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H "Nao'ΣTΑ'' υτoy ιlαιyo1jQyιo χQ6yo πoυ

μπαiyει συμπληQaiyει τα 30 τηζ χQιiνια.
'oλοι μαg yιajθoυμε πoλιi πεqιiφαyoι πoυ

χdQη σε σαζ' τoυζ ε}ιxτλη1ιτιχo6ζ συyδQoμητ{ζ

τηζ ΙtoQε1jτη?4ε 1lαι θα ποqευτεi στoy iδιo δqιiμo

πoυ χdQαξε o αεiμyηστog oδυαυ{αg Nτιyιi'
πoυλoζ τo 1977, ιδqυτιig }ιαι ψυχi τoυ πεQιo-
διxoιJ, μ€74qι την ιiqα πoυ €φυyε αlτιi xoyτιi

μαζ.
Στηριγτιixαμε xαι ιlτηριζιiμαστε στηy αyd-

πη σαζ κ{Ιι τηT αυμπαqιiοτααli ααg, xτoυ μαζ
την πρooφ€qετε με τQdxτo συyιlινητιxιi

Και αυτιi τo τειjχoζ τo 777,εiναι αxιiμα μiα
χoQηyiα αyιiπηg.

Χοqηyiα αydJtηζ αxτd τηy xυqiα Καiτη Tαi-
τση' τηy oποiα ευψαριστoιjμε πoλιi, υτην μνιi'
μη τoυ συξιjyoυ τηζ αειμyiστoυ Tιiση Tοiτοη,

ενιig πολιi oπoυδαiου ανθqοiπoυ, Ιtoυ υπιiQξε
yια εξιiyτα α1εδιiν χQdyια διευθυντιig τωy εQ'

yoστασiωy Λαναqιi xαι iπαιξε σημαντι?ldτατo

ριiλo τιiαο στηy oι?coyoμι?li' dσo 2lαι στηy 2'ιoι-

yωyι24i ζωi τηE πιiληg τηζ Ndoυσαζ.

Mε τιg xαλιiτερεg ευβg μαζ yια τoy ?|αιyoιjQ'

yιo χQιi1'o σαζ ευχdμαστε xαλιi ανιiyνωση' στo

πqαγματικιi πολιi ενδιαφ{qoν αυτιi τειiγog τηg

NA0ΥΣTΑΣ"!

Δ ιαxt'ηoη xτεQ aoδ ι?ζ6y
Ε,μβιiυματα - συyδQoμ€ζ:
ΛευxriΣαμαριi
Γxαρν6τα Ι7 - τηΧ'2332022.57 5 -2332026996

Δημoτιxf Bιβλιoθrixη Ιr{ιioυοαE

Σ oλω μo{ 2 τη χ. 2332024702



NΙAOΥΣTΑ

Mε τηγ ευγενLtLη χoQηγ(α τηE

Kαiτη5 Tυfuση

στηγ μγημη τoυ oυξιiγoυ τηE

Aναστασ fuυ ( Tιioη ) To fuoη



NΙAqYΣTA

H γηραια Kυρια

H γηqαιι1, xυρ[α dπαμε xαι εφ6τog την εμφιiνιoη
τηE στo 1oρ6 xαι εμαγνliτιoε τα βλ6μματα των
αρρdνων με τηγ fδια επεiνη χιlQη με την οπo(α
δεν εxoυριioΘηxε να oαγηνεrjει γενεdg oλ6xλη-

ρεg θαυμαoτι6ν. Eγλ(oτρηoε στιS μεταμεoονιi-
1τιεg ι6ρεE Χεπτηxαι ευα(αθητη αx6μα ^aαι ε(γε
6λη επε(νη την λεπτ6τητα τηζ δoρxιiδog με τηγ
oπo(α διdο1ιoε πολλ6g δεxαετηρ(δεg, πoλλdg

περιπιfτειεg, πoλλd πι1θη. Παρdoυρε πQoE τo

μdρog τη g τον γενιx6 θαυ μαoμ6, ιiφηοε ελαφρι69
αxdλυπτoυ g τoυ g αλαβdατρινουg αx6μη βqα1(ο-
γεζ χαι ε(γετo βλ6μματηg μια xdποια θoλι1τητα,

γεμdτη υγραo(α παι oυγx(νηoη, xαθι6g 6δρεπε
τα 1αμ6γελα των ανδqc6ν, τιg 1αρ(εooεg υποxλ(-
oειg τριι6ν ηλιxιι6ν }ιαι τoγ φθ6νo 6λων τωγ

γυναιxι6ν.

E(1ε μιαν ι1νεαη ηγεμoνιπri η γηραιd xυqfα,
xαθι6g εxdλυπτε το βλ6μμα τηζ με μια oμι1λι6δη
αδιαφoρ(α, ν'αΘι1g6oxυ βε πQoE τoγ λευx6 συγo-
δ6 τηg αιωνοβ(oυ ωραιdτηταζ τηζ, xαΘιilg επ€.-

τQεπε ατην oμfγυQη να θαυμdoει τιgΧεπτ€gτηg

γQαμμdE, τoν τι(lxνειo λαιμ6 τηE χαι τα }ιεπτ6',

ευx(νητα 16ρια τα 6πoια τ6oε9 φoQ6ζ βυθ(oθη-
χαν στηγ λ(μνη τηg ηδονrjg.'Η γηραιι1xυρ(α δεν
rjταν μιατ6ω9 6μoρφη.'Ηταγ απλι69 μια 6μoρφη

γυνα (xα μιαg xιlπo ιαE πQoχ εχωρη μdνη g ηλ ιx(αg.
Περι6φερε το ιiρωματηE στηγ oμliγυQη, 6oπειρε
αγαστεναγμoιig, ξriπνησε χαι γ"dτι παχι(.g ειx6-
γεE αγαπημ6νε9, διεπ6τιoε τoUζ συγoμ{λιxoυg
τηζ με μια βαΘιjτατη νooταλγfα - με μια θλ(ψη

γλυxdπιxρη πoυ τουg εoελdγισε σε 1ρ6νoυ9 πα-
λιοrj g, o ε νι3γ'xεg εαρ ινdg, αε xαντd,δ ε g πν ιγ μ6ν ε g

στoγ χαημ6 xαι την αγdπη. 'Eφεqε μιαν αιiρα
νεανιπ6τητoE στoγ χoQ6, xαθι6g εν"6τταξε τι6τω

απ6 τα 1αμηλωμ6να τηg βλdφαQα, τα επιμελιfg

βαμμ6να,τoυg oυντq6φουg "αλιι6ν αναμνf oεων.
Kαι δεν ηταν xαθ6λoυ περ(εργo, 6τι oι xαρδι6g
εxτιiπηoαν γoργ6τερα με τηγ ιiφιξη μιαE γη-
ραιtlg xυρ(αg, παqιi με τoυE β(αιoυg xoρδαxι-
oμοrig τηg νε6τητo9.

τoυ Nrχoυ M6qτξoυ
Δημoοιoγρι1φoυ

Exε6νη ε(1ε επιiνω oτo ωρα[ο τηg πρ6oωπo 6λα
τα (1νη τoυ 1ρ6νoυ - xαι αυτ6 {ταν (να μ6qοg τηg

γοητε[αg τηg. E(1ε εξευμεν(oει τoν 1ρ6νo, ε(xε
oυμμα1liοει μαξ(τoυ,τoν ε(1ε μετατqdψει, λεg, σε
ταπειγ6 τηg θερd,πoντα πoυ δεν θα rjΘελε γα τηζ
xdμει xαx6 μεγαλιiτερo απ6 τoυ να απoθdοει με
αδρ6τητα ρoμαντιxlig επoγηgταγε(λη τoυ επdνω
oτoν λευx6 τηg λαιμ6.

'Eφεqε μαξ( τηg τα (1νη τoυ 1q6νoυ, τα (χγη

ληoμoνημ6νωγ πεQιπετειι6ν, τα (1νη τηE γυγαι-
xεfug ηλιx(αg rj γηqαιι1 xυq(α. Δεν πρoξεγorjαε
την θλ(ψη - χαιτηγ αηδ(α - εxεfνη πoυ απoπγdoυγ
τα μαραμ6να q6δα, τα od,πια λoυλorjδια. Βιxε
απooυρΘε(, απλc6g, απ6 τo oxληρ6 φωg, παρ6με-
γε στo μετα(1μιo των επo1ι6ν, εlιε( πo(l τα 1ρι6 μα-
τα απαλιjγoγται, 1ι1νoυν την 6νταοη τoυE χαι
απoxτotjγ μιαν ηδιiτητα Θεoπιjoια. E(1ε αποσυQ-
θε( απ6 την πρc6τη γaαμμ( { γηραιιi xυq(α, δεν
αναξητorioε πλ6oν την αναμ6τQηση του θηριι6-
δουg xαι πεινααμ6νου θηλυxoιi.7\λλα - αλ(μoνo -

μετιi την 6λευοη τηg δεν υπfρ1αν πλdoν νεαq6g
xυρ(εg πqc6τηζ γaαμμηE στoγ μεταμεooνιixτιo 1o-

ρ6.

Tα βλ6 μματα εoιiqoντo βαqυφoqτωμdνα πqog τo

τραπdξι εx ε (νη g, ελιxν fξοντo στηγ γoστα}ιy tα ν"6'-

πoιoυ βαλg, ε(1αν 6ναφωg εσωτεQι}t,ori μειδιιiμα-
τοgτ6οoν απαλ6, 6oo παιτo πqc6τo φωgτηζ αυγliζ
- iτηs εοπ6ρα9 πo6 xα}fiπτει με διαxριτιx6τητα
την φθoρd τηg ημdραg.

'Η γηραιι1 xυq(α δεν ιJμεινε πoλf oτον χoQ6.
Eγειiθη oαμπd,νια, φιλoφρoνrjαειg, μειδιιiματα
ν'αι- ιΛ,ναι - τo υπoτρ6μoν απ6 δειλ(α αφ(ξιμo τηg

λεπτ{g τηg παλιiμηg απ6 x6πaιo παρdτoλμo νεα-

ρ6. i\λλα ειiρε την ευxαιρ(α να γλιoτρr{σει χαι
πιiλι μ6αα oτ o oτι6τog'πQιν o πι1ματog επιxαΘ(oει
oτην θνrjαxoυαα xαλλoνη τηg.

(Aπo τo βιβλfo ''Boρεινd υoτερ6γραφα'', Exδ6σειg
Mαλλιιiρηg)
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Κup1'ιαΚη ΤOU XρησTOU

Ιxε(vατα 1ρdι,ια, lτElil'ιi 1τυπΓιiει'η xι'ι1ι:τι1'ι,ι-ι η ιiψα
π6γτι τoυ ταxi, ξημιgιδγο'υιlτιxζ τα X8'ηιjτΟd1,ιγγα

, πιρνoιiοιν xι ου xψιi1.r'ηζ πι yτυrrοιiοιν ι1λιE rιq
πιiρτιE τηg ινουφiαt ιΙι μι,α τξιι_lιl1-ι,πι'rι,f}{ιr γ1g γo
ξυπνrjοoυν οι xιiομοι πι γciιiει ιiτοιμοι ),ιit τ'rlγ
ιxxλη οιι1.' ΙΙταv οtl xαι,τη λιr'ι,dφτTl ζ οt-j Ν τι;'6τοη g

απ?τoι-rγ Αγια-Σουτrjρτ1.

oυ ν6vηg μου αιrτdιlιll)1'iταt1l τr;ιι-lii i:lφιLδtr; 1{ι ΓΟU

oιαλβι1ρ ι του 1l, ιν'rιi v ι,'cclι-i ξι;υνιiψ ι τυU μαλiτιxου
τoυ μαιiροιl."Γι1τι, {i}ιΟtγt οι τφαιlι;i cρουριiιiοαν
ξoυνι1q ι, γ ιατ i1 τοt l g β uιlτοιiιlι ι, τt1ι, 1ιειr 11 .' Ι3 13αr,αν
γ'L τLζ xιl}.τοιg μι 'ιιg βο'υδdτιg lτι:ι,Ο'UUιd απ' 'τcΙ

oxoυφοιivια. Tα1J-τα1f ιrrdγx 11':ιιrμιπαl,ι'r f βιrvιv
μofγxι τoυ οο'υλτο'ijπιltr xι EΓ-ι ilι;.111lι,r1 xt πιγοtjσιγ
για την ιNπi'.ηοιιl.

ΙΙ γι1γα πι τ1 pιι1vα ilιlιl 1g1 ιι{. i_ ι,l ιιl.λι]ι\lΟ(,
αλλαξι1μι ιi οταψ vα g. F-,Γi.ιi μ, ι'ιιι ξr, ιρ α ι, ι. α ετΟ ιl_ια

στoU μιγτι8λοfπι αrrλοllμι1ι,ιl . 'l'α :ιuλιi τu" ψιiυ-

Tου N(xoυ Σπιiqτοη

οτd,για οι πουδ69 μι τιg τοι1πιoιg , λιμπαντ|xoυ-
vτουγodv ι,π ι τqα1ε ιλι € g ηταν π ι αυτι1 1αξοιi ρ ιxα
στoυ\, xαγαπιj.

Mιτti τηr, απ6λυoη ν"ατ6' η cδqα ιννιd τoυ ταγ(
6}"οιγoι απ' τηtl ιxxληoιιl 6τqoυγι1μι μπαρξιdλιg
στOU τσιμπiδι ιpημ6νιg οτου τξιιlxι, οτρι6νουτταν
πι πρ61ειφουg οoυφqdg, επινι1μι πι ουλ(γου xρα-
ο( 6λοιγι" "Yοταρναg oι τρανoi πrjγιναν βζιτιg
στΟυE αυγγt1vε(g xι οι Xqrjατουδιg, τιL^coυ γι6μα
xατti η ιilρα μ(α dτρουγαν 6λoυ9 ου νταΙφι1g μαξ[
οτιlιiν οoυ φ gd του g oαρ μι1δ ιg μ ι τoU φρ doπoυ του
λd1ανου που δεν λε fπoυν αxdμα xι olj μιραg απo6
6λα τιr γιαoUστιαγ 6"τα <lπkγια.Για δεfτεgου φα-
γf εi1αν του xρdg τoU γoυQoυγ(oιου μι τα πρdoα
liτoU σdiιιγoυ.

(Απdoπααμα απd το βιβλ|ο τoυ ''Αντiτyru στη
Nιιi'ουoτcl'')

''.., H β αρ ιd" π ει ρ αx ατ rιθιj xη που ριαg x λη ρ οd 6τ η oαν

ιjλο ι εx ε [y o ι π rlυ αy ιυν iατη x αν y ια την ε x πλη ρ οl αη

'Γων μεydλ(Dν ιδcιyιxωy τηg ελευθεq[cιζ χαι τηζ

ανε' ξαρτηokιg επιτιi'ooε ιn7 δ ιεxδ fuηoη α;τ 6'uiρoυq

1 
ιclE τη E δ ιxα iωηζ τη ζ ιστ () 

ρ ιχlj q ρινη 1 ι η < τ ου Εθνου g

ριαg' Και αυτη την ανci'yxη !ρ7ετο.ι τ,α xαλιiψει τo

clυyx εxρ ι ριiνο βιβλiο..."
Kι6οταEΦωτιιiδηg

Κcιθηγητη g τ η E Ι ατ o ρ [αg
τ οι' Ν ε ιilτ ε ρ oιl Ε λλην ια pιoi

ΔΙAΘEΣH ToY BΙBΔΙOY:
-Πολιτιοτιxf Eταιqεiα Nιioυοαg
-Σαμαqιi Λευxli τηλ". 233202251 5
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'ΕVα 
μεγαλo ταλι1vτO σε μια ζωη ααv παραμuθι

Mαρ[κα Σ[vοu- M[vταη

Tην υψηλrj qαπτιxr{ oτην πdλη τηg N<lουααζ εγ'-

πρoαc6πηοε μια oλoξι6γτανη xαι δραoτηQια πQo-

o ωπιν"6τητα που xυρ ιdQχησε oτoν 16qo τη g ενδυ -

ματoλoγ ιxrj g τελε ι6τηταE γ ια ε βδο μrjντα ο1ε δ6ν

1ρdνια , 6ναg θριiλog τηg μdδαg, η xα. Mαρ(xα
Σ(νoυ-M(νταη

Στητη,αρ1oντιxη, η υπ6qο1η αυτη Κυρ[α xρdτη-
σε στα χεπτεπ(χεπτα δ<i1τυλιi τηζ για πιiρα πoλ-
λιi 1ρ6νια ,την oιχoγo ψιxην"αιν"oινωνιxη ξωf τηs
π6ληg

Στα πoλ{πειρα 16ρια τηg αφdθηxαν τgειg oλιi-
xληρεg γενιdg γαουoα(ωγ γυναιxc6ν. Aφ6θηxαν
ιiλεg oι παλιdg αρ16ντιooεE χαι 6λε9 oι νι6παγ-
τQεζ χoπελfταεg για γα τιE μεταμoρφι6oει oε

βαoftιοoεg xαι πριγx(πισσεE.

'oτι 6βγαινε απ6 αυτd τα 16ρια ηταν πραγματιπιi
μαγιπd! ''Mιλο{γ τα ροιi1α τηg Mαρixαg''λ6γανε
oτην Ndουσα χαι oυρdg περ(μεναν την αειqd,
τoυζ, υπoμoγετιxd oι Nαoυoα[εg, φτdνειτo ροrj-
χo τoυζ να qαφτε( απ6 τα 16ρια τηg.

oι δημιoυργε(εg τηg δεν ε(1αν τ(πoτα να ζηλ6-
ι|.roυν απ6 τα τελει6τεQα παQισινd μoντ6λα τηg

υΨηλris ραπτιxrjg, αλλd πιiγτα με τηγ διxη τηg

μoναδιxrj υπoγqαφrj , πoυ να ταιqι<1ξει στηγ

προoωπιx6τητα τη ζ ^ιdΘε πεχdτισσαs.

Aπ6 μιxqrj ε(1ε μυαλ6 ιδια[τεgο xoφτερ6 xαι
πραxτιx6.'Hταγ dριoτη μαθriτqια xαι o Γxιoυλ6-
xαg o δdoxαλog πριiτειγε σtον πατdρατηg νατην
oτε(λει ατo γυμνι1oιο. T6τε οι δdοxαλοι τα παι-
διιi πoυ rjταν xαλιl οτα γρdμματα, πρ6τειναν
στoυE γoνε(g γα τα oτε(λουγ να oυνε1(ooυγ τo
α1oλε(o ''να μην τα αδιxfooυν"τ]ταν η dxφραοη.
''Eντd,ξει,'' ε(ltε o μπdρμπα-Σ(νοg, ''αg πdει ωg

την Δευτ6ρα xαι βλdπoυμε.'' Η μιχQli 6μωζ, ενδε-

τη5 Aευκti5 Σαμαqιi

x<i1ρονη Mαq(xα, δ{λο:oε.

''Δυ6 τdξειg δεν εiναι τ(πoτα' "Η θα τo τελειι6oω
το γυμνdοιo rj θα' πιiω oτην βoδ(ατρα, πoυ μoυ
αρdoει πολf '' Kαι πrjγε για λιγdτερo απ6 δι6δεxα

μliγεg οτην ΙvΙαριαγθοdλα του K6λιου,( την x.Ko-
γτoπofλο'υ) πoυ riταν απdγαγτι απ6 τo oπkιτηg.
M6οα oε ελd1ιατo 1ρdνο, ιlq1ιοε να φτιd1νει με
εφημεφ[δεg διxd τη5 πατq6ν, τα ''μουλι1,ξ'' των

Mαρ(xαΣ(voυ



NΙAOΥΣTA

μεγdλωγ σχεδιαστ6γ χαιγατα χριiβει xατω
απ6 την xoιjνια του μιxρoιjλη αδελφoιi τηg

Γιι6qγου. Εxε( τα βρfxε η μητdρα τηζ η
oπofα χαι εγτυπωoιιloτηxε. Η μιxρ{, οτα
δc6δεxιiτηg ε(1ε αρ1(αεινα ρι1βειοε 6λεgτιg
ουγγ6νιooεζ χαι τιg γειτ6νιooεg ''μοντελd-
χια'' χαι απdxτηοε dνoμα.

'' o xιiσμog, τ6τε πλr]ρωνε με ε(δog .'oτt ε(γε
ο xαθdναg. 'Ηταγ xατoγη χαι oι xαιρo( πd-
qα πολιi δ{oxoλoι,η φτιi1ια μεγιiλη.Θυμι1-
μαι μια φoQd πoυ rjθελα να πι1qω 6να ξευ-
γdρι παπoιiτσια με ''φελ6'' απ6 τoγ xυρ Mι-
1ι1λη που τα πoυλoιjσε στoγ Στραβ6 τoν
Πλι1τανo.'Eδωoα 6να ολ6xληρo πι1xo βαμ-
βdxι, πoυ ε(1αμε στo στt(πt, γιατ[ xαι o
πατdραg μoυ πoυ δoιjλευε οτo εργooτιiαιo,
πληρc6νoνταγ ιjτoι.Exε6γo τoν xαιρ6, δεxα-
π€ντε1ρoνι6ν, 6ραβα την Λdτη Zιiου ερβαλ-
γτ πoυ 6μενε με την oιxoγdνε ιιi τηg oτo oπkι
τoυ Xρ ιoτ [δη, dνα xατ απΧην"τιν"6 αρ1οντ ιx6,
πoυ ανfxει oriμερα oτoγ Δαo6τη.Εxε(πη-
γαιγα xαι dραβα για πoλλ69 μ6Qεg με μια
μαθrjτριι1 μoυ χαt xoιμι6νoυνα xαι τα βρι1-
δια oε αυτοιig. H xρεβατoxdμαρα πoυ μoU
dδιγαγ να xoιμηθι6 θι1μιξε χιγηματoγQαφι-
xη ooυkα o Zι1oυqβαλντ rjταν γεqμαν6g
μη1ανιxdg, χαι τoγ ε(ryαν φ6ρει oι γερμανo(
οτην Nιiουσα γα xdνει 6λεg τιg ηλεxτριx6E
εyτιαταoτ6'σειζ τηζ π6ληg. Η Λ6τη η }ι6Qη

τoυ tiταν μια πανdμορφη ξανθιιi γαλανoμιi-
τα γ"oπ6χα πoυ 6xαγε μεγdλoυg περιπdτoυζ στηγ
π6λη αυνoδευ6μενη απ6 τoγ Xdνg. 'Εxανε xαt
ιππαo(α με dνα π6γι πoυ ε('1εxαι αxoλoυθoιiμενη
απd 6γαγ ιππoxιiμo πηγαινε μ6χQι τoν Aγιo Θεo-
λ6γo.0 x6oμog 6λο9 πεινοrjoε, αλλι1το oπ(τι των
Zdουq βαλντ πdντα μoο1oβoλo (:oε απ6 γλυxιI, xαι
Ψητι1. 'Oταν rjταν να φιiγoυν απd την Eλλιiδα oι
γερμανo(, τoυg dραβα δ6xα oλ6xληρεg μdqεg.Δεν
ξdgω αν πρ6λαβαν να τα βdλουν 6λα 6oα τουg
dραι|.rα f xαι να τα πι1ρoυν μαξ(τoυg, 6τoι dγαυλα
πoυ dφυγαγ.Mετιl την xατoyη χαι τoν εμφfλιo,o
x6oμog dραβε πdρα πολrj.Θυμιiμαι οτην δεxαετiα
τoυ 60, μΠ συγχεχριμdνη 1qoνιιi, dραιpα την (δια

oεξ6ν τρ(α χευγ"6' μαντ6, εxπ}την"τιν"6".'Eνα για την
Kα(τη την To(ταη, dναγιατηγ Eλεγ(τoατην Λανα-
ρι1, xαι dνα για την Φoιiλα την Koυxοι]λoυ-Bαλτα-
δι6ρoυ. 'Ηταγ απ6 τιg πιο oιxd,τεg xυρ(εg. E(1α

xαλriψει 6λογ τον χ6Qo πoU τα dραβα με ιiοπρα
αεγτ6για τηg πρo(xαS βoυ, μην τυ16ν παι λερω-
θorjγ.To μαντ6 τηg Kα(τηg τηg To(τoη, τo θυμι1-

μαι αx6μα πdρα πoχι3 τιαχ6". To ε(1ε φτιdξει για
γα πdει οτην Aθηνα στoν γιiμo τoυ γιoιi τηg

P ινorjλα g τoυ Xατξηγ ιαννoιiοη. Kατιiλευxο,x ε -

ντημ6νo 6λo με πασμαγτεQζε(γε μαιjρo βελοιiδι-
νo γιαxd xαι μανο6τεζ χαι €xανε φοβερ{ εντιi-
πωση. ''oι γυναixεζ μαE ρdβoνται oτην Aθ{να,
αλλιi η Παριξιιiνα μαg rjρθε απ6 την Nιl,oυσα'',
ε(παν για την Kαiτη. E(1α πιiρα πoλf υπομoνη
οτo ριiιpιμo, αλλd υπrjρ1αν γ"αι εγ"χεγ'τ6' υ}"ιν"6",

πoυ oυνrjΘωE τα 6παιρνα απ6 τoυ Kαλιβιι6τη.
Σrjμερα πoλιj διjoxoλα qιiβoνται τιJτoια qο{-

1α.M6νoν για τιζ xoλεξι6ν τωγ o6xωγ μ6δαg
μπoρε(g να δε(g τ6αη λεπτομdρεια Στo(1ιξαν xαι
τ6τε μια περιoυο(α γιατ( xαι τα υφdο'ματα rjταν

o γciμιog τηg Mαρfxαg μιε τoν Xρrjoτo Mr]ντoη
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εξαιρετιxd. Oι Λαναqι1δεg, πoυ ειγαν ιiριoτηg
πoι6τητα9 υφdαματα, dδιγαγ oτα xoρ(ταια πoυ
δοfλευαγ πoλλιi για την προ(xα τoυg, 6πωg 6δι-
ναγ χαι για 6ooυg riθελαν να ριiψoυν π6νΘιμα

ροrj1α. Γιατi,αμι1οωg μετι1 την xηδε(α, 6qαβαν

ροιi1α, για τα μνημ6oυνα. Pof1α με πιiρα πoλri
δουλειι1xαι o1dδια περ(πλοxα, ''dπρεπε γα φα-
γofν''

Oι γαoυoα(εg rjταν πdρα πoχ6 xoγ"6τεg.?'oταν
τ{1αινε γα xοπεiτo ρε{μα, 6λη νf1τα oιδ6ρωνα

με xdρβoυγα γtα να παραδoθε( εγxαigωζ τo

ροf 1o. ?ooo xαι αν dρεσε στην πελd,τιοoα, αγ δεν
ιiρεαε οε εμιJνα, δεγ τo παq6διδα.

Koυμπ6τρυπεE σαν τι€ντηψα, dμαθα απ6 την Πα-
ξιμαδd, την περ(φημη μοδ(oτρα τηg Θεooαλoγ(-
χηζ πoυ ε(γε τιαt τoν oμιiνυμο o(xο qαπτιxrjg.
Απ6 την Φαμ-Kιorjxα, ι1μαθα πωg γ(νoνται ι1ψo-

γα τα ρdλια. Poυφοfοα τα μυoτιxιi τηg υψηλrjg

ραπτιχηζ απo μεQαχι...

'oταγ dμεινα για τρε(g μriγεg oτην Θεooαλoν(xη,
oτιg αq16g τoυ εμφυλ(oυ, dραβα για τηγ Σαξαμι1-
νoγλoυ, φ(λη τoυ Ωνιiαη χαι γγωστrj xoομιxrj
xυρ(α η oπo(α με γνιilqιoε χαι oτην Mαρ(xα
Κοντογιc6ργη πoλι1 οπoυδα(α μoδ(ατρα τηE υψη-
λrjg xoινων(αg, λdγoντιig τηE για μdνα. '''Eλα γα
ooυ oυοτηoω 6γα μεγιiλo ταλι6ντo απ6την Nι1oυ-
σα" Η Κοντoγιι6ργη μoυ φαν6ρωoε πoλλd μυστι-
x6"τηg δουλειdg xαι ηθελε γα με xρατrjoει μαξ(
τηζ στην Θεοoαλoγ(xη. oμωg δεν 6μεινα. Πρι6τo
xαι βαoιx6 γιατ[rj μoυνα αρραβωνιαoμ6νη με τoν
Xqrj οτo (Miντοη ) xαι πι1ρα πoλf ε ρωτευ μιJνη xα ι
δεrjτερo γιατ( μ6νη μoυ 6βγαξα τα τετραπλd

1ρηματα απ6 αυτ6. πoυ θα μου 6δινε.Ax6μα xαι
oτo Παq(οη πρ6τε ιναν τα ξαδdλφια μoυ τoυ πι1.ξη

γα με oτε(λoυν, αλλd δεγ ε(μαι απ6 τoυg ανθρι6-
πoυζ πoυ''ξεμαxρα(νoυν''.

'Ηθελα να ρι1βω μ6νoν για τιζ Nαoυoα(εg .'Ετoι

Φωτoγραφ(α με τιg μαθητρι6g τηg
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μoυ dQεσε. M6γoγ μια εξα(ρεoη dxανα για μια
την oτενrj oυγγdνηoα τηg φ(ληg μoυ, τηE Eλdνηg
Kεφαλιi, που rjθελε γατηζ Qdψω, γιατ( θα πrjγαι-
γε στην oτ6ψη τoυ βαoιλιι1Kωγοταγτ(γoυ.

Kαμι1,ρωνα τα ρoιi1α πoυ 6ραβα, 6πωg o παλλι-
τ{.γνηg τo dργo τoυ. Tαφτι1δεE, μoυαελ(νε g, ψετ6'-

ξια, oργιiντξεg, γ(νoνταν xoμμιiτια μαγιxd,, που
τα 1ιiξευα μ6νη μoυ xαι δεγ rjθελα να βγιi d-

ξω.Mια πQωτoμαγιιi θαιjμαζα οτo ατελιd μoι,τo
φdρεμα τηg Eλιooιiβετ τηE Mυλωγι1. Tαφτι1g
xεντητ6g με xουμπdxια oτρdg xαι rjρθε η Eλdνη η
Kεφαλιi γα δε[ γιατ( δεν πrjγα για τoν ''Mtlη''
Ko(τα τι xαμαρι6νω. Tηg απιiντηαα. λ6λε μα-
ρ(,θιdμα γα ση γ6νι, τι 16qια 61ειg!!μoυ ε6πε η
Eλrjνη..Aυτηηταν η 1αqιi μου.

o ι γαoυoα (ε g xυρ (ε g ξιiδ ευ αγ πoλλιi 1qrj ματα γ ια
τα ρoιi1α τoυE τα πqoιxιιiτιxα. 01ι μιiνον οι
πλoιjoιoι.'oλοι rjθελαγ τα xαλrjτερα για τα xoρf-
τσια τoυζ, yιατ( αυτ6' τα qori1α rjταν

για μια ξω{ xαι xαμdρωναγ 6ταν τα
€^ιαν ατ6oo αρ1οντιx<i. Kλε (γαγε oε ι-

ρd,, αμdoωg μετιi τoν αρραβι6να.

Γιατ(, εν"τ69 απ6 τo νυφιx6, ρdβαμε τo
δειiτερo που θα δε16ταν η νιiφη, μαιi-
qo μεταξωτ6, τo τρiτο, εμπqιμ6, dνα
οεμιξιιJ, δυ6 τουλιi1ιατoν ταγιdρ, ιJνα
xα}"6 ,6ναoπ6ρ, xαι οπωoδriπoτε παλ-
τ6 αρ(ατηg πoι6τητοg, xαμηλ6 η τια-
ομηρ6νιo.Αx6μα xαι τιg oατdν ρ6μπε g

τιg xεντοιioαμε oτo 1dρι.

Θυμιiμαι, μιxρ6g ν"oπ6}τεg oι νι6παγ-
τρεg, 6λεg φoρoιjοαν μαrjρo τo xαλd
φ6qεμα xαι ιJδει1ναν μεγdλεE. Πιo
πoλιi μου αρ€αει αli μεQα πoU μαμd xαι
x6qεg μπoρoιiν xαι φoρoιjγ τα [δια

ρoιi1α.

Tα φιγουρ(για πoυ {θελα τα παρliγ-
γειλα απ6 το Παρfoη.

Για τoγ γdμo τoυ βαοιλιιi Kωγoταγτi
νoυ, ιJραιpα lηαt 6να αx6μα φ6ρεμα,
τηE χαE Φιλιππ(δoυ,τη g γνωoτrj E τ6τε

μεταλλoυργ(αg που riταν x6ρη τoυ A-
ντων[oυ,o oπο(οg εi1ε αναλιiβει την
δ ια1ε (ριαη τωγ εQγoσταo(ων Λαναρd

μετι1τον π6λεμο.

Σrjμεgα, θαqριi πωg dλα φτrjναιναν. Λεfπει απd
παγτo{ η πoι6τητα, απ6 τουg ανθρι6πουg, απ6
την ξωrj , απ6 τηv συμπεQιφOρι1.'E1ουν αλλι1ξει
πιiρα πoλλd xαι δυοτυ1ι69 πqogτο 1ειρ6τερo xαι
ε[ναι xgiμα. Γιαυτ6 θεωρι6 τoγ εαυτd μου πoλιi
πλoιiοιο, γιατ[ 6ξηοα εxπΧηxτιx€g ατtyψι{'g, €τια-
να τo μερdχι μoυ απoυδα(α τi'yνη, xαι μdoα απ6
αυτ6 6ξηαα μια ξωri παqαμυθdνια. Nιι6Θω τογ
εαυτιi μoυ πdρα πoλιi 1oρτdτο απ6 6λα παι μoυ
αρdoουν οι αναπολrjσειE μoυ. oι αξd1αoτεs μ6-

ρεg εxε(νηg τηg Ndoυσαζ τηζ "τgrιξdτηg'' με τιE
xox6τεE xυρ(εg, με τoυE 1oqοf g, με τα τοι1για oι
αναμνrjοειg με γεμξoυγ χαι μoυ δ(νoυν αx6μα
ξιυri'' λ6ει η Kυρ(α Mαρ(xα Σ6γου-M(γτση, μια
πανευτυ1η g γιαγιd οrj μερα.

(απ6 oυν6ντευξη τηg x Mαρ(xαq oτην Λευxi] Σαμαριi )

Η Αγγα Kαπεταγoπofλoυ νιiφη, με νυφιx6 ραμιμ6νι,' απd την Mαρ(xα
Σiνου - Mrjντοη

1Ο
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Ετυμoλoγια λεξεωV Tηq ελληvιKηq
διαλεKτOU τωV αρχα(ωv Mακεδ6vωv

1. dδη, d'δqα[α' 2. αxρα|α 3' yd'ρxαν, ydQQα

'oπωg ε(ναι γνωοτd, τo γλωooιx6 υλιx6 πoυ
αναφ6ρεται στην ελλην ιxrj δ ιιiλεxτο των αρ1α(ων
Mαxεδ6γων ε(γαι πρι6τα πρι6τα τα τoπωνιiμια
γ"αLτα ιoτoριxd, xιiρια oν6ματα βαoιλdων, στQα-
τηγι6ν, ι1λλωγ αξιωματοιi1ων αλλd xαι απλι6γ
πoλιτι6γ. Πoλλιi ον6ματα των τελευτα6ων εμφα-
νζoνταιτc6Qα σε πλriθog επιγραφι6ν πoυ βρdθη-
χαν σε αρ1αιoλoγ ιxo6g1ι6ρoυg τηg Mαxεδoν(αg
xαι ιδια(τεQα στη Bεργ(να χαι στηγ Aιαν{. Eν-
διαφdρoντα εfναι επ(oηg 

'LαL 
aα oν6ματα των

μηνι6ν τωγ Mαxεδ6νων, απ6 τα oπoiα oριoμ6να
ε(γαι xoιγιlχαι σε ιiλλεg ελληνιxdg πεqιo169 xαι
π6λειgτηg αq1αι6xη1αζ,6πωgπ.γ. o Πιiναμοg (f
Πιiνημog, ιων.-αττ.) ποινιig oτη Θεαοαλ(α, Φθιc6-
τιδα, Αxαρναν(α, Boιωτ(α, Eπ(δαυρo, Mυxrjνεg,
Kιiλυμνo, Kω, P6δο, Σπιiqτη, Aμoqγ6 x.α..

To xυρι6τερo, ωoτ6oο, γλωοoιπ6 υλιx6 ε(ναι oι
μεμoνωμdνεg λ6ξει9, oι oπo(εg δεν παρoυoιι1-
ξoυν ετυμoλογιxf διαφdνεια xαι υπηρξαν αντι-
xε(μενo αυλλoγηg απ6 γλωoooγρdφoυg, λεξιxo-

γρdφουg χαι γQαμματιποιig τηE μεταγεν6oτερη9
xυρ(ωg επo1ηg τηg γλι6ooαζ μαE.

o oημαντιx6τερog γλωααoγρdφoζ που αναφ6-

Qεται 6τι, ωg Mαxεδ6γαg o (διog, xατdγqαιpε
λdξειgτηg ελληνιx{g διαλdxτουτων αq1α[ων Mα-
xεδ6γων xuπ6'τoν 3o αι. π.X., ε(ναι ο Aμερ(αg o
Mαxεδr6γ πoυ 6ξηoε οτην Αλεξdνδρεια.'OμωE,
απ6 τo μαxεδoνιx6 αυτ6 λεξιλ6γιo μιxρ6 μ6νo
μ6Qog δι6oωoαγ xατoπινo( λεξιxογρd,φoι χαι
γQαμματιχo| 6πωg π.χ. o Αθηνα(οg τoγ 3o αι.

μ.X. xι o Ηαιi1ιog τoγ 5o αι. μ.X. περ(πoυ.

Ωg τι6ρα αποτελoιjoε πρ6βλημα η dλλειι|.lη εν6g
xειμ6νoυ, γραμμ6νου oτη μαxεδoνιx{ διιlλεxτο,
doτω μιαg απλrig φρι1oεωg: ''kein Text, keine Ιein
eiπziger SatZ'', dγqαι|.lε xdπoτε επιγgαμματιxιi o
oνoμαoτ6g βιενν6ξo9 γλωoooλ<1γoE χαt ελληνι-

του A. t. Θαβι6qη

οτrig Paul Kretschmer. Kαι dμωg ωg μια απ6 τιg
πρι6τε9 επιγραφ69 με μαxεδoγιx6 διαλεγ;tιx6
xε(μενo μπoρε( τι6ρα να θεωρηθεi η επιγραφli:
Eriρυδ(xα Σ(ρρα Eυxλε(αι πoυ βρ6θηxε oτη Bεq-

γ(να xαι 6πoυ τo 6νομα τηg μαxεδ6γισσαE βαo(-
λιoααg Eιiρυδ(xηg απαντ6' ωg Eιiρυδ(χα, με τo

μαxρd -d τηζ μαxεδoνιx{g διαλdxτoυ.

Noμξω <iτι η 6λλειι|.rη αυτli εξηγε(ται, απ6 τη

μια απ6 τo γεγoν6g 6τι δεν βqdθηxαν αx6μα oτη
Mαxεδoγ(α αρ1αΙxdg επιγραφ69 - dλλωoτε xαι
εxε (νεg πoυ πρo6q1ονται απ6 τη νoτι6τερη Eλλd-
δα ε(ναι ε}"dγιoτεg, xαι απιi την ιiλλη απ6 τo

γεγoν6g 6τιη μαxεδoνιxη διdλεxτοg ωζ συγγενι-
xrj με τη διdλεxτo τωγ Αιτωλιiν χαι των Axαρνd-
νων, αλλd }ιαι των Θεooαλι6γ, χαι ωs γaηγoaη
πρoφoριxrj oμιλ(α, 61ι μ6νo δεν rjταν xατι1λληλη
να γρdφεται, αλλd xαι μι1λλον δεν πρ6λαβαν oι
Mαxεδ6γεE νατη γρι1ψoυν. Kαι δεγ ηταν xατdΧ-
ληλη, γιατ[ επρ6xειτo για γρliγορη πρoφοριπrj
oμιλ(α xατ6'την oπo6α αλλoιc6γoγταν χαι τ6τε η

μoρφri των λdξεων xαι επιαxoτζoνταν η ετυμoλo-

γιxrj τoυg διαφι1νεια εξ αιτ(αg φωνητιxc6ν xαι
μoρφoλoγιxr6ν μεταβολιiν, 6πω9 ουμβαiνει xαι
orjμερα oτα νεoελληνιxd ιδιcδματα xαι xυq[ωg
οτα β6ρεια, των oπo[ωγ η αQχη ανd,γεται οτογ 3ο

αι. π.X.
Nα αναφ6qω μεριxd παραδε6γματα: Σrjμερα

τt.x' στo ιδfωμα τηg Aγιιiooυ τηζ Λdoβoυ oι
λdξειg τηg xoινηg νεoελληνιxlis ιixQη, βιολιτξri-
δεg, γνωoτιxο(, η παqdα τoυ, xινofνταν, λυπof-

μαι, (να) μιλ{oειg, νοιxoxυρix(oι, ξεx(νησαν, o
(ι1ρθρo), πoντιτι6 g,τι ε (γα ι (αυ )τι1 xτλ. πρoφ6ρo-
γται ωζ ι1xρι-για, δγιαλαντξηδιg, γνoυoτoο(, γη
παρ 6αγ ιαν τ' ^t, Υ'' \ L6ντου, ιλποιi μι, (α) μ'λrjξ g, ιν-
πoυταυρo(, ξιτo'νηoαν, γιoυ, πoυτ' x6g,τ(ν'τα xτ}u..

Επ(αηg, oτo ιδ(ωμα τoυ Bελβεντοιj oι λdξειg τηg

11
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χoιγηζ γεoελληνιxη g ανει| ι6g, γε μζω, ε μπoδ ξω,
μαqα(νομαι, νερoυλ69, ξfνω, oμιλι1ρι, φqoxdλι
xτλ. πρoφdQoγται ωg αμ'ιpι6g, γιμ6ξoυ, αμπου-
δι6, μαραγγιιiξου, νoυρλ6g, ξι6, ξιμπλιiQ , Ψoυ-

^adχxτ}'.

Αxριβι6g λoιπdν επειδrj oι λdξειg αυτ6.9 εγτυπω-
oιdξoυν πεqιoα6τερo, oε otjγxριση με ιiλλεg, οι
oπo(εg oτα ιδιι6ματα αυτd αλλoιι6γoγται λιγ6τε-

Qo (π.χ. riλιoυg, νιql6, πιδ(, ραντξoυ, o6ν"oυ, τ6-
πoυ ζ, 1oυ ργ ι6, φoυ μ( xτλ. ) η μdνoυν αναλλo (ωτε g

(π.1. αdραg, βαθιig, γη, 6λα, xα}να' ν{μα, παν(,

χαQd, Ψdμα τιτ}u.), γι'αυτ6 xαι dooι αυγτιiσαoυγ
orjμεqα ιδιωματιxd γλωαod,ρια τιg ξε1ωρζουν
χαι τιE xαταγριlφoυγ ωE τιζ πιo αγτιπQoσωπευ-
τιx{'gτoυ ιδιι6ματog, μαξ(φυoιxd με ιiλλεg ιiγνω-
στεE στην xoινli νεoελληνιxη η πoυ oτo ιδ(ωμα
παρoυoιιiξoυγ σημασιoλoγιx6g απoxλ(oειE xαι
dλλεg ιδιαιτερ6τητεg

Tο fδιο λoιπ6ν πρdπει να 6xαμναγ χαι oι μετα-
γ εν 6oτε ρo ι λεξ ιxoγρd,φο ι. Kατdγραιp αν εxε (νε g

xυρ(ωg τιg ιδιωματιx6g λdξειg τηg μαxεδoνιxηg
διαλdxτoυ oι oπo(εg εγτυπωoiαξαν με τη μoQφ(
τηE πQoφoQιχ1iζ ομιλ(αg τωγ Mαxεδ6νων li πα-

ρoυo(αξαν ιδιαιτερ6τητε9. Για τo θ6μα αυτ6 o Γ.
Xατξιδιixη g 6γραψ ε επιγQα μμα τιx6:'' o ιλεξ ιxο-

γgιiφoι oιjτoι [...] xατ'ανιiγxην θα ι1πραττoν o,τι
xαi oi νυν γλωαodρια oυντdσσoντεζ των διαφ6-

ρων 1ωρι6ν τηg Eλλι1δog,ητoι θα oυνdλεγον xαi
xατ6γqαφαν oυ1i ooα εφα(νoγτo αυτoιg xoινιi
xαι ομαλιi, ιiλλ'6oα αoυν{θη xαι dxτροπα xαι δη

μd,λιοτα τα ξ6να xαι dxφυλα''.

Kαι εiναι γνωoτ6 6τι oι αq1α(οι Mαxεδ6νεg
ε(1αν τη διx{ τoυg διdλεxτo (μαxεδoνζειν - μα-
xεδoνιοτf) πoυ απoδειxνιjεται oυνε1ι6g, dπωg
xαι εδc6, 6τι ε(γαι ελληνιxli.

Eπειδrj 6μωE η γqαπτη γλι6ooα γενιx6τεqα Θ6-

λει να απoτυπι6γει oλ6xληρη την αληθιν,i μoρφη
των λdξεων, γι' αυτ6 χαι oι Mαxεδ6γεE, μ6λι9
μπ{xαν δυναμιxd στo πQoσχηνιο τηg ιoτoρ(αg
xαι γνc6gιoαν τη γaαφη απ6 τoυg νoτιι1τερoυg
' Eλληνε g, xαθ ι6qωoαν, τoυλιi1ιαro απ6 τoγ 5o αι.
π.X., ωg γqαπτlj xαι επfoημη γλι6αoα, την αττιlιη
διd,λεxτo, η oπoiα ατo μεταξrj εi1ε xαλλιεργηθε(
ωg γραπτri απ6 εξα(ρετoυE συγγQαφε(g xαι ειγε
επιβλη θε i oτoν ελληνιx6 x6oμο απ6 τoυ g ιo1υρ6-
τεQoυζ πoχιτιx6' xαι πoλιτιoμιxιi Aθηνα(ουg .
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Ag 6ρθoυμε 6μωg oτo λεξιλ6γto τηE μαxεδoνι-
x{g διαλ6xτου. oι μεμoνωμdνεg λ6ξει9 πoυ μαζ
διdoωοαν oι λεξιxoγρdφoι χαι oι γραμματιxo(
εiναι,6πωg ε(ναι φυαιx6, α1εδ6ν 6λεg ελληνιxdg,
6πω9 xαιτα ιoτoριxd oν6ματατωγ Mαxεδ6γωγ.

Aνdμεoα 6μωg α'αυτdg υπι1ρ1oυν xαι μεριxdg,
ελd1ιoτεg, oι oπo(εg ε(τε μπoρε( γα ε(ναι δd,γεια
απ6 γειτονιxdg γλιiloο'εg, πρdγμα επ[οηg πολrj

φυ oιx6, ε (τ ε ε (γα ι αυ oτη ρι1 δ ια }''εxτιx€ g' o ρ ιoμ d -

νεg πιiντωg δεν δε61νoυν 6τι ε(γαι ελληνιxfg
αQχliζ, επειδ{ επτoxoτ(oτηχε η ετυμoλoγιπrj τoυg

δια φιiνεια εξαιτ(αg φωνητιxι6ν xαι μoρφoλoγι-
xι6ν αλλαγι6ν πoυ 61oυν υπooτε( αιην πgoφοριxrj
ομιλ[α με τηγ πdρoδo του 1ρ6νoυ. Kαι αxριβιig
τιg λ6ξειg αυτ€.g xυρ(ωg xατ6γραι|αν oι γλωoοo-
γρdφοι xαι λεξιπoγρι1φoι απ6 την επo1li των

1ρ6νωντου M. Αλεξιiνδρoυ. oι ιδιωματιx6q αυ-
τ6,9Χ6ξει9, επειδrj πρo6ρ1oνταγ απ6 τηγ πQoφo-
qιx(, γqrjγoqη oυνrjθωg, xαθημεqινri oμιλ6α των
Mαxεδ6γωγ, εγτυπωσ(αξαν με την αλλοιωμ6νη

μoaφη τoυE χαι με την dγνωoτη li τη διαφoqετιxrj
oημαο(α τoυg.

Tιg λ(γεg αυτ€g λ6ξειg τιg ξε1ι6ρισαγ oι ξdνοι
γλωoooλ6γoι χαι ιατoqιxo( fδη απ6 τoν πεQα-
αμ6νo αιι6να γ"αLτLζ υπdβαλαν oε εξoνυ1ιoτιν"η
εξ6ταoη. Mεριxo(6μωg πρooπ<iθηoαν να αγαχα-
λιiψoυν o' αυτdg ινδoευρωπ αiν"(.gρξεs li φωνητι-
xιlγνωq(oματα xoινd,, 61ι με την ελληνιxri γλι6o-
οα, αλλιi με τιζ ελd1ιατα li xαθ6λoυ γνωατdg
γλι6ooεg των γειτoγιxι6ν με τoυg Mαxεδ6νεg
λαι6ν, 6πω9 ε(ναι η Ιλλυριxη, η θqαxιxli xαι η
Φqυγιxη, rj αx6μα χαι με τιζ γλc6ooεg απoμαχQυ-
αμ6νων γ εωγραφ ιxιl ινδοευρωπαixι6ν λα16ν. Στη -

ριγμ6νοι €πειτα οε ειxαο(εg { φανταοτιν"(4 o-

μoι6τητεg qιξι6ν xαι λdξεων των γλωooc6γ αυτc6γ

με τιζ πoλιi λ(γεg ι1γνωoτηg αaχ1iE λ6ξειg τηg

Mαιεδoγιxrjg, διατιiπωσαγ διdφoρεg θεωρ[εg:
6τι τdγα η αρ1α(α μαxεδoνιxη ηταν xλιiδog τηg

Ιλλυ ρ ιxη g, η 6τι ηταν αυτoτελη g " μι)tτlj'' γλιδooα,
η 6τι ηταν απλι6 g oυγγ εν ιxη μ ε την Eλλη ν ιxη xτ}ι.,

απoπλε(oγταζ την περ(πτωoη μια αρ1α6α ελληνι-
xrj διιiλεxτοg, 6πω9 η διd,λεxτoζ τωγ Mαxεδd-
νωγ, να ('γει, εxτ6g απ6 τα διxιl τηg ξε1ωριoτιi
φωνητιxd, μoρφoλoγ ιγ"6' γa}"' γνωρ(oματ α, τLαL

τιdπoια δdγεια απ6 τoυg γειτoνιxοιig λαorig, 6-
πωg d1ει xdθε διι1λεγ"τoζ γ"αL ιδ(ωμα οπoιαoδ{-
ποτε γλι6ασαζ.. ..
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Πρdxειται φυoιxd για εντελι69 εoφαλμdνη αντ(-
ληΨη.

o ιo1υριoμ6E π'x.6τι oι μαxεδoνιxdg λ6ξειg:
dδη xαι ιiδqα(α, δεν ανηxουν στηγ ελληνιxrj

γλc6ooα, εγιi ε(ναι oλoφι1,νερo dτι πρ6xειται για
τιg λ6ξειg αιθrjq xαι αιθρ(α τωγ ι1λλωγ Eλλrjνων,
ε(ναι αγιiλoγoζ με τo να ισχυQιoθε[ xαγε(g 6τι oι
λdξειg π.1. αδρd1τι, αλι1τρι, αυγ6, βγα(νω, γiδια,
xαθρ6φτηg, μof1λα τηg xοινηg νεoελληνιxηg δεν
ανrjxoυν oτην (δια γλιiooα οτην οπo[α ανlixoυν
oι λ6ξει9 dτραxτog (ατριixτιον), dQoτQo, ω6γ,
6.ιι$αoη αη εζ, xd,τoπτqo, o μ i1λη.

E(1α γρι1ι|.rει παλαι6τερα 6τι: '')tαν6ναg [...] δεν

μπoρε( γα απoxλεioει xαι την περ(πτωση μεQι-
ν"{,g απ6 τιg λ6ξειg αυτdg - τιg μαxεδoνιπι1g - να
ε(ναι ελληνιxrjg αρ1ηg, αλλι1, να φα(νονται ξενι-
ν" 6. g εξαιπ (αζ τωγ φ ωγη τ ιx ιilν xτχ. μ ετ α β o λι6ν π oυ
τυγ6ν 61ουν υπoατε( με τo π6ραoμα τoυ 1ρ6νου''
γ"αι6τι: ''απ6 τιg λ(γεg νoμιξ6μενεg ξενιxf g αaχrjE
δεγ εiναι απiθαγo να απoδει1θoιjγ xιiπoτε γ"αL

ιiλλεg ελληνιxrig αQχηζ''.

Πραγ ματιx 6', 6ταν-o ε ε ιδ ιxrj μελdτη δ ιαπ (oτω-

αα 6τιτα δrjo βααιxι1φωνητιxd γνωρ(oματατωγ
βoρ ε (ων νεo ελληνιxc6ν ιδ ιωμdτων, δηλαδrj η τQο-

πητων dτoγωγ β (ε, αι,) oε (, των ι1τoγωγ o (o, ω)
σε oυ χαι απoβoλrj τωγ dτoγωγ ι (ι, η, υ, ει, oι) xαι
oυ, εμφανζoνται ηδη απ6 τoγ 3o αι. π.X. oε
αρ1α (ε g ε λλη ν ιx 6 g δ ιαλ6xτoυ g' υπoπτει3τητια 6τι
ε(γαι πoλιj πιθαγ6 να υπoxρfπτoγται τα γνωρ(-
σματα αυτι1xαι στιE αμφισβητoriμενεg ωg ελλη-
νιx{.g Χ€ξειζ τoυ αρ1α(oυ μαxεδoνιxof λεξιλo-
γ(oυ. 'Eτoι, dρ1ιoα να επανεξετιiξω τιg λdξειg
αυτ69 oriμφωνα με το πνειiμα αυτ6. Tα πρι6τα
απoτελιJοματα τηζ 6ρευνα9 αυτlig liταν να απο-
δεξω ωg ελληνιxtiE αρxlis τιg εξ{g μαxεδoνιx6g
λdξειg:

L. Βλoυρειτrζ, πQoσωγυμ(α τηg θεdg Αρτεμηg.
E6ναι τo επ(Θ. φιλωρεiτιg (η φιλοιiοα τα 6ρη) με
αποβoλr{ ιiτoγου ι xαιτρoπr{ τoυ dτoγoυ ω (= ο).
Πρβ. τo επ(θ. orjρε(α για τη θει1. To αρo. φιλω-
ρε(τηg μαρτυρε(ται ωg επ(θετo τoυ Πιiνα oτην
Παλατινrj ΑνΘολoγ[α.

2. δqηyεg' oτρoυθo[. Eiγαι τo δειgηγεg, απ6 τo
δεφι1(δ6ρη), με απoβoλrj dτoνoυ ει (= ι1. nnr.
την ηλιαxli }ν€ξη: δειρητηg'

3. εoτεριxαi (y'ιjνεq). Aναφ6ρoνται dτoι oι τQα-

πεξrjεgτoυ oμrjqου ωg μαxεδoνιxrj λdξη απ6τoγ
Στdφανo τoν Bυξιiντιo. E(ναι τo επ(θ. αιταριyα[
= οι oιx6σιτoι.

Eδc6 θα εξετdοoυμε τιg αx6λoυθεg μαxεδoνιν"€'g
λ6ξει9: 1' d'δη xαι d'δqα[α, 2. αxρα[α, xαι 3'
yd'ρxαv xαι yd'ρρα.

Kαι αυτdg oι λ6ξειg, επειδrj η ετυμολoγ[α τoυg
παρoυoιιiξει oριoμdνα φωγητι}ιd πqoβληματα,

χQησιμoπoιrjθηxαν απ6 ξdνoυg γλωoooλ6γουg
ωg επι1ε (ρη μα για γα αμφιoβητrjooυγ τηγ ελληνι-
x6τητα των Mαxεδ6γωγ. Ag δorjμε πqc6τα τιg
λ6ξει9 ιiδη παι ιiδqα(α. o Ηοιi1ιog 61ει:

d'δη. oυqαν6E' Mαxεδ6νεg, d'δρα[α. αιθρ[α' Mα-
xεδ6νεg.

Σ1εδ6ν 6λoι oι γλωαooλ6γoι χαι ιατoριxo( ανα-

γνωρζουν 6τι oι δυo αυτ69 λdξειg αντιοτoι1οfν
oτιg λdξειg α(θ{ρ xαι αιθρfατηg αq1α(αg ελληνι-
xηg, oι πεqιαo6τερoι 6μω9 θεωqoιjγ 6τιτα φωγη-
τιxιlγνωρfσματα πoυ παQoυoιιiξoυν ε(ναι ξ6να
πQoζ τηγ ελληνιxrj γλιiαoα. Aυτd ε(ναι: (α) η
τροπrj τηg dτoνηg αρ1ιxrjg διφθ6γγoυ αι,- σε α-,
(β) η τρoπrj του Θ οε δ, xαι (γ) η απoοιc6πηoη τoυ
τεχιγ"o6 -Q στη λdξη ι1δη. E(γαι βdβαια χαι η
xατι1ληξη -α(α, αντ( -fu oτη λdξη ι1δρα(α, αλλι1

για τη μεταβoλrj αυτ{ δεν γ(νεται πoλιig λ6γog.
Ag δoιjμε λοιπ6γ τα γνωρioματα αυτd.

(α) Για την τqoπr{ τηg διφθ6γγoυ αι,- σε α-, η
oπo(α παρoυοιιiξεται χαι oτην αδdoπoτη στoγ
Hori1ιo oυγγενιxr{ λ6ξη ι1δαλ6g (dδαλ6g. αoβo-
λοg, Hoιi1.) = α(Θαλιig, αλλιi θεωqε[ται απ6
πoλλoιig μαxεδoνιxf λ6ξη, διατυπι6θηxαγ διd-

φoQεE θεωq(εg, απ6 τιg oπo(εg oι xυρι6τερεg
ε(γαι: (i) 6τιτο α- αντ(τηg διφθ6γγoυ αT- oφεftε-
τα ι σε παρ ι1λλη λo ψεxαlττ ωτ Lγ"6 τ(:πo τηg ΙE ρ ζα g

aidh-: *αdh- = ελλ. αιθ-: αθ_, ((Q 6τιo μoνoφθoγ-
γι-oμ6g αT- : α- oφε(λεται oε ξ6νη επ(δραoη, π.1.

τηg Ιλλυριxrjg (Thumb, BlumenthaΙ, Krahe), xαι
(υQ dτι πρ6πειται για πQωτoελληνιx6 γεωτεQι-
σμ6.

Kαν6ναg 6μω9 δεν oν"'('φτην"ε 6τι υπιLρ1ει χαι η
περfπτωoη oι λdξειg αυτ69 γα ε(γαι τωγ μεταγε-
ν6oτερων 1ρι1νων, 6ταν η δ(φθoγγog αι ειγε π6'-

ι|.rει πλdoν να πqoφ6qεται ωE αι χαι ε(1ε μoνο-
φθoγγιοθε ( σε e, οπ6τε oι λdξειg αι(θrjρ, αιΘρ(α,
αιΘαλ6g xτλ. πρoφ6ρoγταγ πλdογ απ6 6λoυ9τουg
'Eλληνεg ωζ *βΘriQ, *βΘρ(α, *βθαλι1g xτλ. Kαι

L3
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αυτ6, 6πω9 ε(ναι γνωατ6, αυνdβη νωρ[g. Παqα-
δε(γματα τηE πQoφoQιlg τηg αι ωζ e υπdρ1oυν αε
παπιiρoυg rjδη απ6 τoν 2o αι. π.X., 6πoυ η ai

γρι1φεται ψε ε, ττ.x. εγι6ν (= αιγι6ν), oρd,τε (=
oρdται), αυθερα(τωζ (= αυθαιρ6τω9). 0ριαμ6-
νoι επιoτrjμονεg μdλιoτα πιoτειjoυγ 6τι o μoγo-
φθoγγιoμ69 τηg διφθ6γγoυ αι = e αQχξει πoλf
νωq(g, r{δη τoν 6o αι. π.X..

Αξιooημε(ωτo ε(γαι 6τι με ε (dψιλoν) 6γραιpε τη

λdξη αιθρ(α χαι o Ηαri1ιοg xαι μdλιoτα με τoγι-
oμ6 πoυ ουμπ(πτει με τoγ τoνιομ6 των θηλυxc6ν

επιΘ6των σε -α τηE xoινrig νεoελληνιx{g dθρια.
ευδ(α (πρβ. η dγια, η β6ρεια, η δ6λια νπΧ. τηg
xoιν{g νεoελληνιxηg αντ( η αγ(α, { βαρε6α, η
δoλ(α xτ}". τηg xαθαρειiουσαE χαL τηg αρ1α[αg
ελληνιxrig). Mε ε 6γραιpε επ(oηg o HoιiχιoE }ιαιτη
λdξη αxqα(α: αxρdα. παιg θ{λεια, Mαxεδ6νεg,
dπωg θα δοιjμε οτη oυν61εια.

Eπoμ6νωg, τo αρ1ιxιi ιiτoγo α στιE λ6ξειg ιlδrj,
dδρα(α xαι dδαλ6g δεν προ6q1εται απd την αQ-

1αfα δ(φθoγγo αι πoυ πρoφ6ρoνταν αΙ αλλι1απ6
τη μεταγεγ6oτεqη αι, η oπo(α ειγε oυψπ€.σει με
τoν φθ6γγo e.'E1oυμε δηλαδri ατιg λ6ξειg αυτ69

τρoπη τoυ αQχιχoιj dτoγoυ αι- απ6 e- σε α-.

Παρι1δειγμα τρoπlig αq1ιxoιi dτoνoυ ε- σε α-
ν"ατ6" τη μεταγενdαιερη επo1r{ ε(ναι η λ. ι1ργα-

λε'ioγ : εQγαλε'toν (βλ.LSJ, λ. aqγαλει,oν:(later
formfοr εργαλε'[oν) απ'6που η xoιν( νεoελληνι-
xη d αργαλει6g (N. Aνδριι6τηg, EΛ) ν"ατ6' την
oμηQ. λ. ιoτ6g (Ζ 491.: τα o' αυτf g 6ργα xιiμιξε /
(oτ6ν τ'{λαxιfτην τε) (Du Cange, λ. dργαλεΤoν:
χαι τα 6qγα ooυ ι1γωνξου aργαλ(oν xαι ηλαxι1-
την ubi αργιiλιoν dicitor quod (oτdγ vocar
Ηomerus).

Περιοo6τεqα παραδε (γματα 6μωg τρoπrj g αρ1ι-
xc6ν dτoνων τ6oo αι-6oο χαι ε- αε α- d1oυμε oτη

μεoαιωνιxr{ xαι γdα ελληνιxη, 6πωg αι,- > α-:

αθι1λη (μεoν. xαι γεoελλ.) = αιΘι1λη, λdξη oυγ-

γενιxli με τtζ αρ1. α[θriρ, αιθq(α (αιθρ-α(α) xαι
α(Θαλ69 που ε(δαμε, αφν(διog (μεoν. xαι γεoελ-
λ.) = αQχ.αιφν(διog, αματιιi (νεoελλ. ιδιc6ματα)

= μεταγγ. αiματ(α. ε- > α-: αΥγξω (μεoν. xαι
νεoελλ.) = αQχ. εγγζω, αγν<1ντια (μεoν. xαι
νεoελλ.) = τα εγαγτ(α, απιiνω (μεoν. xαινεoελλ.)
= αQχ. επιiνω, α1ιν69 (μεαν. xαι νεoελλ.) = αQχ.

d1ινog.
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Φυoιxd, η τρoπη αυτrj δεν ε(ναι φαιν6μεγo υπo-

1ρεωτιx6. Aνηxει, μαξ( με την απoβoλη αρ1ιxorj
ε- (ε-, αι,-), ατιg λεγ6μενεg ''αλματιxιJg'' παθ(oειg
χαιπαQατηρε(ται oυνrjθωg ατιg λ6ξειg που πqo6ρ-

1ονται απ6τηγ πQoφoQιxη παqd,δooη. Σ1ετιxd, με
την αποβoλη αq1ιxoιi ε στηγ πoινli νεoελληνιxη
d1oυμε π.γ. απ6 τη μια γ(δι (α(γ(διον), ματc6νω,

ματωμdνοg xτλ. (α(ματ6ω), λι1δι (6λ<1διον), λυ-

Θρ[νι (dρυθρ(νιoν), ξυπνι6 (6ξυπνζω -dξυπνι6),
qεβιiθι (6ρ6βυνθοg - 6qεβιiνθ-ιoν) xτλ. γ"αι απ6
την ιiλλη: ααiα' αι1μd,λωτog, αιι6να9 - εxατ6'
ελιιi, ελπ(δα xτλ. Kαι αυτ6 oφε(λεται oτo γεγoν6g
6τιoι μεταβoλ69 αυτ6g εiναι oυνdρτηση τoυ αQχι-
xoιi φωνηεγτoE αι, ε με τo τελιxd φωνrjεν τηg

πρoηγoυμ6νηg λdξεωg''εν sandhi''.

Aυτ6g ε(γαι λoιπιiγ χαι o λ6γog πoυ δεγ d1oυμε

oε 6λε9 τιg λ6ξειg τηg αρ1α(αg μαxεδoνιxrjg δια-
λιjxτoυ - dλλωoτε τ6αo λ(γεg - τροπη αρ1ιxοri
d,τoγου αι- σε α-. Δεγ παqατηρε(ται π.χ. τqoπη
αρ1ιxori ιiτoγου αι- σε 6oε9 πqοdρχoγται απ6 τη
λ6για παρdδοοη, dπωg Afiαζ Aιγα(og, Αi-
o1g(ων, A(ανrj xτλ.

Δεν 61oυμε επfoηg παqαδε(γματα τρoπr{g 6ταν
o φΘ6γγog ε (ε, αι) δεγ ε(ναι αQχιχli ιiτoνη oυλλα-

βrj, { ε[ναιγενιx6τεqατονorjμενog μ6oα oτη λ6ξη.
Eπoμ6νω9, oι λdξειg ιiδδαι, Γαιτdαg, πεξdται|.rοι
Kαqπα[α, Kogινα(og xτ}"., η Α[ουμνog, λα(βα,
Δα(oιoE, Δα(ται, ετα(ρoι xτλ. διαφ6ρουν απ6τιg:
ιiδ{, ιiδραiα xαι dδαλ6g. Aπ6δειξη η λ6ξη α(θoυ-
σα, 6πoυ τo αρ1ιx6 αι-ε(γαι τονoιiμενo. H λdξη
αυτη παραδ(δεται απ6 τoγ Hoιi1ιo ωg ιδιωματι-
xηψε τoγ τιjπo α[δc6ooα: α(δι6ooα. τηg αυλrjg τα
τεtγ(α (πρβ. Eυoτιlθιo Θεαoαλoν[xηg 7547,56 =
Ω 238 α(θoυoα. αυλrjg τει1(α), xαι θεωqε(ται

μαxεδoνιxrj.
'Oτι 6μωg υπdρ1oυν χαι σε αυτdg τιg περιπτιi-
oειg εξαιρ6oει9 φα[νεται απ6 τη νεoελλ. λ6ξη
ιiντε ρo ( βoρ. Ιδ ιrn ματα dνd ιρoυ, 6πoυ τoν ιoμ6νo
αρ1ιx6 6- τρ6πεται oε d-: αρ1. 6ντερoγ - μεσγ.
ι1ντερο, απ6τα 6ντεqα. τα'ντεqα - ι1ντερo).

Kαι 6μωg, αxριβι69 επειδrj oι γλωooολ6γοι δεν

μπ6ρ εοαν να εξηγ{ ooυν oωοτιi τη δ ιι1xq ιοη αυτrj,

τη χQησιμoπo(ηoαν ωg επι1ε(qημα για γα διατυ-
π16αoυντην d,ποι|.lη 6τι οιλdξειE dδf , ι1δρα(α (xαι
ι1δαλ69) δεν ανηxoυγ σε διιiλεxτo ελληνιx{g

γλιfooαg.
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(β) Αλλd χαι η τQoπli τoυ θ σε δ, η oπo(α ανrjxει
oτη γενιx6τερη oυνrjθεια των Mαπεδ6νωγ γα
τρdπoυν τα δαodα orjμφωνα Ψ, χ, θ τωγ ι1λλων

διαλ6xτωγ οε μεoα(α β, γ, δ αντ(oτoι1α, θεωρrj-
θηxε παι αυτrj ωg επι1ε(ρημα για τo (διο ουμπd-

ρασμα.'oμωζ τo πρ6βλημα xαι πdλι ε(γαι απλ6.
Tα oιiμφωνσΨ,Χ'' θ ε[1αν αq1(αει oι'Eλληνεg να
τα προφ6ρουν ωg εξαxoλουθητιxd, διαρxη, 6πω9

ε(γαι xαι orjμερα, {δη απ6 τoν 5o αι. π.X.. Kαι
αxριβι6g τα οιiμφωνα αυτd, dτρεπαν oι Mαxεδ6-
νεg, 61ι π6ντoτε 6μωE, χαι σε 6λεg τιg περιπτι6-
σειE, στα επ(αηg εξαxολoυΘητιν"6'β,γ, δ αντ[oτoι-

χα, στηγ xαθημερινrj τουg oμιλ(α, επειδrj, 6πωg
πoλrj 1αqαxτη ρ ιoτιxιi 6γραψ ε o μεταγ ενdστε QoE
o1oλιαoτrjg: τo β τω φ oυγγενdg doτι.

Για τo θ6μα 6μωg αυτ6 δεγ 1qειdξεται τι6ρα να
πoriμε περιoo6τερα.

(γ) Kαι εq1dμαατε oτo πρ6βλημα τηζ αποσιω-
πrjoεωg τoυ τελιπori -ρ ατη λ6ξη ιiδ{. Kαι τo

φαιν6μενo αυτ61αραxτηρiατηxε rj μη ελληνιx6
(ungriechisch) rj ωg επ(δραοη τηg θραxo-ιλλυqι-
τιηg xαι χQη σι μoπo ιη Θη xε 6,πειπα ω g επ ι1ε (qη μα
εναντ(oν τη g ελληνιxiiτηταζ τη ζ μαxε δον ιxη g δ ια-
λdxτου. Eξα(ρεoη αποτελε ( o E. Schwyzer (Griech,
GrammatikτΙoελ7Ο).
To -ρ- dμωg xαι τo -λ- ε(γαι ευπαθε(g φΘdγγoι
(οτην αρ1α6α δωριxrj διd,λεxτo τηg Kρr{τηg αλλιi
χαι σε ι1λλεg γλι6ooεg μετατq6πoγταt σε φωνηε-
ντα) xαι η απoαιι6πηση τoυE παρατηρε(ται χαι
oτην ελληνιxrj γλc6ooα.'Hδη oι Θεαoαλo6τoγ 3o

αι. π.X. πρι1φεραν τo Λαριοα(oι Λαoα(οL χαι o
τ6πo9 Λdαα που αναφ6ρει o Ηοιj1ιog (Λdoαν
την Λι1ριoαν) δεν απ€γει πολf απ6 τoγ τι]πo
Λιiqoα αντ( Λι1qιoα πoυ πρoφ6ρoυν α( μερα 6ooι

μιλoιiν β6qε ια νεoελληνιxι1 ιδιc6ματα.

o (διog λεξιxογριiφog, o Hoιi1ιog, €1ει π.γ.

εγμα. o1ιiρωμα xαι ε[ναι, νομζω, πρoφανdg 6τι
εγμα = εQΥβα, 6πω9 xαι oτdγειν αντi οτdργειν.
Aπooιι6πηση τoυ λ oτην αq1η λdξεωg d1oυμε ατo
Ιxμιiν λιxμιiν τoυ Ηοιj1ιου (Frisk, GEw, λ. λιπ-

μι1ω).Nα θυμ(oω χαιτηγ πρoφoqι1απ6 πoλλoιig
Γερμανoι1g o{μερα τoυ τελιxoιj -er τηE γλι6oαα9
τoυE ωζ -a, π'x.Vat-a αγτi Vater.

T6λog, για τηγ xατιlληξη -αfα αγτ6 -(α ατη λ6ξη
ι1δρα(α δεν 6xανε, 6οo ξ6ρω, xανdναg λ6γo, ε-

τιτ6Eαπ6τoν Α. Frisk, o οπο6o9 παρι1γει τη λ6ξη

απ6 oυo. αδρd, (= ομηQ.αtθρη, αττ. αiθρα) παι
την xατdληξη -(α.Noμζω 6μωg 6τι εδι6 d1oυμε
αναλoγιx6 σχηματtσμ6 xατ6' τα επ[θετα (απ6
oυσιαστιχoπo(ηoη) αε -α6α (= -dα), πoυ ε(γαι

φαιν6 μενo o'υνη θ ιoμdνo oτην Eλλην ιxrj, πq β. αρ1.

μαxεδ. αxρα6α (βλ. xατωτ6Qω) - γ. ελλ. τρo1α(α,
γεoλαfα.

Kαι τι6ρα dρ1ομαι οτη λdξη αxqα(α. o Hoιi1ιog
6γετ:

dxρ6α. παιg Θηλεια, Mαxεδ6νεg, πρβ. αxρα(α.
παιg Θ{λεια, υπ6 Mαxεδ6γων, Mdγα'Eτυμoλo-
y*ι6ν (52' 187).

Απ6 τoυg πρc6τoυg o A. Frisk ετυμολογε(τη λdξη
αxρα6α απ6τo επ(θετo τηζ αQχ. ελλ. αxραiog με
τη oημαο(α αxμαiog, 6πω9 λ6ει oτη λdξη ι1xρ-

ηβog πoυ oημα(νει: αυτ69 πoυ βρ(oxεται στηγ

αxμη τηg liβηs. o Ηoffmann δεν δd1εται την
ετυμoλoγ6α αυτli, αφoti λdει, πoλrj οωoτι1νoμζω,
πωE χαι μ6νo η λdξη παιg ε(ναι αρxετη να δηλι6-

σει τoγ νdo ι1νθρωπo, 6πωg χαι τo αxρ-ηβog.
Kατd τoγ Hoffmann τo επ(θετo αxρα6α α1ηματ(-
στηγ"ε απ6 τo oυ oιαoτιx6 d,xqα, 6πω g τo παρθ εν ι-

ν"η απ6 τo παρθdνog. Στo ιixρα 6μω9 πρdπει να
xριiβεταιλ6ειη λ6ξη x6ρα (= x6ρFα -x6ρη) : 6-
x6ρα, 6πoυ τo x6qα 6γινε μεταπτωτιχι1 -xρα,
6πωg δ6μog, αλλd μεo6-δμη, γ6νοg, αλλd νεo-

γν6ν, xεβαλd, αλλd xεβ}ν6' (xεβλ{), 1ωρ(g να
εξηγ{oει τo αρ1ιx6 α- στη λdξη ιi-xoρα(α - ιi-
xρα(α. Πρoφανι69 -χ'Qα + τιατdχ' -α(α (xoρ-α-
α(α - x'ρ-α6α).

T6λog, o V.Pisani απορρ(πτει ωg απ(θανη τηγ
ετυμoλoγ(α τoυ Hοffmann χαι προτε(νει απλι6g
τηγ παQαγωγη τηE λ6ξεω9 απ6 την αρ1. ελλ.

ιi1liρατoE. Eνι6 o ]. Kalleris προτιμd,την παQαγω-
yηαπ6 τη συγγενιxηψετην αxηρατoE λ6ξη αx6-

QαιoE (αx6ραια - αxρα(α), δ(1ωg να αιτιολoγt{οει
τη ση μασιoλoγ ιxrj μετα βoλrj χα ι τηγ απo βoλη του

d,τoγoυ ε.

Noμζω 6τι ο Ηoffmann πληα(ασε τηγ αλrjθεια.
Η δυoxoλ(α 6μωg να εξηγfοει τo αq1ιxd α- δεγ
τoν oδηγηoε ατη βεβαι6τητατιαt6φηοετo ζητημα
ανoι1τ6. Kατιlτη γνι6μη μoυ η λdξη αxρα.ο' ('γει

πρdγ ματι την πρodλευση τη E, 61ι αxρ ιβι6 g απ6 τη

λ6ξη x6qFα (x6ρη), αλλd απ6 τo αqoενιx6 τηg

xoriρog.

Πριν 6μω9 προ1ωρηοω, θα ηθελα πριiτα να
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σημει6σω 6τιγ'αι6γαι1λλο επ6Θετο oε -αιog, -α(α
πqodρ1εται απ6 τη λdξη x6ρFα - xdρη ωg εξfg:
Aπ6τo ουα. xιiρα - xιiQη oyηψατfuτηxε πρc6τα 6να
ιiλλo ουοιαoτιx6 με τηγ xατι1ληξη -(να: xoρt(να
πoυ oc6ξεται ωE xιiριο 6νoμα. Πρ6xειται για τη
γνωoτrj ποιrjτgια απd την Tανιiγρα τηg Boιωτfαg
K6ριννα (με αν6βαoμα τoυ τι1νoυ, πρβ. λευx6g -
kεtxη, oταυρ69 - Σταιiqog xτλ.). Δεν ξ6ρoυμε αν
τo xoρ-(να ηταν υπo,lιoριoτιx6 rj μεγεθυντ tx6τoυ
xιIρη (πqβ. νεoελλ. αγ6ρι - αγoρ(να = xoρ(τoα-
qog xτλ.).'oμoιo επ6θετo με τηγ xατι1ληξη -ινog
πρ6πει γα σχηματr.τηxε xαι xοtiρ-ινog απ6 τo
oυα. xoιiρog xαι Θα ε(1εxαιαυτd υπoxοριoτιπri rj

μεγεθυντιxrj oημαo(α, 6πωg τo xoρ-(να.
Απ6 το xotjρ-ινog πqorjλθε τo γνωατ6 dνoμα

Krjq-νog με τo U αντ(τoυ oυ πιΘανc6g απ6 επ6μβα-
ση τωγ Γραμματιx6ν, πρβ. oφριiεg - ι1βρουFεg,
(ροφ6) Qυφι6 - ρoυφι6 - ρoυβoτ6g. ριiφημα, Η-
o6γ' ν"τ}'., η xoιiρη = χdQη -επ(θετο xoυρ(διog).
Σ1ηματ(οτηxε λoιπ6ν απ6 τo επ(θ. xoρ-iνα ιiλλo
επ(θετo σε -αιoζ, τo χoQιν-αιoζ, τo oπofo, ιiπωg
χαι τo αxραiα, αναφdρεται,6πω9 θα δο6με, αε
παιδα. Kαι δεγ ε(ναιτυγα(o 6τιγ'αιoι δυo λ6ξει9
Kι1qνog χαι χoQιγαιοg ε6ναι λ6ξειg μαxεδονιxιJg,
xαι ιδoιj:

O Ηoffmznn, xατ6' α6ψταωoη, ψετ6' τη λ6ξη α-
xρα[α πραγματειi εται τo μαxε δoν ιxιi 6νo μα Kιiρ-
γoE χα ι αγαφdρ ε ι δι1 o q ετιιι6' yωρ(α. το ι1γα ε (ναι
τoυ Φωτ(oυ: Kιiρνog, ερωμ6νo9 θε6γνιδog, Mα-
xεδ6νεg δε τoυg αxoτ(oυgKιiρνoυg xαλoιioιν, xαι
τo ι1λλo ε(γαι τo λ{μμα τoυ Hου1(oυ oτη λ6ξη
ox6τιog: ox6τιog. ν6θo9, o λιiθρα γεννηθε69 των
γoνdων τηg πdρηg, τουζ γαQ μη εx φανεριig,
λαθρα(αg δε μ(ξεωg γεγoνιiταg ox6τιoυg €x6.-
λουν, ι1νιoι δε παρθεν(ουg, dλλoι xoρινα(oυg,
xαΘdπεq Mαραrjαg εγ τω α. To επ(Θ. xoριν-αfog
πριJπει γα ε(γαι λdξη τηg ελληνιxrjg διαλdxτου
των Mαxεδιiνων, επειδrj xαι οι διjo Mαqoιjεg πoυ
αναφdρoιπα ι ιiτι 6γραιpαγ Mαxεδoγιxιi ε (ναι Mα-
xεδιiνεg: o 6ναg απ6 την Π6λλα, o αρ1αι6τερog,
χαι o ι1λλog απ6 τoυg Φιλfuπoυg, o νε6τερo9.
Koριν-αιog λoιπιiγ ατη μαxεδoνιxη διιiλεxτo ε[-
ναι o ox6τιoE, τo γ6θo παιδ(.
'Yοτερα απ' αυτιi o σχηματισμ69 τoυ επιθ. xο-

ριν-αiog απ6 τo xoρ-(να γ"αι αυτ6 απ6 τo x6Qη -
16ρια με oδ{γηoε στoγ σχηματισμ6 τoυ επιθ.

αxραfα απ6 €ναdλλo επ6θετo πoυ oyηματbτηxε
απ6τo oυo. xοιiρoE χαιτηγ lηατd}r'-α(α. Kαι αυτ6
ε(ναι τo αχoυ8οζ,

Πρ6xειται για επ(θετo πoυ αναφdρεται μιiνo
μια φoρd (των ι1παξ { λ6ξι9, 6πωg θα μαE πει o
Λεξιxoγριiφog) oτην oδrjoαεια $ 6\:
Nαυo[θoog δ' ετειιεν Tηξfuoρd' τ'Αλxlyo6y τε. τoν
μεν d'xoυ ρoν €6ντα βd'λ'dqyυq1τoξog Απ6λλωv
νυμφ[oν εν μεyd'ρω, μiαν ofην παi'δα λιπ6ντα
Αρητην την δ'Αλxfuoog πoιηoατ' d,?ιoιτιν,

τιαι €γει τη oημαo(α: αυτ69 πoυ δεγ d1ει γιo
(xotiρoν), δεν γ6ννηαε αρloενιx6 παιδ(, rΙloτε να
τoν xληqoνoμliαει. 'Hδη μαE λ6γει o Ηoιi1ιog:
ιixoυ-qον μη γεννrjoαγτα παιδα ιiρρενα. τoγ μεγ
ιixoυ ρoν € 6ντα (β,iλ) ιlqγυ ρ6τoξo g Απ6λλων [...]
μ[αν oι,ην παιδα λιπdγτα. των ιiπαξ η}ν6ξι9'

Eiναι προφανιfg, νoμζω, 6τι απ6 τo επ(θετo
αυτ6, τo αχoυQoE, oγηψdτιoαγ οι Mαπεδ6νεg
επ(Θ. dxoυρα(α για να δηλc6ooυγ τo μoναδιxd
παιδi, την θrjλειαν παιδα ιixoιiρων γoνdων (6-
πωg ε[δαμε σ[o παραπι1νω 1ωρ(ο τηg oδrjo-
σειαE: μ6αν oιη γ παιδα = μια xαι μoνα1rj x6Qη),
γoνdων πoυ δεγ εγ6ννηοαν xοtiρoν, 6πωg απdτο
xoρ-6να (xαι πιθανι1g^aαt απ6 x6ρ-ινog) o1ημιi-
τισαν επ6Θ. xoριν-α'iog. 'Βπειτατo ιixoυρα(α oτη
γa{γoaη προφoριπri xαθημερινrj oμιλ(ατωγ Mα-
xεδ6γων dγινε ι1x'ρα €α, ψε απoβoλri τoυ ιiτογoυ
oυ, η oποfα δεγ απoxλε(εται να αυγdβαινε χαι στo
επ(θ. αxουqοg: ιix'ρog.
'E1oυμε λοιπ6γ xαι εδc6, πιθανι6s f δη απ6τογ 3ο
αι. π.X' (o Ηοri1ιog δεν 1ρoνoλoγε6τιg λ6ξειg), τo
φαιν6μενο τηg απoβoλrjg ιiτονoυ oυ (iα) που
αυνε1ζεται ωg οrjμερα oτα βιiρεια νεoελληνιxι1
ιδιc6ματα. 'oμoια απoβολrj ιiτoγoυ oυ ,'επ( Ιοοιg
δρoιg'', ανtlμεοα δηλαδf στo χ χαι Q d1oυμε oriμε-
Qα σε βdρεια νεoελληνιxd ιδιι6ματα. o Α. Tξιiρ-
τξανog αναφ6ρει oτoν Trjρναβoτηg Θεooαλiαg η
xoυρoιiνα (αρ1. xοριδνη, 6πωg χαι στo Nηα[των
Ιωαγγ(γωγ), τo γνωoτ6 πoυΧ(, λ6γεται xρoriνα
xαιo Eυθ. Mπoυντι6γαg oημειc6νειαπ6τo Bελβε-
ντ6 τηg Δυτmηg Mαxεδoγ(αg τη λdξη }.iαQαχα-
xρoιiνα πoυ τηγ εQμηγεtjει: xαραxαξo-1ουρoιiνα,
ενc6 πg6xειται για τη λdξη χoQαχo-χoυqodνα
(πρβ. xαραxιiξα = xoρα1dxιooα). Tην χαQα).(,α-
xqoιiνα την ξ6ρω xαι εγι6 απ6 τα παιδιxιi μoυ
1ρ6νια.
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Δεν ε[ναι επoμdνωg xαθ6λoυ απ(θανο, νoμζω,
χαι τo επiθετo τoυ Δ[α αxραiο gZευgπου αναφ6-

Qεται oε θεooαλιx{ επιγραφ{ (περιo1η τηs Δη-

μητριι1δog), να πρo6ρ1εται χαι αυτ6 απd τo επ(θ.

ιixoυρα[og με τη σημαo(α: Ζευg προοτdτηg των
ιixoιjρων γoνdων. Για την απoβoλrj ι1'τoνoυ, xαι
μι1λιoτα υστεQoγεγoιig ου χαι στην αρ1α6α θεo-
oαλιxη διdλεxτo βλ. τον τ(sπo: ''Aπλοιjγ : ι6

"Aπολλογ σε επιγQαφrj τoυ 3oυ αι. π.X.. To
παριiδειγμα αυτ6 ε(ναι μια απ6μα επιβεβα6ωαη
ιiτι η απoβoλη τoυ ιiτoνoυ oυ γιν6ταν χαι στη

διιiλεxτoτωγ Mαxεδ6γωνrjδη απ6τoν3ο αι. π.X.

T6λog, θα f θελα γα τελειc6oω με τηγ επιβεβα6ω-
ση τηE ετυμoλoγ(αg τηg λ6ξεω9 γdρxαν = 1ιiqα-
xα(ν) πρoαθ6τoνταg ν6α απoδειxτιxιi επι1ειρrj-

ματα. O Ηοιi1ιog d1ει:

γιiqπαν ρd,βδoν, Mαxεδ6γεE, πQβ. xαι γιiρρα.
ρd,βδog, Ηoιi1.

Γιατη μαxεδoνιxr1 λ6ξη γd,ρxαν, η oπofα απ6τo
ερμ{νευμα στηγ αιτtατιx( oδηγorioε {δη σε μια
ελληνιxη λ6ξη, πdλι με αιτιατιχf οε -αν, αναxo(-
γωσαπQιγ απ6 xαιg6την ετυμoλογ(απoυ θειiρη-
oα oωoτη, υπooτηρξoνταg 6τι πρ6xειται για τηγ
αιτιc.πwιητηζ αQχ. ελλ. λ6ξεωζ χdQαξ, o (rj): τoν
(την) 1ι1ραxα(ν). Η αναxo(νωση μoυ t{ταν αι1ντo-

μη. Σημεiωod απλι69 6τι oτη λ6ξη 61oυμε: (α) την
xανoνιx{τρoπtj "τη γνωoτη μαxεδoνιxf ''τoυ 1oε
γ, (β) την απoβoλr{ τoυ α (xατι1τον λεγ6μενo ν6μο
τoυ Kretschmer, xαι (γ) τo τε}'.ιx6 -ν, αναλoγιxιi
πQoζ τα πρωτ6xλιτα: {μ6ραν,1ι6qαν πτλ.

Tην περ(πτωοη αυτη, πoυ εiναι νoμζω ειiλoγη
xαι δεγ παqoυαιι1ξει xαμιd δυοxoλ(α, δεν την
ανdφερε xαν6ναg απ6 τoυg γλωoooλ6γoυζ πoυ
αo1ολf θηxαγ με τo λεξιλ6γιo των αρ1α[ων Mα-
xεδ6νων, εxτ6E απ6 τoν o. Hoffmann, αλλ<1xαι
αυτ69 σε μιαυπoσημε(ωoη, γιαγατηγ απoρρ(ψει

χωQrζ ουξητηoη.'oλoι τoυg πρ6τειναν διdφoρεg
ιiλλεg ετυμoλoγ(εg oυνδ6oνταg xυρ(ωgτη λ6ξη με
τιg λ6ξειg γιlQ-Qα xαι γdρρον oτα αδdοπoτα λ{μ-

ματα τoυ Ηoυ1(oυ γιiQQα. gιiβδoν xαι γ6qqα. τα
απ6 xα}'6ψων rj παπιi ρων ε ργαoτli ρ ια xα ι τη λdξη

γι1ρoανα oτo λrjμμα γd,ρoανα. φqιiγανα, Kq{τεg.
o Frisk θεωρε( ωg αρ1ιx6 τ(lπoτoν *γdρσoν, απ'
6που γ 6ρqoν, με παριiλληλo τoν δ ιαλεxτιx6 τιjπo
σε -αQ: (-rq- / -αQ- : ινδοευρ. Γ), 1ωρ(g να
εξηγrjoει ιiμωE τo Qχ στη λ6ξη γι1ρxαν (ε(ναι λdει

διαφoρετιxli xατιiληξη).

Kατd τoγ V.Pisani η xατdλ. -χα, αγ η γQαφ1i,
λι1ει, δεν ε(ναι λαγθααμdνη, ε(γαι υπoxοqιοτιxrj.
Πιiντωg oυγδdει xαι αυτ6g τη λ6ξη με τιE γdQQα,

γd,ραανα, γ6ρqoν. Tdλog, o ]. Kalleris δ61εταιτην
προdλευoη τηg λdξεωg απ6 τη ρξα Fραx-FQαγ-
(πqβ.Fρfγ-νυμι), απ'6πoυ με μετιiθεoη Fαρx-α
= d,Qxα λdξη oυγγενιxη με τιg βqιi-xog, βQιix-
αλον, ρdx-τριαι x. α.

'oλεg αυτ646μωg ε(ναιπqooπdθειεζ πoυ oτηρ(-

ξονται oε απλdg ειν"αo(εg, χωQrζ απoδειπτιxη
αξ(α, 6πω9 xαιτoυ A. Thumb, o οπo(og χαQαχτη-
ρ(ξει τη λ6ξη ωg εντελι6g ξενιxli (vollig
Fremdartig).

Tα oτoι1εiα πoυ παρουoιι1ξω εδι6 υποoτηq(-

ξoυν, πιoτειiω, με μεγαλιiτερη πειατιx6τητα την
ετυμoλoγ(α των λ6ξεων γd,ρxαν (xαι γι1ρρα) απιi

την αQχ. ελλ. λ6ξη χιlQαξ, αιτ.1d,ραxα(γ)..

Tα oτoι1ε(α αυτd ε(ναι, πρι6τα, μια oειρd, απ6
διdφoρα λrjμματα του Ηoυ1(oυ, ιiπoυ η λdξη

xιiραξ παρoυoιιiξεται oυγι6γυμη με τιg λ6ξειg

βαxτη ρ 
(α, xd μαξ, ox6λoφ, oταυ ρ6g, υπooτrj g ιγ-

μα xτλ. Aπd τo dλλo μdροE χαι η λdξη qdβδog
αναφdρεται ωg oυνιiνυμη με τιE λ6ξειg βαxτηρ(α
xαι ox6λoφ. Αxολoυθofγ dπειτα διjo τελευτα(α
λf μματα τα oπo (α πιατειjω 6τι δεγ αφliνoυν πλdoν
xαμιι1αμφιβoλ(α 6τι oι λdξειg γιiqxαν xαι γdρρα
πρoriλΘαν απ6 την αιτιατιxli 1ιiqαxα(ν) τηζ αQχ.

ελλ. λdξεωζ o (η) xιiqαξ.
Ag τα δorjμε. o Ηαιi1ιog 61ει:

βαxτηρ[α' qd'βδog.

xd'λυτρα. απdθαι φοιν[xων, ox6λoπεg, χdQα'
24 εζ' στ αυ Qo i [xdλλυντ qα] .

xd'μαxαg' xoντd'qια oρθd η xαλd'μoυg oξεig.

xd,μαxεE. δoρd'τια Ιππιxd' xαι oqθd' ξιiλα υπ6
ταιg dναδενδρd'αι.

xd.μαξ. δ6ρυ, oyξα 21αι τα υπ6 ταιg dναδενδρd.-
αι ξ6λα (πρβ. Σoυιδα: xd'μαξ. χdQαξ, oρθ6ν ξιi-
λoν,, λ6y ετ α ι θη λυ x rΙl g ).

xd'μαξu τoιg ιiπoβαoτd'ζoυoι τd'g αμπ6λoυζ ξ6-
λoιg.

x d. ρ α ξ' oτ ρ c6 o ω ( x α ρ d'ξ α ιMus' S chmidt : x d. ρ α ξ.
αταυρrilαω Mαcdd.). To yωq[o εiναι εφθαqμ6νo'
Δ ιoρθcΔνω : xdραξ. oταυ q6g.

71



NΙAqΥΣTA

o ινωτ Q oν χdραx α' η την αμπ ελoν |ατ d'α ι Δ ω q ιε lg

(πρβ' oiν H. Theogn. Mus = PChαntrαine αp' L'
Rοbert' Hellenicα 10' 282,2).

παoodριog. oταυq6g' Διoρθrbνω: πd'ooαλog (η

παααd'λιo). oταυq6E'

αxd μβυxεg' ox6λoπεE' yd'ραxεg'

αxd'νδαλοg' oι δε ox6λoιl.l η ρd.βδog η dπωξυμμ€-

νη πd.αoαλoE.

αx6λoπεE. oρθd. ξιJλα, oταυρo[' yd'ραxεg'

αxωλog' qdβδ og. Δ ιo qθcδνω : ox 6λoιl'l. ρ dβδ οg'

Πqβ' Σoυiδα: ox6λoιl'ι ξιiλoν'ιjξδ xαι oι τω'l'' φoιν[-
xων ['..], επ[αηg: κd'λυτqα. απd'θαι xτλ. 6.α', H-

oιJy' πqβ' αx6μα Σoυιδα: αx6λoιll αι3τoιg xαι
σχoιyoζ d.ντεμπαyrΔ, παρoιμ[α. σχoινoζ ε[δog φυ-

τoιj xατd. το d'xρoν oξ6og' λ6yει oυν 6τι τqιΔoω

αυτo'ιjg ωζ σχoινoζ oξιig xαι oδυνηρ69, επειδη

ειcilθαoιν αx6λoπαg 6yxριiπτειν εν ταιζ d'μπ6λoιg,

iνα μηδειg εξ επιδρoμηg xαι ευyερcbg xαxoυqyη,

ox6λoψ αιjτoιζ ιtαιo1oινog dντεμπαyιΙl iνα μηxi'τι
πατrl-oι70 τd.g αμπ6λoυE τdg εμd'g xαι τoυg ox6-

λoπαg, αg dνειyoν απ6 τηg υλoτoμiαg, πqoox6'
lττειν 2ια'ι τα εδd'φη 6μαλξειν.

Αxoλουθoι1ν τα λημματα 1d,ραxεζ χαι 1αqdxια,
6πoυ o Ηαιi1ιog oημειc6νει: 1ιlραxεg. τιiφqoι ["']
παι απαγθι6δη φυτd [....] xαι oι x<iλαμoι (ο εxδ6-

τηg Schmidt εξηγε(: vitis sustancula ). 1αριixια.
υπooτηρ(γματα.

Kαι ερ16μαστε στα διjo τελευτα(α λημματα, τα

oπο(α, 6πω9 ε(παμε, επιβεβαιιiνoυγ 6τι oι λdξειg

γιiqxαν xαι γd,ρρα δεγ ε(γαι τ(ιtoτε ιiλλo παqd η

αιτιατιxli 1dραxα(ν) τηg αq1α(αg ελληνιxηg λ6-

ξεωg o, η χι1Qαξ, dπωg την πρ6φεραν oι Mαπεδ6-
νεg βιαoτιxι1, oτην xαθημερινli oμιλ(α τoυg. Kαι
ιδoιi 1d,ρταζ- χαQdE dξιog { βαxτηρ(αν xαι1ιiq-
xog. βαxτηρ(αg (πqβ. βαxτηq(α' ρdβδog). E(γαι
oλoφι1νερo εδι6 6τι oτο πρι6τo λημμα αγτιστoι-

1orjν δυo διαφορετιx6g λ6ξειg, 6πωg δεiμoυντα
ε ρ μην ειi ματα : ( 1 ) 1αριig ιiξ ιο g, xαι (2) βαxτη ρ 

(αν

( = βαχτηQ(αg, απ6:1ι1,qxog = χα-Qdχog, 6πωg

oτo επ6μενo λημμα:1ιiqxog. βαxτηρ(αg). Tα λ<1-

Θη αντιγραφηg του Ηοιi1ιoυ ε(ναι γνιοοτd. Eδι6

αυγ16ειτη γaαφη χαQτoE με τη χαQχog (= 1ιiρα-
xαg), 6πω9 χαι στo λημμα γιiQQα. ρdβδοg, 6που

αντιγρ<iφει τη λ. γι1ρxα (= 1ιiραπα) ωg γdρρα!

Στη μαxεδoνιx{ λ6ξη γιiρxα(ν) παρατηqorjμε τα

18

εξη g γλωooιxιi φαιν6μενα:
(α) την απoβoλιj τoυ d,τoγoυ α: 1dραxα - 1dρxα,

6πωg xεφαλrjν - μα-xεδ. xεβλην (απ6 xεφ'λriν)

χαι
(β) τηγ πρoφoριi τoυ εξαxoλoυθητιxoιi χ τωγ

ι1λλωγ ελληνιxι6ν διαλ6xτων ωζ γ. πQβ. βριiγos.
6λo9, Ηοιi1. o εxδ6τηg K. Latte oημειc6νει: ''Mα_

cedοn. Pro βρι11og''. Πρ6xειται για μεταπλαoμ6
απ6τoγτιjποτα βρα16α (ενν. ιiδατα) -τα βqιi1ια.

To Θ6μα 6μωg τηg πρoφoρdg τωγ δαodωγ Ψ, χ, θ

ωζ β, γ, δ απ6 τoυg Mαxεδ6νεg ε(ναι xαθαριi

φωνητιx6 xαι δεν ουν6βαινε πdντoτε xαι oε 6λεg

τιg περιπτιioειg. Aν{xει, 6πωg ε(παμε, oτιg λε-

γ6μενεg''αλματιx6g παθηoε ιg'' χαι παQατηρε (ται

oυνηΘωg oτην αρ1η των λ6ξεων,6πωg oημε(ωoε

xαι o Eυoτdθιog θεooαλογιxεξ (1'654 = K 190):

oυδdπoτε γαQ, φησι, xατ' αρ1ιig λ6ξεων εxε(νoι
(δηλ. oι Mαxεδ6γεE) τω φ 1qι6νται, (ι}ν}τ' dντ'

αdτoυ τω β, 6πωg π.1. δ6οg. φ6βos η θε6g, Ηoιi1.
(βλ. xαι ανωτdρω, o.99, oημ.40).

Xρειιiξεται αx6μα μελ6τη xυρ(ωg ωζ πQoE τα

αδ6oπoτα λ{μματατου Ηoιj1ιoυ xαι dλλων oυγ-

γραφdων, ατα oπο(α η παρoυο(α ττ.x.β αντ( φ

απoδ(δεται oτουg Mαxεδ6νεg, ενι6 το φαιν6μενo
αυτ6 παρατηqεfται χαι σε ιiλλεg δωqιx6g διαλd-

γ"τoυζ.Aξιoοημε(ωτo τ6λog εiναι xαι τo γεγoν6g
6τι oτo περιβιiλλoγ των oυμφι6νων αυτι6γ υπdρ-

1ει αυνηθωζ χαι η παQoυσ(α υγρι6ν, π.1. Bερενf-
xη (Φερεν(xη), Bilιππog (Φ(λιππog), Bqαo(δαg
(Φραo6δα9),γλωρ6ννoμ6ν, Hαιi1. (= 1λωρ6ν)74,

βρι1γos. dλog, Ηo61. (= βqιixoE), dδη (α(θriρ),

ιiδαλ6g (αιθαλ69) x.ι1.

(''EΛΛΗNΙKΑ", Exδooη εταιρε(αg Mαxεδoγιxι6γ
Σπoυδιiν, τ<1μog 50og, τευ1oE 1o, Eτog 2000.)
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Xειρα βoηθε(αg:
Η σUμβoλη τηq Koιvωv[αq τωV Εθvιilv στO

ΠρOσφυγικ6 ζητημα στηv Eλλαδα

Στην Eλλdδα η δεxαετ[α τoυ 1920 oφgαγ(oθηxε
απ6 τη ν 6ντoνη πλη θυ α μ ια τιη ν"tνητιν'6τητα, ιδ ια (-

τεQα στιζ β6ρε ιεg επαq1(εg, Mαxεδoγfα xαι Θρd-
xη. Kαραβιiνια πρooφιiγων xαι μεταναoτι6ν oυ-

νωoτ(ξονταν σια λιμιiνια, οτα μεθoριαxd περιi-
σματα χαι στα λoιμοxαθαρπiqια, θιiματα των
πoχαιxιilν τιαι δ ιπλω ματιxι6ν δ ιαπραγ ματειiοε ων

τωγ παQασxην(ων. EξυπηρετιδνταE xυq(ωg πoλι-
τιx€g oν"oπιμ6τητεg, την ανιiγxη δηλαδrj να δια-
oφαλιoθε( η πεq(φημη ''πληθυoμιαxη oμoιoγd-
ν ε ια'', πElαγ ματoπo ιrj θη xαν δr1o ανταλλαγ 6ζ πλη -

θυoμι6ν. H πρι6τη, η oπoiα απoφαo(oθηχε με τη

Συνθηxη τoυ Nε'ιγrj τo |9|9, r]ταν εθελoντιxηxαt
αφoqoιjoε την αμoιβα[α μετανιioτευση των ''φυ-

}"ετιxι1ν, θ ρη αx ευτ ιxι6ν ri γλωoo ιχι6γ " μ ε ιoν oτη -

των ανιiμεσα στην Eλλdδα χαι τη Boυλγαρiα. Η
δειiτεqη απoφαο(oΘηχε στη Λωξιiννη τoγ Ια-
νoυdριo τoυ 1923, ηταν υπo1ρεωτιν"η xαι πqo6-

βλεπε την αμoιβα(α μετανd,ο'τευση των oρΘoδ6-

ξων 1ριoτιανι6ν τηg Toυqxiαg χαι τωγ μoυoουλ-
μdνων τηg Eλλιlδαg. Eξαιqoιiγταγ oι 1qιoτιανo(
τηg Kωνoταντινοrjπoληg, τηE'ΙμβQoυ xαι τηg Tε-
ν 6δoυ χα ι o ι μoυ oουλμdνo ι τη ζ Δυτιν"ηg Θρtixη g.

Kαι oι διjo ανταλλαγ69 πληθυoμι6ν πQαγματo-
πoι{θηxαν oτη δεxαετ(α τoυ \920υπ6 τηγ επo-
πτεtατηg Koινων(αg των Eθνι6ν, η οπo(α oυν6-
στησε δrio Mιxτ6g Eπιτρoπdg, Eλληνoβουλγαρι-
τιηg ν"αι Eλλην oτoυ qx ιxli g M εταγdoτ ευ ση E π Q o -

xειμdνoυ να επιβλdψoυγ τη διαδιxαo(α τηE μετα-
x(νηoηg των πληθυoμι6ν. Περfuoυ 56 1ιλιιiδεg
Boriλγαροι πoυ ξoιioαγ στηγ Eλλι1δα dγαγτι 30

1ιλιd,δων Eλλrjνων τηg Boυλγαq(αg xαι 190 1ι-
λιιiδεg 1qιoτιανo( απ6 την Toυqx(α dναγτι 350

1ιλιιiδων μoυooυλμdγωγ τη ζ Eλλιiδαg επωφελrj -

θηxαν των διατι1ξεωγ χαι μετανιiατευσαγ εχ-

τoυ Ιιixωβoυ Δ. Mι1αηλiδη

πoιι6ντα9 παριiλληλα τιE πεQιoυσ(εg τoυg. Exα-
τoντd,δε g υπι1,λληλoι τη g KτE oυνεπιxουρoιi μενoι
απ6 ντ6πιoυg αξιωματoti1ουg, διηιiθυναν για μια
ολ6xληρη δεxαετ[α 6γαν δαιδαλι6δη μη1ανιoμ6
μετανd,oτευoηg. To 6ργo τoυg rjταν αναμφ(βoλα
xολooια(o xαι εξαιρετιxιl διjοxoλo, oτdφθηxε
ιiμωg με επιτυy(α xαι ''1ρει6θηxε'' στη Θετιν"η

συγεισφoQι1τηg KτE.
Αλλι1η μετανιioτευση τωγ μειoνοτliτων υπrjρξε η
μ(α μ6νo πλευqdτoυ νoμ(οματoζ.Tηγ (δια επo1r{

η τραγωδfα στη Mιxραo(α dφερε την Eλλdδα
αντιμ6τωπη με τη μεγαλιiτερη πq6xληoη oτη νε6-
τεQη ιστoQ(α τηg. Δεν r{ταν μ6νo τo 6νειδog τηg

χαταστρoφηg o6τε χαι η απαγx(oτρωoη απ6 τιg
πρoαιc6νιεg ελληνιx6g εατ(εg. Aγdxυπτε xυρ(ωg
τo ξliτημα τηg ι1μεoηg πεq(ΘαλψηE χαι τηE παQα-

γωγιxηg εγτι'cn6'oταoηg ενι1μιoι εxατoμμυρ(oυ
πεq(πoυ πρooφjγων, πoλλo( απ6 τoυg oπo(oυg
ε(1αν γ6'oει 6λα τoυg τα υπdρ1oγτα. Η ελληνιxrj
xυβ6ρνηoη αδυνατoιjoε γα αγτιμετωπ(αει μ6νη
τηE μια τ6αo πεq(π}'oxηxατ6'oταοη. Για τo λ6γο
αυτ6 προο6φυγε oτην Koινωγ(α τωγ Eθγι6γ αι-
τoriμενη τη διεθνri βοηθεια. Ωg απoτdλεσμα τηE

ελληνιxfE προoφυγrjg ιδqrjθηxε, τo No6μβριo
τoυ t923, η Eπιτρoπ{ Aπoxαταoτιloεωg Πρo-
αφιjγων (EΑΠ) με πqι6τo τηg πρ6εδρo τoν Aμε-
ριxαν6 Ηenry Morgentau, πρι6ην πgεαβευτη oτην

Kωγαταγτινoιiπoλη. H EΑΠ πρoιxoδoπi θηxε με
τo αυγoλιx6 πoα6 των t2.300.000 λιρc6ν Aγ-

γλ[αg, που 1oρηγriθηxε ωg δι1νειo ατην Eλλιiδα
απ6 ξdγoυζ τραπεξιτιxorig xrixλoυE για την αντι-

μετι6πιαη του πQoσφυγιxοri πρoβληματoE. Tηζ

μεταβ ιβιloτηxαν επ(oη g απ6 τα Yπoυgγε(α Γεωq-

γfαg xαι Πq6νoιαg 6λε9 oι διxαιoδoo(εE πoυ
ε(1αν oγ'('aη με την απoγ'ατ6"oταση τωγ πqoοφιi-

1.9
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γωγ. ΠαQdλληλα, τo ελληνιx6 πριiτοg αν6λαβε
την υπo1q6ωση γα εx1ωqrjαε ι oτην Eπιτρoπrj, με
πληρειg τiτλoυg xυqι6τηταg, εxτ6'oειg γηE πoυ
ιiγγιξαν τα 5.00Ο.ΟΟ0 ατρdμματα.

Tο dργο τηg EΑΠ ηταν εξαρ1rjg εξαιρετιxι1
διjoxoλo. Aφενdg dπρεπε να βρεθoriντα xατdλ-
ληλα μ6ρη, ιiloτε.γα εγχατασταθoιjγ oι αγρ6τεg
πq<iοφυγεg χαι γα τoυg δoθε( επ(oηg xληροg
xαθι6g χαι o xατ<iλληλog εξοπλιομ6g για να
xαλλιεργrjooυγ τη γη. Aφετdqou, oι αoτo6 πg6-
σφυγεE dπρεπε γα εγχαταοταθοrjγ γιiρω απ6
π6λει9 2tαι γα βρoυν δουλειιi. H αoτιx{ απoχα-
τdoτααη dμωg απoδειπγιjoγταγ αφιiνταατα δri-

oxoλη oτην πρι1ξη, παθι69 oι αατο(απoτελotjααν
τo 42% τωγ πQoσφtiγων, ενι6 oτην Eλλdδα ο
αoτιx6gπληθυoμ6g δεν ξεπερνοιjoε τo 23%.Κι
6λατα παραπdνω dπρεπε γα διευθετηθoιiν xα-
τεπειγ6ντω9, αφoιi oτα oτρατιiπεδα υπoδo1rjg
πoλλo( πρ6oφυγεg π6θαιγαγ xαθιfg τoυg dλει-
παγ τα oτοι1ειι6δη, ενι6 o εξανθηματιx6g τιiφog
τoυg Θdριξε.

Παριi τιg δυoxoλ(εg 6μωg, τo πρoοωπιx6
τηg EΑΠ προoπdθηοε απι1 την πρι6τη xι6λαg
oτιγ μrj να δ ια1ε ιρ ιoτε ( την xατdατααη. Kαταν ιj-

μoγταE τη δoυλειd oε π('ντε ανεξdρτητεg Διευ-
θrjνoειg Eπoιxιoμor.i xαι με πρooωπιx6 πoυ d,γ-

γιξε xιiπoια oτιγμrj τα 2.000 dτoμα, η EAΙΙ
εξελ(1θηxε ταγ6ταταoε dναγ παγτoδιjγαμo μη-

1αν ιoμ6. Σιiντo μα τα πριδτα απoτελdoματα rjταν

γεγoνιig. Η αγqoτιxη εy^ιατ6oταση τωγ πQo-
oφιiγων πqo1ι6qηoε σημαγτιχ6" xαι τη διετ(α
1925-t926 τo μεγαλιiτερo μdρog του αρ1ιxorj
oτ61oυ τη g παQαγωγιχηg εyxατ6'oταoη g 145.000
αγρoτιxι6ν πQoσφυγ ιχc6ν o ιxoγ εν ε ιc6ν ε f1ε επι-
τευ1θε(. Tα 1ρrjματα τoυ δανεiου ε(1αν υλo-
πoιtioει τo oxoπ6 για τoγ oπο6o ε(1αν διατεθε(.
''To dψυ1oγ τoυ δαγε(ου, oι πριioφυγεg τo εγε-
ιpιi1ωoαν με την ξωτι>ι6τητ6' τωγ, τηγ oπo(αν
dxρυβαν ειE ταζ φλdβαg τωγ ωE πoλιiτιμoν θη-
oαυρ6ν... xαι xατ6ρθωσαγ oι dνθqωπoι αυτo(
να μεταβdλλoυγ την ελληνιxrjν ιiπαιθQoγ ειt
μfαν τελεoιoυργ(αν πoυ γεννιi θαυμααμ6ν xαι
oxoρπd την αιαιoδoξ(αν διιi τo μdλλoν oλoxλ{-

ρoυτηg 1ι6ραg'',6γραφε η Eφημεq69των Bαλxα-
νfων oτιg 26 Ιανουαρbυ 1927.

Aντ(θετα, η αoτιxη απoxατ6'oταoη βριox6-
ταγ στα τ6λη τηg δεxαετ(αg τoυ 1930 αx6μη oε
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εξ6λιξη. Αν xαι ο αρ1ιx6g o1εδιαομ69 προ6βλεπε
τηγ απoχατι1oταoη 125.000 αoτιxιiγ πQoσφυγι-
xιiν oιxoγενειι6ν, τo 1930 υπr{ρ1αν αx6μη περ(-
πoυ 30.000 oιxoγ6νειεE που εξαπoλουθοιjoαν γα
ξουν αε xαταυλιoμοιig.''Xιλιdδεg πρooφυγιxc6ν
oιxoγενειc6γ εγδιαιτι6γται ειE τqι6γλαg, ειg xαλιi-
βαg, παριiγχαζ χαι oπιig τηg γηE η ειE οτεν61ωqα
γ"αι αxατdχλη λα o ιxrj ματα " παρατη qorj οε μ ε θλ 6ψη

η Eφημερ(ζ τωγ Bαλxαγ(ων, oτιg 22 Ιανουαρ(oυ
L928. Τ o ξ{τη μα τη g αoτ ιxη g απoν"ατ 6.oταση ζ τωγ
πqοαφriγων παρ6με ιν ε τεχιτι'6'αγo ιxτ6 για πoλλdg
δεxαετ(εg ρ(1νoνταg μια μ6νιμη oxιιi oτην ποqε(α
τoυ πQoσφυγιxoιi ξητrjματog οτην Eλλιiδα.

Δεν 6λειιpαν 6μωg χαι oι χατηγoρ(εg εγαγτ(oγ τωγ
υπ ευ Θιjγ ωγ γ ια τη γ πQooφυγ ιxη εy τιατ6'oταoη. Στ ι g

εφημερ(δεg τηg επo1rjg 6xαναν αρxετd, oυ1νd την
εμφdνιorj τoυg ιiρθρα πoυ απoχαλorioαντην πρo-
οφυγιxr{ υπ6θεoη επιxερδr{ ''επι1ε(qηοη'' ?.ιαι }tα-

τηγoqoιioαν την EΑΠ για αταoθαλ(εg, 1αραxτηq(-
ξoντιig τηγ ωζ ''xριiτog εν xριiτει''. Tαυτ61ρονα
ξητoιi οαν τη oιi αταoη Ko ινo β ου λ ευτιxηg Eπ ιτρo -

πlig γιατη διερειiνηoη τωγ χαταγγελιc6γ. Tο Eλλη-
γιπ6 Koιγoβoιiλιo oε dξι διαδ oyιx6,goυνεδριι1oειg
τoυ, τo Mιiιo τoυ L925 αλλιi xαι οπoραδιxιi oε
δ ιιiφορ ε g ιiλλε g 1ρoν ιxd g πε ρ ι6δου g, αο1oλrj Θη xε
εxτεταμ6να με τιE χατηγoρiεg που διατυπc6γονταν
εναντiον τηg EΑΙΙ. Σε μια απ6 αυτ6'9, o βουλευτηg
N. Kωγoταντdπoυλog με μια φoρτιoμdνη ομιλ(α
τoυ απα6τηoε απ6 τoν'Eλληνα ΠρωΘυπoυργ6 ''6-

πωg βροντoφωνfoη πQoE την Eπιτρoπrjν Aπoxα-
ταoτdoεωg, dν μεγαλ6στoμoν Aλτ''.
'oμωE χαι oι [διοι oι πρ6oφυγεg διαμαρτιiρoνταγ

για τιE ενdργειεg τηg EΑΠ ιdνoνταg λ6γo για
απ6τε9 οε βιlqog τoυζ με τη συμμετoγη ενbτε τιαι
προ 6δρων των πQoσφυγ ιxι6ν oυνo ιx ιoμι6ν. Πoλλι1
oπkιαxατ6ρρ ε αν α μιJοω g, ο ι πρ6oφυγ ε g 1ρ ει6νo-
γταγ με αμdξια πoυ δεν τα ιJπαιρναγ πoτd χαι με
ξι6α πoυ !.loφoιioαν γQliγoQα. Για τογ Προiατιlμε-
γo τoυ Eπο ιxιoτιxοιi Γραφε ioυ Koξιiνη g, μdλιoτα,
πλliθog riταγ oι χαταγγελ(εg πωg συμπεQιφερ6ταν
oxαι6τατα στoυζ πqdοφυγεg, ενc6 απoυσ(αξε του-
λι11ιοτoν εfxoοι ημdQεζ τo μ{να απ6 την εqγαα(α
τoυ, με απoτdλεομα τα 2l3 τωγ χωQαφιr6ν τηg
πεqιο1ljg να παqαμιJνουν 16ρoα. Σιiμφωνα επ(αηg

με τoν Mαxεδ6γα βoυλευτrj N. Koυμπαρoι1oο, oτιg
Ndεg Xιiρεg η EΑΠ ε(1ε υποxαταοτtjοει τo xqιi-
τog ενι6 oι υπdλληλo( τηg, πoυ αμo(βoγταγ με
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παχυλodζ μισθof E, αQγoιjνταν να λoγoδοτliooυν
oτιg ελληνιx6g αρ1dg θεωριiνταg πωg υπdγoνται
απευθε(αg oτην KτE. Στιg πατηγoρ(εg εναγτ(oγ
τoυ διεθγorjg οργανιoμoιi f qθαν να πρooτεθοιiν
γ'αι εγ"εινεg για υπoδαιiλιoη τωγ συγχQoιjoεων
ανd,μεoα oε πρ6οφυγεs χαι γηγενε(g, αφori η
EΑΠ δεγ ε 61ε xατoρθc6oε ι γα λιjοε ι τo ξ(τη μα τη g

διανομlig των γαιc6ν με δ[xαιo τq6πo. Διατυπι6-
νoγταγ επ(oηg υπαινιγμo( για εξυπηq6τηoη των
πoλιτιxι6γ αυ μφερ6ντων τωγ Aντιβενιξελιxι6ν.
"Tα 9/10 των εργoλιiβων τωγ πQoμηθειι6γ τoυ
Eπoιxιομoιj ε(ναι ωg ι1τομα Aντιβενιξελιxof',
xαυτηρ[αξε o αρΘqογρι1φοg τη g Eφη μερ [δog των
Bαλxαγ[ωγ (13 Aυγοιioτoυ 1925).

oι xατηγoρ(εg αυτ6g πρoxd,λεoαν αναταρα1η
στoν πρoσφυγιx6 x6ομo, oυγxλ{Θηxε μι1λιoτα
xαι 6τιταlητo Πα μπρooφυγ ιx6 Συν dδρ ιo τo xαλο-
xα(ρι τoυ L925, το oπο(o ξrjτηoε την αυoτηρη
τιμωρ(α τωγ υπευθrjγωγ. Η εφημερ(δα τηg Θεo-
oαλον(xηg Φωg ξεx(νησε εχστQατε(α για τη δια-
λεriπανoη των oxαγδdλων, δημooιειioγταE στην

πρc6τη αελ(δα τηζ χ.1rι μdoα oε πλα[oιo τα εξrjg:

''Πρ6oφυγεg, πρoα6λθετε 6λoι.'oσoι εχτωγ πQo-

αφιiγων ηναγx<iαθησαγ να δc6oωαιγ ειg τρ(τουg

1ρη ματα δι 6'ν α απoτιτfioωoι οτ6γην, παραxαλoti-
νται 1ιiριν τoυ γενιχωτdρου πQoσφυγιχoιi oυμ-

φ6ρoντog να πρoodλθωoι πρog τoγ χ. Eιoαγγε-
λ6α γα xαταγγε(λωσι τουt λαβιiνταg". (6 Δεxεμ-

βρfoυ, L924).

Toν Aιiγουστo τoυ 1925 ξ6,oπαoε τελιxd, α-
νo ιμrj δ ιαμι11η ανdμεoα oτo ελλην ιx6 xρtiτο g xα ι
την EAΠ. H xυ βdqνηoη, d1oνταg επη ρεαατε ( απ6
τιζ χαταγγελ(εg τηg xoινηg γγ6μηE ν"ατ6" τηg
Eπιτρoπη g, oδrjγη oε στη στQατ ι ωτιxη δ ιxα ιοαrj -

γη τoγ Διευθυντli τoυ Eποιxιομoιi xαιτoυg Αq1ι-
μη1ανιxoιig με τηγ xατηγoρiα τηg xατd1ρησηE.
'oταν 6μωg η EΑΠ πρodβαλε τo Πρωτ6xολλο τoυ

1923,o{:ψφωγα με τo oπo(o xαμιd ελληνιπη αρ1tj

δεν μπoρoιiσε γα ελ6γξειτιg oυμβ<iαειg πoυ υπ6-

γραφαν oι λε ιτoυργo(τη g, η xυ β6ρνηoη απα(τηoε
την παρα(τηση τωγ διio Eλλrjνων μελι6ντηg EΑΠ.
Η δ ια μd1η δ ι ευ θ ετt{ θη γ"ε τ ε'λ'ιx6' ψετ6' απ6 ουνti-
γτηση πoυ ε(1ε o υπoυργ6E τωγ Eξωτεριxc6ν
P6ντηg με τoγ πρ6εδqo τηg EΑΠ C.P.Hοwland,
προrιdλεoε 6μω9 πρooωρινri αναoτoλη τoυ επoι-
γ"ιoτιxo6 6ργoυ.

Mdοα αε αυτ6 τo xλ(μα η EΑΠ, χωQ(ζ να 61ει
oλοxληqι6oει τo 6ργo τηg, μεταβ(βαoε ατη διd,ρ-

χεια τoυ 1930 τιg αρμoδι6τητ('gτηg oτην xυβ6ρ-
νηoη Bενιξ6λoυ xαι διαλιiθηxε. Αξιoλoγι6νταg
τηγ πQoσφoρd τηg οτη διdqxεια τωγ επτ6' ετrΙw

τη g δρι1oη g τη g, δε μπoρε ( xανε(g να μην παqαδε-

1θε(πωg πραγματoπo[ηoε dγα xoλooια(o ιJργo oε
oυνθ{xεg xιlθε ιiλλo παριi ευνoι,x6g. Σε ελι11ι-

στεE πεQιπτciloειg παρεξdxλιγε απ6 τον αρ1ιx6
o1εδιαομ6 τηg, ενι6 η dλη δραoτηρι6τητι1, τηg

x ινrj θη x ε oε επαγγ ελματιx<f πρ6τυπα. Ax6 μη xα ι
oι χαταγγελ(εg εναντ6ον ατελε1ιiν τηg μπoρoιiν
να γ(νουν rιατανoητιJg, αν αναλoγιoθε( xανε(g
πωE η EΑΠ απoτ6λεoε γιατη δεxαετ(α τoυ t920
dνα ε[δog Yπερυπουργε(oυ πoυ δια1ειρ(oθηxε
τεqdατια οιxoνoμιxd xoγδιjλια xαι 6να ιiνευ πρoη-

γoυ μdνoυ ανθρωπιoτιx6 δqιiμα. Η EΑΠ oιlγ6δε-
σε την πορε(α τηE με την αναγdνγηση τηE }lατ'ε-

oτραμ6νη9 Eλλι1δαg χαι τηγ αναζωoγ6νηση τωγ
Ndωγ Eπαρ1ιι6ν τηg. To Mt1ιo τoυ L929 o τ6τε
Αντιπρ6εδQ6g τηg John Campbell, περι6γQαψε
o ε €.ν'Θ εoητoυ το 6qγο πoυ ε (1ε oυγτελεoθ ε (: "Δεγ
ε[ναι υπερβoλ{ να πoιiμε 6τι 6ταν επιoγ'6πτεται
xανε(g τουg πQoσφυγιχorjg αυνoιxιoμorjg των π6-
λεων τηg Mαxεδoν(αE χαι τηζ Θριixηg, d1ει την
εντιiπωαη 6τι η Eλλιiδα πrjδηoε με 6να βrjμα απ6
τoν tJo oτoν 206 αιιiγα... H 6ψη τηg 1ι6ραg
ι1λλαξε βαΘειιi. Παγτof βλ6πει xανε(g τη 1αρd,
oτα πρ6oωπα τωγ πgοαφιiγων... τα δε(γματα
πqo6δου ε(ναι φανερι1παντοιi. Ndεg oιxoδομdg
πoυ μ[oθηlηαν απ6 τoυg (διουg τoυg πρ6αφυγεg,
αιiξη οη των τιτην ιilν, ν,αλλ ι d ργ ε ια oιτη qιiν ανιδτ ε -

ρηg πoι6τηταg,1qrjoη oιjγ1qoνων μεθ6δων xαλ-
λιdργειαg. Eξαιρετιxιl o1oλεfα παι εxxληo(εg

μfuτη^ιαν xαι 1τξoνται... E(μαι β6βαιοg 6τι oι
πρ6oφυγεg θα γ[νoυν παρι1γoντεg πρoι1δoυ οτην
Eλλdδα''.

F{ διεxπερα(ωoη τηg πQoσφυγιχηg απoν"ατ6'-

στασηζ oτην Eλλι1δα υπrjρξε o(γoυρα μια απ6 τιg

πρωτoβoυλiεg πoυ πρo6βαλαν με xoλαxευτιxι1
o16λια τo dργo τηg KτE. oι υπdλληλoι τoυ διε-
θνofg oQγανισμoιi μπορoιioαν αοφαλι6E γα χαυ-

1ι6νται για τηγ επιπυγ(α του 6ργoυ τoυg. Tελιxd
τo απoxαλοιi μενo "ελληνιx6 θαti μα'' απoδ ειγΘητιε

απ6 τιg ελd1ιoτεg ''μαγιxdg'' πινrjoειg τηg KτE
ατιg δυ6μιοι περ[πoυ δεxαετ(εg τηg δρι1oηg τηg.
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Συ μΠλη ρωματικι1g Πλη ρoφOρ ιεq

για Τ0 VηΠιαγωγει0 Π0U εKτισαV

oι Ooλιαv[τεg κατoιKoι Nαoυoηq

Toυ Παιiλoυ Πυρινoιi

To 1986, oτo τειi1og 37 ' oεχ. 1'52 - L60 τoυ
περιoδιxoti "NΙAOYΣTA'' δημoo(ευoα 6να πρα-
γ"τιγ"6 εν6g xι6διxo''ηE Ιεριig Mητρoπ6λεωg Bε-

ρo(αg. Aπ6 τo πραxτιx6 αυτ6 φα(νεται 6τι oι
0oλιανιτ692 xdτoιxot Nαorioηg 6xτιoαγ με διxd
τoυg 1q{ματα στηγ ενoρ(α τηg Mεταμoρφι6oεωg
Nαοιioηg α1oλε(ο με την επωνυμ(α ''Nηπιαγω-

γ ε 
(o ooλιαγ ιτι6γ τιατobιων Nαoιioη g''.

Η μετd απ6 20 περiπου 1ρdνια επιοταμ6νη

μελ6τη τoυ ανωτι1ρω πQαχτιχοιj xαι τα oυναφri
τoυ xc6διxα πρog αυτ6ν χαι τηE γενιxηg εxxαΘ6'-

Qισηζ (oιxoνoμιx{g) του Nηπιαγωγε(oυ ooλια-
γιτc6ν 6ω9 την 1η Noεμβρ(ου 1905 μαθα6νoυμε
αx6μη:

1. Η επιτρoπ{ ανdγεQσηζ τoυ Nηπιαγωγε(oυ
ooλιαγιτc6ν, ιioτερrα απ6 την απ6φαoη τηζ γενι-
xηg oυν6λευσηE τωγ 0oλιαγιτι6ν (271L11903), α-
πoτελε(ται απ6 τoυg: Δημrjτριo To(τoη, Ιωd,ννη
Toυρπdλη xαι Nιx6λαo Πε1λιβd,νo (ταμiα).

LΗαν€yερoη dρ1ιoε τoν Aπρλιo τoυ ].903 xαι
o1εδdν τελε[ωoε τo Σεπτ6μβριο τoυ 1905.

3. Δαπανηθηχαγγιατην αν6γερoη τoυ Nηπιαγω-

oια δηλαδη 328 λ(ρεg Toυρx(αg περfuoυ.

oι ooλιαν(τεg ωg oιiλλογog η Σωματε(o ε(1ε
αποθεματι"ι6 τιεφ6}"αLo στηγ Eθνιxli Tριiπεξα
Eλλιiδog, 18.836 γρ6oια. Eπoμdνωg τo παθητιx6
ανrjλθε αια 5.018 γρ6oια. Yπoλoγ(ατηxε (το

1905) 6τι για τηγ απoπερdτωoη τoυ Nηπιαγω-
γε[oυ 1qειιiξoνταν, αx6μη, 70 λ(ρεg Toυρxiαg.

4. Για να xαλιiψoυγ τo αγωτdρω 6λλειμα (5.018

γρ6oια + λ(qεg Toυρxiαg) δηλαδrj 120 λ(ρεg
Toυρx(αg, οι ooλιαγ[τεg απoφdoισαγ γα συγει-
oφdρoυν, 1ρηματιxιl ποoι1 6ooι μπoρo(:ν γ"αι 6τι

μπoρε( o xαθ6ναg για την απoπεριiτωση τoU

Nηπιαγωγε(oυ.

Για τo oxoπ6 αυτ6 πρ6oφεQαγ oι:

1) Δημ{τρηg To(τοηg 10 λ(ρεg τoυρxιx6'g

2) Ιωι1ννηg A. Toυρπιiληg 10 ll 11

3) Nιx6λαog Πε1λιβ<iνοg 7 li ll

a) Δημ{τρηg Πε1λιβιiν 3 u ll

5) Γρηγ.Δ. Λ6γγο9 5 '' ll

6) Aθανι1oιog K. ]. '' ll

7) Aντι6νηE Πε1λιβι1νog 2 ll l!

8) Xρfοτog Δραγoυμι1νog 50 il ll

9) Αναoτιioιοg Γ. T(μηs 50 ll ll

1Ο) Λι1ξog Toιdxαλog 25 ll tl

Ax6μη, oι oολιαγ(τεg πλrjρωoαν:

5. Για ι1δεια αν6γεροηg (Mουδrjρη, διxηγ6ρο,
Φιρμιiνι x.τ.λ.) 894,3 γρdοια oτoγτιjxτoνα Θωμιi
Toιαντc6νη Γ. 3.397,20 γgdoια δηλαδf 30 τουq-
xιx€g λ(ρεg.

6. Aπ6 τη γενιxrj εxxαθιiριoη (oιxoνoμιx{) τoυ
Nηπιαγωγε(oυ (o.o. 4-5 τoυ xι6διxα) μαθα(νoυ-
με τα υλιxιi πoυ χQησιμoποι(θηxαν για την αν6-
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γεQση τoυ Nηπιαγωγε(oυ }.ιαι τηγ τιμi τηζ μoγd-
δog των διαφ6qων υλιxι6γ (οιδ{ρoυ, xαδρoνιc6ν,
τo(yτιaυ, xερdμων, αoβ 6oτoυ x.τ.λ. )'

o ειδιx6g ερευνητηg θα αντλfoει xαι dλλεg
πληρoφoρfεg, 1qηoιμεζ γtα τηγ oλoxλrjρωοη τηg

εxxληoιαoτιxη g ιoτoρ(αζ τηE Nαorioη g.

ΠαQαπoμπ6s

1 o ΚιΙ'διxαg αυτ69, διαατd'oεων 21,5y39 6Ψoζ,

6yει 50 αελ|δεg' yqαμμiνεg ε[ναι μ6νo οι: 7' 3, 4,

5 xαι 6' Στην πqc6τη oελiδα διαβdζoυμε: ''Bιβλloν
o αλ ι αν ιτ cilν, π ρ o g o ιx o δ o μην' Nη π ιαyωy ε [oυ ιδ (α

δαπdνη, Nd'oυoα τη 27 Ιανoυαq|oυ ]903"'

2 H'o o λ ιανη ε [ν α ι yω q ι6 τ η g N αoιi αη E. Π αλ ι6τ ε ρ α

εiyε 80 οιxοyi'νειεg. Καταατqd.φηxε μετd' την

επανd'oταoη 2lαι χαταστaoφη τηζ Nαoιiαηg l Πε-

ρ ιoα 6τ ε ρ ε g π λη ρ ο φ o ρ [ ε g, Ε. Στ oυy ιανν d'xη, Ιoτ o -

ρiα τηg π6λεω9 Nαοιjαηg Θεooαλoνfuη 1976'

oελiδεg 24' 63, 64,74, ]06, ]44, 146' 147 xαι 2]6.
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MιασυγδQoμti τηS
''NΙAoYΣTAΣ''

εiναJ τo τlα?\6τεQo δι6go
γJα τoυ5 φ(λoυ5 μαE
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Tα παιδια τoU Koλιγιαvvη ΠOι6v ειxαvε Πατερα;

Βyix' ο xoυxoυ{'g oερyιdνι,

μ' αQχηy6 τoν Κoλιγιd.ννη...

Διjαxoλoι πoυ ε|ν'oι xαιρo[ μαg,
Σιjντροφ6 μου υπoμoνη,
τo δρεπd'νι θε να x6ψει
6πoιo ξιξd'νιo φανε[.

Και τo Κ6μμα τ6yα φτιdξει
με τα μ6τρα τα διxd, μoυ
ηταν 6λοι φιλιxoi,
Κ6λι-xoλιyιαννιxoi.2

Δεxαoμril 1ρ6ν ια μ ετι1 τη ν xυ xλoφo ρ 
(α του πρ ri -

τoυ μoυ βιβλ(oυ (''Πoντιαx6g ελληνιoμ69: Απ6 τη

yενoxτoν(α χαι τo αταλινιαμ6 στη πεQεστq6i|xα'' ) ,

δ6xα 1g6νια απ6 τη xυxλoφoρ(α τηg μελdτηg
'''Ελληνεg ατη Pωαiα 14αι στη Σoβιετιxη'Ενωoη''
(επιμdλεια xαθ. Γιdγγηg Xαoιc6τηE με τη συγεQ-

γαo6α τηg xαθηγtiτQιαζ Aρτεμηg Ξαγθoπoι]λoυ-
Kυριαxoιi xαι εμoιi) ?,ιαι τoυ δειiτεqoυ oyετιν"o(l

βιβλ(oυ ψoυ ''Παqευξεiνιog διααπoqd': oι ελληνι-
x 6 g εy x ατ αατ d,α ε ιg oτ ιg β o ρ ε ιo ανατ o λ ιx 6 g αxτ 6 g

τoυ Ε'ιjξεινoυ Π6yτoυ'' (πoυ dλαβε xαι Bραβε[o
Αxαδημ6αg Aθηνι6ν), xαθc6g xαι μελετι6ν 6πω9
τoυ Θεo1dρη Kεoo(δη (''H ιoτοριxη πoρε[α των
ελληνoποντ[ων'') xαι μαρτυριcδν 6πω9 αυτli τηg

Bι1λιαg Moυ ρατ(δo υ ('' Ε x ατ 6yρ oνη o διi αo ε ια'' )'
xιiπoιoι x6τιχoι εντ69 τoυ KKE θει6ρηoαν 6τι
,iρθε η oτιγμli να αντιδρ<1σoυγ. Nα ανατρdψoυν
τιg, επ( τ6oα 1ρ6νLα, εQευνητιx6g πρooπdΘειεg,
να αμφιoβητηoουν τα ιoτoριxιi γεγoν6τα χαι γα

τoυ Bλιiοη Aγτξiδη
Ιoτoριxoιi, μ6λog τoυ Δ.Σ. τηg ΠoE1

απoδεξoυν 6τι, 6λα αυτιi απoτελorjγ πQoχατα-
αxευ ααμdνα αγτιχo μμουγ ιοτιxιi μυ θ ειi ματα πoυ
ε(1αν ωg oτ61ο να πλ(ξoυν τη Σoβιετιxη'Eνωoη
τη g αταλιν ι xηg επoγηg.'oτι επ ιδ 6ωχαγ την'' αν α -

θεrilqηαη τηg ιoτoρ[αζ 21,αι τηy 'αναxατασxευη'
τηζ ιστoQιχiζ μνiμηζ''. Kαι δεγ ηταν μ6νo αντι-
χo μμoυγ ισιιxd μυ θ ειi ματα, αλλιi xα ι παραγωγrj
εxε[γωγ xτoυ''αντιπαλειjoυν'' xαι oημερα την ''α-

νdyxη τoυ ooαιαλιoμoιi''.

Η απ6πειρα τωγ x(lxχων αυτc6γ του KKE πdει
αx6μα πιo π6ρα. Kαταβιiλουν μεγιiλη πρooπd-
θε ια γα oυγδdooυν την πρooπιiθε ια xαταγραφ{ g

τωγ oταλιν ιxι6ν δ ιc6ξε ωγ χα ι τωγ συν επε ιc6ν τoυ g,

με τιs εoωτεριxdg εξελξειg ατη Σοβιετιxη'Eνω-
ση τηE τελευτα(αg τηg περι6δoυ. Kαι dπωg γρι1-

φει χαι o oυντdxτηE τηE χoμματιxηg dρευναg
(Αναoτdoη g Γ ^a'οιαg, δρ. πoλιτιxι6ν επ ιoτη μι6ν,
oυνεργιiτηg τoυ Tμf ματog Ιoτoρ(αg τηg KE του

KKE) πoυ δημooιε6τηxε πq6oφατα, oτo διπλ6
τε6γo9 4-5, oτην KOMEΠ ('' Κoμμoυν ιoτ ιxη Επ ι-
θεrΙlqηαη'') -η oπo(α αποτελε( ''Θεωρητιx6 γ"αι

Πoλιτιx6'oργανo τηg Kεντqιxrjg Eπιτρoπηg τoυ

K.K.E.: ''η ανd'δειξη τoυ ζητηματoζ τηζ 'απo21α-

τd.ατααηE' των λεy6μενων'διωyθ€ντων λαrΙlν'..'

δεν εiναι doyετη με τo yενιx6τεqo πoλιτιx6 πλα[-
σιo ?{αι τη yρoνιxη αυyxυρ[α πoυ 6λαβε αdρxα
xαι ooτd'' ...yιατ[ εyτd'ooεται oτα πλαioια τηζ
yενιx6τερηE xαλλι€ρyειαζ τoυ εθνικιατιxoιj μ[-
αoυg ανd'μεσα στιζ εθν6τητε9 τηg ΕΣΣΔ.''3

oλα λoιπιiν, αιiμφωνα με τo Tμtiμα Ιoτoρ(αg,
ε(ναι πρoxdτ. Oι ερευνητ69 ε(γαι εγτεταλμ6νoι
αγτιχoμμoυνιoτdg για να oξιiνoυν τo εΘγιxιοτιx6
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μrσoE αγdμεσα στoυE λαοrig τηg EΣΣΔ, να δη-

μιoυργηooυν πρooxιlμματα χαι γα οταματliαoυν
τo οοoιαλιoμ6.'oλη λoιπ6γ η xριτιx{ πoυ αoxη-
Θηxε oε πλευρdg τoυ ooβιετιxoιi πειρι1ματoζ,
ξεxινι6νταg απ6 τηΛoιiξεμπoυργx xαιτoν Kρo-
π6ττιιν, οι απoφιloειE τoυ KKΣE γ'αLxηζKεντqι-
xηg τ oυ Eπ ιτρ oπη g, 6λη η ε παγαστατ ιν"η xp ιτ ιν"η

πoυ βγ{xε απ6 τo Mιiη τoυ '68 xαι φτdνoνταg
μdχQιζ ημιiν, ε(ναι 6πoπτη αγτιoooιαλιoτιν"η
xαμπιiνια.'Βτoι απλιi!

Kανε(g δεν ξ6gει, διαβιiξoνταζ τη συγχεχριμ6νη
μελ6τη τoυ Αγ. Γx(xα, ειiν βριox6μαστε oτo2006
li ατο 1953, λ(γο πQιν τo θιiγατo του Στdλιν! Ag
πρooπαθrjοoυμε dμωg να δoιiμε τιg διιiφορεg
πλευρ69 πoυ ιJ1ει αυτli η γιiα virtual reality πoυ
xd,πoιoι δη μιoυqγoιjγ ατoγ Περιαoιi.

EπιοτQdφογταg: απιi τογ Koλιγιdγγη οτoγ Zα_

χαQιιiδη:
Η ουγxεxgιμdνη πρoo6γγιoητoυ Tμrjματog Ιoτo-
g(αg τηg K.E. τoυ KKE, ανατρdπει την πo}νπιxη
xα ι ιδ ε oλoγ ιxrj xλη qονο μιd τoυ Ko μμoυν ιoτιxorj
K6μματog απd τo'56 €ωg xαι oriμερα. Η επαγα-
φoQd στα xαθ' ημds τηE λατρεfαg του oταλιγι-
oμoti, δηλαδf την'' x ατ αδ ιx ασθ ε [oαy υ π 6 τ oυ Κo μ -

μoυv ιστ ι?t oιi Κ6 μ ματ o g τ η g Σ ο β ι ετ ιxη g Εν ιb α ε ω g

πρoαωπoλατρεiαν τoυ Ιωoηφ Β' Στd.λιν''a, oημα[-
γει ιiτι η πqooπdθεια εQμηγεiαg των 6oωγ δια-
δρα ματ(oτη χαγ τη oταλιν ιxt{ επoγη θα υπαxoιj ε ι
πλ6ογ στιE πQo τoυ 20oυ Συνεδρ(oυ τoυ KΚΣE
oτιoπιψ6τητεE χαι θα πραγματoπoιε(ται με τιζ
μεθ6δoυ g τη ζ μεταφυ oιxηg θ εoλoγ[αg.

Π6oο 6μωg παραγωγιxli μπορε(να ε(ναι orjμερα
μια τdτo ια πρoo6γγιοη ; Kαι π6oo νoμιμoποιε (ται

τo Tμliμα Ιoτoρ(αg να απoλoυθε(τη oυγxεxριμ6-
γη γQαμμη χαι γα παραoιf ρνει την K.E. του KKΕ
οε επιxfνδυνεg ατραπoιig;

Kατ' αρ1ιi g, τo ση με Q ιγ6 KKE, πρo dρ1ετα ι ι1με oα
απ6 την πo}''κιτιηπαριiδooη τηζ 6ηζ oλομdλειαg
(Mι1qτηg 1956) μdοωτηg οπo6α9 oι αντιξα1αρια-
δ ιxo (-αντιαταλιγιxo i xατdλαβαν ορ ι aτιx6την xoψ-

ψατι^ιη εξoυo(α -με χoQυφα(ο εxπρ6oωπ6 τoυg
τoν Koλιγ ιι1ννη - εξoντc6γoγταE τoυ E εσωχo μματι-
xoιig τoυg αντιπι1λoυg. Tα γεγoνdτα πoυ ειγαν
προηγηθε( xαι oγετξovταν με τιg ευριiτερεs πo-
}'πιν"6'g εξελξειg οτη Σoβιετιxrj'Eνωoη χαι στo
εoωτεριx6 τoυ KKΣE (Koμμουνιoτιτι6 K6μμα
Σoβιετιxlig 'Eνωoηg) επηρ6αααν dμεoα γ"αL γ"α-

θoqιoτιx<i τιg εξελξειs στo ελλαδιx6 KK.

Mετι1τo θιiγατo του Στιiλιγ, ξιJοπαoε μια dγqια
διαπι1λη γιατη διεxδ(xηoη τηg εξoυoiαg. o Λαυ-
q6ντι Mπ6ρια, τo δεξ(1ιfριτoυ Στι1λιγ xαι διιiδo-
χoE τoυ Γι6ξoφ, πρoαπdθηoε γα επιχQατηoει
δυναμιx<i oυγxρoυdμεγoE με 6λoυ9 τoυg dλλoυg

μνηατtjqεg τηg ηγεα(αg. ΠρoαπιiΘησε γα επιβι1λ-
λει τoγ q6λo τoυ αε oυνεδρ(αση τoυ Πoλιτιxotj
Γραφε(oυ, τo oπo(o εf1ε περιxυxλcδoει με τιE
ελεγ16μενεg απ' αυτιiν δυνι1μειg εoωτεριxrjg A-
ο'φιiλειαg. oμωζ πιo ιο'1υq6s στQατιωτιx6g δυ-
νdμειg ε(1αν πεqιxυxλc6σει τα ατρατειiματα τoυ
Mπ6ρια. o Mπdρια ουνεληφθη ^ιαι εxτε}u€.oτητιε

τηγ παQαμoνri των 1ριατουγ6νγωγ του '53 ωg
''πρd'xτoqαζ τω1) ιμxτεQιαλιoτ16ν'' xαι ''ε7θq6g τoυ
λαo'ιj''.5

Mετιi την εξ6ντωoη .ou οxληρorj πυρηνα των
oταλιγιxι6γ χαι τωγ επ(δoξων oυνε1ιατι6ν τηg
πρooωπoλατρε(αg, oι εξελξειg πr{ραν τη μoQφli
1ιoνooτιβdδαg. Σε πoλιτιxιi επ(πεδo, θα xορυ-

φωθoιiν με τo 20o Συν6δριoτoυ KKΣE, τo oπofo
xαταδ(xαoε με oαφηνειατη αταλινιxrj πQoσωπo-
λατρεdα xαι επι1ε(ρησε να ατιoτ!,ατασ^cηoει x6'-
πωE τηγ εtiρυθμη xομματιxrj λειτoυργ(α. Στην
'ΒxΘεαη τoυ πQoζ τoυg oυνιJδQoυζ τoυ 20oυ
Συνεδq (oυ tπoυ υπεQψηφiοτηxε-διαβdξoυ με για
την πoλιτιxrj τoυ Στιiλι ν ;'' Π ε ρ ιφ ρ oν rbντ αg τη μα q -

ξιoτιxη-λενινιατιxη αρyιj πoυ διαxηqι\ooει 6τι μ6-
νo o λα69 εiναι o πQαyματι216g δημιoυρy6g τηg
Ιατoρ[αg, ο Στd'λιν ηδη απ6 τιg αρy6E τηg δεxαε-
τ[αg τoυ '30, δεν υπoλ6yιξε ιδιαiτερα την Κεντρι-
xη Επιτρoπη τoυ x6μματog, επιλ6yoνταζ yια τo
Πoλιτιx6 Γραφε[o υπd'xoυoυg εxτελεατ69.'Ε,τoι
δημιoυρyηθηxε το εiδωλo xαι d'qyιoαν να ttαQπo-

φ o q oιiν o ι ε ιδωλoλd'τ Q εζ.''6

30



NΙAoYΣTA

Στην απ6φαση τηs Kεντριxfg Eπιτροπrjg τoυ

KKΣE oτιg 30 Ιoυγioυ 1956, ψεταξri <1λλων δια-

βι1ξoυμε: '"Hδη απ6 τριrilν ετrilν τo x6μμα μαg
δ ι ε ξdy ε ι αυν ε πη αy ιΔν α εν αντ [oν τ η g π ρ o αω π o λα -

τρε[αg τoυ Ιωoηφ Β. Στd'λιν, επιμ6νω9 xαταπoλε-

μd'ταg βλαβερdgτηg oυνεπε[αg'.. πoλιj oqθιilg xαι
ε π ιx α [ ρ ω g ε ατ ρ d'φη x ατ d' τη E π ρ oα ω π o λατ q ε iαg'

η διdδooιg τηg oπo|αg εμε[ωνε τoν q6λoν τηE

oυλλoyιxηg ηyεα[αg τoυ x6μματoζ 2rαι των λαi'-

x tilν μαζrlν' ετ απ ε [y ων ε τ oν q 6λoν τη g αυ λλoy ιxη g

ηyεo|αg ειζ τo x6μμα xαι αυyνd'xιg οδηyει ειg
αoβαρd'g παραληψειζ ειζ την ερyαo/αν' ειζ χoy-
δρoειδε|g παqαβιdαειζ τηζ αooιαλιoτιxηg νομι-

μ6τητog.''7

Η K.E. Θεωροrioε 6τι η απoθdωση τoυ πρoοc6που

τoυ Στdλιγ ,η''λατqε(α τoυ Στd'λιν'' 6πω9 γρι1φει,

ηταν ''δειαιδα[μων λατρε[α τηg αυθεντ[αg''. Και
γ ια τηγ ιδ ε oλoγ ιxli τεx μη q (ωoη χQη σιμoπo ιoιj oε
τιg oγετιx6.g αναφορ6E των Mαρξ xαι Λdνιν για
τo ρ6λo τηζ πQoσωπιx6τηταg. Η K.E. Θεωρoιioε

με απ6λυτη oαφriνειci 6τι oτογ υπoχεLμεγιx6 πα-

ρd,γoντα οφ ε ιλ6ταν η oταλιν ιxli ε xτροπη. 8 Για γα
απoδεξει 6τι o Στd,λιν fταν αxατιiλληλos χαt

μoιρα(og για το ρdλo του γενιxoιi γραμματdα του

K6μματοg, η K.E.τoυ KKΣE ατην απ6φαoli τηg

θυμζει τη ΔιαΘrjxη τoυ Λ6νιγ -η οπo(α εf1ε

αγαγγωστε( oτο 13o Συν6δqιo- με τηγ oπο[α ο

Λdνιγ ξητοιioε την απoπoμπrj τoυ απ6 την xα(qια
αυτη θdoη.

Στο 1c6ρo τoυ KKE -τo οπο(o ηταν, 6τoι lιαν
αλλιι69, τo ελλαδιx6 παqd,ρτημα τηE Koμιντ6qν
(Κoμμoυνιατιxη Διεθν{g)- oι εξελξειg dλαβαν

δραματιx6 1αqαxτt{ ρα. Mετιi την (ττα τoυ Δη μo-
xρατιxorj Στρατοιi χαι τηγ πQoσφυγoπo(ηoη τηg

xιiριαg δriναμrjg τoυ, τo πoλιτιx6 του xdντρo βρι-
oγ"6ταν oτην Tαox6νδη τoυ oυξμπεxιατιiν, 6πoυ

η oταλινιxη ηγεα(α ειγε εγxcπαοτljoει t2.000
περfπoυ πoλιτιxoιig πρ6oφυγε9. Η αλλαγ{ οτο

KKΣE, επ6τqειpε την 6xφqαοη τηζ συσσωρευμd-

νηg αγανιlxτησηζτων απλι6ν μελι6ν xαι oτελε1c6ν

πoυ για 1ρ6νια εf1αν υπooτεiτην αυταρ1ιxli xαι
εξoυoιαoτιxrj διαxυβdQγηση τoυ γεγιχof γQoμ-

ματ6α N(xoυ Zα1αqιd,δη. Kαι επ( πλιfoν, xoυβα-

λorjoαγ τo oτ(γμα τηg ηxταg χαι τoγ πoνo τηg

πqooφυγιdg. Oι αντιτιΘdμενοι oτoν Ζαγαριιiδη
θα xαταφ6Qoυν να xεqδ6οoυν τoν 6λεγ1o τηg

Koμματιxf g oργιiνωoηgτηg Tαox6νδηg (KoT),
πρoxαλιiνταE τα αγταναxλαoτιπd τωγ ξα1αρια-
διxι6γ οταλιγιxιiγ. Mεγdλεg oυγxgoιioειg Θα ξε-
oπdοoυγ μεταξιi των Eλλrjνωγ πoλιτιxιδν πρo-

oφιiγων oτιg 9-10 Σεπτεμβq(oυ τoυ '55. Tα θιiμα-
τα πoλλd,6πω9 xαι οι oυλληφθι1ντεg oπαδofτoυ
Zα1αριd,δη.9

Mε την 6η oλo μ6λε ια θα ολoxληqωθε ( η εxτιαΘ 6"-

Qtση τoυ x6μματοg απ6 τoυg oταλιγιlιοfg. H αλ-

λαγrj τηg πoλιτιxηg θα ολoxληqωθε( με την 7η

0λoμ6λεια τηg K.E. oι νιjoι ηγ6τεg τoυ KKE,
61oντα9 την υπooτrjριξη τηg νdαg αντιoταλινιxrjg
ooβιετιxrjg ηγεo(αE υπ6 τoν Xqουτo6φ, θα xατα-

φdρoυν oxληq6 1τιiπημα γ"ατ6' των αγτιπdλων
τoυg. O N(xοg Zα1αριι1δηg, Θα εξoριατε( oτη

Σιβηρ(α, 6πoυ xαι θα αυτoxτονrjαει -{ θα δoλo-

φoνη θε f- αρxετd 1q6νια αργ6τερα. ι0

Aυτ6 ε(ναι το πoλιτιx6 πλα(oιo μιJοα oτo oπo[ο

διαμορφι6θηχε τo oιiγ1ρoνo KKE. Γι'αυτ6 xαι
ε(γαι ιδιαιτdρωE περfεaγη η παλινδρ6μηoli τoυ

oε ιδεολoγηματα xαι θεωρrjσειζ, πoυ υπ{qξαν
θαναoiμωg αντ(θετα προg αυτ6.

Σταλιγιπ6E διι6ξειE: Πι6s ξεx(γηαε η 6Qευγα

ατηγ Eλλιiδα

oι αταλινιx6g διι6ξει9 ηταν εξ αaχf ζ 6να απαγo-

ρ ευ μdνo θ d μα oτην ν ε o ελλην ιxrj ιοτορ ιoγραφ(α,
τιiαο τη δεξιd 6oo xαι την αριoτεq{.11 Oι πρι6τε9

πρooπdθειεζ για συστηματιχ6τερη μελ6τη xαι
ανι1δειξη ξεx(νηoαν μ6oα απ6 τιg αγων(εE πoυ

γ εννotioε τo 6δ ιο τo oo β ιετιxιi πε (ραμα μιJαα οτην
(δια την ελλαδιxη Aριoτερ<i. Oι απαq1dg τηg

dρευναg για τιE αταλινιxdg διc6ξειg ανι1νεf oνται
oτα μ6oα τηg δεπαετfαg τoυ '80, πoλf πQιγ η

συνo μωσιoλoγ ιxli αντ(ληιpη αποφανθ ε ( 6τι ε iγαι
απoτιJλεoμ α τηg''''' y εν ιx 6τ ε ρη g x αλλι i qy ε ιαg τ oυ

εθνιxιστιxoιi μiooυg ανd'μεαα ατιg εθν6τητεζ τηζ
ΕΣΣΔ'"12
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Η πρι6τη 6xφραoη αυτ{g τηg τι1oηg θα δει τo φωg

μ6οα oε μια ριζοoπ αoτι^ιηπoντιαxη πρoxriqυξη

πoυ xυxλoφ6ρηoε το xαλoxα(ρι τoυ '86' Πqωτ6-

λεια xε(μεγα θα αρ1(ooυν να εμφανζoγται σε

xdπoια 6γτυπα τoυ 1c6ρoυ τηg εξωxοινοβoυλευ-

τιxrj g Aρ ιoτε ρd,g. Xαραxτη ρ ιατιx6τε ρo ε (ναι αυ-

τ6 που δημooιεriτηχε στo πεQι oδ,*ι6Conνoy -τ'6}ιη

'86 αq1dg '87' ψε τ(τλοg ''Π6ντo9.'Ενα ανoιyτ6

ξiτημα''. Exε(νη την επo1rj η Aoφdλεια ε(γε 6-

ντωg μπερδευτε(. Λ6γωτηg αναφoρdgτων xειμ6-

νων στLζ αταλινιx6g διι6ξει9, 6ψα1νε να βρει
xιlπoιoυg Π6ντιoυg τρoτoxιoτιfg. M6νo πoυ αυ-

τo( πoυ πρoxιiλεoαν αυτoιig τουg πqoβληματι-

ομorjg, πρodρ1oνταν -ανεξdρτητoι πλ6oν- απ6

1ι6qoυg τoυ χoμμoυνιoτιxoιj x6μματοg xαι απ6

τoυg μαoι,xoιig. Αυτι1 μιiλλoν θα τα αγνootioε ο

Αναoτι1οηg Γν'(xαg,πQιγ απoφανθε( με απ6λυτo

τρ6πο γιατηγ αγτιχoμμoυνιoτιxη πρo6λευoη των

εgευνι6ν για τιE oταλινιxdg διι6ξειg xαι την δια-

τεταγμ6νη τoυζ υπηQεσ(α. Πιiντωg μd1ρι oη μερα,

oι 6ρευνεg χαι τα πρ6oωπα πoυ τιE πQαγματo-

πo ιoιiν, παραμι1νουγ εγτυπωσιαxιi λiγο ι"Ιoωg

γιατ( η πQαγματιχli απooταλινoπο(ηοη -αx6μα

χαι σε 1c6ρoυg τηg Aριoτεριig που oυγxqoτliθη-

χαγ στη βdoη τηg xριτιxηg πQoE τo αταλινιoμ6-

απoτελε( ξητoιiμενo. Η μοναδιxη oυoιαoτιxη

αλλαγ{, εfγαι 6τι αq1ζoυν πλ6oν να πQαγματo-

πoιoιjγται ooβαq6τατεg 6qευνεg xαι απ6 ρωo6-

φωγoυζ'Eλληνεg τηg παλιι1g Σoβιετιxηg'Eγω-
oηg, 6πωg ο Ιβdν Tξoυ1ιi, πoυ φ6qνουγ νιξo πγεtj-

μα χαι xαλιiτερεg πρooβ<1oειζ σxLζ αoβιετιx6g

πηγ6E."

Eπ(oηg, 6γα ν6o oτoι1ε(o πoυ δ(νει c6θηoη οε

αντ6oτο ι1ε g dρ ευν ε g, ε (να ι η dλευoη oτην Eλλιiδα

απ6 τιgαQχ6ζ τηg δεxαετ(αg του'90 dωg oημερα,

περιoo6τεqωγ απ6 200.000 ατ6μων, πoυ πρo6ρ-

χoγται απιi τo ooβιετιx6 ελληνιoμ6 xαι xoυβα-

λoιjν πd,γω τoυζ τη oφραγ6δα τηg oταλινιxηg

xαταoτoληg.

Για 6λα αυτ6, oι απιiπειρεE γα συχoφαντηθε( η

ι1ρευνα πoυ πQαγματoποιε(ται για τtE oταλινιx6g

δ ιι6ξ ε ι g, ιi1oυν 6λα τα χαQ αχτη Q ιoτιx6" τηg συγτη -

ρητιxrjg xαθηλωoηg χαι τηE προoπdθειαE για
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διαμ6ρφωoη εν69 ιpειiτιxoυ παρελθ6ντog, 6πoυ

τα πdνταβq(oxoνταν oε τd,ξη xαι λειτoυqγοιioαν

φυoιoλογιxd.

Eγ xαταxλε(δι r{. dλα μυαλιi οτoγ τ6πo οoυ!

E(ναι δυγατ6γταπαιδιdτoυ Koλιγιd,ννη να αγα-

γνωρζoυν ωg πατdρα τoυE τo N(xo Zα1αριdδη;

Φαiγεται 6τι ε6γαι! H oυγxεπριμ6νη πρoodγγιoη

oτην KOMEΠγιατα ξητ{ματα χαιτoυE πρoβλη-

ματιoμοιig πoυ θdτει o πoγτιαπ6g ελληνιoμ69,

επιβεβαιι6νoυγ τηγ εξ6λιξη αυτη. Δεν ξ6ρουμε
αx6μαπ6oo xαΘoλιπd, εxφριiζειτo ΚKEη στQo-

φη αυτη χαι αγ 61ει επιλdξει οριoτιxd να μπε( ωg

x6μμα oε τqo1ιd, oιiγxρoυσηζ μετoγ oQγανωμdνo

πoγτιαx6 χι6Qo. Eiδωμεν.

Γιατ( ειiγ oι απ6ψειg τoυ Tμηματog Ιoτoρ(αg

γ(νoυν επ(oημεg απ6ψει9 τoυ KKE χαι εχφQα-

oτoι]γ με τoγ ανελαoτιx6 τρ6πo πoυ διατυπι6θη-

χαγ στηγ KOMEΠ, εxτιμι6 6τι η oιiγxρουoη θα

ε(γαι αγαπ6φευxτη.1a xαι αυτ6 θα αυμβε( εd'ν

επιxρατrioει η γQαμμιxti αντ(ληιpη επ(τηE ιστo-

ρ(αg xαιγ(νει εντoγ6τεQη η πQoσπdθειαγα μετα-
τραπoιiντα θιiματα oε θιiτεg xαινα xαΘαρθε[απ6

πdθε αμαρτ(α το τQoμoχQατιx6 oταλιγιx6 xαΘε-

oτc6g -6πωg επι1ε(ρηοε να πριiξει o oυγγραφ6αg

τηζ συγχεχριμ6νη9 μελ6τη9. Kαι 6πωg φα(νεται,
στη γQαμμi τηs ''xtiθαρoηg'' xαι τηg απεγoχo-

πoiηoηE θα υπoτα1θoιiν 6λε9 oι ιoτoqιπdE στιγ-

μdg, απ6 την iδρυoη τoυ ΣEKE, απ6 τoν Mπεγα-

ρ6για, μdχQι oriμερα.'Ιoωg δεγ θα ηταν xαx6 να

πρooεγγ[οoυμε επιτdλουg τo oιiγολο τωγ παQα-

μdτqων -απ6 τo'19- που oυγδ6oυγ τoυg'Eλληνεg

τηg Aνατoληζ χαt τoυζ πq6oφυγεg τoυ'22 με την

ελληνιxη Aριoτερd. Kαι αx6μα παραπ6ρα"' Nα
αναλογιoτoιiμε xαι 'μειg στoν πoντιαx6 1ι6ρo τι

6γινε με τoυg ''xομμoυγιστιxotjg πυρηνεg" oτο

μιχQασιατιx6 ψ€τωπo, yτατ( απo1c6ρηοε o Koq-

διiτog απ6 τo K6μμα, πι6g εξoντι6θηxε o Bελoυ-

γιι7τηg,γιατ( ψdoαμε στη Bιiρxιξα, τι ιJγινε oτo

Mποriλxεg, πι69 αγνoc6νταg το ''Zβαρνotjτ'' o αν-

θ69 τηg ελληνιxηg νεoλα(αg 1ι1θηxε ματα(ωg ατο

Bfτoι, πι69 εξoντc6θηπε o Kαραγιι6Qγηζ, π6E
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π6θαγαγ oι γQαμματε(g τoυ x6μματοg γ'αL τα
διdφορα πρωτoxλαodταoτε}'€γη, απ6 τoγ Mπε-
ναρ6για χαι τoγ Xαiτι1, μ6χQι τoγ Σιιiγτo χαι τoγ

Zα1αριι1δη αλλι1 xαι αqγ6τερα, να μιλrjoουμε

γιατoυE ''350 πqoβoxdτoρεg" oτo Πoλυτε1νε(o τo

'73 γ"αι τ6oα ι1λλα.

Για να δοιiμε επιτιJλoυg, πoιoζ 1ρωoτd,ει σε

πoι6γ!

Aπ6 την πλευqd μoυ, oυμβdλλονταg οτη ουξητη-

ση για τo πoγτιαx6 ξriτημα χαL τηγ Aριοτερd, θα
προoπαθrjαω oε επ6μενα dρθρα να o1oλιdoω
οημε(o πQoE σημε(o τo xεiμενo τoυ Aναοτdoη
Γxbια, τονξoνταg τιg αρετ6g τoυ -γιατ( (.γει τιαι
αρν"ετ6.9τ€τoιεs στo πριδτo μ6Qog- χαι αγτιπαQα-
τιθ6μενog στιE απoχQι1ψειg χαι στιζ αντιδqαoτι-
xdg διαoτqεβλc6oειg.

ΙΙΑPΑΠoMΠEΣ
1 Παμπoντιαx{ oμοαπoγδfα Eλλι1δαg
2 ''To oεqγιdνι'' xαι ''Koλιγιι1ννηg'' απ6 τo δ6oxo

τoυ Λdxη Kιlραλη, ''Σοrjπερ μd,ρxετ''. Eυ1αριoτcil
τουg φλoυg απ6 τo ΙndymediaΑthens, τoν mahnο-

pontiac xαι dλλoυg, πoυ με βorjθηoαν στoγ εγτo-

πιoμ6 τωγ τQαγoυδιι6γ αυτι6γ.
3 AγαoτdoηE Γx(xαg, ''o πoντιαχ69 ελληνιομ6g

oτη Σοβιετιxrj'Eνωοη. Mriθog xαι πραγματιπd-
τητα'', περ. Kομμουνιoτιx{ Eπιθει6qηoη ,τε6y' 4-

5, Ιoιiλιog-oxτc6βριog 2006,oε}ι. t73-232. To ι1g-

θρo αυτ6 απoτελε[την τελιxf (;) xατι1ληξη μtαE
oτρoφrj g xι1πο ιωγ xιjxλωγ πoυ o1ετζoνται με τoγ

ιδεολoγιx6 μη1ανιoμ6 τoυ KKE,. K{xλωγ πoυ

oτo1ειioυν oτη orjγxρουση με πλευρ6g τoυ πo-

γτιαxoι] xινli ματog που θεωρoιjνται ενo1λη τιν"69,

6πωg oι oταλινιxιJg διιiξειg χαι η γενoχτoγ(α. To
ι1ρθqο επιδιι6πει γα αντιχQoιjoει τα ουμπεqd-
σματα των ερευνιiν για τo γεγον6g τωγ σταλιγι-
xc6ν διc6ξεων χαι να εφoδιdoει τα μdλη τoυ

π6μματog με τα xατdλληλα επι1ειρliματα. Στo

oτ61αoτqo τωγ συγχεχριμdνων δυνι1μεων τoυ K-
KE -πoυ δεν d1oυν xαταφιJρει αxdμα να επιβd,λ-

λoυν πλ{ρωg τιg απ6ψειE τoυE επ(τoυ x6μματog-

πρ6πει να βρ(οxεται χαι το α(τημα γLα τηγ ανα-

γνι6ριoη xαι διεθγοπo(ηoη τηE γεγoχτoν(αg ατoν

Π6γτo. (http:i/www.kke.grlkomep12006l 4l
Pontioi.html)
a Aπ6φαoιg τηg Kεντριxrjg Eπιτροπr{g του Koμ-

μoυγ ιστιχorj Κ6 μματo g τη g Σo β ιετιxη g Eνιioεω g,

H πρoοωπoλατρε(α, Αθrjνα, εxδ6oειg Φλ6γα,
1956. oι εxδ6oειg αυτ69 ελ6γ1oνταν απ6 τoγ

παρdνoμo μη1ανιομ6τoυ KKE. H oυγxεxqιμdνη
6xδοοη ε(1ε ωg oτ61o την πληρoφ6Qηαη τωγ με-
λι6ν τoυ K6μματog για τα τεxταινιiμενα αιη Σo-

βιετιxrj'Eνωoη.
5 Λευτdρηg Mαυqoειδrjg, Aπ6 τoν oταλινιoμ6
στηγ πεQεστρι1ιxα, Aθfνα, εxδ. Θεμ6λιο, 1988,

oελ. 91.

6 Nιxrjτα Xρoυτo6φ, Η μυoτιx{ dxΘεoη oτo 20o
Συνdδριoτoυ KKΣE, Αθrjνα, εxδ. Θεμ6λιo, σελ.

3L,2.
7 Απ6φαοιg τηg Κεντqιxr{g Eπιτqοπηg τoυ Koμ-

μoυγ tστιχοri K6 μ ματo g τη g Σ ο β ιετιxtj g Eνι6oε ω g,

6π.τι., oεχ.7.

' ''...oι απευθυν6μεγoι πQoζ τo πρ6αωπoγ τoυ

Στιiλιγ 6παιγoι dγιναν αιτ(α γα απoλdoει oιiτοg

την αυνα[οθηoιν τηζ πQαγματιν"6τητog. Yπ6 ταg

oυνθrixαg αυτdg ιlq1ιαε βαθμιαiωg να διαμoρ-

φι6νεται η πQoσωπoλατρε(α τoυ Στdλιγ. Eιg την

ανdπτυξιν τηζ πQoσωπoλατρε(αE oυνdβαλον τε-

ραoτ(ωg μεριxα( ατoμιxαi ιδι6τητεg τoυ Ιωοrjφ

B. Στdλιν, τoγ αQγητιx6ν 1αραxτrjραν τωγ o-

πο[ων υπεδε(xγυεν αx6μα o Bλαδ(μηρog Ι. Λd-
νιν.'' (ι1π., oελ. 14).

9 Bλ6πε: Θωμι1g Δρiτoιog, Η εξ6γερoη τηg Tα-
ox6νδηg, AΘfνα, εxδ. Γλdρog'|984.
10 M61qι o(μεqα υπι1ρ1oυν ομιiδεg oτo 1ιilρoτηg
Aριoτερι1,g που πqο6ρχoνται απ6 τηξα1αριαδι-
xη-αταλινιxrj xληρoνομιd xαι αντιμd1oνται τo

KKE πιiγω o' αυτtj τη βι1oη. Xαραxτηρtατιlη6
ε(γαι τo παραxιlτω απ6oπαoμα: ''Η 5η 0λομ6-
λειατoυ ΚKE, d1ει, γιατηγ ιoτoρ(ατoυ ελληνιxoιj
xαι δ ιε Θγoιj E χo μ μoυν ιoτιxoιj x ινli ματο g, μεγdλη
τριπλη ιoτoριxrj οημαο(α. Ηπρc6τη, μεγdλη ιoτo-

ρ ιxη oη μαoiα γ ια τoυ g dλληνε g χo μ μoυν ιστ'6. g τιαι
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για τo εQγατιχ6 x(νημα του τ6πoυ, oυγ(oταται
oτo 6τι ε(ναι η τελευτα(α oλoμdλεια τoυ επαγα-
oτατιγ"o6 οταλ ιγ ιxoιj - ξα1α ρ ια δ ιxoιi KKE, πoυ
xλε(γει τoν ιστoQιγ'6 τι6τιχo τηg ιiπαρξηζ χαι
επαγαστατιxrig δρdoηg τoυ πρoλεταqιαxoti αυ-
τori xι1μματοg - τμrjμα τηg KOMΙNTEPN xαι
γενιxd του διεθνoιjg επαναoτατιxoι] χoμμoυγι-
oτιxo6 xινtjματog, που xαθοδriγηαε τoυg ταξι-
xorjg αγι6νεE τηζ εqγατιxlig τι1ξηs χαι τηE φτω-
1tjg αγρoτι6"9 ν"αι γενιxd τoυ λαoιj μαg ενιiντια
στo φασισμ6, τον xαπιταλιoμιi xαι τoγ ιμπεQια-
λιoμ6, oργ<iνωoε xαι xαθoδrjγησε τηγ επoπoι(α
τηg 6νoπληg πιiληg ενd,γτια στoυζ ναξιφαο(oτεg
xαταν'τητ€.g χαι στη oυνd1εια εγtiγτια σ[oγ αγ-

γλo-αμεqιxιiνιxo ιμπεριαλιoμ6 xαι τo ντ6πιo

μoγαQχοφααιoμ6, επηρ6ααε απoφασιστιν"6' τιg
πo}"ιτι^ι{. g ε ξ ε λ ξ ε ι g xα ι τηγ πo Q ε [α τη g x απ ιταλ ι-
oτττιηg ελληνιxrjg xoινων(αg xαι oφρdγιoε βα-
Θι6', Θετιx6" xαι ανεξ(τηλα τη ξωf τηζ σ' 6λα τα
επ(πεδα. FΙ5η oλoμ6λεια (1955) ε(γαιτοτελευ-
τα(o οι6μα τoυ επαγαoτατιxo(s KKE 1918-55,

γιατ(ψετ6' απ6 αυτli πQαγματoπoιε(ται, ωζ γγω-
oτdν, η πqαξιxoπηψατιxη παQασυναγωγli τηζ
διαβ6ητηg ''6ηg oλομdλειαg'' (1956) τoυ "KKE
πoυ oυγxλ{θηxε αντιxαταoτατιlη6' απ'τη χQoυ-
oτoοφιxrj ''Eπιτρoπ{'' με ειoηγητrj τo ρoυμdνo
Nτεξ, oτην oπo6α xαθαιρ6θηxε β(αια χαι αγτι-
γ'ατ'αστατLxιi η επαναοτατιxη xαθoδηγηoη τoυ
KKE xαι o Γραμματ6α9 τoυ N[xοg Zα1αριι1δηg
απ' την πρoδoτιxrj ρεβιξιoνιοτtκη των Xqoυ-
ατo6φ-Mπq6ξνιεφ, επιoφραγ(ξονταg €τoι xαt
τηγ oQγαγωτιxη διdλυoη τoυ ηQωιχori μαg K6μ-
ματοE, ενι6 ταυτ61Qoγα απoτdλεαε την απαρ1{
τη g oυγxq6τηση ζ τoυ αoτιxo6 oooιαλδη μoχQατι-
xori 1ρoυατooφιxoιi εxτρι6ματog "KKE (1956)
Η 5η oλoμdλεια oυν{λθε, 6πω9 ε6ναι yνωoτ6,4
o1εδ6ν μriγεg μετιi την πρι6τη ανoι1τrj, ωμrj,

βι1ρβαρη επdμβαoη τηg πgoδοτιxrjg 1ρoυoταo-
φιχ1iE oμdδαg oτo ηρωιx6 μαg K6μμα, τo KKE,
με τo σχηνoθετημdνo xαι xαθοδηγημ6νo απ6την
(δια αιματηρ6 πoγxq6μ ενdντια σtoυζ 6λληνε9
χoμμουνιστ6s τηg Tαοx6νδηg, τo Σεπτdμβρη (9-

10) τoυ '55...'' [...oι oημdνσειζ στo χε(μενo διx6E
τoυ g. o ι ξα1αριαδιxo(-οταλιγιxo[ εxδ(δoυν οrj -

μεQα τηγ εφη μερ[δα''Aναoιiνταξη''.
(http :/www. geocities.com/anasintaxi/deltio.htm)

Για την 5η 0λομ6λεια δεg: To KKE Eπ(oημα
xε(ψενα, τ6ψ. 7oE \949-L955', εxδ. "Σriγ1ρoνη
Βπoyη'', ΑΘηνα 1995, oεχ. 459-460')

oι αυθεντιxo(, συνεπε(g oταλινιxo(πoυ δεν υπo-
τdγΘην"αν oτιg απoφdσειEτηζ 6η9 0λoμ6λειαE χαι
απo1ι6qηοαν η διαγqι1φτηxαν απd τo αντιoταλιγι-
x6, φιλo1qoυτoοφιx6 KKE, δημιoιiργησαγ τα
διdφoρα μαgξιατιxιi-λεγιγιατιx6" x6ψψατα
tκκε(μ-λ), M-Λ KKE, OΑKKE, EKKE x.λπ.]
11Συξητrjoειg 

γιατα θ6ματα αυτιi 61oυν αρ1(σειγα
γ(νoνται oε εγαλλαxτιxoιig, ανεξ<iρτητoυg 1ι6qoυg.
Παραxdτω υπιiρ1oυν e-διευθιjνoειg τ6τoιων oυ-

ξηπ{oεων πoυ 61oυν yfuεt ν'ατ6' xαιρorig:

http : I I athens. indyme dia. or gl
front.php3 ?lang = 91ρarticle_id = 57 7 658 # 57 7 668

http : I I athens. indymedia. or gl
front.php3 ?lang = 91ρarticle_id = 5867 83

http : I I tamystikatoukolpou.blogsp ot.coml2006 I 06 I
blo g-post_ 715 109 1 4249 8025852.html

http : I I athens. indymedia. or gl
front.php3 ?lang = slgarticle_id = 599126
12 ΑγαoτdοηE Γxfu'αg' 6.π'
13 Ιvan Dzoιha, ''Gkretseskayia Operatsia'' (ρωαι-
xιi), Aγ(α Πετρorjπoλη, εxδ. Aleteiyia, 2006.
la o oqγανωμ6νo9 πoντιαxι1g χ6QoE ιJ1ει xαταδι-
γ"6"oεt τιg oταλινιx6g διι6ξειg oτo 4o Παγx6ομιo
Πoγτιαx6 Συν6δριo που ι1γινε oτη Θεooαλoν(xη
πριν απ6τ6oοερα1ρ6νια. Θdoπιoε επ(οηgxαι μια
Ημ6ρα Mγtiμηs για τα θιiματα τoυ oταλιγιoμoιi,
την 13η Ιoυν(oυ, ημ6Qα που τo '49 oι oταλινιxι1g
αg1dg τη g Σoβ ιετιxf g'Eνωoη g εxτ6πισαν τo μεγα-
λrjτεqο μdQog των Eλλrjνωγ τoυ Kαυxιiooυ oτην
Kεντρ ιxrj Ao(α (Kαξ αγoτ dν, oυ ξ μπ ε x ιoτdν, Kιρ -

yιoτdν, Toυqxμενιoτιiν). H εξοq[α αυτ{ αποτε-
λorjoε oημε[o αναφoqdg επδηλι6oεων μνriμηE πoυ
λι1 μ β αν αν 1ι6ρα oτη ν Kαλλ ιθ dα τη g Aττ ιxr{ g -1ι6 q o
υπoδο1lig μεγdλου αριθμoιi νεoπqooφιiγων Πo-
ντ(ωγ απ6 τη Σoβιετιxrj 'Eνωoη- απ6 τo'88 6ωg

xαι oliμερα.
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Iω6vvη Σ. TouλoUμακoU:
" l στ0ριKα Πρ0βλη ματα ΤωV ταφωV Τηq Bεργfuαg''

τoυ Γιιiγνη Kαqαταιιfλη

Απ6 τoγ εxδoτιπιj o(xο τωγ αδελφι6ν Kυριαx(δη
τη g Θεooαλoν(xη g εxδιiθηxε xαι xυxλoφ6Qησε τo
επιστημoγιx6 oιiγγραμμα-βιβλ(ο τoυ oμ6τιμου
xαθηγητtj τηg ΦιλoooφιxigΣ1oλljg τoυ Aριοτo-
τελε(oυ Πανεπιoτημ6oυ Θεοoαλονixηg x Ιωdγ-
γoυ Toυλoυμdxoυ με τoν παραπdνω τ6τλo. o
oωοτdτε ρo g xατ6" την ιiπoιprj μα g, τ (τλo g τη g πQ 6 -
τηg απ6 6τι γνωρζoυμε εμπεριατατωμdγηE χαι
πλrjρoυE μελdτηg για τo θdμα τηg θ6οη9 των
τdφων τηg Bεργ(ναξ τoυ διαπρεπoιjg xαθηγητrj
τηg Αρ1α(αg Ιoτoρ(αg, Θα rjταν',Η αμφιαβriτηοη
τηg Θ6αη9 των Aιγc6ν''.

Στιg 168 οελ(δεg τoυ βιβλ(ου παQoυσιιiξoνται
με αξιooημε(ωτη αxρ(βεια ιiλεg oι γνωατ6g επι-
oτημονιx6g απιiψειg με πλrjρη ελληνιxrj xαι ξdνη
βιβλιoγραφιxrj τεxμηρ(ωoη πεq( τηg ταriτιοηg rj

μη τηs Bεqγ(ναg με τιE Aιy6.g, μdχQι τoν Mdρτιo
τoυ 2006 (dπωg φα[νεται απd τoγ πρ6λoγo τoυ
αυγγραφ6g) 1ωρ(g πqoφανι6gτα ν6α (6πωg λ6γε-
ται) επιαrημονιxd ατoι1ε(α που δημooiευoαν πριi_
σφατα (θ6ρο9 2006) oι xαθηγrjτριεg (εν εγεQ-
γε(α) Στ. Δρoιiγoυ xαι Xρ. Σαατξdγλoυ-Παληα-
δdλη αε βιβλio-λεrixωμα με τ(τλo ''Bεργ(να. o
τ6πoE χαι η ιστoQ(α τoυ'', με τα oπo(α επιφυλαo-
o6μαoτε να αo1oληΘoιiμε πρooε1ι69. Eπfαηg δεν
o1oλ ιιiξoντα ι χα ι oι o1ετ tx6" πρ6 oφατε g αγαχo ι-
νc6oειg ατo 19o αρ1αιoλoγιx6 αυν6δριo (l8-2-
2006), (oωg λ6γω 6λλειιpηg 1ρ6νoυ, τoγ διδ<ixτo-
Qα M. Mαγωλεδιixη (πρι1γμα τo oπo(o γ(νεται
εxτενιilg απ6 τoν υπoγριiφoντα oτo πρoηγorj μενo
τε6yog τoυ περιοδιxo{ ''NΙAOYΣTΑ'' για τηγ
τα6τιoημε βι1αη τoν Πτoλε μα(o, αγ χαι αγαφ6ρε ι
την περ(πτωoη αυτrj o συγγQαφ6αg οτιg εxλαΙ-

xευτιx€.g δη μoοιειioε ιζ τωγ ε φη με ρ 
(δων (',Αγγε-

λιoφιiqo g'' L9 -2-2006) επιoη μα 6νoγταE τη δ ιε ρ εri-
νηση τηs σχdαηg ανdμεσα στηγ ειδιxrj dρευνα xαι
οτην εxλαi,χευση (βλdπε αελ(δεg 162,164).

Eπιοημα(νoυμε πι1ντωg, 6τι δημooιεrjoειg εφη-
μερ(δων ιiγιναν τdoo για τo βιβλ(o πoυ παQoυ-
οιι1ξoυμε, απιi την ''Kαθημερινf '', <1οo χαι για το
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λειixωμα πoυ αναφ6Qαμε τωγ δrjo ι1λλωγ
xαΘηγητqιι6ν απ6 τo ?Bημα'' χαι τηγ ?Eλευ-
θερoτυπ(α''των Αθηνι6γ xαι τoν ?Aγγελιo-
φ6Qο'' τηg Θεαοαλoνfxηg (τουλιi1ιoτoγ τdο-
σεQιζ μ6νo τoν μliνα oxτriβqιo τoυ 2006) ψε i
ενημεQωτιχd(εxλαixευτιxd;)πεqιε16μενoμε'ι
ευρε(α xυxλoφoρ(α τωγ oγετιxrilν βιβλ(ων.

Η λεπτoμερ{g εξdτααη τωγ απι1ψεων τoυ
αυγγραφdα απoουγδ6ει την ταtiτιoη Aιγι6ν
xαι Bεργ(ναg, δεν μπoqε ( 6μωg να μαg πε(oει
για την τα6τιoη τηζ με την 'Eδεαoα, 6πωg !'-,ι''JJ'

παλι6τεqα επιoτεtjετo, yιατ( το πιθαν6τερο
ε(ναι οι Αιγ6g xαι'Eδεοοα να ε(ναι δfο
διαφoρετιxdg π6λειg. B6βαια τo επι1ε(qημα
των Xιlμμoνx τ{αL Aνδρ6νιxoυ απ6 τo 1ωq6o
τoυ Θε6φραστoυ γιατην ανιixλααη τωγ αγ6-

μων 61ει xαταρριφΘε( πρo πoλλoιj απ6 ειδι-
xo6 g επιοτημoγε s ( με ρ ιxorj g των οπo 6ων μνη -

μoνειiει), 6μωg δεν μπορε6 απ6 την ιiλλη πλευρd
τo [διο επι1ε[ρημα γα χQησιμoπoιε(ται για τηγ
'Eδεooα χαι τo 6ρο9 B6ραg (με oxαρ(φημα τoυ
αε(μνηοτoυ Eδεoοα(oυ Γ. Toορμπατξdγλoυ) με
τoυ g υγροti g ανdμου g τη g Bεγoρfτιδαg xαι 6γι επ(
παqαδε(γματι για τηγ πεQιoχli τηg Nιloυσαζ χαι
τo B6ρμιo με τoυζυγQoιig ανdμου gτη9τ6τελ(μνηg
τωγ Γιαγγιτoι7ν ητηg BεργIναE χαι των Πιερ[ων
με τoυE υγρoιig ανdμουg του Αλιdxμoγα. o Θεd-
φQαστoζ 6μω9 γριiφεL για'oλυμπo ν"αι'oοα,τo
φαινdμενo δεν παρατηqε(ται οrjμερα oτα μ6ρη
αυτd αrjμφωγα με ειδιxοιig μετεωqολ6γoυg
xαι η μ6νη μεταβoλrj στoυE υδι1τινoυg αποδ6-
xτεg εfναι η μη ιiπαρξη τηg λ6μνη9 των Γιαννι-
τoι6γ! Eξ ιiλλoυ δεγ oτιjxει ο 6ρο9 ''ανιixλαση''
ανιiμων γι' αυτ6 oρθιi o R. Bker μιλιiει για
''αγαxιjxλωoη διατηg αναoτqoφ{E'' li τo oρΘd-
τεQo συστQοφrj αν6μων, dπωg παρατηρε(ται
xαι οt]μεqα oτην τoπoθεofα ''Adραντog'' τηg
Ndoυoαg!

oqθ6τατεg 6μω9 ε(ναι oι ιoτοριxdE πQoσεγ-

γ(αειg τoυ συγγQαφdα (ε(ναι β6βαια χαι η
ε ιδ ιxdτητd τoυ) πεq(τωγ στασιαστc6ν Aργα(oυ
(απ6 τoν Δι6δωρo), oqιiξεων των τdφων απ6
τoυg K6λτεg τoυ Πriρoυ (απ6 τον Πλoιiταρ1o)
χαι η ωE εxτo6τoυ αντιπαρdΘεση με τoν Xdμ-
μoντ. Mε τoγ oπofο επ(oηg διαφωνε( 6ταν

t rii Φ $${R

s :}s tr {ι!ir

Oι Mαxεδιjγεg xαι oι γεiτoν6g τoυg λΓγo μετd το 508 π.X.
(Απ6 τoυ g 1ιiQτεζ τoU Hammond)

αυτ6g (ο Xι1μμoντ) δd1εται ωg 6gιo μεταξιi τoυ
πρriιμoυ Mαxεδoγιxοιj Bαοιλεioυ χαι τηg Boτ-
τια(αgτoν Αλιι1xμoνα χαι ιjτoι oι Aιγ6g ωE πQω-
τε6oυοα του βαoιλε(oυ ε(γαι οτα ν6τια τoυ πoτα-

μοιi. o Toυλoυμιlxog 6μωg αμφιαβητε( (6πω9
xαι πoλλο( ιiλλoι) τα aγετιν'6' εδdφια του Θoυxυ-
δ(δη 1.61.3 (οτην Ιoτορ(α τηg Bdρoιαg τoυ Γ.
Xιoν(δη 7.61.4) οτo oπoio ο'τηρζεται o Xιiμ-
μoντ, 6οoν αφoριi την λdξη ''B6ρoια", η oπo(α
θεωρε(ται αγτιγQαφιχ6 λι1θog. Tην ιiπoιpη αυτlj
δε16ταν τ6τε ο Γ. Xιονiδηg (''Ιoτoρ(α τηg B6-
ρoιαg" oελ 119), αγ χαι απoδε16ταν τιg Aιγ6g

'.ι,'.}
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στηγ'Eδεσσα.

Tιg ενoτd,oειg 6μωg για τηγ ταιiτιoη Bεργ(ναg-
Aιγι6ν με βι1oη τηγ αQχαιoλoγιx{ dqευνα ανα-
λriει διεξoδιxι1, επιoημα(νονταg 6μωg xαι τo γε-
γον6g τηE μη πληρoυg δημoα(ευoηg αxdμη των
αρ1αιoλoγιxι6ν ευρημιiτωγ τωγ αποxαλοf μενων
βαoιλιxc6ν τιiφων. Eπ(αηg αναφdρει χαι τιζ σχε-
τιx6g, πoλιi αoβαρ69, αντιρρηoειg τηg ανθρωπo-

γεωλoγιπrjg dρευναg για τoγ νεxρ6 oτον λεγdμε-
νo τdφo τoυ Φιλ(ππoυ, αγ εiγαι o (διog o Mαxε-
δ6ναg βααιλειig.

Πoλrj oωoτ6' επιoημαfνει o συγγQαφdαg, 6τι δεν

'6γει y (ν ει ν'α ι η ανιiλoγη γ ε ωλογ ιπri dρ ευνα, 6οoν
αφορdτην μεταβολ{ ανdτoυg αιι6να9τηg πεδιd-
δαg Θεooαλoν(xηg-Ημαθ(αg Πιεq(αg ωζ πQoζ
την ειο1ι6ρηση τηE θιiλαοoαg χαιτιζ πqoo1ι6οειg
των πoταμι6γ πoυ την διαο1ζουγ.'oταν μd,λιoτα
απ6 την βιβλιoγραφιx{ μαg dρευνα πqο-
τι(lπτει, 6τι τιατ6' μεγ τoγ Ηustman oτην
πεδιι1δα τα τελευταfu 25001ρ6νια πρo-
oτdθηxαν περιoο6τερα απ6 625 τ. γ}'"ψ

(625.000 οτρ6μματα) απ6 τιg πqoα1c6oειg
των πoταμι6γ Γαλλιxoιj, Aξιori xαιΑλιιix-
μoγα χαι xcn6' τoυg Λ. Eυμορφ6πoυλo
(γεωλ6γo-μη1ανιx6) xαι Δ. Kωτoriλα (xα-
θηγητη δαooλoγιxηg A.Π.Θ.) 40 διg. x. μ.

γ"αι 42 διg.x.μ. αντ(ατoι1α φερτι6ν υλιiν,

γiνεται αντιληπτrj η χαQτoγQαφιx{ αλ-
λo(ωαη τηE πεQιoχtjg. (Aπ6 τoυg παqαπd-
γω o Ι. TουλoυμdxοE μγημoγεfει μιiνoτoν
Λ. Eυμορφ6πoυλo).

'Βτoι xατ6' π6"oαπιθαν6τητα η Bεργiνα
ηταν ^ιoντ6' oτη θdλαoσα χαι θεωρε(ται
αδιαν6ητo η πqι6τη πρωτειiουαατων Mα-
xεδ6γωγ (λαori xατ' εξoγην γεωργc[lν xαι
xτηνoτρ6φων) να xτξoνταν εxεC

Απ6 τα παραπdνω oυνd,γεται παι η ατd-

λειατων δημoαιευμdνων 1αρτc6ντoυ Xιiμ-
μoγτ χαιτωγ υπoλoiπων (23τoν αqιθμ6ν)
που ο1εδιdστηχαγ τoγ πεQασμ6γo αιι6γα.
ενc6 αποφεriγει να δημoοιεrioει τoυg πoλιj
πρoγεν6οτεQoυE πτoλεμαixoιig r{ 6οτω α-
ναγενγησιαlιoιig τωγ G. Mercator, A.
orteliuw, P. Gluverius τι. 6'' πoυ φ6ρoυν τιg

Aιγ6g oτο B6ρμιo.

Στo ΙΙ παρd,ρτηματoυ βιβλ(ου (το Ι αναφdQεται
στoυζ 1ιiρτεg) o Ι. Toυλoυμdxog γριiφει γιατoυζ
πρoβληματιoμoιigτoυ M. Aνδρ6νιχoυ με αναφo-

ρd oε εφημερ(δεg τηg επo1lig 0976-\980) για τα
ευρrjματατιg Bεqγfναg (61oυμε τη γνι6μη oι εφη-

μερ (δ ε g dπρ επ ε να αναφ ι1ρoνται στιζ Uπoση με ιι6-

oειgτιαι6γι oτo xυρ(ωg xε(μενo) xαι oυνε1ξει με
την'' δ ε ομε υτιxη'' θ ε ωρ (α (πε ρ 

( βαoιλιxι6ν τdφων
τoυ Ανδρdνιxoυ) με την αξ(ωοη xαθoλιxf g απo-
δoχ,iζ, 6πω9 γρι1φει οε υπ6τιτλo xαι την oπo(α
σU στη ματ ιχ 6" γ'αt ε π tστη μoγ ιxd x αταq ρ 

(πτ ει xαι
μdoω πειμdνωγ σε 24 υπooηψειι6oειg τoυ.

Tην 6xπληξη 6μωg επιφυλιiαoει o ουγγραφdαg
oτο Παριiρτημα ΙΙΙ 6πoυ με αδιdoειoτα οτoι1ε(α
απoδειxγ6ει, dτι η ταriτιoη Bεqγ(ναg xαι Aιγι6ν
δεν βo{θηοε αx6μα γ"αL τα εθγιxd μαg Θdματα.

Λυ1νdρι oτo θd,λαμo τoυ xυρ(oυ τσφoυ
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MιI,λιoτα o πρι6τo9 υπoστηQιχτis τηE ταιiτιoη g

αυτrjg N. Xιlμμoντ, ltoυ απ6 oριoμdνουg χαQα-
xτη q (οτηxε'' μεγιiλog φιλλ€λην", oε αναφερ6με-
να 6qγα τoυ (xαι μετιi την αναxιiλυιj.rη των τ6'-

φων) ξε1ωρζει τoυg Mαxεδ6γεgαπ6 τoυg'Eλ-
ληνεg, δια1ωρζει τηγ χαταγωγf των βαoιλdων
τηg Mαxεδoν(αg απ6 τoυg'Eλληνεg, δια1ωρξει
τηγ χαταγωγ{ των βαoιλ6ων τηg Mαxεδoν(αg
απιi τoυg υπηx6oυg τoυ xαι πqoβ<iλλει xαι <1λλεg

ανιατ6gητεg απ6ιpειg πqoαομoιdξoυoεg με τιE
Θεωρ(εg τωγ Σxoπ(ωγ. Αλλιi χαι oι αναφερ6με-
νoι απd τoν Xι1μμoγτ ιστoQιχo( (υπooτηριxτ6g
τηg βαoιλιιι6τηταg των τdφων χαι τηζ ταtiτιoηg
Bεργ(ναg-Aιγι6ν) Ernst Badian Eugene Βorza
αμφ ιoβητοιiν την ελλην ιxli xαταγωγrj των Mαx ε -

δ6γων.

Στo παρι1ρτημα αυτ6 υπι1,ρ1ει παqιiλειι|tη ανα-

γaαφηζ τηζ υπoσημε(ωoηg αριΘ. 19 τoυ ιστοQι-
xorj Rodes (οελ 135),που παραπ6μπειλαθεμ6να
στηγυπoσημε(ωoη αριθ. 15τoυ dργoυτoυ Βorza.

Tdλog ατo παρdρτημα ΙV o xαθηγητtis τηs
Ιοτoq6αg παραθ6τει ι1ρΘρα τωγ Ρc6οωγ αQχαιo-
λ6γων Α.P. Mancevich xαι o.V. Neverov με
αυγπριτιxli 6ρευνα xαι 1ρoνoλ6γηαη τωγ ευQη-

μιiτων τηg BεργfναE με παριiμoια ευρηματα οε
τιiφουg Σxυθι6ν ηγεμ6νων oτη νιiτια Pωo(α (πα-

ρευξε (ν ια περιο1li ), 6πoυ oι βαoιλιxo(τri μβoι τη g

Σxυθ(αg εμφανζoνται πιo πλoιjoιoι oε xτερ(-
σματα απ6 τoγ απoxαλoιiμεγoγ τoυ Φιλ(ππoυ B',
με εξα(gεοη βdβαια τη 1gυorj λιiρναxα.

Για την φωτoγρd,φηση τωγ ευρημdτων παQατη-
qoιiμε μεριxdg ελλε(ψειg, τ6oo προg την αρ(θμη-
ση τωγ ειx6γωγ (λεfuoυν oι υπ' αριθμ6ν 5,6,12,
13,t5,16 oι oπoiεgπdντωgδεν αναφ6ρογται στo
xε(μενo), 6αo xαι ωζ πQoζ την ευxρ(νειd, τoυg.

Σε ιδια(τερη παgιiγqαφo υπι1ρ1oυν 3 πρoβλη-

ματιxo(1dρτεEτoυ Xι1μμoντ, oι oπο(oι δεν πρoo-
θ ιjτουν τ(πoτε στηγ ιοτορ ιxη dρ ευνα γ ια τιg Aιγ dg

(οελ. 157-158). o τk}'.og τηE παQαγqdφoυ ε6ναι
πqοoθrjxεg xαι oυμπληqc6νεται xαι απ6 ιiρθqo
τoυ dγγλoυ ιoτoqιxοιi με τιE γνωατdg τoυ απ6-
ιpειg περ6 τηg ελληνιx6τηταE τωγ Mαxεδ6νων,
πoυ εxδ6θηxε μd,λιoταoε φυλλdδιo μετ(τλo ''Kε(-

μεγα για τη Mαxεδoγ(α-40001ρ6νια Eλληνιxηg

Σxυθιxof τιiφoι. Eπιxρυδog γωρυτ6g οτoν τf μβo τoυ
Kαραγxoντε βιio1 τη g N. Pωo(αg

Ιoτoρ(αg'' πoυ εxδ6θηxε απ6 τογ E.o.T.! (επ(

γραμματdα EoT τoυ K Π3lλαqινof).

Σε παριiqτημα υπtlρ1ει μιiνo βιβλιογραφιx6
αυ μπλli ρω μα, αφoιi εν"τενηg β ι βλιoγραφ (α δ (δε -

ται στιζ υπooημειc6σειζ τωγ xειμdνων τoυ, ενι6
τελειιiγει την ιixqωg ενδιαφdρoυοα μελ6τη τoυ

με xατdλoγο oιiγ1ρoνωγ συγγQαφdων 1ωρ(g τιg
αναφοqdg τoυ β ιβλιογραφιxori αυ μπληρι6ματο g

(oελ. 167-168).

'E1ουμε τη γνιiμη, 6τι oε μια επανdxδooη τoυ
εξαιqετιxori για την Ιoτoρ(α μαg αυτorj βιβ}"[oυ,
πoυ ενδιαφ5ρει ιδια(τεQα τηγ πεqιo1rj μαg, πρ6-
πε ι γα αναγqαφε ( η πλ{ ρη s β ιβλιoγqαφ (α ν"αΘr1g

xαι αλφαβητιx6 ευρετljQωτωγ χυQ(ων oνoμι1των
οτo τ6λog τηg dxδooηg xαΘι6g χαι η δι6ρθωοη
oριoμdνων ατελειιiγ (ιδ[ωg ατιg ειx6νεg) μεριx6g
απ6 τιg oπο(εE επιοημdναμε παραπdνω.
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ENAΠAΛΙ

BIA ΣΕ BAPOΣ HΛlKlΩMΕNΩN

"Mεg στα παληd. τα αr0ματd' τωy τα φθαρμi.να
xd'θoνται των yεq6ντων oι ιllυ769.

Tι θλιβερ69 πoυ ε[ναι oι πτυy6g
Και πωg βαρυoι1νται την ζωη την d'θλια πoυ τQα-

βd.νε''
K.Π. Kαβιlφηg

Η β(α oε βι1qog ηλιxιωμdνων ατ6μων ι11ει αποτε-
λ6oει πoλλ69 φoQ6E πεδ(o μελ6τηg. Eν τoιiτoιg
εξ ετιiξoντα g β ιβλιoγρ αφιν"€g χαι ιστoQ ι τι€ g πη-
γdg παρατη ρorj με 6τι η xαxoπo 6ηoη ηλιxιωμ6νων
δεγ ε(γαι xαινoriργιο φαινdμενo, oφειλ6μενo αrα
υιpηλιl επfuεδα "εxουγ1ρloνισμof" rj oτη "xq(oη
τoυ θεομοιi τηg οιxoγdνειαg" rj oτην αυξημ6νη
αναλoγ(α υπερηλ(xωγ στoγ πληθυoμd μαE. Η
xαxoπο(ηoη xαι παραμιfληoη ατdμων τρ(τηg ηλι-
x(αg απoτελεf θα λdγαμε ιJνα "παqιiδoξo" οτιg
o1dοειg μεταξri των ενηλ(xωγ χαι των ηλιxιωμι1-
γωγ τoυ περιβιlλλoντ<ig τoυg.

Tο παρdδoξo αυτ6 ειjxoλα διαπιοτc6γεται αν εξε-
τι1,oει τo εξ(ooυ oημαντιx6 θdμα τηg αγdπηg xαι
τoυ oεβααμori πqog τoυg ηλιxιωμdνoυg.

' Βτo t ο ι β 
(α ιε g oγ€o ειgανd μεoα στoυE ενf λιxoυ g

χαι τoυζ ηλιxιωμdνoυE τoυ περιβι1λλoντιjg τoυg
oυνυπι1ρ1oυγ με τηγ αγι1πη xαιτo oεβαoμ6. Απo-
τελoι]ν δηλαδrj δ(δυ με g πoλιτιoμιxdg ου μπεριφο-
Q6E:

Σεβαομ6 απ<1τη μια μεριιi χαι πεQιφQ6νηoη απd
την ι1λλη, εxφρι1oειg αγι1πηg xαι μ(ooυg.

Πλorioιεg μαqτυρ(εg μπoρε(να βρει xανε(E στηγ

τηg Σoφ(αE Λιγγoιi _ Καqαγιαγoπoιiλoυ
χoινωγιχrjg ΛειτoυQγod

Eλλην ιxrj λoγoτε1ν (α, ανατρld1oγταE σε μυ θολo-

γιxdg αφηγlioειg 6πω9 xαι oε dλλεg βιβλιoγqα-
φιν'€g χαι ιστoQιχ69 πηγ€g.

Στην ελλην ιxli μυ θoλoγ (α η oιiγxρoυ oη ανι1μεoα
ατα παιδιιi χαι στoυζ γoνε(g τoυE απoτ6λεoε
αγαπ6απαστo συστατ ιlι6 τηg ιοτoρ (αg. Συν{ θω g

o επαγαστατημdνοg γιog εxδιxε(ταιτoν πατdqα
τoυ, μερlιxdζ φoQ6E oxoτι6νoγτt1g τoν για να πd-
Qει τηγ εξoυofα τoυ. Aυτli η διαδιxαοfu τηg
β(αιηg εια6πιαη9τηg παλιιig γενιιig ε(ναι 1αqα-
xτηριoτιxrj τoυ πQoπoλιτιoτιxoιj μυΘιxoιi x6-
σμoυ.

Tα oτo ι1ε (α αυτιi παρoυoιιiξoγτα ι παραατατιxιi
ατην ιoτορ (α τoυ θ εοtj oυρανoιj xα ι τωγ υ ιι6γ τωγ
Tιτιiγωγ. Πoλλorig θεοιig των Eλλrjνωγ τoυζ συ-
γ6δεαγ 6ρoι ανταγωνιoμοri xαι εξαπdτησηE.

Σriγ1ρονoι ιοτoριxo( επιoημα(νουγ 6τι oι μιi-
θoι 1qηαιμoπoιriθηxαν χαι ωs μηχαγισμo( πqο-
βoλ'1E των συναισθημdτων των νε6τερων πQoE
τoυg ηλιxιωμ6νoυg τoυ πεqιβdλλoντοg τoυg.

Παρ6μoιο θdμα αιjγxρoυσηζγoγεΙxoιj xαι βααα-
νιαμoιi απ6 τo γιo o oπo(og εxδιxε(ται τoγ πατ6-

Qα τoυ ε6ναι ιjγα θ6μα xλειδ[τηg τραγωδ(αg τoυ
Αιο1rjλου "oιδfποδαg".

o Φq6υντ πρoοδι6ριoε τηγ πατQοχτoγ(α oαγ dγα
βαoιxd οτoι1ε(o τoυ ανθρι6πιγoυ ιpυ1ιoμοιi. Y-
πooτrjριξε dτι "oι απαρ16g τηg Θρηοxε(αg των
ηΘι6ν τηg xoινων(αg χαι τηE τ61νηg oυγxλ(νoυν
oτo 0ιδιπ6δε ιo oιi μπλεγμα".
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Σε αγτ(θεoη απ6 τον Ηo(oδο, o "oμηQoζ σε

μεριx6g απ6τιg περιγραφdE τoυ μαζ dφηαε μια
πε ρ ιoα6τεqo πQαγ ματ ιν"η τιαι λιγ6τε ρο β 

(αια α-

πειx6νιoη τηg επo1ηg τoυ. Αxdμα χαι oι πoλεμι-
oτdg παρoυoιιiξoνται γενναι6δωQoι χαι στoQγι-
γ'oL

Ανιiμεoα oε γoνι6 xαι παιδ[ υπdq1ει αγdπη

βαθιι1 αλλιi oιωπηρη. o oδυoo6αg φιλdτα xεφιi-
λια xαι τoυg ι6μoυE των μελc6ν τηE oιχoγενε(αg
τoυ 6ταν, μετd τoν μαxριi 1ωqιομ6 τoυE, τογ

αναγνωρζoυν με τoγ (διo τρ6πo τoυ φιλoιiν xι
εxε(γoι.

oι'Eλληνεζ πoυ αγαπoιiν τη ξωη φoβoι1γται χαι
θρηνοιiν τα γηQατειιi. Ax6μη xι εδι6 υπdρ1ει
παqηγoqιιi γιατ( xαθι6g τo εξαντλημ6νo xoρμ(

γυρξει π(σω,6πωg τo φθαρμ6νo ν6μιoμα oτo

γoμισματoχoπεio, παρηγoρεfται βλ6πoντα9, πριν
διαλυθε(την xαινοιiργια ξωrj, μεo' απ6 τηγ oπo(α

ξεγελι1,τo θιiγατo.

B6βαια μdoα oτην E\ληνιxf ιoτoq[α απoxαλtj-
πτoνται χαι πεQιπτι6oειg εγωιοτιxηg αοτoργ(αg
rj βιiναυoηg ΘραοιjτηταE πQoE τον ηλιxιωμιJνo.

Η AθηναΙxrj xoινων6α εμποριπli, ατoμιoτιxf xαι
γεωτε Q tστιxη oυνrj θω g rjταν dπoνη πQοE τα γη Qα-
τειd. Πεq(πτωση τo Σoφoxλη xαι τo γιo τoυ

Ιoφι6ντα .

Στην αρ1αiα Aθriνα o ν6μog επ6βαλε oτoυg γιoυg
γα υπoστηρζoυν τoυg αοθενε(g xαι γηραιorig
γoνε(g τoυζ χαι η xoινη γν6μη πd,ντoτε φ6βιξε
περιoo6τερo xαι απ6 τo ν6μo. Σιioτηνε αεμν6τη-
"(αγ"αL oεβαoμ6 στη συμπεQιφoqd, τoυ νιjoυ απd-

ναγτι στoυE γdρoυg. o Πλd,τωγ θεωqε( ωg δεδο-

μdνo 6τι €ναgν€.oEτιαληg ανατρoφηg θα παραμεΓ
ν ε ι oιωπηλ6 g μπροoτd, στoυ E μεγαλriτε ρo 6 g τoυ,
εν"τ69 αν τoυ δoΘεi o λ6γog.

Στιg Θεoxρ ατιν'6'9 χαι συγτηQητιx€g xoινωνiεg
6πω9 τηg Σπιiρτηg, παρατηρε(τε αεβαoμ6ζ στηγ

μεγι1λη ηλιx(α.

Παρ6μoιεg μoρφ6g oιiγχQoυσηE γενει6ν fταν πα-

ρorjoε g ατην Aq1α(α Ινδ(α, την K(να χαι τη Mεoο-
ποταμ(α.

"'''..... Γιατ i τoυg ανθριbπoυg
πoλλd δεινd' τoυg βρ[αxoυν, 6ταν, μd.λιατα, o

δq6μog τηζ ξωηζ τoυg τραβd.ει αε μd'xρog''
Δαρε(οg

Πdρoεg, Aιo1rjλoυ

Mετoν 6ρo xαxoπo(ηoη εννootiμετιg διio μoQφdζ
ν"αxoπo(ηoηζ: την ενεργητιxη χαι την παθητιxrj
xατιoπo(ηoη. Δrio φαιν6μενα πoυ δεν ε(ναι d-

γγωστα για την Eλληνιxrj xoιγωγ(α.

Ω g εν ε ργητ ιxη ν'ατι'oπoiη oη εννooιi μ ε την η θ ε λη -

μ6νη βλι1βη σωματιχrj, ψυ1oλoγιxητιαι υλιx{ -

εkε αυτη τιμωρε(ται απ6 τoγ πoινιx6 ν6μo ε(τε

6xι.

E ιδ ιx6τ ε ρ α η " σω ματ ιx η lιατιoπo (ηoη " πρooδ ιo -

ρζεται ωg η oιαoδηπoτε μoaφη d,oxηοηg σωμα-

τιxrjg β(αg πoυ xαλιjπτoυγ μια x}"(ψαxα συμπεQι-

φoQdE απ6 oπρι6ξιμo μ61ρι ξυλoδαqμ6.

"Ψυ1oλoγιxην"ατιoπo(ηoη" ορζεται ωg η λεxτι-
τιηβια f xαι η εξf βριoη".

" Υ }'ιτιηxαxοπo [η αη " o q ζου με τη ν xατιl1ρη ση, 1i

x}ιoπη 1ρη μd,των η ιiλλων περ ιoυ σιαxι6ν".

Ωg "παθητιτιη xατιoπo(ηαη" oρζεται η τυ1α(α

βλ,iβη - παραμdληση χαι εγxατdλειι|.lη.

"Στoυ xαφενε[oυ τoυ βoυερoιi τo μ€oα μ6Qog

oxυμμiνog σ' 6να μ6Qog xdθετ' 6να9 yi.ρog

με μιαv εφημερ|δα εμπρ69 τoυ

χωQiζ oυντρoφιd'

Και μεα'των d'θλιων yηqατειtΔν

τηy 21αταφq6νεια

ox6πτεται π6αo λ[yo 1dρηxε τα yρ6νια.''

K.Π. Kαβι1φηg.

Tα α(τια μπoρε( γα ε(γαι πoλλd,:

H εx β ιo μη 1dν ιoη γ"αL αστ'Lγ'otto (η oη 61ε ι δη μ ιoυ q-

γη oε ι δ ιαφoq ετιx6 oιi οτη μα αξ ιιiγ. Η o ιxoγ 6νε ια
δd1εται γα συγχατοιxε[ με τoυg ηλιxιωμ6νoυg
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oυγγενεfg επειδf δεν υπι1ρ1ει xι1,ποια εγαλλα-
xτιν"ηΜοη, αγαναχτε( δε με την επ6μβαση τoυs
στην oιχoγενειαxf ξωrj.

'oλατα dτoμα δεγ ε(γαι επαqxrjg πρoετoιμαομd-
γα γα πρoβoιiν oε αλλαγ6g oτη ξωrj τoυg ri να
xdγoυγ πρooωπιxι1g θυα(εg xαι επειδrj οιηλιxιω-
μ6νoι δεν ουμμετd1ουν πλιjoν oτιs oιχoγεγε ιαlι€g
δ ρ αοτη q ιι1 τητε g " εν oy,λoι1ν, τα υπdλo ιπα μ 6λη τη g

oιxογιJνειαE με τα λεγ6μενα "αιjνδρoμο τωγ χα-
τoαρoλιιiν", ερμηνεtioντιlg τo απ6 ι1λλoυg ααν
dνδ ε ιξη αποπQoσαγατoλιoμorj xαι 6γαQξη ιiνoιαg.
Kαταλ{γoυν 6τoιoε xι1πoια φαQμαχευτ ιxη αyω-
γrj πoυ δεν τoυg ε(ναι απαραkητηχαιτoυζ παγι-
δεrioυμε oτην xατdyQηση φαQμ &γ"ων.'Oταγ αντι-
δρoιiν 1αραxτηρ(ξoνται ωE "δfoxoλoι" χαι τα
φdρμαxα αυξι1νονται.

Η παλιd μιχQoαστιχη πατριαρ1ιxrj oιxογdνεια
με τηγ oυνο1rj τηζ,τα παραμιiθια τηζ, τηγ ξεαrα-
οιι1 τη g }dαL την ε μπε ιρ (α τη g €γειαγτιxαταoταθ ε (

με τιζ αυξημdνεE ιατριxιfg χαι oιχoγoμιxdg ανιi-
γxεg ενιig πληθυομori με πρoβλrjματα για πoλλdg
o ιx oγ ι1ν ε ι ε g. H xo ινων ιxη απo ψ6νω σ1, γl dλλε ιι|,rη

μιαg φιλιx{g oιxoγι1νειαE, η 6λλειιpη εν69 γε(τo-
γα στηγ δεδoμ6νη oτιγμrj αλλdξoυν τιg oυνθrjxεg
οτη νdα o ιχoγεγε ια γ'i ζωη.

Η oιiγxρουση τωγ γενει6ν xαθrig χαι οι λεγdμε-
ν ε g λε ιτου qγ ιx 6 g βλd β ε g (oω ματ ι lι€. g η πν ευ ψατι-
xdg) υπο1ρεc6γoυν τoυg ηλιxιωμι1νουg γα μην
μπoρoιiν να φροντ(οoυν πλf ρωg τoν εαυτ6 τoυg.

'Eτoι εδc6 o νεc6τερog "υπo1ρlεοιiται" τηg πρo-
oφoρdg πoυ ιiλλoτε r{ταν δεδoμ6νη απιi την ιiλλη
πλευρtl, ι1ταν αυτrj {ταν 1ρειαξorjμενη.

oμωζ "εσε(g" xαι"εψε(g" μ6λη τηg (διαg χoινω-
ν(αg, x(sτταQα τoυ (διoυ oργανιομoιi πριJπει να
αυνε ιδητoπoιrjooυ με oqιoμdνε g αναλλo(ωτεg αρ-
1dg, πανι1ρχαιεE, πανιιiνιεg. Aξεπ6ραατεg απ6
τo1ρ6νo.

' Βτoι xdΘεπλιiνη ξεπερνι6ται μ6νo μdoα απ6 την
πρooφoριi πoυ 6'1ει διiο μoναδιxιi oφdλη.

Mειι6γειτoν εγωιoμ6 xαι βλ6πειτoγ ιiλλo σαγτoγ
dδιo τoυ τoγ εαυτιi. oι xαρδιdg μαλαxι6νουν, η

oxληριiδα ετι6ν απoρρ(πτεται xαι o π6γo9 γ(νε-
ται o xαλfτεροg διioxαλog γιατ(τι6qα ξ6ρειg 6τι
μπoρε( xαι εori μfα μ6ρα να βρεθε(g αrη θ6oη του

^ιαι εo6 μια μ6ρα να πoν€oειE.

Φτdγει λoιπ6γ να εxτιμι1g τo θε(o δι6ρo πoυ
λdγεται ξωf, την xoρων(δα αυτtj των εμπειριc6ν
τo απ6oταγμα τoυ Σιiμπαντog.

Σxιiβειg τ6τε' αν'6ψη ατoργιπιi πι1γω τoυζ χαι
εlιτιψ6"9 με απdραντη λατρε(α αυτ6 πoυ τεχιx6.
αυτοi οoυ δ(νoυγ, μ6αα απ6 τιE γνc6oειg χαι τηγ
πε(ρα τουg.

Ag ξαναΘυμηθoιiμε 6λoι μαξ( τα ιiνειρα χαι τα
ιδανιxιlτηg νι6τηg, αg τα βγdξoυμε απ'τα αυρτd-
QιατηE απoγοr{τευoηg χαι αE εν16ooυμε 6λoι μαξ(
τα 1dρια ytα x6τι xαλιiτερo.

"Αv δεν 6yειg y6ρo ατo απ[τι ooυ

δcδαε xαι αy6ραoε''

ΛαΤxri Παρoιμ(α

Η 24η MαΙ,oυ, ιiγνωoτη oε πoλλoιjg, απoτελε(
πρ6xληoη για τηγ αναxdλυ!-rη τoυ πλofτου τηg
Tρ(τηg ηλιxfαg. Στoυ 1ρ6νoυ την αδιdxoπη ρorj,
μια Mαγιι1τιxη γιoρτr{ αφιερωμ6νη στηγ Tq(τη
ηλιx(α δεγ ε(γαι τυ1α(ο γεγoν69 τoυ εορταoμoιi
τηζ στoγ πιo χαQπoφ6ρo μliνα τoυ 1ρ6νoυ.

H αυo16τιοη των ηλιxιc6γ με oQισμ€νεg επo1€g
του 1ρdνου, η μετdβαoη απ6 την νιJα γενιι1 oτην
γενιι1των ενηλ(xων χαι oτην αυν61εια των ηλι-
xιωμι1νων, μετατρdπει την απι6λεια τoυ 1q6νoυ
oε πoι6τητα αντ(ληιpηE τηE γoητε tαg τηg ξωris.

'...,'Tα νηπια 6xθqειlloν, την νε6τητα

π α ιδ αy ιΙιyη σ oυ' τ o yi q αg π ε ρ ιx q ατη σoυ'''''.''

M. Bαoftειog
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Mε βιioη τη δυνατ6τητα τoυ ανθqι6πoυ γα χQη-
oιμoποιεi oιiμβoλα xαι μ6oα απι1 μια διαδιxαo(α
xoινωνιxrj g αλληλεπ(δραoη g (επιxoινωνfα) ανα-
πτ6ooεται αυτ6 πoυ λ6με ''ταυτ6τητα''

Η πρooωπtιιηταυτ6τηταγ"αL oε μεγιiλo μ6Qog
χαι η χoιγωνιxrj διαμορφι6νεται ανιiλογα με τιE

xoινωνιx6g αυνθηxεg lη6τal απ6 τιg οπofεg xoι-
γωγιχoπotε(ται o αγαπτυoo6μεγoζ ι1νθρωπog. Η
ταυτ6τητα δηλαδη θα θεμελιι6γεται πdνω oτην
αμoιβαι6τητα τηt Θεiιxηg oτdoηg χαι τηE αγα-

γνc6ριoηg τoυ εν69 απ'τoγ ιiλλoγ.

Η αντ(ληι|-rη τoυ dλλoυ ωg φoρdα μιαg ιδι6τηταg
ωg μ6λoυg μιαg oμdδog ωg δε(γματoζ μιαE ευριi-
τεQηE xoινωνιxrjg xατηγog(αg μπoρε( γα ογoμα-
oτε( xατηyoρ ιαxrj αντ(ληψη τoυ''d,λλoυ'' (Γx6τo -

βοg "Pαταιoμ6g'')

H αυγxεxριμ6νη ταξιν6μηoη oδηγε( οε υπoθ6-
σειs χαι προβλ6ψειgoγετιν"6. με την πqlooωπιx6-
τητα τoυ "(iλλou " xα ι δ ιευxoλιiν ε ι την δ ια μ6ρφω-
ση τηζ xoινωνιxηg ταυτ6τητα9. Mπoqε( 6μω9 να
oδηγrj oε ι οε υπε ραπλoυoτειiοε ιg oτoν τq6πo oπ d-

ψηζ χαιγα γεννηoει oτερε6τυπα xαι πqοxαταλrj-

ΨειE.

Tα oτερε6τυπα ε(γαι απoτ6λεoμα εν69 τρ6πoυ
ox6ι|.lηg o oπο(og με αφετηQ(α μια ταξιν6μηoη
εν69 ατ6μoυ σε συγχεχqιμdνη rιoινωνιxli χατηγo-

ρ(α oδηγε(ται σε ατεχμηρ(ωτεg γενιxειjoειg για
τα χαQαχτηqιoτιxιi τoυ ανθqι6που.

Η πρoxατtiληιi.rη πεqιγq<iφει την oτι1oη των αγ-
θρι6πων απ6γαντι oτo oυλλoγιx6 ι1λλo, την θετι-
xη δηλαδrj η αρνητιxη διdθεoη πoυ ε(γαι ουγδε-

τηg ΔιivαE Πετριi
εππαιδευτιπof

δεμdνη με την xoινωνιxli ταυτ6τητα τoυ ιiλλoυ
(Toιoιi μη g''μιxq6g dλλog'')'

Mπορoriμε να θεωρrjooυμε σαγ xιiριoυg παρι1-

γoντεE γιατην ανιiπτυξη τωγ πQoχαταλ{ψεων, τo
xoιγωγιx6 πεqιβιiλλoν χαι τιg πoλιτιομιx6g α-

ξ(εg. oταν η αqνητιxli διdθεαη μετουoιωθε( oε
αντ (oτo ι1η πρ αxτιxη, τ6τ ε μ ιλιi μ ε γ ια xο ινων ιx d g

διαxρ(oειg. oι διαxq(oεgιg αυτdg πλrjττoυν oυνη-
θωg ιiτoμα που διαφdρoυγ απ6 την πλειoν6τητα
xαι oυνδdoγται με τoγ Qατσισμ6 (Αποτdλεoμα
των διαxρ(oεωγ ε(γαι 6τι πρωταρ1ιxιi πεgιοq(-

ξoυν τιg δυνατ6τητεg πρ6oβαoηg των ανθρι6πωγ
πoυ τιs υφ(oτανται oε δεδoμdγα για τoυE υπ6λoι-
πoυE χoιγωνιxιi αγαθιi).

oι οrjγ1ρoνεg μελ6τε9 επιoημα(νoυγ τηγ ιδια(-
τεQη σημαo(α τoυ χoιγωγιχoπoλιτιοτιxof πλαι-
o(oυ ατην γνωοτιxrj χαι συναισθηματιxri αγdπτυ-

ξη τoυ παιδιoιj.

Tα παιδιd επηρεdξoνταιαπ6 πoλrj μιxgli ηλιx(α
αττ' aα xοιγωγιxd, δεδoμ6να xαι ε(ναι γι' αυτι1,

πoλrj πιo εrjxoλo ν'αντιληφτoιiντιg διαφoρ6g xαι
6γιτιgoμoι6τητε9 των ανΘρι6πων σε o16αη με τα
[δια. M6αα o' αυτ€.gτιg διαδιxαofεg ε(ναι δυγα-
τ6ν ν'αναπτιiξoυγ πQoχαταλ(ψειg oι οπo(εg α-
νταγαxλoιjν την τοπoθ dτη αη τoυ π ε ρ ιβιiλλoντ6 g

τoυg απ6ναγτι στη διαφoρετιx6τητα

oι πρoxαταληψειg αυτdg πoυ δημιoυργoιiνται
τα πρ16τα 1ρ6νια τηE ξωηg, ε6γαι πoλrj διjoxoλo
να ξεριξωθoιiν αx6μη χαι σε ιiτομα πoυ 6ταν
ενηλιxιωθoιjγ xαταλαβα6νoυν το παρdλoγo αυ-
τc6γ τωγ πρoxαταλriψεωγ.

NΙΑOΥΣTA

ΚOΙNΩNΙKH TΑYTOTΗTA - ΣTEΡEOTYΠA - ΠPOKATΑΛFΓI,EΙΣ

Παιδιωv
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To oιxoγενειαx6 περιβι1λλoν πρι6τα, μετd τo
o1oλε (ο γ"αL τo ευ qriτεqo xo ιγων ιx6 πε ρ ι βdλλον
ε(γαι oι παqιlγoντεζ πoυ συγτελoιjν oτη διαμ6g-

φωση τηg πρι6τηg τoπoΘdτηoηg τoυ παιδιos απ6.-

γαντt στo''διαφoρετιx6''.

Η ανtlγxη μιαS αγωγrjg πoυ θα μειιioει τα
διαφoρ6g χαι θ' ανοξει δι6δoυg επιxοινων(αg

γ(νεται εμφαν{g

Mιαg αγωγr{5 πoυ δεγ θα ε(ναι αφομοιωτιxf
αλλι1xαι oιiτε μιαg αγωγtiE πoυ απλc6g Θα ανd1ε-
ται τιζ διαφoρdg τωγ dλλωγ. Mιαg αγτιQατσιστι-
xη g εxπα(δευση ζ με oτ61o την xαταπoλdμηση τoυ
xo ινωγ ιxof ραταιαμoιi xαι την πριiληιpη δη μιoυρ-
γ(αg ατερεοτιjπων ?{αι πQoχαταλ{ψεων.

Η πρoαdγγιoη αυτrj βoηθιi τα παιδιd να βιι6-
σoυγ τηγ διαφορι161ι oαγ αγαπ6φευχτo εμπdδιο
στη επιχoιγων(α, oαν απαριiβατo dριo, αλλd oαγ
dναυομα για τo πληο(ααμα τo εν6g απ6 τoγ dλλo
χαι την δ ιαπραγμιiτευοη δ (νω-πα(ρνω. Mια πρo-
o6γγ ιαη πoυ €.γε ι oτιoπ6 xα ι oυντελε ( οτην υ ιo Θ 6-

τηοη ευριiτεQωγ αντιλrjψεωγ πoυ μπoροriν να

βoηθ{οoυν στηγ χαταπoλdμηoη του ρατoιoμοιi,
τηg περιθωριoπo(ηoηg xαι ιiλλωγ ανιiλoγων
φαινoμdνωγ χαι oτην ανιiπτυξη εν69 γνrjοιoυ
πλου ραλιoμoιi.'Eται ι6στε να μετα βori με απ6 μ ια
xoιγωγiα ανdγxηg σε μα xoιγωγ(α ξωf g xαι πoλιi
περιoo6τερo σε μια xoιγων(α επιθυμ(αg....

H ειδιxri Exπα(δευαη στηγ Eλλιiδα

Η ειδιxrj εxπα(δευoη απoτελor.ioε μd1ρι πρ6-
σφατα 6ναν εξειδιxευμιJνoτoμdατoυ εxπαιδευτι-
xoιi oυoτriματoζ o oπo(og ε(1ε ωg ατ6γoτην ανd-
πτυξη μεθ6δων για τηγ επ(λυοη εxπαιδευτιxι6γ
xαι διδαxτιxc6ν προβλημιiτων πoυ αφoQoιjγ τα
παιδιι1 με ειδιxdg ανdγxεg.

Eπf αειρdν ετιfγ oι νoμιx6g ρυθμ(oειg για τηγ
ε ιδ ιxri xατηγoρ (α μαθητιiν δ ιαxατ61oνταν απ' τo
παραxιiτω πνειiμα: Tο dρθρo 1 τoυ βααιλιxοιj
διατtlγματοζ με ημεQoμην(α 15 Aπqιλ(oυ l 2
Mα[oυ 1939 αναφ6Qεται oγετιx6' με τηγ γ"cxτιilτε-

ρη βαθμiδα εxπα(δευoηg: ''Η Kατωτ6qα βαΘμ(δα
περιλαμβιiγει τηγ πqοβαθμiδα πQoζ φο(τηαη ε-
xε(νωγ τωγ πα(δων αiτινεg λ6γω τηg χαμηλ'iE

xαταοτιioεωg ε(ναι αδ{νατογ dγευ προαoxf oεωg
να γ(νoνται δεxτιxο( οιαoδrjπoτε διδαoxαλ(αg''.

Kαι αυνε1ζει στo ι1ρθqo 3:

"Eιg το πρ16τυπoν Eιδιx6 Σ1oλε(ον γ(νoνται δε-
xτο [ μαθητα( διατρd1oντεE τηγ υπo1ρεωτιxrj o1ο-
λιπrj πεq(οδoν, ο(τινεg ε(ναι μεν ιxανo( πρog

μ6ρφωoιν, λ6γω 6μω9 τωγ πνευματιxιδν ελλε(-

ψεωγ, δεγ δrjγανταιγα παQαxoλoυΘ{oωσι επιτυ-

1ι69 μαθηματα ειζτo χαγογιχ6ν δημοτιx6ν ο1o-
λε(ογ ..."

Σαγ απoτdλεoμα 6λων αυτriν ηταν η δημιoυργ(α
ειδιxι6γ o1oλε(ων xαιτdξεων, δoμ6g πoυ orjμεqα
αμφιoβητoιjγται γιατ( βαοζoυν τηγ oμαλrj λει-
τoυργ(α τoυ εxπαιδευτιxof αυoτtiματoζ στoγ α-
πoxλε ιομι1 oρ ιομιJνων παιδιι6γ.

7\λλωoτε, oι εxπαιδευτιx€g εμπειρ(εg πoυ πα-
qd1oνται μ6oα o' ιjγα τιjτoιo πλα(οιo 1αραxτηρi
ξoνται απ6 oτεν6τητα χαι απoσπασματιν"6τητα.
Aμφιοβητοιjγται επ(oηg oι δoμdg αυτ6.9 γιατ(
oδηγoriν σε μια διαδιxαο(α ετιxετoπo[ησηE, χα-
τηγoQιoπo(ηoηg δηλαδri των παιδιι6γ με xqιτrjριo
γ"dπoια xο ινιi 1αραxτη ρ ιοτιxιi, γ εγoν6 g που d1ε ι
oαγ απoτdλεσμα τηγ δημιoυργ(α oτερεoτιiπων.

Aτoμα με "ιδιαiτεqrE orαγr. g" ιQαιαvτιμετι6πι_
οf τoυE ατην Aq1αιιiτητα.

Αναφoρ6g γι' αυτ6 που oημερα λ6γεται ''αγα-
πηq(α" oωματιxrj xαι ι|.rυ1ιxrj oυναντdμε απ'τα
πqoToτoριπιi 1ρ6νια. Στιg προΙoτοριxdg χoιγω-
ν(εg, 6πoυ η επιβ(ωοη εξαqτι6ταν απ'την σωμα-
τιxη xατdoτααη πdθε ατ6μου, τα παιδιιi πoυ

γεννιdνταν με ελαττι6ματα τα dφηναν να πεθd-
νoυν li πdθαιγαγ μ6να τoυg λ6γω πλημμελoιig

φρoντfδαg xαι περ(θαλψηs. oι φυαιxdg χαι γoη-
τιτι6' g αν απη Q rεζ απoδ6 θη xαν οε δαι μoνoπλη ξ iα
{ θετxtj τιμωρ(α, απ6ψειg πoυ επανrjλθαν με τo
π6ραομα τωγ αιιiγωγ χαι εμφανξoνται αx6μη
χαι στιζ μdρεg μαg.

Στην Eλληνιxrj αρ1αι6τητα η ατdοη απdγαγτι
στηγ αναπηρ(α υπηρξε αντιφατιxli. Στην ολιγαq-

1ιxη Σπιigτη τα' ανdπηρα παιδιιi oδηγoιiνταν
oτoγ Kαιdδα, ενιil oτην Aθrjνα στηγ (δια επo1li
θεoπζονταν ν6μoι για τηγ oιxονομιxli τoυS υπo-
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oτηριξη. Στην oδιioσεια αγαφdqεται 6τι o τυ-

φλ6g πoιητrjg δ61ονταν oυ1νιi πqoοxληoειζ για
τo παλdτι, ιjταγ o Bαoιλιιig δd1oνταν υι|ηλoιig
πρooxεxλημ6νoυg, ενc6 οτην Ιλιdδα αναφ6ρεται
6τι η αναπηρiα τoυ 1ωλorj 'Ηφαιoτoυ oτdΘηxε
αφoQμη για γα απoμαχQυνθε( απ'τoν'oλυμπo
(Tξουριdδoυ 1995).

o Jean-Pier Vermont (Γιiλλog ιpυ1oλ6γog ε-

ρευνητ{g) ατο βιβλ(ο του ''Mιjθog xαι τραγωδ(α
στηγ αQχα(α Eλλdδα (1991) γqd,φει o1ετιx6" ψε

την dννοια τoυ ''χoυτσoti'' στην Eλληνιxη αρ1αι6-
τητα.

Η dγγoια τoυ ''χoυτσori" για τoυg αg1α(oυg δεν
πρdπει γα πεQιoQιξ6ταν αυoτηρι1 αε xι1πoιo ε-

λd,ττωματου πoδιοf χαιτoυ βαδ(οματog. Πρ6πει
ν α επεx,τε (νετα ι oυ μβoλιxιi xα ι oε dλλου g τo με (g,

διαφoρετιxoti g απ' την απλrj μεταx[νηoη ατo γrli-

ρο, πq6πει να μπoqε( να εxφριlξει μεταφoριxd
6λε9 τιg μoQφdζ συμπεQιφoριig που εμφανξo-
ντα ι αν ιo6ρQoπεζ, ξε oτρατιoμ6ν ε g, βραδιiπoρ ε g

ti παρεμoδιoμ6νεg.

Σε oιiγxριοη με τo xανονιxcj βαδιομα. η 1ωλ6τη-
τα απoτελε ( ελd,ττω μα, στoγ γ"oυτo6 Χε(πει xdτι,
dγα απ'τα πdδια τoυ 61ει xιlτι λιγ6τεqo απ' 6τι
θdπρεπε. Aυτrj 6μω9 η απ6xλιαη oε o16oη με τoν
xαγ6γα μπορε( επ(οηg γα δ(γει στoν χoυτσ6 τo
πρoν6 μιo μια g εξαιρ ε τιxηg Θ 6,αη9, μιαg ιδ ι6τητα9
61ι oυνηΘιoμ6νηg. H αoυμμετρ(α των δυο πο-
διι6ν, oημdδι dται f υπ6ο1εoη μιαg ιδια6τερη9

μo(ραg xαι 6γι πια ελdττωμα, παQoυoιdξεται
τ6τε ψε μιαν d,λλη 6ψη, Θετιxrj xαι ι11ι αqνητιxη:
προoθdτει στo χαγoγιx6 βι1διoμα x6ττ σαγ μια
γdα διdoταoη, ελευθερι6νoντα9 τoν περπατητli
απ'την xoινη ανdγxη γα πQoχωQε(πdντoτε toια,
oτα 6ρια μιαE χαι μ6γηζ xατεriθυνoηg.

Αφoιiτα διjo π6διατου xουτοoιj δεν βρ[oxονται
ατo (διo επ[πεδο, η 1ωλ6τητα πρoxαλεf dνα βdδι-
αμα λoξoδq oψιx6,ταλαγτευ6μενo, ανιo6QQoπo,
πoυ δεγ αφrjνει ευθιiγqαμμα (1νη. Σε o1doη με
τηγ χαγoγιν'ηψεταxfuηoη, 6πoυ τo fγα π6δι πqo-

βα(νει μπροoτd απ'τo dλλo για να προ1ωρηooυν
oταθερd oτογ (διο δq6μo η 1ωλ6τητα απoτελε(

βdβαια ελιiττωμα.

Aυτ6 6μω9 τoυ ξεγoφιιioματog, πoυ τo πQoχα-

λε(τo βdδιοματου xoυτσof, αυτ{ η ταλαντευ6με-
νη x6νηoη, μαg πδηγε(,-αγτην δoιiμε οτην 6o1ατη

μoaφη τηE- σ' 6γαγ dλλο τρdπo μεταx(νηoηg.

Πρ6xειται για μια μεταx[νηoη ανι6τερη αυτrj τη

φoQd.Kαι xdτι παραπιiνω απ6 ανθqιilπινη, δη-

λαδri, για τo ολ6τελα αμφιταλαντευdμενo βdδι-
σμα, τo εντελιig lηυxχιγ"6 χαι χαQαχτηρζει xατd
τoυζ αQχα(oυg 'Eλληνεg, διιiφoρα εξαιqετιxd
6γτα: αγτ( να πρoβιiλλουν (αια μπρoοτd τoυg

μετατoπξoντdg τα πρι6τατo 6γα π6δι xαι rioτερα
το dλλo, 6λα αυτd τα 6γτα πρo1ωqoιiν ν"υν"}ιιx6',

6πωg η q6δα, xαι 6λε9 oι xατευθrjγσεtζ τoυ 1ι6-

ρoυ oυγ16ογται dται σ' dνα ατριφογιiqιoμα, 6πoυ
xαταργε(ταιx6Θε αντ(θεαη τoυ εμπq6g χαι τoυ

π(σω,αντ[θεαη πoυ δ(γογταE μια χατειiθυνoη οτo

βdδιoμα τoυ χανoγιxoιi ανθqιiπoυ, τoυ επιβdλ-
λει ταυτ61ρoγα αυστη Qιl 6q ια.

Kυxλιx6 μο ιdξε ι €τo ι τo βd,δ ιαμα του'Ηφαιoτoυ,
τoυ χoυτσoιj Θεoti, 6ταν oτqιφoγυρζει στo εQγα-
ατriρι του γriqω απ'τα φυoεριi τoυ (Ιλιι1,δα ΣΔ
372),ν"υx}ιιν'ηεπΓοηg ε(ναι η x(νηoη των αρ16γo-
νων ανθρc6πων, αυτc6γ τωγ ?τεχε(ων'' ιiντων ,

€τoι 6πω9τα παριατt1νει η διηγηση τoυ Aριoτo-

φιiνη oτo Πλατωγιx6 Συμπ6oιo.

''Αυτo( oι πατ' εξo1rjν xoυτοo(-αυτo( oι απ6γ'dΘε
dπoqlη θα λ6γαμε xoτoo[-πρo1ωρoriν χαι oπισ-
θoδρομoιiν oαν ρ6δε9 πρog oιανδηπoτε xατε6-
θυνση'' (Συμπ6oιo Πλιiτωνα 190).

o ν"υxΧtτι6gτρ6πog μεταx(νηorjζ τoυζ, xιiγει γα

μοιιiξoυν με τQoχoφ6ρoυg τρ(ποδεg πoυ χατα-
oxευdξει (xαθ'oμo(ωση τoυ θεoιi) η μαγε(α τoυ
'Ηφαιoτου.

Πρ6xειταιτ6λog για 6ντα πoυ μoιιiξουν με εxε[-
να τα ξι6α ατo νηo( τoυ 'Ηλιoυ πoυ τo πεQιστQo-

φιxιi τoυg βι1διoμα μαρτυqε( τιcπ6'τoν Ιι1μβoυλo
την αγωτεQ6τητα των xατobιωγ τoυ νηoιοιi oε
oγ€.oη με τoυE xoινotig ανθρc6που (Δι6δωρο9
Σιxελιι6τηg 11-18).

'oοη ενοωμιiτωοη εiγαι δυγατη- 6υη πεqιθω-
qιoπo(ηοη ε(ν αι αν αγτιαiα.

Για πριiτη φoQd το 1985 με τoγ ν6μo υπ' αριθ-

μ6ν 1566 (26130 Σεπτεμβρ(oυ 1985) επ(oημα
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αγαφdQoγτα ι o ι εγαλλαχτιχdE δυγατ6τητε g α1ολι-
x{g φofτηοηζ τωγ ατ6μων με ειδιxdg εxπαιδευτι-
ν"€g ανdγν"εg oι οπο(εg εiναι:

A. Kαγoγ ι ν"6" oγoΧεfuoτα oπo (α ε [γα ι εντεταγ μ6-
γα τα ι1τoμα αυτιi.

B. Eιδιx6gτι1ξειg, τμrjματα rj ομιiδεE πoυ λειτουq-

γoιiν μ6oα oε παγογιxιi ο1oλεfα { οε ειδιπ69
τι1,ξειg rj τμriματα παρατrjqηαηE πoυ λειτoυργoιiν

με oxoπ6 την βαθιiτεqη διdγνωoη πεqιπτι6οεων
}.ιαι εφαQμι1ξoυν ε ιδιxιl πρoγρd,μματα'

Στην παρdγQαφo 2τoυ (διoυ ν6μου δ(νεται 6να9
oριoμdg τoυ πoιoι θεωρoιjνταt γ"ατ6' την ιJννοια
τoυ αυτoιj τoυ ν6μoυ, τα πq6οωπα τα οπo6α απ6
οqγαν ιxd, ι]lυγιx6" { xο ινων ιx 6' αkια παρoυoιd-
ξουν xαΘυoτερrjοειg, αναπηρ(εg rj διαταρα1dg
oτη γενιx6τερη ιpυ1οουναιαθη ματ ιν'η αν dπτυξηη
oτιg επ( μ6ρoυg λειτoυργ[εE τoυζ χαι σε βαθμ6
πoυ δυαxoλειjεται η παρεμποδζεται ooβαqιl η
παραxoλoιi θη αη τη g γ ε ν ιxηgχα ι επαγγελματιxrj g

εxπα(δευoηg η δυνατ6τητα 6νταξηg τoυE στηγ
παQαγωγιχri διαδιxαο(α γ'αι η αλληλoαπoδo1r{
τoυg απ6 τo χoιγωνιx6 οιjγoλo.

Στο ν6μο υπ' αgιθμιi 28t1 (1' Mαqτ(oυ 2Ο0Ο)

αναφdρεται 6τι: Λαμβι1γoγται μετQα χαι παρd1ο-
γται υπηQεo(εg oτα ι1τoμα με ''ειδιxdg ανdγxεg"
6ω9 την ηλιx(α των 22 ετrily οε dλεg τιg τdξειg των
o1ολε(ων Α/βαθμιαg xαι B/θμιαg Exπαiδευoηg.

Στα μ6τρα περιλαμβιiγoγται xυq[ωg η xατι1ρτι-
ση χαι εφαqμογrj ειδιxc6γ πρoγραμμdτωγ χαι
μεθ6δων διδααxαλ(αg, η χQησιμoπo(ηoη διδαxτι-
τιo(: υχιxo(l xχπ.

Στιg υπηqεο(εg περιλαμβιiνoνται xυρ(ωg η διι1-

γγωση τωγ ειδιxι6ν εππαιδευτιγ"ιilν αναγxιiν των
ατ6μων με ειδιx6g ανdγxεg, η αξιoλ6γηση, η παι-
δαγωγιxrj xαι ιpυ1ιxli υπooτrjριξη, η φυoιοθεqα-
πε(α, η υπηρεα(α πoυ υπoστrlQζει την ιο6τιμη

μεταχεQιση των ατ6μων με ειδιxdg αν<iγxεg.

Bλεπουμε λoιπ6γ πωs σε θεωρητιx6 τουλιi1ι-
oτογ επ(πεδo η xqατιxf μ6ριμνα oε o1doη με τηγ
ειδιxr{ εxπα(δευοη αυξdνεται χαι γ(νεται μια
πειQαματιχη πρoαπι1θεια εφαQμογηg τoυ πρo-

γρd,μματog oriγxλιαηg xαι ενoωμιiτωσηζ.

Στη λογιxη τηg ουγεxπα(δευσηg xαι εναωμιi-
τωσηE

o 6ρo9 ενoωμιiτωoη χQησιμoπoιε(ται yενιν"6'

για γα περιγρdψει 6λεg τιg πρooπd,θειεg απoφυ-

γlis τηs περιθωριοπo(ηοηg παι απoμ6νωσηE τηζ
εxπα(δευoηζ τωγ παιδιι6ν με τιζ ειδιx6g ανd-

γxεg. Η διαδιxαo(α αυτli αφοριi οτην ελα1ιoτo-
πο(ηαη των διαφoριδν xαι στη μεγιστoπo(ηοη τηg
αλληλεπ(δραoηg ανdμεσα στα παιδιι1 με ειδιx6E
ανdγπεg χαι στα παιδιιi πoυ δεγ παqoυoιιiξoυν
εxπαιδ ευτιxιi πρo βλrj ματα.

Σε 6λεg τιg 1ι6ρε9 η ενoωμtiτωση επιχεγτgc6νε-
ται στιE oQγαγωτι}ι{.gxαι διoιxητιxdg δoμ6g xαι
61ι oτην (δια την διαδιxαoiα ελα1ιoτoπο(ηoηg
των δ ιαφοqι6γ xα ι μεγ ιoτoπo (η ση E τη ζ αλληλεπ(-
δραoηg.

Koινf διαπ(oτωοη απoτελε( 6τι ταπροβληματα
υλoπo(ηoηζ τηζ εγσωμιiτωoηg ουγδ6oγται με τo
πoιo ε(γαι υπεtiθυνog για τηγ εxπα(δευoη των
ε ιδ ιxι6ν πα ιδ ιιiγ την δ ιαδ ιxαo(α ετιx ετoπo iη oη g

χαι τo εxπαιδευτιx6 oriατημα. Η 6γταξη των
παιδιdlν με ειδιxιJg ανιiγxεg oε περιβι1λλογ χαγo-
νtxηg εxπα6δευαηg δεν πρ6xειται να πετtj1ει αν
δ εν δη μιoυ gγη θoιiν o ι αυνΘri xε E μ6oα oτιg o πokg
ο διloxαλo g τη g''tιανoν ιxη g εxπα(δ ευ αη g"να μπο-
ρε( να αναλdβει την xιiqια ευθrJνη των παιδιι6ν
αυτιiγ χαι γα εναρμoν(οει τιE εχπαιδευτιπ6g δυ-
νατιiτητεg για τoυζ μαθητ69 με ειδιx6g ανdγxεg
στο "χαγoγ0η6'' γ"αι oτo ειδιx6 περιβιiλλoν.

'Eγα dλλο πρ6βλημα ατην υλoπο(ηoη τηg ενσω-

μιiτωoη g ε (να ι η δ ιαδ ιxαο(α ετιx ετoπo (η oη g. Στιg
πε ρ ιοο6τερε g 1ιiρε g η παρo1f υπη ρεoιι6ν οε παι-
διιi με ειδιxdg ανιiγxεg εξαρτdται απ6 μια ''γνω-

μιiτευοη'' μια ''ετιxdτα'' μια "δηλωοη'' rj μια διαδι-
xαo(α απoδoμrjg.

H διαδιxαα(α αυτrj τηE ετιχετoπο(ηοηg ενιο1tjει
τη διιixριoη χαι τηγ περιΘωριoπo[ηoη γιατ( o
διioxαλog, o μαθητrjg χαι oι γoνε(g δημιoυqγoιiν
την πεπo(θηoη 6τι υπdρ1ει ειδιπ6 πρ6βλη μα" οτo
οπo6ο απαιτε( ειδιxd μ6τρα oτα πλα(oια μιαζ
ιδια(τερηg ''xατιiστασηg''. o τρ6πoE πoυ εQμη-
νειiουμε αυτ6gτι δriο αυνηθιoμ6νεg λ6ξειg ''xατιi-
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σταση'l χαt''πρ6 βλη μα'' επη ρ ειiξε ι δρα ματιxιi τoν
τρ6πo πoυ συμπεQιφερ6μαοτε. oι δυoxολ(εg
oυνrjθωg προxfπτoυν ωg απoτdλεoμα τηE οt1γ-

χQoυσηE του προβλrjματοg με τηγ xατdαταoη.
'Eτoι o μαθητrjg oρζεται οαν πρdβλημα ).ιαι'η
πρooπιiθεια γfνεται οτο πι6g να διοqθιiooυιΙε τo

πρ6βλημα.

Αλλιiξoνταs τoυ ζ o q ιομorj g εντελι6 g δ ιαφoρ ετι-
x6 oιjγoλo παραγ6ντων προxιiπτει' Αντ( γα επι-
xεντρων6μαστε στo μαθητη (οτο πρdβλημα) xαι
γα πQoσπαθofμε να oυγxεντριδooυμε dλoυgτουg
''ειδιXofg" για γα δoυλdψoυν με το μαθητri μπο-
ρoιi με να επιxεντρωΘod με oτo να oυνε ιδητoπoιrj -

σoυμε π6oο τo περιβdλλoν γrjρω απ'τoν μαθητj
ε(ναι πραγματιxd, ''αν{iπηρo'' xαι π6oo σημαγτL-

x6 ελlαι να διiooυμε μεγαλιiτερη βαριiτητα o'
αυτotig τoυg λιγ6τεQo εμφαγε(g ανdπηρoυg.

Π6oο ανι1πηρoι εiμαoτε dραγε εψε(gν"αιxατα
π6οo η αναπηρ(α μαg αυτη επηqειiξειτηγ συμπε-

ριφoρd μαg απdναντι στα ι1τoμα με ιδιαιτερ<iτη-
τεζ;

Tι δημιoυργε( περιoοdτερα πqοβλ(ματα στα
dτομα με ειδιxdg ανdγν"εg' oι ανιiγxεg τηg (διαg

τηg ''αναπηq(αg τoυg'' f oι δευτερoγενε(g ουνιj-
πε ιεS μιαζ συ μπεριφoρd,g πεq ιθωριoπο [ηoη g πoυ
υ φ ioταντα ι; Π ερ ιθωρ ιoπo ιoιi με λο ιπ6γ 6γα ιiτo-

μo λ6γωτων πρoβλημιiτωγτoυ rj λ6γωτων ooβα-

ριiν πρoβλημι1των τoυ α1oλιxod xαι xoιγωγιxoιj
ουοτηματog;
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Xρηοιμoπoιηθηκαv και χρηoιμoπoιoυvται ακoμα

KoσμητιKα εΠ[θετα, ΠαρασoUσOυμvια,
Παρατσoυκλια στη NαoUσα.

Tα xοομητιτι6' επ(Θετα γ"αL τα παQατσoιjxλια
οτη Nιioυoα ε(ναι απ' ευθε(αg xληρoνoμι6'τηg
λαixrjg παρι1δoοηg. 'Eγινε πρooπιiθει α γ"ατ(ιτα-
ξ{g τoυg σε τQειE xατηγoρ(εg μετι1 την oυyx6ν-
τQωση χαL τηγ xαταγραφri τoυg. H παρoυo(αorj
τoυE σαγ μιαζ αγτιπQoσωπευτιχrjg ο1ετιxιl oλo-
xληρωμ6νηg oυλλογrjg (oωg γιατ( αναφdρoνται
σε πεQασμ6νεg επoy€'s oι πεQισαιiτερεg. Mαg
δε 61νoυν αλληγoρ ιx 6" γ'αι olιωπτιx6. διι1φoρε g

αλrjΘειεg βγαλμdνεg απ6 τιg εμπειρ(εg τηs ξω{E
των πρoγ6γωγ μαζ. Mιλorjγ για ανΘρι6πινoυζ
1αqαπτrj g ε ζ, τη γoητιχ η τιατ6'oταοη των ανθρc6-
πωγ τη αωματιxri τoυg διι1πλαση χαι την υγε(α
τoυg. Kριτιxι1ρoυν με χιουμoQιoτιxη xαι xoροΙ-
δευτιxrj διι1θεαη πρoπαντ6g τoυg ανθρι6πιγουs
1αραxτrjρεE, τιg αδυναμ(εE τoυg (oωg για γα τoυζ
δεξoυν xαιτo oωοτ6 δρ6μo.Kαι με τα xoομητιxd
επ6θετα αυτd, πoυ πoλλι1 χQησιμoπo ιo6ντα αx6-
μα χαι οrjμερα πρoβιiλλoυμε ξωντανιi μια πεQα-
ομdνη επoγη παι δ(νoυμε στoυE νε6τεqουg την
ευxαιρiα να μιiθoυν γελι6νταgτo πωg 1αραxτliρι-
ξαν τoυg ανθρι6πoυg oι πρ6γoνo( μαg.

Moιiτog δε μιλι1ει
Mπoυγταλ 6.9 γαξo6τσ Lγ"o ζ'
Xαοουβqιixαg αφελrjg
Xαοoυμ6qηg 1ιiνει xαιριI
Nτιλ6παπαE ξωηQ6ζ,
PιiθυμoυE ευdξαπτog
Tοιανιiqηg ξωηQ6E, διαμαρτrjρεται
Tιμπιλ1ανε(oυ τεμπ6λη9
Πιiqνιxουg οεξoυαλ. ξωηρ6E
Tοιτοdληg πq61ειριlg
Xαqαμτξrig τqι6ει τo δ(xιo

τoυ N(xoυ Σπιiqτοη

Avιπqdxoπoυg 1ωρ6g πρ6oδo
Mουξαβfqηg διαβdλλει
Tιxνιφdξη5 αοθματιx6g
ΓxoυξxoυνιιiQηE θdλει γα τα ξ6ρει 6λα
Σαλιiμιxoυg o(γουρog
Moυτoγdιαg οιωπηλdg
Kιiqατo βεqvιxoυμdvoυ ατo(δαg
Tqυπ6ξυλουE 6λα τα βq(oxει
Φnιdνει την6ητα μdqα εργατιx6g
Avτqαg π6qπιqαg μιxρ6oωμοs ξωηρ6s
Aqv( τoυ Θεoιj φιλrjαυ1og
Nτ6μπqoυg ευθιjg
Tαμα26ιιiqηg τα θdλει 6λδ διxιlτoυ
Xαντoι1μη goεξoυαλιxι1 αδρανri g

Tζι6βινoυ xαλooτεxorj μενο g

Tοιμπq{E τοιγxοιjνηg
Παλι6E νoιxoυxιiqηE 61ει τoν τq6πο τoυ
Nτoυqoυζf g oωοτ69, o(γoυρog
ΣdqτιxoυE αιpιig
Boυγιιi βoυβαλ(οια μαλθαx6g
ΓιαβιiοιxουE rioυ1οg
Mουμουτιιixαg οιωπηλ6g
Σεληvιιiqηg ξηλιdρηg
TοιλιμπliE πρoα61ει τογ εαυτ6 του
Tιμπελ26ανιiE τεμπdλη g

oυxν6g βραδυx(νητog
Ζγxo6 qγ κια βου g αxω q ιαoμ ι1ν o g

Xαομ6qηE 1αξorjταιxog
Nταrfg δυνατ6g
ΛfξoυEoE λα(μαqγog
Xαqαμoυφιiια5 τρc6ει χωQrζ γα δoυλειjει
Μπιn€g ξωηρ6E
Nτιλμπιντdqηg παλιxdρι
Aιpf E ευερ6θιατog
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Χαζoιjξηg γρoυoofξηg
Eξηντα βελ 6νηE τoty xof νη <

Moυφλιoιiξη5 ξεπεομdνog
Tιqιτ6μπαE επιπ6λαιo<
Kαqαγxιιiξηg υπoδrjεται
Λεβdvτηg oωοτdg
Kαταιπoυγτιιiqη E Θυ μοοιdρη g

Bqoυxιiλαxαg ιiο1ημog
Π6οε πiτανα αι φιiγω ετοιματξljg
TοιαλαoτιiqηEφροντζε ι

Σωματιx{ διιiπλααη-υγε(α
Koυγτoπ(ΘαQoυE z"oντdg

BοιiζαE xoιλαqdg
KoυγταxιγιiE xoντoiτσιχo,υζ
NταοτιαμιiνηE ψηλ6g d1αρo g

Nτιqdxαg Ψηλds ααν ντιριJxι
Ψηλoφoιiρxαg Ψηλ6s οαν φoιiqxα
Nταλαμπο 6υ xαg 1oντρoπρ6σωπoE
ΠαqλαπiπαE λ6ει πoλλι1

AqιiιοxoυE ηQεμοg
Xιiφταg τρωει πoλιi
Σx(ξει τρ(1α επιδdξιoξ
ΧαιqλriE dλα τoυ πdγε xαλιi
Δε δd21εται μιiγα οτo απαΘi ευdξαπτog
Φ(δι xoυλoυβιi επιθετιx6g
Bιq6βιxoυ g περπατd oτραβιi
oυλιγ6φαγoE λιγ6φαγog
Aν oιγτ oγ€gη E 1ου β αρ διi g

MαζοιixαE αυooωqειiει μαζειiει
Δεγ τουγ τιτινrtει δεν πονηρει]εται
Mανιiqι {αυ1og
Aλαφqoυ(ο}itωτOE ευ α (oΘητo g

Aφdντηg Θdλει 6λα διxι1, τoυ
Σι πoυλιiει χι σι αγoqιiξει 6ξυπνo9
Mπoιjτοπα5 λεβ6ντηg
Kαπιταγdγαg δε λoγαριdξει xαγdναγ
ΠαλιiβqαE ΠαλαβqιiτζηE oα1λαμdqαg
Πq6βατου ηαυ1og
Nτιλαπιiλα g xαπετdν ('ν αg

Πουν(qxαE πoνηρ69
NτγιιiβoυλoυE μι τοαqoιi1ια τετραπ6ρατog
XαφταμoιiqαE dτoαλog
LιdγxαE ι|.rηλ6λιγνοg

Γxλriqαg λεπτ69
Δ'ε6τι,αEΨηλ6g

ΠιiμιπqoυE μετρ(oυ ιiψoυg

KoυγταxιγιiE μετρ(oυ αναoτrj ματog
Mιiταιoυqα5 μιxq6g ξωηq6g
MoιiγιqαE μιxq6g πoνη g6g

Pιixμαντη5 ψηλιjs d.1αρog
Aγμ6xηgΨηλ6s dτoαλog
Zo6νταβoυE αδιiνατog
KαμπιiδιxoυE μεγαλοxιl ματo g

Kαqλ(γπαE Ψηλ6s ααν xαρλ6γxα
MπαiμιixηE ατραβoπ6δαρog
KιφιiλτοαE μεγdλο xεφιiλι
KουταΤδ6γυ ν"oυτo69
Φλ'dοxαE φαρδυπρ6oωπo g

MεγαλουxιiματoυE Ψηλ6s 1oνδρ69
Mαιιqoυπ6δαqoυE με μαxριιl π6δια
Φαqδoυπριfοoυπoυg φαρδd πq6αωπo
Mπoιi2gαβουE μαλθαx6g
Σλιι6qαg αλλ(Θωqog

Noητιxri xατιiοταqη
TιτqαπdgατoυE 6ξυπνο9
XοιiτoυE xαζ6s
MπoιiφoυE ξιio
Παλαβιιiqηg παλαβ6g
Toυqλιixι oxιdμρo
'oρνιου τηE KqιiοταE dγριog
NιζiπηE 1αξofτοιxog
ΧλιιiπαE αν6ητog
AλαφqoxιiγταQου xαζ6s
Nτq626λιαg Ψηλ6s xαι d1αqοg
ΑλαφgιiE xαξ6s
MοιjτοιαγoυE μιxq6g
Tοιτoι6μπα}iαg μιχQoxαμωμdνοg
XτιxιιiqηE ιiqρωoτog
MαqαζγιιiqηE ααθ ενιx6g
ΣτoιiμπουE xoντ61oντρoE
Πατ6ληE ατραβoπ6δαρog
ΠιπoυγoυxdφαλoυE με oτραβ6 xεφdλι
Στ6xα ευΘυτενrjg
Φnιdxαg μεγι1,λα αυτιd
Aφ6φιxoυ5 μυγιdγγι1τog
Mπoυ2gτοι 6g ν"oντ6φαρδο g

Πλιατοxoυμιjτη5 με μιiτη πλιατoxωτrj
Mπαμπιiτοxουg oυνετ69
Aiτoυμιiτη g ανo ι1το μι1τη g

XαομiqηE 1αξoιjτoιxοg
Δα(μοναE 6ξυπνo9
Xαiβιiνι ξι6o
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Χ6γαE επιπ6λαιog
XιiμιπoυE ελαφq6μυαλog
Mατoιiφηg 1αξoιiληg
Aλαφgιιi γιoqτf 1αξoriληg
NτoυgοιiξηE o(γoυρog
Nτγιαβoυλ(xα5 6ξυπνog

ΠαQατοoιjπλια. xoομητιπιi επ(θετα γυγαιxι6γ
χαQαxτriQεζ

Αλαφqιιi γιoqτri 1αξοιiτoιxη
Mαqμιiγxoυ δυox[νητη
Χoλ6qα μαιjQη ι1οχημη
Παλαοιιiqxoυ oυργ ιαντξoιi
Tοιαοι6τoυ Mεo(τρα
Συοιqντιοtrιdνη oυγ1υoμ6νη
Aνιμoυvτdivτoυ ατρατoιi
Στqατoιi oυνε1c6g περπατd
Σαμoυ βiλα δραoτrjρια τιtνητιν"η

Aξvτιομ6νη παθιαoμdvη
Aοταιiqoυτη αμι1qoυτ η ν"αν"η

Χααμdqoυ αν6ητη
Nταqντιiνα μεγαλoxdματη
Παqτιiλoυ xουρελori
Aνιπqιiπoυπη 1ωq(g πρoxoπrj
Mουαxουμαgιγι6 πoνηρtj
Boυγιιi χωQrζ oτρoφ6g
Axουλιτο(δα xoλιτo(δα
Συqγιαντξoιi πηγα(νε ι παγτoιj
Koυοxιγιdqoυ απ6 γειτονιιi οε γειτoνιιi
Σoυλτoιjxου τq ιγυqνιlε ι
Bιqβιq(τοα 6ξυπνη μιπρoxαμωμ6νη
Koιiqβα ιpηλri xι' ιiχαQη
Kατοιπουγτγιιiqου γqουοοrjξα
Nτγιαβoυλιxιιi παν6ξυπνη
Πoυνriqxου πονηρ{
Mπoυγταλoιj xαξli
Moυξαβ(qoυ διαβιiλλει
Tξιαqαβfqου xoυτooμπ6λα
Σιi26νου βρωμιιiρα
Mιixιγα χωQrg οτααι6νη λdει πολλd
Toυqτoι1qα πoλυλoγοιi
Xoυλιιiqα μεταφ6ρει λ6για
Mπoιixoυβη πιπdqxα θυμωoιdρα
Σαμoυvτ6ιντου δεγ ξdρει τι λdει
Φοι1qλα χωQrE x6qδα 1αξη
ΦαγoυvτιdQα παQαπoνιιiρα
Φιαφιοoι1τα θdλει 6λα oωoτι1

oυ Θιog να οι φυλdξει δεν αξ(ξει
Kαοxαvτγιιiqoυ βι1ξε ι διαβ<iλματα
Γxoυξγxουνιdqoυ ρωτι1ει τα πdντα
Aγαxατoυλιdqου δημιoυργε( πqoβλrjματα
Koυqμαqγιιi ψηλri xαι ιi1αρη
ΛoυλoυγτιiμαQoυ απ6 τρελ6 o6ι
Λγψτζι6"g αρπαxτιxrj
Bqουxoυλιiκι doxημη

Σωψατ ιnη uατ do τ αoη υy εiαζ
Moιjτα βoυβ'1
Πλιατοιoυμriτα με ατραβrj μriτη
Mαqαξιιiqου αρρωοτιι1ρα
Σα26νιιigoυ βρoμιι1ρα
ΚααιvτγιdQoυ ψUQγιααμdνη
Φλιiοπoυ φαρδυπq6σωπη
Aφ(φιxη ντελιxιiτη
Σλιι6qoυ αλλf θωρη
Mπουμπoιiχγoυ αQQωοτιιlρα
Nτ6μνα φαρδυπρdσωπη
Kαλαμ(δoυ ι|.rηλ6λιγνη

Παξιμαδαqι6. ψε φαρδιi 1oνδρ6 πρ6αωπo
ΣτοιiμπoυE xoντ61oνδqη
Λιανoυμdοιχη με λεπτri μ6αη

Noητιπι{ πατdατααη
Xοιjτα Mπoιjλα αν6ητη
Σιαοτoιjxoυ τα 1dνει
Aλαφqεγoι6 τgελoriτoιxη
Moυτοιx(γα τρελoπαντι6ρα
Xααμdqoυ αν6ητη
Σιουqτιομdνη oαατιαμ6νη
Mπαqλαβιαομdνη ξαλιoμ6νη
Tιτqαπ6qατη dξυπνη
Tqελουπαντιiqα τρελη
Koυx6γα Αοπαο(α παλαβ{
Xoιjτα μιο(qxα 1αξoβι6λα
Σoυqoυβ(τοα dξυπνη xαι πονηρrj
Moυμoυτιιiπoυ oιωπηλrj
Xoυ2goι1vτου τd' γει 1αμ6να
Tοιαγτοιj τριγυρνιiει παγτoιi
Xααoυβqιixoυ 1dνει πqιiγματα
Mπουγταλoιi μωρrj
Διμουνιομιdνη δα(μοναg
Σn(ζει τq(26α 6ξυπνη
ΛoυλουγτιiμαQoυ απ6 τρελ6 o6ι
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ταξiδι α4Υ ιaτoρiα, στoν τrολιτι9μ61
σηv oμορφιd τηs φ6οηS Και τηq, 1ι'lξS...

\1ε oημαντlκfg αρ1α16τητεg, αι,ετrτυγμdνη τoυρloτlκη, τroλlτloμrκη καr αθλητlκη
ι'ποδομη, τrανfμoρφα τoτriα, εξαιρετtκd τoττtκd τrρo'16ντα, ζωvτανη παρdδοoη και
J,εoτ( φlλο€εviα, η Ημαθiα εiναl tδαvlκ65 τrρoιlρlομ6g oλ6κληρο τo xρdvο.
'Εvα ταξiδι ττου μ6λιq τελειιbαετε, θα θiλετε vα To αρyioετε ξαvd'!

o

(Λ

ιE
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