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Μ ια ιδ ιαιτε ρω q εvδ ιαφ i-
ρoυoα αφηγηση τoυ γι0
Π εwε τετραετΙ εg Δημαρxoυ
Ναουoαg. που φωτtζει πoλ^

λεζ πτυχεc ιηζ σU\χρoνηζ
tστ1ρlαζ Τηζ ΠoΛηζ' aΛλα Και
τηg Ελλαδαg γεvικ6τερα.

oελ.: 378, τιμη:70€

AlAΘEΣH: Πoλιτloτtκli Εταlρεiα
-.. .:-*:

APΧEΙA MAKEΔo_
NlKoY AΓΩΝA ΠE_
PlοxΗΣ BEΡtι,lloY

ΣυλχΦi;pωγρdΦtg,ν, ;,,
ΤωV Πρωταγωνιoτrbv τoυ
Μ α κεδ oν ι κo υ Aγ tbνα οτην
nεριοxη τoυ Βερμiου και
ειδικoτερα οτη Ναουοα
κατα τηv nερioδο 1904-
1908. Τα εγγραφα αφlρOUv
γ εγ oiaτα και'nρoiωn i πg U'
εμ π λεκowαι oτη δ ιεξαγωγη
του αγrhvα.

oελ.:572, τιμη:2o€

EΠlM. KΩΓΓΑ ΛAΠΑBΙTΣA
,,

lΣXNοΣ , ,,,' ,'|'|:.

KAΠΙΤAΛΙΣΜοΣ. ,

', Συ λλο γη, εn ιgτl}on* 
: 

::,'.

,,l!*kτιii:iiavρo:aiaω ,', ':

αvαmυ ξη τo υ κα π ιταλlψ o υ
oτηv 0θωμανικη Aυτο-
κρατoρiα Επ[κεντρο roυ

' εVδ ιαφ;ξρa;w6q1 .η π'6λn τη g
'' Νdο υ oi(' no υ'' δ'ια δ ρ αμ ατ ι_

οε καθοριοτικ6 ρ6λο oτηv
καπ ιταλιoτικ η αν dπτ υξη.

oεL:260, τιμη: 15€

ΦlΛΩτA ΑΔAι.1iΔΗ

ΠoΡΞlA AΓΩΝΩN

Η ζωr '; _ 
- -:-_'' ;,:u

μαχητι :: :;eslv πoλiμων
Φλωτa ι:al'iδη $αnεταv
Kστσω,;: . Στο ερωτημα;
3 υ i; η C,'.Ξ αλη ο ιεζoοoζ : Σ.

υo,ε:::^o ΠρoσωΠlΚεζ
ε. - j.- : t- ,ι: ιoτορικα γεγο-
;:::', ] -^'lρχε: ειρηvικη'
-: ;.... -. :'^,'Lοκρατικη'
.:.:''__' ''.ιτtκη'

oελ.: 328, τιμη: 10€

:

;a I)

Ξτgnlεn*ΟΣ
}:ia :i:ε τ:τεrι sΦ*l*liii(|.i l']_ΞΞtΟξο

Ναoυoαg, Δnμ. Blβλiοθnκ". ,nj.'. 233- .)7 4



<NΙAoΥΣTΑυ
TΡΙMΗNH ΠEPΙoΔΙΙ(Η
EΙ(ΔoΣΗ TΙ]Σ ΠoΛΙTΙΣTΙΙ(Ι]Σ
Ε'ΓΑΙPEΙΑΣ NΑoΥΣAΣ
(ANAΣTAΣIoΣ MΙXΑΙ{Λ
o ΛoΓΙoΣD

AΠPlΛ oΣ- oγΝ oΣ 2016

Ετoζ 390 τειχοζ l55

Aριθμoζ lSSΝ: ll06 2ll8

lΔPYTEΣ
ιυλλoγοq Απo$otτωV ΝαoUσαζ

(t) oδUσσειζ ΝτιvoΠoUλoζ

|ΔloKτHΣlA
Πολιτιoτι <η Εταιρεiα Ναουoαq

ιAvαoταoιοq λ4ιxαηλ ο Λ6γιοql

EκΔoTHΣ
ΑλεξαVδρoq oι <οvομoυ, Πρ6εδρoζ Δ.Σ.

ΣYNτAKTlKH ΕΠlτPoΠH
ΑλεξαVδρoζ oι <ov6μoυ

EUγεVια Ζ6λιΟU

ΠεTρoζ ΣToιδηζ

lημητρηq Παζoq

ελιooβετ Xατζημαλουoη Poυ <αλη

Δημητρα Tζα<η'Mπεoλil<α

Θε6δωροq Zιιbταq

ΣxEΔlAΣMoΣ - ART DlREcToR
Δημητρηq Π6ζοq

ΓPAΦΕlA Π EPloΔl κoY-ΠΛHPoΦoPιΕΣ
. Δημoτικη Βιβλιοθη <η Nαουoαq

Πολυxιbροq Πoλιτιoμου <Β ETΛAΝΣl

AΦωV Λaναρa & Φ. ΠεχλιβαVoU

Tηλ.:23323 50025
. Αλiξαvδρoq oι<ovδμoυ, (αραvατoιoυ 2

592Oo ΝaoUσα, Tηλ' 2332 400074,

6974 099140

ANTlΠPoΣΩnoΣ BΕPolAΣ
ΓιαvVηζ 1(αρατσιωληq _ Γεωπ6νοq

τηλ.:23310 6033l

EKTYrΙΩΣH
ΗΛl(oΣ Φ' PAΛΛHΣ (. & Σ A o.E.

3o χλμ. NαoUσαζ _ Σ'Σ. NαoUσαζ

τηλ. & ΕaX: 23320 41319

Η oυντακτlκη επlτρoπη τoυ περtοδltιοl δεv Q!-

ρεl καμlο ευθυνη για τα ενυπογραQα κεiμεvα που

δημoαιευοvται Tηv ευθυvη Qiρεl ο υπογραQωv

τO (εtrεVO.

Δ Al( ΝΞΣH ΠΕPloΔ (ΩN, ΕMBΑΣMATΑ,

ΣYΝΔPo/\4ΕΣ (& MEΣΩ E BΑNl( ΝC)

Aλεξαvδρoq oι<ov6μoυ

l(oραvατσιoU 2, ΝαoUσa, τl( 59200,

τηλ.; 2332 400074, 6974 099140

AP ΘMoΣ τP. ΛoΓΑPlΑΣλnoY ( BΑΝ):

CR38 O',l4o 5]6ο 5160 0200 2004 248

ΑLPHΑ BΑΝ (

κΩΔlκoΣ ENτYΠoY
104360 SSN ',1',106 2118

Π ε ρ ι οδ l κi κα t βι βλiα απ οiτ !λλοντ α ι τ αyυ δρομ l κi

με οvτlι<αταβολη' Εivαt διαθiolμα oλq τα παλli

τευtrη του περιοδιt<ου yια να oυμπληρλoετε εv

δε1aμεvωq ιq ελλεiι!aq oαq'

ΦΩτoΓPAΦlΑ EΞΩΦYΛΛoY
Τo Qυτ6 α <nautia 1ntegrifo ja, απ6 τo

βιβλio τoυ Νiκoυ Mπαμπoυ <ΑυτοQυη

Qυτ6 και β6ταvα τoυ Bερμioυυ. Φωτ6:

.-Νι(oζ ληπαμπoζ.

Y*x*gwζ β#* 3tsffi Περιεχδμενα
AΠPΙΛΙoΣ _ ΙοΥNΙoΣ 2o16

04 εditorial

05 ε., συντoμια-Πoλιτιoτικα }Cαι αλλα...

12 nαζαρoυ τεμμα

H ιoτoρiα επανθκδoσηξ τηξ <Ιoτoρiαg τηζ πoλεωq Nαoυoηg> τo 1976

L4 x"ραλ"μπoυ Mηναoγλoυ

Aναoταoιog Mι1αηλ o Nαoυoαioq: o πρδτoζ'Eλληναg ακαδημαικ6ξ

22 ιi1ψη'poq Tζακη

o καλ6g μαξ δασκαλoξ oωμαξ Γαβριηλiδηq

28 εuaψ.ιoυ Xεκlμoγλoυ, EυQρooυνηg Poυπα

Eπιxειρηματικθg oικoγθνειεq Nαoυσαιων στη oεσσαλον1κη: oικoγενεια
τoυρπαλη

34* τa.η Mπαιτoη

o γιατροg Kιυνoταντiνοξ xcιτζηγρηγoριαδηξ

38 o.aεrρoυ Zιωτα

Η πρδτη εργατικη απεργiα στη Nαoυσα τoυ 1914

45 ι.Πετρ|δη, M. Ι(oυκoυρ|κoυ-Πετρ[δoυ, Δ. Στυλιανiδη, Θ' Σωτηρ6πoυλoυ

Πρooδιoριoμ6g τηq αντιoξειδωτικηq ικαν6τηταζ τ(Ι)ν καρπ(bν διαQδριυν

ειδδν

\ΙnογΣ1]λ 3
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To 7976 τρειg Q[λoι o oδυooεαg Nτι-

ν6πoυλo9, o Λαζαρog Tθμαg και o

Γιιbργog Σακελαρloυ απoQαolζoυν

να επανεκδιbooυν την Ιoτoρiα τηg

π6λεω9 Nαoυoηg τoυ Στoυγιαννα-

κη. Ι(αι απoQαo'lζoυν να τo κανoυν

oωoτα, 6τoι ιboτε,oxι μ6νoν τo βιβλlo

να μην παει απατo 6πωg εγινε με την

πρδτη θκδooη, α}'},α να τιμηθε[ δεo-

ντωζ και να γ[νει ευρυτερα γνωoτη η

οπoυδαiα παρακαταθηκη τoυ.

. Tην ιoτoρlα αυτηg τηg δευτερηg

6κδoο'η9, την oπoiα αναλαμβανει

εντ6λει o Συλλoγog απoQolτων τoυ

Λαππε[oυ, αQηγε[ται για τoυq ανα-

γνιboτεg τηg Nιαoυoταg o Λαζαρog

Tεμαg. Πoιoζ και πωζ εμπλoυτιoε

τo κε[μενo με QωτoγραQικo υλικo,

πωg oυνεπραξε η oικoγενεια τoυ

ουψραQθα, πoιog θκανε την επι-

μελεια, σε Πoιo αρ1ικ6 αντiτυπo

oτηρlxθηκε αυτη η δευτερη εκδo-

oη. Πωg, δηλαδη, τo ενδιαQθρoν και

τo παθog τριιilν νεων εγινε αQoρμη

να υπαρ1ει oημερα oxεδ6ν ο'ε καθε

oπ[τι Nαoυoαioυ η ιο'τoρlα τηg π6-

ληζ μαζ, θτoι oπωg την εγραιpε o

Στoυγιαννακηq στιζ αρ1εg τoυ πε-

ραoμdνoυ αιιbνα.

. Για πριbτη Qoρα oτιg o'ελiδεg τηg

αNιαoυoταgυ θ1oυμε μια εμπεριστα-

τωμθνη και περιεκτικη διηγηoη τηq

ζωηg τoυ Αναoταoιoυ Mι1αηλ τoυ

Λ6γιoυ και τoυ αγιbνα τoυ υπερ τoυ

ελληνιoμoυ, απ6 τoν διδακτoρα τηg

νε6τερη9 ιoτoρlαg oτo τμημα Ιoτo-

ρiαg Αρ1αιoλoγiαg τηg ΦιλoooQικηg

τoυ Πανεπιoτημ[oυ Αθηνιbν Χαρα-

λαμπo Mηναoγλoυ.

. Για πριilτη Qoρα επloηg oτo παρδν

τευχoζ θ1oυμε μια καθαρη εικ6να

τηg βιoμηxανικηg αναπτυξηg τηg

πoληg oτιg αρ1θg τoυ περαoμθνoυ

αιιbνα απo την πλευρα o1ι των βι-

oμηxανων πια, αMα των εργαζo_

μενων oτην κλωoτoυQαντoυργlα.

Αυτδη δηλαδη, των ανδνυμων τoυ

μo1θoυ, πoυ γυαλιoαν και αναδει-

ξαν τιg ζωdg και την ιoτoρiα πεντε-

δθκα επιQανιi-lν επι1ειρηματικιbν

oικoγενειων τηg περιoxηζ μαζ. o
Θε6δωρo9 Ζιωταc, λoιπ6η με βαοη

την ενδελε1η ερευνα τoυ oτιg εQη_

μερ[δεg τηg επo1ηg, ξεδιπλιbνει τη

ζωη των εργατιbν τηg Nαoυoαg πoυ

η ανθxεια και η εργασιακη εξαθλlω-

ση τoυζ oδηγηo'ε o'την πριbτη απερ-

γ[α τo 1914.

. H τιμητικη αναδρoμη oτo θργo

τoυ ιστoρικoυ και λαoγραQoυ, α}λα

και oυνεργατη τoυ περιoδικoυ μαg

Θωμα Γαβριηλiδη απδ τη Δημητρα

Tζακη, η ζωη τoυ γιατρoυ Ι(ωνoτα_

ντ|νoυ Xατζηγρηγoριαδη απ6 τoν

Tακη Mπαιτση, l επιxειρηματικη

δυναo'τε[α τηg oικoγdνειαζ Toυρ-

παλη απo τoυg EυQρoo'υνη Poυπα

και Ευαψελo Χεκlμoγλoυ oυμπλη-

ρδνoυν την υλη διατρθ1oνταg κατα

καπoιo τρoπo την ιoτoρiα τηg πoληq

μαζ απo τιg αρ1εg τηg lδρυoηg τηg

με1ρι τα τελη τoυ 2Ooυ αιιbνα.

. Ι(αι επειδη o'αυτoν τoν καταπoνη-

μενo τ6πo μαζ και oυναμα ευλoγη-

μdνo, Qυτριbνoυν 6λα τα ελθη τoυ

θεoυ,oι γεωπoνoι μαq θυμlζoυν πωg

τα Qρουτα μαg, ρoδακινα, μηλα, κε-

ραoια, oταφυλια, ακτιν[δια, λωτo[

και δαμαo'κηνα ε[ναι για τo τραπ6ζι

μαg ενα διbρo ζωηq απ6 μoνα τoυg.

NΙl\ιl}ΣTΑ 4
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"'oταν oιν6τε9 ταξιδευoυν" απ6 τoν
Συλλoγo Φiλιrrν τoυ Ωδεioυ (Aριστοτ6λη9,

o Πολιτιoτιl<oq Συλλoγoq ΦLλωv τoυ ΩδεLoυ αΑριoτoτε-

ληgυ παρoυolαoε oτo δημoτιl<o Θεατρο μια εξαιρετικη

oυvαυλLα με Tη σUμμετoxη τηq μικτηq xoρωδLαq εvη-

λ[κωv l<αι τηq παιδικηg xoρωδ|αq αDiapasonυ, με τiτλo

κ6ταv oι v6τεq ...ταξιδευoυv!υ. Στo πρδτο μεροg εμQαvL-

σTηl(ε η vεo'iδρυΘεLoα παιδικη xορωδiα με παραδooιαl<α

τραγουδια απ6 διαQoρα μaρη του κ6oμoυ. Τα παιδια

απθδωoαv τα τραγουδια με ταυτοxρovεg l<ιvηoεtζ TωV

oδματog, oπoυ ηταv αυτο απαρα[τητο, με oτ6xo τηv

πληρεoτερη εκQραoτικδτητα τoυq.

Ακoλoυθηoε η xoρωδ[α εvηλLr<ωv πoU Παρouσlαoε θvα

πρ6γραμμα με γvωoτα τραγoυδια ελληvωv oυvθετι.bv

(Xατζιδακιg, Θεoδωρακηq), καθιbq και ξθvα παραδooι-

ακα. Στο πιαvo oυμμετεlxε η Ελεvη Tεvεl<ετζoγλoυ και

oτα l<ρουoτα οι Δημητρηq Zιιbταg, Πρoκοπηq l(αρκαταg,

και Bαoiλειog Λυμπερ6πoυλoq. Tιq xορωδlεq διευΘυvε ο

ΣTαU ρoζ Θεογαρoπoυλoq.

Η ΣυμQιυνικη oρμiο'τρα τoυ Δliμoυ
Θεo/νiκηg ο"την Eπετειο τoυ oλoκαυτιbματoξ
o Δημoq Nαoυoαq oτo πλαloιo εoρταoμoυ τηq 194ηq

Eπετε[oυ oλoκαυτδμαToζ Tηζ ποληq Qιλoξεvηoε τη

Πολιτιoτικα και &λλα..'.

Κανaνταq, τoν απoλoγιoμo τoυ δευτερoυ τριμηνoυ τaυ imυg Eιαπιoτιbνoυμε αρκ6τd alκaλα,aτt η μaυαικη, oq 6ιαφoρε9 εκφdνoaq

ηταν αυτη πoυ κυριαρyηoε oτα πoλlτιmικα'6ριλμενaτoυ τδπoν μαr''oχι πωe iλειιpαν oι α?λεq μoρφig πaλιτψτr;κιΙw Φαoεων, αn;
πραγματικα η μoυoικη ηταν κυρiαρyη' Aκoμητo θiατρo, μετιgθεατρικig oμαδεgτων oyoλεiων κυρiωζνq παρoυσια(oυντην Eoυλ1ια

ωυg oτaντoμtα αυτο, oι εν6ιαφiρoυoεgπροτiαειg απaτουgλαoγραφικaig μαg oυ?λ6γουζκαL oLκυιrλoφoρiεqνiων βιβiων oλoκλη-

ρωνoυν τo πoλιτιoτικo παν6ραμα'

Φ Φ Φ 8 a 

Mδfiiiιii- 
- - * a * e "

9 * Φ Φ Φ a & Φ a & s Φ Φ Φ Φ, Φ * & Φ a 9 & Φ Φo

<Αγιbναg-Θυσια.ΙYμνog, απ6 τo Ωδεio t{αoυο'η g

Mια εξαιρετιl<η παραoταoη, πoλυ υιpηλoυ επιπθδου,

απoτθλεoμα πεvτε μηvιbv oκληρηq δουλειαq, παρoυo[-

ασε Τo Ωδε[o μαg, oτο δημοτιl<o θεατρo. H παραoταoη

ε[xε τ|τλo αΑγιbvαg-ΘυoLαjYμvοgυ l<αι ηταv αQιερωμεvη

oτουg αγιbvεq του dθvoυg απ6 τηv αλωoη ωζ TηV επαvα-

σΤαση τoυ -lB21. 
To Tτρoγραμμα περιλαμβαvε κεlμεvα για

τηv Επαvαoταση ToU '21 αλλα l<αι ToV ξεoηl<ωμo τηq Nα-

oUσαζ, που διαβαoε ο l(ιboταq Bαρβθρηq, απαγγελ[α απo

τηv ΑQροδLτη l<αλαiτζη και τραγουδια τωv Mαρκoπoυ-

λoυ, Θεoδωραl<η, Λεovτη, lαπαδημητρLoυ βαoιομεvα
oε ποιηματα τωv Σολωμoυ, ΣεQερη, P[τoου, MπροUxoυ,

πoυ υμvηoαv τουq αγδvεq τoυ λαοU μαζ γtα τη Λευτερια

καt TηV AvεξαρτηoLα.

Tα τραγoυδια ερμηvευoαv oι Mα[ρη Δoυτoη, Xρηoτoq

Τolτoηq, Φωκlωvαq Mπαρμπ6καq, Α. l(ελεμoυρ|δoυ, Θ.

Mπιγl<αvοg, εvι| ξεxωριoτ6 τ6vo εδωoαv με ΤηV τ1αρoU-

o[α τoυg oL ΧoρεUTεζ Αr<ηg Τoιαρl<αg l<αι ΘεoQαvLα ToL_

τoη. H ορxηoτρα, δπωg t<αι η xoρωδlα τoυ Ωδεloυ υπ6

τη διευΘυvoη τoυ Δημητρη Παρoλαεr<τελεoε αQογα τo

μoυoικ6 μθροq. Η oυλληι}η τηq ιδθαq και η oλη επιμθ-

λεια τηg εκδηλωoηq αvηt<oυv oτoυq Xρηoτo Τolτoη l<αι

ΦωκLωvα Mπαρμπδκα.

\ΙA(}ΥΣι\ 5



"Γriριυ απ6 την iazz''

ΣυμQωvικη oρxηoτρα τoυ Δημoυ Θεooαλovlκηq oε μ[α

μovαδικη επετειαl<η oυvαυλLα oτo πλαLοιo ToU εoρTα_

oμoυ τoυ oλoκαυτδματog'

"Γυρω απ6 την jazz" ηταv τo θεμα τηq Qετιvηq oυvαυλlαq

του Δημoτιl<oυ Ωδε[oυ. Στo πρδτo μερoq εμQαvloτηl<ε

η παιδικη xoρωδ|α Canto Α Tempo, Uπo Τη διευΘυvoη

τηq Δημητραq Mητρtvτoη l(αι σΤη oυvθxεια μεγαλυτερoι

μαΘητεq και δαoκαλοι, μεμovωμεvα η μαζi με τη xoρωδ[α
l<αι oρxηoτρα vεωv ταξ[δεQαv τo l<oιv6 oε μαγικθq oυv-

θθoειg τωv HaroldΑrlen, AndrewYοrl<, Richard Rodgers,

Ceorge Cershwin, l(urt Weill, David Weiss, Calvin Carter,

Crant Creen, Ηerbie Hancl<ocl<, Sοnny RoIlins. Tηv oργα-

Vωση Παραγωγηq εl1αv oι Δημητρηq Παρ6λαg, Λαζαρoq

Mπlvτoηq, oρεoτηq Ταvηg l<αι Θαvoq Mητoαλαq, εvδ τηv

επιμελεια τoυ υλικoυ πρoβoληq εLxε o oρεoτηq Tαvηg.

Moυoικη πανδαισiα στη συνιiντηση
Παιδ ικιirν και Nεανικ<irν Xoρι^lδιιirν

Moυoιl<η παvδαιolα γεματη vιατα l<αι μελωδLα oτηv 1η Συ-

vαvτηoη Παιδικδv l<αι Νεαvιl<δv Xoρωδιιbv του Ev Canto

oτη Nαουoα' Δεt<ατεooεριq xoρωδLεq απο διαQoραμερη

τηq Eλλαδαq (Nαoυoα, Biρoια, MεΘιbvη, Ελαooovα, Γιαv-

vιτoα, ΘεooαλovLκη, N. Mαδυτοq, l<oζαvη) l<αι περιoo6τε-

ρααΠo 53O παιδια- xoρωδoL πλημμυριoαv τηv πολη μaζ με

μoυοικθq και τραγο0δια l(αL l(αταΧειροκροτηθηκαι, απo το

πoλυπληθεg l<οιv6 πoυ "πλημμυριoε" τo δημοτιιο θεα_ρ:

Απο τη Ναoυoα oυμμετεLxαv: η παιδικη xορωδια Cal:ο :

Τempo UΠo Τη διευΘυvoη τηq Δημητραζ MηTρεVTση, η

xορωδ[α τoυ 9oυ Δημ. Σxoλεloυ υπ6 τη διευθυvoη τηq

Kατερlvαg Mπαμlxα r<αι η xoρωδlα του Ωδε[oυ τηq lεραq

Mητροπoληq υπo τη διευθυvoη τηq MαρLαq Πθτκoυ. H

πρωτoβoυλ|α αvηl<ε oτov vεooΟoτατo Συλλoγο Πoλιτι
σμoU enCΑNΤo και oτη μoυoιl<oπαιδαγωγo Δ. Mητρεvτoη.

Εκτoq απo τιg δυo oυvαυλi.εg, η διoργαvωoη περιλαμβαvε
παραλληλεq δραoειg, δπωg "παρτι" xoρωδιbv Kαι ΠερtΠα-

τητικη διαδρo μη πoλιτιoτιl<oυ' εvδιαQερovτoq.

Η διoργαvωoη ευελπιoτεl vα δη μιoυ ργηoει εvα vθo Θεoμo

οτηv πoλη μαζ oΠoU η μουoιr<η l<αι οι παιδιl<εq Qωvθq
θα txουv τov πρδτo λoγο, oυμβαλλovταg με τo δικο τηq

τρ6πο oτηv εξωoτρεQεια τηg πoληq, oτηv τ6vωoη Tηζ Πo-

λιτιoτιl<ηg δραoτηριoτηταg, καθιbg l(αt σTηV πολυπλευρη

επιl<οιvωvlα τωv πoλεωv μεταξU τoυg.

Yπ6ρoxo ταξiδι σε "Θ<iλαooα πλατια"
απ6 τo 1o Δημ. Σxoλεio και τo Ωδεio

Mια πολυ oμoρΦη oυvυπαρξη του 1ου δημοτιr<oυ oxολεL-

oU l(αt Tηζ παιδικηq xoρωδ[αq τoυ Ωδεloυ μαq εlxαv τηv

ευl<αιρlα vα απoλαυoουv 6oοι βρεΘηκαv oτo δημoτικδ
θεατρo γtα ΤηV μoUσLl(oxoρευτιr<η παραoταoη "ΘΑΛAΣ-

ΣΑ ΠΛΑΤIΑ'] πoυ περιλαμβαvε τραγoυδια, xoρ6, πolηoη
και Θεατριl<α απooπαoμαTα ΠoU υμvο0v τη Θαλαooα.

Tη διδαoκαλ[α τωv τραγoυδιιbv, τηv εvoρxηoΤρωση l(αt

τη διευθυvoη τηq xoρωδ|αq εlxε o Δημητρηq Παρoλαq.

Τov μαεoτρo oυv6δευoαv oι μoυoιl<ol: Δημητρηq Mπι-
λιoυρηq (μπoυζo0κι), Mακηq Σιταρ|δηq r<αι ZαQεLρηq

Mπθρooq (κιΘαρα). Tα oκηvιl<α επιμεληΘηκε ο Σακηq
Pαvτζιoq. BoηΘηoαv oτη ol<ηvoΘεo[α- ol<ηvoγραQlα o

lωoηQ XατζηιωαvvoU, σTηV l<αταol<ευη τωv ol<ηvιl<ιi.lv

η Διbρα Πoυγαρlδoυ Kαι σTηV επιλoγη τωv τραγoυδιιbv
l<αι l<ειμθvωv ο Xρηoτoq To|τoηg. l(αταol<ευη κouσToU-

μιιbv: oυραvLα Kαραioκoυ _ Ελεvη l(oλτoαl<η- ΓλυκερLα

Φραγl<oυλLδoυ. Διδαol<αλ|α xοριbv_ xoρογραQ|α: Ευη

Mπιτiρvα- Νil<οq Αvαoταoιαδηq _ l(ατερivα Τομτoη.

Επιμελεια- ol<ηvoθεoiα- διδαoκαλiα $g;τρ_κιυv σKεTζ:

Ke-.:ι'.': -:*τση. Kατασ (εUη α$ιc::: : :::5___ Γιοβαvο-
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Mουοικ6g εκδηλιiloειξ στo
πλαiο'ιo τιυν Ι(B' Παυλεiιυν

Στο πλαloιo τωv Qετιvιbv KB' Παυλε[ωv πραγματο-

πoιηθηκαv oτη Nαoυoα Tρεtζ μouσικθq εκδηλδoειq. H

εvαρl<τηρια εκδηλωoη ε[xε τLτλo αΣτη MακεδovLα τoυ

παλιoυ καιρoU, Kαι σTo πρδτο μερoζ Tηζ εμQαvLoτηκαv

η παιδικη - vεαvιl<η xoρωδLα του Ωδε[oυ τηq lεραq Mη-

τρoπολεωq UΠo Τη διευθυvoη τηq MαρLαq Πθτκου ι<αι η

Σxoλικη XορωδLα τoυ 9oυ Δημoτιl<oυ ΣxoλεLoυ Ναoυoαq

υπ6 τηv διευΘυvoη τηq κ. Αιι<ατερ|vηq Mπαμ|xα, εvιb oτη

oυvθxεια πραγμαΤoΠoιηθη καv βραβευoειq απo πλευραq

τηq Mητρoποληq.

Στο δημoτικ6 θεατρο επ|oηq παρουoιαoτηl<ε η μουoιl<η

εκδηλωoη - oραΤoρLo με τLτλo: 'hΓAΠHΣΑ To MΑPTYP|O

- ΑΓloΣ ΛoYlGΣ: ΤΩN ΠΑΣXoΝΤΩN lΑTPoΣ l(Αl ΛlMΑNι"

oε κεlμεvαΔημητρη MπρουΧoU l(αtTη oυμμετoxη Τηζ Nε-

αvιl<ηg XoρωδLαq τoυ ΩδεLου τηq lεραq Mητρoπoλεωq υπo

τη διευθυvoη τηq Mαρlαg Πετκoυ. Movωδ|εq ερμηvευ-

oαv oι MαLρη Δo0τoη t<αι o Φωl<[ωv Mπαρμποκαq. Πιαvo:

Ελεvη Αvαγvιboτoυ. Evαρμov[oειq: Γιιbργoq Ξαvθοπουλog'

ΑQηγη oη : Mιxαλη g Λιαγγοq και Δη μητρηq Mπρουxoq. l(αλ-

λιτεxvικη διευΘυvoη : Γιιbργoq oρδoυλLδηq.

Τελog, η εr<δηλωoη με τLτλo αMε τα Qτερα τηg Ελληvικηg

Moυoικηqυ περιελαμβαvε TηV ΙταρoUolαoη τoυ εργoυ

τωv τμηματωv τoυ ΩδεLoυ τηq lεραq Mητρδπoληq υπo

τη YεVιl(η διευθυvoη τoυ κ. ΓεωργLoυ oρδουλ|δη.'Eλαβαv

μερoζ Tα xoρευτικα τμηματα εvηλlκωv l<αι vθωv καθδq

l(αt ot Tρεtζ xορωδ[εq (παιδικη, vεαvιl<η l<αι εvηλLκωv)

του ΩδεLoυ, εvιb oτo Qoυαγιε λειτoυργηoε η ει<θεoη τoυ

τμηματoq ZωγραQικηq με υπευΘυvη καθηγητρια TηV κα

Mαριov Mπαxαvoυ. ΤηV ΠαρoUσiαoη τoυ πρoγραμμα_

τοq εκαvε η Eυαγγελ|α Toαρvoυxα.'Επαιξαv oι μoUσtl(oι:

Δημητρηq Δo0τoηq (μπoυζoυκι - oυτQ, Σωτηρηq Ζερ6α_

ληq (ουτι), Xρηoτoq Mακηq (βιoλl), Bαoiληg Γoυδδvηq

(καvovακι), Σταυρog Παζαρεvτζηq (κλαρ|vo), Αvτδvηg

l(αραQουoιαq (κλαρLvο), loρδαvηq Zερδαληq (κρoυoτα).

&ΦΦ,9'--9:*::"-Φ89a&

<MαΘη ματα Nεoελληνικηξ Ιoτoρiαg>
απ6 τη <ΘEΑτρικη Πινελιιi>

Τι Θα μπoρουoε αραγε vα oυμβεL TηV ημερα του γαμoυ
εvοq ζευγαριoυ; Πoιog o ρoλoq τηq πεθεραq l(αt ToU σU-

μπεΘερoυ; Θα υπαρξει κoυμπαρoq; Θα καταQερει o πα_

Tερ Vα τελθoει τo μυoτηριo; Αποτελεi ο γαμoq τoυq θεμα

για απευΘεLαq μεταδooη oτηv τηλε6ραoη;Ερωτηματα

που βρLor<oυv τηv απαvτηoη τoυg oτo θεατρικ6 εργo Tηζ

Πεvυq Φυλαr<ταl<η <MαΘηματα Νεoελληvικηq loτoρ[αg>.

Πρ6κειται γtα μια μαUρη κωμωδ|α καταoταoεωv που ΘLγει

τα l<αl<ιi.lq κε|μεvα τηq oημεριvηq κοιvωvlαg t(αι ΠαρoUσt-

αoτηl<ε αΠo Tη αΘEΑτρικη πιvελιαυ oτο l<οιv6 τηq π6ληq

μαq. Tουq ρολoυg ερμηvευoαv oι Πα0λοq Toιλιγκερ[δηg,

ΣTαUρoζ Εξηvταραq, Eλιoαβετ Στ6ιoυ, Nικoλθτα Τoελιoυ,

Γιαvvηq l(oυκoυλoq, Γιαvvηg Pαπτηq r<αι Aγγελικη ΑvτιQα-

κου, Eλθvη Xατζη κιboτα. ΣκηvoΘεo[α ΣTαU ρoζ Εξηvταραq'
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To 1o ΓυμvαoLo, σTo πλαLoιo τoυ πoλιτιoτιl<ου πρoγραμ-

μαToζ Τηζ θεατρικη παιδεLαg πoυ υλoπoιεL κατα τηv Qε-
τιvη oxoλικη xρovια, παρoυolαoετo iργο αo ΔPΑl(oΣυ

του Ευγθvιου Σβαρτq, oε ol<ηvoΘεolα τηq l(ατερlvαg

Mπ6ol<oυ. Τo ερYo τoυ Pιi-looυ δημιoυργoυ εLvαι εvα αλ-

ληγoριl<o παραμυΘι πoυ γρ6Qτηl(ε σTα 1943 λlγο ΠρtV ot

vαζιoτικθg oτρατιεq τoυ X[τλερ ειoβαλoυv oτη Pωo[α.

Ποιοι εLvαι oι uδρακοι, πoυ τριbvε οτι παραγoυμε απ6 τo

βι6q μαg; Πδq εQταoαv vα εxoυv τηv εξουolα και γιατ[
τoυg oυvηΘLoαμε τ6oo δoτε vα μηv αvτιδρoυμε; Γιατ|

βoλευτηκαμε αoτα ζεoτα μαqυ περιμθvοvταq εvαv ιππδτη

Vα μαζ γλιτιboει; l(αι ε[vαι αUToζ η λυoη τελικα; Γιατ[ o

Ευγεvιoq Σβαρτq εLvαι τ6oo επ|καιρoq;

ΣυμμετεLxαv οι μαθητθg: Bαoιλικη Αποoτολiδoυ _ l(ιοΟτη,

Eλεvη Boδεvλη, Αvτωvlα Γιαvι<αl<η, Nlκη Kαραγιαvvo-

πουλου, Mεγκι Λεoι, Αoπαolα Mπαπl<α,'ΕοαΣιvαvι, Ευα

Συ μεωvlδoυ, Αvvα Tζιουραλη, Δη μητρα TριαvταQυλλoυ,

Nαταλlα Xατζηιωαvvου, BαoLληg l(τιbvαg, EλευΘερ[α

ZεQυρου, Δθoπoιvα Mηλιιbvη, Γιαvvηq l(oυρτoπoυλog,

Σταυρoυλα Zαλιου, l(δoταq ΛLτoηq, Xρηoτoq Γκουλαμθτη,

Mαγδα Πε'[ου, Nlκοq Tαμπαl<ιαρηq, Θεoxαρηq Toιoxαρηq,

Αγγελικη ZαQειρLoυ, Niκοq Xαβιαρληq.

<Περπατιir ειq τo διio'og, απ6 τo 3o Γυμνιio'ιo

Τo 3o Γυμvαoιo αvεβαoε Qετog το παιδικδ εργο τηq Στελ-

λαq MιxαηλLδη αΠερπατδ ειg το δαoοqυ oε ol<ηvοΘεoi.α

oλυμπLαq TοLτoη και Σαλιbμηq Mπoυvοβα KαL σl(ηVoγρα_
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Qlα NLκου I(υρου, με τη βoηθεια τωv Θωμα Nδλκα, Mαρ|αq

Γεωργιαδου, ΔημηTραζ Toαρτoαvη,'EλεVαζ Φιλιππlδoυ,

Xριoτlvαg Φιλιππ|δου. Toυq ρολουq ερμηvευoαv oι μα-
θητεq Στα0ρoq Nατoιoq, ΣτεQαvLα Xατζηoτυλλη, Φαvη

l(oτζιαμπαoη,'Hρα l(αλτoουκαλα,'Eλεvα Παπαδoπoυλoυ,

ΘεοδιbραΤoιταγιαvvη, Ευη Tρoυπκoυ, Eλθvη Πολυζη, Ελε-

vη Πελτθκη, PαQαηλIα ΠαπαΘεoδιbρoυ, A[γλη Γκιoυρl<α,

ΣTεργtoζ Eξηvταραq, Γιδ ργog Πελτθκηq, Ν lκog l(ικoλαiδη g,

Παvαγιιbτηq Θεoδωρ6πoυλog, NLκog Mπαλτατζ|δηq, Ι(ιi-

oταg Bαoιλε ιαδηq, BαoLλη g_Tζoυλιαv Nτoυ ραl<oυ.

Τo 2o Γυμvαoιο παρoυolασε σTo l<oιvo τηq ποληg μαq
θεατριι<η παραoταoη με To ερYo τoυ Δημητρη Ψαθα

"ΦΩNΑZEl o l(ΛΕΦTHΣ", oε oκηvοθεoLαΑπ6oτoλoυ Mπε-

t<α, μoυoιl<η επιμελεια Tιδργου l(οvταξακη l<αι επιμθλεια

ol<ηvιl<δv Φιλιbτα l(αμτoιl<α l<αι Στθργιoυ Γιτ6πουλου.
'Eπαιξαv oι μαΘητεg Γιιbργoq Bαγκαg, Γιδργoq Bαvτoιαg,

Αλεξαvδρα MηΤρoU, Α[αg Aoτερηg, ΕλπLδα ΛLγγου, Ευ-

δοξLα ΛLγγoυ, l(ατερLvα Γιαμαλ|δoυ, Αvτδvηq ΛαQαραq.

H θεατριl<η oμαδα τoυ 2oυ Λυκε|oυ oυμμετεLxε oτηv 4η

Θεατριl<η Αvoιξη ΓυμvαoLωv l<αιΛυt<εLωv Hμαθiαg, Πελλαq

και Πιερiαg με τη θεατριl<η παραoταoη "Φov Δημητρακηg'1

Mαλιoτα ο μαθητηq To|λi<oζ lωαι,vηζ, ταi(ο',,ταζ τοv Φov

Δημητραl<η, αΠεσΠασε εΠαι\.'o Ομ.θ j--._: 'J, -.υ <αι θεα-

<o Δριiκog) απ6 τo 1o Γυμνιio'ιo

"Φιυνclζει o κλ6Φτηξ'' απ6 2o Γυμναo'ιο

"Φoν Δημητριiκηg'' απ6 τo20 Λυκειo



TριKηζ KιVησηζ. Συμμετεlxαv επLoηq οι μαθητiq: l(αραγιαv-

vηq ΦLλ., Τoιακ[ρηq Χρηoτoq, l(αραvαoιoυ Φαvη, Λαζαρου

Bαoιλιr<η, l(εραμ[δoυ NLr<η, Xατζηπαραoxη Ελεvη, Παπα

Eλιoαβε1 MπιλιουρηΑικ., Γαλlτηg lωαvvηg, Τοελιoq Εμμ.,

Θαvαooυληg Γιιbργoq, Nιr<oλαlδoυ Xρ. Σl(HNllG: ΣερραL-

oυ Ελθvη, Mπαμπoυ Eλεvη, Λoγδαv|δoυ'lλζε, Nιl<oλαLδoυ

XριoτLvα, Φετoλλαρι Xρ., Pαvoυ Ελivη ΑΦlΣΑ: Σιoυλη Xρr
oτ[vα. Σl(Η NoΘEΣlΑ ΓΕN l l(H ΕΠ lMEΛΕlΑ: ΠαπαΘαvαoloυ

ΑΘηvα. Στo πιαvo ηταv o Διαμαvτηq Παvαγιιbτηg t<αι τη

μoυoιr<η τoυ τελευταioυ oυv6λoυ oυvθΘεοε ο μαΘητηq
Γ'Λυ κε[oυ l(εραμiδηq Παvαγιιbτηg.

.-..- ""δ;;o6i}ζ*--..-
Λ.E.N. : 2o Φεoτιβιiλ ιαoγραQiαg

και Παραδoo'ιακιirν Xoριbν

Tριημερo εκδηλιi.loεωv, με τ[τλo 2ο Φεoτιβαλ ΛαογραQL-

αg και Παραδoσηζ, σΤo πλαloιo Τηζ εΠεΤειαι(ηq xροvιαq

Ytα Τη oυμπληρωoη πεvηvτα xρ6vωv απ6 τηv |δρυoη

τoυ, οργαvωoε τo Λυt<ειo Ελληvlδωv Nαoυoαq το Mαιo.

l(αλεoμεvα ol<τιi αλλα Λυι<εια Eλληv[δωv απo oλη τηv

Eλλαδα, Αργoυg, Θηβαq, Δραμαq, Λαμlαq, Mεγαρωv, Bε_

ρoιαζ, l<εραTθαq r<αι ΣαλαμLvαq πoυ μαζl με το Λυκειo

τηq Nαoυoαg εδωoαv μtα εVTUΠωσιαl<η κoιvη xoρευτιl<η
παραoταοη σTo ΔημoTtl(6 Θεατρo.

Στηv αρxη τηq εκδηλωoηq, η πρ6εδροζ ToU Λ.E.N. κα

Bαoω Mπαιτοη αvαQερθηKε σTηV αξι6λoγη ιoτoρ|α τoυ

Λυκεloυ μαζ, Τηζ αδιακoπηq παρoυoLαg ToU σToV l(oιVω-

vιl<6 και πoλιτιoτιl<6 oρ[ζοvτα τoυ τ6πoυ l<αι oτα ιδρυτιt<α

τoυ μθλη, τοvlζovταg 6τι τα διοιl<ητιl<α oυμβoυλια του

Λυκε[oυ Ελληvlδωv τηg Nαoυoαζ με ΤηV καΘoδηγηοη

αξιολογωv πρoεδρωv που ηταv oτo τιμ6vι τoυ δoυλε(-lαν

με αγαπη γtα TηV παραδooη, με oεβαoμo oτηv πoλιτι_

oτιl<η κληρovoμια μαg. o εθελovτιoμ6q και η αvιδιοτθ_

λεια oτo Λυκειο ηταv, ε[vαι l<αι Θα ε[vαι για πoλλα αKoμη

Χρovtα η δ0vαμη τoυ.

Στo πλαloιo τωv εκδηλι.boεωV ΠραγματοπoιηΘηκε oεμι-

vαριο με Θiμα αεvαλλακτικθg πρooεγγLoειq τηq λαiκηq

παραδooηq, η δημιoυργιl<η διαδικαo|ατηg πρoετοιμαoiαq

μιαq παραoτασηζ). Αξιoλoγoι εισηγηTεζ, o ol<ηvoθθτηq κ.

Σωτηρηq Xατζακηg, o ηΘoπoιoq κ. Ταξιαρxηg Xαvoq, oι δα_

oκαλoι xoρoυ r<. Nαvου Xαρμαvτα t<αι κ. Γιιbργoq Kιbτoοq,

εδωoαv με τιq oμιλLεq Kαt Τα εργασTηρtα ΤoUζ oε 6λουq

τoυq xoρευτθq και δαoκαλουq τωv ΛυκεLωv τωv Eλληv[δωv

πρoταoειq l<αι l<ατευθυvσειζ, o καθθvαq απo τov τoμiα
τoυ, τθτoιεg ιboτε vα αvoιxθoυv t<αιvoΟργιοι l<αι πιo δημι-

oυργιl<oL δρoμoι oτηv παραπερα πoρε|α τoυq oτο xι.bρo.

"Γη μoυ... χoρδν πατρiδα" απ6 τoν "ΠYPΣO"

Mια παvδαιolα παραδooιακιbv xoριbv απo oλη τηv Ελ-

λαδα, με τLτλο "Γη μoυ...xoρδv πατρlδα", πρooQεραv τα

xoρευτιl<α τμηματα τoυ "ΠYPΣoY" oτηV l<αταμεoτη απ6

l<οoμo αLθoυσα ΤoU δημοτιl<ου Θεατρου. oι xoρευτιl<ig
εVoTηΤεζ του προγραμματoq καλoυσαV ToUζ θεατεg oε

εvα ταξlδι oε διαQορεq Περtoxεζ τηq Eλλαδαq, απ6 τη

MακεδοvLα μεXρt ΤηV l(ρητη. ΑQoυ ολoκληριbθηκαv oι

παραδooιαl<olxoρo[, η βραδια θκλειoε με μια θκπληξη:

τηv εμQαvιoη τωv μεγαλωv xoρευτιbv oε θvα οεργιαvι oε

μια αλλη επoxη τηq Ελλαδαq. "ToN ΠΑΛlo El(ΕlΝo ΤoN

l<AlPo"... Mεoα απo vooταλγιl<εg μελωδLεq περαoμθvωv

δεκαετιδv oι XoρεUTεζ τoυ "Πυρooυ" παρoυolαoαv fvα

υπθρoxο xoρευτικ6 θθαμα πoυ κ6ρδιoε l<αι αυτ6 το θερμο

Χειρol(ρoTη μα τoυ l<oιvo0.

Tηv επιμθλεια τηg παραoταoηq εLxε η Λεvα Γιαvvoυλη.

Tη διδαoκαλiα τωv xoριbv oι Λ6vα ΓιαvvoΟλη, Γιαvvηq

Toιρoγιαvvη g, N iκog T6oιoq, l(ατερ |vα ΑvτιQαr<oυ.

r a r, Φ o * € & e, a, a * 8 & Φ r, Φ ξ, & &,

ΔΙAΦoPA

.'*,;;;;;,; ; ;;;; ";;,^,
Στηv α|Θoυoα τoυ Kθvτρου Tεκμηρ[ωoηq Bιoμηxαvικηq

l(ληρovoμιαq <EPlΑυ oλoκληριbθηκε με επιτυxLα o κυκλοq

τωv πολιτιoτιr<ιbv διαλεξεωV με ToV γεvιl<6 τ[τλο αΕξιoτo_

ρδυ πoυ διoργαvωoε αΗ MlEZΑυ l(oπαvου. o πρoεδρoq
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ToU σUλλ6γoυ κ. Bαο|ληgΔημητριαδηq αvαQερΘηκε oτηv

l<αταγωγη τωv πovτlωv τoυ l(οπαvoU, εvω ο κUριog oμι-

λητηζ, o oμoTιμoζ καΘηγητηq Παvεπιoτημ|ου κ. l(ωv/

voq Φωτιαδηq καθηλωoε ToUζ ΠαρεUρισl<oμθvoυg με
τηv ομιλiα τoυ, αvαQερoμεVoζ oτov τροπo ΠoU πρo_

oεγγLζεται η γεvol<τov[α τωv ποvτLωv οτιq δυo πλευρθg

τoυ ΑιγαLου' Η εκδηλωoη oμoρQαιvε με TηV σUμμεToXη

τηq xoρωδlαg τoυ πολιτιoτιl<oυ oυλλογου ΛευκαδLωv κΤΑ

ΑΝΘΕMlΑυ l<αι τo αvδριl<o ΧoρεUTιl(o Τμημα τηq Eυξε|voυ

Λioxηq Bεροιαg, πoυ εvΘoυolαoε τo l<oιv6 xορευovταg
Σερα. Τo δευτερo μερoζ Tηζ εκδηλωoηg περιλαμβαvε

πλoυoιo μπoυQε με παραδooιακα πovτιαl<α εδεoματα

l<αι πρo[6vτα, απoτελεoμα ΤωV πρoσΠαθειδv μελιi.lv l<αι

Q[λωv τoυ oυλλ6γου.

& 8 & & &, - - -Ρ-Ι,B"*-1** 8 a a, * * * &

"H Πoρεiα τηq δοκιμαoiαg" τoυ Γ. Στανio'η

-'ΕVα Πρoσωπικo αQηγημα με τLτλo "H πoρεLα τηq δo-

l<ιμαo[αg" l<υκλoQoρηoε πρooQατα o ουμπoλ[τηq μαg

Γιδργοq Σταvloηq. Σε μια θκδooη τριαl<oolωv oελlδωv,

περιγραQει τηv δικη τoυ oδυοoεια, τηg επ|oηg απαxΘεL-

oηq αδελQηq τoυ Kαlτηq, καΘιbq l(αt TωV oτρατολoγημε-

vωv απδ τoυg αvταρτεg vαoυoαLωv τηv 13η lαvουαρ|ου

τoυ 1949. Απ6 τιg oελlδεq του περvαvε τυπoι l<αι γεγovδτα
τηq επoxηq και η ζωη oτηv πολη μεσα σTη δ|vη τoυ εμ-

Qυλ[oυ σΠαραγμoU. Eξαιρετικο εvδιαQεροv παρo υoιαζε ι

\-ΙΑι)]:'t]\ 1o

η παραθεoη ovοματωv απαxθεvτωv μαζL τoυ εκεLvη τηv

περ[oδο, oι ιoτoρLεq ToUζ, η KαTαYωγη τουq. Εr<τ6q απ6

τov |διο τo Γιδργo Σταvloη l(αt TηV αδελQ( τoυ Kα[τη

αvαQθροvται o Γιαvvηq Σιμoμι.br<ιοg, o Δημητρog Mπι-

λιoυρηq, o Δ[δog, o Mαvoq πoυ δoΟλευε oτo εoτιατ6ριo

τωv ΑQωv ΠαπαQιλLππoυ, o Γιδργοg Αxλιιbπαq καθδq

και η Πιπ[vα του l(ατραvτζη απ' τov oυvoιl<ιoμ6, o Γιαv-

Vηζ l(αι ο NLκoq Xατζαραq, o Tακηq Φε|δαρηq, o Αvτιilvηg

Moραζ, ο Mlμηq Σιμoμιbκιοg, o XριoτοQορog Δημουλαq,

o Γιδργoq l(αoταvιιbτηg l<αι o αvει.].;ι6g τoυ Tακog, ο Bα-

olληq Mπερooζ l(αt η αδελQη τoυ Φρδoω, oι Ν|κog l<αι

Kδoταq Mακρηg, o Xρηoτoq ΠαπαQ[λιππαg, o Kδτoοq X"

Παραoxηq, ο Αvτιbvηq Mωυoιαδηq απ6 τo Γιαvvαl<oxιbρι,

o Xρηoτog Mπλιατκαq, η Δημητρoυλα Bαρβερη, ο Γιαvvηq

Mπoυoιαq, o Γoυλαq πoυ ε[xε oαμαραδικο oτα Mπατα-

vια, Στθργιog Γαλαvoq, o N|κoq Mπαμ|xαg, ο Γιιbργoq και

ο BαoLληq Ναουμ|δηq, o BαoLληq Tαoιoυl<αg, o Kιbοταq

Mητταq, καπoιog oιl<οv6μου απ6 τηv Αθηvα, o Αvτιbvηg

Τοιοxαρηq, o Mιxαληq Mπθρoog, o Ταoοg Tαoουλαg, o

Γιιi-lργοq Αvαoταoιαδηg, ο Φιbκαg Mακαq, ο Προκοπηg

Mπiληq, o Παvαγιδτηg Δoξoπoυλog, η l(ατ|vα Toρορη,

ο Θωμαq Τoελιοq, o ΣταΟρog Γoυδlvoq, o Στεργιog Σα-

ραΦηq, η Τoυλα Δημoιρoπoυλoυ, o l(δoταq ΠετρLδηq

αΠ'ToV oυvοιι<ιoμ6, o Mιxαληq Mπoμπoτoηg, o Kιboταq

lγvατιαδηq, o ZαQεLρηq ΑΘαvαooUληq, η ΣoQ[α ΑVασTα-

oιαδου, o Γιιbργoq Σαι<αληq, o ΓιιJ:ργoq Δρεoυλιαρηq, o

Mαvιbληq l<αι o l(ωτoαρηq Xωρoπαvlτηq, oι Γιαvvηq και

Mαxη Mελαv[δη, o Π. Mπατooγιαvvηq, ο Σ. ooλιαviτηg,

o ΣTεργLoζ Bαρθoλoμα|oq, o Γιιilργoq Σωτηρ[ου, o Nlκoq

Γιατoog, ΑvθoυλαNατoιoπουλoυ, Ελεvη ΓαλαvoU, o l(.

l(oυληq. ov6ματα, πtKρεζ ιoτoρlεq, μ[oη, μεγαλεq Qιλiεq
και πoλυq, παρα πoλυg Πovoζ...

<T(υν εMfνιrlν oι Ι(oιν6τητεξ. Ndoυσα,1Δ1-
μoγερoντiα>. N6o βιβλio τoυ M. rαλo'αμiδη

Τo 23o εργo ΤoU κ. Mαv6λη Bαλoαμlδη με τLτλo αΤωv

Ελληvωv oι l(oιv6τητεq. Nαoυoα, η Δημoγερovτlα, πα-

ρoυoιαoτηl<ε oτο αμQιθεατρο κBθτλαvgll τoυ Πολυxιbρoυ

Πoλιτιoμoυ αXρηoτoq Λαvαραqυ, oτo πλαloιo των 22ων

l lαUΛεLωV.

To βιβλLo, που απoτελε[ τηv καταληξη μιαζ πoλυxρovηq

ερευvητικηq εργαolαq τoυ oυγγραQθα παvω oτα αρxεLα

τηq Ελληvικηq oρΘoδoξηq l(οιvoτηταg τηg Nαoυοαg απo

τov ]9ο ωζ ToV 2Oo αι., παρoυoiαoαv οι δικηγ6ροι l<.

Zησηζ M. Πατo|καg l<αι ΣταΟροq BαλoαμLδηq, εvδ απo-

oπαoματα τoυ διαβαoαv οι l<υρ|εq Θεοδιbρα MαυρLδου

t<αι Bερα Αβραμiδoυ. Τov oυvτοvιομδ τηq παρουo|αoηq

εLxε ο l<. Aλεξαvδροq oιl<οvoμoυ, εVω ΤηV ειoαγωγιl<η



Πρoβoλη με Tα βtoγραQικα oτοιxε|α l<αι το oυvoλικ6 θργο

τoυ oυγγραQεα επιμεληθηκε ο κ. Πετρoq Στoiδηq.

To Vεo βιβλ|o τoυ κ. BαλoαμLδη περιλαμβαvει ωq γεvιl<η

ειoαγωγη τηv μελετη τoυ κ. lvτζεolλογλoυ για τo κΔil<αιo

και l(oιvoτητεζ αΠo τo Bυζαvτιο Πρoζ ΤoV vεδτερο ελ-

ληvιομo>, τo ιoτoρικ6 υποβαΘρo τηg l<οιv6τηταζ σToUζ

'Ελληvεq, ο Θεoμoq τηq l(oιvoτηTαζ σTηv περ[oδο τηq

oΘωμαvικηg Αυτοl<ρατορlαζ K.α. l<αι αl<oλoυΘε[ η κυρlωq

εργαo|α του oυγγραQεα παvω oτουq κδδικεζ TωV Πρα-

l<τιl<δv τηq δημoγερovτLαq, oL oΠoιot διαoιbΘηκαv απo

τηv ...πυρα, λoγω ευτυ1oυg oυγl<υρLαg, μετα απo καλε-

σμα ToU μακαριoτου παπα-Σαρατση σToV κ. BαλoαμLδη.

Απ6 τηv καταγραQη TωV Πραl(Ttl(δv τωv oυvεδριαoεωv

τηq Δημoγερovτ|αq τωv περιoδωv 1893-]896 και 19TT_

1915o αvαγvιbσTηζ ερXεTαι o' επαQη με εξαιρετιl<α εvδι_

αQερovτα oτoιxε|α απ6 τηv καΘημεριvη ζωη τηq ορΘo_

δoξηq l(οιvοτηTαζ Tηζ Nαoυoαq εκεivη τηv περiοδo, μεoα
απ6 τηv εκδ[καoη υπoθεoεωv πoυ εlxαv vα l<αvουv με

διαΘηκεq, οιl<ογεvειαl<θq διαQoρεq, κληρovομικα, διαλυoη

αρραβιbvωv l<.α. Mε βαoη αυτo τov ιoτoριl<6 θηoαυρo ο

κ. Bαλoαμ|δηq oλοκληριbvει μια αl<oμη πολ0τιμη ερευvα

πoυ QωτLζει τo παρελθov τoυ τδπoυ μαq, oυμπληρδvο-

VTαζ Tα παλι6τερα, αλλα και τα πιo πρ6oQατα θργα τoυ

αH παιδεlα oτη Nαoυoα 1822-1892>>, κNαουoα 1892_1922ν.

Στο επ6μεvο τεUxoq τoυ περιoδιl(ou μαζ θα εxoυμε μια
πληρεoτερη παρoυoLαoη τoυ δλoυ iργoυ.

Στ6ργιoυ Σπ. Απoστ6λoυ:
ΣYMMEΙΙ(TΑT6μo9 B'

H Πoλιτιoτιl<η εταιρε[α Nαoυoαq αΑvαoταoιog Mιxαηλ

o Λ6γιo9υ τιμδvταq To εργo τoυ αvθριiπou ΠoU με ΤηV

ΠεVα ΤoU διθoωoε τη αμvημη τηq vαoυoα|ικηq γλιi.looαgυ,

To XαμεVo πλεοv απ6 τη μιλια τωv αvθριbπωv γλωooιt<6

μαq ιδLωμα, αvελαβε το βαρoq τηq εκδooηq τoυ τελευτα|-

oU ερYoU του ΣYMME|lσΑ (ΔιαQoρα αρθρα και μελετεg

για τη Nαουoα l<αι ToV λoιπo Eλλαδικο xδρο), Τ6μoq B',

ελαxιoτο αvτ[δωρο oτηv πρooQoρα ζωηc πρog τηv πολη

ToU l(αt τoυg αvΘριbπouζ Tηζ.

H εr<δooη αυτη περιλαμβαvει oλεq τιg μελετεq l(αι Tα

αρθρα τα οπο|α ο Στdργιoq Σπ. Απooτoλoυ εγραQε απ6

τo 1992 και εvτεUθεv l(αt Tα περtσοoτερα απ6 τα οπoLα

εLδαv τo Φωζ τηζ δημοoιoτηταζ αΠo τιg oτηλεg τωv

τoπιl<ωv εQημερlδωv l<αι περιoδιl<ιbv. H εκδooη αΠo-

τελε| oημαvτιl<η oυμβoλη oτov εμπλουτιoμ6 τηq βι-

βλιoγραQiαq για τη Ναoυσα l(αt τo ιoτορικ6 παρελθ6v

τηg, καΘιbq oυvοδευεται απo πληΘδρα πηγιbv αλλα και

πλoΟoια βιβλιoγραQiα.Tα κε[μεvα l<αταταooovται απ6

τοv oυγγραQθα oε εvvθα εvoτητεg (A'- Θ'): (A') lΣΤoPll(Α,

(B') ΛΑoΓPΑΦll<A, (Γ') EΤYMoΛoΓll(Α, (Δ') ΝoMll<Α, (E')

B l o ΓPΑΦl l<Α, (Στ') lΔΕoΛoΓl l(oΠoΛlTl l(Α, (Z') B l BΛl oΠΑ-

PoYΣlAΣH _ BlBΛlol<PlΣlΑ, (H')ΑΘΛHTll(Α, (Θ') ΕΘΝll(H

ANTlΣTΑΣΗ Ε.Α.M _ E'Λ.Α.Σ.

'oπωg oημειιbvει, μεταξU τωv αλλωv, o oυγγραQεαζ σΤoV

πρoλoγo τoυ βιβλ[oυ, (για Tη oυγγραQη τωv μελετιbv
l(αL TωV αρθρωv εγιvε ευρεLα Χρηση παλαιιbv εγγραQωv

που βρLoκovΤαV σε xερια ιδιωτιi'lv, βιβλιοθηκιbv, αρxε[ωv

Δημ6oιωv υπηρεoιιbv, αvτιoταoιαl<ιbv oργαvι.boεωV, πρo-

oωπιl<ι.bv μαρτυριδv και διαQορωv αλλωv πηγιiv... Περαv

τoUτoυ, πoλυτιμα γραπτα oτoιxεLα πoυ Θα Qι.bτιζαv πoλλεq

ΠΤUXεζ τηg ιoτoρlαq τηq πoληq μαζ l(αι Τηζ εUρUΤερηζ

περιoxηq τηq, λ6γω πληρoυq αγvoιαq τηq oπoυδαιoτηταq

τoυg, πεταxτηl<αv απδ τoυg l<ατ6xoυζ ToUζ σΤoUζ καδoυg

ΤωV αΠορρtμματωv. Παρα ταυτα, η ισΤoρtl(η ερευvα oυ-

vεxlζει To εργo τηg. Aυτo ε[vαι τo καθηκov τηg, γιατL, με
τη διαδρoμη τoυ xρ6voυ, xαvοvται πoλυτιμεg γραΠTεζ
πηγ€q και προoωπικεq μαρτυρ[εq, οι οποLεq l<αλυπτοvται

oυvεyιbq με To σκoΤεtvo πεπλo τηq ληθηqr.

Στo εξδQυλλo τηq καλα[oΘητηq εκδοoηg αvαQερεται

oxετιl<α: α65 xρ6vια ιoτoριl<ηg t<αι γλωoooλογικηq ερευ-

vαq. 27 xρ6vια εκδoτιr<ηq δραoτηριoτηταg. H εκδοoη αυτη

περιλαμβαvει oλεg τιq μελετεq και τα αρΘρα τα oπo|α o

Στεργιog Σπ' Απooτ6λoυ εγραQε απo τo ]992 και εvτευθεv

l<αι απoτελε[ oημαvτιl<η oυμβολη oτov εμπλoυTtσμo Tηζ

βιβλιoγραQiαζ για Tη Nαoυoα l(αι To tσToρικο παρελΘοv

τηq, καΘιig oυvoδευεται απo πληΘδρα πηγιbv αλλα και

πλoυoια βιβλιoγραQiα, l<ατι που xαρακτηρ[ζει, αλλωoτε,

τo oυvoλo τηq πρooπαΘειαζ ToU Nαoυoαloυ oυγγραQεαυ.



H EΠAΙ{EΙωOΣH THΣ (ΙΣTOPΙAΣ
THΣ ΠoΛEΩΣ ι{AoΥΣHΣ) To 1976

'Hταν xειμιirναg τoυ ιsl+rΘυψαμαι. Tα βραδιiκια κιiναμε β6λτα με τoν συyχ(υρεμενo αυναδελ-

Qo και Πρ6εδρo τ6τε τoυ Συλλ6γoυ AπoQoiτιυν Λαππεioυ fbμναo'ioυ Nιioυo'αq (Aναστιiο'ιog

Mιxαηλ o Λ6γιo9>, oδυοο'6α Nτιν6πoυλo, τριirγoνταq τα αμυγδαλα και τα Qoυντoυκια, πoυ

πιiντα εixε o'τιg το'6πε9 τoυ o αε[μνηο'τog oδυοο'6αg.'Εναq ιδιαiτεραxαρισματικ6g ιiνΘρωπoq

και επιστημoναg, με τo xαμ6γελo και τα αν6κδoτα παντα o'τo ο'τ6μα τoυ και μ'6ναν καλ6

λ6γo για 6λoυ9.

yραφει o Λαζαρog Ttμμαg 'Eνα τετoιo βραδυ, γεννηθηκε η ιδεα

τηg ιoτoρ[αg τηg Nαoυο'ηg. Ι(αθoμα-

στε στoυ <Παπακωνo'ταντiνoυ>. o
oδυooεαg, εγω και o Γιιbργog Σακελ-

λαρioυ και oυζητωνταg, o Γιωργοg

φερνει τo θεμα oτo βιβλio του Στου_

γιαννακη. Ι(oυβεντιαζoνταζ πρo-

κυπτει oτι εlxαν με[νει μoνo μερικα

βιβλiα. Tα α7'λα 1αθηκαν...'Eνα εxει

o Γιιbργog (Qανατικog με την τoπικη

ιο'τoρ[α).'Eνα αλ\ο η oλυμπiα Σιιi.lπη.

Τα α)λα δεν γνωρiζουμε.
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'Ετoι, λoιπ6η ξεκιναει η ιoτoρiα τηg

επανεκδooηζ χωριζ λεQτα και ιδια[-

τερεζ εμπειρiεg. Ι(αταληξαμε oτι θα

xρηoιμoπoιησoυμε τo βιβλlo τηζ κ.

oλυμπ[αg (μητεραg τoυ Σιbτoυ Σιιbπη,

παιδικoυ Q[λoυ τoυ Γιιbργoυ και ιδι-

αiτερα αγαπητoυ ο'ε μενα. To βιβλio
τηg κ. oλυμπiαg, ηταν oε καλυτερη

καταoταoη και μαζ τo δανειoε με δυ-

oκoλiα (με παρ6μβαση τoυ Σδτoυ),

Qoβoυμενη μηπωq τo xαοει, δι6τι τo

Qυλαγε δlπλα oτo Eυαψελιo.

'Eπρεπε να παρoυμε την αδεια των

παιδιιbν τoυ oυψραQ6α, Eυoταθioυ

Στoυγιαννακη' Toυ Δημητρη, πoυ

ηταν τυπoγραφog ο'τη Θεooαλον[κη

και τoυ aλεξανδρoυ, πoυ ηταν κα-

θηγητηc. εκεi βρηκε ακρη o Γιιbρ-

γog Σακελλαρ[oυ. H αδελφη τoυ E.

Στoυγιαννακη, ηταν παντρεμθνη

με τoν Δημητριo Mηττα και εixαν
τρlα παιδια: τoν Ι(ιboτα, υπα7ληλo
oτo εργooτασιo και αργ6τερα οτην

Hλεκτρικη, τoν Γιαννη, μαθηματι-
κ6, καΘηγητη Πανεπιoτημloυ και
τoν Σωκρατη, δικηγoρo. rr αδελφη

τoυ Δημητρη Mηττα ηταν μανα τoυ

To'αQη (xρυσαφη) Mθoκoυ, o oπolog

ηταν Qlλoq με τoν Γιιi.lργo:ακελλαρi-

oυ και διατηρoυoε ο'τεν69 ox6ο'ειq με
τoυg αδελQoυq Στoυγιαννακη.

'Eτoι, λoιπ6ν, μετα την απ6φαoη για
την επανθκδoo'η τoυ βιβλ[oυ τoυ

Στoυγιαννακη απ6 τo δ.o. τoυ Συλλo-

γoυ ΑπoQo[των Λαππε[oυ Γυμναoloυ

Nαoυο'αg, κατ6βηκαν oτη Θεooαλo-

νlκη, o oδυο'οεαg με τoν Γιδργo Σα-

κεMαρioυ και τoν ToαQη Mεoκo και
πηγαν oτoν Δημητριo Στoυγιαννακη

να ζητηooυν την αδεια για την επα-

νθκδooη. Eκεl ηρθε και o καθηγητηg

και συγκινημθνoι και oι δυo, 61ι μ6νo
εδωoαν την αδεια και παρα1ιbρηoαν

oτoν Συλλoγo τα δικαιιilματα τoυ βι-

βλloυ, αλλα o τυπoγραφog, Δημητρηq

Στoυγιαννακηg, αν6λαβε την εκτυ-

πωoη δωρεαη xρειi.lνoνταζ σε μαζ

μ6νo τo κ6oτo9 τoυ xαρτιoυ. o δε κα-

θηγη.ηc Aλεξανδρog Στoυγιαννακη g

ανθλαβε την επιμελεια τηg θκδooηg.

Mαg oυνθoτησε να ξεκινηooυμε με
πρoπωληoειζ για να μην παθoυμε

6,τι θπαθε o πατθραg τoυ, 6πω9 μαg

ε[πε nνα βλεπει να 1ρηοιμoπoιoυν
τιg οελlδεg τoυ βιβλioυ να τυλiγoυν

ρε\ryεc oτα μπακαλικαr.

Εγιb ανελαβα τoν Qωτoγραφικo τo-

μθα. Για την αντιγραQη των παλιιbν

QωτoγραQιιbν επελθγη η χρηση oρ-

θo1ρωματικoυ φυ}λoυ για τoν περι-

oρισμo oτo ελαxιo'τo των απωλειιbν

απo την αντιγραQη τoυg.

Απ6 την αναγνωoη τoυ βιβλ[oυ,

Qανηκε 6τι oημαντικθg τoπoθεo[-

3 ΦlΛoΛoΓixiBΙιλ,cΘtxH

ΙΣΤοpΙΑ
η!'i πn l ιiι1i ι, Λ fi ιΙltf ιlaLl ilιalΙ!l {EtJiΙlIt

εg, 6πoυ διαδραματioθηκαν ο'oβαρα

γεγον6τα, δεν ηταν απεικoνιoμ6νε9,

εκτog απ6 τoν δρoμo τηg ειo6δoυ τηg

π6λη9 oτoν Αι Γιιbργη και τo Moνα-
oτηρι τoυ Tιμloυ Πρoδρoμoυ.'Eτoι
απoQαoioαμε να πρoοΘθooυμε Qω-
τoγραQlεg αυτιbν των Θεoεων, αλλα

αυτoκlνητo για να κινηθoυμε, δεν

εixαμε. Eπιoτρατευοαμε εναν αλλo

Qiλo, τoν Πετρo Tooυλη και τo αυ-

τoκiνητ6 τoυ και μ' αυτ6 γυρlo'αμε
6λη την περιοxη. Στα Πριδνια, δπoυ

βρηκαμε γυρω απ6 την εκκληoiα
τηg Παναγ[αζ τηζ Παλιoοελιιbτιo-
oαg τρiα νεκρoταQεiα και τα θεμ6λια
τριιbν εκκληoιιbν. Στo θνα μαλιoτα
βρηκαμε xωμενo μθoα oτα κθδρα και
ενα μνημα με πετρινo oταυρ6 (απo

πωρoλιΘo), τoν oπolo θxω ακ6μη. ετo

Διxαλευρι, τo Ι(oυκoυλι, την Πλακθ-

νια Δραγαoια, κλπ.'Eτoι πρooτθΘη-

καν αλλεg εlκooι δυo QωτoγραQiεg.
Tυπιiloαμε και δυo 1αρτεg.'Eνα τηg

περιoxηg, για να μπoρεl o αναγνιb-

στηζ να πρooδιoρiζει τιg θεoειg και
θνα τηg π6λη9, 6πω9 ε[ναι oημερα,

με πρooθηκη καπoιων θ6oεων, πoυ

αναQθρoνται oτo βιβλlo και γνωρlζα-

με πoυ περlπoυ βρ[oκoνται.

Tα υπ6λoιπα ανελαβε η συγXωρε-

μενη ευδoξlα ο$ζυγog τoυ Γιιi-lργoυ

Σακελλαρtoυ για τιζ διoρθιi.loειg των

δoκιμ[ων με τη βoηΘεια τoυ Δημη_

τρioυ Στoυγιαννακη και τoυ oδυo-
oεα. Tην 6λη επιμ6λεια τηg θκδooηg,

oπωg πρoαν6Qερα, ε[xε o καΘηγητηg

Αλ6ξανδρog Στoυγιαννακηg.

Mε τιg πρoεψραQθζ και την ακoυρα-

ο'τη πρooπαθεια τoυ oδυooθα και αλ-

λων μελιilν τoυ Συλλ6γoυ πoυληoαμε

αρκετα βιβλiα, ι.boτε να καλυQθε[τo

κ6oτo9 τoυ 1αρτιoυ για την 6κδooη

τoυ βιβλloυ.
'Eτoι 6xει η ιατoρiα τηg δευτερηg θκ-

δooηg τoυ βιβλioυ <Ιoτoρlα τηg π6λε-

ωg Nαoυοηg)) τoυ E. Στoυγιαννακη.

Mετα την εξαντληoη τηg δευτερηg

εκδooηg, η πoλιτιoτικη εταιρ[α αMι-

xαηλ o Λ6γιo9>, πρoxιbρηoε oτην
τρlτη Ακδooη. lΙ

Xiτi l}a{Δorοil :ltrιλΙn^ r' nΛeτΛΡlrll

Α
'! }i$ rξ L! Ιi l$E i'ιΦl9,!ι! i.FΦα

*',&

mοrΙ, ,. & ,. ,IοΥΙΙtιlAr
li εΔε:!i.

I 9r{

]:]:]'14rt' l s1']lιl11Ιl1lill

tΣTι}ι'1A
'ΙltΣ tl{'}λΕ{}Σ l\λ{)}ΣΙΙΣ

ι11 \ f,\t]λ],:n]\ :iι]r]:ir\ l ι11l1}J]ιl

τo εξιλφυMo τoυ αρμκod βιβλΙoυ (επανω) και

αυτoυ πoυ επανεκδoθηκε τo tτog 1976 (κατω)
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AΓ{AΣTAΣΙOΣ MΙxΑHΛ o I{AoΥΣAΙoΣ:
o ΠPΩToΣ EΛΛHI{AΣ ΑΙωΔHMAΙΙ(OΣ

Σε εκδηλαrση πoυ διoργανιilΘηκε απ6 τo 3o Γυμναoιo Nαoυo'αq, με συντoνιο'τη τoν lC. xPHΣ-

To ZAΛΙo, (εκπα ιδευτ ικ6-oυψραQ6α), o'τo πλαloιo τoυ εo ρτασ μoυ τoυ oλoκαυτιb ματoξ, o

κ. )L\PΑJι{MΠOΣ AΘ. MΗNAoΓΛoΥ, Διδιiκτιυρ νειirτερηg ιo'τoρiαg, τoυ τμηματοξ Ιο'τoρ[αq-

Aρxαιoλoγiαg τηg Φιλoo'oQικηq Σ1oληq τoυ Πανεπιoτημloυ RΘηνιirν, αναQ6ρθηκε στην

πρoσωπ1κ6τητα και τo σημαντικ6 6ργo τoυ εν πoλλoig nαγνιυο'τoυ> αυτoυ ο'υμπατριιbτη

μαξ, τoυ oπoioυ τo 6νoμα Q6ρει η Πoλιτιο'τικη μαg Eταιρεiα. Eυxαριo'τoliμε τoν κ. Mηνιi-

oγλoυ για την καλoo'υνη τoυ να μαq παραχιυρηo'ει τo κεiμενo τηq παρoυolαo'ηg τoυ πρoξ

δημoo'iευση στo περιoδικ6 μαg.

yραφει o Xαραλαμπog Aθ. Mηναotλoυ 'o Aναoταoιoq Mιxαηλ εiναι λoγιog

πoil δεν dxει ακομη βρεΙ την θεoη

πoυ τoΟ αξlζει oτα γραμματα κα[ τηι,

ioτoρlα μαg. Για τα πρδτα 1ρoνια τηg

ζωηg τoυ δεν διαθετουμε πληρoQoρl-

εg. Γι,ωρiζoυμε βεβαiωq πδg καταγ6-

aa

NΙ1(lγΣT1 14



ταν aπδ την Nαoυoα. Aπδ τδν Λ6γo

περi'ελληνιoμoδ, τδ γνωoτδ μ61ρι
oημερα o'την βιβλιoγραQlα 6ργo τoυ

με τδντlτλo Περιηγηματικδν Πυκτα-

τιoν1, πρoκυπτει πδq oπoυδαoε oτα

Γιαννενα, oτην οxoλη Γκιoυμα, μθ

δαoκαλo τδν Γειbργιo Σoυγδoυρη (c.

7645-7725)2, τδν δπoio βoηθoδoε καl

δg αντιγραQεαg. Ei1ε ο'υμμαθητεg

τδν eλεξιo Σπαν63 καi τoν γνωoτδ

μ6νo απδ την 6ψραQη τoυ oτην Πα-

δoβα, Mαργαρiτη Mανθoυa.

Φαlνεται δμωg πδg παραMηλα πα-

ρακoλoυθoδοε μαθηματα καi oτην

oxoλη τoδ'EπιQανioυ, την λεγoμθνη

Mικρη Σxoλη τδν'Ιωαννiνων, καθδg

δηλιbνει πδg παρακoλoυθoδoε μα-
θηματα τoδ ΠαρΘ6νιoυ Ι(ατooυλη,

δ δπoιoζ δπηρξε oxoλαρ1ηq τηg θν

λ6γω Σxoληg5.'Eκεi μαλιoτα δ mι-

xαηλ αναQερει πδg εi1ε καi την πριb-

τη θπαQη με Ευρωπα[oυg, καθδg πΔ-

ρασαν απδ την rxoλη καπoιoιΑμΛ,oι

ακoλoυθoι τηg βρετανικηg πρεο'βεiαg

oτην Ι(ωνoταντινoυπoλη.

πo}λoi"ε7'ληνεg lεραρ1εg τoν θνt_

σΧυσαν πνευματικα καi oiκoνoμι-

κα. περιoo6τερα δμωg 6φεiλει oτoν

oiκoυμενικδ πατριαρ1η ιαβριηλ Γ',

τδν πατριαρxη Aλεξανδρεlαg &γιo

Γεραo'ιμo τδν Παλλαδd, τδν αρ1ιε_

πloκoπo Axρiδαq Ζωoιψd, θνδ απo

τα γραQ6μενα τoυ Qαiνεται iδιαlτε-

ρα πιθανo να γνωριζ6ταν καi με τδν

πατριαρxη'Ιερoooλυ μων Xρυoανθo.

Aπo τig αρ1oντικεg oiκoγθνειεg τηg

Π6ληq καi τιi.lν'Ηγεμoνιιi.lν γνιbριζε
τoυg Ι(αντακoυζηνoυg, τoυg Mαυρo-

κoρδατoυg καi τoυg Ι(αντεμ[ρ.

Mετα τα Γιαννενα, δ 1διoq μαq πλη-

ρoQoρεi πδg μετεβη oτα rzοz o'την

Ι(θρκυρα κα[, 6νδ δτoιμαζ6ταν να

ταξιδθψει για την Bενετiα, μεταπεl-
oτηκε ν& αναβαλει τδ ταξ[δι τoυ oτην

Εriριbπη.'oδηγηΘηκε oτην Ι(ωνoτα-

ντινoυπoλη, την πρωτευoυoα τδν
'Eλληνικδν Γραμματων. Απδ θκεi

τoν δδηγηoε oτην Xα)'λη δ edhard
Αde1ung6, παρ6τι oυμQωνα μθ τα

γραQ6μενα τoδ Q[λoυ τoυ Aλεξαν-

δρoυ'E)λαδloυ, δ Αναoταoιog θπιΘυ-

μoδoε πρωτioτωg να ταξιδ6ψει oτην

Bενετlα7.'oπωoδηπoτε τδν Αυγoυoτo

τoδ 1703 βριο'κ6ταν oτην Γερμανlα,

καθδg τδν βρloκoυμε γραμμθνo oτδ

Πανεπιοτημιo τηg Xα}ληg για Θεo-

λoγικθg oπoυδθg8, θνδ μθxρι τoυλα_

χιστoν τα rzro διθμενε &λλoτε oτην

Γερμαν[α καi &λλοτε oτην'oλλανδ[α.

aiτην την περloδo ταξlδειpε για πριb-

τη Qoρα καi ο'την Pωolα. Σθ αυτα τα

Xρoνια ουνδ6θηκε με φιλiα μθ τoυg

τρειg πρoαναQερθθντεg Γερμανoilg

λoγioυg κα| 6πlο'η9 τoν δλληνιο'τη

Johann Michael Langiuse (\664-7731),

δ δπoiog oημειιbνει δτι δ Aναoταoιog

Mιxαηλ τoυ dκανε διoρθιbοειg oτα

€ργα τoυ1o.'o κυκλog τoυ θκταθηκε

καi π6ρα dπδ τoυg δλληνιoτ69, καθδg

δπηρξε Qiλog καi τoδ αρμενoλ6γoυ

Jοhann Joachim schrδder (rοεο-

,56)11. Στην xαλλη βρηκε την ευκαι-

ρlα να oπoυδαοει καΙ την θβραΙκη φι-

λoλoγlα κoντα oτδν J. Η. Michaelis1z.

Περα δμωg dπδ την Qιλικη τoυ o1εoη

με τoυg Γερμανoυg oυνεργαoτηκε καi

με τδν Aλθξανδρo'Ελλαδιo, oτoν δπoιo

αφι6ρωoε καiτδ θξηq θπiγραμμα:

κoδλε τ' Aλiξανδρog,

καi yαi ρ o ιg αi εν dμ ε ιν oν,

1. Για τδv Αvαoταoιo Mιxαηλ t<α| τδ oυγκεκριμθvo dργο τoυ βλ. X. Mηvα-

oγλου,'o Αvαoταoιoq Mιxαηλ δ Mακεδδv καi δ nδγog περi'Ελληvιoμoυ,

Αθηvα 2014.

2. Bλ. Mηvαoγλoυ,'o Αvαoταoιoq lvtιxαηλ, 13.

3.'Yπηρξε δαoκαλoq κα[ oυγγραQiαq αvεκδoτηq ακ6μη γραμματικηg,
πoυ oιbζεται od πολλα xειρoγραQα. Bλ. Λ. BραvoΟoηq,'EQημερig, τ. 5,

Αθηvα 1995, 781

4.'o Mαργαρiτηq Mαvθoυ ivεγραQη oτηv Παδοβα τδ 1/03. Bλ. Γ. Πλoυ-

μiδηg, αΑi πραξειq €γγραΦηc τωv'Ελληvωv oπουδαoτδv τoΟ Παvεπι_

oτημLoυ τηq Παδoυηq (μiρog B'. Legisti 1591-1BO9)υ,'Επετηρ|q'Εταιρε|αq

Bυζαvτιvδv Σπoυδδv, 38 (1971)' 123'

5.'o iερoμovαxoq ΠαρΘεvιoq l(ατooυληq διαδθxθηκε τδv Mελθτιo Mη-
τρoυ oτηv διευθυvoη τηq Mικραq rxοληq ii Σ1oληq τo0'ΕπιQαvioυ oτα
'lωαvvιvα.'o l(ατooυληg oxoλαρxηoε dπo τδ l69z δq τo 1696 καL iπηρξε
πρωτoπ6ρoq oθ dρευvεq λαογραQικoΟ περιεΧoμεVoU.

6' U. Moennig, oi vεoελληvικεq €κδδoειq τηq Τypographia orientalis τοΟ

Jοhann Heinrich Callenberg, ΑΘηVα l999, 8l.

7. Bλ. U. Moenn'ig, ιιTο Status Praesens του Αλεξαvδρoυ'Ελλαδioυ.''Evαq

λLβελog κατα τδv εioεβιoτδv τηg Xαλληgυ, oτο: B. Mαl<ρfδηq (€πιμ.):

Αλεξαvδρoq'Ελλαδιoq δ Λαριoαioq, Πρακτιl<α Διεθνουq Διημερiδαq (Λα-

ρLσα 4-5 ΣεπτεμβρLoυ 1999), Λαριoα 2003, ']15.

s. Bλ. U. Moennig, αDie griechischen Studenten am Ηal1enser Collegium

orientale theologicumυ, oτo: J. Wallmann _ U. Str5ter (Ξπιμ.), Halle und

osteuropa. Zur europδ'ischen Αusstrahlung des hallischen Pietismus,

Tubingen l998,314-316. B. MακρLδηg, αΑvθl<δoτη Ξπιoτoλη MατΘα|ου

ΛεQατoΟ Παρiου πρδqΑλεξαvδρov'Ελλαδιov>, oτ6: B. Mακρiδηq (Eπιμ.):

Αλεξαvδρoq'Ελλαδιoq δ Λαριoαioq, Πραl<τικα ΔιεθvoΟq Διημερiδαq (Λα-

ρtσα 4-5 Σεπτεμβρioυ 1999), Λαριoα 2003,']60.

9. Π ρ6κειται για τδv κυ κλo τδv Π ιετιoτιiv τηg Χαλληq, μA τov δπoΙo oυ-

vεργαoτηκε δ Mιxαηλ, αλλα δθv QαLvεται vα iπηρεαoτηκε oτα ζητηματα
τηq πioτεωq. Για τoυg πιετιoτiq τηq Xαλληq βλ. H. Εideneieη κMartinus

Crusius und die Folgen>, oτo: H. Eideneier (Ξπιμ.), Craeca recentiora

in Cermania. Deutsch-griechische l(ulturbeziehungen vom 15. bis '19.

Jahrhundert, W'iesbaden 1994, 123-136. Moennig, oi vεoελληνικiq θκδo-

oειg τηq Typographia orientalis.
1o. Bλ. J. Langius, Philologiae Barbaro-Craecae, τ.1, Νoribegae etΑitdorfl
17ΟB, πρωTo μdρoq με τov τLτλo Meletema, παραγραQog ΧVl. Tδ πρδτo

μθρoq τoυ βιβλLoυ το0 Langii, τδ Meletema, περιdxει απooπαoματα
dπδ τδv Λoγo περi'ΕλληvιoμoΟ τoΟ Mιxαηλ, oθ λατιvιl<η μεταQραoη.'H

μεταQραoη, doxθτωq απο τδ πoιo απδ τα δυo l<εiμεvα εiναι τδ πρωτ6-

τυπo, δiv ε-ivαι ακριβηq, αλλα μαλλov μoιαζει μΑ €λευθερη απ6δοoη. Σαν

vα τα θxει γραι|ει τδ 1διo πρδoωπo, πρoQαvωq δ ι,lιxαηλ, θελovταq vα

διαQoρoπoιηoει τδ κε|μεvo του.

11. Bλ. Mηvαoγλoυ,'o Αvαοταoιog Mιxαηλ, 15.

12. Bλ. B. Mακρiδηg: κΣτοιxεTα για τiq οxεoειq τoΟ Αλεξαvδρoυ'Eλλαδ[oυ

μi τηv PωoLαυ, Mvημωv 19 (1997), lB.
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'Ε}λαδoq iooi κλioq y' iiδε Θεooαλiηq'

Ι@i oε φiρoνγt Moυo'
iπ' dπ ε iρ oν α yαιαν δ ρ αoθ αι,

Ι@Τλo g 6λυ μπ ι αδ ων, Ιζ6 μεν oν o o φ in.

Γερμανiηg 6μφi1ν oηq

ri φ θ oν oν' ελλ α δ o q ηγ ε q,

Ι@i φiλαν t/λαδioιg πατραν iδν τελ!ειg.

Ξυyyαiρωτoι,

καi παλιν αiτ' iρiω τευ yαiρειν

Πατρn καiλioτη,τiμπε', d oΙα φiρει'
Θ ρ i'ιp ε παλαι πηλ ε i δην,

καi θαψ"lππoκρατην,

Tδ δ ι6δ εν y εγαατ' Aλκιμo ι'Ιατi ρ ων'

Toiτt καi αiτiφ iατρiηg

tiyα φρεooi μiμηλε;
ΙΦi γνλoιν βoτανων
!ξoyα φρεooi φiρειg'
'Ιππoκρατηg dρ' ioιg,

καi eλiξαν δ ρ o g θ ε o ε ιδη g.

Toυ δ' Επειη τε δtμαqτιτθδg iδν φερiειg'
''Ωgγ'ΕMηντt ooφδg

πoλλων β' dνταξιoq iiλλων,

'Ω καi Aλεξανδρoυ, κilξιε Θεooαλiηg>13 '

Aνταπoδlδoνταgυ δ 'ε7λαδιog τδν

dναQθρει αρκετθg Φoρεg o'τo θργo

τoυ1a.'Eπioηg, γνωρlζoυμε πδg εixε

θπαQΑg καi με τδν ΣεραQεiμ τδν Mυ-

τιληναΙo, ιiλλoV'Ελληνα λoγιo μθ τoν

δπoio f δραoη τoδ Mιxαηλ διαoταυ-

ριiθηκε τooo oτην Γερμαν[α, δoo καi

oτην Pωolα15.

Στην Pωoiα πρεπει να βρεθηκε για
oυντoμo διαoτηματδ 1709, θνω θμQα-

νtζεται θγκατεoτημενog θκεi απδ τδ

1715, δταν καi dνεπτυξε οπoυδα[α

δραoη κυρlωg oτα θκκληoιαoτικα ζη-

τη ματα.'Υπη ρξε iναg dπo τoυζ'Eλλη -

νεg πoυ υπηρ6τηo'αν τδν Mεγαλo Πε-

τρo \16/ 2_] / 25.), στoν oπoιo αφιερωσε

καi iνα θργo τoυ16. Διετ6λεoε μθλog

τηg εiδικηg θπιτρoπηg, την δπo[α εi1ε

ο'υγκρoτηoει δ πετρog για την νθα

oλαβoνικη μεταφραο'η τηg B[βλoυ17.

Tδ1722δ τoαρog τoν δι6ριο'ε παρεδρo

τηg Συν6δoυ τηg Ρωoικηg'Εκκληοi_

αg1B. Στην καριθρα τoυ ο'την Pωο[α

θα πρθπει να θεωρηo'oυμε πδg δια-

δραματιoε ρ6λο καit'1γνωριμ[α τoυ με
τδν Andrey Artamonovich Matveev
(leee_νzε), γιo τoδ oπoυδαioυ Pιb-

ooυ λoγloυ ΑΙtamon Sergeyevich

Matveev (t6z5-16B2), δ δπoΙog δπηρξε

ευνooυμενog τoδ τοαρoυ καf πρε-

ο'βευτηg τoυ oτδ Λoνδiνo, την Bιεννη

καi την Xαγη, δπoυ γνωρloτηκε καi

με τoν Mιxαηλ19. Στην Pωo[α τoδ Πθ-

τρoυ θμελλε να αφηoει την τελευτα[α

τoυ πνoη τo l/25.

'o Αναoταο'ιog Mιxαηλ δπηρξε oπoυ-

δαΙog Qιλ6λoγog καi δ πρδτoζ'Ελληναg

Ακαδημαικ69, καθδg κατεo'τη μελog

μ[αg dπo τig τρεig αρxαι6τερεg dκαδη-

μlεg παγκooμiωg, αυτηg τoυ Bραδεμ-

βoυργoυ (Bερoλlνoυ) oτα tzoz.'ΙΙ Ακα-

δημiα εixε iδρυθει τδ tzoο με πρωτo

με τηV Pωσια), l8.

18. Bλ. V. Benesev'ic, <Αnastasius Naus'iosl, Byzantinisch Νeugriechische

lahrbiicher l0 (1933), 354.

19. Bλ. Mηvαoγλoυ,'o Αvαoταoιog Mι1αηλ, 16.

20.'Η Ακαδημfα τοΟ Βραδεμβoυργου (Bερολ|voυ) εivαι μiα απo τLq παλαr
δτερεq dπιoτημovιr<θqΑκαδημLεq oτov κδoμo. Mαζi με τηv Παριoιvη r<αi

τηv Λοvδρεζικη Ακαδημ|α απoτελoJoαv τηv κoρωviδα τηq ειJρωπαiκηq

dπιoτημοoυvηq oτiq αρxεq Τo0 1BοU αLιbvα. Για τηv ioτoρiα τηq κατα

τοv l8o αiδγα βλ. Α. Harnac <, Ceschjchte der l(δnig ichen Preuss'ischen

Α<acemje der Wjssenschaften zu Berljn, τ. 1, Berlin 190Ο.

2'l. 3]l.':'"'"{\'',,εloJ' ,(Δo <ιμεq για απoγραQη <αiαποτiμηoη τηq vεοελλη-
,.'.i:; ',3;ιι.'tr :.:ι :-1'' ε j:υ1ιυρια τoυ Νεoελληvι<ου ΔιαQωτιoμοΟl,

o τoαρog Mlyαg Π!τρog διoριoε τoν Aνnoτioιo Mιyαηλ παρεδρo τηg Συνoδoυ τηg Pωoικηζ' Εκκληoiαg

13. Αλdξαvδροq'Ελλαδιoq, StatuS praesens Εccies'iae graecae, Αltdorf']7'l4,

μετα τov Πρδλoγο, 1ωρig oελιδαρiθμηoη.'EκεΙ δ Mι1αηλ αναQερεται δq
<Αnastasius Macedο, Νausensis, inclytae Regiae Soc'ietatis Borussjacae

Mernbrurn) (-Αvαoταoιoζ δ Mακεδδν απδ τηv Ναoυoα, μελoq τηqΑκα-

δημiαq lο.; BραδεJβotργoJ).
14. Bλ.'Ελλαδιoq, Status pΓaesen S, 62 63,321, 328, 342'343.
15. Βλ. Mα <ρlδηq, αΑvi <δoτη iπιoτoλη Mατθαiου ΛεQα τou Παρioυ προq

Αλεξαvδροv'Eλλαδιovυ,162. Mα<ρiδηq: αΣτοιxεΙα για τiq oxεoειq τoυ

Αλεξαvδρoυ'Ελλαδiου με την Pωoiαυ, 32 33'

16. Αvαoταοιoq Mιxαηλ, Bαoιλι<ον ΘεαΤρoV,'Αμστεργταμ T7']Ο. Bi'. <α.

Mηvαoyλoυ,'o Αvαoταoιοg lν4 ιxαηλ, 195 -207'

17. Βλ. λ4ακρiδηq, αΣτoιxεΙα για τiq o1εoειq τοΟ Αλεξανδρου'Ελi:δ.ο'
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πρ6εδρo τδν Gottfried wilhelm
Leibnlz (7646 _7716)20. Στην Πρωo'ικη

Aκαδημ[α &φιθρωo'ε καΙ τδ θργo τoυ

με τo δπαo θα αo'xoληθoδμε oτην oυ-

νε1εια. Πρ6κειται για τo γνωoτδ oτην

βιβλιoγραQiα δc Περηγηματικδν

Πυκτατιoγ τδ δπoΙo dxει o'ωθει oδ θνα

μ6νo αντiτυπo καiαυτo xωρig ο'ελlδα

τlτλoυ καΙ κoλoβo, καθδg λεiπoυν oi

oελiδεg μετα την 216. Tδ κεlμενo αυτo

εiναι πιθανoννα απετθλεoε καi δμιλiα

τoυ oτην Aκαδημiα.

To τμημα τoδ dργoυ πoυ εiναι γνωoτδ
δδν dπoτελεΙ περηγητικδ κεlμενo,

δπωg δπαιν[σσεται δ μεxρι οημερα

τlτλog πoυ dκoλoυθεi τo dργo, αλλα

μiα πραγματε[α, iναν Λoγo περi.

'Ελληνιoμoδ καi dxει δg περιε16με-

νo την παρoυοiαoη τηg δ)ληνικηg

λoγιooυνη g21, παιδε iαg καi 1Λ,ιi.looαg

μετα την Αλωo'η, δο'τε να απoδει1θεi

dβαoιμη f dνθε)ληνικη θθoη δια-

Q6ρων Eiρωπαlων δλληνιoτδν τηg

θπoxηg, δτι oi"ε7ληνεg πλ6oν εlxαν

παψει να υπαρ1oυν.

'o Αναo'ταoιog Mιxαηλ διεπρεψε δg

δλληνιoτηg22, &ν καl δθν εiναι γνωoτδ

να δημoοlευoε αiτουoια o1ετικα

dργα, καΘδg καi αυτ69, δπωg oi πε-

ριοο6τερoΓ'E7'i,ηνεg δαoκαλoι oτην

Eυριbπη κατα την πριbιμη νεoτερη

θπoxη23, dναγκαoτηκε να dργαoτει

για λoγαριαoμδ εiρωπαlων θ)λη-

νιoτδη δoτε να θξoικoνoμηoει τα

πρoζ τo ζην24. oi τρεig τoυλαxιοτoν

γνωoτθg oυμβoλεg τoυ ο'θ oπoυδαiα

εργα Ευρωπαlων 6λληνιoτδν, μαρτυ-

ρoδν την θπιoτημoo'υνη τoυ.'o Ανα-

oταoιog δεν δπηρξε dπo αriτoυg πoυ

μετεβη oτην Εiριbπη, για να μαθει,
dλλα για να διδαξει θ}ληνκα. eυτδ

Qαiνεται τ6oo απδ την θκλoγη τoυ δg

θξωτερικoδ μελoυg oτην Ακαδημiα

τoδ Bραδε μβoυργoυ (Bερoλlνoυ), δαo

καi απδ την 6κτlμηoη πoυ dτρεQαν για
τo πρoσωπo τoυ καταξιωμενoι Γερμα-

νoi δ}ληνιoτθg, δπωg δ ακαδημαΙκδg

Αugust Hermann Fτancke (1663-

7127), dνατo}ιιο'τηg καi θ7'},ηνιoτηg, δ

dκαδημαiκδg Friedrich Hoffmann
(lοοo _llιz) καi δ δ7λην ιoτη g Jοhann

Tribb e chοviu s (ιοl l _ll tz)25 .

'o οτ6xog πoυ θθληοε να θπιτυxει δ

Aναoταo'ιog με την πρooQιi-lνηo'η τoυ

πρδg την dκαδημiα τoδ Bραδεμβoυρ-

γoυ ηταν dναμQιο'βητητα η πρoβoλη

τoδ'ΕλληνιoμoΟ καi η dπoκαταοτα-

ση τηζ αληθειαq o1ετικα με αυτδν

οτην EiριΙ:πη. Tαυτ6xρoνα, δμωg, τδ

dργo λειτoυργηoε καi δg Eνα ο'ημα-

ντικδ θπιoτημoνικδ πoνημα dναμε-

oα oτoυg Eυρωπα[oυg'Ελληνιoτ6g, oi

δπoιoι πλθoν εIxαν καi μlα αυθεντικη

μαρτυρiα περi θλληνικηq γλιilooαg καi

'o'Eραvιoτηq 11 (197 4), 4.

22. Aπδ τα κεiμεvα τoυ πρol<υπτει δτι γvδριζε dπioηq λατιvι<α, θβραil<α,

ρωoιl<α, αρβαviτικα, βλαxικα καL oτoιxεiα τoυλαxιoτov τηg dρμεvικηq.

23. Bλ. για παραδειγμα τηv περiπτωoη τoΟ MητρoQαvη l(ριτδπoυλoυ

(15B9_l639), πoυ παρoυoιαζει l<απoιεq δμoιoτητεg μd τov Αvαoταoιo Mι
xαηλ. υ. Moennig, αMatthias ΒerneggerS HandexempΙar des Clossarium

graecοbarbarum des loannes Meursjus mit l(orrekturen des Metrophanes

l(rltοpoulosυ, oτo: Η. Eidene'ier (€πιμ.), Craeca recentiora jn Cermania.

Deutsch-griechische l(ulturbeziehungen vom 15. bis 19. Jahrhundert,

Wiesbaden 1994, 161-,]98.

24. Εivαι xαραl<τηριστιKεζ oi πoλλεq oυμβoλθq τoυ oτΔ θεολoγιr<α Eργα

τδv πιετιοτδv τηq Xαλληg, oi δπoΙεq δμωq dγιvαv xωρiq τηv Θ€ληoη

τoU. Χρησιμoπoιηθηκαv κυρiωq απooπαoματα dπδ τηv μεταQραoη τoυ

τηq l<αιvηq Διαθηκηq oA θκδ6oειq πoυ εixαv oτδxo τδv πρooηλυτιoμδ

6ρθoδ6ξωv'Eλληvωv μετα δμωq dπo τδv θαvατo τoυ. Bλ.Moennig, oi
vεoελληvικθg Ξκδooειq τηg Typographia orientalis, 71,76-78, 81 Kαι l03.

25. Για τiq dπoιpειq τωv δυo πριi-lτωv βλ. X. Mηvαογλoυ, αAπδ τοv Αvαoτα-

oιο Mιxαηλ oτοv Γεδργιo Zαβiραυ, oτo:'lω. l(oλιοπoυλοqjl. Mιxαηλiδηq

(dπιμ.), oi Mακεδoνεg oτη Διαoπoρα (1/oq, 18oq καi l9og αiδvαg), Θεo-

oαλοvil<η 2O11,422-424. Για τδv τρiτo βλ. τηv dπιoτoλη-βιβλιoκριoLα τoυ

Αvαoταoioυ Mιxαηλ, τηv δπo|α δημοoιε0ει oτδ Ξργo τoΟ J. Τr'ibbechovii,

Brevia Linguae Pωμαιl<ηq sive Craecae Vulgaris Elementa, Jena 1705,

xωρ|q oελιδαρLθμηoη (i €πιoτoλη €κδiδεται od dvτιl<ρυoτθq oελLδεq

λατιvικα-θλληvικα).

o Γερμανoq μαθηματικogκαι φιλoooφog G'W' Leibniz, πρoεδρogτηgAκαδημiαgτoυ Βραδεμβoiρyoυ
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περι τoυ'E7ληνισμoυ τηζ θπo1fl g τoυg,

6φoooν αiτη κατατθθηκε απδ καπoιoν

πoυ ηταν τδ γενoζ'Ελλην καi εlxε την

δλληνικη δg μητρικη τoυ 1λιboο'α.

'o κεντρικδg oκoπδg, η πρoβoλη τoΟ

'Eλληνιoμoδ τ6oo πρog τα μθoα, την

6)ληνικη κoινων[α, δoo καi πρδg τα

εξω, την Eδριi,,πη, iπηρετεΙται κα_

τα}ληλα, απo την 6πiτευξη τριδν
θπιμερoυg oτ61ων πoυ d1ει θεoει δ

Αναoταoιog: την καταπoλεμηoη τηg

ανθε7ληνικηg dπoιpηg πoυ θκQρα-

ζ6ταν τ6τε απo μερ[δα τδν Eυρωπαl-

ων'Eλληνιο'τδν πδg τα μετακλαoικα
δλληνικα, δεν ηταν θ}ληνικα καi κατα

oυνθπεια καi o['ελληνεg τδν dρxδν

τoδ 1Boυ αiιbνα δθν ηταν''Ε}ληνεg,
την παρoυolαoη τηg δ)ληνικηg λo-

γιoσυνηζ καf τηg παιδευτικηg δρα_

στηριoτηταζ κατα την Toυρκoκρατiα

καi την πρoβoλη τηg θπiδραoηg τoΟ

'E}ληνιο'μoδ τ6oo ο'τoυ g'oρθoδoξoυ g

λαoilg, δoo καt ο'τoδg Δυτικoυg.

Για αυτδ καi κατατρoπιbνει μθ ανα-

ντ[ρρητα dπιxειρηματα τig γλωooo-
λoγικεg παραναγνιboειg των dνθελ-

ληνων'Eλληνιoτδη μθ xωρ[α dπo

δλ6κληρη την δλληνικη γραμματεlα.
Ι(αi δ1ι μ6νo, καΘδg ουμπληριilνει

παραπoμπεg καi με 1ωρ[α λατινικα

dλλα καi δβραiκα, δεlxνoνταg πδg

αλλαγεg oτδ φωνoλoγικ6, τoνικ6, λε-

ξιλoγικo καi oυντακτικo μερog τoυg

dxoυν iπoοτη καi ci}λεg γλδooεg

xωρlg να dμQιoβητεiται η oυνθxεια

τoυg. Toν[ζει dτoι δτι τα δλληνικα τoδ

καιρoδ τoυ, εiναι θ7'},ηνικα ακριβδq

δoo ηταν καi τα κλαoικα δλληνικα

τoδ αθηναTκoδ 5oυ αiιbνα.

'Eπιoημαlνει θπloηg πδg oi ανθθλ-

ληνεg <ooQo[, δθν γραφoυν δoα

γραφoυν απo dφελεια, αλλα dxoυν

πρoκαταληιpη κατα τoυ'Ελλην ιoμoδ

καi πλημμελη γνιboη τηg θλληνικηg.

anτη τ'1 ανα[ρεoη oυμπλ6κεται μd την

παρoυolαoη τηg θλληνικηg λoγιooυ-

νηζ τηζ Toυρκoκρατiαg, f δπolα απo-

δεικνυει καi loτoρικα την oυν6xεια

τoΟ'Eλληνιoμoδ, καθδg ol''ελληνεg

δαoκαλoι τηg Toυρκoκρατlαg με-

ταβα[νoυν oτην Δυο'η τoυλα1ιoτoν

μεxρι την 6πoxη τoδ Αναoταoloυ

κυρiωg δg δαoκαλoι τδν'Ελληνικδν.

Πδg γlνεται λoιπδν t'1 ευριbπη να δε-

xεται δg δαο'καλoυg τηg οτα θλληνι-

κα, αυτoυg πoυ δεν τα γνωρlζoυν;'H
θλληνικη παιδεiα oυνε1[ζει να καλ-

λιεργεiται. Αρα ot'ελληνεg δπαρ1oυν

με1ρι τoυλαxιoτoν τα xρ6νια τoυ.

'o τρlτog θπιμθρoυg oτ61og, oυμπλθ-

κεται καi αυτog μεoα oτoν Λ6γo με
τoυg δυo πρoηγoυμενoυg καi t'1 θπi-

τευξη τoυ oυνloταται oτην δριoθε-

τηoη τηg θπ[δραο'ηg τηg θMηνικηg

παιδεlαg, δπoυ oτoυg μεν 6ρΘoδ6-

ξoυq λαoυg παρoυoιαζεται δg απo-

λυτα κυρiαρxη καi ανδτατη μoρφη
παιδε[αg με αυτην την oυνε[δηοη να

εiναι κoινη oε δλoυg τoυg Bλαxoυg,

Boυλγαρoυg, Aρβαν[τεg καi :λαβoυg

λoγioυg, o[ δπoIoι θxoυν γ[νεf'Ελλη-
νεg καΙ θελoυν να παρoυoιαζoνται

δg'ε7ληνεg, θνδ oτoυg δυτικoυg πρo-

βαλλεται δg τo κυρiαρ1o δπ6oτρωμα

τηg δικηg τoυg παιδεlαg καiαπαραl-
τητo πρooδν λoγιooυνηg.

Αρα, τδ oυμπθραoμα πoυ πρoκα-

λεIται, καi cig μην τδ διατυπιilνει ρητα
δ Aναoταoιog, εiναι δτι εiναι dδυνα-

τo να αναγνωρlζoνται ot'ελληνεg δg
''Ελληνεg oε Ανατoλη καi Δυοη καi
να μην εiναι τθτoιoι. Πδg δλoι τoυg

δθxoνται δg δαoκαλoυg τoυg, dν

αiτoi δθν εiναι πραγματι"Eλληνεg;

"Eτoι, oτδν Λ6γo αυτδν τoδ Αναoτα-

26.'Εδδ τα λδγια τοΟ Αvαoταoιου Mιxαηλ διατυπωμεvα πρiv απδ τρεiq
αiδvεq μoιαζoυv πρoQητικα.
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27. Bλ. X. Μηvδογλου,'o Mεγαλdξαvδρoq oτηv Τουρκo<ρατiα, Θεooα-
λοviκη 2O12,142-1e3.

o oμιλητηq, oι κ'κ. Χρηoτog Zdλιogκαt Niκoq Ι(iρoυ καατη διαρκειατηg εκδηλωoηq



oioυ ltπι1αηλ θα πρθπει να δoδμε την

πριbτη 6ργανωμενη πρooπαθεια απo

θ}ληνικηg πλευραg να δoθεΙ μlα -απo-

ο'τoμωτικη εiναι αληθεια- απαντηο'η

oτδν νειi-lτερo dνθελληνιoμ6. ιtε τδν

δρo θελoυμε να δηλιiooυμε τδ oυνo-

λo των κειμθνωη τδν δμιλιδν καΙ τδν

6νεργειδη τα δπoiα κατ& την πριilιμη

νε6τερη 6πoxη καταQερoνταν κατα

τoδ υπoδoυλoυ'Eλληνιoμoδ.

Πρ6κειται πραγματικα για iνα Qαινδ-

μενo νεο, oiγoυρα νεωτερικ6τερo, απδ

τoν Nεo'Ελληνιoμo, καθδg dπρεπε να

πρoηγηθεi η dννoια τoδ Nεoυ'Eλλη_

νιoμoδ, δoτε να dναπτυ1θεi δ κατ'

αυτoδ νειbτερog ανθελληνιο'μog. Ι(αt

δεν παραδoξoλoγoδμε θπ6μενoι τδν

Αναοταoιo Mιxαηλ καΙ τδ δφog τoυ.

Εiναι μiα πρωτoQανηg πρooπαθεια να

πρoπαγανδιoτεΙ, δ1ι πδg δ'ε)ληνιoμog

εiναι κατι τδ κακ6, πδg oQαλλει, πδg

βλαπτει, αMα πδq απλδg δθν δπαρ-

xει. Eiναι oυoιαοτικα η απαρxη τηq

o'ημερινηg θειi.lρηοηg δριο'μθνων περi

καταoκευηg τoδ δλληνικoδ dθνoυg

απδ τoν Παπαρρηγ6πoυλo.

Mετα dπδ την Αλωoη, δταν d1ει

θξαλειQθεΙ πλεoν η δντωg PωμαΙκη

Aυτoκρατoρ[α καi μαζl τηg καi η πo-

λιτικη iο'xδg τδν'Ε)ληνωη dρxiζει

αr3τη t'1 νειbτερη dνθελληνικη πρo-

oπαθεια, την δπoiα καταπoλεμα

πρωτοg oε τετoια iiκταoη δ Ανα_

οταο'ιog Mιxαηλ. Σε αυτην την νθα

ανθελληνικη Qιλoλoγ[α, o['ε}ληνεg

δθν 1αρακτηρ[ζoνται α[ρετικot, τoυ-

λαxιoτoν κατα κυριo λ6γo, δπωg oυ-

νθβαινε oτα Contra Graecos μεσαιω_
νικα κεiμενα, αλλα xαρακτη ρ[ζoνται

δq μη"ελληνεg.'EQ6ooν δηλαδη δ

δυτικog ανθελληνιομδg θπετυxε με

την μεoαιωνικη φαoη τoυ να oτερη-

οει τoυg"Eλληνεg απδ την κρατικη

τoυg iiπαρξη, θρ1εται τιbρα να τουg

oτερηoει καi την πνευματικη. Ι<ατι

τθτoιo δμωg, δπωg θπιoημα[νει καi
δ Αναoταοιog, απλδg εiναι ανεφι-
κτo. M6νo μiα oυνθηκη tπαρ1ει
πoυ μπoρεΙ να πραγματoπoιηθεi: να

θεληοoυν oi iδιoι o['ελληνεg να dπo-

δε1θoDν πδq δεν εiναΓ'Ελληνεg, να
αρνη θoΟν δηλαδη τoν'Ελληνιoμ626!

Tα θπι1ειρηματα τoΟ νθoυ ανθελληνι-

oμoυ ε1ναι πρωτioτωg γλωooικ& καi.

oτηρiζoνται oθ λανθαoμ6νε9 oυμQω-

να μθ την oυγ1ρoνη γλωοooλoγiα
παραδoxθg, α}λα καi oε πλημμελη

γνιiloη τηg θλληνικηg. Aπδ την θπoxη

τoΟ Αναoτααioυ Mι1αηλ καΙ μετα θα

αρ1iooυν να γ[νoνται καi uloτoρικαr,

καθδg oi 1διoι κυκλoι λoγ[ωη πoυ

μεxρι τoτε διεδιδαν δτι oi"εMηνεg
δθν μιλoΟοαν θMηνικα, τoτε ciρ1ι-

oαν να υπooτηρiζoυγ κυρlωg μθoα
dπo περιηγητικα καi πριbιμα 6ριε-

νταλιoτικα κε[μενα δτι oi"ε)ληνεg
τηq θπoxηq τoυg ηταν Eναq βαρβα-

ρog λα69, δ δπoΤog καμiα oxθoη δθν

εixε μθ τδν πoλιτιο'μo καi oε καμ[α

περlπτωoη λoιπδν δεν μπoρoδoαν να

εiναι dπ6γoνo ι τδν'Ελληνων.

'Η παραπανω κεντρικη Θθο'η τoδ νε-

ωτερoυ ανθελληνιoμoυ dλαβε συχνα

καi δυo θπιμερoυg 6κδoxεg, oαQδg

ηπι6τερε9, αλλα μθ αioθητη διακριoη

δg πρog τδν βαΘμδ ανθελληνικoτη-

ταg μεταξυ τoυζ. Πρoκειται για την

&πoι|.tη πδg oiMακεδ6νεg δiν εiναι
"Eλληνεg καi την ciπorpη πδg ol iιρβα_

ν[τεg, o[ Bλαxoι καi ol aoυλγαρoι δθν

εiναt'Eλληνεg. Στην πριilτη, πoυ θλαβε

μεγαλη αυξηoη, δταν την υloθθτηoε,

θναν αiδνα αργ6τερα, δ eδαμαντιοg

Ι(oραηg, για τoυg δικoυg τoυ πoλι-

τικoυg καΙ τελεiωg dξω-iο'τoρικoυg

λ6γoυ927, δ[νει μiα iκανoπoιητικη

2s. dH γαρ Mακεδοviα, i1 μη μovov μετα τδ τηq'Ελλαδoq αJτηg, <αL πα-
oηq, μικρoυ δεiv, τηq τηvικαΟτα $ερωvυμoυμdvηq oiκoυμεvηq κρατηoαι,

τδv'Ελληvιoμ6v, κατα τδv Ξv iερoQαvτιl<oiq τoiq περl ταυτηg τQ Δαvιηλ
πρoαvαπεQωvημdvoιq xρηoμηγορημαoι πoλυηxη xαλκον, παvταxου τηq

Στιyμιoτυπo απo την oμιλΙατoυ κ' Mηναoyλoυ oτιg εκδηλΔoειg oλoκαdτωματogτηg Nαoυoαg
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απαντηoη δ Αναoταoιog Mιxαηλ.'π
Mακεδoνiα εiναι περιoo6τερo'Ελλαδα

dπδ δ,τι εiναι τ] aττικη, 6πειδη ot'ε}λη-

νεζ πρωτoεμQαν[oτηκαν oτην Θεοoα-

λ[α, πoυ γειτνιαζει με την Mακεδoν[α.

o[ Mακεδ6νεg μαζi με τoν υπ6λoιπo
'Eλληνιoμo κυρiευoαν δλ6κληρη την

oiκουμενη καi διεδωoαν οτα περα-

τα τoδ κ6oμoυ την θ)ληνικη γλιbooα
καi τδν θλληνικo πoλιτιoμ6. ΑMα καi
πρiν απδ αiτo f δικη τoυg διαλεκτog

ηταν oτην oliο'iα l'1 πριbτη θ)ληνικη

κoινη, dπδτην δπo[α ξεπηδηoαν δλεg

o[ tπ6λoιπεg δMηνικεg διαλεκτoι2s.

Mθ τoνiδιo oαQη καi μη απoδε1oμε-

νo d)λεg θρμηνεΙεg τρ6πo απoδεικνυ-

ει την δoλι6τητα τδν ioxυριoμδν τδν
dνθεMηνων δg πρog τoυg Aρβαν[τεg,

τoυg ελα1oυg καi τoυg Boυλγαρoυg.

'Eξηγεi πραγματικα μθ τρ6πo μoνα-
δικδ, dπδ δoo γνωρiζω, οθ κε[μενo

τηg Toυρκoκρατiαg, την οx6oη τδν
δπoλoiπων 6ρθoδ6ξων 1Λωooικων
κoινoτητων με τoυg"Eλληνεg. Tην
oτιγμη πoυ o[ ανθ6λληνε9 iο'xυρ[ζo-

νται πδg o[ οoυλγαρoι, o[ Bλαxoι καl
oi eρβαν[τεg παρ6τι εiναι 6ρθ6δoξoι

δεν εiναf'Ε}ληνεg καi πρooπαθoυν

μθ καθε τρ6πo να τoυg dπoμακρυ-
νoυν dπδ τδν'E)ληνιoμ629, δ Αναoτα-

oιog Mι1αηλ 6ρ1εται να 6ξηγηoει την

πραγματικ6τητα. Ι(αi την θξηγεi μθ

τ6oη θναργεια, λ6γφ τηg Qυoεωg τoδ

κειμενoυ τoυ, λ6γω δηλαδη τo0 γεγo-
ν6τog πδg πρ6κειται για δναν Λ6γo
περi'ε)ληνιo'μoδ, δ δπoTog απευθυ-

νεται πρωτiο'τωg oτoυg Εr}ρωπαioυg.

"Eτοι, αioθανεται πδg πρεπει να τα
θξηγηoει δλα απo την αρxη, oε dντ[-

θεoη μθ τα περιoo6τερα κεlμενα τηg

Toυρκoκρατlαg, oτα δπoια δεν θπι-

oημαlνoυν o[ oυγγραQειg τoυg την

6Θνικη τoυζ καταγωγη, καθδg &πευ-

θυν6μενoι oε ουν6λληνε9 δΔν 1ρει
αζεται να τoυg πoδν αυτα πoυ καi oi

&}λoι θεωρoδν δεδoμθνα. Πρoxωρεi

λoιπoν δ Αναoταoιog καi 6ξηγει πδg

αiτθg ol τρεig διαQoρετικδg γλωo-
oικθg κo ιν6τητε9 61oυν θξελληνιoτεi

o'θ μεγαλo βαΘμ6. Δεν εiναι μ6νo η
κoινη π[oτη, η δπo[α πρooQθρει την

πριbτη dρxη τηc oυoτρατευoηg με
τoυζ'Ελληνεg, καθδg πoλλθg dπδ τig

ακoλoυθiεg τoυg τελoυνται ο'τα θλλη-

νικα, αλλα εiναι καiη 1δια f γλιbooα
καi δ τρ6πo9 τιiν'Eλληνωη δ πoλιτι-
oμ69 τoυg δηλαδη, πoυ κανει τoυg

δπ6λoιπoυg 6ρθoδ6ξoυq να θθλoυν

να γlνoυV'Eλληνεg.

"oπωg χαρακτηριστικα oημειιbνει,
oi μη"ε7ληνεg <τn Qυoει> 6ρθ6δo-

ξoι τδν Bαλκανiωη δδν θπιθυμoδν

να 1αρακτηρlζoνται μθ τδ δικ6 τoυg

θθνικδ δνoμα, dMα πρoτιμoδν τo

δνoμα τδν'Ελληνων. Αioθανoνται
"Ελληνεg καi δηλιbνoυV'Eλληνεg30.

'o Αναoταο'ιoq Mιxαηλ Qα[νεται πδg
τα 1ρ6νια γυρω dπo την dναγ6-

ρευoη τoυ oδ θξωτερικδ μθλoq τηg

Ακαδημ[αg τoΟ Bερoλiνoυ αοxo-
ληΘηκε θπιoταμθνωq με τδ ζητημα
τoδ dνθε7ληνιoμoδ. Aπo την περi-
πτωση τoδ Αναoταοioυ καθ[oταται

oαQθg δτι o["εMηνεg οπoυδαoτεg

'Ελληvωv μεταβεβληνται τρoπov. oig καi Οπδ τoυ XρισTo0 oυoτρατε0o-
vται oημεiω.'Ωoαυτωq κα| τδv περιo|κωvΑλβαvδv δooι εJoεβoQρovεq,
καi Boυλγαρωv τδ ειioεβdg καi oτεββοπιoτοv dθvοq. Δ1'Ελληvικηq γαρ καi.

τoυτοιq γλι-booηq τα πλεioτα τδv iερδv ι!παvoiγεται τεμεvη. Δια ταυτηq
ταq απuρoυq καi αl<απvoυg θuoiαq τQ θεδ dvαπdμπoυoιv.'YQ"Ελληvωη
ij γoΟv δπωooυv'Ελληviζειv εiδοτωv τα l<ατ'αΟτουq [ερα διευθετεiται.
'Yπδ τoιουτωv l'1 τoυτωv νεoλαLα παιδευεται. o0δε γαρ oι]δd τoυτωv
τδv €θvωη τα γε XριoτιαvLζοvτα, oiητεov ακμηv αQυoικα πρoq παιδεLαv
δπαρ1ειv.'Ωq oΟδ'δo'ciλλα η τoΟ Xριoτoυ'Εικληoiα δια το0 ΕJαγγελ|oυ
€γεvvηoε τε καl UQωoε, κciv βoρειoτερα δoι, κQv ιiπερβ6ρειαl. Mηvα-
oγλou,'o Αvαoταoιoq ι,lιxαηλ, l::.
31. Σθ παρoμoια ουμπεραοματα r<αταληγει καi δ νtακρiδηq, αΑvθκδoτη
dπιoτoλη MατΘαioυ ΛθQα το0 Παρioυ πρδq Αλεξαvδρov'Ελλαδιov>, 168.

32. Πρoκειται για τo dργο S. Portius, Γραμματικη τηq PωμαΙκηq γλιbooαq.
Crammatica Linguae Craecae Vulgaris, paris i638.
33. Bλ. j. Tribbechovius, Brevia L1nguae PωμαΙκηq sive Craecae Vulgaris
Ε1ementa, Jena 1705, xωρLq oελιδαρiθμηoη (i dπιoτoλη Ξκδiδεται oε
αvτιl<ρυαrεq oελiδεq λατιvικα_θλληvι <α).

34. Bλ. HenΓjcus Christianus Hennin'ius, EΛΛHNlΣMoΣ oPΘΩl-
ΔoΣ, seu Craecam Linguam nοn esse pronunciandam secundum
ac.entl.,jS; Djssertatjo Paradοxa qua legitima et antiqua Linguae
arΞΞ.ΞΞ 1 c-l--lc':ιo et πlodulatjο demonstrator: atque obiter de

, ", ιirοlεικιl*ει τηv lολι6τητα
τωv iο1wρeσ$ι{fuv τωv &v8ελ-
λ{vωιl *bq πglοq τιlΦg Αpβαv{-
Τεq, ΤΦυq X}λιiyουg xα[ τoυg
&ουλ1rαxpoιlg,,,

γηq dκoυoτδv πoιηoαoα, λαoυq τε, Qυλαq, καL γλιbooαq, καl oxεδov δπαv

γivoq dvθρδπωv εiq 0πoδoxηv τoJ δoov oιiπω τηvικα0τα μiλλοvτog
εiq τα περατα τηg olκoυμθvηq €ξελθεiv Qθoγγoυ παραol<ευαoαoα (δq
dξ θκεivoυ μαλιoτα, τo0θ'δπερ l<αλδq παρατηρεi, μδλλov δi βλiπει, δ

μovoυg τoυq"Ελληvαq τδv'Ελληvιl<ιiv δπαvτωv κατα τδ δοκοΟv απot<η-

ρυττωη μηδAv εivαι κλiμα, o0 θρηoκεiαη oιJκ dθvogΑoiαq καi εiριiπηq,
δπερ μη καLτι'Ελληvικδv dv Qωvη, θv (Θεoιη dv πoλιτιl<αig διoιl<ηoεoιv,
€v τελεταiq καi παoι, ξυλληβδηv Qαvαι, τοiq δ1 δv δ τδv αvθριbπωv βioq
l<ooμεiται, διoιl<εiται l<αi διεξαγεται μdxρι καLτηg dvεoτδoηq, απooδζov
ζιbπυρov) dλλ' dτι καL πολλQ πρδ τoυτoυ κoιvη l<αL πρωτioτη μητηρ
'Eλληvιoμου παVτοζ χρηματioαoα, κα| ταq τδv €καoταxo0 τηg'Ελλαδoq
διαλεκτωv παραQυαδαq, dκ μιαq, τηq παoι τδ πρδτοv τoiq"Ελληoι κoιvηg,
(δq l<oριvθoq dv τQ περi διαλdκτωv διευl<ριvει) γλδoοηq πηγαoαoα, αιiτη,

Qημi, μετα ταυτα κα| αdlτηq τηq'Eλληvικηq πρooωvυμLαq απηλλωτρiω
τol. Mηvαoγλoυ,'o Αvααιαoιoq Mιχαηλ, 1BΖ

29' Δεv εIvαι τυxαΙo, δπωq dποδεικvυεται απo τηv Eρευvα που διεξαγoυμε

για τηv oυvταξη μελdτηq για τηv ioτoρiα τοJ αvθελληvιoμoυ, πδq οi
oυvτα <τεq τδv πρδτωv dθvικδv γραμματικωv καL iαroριωv τδν βολκα-
vικδv λαδv δπηρξαv καθoλικoι, προτεαταvτε -q και εβραΙoι αvθελληvεq.
30. αΕiδε τιvεq τηv του dθvουq τουτou πληoιεπiloγ -i'Ξλλαδι _rι' 

c.<"-;-

οιvελαxov.αλλακο oi oλoκο'λoιoυτoι,_}ην_.J' GφJ\ ii' ."c-l . -_-j.
παvυ τι vΟv |δdωq ακoυoυoι) πρooηγoριαq, τ' αλλα παρα -'.:ο '' :_: -* .
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oτην Xα},},η κατανooδoαν πληρωg

τα ox6δια τδν εiοεβιoτδν να τoυg

xρηoιμoπoηooυν πoικιλoτρ6πωg

oτδ πρoοηλυτιoτικδ dργo τoυg oτην

Ανατoλη, dλλα μη d1oνταg ciλλη θπι-

λoγη παρ6μεναν καi πρooπαθoδoαν

να 1ρηoιμoπoιηooυν τig δυνατ6τητεg

πoυ τoυg παρξε f xα}λη για τoυg

δικoυg τoυg oκoπoυg, την πρoβoλη

δηλαδη τoΟ'Eλληνιoμoδ31.

"Hδη dπδ τδ tzos δ aναo'ταoιog εixε

δημoοιευoει μiα θπιoτoξ-βιβλιo-

κριolα για τδ dργo τoδ Qlλoυ τoυ J.

τribbechovii, Brevia Linguae'Pωμα-

iκηg sive Graecae Vulgaris Elementa,

μαζi μθ τδ iδιo τδ dργo, oτην δπo[α

&ναQερ6ταν od μiα παλαιoτερη γραμ-

ματικη τιi:ν θλληνικδν32 καlτην δποiα

θεωρoδoε _με ηπι6τερoυ9 βεβαια 1α-

ρακτηριoμoυζ- πδζ δεν dπεδιδε δρθα

τα θ}ληνικα, δπωg αυτη τoυ φ[λoυ
τoυ33. Mετα την dναβρευoη τoυ θξθ-

δωo'ε τδν Λ6γo περi'ε)ληνιoμoδ, δπoυ

διαλαμβανει τα σχετικα με τoν ΕΛΛΗ-

NΙΣMo oPΘΩΙΔo34. Mαζiτoυ, ciξιog

oυμπαραoτατηg θκεiνα τα xρoνια oτδν

αγδνα για τoν'Ελληνιo'μδ oταθηκε 6

eλθξανδρog'Eλλαδιog3s, δ δπoiog εlxε

καi θκεινog γνωριμiα μθ τδν κυκλo

τδν δλληνιoτδν καi ταυτ61ρoνα ευο'ε-

βιoτιiν τηg Xαλληg, δπωg πρoκυπτει

dπo τα 6ργα τoυ καi κυρiωg απo την

αλληλoγραQ[α τoυ μθ τδν Fτancke36.

'o Θεooαλδζ λoγιog &νθλαβε να dπα-

ντηoει oτoυg dνθθλληνεg, δ1ι Θεωρη-

τικα δπωg δ Mι1αηλ, αλλα πρακτικα.

Στα 1.772 6ξεδωoε μlα γραμματικη
τηg oυγxρoνηg τoυ θλληνικηg, δπoυ

6φαρμ6ζoνταν δλα τα αξιιbματα

πoυ διατυπωoε δ Aναoταoιog Mι-

xαηλ oτoν Λ6γo περi'E)ληνιoμoδ.

Tηg Γραμματικηg πρoταooεται Qα-
νταoτικδg διαλoγog o1ετικα με την

πρoQoρα τηg νεαg δλληνικηg, oτδν

δπoio διακωμωδoδνται o[ απ6ψει9

των Ηenninii καi vossii37. Στδ 1διo

μηκog κυματog κυμανθηκαν oi o1ε-

,,,& Φεεrααλoq λαlyιοg :&λε-

ξαvδροq'eλ\εiδιοg &v*λαβε
rιlα &rrαvτηεrει ιrτoΦq {ivΦελ-

ληvεg, &yι 8εωpητικα ιi}πωq

& nαιgαηλ, &λλα τερακΤeXα,..

Linguis carumque fatis disputatur. Αd virum amplissimum Salomonem
Dierquens, addita est Isaaci Vossii, De accentibus Craecanicjs sententia,
Trajecti ad Rhenum l684.

35. Bλ. Ν. Ψημμεvoq, ltH μαρτυρlα τοΟ Aλεξαvδρoυ'Eλλαδioυ για τηv παr
δεiατo0 Tθvoυg oτηv αιiγη τo0 Nεoελληvιt<o0 ΔιαQωτιoμoOυ, oτ6: Ν. Ψημ-

μdνοg, Mελετηματα Nεoελληvυ<ηq ΦλοooQiαq, τ. Α', lωαvvιvα 200 4'23-52'

36. Bλ. U. Moennig, ιιΤρεΙq αiτoγραQεq €πιoτoλεq τοσ'Eλλαδ|oυ πρδq
τδv Αugust Ηermann Francl<eυ, oτo: B. Mακρiδηq (€πιμ.): Αλ€ξαvδρoq
'Ελλαδιoq δ Λαριoαioq, Πραl<τιl<α Διεθvοιiq ΔιημερLδαg (Λαριoα 4-5 Σε-
πτεμβρioυ 1999), Λαριoα 2oo3, 125-149.

37.'o διαλoγoq τιτλοQoρεΙται nι6λoγoq περi τηq dv EJρι-bπη tλληvιr<ηg

πρoQoραq l<αι τα πρδoωπα πoυ διαλθγovται εivαι δ M€λιooοq καi δ

Αγαπιοg. Πρoταooεται oτiq 58 πρδτεq oελLδεq τoΟ τoμoυ xωρlq oελι
δαρ|θμηoη (29 oελLδεq θλληvικo l<ε|μεvo <α| αvτιl<ρυoτα ciλλεq τδoεg

λατιvυ<η μεταQραoη). Πρiv απδ τηv oελLδα τiτλoυ οτδ πρδτο κεvδ Q0λλo

γραQovται τα tξηq: "Conf. lo. Αlbertus Fabricius in Bibl. Crac. Lib. ζ cap.

7. ρ. 41. νol. Vl l'1 Aλdξαvδροq'Ελλαδιoq, ΣταxυoλoγLα τε1voλoγικη τηq

θλλαδοq Qωvηq ijτοι Γραμματικη 6λληvικη l<ατ'€ρωταποt<ριoιv, hoc est

Spicilegium Τechnologicum craecismi, sive Crammatjca craeca, per
quaestiones et responsiones, Noribergae 1712.

38. oi oxετικig απoQειq του παρoυoι6ζoυv πoλλεq δμoιoτητεg με δoα

γραΦει δ Mιxαηλ αrδv Λoγo περL'ΕλληvιoμoΟ, για τηv θλληνικη γλιbooα

καL τηv δρθη πρoQoρα τηq. Για τ|g dπoι}ειq τoΟ'Ελλαδιου περ[ γλιbo-
oαq κα| πρoQoρaq βλ. Γ. Ι(αραμovιbληq, <oi απoQειq τoΟ Αλεξαvδρoυ
'Ελλαδloυ για τηv πρoQoρα τηg αρxαiαg θλληvικηq καL oi ΘεωρLεg τδν
oυγxρovωv τoυ για τηv €λληvικη γλιi.looαυ, oτο: B. Mακρiδηq (dπιμ.), Aλε-

ξαvδρog'Ελλαδιog δ Λαριoαιoq, Πραt<τικα ΔιεΘvοΟg Διημερlδαq (Λαριoα

4-5 ΣεΠτεμβριoυ 1999), Λαριoα 2oo3,333-413.

39. (Νeque ignoro, quibus promissionibus D. Αdelungius Αnastasii

Macedοnis et Νicolaj Sacerdotis iter, quod versus Venetias susceperant,

impediverit, eosque alio deduxerit. [.-.] πon ignorο nonnullorum arcaniοra

de Craecis cοnsilia, fraudes detestandas, ac turpissima eorum nomine

conata lucra. Non Sum praeterea nescius, qu'id Αnastasio, dum versus

Berolinum iter suum dirigebat, accidit, ac qulbus preclbus victus suppressit

librum, de Sιatu Juvenum Craecorum, qui in hisce Εurοpae regionibus

studiis operam dederunt. Minime denique ignoro, [...] quid Αnastasio

ΑmsteΙodami contigit. [ ...] ltlud omnibus, et singulis notum facio: me

Craecum eSSe natum de parent1bus non multum gloriabοr est pro PatΓia

genteque mea praesentim vero, cum'iniusta ratione tantas iniurias

illam pati videam, neque propriis Parent'ibus quidem, nedum illis, quibus

calumniae in Craeciam eι Craecorum diffamatiο maxime conducit, ad

prοpriumque interesse vergit, ullο modo parcam; iιa ιempora non ingenia

Craecorum m utata Sunt).'Ελλαδιoq, Status praesenS, 327 -329.

40. Mοennjg, (Τo Status Praesens τoΟ Αλεξαvδρoυ'Ελλαδ|oυυ, 115-116.

τικθg dναQoρ6g τoυ καi oτδ 6π6μενo

€ργo τoυ, τδ Status PΙaeSenS (lll+)38,

απδ τδ δπoio παραθθτoυμε δνα απ6_

σπασμα μεταQραoμθνo oτα δ}λη-

νικα, τδ δπoio καταδεικνυει με τδν

πλdoν θναργη τρoπo την oυνεiδηοη

τηg θλληνικ6τητα9 τδν'ΕMηνων λo-

γ1ων τηg Toυρκoκρατiαg:

ΓραQει oυγκεκριμενα δ'Ε7'λαδιoζ39'

<Γνωρiζω, iπioηg, μi πoιtg κodφιεg δπo _

oytoειg iφραξε δ ιdeΙung τδν δρ6μo τoυ

Aναoταoioυ Mιyαi1λ [.'.] εtρω iπioηg καi

τd πιδ απoρρητα oyiδια μερικilν, απαi-

oιεg dπατεg, καi αioyρig πρooπαθειεg

νd yρηoιμoπoιηθoυν oΙ.EMτ1νεg ιΔoτε νd

iξυπη ρετηθ oυν dMα oυ μφ !ρoντα. Γνωρ i-

ζω [.'.] iπioηq καi τi tπαθε δ Aναoταoιog

Mιμi1λ oτδAμστερντrμ' [.''|'oπωg καi νd

tyoυν τd πραyματα, frg ξiρoυν oi παντεg:

iyδ yεννηθηκα καi εΙμα(Ελληναg, καi

δtν 6ιoταζω νd iπιτεθil oi κανiναν, [...]

πρoκειμiνoυ νd δπooτηρiξω τi1ν πατρiδα

μoυ καi τoig oυμπατρι(υτεg μoυ, καi μα-

λιoτα Ξφoooν τoδg βλiπω νd παθαiνoυν

dπδ dδικiα τtτoιεg oυμφoρig.'o yρoνog

frΙλαξε πohi, il|λil ot'rMηνεg δiν tπαιpαν

νd ε|ναι''ΕMηνεgrao' N
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Πoιητηg, oυψραQεαg, ιoτoρκ6g, λαo-

γραΦoζ και δαoκαλog, o Θωμαg Γαβρι-

ηλiδηq ευτυχησε να τιμηθε[ δε6ντω9

απ6 πoλλoυg δημooιoυg Qoρεig, απ6

τoυg oυναδθλφoυg τoυ, τoυζ μαθητθq

τoυ. Για τo oυψραQικo τoυ εργo και
την πρoοQoρα τoυ oτα πoλιτιoτικα
δρδμενα τηζ ευρυτερηg περιo1ηg τι-

μηΘηκε απ6 τη Noμαρ1ιακη Αυτoδι-

olκηoη Ημαθiαg, τo Δημo Bερoιαg, τo

o ΙωΛoΣMAΣΔAΣΙωΛOΣ
ΘΩMAΣ ΓABPΙHΛΙΔHΣ

'aν 
εiμμετη δυνατoτητilναπερLκkiσoυμεην πρoσωπLκoητατoυ ΘωμαΓαβριηλiδη,τo τλod-

σLo καL πoλυilειρo συWραφLκo τoυ iργo,την πρoσφoρατoυ στoν πoλιτιoμo τηζ περLoχrlζ μαζ, στα

γραμματα, στην εκπαiδευoη, δε θα μπoρoυσαμε πilρilναπoυμε μιil αTλι ooo καιπεριεΙcΓL\cη φραση:

o καλog μαg δαoκαλog. Διoτι oε oλεgτηζ εκφανσειζηζ πρoσφoραζτoυ η ιδιoτητατoυ δαoκαλoυ iχεL

περιoTrη θioη. Mια ιδιoητα ττoυ τoυ επiτρΦε απo νωριζνil επικεyτρωθεi oτην εMηνικoητα, σΓη

γνιbη καLτη βiωoη τoυ ελλrlνικod πoλιτιoμod, αcα oραματατoυ διαy1loνικα.

γραφειη ΔημητραTζακη
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Συνδεo'μo Qιλoλ6γων N. Hμαθ[αg, τη

Θρακικη Eoτiα Bθρoιαζ τηζ oπolαg

εlναι μθλog, τη Δ/νoη ε'βαθμιαg Eκπ/

σηζ N. Hμαθ[αg.'Hταν για αρκετα

xρ6νια Πρoεδρog τηg EΛMΕ Hμα-
θ[αg και τoυ Συνδθoμoυ Φιλoλ6γων

Hμαθlαg, Αντιπρ6εδρog τηg Πoλιτι
oτικηg Εταιρε[αg Nαoυoαg, τηg EQo-

ρε[αg τηg Δημooιαg Ι(εντρικηg Bιβλι
oθηκηq Bερoιαg και τoυ Ιoτoρικoυ
_ ΛαoγραQικoυ Moυoεioυ Nαoυoαg.

To Δημoτικo tυμβoυλιo τηg B6ρoιαg

με oμ6φωνη απ6φαoη τoυ απενειμε

τo 2Oo3 τo μεταλλιo τηg πoληg των Bε-

ρoιαlων και η Ι. Mητρoπoλη Bερo[αg

και Nαoυoηg τo 2oo4τo χρυo6 oταυρo

ε ταξεωg τoυ Απooτ6λoυ Παυλoυ.

Eμε[g, η Πoλιτιοτικη Eταιρεiα <Aνα-

o'ταoιog Mι1αηλ o λoγιoq> ε1oυμε μια
πρ6oθετη υπoxρθωoη απεναντi τoυ,

επειδη επi oειρα ετιi_lν oταΘηκε πoλυ-

τιμoζ συνεργατηg τηg <Nιαoυoταgll

και επειδη η Nαoυoα, η π6λη μαg,
καλυπτει θνα πoλυ μεγαλo μερoζ τηζ

oυγγραQικηg τoυ δoυλειαg.

o Θωμαg Γαβριηλiδηq γεννηθηκε τo

1938 στη Mεθιbνη Πιερiαg. Tην lδια

xρoνια η oικoγενεια τoυ μετolκηoε
και εγκαταoταθηκε oτη Nαoυoα

6πoυ και τελε[ωoε τo Λαππειo Γυ-

μναοιo. Στη oυνεxεια Qolτηoε oτη

ΦιλoοoQικη εxoλη τoυ Α.Π.Θ. απ'

6πoυ απoQo[τηoε τo 1961. Υπηρετη-

oε ωg καΘηγητηg oε Γυμναoια και
Λυκεια τηζ Hπεiρoυ και τηζ Mακεδo-

ν[αg. Στoν πρ6λoγo τηg πoιητικηg τoυ

ο'υ)λoγηg <Πατρlδεg τηg καρδιαg, o

Θ.Γ. δlνει απ6 νωρlg τo οτ[γμα τoυ.

oι γoνε[g τoυ ηταν Mικραoιατεg. Toν

μεγαλωoε η γιαγια τoυ η Ανατoλη

και τoυ εμαθε τα πoλυτιμ6τερα: τη

o'ημαoiα τηg ελληνικηg λεβεντιαg,

τη αδoλη πiο'τη και Qιλoξενlα, την

αγαπη και τoν αγιbνα για την τ[μια

ζωη, τo παθog για τη μαθηοη. Σπαρ-

γανωμθνog ακ6μα, μετoiκηοε o'τη

Nαoυοα oτην αγκαλια τoυ Bερμioυ

και τηζ Aραπιτoαg. o ξεριζωμ6q η oε

κανει απατρη η αoυ δ[νει τη δυνατo-

τητα να διαλεξειg πατρlδα. Ι(αι oτην

καρδια τoυ o Θωμαg Γαβριηλiδηg ε1ει

κλεioει πo}λθg πατρiδεg, 6πω9 λ6ει

o iδιog: Tη Nαoυoα, τη Bθρoια, την

Aνατoλη, την Π6λη, την Ι<υπρo, την

ΠθMα, τη Φιλlα, τη Θυμηoη.

To 1974 πoυ εκδ[δει τη oυMoγη πoιη-

ματων αΠατρ[δεg τηg καρδιαgυ ε[ναι

36 ετιbν. oυτε μεγαλog για απoλoγι
oμoυg, oυτε πoλυ μικρ69 για να μην
θxει oυναioΘηση τηζ Θεoηg τoυ oτoν

κoσμo. Etναι ηδη καθηγητηg και δι-

δαoκει oτo Λαππειo. Aν δoυμε οτo

oυνoλo τo θργo τoυ και τα ενδιαQερo-

ντα τoυ θα πoυμε 6τι εiναι περιoo6τε-

ρo ανατoλικ69 παρα δυτικ6q. Παρ'6λo

πoυ μετεφραoε oρατιo απ6 τα λυρι-

κα, τo βλεμμα τoυ ε[ναι oτραμμθνo

oτην Ανατoλη.

Στιg xαμ6νεg πατρiδεg και oτoυg τ6-

πoυζ πoυ τoν Qιλoξενησαν και πoυ

θκανε δ,τι περνoυο'ε απ6 τo x6ρι τoυ

για να τoυζ αναδεiξει και να μεταδιb-
σει την αγαπη και τo ενδιαQθρον για
την ιoτoρlα τoυg.

To 6ργo τoυ
To θργo τoυ ε[ναι αρκετα μεγαλo
και διαoκoρπιομθνo. Αρκετα βιβλiα
και πoλλα αρθρα oε εQημερ[δεg και

περιoδικα. Ε[ναι θνα εργo πoυ o Θ.Γ.

ευτt1ηoε να δει απ6 νωρlg την ανα-

γνιbριoη και την πρoβoλη τoυ.

Mεxρι τιbρα 61oυν εκδoθε[τα βιβλiα
τoυ: <Πατρiδεζ τηζ καρδιαgr, πoιη-

ματα, Bθρoια 1974. αAρxαioι'E}ληνεg

Λυρικolυ, λoγoτεxνικη μεταφραoη
1975'(Δεκαπθντε Ωδθg τoυ Oρατιoυ>,

λoγoτε1νικη μεταφραoη 1978. <Πρo-

oκυνημα oτα ιερα τηg Θεooιbοτoυ

π6λεω9 Bθρoιαg>, (Nαo[, κειμηλια,

ενθυμηoειg, αναμνηoειg οxoλια.)

εκδ. Θρακικηg Eoτlαg Bερoιαg, Bθ-

ρoια 1996.(Bαo[λιooα Bεργiνα, η θρυ-

λικη ηρωlδατηg Bθρoιαgυ, εκδ. εQημ.

αΛΑoΣ>, Bερoια 1997. <Bεργιιilτικα

Ση μειιbματα>, Qωτoτυπικη θκδoαη,

Bθρoια 199B. H Bερoια oτoυg Αιιb-
νεg (Bεργιιbτικα Σημειιbματα) εκδ.

εφημ. (ΛAoΣ>, Bθρoια 1999. αNαoυ-

oαν Aκρ6τoμoν Πετραν> (NαoυoαΙ-

κα ο'ημειδματα), Nαoυoα 2οo1. (Tα

αγαλματα τηg Bερoιαg και τηg Nα-

oυσαζ)) εκδ. εQημ. αΛΑoΣ>, Bερoια
2oo4. κTα παθη .ηc Nαoυοαg oτo δη-

μoτικo τραγoυδι και η Mακρυν[τoαυ,

B6ρoια zoo+. nAνθoλoγiα ελληνικιbν

δημoτικιbν τραγoυδιιλν: δημoτικα

τραγoυδια τηg B6ρoια9 και τηg Nα-

oυσαζ, Hμαθiαg-Mακεδoνlαgr.

Tα παρακατω θργα τoυ εlναι πρo πoλ-

λoυ θτoιμα για θκδooη: α'Hταν τ6τε;>

Πoιητικη Συλλoγη oε ελευΘερo oτl1o.

<Tαξ[δι oτην Π6λη των Δακρυων>,

ταξιδιωτικo oτην Ι(ων/πoλη τoυ tsz+.

<Αρ1αlα, βυζαντινα και μεταβυζαντι
να επιγραμματα τηζ Hμαθ[αg>. <Επι-

γραΦθζ επιτυμβ[ων βωμιilν και ανα-

θηματικιbν βαθρων Α.M Bθρoιαg>.

<Tα επιγραμματα μoυυ (ατoν Mαν6-
λη Ανδρ6νικo, Γιαννη Αλεξιαδη κ.α.).

<Ημαθlα Αγαπημ6νη> (oημειιilματα

ιoτoρικα, λαoγραQικα κλπ.). αΠoιη-

τεg τηg Αρ1αiαg Mακεδoνiαgυ (Σαμog

Xρυοoγ6νoυ, Πooε[διππogκ.α). <oι

εκτ6g των τειxιbν εκκληolεg, (εξωκ-

κληoια, παρεκκληoια) τηg Bθρoιαg>.

κTα τραγoυδια τηq μαναg μoυr.

Αν θελαμε να τα ταξινoμηooυμε τo

oυνoλo τoυ 6ργoυ τoυ, την πληΘιb-

ρα των αρθρων και τoν βιβλiων τoυ

θα λεγαμε πωg θνα κεQαλαιo εiναι

η πolηoη, ενα η μεταφραση και τo
αλλo η ιoτoρ[α_λαoγραQiα.

o πoιητηg
o Θωμαg rαβριηλiδηq εlναι ποητηg.
'oπωg o δαoκαλog μθoα τoυ δεν τoν

εγκαταλεlπει oτιγμη, 6τoι και o πoιη-

τηg δlνει τo παριbν oε oλo τoυ τo εργo.

Αρ1ικα δημoolευoε τα πoιηματα τoυ

oε εQημερlδεζ και περιoδικα με τo
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ι[.lευδιbνυμo <Noο'τα\6gll, αAκρiταgυ,

<Θαμυριgυ. Nooταλγ6g, Ακρ[ταg. oι
αναγωγθg ε[ναι ευδιακριτεg. o Θαμυ-

ριζ πρo-oμηρικog πoιητηg τηg αρ1αl-

αg Eλλαδαg, δ[δαξε, λθει η παραδooη,

τoν'oμηρo μoυoικη.

Nθog και ρoμαντικ69 λoιπ6ν κατα_

τρυxεται απ6 τη Nooταλγiα για τιζ

1αμθνεg πατρiδεg, απ6 την αναγκη
να διαQυλαxτεi η μνημη, απ6 την
αγαπη τoυ για την αρxα[α κληρoνo-

μια και παραδoo'η, απ6 την αγαπη
τoυ για τo απo}λι]lνιo Φωζ.

Αξlζει να oταθε[ κανεig oτην πριilτη

τoυ πoιητικη oυ)λογη αoι πατρ[δεg

τηg καρδιαgr, επειδη αυτη η πoιητι-

κη oυλλoγη δε[1νει τoν ανθρωπo και
τη θεoη τoυ απ6ναντι oτα πραγματα.

oι Πατρ[δεg τηg καρδιαg ε[ναι 6να9

Φ6ρoc τιμηg oτoυg τ6πoυ9 πoυ δια-

μ6ρQωo'αν την υπ6oταoη τoυ Θωμα

Γαβριηλiδη. Στoυg τ6πoυ9 πoυ θζηoε,

αλλα και oε κεlνoυg τoυg τ6πoυq πoυ

νooταλγηoε να ζηoει την ελληνικo-

τητα τoυg.

o μεταQραo'τηg
o Θωμαg Γαβριηλiδηq εxει μεταQρα-
σει τα παρακατω θργα: aρxαioι θλλη-

νεg λυρικo[, 1975. Δεκαπθντε ωδεg

τoυ oρατιoυ,7g7B. αEπιγραQ6g επι-

τυμβiων βωμιilν και αναΘηματικιbν

βαθρων Α.M Bερoιαgυ "Tα επιγραμ-

ματα μoυ, (oτoν Mαν6λη Ανδρoνικo,

Γιαννη eλεξιαδη κ.α). Πoιητεg τηg

αρ1αiαg Mακεδoνlαg.

E[ναι ο'υγκινητικ6g o πρ6λoγo9 τoυ

Θωμα rαβριηλiδη oτη μεταφραο'η
των αρxαiων λυρικιbν.'E1ει oτo νoυ

τoυ τoυζ μαθητθq τoυ. Θεωρεi πωg

ακoμα κι αυτοi πoυ δεν τ6λειωoαν

τo Γυμναoιο εi'ναι καλ6 να γνωρ[ζoυν
τoυg αρxα|oυg θλληνεg πoιητ69. Πι-
θανoν γιατL μεoα απ6 αυτα τα πot-

ηματα πoυ διαλεξε να μεταQραο'ει ο

Δαoκαλog Θ. Γαβριηλiδηζ μπoρoυν
να αναγνωρlooυν τη διαxρoνικoτη-

τα τηζ ε}ληνικηg Φυο'ηg και ιpυ1ηg

oτην καΘημεριν6τητα τηg τoυλαxι-

oτoν. Ι(ατι πoυ δεν παραλε[πει να
τoνloει, αλλωoτε και αργ6τερα, 6ταν

παρoυoιαζει μθoα απ6 τιg o'ελiδεg τηg

Nιαoυoταg τoυg πoιητεg τηg αρ1αi-

αg Mακεδoν[αg, πoιητεg πoυ τo θργo

τoυg 61ι μ6νo αντεxει στoυζ αιιbνεg,

αλλα η επlδραο'η τoυ εiναι εμQανηg

στoυζ μεταγεν6oτερoυg πoιητεg, απ6

τoν Πλαυτo ωg τo Moλιθρo και τoν

Σαlξπηρ, oπωg λεει o lδιog.

Πoλλθg μεταQραoειg τoυ επloηg

εiδαν τo Qωg μθoα απ6 τιg oελlδεg

τηg Nιαoυoταζ: To 1991-1993 βγαζει
oτo Qωg τoυg αρxαioυg Mακεδ6νεg

πoιητεg: Πoο'ε[διππog o Ι(αoανδρευg,

Πooεiδιππog o Πελα[og, Αριστoμα-

1og o Στριμιbνιoq, Αδαiog o Mακε-
διbη Aντiπατρoζ o Θεooαλoνικευg,

ΑντιQανηg, Eπlγoνog, Παρμενiων,
Φlλιππog και α}λoι. To Ιgg2 συγκε-

ντρδνει παλι oτιg oελlδεg τηg Nια-
oυσταζ τα επιτυμβια επιγραμματα
τηg Hμαθiαg, επιγραμματα πoυ ηταν
αQιερωμενα oε γoνεlg και παιδια, oε

ο'υζυγoυg για το oυντρoQo τoυg και
επιyραμματα πολιτων αQιερωμενα

oε διακεκριμθνoυg oυμπoλ[τεg τoυg.

To 2013 επανερxεται με τoν Φ[λιππo

τoν Θεooαλoνικεα και τoν Aντiπατρo.

Διαλεγει λoιπ6ν πoιητεg και μακεδ6-
νεζ επιγραμματoπoιoυg πoυ τo εργo

τoυg εiναι συγκεντρωμθνo oτην Πα-

λατινη Aνθoλoγlα.

Tα πoιηματα αυτα, τα επιγραμματα,

εκτ69 απ6 τo λoγoτεxνικ6 τoυg ενδι-

αQερoν ωζ μερoζ εν69 αυτ6νoμoυ λo-

γoτε1νικoυ εlδoυg πoυ αναπτυxθηκε

oτoυg ελληνιoτικoυg xρ6νoυζ, επιση -

μα[νoυν πωζ τα ανΘριbπινα παΘη τoυ

μεg δε διαQθρoυν απ6 τo oημερα, εiτε

πρ6κειται για τoν 6ρωτα, εlτε για την

καθημερινη ζωη και τιg κoινωνικθg

ο'1εoειg, για τo θανατo και τη ζωη, για
τo θανατo επιQανιi-lν ανδριbν.

Πoιητηg o lδιog δεν μπoρε[παρα να

μεταQραζει αναλoγα και να oτεκεται

oτιg αναλυoειg τoυ μετα oτα oημεlα

εκεiνα πoυ δεl1νoυν πωg η λαικη oo-

Qiα των αρxα[ων Mακεδ6νων ε[ναι

δια1ρoνικη και καταγραμμθνη οτη

ο'κθψη, oτo λoγκ6τoυ oυγxρoνoυ αν-

θριbπoυ. Ι(αι 6τι o o'υγ1ρoνog ανθρω-

πog πoυ γραφει oημερα oτoν τo[1o για



τoν ηρωα, τoν μεγαλο κα7λιτ61νη, τoν

μεγαλo πoλιτικ6 πωg ζει η oτι εiναι

αθανατog, δε διαQθρει απ6 τoν Παρ-

μεν[ωνα τoν Mακεδ6να πoυ 6γραQε:

Ψιευ6o9 aτι o AλΞξανδρog απiθανε, αν

εiναι φιλαληθηq o Φoiβoq,: Toυg ανiκη-

τoυq oυ6t o A6ηgτoυq, αγiζει.

o ιο'τoρικ69 και λαoγρdΦoξ
To ιoτoρικ6 και λαoγραQικo θργo τoυ

Θωμα Γαβριηλlδη ε[ναι τα αρθρα τoυ

κυρlωg οε εQημερiδεζ και περιoδι-

κα. Ι(απoια απ6 αυτα τα αρΘρα, loωg

τα σημαντικ6τερα, ευτυ1ιilg συγκε-

ντριbθηκαν και εκδoθηκαν με τη

μoρφη βιβλioυ. Ι(απoια αλλα, επioηg

πoλλα, περιμθνoυν τo 16ρι πoυ θα τα

oυγκεντριboει.

Αξlζει να oταθoυμε oε τθoοερα απ6

τα βιβλlα τoυ με λαoγραQικ6 και
ιoτoρικ6 περιε16μενoδι6τι και oη μα-

ντικα εlναι, αλλα και δεl1νoυν πoυ

και με πoι6ν τρ6πo εoτιαζει καθε

Qoρα τιg αναζητηoειg τoυ.

Tα αγαλματα και oι πρoτoμθg τηq

B6ρoια9 και τηξ Nαoυoαg: E[ναι

ενα βιβλio πoυ εκδoθηκετo2oo4'Σ'

ΘΩΜΑ aΑaP1ΗΛlΔΗ

ΑN9OΛoΓΙΑ εΛΛΗΝΙKΩΝ
ΔΗMοTΙKΩΝ ΤpΑrΟyΔΞΩΝ
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BrPolΑ 2ο07

αυτ6 τo βιβλ1o o ο'υψραQθαg Θ. Γα-

βρηλiδηq καταγραφει oλα τα αγαλ-

ματα, τιζ πρoτoμθg και τιζ αναΘημα-

τικεg oτηλεg πoυ υπαρxoυν oτιg δυo

π6λειζ. Ι(αι εκεiνα τα ελα1ιoτα πoυ

oυμπυκνιbνoυν την τιμη πρoζ την αρ-

1α[α κληρoνoμια, αλλα και αυτα τηg

νε6τερη9 ιoτoρlαg των δυo π6λεωη

ετoι 6πω9 καταγραφεται στιζ πρoτo-

μεg των ηρ6ωη των ανθρδπoυζ των

γραμματων, των ευεργετιbη και των

μνημεlων πoυ oτηΘηκαν για να τιμη_

σoυν την ιατoρ[α τoυ τ6πoυ, να τιμoυν

και να παραδειγματ[ζoυν.

Δ[νει επioηg για τo καθε αQιερωμα

oτoι1εiα τηg ιoτoρlαg και των σχετι-

κιilν απoQαoεων των τoπικιbν αρ1δν

και oτoιxεiα τoυ 1λυπτη. Ι(αι δεν πα-

ραλεiπει να oτηλιτευoει την αδιαQo-

ρiα των πoλιτιbν και των αρxιbν εν γε-

νει για την τυxη αυτιbν των μνημεiωγ
τα κακoπαΘηματα τoυg και την θλλεr

ιpη oεβαoμoυ απεναντl τoυg, πoυ λlψ
ωg πoλυ ε1ναι 6}λειιpη παιδε[αg και

oεβαoμoυ στην ιστoρικη κλη ρoνoμια.

Bdρoια 14oζ-2ooq αιδναg: (Bυζα-

ντινθg εκκληο'[εg πoυ εγιναν τζαμια-

μoυooυλμανικα μνη με iα- μoυooυλ-

μανικ6g oυνoικ[εg-παλι6q γ6φυρεq)

To βιβλio απoτελεiται απ6 τρ[α μερη.

Στo πριbτo μερog oυγκεντριbνoνται

τα αρθρα τoυ Θ.Γ' για τιζ βυζαντινεg
εκκληoiεg πoυ 6γιναν τζαμια και μoυ_

ο'oυλμανικα τεμενη. Στo δευτερo μερog

o Θ.Γ. καταγραφει τιg μoυooυλμανικεg
oυνoικlεg γυρω απo τα μoυooυλμανι-
κα τεμενη πoυ τo πιo πoλυ 1τloτηκαν
πανω oε βυζαντιν69 εκκληo[εg.

Ι(αταγραQει επloηg 6λεζ τιζ χριστια-
νικθg oυνoικlεg τηg Bερoιαg απ6 τoν

14o αιιi-lνα,oι oπo[εg διαμoρQιbθηκαν

γυρω απo τιg βυζαντινdg εκκληoiεg

τηζ, για να Qταoει μΔxρι τιg μερεg

μαζκαι να oημειιλoει πωζ και π6τε

διαμoρQδθηκαν oι πθντε oημερινθg

oυνoικ[εg τηg π6λη9. Στo τρlτo μ6ρog

αυτoυ τoυ βιβλioυ μαg δ[νει oτoιxεlα

απ' 6λα τα παλαια γεQυρια τηg Bε-

ρoιαζ, τα oπolα ενωναν τιg oυνoικ[εg

τηζ και την [δια την π6λη με τoν εξω

κ6oμo. H ακρη τoυ νηματog αυτηg

τηζ καταγραQηq εlναι η o1εδ6ν oλικη

καταο'τρoQη των γεQυριιbν πoυ ση-

μειιbθηκε o'την πλημμυρα τoυ Tριπ6-

ταμoυ τo 1936 και 6,τι γραφτηκε τ6τε

oτoν τυπo για τη Θεoμην[α.

Η ιδιαιτερ6τητα τoυ βιβλioυ ε[ναι 6τι

εδιb τo πιo πoλυ επικρατεl o τ6πog, η

γεωγραQiα τoυ, τα 6ργα των ανθριb-

πων και o1ι oι iδιoι oι ανθρωπoι. oι
ανθρωπoι κυρ[ωg εμφαν[ζoνται μθoα

απ6 τιg παραβλθψειg και παραλεi

ψειζ τoυζ. τo oυνηθiζει o Θ.Γ. αυτ6,

να επιoημαiνει την 6)λειιpη Qρoντ[-
δαg για την oμoρQια τoυ τ6πoυ και
τηg ιoτoρ[α, την 6)λειιpη αιoθητικηg

στo συγXρoνo τoπ[o, την θ}λειι[-tη

oυνδεoηg τoυ συγχρoνoυ με τα ιστo-

ρικα μνημεiα.'oπωg και να θ1ει εlναι

εναg εξαιρετικ6g oδηγ69 περιηγηoηg

τηg π6λη9 τηg B6ρoια9 μθo'α απ6 τoν

oποio ζωντανευει η ιoτoρlα 7 και πλε-

oν αιωνων με ενα ιδια[τερo τρ6πo.

Qo βιβλio αυτo πoυ η iκδooη τoυ εiναι

Θ(rΜλ ΓλEPιΗλ1λΗ

Xλoγsλ},i

λXΡsΤst'4Ο,{,., Τ}€Τ1λ*

ΝλoYcλ, κλ cl-{Μel α)MλΤλ

ΝλoΥολ ]ιra'l

ΕξιλφυMα βιβλiων απo τo oυγραφικo !ρyo τoυ oωμi rαβριηλiδη
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τλεiωq πρ6yειρη, θεωρoiμε oτι θα tπρεπε

ναyρηματoδoτηθ εi απ6 επioη μoυq φoρεig

τηq Βtρoιαg''oτι θα μπoρodoε ναγiνει iνα

υπtρoyo 6oo και yρηoιμo λευκωμα με τo

αν αλoy o φ ωτoy ρ αφ ικo υλ ικo')

Tα παΘη τηg Nαoυoαg oτo δη-

μοτικo τραγoυδι: o Θ.Γ. o'τα παθη
τηg Nαoυoαg oτo Δημoτικo τραγoi-
διθρ1εται αντιμετωπog κυρlωg με τo

εμβληματικ6 τραγoυδι τηg Nαoυoαg

πoυ εlναι η Mακρυνiτoα. Ξεκινα με
τo τραγoυδι ετoι 6πωg τo κατεγραιpε

o Φιλιππiδηg o'την Ιoτoρικη Πραγμα-

τεlα για τo xαλαoμ6 τηg Nαoυο'αg. Ι(αι

ακoλoυθεl η αναλυο'η τoυ τραγoυδιoυ

(πρoolμιo_κυρiωg θεμα-επωδog) και
6λε9 oι παραMαγ6g πoυ θxoυν κατα-

γραQεi απ6 τoν Tακη Mπαιτση, τoν

Nικ6λαo Mπατoαρα, τoν Niκo Σπαρ-

τση, τη Θαλεια Σαμαρα.

o Θ.Γ. πρooπαθεiνα εξηγηoει, δl1ωg

να την απoδε1εται ωg πρ6πoυoα, τη

o1θο'η τoυ τραγoυδιoυ με τη Mακρυ-
νfτoα τoυ Πηλloυ, η oυμμετoxη τηg

oπolαg oτην επαναoταση τoυ 1821,

πoυ πνiγηκε απ6 τo Δραμαλη, πρoη-

γηΘηκε τoυ xαλαoμoυ τηg Nαoυoαg.

Διατεlνεται επiοηq oτι τo τραγoυδι με
τη ο'ημερινη τoυ μoρQη και ωζ τρα-

γoυδι 1oρευτικ6 o'υνδεθηκε με τo χα-
λαoμo τηg Nαoυoαg μετα τo 7924ΚαL

γι αυτδ δεν αναQερεται στην ιoτoρtα

τoυ Στoυγιαννακη.

Αξιooημεlωτo ε[ναι πωg θθτει την

πρ6ταoη να εξoβελιoτεiη λεξη Mα-
κρυνiτο'α απ6 τo τραγoυδι και να κα-
θιερωΘεiη παραMαγη πoυ αναQερει

o Nικoλαog Σπαρτoηg, παραλλαγη
πoυ τιμα την κ6ρη τoυ ZαQειρακη.

Σ'αυτo τo βιβλio o Θ.Γ. εxει ανolξει με
εμμoνη_oι εμμoνθg στoυζ συYγρα-

Qεlg ε[ναι πρoooν, δixωg αυτεg δεν θα

υπηρxε θρευνα-ενα θεμα, πoυ η oυ-

ζητηoη τoυ θα oυνεxiζεται για καιρ6.

Ωoτ6oo μπoρoυμε να oυμπερανoυμε

για τη θθoη τoυ Θ. Γ. πωg υποκινεiται

απ6 τη λαxταρα να τιμηθoυν τα πρo-
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οωπα αυτα καθαυτα πoυ εδωoαν τη

ζωη τoυg για την πoλη τηg Nαoυoαg.

'Oτι κατα τη γνιλμη τoυ η επ[κληoη

τηg Mακρυνiτoαg δεν περιπoιε[ τα

αναλoγα oτoυg ηρωεg τηg π6λη9 μαg.

Nαoυoαν ακρδτoμoν πθτρα: Ι(ατω

απ6 τoν πoιητικ6 τlτλo <Nαoυoαν

ακρ6τo μoν π6τρα, oυγκεντριbνoντα ι

6λα τα αρθρα τηg τελευταlαg zοετ[-

αζ τoυ Θ.Γ., τα oπolα δημooιευτηκαν

oτην εQημερ[δα <Λα69> και στo πε-

ριoδικ6 Nιαoυοτα, διoρθωμενα και
εμπλoυτιoμ6να.

Στ6xog τoυ βιβλloυ 6πω9 λεει και o
lδιog o ουψραQiαg εiναι να oυμβαλ-

λει οτην ιoτoρiα τηg αγαπημενηg τoυ

ηρωικηg Nαoυoαg και ευθυg εξαρxηc

για τo 6νoμα παiρνει θθο'η οτoν πρ6-

λoγo τoυ βιβλioυ τoυ για τo πρoQανεg:

* ' orog=ρθoυσα.'oτι τo 6νoμα τηg δη-

λαδη η πoλη τo πηρε απ6 τιg πηγ69.

To βιβλio εiναι μiα ακ6μη oυμβoλη

oτην 6ρευνα γυρω απo την [δρυ-

ση τηζ πoληg και την ιoτoρικη τηg

εξελιξη απ6 τoν 15o αιιbνα και μετα
και μεxρι τιg αρ1θg τoυ 2Ooυ αιιbνα.

'Ιδρυoη τηg πoληg πoυ επ[μoνα o Θ.Γ.

κατoνoμαζει ωg επανiδρυο'η. Δι6τι
πιoτευει 6τι εδδ υπηρ1ε τoυλαxιoτoν

εναg oικιoμ6ζ πριν τoν 15o αιιbνα.

oπωg γνωρiζoυμε, βεβαια,oε oτι

αQoραοτo παρελθ6ν τoυ μικρoυ
αυτoυ oρoπεδloυ πoυ παταμε, δεν

υπαρxoυν γραπτ69 πηγθg, παρα μ6νo
καπoια αρ1αιoλoγικα ευρηματα πoυ

6μω9, αν και τα ε1oυμε δει, δεν θxoυν

θρθει ακ6μα ο'τo Qιi-lg των αναγνω-

ριoμθνων δημooιεtoεωη δεν θ1oυν

ακoμα ερευνηΘε[, επoμενωg εlναι
σαν να μην υπαρ1oυν.

To βιβλio εiναι θηoαυρ69 με την θν-

νoια 6τι oτιg oελiδεg τoυ περιε1oνται:

1.'oλεg oι παραδ6oει9 oι οxετικθg με
την [δρυoη τηg π6λη9 τoν 15o αιιbνα

και 6λoι oι πρωταγωνιoτθg τηg [δρυ-

oηg, θτοι 6πω9 καταγραφoνται απo

τoυg διαφoρoυζ ερευνητθg, απ6 τιg

πηγθζ, απ6 την πρoQoρικη παραδooη.

2. I{ ο'υμβoλη τηg Nαoυοαg στην ανε-

ξαρτηoiα απ6 τoν 76c.,Ι7o,18o αιιbνα

και μθxρι την επαναoταση και την
καταoτρoQη τηζ τo 1822.

3. Η Nαoυoα 6πω9 διαμoρQιbθηκε

απ6 την επανεπoiκηoη τηg μετα την

Στιyμιoτυπo απo την τιμητικη εκδηλωoη τηg Πoλιτιoτικηq Εταιρεiαg Nαoυoαg
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o Θωμαg Γαβριηλiδηg oτην πρog τιμην τoυ εκδηλωoη μιλα oτo κoινo

καταστροΦη Toυ1822' με τιg μoυooυλ-

μανικθζ και χριστιανικ6ζ τηζ συνoικι-

εζ και μ6χρι τιζ αρχθζ τoυ 2ooυ αιιbνα.

+. To 6νoμα τηg πoληg και 6λα 6oα

ε1oυν γραQτεi γυρω απ6 την πρo-

θλευoη τoυ oν6ματoζ. (o κ. Γαβρι-

ηλiδηq τo ουνηΘiζει να καταθθτει

την πρoσωπικη τoυ υπ6θεoη, την

πoιητικη τoυ ματια oτα γραπτα τoυ.

o τiτλog τoυ βιβλtoυ εiναι αNαoυoα-

νακρ6τoμoν πθτραr, απ6 τoν υμνo

τoυ Tριωδioυ, 6πω9 λ6ει o lδιog και
καταθθτει τoν υμνo oτo βιβλ[o τoυ.

Ι{ Qραoη αυτη ο'υναντιεται αρκετθg

Φoρ6c oτιg γραQθg και αναQθρεται

o'τo Χριoτ6. o Xριοτ6g λoιπ6ν ε[ναι

ακρ6τoμog πθτρα πoυ αναβλυζει.

o Θ.Γ. τεντιilνει ποιητικα την αναγωγη

και λθει, Qανταζεταιπωg εlναι πoλυ

πιθανoγ θα ηθελε 6oτω, τo 6νoμα να

δoθηκε απ6 θναν καλoγερo ([oωg o

αγιog ΘεoQανηζ) o oπolog ε1oνταg

κατα νoυ τη Φραoη με την oπolα απo-

δiδεται η πρooQoρα τoυ Xριoτoυ oτoν

ανθρωπo, αυνδεoε με αυτην τo θεlo

διbρo των πηγιilν και oυoιαoτικoπoi-

ησε τη μετo1η oνoματlζoνταζ τoν oικι-

oμ6 πoυ υπηρxε τoν 15o αιιλνα γυρω
απ6 τoν oπolo αναπτυxθηκε η πoλη.)

5. Αξιoο'ημε[ωτo εlναι τo τελευταfo

μ6ρog τoυ βιβλ[oυ, στo oπoιo κατα-

γραφoνται oλεg oι παλιεg εκκληο'iεg

τηg Nαoυoαg με την ιoτoρfα τoυg, τιg

πρ6θυρε9 επιγραQεg, τα τθμπλα και

τιg εικ6νε9 τoυζ και μνημoνευoνται
oλα τα oνδματα των αγιoγραφων και

των δωρητιbν ωg μθρog τηg ιoτoρiαg

τηg π6λη9 μαg.

o Θ.Γ. εζηo'ε oτη γειτoνια τηg μικρηg
Υπαπαντηg, αΠαπαντoυλα μαζ) τη

λεει. εlναι η εκκληoiτoα πoυ τoν ενd-

νει πιo πoλυ με την π6λη μαg. E[ναι

oυγκινητικη, oτo τ6λo9 τoυ βιβλ[oυ,

η επlκληoη των αναμνηoεων τηζ παι-

δικηg και εφηβικηq τoυ ηλικiαg πoυ

oxετiζoνται και με τo πoντιακ6 oτoι-

1ε[o, αλλα και την περloδo τηζ κατo-

1ηg και πρoπαντ69 με την μικρη Υπα-

παντη.'Εναg τ6πo9, πoυ μαζi με την

ευλαβεια τηg γιαγιαg τoυ Ανατoληg

για καθε τι ελληνικ6, διαμ6ρQωoε τη

μετθπειτα πoρεiα τoυ και καλλιθργηoε

την αγαπη τoυ για την ιατoρiα μαg.

E[παμε o'την αρxη 6ταν αναQερ6-

μασταν οτo πoιητικo θργo τoυ Θ.Γ.

6τι εiναι μικρ6 oε θκταoη. H καθαρη

πoiηoη θα λεγαμε. aλλα η ιδιαιτε-

ρ6τητα τoυ Θωμα Γαβριηλiδη εlναι

πωζ η πoiηο'η διατρθxει 6λα τoυ τα

γραπτα. oι πρooεψioειζ τoυ και στιζ

μεταQραoειg και στιζ ιoτoρικεg _ λα-

oγραQικ6g 6ρευνε9 θ1oυν τη oQραγl-

δα τoυ πoιητη, τoυ oνειρoπ6λoυ τα-

ξιδευτη στo χρoνo και στoυζ τ6πoυg

πoυ τoν 61oυν διαμoρQιboει.

Στα κε[μενα τoυ Θωμα rαβριηλiδη η
ιoτoρlα δεν ε[ναι μ6νo oι γραπτεg πη-

γ69, oι αλλoι ερευνητεg και oι απoδεi-

ξειg τoυg, εiναι και τo πρooωπικ6 τoυ

ταξlδι καθε Qoρα oτoν τ6πo και την

ανθρωπoyεωγραQlα τoυ. Εlναι και τo

Θα ηΘελα να ηταν θτoι, Qανταζoμαι
πωg θα μπoρoυσε και ετoι να εiναι...

Aκ6μα ακ6μα να περιηγηΘεlg, 6πω9

6κανε o Θωμαg Γαβριηλfδηq π.χ. τιζ

εκκληoιεg τηg Nαoυοαζ και να κα-

ταγραιpειg τιg εικ6νε9 με τα oν6ματα

αυτιbν πoυ τιζ Qιλoτθxνηoαγ αoημoι

τo πιo πoλυ αγιoγραφoι, 61ει κατι τo

πoιητικ6. Α}λα και o1ετlζεται αμεoα

με αυτ6 πoυ λενε πωg πρθπει να εl-

ναι η τoπικη ιoτoρ[α, η καταγραQη

oxι μδνo των μεγαλων ημερoμηνιιi.lν
και γεγoν6τωη α)λα τηg λεπτoμε-

ρειαζ πoυ oυνθθτει, αναπαριoτα και

μνημoνευει τη ζωη των απλι.bν αν_

θριbπων.

o Θωμαg rαβριηλ|δηq επιπρooθθτωg

εiναι απ6 τoυg πριbτoυg πoυ εγραιpε

6τι τo 6θιμ6 μαg <oι Mπoυλεgυ κρατα-

ει απ6 αρ1α[α γενια. Tι oημαolα ε1ει

αν δεν τo πρoxιbρηο'ε. Toν μiτo αυτ6ν

τον πιαoαν αλλoι. Ι(ι αυτη εlναι και

η πρoοQoρα καΘε Qoρα τoυ συγYρα-

Q6α. Nα πει καπoιog αναγνιboτηg,

λεgνα εiναι κι tτoι; Γιανατo δodμευ'

Ι(ι θτoι καπωg αρxlζει μετα και μεγα-
λιbνει o κυκλog των ερευνητιi.lν και

μυoταγωγιilν τoιg θνδoν πραγμαo'ι.

Στην π6λη και στo περ[γυρ6 τηζ. N
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Σημ. Συνταξηq: Συνεxiζoνταq την αναQoριi σε επιχειρηματικ69 oικoγ6νειε9 Nαoυoαiιυν oτη

Θεo'ο'αλoνiκη απ6 τιg αρ169 τoυ 2ooυ αι. παρoυo'ιαζoυμε ο'η μερα την oικoγ6νεια Toυρπιiλη,

απ6 τo 6ργo ταrν EυQρoα6νηg Poυπα και Eυιiψελoυ Χεκ[μoγλoυ: H επιχειρηματικ6τητα

στην περloδo 19oo-194o. Mεγιiλεq επιxειρηo'ειq και επιχειρηματικ69 oικoγ6νειε9, τoμ. Γ'

o'τη oειρα <H ιoτoρiα τηξ επιχεtρηματικ6τηταq στη Θεoo'αλoνiκηr, Πoλιτιο'τικη εταιρε[α

Eπ ιxε ι ρη ματ ιιbν Bo ρε [oυ Eλλιiδo g, Θεο'ο'αλoνiκη 2oo4.

oΙΙ(oΓEλ[ΕΙA TOYPΠAΛH

}1 oικoγθνεια Toυρπαλη καταγεται

απo τo Bερμιo. Εγκαταoταθηκε στη

Nαουoα περi το 185ο, δταν oι Toυρκοι,

αυι'ειδητoποLω\,ταC οτι η Επαναoτα-

ση και η Qυι'η :ωr' \'τJπιψ\' επεφε Jα\'

Γραφoυν οL

Ευφρooυνη Poυπα κqt

Ευαγελag Χεκiμoyλoυ

την απoδυναμωση τηζ περιo1ηg, πρo-

oκαλεoαν ν6oυ9 και παλαιoυg κατoi-

κoυg, δiνoνταg αμνηoτiα ακ6μη και

στoυζ Nαoυο'αioυg Qυγαδεq. Π6ρα

απο τουg γηγενε[g, oτην πρ6oκληoη
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αυτη ανταπoκρ[θηκαν και κατoικoι
αλλων περιoxιbγ κυρiωg απ6 τo Bθρ-

μιo η την'Hπειρo, εκτιμιbνταζ τη με-
τoiκηoη oτη Nαoυoα ωg μlα ευκαιρlα

να επεκτε[νoυν τιζ επι1ειρηματικεg

τoυg δραoτηρι6τητε9.'Eτoι, oριoμθνεg

ευπoρεg oικoγενειεg ηρθαν απ6 την
'ooλιανη (xωρι6 oτo B6ρμιo, oημερα

Αγ[α Φωτεινη) oτη Nαoυoα.

Mεταξυ αυτιbν μετolκηoε ο'τη Nα-

oυσα και η oικoγθνεια Toυρπαλη.

Ι{ ιoτoρlα τηg δυναoτεiαg καταγρα-

Qεται με πριbτo τoν Nικ6λα (xατζη

Nικ6λα), o oπoloq απθκτηοε δυo

γιoυζ, τoν Ιωαννη (Bαντοε) και τoν

Δημητριo και τoν Δημητριo (Mητoη).

H δευτερη γενια 6φερε την επωνυμlα

<Toυρπαλη>. o Ιωαννηg απεκτηoε
εννθα παιδια και o Δημητριog επτα,

με απoτελεoμα η πoλυμεληq αυτη

oικoγενεια να αναπτυξει 6ντoνη επι-

xειρη ματικη δραoτηρι6τητα.

Ι(ιiριεg επ ιxειρη ματικ6q δρα-
στη ρι6τητεξ τηξ oικoγ6νεια9

Toυρπιiλη oτη Nιioυο'α
H επιxειρη ματικη δραο'τηριoτητα τηζ

oικoγθνειαg Toυρπαλη ξεκiνηoε απo

τη Nαoυoα"Eγιναν απ6 τιg πιo πλoυ-

oιεg oικoγθνειεζ τηζ πoληg.'Ιδρυoαν

η oυμμετεf1αν oε μ[α ο'ειρα επι1ειρη-

oεων. To 1874 o Ιωαννηg Toυρπαληg,

σε συνεργασiα με τoυg Δημητριo και
Ι(ωνoταντfνo Λ6ψo καθιbg και τoν

ΓειilριoΙΦρτoη, iδρυoε τo πριilτo νη-

ματoυργε[o βαμβακog, uυδρoκ[νητoν

με 7oo ατρακτoυg, με την επωνυμ[α
(ΛoYYoυ _ Iορτoη _ Toυρπαληυ.

To 1902 απo1δρηοε o ΙΦρτoηg και
εγινε επαναoυoταoη τηg επι1εiρηο'η g.

Στη ν6α επι1ε[ρηoη <ι6ψo9 - Toυρ-

παληgυ μθτoxoι ηταν oι εξηg: Απo την

πλευρα τoυ Δημητρ[oυ Toυρπαλη oι

γιoι τoυ, o Γειbργιog (B,3vo) και o Εμ-

μανoυηλ (ε,:v"). Απo την πλευρα τoυ

Ιωαννη Toυρπαλη, o γιoζ τoυ Θραoυ-

βoυλog (Tαρooβ6ληq) (6,3"Θ, η νυΦη

τoυ Ανδρoμαγη (lz,sv), η xηρα τoυ

πρooQατωg απoθαν6ντoζ γιoυ τoυ

Δημητρη και o εψoν69 τoυ Γειbργιog

(6,3o/δ, γιoζ τoυ xριο'τoδoυλoυ. Περ[-

πoυ την περloδo αυτη τo παλαι6 κτt-

ριo ανακαιν[oΘηκε και μεταβληθηκε
oε αλευρδμυλo, o oπolog λειτoυργoυ-

oε παραMηλα με τo νηματoυργε[o.

To 7923 o επδπτηg τηg βιoμη1ανlαg
N. Mικεληg δ[νει τα εξηg οτoι1εiα

για τη μoναδα Λ6ψoυ - Toυρπαλη:

αΕiναι τo αρχαLoτερoνεργooταoιoν τηg

περιoyηg ι6ρυθiν τo 1872. eπo zoετi-

αg δε ανεκαινioθη, τoυ παλαιoi κτιρioυ

μεταβληθtντog ειg αλευρoμυλoν.'Εyει

και αιθodoαg, αiτινεg yρηo ιμoπoιodνται

παρ α των εν τω ε ρyo oταo iω ε ρyαζo μtνων
ωg εoτιατ6ριoν' To oλoν ερyooταoιoν ixει

tκταoιν 2.000 τετρ' μiτρων. Ιζινεiται δ(

υδρooτρoβλoυ 350 iππων, 400 oτρoφιbν

καταλεπτoν' Υπαρyει δε και hερogυδρo_

oτ6βλo9 εν εφεδρεiα 280 iππων.

'Υιpog υδατog 48 μhρα με δdo oyετoig 40

κqL 60 ειt. διαμετρoυ.'Eyειτo εργomαoιoν

6.700 ατρα1ζτoυg, εξ ων oημερoν λεπoυρ-

yodoι μ6νoν z.5o0, παραγει δε νηματα αρ.

4 -24, αMα και 30 32λεπτoτερα' Εν πληρει

λειτoυρyiα απαoyoλεi lso ερyατιδαgκαι 70

ερyαταg, oημερoν δε 80 ερyατιδαζ και 25

ερyαταg. Hμερoμioθιoν δρ. o-lο μεν των

πριbτων και 2o-soτων δευτtρων' Ετηoiωg

6dναται να κατερyαoθη soo-sso yλ. oκ.

Βαμβακog, εξ ων τα 70o/o εiναι εyyιλριogr.

'oooν αQoρα τoν αλευρ6μυλo, υπαρ-

1oυν δυo περιγραQεg. H πριbτη, τo

1912, αναQθρει 6τι o αλευρoμυλog

θπαιρνε δυναμη 1oo lππων απ6 κα-

ταρρακτη και ηταν εξoπλιoμενog με
ευρωπα[κα μη1ανηματα. Απαoxo-

λoυoε 15 εργατεg και κατεργαζ6ταν

oιταρι αξiαg 1ο_15.oοο λιριbν. H δευ-

τερη, τoυ N. Mικελη (lozs), αναφθρει

τα εξηg: κMε δdo κυλiνδρoυg κινoiμε-

νoυg δια πτερωτηg 30 iππων' Παραγει

περi τα 2'000 μλιoγρ. To 24ημερoν επi

παραγελiα και αμoιβη 25 35 λεπτιbν κατ'

oκανy' H επι1ε[ρηoη αυτη καταoτρα-

Φηκε απo πυρκαγια τo 1936.

Στα 1BB7 o Γειbργιog Toυρπαληg, γιog
τoυ Mητoη, oυμμετε[1ε ωg μετo1og
oτη δευτερη βιoμηxανικη μoναδα
τηg Nαoυoαg, τo κBαμβακoκλωoτη-

ριoν Mπ[λη - To[τoη και Σiα>.

Toν Απρ[λιo τoυ 19o2, o Δημητριog

Toυρπαληg, γιoζ τoυ Bαντoε, oυμ-

μετεl1ε oτην iδρυoη τoυ τρiτoυ βαμ-

βακoκλωoτηρioυ τηg Nαoυoαg, πoυ

λειτoυργoυoε με τo 6νoμα αΓκoυτα _

Toυρπαλη - Ι(αρατζιαυ. o Toυρπαληg

απo1ιbρηoε τo 19o9, oπ6τε η εταιρε[α

επαναουoταθηκε ωg <<Ιoi Α, και Ι(.

Γκoυτα και Ι<αρατζιαr. Tην επo1η τηg

iδρυoηq τηg εixε ουνoλικη κινητηρια

δυναμη 5oo [ππωγ απ6 την oπolα

Xρησιμoπoιo$αε τoυg 2οο, και 3.2oO

ατρακτoυg. To εργooταοιo ε[xε ανε-

γερθε[ oε oικ6πεδo 16 ο'τρεμματων και
κατελαμβανε 6κταoη 2'640 τ.μ'.

Υπηρxε επloηg και τo <Ι(εραμoπoιεl-

oν Πετρlδη, Toυρπαλη και Σiαυ, για
τo oπolo o N. Mικεληg αναQ6ρει.

<Ιζινεiται δι|υδρooτρoβλoυ 30 iππων 6υ-

ναμεωg, κινodoηgαλεoτικην τoυ yιbματog

μηyανην, ζυμωτηριoν και δdo πιεoτηρια.

'Εyει επioηg μεγcλα φυoικα ξηραwηρια
o Βαoiλειoq Ι' Toυρπdληq (καθιoτoq)
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και καμLν oνχω ρητ LK}τητo ζ 12 χλ' κ ε ρ αμων

καL 35χλ. τλiνθων' Διnρκεια oπτησεωζ 20

ημiραι. Επειδη εργαζεται μoνoντo θtρoq

π α ρ αγ ε ι ετη o iω g lzo xλι αδ αq y αλλιrubν κ ε -

ραμων και 400 yλ' πλiνθων. Aπαoyoλεi δε

εν λε ιτoυ ρy iα s 5 ε ρyαταgυ'

Tελog τo 1929 o Θρασυβoυλog Toυρ_

παληg, γιoζ τoυ Bαντoε, oυμμετεixε
παραλληλα στo σXoινoπoιεlo (γνω-

oτ6 και ωq κανναβoυργεio) <Ι(oκκi-

νoυ-Toυρπαλη-Πλατooυκα), με συ-

νεταiρoυg τoν Επαμεινδνδα K6κκινo
και τoυζ aδελφoυg Πλατooυκα.

Ι(ιiριεq επ ιχειρη ματικ6q δρα-
στηρι6τητεq τηξ oικ0γ6νειαξ
τoυρπιiλη στη Θεσσαλoνiκη
Στη Θεοoαλoν[κη, μελη τηg oικoγε-
νειαg Toυρπαλη εγκαταoταθηκαν
oταδιακα απ6 τα τθλη τoυ 19oυ αιιb_

να και μθxρι τιg αρxεg τoυ 2Ooυ. Ι(αθ'

6λε9 τιg ενδε[ξειg, απ6 την oικoγθνεια
τoυ Bαντoε N. Toυρπαλη ηρθαν oιγιoι
τoυ, Bαoiλειog (rεzz_rsrο) και Δημη-
τρηg' M6oω τoυ Bαοιλεioυ ανεπτυξε
επιχειρη ματικεg δραoτη ρι6τητε9 για
oυντoμη περloδo και o Θραουβoυ-
λog. Απ6 την oικoγενεια τoυ Mητοη
N. Toυρπαλη ηλθαν oτη Θεooαλoνiκη
o Γειbργιog και o Nικ6λαog. H εγκατα-

oταoη τoυg oλoκληριbθηκε τιg πριbτεg

δεκαετiεg τoυ 2ooυ αιιbνα, 6ταν oτo

επιχε ιρη ματικ6 πρoακηνιo ε i1αν πλε_

oν παρoυσιαοθε[ oι απ6γoνol τoυζ, η
Tρiτη γενια Toυρπαλη. Στιg αρ1εg τoυ

2Ooυ αιιbνα η oημερινη oδ69 Διαλθττη

oνoμαζ6ταν Toυρπαλη.

Στ61o9 τηg εγκαταoτασηζ των με-
λιi.lν τηg oικoγθνειαg Toυρπαλη oτη

Θεooαλoν6κη ηταν να επεκτε[νoυν
τιζ επιχειρηματικεg τoυg δραoτηρι_

6τητε9, εiτε επιτυγxανoνταg απ6 τo

μεγαλυτερo εμπoρικ6 κεντρo τηg πε-

ριoχηζ καλυτερη διακ[νηoη των πρo-

Ι6ντων τηg Nαoυοαg, εiτε δημιoυρ-

γιi-lνταg νεεg παραγωγικθg μoναδεg.
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Σπαραγματα πληρoQoριιbν παρθ_

xoυν διαφoρεg αρ1ειακεg πηγθg τηg

Θεoοαλoν[κlζ. To 19o6 τα αρ1εlα

τηg Tραπεζαζ τηζ Ανατoληg μαg

πληρoQoρoυν 6τι η επιxεlρηoη των

aδελφιbν Toυρπαλη θxει περιoυoια-

κα oτoι1εlα 3o.οοο λ[ρεg τoυρκiαg.

Δυο'τυxιbg oμωg, δεν διευκρινiζoυν

σε πoιoυζ αδελφoυg αναQθρoνται.

Στα 1912-1913 o Γ. Ι(oQιναg αναQερει

oτη Θεo'oαλoνlκη εργoοταoιo εκκo-

κιoμoυ βαμβακoq με την επωνυμlα
αΛ6ψoυ- Toυρπαλη>. Δεν γνωρ[ζoυ-

με 6μωq τη oυνθεoη των ιδιoκτητιilν

και τη ox6oη τoυg με τo εργooταoιo

τηg Nαoυoαg, πoυ ειχε την [δια επω-

νυμ[α. Tη δυναμη τηg επι1εiρηoηg

την περιγραQει ωg εξηq: nΕyει κινη-

τηριo δiναμη 73 iππων, εκκoκiζει τρειg

μλιαδεg μλιoyρ. ημε ρηo iωg, yρηo ιμoπo ιε i

'.//)'.'i'1""

{ '' ''; 7o"'l *tb^

δε s υδραυλικα πιεoτηριαr'

oι δραoτηριoτητεζ των μελδν τηg

δυναοτεiαg Toυρπαλη oτη Θεooα_

λoνiκη, oτoν βαθμ6 πoυ μπoρoυoαν
να μελετηΘoυν με βαο'η τα γνωoτα

μεxρι oημερα oτoιxε[α, ε[ναι oι εξηg:

Γειirργιog Δ. Toυρπιiλη g

(τoυ Mηταη)

o Γειbργιoq Δ. Toυρπαληg ηταν τo

πριbτo μθλoq τηq oικoγενειαg πoυ

εγκαταoταθηκε στη Θεοοαλoνiκη

πριν απ6 τo 1BBO. Γεννηθηκε τo 1859.

Aoxoληθηκε με τo εμπ6ριo, τo oπolo

τoυ απ6Qερε ιδιαlτερα κθρδη. Δια-

τηρηθηκε oτη μνημη τηg oικoγθνει
αg ωg ενα απ6 τα πιo πλoυoια μ6λη

τηg. Eκτ6g απ6 τoν πρoαναQερθθντα

ρ6λo τoυ oτη Nαoυoα, ουμμετε[1ε

και στην εξελιξη τηg Θεooαλoν[κηg,

6πωg μαρτυρα τo γεγoνδg 6τι τo 1904

ηταν μθλog τηζ αντιπρoσωπεiαg τηg

ε7ληνικηg κoιν6τητα9 τηg π6λη9.

Διετθλεοε επfο'ηg δημoτικ69 oυμ-

βoυλog για καπoιo 1ρoνικ6 διαoτη-

μα πριν απ6 τo 191o' Παντρευτηκε

την Eλιο'αβετ Tοiτoη, δεν απεκτηoαν

6μω9 απoγoνoυg. Σημαντικ6 μθρog
τηg μεγαληg περιoυolαg την oποiα
δημιoυργηoε τo επενδυoε σε oικo-

δoμηματα ο'τη Θεo'oαλoνiκη.

Η κατoικ[α τoυ ηταν θνα εξo1o δεlγμα

αρχιτεκτoνικηg τoυ αρxιτεκτoνα και
o'υψενη τoυ Nικ6πoυλoυ και βριoκ6-
ταν δ[πλα oτo παλαι6 Ωδεio Θεο'οαλo-

ν[κηg, απθναντι απ6 τo oημεlo oπoυ

oρθιbνεται τo αγαλμα τoυ Mεγαλoυ
Αλεξανδρoυ. Ι(ατεδαQtoτηκε τo 195O

για να γfνει τo παρκo. Eπιπλθoν, μαζi

με τoν αδελφo τoυ Nικoλαo και κατ6-

πιν τoν ανειpι6 τoυ Δημητριo N. Toυρ-

παλη, ηταν ιδιoκτητη g πoλυκατoικlαg

οτη γωνiα των oδιbν Mητρoπ6λεωg

και Ι(αρ6λoυ Nτηλ (καπoτε υπηρ1ε

πλακα πoυ θγραQε <Mεγαρo Toυρπα-

ληr). tτoυg lδιoυg ανηκε και τo εμπo-

ρικ6 κτ[ριo Toυρπαλη Χαν (γωνlα Ι(α-

τoυνη και Εδ6oο'ηq). To ο'υγκεκριμθνo

κτlριo καταoxθθηκε αργ6τερα απo

τραπεζεg και τo αγ6ραoε η oικoγθνεια

κoυQφα. Εκτ69 απ6 αυτ6, υπηρ1ε και
τo μικρ6 Toυρπαλη Xαν. Επloηg τoυ

ανηκε τo oικoδoμημα oτo oπolo ο'τε-

γαο'θηκε τo ξενoδoxεlo κΛoυξ>. Στα

1937-1938 κη ρυξε πτιilxευoη.

Nικ6λαog Δ.Toυρπιiληq
(τoυ Mfτo'η)

o Nικoλαog Δ. Toυρπαληg ηταν
θμπoρog νη ματων και oιτηριbν.'Ηταν

ιδιoκτητηg oικoδoμηg επ[τηg oδoυ

Ρoγκoτη και oυνιδιoκτητηg με τoν

Bαoiλειo Toυρπαλη τηg oικoδoμηg

oτη γων[α των oδιi-lν Mητρoπ6λεωg

και Ι(αρoλoυ Nτηλ. Παντρευτηκε τη

Θεoδιbρα Συνδlκα και απεκτηoαν
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δυo παιδια, τoν Δημητρη (Mlμη) και
τη Φανη. Ι(ατoικoυoαν oτην ενoρ[α

τηq AναληιΙrηq.

Bαο'iλειo g Ι. Toυρπιiλη g

(τoυ Bιiντο'ε)

Η παρoυolα τoυ Bαο'ιλε[oυ Ι. Toυρ-

παλη (rεzz-1916) oτη Θεoo'αλoνiκη

πιο'τoπoιεiται με βεβαιoτητα τoυλαxι

ο'τoν απ6 τo 19OB. TO 19OB o Bαolλειog

Toυρπαληg θ1ει πρoο'ωπικη επι1ε[ρη-

oη, αο'κεi εμπ6ριo, ε[ναι εψεγραμμε-

νoζ στo Eμπoρικ6 Επιμελητηριo και
ανηκει oτην Tρ[τη κατηγoρ[α (μικρo-

μεo-αlα επιxεiρηoη). To 191ο θ1ει κα-

ταo'τημα oτo Mιo[ρ Toαρo[ (Αιγυπτι-

ακη αγoρα) ωg βαμβακεμπoρoζ και
ειο'αγωγεαg. To θτog 19O9 η 191O, με
τoν αδελφ6 τoυ Θραoυβoυλo [δρυoε

ο'την πoλη νηματoυργε[o.

o Γ. Ι(oQιναg, πoυ κατεγραιpε την oι-

κoνoμικη δραoτηρι6τητα τηζ πoληg

κατα την παραμoνη τoυ οτη Θεo-

οαλoνiκη (Δεκεμβριog 1912-Mαιoζ

1913), περιθγραψε την επιxεlρηoη

ωq εξηq: κ'..' με τελεiαν εyκαταoταoιν,

ε ρyαζoμενo ευloκiμωg' Παραγει νηματα

αριθ' ιι7ι,λικδν 12-24 περiταg 40-50μλ.

βακiτα ετηoiωg. To βnκiτoν ιooδυναμεi

με l0 λiβρ.'H 3,5 oκ' H καταναλωoιg

των πρo'i6ντων γiνεται ειg ταg επαρyiαg

Mακεδoνiαg _ Θ ρ ακηq και Hπε iρ oυ''Εyε ι

πρooωπικoν 80 -10 0 ερyαταζ και ερyατρi-

αg και κινητηριoν δdναμιν 200 iππων>'

To !924 o N. Mικεληg δ[νει την εξηq

περιγραQη : αΙζινεiται δ( αεριoμηyανηg με
διπλοdν tμβaλον 220 tππων λειτουργodoηg

δi ανθρrικΙτου"ΕχεL 5.000 ατρακτoυg, εξ

ων εν λε ιτοτ' ρ1, ια ημερον 1'0 0 O και παρα-

},ει 110-150 l'.ι1κ'1 n|ΞlΙ]JLωg ,αριθ, +-z.ι),

η:;] l.:. ].] ';-.-'.:-_. ;..:l :;-_;. 5ιατa oπotα

,:.;.-'', .:Ξ-;, ;.-'- ;.:; ]S.l i'r1. ".ξr.\.]c s;L/-
:-..-- -:J.;{---- ::.-. :j--.:.;---. '.1.:-. ..:-'.-'-. i---

yqΙα( ΞλΞ!;r :J';. :Ji.;.J.;: -]_l

'oο'oν αQορα τηr' .ο_:οθε.-ιc :r- -' ε]', ι._

oταoioυ, διαθετουμε δι'c μαρ:ι'ριεc.

o Γ. Ι(οQιναg αναQθρει ωg τoπoθεoiα

την περιοxη Ι(αραγατο'ια, ενιb απ6_

γoνoζ τoυ Bαoιλε[oυ Toυρπαλη ανα-

Qερει τo oικoδoμικ6 τετραγωνo πoυ

ο'ημερα oρ[ζεται απ6 τιg oδoυg παρ-

νηθog- Περδlκκα- Υμηττoυ oτην Ι(ατω

Toυμπα. Δυo διευθυνoειg (πρoQανιilg

διαδoxικεg) δηλιbνoνται για τα γρα-

Qε[α τηg επιxεlρηoηg, η μlα oτην oδo

ZαQειρακη z (περιoxη Λαδαδικα) και η
αλλη oτην oδo Poγκoτη 7.'oπωζ πρo-

κυπτει και απ6 αλλη πηγη, στα 1913

o Bαo'iλειog Toυρπαληg κατoικoυoε

o'την περιo1η τηg Αγiαg Tριαδαg και

ε[1ε καταoτημα στην περιoxη Λαδα-

δικα με τρειg υπαλληλoυq. To 1915

ηταν εψεγραμμθνog oτoν εκλογικ6

καταλoγo τη g Θεoο'αλoνiκηg.

Σταδιακα, απ6 την επι1εiρηο'η απo-

1ιi.lρηoε ο Θραoυβoυλog και πρoo1ιil-

ρησε o γtoζ τoυ Bαoιλεloυ, o Ιωαν-

r'ηc. Το 1916 o Bασιλειog απεβlωο'ε.

Τn βαcικη επιvεiρηoη του εκλιπ6-
- \-*'"τJi. -. -"ιJ--τ_ ψC,.\-uατoυρ\'ειoν

B:;.1.ε.;; Ι. Τ:ι..) .Jl.ηi,.. ιrL'\.t\.CC

Ο '"tΟζ τΟυ Ιιια\'\'l-l(.

Α7λεg πληρoQoρfεg πoυ εντoπioθη-

καν για τoν Bαolλειo Toυρπαλη εiναι

oι εξηg: Παντρευτηκε κ6ρη τηζ oι-

κoγθνειαg Σιαγα και απεκτηoαν τρ[α

παιδια: Toν Ιωαννη, τη Φανη, πoυ

παντρευτηκε τoν Ιωαννη Ι(. Σωo'οi-

δη, και τη Δημητρα, πoυ παντρευτη-

κε τoν Nικoλαo Χερτoυρα.

Ιιυιiννη g B. Toυρπιiλη g

o Ιωαννηg Toυρπαληg τoυ Bαoιλεi-

oυ oπoυδαοε κλωoτoδQαντoυργlα

o'την Αγγλ[α. To 1912 εμQανlζεται

ωg μελog τηg επι1εiρηο'ηg <Εγxιbρι-

oζ Bιoμηχαν[α Mαλλινων ΥQαoμα-

των Toυρπαλη, Ι(αζαoη και Σ[α> πoυ

ιδρυθηκε σε συνεργασiα με την υQα-

ντoυργικη oικoγθνεια Ι(αζαc(ζ)η. To

εργoο'ταoιo βριoκ6ταν oτην oυνoικlα

Ι(αραγατoια.'Ιoωg να ηταν ο'ε εξ6λιξη

τηg πρoηγoυμενηg επιxε[ρησηζ. To

1914 o Ι. Toυρπαληg απooυρΘηκε και

η επι1εiρηoη ο'υνθxιo'ε με την επωνυ-

μ[α <N. και Ι. Ι(αζαo'ηgυ.

To 1916, μετα τo θανατo τo πατερα

του Bαoιλεiου, o Ιωαννηg ανθλαβε

Ερyατριεg στo νηματoυρyεio τoυ ερyooταoioυ τηg Θεooαλoνiκηq



την αρχικη oικoγενειακη επιXειρη-

ση (Nηματoυργειoν B. Ι. Toυρπα_

ληg>.'oμωg καθ' 6λεg τιg ενδεlξειg,

τη δεκαετiα τoυ 192o η επιxεlρηoη

π6ραoε oε υφεoη. Tην περloδo αυτη

oι εμπoρικol oδηγolδεν δlνoυν ιδι-

αiτερη πρoο'oxη oτην επιxε[ρηοη.

ΑναQ6ρεται μoνo περi τo 1923 στo

αΠανελληνιoν Λευκωμα Eθνικηg

Εκατoνταετηρiδog, με την εξηg

περιγραQη: κΣημερoν τo Εργomαoιoν

απαoyoλεi κατα μtooν oρoν 2oo ερyαταg

με παραyωγην αναλoyωgτoυ αριθμoυ νη_

ματων τoυg oπoioυg κατnoκευαζε ι, εαν μεν

εiναιλεπτoν τo νημα, υπ' αριθ. 12/24, τoτε

iyoμενπαραyωyην 150 _1s0 πακhα ημε ρη -

oiωgτων 3 % oκαδων, εαν δε εiναι 4/10τoτε

iyoμει 300-350 πακiτα ημερηoiωg εν τη

πληρε ι κινηo ε ι τoυ Εργooταoioυ ll'

Λiγα 1ρ6νια αργ6τερα, μεταξυ των

διαQδρων εμπoρικιbν oδηγιilη αυ-

τ69 τoυ Poυτζoυνη (tszs-tszο), πoυ

εiναι o πιo λεπτoμερηg, δεν αναQερει

καΘ6λoυ την επιxεlρηoη. o oδηγ6q

τoυ Mπθρτooυ (lszl) και o 0δηγ69

τoυ Φλ6μιψερ (tszs) κανoυν απλιbg

μνεια τoυ oνoματoζ τηζ επιχειρησηζ.

To 1929 η επι1εiρηoη εξαγoραo'θηκε

απ6 oμαδα κεQαλαιoυ1ων και θγινε

ανιbνυμη εταιρε[α, με την επωνυμiα
(Nηματoυργεloν B. Ι. Toυρπαληg

Α.E.υ. Mθxρι τo 1935, η επιxε[ρηοη

δεν παρoυolαoε παρα ελαxιoτα κερ-

δη, τα oπo[α xρηοιμoπoιηθηκαν για
τη μερικη απδο'βεο'η επιδιoρθιboεων

πoυ θγιναν στιζ εγκατασταoειg τoυ

εργooταoloυ. To 1935 διανεμηθηκε

για πριbτη Qoρα μεριoμα, ουνoλι_

κoυ υιpoυg 616.oΟo δρα1μδν. Στo

διoικητικ6 o'υμβoυλιo τηg επιxεtρη-

σηζ συμμετε[xαν oι Aλεξανδρog Δ.

Ζανναg, xρηoτog Γ. Φιλfππoυ, M.Ι.

Mαυρoκoρδατog και Ι. Toυρπαληg.

Στην περloδo 193O-1939, o Ιωαννηg B.

Toυρπαληg ηταν διευθυνων oυμβoυ-

λog τηg <Ι(λωoτηριoν και ΥQαντηριoν

Θεooαλoνiκηg Α.Ε.υ των Πιερρακoυ.

T6τε κατoικoυοε oτη γων[α των oδιbν

Toιμιoκη ss και Ι(αρ6λoυ Nτηλ.

To 1936 τo <Nηματoυργε[oν B. Ι.

Toυρπαληg Α.E.> ουμμετε[xε με
κεQαλαιo 344.ooO oτην επι1ε[ρηοη

αΙ(λωoτηριoν Xατζηνικoλακη A.E.υ

Tην [δια xρoνια, ανακληθηκε απo τη

γενικη oυνθλευο'η των μετo1ων η ιδι
δτητα τoυ Ιωαννη B. Toυρπαλη ωg

διoικητικoυ μετ6xoυ και ετ6θη εκτ69

διoικητικoυ o'υμβoυλioυ. Tαυτ61ρo-

να, η εταιρε[α ελαβε την επωνυμ[α

<Mακεδoνικη ειoμηxανiα Bαμβα-

κogυ. Toν επoμενo 1ρ6νo Tιραγματo-

πoιηθηκε αυξηoη τoυ κεQαλα[oυ, τo

oπoio ανηλθε σε B.5Oo.οοο δρα1μθq.

o Ιωαννηg B. Toυρπαληg πθθανε

oτην Πατρα, 6πoυ μετακ6μισε για να

εργαo'Θεl ωg oτ6λεxog τηg <Πειραi-

κηg ΠατραTκηg>. Δεν παντρευτηκε

και δεν αφηoε απoγ6νoυg.

Δημητρηc Ι. Toυρπιiληg
(τoυ Bιiντο'ε)

To 19οB o Δημητρηq Ι. Toυρπαληg

μαζl με τoυζ γιoυζ τoυ διατηρoυoε

επιxεlρηoη εμπoρioυ (,ιημη.ρηc
Toυρπαληg και Υιoi>).'Hταν εψε-

γραμμενη oτo Εμπoρικ6 Eπιμελητη-

ριo και ανηκαν oτην Tρlτη κατηγoρlα

(μικρoμεo'αiα επιxε[ρηoη). To 1910

εντoπlζoνται oτην Αιγυπτιακη αγo-

ρα ωq βαμβακθμπoρoι ειoαγωγε[g.

Συγκεκριμθνα τo 191o αο'1oλoυνταν

με τo εμπoριo νηματων και oιτηριbν.

To καταο'τημα τoυg βριοκ6ταν οτην

περιo1η των βυρooδειpε[ων.

o Δημητρηq Ι. Toυρπαληg ηταν ιδρυτι

κo μ6λo9 τoυ Συνδθoμoυ Bιoμηxανων

Mακεδoν[αg (lsl+). παντρευτηκε την

Aνδρoμα1η Αναoταoloυ η Αναoταoια-

δoυ με την oπolα απθκτηoε τεοoερα

παιδια, τoν Ι(ωνoταντ[νo, τoν Aλθξαν-

δρo, τη Zωη Ι(oρτεoη και την Ευγενlα

Φραγκ[oτα. Ζoυoε oτη Θεοoαλoν[_

κη και τo ετog 1915. Aπεβlωoε νθoq.

Mετα τoν θανατ6 τoυ η Ανδρoμαxη

Toυρπαλη θζηoε υπ6 την πρooταolα

τoυ γιατρoυ και ηγ6τη τηg ε}ληνικηg

κoιν6τητα9 Θεooαλoνiκηg, Γρηγoρioυ

Γραβαρη, ο'υζυγoυ τηg αδελφηg τηg.

Ι(ατoικoυoαν κoντα oτην Ι(αμαρα. N

To νηματoυργεio τoυ ερyooταoioυ τηg Θεooαλoνiκηc Gξωτερικi 6ψη)
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o ΓIΑTPOΣ ΙωN[ΣTΑΝ[TΙl{oΣ
xATΖHTPHΓoPΙAΔHΣ

Aναακυρνιbνταg τα παλια βρηκα κατι κιτρινισμενα xαμια. lναμεοα τoυg 6να ο'η με[ι,rμα απ'

τoν πατ6ρα μoυ (δη μoο'ιευεται ξε1ιυριο'τιi). aυτ6 ο'ε αυνδυαο'μ6 με ιi,λλεg πηγ6q πoυ αναQερ6-

ταν στoν Ι(ιbο'τα Xατζηγρηγoριαδη, τoν γιατρ6 Xατζηγιαιrνoυσl, oτιiΘηκε αΦoρμη για τo μικρ6

αQι6ριoμα στoν ιiνΘριυπo πoυ αγιiπηoε 6ο'o λiγoι την πατρiδα μαg και τoυq κατolκoυq τηξ.

yραφει o Tακηg Mπαιτoηg
Λαoγραφog - Συψραφ!αg

o γιατρ6g ανηκε σε πατριαρχικη oικo-

γ6νεια τηg Nαoυο'αg. o παππoυg τoυ

Γρηγoρηq πηγε o'τα Ιερoοoλυμα (Xα-

τζηλiκ) κι απ6 κει πηρε τoν τlτλo τoυ

πρoοκυνητη (Xατζη). Mαζlτoυ ε[xε και

τα τρ[α τoυ παιδια. o Γιαννoυoηg ηταν
τ6τε οκτιb ετιbν.

Mεγαλιbνoνταg οπoυδαoε την Ιατρι
κη oτo Πανεπιoτημιo Αθηνιilν.'Hταν o

πρδτog επιoτημων γιατρ6g μετα τoν 1α-

λαομo τηg Nαoυoαg. M6xρι τ6τε oι για-
τρo[ηταν πρακτικol. Στo 117o Qυ)λo τηg

ημερηοιαg εQημερlδog τoυ Δημητρioυ

Ι(oρομηλα κEQημερig Aθηνιi.lν, τηg zzηg
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Απριλloυ tεzs αναQθρεται 6τι no εκ
Nαoυoηg τηg Mακεδoνlαg κυριog
Ιωαννηg Xατζηγρηγoριαδηg δoυg ταg

εξεταoειg αυτoυ εν τη Ιατρικη o1oλη

ηξιιi:θη τoυ διδακτoρικoυ διπλιbματog

μετα πoλλιiiν επαiνωνr. E}λεlιpει Qαρ-

μακoπoιoυ εlxε δικαlωμα να διατηρε[

Φαρμακε[o oτη Nαoυoα, πραγμα πoυ

εγινε. Σα βoηθo τoυ εi1ε τoν Γειbργιo

Γκoυγκoυρα, μετεπειτα μ6λoq τηg δη-

μoγερoντiαg Nαoυoαg.

o Ιωαννηg Xατζηγρηγoριαδηg πα-

ντρευτηκε την Eλιoαβετ Γιαμαλη, με
τη oπo[α απ6κτηoε πεντε κδρεg. Mετα
τoν θανατ6 τηg ξαναπαντρευτηκε την

Αικατερ[νη Δ. Δo$δoυ με την oπolα

απθκτηoε δυo γιoυg και δυo κ6ρε9.

Tελευτα[og oλων o Ι(ωο'τακηg, πoυ

γεννηθηκε τo 1896. Ωg γιατρ69 ηταν

Qιλανθρωπog και αυτ6 εtxε ωg απo-

τ6λεoμα να μην αυξηoει την πατρικη

τoυ περιoυolα μεxρι τo 1B9B, 1ρoνια
πoυ π6θανε o'ε ηλικfα 53 ετιbν.

o Ι(ωoτακηg, oρQαν6g απ6 δυo ετιilν

θζηoε δυο'κoλα παιδικα 1ρ6νια. H μη_
τθρα τoυ ταλαιπωρηθηκε παρα πoλυ,

γιατi εκτ69 των δικιbν τηg παιδιιbν εl1ε

να αναθρεψει και τεooεριg κ6ρε9 τoυ

oυζυγoυ τηg απ'τoν πριbτo τoυ γαμo.
Πoτθ δεν ξε1δριoε τα παιδια τηg. Mε
αγιbνα, πo}λη δoυλεια, πoυλιi-lνταg

και λiγα κτηματα, καταφερε να πρoι-

κloει τιg κ6ρε9 τoυg.

o Ι(ωoτακηg τα πριbτα τoυ γραμματα
τα διδα1θηκε ο'τη Nαoυoα oτo αXα-

τζηκoυρκoυτειoD ωζ τη B'Γυμναol-
oυ πoυ λειτoυργoυoε τ6τε. Δαoκαλoι
τoυ, τoυζ oπoioυg παντα με oεβαoμo

και δθog αν6φερε, ηταν oι Mιxαηλl-
δηg, Bαiναν[δηg, Mπερooζ, Δημη-

τριαδηg και Xων6g. Στo διδαoκαλεio
εi1ε τoυg Στoυγιαννακη, Toακμακη
και τoν Ι(αoαπη. Στη oυνθxεια, για
6να ετog, πηγε oτη B6ρoια και μετα
ο'τo μoναδικ6 γυμναoιo τηg Θεοoα-

λoν[κηg, κoντα oτην Ι(αμαρα, απ'
6πoυ και απoQo[τηοε.'Hταν η πε-

ρloδog πoυ o νικηQoρog Eλληνικog

Στρατ69 απελευθερωνε την Mακε-
δoνικη πρωτευoυοα. Mετα την απo-

Qolτηoη τoυ απ6 το γυμναoιo τoν

oκτιbβριo τoυ 1913, γραφτηκε oτην

Ιατρικη οxoλη τoυ Eθνικoυ Πανε-
πιο'τημloυ Aθηνιilν. AπoQoiτηo'ε με

βαθμ6 λlαν καλδg.

Στη oυνθxεια τo 1919 κατεταγη oτo

oτρατδ με τo βαθμ6 τoυ λo1iα. H
Mικραoιατικη εκo'τρατεiα τoν βρi-
oκει υπ[ατρo στην πριbτη γραμμη,
oτoν ξμετλl δlπλα oτoν Ι(αo'αμπα,

κoντα ο'τιg αρxαiεg Σαρδειg. ΠρooQε-

ρει σημαντικ6g ιατρικεg υπηρεο'lεg,

για τι oπolεg τoυ απoνεμεται και o
πoλεμικog Σταυρog Tρlτηg Tαξεωg.

Mετα την καταρρευoη τoυ μετιi-lπoυ
επιoτρθφει ο'τη Σμυρνη και απ6 κει

μ6oω Xloυ oτη Θεooαλoνlκη.

Στη Nαoυoα θρxεται τo 1923 και oρ_

γανιi-lνει τo ιατρεio τoυ στην oδ6 κδκ-

καρη.'Hταν o πρcbτog γιατρoζ στην

π6λη πoυ εγκατθoτηoε oργανωμενo

ιατρεio. Αυτ6 πρoκαλεο'ε αντiδραoη

των παλαιιilν γιατρcbν πoυ μθ1ρι τ6τε

εξεταζαν τoυg αo'Θενεlg oτα Qαρμα-
κε[α η oτα oπ[τια τoυg.

Toν Mαιo τoυ 1925 αρραβωνιαζεται

με τη Σoυλτανα, κ6ρη τoυ βιoμη-

xανoυ Δημητρioυ Πεxλιβανoυ. Σε

πoλυ λlγo καιρ6, τoν oκτιbβριo τoυ

1925 Φευγει για μεταπτυ1ιακ6 oτo

Στρααβoυργo. Eιδικευεται oτην Γε-

νικη παθoλoγlα και την Mαιευτικη.

o yιατρog και βoυλευτηg ΚωνoταντΙνoq Χα-
τζηyρηyoριαδηq

Toν Ιανoυαριo τoυ 1927 συνεxiζει τιg

oπoυδεg τoυ στo Παρloι.

Mετα την επιοτρoQη τoυ απ6 τιg
oπoυδθg, στιζ 11 Ιoυλfoυ ιgzl τεχει
τo γαμo τoυ στην Nαoυoα. Mε τη oυ-

ζυγo τoυ απoκτoυν τρειg κ6ρε9, την
Pηνoυλα, την Ανθoυλα, την Ιωαννα,
και 6να γιo, τoν Tακη.

Eδιb, τη δυoκoλη για τη xιilρα εκεlνη
περioδo, αναπτυooει φιλανθρωπικη
δραoη αναλαμβανoνταg πρoεδρog

τηg κΦιλ6πτωxoυ Αδελδδτητog Αν_

δριbν>. Απ6 τη θθο'η αυτη, πoυ κατθ1ει

για 25 θτη, βoηθα oλoυg τoυg oικoνo-

μικα ενδεεlg και τoυζ καλ$πτει υγει-
oνoμκα.'oλα αυτα τα xρ6νια, διατη-

ριbνταg τo Ιατρεio τoυ στη Nαoυoα,

Qρoντfζει, πθραν των Θεραπειδν, να
ενημεριiνει τoυζ συμπατριιi-tτεg τoυ

με διαλθξειg o1ετικα με την εξ6λιξη
τηg επιoτημηg, 6ooν αQoρα oτα xρδ-
νια νoο'ηματα, την ελoνoο'[α, τoν τυφo

και ειδικατην Qυματiωoη πoυ μαο'τι-

ζε τoν τ6πo, λoγω τoυ υγρoυ κλ[ματog'

Απ6 τη νεαρη τoυ ηλικ[α αρ1ιoε να
τoν τριbει τo oαρακι τηg πoλιτικηg,
τ6τε πoυ δεκαεQταxρoνog μαθητηg

γυμναoloυ καθιoε δiπλα oτoν δημαρ-

1o τηg Nαoυoαg Ι(ωνoταντiνo Χατζη-

μαλoυoη κατα τη διαρκεια επιoημoυ

γευματog πoυ παρατ6θηκε στo Bενι-

ζελo. Στη διαρκεια τoυ Mεooπoλεμoυ

γiνεται πρoεδρog τηg <Λ6oxηg των

Φιλελευθθρων Nαoυοαg, τδτε πoυ

η πoλη ηταν καθαρα nβαoιλικηr,
εκτ69 ελαxloτων νεoQωτιoθθντων
κoμμoυνιoτιbν.'oταν τo 1935 πεθα[-

νει o Bενιζελoζ o γιατρoζ oργανιbνει

μνημ6oυνo oτoν Αγιo Mηνα. To εκ-

κληolαoμα ξεπερνα τα x[λια ατoμα.

EκQωνεlλoγo για την πρooωπικ6τη-
τα τoυ τθωg πρωθυπoυργoυ.

Γενικα η παρoυolα τoυ οτoν xιbρo
την πoλιτικηg εiναι θντoνη. Φρoντiζει
ιboτε η Nαoυoα να γiνει μκρoγραQiα
τηg Eλλαδog οxετικα με την oικoνo-

μικη αναπτυξη τηc περι6δoυ αυτηg.

Συνεργαζεται με τoν δημαρ1o Φιλιbτα

Ι(6κκινo oε πoλλα θεματα πoυ αQο-

ρoυν την π6λη.
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Ι(ατα τη διαρκεια τηg Γερμανικηg
Ι(ατoxηg και τoυ EμQυλioυ πρo_

oQερει τιg υπηρεοiεζ τoυ. To 1943

o E.Λ.Α.Σ. ελευθεριbνει τη Nαoυoα
απ6 τoυg Γερμανoυζ για μια μoνo
μθρα, οτιg 31 Mαρτιoυ. To νoσoκo_

μεio 6πoυ Qυλαoooνται πρoμηθειεg
και τρ6φιμα λεηλατεiται απ6 πoλ[-

τεζ πoυ πεινoυν. EπιoτρθQoνταg oι
Γερμανρl ανακαταλαμβανoυν την
π6λη. ευ)'i,αμβανoυν o1τιb Nαoυ_

oαioυg και με oυνoπτικθg διαδικα_
oiεg τoυ εκτελoυν. Ε[ναι παραμoνη
Bαiων. Σε oλη τη διαδρoμη πρoζ την
περιoxη τoυ γηπεδoυ 6πoυ εγινε η
εκτθλεoη υπo1ρεωo'αν τoν Παπα-
ντιbνη Σταματ6πoυλo να ψα}λει τη

νεκριi-loιμη ακoλoυθ[α καθιbg και τo

γιατρo να παραοτε[ ατην εκτθλεoη

για να επιβεβαιδoει τo θανατ6 τoυg.

To γεγoνδg αυτ6 τoν oυγκλ6νιoε κυ-

ριoλεκτικα και τo ανθφερε με π6νo
ωg τo τ6λo9 τoυ β[oυ τoυ.

o iδιog πρooQερει τιg υπηρεolεg τoυ

αδιακρlτωg oε 6λoυ9, πληριbνoνταg

πo)λθg Φoρεc και τα Qαρμακα των

Qτωxιbν και των ανταρτιbν. Για μθρεg

Qευγει oτo βoυνo για να θεραπευoει
αoθενεig και τραυματ[εg ανταρτεg.

Eπioηg τραυματlεg 1ωρoQυλακεg και
oτρατιι-bτεg τoν καλoυν oυνθ1εια για
να παρεxει ιατρικη βoηθεια. π θεο'η

τoυ γ[νεται πoλυ επικiνδυνη λoγω
τηg ανδμαληg καταoταoηζ πoυ επι-
κρατε[ εκεlνη την περloδo. Ανα παοα
στιγμη μπoρε[να 1αθεi.

Αυτθg oι καταoταoειg 61oυν αντ[κτυ-

πo και oτην oικoγενεια τoυ.'Ετoι μετα
απ6 oυκoQαντlεg βρioκεται συγκρα_

τoυμενog με τo δαοκαλo Θωμα Γκιoυ-
λεκα και α)λoυg κoμμoυνιoτεζ στην

AοQαλεια. ltπε παρ6μβαoη δικιbν τoυ

ελευθεριJ:νεται και στιζ 25 oκτωβρloυ
τoυ 1946 Qευγει με την oικoγενεια τoυ

μεoω Θεοoαλoνiκηg για την Aθηνα
απoQευγoνταg τα περαιτερω.

Tην πρooωπικ6τητα τoυ εκτιμα ιδιαi-

τερα o λαog τηg π6ληq μαζ και τo 1952

τoν εκλθγει βoυλευτη με τo κ6μμα
τoυ Παπαγoυ (ΣΥNΑΓEPMOΣυ. Elναι
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η πριbτη Qoρα πoυ εκλθγεται βoυ-
λευτηg απ6 τη Nαoυο'α. την περioδo
τηg βoυλευτικηg τoυ Θητεiαg υπηρε-
τεi τoν τ6πo με oλεg τoυ τιζ δυναμειg.

Mε oθθνoζ και ανθρωπια επιτυγ1α-
νει την υλoπolηoη 72 bρyων. Mετα-

ξυ αυτιbν ξεxωρlζoυν η lδρυoη τoυ

Ινoτιτoυτoυ Φυ)λoβ6λων Δεντρων
Eλλαδoq (Φυτιλριo), η πρoο'θηκη
τεooαρων κλινικιbν oτo νoooκoμεlo,

η lδρυο'η τoυ oυλλoγoυ Nαoυoαiων
Aθηνδν αo ZαQειρακηζ)) τoυ oπo[oυ

παρεμεινε πρ6εδρo9 μθ1ρι που oι oω-

ματικθg τoυ δυναμειg τo επετρεπαν.

Φρoντiζει για την πρoβoλη και
αναδειξη των θυοιιbν τηg π6λη9 με
διαλθξειc οτην Αθηνα. Σ' αυτεg πα-

ρ[oτανται oημαντικoi ιoτoρικoi και
πoλιτικoi παραγoντεg. Aναθθτει οτην
Ι(ατερ[να Xαλεπα την καταoκευη
των πρoτoμιbν των ηριbων ΖαQει-

ρακη και Ι(αραταoιoυ oτo xιi-lρo τηg

αΦαγηc οτo Ι(ι6oκι, καθιilg και τηζ

γυνα[καg με τα παιδια oτo 1ιbρo θυ-

ο[αg oτoυg Στoυμπανoυg.

To oυσιαστικ6τερo oλων εiναι η ανα-

κηρυξη τηg Nαoυoαg oε ηρωικη π6λη

τηg Eλλαδog με βαoιλικo διαταγμα.
Η αληθεια ε|ναι 6τι o |διog oυνεταξε
το κεi.μενo μετα απο εντoλη τoυ Πα-

παγoυ o oπolog 6ντα9 αρρωoτoζ τoν

δ61τηκε oτo oπiτι του. To παρθδω-
oε αιδioιg 1ερol, oτoν τ6τε υπoυργ6
εoωτερικιbν Ιωαννη Nικoλiτoα. To
διαταγμα αναQθρει:

Πρoταoει των ημετiρων επi τηg Εθνικηg

Aμiνηg και ΕoωτερικιΙlν Υπoυρyιbν απo -

φ αo io αμε και δ ιαταo ω μεν'

i4ρθρoν μ6νoν
1) H Nαoυoαoνoμαζεται κHρωικη Πoλιg

τηg ΕMαδogι

2) H Ι(υριακη τoυ Θωμα εκαoτoυ !τoυg

o ρ iζεται ωg η μiρ α τoπικηg Εθν ικηg εo ρτηq
εν τη Π6λει τηg Nαodoηg'

3) Aπ6 τηg πρoτεραiαg τηg εoρτηg διακo-

o μoiνται παντα τα δη μoo ια καταoτη ματα
υπ6 δε τoν oικεiων καθηyητιbν και EιEα-

oκαλων εκτελoδνται αι αρμ6ζoυoαι oτην

εoρτη oμιλiαι'

4) Tην πρωiαν τηg εoρτηg τλoiνται επi-

oημoι δoξoλoyiαι ειg αναμνηoLν τoυ ΥεΥo-
νoτo g και επιμνημ6 oυνog δ tηo ιg υπiρ των

πεo6ντων, παριoταμiνων των Υπoυργιbν

εθνικηg Aμiνηg και Βoρεioυ εMαδog ωg

και αλλων μελιλν τηg Κυβερνηoεωgτων

πρo[oταμ!νων των Κρατικιλν υπηρεoιιbν

τoυ Noμoυ ωg και παoιbν των πoλιτικιbν

και στρατLωτLlζιbν αρyι}x τηq Πoλεωg'

5) Mετα την δoξoλoyiαν επακoλoυθεΙ

o yιατρog Κων/νoq Xατζηyρηyoριαδηg (καθημενog, 4og απo δεξια) oτo zτραβoυρyo τηg ΓαMiαg



παρ iλασ Lζ στρ ατLωτLκ6ν τμημcιτων καL

Σyoλιλν τηg πoλεωζ των O ρyqνωo εων κλπ'

ο) Aι λoιπαi λεπτoμiρειαι τoυ εoρτcισμOυ

θα κανoνiζoνται εκαoτoτε δ i απoφαo εωg

τoυ Noμαρyoυ Hμαθiαg'

7) Ειg τoν αυτoν επi των Εoωτερικιbν

Υπoυρyoν Ι' Nικλiτoα ανατiθεμεν την

δημooiευoιν και εκτiλεoιν τoυ παρoντog

διαταyματog'-

Εν Aθηναιgτη 17 Aυyουoτoυ 1955

Παdλoq Β'
oιΥπoυργoi

ΕπΙτηg Εθνικηq Aμiνηg

Π' Ι(ανελoπoυλog

Επiτων Εoωτερικιbν

Ι' Nικoλiτoαg

Ι(αταQερε σε συνεργασ[α με τoν τ6τε

δημαρxo Αλεξανδρo Xων6 να κανει
την πoλη με τo oλoκαυτωμα τηg

γνωoτη oτo πανεMηνιo. Η θυoi'α των

ηρωικιbν τθκνων τηζ, με απoκoρil-

Qωμα τη oΦαγη των 7247 κατoiκων

τηζ στο Ι(ι6oκι και την πτι.boη των

γυναικιbν και των παιδιι-bν τηζ στo

Tην περioδa τηg αwioταoηζ η oρ-

γανωoη τoυ E.A.M. tφερε oτo oπiτι

μαζ' πoυ ηταν oτην ακρη τηq,τ6τε

Ναoυoαq, δio A1ηλoυg πρακτoρεg

6ια6oyικα' o πατiραq, μoυ πoυ ηξερε
αριoτα αγλικα iκαν ε τoν 6ιε ρ μην i α.

Στη oυνtyειατo oπiτι μεταffiθηκε
oιyα oιyα oε oνoooκoμεio, πoυ νoση-

λευoνταν τραυματiεg και αρρωoτoι

ανταρτεg τoυ Ε.ΛA'Σ' Σε aλoυg αυ-

τoυq παρεiμ τιq ιατρικlq τoυ υττηρε'

oiεq, o yιατρ6q Xατζηγιαννoυoηg'
'oταν μετα rπ6 αρκετδ καιρ6 τo 1946

βyi*' τo κ6μμα oτην παρανoμiα,

tφυyαν oι καπετανιoι κι o αρyηy6g

Λαooανηg (Θαναoηq Tκ!νιog) απ6

τo oπiτι, αφηνoνταg πioω τoυq, τoυg

τραυμαιiεq,και αaθενεiq, oε πaλi 6i-

βαραθρo των Στoυμπανωγ θγιναν o

Φαρoc των ιδανικιbν και ανιδιoτελιbν

εθνικιbν αγιi-lνων.

o Ι(ωνο'ταντlνog Xατζηγρηγoριαδηg

συνεχισε να θρ1εται ο'τη Nαoυoα με-

xρι τα τελευταlα τoυ ιδια[τερα για τιg

γιορτεg τoυ oλoκαυτιbματog. To ενδι
αQερoν τoυ για τα τεκταιν6μενα τηζ
π6ληq ηταν oυνε1θg. Για την πρo_

ο'Qoρα τoυ oτην πατρiδα τιμηθηκε με
τo μεταλλιo Εθνικηg Παλιψενεο'[αg

τoυ 1821 και απ6 τo Δημo N&oυο'αg

τo\g77, καθιbg καιτo 2oo9, μετα θα-

νατoν, παρoυο'[α τoυ πρoεδρoυ τηg

Eλληνικηg Δημoκρατiαg Ι(αρoλoυ

Παπoυλια και τoυ προθδρoυ τηζ Ι(υ-

πρoυ Δημητρη Xριο'τoQια. Θερμθg

ευ1αριoτlεg εξεφραoε oτoν Δημαρ-

χo κυριo Ι(αραμπατζo o κυρtoζ Δη-

μητριog (τακηq) Xατζηγρηγoριαδηq

εκ μερoυg oληg τηg oικoγενεiαg τoυ'

o Ι(ωνσταντlνog Xατζηγρηγoρ ιαδη g,

o γιατρ69 τηg Nαoυo'αg ηταν πατρt-

ιbτηg πoυ ενεπνεε oραματα ανθρω-

oκoλη υγειoνoμικη και oικoνoμικη
καταoταoη (oiρνoνταν τo μικιo)'
ην περio6o αυτη πiθανε 1ζαL o ττα-

τΕραg μoυ, φiλoq τoυ γιατρoυ, και η
καταoταoη 6υoκoλειpε πιo πoλd'

Tη oτιγμη αυτη φανηκετo 1ιεyαλεio

Ψυxiq τoυ yιατρoυ. Eρ76ταν oπiτι
1ζαι τoυq εξiταζε παρα τo 6τι ηταν
πoλιτικα τoπoθ ετη μ!ν og ac o αντ iπα-
λo oτρατ6πε6o. Tiμηoε τoν oρκo τoυ

Ιππoκρiτη 6oo λiyoι"ξι μ6νo δεν

ανiφερε τiπoτα oε κανiνα αMα πoτi
6ε θυμηθηκα να πηρε 1gρηματfl' To

oπoυ6αι6τερo ε iναι 6τι yραφoντilζ τα

φαρμrκr ρωτοι5o ε α'Εyε ιg παρα6εq7l.

Στη μ6νιμη oyεδ6ν αρνηoη μoυ τoν

iβkπα να βyαζει yρηματα flπ' την

τσεπητoυκαινα με 0ινειτo αντιτιμo

πιαg ανιδιoτελειαg και πρooπτικηg

μιαg καλυτερα ενωμθνηg Nαoυoαg.

Π6νεoε τoν κ6ο'μo τηζ, τoυζ αγιi.lνεg

τηζ, τιζ πiκρεg και τoυζ καημoυζ τηζ.

Υπηρθτηoε τoν τ6πo τoυ ωζ τα βαθια
τoυ γεραματα με παθog και αγαπη.

Πεθανε τo 1984 ο'την Aθηνα. o Δη-

μoζ τηζ Nαoυoαg, μετα απo πρ6ταο'η

τoυ Δημαρxoυ Δημητρη Bλα1oυ, oμo_

Qωνα τιμιbνταζ τoν για τη μεγαλη
του προoQoρα εδωoε τo 6νoμα τoυ

να κooμεl θναν απ6 τoυg κεντρικoυg

δρoμoυg τηg πoληg μαg, oδog Ι(. xα-
τζηγρηγoριαδη.

H μνημη τoυ θα ε[ναι αιιbνια και τo
oνoμα τoυ θα αναQθρεται με ο'εβα-

oμ6 και ευγνωμoo$νη απo καΘε

Nαoυoαio. Eiναι o γιατρ69 πoυ oυν6-

βαλε οτo να ανακηρυχθεi η Nαoυο'α

lΙρωικη, καθιεριbνoνταg τo oλoκαυ-
τωμα τηg. Εlναι o γιατρoζ τηq Qτω-

χειαζ, τηζ καλooυνηg και τηg αγα-

πηg. Eiναι o ανθρωπog, o Ι(ωο'τακηg

Xατζηγιαννoυo'ηg. N

αξiαgτων φαρμακων'

Aρy6τερα o γιατρ6q πoλπεiτηκε με
τoν ιδΥNAΓEPMOt και η Nαoυoα

τoν ιpηφ ιo ε αν εξα ρτητωg κo μματ ικηg

τoπoθ!τηηq. Byηκε βoυλευτηg. To

oπiτι τoυ oτην Aθηνα yiνηκε Nια-
aυoτιαν6 πρoξενεio και o lioκogtηg
κυ ρ α Σoυλτ αν α.ζ tιηy α N o i ρyoν τ αν
yιoματoq, με καλoυ6ια.

'Εφυγε απ'τη ζωη 6yι 6μω9κι αtι'την
ιpνyη τoυ Nαoυoπ'ioυ' ΙΙ ζωη τoυ αq,

εiναι παρd5ειγμα μiμηoηg yια τoνq, ν!-
ουg γιατρoυg, τoυg νioυq, ανθριbπaυg.

Aυτπ τα λiyr oτoν τ6πo εν69 κεριoi

για τa y ιατρ6, τaν Nαoυoαio βoυλευ -

τη, τoν ANΘPΩΙΙ2, τoν ΚΩΣTAΚΙΙ'

TρυQιυν Δημ. Mπαtτoηg

Ι(ΩΣTΑΙ(HΣ Χ"ΓΙANNOΥΣ}ΙΣ: o ΓΙATΡoΣ, o ΑΓ{ΘPΩΠoΣ
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H ΠPΩTH EPΓATΙΙ(H AΠEPΓΙA
ΣTH l{AoΥΣAToY 1914

Tην ιiνoιξη τoυ 1914'6πιυ9 περιγριiιpαμε στo πρoηγoιiμενo τεriχoq, επισκ6Φτηκε την π6λη o

ελευΘ6ριo9 Bενιζ6λoq. H επiσκεψη αυτη δημιoυρyησε μια εικ6να ευΦoριαq και ευημεριαξ

για την π6λη. Δυo μηνεg μετιi η γενικη απεργiα τιυν κλιυοτotΦαντoυργ6ν, μ6o'α απ6 τα

αιτηματα και τη oυμπνoια 6λιυν τ(υν εργατδν γυραr απ6 αυτα, αναδειξε 6τι μεγιiλo μ6ρo9

τι^rν πoλιτιbν ζoυο'ε στην ανξxεια και την εξαΘλ[ιοoη.

γραφει o Θε6δωρo9 Zιιbταg Η απ6Qαoη για απεργ[α ηταν πρωτo-

Φανηζ, πρωτoγνωρη για τα 1ρoνικα
εκεiνηg τηg επo1ηg γιατ[για πρδτη

Qoρα αQυπν[ζεται η εργατικη ταξη τηq

πoληg και ζηταει oργανωμθνα αυξηο'η

μιo'θo$, με[ωοη τoυ χρoνoυ εργαo'lαg

και καλυτερεg oυνθηκεg. Για πριbτη

Qoρα oι εργαζ6μενoι ηρθαν αντιμθτω-

πoι με την εργoδooiα και με την κρα-

τικη καταoτoλη, oε μια επo1η oπoυ τo
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κρατoζ αντιμετωπιζε τoυζ απεργoυζ

με Qυλακ[oειg και διωγμoυg.

Tα αiτια αυτηg τηg αQυπνιoηg θα

πρθπει να τα αναζητηooυμε oτιg νθεg

o'υνθηκεg πoυ δημιoυργηθηκαν μετα
την απελευθθρωo'η τηg Mακεδoνl-

αg. Eκεlνη την περfoδo παρατηρεlται

oτη Nαoυoα μεγαλη αλλαγη κυρ[ωg

oτoυg κ6λπoυζ των βιoμηxανων, oι

oπoloι βρθθηκαν μετεωρoι λ6γω των

πoλιτικδν α}'i'αγιilν πoυ επθβαλε η
κυβερνηo'η, καΘιbq ε1αo'αν την βoη-
θεια πoυ τoυg πρ6oQεραν οι oΘωμα-

νικ6g αρ1θg. Aυτ6 εi1ε ωgαπoτθλεoμα

να ατoνηoει- για μια μικρη περloδo

- καθε παρ6μβαoη τoυζ στη ζωη τηc

π6ληq μθxρι να πρoσαρμooθoυν oτα

νθα πoλιτικα δεδoμ6να1.

Επloηg oτη Mακεδoνlα παρατηρε[-

ται ανoδog τoυ oυνδικαλιoτικoυ κι-

νηματog, oι εργατεg oργανδνoνται

και ζητoυν καλυτερεg oυνθηκεg

εργαolαg και κυρiωg <αQoμo[ωoη>

τηg εργατικηg νoμoθεolαg πoυ io1υε

oτην υπ6λoιπη ελλαδα και oτη Mα-

κεδoν[α' oι εργooταoιαρ1εg 6πρεπε

να εQαρμ6ο'oυν την εργατικη νoμo-

θεoiα που πρ6βλεπε μιoθoυg, ωραριo

και κανoνιoμoυg.

Ι(ατα την περloδo αυτη ψηφlζoνται
ν6μoι και εκδ[δoνται βαο'ιλικα διαταγ-

ματα υπθρ των εργαζoμ6νων π.x. μεl-
ωση των ωριbν εργαo[αg, απαγoρευ-

oη εργαoiαg ανηλiκωη απαγoρευση

απαo16ληo'η9 γυναικιbν κατα τo νυ-

χτερινo ωραριo, αυξηoειg μιoθιbν κλπ.

Σε oριoμθνεg π6λειg τηg Mακεδoνiαg

τα εργατικα ο'ωματεlακαταφεραν με
αγι.bνεg ναπετυxoυν την ιαQoμoiωoη υ

δηλαδη την εQαρμoγη τηg εργατικηg

νoμoθεoiαg και να κερδio'oυν ακ6μα

περιoο'6τερα π'χ. oι καπνεργατεg oε

Ι<αβαλα και Δραμα. Πιθανoν αυτη η

ανoδog τoυ oυνδικαλιoτικoυ κινη μα-

τoζ να oυνθβαλε oτην αQυπνιση των

Nαoυoαlων εργατιbν.

Ενιil παρατηρoυνται αυτθg oι ραγδα[-

εg πoλιτικθg αλλαγθg, oι κλωoτoδ-

Qαντoυργoi τηg Nαoυoαg oυνε1iζoυν

να παραμ€νoυν στo lδιo oικoνoμικ6

και εργασιακo καθεoτδq πoυ εixαν

iΙΙΙitiΙΙΣι iΙΙιlιlElΣ TΗΙl _xlΑοYΣΛΙ{

αζ. (H υφαντoυργικη εταιρεir Nαodoηg

nΕρια> υπiβαλε εLζ τo υπoυργεio τηq Εθν.

oικoνoμiαg αναφoραν, εν η εκθiτει την

μεyαλην ζημiαν τηg εθνικηg oικoνoμiαg

εκτoυ μικρod αριθμod ερyαoiμων ημεριλν

τoυ iτoυg, λoyω των πo)λΔν θ ρηoκευτικιbν

εoρτιbν' oυτωg υπoλoyiζει ταg ερyαoiμoυg

παρ'ημiνημiραg ειq288 μ6νoν, ενιb ειgταg

μbραqτoυ δυτικoi δ6yματoq αiται ανiρ-

χoνταL ειζ 304. H εταιρεiα επιoυναπτει

και εyκilλιoν τoυ Παπα oyετικην πρog

ταg ερyαoΙμoυζ ημtραζ, δι! ηs η Ι@θoλικη

Εκκληoiα επιτρiπει την εργαoiαν και κατr

πλεioταg των εoρτιbν, μεταθετει δε αMαg

εoρταg ειg ταg επoμiναg Ι(υριακαg'.'r2

H εργατικη oυνε[δηο'η των Nαoυ-

oα[ων ηταν ανυπαρκτη παρoλo πoυ

υπηρ1αν 6λε9 oι πρoilπoθεoειg να

αQυπνιoτε[ και να oργανωΘεf. ενιb

ο'τη Nαoυοα υπηρ1αν επαψελμα-
τικα oωματεiα, εν τoυτoιg εργατικα

oωματεiα δεν υπηρxαν. To πριλτo

εργατικo οωματεio εγινε υοτερα

απ6 πo}λα χρoνια. Αυτ6 oQεiλεται

oε μεγαλo βαθμo στην επικρατoυoα

αντlληιpη και τιζ oυνθηκεg, ατoιxεlα

πoυ επηρθαζαν αρνητικα την oργα_

νωoη τoυg και τιζ διεκδικηoειg τoυg.3

Αλλα και η τρoμoκρατlα απ6 τoυg

βιoμηxανoυg oι oπoioι δεν αφηναν

περιθιbρια oυτε για διαμαρτυρiα.

Eπιπλθoν oι εργαζ6μενoι ε[xαν να

αντιμετωπlooυν και τα πρoβληματα

πoυ δημιoυργoυταν απ6 τoυg κανoνι-

σμoυζ εργασ[αg και τιg υπo1ρειboειg

πoυ τoυζ επθβαλλαν.'oλα αυτα τoυg

oδηγηoαν oτην εξαθλ[ωoη. Η ανθ-

χεια, η Qτιbxεια και τo εξαντλητικ6

ωραριo ηταν oι βαoικ6τερoι λoγoι

πoυ τoυζ oδηγηo'αν για πριbτη Qoρα

_'o''ιivιiηgφ6; διοιxηη; τi; χωφηlr._zη; .γα){εδονiα; mvrαγματΙiρχη; z- .I.1xlι.

τ.ιιzη: τη/εγμφεi .τr.d; τι) ιiτoυφγεiοv τδν
r,ftorεοιχlυr' i,τι zaΦ' ι? τoi, ιi#φερεγ li ,i-
onιouιιi1 

-i':τοδιοizηm: 
Νιrra1l6η_. η 

"φo-τ(}οη μεΛωv τιπυγ τoi i.αΙxαi αrτδdqrου
Ι95 -i'. iργriτα; τrilv lnyoατααkαv tιτι-
λtttl..τ(}oχsiΞ dπεργiα τιiν |μ; fργαiiv,
lητm'vτ,υv αiΕηοιv rο.] fη,εφqu"sioυ τω,
χαι 

,,λ(ιΓrα}σιγ τδv iφγαofuιw ιiψιiν.
}u.Ψ'Ι Ιι"γ ο1'yι6wι)γ μτμιrν Gπvα L/αf1fy,ιrΓιι'',rruιzη ιig1i1, ιLτεoo6;"

Δημooιευματατoυ τiπoυ τηg επoyηg yιατην
απερyiα oτα ερyooταoιατηq Nαoυoαq

επιβαλει oι βιoμηxανoι τηζ π6ληq.

'Eτoι ουνε1ιζαν να εργαζoνται απo

την ανατoλη με1ρι την δυo'η τoυ

ηλloυ εναντι πενιxρoυ μιoθoυ, επτα

ημερεζ την εβδoμαδα. Eπioηg oι βι-

oμηxανoι τηg π6λη9 δεν αρκoυταν

μoνo σε αυτ6, αο'κoυοαν πιθoειg oτo

υπoυργεlo oικoνoμlαg oι γιoρτθg να

μετατεθoυν oτιg Ι(υριακθg. Aυτ6 πρo-

κυπτει απ6 6ψραQo τηg εταιρεlαg

ΕΡΙΑ πρoζ τo υπoυργεlo oικoνoμ[-

1.ΣTερYιoζΑΠooτoλoυα Η l(oμματικη oργαvωoη NαoυoαqτoU l(l(Ε καιτoπαvελληvιο αριoτερo κiνημα(19]8 _'1937)υ oτη oελ.16

2. ΕQημερ|δα α N6α Αληθειαυ Αρ Qυλoυ (2428) 228Ιρiη18l2|-91a
3. o Στεργιoq Αποoτoλoυ oτo βιβλlo ToU (H l(oμματικη oργαvωoη Ναoυoαq τoU l(!(E l<αι τo παvελληvιo αριoτερo κivημα (191B 1937)υ oτη oελLδα-1617

αvαλυει διεξoδικα για ποιoυq λογουq τo εργατυ<δ κivημα oτη Nαoυoα ηταv αvUπαρl<τo.
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συσσωμoυζ σε απεργια.

H απεργ[α κηρυxτηκε oτιg 27Mαioυ

τoυ 1914 oε 6λα τα κλωoτoδQαντoυρ-

γικα εργooταoια τηg π6ληq. Aπηρ-

γησαν oι εργατεg τoυ εριoυργεloυ
(/EριαD, τoυ νηματoυργεioυ Λoψoυ
Toυρπαλη, τoυ νηματoυργεloυ Mπi-
λη -Toiτoη, τoυ νηματoυργεloυ Γκoυ-

τα Ι(αρατζια και τoυ υQαντoυργεioυ

Λαναρα - πε1λιβανoυ. Tην απεργlα

ανηψειλε η τεσσαρακoνταμεληg επι
τρoπη 6λων των εργατιbν με εψραQo

τηg oτoν πρ6εδρo τoυ εργατικoυ τμη-

ματoζ τoυ Λαikoυ Συνδεoμoυ (Aγιoζ

Δημητριog> κ. Xατζημαλoυoη και τoν

εξoυoιoδ6τηoε να διαπραγματευτε[

με τoυζ εργooταoιαρxεg, απ6 κoινoυ

με τoν πρ6εδρo τoυ ΛαΙκoυ Συνδθ-

ο'μoυ. Tα αιτηματα των εργαζoμ6νων

oτιg κλωoτoδQαντoυργiεg τηg Nαoυ-

oαq, δπωg αυτα δημooιευτηκαν oτην

εQημερlδα <NεαAληθειαr, απ6 6πoυ

αντλoυμε και τιζ περιοoδτερεζ πλη-

ρoQoρlεg για την απεργlα, ε[ναι:

7oν Περιoριoμog των ερyαoiμων ωρδν

γενικιbg ειg 10 δiκα ιΙlραg πραγματικηg

ε ρyαo iαg η με ρη o iω g με δ ιακoπην ημιo εi-

αg μεν Δραg πρo μεoημβρiαg, μιαg δε και

η μιo εiαg ιb ρ αg την μεoη μβρ iαν'

2oν Ι(ανoνιoμog των ημερoμιoθiων ωg

εξηg: Κoραoια και παιδια 7 -10 ετtbν ημε-

ρoμioθιoν λεπτΔν 40 _ 60' Aπ6 ηλικiαg

11- 15 ετιΙw ημερoμ. λεπτα 70 - 1.20. Ερ-

γατριαι r1λικΙαg 21και ανω ημερoμioθιoν

2.20 _ 3.00. εργατιΙw ηλ'ικEαg απo 16 ετιbν

και ανω 10o/o ανιbτερoν τoυ τηg αυτηg ηλι_

κiαg εργατριιλν'

3oν H νυyτερινη εργαoiα δεν εiναι υπo-

yρεωτικη, εiναι πρoαιρετικη και yενικιbg

l{qL ωζ πρoζτo πoooν των ωριbν' Aμεiβε-

ται Eε κατα sou" καθ' Δραν επi πλioν τηg

αναλoyoυoηg ειg εκαoτην ιλραν ημερηoiαq

4. αΝεα Αληθειαl αρ. Qυλ. (2'3) 323 29 5 'l91l

Νllo\ΣTA 4ο

ερyαoiαg αμoιβηg. Mεταξυ δε τηζ,ληξεωq

τηg η με ρηo iαg ε ργαo iαg και εναρξεωg τηg

νυyτερινηg πρtπει να μεooλαβη δiωρog

τoυλαμoτoν διακoπη' Παoαι oι διακoπαi

να εiναι yενικαi κατα την αυτη ιbραν δi

oλα τ α ε ρy αζo μεν α π ρ 6 o ωπα'

40ν AL υφαντριαι θα πληρδνωνται δi

ημερoμιoθ ioυ κατα την αναλoyoν κλiμακα

oυyi κατ'απoκoπην'

5oν Φθoραi και ζημιαi ειg εργαλεiα και

ρioταoινταdτην καταβαλλεται επi 10 μεν

η μiρ αq oλoκληρoν τo ημερo μioθ ιoν πi ρ αν

δε τodτoυ τo ημιoυ μiyριg απoθεραπεiαg.

7oν Κατα τιg Κυριακαg και επιoημoυg

εo ρταg τo ε ργo oταo ιoν αρyεi.

80ν H εργαoiα τoν yειμιλνα αρyεται την

7ην πρωινην ιbραν, τo υπ6λoιπoν δε τoυ

iτoυgτην 6ην πρωινην'

9oν Tα η με ρ o μio θ ια θ α κανoνιoθιbo ιν ειg

δρoxμos Eλλr1νικαg και τληριbνoνται ειg

Δ!.,}ll}Ξ| ayΞΞt -

l{ *ll$ΓlιΙ irIpΓ,i
?Ι}Ιr ΞpΓΑfΩI{ TΙΙΣ XΙ"eΟYΣΗΣ

nΩΣ ExοYilΤΑ nΡAΓΜAΤ,&
'o4*Ια ;d rΙε xα9:gδe co*lαtrι-

aιιιι$v tδ*ν ιi &α iLi r{: iειgy'{,ο:
.teo*ao1e Ιr rf <JY}α '.ltrgscΙgl Ιε'
fJι*ι d Φlτ} 13 rιιεxγι}r φcvl&wpον
ζ λC"'i'.frl} ιqιrεε{μ;rο6.

Χ& ι6 9ιlοοo9ιιi; ρdlαια $φε
drogdεοv awo*νras τξα σxig l&ι
δoor;r7&t, ipcs dcιlraiι}ιrιι ιi -.9gl'
ι*8x* rgopφdx ιi d,ιοΙE :{g βξog
.ιρυφeι)δl 11 τdρξε.orl &ιzιtrιoιιαι
:ι- ri i-' |^-Μtddιι Ι{*osο-

εiδη τηg καθημερινηg εν τη εργαoiαyρη-

oεωg δεν καταλoγiζoνται ειg βαρog των

εργαζoμiνων, εκτog των εκ πρoθioεωq η

αoυyyωρρητoυ αμλεiαq εξ αναμiξεωg ειg

μη δ ιατ εταy μ tνην ε ρyαo i αν'

6oν Εαν ερyατηg η εργατρια παθη εν τη

εργαoiα τραυματιoμoν τα iξoδα μεν τηζ

θεραπεiαg βαρdνoυoι τo εργooταoιoν' H
εκλoyη oμωζ τoυ ιατρod εναπoκεLται εLζ

την αρεoκεiαν τoυ παθoντog' ΕLζτην πε-

γn7ιιι!9ωι lgγοτριfr, ξ Ιqγzclν lιΙι-
εao''ι''.Θ' τobi, &sooiιo'|αξ t'ι uι'

3j3 t,l Ι.woo;d,ιιι xel Eι*plιooοι 
'ξζιor};xεgrβtorre δε*g xαpρlar μ2" Qs"

γαolαl ιυψo|*.τιιξ ιlir προoφiqoνοι,
dιli μxg:επαο1oloΣtται, tr.α μ)1 ιο.
glφJgο:τοl ,rr xal l*tr, &; ουμ$ε,lνcι
rt; 8{,r ril logi:,

?ξι *εεs,aι l*τi}: δgi ιriεοy εαr-

ΕMηνικα νoμioματα, oταν γΙνεται yρηoιg

γρooiων ToυρκικιΙlν tκαoτoν θα υπoλoγi-

ζεται πρogλεπτα 20.

7ooν Περiτηg απoδoyηgτων ανωτiρω

α ιτ η μ ατ ων o υντ αy0 η o ε τ α ι π ρ ωτ oκoλλoν

υπoyραφηooμενoν υπo τηg διευθiνoεωg

τoυ εργoστcισloυ και τoυ αwιπρooιbπoυ

των εργατtbν και εργατριιbν, πρoiδρoυ τoυ

ερyατικoυ τμηματog τoυ Λα|κoi Συνδt_

oμoυ Nαoioηg, θiλει πρooυπoγραφη δια

Δημooιεiματατoυ τiπoυ τηg επoyηq πoυ ταyθηκαν κατατηg ερyατικηg απεργΙαg oτη Nαoυoα



την ασφilλεLαν τηζ εκτελiσωζ υπ6 τηζ

α ρμ oδi αζ επ ισiμoυ q ρχiC.

71oν Δioν να κατατεθη υπo τoυ εργo-

oταoιαρxoυ ειg τo γραφεΙoν τoυ Λq''[κod

Συνδloμoυ Nαodoηg κανoνιoμog τoυ ερ -

yooταoioυ, odτινog αντiyραφoν δioν να

εiναι τoιyoκoλλημiνoν ειg εμφανtg τoυ

εργooταoioυ μiρoq πρoq συμμoρφωσιν

των ερyατιbν και ερyoδoτιbιy'.

σαν να ζητηο'oυν την εQαρμoγη τηg

εργατικηg νoμoθεoiαg, δηλαδη την

<αQoμolωoη)), πoυ ηταν τo αiτημα

6λων των εργατικιbν oωματε[ων τηg

Mακεδoν[αg εκεiνηg τηg περι6δoυ.

Tην ααQoμoiωoη, κατ6ρθωoαν να

την πετυ1oυναρκετα oωματεiα.'Eτoι

λoιπ6ν θα μπoρoυoαν να ζητηooυν

την παρεμβαoη η την μεooλαβηο'η

την μεο'oλαβηση των κρατικιbν oργα-

νων ε[ναι 6τι καπoια απ6 τα αιτηματα

τoυg ηταν αντiθετα με την εργατικη

νoμoθεο'iα, π.1. η παιδικη εργαoiα και

τo ωραριo. Στην πριi-lτη περiπτωoη η
εργατικη νoμoθεolα απαγ6ρευε την

παιδικη εργαolα. Αυτo oημαινε 6τι με

την μεo'oλαβηση των κρατικιbν oργα-

νων δεν θα δoυλευαν τα παιδια, πoυ

για τoυζ Nαoυο'αioυg απoτελoυoαν

πηγη ειo'oδηματoζ. H εQαρμoγη τoυ

ωραρ[oυ των δθκα ωρδν oτo oπolo

περιλαμβαν6ταν 6λα τα διαλλε[ματα,

θα ηταν ακραlo για τoυζ εργoδoτεg,

θα θφερνε αρνητικα απoτελ6oματα

oτιg διαπραγματευoειg τoυg και θα

δξυνε ακoμη περιoo6τερo τιζ σχεσειζ

τoυg. Για αυτo ζητoυoαν δ6κα ιbρεg

πραγματικηg εργαolαg xωρ[g τα διαλ-

λεiματα.'oπωζ και για την νυxτερινη

εργαolα δεν ζητηο'αν την καταργηο'η

τηζ- oπωζ πρoεβλεπε η νoμoθεo[α-

α}λα θνα oυμβιβαoμ6 ωζ πρoζ τoν

τρ6πo εQαρμoγη τηc.

o oυμβιβαoμog Qα[νεται καθαρα

τ6oo απ6 τα αιτηματα τoυg 6oo και
oτoν τρ6πo διεκδ[κηο'ηg. H απεργiα

θγινε 1ωρig ο'υλλαλητηρια η ο'υγκε-

ντριboειg και μαλιoτα εξoυoιoδ6-

τησαν τoν πρoεδρo τoυ εργατικoυ

τμηματog τoυΛαTκoυ Συνδθoμoυ να

τα διαπραγματευτεi με τoυζ Nαoυ-

oαioυg βιoμη1ανoυg.

Ακoμα και τo δημoolευμα oτην εQη-

μερlδα <Nθα Αληθεια, εxει συνεκτι-

κo, oυμβιβαoτικo xαρα1τηρα με πoλυ

1αμηλoυg τ6νoυ9,1ωρig θπαροη πoυ

αντανακλα τιg πεπoιθηoειζ των ερ-

γατδν. ΓραQει η Nεα Aληθεια: ιτΔεu

yνωρiζoυμε ακoμη τL εoκiφθηoαν oι βι-
oμηyανoι Εργooταoiων Nαodooηg δια τα

αLτηματα των εργατιlx. Εμελετηoαμεν

g *pΓ*Τ}XΗ
*nrFΓΙi }l Ιx{ΙΥΣΗ

t*liX}i1i {KrΙ p1} &{*t*,;, 
*}X 

μαx*'
ι,ιηtir,ι, iργττιz.i α,;::ρ rι* Ν ι*οirηc ;

ν'ηιυ7-0η χ0jq. (}ι iρ'γαπα,ι σUγ)ιεΥΞpι.
Γjεv:ε; δπi6*λον τi αiτημα.τοi Tf-ι}'.
ll1* r , _ η. t ,rn ξγεΡΤsια, ai,}Y }:t"f','i'} η exsgγ**,
nrr1Ο'
t.'r,^1ει εγτ?i τηq σηfr.ffi'r'v

Παρατηρoυμε 6τι απ6 πλευραg τα-

κτικηg oι κλωοτoδQαντoυργol δεν

επιδ[ωκαν την ρηξη με τoυζ εργoδ6-

τεζ τoυζ, α7λα θνα o'υμβιβαoμ6μετα-

ξυ των δυo πλευριbν. Θα λθγαμε oτι

επεδiωκαν την υπoγραQη μlαg τoπr
κη g oυλλoγικηg ο'υμβαο'η g. Ι(αταλη-

γoυμε oε αυτ6 τo oυμπθραο'μα γιατ[

ευκoλα, ανδδυνα και 1ωρig απεργ[α

oι κλωoτoδφαντoυργol θα μπoρoυ-

των κυβερνητικιi-lν αρxιbν για την

εQαρμoγη τηg εργατικηg νoμoθεof-

αg. Mε αυτ6 τo πνευμα αναQθρεται

και η εQημερ[δα uNθα Αληθεια> oε

αρθρo τηg για την απεργiα τηg Nαoυ-

oαc,' κΔεν εiναι φρoνιμoν oL ερyooταoιrρ-

yαι να διbooυν αιτiαν ειg την κυβiρνηoιν

να αναμιyθη ειg την υπ6θεoiν των5o.

o λ6γo9 για τoν oπoio δεν ζητoυο'αν

Δημooιεiματατoυ τυπoυ τηq επoyηg πoυ ταyθηκαν κατατηg εργατικηg απερyiαq oτη Nαoυoα

5. κNεα Αληθειαυ αρ. $υλ. (2524) 324) 30l511914
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καλιλg αυτα και δεν ευρioκoμεν' To ημε-

ρoμioθιoν αρyiζει απ6 40 λεπτq και μoλιq

φθανειταg δρ' 3. Δεν πιoτεioμεννα ευρεθη

τιg με oκoπoν και επψιρηματανα απoδεiξη

παρoλoγιoμ6ν ειg αυτ6 τo oημεioν' Ι(αι ειg

τα επλoιπα oημεiα ευκoλωq θα εiναι δυνα_

τoν να επiλθη συνεννoησLζ αν oι ενδιαφε-

ρoμενol βιoμηyανoι θ!λoυν πραγματικιbg

τo καλoν τoυ λαoυ και τo δiκαιoν.'oλα τα

διαδιδoμεναυπ' αυτιbν 6τι αυτoi δεν εiναι

καθλoυ τλoυτoκραται, α)λα λαkoi και

μαλιoτα λαiκ6τατoι, αναγκη τιΙlρ α ν' απo _

δειβιboιν εμπρακτωg' Δal εiναι φρ6νιμoν

oι ερyomαoιαρyαι να διbooυν αιτiαν εLζ την

κυβiρνηoιν να αναμιyθη ειgτην υπoθεoiν

των' Aναγκη λαβωoιν την πρωτoβoυλiαν

και να λθωoιν ειg απ' ευθεiαζ συννενo-

ησεLζ με τoυg ερyαταg. Toτε θα καταφανη

τo πρog αυτodq ενδιαφiρoντων εργoδoτdx,

λιαν πραyματικιbg υπαρyη τoιoiτoν. Δεν

θtλoμεν να τoνioωμεν oημερoν oτι oυμ-

φtρoν των βιoμηyανων Nαoδooηg εiναι να

iλθoυoιν ταμaτα ειg oυwενoηoειg με τo λα-

[κ6ν Σiνδεoμoν Nαoυooηg και ειo!λθωoι

τα πραγματα ειg κανoνικην τρoμαν των.

Θ!λoμεν να πιoτεdωμεν oτι ωg ευφυεig

ανθρωπoι θα εwoηooυν oτι αι υπooyioειg

δεν θα διαoπασoυν τoυζ ηνωμiνoυq ερyα_

ταζ των' H απoφαoιgτηg απερyiαg δεν εiναι

oημερινη, εiναι παλαια, αλλ' ανεβαMετo

απ6 εβδoμαδα ειg εβδoμαδα iωg oτoυ και

o τλευταiog ερyαηζ iδωκε πioτιν και

ανεγνtbριoε την αMηλεγυην των συνα_

δiλφων. Γνωρiζoμεν 6τι η απ6φαoι9 των

ερyατιbν εiναι αμετmλητogκαι θα διαρκt-

ση περLσσoτερoν απo την τυχoν αwicταoιν

των βιoμηyανων, πιoτεioμεν 6μω9 oτι αντi-

oταoιg δεν θα υπαρyει και 6τι oι βιoμηyανoι

ωριoμiνωg θα φανoiν διnhακτικob,6.

Δεν γνωρlζoυμε, αν η απεργiα αυτη

ηταν oργανωμενη και σε πoιo βαθμo
απ6 τo εργατικo τμημα τoυ Λα[κoυ

6. αΝεα Αληθειαυ αρ. Qυλ. (2524) 324) 30l511914

7. αΣημα|αυ αρ Qυλ. ΕToζ Α. 1l5 29l511914
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Συνδεoμoυ, oπωg αναQθρει η εQη-

μερlδα <Σημαiα>7 oτι oυμQωνα με τo

τηλεγραφημα τoυ διoικητη τηg xω-

ρoQυλακηg Mακεδoνlαg τoυμαδακη

στo υπoυργεio εξωτερικιbν oι εργα-

τεζ των κλωο'τoδQαντoυργε[ων τηg

Nαoυoαg με παρ6τρυνση τoυ Λαικoυ

υπoκινηo εωgτηg απεργiαg, διoτι κατα τoυg

νoμoυ g, τoυg oπoioυ g εφ αρμoζε ι η Λληνικη

Πoλιτε Ια, ανθ ρωπog αυτog yωρ ig ερyαo iαν,

μη ων δε ερyατηg, παρiπειoε τoυg μαMoν

αφλεoτiρoυg των εργατιbν, επιδεικνiων,

ωg κατηγiλθη ειg ταq αρyαg, τηλεyραφημα

Δημooιευματατoυ τiπoυ
τηg επoyηq πoυ τiyθηκαν
υπiρ των απερyιακιlw κι-
νητ oπo ιη o ε ων των ε ρy ατιbν

τηq Nαoυoαg

τoυ Βαo ιλiωg φiρoν την λiξιν κευyαρ ιoτrλυ

(ειg απαντηow φαiνεται oυγyαρητηρiων,

τα oπoiα απηdθηνε τη A.M' επi τη oνoμα_

oτικη Toυ εoρτη) εμπιoτευτικιλg δελtγων

ειg αυτodg oτι ixει την oυγκαταθεoιν και

την εντoληντηgA' M. διατην απεργiαr.

Mα}λoν o <<Bιoμηxανικ6g, υπερβα-

λει, εξαλλoυ ε[ναι δεδoμενo oε oλεg

τιg απεργlεg υπαρ1ει 6λo και καπoιog

υπoκινητηg πoυ δεν θxει oxθoη με
τoυg εργατεg, για ιδιoτελεig λoγoυg,

καλυπτoνταg με αυτ6ν τoν τρ6πo

τoυg λ6γoυg πoυ τoυζ ιbθηoαν oτην

απεργiα.

Επειδη δεν υπηρxε oωματεio τoυ

Συνδεoμoυ απε[ληο'αν με απεργ[α.

Σε μiα επιoτoλη πoυ δημooιευεται

oτην εQημερlδα <Mακεδoνlα, την

oπoiα υπoγραφει καπoιog με τo 6νo-

μα <βιoμηxανικ6gυ QωτoγραQiζει τoν

Xατζημαλoυση ωζ υπoκινητη τηg

απεργ[αg κ..'μα ψωoτoτατog τiπog τηg

Nαodoηg, μη iyων αλλη ερyαoiαν, α}λακα-

ταyινoμενog ε ιg τo να δη μιoυργη ζητηματα

ερyατικα διανακαμνει θoρυβo εLζταζ εφη-

μερiδαg ωg πρoεδρog (l) τodτoυ η εκεiνoυ

τoυ ανiπαρκτoυ εργατικod τμηματog δια

να θαυμαζη odτω και o κ6oμo9 τα μεγαλα

κατoρθιbματατoυ. Ιζαι η μει δικαιooiνη

επληφθη ανακρio εων δια τo ζητημα τηg
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oπoιoυ η διoiκηoη θα κoινoπoιoυoε

και θα διαπραγματευ6ταν τα αιτημα-

τα τoυζ με τoυζ βιoμη1ανoυg, γ1 αυτ6

oυoτηθηκε μlα aομεληq επιτρoπη

απ6 6λoυ9 τoυg εργατεζ των εργo-

αταo[ωγ η oπoiα ανθλαβε να εξoυoι-

αιτηματων oτo εργατικδ τμημα τoυ

Λα'[κoυ Συνδ6oμoυ και η ο'υμμετo1η

oτιq διαπραγματευο'ειg.

ενιb 6λα θδειxναν να ε[ναι ηρ.μo
xωρig ακρoτητεg ιboτε η απεργiα να

μην παρει διαοταοειg και να λυΘoυν

ε[xε επιoκεQθε[ τρειg-τεooεριg Qoρθg
τα εργooταoια τηg Nαoυoαg.

Oι αντικρoυ6μενε9 επιoτoλεg πoυ

δημooιευτηκαν στoν τυπo, μαg δi-

νoυν πoλλα ο'τoι1ε[α για την απερ-

γiα, αλλα και για την καταο'ταoη των

εργατιbν ο'τα εργoο'ταoια. o <Λαik6g>

μιλαει για εκμεταλλευoη' y Lα Κ...τρυ -

φερα παιδακια και κoραoiδαg 7-8 ετιbν

υπoyρεodντεg ταiτα να εργαζoνται απo

πρωiαg μεyρι εoπiραg αwi 1s_20 λεπτιbν

την ημiραν''''Εν ι}l, 6πω9 ειg αiλα κρα-

τη, oυτω ευτυyιbg και εν Παλαια Ελλαδι,

υπαρxoυo ι αυoτη ρoi ν6 μoι πρooταo iαg των

ανηλiκων, παρ'ημiν ταυτα αφηνoνται ειg

τoυg 6νυyαg τoυ ακoρtoτoυ κεφαλαioυ'.'y.B

Σε απαντηoη o (Bιoμηχανικ69, υπo-

oτηρlζει 6τι δεν εργαζoνται παιδια

oτα εργooτασια τηζ Nαoυoαgκαι-

6τι εlναι θνα ιpεμα τoυ αΛα[κoυυ.

Tι υπooτηρlζει o uBιoμη1ανικogr:

ιιΛoιπ6ν πρiπει να wωρiζη παg τιg oτι oι

εργo mαo ιαρyαι Nαoυooηg παρ ακαλoi o ι
την κυβiρνηoιν να εφαρμooθo6ν ταxiωg

και αυmηριbg oι ερyατικoiνoμoιτ6ooν περi

ερyαoiμων ωρων, oooν περi nr1λικιoτη-

τog, iνα απoφευγωoυ ταg ενoyληoειg των

oυγενιbν μqλυτiρων εργατριιλν η ερyα-

τιbν εκλιπαρodντων τoυg διευθυνoνταg

iνα μικρ6τερ α καπωg κo ραo ια oυμαζoυo ι

ειg τα ερyomασLα και διαμiνoυoι εLζ τoυζ

περιβoλoυg 6πoυ καμμiαν μεν ερyαoiαν κυ -

ριoλεκτικιbg δεν πρooφiρoυoι, αΤλα μικρo_

απαoyoλodιπαι, iνα μη περιφiρωνται εδιb

και εκεi, ωg oυμβαiνει ει q oλα τα yωρι α'''r9.

o <Bιoμη1ανικog, μαλλoν πρooπαθε[

να δικαιoλoγηoει την υπαρξη μικριilν
παιδιιi-lν oτα εργooταoια 6πoυ η νo-

μoθεolα απαγoρευει αυοτηρα την

εργαo[α τoυg. To αiτημα τoν εργα-

τιbν για αυξηoη τoυ ημερoμισΘioυ oε

Δημooιεdματατoυ τdπoυ

τηg επoyηq πoυ ταyθηκαν

υπ!ρ των απερyιακιbν κι-
νητoπo ιη o ε ων των ε ργ ατων

τηq Nαoυoαg

oδoτηoει εψραφωg τoν πρ6εδρo τoυ

εργατικoυ τμηματog Ι(ωνoταντ[νo

Χατζημαλoυoη να διαπραγματευτε[

τα αιτηματα τoυg. ΠρoQανιbg αυτη

η επιτρoπη θα oυντδνιζε και την

απεργ[α αν και πρoκαλεl εντilπωoη

τo μεγεθog τηζ επιτρoπηq. ΠρoQα-

νιbg θειi-lρηo'αν 6τι μlα πoλυμεληg

επιτρoπη Θα εκQραζει καλυτερα

την γενικη θεληoη των εργατιi-lν και

παραλληλα θα υπηρ1ε καλυιpη των

πρωτεργατιbη εξαιτ[αg τoυ Q6βoυ
τηg απ6λυoη9. Eυθilνη αυτηg τηg

επιτρoπηg ηταν η παραδooη των

8. κNεαΑληθειαυ αρ. Qυλ. (2526)32631l511914

9. αMαιεδοv|ο, αρ φiλ. B93'EToζ l

10. Στo iδιο

ΔΔ'I'Eι ΔIEΔtΔ

fl AlEPΓtι

τα πρoβληματα μεoα oτην τoπικη κor
νωνfα μiα επιoτoλη oτην εQημερLδα

αNθα Αληθεια, την oπolα υπεγραQε o

αΛαiκ6gυ ηρθε να ταραξει τα νερα. To

περιε16μενo τηg επιoτoληg εtxε θντo-

νo ταξικ6 και πoλιτικ6 oτ6xo, και θδει

xνε 6τι πρoερ16ταν απo τoυg o'ooιαλι-

oτικoυg κυκλoυg. Στην επιoτoλη τoυ

<Λαiκoυυ απαντηoε μθoωτηg εφημε-

ρ[δαg<Mακεδoνlα, o αBιoμηxανικ69>,

6πoυ Qαlνεται καθαρα oτι εlναι μ[α

απαντηoη των Nαoυo'αiων βιoμη1α-

νων. o (Bιoμηχανικ69υ αναQ6ρει 6τι

o <Λα[κ6g> δεν ηταν Nαoυoαiog, αλλα

TΙ}x grrer,}s xi&Υ}NN

'fl ιiπεργ{a Ι{αο*rηξ xrι τ& δη-

μοσιευθiγτc'εlE 
τi 
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παιδια απo 7-1o ετιbν Qανεριbνει 6τι

πραγματι εργαζoνταν παιδια, αλλιιi_lg

δεν θα εμπαινε 6να τιiτοιo αiτημα.

Αλλα ακ6μα περιoo6τερo καταλαβαi-

νoυμε 6τι oι βιoμη1ανoι τηg Nαoυoαg

εξακoλoυθoυν να εQαρμoζoυν τoυg

δικoυg τoυg ν6μoυ9 και αρ1εg και 61ι

την εργατικη νoμoθεo[α.

Aπ6 την κλ[μακα των ημερoμιoθlων
παρατηρoυμε 6τι oτιg παιδκεg ηλι-
κlεg oι εργαζ6μενoι ζητoυν αυξηoη

1oO% των ημερoμιoθ[ων κατι αναλo-

γo μαλλoν θα πρθπει να ε[ναι και oτιg

ηλικlεg των 11- 15 xρ6νων.'Ooo για τιg

εργατριεg ανω τoν 21 χρoνων πoυ ζη-

τoυν ημερoμ[o'θιo 2.2Ο-3.Oο δρ1. δεν

γνωρ[ζoυμε πoιo ηταν ημερoμloθιo
τoυg.'oπωg δεν γνωρiζoυμε τo ημε-

ρoμ[ο'θιo των εργατιbν πoυ ζητoυo'αν

αυξηoη 1O%. Tα ημερoμiοθια πρθπει

να ηταν πoλυ 1αμηλα και αυτ6 τo oυ-

μπ6ραoμα βγα[νει απ6 τα γραφ6με-
να τoυ <Bιoμη1ανικoυr, δηλαδη των

βιoμηxανων τηg Nαoυoαg, o oπolog

απoQευγει εoκεμμθνα να τα oνoμαoει

6πω9 παρατηρεl o <Λα[κ69r, αλλα τα

oυνδθει με την παραγωγη και oτι πλη-

ριbνoνται ωg ανειδiκευτoι εργατεg.

o <Bιoμη1ανικ69> αναQθρει oxετικα

με τα ημερoμιoΘια; <Επioηg εν Mακε_

δoνiα τα ημερoμioθια, αναλoγωg τηζ πα_

ραγωγηgεiναι τα ανιbτερα, διoτι ακoμηδεν

εyενoντo oυmηματικoi και ε ιδικoi ε ργατεg,

odτε εξoικειιλθηoαν να εργαζoνται κατ' απo'

κoπην, ωg ειqτατλεioτα ευρωπαIκα ερyo_

mαoια ιboτε να oυ μβαδiζε ι η αμo ιβη με την

παραyωyη'.' Zητodν αdξηoη ημε ρo μιoθ iων

ωg και αwioτoιyoν αiξηoιν παραyωyηζ.

Δεν ζητodν δε και την πνευματικην ανα-

1'l. αΕQημερiqυ αρ. Qυλ. 906 Περiοδοq Γ.29l511914
12. <Αoτραπηυ αρ. Qυλ.4B3B'ΕTοζ 14oν 28l511914

13. αΑoτραπηυ αρ. Qυλ.4839'ΕΤoζ 14oν 28l511914

14. tMακεδov|αυ αρ. QΟλ. B93'ΕΤoζ Γ 3l611914

15. αMακεδoviαυ αρ. Qυλ. B9O'Ετoζ Γ 31l511914
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πτυξιν τoυ ερyατoυ καL την πρog φλεργiαν
ταoιν αυτoi..'.>7ο.

Tην κατ'απoκoπηεργαoiα oι βιoμη-

χανoι την εQαρμoζαν oε oριoμθνα

τμηματα και ιδια[τερα oτo υQαντη-

ριo, 6πoυ oι υQαντριεg δoυλευαν κατ'

απoκoπη.'Hταν ενα επiπoνo oυoτη-

μα εργαoiαg καθιbg εργαζ6ταν παρα

πoλλθg δρεg πρoκριμθνoυνα καλυ_

ιpoυν τo ημερoμlοΘιo. Γι'αυτ6 και oτα

αιτηματα τoυζ oι εργατεg ζητoυν oι

υQαντριεg να πληριilνoνται με ημε-

ρoμ[ο'θιo και 61ι κατ'απoκoπη.

Eντυπωoη πρoκαλε[, τo γεγoν69 6τι

αν και εixαν περαoει δυo 1ρ6νια απ6

την απελευθερωoη τηg π6λη9 απo

τoυg τoυρκoυg, oυνε1ιζ6ταν ακδμη η

κυκλoQoρlα τoυ τoυρκικoυ νoμioμα-

τoζ στιζ διαφoρεg oυναλλαγεg τoυg.

oι βιoμη1ανoι εξακoλoυθoυoαν να

πληριilνoυν τoυg εργατεg με γρ6οια.
To αlτημα τoυζ να υπoλoγlζεται τo

γρ6oι oε z0 λεπτα δε[1νει 6τι μαλλoν
πρθπει να ηταν υπoτιμημθνo 6ναντι

τηq δραxμηq και την διαQoρα να την

καρπιi.lνoνταν oι βιoμηxανoι. Eκτ6g

αυτoυ με τα γρ6oια μειιbνoνταν και

η αγoραστικη δυναμη των εργατιbν.

Δεν γνωρ[ζoυμε την εκβαoη αυτηg

τηg απεργfαg, τoν βαΘμo επιτυ1lαg

τηgoυτε και την διαρκεια τηg. Δεν

γνωρlζoυμε ακ6μη και αν ικανoπoι-

ηθηκαν τα αιτηματα των απεργιbν.

Eκεlνo πoυ γνωρ[ζoυμε εiναι 6τι

ανεβληΘη αρκετεg Φoρεc μd1ρι να

πειο'θεiκαι o τελευταiog εργατηg για
την αναγκαι6τητα τηg. Αυτ6 oημα[-

νει 6τι oργανιbθηκε πoλυ καλα για να

εξαo'Qαλιoτεi η επιτυx[α τηg. Tα δε

δημooιευματα των εQημερlδων τηg

επoxηg ε[ναι αντιQατικα. H (ΕΦη_

μερigυ αναQdρει 6τι <H αoτυνoμικη

υπoδ ιευθυνo ιg Nαoδoηg τηλεγραφεi πρog

τo υπoυρyεioν των Εξωτερικιbν oτι yθεg

απηργηoαν περiτoυg 100 ερyαται, εκτων

oπoiων oι τλεioτoι επανiλαβoνταg ερyαoi-

αζτων ειζτα ερyooταoια ειg α εξακoλoυθodν

να πρootρyωνται και q.Moι. Υπαρxει λπiq

oτι εντogτηg oημερoν θα επαναλαβoυνταg

ε ργαo iαg των και o ι λo ιπo iyττ .

H εQημερiδα κΑoτραπη> oτo Qυλλo
τηζ στιζ 291511914 γραφει 6τι κΙζα_

τoπιν ενεργειιbν λα[κoi τιν69 κiντρoυ εν

Nαoioη εκη ρυyθη πανε ρyατικη απεργ iα

εκεi, ματαιωθεioα αμtoωg τη ππρεμβαoει

των αργbν, πρoληφθειoιλν odτω μεyαλων

ζημιιλν>12' Στo δε επ6μενo Qυλo τηg

γραφει 6τι κΙΙ ματαιωθεioα εργατιιtη

απεργ iα Nαodoηq εκη ρiyθη yθ εg. oι ερyα-

τα ι συy 1{ ε 1,π 
ρ ω θ iιπ ε q υ π i β αλoν τα α ιτη μ α-

τατων. Tη ενερyεiατων αρχιbν, η απερyiα

ληyε ι εντo g oη με ρ oν υ73 .

H δε εQημερiδα αΣημαlα,> αναQερει

6τι κΚατ6πιντων συντoνων μετρων ατινα

iλαβεν η αmυνoμικη αρyη, απεooβηθη

(r1 απερyiα)l. o (Bιoμηχανικ69, oτην

επιoτoλη τoυ στην εQημερlδα <Mα-

κεδoν[αυ1a κανει λ6γo 6τι απεργηoαν

μoνo 40 εργατεg απ6 τoυg BoO.

H απεργiα πρεπει να δ(ρκηoε περισ-

σoτερεζ απo τρειζ μ6ρεg, γιατ[, oυμ-

Qωνα με δημooiευμα τηg Mακεδoνiαg,

στιζ 3ο Mα[oυ επιoκθφτηκε την Nαoυ-

οα o διευθυντηg τoυ Ι(τηματκoυ τμη-

ματoζ κ. Bαμβdτoog o...πρog δ ιευθhηo ιν

των ανωμαλιιbν, αiτινεg ανεφiηoαν oooν

αφ o ρ α την καν oν ικην κα ι ελk ιπη k ιτoυ ρy i α

των ερyooταoi@v...υ 15. N
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ΣυμQιυνα με ιατρικεg μελ6τε9, δ[αιτα πλoυο'ια o'ε Qρoυτα και λαxανικιi εμπoδiζει την ανιi-

πτυξη xρ6νιαrν αο'Θενειιbνr 6πιο9 η ο'τεQανιαiα ν6ο'o9, o καρκiνοg, o διαβη.ηq, η υπ6ρταο'η

κ.ιi. (πalvorsen et al., 2oo2).

Γραψoυν oι

A, ΙΙετρiδηg,

Ιw. Ι{oυκoυ ρ iκoυ - Π ετ ρ iδ oυ

(Ε ρy' Β ιλoy iαg oπω ρ /κΔν
Γεωπoν ικηg Σxoληζ A' Π.Θ.)

Δ' Στυλιανiδηg

(Επiτ ι μo g Δ /ντη ζ Ι'Φ' Δ')

Θ. Σωτηρoπoυλog

(ΕΛΓo ΔHΙν{HTPA,

Ιν o τ ιτoυτ o ΦυΤλo β oλων Δ tν δ ρ ων)

Mελετεg εxουv δεLξει οτι η παρoυoLα ελευ_

θθρωv ριζιi-lv oτov αvθριbπιvo oργαvιoμδ

πρoκαλεl oξειδωτικη l<αταπ6vηoη oε μα-

κρoμoρια 6πωq τα λιπLδια, τιq πρωτεlvεg

l<αι τα voυκλε[κα οξεα. Eπoμθvωg, εκεlvεg

oι αvτιoξειδωτιr<θg εvδoειq oι oπο|εg εLvαι

tl(αVεζ Vα εξουδετεριbooUV TLζ ελευΘερεq

ρiζεq μπoρουv vα πα|ξoυv oημαvτιl<6 ρoλο

oτηv παρεμπ6διoη διαQoρωv παΘηoεωv

(Carcia-Αlonso et al., 2004). Τα Qρoυτα
περιθxουv διαQoρεg αvτιοξειδωτιl<εq εvδ-

oειq 6πωq βιταμ|vεg C l<αι Ε, l<αρoτεvοειδη,

Qαιvολιι<εq εvωoειg, οι oπoiεq πρoσΤα-

τευoυv τα κυτταρα απδ oξειδωτιl,η ζημLo

(Stangeland et al., 2009).

Σκoπoq τηq εργαolαq ηταv η μελθτη τηq

αvτιoξειδωτιι<ηq ιl<αv6τηταq καρπδv

διαQορωv πoιl<ιλιιbv oπωρoQορωv ει-
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δι.bv που καλλιεργoυvταt σΤηV Ελλαδα.

oι καρποi πρoηλΘαv απo oπωριbvεq
τωv voμιiv ΗμαΘ|αg, Πιερ[αq, Πελλαq
t<αι XαvLωv.

H αvτιοξειδωτιl<η ιl<αv6τητα υπoλoγl-
σTηl(ε ωζ μdooq oρoq τωv πoικιλιιbv
τωv διαQ6ρωv ειδι.bv. Σημαvτικεq δι
αQoρεq παρατηρηθηκαv μεταξυ τωv
ειδιbv πoυ μελετηθηκαv με τα l<ραvα

vα θxoυv τηv υQηλoτερη αvτιοξειδω-
τιl<η ιl<αv6τητα 83,15 μmοl/g vωπo0

βαρoυq (v.β.) ακoλουθoυμεvα απ6 τα
τζ[τζιQα (69,5 μmol/g v.β.). Tηv μtKρo-
τερη αvτιoξειδωτιl<η ιl<αvδτητα εlxαv
τα αβoκαvτo (1,7 μmdlgv.β.). ΔιαQο-

ρεq μεταξυ τωv ειδι.bv βρεθηκαv l<αι

απo αλλoυg ερεUVητεζ (Wang et a|.,

1996). Η καταταξη παρoυoιαζει oμoι-
oTηTεζ αλλα και διαQoρεq με αvτl_

σTotΧεζ αλλωv ερευvητδv (PeΙlegrini

et aI., 2003). oι διαQoρdq oQεlλovται
σTη Xρησιμoπoιoυμεvη μdΘoδo, oτιq
διαQορετιl<εg πoικιλLεg, oτιg καλλιερ-

YηTtΙ(εζ QρovτLδεg, oτηv περιοxη καλ-

λιεργειαg l(αL σTo xροvo oυγl<oμιδηq
(Cuo et al., 2003).

ΔιαQορθg παρατηρηΘηKαV l(αι μεTα-

ξυ τωv πoικιλιιbv του lδιoυ εLδoυq, με
τιq μεγαλυτερεq vα oημειιbVoVTαι σTα

μηλα (3,6-29,5 μmol/g v.β.), oτα oτα-

Qυλια (9,O-43,1 μmol/g v.β.), oτα ρoδα-
κιvα (ζ0-20,5 μmoΙ/g v.β.), oτα l<ραvα

(54,8-"|00,8 μmοl/g v.β.), oτα κεραoια
(17,5- 41,0 μmo|/g v.β.) και oτα αxλαδια
(11,0 _29,6 μmol/g v. β.).'ooοv αQορα τα
υπ6λοιπα ε[δη, oτoυq λωτο0q r<υμαL_

VoVTαV απδ ]1,4-18,], oτα δαμαol<ηvα

απο 10,5-20,5, oτα ρδδια απδ ]O,O-]5,5,

oτο βoτρυol<αρπo απ6 9,0-12,1, σTα l(U-

δδvια απ6 7'6-10,o Ι(αt σΤα αβoκαvτo
απ6 lxvη_ 4,9 ψmoΙlgν'β.

Απo τιg ποιl<ιλlεq ροδαr<ιvιαq πoυ εξε-
ταoτηl<αη η πoιl<ιλ[α Rubjdοux παρoU-

oLαoε τηv υι} ηλ6τερη αvτιoξειδωτιl<η

ιl<αvoτητα, ακoλouθoυμεvη απ6 τιg
ποιt<ιλ|εq Hale, Maria Bianca, Cardinal,

Spring Belle, Αndrοss l<αι Εverts. Xαμη-
λoτερεq τιμεg βρεθηκαv oτιq πoικιλ[εg

Rοyal Clory και Spring Lady.

H πoικιλiα μηλιαq Calaxy Cala παρoυ-
o|αoε τηv υQηλoτερη αvτιoξειδωτι-
κη ιr<αv6τητα, ακoλouθoυμεvη απo
τιq πoικιλlεg Red Chieξ Φιρ[κι, Cala
Shniga, JonagοΙd, Fuji kiku B, Cranny
Smith, Colden Smoothee t<αι Mutsu.

oι πoιl<ιλ[εq κεραoιαq Τραγαvα Εδεo-
oηq και Sweeι HeaΓt εLxαv μεγαλυτερη
αvτιoξειδωτικη ικα_vοτητα σε σUYl(ρt-

ση με Tιζ πoιl<ιλiεq Ferrοvia l<αι Van.

H πoικιλ|α αxλαδιαq Verdi παρoυoi.αοε
τηv υQηλοτερη αvτιοξειδωτιl<η ικαvο-
τητα, αl<oλoυΘουμεvη απ6 τιq πoιl<ιλi-

εg Conference, Αbate Fetel, Comice,
Toαl<ιbvιt<o l<αι |(αλλιοπη.

Η ποικιλiα oταQυλιoυ Cabernet Sau-

vignon παρoυolαoε τηv υQηλ6τερη
αvτιoξειδωτιl<η ιt<αv6τητα, αKoλoU-
θoυμεvη απ6 τιg πoικιλ|εg Ξυvoμαυρo
Nαουoαg l<αι Mοoxατo Αμβουργoυ. oι
ποιr<ιλ[εg ΣoυλταvLvα, Αoπρo Mooxα-
τo t<αι Cardjnal εLxαv μικρ6τερη αvτι_

oξειδωτιl<η ιt<αv6τητα oε οyεoη με τιq

προαvαQερθεLoεq ποικιλiεq.

oι πoικιλiεq λωτου Rοjo Brillante και

Jiro εlxαv μεγαλ0τερη αvτιoξειδωτι-
l<η ικαvοτητα απo τηv ποιl<ιλLα Ηana

Fuyu. H πoικιλlα ακτιvιδιαq Τoεxελ|δηq

ε[xε μεγαλυτερη αvτιoξειδωτικη ιl<α-

v6τητα οε oυγκριoη με ΤηV πoικιλ[α
Hayward, εvδ η πoιl<ιλiα βεριl<or<ιαq
Mπεμπil<oυ μεγαλυτερη σε σΧεση με
τηv T[ρυvΘog. Η πoιl<ιλLα δαμαol<ηvιαq

Blacl< Αm ber εlxε μεγαλυτερη αvτιοξει
δωτιl<η ιl<αv6τητα oε oυγl<ριoη με τιq

πoιr<ιλlεq Beauty l<αι Santa Rοsa.

ΠoλλoL ερεUVητεζ Θεωρoυv 6τι καρ-
πo[ με l<6l<κιvo Χρωμα εxουv υQηλο_
τερα επlπεδα αvτιoξειδωτιl<η g ιl<αv6-

TηTαζ. Στηv παρoυoα εργαo[α, 6πωg
l<αι oε αλλεq (Usenil< et al., 2OO8), πα-

ρατηρηθηκαv εξαιρεoειg τoυ παραπα_

vω καvδvα. Παραδεlγματοq xαρη τα
λευκ6oαρl<α ρoδαl<ιvα αMaria Biancaυ

εlxαv μεγαλυτερη αvτιοξειδωτιl<η ιl<α-

v6τητα απδ εκεivα τηg αRοyal Clοryυ
ΠoU ειVαt t<ιτριv6oαρl<α.

Συμπεραοματιl<α, η αvτιoξειδωτι-
κη ιr<αv6τητα διαQερει τooo μεταξυ
τωv διαQ6ρωv ειδι-bv, δoo και μεταξυ
τωv πoιl<ιλιιilv τoυ [διoυ εlδoυg. Τα

l<ραvα παρoυo|αoαv τηv υQηλoτερη
αvτιoξειδωτιl<η ιl<αvoτητα απ6 τoυq
r<αρπουq πoυ μελετηθηl<αv. Γεvιl<α, oι
l<6κκιvoι l<αρπo[ εxoυv υQηλoTερεζ
τιμεq, υπαρxoυv 6μωq r<αι εξαιρioειq.
H αvαδειξη τηg Θρεπτιr<ηq αξiαq
τωv oπωρoQ6ρωv που καλλιεργου-
VTαt στη xδρα μαq εivαι oημαvτικηq
oημαolαq γtα TηV επιλoγη τoυq απo
ToUζ l(αTαVαλωτdq αλλα Kαι για TηV

αvαδειξη ToUζ l(αι Yια ΤηV πρoδθη-
oη τoυq oτιq αγορ6q ToU εσωTερt-
κου αλλα l(αt ToU εξωτεριl<oυ 6που o

αvταγωvιoμ6q εlvαι ivτovog. N
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