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M ι7αιiλ Λοy (ου ευ7αq ιατοι1ν θερμιi τoν x.Σπι1ρo Κε-

φαλd' y ια την ευy εν ιxιi τoυ γoρηy [α.

Δ ιαιιiνηοη xτεQ ιoδι24ι6y

Εμβιioματα - συyδQoμ€ζ:
ΛευκliΣαμαqιi
Γxαρν6τα 17 - τηΧ.2332022.575 -2332026996

Δημoτιxrj Bιβλιoθι{xη Nιiουααg
Σoλωμori 2 τη χ. 2332024Ι02

Eτriοια συγδQoμ{ ιδιωτι6γ 15

Δriμoι _ Koιν6τητεg - Συν/ομo( 30

Eξωτεριxoιi δoλλιiqια 50



To τε{xoE LL4

τηE ''Γ{ιfroυστα5''
ετ(τυπ6Θητιε με τηγ
ευγενυxη χoQηγ(α

τoυ Σπ(ιQoυ Κεφα}ud

στη μγημη τηE μητ€QαE
τoυ Eλ€'nηζ



NΙAqΥΣΙΑ

-ftα Zριyrια
τooL '5o

ι,<αι μ8τιZooo
Πriγε η Kατεq(νη ιπρoυ1τdg oτη φιληνι1δατηgτη
Bαγγελοriδα για xανιl μαολdτι γ"ι την βρrixε
αλλorj xι ξιdλλoυ.

E! μαρrj, οxροιiooυ ν"ιπ{.ψιτιdπαθιg, μην xλc6θη-
oι 6τoι οα φοιiqλα xι μ' αντραλξειg!

Tι γα σι πω φιληνι1δα πoυ ε(μι να πλιoν(ooυ,
αυτrj η νιiφη μου γxoιiρλωμα θdλει, αμιi xι oυ

γιοg μoυ 1ιiι-1oιiΙ, ντιπ μυαλ6 δεν 61ει, πrjραν dνα
oxυλofδι τd1α για γoιioτo xι τ6φxιαoαγ αγι6τε-

ρoυ απoιi ιiνθρωπου, οτoυ τξ6ντιμι να πι1γει!
Toυg πrjγα αg1(τηqα τιαψπ6oηπkατιι oιγ(οτιxα
6ooυ δεγ γι1νητι, μια oαxoιiλα μι φαγιd για τoυ
oxυΧζ ντ6φι να γdνει, xoυβι1νηoι oυ 1λιdπαg oυ

γιoE μoυ, oιiματι τoυ g τρd1oυν oι λ(γδε g. Moιjλω-
ξα να μηγ αQπαχτ6,"}46τσL" μη λεν αμd, πoυ να
xdτoω η dQμη, παγτoιj τq(1εg απoυλλημ6νεg απ'
τoυ oxυλ(, αoxαfνoυμαoυγ πoυ τ6βλεπα!

Aι xτ ισ6, λoυoμdνου δα ηταν.

Tι λεg μαρη αλαφριιi xι ιγιi λoυαμdνη ε (μι αμd αν

βQειg xαμιιlτρ[1α τι6qα ατην πkα, δα τη φdg;

Triρα μην ε(oι 1αξιι1 xι 1αλαoτε(g για τ' αυx6,
γ'ατdπια τoυ χι μoriλωξι.

KατιI,πια τoυ 6να, τιcιτ6πια τoυ ι1λλoυ, ψπdτιαlιαg
δα γ6νoυ! "Φαiνεται δεν αγαπι1,g τα ξι6α" μι εfπι
πινιdριπα η γfφη μoυ. Ιγιil μαρrj δεν αγαπιi τα

ξι6α πoυ ε(1αμι απ' 6λα oτoυ oπ(τι αμι1τα εf1αμι

γιατ[ τα 1ρειι1ξoυμι1oτoυγ 61ι να xλιiθoυγτι α-

1ρεiαoτα ατιg xdμαριg. E(1αμι τη γ(δα πoυ τηγ
dβγαξιiμι ατ' Aλι6για τoυ τα1ri αμd μαg τιiιξι
dλoυg απorj dγα γιαμdxι παπdρα xdθε μdρα,

εφπιανdμι xι γιαoιiρτι, xρdμουνταν xι η τoαντ(λα

μι τυρ( φρ6oιxου.

'oταγ πηγαινdμι μι τα μιχQd παραΘ6ριση στη

Γραμμdνη, την xoυ βανoιioαμι τιoνx6", 6πoυ ιμε (g

τιt' αυτη. E(1αμι του ι1λoγoυ ατoυ πα1ν( γα μαζ
xoυβανιiει oτου μπαξ6, δυo xυνηγιdριxα oxυλιd
δεμ6να xdτoυ πoυ τα ταΙξι1μι μπαidτιxo ιpωμ( xι
τι6γ"αχα xι 6γτ xoνo6ρ β ιg αγου ραατ6 g, ε (1α μι ορ-
ν(θιg oτoυ xoυμdoι, 6λα ξιiα 1ρειαξoriμενα, ιi1ι
1αραμoφdιxα. H θειd μoυ πιiλι η Mαριγorjλου
ε(1αν αγελdδα xι πoυλotjααν γdλα oτoυ μα1αλd.
'oπωg τα oαγ(δια ε(1αν φιρdδιg, 6λoυ τo oπ(τι
ε(1ιν μια απoυφοgd, βουνiλα'...

'Oταν dρ1oνταν xαμιdφqα στoυ σπkι, "συμπ6τι-
σαγτα ρoιj1ατουg αγελαδ(λα" 6Χεγε απ'αxριφd
oυ πατdραg μoυ, αμd oι ι1νθρωποι παραπο(ταξαν,
τηροιioαν πωg δα τα_σoUγ τουν ται,φd τoυg, τα'
αγαπotioαν τα ζc6α αμd δεν ξεααλc6νoνταν!

Σ ι xαταλαβα(γου Bαγγελoriδ α, o6ψατι xι η θυγα-
τdρα μoυ τι φxιι1νει; 'Βγει μια γd,τα xι πλι6τερη
ιjγγoια {,γειτιδα φdει αυτrj παqιloι oπιτιπo(, την
dφπιαoι oαν τρoιixουλα !

Ιγc6 θυμιorjμι πoυ ε(1αμι μια γdτα στoυ σπ(τι, xαν
xαμιιlφqα δεν την ται,ξdμι, 6τρoυγε τα πoυντ(xια,

γxoυoτεq(τσιE, μπoυμπoυρdδια,' <iτι dβqιoxι μo-
να1ιd τηg. Toυ Σαββι1τoυ πoυ εf1αμι oαρδ6λιg ,

την 6qι1νdμι xανιi xεφdλι xι η μι1να μoυ dλoυ τη

oαλντofoι τη yν"αλ'6τξα ιiμα αιμαx6ντιβι στoυ

μαγειqι6. Tι6ρα, 6qμα 1ι1λια, τα ξι6α περνοtiν
xαλιiτερα απ'τoυg ανΘριiπoυg! Kι π<iλι δα μoιi-
λωνα, dει oιαπ6ρα εtπα, αg τ61oυν του οxυλ6

Γ
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αφof τo θι1λoυν, ια γxαΙλιig, αμι1oαν μι ε(πιν η
νιiφη μoυ 6τι τdxαμιν εγ1ε[ρηoη για γα μηγ γεν-
νd,ει xι πλfρουoι τ6oιg παqι1διg oτον γιατριi,
ταρα1(oτη xα ιjooυ δ εν γ ι1νητι, δ ε θυ μιorj μι τ ι τoυ E
ε(πα, ν"αν ιpωμ( δεν ε[1αμι.....ωg τα γdνατα,
1αλαoτηxιiμι για €'να oxυΧ| ιpdφoυg να τoυ μι1-
οει. Kι του ρι6τηoαν; Aμπουρε( αυτd να rjΘελε
παιδιι1 χι αμπoυQε( να r{θελε γα πιλαλdει oτιg

ξfγριg μι dλλα οxυλιd lιι 6γι να oβαρνι6τι στηγ
xdμαρη, μoνα1ι1 xι μπoυ μπoUχν ιαoμι1νoυ. oυ γ ιog

μoυ φτα(ει πλι6τιρου, τιi1α ι1ντραg! KdΘoυνταν
μorjτουg, oofξα oτη γυνα(xα τoυ, παγ χι oι dγ-
τρεg! Αει μαQli, τι6qα παν; 'Eτoι ηταν ν'ι απ6
παλιd! Θυμιοriμι την τ1ιdτoα τη Φανorjλα oτου

μαxαλιi μαE πoU rjταν πoλιj φιoφιοori oτην xαθα-
qι6τητα γ"ι τιdΘε Σαββι1τoυ dβανι τα xουρ(τoια
τηgν"ιτα' ι1γλυφαν τoυ oπkι xι τιg αυλι1g, γι1λα να
πdοει γα τoυ μι1οειg! 'oταγ 6ρ1oυνταν βαοιμαη-

λιof ου ιlντqαg τηg μι τoυ γoυμιiρι oτ oυ σπkι,πiσ'
την π6ρτατoυν ε(1αν ι1τoιμoυ 6ναν xoυβdνερ6 xι
dνα φoυxαλοιiδι, βoυτοιjoι ιfγα-ιjγα πουδdρι oτoυν
xoυβd xι xαθdριξι τιg λdοπεg να περdοει τoυ

γoυμdρι xαθαρ6 απ'την αυλ( για να πιiνει στ'
α1ofρι. Tι "1oυλι1ρα'' τL"Ιτα"tσιαβofqα" τι "λoυ-
λoυντι1μαρoυ" τι "φι1,γουρlα" την dβριξι μoνα16g
τoυ τη Φαγorjλα πισ'την π6ρτα αμd xdθε Σαββιi-
τoυ τα (δια dφxιανι'

Για τ' αυτd oι λ6γoυ, χαν μη oιγιdoι xι πdΘειg
τιαν6'γατ6". Nα 1αfρεoαι που τ6φxιαοαν εγ1ε(ρι-
oη γιατ( αν γενvοdoι τρια-τ6ooιρα μιxρd, xdθε
τQειζ χαι λfγο, βι1λι μι τoυ μυαλ6 σoυ τt oαxxoι3-
λιg φαγιd δα {θελε να xoυβανdει ου γιoζ σoυ για
γατα'foειτιjτοιουν ταiφd! Tα xαλιlνατηρdg xι να
1α(ρεoαι γιατi αν αμπoρε(g φxιιlοι xι' αλλιc6g!

''... H βαρ ιd' παραxατ αθη xη πoυ ριαg xλη ρ οδδτη ααν

6λo ι εxε iνo ι ποιl αyο'lν |oτη xαν y ια τl1ν εx πλi ρωoη
τοlν ριεyd'λοlν ιδανιxi'lν τηg ελευθερ1αζ χ,αι τηζ

αν ε ξαρτη α lαg ε π ιτ d'oo ε ι τη δ ιε x δ fuη oη απ6 ρι6 ρoυg

1.ιo.g τηq δ ιxαfulση ζ τ11ζ ιστoQ ιχ,ηg μνηριηE τoυ iθνουg

'uα;. Και cιιlτη την ανd'yιη iQχεται yα xαλ{ψει τo

oυyx εx ρ ιριfνο βιβλiο.''"
Kι6οταE Φωτιιiδηg

Καθηyητηgτηg Ιoτog[αg
τ oυ N ειΔτ ε ρ ου Ελλην ιo μclιi

ΔΙAΘEΣΗ ToY BΙBΛΙOY:
-ΙΙoλιτιοτιxri Eταιqεiα Nιiουοαg (Δημοτιxrj

βιβλιoθηxη) τηλ'. 2332021Ι02
-Σαμαqιi Λευxli τη}ι. 233202257 5
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Aπoκρι69 τOU χθεq Kαι τoU 0ημερα

Tηg ΕυΘυμoιiλαg Mπαμπιiταη-Tξεqεφori

Στο πατριx6 μoυ σπkι, oτην παλιd 1ειμωνιι1τι-
xη xdμαρη πdγω oτoτξdν"ι,1ρdνια oλ6xληρα, τα
(δια πρdματα στηγ (δια θ6οη'

Στη μ6oη τo ρoλ6ι, δiπλα η βoιiρτoα με τη 1τιJνα,
επdγω ο xαθρdπτηζ με τιζ δυo x6xxινεg φofντεg.
Δεξιι1η τξ(γxινη xαγd,τα με τo νερ6, τo γιαμιixι
απ(xoυπα χαι αQιστεριi o Kαξαμ(αg, oτα πλαι,νd
τα παραπι{τLα, αττ'τη μια μεριd τα xαφεxοιjτια
γ"αιαπ6την ιiλλη, το αλατερ6 με τo χoντQ6 αχdτι.

M6γο €να,αΙτ'6λα αυτd ιiλλαξε xdθε πρωτoχQo-
γιd,. ''o Kαζαμ(αg". Σιjμβολo τoυ παλιo{ χαL τoυ

xαινοrjργιoυ 1ρdνoυ.

Δεν υπrjρ1ε oπkιχωQtζ τoν xαινoιjργιo Kαξαμfα

oτην αρ1lj τoυ 1ρ6νoυ. Bιβλfο για 6λη την oιxογd-
γεια. O μπαμπι1g μoυ να διαβdξει τον xαιρ6. Η
μιiνα μoυ τιg γιoρτ6g xαι ιiλoι μαξ(τo πqc6τo πoυ
θdλαμε να μdΘoυμε π6τε dπεφταν 1gονιxιi oι
αποxρι6g.

Tι6ρα, πι6g να περιγριiψειg τι ηταν οι απoxqιιJg

για μαζ; Πι69 να ξωνταν6ψειζ στo 1αρτ( τα συ-

ναιoθ{ματα, τα 1qιilματα, τtζ μoυoιxdg, που o-

μ6ρφυναν τη ξωi μαg αυτ69 τLζ συy1lεγ"ριμ6νεg

μdQεg απ'τo τριcδδι μdχQι την Kαθαgrj Δευτdρα.
Tο αποxoριiφωμα τηg 1αρι1g μαg rjταν η τελευ-
τα(α βδομdδα.

Kιiθε βριiδυ μπoυλoιixια xαρναβdλια απ' τα
εργοoτι1oια, α!τ' xα o1oλε(α, απ' τουg μα1αλιi-

''t il!:,2,1:i

:---ξ'

-

Απ6xριεg ι1ξω απιi τo σπ(τι τoυ Αμεριxdνoυ. Απιi αριιπεριi, N(α Kτι6να, Eriριg Mπ6οxog, Kελεoμ(τoυ Mαρ(α.
Καθrj μενo ι, Π6τρo g O ιxoν6 μoυ, Eυθυ μoιiλα Mπαμπd,τοη
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δεg, oεqγιανoιioαμε xι1θε βρι1δυ με νταοriλια χαι
ξoυρνιiδεg απ6 oπkι σε σπ(πι, oL γoιχoχυQ6g με
την πoδιd χαι τoγ δfoxο να xερνorjν αgαx(, μπd-
τoιo, ελη d g, λουxιiν ιxα, λoυxoιi μια, Υ"αν 6' ρ ε βαν (

αλλof , 6,τιε(yαν xατ6βαξαν xαι dooυ 1ιiρευαν oι
παρdεg oτιg αυλ6g 1ηαL στα ανcδγεια, 6ναg-dναg
ιiλλαξε στα παQαχ6λια, oτα α1οιiρια, αγαxατc6-
γoγταs αυτd τα dρμα τα μπαofλα πoυ μ6αα γd-
νoυγταν του xoυτρotiλη o γιiμog. Tqαβoιioαν xαι
6,τι dβγαινε με λ(γη φανταofα γ"αι πo}νυ μερdxι,
dτoιμo τo xαρναβιiλι, να αιολουθrjoει τo μπου-
λοι]xι πoυ 6λo ιαι μεγd,λωνε. Ξαφνιxιi 6βλεπεg
τη Qαγτιστιxη μη1ανli oτην π}τdτη' τα ροιj1α
μoιioxεμα αx6μα απ6 τo παρdθε ιο, να βqωμoxo-
πdει o τ6πo9 φιiqμαxo χαι γα μη στενoχωqι6ται
xανι1ναg για πιθανri δηλητηρ(ααη. Kαρναβdλι
oτη ξωη, xαρναβ<iλι χαι τηγ απoxριιi, αυτoσαQ-
xαoμdg. Ηαπ6λυτη αυτoγνωo(α μ6oαoτην απλ6-
xηxαγ'αL αιην dγνoια.

Περνorjoαν oι c6ρεg, ξημ6ρωνε, 6ναg-6να9 6φευ-

γε αιγιi-οιγι1. Aυτ6 που dμενε xαι dφηνε τηγ πιo
γλυxιιi ανdμνηοη τo (τρειg λαλοrjγ xαι δυο 1o-
ρειioυν). Και πoιοg απ6 την γενιd μαg δεν θυμd-
ται τηγ ι6ρα πoυ πηγα6ναμε o1oλε[o rj ιiλλοι oτα
εqγοoτd,oια τQειζ γταoυλτξriδεg xαι δυo τιjφλα

μεραxλ{δεζ, με τo oαxdxι oτoν ι6μo, τo fνα 16ρι
oτo μαν(xι χαι τo ιiλλo ελειjθεQo με τo μπoυxdλι
τ' αραx( παραπατι6γταζ γα 1oρειioυν μ61ρι τελι-
xηg πτι7oεωg.

Mα xαι τo διx6 μαg μυαλ6 ηταν oυν6γεια σtιζ
βραδ ιν6 g β6λτε g, στα χo μφ ετ ( xαι oτιg αε ρπαντ(-
νεg,πo(l θατα ρξoυμε,liταν dνα ε(δog φλερττηg
επoγηg μαE πoυ τιdτωαπ6 τη μdοxα απoxτodoα-
με την ελευθερ(α να εχφQαστoti με.'Eμπαινε βλd-
πειE χαι η Ανoιξη! To γα μπορε(g να αγγξειg τo

16ριτoυ νεαροιi πoυ oνειρευdooυν.'Eπι69 να μην
ε [ναι 6νειρo μιαζ 1ε ιμωνιdτιxηg ν6μα9;

E ιδ ιxιi oτο τ'6}ιo g τηg πατ ινd δα g, oτη ν ανo ι1τo oιd
τoυ Αμεριxd,νoυ, απdγαγτι α π6 τo π6'ρxo, παQαγ-

γελιdg στoυE ξουρνιiδεg χαι στα νταodλια, τo
(doτα τα μαλιlxια αoυ) βαλs ',1 αxdμα xαL τα
xιiματα τoυ Δoυγιiβεωg για xαμπ6oo αγxιiλια-
αμα. A1αυτιi τα γιιiτα!

'Eρ1oνταν το Σιiββατo xαι γd μιξε η πλατε (α λεω-

φoρε(α (εxε( πoυ τc6ρα ε(γαι τα αατιν'd) απ' 6λη

την Eλλιiδα.'Eρ1ονταγ oι συγγεγε(g μαg απ<i τη
Σαλον(xη xαι Aθriνα. 'oμoρφoι dνθρωπoι πεqι-
ποιημιJνoι. M6γo να βλdπειg τη θε(α Nοιjλα τoυ
Σπd ρταη φαγταχτ ε Q η ψε x6x^aινα νti 1 ια, θ αρ ρ ε 

(g

xαι oμdρφυνε 6λη η Ndoυαα. oι θε(εg μoυ με τιζ
βαλ(τoεg γιoμιiτεg ρoti1α, να φαντι1ξoυγ οτo ο6ι
τoυE, γα φανoιiν xαλοπαντρεμdνεg, oι θε[oι μου,
o Ανδρoιiτσοζ χαι o Mαξαριixηg dρ1oντεζ, να
xdτιπdγεgτοιxoυλdτεg μαg 6φερναν xαιτo βριi-
δυ 6λoι μαξ( αδdλφια, γαμπ8oζ ν(:φεg, παιδιιi
στo }ιαφενε(o, xεραoμ6να 6λα απd τoν ψπαψπ6'
μoυ. H μdνα μoυ μαg dλεγε oτo oπkιπgιν φriγoυ-
με, φιiτε xαλιi εδι6, αλλιi εμεig χαι στo oπtτιγ"αι
στo χαφεγε6o oφoιiγγο τα μεξdδια, γιατi δεν
μπoρoιioαν γα μαζ μαλc6ooυν φανεριi. Πoτd xαυ-
γdg μπρooτd oτουg ξdνoυg, απ6 πiοω xρυφιi 6λo
νο(ματα. Eμε(g τη δoυλειd μαg, β6ρα πεφτdδεg

χωQrζ μoιραοιιi νατρc6με. T6τoια ευxαιρ(α μ6νo
μια φoρd τoν 1ρ6νo ε(1αμε.

Αλλd xαι η ειx6να τηg μι1ναg μoυ xιiθε απoxριι1
να ξεματιiεL τιαL να ξιjνει xοιλι6g για πqωιν6
πατσι6', νευ q ιαoμιJγη χα ι α μrλητη, μετd τo γλdντι
τoυ Σαββιiτoυ δεγ θα βγει απ6 τη μνliμη μoυ.
K6γτευε να φιiει τα 1dρ,ια τηg αλλιi τoιμoυδιd.
Διαταγri Tιioη!

Η φιλoξ εν (α στα ναoυσ αωxα oπtτtα ηταν oo βαqf
υπ6θεαη. Δεν μαg xαxoφα(νογταν xαθιiλoυ πoυ
6λoι μαξ( xοιμ6μαοταν xατ6'γη στηγ 1ειμωνιιiτι-
χη τηγ xdμαρη, αqxε( oι Σαλoγιxιo( να ευχαQι-
oτηθoιiν.

Tην xqεβατoxtiμαρrj τoυE o μπαμπιig μoυ χαι η
μιiνα μoυ την 6διναν στην μια xoυγιιiδα με τογ
d,ντρα τηE, σαγ τιiqα θυμιiμαι oατ6ν ρoζ πdπλω-
μα, τo πQοιxιdτιx6τηg)γ"αLσ"r.ην ^λαλη την xιiμαρη
η ιiλλη η xoυνιdδα, oτα xρεβdτια μαg 6λα τα
ξαδ6λφια μαE, τα ΣαλoγιxιdτL1l,α, γ"αL εμε(g dλoι
πλαxωτorjρα σε μια xdμαρη. Tι{τoια 1αρoιiμενα
πρωινd πι6g να τα ξε1ιiαειg 6λο τo o6ι μαξ(,
γ6λια, αστε(α, αγαπημdνoι ιiνθρωπoι.

Aξζει να αναφdρω χαι dγα ι1λλo περιoτατιxd
χαQαχτηQι oτιx6 τηζ γαoυσα(ιxη g φιλoξεν(αg.

'Eρ1εται dνα βρdδυ ο μπαμπ<ig μoυ φορτodτog
απ6 τo xαφενε(o.

-Γυγα(xα 
'iρθε η c6ρα να βγdξoυμε xανιi φριiγxo
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στη μ6ση απ'τoγ χειμιδγα.

-Aπ6 πo6 μπρε Tdoη;

-Γυνα(xα o Nτ(νοg o Mαρνdρηg π6ραoε απ6 τo
xαφενεio, εiγαι oτoν T.o.N. ( Toυqιοτιxdg 6μι-
λog Ndoυoαg) xαι μαg ε(πε να γοιxιι1οoυμε για
xαγd δυo βqdδια xαμιι1 xι1μαρη στoυE ξdνoυg
πoυ Θα 6ρθoυν για τιζ απoxριdg.

Η μdνα μoυ, αtiντροφoζ πQαγψαττν"η για π6τε
πrjρε βorjρτoεg xαιλανιiρια, αoβdστωσε, xαθιiρι-
oε, 6οτρωοε xατιi γη g oτρωαiδ ια γ ια ιiπνo, 6τo ιμo
τoτξdxιγια ιiναμμα,6λα oτην εγτ6λεια. Tdτε δεγ

1ρ ε ιιiξονταν πτυ1(ο τoυ ρ ιoτ ιxc6ν επαγγ ελμd,των,

6λα fταν απλι1, ανθqc6πινα, 6πω9 απλd xαι γλυ-
x6'' εξε}'(γΘηxε αυτ6 τo περιoτατιxd.

'ΗρΘε η απolιριιi rjρθαν oι φoιτητ69 με τα μoντdρ-
να ανορdx, τd6Υ"xLνα, μπλε, x(τρινα. Eμεfg β(ρα
βιγxλοιioαμε για να αxorjμε πωE oμιλoιiν, μαg
ιiρεξε πoυ rjταν πoλιi ευγενιxo(. Θαqρoιioαμε
πωg rjταν απ6 dλλo πλανητη xαι τιμrj μαζ πoυ
riταν oτο απ(τι μαg.

Η μι1να μoυ ετo(μαoε γλυx6 πoρτoxαλdτo-xαφ6,
αργ6τερα μια πιατdντξα με ππα τιαι xεφτdδεg.
Α! xαι xανd oαρμιi δ[πλα-αραx(.

-Tι, Tιiοη ξdνα παιδιd,, δεν δατα περιπoιηθoιjμε;
Συμφωνoriσε χαι o μπαμπι1g μoυ.

Εytil xαταxαμπd,ρτιξα πoυ με 6βαλαν να xερνι6.
Τρειg μdQεg xαι δυo ν6μεg dμπαιναν 6βγαιναν,
αν6βαιναν, xατdβαιναν, οιjτε τα oν6ματ6 τoυg
δεν ξ6ραμε xαι 6μω9 rjταγ σαγ γατoυg γνωρζαμε
1ριiνια.

Tελε(ωoε η απoxqιd {qθε η ιiρα να φriγoυν.
Eυγενdoτατα τα παιδιιi.

-Tι 1qωoτιiμε xιiριε Tιioo; Aπdντηοη.

-Aρd εμε[g τιδρα γινηxιiμε oυγγενε(g, Tι να ααg
πdρω; Ωqαxαλη να 61ετε χαιχαιQετιαμoιig oτoυg

διxoιig oαg.

-Kαλιi €ν"αψεgTtfoη, η μι1να μoυ ε[πε.

-Tι, ν6α παιδιιi, φοιτητ6g Tι; απ6 πof γα 61oυν,

παρι1δεg, xq[μα ε(γαι.

Στα περιoo6τερα γαoυoα(ιxα oπ(πιατo iδιo dγι-
νε. Mαg 6oτελναγ για 1q6νια xd,ρτεg με ευ169.

Tην Κυριαxηxαι την Kαθαριi Δευτ6ρα μετd τιg

μπoιiλεg χαL τoυζ γιανν(τoαρoυζ χαι διd,φoρα
αυτoo1dδια θεατqιxd δqc6μενα, με λαΤxοιig oτι-

1oυργorig χαι με πολιi 1ιorjμoρ οατιρζoγταE τηγ
επιxαιq6τητα ξε1ιiνoνταγ σ' 6λoυg τoυE χεγτQι-
xοιig δρ6μoυg xαιπλατε[εg παρ6εg απ6 φoιτητdg,
oυλλ6γουg, εxδρoμε[g, 6παιρναγ γταoιjλια xαι
δι6ο'τoυ 1oρ6, βρo1η τα xoμφετ6xαι ατελε(ωτεg oι
αερπαντ[νεζ. Aπ' 6λα τα αoxd,xια 6βγαιναν πα-

ρdεg με ξoυρνdδεg. Δεν ε(μαι o(γoυρη αλλιiνομ(-
ξω 6τι o αριθμ6g των επισχεπτc6ν μαg rjταν υπεQ-

βoλιxιi μεγdλog, αριΘμo( απληαiαοτoι για τηγ
oη μεq ινη πQαγ ματιχ 6τητα.

Στη γειτoνιd τoυ ''K6ντρoU'' , στηγ oδ6 Σολωμoιi

ξεxινr]oαμε πdρυoι xαι φ€τog, τo μεoημdρι τoυ

Σαββιiτου τηg τελευτα(αg απoxριdg dνα αυθεγτι-
x6 γαoυoαiιxo γλdντι με νταoιjλια xαι πατινιiδεg,
6τα ι1oτε την c6qα πoυ 6ρ1εται o ξ6νοg να ξdρει
6τι βρioxεται σε μLα π6λη πoυ γιoρτι1,ξει, γεμdτη
ιpυ1ιxf απλo1εριd.

''Yπdρ1ει ελπ(δα'', γιατ( με τα αυτιd, μoυ χαι τα
μdτια μoυ dxoυoα χαι ε(δα δυo νdα xoρ(ταια
πανd μoρφα, οτην πλατε (α Αλωγ(ων τo απ6γευ μα
τηg Kυριαxηg, o' αυτητη ουγxλoνιoτιlιη ιεQoτε-
λεoτfα, την ι6ρα δηλαδη πoυ βγα[νoυν oι πq6oω-
πoι χαι 1oρειiουν oι λεβdντεg μαE τηγ παπαδιιi
6λεγε με βουρxωμ6να μιiτια η μια oτην ιiλλη.
''Γιατ( Θε6 μoυ γα μηγ ε(μαι ιiνδραζ, γα ('γω xαι
εγιi τo διxα(ωμα να γ(νω μποιiλα xαι γεν(τoαροg
χαι γα 1oρ6ιpω {.oτω nιαι μια φoρd ατη ξωη μου
αυτoιig τoυg 1oρoιig !'' Kαταπλη xτιx6.

To 6θιμo τηs απoχQιιig ε(ναι τελε(ωg πρoοωπιx{

μαg υπ6θεoη. Δεν ε(ναι τυ1α(o, δεν ε(ναι ξενd-
φεQτo, δεγ ε(γαι ξεν6ρωτo. 'Εγεt o16oη με την
ιoτορ6α μαg, διαμ6Qφωσε τoυE χαQαχτtiQεζ.

Oι πρ6γoνo( μαg μαg δiδαξαν, ελευΘερ(α, αξιo-
πρ6πε ια, αυτoνo μ(α. Eδι6 xqι1τη oαν γ ερι1 τ' αντιj-
τια πρoηγorjμενεg γενιdg ψετ6' απ6 πoλ6μoυ9,
χαταστQoφ6g, oρφιiνιεE, μ6νo xαι μ6νo για γα
απoδε(ξoυν ''6,τL χαι γα γ(νει εμε(g τo xεφιI,λι θα
τ61oυμε πdνταΨηλd'''
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H ΠAPOYΣ|A TΩN EΛΛΗNΩN
ΣTON K0ΣM0 TΩN ΣΛABΩN

τoυ Aγτωv(oυ_Aιμιλ(oυ N. Tα26ιιiου
oμιiτιμoυ xαθηγητri του A. Π. Θ.

Aγτεπιοτdλλοντο6 μdλoυE τηE Aπαδημ(α5 Aθηνι6ν

α(εg πoυ xαλλιεργoriαε η Aνατo}uη'xαι6λα αυτti
αναγεγγημ6γα xαι φιλτραριoμ6να μ6oα σε μια
μεγαλε ιιδδη oriνθ εoη που oνo μιi στητLε'' βυξαντι-
νdg πoλιτιομ6E''' Η Exxληo(α dγινε o xιiριog
φoρ6α9 χαι τo ενδι<iμεoo για τd πdρααμα χαι τη

μεταφιiτευση τωγ ξωογ6νων αυτι6γ oτoι1ε(ων
oτη ξωrj, τη ox6ψη χαι τα βιι6ματα τoυ νεoφc6τι-
oτoυ x6ομoυ, o oπo(οg dρ1ιξε τι6qα γα xdγει τα
πρι6τα τoυ, δειλιi βriματα, στη χoινωγ(α τωγ πo-
λιτιομ6νων λαι6ν.

o oλαβιx6g x6oμog ιiρ1ισε να Qoυφιiει α1dρταγα
το γdλα πoU τoυ προo6φερε η πνευματιτιη τoυ

μdνα. oι ειρηνιxdg επαφ6g με τo Bυζιiγτιo dνoι-
ξαν δq6μoυs πQoE τα x6ντρα τηg γνι6αηg γ'αLτηζ
πνευματιxηs ξωfE. Η Kωνoταντινoriπoλη με τα
oπουδα(ατηg μoναoτf 8ια, π8oπαντ6g εxε(νατoυ
Στoυδ(oυ χαιτηζ Eυεργ6τιδog, η Moνrj τoυ Σινd,
τα μoναστliρια τηg Παλαιoτ(γηE, χαι τ6λo9 τo
7\ιoν oQoζ απoτ6λεoαν oημε(α επαφηg με τoγ
ελληνιx6 x6αμο xαιπηy(,gαπ6 6πoυ o αλαβιx6g
π6oμo9 αγτλoιjoε γνι6oε ιg χαι πγευ ματ ιτι6τητα.
Στιg εx1ριoτιανιαμιJνεg oλαβιx6E χc6QεE 6φθα-
oαν 'Eλληνεg xληριxo(, μoνα1oi, αγιογqdφoι,
αρ1ιτ6πτoνε E, χQυσoχ6o ι xα ι ιiλλo ι τεyν kεg, γ ια
να ειoαγdγoυγ τoυE Σλιiβουg oτην εxxλησιαστι_
xiξωi χαι γα τoυg διδιiξουγ τoυζ τρ6πoυg τηg
6xφρααηg οτη λατρε(α χαι την εxxληoιαoτιxη
πριiξη. Ιδια(τερα oτη Pωoiα, oι'Eλληνεg μητQo-
πoλ(τεg π6'oηgPωo(αg, με 6δρα αρ1ιxιiτ6 K(εβo
(απ6 τo 988 €ωgτo1299), xαι αργ6τεQα τη M6o1α,
xαθι6g xαι'Eλληνεg επ(oxoπoι σε επαργ(εgτηg
περιφ6ρειαg, ηταν oι μιiνιμοι εxπρ6oωπoι τηg
ελληνιxηg παιδε(αg, τηg ox6ψηg xαι ιδεoλoγ(αg.
Αυτo( δ(δαξαν στοUs Σλιiβoυg τη δεοντoλoγ(α
oτtg oγ€ α ε tg ε x x λη ο ια oτ ιxηg 1λ αL ^λ o σ ψLτlrj g ε ξ oυ _

Kd,πoια Kυqιαxrj τoυ 6τoυg 597, μπρooτα oτα
τε(γη τηg δειiτεQηE σε μ6γεθo9 π6λη9 τoυ
Bυξαντ(oυ, τηg Θεooαλoν(xηg, φιlνηxε 6να αμd-
τQητo πλrjθog βαρβι1ρων πoυ με αxdθεxτη ορμη
ερ16ταν να την πoλιoρxf oε ι.'Ηταν αυτof Aβαρoι
xαι Σλιiβoι. Oι πρι6τoι απ6 αυτotjg, oι Aβαρoι,
o1ετιxιi γq{γoQα 1dΘηxαν απ6 τo πρooxηνιo τηg
ιoτoριxlig πQαγματιχ6τηταg. oι δεriτεροι 6μει-
ναν για πιiντα παρ6ντεζ στηγ επιxαιρdτητα. Tι6ρα
oι ιθιjγoντεg τηg Bυξαντινf g Aυτoxqατoqiαg xα-
ταλιiβαιναν 6τι dπρεπε γα αγτιμετωπ(ooυν τoυg
Σλιiβoυg 61ι μ6νo αμυντιxd,, με τα 6πλα, αλλd xαι
να γαλην6ψoυγ τηγ oxληρ6τητα χαt την επιθετι-
x6τητ6" τoυg. Tα ειρηνιxd 6πλα πoυ δι6θετε τo
Bυξιiντιo rjταν τα γριiμματα χαι η 1qιoτιανιxrj
πtατη, πoυ χαt τα διjo ηταν ιiγνωoτα oτουg Σλιi-
βoυg. o Θεoοαλoνιx6αg Kιiριλλοg δημιoιiQγησε
τo ολαβιx6 αλφdβητo, xαι μαξ( με τoν αδελφ6
τoυ, τον Mε θdδ ιο, δη μιorjργη oαγ τoγ γQαπτd ολα-

βιx6 λ6γo. Η Aυτoxqατoρ(α ειoriγαγε τoν
Xριoτιανιoμ6 oτη Boυλγαρ[α, τη Σεgβ[α xαLτη
Pωo(α.

Η πνευματιxrj oυγγdνεια πoυ δημιουργrjθηxε
ιJτoι ανdμεαα οτoιig Σλι1βουg χαι τoυE'Eλληνεg
ε[1ε για επαx6λουθo χαι μια πo}''ιτιoτιxηεξιiqτη-
oη. To πολιτιατιx6 θηoαυρoφυλdxιο του
Bυξαντ[oυ, πλoυτιομιJνo με xιiθε ε(δoυg πολιiτι-
μο πγευ ματιx6 αγαθ6, dνo ιξε xα ι ξε1ιiθη χε μπQo-
oτιi oτoγ oλαβιxιi x6oμo, αφrjνoνταg oτην ευ16-

Qεια τηE δεxτιx6τητιig του γα αφoμoιιΛoει 6,τt

μπoρoιioε χαιτoγ ενδι6φερε απ6 αυτ6'πoυ ε(1αν
oυooωρειiαει oι αιι6νεζ σε πε(ρα xαι γνι6οη.
M6oα σ'αυτιi τo θηoαυρoφυλ<ixιo ηταν oτιβαγ-
μ6γη η xλη ρoνο μιd, του αρ1α ιο ελλην ιxοιj πoλιτι-
oμoιi ανdμιχτη με τιg γνc6oειE χαι τιζ ευαιoθη_
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α(αg, τoυg 6δωoαγ τα πριiτυπα τηg εxxληαιαστι-
xηg πο6ηαηζ, τηs ιστoQιoγQαφ(αg, τηg διδα1rjg,

με μια λdξη τα1νι1ρια, πι1γω oτα oπo(α oιxοδ6μη-
σαγ σιη oυνd1εια oι (διoι τα πqoi6ντα τηg διxrjg
τoυg πρωτ6τυπηζ παραγωγr{g. Aρ1ιxι6g o βυξα-
ντιν6g πoλιτιoμdg μεταφυτεfθηxε αυτoιjoιog
στoυζ Σλιiβoυg, oτη oυνιJ1εια 6μωg αυτo(, με
βιioη αυτ6 που εi1αν πqοoλιiβει, διαμ6ρφωoαν
τo διx6 τουζ αυτoτελdg πνευματιγ"6 oιxoδdμημα,
o oπo(o ωατιioo διατηρoιiοε οτι{ρεα τα αρ1ιxd
τoυ θεμdλια. 'Eτoι δημιoυργrjθηxε η ''Σλαβιxrj
oρθοδοξ(α'', η 6xφqαoη τηg ορΘ6δoξηg ξωrjg xαι
εμπειq(αg, μ6οα απd την ιδιοτυπiα τηg ολαβιx{g
εΘνιxrj g αυτοoυνειδηο(αg.

Η i\λωoη τηg Kωνoταγτιγoυπ6λεωζ χαt η τoυQ-

xιxrj xυριαq16α οτιg βαλxανιxdg χι6Qεζ, εγc6 αλ-
λιiξε ι τo oxην ιxd τωγ πoλιτιxιiγ oυ ο1ετιoμι6ν, 61ι

μ6νο δεν αν αx6πτειτην ελληνιxrj παρoυo(α μdοα
oτoν xι1αμo των Σλι1βωγ αλλι1 αγτ(Θ ετα δη μιoυ ρ-

γε( μια νdα επo1ri γι' αυπ{ν. oι Exxληo(εg τηg

Bουλγαρ(αζ χαι τηζ Σερβiαg θιjτονται υπ6 την
ι1μεoη διxαιoδooCα τoυ Πατριαρ1ε(ου
Kωγοταντινoυπ6λε ω g, γεγoν6 g πoυ θ dτε ι xα ι τoυ g

λαοιig αυτotig υπ6 τη διαπoiμανoη τoυ ελληνιxοrj
xλrjρoυ.'Eτοι δ6νoγται oι Σλdβoι οτεν6τερα με
τoν ελληνιx6 xdoμo. Η Pωo(α απ<i τo t448 απo-
xτ6" την εxxληoιαoτ ιxη τηg1ε ιραφ6τη oη απ6 την
Κωνoταγτινoιiπoλη, αλλ' ωατ6oo ο ι δ εαμο [ με τoγ
ελληνιx6 x6oμo 61ι μdνo δεγ διαx6πτoγται αλλd
αγτ(θ ετα εν ιo1ιi oντα ι. Σ' αυτ6 ουγτελof γ δ ιdφo-
qoι παρdγoγτεζ, oυoιαoτιx6τεQoι απ6 τoυg o-

πofoυg ε(γαι διjο: Πρι6τo9 παqιiγoνταg ε(ναι oι
o ιxονo μιxd g αν dy ν"εg των ελλην ιxι6ν εxxλη oιriν
χαι μoγαστηριι6ν, πoυ αναγχdξουν'Eλληνεg, α-
νι6τερουg xληριxoιig, μονα1orJg xαι λoγ(oυg να
xαταφειiγoυν στη Pωo(α γ ια ο ιxονο μ ιxrj βorj θ ε ια
(''ξητε(α''), με απoτ6λεσμα η τoαριxti γενναιoδω-
ρiα απ6 τη μ(α μεριd γα ιχαγoπorc(τξ ανι1γxεg
τουg, αλλd απ6 την ι1λλη xαι να εxμεταλλεrjεται
6οo μπoρε( τιg γνι6αειζ τoυE, τιg διπλωματιτι(.g
τoυg ιxαν6τητεE χαι τηγ πεiqα τoυE, oι oπo(εg
θdτoνται στηγ υπηQεo[α τηg μεγι1ληg αυτηq γ6-
ραg. Δεriτερog παριiγoνταζ ε(γαι oι πνευματιxdg
ανdγxεg πoυ δημιoυργoιjνται ατην Oυxραγ(α α-
π6 την πραπαγι1,νδα χαι τoγ πQoσηλυτιομ6 των
Pωμαιoxαθoλιxι6ν, ιjπoυ oι'Eλληνεg πατqιdρ-

1εg Κωνoταγτιγoυπ6λεωζ χαι Ιεροοoλιiμων δια-

δραματξoυγ oυσιαστιx6 ρ6λo στηγ αγτιμετιiπι-
αη τoυg. Στoν'Eλληνα μoνα16 απ6 την Aρτα
Mιiξιμo Tριβιiλη, η Mιiξιμoτoν Γραιx6 6πω9τoν

ξdρoυν oτη Pωοiα, oφε(λει η M6o1α τoυ 16oυ

αιriγα την παQoυσ(α o' αυτην του πιd μορφωμd-
νoυ ανΘρι6πoυ τηζ χ6QαE, o oπo(og τηg αφηνει
ι1να τερdoτLo συγγQαφιx6 6qγo γραμμ6νo oτα
qωoιxιf, που πεqιλαμβιiνει 365 ουγγqαφ6g. Στoν
'Eλληνα μoνα16 Aρodγιo oφεftεται η οργdνωαη
o1oληg oτη Mdα1α τoν LJo αιι6να, εγι6το 1685 οι
Kεφαλoν(τεg αδελφo( Ιωαγγ(xιoζ χαι Σωφρ6-
νιοg Λει1oriδη ιδqrjουγ στηγ (δια π6λη την Σλα-

βο-Eλληνo-Λατινιxrj Axαδημ(α, η oπo(α εξελ(-

1θηxε οτo ρωοιx6 πανεπιοτtjμιo.

Moλoγ6τι δεμ6νo9 o ελληνιx6g xιioμοg oτα δεoμd
χαι τoγ ζυγ6 πoυ τoυ ε(1αν επιβdλει oι Tοιiqxoι,
xατιiρΘωνε να xρατιiει περ(φανα την ηγετιxri
πνευματιxli του Θdοη απ6γαγτι στoυζ αδελφοιig
xατ6'την πbτηΣλdβoυg, oδηγι6ντα9 τoυg, αυτ6g

o ραxdνδυτog δoriλοg, στoυζ δρ6μoυg τηg γνc6oηg
χαιτηζ πQo6δoυ. o αγ6ρω1og αυτοxρdτoQαg χαι
αγαμoQφωτiEτηs Pωo(αg, o M6γαg ΠιJτρog, α-
ποτε(γεται oτo oιxoυμεγιx6 Πατgιαρ1ε(o για να
ξητrjoειτην 6γπριolj τoυ σε θdματα εxxληοιαοτι-
xd, αποδ ε ιxνtioντα g 6τoι 6τt παρι1, τη 1ε ιραφ ι{τη -

ση τηE Pωοιxrjg Exxληo(αg, η πγευματιxf xoρυ-

φ1i τηζ παρdμενε πdντα oτoν ελληνιx6 x6ομo. H
ooφ(α χαι πατQιχrj μ6ριμνα τoυ Πατqιαq1ε(oυ
τη E Κωνοταγτινoυπιiλε ωE γ ια αιιiν ε g xαΘoδηγ ε (

πνευματιxι1 Bουλγdρoυg, Σdρβoυg, Pι6ooυg xαι
oυxρανot'ζ χαι τoυE προφυλdγει απιi τoγ x(γδυ-
νo τηE αλλοτρiωοηE χαι τoυ εξαφανιoμoιi, εξα-
αφαλξονταg μdoα απ6 την oρΘoδοξ[α την εΘνιxrj

τoυg επιβ(ωoη. Η αναγνι6ριoη υπερο1r{ζ στον
ελλην ιx6 x6ομo δ εν δη λι6ν ε ι oπωoδr{ πο τε xαψt6'
υπoτdλεια oιjτε xαι υπoταγη των Σλdβωγ σ' αυ-
τ6ν, απλιig παqαπ6μπει στα πQωτε(α τηg πε(ραg,
τηg ηλιx(αE χαι τηζ πατρ6τηταg' H ''xυριλλιx{

ΥQαΨli'', η οπo(α πρo6xυιi-lε απ6 τo 6ργo των

μαΘητι6ν του Kυρfλλoυ χαι Mεθoδ(oυ, xαι πrjqε
τιψητmrlgτo 6νoμα τoυ πρcιiτoυ. παραμιJνει 6γα

μ6νιμo of μβoλo που δηλιilνει δια1ρoνιx6' τoυg
αxατιlλυτoυE πγευματιxo6g δεομoιig τωγ Σλιi-
βων με τoν ελληνιx6 x6oμo.
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ΓAZH EBPENOΣ KAl MOΛΛA IΛAXΗ
(ΣUμφωVα με OθωμαVιKεq Πηγεq)

Toυ Eυοτqατ(ου Zeγxfuη

Πολλ69 φoQ6g xατd τo παρελθ6ν απααy6ληoε τιg αελ|δεE τoυ περιoδικoιi μαg τo θi.μα τηg iδρυoηg τηE
Nd'oυααgαπ6τo Γαξη Εβqεν6gxαιη oy€αητoυτελευτα[oυ μετoνΣεtyη Moλλd'Ιλqη"oλoιoι ιoτoριxoi
εqευνητig oυyxλ|νoυν oτην εxδoyη 6τι ιδqυτηg τηg Nd'oυααg ε[vαι o Γαξη Εβqεν6g, δι[oτανται 6μω9 oι
απ6ψει9 τoυζ yια τo πρ6oωπo τoυ Moλλιi Ιλαyη (6yι ΣεyΛεαη, 6πω9 αναφ6ρoνταν μ6yρι τcbρα)xαι
xυρlωg yια την επo1η πoυ 6ξηoε 21αι τη αyioη πoυ εiyε με τη Nd'oυσα' τo Γαζη Εβqεν6E xαι τoν'ooιo
Θεoφd,νη.

o xαθηγητηg τoυ Α'Π.Θ. x. Ευoτρdτιog Zεyx|νηg' διαxεxριμ6νog τoυqxoλ6yoζ' χQησιμoπoιtΔνταE
oθωμανιx6g xυq[ωg πηy6g πλoυτξει περιoo6τερoτιg μ6yqιτcδραyνcloειg μαgyιατo Γαξη Εβρεν69 uαι
δ[δει απαvτηoειg ατα ερωτηματα πoυ oyετξoνται με τo Moλλd' Ιλqη.

To xε[μενo που δημoαιει1oυμε παραxd.τω ε[ναι απ6oπασμα oμιλiαg τoυ ?ι. Zεyxiνη με θ6μα ''oι
Moυαoυλμd.νoι τωv Βαλxαν[ων'' πoυ ε21,φωνηθηxε oτo διεθν69 εxτιστημονιx6 Συνiδριo ''Βαλxd.νια -
Ιατoqiα, Πoλιτιoμ69 ?t'αι πQooxττιx69''πoυ 6yινε ατα Γιαννιτod'τo Δεxiμβqιo τoυ 2000. oλoxληqωμi.νη
η oμιλ[α ε(ναι δημooιευμ€νη στα πQα?tτιxd' τoυ oυνεδρ[oυ πoυ εxδ6θηxαν απ6 την Ιoτoqιxη xαι
Λαoy ρ αφ ιxη Ετ α ι q ε [α Γ ιανν ιτ αc6ν'' o Φ [λ ι π π og'''

.."Eναg απ6 τoυg μεγαλιiτερoυg γαξfδεg - αQι-
oτoxρι1τεg - διoιxητ6g των dxρων, που ι1δραoαν
oτη Bαλxαν ιxri, υπrj ρξ ε o ελληνι τιηg xαταγ ωγηg,
εξωμ6τη9, Γαξrj Eβρεν6g Mπdη. Tα Γιανγιτod
oτην περ[οδo τηg Toυρxoxgατ(αg xαι μd1ρι την
απελευθ6ρωση τηE Mαπεδoν(αg' τo 1912-13, o-
νoμι1ξoνταγ '' EvrΘnοs Bey Yoresi '' , δηλαδη
''T6πog τoυ Eβρενdg Mπdη''. ...

Kατι1τoν Xι1μμερ1, ο Eβρεν6gηταν 'Eλληναg, o
oπo(ogυπηρdτηoε ωg φρoriραρ1og ατην Πρoιiοα,
την oπo(α xαι παρ6δωσε στoυE oθωμανoιi 9^ιατ6"
τo dτog L326, αφo6 διαπραγματ ε6τη^ιε την παρd-
δooητηgπιiληg μετoν εξωμdτη Σπανoμι1dλη. Nα
διευxριν(αω 6τι o Σπανoμιxιlληs (Kοse Mihal)
rjταν'EλληναE, o oπo(og oυντdγΘηxε με τoν o-
oψdν η oτoμdν, τoν ιδρυτli τoυ oθωμανιxοιi xριi_
τoυζ χαι του πρoo6φεQε σημαντιx6τατεg υπηQε-
oiεg oτη εδρα(ωoη τoυ oθωμαγιxoιj xρι1τουg2.
Mετd τo θdγατo τoυ αoυλτιiγoυ Oομdν, ο Σπαγo-

μι1ιiληg oυνd1ιοε να πρooφdQει τιs υπηρεo(εg
τoU στoν ooυλτdγo Oρ1ιiν, o oπο(og διαδd1θηxε
τoν πατdρα τoυ oομdν. O Σπανoμι1ιiληg λoιπ6ν,
ενεργc6νταg εx μ6ρουg τoυ οoυλτdνου, ηρθε oε
oυνενν6ηοη με τoγ βυξαντιν6 φρoιiραρ1o τηg
Πρorjοαg, τoν Eβρεν69, xαt διαπραγματε6τηxε
την παqdδoση τηE π6ληg.

ΣrJμφωνα με oθωμανιx€E πηy€g o πατ6ραg τoυ
Eβρεν6g ονoμαξ6ταν Ιsa Bey ^ιαι ε(γε τoγ τ(τλo
τoυ''MπριlνXo'', πιθαν 6τατα επε ιδrj γ εννli θηx ε rj
π6θαγε ατo Πρdγxιrj Φραγγi, π6λιoμα oτη δεξιιi
61θη τoυ πoταμοιi 'Eβρoυ, 6 xλμ. ανατoλιxd, τoυ
Διδυμoτε[1oυ. Kατd μ(α dλλη ιiπoψη o Eβρεν6g
υπ{ρξε αξιωματοιi1og (εμ(ρηg) oτo εμιρdτo Kα-
ρ εoi xαι εxε (θ εν πρoo1ι6ρη oε oτoυ g oθωμανoιj g.

Πdντωg αναμφιoβrjτητα υπriρξε'Eλληναg ατην
xαταγωγη xαι πιθαγιjτατα τo 6νoμd τoυ να 61ει
o1doη με τo τoπωνιiμιo '''EβQoζ''. o βυξαντιν6g
ιoτοριxdg Δoιixαg τογ απoχαλε[ ''Αβραν6ξη'', o

12



NΙAqWΙΑ

δε Xαλxoxoνδιiληg xαι Φραντξ{E ''Bρεν6ξT'', χσ-
τ6. ψfu ιiλλη ιiπoιpη oνoμαξdταν''Aβρενεξdxη g"

xαι xατα^γ 6ταν απ6 τη ν ΚQrf τη, H ιiπoψη αυτri δ εν
τεπμηριι6νεται απ6 τιg υπιiρ1oυoεg ιoτοριx6g
Ιτηy6s.

To β6βαιo πd,ντωg ε(γαι 6τι o Eβρεν6g 6παιξε
ημαντιx6τατo ρ6λo oτην προ6λαση των oθωμα-
γιxι6γ oτρατευμdτωγ στηγ Θριixη χαι τη Mαxε-
δoγ(α. 01ι μ6νo ανdλαβε τoγ πQoγQαμματιoμ6
των στQατιωτιxc6γ επι1ειρrioεων, αλλd o (διοg

πρωτooτιiτη σε στιE πoλε μιx6 g επι1ε ιρ(oε ιE τωγ
oθωμανc6ν εγαγτ(oγ βυξαντινc6ν επαρ1ιι6ν του

βαλxανιxori 1ι6qoυ. Ε[γαι απ6 τoυg πρc6τoυg

γαξtiδεg τoυ oθωμανιxοιj xριiτoυg πoυ πQαγμα-
τoπo(η oε ε ιαβoλ{ oτη Θριixη μετιi την ιiλωση τη s
Kαλλιπ6λεωE τo 1'354, απ6 xoιγοιj με τoγ πρωτd-
τoχo γιo τoυ αoυλτd,νoυ oρ1ιiν , τoν Σoυλε[μdν.

Eγι6 τα oθωμανιx<i oτρατειiματα xαταy(νoγταγ

με τιζ πQoετoιμαο(εE για την dλωoη τηg Αδρια-
νoυπ6λεω9, o Eβρεν6g xατdλαβε oημαντιxdg ε-

τιτ6'o ε tg oτηΔυτιxri Θρdxη, μ εταξri αυτιiν xα ι τη ν
Κoμoτηνr{. Πιθαν6τατ αηxατdναηoη τη g Koμoτη -

νrig να dγινε λ(γο μετd τo 1361, δηλαδη μετιi την
ιiλωoη τoυ Διδυμoτεi"ηoυ, χαι γα r{ταν πρooωρι-
νrj. Η oρ ιατ txη xατdταηoη τη g Ko μoτηνη E απ6 τoν
Eβρεν6E dγινε μετιi τη ψdy$ τηg MαρfτσαE, τo
L37L, xατ6" την oπo(α, ωg γνωoτ6, oι oθωμανo(
xατατρ6πωσαν, χαι μιiλιoτα αιφνιδιαoτ ιν"6', τoυ g

Σ6ρβoυE3. Πιiντωg απ6 τη 1ρoνoλoγ(α αυτtj xαι
μετd o Eβρεν6g oτρ6φεται πQoE τα δυτιxιi xαι
xαταλαμβιiγει τtE Φdρεg, την Ξdνθη, την Kαβιi-
λα, τη Δρtiμα, τη B6ρoια χαι τη Zσlη Σερρc6ν.
Στη oυνd1εια περ(το t382i 1385 xαταλαμβιiνει
oριoτιxd τιg Σ69ρεgo. Tηγ π6λη αυτri o Eβqεν6g
την μετdτρειpε oε ορμητrjριo,απ6τo oπo(o oQγd-
γωσε τιE επιθdoειg τoυ εγαντ(oν των γιiρω πεQιo-

1c6ν. Στιg Σ6ρqεg φρdντιαε να μεταφdQει μoυ-
ooυλμανιπoιig πληθυoμoιig απ6 τη M.Aα(α5, αλ-
λιi xαι γα ανo ιxoδoμri oε ι τε μ6νη, o1oλε (α, πτω1o-
xoμε(α xαι dλλα ευαγr{ ιδριiματα.

Στη oυνd1εια πQαγματoπo(ηoε επιδρoμdg oτα
ε διiφη τη g υπ6λo ιπη g Mαxεδoν (αg. Kατιi τιg επ ι-
θ6oειg τoυ αυτ6g, oι oπo(εg 1ρoνoλoγιxd θα
πρ6πει γα πQαγματoποιriθηxαν τo L385, o Eβρε-
ν 6E xατ6}ναβ ε τα Γιανν ιτσ 6' xαι, γ ια δ εriτε ρη φo-

ρd, τo Moνααrrjρι xαι την A1q(δα. Aφof πqooιiρ-
τησετιζ εν λ6γωπεριo16g oτo οθωμανιx6 xριiτog,

μετηγ ιδι6τητατoυ ωg ''oυτg μπdη" (διoιxητrjgτων
ιixqων) ριi θ μιoε τo xαθ ε oτι6E τη g δ ιο ιx( oεc6 g τoυ
χαι στη oυνd1εια πQαγματoπo(ηoε ιεραπoδημ(α
oτηΜ{.xxατηg Agαβ(αg.

Kατd, τηγ επιστQoφη π{ρε μdQog με τα oτρατεrj-

ματriτoυ, oτο πλευρ6τoυ oουλτd.νoυ MουρdτA',
στη μdχη τoυ Κooιiβoυ (1389)' 'oπωg ε(ναι γνω-
στ<1, o ooυλτdνoE Moυριiτ φονεrjτηxε μετιi τo
τ6λo9 τηs μdχηE αυτηg απ6 xdπoιo τgαυματiα
πoλ6μoυ χαι στη θ6αη τoυ ooυλτdνog αναδεiμη-
χε o γιos τoυ Bαγιαζω A'' o ν6o9 ooυλτdνog
oυ μβoιiλεψ ε τoν Eβρεν6g να επαν6λθε ι oτιg Σ6ρ-

Qεs χαι απ6 εxε(γα πQαγματoπoιηoει επιθ6oειE
εναντ(oν τη g' Eδεooαg χα ι τoυ Κ(τρoυ g. Πρι1γ μα-
τι o Eβρ εν6 g ιιατ6. 6τo9 1391 xατ6λα β ε τιζ πεQ ιo-

γ€'g αυτ€,g χαι στη oυν61εια xαι επ( μ(α εξαετ(α
πQαγματoπo[ηoε αυνε γε(g επτΘ('oειg εναττ(oν τη g

Αλβανiαg.

To 7402 oυν6δευoε τo ooυλτιiνo Bαγιαξiτ Α'
xατ6'την εxoτρατε(α τoυ εναγτ(oγ των μoγγoλι-
xιiν oτρατευμιiτων ατη M. Αo6α. Kατd τη μdχη
τηg Aγxυραζ ωζ γνωoτ6 o Bαγιαξ(τ αι1μαλωτ6-
στηχε απd την Tαμερλd,νο xαι η ν(xη πrjγε με τo

μdQog των Moγγ6λων. Moλαται]τα o Eβqεν6g
xατ6ρθωoε να περιoιδoει 6γα μdρogτου γεγιτσα-
qιxoιj αι6ματo9 χαι γα επιατρ6ψει π(oω oτη Mα-
xεδoν(α. Aρ1ιxd εy"ιαταoτdθηxε oτη Bdqoια xαι
oτη ουνd1εια στα Γιαγγιτοd. Π6θαγε τo €τog

εγ(ραg 820, δηλαδη τo 1'4L7 xαι θd,φτηxε στην
π6λη αυπj6.

Ωg αμoιβ{ των σημαγτιπιfν υπηρεoιι6ν του πρog
τo oθωμανιι6 xριiτog, o ooυλτdνog Moυρι1τ A'
ενε1εiριoε πQoEτoγ Γαξ{ Eβqεν69 αφιερωτrjριo
6γγραφo, με τo oπo(o xατο1ιiρωνε τo ιδιoxτηoια-
τι6τoυ xαθεoτc6g oτιgεxτ6oειE πoυ xατdλαβε με
τα ατρατειiματd τoυ. 'oπωg προxιjπτει απ6 τo
6γγραφo αυτ6 oι ενπdoεtg oι oποfεg ανrjxαν oτo
ιδ ιoxτη oια τι6 xαθ ε oτrt'lg τoυ Γαξri E β ρ εν6 g ιiρ1 ι-

ξαν απ6 την Tυρoλ6η (Corlu) τηg Ανατoλιxrjg
Θqdxηg xαι dφταναγ ωEτηγ Πρ(oτινα, περιλαμ-

βdνoνταg oλ6xλη ρη την Aνατoλιxη ιιαιτηΔυτιxli
Θρ<ixη xαι oλ6xληρη τη Mαxεδoγ(α7. Η πεqιο1li
6μω9την oπo(α επdλεξε να μ6νει xαι με την oπo6α

13



Ι'{ΙΑ0ΥΣΙΑ

αυνδ6θηxε πεqιoo6τεqo rjταν η π6λη των Γιανγι-
τoc6γ xαι η ευριjτερη πεqιo1{ τηg.

'oπωg επιαημα(νει χαι o Eβλιγιιi Toελεμπli oτo
οδo ιπoρ ιx6 τoυ8, η περ ιo1li Γιαγγ ιτoc6γ, xαθ' 6λη
τη διdρxεια τηζ τoυQχoπρατ(αg riταν γνωoτli ωg
''περιo1ti τoυ Eβqενdg" (Evrenos Yοresi). Περιε-
λιiμβανε 96 1ωριι1, τα oπο[α o Eβgεν6E χαι oι
απ6γoνoiτoυ φρ6ντιoαγ γα τα xι1γoυγ βαxoιiφια
(αφιερι6 ματα) ιε ρc6ν ιδρυ μιiτων' Tα ε ιooδrj ματα
των βαxoυφ(ων αυτι6γ τα δι6θεταν για την τιd}τυ-
ι|.lη εξ6δων για τη oυντriqηoη των τξαμιcδγ, τωγ
o1oλε(ων, των λουτρc6ν, τωγ πτωχoχoμεiωγ xαι
τωγ dλλωγ φιλανθqωπιxι6ν ιδρυμdτων,τα οπoiα
o Γαξ{ Eβρενdg χαι oι απ6γoνo(τoυ ε(1αν ανoι-
xoδο μrj oε ι oτα Γιαγγ ιταιi. Tα ιε ρι1 αυτι1 xαθ ιδριi-
ματα, μαξi με τoυg τdφoυg τoυ Γαξr{ Eβρενιig,
τουg τι1φoυE των απoγ6νων τoυ χαι τα νεxριxιi
παρεxxλ{ αια oρ ιoμ6νωγ μυστιχ ιστι6ν εx των δ ερ-
βιoιxιiν ταγμι1των πqοo6διδαγ στα Γιαγγιτod
τoγ χαQαχτti Qα τη s ιε ρri g μoυ αoυλμανιxrj g π6λη g.

Στιg oθωμανιx€g πηy'6.g η π6λη τωγ Γιαγγιτoι6γ
δεν απoτυπc6γεται ωg π6λη μ6νoτoυ Γαξri Eβqε-
ν69, αλλιi χαι τωγ απoγιiνων. Γι' αυτofg y"αL xη
δρι1οη τoυζ στη Mαxεδoν[α xαι ειδιx6τεQα στα
Γιαννιτoιi, oι πληqοφoρ(εg των oθωμανιxιfν πη-
γc6ν μεταξιi ι1λλωγ αναφιJρoυν xαι τα εξ{g.

o Eβρεν6g εtηε 7 γιoυζ. Toν Αli, τoν Ιsa, τoν
Suleyman, τoν Yakup, τoν Ηizirsah, τoν Barak
χαι τoγ Berge. Ε'tyε επΓοηE χαι μiα x6qη την
Selcuk Ηanim, η oπo(α r{ταν oι1ξυγoE τoυ μεγd-
λoυ βεξfρη CantarΙi ΗaliΙ Pasa, με τηγ ειorjγηoη
τoυ oπo(oυ ιδριiθηxε τo 1363 το Σι6μα των Γενι-
ται1qων. Ag αναφερΘεi εδι6 6τι xαι o Eβρεν6g,
αλλιi xαι 6να9 ιiλλog 'Eλληναg εξωμ6τη9, ο
oτρατηγιi g oτoν oθω μαν ιxd oτρατι1 xα ι πα ιδαγω-
γ69 του οουλτdγoυ, o Λαλι1Σα1riν, 6παιξαν oη-
ψαντιx6τατo ρ6λo ατην (δρυoη xαι oqγdνωση τoυ
Σc6ματog των Γεγιταιiρων9.

Aπ6 τουg επτd γιoυg τoυ Eβρενιig, αυτo( πoυ
διdπρει|.rαν oτην oθωμανιxrj διo(xηoη xαι oυνιi1ι-
οαν τρ6πoν τιγd τo dργo τoυ πατιJρα τoυg, liταν o
Αli Bey xαι o Ιsa Bey. o ΑΙi Bey αναφdρεται xαι
με τo χαQαxτηριoτιx6 επfθετo τoυ ''Mεγαλdxαρ-
δoυ" (Yurekli, Ay YurekΙi ^ι}"π).'Επαιξε οημα-

ντιx6τατo ρdλο oτην <iλωoη τηg Θεooαλoν(xηg
απ6 τoυg Oθωμανof g τo 1430'''(αναφ6ρεται α-
ναλυτιxd'η πoλεμιxη δρd.oη τoυΑli Βey). Π6θανε
λ(γο μετιi τo L462 xαι θιiφτηxε oτα Γιαγγιτo6"...

Αλλd αg επαν6λθω στoυζ απoγ6νoυg τoυ Eβρε-
ν69, για να τoγ[oω 6τι o dτεροE γιoζ τoυ, o Ιsa Bey
6λαβε μ6QoE oτιg πολεμιx6'g επιγειρrjoειg ενα-
ντ(oν τηg Αλβαν(αg χαι τηζ oυγγαρiαg oτo
πλευρ6 τoυ αδελφoιj του, ωζ επιχεφαλrjg των
αxιντξriδων. Yπηρdτησε ωζ ''oαντξι1x μπ6η'' xαι
πdΘαγε λ(γα 1q6νια μετιi τo θdγατo του αδελφoιi
του Ali B"y , πιθαγ6τατα μεταξιi |463-64 xαι
θιlφτηxε xαι αυτ69 oτα Γιανγιτoι1.

Στα Γιαννιτoι1θα παραμε(νoυγ χαι θα δριiooυν
γ"αL τα εγγ6νια του Eβρεν6g. 'Eνα απd αυτd,, o
Αhmet Bey, γιog τoυ Αli Bey, φρ6ντιoε ιδιαιτιj-
Qωζ γιατην ανoιxoδ6μηοη oτα Γιαγγιταιi πολλι6γ
χαι ση μαγτιxcδν ιδρυ μ dτων ... ( π ε ρ ιy ρ d.φ oντ α ι τ α
oθωμανιxd. μνημε[α πoυ xτioθηxαν oτην π6λη
των Γιαννιτorilv την επoyη των Εβqεν6g)'

oμωE εxτ6g απd τογ 6γτογo ιoλαμιxι11αραxτrj-
Qα, τα Γιαννιτoιi, την περfoδο τoυ Eβρεν69 ν"αι
των απογ6νωγ τoυ, γ[νoνται χαι τo επixεντρo
μιαg ευριjτεQηE πνευματιxηg xαι xυρ(ωg πoλιτι-
oτιxηg δριiοεωg.

Πρoηγoυμ6νωg αν6φερα ι1τι oι ''διoιxητdg των
d,πρων'' (uc beyleri) τηg Bαλxανιτιηg, oι oπo(οι
απoτι1λε oαγ χα ι τιζ αQ ιστoχQα τtx(. g oιxoyι1νε ιε g

πoυ oυy^a6γτQωσαγ τoγ πλorjτo oτα 16ρια τoυg,

μεταξri αυτ6γ χαι o Eβρεν6g, oτrjριξαν ιiλλoτε
6μμεαα παι dλλoτε dμεoα τα δεqβιαιτι6' ψυoτιν'ι-
oτιτι6" τdγματα.

'Eναg φημιομdνoζ μυστιχιστrjg, o oπo6og διαxρ(-
θηxε για τη οoφ(α τoυ χαι τη λoγοτε1νιxητoυ
ιν"αν 6τητ α,rjταν o Moll a Ιlahi, f αλλιc6 g S eyh Abd
ΑΙlah Ιlahi-Ι Semavi απ6 τo Simav τηg Mιxριig
Ao(αg'

Σriμφωνα με τιE υπι1ρ1oυoεg πληρoφoq(εg των
οΘωμανιxc6ν πηγι6ν, o oε'[1ηg Ιλα1li πρooxλι]θη-
xε απ6τo οoυλπιiγo Mε1μ6τ B'τoγ πoρθητrj oτην
Κωγοταντινoιiπoλη για γα oυμμετdo1ει οε Θεo-
λoγιxdg αυξητlioειg, oι oπofεg πραγματοπoιotj-
γταγ απ6 επc6νυμoυg ψυoτιxtατ6.g τoυ ooυλτανι-
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xοιi περιβιiλλoντog, γ{Qω απ6 τo μεγdλο θ6μα
"περ( εν6τητoE τoυ θεoιj'' xαι περi d,λλωγ θεoοo-

φιxι6ν θεμιiτων. o Moλλι1 Ιλα1li αρνηθηxε την
πρ6oxληoη αυτη (φα(νεται 6τι dτρεφε μια δυoα-

ρ6αxεια πQoE τo πριiαωπο τoυ Πoρθητrj), αλλd

μετιi τo θιiγατo του Ποqθηπi (1a81) π{γε ατην
Κωγoταγτινoriπολη xαι απ6 εxε| ψετ6' απ6 πq6-
oxληoη πoυ τoυ απηrjθυνε o Α1μdτ Mπ6η, εγγo-
ν6E του Eβρεν6g, ανταπoxq(θηxε ευ1αρ(οτωg
χαι εγχαταoτι1θηxε στα Γιαννιτoιi10.

o Moλλι1 Ιλα1( απι1 απ6ψεωg ιδεoλoγιxοθρη-
oγ"ευτιγ"cilν πε πo ι Θη oε ωγ xα ι επ ιλoγ ι6ν ανr{ x ε οτo
δερβιoιx6 τdγμα τωγ Nαxoιμπεντrjδων11. Η ε-

γxατ6oταoητoυ σtα Γιαγγιταιi ε(1ε ωg απoτ6λε-
σμα τη oυγx6ντqωση στην π6λη αυτ{ πoλλc6γ

θαυμαoτc6ν τoυ, 6yι μ6νo απ6 τιg π6λει9 τηg

Mαxεδoγ6α g, 6πω9τιg Σ6ρρε9, τη Nιloυoα x.χπ.
αλλd xαιτηγ Kωγoταγτινoriπoλη χαιτηγ M. Aα(α
απ6 6πoυ xαταy6τανι2.

'Εταt λοιπdγ η π6λη των Γιανγιτoι6ν, γνωoπj ωg

τ6τε ''π6Χη του Eβρεγ6g'' τι6ρα γ(νεται χαι τo
επ(x εντρo τoυ μoυσoυλμαν ιxοri μυoτιx ιαμoιi. Y-
π<iρ1oυν oοβoρ6s ενδεξειg 6τι στo μυστιχo-ιδεo-
λoγιx6 x(νηματου Moλλιi Ιλα1η oυμμετε(1αν xαι
oι ''oεμαβfτεg'', oι μυoτιxιoτ69 δηλαδιi πoυ ε(1αν
απoδεμε ( τη δ ιδαοxαλ(α τoυ oε'[1η Mπεντρ εντ(ν,

o oπo(og ωg γνωoτ6 απαγ1oν(oτηχε τo L420 oτιg
Σdρρε g, επε ιδf oδηγηoε τ6σo τoυg''ετερ6δοξoυg''

μoυooυλμαν ιxoιi g πλη θυαμoιi g, 6oo χα ι τoυE χQ ι-
oτιανιxotig πληθυoμorjE τηζ αυτoxρατoρ(αg oε
επαναστατιx6 xινηψατα εγαγτ(ογ τηg oθωμανι-
xrjg εξoυo(αg xαι τoυ σoυγγιτιxοιj xατεoτημd-
γου13.

To ιδια(τερo ενδιαφ6ρoγτoυ oε'[1η Moλλιi Ιλα1η
πQoζ τη λoγoτε1ν(α με μυσ[ιχιστιπ6 περιε16μενο
αποτ6λεoε την απαρ1rj ενdg ευριiτατoυ λογοτε1-
γιxoιj xιν{ματog oτην π6λη των Γιαγνιτoι6γ. Θα

μπoρorJoε γα πει xανεtg, dτι ιδρrjεται μια λoγo-
τεγν ιxηo1oλf των μυ ατ ιx ιoτc6ν. E (να ι γνω oτ6 6τι
o ι μoυooυλμdνo ι μυατιx ιατι1 g γ εν ιxιδg διατυπι6-
νoυγ τoυE oτo1αoμoι1E τoυE oε oτ(1oυg. Tα dργα
τoυg αυτd, τα oπo(α απoτελorjγ oυλλογdg με τo

ιiνoμα ''divan'', θεωρoιiνται παι <iριoτα λoγoτε1νι-
xιi dργα. Tο αη μαντιx6τερo τμli μα τη E xλαoοιxη g

τουρxιrιrjg λoγoτε1ν(αE τo απoτελoιjγ oι πoιητι-

x6g oυλλoγ69 ''divan''. oι oυλλoγdgαυτ€g μαξ6 με
τα d,λλα λoγ oτεμιx6'ε(δη θρηοxευτιxoιi περιε1ο-

μdνoυ αποτελοfγ τη λoγoτε1ν(α Tasawuf
Edebiyatι (Θεooοφιπri Λογoτε1ν(α), η oπο(α αλ-
λιc6g oνoμdξεται Tekke Edebiyatι (Λογoτε1ν(α
των -Γεxτιi'δων). Η λoγoτε1νιxrj παραγωγrj τoυ
Moλλd Ιλα1li χαι τωγ περιoooτ6ρωγ εχ τωγ υπo-
λo[πων ουγγραφdων, oι oπo(oι ανdπτυξαν λoγο-
τεμιxη δραoτηqι6τητα στα Γιαννιτοιi, ανηxει
oτη λoγoτε1ν (α "τασαβof φ'''o.

o Moλλι1Ιλα1η π6θαγε τo 6τo9 εγ(ραg 896 δηλα-
δ{ τo 1490 oτη Ndoυoα xαι απ6 εxε( μεταφdqθη-
γ"εγ'αLθdφτηxε oτα Γιαγγιτod, 6πoυ oc6ξεται xαι
o τιiφοg τoυ15. Tο μαυoωλε(o (turbe) τoυ oε'i,1η

Moλλι1 Ιλα1η βρioxεται μdoα oτο τξαμ( τoυ
Ahmet Bey xαι συγ}ιεχQιμ6να πρog την πλευqd
τoυ γυγαιχων[τη. Πρ6xειταιγια dνα μεγαλοπρε-
πη τ6.φo,6πω9 τoυλdγtατoν τoγ πεQιγQdφει o

Eβλιγιιi Tοελεμπ{16' o oπoiog ανοιxoδoμrjθηxε

με τηγ εντoλ{ χαt φQoγτ6δα τoυ Αhmet Bey,

εγγoνoιi τoυ Γαξη Eβρεν6g, λ(γo μετd τo 1'490'

ΠαραπλειiQωs τoυ τιiφoυ αυτοιi, orJμφωνα με τιE

πληρoφoρ(εζ τoυ Eβλιγιιi Toελεμπrj, υπliρ1αν
χαι oι τι1φoι του ιδqυτη τoυ τξαμιoιj Αhmet Bey,

τωγ μυστtχιστι6ν, ευoεβιiν δερβ(oηδων Murat
Baba xαι Seyh Fazlullah, xαΘι6g χαι τoυ γιατρoιi
Υazici Celebi Efendi17. Η αγoιxoδ6μηoη τoυ τd-

φoυ τoυ μυoτιxιoτli δερβ(oη oε'[1η Moλλιi Ιλα1ti

μdoα oτo τdμενog τoυ Αhmet Bey πρoφανc6g

oφε(λεται στην πγευματιτιηoγ6.oη αυτoιj χαι τoυ

αε'i,1η. To (διο, [oωg, θα πριJπει να λε1θεi χαι για
την ιjπαρξη τωγ τdφων τωγ υπoλo6πων ατ6μων
πoυ βρioxoνται στoγ (διo 1ι6ρo18.

Tα Γιαγγιτoιi για αρxετoιig αιι6νεg μετι1το θιiνα-
τo του Mολλd Ιλαxη θα εξαxoλoυθηooυν να απο-
τελοιiν η μ αwιx6 μoυooυλμανιx6 πνευματ ιx6 γ"(ν -

τQo στo oπο(o ξoυν xαι δραoτηqιoπoιoιiνται με-

γdλεg πqoοωπιx6τητεζ τηg λoγoτεγν(αg "τασα-

βο{φ''. ...

Π6ραν 6μωg τηg πoλιτιoτιxrig αναπτrjξεωE, στην

oπofα oδ{γηoε η παρουo(α τ6oωγ επωνιiμων
λoγοτε1νι6γ στηγ π6λη των Γιαγγιτoι6ν, θα πρd-

πει να τoνιστεi, 6τι εξαxoλoιiθηoε xαι o dντoνog

θρηoxευτιx6g 1αραxτrjQαE, πoυ αναπτιi1θη γ"ε στ,α

πλα(oια τoυ ιoλα μιxoιi μυατιxιoμoιi, εξαιτ[α g τη g
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δριioεωgτoυ oε[1η Moλλιi Ιλα1rj, των μαθητι6ν
του χαι των θαυμαoτιiγ τoυ. Αλλd η παρoυo(α
τoυ oε[1η Moλλιi Ιλα1ri oτα Γιαγγιτoιi 6δωoε
αφoQμli oτην εξdπλωση χαι δραoτηριoπo(ηoη
ατoυ ιoλαμιxoιi μυoτιxιoμoιi oτην ευριiτεQη πε_

Qιoχli τηg Mαxεδoν(αg, του σημεριγorj ελλαδι-
xoιi 1ι69oυ χαι τηζ Bαλxανιxrig γενιx6τερα. ...
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τoυ Moλλd Ιλα1r] xαι των oπαδc6γ τoυ με τoυE ''oεμαβtjτεg'',

τo ενια1tjει παι τo γεγoν69 6τι o Moλλ<i Ιλα1li dδειξε ιδιαiτερo
ενδιαφdqoν για τo περιεx6μενo τoυ σημαντιχ6τερoυ oυγ_

γριiμματog τoυ oε'[1η Mπεντρειτ[ν, τo ''Bαριττ<iτ", τo oπofo
μετ6φραoε xαι o1oλ(αoε για 1ιiρη των μαθητι6ν τoυ, xdτω απ6
τoν τ6τλo: Kesfu' Ι_ Varidat 1i talibi'Ι kemalat. Για τo θdμα αυτιi
βλ. Resat ongoren, 6.π., o' 118. Για τo '' χoιγ6" περιε1ιiμενo
τoυ Bαριντιiτ με τoυE N6μoυg τoυ Πλrjθωνog τoυ Γεμιοτoιi xαι
τιg o1doειg τωγ δ{o ανδqι6ν, βλ. τo ιiρθρo μoυ: "Δερβ(oηδεE
xαι Xριoτιανo-Ιoλαμιx6g Σx6αειg'', oτo πεqlιoδιxιi Παιδαγω-
γιxlig Σ1oλr{g Φλriριναg τoυ ΑΠΘ, Mαxεδν6ν o.244.

14. Για τo oυγoλιx6 oυγγραφιxd dργo τoυ Moλλιi Ιλα1rj,
oυμπεριλαμβανoμ6νoυ xαι αυτotj πoυ dγραι|ε ευριαx6μενog
oτα Γιαγνιτoιi, μπoρε( xανε(g να δει τo ιiρθρo τωγ Mustafa
Kara xαι Hamit Algar, ''Αbdullah-ι Ιllahi" oτην εγxυxλoπαi-
δεια Turkiye Diyanet Vakfι Ιs1am Αnsiklopedisi, τ6μ. Ι, oo. 110-
11'2. Βιδιx6τεQα η πoιητιχιj oυλλoγ{ "Divan'' oτην oπofα
πεgιλαμβιiνoνται πoιrjματα γqαμμdνα αrην περαιxrj xαι oθω-
μανιxr] γλιiooα' d1ει εxδoθε( απ<j τoγ Ι. Ηikrnet Ertaylan,
Mol1a Ιlahi Dιvanι, Ιstanbul, 1960. Mετιiφραη oριoμdνων
πoιημd,των τoυ στηγ αγγλιxr], βλ. Η.Α.R. Gibb, A Ηistory of
Ottoman Poetry, London |9 65, τ6ψ. Ι,o o.400- 402, τ6ψ. 3 oo. 45 -

50, 59-61.

15. Tην ιiπoιpη dτι o Moλλιi Ιλαxrj πdθανε ατη Nιioυoα
(Αgustos), αλλιi τo λε(ψαν<i τoυ μεταφdρθη'Lε ιlαL θιiφτηxε
oτα Γιανγιτoιi, την εxφριiξει o Bursalι Mehmet Tahir, αrο dργo
τoυ osmanι Muellifleri, Ιstanbul, 1333(1914),τ6μ. Ι, o.91, εvιδ
<iλλoι oθωμανo( oυγγqαφε(g ιo1υρζolται 6τι o Moλλιi'Ιλα1r]
πdθανε αια Γιαγνιτod. Bλ. Lamii, 6'π. o.462, Taskopruzade,
Sakayιku'n-numani1γe μτφq. Mecdi (Terceme_Ι Saka' ik) Ιs_

tanbul, 7269(1852)' o.26. o Eβλtγιιi Tαελεμπrj, o oπoiog oτo
ταξιδιωτιx6 τoυ "Seyahatname'' περιγρ<iφει την π6λη των
Γιαγνιτoriν αναφdρεται εxτενι6g χαι σιoν πρoαxυνηματιx6
τtiφo τoυ Moλλιi Ιλαxli. Bλ. μεταφρααμdνo xε(μενo oτα ελλη-
νtx6. απ6 τoy B. Δημητριιiδη, 6.π. σσ. 230-23|. Αναφoριxιl με
τιg παραδ6αειE χαι τoυζ θριiλoυg πoυ o1ετζoτται με τη δρdη
τoυ αε't1η Moλλιi Ιλα1li oτη Ndoυoα, την iδρυoη απ' αυτdγ
τεxxi' oτη oημερινr] περιo1r] Kι6oxι τηg N<ioυααg, αλλd xαι
τη μεταφoριi τoυ λειι|ιiνoυ τoυ απ6 τη Nd'oυoα oτα Γιαγγιταιi
βλ. Ι. 8αο'δραβ6λλη, "Ιοτoριxti περ[ Nαoιioηg εξ ανεxδ6τoυ
1ειρoγριiφoυ", Mαxεδoνιxti τ6μ 3og (1956) 133-134, Eυατα-
θ(oυ Στoυγιαννdxη, Ιατoρ(α τηg π6λεω9 Nαoιioηg, εxδ. β'
Θεooαλoνixη 1976, oo.3t-33, 47-48. Πρβλ. ιαι Aπ. Bαxαλo-
πo{λoυ, Ιoτoρ(ατηg Mαxεδoν(αg, Θεooαλoν(xη 1969, oα. 108-
1 Ο9.

16. Bαo. Δημητqιιiδη, Η Kεντqιxrj xαι Δυτιxη Mαxεδoγ[α
xατ6.τoν Eβλιγιιi Toελεμπrj, Θεooαλoν(xη, EMΣ, 1'973, o.23Ι-
/.32

17. Bλ. B. Δημητριιiδη,6.π. , o.23l

18. Kαγoγιxd δε oυμβιβιiξεται η παQoυσ(α τι1φoυ δερβfαη xαι
μιiλιoτα oπαδor] "ετερdδoξoυ'' δεqβιoιπori τιiγματog, 6πω9
τoυ μπεχτασιttoιj, oτo 1ιiρo εν69 τξαμιorj, o oπo(og ε(ναι
1ι6ρo9 πρooευ1r]g των ooυγγιτc6ν μoυooυλμιiνων. Στα τξαμιι1
6πoυ υπιiρ1oυν τιiφoι μυoτιxιoτ6ν δερβfoιδων θα πρ6πει να
αναξητηθoriν oι ειδιrιof λ6γoι πoυ τo επdτρει|αν ιj τo υπdβα-
λαν.
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Mtα συγδQoμf τηζ
''NΙAOYΣTAΣ''

ε(γαι τo nα}u6τεQo δι6go
γLα τoυE φ(λoυE μαE
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NΙA0ΙΣIA

Kληροδoτηματα και δωρε6q για τηv vεoλαια τηq Nαoυoαq

KΛHP0Δ0ΤHMA
"ΣTAYPOY XP |ΣT0Δ0YΛ0Y ΛANAPA,,

Tη5 ΛευxriE Σαμαqιi

'Eγα πoλιjτιμo αρ1ε(o πoυ πεqιλαμ-
βι1νει oλ6xληqo τo φιixελο με 6λα τα
oτoι1ε(α τωγ υπoτQοφιι6ν των ',Kλω-
oτηρ(ων Nαoιiαηg -Kληρoδ6τημα
ΣταιiρουXριατoδ.Λαγαρι1'' ι1θεαε ατην
διιiθεαη τηg "NΙΑOYΣTΑΣ,' xυρiα
Kα (τη Αναoταo(oυ Tο(ταη.

o oιiξυγιig τηg αε(μνηoτog Aναoτιi-
oιog Tο(ταηg υπrjρξε επ(πενriντα 1ρ6-
νια o xtiριogυπεtiθυνog των επι1ειρrj-
σεωγ τωγ Λαναριiδων, o μoναδιx6g
τιαι απ6χυτα 6μπιατog.

Δεν riταν oι συγγεγtχo(λ6γoι αφoQμli
αυτrj g τη g ε μπιαrοof νη g Η ε μπιoτοori-
νη πrjγαoε ψετ6. απ6 ''oxληρdg εξετιi-
αειg'' στoυg πoλf διjαxoλουg xαιρotig,
πoυ π6ραoε η εταιqε(α, γ"αL στoυζ o-
πo(ουg o Αγαοτιiαιog Tο'(τoηg οτιiθη-
xε δ(πλα στoυE ΛαναριiδεE βριlxos
αxλ6νητοg. Πιατdg xαι δ(xαιo g τ6oo
αιιg ιfqημεg, 6αo }.ιαι στιE lια}'69 ψ6-
ρεζ.

Αx6ραιog, ευθιig, ειλιxρινrjE, πQoσι-
τ6g6ταν dπρεπε, αλλιi με ιο1υq6τατη
Ιτυγ pLi' ε'ιyε την απερ ι6ρ ιoτη ε μπιστο-
αιiνη dλων των Λαναqι1δωγ χαι τηγ
εxτ(μηαη ^λα των oεβαoμ6 ι1λωγ τωγ
αυμπoλιτι6ν τoυ.

oιxειoΘελι6g αφανrjg στo πQoσωπrx6τoυ φιλαν-
θρωπιx6 dργo, τo 6νoμιi του χoσμoriοε oε 6λην
την διιiρxεια τoυ β(ου τoυ, τιg διοιxrjoειE τωγ

ΣταdρogΛαναρι1,g

φιλανθqωπιxc6ν oωματε(ων τηg Nιfoυoαg, ατα
oπο (α τηγ πQoσω πt^ιη τoυ γ εννα ιoδωq [α, xρι1τη -

αε πoλιj διαxριτιxtl oτo περιθι6ριo
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NΙΑoιΣTΑ

Σε αυτdγ τoγ διx6 τoυ dνθρωπo, με βαριiνoυoα
την διxrj του γνι6μη,ανι1θεoε o πoλd οπoυδα(οg
Nαoυoα(οg ευεqγ6τηg Σταfqοg Λαναρdg, να α-

ναλdβει 6λo το θdμα των υποτρoφιι6γ, oιχoνoμι-
x6 γ'αι επιλoγ{g μαθητι6ν.

H πqoαωfl.n6tητα τOυ ΣταιjQoυ xQιστδ.
Λαναqιi χαι η πQoσφoQιi τoυ στηγ πιiλη
τηE Ι\[doυσαE

o Σταιiρog Λαναρι1,g rjταν τo πρc6τo απ6 τα
τ6οoεqα αγ6ριατoυ Xριοτ6δουλου xαιτηg Αιxα-
τερ6νηg Λαναρι1. Aγαπofοε με πdθοg τα γρdμ-
ματα χαι γιαυτ6 ο πατ6ρα9 τoυ, αγ xαι ηταν

φτω1o(, απoφι1,οιoε γα τoγ οτε(λει μαξ( με τoν

dλλo αδελφ6τoυτογ Θε6δωρo ατo Mογαoτljρινα
τελειι6οει τo εxε( γυμνι1οιο. 'oταν ο Στα{ρog
τελε(ωοε την Tρ(τη γυμναoioυ, o πατ6ραζ τoυ,

τoγ xdλεοε να γυρ(οει π(oω xαι να βoηθfοει την

οιxoγdνεια πoυ τα 6φερνε oιxoνoμιxd, πολιj δf-
οxoλα.

o Σταdρog υπιixoυoε στην πατQιxrj εντoλη, επ6_

οτρ ει| ε οτην Nd,oυoα xα ι ιiq1ιoε γα δoυλεrj ε ι απ6
τα xτηματα χαι τα οαγιdxια,μ61ρι xαι oτo εμπ6-

ριo λαδιι6ν, dπoυ 6φταoε dωg την Πελoπ6ννη-
oo.Αλλd, τo μεqdxι τoυ για τα γqdμματα χαι τo

γυμνdοιo πoυ δεγ ε(yε xcnαφ6ρει να τελειι6oει,
δεγ τoυ dφευγε.

'Ηταγ παγιjξυπνog xαι 6βλεπε πoλf μαxριd.'oλoι
ξdρoυν πωg 1dρη oτην διx{ τoυ οξυδ6ρxεια
οφεfλεταιη ευμdqεια απ6την παραγωγ{ χαιτηγ
εμπoρ(α των μηλων χαι τωγ ρoδαx(νων oτην

Kεντριxη Mαxεδογ(α. Aυτ69 6φερε τα δεντρiλια,
αυτ6g τουg ειδιxof g γεωπ6νoυs για να διδι1ξoυν
την xαλλι6Qγεια oε 6λoυ9 τουg Nαoυoα(oυg, xαι
oε 6λoγ τον xdμπο τηg Kεντριxηg Mαxεδoν(αg

Tο 6νειρο τηg μdρφωσηζ πoυ δεν μπdρεσε να
πQαγματoπoιηoει o (διog }"6yοl xαν"6γ oιχoγoμι-
xι6ν oυνθηxι6ν, απoφι1oιοε γα τo υλoπoιf oει δi
δονταg με διxrj τoυ oιxονoμιxli οτrjριξη την ευχαι-

ρ(α να τo πQαγματοπoι(οoυν τα ι1,πogα παιδιd
τoυ Λαππεioυ που ε(1αν μεqι1,xι να πρo1ωρrj_

σoυγ τιζ oπουδ6g τoυg, αλλd δεν ε(1αν χaημα-
τα..Η πρι6τη τoυ x(νηοη ηταν οτην δεxαετ(α τoυ

οαρdντα η φιλοξεν(α οτην Αθrjνα, οτην πεq(φη μη
''Mπλ6 Πoλυz.ατoιχiα'' το]ν Λαναρdδων 6λoυg

τoυζ ναoυσα(ουg φοιτητdg, τoυg oπoioυg πrjγαι_

γε πoλd ου1νdνατoυ; δεixαι ναxoυβεντιdoειτα
πρoβληματι1, τουg.

M6λιg dq1ιο'ε να oρΘoπoδεi η επι1ε(ρηoη, αμd-

σωζ, τo πρc6το τoυ μ6λημα rjταν να οταΘε( πdλι
oτo πλευρd των παιδιιiν τηg Ndoυοαg που fταν
παλο( μαΘητdg, rjθελανγα οπoυδdοoυγ, αλλd, δεγ

ε(1αν1ρrjματα'

Στιg 19 Mαρτ(oυ του 1960, ημ6Qα Σι1ββατο xαλε(
υπ6 την πqoεδqiα τoυ, τoυζ Θωμιi Λαναρd,Xρι-
oτdδoυλo Λαναρd, Σoφ(α Λαναρd,Xρηoτo Κ.
Xρ ιoτ (δη, Bαoft ε ιo Kori ργ ια,Γε ι6 ργ ιο Δα'ixο,Α-

AναoτdoιοE To(τοηg. Γεν' Διευθυγτrjg των xλωοτηρiιυν

απd τo 1950 μ61ρι τo 1978 (28 xρ6νια). Σfμβουλog
διευθυντoi απ6τo 1978 μ61ριτo 1982. Συνταξιoδoτrjθr1xε

oτα 65 1ριiνιατιlυ.
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NΙΑqΥΣTA

γαστdσιo K6xxo χαι απoφαoζoυν τα xdτωΘι... (dγγραφo 1 )
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NΙAqΥΣTΑ

χαt στ6λνεται αμ6σωE αγτ(γQαφo τηζ απdφασηE με τo dγγQαφo στoγ Aγαoτdoιo To(τoη με τηγ

παριixληoη ν αδε1τε[ την συμμετo1rj τoυ στηγ επιτQoπη (Eγρ-2)
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NΙAoΥΣΙΑ

Γ(γεται η αιioταoη τηζ επιτQoπηg εν"Χoyηs (εγρ 3)
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o ιδρυτi1g τιυν ερ.1oοτα.o(ιυν Στα.iρog Λανcιρd.'< xciι oι ι\ιευθυντdg Γρ. Zα1αριiπουλοg zcιι Αν. Toι1τoηg.

ru.

Xριoτdδoυλoq Λαναρdg,.1ενιx6g διευθιlγτriζ γιog τoυ Σταf ρου Λαναρd με τoν Αι'αoτιioιo To(τor1
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NΙΑ0ΥΣTA

Αxoλoυθεf ''Η διαδιxαo(α 1oqηγησηE υπoτQoφ(αg (εγρ 4)
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NΙAqΕTA

Tην 1η Ιoυγfoυ απoφαoζεται χαι ενημερι6νoυγ τoν Αγαoτtioιo Tokoη πωζ στουE υπ6τρoφοι
φoιτητdg oτο Παγεπιoτrjμιo των Aθηνι6ν Θα παρ61εταιεxτ6gαπ6 τα 1ρ{ματα χαι oτ€yη(dγγραφo 5)
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ΝΙA0ΣTΑ

Στιg 29 Ιουλ(oυ τoυ 1960 αποδιJ1oνται τηγ απ6φαoη ααν πρc6τog υπ6τρoφoζ γα ε6γαι o Xρηoτοg
Xατξηιωαννrjδηg τoυ Λαξι1ρoυ, xαι απoδd1oγται τηγ πq6ταoη για υπ6ρβαση τoυ πoootj τηE υποτQo-
φiαg.του (6γγραφο 6 )
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NΙAqwΙΑ

H σηραγγα ΤOU Zαφειρακη
στouq ΣτouμπαVouq

Tα xαλoxα(qια, 6ταν 6oφιγγαν oι ξ6oτεg πoυ μαE
6'yανεg, πoυ μαζ εfριoxεg, παθ6μααταγ στιζ χα-
μηλdg 61θε9 τωγ ποταμιι6ν oτoυg Στoυμπdνουg
6λη η τoαxαλoπαρ6ατηg Παπαντrig xαι δρoοζα-
με τα πdδια μαζ αα xριiα νεριi τηg Aριiπιτααg,
πoυ 6βγαιναγ απ6 την "γαλαρ(α'' σαγ dνα βαθιi
πoτ6'ψι xαι xαμιd δεxαριd μdτρα πιο π6ρα, εxε(
πoυ τo πoτdψι απoxτoιjoε διπλ<ioιo π}τdτog, ψ'
6να1αμηλ6 φραγματ<ixι1ωρζoνταγ oτα διjo. Tο
ιJνα ποτιiμι α1ηματζoνταg 6να μιxρ6 χαταQQα-

μ6xι, oτεφανωμdγο απd βατoινι6g oτρεφ6ταν
πQos τα αγατoλιxιi παι περνc6νταg απ'την ιixρη
τoυ μπαξ6 μαg dμπαινε στηγ xαρoιiτα τoυ μιiλoυ
τoυ μπtiρμπα Kιioτα τoυ BαΙγτερλ{, xι' απ6 xει
απ'τoυ Γx6γxλια γuL' α!τ'τoυ Pιiγxα xατευθιjγo-
γταγ σ[oγ αλευρ6μυλo τoυ Mατθα(oυ, για γα
xαταλliξει oτα Mπατιiγια τηs β6ρεια9 61θη9 τηg
Aριiπιτoαg, ενri τo ι1λλo με xατειiθυνoη β6ρεια
xαι διαo1ζογταζ μdoα απ6 μια μιxρrj γαλαρ(α-
γ6φυρα την oδd Aγ(oυ Nιxoλd,oυ, xdνoνταg xι'
αυτ6 αrρ o φrj πρo g τα αγατoλ ιx<i, πεν ηντα- εxατ6
μ6τρα πιo xdτω xoyτ6' oτoυ Bαρελd 1ωριξ6ταν
πιiλι ατα δrjο. To 6να απ' αυτ6', τo πιo μεγιiλo,
ιJμπαινε oτην xαρoιiτατηζ xoρδ6λαgτου Λ6γγoυ
xι' απ6 εxε( διαα1ζoνταg τo xdντρo τηg Nιioυσαs
xαι περνc6νταg δ(πλα απ6 τoγ παιδιx6 oταθμ6 ,

xoντ 6. ατo Kι6ox ι, πoυ τ6τ,ε rjταν xα ι o μoναδ ιx6 g

τηg NdoυααE πατευθυγ6ταγ πQoS τηγ 6ξoδo τηg
π6ληg, στηγ πεQιoγjτoυ Aγiου Γεωργ(oυ, ενι6τo
dλλo, τo μιπρdτεQo, βε β6ρεια xατεtiθυναη, απ'
τoυ Γxdgoυ πliγαινε πQoE τηγ μεριd τηg Αγ(αg
Παgαoxευlig.

Θα ε(1ε πoλrj εγδιαφ6ρον, αν xιiπoιog 6xαγε 6γα
o1εδιιiγραμμα τωγ πoταμιιiν- αγωγc6ν τηg Πα-
λιdg Nιioυσαs, πQιγ τα αγc6για-πoταμdxtα oxε-
παoτoιjγ xαι γ(νoυν τα περιoοdτερα υπ6νoμoι
ατη δεxαετ(α τoυ 1950-1960.

30

τoυ Θωμιi Γαβqιηλ(δη

Για την ιoτορ[α τoυ πρdγματog σημειι6γω 6τι
λfγo πριν απ6 τη γαλαρ(α-γdφυQα τηg oδoιi A-
γ(ου Nιxoλd,oυ, πoυ πρoανdφερα, 6να μιxρ6 α_

yrilyι ^ιατi.βαιγε πQoE τα αγατoλιx6' τι'αι περνc6-
νταgν'dτω απ6 τον δρ6μo 6oτριβε αριoτερι1λ(γo
πιo χει αττ'τo oπkιψα9,6πoυ υπliρχε μια γxαβιi-
να, χαι περνc6νταg μdoα απ6 τo γ"cnιilιτoυ Kεμα-
λ(δη δι6qιξε τιg αυλdg 6λων τωγ oππιriw τηg

β6ρειαg πλευριig τoυ δg6μoυ χαι xατηφορζο-
νταg αττ' τo Mι1αriλoυ, τoυ Mυλωγd χαι του
Σμdρνoυ oυγαγτotjoε τo αγι6γι τoυ Λ6γγoυ πoυ
επ(oηg πρoαν6φερα.

Mε πηραν 6 μωg τα πoτιiμια-αγιiγια (παραμdξω-
μα-παqαμdαμα) xαι απομαxριiνθηxα πολιi απ6
τη Γαλαρ6α, τη ''Σ{ραγγα τoυ Zαφειgιilιη'' για
την οποfα, 6πω9 δεf1νει o τ(τλog του oημειι6μα-
τ69 μoυ αυτoιi, oxoπειjω να γριiψω 6oα για την
ι6ρα d1ω υπ6ψη μoυ, επειδrj 61ω την εντιiπωoη
6τι xαν€ναg dλλog δεν αα1oλrjθηxε μ' αυτriν ωg
τc6ρα, εxτ6 g απ' τoυ g Πλαταρ (δη -Στoυγ ιαννιixη,
oτην Ιατoρfuτηg Π6λεω9 Nαorioηg, απ6 την o-
πo(α αγτλc6 χαι γω τιg πληροφoq(εg μoυ για τηγ
xαταoxευηgτηg.

Ιοτοqιx6 μνημε(o

'oταν oτη δεxαετiα το υ 19 40 παξαμε oτου g Στoυ -

μπιiνoυg, δεν ξdqαμε φυαιxd <iτι η γαλαρ(α τηg

γειτoνιdg μαg riταν ιατoριxf, dργo τoυ περ(φη-
ψoυ ΖαφειQdχη. oπωE 6μωg φα(νεται, δεν ημα-
αταν μ6νo εμε(g που δεν ξ6ραμε την ιoτoρ(α τηg,
αλλιi παι εκε(γoι πoυ dπρεπε γα τηγ πρooτατd-
ιpoυν xαι να μην αφrjooυν να 1αθε (, 6πωgγdΘηxε,
π(αω απ6 xdπorcgxαταoxευi.g τα τελευτα6α 1ρ6-
για τoυ ειxoαιoιj αιι6γα.



NΙΑqΥΣTA

Tι6ρα στηγ πεQιoxη τηE
Γαλαρiαg τoυ Zαφειqd-
ν"η ετιτ69 απ6 τα παλιιi
oπ(τια του Mιxρ6πoυλoυ,
τηg Bρυαo69, τoυ Koιjν-
τξoυλα xαι τoυ Σ ιανταμ6-
γα xλπ πoυ παραμdγoυν
oτη θdoη τoυgτ(πoτε dλλο
απ6 εxε(γα τα oτοιxεiα
πoυ αποτελofoαντo γρα-
φιx6 τηg πεq(γυρo δεν υ-

πdρ1ει' Δεν υπdρ1oυν
πρoπιiντων τ α xατ αxdΘ α -

ρα νεριi χαt τo μιxq6
φQdγμα πoυ πdνω οτιg
π6τqεg του oι γειτ6νιoo-
σεζ στoυμπιiνιξαν με τoυE
x6πανoυg τα ξιλιι1, τιg
xoυρελoιiδεE χαι τιg βε-
λ6ντξεg, πoυ ιjπλεναγ
μπα(νoιταg ξυπ6λητε g μd-
σα στo 6yιxαtτ6oo βαΘti
oτo αημε(o εν"ε(πo, πoτ6'-

μι, μια δoυλειι1 απ6 την
oπο(α λεγ6ταν 6τι εtyε
πιiqει χαι η περιo1η τo
6νομd, τηg Στουμπι1νoι.

Δεν υπιiρ1ει rj μdλλον δε

φα(νεται πια otjτε τo με-

γd,λo αιpιδωτ6 oxoτειγ6
ι1νoιγμα τηg γαλαρ(αg
πoυ μαζπQoxαλodoε δdog

xαι δεν τολμoιiααμε να
μπoιiμε μ6oα τηg xι' 6ταν
ν"dπoιεgμdq ε g τo νε Q6 τη g

λιγ6oτευε, επειδη xd-
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πo ιo ι χατ6 βαξαν τη oιδ εq ιJνια''δ 6ση'' πoυ λε ιτoυ ρ-

γofσε με χειQoχrγητη oτρ6φιγγα χαι βριox6ταν
στην εrσοδ6 

"ηζ, 
λ6γα μ6τρα πιo εδ6 απ6 τηγ

παλιι1 ξιiλινη γdφυqα χαι τo 1αμηλ6 φQdγμα πoυ
υπoχQdωγε dνα μ6qog τωγ γεQι6γ τηE ΑQd,πιτσαE
γα χατευθ{γεται μdoα απ6 dνα xαγιlλι πQoζ αυ-
τrjν. Koντd ατη ''δ6ση'' τηg Γαλαq(αζ υπηQχε χαι
μια dλλη πQoζ τη μεQιd, τηg Αρdπιτσαζ απ' τηγ
oπorα, 6ταγ τo νεQ6 τηs Αρdπιτoαg ηταν λ(γo xαι
τo φQdγμα τo χατεfθυγε 6λο πQoζ τηγ Γαλαq6α,

Σxαρ(φη μα τηg περιo1ηg Στoυμπdνων

αγo'γογταζ επdσ[Qεφε μια Qυθμιξ6μεγη πoσ6τη-
τα νερoιi πQoE τo μεγdλo xαταρqιi1τη τωγ Στoυ-

μπdνωγ για τιζ αγdγχεζ xιiποιων xτημιlτων πoυ

βρ(oxoνταν στηγ Παναγιωπoιjλα f χαι πιo xdτω'

Η ιoτoqiα τηE σliQαγγαg τoυ Zαφευqdxη

Η αrjραγγατου Zαφειqdγ"η'ηγνωστli στη γειτo-
νιd μαg, τηγ Παπαγτri ωg "γαλαq(α τoυ Στoυμπιi-
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γoυsll, σ6μφωνα με τηγ ΙσrοQrατηE Πdλεωg Nαoιi-
σηE τoυ E.Ι.Στoυγιαννιixη (oε}ι 96-97) xατα-
oxευ6'oτηxε γrjρω oτα μ6oα Ιoυν(oυ τoυ 1804,
€πειτα απ6 την χαταστQoφri του Yδραγωγε[ου
τηg π6λη9 απ6 τoυg ανθρc6πoυg τoυ Αλri Παo<i,
τoυ οπo(oυ τα oτqατει1ματα την πoλιoρxoιioαν
απ6 τtE αQχ6E Ιανoυαq(oυ τoυ 1804 1ωρ(E να
xαταφdρoυγ να τηγ xυqιdψoυν. Εφdτog δηλαδrj
θα μπoρoι1σαμε γα γιoρτιiαoυψετα202 (διαx6-
oια δrio) 1ρ6νια του παλιιiτεQoυ τεχνιχoιi 6ργoυ
τηg NιioυoαE, dργoυ τoυ 6μπειρoυ επιμελητf τoυ
υδραγωγε6oυ χαι λιΘoτ6μoυ Mπαλιoιjxα. Αλλιi
αg αφliooυμε τηγ Ιoτoρfα γα μαE πει πωs 6γιναν
τα πρdματα:

Ιατoqfα τηE πιΙλεω5 Nαoιioηg E.Ι.Στoυγιαγγd_
πη Kεφ. KΓ
'Eλλεψιg τρoφ(μων xαι ιjδατοg (oε}ν.95-97)

''Aλλ'ιiooγ xαι αν o Zαφειρdxηg χαι oι λoιπof
ειiπoροι ε(1oν προμηθει1oει χαι δι' αυτoι1g xαι
δια την π6λιγ ξωoτρoφιig ιxαν6"g, η μαxρo1g6-
νιog πoλιoρx(α xατ6δειξεν dτι αfται rioαν ανε-
παρxε ig.'Hρξαντo ελαττoιi μεναι χαι μετ' oλiγoν
δε εξ6λιπoν....

ΠQoE τω λιμι6 επriλθε xαι dλλειι|.rιE τoυ πoo[μου
χαι μη rjδατog. Συν6βη δε αriτη ωg αxoλoιiθωg:

Tdxτωγ τιE (x6πotog ξυλoυqy6s i oιxoδ6μog
oνoμαξdμενog) MliρτσηE.....εQγαoθε(g.... εν
Nαoιiαη, εi1ε γνωρiσει τηγ πηγliγ τoυ πoταμoιi
χαι τηγ εν τη πιiλει παρο1dτευσιγ του πρog π6αιν
xαι 1ρ{oιν των μιiλων αναγxαιoιiντog ιiδατog.
Kατιiτo dτog εxεfνo ειργιiξετo ειgτα Ιωιiνγινα εν
τoιE αναχτ6ρoι9 τoυ Αλ{. oriτog.... ε(πεν 6τι η
Nιioυαα μ6νον δια τηg ατερrjαεωg τoυ ιjδατog
διjγαται γα xαταδαμαoθrj xαι 6τι oιiτog γιγνι6-
oxει xαλι6g χαι τηγ πηγliν αυτoιi 1λαLτα μ6oα τηg
αλλα1oιj παρo1ετεriσεωs τoυ riδατog....

Tη αλη θ ε (α....oιiτο g εξεπλ{ ρωo ε την υπ6oyεoην
του oτρdψαg αλλoιi τα ιjδατα (πρos τoγ λιixxoγ
Σιαoιιixι, oελ 96 αημ 2 Σ.E.)

Περ(τα μ6oα δε Ιoυγfoυ (1804) 6γινε αιαθητrj η
6λλειψι9 ιiδατοg. Αλλ'o Zαφειρ6xηg γνωρ(oαg

τdγtoτα τo o111ιjδ ιoγ τoυ ε1θ ρoιi (Αλri Πααιi), ιiν ευ
αναβoλ(g xαι διoταγμoιj πρooxαλ6ααg τoy €-

μπειQoν επιμελητrjν τoυ υδραγωγεioυ xαι λιθo-
τ6μoν Mπαλιoιixαν ε(1εν ανoξε ι τη βoηθε [α πoλ-
λc6γ ΣΗPΑΓΓA EYPEΙAN YΠoΓEΙΩΣ ToY
ΠΑPA ToN KATΑPPAXTΗN ΔoYMΠΑ-
NoYΣ OMΩNYMOY ToY ZAΦEΙPAKH
ΠYPΓOY, xαι ψετ6.τεαoιigων η μερι6ν πυρετι6δη
εργαo[αν, τo ιiδωρ dρρεεν ειs τηγ πιjλιγ xαι
εδριioιξε τα φλdγoντα χαι διψαoμ6να 1ε6λη των
χατο(χωγ''

Σχιiλια

1. Σε oημεiωαη o1ετιx6. ψε την ευρriτητα τηs
oligαγγαg o E. Στoυγιαννιixηg γριiφει 6τι λεγ6_
ταγ πωE o Zαφειριixηg μdλιg τελε(ωoε η Φραγ-
γα π6ραoε 6φιππog μdoα απ6 αυτriν (oελ 97 αημ.
1 ΣE)

2. Εντυπωoη πρoxαλε( η xdπoια αoριαr(α ατη
διατιiπωoη των σxετLτlι6ν με την riδρευη τηE
Nιioυααg πριν απ6 την 1ι,αταστtευri τηg αriραγγαg
τoυ Zαφειριixη αλλιi xαtsγετιx6. με τηγ (δια τη
αtjραγγα χαι τo μ6γεθ6E τηE. o E. Στουγιαννιi-
xηg γριiφει για τη Φραγγα σαγ γα μην την 61ει
δει o (διog με τα μιiτια τoυ. Aυτri η αoριατ6α
διαλιjεται x6πωg, αν ανατρdξει xιiπoιoE σ[ιs
oελfδεg 2L-22 τηgΙoτoρ(αg τη g Π6λεωE Nαoιiαη g

xαι διαβdoει 6oα γριiφoνται για την πηγli πoυ
oνoμιiξεται ''Nερ6 τηg Χιiραg'' ''TiτιE ιiλλoτε πα-
ρε[1ε το xυρι6τεgoν π6αιμoνrjδωQ ειEτηγ π6λιγ''
η oπo(α (π6λι9) 6πω9 ε(ναιγνωoτ6 απιi δημοτιxιi
τραγoriδια απoπαλoιjγταν''1c6ρα'' rj''xεφαλο1ι6-
ρι'' για να ξε1ωρξει απ6 τα 1ωριιi πoυ τηγ περt-
τριγriqιξαν.

To νερ6 τηg 1riραg ("TηE Xc6ραg τo νερ<i'' τo λdει
ο λαdg) αιiμφωνα με τηγ Ιoτ. N. ''oνoμιiξεται xαι
Nερ6 τoυ Xατξr{-Toιιiμη, επειδri o φιλ6πατρι9
o6τog Nαoυoαiog δι' ιδ[ωγ εξ6δων εx6μιoε τo
πρog π6oιν των xατo(xωγ αγαγχα(oν ιiδωρ μετιi
την υπ6 τoυ Αλη Παoιi xαταατρoφ{ν τoυ αρ1αioυ
υδραγωγε(oυ xατ6"την πoλιoρx(αν τoυ 1804',

Στη oημε(ωoη 1των oελ(δων 21-22τη9 Ιαι. Π.N.
oημειc6νεται ιjτι "fδη ιiφθoνον rjδωρ d1oυαι πα-
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Qoχετε6σει δια ν6ου υδqαγωγεfoυ εχ των παρd
ταg πηγd,g Aριiπιτoαg (υδιiτων;), μελετdται δε
γα πQoεχταθε(τo υδραγωγε[oν μ61qι αυτc6γ τωγ
πηγι6ν". Aπ6 τη αημε(ωοη αυτη τoυ Σ.E πληρο-

φοqoιi μαoτε 6τι τo γ6o υδραγωγε (o τη g Ndουααg

με νεq6 απ6 τoν 7\ιo Nιx6λαο, 6ταν o E. Στoυ-

γιαννι1xηg ετo(μαξε την dxδooη τηg Ιoτ. τηg Π. N.

βριox6ταν αx6μη oτο οτιiδιo τηE χατασxευηg
(l923-L924). Η xdπoια αοριατ(α oτην διατιjπω-
oη αλλιi xαι η αρ1αΙξoυoα γλι6oοατηg Ι. τηg Π.N.
(oωg να ψα(νε πoυ η οliραγγα τoυ Zαφειρdxη
δεν riταν πoλιi γνωoτη xαι δεν ε(1ε πρoβληθεi
6oο dπρεπε για γα Θεωρηθεi διατηρητ6o (μνη-

με(o)

3. To πρι6τo πλ{γμα ατη αηραγγατoυ Zαφειριi-
xη τo 6δωoε η τoιμεντdνια γ6φυρα, τηg οπo(αg τo

β6ρειo πdλμα dxλειoε o1εδ6ν τo ν6τιo oτdμιο τη g

oliραγγαg αφtjνoι,ταg μ6νo 6να μιxρ6 ιiνoιγμα,
απ6 τo oπo(o xαι τc6ρα πεqνιiει μια μιxρη πoo6-
τητανερoιi.

4. 'Oταγ η ''β[λλα τoυ Κriρτoη'' (πoυ τι6ρα ε(ναι
Παιδιx6g Σταθμ6g) rjταν oτιg δdξεg τηE, στα
παιδιιιi μoυ 1ρ6νια, o xηπog τηg 6φτανε μdχQι
εxε[ o1εδ6γ πoυ ε(ναι τι6ρα το μνημε(o των Η-
ρω(δων. 'Eξω απ'την περ(φραξ{ τηg υπliρ1ε

μ6νo dνα oτεγ6 μoνoπdτι xαι 6οoι dρ1oνταν απ6
την απdναντι (ν6τια πλευ ριi τη g Aρdπ ιτoαg) πε ρ-
νι6ντα9 την παλιιi ξιiλινη γ6φυρα των Στουμπti-
νων r{ πηγαιναν πQoEτα χει, dxαναντo μιo6 γιiρo
(τηg βiλλαgτoυ Kιiρτoη) περνιiνταgπdνω απ6τo

β6qειo oτ6μιo τηg or{ραγγαζ τoυ Zαφειqdxη. Η
πεqιo1ri τ6τε xρrατoιiαε αxdμη o1εδ6ν αν6παφη
την παλιιi τηg φυοιxη μoaφf . Tι6qα dγινε αγνc6-

Qιστη με τηγ χoγτQoχoμμ6νη γ6φυρα να μoιιiξει
σαγ αγotχτ( πληγri.'oooι δεν πηγαιναγ πQoE τα
εργooτdoια Λαναριi χαιτoγ πQoσφυγιχ6 oυνoι-
xιαμ6 αλλι1 πqog τη γειτoνιd τηg Παπαντηg ν'αι
τoυ Λ6γγου αντ( να πηγα(νoυν παρι1λληλα με τηγ
περ (φgαξη τη g ( β 

(λλαg τoυ Kriρτοη ), αxoλου θoιi -

oαν 6γα χατηφoQιχ6 μoνoπd,τι, (τc6ρα υπιiQχoυγ
τoιμεντdνια oxαλιd) xαι περνι6νταg δ(πλα απ'τo
β6qε ιο oτ6μιo τη g οliραγγαg του Zαφε ιρ 6xη τιαι
πιiγω απιj δυο μιxqιlξιiλινα γεφυqdxια 6ψαναν
οτo xαλγτερ(μιτηg οδori Aγ(oυ Nιxαoλd,oυ πρo-
od1oνταg γα μηγ π6ooυγ στo oQμητιx6 πoτ6'ψι
(μεγιiλo αγι6γι στηγ πQαγματιxdτητα) πoυ πεQ-

νoιjoε ανιiμεοα oτα oπtτια τηg Bρυooιig (θε(αg
Pηναg) χαι τηE Kατ(γxωg (Koriντξoυλα), αφriνo-
νταg dνα πoλιi oτεν6 πdραoμα, oημερα oδ69 Δη-

μητρ(oυ Xρυoo16oυ.

Στo πoτd,μι αυτ6 ε[1αν γ(νει μεριxο[ πνιγμo[
παιδιc6γ ι6σπoυ, €πειτα απ6πoλλdg διαμαρτυρ(εg
πoλιτc6ν, o δriμoE τo ox6,παoε. Η περιo1li 6γινε

β6βαια πιo αoφαλrjg αλλιi 6γαoε την παλιιi τηg

γραφιx6τητα. Στo d,λλo πoτιiμι πoυ πriγαινε στo

μιiλο τoυ μπdρμπα Kc6oτα ε[1αμε π€oει 6λα o1ε-
δ6ν τα παιδιd, (αγ6ρια-xoρ(τoια) τηg γειτoνιιig
xαι xdπoιoι μεγιiλoι.

Tα παιδιd πdψαμε, επειδrj δε θdλαμε να περιi-
σoυμε πd,νω απ6 τo ξιiλινo γεφυριixιτoυ νoμζo-
wαg 6τι μπορoιioαμε να τo πηδηooυμε, ενc6 oι
μεγdλoι, πgoπιiντων γ6ρoι-γριdg επειδr{ δεγ ι1-

βλεπαν xα}'6",6φτανε dνα παραπdτημα για να
π6οoυν μ6oα oτo νερd. Kανεfg dμωg δεν ε(1ε

πνtμε( σ' αυτιi.'oooι dπεφταν ri πιιiνoνταν απ6
τιg βατοινιdg xαιτoυg ιiλλουg θdμνoυgτων o1θc6ν

xαι 6βγαιναν μ6νoι τoυg rj με την βo{θεια των

γειτ6νων, πoυ ιixoυαγ τιE χQαυγ6g για βof θεια η
τo πoλιi, oπαγι6τατα, dφταναν ωg το διxτυωτ6 τηg

xαρoriταg τoυ μιiλoυ τηζ γειτoγιιiE μαE, oπ6τε με
xdπorcE πρooπιiθειεE χαι λαμαριαμ6νοι 6βγαι-
γαν χαι δd1oνταν τιζ πεQιπoιηoειg τωγ πQοστQε-

16ιτων.

o γρdφων μιλι1ει εx πε(ραg! Παq' 6λα αυτιi
θυμιiται με νooταλγfα τα πoταψ6xn τωγ Στου-

μπιiνων xι' αgx6ντειpε να πνιγεi μια-δυo φoρdg o
(διog xαι η γιαγιιi τoυ η Ανατoλrj.

Αλλd δεν ε(μαι o μ6νo9 νoαταλγ69. Tιg πqoιiλ-
λεg μια παλιιi γειτdνιooα μoυ εfuε με παρ<iπονο
''μαg ιJxoυιpαν, Θωμιi, τoυ νιρ6 απ' τoυ αγιiγι,
πoυ πιρνoιiσιγ χι τσιoυQτσιoιjριξιν χαι μαE χQα-
τoιjαιγ oυγτρoυφιιi!''. To πoταμdxι μαg oτατελευ-
τα(α τoυ 1ρ6νια, μετd, τo xλε(οιμo τoυ μιiλoυ τoυ

μπιiρμπα-Kriloτα, ε(γε xαταντrioει 6να μιxρ6 α-

γc6γ ι πoυ (τoιoυρτoιoιiρ ιξιν) δ ιηγorj μενo (πεqα-
αμ6να μεγαλεiα)
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0 Nαoυοαfog X"Nικoλαoυ Zαφειρηq
ευεργετηq Τηq Εκκληoιαg Αγιoυ Γεωργιoυ Nαoυoηq

τoυ Παιiλoυ Πυqιvοιi

Egευνι6νταs τoυs xι6διxεg τηg Ιεριig Mητροπ6-
λεωg Bερo(αg με την ευλoγ(ατου Kυρori Παrjλoυ
Γιαγγαxοπο6λoυ, τo 1975, εντ6πιoα αε xc6διxεg
(1), 6να εμμι1ρτυρo συμφωγητιx6 γρ<iμμα απ6τo
oπofo φα(νεται 6τι o X''Nιxoλ6"oυ Zαφε(ρηg
αφιdρωoε oτην εxιληα(α τoυ μεγαλoμdρτυρoζ
Αγ(oυ Γεωργ(oυ Nαorjοηg (1Ο0Ο) γρ6αια.

Eπειδf τo ενλdγω αυμφωνητιx6 εμμιlρτυqoγqdμ-
μα, εγ αυνδυαoμι6 με ι1λλεg πληρoφορfεE , πα-
ρoυoιdξει ενδιαφdρoν, τo δημοαιειiω ωg d1ει:

o Bερo(αg xαι Nαoιjoηg Θε<ixλητog επιβεβαιo6

Δια τoυ παρ6ντog συμφωνητιxoι3 xαι εμαqτιjρoυ
γριiμματοg δηλοπo ιε (τ αι, 6τι ο X''Nιx6λ αog Ζα-
φεrQη αυτoπQoαιρ6τωg orjμερον αφιερο( ειζ την
εxxληo[αν τoυ μεγαλoμι1ρτυρog αγ6oυ Γεωργ(oυ
γρdαια yλια επ( αυμφων(α να γ(νηται lιατ' 6τog
αQχιεQατιχrj λειτoυργ(α ψετ6' διiο ιεqdων χαι
ιεqoδιαxι1νoυ, με τo γα λαμβι1νη ο μεν αρ1ιερεrjg
ετl" τηζ ετιx}νηofug γρ6αια πεντηxoνταπι1ντε, oι δε
ιερε(g τo ανrjxoν διxα(ωμα, χαι γα μνημoνειiω-
γται ειE την ιεριiν μυoταγωγiαγ τα μεν ξc6ντα
oν6ματα ταιiτα (Nιx6λ αog, Zωηg των πQoσχυνη-
τιEw, τα δε xε xo ιμιo ψ6ν α Zαφ ε(ρη, Αιxατε Q 

(γη E,
B ελιοoαρ (ων, Xρ (ατoυ : πρoαx. ) μνη μ6oιον α ιιi-
νιoν αυτοt] τε χαι τωγ γoγ6ων. Βπko6τoιgλoιπ6γ
γdγoνε τo παρ6ν εγι6πιoν τoυ αεβαοτori xυριιiρ-
1oυ βεβαιωμdνoν παρ' αυτotj, μεμαQτυQημ6νoν
xαιπαρι1 τωγ παQευQεθdντων αξιoπ(oτωγ εγoQι-
τι6ν, αεoημφωνημ6νων παρ' εμoιi τoυ τtjπoυ του
αταυρoιi δι' αμι1θειαν, χαι υπoφα(νομαι:
1850:5 :Σεπτεμβρfoυ, Nιioυοα.

Αντιiνηg επiτρoπogτου αγ[oυ Γεωργ(oυ βεβεoνι

oτdηgΖαφ(ρη Tξιιiρα

γιιiνoυg αγαοταo(oυ βεβεωo
γιι1νoυg διμητρ(oυ βεββεo
K.A Kανδrjλιog βεβαιι6

βεβει6νι

ΠαqατηqfοειE

Η εxx}'ηo(α τoυ μεγαλομι1ρτUQoE Aγfoυ Γεωρ-
γ(oυ τηg Nαoriαηg rjταν xτιoμ6νη παλιd πριν απιi
τον μεγι1λo 1αλααμ6 τoυ 1822 oπ6τε χαι χατα-
oτρι1φηxε.

'oπωg φα(νεται xαt απ6τoγ 6διo xc6διxα (2) πoυ
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αγdφεQα στηγ εισαγωγri, η αναδ6μηση τα εxxλη-
ο[αg του Αγ(oυ Γεωργ(oυ dρ1ιαε τo 1840 11

Σ επτε μβρ ioυ xα ι τελε (ωoε το 1'843, oτιE8 Aυγoιi -

σ[oυ.

Tα oυνολιxιi 6ξoδα τηg oιxoδoμrjg ανfλθαν οτo
πoo6 τωγ 57341,1γροo(ων. Aπ6 αυτ6.,τα L6020

γρ6oια πρorjρ1oντo απ6 δωρεdg τωγ xατo(xωγ
τηg Nαorioηg. Δεν αναφ6ρoνται τα oν6ματα των
δωρητc6ν.

Tα υπ6λoιπα 41321',7 γρ. xαλι1φθηxαν απ6 dτo-
xα διiγεια πoλλι6γ Nαoυoαfων, Bεqoιωτι6γ xαι
dλλωγ.

T6τoιoι δανειατdg ηταν:

Aντι6νη9 Toιρ<ixoγλου, 1000 γg.

Σιoρ Mπεxdλλαg, ιατρ69, Bερoιι6τηE, 2Ο00 γρ.
Γρηγ6ριo9 A' Kατρrjg, o Λ6oβιoE, Επ(oxoπog
Kαμπαν(αg 2000 γρ.

Moυoιi Eφ6νδηg, 2700 γρ.
ooμιiν Aγιi Mωραiτηg, 2000 γρ.
Αqγ{ρηs Bdλτξιoυ, 3000 γρ.
Ιωdννηg Tζιατξιαρ6πoυλog απ6 Tουρxo1c6ρι,
1000 γρ.
Ιερoδ ιιixoνo g Αγαθιiγγ ελo g τoυ αγ (oυ B ερο (αg,

1000 γρ.
Tιioηg Κ6xxινog, 637,20 yρ.

Γεqιioιμog πρωτooιiγγ ελo g αγ foυ B ε ρο (αg, 1 4 L 1

γa.
Xρrjoτog Mπoυφd,λαg, 8820 ΥQ, τα oπoiα αφι6-

Qωσε στηγ εxxληο(α μετd τo Θdγατ6 τoυ'

Γρηγ6ριog Mαλοrioηg, 500 γρ.
Σι6ναg Mπdρoυ, 1400 γρ. xαι πιiρα πoλλo( ιiλλoι.

To 1ρ6og τηg εxxληo(αg τoυ μεγαλoμι1ρτυQoE

ξ(oυ Γεωργioυ Nαoιioηg, πoυ,6πω9 ανdφερα
παραπιiνω, αν{λθε oτo πoo6 των 41312,1 γQ.,
πoυ απdμεγε απ6 τo 1τ(oιμo τηg εxxληo(αg' απ6
τoL843 dωgτo 1853 μειriθηχε στα t7482γρ.

Oι xατ6" xαιρorig επ(τρoπoι τηg εxxληo(αg' απ6
τo 1'843 μdχQι τo 1853 (Tιioηg K6xxινog, Σι6ναg
Δημliτριog, Γqηγdριog Πdτρου, Γqηγ6ριog Mα-
λoriαηg, Σι6να9 Mπdρoυ x.ι1.) δανεζoνταν, πιθα-
νdν oμ6λoγα, διiνεια dτoγ"α απ6 τoυg δανειoτdg,
να ξεπληρc6αoυγ τoυg παλιοιig δανειoτ('g, xαι

οriτω xαθ' εξηg.

Για μια αx6μη φoQd, 6πωg xαι ατην περ(πτωoη
τη ζ αγo ιχoδ6 μηοη g των αxoλε (ων τη g Nαοrioη g, o
θεoμ69 των oμoλ6γων {ταν στηγ υπηQεα[α τηg

ανoιxoδ6μησηE τη ζ εxx}νηofugτoυ μεγαλoμιiqτυ-
ρog Αγ[ου Γεωργ(oυ Nαoι1οηg.

Aπ6 πoυθενιi δε φα[νεται6τιo Γεc6ργιoE Mπoυ-

φdλαg 6.ταιoε με διxιiτoυ dξοδατην εxxληo(ατoυ

μεγαλoμdρτυQoE Γεωργ(oυ, 6πω9 γρdφεται στo

περιoδιx6''NΙAOYΣTΑ'' (3).

o Γει6ργιο9 Mπoυφdλαg μιiλλoν, με διxd του
dξοδα, λ(γo αργ6τεQα, αγιoγριiφιαε την εxxλη-
o(α.

Στην εxxλη o(α αυτη, τoυ μεγαλo μιiqτυqο g ξ (oυ

Γεωργ(oυ, o X"Nιxoλ6'oυ Zαφε(ρηg, dπωg φα(-
νεται απ6 τo συμφωγητιx6 εμμtiρτυρο γρd,μμα,
αφιdρωoε, τo 1850, 1000 γqdoια (επ( oυμφων(α
να γ(νεται xατ' €τog Aρ1ιερατιxrj λειτoυργiα)
χαt γα μνημoνεrjογται τα ξι6ντα xαι πεθαμdνα

μ6λη τηg oιxoγενε(αE τoυ.

o X''Nιxoλ 6"oυ Ζαφε(ρη g ε [ναι γνωατ6g ωg ευ εQ-

y €τηE ^ιαι πq ι6τo g λαoo θ dτη g (a) τη s αλλη λo δ ιδα-
xτιxηg Σ1oλrj g Nαoti αη g, δc6ρ ιοε o' αυτtiν 24.000

γQ. για τo εriρυθμo τηg λειτoυργ(αg τηg (λειτoυρ-

γιxdg δαπιiνεg, μιαθoδoofα δαoxdλων x.ιi.)

Bοηθriματα ΠαgαπolLτ16ζ.

1. Kriδιξ Ιεριig Mητgoπ6λεωg Bεqo[αg (1833-

1884), διαoτdoεων 33Ω5 εx. 6yει 354 αελ(δεg.
Στo μdooν τoυ πριiτου φιiλλoυ φdρει τογ τ(τλo:

''Kιiδιξ Mητqοπ6λεωg Bερo(αE χαι Nαοrioηg
1833-].884'' Bλ Γ.X. Xιoν(δη, Ιoτoρ(α τηg Bε-

ρo[αg τ6ψ' Lo9 o. 41

2. Kιiδιξ Ιεριig Mητρoπ6λεωg Bεqo(αg (1833-

1884),.. 6. π. oε}γ327

3. Περιoδιx6 (NΙAOYΣTA), τε6yog 16 (1981)

oεχ.96-97

4. βλ. Παιiλου Πυρινoti, H iδqυoη τηgΑλληλoδι'
δαxτιxηg Σ1oληg oτη Nιioυoα, Πεqιoδιπ6
(NΙAOYΣTA) τειi1og 9 (1979) o. \3]-138.
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oμιλOq Avτιoφα(ριoηg NαoUσαq
H Ioτoρ(α τoυ.... 1 986_2006

To 1984 δημιoυργoιjγται τα γrjπεδα τι1νιg oτoν
χι'6Qo πoυ βρfoxoνται xαι οljμερα, οτoν Αγιo
Nιxιiλαο τηg Nιioυοαζ' Ωζ γνωοτ6ν ε(ναι 3 xαι η
επιφιiνειιi τoυg ε6ναι 6να ε(δog αοφιiλτινη g επ(-
στQ ωση E μ ε πλαοτ ιx η επιν"6Χυψη πqι1oινoυ 1ρ ι6 -

ματos, εντ69 των διαγgαμμ(oεων xαι x6γ"xινoυ
εxτ6g. Στην τεννιoτtxη γλc6oαα εiναι εfδog
''Koυ6χ''. E(γαι απ6την π}'€.oγ χoυQαστ ιxηεπtφ6"-
νεια γηπdδων. Παρ' 6λα αυτιi xαι εν(l δεν 61oυν
τoπoθετηθ ε( αν'6ψα φιλ6δεg υπιiq1oυν 6νθεqμoι
φiloι τoυ αθλrjματoE πoU για πρι6τη φoρι1 d1ει
(οπ(τι) οτη Nιloυοα πoυ oτrjνουν υπoτυπc6δειg
φιλdδεg για να παξoυν xαι μετιi τo παι1ν(δι
τoυE, τoυE ξαναμαξι6νoυν. (διriγηoη απιi Αxη
Tαμπorjρη με oυμπα(xτη τoυ τoγ Αλιjxo Παπα-
xωναταντ(νoυ).

Toυ lωιiγvη Καqαyιαv6πoυλoυ

H ανιlγxη για δημιουργiα Συλλ6γoυ υπoβ6oxει
xαι γ(νονται oυνε1ε (g oυξητriοε ιg.

Στιg 24-3-1986 xαι ιιiρα 8 μ.μ. στα γqαφεiα τoυ
E.o.Σ. Nιioυoαg 4 dνθρωπoι, oι:Αντc6νηg Δorj-
μog, Γιιiννη g Kαραγιανν<1πουλog, Δη μrjτρη g Zια-
ψπdxαg,xαι Nfxo g Bαλταδι6ρo g, (oυνε δρ ιι1ξoυν)
?ιαι απoφαofξoυν να βgεΘεi διxηγ6ρog να oυγτιi-
ξει τo γ'αταστατLτL6 για την fδρυoη τoυ oμftου
Αντιoφαfριoηg Nιloυοαζ χαι oρζoυν την 31-3-
1 98 6 η μ6ρα ουγx 6ντρωση ζ τωγ ιδqυτιxι6ν μελc6ν,
ιiπωg oρζει ο N6μog. Tα πqι6τα 33 ιδρυτιxι1 μdλη
xαταθιjτoυν την πρ6ταση χαι την 19ην Aυγorj-
ατου 1986 το Πρωτoδιxε(ο B6goιαg πιατoποιεi
την vομιμ6τητα τoυ Ndoυ Συλλ6γoυ: o oμιλog
Αντιoφα(qιοηg Nι1oυoαg εiναι γεγoνcig.
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Γ'{ΙΑoΥΣTΑ

Mετd την πρcδτη Γενιx{ Συνdλdυοη των μελιδν
oτιg 5 Noεμβρ(oυ 1986, γfνονται αQχαιQεoiεg.

Στιg t4lt1l1986 πρoxriπτει τo πρι6τo Δ'Σ τoυ
oμiλoυ:

Πq6εδqοgΑντc6νηg Δof μog, Aντιπρ6εδρog Kων/
νog Bαρβαqdoog, Γενιxη Γραμματdαg Κατερ(να
Xατξdρα (του Nιxoλdoυ), Aναπληρωτrj g Γ.ΓQαμ-
ματdα g N(xo g Bαλταδι6ρo g, Tα μiα g, Bαo(λη g Γc6-

γog, 'Eφoρoζ εγχαταοτdoεωγ Δημfτριοg Zια-
ψπdlιαg, 'EφoροE ΑΘλητιoμoιi Π6τρo9 Π6'ιοg"

O γεoofοτατog 'oμιλog παρ' 6λεg τιg πρι6τεg
δυοxoλ(ε g δραοτη g ιοπo ιε (τα ι γ ια την υλoπο 6η oη
των oτ61ων τoυ, με πqc6τo τη δη μιoυργ(α AΘλητι-
x(g ομι1δαg xαι εxμιiθηoηg, dοων επιθυμοιjν, τoυ
Αθλliματog τoυ Tι1νιg. EΘελoγτιxd προoφdρoυν
τιE υπηQεσ(εg τoυg oι Π6τρog Π6iog, Kι6οταg
Αδαμ6δη9 xαι N(xog Bαλταδι6ρoE πoU γ(νεται o
πρc6τog xατιi oειρι1 πρoπoνητrjg τoυ oμλoυ με
μια α1ετιxt{ αμoιβrj'

Στην oυν6χεια με τoν τρ6πo αυτιi διετιjλεoαγ
πρoπoνητιi g τoυ o μfλoυ, η Διi μνα Kαρδιi μπαλoυ,
o Πdτροg Π6Τo9, ο Δημrjτqηg Toιjoιαg, πoυ βοrj_

θηοαν πdqα πoλιj ιioτε να μπoρε( o 6μιλo9 να
αναπτιiξε ι χαι αγωγtστιxrj δραο'τηρι6τητα.

Aπ6 τo \991 o o μιλog 61ε ι παρι1λληλα πqoπονη -

τrj για την 1η oμι1δα τον Π6τρο Π6'io xαι την
δειiτεqη oμdδα (αρ1αρ(ων) την Eιiη MπιτιJρνα
xαι δημιoυργoιiνται πρoπoνrjoειE χαι πQωιν6' (9-
tL) x6Θε Tρiτη xαι Π6μπτη oτo xλειoτ6 γriπεδo
του E.Α.K. (οημερινιi ΔΑK).Αρ1ξoυν επαφ6g
με ουλλdγoυζ για δημιoυργ(α Tουρνoυd τ6αo
των μιxριiγ 6οο χαι τωγ μεγι1λων Αθλητι6ν.

o oμιλog διοργανc6νει τoγ Ιo{νιο τoυ 1992 τo
πρι6τo τoυ Παγελλrjνιo oΡEN xαι διαxρ(νεται
στoν oQγαγωτιx6 αλλιi xαι στoγ αγωγιoτιx6 τo-
μdα. Aπdτο t992o oμιλog αναλαμβιiνειγια dνα
μrjνα δωρει1ν εxμdθηoη αq1αρ(ων με επι1oρrjγη-
οη απ6 τoν Δiμo. Απ6 τo 1993 o Kι6oτ α9Ζιαψπ6'-
χαE μεταγQdφεται απ6 τoγ Αλx6τα Αλεξιiν-
δρειαg ωg αΘλητrjg του oμλoυ χαι παρι1λληλα
πρoοφdqειτιζ υπηQεσ6εgτoυ ωE πQoπoνητrig oτο
φυτc6ριο τηg oμι1δαg.

Toγ (διo 1ρdνo γ(νεται πρ6ταοη για την ανιiγxη
ηλεxτρoφωτιoμof των γηπ6δων.
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Στην λ(oτα των πQoπoνητc6ν του oμλoυ προοτ(-
θενται τo 1994 ο Aλ6xog Διαμαντ(δηg απ6 την
B6ρoια χαι τo \996 o Θεdφιλog Kαγπελ(δηg
επ(oηg απ6 την B6ρoια.

To 1991 ο 'oμιλog ετoιμιiξει μελ6τη για τηγ
ν"αταonιευη 3 γdωγ γηπdδων αηγ πεQιoμ{ Moυ-
oταφd xαι παριiλληλα προτεiνειτηγ δημιουqγ(α
4oυ γηπ6δoυ με πλαoτιx6 διiπεδο oε oυνεργαα(α

με τo AΘλητιx6 Kdντρo Αγ(oυ Nιxoλιfoυ.

Toν Mιlqτιo τoυ 1999 xατατiθεται φdxελog oτη

Γ. Γραμματε(α Aθλητιομorj γtα τηγ επ(οτρωoη
των γηπ6δωγ με πλαoτιx6 1λooτιiπητα. Παριiλ-
ληλα o (διog φd,xελog οτ6λνεται με αντiγqαφo
oτην E.Φ.o.A.

To α(τημα τoυ Oμfλoυ πoυ απoτελoιioε διαxαli
π6θo απ6 τo t994τε}"ιx6' βρ(oxει ανταπ6xριoη.
Eγxqiνεται ποo6 18.000.000 δρ1xαι τoν oxτc6-

βριo τoυ 2001' τα 3 γ{πεδα Tdνιg xαλιjπτoγται
απι1 πλαoτιx6 1λooτιiπητα αρ (oτη g πo ι6τητα g. o
δρ6μog ανo(γει για μεγdλα Toυρνoυιi. Toν Σε-
πτ6μβριo τoυ 2002 oργανι6νεται χαι πQαγματo-
πoιε(ται τo Πανελληνιo Toυρνoυd T6νιg τωγ o-

δoντιdτρωγ. Eν τω μεταξrj λ(γεg μdρεg πριν υλo-
πoιε(ται χαι o ηλεxτqoφωτιoμ6g των γηπ6δων,
με δυνατ6τητα πQαγματoπofηoηg νυxτερινι6ν α-

γriνων.

Toγ ΙαγoυιiQιoτoυ 2003 oτην xοπri τηg βαoιλ6πι-
ταEτιατ6πιν απ6φαoη9 τoυ Δ.Σ. αναxηριiooεται
επ(τιμo μdλog η μεγι1λη μαg αθλητρια Λdγα Δα-
νιηλ(δoυ. Tην o1ετιxη πλ'αx6τα παρ6λαβαν oι

γoνεig τηg, xαθιig η (δια 6λειπε oτo εξωτεριx6.
Tην (δια μdρα αναxηριi1θηxε επ(τιμog πρ6εδρog
o Γιdννη g Kαqαγ ιανν6πoυλog γ ια την πQoσφoQd
του στoγ oμιλo.

Oι πqooπ<1θειεg τηg N6αg Διo(xηoηg d1oυν oτ6-

χο τη δημιουργ(α xαι 4oυ γηπ6δoυ για τηγ
ανι1ληι]-lη Toυqνoυd πoυ πqοtiπoΘ6τουν την ιi-
παQξη 4 γηπdδων γLα τoυζ ενδιαφερ6μεγoυE
oμ[λoυg.

Eν iω μεταξιi o 6μιλο9 διεxδιxε( χαι πQαγματο-
πoιε( την διoργιiνωoη τoν Σεπτ6μβριo τoυ 2004

Πανελλαδιxoιi πρωταΘλri ματοg oτηγ Ndoυοα xαι
αφriνει ι1ριoτεg εντυπc6αειg.

Tdλοg Δεxεμβq(oυ τoυ 2004 oλoxληqιfνεται τo
4o γrjπεδo Tdνιg oτoν 6διo χ6Qo πoυ βρ(oxονται
γ"αLτα ι1λλα 3.

Mε ν6ε9 πλ6oγ προoπτιxdg o'oμιλog διoργανιi-
νει 2 μεγdλα Toυρνoυ6'!]-21Ιoυγ6oυ τoυ 2Ο05

το Παγελληνιo Toυqνoυd βετεριiνων, 6λων των
xατηγoριc6γ χαι 22-26 Ιουν(oυ 2005 τo πρι6τo
Toυρνoυι1T6νι9 Boρεioυ Eλλιiδog (o Aqιoτοτd-
ληs).

Kαιτα 2 Toυρνoυd δημιoυqγoιiν oτoυg αγωνιξ6-

μεγoυE την μεγdλη ιxανoπo(ηαη πoυ αιαθιiγεται
6πoιog αγωνζεται σ' αυτιj τo θαυμdοιo χc6Qo
των γηπ6δων Tdνιg. oι εντυπι6oειg ε[ναι dριoτεg
τιαυ τα 2 αυτιi Toυ ρν oυ ιi θα επαγαλη φ Θ oιiν xα ι τo
2006.

Στo Toυρνoυι1 Boqε (oυ Eλλιiδοg δη μιoυqγη θηxε
τιαι ^adτt πoυ δεγ ξανιiγινε. Tρειg Δ{μoι, τηE

Nιioυoαg, των Ανθεμ(ωγ xαι Απooτ6λoυ Παrj-
λoυ oυνεργdoτηxαν για dναν xoιγ6 oπoπ6: την
πρoι6θηoη Αθλητιxr6ν Aγc6νων με παριiλληλη
την γγωQιμiατηg περιo1lig 6ooν αφoρ<iτoγ πoλι-
τιομ6 χαι την ιoτoqfα τηg.

Tον Nodμβριo τoυ 2005 τo Δ.Σ' του oμiλoυ
απoφαoζει την διειiρυγση των Aθλητιxι6ν δρα-
oτηqιoτtiτωγ χαι σε ν6α τμ(ματα.

Συγxεxριμdνα oτην Γενιxη Συν6λευoη πoυ συ-

ν6ρ1εται 6xτατιτα' oμ6φωνα εγxρ(νεται η διειi-

ρυγση τoυ γ"αxαστ,ατLτLoιi για να oυμπεριληφθoιiν
τα τμηματα Πινγx-Πoγx, Mπιlντμιγτoγ, Koλιiμ-

βηoη, Toξoβoλ(α xαι Σxoποβoλη.

Η Γενιxrj Συνdλευoη εγxρ[νει oμ6φωνα την πq6-
ταση τoυ Δ.Σ. τoυ oμλoυ.

Διατελdoαντεg πρ6εδQoι τoυ oμλoυ.

1. Δoιiμοg Αντι6νιo9 1986-1988

2. Γxdρog Γειiργιog 7988-1992
3. Aνδρdoυ Bαoiλειog 1992-1996

4. Γxdροg Γει6qγιoE \99]-L998
5. Kαραγιανν6πoυλog Ιωι1ννηg \998-2002
6. Aντιφd,xog Γρηγ6ριog 2002-otiμερα
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ΠAPOYΣIΑΣΗ TOY BIBΛ|OY

0l ΠYPΓOI (KATPANITΣA) THΣ EΠAPXIAΣ
ΕOPΔAIAΣ N0M0Y KOZANΗΣ

τηE Eλ6νηE Mfτοιαλα - Ζεγnfuη

H Kατρdνιτοα απ6 τα 1ρ6νια τηg Toυρxoxρατ(αg
αx6μα ε(1ε οτεν6g o16οειg με τη Nι1oυοα. Koινrj
rjταν η μo(qα τoυg xατ6' την χαταστQoφη τo t822,
ενι6 μετι1τηγ επαγαχατo(xηοη τηg π6ληg αρxετoI
Kατρ αν ιτο ιιiτ ε g εγ x α ταoτ dΘην'αν oτη Nιloυ oα.
Σtjμερα ξoιiν o'αυτιjν πολλdg oιxογdνειεg μεταξri
τωγ οπo(ων xαιαυτητoυ Kωγ/γoυ Kαπεταγ6πoυ-
λoυ. o τελευτα(og μαξ( με τo συμπατριι6τη τoυ
Nιx6λαo Παγιι1ντξα ανdλαβαν τo επ(πoνο dργo
να χαταγQιlψoυν την ιοτog(α τoυ 1ωριo{ τoυg.

Συνταξιof1oι χαι oι δυo αrjμεqα o μεγ N. Πα-
γιιiντξαg, πoυ χατoιχεf oτη Θεοοαλoγ(γ"η' Ιτ'tυ-

γιo6γog Nομιxr6ν xαι oιxoγoμιxc6ν επιoτημc6ν
xα ι Πα ιδαγωγ ιxι6ν, υπι1λλη λο g επ( 3 6 1ρ6ν ια τη g

Δ.o.Y., o δε K. Kαπεταγ6πoυλοg απ6φoιτo9
Δημ6oιαg Eμπoριxr]g Σ1ολ{g, υπdλληλog τηE E-
θνιxrjg Tqαπ6ξηg, 61oντα9 οαν xrjριo εφdδιο την
αydπη τoυζ για την ιδια(τερη πατρiδα τoυζ συ-

γxdντρωoαγ 6oα πεqιoodτερα ατoι1ε(α μπ6ρε-
σαγ χαιτα χατdγραιpαν σ' dγα βιβλ(o με τiτλo "oΙ
ΠYPΓoΙ (KΑTPΑNΙTΣΑ) TΗΣ EΠΑPXΙΑΣ
EOPΔAΙAΣ NoMoY ΚOZΑNHΣ xxx ΣTo
XΩPo KAΙ ΣTo XPoNo, ΦYΣΗ - ΙΣToPΙΑ -

ΠAPΑΔoΣΗ" Θεoly(xη2003. To βιβλ(o ε[ναι
αφιερωμdνo στoυζ γoγε (g τoυ g Mι1ι1λη xαι Eλdνη
Παγιι1ντξα, Αναoτι1oη χαι Αφρoδ(τη
Kαπεταγoποfλοιl.

'oπωg αναφιfqουν oι (διoι oτον πρ6λoγo αxoπ6g
τoυg πρωτ(oτωg rjταν να γνωqioouγ oι (διoι την
ιoτoρ(ατoυ τ6πoυ τoυg τιαιτιατ6'δεriτερo λ6γo να
πρooφdρoυν τo π6νημd τoυg για πεQισσdτερη

μελ6τη σε μεταγεγdοτεqoυ g ε ρευνητdg.

Τo βιβλ(o απoτελoιiμεγo απd 367 oελ(δεE μεγd-
λoυ μεγdθoυg διαρθρcδγεται σε δεxαπ6γτε ν"εφ6'-

.:a
u#i
''#iΞ''''
_9Ξ,,:

O Kωγοταγτ(γog Kαπεταν6πoυλo g

O ΙrJιx6λαo g Πα^1 ιι1ντξα<
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λαια, με ιδια(τερη βαρriτητα oτα 1ρdνιατην εθνι-
ν'ηg αντtoτασηζ χαι τoυ oλoxαυτι6ματοg των Πιiρ-

γων. Tα επf μdqoυg xεφιiλαια μπoρoriν γα υπα-

1θoιiν oε γενιx6τερεg ενdτηxεζ γ"αL μ' αυτ6 τον

τρ6πo Θα παρoυoιασθodγ.

Στo πρι6το xαι δειiτερο μ6ρog οι oυγγqαφε(g
xαταγqιlφουγ τηγ γεωγQαφt)'ιη ταυτ6τητα τoυ

1ωριof τουg πλoυτζονταg τα επιμιJρουg στoι-

1ε(α, λ6φoυg, πoτdμια, γdφυρεg xλπ με tστoQι-

tιJg, αρ1αιολoγιx6g { λαογραφιx6g πληρoφορ(ε g.

Απ6 το 3o μ61ρι το 8o xεφdλαιο γ(νεται μια
ιoτoρ ιxli αναδ ρο μrj απ6 τα Αλεξανδρ ινd, 1ρ6ν ια

μ6χQι την απελευθdρωοη τηg Mαxεδoνiαg απ6
τoυg Toιiρxoυg. Mεγαλriτερη 6xταοη xαταλαμ-

βd,νουν τα xεφdλαια για την Toυρxοxqατiα xαι
τo Mαxεδoνιx6 Aγιiνα για τα oπο(α υπd,ρ1oυν

περ ιoο6τε ρα οτo ι1ε (α. o ι oυγγqαφ ε (g επ ιoη μα (-

νoυγ ιδια(τερα τη oυμμετo1lj οτην επανι1σταση
τηg Nιlουoαg 45 Kατρανιτoιωτι6ν με αρ1ηγ6 τo

Δημrjτριo Kαραμrjτoo o oπο(οg βρ{xε ηρωιx6
θd,γατο με 10 αx6μα παλιxdqια. Η oυμμετo1η
τoυg αυτη ε(1ε oαν απoτιJλεoμα τηγ χαταoτρoφη
τoυ xωριoιi με oυνdπεια τo διαoxoqπιoμ6 των

xατo(xωγ. Aqγ6τερα αρxετο( απ6 αυτοrig εγχα-
ταoτdΘηxαν oτη Ndoυοα, ενι6 dλλoι 6φυγαν για
την Aυατροoυγγαρ(α xαι Σερβ(α, 6πoυ liταν απ6
παλα ι6τε ρα εγχατεστη μιJνo ι oυ μπατρ ιι6τε g τoυ g.

Για μεqιx6g oιlιoγ6νειεg εξ αυτιiν, 6πωg των

Καρα μdτα,' Ιτστιoυ, Xρ ιoτo μι1νου, M6ρφη x. ιi.
πoυ διdπρειpαν oτη ν6α πατρ(δα τoυE γ(νεται
εν"τενηg μνε(α. Στo xεφdλαιo αυτ6 παρατ(θενται
xαι αρxετd απooπdοματα απd μελ6τε9 γνωοτι6ν
ιoτoριxι6ν πoυ αo1οληΘηxαν με τηγ Kατρdνιτoα
τηγ πεQιoχη τηg xαι τα dξια τdxνα τηg'

Mεγdλη {ταν xαι η συμμετoχri τηs xωμdπoληg
χαι στo Mαxεδoγιx6 Aγι6να oτoγ oπo(ο διαxρ(-
γεται o φαQμαχoπoι6g Φ6λιππo9 Καπεταν6που-
λοg πoυ oxοτι6Θηxε δ(πλα oτoν Παrjλo Mελd. Σ'
αυτ6το oημε(o διαβι1ξoυμε απooπd,oματα αQχε-

τι6ν oελ(δων απ6 το βιβλ(o τηg Poιiλαg Παπαδη-

μητρ(ου " Aγιilναg για τη λευτεριd" πoυ μιλοιiν
για τo Φftιππo Kαπεταγ6πoυλo. Kαι oτο Mαxε-
δoγιx6 ξι6να τα oτοι1ε[α δε(1νoυν τη μεγιiλη
επαφη μεταξrj Πι1ργων xαι Ndoυααg.
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ΦΥΣΗ _ lΣτ'ι}pΙA' ΙΙΑPΑΔOΣ}-t

ι]ιtΣΑΛοΝ1κ1t ?οο3

Mετd, την απελευθ6ρωση oι Πriργoι liταν η μεγα-
λriτερη xωμ6πoλη τηg επαρ1(αg Eoρδα(αg, με τηγ

πd,ρoδoτoυ 1ρ6νoυ 6μωg αxoλoιiΘηoαν xαι αυτο(

τη φθ(νoυοα πoρε(α τηg ελληνιxlig υπα(θρoυ.

Tα επ6 μεν α π('yτε x ε φd,λα ια απoτελorjγ θ ε ματι-
x(.g εν6τητεζ με πρι6τη την Exxληo(α xαι την

Eππα(δευοη' Σ'αυτην xαταγρdφoνται 6λε9 oι
εxxληo(εg πoυ υπdρ1oυν οrjμερα αλλd xαι αυτ69

που πυQπoληΘηxαν απ6 τoυg Γερμανοιig xαι ti-
ταν γ'ατ6"τoυζ συγγQαφ ε(gν'αι oι αξιoλογ6τεQεζ.
Aναφdρoνται επ(oηg χαι oι ενθυμf oειg πoυ ε6γαι

χαταγ εγQα μμ6νε g oτα λιγοατd εxxλη oιαοτιxιi β ι-

βλ(α πoυ oι6θηxαν. Ωg προg την Exπα(δευοη
πλη ρoφo qoιi μαoτε 6τ ι λε ιτoυ qγoιi oε απ6 την π ε -

ρioδo τηg Toυρxoxρατ(αg αx6μα o1oλε(ο ατo

oπo(o δ(δαξαν πoλλοi δdoxαλoι απ6 τουg Πfρ_

γoυζ τα oνdματα των oπo(ωγ χαταχωQoιjγται

μ6χQι τo t940.

Στo xεφdλαto με τιg αo1oλiεζ τωγ πατoixωγ
xαταγριiφoγται σε δ6xα oελ(δεg oν6ματα Kατρα-
γιτoιωτc6ν με τα επαγγdλματd τουg. Eντrlπωoη
προxαλε[ το πλ{θog τωγ επιστημ6νων xυρ[ωg

εxπαιδευτιxιfγ πoυ xατdγoνται απ6 εδc6.

Στo 1 ].o xαι 13o xεφdλαιo περιγρι1φονται τα f θη

41



NΙΑ0ΥΣΙΑ

Γffi*ζ';;ffiiδffiffid{"
απιj τo ολoxαιiτωμα.

xαι 6θιμα τoυ 1ωqιoιi, ενι6 oτο xεφιiλαto πoU
παqεμβιlλλεται, τo LZo, η τ6.γνη των Kατρανι-
ταιωτι6ν. Πρι6τα περιδιαβα(νoυγ τα 6θιμα οriμ-
φωγα με τη ροrj τoυ 1ρ6νoυ (Xριαroιiγεννα, Πρω-
τo1ρoνιι1, Aπ6xριεg x.λπ.) xαι oτo δεriτερo μ6QoE
τα 6θιμα πoυ αναφdQoγται στηγ χοιγωνιxrj ζωrj
(γι1μog, βιiφτιοη, θι1νατog xλπ). Aξιιiλoγη ε(ναι
χαι η ουλλογrj δημoτιxι6ν τραγoυδιc6γ πoυ συ-
μπεριλαμβdγoνται αε 19 oελ(δεg. Ωoτ6oo xαι η
τ6.γνητων Κατραγιτoιωτι6γ Θα μπoρoriσε γα συ-
μπεριληφθε( oτην παρι1δoαη μια πoυ αναφ6ρε-
ται σε παραδoοιατι6' επαyy6}τματα, 6πω9 η Χαtν"η
αQχtτεχτογLτιη, η διατρoφrj xαι η ενδυμααiα, η
οπo(α δεf1νει για ι1λλη μια φoρι1τoυg δεομorig με
τη Nιioυoα αφοιi η γυναιxε(α φoqεoιιi συγγε-
γειjει πoλιi μ'αυπj τηg Nαorjoηg.

Στo 14o xεφdλαιο "Η αγταλλαγ{ των πληθυoμι6ν
1923-24'' γ(νεται μια otjντoμη αναφoριi στηγ ε-
y^ιατ6'oταoη των πQoσφfγων oτο 1ωρι6 oι οπo6oι
6δωoαγ μια νιJα πνoli ατη ξωrj τoυ.

'Oπωg αναφ6ραμε χαι στηγ αq1rj πλoυoιιiτερo

xεφιiλαιo ψε 117 oελ(δεg ε6γαι αυτι1τηg EΘνιxrjg
Αντ6ατααηζ χαι τoυ oλοxαυτιiματοE των Πιiρ-
γων. To τραγιx6 γεγoν6g oφρdγιoε 6λε9 τιg
οιxoγιJνειεg τηg Kατριiνιτoαg αφοrj ι1oεg δεν α-
φαν(ατηxαν εντελιig ε(1αν ο(γoυgα διxι1 τουg
ιiτoμα μ6αα οτα θf ματα. Toν Απρ(λητoυ !944 oι
Γερμανo( xαταlιτητ€g με ντ6πιουg oυνεργιiτεg
τουg εxτελι6νταg εxxαθαριατ ιν'€g επιηειρrjοε ιg
οτo Bdρμιο ειodβαλαγ στoυE ΠιjργoυE, πoU η
πλειον6τητα τωγ xατo(xων rjταν oργανωμdνoι
στην Eθνιxri Αντ(οταoη ' γ'αL ψε απι1νθρωπο
τρ6πο οxιiτωοαγ 319 xατofu'oυg xυρ6ωg γυναιxιi-
παιδα, ιooπεδι6γoγταζ τo 1ωριιi. To τραγιx6 αυ-
τιi γεγoν6g oι συγγQαφε(gτo απoτυπc6γοUγ αγ-
τλc6νταg πληρoφoqfεg απ6 δημoοιειiματα τηE ε-
ττoxηζ, επιοτoλιJg, εxθιJoειg αλλι1 xυρ(ωg απιi
πρooωπ ιx6g μαρτυρ 6ε ζ x'αL γ"Cxxαyρι1φoυν τo μα-
xqri xατιiλoγo των μαρτιiρων.

To βιβλ(o διανθζεται με πλr{θog φωτογραφιc6ν
πoυ εfγαι διι1απαρτεg οε 6λα τα xεfμενα.
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ταξiδι σrηv, ιaτορiα, {ΙToll ττολιτιυμ6,

trην ομoρφιd τηs φιioηE Και τηs ('ι'lrts".'

λ1ε οημαι,τlκdg αριαr6τητεq, ανεπτυγμfνη τοιlρloτrκξ, τroλlτloμrκη καr αθλητlκl1

υτroδoμ11, παι,fμoρφα τοπiα, εξαιρετtκd τοπlκιi τrρoκ-lντα, ζιυι,ταν( παριiδoι:η καl

ζεoτη φrλο-€ει,iα, η Ημαθiα εlναl rδαvlκdg τrρooριoμdg oλιiκληρo το 1ρdvο.

'Εvα ταξiδι ττου μ6λι9 τελειc6oετε, Θα Θiλετε να To αρyiιlετε ξαvd!
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'nN6oUσα 19og - 2ooq αlωvαg" lr!

...6να βιβλiο πoυ δεν πq6,πε[ να λε[πει
απ6 την βιβλιoθ(xη σαζ

ΔΙΑΘEΣH: Πoλιτιοτιxιi Eταιqε(α l{ιioυοαE (Δημoτιxrj βιβλιoΘfxη)
τηL.23320 21102
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