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Πλofoια η θεματoγραφiα τoυ ανοιξιftτικου

τε6χoυg με ιδιαiτερεg αναφoρ69 oτη νε6τερη
ιoτορiα μαζ για τoυζ φιλiστoρεg και 61ι μ6νο
αναγVcbστεq. Ξεxωρiζει το fψιoτηζ ιστoρικηζ
αξiαq 6γγραφo - επιστoλη των Nαουoαiων πρoζ
τoν τoliρκo κατακτητη, 6πoυ διεκτραγωδo6νται
τα δεινd τουt, τριαντα 1ρ6νια μετd τo
oλoκαriτωμα τηζ π6ληg. Ιδιαiτερo ενδιαφ6ρον
παρoυoιdζoυν oι ιστoρiεζ πoυ αποκαλl5πτoυν
τη δρdoη παλιc[lν οικογενειcbν τηζ π6λη9, η
dποψη για την οικονoμικη κρfoη καt την 6ξoδo
απ' αυτην, oι 1αμ6νοι θ6ρυβoι (ρ6πουτοι) τηg
N6oυoαg αλλd και η αξiα τηg κρανειdζ και των
καρπιilν τηg.

Tα ψηφιoποιημ6να τεr1μ τoυ περιoδικοf
μαg (η ψηφιοπoiηoη 6γινε απ6 τη Δημ6oια
Bιβλιoθηκη 86ροια9) καθcbq και τα περιε16μενα
των πρ6oφατων τευ1ιbν μπoρεiτε να τα δεiτε
oτη διεriθυvoη:
http :iipo1itistikietaireianaoussas.blοgspot. cοm

- πoιoζ ξ6ρει -
[ocιE εκε[ πoυ κd'πoιοq αντιoτξκεται ycορlg

ελπ[δα,
[oωg εκε[ να αρylζει η ανθρcbπινη ιoτoρ[α, πoυ
λ6με,
κι η oμoρφια τoυ ανθρcbπoυ.

ΓΙΑNNHΣ PΙTΣoΣ, < Ελ6νη >
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Περιoδικιi και βιβλiα απooτf λλoνται
τα1υδρoμικιi με αvτικαταβoξ
Eivαι διαθ6oιμα 6λα τα παλιd, τεfμ τoυ περιoδικori

για να oυμπληρcboετε ενδε1oμ6νω9 τιg ελλεi
σαζ.

Tιμοxατιiλoγog εxδdαεων
που διατiθεγται απ6 τηγ Π. E. NιiουοαE
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3o 1λμ. NιioυoαE - Σ.Σ. Nιioυoαg. Tηλ - Φαξ 233202'7638
Η ουνταxτιxri επιτqoπrf τoυ περιoδιxoιi δεν φdρει ιαμ(α ευθιiνη για
τα ενυπ6γραφα xεiψενα πoυ δημοοιεrioνται. Tην ευΘιiνη φdρει o
υπoγριiφων τo xεiμενo.



Εν συντoμiα...
Πολιτιoτικιi και ιiaλα, το

Mπoρε[ αυτην την περ[οδο η oικoνoμικη κρioη να αποτελε[ την πρδτη προτεραι6τητα στΙζ oκ!ψu 
-c

τoυ καθεν6ζ Και τo πρcbτo θtμα oυζητηoηq ωoτδoο υπαρyει μεyαλη ανταπδκρπη του κoινoil oε
προoκληoειg ποικ[λων πολιτιoτικcΙlν yεyονδτων πoυ διoρyανcbνoνται απδ δruφoρoυq φορε[q. Καl
δεν ηταν λ{yα αυτα που φιλοξενηθηκαν κυρlοlg oτο δημoτικ6 θ6ατρο, αλλd' και oτην Εoτfα Mουodlν
και στo Πολιτιoτικ6 Κ6ντρο τηq Σyoληq Αριoτoτ6λου9 κατiι' τoυE πρcbτoυg τρειg μηνεg τηg ν6α9
yρονιαE' Επιλ6yουμε λοιπδν τα oημαντικδτερα και ιδια[τερα αυτα πoυ δεν απoτελoδν καθιεροlμ6νεq
εκδηλcboειg τοlν πολιτιoτικcilν μαg oυλλ6yων, oι oποlοι αyων[ζoνται παντα και παρoυσιαζουν oτo
κοινδ τηg ποληq μαE αλλα Καt στo εζcοτερικδ εξαιρετικbg εκδηλcboειq.

<Mε διiναμη ...στην Eλλιiδα>

H θεατρικη παρdoταoη "Xωρig Moυoικη",
παρoυoι&oτηκε στο δημoτικ6 θ6ατρο oτo
πλαioιo πανελληνιαg περιoδεiαg εw6α
επιλεγμ6νων θεατρικιbν oμdδων, με ιod,ριθμεg
επιτυ1ημθνεg παραoτdσειg, πoυ 61oυν ηδη
παρoυσιαστεi με επιτυyiα oτην Αθηνα τιq

πρoηγουμενεζ χρoνιεζ, συμμετεχoνταζ στo
πρ6γραμμα "Mε δ6ναμη '.. στην Eλλdδα", τo
oποio υποoτηρiζεται απ6 την oΠΑΠ Α.E' oτο
πλαiοιo τηg Eταιρικηg Koινωvικηq Eυθ6νηg.

To "Xωρiq Moυoικη", μιλ&ει για τιζ
δυoκoλiεq πoυ συναντd,ει 6ναq καλλιτ6pηq
oτην εξdoκηση τηζ τΕWηζτου, δυoκολiεg
που πρo6ρ1ονται 6μ μ6νo απ6 τo εξωτερικ6
περιβdλλoν καt την πoλιτικη εξoυoiα που oυγv&
θ6τει εμπ6δια αλλd και απ6 τιq πρooωπικ69
αντιφftoειq και αναο1€σειζ τoυ iδιoυ τoυ
καλλιτ€γvη. Πρ6κειται για €να θεατρικ6

4

πειραματισμ6 πανω oτη o16oη πρ6ζα9 και
μoυoικηq, γιατi ενcil oνομd,ζεται Xωρig
Mουοικη, η μoυoικη βρioκεται oτoν πυρηνα
τoυ και αποτελεi κιvητηρια διivαμη τoυ. Mε
αφετηρiα αυτ6q τιq oκ6ψει9 δημιoυργηθηκε η
ιoτορiα εν6q πιανioτα, o oπoiοg απoκ6πτεται

ξαφνικd με βiαιο τρ6πo απ6 την τt)rη του και
εκτoπiζεται απ6 fνα αυταρ1ικ6 καθεoτcilq oε 6να
ερημoνηoι. Eρμηvευoαν oι Ιω&wα ξγελiδη,
Mαρiα-Δ0φνη Kαμμ6νoυ, Eλiτα Κoυνdδη,
Θανdoηq Χαλκιdq. Σκηνοθεoiα: Kcboταq Γdκηq.
Kεiμενo: Ιωdwα ξγελiδη, Αoπαoiα-Mαρiα
Αλεξioυ, Kιboταq Γdκηq, Γεωργiα Γεωργ6νη,
Mαρiα-Δdφr,η Kαμμ6νoυ. Σκηνικd-Κοoτoriμια:
Παναγιcbτα Koκκoροrl. Mουoικη-τραγοriδια :

Kcboταg Γdκηg.

Mυoταγωγtα με Xατζηδιiκι
Σε πραγματικη μυoταγωγiα oυμμετεi1αν

οι ακροατfg πoυ γ6μιoαν τo δημoτικ6
θ6ατρo παρακoλoυθcbνταq τη oυναυλiα
αποκλειoτικd με 6ργα του Mdνoυ Xατζιδdκι,
πoυ ερμηνευσαν oι: Φcbτηq Θεoδωρiδηg
(τραγoriδι), Σdκηg Kοντονικ6λαg (πι&νo),
Eλ6νη Toαουod,κη (6ρπα), Kcboταq Mατoiγκoc.
Σταf ροq Kρομμrlδαg (κιθdρα), Λεωνiδαc
Κυρiδηg (κoντραμπdoo). Στo πριbτο μ6ρo;
παρουoιdoτηκαν, για πρcbτη φορd μετα ατδ
40 1ρ6νια πoυ ηχoγραφηθηκαν, oι '']εκατεr'τε
Eoπερινοi", oρχηστρικθq διαoκευε- τοl,
iδιoυ τoυ Mdνoυ πdνοl oε 1Λ'cl)στα διΝr'ι τa,.,



τραγofδια, και στo δεr5τερο μ6ροt ο Φcbτηq

Θεoδωρiδηg ερμηνευoε με μοναδικη ευαιoθηoiα

γvωoτ& και d,γvωoτα τραγοr5δια του oυνθ6τη
απ6 διdφορεq oυνθετικ6q δουλει6q τoυ.

Tην εκδηλωoη πρoλ6γιoε ο πρ6εδροg
του Συλλ6γου Φiλων Moυoικηq κ. Γ.

oρδoυλiδηg, πoυ εi1ε και την oργανωτικη
ευθιiνη τηg εκδηλωσηζ, στoν oποiο οφεiλoνται
oυγ1αρητηρια για την πρωτoβoυλiα του αυτη,
πoυ ι1ρ1εται σε μια περioδo διioκo\ να μαζ
<ταξιδ6ψει> oε oφαiρεg πdνω απ6 τη μα6ρη
καθημεριν6τητα.

Tα παιδιιi τραγ0υδι16ν και χ0ρε6oυν
Mια 6μoρφη εκδηλωoη με μoυσικη και 1oρ6

και με τiτλο "MUSΙCA MΙΑ" παρουoiαoαν
οι μαθητ6q τηζ Γ' τ6ξηg του 1 oυ Λυκεioυ
Ndoυoαq, oτo δημoτικ6 θ€ατρo, πρooπαθcbνταq
να συγκεντριbooυν xρηματα για την πoλυημερη
εκδρoμη τουq. H εκδηλωoη περιλdμβανε 6λα
τα εiδη μoυoικηg, απ6 τo θντεxvο ελληνικ6
τραγoriδι μ6xρι τo ρoκ και τo χιΙ.1oπ, καθcilq

και oιiγ1ρονo 1oρ6 μαζi με τdνγκo. oι μαθητ69
πoυ συμμετεiycιν oτην εκδηλωση, με την

καθοδηγηoη του καθηγητη κ. Σαμ6γλου, ηταν:

Hip Hop oυγκρ6τημα Fever G: Γιατζιτζηg
Xρηoτog, Παπακιboταq Kων/νoq, oβαδiαg
Ιoαdκ, Σιαμiδoυ Φαiη, Todκoνα Δ6oπoινα,
Παραoτατiδου Bαρβdρα, Kοκοβiδηq Δημητριog.

Rock oυγκρ6τημα: Bελιγδθνηg Σταriρog
(κιθdρα), Δ6δηq Στ6λιo9 (κιθdρα και φωνη),
Mητταq Ιωdwηq (μπdoo), Λιβαδiτηq Θfμηq
(κρoυoτ0 και φωνη).

'Eντε1νo: Γιαγτζ6γλoυ Ιdoων (πιdνο), Π6ιου
Αθηνd (τραγo6δι), Σιαμiδου Φαiη (τραγor1δι).

Χoρευτικ6: Bαλαη Ελιodβετ, Mαλιdoα
Θd,λεια, Mαλι6oαg Xρηoτοq, Bαφ6α Bαoιλικη,
Γαλiτη Δανdη, Σωτηρ6πουλο9 Στ6λιo9,
Κατoιιbκαληg Mηνdg, Λαζdρου MΦληg,
Mατiγια Aνδρ6αq, Aνθοπo6λoυ Ξ6νια.

Aφι6ρωμα στoν Bαoiλη Toιτοιiνη
Mια εξαιρετικη oυναυλiα - αφιfρωμα στoν

Bαoi\ Toιτodνη - η oρμoτρα τηg νεoofστατηζ

μoυoικηq εταιρεiαq μη κερδooκoπικoti

1αρακτηρα "Βαolληq Toιτoανηg'' που ιδρr5θηκε

πρ6oφατα oτην π6λη μαζ' σηματoδoτιΙlνταg με
τoν τρ6πο αυτ6 και την 6ναρξη τηg λειτουργiαg
τηg. To μουoικ6 oriνολo "Bαoiληg Toιτodνηq"
απoτελor5ν oι: Φωτεινη Bελεoιcilτoυ (τραγoriδι),
Παναγιιilτη g Αoτεριdδη q (μπουζoriκι, τραγoriδι),
Δημητρηq Σφiγγog (κιθdρα, τραγoriδι),
Δημητρηg Toιoλ1dg (ακορντε6ν), Miλτog
Toαλιγ6πoυλοg (κoντραμπdoo) και Niκog
oρδoυλiδηg (πιdνo, τραγoriδι).

Tην πριilτη αυτη εκδηλωoη τiμηoαν με
την παρoυσiα τoυg o γιoζ του oυνθ€τη κ.

Kcboταg Tοιτodνηg o οποiog, μαζi με την



κ6ρη τoυ Bαoi\ Toιτodνη, Bικτωρiα (πoυ

δεν παραβρ6θηκε) ανακηρri1θηκαν επiτιμα

μ6λ11 τηq εταιρεiαg, o τραγoυδιoτηq και φiλog
του oυνθ6τη Γιιilργog Nταλdραg, καθιbq και
o καλλιτεγvικ6g διευθυντηg τoυ "Κ6ντρου
'Eρευναg - Mουοεioυ Toιτodνη" των Tρικdλων
κ. Στ6λιο9 Καραγιιbργog'

Eκ μ6ρoυg τηg νεoorioτατηζ Aoτικηq μη
Kερδoοκoπικηg Eταιρεiαq Mουoικηg Noμοti
Hμαθiαq "Bαoiληq Τoιτod,νηg" o κ. Γιιbργoq
oρδουλiδηg αναφ6ρθηκε στoυζ oκοπof q

iδρυoηg τηζ, ((ωζ ελdxιoτη ενδειξη oεβαoμori

γ1α τo 6ργo του Bαoiλη Toιτo6νη> 6πο19 εiπε,

με oκoπ6 την ανdδειξη και την προβoλη του
fργου τoυ στην Eλλdδα και τo εξωτερικ6. o Γ.

Nταλdραq εξ6φραoε τηγαρ6" τoυ για τo γεγoν6q
6τι γiνονται σημαντικd πρ&γματα και εκτ6q
Aθηνcbν. <Eiμαι ενθoυoιαoμ6νο που βλ6πω
6ξω απ6 την Αθηνα να γiνονται πρdγματα
oημαντικd. Σε επoμ1 κρioηq dριοτα κdνετε και
επενδfετε oτον πoλιτιoμ6... o B. Tοιτodνηg

ξεπ€ραoε τον θdνατ6 τoυ και αυτη τη oτιγμη
εiναι εδcb μαζi μαq. H αriρα τoυ, η αiγ\ και
τo κλ6o9 του €ρ1εται και μαζ ξαvαβdζει oτο
"παι1viδι". Ανθρωπoι σαν τoν Τoιτodνη ζoυν
π6ντα οτιq καρδι69 των ανθρcbπων με τα
τραγοr5δια τoυg. Mαq oτηριζε και μαq 6δινε
ελπiδα για τo μ6λλoν>, εiπε.

o Σταιiρoq Παζαρfντζτ1q και oι
((Moυσικθg τoυ κ6oμoυ>

Mια ακ6μα εξαιρετικη μoυoικη βραδι6
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παρoυoιd,oτηκε στo δημοτικ6 θ6ατρο, με τη

oυμμετo1η τoυ δικοf μαg Σταriρoυ Παζαρfντζη,
τηq Aρετηg Kετιμ6, και τoυ Γιcbργoυ Γιαwofλη,
που ερμηνευoαν <<Moυoικ6q τoυ K6oμου>. Στo
κατ&μεoτo θ6ατρo, ο Σταriρoq Παζαρ6ντζη9
oτo κλαρiνo και dλλα παραδooιακ& 6ργανα, η
Aρετη Kετιμ6 με την αγγελικη φωνη τηζ και ο
Γιcbργog Γιαwοfληg, με μια oπdνια ερμηνεiα oε
6λα τα τραγofδια πoυ εκτ6λεoε, ταξiδεψαν τoν
κοιν6 στoν γοητευτικ6 κ6ομo τηg παραδοoιακηg

μoυoικηq αλλd και τηg <Moυoικηg του
K6oμoυ>. Ξεχωριoτ6ζ oτιγμ69 τηq βραδιdg:
η πατινdδα τηq 6ναρξηq απ6 την οικογ6νεια
Παζαρ6ντζη, η <Mακρινiτoα>> τραγουδιoμ€νη
απ6 την Aρετη Kετιμ6, που 6πω9 εiπε την 6μαθε

απ6 την Eλ6νη Tοαλιγοπofλoυ, καθcbq και τα
ο6λο του Σταr1ρου Παζαρ6vτξη, πoυ απ6δειξε
6τι δiκαια ουγκαταλ6γεται στουζ κoρυφαioυg

'Eλληνεq μoυoικor1g τoυ εiδoυg. <Tο δρcilμενo
τηq Ndoυοαq δεν θα μπoρor5oε να υπdρξει

χωρiζ τη μουoικη τoυ ζουρνd, τη μoυoικη τoυ
Tρfφωνα Παζαρ6ντζη (πατ6ρα του Σταfρoυ)
και τηζ οικoγ6νεια9 Παζαρ6ντξ1>, oημεiωoε η
αντιδημαρxoq κ. Kαρυδd, oτo 1αιρετιoμ6 τηg.

Πoιητικη εκδηλωoη

Η ποιητικη oυλλoγη "Στα ρεiθρα τoυ

1ρ6νoυ" τηq φιλολ6γoυ-πoιητρια9 κ. Nανdg
Παπα1ωd,woυ, παρoυσιd,oτηκε oτην Eοτiα
Mουocbν, oε εκδηλωοη πoυ διoργdνωοαr'τo
Tμημα Bιβλιoθηκηg του ΔΗΠoN και η'Εr'ι,loη
ΛoγoτεxνcΙlν Boρεioυ Eλλdδo-c. Για τo ερ7o
τηg ποητριαg μiληoε η δημooιoγραοo: κ.

Mαργαρiτα Δαμιανiδoυ. η oποiα i/\'αo€μ..Ηt1μg



στo πoιητικ6 θργo τηg κ. ΠαπαTω6wου,
τoνiζoνταq 6τι κ6ρδιoε την εμπιστoor5νη των
αναγvωoτcbν απ6 τo πρcΙlτo κι6λα9 ποιητικ6
εγxεiρημd, τηg ("Aμαρυλλiδoq αoτρoφεγγιd'')'
Yπογρdμμιoε 6τι oτη oυλλoγη "Στα ρεiθρα
του 1ρ6νoυ'' απoτυπωνει με ευαισθηοiα, ιδ€εg,

εικ6νεq κα1 συνα1σθηματα, επιβεβαιcbνoνταζ
την ικαν6τητd τηg να επικoιvωνεi με τoν
αναγvcbοτη, ο οποioq, 6πω9 oημεiωoε,
διαπιoτcbνει πωζ η γε1,η/εσιoυργ6q αιτiα τηq
πoiηoηq τηg εiναι η αγdπη για τoν dνθρωπo, τη

ζωη και τo θε6.

Eιδικ6τερη αναφορd και αναλυτικη
παρουoiαoη τoυ πoιητικoti 6ργoυ τηζ κ.
ΠαπαΤωd,woυ 6κανε o πoιητηg Hλiαg To61οq, o
oπoiog μεταξr5 dλλων τ6νιoε 6τι, τα 50 πoιηματα
πoυ απoτυπιΙlvoνται oτιg 64 oελiδεg τoυ βιβλioυ,
ωq μiα 6μoρφη και χαριτωμ6νη πoιητικη
πρ6ταoη. Ειπε 6τι η ποιητρια καταθ6τει
θρηoκευτικoλατρικd πoιηματα και ποηματα
αρ1αιoλογικηq μ6θη9, αντιπoλεμικof q ιiψoυg,
εξομολoγητικ69 τd,oειζ, συγγενικ69 αφιεριboειg,
δi1ωg νεωτερioτικεg τdoειg riφoυg που ωθo6ν
τoν αναγvιbστη να πιoτ6ψει oτιq προθ6oειζ τηζ
πoιητριαg και τoν πρoτρ6πουν να διαβdσει τo
π6νημd τηg. Kαταξγoνταζ, oημεiωoε 6τι "Στα
ρεiθρα τoυ 1ρ6νoυ" η oτα αυλdκια τoυ xρ6νoυ η
oτιq αυλακι69 τoυ 1ρ6voυ ρ6oυμε 6λοι, iδια και
6μoια τoυ 1doυq, iδια και 6μoια τoυ εαυτoιi μαq,
6oτω και των ειδcbλων μαζ.

Tην παρουoiαoη τoυ βιβλioυ oυντ6νιoε
o υπε6θυνoq τoυ Tμηματοg Bιβλιοθη"ηg
του ΔHΠoN κ. Kcboταq Περιoooρ&τηg εvcb

ακολoriθηοε απαγyεΧiα πoιημ6των απ6 τον

Ηλiα To61ο, τη βιβλιoθηκoν6μο κα Αναoταoiα
Kωνoταντiνου-Παλαιd και την iδια την πoιητρια
πoυ καταχειρoκρoτηθηκαν.

'oT6πων διιiλoγoι:
ΣAl{ToPΙ|{ΙΙ _ NAOYΣA"
'EκΘεοη τoιχoγραφiαq τηg Mαρiαq Σαγρη -
Mερτζ6νη

'Evαν διαφoρετικ6 τρ6πo απ6 τη oυνηθιoμfνη

ζωγραφικη oε πανi η oε ξιiλο διdλεξε η Mαρiα
Σαγρη γtα να αναπτr5ξει τo ζωγραφικ6 τηq
ταλ€ντo. Mυηθηκε στα μυστικd τηg αρ1αiαg
τ6xvηζ τηζ τoιχoγραφtαg και με τoν τρ6πo
αυτ6 δημιoυργεi τιg εικαoτικ69 τηg oυνθfoειg.
Σiγουρα η επαφη τηζ με την Σαντoρiνη και
τιg περiφημεζ τoιχoγραφiεg τηg θαμμ6νηg
π6ληq oτo Ακρωτηρι, την επηρ6αoαν μιαg
και αντιγρdφοντdq τεζ σε μικρ6τερη κλiμακα
πρoo6γγιoε oυoιαoτικd, την τεγvικη αυτη. Mια
τεγvικη πoλri δι1oκoλη πoυ απαιτεt τα11iτητα
oτην εκτ6λεoη γιατi ακριβcbq γiνεται π6νω oε

υγρ6 ακ6μη κoνiαμα ciloτε να ενoωματωθofν
τα γpωψατα στη μ&ζα τoυ και να παραμεiνουν
αναλλoiωτα στo 1ρ6νο (φρ6oκο). Aπ6 κει και
π6ρα 6μω9 η καλλιτ6pιδα προ1ιilρησε κα1σε
dλλου εiδoυq απεικοvfoειζ των αγαπημ€νων
τ6πων πoυ διαμ6νει, φ6ρνoνταq oε αρμoνικη
αντιπαρdθεση τα μoναδικd τoπiα τηg Ndουoαq
και τηζ Σαντoρiνηg, 6πω9 παρουoιdoτηκαν στην
6κθεoη oτo ιo6γειo τηq δημοτικηg βιβλιoθηκηg.

Η Mαρiα Σαγρη γεwηθηκε oτη Ndουoα,



εiναι απ6φoιτoζ τηζ Δραματικηq Σ1oξq τoυ

KΘBE και δραoτηριοπoιεiται με τo oriζυγ6 τηg

oτη Σαντορiνη, 6πoυ διατηροriν γκαλερi 6ργων

τ6χνηζ.

Eνδιαφfρoυσεζ παρoυσι6σειζ ν6ων
εκδ6σεων

* <<Λυπdμαι, x6οατε!>>

o Σr1λλoγοg Φiλων τηg Moυoικηq oε
ουνεργαoiα με τoν ΔΙ{ΠoN παρουoiαoαν τo

ν6ο βιβλio τoυ Kcboτα Mπλιdκτα, <Λυπιiμαι
Xd'oατε!y. Στo βιβλio ο oυμπoλiτηζ μαζ
δημooιoγρdφog και Γ. Διευθυντηg τηg

ET3 περιγρ6φει πρ6oωπα και πpαyψατα
πoυ καθ6ρισαν την ιoτoρiα του ελληνικοr1

ποδοoφαiρoυ με 6μφαoη oτη δεκαετiα του

εξηντα και εβδoμηντα. To βιβλio περιiγει
πdνω απ6 πεvηντα ιoτoρiεq πoυ αναφ6ρονται
σε σημαντικd γεγοv6τα τηg κoινωνικηq και
πoλιτικηg ακ6μα ιoτορiαq τoυ ελληνικor5

πoδooφαiρoυ.

Για το βιβλiο, αλλd και για τoν Kcboτα
Mπλιd,τκα μiληoαν ο πρ6εδροq των εκδοτcbν

B. Ελλdδαg κ. Mπαρμπoυνdκηg που εξηρε
την πρoσφoρd τoυ K. Mπλι&τκα με τo

δημοoιoγραφικ6 και συγγραφικ6 τoυ 6ργo, ενc[l

αναφερ6μενoζ στo βιβλiο εiπε 6τι μ6oα απ6
αυτ6 περιγρdφονται oτιγμ6q πoυ κυριαρxolioε

η 6μιλλα oτο ποδ6oφαιρο. Miληoε ακ6μη o
oυμμαθητηζ και συμφoιτητηg τoυ oυγγραφ6α
Δημητρηg Piζοg, o oπoiog, αναφερ6μενog στoν
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"oυνoδοιπ6ρo", 6πωq τον χαρακτηριoε, Kιboτα
Mπλιd,τκα, εiπε 6τι απo τα εφηβικd τoυ 1ρ6νια
εi1ε 6φεoη oτη δημοoιoγραφiα και 6τι ξε1cbριζε

για τιζ πλorioιεq γvcboειg πoυ εi1ε πdνω oτα
αθλητικd. <Eiναι απ6 τoυq δημooιoγρdφoυζ που
κdνουν δημooιογραφiα>, oημεiωoε. <o Kcbοταg

Mπλιdτκαq με γλαφυρ6 και δημooιoγραφικ6
τρ6πo περιγρ6φει oτιγμ69 τηg τ6τε χρυσηζ
επoγ\gτoυ πoδooφαiρoυ, τ6τε πoυ κυριαρ1o6oε

η αθωcbτητα και η αγaπη για τη φαν6λα>,
oημεiωoε o κ. Ιωoηφiδηq, πoυ εiyε τo γενικ6
oυντoνιoμ6 τηζ παρoυσiαoηq. o iδιog ο Kcboταg

Mπλιdτκαg εiπε 6τι με το βιβλiο αυτ6 κλεiνει

μια τριλoγiα γriρω απ6 το ποδ6oφαιρo, εiπε
6τι μ6oα απ6 τιg oελiδεq του πρooπdθηoε να
αναoυνθ6oει 6ναν μriΘo με "6γχρωμη" διdθεoη
απfναντι σε μια "αοπρ6μαυρη" εποxη και
6τι ο τiτλοg "Λυπd,μαι Xd,oατε" απευθfνεται
στoυζ oημερινοιig φιλdθλoυg πoυ 61ουν γαoει
τη μαγεiα εκεiνηq τηc, επoγi1, τ6τε που oτo
πoδ6oφαιρo κυριαρχorioε η α,γv6τητα των
oυναιoθημdτων.

Στην εκδηλωoη προβληθηκε και €να μικρ6
ντoκιμαντ6ρ με oπ&νια ντoκoυμ6ντα απ6 τo
ποδ6oφαιρo τηg δεκαετiαg τoυ ' 60.

* Aρ1αιολoγικο6 ενδιαφ6ροντοq εκδιloειq

Στο Πολιτιοτικ6 Kfντρο τηg Σ1οληg
Aριοτoτ6λoυζ παρoυσιdoτηκαν τα καινοtiρια

βιβλiα των αρχαιoλ6γων Eυαγγελiαg Στεφανη

"Αyyελογcbρι HμαθΙαq : oικιoμδq τη g
'Υoτερηq Επο7ηg του Xαλκοδ, T6μog 1" κα1

Eυρυδiκηq Κεφαλiδoυ "Αotilματα, iνα αρxαfο
Nεκρoταφε[ο oτην Hμαθ{α'' απ6 την δρ.

Mαρiα Λιλιμπdκη-Ακαμdτη, επiτιμο'Eφορo
Aρxαιoτητων και την δρ. Πoλυξ6νη Αδdμ-
Bελεvη, διευθδντρια Αρxαιολογικof Mουoεiου
Θεooαλoνiκηg.

Eιδικ6τερα για τo ξγελο1cbρι oτo βιβλio
αναφ6ρoνται, μεταξri dλλων, τα εξηq: <o
πρoToτoρικ6q οικιoμ69 oτo Αγγελοxcbρι
κατοικηθηκε αδιdλειπτα απ6 τιg πριilιμεg φdoειg
τηq'Yoτερηg Eπoμq τoυ Xαλκori 6ω-c τo τ6λog

τηq η oτην αρχη τηζ Πρrbιμηg Eπo1η'c του
Σιδηρου. H iδρυoη τoυ oικισμoti τoποθετεiται,



με βdoη τα αρ1αιoλογικd, δεδoμ6να, αλλ6 και
or1μφωνα με τo πλαioιo πoυ πρooφ6ρουν oι
ραδιo1ρoνολoγηoειq μετd τα μ6oα τoυ 17o>

αι. π.X., εvιil δεν μπορεi να προoδιoριoτεi

με την iδια αoφdλεια τo xρoνoλoγικ6 6ριo
εγκατ6λειψηζ τηq θ6oη9. Αυτ6 oφεiλεται στo

γεγον69 6τι τo τελευταio, πρog την επιφdνεια
τηg τofμπαg, αρ1αιoλoγικ6 oτρcbμα ηταν
σε σημαντικ6 βαθμ6 κατεστραμμ6νo απ6
or5γ1ρoνεg παρεμβ6oειg, καθιbg και στο μικρ6
μ6γεθo9 των δειγμdτων 6νθρακα απ6 την
τελευταiα φd,oη κατοiκηoηg. Σε κdθε περiπτωoη
τα αρ1αιoλoγικd, ευρηματα δε δiνoυν καν6να
oτoι1εio 6τι η κατoiκηση μπoρεi να oυνε1iστηκε
συστηματικd μετd, τα τ6λη του 1 1oυ αι. η
6oτω τιq αpχ{'ζτoυ 1Οου αι. π.Χ., ωoτ6oο δεν
απoκλεiεται να υπηρxε περιστασιακd, ανθρcbπινη
παρoυoiα και μετ& απ6 αυτην επoμ. [. '.]

o κατοικημ6νoq xιbρoq oργανων6ταν στηv
επiπεδη κορυφη εν6q γηλ6φoυ, με oxετικd,
πυκvη κατοiκηoη, με επιμηκειg οικιoτικ69

μονd,δεg και ανoικτotig 1ιbρoυg ανdμεod
τoυq. o κατοικημ6νο9 xιbρog oριoθετoιiνταν
απ6 μiα αvα\ματικη καταoκευη, 6να
dνδηρo, πιθανιbg με κλιμακωτη διdταξη.

[..'] Στη μ1κρη αυτη κοιν6τητα τηζ β6ρεια9
ακτoγραμμηg του ΘερμαTκof τα oπiτια
ηταν φτιαγμ6να απ6 ξriλo και πηλ6, 6πω9
και oι καταoκευ6q πoυ εξυπηρετorioαν τιg
κdθε εiδουg oικιακ6q εργαoiεg. M6oα oτα
oπkια υπηρxαν εoτiεg, φοιiρνoι και πdγκοι
ενcb ανdμεoα στα αντικεiμενα καθημερινηg

χρησηζ περιλαμβ6νoνταν ofνεργα υφαvτικηg,
λiθινα, ooτ6ινα και μεταλλικd, εργαλεiα και
β6βαια oκεriη απ6 πηλ6., dλλα ακ6oμητα καt
dλλα διακooμημ6να, ενcil δεν λεiπουν και τα

μυκηναTκd αγγεiα, τα oποiα φανεριilνoυν τιq
επαφ69 τoυ oικισμοf με τoν κυρiαρ1ο πολιτιoμ6
τηq επομg. [.. ']

H μελ6τη τoυ oικισμotj τoυ ξγελο1ωρioυ,
oτo επiπεδo πoυ 61ει φθ6oει μ6xρι oημερα,
oκιαγρd,φηoε αδρ6 τη φυσιoγvωμiα μιαg
αγροτικηg κoιν6τηταg τηg'Yoτερηg Eπo1ηg τoυ
Xαλκori, η οπoiα κατd,φερε να ενσωματωθεi
oτo αoτικ6 τηq περιβdλλoν και να αντληoει απ6
αυτ6 6,τι ηταν απαραiτητο για την επιβiωoη

Kαι τη oταθερ6τητd τηζ. o oικιoμ69, 6ντα9
ιδρυμ6νoq oε 6να υδdτινο περιβd,λλoν, {πρεπε
να ξηoει με 6λα τα θετικd και τlt δυoκoλiεg πoυ
<γεwοtioε>> η iδια η θ6oη [...]

H <<Γ{ιdoυοτα>>

στηQ(ζεται
2στηγ αταtτη σα5

Σαζ παQα}.ιαλorjμε
γα μεQιμνηoετε

για τηγ ταy,iroxτo(ηoη

τηζ συγδρoμηs σαζ



PoΠoYΤol (ΘoPYBoI)
KAI ΦΩNΕΣ ΠoY XAΘHKAN

ΣTH NIAOYΣTA

Παν π6ραoαν αγriριoτα τα 1ρ6νια ικεiνα τηζ πα-
λιdg αλλιcilτικηg ιπου1ηg. Yπηρxαν πoυλλoi ρ6-
πoυτot (θορ6βoι) πoυ δεν ακοliγoυντι oημηραg.
Tι να προυτουθυμηθεig:
-Tου γoυμdρι τoυ Nτiνκα τηg K6κoυq ν' αγγαρi-

ζει κατα τιζ ντγιo μιτd, τα μιodνυμα oα ξυπvη-
τηρι ταμικd.
-Tα πιτηνd,ργια στoυζ μπαξ6δι9 κι τα κoυμdoκια

τηζ τχιαζ τηg Καλι6πηζ η τηζ τχ1αζ τηζ Piναg να
oι ξυπvoιiν τα ξημηρcΙlματα: Kικιρtκoυ κικιρi-
κoυoυ!
jHταν κι oυ ρ6πoυτου9 απ'τ'd,λoυγα πoυ xλιμi-

ντριζαν κι 1τυπoιioαν τα π6ταλ& τoυg στα καστα-
νiτικα ξιiλα τηq oτριboηg ατt' τ'α1οfρι. oλα τα
oππyια εi1αν α1οriρι. Eriριoκαν τ'dλoυγα ιδρoυ-
μ6να τoυ ταyi, μι" κακoυπλιγμ6νι9 κ6oιq oτιc'γ6τιq
τoυ. Tdxα τα iδρουναν μι κoυoι6ν (αραβdνι) oι
ανιμικθg που τα καβαλiκιβαν την6yτα.
-Tιg γdτιg πoυ βατεriουνταν τoυ Δικ6μβρη μηνα

Ψηλd, oτα κιραμiντγια, 6vταq τιq κινηγoriσιν oυ

γ&τουg κι τιζ τodκουνιν απ' τoν λιμ6 κι αυτ6g
τoiριζαν 6μ δε θ6λoυουoυ φcbναζαν κι μdζoυναν
6λουν τον μα1αλ6.
-Toυν πιλικ&νoυ π6φκιανιν ταρατ6ρι τα καλoυ-

καiργια \μηλα oτoυ τζιdκι oτη φoυλιd του, 1τυ-
πιbνταg την τoι6μκα του κλd,πα κλdπα!
-Θυμνι6τι καν€ναg κι τoυ oκυλi τoυ μπdρμπα

Xριoτ6δουλου του κινηγιd,ρικoυ, πoυ or5ρλαξν
λυπητηρd γdου γdoυου! Kι oι μπdμπεq iλιγαν
τdxα δα πιθdνει καν6ναq oτον μα1αλd, τoυ oκυλi
του 6ρ1ονταν ν6ημα.
-Tην αγιλdδα που μοιiγκριξν oτ'α1οtiρι 6ντα9

ηταν να γινηoει μουoκd,ρι η τη γiδα που γινoti-
σιν.
JHταν κι τα πoυντiκια oτα παλιd τα oπiτyι'α,

oτoυ νταβdνι πoυ κινηγιotiνταν φκιd,νoυνταg ιπ-
πoυδουμiΤq πηλαλcbνταg κι ρi1voυνταζ κι oυλiγα
φoυκαλtντγtα στoυ νουντd απ' τιc, φυρdδιg τoυ
νταβανιοri. Kι 6μα τα κινηγofoιν καμνιd γdτα
τ6τι ηταν που oυ ρ6πoυτoυq δυνdμουνιν, 6ταν τα
τodκoυνιν φc(lναζαν βiκ - βικ- βiκι.
-Ακor1γουνταν κι oι καλιακοfδιq καμνιd φου-

ρα. πoυ 6φκιαναν φουλιfg oτιg μoriτλεζ κρα-κρα
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τoυ |{iκoυ Σπιiρτoη
-κρα.
-Kι d,μα βρoυντo6oιν, iλιγαν τd,1α ου θι69 τρoυ-

κουλνd,ει κι βα6νια στουν oυραν6, πoυ τα ιτοiμα-
ξν για τουν τρriγoυ.
-Kι η τρoυπdρα η βρουxη βρoυντorioιν oτιq λα-

μαρiνιg τoυ αλιακoli, ρd,γκα ρofγκα, ρdγκα ροf-
γκα' κι oι oυμπιθιρθq οι αoτριx6g x6ρηβαν τρου-
γιoriρoυ απ' τoυ oπητι ooriρ- ootiρ, π6φoυνταg
κd,τoυ. Λiγα oπiτια εi1αν oυλofκια.
-Kι τα πoυτdμνια κι τ'αγcbγια τ' ανoιμa στoυζ

δρ6μουq κt τα σoυκ6κια πoυ πιρνοtioαν απ'τoυg
απ6πατoυ9 oι 6λα τα oπiτια, 6ταν απουλνιoliνταv
τoυ νιρ6 κι €ρ1ουνταν μποr5ρα ακotiγουνταν στην
ηoυ1iα τηq νfμα.
-Στην ηoυ1iα τηg νliμαq ακor5γουνταν κι ου

oκ6ρoυ9, τoυ oαρd,κι του ξυλοφdγoυ τoυ σκoυ-
λiκι, να τρυπdει τα παλιd τα oανiντγια τηg μου-
odντραg Kι τoυ ντoυλαπιο6: κρoυτζ, κρoυτζ συ-
ν61εια.
-Kι τ' dλoυγα oτ' α1οιiρι ανηoυ1orioαν απoδ

καμιd 'φρdζ απ' τoυ νταλd,κι (dνθρακα) πoυ τα
τρoυγιoυρνoι1oιν. Td1α 6να9 ειδικ6q τo 'βλε-
πιν τα μιodνυ1τα, τoυ πυρoυβουλοιioιν μι τoυν
τoιουφτf (δiκανo), κι αυτ6 6πιφτιv oα τζι6ρι ηoαν
πη1τ6 αiμα.
-H βρfoη μι τoυ oι6πι π6τρι1ιν αoταμd,τητα στη

αυλη εi1ιν μνιd. oταθηρη μ6νιμη μoυoικη. Tα κα-
λoυκαiργια ηταν κι τoυ ψυγεioυ τoυ oπιτιoti για
πιπ6νια, καρπoriζια, λoυγηoιμα λα1ανικd κι φα-
γιd πoυ oκιπdζουντναν μι μνιd τdψα.
-Στα 1τηματα πoυ ηταν κουντd, oτην Αρdπιτoα

6ταν μαζcbνoυνταν τα φαoοfλια κι oυ ταΤφdg (oι-
κoγ6νεια),κoιμofνταν τιg βραδι69 ικεi, 6κoυγαν
τα μιodνυμα να τραγoυδοriν κι να 1oυρ6βoυν oι
ανιμικ6q. Για να oκια1τοtiν κι να φriγουν ηθιλιν
να πειζ:Αλαg ζυγιdζου ! Αλαq ζυγιdζoυ !

-'oταν φυootioιν παλαβ6q καρατζι6ββα9, τ6τιq
oφriριζιν απ' τιc, φυρ&διg, μυπotiοιν τ' αvoιμd
τα παραθr1ρ1α κι καμιd ξικαρφoυμ6νη λαμαρiνα
στoυν αλιακ6.
-Σφfριζαν τ6τι κι oι oφυρiδεq απ' τoυ Λ6μνια

(Eρια) και τoυ Λαναρd η ιilρα 6ξι τoυ ταxrl κι ξυ-
πνo6oαν 6h .η Nι6oυοτα κι τα πιρixουρα. T6τι



αχιρνοιiσιν κι η μoυσικη .ηg γκαλ6τζαq (τo6κα-
ρου) oτουg δρ6μoυ9 μι τα καλνταρoriμνια. Tdν-
γκα τoriνγκα πηγηναν oι γκαλ€τζιg απ'τιq αρ-
γdτριεg κι τoυζ αργdτιg μι τα ξυλ6νια παπoιiτoια.
Kουριτodκια απoti δcbδικα η διακατρiα 1ρουνιΙlν
πηγηναν oτ' αργoυoτd'oια, απ' τιc,6ξι τoυ ταβ
ioιαμι τιg 6ξι τoυ βρdδυ. T6τι δεv υπηρxι oυκτd_
oυρoυ.
-Tην cbρα εκεiνην κινofoαν για τον μπαξ6 κι οι

αγρ6τι9 μι τ'dλoυγα τoυg. Bρoυντofoαν πoυλf
τα πfταχα oτα καλνταρo6μνια 6λη9 τηg Nιd,oυ-
σταζ πoυ ξυπvofoιν, oυ Kαραβλ61ουg για τoυ
Γαλατoι6νoυ, oι Λιμπινιdδoι κι oι oiδoι για την
Καραiδα, οι MπαμπατoαToι απori μ6oα απ'του
oουκ6κι για τη Mπλdνα, oιNτoυντoriμιδιq για τoυ
Bdντoυ, oι Καμπιταiοι για τoυ Mπαxοfτoι, κι o1

αραμπ&διg oτιg π6τρι9 απ'τoυ δρ6μoυ βρoυντοri-
oαν πλει6τιρου (περιoo6τερo). oυ Mπατζικ6q, μι
τoυ μoυν6κι, ου Mπατdκηg μι τα ντγι6 τα διπλd
τα κdρα κι dλλoυ καραγoυγd,διg τραβoriσαν για
του Σταθμ6 να φoυρτcboουν μπdλιg μπαμπdκι κι
μαλλt για τ' αργoυoτd,oια, ντ6γκια αλεr1ρι κι εiδη
μπακαλικηg κι τ6τ1ια.
-oι κυνηγoi παχι 6φυβγαν απ' τιg μαriρεg τιq

1αρα6g μι τα oκυλιd, πoυ γ6βγκιζαν διμ6να μι
αλυooiδιg απ' τoυ κoυτodκι τoυ σαμαργιori. Kι
αυτινoi δε λαβdτιζαν (θoρυβoιioαν) ουλiγου. Σαν
ηταν κι τooυκαλουμηναζ ακοr5γoυνταν τ1g νriμιq
κι τα τραγoriντγια απ'τoυg ρακoυπαπdραδιg πoυ
6φυβγαν αΙτ' τα καζdνια κιφdτoι κι μιθιoμ6voι:

ι< Αραμπd'g καλ69 αραμπατζηq yκαβ6q
Φιβyατι κoυριτod"κια να βρει ου τρoυyoq>
oυ1τιil κι απ&νου καζdνια εi1ιν oυ μα1αλdg μαq

(Bαoιλ. Koυoταντiνoυ) : Tου Mπου1cbρη, τoυ Δει-
ν6πουλoυ, τoυ Bαoiλη του Πdντoυ, τoυ Nταλα-
μdρα, τoυ Nτγιαμαντdκoυ κι τρiα των Mπαμπα-
τoαiων Ndκη, Mηνd και Γιdwη Mπαμπdτoη.
-Kι oυ Xρηoτουg oυ Zdλιoυg oαν πιρνoliσιν μt-

θιoμ6νoυq κι 6ψιλνιν oαν παπ&q oι κηδεiα, εβγη-
καν 6λιq oι γυναiκιg oτα παραθr5ργια, καλoυκαiρι
μιτd του γι6μα.
-Ακoriγoυνταν απ6 καμνιd φoρ6 κι ου Kιilταg

τηq Aν6τα9 oυ καμπotiρηζ πoυ τραγoυδoιioιν:
<Tα πιντyια τηζ yειτoυνιαg ooυ με πειραζoυνε
Παλι μεθυoμ6νοq ηρθεq με φcοναζoυνε>
Nα" ζnoουν oι δμορφιg φωνd.ζειg!!
-Kατd τιg ντγι6μισι τρε1ζ μιoιμιργιdτικα 6ταν

ηori1αζει oυ δρ6μoυq 6φκιανιν καγκ6λια μιoθι-
oμ6νου9 ου Kουντoυθcδδoυρηq ου τoαγκ&ρηq.
Toυν ξ6φυβγιν κι καμνιd βρoυντιρη αποιi καμνι-
6φραζ κι φcΙlναζιν: ωχωχωχ, ωχω γωγ, ωγωyωy.
Kι oι κανταδ6ροι τηg oιδηρdq παρ6αq τραγoυ-

δοr1oαν τα μιodνυμα στoυζ δρ6μoυ9:
<Φεyyαρι μoυ oλδλαμπρo πoυ παζ να βαoιλ6-

ψειζ
Και μ'αφηoεg το δυoτυyη Kαι παζ αλλoδ να φ6-

ξειζ>
oι ερωτoyτυπημtνoι τραyουδoδoαν στιζ καλ{g

τoυζ
((ω παραθυρo κλειoμtνo Cb παρdθυρο κλει-

oτδ''.>
Δε γυρνoliν oυπiooυ εκεiνα τα ωραiα 1ρ6νια τηg

ρoμαντικηg επο1ηg.
-Kι oι πλαν6διoι τ6τι9 δεν 6φκιαναν κι αυτoi λiγη

λdβα (θ6ρυβo)' oυ Koυoτoriλαζ μι τoυζ μπαoμd-
διq φoυρτoυμ6νog oι ειδικ69 θηκιg οανιδ6νιq που
κρθμoυνταν oτoυ oαμdρι απ'τoυ γoυμd,ρι, χτυ-
ποr5oιν 6λoυ 6να του κoυδoυν6κι τoυ. Πουλοrioιν
τoιλ6δι9, κoυβαρioτριq κι dλλα.
Αβδ6λιg, φιbναζιν oυ αβδιλd,g. Για τα πουνiτ-

για!
Mπακoriργια για γdνουμα, iλιγιν oυ γανoυμα-

τηq.
Tα καλd τoυ Mπαρμπαγιdwη dκoυγιq να λ6ει

ου κουτo69 μι τoυ καν6oτρι του ποri1ιν 1ειρor5λι
για να του κουβαvdει.
Κoυλoriργια κουλor5ργια φρ6oικα! ! Πoυλofoιν

ου Γι&wηg ου Tζ6πoυ9 μι τoυν νταβλd στoυ κι-
φdλι.
Γ6αλα γλυκ6οοο: Πουλο6oαν oι κι1αγι6διζ πoυ

τ6βραζαν oι τραν6 καζdνι κι τoυ πoυλor5oαν ζι-
oτ6. Φιbναζαν κι γdλα ξυν6oοoο μιτd τoυ γι6μα,
πoυλoιioαν π6λι οι iδιoι οι ντγι6 γκαβdνιg xου-
ματ6νι9, διμ6νι9 μι oκινιd, αzτ' τα 1ερo6λια μι τα
μιτρiντγια κι την κουτ&λα την ειδικη για γιαοriρτι
κριμαoμwα απ6 κει. Πoυλor5oαν κι ματινiτoα κι
τα μικρd, τα πιντγια μικρd καλαμdκια διμ6να μι
κoυρφουν6του.
Παπλoυματ&g: 'Ιλιγιν αυτ6 μη τoυ τραν6 του

oταβ6 τoυ ξtλου στoυν cbμoυ κ1 τoυ oτοr5μπου
oτου 16ρι για ν' ανoiγει και ν' αφραταiνει τo μπα-
μπ6κι.
Kι oυ Παoβdντηg μι τoυ τραν6 τoυ κονταρ6ξυ-

λoυ μυπcilνταζ τoυ oτα μdρμαρα iλιγιν την ιbρα
τoυ βρdδυ, πριν κτιστεf τoυ oυρoυλ6γι τηg Nιd-
oυσταζ: Κoιμηθητι ηoυ1α τιilρα, εiνι 6vτικα τoυ
βρdδυ.
Aκoυνιoτηq τρoυx6g iλιγιν oυ τoιγκαν6γιoυ-

φτoυζ πρι6vια ακονiζoυμε!
oυμπριλdg φων6ζει κι ου Mποtiσιαg πoυ δι6ρο-

θουνιν oυμπρθλιg.
-Ακο6γουνταν oι μriλοι κι τα μπατdνια πoυ δοf_

λιβαν κι τ6ooι dλλoι πoλλοi θ6ρυβοι και φων69
πoυ δεν θα ξαvακoυoτοr5ν πoτi πtα.
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EΠ IΣΤoΛEΣ EΠ l ToYPKoKPΑT|AΣ
ΠPoΣ THN oΘΩMAN|KH ΚrBEPNHΣH

ΤYΠoΣ KΑl oYΣlA
Γριiφει o Mαγι6ληg Bαλοαμjδηs

H επιoτoλοyραφ{α oτα δoτερα oθcυμανικα yρδνια ακoλουθoι5oε 6ναν τδπο πoυ oτα oημερινα

θα ooκαριζε καθε ελε{lθερo ανθρcυπo 'Εχοr υπ6ψη μoυ δυo επιoτoλ69. H μια oταλθηκε απδ τoυg

κατolκoυq τηg'Εδεooαζ και η αλλη απδ τουg κατofκoυζ τηζ Nαoυoαg' Ε[ναι yραμμ6νεE oτα Ελληνικα. oι
πρooφωνηoειζ και oι τυπ0π0ιημ6νε9 επαινετικ6E και ευxετηριεq εκφραoειg αποδ[δονται με τoυρκικ69

λ6ξειq και φραoειq. Σημερα δ[δεται yια πρcbτη φoρα oτη δημοoιoτητα τo κε[μενο τηg επιoτoληg τcον

]ι[αουoα[ων οικoyενειαρycbν τoυ {τουq Ι852 πρog την Tbυρκικη Κυβ6ρνηoη. H πoλη πoυ αναyεννηθηκε

απo τιq oταμεgτηE μετατoν yαλαoμo του Ι822' τριανταyρ6νια μετατην επαναoταoη και καταoτρoφη

τηζ, παραπα[ει, ξαναyυρ[ζει π[oω oτo μηδiν με τoυζ λιyooτoδg κατοfκουq τηζ να βρfoκoνται εκ νiου oε

διωyμδ.

To 6γγραφo - επιoτoξ τηq Ndoυoαg (fψιoτηg ιoτoρικηg αξiαg) απευθ6νεται oε υψηλ6βαθμo

Kυβερνητικ6 πρ6oωπo και κdνει wτ6πωoη 6τι οι λ6ξειζ τηζ πρoσφcilνηoηg ακολουθoriν γραμμη απιi

δεξιd προg τα αριστερ&, πρoφανιΙlq oε μiμηoη τηξ τoυρκικηg γραφηg. To 6γγραφο φ€ρει ημερoμηνiα
23 Noεμβρiου 1852' Σoυλτdνoq ηταν τ6τε ο Aβδοriλ Mετζiτ (1839 - 1861). Σε Yπoυργ6, Θα λ6γαμε,

τηq κυβι1ρνηoηq απευθfνεται η επιoτοξ απ6 τoυg δοfλoυq Nαουoαiουq πoυ oκλαβικιilq προoκυνοliν
και καταφιλoriν δoυλικιilq τoυg ενδ6ξουq π6δα9 τoυ κα1 εti1oνται και παρακαλo6ν να 6xει πoλυxρ6νιo

βiο και 6φθoνα τα αγαθd.

Πριν μιo6 περiπου αιcbνα απ6 την noρonαi,. επιoτολη, γρdφτηκε 6γγραφο - επιoτολη προq

τoν Bεζfρ εφ6ντη απ6 τουq Eδεooαioυq πρoκρiτoυ g,27 τoν αριθμ6, oι oπoioι oφραγiζoυν τo 6γγραφo

o καθ6ναq με τη βo6λα τoυ. Tο fγγραφο αυτ6 τηg'Eδεooαg περιλαμβdνεταl στo βιβλiο του Γιιbργου

Φ. Poυμελιcbτη <o νfoq Eλληνιoμ6g oτην'Eδεοοα (Boδενd,)> με την παρατηρηoη 6τι <μ61ρι oημερα

δεν 6xει αξιoπoιηθεi κατ&λ\λα, αλλd αντiθετα μετd την πρcΙlτη παρoυoiαoη του, τo \973, π€ραoε

απαρατηρητo>. Ιδori η αρχη τoυ εγγρdφoυ, για oriγκριoη:
nΒεζυρ εφiντη
Υψηλ6τατε ιoyυρcbτατε και πολυyρoνιcbτατξ μαζ' την μεyαλuδτητα oου oκλαβικcbq πρooκυνoδμεν, και
τα iγνη ταlν ποδcbν σoυ καταφιλoδμεν, και τoν Παναyαθον Θε6ν καθεκαoτην παρακαλoδμεν να σoι

yαρioη ημtραζ και yρ6νουg και υyεlαν ευδαιμoνικην με τo καθε yαiρλ[ μουρατι (ευτυy[α) σoυ και δ6ξαν

oου, αμην>.

To 6γγραφo φ6ρει ημερoμηνiα 10 Noεμβρioυ τoυ 18Ο4. Σoυλτdνoq ηταν τ6τε ο Σελiμ o Γ' (1789

1 807).

Αφηνουμε τα τυπικd και πd,με orry ouori. Tα 6oα διεκτραγωδofνται στην επιστολη των

Nαoυoαiων και τα οπoiα βλ6πουν τo φωζ τηq δημοoι6τητα9 για πρcΙlτη φoρα, πρoκαλοfν α\εινη -
oικτρd εντfπωoη για την κατd,oταoη 6νδειαq oτην oποiα oδηγοriνταν οι κd,τoικoι τηg Ndoυoαζ με τιζ
αντιφατικ6q απoφdοειq τηg Kυβ6ρνησηζ μ6oα oτα τρι&ντα 1ρ6νια μετ& τον 1αλαoμ6. Tην επιoτοffi

με την oπoiα ξ1τεiται 6λεo9 απ6 την Kυβ6ρνηoη υπογρdφoυν 6λoι οι αρxηγoi των oικoγενειιilν τηq
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Ndουoαq, που αριθμo6ν τoυg 134.

Mακ&ρι να εi1α την δυνατ6τητα να την oτεiλω στoν σημεριν6 Yπουργ6 Eξωτερικcbν τηq Tουρκiαq να

μoρφcboει lrvcbμη για τo π6oο oι'Eλληνεg περνotioαν καλd με τουg Tοriρκoυq.

Ιδοri η επιoτολη:
Noυo[ρ Εφbντη μηq

Βελιyιoυνιd'μ[ ΙJ
Δεβλετλιoδ[2]

ιναετλιoδ[jJ
Υψ η λ6τ ατ ε' μ εy αλo π ρ επ [στ ατ ε, και πο λυyρ oν ε μ6ν ε

oκλαβικcbg

πρooκυνoδμεν, τα [γνη των ενδδξcον υμδν πoδδν δουλικδq καταφlλοδντεζ' και παρακαλοδντεg
τoν δψιoτον δια το yακoπαi' Δεβλ6τι[4] Tηg, cboτε να yαρlζει πρog Αυτην ζωην πoλυyρ6νιον και
πανευφρooυνoν μεθ'ooων εφ[εται αyαθcbν. Αμiu, αμην, αμην!
Θαρρoδντεζ ειζ την κηρυττoμ6νην πρoζ τoυg 6ooι πρooτρtyoυoιν ακραν ευoπλαγν[αν Kαι πoλλην
κηδεμoν[αν κατα τo δ[καιον, ευρloκοντεg oyλiyωρoν την θεραπε[αν τηq λδπηq των' επ[ τοδτω

προoπlπταlμεν και οι δoδλoι TηE μικρo[ τε και μεyαλoι Nαoυoα[οι Toδρκoι τε και Pωμα[oι, καμνoντεg
ιφαντ[[5J με τo δουλικ6ν ειg το δψoq Tηg, 6τι πρo επτα περ[που yρδνων αφoδ εφdνη ειg την ycbραν μαζ
κραταια επιταyη νακαταyραφcboι τα κτηματατoυ τoπoυ μαq εφκαρ [6] ταραφοντdν, ευθδq επρooπ6σαμεν
ειζ τo μερχαμ6τ[7J τoυ Κραταιoτατoυ Βαoιλtωg μαg αποδε[ξαντεg πcbg 6yει τo δ[καιον με τα ανα yε[ραg

ημcllν Βαoιλικα oεν6τια[8J και ελαβoμεν την ποθoυμiνην ευoπλαγν[αν, με τo να 6κρινε δ[καιον η
πρooκυνητη Κραται6τηq πρcllτoν να δε[ξη τo καθημεριν6ν μερxαμ6τ ειg τoν φεκ[ρ φωκαρdν[9J, και
6πειτα με δ[καιoν λ6yoν να μην αναιρtoει δoα με απ6φαoιν Βαoιλικην εyαριoεν απ6 φιλανθρωπ[αν του

ο μερxοδμηζ[]0J Tζεν6τ Mεκιαν πατηρ τoυ, και μαg tκαμε παλιν d"φη[ΙΙJ η φιλεδoπναγνoq Κραταιδτηq,
Kαι μαζ αφηoε να 6yωμεν τα κτηματα μαg δια μtλι μοδλκt[ Ι 2J μαq κατα τo δ[καιoν, καθrbq ητον φετεκτ6

μπερi[ Ι 3J Kαι ... ... ..., πα[ρνoντεg ταπια απ6 τον Mαλ μουδ[ριν [ Ι 4J δια τα πωλoδμενα ycυραφια καθcbq

ητoν 6κπαλαι με τo να μαζ εδδθη πρoζ περισσoτ!ραν ηoυyfαν και αoφαλειαν τoυ φαlκαρα κοντ(ι ειζ τα

πρoτυτερινα oεν6τια' και αλλoν ν6oν πρooκυνητον μεριτoδπ ιoαμi[ Ι 5] ειζ ταζ λαμπραg ημ6ραq Tηg επ[

τoδτoυ να τα 6yωμεν ωζ ητoν καθημαq δια μtλι μoδλκι μαζ Kαι oδτωq, υπερδoξαoαντεζ τoν θεδν δια τo

μtyα μερyαμoδτι πρog τoυζ ταπεινoδg δoδλoυζ τηζ, εχαιρ6μεθα ακραν ηoυyfαν υπ6 την πρooκυνητην
oκιαν του Κραταιoτατoυ Βαoιλ6ωq μαg.'Υoτερον παλιν μετ'oλfyον μη yνcορfζoντεg πδθεν επηyαoε τoδτo,

εiδoμεν παρα παoαν ελπ[δα πρooκυνητην επιταyην, αφoδ xαρfζονταg δλα τα αλλα κτηματα δια μiλι
μoδλκι μαζ, να καταyραφεl μ6νoν το εραζ[ τηg xcbραq μαg εφκαρ ταραφονταν, και ελυπηθημεν καιρ[ωq,
yνωρΙζoντεg καλcbg oτι με τoδτo ερημcbνεται η δυoτυyηζ χ(bρα μαq' ωoαν oποδ oηκcbνει την υπδληψιν
δλην τοlν κατoiκcον, δι6τι ο καζαq[Ι6J μαg ε[ναι ειg τ6πoν πoλλα oαρπικoν[Ι7J και 6yομεν οπoooδν

μικραν υπδληψιν απ6 ταyειτονικα μtρη, εμπιoτευoμενoι ειζ ταζ πρoζ αλληλουq μαq δοooληψ[αg. M6νον
δι6τι 6yoμεν τα κτηματα μαg δια μtλι μ6λκι μαζ, Kαι 6νεκα τoδτoυ ενιoxυδμενοι μετα πoλληE ελπfδοg
απ6 την αμετρον ευoπλαγνiαν τoυ Κραταιoτατου Βαoιλ6cυg μαζ, και των μεyαλoπρεπcbν Αφενταδων
πρooπlπτωμεν μετα πoλλcbν δακρδων τοδρκoι τε και ρωμα[oι ειζ τo μtyα tλεoq τηζ πρoσKυνητηζ
Κραταιδτητog, oτ6λνoντε9 επIτηδεE και τoυζ επιδ6τα9 oκλαβoυg Σαg yωριανoilζ μαζ με ''' τoυ Κραταιoδ

φιρμανfoυ και αλλα Βαoιλικα oεν6τια πρog παραoτασιν τoυ δικαioυ, και ηoυy[αν τηg ycbραζ μαζ και

μ'δλα ταδτα ενcb διατρlβoυσιν τ6ooν καιρδν, και βλ6πoντεζ την δυoτυyη χcbρα μαζ να κινδυνεδει να
ερημcυθε[, απορoδντεq με λδπην μαg ψυyικην πωq ταyα δεν εφανη αyρι τηg oημερoν η πρoσKυνητη και
πoθουμ6νη ειq ημαg κραταια ευoπλα1ν[α ειζ τoν φωκαραν' yνcορ[ζoντεg καλδg την φιλαyαθoν διαθεoιν
τoυ Κραταιοτατου εΙζ τoυζ ταπεινoδg υπηκ6oυq τoυ, και βιαζδμενoι απδ την πoλυκαιρινην διατριβην,
και την αν6κφραoτον δυoτυy[αν τηg yδραg μαg παλιν τoλμrbμεν και παραΙcαλοδμεν με θερμα δακρυα
Αλαy ετζην[Ι 8J να δε[ξητε παλιν τo φυoικ6ν Σαq μερyαμiτ να μαg yiνη αφη να {yωμεν 6λα τα κτηματα
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τηζ χcbραζ μαζ δια μ6λι μoδλκι καθcbq ητoν και rcαθ'ημαg, δεlγνoνταq το πρtπoν ναζαρι[]9J ειζ τσ'

βαoιλικα ανd' pfραq μαE oενhια, δι6τι αλλαiωq με θλiψιν μαq μεyαλην παραmαiνoμεν 6τι y[νετα"ι

τo μ6yιoτον κακ6ν ειζ την ycbραν μαζ, και ερημcbνεται δλη, και oδτal, καμνoντεg ντoυαν[20J δru το
περ[βλεπτoν κρdτog τoυ Κραταιoτατoυ Βαoιλ6ωζ μαζ, θ6λoμεν Q7 υπδ την πρoσKDνητην oκιdν τηg Αυτοδ
Κραταιδτητoζ με την πρ6πoυoαν ανεoιν και ηoυyiαν των ταπεινδν ραyιαδων τηg. Thδτα δoυλικcbq. Th

δε 6τη τηg Αυτoδ Υψηλ6τητoq ε[ηoαν παρα θεoδ 6τι πλε[oτα και πανευτυyη. Αμ4ν.

Tη 2 3 Noεμβρioυ ] 85 2 εν Nαoδoη Δoδλoι ταπεινoi και yαηρ ντoατζ[δεq[2 ΙJ και παντoτεινol Nαoυoαioι
ελ ιoλιd"μ βε ραyια[22J.

μoδyμπεριq[23J βoδλα)
yιdνoq (βo6λα)

olμoυg (βo6λα)

δημητριq (βoδλα)

μoδyμπεριg (βoδλα)

πηπα (βoδλ@ @

Ιcoνσταντινoζ ^ αρyυρη νιKoλαζ χριστoυ
φlλιπαg διμιτρiου
Κoν mαντlν o g Κανδυ λ[δη g

Γρηy6ριoq Γ Παπα Κ.-
xρ ι m 6 δ oυ λo g yατ ζη π ετ ρ i δ η q

αyyελακηg μαρ ''.
τd'oιE ζαφiρη
yιανoq κoυmαντiνoυ
oτfρyιοq yιdνoυ
κoυmαντηg φ... παπα δι
δημoυq τΦτΦ
δημητρηoq αναmαofου
θαναoιg διμιτρioυ
απom6ληE π6τρoυ

κ6oταq αποoτδλου
yιανoq ΠλιατQoδκαq
θoυμαE yκρ6ζιoυ

Αντalνηq διμιτρ{oυ
κomαwiνoE yεωρy[oυ

ιcυdνoυq yεoρyioυ

δημητριoq κoνmαντlνoυ
yη6ρyη yριoτoδοδλoυ
yηdνoυ .....'..
νικ6λαoE θεoδooloυ

φ[λιπαq μανδλη
Γεcbρyιog Xρυooycboq
yεcbρyιog Δημητρioυ
αντcbνηg Γεωρyfoυ

ζαφiρηq yεclρy[oυ
yριααφιE κ6τζη

κoνmαντ[νoE Θεoλoyη
Δημητριoq Γ παoιoδλη
Thoιcbναq μανδλη
Χ"θεoδ6oιq ιωdνoυ
yιανoE βαyy6λη
yιdνηg Αναoταo[oυ
yιcbρyιq X" παρηoηg
λdπαE π[πα

μiτΦq αναmd'oη
yηcbρyηq παναyιcbτη

μd,ρκoq κ6mα
κδρoq αyyελd'κη
αναoταoιog τζiτQ
Πbτρoq Χ" oεφερτζηq
διμIτριE yρimoυ
διμ[τριE yιανoυ
Δημητριοq Δ. Ιωdνoυ
διμiτριq yιωρy[oυ
θεoλ6yιE yιdνoυ

ζαφlριq Κomαντiνoυ
ζαφiριq yoυρyουλιdτog
yεcbρyιg κcbνoτα
δημητριE ιωdνoυ
ζαφηρηE ντiνη

φiλιππαE ρfζoυ
νoδoηE ιoυιdνoυ
Κrboταg αρyδρη
αντδνηg κ6λιoυ (29)
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Ιζoν στ αντιν o ζ μ αρΚo ρ ιτζ
Γεcllρyιog Ιωdννoυ
yεδρyιog Διαμαντηg
κooταντ[νoq νικoλαου
Κωνoτ. N. oικoνoμ[δηg
Γκ[καq Πανoδoι
αδαμoυ νικ6λα
yρηy6ρη λακη
yεcιρyακηg πbτκoυ

Θεoyαριq ζ6yα

χατζη N. Παμαληq
Πoβανηq yιανyκου
θoμαq ιωανoυ
Nικολαοq Α. Στoyιdννog
oτ6ρyιog Qoη
κooταντfνοq yεoρy[oυ

μιναq διμιτρ[ου
νικoλαog αναoταofου
διμ{τριog ιωανoυ
παναyι6τιq ντ[νη

yιανηg διμητρ[ου

μανδλιg μfνoυ
yιανουg κooταντfνoυ
π6τρoq yρ6ζoυ

διμ[τριg yιδρyι
yρηy6ριοq Ιωαννoυ
κoν oτ αντ [ν o E ν ικo λd'o υ

yιδρyιq μανδλη
διμητρηq yρloτoυ
θ ε o δ ο oι o q Κcο oταντ [ν ου

θεoδ6oηg διμιτρloυ
ΙΙbτρog Καloταντ[νου (3 2)

ζ ηoυανoυ
κoσταζ αντoναKηζ
Αλ6ξανδρoq Xρυoαφη
πηπαg yιορy[oυ
yιδρyηq yιανoυ
κooταg yιορyloυ

xρηoτoυq Κονoταντ[νου
yρ[oτoυ X" N6λλη
oτδyιoυ -c 

yρηoτoυ
ταoιg yεωρyακη

ζαφiρηq δημoυ

ταoιg δημητρι
δημητριE π6τρoυ

τQμoυ κcboτα

αyyελακηq κδoτα
yι6τιg τραyιoυ
κ6oταg τρdιyιoυ

ταoηg διμητρη
Κωνoταντfνοq θδμιoυ

Κωνoταντ[νοg Π6i'oυ

θεοδooηg ζαφiρη
Ιοlαννηq Π6τρου
λακηq θεοδoolου
yιανoq αναoταoι
yιcilρyηg δlμoυ
διμ{τριq νlκoυ
διμ[τριg κδνoτα
Κcboταq διμιτρloυ
Ιωανηq Κcbμνηq

κooταντ[νoq τd'oη

yεoρyακηq καoηκτζηg
ιωανηq αρyiρη
τζι6τζιοg Παπα νηκoυ (33)

Σriνoλo οικoγενειιilν στη N6ουoα το 1852: ιz+ 1siι+zg+3l+32+33).
Στo βιβλfο μου <<ΨHΦΙΔEΣ)) 3τ τ6μoq oελ. 135 δημοoιεriεται o κατdλογoζ των οικoγενειcilν

πoυ αμνηστεr5θηκαν. Αριθμotνται 198 οικoγ6νειε9. Δεν επ6oτρεΨαν oτη Ndoυoα 6λε9, 6πω9 εi'1α

παρατηρηoει στo φ' 9207120-4-\007 τηζ εφημερfδαg <ΛAoΣ> τηζ B6ρoιαq' Aλλιιbg η αριθμητικη

πoρεiα των oικoγενειcbν θα tπpεπενα εiναι ανοδικη. Kαταλ6γουg πλ6ον των Nαουoαiων 61oυμε 5,

τoυq εξηg:

1. iατdλoγog αμνηoτευθθvτων (βλ. M. Bαλoαμfδη ΨΗΦΙΔEΣ τ. 3"s oελ.135).

2. Kατdλoγοq τoυ 1852 (αυτ69 πoυ δημooιεliεται oτo παρ6ν)

3. Kατdλογog τoυ 1892 (βλ.Eμμ.Στ. Bαλoαμiδη: N&oυoα 1892-1906 oελ. 355)
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4. Kατdλoγog τoυ 1902 (βλ. Eμμ. Στ. Bαλoαμiδη: Nd,oυoα 1'892-1'906 oελ. 355)
5. Kατdλογog τoυ 19Ο3 (βλ. Eμμ. Στ' Bαλoαμiδη: Nd,oυoα Ι892-1,906 oελ. 355)

ΠAPATι{ΡΗΣEΙΣ:
Το 183Ο απoδ6θηκαν oι περιoυσiεg oε 6oου9 Nαoυoαiουg επωφεξθηκαν απ6 ην αψηoτiα.
Τo 1845 δημε6τηκαν εκ ν6oυ oι περιoυσiεg των Nαoυoαiων αιiμφωνα με ην παραπaνω

επιoτοξ, απoδ6θηκαν 6μω9 και π0λι απ6 τoν Tζεν6τ Mεκιαν,πατtpατoυ εκπροorilπoυ τoυ Σουλτdνoυ
πρoζ τov oποio απευθfνεται η παραπdνω επιoτoλη.

Tο 1852 61oυμε ν6α δημευoη. Aποoτ6λλεται επιτροπη με τo παλι6 φιρμ0νι και d,λλα oεv6τια
πρog την Yvη}η Π6λjη για την απoκατdoταση τoυ δικαioυ και ηg ησυχιαζ oη 1rilρα (Ndoυoα).
Στιq23 Noεμβρioυ (9βρioυ:Nοεμβρfoυ) 1852, επειδη παρατεiνεται η διατριβη τηg εππρoτηζ χωρiζ
απoτ6λεoμα, oυντd,ooεται και υπογρdφεται και απooτ6λλεται στo Δoβλ6τι η παραπ6νω παρακλητικη
επιοτoλη απ6 τουg εκπρooιirπoυζ των δtio Κοινoτητων και 6λoυ9 τουg Xριoτιανorig οικογεvειd,ρ1εg.
ΣHMEΙΩΣEΙΣ:
Tο αξιoλoγ6τατo αυτ6 6γγραφo, κληρονομιd τηq oικογιlvειαg Σημανiκα, περηλθε oτοv Δημο
N&oυoαg. H αντιγραφη του 6γινε απ6 τoν υπoγρdφoντα, oτη Ndουoα, στιζ 12 Ιoυλioυ 2010. To

κεiμεvo απoδfδεται μονoτoνικd,, εvιb διατηpεi,rαι η λοιπη oρθογραφiα τoυ αρ1ικoιi κειμ6νου, 6πωq

και των oνoμ&των πoυ δημοoιε6oνται.

Γλωooιiρι

[1] Αρμ6διo9 επf των Eλληνων

[2] Tου κρdτoυg

[3] Πεφωτιoμ6νo9 απ6 Θεo6

[4] Δικαι6τατo κρdτοg

[5] Aναφoρ6

[6]Δημ6oια ιδιoκτηoiα
[7] Eυoπλαpiα
[8] Tiτλoι ιδιοκτηofαql

[9] Αξιoλιiπητοg
10] Mακαρiτηg
l1] Xdρη
1 2] Bαoιλικη παρα1ιbρηoη
l3] Eλεtiθερα απ6 κατdκτηoη
14] Διευθυντηg του Γεv. Λoγιoτηρiου τoυ Kρ&τουq

[15] 
'Eγγραφη βεβαiωoη περi τoυ νομικd ιo11lοντοg

[ 1 6] Διοικητικη περιφ6ρεια

[17] Σκληρ69, dγoνoq

[18] o Θε69 να διiloει

[19] Η δ6oυoα προoοxη

|20lΕυγh
|21lΕυγtτεg πρoκoπηg

|22lΥπt1κooι
|23l Aνττττρ6oωπog

L7



Mlα otKoγεVεlακη lσToρΙα

N&oυoα, Aπρi\g τoυ 1822.

H π6\ πoυ κd,ποτε ευημερor1σε, κεtτεται oε

ερεiπια.. ' Παντο6 1αλ6oματα... Που και πoυ

fνα κoμμ&τι τoi1oυ oτ6κεται ακ6μα, για να θυ-

μiζει το oπiτι πoυ υπηρ1ε πρtν στoν τ6πo εκεiνo'

Eδcb κι εκεi καπvoi ανεβαiνουν απ6 τα απoκαTδια'

Πληρηg καταστρoφη. Σε κd,ποιεg αλdνεq oτoιβ&-

ζονται μερικ69 μλι&δεq αι1μdλωτοι. Aνακατω-

μενoι 0ντρεg, γυναiκεq, γ6ρoι, παιδιd, 6λoι βριil-

μικoι, νηoτικoi, βαoανιoμ6νoι, πoλλοi δαρμwoι

η τραυματιoμ6νoι, θρηνo6ν για την τυμ τoυg'

Ξ6ρουν τ1 τουq περιμ6νει: &γριοg θ&νατoq"' Kαι

για τoυζ πto τυχερolig, τα oκλαβoπαζαρα τηg Σα-

λονiκηq...

Αν6μεoα στoυζ αι1μd,λωτoυq, τρiα μικρ& παι-

διd, αδ6λφια: o Γ6\9, o Kωτoιoriληq κι η Λεvi-
τoα. Η οικογ6νειd τoυq; Δεν ξ6ρουμε, ioωg μαζi
τουg, ioωg δw υπdρ1oυν πια. Πoλλ69 λεπτo-

μ6ρειεq μαq εiναι dγvωoτεg στην ιστoρiα αυτη'

Αλλ& δεν 61ει oημαoiα αυτ6. Tα τρiα παιδι& γλι-
τιilνουν και 6ταν o Στρατ&ρμg του Πoλυχρoνε-

μwου Σoυλτdνoυ, ο Eμπo6 Λoυμπoδτ, διατdζει

την oφαγη 6λων των αρoενικrilν απ6 δεκαπ6ντε

μ6xρι εξηνταπ6ντε 1ρονcΙlν. o Γ6ληq εiναι μ6λι9
oκτιb 1ρoνιbν, και τα dλλα δr5o εκεi κoντd' M6-

νoυν ζωντανoi για να δoυν με τα παιδικd τουg

μ6τια την &γρια σφαγη εκατοντ6δων αντρων,

6πω9 τιg πρoηγoriμενεg μ6ρεq 6βλεπαν τα φρι-
κτd μαρτ6ρια d,λλων d,τυ1ων αι1μαλωτων πoυ oι

Toriρκοι oτρατιcilτεg βαodνιoαν και oκ6τωoαν με
αφ&νταoτουg, φoβερo69 τρ6πουq για να διαoκε-

δdoουν την οργη τoυq. ξ! και να μιλοtioαν τα

πλατ&νια τoυ Kιοoκιof '..

Λiγεq μfρεg αργ6τερα, τετρακ6oιoι περiπoυ

αι1μdλωτoι o6ρνoνται στην Σαλoνiκη και που-

λιοtiνται δofλoι oτo παζd,ρι. Aνd,μεo& τoυζ κι o
Γ6ληq. M6νο που αυτ6q εiναι απ6 τoυq τυ1εροrig'

Tον αγορdζει 6να9 oπλα1vικ6q 1ριoτιαν6q απ6

18

τoυ Kι6οτα Kοιiλη

την Σερβiα, 6πoυ και τoν πηρε μαζi τoυ.

Tα επ6μενα 1ρ6νια ο Γ6\q μεγαλrbνει oτο

oπiτι τoυ αφεντικοti του, που τoν 6λεγαν Xρioτη'

Eκεiνoq, βλ6πoντdq τον να γtνεται 6να καλ6 και
ωραio παλικ&ρι, τiμιo κι εργατικ6, τον αγ0πηoε

oαν παιδi του. Kι 6ταν μεγd,λωσαν ο Γ6\q κι
κ6ρη του η Λ6γκου τουg π&ντρεψε.

Λiγo μετ& ο καλ69 εκεiνog &νθρωπog π6θανε

και τo ζευγdρι αποφdoιoε να αφηoει την Σερβiα
κα1να 6λθει να ξ1oει oτη N6ουοα. Ειxαν μ&θει
6τι o ooυλτ&νοq 6δωοε αμνηoτiα, 6τι η N6oυoα

ειyε ξαναγτιoτεi και πoλλοi Nαουoαiοι εi1αν ξα_

ναβρεi τα oπiτια τoυg. Δεν ηταν 6πω9 παλιd, τα

προν6μια δεν υπηρ1αν πια και ζorioαν και Tοr5ρ-

κικεζ oικoγεvειεq εκεi τιbρα, αλλd η νooταλγiα

δεν dφηνε τoν Γ6\ να νoιιiloει ευτυ1ιoμ6νoζ μα-

κριd απ6 την πατρiδα του...

-Tα 'μαθιq μαρη Ιφτιμδ; Φcbναξε απ6 τo παρα-

θυρο την yειτoνιooα η Ανθ[α.

-T', μoρi; Aπdντηoε εκεiνη πρoβ&λλoνταg στo

παρdθυρo.

-Γδριoιν μαρη oυ yιoζ τoυ Κoυλτoιακη, oυ Γ6-
ληq ντε!

-Ποιoζ;

-oυ Γδληq μαρη, τoυ Κoυλτoιd"κη, πoυ καθoιl-

νταν παλια στoυν ΑlΓιcbρyη' δεν θυμιboι; Αμα πoυ

να τoυν θυμαoι ιo[, yαζιψα ντιπ! Κι αυτδq, 6πoυq

εoδ' ηταν μικρο πιδ[ oτουν yαλαoμ6. oυ αντραq

oου δα ξ6ρι καλδτιρα, θαρρcΙl ηταν κι καμπδooυ

oδι. Ttλoυq παντουν, yδριoιν απoυ λ6q, κι iφιριν κι

την yυναlκατoυ μαζ[. Mια ψηλη, oμουρφη, Λiyκου

τη λεν θαρρcb, μι κατι ωρα[α' μακρια μαλλιd', μα
τι! Σι λεν, foια μι τη μ6oη τηq φτανει η κoυτo[δα'

Σλαβαινα, αμd" δικια μαg, Xριoτιανη!

Κdπωq 6τoι θα διαδ6θηκε η dφιξη του ζεfγoυq
Koλτodκη oτην Nd,ουoα. Γιατi πρ6κειται για την

ιοτορiα τoυ Γρηγ6ρη Kολτodκη και τηζ γυναiκαg



τoυ Eλ6νηg, τηq νdναg τηg Σλdβαιναg 6πω9 την
6λεγαν οι παλιoi στιζ oικoγενειακ69 μαg ιoτορi-
εζ.

o Γ6ληq, λoιπ6ν, αναγvωρioτηκε απ6 τουq
oυγγεvεig και πηρε την oικoγενειακη περιουoiα,
6πω9 ηταν καταγραμμενη oτο ιερoδικεiο τηq B6-

ρoιαg. Φαiνεται ηταν τo πρωτo απ6 τα αδ6λφια
πoυ κατ6ρθωoε να γυρioει στην πατρiδα. Και
d,ρμoε o αγcbναq τηζ ζωηζ για τo ζευγdρι. o γd-
μot τoυζ ευλoγηΘηκε με π6vτε παιδια: την Eυ-
θυμiα, τον Xριoτ6δoυλo, την Θεoφανιil, την Eυ-

γενiα και τον Πτoλεμαio. Tα παιδιd, μεγd,λωοαν
κα1 παντρεfτηκαν, κι 6καναν δικd τoυg παιδιd, κι
εγγ6νια, πoχχα απ6 τα οποiα 6παιξαν οπoυδαio

ρ6λο oτην ζωη τηg Ndoυoαg. Πριν μιληoουμε γι
αυτotig, 6μωt, αg δoιiμε μερικd γεγoν6τα, πολf
αργ6τερα.

Tο 189Ο περiπoυ 6φταoαv oτην Ndoυoα κd-
πoιοι Σ€ρβoι πoυ dρμoαν αμ6oω9 να ψd,1voυν

για την <Λbyκoυ ooυ yκoλ6μα κ6oι>, δηλαδη για
την <Eλ6νη με τα μακριd μαλλι&>. Toυg πηγαν
oτο oπiτι τoυ Koλτoιd,κη' 6πoυ αποδεiμηκε 6τι
πρ6κειται για συγγενεig τηg Λ6γκω9 Xρioτη. Xα-
ρ69 και πανηγriρια! 'Eμειναν oτη Nd,oυoα, φιλo-
ξενοriμενoι φυoικ&, μα μtα εβδoμdδα. Mdλιoτα,
δcilριoαν μια ολ6κλ11ρη χρυση λiρα oτην εγγoνη
τηq Σλdβαtναg πoυ ει1ε παpει τo 6νoμd τηζ, την
Eλ6νη, κ6ρη τηq Eυθυμiαq Κoλτodκη και του Φi-
χιππαAρνη!

Στο βιβλio <Ndoυoα, |892-L906>> τoυ κ. M.
Bαλoαμfδη, oυναντo6με τoν Γρηγ6ρη Koλτo&κη
να μετ61ει ενεργd oτα κοινd,, oυμμετ61oνταζ στα
διoικητικd 6ργανα τηg π6ληg, παρd, την περαoμ6-
νη ηλικiα του, μι11ρι το 1895 oπ6τε παραιτεiται
λ6γω διαφωνiαg και 6γ'ι" yιατi ηταν τ6τε oγδ6ντα
ετιilν! Δεν βρioκoυμε τoν Γρηγ6ριo Kολτodκη
στιζ καταγραφ6g τoυ \902 και 1903. Πρoφανrbq
ο γηραι69 Nαουoαiοg 6oβηoε εκεi, oτο γliριoμα
περiπoυ τoυ αιcbνα. Στα κoιν6 oυμμετ6χει την
iδια επο1η καt o γιoζ τoυ Xριoτ6δoυλoq, πoυ εi1ε

ηδη παντρευτεi και απογρdφεταl ωg ξε1ωριoτη
oικoγ6vεια. Kαι απ6 τo Ι902 στην απoγραφη εμ-

φανiζεται αρχηγ6ζ oικoγενεiαζ και o dλλog γιoq,
o Πτoλεμαiog.

Αq δo6με τrilρα κ&ποιουg απ6 τoυg απoγ6νου9

τoυ ζε6γoυ9.

H EυΘυμiα, η πρωτ6τoκη, παντρεriτηκε τoν
Φiχιππα τον Αρνη (oτιg oικoγενειακ69 ιoτoρiεg

ηταν o ν6νη9 ο Πiπαq και η νανα η Π[πινα) και
γfwηoαν την Eλ6νη (που αναφ6ραμε π1o πdνω με
την λiρα), η oποiα παντρε6τηκε τov Γιιbργη τον
Kοr1λη. Yπηρξαν oι γoνεig τoυ Σταιiρoυ Koliλη
πoυ στα xρ6νια \938-t943 1ρημ6τιoε Δημαρ1og
Nαο6oηg, τoυ Λdζoυ που υπηρξε Πρ6εδρo9 του
E.K.N. oτη δεκαετiα του 1950, του Kc[loτα του
αερoπ6ρου πoυ oκoτιilθηκε πdνω απ6 την Kορυ-
τod, oτoν π6λεμο τoυ 40 και o Δημog Nαo6oηg
6δωoε τo 6νομd τoυ στην οδ6 Kων. Γ. Kor5λη,
τoυ Nικηφ6ρoυ με την μεγd\ δρdoη oτην Φι-
λαρμoνικη και τoν EoΣ, πρcbτoυ 1ιονoδρ6μoυ.

Eκτ6q απ6 την Eλ6vη τo ζευγd,ρι Αρνη γ6wη-
σε την Kατiγκω, που πηρε τον Δημητρη τoν Λiτη
και των oπoiων εγγονη εiναι η Aφρoδiτη Λiτη,
απ6 τoυq oημαντικ6τερoυζ γ}'"υπτεc, τηζ σημερι-
νηg Eλλdδαζ, τoν Δημητρη καt τoν Γρηγ6ρη πoυ
6φυγαν oτην Αμερικη και τoν Nικ6λα τoν για-
τp6.

o δευτερ6τoκoζ Xριoτ6δoυλοg παντρειiτηκε
την Mπoυτoιιb (Eυδοξiα) τoυ Περδικ&ρη. Mε
τουg γdμουζ των παιδιιilν τoυζ συμπεθ6ρεψαν

με μερικ69 απ6 τι"c, μεγαλriτερεg oικογ6νειε9 τηg
N6oυoαg, 6πωq ξγελdκη, Πλατooιiκα, Πε1λι
βdνoυ, Γκor5τα κ.d,.

H Θεoφανcδ παντρεfτηκε δυo φoρ6g: πρωτα
τoν Ιωdwη Λαπαβiτοα με τoν οποiο γι1wηoαν
την Aφροδiτη. 'Eπειτα τον Δημητρη Tρ6μπακα
και γ6wηoαν, μεταξιi dλλων και τoν μεγ&λο ευ-
εργ6τη τηg π6λ;119 Γρηγ6ρη Tρ6μπακα και τoυζ
αδελφοrig τoυ πoυ εi1αν το ξενoδο1εio - εoτιατ6-

ριo <'oλυμπoE - Nαoυoα)), απ6 τα καλfτερα τηζ
Θεooαλoνiκηζ στtζ μ6ρε9 του.

Η Eυγενiα παντρεriτηκε τον Παπα-Γιιilργη Kα-
ραγιαw6πουλο με την πλoιioια δρdoη oτoν Mα-
κεδoνικ6 αγrilνα για την oποfα o Δημoq N6ουoαg
6δωoε τo 6νoμ& τoυ σ'ενα δρ6μο τηg π6λη9.

T6λοq o Πτoλεμαfoq παντρειiτηκε την Aικατε-

ρiνη Xατξ1γρηγoριdδου. Απ6γoνοi τoυg εiναι oι
Kολτodκηδεζ πoυ για τ6oα 1ρ6vια oυμμετ61ουν
στην εμπορικη ζωη τηg π6ληq. Tα oν6ματα Γρη-

γ6ριo9 και Πτoλεμαiog εvαλλdoooνται αδι6κoπα
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στην oικoγθνεια ωq oημερα.. '

Kαι τcbρα, αg γυρiooυμε στα δυo αδ6λφια τoυ
Γ6λη.

o Kωνoταντiνοg Kολτodκηg παντρε6τηκε την
Αικατερiνη Γκουντor1\. H oικογ6νειa τηq ειγε
πdει oτην Aiγυπτο 6πoυ και δραoτηριοπoιηθη-
κε. Γ6wηoαν δυ6 αγ6ρια, τov Γεcllργto και τoν
Αντc[lνιo. Πρ6κειται για δυ6 λαμπρd τ€κvα τηg
Νdoυoαg.

o Γειbργιog K. Kολτοdκηg γεwηθηκε oτη Nd-
oυσα τo 1853. Σποriδαoε φιλoλογiα oτην Αθη-
να και oυν61ιoε τιg oπoυδ6ζ τoυ στη Γερμανiα.
Eνcb βριoκ6ταν ακ6μη εκεζ πληροφορεiται 6τι
το Παvεπιoτημιo AθηνιΙlν πρoκηρυξε διαγωνι-
oμ6 με Θtμα <την καθ''oμηρoν μυθoλoyiαν και
λατρε[αν τoυ θε[oυy και αποφd,olσε vα πaρει ψt-
ρog. To 1875 λoιπ6ν κ6ρδιoε τoν Z'Poδoκαν6-
κειo διαγωνιoμ6 με τo 6ργο τoυ <oμηρικη Θε-
oλoy{α>, ενcil ηδη εργαζ6ταν ωq Διευθυντηg των
τ6τε ιδρυθ6ντων Ζαρtφεiων Διδαoκαλεiων oτην
Φιλιπποriπoλη.

Στο βιβλio αυτ6 ο oυγγραφ6α9 αναλfει την
θρηoκεfα των Eλξνων 6πω9 αυτη εμφανiζεται
oτα 6ργα Ιλιd"δα κατ oδδooεια τo'D oμηρoυ. Ανα-
φ6ρει και oυγκρiνει 6λεq τιg θε6τητεζ πoυ μνη-
μονεfoνται oτα δr1o 6πη, με τιg o1ετικ69 για κdθε
μια πληρoφορiεq, και o1ολιd,ξε'ι" ττc, oμoι6τητε9
και διαφoρ€g τoυg.'Eτoι, μ6oα απ6 την θεολογι-
κη αυτη μελ6τη καταξγει oτo oυμπ6ραoμα 6τι
τα δ6ο 6πη γρdφτηκαν απ6 τoν iδιo ποιητη, και
μdλιoτα η Ιλιdδα πρoηγεiται 1ρονικd, τηg oδr5o-
σειαζ. Tο βιβλiο εκδ6θηκε τo |876 με δαπdνη τoυ
<φιλoγενorig και φιλομo6oου> Γεωργioυ Ζαρiφη
oτηv Kωνoταντινoriπολη, με την υπoγραφη τoυ
<Γ. Kωνoταντινiδoυ, Mακεδ6νοq>.

Στην Φιλιππo6πoλη oυγγρdφει τo δε6τερο βι-
βλiο τoυ, την <Ιoτoρ[αν των Αθηνcbν απ6 Xριoτoδ
yεννηoεωq μ{yρι του Ι82]D τo oποio τo 1876
βραβε6εται απ6 τoν Δημo Αθηναiων. To 1878
αναλαμβdνει τα καθ(κoντα του ΔιευΘυντori τηg
Eμπορικηg Σ1οληg τηg X&λκηs μεχρL τo 1884,
oπ6τε προοκαλεiται να επ1στρ6ψει oτην Φιλιπ-
πoriπoλη. Tο 1887 εγκαθioταται μ6νιμα oτην
Αθηνα.

Toν επ6μwo xρ6νo, 1888, εκδiδεται τo βιβλfo
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τoυ <Πλdτωνog Διαλοyoι: Ευθδφρων, Απολoy[α,
Κρ[ταlν> με ox6λιd τoυ, τo oποiο και επανεκδiδε-
ται το 1894. Ακολoυθοriν oι πραγματεiεq: <Tα αi-
τια τηζ πτrboεωE τηg Βυζαντινηg αυτoκρατoρlαg>
(1891) <Mελ6τη ιoτορικη και τoπoyραφικη περi
των Αιyδg Πoταμcbν> (1895) και τo βιβ\io <Ευ-

ρcbπη και Ανατoλi> ψε τον υπ6τιτλo <<Κατακτητι-
κα[ βλtψειg και oy6δια Ευρωπαi'κcbν κρατcbν επ[
τηg Ελληνικηg Ανατoληq ιδ{ωq κατα τoν ΙH'και
ΙΘ'αιδνα επ[ τη βαoει επιoημων μαρτυριcbνΣlτου
εκδiδεται το πριbτoν τo 1898 καt σε β'6κδοoη τo
1912, oτην Aθηνα πaντα.

Παρdλληλα γiνεται'Eφορoq τηg Eθνικηg Bι
βλιοθηκηq τα dτη 1890-92, |895-97 και 1903-Ο4.
Στην oυν6xεια τo 1 906 γiνεται Eλεγκτηg τoυ Eλε-
γκτικof Συvεδρioυ ψεχ.ρLτo 1915. Aκ6μη εκδiδo-
νται τα 6ργα του <Tb καρlηλι και η φoρoλοyiα
αυτoδ περ[ τα τ6λη τoυ ΙH'αιδνοgυ, <'Εκθεoιg ταlν
πεπραyμtνων κατα τo Ι 8 3 5 /9 ] >l' oι << oλυνθιακo[ >

κα'ι" o <Γ'κατα Φιλ[ππουΣ τoυ Δημοoθ6νoυ9 κ.d.
T6λο9τo 193Ο εκδiδεται η<Επιτoμη Ιoτoρ[αqτων
Αθηνcbν> (απ' αρyηq μ6xρι των καθ'ημαq) πoν
απoτελεi περiληψη τετρdτoμηg ιοτορiαg η oπoiα
δεν εκδ6θηκε. Στo iδιo διdoτημα oυνεργdστηκε
με πoλλd επιστημoνικd, περιoδικd, και εφημερi-
δrg.

o Γειilργιοq Κωνoταντινiδηg π6θανε τo 1933
oτην Aθηνα. Δεν παντρεtiτηκε πoτf. Eiναι 6να9
απ6 τoυg λiγουg Nαoυoαiουζ πoυ αναφfρονται
oτιg εγκυκλoπαiδειεg. Aφηoε 6λ;ι1 την περιoυ-
oiα τoυ oτo Δημo τηq Ndουoαζ για την fκδooη
βιβλiων θρηoκευτικοri περιε1oμ6νoυ. o Δημοg
6μω9 τροποποiηoε την διαθηκη κα1 δι6θεoε τα
γρηματα για την αγoρd oικoπ€δoυ ανατoλικd, τoυ
Γυμναoτηρioυ με oκoπ6 την κατασκευη κoλυμ-
βητηρiου. To πoo6 6μω9 πoυ υπ"i1ρyε, oκτακ6oιε9
μλιdδεg δρα1μ6q τηc, επoγ19 περiπoυ, εξανεμi-
στηκε με τον επελθ6ντα π6λεμο και τoν πληθω-
ριoμ6 πoυ επακoλοr1Θηoε. Tο οικ6πεδο β6βαια
€μεινε και εκεi ξεκiνηoε τo κoλυμβητηριο τηg
δωρεdg K. BαTνανiδη' Σημερα εκεi μioτηκε τo
κλειoτ6 γυμναoτηριο.

o Αντrilνιoq K. Koλτodκηg γεwηθηκε oτη
Ndoυoα τo 1855. Mε τη βoηθεια τoυ αδελφoli
τoυ oπο6δασε στo Πoλυτεγvεio τηg ΑΘηναq, απ6
6που απoφοiτηoε με dριoτα. Διoρioτηκε Noμο-



μηχανικ6ζ καt υπηρ6τησε στην Eriβoια, την Αρτα
και την Πρ€βεζα. Tην Ndoυoα επιoκ6φτηκε για
λiγo τo 1914. Στoυg oυγγενεig 6λεγε να μην αλ-
λdξουν για oπoιoδηπoτε λ6γo το 6νομd τουq, φαi-
νεται 6τι εi1ε μετανιcδoει. Π6θανε στην Aθηνα τo
|92] . o"i;lτε αυτ69 παντρεfτηκε πoτi. Αφηoε και
αυτ69 6λη την περιουoiα του στoν Δημο, για την
δημιoυργiα oταδiου πoυ θα 6δινε την δυνατ6τητα
oτην νεoλαiα τηq Ndoυoαg να αθλεiται. Πρdγμα-
τι, με τα λεφτd αυτd καταoκευdoτηκε,τo γηπεδο
τηg Ndουoαζ, με κλειoτ6 γυμναoτηριo παρακα-
λcil, κ6τι oπανι6τατo την επo1η εκεiνη! o Δημοg
Nαοrioηg τov τiμηoε δiνονταg τo 6νoμd τoυ στον
οδ6 πoυ οδηγεi oτο γηπεδο και καθιερcbνoνταg
και ετηoιουg αθλητικoιig αγcΙlνεg, τα <<Κωvoτα-

ντινiδεια>, απ6 τo 1953.

oι δfo αδελφoi 0λλαξαν τo επiθετ6 τoυg απ6
Koλτodκηg oε Κωνoταντινiδηq 6ταν ν6oι oπoti-
δαζαν oτην Αθηvα, για να αποφriγoυν την συ-

νωνυμiα με τoυζ αδελφorig Λοrjκα και Διαμαι,τη
Κoλτodκη, περιιilνυ μoυ g κλ6φτε g αλ6γων, dπ* ω -

στo σε ποια περtoΥ1, για τουg οποiουg τ6τε γι-
ν6ταν πoh5g ντ6ρo9. Ακ6μη, να αναφ6ρoυμε 6τι
o Δημoq Nαo6oηg τ6λεoε oτην μνημη των δfο
αδελφrilν τριετ{'c, μνημ6oυνο oτον να6 τoυ Αγiου
Γεωργiου Kυψ6\g την 613l|936 oτο οποiο πα-

ραβρ6θηκαν o τ6τε Δημαρ1οq Φιλcbταq K6κκινοq
και oυγγεvεig.

Tθλoq, η αδελφη τoυ Γρηγ6ρη ΚολτodκI, I
Eλ6νη, παντρεriτηκε με τον Mπiλλα' Αυτoi δεν
6καναν παιδιd, κα1 στo τ6λο9 τηζ ζωηζ τηq η Eλ6-
νη γερoκoμηθηκε απ6 τηv ανιψιd, τηg EυθυμrΙl
Αρνη, oτην oπoiα και 6φηoε τo πλorioιo νoικo-
κυρι6 τηg.

Aυτη εiναι η ιoτορiα μιαg oικογfνειαg παλιcilν
Nαoυoαtων, 6πωq διαoιbθηκε στιζ oικογενειακ69
εξιoτορηoειg και η δρdoη τoυq στoν 19'και 20
αιcδνα.

ΚAΠIΤAΛlΣΜoΣ
h λlΑKΕΔOΝlA (ΑTΑ τΗΝ vπEPl- oΘΩλ1AΝ'η' niρ,οoi
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H AΛHΘEIA ΓIA THN TPAΓ|KH TYXH

ToY AΠoΣToΛoY ΓIANNAKoBITH KAI TΩN ΠAIΔ|ΩN ToY ΠoY

KATAΣYKoΦANTHΘHKAN

Απ6 μαΘητρtα του Γυμναoiου ακ6μη, μετ6
απ6 διηγηoειζ τηζ αεiμνηoτηq μητ6ρα9 μου, ενη-

μερων6μουν απ6 βιβλiα ιoτoρiαq για τoν MΑ-
KEΔoNΙΚo AΓΩNA, αφο6 αφοροr5οε &μεoα
την oικoγ6νεια τoυ πατ6ρα μου.

Eπιβdλλεται να τιμor5με τoν καπετ&ν Αγρα και
τον Αντrilνη Miγγα γiα τη δρ6οη κα1τo 1αμ6 τoυg

για μtα ελεriθερη Mακεδoνiα, 6μωζ εiναι κατα-
κριτ6ο να καταχωνιdζoυμε την καταστροφη μιαg
οικoγ6νεια9 πoυ εi1ε τo θdρροg να απονεiμει, δια
των 1ειριbν τηg, δικαιootiνη, εξολoθρa5oνταζ το

Ζχαταν πoυ με τιq <διαπραγματεtiοειq> του οδη-

γησε στo θdνατο δrio dνδρεg πoυ αγωνiζονταν

για τα Eθνικ& Δiκαια.

O πpoπaππoζ μου Απ6oτoλog (T6ληg) Γιαwα-
κοβiτηg εi1ε τ6ooερα αγ6ρια - τo Γιritργη, Π6τρο,
Aντcilνη, Δημητρη η Tofoια - και μια παν6μoρφη
κ6ρη, τη Mαριγril, απ6 τον γdμο τoυ με την Αwα
Π6νη την oπoiα 61αoε, ερ16μwοq oε κoινωνiα

γdμoυ, για δεfτερη φoρd, με τη Φανη B6λoυ, μια

Tηq Mαρiαg Bαo. Γιαννακoβiτη

Φιλολ6γoυ

βαθι&.
Δυoτυ1ιilg, κftπoιoι oτεν6μυαλοι &ρ1ιoαν να

κατηγoρoriν την αρ1οντικη αυτη οικoγ6νεια,
6πω9 και τoΖαφεipηΛ6γγo,6τι αν και απηρτιζαν
τη oυνoδεiα του i'\ρα, αφ6θηκαν ελειiθερoι, 1ω-

ρig καν να oκεφθoriν 6τι oι Boιi\αροι ακριβc(lg

αυτ6 επιδiωκαν. Nα τoυζ καταστηooυν 6ποπτoυ9
κα1 να εξoλοθρευτoriν απ6'Eλ\νεg !

oργανιilνoνται δoλoφoνικ6g επιθ6oειζ στην
αγορd κατd τoυ Γιcbργη, δf1ονται απειλ69 και στo
oπiτι τoυq επικρατεi φ6βοq.

'Eνα βρ&δυ, εν{i) oι &νδρεg βρioκονται στην κα-
λfβα - oτo Γκiψoβo η oτo Toιφλiκι - αντιλαμ-

βdνoνται κdπoιουg με κλεφτoφdναρα μ6oα oτo
κτημα και τ6τε o Aπ6oτoλoζ με τoυζ γιoυg τoυ,

ερπ6μενoι, κατoρθιbνoυν να διαφriγoυν, αφηνo-
νταq πioω τoν μικρ6τερo που 6μω9 τουq ακoλoυ-
θεi κλαiγονταq.

Mετd εvεργor5ν με την ακ6λoυθη oυλλoγιoτι-
κη: Αφοri θεωρoιiνται <Bοriλγαρoι>>, μ6νo oτη

υπι1ρoμ γυναiκα πoυ λ6τρεψε τα παιδια

μιαζ και ηταν d,τεκvη, και λατρεfτηκε.

o Γιcbργηg παντρειiεται την Aφρoδiτη

- για ηθικ6 λ6γο δεν αναφ6ρω τo επrb-

νυμ6 τηq - και o παππoilg μου Π6τρο9
τη Mαρiα Mπdτoαλα - πoυ κατοικo6oε
οτην οδ6 Αryioυ Θεoφdνoυg - μετd την
επdνoδ6 του απ6 την Αμερικη, τ6oo
καξ, που μερικοi την απoκαλo6oαν
< Φiα>. Kριτηριo τηq επιλoγηg του τα

μαl5ρα τηq μαλλιd (!) που τoυ θfμιζαν
μια Mεξικ6να πoυ αγdπηoε κι 6πωq 6λε-

γε, θvα πρωi ξiπvησε καt δεν τη βρηκε
δiπλα τoυ, γεγoν6g που τoν πληγωoε

22

Πdτρog Aπooτ. Γιανναxoβ(ηg - Mαρiα Aγτ. Mπι1,τοαλα



Bουλγαρiα θα διαoωθοfν, 6μωq μ6λι9 φθd,νoυν,

φυλακiζονται, εκβιαζ6μενoι πωq θα ελευθερω-
θοr5ν, εd,ν πoλιτoγραφηθοr5ν Bοfλγαρoι! Η εθνι
κη oυvεiδηση των δικcbν μoυ εξανioταται και τo

μ6νo 6νoμα που δηλιilνoυν εiναι : <Παιδιd, τoυ

Αποoτ6λoυ>. oι oυνθηκεq κρdτηoηg παν&θλιεg,
o εξoλοθρεμ69 τoυq β6βαιοq και τ6τε oυνεwooti-
ντα1 με κdπoιoν να τουζ φ6ρει ψωμi με μα1αiρι
μι1οα και γκιζ&πι. o παππorig μoυ Π6τροq κ6βει
τα oiδερα, δραπετεriει, διαo1iζει την Aυoτρiα,

μπαiνει oτη Γερμανiα, ξαναoυλλαμβdνεται και
oτ6λνεται oτην Eλλ6δα. Kατηγoρεiται ωg κατd,-

σκoπoζ και εξορiζεται στα Σφακιd,.

Στη N0oυoα η οικογ6νεια λιμoκτoνεi. T6ooε-

ριg απρoστdτευτεg γυναiκεg, δfο αγoρdκια - o

πατt'pαq μου Bαoiληζ και τo αδερφdκι τoυ ο Απo-
oτ6λη9 - 6να μικρ6 κoριτod,κι, κ6ρη του Γιcilργη,
πoυ τo παiρνει η μητ6ρα τoυ και φεliγουν κρυφd
oτην Aμερικη' H γιαγι6 μoυ και η κoυνιdδα τηg η
Mαριγc[l πηγαiνουν oτη Mαρiνα - Toαρμoρiνοβo

- και κoπανiζoυν oτ&1υα για να διατραφοr5ν, αδυ-

νατcΙlνταq να φρoντioουν τα πολλd κτηματd, τoυq.

Aποφαoiζoυν να παντρευτεi η
αδελφη τoυ 7[αππot1 μου oτoν
K6τω Κoπαν6 ( Xαρiεooα) με
6να αγαθ6 ftνθρωπο, τo Γιcbργη
Δραγουμ&νο, cboτε να λιγooτ6-

ψoυν τα oτ6ματα, γεγoν69 πoυ
εξαγρiωνε τo παππoti μου πoυ
δεν ηθελε, απ6 ψωρoπερηφd-
νεια, να oυγγενεriει με <1ωριd,-

τεg>, αγvοιbνταζ πωζ η 1ωριατιd
xαρακτηρiζει συμπεριφoρfg και
6xι καταγωγθq.

oταν εξθτιoε την πoινη o

παππo"ilg, γriριoε απ6 την Kρη.η
με μαr5ρo κεφαλoμ&νδηλo, τα
δε παιδιd, τηg Παναγιdq' oτην
πεpιoγ1 εκεiνη κατoικofoαν

- τoν ακολoυθorioαν ωq αξιo-
περiεργo, μεταξf αυτcbν και τα
δrio αγορ&κια του που αγvοof-
σαν, πωζ εiναι o πατ6ρα9 τουq!

H γιαγιd, μoυ τoν δ6xθηκε ωg

oωτηρα, με δ6κρυα oτα μdτια,
γιατi πdντα τη φρ6ντιζε καi τη
oεβ6ταν.

Δυoτυxιbg o πpoπαππoζ μoυ με τα d,λλα τρiα
παιδι& π6θαναν oτη Bουλγαρiα (Σ6φια). o Γι-
rbργηg ηλθε κρυφd oτη Nd,ουoα για να πd,ρει τη

oriζυγo και τo κοριτo&κι του, 6μω9 δεν τη βρηκε
και μετd ξαναπαντρε6τηκε μια Mπιτoλιdνα, απο-
κτιilνταq 6να γιo που διι1πρεΨε ωζ γιατρ6q.

Αυτ& εi1α να γρdΨω για μια οικογ6νεια πoυ
καταoτρ&φηκε, γιατi εi1ε ωg 6μβλημα τη φιλoπα-
τρiα και την αξιοπρfπεια.

'ooo για τoν πατ6ρα μoυ βαoανioΘηκε υπη-

ρετοfoε oτo 44o τ6γμα εθνοφρoυρd,q - πρoτο6
εκτελεoτεi ωζ γιoζ Mακεδονoμ&1ου που εγκα-
τ6λειψε την Aμερικη για να τιμωρησει, με τoν
αδελφ6 τoυ Γιcbργη, τον ηθικ6 αυτoυργ6 τηg δo-

λoφoνiαq του T6λη ξαπηνori, αξιωματικοri τoυ

oτρατori με τo ψευδιΙlνυμο 7Ψραζ, και τoυ φiλoυ
του Αντιilvη Miγγα.

Y.Ι] Mε τo δημοoiευμα αυτ6 εκπξρcΙlνω την
υπ6o1εoη που 6δωoα oτο oεβαoτ6 θεiο μoυ
Γιαwακοβiτη Π. Σωτηρη πoυ εξ6πvευoε oτιq 14-

|-20\1', ακριβcbg την ημερoμηνiα πoυ δoλοφονη-
θηκε o πατ6ρα9 μου απ6 αρνηoιπ&τριδεq.

Η oιxoγ6νεια Πι1τρου xαι Mαρ(αg Γιανναxoβfτη _ Απooτ6λου στo γιiμo τηg

x6ρηg τoυg Eυαγγελiαg.
Διαxρ(νoνται απ6 αριοτεριi πρog δεξιd:
Kαθrj μενo ι : Γoιiτoιog, Kαραο(μog, Δη μrjτρ ιog Γιανναxoβ (τη s (γ ιoE).
'Oρθιoι: Σωτrjριog Γιανναxoβ(τηζ (γιoζ), Ιωιiννηg Bερο{ληg, Bαοιλιxιj
Γιανναxoβiτη, τo γ6νοg Δημητρ(oυ Bερofλη (γiφη) με τη γρι1φoυσα στηγ

αγxαλιd,, Γει6ργιo9 (γι,oζ), Θωμι1g (γι,os), Αναoτιioιog Mπιiτoαλαg (πρι6τo9

εξι1δελφog), Aπ6οτoλοg (γιog) με τo αγoριlxι τoυ Π6τρo, ξγελιxf (νfφη),

τo γι1νog Kωγ/γoυ T6μτoη, Σoυλτι1,γα (u{φη), τo γ6νog Δημητρ(oυ Tα(ρη,

Δημrjτριog Mπd,τιlαλαg (αδελφ6g τηg γιαγιι1g). Παρανυφdxι η μιxρrj Φανι],

xιiρη τoυ νογof xαι θε(oυ μου Απ6oτoλoυ, παντρεμ6νη oτην'Eδεοοα με το

Xρrjοτo Λι1ππα.
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oIKoNoMlKH KPIΣH
H EΛΛAΔA ΠElPAMAToZΩo τoY olKoNoMlKoY Φ!ΛEΛEYΘEPIΣMoY

KAl ToY XPHMAT!ΣTH PlAKoY KEΦAΛAIoY

του Δημητρη EυΘ. Bλιixoυ
Eπiτιμου Δικηγ6ρoυ

Tθωq Δημιiρxoυ Nftoυoαg, τ6ω9 Περιφερειιiρ1η

Xcορ[g περioκεψιν, χωρ[ζ λδπην, yωρig αιδrΙl

μεyαλα κ'αψηλα τριyδρω μου iκτιoαν τε[yη.

Και καθoμαι και απελπlζoμαι τcbρα εδcb.

Αλλo δεν oκ6πτομαι: τoν νoυν μoυ τρcbyει αυτη η
τδχη,
Δι6τι πραyματα πολλα iξω να κανω ε[yoν.

Α 6ταν 6κτιζαν τα τεlyη πcbg να μην πρooiζcο.
Αλλα δεν ακoυoα πoτ6 κρδτoν κτιoτcbν i ixoν.
Ανεπαιoθητωg μ'6κλειoαν απo τoν κ6oμoν 6ξω.
K.KΑBAΦΗΣ (TEΙXΙ{)) 1 897

Φαiνεται ioωg παρdξενο, 6τι μια oμιλiα με
θ6μα oικoνομικ6 αpμζει' με τo πoiημα εν69 κατ'
εξομν λυρικori ποιητη. Στη oυν61εια τηζ oμιλi-
αg θα φανεi πωg δεν εiναι. o Λα6q μαg, o δημι-
ουργ6q αυτηg τηg πατρiδαζ και του πλofτου τΙζ,
κινδυνεr1ει να κλειoθεi <<απ6 τoν κ6oμoν 6ξω>.

Nα τoυ πdρoυν τα πaντα. Tην εργαoiα, τoν μι-
oθ6, την oriνταξη, τα δημ6oια αγαθd, τα νηoιd,
τα λιμftνια. Nα τoν αφηoουν να π6νεται, ενcb oι
dλλοι, οι λiγoι, ξ€νoι και ντ6πιoι, θα'bμglνgylql
τoν πλo6τo τηg 1cbραg τoυ"oμωq ο

Λα69 μαg δεν θα μπορεi να ισχυρι-
oθεi 6τι <δεν dκoυoα πoτi' κρ6τον
κτιoτcΙlν η ηχoνr. Γιατi oι <κρ6τoι>
Kαι oι <ηχoι> βροντοriν γfρω μαg
και 6μ μ6νον oτην Eλλ&δα. Απ6 τo
1990 και tioτερα, αλλd ιδiωg το τε-
λευταiο 6το9 μαg κατακλliζoυν απ6
παντoti. Ιδiωq oτη xcbρα μαg'

Πριν προ1ωρηoω oτo θ6μα μου
θεωριil oκ6πιμo να κdνω μια εν-
voιoλoγικη διευκρiνιoη και δια-

1ωριoμ6, μεταξf <πoλιτικoti φιλε-
λευθεριoμοri> και <oικoνομικoti
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φιλελευθεριoμοri> και εν oυντo μiα <νεoφιλελευ-
θεριoμori>. o πολιτικ69 φιλελευθεριoμ69 εiναι
<τ6κvo> τoυ διαφωτιομοri κα1 τoυ oυνακ6λoυ-
θoυ ανθρωπιoμoti, πoυ ωζ κriρια πατρiδα τουq
61oυν την Γαλλiα τoυ 18ou αιcbνα και τoν κιiκλο
των εγκυκλοπαιδιoτcilν φιλoo6φων {Bολταiροq,
Nτιντερ6, Pουocil *λrr.}. Eiναι τo κiνημα που
απελευθ6ρωσε τoν dνθρωπo απo τιc, δειoιδαι-

μονiεq, την θρηoκoληψiα, την μoιρoλατρiα, πoυ
6φερε τoν dνθρωπo στo πρoσκηνιo, κ6ντρα oτην

φεoυδαρ1iα, πoυ ξαvd,φερε την δημοκρατiα oτo
πρooκηνιo τηq ιoτορiαq και ηταν το λiκvo των
αoτικcilν επαναoτd,oεων τoυ 18ou και 19o'αιιbνα'
Eiναι oυνεπcbζ η φftτνη τηq πρo6δoυ τηg ανθρω-
π6τητα9. o oικoνoμικ6q Φιλελευθεριoμ69 οτηρi
ζεται oτιq θεωρiεq του Ανταμ Σμιθ, που αν6πτυξε
oτo βιβλio τoυ <o πλoriτοq των Εθνcδν>, βρioκε-
ται 6μω9 oτον αντiποδα του Πολιτικο6. Mε το
πρ6oμμα 6τι ο dνθρωπoζ γε\γι6ται ελεriθερog,

ξ6ρει να δρα oriμφωνα με τo ουμφ€ρoν τoυ, συ-



νεπd)ζ η δρdoη τoυ καθεν6q φ6ρει την oυνολικη
ευημερfα, εiναι υπε6θυνoζ για ττqπραξειc,τoυ και
τo κρdτοq δw €1ει δικαiωμα να επεμβαiνει στην
oικoνομικη ζωη, ειod,γει τo lαissez-fαire' OΧα
αυτd,, 6πωq απ6δειξε η ιoτορiα, ειodγουν τoν κα-
νιβαλιoμ6 στιζ κoινωνiεq, με θιiματα την μεγdλη
πλειoν6τητα των μελιbν τηg.

Ι.- ΣYNTOMΗ ΙΣTOPΙKH ANAΔPOMH
"Ανδρεq yαρ πδλιq και oυ τεfyη ουδt νηεg αν-

δρcbν κεναi> {oι ανθρωπoι ε[ναι το κρατog και
6yι τα τεiyη η τα καρd"βια χωρ[ζ ανθρcbπουq} Θoυ-
κυδiδηq.

H αληθεια εiναι 6τι η φιλελεriθερη οικoνoμiα,

η απαλλαγμ6νη παντελιilg απ6 την κρατικη πα-

ρ6μβαoη, δεν io1υoε πoτ6 oτην ανθρωπ6τητα.
Tοfτο για δfο κυρiωg λ6γουq: α)Γιατi η απ6λυτη
ελευθερiα τηζ o1κoνoμικηζ δρdoηg θα κατ6ληγε
oε εκατ6μβη, με θriματα τoυg αoθενfoτερoυq
οικoνoμικd, και αυτ6 ανdγκαζε τα κρdτη, ακ6μη
και τα πιο ακραiα, vα επεμβαiνoυν, με διdφoρουg
τρ6που9, στo oικoνoμικ6 γiγvεoθαι για να απαλf-
νoυν τιζ ακρ6τητεq του laissez-fair (διατιμηoειq

βαoικιbν ειδιj:ν διατρoφηg, κατcδτεροg μιoθ69,
περιοριoμ69 απoh5oεων κλπ.) β) Γιατi η απ6λυ-
τη ελευθερiα επιβdλλονταν απ6 τα ιo1υρα κρdτη
στα πιo ανio1υρα, υπo1ρειbνoντ&g τα να δf1ο-
ντατ, γωρigκαν6να περιoριoμ6, τιζ εισαγωγθq και
να μη πρoβ6λλουν προoκ6μματα στιζ εξαγωγ69
πρcbτων υλιbν η oτην εκποiηoη η την <αξιoπoiη-
ση) των πλoυτοπαραγωγικιilν πηγων τoυq.'oμωg
oι ιo1υροi κρατotioαν για τoν εαυτ6 τoυζ τo πρo-
ν6μιo να επιβdλλoυν δαoμorig oτιg ειoαγωγ69

η τιμ6g dαping oτιq εξαγωγ69 τoυg, 6ταν θεω-

ρο6oαν 6τι αυτ6 τουζ συμφ6ρει. Eξ iοου 6μω9
αληθεια εiναι 6τι oι oικoνoμικ6g ελiτ επ6βαλλαν
6να καθεoτιbq oτυγvηq εκμετdλλευoηg εργατcbν

και αγρoτrilν κατd την διdρκεια τoυ 19o' αι{bνα,

6ταν την φεουδαρfα αντικατ6oτησε o καπ1τα-
λιoμ6q. Αρκεi να διαβdoει κdποιοq λiγεg oελi-
δεg απ6 6να βιβλio του Toαρλq Nτiκενg για να
αντιληφθεi την αληθεια των ανωτ6ρω. oι πριilτοι
τριγμoi oε αυτ6 τo καθεoτcilg εμφανiζονται με τo

τ6λοq τoυ Α' Παγκοoμioυ Πολ6μoυ. oι ελiτ προ-
κειμ6νoυ να ανατρ6ψoυν τo φιλειρηνικ6 κiνημα
των oooιαλιoτικιilν και κoμμoυνιoτικcbν κoμμ&-

των, μετηλθαν διdφoρα μ6oα, μεταξri των oπoi-
ων δoλoφονiεq φιλειρηνιoτcbν ηγετcilν {π'y. Ζαν
Ζop6q oτο Παρioι}, αλλd κυρiωq υποo16oει9 για
εξανθρωπιoμ6 των oυνθηκcbν εργαoiαg, αriξηoη

μιoθιbν, 8ωρο, διανoμη γηq κ.λ.π. Mε τoν τρ6-
πο αυτ6 ουν6πτεται 6να εiδοq κoινωνικo6 oυμ-

βολαioυ, που δiνει ανdπτυξη στην oικoνoμiα και

βελτιιilνει τιq oυνθηκεg ζωηq των εργαζoμ6νων.
Σε αυτ6 β6βαια oυμβdλλει, εξ αντιδιαoτoληg, και

η iδρυoη τηg E.Σ.Σ.Δ', πoυ δρα ωg <μπαμπof-
λαg> για τιg παγκ6oμιε9 ελiτ. Αυτd 6μωq αφo-

ρor1ν τον ανεπτυγμ6νo κ6oμo, ελd,1ιoτα εγγiζoυν
τιq oλιγ6τερo ανεπτυγμ6νεq χcbρεζ και oυδ6λω9
τιq απoικiεζ πoυ αποτελοr5ν τα'Λτoυ παγκ6oμιoυ
πληθυoμοr1 και oι κd,τοικοi τουg ζoυν oε oυνθη-
κεq ειλωτεiαq.

'Eτoι πoρεriεται η παγκ6oμια oικoνομiα, 6ταν
τo 1929 ξεoπd η μεγdλη οικoνoμικη κρioη, πoυ

ξεκινd με τo κραχ του Xρηματιoτηρioυ τηq N6αq
Y6ρκηq. oι αντιδρdoειg εiναι αλυoιδωτ69 και
επεκτεiνoνται σε 6λo τoν κ6oμο. H 6φεoη ξε-
πεpνα τo 20oλ ετηoiωg, επι1ειρηoειg καταoτρ6-

φoνται, η ανεργiα φθdvει aτo 50oλ, oυooiτια
oτηνoνται στιζ ανεπτυγμ6νεq y"ωρεq {H'Π.A.,
Γερμανiα κλπ.}. To Ι932 αναλαμβdνειπρ6εδρo9
των Η.Π.Α ' o Frαnklin RooseνeΙt, oτην κορriφω-
ση τηζ παγκ6ομια9 liφεoηg και αρfζει την εφαρ-

μoγη τηζ πολιτικηg πoυ στην ιoτoρiα 6μεινε με τo
6νoμα Neι'ν Deαl' Eiναι η εφαρμoγη oτην πρ6ξη
τηq θεωρiαc, περ[ ελεyy6μενoυ πληθωριoμoδ πoν
αν6πτυξε τo |926 ο i\γλog oικονoμολ6yoq Tζoν
M6ιναρντ Κtινζ στo κλαooικ6 βιβλ[o του κΘεωρ[α
τηE Απαoy6ληoηq τoυ τ6κoυ και του γpηψατo;>.
H θεωρiα αυτη ειodγει τα εξηg: 'oταν η o1κoνο-

μiα βρioκεται σε 6φεoη, μ6ρoζ τoυ παραγωγικori
δυναμικοri oxoλdζει και υπ&ρ1ει υψηλη ανεργiα,

για την αναθ6ρμανση τηζ απαιτεiται α6ξηoη τηg

ζητηoηζ, η οποiα επιτιyγανεται με την εκτ6λεoη
ευρεiαg κλiμακαg δημ6oιων 6ργων, πoυ χρημα-
τoδοτοtiνταl με την θκδοoη πληθωριoτικοιi 1ρη-

ματoζ, δiνoυν εργαoiα στoυζ αν€ργουq, αυξd-
voυν την ζrlτηoη και ενεργoπoιοliν τo o1oλ6ζoν
παραγωγικ6 δυναμικ6. H πoλιτικη του Ρo6ζβελτ
κινηθηκε πρoq αυτην την κατε6θυνση και υπηρξε
τo θεμ6λιο τηg υπ6ρβασηζ τηζ κρiοηq.

Tην πoλιτικη αυτη ακολοriθηoαν 6λεq oι σo-

oιαλδημoκρατικfq κυβερνηoειg κυρiωg τηg Δυτ.
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Eυριilπηg, απ6 τo τ6λο9 τoυ B' Παγκooμiου
Πoλ6μου και μ6xρι τι"g αpγi'c, τηq δεκαετiαg τoυ
1990. Mε τoν τρ6πo αυτ6 αναπτri1θηκε η oικoνo-

μiα, δ6θηκαν αυξηoειg στoυζ εργαζ6μενουζ κα1

εφαρμ6oθηκε μ1α κoινωνιΦ πολιτικη (παιδεtα,
περiθαλψη, oυντdξειg, επιδ6ματα ανεργiαq, μ6-

ριμνα παιδικη και μητρ6τηταq κ.λ.π.) και ο dν-
θρωπog ηλθε oτo κ6vτρo του κ6oμoυ" Tο iδιo oε
κdπoιο βαθμ6 tπραξαν και oι κυβερνηoειq τηq N.
Aμερικηq. B6βαια ανακtiπτει το ερcbτημα, πωζ το
επ6τρεψαν αυτ6 oι παγκ6oμιε9 ελiτ. H απdντηoη
εiναι απλη. Aιτiα ηταν η απειλητικη liπαρξη τoυ
Mπλοκ του λεγ6μενoυ Υπαρκποδ Σooιαλιoμoδ
και o κiνδυνοq γενικ6τερων ανακατατ6ξεων και
ανατροπιΙlν. o κiνδυνoq πα6ει τo L990,6ταν κα-
ταρρ6ουν τα καθεoτcbτα τoυ ooβιετικoιi μπλoκ,
και μdλιoτα 1ωρig ουδεig να τα υπεραoπιoθεi.
'Eτoι οι oοoιαλδημοκρατικ69 πoλιτικfq δεν εiναι
πια αναγKαiεg. Tα oοoιαλδημoκρατικd, κ6μμα-
τα εξακoλoυθofν να 61oυν τιq παλι69 oνoμαoiεg
τουζ, πoυ 6μωq τcbρα εiναι κεvιlg περιε1oμι1νου.
Η Σοoιαλιoτικη Διεθνηq μoιdζει με περιφερ6με-
νo θiαoo καλoζωToμ6νων ηθoπoιcδν, πoυ LLε πε-

ρiooια θραoriτητα παριoτdνουν τoυζ ιδεoλ6γoυq,
ενcΙl ταυτ6χρoνα oυνωoτiζονται στα πολυτελη

ξενoδo1εiα του Nταβ6q και των dλλων πoλυτε-
λrilν Θερθτρων τηζ Eλβετiαq, oυναγελαζ6μενot με
τoυζ ισχυρorig τηg παγκ6oμιαζ τdξηζ, λαμβανο-
ντεg oδηγiεζ για την επ6λαoη του νεoφιλελευθε-

ριoμoli.
ΙΙ.- H EΠEΛΑΣ}Ι ToY NEOΦΙΛEΛEY-

ΘEPΙΣMoY
o oικονoμικ6q φιλελευθεριoμ6q η καλλiτερα

νεoφιλελευθεριoμ69 61ει ωg θεωρητικ6 υπ6βα-
θρo τιg δoξαoiεg τoυ Ανταμ Σμιθ, 6μω9 πηρε την
or5γ1ρoνη μoρφη τoυ στην oικoνoμικη Σxoiη
τoυ Πανεπιoτημiου τoυ Σικdγoυ, υπ6 την κα-
θoδηγηoη τoυ καθηγητη Miltοn Freedman. Στα

μ6oα τηq 10ετiαg τoυ 1950 η Σ1ολη 61ει ανεπτυγ-

μ6νο 6να πληρεq o16διo δρdoηg, πoυ oτo1εtiει
στην αναμ6ρφωoη τηg παγκ6oμ1α9 oικoνoμικηζ
τdξηg. Πρωταρxικη oτ61ευoη τηg Σ1oληg εiναι <

η επαναφoρd oε κατd,oταoη φυoικηq υγεiαg> τηg

παγκ6oμιαq oικονoμiαq, η oποiα διαταρ61θηκε
απ6 τιq ανθριδπινεg παρεμβdoειg, τουτ6oτιν απ6
τιg κ"υβερνητικ6q πολιτικ69 τoυ κεδνoιανιoμοιi
και τηζ oooιαλδημoκρατiαg.
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oπωg γρdφει η Kαναδη δημooιoγρ&φog Naomi
Klein, oτο βιβλio τηq <Tο Δ6γμα τoυ Σoο>, o Φρi-
ντμαν oραματiζονταν να αποδoμηoει πληρωq τιg
ανθριilπινεg κοινωviεq, να τιζ επαναφ6ρει σε κα-
τdoταoη γvηoιoυ καπιταλιoμοr5, απαλλαγμ6νoυ
απ6 κ6θε παρθμβαoη: γοlpic, κρατικ6g ρυθμioειg,
περιoρlσμοrig oτο εμπ6ριo, εργατικη νoμoθεoiα,
κoινωνικη πoλιτικη, επιδ6τηoη αν6ργων, παpoγ\
δημ6oια9 παιδεiαg και υγεiαq, δημ6oιε9 επι1ειρη-
oειg κ.λ.π. H oυνταγη ηταν απλη 6oo και απαν-
θρωπη. Ιδιωτικοπoηoειg, εκπoiηoη δημ6oια9
περιουoiαg, κατdργηoη τηζ νομοθεoiαζ γ1α την
προoταoiα τηq εργαoiαq, κατ6ργηoη κoινωνικcilν
δαπανιilν, απελευΘ6ρωση τoυ εμπoρioυ, μεiωoη
μιoθιilν, κατdργηoη τηζ κoινωνικηg αoφdλιoη g,

ελειiθερεg απoλfoειq, κατdργηoη τoυ ελ6γ1oυ
των τιμcbν. oλα αφηνoνται oτιg δυνdμεξ τηζ
αγoρdq. o Φρiντμαν και oι μαθητ69 του μαg λενε
<<oπωq αυτορυθμiζoνται τα oικοoυoτηματα και
διατηρoιiν την ισoρροπiα τoυg, 6τoι και η αγo-

ρd, αν αφεθεi στoυζ δικoιig τηg μηχανιoμoιig,
θα δημιουργηoει τον oωoτ6 αριθμ6 προT6ντων,
oτιg oωoτ69 τιμ69. Παραγ6μενα απ6 εργdτεq πoυ
θα αμεiβoνται με τoυζ σωστο69 μιoθοιiξ για να
αγoρdζoυν τα προΤ6ντα, με dλλα λ6για η αγoρd
κα1 oι ν6μoι τηq θα φ6ρoυν τoν παρ6δεισo τηζ
πλη ρου g απαo16λη oη q, απερι6ριoτη g δη μιoυργι-
κ6τητα6 και μηδενικοri πληθωριoμοri>. Περιττ6
να τoνiooυμε 6τι 6πoυ 6γινε απ6πειρα εφαρμo-

γηg αυτc[lν των πoλιτικd)ν, το απoτ6λεoμα ηταν
μαζικη ανεργiα και φτcb1εια, εξαθλiωoη μεγd,λων
μαζcbν του πληθυoμoιi, πτriloη τηζ 1ταραγωγηζ,

κατακ6ρυφη αr1ξηoη των τιμcbν, ενιil ταυτ61ρονα
oι μεγdλεg πολυεθνικ69 επ6πεoαν και καταoπd-

ραξαν τιg πλουτοπαραγωγlκtqπηyiq τηq 1ιbραq,
ενcb μια ελd1ιoτη μειoψηφiα πλor5τιζε oικειoπoι-
οriμενη την δημ6oια περιoυσiα' Mετακoμμoυνι-
oτικ69 Pωοiα, Πολωνiα, Poυμανiα, Boυλγαρiα,
αλλd και dλλοτε πλοr5oιεg χcbρεg τηg N6τιαq
Aμερικηq {Αργεντινη, Xιλη, Κoλoμβfα κλπ.}
εiναι τυπικd δεiγματα αυτιbν των πoλιτικcbν τηg

Σ1oληg του Σικd,γου. Aλλd ακ6μη και οι H.Π'Α.
υπηρξαν θr5ματα αυτιilν των πoλιτικcilν, 6πω9 θα
δεiξoυμε oτην oυv61εια.

Πoλιτικοi ηγ6τε9 τηg επ6λαoηg τoυ νεoφιλε-
λευθεριoμof εiναι η Mdργκαρετ Θdτoερ και o

P6ναλντ Ρ6Tγκαν, ενιil <εργαλεiα> το Δ.N.T., η



Παγκ6oμια Τpaπεζα, oι μεγd,λεg Tρdπεζεg, τo

Xρηματιoτηριακ6 και κερδοoκoπικ6 αγγλοoα-

ξωνικ6 κεφ&λαιo και oι παγκ6oμια9 εμβ6λειαq
Πoλυεθνικ6q εταιρiεq.

'oμωζ η εφαρμογη τ6τοιων πoλιτικcilν δεν εiναι
ε6κολη oε oυνθηκεg δημοκρατικηg oμαλ6τητα9.
Yπdρ1oυν αντιoτd,oειq και αντιδραoειq, oργανω-

μdνων oμdδων, αλλd και μεμονωμ6νων πολιτιilν.
Aντιoτ&oειg 6λων αυτιilν που βλ6πoυν να καταρ-

ρ6ει το παρ6ν τoυζ, καινα υποθηκεr5εται oτο διη-
νεκfg τo μ6λλον τουζ και το μ6λλoν των παιδιcilν
τoυg. Aντιoτdoειg των ιδεoλ6γων που βλ6πoυν
να ξεπoυλι6ται η δημ6oια περιουoiα, o δημ6oι-
og πλοιiτοq, oε 6φελοq ελαxioτων και oυνηθωq

ξενων. Aντιoτdoειg 6oων π6φτoυν oτην ανεργiα.
Aντιoτdoειζ των ν6ων πoυ τoυζ στερoriν τo δι-
καiωμα oτην μ6ρφωση' στιζ oπουδ6q, τo δικαiω-

μα σε 6vα καλλiτερο μ6λλoν'
o Mfλτον Φρiντμαν αvτιλαμβdνεται 6τι οι θεω-

ρiεg τoυ εiναι εξ αντικειμ6voυ αδr5νατoν να εφαρ-

μooΘοriν oε oυνθηκεg δη μoκρατικη g oμαλ6τηταζ.
Για τo λ6γο αυτ6, 6πω9 γρdφει η Nα6μι KλdTν
στo πρoαναφερθw βιβλio τηg, επεξεργ6ζεται με
τoυζ συνεργaτεc,τoυ τo <Δ6γμα τoυ Σοο>. Για να
καμφθoriν oι αντιδρ&σειζ των ΛαιΙlν απαιτεiται

η πρ6κληoη εv6ζ ιo1υρori οοκ. Aπαιτεiται μια
καταστρoφη, που μπορεi να εiναι 6ναq π6λεμo9,

μια oτυγvη δικτατoρiα, μια φυσικη καταoτροφη,
6ναq μεγdλoq oειoμ6q, μια μεγd,\ π\μμtiρα,
6να τooυνd,μι, μια oικονομικη καταστρoφη, μια
μεiζων οικoνoμικη κρioη, πραγματικη η εν 6λω η
εν μι1ρει, κατασκευαoμ6νη. Aυτη η καταoτροφη,
6πω9 εiναι φυoικ6, προκαλεi ιopρ6 ψυxoλογι-
κ6 ooκ, τρ6μo, φ6βο για το oημερα και τo αr5-

ριο, φ6βo για την ζωη τoυ ανθρcbπoυ. Αυτ6 6λα
προκαλοfν μια ψυμκη <παλινδρ6μηoη>, γυρi-
ζoυν τον &νθρωπo oτην κατd,oταoη εν69 παιδιori
απρooτdτευτoυ πoυ τρ6μει τoν ioκιο τoυ και θτoι
δεν 61ει κoυρd,γιο να αντισταθεi οε τiπoτα.

oι γκουρori του νεoφιλελευθεριμor1 δεν ηταν
εriκoλo να βρoυν τfτoιεg oυνθηκεg για να εφαρ-

μ6ooυν τιg θεωρiεg τoυζ στην πραξη, παρ& ταιiτα
πρooπαθο6oαν. Tο 1910 o Xιλιαν6q λα69 εκλ6γει
πρ6εδρ6 τoυ τoν oοoιαλιoτη καθηγητη Σαλβα-
τ6ρ Αλι6ντε, πoυ αpγiζε'ι" να εφαρμ6ζει την πo-
λιτικη ανdπτυξηg, κ6ντρα oτα oυμφθροντα τηg

Ι.T.T. και των μεγdλων εταιριιbν των H.Π.Α. πoυ

εκμεταλλεrioνται τα κoιτdoματα 1αλκοf τηg Χι-
ληg. Aμfoωq αρfζoυν oι πρooπ6θειε9 ανατρoπηg
τoυ. Toν Σεπτ6μβριο τoυ |973 ο Aλι6ντε ανατρ6-

πεται κα1 την εξoυoiα αναλαμβ6νει η στρατιωτι-
κη 1oriντα υπ6 τoν Αουγκoιioτo Πινoτo6τ. Eiναι
μ1α αμερtκανοκiνητη oτυγvη δικτατορiα, η οποiα
δoλοφονεi μλι&δεg πoΧiτεc,, φυλακiζει περιoo6-
τερoυζ και επιβ&λλει 6να καθεoτrbg τρ6μoυ. To
ιδειbδεg oκηνικ6 για την εφαρμογη των νεoφιλε-
λεf θερων πoλιτικrbν. Tα <παιδιd> τηq o1oληg του

Σικdγου αναλαμβdνoυν τα οικoνoμικ& π6oτα τηg

κυ βf ρνη oηq Πινoτo6τ. Aπελευθ6ρωση τιμιilν κα-
τ6ργηoη oυλλογικcbν oυμβdoεων εργαoiαζ, κoι-
νωνικιilν δαπανcilν, κατd,ργηoη δημ6oια9 υγεiαg
και σε μεγdλo βαθμ6 παιδεiαq, εκποiηoη τηζ δη-

μ6oια9 περιoυoiαg, των oρυχεiων και των κρα-
τικιirν επι1ειρηoεων. Aπoτ6λεoμα φτcil1εια πρω-
τοφανηq, ανεργiα, πληθωριoμ6g oτα riψη, αθλι6-
τητα και την iδια oτιγμη τερdoτιοq πλοriτoq oτα

16ρια τωv αμερικdνικων κoλoooων, των χoυντι-
κcilν και των οικογενειrilν τουq και μιαg ελd1ιoτηg

μειοψηφiαg. 'Hταν τo πραγματικ6 απoτ6λεoμα
τηq πολιτικηq τoυ νεοφιλελευθεριoμοri, τo οπoio
απoκαhlφθηκε μετd την πτιiloη τηg 1oliνταg oε
6λo του το μεγαλεio. M61ρι τ6τε τα δημοoιo-

γραφικ& 6ργανα τηg Γoυ6λ Στριτ, εκθεiαζαν τo

<Θαfμα τηζ Xιληφ, oτηριγμ6να oε πλαoτd, oτα_

τιoτικd oτοι1εiα.

oι πολιτικ6q αυτ6q εφαρμ6oθηκαν και oε d,λλεg

χcbρεq πoυ βρ6θηκαν υπ6 το κρd,τoq εν69 Σoκ, με
τα iδια oλ6θρια απoτελ6oματα. H Πoλωνiα του

Λε1Bαλ6οα, η Pωoiα τoυ Γ6λτoιν, η Poυμανiα,

η Bουλγαρiα, η Aργεντινη, δoκiμασαν στo πετoi
τoυg τιζ νεοφιλελεriθερεg oυνταγ69 και oδηγηθη-
καν σε oικoνομικη κατdρρευoη, ενcil οι λαoi τoυg

oε εξαθλiωση και πεiνα. Ακ6μη και οημερα. Tε-
λευταiο δεiγμα τoυ Σoκ το Ιρdκ.

H επικρd,τηoη πολιτικcilν ηγεoιcΙlν φιλικιilν
πρoζ τιζ αoriδοτεg αγορ69 oτην Bρετανiα και τιg
H.Π'A., δημιουργοfν τιq oυνΘηκεq ανdπτυξηζ
εν6g α1αλiνωτoυ και παρασιτικof καπιταλιoμoti
oε 6λα τα μηκη και πλdτη τoυ πλανητη μαζ.H
κερδοoκoπικη κiνη oη κεφαλαiων απελευθεριbνε-
ται. To χρηματιστηριακ6 κεφd,λαιo μετακινεiται
απ6 yωρα oε 1ιi:ρα με ψηφιακη ταβτητα. Kdνει
παι1viδια κερδooκoπiαq oτιq αναδυ6μενεg αγo-

ρ6q και αφoιi κερδioει τερ6oτια πood,, απαξιcbνει
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πληρωζ τιζ εγχ6ριεt εταιριεζ, ciπ6τε επελα6νoυν

o, *oλoooοt τηg Δrioηg και τιζ αγoρd'ζoυν με

ευτελη τιμηματα. Παtζoυν παιxyiδια ακ6μη και

με τo rομoμo μεγdλων 1ωρων και τ1g oδηγoriν

στην χρεωκοπiα' Η Bρετανiα και η λiρα τηc'tπε-

oε θ61iα του διd,oημου κερδοoκ6πoυΣ6ρoζ κα1

αναγκ&oθηκε να προoφriγει oτo Δ'N'T' Στα 1ρ6-

νια μετα τo 1990 ονομd,ζεται <επι;νδυoη> ακ6μη

και τo oτoiμμα για την κατd'ρρευoη μιαζ χ6ραq

η εv6g νομioματog και oυδεiq τολμ& να β6λει τ6_

λοg. τα κρd,τη δεν τoλμο6ν να βdλoυν φ6ρο oτιg

βραpπρ6θεσμεζ κινηoειg κεφαλαiων' πoυ τoν

πρoτεiνει o αμερικdνog oικoνoμoλ6γoq T6μπιν'

Aνd,μεoα oτα κερδooκοπικ& παι1viδια πoυ

επινοοliν τα N6μπελ οικoνoμiαq εiναι η αα6δoτη

πιοτωτιΦ επ6κταoη των τραπεζων, η δημιoυρ-

γiα ψευδαιoΘηοεων πλoriτoυ και oυνακ6λoυΘα

οι φo6oκε9, τE.χ. των ακινητων oτιg Η'Π'Α' που

εi1αν ωg απoτθλεoμα την κατdρρευoη τoυ τρα-

nrξ'*ori κoλoοoo6 Lehman Brothers και μετd, τιg

αλυoιδωτ69 αντιδρ6oειζ, τξν παγκ6oμια κρioη

τoυ 1998, η oποiα οδηγεi οε ιiφεoη την παγκ6-

σμια oικονoμiα, που ακ6μη μαg ταλανiζει' 'oλα

αυτ& εiναι τα απoτελ6σματα τoυ αoιiδοτoυ και

παρασιτικοιi καπιταλιομor5 τoυ Lessaiz Fair' Kαι

oε αυτ6 ρ6λo 6παιξε τo σοκ τηg||-9-2001 με την

κατ0ρρευoη των δiδυμων π6ργων τoυ διεθνo69

κ6ντρου εμπoρtoυ.

εi1ε ωg απoτ6λεoμα να μειωΘεi η ανταγωνιστι-

*ωη.o τηq ελ\νικηg οικoνoμiαζ και τελικd' να

τεθεi αυτη εκτ69 τoυ διεθνoιig καταμεριoμοιi ερ-

γαoiαq. oι μoναδικοi εξωoτρεφεig κλ&δoι τηζ oι-

*oroμiog μαq εiναι ο Toυριoμ6ζ κα1η Nαυτιλiα'

Kαι ο μrr rouρ'oμ6g αναπτr51θηκε μεv, αλλd' oε

πηλινα π6δια κα1 με πολιτικ69 τηζ (αρπαχβηζ>' η

δεναυτιλiα εi1ε αλματωδη ανdπτυξη, αλλ& με μι-

κρ6 oφ6\ για την οικονoμiα, επειδη oι κυβερνη-

σειζ μαζ δεν μπ6ρεοαν να oυμφων(ooυν με τoυg

,φonι,o.εq εvα Modus operandi, αλλ& προoδο-

κιbνταg dνoμα oφ6η, τoυg 0φηoαν αo6δοτουq'

Aυτ6 εixε ωg απoτ6λεσμα την αυρρiκvωoη τηζ oι-

κoνoμiαξ, την δραματικη μεiωoη των εξαγωγων'

την πτrboη τoυ τoυρισμo6 και την αλματιbδη αti-

ξηoη των ειoαγωγων. Tο iδιo διd'οτημα οι δεiκτεq

,ηg o,"oroμiαg 6δει1yαν μια εκπ\κτικη αriξηoη

,ou ι.ε,.π. τηq τ&ξηq τoυ 40λ"Ηταν η α6ξηoη τηg

κατανdλωoτlζ, πoυ oτηρiζoνταν oε δανεικd η oε

παραoιτικd ειooδηματα. Στην oικονoμικη κρfoη

oημαντι*6 ρ6λο 6παιξε καt η ενταξη τηq χιbραζ

μαζ στην ζωνη τoυ ευριil' Tο ευρω εiναι ταυτ6-

1ρoro ευλογiα και κατd,ρα' Δiνει οταΘερ6τητα

or,q .'μ6q, μειωνει τα επιτ6κια, διευκολ6νει το

εξωτερικ6 εμπ6ριο. Tαυτ61ρoνα oτερεi απ6 την

1jrρo ,η, ευ16ρεια doκηoηq voμιoματικηq πoλι-

τικηg, για ην πρoσαρμoγη τηq oικονομiαg oτιg

H 1cbρα μαq αυτη τη oτιγμη βρioκεται οτην

δiνη μιαq ooβαρηg οικoνoμικηg κρioηq και ταυ-

,o1ioro κρioηg 1ρfουg και κρioηq δανειoμοιi' Η

orλoμ,*η κρioη εiναι αποτ6λεoμα των πoλιτι-

κcilν πoυ ακoλor5θηoαν 6λεq οι κυβερνηoειq απ6

τo 1981 και μ61ρι oημερα και ι11ει τoν 1αρακτηρα

τηq μειωμ6νηg παραγωγικ6τηταq και τηζ θλλει-

ψηg'or.oγrνιoτικ6τητα9 Η ανdπτυξη αυτηq τηg

,rrμ6δou oτηρi1θηκε oxεδ6ν απoκλειoτικ& oτην

κατανd,λωoη και ελd'μoτα στην παραγωγη και

τιg εξαγωγ69. Παραγωγικ69 επενδrioειq δεν 6γι-

uou αη αυτη την περioδo παpαε}"αμoτεq' Γιανα

<ευημερoιiν oι αριθμoi>> η oτατιoτικη υπηρεoiα'

υπακo6ονταg και oτο φιλελεriθερo πvειiμα' ον6-

μαζε επενδfoειg και τιg βραpπρ6θεoμεq ειoρo69

κεφαλαiων για παι1viδι στo χρηματιoτηριο η για

την εξαγο ρ d, λειτου ργoυoων επι1ειρ'η oεων' 1ω ρiq

καμι& βελτiωoη τηζ παραγωγικ6τητd'q των' Aυτ6
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μεταβαλλ6μεvεζ oυνθηκεq και ιδiωq στην απoκα-

ταoταoη τηζ ανταγωνιoτικ6τηταq' Αυτ6 εi1ε ολ6-

θριεg oυν6πειεζ στoν τoυριομ6 και τιζ εξαγωγ6q'
jε κ&θε περiπτωοη η o6νδεoη μιαq αδriναμηt oι-

κoνομiαg με τo ισχυρ6τερo ν6μιομα τoυ κ6oμου'

κρr5βει κινδιiνουq' oλα αυτ& εi1αν ωg oυν6πεια

τo μεγdλo θλλειμμα του ιooζυγiου εξωτερικιbν

oυναλλαγων και ωζ αποτfλεoμα τον α1αλiνωτo

δανειoμ6 και την δραματικη αιiξηoη του δημ6-

oιoυ 1ρ6oυg.'oμωg oε 6λα αυτd' oυν6τειναν και

oι πρiιτικθq τηq Γερμανiαq η oπoiα o1εδiαoε τo

ευριΙl και τιq ευρωπαTκθg πoλιτικ6q o6μφωνα με

τα δικd, τηq oυμφ6ροντα, αλλ6 πρo1ωρηoε και σε

δραoτικ69 περικοπ6q στoυζ μιoθοfg, πρ&γμα που

αιiξηoε την ανταγωνιoτικ6τητα των προT6ντων

*o, *u,r"6λoυθα τιq εξαγωγ6ζ τηζ, που κατ&

JΤoΛ κατευθfνονται oτιq 1iυρεg τηq ευρωζωνηg'

'oπωg εiναι φυoικ6 6λα αυτd, oδηγηoαν oτην

δι6γκωoη τoυ δημ6oιoυ 1ρ6oυ9' To 6λλειμμα τoυ

,ooξυγiου των εξωτερικcbν oυναλλαγιbν και ιδiωg



τoυ εμπoρικof ισoζυγiου, το οποiο πολλ69 φoρ€ζ

ξεπερνorioε και τo 20oλ τoυ A.E.Π., καλfπτo-
vταν με δανειoμ6 τoυ δημooioυ. Mε dλλα λ6για

η χcbρα μαq εξαoφdλιoε 6να επiπεδο διαβiωoηq,
αλλd, κυρiωg dνομoυ πλoυτιoμori ολiγων, με δα-

νεικd. Συνεπcbq κατd, τιg δικ69 μου εκτιμηoειg η
οικoνoμικη κρioη δεν εiναι απoτ6λεoμα τηg κρi-
oηg 1ρ6oυ9, αλλd, το ακριβcbg αντiθετo. H κρioη

1ρ6ου9 εiναι απoτ€λεoμα τηζ oικoνομικηq κρi-
σηq και τηq μειωμ6νηg ανταγωνιoτικ6τηταg τηζ
ελληνικηg οικονομiαg. Στην κρioη 1ρθουq, εκτ6q

απ6 την oικονομικη κρioη, oυν6βαλαν και dλλοι
παρd,γοντεq: 1) H διαoπdθιoη τoυ δημ6οιoυ χρη-
ματoζ κατd την πρoετoιμασiα και την τ6λεoη των
oλυμπιακιbν αγιbνων τoυ 2004. M6xρι oημερα, 7

1ρ6νια μετd την τ6λεoη τουg, κανθναg δεv γvω-
ρiζει τo κ6oτo9 τoυq. Κατd, τουζ μετρι6τερoυ9
υπoλoγιομofq ξεπ6ρασε τα 32 διg ευρcb, ενιil o

αρ1ικ69 πρotπoλoγιoμ6g ηταν 3 διq και o τελικ69
9 διg ευρω. H κυβ6ρνηoη Σημiτη Παπανδρ6oυ

- Toο1ατζ6πουλου - Παπαντωνiου, oτην καλλi-
τερηπερiπτωση, υπ6κυψε στουζ εκβιαομorig των

μεγdλων εταιριcbν {ξ6νων και ντ6πιων} ενδεxo-

μ6νωq και συνεργdoθηκε με αυτ6q και προ€βη

oε δαπdνεq εξωφρενικfg (π.1. C4Ι). 'oλα αυτ6

με xρηματα δανεικd,. Σκεφθεiτε π6oο αν6βηκαν
oημερα με τoυζ τ6κoυ9 τα αρμκ& 32 διc'. 2) Ι1
υπερβολικη δι6γκωoη τoυ δημ6oιου τoμ6α και
ιδiωg τoυ πρoσωπlκoti των ΔEKo. Απ6 τo 1981

6λεq oι κυβερνηoειg προ6βαιναν σε αθρ6ε9 πρo-
oληψειg oυνηθωg παρασιτικoti πρooωπικor5, για
την δη μιoυργiα κoμματικc[lν oτρατcbν, κλακαδ6-

ρων και ψηφοφ6ρων. 3) H διαφθορ6 που ειo1cil-

ρησε στoν ευρriτερο δημ6oιo τoμ6α και ιδiωg oτα
νοoηλευτικd ιδρf ματα, τoυζ oΤΑ και τιq ΔΕΚo.
4) H καταληστευση του δημ6oιoυ 1ρηματοq απ6
πdoη q μoρφη ζ εργολdβου g, κρατικοδiαιτoυq επι-

1ειρηματiεg και μιζαδ6ρoυ9, οε oυνδυαoμ6 και
με την κραυγαλθα φoρoδιαφυγη τηq πλειoν6τη-
ταt των ελξνων. 5) oι υπερβoλικ69, αδιαφανεfq
και ατελ6oφoρεζ προμηθειεq εξοπλιoμcbν. Κατd,

τo μεγαλδτερo μ6ρoq τoυg ηταν τρ6πo6 doκηoηq
εξωτερικηg πολιτικηq και εξευμενιoμor1 των προ-

μηθευτcbν και κατ' ελd,1ιoτoν κdλυπταν πραγμα-
τικ6q αμυντικ69 αν&γκεζ τηζ χιbραζ. Kλαooικ6
παρ&δειγμα τ6τοιων πρoμηθειιilν εiναι τα 1τε-

ρiφημα 4 υπoβρf1ια. H απ6φαoη πρoμηθειfg

των εληφθη το 1996 και μdλιoτα ωg επεiγουoαq
ανdγκηg. M61ρι τo 2011 παρεληφθη μ6νoν fνα
και αυτ6 <<κoυνιoτ6>>.'oλα αυτd με δανεικd,1ρη-

ματα, που μ6ρoq τουq πηγαινε oε λoγαριαoμοriq
κdπoιων ταγcδν μαq. Nα oκεφθεiτε 6τι oτην κο-

ρliφωoη τηq κρioηg 1ρ6ουq και δανειoμοli, πριν
λiγoυg μηνεζ, η Γερμανiα και η Γαλλiα απαι-
τοtioαν απ6 τoν Πρωθυπουργ6 μαζ την πcbληoη

τανκζ και αερoπλdνων' Και αυτ69 υπο1ιbρηoε
6oτω μερικcbq. 6) Tο μεγdλο <<πd,ρτι> του Xρη-

ματιoτηρioυ τoυ 1999. Κατα την περioδo αυτη

εiχαμε μια βiαιη μεταφoρd πλοιiτoυ απ6 εκατομ-

μriρια μικρoεπενδυτ6q, oτουg λiγoυq πoυ ηξεραν
και κρατoliσαν τα ηνiα, με την ανηθικη oriμπρα-

ξη ανιilτατων κυβερνητικιilν oτελε1cilν τηg περι6-
δoυ, οι oπoiοι με τιζ δηλιboειq τoυg παρ6τρυναν
τουg ανiδεoυζ να <επενδ6ουν)) στo παρτι κατα-
ληoτευoηq των. To xειρ6τερo 6μω9 ηταν 6τι τα
dνoμα κ6ρδη των oλiγων, κατd, το μ6γιoτo, μετα-
φ6ρθηκαν oε τραπεξεζ των φορολογικιilν παρα-
δεioων και δεν επενδriθηκαν 6πωq Επρεπε. Aν τα

χρηματα εi1αν μεiνει oτα 16ρια των θυμ&των θα

εiγαν, κατd τo μ6γιoτo μ6ρoζ τoυg, επενδυθεi oε

l:ΔlOPΓAΝΩΣΗ:: ΠσΛlTlΣTlKΗ ΕΤAlPEiA tAΝAεTrιΣloΣ MtXΑΗ^ ο Λonoε)
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ακiνητα, μ1κρ6ζ επιχε1ρησειζ κλπ. τcραyψCΙπoυ θα

εi1ε ωq oυν6πεια την αν*πτυξη τηg oικoνομiαg.
'Eτoι δημιoυργηθηκε το μεγd,λo δημ6oιo χρ6oζ
και επαναλαμβ&νω, 6τι η κ6ρια αιτiα τoυ ηταν

η οιKoνoμικη κρioη και η κρioη ανταγωνιστι-
κ6τηταq τηq ελ\νικηg oικoνομiαζ, η oπoiα δεv

ηταν εμφανηg, δι6τι με δανεικd και παραoιτικd,

ειooδηματα, μεταμφι6ζoνταν σε <ανdπτυξη> πα-

ραoιτικη. Nα oημειriloω 6τι η παγκ6oμια riφεoη

ελd,1ιoτα επ6δραoε oτην ελ\νικη οικονομiα,
κυρiωg με την πτιΙ:oη τηg τoυριστικηg κiνηoηq
και τα εμβd,oματα τηg ναυτιλiαq. Π&ντωg σε κα-

ψtα περττττωoη δεν πρiπετ να ενoχoποιοliμε τoυg

μιoθο69 καt τα ημερoμioθια για την κρioη xρ6-
oυg. Eiναι &δικο και οδηγεi oτην λr1ψη λdθog μ6-

τρων. or1τε να δiνoυμε β6oη oτιg θεωρiεq του κ.

Πdγκαλoυ (μαζi τα φd,γαμε>>.'Ηταν αποτ6λεoμα

oυνειδητιilν πoλιτικιbν των κυβερνηoεων τηg τε-

λευταiαg 3Oετiαg.

'Eνα κρioιμo oτoι1εio πoυ επfoηg δυoκ6λευετα
πpαγψαταηταν τo 6λλειμμα τoυ 2009 που ανηλθε

oτo |2βoΛκαι μετ0 απ6 αναθειilρηση στo \4,5o/o.

Eiναι αποτ6λεoμα μ1αζ ανερμ&τιoτηg πολιτικηg
τηg κυβ6ρνηoηq Kαραμανλη. Kαι τo π6'pτι κατα-

ξoτευoηq τoυ δημ6oιoυ πλο6τoυ εκ μιlρoυq των

δικιbν τoυq παιδιcbν.
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ΔHMoΣΙo XPEOΣ ΙΔΙΩTΙKo XPboΣ ΣYNoΛΙKo XPEOΣ

Tα ανωτ6ρω oτοι1εiα εiναι απ6 δημooιειioειq
τηg Eυρωπα'τκηg Στατιoτικηq Yπηρεoiαζ, και
oυμπiπτoυν oε μεγdλο βαθμ6 με δημοoιεrioειg
του 6γκριτoυ δημooιογρdφου τηζ εφημερfδαg
(EΘNoΣ)) Γιrbργου Δελαoτiκ.(Σημ. το 127%

αντιoτοι1εi oε298,5 διg. Eυριb).

To oυμπ6ρασμα πoυ βγαiνει εiναι 6τι η ελλτ]-

νικη oικoνoμiα, απ6 &ποψη o'υνoλικo6 1ρ6oυ9,
εiναι απ6 τιg υγι6oτερεζ τηζ E.E' Aυτ6 επιβε-

βαιιilνεται και απ6 το εξηg αναμφιoβητητo γεγο-
ν69: Στιq 2\l|012009 τα spread των ελ\νικιilν
10ετιbν oμoλ6γωνηταν oτιg 141 μoνdδεq βdoειq,
δηλαδη η Eλλdδα μπoροιiοε τ6τε να δανειoθεi με
επιτ6κιo 4,4|o^. oι αγορ69 δεν εi1αν κατατd,ξει

την Eλλdδα oτιq 1ιilρεq υψηλori ρioκου. Παρ6λα
αυτ& μετd απ6Χιγε9ημ6ρε9 η Eλλ6δα χαρακτη-

ρioθηκε το <μαriρο πρ6βατo> τηg E.E. και 6λoι

μαg λοιδοροlioαν, ακ6μη και οι πεv6μενοι Bοfλ-

γαρoι και Poυμdνοι.'Ηταν τ6τε πoυ η κρioη pθ-
oυq επεκτdθηκε και οε κρioη δανειoμoιi. Aυτ6
oημαiνει 6τι κdτι αυν6βη oτο πρooκηνιο και στo

παραοκηνιo και προδηλωg κdπoυ oτ61ευε. Eμεiq

γvωρiζoυμε μ6νoν τα του προακηνfου και μ6νoν

με αυνδυαομενεζ oκ6ψειq και πdντα με τoν κiν-

δυνo να κdνουμε λd,θοg, μπορoriμε να εικdooυμε
τα τoυ παραoκηνioυ και των οτ61ων.
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Παρ6λα 6μωq αυτd, η Eλλdδα δεv εivαι η πε- Στην Eλλ&δα εfμμε εκλογ6q oτωg 4lΙ012009'

ριoo6τερο 1ρεωμενη oικoνoμiα oτην Eυρωζ,irνη, Στα τ6\ Αυγoιioτoυ 2009, ο Διοικητηq τηg Tρ6-

ανστoδημοoιo χρεoqυπολoγiooυμεκαιτoιδιω- πεζαqτηg Eλλdδοq,6πω9 ο iδιog διαβεβαιιilνει,

τικ6. Γιατi μ6νoν oυιυπoλογiζoνταg δημ6oιo και εvημ6ρωoε τoν τ6τε Πρωθυπουργ6 κ.Kαραμαν-

ιδιωτικ6 χpεoq, μπορoιiμε να αντληooυμε ασφα- λη και τον κ. Γειilργιo Παπανδρ6ου για την εξ6-

λη ο.υμπερd,oματα μα ην πραγματικη κατdoτα- λιξη του ελλεiμματog πoυ στo τ6λo9 τoυ 2Ο09 θα

ση μιαζ οικονομiαg. Ιδo6 λοιπ6ν η κατdoταση τηζ 6φθανε τo |2,5oλ, πρ6γμα ιδιαιτ6ρω9 επrilδυνo,

x,bρη μαζ την 30111}2009 σε αντιπαραβoξ με πoυ πdντωgκαιτα δδο κ6μματαγvιilριζαν. Tα δriο

*αro*g ανεπτυγμιilεq 1rbρεg τηg E.E., wτ6q και κ6μματα εξουοiαg 6καναν εκ διαμ6τρου αντtθετο

εκτ69 ευρωζιilνηg, ωζ πoσoστ6 επiτoυ Α.E.Π.: πρoεκλoγικ6 αγιilνα. H μεν N.Δ. υπ6o1oνταν πε-
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ριoριστ1κη πoλιτικη, με την αληθινη αιτιολoγiα
6τι η 1cbρα αντιμετιilπιζε δfοκολεq καταoτ&oειg.
To ΠAΣoK αντiθετα φιbναζε αριoτερ& και δεξιd
6τι <XPΗMATA YΠΑPXo'r'N) και υπ6ο1oνταν
πολιτικη παροxcbν, αriξηoη μιoθcbν κ.λ.π., μο-
λον6τι γvcbριζε την κατ&oταση τηζ οικoνoμiαg'
Tο ΠAΣoK κερδiζει τιq εκλoγ69 με μεγd\ δι
αφορd και σχηματiζει κυβ6ρνηση. Η κυβ6ρνη-
oη γvωρiζει την κατd,oταση τηζ οικονομiαg, τoυ

1ρ6oυ9 κα1τoυ ελλεiμματοζ. Mε εικαζ6μενo 6τι
απαρτiζεται απ6 oτελ6μ fμπειρα, τα οπoiα πρo-
εκλoγικd, διατυμπdνιζαν 6τι 61ουν 6τοιμα οx6δια
δρ6oηq, 6xουμε κdθε λ6γo να πιoτεfουμε 6τι
εi1αν την δυνατ6τητα, χωρiζ πανικ6 και κεvολο-

γiεq, να αoκηooυν αμθoωg τι6 κατdλληλεq πoλι
τικ6q, να αντιμετωπiooυν την 6ντω9 κρioιμη κα-
τdoταoη. Σε αυτ6 oυνηγoρεi τo πρoαναφερθw,
6τι τα spread oτι92ll10l2009 ηταν 141 μoνdδεg

βdoηζ, IτPαγLLα που oημαiνει 6τι oι <επενδυτ69>

εi1αν εμπιoτooriνη oτην ελληνικη oικoνoμiα. oι
καταλληλεq πoλιτικ6q, εκεiνη την περioδo, ηταν
να oιωπηoει η κυβθρνηση και να oυνε1ioει την
αναχρηματοδ6τηoη τoυ 1ρ6ουq με λiαν oυμφ6-

ρoντα επtτ6κια, κ6τω του 4,5oλ και παρdλληλα
να αρ1ioει τηv εφαρμoγη πoλιτικιilν προoαρμo-

γηg τηg oικoνoμiαg οτιq τ6τε oυνθηκεq. oι πολι-
τικ69 αυτθg ηταν η καταπολ6μηση τηg oπατdληq
oτον δημ6oιo τομ6α (Nοooκομεiα, ΔEKo, oTΑ
κλπ.), η μεiωoη των εξoπλιoμcbν, η πdταξη τηg

φορoκλοπηζ και εισφoρoκλοπηq κ.α. ο περιoρι-
oμ69 των προoληψεων στoν δημ6oιo τoμ6α, που
θα οδηγorioαν στην εξυγiανοη των παθoγενειιbν
τηg ελληνικηg oικoνoμiαq. oι μιoθoi δημ6oιoυ
και ιδιωτικori τoμ6α δεν 6πρεπε να αυξηθoriν
αλλd και οfτε να μειωθοfν, 6πω9 και δεν 6πρεπε

να αυξηθofν o ΦΠA και oι 6μμεoοι φ6ρoι, δι6-
τι αυτ6 τα μ6τρα oδηγofν oτην oυρρiκvωση τηζ
oικoνoμiαq και στην επιδεiνωoη του 1ρ6ου9 και
του ελλεiμματoζ. Παρdλληλα με αυτ& η κυβθρ-
νηoη μαg i:πρεπε να ενημερcbσει τoυζ εταiρουg

μαζ στην EE, xωρiq μελoδραματιoμοfq, για την
κατd,oταoη και την διdθεoη τηq Eλλdδαq να βd-
λει τdξη στην oικoνομiα τηq και να επιoημ&νει
στoυζ μεγdλoυg δαvειoτ6g μαq Γερμανοlig και
Γdλλουg {εμπιοτευτικd} 6τι τυx6ν παrioη πλη-

ρωμcbν τηq Eλλdδαq, θα εi1ε oλ6θριε9 oυν6πει-
εζ για την ευρωζιbνη κα1 τι9 τραπεζ{'ζ τoυζ, πoυ

εixαν oτα 16ρια τoυq ελληνικd oμ6λογα dνω

των 100 διg. 'oμωg π&νω απ6 6λα η κυβ6ρvηoη
Επρεπε να εφαρμ6oει πολιτικ69 ανdπτυξlζ, πα-

ραγωγικιilν επενδ6oεων και υγιoliq αriξηoηg του

A.E.Π' με αriξηoη των εξαγωγιilν, αν&καμΨη τoυ

τουριστικor1 ρειiματoq και ενioμ-loη τηζ εμπoρι-
κηq ναυτιλiαg, αλλd και αξιoπofηoη των δυνατo-
τητων πoυ fδιναν η παραγωγη και η μεταφορ6
υδρογoνανθρ6κων.

Αντi αυτcbν η κυβfρνηoη μαg 6πραξε τα εξηg

ανορθ6δoξα: Kατηργησε τα Yπoυργεiα Τoυρι
oμori και Nαυτιλtαq, των δυo δηλαδη κλ6δων
απ6 τoυg οποiουq περιμθναμε αν6πτυξη, 6ooδα
και θ€oειg εργαoiαq. Eπioηg, με την δηθεν ευαι
oθηοiα για θ6ματα περιβαλλoντικηg προoταoiαg,
τoρπiλιoε τoν αγωγ6 Mπoυργκdζ - Aλεξανδροιi-
ποληq, υπακοtiονταζ στιζ επιθυμiεq των αμερικ&-
νων.'Ηταν 6να 6ργo μεγ6ληg ,rvoηζ, απ6 τα λiγα
οωoτd που fπραξε, με ευΨυχiα, η κυβ6ρνηoη
Kαραμανλη. Aκ6μη δεν τ6λμηoε οfτε τoλμd, να
καθoρioει την A'o.Ζ τηg 1cbραg μαg, κυρiωg oε
o1foη με την Toυρκiα και 6τoι 1dνει την ευκαι-

ρiα μεγ&λων επενδr]oεων στoν τομ6α των υδρo-

γoνανθρdκων. Απ6 την πρri:τη oτιγμη ξεκiνηοε
6ναν- o ρυ μαγδ 6 δη λιilοεων, συκοφ αντικιilν για την

χωρα, τoυg 6λληνεζ και την οtκονoμiα. o πρωθυ-
πoυργ69 μαq δηλωoε oε ξ6νo oυν€δριo <κυβερ-

νcb μια 1rilρα διεφθαρμ6νων και τεμπθληδων>>,

<Η Eλλdδα βρioκεται στην εντατιΦ> η Eλλdδα
εiναι 1ρεωκoπημ6νη xcΙlρα και &λλα παρ6μoια. o
υπουργ69 οικoνομικιΙlν παρoμoiασε την Eλλdδα

με τoν Tιτανικ6 και θεωρoliσε την πτιilxευoη τηg,

ωg επικεiμενη και δηλωνε 6τι oriντομα θα υπηρ-

1ε αδυναμiα πληρωμηg μιoθιbν και oυντdξεων.
Στιq 1\11212009 ο Πρωθυπουργ69 oτην o6νo-
δo κoρυφηq τηg ΕE, αφori λoιδ6ρηoε την 1ιbρα
MAΣ, ξητηoε απ6 τουq εταiρουg βοηθεια, αυτoi
την αρνηθηκαν κα1 τoυ επιoημαναν 6τι oε καμιd,

περiπτωoη η Eλλdδα δεν θπρεπε να κdνει παr5oη

πληρωμιilν' Aυτ6 oημαινε 6τι τυ16ν παrioη πλη-

ρωμcilν τoυg πονotioε ιδιαiτερα. Αυτ6 τo μεγdλo
ατori δεν το εκμεταλλεr5θηκε o κ. Παπανδρ6ου.
Λiγo πριν ο πρωθυπoυργ6g oυναντηθηκε με τoν

διευθυντη τoυ ΔNT, απ6 τον οποio ζητηοε βoη-
θεια, την οποiα αυτ6q δεν την €δωoε (Kαθημερι
νη τηζ Kυριακηq 2012120|1}, πρdγμα πoυ τ6τε
το αρνηθηκε, αλλd, μετd την δημοoιoπoiηoη τoυ
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τo επlβεβαiωoε. Mετd, απ6 αυτd 0ρ1ιoε τιζ ψευ-
τoπαλ\καρι6q <απειλιilνταg> με το πιoτ6λι πoυ
δηθεν εi1ε βdλει oτο τραπ6ζι, υπονοιilνταζ την
προoφυγη oτο ΔNT. Επιπρ6oθετα η κυβ6ρνηoη
εξευτ6λιoε και μια καταρ1ην ορθη εν6ργεια, την
πρooφυγη για δανειομ6 oτην Κiνα, με την υπερ-

βdλλoυoα ρευoτ6τητα. 'oταν δημοoιεriθηκε η
εiδηoη, 6oπευoε 6ντρoμη να την διαψεtioει, ενιil
6λοι yvrΙlριζαν πωg εiναι και αληθινη και κυρi-
ωg ορθη' Aμεoη oυν6πεια 6λων αυτιΙlν ηταν
να εκτινα1θοtiν τα spread oτιq 1000 μoνdδεq
βdoηg' oι διεθνεiq αγορ69 εi1αν αντιληφθεi, 6μ
την πραγματικη κατdoταση τηζ οικονoμiαq, αυ-
την την ηξεραν, αλλd 6τι η Eλλdδα εi1ε μια κυ-

β6ρνηoη πoυ δεν ηξερε τι 6κανε και τι 6λεγε. oτι
1ειρ6τερo δηλαδη. Στη oυνθ1εια ακoλοriθησαν oι
διεθνεiq οiκοι αξιoλ6γηoηζ, πoυ με αλλεπdλλη-
λεg υπoβαθμioειq κατ6ταξαν τα ελ\νικd oμ6λo-

γα στην κατηγορiα των ((σκoυπιδιcilν>. Kαι oαν
να μην 6φθαvαν 6λα αυτd, η κυβdρνηoη μαg 6λo
αυτ6 τo διdoτημα αδρανorioε και δεν ελdμβανε
καν6να μfτρo ανd,ταξηq τηζ oικoνoμiαq. Περιο-
ρioθηκε στιζ αΨlμα1iεg των υπoυργcbν τηg, πoυ

1ωρioθηκαν oε αυτorig τoυ <γvησιoυ)) ΠAΣoK
και στoυζ φιλελεfθερουg. Tαυτ6χρoνα dρ1ιoε
θναg ψυ1oλoγικ69 π6λεμο9 κατd, των ελληνων.
Tα δελτiα ειδηoεων των οκτιΙl, με τα, υποταγμθ-
να στην εξoυoiα και τoυg ιo1υρorig, golden bοys
τηg δημοoιoγραφiαg, dρ1ιoαν μια συστηματικη
πλrioη εγκεφdλoυ των ελληνων. i\νoιγεg την τη-
λε6ραoη να ακοtioειg κ6πoια εiδηoη και τo μ6νo
πoυ d,κoυγεg ηταν τα πρoμην6ματα λιμιilν, λoι-
μcilν, oειoμcbν και καταπoντισμcbν, με βολ69 κατd
ριπdq.

'oλo αυτ6 τo διdoτημα ο πρωθυπoυργ6q μαg
αλcilνιζε τον κ6oμo. Kαι ωq πρ6εδρoq τηg Σo-
oιαλιoτικηg Διεθνοrig κατακεραr1νωνε τιζ πo-
λιτικfg των νεoφιλελευθ6ρων και τιζ εξ6ρκιζε,
θεωρrilνταq τεg ωt πληρωg ατελι1oφoρεζ και ωζ
πρωθυπουργ6q τιg ετoiμαζε με πληρη επiγvωoη
τoυ τι κd,νει, ενcil ταυτ6xρoνα xαρακτηριζε την

1ιbρα μαq πτω1ευμ6νη. Kαμιd oυoιαoτικη κiνη-
ση για την ανdταξη τηζ oικoνoμiαg, καμιd, oo-

βαρη προoπdθεια προo€λκυoηg επενδrioεων, κα-
μιd πoλιτικη δη μιoυργiαq oυνθηκcbν ανdπτυξηg.
Mε εξαiρεoη τα γελoiα ταξiδια τoυ αδελφof τoυ
Πρωθυπουργo6 {xωρiq καμιd θεoμικη ιδι6τητα},
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πoυ oυνοδε6oνταν απ6 τον Yπουργ6 κ. Παμπori-
κI, βε oκoπ6 να προoελκιiooυν επενδrioειg απ6
το Kατd,ρ, πoυ κατ6ληξαν oτoν τραγ6λαφο τηg
επ6νδυ oη g Αoτακoti. Kαι αω1ιil g oυνε1iζoντ αι.

'oλα αυτ&, 6πω9 εiναι φυoικ6, αλλd και πρo-
o1εδιαoμ6νo, 6φεραν τον μ6oο 6λ\να oε κατd-
σταση ιoxυρο6 ooκ. oλοι 6βλεπαν ωg επικεiμενη
την κατdρρευση τηg 1ιilραg, την αδυναμiα κα_
ταβοληg μιoθιbν και oυντ&ξεων, την 1ρεωκoπiα
των τραπεζcilν, την απιΙlλεια των καταθ6oεων,
την πληρη κατd,ρρευoη τηζ oικονoμiαq. M6oα oε
αυτ6 τo περιβdλλoν, πολλοi (υπερπατριcbτεq>>,

απ6oυραν τιg καταθ6σειζ τoυζ και τιζ 6oτειλαν
oε τp&πεζεg τηq Eλβετiαq, τηg Kriπρoυ και &λ-
λων 1ωρcbν. Yπoλογiζεται 6τι ποo6 3Ο 6ω9 50 διg
ευριil φυγαδεr1τηκε oτο εξωτερικ6, δημιουργcb-
νταζ ασφυκτικ6 πρ6βλημα ρευoτ6τητα9 oτιg ελ-
ληνικ69 τpαπεζεq.'oλα αυτd, 6πω9 ηταν αναμε-
ν6μενo, πρoκdλεoαν πανικ6 oτoν μ6oo 6λληνα.
'Hταν το ιδειilδεg oκηνικ6 για την επ6λαoη των
πoλιτικrilν πoυ ακoλοfθηoαν. 'Hταν η ιδειΙlδηq
κατd,oταoη ooκ, 6πω9 την περιγρdφει η Nα6μι
Kλdιν στo πρoαναφερΘ6ν βιβλio τηζ. o μ6oo9
6λληνα9 δεν εi1ε καμιd διdθεoη vα αντισταθεi, oε
6τι ακολoriθηoε. Η ελληνικη κoινωviα κατακερ-
ματιoμ6νη και φoβιομθvη δ61εται τα πdvτα αδι-
αμαρτfρητα. M6νoν κdπoιεg ιopρ6g oυντε1viεg

{Γιατροi, Φαρμακoπoιοi, Δικηγ6ρoι, Mη1ανικoi
κλπ.} πρo6βαλαν συντεχvιαK6g αντιoτdσειζ, εν
πολλοig για την διατηρηoη κεκτημ6νων και τελι-
κd επ6τυ1αν να ματαιcilooυν την απελευθ6ρωoη
των κλειoτrilν επαγγελμdτων. H απελευθ6ρωoη

ηταv μ6τρο επιβεβλημ6νo και ioωg απ6 τιc,}"ιyεg
oρθ69 πoλιτικ6q τηq κυβ6ρνησηt.

H oυνf1εια ηταv αναμεν6μενη. Tον Md,ιο τoυ
2010 η κυβ6ρνηoη μαq 6ριξε λευκη πετo6τα και
παραδ6θηκε xωρig τηv στoιχειιbδη διαπραγμd-
τευση, χωρiζ καν oυξ1τηση, στην λεγ6μενη Tρ6T-
κα, πoυ oυγκρ6τηoε τoν μηχανιoμ6 οτηριξηg τηg
Eλλ6δαg, απαρτιζ6μενo απ6 τo ΔN! την E.E.
και τηv EυρωπαTκη Tρdπεζα. Yπεγρdφη τo λε-

γ6μενο μvημ6νιo, πoυ επ6βαλε δυoβdoτακτoυg
6ρου9 oτην 1ιilρα μαζ, για να μαζ 1oρηγηoει
βραpπρ6θεoμo δdνειo 110 διg, με ιδιαιτ6ρω9
επαγΘεig 6ρoυ9 και επιτ6κιo τoκογλυφικ6. oι
6ρoι επαναλαμβdνω ηταν επα1θεig, αλλ6 o πλ6-
oν απαρdδεκτoζ, ηταν η αμετdκλητη παραiτηoη



τηζ Eλλdδαζ υπ6ρ των δανειστ6ν τηζ, απ6 6λα
τα προν6μια τηζ που απορρ6ουν απ6 τo Σfνταγ-

μα, τoυζ ν6μoυq και τιζ διεθνεig oυμβdoειq και
αφoρoriν το ακατd.oχετο τηζ δημ6oια9 περιoυ-
oiαq. Mε dλλα λ6για η κυβθρνηoη Παπανδρ6oυ
εκxιilρηοε μεγdλο μ6ρoζ τηg εθνικηq μαζ κυρ1αρ-

γiαc,πpοc,τoυg δανειoτ69 μαg, 6πωq τo ανηγγειλε
ο πρωθυπoυργ6ζ μιλcilνταg με θεατρικ6 φ6ντo
τo λιμ&νι τoυ Kαoτελ6ριζoυ και ενημερcilνοντdg

μαg 6τι <6oωoε την Ελλ6δα>. Για να γiνει αντι-
ληπτ6 τι oημαiνει Δ}{T θα παραθ6oω oιiντoμο
απ6oπαoμα απ6 τo αυτoβιoγραφικ6 βιβλio τoυ

Biλυ Mπραντ <<Mια ζωη ξιbνεq>. Αναφ6ρεται
σε μια διεθνη επιτρoπη πoυ oυν6oτησε με oκοπ6
την παροxη βοηθειαg oτιg λιμοκτονor1oεg xcbρεq
τηg Aφρικηζ Kαι τηζ N. Αoiαg. << oι προταoειg
τηζ επιτρoπηq δε εi7ρν lyνοg εξτρεμιo1.ιοδ... Mδλα
ταδτα προκαλεoαν την ενδy,ληση τoυ Δ'N.T. πoυ |ιε
τoυg oκληροδg ορoυq του, επtβαλε την ανο[κεια
και υπερβολικη yειραyδyηoη τηq Εθνικηg oικο-
νομlαg των αναπτυoooμενων ycυρcbν και επtβαλε
καταστρoφικα μtτρα απoπληθωριoμοδ σαν τυπo-

πoιημΔνo πρδτυπο πoλιτrcηg πρoσαρμoyiE... >

oι πoλιτικ6ζ πoυ μαζ επ€βαλε τci μνημ6νιο εi-
ναι oι τυπoποιημ6νεq πoλιτικθg του ΔNT: Eoω-
τερικη υπoτiμηοη με την μεiωoη των αποδο1cbν

δημ6oιoυ και ιδιωτικof τoμfα, μεiωoη των συ-

ντdξεων και αriξηοη των oρiων ηλικiαg συντα-

ξιoδ6τηoηq, πληρηg απελευθ€ρωση τηζ αγορ6q

εργαoiαq, ελεriθερεq κατ& τo δoκoriν απoλfoειg,
επfκταoη τηq μερικηq απαο16ληoηg, κατdργηoη

των oυλλογικcbν oυμβdσεων εργασiαg και επιβο_

λη των επιχειρησιακcbν, γενiκευση των εταιριcbν

παρoμq υπηρεoιιilν με εκμιoΘοf μενoυg εργdτεq.

Eπi πλ6oν oυoιαoτικη κατd,ργηoη των πoλιτικcbν
υγεiαg, παιδεiαq, των κoινωνικιilν δαπανcbν και
επιδoμdτωv, τηq επιδ6τησηζ των αν6ργων, εκ-
πoiηoη τηg δημ6oιαζ περιoυσiαg και των δημo-
oiων επιxειρηoεων, απoλrioειg oτo δημ6oιo και
τoν ευρfτερο δημ6oιo τoμ6α, μεiωoη των φ6ρων
επi των επιχειρηματικcilν κερδιilν και δραματικη
αriξηoη των 6μμεοων φ6ρων {ΦΠA, κατανd,λω-

oηg κλπ'} και dλλα τfτoιανεoφιλελεfθερα.

Tα απoτελ6σματα τoυ 9μηνoυ εφαρμογηg αυ-

τιbν των πoλιτικcbν αναμεν6μενα: Mεiωoη των
αποδο1cilν του δημ6oιoυ τoμθα κατd, 15o%, τoυ

ιδιωτικοf κατα 80Λ, των oυνταξεων κατ6 10%.

Πληθωριoμ6g τηζ περι6δoυ dνω τoυ 50λ,πρayψα
πoυ oημαiνει 6τι απΕτυγε η εσωτερικη υποτiμη-
oη. Δραματικη μεiωoη τηζ Φ1τηοηq και τηζ κα-
τανdλωoηq, πoυ επfφερε κατdρρευoη 1ιλιd,δων
επι1ειρηοεων Kαι αν6βαoε τηv ανεργiα την 30-

11-2010 oτo 1'3,9oλ Kαι τoν αριθμ6 των καθoλι-
κιilq αν€ργων κοντα oτιg 700.000, με ταoη αfξη-
oηq τoυg, κατd, την ΓΣΣE, οε 1.0Ο0.000, ενcb η
ανεργiα των νfων ξεπ6ραoε τo35oΛ. Πτciloη του

A.E,.Π. κατα 4,5oλ τo 2010, που oε 6λη την δι-
dρκει6 τoυ 6βαινε ταβτερα
πτωτικd {πτcboη 4"' τριμη-
νου 2010 6,5%}. Aναμεν6-

μενη r1φεoη το 2011. 3,5oΛ

κατ6 τoν διοικητη τηg T.τ.E.

Kdθετη πτciloη των επενδf-
σεων, δραματικη μεiωoη του

τουριoμοri. Afξηoη των φ6-

ρων κατανdλωoηg {καr5oιμα,
τoιγdρα, ποτd} oε δραματικd,
υψηλd επiπεδα {να αναφθρω

χαρακτηριστικ& 6τι για κ6θε
100 ευριΙl βενζiνηg ο φ6ρoq
εiναι 65 ευρcb} και δυο φο-

ρ6q αriξηoη τoυ ΦΠΑ απ6
τo |9oλ oτo 23oΛ. Ei1αμε με
dλλα λ6για εμφdνιoη τoυ πιo
εφιαλτικoti φαινoμ6νου του
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στασlμoπληθωριoμori, και δραματικη μεiωoη
τoυ διαθ6oιμoυ ειooδηματog των νοικoκυριιbν'
Στ61oq αυτcbν των μ6τρων ηταν η μεiωoη τoυ
ελλεiμματοg απ6 τo |4,5oλ oτo 9,5oΛ. H μεiωoη
του ελλεiμματoζ, 6oτω μερικωc, επιτε6yθηκε. E
και; Θα 6λεγε fναg με την στoιχειcbδη λoγικη. o
πρωθυπουργ6ζ μαg με την δικη του λογικη εξα-
κολουθεi να ιo1υρiζεται <<ocΙloαμε την Eλλαδα>
και πρoκαλεi τoν καγ1αoμ6 και την oργη τoυ
λαori μαg.

Π6τυxε λοιπ6ν o oτ6xog μεiωoηg τoυ ελλεiμ-

ματoζ Kαι oι αιoι6δοξοι dρμoαν να oνειρειioνταl
6ξοδο απ6 το μνημ6νιo και xαρ€q και πανηγ6ρια.
'oμωζ τα πρ6γματα, παρa τα oκ\ρd μ6τρα και
την φτc[l1εια πoυ 6φεραν, 6γιναv 1ειρ6τερα. H
τρ6ικα ανακdλυψε, δηθεν 6κπληκτη, 6τι τα μ6-
τρα δεν απ6δωoαν και 1ρειdζoνται ν6α. H Eurο-
stat μαq π\ρoφ6ρηoε 6τι το 1ρ6οq μαg αυξηθηκε
κατα 42 διq ευρc[l τo 2010, τo 6τoq των θυoιιbν.
Πιo oυγκεκριμ6να τα 298,5 διq τηq 31-Ι2-2009
6γιναν 340,29 διg oτιg 3Ι-12-20|0 , δηλαδη
|41% του A.E.Π. Tο 1ρθoq oτo τ6λo9 τoυ 2011
εκτιμdται 6τι θα αν6λθει oτα362 διq, τoυτ6oτιν
oτo 158% τoυ A.E.Π. Aκ6μη, μΕγρι' τo 2016 η
ycilρα πρ6πει να καταβdλει 185,4 διg για τoκoχρε-
oλfoια. oπωq εiναι ορατ6 δια γυμνor1 οφθαλμοf,
αυτ6 αν δεv εiναι αδr5νατο, εiναι εξ6xωg δυoxε-

ρ6q να γiνει. Πωg 6κανε αυτ6 το 0λμα το χρεοζ;
Για να γiνει αντιληπτ6 αυτ6 αρκεi να παραθ6oω
6να oτoι1εio απ6 την T.τ.E. To 201Ο ειoπρdξαμε
απ6 δ6νεια 35 διq και απ6 αυτd πληρcboαμε τα
33,5 διg στoυζ πιoτωτ69 μαζ για τoκo1ρεoλfoια.
Δηλαδη ουoιαoτικd, δεν 6μεινε τiπoτα γ1α επεν-
δrioειg η για 6πoια dλ\ πoλιτικη.

To oυμπ€ρασμα πoυ βγαiνει απ6 6λα αυτd εi-
ναι 6τι τo δ6νειo των 110 διq, με τoυζ ιδιαιτ6ρω9
επα1θεig 6ρoυq, δεv δ6θηκε oτην Eλλ6δα για να
την βoηθηoει να ξεπερdoει την κρioη, αλλd για
να πdρουν πioω τα xρ'i1ματα τoυζ oι Γαλλογερ-

μανικ69, κυρiωq, τραπεζεc,, με ν6α δdνεια με βα-
ρr1τατoυg τ6κoυ9' Δηλαδη γ1α να oυνε1iοoυν να
αρμ6γoυν την Eλλdδα ανερυθρiαoτα. Aυτη εiναι
η πραγματικ6τητα. Για τον λ6γo αυτ6 oι εταiρoι

μαg 6βαλαν με τo ζ6ρι στoν μηχανιoμ6 oτηριξηg
την Ιρλανδiα και προoπαθoriν να βdλoυν την
Πoρτoγαλiα και εν oυνε1εiα την Ιoπανiα, με τoν
εκκoλαπτ6μενo μηχανιομ6 oτηριξηq, αλλd και
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τo oriμφωνo ανταγωνιoτικ6τητα9. Συνεπιbq εiναι
παραμιiθι για μικρd παιδι6 o ισχυρισμ69 6τι ο
πρωθυπουργ6t μαζ επ€τυyε dθλo με τo μνημ6-
νιo. To αντiθετο ακριβcilq oυν€βη. Mαq επfβαλαν
oι μεγdλοι την (σωτηρiα> μαg, για να πdρoυν
πioω τα δανεικd, αλλd και να oυνε1iooυν να μαζ
δανεiζoυν με 6λο και υψηλ6τερα επιτ6κια.

Mετd, τo σoK τηg δραματικηg αr5ξησηζ τoυ

1ρ6oυq ηλθαν τα πιo oκληρ6 μ6τρα του ΔNT. H
πc[lληoη τηg ακiνητηt περιoυσiαq και των επιχει-

ρηoεων τoυ δημοoioυ, για την εioπραξη 50 διg

εντ69 τριετiαg. B6βαια oι εκπρ6oωπoι ηq τρ6ι-
καζ, σε μια 1υδαiα επiδειξη κυνικoti xιoιiμορ, μαq
...επ6τρεψαν να μην πουληooυμε την Aκρ6πo-
λη και την Bεργiνα. Tο μ6τρο αυτ6, π6ραν τoυ
6τι εiναι ατελ6oφoρo, oδηγεi στην κατασπaρα-

ξη των υπoλειμμdτων τηζ εθνικηg περιoυoiαg.
To ατελfoφoρo αποδεικvfεται απ6 την εμπειρiα
τηq Αργεντινηg. Στα τ6λη τηq 10ετiαq τoυ 1990

ξεπo6ληoε 200 δημ6oιεζ ετtιχειρηoειg, αλλd το
γ'pεos εξακολοriθησε να διoγκcilνεται μ61ρι την
εκδiωξη τoυ ΔNT.

Αυτd εiναι τα γεγoν6τα. Απ6 εδιΙl και π6ρα
πpiπει να κdνoυμε κdποιεg oυνδυαoμ6νε9 oκ€-
ιμειζ και υπoθθoειg, για να εικdooυμε τι oυν6βη
και μπηκαμε oε αυτ6 τον βραpd τoυ αυτoτρo-

φoδοτοr1μενoυ 1ρ6oυq. oι πoλιτικ69 που ακoλοf-
θηoε η κυβ€ρνηoη μαq ηταν εoφαλμ6νε9 oτo oιi-
νολ6 τoυg. 1) oι κραυytgπερi 1ρεωκoπiαζ,τLτα-
νικοf κλπ ηταν το 6ναυoμα για την κατdρρευoη
τηg Eλλftδαζ κα1 πρoετoiμαoαν τα τραγικd πoυ
ακoλοriθηoαν και ιδiωq η πρoo1cbρηoη μαq oτoν

μηxανιoμ6 oτηριξηg και τo oυνακ6λoυθο μνη-
μ6νιo' Aυτd δημιoιiργηoαν τo <<αναγκαio ooκ>
και 6φεραν τα απoτελ6oματα που oυνoπτικd,
εκτiθενται πιo πdνω. 2) Η πληρηg απραξiα oτoν
τoμ6α τηg ανd,πτυξηg εiναι 6να μεγdλo oφdλμα.
Αντi να'ενιo1υθοriν oι μηχανιoμοi oτηριξηq και
ανdπτυξηg του Toυριoμoιi και τηg Nαυτιλiαζ, η
κυβ6ρνηoη με μια αψυ1oλ6γητη εν6ργεια κατηρ-

γηoε δυο βαoικd υπoυργεiα, μo1λorig αν&πτυξηq
τωv dνω κλdδων και μετd απ6 τραγελαφικ69 πα-
λινωδiεq μoiραoε τιq αρμoδι6τητεζ τoυ παλαιοf
Y.E.N. oε τρiα υπoυργεiα.'Hτανε oτραβ6 τo κλi-
μα τo 6φαγε και o γdιδαρoζ. 3) Mε τo πρ6oμμα
των περιβ αλλοντικcbν προβλτ1 μdτων ακli ρωoε το
τερdoτιo αναπτυξιακ6 θργο τoυ αγωγof Mπoυρ-



γκdg -Aλεξανδρor1πoληg 4) Aδρανεi στoν χαρα-
κτηριoμ6 των A.a.Ζ. oτο Αιγαio και τηv Mεo6-

γειo και ιδiωg oε o16oη και με τo Kαoτελ6ριζo
και 6τoι. απεμπoλεi 6να oημαντικ6 παρd,γoντα

αν6πτυξηq. Γιατi oυν6βηoαν αυτd;

oι εν6ργειεζ και παραξψειq υπ6 oτοι1εio
(1) μπoρεi να oφεiλονται α) Στoν πανικ6 τηζ
Κυβfρνηoηg, 6ταν αν6λαβε την εξουoiα. 'oμωq

αυτ6 διαψεriδεται απ6 τον διoικητη τηq T.τ.E., ο

oπoiοq εγκαiρωg ενημ6ρωoε τo κ. Πα;ιανδρι1ου,

ουνεπcbq δεν ηταν δυνατ6ν να υπdρ1ει πανικ69.

β) Στην απειρiα και ανικαν6τητα τηq κυβ6ρνη-
oηg. Aυτ6 δεν μπoρεi να αποκλειoθεi εντελcbq,

αλλd εiναι ελα1ιoτα πιθαν6ν. o πρωθυπoυργ6ζ,
6πω9 διατυμπdνιζε, εi1ε 6μιoθoυ9 oυμβoriλουg
τα κορυφαiα N6μπελ οικoνoμiαq Γκροfγκμαν
και Στρiγκλιτg, πoυ εξ6ρκιζαν τιg πολιτικ6q πoυ
ακολoυθηθηκαν. γ) Συvεπιbq η μοναδικη απdντη-
ση στo αγιατi> εiναι μια. T6ooν o πρωθυπoυργ6ζ,
6ooν και ο υπουργ6q oικονoμικc(lν ηταν και εiναι
oυνειδητd νεοφιλελε6Θερoι (αo1θτωq τoυ αυτΟ-

χαρακτηριομoιi τoυq ωg οoοιαλιoτdrν) και oι
πολιτικθg αυτfg ακολουΘηΘηκαν ενσυνεiδητα
και ioωq πιλοτικιi. Θfξοαν να εφαρμ6σoυν τo
δ6γμα του ΣoK πιλoτικιi με oτ61ο την εφαρ-

μoγη τoυ και στιζ λοιπ69 χd)ρεζ τηg Eυριbπηg'
σε συνεργαοiα με τα νεοφιλελεriΘερα ρειiματα
τηg Bρετανiαg, των HΠA και τηg Γερμανiαg.
H Ιρλανδiα ακoλoιiΘησε και ακολoυΘο6ν Πορ-
τογαλiα και Ιoπανiα. H Eλλιiδα εiναι τo πει-

ραματ6ζωο.
oι εν6ργειεζ και παραληψειq υπ6 oτοι1εio

(2) εiναι προδηλωg απoτ6λεoμα τηζ ανικαν6τη-
ταζ των κυβερνcbντων και ioωq τηg ανdγκηg να
πρωτoτυπησoυν με αλλαγ69 oνoμαοιcilν και dλλα
αoτεiα. H ακriρωoη τoυ αγωγor5 μπoρεi r,α oφεi-
λεται oε πραγματικ€q ευαιoθηoiεg; Απoκλεiεται.
Mια κυβ6ρνηση τoυ oυμφωνεi oτην ματαιωθεi-
oα επ6νδυoη τoυ Aoτακof, με τιζ καταστροφικ6q
επιπτcboειq, δεν εiναι δυνατ6ν να αρνεiται 6να

θργο oυoιαoτικd περιβαλλοντικ6. H μoναδικη
εξηγηoη εiναι η υπoταγη τoυ K. Παπανδρ6ου στιζ
επιθυμiεg των H.Π.A., πoυ εξ αρxηg ηταν αντiθε-
τεζ με τον αγωγ6.

H αδρ&νεια στoν χαρακτηρισμ6 A.o.Z. ιδiωq
πρoζ την Τoυρκiα εiναι πρoδηλωg απoτ6λεoμα
εν6q ενδ6μυ1oυ φ6βου 6ναντι τηq Tουρκiαg. Tα

τελευταiα 1ρ6νια η Eλλdδα κd,νει oυνε1εiq πα-

ραxωρηoειζ πρoζ την Toυρκiα, η oποiα oε τiπoτε
δεν υπο1ωρεt. Αυτ6 πρ6πει να σταματηoει. Kαι
κυρiωg να oταματηoει η d,oκηoη εξωτερικηg πο-
λιτικηg με τ1ζ (κoυμπαρι6q> του κ. Kαραμανλη
κα1 τα <ζεTμπ6κικα)) τoυ κ. Παπανδρ6oυ' Και
κdτι ακ6μη. oι πολιτικ6q μαζ 6ναντι τηg Toυρκi-
αg επιβdλλεται να εiναι ανεξdρτητεζ απ6 τα oυμ-

φ6ροντα των ΗΠΑ.
Στο oημεiο αυτ6 ηλθε η cbρα να ποιiμε τι μ6λ-

λει γεν6oθαι.'Exω την γvcΙlμη 6τι παρd τιq κυβερ-
νητικ6q παλινωδiε6 και τιζ αoτο1iεg, υπdρ1oυν
ακ6μη περιθcbρια δρdoεων για €ξοδο απ6 την
κρioη. Bdρoq oτην αν&πτυξη (υπdρ1oυν τερdoτι-
εg δυνατ6τητεq) και καθαρ6q κoυβ6ντεq με τoυζ
εταiρoυq και τoυζ δανειoτ69 μαq. Θ6λoυμενα σαζ
πληρcilooυμε αλλd με τoυζ 6ρουq πoυ μαq 61ετε

επιβdλει δεν μπoρoriμε. Mεiωοη τoυ 1ρ6ουq κατd
30oλ, επιμ'i1κυνση πληρωμηg, μεiωoη των επιτo-
κiων. Kαν6ναg δεν θα 1doει. Για τα αoφαλιoτικd,

μαg ταμεiα πoυ f1oυν ελ\νικd oμ6λογα μια ειδι-
κη μ6ριμνα. Toν δρ6μo τον 6δειξε ο oooιαλιoτηg

{αυτ69 πραγματικ6q} πρ6εδρo9 τoυ Ιoημερινor1

Koρ6α. Συν€oτηoε διεθνη επιτρoπη διακεκριμ6-
νωv oικoνoμολ6γων που απ6δειξε 6τι τo δημ6oιo

χρ6oζ τηg 1ιbραq τουq ηταν <απε1θ69> η <ανηθι-

κο)) και εξ6φληoε τουζ π1στωτ6q με το 300% του

oνoμαστικori xρ6ουq και αυτoi του <φiληoαν)) τo

x6ρι. B6βαια για την Eλλ6δα, μfλοg εν69 τερ&-

στιoυ νεοφιλελειiθερoυ κλαμπ, τηq E.E' και τηζ
ευρωζcilνηq τα πρdγματα δεν εiναι τ6oo εfκολα.
Aλλα 6oτω αq εi1αμε μια τ6τoια απειλη για τα
αρπακτικα τηg Eυριbπηq.

Για 6λουq τoυζ παραπdνω λ6γου9 dρ1ιoα τηv
oμιλiα μoυ με τα <Tεi'μ> τoυ Kαβdφη. oι κυβερ-
νητεg τηg τελευταiαq 30ετiαq <μαq 6κλειoαν απ6
τoν κ6oμo 6ξrr. Και oυνε1iζoυν να επιπiπτoυν
επi των αναiτιων τηg κρioηg και αυτων που δεν

€1oυv οriτε κατ€1oυν.

(oMΙΛΙA ΠoY ΔΙOPΓANΩΣE H ΠoΛΙTΙ-
ΣTΙKΙ{ ETAΙPEΙA ΣTΗN ΕΣTΙΑ MOYΣΩN

NΑoYΣΑΣ - 9l3l201|)
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Γιdwηg Λiτog
Eλπiδα μoυ Bικτ6ρια

Πιilg γiνεται 6ταν oε Kοιτιil η καρδιd, μoυ να
τρεμoπαiζει;

εiναι Απ6ραντog γιαλ69 τα μdτια oου κdθε φoρ6
πoυ με αγγiζουν.
Δεv με ξfρειg! M6vo με κoιτdζειg. Eγcb 6μω9 oε
ξ6ρω.
Δεν εiμαι o πατ6ρα9 ooυ.
Δεν εiμαι ο αδερφ6q ooυ.
oriτε εναq απλ69 ooυ φiλoq.
Ε,iμαι μια oκιd, πoυ θ6λει μ6νο να oε θωρεi, πoυ
θ6λει να 'oαι ευτι11ιoμ6νη.
Δεν επιξ1τω τντoτα απ6 o6να.
Πρooδoκiα καμι6 δεν 61ω.
M6νo να με αφηνειq να σε βλ6πω.
Tιπoτε dλλo!
Kατ6\ξαν aραyε oι διio φιλ6ooφoι πoυ

βρioκεται η αξθεια, εδιil η oτoν oυραν6.
Θα καταληξω dραγε κι εγιb ποri βρioκεoαι εoti;
Eδιil oτη γη η oτα oυρ6νια μαζi με τoυg Αγioυg,

ξiα μoυ.

{<8{<{<{<

Eλπiδα μου Bικτ6ρια
διilριo€ μoυ μια ελπiδα για να ζω.
Πλ6ον, δεν €xω dλλη 1αρd
π6ρα μ6νo να 'μα1 δiπλα ooυ.
Αoε με να 'μαι oιμd ooυ
και υπ6o1oμαι πωg δεν θα oε ενo1λιil,

μoν61α θα oε αyαπω' βoυβd.
Αναμ6νω 6ναν oιων6, 6ναν γλυκriτατο οιων6,
να μου αναγγεiλει την αγdπη'
Δεν ξ6ρω αν τo ocbμα oυμβαδiζει με τo μυαλ6.
Δεν ξ6ρω αν η ψυ1η την αγ&πη αντ6yεt.
To μ6νο πoυ ξ6ρω εiναι πωg 6ταν η φωνη oου

γαργαλ6ει τo oιbμα μου
ο κ6oμoq τριγriρω μου μoιdζει πιo ζωνταν6q...

Eλπiδα μoυ Bικτ6ρια
ανατ6λλει η καρδιd oτo 1αμ6γελ6 ooυ
δ6ει, 6μωq, η Ψυχη 6ταν φαvερ6 λυπdoαι.
Γτατiπptπει 6να δdκρυ σoυ να πρoκαλεi
καταιγiδα;
Eiμαι εγcb που κ6θoμαι oτη βρομ.
Eiμαι εγιil πoυ oε βλ6πω να κλαιq.
Γιατi να μην μπορcil να oταματησω την βροxη;
Γιατi να μην μπορcΙl να oβηoω τη oτενα1rilρια
απ6 το πρ6oωπ6 ooυ;
Γιατi κdθoμαι και τα παρακoλουΘcb 6λα αυτd;
Eiναι d,ρωμα ο 6ρωταq πoυ την καρδι6 διεγεiρει.
Φoβdμαι 6μωζ...
Φoβdμαι...
Φoβ0μαι μηπωg oπd,οω τo μπoυκαλdκι, πoυ τη

μαγεiα φυλd,ει, και δεν μπορ6oω να το ooμιoτιil
ξανd...

***a*

Θα υπdρξει d,ραγε για με μια ελπiδα;
Mια ελπiδα να με δειq
Mια ελπiδα να με νιιiloειq.
Δεν επιζητω τiπoτε απ6 'oενα.
Moνftxα μια ματι6.
Mον61α θνα 1dδι.
Moν&1α 6να φιλi.
Θε6 μου, τι γλυκ6 πoυ θα 'ναι!
'Εναq ωραiog Tρ6πo9 να βρει κανεig τo θdνατo.

Θα'Ημoυν 6μωq τ6τε ευτυ1ηg;
Eλπiδα μoυ, Bικτ6ρ1α...
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KPΑNEIA
Στυλιαγ(δηE Δ' , ΘεqιιiE Ι2, Σιμι6ν15 f, Mπ(qηE Δa

1'Ε'π. Δlντηg Ινoτιτotiτoυ Φυλλoφ6λων Δ6νδρων.

2. Kαθηγητηq Δενδρoκομiαg ΓεωπoνιΦq Σxoληq Α.Π.Θ.
3 . Ε'π. Δlντ'fic' Ινoτιτο6τoυ Eδαφολoγiαg Θεo/νiκη g

4. F'π. Δlντ'i1c,Ινoτιτo6του Πρooταoiαg Φυτιilν B6λου.

Eιοαγωγη
Cotnus. L. η επιoτημoνικη τηq ονoμαoiα

(K6ρνοq) Κρdνεια, Kρανεiα, Κρανiα, Kραν6α,
εiναι οι oνομαoiεg πoυ χρησιμοποιηθηκαν απ6

τουq Aρxαiουg'Eλληνεg. Σημερα xρηoιμoπoιεi-
ται η oνoμαoiα <Κρανειd.>>. o καρπ69 απ6 τουq

αρ1αioυq ονoμdζoνταν Κρdνειoν και Kρdνεον
και oημερα κoινιbq Kρdνο. Mια dλλη oνoμαoiα
του κρd,νεoυ πoυ δεν εiναι γνωoτη οημερα εiναι

η <Πiτταξιζ) την ετυμολoγiα τηq oπoiαq δεν γvω-

ρiζουμε.
H κρανειd, oυνηθωg θdμνog, αλλd και δfνδρo,

εiναι γvωοτη απ6 αρ1αιοτdτων 1ρ6νων, κυρiωg

γ1α τo πολliτιμο ξtiλο τηg και λιγ6τερo γtα τoν
καρπ6 τΙζ, o oπoiog εθεωρεiτo ωg ευτελ6oτατog
πoιοτικιbq (7,8). Ακ6μη και επi των ημερcbν μαζ,
η tδια dπoψη επικρατofoε μ61ρι πρ6τινoq, εντεf-
θεν και το λεγ6μενoν <πηγαινε να φαζ κρdνα>
Παρ0 την επικρατοlioα στoυζ αρ1αiουq &ποψη,

6τι ο καρπ6ζ τηζ κρανειd,g, εiναι dνευ αξiαg, o

Ιππoκρ0τηq, o πατ6ρα9 τηq Ιατρικηq, κατ6ταooε

θετικcbg τα κρdνα μεταξri των εδιbδιμων καρπcbν

(Ιππoκρ. VΙ, 563) (8).

Η κρανειd, ανηκει στην oικoγ6νεια των κορνι-
δcilν με 40 εiδη κατ6 τoν Kαββdδα(7)' 45 η και 50

κατ'dλλoυζ συγγραφεig (1).Tα εiδη αυτd αvα-

πτrioooνται στιζ εfκρατεq περιoyt'c' τoυ βορεioυ
ημιoφαιρioυ, εκτ6q απ6 6να που εiναι ιθαγεν69

τηg Περoυβiαq. o καρπ6q (κρdνo) εiναι δρriπη:

(1)

H κρανει6 πoυ oημερα 6λοι γvωρiζουμε και

χρησlμοπoιoriμε τoυg καρπor1g και τo ξriλo τηq,

εiναι η καλoriμενη <K6ρνοg o dρρην (Cοrnus

mascula), με κiτρινα ανθη και καρποιiq κ6κκι-
νoυc, (3'4.7.8). 'Ενα δεfτερο εiδoq πoυ υπdρ1ει

oτη 1ωρα μαq, εiναι η <κρανεiα η θηλεια> η oνo-

μαζ6μενη απ6 τον Θε6φραoτο <θηλυκρdνεια>

η οπoiα κoινcbq oνoμ&ζεται (αγριoκρανειd> η
<μαυροβεργιd) η <μαυρoβ6ργι). o καρπ69 αυ-

τηζ τηg κρανειd,g θεωρεiται μη βρcboιμog. Aπ6 τα
oπ6ρματα των πυρηνων αυτoti του εiδουq, λαμ-

βdνεται δι'εκθλiψεωq, λ6δι xρηoιμο πρoζ φωτι-
oμ6 και παραoκευη oαπoυνιοf. Kαι αυτoti τoυ

εiδoυg τo ξriλo εiναι oκληρ6 και 1ρηoιμοπoιεi-
ται ιδiωq προζ κατασκευη λαβcbν εργαλεiων και

γεωργικcilν oργ&νων. H επιoτημoνικη oνoμαoiα
του εiδουg εiναι < Cotnus sanguinea". oι βλα-
oτoi τηg εiναι αιματ61ρωμοι, oι καρπoi κυανo-

μθλανoι και τα dνθη λευκd,. oι καρπoi δεν εiναι

βριΙloιμoι.(7)

Προfλευoη ονoμαoiαg τηq Kρανειιig.

H επικρατ6στερη dπoψη εiναι αυτη τηq λ6ξη9

< Kρανα6g>. H λ6ξη <Kρανα6q>>, 6πωq αναφ€ρε-

ται στo λεξικ6 <Πdπυρoq>>, εiναι ανετυμoλ6γητη.
'Εyειπc/λtg 6wοιεg, 6πω9 τραβg, ανιilμαλoq, πε-
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τρCbδηζ, βρα1ιilδηq, oκληρ69. Η τελευταiα αυτη

λ6ξη <oκληρ6q> φαiνεται να εiναι η καθoριoτι-
κη, γιατi τo ξr5λο τηζ κρανειdg εiναι εξαιρετικd
oκληρ6 και ανθεκτικ6 . Tην iδια ρiζα €1oυν και
οι λ6ξει9 <Kρdνog των στρατιωτcbν>>, <Kρανio
του ανθρcbπoυ)), ακ6μη και το <<Kdρυoν>>, (καρι1-

δι). Για τo κdρυον αναφ6ρεται 6τι παρdγεται απ6
τη ρiζα KΑη η οποiα, 6πω9 και η ρiζα ΚPΑ εoη-

μαινε, τραy""6ζ, oκληρ69. Στην Σανoκριτικη: Καρ-
ακαζ : κοκκοκd,ρυον και Λατινιoτi "car-ifla'' :
κ6λυφο9 καρrioυ. (8,9,|2,l4)

Kρανα6g β6βαια, ηταν και o δεriτεροq η ο τρi
τοg βαoιλιdg των Αθηνcbν, o oπoiog υπερεi1ε oε
δriναμη 6λων των Αθηναiων (1531 '1522) π.Χ.
Απ' αυτ6ν oι κdτoικoι τηg Aττικηg εκαλοr5ντο
Kραναoi, Kραναoi παiδεq και Kραναοi πoλiτεg.
oι δυo κ6ρε9 τoυ Kραvαοri 6φεραν ον6ματα απ6
την iδια ρiζα, ητoι Κραναixμη και Kρανdη.

Tην ονομαoiα Kρανdη η Kραναη 6φερε o

παλαι6τερο9 Πελαoγικ6q oυνoικιoμ6q περi τα Δ.

Kρdoπεδα τηq Ακροπ6λεωg των Αθηνcbν και τoυ
λ6φoυ των Mουocbν, 6που κατ& την παρdδοoη o

τdφοq τoυ Kραναοri. Kραναiα υπηρξε πρoσωνυ-

μiα τηq Αθηνdq oτη Φωκiδα. (8,12,13) Δεν ανα-

φ6ρεται β6βαια πoυθενd κd,πoιοg oυo1ετιoμ69
του βαoιλιd Κραναοri, καθιbg και των dλλων
ονoματων με την λ6ξη <Κρανα69> απ'6πoυ και
πηρε την ονoμαoiα το δ6ντρo τηg κρανει6ζ. Θε-
ωρo6με 6μωq 6τι κdτι τ6τoιo δεν μπoρεi να απo-
κλειoθεi και εiναι oκ6πιμο να διερευνηθεi απ6
τουg αρμoδioυg.

oι 1ρηoειζ τηg Κρανειιig oαν ξιiλo και σαν
καρπ6g.

oπωq αναφ6ρθηκε στην αpΧ]1, στην αρχαι-
6τητα, το ξriλo τηg κρανειdq ηταν εκεiνo που
κυρiωg την αν6δειξε. o'oμηρog αναφ6ρει 6τι o
περiφημog Δοriρειοg'Ιππoc,, με τον οπoiον αλril-

θηκε η Tρoiα, ηταν καταoκευαoμ6νο9 απ6 ξriλo
κρανειdq. <Εν τη 'Ιδη τη Tραlικη Κρανε[αg εν
Απ6λλcονoE αλoει πεφυκυ[αg τoυg Eλληναζ εκτε-

με[ν εg τoυ lππoυ του δoυρεloυ την πo[ηoην> (1,8)
(oι'Eλληνεq καταoκεfασαν τo Δοriρειo'Ιππo με
ξriλo κρανειdg που φr5τρωνε oτo ιερ6 δdoog τoυ
Aπ6λλωνα oτo 6ρo9'Ιδη τηg Tρoiαq). Tα 6πλα
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τηg επo1ηg, δ6ρατα και τ6ξα, καταoκευ6ζoνταν
απ6 ξr5λo κρανειftq. H λ€ξη κρανειd ταυτtζεται

με αυτ6 τo δ6ρυ. KρανεTκ6g εκαλεiτo 1ταν τtεπoι-

ημενoν εκ ξriλου κρανεiαg, 6πωq το ακ6ντιo. H
καταoκευη τ6ξων oτηριζ6ταν oτo γεγoν69, 6τι
το ξ6λo τηg Kρανειdg καμπτ6μενo δεν θραfεται.
Ωοτ6oo, για να καταoτεi δυνατη η απαιτοr1με-
νη κdμψη για την καταoκευη τoυ τ6ξου, iπρεπε
το ξfλo να θερμαvθεi, oπ6τε και καθioτατo επαρ-
κcΙlg ευλr5γιoτo. Τη oκληρ6τητα και αντο1η τoυ

ξι1λoυ τηg κρανειαζ, τη oυναντo6με στη λαiκη
παρoιμiα <Κρανεια 7τoυ σε yρειαζεταιι, η οπoiα
αναφ6ρεται επi των αξiων τιμωρiαq. Aλλd και
6ταν κdπoιοg θ6λει να εκτελ6oει κdποια πραξη

η οπotα απαιτεi oωματικη, ενiοτε και πνευματι-
κη ικαν6τητα, κυρiωg δε τ6λμη και αποφασιστι-
κ6τητα, λ6γεται: για να το κdνει αυτ6 πρ6πει να
61ει καρδιd απ6 κρανειd,. Mερικoi αναφfρουν και
dλλα μ6ρη του oιilματοg.

'Eνα εiδoq 6πλου αμr5νηg, υπηρξαν κατd τo πα-

ρελθ6ν oι β6ργε9 κρανει&g κατ6 των oκfλων, ιδi-
ωg κατd τα κd,λαντα των Xριoτουγ6wων και τηζ
Πρωτoxρoνιdq. M6νo β€ργ'q κρανειdq εξαoφd-
λιζαν απoτελεoματικη dμυνα, γιατf δεν 6oπαζαν.
oι β6ργεq καψαλiζονταν στη φωτιd για να απo-
oπαoθεi o φλοι69. Στη oυν61εια με ξυλoφdγo
και 6να γυαλt λειαιν6ταν κdθε ανωμαλiα πoυ
υπηρ1ε, ιδiωg oτoυg κ6μβoυq. oι καθαριoμ€νεg
απ6 τo φλoι6 β6ργεζ, τυλiγονταν με εφημερiδεg
oτιg οπoiεg 6βαζαν φωτιd' Aπ6 το κdψιμo των
εφημερiδων oι β6ργεg 6παιρναν 6να xρυooκiτρι-
νο 1ριbμα.'Eτoιμεg για τα κd,λαντα.

o φλoι6q του ξriλου πολλιbν ειδιbν και κυρi-
ωζ τoυ εiδουq Cornus florida, γvωoτ6 oε εμ69 ωg

κρανiα η ευανθηg, εiδoq εξωτικ6-διακoομητικ6,
€1ει αντιπυρετικdg ιδι6τητε9, oι οπoiεq oφεiλοvται
σε μια ουoiα που φ6ρει την oνoμασiα <Κιγ16νη>
και εiναι oυγγενηg με την κινiνη. T6oο ο φλoι69,
6oo και τα αρτiβλαoτα κλαδιd,, μαo6μενα υπoβι-

βdζoυν τoν πυρετ6(7,8, 1 1). Φλοι6q κονιoπoιημ6-
νot, αποτελεi πoλfτιμη τονωτικη, απoλυμαντικη
και καθαρτικη οδοντ6σκoνη. Αφ6ψημα δε τofτου

με θειικ6 oiδηρo, απoτελεi αρioτη μελ6νη(7) και
ο φλoι69 των ριζιΙlν παρiγει oαρκ61ρωα χρωστι-
κη oυoiα. Tο ξriλo εκpλιζ6μενο θεραπεr1ει την

ψrbρα των oκr5λων. Eξ οιi και το αγγλικ6 6νo-



μα (Dοg Wood> ητοι
oκυλ6ξυλo τηζ κρανει-
αq(]).

o καρπ6q τηζ κρα-
νειdg, τo κρ&νo τηζ ση-

μερoν, η τo κρ&νεον η
πiτταξιc, των αρ1αiων
Eλληνων, εiναι 6να9 μι-
κρo6 μεγ6θoυ9 καρπ69,
απ6 2.0 - 7 '0 γραμμd-
ρ1α, μιε κ6κκινo η και
πρoζ μελαν6 χρ(bμα,
υπ6ξινοq, με πολλ6q τα-
νiνεq (oτυπτικ69) αλλd

βρcboιμoq, ιδicυq oταr'

εiναι πληρω'c cbριμo;.

Σαν νωπ6q καρπog δεr'

καταναλcbνεται ευρε-
ωq. oι Αρ1αioι'Eλ7'ηι'ε':
6πωq προαναφερθηκε.
θεωροfoαν τα κραι'α ευτελ6oτατη τρoφη κατdλ-
ληλη για τorig 1oiρoυ:. Στor'oμηρo αναφ6ρεται
6τι η Kiρκη παρεθεται στoυζ oυντρ6φoυζ του

0δυoο6α τoυC οπoioυ; μεταμ6ρφωσε σε 1οiρoυq,
καρπ6ν κραι,εiα; και 6κυλoν βdλανoν 6πωq ανα-

φ6ρεται παρακd.τc'l: ιιΩζ οl 1-ιεν κλαfoντεq iρyατo,
τoιo[ δε Κ[ρκl7 πo.ρ' ρ' α'κυλoν βαλανον τε βαλε
καρπον τε κρα.ι'ε/l7; εδμεναl' οlα oδεq yαμαιευνα-
δεq αιεν iδουoινυ (oμ. oδrig. Κ241-243) (1.8).

(<Kαι αυτοi αποld"ειoμfvoι εκεi θρηνofσαν και η
Kiρκη τoli-c ρi1r'ει βαλανiδια απ6 πoυρνdρια και
καρπoriq κραιlεια-c να φαν 6πωg τα 1αμοκr1λιoτα
γoυροfνιαυ).

'oπωq αναφ6ρθηκε η dπoψη του Ιππoκρ6τη

για την αξiα των κρdνων ηταν αντiθετη. (Ιππoκ.

VΙ, 563). oι oημεριν6q γvιΙloειg γιiρω απ6 τη
διατρoφικη αξiα των κρd,νων, δικαιιilνoυν τoν
αλdνθαoτo και αξεπ6ραoτo ανd τουq αιcΙlνεe Ιπ-
πoκρdτη. Mια 6ρευνα πoυ πραγματoπoηθηκε
oτo Eργαoτηριο Bιολoγiαq oπωροκηπευτικιbγ
του A.Π.Θ πdνω oε 100 περiπoυ δεiγματα νω-

πcΙlν καρπιilν, τα κρανα εi1αν την υψηλ6τερη τιμη
αντιoξειδωτικηq δραoτηρι6τηταq(1 5). Για να γi-
νει αντιληπτ6 τo μ6γεθοq αυτcΙlν των τιμcilν παρα-

τtθενται αντioτoι1εg τιμ69 και απ6 dλλα εiδη και
πoικιλiεq νωπιilν καρπιilν (πiνακαg 1).

Ε,κτ6q απ6 την αντιoξειδωτικη δραoτηρι6τη-
τα, μετρηθηκαν εw6α αν6ργανα θρεπτικd, oτoι-

1εtα oε τρiα δεiγματα κρdνων και παρατiθενται
προq oliγκριση με oκτcb δεiγματα dλλων νωπcbν

καρπιbν, oτoν πiνακα 2

Tα oτοι1εtα τoυ πiνακα εiναι ενδεικτικd για-
τi τα δ6νδρα τηζ κρανειdq βρioκoνται μθοα oτα
δd,oη, oε εδdφη ακαλλι6ργητα, αλiπαντα και μη
αρδευ6μενα, oε αντiθεση με τουq 6λλουζ καρ-

πorig πoυ πρo6ρ1ονταν απ6 oυoτηματικofq oπω-

ρcilνεq 6πoυ εφαρμ6ζονται κλαδεriματα λιπ&νoειq,
αραιrilματα καρπcbν, αρδε6oει9, πoυ επηρεdζουν
oοβαρd τα επiπεδα των αν6ργανων θρεπτικcilν

oτoι1εiων.

Ωoτ6oο απ6 τα ενδεικτικd αυτd, oτoι1εiα, φαi-
vεται 6τι τα κρ6να κατ61ουν μια θ6oη ανdμεoα
στoυg dλλουq νωπofq καρποfq, εiτε υπερ61oντα
oε οριoμ6να oτoι1εiα, εiτε υoτεροfντα απ6 κd-
πoιoυζ καρπor1q. Διαφαiνεται μια τdoη υπερο1ηg

των κρ6νων ωζ πρoζ τo oτοι1εio κdλιo, αν φυσι-
κ6 αυτη δεν εiναι τυ1αiα οε κd,πoιo βαθμ6' Yoτε-

ρofν μ6νo 6ναντι των καρπcbν βερικοκι6ζ πo1κι-

λiαg Mπεμπfκoυ, η oποiα 6πω9 εiναι γvωoτ6 απ6

dλλεg εργαoiεq oι καρπoi τηg εiναι πολr1πλοfoιoι
oε κd,λιο, oε oημεio να δημιουργεiται πρ6βλημα
ιooζυγiου με dλλα θρεπτικd oτoι1εiα και κυρiωg

με τo αoβfoτιο. Eiναι δε γvωoτ6 6τι τo κdλιο εi-

'Ιξ 
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vαι τo στolχεio τo oπoio χρεld,ζεται o oργανισμ6ζ
τoυ ανθρ6πoυ σε μεγαλη πoσ6τητα, μεγαλfτερη
κd,θε 6λλoυ oτoι1εioυ. To κd,λιo oυμβ6λει oτη
διατηρηoη τηζ ισoρρoπiαg των υγρcbν του oιilμα-
τog, στη διατηρηoη τoυ καρδιακoli ρυθμοri και
στη μεταφoρ& των νευρικrilν cboεων (παλμrbν).

Απ6 τα εκτεθ6ντα λiγα oτoι1εiα oτουq δrio πi-
vακεζ, φαiνεται πολιi καθαρa 6τι τα κρdνα δεν

εiναι 6vαg ευτελ6oτατoq καρπ69 κατdλ\λog για
1οiρoυg, αλλ& θναg καρπ6g πoλδτιμog και ioωq

μελλoντικd, αποδει1θεi πολυτιμ6τερo9 εdν oυ-
vε1ιoτεi η 6ρευνα γ6ρω απ6 τα διατρoφικd του

αλλd και τα φαρμακευτικd τoυ oτοι1εiα.

Χρηοειg των κριiνων
Tα κρdνα oτη 1ιbρα μαg μπηκαν ηδη oτo 1ιilρο

τηq θρευναq, αλλ6 και τηζ εφαρμογηg. Eiναι αρ-

κετοi αυτοi που αo1ολοfνται με την παραoκευη

διαφ6ρων προT6ντων απ6 τα κρdνα' o Διαμαντηq
(2Ο1Ο) oε o1ετικ6 dρθρο τoυ για την κρανεld πoυ
δη μo oιεriτη κε στo περιο δικ6 EΘΙΑΓE, τ εilγo c, 3 6,

2009 αναφ6ρεται στo συμπυκvωμ6νo xυμ6 κρd-
νων πoυ ηδη κυκλοφoρεi oτην Eλληνικη αγορ6,
o οποiοq πiνεται ωζ αναΨυκτικ6 oε αναλογiα με
νερ6 1:5 .Προoτiθεται στo τodι, το γιαofρτι, τo

ταγiνι, τα παγωτ(ι, oε κ6ικ με λεμ6νι oτα ψητd,
oε μiξη με λεμ6νι η βαλodμικο oε oαλ&τεζ κα1

γρανkε9. (2)

Απ6 κρdνα, εδcb και πoλλd γρ6νια, παρασκευ-
aζεται ωραι6τατη μαρμελdδα, σε oρισμ6νε9 δε

περιο16q τηg 1rbραq και εξαιρετικ6 γλυκ6 κoυτα-
λιori (πηγη: Kυριακη oτo 1ωρι6 τηλεοπτικη εκ-
πομπη) Για την παραoκευη γλυκori κoυταλιof,
κατdλληλα εiναι τα μεγαλ6καρπα κρd,να 6πωq
εiναι των πoικιλιcbν (HΛEΚΤPΑ) KΑΙ (NTOY-
ΛΙA 1). Mαζf με dλλα φρoriτα, επioηg κdvει πohi
ωραiα κoμπ6oτα.

ΠΙNAKAΣ 1.

ΤΙMEΣ ANTΙOΞEΙΔΩTΙKHΣ ΔPAΣTHΡΙOTHTΑΣ TEΣΣAPΩN ΔEΙΓMΑTΩN KPΑNΩN
ΣE, ΣYΓKPΙΣΗ ME ANTΙΣTOΙXEΣ TΙMEΣ oΚTΩ ΔEΙΓMAΤΩN NΩΠΩN KΑPΠΩN
A/A EΙΔH _ ΠoΙΚΙΛΙEΣ μ moΙ
1 Κρdνα Nτoιiλια 1 ( μεγαλ6καρπα) s4.8
2 Kρdνα Nτoιiλια2 ( uικρ6καρπα) 100.8
1
-) Kοιiνα Hλ6κτoα 99,6
4 Κodvα απο πεoιογn Νdoυoαc 76,1

5 Bεoiκoκα 2.0 6ωc 3.5

6 Φρdoυλεq 48.0
1 Poδ6κινα 7 '0 tωc 1'7 ,02
8 Αγλιiδια 20,0 εωq 29.60

ΠΙNAKAΣ 2 .

TΙMEΣ ANOPΓANΩN ΘPEΠTΙΚΩN ΣTOΙXΕΙΩN ΣE TPΙΑΔEΙΓMATΑ KPANΩN KΑΙ
oΚΤΩ ANTΙΣTOΙXA AΛΛΩN NΩΠΩN KAPΠΩN.

AIA EΙΔoΣ - ΠoΙKΙΛΙΑ N% P% Κ% Caoλ Μg%
Mn
DDΙn

B
ppm

Ζn
ppm

FE

Kρ&να Hλ6κτρα 0,50 0,08 1,32 0,016 0 01s 4,0 9,0 5'Ο 45,0

2 Kρdνα Πoλυδενδρioυ 0,21 0,11 |,46 0,022 0 057 )o 12,0 8,0 63,0

3 Κρdνα 15ηζ Ιoυλioυ 055 0,09 1,24 0.020 0,Ο60 2,0 10,0 5Γ) 42,0

4 ξλdδια Αbatefetel 0,30 0,09 0,78 0.026 0,030 2,1 18,4 8,2 36,2

5 ξλdδια Κρυoτ&λλια 1,00 0,06 0,63 ?s 20,8 g) 45,0

6 MηλαGo1den delicious 0'3Ο 0,0s Ο'40 0,032 n o71 2,8 11,1 3,2 )qq
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Τo λικερ σ.πιi κμ'lC/1'α. εir'αι ,ι'ι'loτο εδcb και πoλ-
λ69 δεκαετiε:. Καιlε oιΝΟκι)ρα oρoιlτιξε να κ6νει
το λικ6ρ τoυ σπιτ1oι, ατo κμlαr α. Σημερα β6βαια
παραoκευαioυl 7-ικεμ-', aπo πoiJ.a φροliτα, 6πωq

βfooιι,α. φρα.οιli'ε:. lrιiδια. πεπoι'ια, καρυδdκια,
oπ6ρ ματα. β ε μ'l ικοκι-lιl. α. ιι ιl',, δ αz"α και πoλλd, dλλα.
To λικθρ ομιι,l: απo τα κραr'α φαir'εται 6τι εiναι
στην κoρυφr1. Εκτo- απο τι': oικoκυρ69, λικ6ρ
απ6 κρdr'α. α'μ'l7-ιoα.ι' \'α πcl.μ]α.σκευdζoυν μικρθg

βιοτεμiε: 11 καθε uiα α.πο τι: oπoiεg f1ει τo δικ6
τηq τriπo. τη δικr1 τl1- ιδια.iτερr1 ποι6τητα. Γειioη
και dροlμα εiι'α-ι τα ιlυο oτoι1εiα πoυ oυνθ6τoυν
την ιδιαiτεμ'lη α.Ξiα τoυ 7"ικερ. Συνηθωg για την
απ6κτηo11 τoι) α.|rιrιιατο: πρooτiθενται εiτε τε-

xνητθq εiτε ιoυoικε: σμ](Dl-ιατικ69 ουoiεg.

Σε πoi'l.ε: τθμ_lιo/'εΞ τη' 1cbραg εiναι γνωoτ6
και καλλιεργεiται ι,l: αι'θoκομικ6 φυτ6 τo με τo
6νο μα < α ρ μπ αι' δ 

μ-' l'l ι iα,, ti,<γλυ κoλo6λoυδo>>, του

oποioυ η επ1στηtιoι'ικt1 οr'oμαoiα εiναι <πελαργ6-

νιo το ηδυooιιο,,. Στο βoταr,ικ6 λεξικ6 τoυ Kαβ-

β&δα ανα.φε1']o\'τt]'ι κc/.1 τα or'6ματα <αρμπαν6λλι>

και αρl-ιπακclι'ε)-)-cl. Το πελαργ6νιο π6ρα απ6 τυ'

γλυκd τoυ κoυταz.ιου. πρooδiδει εξαιρετικ6 dρω-

μα και oτo 7.ικεμ"'. o Γει,lπ6νo9 κ. Kων. Toιτλα-
κiδηg με τη oυ_υγo του. επιδiδεται oυoτηματικd
oτη 1ρηoη τοιl πε7"αργοι,ioυ (αρμπαρ6ρριζα) oε
διdφορoυ: τυπου:7-ικερ με μεγdλη επιτυ1iα.

Tο πεl-αρ7or'ιo (αρμπαρ6ρριζα) δεν εiναι το

μ6νο αρc,lματικo φυτ6 oτη 1cb

βλio ι<Αριil,tια.τc,' και γεfoειg
απ6 τo Boται'ικo κt1πo> των
Eλει,. l\{α.l"oυπα και Mαρi-
αq Στικoυδη. μιπoρεi r,α βρει
κανεig και αi.i'α αριοματικd

φυτd (5.6.10 12.13)

o εκ τιυι' oυι'τακτcilν τoυ

παρ6ι,τo9 dρθρoυ κ. Στυλια-
νiδηg μεταφ6ρει τιq εμπειρiεg
πoυ απεκ6μιoε γr5ρcυ απ6 το
λικ6ρ κατα τιg επιoκ6ψειq
τoυ στην Ιoπανiα. Τo \971
στο Reus, oε 6να oυν6δριo για
τηνAμυγδαλιd, κατd τη διdρ-
κεια γεfματoζ σε μoναoτηρι
πoυ 6γινε μoυoεto, προoηλθε
ιδιoκτητηg βιoτεxviαg παρα-

oκευηg λικ6ρ και προofφερε στoυg oυν6δρoυ-c

6να εξαιρετικ6 λικfρ που απ€oπαoε το θαυμαoμ6
6λων. Πoλλοi ηταν πoυ ζητηoαν πληρoφορiεζ γ1α
την παρασκευη του. o παραoκευαoτηq απηντη-
σε απλd 6τι παραoκευ&ζεται απ6 6ναν αριθμ6
αρωματικιilν φυτcilν. Tο 1990 ευριoκ6μενoι στη

Ζaragoza oτo Ινoτιτoriτο Δενδρoκομiαq μετd τo

γεfμα oτην Kαντiνα, μαζ πρooεφ6ρθη €να εξαι-

ρετικ6 λικ6ρ. H ονoμαoiα τoυ ηταν <Pacharan))'

Παραoκευdζεται απ6 6να dγριo φροr1το γvωoτ6
o' εμdq ωq <Todπρoυνo)) (prυnus spinοsa). Στη

φιd,λη αναγρdφεται: Pamplona - Navarro. Eκεi
υφioτανται τα εργooτdσια παρασκευηg, καθιbg

και εκτεταμdνεq φυτεiεq τoαπρoυνιdζ πoυ ωρι-

μdζoυν απ6 τον Ιοfλιo θωg τον oκτcilβριο.To
pacharan διακινεiται oε 6λη την Ιoπανiα.

Διερωτιilμεθα, μηπωg θα 6πρεπε να γiνει κdτι
ανd.λoγο με τα κρdνα oτη 1cbρα μαg; Xρειdζε-
ται πρcbτα απ' 6λα μια ανdληψη πρωτοβoυλiαg
απ6 τo Yπoυργεiο Αγροτικηg Ανdπτυξηg και
το EΘΙΑΓE για τη μελ6τη των γενoτfπων πoυ
υπdρ1ουν oτη 1cbρα. Nα γiνoυν oι κατd,λληλεg

επιλογ6q οι oπoiεg να συγκεντρωθor1ν oτο Ινoτι-
τoliτο Φυλλοβ6λων Δ6vδρων και στo Ινoτιτοti-
το Δαoικιilν Ερευνιilν, 6πoυ και θα μελετηθοr1ν.
Nα παραoκευαoθεi 6ναq καλ69 τfπoq λικ6ρ απ6
6μπειρουq Tε1νoλ6γoυq. M61ρι oημερα, μ6νoν
ιδιωτικη πρωτοβoυλiα υπηρξε πρoζ την κατεtj-
θυνoη αξιoποiηoηζ τηζ κρανειdg' o Kωνoταντi-

lΙg
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νoq Nτο6λιαζ στην Κυψ€λη Hμαθiαq επιτ6λεoε
6να oημαντικ6 6ργο και στoν τoμ6α του φυτικoti
υλικof αλλ6 και oτoν τoμ6α τηg μεταπoiηoηζ.

o Γεωπ6νo9 Kων. Γεωργι6δη9, εδcil και πoλ-
λd 1ρ6νια επεoημανε oτα βoυνd, του Bερμiου
την μεγαλ6καρπη κρανει6 oτην οπoiα 6δωoε τo
6νoμα <Hλ6κτρα>.'Eναg αριθμ6q ατ6μων oτην
Hμαθiα αo1oλεiται με τη oυλλoγη και εμπoρfα
των κρdνωv και συγχρ6νωq επιoημαiνει αξι6λo-

γα d,τoμα κρανειdg. Η 15η Ιoυλiου (επομ ωρiμα-
οηq) επιoημdνθηκε απ6 τουq ανθριilπoυg αυτorlq.

Efναι ηδη γvωoτ6 o'αυτofq 6τιυπapγoυν κρα-
νει69 των οπoiων oι καρποi ωριμdζoυv απ6 τoν
Ιorjλιo 6ω9 τον oκτcbβριο. Yπ6ρ1oυν κρανει69
πoυ η παραγωγικ6τητα τoυζ εiναι πoλf μεγd,λη,
dλλεg που o1 καρπoi των 61oυν πολri καλη oυ-
ντηρηoιμ6τητα και dλλεg με ιδιαiτερα χαρακτη-
ριoτικd των καρπιilν πoυ τoυg ανεβdζουν oε υψη-
λ6 επiπεδο πoι6τητα9. Aq αξιoποιηθoιiν αυτoi oι
αφανεig εργdτεg τηq 6ρευναq.

oιΑρ1αioι'Eλληνεg 6δωoαν 6μφαoη oτo ξ6λο
τηζ κρανει6q και τo αξιoποiησαν στoν riψιoτo

βαθμ6. Eμεig oι νεοfλληνεg αζ πρooπαθηoουμε
να αξιoποησoυμε τoν πολfτιμo καρπ6 τηζ κρα-
νειdg, αυτ6q θα μαg ανταμεiψει.

Eυ1αριοτiεq. Η μετ6φραση των αρ1αiων κει-

μενων θγινε απ6 την καθηγητρ1α - φιλ6λoγo κ'
'Eλλη Παυλiδoυ - Παπαγεωργioυ. H κ. Παυλi-
δoυ μαg παρειxε και πολλfg dλλεq ενδιαφ6ρoυ-
σεζ π\ροφορiεg. oι oυντ&κτεq του παρ6ντo9
εκφρdζoυν τιg θερμ6q τουζ ευχαριoτfεg πρoζ αυ-

την.
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...βιβ)"ια ;τoυ δεν πρ6πει να λε[πoυν απ6
την βιβλιoθixη σαζ

EYΣTΑΘΙOY ΣTOYΓΙΑNNΑKΗ

ΙΣTOPΙA THΣ ΠoΛEΩΣ NAOYΣHΣ
AΠo TΗΣ ΙΔPYΣEΩΣ MΕ,XPΙ TΗΣ KATAΣTPOΦΗΣ

ΤΗΣ To 7822
(κaτa ANΕ,KΔoToN ΣXΕΔΙAΣMΑ Δ' ΠΛΑTΑΡΙΔoY)

Σε}'.270' τιψη20C

NAOYΣA, 19oE-20oE αι.
Συλλoγιx6 dργo πoυ παQoυαιdξει πτυγ'i.gτηζ ιστoQ(αg τηg

π6ληg μετιi τηγ ?.ιαταστρoφ,i τηζ τo 1'822 και μd1ρι τoν B'
Παγx6oμιo π6λεμo

Σε}".4L4,τιψη25 € (2gαρτ6δ.) &30€ (παγιiδ.)

lΣXΝoΣ
nΔΠJ=T-gJ*Σ.,*fΩt

KΩΣTA ΛΑΙΙABITΣA (EΠ[MEΛEΙA)

ΣxΙ\oΣ KAIΙΙTAΛΙΣMOΣ
H MAKEΔONΙA ΚATA TtΙN γΣTΕPtΙ OΘΩMANΙKH IΙEPΙΟΔΟ

Tο βιβλio αποτελεi oυλλoγη επιστημoνικιilν μελετιΙlν που αφoρoδν

oτην ανd,πτυξη του καπιταλιoμo6 οτην oθωμανικη Aυτoκρατορiα.
Eπiκεντρo τoυ ενδιαφ6ρoντoq εiναι η περιo1η τηq Mακεδονiαg και

κυρiωq η π6}η τηq Ndουoαζ πoυ fπαιξε καθοριoτικ6 ρ6λο oτην καπι-
ταλιoτικη ανdπτυξη.

Σελ. 260, τι'ψη 20 €

Πoλιτιοτιxf Eταιqε(α NιioυοαE Δη μoτιxr{ β ιβλιoθtixη τηΧ. 23320 24L02

Aλ6ξαvδqοg Oιxovdμoυ τηΧ. 23320 29380
Απoοτ6λλoγται χαι με αγτιχαταβoλ{

Δ1ΑΘEΣH:




