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ΙΙΛΕKTPONΙKH ΣEΔΙΔoΠoΙΙΙΣΗ:
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YΠEYΘYNOΣ TYΙΙOΓΡAΦEΙoY
ΑλτιντξιjE Δημriτριog ΣΙNΔoΣ
ΕL oυνταxτιxτi επιτρoπιi τoυ πεqιoδιxoιj δεν φiqει ιαμiα ευΘιiνη για
τα ενυπιiγqαφα ιεiμενα πoυ δημooιειioνται. Tην ευΘrjνη φdqει o
υπoγqιiφων τo xεiμενo

Διαx[νηoη πεQιoδιχaiy
Eμβιiαματα - συyδQoμ€ζ:
Λευxtf Σαμαριi
Γxαρν6τα 17 - τηχ. 2332022.57 5 -2332026996

Δημoτικri BιβλιoΘr|xη NιioυoαE
Σ oλω μorj 2 τη χ. 2332024t02

Eτriοια συγδQoμf ιδιωτι6γ 15

Δriμoι _ ΚoινιfτητεE - Συγ/ομo( 30

Eξωτεριxoιj δολλιiρια 50

Σημεiωμα τηE ΣιivταξηE

Ayαltητoi φiλoι yια ααg. Καλιi φθινιiπωρo

Πλoιjoιo αε ιiλη τo διπλιi τειjχoζ τηζ
NΙA0ΥΣTΑΣ πoυ εxδιδεται με τηy χoQηγ [α
τηζ Καλoμo[qαg Κωoτoποιiλoυ ατην μνιiμη
τoυ πατ€Qα τηE N [xoυ Κωστoxτoτjλoυ δαoιiρ-

χη τηζ Nιioυσαζ μετιiτην α^lτελευθ{qωση τηζ
Ελλιiδαg αlrιi τoυg Γεqμανoιig yια 14 oλιi-

'ιληQα 
χQ6νια. Πoιo5 ιiταν o Nixog Κωατιi-

xτoυλoζ θα τo διαβιiαετε μι!σα στιζ αελiδεg
τoυ xτεQιoδιxοιi. Επiαηg θα βqε[τε τoy μαχα-
λιi τoυ Αy ioυ Mηνιi (xατιiπιν αιτιiαεωg ανα-
yνωσr6y μαζ ) ξyα πολιj ενδ ιαφ6qoν χεiμεyo
yια τιζ Aιy€g, μια αληθινιi ιατoqfu με τiτλo
ο ''νεxqoζοiνταyoζ'' πoυ θα τηy θυμηθεiτε
δ ιαβιiζοντ αζ τ o 21ε iμεy o'

%αι xτΦα πoλλιi ιiλλα θ6ματα επιστημoyι-
xιi, αιiy1qoγα ?4αι λαoγ Qαφ ι24ιi' ιiπωg πιiντα.

Καλιi ανιiγνωαη
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Mε τηγ ευγενLτ{ηχoQηγ(α τηE

Kαλoμo6Qα5 Kωοτoπoιjλoυ

στηγ μγημη τoυ πατ€Qα τηE

Ι'{fuoυ Κωoτιiπoυλoυ

δαodaχη τηE λtdoυσαE
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-tτα Zρorια
τoι' '5o

l,<.αι μ8τιZcoΟ
Φιλινdδιg απof xουρr(τοια η Λιoαβoιiδα, η Bαγ-
γιλrj xι η Kατερ(vη π{γαν ιπρου1τ6 γα χεQα-
oτoιjγ ατην ι1,λλη τη φιλινd,δα τoυζ τη Λιφτιq(α
πoυ πι1ντριψαγτη Λιφτιρ(τoατoυζ στη Σαλoυγ(-
xη. Tιg xατα1dρηxι, τιg 6βγαλι πιoτ6 xριiνo μι
πατιρ(τoιg xι dγα oιjxου ιφτdxι μα τι !

-Α'ι γα ξrjooυν τα νι6γαμπρα xι γυq(oματα στη
Bαγγιλoriδα ευ1rjθηxαν.

-Η Bαγγιλ{ μoUγ χoυγoιjoιτoυ xιφιiλι, νε ιφχα-

ριoτι6 νε χαγ τfπoυταg

.-Tι μαq{ μoυτoxι6νηoι, ταμι1μ για παντρειιi
ε(γι τoυ xoυρ(τoι οαg.

_Tι γα σαζ πω μαQli, οαν ταυτ{ν ε(1αμι μιxρ6
αμα αυτrj ιiμπα-μπα, δεν ε(νι για παγτQειd, δα

μαζ αγτQoυπιιiοει η οαμουβ6λα.

-Mπα μαρrj γιατ( ουμιλιig dτoι;

- Πd,ρα 6ξoυ να μη βγoriν αμι1, ια, γιiριoα την
Kυριαxη απ'την ιxxληoιd χι τι γα δω ! Η μdνα
τηζ'lLoυ πατdqαgτηE στoυ μπαξ6, αυτrj λoιioτηxι
την ι6ρα πoυ διdβαξι η ιxxληoιd, λατorjqγια
πραoxαλιoμdνα παντo(l,τoυ πιox(ρ ι πουλη μη μd-
νoυ λoιjτoα, τα στQωσ(δια αλαμανιομdνα xι τα
ρoιi1α, φωλι69, τιαταyη, μια xιlμαρη να τη βαq69
να xινfαει. Koυτξιdμιτι γυναixα oειριi ν"αψψι6',

απoυ }iαγ τ(πoυτα δεν ξ6ρει τoυ αφoυQιομ6νου
xι γτιπ δεν oτηνεται να μdθε ι, μπιξ6ριαoα γα τoυ
oυρμινεrioυ xι αυτ6 μoυγ πιQγιλdει. Για παν-
τρειι1 ε(νι;

-Ατ μαρrj μη οιγι6oι, οι ξdνη δoυλειd πιλαλι1ει
τoυ 6ρμoυ, oιγιi-οιγd δα μdθει.

-ττωζ xL δεγ ! Aγ {θελι να μιiθει, ιiφθαατη δα
rjταν ωg τα τc6ρα, αμd xι η μdνα τηζ χαν δεν την

μπoυντιiει. (για 6λα η γdφη φτα[γει !) Ιμdνα που
6λη την ιβδoυμdδα δoιjλευα στo εQγoυστdσιoυ,
την Kυριαxητoυ ταγ{ μι τραβof oι η μι1να μoυ τα
οτρωo(δια ''αTγτι βιiριoι η xαμπι1να orjxω να

μdoειg τιg βoυνιdg απ'τoυ δρ6μoυ, δα α1ιρ(ooυν
να περνoιiν oι γυνα(xιE για την ιxxληoιιi xι αγ-
τρoυπrj, τηg ΛdγxoυE τα xoυq(τοια γυαλ( την
ιJφxιαoαν τη μεqιιi τoυg.''

- Tα Σαββι1ταπ6Χι,λdλε πωg ξεπατωνoμι1oτoυγ
να ξετινι1ξoυμι 6λoυ τoυ σπkι, να πι1ρoυμι τιg
παΙντξiδ ιg μι τoυ π ιξαρ (τιxoυ τoυ ξιxαπν ιoπ{ ρ ι x ι
να τρ(ψoυμι τα χαστανkιxα τα πατc6ματα, φoυ-
αxαλ(διg 6βγαξ<iμι. H αδαρφrj μoυ σαντQανtiτεgι
αιδ6ρωνε γdναι dτοιμα για τηγ Kυριαxli, τα ττα-

νταλ6νια απ' ιiλα τα αδ6ρφια. Tαπqαoxαλγoιjoι
με νερ6 τ.ι'υ τ6.φxιανt τodxrcη μι τoυ παν( για να

μην τoιρc6oουγ, τα μι1τια τηg δεxατdooερα, δεν
υπrjρ1αν ιiλλα ! Ιγι6 dβαφα o1τc6 ξευγι1Qια πα-
παoιiτσια, μπιρxιιiτ 6λα μαιiρα. (τo xαλoxα(qιτα
γυναιxε(α d,oπqα μι oτoυμπdτoι).

- Ιγc6 θυμιotiμι τoυ xαλoxα(ρι πoυ δεγ ε(1αμι
οxoλει6, η μι1να μoυ dβαξι γτoυγχ τoυ ρdδιoυ
ταγ'3 -ταγ6 .''A'iντ ι, αυτo ινο 6 πoυ παγ μ ιργ ιd,τ ιxoυ,
τ6βγαλαντo μισ6''. Nαoηxωθoιiμι μιτην αδαρφ(
μoυ, γα oυνιιiξoυμιτoυ σπkι,να xαταβρ6ξoυμι xι
να φoυπαλ(ooυμι τoυ δρ6μoυ χι γα oτqωΘοιjμι
ατoυ ν'€ντημα, x αρ 6 - μαξ ιλιiρ ια γ ια προ (xα γxoιi -

γα τα oυρτι1,ρια, αφ6qετα xι α1ρε(αoτα.

Tα xoυρ(τoια πoυ πηγαιναν oτη μoδ(oτρα αx6-

μα 1ειqdτεqα, π6ντε-6ξη 1ρ6νια dφxιαναν να μd-
θoυν ρι1ψιμo, τoυ πανεπιατrjμιo αρ1(τεqα δα τd-

,7
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βγαξαν. Δυo 1qdνια μ6νo ooρφιλ6 τιg 6βαξε η

μοδ(oτρα να φxιιiνoυγ χι γα σφoυγχαQνo6γ τo

οπkι τηg η μι dνα τξoυρτξo6λι στoυ 16ρι να
πιλαλoιjγ για ιJνα μαoουqdxι στoυν Θαναod,xη.

Mπιξεριαμ69, πωgτα'ιiντε1αν αυτdg ξ6ρουν αμd

πoυ γα νταλντ(ooυγ να πoυν τ(πoτα ''μo6λωξι xι
τliρα να πdρειg τo βρα1ι6λι" τιg dλεγαν oι μdνεg.
Ποια xoυρiτοια τα δ61oνται τι6ρα αυτd,;

-Kι xαλd, φxιdνoυν, 6λα δoυλειjoυν μαυρdδα
τουg, 61oυν τ' αφεντιx6 τοι6xανoυ oτoυ xεφιiλι
xι 1[λιεg <iλλεg dννoιεg, τα ραιp(ματα τιg μdqα-
γαγ;

-Nαι αμd, d1ει xoυρ6τσια πoυ αν τα ξεxρεμαοτε(
oυ πoυδ6γυqoυg δεν ξdρουν να βελoνιdσoυν γα

τoυγ oxαλι6σoυγ, δεγ ε(γαι αντρουπrj;

-Ai μουλιiξητι να σαζ πω τι6qα ιι τα διxιi μαg
τα ιodπια αμd μoιiτεg, oυδε δω να απoμdνoυν.

Tοπαθι1μι τoυ γισιd,γι xι δεν ε (μιoτι γ ια δε (ξιμου.

Mαg αxdλιoαν απoυλdτι η Λιφτιρ(τoα, oαγ γι6-

γαμπQα ντε, να μαg φιλ6ψoυν, ιμ6να τη μι1να τηg

χι τoυγ πατ6gα τηζ. H διxιι1, μαg oτoλιoμ6νη

τζπζ( ! ''Σαg dqιoι τoυ ιpητd; oυ Mαγιδληζ τc6φ-

χιασι''. Toυ πιλιι1,φι oυ Mανι6ληg, oι πιπεργι6g
dτoιμεg απ'τoυ βι1ξoυ, τo ριβαν( αγoυραοτ6.

-Ιoιi μαρri γoυμdρα τι 6φxιαoιg; Tην τo(μπηοα
απoxρυφιi οτoυ γx6φου.

-Ιγc6 6xoιpα την oαλdτα xι oτ6λιoα τoυ τqαπ6ξι,
τηρα πωg του φιiνταξα.

- Πωζ xι αμπ6qιοιg, θιdμα να σι γdνει ! Mι
ι1πιoαγ τα μofτρα, μι {qΘι γα τoυ oτουμπξoυ,
τ€τοια επαθd,μι xι αντριΞπoυμι πoυ τα λ6γoυ.

''Λdλε xoυρfτoια για παγτQt6g'' oυλλoυγ(oτηz"ι η

Kατερiνη ''αν μαg xουβαληαει xαμμιd τ6τotα

νιiφη oυ Θωμofληg μαg αλ( σ' ιμdg'' δαγxc6θηz'ι !

-Ια oταθrjτι μαQli πndμην"ι η Λιoαβofδα z'ι

ιμε(g πoυ εμαΘdμι απ' 6λα od,ματι τι xερδιodμι:
Xoρταodμι δoυλειd. Mι φα(νητι αυτεj: d7ουν

πλει6τερoυ μυαλ6, xαν δεν απoχεQνιof l'τcιι. δεν

ξ6ρoυν, δε φxιι1νουγ, χι πεQγoriν μια 7αρiι. τξιd.-

μπα ιμε(g πλαντdξουμι. Πoυ να r]μαοτcιl' Ξανd,

ν6εg να γdνουμι xι ιμε(g, λdλε τι z'cιi-ci-(διε; οαv

τα'αυτ6g !

Mια 1αρd τιg dqεoε 6λιg, α1(ρησcι\' \'ι{ z'αρxαλ-
νιο6ντι, τουγ τ6πoυ olixωοαι'. ('): τη\' πi'ατ6α
αxofγoνταν !

''...H βαρ ιd' παραxατ αθlj;ιli :τ !. ι1' ιιl':-: 7. ).η Qoδ6τηoαν

6λoι εxεfuoι πoυ αγοll,ioτ11zιl.τ'',':ι-l- τi]\' € 7.:tλljρωαη

των μεyciλιυν ιδανιz,:,l,' τl1: ' )', ''H; Ι']ιj': '/-αι τηζ

ανεξαρτηα[αg επ ιτ d.ooε ι τ l;') ι ε z') iz ηιn7 απ 6 1'ι6 ρoυg

ριαE τηE δ ιxαiωσ11 ζ τη. r σr l] o ! ;/. li : ιιllj'ut ; τ ου f.θνoυg

μαE. Και αυτη τηι', ιl'''' "zt'',','/.ιτ,''ι l'' ι zα)-ιjψε ι τo

ιlυyx ε x ρ ι 1'ι iν o β ι β)' ι ο .'

Κι6οταE ΦωτιιiδηE
Κc'ιθt7, ι1 τ tj ; τ η ; Ι oτ o ρ [αg

roι' _\}ι,lrερο ι' Ε )j.η'ι' ιo μo{

ΔΙAΘEΣΗ ToY BΙBΛΙOY:
-Πολιτιατιxf Εταιqε[α Nιioυααg (Δημoτιxη

βιβλιoθ{z'η) τηi'. 2332024|02

-Σαμαqιi Λευxri τη"ι. 233202257 5
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Η θεoη τωV Aιγωv
ωq EπισTημovικ6 Πρ6βλημα

H ανεdρεoη των αρ1α[ων μα-
xεδoγιxι6γτdφων oτην Bεqγfνα α-
π6τoν xαθηγητrj Mαν6λη Ανδρ6-
γιχo, μεQιγ"o{, απ6 τoυg oποioυg

fταν αοriλητoι, xαθc6g xαι η πολυ-
τελrjg διαx6oμηοri τoυg, oδrjγηoε
oτην υπιiΘεoη dτι εxε( βqioxoνταν
η πριiτη πρωτειioυoα των Mαxε-
δ6νωγ oι Aιγ6g, ιjπoυ xαι τo βαoι-
λιx6 νεxρoταφε(o. B6βαια ουδd-
πoτε αγευQ6θη xιlπo1α oγετιν"η ε-
πιγqαφf , 6τι ετιε( ε(γαι oι Αιγdg,
παρd τιg πoλυdριθμεg xαι συστη-

ματιx 6 g ανα oν"αφιx(. gdρ ευν ε g πoυ
6γιναν τ6oo απ6 τoν Aνδρ6νιxo
6oo xαι απ6 τoυg oυνεργιiτεg τoυ
xαιτ6τε μαθητdg τoυ. ofτε, 6μωζ,
χαι στην'Eδεοοα, πoυ μd1qι τ6τε
τoπoθετoιjσαγ oι αρ1αιoλ6γoι τιg
Aιγ6g, βρdθηxε τ6τoια επιγραφrj.

oι πεq(εqγεg απ6ψειE τoυ N. Χιiμovτ
O xυρ ι6τερoζ υπoστη Q txτηg τηg ταιiτιoη g τη g

Bεργ(ναg με τιE Aιγdg ηταν o Aγγλog ιατoριx6g
N. Xιfμμoνa, σaoν oπο(o oτηρ(1τηxε αx6μα xαι o
Aνδρ6νιxog.

Στo βιβλ(o τoυg ''Ιoτοqiα τηg Mαxεδoνfαg''
τ6μog A (1995 εxδ. MαλλιιiQηζ Παιδε(α Θεαoα-
λον(xη (Ιoτoριxri γεωγραφ(α xαι πρoι,οτοq(α)
Γενιxη επιμ6λεια Θ. Γεωργιdδηg xαιοτιg oελ(δεg
178-t]9 γριiφει (xαι εiναι οωαι6) 6τι oι Αιγdg
(oιiμφωνα με τoν Πτoλεμα(o) ανfxαν oτην Ημα-
θ(α xαι 61ι β6βαια οτην αρ1α(α Πιερ(α (6πω9 η

Toυ Γιιiγvη Kαqατοιι6λη

Ξ :. :. :: :,: : ;-.:

Bεργ(να) πoυ εντd1θηχε (η Πιερ(α) ατο βαο[λειo
τηg Mαxεδoν(αg αργ6τερα xαι δεγ αποτ6λεoε
την αρ1ιxη xoιτ(δα.

ΠροoπαΘι6νταζ γα απoxλε(οει την'Eδεoαα
γqd,φει πιo ν"(ιτω, dτι η π6λη dβλεπε πQoζ τηγ

xεντριxrj πεδιdδα. Toιjτo 6μωζ, γ[νεται πεQισ-
o6τερo απd τιg 1αμηλ6g παqυφ6g τηg Ndουoαg
παρd απ6την Bεργ(να,6ταν μdλιο'τα oτην πρι6τη

μπoρoιiν να τoπoθετηθoιiν oι xατdφυτoι xrjπoι
τoυ Mηδα με τα συνεχli μ61qι xαι olj μερα qι1oντα

ν ε ρd (Κoυτ(1α, Aρι1π ιτοα, Mαρ ιν ιι6τ ιxο g x.λ. π. )
6γαγτι των ν'ατdξεQωγ πεQιoχιiν Bεργ(ναS, Πα-
λατιoτ(ωγ με τα χειμμαριxιi ρ6ματα (Γαλαxτori,
Kραooπoυλ(ου x.λ.π.) των βoρε (ων Πιεqiων, πoυ
otiτε xαν φτd,νoυγ τo xαλoxα(q ι oτoν Αλιιlx μoνα.
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Η περιο1lj dq1ιαε να πραοιν(ζειxατ6'τηγ δεxαε-
τ(ατoυ 1970 (ψαξ( με τηγ αναxιI,λυιpη τoυ αποχα-
λοrjμενου τdφoυ τoυ Φιλ(ππoυ) λ6γωτων διαγoι-

γομdνων εxε( γεωτρrjoεων.

Aναφdqεται επ(oηg o N' Xdμμoγτ oτo dωλo

οrjμερα επι1ε(ρημα περ( αναoτQoφtiE τωγ αγιj-

μωγ στo oγετιτι61ωρι6 τoυ Θεdφqαοτoυ, 6ταν τo
πρc6τo ταιiτισε τη Bεργfνα με τιg Αιγ6g (το 1968),

αφof β6βαια o xαθηγητliE τηE αg1α(αg ιoτoq(αg
Ι' Toυλoυμι1xοg απ6δειξε 6τι η λ6ξη ''Αιγε(αg''
ε[ναι μεταγεν6oτερη δι6ρθωoη (1818 ? 1819)

των φιλολ6γων τηg λdξηs ''Λυγγiαg'' οτo dργo

''περ( ανdμωγ'' τoυ Θε6φqαιrτoυ' Eν πdοη δε
πε ρ ιπτciloε ι o xαΘηγητli g τη g M ετεωqoλoγ [αg τoυ

A.Π.Θ. Mπαλαφorjτηζ, στoν μετεωρoλοy ιν"6 mαΘ-

μ6 TριxιI,λων Ημαθ(αg δεν παqατtjQησε τo φαι-
ν6μενo αυτ6 (τoυλιi1ιοτoν oτιg μdqεg μαg), ενc6

xατ' ιlλλoυE παQατηQrjθηxε ο'την'Eδεοσα χαι
xατ' dλλoυg oτην Ndoυοα Πεqιo1{ ''Αι1ριδεg'' oτo
Bdρμιo).

o Xdμμoντ 6γραι|-rε χαι γtα τoν τdφo πoυ
ανdοxαιilε τo 1938 o xαθηγητηg Pωμα(oζ στη

Bεqγ(αν (μετoν μαρμdqινo θρdνo), dτι μπορε(να
ε[γαι o τdφog του Φιλ[ππου. Φυoιxι1,6ταν βριjxε
τον ααriλητo τdφο o Ανδρ6νιχoζ, o Xιiμμοντ
αναγνι6ριoε αυτ6γ ωg τdφo τoυ Φιλ(ππoυ. Φα(-
νεται η ιδ6α ταιiτιoηg τηg Bεργ(ναE με τιE Aιγ6g
rjταν θρονιαομdνη oτo μυαλ6 τoυ Xι1,μμoντ απ6
παλιd.

Mετd την xατdρρευση τoυ επι1ειρηματoζ αυ-
τοιj o Xdμμoντ τo 7970 6φερε τo επι1ε(ρημα τηζ
εxoτρατε(αgτoυ Aργαioυ (xατιi Δι6δωqoυ Σιxε_
λιι6τη, Ιοτoρ(α XvΙ, 5-6), 6τι δηλαδη τoriτog (o
Aqγα(og), αφoιi xατdπλευoε oτη Mεθιδνη χατα-
νιxηΘηxε απ6 τoγ Φ(λιππo. Aπ6 εδιi oυμπ6ρανε
το ιiγγλog ιοτoριx6g τo μιxρ6 τηg απdαταoηg
Mεθι6νηg - Αιγι6ν, dρα oι Aιγ6g ε(ναι η Bεqγ(να.
Πουθενιi 6μω9 το xε(μενo δεν γρdφει για εχ-
οτρατε(α μιαg μ6qαg, odτε που 6γινε η μι11η αυτli,
o{τε π6τε 6γινε.

ΠρooπαθιiνταE γα απoδε(ξει dτι'Eδεααα
xαι Aιγ6g δεν ταυτ(ξoνται, διερωτ(ιται πωg δεν
αντελrjφθηxε o Φ(λιππoζ τoν Aργα6o, αφoιi για
γα πι1ει οτιg Αιγdg ιJπρεπε να πεqιioει απ6 την

Π6λλα. Aν 6μω9 oυ Αιγdg rjταν oτην περιo1η τηg

Nιloυααg, θα μπoρoιiοε η 61ι o Aργα(og γα μηγ
περd,oει απ6 την Πdλλα; Aοφαλι6g θα μπορoιioε,
δεδομ6νη9 τηζ γεωγQαφιχηζ τηg θdoηg χαι τηζ
t'παρξηg πoλλι6γ φυοιxιiν εμπoδ(ων (τdωg λ(μνη

Γιαγγιτoc6γ x'λ.π.) μεταξf Πdλλαg xαι Ndoυoαg.

oι διιiφοqεE χαQτoγQαφriαειE τηg πεqιo1rig
Mετιi απ6 αυτd o N. Xdμμoντ γ"ατασγ"ειjαοε

1dρτεg τoυ 4oυ π.X. αιι6γoζ με τιζ Aιγ6g xoντ6"

οτη θι1λαoοα, 6μωg επιoτημoνεg Γεωλ6γoι, Γεω-
π6νοι, xαι Γεωγρdφοι (Casson, Eυμoρφdπου-
λog, Kωνοταντιν(δηg τι.α'), πoτ(' δεν εμφd,r'ιoαr'

τη λ(μνη τωγ Γιαγγιτοι6γ εxτειγ6μενη προ; Bερ-

γfνα, o Αλιdxμοναg ηταν εNτ6gτηg λιμνοθdi.αo-
oαg αυτ{g ν"ατ6' τoυg 1ρdνoυg εxε(νου; -/.o.L εν

πιioη περιπτciloει πoτd δεν ι1γινε o1ετιz.i] ''g1l])'6-

γιx{ dρευναγιατηγ απ6δειξη αυτr1. Εξcii.i.oι' ;'.αι

λoγιxd δεν θα 6.ν'τιξαν oι Mαxεδcjι'ε:. i.cιd: z"ατ'

εξo1rjν γ ε ωqγιiν χα ι χτηγοτQ 6φ c'lr'. τ cι ρ cι θ α}'do-

oια π6λη, ωg πριiτη τoυζ πoι|]τει1ι'lι'σCι. Στην
πQαγματιχ6τητα ηταν o1εδια','ρciιιιιcιτα. zαι 6γι

1ιiρτε g γ'αL τα xαταoγ,ε(s αo ε ιι ε }} α οη δ ι dφο ρoυ g

βρετανιxoιi g xαι ελλην ι:r"οt' : ε τ ιτ ε i. ιz.o{ ; xdρτε g,
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6πω9 oμoλoγε(xαι o (διog οτιg oελ(δεg2,3xαι84
του βιβλ(oυ τοU ''To μαxεδoνιx6 xριiτog (Γ6ννε-
oη, θεoμo(, ιoτoρ(α)'' των εxδι6oεων Παπαξrjοη,
Aθ{να, 1999,oε μετdφραoη Διoν. Γxoι]σχoυ χαι
Eυrιλ. Σαxελdρη πoλιτιxc6γ επιοτημ6νων (!).

Στo οδoιπoριx6 του Αγτωγ[oυ (πoυ oυντιi-

1θηxε μεταξιi 21'1'-217 μ.X) περιγριiφεται o δρ6-

μoE πQoζ Λd,ριoα μdoω Δ(oυ - Bdρoιαg πρog
Θεoοαλoγ(xηg, τoν οπo6o ο N. Xιiμμoντ φ6qει
διεq16μενo απ6 ταΠαλατ(τoια (Αιγ6g), 6πωg τo

γqdφει oτo 1ιigτη τηg oελ. 146 oτo αναφερθdν
oιiγγραμμιi τoυ, 1ωρ(g φυoιxd να αναγριiφει
αυτ6 o Aντων[νoE, o oπo[οg αναφ6ρει Λιiριoα,
Δ(oν, Πoυδα(α, B6ρoια, Θεoααλtα xαι απooτd-
σειζ σε Pωμαixιi μilια. o δρ6μog αυτ6g μιiλιoτα
διαoταυρoιiμενog απ6 τoν δρ6μo B6ρoιαg - Αλ6-
ρoυ xοντd oτα Παλατ6τoια xαι διαo1ζoνταg τo
x6ντgo τηg B6ρoια9 xατευθυν6μενog πQoE τηγ
Aγω Mαxεδoγ(α ε(γαι πιθαν6τητα o xατα1ωΘε(g
απ6 την ανιατ6qητη δημoτιxη αQχ1i τηζ B6ροια9

με την ιiδεια τoυ KΑΣ (!) αρ1α(οg δq6μog τηE

Mητρoπ6λεωg.

'oμωE χαι σoτυE 4 xατα}"6yoυg oταθμι6ν, που
oριoΘετoιiντην oδ6 απ6 Θεοoαλoν(xη πqog Λd-
ριαα, δεν αναφdρoνται oι Aιγ6g. 'Eτoι oτoγ
Γεωγριiφo τη g Pαβ6νν αE L94.t4,oτoν Γεωγριiφo
τηg Pαβ6νναg373.6, στηγ γεωγQαφ(α τoυ Γoυi-
δωνog (Guidonis γεωγQ. 536.2) χαι σ[oγ Πετι-

γxεριανd π'wαxα πoυθεγd δεν υπιiρ1oυγ οι Aι-
γ6g αλλιi παντoιj η B6qoια, η Πdλλα, 7\λωροg,
Δ(o,'oλυμπog x.λ.π. ενιi υπιiρ1ει χαι τo τoπωγrj-

μιo Axερδog, { Aρ1ελo5 ri Aoxoρδοg πoυ ο N.
Xd,μμoντ ταυτξει με dνα ποταμo (μιiλλον ξηρο-
π6ταμo), που δι6g1εται απ6 τα Παλατ(τoια, dπoυ
ιo1υρζεται, 6τι ε(ναι οι Aιγ6g! Δηλαδ{ τ6ooι
γεωγρtiφoι δεν θα αν6φεραν την πρc6τη πρω-
τεtjoυoα τηg Mαxεδoν(αg, αν ηταν πιiγω oτο
δρdμo αυτιi (6πω9 απoδ61εται o N. Xdμμoντ),
ετα6g χαι αν δεν rjταν (που ε(ναι χαι τo πιθαγ6-
τερo) xαι βρ(oxoνταγ στηγ περιo1{ τη g Ndoυoαg,
6πωg θα αποδεξoυμε παραxdτω.

Αλλd στoυζ 1αρτoγριiφoυζ συγ?,ιαταλ6γεται
χαι o υπooτριiτηγoζ ε.α. Tρ. Παπαξι6η9, πoυ
διετdλεoε xαι xαΘηγητrjg οε στQατιωτιχ ('goγo}'"€,g

που oτηριξdμενog oτoν Πτoλεμα(ο xαιτιg χαQτo-

10

γραφ(εg τωγ C. Mercator, Gliverius x.λ.π. τoυ

].7oυ αιι6γα πoυ βρ(θoυν λαΘι6ν, ταυτζει την
θ6oη των Aιγc6ν με την Bεργ(να xαι ιo1υρζεται
6τι o τdφοg πoυ βρ6θηxε δεν riταν του Φιλ(ππoυ
B? αλλdτου Mεγ. Aλεξdνδρoυ! Σε διι1λεξ{ τoυ

μd,λιoτα τoν oxτc6βQω τoυ 200'l' oτη B6ρoια με
oργιiνωoη τηg τoπιxηg εφημερ(δαg ''Hμερα(α"
παρoυo(α χαιτoυ ιoτοριxoιi Γ. Xιoνiδη, dταγτου
παρατ(ρηoα, 6τι oι συγτεταγμ6νε9 48o 40' - 39o
40' πoυ ιo1υρζεται 6τι δ(γει o Πτoλεμα(οg για
τιg Αιγdg (ατα ελληνιxιi αντiγραφα τoυ Πτoλε-

μαfoυ, πoυ d1ω oτα 1dρια μoυ, δεν εiναι αυτ6g)
παραπ6μπουν στo Poατ6β τηg oυxραν(αg (!) εμ-

φανc6g εxνευριoμdγoζ πoυ απιiντηoε, 6τι πρ6xε ι-
ται γ ια πoλιx6g oυντεταγμ6νεg. Πλην 6 μωg αυτ€g
(πoλιxdg) 1Qησιμoπo tοιiνται οτην ααερoνo μ[α xαι
αναφdρoνται oτον 1ι6ρo, o Πτολεμαiog 1ρηαιμο-
πo(ηoε διxdg τουE συγτεταγμ6νε9 που δεγ αγτι-
oτoι1oιjν με τιE oημεριν6g χαι εγ πιioη περιπτc6-
oειη πoλιxη πρoβoλη (polarprojeοtion)τηg oφαι-

Qιχηζ γriιγηE επιφdνειαg δεν dγινε απd τoν Πτο-
λεμαio'

Στo αξι6λoγo d,ρΘρo τηg Eλ. Μητoια}τα -Ζε-
yγ"(Νη ''H Ημαθ(α oε 1dρτεg τoυ ].5oυ 0 19oυ

αιc6γα'' (NΙΑOYΣTA τειiiog 64, 1993) αναφd-

ρoνται ξ6νεg εxδ6oειg πτoλεμαΙxc6ν 1αρτc6ν (61ι
oε ελληνιxli γλι6ooα) παι αρxετιi μεταγεν6oτερεg
αυτc6γ που θα χQησιμoπoιrioω xαθι6g xαι πoλλ6E
λανθαoμ6νεg θ6oειg των Αιγc6ν, M(εξαg, 'Eδεo-
οαg, B6ρoιαs πoυ διαφ6ρoυν xατ6" πoχ6 απ6

χdQτη oε 1ιiqτη, 6πω9 π.γ' στoυζ 1dρτεg των C.
Mercator, A. Ortellius, P. Cluverius, N. Sanson,
Ι. Speed, B. Rome, αντιγραφdg πτoλεμαixc6γτoυ
16oυ x.λ.π. xαι 1αλr.oγραφ(εg.

oι διαφωνoι1ντεg με τηγ επιxgατriοαοα ι(πoψη
επιοτr{μoνεE

o ι xιiρ ιo ι υπoστη Q ιχτ€.g τηg τα(lτιoη g τη g B ε ρ-
γ(ναg με τιE Αιγdg ε(ναι φυoιxιi oι πqι6ην συγεQ-
yατεSτoυ Aνδρ6νιχoυ xαι oliμεqα xαθηγητgιεg
τηg Aρ1αιoλoγ(αg τoυ A.Π.Θ. Δρoιjγoυ, Παληα-
δ6λη xαι Kοτταρiδoυ, ενri o επ(oηg xαθηγητηg
xαι παλι6g oυνεργιiτηE τoυ Π. Φdxλαqηg oτην
πιiρoδo τoυ 1ρ6νoυ πε(αθηxε για τo αγτ(θετo.
Kαι 61ι μ6νo αυτ6 αλλιi oε ιiρθρο του oτο διε-
θνoιj g xιiρoυ g αμεQιχαγιχ6 αρ1αιολογιx6 περιo-



NΙAqΥΣTΑ

***'iii;:"s.=JηΞ;Ξ
Ξ *'ξ i}'** i :ff "j':"::::::f *::Ψ Η:: 

= 
*=Ξ

fu μ;*+Ξ'ΞΞ**lγgiι**1q#d*Ξ-*-:Ξ':*;ffi_*},?#Ξ

**j*}s€j" 'i*μι{Ι;#Ξpμg*-J+q --η

f"1*ιgε'*{ΞΦ

ffi
#":

JΞ ΞΞ

';"€f'i

.*,:.-*=,
& t=*ρ.-: ,

lE&',:

€'iι

flp::,qi

-*fu=-Ξ- _ξ5'

ffi,_,.Ξ;
&* "*_- ιL*Ξ

?{ξιjFj *-:Ξ.:-

'*'*: Ξ'l-EΞ j

L1



ΝIΑ0ΥΣTA

διx6 American Journal of Αrchaeology (oxτιi-
βριoE 1994) τoπoθετoιjσε τιs Αιγ69 oε περιο1rj

μεταξri B6qoιαg xαι'EδεooαE ?'ιαι ειδιπιi οτo
τqiγωνo Koπαγoιj - Λευxαδ(ων χαι παQυφc6ν τηE

Nιioυoαg, πoυ αγαχαλιiφθηxαν αυλημ6νοι β6-

βαια αλλι1 μεγαλriτερoι απ6 τηg Bεργ[ναg Mαxε-
δoνιxo[ Tι1φoι απ6 τoγ Φ. Π6ταα. To ι1ρθρo oε
επιμ6λεια - μετι1φqαoη τoυ Αλ oιxoν6μoυ δημο-
oιειiτηπε oτη ''NΙAOYΣTA'' (τε6γog 71, 6τo9

lees).

H πρι6τη 6μωg πoυ τoπoθετοιjσε στην πεQιo-

γη αυτητtgΑιγ d g f ταν τo \9 57 ηΦανorjλα Παπιi-
ξογλoυ xαΘηγητq ια τoυ Παν επιατη μ(oιi B ελιγρα-
δioυ. Tην Θεωρ(α πεq( τoυ τ<iφoυ τoυ Φιλ(ππoυ
B' αμφιoβ{τησαν xαι διαπρεπε(g ξdνoι επιoτη-

μoγεE (P. Lehmann, A.M. Prestiani Gialobardο,
B. Tripodi, E.N. Βorza, N.L. Adams x.ι1.). oι
πQoαναφεQθε(g xαθηγητ6g του ΑΙΙΘ Ι. Toυλoυ-

ψdν"og, oι παλι6τεqoι xαΘηγητ6g Φ. Πdτααζ χαι
Δ. Kαγατooriληg, η αρ1αιoλ6γo9 Αλ(xη Στoυ-

γιαννdxη, οι ανθρrωπoλ6γoι xαΘηγητdg N. Ξηqo-
τliρη g ν"αι Δlντηg Aναξιμd,νδQε ιoυ Ινοτιτoιjτoυ
Aνθρι6πινη g εξ 6λιξη g Aντ. Mπαρ τo ιιilxαg (6οον

αφoρd,τα ooτι1τoυ δηθεντι1φoυ του Φιλ(ππoυ B'
x.6...

Ωg πρog την 1qoνoλιiγηoη τoυ τdφoυ τιg α-

ντιqq(oειg τoυg εξ6θεσαν με βιβλ(α xαι d,ρθρα

τουE oι: xαθηγητrig τoυ Παγεπιoτημ(oυ Aθηνι6ν
Π. ΘdμεληE χαι αQχαιoλ6γog Ιωαγ. Tουρdτοo-

γλoυ διευθυντlig Nομιoματιxoιj Moυoε(oυ Aθη-
νι6ν, xαθηγητρια Αρ1αιoλoγ(αg oλγα Παλαγ-

γιdτoυ ιδ(oυ Παγεπιoτημ(oυ, εγι6 o επioηg xαθη-

γητηs χαι συγεQγdτηg τoυ Ανδρ6νιπoυ Mι1. Tι-

βdριog oε dρΘρo τoυ στo ''Bιiμα'' τηg 29l3l98
δ61εται dτιη 1ρoνολ6γηoη τωντdφωγτoυ Δερβε-
ν(oυ οτα 1ρ6για τoυ Kαooιlνδqoυ συ μπαQααtiρ ε ι
xαιτoυgτd,φoυζτηE Bεργ6ναg, τoυ oπoioυE 6μωg

παqαδ6ξωg απoδd1εται ωζ βαoιλιxorjg χαι τη

Bεqγiνα φυοιxιi ωg Aιγdg.

Ωααrjτωg o διδιixτωρ ουγπqιτιxηg φιλοοoφι-
xηζτηeΣορβ6νηg Β. Ζdγog δεν απoδ61εται τoγ
τdφo 6τι εiγαιτου Φιλ6ππoυ B', αλλdτoυ Φιλ[π-
πoυ Γ'του Aριδα(oυ xαι o υπooτρd,τηγoE T.
Παπαγι6νηg 6τι ε(ναιτoυ M. Αλεξιfνδqου,6πωg
αναφ6ραμε.

L2

Tι ε(παγ στo φετtγιi Aq2qαιoλoγιx6 ουvdδgιo
οτo A.Π.Θ.

Eρ16μαοτε λoιπ6γ τιiρα oτη φετινri αQχαιo-
λoγιxr{ oυνdντηoη - ουνdδqιο πoυ γ(νεται στην

α(θουoα τελετc6γ τoυ παλιoι] xτιρ foυ τη g Φ ιλooο-

φιχliE τoυ Α.Π.Θ. απ6 16 Φεβqoυαρ(oυ 2006.

Tην τελευτα (α 
η μ6qα τoυ oυνε δq (oυ αυτoιj (Σ,1β -

βατo 18 Φεβρoυαρ(oυ) xαι στην πQωιν{ oυνε-
δqiα παρευρ(oxoμαι λ6γω τoυ ημαΘιc6τιxoυ εν-
διαφdρoντoE των θεμι1των. Θα μιλo6oαν γ"ατ6.

oειρd oι αρ1αιoλ6γoι M' Λιλιμπιixη - Axαμd,τη
(για την ανιiδειξη τoυ Mαxεδονιxoιj τd,φου τηg

Κρiαεωg οτα Λευxdδια), Στ. Δρoιiγου, M. Mα-
νωλεδdxηg χα ηγ. Koτταρfδη.

}Ι τελευτα(α 61ι μ6νο δεν εμφανiοθηtε αλλιi
οιjτε dδωoε την oμιλ(ατηg oε xdπoιoγ ιiλλo oι]νε-
δρo να την παρoυoιd,οει, εν{6 δεγ αγαxoινι6θηxε
xαι ο λ6γοg τηg απoυo(αS τTζ, 6πω9 μαg γγωστo-
πo(ηοε ο πqoεδρειiωγ Γ. Bελdγηζ. Θα αναφ6qo-
γταγ στην νεxq6πoλη των Aιγι6ν. oι ειοηγηoειg
τωγ ι1λλων διiο ε(1αν πQoαναγγελθεi oε μεγιiλα
M.M.E. Aθηνιiν xαι Θεooαλογixηg ωg φ6ρoυσεE
νdα oτo ι1ε iα, πoυ αποδ ε ιxνιjoυν την ταιiτιαη Bεq-

γ(ναg - Αιγι6ν' 'oμωζ 
η μεν Δρoriγου αναπτtjooo-

γταE το θ6μα ''Bεργiνα 2005. N6o φωg οε παλιdg
αναοxαφdg'' αναφ6ρθηxε οε ιJρευνdg τηE οε 6γα
τdφo xοιπd oτο Δημαρ1εio τηg Bεργ6ναg xαι6γι
στην χQoγoλdγηοη των αγγεfων τoυ τd,φου τoυ
Φιλ(ππoυ,6πω9 6γραψαγ οι εφημερ(δεg, xαθι6g
χαι στηγ ανιiγxη πιoτι6oεωγ για oυν61ιση των
αναοxαφι6ν, o δε Mαγωλεδdxηg (διδι1xτωQ αQ-

1αιoλoγ(αg xαι υπoθdτω μαθητηζ τηζ) oε 6γα

μdλλoν αμφιοβητoιiμενo τρdπo πρooδιoριoμoιi
των Αιγι6ν με βι1oη τιg oυντεταγμ6νεζτoυ Πτoλε-

μα(oυ.

'Eτoι αυτ6g με βι1αη τιg oγετιν'('g απooτdoειg
χαι συγτεταγμ6νε9 τωγ γειτoνιxι6γ π6λεωγ Bd-

Qoιαζ,'Eδεooαg xαι Πdλλαζ χαι με 1qrioη τoυ

ηλεxτρoνιxorj υπoλογιoτli απoδε(xγυε 6τι oι Αι-
γ6g {ταν ατην ΛευxιiπετQατoυ Bερμ(oιi (!) μ6oα
ατα 6ρια τoυ στατι?,ιοιi λ<iθουg oε o1doη με τη
Bεργ(να, 6πω9 αυμφι6νηoε βdβαια στην επαχo-
λoυθr{oαoα oυξητηoη xαι η Δρoιiγoυ χαt o παθη-

γητliζ τηζ γαιoδαιo(αg με την oπo(α oυνεργιiοτη-
πε. Δηλαδη oι Aιγ6g ιiρ1ιoαν να μεταxoμξoυν
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στην β6Qεια 61θη τoυ Αλιdxμονα. Σε εgc6τηoη
6μω9 του Δ. Παντερμαλη αν μπogε( με βdoη τιg
oι-lντεταγ μ6ν ε g αυτιJ g να πρooδ ιoρ (oε ι την αxρ ιβf
θdoη τoυ Δ(oυ (6πoυ εxε( δραοτηριoπoιε(ται o
(διog), o Mαγωλεδ &ν"ηgε(πε,ιiτι εxε(δεγ ιo1tiουν
τα (δια (!). Δηλαδrj αλλoιj ο Πτoλεμα(og ε(ναι
οωοτιig xαι αλλoιj 6γtxατ6'τoν ειαηγητη.

Eπ[oηg oε παgατrjρηοη ι1λληg αυν6δρoυ αρ-

1αιoλ6γoυ, αν γνωρ[ξει για μεταx(νηαη Aιγαιω-
τc6ν πρog την Λευx6πετQα oε xdπoια 1ρoνιxrj
π ε ρ 

(o δ o, απιiντη οε, 6τ ι δ ε ν γν cil ρ ιξ ε xdτ ι α1 ετ ιx6.
Στην δε ερι6τηorj μoυ αγ dλαβε υπdψει τoυE πα-
λαι6τερoυg αωξ6μενoυg 1dρτεg τoυ Πτoλεμα(oυ,
πoυ τoπoθετoιjν τιg Αιγdg οτιg Παρυφdg τoυ
Bερμ(oυ lηoντ6' οτη Nιfoυoα, απι1ντηoε 6τιτo6τo
ε(γαι λιlθos των... Aντιγραφdων. Δηλαδ{ δεν
dxαμαν λιiθog oι αντιγQαφε(g oτιg εxατoντdδεg
τωγ συγτεταγμdνων των αρ1α(ωγ πdλεωγ του
Πτολεμαfου xαι €ιιαναν λιiθog oτην τoπoθ6τηοη
των Αιγc6ν βoρε(ωg τoυ μεγαλιiτεQoυ ποταμοf
τηg Eλλιiδαg τoυ Αλιdxμoγα χαι τιg τoπoθdτηoαν
στιE παQυφdgτoυ Bερμου (τ6τε Tιταρ(oυ f Kιτα-
ρ(oυ) 6qoυg.

Για 6λα τα παραπι1νω επιxαλoιiμαι χαι τη
μαρτυρ6α των μιiνων Ημαθιωτι6γ, πoυ yια x6"-
πoιεζ c6qεg παρευρ(αxoνταγ, στo ουνιiδριo εx-
πρoο16πων τoυ oυλλ6γoυ''Aρ ιοτoτ6λη g" τη g Nιioυ-
oαg Γιαν. Eυθυμιι1δη xαι Γρ. Aντιφdxoυ.

ΠοιoE ηταν o Πτoλεμα6o1 τ1α'J πoιεg oυ πηγ6.E

των πληqoφοqιι6ν τoυ

o'Eλληναg γεωγqι1φoζ, αστQoνιIμog xαι μα-
θηματιx6g Kλαιiδιog Πτολεμα6ο9 6ξηοε xαι εργd-
στη1λε oτην Αλεξι1νδρεια τηg Αιγιiπτoυ τoν 2ο μ.
X. αιοiγα. 'Eγgαιpε την ''Mεγι1λη Γεαlγραφιxη
Yφfγηοη'', oτo οπo(o xατι1τογ Dilke παρoυo(αoε
το oιjνoλo τηg πρoγεν6στεQηζ ελληνιxrjg γεωγQα-
φLγ"ηζ γνc6οηg. Γνc6qιξε τα dργα των μεγι1λων
αοτqoνιiμων 1,ιαι γεωγρdφων Eρατooθ 6.νη,'Ιπ-
παQχoυ, Πooειδι6γιoυ }.ιαι Mαρ(νου τoυ Tιiριoυ
στoυζ oπofoυg xαι οτηq(1θηxε. Yπrjgξε μεγdλog
1αρτoγρd,φοg, θεωqoιioε β6βαιη τη oφαιριx6τη-
τα τηE γηE χαι εφι1ρμοοε τo πλdγμα παρ<1λληλων
xαι μεoημβρινι6ν γραμμι6ν (γεωγραφιx6 πΧdτog
xαι μr{xog).

Η αρ1αι6τεQη πηγη τoυ Πτoλεμα(ου riταν o
EρατoαΘdνηg (2]6 - t94 π.Χ.) επfoηg απ6 την
Αλεξιiνδgεια χαι διευθυντrig τηg περiφημηζ Bι-
βλιoθrjxηg τηg. To 6ργo τoυ "Γεωγραφιγ"d'' ναι
μεν δεν oι6ξεται oliμεqα, 6μωg υπliρχε τηγ επoyη
τoυ Πτoλεμα(oυ. oιπηγ69τoυ Eqατοαθdνη φθd-
νoυν μ61ριτην επο1li τωγ Mαxεδ6νων βαοιλ6ων
ν'αΘr7g oτα 6ργα του (λ(γα απoοπdoματα των
oπo(ωγ oι6ξoνται orjμερα) oτηρζεται στoυζ αQ-

1α(oυg γεωγρdφουg Aννωνα, Φ(λωνα, ΠυΘ6α
xαι Nιdρ1o οιjγ1qoνo τoυ M. Αλεξι1νδρου. Eπo-
μdνωg την τoποθ6τηση τηE πρriτηg πρωτεtioυoαg
τωγ Mαxεδιiγων oτo Bdqμιo δεντην xdνειτυ1α(α
o Πτολεμαiog, αφori oτηρξεται oε αξι6πιoτε9
Ιτηγ6ζ.

o αμdoωg επ6μενο9'Ιππαρ1οg 090 - 120
π.X.) απ6 την N(xαια τηg BιΘυν(αg 6γραι|.lε 25
τουλι11ιoτoν β ιβλ(α γεωγραφ ιxoιi χα ι αστQoνo μι-
xoιi περιε1oμdνoυ με xυρι6τεQo τo ''Πρog Eρα-
τoοθ6νην γ"αL τα εν τη Γεωγραφ(α αυτoιj λε1θd-
ντα'', πoυ βdβαια δεν oc6θηxε, αλλι1 επ( Πτoλε-
μα(ου υπrjρ1ε. Toυ'Ιππαρ1oυ oc6θηπαν μ6νo 2

βιβλ(α xαι o fδιog πdθαγε oτη P6δo.

o Mαθηματιν"69 xαι γεωγρdφog Πoαειδι6-
νιog (135-50 π.X.) απ6 την Aπαμεια τηg Συρ(αg
ταξ(δεψε αε Eυρc6πη xαι B. Aφqιxrj χαι εγχατα-
oτdΘητιε xαι αυτ6g oτη Ρ6δο,6πoυ μελ6τησε τoν
'Ιππαρ1o. Eξα(ρετog xαι αυτ6g αoτρoν6μο9 6-

γQαψε 24 βιβ}'tα, πoυ δεν διαoιiθηxαν παρd
απooπι1oματα xειμι1νωγ χαι α1εδ(αoε υδρ6γειo
χιlQτη. Kυρι6τερo 6ργo τoυ ''Περ( Ωxεαγoιj xαι
^coν γ'ατ'αυτ6γ''.

T6λog ο Mαq(νog o Tιiριog 6ξηoε τoν 2o μ.X.
αιιδγα. Ωg 1αρτoγqιlφog ε(1ε αφετηq(α μ6τqηoηg
των μηxι6ν τoγ μεσημβριν6 των MαxdQωγ χ'αι
απoτιjλεoε τηγ σημαγτιx6τερη πηγrj για τoγ Πτo-
λεμα(o στη συγγQαφη τηE ''Γεωγqαφιxris Yφ{γη-
σηζ''.

Oι παλαι6τεQoι οωξιiμεvοι xι6διxεg τoυ Πτoλε_
μα[ου xαι η θ6οη των Aιγι6v

EπιoxεφΘε[g τo 7\ιo oQoE xαι αυγxεxgιμι1-
να τη μονrj Bατoπεδ(oυ, στη βιβλιοθrjxη τηζ βaf -

xα τo παλι6τεqo oωξ6μενo αντ(γραφo τηE "Γεω-
γραφιxrjg Yφηγηοηs'' του Πτoλεμα(oυ. Πρ6xει-

Ι3
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τιαγιατoγ χειQdγQαφo xι6διxα 655 πoυ 1ρονολο-
γε(ται oτoν 11o αιιliγα γ"αιγ"ατ6'τoγ παλαιο./Qd-

φο Σωxqdτη Koυγdα πρo6ρ1εται απ6 αντιγραφη
δια 1ειρ6g τoυ μoγαχod Mαξ(μoυ Πλανof δη xαι
αποτελε (τo δεομ6 μεταξf τηg αρ1α(αg 1αρτoγQα-
φ(αg xαιτηg βυξαντινrjg αναγdννησηζ τoυ Πτολε-

μα(oυ.

Aνατρ61ονταE στα φfλλα 18r xαι 19r xαι ατo
xεφιiλαιo ''Mαxεδον(αg θdoιg" του Bατoπεδ(oυ
xιδδιxα περ ιλαμβdνε ι oτην παgιiγqαφo τη g Ημα-
Θ(αg τα τοπωνιiμια: Mfεξα, αiδεoα, β6ρρoια,
αιγαiαg, πdλλα γ".χ.π. (xρι1τηoα την oqθoγραφ(α
τoυ xι6διxα). Eνι6 οτην Πιερ(α (Πιεριdων) τιg
Φυi'αxι1g, Bι1λλα x.λ.π. χαι σε παρdνθεoη ψετι6τι-
xινη μελdvη oι συγτεταγμdνεg xιiΘε μιαg με αιjμ-

βoλα (d1ι αριθμοfg). Eπoμ6νωg τoπoθετε( τo

Aιγ66 ανdμεαα οτιg π6λειg τηg ΗμαΘ(αζ με τηγ
οειρd πoυ πQoαγ6φερα.

To xαταπληγaιτι6 6μω9 τηg υπ6θεοηg ε(ναι
6τι o oυνoδειjoγ τωγ xc6διxα χιiQτηζ του Πτoλε-

μα(oυ (xωρig αρ(θμηοη oελ(δαE) τoπoθετε( oτιg
oη μεριν6g θ6αειg τιg Bdρoια,'Eδεαoα xαι Π6λλα
xαι μεταξιi Bdρoιαg xαι'Eδεooαζ στo Kυτιiριoν
6ρoE (Bdρμιo) τιg Aιγ6g xαι β6βαια βoqε(ωg τoυ
Aλιι1xμονα την δε M(εζα δυτιxιl των Aιγc6ν'
N6τια δε τoυ Αλιι1,xμoνα απd δυτιxι1 πQoζ τα
ανατoλιxd τιg πdλειg τηg Πιερ(αg Kτημ6νη, Ιλd-

ριον, Φυλαx€gxαι Bι1λλα. E(ναι δε εxπλητιxrj η
τοπoΘdτηoη των πoταμι6ν ωg πQoζ τιζ π6λει9
αφod η B6ρoια ε6ναι μεταξιj τoυ Αλιdχμoνα χαι
του Λυδ(oυ (Λουδ(α), η 'Eδεoσα χαt Π6λλα
μεταξιi Λoυδ(α xαι Αξιorj, η Λητri μεταξf Αξιof
xαι E1εδι6ρoυ (Γαλλιxo(s) ν'.o.ν'. oι πoταμo(
ο1εδιdξoνται με πραοινoγdλαξο xριilμα, οι δε
πιiλειg αναγgdφονται μ6oα αε τετρdπλευρα πιi-
γτoτε oτην Eλ}.ηνιxri γλc6οoα.

Παλαιoγgαφιxrj μεταγραφr1 αποoπαομdτων
τoυ xc6διxα αυτot' f.1ινε απd τoν Αγαμ6μγoγα
Toελ(xα xαι o1dλια απd τoυg Σωτηριo Kαδιlπαι
Eλεoν6ραNαβdρι.

Eiγαι δυl,ατdl, \,α ι-ιη\/ γνιi:ριξαν τoν xc6διxα
αυτ6 o Ar,δρdr,ιz"o< 7'αι o πολυγραφ6τατο9 Xιl-
μοντ; 'Ιοοl< αι, i"dβoυμε υπ6ψει τη βιαοrjνη τoυg
να ταυτoπoιηooυν τη Bεργ(να με τιg Αιγdg. Πρd-
πει να τoν γνωqζoυγ oι ξdνοι επιoτrjμονεζ χαι o
Φdxλαρηg xαι ofγoυρα oι Mαγωλεδιixηg, Δρoιi-
γoυ, Tιβdριοg x.λ.π. πoυ σε αyετtτιη μου παρατ(-
ρηoη απdντησαγ 6τι πρ6τιειται για λdΘοg των
αντιγqαφ6ων. Δηλαδrj δεν υπ{ρ1ε αντιγραφιx6
λι1Θog στιE συγτεταγμdνεg πoυ χQησιμoπo(ηoε o
Mαγωλεδι1χηE σ[o αρ1αιoλογιxd oυνdδριo για
να φdρει τιg Aιγ6g oτη Λευx6πετQα xαι υπliρ1ε
λι1θοg στoυE πτoλε μαTxoιi g 1ιiρτε g !

O xωδιx6E 388 τηg MαqxιανliE βιβλιοΘriκηg

Στην Mαρxιανri βιβλιοθrjxη τηg Bενετ(αg υ-
πι1ρ1ει xαι o δειiτερo αωξ6μενog ελληνιx6g xι6δι-
χαζ με τη ''Γεωγρrαφιxli Yφriγηoη'' τoυ Πτoλε-

μα(oυ με αριΘμ6 388 πoυ αντ6γραι|-lε o'Eλληναg
xωδιxoγρdφog Ιωdννηg ο Pc6oog τo 1453 με τηγ

o Kλαιiδιog Πτολεμαiοg
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πQoτQoπti τoU χαQδινdλιoυ Bηooα-
ρ(ωνα μαΘητrj οτο Mυοτρdτoυ Γεωρ-

γ(oυ Πλ{θωνα Γεμιoτo{ παι ιδρυτrj
τηg βιβλιοθfxηg τoυ Aγ(oυ Mι1q-
xου. o Bηοoαρ(ων (λι1τρηg τηE α-
oτρονoμ(αg) τo 1561 oτη Bιdννη 6-

δωoε οτoυg Γερμανοιig αοτρoν6μoυg
Γxερx Aoυνπεx xαι Π6υρεμτταxγ"αL
Ι. Mftερ τoυ KdνιγxσπεQγχ τo πQω_

τ6τυπo xε(μενo τoυ Πτoλεμα(oυ το
oπo(o xατε(γε, για να μελετrjooυν
τηγ μεταQQιiθ μιoη τoυ η μερoλoγ(oυ.

Exε( μoυ επετρdπη η ε(ooδog
xαι 61ι η φωτoγριiφηση των χαgτι6ν.
oμωζ τoγ xιiδιxα αυτ6ν μελdτηoαν
o Marino Ζorzi (Διευθυντηg τηg Bι-
βλιοθ{xηg (Srry Marcοn xαι Eλεo-
νdρα Ιι{αβιiρι xαι δημooιεrjθηxαν α-
π6 τιg εxδ6oειg Mλητοg παλαιo-
γραφιxd απooπιiοματα σε μεταγQα-
φrj τoυ Aγ. Toεx(xα χαι οτο φrjλλo
21 (Mαxεδoν(αg θ6oιg) αναγριiφο-
γται με τη oειρι1 oτην Ημαθiα oι
Eιiρωποg, Σxιiδρα, Miεξα, Krjροg,
'Eδεoοα, BιJρoια, Αιγ69 xαι Πdλλα.
Στη δε Πιεq(α, oι Πιερ(αg Φυλαxα(,
Bdλλα, Ιλdqιoν, Kτημ6νη. Δηλαδ{
πdντoτε oι Aιγdg μεταξιi B6ρoιαg
xαι Π6λλαE χαι φυσιx6 ψεταξ6 Aλιdμoνα xαι
Λoυδ(α, 6πωgαπετxονζoνται οτο 1ιiqτη του φιiλ-
λoυ 7Ο τoυ xι6διxα.

Tα τoπωγ{μια στo χιiQτη αυτ6γ δεν ε(γαι oε
τετρdπλευρα αλλd xανονιxι1,, τα πoτιiμια xαι η
θdλαooα 61oυν βαθrj xυαν6 χQ6μα γ"αLταβουνd
πρdoινα. Kαι εδι6 oι Αιγ69 τoποθετoιjγται στo
B6ρμιo. Mrjπωg χαι στoγ xι6διxα αυτ6ν υπdq1ει
λιiθog των αντιγραφι6ν; Πωg γ(νεται dλα τα λdΘη
να γiνoνται στιζ Aιγdg, ενι6 Bdρoια, 'Eδεσσα,

Πdλλα x.λ.π. γα εiγαι oτη oωoτη τoυg θ6oη; Mdλ-
λoν πρ6πει γα αγαΘεωρ{οoυν αρxετo( τιg απd-
ι|.'ειg τουg.

Eπειδrj πgoφανι69 χαι τoγ xι6διxα αυτ6γ α-

γνooιiοαν oι Ανδρ6νιxοg, Xdμμoγτ x.λ.π. oι δε
δ ιι1,δo1o ( τoυ g θα επ ιxαλε oθorjν αντιγραφ'1 s (λ6-
τε γ"αL o μεγαλrjτερog πoταμ6g τηg Eλλι1δαE, πoυ

oριoθετε(τιg Αιγdg, d1ε ι o1εδιαoτε( λαγθαομ6να
οτη διdρxεια των αιιδνων) αg πληροφοgηθorjν
6τt απ6 αυτoιig ο γεωγρι1φoE- αστQoγ6μοg Α. N'
Dilke oε ηλεxτρoγιxo υπoλoγιoτη 1ρηαιμιoπoιιi-
νταE τιζ παρατηρrjoειζ τoυ Πτoλεμα(oυ ταυτo-
πο(ηoε περιo169 τηg Eλλιiδαg.

Kαι αγ παρ'6λα αυτι1oι φiloι αρ1α"ιoλ6γoι
δ εγ π ε (θ oγταt, αE μελετlj οουν ετιτ6 g απ6 το Bατο -

πεδινd χαιτoγ Mαρxιαν6 xι6διπα πoυ αναφι{ρα-

με χαι τουg ελληνιν"oι3g xcδδιxεg, oυρμπινι1το 82

τηg Bατιxανrjg βιβλιoθr1xηs χαι τoγ Bατιxαγ6
Eλληνιxd \77, πoυ πιθανιig εfγαι, παλαι6τεροι
τoυ 655τoυ Bατοπεδioυ, xαι61ι μ6νoτηg μεταγε-
ν dοτε ρoυ g αναγεννησιαxod g δrj θεν πτoλε μαΙxο{ g

1ιiρτεg με τιE λαθεμ6νεg αντιγqαφdg.
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KAP0Λ0Σ ΛlNA|OΣ
EΠ lΣTH M0NIK0Σ Σ0YΠEP ΣTAP

o Kd,qoλog Λιναfog {ταν 6να9 πqωτoπ6ρog

oxαπαν6αg χαι μια μεγαλoφυiα αε διιiφoQα πε-

δ(α. Πολλ6g απ6 τιg ιδ6ε9 τoυ χαι τιg αναxαλιi-

ψειE τoυ d1oυν εμπνειioει xαι oυνε1ζoυγ να
εμπνdoυν πρωτoπ6ρoυE εQευγητ.6,9, oωoτ6"μdχQι

o{μερα.

'Eδειξε oτο αιiατημα xατιiταξηg 6να oιioτημα

φυoιx6, πωg διαιqε(ται η φrjoη oε τq(α Bαo(λεια:
Φυτι1, ξι6α xαι μdταλλα. Tο oιlαιημd, τoυ δ(δo-

νταg λατινιxd oν6ματατoν επdτρειpε να δημιoυρ-

γηαει xαν6γεE oνoμασ(αgτων ειδι6ν oτη φ6oη. oι
dνθρωπoι για παρd,δειγμα oνoμdoτηxαν Ηοmo
Sapiens για πqι6τη φoQd oτo oιioτημα τoυ Λι-
να(oυ, xαι περιλαμβιiνoνται με τoυζ πιθr{xoυg

oτην xλιiαη Mammalia (μαατoφ6ρα θηλαoτιxιi).

o Λινα(og riταν αουγxρd,τητα περ[εργοg xαι
xατ6ρθωoε να β<iλει τα φυoιxd 6γτα αε χατηγo-
q(εg να oργανι6αει παι oνoμdoει σαγ νoν69 τη

φιioη επιβι1λλονταg μια πε ρ 
(oδo επιστη μo ν ιxηg

ιoτoq(αg - τηγ επoχrj Λινα(oυ. Αλλd o Λινα(οg
δεν rjταν μ6νo 6ναg επιoτriμoναg, Boτανολιiγog,

ξωoλ6γog xαι γεωλ6γog.'Hταν επfαηg xαι 6ναg

dμπειqοg xαΘηγητrig, ειδιx6g oτην υγεiα χαι φι-
λ6ooφοg.

Σε πεg(ληι|-rη o Λινα(og {ταν dναg απ6 τoυg

λ(γoυg Σoυηδorjg oοtiπεq σταQ φημιoμdνog oε
6λo τoγ x6oμo.

To Λιγα(o τoγ απo}.ιαλoιjοαγ "Bαοιλιd, τωγ

Λoυλουδιι6ν" '}l,αL d1oυν γ(νει αγdλματα γι'αυ-
τιjγ. Η φωτoγQαφ6α του βρ[οxεται οε Σoυηδιx6
ν6μιoμα τωγ 100 xoρ6νων, xαι πoλλ69 θdoειg,

πΧατε(εg, oδo( d1oυν oνoμαoτε( μετd τo Λινα(o
παι μ[α απ6 αυτ69 ατo φεγγdρι.
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ΠEPΙEPΓo

o Kιiqoλog Λινα(og γεννriθηxε oτιg 23 Mα[oυ
!]07 oτo Rashult τηg Σουηδιxηg Smaland

o νεαq6g φoιτητrjg Kιiqολog φo[τηοε oτο Vaxjo
xαι Lund πριν π<1ει ατην oυιpιiλα γα απoυδdοει

φαQμαχευτιxη. Δεν ηταν πολιjg xαιρ6g πoυ αιφ-
γιδ(ααε τουg ανθριiπουζ στo περ(γυρο τoU με τιζ
ν6ε9 ιδdεgτoυ γιατη βoτανιxrj χαιτo αεξoυαλιxd
οιioτημα των φυτιiν.ΕQε γεννηθε( dναg επιoτη-

μoναζ oorjπερ οταq! Η Σουηδιxrj Axαδημiα τωγ

επιoτημcδν 6Θεoε τιg πηγdg τηE }iαι την υποοτrjρι-

ξη τηs oτo Λινα(o 6ταν αυτιig ηταν 251ρoνι6ν για
γα τoγ ενθαρριiνει γα αναλdβει 6να εxτεταμdνo

επιστημoνιx6 ταξ[δι oτην ενδo1ι6ρα. Aυτ6 rjταν

μια επιστημονιxri επdνδυαη απ6 την xoινωγ(α
πoυ 6λειπε απ6 την oγετιxηιoτoρiατηg Σoυηδ(αg
τον xαιρ6 εxεiγo. To ταξ6δι οργανιilθηxετo 1732

ν"αι ε(1ε διιiφoρoυg oxoποιjg : Nα γνωριoτε( η

φrjoη xαινα βρεθoriν "τιηγ6E'' πoυ θα oυν6βαλλαν
στηγ ευημερ(α τηg πατq(δαg.

Aυτ69 χQησιμoπo(ηoε τα επ6μενα 1ρ6νια
τoταξ(διτoυ για γα ερευνtjoειτο μoνoπιiτι διαμ6-
oου xυρ(ωg dλη g τηg Σουηδ(αg. Dalama, Gotland,
oland, Vastergotland, Bοhuslan, Dalsland xαι
Skane.'Hταγ oτην Dalama dπoυ oυνιiντηοε την

6μoQφη Sara Elisabeth Mοrea πoυ τελιxd, την

παντρειiτηxε ν'αt ε(1ε επτιi παιδιd,, διjo απ6 τα
oπo(α πdθαγαγ γ6α.

o Λινα(οg π6τυγε oε 6τι €.τιανε xαι 6γινε

xαθηγητηg φαQμαχευτιν'ηg τo 174t. πριν ε(γε

πιiρει διδαxτoριx6 δ6πλωμα ατην oλλαγδ(α, πα-
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QoυσιdξOνταE μια εQγασrα πoυ
αφoQofσε την ελOγoσ(α, dγρα-
ιpε xαι dναν αqιθμ6 βιβλfο:ν που
θα dλλαξαν τον τqdπο πoυ βλd-
παμε τoγ x6oμο, βιc6νoνταg μια
πετυ1η pιdνη πqαxτιxli διδdxτo-

ρα στη Στox16λμη xαι dνταg d-

ναg απιi τoυg θεμελιωτ6g τηg

Bαoιλιxηg Σoυηδιxrjg Axαδη-

μ[αg των Eπιoτημι6ν.

o Λινα(og δεν rjταν dναg

oεμν6g dνθρωπog. Eν αντιθιj-
οει ε(1ε διαl,,αη πdθoναπαρου-
oιι1oει την dποιpη τoυ χαι γα
επιοημι1νει την oημαo(α τoυ.

o Λινα(οg {ταν αυτ6g ο o-

ποfog επιν6ηoετην dxφραοη "o
θει5g δημιof Qγησε χαι o Λινα(οg
παρrjγγειλε."

E(1ε μια α(oθηoη'του 1ιori-
μoQ χαι rjταν 1αριoματιx6g διi-
oxαλog. E(1ε oδηγηθε( απ6 την

ανιiγπη γα παQατηρε( xαι να
xαταλαβα(νε ι xαι ου1νιi 6παιρ-
νε φoιτητdζ στo ιiπαιθρo για
δoxιμrj θεωq(αE xαι πραxτιxη g.

oι φoιτητ6ζ τoγ αγαπο{oαν.

Πρooriλxυε διd,φορουg μα-
θητdg η "απooτ6λoυ9" ιiπcυg

τoυζ απoχαλoιjοε xαι αυτο(
oτ6λγογταγ 6ξω oε περιπdτειεg
ο' 6λoγτoν x6oμο.'Eναg μαΘη-
τrjg τον πoυ τoυ oυγ6δευε o
James Cook rjταν μαξ( τoυ στo

ταξ(δι τoυ oτo γ{qo τoυ x6oμoυ.
oι μαθητdg τoυ Λιναfoυ ε61αν

επ(oηg μια μεγιiλη επ(δραοη
στηγ πQoαγωγη τηE επιοπjμηg
dλoυ του x6oμoυ,

o Λινα(og ηταν 70 ετι6ν 6ταγ π6Θαγε. Aφηoε
π(oω ofγoλο 70 βιβλ(ων, εxατoντdδεg μελdτεg
χαι αγταπoxρ(oειg με διιiφoρoυg αξι6λoγouE αν-

Θρι6πουg ο'' dλo τον xιiομo,

'Ηταγ 6να9 dνδραζ πQLγ την

μεγι1λη dμπνευοη γι' αυτoιig

#
::;ι

επoγη του. Mια
πoυ riρθαν μετιi.

17



NΙAOΥΣTΑ

Ξ6ρατε 6τι;

1.o Λινα(og dφυγε μαxριιi απ6 τη Σ1oλ{ xdπoιεg

φoQdζ xαι βρ6θηxε 6ξω oτην εξo1li τηg 1ι6qαg. o
πατ6ρα9 τoυ Nils 6να9 ιερ6αE χαι απ6 γ6ψπι
xηπoυρ6g, πρooπdθηoε πdρα πoλι] γα xqατrjoει
τo νεαq6 γιo του oτo o1ολεio,6τσι c6oτε να μπo-
ρdoει γα oπoυδdσει για να γ(νει παπ6'g; ενι6 oι
xαΘηγητdg τoυ ν6μιoαγ ιjτι o Kιiρoλog θα γfνo-
νταν dναg τεμkηg. 'Ηταγ o επιoτ{μων xαθηγη-
τηg τoυ πoυ βρrjxε μια λιioη. o Kιiqoλog πρ6πει
να μελετrioει γtα να γ(νει διδdxτωg.

2.O Λινα(og ηταν ψ6νo 1''54 εxατoοτc6γ ιiψουg
(λ(γo πι1νω απ6 5 π6δια). Aλλd απ6xτηoε μια
εγτυπωσιαxη φιγoιiρα 6ταν dβαλε τo ωρα(o xου-
ατoιjμι τoυ, 6πω9 €xανε 6ταν dxαγε πρ6ταoη

γ<iμου oτη SaraLisa. Αλλιi επΓοηgεiryεxαιωρα(α

μdτια.

3.o Λιναfog ηταν o πρriτog Eυρωπα(oζ πoυ

xαλλι6ργηoε μπανdνεg με επιτυ1(α. To xατdφε-

ρε ενc6 ξoιioε oτην 0λλαγδ6α. o Λινα(og δηλωoε
6τι o απαγoρευμ6νo9 xαρπ6g πoυ η Eriα πρ6oφε-

Qε στoν Aδιiμ oτoν Kηπo τηg Eδdμ ηταν μια
μπανd,να xαι6γt dνα μriλο.

4.o Λιναfοg riταν βαθιιi θεοoεβrig xαι dβλεπε

μεγιiλεg ιδdεg oε μιxqd, πριiγματα, πtoτευε 6τιo
θε6g dxανε ταπdwα oτο φυoιx6 x6oμo για 6να

oxoπ6 xαι tiταν τo xαθrjxoν τωγ επtστημdνων να
απoxαλιiψoυγ τo oxoπ6 τoυ θεoιj.

5.o Λιγαiog liταν o πρι6τog oιxoλdγog oτoγ x6-

oμo πoλιi xαιρ6 πQιγ αγαχαλυφθε(τo αντιxε(με-
γo αυτ6 χQησιμoπoιoι]oε 6ρoυ9 6πωg "o6xog
( ε μ βρυ 6 oα xxo g)'' χα ι " o ι o ιχoνο μ 

(ε g τη g φ 6 oηζ"'
Περι6γραι|-lε τη σημασ(α τoυ x6xχoυ τoν π6ρων
(τηg φιioηg) xαι πωg γ(νεται η xoμπ6oτα (oαπι-
αμdνα φriλλα), xαιπερι6γραι}.lε πωg 6λoι οιoQγα_
νιoμο( 61oυν μια θdoη oτο φυoιx6 x6oμo - τo xdΘε
τι συγχατατιioooγταγ oε μ(α τ6λεια μηχαγη.

6.0ι ιδ6εg τoυ Λιγαioυ εν6πγευααν τoν Kιigoλo
Δαρβfνo 6ταν αν€πτυσσε τη θεωρ(ατηg εξ6λιξη9
τωγ 6ντωγ. o Λινα(og πεqιdγραιpε την oειρd xαι
ιεqαρ1(ατων ειδc6ν ατο βιβλ(o τoυ.'oταγ χQησι-

μοπo(ηοε τη φρd,ο'η "π6λεμog για επιβ(ωση" στo

βιβλ(o τoυ "Politia Naturae". o Δαρβ6νog πtiρε
την ευqriτερη ιδdα xαι 6γραι|.rε πεq( "Φυαιxηg
επιλoγ{g" χαι πωζ επιβιc6νουν oι πεqιoo6τεQoι
oQγανισμo( oτη φιioη.

7.O Λινα(og 6γραιi.rε μελ6τεg βdoη των oπo(ων
liταν ειixoλo γα xαταλdβει xανε(g xαι dγραφε
ου1νd oτα Σoυηδιx6'xαι 61ι μιiνο oτα Λατινιxd,.
Aυτ6 ηταν τo xλειδ( oτo π6οo η πQωτoπoριαxli
6ρ ευνα τoυ xατι1φε ρ ε μια τ6oο μεγι1λη oιiγxqου -

ση. o Aιiγoυοτog Στρ(μπεργx dγραι|.tε 6^tL "o
Λινα(og r{ταν πρdγματι 6ναg πoιητljg πoυ 6τυ1ε

να ε(ναι dναg επιοτημωγ"

8.Η θεωρ(α τoυ Λιγα6oυ dγινε τoλμηρ6τερη
xαθc6g τα 1ρ6νια περνoιiοαν πιθανι69 να βιαξd-
ταν εξηγι6νταg τα πιiντα.

Γιορτ69 ατo πνειiματου Λιναbυ.
Στη Σoυηδ(α θα γιoρτdooυγ τα γενdθλια του

Λιγα(oυ το 2007 .3001q6νια μετd, θα πQoετoιμα-
oτofγ πoλλ69 ε\τυπωσιαx6g εxδηλι6σειζ για τo
Λιγα (o επιστη μoγ ιx6 g, ετo ιμα o (,εg τιηπων' τo τ'α'

ξ(δι των απooτ6λωγ θα γιbρτιiooυν χαι oι τ6πoι
oτη Σoυηδ(α πoυ oυγδ6oγται με τo Λιγα6o. Αλλd
6λωg ιδιαιτ6QωE, θα δoθε( oτα o1oλε(α τηg Σουη-
δ(αg η ευxαιρ[α γα αγαxαλιjι{-loυν ν6εg φυοιx6g
xτηyεζ χαι τoγ αυριανd Λιγα(o.

Aλλd 6λω9 ιδιαιτdQωE. Θα δοθεi ατα o1oλε(α τηg

Σoυηδiαg η ευπαιρ(α γα αναxαλι]ι|.loυν νdεg φυ-
oιν.('g Ιτηy€ζ χαι τoγ αυριαν6 Λιγαfo.

Yπrjρξε o νoν6g 6λωγ τωγ 6γτωγ τoυ φυτιxoιi
xαι ξωιxorj βαοιλε(oυ πoυ μαE 6δωοε τα επιστη-

μoνιxd τoυg oν6ματα στα Λατιγιxd €τoι cioτε oε
6λε9 τιg χι6QεE του x6oμoυ να λιJμε PYRUS
COMMUNΙS xαι να xαταλαβαfνoυμε την AX-
ΛAΔΙA
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Αvεμoq, BαρOμετρικα ΣυστημαTα,

Beaufort (μπoφωρ)

1. Mυθoλoγ6α

oι dνεμoι oτην Aρ1α(α Eλληνιxη μυθoλoγ(α
rjoαν δrio ειδι6ν, τερατ6μoρφεg ti ανθρωπdμoρ-

φεζ πQoσωποπoιrioε ιg μετεωρoλoγιxι6ν φαιγo-
μdνων.

oι πρι6τε9 rjoαν oι β(αιεg xαι α1αλ(νωτεg
δυνιiμειgτηE φιjoηg πorj τρ6μαζαγ χαι εξ6πλητ-
ταγ τoν ιiνΘρωπo, oι δεrjτεqεg {oαν (ρεμεg
θε6τητε9 ευεργετιxdE στoυS ανθqι6πoυ g.

Στην xατηγoρ(α των πρcιiτων π.1. περιλαμβα-
γ6ταγ o Tυφιiωναg πorj τιατ6' την μυθoλoγ(α
γ6ννηαε μ6νη τηg η ΗQα χωQ(E τoγ Δ(α σε μια
oτιγμrj oργηs εγαγτ(oγ τoυ.

Kατανoι6νταζ oι Aq1αfoι'Eλληνεg την επ(-
δραoη πoιj αoxorjσαν oι ιiνεμοι τη g δειiτερηg
xατηγoρ[αg oτo xλ(μα χαι σ[ηγ θαλαoαoπλotα
τoυg θεοπo(ηοαν χαι για να απoφtiγουγ την
oργη τoυg li να αποxτηooυν την εtiνοια τoυg

6oτηoαν βωμoιig παι πρ6αφεραν θυo(εg.'Eτoι
π.1. o Boρ6 αg ε(γε oτην Αθηνα χαι στη Mεγαλ6-
πoλη βωμotjg .

Toυg τdαoεριg xυριdτερoυg αν6μoυg αναφ6-

ρει o oμηρog . Aργ6τεQα η oγoματoλογ(α των
αν6μων πλoυτ(oθηxε απ6 τουg μυθoγριiφoυg
xαι επιoτημoνεE χαι d,ρ1ιoαν oι επισrημoνιx6.g

μελdτεg ιδ6ω9 απ6 τον Αριoτoτ6λη },ιαι τoν
Θε6φραoτo. o Ηo(oδog oτην Θεoγoν(α τoυ
(oτ'378) τoυg ονoμιiξει γιoυg τoυ Aoτρα(oυ (α-
oτερ6εντοg oυqανοιj) χαι τηζ Hoιig ("υγηs)

2. oι dνεμoι στηγ xα}u}uυτεγνiα.

oι αρ1α(oι'Eλληνεg xατεν6ηoαν την επ(δρα-

τoυ Σταιjqoυ Σαμαqιi
Φυoιxod - Mαθηματιxoιi

ση πoυ ασxofσαν, oιdνεμoιατo xλ(μα, ατο 6δαφog

τηg 1ιiραg τoυζ χαι oτην θαλαoooπλοi,α γ"αι απ€-
δωoαγ α' αυτoιig θεiα ιiπαρξη. Eπεδ(ωχαγ να
απoxτtjooυν την εriνοιd τoυg li να απoτρdψoυν τηγ
oqγf τoυg (ιδfωg oι ναυτιxof).

Απ6 τουg μιiθoυg περ( ανdμωV, Φζ θε6τητε9,

ε μπν ειi oτη xαγ xαλλιτ €y'ν ε ζ χα ι τoυ ζ απ ε ιπ6ν ιoαν
oε δι<1φoρα αρ1α6α μνημε[α ΗΑττιx{ ιδ(ωgτ61νη
εd1ε απει,xoγ(oει τoν Boρ6α με χαQαχτηριoτιxd
ειiρωoτου ιiνδρα με πυxνd γ6νι xαι μαxριi 6ταταo
x6μη. Στoυg ι6μoυg τoυ ε(1ε πρooxoλληoει μεγιi-
λεg πτ6ρυγεg , oιiμβoλo τηg oρμηg τoυ χαι τo

xεφdλι τoυ στεφαν6νoγταγ με αxτ(νεg.

Απ6 τουg μιiθoυg για τoυE dνεμoυg εμπνειioτη-
χαγ oι xαλλιτ61νεE χαι τoυE απειx6γιoαγ oε διd,-

φoQα μνημε(α. 'Βτoι oι ανoιξι<iτιxεg αιiρεg απει-
xoνζoνταν oτα αρ1α(α μνημε(α oαν γυνα(xεg με
ευx(νητo ελαφq6 αc6μα xαθιαμ6νεE πιiνω oε x6-
χγoυE. Aπ6 τoυg αρ1α(oυg πoιητ6g, πληρoφορoιi-

μασ[ε πι69 oriμβoλo των αν6μων liταν xυρ(ωg τα
ιiλoγα.

3" oqιομ65 του αvdμoυ οτη Mετεωqoλoγ(α.

Σαν ιiνεμο oρζoυμε την μεταx(νηoη μαξιiν του

ατμoσφαιQιxoιi αdρα με πιiπoια ταγ6τητα χαι σε
xdπoυαδιειjθυνoη. Γενιxd o αdραg πο6 ψετα^ιινε(-
ται παρd,λληλα με την επιφdνεια τηE γηg ε(ναι
<iνεμog ενc6 αυτ69 πoιi μεταxινε(ται xαταx6qυφα
ε6ναι ρειiμα (ανoδιxd ri xαθoδιx6).

o ι1νεμοg πν6'ει ε(τε oυνε1c6g, επε xατιi διααεrj-

ματα, rj β(αιog. Αιτ(ατων διαλε(ψεωγ αυτι6γ ε(ναι
εiτε τα ε μπ6δια πoυ oυγαγτd xατd την πoρε (α τoυ,

αλλ<i xαιη oυνι1ντηoη πoλλι6γ αν6μωγ με διαφoρε-

t9
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MONOMETPΙΚH KΛΙMAKA BEAUFORT (MΠoΦΩP)

Βαθμ69 Οvομιαοiα
Αv€μου

t {ιχι)ητα. (:ε μ 1λ 1 α
τηv ζ$ρα

r αχυητ{χ, σ'ε χ1λιoμετρα
ηv cορα

Xαρ{rκτηριστιK*
γvωρ{οpατα αν€μου

Ο Νηvεμiα s Ο Αrrγοια
Ι Υποrv€ωγ Ι-3 3 ιJ κα7Γvoζ υ1yωvεται

ο'1εδ6ν κατιiκ6ρυφα

2 Αοθan1q Λa
8 Μ6λιq αιοθητ6q

J Λεπτ6q 8_ Ι2 ι6 Κουναει λiγο ταφυλλα
των δ*ντρων

4 Μ6τριοq 13-t I ''Λ Κυματiζει oημαiα και
κουνιiει τα-μ ι κρα
κΛαοια των δεvτρων

5 Λαμ::ρδg L9-24 34 Κουν*ει τα uεγ&λα
κλαδια τω,, δ'θιηρrν,αι
ε[ναι λiγο δυοαρεοτοg

6 Ιaμ;ρ69 23-31 44 Πρoοβ&)-λε1 τα οπiτια και
IΨρdζει 1οντρα κλαδια
oε-ντρων

7 Σφοδρδq 3?-38 56 Κουγ*sι λεrrεαx
κορμοδg δfντρωv και
προκαλεi ζωηρο
κυματιoμ6 οτη θο0αcα.

I Ορμιητικδq 39-46 o1 Ταρiιζει δλα ταδ6vτρα
και *vθρωποq διiοκολα
προxωρεi οτη διεliθυvαli
του

I θδελλα 4'l-54 8Ι Αρπιiξει^α vτ ι κε iμεr,,α π. x.κερα,μιδια κ. λ. π.

1Ο

ιζrχΙ_}ρη
Φιiε}-1"α 55-63 96 Ρi1νεL δ*vτρα

ΙΙ

Σφοδρη
θ6ελλα 64-75 11θ

Ι Ιρ*κcxλεi αοβαρfq
κατ*οτροφ€g

IL

Λα1λαΨ η
Τυφrδναg 75 καr π&γιι: l20 και πδγrlr

tιαταο-τροφ€ζ
εξαιρετικti οοβαρεs

τL"λη γ'ατ ε13 Θυνση, απoτιiλε σ μα τη E oπo rα E ε [να ι o
σχηματισμιig xυματιiοεωγ 6μoιωγ με αυτo6E τηE
θι1λααοαg. Η τα1riτητα τoυ dγεμoυ μετQιι'ται
σε γαυτιχd μilια την ιiqα, oε μλια ξη ρι1g την ι6Qα

η xαι σε χιλιdμετQα τηγ ι6ρα (1 γαυτιχ6 βilι=
1812 μ6τρα, 1 μftι ξηριls = ].600 μ6τqα). To
ναυτL>l6 μilι oνομιiξεται χαι x6μβοg.'Η μdτqηαη
τηζ xαx6xηταE τoυ dνεμoυ στηγ επιφdγεια τoυ
εδι1φουg γrνεται με ανεμdμετQα χαι μdoα oτην
ατμ6oφαιgα με αεQ6στατα πoli παQαχoλoυθoιj-

γται απ6 QαντdQ πorj βρ(oxονται στo dδαφog rj

απ6 ειδιxοrjg μετεωρoλoγιxorig δoρυφ6ρoυg.

4. Πqοdλευση τoυ ανdμου

o dνεμog δημιoυqγεfται απ6 την διαφoQιl ατμo-
σφαιQLχ1iζ π(εαηg πoιi προxαλεiται τιE πεQισσ6-
τεQεζ φoQ6E απ6 τηγ dνιoη θ6ρμανoη τηζ επιφd-
νειαζτηEγηζ απ6τoγ rjλιo. o α6ραg μεταχινεrται
απ6 πεQιo1rj μεγαλriτεQηζ π(εσηζ σε μια dλλη

χαμηλ6τεQηE πiεσηζ xαι η lι(νηoη αυτ1i ε(γαι o
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ι1νεμog"H διεrjθυγοη πoιi α-
xoλoυθεi o ιiνεμog επηρεdξε-
ται xαι απ6 τηγ πεQιστQoφιxrj
x(νηoη τηE γηζ. Αν η γη fταν
αx(νητη o dνεμοg Θα αxoλoυ-
θodoε μια ευθιiγqαμμη πo-

ρε(α με οριoμ6νη xατειjθυν-
ση.'Η πoqε(α αυτrj, επειδη rj

γη πεQtστQιiφεται γ6ρω απ6
τoν ιI,ξoνd τηg απoxλiνει στo

Bdρειo ημιοφα(qιo τηζ γηζ
δεξιι1 χαι στo N6τιo αQιστε-

ριi. oι τoπιxoi d,νεμoι αυτo(
δηλαδη πo{ επιxqατotjγ οε
oyετιν"6' μιχQli 6xταoη τη g γη g

πρoxαλoιiνται oυνfθωg απ6
Θερμ6τητα αγωγtiζ,.

H αxτινoβoλ(α τoυ ηλιoυ
δεν επιδρd πoλ{ oτη θ6ρμαν-
σητoU αdρα. o α6qαg Θερμα(-

γεται xυρ(ωg απ6 την dμεoη επαφtj τoυ με τα
oτρc6ματα τηζ γη E.'Eιπoνη θ dρ μανoη τη g γη g 61ε ι
oαγ απoτdλεσμα την θ6ρμανοη των oτρωμdτων
του αdρα πorj βρ(οxογται σε dμεοη επαφrj-xαι
γ"ατ6': oυγdπε ια την διαoτoλη τουg oπ6τε μεριxdE

αγταληγε(g απιi NΔ

f, εεs' *εφξ;Fpfl{s.'tr€E 'Ψsξ* ε€Ψ$sdi€E€E*€ga$-}ε€{
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μι1ξεg α6ρα ποrj θερμdνθηxε μεταχιγorjνται αλ-

λοιι6γoγταg 6τoι την ατμoσφαιqιxf π(εοη xαι
αυξd,νoνταζ, TTν στιζ γειτoγιx6g μι1ξεg. T6τε o
ιpυ1ρdτερog αdραg μεταxινε (ται 

γ ια να πdqε ι τηγ

θdαη τoυ θεgμoι1.

5 Aληγε[g, αντα}uηγε(E

ιiνεμοι, μoυοι6νε9, ετη-
υ(αι, Θα}u6'οοια xαι απ6-

γεια αι6qα

Απ6 xλιματoλoγιxη d-
πoιpη o <iνεμog θεωρε(ται
6να9 απ6 τoυg oπoυδαι6-
τεQoυE παρdγοντεE τoυ
xλ(ματοg. Απd τoγ ιiνεμo
χαL τηγ ηλιαxrj θερμ6τητα

η τoυ γεωγQαφιχo6 πχ6"-

τoυg εξαρτιiται xυρ(ωg τo

πoι6γ χαι o 1αραxτηραg
τoυ xλiματog xd,θε τ6πoυ.

oι αληγεig d,νεμoι ε(ναι
oταθερo( dγεμoι χαι συνε-

xε(ζ, πν6oντεg xαθ' 6λoν
τo rJτog με μιxρdg διαxoπ6g
oτιg ξι6νεg που περιλαμ-

l

I

*".hξξE
', t. 

1

Ξ_Ξξξ '\.\\
eΦ\"q

αγταληγε[Eαπ6BΔ
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NΙAqΥΣTA

βdνονται μετα-
ξιi τoυ ισημεQι-
γod xαι τωγ πα-

ρdλληλων των
30o βoqε(oυ xαι
γoτ(ου πλdτουg.
Η διεf θυναrj
τoυg ε(ναι περi-
πoυ απ6 BΔ oτo

β6ρειo ημιoφα(-
Qιο χαι απ6 NΑ
oτo ν6τιo. Η d-

ιταοrjτoυg1αρα-
πτηρζεται απ6 1

6ωg 5 τηg xλiμα-
xαg Beaufort ,

τα1ιiτητα περ(-
πoυ 6-10 μ6τρα
ατo δευτερ6λε-
lττo.

oι ανταληγε(E ιiνεμοι.

Λoγιx6 oυμπdραoμα εiγαι dτι τα ρε6ματα τηg

επιφdνειαg τηE γηE πρdπει να επιoτρdφoυν για
να ανεφoδιdooυγ τουg αληγε(g . Πρdπει δηλαδη
να υφ(οταται oταθερd xαι oυνε1ι1g ρεriμια επι_

οτqoφrjg πoυ γα xινεiται xατ'αγτ[θετη xατε'6Θυv-

ση χαι να βρ(oxεται οε αγιiτερα ατρι6ματα τ1lζ

ατμ6αφαιqαg. Στo ρεriμα αυτ6 τηg επιατqοφ{g
δ6θηxε η oνομαα(α ανταληγεig'

6. Βαυιx€6 ζι6νεE αν6μων

o α6ρα9 δεν μεταxιγεiται μ6νo oαν τoπw"6g

dνεμοg αλλd xαι ααν γενιx6 γ"υxχιγ"6 οljoτημα οε
ιiψog μ6oα oτην ατμdoφαtQα. oι ι1,νεμοι πdγω
oτην ατμ6oφαιQα xινο'6νται γενιxιl απ6 τον Ιoη-

μερινιi στoUE π6λoυg. oι ι1νεμoι oτην επιφdνεια
τηζ γηE 61oυν διαφoρετιxdg διευθιiνoειg οτα διι1-

φoQα γ ε ωγQαφ ιχ 6', πΧdτη'' Βτa t η επ ιφι1,ν ε ια τη g

γηg διαιρε(ται οε ξιiνεg. 'Η πρι6τη ξιfνη πo6

φτd,νει μ6χQι 5 " πdνω xαιxdτω απ6 τoν ισημεQι-
γ6 ε(ναι ri ξι6νη πod δd1εται τηγ μεγαλιiτερη
ποαdτητα θερμ6τηταg απd τoν riλιo. 'Η ατμo-
oφαιριxli π(εoη οτη ξι6νη αυτli ε(ναι γενιν"6"γα-
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μηλη xαι ο α6ραg ο'αυτ{ pιεταxινεiταιxαταxciρυ-

φα. Σε αρxετd, μεγdλo fψοE η ανrjψωoη αυτ{
oταματd χαι o αdqαg μεταxινε(ται βdρεια xαι
γ6τια πQoζ τουζ αντ[ατοι1ουg π6λου9 τηE γηζ.

Oι ε:πιφανειαxοf dνεμοι oτη ξιilνη αυτη ε(ναι
αδrjγατοι xαι μεταβ}'ητο(. Σε μια ξι6νη μ61ρι 30"

B6ρειo xαι vιjτιο -γεωγQαφιx6 π}'dτog επιχQα-
τοriν οιΑληγε(g dνεμoι ποιi δημιoυqγoιiνται απ6
dνεμoυg επιφαγεtαχοfg ποιi μεταxινοιiνται απ6
περιο16g υιpηλrjg π(εoηζ για γα αντιxαταοτtjoουν
τιg μdξε g του αγoδ ιxοf qεrj ματog τη g πρoηγori με-
νηg ξιiνηg. Η διεijθυγοη τoUE επηρεαoμdνη απ6
τηγ πε8ιστροφιxη xΓvηoη τηE γηζ ε(γαι BΑ ατο
Bdρειo ημιοφαiριο xαι NΑ οτo γ6τιο. OΙ ιiνεμoι
αυτο( εiναι οταθερο[ ειδιxd πιiγω στoυE Ωπεα-
νοfg xαι rj dνταοη τoUE χαQαxτηρ(ξεται ψε 4-5

βαθμοf g οτην xλ(μαxα Beaufort (Mποφιiρ) xαιη
oημαιl(α τoUE για τη ναυτιλ(α, ιδ(ωg oτα 1ρ6νια
τηg Ιοτιοπλolαg rjταν πολri μεγι1λη



NlAoΥΣTΑ

MιασυγδQoψτi.τηζ
''NΙΙAOYΣTAΣ''

ε(ναJ τo nα}u6τεQo δι6qο
^fια τoυE φ(λουg μαE
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NΙA0ΥΣTA

Tα παιδικ0 μαq τραγουδακια

"' Eναν xαιρ6 x ι 6να ξαμιiν ι'', 6ταν η μααταv μιxρσ
παιδιιi, xoιμ6μαoταγ χαι ξυπνoιioαμε t(αι oνoυζ

μαg liταν οτo παι1ν(δι, xαι οι μdνε5 μαζ, για γα

ηoυ1ιioει τo xεφιiλι τoυE, μαζ τ6'tζαν ατα γρliγo-
ρα, πα(ρναμε χαι μια φ6τα ψωμ( παoαλειμμ6νo

με λι1δι η λiγδα η Θρεψ(νη (ανd,λoγα με την

επo1η) xαι dξω απ6 την πdpτα l'

Aν 6βρε1ε η 1ι6vιξε τo διαλαλorioαμε με τo τQα-

γoυδd,xι μαg

Βρ6yει yιoνlζει,
τα μd'ρμαρα πoτξει,
η yατα μαyειqειiει

'4ι' 
o lτoντιΙι69 ψoqειiει !

Αν η βρo1rj εγαλλαoo6ταν με αιjντoμεg εμφαν(-
σειζ, τQαγoυδoιjoαμε:

'Hλιog και βρoyη
παντqειjoντ' oι φτω1oI
'Hλιog xαι φεγdρι παντρει1ντ' oιyαiδd.ρoι'

η παντρε'ιjoντ'oι βoυρyd.qoι !

Αν o xαιρ6g παραηταν απειλητιxdE xαι ηθελε να

μαg xλε(oει μdoα cτα oπkια μαζ για γα μη μπo-
ρ6ooυμε να βγοιiμε να παξoυμε, για να πd,ρoυμε

xoυ ρdγ ιo xαι να τoν αι|.rη φ 
(ooυ με, τραγoυδoιioα-

με:

Λ6νε πωg oι φτωyo[
δεν 6yoυνε ιllυ1η
xι' 6μω9 εμd'g δε μαE τρoμd.ζει

η μπ6qα, τo yαλd.ξι, xαι η βρo1η !

Eπειδrj τιiτoιεg μ6Qεg τα xρυoλογηματα 6παιρ-
ναν χαι dδιναγ χαι oι μ<iνεg μαE μαE 6λεγαν να
αυμμαξευτoriμε γρrjγoQα γtα να μηγ xρυι6ooυμε
χαι μαE πoγdoει η xoιλιd μαg, εμε[g για να δε(-
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--foυ Θωμιi Γαβqιηλfδη
Φιλoλ6γoυ - Συγγραφ6α

ξoυμε ι1τι δε φoβ6μαoταν εφ6ooν rjμαοταν παλι_
xιiρια ''τηg φαxηg" xαι ιi1ι μπαμπ6γριεg, λ6γαμε
τo τραγoυδdxι:

Mιαyριd' μπαμπoyριd'
ε|yε π6νo oτην xoιλιd.
?ιαι τηζ λ6ει o yιατq6g
''fyειg 6ρεξη να τρωg;''

-'oταν iyω λ|yη πε|να
τρc6ω ?tαι μια πqoβατ[να !

χαι τηζ λ6ει o γιατρ69
''τον περiδρoμo yα τρωg !''.

'oπoιοg dβγαινε απ'τo oπkιτoυ πρc6τog φι6να-
ξε για να xατ6βει για παι1ν6δι χαι o πιο xoντινι1g

τoυ φiλog xαι μαξ( απoφdoιξαν αν 6πρεπε να
xαλdooυγ xαν6ναγ ιiλλo { αγ θα 6παιξαν μdνo oι
δυo τoυg:

Εμεig oι δυo φ[λoι
πoυ τρcbμε τo αταφιiλι
xι' d'λλoι δυo xoυμπd'ρoι
πoυ τριbνε τo xoυqd'δι !

6ταν 6βρε1ε li 1ι6νιξε παξαμε μdoα oτα χωμα-
τooτρωμ6να xατι6για η τιατω απ6 τα υπιioτεγα,
αλλd επειδηxdναψε φαoαρ(α , απ6 παντoιi μαg
6διω1ναν χαι αγαγχαξ6μαoταν να λoυφιiξoυμε
oτη oιiλα xdποιoυ απ6 τα oπkια μαζ, για γα
περdooυμετην ι6ρα μαg φρ6νιμαλdγoνταg αιν6γ-

ματα, μαγιx6g ειx6νεg ri παραμιiΘια που ιig1ιζαν

με τo τετq<iστιχo:

'Εναν xαιρ6 xαι 6να ζαμd'νι,
πoυ ε[1αν oι Toιiqxoι ραμαξd.νι,
πα[ρν' o oxιiλog την xoυτd.λα

21αι τQoυ?ιoυλ[ατηxε απ'τη oxd'λα !

'Oταγ o xαιρ6g τo επdτqεπε μαξευ6μασταγ στo



NΙΑoaTΑ
πQoαdλιo τoυ παQεχxληoιoιi τηζ γειτoγιιis μαζ
τηg ''Παπαντηζ'' η σε μια αλdγα πoυ υπηρ1ε oτη
π(oω (ν6τια) πλευρd, δiπλα oτην 61θη τηg Aριi-
xτLτσαζ, αλλιi επειδην"ι' απ6 χει μαE 6διω1νε μια
γειτ6νιoαα, 6ταν o γιoζ τηg xoιμ6ταν, επειδf
rjταν νυ1τεριν6g στo εQγoστιiαιο τoυ Λαναρd,
πηγα(ναμε σε μια ιiλλη αλιiνα, πoυ t]ταν απ6γα-
ντι (β6qεια) απ6 τo oπkι μoυ, στo Λ6γγo, 6πωg
τη λdγαμε. Στo Λ6γγo γιν6ταν χαμ6ζ.'Ωαπoυ γα
μαg διι6ξoυν 6μω9 γuL' αtt'αυτ6ν, προλαβα(ναμε
να γυμνιiooυμε τιE φωνητιxdg μαg 1oρδdg τqα-

γoυδιiνταg μoνιαoμdνoι:

'oλoι μαζi
μεo? τo μαyαξi
φωνdξειη Mαριyri
xαodτο παyωτ6 !

rj τα παραxdτω γoυοτ6ξιxα τqαγoυδ<ixια πoυ
olixωναν γdλιo:

O Tοιoυqτοιoυλιιiνο5

Ση με qα Σαβ βd,τ ο, αιi q ιo Κυ q ιαxη
Βyα[νει o τσιoυQτσιoυλιdνog με x6xxινo βραxi.
Σηxιilνει τo iνα πoδd.ρι, xλd'νει μια πoρδη
oηxc6vει τ'd.λλo π6δι, π€φτει xαταyη !

Tqειg oπαnιot

Tqειg απανoi απ6 την Π6λη
π6ντε τρiyεg ε[yαν 6λoι.
Ω ! xαλrilg τον Πoλυy6νη,
απ6 πo'ιjθεν xατ εβα[ν ε ιg ;
- Απ'την Π6λη xατεβαiνω
2lαι στην Βενετιd' πηyα[νω,
eτd.ω ν' αyoρd'αω yτ iν ια
yιατ[ μ' 6πνιξαν τα y6νια !

Kι' εxε( που παξαμε 6λoι μαξ[ xαλι1xι' αγαπη-
ψ6ν α, το πε ιQαχτti Q ι τη g παq 6α9 oxoυντι6νταg με
τoν αγxc6να συνωμoτιγ"6' τoν διπλαν6 τoυ χαι
μoυρμoυgζoγταE x6τι στ' αυτι6 του dρ1ιξε να
πε ιρdξε ι τον πιo ευ ερ6θιστο, τον μυγ ιdγγιμο τη g

παρdαg τραγoυδc6νταE τo xορο'iδευτιxd τo τρα-
γουδι1xι:

Toυ Κτlτoιoυ τo βραxi

xq€μεται oτη φυλαxη,
xι' 6πoιo9 πd.ει να τo δει
δα πληqιλαει μια δραyμη !
6πoιog πd'νει να τo πd'ρει
δα πληqcΙlαει 6vα δεxd.ρι'

η
o Κrbτoιog τo xαλ6 παιδ[
24αι τ' d,ξιo παλιxd.ρι
yαi:δd'qoυ xωλ... φ(ληαε
xι' επηρε 6να δεxd.ρι'
Και τo δεxd'ρι τ6δωoε,
Κι' αy6ρααε iνα φiαι
xαι τ6 βαλε oτoν xril....'τoυ
xαι δεν μπoρε[ να χ6'.' !

o Kιiτoιog φυoιxd 6μπαινε στηγ αγτεπ(θεoη, αν
ειγε τ α x6τoια η τo d β αξε oτ α ^ι}"6'ψαπα xα ι πηγα ι-
νε να πει τα παριiπoνα oτη μιiνα τoυ li οτη γιαγιι1
τoυ (To 6νoμα Kc6τoιοg χQησιμoπoιfθηxε ααν
παρι1δειγμα. Ανι1λoγα με τo πειραξ6μενo πρ6-
σωπo ιiλλαξε χαι τo 6νo μα, αλλd γ ινιiταγ πd,γτoτε
πqooπιiθεια τo ι1νομα γα πQoσαρμ6ξεται οτo

μ6τρo του τqαγουδ ιorj, γ ιατ( αλλιιig o xρρoΙδ ευ 6-

μεγoE dμπαινε στην αγτεπ[θεoη μετο επι1ε[qημα
''ε[δεgτo διx6 μoυ τo ιiνoμα δεν ταιριι1ξει, ενιi τo
διx6 ooυ 6ρ1εται xoυτ| xαι d,ρ1ιξε:

o Γιd'yxog τo xαλ6 παιδi....'')

Tην Ανoιξη τo QεπεQτ6ριd μαg rjταν πλoιjoιο

γιατ( ιiρ1ιξαγ γα εμφανξoνται τα διιiφoρα ξι6α
(πoυλιι1, ερπετd, dντoμα) πoυ ε(τε ξυπνoιiααν
απ6 την 1ειμωνιdτιrιη νιiqxη η γυρνoιioαν μετd
απ6 τη 1ειμωνιdτιxη αποδημ[α τoυg αε 1ι6qεg
ξωτιx6g.

'oταν ψετ6'απ6 ανoιξιιiτιxη rj xαλoxαιριν{ βρo-
1lj βλdπαμε 6να ααλιγxd,ρ ι να περπατd με υιpω μ6-
γεE τιs xεqα(εg τoυ (τα xεqατd τoυ) η xαγdγα
βατqα1dxι να πηδd, για γα πιiει να μπει oε xιl-
πoια υγρη xρυι|-rc6να, αρ1ζαμε 6λoι μαξ( σα χo-
ρωδ(α:

Σd'λιαyxα, μd'λιαyxα
Byd.λ'τα x6ρατd ooυ
π€θανε η μd'να αoυ
xαι xλα[νε τα παιδιd' αoυ !

η
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o μπd,xαxαg απηδηαε
απ6τo παραθιiρι
xι'η μd'να τoυ τοy φcilναξε
πoυ 1ταζ' αμπρ6 Zαφε[qη;

Tα xαημdνα τα oαλιγxιiρια πoυ δεν μπoqoιioαν
6πω9 ο ψπdxαxαg (βιiτρα1og)να φιjγoυν γaηγo-
ρα, βααανξoγταγ, c6οπoυ γα τα βαρεθoιiμε. Α-
xoυμπofoαμε με τo δd1τυλo τα x6ρατιi τoυζ για
να δoιiμε πωEτα μιiξευαν xαι μ6λιgτα ξαναdβγα-
ξαν πdλι τα αγγζαμε χαι τQαγoυδorjοαμε. Πιi_
γτωE σro τ6λo9 τα αφrjναμε. Tα οαλιγxιiρια τηg

γειτoνιdg δεν τα τρc6Υαβε, μι1λλoν επειδri δεγ τα
θεωρoιioαν oι γoνε(g μαg xατιiλληλα για φιiγω-
μα, 6πωg εxε(γα που τα βρ(oxαμε dξω απ'την
πι5λη, ατιg 61θε9 των 1ωραφιc6ν.

M6λιg πιιiναμε dνα λιorjλιατια ψετ6. απ6 αρxετ6
oυγν6' xυνηγητ6 πoυ oυγoδευ6ταγ xt' απ6 τo
τραγουδdxι

'"Ελα 6λα λιoιiλιαxα,
να σε δι1αω μ6λι
μ€λι xαι xαρ6δι
1ιι' 6να πoρτoxd.λι
π6τoα απ6 yoυμd'ρι !''

ri τoν πλεiναμε oτη 1oιiφτα μαE για γα τoγ

βλ6πoυμε πωs πQoσπαθoιjoε να φιiγει αναβo-
oβriνoνταg "τo λαμπιixι τoυ'' rj τoν xολλoιioαμε
ατo μ6τωπo rj oτην μιiτη μαg για γα φωoφoqζει
απ6 εxε| ι6oτε γα μoιι1ξoυμε με φαντdoματα.

o τελευτα(οg oτ(1og τoυ τQαγoυδιoιj τoυ λιoιj-
λιαxα γινιiταν αφoQμ1i γ6λιoυ χαι πειQαγμdτων,
6ταν τιdπo ιo g li απ6 ι1γνo ια rj ox6πιψα αγτ( γα π ε ι
''π€τσα απ6 γoυμιiρι'' 6λεγε ''πoυ.... απ6 γoυμd-
Qι!".

Mε ιδια6τεQη χαQd υπoδε1ιiμασταγ τηγ Aνoιξη
τα 1ελιδ6νια χαι τoυg πελεxιiνoυg (πελαργoι1g)

Για τα 1ελιδ6νια, πoυ τα νιc6θαμε πoλf oιxε(α,
xαθι6g φι6λιαξαν αrα απ(τια μαg (oε γωνιdg πα-
ραθfqων, xdτω απ6τα ψπα}ιx6νια χαι 6πoυ αλ-

λoιj τα βdλευε) λdγαμε dνα τραγoυδdxι, πoυ τo

μαθα(ναμε απ6 εxεfuoυζ πoυ ε(1αν αρ1foει να
πηγα(νoυν oτo Σ1oλε(o:

Xελιδ6νι μoυ oπαθd.τo

μλιδ6νιτoυ Mαρτιoιi
6λα λryo παqαxd'τω
απ'τη ατ€yη τoυ απιτιoιj
vα μoυ πειζ }l,αι yα σoυ πω
πd'ιlτα π6σo o'αyαπcδ.

Για τoυg πελεπιiγoυζ, πoυ τoυg βλ6παμε με
xdπoιo δ6o9, γιατ( ηταν μεγιiλoι χαι πετοfoαγ
ιpηλιi μζoνταE χαι τιs φωλιdg τουg 6oο πιo ιpηλιi
μπoροrioαν, ουνriθωg πdγω στα χεQαμ(δια τωγ
λιαxωτr6ν ri των χαμπαναριc6ντιg xοqυφdg, γrjQω
απ6 τουg oταυρoιig, λdγαμε:

Αλλd oτα τ6λη τoυ 1ειμι6να rj oτιg αρ16g τηg
dνoιξηg, ανιiλoγα με τη βαρυ1ειμωνιd μ6λιg 6-

λειωγαγ τα 1ι6νια παι <iρ1ιξαν oι λιαxιiδεg, dνθι-
ξαν oτιg ρεματιdg γ'αL σxLζ 61θε9 των 1ωqαφιc6ν
"τα πρι6τα ρ6δα'' (oι πρ?μoυλεg) που εμε[g τα
λ6γαμε αγγ(ταια (ενc6 oι παλιo( oι Nαoυoα[οιτα
dλεγαν "xd,τoιoυδoι'' χαι τα tα' πoυ εμε(g oτην
Παπαντli τα λ6γαμε ''λιλd''. T6τε zηdναμε τιE
πρc6τεg μαg εξoρμriσειζ στιE xoντινdg εξo169 πα-
τ6.τoν Aγιανιx6λα, 6λη η τoαxαλαQ(τηg Παπα-
ντrts.

M6λιg βλdπαμε ανθιoμ6να τα ''ρ6δα γ'αLτα (α''

πρcδτα πρc6τα τρc6γαμε x6'ψπooα ρ6δα (αγγ(-
τσ ια, Υ"dτσ τoυ δ o ι, πρ (μoυ λε g ) xαι 6,πε ιτα αQχ ζα-
με να μαξειioυμε λιλιi, τα γαλdξια ευωδιαατd (α.

Aφoιi xdναμε dνα μιxρ6 ψπoυxετdτιι απ6 αυτ6',
€πεπα αρ1ξαμε να μαξειioυμε τα π(τρινα η ιi-
oπρααγγiτσια μετo πoλιj λεπτ6 dqωμα,τα oπo(α
βιiξαμε γrjQω γιiρω απ6 τo μπουχετιixι τωγ iων.
'oταγτo ψπoυx6τo μαg oυμπληρων6ταν, dμoιαξε
με 6να μdτι πoυ η χ6Qη τoυ rjταν γαλdξια. Στο
τ6λo9 β<iξαμε στιE τQειE μεριdg τoυ μπoυx6τoυ
μαg τρ(α πριioινα φriλλα, τα πιo μεγιiλα που

βρ(oxαμε τωγ αγγιτσι6ν, xαι τα διfναμε με xλω-
ατη, πoυ εf1αμε φροντ(αει να πdρουμε απ6 τα
oπktα μαE, στην xoρυφli μιαg β6ργαg απ6 xρα-
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yL6.ζη βουξoυxqανιι1g πoυ αφΘoνorioαν στην πε-

Qιοχη.

'oταγ rjμαoταν dλoι dτoιμoι, μπα(ναμε στη σει-

ρι1 6ναg 6ναg { δυo δυo,6ooυg 1ωρo{oε o αγQo-
τιx6g δg6μog η τo μoνοπιiτι, xαι γυρνoιiσαμε στη

γειτονιd μαζ τQαγoυδι6νταg xαι xρατc6νταζ τιζ
β6ργεs μαg ι|.rηλιi::

''Πdμε' πd'με λdyανα vα φd'μι
π|oω να yυρ[αoυμε, xoq|ταια να φιληoουμι''

Aqγ6τερα, 6ταγ ιjxαγα xtlπoια ιiqευνα oγετιxη
με τα πρι6τα ρdδα (πρfμoυλεg), εi1α μι1θει 6τι
ε(γαι πoλt' xαλ6 φdρμαχo γιατo δυνατd xρυoλd-

γημα χαL 6τι με τα φrJλλα τoυζ, πoυ μoιιiξουν με
λα1αν6φυλα (μαρoυλdφυλα μdλλoν) οι Nαoυ-
oα(οι ιjxαγαν τουg προiιμουg οαρμιiδεg !

oι β6ργεg μαζ με τo μπoυxιfτo ρdδων xαι (ωγ

6μoιαξαν με τo θιiρoo τoυ θεoιj Δι6νυσoυ, πoυ
ατιg γιoρτ6ζ τoυ, διδιioxoνταν στo θdατρo οι
τgαγωδ(εg χαι oι xωμωδ(εg.

'Oταν ν(lμωνε (γιciτ( δυoτυ1c6g χαι στη γειτoνιd

μαE, την Παπαντrj, νrj1τωνε....) dρ1ιξαν οι μιiνεg
μαζ γα μαg xαλοιiν να αυμμαξευτotiμε oτα oπ(τια

μαg, αλλd εμε(g, επειδη τ6τε ''τo xρυφτ6'' βριοx6-
ταν στo απoxoριiφωμιiτoυ, απαγτοιjοαμε παQα-
xαχεoτιx6" ''λ(γo αx6μα! λiγo αx6μα!'', ι6oπoυ
ι1ρ1ιξαν oι φoβ 6qε g χαι αναγχαξ6μαoταν να στα-

ματriooυμε το παι1ν(δι, υπoo16μεγoι 6τι Θα τo
oυνε1ξαμε την dλλη μdρα. Aπo1ωριξ6μενoι αντf

για xαληνri1τα λdγαμε:

Κd'θε €ναg ατo απ[τι τoυ
xoυτooυλιd' oτη μιJτη τoυ !

'Eτoι τελε[ωγαγ oL αξd1αoτεg μdQεE τωγ παιδι-
xcilν μαg 1ρdνων, τdτε πoυ τo φεγγαρdlιιε(γεxαι
αυτ6 παιδιx6 xαμoγελαoτ6 πρ6oωπo, xι' 6ταν
oηxr6ναμε τα μdτια μαE χαι τo βλdπαμε, τoυ

μιλoιioαμε χαι τo παραxαλoriσαμε :

Φεyyαρd'xι μου λαμπq6,

φ€wε μoυ να περπατιΔ,
να πηyα[νω ατo Σyολει6,
να μαθαiνω yρd"μματα'
yρd'μματα oπoυδd.ματα
του Θεoιj τα πρd'ματα !

''''.H βαqιd' παραxαταθηxη που μαg xληρoδ6τη-

oαιl 6λoι εκεiι,οι πoυ αyωv|ατηχ,αv yια τηv εxπλη-

Qωση τω1) μεyd'λων ιδαvιxcΔν τηg ελευθερ[αg xαι
τηg ανεξαqτηα[αg επιτd'oαει τη διεxδixηoη απ6

μ6qoυg μαζ τηζ διxαiωoηg τηg ιατoριxηζ μνημηζ
τoυ €θνουE μαg' Και αυτη την ανdyxη 6ρyεται να

καλιiψε ι τo συyχ εχQ ιμ6νo βιβλ[o...''
Kdοτα5 Φωτιιiδηg

ΚαθηγητηEτηg Ιoτoqiαg
τ oυ N εωτ ε ρ oυ Ε)λην ιo μoιi

ΔΙAΘEΣH ToY BΙBΛΙOY:
-Πολιτιοτιxri Eταιqεiα Nιioυοαg (Δημoτιxη

βιβλιoθfxη) τηΧ. 2332024702
_Σαμαριi Λευxri τηΧ. 233202257 5
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0 NEKPOZΩNTANOΣ

o xυρ Φι6τη9 ερ16ταν oυ1νd, oτo μαγαξ( τoυ

πατ6ρα μoυ . Στην αρ1η oαν πελdτηg χαι στη

oυνd1εια περιoo6τεqo σαν φftog.

O πατdραg μoυ πoυ riταν γλυxoμλητog xαι
πd,ντα με τo 1α μ6γ ελo οτα 1ε (λη, ε (1ε τo ευλoγη μd-

νο 1ιiριoμα γ' αxoιjει τoυg ιiλλoυg με υπoμονη '

'oνταg νηφιiλιoE xαι ι{-lιi1qαιμog , εi1ε απoxτηoει

φανατιxorig φftoυg που πρ6oφευγαν πoλλ69 φo-

ρ69 oτην xq(oη τoυ για να λιjγoυγ τα xαΘημερινιi
τoυg πρoβληματα , μιπρd rj μεγιiλα . H δoυλειιi

του ηταν ωρoλoγoπoι6E, γεγoν6g πρ6oφoρo για
εχμυσιηQειioειg xαι ατ6λειωτεg xoυβ6ντεζ, μια χι
εxε[νog xαθ6ταν μπροoτ 6'o' (,ναμπdγxo με πoλλd

εργαλε(α απ6 τo πρω[ ωg τo βρdδυ.

Eπιox εrJαξε xιlΘ ε λoγη s ρoλ6γ ια, μιχQoσχοπι-
xd γυναιxε(α τoυ λofoου, ξυπνητrjρια, qoλ6για

xoιiπoυg xαι μεγι1λα qoλ6για τoυ τo(1oυ _πoυ
ε(1αν oι εν"x}ηoι€g.Φoρoιioε oτο δεξ(τoυ μιiτι 6να

μαιjρo φαπ6 χαι με μαγιx6E xινlioειg, με τα λεπτd

του εργαλε (α,6ν"ανε φιiλλo xαι ψεq6 τη μη1ανη
τoυ ρoλoγιoιj πoυ επιoν'ε'3αξε.'Eβαξε τα διdφo-

ρα xομμd,τιατηE μηχαγηg μdoα oε xαθαρri βενξiνη
χαι τα xαθιiριξε με επιμ6λεΠ με τη βoηθεια μι-
xρι6ν μαλαxι6ν βoυ ρτoιδν.'Yατε ρα, εxε ( πoυ 6λε -

γεE τι θα dπαγε με τα πι1θε λογηs μιxρooxoπιπd
αξoνd,xια, τιg βιδoιiλεζ )ILζτρ(1εg , τα ελατt{ρια

χαι τα ρoυμπ(νια τoυ, με μαγιπdg xινηoειg τα

μιiξευε με πqooo1η, ξανdμιξε τα xoμματιixια

μεταξri τoυE χι εμφανιξ6ταν ωg δια μαγε(αg ξανd'
τo ρoλ6ι, με τη διαφoρd, πωg τι6ρα απoυγ6ταν τo

ρυθμιx6 τL14 ταγ" τoυ . E(1ε βγdλει τη φημη πωg

τ(πoτε δεγ του ξ6φευγε ατην επιδι6ρθωoη των

ρoλογιι6ν . 'Βτoι δεν ηταν λ(γεg oι φoρ69 πoυ

αx6μη xαι μετανdoτεg''Aμεριχd,νoι'' τoυ 6φερναν

1αλαoμ6να ρoλ6για , oυνηθωg τo€πηg, πoυ oι
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oυνιiδελφoι τoυ, τoυ Ndoυ K6oμoυ, τoυg ε[1αν

oυμβoυλdψει απλο{oτατα ...να τα πετd,ξoυν ..

Αυτd 6 μωg''ν εxραγαoτα(νoγταγ'' xα ι δoιjλευ αγ

θαυμdαια, γι αρxετιi 1ρ6νια απ6μα, 1ιiρη οτη

''θαυματoυργli'' επ6μβαση τoυ .. To oπoυδαι6τε-
qο 6μωg liταγ πoυ oι πελdτεg τoυ , γ(νονταν φλoι
τoυ χαι πεqνorjoαν oτην αρ1rj γα τoυ πot]γε α_

πλιig μια xαλημdρα, αqγ6τερα 6μω9 xdθoνταν

με τιE cδρεg δ(πλα οτo πdγxο τoυ, λ6γoνταζ τoυ

ατιJλειωτεg ιoτoρ(εg , για τιζ oπo(εg oι διxo( τoυg

δεν 6διγαν δυd,ρα...

o xυρ Φιiτηg ηταν μετρ(oυ αναoτliματog, μιiλ-
λoν πα1fg , φαλαxρ6E στo επιiγω μ6ρo9 τoυ

xεφαλιoti τoυ, με τα υπ6λο ιπα γxρζα μαλλιd, του

χογτoχoυQεμdνα oαν oτεφdγι. Η αλrjθεια ε(ναι

πωE τoν θυμι1μαι περιoo6τερο απ6 την ιoτoρ(α

τoυ χι 61ι τ6oo απ' την εμφιiνιoη του. 'oταγ

dρ1ιοαν γα πυxγι6γoυν oι επιoxdψειg του χι o

1q6νogτoυE μεγιiλωνε, πρoοdξαμε πωg φερdταν
παριiξενα . Συνε1ιig xoυνι6ταγ oτην xαqdxλα
τoυ λεg ^ιι ειγε oxoυληxια η oυ1νιi oηxων6ταν,

dφευγε για λ(γo xαι ξαναγrjριξε πdλι, λεg xαι δεν

τoν 1ωρoιjoε o τ6πo9... To παqατooιjxλι πoυ τoυ

δι6oαμε xqυφd με τ'αδ6qφια μoυ, ηταν o "σlιoυ-

ληxαντ6qαg''.'oταν μετιi απ6 xαιq6 αιoθd,νθηxε

τoν πατ6ρα μoυ πQαγματιx6 τoυ φ(λo, τoυ εχμυ-

ατηρεrjθηxε πωζ αυτ6 πoυ τoγ απασχoλoιioε η-

ταγ πωζ , oυ1νd 6λo xαι πιo oυ1νd τoγ τελευτα6o

xαιρ6 ' €πεψε oε βαΘιi ιiπνo αx6μα χαι στην

xαρdxλα xαι δυoxoλευdταγ να ξυπνrioει μετd, .

Φoβ6ταν λoιπ6γ μη ντQoπιαoτε( ν'αψια ι6ρα xι
αυτ69 ηταν o λ6γog πoυ πρooπαθoιjσε να μεταχι-
γε(ται αυνε1ι6g . Για γα xρατι6ται ξιjπνιog !!

'Eτoι λoιπ6ν εξηγorjνταγ o συγεχrigτoυ εχγευQι-

oμ69 ..xαιτα ''oπoυληxια'' στην xαρdxλατoυ ... o
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πατ6Qαζ μoυ τoυ oιioτηoε γα δει xdπoιo γιατqιi,
αλλd αυτ6 g τoυ απliντη αε πωg rj δη ε (1ε εξεταoθ ε (

απ6 αρxετoιig γιατρorjg xι η διdγνωoη rjταν α6ρι-
στα ''ασθdνεια ιjπγου''. Kd,ποιog μd,λιoτα απ '

αυτoιiE , αφoιi πρι6τα dνoιξε τα βιβλ(α τoυ, τoυ

μ[ληoε γtα τη ψ6yατoε- τσε χαι τηγ αρqι6οτια τoυ

tjπγoυ οτην Αφριx'1 ...Αλλ'αυτ6g δεν ηξεqε oιiτε
xατ6'πo6 €.πεφτε η Aφριx{.'Eτοι ιf μενε να συγη-
θioουμε την περ6εργη xινητιx6τητα του.

'Eνα απo μεoli μερo xαλoxαιριoιi, βριox6μoυν
oτo πατdριτoυ μαγαξιoιi μαg xαι διι1βαξα xqυφd
θυμdμαι, τη "Mαιjρη τoυλ(πα'', αγτ(γα βq(oxoμαι
ξαπλωμdνη oτo ωρα(o μoυ xρεβdτιγιατηγ μεση-
μεριdτιxη oιιjατα . Aιτ[α ηταν η αυoτηρrj μητ6ρα
μoυ, πoυ θεωgoriοε τo βιβλiο αυτ6 απαγoρευμ6-
νο xι 61ι xατdλληλo γtα τη χQιστιανιχri αγωγrj με
την οπo(α πρooπαθoιiσε γα μαg μεγαλc6σει, δε-
δo μdνoυ 6τι τo β ιβλ(o r{ταν βαoιoμdνo oτην''d,γo-

μη'' αγdπη εν6g φυλαxιoμdνου χαιτηE x6ρηgτoυ
δεoμoφιiλαxα... Αυτ6 το xαx6μoιqo βιβλ(o, μαξ(
με τoγ ''Δ6xτωρ Tξ6xυλ - M[αιερ Xd,ιντ'', πoυ
xρ[θηxε αxατιiλληλo επioηg για τιE διαβoλιx6g
τoυ μεταμoqφιfoειg , dπεσαν υπdρ π6οτεωE, σε

μια πυρd τηζ μεσαιωνιxoιj τ(sπoυ, σαν τιE πυρ6g

τoυ φαγατιxοri Σαβoραν6λα, 6ταν τ" αναxdλυι|.rε
δυoτυ1ι6g, xρυμμ6να xdτω απ'τo ατρι6μα μαg ,

παριi τα δd,xρυα χαι τιE ιxεohg μαζ .'

Στην αγoριi δεν υπliρ1ε ι}-lυ1η εxε(νη την ι6ρα .

o πατdραg μoυ με xατεβαoμ6γα τα oιδερ6νια
διxτυωτιl ρoλd, του, αλλ' αγoιxπ{ την π6ρτα τoυ

μαγαξιoιi γιατ( dxανε ξ6oτη,πιiλευε με τιg βιδoιi-
}uεg,"Γ" αξoνdxια χαιτα ελατiριατoυ. T6τε εμφα-
νΓοτητιε o xυρ Φ16τη9 xαιξriτηoε να περdοει μdoα
. Σηxωoε o πατdqαg μoυ τo qoλ6 xαι εxε(νog
ταραγμ6νog πdραoε μ6oα .Aφoιi βεβαιι6θηxε πωg

δεν υπliρ1ε ι|-rυ1rj oτo μαγαξ(, εγc6 oιiτε που φαι-
ν6μoυν oτo πατιiqι, xιiΘιoε αναoτενdξoνταg βα-
θιd . oρπtσε τoγ πατιiρα μoυ πωE 6τι xι αγ
d,xoυγε, δεν ηταν να ξαναειπωθεf . o πατ6ραg

μoυ τo dπραξε, ξε1νc6νταEτo πιo πιθαγ6 πωg εγι6

βριox6μoυν ατo πατdQιτoυ μαγαξιori . Συνηθωg,
6ταν επρ6xε ιτo για τιdτι πoυ ε με [g τα πα ιδ ιd, δεγ
6πρεπενααxoιiooυμε, μαg dοτελνε αε '' δoυλει69''
πoυ ξ6ραμε πωE δεν ηταν επε(γoυoεg xι 6πρεπε

να xαθυατερrjooυμε τo γυριoμ6 μαg. Xωρ(g λoι-
πιiγ να το θ6λει ^ιανε'ιg, 6γινα μ<1ρτυραg , μιαs
ιοτoρ[αg, πoυ με dxαγε να βλdπω εφιd,λτεg oτoν
ιiπνo μoυ για πoλιi xαιρ6 .. To πιo οωoτ6 β6βαια
{ταν να εμφανιoτι6 xι αφoti 1αιqετoιioα τογ χυQ

Φι6τη να φriγω. Λ(γo γιατi με 6βγαξαν oι μεγι1λoι
απ' την βoλ{ μoυ, λ(γο γιατ( 6λα dγιναν γQηγoQα,
δ(oταoα γα εμφαγιστι6 xαι μoιραiα 6γινα αυτri-

xoog μdρτυQαζ τηE ιατoρ(αg τoυ, 1ωρ69 αυτ6g να
τo μι1θει ποτ6 ... Kαι μια χι εγι6 δεν oρx(oτηxα να

μη μιλrjoω ('γω τo ελεrjθερo να την διηγηθc6'..

Η εξoμολdγηση τoυ xυρ Φι6τη ι1ρ1ιoε χoμπια-
oτιi περ6πoυ 6τoι: ' 'Σoυ εi1α μιλrjoει, φ(λε μoυ,

γLα τηγ αρρι6ατια που με βααανξει εδι6 xαι πoλιj
παιρ6 ... Φoβ<iμαι να xoιμηθr$,yιατ( dταν xoιμη-
θc6 δεγ μπoρc6 να ξυπνηoω ... To απoτ6λεoμα
ε(ναι γα γοιιf θω μoν(μωζ χoυQασμ6νog χι εχγευ-

ριoμdνog ...oι δυo αδερφdg μoυ τo ξdρoυν ευτυ-

yιlgxαι με φρoντζoυν, αλλd ηxατdoταση μoυ
oυνε1c6 g επ ιδ ε ινι6γετα ι .. Πqo1τ6 g γ ια παρdδ ε ιγ-

βα, βε πηρε o riπνog xαιψετ6'απ6 6γα μεg6νυ1το
δεν μπoρotjoαγ γα με ξυπνηooυγ με τ(πoτα...
'Eμoιαξα, λdει με πεθαμ6νo ... H N(xη, η αδερφ{

μoυ, δεν riξερε τι να πρ<1ξει. Φαγτιiooυ πoυ αγα-

γx6'oτητιε γα με ξυπν(oει με τo ξ6ρι τρυπc6νταg

τιg πατoιioεE μoυ με βελ6νεg .. E(γαι η πqc6τη

φoQd πoυ xoιμιiμαι 6ται βαθιdτ6oεg ι6Qεs ... Kαι
δεν υπdρ1ει φdqμαxo ... Φoβιiμαι ξ6ρειg, μη με
περdooυν για πεθαμdνo xαμιd 16ρα xαι με θιi-
ιpoυν ξωνταγ6 xαι ξυπνlioω χωQ(ζ α6ρα εxε(

μdoα ατο χ6μα..'. Nοιc6θω τρoμαxτιx6 φ6βo xαι
αιην ιδ6α αx6μα πωg Θα μπoρorioε γα μoυ oυμβε(
γ"dτι τ6τoιo...'' Σταμd,τησε για λ(γo, λoυoμ6νog
oτoν ιδρc6τα.'Hταν φανερ6 πωg υπ6φερε.'Yoτε-

ρα αυνd1ιoε : " Σε παραxαλι6 πoλιi, oαν xαλ6g

φftog που ε(σαι, αγ αxoιjoειζ πωζ π6θανα, να
επιμε(νειg να με αφrjooυν ι1θαφτo τq[α μεq6νυ-
1τα. Mriπωgxαιν"oιψ6'μαι βαθιd xαι μoιdξω για
πεΘαμdνog χωQrE να ε(μαι ... Tο ξdρoυν βdβαια
χαι oι αδεgφ6E μoυ, τι6qrα τo ξ6ρειE χαι συ . Aυτ6

μ6νo oε παραxαλι6. Mηγ αφηoειg γα με θι1ψoυν

ξωνταν6....''

'Ηταν πQαγματιχdι αναoτατωμ6νo9, 6ταγ τα
6λεγε αυτd. o πατdραg μoυ, ιiνθρωπog αιoι6δo-
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ξog xαι με 6μφυτo 1ιoιiμορ, θειiρηoε μι1λλoν
υπερβολιx6" 6oατoυ ε(πε o χυQ Φc6τηg χαι πQo-

οπιiθηoε να ελαφρι6σει την ατμ6oφαιρα.. Toυ
ε(πε λoιπιiγ :''Nα σoυ πω Φc6τη μoυ, εγc6 αγτ(θετα
απ6 odνα, υποφdρω απ6 αtjπν(εg. θ6λω να xoιμη-
θι6 xαι δεν μπορc6. Nα φανταoτε(gτo 6νειρo μoυ
ε [γαι γα βρ(oxομαι xdπoυ ηoυ1α xαι να xo ιμdμαι
χαι να μην ξυπνι6 με τ[ποτα... Nομζω πωE ανη-
oυ1ε(g υπερβολιxιf. Φα6νεται πωζ τo dγ1og πoυ

61ειg να μη xoιμηθε(g , δεν oε αφ(νει να ηoυ1d-
σειE χι tiατερα 6q1εται o ευλoγημdνog o ιiπνoE ,

1αλαρ16νειS γ"αL π6φτει9 oε βαθιi ιjπγo ...xαι

ξεxoυρdξεoαι..

o xυρ Φc6τηg, 6μεινε για λ(γo αναπoφd,oι-
oτog.'Ηταν φανερ6 πωg πdλευε με xdτι. Tελιxιi
ι1νoιξε τo oτ6μα τoυ χι ε[πε : '' Mην προοπαθε[g

φiλε μoυ γα μoυ διioειg xoυριiγιo, εiγαι πoλιj πιo
ooβαρ6 αττ' αυτ6 που νομζειg ... 'E1ω βαψi
xρ(μα xαμωμ6νο οτα νιdτα μoυ χαι ξdqω, πωg

αaγd f γQfγoQα, θα 6ρθει η c6Qα γα τo πληριi-
σΦ.,.'' o Φιiτηg dμoιαξε να d1ει πυρετ6, τα μdτια
τoυ γυd,λιξαγ χαι ρυτ(δεg αυλιixωγαν τo ιδρωμ6-
γo τoυ πρ6oωπο ... Στριφoγrjριξε oτην xαρdxλα
τoυ πεQισσ6τερo απ6 πoτ€' ... o πατ6ραE μoυ
dφηoε xdτωτo μαιiρoτoυ φαx6 πoυ dβαξε oτo
δεξ(τoυ μιiτι, για να βλ6πει τιg βιδoιiλεE τoυ χαι
τα αξoνιlxια του χαι τoν xo(ταξε με περιdργεια .

o ΦιiτηE oυν61ιoε ;" 'Ιl^tαν oτα νιdτα μoυ , θα

ημoυν ε(xοoι 6γα - ε(xοοι δυο 1ρoνc6ν παλιxιiρι.
T6τε ατην xαταραμdνη την Mιxραoιατιxη γ'ατα-
στQoφη ..'Ημoυν oτρατιιiτηg τ6τε . Στην υπo1ι6-

Qηση, μετdτην χαταστQoφri τoυ oτρατoιi μαg oτo

Σαγγιiριo - να ξ6ρει9 πωE μαζ πρ6δωoαν oι διxof

μαg τ6τε , μην αxοιig τι λdγε επιoημωg - o λ61og

μαg oπιoθo1ωρc6νταg, πqoαπαθoriσε γα υπoστη_

ρξει τα γυναιx6παιδα τωγ Eλλ{νων τηg Mιxρα-
o6α9, που ξεριξι6νoνταγ απ' τoν τ6πo τoυζ χι
dτρε1αν πQοs τη θdλαooα xυνηγημdνα απ6 τoγ

ε1θρ6 ... Στo δq6μo μαζ συγαντlioαμε μεγdλεg
χαταστQoφ6g. Kαμ6να 1ωριd, oxoτωμ6νoυg ιiν-
τQεS , ξεxoιλιαoμ6νεg γυνα(xεg xαι παιδιd, ... Kαι
xαραβdνια ατdλειωτα αλαλιαoμ6νων πρooφιi-

γωγ πoυ πqoαπαθoιiσαγγα βρoυν oωτηρ(α φεrj-

γoγταE δυτιxd, ... Kι εμε[g γα μη μπoρoιiμε να
xdνoυμε τ(πoτα o1εδ6ν ... Η διαταγη μαg (ταν
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γρrjγoρη τα τιτιxηυπoγ.6Qηoη ...'Ιoωg να li μασταγ
οι τελευτα(oι οτρατιι6τεE πoυ μπoροιjoαν γα xιi-
γoυγ xιiτι τιE για τ' αδdρφια μαg ...'Eτoι ν6μιξα
τ6τε... Tα μdτια μoυ ε(δαν τqoμερd πρd,γματα ...

Πρdγματα πoυ δεν τα 1ωριiει o γoυs τoυ ανθρι6-
πoυ. Πoυ δεντα εrj1oμαιoriτε στoγχειQ6τερo μoυ
ε1θq6... Mα πιo πoλιi θυμdμαι 6να μoναδιx6
γεγoν69 πoυ δεγ ξdqω γιατ( με πε(ραξε περιoo6-
τερo απ' 6λα αυτd . 'Ηταγ μια γυνα[xα. Mια
γυνα(xα με τρελ6 βλ6μμα πoυ χQατoιioε ατην
αγxαλιd τηg 6να xoqιτ o6ν'ι,Θαηταγ δdπα - δriδε-
xα 1qoνι6 . To xαx6μotQo τo ειγαν βιdοει μια
παρ6αToιiQχωγ στQατιωτc6γ xι επειδrj τo xoρ(τoι
τo(ριξε απ6 τoγ π6γo xαι τoυg ενo1λοιjoε τoυ
6μπηξαν 6να μα1αiρι στην xαρδιιi μd1ριτη λαβf
,'Ενα μιxρ6 xoρμd,xι rjταν 6λo xι 6λo xι εxε6νο μ'
6να λυγμ6 γεμd,τo παqιiπoνo αιι6πηoε... MαE τα
ε(παν xιlτι γυναιxoιiλεg πoυ παQαστdxoνταν oτη

μdνα τoυ . Η xαxoμo(ρα xρατoιjoε τo xορ(τoι
αγxαλιd μη πιoτειioγταζ πωE ηταν πεθαμ6νο .

Aυτ6τηg ε(1ε με(νει μ6νο... Mε τρελd βλ6μμα μαg
xokαξε σαν τηγ παγιδευμ6νη αλεπorj πoυ τηγ
ε(1αν οτριμc6ξει oτη φωλιιi τηE ... Δεν ξdρω τι
riταν αυτ6 πoυ με oυγxλ6νιoε πεqιoo6τερo . Tο
xoριτoιixι πoυ 6μoιαξε τηE μιχQηE μoυ
αδερφηg li η απ6ραντη δυατυ1(α τηg μιiναg
η πd)'ι η αδυναμiα μαE να πQoστατεrjooυμε
αυτoιjg τoυE Qημαγμdνoυg ανθqιiπoυg πoυ π6'-

θαιγαν 6τoι ατιμαομdνoι, χωQrE να φτα[νε xαθ6-
λου ...

Kυριεrjτηxα απιi αψ6x . Γιiριξα. oαν τρελ69

ανdμεoα οτα 1αλdoματα, μ6χQι πoυ ξετριiπωoα
6να φoυxαριi γdρo Toιiρπo, πoυ α(γoυqα φoβ6-
ταγ πε8Lσσ6τερo απ6 μdνα ,'Εyrilxυqιευμ6νοg
απ6 πρωτ6γγωQα oυναιοθrjματα, δψoιiσα για
α(μα..., για εxδ(xηoη ... Xτυπι6νταg τoν με τoγ

υπox6παγo τoυ 6πλoυ μoυ, τον ανtiγιαoα, να

βγει απ' την xρυιpι6να τoυ . Στo πq6oωπo τoυ

6βλεπα τα ανθρωπ6μoqφα θηρ(α που doφαζαν
xαι β(αξαν. Aυτ6g σε μια γλι6οoα πoυ δεγ
xαταλdβαινα rjταν φανερ6 πωE με παραxαλoιi-
oε xλα(γoνταs γα μη τoυ τιdνω xαx6 αλλ' αυτ6 με
εξ6ργιξε πεqιoo6τερo..'Eξαλλo g απ6 oργrj xαι
μη ελdγ1ονταE τoγ εαυτ6 μoυ, τoν 6oπρωξα οτo
γεχQοταφε(o τoυ 1ωριoιj, χωQ(ζ ωoτ6oo να
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ξdρω πιΙ'ζ θα xαταλdγιαξε η ανεξdλεγxτη
oργη πoυ με ε(1εxυριειiαει.,Σ' ιjνατdφοπoυ
d1αινε δ(πλα oτην π6qτα τoυ γεχQoταφε(oυ -

φα(νεται πωg τoν εf1αν ετοιμιiαει για xιiπoιον
πoυ δεν πρdλαβαν να θdψoυν - τoν doπρωξα με
διiναμη . Aυτ6g dxλαιγε χαι με παραxαλofσε στη

γλι6ooα τoυ, πQoσπαθorjoε να σχαQφαλιiαει xι
εγι6 λεg χαι με ε(1αν xαταλιiβει τα τελι6νια τηE

oQγ1iζxαιτηgτρdλαg, doπρωχγα τo βoυναλdxι
με το χ6μα πoυ fταν δ(πλα oτoν ανοιγμdνo
τd,φo, με χoνταχι('S, ψε τα 16gια , με τα π6δια,
πιiγω οτo γdqo οε 6να φQενηQη qυθμ6 ...

'oταν xατιiλαβα πωE τoγ ε61α πια oxεπdoει

με τo χc6μα oλ6xληρo, 6νoιωοα ξαφνιxιi μια
απdραντη xoriραoη ...Tα π6δια γ"αL^tα 16ρια μoυ
rjταν βαqιd oα μoλfβι... H oaγrj μoυ ε(γε

εξατμιoθε(... ΑxoιiγογταE τα μoυγxρητιi του

ιiλλoυ να αργooβfνoυν, rjΘελανα τoν ξεθι1ιρω,
γα τoγ αφηοω γα αγαπγεrjoει, αλλd 6γoιωθα
d,δε ιog oαν oαx[ 1ωρ(g περ ιε16μενo, αν (xαγoE γα
xoυνηoω 16ρια- { π6δια, λεg xι ε(1α παραλιiαει.,.
Kαιτα μoυγxρητdτoυ γ6Qoυ oιγd,-oιγd dοβηoαν
...... Nιi1τα xατdφερα να φriγω απ' εxε(. 'Ηδη

ε(γαν oτε (λε ι πε q 6πoλo γ ια μdνα.. Aπ6 τ6τε, πoτ6.

δεν riμoυνα 6πωg πριν... Λεζ xι 6yαoατην ι|-lυ1η

μoυ σε xεCνo τo μιxρ6 γεχQoταφε(ο .. Δεγ rjθελα
να xoιμηθι6 μην τιi1ει χι oγειQευτc6 το γ6qο πoυ
('oxαoε μ6oα oτoν ξ€νoτιiφoτoυ... Σαγ ιiρ1ιoε να
εxδηλιiνεται η αρρc6oτια του ιiπνου, <lq1ιoα να

φoβιiμαι πωg θα μoυ oυμβεi αxριβι6g τo [διo,..

Mfπωg με θd,ψoυν xαι μdνα ξωνταν6... Γιατ( γα

ξdρειg 6λα εδι6 πληqιiνoνται...''

Mια παγωμ6νη oιωπη αxoλoιiθηαε την τελευ-
τα(α τoυ φQdση .o πατdραE μoυ τoν ν"oiταξε
οιωπηλ6g, με λιiπη.'Yoτερα απ6 λ'η o, πρooπιi-
θηoε να τoν παQηγoρrjοει, λdγoνταg τoυ πωS εγ
xαιριi πoλ6 μoυ γ [νoνται φo β ε ρι1 πριiγ ματα .' Eτοι

η αλλιc6g υπo1ρε16νεται γα τα xιiνει τιανε(g' τιυ-

ρ(ωg απ6 φ6βo xαι oaγ{ ...Στoν π6λεμo μετρd,ει
''o θdνατog σoυ, η ξωη μoυ '' . Σ(γουρα εxε(νοg o

Toιiρxog αν μπoρoιiσε , γα r{ταν o(γoυρog o Φι6-
τηg, θα τoν 6αφαξε oαν τqαγ( π6ραν πιioηE αμφι-

βoλ(αg... o Φc6τηg 6μωg δεν 6δει1νε να xαταλα-

γιιiξει με αυτd πoυ ι1xoυoε . E(πε λoιπ6γ : '' Aυτιj

που dγινε μoυ 1<iλαoε ολ6xληρη τη ξωη μου .

E(oαι o πρι6τog ιiνθgωποg πoυ τo μαΘα(νει. Γιi-

ρισα απ'τoν π6λεμo ε(xοoι τριι6ν 1qονι6ν παλι-
xdρι xι dνoιωθα σαν γα {μoυν εxατ6 1ρoνι6ν
γdQog . Aν rjταν oωoτ6 αυτ6 που €^ιανα δεγ θα
6νoιωθα 6τoι. Δεγ θ6ληoα γα xι1γω oιxογ6νεια

για γα μηγ χQιματ(oω τα παιδιιi πoυ Θα 6φεqνα
οτoν x6oμο ..Nα ε[γαι xαλd oι αδερφ6g μoυ πoυ

με φρoντζoυγ .. Η Eιρ{νη , η μιχQli , νoμζει πωg

δεν παντρε6τηxα εξ αιτ(αg τηg . Δεν ξdρει πωg

εxεioτηMιxραο(α 6θα!.lα μαξ( με εxε(νoτο γιJqo
χαι τη διxrj μoυ τη ξω{..

'Ετoττ€χειωσε τη διfγηoη τoυ o Φι6τη9.'Eμoια-

ξε αναxoυφιoμ6νog χαtντQoπιαoμ6νoE μαξ(για-
τ( ψετ6"τ6oα 1ριiνια dνoιξε οε xdπoιογ τηγ χαQ-
διι1τoυ. Eξ6ρxιοε πdλιτoγ πατ6qα μoυ να 61ειτο
γoυ του μηγ χαι τoν θdψoυν ξωνταν6. Nα τoν

αφrjooυν μ6νo, dταφo, τρ(α oλdxληρα μερ6νυ1τα
...'Ηoυ1og πoυ πrjρε τα μdτρα τoυ, 6φυγε απ6 τo

μαγαξ(... Eγι6 λoriφαξα για πoλλri c6ρα, μd1ρι
πoυ ηρθαν πελdτεg xαι ξεγλ(oτρηαα 6ξω, για γα

μπω αμdoω gψετ6.,δrjθεν πωE εq16μoυν εxε(νη τη

oτιγμrj xαι δεγ υπ{ρξα μιiρτυραg 6oων ε(1αν

ειπωΘε( πιo πQιγ.,. 'Eτoι δεγ μπoροιioα γα τα

μοιραoτc6 με τoγ πατdρα μoυ χt αν τα dλεγα oτ'
αδdρφια μoυ, θα με xoρ6ιδευαν , γιατ( ε[1α την

φrj μη παqαμυ θoιi g ...Aπλoιjoτατα Θα dλεγαν, πωg

6λεγα ξανιi ιpdματα'LαLθα φιiτρωναγ στo xεφd,λι

μoυ αυτιι1 γαιδ<iρoυ...

Πdραoε αρxετ6g xαιρ6g . o xυρ Φ16τηg αρα(ω-
oε αιαθητd τιg επιox6ιpειg του. Πιoτεriω γιατi
ντρεπ6ταν τoν πατ6ρα μoυ, αλλιi μπoρε( να rjταν

γιατ(τoν 6πιαγε η αoθdνειατoυ ιjπγoυ oυ1ν6τερα
...'oταν εq16ταν πdντωg, εγc6 ειiqιοxα πρoφd,-

σειE γα μην μ6νω oτο μαγαξi μαξ( τoυ ... Kαι οι
εφιd,λτεg που 6βλεπα με γdρoυg πoυ τoυζ 6θαβαν

ξωντανoιig, εφιι1λτεg ... Πdραoε xαιq6g ...

Kιiπoια μdqα πoυ o πατ6ραg μoυ dλειπε ταξ(δι
στηγ πQωτειjουoα - πηγαινε για παQαγγελ(εE
εμπoρευμd,των, δεν υπηρ1αν τ6τε τηΧ€φωνα η

φαξ - αxoιioαμε την ν"αψπdνα τηζ εxxληο(αg να
τιτυπ6"ειπ6νΘιμα... Γqηγoρα μιiθαμε πωg ο Φc6-

τηE μαE ε[1ε αφlioει 1ρ6νου9 χαι πωE η xηδε(α
του θα γιν6ταν νωρ(g τo απ6γευμα. Mε dπιααε
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ξαφνιxd μεγιiλη αγων(α πoυ o πατ6ραg μου dλει-
πε εxεfuηαxριβc6gτη μ6Qα, c6oτε 6τqεξανα μdθω
π6τε π6.Θαγε o συχωQεμ6νog . M6oα μου 6γινε

ξαφvιxd πoλιi βαoιx6g o 1g6νο9τoυ θαγdτoυ τoυ
... Kι επειδη ατα μιxρd, μ6ρη 6λα μαθαiνoνται
γQliγοQα, αxo6oτηxε πωE o Φι6τηg rjταν πεθαμd-
γoζ με πιστoπoιητιx6 γιατρoιj δυo μdρεg πqιν
αλλ' oι αδερφdg τoυ τoν xρατoιioαν oτo oπkt
dθαφτo. Tουg ε(1ε αφf oει,λdει, ευ1li xαιxατdρα
να περdooυν τρ(α μερ6νυ1τα πQιγ τoγ θdψoυν.
Eπειδf 6μω9 φ<iνταξε μαxιiβQιο χι αφιioιxo να
xρατdει xανεigτoν πεΘαμ6νo oτo oπ[τι μ61ρι...να
oxoυληxιιioει, τρdβηξαν 6ξω oι γε(τονεg τιE α-
δερφdg τoυ , πoυ ωριjoνταν xαι φι6ναξαγ πωE

ηταν xαΜτεQα γα τoγ 6θαβαν την ιiλλη μdρα, για
ν' αρ1(oει τo ξ6δι. Eντdξει , μπoρε( να τoν αγα-
πoιiσαν, μoναδιx6g αδερφ6g τουg rjταν ιiλλωoτε
, τo μ6νo τουg oτηριγμα, αλλιi 6yιxι €τot ... Αυτιi
rjταν αφιjoιxα πρdγματα,. Kαι σαν τιζ αρ1α(εg
τραγωδ(εg o 1oρ6g, πoυ στην πρoπειμdνη πεg(-
πτωση τo ρ6λo τoυ εi1αν oι γειτ6νιoσεζ χαι oι
oυγγενε(g, oυγxρατoιiσε την Eιρtjνη xαιτη N(xη
πoυ πliγαιναγ π(oω απ'τo φ6ρετqo ο1εδ6ν μιoo-
λιπ6θυμεg , εν πoμπrj oδειJoνταg πQoE τηγ τε}''ιxη
πQιiξη, την πιiθαρoη..

Bλ6πονταg εγc6 τη νεxρc6oιμη πoψπηπoυ πεQ-

γoιjoε μπρooτd, απ' τo απkt ψαg,ηθελα να φωνιi-
ξω xι εγc6 με τη oειριi μoυ , πωE λ6γog ooβαρdg
αλλιi πoυ δεν dπρεπε να ειπωθε( - πωS γα εξηγri-
oε ι xανε (g την τιατ6'oταoη ; - dπρ επε να ε μπoδ (oε ι
την ταφli για τoυλιi1ιoτον αx6μα μiα μ6Qα ..

'Ηταγ 6μωg αυτ6 δυνατ6 ; Kι εγι6 δεν ημoυν ,

παρ<i 6να εντεxdχQoγo παιδ(.. Παgαxαλoιjοα γα
εq16ταν o πατ6ρα9 μoυ πQιγτoν Θιiψoυν - εxε(νοg

ηξερε π6yτατιναxdνειxαιπιilg. Αλλd η μofρα
πoυ διαφεντειiειτην πορε(ατoυ xαθεν6E μαE στη

ξωη, ε(yε ηδη γριiψει ατo βιβλ(ο τηE για τoγ χυQ
Φc6τη ''τ6λog''.'Ηταν αg πoιiμε σαγτην π6τρα πoυ
xdπoιo 16ρι αφηνει γα π6oει oτo πηγιiδι xαι δεν

μπoρ ε ( πια να τη σιαματri oε ι xανε (g. Kd,νε ι''πλαφ''
oτo νερd πριν εxε(νo τη oxεπ6"oει xι αυτli 1αθε(
για π<iντα oτoν πdτo τoυ πηγαδιoιi...

την ι1λλη μdρα τoν ξdθαι|.rαν. Aιτ6α ηταν oι διio

γεωqγo(πoυ γι5qιξαγ απ'τα 1ωρdφιατoυg αqγd
τo βραδιixι xαι oηxc6θηxαν 6ρθιεg oι τq(1εg τηg
xεφαλ{g τουg, xαθc6g πεqνoιiααν 6ξω αxτ' τo
νεχQoταφεio . oρxζoγταν πωE dxoυoαγ υπ6xω-

φα μoυγχQητ6 'μυπηματα χαι πνιμ{4 xραυγ6g
απ6τα μνriματα, σαγ γα πdλευε ,}ι6εt,xdπoιogη
xdτι ψε ...xdπoιο τdραg... 'Ηταγ τlαL τ,α oxυλιd
ξεoηxωμ6να 6να γ{Qω xαι αλυ1τofoαν oαν τqε-
λι1.'Eτρεξαγ στo νεxρoθdφτη, αλλ'αυτ69 αφoιj
σταυQoχoπηθηxε τρειζ φoQ6E, αρνηΘηxε να μπει
βqdδυ oτo βαα(λειo τωγ πεΘαμ6νων . O xαθ6ναg
στηγ εQγασ(α του, τoυg ε(πε , αλλd, με τo φωE τηE

μdQαE. Aυτ69 ''oεβ6ταν ''τo 1ι6ρο. Η αλ(θεια
6μωg liταν πωg φοβ6ταγ πολιj. Mπoρε( , τoυE
ε(πε,ναηταν δουλειdτoυ διαβ6λoυ xι αυτ6g δεν
rjθελε να μπλ6ξει. oι διjo 1ωqιxo(πrjγαν πατ6πιν
oτoν παπ6"Nιx6λα πι αυτ6g, αφοti πρc6τα διιiβα-
οε τo μεγdλo εξoρxιoμ6 , ξεx(νησε με τoυg διiο

1ριoτιανoιiζχαι με dooυg εντω μεταξιi 6μαΘαντα
xαΘ{,xαoτα, για τo γεχροταφε(o , xρατc6νταg oτο
6να 16ρι τo αταυρ6 χαι στo ιiλλo τo θυμιατηρι, ν'
αxoιjoει με τ' αυτιd του , αυτ6 πoυ αλdλιασε τoυE
αγαθorig ανΘρι6πoυg ... E[1ε περdoει oτo μεταξιi
xdπoυ μια ι6ρα απ6τ6τε πoυ oιτελευτα(oι ε(1αν
αxofαει τoυg διαβoλιxorig θogι1βoυg'.. Aπdρα-
ντη oιγαλιd βαoλευε πια στo νεχQoταφε(o. M6-
νo oι γρrjλoι αxoιjγoνταγ με τα ατdλειωτα τQι- τQι
τoυE ... Σταυρoxoπtjθηxαν 6λoι xαι πηγαν οτα
oπtτtα τoυE . Tην ιiλλη μ6ρα 6μωg ιiνoιξαν τo

μγημα τoυ Φc6τη, μια χι r{ταν o πιo φρ6αxoE
πεθαμ6νog xιε(γαν χαιτη oυνε(δηαη τoυg βαριd
6ooι φι6ναξαν την πρoηγοιiμενη μdρα πωE dπρε-
πε να εγταφιαστε(, παρ' 6λεgτιg αντιρρηoειgτων
αδερφι6ν τoυ ...

Bρrjxαν τo Φι6τη μ6oα oτo φ6qετρo τoυ

γυριαμ6νo μπρoιiμυτα , μπλαβιααμ6νo χαι με
ματωμdνα αυτt6", μriτη xαι μιiτια ...
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oΙ ΠΑΛΙoΙ MΑXAΛΑΔEΣ THΣ NAOYΣΑΣ

Aπ' τO Kι6σKι για τov Aι Γιωργη
Kαι τoV Aγια Mηvα

τηE ΛευxfE Σαμαqιi

Aγιι6qγηE
nu
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Στoυ 1\τoη μπρooτd, ανo(γεται ''τo τqιιiδι τoυ

Mfλη'', τo τ6λog τηg εν6τητα9 Bιiqωνog xαι B'

Kωνoταντ(γoυ πoυ 16ρευαν oι Γιαννiτοαροι, πρ(ν

xινηooυν, μ6oωτηg Στεφdνoυ Δραγof μη, γιατoγ
Αγιι6ργη.
Aπdγαντι απ6 του 7\τοη τo γωνιαx6 τo oπkιγ'αι
τoν παιδιx6 oταθμ6, ανατoλιxd, ε(γαι δυo oπkια
τoυ Milη. To dνα γωνιαx6 με μπαxd'λιxo απ6

τι6τω xαιοτo dλλo που xατιf βαιγε για την 6ξoδo

απ6 την π6λη εi1ε τo μαγαξ( τoυ o Tοι1φηg ο

Boγ ιατζrj g μ ε τα αγτα χ}'ατιτιγ"6" αυτox ινητων'

ΣυνιJ1εια εγ"ε( πoυ αliμερα ε(γαι τo Δημoτιx6

Θdατρo riταν τoυ Δημητριιiδη dνα ωραι6τατο

στιfτι,το πατριx6 τηg AνΘorjλαg Αντ' Πετρ(δη'

Απ6 τo γωνιαx6 τoυ Mλη, μπα(νoυμε, δεξιd'

xατεβα(νoνταζ για τoν Αγιι6ργη στηγ Στεφd'νoυ

Δραγοrjμη, παλι6 xεντριx6 δq6μo. Koλλητd α-

xoλoυθofγ τoυ Kυρd,νoυ δυ6 oπ(τια,τoυ T6π-

xα,oιx6πεδo πoυ αγ6ρααε o Γι6xαλαg ν"αι 6μι-
oαγ δυ6 oπiτια τα αδdλφια τoυ Moυραφετλη, τoυ

Bdλα, τoυ Θ6δωρoυ Γxιjοιoυ, του Bαo(λη Kαζα-

ντη, τoυ Σταriρη τoυ Πιjτooυ(oημεριν6 Γουο6-

πoυλoυ) γωνιαx6 xαι μπα6νoυμε για την 1η

Πdρoδο τηg Στεφ. Δqαγo{μη.
Mετd, τo γωνιαx6, ηταν τoυ Tξ(oπαμ, τoυ Δ(δoυ,

τoυ Bανoιjλα, τoυ Δd,φνου, ανo(γει δεξιd ι1λλo

μιxρ6 οτεν6 με τoυ ΓxιJoιoυ, τηg Eυτ6ρπηζ τoυ

Λoυxoυ β 
(τη πoυ 6 με ινε η ο ιxoγ6νε ια Σαλταπ(δα,

με την φιλ6λoγο για πoλλd 1q6νια oτην Ndoυoα

Σοφ[α Σαλταπ(δα, αυoτηρli xαθηγητρια, σε αντ(-

θεoη με την γλυxιd, xαι αειx(γητη αδελφη τηs

N(α.
Aπdγαγτι απλιilγογταν ιiλλοg παιδ6τοπog ''τo

οιx6πεδο τη g Xρυoorjλoυ g''.

Exε( ουγxεντρι6νoνταν η ''τσαt{αλαρfα'' τoυ μα-

1αλι1 για 6λε9 τιg oxαγδαλιdζ χαι τα παιγν(δια'

''πdγα-π6νω'' "σχλdγτξα" -''σ6γχLα''-''χoυτσ6''-

''αoliα'', xαι ο τ6πog ηoιi1αξε 6ταν μυπorjoε εσπε-

ριν6 η xαμπdνα τoυ Αγιι6ργη, πoυ 6λα μαξειio-
γταν στo oπ(τινα φd,νε xd,νατρα1ανιiη χQασoπα-

πιiρα η μπoυχoυβι1λα.
H αλdγα 6βγαξε οταΠετριδdΙxα, απdναγτι, στηγ

oη μεq ινη Xρ ιοτοδoιiλoυ Πετqfδη..

''Exε ( παζαμε μιxρd xαι η μαoταν μπρoοτd', 6ταν

οx6τωoαγ τoν Xριoτ6δoυλo Πετρ(δη, τoν Δ{ μαρ-

γo τo 19 46'' λ6 ε ι η Θω μαli Mπι1δρα_ Σταματ(ου'''

,_.{*

1*ξj
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Σαγ γα τoν βλ6πω αx6μα, να
περπατdει, xουβαλι6γταζ εjγα

μιiτοο πρdoα xαι απ6 την xdτω

γων(ατoυ αοxαxιof γα πdψουν
oι oφα(ρεg' 'Eπεoε oτoν τ6πο

μιfαα. oτα α(ματα''.
To oιx6πεδo τηg XqυoοιIλoυg
6γινε μετι1, o χινηματoγQdφοζ
OPΦEAΣ.
Aπdγαγτι απ6 τo oιxdπεδο rj-

ταγ τoυ Mπλιdτxα τo oπkι xαι
αναβα(νoυμε για την Στεφd-
νoυ Δραγoιiμη πd,λι, απ6 τoυ
Ιτσου, τoυ Σαλογιxιd 6ωg τoυ
Aρμαod,νoυ.
Aπ6 εxε( dρ1ιξαν τα z.ελιd, με

γων(α τoυ Kαοdπη τo oπftι
πoυτo ''dφαγε" o δρdμogγιανα
ανoι1τε( η oημερινrj Zαφειρ6'-
xη. Συν61εια τoυ Γιc6gγη τoυ
Δαλανd,τoυ Zαφε(qη τoυ Γx<i-

τση με τιg 6μoρφεg θ.υγατ6ρεg
χαι τo πoτdμι που περνoιioε
ανdμεoα απ6ταxεχt6'
H oλυμπ(α του Γx6τοη dφxια-
γε 6γα ιλιdτoι, την 1αλβαλoιφη
για τα 1ουλιxιi χαι την μo(ραξε
τξdμπα oε 6πoιoν την 1ρειιiξο-
γταγ.
Exεiγo τον xαιqd τα 1ουλιxι1
(μεγι1λα απυqιd με πιioν) τα-
λαιπωρorjααγ πoλrj τoν x6αμo.
Η ''1αλβαλoιφ1i'' τα xαθdqιξε
xαι δεν ιiφηνε τρt'πεg oτo δ6ρ-

.--:',.':F=

μα.
Αxoλουθofoε του Kαξαντξri πoυ χαι αυτ6 το
dxoιi-lε o δqdμog, μετd,τoυ Nιxολdoυ, τoυ Bαρβ6-

Qη τoυ δι1oxαλoυ τηg μoυοιπrig οημεριν6 KTEΛ,
τα xελιd τoυ Bρoιiφτσια. χαι o Αγιι6ργηE με τoγ
νταμπαχαγ6' απ6 π(oω..
Tα xελιd γ"oντ6' oτo πoτd,μι ηταν ιδιoxτηο(α τηg

Φιλιoιjoxoυζ τoυ Mπiλη. To πoτιiμι περνoιioε
ανdμεαα απ6 αυτd δια πdoαγ..1q{οιν.
Kdθ ε ν"ε}ν| πd'ι31Q ω μα αοβ ε οτω μ 6ν ο μo β, χ ιQ μ ι-
λ(, ιioπρο, μπλε, μπqooτ6'oτην π6Qτατoυ εtγεν"αι
6να oγ"6.παοτqo απ6 λαμαρiνα η oαν(δια 6πoυ

Στoυ''Καν6λη" τo τραινd,xι. Eιρijνη Γx6τoη,
Zαφε(ρηg. Γρηγ6ρηg Παναγιι6τoυ, Αντι6vηg Bλιi1og -

Παγ. Παγα^/ιι6του, Διαμαντoiλα Παναγ ιιilτoυ.

'ι:''lt1 . 1β';
;l-=,1.i:.:.*

''i:1Ξ':.-i'Ξ

dναβαν οι φωτιdg για τα xαξιiνια τηg πλrioηg,
6 μπαινε η πυ Qι)υ σχ ιd γ ια το μαγ ε (ρ ε μα, γ 

(νoνταν

τα απλι6ματα τωγ ρoιi1ων.
T6ρμα, rjταν η xαρβoυναπoθrjxη τoυ Tοιc6τη,

ψετ 6' πd}"ι xε λ ιι1,, d1oυ μ ε βγ ε ι oτη ν Xg ιoτo δοιi λoυ
Πετρ(δη τo oπiτι τηg Mπ6τηg τoυ Toουx α}"6', €να
του Γαλι1γη, τα Mπιλ6't^aαγ"αι xλιδθει, πιiλι, ωg

τoυ Δημητqιιiδη Δημoτιx6 Θ6ατρo πoυ αναφd-

Qαμε στην αaχf.

-Aπdγαγτι απι1 τoυ Mftη, πdχι oτo Tqιι6δι τoυ
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'Aτoη,αρ1ξει η αqιoτεqη πλευρd τηg Στεφ, Δqα-

γof μη xατε βα[νονταg πdντα για τoν Αγιι6Qγη, με
τo oπkι τoυ Φετλr{, πoυ διετ6λεαε xαι αυτ6g

δ{μαq1og, τoυ Toιτoιμ(1oυ, μετdτoυ Kαo(δα διjo

oπ!ιτια xαι oτρ(βει η αQχη να ανεβε(g για τηγ

Mαλdμoυ. Η'Mαλdμου αντdμωνε την Mι1αηλ
Λoγfoυ xαι 6γωγε τηγ γoτιoανατoλιxη πλευρι1

τηg π6ληg με τo εμπoQιx6 xdντqo, την Zαφειρ<lxη

χαι τον Aγια-Mηνd.
Στην αρ1η τηg Mαλιiμoυ oε αυτ6

τo τριι6δι πiσω απ' τoν ξια-
Mηνιi,liταν τo γoυ μαQoπιiξαρο.
Aπ6 εδι6 αριατερι1, xατ6βαινε
να oυναντησεt τηγ Στεφ. Δρα-

γo{μη με τoυ Mπ6ρoυ τo oπkι'
(τη g Φαν{ g του Γoυργoυλιd,τoυ)
τoυ Toιxουρλrj, τoυ Αλdξανδqoυ
τoυ Mπ6ρoυ,τoυ Γιdννη τoυZ{,-

μoυ με τoγ φoιiρνo xαtτo oγoμα-
oτ6 τoυ φταξμ(τιxo,τoυ Kαρατd-
σιoυ, τoυ Toιiφη του Boγιατξrj
τoυ αυτoχινητιoτrj με το μαγαξ(
oτου Miλη πoυ παγτQεrjτηxε την

xαλoπρoα(ρετη Mαριγoιjλoυ τoυ

Φειντdντoη, τoυ Kαραματοoιj_
χη, τoυ Zι1ιoυ, τoυ Mdντη τoυ

Διαμαντdxoυ χαι του Toιxoυρ-
λη.
Συνd1εια ηταν μπαξ6δια, oημε- -:

qα πdρoδog που ενc6νειτην Mα-
λd,μoυ με τηγ xαινoιiργια Zα-

φειρdxη ) αxολoυθoιjoετoυ Πα-
παιωdγγoυ, του Σαxιι1ρη δυ6

στtkνα,τoυ Δ(δoυ dλλα δυo xαι
oταματιi oτρ(βoνταg για την
Στεφ, Δραγοιjμη. με τo oπ(τι του

Φρd,γxη, του Tξιουμ dνyν'α,ν'ατ

του Θωμ<i τoυ Mπιiδρα πoυ πιj-

θαγε απ6 xρυoπαγηματα σε γo-

αoxoμε(οτηg Koqυτodg oτoν Eλ-
ληνo-Aλβανιx6 π6λεμo.
o dτυ1οg Θωμι1g dφηoε xατ6"-

μoνη μ6αα oτην πε(να τηζ χατo_

χ(g τηγ γυνα(xα τoυ, την oλυ-

μπ[α του Tαοriλα, απ'τα Mπα-
τdν ια, ν ('α yηρα με τ6oοεQα παι_
διd, xαι €yxυo ατην Θωμαη' oi'

μερα xυq[α Θωμαri K. Σταματ(oυ πoυ δεν γνι6ρι-
οε πoτ6.τoν πατdρα τηg, αλλd πηρε το 6νoμιi του,

6ταν γεννriθηxε...
Koλλητd {ταν τoυ Tιioη τoυ Γxαραγlιofνη, τoυ

Πdτρου τoυ Aραμπατξη, τoυ Tαqπαντι6νη χαι
τoυ Διαμdντη τo οπ(τι με τα μπαξ6δια τoυ πoυ

πrjρε o δρ6μog για να ανο6ξει η αημερινrj Ζαφει-

ριixη xαι φτιioαμε oτoν ξιιiργη.

Ei.

gff,
#-*-&

Oλυμπiα Tαodλα - Mπι1δρα,
Aγ6ξαMπιlδρα
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€,..Φ
o γιiμogτoυ Zαφε(ρη Γxιiτoη χαιτηζ Bαoιλιxηg Toαρo{1α.

Koυ μπd'ρo g o Αλ6ξανδρog X"Mαλoiοη E.

-Η δεξιιi πλευριiτηg Mαλdμoυ, πoυ βγdξει oτην
Στεφdνoυ Δραγof μη, αρ1ζει απd την Mι1αrjλ
Λoγ(oυ χαι τηγ ε(oοδo τoυ 2oυ Δημoτιxori ο1o-
λε(oυ, με πqcilτo oπfulτoυ Σxoιiρτα του Mαν6λη

γωνιαx6, αxoλoυθε( τoυΖdχιoυ χαιτoυ Στq(γxη
απ6 6πoυ ανo(γεται η Kαqαμπατ(ιxη, με τoυ

Διαμι1ντη διjo oπ(τια φdτoα oτην Kαqαμπατdxη
xαι ιiλλα δrjo πoυ dβγαιναν μπqoοτι1 ν"αt ε(ryαν

φιiτoα oτην Mι1α{λ Λογ(oυ.
Δ(πλα απ6 τoυ Σxοιiρτα επ(τηg Mι1αrjλ Λoγiου,
rjταν τo πεταλωτrjριo τoυ Bdτoιoυ τoυ Bερoιι6τη
πoυ επιχoιγωγoιjoε με τo μεγdλo 1dνι πoυ ε(1ε

ε (ooδo oτην Kαταμ πατ6τιη'
Δ(πλα rjταν η αλιiνα τηg Kαραμπατdxη πoυ

6παιξαν απ6 π6ντε μ6χQι εixooι 1qoνι6ν τα παι-
διd τηg γειτoνιιig θυμd,ται με νooταλγ(α o Tιiαηg
Mπoυqδιiνog,' '''Eωg εxε( ατιo(syαμε τo ρυΘμιx6
oφιiριγμα τoυ Bιiτοιoυ πoυ αxoλoυθorjσε αχQι-

βιig τo μ(lπηψα τoυ σφυQιo6 π(ινιll oτo πdταλo

Tdν"-ταx, ταxcιτ6γ'. To 1dνι ηταν μεγdλo παι d-

φταγε μdχQι τoυ Στq(γxη τo oπkι, oτην Mαλd-
μoυ''.
Toυ Δημητρ6 του Mπλιdτxα, τoυ BαΙγαν(δη xαι
τoυ Mπαρoυξ{ επιxoιγωνoνof oαν μετoυ Θαγι1-
ση τoυ Kαρατoιc6λη στην Kαραμπατιixη.
Aπιjγαγτι πoυ orjμεgα ε(γαι του Mουραφετλ( τo

γωνιαx6 xαιoτ€yαζε τo χαφεγεδdxιτoυ Mπαμ(-

χα, την (μr,xρη βoυλrj) rjταν μπαξ6δια πoυ 6φτα-

ναν με1qι την Mαλιlμου.
Δ[πλα απ6 αυτ6 ηταν τoυ Πιτιiνιoυ, τηg Φιλιof-
σχoυζ, τoυ Αντιiγη τoυ Mπoυρδιiνoυ, τoυ Αλι1-

1{oυτoU Mπoυρδιiνoυ,τoυ Πιτοdρoυ xαιτo ooxd_
χι τoυ Mπιλιτξιdγχα με δ(πλα τo oιx6πεδο πoυ
αγ6ραoε o παπα-Pι1γναS γ"αL'6μιoε τo σπkι τoυ,

orjμερα Bενιξ6λου xαι Kατoαοrjνη γων(α.
Aπ6 την Kατοαoιiνη, ανo(γει τo ooxdγ'ι για τoυ
Θαναοorjλη, η αλι1να του Bαiγαν(δη xαι τo oπ6τι

τoυ, τoυ Toπαρλιlxoυ, τoυ Σιπητd,νoυ χαι του

ZιαψπCιxα, φι1τοα oτην Mαλ<iμoυ.
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Απdγαγτι απ6 τoυ παπα_ Pιlπα, oημεριν6

ζα1αqoπλαoτε(o''oNTEoN'' oτην Κατoαodνη,

ηταντo oπiτιτoυ Λιiξoυ τoυ Φετλli, τoυ Mανι6λη

τoυ Φετλ{, τoυ Aγτιiγη τoυ Φετλf , τoυ Mπιντερ-

λη xαιτελεiωνε μετoυ Tdooα,oτην Mαλιiμoυ πoυ

6βγαινε μdχQι την Δραγοιjμη oτα Kαοιδdιxα'
Σπ(τια πoυ επιχoινωγo{oαγτo dνα μετo ι1λλο,τα

νταβdνια {ταν ενωμ6να η βρ{oη oτoν μπα1τod
xoινη iια 6λουg xαι πoλλd, μoνoπατdxια που τα

6γωναγ με 6λoυ9 τoυE πιo xεντqιxoιig δρ6μoυ9'

Tα oπ(τια oτην μεριd, του Moυραφετλli ενιiνo-

γταγ με τα μπαξ6δια τηζ παρ6δου Mι1α{λ Λo-

γ[oυ xι 6φταναν μ61ριτου Bαqελd απdναντι' πQιγ

τα x6ψει o δρ6μο9.
Mια πoυ εiμαοτε οε αυτην τηγ γειτoνtd, (τc6ρα

Bενιξdλου.) πρdπει να ποriμε πιlgxdτω' απ{'-

ναγτι απ6 τoυ Δημητqιιiδη τo oπkt, εxε( πoυ

riταν τo Moυοε(o, υπf q1ε τo χιγηματοθdατρo
TΙTΑNΙA πoυ γνι6qισε τιζ πολιi μεγι1λεg δ6_

ξεE τηζ πρoπολεμιxrig Ndουoαg.
Δiπλα απ6 τo Kι6οxι xαι τα TΙTANΙΑ, υπηq1ε

6να μoνοπd τt πoυ xατ€βαξε oτoν δq6μo για την

Bεργιriτιπη. Tα TΙTΑNΙA ανεγdρθηoαν απ6

1ρrjματα πoυ 6oτειλαν oι Nαoυoα(oι πoυ δοrj-

λευαγ oτην Aμεριxη.
K<iηxαν, 6πωE xαι 6λη o1εδ6ν η Ndουoα τoν

Γενdρη τoυ L949.

Mετd, τo χtνηματοθ6ατρo ηταν οιx6πεδo xαι
αxoλoυθoιjαε η βfλατoυ Xριoτ6δoυλoυ Πετρ[-

δη, τoυ Mητoιoυ τoυ Πετρ(δη , τoυ Πdτρoυ τoυ

Πετq(δη, o μrjλog του Eυαγγελ(δη (οημερα

βενξινd,διπο Λαδd, ) xαι τελε(ωγαγ τα xτtoψα'

τα με τoυg δυo μιiλoυg τoυ MαγγαγdQη'
Απ6ναντι, αρ1η του μoνοπατιoιi γιατην Παγα-

γιωπoιjλα, {ταντo oππιπoυ 6μεναν oι εργd'τεg

πoυ δoιjλευαν στoγ oτoιiμπo χαι τoν μιiλo τoυ

Λ6γγoυ. Περνoιioαγ πιiγω απ6 τo πoτιiμι, απ'

την γ6φυqα τηg δ6oηg για να πdνε oτην δoυ-

λειd, τoυg.

Στoγ πλd,τανo ηταν o Φ6ροg, τo Δημoτιx6

Φυλd,xιo 6που ε ιoπρdττoνταν τα Διαπ6λια T6-

λη, φ6qοg για dτι dμπαινε xαι 6βγαινε απ6 την

π6λη xαι ''τ,o σπkιτoυ αμεQι?'ιd,γoυ''.

Πfoω απ6 τoν πλdταγo rjταν τoυ Ιωdνγoυ Πα-
o1dλη τo απ(τι xαι oι μπαξ6δε9. o Παo1ι1ληδεg

liταν υπειiθυνot για το δd,oog τoυ Kανdλη'
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-Η oημερινηΖαφειρCιxη ηταν μπαξ6διατIζ Mα-
λιiμoυ χαι τηζ παλιdg Ζαφειρ6ν'η xαι μετι1, το

1960.
Παρ'6λo πoυ ε(1αν μtατε( μεριxd σττπια, αφoιi

υπιiq1ε η 1ιiραξη τoυ δρ6μoυ απ6τr'1ν πoλεoδoμ(α

τηg Ndoυoαg. για αρxετd 1qdνια, πηγα(ναμε

βεγγ6ρεg oτα xαιγoιjρια oπ(τια, μdοα απ6 τιg

βατoινιdg χαι τα ταxουγιixια γ6μιξαν λdoπη"'
Mετd τo xdψιμο τηg π6ληg ι1λα fταν τdψα xαι
δεν εμπ6διξε τ6ποτα να 1αρα1θoιjν oι ν6oι δρ6-

μoι πoυ υπd,q1oυν oημεqα.
Kανε(g, dμωg δεν φρ6ντιοε, μι1oα oτα τ6αα μπα-

ξ6δια που 1τ(oτηχαγ, γα μεiνoυν μπρooτd, xrjποι

xαι π(oω τα oπ(τια. 'Ιoα- toα, αν γrjqευεg να

o To<iφηg Boγιατξηg με παρdα
στo "απd,γω xι6oxι''
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αφησειE χηπo μπQoστα στo σπιτι σoυ χαι να
1τ(οειg πιo μdoα, απαγoρε{oνταν αUστl1qd για
γα μηγ 1αλι1oει(!) η οιxοδoμιxli γραμμri του απd-

Qαντoυ xαι πανdo1ημου τοιμdγτOυ.μαζ.
Aπd το Tριιδδι τoυ Αγιι6ργη ανηφoQ(ξoυμε την
xεντρ ιNr1 αqτη ρ iα τη g πdλη g την oδ6 Zαφε ιQι1xη,

οημερινη X''Mαλof oη.
Απ ιjγαγτ ι απ q ι β ι6 g απ6 τη ν εν"ν"}νηo fu ηταν μπαξ d -

δια τoυ Xατξημαλοfοη, πoυ ι1,ρ1ιζαν απ' τoγ
Αγιc6ργη xαι τελε(ωγαν στην βdqεια πλευqιi μd-

χQι τηv Παναγιd χαt τo Λι1,πειo.
Eπ( τηg Ζαφεtρ(ιxη ηταν το σπ(τι τoυ, πoυ υπdq-

χει χαι οημερα. Αναφεq6μαστε, φυσιν"6', στoν
ιδριlτη του ποfπoυλου τoυ πρι6τoυ εγ Eλλdδι
oo ο ιαλ ι oτ ι z" ο f z' 6 μ μ α.τ o :. τ o υ Κο:t, στ αl,τ iι, o υ Xα -

τξη μαλof o1l, πoι! εi "€7τι1zε δrj μ αρ7ο ; τη ; Νdοι' -

ο'αg δυο φoQds z'αι υτοδd7'τll7"ε τo\' Εi.i,ηr,ιz"d
Στρατd τo 1972.
oι Nαoυοα(οι τογ rjξεραν Xατξηντdμνα απ6 την
δυνα μ ιπlj ;-ιι1r, α του την Nτ6 μινα πoυ ε (xε π6'ει oτo

1ατξηλ{xι ro1 fγινε Xατξοfδα.
Αxoλoυθοdoε το απiτιτου Γιdννη τoυ Mπqorjβα-
λη που ε(1ε απ6 γ"(ιτω 6yα μιxρd μπαxd,λιxo, oι
Mπουλιriταδoι (Θαναο'οfλη), του Γιdννη Toιi-

πoυ παντQεμ6νo με την Xρυoιlνθη τoυ Παλιd απ'
την Πoυλιdνα,τoυ Γιι6ργoυ Zαρν"dδα, τo μεγιiλο
διι6ρoφo τoυ ΠεριooQdτη, τηg Mαg(xαg το oπiτι
τηg δαοxdλαζ, γωγιαχd τoυ Mπαξεβιiνου (απ6,-

γαγτι απ6 τoυ Mπoυτdρη-ΔHΠoN) xαι ανo(γει
πdρoδοg με oυν61εια τηE Πανciγιωg, τo σπkι,
μετιi τoυ ΑγQη, d,λλo dνα οπ(τι τoυ Γx6ταη, του
Ζαγαp(ατoυ Mπoιiρα, πoλd xαλοντυμ6νoυ (τoι-
λημπri) πdντα με τo μπαστo{γι xαιτo xαβoυgιixι,
του Kεραμdρη, τoυ Mπoυqδιiνoυ τoυ Γιι6ργη
(Nι1τoιxα) τoυ Koυρλ(πη ν"αι με τo γωγιατι6 τoυ
Mπουτdρη ξαναβγα(νουψε oτην Zαφειριixη παλι.
Kολητι1 τoυ Aλιjxoυ Mιiρα πoυ ε(1ε μπρooτd
dνoιγμα oαν αλdγα χαt τoν μιxρ6 xαταqρdxτη
που o1ημdτιξε το νερ6 6ταν ιJπεφτε oτo μεγιiλο
ποτdμι μπροoτd οτου MπoυτdQη.
Στην dz.ρη τηg αλdναg οτην γων(α fταν ο ''πλd-

τανoζ του Mι6xιoυ''.6να απ6 τα oρ6οημα τηg

},{d,oυoαg, μετιi {ταν τoυ Mι6xιoυ του Δημtiτρη

γωνιαx6, 6πoυ ανo(γεται dλλo oτεγ6 με πρι6τo
δεξιι1 oπ(τι τoυ Θ6δωqoυ τoυ M<iρα .Συνd1εια
τoυ Tooυxαλιiτηg Mιlρωg πoυ υπ{ρ1ε xαιτρo16g
xαι φoιiqνoE για τα τooυγ"dλια πoυ ιJφτια1ναν,
dλλο του Toουxαλd πoυ ε(1ε xι1,ρα, τoυ Γυρoriοη

Ψ"+:

Mιαπαραμυθ6νιανrjφη.
o Γι1,μogτoυ Mι1dλη Ξανθ(δη χαιτηζ Mαρ(παg Mπιvτερλrj.
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τoυ Δημoσθdνη, τoυ Mελπξανrj του Γ6λη με τα

πoλλd λμπdλια πoυ ηταν, 6πω9 xαι oriμερα' πd-

γτα oινoπoιo( xαι διατηρofoαν xι1'βεg την Kαβα

Mελτξανη xαι ηταν τo τελευτα[ο oπ(τι στo στεγ6

αυτ6'
Απdγαντι liταν τηg Mαριγιig τoυ Παγταξη' του

Tαμπαxιd,ρη τoυ N(xoυ, τoυ Eμβαλωματη τoυ

ΓQηγ6Qη, τoυ Td,oη Eμβαλωματη, το γωνιαx6
oλ6πεδο τoυ Σαμαρd,(τηζ Φανofλαg τoυ Oιxo-

ν6μoυ)του Φαοorjλατoυ Γρηγ6ρη, του Διαμd'ντη

τoυ Γρηγ6ρη πoυ εi1ε xdρo γtα μεταφoριJg' τoυ

Θανdoη Zα1αριdδη xαι η α(θoυσατoυ χατηχη-

τιγ'o(: πoυ ηταν πρι6τα 6να xτ(oμα παλαι6 τoυ

Mυλωνd.
Axoλoυθof οε η εxxληo(ατoυ Προδρ6μου, o Mε_

γdλοg Πρ6δρομog, τo oπ(τι τoυ Tdνου χαι τo

Λd,ππειo. Γωγfα Λdππα xαι Πqοδρ6μoυ ηταν oι

Γxd,iαδεg xαι μετd μπαξ6δια"
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Aπ6γαγτι απ6 τον Πρ6δρoμo ηταν τηg Φλωρfxαg

τo σπiτι, μετd τoυ Παρ(oη πoυ ε(1αν απ6 xdτω

την Παναγiτσα, του Toιcilμη, τoυ Kαιpαλιdρr1τoυ

ric6ργoυ χαι τoU Kιiοτα, πατqιx6 τηg μητ6ρα9

τoυ γυν δημdρ1oυ Td,οoυ Kαραμπατξof , γωνια-
x6 Πqoδρ6 ψoυ ν'αιΖαφε ιqιlxη τoυ Mυλωνd με τo

οιδερdδιxο τoυ Γρηγ6Qη τoυ Kfqxα απ6 ν"dτω'

,ou fouργoυλιd,τoυ, του Πλαταq(δη, τoυ Kριiλη'

norqoγouιx6 τηg πεθερd,g μoυ τηζ Γx(τooυg Kρd'-

λη- Σαμαρ 6' xαι τoυ Φαοodλα, 6πoυ ε(1ε τoν

φοfρνo τoυ o Θriμιog o Bλd1og'

-Ξαναγυq(ζoυμε oτoν ξιι6Qγη χαι πα(qνoυμε

τα οπiτια με τηγ οειρd, απ6γαντι απ6 τoυ Xατζη-

μαλοιiοη, ανεβα(νoνταζ για τoν Aγια-Mηνd απ6

την δεξιd, πλευρd, τoυ δρ6μoυ.

Πρci:τo ηταν τo μπαπdλιxο τoυ Kαραμπ6λxoυ
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γωγ ια).ι6, o μf λoE τoυ Koυτοoυ φλιιiνoυ, xα ι σγo ι-

γε μια orjλτoα πoυ dβγαξε ατην Στεφ. Δραγoιiμη'
Exε( dμεναν ο Toιdxοg, τα αδιJλφια Παπαxι6oτα,
oε dγα πoλf μεγdλo σπkι, o Bαοdλαg τoυ Σιc6τη

τo oπkι με τoν φorjqνο τoυ xιiτω πoυ μετd τoν
πηρε o Kεμαλ(δηg,
Πιο πdγω απ6 τoγ φo6ρνo ηταν τηg Eλdνηg τoυ
Περooρι1τη, τoυ Mπαxιlλη, του Παρdoχη, τoυ

Kαοτανιι6τη, πoυ ηταν xραodδεg, μετι1τηg Φα-
νoιjλαg του Λημπινιιi με τo μεγι1λο α1oιiρι απ6
xdτω πoυ xρrjβoνταν dλoι oι xdτoιxoι τoυ μαχα-
λd.
Axoλoυθofoε τoυ Γιιiννη τoυ Παπαγιdννη που

μετd πηρε o Γεο_lργιdδηg.

o παππof gτηg Mπ6μπαg, ο Παπαγιdννηg, oπod-
δαoε δdoxαλοg οτην Kωνσται'τινof πoλη, δiδαξε

για λ(γo oτην'Eδεοσα χαι μετd dφυγε πd,λι για
την Πdλη 6πoυ τελε(ωσε φαQμαν'ευτιν'ηο1oλf .

Mdoα σε α,'υτ6 τo σπkι, επ( τηg Ζαφειρdν"η (η-

χιαγε τα φdρμαxα xαι λειτoυργorioε τo φαQμα-
xεio τoυ, d1oνταg xαι 6γα 1ι6ρο για πιo ooβαρ6g
πεqιπτc6oειg.

o Γιdννηg Παπαγιdννηg. τιμ{θηxε xαι απ6 τoν
Φαρμαxευτιx6 Σιjλλoγo γtα την πQoσφoρι1τoυ.
Συνι11εια εiναι τoυ Tι1oη τoυ Mc6πιoυ 6γα τερd-
oτιo oπ(τι με μπαxdλιxo απ6 xdτω,το πρι6τo τηg

oδori Zαφ ε ιριixη, με μεγι1λo γdν t ν'αιραxoxιiξα-
γo'
o Tιioηg ο Mι6xιog μαξ( με τoν αδελφ6 τoυ

Δημriτρη Mι6xιo rjταν 6μπoqoι oιxoδoμιxιilγ υλι-
τιrΙw xαt xραοιcilν xαι διατηρoιjoαγ xdβα oτην
Kαμdρα oτην Θεooαλoν(xη.
To oπ(τι τoυ Δημliτqη Mc6xιoυ rjταν oτην αυνd-

1εια. H μoνα1οx6ρη τoυ η Eυγεν(α παντqειiτηxε
τoγ Σ6λωγα Aγτωνιιiδη τoν γυναιxολ6γo πoυ
εixε την xλινιxrj Eυαγγελιoμ6g οτην B6ρoια, μη-
τι1ρα τoυ N(xoυ Aντωνιdδη
Κdτω απd αυτ6 τo oπkι oτεy6"oτηxε τo τα1υδρο-

με(ο με πρoιoτd,μεγo τoν ΣπoυριJλα, ψετ6'τo x6"-

ιi.l ι μo των T.T.T. (Tα1υ δρο με (ο, Tη λεφων ε (ο, Tη -

λεγqαφε[o).
Mετd τo oπkι τηg Kατfναζ γ"αL τoυ Δημtiτρη
Mc6xιoυ, tiταν τo oπfuι τoυ Θωμι1 Σαμαρι1 πoυ
6φxιαγαγ οαμdρια, τoυ Nιiνoυ, τoυ Tξ(γxα τoυ
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o Γρηγdρη'-( Kαo(δαg με την παρdα τoυ στoυ ''Ατση'' τo Kαφενεfo.

41



Ι,{ΙΑ0ΥΣTA

-** u, i't"''
{' ,.

::$"Ξ ',.,,;l
=Φ E 

''=

t 1."

Eπαμεινι6νδα Σιαq6νoυ, τo oπiτι με τoγ χηπo

μπQoστd,πoυ 6μενανη Mαρoιiλα γ"αLη Ζdνα,τo1J

Θωμd, χαι τoυ Xριοτ6δουλoυ τoυ Τοιι6μη με τoγ

μπαλωματli τoν Mηταo τoν Παπαδι1πουλο απd

γ'6^cω,τoυ Mι1d,λη χαι τoυ Γιι6ργη τoυ Γουqγoυ-

λιd,τoυ χαι τoυ Γρηγdρη τoυ XατξηδημητQη γω-
νιαx6 πoυ απ6 xdτω {ταν oι γxαξ6ξεg TdρΨη'

Kdτω απ6 τoυ Γoυργoυλιdτoυ τo oπ(τι rjταν τo

βιβλιοπωλεio τoυ Bρoιiτου. Πoλιj ωρα(ο βιβλιο-
πωλε(ο με γυd,λινεg βιτρ(νεg ν"αι6γιξιiλινα xιoυ-

π€yxια,6πωg ουνηθζoνταν ατα dλλα μαγαξιd'
o Bρoιiτοg oxοτι6θηxε τo L949 απ6 τoυg αντd'q-

τεζ στoγ εμφιiλιo, γιατ6 θεωρodγταγ ουνεργdτηg

τηg αoφd,λειαE πoυ xατ6διδε τoυζ αQιστεqοdg'

'''Hμoυνα 6ξω απ6 τo βιβλιοπωλε[o oτην αλd'να

xαι παξαμε, 6ταν πυqoβ6ληoαν τoν Bρoιiτo''

θυμι1ται o Πλdτων ο Mι6xιοg.''oι πυρoβολιαμo(

6απαααν την τξαμαρ[α xαι ο Βqοιiτog 6πεoε xd'-

τω. Εiδαμε ?lαιτιζ σφα|qεg xαι αυτoιig xτoυ xτυQ0'

β6ληααν 11αιτoν oxοτωμi.νo. Mια ειx6yα πoυ δεν

θα ξεyd'αω πoτi 'oπωE πoτ€ δεν θα ξεyd'αω την

βqαδιd' τoυ 1949 που xατ6βηχαν oι αντd'ρτεg xαι
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6λη η yειτoνιd' πd'νω απ6 εξηντα γυναιx6παιδα'
μαξεδτηxε oτην απoθηκη τoυ Λημπινιd. πoυ ηταν

μεγdλη.''
Mαξi μαg ηταν xαι η oιxoy6νεια Xωιlοιj xτoυ τo

απ[τιτoυg εfyε xαε[ xαι €μεναν εδι1ατηg Κατ|ναg

τoυ MιΙ'lxιoυ'με τoν δd.oxαλo, πατ€qα τoυ Αλ6-

xου,Σταιjρο Xων6.
Απ6 αεβαoμ6 oτoν Σταιiρo Xων6 τoν 6βαλαν να

xoιμηθεi μ6oα oε 6να ξεατ6 παyν[ πoυ αυτ69 τo

oν6μααε ''η ωqα[α Φd'τνη των αλ6yων'' 6ταν ξd'-

πλωoε να ξεxουραoτε|
'Hταν ημ6ρα Παqαoxευη. Ξαφνιxd' μπα|νει μi'oα
oτην απoθη xη o πατ 6 qαg τ oυ Γ ιc6 qyoυ τ ου Καoτ α'
νιcδτη }r,αι μαζ αναyy6λλει 6τι oι αyτd'ρτεg πηραν

το διx6 τoυ παιδ[ xαι τo'ν Td'xo του Καατανιιbτη'

Καλd. τ ov q ωτ d μ ε, πω g €y ιν ε αυτ 6, αφ oι3 τ α πα ιδ ιd'

ηταν xqυμμi.να;
''Nα' ηρθαν μ6αα xdπι xαλoντυμi.νoι oτρατιιbτεg,

με ρc6τηααν αν ε[μαι xαλd' xαι μoυ ε[παν πωg

6φιlyαν oι αντd.ρτεg ?tαι να φωνd.ξω τα παιδιd' yα

βyoυν T6τε εyω φcilναξα τα παιδιd' να xατ6βoυν

απ'τoν αμπατξιd', πoυ ε[yαν xαρxαλoυθε[, xατi-

oδd-ζ ξρα. Aναμνi1οτιzη Φιυτo^7ρα'φ(α pιπρoατd oτo oπ(τιτt1g

Λιoαβoιiδαg t'{oΙδη Eμβαλωματtj.
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oλη η oιxoγ6γεια Tooυxαλιi. Η φωτo oτdλθηxε απιj τoν Σταθιiιη τoυ Θωμι1
οτoν Mijτοo Tοoυxαλd oτην N. Y6ρxη

βηxαν }lαι αυτo[ τα πηQαν yιατl ηταν αντd.ρτεg ''

'..'..'oλoι αναστατωθηxαμε. Σε μια στιyμη, yυQi-

ξει o Λαλd'?loζ o Κααταyιιilτηζ xαι μoυ ψιθυQcει
στo αυτ[ yια να μηy αxοιjoει xαν€ναg, ''Πd'με να

βρoι1με τον αδαρφ6 μου πoυ τoν πηyαν οι αντd'ρ-
τεg; Mια xαι δυo xqυφd' xινoιiμε μiαα απ6 τoν
xεντριx6 δρ6μo μ6αα απ6 τα αποxα[δια χαι τα
yαλd.αματα να ιlldξoυμε (!) yια τον Td.κo, τ6oo

μυαλ6 ε[1αμε.
ΠρcΙlτη ατdoη ατo oιδερd'διxo να πd'qoυμε τQoυ-

xoυλd'δια αιδερiνια, μετd' ατoυ Παqd'o1η τo βι-
βλιοπωλε[ο να πd'ρoυμε π6νεg.yι .Πρoyωρo'ιjoα-

με yαξειjονταζ ωζ την πλατεiα τoυ Αyια-Mηνd.,
6λo oxoτωμ1νoυg xαι x6πεg απ6 6πλα xαι ξνα
xαμ€νo τζιπ.
oι αvτd ρτεζ τoυζ διxoιig τoυζ νεtlQo6g τoυg ε[7αν
πd.ρει'Φριxτ6g ειx6νεg.'oλα τα μαyαξιd. Qημαy-
μiνα xαι dyνωατεg φd'ταεg yυναιxrbv φ6ρτωναν
τ αoυ β d λ ια, λεη λατ c6ντ αζ τ α' μ €γρ ι v α α qy[α oυν ν α
xατεβαiνoυν yιjρω oτιg iντεxα oι ιδιoxτητεζ τoυζ
να τα oυμd'αoυν 6αα απ6μειναν.

Φτd oαμε μiyρι τoυ HλIα τoυ xαqαμελd. πoυ ηταν
xd'τω απ6 τoυ Κ6xoυ (αημεqα oπ[τιΑλ6xoυ Χω-
νoιi) να βρoι1με xαμιd' φoιjqλα xαι αρyd μετd' τo

μεαημ6ριyυρ|oαμε oτoυΛυμπινιd' xαι φdyαμε τo

ξιiλo τηg ζωig μαg yια τo oxαoιαρyεlo.
Χαλd.λι 6μωE yιατ[ ζηoαμε μια απd'νια εμπειρ[α

ξωηg. Εxεiνο τo βρd'δυ xοιμηθηxαμε 6λοι ατηg

γιαyιd'g τηg Σωτηqr6g, αx6μα 2tαι oι oιxoy{νειεE
Αυξ6ντη πoυ νofxιαξαν ατηg Κατ[ναg τηg MrΙιxι-
yαζ''.

-Δ(πλα απd τoγ Aγια-Mην6' ηταν ο αυλ6γυρo9
των o1oλε(ωγ χαι ψετ6' ηταν τα oπ(τια τωγ Γιoxα-
λα(ων, τoυ Γιι6ργη, τoυ Bαγγdλη, του Γιιiννη τoυ
Bαο[λη χαιτoυ Σεφερτξli που 6φτανε μd1ρι απι1-
γω με μπαξdδια oτην Ζαφειqιixη. Απ6ναντι, για
να ξαναβγoιi με ατoν Αγ ια-Mηνd ηταγ τoυ Kαρα-
τοιcδλη, τoυ TοαλπorjQη, τoυ Θ6δωqη του Nτα-

γxαλιixoυ γ"αι τεχε(ωνε με δυo oπ(τια τoυ Xα-
τξηγγιανdxη το ιJνα γωνιαx6 επkηg Ζαφειp6xη.
ΠQοζ την μεριιi τηζ σημεQινrjg πλατε(αg fταν τα
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Στο τooυxαλd,διxo. Στιiθηg Tooυxαλdg, Φαvοrjλα Tooυxαλα'

Kα(τη Δελη1ρηoτoυ, Aρτε μιg'Ηλxoυ

σττkLατoυ Στ6Qγιoυ χαι τoυ ΔημητQηxoυ Ζηση'

μdνoυ, δυo τoυ Πdπα, τoυ Bαταγτξη (ξγελι1-
xη),τoυ Zαφε(qη χαιτηζ Mαριγοιiλoυgτoυ ΓoυQ-

γουλιdτoυ, (οημερα Eθνιxli Tqdπεξα) πoυ εi1αν

ε(oοδo αΙι6 τo oτεγ6 τoυ M6oxoυ Aυτ6 ιiρ1ιξε

απ6την Ζαφειρ6ν'ημετα οπ(τιατoυ Θoδι6οη xαι

Bαoiλη M6oxου, τoυ Γιc6ργoυ M6oxoυ, τoυ Mα-

νιiλη xαι πιiλι Γιc6ργoυ Mdoxoυ 6πoυ ανοfγo-

νταν μεγd,λεg αυλdg με μπαξ6δια χαι ηταν οι

ε(ooδoι τωγ oπιτιι6ν, πρoτoιi ανo(ξει η πλατε(α

Δ(πλα απ'τo γωνιαx6 τoυ Xατξηγιαννd'xη ηταν

τoυ Παπαxι6τα, τoυ Πε1λιβιiνoυ, dνo ιγ ε τo oτεν6

τoυ Mdoxoυ, συν61ειαrjταντoυ Tρ6μπαxα, d'λλo

τoυ Πd,πα, τoυ Koλτod,xη του Γιιfργου χαι τoυ

Kιiloτα δ(πλα oε 6να <iνoιγμα οαν πι1ρoδo αδι6-

ξoδη, oυνιJ1εια του Φωxfωγα τoυ Πε1λιβd'νoυ'

τoυ Ζ6γoυ, τoυ Λιdoυ xαι τερd'oτιο γαlνιαx6 τoυ

Σεφεqτξ{ που ξεxινoιioε 6πω9 αναφ6ρθηxε απ6

xdτω xαι τι6πητιε γtα να γ(νει η oημερινη oδ69

Θεoφλου xαι μ6qοg τηg πλατε[αg'

Aπ6γαγτι απ6 του Xατξηγαννι1xη oτoν Aγια-
Mηνd ηταν τα Xατξηδημητρdixα' τα οπofα ε-

βγαιναν μdχQιτoν μεγdλo Πρ6δqoμo xαταλαμ-
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βd,νoνταg 6λη την δεξιd.πλευQιiτηg K6παEη πoυ

oδηγoιioε oτo Λdππειo.
Η K6xαρη ηταν oτεν6g δq6μog, 6πωg xαι oι

πεQισσ6τεQoι στηγ Nd,oυoα, oι αστQιχι6g των

αππιιiγ ηταν o1εδ6ν ενωμdνεg xαι 6ταγ περνoιi-

σεζ με βρoxη γιν6ooυν λofτoα
oι Xατξηδημητqα(οι tiταν. o Xρυoιlφηg, o Θεo-

δ6οηg o Nιxoλd,xηg η Λoυζα .

Aπ6ναντι επ( τηg K6xαρη δ(πλα απ6 τoν Mιxρ6
Πq6δqoμo, πριiτo ηταν τo oπ(τι τoυ Mαqxoμπ(-

τση τoυ Φ fλιππα, μετd, τoυ Tοαqνoιi1α, του Σταιi -

Qη τoυ Γιαγxoιiλα, τo <iνoιγμα για τηζ Xqυooιi-

λoυg τoυ Pοιiooυ, τoυ ΓoιjγαQη, στην oτροφη τα

Λαπαβιτo6ixα. Eδιil oυνι11εια τηg Mαρ(γιαζ τoυ

Xqf oτoυ, μια απoθηxη ξυλεiαg, τoυ Nιx6λα τoυ

Xαqoιiλη τoυ Περιxλri Xαρoιiλη, τoυ Aντι6νη

Xαρoιiλη, τoυ Αντι6νη του Πε ρδ ιxdρη, τoυ Γιι6ρ-

γη 'ou 
Aλντιixου, τoυ Γιd,ννη τoυ Koυxoιjλα

πατριx6 τoυ γνωστ6τατου γιατρoιi Γιι6ργoυ

Koυxοrjλα με τo μαγαζ( απ6 xd,τω που εiyε τιg

περ(φημεg βαφ6s για xd,νουρεζ, τoυ Δημοoθdνη

τoυ Koυxorjλα xαιτoυ Kωατdxη Kουxoιiλα' xαι
πdμε για τ' Αλιiνια.
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-Eπ( τηg Zαφειρ6ν'η, ψετ6"τo dνoιγμα τηg K6xα-

ρη, αxoλoυ θo{oαγ τoυ Xατξηγρηγoρ ιιiδη, τα Mπι-
λα(ιxα, τoυ Δημrjτρη Mπilη με μεγdλo μπαxdλι-
y"o απ6 x(ιτω xατ του Διαμαντη Mπλη, μετ61ων
χαι τoυ εργoοταo(ου Mπ6λη- Tο(τoη, του Κων-
οταγτ(γου Δανδdνη γωνιαπd χαι τOυ Γιι6qγoυ
Δανδdνη, τoυ Kc6oτα τoυ Λυo(μα1oυ δυo απkru
με φιiτoα επ(τηgL7ηg()xτωβρ(oυ χαι τηE K6xα-

Qη πoυ xoλλofαε οτoυ Xατξηγρηγoριdδη xαι
dxλειγε ιjται τo "τρ(γωνο τoυ Nταντι1,νη"

Mπρoοτd oτoυ Nταντιiνη ανo(γoνταν η πλατε(α
τηζ oMoNoΙAΣ τoυ Zαφε[qη τoυ
Γουργουλιdτoυ.
Exε( ηταν τoυ Παπαxι6τα xαι του Κιi;οτα τηg

N(xεναg. Koλλητd oτου Παπαxι6τα t1ταντου Πλια-
τoo(xα με dνα αz"dμα απo την π(οω μεριd του

Πλιατoοixα, zoλλητd, οτηg N(xεναζ πoυ ουν6-

ρευε πdλι απ6 π(oοl (17ηs oxτωβρ(oυ )με του

Σεφερτξη παιτoυ Koγτοτodλιoυ Αυτιi oτην αγxα-
λιd τoυg xρατo{oαν τo χαφεγε(o oMoNoΙΑ

pιαξι μετο απkιτoυ Zαφεiρητoυ Γoυργoυλιι1τoυ
χαι τηζ γυνα(xαg τoυ τηζ Σμαqαγδoιiλαg τoυ

Λυo(μα1oυ, πoυ o[γoυρα εxε( στoν oυQαν6 που

βρioxεται θα ε(γαι δ(πλα αε Αγfουg. 'Hταν η
πQoσωπoπo(ηαη τηg ανΘqι6πιγηζ xαλοofνηg. η

Σ μαqαγδof λα Γoυργoυλιdτoυ.
Koλλητd, πλατε(α 0μ6νoιαg xαι Ζαφειρdxη

{ταν του Mπ[λα χαι τoυ Xατξηνι6τα. Exε ( ιiνoιγε
χαι τo oτεγ6 με τα Bαρβερ6Ιxα, οιxoγdνεια ι|.rαλ-

τdδωγ xαι xαρεxλοπoιι6ν, τoυ Mπ6ρooυ, τα Aρ-
ν6'ιxα,π('ντε oπ(τια μαξ( με τoυ Θωμd Αρνrj τoυ

Δημαρ1ου χαιτου Φiλιππατoυ Aρνti τoυ φαQμα-
),ιoπoιof, πoυ τελε(ωγε στoυ Πετq6δη τo oπkιτo
οπo(o ε(1ε την ε(ooδo τoυ στoγ δg6μo του
Δημαρ1ε(oυ, τηγ B. Γεωργ(oυ (Σβι6λου). Toυ
Koυιμτξrj δυo oπ(τια πoλrj 6μoρφα,εμπ6ρoυ με-
ταξιc6ν, τoυ Γqηγ6ρη To[τοη- Poιixαλη, τωγ α_

δελφι6ν Λαφdρα, τoυ Σταγ(oη χαι τoυ Kriρταη
(τα οημεgινd γωνιαxd oπkια Kαqαμπdλχoυ χαι
Λυαιμd1oυ).
Η Δημαρ1iαg,απ6 εδιil xαι π6ρα rjταν ψπαμo€-

ffi'

ffi.

.ii],ι '' .ξjΞΞii;lΞiffi.;ii4ii=;;,ij7
or'γ.. M,irr'oυ. Η ντofντoυ, o Αναoτdoηg, η Σωτr]ρω, Ευγεν[α, Γιιilργog, Γιdννηg, Παρμεν(ων,

Tιiληg, Tdληg, Eλdνη Σηπητd.νου, Bof δαMαγγανdρη
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Priνα Τo[τοη. Mriτυα To[τoη.

δια τoυ Xατξηγιαννd,xη xαι η εiooδog τoυ Δη-

μαρ1ε(oυ {ταν απ6 τηγ σημεQινrj Σβιiλoυ.
Απ6ναγτι απ6 του Kιiρτoη, rjταν τo oπ(τι τoυ

oιxoν6μου, τ6ooερα μεγdλα oπkια με ωρα(ο

τιηπo,τoυ Aντι6νη, τoυ Θωμd,, τoυ Φ(λιππα χαι
τoυ Παγτελrj πoυ πιd,γαγε φdτοα ν"αιτην Ζα-

φειρι1xη. Αxoλoυθofoε τoυ Γεωργιι1,δη xαι
τoυ Aγγελdχη, η σημεQινrj εμπoριx{ τριiπεξα,
('ν α ετιπ}"ηγ"τιx 6 αρ1oντ ιν"6, πoυ τα αποx αiδ ια
τoυ φ<iνταξαγ για πολλιi 1ρdνια ατη μ6oη τηg

αγoρd,g με τo μανι1,βιxo τoυ Ανανιι1,δη oτα

oxαλιd τηg ειο6δoυ, δ(πλα τo περ(φημo υφα-

oματιiδιxο των Moυρdτoγλου - Ψωμιdδη με
την πdντα αειx[νητη Aγγoιjλα να γλιoτρdει σαγ

16λι ανι1μεoα απ6 τατ6πιαγια γα τoυg εξυπη-

ρετηoει 6λoυg xαι μετιi το oνoμαστd μπαxdλιxo
των Σαμαριiδων απ'την Aγια - Tριιiδα με τoν

xαλriτερo μπdτoιο, xCιτω απ6 τα Bαλταδωραii-
γ"αγ"αLτo ξενoδo1ε(o τηg ''Θειαg Δoξ(αg'' τoυ

Bαλταδι6ρoυ "Η Σμrjqνη". ΑxoλoυΘofoε τoυ
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Toυρπ6λη, oη μεριν{ Δη μoτιxη Bιβλιoθηxη.
Συνd1εια ηταν τo ωραι6τατο νεoxλαοιx6 του

πιiξη με τo ωρολoγoπoιε(o xαι ε[δη xυνηγιο{
xαι Qαρdματoζ τoυ Γιι1ννη Παπαγιdννη, τα
Koλτoαxαiiγ"α τlαL τo Xdνι τoυ Mπdτξιoυ
(Kαqdτξια) 6που dρ1ιξαν τα Kαμμ6να. Απ6-
ναγτt του K6xoυ χαι τoυ Koλτoι1νη μεγιiλη
''σφηνα''. Λoξι1{ταν τoυ Γρ6ξιoυ τo Ξεγοδo-
yε(o ν"αι μια orjλτoα 6βγαξε πQοζ την oημεqινη
πλατε(α Kαρατιiαιoυ. Koλλητd οτoυ Γρdξιου

ηταν τoυ Mπαντη, τα Παπαφιλιπαiixα, με το

πεταλoυqγε(o τoυ Σαριiτoη. Αxoλoυθoιjοε τo

Ξενoδo1ε(o τoυ Παπαφiλιππα τo ''Eθγιx6ν" χαι
τoυ BαΙναγfδη (MπαΙνιdνoυ) τα oλιiμπια.
Συνd1εια o ΠαρdδεισoE χαφενε(o xαι χιγημα_

τoγqdφοg των Aφων Αγoραoτοrj τα Mπαμπα-
τoαiixα, τo αQχoγτιγ"6 τoυ K6xxινoυ χαt τα

μπαξ6δια, oη μεqιν{ Θεoφiloυ.
Η oδ6gZαφειρdxη αγxdλιαξε xαι 6λo τo

εμπoριx6 x6ντρo τηε π6ληg.

.+r



NΙAqaTA

j

"θ,t
=ξ

E
Ξ

#=*:= 

=l#ffi€
ffitu

Mπρooτcl oτην oMoNoΙΑ. Απo αριοτερι1 προg τα δεξιιi, xαθr]μιενoι: Mαριγοrjλoυ
Γουργoυλιd,τoυ,Zαφε(ρηgΓoυρ.1oυλιd,τog,Σμαραγδrj Γουρ^1oυλιd,τoυ'Oρθιoι: Φ(λιππog

Γoυργoυλιdτog, Στιiυρog Γoυρ^1oυλιι1,τog, Eυθυtr-ιof )"α Γoυργoυλιd'τoυ

Αρ1ξομταζ απ6 τηγ ε7.7'λησ(α τoυ Αι Γιιilργη,
πεQγofσε στoν αQιστo7.Qατι7'6 Αγιd Mηι,d z"αι
dρι1νε " παραxλdδια" στoν πρ6δρoμο τοl,
Mεγιlλο, τoν Mιxριi χαL στηγ Παναγιιi.
Ι{ ενoρiα του Αγ(oυ Mηνι1 dφτανε μd1ρι τα
πQoσφυγιχd πι1,γω απd τo τξαμ(.
''Ζaiτοα β(νι αφ6ντη" φc6ναξε β}'dyιν'α απ6 τηγ
εξιiπoρτα o αεrμγηστoζ παπα Σαqι1τοηg την

μdνα μoυ, τ6τε cτtg xαλ6g μ6Qεζ πoυ o παπαg
τηg ενoq(αE μαE {ξεaε 6λoυ9 με τα μιxρd μαg
oν6ματα.

(Aπιi τo βιβλio τηE Λευχ{E Σαμαqιi
''oι παλιο( μαγα}"6δεE τηg Ι{ιioυοαE'')

Η Eλdνη Αγγελιixη με την x6ρη τηg
Kατ(γα xαι τα εγγ6νια τηg
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Tc παλι6 μαq oπ[τι

To xd,θε παλι6 με συγχιγε(, αγγ(ξει την xαqδιd,

μoυ, αγαπτεgι6νειτην φανταο(α μoυ, με μεταφd-

Qει σε ιiλλεg επoγ64.
Πεqπατι6νταE σε παλι6g γειτoνι6g, o? αυτ6g τιg

ελd,1ιοτεg πoυ απoμε(γαγε xαι βλ6πoνταg απ[τια

αρ1οντιxιi εγxαταλε ιμμdνα, οτιJxo μα ι, απ ιjγαγτι

τα xoιτιlξω xαλd xαι oυγxινoriμαι μπQoE στo

1d,ριoμα πoυ ι11oυν να μιλoιiν ο? αυτoιig πoυ

μπoρoιiν γα τα αxoιjαουν. Aτdλειωτεg ιοτoρ(εg

γqdφτηxαν μι1οα oτoυg τo(1oυg αυτι6γ τωγ σπt-

τιcilγ που μ6νo η ζωrj ε(ναι ιxαν( να φτιdξει.
i\}"λεg μαθειiτηxαν χαι ιiλλεg θdφτηxαν. T6τε,

μ6νo τα παλd, rjθελαν να τα μαθαfνει o x6ομog, τα

ν"αν"6' ψoι3γxα, xλε ιδooτ6μιαoμα'
Περνιiνταg απ6 την πoυλιdνα,πr7gγα μηγ στα-

ματrjoειg να oηxc6oειE τo xεφdλι σoυ χαι γα
θαυμdοειg τo αQχoγτιγ"6τoυ Mατθα(oυ. Ξεxιγι6
απ6 αυτ6 γιατf oι Mπαμπατοα(oι ε(1αν νoυνοtig

τoυg Mατθα(oυδoιg. Exε(να τα 1ρdνια δεν ξoυqi
ξονταν otjτε xαι για τα xoυμπαqιd τoυg. Aγρα-

φog ν6μog, Mατθα(οg θα βdπτιξε Mπαμπατo6-
πoυλo.
Θα ηθελα πιiρα πoλιj γα μπω μdαα ο? αυτ6 τo

σπ(τι, να δω τα οαλ6νια, τα ανc6γεια, τιg xαλdg τιg

xdμαρεg χαι γα πλι1οω οτο μυαλd μoυ την dλη

πQoετoιμαo(α για την βd,πτιοη τoυ μπαμπd μoυ
γα μπω στo μαγειQι6, ν? αxoιjoω τo φαγ( να
xαρπαρ(ξει να xατdβω oτα πλυoταqιd,, να δω τα

μπoυQγιασμdνα 16qια που 6πλυναν τα ρorj1α, τη

μυρωδιιi τoυ σαπoυνιoιi, να μπω στo μιiλo xαι
αxoιiγoνταg τα νερd τηg Aριiπιτοαg που τρd1ουν

να βλ6πω που γ(νεται αλειiρι τo oιτd,ρι, μdγα
δημιoιiqγημα ?o dρτog ημιiν o επιoιioιog?.
Axριβι6g οτην Πoυλιd,να oτo τριι6δι, τo αQχoγτι-

γ"6τoυ Moιiγγρη. Φαντdξoμαι π6oοι γdμoι οτd-

Qιωσαν π6oα παιδιd γεννrjΘηxαν π6οoι απ6 εγ"ε(

ξεπρoβοδ{θηxαν. Πιo xdτω oτα Mπατdνια o

μιiλog του Md,xη. Kαι πoιoE δεν 1τ{πηο'ε τηγ

π6ρτα την xαρdνια για να αγορdoει xουλιdoια
(τα1(νι), απ6 την πdντα πρ6θυμη xυρ[α Kλημε-
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Tηg EυΘυμ(αg MπαμΙιdτση ' Tξεqεφoυ

γτινη'
Δiπλα τo 4o Δημoτιxη o1ολε(o, το οπiτι τoυ

Mανωλoιjoη χαι πoιo xdτωτo γεoxλαoοιx6 τoυ

Xατζηπαρι1o1η. Σπ(τια με παραΘrjQια, με μπαλ_
x6νια, με ταρι1,ταεg, με μπαξdδεg, με {λιο, βε Ψωζ,

με αdqα, με αQχoντιιi, με τα 6λα τουg.

Αν με qωτηoετε 6μωg για τo διx6 μαg oπ[τι

oημαδεdτηχε στηγ ιpυ1( μoυ.
Πdντα μπα(νoνταg οτo oτεγ6 6γoιωθα αoφd,-

λεια, ηταντ o ooγ"dxιμαg, τα Mπαμπατα(ιxα (6τoι

τ6λεγαν) Στο τdρμα τoυ δg6μoυ το oπ(τι μαg,

πελι6ριo, παλι6 μεταξουργε(o, με ανc6γεια , με
ν"ατιly εtα, παραx ιiλια, xoυξ6ν ε g πd,νω-xιlτω, με

με πd,μαqεg 1ειμωνιιiτιτιεg,ν'αΧ6.9 με τζdxια. Mη
οαg περνdει απ6 τo μυαλ6 πωζ πεQιγQdφω xανd-
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γαγ πιjQγo. ?Kαραβιiν Σαqιiι? τ6λεγαν 6λoι xαι
η 6aμη η μιiνα μoυ αυν61εια με την xoυραodνη
αναxατωμdνη ηταν, για γα xλεiνειτιgτρriπεg απ?
τα φoυσχωμdνα ντουβdρια πoυ με τo παQαμιxρ6
6πεφταν xαι απ6 πdγω παodλειμμα με πρdοινη

μπoγιd απ6 τoγ Koυxoιjλα xdΘετ6oo'
Στη γιoρτli τoυ μπαμπι1 μoυ τα? Aγια-Αναστα-

obυ 22 Ιανoυαρ(oυ, ιp6φοg xριiο, ξαφνιπd πd_

φτει €να τραν6 xoμμdτι ντoυβdρι oτo παλ6 τo
oαλ6νι, πoυ μ6λιg την πQoηγoriμενη μ6ρα {μα-
oταγ 6λοι 1αqoriμενoι,γtατ(o μπαμπιig μoυ μετ<i
απ6 1q6νια παραxλrjoειg τηg μdναζ βoυ, αγ6ρα-
oε πεντdφωτo. Αoτραφτε τo oαλιiγι με το ξιλ(τo
ν"αΧ6, τo δαμdoxo τo τQαπεξομιiντηλo, αλλd τo
ντεx6ρ το 1αλνoιioε η τρriπα xαι η μιiνα μου δεν
πρoλιiβαινε να xdγει τ(ποτα, παρd μ6νo να δoυ-
λ6ψει τo μυαλ6 τηg. Oι γυνα(xεg απ? την εν"x}ιη-

o(α rjταν rjδη μ6οα οτo oτεγ6. Για π6τε xdqφωoε
dνα xαqφf πdνω απ6 την τριiπα xαι πρdμαoε τo
τιαχ6παΜ6τoυ μπαμπιi μoυ, χαι εντoλη oε 6λoυg
?μην πειριiξει xαν6ναg τo παλτ6 γιατ( θα oαg

ξεox(oω? Yπιixoυoι 6λoι μαg'
Tα? Aγια-Aνιlργυqο[ πι1λι, Lη Ιουλ(oυ στη γιoQ-

τrj τoυ αδελφoιi μου, πιιiνει μια xαλoxαιqινr{

μπ6ρα, τo oπΓπιγεμιiτo x6ομo, να oτdξει o? ?λεg

τιg μεριdg. Aμdoωg επιoτρατεfτηχαν 6λα τα τα-
ιpιι1 oι xατoαρ6λεg, oι xουπdγεζ, oι γαλατι6ρε9
μ6χQι τLαL"cα γιαμιixια βγηxαν οτη φ6qα για να
oιiοoυν την xατd,oταoη.
Tα μαλλιd μαg απ? τo χoμμωτliριo, μoιjαxεμα

αxoυλγoιjoαγ απ? τη λαx. oι γυνα(xεg πliγαν με
τιg xαρ6xλεE τoυE οε μdqοg πoυ δεγ βρd1oνταν
xαι 6λα rjταν φυoιxιi. Αqxετ6 γdλιo βdβαια γιατ(
δεν υπηg1ε πq6βλημα.
Mπροατιi oτo oπkιη αυλη, oτη μdoη 6να αγι6γι

ανoιμ6, πρι6ταπερνoιjoε απ? 6λατα1αλ6δια (με
oυμπαθdτε) τoυ μ1αλ6' xαι rjοτερα πliγαινε oτα
επ6μενα. Aπo1ετευτιγ'6 A|. A!. Aριατεριiτo πλυ-
oταρι6. ΚιiΘε Δευτ6qα πoυ 6βαξε xαζιiνι για
πλrjοιμο η μιiνα μoυ ντουμιiνιαξε η x<fπνα την
xαλrj την xd,μαρη τηg Kατiναg τα Π(πιναs, πoυ
δεν την xαxoφα(νoνταν γιατ( χαι τo διx6 τηg τo

παξtlνι τι6πνιξε τo oπkι τηg. 'oλα xαλd,. To ξd-

βγαλμα των qoιi1ωγστo πoυστιiβι xαι π6yταxα-
μι<1xd,λτoα rj xανdνα μυξομd,ντηλo 1dνoνταν xαι
τo ειpα1νιiμε oτo μπαξ6τηg θειαgτηg Kρoυατdλ-
λωζ.

Xαρd, θεoιi τη μdρα που dπαιγαν τον φoιiρνo για
το ιpω μf . Παναx6τε g, μπλε παρ6 τραπεξo μd,ντηλα
υφαντ6 ξιiλινα φτυιiρια γtα τo φoriqνιoμα xαι η
παρτd,λω η πdνα μαυριομ6νη 6ρθια δ(πλα οτο

μπαξεδιixι που εi1ε αγιd,oμα, μαxεδoνrjoι, ντ6"
λιεg για τoυg πεθαμι1νoυg, xρoυμμυδorjλια 6λα
αναxατωμdνα, 6λα 1qειαξιiμενα χαι ιiλα δ(πλα
6πωg xαι ο απdπατog.
Aπdγαγτι απ6τo σπkι, με την εξωτεριxrj ξriλινη

παμπdλαια oxd}uα,oxεπαoμιfνη με μια λαμαρ(να

για γα μην βρd1εται, δ(πλα η μεγιiλη π6ρτα που
παρ? 6λα πoυ ε(1ε o[δηqo απ6 π(oω δεν την
xλεiναμε ποτd παριi βιiζαμε μια ι1δεια dρθια
xλof βα τη νιiμα xαι rjπγo ελαφρri. Tα παραθιi-

ρια 1ωqfg xανdτια με μπλε x6λλεg 1ι1ρτινεg oτην
xαλrj την xιi μαρη 6'ιντ ε γ'αι oτη ν xq ε β ατoxd μαqη
τα ντουβιiρια ξεφλιoμdνα φα(νoνταν απ? 6ξoυ
οι μπoυλoυμ6δεg παι 6λo αυτ6 τo oxηνιx6 πoυ
δrjoxoλα θα μπoρorjσε γα oυλλdβει χαι o πoιo
ευφd,νταoo g oxηνoθ dτη E αγτ ιπQοoc6πευ ε τηγ με 

_

τεμφυλιαxrj πεq(oδο τηg Ndoυoαg. Αν ιi1ι 6λα τα
πεQισσ6τεQ α oπkια dτoι ηταν.

To διαφoqετιx6 6μω9 αε xι1θε σπkι, ε(ναι oι
διαφoρετιxo( τoυ ιiνθρωπoι.

o ν6νη9 μoυ o Γιαννι1xηg με τηγ ηρεμ[α τoυ
χαι την γλυxriτητα τoυ χαι '('γoτα oιiντqοφo τη

Mητoα τη Δημoriληγα μια γυνα(xα με δυνατli
πρooωπιx6τητα, αQχoγτιιi xαι επιβoλη, xdιναγε
τdooερα xορ(τoια, διio αγ6ρια xαι dγα πoυ π6θα-
νε οtjγoλo επτ6',τilιεdωg διαφoρετιx6 τo 6γα απ6
τo ιiλλo, 6πωg 6λα τα αδdλφια, αλλι1, πολtj αγαπη-

μdνα. Π6θαιγε o 6ναE για τoγ dλλo παι 6ταγ
τιdπoια ι1o1η μα 1q6ν ια 1ρ ε ιdoτη xαν πρooταο(α
oι αδελφ6g, γtiριoαν 6λε9 ατo oπ(τι 1ωρig δεrjτε-

ρη xoυβ6ντα. M6νο η 7\ννα η μιxq6τερη xαλοπαν-
τρειiτηxε oτη Σαλoν(xη xαι oτliqιξε παι αυτri απ6

μαxριι1 τα αδ6λφιατηE. o Bαoιλd,xηg, χoμμoυγι-
oτηg, τo oπkt ψαgαρ1ηγ ε (o τoυ EΛΑΣ, 6λo ι ατoν
αγιiνα.
Aυτdg οι ιοτoρ(εE 6μω9 θ6λαν x6τoια. Kd,πoια

oτιγμη τo oπkι ερημωoε, αxogπιoτriχαμε στoυE

τdαoεριg αν6μoυ9, ι1λλoι φυλαxrj xαι ι1λλoι εξo-

Q(α.
'Eμεινε τo oπkι μ6νο, μ6νo xαι απρoατdτευτo.

Διdταξαν να xαγε(. Γιατ( να τιαγε(; Tdλμηοε να
πει 6να9 απλ6g ι1νθρωπog xαι ιjτoι oε xdΘετιdψα-

ρη oε xιiθε παραx6λι βqdΘηxαν oιxογ6νειεgαπ6
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NΙΑqΥΣTA

τα γ{Qω χωQιd, oι πυQoπαθε(ζ,xαL 6ταν γυρ(oα-
με απ6 τη Σαλoνfxη τ6λει τoυ 1950 να ξαναρ1(-
σoυμε τη ξωη μαζ στo oπfτι μαg βρrjxαμε dναν
γταμπαχαγι1! Η Aγdρω με τη μd,να τηg τη Θειdταα
τη Στεργιιiγoυ στηγ πdρα την απdγω την xαλ{ τη
xd,μαρη, Η P{να η βλι11α xαι o Mfταog γεoπαγ-
τρεμι1νoι, με τo Στεργιιlxο 1ρoνιd,Qιχo στo παQα-
x6χι απ'6ναντ, γιoμd,τo βελ6ντξεE απ? 6λα τα

1qι6ματα. oι Nαπoυλα(oυδoι oτην xdτω τηγ χει-
μωνιdτιxη την xιlμαρη. Στην ι1λλη τη 1ειμωνιdτι-
χη τηγ πoιo παλιι1οι KαραΤοxoυδoι xαι απdγαγτι
oι Π(ττoυδoι, oυ Mπdρμπαg ου Xqrjoτog, oυ

Γdxιαg η Λημπoιioια. Ktlθε xιlμαqη xαι ιατορ(α,
xdθε εξι6πoQτα χαι απ6 μια xoυπdγα λαμαρινι6-
νια για πλιioιμo.
Η γιαγιι1 μoυ η M(τoα η Mπαμπι1τσαιγα πoυ

δεν ο{xωνε μιiγα οτo oπαθ( τηζ, γταμπλc6θηxε,
ιiρ1ιoε να1τυπd,ειτο μπαoτotiνι oτo πtiτωμα, πoυ
rjταν γεμιiτo φυριiδεg απ? τα λατoιiργια πoυ
dqι1ναν xατιlγηg. Πoυ γα φανταoτεf 6τιτo oπkι
τηs τo νofxιαξαν ο oδoντoγιατρ6g o Tξαβ6λα9, ο

γυμναoιιiqχηζ ο Tξιμετ(xαg, η Κεραμoriξου η
i\ννα η μοδ6oτρα, που ρι1,βoγταγ ot xαλriτεqεg
Nαoυαα(εg, θα παταντo(soε 6τoι.

Αμι1ν ?αμdν να τηγ ηρεμηοoυν.
H μιiνα μoυ πι1λι πoυ 6ξηαε xαι αυτrj οτηg

Σαλoν(xηg τα υπ6γεια xαι δεγ την νο(xιαξαν
εrjxoλα oπ(τι γιατ( ε(1ε δυo παιδιd xαι dνα oτην
xoιλιι1, χαt o ι1ντραg τηg μ6λιg βγtixε απ6 την

φυλαxrj αγxdλιααε 6λoυ9 αυτorjg τoυg ανθρc6_

πoυE, τoυζ χατατρεγμ6νoυζ }.ιαι ξηoανε xα}u6",

αγαπημdνoι σαγ μια oιxογ6γεια, χαι η γιαγιd
μoυ oιγd-oιγιi τoυg π6γεoε. Aνθρωπoι ν"α}"o|

φτω1oi, φιλ6τιμoι, αx6μη xαιτc6qα 6oοι απομει-
νdμε, μιλιiμε, Θυμoιiμαoτε γελdμε. Tιiρα dλoι
ε(ναι μια 1αρd με τιE oιxoγι1νει6g τoυg, με τα
ωqα(α oπkιατoυgμε τα xαλd, παιδιd,τουg, νoιχo-
xυρα(oι xαι xυρ(ωg 61ι α1d,ριoτoι.
Περνorioαν τα 1ρ6νια xαι dναg-6ναg 6φευγε xαι

πηγαινε σπkι τoυ, ευ169 απ6 την πλευριi μαg,
ευy('g απιi τη διxrj τoυg.

Aνεβ{xαμε oτo πdνω πdτωμα, μια-μια xdμαgη
την αoβεoτι6ναμε, τξd,μια oτα παραΘrjρια, γιατ(
τα περ ιoo6τε ρα ε (1αν 1αρτ6ν ια, λαμαρ (νε g, μαξ ι-

λιiρια, oτο πdτωμα τηg xουξ(ναζ μoυσαμd πολιj-

χQωμo xαι λαδομπoγιατιoμ6νε9 πιiρτεg. M6γo oι

φυριiδεg στo σφoυγγαqιoμ6νo xαι αλειμμ6νo με

5Ο

x[τρινη μπογιd ανc6γι δεγ 6xλειoαν ποτ€ πληγdg
ανoι1τ69. Mε β6λευε , yιcn( 6ταν oxoιjπιξα δεν

1qειαξ6ταν φαρι1,oιγιανα μαξ6ψωτα oxoυπ(δια,
6πεφταν oτo lη6τω π<iτωμα.

Στo xιiτω πιiτωμα ε! xαι ποιoζ δεγ xdθιoε.'oλoι
oι ταλαιπωρημdνoι, oι αoτεφι1νωτoι, οι ανdπη-

Qoι, oι μεθoιixλαδoι, oι ι|.lυ1oπαθε(g, oι ξdνοι
μoυξιxdντηδεg, xιiτι περιφερ6μενοι θεατq(νoι
απ? τα μπoυλoιiπια 6λoι ατo oπiτι μαg. H μιiνα
μoυ 6λεγε. Kρ[μα ε(γαιxαι τoυg ατ6γαξε xαι αυ-
τo( 6διγαγ 6τι ε[y,αν γ"αι 6τι rjθελαν. Toυg dδινε
xoυβ6ρτεg, xoυqελotiδεgxαμιd, γxαξι6ρα, ξιiλα
για τo τξ6ν"ι' ι|ωμ( ξεoτ6 πoυ ξriμωνε, xαι λ(γo

φαγ( πdρα πι1γω πoυ μαγε(ρευε δεγ ηταν τ(πoτα

γtα τoν φτω16 ενοιxιαατli.
'oλα τα παιδιιi πoυ ξοιiααμε στo (διo oπ(τι τo

1ε ι μι6να, πα ιδ ιx{ 1αρd rjταν τα xελιiρ ια, τα α1οιi -

Qια, oι απoΘrixεg, τατιoυψ6'αια απ6 τιgx6τεgτιαι
απ6ταxoυνdλια, αx6μα χαιτα πoντ(nιαδεν μαg
τρ6μαξαν γιατ(ηταν διxιi μαg. Διx6,g μαg ηταν oι

\ατεζ πoυ τα 6τqωγαν, διxι1, μαg γ"αL'tα βα6νια
πoυ μπα(ναμε μ6oα xαι παζαμε xρυφτ6. Xρ6νια
αχQη σtμoπo (ητα xα ι αx6 μη μι1 ρ ιξαν xqαo6λα. Aρ-
γ6τερα ,6ταν πoυλ{θηxαγ, για γα τα βγιiλoυν
dξω γxqεμ(σxηγ"ε 6να oλ{xληρo ντουβdρι.
To oπtτιπdλιωνε, εμε(g μεγαλc6ναμε, θdλαμε να
αρραβωνιαοτoιi με, να δε1τoιi με oυ μπεθ dρ ια, δε

μαg dρεξε, αρ1(οαμε γα το oυμμαξειioυμε, γα
διορθι6νουμε, πι1λι απ6 την αq1r{ αμπαλc6νειg τα

ραφτιxd αoυ 1d,νειg xαιτ6τε παρθηxε η μεγdλη
απ6φαoη. Αντιπαρo1η.Στη θ6οη τoυ μαξ6 με τo
oπkιτoυ Θε6oυ μoυ τoυ Πεqιxλη, εδι6 xαι ε(xooι

1ρ6νια υπdρ1ει μια τεριiατια πoλυxατoιx(α, πoυ
απ6τ6τε οταμdτηoε ο Xρdνog για μ6να xαι δεγ
d1ω να πω τ(πoτα.

'E1oυν 6μω9 τα μdτια μoυ τη διiναμη χαι τo
θηoαυρ6 η xαqδιι1 μoυ μπαiνογταs στo ooγ"dxι

μαE, στα Mπαμπατoαilγ'α εγι6 να μη βλdπω τ(πο-
τα απ6 τα xαινοιiργια oπ(τια.. Bλdπω την ελιι1
τoυ Πιio1oυ, τηγ π6ρτα την παλιd τoυ θεfoυ μoυ
τoυ Γιdννη, τo παραθriρι με την Θεια την Kρoυ-
ατd,λλω τoιl Mπατξιx6, τo θε(o μoυ τoν Mηνd ατην
π6τρινη αυλη τoυ, τo dαπρo d,λoγοτoυ θε(oυ μoυ
τoυ Περιxλri xαι πρoπαντ6E τηγ πασχαλιι1 μαg
oτην διxrj μαζ την αυλrj, με τo αγι6γι, τo φotiρνo
χαι τo πλυαταqι6.
Στα μιiτια μoυ χαι oτην ι|.rυ1rj μoυ δεν υπdρ1ει



NΙAqΥΣTΑ

1. o Δι6νυoog (xατ? εξα[ρεoιν Διc6νυοog xα!
Δειiνυoog), o νει6τερo9 αλλd xαι θoρυβωδdoτε-

Qoζ χαι δημoτιxι6τεQoE τωγ θειiγ τoυ 'oλ?μπoυ,

xατ6λαβε θ6oιν ειζτα Eλευo(για μυoτrjρια παρd
την Δrjμητρα xα!την Πεooεφ6νηνxαι επ6δραoεν
επ( τoυ ελλην ιxot πνειi ματο g, 6σον oυδ ε (g dλλο g

θε69. Eθεωqε(τo xαι αυτ6g θε6g τηg δημιουqγoιi
δυνdμεωg, liτιg γονιμoπoιεi την φfoιν, υπ6 την
επ(δραoιν δε τηg λατρεfαgτoυ παρ{1θηoαν ιiπει-
Qα πνευματιx6' xα! xαλλιτε1νιxιi πρoΙ6ντα τηζ
ελληνιxrjg διανorjoεωg.

ΚATAΓΩΓH ToY ΔΙoNYΣoY
2. Περ( τηg xαταγωγηg τoυ επιδqoμ6ωg αυτoιi

θεoιi υπdρ1oυγ πλε(oται συγχεχυμ6νοι χαι αγτι-

φατιxα( παραδ6αειg, λdγω τηg πoιxιλ(αg των
πηγι6ν, εξ ων απoρρ6oυν. Eντεrjθεν Δι6δωρo9 δ
Σιxελιc6τηg (ΙΙΙ, (352) γqιiφει: ?Tωγ δε παλαιι6γ
μυθoγριiφωγ χαι πoιητc6ν περi Δι6γUσoυ γεγQα-
φ6των αλληλoιg αoιiμφωνα, xαι πoλλorjg xαι
τερατc6δειg λ6γoυg xαταβεβλημ6νων, δυo1ερdg
εoτ( περi τηg γενdoεωE τoυ θεoι] τoιjτoυ χαι τωγ
πρdξεων ειπε(:ν?.

3. Γενιxc6g 6μωg 6λαι o1εδ6ν αι περiΔιoνιjooυ
παραδ6oειg παρoυoιtiξoυντoν θε6ντodτoγ αQχι-
xc6g ξdνoν πQoE την Eλλιiδα, ειE τηγ oπoiαν
ειαη1θη rj λατρε(α τoυ υπ6 διαφ6ρoυ9 περιoτd-
oειg. oιjτω, τ'''ατ6' τoν Hρ6δoτoγ, τo 6νoμα τoυ
Διoγ{ooυ {xoυoαν, πoλιi βραδιiτεqoν απ6 τα
oν6ματα τωγ d,λλωγ θεc6ν, oι αρ1αι6τατoι xdτoι-
χoι τηE Eλλdδοg, oι Πελαoγo(, ο(τινεg xατ? αρ-

γ6"9 ετ€}''oυν θυo(αg εν Δωδc6νη ειE τoυE θεoιig
ανωνιiμωg, βqαδιiτερoν δε dλαβoν παq<iτων Αι-
γυπτ[ων τα oν6ματα τωγ θει6ν , τωγ oπo(ωγ

ηρ1ιoαν να πιiμoυν 1ρηαιν, xατ6πtν αδε(αg τoυ
αρ1αιoτdτoυ χαι μι1νoν υπιiρ1οντog τ6τε

μαντε(oυ τηg Δωδι6νηg

ΠQoE εν(o1υoιν τηζ μαQτυQ(αg ταrjτηg τoυ

ΔloNYΣoΣ
Aπdοπααμα απ6 τη ''MυΘo}'oγiα τηE ΓεωQγiαS''

τoυ Aλεξιiνδgoυ l\6τυα, 6xδoοη L952

Ηρoδ6τoυ, d1oμεν διio παραδ6oει9. Kατιi την
πρι6την, αναφερoμ6νην υπ6 τoυ Παυoαν(oυ, τo
ευρεθ6ν εν Λdoβω υπ6 Mεθυμνα(ωγ αλι6ων εξ
ελα(αg ξ6ανoν τoυ Διογιjooυ δεν ωμo(αξε xατιi
την μoρφliν με ταs των d,λλωγ θεc6ν.

Κατd την δευτ6ραν παριiδooιν, tiτιg μγημo-
νε{εται υπ6 του oμηρoυ xαι ε(γαι ri αρ1αι6τατη
xαι πρc6τη περ( Διoνιiαoυ παρdδoσtE, τoγ ξ6νoν
αx6μη πQoE τηγ Eλλιiδα θε6ν ri ,iQωα Δι6γγooν
xαταδιcδπει o υι6g τoυ Δρriαντoζ χαι βαoιλεrig
τωγ Ηδoγc6ν Λυxorjργog.

''Και o τρoμεq6g Λυxoιiqyog, τoυ Δqιjαlπog o y6νog

εφιλoνεixα με θεo'ι3g, d'λλ' 6ζηoεν oλ[yo,

πoυ 6ναv xαιρ6ν τoυ μανιxο'ιi Διoy'ιjαoυ ταιg βυζd'-
στQαιζ

αx6ρπιαε 'g τα πανdyια βoυνd' του Nυαη[oυ

με βoιjxεvτρ? o Λυxo'ιjQyoζ ταιζ 6πληττε o φoν6α;

cΔoτε τoυg xλd.δουg 6qqιξαv, xαι ο Δι6vυoog 'g τα

βd'θη

τηE θd'λαooαg εβιiθιoε' xαι η Θ6τι9 'g την αyxd'λην

τoν δ67θηxε Jτoυ ετq6μαζεν, αx6μη απ'την βoην
τoυ''.

(oμ. Ιλ. Z. 130-1B7).

5.Βxτ6g τωγ dνω μαρτυριc6ν, υπι1ρ1oυν xαι
παραδ6oει9 πεq( τηg γενν{οεωE χαι δριioεωg
τoυ πριiγματι πεQιπετειι6δoυg θεoιi, α(τινεg oμι-
λoιiν περ( τηg ξενιxlig xαταγωγηg τoυ Διoνιjoου.

Eν πρι6τoιg, υπdρ1ει τ6oω oτενri o16αιg τoυ
Διογιjooυ με τoγ βεδιx6ν θε6γ Sοma, c6οτε ε(ναι
αδιjγατoγ να μη θεωρlioωμεγ τoγ Δι6νυoον ωg

την ελληνιxriν μορφηγ του θεoιj τοrjτoυ, ωg dνα
των αQχαιoτdρων αντιπειμdνων τηg λατρε(αg ιc6ν

αριανc6ν πληθυoμc6ν. Yπ6 την oγ('oιν τα6τηγ, χαι
χωQrE να τηγ γνωρζoυν, oι μεταγενdoτερoι τoυ
M. Αλεξιlνδqoυ'Eλληνεg ευqfoxoντo εγ τη αλη-
θε(α 6ταν dλεγoν 6τι o Ινδ6g ΒdxγoE,δηλ. o θε69
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τηζ Ινδ(αζ τογ oπo(oν συνετα{τιζoγ πQoE

τoγ ιδιx6γ των Bdπ1oν, o Sοma, μεταφεQ-
θε69 ειg την 1ι6ραν ταιiτην υπ? dλλωγ Α-
ρ(ων, ητo 6 αρ1αι6τερo9 Δι6νυαog. Αι θqα-
xo - πελααγιxα( φυλα(, α(τινεg διετηρηoαν
την λατqε(αγ τoυ αρ1α(oυ τotjτoυ θεori τηg

ιiρiαg φυλ{E, μεταμoQφoιjoαι αυτ6ν ε ιg Δι6-
γυσoγ, ηoαν πιoτ6τεQoι ειζ τηγ παqdδoαιν
των πρι6των πατdρων των, παqιi εxε(γαι
α(τινεg τον εγxατ6λειιpαν xαι dφηααν την
ανdμνηoιν να εxλε(ψει. Aι φυλα( εxεfuατ
επρoπαγι1νδιoαγ βραδιiτερoν μεταξri των
dλλων λαι6ν τηg Eλλdδog την λατqε(αν ταιi-
την αφorj την εxρd,τηoαν επ( μαxρ6ν ωg

ιδιαιτdραν xληρονoμ(αγ xαι oιjτωg o Δι6νυ-
oοg, 6oτιg διετηρηοεν 6λα τα 1αραχτηQιστι-
x6' εν6gτων πρc6των -θει6γ των λατρευθd-
ντων υπ6 τηg ι1ρ(αg φυλris πQo τoυ διαoxoq-
πιαμof τηg, απ6βη o νει6τεροg των ελληνι-
xι6γ Θει6γ.

Η oυoιι6δηg ι1λλωg τε ι3π6oταoιζ τoυ Διoγtj-
σoυ χαιτoυ βεδιxori Soma ε[ναιπριiγματι{ ιδ(α.
o Διdγυoog εν Eλλιiδι ε(ναι πρo παντ69 o θε6g

του ofνoυ, τoυ oπo(oυ πQoσωπoπoιε( την εν6ρ-

γειαγ χαι τα απoτελιJαματα. Παρd τoιE αQχαιo-
τ6ροι9 Aρioιg, τo Soma, χυμ6E τoυ φυτoιi
Αsclerias acida η Sarcostemma viminalis,τo ι1-

πoιoγ ε1ρηο(μευεγ εtζ ταζ oπoνδιig πQoζ τoυE

θεοrig, πρoσωπoπoιε(ται ειζ dνα μεodξoντα
Θε6γ. Διαπεραιωθι1ντεζ ειζτην M.Αo(αγ xαι
την Eλλιiδα oι απ6γoνoι τωγ, μετ6φερoν ειζ τoγ

1υμ6ν τηg οταφυληgταg αρ1ιxι6g ειE τo Soma.

απoδιδoμdναg ιδdαg. o Maury oυμπληρι6νει τε-
λιxι6g την oυγταfτιoιν ταιjτην με την των
xυρ ιωτ6qωγ χαQαχτη Q ιατιxιiν τη g ελλην ιxrj g xα ι
τηg βεδιxr{g παραδ6oεωg. Ινδιxrj παqιiδoοιg λ6-

γει 6τι o Soma. εφιλoξενrjθη εντ6g τoυ μηρoιi τoυ
Ιndra o (διοg δε μrJθog ελ6γετo υπ6 τωγ
Eλλ{νων διd τoν Δι6γυo6ν τωγ. o βεδιx6g θε6g
επωνoμι1,oθη Giri-schthh δηλ. ''εxε(νοg 6oτιg δια-

μ6νει ειζ τα 6ρη'', αλλd χαι ειζ τoγ Δι6γυooν
εδ(δετo τo επc6νυμoν'oρειοg. H θαυματοπoι6g

γdννηoιg τoν θεorj τηg Nιiοηg, απoσπασΘdντog
υπ6τoυ θε(oυ πατρ69τoυ απ6 τoυgx6λπουg τηg

xεραυνωθεfoηg ιιητρ69 τoυ ε(ναι ιδ6α ινδιx{g
πηγ1iζ.To soma, dλλωg oνoμαξ6μεγoγ η πQoσω-
πoπoιημ6νη λoιβri, γεννdται εχ τoυ manthanam,
δηλαδη εγ"τηζπαραγωγrjgτoυ Θεioυ πυρdg. Eξrj-

1θη εxτηg φλoγdg τηg θυofαg xαi μετεμoρφ6θη
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€πειταε ιE τoυ ζ oυ ρανoιi g δ ια των εxxλrj oεων των
ιερ6ων. H διπλη αυτli γ6ννηoιg παρ6o1εν εig την

βεδιxην θεdτητα τo επιilνυμον τoυ Dwidj amman,

''διζ γεννηθεfg'' ti''γ εν ν η θ ε ( g υπ6 δfo
μoρφι1g'', τoυΘ' 6πεq αγτιστοιχε ( πρog τα επ(θετα
ΔιθriραμβogxαιΔ ι μητω ρ,τα oπo(α απ6δωxεγ
ειgτoν Δι6νυσoγη διπλrj γdννηo(gτου. o βεδιx6g
xαιo ελληνιx6g θε6g λαμβdνoυν επ(oηgτο 6νoμα
τoυ ?ταιiρoυ?, πqog oυμβoλιoμ6ν τηζ Qι6μηE
γ,αL τηζ ιo1ιiog των. T6λοg, o χαQαχτηρ τηE

xατα1θ6νιαg θε6τητο g,6oτιg απoδ(δεται ειζ τoγ
xqητιxrjg xαταγωγrjg Διdγυooγ (Zαγρα(og) xαι
αγαπτrjooεται πQo πdντωγ ειE τα μυoτηqια, 61ει
επfoηg την Qζαγ τoυ ειE ταg βεδιxdg παραδ6-
oειg. o Αgni Sοma oυγ16εται τελιxι6g με τoγ
Varοuna, τoν ηλιον τη gνυxτ6g,6oτιg προ?σταται
των υδρατμιiν xαι τηE υγQασ(αg xαι υπ6 την
[δι6τητα ταιiτην μεταμoQφotiται, ωg o ελληνιx6g
θε6g, ειg Θε6τητα των νεxqιi:γ χαι τηζ νυxτ6g. O
Soma, 6oτιg, ειζ ταE B6δαg, ε(γαι ι1λλωg τε θε69
6οτι9 απoθνrjoxει χαι αγαστα(νεται ιo1υρ6τε-

ρoν,6oτιg υφ(oταται εν πιiθog, δι6τι oυντρ(βoυν
τo φυτ6ν τoυ Soma δια γα εξαγι1γoυν εξ αυτοrj

τoν σαχχαQι6δη xαι ξωoγ6νον 1υμ6ν. θα (δωμεν

χαι ειζτoγ θηβαix6ν Δι6νυoον, πεqιoo6τερον δε
ειEτoγ xqητιx6ν Zαγραioν, (1νη τoυ φαινoμdνoυ
τorjτoυ.

6. Περ( τηζ χαταγωγrjg τoυ Διoγ{οου ετι τηζ
Ινδ(αg 61ομεν χαι την μαρτυρiαν τoυ Δι6δωρoυ

o Θε6g Δι6νυσoζ σε πdνθηρα, Πdλλα, 4ogαι.π.γ
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Σιxελιι6τoυ, (ΙΙΙ, 63), 6oτtg αναφdρει δια τ(να
Δι6νυooν γεννηΘ6ντα εγ Ιγδ6α xαι θεωqο{μενον
τoν αρ1αι6τατoγ των γνωoτc6ν Διoγιjoωγ :

?Kαι φαof, τoγ μεγ αρ1αι6τατoγ Ινδ6γ γεγον6-
ναι, χαLτηE χ6Qαg αυτομ<iτωg διατην ευlιραo(αν

φεqοrioηg πoλλriν dμπελoν, πqι6τoν τoιjτoγ απo-
θλ(ψαι β6τρυαζ, χαιτην 1qε[αντηg περ[τoν o(νον

φιioεωg επινo{oαι ομo(ωg δε xαι τηγ τωγ oιjxωγ
χαι τωγ dλλων αxρoδριiων την xαθf xoυσαν επι-

μdλειαν xαι παριiδοοιν πoιrjoααθαι, xαι xαθ6λoν
τα πQoE τηγ συγχoμιδriν τoιjτων των xαqπι6ν
επινoliααι δι6 xαι Ληνα[oν ονoμαoΘηναι. Toγ
αυτoγ δε xαι Kαταπι6γωνα λdγoυαι, δια τo τoιg
Ινδo(g ν6μιμoν εiναι, μ6χQι τηE τελευτηg
επιμελι6g ανατρ6φειγ τoυE πιiγωναg.

Toγ δ'oυν Δι6νυooγ επελθ6γτα ψετ6'
oτρατoπdδoυ πdoαν την oιχoυμ6νην, διδιiξαι
τηγ τε φυτε(αν τηg αμπdλoυ, χαι την εν ταιζ
ληνo(g απ6Θλιψιν τc6ν βoτqιiων αφ'oυ Ληναioν
αυτ6ν oνoμαoθε(γαι.

0μo6ωg δε χαιτωγ ιiλλωγ ευρημιiτων μεταδ6ντα
πdστ, τυγε(ν αυτ6γ μετd την εξ d,νΘqι6 πων

μετdαταoιν αθαγιiτorj τιμ(ωg παgd τoιE ευ

παΘoιjoιν. Δε(xνυoι δε παρ' Ινδo(g μ6χQι τoU

γυντoντε τ6πoν, εν ω oυνdβη γενdαθαιτoν θε6ν,
χαι πQooσηγoρ(αgπ6λεωγυπ' αυτoιj xατdτην
τωγ εγ1ωρ[ων διdλεxτογ xαι πoλλι1 6τερα
διαμdνειν αξιdλoγα τεxμrjρια τηg παρ' Ινδο(g

γεν6οεω9, περ( ων μαxρ6ν αν ε(η γqιiφειν?.
7 .Κατ'ιiλλην 6μωg παρd,δoσιν, o Δι6νυoo9 ητo

νι69 τoυ βαoιλdωgτηg Λιβfηg Αμωνog γ"αL xηζ
εqωμ6νηg αυτo{ Aμαλθε(αg. Φοβoιiμενog o Aμ-
μωντηγ ofξυγ6ντoυ Pdαν, μετdβη μυατιxc6g μετι1
τoυ τdxνoυ τoυ ειζ τηγ ειE τα ενδ6τερα τηg 1c6oαg
ευριoxoμ6νην π6λιν Nfoαν, xαι εxε(, αφr{xε τo

βρdφog ν' ανατραφε (, διoqiααg τρoφ6ν την Θυγα-

τ6ρα τoυ Aρ ιoτα (oυ Nιioαν, επιoτι1την αυτ6γ τoγ
Αρ ιoτα(oν, ιiνδρα πεπα ιδ ευ μdνoν xα ι oυγετι6τα-
τoγ, χαι φriλαxα xατ6' των επιβoυλ16ν τηg P6αg
την Aθηνdν,ητιg ε(1ε γεννηθε( ετιε( oλ(γον πρ6-
τεQoγ xαι δι6τριβε περ( τoν Tq(τωνα πoταμ6ν.
'Βxειπo δε rj π6λιg Nrjoα ειg τ(να νrjooν τoυ

Tρ(τωνog πoταμotj, περixρημνoγ χαι μ6νον μ(αν
ε(ooδoγ ι11oυoαν, τd,g N υ o ( α g π 6}"α g.'Ητo
6μωs li νrioog εxε[νη εrjφορog xαι 1αριεoτdτη,
61oυoα λε ιμι6ναg, +ιηπoυ9,παντ69 ε [δoυg xαρπo-

φ6ρα δdνδqα, αυτoφυε(g αμπdλoυg,ταg πλε(oταg

αναδ ενδριiδαg, ιiδατα πoλλι1 xα ι xαλιl xαι xλ(μα
υγ ιε ιν6τατον δ ι6 xα ι o ι πιiτο ιxo ι lioαν μαxρo β ιc6-

τατoι. Eιg ταιiτην την νrjooν υπrjq1ε xαι xυxλoτε-

ρdg οπriλαιoγ, απεQιγQιiπτoυ ωραι6τητog xαι xαλ-
λον{g απ' 6ξω πεQιεχoσμε(τo απ6 πoλrj1qωμoυg
λiθoυ g παρd την ε (αoδoν υιpoιiντo δ6νδρα αε ιθα-
λrj, xαρπoφ6ρα xαι θαυμαoτιi, επ( τωγ xλιiδωγ
τωγ 6πo(ων εφcilλευoν διιiφoqd μελωδιxιiτατα
πτην6', χαι ειE τo εσωτεQιx6ν εφιjοντo διι1φορα
ευωδdατατα dνθη xαι απαλαi φυoιxαi oτρωμνα[
των νυμφιiν θεoπgεπι69 xαλωπιoμιjναι. O rjλιog
dλαμπε διαυγ6oτατα xαι φιiλλoν δεγ απηντα επ(
τηEγηζ, διατην αxoγ(αγ ευxραo(αν χαιτo αειθα-
λ6g των δ6νδρων.

8. Aνατρεφ6μενοg εtζ τo θεoπρεπ6oτατoγ αυτ6
ιiντqον xαι διδαox6μενog o Διdγυoog, dγινεν
ωραι6τατo9, αγ1ινoιioτατοg, πoλλι6ν επιτηδευ-

μdτων xdτoyog, φιλ6τε1νog χαι εφευQετιx6g'
Παιg 6τι ων επεν6ηoε τηγ oιγoπoι(αγ xα( 1qf oιν
τoυ ο[νoυ, θλ(ψαg oταφυλιig εχ τωγ αυτoφυι6ν
αμπ6λων, εν oυνε1ε(α δε εφειiρε την αμπελoφυ-
τεiαγ xαι αμπελoυργ6αν γ,αιπdντατα λoιπd πqog
τoιiτo αναγxα(α. Διεγoε (τo 6θεγ γα περι6λθε ι την
oιxoυμ6νην, διανα διδdξει αυτι1 παντα1oιj, νoμ(-

ξω ν 6τι oι dνθρωπoι rjθελoν τoν τιμηoει ωg θε6ν,
δια την ευεργεo(αν ταrJτην.

Διεφημ(oθη 6μωs f δ6ξα xαι ηαρετt{ τoυ χαι
dμαθεν η Pdα 6τιητo υι6g του Aμμωνα;. Πqoαε-
πιiθηαε 6θεν γα τoν oυλλιiβει, μη δυνηθε(oα
6μωE, xατdφυγε πQoE τoυζ αδελφorjg τηζ
Tιτιiναg, xαι 6λαβε orjξυγoν τoν αδελφ6ν τηg
Kρ6νoν, τoν oπo ioγ δ ιηγ ε ιρ ε γ"ατ6' τoυ Αμμωνog.
HττηΘε[g δ'Aμμων ειζτηγ εxoτρατεfαντoυ Kq6-
γου χαι τηg Pdαg χαι αγαγχαoθε(g υπ6 τηg

oιτoδε(αg, xατdφυγεν ειE την Kρητην, τlαL)

αυξευ1θε(gτην Kρητη ν, θυγατdρα τωγτ6τε

βαoιλευ6ντωγ εxεi Koυρητι6ν, dλαβε χαι την

βαoιλε(αν τηg νηoου, oνoμιioαg αυτliν απ6 τηg

γυναιxdgτoυ KQriτηγ, πq6τερον xαλoυμdνην
Ι δ α ( α γ. 'O δε Kρ6νog, xυριεfoαg τουζ
τ6πoυgτου Aμμωνog εντη Λιβιiη, εξεατρdτευoε
πQoζ τηγ Nιjoαγ με μεγιiλην διiναμιν xατ6τoυ
Δι6νυooυ.

Mαθrilγ o Δι6νυοog την δυατυ1iαγ τoυ πατρ6g
τoυ χαι την τιcιτ'αυτoιj εxoτρατεiαν τoυ Kρ6νoυ
χαιτωγ Tιτd,νων, αυν6λεξε oτρdτευμα επ διαxo-
o(ων ν6ων, ανδρε(ων xαι πιoτι6γ oυντρ6φων τoυ
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τιαL εγ" πεQισσoτ6Qων αγδQ6ν τηE πλησιoχ6Qoυ
Λιβrjηg, ωE χαι ταg λιβυxdg Aμαξ6ναζ, χαι αγα-
λαβι6ν την αq1ηγiαγ των ανδρι6ν, αναθdoαg δε
τηγ των γυναιxc6ν ειζ τηγ Aθηνιiν, εξrjλΘεν ειg
οννι1ντηoιν των επιδρoμ6ων xαι xατετρ6πωοεν
αυτoιig, πληγωΘ6ντog μεταξιi ιiλλωγ xαιτoυ Kρ6-
γoυ. Ex τωγ Tιτdγων, oι μεγ διαφυγ6ντεζ απε-
orjqθηααν ε ι τoυ g Αμμων(oυ g τ6πoυ g oι δε oυλλη-

φθ 6ντε g αι1μιiλωτo ι, θαυ μιiααγτεE τηγ γ εγγαιo-
ιpυ1(αν τoυ Διoνιiooυ, τoν πqooεxrjνηoαν ωg θε6ν.

Aυτ6g δε 6δωxεγ ειg 6λoυg oπoνδriν o(γoυ xαι
τουg εξc6ρxισε γα με(νoυν πιoτο(. Eγτειjθεν λ6γε-
ται 6τι παρdμεινενι1oτερoν ri oυνηθειανα oνoμιi-

ξoυν oπoνδdg την ειρηνην μετd, τoν π6λεμoν.

Παραoxευαξ6μενog o Δι6νυοog να εxoτρατειioει
xατ6'τoυ Kρ6νoυ, παρdλαβε χαιτoυE ευγενdoτα-
τoυE τη ζ Nιioη g, τoυg xαλoυ μdνoυg Σ ιληνo6 g απ6
τoυ πρι6του βαoιλ6ω9 αυτι6ν Σιληνoιi. 'oταγ το
oτριiτευμα εξηρ1ετo ετιτηζ Nιioηg, o Aριoτα(οg
εθυoiαoεγ εtζ τoγ Δι6νυooν, ωζ ειE θε6ν λdγεται
δ? 6τι αιiτη υπηρξεν η πρι6τη θυo(α, ητιg απενε_

μriθη ειg ιiνθρωπον. Διελθc6γ δε πoλλrjν 1ι6ραν
τηg Λιβιiηg 6ρημoν παι d,νυδqoν, εσ[Qατoπ6δευ-
σε ειζ την π6λιν Z<iρβιναν, οπor1 εφ6νευoε τ6
θηqioν Kdμπην, μεγιiλωg τιμη0ειg παρd τoιg
εγ1ωρ(oιg. AναξειiξαE δ' εxε[θεν 6δραμε xατd
τoυ Kρ6νoυ, τoγ oπo(oν εν(xηoε xαι oυλλαβι6ν
αι1μαλc6τoυ g αυτ6ν τε χαι τηγ P 6αν τoυ g μετεχε ι_

ρioΘη ωg γoνε(g δια την oυγγ6νειαν. Αφoι1 δε
(δρυoεν εν Λιβιi ε ι τo 1ρη oτri ρ ιoν τoυ πατρ6 g τoυ

Aμ μωνo g, ε ξ ε oτρ ιiτ ευ o ε xατ6 τηgAιγιi πτoυ, xα ι
xυρ ιειjoαg αυτην δ ιι6ρ ιoε βαoιλ6α τη g 1c6ραg τoν
υι6ντoυ Kρ6νoυ χαιτηE Ρdαg Δ(α, γdoγ 6τι 6γτα.

Aφoιi εδ(δαξεν ειζ τoυE ΑΙγυπτ(oυE τηγ αμπε-
λoυργ(αν, την oιγoπoι(αγ xαι την 1qfoιν των
αxρoδριiωγ χαι d,λλωγ xαρπι6ν, περιrjλΘε xαι
εξημ6qωαεν 6λην τηγ oιχoυμdνην xαι 6πoυ δεγ
εδd1ετo η χ6Qατην αμπελoυργ(αν, εδ(δαξετην
xcιταoxευηv τoυ ξιiθoυ ετlxηS xριθrjg.

Διατρ61ων oιiτω την oιxoυμdνην o Δι6νυoο9,
επdoτρειpεγ εχ τηE Ινδ(αg δια θαλιiooηE ειE την
A(γυπτo. T6τε αxριβrig ε(1ον διαπερα[ωση oι
Tιτdνεg μετd μεγdληg δυνd,μεωζ ειζ την Kρ{την
xατ επετ(,Θηoαν xατd τoυ Aμμωνog, πqog βoη-
Θειαγ τoυ oπo(oυ ε(γε oπει3oει χαι o Ζευg' Και
ενc6 αx6μη εμd1oντo, 6oπευoεγ o Δι6νυooE μετηγ
Αθηνd,ν xαι d,λλoυg τινιiE oυμμιi1oυg θεoιig xαι

εξωλ6θρευoε 6λoυ9 τoυg Tιτdναg. Aργ6τερoν
απdθαγoγ o Αμμων xαι o ΔιdγυσοE χαι παρ6μει-
νε xυq(αρ1oEτoυ K6oμoυ oΖευg,τoυ Διoνιiooυ
τιμηΘdντog παντα1oιi ωg θεorj δια ταg πQoζ τηγ
oιxου μ6νην ευ εργεo(αE του.

9. Kαθ' ετdραν παριiδooιν, ο'ooιριg των Aι-
γυπτ(ων (τo o Δι6νυαog των Eλληνων. Γεν-νη-
Θε(g xαι ανατραφε(ζ ειζ τηγ ευδα(μoνα Aραβ(αν
xαι ειδιxc6ζ ειζ τηγ εxε( π6χιν Ntioαν, χαι ωγ

φιλ6πoνo9 xαι φiλεργog, επεν6ησε τηγ φυτεiαν
τηg αμπdλoυ χαιτην χαταoxευliντoυ o(νου, dτιγα

f oαν πq6τερoν dγνωατα, δι6τιη ιiμπελog εφriετo
xαι ηιiξανε μεταξιi τωγ dλλωγ αγq(ων φυτι6ν.
T6τε, λ6γεται, εφιjτρωoαν εγ'ε( τα αρωματc6δη

φυτιi xαι παρη1θηoαγ πoλλd πρoiιiντα, εξ ων (
χι6Qα εxε(νη ωνoμdoθη ευδα(μων.

ΙΙ EΙΣAΓoΓtΙ TΙΙΣ ΛATPEΙAΣ ToY ΔΙoNY_
ΣoY EΙΣ THN EΛΔΑΔA

10. Σ1ετιxι6E με την ειζ τηγ Eλλιiδα εισαγω-

γηγ τηE λατρε(αg τoυ Διoγιjooυ επιχQατ6οτερα
εfναι rj γγι6μη, 6τι αυτrj πρoηλθεν εγ'τηζΘρdxηE,
τουθ' 6περ παραδ61εται χαι o otfied Mller
Kατd την παρdδooιν ταιiτην, xαλoυμdνην θηβαi-
x4 ν, αι θραxιxαι φυλα(, αφοιi δι6μειγαν εγ
Πιερ[α (τηg Mαxεδoν(αg) xαι Θεooαλiα, με-
τηνd,oτευoαγ χαι εγxατεoτdθηααν ειEτηγ Φωx(-
δα xαι Boιωτ(αν, 6πoυ 6φερoν μαξ( τωγ χαι την
λατρε(αν τoυ Bιix1oυ. Απ6 τoυg πρ6πoδα9 τoυ
Παρνααoo6 xαι ταg xoιλιiδαζ τoυ Eλιxι6νog, η
λατρε(α αriτη διεδ6θη εντ6g oλ(γoυ μεταξιi 6λων
των αιoλιxc6ν φυλι6ν τηE 1ιiραg. Aι φυλα( δε
α6ταt,61ι μ6νoν υιoθ6τηoαγ τηγ λατρε(αν τoυ
Β6xyoυ, αλλιi xαι τηγ με-τεμ6ρφωoαν ειg βαθ-
μ6ν, ι6ατε εχ τoυ xριiματοg των θqαxιxcilν xαι
αιoλιxc6γ oγετιτιιt'w παραδ6oεων εγεννf Θη η θη-

βαιxri μυθιxri παρdδooιg περ( τoυ Βdxγoυ, ητιg
ε(γαι o xατ' εξo1{ν ελληνιx6ζ χαι o oπoυδαιdτε-

QoE χαι επιxρατ6οτερog 6λων των περiτηg γενd-
σεωE τoυ Διoγιjαoυ μιiθων .

ΘραxoφρυyLτιηΞ xαταγωγrjg φα(νεται ιiλλωg τε
6τι ε(ναι χαι τo ι1τερον 6νομα τoυ θεοιj ''B d, x 1 o

E'' τo oπo(oν επεxq<iτηoε παριi τoιg τραγιxo(g,
πρoελθ6ν απ6 το επ(θετoγ τoυ θεoιj
Σαβαξfoυ
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T0 lΣΝAΦl ΤΩN TEKTONΩN ΣΤH NAOYΣA
BB7)(1

Αφοριιr1 ^/ια τo oημε(ωμα αυτ6 6δωοε 6γα
δωρηπjρ ιο η: αι,ιπεxν(αg των τεxτ6νωντη g N<ioυ-

σαζ'τQo ; τα ε z'τα ι δ ε τηιx6' zαταatηψατ6' τηg xαι
εiναι zατα7ο;ρημdl'ο οε z'οiδιz.αlτηg Ιεριig Mη-
τρoτcil'εοl; Bερο[α;.

oι Nαoυoα(oι εxμεταλλειiτηrιαν xdθε αδυνα-

μ(α τoυ δυνdoτη xαι x<iθε ευνοΙxrj ευxαιρiα πoυ
τoυζ παQoU oι6'oτηxε,xι 6τoιxατ6ρΘωoαν να δη-

μιουργriοoυν ξε1ωριατη πo}νιτιxη,xoινωνιxη xαι
oιxoνoμιx{ ξωη. ξεπ6ρασαγ τιE μεγιiλεE δυοxo-
λ(εg τoυ τoυρxιxο{ ξυγoιj χαι γα επιξηooυν μdoα
oτιg διioxολεg ουνθ{xεζ τηζ oθωμανιxrjg Αυτo'
xρατoρiαg.

oι διdφoρoι επαγγελψατ(εgΖ Nαoυoαioι ε-

νc6θηxαν σε συγτεχγ(εg με oxoπ6 να διεxδιxη-
σoυγ τα cιτoψιx6.τoυg ουμφ6Qoγτα χαι γα πρod-

γoυν αυτd, αλλd xαι να πqooφ6Qουγ στo oυγdν-
θρωπ6 τουg, oμ6ΘQησχo xαι oμoεθν{ xαι γενιxιi
oτην xoιν{ εΘνιxη υπ6θεαη.

Oι oυντε1ν(εg αυτdg ενδιαφdqθηxαν ιδια(τε-

Qα για την εxxληο(α xαt την εxπαiδευση.

T6γωoαγ τιg ηθιxdg αQχdζ xαι εξευγdγtσαγ
τα rjΘη των μελι6ν τoυE χαι ανιJπτυξαν αδελφι-
xoιig δεoμorig μεταξrj τoυg.

Eπειδη δεν 61ει εξερευνηθε( τo θ6μα των
αυντε1νιι6ν τηg Ndoυoαs χαι τηg πρooφoρdg
των, θει6ρηoαν αx6πιμο να δημooιεrioωτο δωρη-
τliριo dγγqαφo ηE συγτεχγ(αgτωντενα6νων πρog
τα ε xπα ιδ ε υτ ιγ"6" γ"αταoτη ματα N<loυ oα g, μ ε σχo -

π6 o ειδιx6g να αα1oληθε( με το θ6μα αυτ6.

To δωqητliQιo τωγ τεxτ6νωγ (πoυ δημooιειJ-
την"ε απ6 τo M. Bαλoαμ(δη, oτo βιβλ(o τoυ "Η
παιδε(α ατη Nιiουoα"), δημooιειiτηπε ωg 61ει:

Παρατηρηoειg

Δωqητ{qιov
Σημερoν 15 9lβρioυ 1887 ημ6ρα Κυριαxη

oυνελθ6ντεζl εν oυνελειJoει, η τε Συντε1ν[α των
Tεxτ6νων 2ιαι η Εφoρε|α l των εxπαιδευτιxcilν
xατ αατη μdτ ων N αoιi oη g, μ ετ d' l τ ιν αg δ ια μ ε ιφ θ 6 -

νταg λ6yουg απεφd'oιααν τα εξ'ig l
α. Η αυντεyν|α των τεxτ6νων xoινη yν6μη

xαι l απoφd'oει διαθiτει τηy περιoυαiαν τηg Συ-
ντε1ν[αg l oυνιoταμ6νην εξ oμoλ6yων, χαι ανεQ-
yoμ€νων ειgτo πoα6ντων '......'''.. υπ6qτων ε?{παι

l δευτιxrly xαταoτημdτων πQoζ αναxoιiφιαιv αυ-
τιbν' l ευ1ομ6νη oυνd'μα, 6πoυ τo παqd'δειyμα
αυτciιν l μιμηθrloι χαι αι λoιπα[ oυντεyν[αι' l

β. Κατd xαιροιiE εφoρ[αι υπo1ρεoι1νται να l
εxτελcbαι oυλλεiτoυρyoιl xατ' iτog επf τη εoρτη
των ταξιαρlyιΙlν υπ6ρ τηζ συντεχν[αE, 6πω9 μνη-
μoνε'ιjoνταιτα l oν6ματατων δωρητcbν αυνd'μα δε
υπoyρεoιiται η εφoρ|α, 6πω9 δiδη xατ' 6τo9 yρ.

πεντηxovταΑριθ. 50 ειζ lτoν πqωτoμd'oτoQατηζ
αυντεχνiαζ' l

Διo oυνετd'yθη τo παρ6ν 2rαι υπεyρd'φη υπ6
τε των l μελrΙlν τηg Συντεyν[αg xαι τηE εφoρ[αg
τ ωll ε x π αδ ευτ ιx rilν x ατ αατη μd'τ ων'

Oι dφoqoι
Xρ. ΠερδιxιiρηE

Δ. M. K6xxινog

Διαμανπ{g P. Mπ6λλog
Tα μι6λη τηg Συντεxν(ιαζ
Γειfργιog X" ναotiμι
Xq{oτog Δημητq(oυ
Aντ16νη9 Tξ(τξoυ
- N. Mπα{oτιg
Λdξog Ιoυdγoυ Koιjλη
Δη μliτριοg riτξιου μι1oτoυqα
Γιαννdxηg Kωoταγτ(γoυ
Mηνιig Στεqγ(oυ
Διμ(τριg o ντog (;)
Nιx6λαg Kωoταγτ6γoυ χαι Γιoυβ<iνog 
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1. Στιg 15 Σεπτεμβρ(oυ 1887 ουγxεντρι6θηxαν η

oυντε1νfα τωγ Tεxτ6γωγ χαι η εφoρε(α των εχ-

παιδευτιxι6γ χαταστημdτωγ Nd,oυσαζ χαι απo-

φαo(οτηxε "ν"oινη γγ6μη xαι απoφdσεLζ των

μελι6ν τηE συντεχν(αg των Tεxτ6νωγ γα διατεθε(

η πεQιoυσiα τηg υπ6ρ των o1oλε(ων Ndoυοαg
πQoζ αναχorjφιo(ντων, xαι oυνd,μα απ6τo παριi-
δειγμ<i τoυζ γα παqαδειγματιοΘo{ν }ιαι oι ι1λλεg

oυντε1ν(εg.

2' Στην Ndoυoα την επo1li αυτrj 61oυμε πoλλdg

oυντε1ν(εg (των Ζευydδων, Σαγιανdδων, Mπα-
ταντξ(δων, παπoυτοdδωγ xαιπoλλ69 ιiλλεg). Σ1ε-

δ6ν 6λε g o ι oυντε1ν (ε g βoη θoιi oαν o ιxoνo μιxι1, τα

o1oλε[α τηg N<loυoαE (π.χ. η oυντε1ν[α των πα-

πoυτξdδων3 απoφdoιοε να δiνει, xdθε 1q6νo, οτα

o1ολεiα τηg Ndoυoαg 3 λ(ρεg τoυρπιx6g).

3. Σf μφωνα με τo δωρητrjριo τηζ συντεχν(αg των

Tεxτ6νων, oι xατ6"xα ιρoιi g εφoρ ε fα των o1oλι6ν

Nιioυοαg υπo1ρεοιiται xdΘε 1q6νο, γα τελo6γ
oυλλε(τουργo στη γιoρτri των Tαξιαρ1ιiν (πqo-

oτdτoυ τηE συντεχν(αg των Tεxτ6νων) υπ6ρ τηg

oυντε1ν (αg χαι γα μνη μoνειioγται τα ον6 ματα των

δωqητιiν.

4. Aν"6 ψη,απoφαo (οτη χ ε η ε φo Q ε 
(α, ν"dΘ ε γρ6ν o,

γα δ(δει 50 γq6οια στoν πQωτoμd,oτoρα τηg Συ-

ντε1νiαg.

5. 'Eφoqοι των εχπαιδευτιxι6ν xαταoτημdτων
Ndoυoαg την περ(οδo αυτrj fταν οι: Xρ. Πεqδι-
xdQηζ, Δ.M. KdxxινoE χαι Διαμαντrig P. Mπ6λ-

λoζ.

6. Tα παρ6ντα μdλη τη E oυντε1ν(αg τωγ Tεxτ6γωγ

για τη οriνταξη του δωρητηρ(oυ ηταν: Γει6ργιog
X"ναofμι, Xρηοτog Δημητρ(oυ, Aντc(lνηg Tξ(-

τξoυ, - N. Mπαioτηg, Λιiξog Ιωι1γγoυ Koriληg,

Δημητριog'Ιτξιoυ Mdoτoραg, Ιωdννηg - Kωατα-
ντ(νoυ, Mηνdg Στεργ(oυ, Δημητριοg oντog (;)

Nιx6λαog Kωγoταντiνoυ χαι Γιoυβαν6g -.

Eγαπ6xειται στoγ ειδιx6 να αo1oληΘε( ευρf-
τε Qα με τo θ ιJ μα των oυντε1ν ιι6ν xαι να παρoυoιd-
oει oλoxληρωμdνη εργαo(α για τα ιoνι1φια τηg

Nιiουoαg.

ΠαQαπoμπ6E - βοηΘtiματα

1 o xι6διrιαg αυτ6g διαoτdοεων 23 y 36 rjιi.tog

ε(ναι 1αqτ6δετοg χαι στη ρι11η παν6δετog. 'Βyει
172 oεΧ(δεg. Bq(oxεται oτα αq1ε(α τηg Ιεqdg
Mητρoπ6λεωg Bερo(αg. Φdqει τoγ τ(τλo "Kι6διξ
τωγ Nαoυαα(xων Σ1oλιiν". Στην οελ(δα 89 εiγαι
χαταχωQημιjγo τo δωρητ{ριo τωγ Tεxτ6γωγ.

2 Παρ6βαλε, Η (δρυoη τoυ Ιoναφιoιi των Mπα_
ταντξfδων oτη Nι1,oυoα xατ6' τoυg 1ρ6νoυE τηζ
Tουqπoxqατ(αg (Παriλoυ Πυρινοrj), Nιlουoτα
Tειi1οg 25 (1983)'

3 "Kιiδιξτωγ Nαoυοαixων Σ1oλι6ν'' 6.ττ., o. 168.

H ''Διrrd'oυυτα''

στηq(ζεται
στηγ αγ6'τtησαE.

Παραxαλot'με να μεQιμγησετε
για τηγ τα}1,,τoπo(ηoη τηE oυνδρoμη σαE
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Πoι6q ηταv o Nικ6λαoq Kωv. Kωoτdπoυλog
μ60α απο τιq γραμμεq μιαq UΠηρεσιακηg ι1κθεοηq τoU 1960

o \i^z.o; K ι-:δτουλog, με y"611g^-l1r;^lij απd τα
Κcι).c'ι 11,=-l'_'1 

_' . i' .. ξ| ε οτην Ndoυσα σα\' δαοιiρ1η g-

δi1μιοοιο: .) z.cιιττtl: για δαοιπd θdιιcιτα τo 1945.
Εμιειl'ε στli\' .τδ/.]l.',,ιατ(τηγ αγdπηαε τοl.i. 6πωg
zcιι cι'',cι:τt]ill 1'zε. οτου μεγι1λωαε 7.α1, τCl.τdooερα
τcιιδι,:i τΟι'" ε{_'J: dτoυ πrjρε την οiι,τcιΞi1 τoυ.
Σπουδcιοε ι){1ιro\'6μoE ατην o1oλrj δcιοoνoμfαg
τηq Α',,1,16i'; . :τoιl)τoδLoρ(οτηxε στo Α^,,ιo 'oQοs,

xαι tjρθε οτrir \ιiουσα με μετι1Θεοη ατο τcι Γρε-
β ενd. Η προοι,lτ ι z6τητα χαι τo xf ρο : τoι, \i;r'oυ
Kωοτdπουi.οι' ;,'cιταγρdφεται xαθαρd. στll\, rτα-

ραxdτω υπt1QεσιαΖi1 dz'Θεoη πoυ μαζ παρα7οiρη-
oε η xdρη του Καλομο(ρα.

BΑΣΙΛEΙON TΗΣ EΛΛAΔoΣ
YΠoYΡΓEΙoN ΓEΩPΓΙΑΣ
ΔΑΣAPXEΙON NΑOYΣHΣ
ΑριΘ, Πρωτ.

'ExΘ εοιg υπη ρεoιαx{ g ιxανdτητo g τoυ Nιxoλdου
Kωγοταγτiγoυ Kωοτoπο6λoυ, Δαοoνι1μου Γ'. E-
π( βαΘμιi 6ω B'. Kατηγoρ(αg.

Δια τo 1ρoνιx6ν διdοτημα απ6 U7l39 6ωg31112l
59

Συντα1θε(oα υπd τoυ Xριoτoφιiρου Λιiλoυ, Δα-
odρ1oυ A'. Προiοταμdγoυ τoυ Δαοαρ1ε(oυ Ι'{αof -

σηζ.

o xρινdμενοg xατdτo ωg ι1νω διdoτημαυπηρ6τη-
σεγ ειζ τo Δαοαρ1ε(oν Nαoιiοη ζ' γ,αL δη ειg την
ε oωτε ρ ιx{ν υπη ρ εο[αν τoιiτoυ, ωg ΠqoΤoτι1 μεγο ζ
Δαοιxo6 Γραφε(oυ xαι Δημοoioυ Κατηγ6ρoυ
χαι ειζ dπαyτα τα Δαοιxιl Tμηματα xαι Δαoι-
xoιig ΣταΘμorig τηg διxαιοδoo(αζ τoU Δαοαρ-
1ε(oυ Nαof oηg χαιαπησχoλrjθη μετην 6γxαιqoν
διεxπερα[ωσιγ τηζ εoωτεριxηE υπηρεo(αg τoυ

Δαοαρ1ε(oυ, ωζ χαι με εξωτεριxriν υπηρεo(αν
εξελ6γξεων δαoιxc6γ Πρlo'i6ντων, xαταoτoλrjν πα-
ρανo μιι6ν, αυτoι|.l (αν επ ( α ιτrj αεων δ ι' υλοτo μ(α g

εντ6g αγρoxτη μιiτωγ x.λ.π.

Ι Θεμελιcilδη xαΘrixoγτα xαι πεQιoQιομo( υπαλ-
λiλου'

Kατι1 τo ωE dνω 1ρoνιx6ν διι1οτημα επ6δειξε
διαγωγrjν νoμιμ6φρoνog πoλ(του xαι πρooηλω-
μ6νoυ πρogταEΘγιxd ιδει6δη. Πρ6θυμoζ ειEτηγ
τα1ε(αν xαι αποτελεoματιxην εξυπηqdτηoιν τωγ
πoλιτc6γ. 'Ε1ει πλrjqωg τo ουγα(oθημα τηζ ευΘιj-
νη g, ευπε ιθη g πρog τoυ g πρo ι,oταμdνoυ g τoυ, πλdoν
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η ε1dμυθog, ειργdoθη ανελλιπc6g }iαι μετ'απo-
δοτιx6τητο g, (να αντεπεξ dλθη ε ιg την πλη Θι6ραν
εργαo(αg 6γαγτι τηE τQoμαν"τtιιηg ελλεiψεωg
πQoσωπι?,ιoιi, oυδιJπoτε πρo6βη ειg εxδηλc6αειg
πολιτιxοιj 1αqαxτrjgog, διηγε β(oν αξιoπρεπrj
xαι επεδεξατο προoliγειαγ πQoζ τoυζ με τηγ
υπηρεo(αν oυγαλλαoooομιJνoυ g, αυνετ69 οιxo-

γενειιiq1ηg xαι δεν ανεμ(1θη ειE τηγ ιioxηoιν
ιδιωτιxι6ν επι1ειρηαεωγ χαι dργων.

ΙΙ Eιδιxιi xαθrixoγτα τoυ υπαλληλου

Eπdδειξε ξrjλoν xαι εξαιρετιx{ν επιμι{λειαν xα-
τ6'την εxτιjλεoιγ τηg ανετεθε(οηg αυτιi υπηρε-
o6α9, ε(ανι ευoυνε(δητog, dντιμoE xαι απερα(oυ

1αqαxτrj ρo g υπιiλλη λoE, χωQ rζ να επη ρ ειiξηται
απ6 oυδ6γα, η υπηQεoιαxητου xατιlρτισιE χα-
λrj, εν o1doει με τoγ βαθμ6ν xαιτην xατηγoq(αν,
τα oπo(α xατ€.γει. Kατ6βαλε πρooo1ην εξαιρε-
τι^ιην ν"ατ6' την εxτ6λεαιν τηE εσωτεQιτιηg ιιαι
εξωτεριxlig υπηρεo(αg, επιδιc6xει γα ε(γαι α-
χaιβηE ειE ταE εxφgιioειg χαt να διανoriματd,
τoυ, τoγ διαxq(νει ταμτηgxατ6"την ενdργειαν
χαι απoπεQdτωoιγ τωγ αγατιθεμ6νων εγ'6'oτoτε
αυτc6 θεμdτωγ. Αγαπτι]ooει πρωτoβoυλ(αγ xαι
δqαοτηρι6τητα επt πd,oηg ανατιθεμιfνηg αυτι6
υπηρεo(αg, r1στε να ε(γαι πλdoν η xατι1λληλog
δια πdoαν υπηρεo(αν γραφε(oυ τε γ"αL εξωτερι-
xiν.-

ΙΙΙ ΠειθαQχιxd αδιxηματα xαι ηθιxαi αμoιβα(.

Δεγ υπιjπεσεγ ειE πειθαg1ιx6ν τι αδ[xημα. Eξ
dλλου δεν παρoυoιdoθη ευxαιρ(α xαι πεq(πτω-
σιs απoνoμηg αυτc6 ηθιxrjg τιν6g αμoιβηg.

ΙV XαQαxτηQ ιoτιxd γγωQ(oματα

E(ναι oωματιxrig υγι1iζ ν"αι αντ(.yει ειζ χαχoυ-

1(αg. Δεν παq6oτη ανιiγxη ωg εx τoιiτoυ να λι1βη

χαι αγαQQωτιxliν ιiδειαν. Παρoυoιdξει δαooτε1-
ν ιlιην μd ρ φω oιν xαλriν, μνti μη γ ια1υ ρlιiν, oξιiτητα
xαι ευqιiτητα αντιλrjψεωE, ωζ xαι βαθriτηταox€.-
Ψεωζ. Eiγαι φιλαλr{θηg, αγαθ6g χαι τoν διαxτ(-
νει πqαdτηg xαι ooβαqdτηg, επιδιc6xει γα απoγιj-

μη διxαιoorjνην μετ' αγτιχειμενιx6τητog χαι ευ-
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τη Koιγωγ(α αξιoπρεπη'

V ΣυμπεQdoματα tιαι πQoτd,oειζ πεQ[ πQoαγω-

μi$
α) Ex πι1ντων των ανωτdQω συμπεQα(νω 6τι
πQ6χειται πεQr εξαιQετιχof τlαL Lτιαν6τητατoυ
υπαλλrjλoυ χαι σπανroυ απ6 απ6ψεωE rjθoυg xαι
εγτιμdτητog, liτoι πQ6χειται πεQr αQrστou υπαλ-
λ(λoυ β) 6xω γ"cΙτ6'xα6τατηγ γγι6μηγ χαι πQoτεi-
νω, 6πωs πQodχθη lιcιτ' εxΧoyηγ χαι γ) δ6γατια γ'
αναλdβη την διεriθυγoιν Δαοoγoμεroυ, αλλd, πε-

Qισσoτ6QαE υπηQεσrαg θα πqooφ6ρη, ειiν εξαxo-
λoυθ{oη να εχτελf εσωτεQιlr'liν τoυ ΔασαQχεioυ
Nαoιioηg υπηQεσiαγ ωE πQoΙστdμεγoE δαoιxοιj
γQαφεroυ χαι Δημoσ(oυ Kατηγ6Qου, εχ παQαλ-
λ{λου δε xαι εξωτεριπην τoιαdτην.-

Eν Nαoιiαη τη 18η Ιανoυαρ(oυ 1960

o Δαoιiρ1ηE Nαofσηs

Xριοτoφ. Λc6λog

Δαoολ6γo9 επ(4ω βαθμc6
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Ι\tΙA0ΥΣTΑ

FE fuξAGa&
ταξilι ατ1ν, ιtτορiα, στov ττολιτιομ6,

στηv ομoρφιd Tηζ φιjσηξ Και τηq, ζcπξs.''
\1ε oημαντlκd5 αρ1αIdτητε5, ανετrτυγμdι'ι-1 τουρtοτlκη, τroλrτlομικη καl αθλητlκη

_ 
_lδoμη, ταviμoρφα τοτriα, εξαlρετικd τoττlκα τrροΤdντα, ζιονταvη πcιριiδooη και

-: lτ11 φlλoξενiα, η Ημαθiα εiναl lδανlκ69 τιρooρlομ69 ολdκληρο τo xρdι,ο.
'Ενα ταξiδι ττoυ μ6λι9 τελειιΙloετε, Θα θ€λετε να To αρΧiσεTε ξαvξι'!
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