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τεjxη τoυ iοuι.ioυ, noυ εi1αν δυo φoρic τηv Noουοαiiκη
φoρεoιd καl δλειπαv τα εnlγpδμματα τηc HμoθΙοc. 'Hτοv
αφδλμo τou βiβλroδδτη.'ooοl φ!λer πηραv τiτoιo τεi1oc, ol Tηe NδoUσαe
vα περδοoυv αnδ τηv κ,, Boyγε.λiτoα Δελη1ρ{oτoυ δiπλα
oτo Tα1υδρoμεio, ΠαvαγoG,λη 14, vα πδρoυv περιoδικδ
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ματo, noρo5rιδ?oυ,με δoυλεlδ viωv πotητιilv .αnδ τη Nδ"
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κcλiτερc, πδvτο μg τηv αγdπη καl τη σUμ,πορdοτα1oi1 ooc-

Διακivrpη περιoδιiκδy

Eμ6&qματα,- oυιt8ρo,μδg

Λoγιoτικδ ΓραφεΙo

Bαγγελihoαq Δεληxρ,flατoυ

Παvαγoδλη l4. Tηλ. 25.273

(δ}πλα οτo ταyυδρoμεΙo)

Eτηoια αυvδρoμη lδιωτδv 1.500
Δημoι -Κoινδτητεq -Συv)oμoι 3.ο00
EξωτερικoJ δoλλdρια 3ο

οελ.

r00
r03

r06

107

112

117
r19
123

127

99



ΓNIιΡΙfrf,tΑ ptl TΙΣ AΡXAEOTIΙTEΣ TIIΣΝA0rΣΑΣ
τoυ

Eμμαιroυιliλ Blαλoαiμ iδn

A', MιEΡlοΣ

Eiν,αι ,ιrπoxρ,dωoη dλων ,μαζ στιi

ημ6ιρε6 πo{υ πlεiρyd,με νω α;ξιaλo^γt1-

σOUlβε xαι νω αξιaτa'υt1σoυι],ε τηy

xληρoνoμι& μαe. H Oρθοδoξiα, o

).α:tx6q πoλιτι'oμ6E, τo Bυζdl;τιo, η
σ!ρΥα,.oaητΦ,εiγωι oτoιχε i.α τηQ ταυ-

τδτητd..6 ψαζ l'Lcr'|' ταυτ6χρoγα η' δ6-

ν,Φμη γι'α την πα'ρα,π'd..ρα. ιθ'eτ.y"^η frc)-

ρe[ω ι,ιαq ω6 ,ιiθνoυg.

Me την βoτ]Θειω των πωλαιιΔy

πιpoαx6πων Β'ξρoιαE, με τoυE oπoi_

oυζ tΙε oυyδt6oυ,ν xοtνι€g 'δ'ρ&"oeι6 
τ"αι

τoυq απoioυq ευxα,ριoτrιb ΥLα, την aρ-

γ&vω,οη αυττ)6 τη6 eιδfλω'oηε, (μoυ

δiδoυv την τιμf γ"α'L 1η γα'ρα τη€

μεταξ6 μα,ζ 'επιy'oινu}νiα_c) θα ξε1ω_

ρioo,';γ,ε ci1ψaρω γιοι rμελ6τη !ν α xoγ1-

μαπ;' αlπ6 τη μεγd,λη Eλλην'ιx{' 'xλη'

'ρaνo1ιιd,,, 
τιq α1ργαιbπητεq τηE N'&oυ-

σeζ.

E μελ6τη των οιρiχοζιo/ε,^fiτων f4€
N&oυ,oαζ π&ρ'α, απd την' γν'ωoτιx/1

r00

ωφ,θλειω xωc ωπολ'αυoη θοι μαE διb_

ισΕ|- ^/"σ"'L τo 'ψ6τρo τoυ ωρητι'xαl τ'ρδ-

πoυ πoυ λειτoυrργod:,ε απ6yαγτι oτoy

ωρxαc'oλoγυxδ ιρ.αg πλoι5τo, δ'loτυ-

xιδE.
B N*oυoα, ωδελφτ} π6,λη τη6 B6_

ρaLaq, (η Mioζα, η Βe'ρ'δη xα'ι a

'0λγανo6 ei'ναυ aυ τiρ'εig θυγατ6ρε6

πoυ Βθρητα, xατω 'ψiω πηρ&δooη) ,

xατ6γeι ξνα απδ τα 'επiπεδω τωγ

παρ,uφιilν τoυ Bερμioυ.
Στα θεμ6λι& a:ηE xαL β'ρω, πα_

ρ&λληλω με τoy 1pO'υ'ττ]( Lραπ''τoαg,

τoυ ποταγιοι5 πoυ τηy διαo1i(ει, oτoν

&ξονω 'Avω 'Αγιo6 Nιx6λοιoι _ Kα_

τω 'Aγιo6 Nιι6λωo6, 61oυμε πoλυ-

ανθrρωπ6τατoυ g aι"xιaψo'3q'

To επ{π,gδo των πηγιΙlv τoυ Αγi_

o,υ Nιxoλ&oυ i1τα,ν xατoιxημ6νo' E
σηj.aρινt ωνω π6λη εiνωι xτι'oμdνη

αε ,6λo τo τλ,&,τ'aq τηg παν'ω οε Ψη_

φ,ιδωτ&.
To επdπε'δo τηE Kατω π6λη6, π'ρo€

τo, Σπ{λαιo τoυ Mεγ. Aλεξ&νlδ'ρου

παlρOυσι&ζει αργωcaλαγ ur6 ενδιαφd-

ρov. To Lδιo y"α,ι τq" επ'iπεδα Πα'yω-

γιωπo0λω6, B&ντoυ, Πλα.x6vιαE' τo

ι1ι|lωμω τηq Γ'ωoτ'ρα'g, o Στn3λo6, τo

τcι,φλixι, ηΚαηια'ρ'α, o K&τω 'Αγι'
o6 Nιr6λαo6,^η πeρcoa\ φτα$i Kο-
πωνo'3 xωι, Λευxαδiω,v, τo Zε'ρ6oγιh'

ρι,, ηΕτιoxοπη, η Mηρiνα.
Kωι παρ'ατηιρε[ταc γρoν'oλo^γιιli1

.!O'iι τ|iν oιιιαμιιili' απ6 τανω πρoΞ

τα τ'θ.τω, δπω; xα,' α,γαδιπ)ιιioει6
'ιLL α\'σ.στ?a\ψtg τ'αι επιιαλ$ι].,ειq, d,-

ναλaγα με τιζ caταρ'ι'x€q συγ'7'υlρaεζ.

ΙΙ δ'.α.?xeιω οτη ζωl1 τoυ τδαaν, \
δ:αδoxf των γεyidωy' η |σ.)νoηh yJσ"L

5υγr9xει α aτην πo)'υτ'' oτυx\ x}'ηρ oν a'

μι& α-ποτελo''jv αδια,μ,φιc6iγη'το γe-
γo'νδι'

Tοπων'6μια απeι'ρα φ'ανε,pιbνoυν
q'ιtτii τ\n) oυνdxεια, 6πω6, Παλιοoιb-
τη,ρα, ΙΙ αλι'δoτρατα", Macxδxι, fΙ α-

λι oxz.λ{cι, fΙ αλ".οψ,πo3xινη, Mαντ6_

ηrι. Bd'λια, ΠοιλιoxιΙλιd,ζ, Παλιo'
νι&'ουcτα, lo669r'α xαι 'δoα. €γουν

τρoαν ωφ eρ'θε[, Β &,ντoq, Στυλoq ΙΙλα
τ'!ν''.α Και1'ωρα' Σπ,fλιo x.&.

Πωλιο'μ,πo6τιyη, παλι,δ βoι5xινo,

ηψe|o. Σ',oν '1ιilρo αυτ6 λειτoυργεi

τ"α'' aiiψεψα τ'o, φωιν,6,μεν'O τηζ δεν-

δρoλατρεiα6. ΙΙ,ρ6oφατοι &v0ρωπο6

ττβ τl)'.xtlιζ μoυ, α,φo,δ γrlριlcε πων-

τo'5 για τη γυατρeiω π,ρoφιλoιiE. τ'oυ

,τ|t?οσ|bπ'Oυ' ψeτα wπ6 παρα,ayεση' (lyα

τα.q, e['ναι ν"α)16>>, dφ'τωoε τ'αι. εxεt,

cτην ΙΙ αλιoμπo6,xι'/,η, αψ'[λ:ψoq aτoν

a(υca τoυ ωxo'3γoν'ται φ'ων€E, 
yω xα-

νΞ|" τα αvαθτ}μωτd, τ'oυ ,στΦ δθνδρr

γ"'ι'' τ.ζ ε'υy;6; τoυ τLα' τη λιiτpωoη
g'π6 τo β&ιaα'iδ τo'υ. Κα'ι δεy εaiyαι 11

μ.6 ν η π εrρ ι'o1{ δ.ε,vδ,ρ oλ ατi ρ ei.α q. E'[ν α'ι.

^l'α|. τ|2 Καλογ6ρτοxo Γ9ρ'oζ τoy KΦ
πα'ν6 τ"αυ iiτα'ν, dπω6 μαφcυρ'oιilι

γραπτ& xε'irμενα,, ^ιι.α'L η π'ιριrγξ
Σπηrλαioυ.

To τετ,ρ&γωνo 'xπ'6 τoy Παλoιιo_

λιθιπ6 oιxιo1μ 6 tηq Κρ&.oταq oτo Po

Ι1ΙΙPoΣOΨΙ] ToY 'ΓAΦoΥ TΙΙΣ ΚPΙΣΕ,ΩΣ



δ ο,1ω,; ι ι,ιιiΥ ιc'" τ"rρ π ρ aicτ ο',ι ιxr\ T aι5 -

|\πσ' ττι.a Εrπιsτ'aπi1Ξ, α'π6 ττp πρat-

οτο ρι:ν't1 To$μπα τηζ BτiLσγ"aπiE μ6-

7\l')'' τ1'Mονδcr'ιτα, απδ τα Mo,ν6απι-

τt, e,υθεiα επα.ν'ω, 1l'?o'ζ Στ'eνilΙ\αΧo1

)iοi.δρ,cco'jγλa, d,:νο:'Αγιo Nιτ"iλαo,

μ'; τ)'*'τε_< το' Β'!'?\\LO, o)'aq α'ιτ6i ,'

i:ι}ροg c,φιiζeι α"πδ ξω't1 α'πδ τα γi26-

'.x. 
1,α π'ρο:υsτaρcτ'&' η)'ξNρL σ"i!i\ePα.

Aρ1αι,6τητε6'στην πq?L'aγ|i1 αττει-

ρε6. 06τε τιg α,xoυxrπ!cαγιa αx6ψη.

T,o τi 1ιαq επl;φυλ&οcει αντδq ο τ6-

πo6 ε/tνrzι &γνω,oτo.

Eyδειxτι,ι& θα πιb 6τ'ι. τo Εxν)'τγ
οωnι τaυ Aγioυ Nιxoλ&,oν, oτιg πη-

y6'g, 'εLναι }ιτι,σμ6y'o ,aπ'&νω oε παλαι_

δτορc'ι3 Nωoιig. T'o iδιo 61ει oυμ6ε|

xα'ι o;ον Κω''ω 'Aγιo Νιxδλα"ο. E
τλ'Cυρω;η; N&oυcαΞ πpa; τaν l:i'
\'-ι e'''γι'. ι.ν=ie7z"ι'tτ;.τ,. Eδδ πορι-

ο6θτ,ιε 7' 1211μ7'v)'-ι.'''' ΒL't'''z-. Κ1'-

!;rJ') 5-τi:/''rC''!.z' 7.'ι7'-ι''Ξ-7-'-'.\''a

;θ"η Βι).)'z. A;i !)')Ξ 7"'"/.7.:ωΞ

τc';=9 ιτz!.: ι". ι:'r,'ι -ι7''ο7-i,'.ιz :. Ε l'-

νa". .7- Πl,,l'ι'=|-'a''ι )'!7-:τ,ιι. \Ιτz'''

7ε'[ 'lι '''z'.l=''cιei. '.ιa :η Bz)'ιz: Σ:
qωτtγμι'ιι 1i--'''.ι' !6'lο τ' α.?y.α''-'-

)'ο^γ :ι't, iiL1r:.L')η z-τα'νι&.

ΙΙ &).λη πλεqρc{l .ηq 1τ'δ''ληζ π'Ρoζ

τaν ' AΙιa Θεολδγo y'αΙ. ao Σπ{λαιo
τoυ Mεγ&λoυ Aλεξ&vδρoψ }gy ε'ρευ_

v{θηπε. E Π,αν'ωγιωπo'ιiλα, o B&ν-

τoq1 aσ' ilδια. E Πλαyl6yια θ&φτη'xε,

6γι,νε ,oπoυπ ι'δ6ταπoζ. Κα; απ'6 xει
xα"L L&'τω' 6'πoυ 6γινων' α\)'σ"σDι.α\φ'ξζ

xα.υ ξι'ν*'l πολλ6g' με τ]ηy απ'o'1ιb-

ρηση τσυ α?'xσ.'"a)'δ^(σJ πoυ τιζ εyε|ρ-

γo0ο,ε, aω Θ1)?iιψσ-τα. εγxλη'ματιxd"

εγxωταλε|φθτιy"aν 1.ΦL oι 1ιirρoι 1-ιε-

τατ,ρ'&πηxαν cs ζoυγxλα. ΙΙ α'p&δειγ-

pω η Aιρl"rd'η l1''z; πoλ'j μεγ*ληι
π6,λη; πoυ ειτεi.')ιιι-'- cτo τελευταio

]lι|ε]γdlλ', r)'iι,υlγα, οττ,') ττο'δ''& τ'ri-<

N*ουcα6, τωνω ια6 τy' Ιιυ'x&'δυα'

Εtνα-,' τi '\τ"1"6τd'τ' iν'l. τ'ιc"x6 o7/'υ-

ρ 6 α''l α'με ο'ι 51,'J' ilο.. :J-i |''. 7- ;'aυ Γυ μr;'5 
-

6ου xω'. ττii λι9θ';'-ιs't';. ΤΙ€ραοι x&-

Ιτ o l' -< q?xσ'". 6)'c"i c i. ^i'; ι:io"'ι't'' c z }'t -

γο τo aωιρ'α, 'μaτ*τ!θτ'τe cτην _\θη_

:7q λσ'L α;Jτ.6 +!τ1''. Σιο'l ^1.ωρo δ'ι'l

ψπα[νε," α\'\'a; *ρy,'ω'.d'bγo; -)'Loν'

Ng. ,cη,irειιil:oυ'l-ιε δτι o 7-ω7o3 εγ'e''

α1παλλoτρ,ιωθ'e{ γ"qc αν+y'ε. oτ,o Δη-

ψ6'aco'
Eδ6, oτιg 75 Αυγο6'cτoυ 1991,

6πω; rμε π)'ηρoφ'δ'ρη'cαι'1 qγρ6τεq ττ1e

π,eΡl.oxηζ' i1,ρ'Θαν τ,ρ{α. α$τax;ινTF(ι.

με x(τριιν,εg 'ΙlLνα"γ"[δΕζ' dνω πoυ,λxr&-

xι xαυ δ$o Ι.X. oι ξ6νorι αυτoi dμει-
yαy στη,Δ/ Lτ"'ρ6πd'η δλη ι'ην η!'!Pα,
€oxα'!αν , ττtpαν 6,τι τlt1ιpαΥ , &φ'η'oαν

τα xo'l'τυ&" xΦL τΦ ψαaνx&'),υα' απδ

τα αν'α',J7υ,κτιxθ. το'lζ xαυ €φνγα.ν.

ΤΙ ρ6 οφ ατ α a Δfi,ψα.ργοq N&o,υlcα6,

c x. ΙΙολαy'\ζl 'σe oυνdντευξη πoυ
Jδωce oε τ'ηλεοπτιxδ ε'ταθ1ιδ ιτ1€
8Ξ,ρoια6 εiπε πω5 Ιf,\n.[ζε'. δ6ο ιi.-
φo'υ6, αλλd, lδεy τoυζ Ψαyrε]oιi)γ,ει y;αι

ανdφ,ε,ρε τoυ6 ,λδγ.oυq του. Δεy εiδα
ττγl :εxπaηιπi1. Aν,α,φdρ,oμα|' 5τa ^(€-

^γoνδE γυατt Bερoιε'3;'δτμοc''ay ρθ''
τc: ι1ο)"'zχο't..α; τ'r1 δi'λωcη ιoν
λτμωιγ'c'l μου εiπε πιl: δεγ Eiναι
ιιιz:i- τ''ι^1',' ι.τ z ι'ι:.i.

'Ετ' bιο't ο \'i,'μιp7'.': 7νυl1'|.ζe'.
''lτzi .Ξτ, =iτ'ι',. ο:'.i'ι'' 't7- 1.''Jζ ')-

-- ο ;,ε i.Ξ ε'. s : τ,' t ^\.' 7 -e'- C)' c ^ 1'' ι i, r i τ . Ξ -

s!.ιr. εtτε '

^Υ.&ντrρ ι c:ον φ 
!.)'ο δψc'C: ο^γ ρ L-

φo: ,.EγιΙl γνωρiζω τ!'ιcερα d'δi'τ;
P ω ν ε'1lP o τσq'ε [ ω π aλυ &lνβ ρ ωα Oυ a |. x L -

σ'μoυ lΙ,6yo oτo τρdγωvo Ιrλωx,6yι'α -

Κaταν'6q - Λευxldδια.. Αφηνω τ"ην

lπcoτ'aπ^l1 xωι 6ξ6'αια την Mα,ρivα'.

Πoιδg lεν'διωφdρεrα'ι Υ''' αυτ0' ?'.

E'διi πρdπ,oι yΦ irto1iμε δτι o τ[-

cλOζ τηζ 'σηlμε,ριγτ]ζ oiμιλiαg, ,<γνω-

1ρι,μiα με τυ6 qρ'γαυ6τητεg τη6 N&-

o|υσαζ))' εi,γαι πολ6 ευlp,tJτεlρoζ τoυ

ωyτιχεtμ6yoυ ψε τa oπo['ο 'Θα α'cNa-

λη,θo6ηr,ε. Eμεi6 ot'l'ιερα ,θ,Φ ε.πιy"'εν-

τoδ,σoυβε την rρaοoγi1 1μαζ σε τ9[α

r1r νηηιε i,α lεν δ 6 μδν,o lνεγ.la,) (J\, Φφ ε['o\J'y"α,''

θα πo$με λ[γα" λ,6γυα y'c-|. τ'"α' τη

\oλ{ τoυ Aριcτoτdλη. Aν dφερν'α

oδιδ φωτoγραιφiεq α,πδ δ,τι €γ.eι ε"γ'

ιατωλειφθrεi xΦL pΦπO\οαφιl4'ααδ
το !ρ'γο aων σ'ρy.αοrοy"dπη).ιυν 'θα 1ιε-

λαγ'y'αλ o6 oωμε πο'λι1.

o Jξρ",gτοεε1λnq,
n Σxαλi:i του

o Αpιατoτdλτ1Ξ iiταν γι'4g του Nι-
x'6γαry.oν, τ|?dσω1i.xa13 γιατρoυ τoυ

Mα,xεδδ'la βα,olλι& Αlμιiντα τoυ Ι",
1iσ.τ|{ιρα το,υ Φι,λiππoν xα;|' π0"τ'τ,aυ

τoυ }Ιεγ. Aλεξdνδρoυ.
o Nιx6μα1o q, λ,o'cιτδ'ν, riy'θρωπo;

'νσJ 1cαλατLaδ, αrλλω ν"αr' Ao'xλητια-
δηs. H oιxaγeι;,aυαxt1 α16,cη 'τoυ A-
pιcτοτt'λτ1 με τoυξ βαoιλε jg τωy Mα-
xοδ,dνωv, ιaν y,λθ'δo του Αμιi,vτα τoυ
Γ', αλ,λd, xα''' 'τηa Ια"τiρcxi'6 y'α.|, τe-
νιxδτaρα τηg Eπιoτ{u\€ xα,' 1Υ1ζ

cυγγραφt'6 εiναι δεδo,μdνη. Ο Nιxδ-
μαxo6 υπli1c,ξ ε xα! 'dfJτΥρα,φiε,jg.

Δυ,oτυ,1ιirg o Nιx,δμα1o5 π,ε]θα'dν,Ξt

'νω,ρi6. Tηv επι1μdλ,εια 6μω6 τoυ νε-
αροd :\ρ''oτ6τdλη α,νωλαηr6ιtμει o Mι-
ηρσ.σL0!τηζ Π,ρδ,ξεlr'o6 o Αταtpry'ειjζ,

φdλo6 τo,υ, Νιx,6η-ιαxoυ.

o IΙρdξεvο6 oτ6λyει a'Oν Aρ;στa*
τ6λη 'oττγl Aθfνα να qπoνδd'οιeι πa-
λιτιxδE oτην Ατα,δημjα τo,υ Πλd,τω_
νo3, 6ταν φ'των'ει aτα'δεκωεφτdι,. Mα-
θητηg τ,oυ Π.λd,τωr,r'α,,σ|lν'e1Υq,τηζ

:6! Π'λd,τωvα, δd,orωλo6, φιλ6oo_
ΨoΞ, a lcιcτaι€λ^η€ 6μευνε 2a a'ρδ-
ν''α σiTt λxαδ'rμtα, xαr. 'i1ταν ο φ*
cιιL'' δ''α'δoy.οΞ .aυ Πλ&τιυνα. cτη
Σyio).^{ τoυ.

Δ,:ιeυ&Jγτi; d1ιω; τηt Αια.δ'r1γ'tα;
,,ιeτ]- 

=o Θzναιο του ΙΙλ&τωνL. 1τo,)

εrΙτισυ,y66,ει τo 348 π.Χ., εxλdxθηxs
o ωνe''!c6E τoυ Πλ*τωy.α, ο Σπε'ιi-
σιππo6. Ο Αριoτ,oτ6λ\ζ ^ιαc o E'ενo-

x,ρdιτηe εγxατω),εtπ'ουμ τ,6τε την Α-
Nα,δημ,iα, γ\αjL "εηΓ') Αθτivα ^ιαυ φ'eιι-

γo'Jy στ,ηy M. Aoiα. Βxεi, aτην π,6-

l'τ1 'Aoco, δημιoυ,ργo'jν μια αξι6λo-

γη φι,λo,coφιxi'1 xiνηaη, tr-ιια Σ1oλτ}

Φιλαooφιxτ}, τ&τι cαν παρwρr'ηγ.α

τηe ΑxαδημiαE.
Mετα τρ[ω ap6^nα o Aρ,ιoτoτdλη;

i'ρ''γεται oτην Mυ,τιλ,f,νη, 6πoυ ,διδ&_

oxει, επioη6 l|rνLσ" τρLΘaiα. Lτd ειιε[

τoy πωλεi τa 342 o Φiλιππoq cτη,ν

ΙΙΩ'λα, ΥLΦ ':)α .α.'lι).x6ε," τa i'ρ:γο πτ1Ξ

μι6ρ,φω,oηΞ xrι'J '(''a'!l τοιl Α)':ξdν-

δ'ρ,oυ.

o Φi)'lπ'τo; δ!γε';α.'' τι; υποδε(-

ξε,ι6 τoυ ,\ο'ιοτoτ3λη, πα: {,ρθ'ε oτηv

Π6λλα aγ' για '1'α γ{νeι οιy.o'διδ&_

oxαλο1, διφoρφιilνει \'oν Χlhpο 1a'J

πα-ρu ττti Ι{iεζαv oνο,μαοτoδ Nυμ-

φωiο'l τ"α'. 7,τi'ζει α' dνων γα).τ]ν'ιo

lΟ1



1ιilρo ηr.a oηιιbδη βλ&cτηoη, π&l'ω

ωτν6 rπηγ€q ψε γαρ^γα'ρα ν,eρα, αν&,-

μεσα σε oπdλαια ψe 'aτωλαxτ{τ'eq

nαι 'aταλ.αγ'ψkε6, τaν fΙ'ε'ρ'tπατο, την

Σ1oλf του Aριoτoτ6λη.

To xτiριo τjταν διιIiρoφo, xτ'',aψ{'
.lo q-ιε πωρ6λι0o oε oητjμσ" cινaστPlα-

μdνoυ (Γ) , με πp6d6ωση απ'δ π''"q πτγ

γd;. 6πoυ νπuρa6ι παλαι& γ6φυρα
α.π6 υ,πε,ριυ,aγ6θειE πιilρινoυζ λ('θoυc.

'Eξοδog ,υπγiρχε y'σ". απδ τοy eπ&.

νω 'bραφo. To υoξ,eιa 1ιε τον δ'ροφο

ου,ylδ do)τg.γ {r.ε,€lσ(ι)τεlpιι }t i1 ox0)'α'.

ΤΙr,',iiπeι η Σ1αλτj νω i1ταν iιoψ'

ιpoτd1νη,μα, 1ιε πλoιi'oιo ξυlγραηιτ'δ
y'αL %'ε?α\LLx6 διαxocι1ο, αν x'ρtνrιιl-

|Ιε ωlτδ τα xaρα'ψιτ'&. πo'l 6χol.lν 6lρε-

'Bε[ xα'. την π)'adcια Υl?Λoη ζωγρα-

φιxoι5,διιi'xoψoυ,στorυζ ΝΙαxe'δo'l:-

xοι5q τωφoνq. H Σ1oλ{ oνογιααΘτμε

ΠqρiπατoE σrτc|6 τ'ην αργιτεxιoνιxt1
δψτ] τoυ xτι'ρbυ' Εtγe περ[τατο,

δηλe,δτ] ευρδ μilρο o'τεγωoμ6νο, π,ρ6'

ισ1oa, y"ατ&. τοιl, τ'lτo τω''r αρ1αlων
Mαxε,δoν ιxιjry oπ ιτ ιιbν.

Σ' ωτf1 τη Σ1oλτ] 'δiδωξε, δια-

πωuδοιγξηcε o ωτ6 παι ["eρcπ&"τoυ

Φιλ6ooφo6, 6πω6 ιoτη σJ'lL'y'sLc. αfr,o'

xα\εiται ο Aριoτoτ6ληζ' 1r]ε συνε.ρ_

"γωτη τo'l τoν Θebφρ,ιoτο, γcα 'uρ[α

γρ6lια, τoy Αλθξαv,δ?o 1ι.α!L τωq γδ'
1r'oυE τωy ,ευγενΦv Bωcιλι,γιilγ εταi-

lpΦV τοnl Mαxaδoyιxof o{xoυ.

B 'απ&,vτη,oη ωυττ] Alριoτoτ6λη

xαι Aλεξ,&sρoυ 61δοoε την δπ}vαμη

τo1, ΦyqρIχΦεvoυελλτμτ'oιi Mαxε_

δο'yιxoυ βωoιλεiου με τηy Βλληνιxt)

Πωιδεiα ,xαι Σφiα' ^/"q!L 'φ,?ELσε'
την πωρα"'πθιρα ι,cτaριxf1 rπoρet'ι τη€

α/θρωπι1'τητα6.

o T&φoq τnq κρiσεωξ

o T&φo6 τηζ Kρiσ9ω6 εiν'α.ι lεvα.

δuιiLρoφo Mημεio' τo μεγαλdτqφ

μfoρ'ι lοτιγ1ι{; Mαxεδογ'''xδ τωφ116

μ'rry,εio 610ν "ι/'σψo.

T'o x&τω τμΦμΦ ,τoυ εhruοι Δω,ρι-

xοιl ρi.ιqrο6 με ι}'ειlδoπρ6oτoo. Mε

λΙγη φαντωoiω α,v φ6φηlε μηρoστ&
τιζ xoλιbyεζ δηl,ιoυργεiτα c ψlα oτoe,,

1.σ2

τνπυx6 γνιilρι'oμα τωy Mαxε,δoνιιιily
,σπιτt{b'y μ6,xρι τι6 ψιdρεE μωq. Θυμ6-

μ'ιLστε στσ' γωρι'α, πi'bg xτΔζo''lτ'α'ν τα

απ(,τι.q. πΡ.ν' εLιο;6d,\eL τa μπετ6ν.
TΙ'ρ6'cτοo !ψΘ, ντLPξιLα, στa L\σ'6τΘιo1

γαγιθπι cτ'αν δ,ρ'o,φo' Exεi ,διημ4ρευ-

α:'),'ειιei" x ρ'4ιοn!ι c ιν τ α, xαλαψπ'6τια*
τa xυ,δ'ιilνια, τα ιρ'6δια, τoc ,σταΨtiλιαJ

τι6 ηρμα0ιdE τα ο3α'α, oι <πο0λιoι>.

Π,ρo; τα επ&yrω μoτ& τει τρiγλυ-

cα x|1,L τ':; μετιbπ'εg, π&νω απ,6 τη

ζωφδρo, τρa6dι,\λει ρ δ,ρoφo6 Ιω'νι_

v;o6 ,ρυ'θ1ι,o6 μιε τα τυφλ&, δπωζ λd-

ΥoντΦ|'' παραθν'ρα'χαι με Δνα x'eιl6

ιωτ0, πο,lα mυθ'αν6τητα τliμπανo.

Στa π}'ωγια τηE ειo6'δoυ, δeξιci"

^ιαι ωρι'cτa'ρα, σ'Υ&'ψ'e'6α. oτι6 xολιil_

ν,εζ ,6χο'ΨΞ τιg μoρ,φ66 τo,J' ψεηρ'06

aτρωvηγoι5' τ'oυ ιpυxoπoμπο'j Eρμγ1

χοιι τωy KριτιΙlν τo,υ 'Αδη Aιαγ'a'3

κωι Ρa'δd4rαvθυ.

o μljrθo6 τηζ Kρiισεωζ των νετooιilν

lεiναι πωλ'ιδ6. Κρωτ&.ιe'" α,1τ6 την eπcο-

γi1 ται Κρδνα"l,, '6ατωE nrλ6γει' o Σω-

xg&τηc oτον To'ρ'γtω τoυ Πλ&τωyα.

Γιν,6τφy ,δrμω6 ωδιxiεg, γι' αντδ ο

Δiα6 'δι6ριιoa τουg τρεi6 γιoιi6 τoυ

διτ,αoτ6_<.

Διδρ'.'5' ().3'γει o Δiαg) διxα'στ€;

του1 τ,:si; γιo'j; μoυ. \'3ο απ,6 -'ην

λcLα' τoν Miγυa ^ι|r7-'- τaν Pαλα-ιρ.ι^t'

sυ y-ι dγeγ *τ'δ '"ιγt E-ιμilπη. τov

Λ.ax6' fulτci. \οιπ6ν' Δτων πeθ&-

νουy θα διxdζ'ol.l',l οτoν (AoφαδεM)

)'οι,ιrdlνα, c-,ο ψ€ρo3 6τoν o δρ6μo;

1ωρl;ζ,εται oε δδo: o €νωq oδτyyεl

στct' Υηισ,''&' τω^l Mαπ&ρωγ 'y'ι ο &λ-

λo6 οτo'v Tξρταρo' Α''lτ'oilζ, δηλαδτi,

πoυ xατ&γοντω,. α.π'6 τη'ν Aoiα θα

τωE ,δι*&ζει (xρiνaι) o Pαδd'μαν_

θυ6 xαι τoυ6 dλλoυE, τ.'σJ xry'1ηoν'

ται' απ,6 τηvEυριilπη, o Αια"x6q' 'Ο_

σo Υ:α τον Mivωα, σΘ τa'3τay

θα διiycω την ιrπ6,ρτατη εξoυ'oiα, δ-

στε yα απoψωstιζει, δτα'ν 'o'" 'δη5o d,λ-

λoι 'διr.αcτdg βρ'ε,θoδν αε αμη'1ανiα,

oαν q-'irbτατo< ι'ριτ^i1e' 'Eτcι η' *ιp'|-

6η, Υ.σ. ττP ψ.eτa6σση των ανθ,ρ6_

πωy στo €^l'α ii cτo &λλo 1-ι6ρog (oτα

vηcι& τω,y Mαx&,2ων i1 τον T&l'2τα-

φ) νω γi:νεται δι5o ι!πo'p'a[ πιo δi-

xωιη. (Γqργtαζ Β' 79, ψeτ&qραoη

Bτωqρεiαq Eλληνιτιbν Ex1δ6οεωγ,

<οΙΙλd,τωνοg ' .L1τα'ντ'1'r, τ6'μoq, 11 ,

οελi6 106).
Κωι ε'διil flP'{πeι να παρατη'ρ"fi-

59υ,με 6τι Tι αrπoad'πιnση τoυ μdθο'υ

τη; Kρioεοl€ lστo μyη,μεao 'απfuι μια

ταφιτ"d. ψινημεiω ,6ψyI$'jρψτοιι rprε τoV

μιi,θo τη€ ΙΙερoεrφ'δ'νη5' Eδιb 6xουμe

προ6oλ'i1 ι-ι6'θoυ ,με ηΘιτ"t1 ' φιλοοο-

φ'''ιii δ''.&.aταoη.

ΤΙοι6; θ"'pα'γ'e νs' εtνωι o νenρδq1

To μdγεθog τoυ 1lνημεioυ, η ηλι-
y'[q' το,l ιο\pατ\\ot xαι x'υpilω6 η
αιpofιc};i1 του Πλατωyιxo'i μ'jθoυ τηi
ΚρioεωE o,δηγo6v ioωE cτo α.lμπ'6_

\ρσ-cη\α" 6τι' o oτ'ραττγ6ζ etναι Εν'α<

α-π6 τoυζΕταiρουE τoυ Mεγ&λoυ' A-
λεξdvδρου, ,μαθητr!€ ^ια'' αιιτ6ζ τοιl

Aρι,cτoτ8λoυq, oυ1-υμαθητ{ g xαι οψi1-

λιx6E τoυ Moγ&λoυ Aλοξ&νδρoυ'

Θα μπορor,,cε |να' eινα'L o Πg''l'xd-

σταζ o MιoζεηiE. Tρci\ραaργoq ταl
Mεγ. Aλεξ&ilδρου o Π.εψx{oταζ, 6_

π,ωζ μοιζ λθγει o AρiριωνrδE, α'/δρα-

γωθηoε oτoυ6 Mαλλol.i6, οP[aττrιε

οωματoφι1λωxιx.ζ τo,υ Mεγ. Aλεξ&ν-

δ,ρoυ, διqρioτηιε Σ'ατρ0"πηe τηζ

Περciδo6 'τωι i1ταν '€ναg απl τoνq

sτρατηrγoυ; που oτεφωvιiΦηxε με
'γ.vυΦ r'εφ&'r. αm6 τoy ΑΜξαy'δρo'

Θα 'μπαρe5cε i,cωζ. ''oλα εiναι

πυΦινd, 6λει'Φ,ωg eπ,Φ''Φ{)ν Αρ'ει'lnrα'

Δυοω,1δE τo r1-l,vξ.ι€io βρsηxε α;-

λημ6yo. Tα πλoι1oια ττeρtoψατ&"

τσJ &γvωoτo τoc&,'ν ωx'oλoιiθηoαv

xωτεηiθυν,cη.

Toν τ&φο τηζ Ι(ρiσaωζ, δτωglιαι
την Σηoλ{ ταl Αρι'cτoτ6λαlE, αν€-

oxαι}ε o αμγωιa\δγaq Φδτη6 IΙ6-

',]σo(ζ' o oπoioq ofi1ι'eρα, α.lνταξιo6_

1o;, διωμθνει,oτηl Aθτ}να. o x. ΙΙ6_

1σΦζ e{νι1ιL o αργωιa\6γog πω ωlE'

ατ'αι!e eτ,Loη; τηv ΙΙ1λλα. Καc ei-

ναι ψα'ζL 1ιΙg τo;y Avδρ6νιxo τα δdo

μaγ8λα οξγuρaνθ. ψαq ονQιατα A.ρ-

xαιoλ6γων στηy Mαχaδoν,α, xαιL oL

ιτ'ρωτoι 'διiδ&ξαιπ,ε6 δτι τα μημεdα
δlεy 'εiyαι εσωTειpιιxτj ι.ιπ6θ'εη εν'δE

xλdμπ, α)"\&' ανi1vονy οτo αiyoλo.

TrΔ,οΣ A', MEP0ΥΣ
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Σε τoJτo τcν κ6ομo, πoλλoi f1'

ρωεc, πολλ€g ανθριilτινεc μcρφ€s
αατρdψανε' μα η ληθη oκ€παoε τo

6vομci τoυq. Tου lνi€γα Αλ€ξαν'
δρου, 6μω9, τc 6νομα γυρ[ζει και
ξαι,α.yυρ(ζει στα 1εiλη των αν'
$ρι}πιον και η ζωη και τα €ργα
του τpιi6ηξαv την πρooo1f1 ιατo-

ρικιirv και φιλoo6φων για 1ρoνικ6
δι<lατη.μα μεγ,αλ6τερo απ6 εiκooι
τρειg αιciiνεq.

'Eγινε 6ραμα η μoρΦη τoυ και
η ζω{1 τoυ Θρ6λo9. Χιλιciδεg Θι6λiα

γρ<iφπηκαν και γριiφoνται, π[vα-

κεq ζωγραφ,f1Θηκαν και oμιλειiτη-
καν αy<iλματα με κ€ντρια,μα τη

δικf1 του μoρφη. oνoμeioτηκε ΜE-
ΓΑΣ και olγoυρα υΦρξε o Ιvlεγα-

λ6τερo9 των /v1εγdλων. '01ι γιατi
κατ€λυαε τo Bαoiλειo τωv Axαι-
μενιSιbv, και κατ€κτηoε τoν τ6τε

γνωoτ6 κ6oμo, αλλιi για μια σει-

ρ<i μεγιiλων πρ<iξε<ον πoυ εi1αv
α1€αη με τo εμπ6ριo, τoν πoλιτι'
oμ6, τoυg ΘεομoOq, τιg ιδ€εg.

o Αλ€ξανδρog απoτελεl φαιν6-
μενο πclυ δειΙ €Χει, 6μaι6 toυ' Δη,μι'
o,jργηαε ιoτoρiα.

Λατρευε την ελληνικf1 oκ€ψη και
π[ατευε στην υπερoXfi του Eλλη-
νιoμoιi γα ανανειboει τoν dνΘρω'
πo,

oραματιoτf1g και μαζ( oνειρo'
π6λog, oραματiζεται €vαν κ6ο,μo

ειρf1νηg, €vα παyκ6oμιo κρ<iτog,

6πoυ 6λα tα €θνη θα ε[vαι ioα,
Θα €1oυν κoιvf1 γλιiooα, κoινoUg

ν6μoυg, κcιν6 ν6μιαμα.

Αυτ6 που oξμερα πρooπαΘεi να
ετiιτιi1ει η Fυρδπη, o Αλ€ξανδρcg
το cραματloτηκε και εiγε αρy.lοει
να τo €φαρμ6ζει διio xιλιιiδεg τρι-
ακ6οια 1ρcr,ια πριν !

To πcλιτιατικ5 τoυ €ργo εiναι
οiγoυρα μεγαλ6τερο απ6 τo οτρα
τιω'τικ6.

Γtατι ανατρ€πovταg σcρατιωτι-
κιt μια <iγoνη, Θ<iρΘαρη και απo-
λiτιoτη διivαμη απ6 την εξoυoiα
τηζ γηζ, και με την εγκαΘ[δρυoη
εv6g εvια(ου κρ<iτoυq, 6ψω.oε oτη
Θ€oη τoυ τoν Eλληνιαμ6 και τo

πvε6μα τoυ πoυ εκπρooωπoθααν e

τoυ κιi!στα Iζ6λλα

Αριoτoτ€ληg στξν επιστftlβη, o Πλci
τωναq oτoυg oρiζoντεq τoυ Ιδεα-
λιoμο6, τoν Δημ6κριτo στην ατo-

μικξ αιivθεoη τηq ιiληq, τoν Ηρd'
κλειτo με τη Θεωρ[α για tηv ε'

ξ€λιξη τιον 6vτcrν και 6λου9 τoυg

υπ6λoιπoυ9 oκαπανεiq τoυ ε}.ληνι'
κοU ττvειiματoq.

'Eκανε την ελληνικξ παγκ6oμια
κoινf1 γλδoαα και οτα θ€ατρα
τηg Ανατoλξg παiζoνταν τραγω-
δ[εg τoυ Αιoxιiλoυ και τoυ Σoφo-

κλη.
<Σκoπ69 τoυ δεν f1ταν vα κατα'

oτρ€ψει την γη, αλλιi vα τηv κιi-
vει ευτυχισμ€νη>, γριiφει o Πλοιj'
ταρΧoζ.

Kαι o ιατορικ6g Δι6δ<.lρog μαg
εξηγεi πcog <το'jg εy'Θ'ρoιlq ην<iγκα'
ζεν ευδαι,μovεiv c νικξααφ>.

Η εκατρατεiα του απ6 €να oη-

μεio και μετ<i, €γινε εκατρατε(α
πcλιτιoμοιi. Ημ€ρεψε αvΘρcbπινεg

_ Τουg Ιρακιvο6g πoυ ζoJοαv
oαν ζι3α, τoυg 6μαΘε να παντρε6-
Ονται και να oxηματ(ζoυν oικoγ€-
vεια.

* Στουg λααιiq τηq Aραxωoiαq
ειof1γαγε tην ιiγvω'oτη α' αυτo6q
καλλι6ργεια τηζ γηc.

_ Toυg Σcγδιανo6g τoυq 6μαΘε

να γηρoκοιro6ν τoυg γovε[g τoυg,

ανt[ να τουg ακoτcbνoυν 6ταν γερ-
vοιjααν.

_ Τoυg Π€ραεg να o€Θoνται τιg

μητ€ρεq τoυq και να μηv τιq παγ_

τρε'jovται...
_ Toυg Σκ6θε9 να Θ<i6ουν τoυq

νεκρουg τΦυζ και 61ι να τoυq α-

Φiνoυv ιiταφcυq να τoυζ τριbvε τα
6ρvεα.

Kανε[g πριν απ6 αυt6ν εκεiνη
την επo1η δεv πρ6Θαλε την αγ<icπη

ααν μ€oο να κυ6ερνοιiν oι ι1νθρω_

πoι.

Aπ€δειξε oτηv πρ<iξη πcilg γi-
vεται εxΘρικ€g φυλ€g να ζfooυv
ειρηνικ<i σε μια κoινωνiα.

M<iντει|.ιε πoιi oδηγo6oαν τα Θξ-

ματα τηξ Ιατoρ(αg και πρoειδ€
τoν μελλovτικ6 γιγαντιoμ6 τωv
κρατcbν.

Oι τ6αε9 π6λειq πoυ ιδρυσε στηv
Αoiα, ααν μικρ€g Eλλιiδεg, γ'εlμ<i-

τεq δημιουργικ6 πvε0μα, σαν μα-
γι& αξκιooαν την vωΘρf1 ασιατι-
κf1 μiζα. Tα μ€ρη πoυ τιq €xτιζε

i03



Γ.

τα διtiλεγε πρooωπικ<i και τιq

φρ6ντιζε 6oo να ριζ<itooυν.
oι περιoα6τερε9 εuδαιμovo6ν α-

κ6μα, 6πι,19 η Αρx6vτιoοα τηg Mε'

αογε[oυ Αλεξιiαδρεια, η Συριακf1

Αλεξανδρ€τα, το Xερ<iτ oτην Α-

ρεiα, η ΠρoφΘαoiα τo αημεριν6

FΕRΑΗ οτη Δραγγιανf1, το Kαν_

δαx<iρ τηg Αρα1ωo[αg, Αλεξ<iν-

δρεια Νικα[α, τo σημεριν6 Kαμ-

πo0λ, τo Χovτξ€δ τoυ Ιαξ*ρτη' η

Αλεξ<iνδρεια τoυ Περoικo0 κ6}._

πoυ σημεPινf1 Koιiφα, €vα o6νoλo

*!9δcυf1ντα 
π6λει,rν !

'oριoε μoναδικξ γλιi;ooα τηs

Αυτoκρατoρiαg τα ελληνικιi.
Η Παλαιατiνη και η Αiγυτrτog €'

χασαv τηv γλιbooα τoυξ σε τ€τoιo

6αΘμ6, πoυ για να μαΘαiνoυν τα

ιερ<l ΘιΘλiα τoυζ oι E6ραioι, 1ρει'
<ioτηκε να μεταφραoτε[ oτα ελ-

ληvικ6 η Παλαι<i ΔιαΘf1κη απ6

τoυg <E6δoμf1κοvτα>.

oι Bελoυ1ιoτανoi, δυo αιιilνεg

μετ<i τoν Θdvατo τoυ Αλ€ξανδρoυ,
€ψαλαv 1oρικ<i απ6 αΘηναiκ€g

τραγωδiεq'
lνδικιi νoμioματα oφραγi.ζoν'

ταv ελληνικ<i 6πιo9 τoυg xρ6νoυg
τoυ Ιηooιi.

o Πλ<5πtoναq θ6ληoε vα ιδρ6oει
Πoλιτεiα, μα €μεινε αvεφdPμoστη'

γιατi f1ταv ανεδαφικf, γρ<iφει o

Πλoιiταρ1og, ενιir o Aλ€ξαιlδρog

με την ευημερlα, π€τυ1ε να ενιb-

σει τoυζ λαorig, επειδd τo εμπ6'

ριo πρακτικd φιλιcbνει τoυξ αν'
Θριirπoυg και η συγκoινωviα τoυg

αρμoνiζει...
'σποιοq oπoυδdζει τo €ργo τoυ

Αλ€ξαvδρου, 6ε6αιcbνεται πωξ αυ'
τ69 εiναι €vαg απ6 τoυg δημιoυρ'

γoιiq τoυ οημερινo6 αvΘριbπoυ, γι-
ατ[ αυτ69 €οπειρε ν€εq ιδ€εg και
xαΘ.ξ πρo1οrρo6ν τα 1ρ6νια, τ6-

σo μαq παρoυαιζεται πιo ο6γ1ρo

νοq και αε πoλλ& αυριανξ.
Λπ6 230.lσc0 εκλεκτ<i Θ6δια, αγε'

γdδεc και μεγαλ6σωμα πρ66ατα

Iηζ Kαρμανiαg πoυ περι€ρxoνται
στην κατoΧη τoυ, xιλιdδεq απ6 αυ

τ<i τα ατ€λνει otηv Eλλι1δα για
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vα 6ελτιcb<rει τα εiδη και η πρ<i'

lη αυτη μπoρεi να Θεωρηθεi η πρ6

τη πρooπ<iOεια ευγoνlαg ατoν κ6'

σμo.
Mε εκατoντ<iδεξ πλo(α, oτ€λνει

oτην Eλλιiδα xιλι&δεg ctγρια και
πρcτωφανη ζιirα, πτηvιi εξωτικ<i,

θαλαooιν<i 6ατρακα, περiεργα ερ'
πετιi, ιiνΘη και φυτ<i απ6 τα π€_

ρΦrα τηζ γηζ, πoυ με δικf1 τoυ εν-

τoλf εi1αν oυγκεντρ<boει υπερxi'
λιoι κυvηγoi αγρiων Θηρiωv, ψα_

ρ*δεg και 6oτανoλ6γoι.

Πρooριoμ6g τoυ f1ταν o ζωoλo'
γικξ κ{ποg τoυ Δαoκciλου τoυ Α-

ριατoτ€λη, o oπoiog oτα εργαoτi1'

ριιi τoυ o Mεγ<iλoξ Φιλ6oοφog και

φυοικ69 oπo6δαζε τη φ0ση των

ζιirωv και των φυτιirν, για να συγ'

τ<iξει τα περiφημα oυγγρ<iμματ<1

τoυ <<ΠEΡΙ ΙΣToΡΙAΣ TΩN zΩ-

ΩN> και (ΠEΡΙ ΦYτoΛoΓΙAΣD'
πoυ ε[ναι αμφιΘoλo <iν Θα μπo'

ρo0oε να τιg oυγγριiψει χG)ριq ωr'
τf1 την (oικoλoγικη> oυνδρoμξ του

Aλ€ξανδρoυ.
Για να oλοκληρti>oει την oικoνo'

μικf αvεξαρτηαiα τoυ Aριoτoτ€'

λη, o Aλ€ξανδρog τoυ oτ€λνει 6γ'
κoυg xρυooιi και αργrJρoυ' με την

παρατf1ρηoη πωq 6φειλε vα επιδo'

Θεi απερloπαστoζ στο επιστημo-
νικ6 τoυ €ργo, αδι<iφoρoξ για τιζ'

δαπciνεg ατιg oπoiεg €πρεπε να ε_

πιδoΘεi.

Mε αυτ6 τoν τρ6πo o Aλ€ξαν'
δρog γiνεται o πριbτog χoρηγ6ξ
τηq Ιατoρiαg. Πριν γεννηΘεi o A'
λ€ξανδρog, o ελληvικ6g κ6oμo9 εν

διαΦερ6ταv vα καλλιεργε[ τo πνε6

μα, αδιdφoρoq, για κ<5cΘε τi 1ρf1'
σtμo.

oι 'Ελληνεg πoλ[τεq που δεv κα

ταδ61oνταν να εργαοΘoιiν, f1θελαν

απλ6 να κEΙNAΙ> και τ[πoτα dλ'
λo'

Aυτ6q απεικdζει την μελλoντικf1
τ<ioη του αvΘρcilπoυ 6xι μ6νo να

<EΙNΑΙ> μα και να <EXEΙ>.

(ΠAΡENΘΕΣΗ του γρ<iφoντoq:
Kαι oι oημερινο( 'Eλληνεg δεν Θ'€'

λoυν να εργιiζoνται, Θ€λoυν μoνιl'

χα να <ιEXΘYΝ> αδιαφoρcbvταg

για o,τιδf1ποτε <1λλo. Προ παντ6g

για τηv καλλι6ργεια τoυ τrvε0'μα-

τoq).
o Aλ€ξανδρoξ 'φ€ρνει την αv'

Θρ<+π6τητα αιcbvεq μπρooτ<i, πρog

τoν πoλιτιομ6 τηc κατανciλωoηq'

τoυζ μελετημ€νoυg πρoiiπoλoγι_

oμoδq, την λoγαριαoτf1 παραγαrγι'
κ6τητα.

Tα1υδρομικf1 υπηρεoiα λειτουρ-

γoι1oε κανοvικ<i αlι6 τιξ Ιvδiεζ οrζ

τηv Mεα6γειo. KαραΘιiνια <εν'επο'

ρε6οντo καμf1λoιg τoν Ινδικ6v φ6ρ

τov' εχρυσoφ6ρoυν δε δια την ευ'

πoρiαν οι oδηγoi αυτcbν>.

O Boλταlρcg αημειcilνει π(')ξ (o

Aλ€ξανδρog εiναι o μ6νo9 απ6

τoυξ στρατηλ<iτεg πoυ πρ€πει να

λ€γεται μεγαλοg, επειδξ μεταμ6ο'

φ(rσε το εμπ6ριo.
'EΘλεπε μ€oα τoυ μιαν αλλιιil"

τικη επο1f1' πριν κανε[g ciλλog τη

δει. Στην 'Ωπη καλε[ oε πανεΘνι'

κ6 ouμπ6oιo αντιπρoαcδπoυg απ6

π6λει9 και €Θνη πoυ €1ει κατα'

κτf1oει oε €να δεiπνo πoυ δεν €1ει

6μoι6 τcυ oε 6λη ην ιατoρiα, [οιo

αε οημαα[α με τo Ιν1υoτικ6 Δεiττνo

τoυ Ι ηαoιi.
Στo. μακριi αυτ6 τραπ€ζι τoυ Α'

λ€ξανδρου, με αvΘρcbπoυg 6λων

τΦv φυλd)γ και τ(,)ν EΘνcbν, γiνε-
ται oπoνδξ με κρ,αo[ απ6 €vα με_

γ<icλo κρατfiρα.

K<iνει 6ρκo μαζi με 6λου9 61ι

oτo δικ6 τoυ Δiα ,αλλd μαζi' με
6λoυ9 ορκiζεται (στoν Θε6 Πατ€'

ρα 6λων τιoν ανΘριbπων, λεq και o'

ραματiζεται πioω απ6 τoυζ τoπι_

κo0g Θεoδg, τoν 'Eνα τoν <Παν-

ταδ0ναμo πoυ κινεi τo oιjμπαν>'

oρκ[ζoνται να ξε1ιiαoυν τιζ, πα'
λι€q τουq €1Θρεg και αδυναμiεg

και vα ζf1oουν αγαπημ€νoι'
Εκε[ τoυq αποκαλ0πτει τo <Πι-

ατε6ω τoυ>.

o Eρατωοθ€'νηg και o Πλoι1ταρ'

xog γρ<iφoυν πωq o Θαοιλιdg δυo

φoρ€q καττi την oπovδf1 τ6νιoε κα-

Θαρ<i πωg εννaε[ την ευτυ1lα 6λη9.

τηg αι,Θρolπ6τητα9, 61ι μ6νo τωv



υπηκ6ων τcυ' λ€γovταq: <Π<icιv
αι,Θρcirπaιξ oμ6νoιαν και ειρf1νην
και κoιvων(αν πρoζ αλλfλoυq> και
$oτερα αναφ€ρΘηκε στoυζ (παν-
'ιαχ6Θεν αvΘρcilπoυq>>. o Αλ€ξαν.
δροq δεν Θ€ληoε πoτ€ να χωρισει
τιq φυλ€g και εiπε τov Θε6 <Πα-
τ€ρα 6λων>, ciρα τoυq ανΘριbπoυq
αδ€λφια.
- o Πλoιiταρχoξ επαινεi τη φρci-
ση (α)ζ φιλoooφ6τερη> απ' 6οα
εi1αν διδ<iξει μ€1ρι τ6τε oι φιλ6-
σoφoι.

Aπoζξτηαε να δημιoυργf1oει μια
κοινωνiα oυνεργαo(αg,απ6δειξη
πωξ στo τραπ€ζι μαζi τoυ καΘ6ν-
τouσαv oι 'Aρ1cντεg τηg Σoγδια-
νf1q και Bακτριανfg, πoυ τ6οo τov
εixαν πολεμξαει ,μια κοινων[α αυ-
νεργαα[αg ,αυτ6 πoυ €λειψε απ6
τον κ6cμo και λεiπει ακ6μα.

'Ηταν εκατοντιiδεq 1ρ6νια πρ6.
(rρα τα 6αα ε[πε.

Eκε(νη την tilρα πoυ τoυg εξη-

γοrjαε πωq επιΘυμo6oε oτo κρ<i-

τoξ τoυ oι ιiνΘρωπoι να ε(ναι 6yι
μ6νo υτηκooι ,αλλιi μ6τo1oι και
oυvεταiρoι' Eυαγγελ[ζoνταν την
ιδ€α τng Eυρωπα'iκf1g 'Eνιοαηc.
'Eκανε την καταπληκτικ6τερη
πρ6ξη τηζ ζωηξ τoυ. o Ελληνι.
oτξc TΑRN ryoλιciζoνταg τα λ6-
'},-ια τoU ,F1ακεδ6να, ΞγραΨε κci-

πoυ::
<'oνειρo {ταv 6oα ε[πε και 6.

vειρo παρ€μειναν, ωατ6oo τoιiτo
τo 6νειρo εiναι τo απoυδαι6τερo
απ' 6λεq τιg κατακτf1oειg τoυ Aλf-
ξαvδρoυ>.

Η πρωτoφανξg oμιλiα τηg 'Ωπηg

στεφdvωσε τη ζωη τoU και oι ι.-

δ6ε9 πcυ αv€φερε ξταν αρκετ€q
για να τoν περ<iooυv στην αιωνι-
6τητα ααν Mεγ<iλo ανΘρωπιoτ{,
oαν Mεγ<iλo Προrτoπ6ρo τoυ Πνε0-

ματσζ.
Toν αιιbνα τηg αγ<i"πηq Θα τον

φ€ρει αργ6τερα o Ιηooιjζ' μα την
αρ1f1 την €καvε αυτ69.

Mε την t(oσμοκρστoρια τoυ κσι
τη δι&δooη μιαg κoιvξg γλιbooαq,
6ταν f1ρΘε τo πλ{ρcrμα τoυ 1ρ6-

γoυ, c, κ6αμo9 {ταν μoν6γλα:ooo9
και €toι €γινε ιiμεoα καταληπτ6
τo κf1ρυγμα τoυ Mεο[α και tων
Απoατ6λων.

o Aλ€ξανδρoζ με τo vα αναμει-
ξει τουg ελληνικo0q Θεoιig με τoι.g
Θεoδg τηg Aιγιiπτoυ, τηg Αα(αg
και τoν Ιεxω6<i, €δι,roε στoυξ αν.
θρtilπoυg πλατι3τερη αντ(ληι|.lη για
την θε6τητα, και 6ταν ακοι3oτηκε
το κf1ρυγμα τoυ ΙηαoΘ' 6ρf1κε τoυg
λαotq €τοιμoUζ να παραδεxτo8ν
τoν <ENA ΘΕο TΗΣ AΓμ.ΠHΣ).

Γι' αυτ6 6ταν ξεψJxηoε ο Λλ€_

ξανδρoq αναoτξθηκε στη φαvτα-
oiα και ττiν ψυ1ξ τωv λαιilν.

o θρ6λoq τoυ απλcΙlΘηκε απ6 τη
Γαλλiα, ωζ τογ Eιρηνικ6 και απδ
τηv ποεγωμ€νη Ιαλαvδiα ωζ τηv
καυτf1 Aφρικf1 .

Η Ιλιιiδα τοrν Περαcilν (Η Σα-

xνciμα> εξυμνεi τcv Αλ€ξανδρo
ααv εθyικ6 τoυq 6αoιλι<i.

Oι Ιvδcl τοv θεωρo0ν μετεμψι]-
χωση τoυ Θεo6 Kρ[oνα.

oι Θουνf1oιoι τoυ ΗΙllDQ KilSΗ
δεi1νoυν oημclδια τoυ <Ιoκενδ€ρ
Δeιlλ Καρν€ην> '(Δικ€ρατoυ) και
τα πρoσκυνoιiν oαν ιερ<i.

KΦε λαξ τηg Ανατoλf1g θ€λει
τον Mακεδ6να δικ6 τoιl.

Oι 'Αρειoι τoν θεrυρoιiν <<Bασι-

λ€α τωv Bαoιλ€ων> γιo τoυ 'Ωyoυ

και τηζ κ6ρη9 τcυ Φιλ[τιπου τoυ
B'. oι Aιγ6πτιoι γιo τoυ τελευ-
ταioυ Φαραril NεκτανεΘιb.

Oι E6ραiοι τov λ€vε προφξτη
που κατ€κτησε τoν κ6oμo κατιi τo
προμ<iντεμα τoυ Δανιf1λ. Oι κd-
toικoι τηq Σι6ηρ(αg πιoτε6oυν πωg
αυτ6q πληoiασε to κ€ντρo τηg Σκo
τιvιcig και Θρfκε την Πηγf τηg
Z<οf1g, ατην ιtκρη τoυ κ6oμoυ. O
MωtiμεΘ (Koρ<iνι, κεφ. lE) τoν o-

vομ<iζει <N€μπι> (πρoφf1tη) απε-
αταλμ€νo του ,{λλιix να νoι.lΘeτf1.

σει την ανθρωπ6τητα.
Oι Bιρμανο[ τov Θεωρo6ν μ€γι-

oτo }1<iγο, τα Kινεζικ& Xρoνικd
σαv τc,ν πρciτo Eρευνητξ τoυ Oυ-

ρανoιi, cι Λciπωνεg τoν Αντρειω-

μ6νo, πoυ τoυq φ€ρνει τoν 'Ηλιo"
oι A6υoαηνoi Χριoτιαv6 Mdγo.

Αυτ69 εiναι o Μακεδ6ναq, o A-
λθξανδρog o M€γαg.

Aυτig ε(ναι o <iγvαrατog Αλ€_

ξανδροg, πoυ πoτ€ δεv διδd1τηκε
otα Eλλην6πoυλα, πoυ δεν τcν ξ€_

ρoυv οL 'Eλληνεg. Aυτ69, πoυ δεv

φροντioαμε να ανυψ6σoυμε σε
αιiμ6oλo τoυ Eλληνιoμoιr, πoυ Θα

καθoδηγεi και Θα εμττv€ει τoυq
'Eλληνεq, πoυ Θα μπoρoδαε vα
τουζ εμπνει]σει την π(oτη τoυg ατη

φυλ{, και τον αυτooε6αoμ6 πou
Ξxoυν 1doει.

Eivαι αυτ69 πoυ oι Σκoπιαvoi α-
ποτυπιirνουv σε αφισεq και καλo6ν
τoυg Mακεδ6νεg oε απελευΘ,ερtοτι_
κο69 αγιirνεg !

Τιiρα εμεig πρ€πει vα τoγ τo_

ποΘετf1ooυμε εκεi που τoυ οφε[-
λoυμε, εκεi πoυ oι καιρoι επι6ιi-
λoυγ: Π<ivιο ατo o$,μ6oλo τηg Eλ-
λιiδαq. Στη Σημαiα. Η xρυof μoρ-
φη τoυ vα απcτυπωΘεi ατo λευ'κ6
και γαλciζιo αtαυρ6, oαν o6μ6o_
}.o εν6τr;τα9 και ιστoρtκf g oυν€-

χειαζ τoυ Eλληνιoμoιi.

Kαι αυτξ η oημαiα να κυματ[-
ζει oε 6λo τoν κ6aμo.

E(ναι μια πρdξη Φαταtηg ti:ραg,
πoυ τo ελληνικ6 κρ<iτοg πρ€πει να
κciνει 1ωρig 1ρoνoτρι6f, πριν εi-
ναι αργd, πριν Kαι αυτ6q γινει αν_

τικε[μενo καπηλε[αg, απ6 τoυq ε1_

Θρoιiq τηg Eλλ<lδαq.

Kαι για τoν Ελληνιαμ6 o Aλ€_

ξαvδρog o Mακεδ6ναq, o'Eνoπλog
φιλioοφcg, να γ[νει φ<οτειν6 6ρα-

μα Aρετ{g και α6μΘoλo κoινΦνι_
κηg και πoλιτιστικηζ αναoυγκρ6-
τησηξ τηζ παραπαlουoαg φυλξq
μαζ και στo 6νoμα εκεiνoυ, να κα-
τακt{αoι.lμε με τηv ψυ1ικf1 μαq α_

να:τερ6tητα και oλoκλf1ρωση, τη
θ€oη μ€oα oτην ανΘριοπ6tητα, πoυ
o Αλ€ξανδρog εi1ε oραματιoθεi.

Σετττ€μΘριog t992
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(MAΚEΑΦΝIΚΦυ:'Eψu υΞtfl0ΗT6

lβ6$frEιμg Ψ!α θυα αυιEπιlnItTo 0θμn

,l;i;.,,1oντeE απl'l^γoνo'l; τυlν αργαt-
ι lγ l{αx'e,δdν Φ'/ xq''' 'ετιnρ&.τηcαν.

1'iιτιxι xα'.,ιν'θ'?'alποι}.ογ ιxα, y'ω'

'L'' |{ io') - y"ιτ0' ττi) σ"|l'ατ|υ|aaLγ'τ'τ'ι

*'r,'!^i1 τaυ; - 'οL 'ι:?|χαtaL Mαxεlδ-
'la; - δi,θεν - δεν "iicαν 'Eλληνε;.

i.}'0' zλ)'δφ'.ιλ'a'' | |

'11 
a:tιρ'[,'l' acυζ τr'91η ei'να'"' ανι-

οz6ο^11ττ1, υ,'ν,α'πlδδειγ"τη y'αL 1τσ"Ρα-

6lαioι - p'.ωζι'' οπaυαδ"iροτε )'ογιτ'"\'

!ρxc.ι'',ιi.α. i'νονθ'y'α πα.ρατ^i1'ρτiοτ1:

Ε'|''lι'' y'ιιν& πα'ρ'αδ'exι6, ιxδ1ιω xαι
q-τi τcυζ τ)'s.stq(ρα.φο'ι3 <<'.c<O?L-

Toυ Γιιilργoυ Χιoviδn
τ.,Θoυλευτιi - δικnγ6ρoυ

z.ι'''l;', τυJY Σγ'οτ|.υιnt, 6τι ο'' Σ0'&6oι

zr.|' 5'}^{y'€y'?ιψtνα o,' Nδτ'ιoι Σλdr6oι

(τη6 Boυ).γα?[αζ xαι τηi Γιoυγιo-
i'ι6iαq),εqrφανiοτηxων, γcω rιρ'ilττ1

φo ρ'i', sτη Βα\xανιx^i1 (πρoερx61rε-

νo'. απ6 aτP πeρLaxh τoυ Δνεiπερoυ
y.α.,. τω^/ Kα,ρπαθ(ων x.τλ.) τoν 5o
g'ιilνι (δπωE ιo1υ,ρ'tξoνταt τoιiτoιf
'i1 τa^;.6o αιιilvα (6πωq δ6ηoνται' α-

ν,ι|,LφLσ6i|τητα, oι &)uλ'oι tιcτoριxοi)

'1ιετω πη γ!ννηο'η τoυ Χριoτoti' δη-

λαδfi 'aτυ' βυζαντιν& x.ρ'δνια, oτην

eπoγii τoυ'eιl c'ωrαiγ'οη3 l\[εcα,iωnl'α,

'gνι7 a,' Mαy"ε,δ6μεζ ('μdμo τωγ Eλ-
lληyιυ.γ <M1xεrδ6yωy", δη).αδτ] τolν

υ'}τ)ldcω'ιωγ ' πc't zν*p('|}Θ'' '!'L'. o

'o,ιηro;. 6aωi xιι c frρ6δoτo; v"αc

o Θoυzυδ|,δη -<) "ιτiiψ'α.ν γ"α.ι' νL]eΥα,

)'o||) c!Υ'r|5 1.ν ; aλλo'i E α,'tw aζ',,'ι'lρ iτε-

cΦ' 5τq α.ργαiu y'ρδνια', ox'τιjl τoυλd-

yL5τ,oν οιιιilvε; πριν γεννηθεi o Χρι-
cτ6E. Πιig gi^7a'", )'o''ιτ16ν, :δ,μ'7o"6,

να' *γlooνν τo y;&aψω τo6τo, τωv 13-

14 αιιilνων d τοlv 13Οo - 14Φ 1,ρd-

vων; Mπορεi , $!6αcα να εiν'α'ι xωλai

1-'.οp:λi,',;τωq ττγl ιτ€τaιp τωy 3Ο

yrρ6νι:lν τ,cυ oυ),λdγoυ uΦΙλιππoq,,

(6νcψα πcυ tδ5a τ'ρoνo^ητιτ"ω ιαι
π'εiυχημ6yοζ π^Ιsρe ο cμ6τιτλo6 πρω-
τι{)λητιi'"4;'oμιλo; ττ1q Β€ρoια.';)
,zc1;ιilξω 6-c'' τρ€πoυ, 'δυcτιη1ιil6. να α.-

oγoλτ11iθatiι'= ιηι π&')'ι':,ι,ε 6να π&ντγ'
,eπ!.xLL?a τι" φλ€γoν πρδ'6}'τ11ια, 1ιε
το ιiετ,ο1ιeνο,(Mαxεδoνιx'6r, α'φo'3

φθ&3οι1ιε 6xo απα1ι1.δ€,ττo aτ1ηιe'to να

ι''μφυc6ητot";' ττγl aλληllι-x^ξ e'\νcxlι-

τ,τiτv" ακ6'rιz ι%L τa1) πατQρα τc'ι γ,ι!'-

'Υ''5τc! 61,21'ττl\0.τη' -'ου }Ιaγ*,λ'oυ

Aλεξdνδpου, δηλι.δ'l' τr''l Φ t)''.τno'l'
οι Σ)'ω6a'. τ,ωγ Σxaπiωγ'..

ΝΙξ'ρι τωρrι θ:ωρc6:α,με' a,rei;.

οι 'Eλληνε;, δτι ιiναυ ιττ,εtα. η ν'
π'ο'ιιλη πρacr,οοθεια, των Bοuλγ&ρωv
τυ"λ'.δτegα xαι τO1) Ttτo - Σxοτια-
νιiv Ιιoυγz"ocλ&6ων υcτε,ρ'q., yα σφε_

τεριcθoιiν ττιν ιστ'Oρtσ" xαι αυτf1 το"l'

'ττ1 1τ1/ 'ιυΘυπ'αpξ(α μα"E' τωv Eλλτj-

}lωγ τηζ \[αxoδaν[l'q y'σ"'" τηq {'δ''α'

:n: νιi_lly.:'rαc.
Aπrcτ6λεcμa, τωy ,δ'6λιωγ y:αL σν'

.;:y'ιil'l eνeργeιιby τ'ωy Σl:οπ'ιαν6'ν,
,oτην E',.lpιilπη1 στηlν Αμε,ριχ^η' lστη'l

λυ,sτpα\ta γ;1'L στoν Κανq"δ& και δ'

;zr'υ Τ.rιζ, ^L1ταν 'lα γρe''/aζzτL'. 
'σ" 

y'α-

τα'5*,λλoυμε, τιilρα πoλ$ z"eθυoτεpη-

1,ι!'iα, eνα,γωνιεq τρaaπιxθεcεq γιl'
'ia q'.L"aι)'ηρ'ωσcuμ'Ξ τηγ πa)'υετ'i1 α"'

δ'.l.vc'ρil'' =τ,ν ιιλoπr'ττ!.ι ψzΞ zz''
ττγ,, i''rοιQ^Ι1 μα; ,6τι δeν *πα"ιτetτα''

'η :l-τ:''δo.,'ξ^r, τι'l'l ανιωπ6δΞLγ''των.

A; δo'j:1rο,'δ,'ιι,)€, ,,'πεο[ τ[ιioq r'?δ-
'ιΞ''τ1'!''> |

o'. Σy"oπ''ανa|. νποcττ1ρ|'ξονν oτ'"

9L'Eλληvε6 τη; Μαxεδoνiαζ'δε'y

ε,iyαι...'Eλληνεg, αλλ& ατt6Ιaνa''

Σλ&6ων, a'' oποLοt γ'αcix}'ι.loα,ν 'u^rι

l\[α.xεlδoγiα cτα βυ(αντι',d, μεσαιω-
ν''ν.0" y'ρδν'-α'' ανα1ιε(aΘηxαγ 1l-ι'9 τoυ(

106

ι.'j)'τ,ιΞ; γq.'. o'" Σλ&,6οι τυlν Σy"aπt'
υι.i' z)'i'α, δεv νοrμ,iζoυv δτι γΟ.a'"ο-
π,'ιοayται 6τι'l ν'οψi'ζoυν πωE εiνa:
ι>ι'ιΥ'ιτ\lιν να '.ι'rνacττ]?aζουν ψ,ε aa6α-

ροφθ'νeια 6ιυ 'eiyαι y"a"xaPΘωτδ τ€-

τa;c αλψα', cτa xeν'6 τηg Ιοοoρiα;
xι'ι <πt1δ^71ιx'>> τ6c'ω"l αιιiνωv; Kαι
τ1 Θρα'c'3τ^riτx, αι6γι,α ,δ'e y.αc o σl.α-

.7il.ογ'':ι,ιδ; €:aa'lν τη λογ'ιx^i1 τoυq
y"σ''. y:eτΕa|.α, τε'2 υa'ρ ιo',L€ν α, περ ιθιil-
p'. z' ."ι.;:-'δ cγ^ξΞ.'.

^\; 6λθουv, αλλι,ιilg, oτoυg τd,,φoυ6

ττ1 -:Βε'1^l:'ιz3, sτcq αργαυ6τητεζ) τoυ
\'!ο'l , -τ,'" ΙΙ6λ)'α';, τωγ Λeυxαδlιlν,
ιτ1; Σ'l'lδο'l, ιου Δe'r6ιν!aυ xαι 6-

;ο'l 'J'iι)'ο' θιj)'c'υy οτη Mαxεlδaν'tα

Ι.,L1'Ξ y'x"'. αq δο'lν τα 'γινη17ιe[ω y.σ.L αζ
,δ''αl6ωcaυν τ'.ζ επLΥ?α-φξ.g (oτoυ6 πιο
πα^)'cυ τ6π'οllg y"σ'L σ1α' μoυcεiα 1μα6) ,

^{L1' ν'ι'διαπιoτ,ιiloουy δτ'. '6λ.α τα o-

'/δψxτω, η τΘΧνDτc,or,tω x.τλ., ε[ναι.

c)ι6τaλα %t'L αναψ\φ'''σ'6i1τητα eλλτs

'tιxq, {τ'α.,. ψ,ιναγα, ').)'ηνιxα) , γcω
τον q,πλodcτιτο l'δγc οτι aι, Mαxε-
δ 6'l ε 3 υπiiρ'ξα.ν 6ν'ω'il'λ'τ1ν oπ1ρεπ6στα-

τo φiλo, ωπδ dιπο,J7η xατα"γωγi1;'

';aoτ c cπtαq, παλιτιc1-ιo6,.

ΧιλιiJδεq yrρ'δ'/cα, 61'q' q'u'ti'ιατo6αψ'

''',ι''., iι y.ψψατα ττ1q Mα"xειδoriiα; 1l'αE,

'Δζτis ι, μsγαλoιiργηc ε γα'''δ''αγ''ρ,tΘγt-

y"'ι ξνz τψtμα. ηζ Ξυ,ρr'jτε,ρηζ Eλ-
/s^δι'q, α'υτt1q σ1Ξ ED'λ&δαE πa'l x&'
pL-ιe 5τ,σ)ζ αγρΦ|ματc,υζ xαc ξλωa-
Cου -: Σ).θ'6aυ; τη γλιbocω ("η Υρ'*-

γη) τoυ; y"σ!'' iaν|ζ ελλ!,νooπουiδα'γ_

,μ6'νου;, ω_c 'Eλλην,εE, δhiro, δ'ιαΨωτι_

oτd; τoυ6, τ,oυ6 Θε,οcαλoνιr',ε.i6 Kιi-
oι).)'ο γ.αι' Mdθ6lδιo.

Eπιτdλoυ; x,αι η αΥ'y(,}μaα3νη xα''

^η π)'α'oτoγραφ[ω xααου πρΕτeυ να

στα'\,\α-LDl3ν' α.Υ6tψσ' y"σ"'a ΥLα τoυq α.-

δicταxτου-c TιξL Ta:)(ι αγωρc'oτoυ'5'''



Mακεδovrκ6g Aγ<bvαξ
***ΓΙΑ,YΛoΣ MEΛAΣ

αxvιiρια φωτεινd, απ6 dπoυ κι ιiv
π€ραoε. Tρειg μ{vεg 6λoυζ, 6λoυq
Ξμεινε oτη Mακsδονiα. iνlα αυτ69

o λ(γoq καιρ69 oφραγιαμ€νog με
τo Θ<iη,ατ6 τoυ, €φΘαoε για να υ-

ιpωθεi. c.lg τα αημερα o Πα6λog
lvΙελ<iq απ6 τη φωνf1 τoυ λαo6,
πoυ €νιωοε την ψυ1f1 toυ, ααν o0μ-

6aλo τoυ fvΙακεδoνικo6 Aγιivα o'
λ6κληρcυ. Σαν <rπινθfρα πoυ dvα-

ψ€ και φο$ντωoε τη φλ6γα πoυ

€καιγε oτην ελληνικf1 ψυxf1, τηv

ξεπεoμ€νη απ6 την ντρoτη τoυ

i E97.

Tov Παιiλo Mελ6 τov
κρατ6 vεκρ6 σττιν αYκα'
λι6 τnq n Καoτoρι6, n (α-
vαπnτft) 6πωq τnv €λεγε
π6vτα (Καoτορiα) rιoυ
δεv αξιιbΘnκε vα τnν φΘa-
σει ζωιlταν6q. o Mnrrρο'
π,oλfτnq Γερμαv6q Κ,αΘα'
6αvγ,6λng, πoυ και μ,ε εκεi-
voν δεv ανTαμιi}Φκ'ε ζωv'
ταv6ξ, τov εκftδευσJε β,ε
τα x€ρια τoυ στnv ποlιοι&
εκκλnoiα τωv Tαξιαρxιilv.

o Πα0λoq Mελ<ig γεννf1θηκε ατη

Ιν1αooαλiα τ€λη Μαρτioυ τoυ t87c,

o παπ€ραg τoυ, Mι1α{λ Γεωργioυ
lvtελ<ig, €μπoρog, κατωy6ταv αrι6
την 'ttrιειρο. o παππo0g τoυ αvαγ
κ<ioτηκε να εγκαταλε[ψει τα Γι_

<iννενα και να καταφtjγει oτην

Kωvoταvτινo6πoλη, 6πoυ και €γι-
νε φιλικ69 και μ€λog τηg Φιλικf1g

Eταιρεiαg.'oταv 6μω9 κρεμd_

στηκε σ Πα1ρι<iρxηg, αvαγκ<ioτη'
κε να εγκοπαλεiψει την Kοrνoταν'

τινoGπαλη Xαι να καταφ6γει, ιi'
στερα απ6 πολλdg περιπ€τειεg,
oτην 0δηαo6. Μητ€ρα τoυ f1ταν η

Eλ€vη Boυτoινιi απ6 την Kεφαλo.-

vι<i.

To t87{ o πατ€ραg τoυ Πα0λol.:,

Mι1αf1λ, €ρ1εται με την oικoγ€'
ι,ει<i του oτην AΘf1vα. o Πα6λo9

ξταν τ6τε €vα €ξυπνo και ζωηρ6
αγ6ρι τεoα<iρο:ν ετιbν πoυ €τρεxε
6λη μ€ρα πdνω κ<iτ<o. T[πoτα δεν

Τoυ
Χρftoτoυ ΧαrrζnΙωiαηryΙδn

ιiφηνε ατη θ€oη tου. Παρ<iλληλα,
6μω9, εiναι πρ6Θυμo9 και ιππoτr_

κ69. Παρα1ωρε( τηv καλιiτερη με'
ρ[δα τeυ φαγητo6 τoυ στ' αδ€λ_

φια τcυ και δ€xεται τιg διιlφoρεq

μικρoαγγαρεi.εg' Mικρ€g Θυα[εg

πoυ δiνoυv 6μω9 oτη ζωf1 μια ευ-

1αρioτηoη.
Στo o1oλεio εiναι €ναg απ6 τoυq

επιμελ€ατερoυg μαΘητ€g. Mελετιt
τα 6ι6λiα τoυ με 6ρεξη και αγ<i-

πη. To αγαπημ€νo τoυ Θι6λio εt_

ναι ο Γερooτ.iΦηζ. To 6ιΘλio αυ-
τ6 εixε γραφει απ6 τoν μεγαλιi-
τερo αδελφ6 τoυ πατ€ρα τoυ, τoν
Λ€oντα Mελd. O vεαβq αι,εψιξ
6ρioκει oτιq αελiδεg τoυ 6μoρφεq
διηγξoειg και αν€κδoτα. Περιoα6'
τερo, 6μarg, τον συγκινεi o εΘν'-'

κ69 παλμ6q τoυ Θι6λioυ. Tο 6ι-

Θλiο εiναι γραμ,μ€νo για τα ακλα
6coμ€να παιδιei τηg Hπεiρoυ. o
Mελdg, γ6νο9 ηπει.ρcilτικηg oικoγ€-
νειαq, δεν ξεxν<i 6τι τα αδ€).φrα
toυ oτενιiζoυν κ&τιo απ6 τo π€λμα
tηg oΘωμανικf1g κυριαρXιαc. 'E"
τoι αv&6ει και φουvτιilνει μ€αα
του μια αγιiτη δυvαε6τερη'.:616
κ<iθε dλλη. Η αγ<i:τη για tην' πα-
τρiδα. Tην oκλαΘωμ€νη 'l|πειρο.
Kαι πιbq vα μην αγafr.[6 τηv ηg-

M€ρcg 1o

Λiγoι θα ζουν και θα θυμoιiνται

Φμερα τo γoργ6 π€ραoμ<i τoυ σ'
π6 το 1ιirμα τoυg. Tα παιΕκiκια τα
τ6τε τηg Mακεδoν[αg πoυ τα 1<ii'
δευε, πc'υ τ<iταιρνε oτα γ6νατci
τoυ αναθυμοιiμεvog τα δικ<i τoυ

και τα φιλo6αε δiνoντdg τcυζ κα_

ν€vα ζα1αριοτ6, iαωg δεν ζoυν πια.
Πολλoi Θα αγωνioτηκαν και στη
lν1ικραο(α και στoν π6λεμο τoυ '40

και πoλλoi Θα €δωοαν και τη ζωf1
τουζ για την πατρ[δα. Π6ooι πια
Φα Θυ'μo16νται τo ωραio μελcxxρoι-
v6 παλληκ<iρι απ6 την ΑΘf1να πoυ

τιiφηoε 6λα για να πιiει να στη_

ρiξει €vαν αγιbνα τραγ6 oτη flΙα'
κεδoνiα. Αυτ6ν τoν αγcirνα πoυ

τον εi1αν ατξoει oι [διoι και oι
πατ€ρεg τoυζ στηv αλ6τρωτη ακ6-

μα 1cilρα για να oιbooυν την ελ-

ληνικ6τητ<i τηq ,τo δικα[ω,μα να

ζουν με τιg δικ€g τoυq παραδ6-
σειq στην oικoγ€νει<i τoυζ για να
oιi:ooυν την κοιν6τητα' την εκκλη'
o[α, τo o1oλεio, τoν δικ6 τoυq πo'
λιτιαμ6, τoν xιλι61ρgνo πoυ dντε'

1ε πciντα κρυμμ€νog oτα 6<iθη τoυ

ε[ναι τcυq 6co κατατρεγμ€νoι κι
<iv ξταν.

Mε τ6τoια ψυy-ξ €δραoε o Πα,.5-

λog Mελ<iq oτη Mακεδoνiα' Περιο
o6τερc απ6 την παλληκαρι<i τoυ

η αγdπη και η 6αΘει6 αυμπ6νια
τoυ για τουg αvΘρ<bπoυg ιiφηoαv
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τριδα τoυ o lι1ελιig με π<iθog, α-

φo6 f1ταv παιδi τηg επo1i1g τoυ'

Tηq επoxf1g τoυ <Aνατoλικoιi Zη-

τf1ματοq> και τηξ <lν1εγιiληg Ιδ€'

crg>! Oι 'Eλληνεq τηg επo1ξg του

ovειρει1οvται μια Eλλιiδα μεγ<iλη
και τρανf1. oνειρε0oνται την Eλ'
λιiδα του Φιλiππoυ και κoιτo8ν τη

οκλαΘ<,:μ€νη Mακεδov[α,'Ηπειρo
xαι Kρ{,τη. Η μικρf1, τ6τε, πρω'

τε6oυαα' δονε[ται απ6 πατριωτι-
κιi τραγο6δια Nαι ατo πλακ6oτρω
τo αvτη1εi το στρατιωτικ6 Θfμα
των μαOητιbv. Η ατμ6oφαιρα ε[':αι

ηλεκτριoμ€νη.

Η Bαλκανικξ 1ερo6νηooq ε(ναι

αν<tατατη. Tα oυ,μφ€ρoντα τα)ν με

γ<iλων dρxιoαν να oυγκρoιioνται
και oι μικρoi 6αλκανικoi λαoi α'
δικooκoτcbνoνται. Η Ριοoiα πoυ α-

π6 πριν εi1ε ρiξει τα λαiμαργα

μιlτια τηc oτη Θciλαooα τoυ Aι-

γα[oυ, δημιoυργεi τo 1877, πρog

6φελ69 τηζ' την ΣυνΘ{κη τoυ Α'
γioυ Στεφ<ivoυ. Δημιoυργεl μια
Boυλγαρiα πoυ εκτεiνεται μ€xρι
τηq A1ρiδoζ καL τηζ Πρ'€oπαg,

τoυ Δoιjνα6η και τηq Θεαααλoν["

κηg. Kαι 6λα αυτ<i γιατi f19ελε vα

1ρηoι1.ιoποησει τη Boυλγαρ[α για
τoυg oκοποι3ξ τoυζ. H ΣυΦf1κη τoυ

Αγioυ Στεφ<ivoυ ματα[ωoε τoυζ ε'
Θνικo0g μαg π6Θoυ9. Γι' αυτ6 η

μικρξ Eλλιiδα απoφιiαιαε να πιi-

ρει τα 6πλα ατα 1€ρια. Θεooαλiα, 
-

Mακεδοviα, Κρflτη, δovoOνtαι. M<i'

ταια η Kρiτη ζητ<i τηv αυτoνoμiα

τηg, ενιb η Mακεδoν[α πoυ περ'

νιi τηv κριoιμ6τερf1 τηg περioδo.

Πo6 και πoιi ξεφυτρcirνει καν€να

αvταρτικ6 oιb'μα πoυ ενιox6εται α'
π6 ντ6ιτιoυ,;. Η δριioη τoυq 6,μω9

ε[vαι μηδαμιvf1. Kαι oι Bc{λγαρoι
.<iρ1ιαc:ιl γα εyτεivoυν τιg εν€ργει_

€g τoυg. Xαrilδηg κατ<ioταoη επι'
κρατεi oτην Mακεδoν[α oτην ο-

ποiα €λαxε o κληρog vα γivει Θ€'

ατρo ν€ωv αιματηρ<bv oυγκρo0'
σεG)ηr.

Στα 1ρ6νια αυτdι τηg αναατιiτω'
σηq και του ανα6ραoμo0 περνιi o

Πα0λog Ιvlελιig τα παιδικιi και ε-
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φηΘικci τaυ 1ρ6vια. EυαiαΘητog 6_

πωg f1ταν, oυγκιvεΙ,ται και €vαg

ακρ<iτητοg ενΘoυοιαoμ69 τον oπριir

χνει στη Mακεδoνiα. Σ1εδι<iζει να

γiνει εθελoντηg να υπηρετf1oει την

πατρiδα. Εθελovτf1g oτα t6 τoυ

1ρ6νια ! Eν<b 6μωq γυμνιiζεται
oτουg <oτ0λoυφ) στην πλατεiα με
τα ερεiπια τoυ ναoΦ τoυ oλυ]μπιoυ

π€φτει και oπ<iζει τo πΦι τoυ. A'
νξoυ1og πoυ Θλ€πει να ματαιιil_
νoνται τα o1€δκi τoυ με 6αρ6 ααν

μoλ06ι τo δεξi τoυ π6δι, μ€νει
oτo κρε6ιiτι δυo oλ6κληρoυξ μη-
vεg. KιlΘε εμπ6διo για καλ6. Ξα'
πλωμ€νοg oτo κρεΘιiτι ετoιμιioτη_
κε καλ6τερα για τιξ ειααγωγικ69
τoυ εξετ<iοειq στη Στρατιωτικf1
Σ1ολi1 των Eυελπiδων.

Toν AΦγoυατo του !'886, τρΞιζ

μ€ρεg πριν παρoυσιαστεi ατιg s'

ξετ6αειq τoυ στρατιωτικoιj αχo'
λε[oυ ατo oημειωματ<iρι6 τoυ γρti
φει:

(Eκλ6γoιrταζ το o'τ6διo
αυτ6 δεv υ,πακoιiω πlαρ&
σ'ε,μιαv ιδ6α, vα φ'αvιi, xρ!i'
σιμoξ σTov πλnοirov μroυ
και σTov τ6nov μ,}υ. Aυτfi
ειvαι 6λn n φιλoδoξi'α. Κσι
σαv καλ6ζ στρ'ατιιbτnq Θ€-
λω vα υπnρεττiσω τnv πcι'
τρiδα και l'ι' αυτliv vα α-
πoΘ6vω. ffiq'μμι6 δυoκoλiα
δεv Θα με σ'TσβσττilσEl.
Δεv Θα υποxιΙ}ρ'!1σω noτ€
πρo τωv εμΙπoδiων...D.

Και πdλr T,oV oκτιbΘριτ
τnq 1δlαq Nρtovιaq, τnv n-
μ6ρ'α πoυ oρκi,στnκ,ε, γrρa_
φει στov πατθρ;α τoυ:

((ΠρoxΘ€q τ,o 6ρ6δυ 6-
διooα τov V€v'o|ΙrΙσp,€ηroν
6ρ,κoν. Σαq 6ε€α:ιb 6τι oρ-
κioΘnv €xωv πλιiρn συv|αi-
g,QηgπnV τωv υrn6 τoυ 6ρ-
κoυ επl6αλλoμ6vωv κα!Θ??._

κ6vτωv, σταΘερ,&v δ'ε α,π6-

φασιv \nα εκτελ'ε,σ{Ι). Δια
τ,oιiτ]o εκ 86θroυζ Tnq καρ-
δi,αq μoυ oρκiισΘnv υπα'
κoιiιtΛ, ειζ τoυq ν6μoυg

τnζ πατρiδoq μoυ... και Θ€
λω ι}περασiπισΘεi μ6xριζ
Tελευταi'αζ π\roliζ μoυ τΙlv
σnrμ!αiα.v κα,ι τnv riατριδα...
Σαg παρακαλd), oε6tαoτ€
μ,oυ πατ€ρα, να ευxnΘlεΙEε
6πωq o Θε6q με ΘonΘιiαει
vα τnρftσω ε\rτiiμ(ιrζ τoν 6ρ
κov μoυ μ6xριq τελ]ειrr'αi-
αζ στιγμιiq τnq ζιffic,β]oU)).

'Eται 6ρ€Θηκε o Παιiλog Μελ<ig

εγκαταλεlπovταζ τoυq δικo69 τoυ

ατo γεμιiτo αυοτηρ6τητα Σπρατι'
ωτικ6ν Σ1ολεio. o διoικητf1g τoυ

απαιτεi τ6oo απ6 αυτ6ν 6oo και
απ6 τουq ιiλλoυg αυατηρξ πειΘαρ-

1(α. Γι'αυτ6 o Πα0λog δυoκoλεΦ'

εται δι6τι f1ταν γνωoτξ η ζιυηρ6-
τητ<1 τoυ. Ι{dπoτε τo Ι8q| εixε
κτυτηoει κ<i'πoιoν 6oυλευτf1 στo

δρ6μo, δι6τι ε[1ε πρoα6<iλλει oτn
Θουλ{ τον πατ€ρα τoυ, πoυ f1ταν

επ[αηg Θουλευτξg. To γεγoν6q αυ-

τ6 εi1ε τιg oυν€πει€ξ τoυ. Tου ε_

πεΘλf1Θη <<λiαν επιεικιbg>> τρiμηνog

φυλ<iκιαηq. T€λog τov Α6γoυoτο
τoυ t892 ο Πα6λo9 Mελdg 6γf1κε

απ6 τo Σxoλεio των EυελπiδG)ν αy-

Θυπoλο1αγ6ζ του ΠυρoΘoλικo$.
To επdγγελμ<i τoυ 6πωq τo νιcδ-

Θει ε(ναι το πιo μεγιiλo' τo πιο
ευγενικ6, TοπoΘετε[ται τιbρα oτo
!o πυρo6oλικ6 Σδνταγμα. Στην

μoνdδα αυτξ τoν Θρ[oκει o π6λε'

μoζ τoυ 1897 πoυ Θ6Θιαε την 1ιi'
ρα στη Θλiψη και την απoτελμ*-
τιaoη. Ζεi ατη ζωf τoυ ανΘυπoλo'

xαγοd' του ΠυρoΘολικo0 εν69 Στρα
τo6 τoυ Eλληνικoδ, πoυ δεν εixε
τiπoτε να κctνει και επειδf1 δoιi-

λευε για να συντηρηΘεi, dρ1ιoε
να πλξττει. Η ζωfl τoυ oιγιi _ oι'
γιi ιiρ1ιoε να γiνεται ανυπ6φoρη.

Πρooπα9εi .;α πλανιi τoν εαυτ6

τoυ μα δεν τo κατoρΘιilνει. Ψιi_

1vει κι1τι το επικ[νδυνo και τoλ'

μηρ6 και δεν τo 6ρioκει.
Toν oκτιil6ριo τoυ 1892 νυμφε6-

€ται την Nαταλ(α, κ6ρη τoυ Στε'

φιiνoυ Δραγooμη και €τοι μπαi'
νει στo αρ1oντικ6 των ΔραγoιJμη'
δων. 'Oπcυq ο πατrπoιJξ τoυ €τoι



και o παrrπo6ζ τoυ ,t€θεροa3 τoυ,
ivl<iρκοg Δραγo6μη9, εγκατ€λειι}rε
νωρ(g τη γεν€τειρ<i τoυ, €να 1ω-
ριc,υδιiκι τη'g Δυτικflg Mακεδoνi_
αξ - τo Boyατoικ6'- και 6ρ€Θηκε
στηv Π6λη 6πoυ και επιδ6Θηκε
ατα γρiιμματα. 'Oταν 6μο19 κρε-

μ<iοτηκε ο Πατριciρxηg, o Φιλικ69
Ρl<iρκog Δραγo6μη9 πoυ ε[xε γi_
vει trι€λog τηg Φiλικfq Ecαιρε[αg,
<iφr1oε tην Π6λη και 0ατερα απ6
αλη0ινf oδΦoαεια 6ρ€Θηκε oτην
επαvαστατημ€νη Eλλιiδα.

o γυι6q τcυ Nικ6λαoq, ιiριατα
μoρφ<,:μ€νcg' Xρησιμοπoι{Θη κε ααν
γραμματ€αq ατην EΘνooυν€λευoη
τηq Tρoιζξvαξ και τ€λcg ααν Y-
πoυργ69 τωv Eξωτερικιilν τηq κυ.
Θ€ρνηαηq τoυ, Γενvα[oυ Koλoκo-
τρcilνη.

Γυι6g αυτcι1 f1ταν o Στ€φανoc
Δραγoιiμηg ο πεΘερ6g τoυ Πα6-
λου Mελ& - o οποiοq νcορig <iρ1ι-
σε να αναμιγν0εται στην πoλιτι_
κi ζωfι τηξ Eλλ&δαq. Σαν πoλι.
τικ6q 1ρημciτιoε Yπουργ6q τcoν E-
ξωτερικcbν τηg κυΘ€ρνηoηg Τρι.
κο6τη, τoυ oπο[oυ {ταν και φiλoq,
ααν ΠρtυΘυπoυργ6q τo t9|0 και
ααν γενικ69 Διοικητf1g τηq lν1ακε-
δov[αq μετ<i tην απελευΘ€ρο:oi1
τηg. Kατεi1ε καλ<i τα ανατoλικd
ζητη,ματα και ενημ€ρωνε ξ€νουq
αvταπoκριτ€g και διπλω,μ<iτεg Eυ.

ρωπαioυg π<i'vοr ατα φλ€γoντα α-

vατoλικιi πρ<iγματα. To oπ(τι τoυ

πεθερo6 τoυ, εiδog Mακεδovικo6
Στρατηγε[oυ, συγκ€ντρωvε κ<iΘε

Θβiδυ μακεδoνικ<i ατελfuη, Kα-
ατoριανo( και Koζανiτεq πηγαιvo-
€ρ1oνταν αrτ6 την Mακεδoν(α ατην
Α,9f1να και 1ωρικo[ και 6μπoρoι

στη Θεσσαλα και απ6 εκε( ατηv
προrτε6oυαα.

To v€o αυτ6 περι6<iλλoν αακεi

μεγ&λη επιρρof1 π<iνιο τoυ και η
€κθεαη τηq κατ<ioταoηg ατη Mα'
κεδονiα τoγ σι}γ1(ιγεi. Αυτ6 oδf1-

γησε τoν Μελd oτην Mακεδoνlα.
'Ετoι oτην ιδια[τερη αγιielη για
την 'Ηπειρc προoτ€θηκε τcbρα και

η αγd:,ιη για την Mcικεδoν(α, πoυ

περνoδoε τcbρα τo κρισιμ6,τερo

oτ<1διo τηζ ιiπαρξηξ τηg. Mε την

γυναiκα τoυ €Xει μεγιiλη oμoι6-
τητα και ατιg ιδ€εg και στηγ ανα'
τροφη. To 1894 γεwηΘηκε και τo

πρcbτc, τoυg παιδi, πoυ τηρε, τo 5_

vομα τc}υ πατερα τoυ.

Η ζcofl 6μω9 δεν τoυ πρoσ€φερ€

εκεivo πoυ επιΘυ,μo0oε. Aδριiνεια
και αΘυμια επικρqtει παντo6.

Στoν ατρατ6 δεν Θλ€πει καμμι<i

πρ6oδo. Oι περιαo6τεροι φ(λoι του

και συνdδελφoι τoυ για τov ιδιo
λ6γo ειναι oτενo1ωρημ€νoι και
oτoν ορ[ζoντα τηg Eλλdδαg <iρxι'

σαν να πρoδιαγρ<iφονται απειλη-

τικ€q Θιiελλεg. K[νδυνoι oλo€να και
ιo1υρ6τερoι απειλoιjν τη 1cbρα τoυ

Aλ6ξανδρoυ. To ληoμovημ€νo και
παραγνΦρισμ€νo απ6 την αναλγη
oiα των ιθυν6ντων αυτ6 τμf1μα

τηg 1<ilραg, τo cπolo πoλλd πρo'
σφ€ρει ατην πατρ[δα, ιiρ1ιoε να
ερημιbνεται.

'oταν τoγ Mdιo τoυ l890 για
μια ακ6μη φoρ<i εποrναoτατεi η

Kρξτη, €γινε μεγιiλoq ανα6ρα'
oμ69 oτην Eλλ<iδα. oι ToΦρκoι

πρcσπαΘo0ν να επι6ληΘo0v. Yπo'

χωρotiν και τ€λoζ ετoιμ<iζονται να

επιτεΘo6ν. oι Mεγ<iλεg Δυν&μεl.g

επεμΘαiνoυν. o Σoυλτ<iνog φo6ιi'
ται και για vα καθησυΧασει τα

πρ<iγματα παραxωρε[ €να εlδog

αυτoνoμιαξ ατην Kρf1τη. 'Oταv 6-

μωq τo φΘιν6πcορo ζf1τηoαν μιi_
ταια oι Kρητικo[ την τξρηoη και
εφαρμoγ{ τoυ v€oυ Συντιiryματoq,

ξαναξ€oπαοαν oι ταραχ€q, Φ6νoι,

μ<iχεζ, τρoμωy μ€να γυναικ6παιδα,
π0ρινεg γλιiloοεg ζcbνoυν τo μαρ-
τuρικ6 νηα[, Φαπoυ oτιg 25 Ιανoυ'
αρioυ Ι'897 η πρoσωρινf κυ6€ρνη'

ση τ(Ι}ν επαναστtrt(bν υι|icbνει την

ελληνικf1 σημαια στα Φρ6δια και
κηριiσσει στην xαλ€πα την €νc)ση

με την μητ€ρα Eλλιiδα. 'Oταν €'

φτασε oτην Aξνα η εi,δηoη τηc

φωτι&q στα Xανι& αναχ6ρησαv α'
π6 τoν Πειραι<i η <'YδραΣ, η <<Mι'

χ<iληζr, o <Αλφει69> και o <Nαιj'

αρχoζ /ν1ιαo6λη9>.

Συγxρ6νωg αvα1ωρεi και o τoυρ

κικ69 ατ6λo9 με oκoπ6 να ε'μπo_

δ[oει απ66αoη στραt€υμιiηalν. }l

κoιvf1 γνιb,μη ατην AΘτ]vα f1ταν με
τo μ€ροg τηg φιλoπoλεμικf1q μερi-
δαg. 'oλoι f1Θελαν vα oυvεxιατε[
ο π6λεμο9 και πρooπιi€ηoαν να
παραα0ρoυν καL τoν ΠρωΘυπoυρ_

γ6 Θε6δalρo Δεληγιciννη, o oπoi-

og εi1ε διαδε1θεi oτην Yπαtε[α
τaν μεγιiλo πoλιτικ6 <iνδρα Tρι_

κο0πη. Παραo6ρΘηκε η κoινξ

γνιilFΙ, παραo0ρΘηκε και η κυΘ€ρ-

νηαη. Θεcirρηoε πρ6πoν η κυΘ6ρνη-

αη Δεληγιιiννη vα επι1μΘει με τCr

6πλα. 'Eτoι ξ€απαoε o ελληνo_

τoυρκικ6g π6λεμoq τoυ 1,897, πoυ

κατ€oτρεψε τη 1cbρα oικoνoμικ<i
και ηΘικ<i 6αo κανεig ιicλλog π6'
λεμog. 'Ωφειλε η κυ6€ρνηαη Δε-

ληγι<iννη να μην επ€μΘει με τα 6-

πλα, να μη oυνε1ioει τoν αγcΙ:να,

αλλιi να €ρθει oε oυνενν6ηoη με
την Π6λη. Πηγαiναμε για oικo_

νομικξ κατclρρευοη και o ατρατ69
f1ταν παραμελημ€νog. oι αξιωμα_
τικo[ τcυ Πεζικo0 {ταν ελιi1ι_
oτοι, ενιir οι αξιωματικoi <iλλωy

6πλων ηoαv μ6νo Θεωρητικoi. o
αυστηρ6q Mαζαρ<iκηg κιiπoυ γρ<i-

φ,ει 6τι oι αξιωματικo[ τoυ Πυρo'
6oλικcιj ε[δαv για πρcilτη φoριi τo
1897 να oκ<iει o6[δ,α, η δε πoλυ'
τυπ(α των 6πλαrν εi1ε δυαciρεoτα
απoτελ€oματα. Αξιωμαπικoι ειδι-
κ<i καταρτηoμ€νoι δεν υτrf1ρxcrν. o
ανεφoδιααμ69 fταν doxημα oργα'
νωμ€νog f1 καΘ6λoυ. Λπ6 την αρ'

xf1 ακ6μα παρατηρ{ξκε €λλειι.|.lη

τρoφιμων.

Πι3g, λoιπ6ν, {ταν δυνατ6 με €_

να τ€τoιo <παληoαoκ€ριΣ να πdρει
καλ6 τ6λo9 η επιxε(ρηoη; Για τσ

λξo αυτ6 oδυνηρ& στ&ηκαν τα
ατιoτελ€αματα. Nεκρo[, ακρωτηρι_
αομ€νoι, καταστρoφη τoυ υλικoΦ

πλo6τoυ τηg Θεαoαλ[αq, πoλε.μικf1'

απoζημiιoαη και τo 1ειρ6τερo τo

ηΘικ6 τoυ λαo0 ξ€πεαε. IδoιJ τα
αποτελ€αματα τoυ Ι897.

o Παlλoq Ιι'lελ&q <iκoυοε για
πΦεμo και ενΘoυoι<iατηκε. T6οo
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πctλ6 επιθυμoιjσε γα αγωνισtει, s/α

προσφ€ρεL τιζ υπηρεσιεξ τoυ στηγ
πατριδα. o π6λεμo9 Θα τov €Θγα-
ζε απ6 τo τ€λμα ατo oπo(o τελευ-
αiα ε(1ε 6υΘιoτεi.

o'υoιαoτικ<i o π6λεμo9 <lρ11ι<rε 6-
ταν η κυΘ€ρvηoη απoφdσισε να
ατε[λει oτηv Kρητη εΘελoντ€g υ_

π6 την ηγεoiα τoυ Συvταγματciρ-
1ου B<ioαου. Mαζi τoυg fΘελε να
φι1γει και o Πα6λo9 Mελ<lg, αλλct
επειδ.f1 εκεivo τo καλoκα[ρι 6ρυ-
οκ6ταν oτo 'Αργog παρ€λειψαν
οι αυν6δελφo[ τoυ να τov π<iρουv
και €τoι €μειvε π[oω. Στενo1ωρη.
μ€νog περιφ€ρεται σαy φαvτασι-ια
oτoυg δρ6μoυq τηq αΘηvα.iκf1g πο-
λιτε[αg, μετρcbvταg με τα δdxτυλιi
τoυ την ημ€ρα πoυ Θα γ[vει η ε-
πιατρ<1τευoη' Περνι1 αγωνιcbδειq
και εφιcrλτιx€g ν01τεg-

Eπl τ€λoυg €φτααε η μ€ρα' oι
μoνciδεq αvαxωρo6v για τα ο6νο-
ρα. 'Eται φει3γει και o Παriλog
Ι"1ελcig.

Αμ€oωg μετd την αναxcbρηαξ
τoυ γριiφει ατη γυνα[κα τoυ και
ατoν πατΞρα τoυ' Tα γρ<iμματ*
του αυτιi δ[voυv την δυvατ6τητα
σε μαξ vα παρακoλoυΘf1ooυ,με με
κtiθε λεπτo,μ€ρεια τα πoλ€μιlζ* γε
γov6τα και το ατoμικ6 τoυ δρd.
μα. Tα αυναιoΘfματα διαδ€xoν_
ται απ6τομα τo €να τo <1λλo, ,Ε-
τσι τo παραλf1ρημα τoυ ενθoυαια-
ομο0 διαδ€1εται η αιox6vη και η
απ6γvωαη'

Στo πριi:το τoυ γρciμμα μιλ<iει
γι€{ τoν ενΘουoιαoμ6 με τov oπo[o
τουg υπoδ€xεται o κ6oμo9 ατη
Θε<roαλiα, Aταξ[α και εvΘoυσια-
ομ69 επικρατεi παvτo6. o Παι]-
λοq Mελιiq oτην 2α Πεδινf1 πυρο-
€ολαρμiα του 3oυ Συντdγματog
Πυρo6ολικοιi 6ρ€Θηκε ατη Λ<iρι-
σα 1τcυ εi1ε μsτα6ληΘε[ αε oτρα'
τ6πε}ο τqκτικoιj oτρατcιi εΘελov_
τιilν, Γαρι6αλδινcbν, ελεδΘερωv
ακοπευτ<bv και ξ€νωv αvταπoκρι-
'ιιi:y πoυ f θελαν vα παρακoλoυΘf-
ooυv πoλε,μικ€q επιXειρξoειg. 'o"
λοι μαζ( αποτελoιjoαv €vα 6oυερ6

ιl 1O

και πολιixρωμo πλf1Θog πoυ 6ρι-
crκ6ταν σε αδιdaκoπη κiνηoη. Παρ,
6λο τoυ τo εvδιαφ€ρoν για τoν
στρατ6 δεν ληομovεi και τo oπi-
τι τoυ. Γριiφει ατoν πατ€ρα τoυ:
<Δι' εμf μην αvησυXε(τε και μη
με oυλλογiζεoΘε να εδxεoΘε μ6νo
δια την καημ€vη την πατρiδα
μαg'.. Ι{αΘ6λoυ, σαξ oρκiζoμαι,
δεv oκ€τιτoμαι τov Mι1ολιiκη' μoυ.
Eivαι αληΘ€g, 6τι ε[μαι f1oυxog
δια λoγαριαoμ6v τoυ, δι6τι Θα €-

xει τ6αoυ9 πoυ Θα τov φρovτ[ζουν
και Θα τov πρoστατε0oυν. ,ooov

αφcριi τηv N<1ταv μoυ, τηv δι€τα-
ξα' τηv καημ€νηv, νq ειvαι υπε.
ρηφανη καt ευχαριστημ€νη.'. Δεν
ημπoρtb να σαζ περιγρ<iψcl τηv
ευτυxiαν μoυ και τov ενΘoυαια.
ομ6ν μου. Aυτιi δε ε[ναι αιoΘflμα.
ματα 6λoυ τoυ ατρατo6 μαq. 'o"
λoι οι oτρατιcbται 1oρει3oυν και
τραγουδo$v.,. 'Αv o Θε6q 6oηΘξ.
oει ολ[γov, oι.3ντoμα Θα λ<i6ετε
γριiμμα μoυ ατ6 την Θεαoαλoν[-
κηv...>.

Στιg αρx€g τoυ Ρ1<1ρτη o Παιj-
λοg Ιν1ελιig π{ρε ιiδεια και 6ρ€-
θηκε ατηv ΑΘf1να. Η <EΘvικ Eται-
ρεiα> ετoiμαζε να oτεiλει ανταρ-
τικιi οιbματα και να υπooτηρ(_
ξουv τoν πρoελαιiνovτα ατρατ6
μαg' Στον Πα6λo Mελιl ανατ€€η-
κε η φροvτiδα να oυγoδε6οει €vα
τξτοιο α6'μα απ6 τov B6λo αηv
Kαλαμπtiκα' Πiγε πρ<iγματι ατo
96λο, πi1ρε τo oΦμα και με κ[vδυ-
νo τηζ ζω--jg τoυ o,δf1γηoε τoυξ αν-
τc!ιρτεq oτηv Kαλαμπ<iκα. Mε κ6.
πc| το απoxωρ[oτηκε σEσ δ<ioog
Ατρεvζη. Τ6αo τov τραΘoι3oε η
καρδι<i του να περ<1oει τα αι]νo_

ρ= μαζ( tcυg.
Eixε 6μω9 παραΘιcloει με ηv

ενΞργει<i τoυ αυτη την <iδεια πoυ
του εδ6θη απ5 τcuξ οn:ωτ€ρoυg
τoυ, γι' αυτ6 ιiταν γ6ριoε otηv
μοvι*δα του πρoφυλακ[ατηκε.

'Oταv 6μωq η πoλεμικ{ o<iλπιγ_

γα αl,τf1xηoε και τα 6πλα Gρ1ιoαν
να nxο'jv, απoφυλακioηκε. Avξ-
:.iει τι.1lρα ατo 3ο Σι1ντα.r,μα του

πρiγκηπα Nικoλ<ioυ. Tα γρ<iμμα-
τα του Παιjλoυ απ6 την oτιγμfl
αυτξ και ι1πρoξ κακoγραμμ€vα ωg
επ[ τo πλεioτoν, μαg δε[1νoυν την
αγωνiα τoυ και την πiκρα πoυ €-
νοι(rσε oτην επι1ε(ρηoη εκε[νη.

Aκ6μη δεν εi1ε πιiρει μ€ρoq
oτoν π6λεμo η μον6δα τoυ και
ξ<iφvoυ γκρεμioτηκαν τα 6νειρ<i
τΟυ με τnν ι1τακτη υπo1r5ρηoη τoυ
oτρατοιi μαg.

Η καταατρoφξ ξ€oπαoε oτιg Ι Ι

Απρrλ(ου. 'tΙταv Μ,gγ&λη Παρα-
oκευ{. O ατρατ69 επετ€Θηκε, αλ'
λ<i νικξΘηκε και τo €6αλε oτα
π6δια. Kυvηγημ6νoζ αTι6 τoυξ
Toιiρκoυg, €φταoε oτα ιD<iρoαλα.
Eκεi αταμ<iτηαε για να δεxτε(
τουg Τo$ρκουg' o Παriλog Mελιig
διατcicroεται απ6 τoυq ανG)τ€ρoυξ
του να ενεργf αει αvα1',νcδριoη.
Xωρiq να φο6ηθεi καΘ6λoυ αvα_
λαμ6<iνει τo €ργo και με κ(vδυ-
νo τηζ ζωξg τcυ κατ6ρΘωοε vα ε-
πιτ61ει τo πoΘooμενo. Tα συγΧα.
ρητξρια πoυ τoυ δ6θηκαν για τo
κατ6ρΘ,ωrμ<i τoυ τoν εvΘ<iρρυναν
6πωq μαρτυρε( και τo παρακ6τω
Yρtiμμα:

o oτρ,ατ6q μαq riδιι αva-
GυvεTaNΘn και FEεριμ€vo-
μ|εv τουq Toιiρκoυξ ειζ τlα
Φ&ρ,oαλα. Eλπiζω vα τoυξ
καλoδεxτoιilμε. o Κ'ωιl_
σTαvτ i\gtοc Σμ ολ6vσE<nζ μ*
XεT'αΙ σαv λιΘvξ*ρ0,ι 6πlol:
και 6v τov dΞτεiλoυ\r. 'a-
λοι oι ''Eλλyιvεg πiρθ!τεΙ vα
τov λατρ,ειiο'μεv, δι6τι εi_
να1 Θ μ6v'οζ αvιΙrτε,.e,eξ α-
ξ:ωμ,ατlκ6q, iτ3υ προτ6σ
σεi τnν γεvvαιαv του t<αs-
δι* ειq τοv εxΘρ6v.

Etq το Pε6€vι απιbΘnσε
πολλ6κlq τroυξ Toι1ρκουζ
κ'αΙ μ6vοζ αυτ'6ξ fiλΘεv εν
τ*ξει εΙξ T,α Φ&ρoαλα. Π6_
λεv αυτsg €οωαε τo Bελε-
ατivοv τρΞq vΞκ?iσαq τουξ
Toι3ρκoυg... Μγιv αv]n,συxε(
τg δι'εμ6. Aλλ* και &v π*-
Θω τiπoτε, σ,αq 6ε8lαιΦ 6τι
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εivαι προτιiμ6τερov απ6
τnv ξιυιiν μ,ετ6 τoιq0τtrv
ατιμ(κrν)).

Ωοτ6oo, 6μcoq,, o oτρατ69 μαq
δεν κατoρΘcirγει τiπoτε. H ιtπo1cil'

ρηoη ακoλoυΘεl την κανoνικf1 τηq

γρΦμμη. 'Oλoν τov μετ€πειτα Θ(.

οv τoν εxριυμ<iτιαε 6αΘειιi και α'
νεξiτηλα η εικ6να τηg ιlπoμilρη'
σηq, πoυ την εiδε εκε(νη την Mε'

γ<iλη Παραoκευf1 oτη Λ<iριoα κα-
Θιoμ6νoq oε €να oωρ6 π€τρεg, πoυ

τηv εiδε να περν<i απ6 τα μιtτια
τoυ τ6oo ελεεινf1 και απαioια πα'

ρ€λααη.
Η υπo1cbρηoη εξcxκoλoυΦοιjoε

τ<bρα καvoνικd oτα Φ<tρoαλα, oτo
Δoμοκ6. Mιiταια ελπ[ζει πωg κ&_

πoυ Θα oταΘo0v, πωg κι1πoυ Θα

αναoυνταxΘο6ν και θα επιτεΘοιjν.
Kαι ιδo0 ν€α υπo1cilρηαη 6oτερα
απ6 την μ<ixη oτιg 5 Mαtoυ. o
oτρατ69 μαg τcbρα μτηκε oτην

γραμμη Λαμiαg και εκεi o Παιj-
λαg Mελιiq €λαΘε τηλεγρ<iφημα
απ6 τov πατ€ρα τoυ. <Απεφ'ααiοΘη

αvακοrxf1. Σειg oι ν€oι Θα ατιo'

λαι]oετε τηv ανταlι6δooιν ιiν επι_

κρατf1oει φρ6νηoι9 ειq 6λoυ9. E['
Θε... Μι1αfλ Mελιiφ>.

o Πωiλoq Mελ<ig εiναι τ<bρα f'
vα ψυχικ6 εpεiπιo. Συντετριμμ€νog

ηΘικ& και ψυ1ικti. o γιατρ6q τoυ

Σ,υντ<iγ ματog αvωμκιiζεται να τoν

oτε[λει oτη Λαμ[α για να Θερcr'

πευτεi. Πρ<5ryματι απ6 τη Λαμiα
τηv ιiλλη μ6ρα πηγαiνει σEην πα-

ραλi,α τoυ Mαλιακo6, 6πoυ Θλ€πει
τoυq πρ6oφυγεq' τα Θλι6εριi αττo-

μειν<iρια τoυ πoλ€μoυ, oε ελεειν<i

1ciλια. Συγκινε(ται. Moιρ<iζει εα

λiγα 1ρf1ματ<i τoυ και €τoι πρo-
oπαθεi να ρ[ξει λiγo Θιiλoαμo
oτη Θλιμμ6νη ψυχη τoυζ.

Eκεi εvτελcbg αττρ6οπτα συναν-
τι€ται με τη γυνα[κα τoυ, πoυ
τρ6μαξε 6ταv τoγ εiδε oε τ€τoια
κατ<ioταoη. <Την αφ(γγωΣ, γρd-
φει κ<iπoυ o Πα6λo9 Mελ<ig, <ειg

ταg αγκιiλαg μoυ δεν εi1α την δ6

ναμιv vα ειπcb λ€ξιν, δoo δε δd-
κρυα εξ€φυγαν απ6 την καρδiαν

μcυ και εoταμtiτηoαν ειq τoυζ o-

φθαλμcΟg. Η καημ€νη η Nciτα φαi
vεται 6τι με ελυτηΘη και με λ€-

γει θ<oπει}cυαιi με δεν πειρciζει
Πα0λε μoυ>.

Φε6γει με τη γυναiκα τoυ στην
Α.θf1να. Aμ€oωg πηγα[νει στo αρ"

xοvτικ6 τoυ πατ€ρα τoυ και τoν

αγκαλιιiζει. <<Kαημ€νo μoυ παιδi>>,

λ€γει o γ6ρo9 πατ€ραq τoυ. Eν
τω μεtαξιi, €yινε καλιi και ανα-

xωρε[ για τη Λαμiα, 6πoυ περvd
διioκoλεg μ€ρεζ.

Δεν π€ραoαν λiγεg ε6δo.μ<iδεg

και να για oυμπλf1ρωμα τηζ κα-
ταστρoφηζ τoυ 1dνει τoν πoλυα-

γαπημ€νo τoυ πατ€ρα. Αφoι1 πρ6-

φτασε και τoυ €κλειoε τα μciτια,
ξαναyιiριαε oτη Λαμlα, 6πoυ ε[1ε

ζητ{oει vα τoπoθετηΘεi oε πυρο-

6ολαρxiα πoυ θα 6ριoκ6ταν ατιq
προφυλακ€g. Eκεi περν<i τo υπ6-
λoιπo τoυ lrs}7. Kαι €ρxεται η <i-

νc'ιξη του 1898 vα τoυ 1αρioει λi-
γη χαρ&. oι To6ρκoι εκκενιbνoυv
τα εδdφη μαζ. o Πα0λog Mελιig

ανf1κοναg oτην <Eπιτρoπξν εκκε-
νrboεωq>> παρακoλoυΘεi. την χ<iρα-
ξη των ν€ωv oυν6ρων και τιζ α-
δικiεg τωv Mεγιiλων Δυν&μεων.
Γι' αυτ6 με μεγιiλη Θλi.ι|.lη γρdφει
ατη γυvα[κα τoυ τιζ αδικiεg αυ-
τ€g τo:ν Μεγeiλωv,

Τ€λog επιατρ€φει oτην ΛΘf1να τo

φΘιν6ποrρo τoυ t898 oκυΘριoπ69 α-
π6 ενδ6μυ1o π6νo για τιζ συμφo-

ρ€g τoυ Θεαααλικo6 λαo$, για 6,'ει
dκoυαε και εiδε γιjρω τoυ.

Aυτ6 fταv τo Ι897 για τoν Πα6-
λo Μελιi. 'Eνα oκληρ6 €πog πoυ
τov γ€μιoε λ6πη.

o 1ρivog κυλ<i γρf1γoρα και o

νεαρ69 ανΘυπoλo1αγ69 6υΘiζεται
oλoθνα oε ακ€ψειg, αφαιρεΙται,
δεν €1ει 6ρεξη για τiπoτε, περι-

φ€ρεται εδιb και εκε[ ααν ρoμπ6τ
και τιζ ν01τεq την ησυXια τoυ δω-

ματioυ του διακ6τττει τo αναφυλ-
λητ6 τoυ. Oι δικoi τoυ ανηαυ1o0ιr

για την υγεiα τoυ. o νεαρ69 αν-
Θυπoλoxαγ6g δεν αλλdζει. 'Ωαπoυ
απoκτιi τo δε6τερo παιδi τoυ, κo-

ρiτoι αυτf1 την φoρd, tην αγαπη-
τξ τaυ Z€ξα. 'Eτoι αρ1[ζει να
ξυπνιi π<iλι τo ενδιαφ€ρov τcυ, αρ-

1[ζει vα αvo[γει πι1λι η 6ρεξf1
τoυ για δριioη.

'Yατερα απ6 τoν ιiπυxo π6λεμo
oι 'Eλληνεq και στην Mακε.δoνiα
και σην 'Ηπειρo τραΘo6οαν μαρ-
τfρια απ6 τoυg To6ρκoυ9. Kαι ααv
γα μην €φτανε αυτ6, oι Boιiλγα_

ροι λΦoιαζαv για την αυτoνoμiα
πoυ δ6Θηκε oτην Κρf1τη με 'Yπα-
τo Aρμooτf τcν 'Eλληνα πρiγκη-
πα. Kαι <iρ1ιoαν π<iλι να ειoΘ<iλ_

λoυν ατην Mακεδoν[α Θoυλγtiρι-
κεξ συμμορiεg ακoρπ[ζoνταq τov
6λεθρo και την καταστρoφη.

T€λog A' μ€ρoυq

III



To μυnuεio
lΟι}ΟΟ<0Οo<r<}<rooι0<0<}i

τ0υ 0nunτοioυ Tοiμn llορuτiοoυ

o Τo<iμηg Kαραταεcq υπξρξε α-
ναμφισΘητητα μια αrτ6 τιζ μεγα-
}.{τερεq προoι,:πικ6τητεq πoυ γ€ν-
}ησε η }lηlc,υoα. Το €ργo του δεν

περιcρiιrτηκε μ.6vο oτoυg ηριυικc,jq
επαναστατικοδg αγrivεg, αλλ* fi-

ταv και €ρyο αποoτ6λoυ τηg ελευ-
sερlαg ο' 6λη τη xερο6νησο τoυ
Αiμcυ. Eα5iζcνταq οτα 1vc1ρια τoυ
Γξγα Φεραiου οραματιζ6ταν την
απελευθiρωoη ιλαlν των χριστια-
νriv τηξ Bαλκαvικf1g απ6 τoυζ
Τci'ρκcυq <... ε'ι,ν.ε xοιν6ν oκcπ6ν
ιlαι δια ταζ τFειq αiελφ5τηταg.,.>
δr1λ. τηv ελληvlx{, τη oερ6ικη και
τη Θουλγαρικξ.1 g καΘηγητξg Α9.
Λγγελ6πcυλcζ τοv oγ-oμdζει <<σιiμ-

l. Tο μ'.'ημεΙo του Kαρατδοου oτo Bε-
"λlγρδδr.13

6oλo φιλ(αq μεταξ:j Ελλf""ων, Σ€ρ
6ωγ και Bουλγιiρων>,2

Δυoτυ1ιi:g o Θιivατ6g του oτ€ρη-
οε τη. 1αρd vα δει ελειi9ερη την
αγαπημ€vn τoυ Mακεδcv[α. Στιg

112

τnq Eλ€vnq
Mnτ'ριαλα _ Zεγκivn

2) Qxτω6ρiου τoυ Ι86,t 4φηοε τη,"

τελευτα(α τoυ πνcξ oτο Bελιγρ<iδι.
Τα τελευταiα λ6για τoυ To<iμτ1

l'iταv τροg τo γιο του Αναoτ*oιο,
μεταζι) δs ιiλλωv του παρi1γγειλε
<...Φι1ψον τo α6μα μου εδιi, ιtφεc
τ'l ocτα μoυ πληo[ον ηpιbωv πλη-
αiον του Ρηγα Φεραiου, ιiπελΘε oυ
ειζ την Eλλιiδα.', και εv6oω η πα-
τρiq μαg εivαι δοιjλη μη μετα'κι_
νηαειg εντε09εν τηv κ6νιν μου, 5-

τaν δε η πατρ1.g δια τηg θεiαg α':-

τιλ.i]ι{rεωg και των αγιi;νων τι.rν τ€-

κνωv τηζ αποκτηoει την ελευθερi-
αν τηξ, τ6τε, εκπληριbν ιερ6ν κα-
Φi1κον, μετsκiμι<τον τα οο'τιi μου
l(aι τα ooτG τoυ εγ ΓIαl.;π&κτω τε-

8αμμ€νου πdπcυ σου Kαι ει,απ5-

Οεooν αυτd ειq τov κoιν6ν τdφoν

τιον πρoγ6νων μαξ)).3
Πρ<iγματι o Tot1μηg Kαρατιiαog

θι1φτηκε στo νεκρoταφεio τoυ Bε-
λιγραδ[cυ με τιμ€q f1ρtυα. o ηγ.-
μ6vαg των Σ€ρΘωv Mιxαf1λ M. oμ-
πρ€νoΘιτg εκτιμδι,ταg την προgω-
πικ6τητα και την ανδρε[α τοιl 'Ελ
λη"'α αγωνιοτο'j αφι€ρ<υαε ατcν τι1

φo -tcυ €να μικρ6 μεν αλλ<i ωραiο

μ""ημε[o.' Τo μνημε[ο αποτελοr3ν-
ταy απ6 μια επιτ6μ6ια ραΘδιοτξ
πλGκα }iαι μια αναΘηματικη αr,6
κοκκινωπ6 μιiρμαρo (φιοτογ. 't).
Στην πρtbτη υπξρ1ε τo 6νoμα του
θαν6ντο9 oτη αλαυικξ γλιboαα και
οι ημερoμηνi'εg τηg γ€ννηoηq και
του θαv<iτου του. Στη δεδτερη εi-
ναι γραμμ6νοι κtiτω απ6 €να α-
νdγλυφο οταυρ6 οτα oερ6oκρ,oατι-
κci πιiλι με κεφαλα[α κυριλλικ<i
νραμματα οι εζηg ωραLoι- ατi;oι
τουg oποiουg λ€γεται 6τι ο !διοg
o πρiγκιπαg oυν€ταξε (φωτ. 2).

2" oι oviγλυφol ατi1ol τηc nλ6καc μετδ τηv onoκοτ6oταo{ τoυq.14



Βε6αic.lg ο γιoq τoυ To<iruη δεν

μ.π6ρεαε vα πραγματoπoιηoει τηv
επιΘυμια τoυ πατ€ρα τoυ για με.
ταφoρ<i τcoν οoτιiιν του και o6τε
γνωρi'ζoυμε ιiν και ο iδιοg πρ6λα-
Θε vα δει τη lvΙακεδον[α ατιελευ-
Θερωμ€vη. Η πατρiδα 6,μιι9 δε λη-
oμ6vηαε τo <iξιa τ€.κνo τηg, ιiν και
κιiιπωg καΘυoτερημ€vα.

Την πρcοτoΘουλiα για τη μετα-
φoρti τoυ μvημεioυ και των oστ6ν
αv€λαΘε oτην αρ1η o Δf1μog, Θεo-
oαλoνiκηg. Η απ6φαoη αυtξ τoυ
Δη,μoτικo6 Συμ6ουλioυ να τιμf1οει
€vαv μη Θεooαλoνικι6 δε[1νει την
ακτινc'6oλlα του γενναioυ πρoμ<i-

Χc1υ τrιζ ελληvικηg ελευΘερiαq o'
6λo τo X6ρo τηξ Mακεδoνiαg. Xα-
ρcrκτηριoτικ<i μdλιατα ε(vαι τα
λ6για τα cπc[α με πoλλf1 Θ€ρμη
διατιJπd)νει o δημoτ. o6μ6oυλoq
9εoααλoviκηg Δ€ξιτπτοq Aγτωvι<i-
δηg oτo o1ετικ6 <iρΘρo τoυ (...τα
ο τd τoυ γεvvαloυ Στρατηγo6 ιil"

φειλε να διαφυλαχΘoιjν εν καλλι-
μαρμιiρω μvηtμειω και ειζ tην κυ.

ριoτ€ραν πλατε[αν τηg Θεooαλovi-
κηg δια λ6γoυq γεωγραφικo69, ε_

Φικο69, εγτuπωσιακoog ιoq oυνε-

χ€q και αδι<iλειτττoν Θ€αμα τωv α-
πειρeπληΘcbv μcν[μοrν και δια6α.
τc3ν ξ€νωv τηξ, και, org αιων6Θιo9
κρ[κοg oυνδ€ιον τo παρελΘ6ν πρoq
τo παβν και τo μ€λλoν τηg ελ-
ληνικξg Ινlακεδoviα9>.

Tc ιoτoρικ6 τηg παραλα6{9 και
τηζ μετα(pομi(ξ των ooτιirv και τoυ

μη1μεieυ €1ει οrg εξf1g:
Tο τελευταiα xβνια πριv απ6

τo l9ΞΙ τo μεγι1λo νεκρoταφεio
τoυ Bελι.γραδioι.l, 6πoιr {ται, καl. ο
τdφcξ τoυ Kαρατ6ooυ, μεταφ€ρ-
Θηκε αλλcJ και μαζi μεταφ€ρθη-

καν και τα μνημεiα 6λων τcrν ε-
πιφανcllν πρoocbπα:v. Για τoν τιi.
φo 6μω9 toυ Tociμη Καρατι1ooυ
δεν ενδιαφ€ρΘηκε κανεiq και τo

γεγoν6q αυt6 €κανε α(oΘηoη oτo
αερ6ικ6 τιjπo και €γινε γνωoτ6
και στη Θεοααλoν(κη. 'Eτoι ετ€-
θη ατo δημotικ6 αυμ6οJλιc Θεα-
ααλoνlκηq απ6 τo o6μ6oυλo Γ.
Mουρικξ το σ€μα τηg μεταφορtig
<Σιiν €νδειξη ευγvωμοσ6νηg προg
τo νεκβ ]ν1ακεδ6να {ρωα και oτρα
τιωτη πoυ υΦρξε o πρ6δρoμo9 τωv
αγtiνιον γιατηv απελευΘ€ριoση τηζ
Λ1ακεδον[αq, η π6λη τηg Θεooα.
λoνiκηg να αναλdΘει τη μεταφo-
Φ τι'>y oοτ<ilγ τoυ απ6 τo Bελι-
γριiδι εδιil>. Στη oυνεδρiααη τηg
23ηg Ατριλicυ 1927 €γινε δεκτξ η
παραπdνω πρ6ταoη και για τo σκc
π6 αυτ6 διoρloτηκε μια τριμελf1g
επιτρoτη.7

Στιq, 29 Aπριλ(oυ τoυ 1927 η επι-
τροπξ απoτελo6μενη απ6 τoυg δη-

μoτικo69 oυμ6o6λoυ9 Δ. Aνταrνι<i-
δη και Π. Ξι}oτρη και τoν αρXι-

μηxανικ6 τoυ Δf1,μου N. Πατιπιi ξε_
κιvησε απ6 τη Θεooαλoνiκη με δι-
πλf1 απoατoλf1. Πρcirτo να αντιπρο-
oαr.τιε6oει tην π6λη oτη ΔιεΘνf1
'EκΘεoη τηg Boυ,δαπ€oτηg και δε0.
τερο κατ<i τηv επιστρoφf1 νcr πα.

ραλ<iΘει και να μ€ταφ€ρει στην
Eλλ<iδα απ6 to Bελιγρ<lδι tα o-

στd και τo μνημεio τoυ Tα<5oμη Kα.
ραt&σoυ.

Kατd τη μετιi6αoη η επιτρoπf1
6κανε μια oλιγδcορη ατΦoη oτo
Bελιγρdiδι και απευΘιjvΘηκε πρog
την εκεi ελληνικf1 Πρ,εα6εiα. Πα-
ρ6δοr,oε o' αυτ{ν τα αυotατικθ €γ_

γραφα πoυ εiy.ε και τηq αν€θεαε
να αναλιi6ει 6λεg τιq απαραιτη-

<ΔιαΘ<iτα ! 6ταν περ<ioειq απ6 τo μ€ρog τοι1τo
τον τιiφον 1αιρ€τιooν, εδιil κε[ται f1ρωg,

ξρωg μαxιilν μεγ<iλcυv και Αγ[αrν, εφ' ωv
6λη η τι3x.η τηg Eλλ<iδοg εoτη,ρi1Θη.
Και €,ταν παξ ειq εκεiνo τo μ€ρog
€που ξcυν 'Eλληvεg, αδελφo[ μακρυνoi,
ειrε€ 6τι τουg ηρωεq ξειiρομεν να τιμd)iμεν

(ημεic) oι ραγι<iδεq!5
Και η γη α6τη με αiμα επoτioΘη>!6

τεg θρηoκευτικ€g και διoικητικ€q
διαtυπ<boειg, ci,otε δια τηg διπλcο_
ματικξg oδo0 vα πιiρει τη σχετι-
κf ciδεια. 'Eται επιoτρ€φoνταg α-
π6 τη Boυδαπ€ατη oι α6μ6oυλoι
να μπcρ€oουν να πραγματoπoιξ-
σουy τε δε6τερο μ€ρog τηq απo-
oτ-,λξq τcυg, xωρig να x*voυν 1ρ6
vo' Παρ<iλληλα και o δfμαρ1og
τηq Θεoααλoνiκηq Mην<ig, Πατρt-
κιοq τηλεγρ<iφηoε oτην ΠρεoΘε'iα
μαq για τoν iδιo oκoπ6.

Στην ΠρεoΘεi.α 6λoι, αrι6 τoν
ΠρεoΘευτf μ€xρι τcν κλητf1ρα, €-
δειξαν ιδια[τερo εvδιαφ€ρoν και
1αριi για τη Xειρoνoμ(α αυτη τoυ
Δflμoυ. Τoιoυτoτρ6παrq Θα απαλ-
λ<iααoνταν και αυτo[ και τo ελλη-
νικ6 γ6ητρo απ6 €vα Θ€αμα: ελιi_
χιστα τιμητικ6. Δηλαδη τo να Θρi_

σκεται μ6νo9 και €ρημog εκεi' o
απ€ριττοg τιiφοg τoυ f1ρ<oα <εν μ€_
ι'ω ακaΟαραιι^rν και κoπρciνων>r
σαv vα μην εixε πατρiδα και συjμ_
πατριι3τεq.

Δυoτυ1cllq 6,μωq η αv&iμειξη και
o ζηλoq πoυ €δειξε η Πρεo6εiα €_

6λαι{.lαν τελικ<i την υπ6Θεoη. K<i-
ποιoι - πoι6q ξ€ρει με πoιciι λoγικf1
- θειilρηoαv 6τι με την παραλα6η
τoυ μνημεioυ θα αrφελε(τo loωq ε_

Θνικιi η Eλλdδα, ενιir αντiθετα Θα
ζημιων6ταν η Σερ,6iα.

Kαι ενιb μ€xρι τηq 3Οξg Aπρι_
λ[oυ τo μvημεlo διατηρoΦνταν oε
&ριoτη κατιiιoταoη (φωτ. l ) τηv
επ6μενη τηg αlτηoηq τηg Πρεo6ε(_
αq στo αρμ6διo Ytτoυργεio για
tηv ιiδεια και ενιb η επιτρoτη Θρι_
oκ6ταν στη Bουδαπ€οτη, κιiτιoιoι
<iηyνοroτοι... 6ε6ξλcooαv τoν τιiφo.
'Eoπφαν τηv επιτι1μ6ια 

'ιλ&-χσ, 6πoυ fl,rαν τo θvoμα τoυ
νεκρo6, διαoκcρπζoνταξ τα κoμ-

μ&τια oτo γ6ρo ημικατoικημ€vo
χtirρο και κατ€otρεψαν τo δΦπεδo

μπρoσr& σην αvαμνηoτικf1 πλιiκα
(φ-.. g).

F1εγciλη fιταν η €κπ\ξη τηq ε-
πιτρoτηg, 6ταv επ€οτρει{rε μετ6 α.
π6 t'fiμερο και πληρcφoρf1Θη,κε 6_

τι n o1ετικf1 ιiδεια κdυατερεl α_

Ι 13



ι'r r..*

3, To μvημεio τoυ κoρoτδσoυ κοτoστρεμμivo. Δloκρivoyτo| oι oιjμβoυλo' Δ., Aγ-
τωYιiδηc, Π. Ξι]oτρηξ, o μηχovlκδc Ν' Πonnδc κol o κλητηρoG τηc Πρεoβεioq.13

κ6μη, χΦριq ελπ[δα vα παρΦχ(Ι)ρη-
θεi γρ{γoρα. Mεγαλιiτερη 6μωζ η-
ταν η αγανdκτηση τηζ 6ταν επι-
οκ€φΘηκε με τον Kα6ιioη (φr1λα-

κα) τηξ ΠρεαΘε[αg τo η,ιrικατα-
στρεμμ€νo μημεio. Mι1ζεψαv τ6tε
6oα κομμ<iτια μπ6ρεααγ απ6 τo
οπooμ€νo μι1ρμαρo και δι&λεξαv
για να πιiρoυν μαζi. τoυg και να
παραδιirαoυ'ν ατη Δημαρ1iα τα με-
γαλ6τερα, π<iycr ατo' oπoι€( ευτυ_

xcilg υτεξρ1αv μερικd γρ&μματα,
πoυ μαρτυρo0οαν την ταιrt6τητα
τoυ vεκρoι1, αττorg ε[ναι TΡtiEΦ (Δη

μf1τριoq) KΑΡ,A (Kαρατdσoζ) και
λoιπ<i.9

Λφο6 παρακιiλεoαν την Πρε-
oΘε[α να τoυg ειδoπoι 1oει μ6λι9
εκδoθε[ η ιiδεια τα μ€λη τηq επι.-

τρoτηζ επ€στρεψαv στη Θεσσαλo-
.νiκη.

Ev τω μεταξι3 ευαιoΘητoπoιf1Θη-
κε π&νω oτo Θ€μα και η Ntioυoα,

η oπoiα oαv yεν€τειPα τoυ f|ρωα
Θειirρηoε 6τι €xει περισσ6τερα δι-
καιcbματα oτo μvημεio. Για to λ6-
'γo αυτ6 o Δf1μog τηg Nciαυααg με
δ{μαρ1o τo Γεcbργιo Περδικciρη
(Tζιcilv)10 €ρχεται σε διΦΙιρΦy'μα'
τε6oει9 με το Δf1μo Θεαoαλoν[κηg.

Τελικti κατd τo t€λog loυλ(oυ
το αρμ6διo σερΘικ6 Yπoυργε[o εκ-
δ[δει την <iδεια. T6τε τo Δημoτικ6
ΣυμΘoιjλιo τηg Ntioυoαg με €γγρα-
φ6 τoυ τηξ 9ηc Aυγo0oτoυ και τη-

114

λεγρ<iφημα τηζ 7ηζ ΣεπτμΘρioυ

ζητ6 <την παρ<iδοοη τ(Jν oστd)ν

τoυ ηρωα oτηv π6λη τηg Nιioυ-
σαξ>.

Στιg 5 oκτω6ρioυ (1927) oυvε-
δριιiζει τo Δημ. ΣuμΘoιiλιo τηq

Θεoααλ'ονiκηg με oκτιb μ€λη πα-

ρ6vτα μαζi με το δξμαρ1o M. Πα-
τρικιo και τoν πρ6εδρo τoυ Δ.Σ'
Κ' Kαμμoν<i και απoφασlζoυν να
δοΘεi η πρcυtoΘoυλiα για τηv α-

νακoμιδf1 τωv λEιι|.l<iναrν και τη με-
ταφοριi τηg πλιlκαg oτo Δf1,μo ηg
Nιiου'ααg, 6πoυ γεvνf1Θηκε o f1ρω-

αζ και 6πoυ ξεκ[νησε την επαvα'
oτατικ{ τoυ δρ<ioη.11

H απ6φαoη αυτf1 6ρf1κε αντiΘε'
τoυζ μερικo6ζ Θεαoαλoνικειq, συ'μ'

Θο6λoυq, oι oπoioι €λειπαν ωι6 τη

αυvεδρiααη και ιδιαιτερα τoy Δ.
Avτωνιιtδη. Αυτ69 ισχυρiζ€ται στo
ιiρθρo τoυ 6τι, αv f1ταv παρ6ν Θα

απ€τρεπε αυπf1 τηv απ6φαση, γιατι
μπoρεi μεν η α[τηαη τηg Nι5οoυoαg,

να €χει ευyεvξ ελατfρια αλλ<i εi-
ναι εΘγικιi <iloκoπo και <iκαρπo να
6ρ(oκεται τo ηριbo εν69 ατι6 τoυg

μεγαλ6τερoυ9 Mακεδ6νεg προμιiι-

χoυζ σε μια τ6αo μικρ{ π6λη.

Τελικιi αντlπρoσωπεiα απ6 to
Δη,μoτικ6 Συμ6oι}λιo τηg Νιioυoαq
τα!γε ατo Bελιγρ<iδι και μετ€φερε
αττ6 τo εκεi παλι6 κoιμηtflριo τα
οoτct τoυ ΤoΦη Kαρατ<iooυ και
τηv αvαΘηματικf1 πλ<iκα. Στην π6-

λη €γινε η υπoδoxf με επioη,μη,

τελετf1 6πΦq αρμ6ζει oτηv περi'
πτ(+ση (φωτ. 4).

To μικβ κιΘιirτιo με τα λεi.ψα-

να ετdφη oτo 1cbρo μπρooτ& απ6
τo δημαρ1ε[o και ατo iδιo μ€ρoq
τoπoΘετf1Θηκε και η πλΦκα.

Kατιi τη δι<iρκεια τoυ πoλ€μoυ
τo Δημαρxεi,o κατ'αατρ<iφηκε καt

η πλ<iκα μεταφ€ρΘηκε oτo Kι6oκι
κ<iτοr απδ τoν πλιiταγo, 6πoυ η πα-

ριiδooη λ€ει ποrg oι Toιjρκoι κρ€-

μασαν τουq Nαoυoα(oυq μετ<i την
καταστροφη τηq π6λη9 τo IED'.
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4. H υπoδo1η τωv oατδv τoυ Todμη Kοροτiooυ ατη tN6oυoα τo 'l927. Στo μioov
τηv λεlψαvoΘηκη κρoτδ o δημορxoq Γεδργroc Περδlκδρηc (ΤΖιωv).l.



Πc,λ,j κoντci μιiλιoτα τοπoθετf1Θη-
κε αργ6τερα και η προτoμf1 τoυ

ηραιιi<'c,J τoυ πατ6ρα Γερo - Kαρα-
τιioου.

Στc, oημεiε αυτ6, ακουμπιoμ€νo
ατον πλ<iτανc (φο:τ. 5) 6ριoκ6ταν
-.ο μνη1:εic μ€y.ρι τo 1972, 6ταν o

τεi1ε δικαιωμαtικd.12
ioν επ6μεvο 1ρ6νo ατo (διo αη-

μεiο τcπι,9ε,τξ.θηκε ciλλη απ6 λευ-
κ6 μ&ρμαρo πλιiκα με την επιγρα-
q;ft <ΣTΗΣ ΣΦΑΓFΙΣ THΣ ΠoΛΗΣ
1"o:{ ΤoΠo ToΙY EΓlΔοΞo ΝΑ ΘY-
ΛilZEΙ YΨΩΘΗKE ΣTΗΛH Η MΑΡ.

κf επιτUμ6ια πλιiκα τoυ Tσιdμη
Θριακ6ταν oε κ<iπoια απoΘηκη τoι,
Δξμου, ιboπoυ τo Ι982 επi δημαρ-
1iαg Δημ. Bλ<i1oυ με παρ6τρυν-
ση τoυ Π€τρoυ Δειν6πoυλoυ, πoυ
γνrilριζε πoλ0 καλci την αξiα τηg,
αvαo6ρΘηκε απ6 τα υπ6γεια τoυ
Δξμoυ, τcπoΘετηΘηκε δε oτην πλα._
τειoιjλα τηq Aγ(αg Tριιiδαg 6πoυ
6ρiακεται και αξμερα (φωτ. 7).

Αq μcυ επιτραπε( να πω τη γνcb-
μη μoυ 6τι η Θ€αη αυτη δ€ν εiναι
η πρ€πουαα. To κ6κκινo αυτ6 μ<iρ
μαρo εivαι [ocog τc μ o ν α δ ι κ 6
αυΘεντικ6 μνημε[o πoυ
6xει α1€oη με την ιστορια tηc η_

ρωικfg μαg π6ληq. Eκε[ 6μω9 6_

πoυ 6ρ(σκεtαι αf1μερα παραμελη-
μ€vo και Xoρταριασμ€νo,61ι μ6νo
oι επιακ€πτεg μαq δεν ε[ναι ε6κoλo
ι,α τo δo0v, αλλci και πoλλo( Να_
oυoαiοι αγvoo6ν τηv ιjπαρξ{ τoυ.
Γι' αυτ6 καΘf1κcv τoυ Δf μoυ, αλλ<i
και κ<iθε Nαoυoα[oυ ε[ναι vα δo-
Θε[ περιαo6τερη πρooox{ στo μο-
vαδικ6 αυτ6 μνημεio.

ΣHMEIΩΣEΙΣ
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5. H ovoμ'.,ηο;lκη nλiκα oτo Klδακl, nρtv αnδ τo 1973.
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MΑΡΙNH ΠΩΣ Η ΓΗ'Σ ΦΥΛΑKTo
THΣ NΑoYΣΗΣ ΑTΙ1vΙFtTo NΑοY_
ΣΑΙoY oΣTΑ ΣTΑ ΣΠΛAxNΑ ΦY-
ΛΑΓΕΙ ΣTPΑTΗΓoY ΠoΛEMΑΡ-
XoY TΣΙ,qιΙΗ κΑΡΑTA.ΣΙoY> (φω.
τoγρ. 6).

Για αρκετιi 1ρ6νια η πραγματι-

1. K. Παπoυλiδηc, Νiα oτol1εio α-
nδ το αρ1εiο εΕωτερiκηq noλlτrκ{c τηc
Ρωoiαc Ylα εΠovαστοτlκδ p1iδlα τoυ
Τoδμη Kαρατdoou, .ΝlAOYΣTΑ. τ. 1l
(1980) oελ. 51.

:, Αth, AngelopouΙos. Dimitriοs Tsa
ιnis Κafaιasos A symbοl of greek, ser-
'οiarl and bulgarian frirndship, Balkan
Stιιdies 17 (1976) 4$57

3. K. Παπoυλiδηc, Mv{μn ΔημητρΙoυ
Tοdμη Kορατiooυ, Νδoυoα 1982, os}..
67.

4. 
^'. 

z. Avτωvldδηc, Δημητρroc Toδ-
μηc Kαρατdooc, Ημερoλδγlov Θεoαα_
λoνΙκηc, Mερδn. Π. Τρlδμoυ 6 (l928)
56 - 62).

5. Η μετdφροση τωv oτi1ωv εivαt
on6 το dρθρo του Δ. Arrωvιdδη. Στo
βlβλio "loτορiα τηc nδλεωc Νooιioηc"
Ε. ΣτoυγIαYvdκη 1 976 oελ. 259 undρ_
1ει δrοφoρετrκr] αnδδooη τωv oτΙ1ωv
oτα ελληvκ6!

6. o καθη,γητξc Αθ. Αγγελδπoυλoc
ovoφiρει δτl oτη βδoη τηc nλδκoc ι:*
noρχει μtοoκoτooτρεμμivη οφιδρωoη
ΠoU γρδφει: . Στo Δημr]τρlo Toδ.
ψη Koρατδpo, γεvvoΙo oρ1ηγδ τωv
Ελληvωv noυ γεvvr]Θηκε oτη Νioυoo
τηc Mc.κεδoviοq τo 1789. To μvημεio
αυτδ oτηθηκε κοτδnlY εvτoλι]c τηq oU-
_τοi εΕο1δτητoc nρiγκlnoQ τωv Σδρ-
βωv tdl1cr]λ oμπρdvoβrτc lll"., H εnl-

αυπειiΘυνcq> διευθυντξc των πoλι-
τιoτικciν uπoθ{αεων B.Ε. αγνooιilν-
ταq το πιθαν6τερo το περιεx6μενo
του επιγρciμιιΦτoζ, τc Φεcbρηoε αν-
τεΘνικ6 και €πειoε τoν τ6τε δiμαρ-
xο Xαρ<iλαμπο Xρυαo16oυ να τo
απc,μ.ακρ{vει απ6 τη θ€oη πoυ κα-
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γραφη αυτη δμωc δεv μvημovεδεταl α-
πδ καvivαγ dλλo ,καl ciτε δlακρΙvovται
i1vη τηc oτo uι,ημεio δτol δπωc εiγoι
τoποΘετημ6Yo oiμερα.

7. Αth. ΑngeΙοpouΙos ε'ο.

8. Δ. Avτωνlδδηc ε'α.

9. Α' Αγ;ωvrdδηc ε.ο.

t0. Τ.. iγlπαrτοηc, ο| Δημcρ1ol τηc
Νiδoυ!οτοi "ΓJlAΟYΣTA" τ. 52 (199ο)
oελ. 94. o Εμμαγoυi}. Bολοομiδηc υ-
vαφiρεl (.ΦΩΝΗ TΗΣ ΝΑoγΣHΣ- 19
- 7 - 1970): .Η gληΘlγη iοτoοiο εoυ

Γερo - Kαροταoloυ.) 6τI οτo τδτε δη_

μoτικδ oυμ'βoiλιo ξτav oiμβοuλοc κοl

o Σnυpiδφν Καρογιoβδvvoc

11. Αth. ΑngelopouΙos ε.o.
'1 2' l-']' Δεlγδπoυλoq. ol Σiρβol κl

*μεic .Φωvη τηc Nαoioηc. αο. φιiλ.
2'ο67 14 -8-'l 992.

1 3. Φωτoγροφiεq οπδ τo Ημερoλδ.
7.ον Θεooα}.oνiκηc τηc M.. Torδμoυ ε.o.

14. Φωτoγpαφiεc onδ τo Balkan
Stιιdies ε.α.

6. H κοlvoιiργιο αvαΘημoτlκη πλ6κο οτo Klδoκl, noυ
κατδοτηοε'rηv αυθεvτlκη.

7. To μvημεio τoυ Toiμη Kορατδooυ oτη oημερlv{ τoυ Θi'
oη στηγ πλoτεiα τηc ΑγΙοc Tρriδαc.

ΠAPAκΛΗΣΗ

Για ιrα μ]}a x&vο,vται τα τειixn, εvnμεριi}στιε μαq 6γ,κoιρα

τnv ν€α διει}ΘiυvαΠ, Κ&Θ'E φoρa πoυ αλλ6ζετε τ6πo κατoικΙαq.
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1uuc:a 
καO5λc.υ δε6τερη τιυν αγρoτωo τo ,,νευμα. f

) Γι' αυτi τηe <<Γ{ΙΑ,oYΣ,TΑΣ) ψυ1ξ φωtoGoλoιiοα i|.' (εατiθηq l)
{ και την αyriπη κ€ρδιoεq 6λωv των Ioiαoυααiα:ν./

i. eω,μcig Γα6ριηλ(δ11ζ !
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E ! ΣAΓΩΓΗ
Για τον 'oλγανo, τo μovαχoγι6 του B€ρητc<'

τ.-,υ γιcU τcν i4:ι:εδ6να, μΞ-yρι of,μερα ξ€ρoυμε πο-
}-δ λ1να τ:c&γμ;ιτα' ε';6 για τιg δυo αδερφ€g τoυ'
τη Biρoια κ-l: τΓ Miεζα, γνωρiζουμε aπωoδξπcτ:
τc,i'ιi i,εριαο6τερα.

Γι.r τη BΞρcια. τευ €5ι.;oε τo ονομιi τηζ σττl\,,

πirλn μα.-, γραΦτηl,.αν. γρ<iφcvται και Θα γραφoιjv
ακ6μη πcλ}-α, γιατi ειναι η μ6νη απ6 τα τρiα α'
δΞρφια τcυ Ξμεινε αδιιiκοπα ατc προoκξνιο, απ6

]Γου Θιιl,μl& Γα6ριnλiδn

τ6τε πoυ τηv ανΞφερε στo ιστoρικ6 τoυ α6γγραμ.
μα o Θc,υκυδiδηq (432 π.Χ.) τov 5o π.Χ. αιιbνα.

l'Ι ΙνΙiεξα €γιvε γvcroτf1 ατιq μ€pεg μαg, €πειtα
απ6 αιcirνεg αφ*νειαg, 1ι1ρη oτo Νυμφαio τηζ, τo
oποio ιvτc'πioτηκε στηv ?εεριoχξ τηg Νι1oυoαg. Στο
y.cilρo τaυ Nυμφα(ου τηq Μ(εζαg, 6πωg μαq πληρo-
φυρεi. o Π}.c,6ταρ1cg (a6 μ.X. - l2,6 μ.X.) λειτoιjρ.
γησε tl cr1cλ{ oτην οπoiα, oιiμφcoνα με την επιΘυ.
μiα του 6αoιλι<i τηg Mακεδoν[αq Φιλlπrιoυ B,, πα-
'ιfρα τc'': 'η,i-, Αλεξ<ivδρcυ, ο κΟρυΦαιc,ζ Σταγειρi-
τl1g φιλoοοφοg, o Αριατοτ€ληg, <δi'δαξε τoν Αλ€_
ξαvδρo μαζ( με τουg Θαoιλικcιig παiδεg και τoυ
εi,€πvευαΞ την περι€ργεια για τα ν€α και τα ri-
',,vωστα}) (343 . 3,42 π.X.) .

o Oλγανοg f1ταv ωg ιo 19,47 o μovciκρι6og α-
δερφ6< τηq B€ρc,ιαq και τηζ Mi.εζαq, τoυ oπoiου
το 6νoμα ε[1ε πciρει, oδμφα'να με τηv μαρτυρiα
τaw Θεαγ€vη Στ€φαvoυ τoυ Bυζ<ivτιoυ, κ&ποιοg
ποταμ6g, <iγνc.roτο ωζ τα αf1μερα 6μω9 ποι6q.

Στα .'i47 Θρ€θηκε oτov Koπαν6 τηg N<ioυoαg μια
Θαυμ<iαια προτoμfl τoυ'Oλγανcυ, δημιo6ργημιr

Πρoτoμη τoυ ποτiμlοu θεoδ 'oλγαvoυ (μioο 2oυ αι. μ.Χ.).
Biρorα, Αρ1αlολoγlκδ Moυoεio.

ι_l.ααιιιιοτικc,j κλiμαtοg τoυ 2ου 3oυ μ.Χ' αιιi:vq,
μαρτυρiα οτι <αιcirvεg μεtιi τr1 ρωμαiκf1 κατcilκτη._
ση και ιη γ€""vηοη τoυ Xριoτο6 επι6ιtbvoυν cι μα-
κεδr:vικοl μ,J3c'i ι..αι η λατρεiα τoυ ποτci,μιου, 6πω9
φα[ι,ε'εαι, Θε;ιi τ::γ- ffιακεδ'6v<,lν, τcυ 'Oλγανoυ>.

Η ευριlοll .ιτ;g πρoτoμ{g τcυ 'Oλγανoυ, <iν και
εταλτ]θευοε γιο( μια ακ6μη φορ<1 τιg μαρtυρiεg
τοtν Θεαγi.ιi1 - Στfφαvcυ Bυζ&ντιoυ, δεν oδf1γηοε
στc'' αναμεν6μεvα αυμπερcioματα iocοg γιατi τα
6lομα τoυ ποτιiμιoυ θεoJ τηg Ημαθiαg η1εi πq.
ρ,i€εvα.

Στην περiπτωση τoυ ον61iαεοg τoυ ,oλγανοu
ταιριαζoυv πολ6, vομiζω, 6oα για τα oν6ματα γρd-
Qει ο μiγαg φιλ6ooφο9 Πλιitων στo €ργo τotl
<(KΡΑiTYΛoδ) 41,0κα 421 d: :

<ιDtiναι o αν μη γιγνciακoμεv, Θαρ6αρικ6ν τι
τcδ.ι' εiγαι' εiη μεν cυ iαcοg civ τι τη αληθεiα και
τοιcjτον αυτιilv, εiη δε καν υπ6 παλαι6τητoq τα
πρδτα των cvcμ&τωγ_ ανε6Fετα ε[γαι. δια γαρ τo
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παvταχη στρ6φεσΘαι τα oν6ματα, oυδ€r Θαυμαoτ6v

(ιiν) ει η παλαιιi φοrη πρog τηv vυνi 6αρ6αρικf1<;

μηδ€ν διαφ€ρει>.

Mε ιiλλα λξια λ€ει o Πλι1τιov 6τι oι &νΘρω-

ποι Xαρακτηρiζoυv ωg ξ€vεg 6αε9 λ€ξειg δεν τιq

καταλα6αiγoυv. 8€.6αια μπoρε[ <1λλε9 απ6 αυτ€g

vα ε[ναι ξ€νεg προcyματικιi. Mπoρεi 6μο:9 κι κ<i'

πc.ιεξ να μην αvαγvωρiζοvται, επειδf1 ε[ναι πoλι]
αρ1αiεg και επειδd η γλιboαα διαρκ<ilg εξελ1ooε'
ται. Δεν εiναι παρ6ξεyot καΘ6λoυ <iν, λ€ει o Π}.ti-

τωv για τη γλ<booα τηg επo1ξg τoυ, <iν η παλιei
:τρc,φoριi αε oθγκριoη μξ την τωριη δε διαφ€ρeι
κα96λoυ απ6 τη Θαρ6,αρικ{.

Δηλαδf1 και στην επo1η τoυ Πλ<iτωνα (427

348 π.X.) υτηρxαν κ<iπoιεg αρxαι6τατεg ελληνικ€q
λ6ξει9 πoυ 6οoι δεν τιg εννooOoαv τιg 1αρακτξρι'
,ζαv Θαρ6αρικ€9, ξ€νεg.

To 6νoμα 'oλγανog ε[vαι, νoμiζω, oOvΘε_

τo, 6πcοg και τo 6νoμα τoυ <iλλoυ πoταμoιj, τoυ A'
λι<1κμovα ('Αλg : <iλαq, Θ<iλασσα + ιiκμων :
αμ6νι), πoυ f1ταν oπιοoδτ]πατε o μεγαλ6τερoζ τto'

τ<iμιοg Θε6q τηg ΗμαΘiαg.

Πριbτo oυvΘετικ6 τoυ oν6ματo9 'oλγανog €1<,t

τη γvιilμη 6τι εivαι τo επiΘετo 6λoq, - η, - o, πoλd

κoιν6 και oτη νεoελληνικ{ γλιbooα. Σaov 'oμηρo
ουvαντ6ται με τη μoρφ{ o6λoq, με ψιλf1 (επικ6q
και ιωνικ69 τ0πog) και σ0rμφG)vα με τo λεξικ6 τηg

ελληνικf1g γλ<ilοoηg τωv LIDDELL ' ScoTT αρ1ικ69
τ6πο9 Θεωρε1ται o τ0πoq 6Fλog, π<iλι με ψιλ{'

To επiΘετo 6λo9 ατα αρxα[α ελληvικιl, π€ρα

απ6 τη γνωoτξ και of1μερα αη,μαo[α τoυ, αημαi-
νει: πλf1ρηq, τ€λειog ,καΘαρ6ζ'

Σι1μφωνα με τo oxoλιαατf1 τoυ o,μf1ρου η φρα'
ση τηq Ιλι<iδαg (B' 6 και 8) oYΛoΣ o,NEIΡoΣ
οημα[νει AYTOΣ o ΠΡΑΓΙjlΑTl YΠΑΡxΩN ΘEοΣ
ΓΩN oNΕIPΩN.

<B<ioκ' iΘι, oι1λε ''oνειρε, Θo&g επi vf1αg Α'
1αιιilν>.

Δε0τερo oυvΘετικ6 τoυ ov6ματog oΛΓΑΝoΣ νο'

μiζω 6τι ε[ναι τo ουoιαoτικ6 ΓΑNo,Σ (τo γdνoc,
τoυ γ<ivεoq) πoυ oημcriνει: Λαμπρ6τηc, ακτινo6o-
λiα, κιiλλoq, ευφρoo0νη' ' φαιδρ6τηq, xαρd. υψη-

λcφρooΟνη.

Tο 6νομα γιlvοg αvαφfρ€ται κυρ[ωq oτο νεριi

και στο κρ'αoi για τη ζtοoγ6να και δρooιoτικi1 τoυq

ιδι6τητα αλλιi και oτo μ€λι.
Παρουoιιlζω μερικ€g φρ<ioειg απ6 τα €ργα των

μεγ<iλαrν τραγικcbν τηζ αρχαι6τηταξ στιζ oπoiεg

υπ<iρ1ει η λ€ξη γ<iνog:
KΡΗΝΑΙoN ΓΛΓioΣ, Aιαxι1λoυ Π€ρoεg, 483'4.

AKιΙΡΛTON... Α'ΙYιΠEΛoΥ ΓΑΝoΣ, Aια10λου

I t8

Πd.ρoεg' 614'5.

AΣfeΠoY ΓΑN,oΣ, Eυpιπiδου Ικ€τιδεg, Ιl50.

ANΘE&oΡryToΝ ΓΑi}ΙoΣ, Eυριπlδoυ Ιφιγ€νεια
η εv Ταljροιq, 634,5.

Στc πριiτo παρ<iδειγμα τo γdνoξ αναφ€ρ€ται
αην πηγη (κρftνη - νερ6), ατo δε6τερo oτo αμπ€_

λι (κραoi), ατo τρ[τo oτoν Λoωπ6 πoταμ6 (νερ6)
και στο τ€ταρτo ατo ανθ6μελo.

Σ0μφcoνα, λoιπ6ν, με τoυq καν6vεg τηg o0vΘε-

αηg, απ6 τη o0νθεoη των σvo;ptiatων oΛoE + ΓA'
Γ{oΣ προ{λθε o τoπog oΛoΓΛΝoΣ (αμ<iρτυρoq) '
απ6 τoν oπoio με oυγκoτη τo - o . απ6 τη oυλλα"
6ξ - λo - και με αv€Θαoμcr τoυ τ6γoυ πρoι]λΘε, κα'
τ* τη γνcil,μη μoυ, τo 6νoμα 'oλγαvog.

Παραδεiγματα oυγκoτηq τoυ - o - ανιiμεoα
oε α0μφα:να υπciρ1ουν πoλλd. Evδεικτικιi αναφ€ρω

τα: 'Aρταμog (: αφωyε$g) αr,6 τo Λρτ6ταμo9'
δiφροq απ6 τo δiφoροg (: o Φ6ρωγ δ0o κ.ι1") και
'oΛBoΣ απ6 τo oΛoBΙoΣ (o6μφ<ονα με αρ1αiα
fτοQn).

oΛΓA,NoΣ (oΛoΓANoΣ) -

oΛBroΣ (oΛoBΙOΣ)
Τo 6νομα oΛΓΑΝoΣ η γρcτιτη παρc1δooη μαg

το παρΞ.δωoε με ψιλη (Στ6φαvog Bυζιiντιog) . Η

Ξπιγραφη τηq ωραlαq πρoτoμ{g τoυ oΛΓΑNoY
(2οq μ.X. αιιilναg) πoυ εκτiΘεται oτo Αρ1αιoλoγικ6
Mουoε[ο τηg BEPOΙΑΣ δεν €xει τo α6μ6oλo τηg

δαoε(αg, τo oποio, 6πω9 αν€φερα και αε <iλλo oη'

μεiωμιi μου για την επιτ0μΘια oτfiλη τηg ΛΔEΑΣ
KAΣΣANΔΡ'OY (BEΡoΙΑ 2ο - 7 - 1990), δεv υπιiρ'

1ει οιiτε αε κεivη τη oτf1λη πoυ ανf1κει otoν 3o

π.Χ, αιωvα,
'oμωξ τo 6νομα oΛΓΑΓioΣ ε(ναι δυνατ6 να εi'

xε ψιλf1 ευθ6g εζ αρχηζ, επειδf1 κα'ι o ιωνικ6c (ε_

πικ69) τriποg of,λog, αλλιi και o αρχικ6ζ 6Fλoξ δεv

61ουν επ[αηq δαo0 πγει]iμα. (oYΛoΣ : 'OΛoΣ :
οFΛoΣ).

Ι{αι για €ναν ι1λλo λ6γo εiναι, 6πω9 πιoτειiω,
δυνατ6 να μηv εixε δαoεiα τo 6νομα oΛΓΑΝoΣ,

-r1 oιiν9εοξ του. με πρωτo oυvθετικ6 τc επiΘε-

τo 6λc1, πoλ6 oπcivια, Θυμ(.ζει τo 6vομα 6λΘo9, τo

c':τclo οι αρ1α[οι τo ηθ:}.α_ν oiνΘετo επioηg απ6 τα
cνοματα 6λcg + 6iog (: Η ευτυ1[α που κρατιi oε

6λη τr ζωξ). Eiναι λoιπ6γ πoλι1 πιθαν6 να υπ<iρ'

yει αναλcγiα οτη α6vΘεση τoυ gγ$,ματcg oΛ,ΓΑΙ{oΣ

με τo 6vc1ια oΛBcΣ, τo oπoio επ[ο'ηg δεν €xει δα'
oιi πvειiμα. Α,π6 κiιποιoυg 6μιo9 ερευνητ€g τo 6vo'

μα oΛBoΣ Θεωρεiται oκoτεινηg ετυ'μoλoγiαg,.

Συν€xεια oτη oελiδα t43



τcITl t<I TΩΞΞA

Κρδγιoι.ιμα 6γαΙvει τoυ κρδγιoυ, λ'εv

.μιρικoi. Αμα oι αδ6ει αγκΙδα μη

.6ιλ6vι θδ,λει vα τη 6γ&λει9.
o <<oυ δβμoυq εΙνι τζι&v - τζιv>:

Ψux{ δεv απαrζει, ,καιl καvEναq
.δεv εiνι, δεv τrιρvoJv κδαμoι.

O <<Kδcθι αργ 'κι δι}ακoυλφ>: Δεv
εiμι,oτι μαθτtμEv,oι, δεv δxoυ'μι τεi-
,ρα, δλα <rτηv αρ1{ 6oυνd,μαq φαi-
νoιλrτ ι.

o <<]Στrlτι τζrdcν - xoυρταβq>:
,Πδφ.ειg, παρασι.φγια αιοι,γτ&, α-
,πo0 πα'ιrroJ τρi*πειq foει, ατr' τoυ
,vτα6&vι, τoυ τr,&τoυμα, τιq τrrδρτειg

.κι τα τrαραθδρyια γιoιiμ&τoυ φιβ-
δειq εΙvι.
, o <<'ovταq xτυlπιolhλι ιilrγιδ oτ&

μvειζ η μνl& ταακiΦFιo>: ,\μτroυρεΙ

κι' oι ι.rrγιδ'να t'oακιοτoδv. 'σιrταg

μαλδVoυv vτγιδ καvδναq δεv κιβΙ-
ζει, αμτroυφΙ oυ Evαq ιlα ιp&ει πλει-
δτιρειq.

Θ <<Τoυ iKακδ ταU x,αμτr&ρr δρ-

xητι τrηλαλδyταq>): Tα καλd πρδμ

γματiα ,αργoδιl vα ακoυdτΦv αμ&
τα αxαμvδ φt&r,,oυv σαv αστ|ρατri.

o <<Παρouoιδατη1κειv αα φδnληq

μπcnoτoδvι>>:'Αξαφvα {ρ0ειν ε,κεΙ

τroι.l δεv τoυv ,κα,ρτιρoiαcrv.

O <''E1αoειv κι' η Bιvιτιδ 6ιλ,δ-

νι>): 'Εxαoειv Ξνα τrρdγμα xoυρiq
αξiα, δτrα:q ,κι' αvθρδπroυq xoυρiq
ιχτημτrlρ'ι.

c <<'Αv δε λαδδoειq τoυ'v τρoυγδ

ΠAPοIMIIΣ ΠoY ΛEΓoYNTI ΣTH NIAoYΣTA

Ο <<Τξει δΙrrrbυρτo>>: Bυξδrvι α-
τroJ vτγlδ αγιλδδειq. Kι' ατr' τιq
vτγιδ τιq μιριdq μτrιτiζει τη δoυλει&
τoυ. Aτroi vπγιδ rμιρι,iq παiρvει.

o <<'Aπαρτα κι' αγivfiα κι

ατow πλouικδ crrrλoυμ,διrα>>: Δε δα
y'Ξιlει καντΙπoιΙrαξ, δεv παiρνoυμι
τiτroιJFrαq, τζι&μτrα καρτιρo&μι δε

μτιιτΙζει η δoυλειd. Αιrτd τπoυ μαq
τδξoυv δε .δα τα π'&ρoυμι.

Θ <<Κδιθι xδ,ρα κι ζαxδvι, κδιθι

μα1αλ&q κι τ&ξφ>: K&θι xδρα ξxει
τoυg δι'κoJg τηg vδμoυq, κ&Θι μαxα-
λ&q &λλη τ&ξη, κδι€ι oπiτι τα δικ&

τoυ 6'δtoανα, τιq δικEg τoυ σ'rιμα-

xδρylεq, τιg δι,κig τoυ αειρδq.

o <<Tραvδq 6αvτEg>>: ΛΛακρδq δρδ

μoυg, πoυλι)s κιΦq.
Ο <<Σιμ& κouι/τ& τα Γι&wιηrα>>:

Aπ'τη Νι&oυηατα τα Γι&wιιlα {ταv
τroυλιi μακριd 'κι μδιλιoτα ιiα 1ταξ

μη] τ' &λo)roυ. 'Euroι ατrδμειvειV η
τrαρoι{μiα για ιβρyια τroδvl μα,κpι&.

O <<Τα ι-lατrρv& τι'μoδv τα πρδ-
τα>>: Tα τιλιυταiα πou δα γδvow
τιιμoJη, τα πΦτα. Αυτ6 πoυ δα γL
yει σ;τoU τEλoυq foει αξΙα.

o <KoJρκ - αμ.π&ρι>>: 'oλα α-
ιrακατoι-lμιEvα, οtι&ρι, KαΦ&ρι, κα-

λαμτroδκι, φαooriλια, αλαμδtrq -

μτoυλαμδτg, τιου λ'Eν.

o <<Τoιiρι - μτ€ρι>>: Σκδρπατα
κι μdζoυξi τα: Δε μι&liα;,μι τi-
πουταξ/ αυτδg δε καταφ,iρvει τΙ-

πouταζ, εΙνι τor)ρι - μτrδρι.

o <δπαρvιoJ ατr' τoυv τlπoυ>:
Mη λεq πρ&yματα τroυ αψroυ'ρεi
vα γ,δvoυν. Xτ{ητα ξιiλoυ. Mηv κα-

κoυtμιληlτ&q.

Ο <<Ξι}ooυ ικεΙ τroυ δε αι τΦει>>:

'oιrrαq δε ξ,Eρειq τi vα $κι&αειq,
εμci αι dπου'ρ,oυv, ξEνησι ικεi πcu
δε oι τρδει.

ΔfiφoUρlc

o <Τρωyoih}ryια τηξ 6ρακoυ.

ζoδιrαq>>: 'Oλα τα vδα τραγorivτ-

Υια oι τrαληοΙ τdληγαv τραγoJvτ_

Yια τηq 6,ρακoυζoiιlαg.
Ο <<'oλα τα καλ& αrτoJ κατα--

yηq>>: Eivι τo{rν Α&yoυ'οiτoυ κι

τoυ,v Σιτfτδμ6oη, λεv κι για oπΙτ-

Toυ Nilκoυ Σπ6ρτοnι

Xια πoυ τ&1oυν δλα 'κι γι'α νδφειq

πoU τ,α 6ρioκoυν δλα τα ,καλd.

o <<Δατιρ&οει τoυ tγιαα&κι>>:

Δα πoυρiψoιlμι ,δα τrιρdoει κι' αυ

τη η υτr'α.lγρEωoη, κι' αυτrτ] η μi-
ρα, κδtrι δα 6ριθεi να βμι.

o <<Αγλιπrkg _ ατrrκouτriτq>>:

Τo φαγ&μι δλoυ τα; φαγΙ, αγλυ-

ψξμι κι τoυ tηγdΦι, αιrrγιαo&uι
ταλιyκ6ρyια, τα 6αλ&μι αvδιπoυδα.

o <<lΦιlριμδq - 6αρι;μδq>>: Aq γδ-
vει ,κι, αιy'rδ, τoυ δρμoυ ι,α γEνει, &q

μπιτi,oει ,κι' αι/τi η δoυλει& &πoυg

- Φπoυq.

O <<Bδ)ιτι η'6λoιrγrμδυ: Αxιρi-
στει ιrα τρδτι, δπoυq α1ιρv& τη. λει-
τoυρyΙα oυ τrατr&q <a.lλoυγητδg oυ

Θεδq..'>>. Σι τραv& τραtτrζια πoυ εi-
vι κι τrαττ&q/ Κι στα μovαoτ{ργια
oU πατr&ζ 6dcvει ηυλoιryηtsrδv για v'
αxιρ{oει τoι.i φαγi.

Ο <€υ τroυλJg ou ,κατfrφoυρoυq

δα φδρεl κι' αvηφoυρoυv>>: Δ' αλ-
}'r&ξoι.lv τα τrρ&yματα δα ιδoiμι κι

&oπ,ρειg ]μioειξ.

O <<Τα π,oυλλ& τα λδγια εΤνι

φτδxεια>>: Δoυλει& κι π,p&ξη xρει-
&ζoυιrrι Kι αττoυ λδγια &λλoιl τi-
'ττoυt'αg. Τα λξια δε ξouδ!6oυν τrα-

ρ&δειq αμ,& rκι' oι τrαoδδειq δε 6γαi-
νλoι,v 'μη λδγια.

o <<Toυ τoιoυ6i μη τ'αιoι.l6i 6γαΙ-

wι>>: Ται6i - τoι6Ι τoικ&ρ, λεv oι

,Eλ'&xoι' Αμα κρι:ryloυλoυγ{oειq μη
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δεv τρoυnκoυλνIδτι>: Στα vτιyκΙγια
cεπ' τα 'κ&ρρα ξι6ιδδν,αv τη 6lδα,
τρα6oιilcαv τouv τρoJ,κoυλα δξoυ κι
,E6αvαv yκρ&ooυ, κι' ,o' δλoυg τoυg
τρouxoδq, 6&voυv λ&δι yια Vα y,υ,ρ_

ιroι],y ,καλστr'ραζ. 'Ετσι y[vηiκαν κι'
oι &λλει-q oι δoυλειiq, q'μα δΙνειg

ριγ&λoυ τΙs,μΙrrιτΙζεtζ μ&i αyληγoυ-
pαq.

Θ <<T' αyYια yivηκαv Θι.,rμνιoτα

ικι' η Koι.rrrρι& θυμνι&μrα>>: Αu&ξια
τιρcι.,oδτrατα p{,ραv,μry&λα αξιδ-
ματ,α.

o <<K,&λιoυ αρy& τrαρ& πoTΞ>:

Kαλιiτ ιρα ν' αργησoulμε vα φκlι&σou_

μι μVι& δoυλει& τrαβ ν'α μηV τη

φκι,&σoιJ1μι Kαv καμvιdφραζ.
. o <<Ατroδ μικρ{ ακαιrτζιλfrΘρα yδ

Vητι τoυ yιαγκoι}νι>>: Πυρ<αΙd yE'-

vητι κι' ατroJ μνr& μ'ικ'ρι] ακαν|τζι-
λiθρα, τα μδτια δικατ]iοoηpα.

Θ <<Γ-I&λι ταxει& πroJ'aoι - ι&)μι>>:

ΛΛαλδvoι.ιμι ξιμαλδνoυlμι αμ& εΙμι-
ο+roι αγlαπrtμ€voι, οι;μιλιoδμαστoι'

Θ <<Δα 6'&ξει τoυ καvδvι>>: Δ' α-
κoυ,oτoιjv τα xα'μtι&ργια, δα lμlαθηυ-

τεΙ η αλητxια, δα 6γoδu δλα ατoυ
μιμ}rrδavι. l

Ο <.ΛΛη τoυ 6ιλδvl τrηγdδι δεv :-
νoΙyει>>: Θ'δλει φκι&oι ικι Kασμ&v i
Kl φoυρτoι.rτiV. Mη ι.|.llφτιδg δε yΞ_

voυιrrι δouλειδq.

o <<'Oαoυ κι'&v ιριvii'clειζ τη σα-
κ'ouρ&φα δε γδvητι 6ιλδιlα>>: 'otαα
.κι' ,&y ξoυlδtsψει Euαg τrλoδαιoq πδ-

xει πoι-rλλd δεv ιφτoux,ivει ε0Koυλα.
o <<Τα 6ρfrlκειv μτrαoτoJvια>>: 'H

ταv δδακουλα, ζδρlκα κι' δxι εδ-

κoυλα'
O <Πflρα τoυy,απoυ,Θαβ μ,oυ>>:

Kατ&λα6α τroυ δε y'Ξνηlι τTπoυtαg.
Tou πfr,ρα απδφααη, ξιοrπoυφαoi_
στηΚα'

Ο <<Δα 6&λoυ του φoιrκ&λι τιio'
τηv πδρτα yα κλαTει>: 'Η lα 6&-
λoυ'v τoυy κδπαyoυ vα κλαΙει. Τδτr
τoυ Qouκ6λι στoUι/ παληδ τοlJν

voυιFι& τoυ Χειlμωνιδerι,κoυ irrαv oυ-

τriαoυ ατr' τηv τπδρτα ιγbτΙ fΘειλειv
φoυκ&λιιoμα Evαv κιριψEv, γιατi ι-
rκεΙ 'Bτρουγαv, ικεΙ κdΦoυyτα\, κι] Κεl
,κ'cιiμoσvταv. Η,rrαρoιμΙα λEει : loιi

120

μι iκαμειg,αιrrδ αμ& ιyδ δε δα oτι-
ναxoυρηθδ.

o <<'Αι,lαq}τoυ ,Κιρi vα δειq τoυ
κoι.lκoJ'μι>>: Τoυ κouκoδμι ητοcv δνα

τιvικιδ,iνιoυ lκouηi σαy καΦΦfrpιiκου

'μη xει,ρoJλι 'κι' iιrαν y&vτooυv oυρ
μ,&τινoυν για κβμαoμα' EΙxεlν φαρ
δδv τr&τoυ'v yια γκ&ζι κι ατιvδ o-τ&

μα TΓ.oιJ σKιπ&ζouyταy μ, Ξνα κατr&-

κι Ιoια - ioια 'πoυ σ'τη μ6oη τιρ-
νoiαειv φυτΙλι ccπoi μvι& τorδ|kα'
Τoυ κoυκoliμι τoυ κoυ6αyoι]οαv α-
vαμΞvoυ yια ν'α φΦy,yoιruτι τη Wμα
που TrιρΥπΦτoιioαν yια δoυλειEg o'r

δλα τα μiργια ατι' τoυ ο'rrTτι, αφoδ

δ:ν υ.rrξρxαv ,r\ιγτιρκd. Η π,αρoιμiα
λΞεr γrα τ' αυτoδ,q πoυ δεv γlλ.,i|rroυν

τrρ&'1'ματα φαyηρd φανn,oοU'μavα
iτoυ δλoι τα καταλα6αΙνoυν.

Θ <<T' &v,τγια τα 6αδνια πλεlδτι-
ρoυ 6ρoυ'ντoJv>>: oι α4.ιlδρφoιΙτoι oι
α,,:θρouπoι τrλε ιδτ ι,ρou,ΘEλoυv,ι,ια κ&-

μοUli τouv μoυρφ,oυ,μ,E'voυ.

C <<Kαλδτιραξ v' αρouσταivεr η
ταδτη croυ τπαo& η ικorλι& σoψ): N,α

Tρζδζ,ouλιΥdτrρα,,ακρι66τιρα ιKι κα:
λιiτιρα π]ρay,ματα.

Ο <<Γιδκ vα γivειζ. Τζιαιrτι'β_
ooυ. Στoυ τ[-iιrrιμι τη ,μ&vα>>: Φi6-
yα ,αrιoJ αμιτr,ρoυ,ατ& {μoυ, χ&σoυ
ατr' τα μ&τι,α μoυ.

o <Ταξιρ&τι λαiiμαρ&τι>>: λΛαg

6ρξκειν τou'κακ6, μαq {sαv 6.&σα-

vα.

l <Σ' δvα καξ&vι 6lρ&ζoυrrr>: Αυ
τoιvoi 6Xoυν τα iiδια xoιii'α.

Ο <<'Αξrα oι 6dλouv ατηv koυλδ_
v'α>>: 'oλα μτrιτiζoυV δiαταρ\rαg' Πi
θαvειg κι γλι}τα.,,oειg. Σt'η Νι&oυ-
στα σTιζ ξuλi,vειg ,κoυλδιlειq τηq Δ
E.H. κριμνoδν τ'α Χαρτι& yια θαιl&-
τoUζ κι rμvη,μδbυνα, ικτδg ατr, τιg
Ιφημιρiδειξ.

Ο u'Αμα μη τσαKτσoυν τcU σι
δλι τδτι δα ηα-rx&αoφ>: oυ τrατrδg

αμα κατη6&αοUv τouy vι,κΦ ατou

μvημα τοακiζει τoυ oιδλι .μη τou

κραoΙ 'κι .μη τoU μ)τrαμτr&κι οτoυ
τσαTri η τcυ φκιδcι του ι/ικρoUΘ&-

φτη. Kι λiει <<xωq εi και ειg xoυv
απελεδαεται>>... <<Kατ& τroαξlα ευ-

ρεiα,και τo τrλξρωμα α.υτoJ>>. Kατ&

τrδq δφκιαoειv δα 6μι.
Ο <<Απ' τoυv κλδφhη τi δα κλi_

ψειζ;>): <<ojlκ &ν λδ6ειq τ,c!Φ τoυ

μη ixoι}τoq>, iλιγαv oι αρxατoι. oυ
κλiφτηq δα τrει δτι δεv δxει τ[πoυ_
ταζ.

o <<KoιJyτ& rατoυ voιj κι' η γιπb-
αηρ>: Θθλει η/α crκ,δτrτιοι κr vα ξi-
ρε|ζ.

Θ <Ατr'τ' αU,τiδ πoιJ φou6olμιστι
δε γλυ.rδvoυlμι>>: Για t' αυτδ δεv
τrρΞτιι ιlα 6&voυμι KακEζ ιδε"iζ στοιJ

μvιαλδ μαg.

Ο <<Ατr' τoυ 'κακδ toτoυ xειβτη"
ρου>>: Πδq TΓ.αy τα τ'ιιlτγι& σαv α_

ρd'πη δ,ooυ πδψoυv Kι |μαUρΙζoU\r. Α-
μα o' δρθει ivα 'κακδ καρτ'Ξ,ρyια κι

&λλcυ.
Θ <<'Αr'.rγιou oακ<i oυρθδ δε oτi

ΚηTl)>: 'oλειg oυ δoυλειδg θΞλoυν

τTροU,ητoι μασiα, θελoυν ατηρδc,,*μα

γι,α ν|α oταθoJv. Νηoτι,κι& αρκoJ,δα
δε xoυ1ρεliει.

O <<''oπoιoυq iδoυoειv δρqtμ{ δα
oφυρΙζει>: Λμα δΙ'voυ,μι τrαρb)rκι-
λδq Θ'iλει κι uα πληρδvou1μι, δπoυq
εiπειv κι' ou μτrαμτr&qξ στα πιyτ_
yι& τoυ δlταg π,&ει iστoυ πα\rηγιj-

ρι Κι τα ρriπηoειu &ν θEλουιl v,α τ,
αyoυρ&oει oφι,ρΙδειg. lικEΙrl' τα xρδ-
Vι.α τoυ καλ&τιρou trιακloι ατ' τα
παvηγ}ργια, ηταv oι σφlρΙδειξ.

o <'Αoκηh'rτoυq vouq διπλδq κδ
τr,ouζ)>: Αμα αvτγιαζo,ι.lμEoτι αο<ov_

τ&φτoυ,μι.'o,vταg δεv,oΙ<ετrtoυtμE_

oτι rκαλ* γι,α 
'μvι& 

δoυλει& φκrdαoυ-
,μι διπλδν κΦπoι.l,y.

e <<Ακδμα δεν κα6,αλiκιψειV κoU-

v&ει τα τroυδdρyια τoυ>>: Aκδμα δεν

αvδλα6ειv μvι& δoυλει& κι αxTρφ
,σειV Vα φκιdvει τoυv καμτrδυου. Α-
μα crιrΞ6ηκαv oτ' &λoιryοι.l τoυ xτU_
τc}ααy μη τα τroυδ.&ργια Yια ι/α

τ' ι ρπατ&ε ι αν"ryιαατr'κ&.

o κΑμα Ξγoυ'τοιμtr,iδι γιατΙ vα

,κ&ψoυ τα x,δργια μo,υ>): Λμα εΧoυ
6δτxιoυv γιατΙ v' ατroυ.oτ&oo,u ξμα
μη φκι&yοUν &λλοιvcι τιζ δoυλειiq

γ ι,οtrΙ Φα,dτι,vαXoυioη,Φ.5.

Φ <<Για τoιJ κ,αrρφΙ xdνει τoυ πE-
ταλoυ>>: Για κ'αvτιτroιyτδVια Trρ&-

)^ματα αφivει oαλdtμικειq δoυλειΞq.



Q <<ΓιατΙ να πoιfrΙooυ 8Ξyη αυλi στα πoU μοl)γγι olιr&πια φδ+rρωααιl olοu xqρ&κl τroυ xoυ;ρioζυι,,rαv or
δviταq διψ&ει η δικη μoυ>: Πμbτα στoυ xαλαoμδ. ouxTδ ρo}πια γlα vα μlτρo!ν τα U-
τι9 δικιδq'μlαq τιq δoυλειδq θΞλει yα o <<'Eφταoειv oυ κδμπ,oυξ o?τoυ ,φ&oματα. Η trαρor,μΙα ΘEλει Dα τrει
φκι&uoι.ιμι κι' j/oταρναq τιq ξEvειq, 1τivr>>: MπΙτιoαv τα ψElματα, τrδ_ τ&xα αxiρηoειv μvι& δαJλει&iμηoυ-
v&xo(μι 'yια η'ι μαs κι' [ιo'τcrρναq ρασαy ο'ι διoυρΤεq, η, δoυλει& ΘEλει λΙγειq τrαβδειq, τ1dει ,vα rκλεΙoει
vα δiνοιlμι ατoυg δλλoυq. να yivει. δουλει,&tμη oυλΙγα xioilματα.

Φ <<Δε 6ρΙακειq δκρα,κι crειρδ>: Ο <oδτι γΦφεl δε ξιγρ&φει>:
Mη 'τ' αιrτδv δε cruvoυδroι. Tα πρd- 'Oιrταg γινιoιhλαιr iψα τrιδΙ ιlκεΙv'

lματα εΙvι ,μπιρτιμδνα. τα xρiνια πrΙατη:6αν τd1α Eρ1ouν-
Ο <<Τδxαμι x0μα μαg iρΘαv κι ταy oι ,μJρειg vα τoU μ,υρdvoυν τoυ

ταιo,u6αλ,dτα>: Mαq {ρθαv κι xει_ 6ρiφoυg. Kι' oυ Θιδq oι)τι γΦφει
ρδτιρα. Εiγαμι τη Yρη&rκoυbα{ φfi- δε ξιyρ&φει. Δα yδνει oliτι εΙvι
σκιouσειlr"Kι, oU γEρo,ιlι/τ,αξ. yραlμμ.Evου.

Q <<Δεv τrατ&ει oι o&*πxιoυ oα-
uiδι>>: Ξρει τi φ}.<ι&vει, δεv τriφτει
δξoυ.

o <<Διτr'λδ δε φτδcvει μoυνδ αρ.
τιρvdει>: Σπα κo.UφΙvια lδε yoυρεi
Kι στα lκαλdhγrα .πιριoεJει. ΛΞγη;τι
yrα δvαv η για μvι& πoυ δεv τμi_
yητι μη τiτroυταq, πoυ 6,ρioκει δλoυ
αo&λματα κ ι' εΙνιαvηυxαρΙιατητoυq.

o <cΔα φκι&αειq μvιδ τρ{rπα
ατo.υ vιβ>>: Δε φκιδvειg τhα'rταg.

O <<Δεv τoυν ηθεlλαν στoU Χoυρ.
yιδ κι ρol.rroδoειy τroι}νι τoυ τrαrr*
τoυ oπΙtι>>: Δεv ηταν'καλouδιxoli-
μιvoυξ κι στlρΙlμd)η/oυyrαy.

Ο <<'Eμ φαΙovα ξμ μrrrdανω>:
Φταixτηg κι ιrrα6ατζ,{q. 'Eμ φ\uΙ-
yει, δμ 'κ,&μ,ει τoυ}v κq{μtr,δooυ. r

Ο <<''Eφαyειν τα λυoιακ* τoυ>>:

Φαγδθηrκειν, ]ραyΦyα γivηκειv, yrα
vα iμtιιtilαει μνι& δoυλεl&.

Ο <<TΙ δoυλει&,φκι&vει; ,EΙ'vι τoυ-
κroτfrq κι ooυλα}rαα&}ρoυg>, δε

φκιδuει καιrrlτrοιrrαq,εΙνι τoιαρoi
'μιμοδρηq, δλη μ€ρα γκlζιρ,tει.

Ο <<'Eπrτpειv oυ oιrρcrvδζ ηrα Ιμη

τrλακδoει>> : }.,l"rαμπλ*q ξrι iττηo.ειv,
iτrη,oα dπ' 'τt1 αιiuvεφα, oυδiτoι α_
τrδμειvα ααv δμαθα τα xαμπ*ργια.

o ,<,λ1η xιρητ{ματα δε μπrτΙζουv
δoυλειEg>>: Aμα €Eλει κδtroι.lv, τυ-
ρ&wια, oταλαxi'δα κι ταιαλδo.τη-
μα ,κι v&αει oυ Ιδιoυq ικεΙ.

o 'qΔε,v απBμεινειv πδτρα ccrτα-
voι,Φιδ ατην ττlΞπρα>: 'oτoυq οτoυ
xαλ'ααμδ τηg Nιδoυoταq δλα τα
oτrnτ ια γκρ ι,μΙcrτηκαιr.

o <<'Εο"πειραι, τη Νιdoι,στα σι-
v,&πι>>: Χouρ&φι γΙvη-κειv η Νι&ου_

o <<Σ'τΕl<ητιστoU Kαρτδρι>>: Καρ_
τι'ρ&ει vα πιρ,&oει oυ λαβg, ,Kαρτι-

ρ&ει dιccu duθρoυ}πoυ'ν.

Q <<Τoυv 'Ξ6αλαv oτoυ vηαι&vι>>;

Tουv orfμαδεδoυv μη τoυ δπλου,
τoυν ixoυv oτηv τoιiπα τoυ καν.o-

vιo,j. Touv €'yoι/,, oτoυ oτδμα τoυq.
C <<Παραyδθηικειv απ' τα ζδ'l-

ταg>> : Xαr'τry ιδθηκειv, xdιθηrκε ιν ατr,
τoυ τrρδooι-tπou τηζ γηg, ιoQαλΙoτη-
<ειν στου σTΓEτι.

o <<Δα γΞ,rουμι dπoi ιrryιδ xoιlρ
γιδ>: Δα ytvοιrμι μαλλι& κoυ6&ρ
yια, δα μαλ<}ooιrμι.
' Ο <Δεv ,κλδΦει για vα μη φUρ*_
vει>>: Φoυ,6δrτι yαiβτl y&αει καμl.ll&
τρi1α, σττ]αγΥoυρ'αμδvoυg, oφιxtξ
lt<ι fuσι'μ:rrρiζ.

o <<ΚοrrτΛiq xoυρiq φoυτι& δε
6γαlvει>: l,κεi πoυ 6γαiνεr καrtνδg
i1ει φoι;τιd.

o <<KcrλouμrλEtα rκι δρxrfτι> : Mτ1v

κακoιlμrλητ,δq, vα ηλhrξrq κι' δλα
δα u&ρθoυv,δEξα. Να οrκiτrτηoει τoυ
'καλδτιρoι.l.

o <<Kδπι,τρEΙει στα γιoυφτι]κα):
Δε γ'iηlκειv τΙ,πoυταq, κ'αμVι& ζη-
μvι&.

c <<KδΘι αμ.πo tιπγ'ιoυ Υια κα:
.λδ>>: Tα ιμτnδδιασι ικqχ$ ΦαT,ιrαn,
κ<fμ'vιδφφαq. Tω λiμr Υια yα μην
δρθει αιlαπoυντγιd.

o <οMη τα λξι'α,κτiζει αvδγια
κι κατδγια>: Mη τα λδγ'ια φκι&-
voυμr oδτr ΘEλoιηrι, τα Eρyα εiνι
δι}α<oυλα.

Ο <<KΙvηιαειν μη τρiα κι ρoι}πι
οτoυ τrανηyδρι>>: Kοsvαv .κιβv oι
frrαoματζiδειg εΙxαν τrflγειq, Ξ,vα i-

o <<H αρρci:oτεια μ,η τoU φoιrρτ-
1ιδ 'Eιργηtι κl μη τoul 6ιλδvι φεδ-
yει>>: Σι πλακcΙ}.ει 1μνιαικι καλ{, α-
μ& yειαviακειg απoJ λiloυ - λΙγou
δcου μvι& ,μJτη α'rroJ 6ιλ6νr.

o <ΑrπoJ xΤλειq 6ρδσειE νι|β oι
κατη6dζει>>: Xiλειg vτγιδ ττρoυφd-
oειq 6'ρΙακει, xhειq 'ιtryιδ ψιυικEg
yια Ιlα |μ'ηlv μ.τrιτloει η δoυλει&.

θ <<Να σt iKυyηγd€Ι η τδxη vα
}.l.ξrν τηly κυνηγdη>>: oι tυxη,ρ,oΙ εxνι
αυτoΙ.

Ο <<Νiτiφι να γδνειq, oτoυ ντEφι
l ξi,κι να γ,δvει g>>, o-τoυv lwryιd6oυλoυ
να Trαq/ στoUν αγιiριoτoυ, νια oι
γh,ιJπoδv &rrouq τoυ vτεφΙ (μικΦζ
ταiφq)'

O <<Oιihoυ ττ,δφτεr φcεrι& καΙει>>:

Αλλoiμoυl,,ouν oι αuτδy τroυ τoυv
6ρξκειν τou ταξιβτι. ,

o <<''oι"ταg τroυλoηiv αγ'oυΦ-
ζoυν>>: 'oταv κατη6δζει oυ λ&κ-
κoυg L<οιiτoouρα ,vα'ts, ,μη xδιvειg
τηv ιuκηρΙα, ,σtη 6ραcrη {κoυλ&ει
τoυ oiδηρoυ.

Ο <<Π{ιμιν 'κι iδοιJoιφ>: 'σr'rαq
iφκιαvαv τα τrρoι,κoι.ει)μφou}rα τα
xρδvιlα ικεΙλrα κι για vα 

'μ,η γυρεδει
kι' dλλη πρoΤκα τoυ καrρΙτσι τrou
παι.rrρδ6oιrιrrαv τδ6αι,'αv tvα υtroι.l-

ρY&ψει,στoU πρoικoυαδμφowoυ
<<τr{ρα lκι' δδoψyα> δεν δγoυ,&λλειq
ατrητξoειq. Αυtδ {ταν π&εr μhrΙτι-
οειv &λλα δει, θ{λoυ.

o <<'oλα ιδδ τrλη,ρδvoυιπι>: 'Φ
λειq oι αμαρTiειζ ,μαq ι&Ιl πλτpfiι-
vσυ|rrTι, λδει oιr )ftrδq για ,r' αυhδ
θ,Ξλει ι,{cγoι.lμι τoυ Vori μαq.

e <<Πδq κι ,δεψ>: Αυτδ δε δα yi-
vει. Δεv εΙvι dπoι τα τrρdιyματα.

,a <<π τrdiαλiq μδφτr α, δ6α_
λαιo>: 'Κdcvdιl ,κrβv €6αι.αv νιEφrι oυ-
τrEαοι..,, oι κffrt τbληorryδμαρα για_
6&σι,κα, Υlα να τrιpπ'ατoiιl α}/τγια_
ατικ& δwrαg {'ταv φoιryroυμδιaα. Τδ
ρα τoυν λεν γrα τ' αι,rτoδq,'πoι.l αιrr
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Υ ι&ζouyτι στoU τrιiρΙΙδcτηlμα.

o <<Παληtyoι.lρyι& oπoυv &ρρoυ-
οτoυ δooυ να 6yει η ιβ.lyη τoυ>:

Toυ λεv διrrαq oι τrαλη1δρryιε,ιq ,δε

τrι&voυv. ΛΦ βματα,oι ητoιξroυθ&_
vdτouq.

o <τi εiδαμι ξEρouμι, τi δα r-

δoliμι δε ξδρoιlμl>: Tα 'μιλoι}μιιlα
εivt &γvoυιττα, <cro μ'δλλoν αδρα_
τoυ>. Mo&γyι ,αυπ& τrou εΙδαμι τα
ξ€ρouμι.

o <Tffi{ξτι μrι κι &g κβiγoυ>>:
Eιoεiq φκι&ατι τη δοuλει& σEξ κι
crφκΙtτι ,μι ιμδvα vα φoυvζoυ.

o <<Tιαxι& τουv κλαΙιo>: ΣΦμηραs
καλ& αμ& αoyδrrιρg τΙ δα γfuει; PΙ-

ξε,ι ouτrΙαoυ ι,α 6ρειq αμJτrρouσr&.
Αμα ξouδεδειq τrλειδπιρα απoi δoα
6γ&ζειq τα1ει& δα φαληrioειq.

o <<Κτξoloυ δrroμg ,r<rcrλδυ: κoτ-
ταξε,r v&αει κι|rιrr&ρηq, ,κ,ι ιrrφυρoJ_

ζηζ ,α 6y&λειq καλ5 δι.,oυ,μα για vα
cnι oδ6οι.lιrτι δλοr.

o <<T'αγ<iryι ξι,rrnι1ει '&.r, -y*-
yι&τη>: Τ&rι or κυραrζηδor κou6α-
ιloιioctv λοιryi,αιμα τrρδryματrr μ τ'
iλoηaq q19ai ιμcoκριv& μ,Ξρyια κι
κoυι,ο&ατ,ιζcιv ψη .λ,οιryiαι,μουq αv-
θρδτπoυg, Υια τi αι.lτδ κι {.dοrμαv
τrοι:λλd αQoδ &v ιrrrηρaαv ιφημιρi-
δειg ,κι Φδrα. 'oτroιoυg κ&μι αρ
Χη yι,α μvι& δουλειi οαrrori γ66γ,* _

y&λια ιμαθαΙ,vει.

o <Ψηβι,'oιl 6'ραoμδloυ τod-

1αv>>: 'Ητα,v oΙγoι-lρoι τroυ δα γδ_
uαJΙιηαy &rσι.

o <<T&φκιααaιy τ1σιoδλια κι σιζoι-
vrδ>: Δεv τα ,καtτ&φη,oειv καλi, δεv
iπ,ραξειv δrrroυq δτrρrτrεrv. T; αιε-
κ&τoυoειιr τα πρdφματα.

Ο <<'Αλλα λδγια μτrμ τιvryιΦ>'
EιoJ τoιly oιlμι}εξ για μιlι'& δoιλει&
κι' αι,rr,δq &λλα λδγια oι λΞει, διr_

ταq δεν τσl.l.v oι/μΦaρει. Αlπ' τoU τρα
γoδδι <<'Α'ι'ιlτι ,μτrρε Xαραλξμπη ιlα
o,ι τrcιιrrρEqrcυμr>. <Δα τιψ τr&μιq;
Δεv τηv τι'Eρoυ &λλα λδγια τr,Eτι

μτrρε τπιvτγ.ι&>.

Aπ6 τo πρ6τ0 φtiλλo τng Φωvt'ιq τng Nαotong 6 - 4. 19δ2

-.\.\.\.\.\.\.\ι\r\ι\ιι.\.\.ι.\.\.\.\.\.ι.\ιι.\.ι.\.\ι:.\.ι.\ι\ι

ΙrιΙATΣΙ<ΙA
Π'6νηαιν oυ Nτ6τoηq oτoυν λιμδ
κι' δ€vει μι'α oιρ66ατα. ΡωτιoιJν.
ταv σ' 6λoυvoυg vα 6ρει καμμιd
καλη ρεταετα. Α1[ρηoι τα φdρ.
μακα' μα μv{oκει πι1ντα ,in.ρα-

χτoξ.
Kι' 6vαg τoυν εiπιv γvοlμικ<t τ&1mιq εiνι t1δρφ1τog.
Nα ταiει oτην Mπιλιτζdνγκεvα vα μηv κιtyει τoυν ψilφιoυ.
Nα τηg τoυηr κΦει μι μπαλτd απ&wυ oτoυν κατtiφλιoυ.
Tow oρμιvε6oυγ ιiλλoιvοι πιργι& γλυκει<i να 6<iλει.
Γλuκειιi πιργι<ic μl αρακι για vα τoν τκiψ' η ζ<iλη.
Στoυv Kαλoυγ€ρτακoυ τ<iixατιg εivαι καλ<i vα π&νει.
Kι' crι' τoυv καμ6 τoυ o φcυκαΦs 6,τι τov τιουγ τo φκι<iνει.
Στηv Λαπα6[τοινα τc.v λεv γα πα' να ρωτηθεi.
Κι' 6πoιo9 τov αvτrtμoψνεv τov λιγιν ιλι<iποι.
Kι' 6φκιαvαv 6λoι τoν καλ6 μα f1ταvε παληdτooι.
Kι' μι τιg μ€ριg μiνr;.κιν κι' ι6γflκεν τoυ κακ6.
'Ητ'αν 6vα παρδ<iηzκαλoυ ποt3γινιν xουλικ6.

ΑrΠιΙΔoYΛAΣ
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ΓυρvΦvταc σTα περασμ6vα

0i0Σ ιλΦEIPAlffi

Δεν xατα'λα6αi.νω αηρι6ωq γιωτ'i' xoυτoaυρ,dιpανε
ονa1ιαoτι.τλ την oδd 7'αηeυρ'iιxη πoν απ6 τo ξαιlαγτl
σιμo τηζ Nd.o,υoαg, ψeτα τo o\oxωιiτυηια τηe' ηταν o

',ι6νa6 xαι νιιρco6 ωξονα6 τηζ oLwJνσ}Lν".l6 xαc χoι.yω_
νιxi1q ξl'}t]; τηg π6ληι

'E,',α6 δ,βμοE πoυ γιoζ 10o περdπoυ xρ6vια α.lν_
τ*υτioτην"e με τηy ('δια' τη Nd,oυaα o' dλεE τιq 'εxp&ν-
,σeιζ τη6 ζω{s τηs. 'Ιoω6 τo x[νητρo ταl xaυτaωρ6-
l,''α.τ6q ττ1q ψπqρε'['να, απaδοθεt cτην υιpηλ{ v"oινιιινιxi'
xατ*γωγ! τoυ πoλ'.τιxod αργτγγο'3 ττiq ε.π,ανωoταlcη;
xa''. toL xα,τα.στα'oeιi aτoν δfμo μαE τ'ιg τελe,υταiε6 δε_
y.σ:eι,i'εζ πoυ τζζ γωραxτi1ρυζe {'ναq oooιαλι.cτιx66 οω-
6ιvιομ6E. ΙΙ,οiν_,ω6 oiyψερα ωδtxη'aαν xωι τo't εθνι'^ι6

',Lαζ 'ιτoLτ1ti1 τov Σoλαμι5 πaυ ψπqρα3aα,λι ησ, βλoυv
το 6νoβ 1,ου σe ν'Lα' απ' τcE xeyτ.'ι.yν€ζα'ρτη'ρtεqi1 xαι
σε μ]α πλeτeiα.

ξrεi6 ,θα αxd'aνθi1ooυt.uε τη'y aδΔ Zαpeυρα,l|'η ^κσ.'

τω ξνα γιdρo6 ω6 ε[:y'ε παλι& τ"eρEρdηaντα6 επιλεxτι_
ι'α ια' aαραxτηρ'ιsτιxrt τηζ γ'ΦL τα. γηονδτα πoυ ,σL!}'_

tiστ'ιαν ψ' αυτtsl 6οα' x'ρ&τηcε η 1ιv{1ιη ,1ιoυ απ6 τα
τe7αc,ι!να'

Tb-,ε aρ1ζ: z;ο ττ7t ωβil'i, τιυ.l o&by Bαοιλd-
ω; Kω'νoταντtνo'l l''τ."υ ι.lp'.αργo"l:z -,c τλ'.6 qi4aν-
τιι6 των Χατξηitυτziων !νz 71..'a,7'.'3'.7'τi 7.7''. ?τ''-
6λητcx6 xτL:,ψι 1ιε πε)'εxη;η ;!,τρι τ-z-'' c:Dι7''!.; 1ιε
yiηκ)'α. 'Hταν διaρoφc ιι'. *'lt,τ'ε ο;o.-ι1 i5ο rti'-
φο$,; Nι,x6λα ,l''α'. Στ6.ργιο Xz.τζηvιbτα. Σ' !νι τ';i1;ι
τoυ ,λειτoυργοη3o,z oτo πiαω μdρo; oucαβψλο -< {ιο'l-
oα1-ιιi,μυλo6) πoυ 1_ιαζi ψε τo oaα.,ψδλαλο" παrir(ι^(z
oττ1ν ιονλ:.&cα, τ,llχi'νι xωL την ,rxiιcπα>> πρaiΔν "γ'.α

τρoφi1 των ζybωy xαυ πoλλ66 φoρ'6q, 6ταν o μeγα)οοιo-
,ψοE Τoπo6ξηq πi1ιγα,:νε πioω yοι ν'ωθωρtoει ττi) <<7.rο-

\υτι.ρι&u 1o1) \)Θp'cr'3, xλd6αμε xo'ψψα.τ'ια τηζ. Tουζ ,ι-
δ'ερφorig Χατζηvιbτα τ,oυg θυ,μci1l,ωι., τoν Στd,ργιo με
τo αιJ1ο^γo ντιioιμ6 του y"ωL ψε τo πσ"πLτc,6ν,'6ναζ φcνs-
τlιτcq d;vθρωπo6 oε eμφ&vιoη γεγονδE πoυ oπd,vιζε
,oτην εruo1τ] τo,υ. Tol',ciλλo, τov Nιx,6λ'αo Xατζη,νιilτα,
π'.o ωπ\6, ψ ψ6ν.ι1ιο τo τ6'η'σ,ρo οτω xεlλη. 'Hταν
xαλ6q αφη|'(ητ!q ατιq mωρteq xαι τια. την βλα1dφω_
νη - ελληνιr"! xαταrγωγi1 τσ) 6τα.ν τον πeιρξανe α-

πωντo'3aε δτι xαl o Χριoα5; tpων β\dιao -:. Κατηpoρ|-
ζcνταE πPοζ τα. δeζω ipων τo oιτ[τι y"αL nα xωταcτi1-

μ*τοι τιυ}.ωδελφιilν Κo\τod'ν'η oe oιuλ πλι.bρηε πλoioυ

1lετα,ξ6 τωy δ,jo δβμων, 6τωq xα,' o.fitrιaρα τo οπ,iτι
τoυ Aλ6xou Χωyoδ. Σ' ωντ6 τo oπiτι. εγxατ,αοτ&Θτy"e

^για" ωρxετd, γρδνια o ξενθφqρτoq γυατρδq Σ&,ρκ,ιq.Στι"
α'ρι'aτερα iiταν τo 1ιi,νι ,τoυ Μπ.iτooυ - Κωρd.lζω δαo''ι
οi1ψερω βρhxετα'ι. η Ιaνιxi1 1ιωcxi1 Tραα,aζω. 'Hταν
€να πλ'ι.νt)δxτ'Lστo xωL ξrιiλιlνo xατωoxεdαcpιι με μια.
'τeρ&.c'τια π6ρτα ν.α'- 1ιε xωτ&,oττ1ψα, γ"α,L α,1oLxiq. eπ6,-
yιυ, στo δεβdθo6 τo μoγ&λo aαlν'ι.Στo pa.γα'ζt γα πoλ-
λα γρ6νια |ΞΓ(xcι"τ1"στ&frην'ε τo 7ω\6ατξfδιιο, τoυ Mι_

1d).η Καρα,τζιω. 'Hταν xι αυτδq φερφνο6 δπωq xαι
1ιια ψd"δα 1αλ6ατζ{δων πoν eργδτ:ιι τα γpΔνcα τηe

11oυ
'Alγγελoυ BαλταδΦρoυ

Τoυρ'xa^ιραι!αq'α.r'6 Ψiv A1'ρilδα u'a,ι. η οιτo[α. a1ρkδω

1αiΜατζ{δωv αrv6xιζε γα ξργεται x*ι eπL ελληνιx{;
ιι'l'ρ ι α ρxt αg.' Eφταvοeν' ιοτη, N&oυoα' τ'ωbe Σ επτ i.ψ6 ριο
xαc φ'3γανe ψeι&" τ:a TΙ,dυαγα'

Στx επoaι'αν"α ψuγιζιd', τoυg πoυλoδoωνε γα\6x
ιs 6χα 1σ) τα.,οEδη. πoυ τσ.y"αη.ιlyJεj:)θΓ'"ανe oτα' πρωτ6-
^(ον1' Ξ?Υ7'5iiiρ'.& τoυi' &xτΔ; απ6 τa \ενγ'δ x\αoιxδ
7i.3z' τ':'.&γ-'tανe ;ον ';α'\>., xαι €ναν πo\"ι aτ}'ηρδ
i:;7'ο :ο'ι ,o?ιzτι-λ?ιy'ο, 6πω; τoν λi!ανa 1τ|oυ τoν
:;ιζz^,= ψι cιeτλρ'' τoυ 'etηανe δiπλα. Αλλ& η oπε-

=''ι)'''ι! ''('-α '!4ζ τoυ6 μιιρoιi6 i1ταν πo παστdλι ιαθιb6
ιx.'. 1'. ψc'iι'δ'.νι ανα.Qυxτιx'6 τη€ €πoχiζ o] <μπ,6ζαζ>

!νι;,ιγ.'l7e'ιιτo ηρ6 Υ'Φτασγ'ε1)α.σιβνο ''ρe βi.oη τo xε-
'/'?ι'

'Ολol του6' αντρeq xιxι ψνα[xεq, ξaχιbριζα.,l απ6
τ'- -< r.ωριδoc'ιαx€q 'oτoΜg τη€ νoτιω6 Σoρ6iαq. Χoντρ&.
cι\6ω9ιω ac α,ντρeq, ,&)σgρcL φιλdτα oτι6 πλη$q ιαι
y"λg'ιx,α. γιλ.€xα με τα' ,μεγ&λω π6τω cτην πλ'd.,τη ν-αt

τo ,lπαΡαtτητo xα}'α,&.xι oτo :ιεψi,λι oυ "1νναLν.eg τιE
π' *ρ α'δ ο o.'' αι''€g x ε,ντητd E oτoλ6 E τηq o 6β ι ηq υπ α i θ ρου,.

'Hταν ια"μιd, πdvτε dξι oιxoγdvειε6 πoυ απ' τa,

γρΔ'lια τηq T aυρu"oxρατtαE'Εργoνταυ ιι1t' την Α1ρlδ*

123



^λ,ι. φ.$Υανε την 'Aνoι.ξτ1. Στα ,μ4οα τηΞ ιδenαeπ[α'i

τcυ '3Ο - '4o oτα1ιωπησσ.ν 'νσ. €μγaνται για ^rα ξεμεi_
')Ξ'L ισ.ι. 'i,ι' πολ,'τa^γ',:ωφηθei q-ιια μ6νo o'"y'Φ(liνε''σ. no:)

Mι1,iλτ1 Κα'ρατξα.

Κατω ττ1 δc&pτ.ευα τηq τ"ατaγtiq 6μω; η arxογ!-

νeια' Καρατζci εγxατ6λειι}'ε ,τη N&oυoω 
',a'" 

ζει 'ixτoτe
στηγ |,,ornrraο'λω6tα. dπoυ ,cτωδιoδ ρδ'ψηaων μdλη αυτη;

ω; ,eπι'oττ)μoνa6 γ\α'. ε|π|αΥΥil\|J.αriεe . Miα xι6ρη δe ττ1;

'ο''τ:'oydνeι αq αuι{s εEελiχθ'ηxε ω6 ανωτoρτ1 διπλιυμα'-

τ,'τ"'i1 νπιkλ),ηλ,oq τ'α,. πoυ ωζ ψταφρ&οτ'ρcω dλα6ε μd-

Paζ σε πoλλ3E δ,ιπλωματιxd5 απocτoλiq'δπω3 ετ{cιε-
ι.|,,η τoυ Tiτoυ oτη,ν. Eλλ,d,δ,οι, 611φγ n,ρω'Φ;πο'lρ:ρων xι.
υπoυ'ργιilν ,τηE Γι'oυγr;od'ω6[α6 τ"αθιbq xα'. ιατ0' ττ,ν

επtaιen!?η τoυ Kωραιιωi'i1 oτη: TιaιιγxοCλι6|.α }'δγal

τηq d.ρι'cτηq γνιbcηι τηE Eλλ11νιzy'1;.

Σe 'ων'€γει'α' ,με τo Χιiινc Καpxτζα 'l'τ,αν nο i1)i{-

x.ρ'6ττ1ιω τoυ 'cηκtτιo,5 \'σ.'' τιJ}Υ xαταrιπηψ&'τωγ Δημη_

τ'ρtoυ ΝΙπ6ρcoυ - Γ'ρηγ'ορiου Κd'τaιxη με τc χr':υσa'

aoεia τaν Σιo'jλω - Xρ'ιcoχ6ω πο'l i(τα'l ιc"'' ι!α}.τη;

oτην Mετ α,μ δ,ρφω cτ,. Π oλλd< φ'aρiq πα'a α'ι''λ'ο'-fr ο'3οι

ατ6 τq τξα',ι'. τo, πωζ μ9 μεrrdλη ιlαοtrl,oνt1, 'μ.ε'τα πo}.-

χ,d, rζου1ιπα',δ&NLα 
'(αl' 

oφυgαxια xωταoruad'αζe 'τrJ' τe'

ρΦη'',ια xολq'ν,ια τωy τ6τε NαoυoαΙτων "1υ'lα''.ιε[ω t

oτoλιby.

Αx,-cλoυ,θoδcε τ'x.'ψπαγ"σ"λ'ιxα τoυ Ζ αy'α'ρ 6πaυ'i'ου

πωτ{ρα. τoυ διευ'θυντο'3 oργo'cταatων Ιrαν'αrρ'α xα|' τaυ

Κωττ{ ΣιμQμιbxιoυ. Γιω yα ιλεi,oει 'με τo μαγα.ζi τoυ

Γ ρητ 6ρη Κaλι a αxη τηζ αν τ.fr ? o σωπ εt'αg Ιl α'π αoτ ρ &-

π'cιι' Στο α'π6νq")τι i1ταν τ'ατc γωrνη)'oψ&lγαξα ψe τci

xο:)PΞto του Mπoυζoυιi'δη' xαθιi-l; x'α'. τo πι}'lο sτtτ''

16,1 χq,,ρ'α.'6λixoυ 1rε πo γα}'6ατζtδ''γ'o τ'''ι A€ρi,iιτ, -

ενδq τ'ι.νυ'!τ1)'aυ q'π' c'υτo''lq. aο't !'ργaν=αγ aa,'ττ,^,

Αηρiδα.

Mε την οιτ"o,δοψt' Κoλτc'αxη cυv5ρsυ,ε το ατtντρι
του Hλiα Πdζη ηrια; aξαι'ρετιτi1g Ιr[eox,λαccιx{E xα_

τι'xxΞ|)ι'Ξ aιxoδ'o'ηηγLα πoν γιιτ.ιρδE x&ζευα τι6 γoργι1vε;
πoυ x,ρατο'5oαν τα μπαλx6νια oτo L6ηe'"a τ'fιζ oroiq':

i1των το τ,aνρei'a u&Ιπ'oυrd6τo, :δio μιxραoιατιbv Λ&6αρου

xιι }{αvΦλη, τo xατ&rcτηi-,.α του Δ&γi^,:ll ιαι l:if/ρz

με ανδριx& ,ε4δδ7', τ;aι το ΩρoλογdlδLγ|. γ'α.'-|'iιλιiαbv του

ΤLαπωγυθ,ννη'

Kαι ,οτη, ιαlνιθ1εια τo ιiλλo 4ρaoντυl τoυ Γει'l,ο-

γioυ Tρoυμπ'iιλ.η 6τoν η 'oτγ,ιoρινi1βι'6λιoθ{r"η με τηy

ετιrγpηi1 1Tο φ&ρψαxο τη< ΦυχγiE, Ψ'ρΦσrι τoυ Kλε-

μd,voω με τo επ[ μιo6 αιιilvα oτo l.cδγειo ψπαxd'\ιx:ι
τoυ Td,cη Tψη, ,μιω 'mtaeLρτpη τ'poκqι'ιtoq τoυ oαj-

π^.9 - 1rtρι'Yc πoν ηρωτη'aε ψoνoτω\υ*τ'ω ε'ιτt ψιoδ ω'"

ιδvα. Eπioηg i1ταν τo xoνρeia τoυ Γιαvη Toιxιτixoυ'
y'cιΦιiΞ τo φωφer τo,.l Γiτoυ - oιxovψiδηj χ'αι ιLετ€π€ι-
\,α, η q'ΥτLτ,Pocωπεiα τοιη'6ρωv Mατοdrrroυ τoυ Γειο9_
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Ι|.ο'l Κατtι.
'ξπξyα'iτ,. - λoξd'" - δε αυτo'j l'ραν το ξε'lοδο1εiο

,,(M5γα6 .\λ6ξαyδρoζ, των αδερφιirν Γρ,d{oυ μE τo με-

γωλo 'cτο ιo6γ'ε''o iαγυ''ροτλαοτε(Q ,,τα. Διοql{δεια, του

Δ:oμηιδη Φωcoι!{λια πoυ τσ- αειρ6(cιζε τα γλυrnα με ειr-

φανιcη αυτδq x'ι.ι τα γxωρoδ,ν''.ω τeυ φοp,ιδ'vταξ r'α.ν-

τελ'δν'.ω ιαι ζα'xι€τα 1'tω'3ρα xαflωζ %αl r,α1τ!.Υ'''6Υ γ&πι

:o 'cτL'yιο τLα τηΥ τδτε eπ'αργiα. Λργ'6τa7α 6την i-
zλeιcε c..eγ&eτηxε a' αντδ η Moναδιτ'η Tρ&πεζα (Ι-
.;tιxi^1} xα,' 1J'Ξτ|iεπ'aLτσ" dγι'νε τωφlενε[o πoν 'uo )"ειτo6'ρ-

^{τ1σαΥ c Aλ6ξcιvδρoEΓρdζog τ|'αL οτη ιαl^;{,χεια o Γε'
7&c'"μο3 Μπαi-ιi1αg ,πaυ 1,.ι xg&τηoe μd,1ρι τo 1945 τrιl
τα,τ1ι'ε.

Κc\ητd,. ^i,:,z.'i 3e sυ'll.γeιω τo α'x{νητo τωγ αδελ_

φων ΝΙπαντ^i1 11g τo τ)π?γραφeta τaυ Θεd,φιλου Δρι_

γο"3cτ1 cτa ,'|Φτ.Lo cπου ey'δlδ'ετa τi τ'6τε τoπιτ"t1 'εηη-
ι,l'eρtδα η <Φο.lν^{ του λ,ι'a'3 τηg Nιolicηe) με την επo_

ττεtα τον Στα'j,poυ Xωyoi *α'' αx'ι')'o'l'θo'5cα''l τωι ΙΙα-
πα'φι)''';ττα'[ι,}\' xα'. τoυ Θqpιιoτoιλfi Βογ'''ατ({ με α_

π3γayτι aο /'&ν'' των ΙΙaπαφιλιτπαiωy τιο aποtc "1'.ι

roλλα' γpδν''ι' ε!7e τa πεταλoυργοia i.ο') 'ι Χριrοτl,δoυ_

)'ο; Σα9'ατ.οη3.

Σ' 'α"υτl, τo αν'o'ι^(ιια. Υq'L σaiτΓ/ lψcuρ'i'1 nl'ατι.αlλα'
τoυ σΓ{ηματ υζθταν ψπρaοτα, ατ( ωντ6 rrα'ρ' b}'o πoν
:iιταΥ τoπoρ[fiτaρa τoυ Αρ*o1ωρ[τηoτiiν'oνταν aι τaη-
.rJcl' τlηζ τ6τε ψwρri1€ λα.ιlχγiζ ωγaιραq ]με τα φτηvti εν-

&trματα τηe τδτe Π,ειραιιilτuxηe βιoμη1αviα6, τoυ niPε-

'ταiyα)>' τ.ω lΔρψατω γυα τoωρon\y1ι,ω' τq. τctτ'.ω τoνg
(uπα5μιdδεζ>, τ,a ).,οtδ'ια xσ,L trα' *ρα'oιd.'. Απαραi.τητa

το 'Ιiοlτ'.ιγ!cφ'α.ρψακo *or o,' 'φdjxεζ ΥLΦ τσ. ravτΟωια τcι'

',1-'"υ ρ ι).', τ α, Β ε φ ιd..τ rιι. !'iι1ι εaα τoυEoψφδρoντ αv

;,tυ)"η:d; 'ψa !ψπλαcτρ.ι Υl...L i'J')i ,i'υlψατιcfiμυ'3q ^ιαι

γ'.ι ,ιι*'ι.C'li" ιrrtνεζ αγiων. λeι:rαil"l ζοrγφ,μ,lν μετα-

ξJ των aτrιiων ιαι η (Πα:ιηtα ηT'vιι'tre'"φι5οι>>,)'ι'i'
r*' τι7'.οδ ιν'&, Nαlcτρεντiv Χ'6τζ,α, Κωi' xγιι6ζτ1 u'λπ.,

{+ατ6r'.'sιsα ^γt ω zfficω v6oo, τα,1υδαlιτυλoνφγ ot, α.'iι'aυ-

δι,& ρηδsr;, λ o τ α ρ τζτ}δ ε 6 γ'ιLL γiσ|J.'ιτσΥ. αν fiτε q αδovτoγι α -

τcot. 'Εναi ατc6 ω'lτo'3ζ με μι,cι ληγδιωφθvη 'ρeνrcwω-

τα με rδιd;φορω τενoxdδdνα πωρθ,aτlμω xι €να ξεθω-

ριοιφ,Φο υirikpηλo, π4yω oe ψια &ψωξω μoυ d6γαλε

€να 'απ' τα τoιbτα εναλαoo6,μενω'δδ'lτια rμe wα;τοα6ι"

δι. Tl€λο6 a' α'υτi1ν την π\ατ'aiα πoλλdg oι υπαiθριε;
r.ο'μψοιτlιx6E ακδηλ6oειE. Σε μια ωτt6 ωυτ€.g α,τιrειληθη_

^1''9 α"'ι1ιαΓζr1ri1 αjrγηρ.αυcη μεγα,}ηE aιτ*oαοg ψεταξι5 o-

τ:ιΜγ τoυ Tτ-"ιbv Δα.. τoν Φdλιilτει 'τ'ι1ν oπoiα. q"πaσlβη-

σ9 η] Φiχρaψη επεμ6ωη τoυ τ,6τε εucαγγελeιiovτo4

ε ι ρηvοδ ιixrη Β'θτcv"α.

Κα'- αyφιilυζ ακ;ξ,ναντt αττo τuq oιxαδφJq. ΙΙοιζη
ιαι β6λι,aξη6τα&io μεγ&λω ΥLα. ττf} επof1 ξενο_

δo1εicι, τc <Eθyιrxdψ> τrων α1δeρφιilν Πα'ταφιλtιττσ') γ'|LL

oτα 0λ6μπια, φly ιδE'ρΨιbγ Bω'pιαyΦ μ€ τe Θaτια_



τδ9r.α τι'. -uα'ιαφεΥε[α cτo ccbγειο. ΕLγαν u't1πoυi aτο

βαθag για τa xα'}'oτ'u[ρι xω tμαν υ,lηλ'iζ τ"ατηγaρtα.q
qlετα'δεiδφdνα.τηζ σoχi;. Eδιi ηρ,3πει να πo6ψe δτ,'

aταδ$ο αυτ&'ν,αφeν'ε'tα y'α'υ cτο oυνeγ6ψενο τ'ρ(tο, Φ
Πeρ,αiδει,co,;, γιν6τα"ν τrγl eποy'^il τoυ μsσorroλ6:μoυ τ1

ιατα'νοηιt,' ftηζ π)'α1,ε.{α.ζ xωτα. το πλEloτoy με D(qΙμα_
;ιxi1 τοκοΘ'iττ''cη. oι "\αtτοt>> cτo, ,(Eθ,yι:x6yr, 6π,oν γ"αt

δ:,diμεyαy ιq.ι θtανα.ν τι6,επωφdg τoυζ oL α,ργηγo[, aτη
Mοιιeδo v [ α','; oυ λcay!,Δ νl4',ι1ψ;τ o 5 : M:&ριxa q Θ eαδω ρ l-
δ'η3 τ'α:c Σ,ωτηρηe Koυτζαμd.νη; xαθιδ6 Ιy"α,L τLα. τ,o)λq,

xρ6"ιιι oBeρoι,ιilτηi βουλευτ{e Aθ. Xατζηνιilτα5. Α-
x6ψη tραν τo ,iEθyιx6,lr, ατ'θ}lL 1'cυ τ6τe &ημ&ryου
Tζιυy ΙΙε,,:δυτ'αrtrη' xαι τoυ πlαλιτeυτ^{ Πeτρ,δη κd,.
Στz lδο Φ).'ιiμπια, ,y"αιτωtτ&λ.α.ζαν o τLα' πo}')ι& γρδ-
ν ι α βo,υλευ,τη; Θ oo:ωλov0^Αηiζ \y"αL oυμπα,τ,ρ ιδτηE Δiγ-
ια6 ιαταβψ.νoΕ α1ι6 τ'ην Aγtα Φωτειvη, 'xαfiωq a

ΙΙ'δ'ιτ'. a ζ την,χoιταγωγ{ Λοων ilδαE Ιοιαω,lιiδηe, α'1-ιβ-
τε?a'' ν|πoυρΥoi" ,s'την ,νιυ66ρ'xη5η τo''; Eλε'υθ. Bενι'ζ,dλoυ
ται οιπαλc'ο'! βoυλaυτ6E τηE ετloxnζ βqι11μ2't'q' liζεο-
ly''i'q xαι fΙαπαδ&xr1Ξ. Και π€ρυ' αντιbν ^liτα'ν "l,ο oτ€ly.ι

του Φddτα Κδα'ιινoν y.α|' τυJ') cπα,διilν τoυ. Aν&λoγη
'i,τ ι'ν τ.α"ι τ' u.ιτ ανaψi1 τoυ,τ6π'ου. Στα τJ'αρ α α"τ'6 ν.πα'-
ι;;'''3 xρ'ξ.'yη'ιτα"y oι εφηlμερ4δο6 η; ,.Πβω'iyrir, 'y.α,' a .<Ta

7.'ιιδρ4ιο;, τia τt.d)το xαι η Φ[q'ιεδονtα>> γ.α'. τz oΝΙq'-

τeιΣοv'.ιz Ν!L, c-'c δs6;epo.

Σ τ e,,Ο)'qr--'-.x-\> Υ'- x. το)')ι 7"- 
}'ν'. ι C' !ν z. Ψa?β -

'.''.'lC τ7'ι;ξ,.7"-τ)'ι ι--.' ι,ν--.,,ιc!. ','-tν'.ιz !';ι'.i.ι'ι;η..ξa-
''t,r' :ο') -Ξ ','ν''ι c'}hl4ισt ιιγ:u#'ιμ}7 η; ο:δτ,i'e; πι-
!!L'; ','ι.g τ.,'l ^\νιsτiο'.C \Ιιvιι6iτη' 1oΥ Δτμ.i1'ριο
}Ι6z:e y".c.' h,o'ιτα. pρωδimυα ψeΦ, τo παιxνiδι μετα-
ξυ '7εφ,ιν'! τα'.'ai)ζrrυ, τ1 \'εLτoνLτ" ωτ"oυγε τιE π,αλι6;
r.,:ε)'ωδiεg <6τα. 6Υaυρ& σaυ 1α,μαλλιιi,r,,qΦα,ρoυπo6λa
'z ιθ''ιq1,ι!'ν τ1ιn a.''α,.

Στo 'r.οιφ,εν,εiο α.υτ6 atγa ιαι τa oτ,Δxι τoυ ,cτι6 βoυ-
)'eντ ιxi'g aτ'λοιρiq cτo μoooπ6λψ o'!Jα"L o ΤΙ aπατζ[xο q'

Eαθυ,μιη ν5τz ιη3 sτ'oηtζ 'τον y"ιπ'!6αινlE ω; υπOΦγiiφιo:
αν aξ& ρ ττ1τ o; βοιt). ευτ{ elψe τ o"l πoμπιilδη xiτ)'ο 

"π,ρ'6 
e-

δροζ y:τηntoτρθγ'ι't απιαoηE Eλλαδoφ. Βeρoυιbτηq uαι
β l' &y'a ;, o 

1l' ο..,,7 h't P, pιl π o 3 ευπ α ρ ον,τ'iα στ o ζ ιΙ Ξ ψ α5 c t' δ α -

xτυλιlδ,ια \/'.!:;L, ω7c)"6γc τα'c γρυoi1lν'α)δΕ'να aτo γcλ'€-
xa 'δια'ayι!δα.ζ': τoυ; Neoυoαioυ6 τ,η6 επoxηl; ωxoλoυ_

θo61ιενo; απ6 !'iαν τ&}'ι ilιαγa τoλiλη, Φ(ηs Baρoιω_
τη' πoυ φcρc''lcετη)'Lι''o με 1-l.εταλι,xd, γρdtμrατα. E
π.;λrτι,τii του ιτ!6)'ετ'.6πω; ιc1υ,ρ0ζετo oτoυζ διωφd-
pουζ λ'δΥο'l< ia)'1c!;ατa[oυ6'etγε c' 6ναν xeντη;μ€νo
τοp\6,L, νz βa).πιιilsει -;τι/ y.τηνoτ?oφ[α x'αι. νοι βηΦi7oει
τO9G y:τ'ι^ι!/oτρδφο'l; ττ1: ED.{:δo;. Γι' α.υτδ εi1ε ξμ6λη-
.|\d. 6τO ι.pηφαδdλτι6 ται !'ιαν <ινρo τo'l η' xαζoιiρα τtιν
I{αoυ'cα|lωy τrι oνα'!αoε β4δι iιι νι ζηraxρανβ'oaυν
.1ξητω xαι τo β6lδιr. Χd;θηrc μe ην ,διγr"ατο,'ρ[ω του
\[ιταξω u"αι :*oτιb}ηιxε α.ρ^γ6τCρα cι γeγoνδτα τηe

zατc 4i7; ,=ιτγl Β'&paια απ6 μιoθoμi-ρoυζ τωy Γερpιανlιilν.

To xαφε'leiο o ,<Παρd]δειco3>> t1ταν' a παρωδει,oοqτηq

"6τe α"ρ,;οτε,ρι:. EμφαμοE μεν o uελaι1θε,ρ,oζ d,'yΦir{oπoζ>'
,ι P''ζoοπιοτηξ riα.')τoτa xυρi'αρ'7a3 yισ"L yJ .τlω απf τz
:ραπ6ξι το xωφeνeio αυτδ i,τα't απιδ}'υτα πιρCλ^ιτoρ.atr
:oυ K.K.E. Eδιil γiνovτω\\ a. συ'ΥkΞyτριilαειE .α'L a|" ο-

μιλi:; 6ooc φ'oρ!.-o eπι.τ'ρ!πoντ'a δηγιαc[ωq, α}.λ.α xαι
5τΥ1Υ oU5[α oc παραναμe6. To λelτoιi ?γησσ'ν ου Σ',ι'6,ρ-

'1oζ %L|. Arγo'ραcτδq Υια τ,ω'λi.. γ1ο6νια.

H -*ε).ατε[ω τoν ωποτe')'dlντα'ν Φx6 ε,ργατε6 γτp
7'1'. δαcεργατεq - πoυ,στη]yπλειoν6τητω τoυq εtγαν
λd'''6 e'.''ι€,? a ζ στη,,. Mι]χρΦσ'" cr.-';,lΛη Εiιrl'τ ρ ατ e [ α, με τ ι ζ
iixιυρε; π'ε,ρuπ,6τ,ειa; τoυ y|αΘΞν6Ξ. Τo ε[γαν aνoψθ.σε,"

',ιιφε'leιLa τηq ,dΤραγιωσy'σ'q> - Υ.α-liτην ετ'aΥη εyιε'!'-

'iτ1 .'l'" θα.ψιbνqτaνφoρoι3oαν τ'ρα"γ''ιωαιεζ. - Σ' α"1)τδ

y.}'g!')"'ντzν τ''α'. cι προcλfi,l7ε,.E apγαιilν τ,'c' .'.-:διαφrr-
.' Ξ ; ^( Ξ ω.ι.lΥ,-7!., rργ r.λ j.r.'Ι οιλe ι ruω,ρημ !ν'o ι' γ,α,' τυ,? α^i-

νιa',ιξ'ia'' ,ι-π'6 -'\'δoυD'rει,& y'α'. ,η1 φτιbγει'α οι d''lθρωποι
ι"υτο[ πtaτaυ.ι^/ rtΞ.ψLα αλ)'α1ii τυν π.,'αγt;ιιιτων πo)
frz =ργ6τι'ν αr'6 τιf!'),1μeγdλη aω'2α τaν Βο'ρp'α'u ττ1ν

Σ ι6ιaτυ'τ'^li' Eνιυcη. Στ α -, p απΔξ'. α τ o'ι <4ΙΙ,α'ρι*δε ι'coυ,
;!cι'ιΞ'7''1 ιορ':φαι"α' μ6λη τηe τ6τε αρcoτe,.β_c 6πω6 οl
Τ7z.ρ "cα)'!D'τ1Ξ, \Ια'vιa; Bαφεαδηi, r' MrπεναP,Φυq'ζ
:'r,: Φ:'iτε.,'z.sι6ν Θιi'τy'))'a|i.lν:ηlc. ο Σ'ιλω6eνqξ, ο Mθ.-
)'z',,.zΞ ι.i'.

Klθtb; zz'- ..'. δ'.zο|. 'μι; αριcτsρ& c Mημd,;, o Δρ'α'-
';C'l:'-i.γ.'1' .' .\η1ιi1ιριο; -\γοριc;,6-=, ο Avτιilη; Mπo,.lp
δiν.';' ο Nτe.,'j:η;, ο\Ιαv"c6t:cτ1;. o Eυθ. Β\&"γo;ια'.
c Φ}lrnπη Δη1rητρ:il}ηE α.π6 ττγi Στpαντζα τcυ \τα"ν
ια'- ντo'J7^i'φ''''5 3 τoυ ;.

Tο ν"α'φeνe'['o ωντ6 γu&.ΘaNρδνo τLα,διio πgριdδoυ;
τι; Aπ16ηριε6 βc'3cζε απ6 τoυgζoυρ,y&δΞζ ΥLα να. γ'λst-
'/οΥτ1'L o|' συμφω,γιjlεi ΥLσ, τα' lμπoυ,λo0xια γ"ωι τo γ"ω},ο-

ιιL2ι ψ'e τoν' θεριν6 xι'lηψα'τoγ,ραφo dλλαξε 6ι{.,η.

Ιiαι yα πεrρ'&oουμο α,πξναντι στo γ|αpΞf/eio τωy αδελ
;ιbν Bαλτaδιilρoυ του πωτ€ρα μoυ Δημητρioν Nα.l' τoν
9εiaυ η.Loυ Nιrxoλd,,ου, 6να ψεβλο yιαφeνeιo oε oτυ/.
pa'J}''ε6;&,pτaυ τη,g μπ,ελ - επ6χ ,:'!,εiτ,η,ν, μ;εryd\ αiθoυoα,
το"r" *εγ&)'ο ηwτoυφd, ταψωρ1ιθrρινα τραπιξι,α, τιζ γυ-
2uoτd6 ι}αθιυτdζ τρυπητ6ζ xωρ,Δx\4, τoυr; ατιφεδd-
ν.orΞ %uναΦ6δε6, τo μεγd,λo γα),i cτο γJεν1,ρo τoυ δα_
π6]δcυ xαι τιg π,ε).ιbρ,ιεE λqμπε6 πs.τ?ε\αtaν, €ναζ eΕo-
π,λι.o1rdE φερq-ιdνο6 'απ6 ιην Bι6νν,η. 'Ενα dc,' σt?Χoν-
.,'1y''6 ι'αL πολ,';τελd6 τ"αφeνεta τa'ι oπαν,ιζε y"αL |σττl

Θ'ss:υ)'oν[νsη ωx61ι,α δεv ^iiταν pi6α'ιω δυνατ6 vα, στα-
'θε'i oτω ψiτ'ρα τηΞτdτεN<iουoα6. Στoυ; Β,αbιανcx':ιι-c
πoλdtμ.oυE επιτξθηιε για )ι€α1η αξι.ωματι'xtilν τoυ ε-
9'iuyιοδ ',ια.6 oτρατo6 'y"α,l' στaν πρωτo παιγuι6ψι'o τ6λε-
',ιa zπιτ*γθηιe απ' τoυ; Γτiλ).ουζ y"αLτLζ &λλo6 oυμ-

1;,α-xιxd-c δυ,lα1ιειg. Lπδ τατραπ'tξι,ατω πξψaαν ξ€-

t25



γ'aζ π'ρ.ο σιυπ ι y''δ1η1ε ζ τηE τ.αλ''7L'ζΙtιζ \y"σ"L .i, ?'ατ "ωτιχΦ 
ζ

LΞ,?α.?N;.α.Ξ ιl.ετ,ιξιi τωy oπoiων a'' qJ?Χτl]τρdττΙtoL τη'.

αy'|x.τa)'''l'Δi1ζ 6τρx.τL]q'ζ Nτεoπεραi ι"αι o Σεραt"ρ τoΥ @'

πσ:ο a Ι(λqμανοιil dταv ξμαΘε '6τι" παντρ'e'3τη1χβ ''τα Ξ-

'dδο1νi1ντα π'!ντε τoυ aρδνα μια δε'xωενν υαa'ρoνη; ωρτt-

στα εiττe <ιεwν'o ταλα[πωρο6 Σqρ*i aτο πa)'e1ι''*6 τo''ι

,μjτυrπο την d6γαλε xαθαρi1 πoλi ωμφι6α{λκο 'αy θα'

cυμ'6εi ια"τt τ;Ετocο για.L στa oι'xoγe'λειαν,Δ τrlυo.

Ta ν'αφeνε{o Bαλταδιilρoυ ωE μεγαλdπρeπ'a ιι' c?'

γoντtν'i ζηoε μ6xpι τo L9'2a oπ6τε)με iτγlδ'-yd'lο''ιι'

των ωδερφιilν ,dχλειoε ΥLα νq"γτιcτεi oτo !νι τψ'iγηι τo

ξενoδο1εio τaιl πατi'ρω l-ιoυ, τηγ γvωcτf .ΣMΤPNE>'
πoυ ]π,tρg τo 6νοψω τoυ γατ|' αργιaε να \^."το'l'Jγe!' τη'ι

ψir,,α πoν o Eλληνιlxlδ6 σ-νpατ6'" ψτiγ*e c=τ, Σ'ι,ι'5ρντ1'

Ι{ rΣMΤΡ'NΙΙr, d-(ηαε μιc6 αιι$rι κeρ|:;c''l κ'ι! i!e-

ρ1J7€' 
y"σ.L στ:iΙασε τδιq'μo ιιι ιoqιhπr,' λ)'i' λe"τ''υ?'

γo'3cε παραλλrηλα xαι η χι?τai1'|;Υ!iιιi, 
^t'!εμ' Στο

'.cbγε:o μαγαζi τη'ζ r6?a'1'7.ν δια.φο7c'' eνο''γ.'a'6'ν!'; τio|)

ιυρ ι6τερ a ι νιατ ω δ ι'α cτi11ι xτ α. ψτ oρ οι5ψε ν α αν αψ€ 7'αl -

|'Ξ τo τσαΥy:&'ρr',ι'ο τo'lΙJiτρ'r'' X"Ιlω&ννου, τo ι,ι"ανθ'-

6uXρ τι:'l αρ,μltαtων αrδερφιilν Toα'ιιi'vη πo'ι p'eτα τγl
x'ιτo"Li1 !φnl^(αν οτη'v Aρμενiα xα; τo ψταιλ\''rιο τω'ι

ωδ'εφιbv Σαμαρα, Υ.α' να xαταλiiΕe'' oτo'l Γεωργι''

\[r,zcιοaρv1''

Στo δε6τερο 1.l,αγαζi τoυ θεioυ μoυ Nιxoλ'*,oυ στg-

γα.oττtrι,ε τo τα'φενeta τoυ τLσ. πoλλ& y;ρ6ν"α-'τ''α Υα πε-

ραaeυ x,' qν-'b απd διi;φoρoυE ενοwιαaτ['q μεταξ6 των

oποiωγ τa Zαγ,αροπλ',xcτεto cKPΙNoΣ' τoυ Γι&νντ1

Mωπρη, το' 1ψτ.αxω)'uxο Σω1ναρα τ'λπ., γιω να ι'α'ταλts

ξa'. oτα' εdδη οιx,o,δομιilv τoυ Πdτρoυ Kd.λη'

Δiπλω {των τo αηxρ'6τηpΦ _ιt}Y ιια''τ'-ιb'ι oιyιν6-
-" ιΙoυ. 'I{ταν τ6oοερ'α oπi:τιω με irεγd,)η alωιεριτi, ι"'l-

λη ;uε r;αλvτε'ρ[ψι xαι μια μεγ&λη β76nt. 'Hτα'i rο-

λυ α"ρ ιθ'μ ε6 o !'xo^( ξν εL ε ζ p'e τωrδ'.α τ'α'.'.^γγ c'i ι x l'τω 3 τ'"' l
Παντελ{, τoυ μετdπειτα" 'uδρ'lτi1 τoν oρει6ατιxoυ Σω-

μωτ'ε(,oυ NαoυcηΞ. Σπ'ανι.o φαι'Mμενo φιλoμ.o''lcoυ zω_

xλου. Mε τo α"/1'|ινα. τη; λΦμπα6 τoυ πιaτρeλαlου o"lγ-

'τ"εν'τ,ρ,hνaνταν b}'oι *α'ι ρiγνονταν aτo τρ'α"γοιlδι συγ'o-

δεi'α u_ιoυoιxιδν οργ&vων. Mελω'δiεE Σωlοολαρilδη xαι
Χατζτ1απo'cτtlλoυ ιιωι. τη; Aθη,vωiι'{6 Kαντ'dδαE ξε-

x6voν,τ'αv τα ββ1δια oτη'^lε''τoνια. To "τρελη α^ρα,πη>,

,"η γlναixα τoυ ,δp'6μoυr' ,lη μoδι,oτρ'oυλα'', uτo αγ&'

πη{ λξιαυ τα εi'γαψε μriθει xαι εμεig oι τιτacρ|ν'aι. τηi

γειτoνc&E' oι π,ερι,co6τoPoL ωr,' .ιυτoυζ π'ιξανε δ'ρ^γα-

να ξναζ δε οιπ'' αυτo66 oTιωγu"a''oυxoνb'ρ.ο'l, εξαιρs_

τ ιxδ q β'. d"\ο τ |ι. ζ \y"α'L δ ilδ α ξ ε μου o ιx'l1 γ ι ω α ψετ &' γρ 6ν ι ι
ττην ,ΑΘΙΙNi{,. {ο,γ6τoρα δτιν υ''ρ'ιετω αfi' τα.ααι'

δι&. τoυ Aντ6νη, o:zovd1μoυ φξαvε ΥL'α,';'τ,ζipaν'ν cτη'l

Aμεριvlf τa πριbτo 'δ'ιilρ,o πoυ ατειiλανε oταlq γoνεt;xαι
cτq" 'λ1τ,6λ.ol.πα 

ωδ€'ρ'φ''ω τaυζ i|τσ'ν μια <πιωνi6λω' dvα

al'δo6 πραπq-ιπo'3 τaυ xααετδ'φ'ωy6μ, αλλ& 'cε 1'ιεγ*λo
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iιθγεsο;. Στo cυμ1z6τηιrιω αυτ6 ιδ6Φηπε για πρωτη9o-
.,rx το ),εγaψΞνa τ6τΞ <<apres midi> (οιπογeηrατιv6)

l'lτ,,6 τc Φlλιπ'πα oιxo,νξμoυ πα.l π'ρoix&λεcε ιilx"πληξη

cτoυ,; Nα'oυcαiaυq, τa'ι το τρoγLραν'ε "α1l'π'ρL μεντi'.
Στα' δ6ο vlaiα5τtil\σ:τα τOυ qυγχ|ρoτηματo6 'αυτoδ, oτε-

"γαcττ,ιιαν γ ι α α,1, ι'zτ'6 ^ιωc'ρ'6, η''οιy ο'τlo ct α. eων αδ ελφιilv

a'''ι'oνlψυι 'λα'' τLα. πo).λd: γ'ρδν''α τa ψανdfrιx'z τoυ A-

Θ x'i ι ι i.ο'l Ψιυ;r''*δη.

_{; 6yαγ τ ι eπ ι cη1rα i'νoυ1ι ε τα,Φ{πα1rπ ατa{*ν"α>> ψ'ε-

ταξli των a;ctηιyt τ'ο ψταnαλυ'ι'ο τoυ Δηη'τ'ρioυ Mπα-

',ι;d.τ;τ,' που δ:dθ:τε ιατ' απax}'eυoτιx6tηr,α σε πQ-

οbττ,ιι βδ6i')'ε; -u,iι τLcoζ ντδ'ρo; \Lα τΥ!Ρ tυφελιβτη-
ιι =':'lζ t7ι'ιε ^γ'ιωc-'l' ;7ccaα"τα πηy.a6ν.i\ιnζ. ΙΙωuδι*

τtτ'ε ;ι,γιιc),ο:ιθcνcz.γe ;rρ ιε'ρaτε)^ecτ|οι τηE αλλα-

^1"i,i τον '}Ξi!σ3 7τ.ζ δ0o μeγiλεE γα.6ανai ι1ιe τoπ,{'ψ-

Ξ*L aΥsΞ α!τα-= γιανατ''ζξανα6αλ,ει irε τη,y επι]δεξι6-

τητα, του vυ1ιo6 τ.)')'y;α'' νaτι'c'qι.aτi.oει δd';'oντα6 β-
pω - γtρι,l !να r,ινt τ.1' τoΥ 1'Ξiι''l5μ6 του2. \ργ'1ιτ'aρι
aO lμσ'Υα|ξ! tγυ'iε τ'lα^1ιν.ιiι''/'c -.a! Θdδωρoυ Παλι,μd,τ-

C7'σ. (λαrδo6) αυτa'3 τ','l ωρι!''υ zαc ενχ0''?ιοτoυ σ'ν-

t)i''jlπ,'';''l ;.'υ ,3,φτυνε '1'ε -'70;ο ωι,ι6''i'ι;ιΔ το:lq Γaρι,ια.-

'iο' -a 
yrι"ι τ'ουr; Ιταλoδ q oταν τε'ρ'lο'3cαν ψwρoττα. τo'l

',r''cοrινoiτο"iτσ"ζ τ.ζ παλd,μεg τoν - iιrνωq niyq''1'ε: τδτε

δ)'cι ο'' χ..i!oνα,γτeζ αργ[ξoνταq την δoυλ,εια τ'aυζ'xL
ι'lτδq γι.α 'iα πιαcει τo c'φνρi.

Συvε16μενlo t1ταν τo αnργoντιτ''δ του EπωμεινιiΦz'
Ι{οτ-x'tνον, tνα ωρα!a πσ,'PαδoσL'α,γ'6 τ'ριlρoφo xτ'tρ'.o oτo

cob^γε'"ο το,'l οτιo[oυ νπ^fi'ρξων το ιaτoρ'ιv"6 Dοo,Jρεio τωγ

πδελ'φ6ν Ko6λη yναL ao υφαoματ*διιo τ'ωy' αδερφιδv

Θοψαfδη. Αργoτερα hων το xoυ,ρεio τωv ωδερ-

φιilv Καlλη 'ρ.εταsτυγωcτηnε 6τηΥ oLy'"aδq\η Koλ
ιsciιιτι' e^;ι.l':ιcτι}τ.ιe aτεL γ''ι rο)'}'α nφνcΦ τo 1)|ττo'

δτ,:' 2ιτο;c'. z:.ο Ξ',υ \'t 7'ja a ιi.''! l g'.') b;''' lλcι' τ ατi'ρ ι
τ,''l ΙΙ!=i'ο'.l \ι''νl';ι.ii'ο'l. ra>iτri η; oΦωvη; τη6 Nα-

t'l=τ, -:>> 7"'ι'. -"{oΥ'ιδepφ<ilν 'νσ). To τοzγtα,ρ''ιo α.ντδ

1ιaζi .ιe τc αDlχo τoυ Πθτρoυ Χατ(ηt'αrαvvο'l εlτγiν-
Ξ''lιJ'ic^) τη μεγαλι1'τε Ρ\ '1Aαυ xαλ''31eη' πeλατe[α τηQ

Nαοriηq, διdτι τ6τε τa Qψoψo xαυ xαλ6 παπα5τcι ω;

aer''ροπο(η=ο συyδ6oντ,αy dψεoοι 1.ιε την τθa'{r1, 1ην r'ρa-

aυιπιιι'6τη'τα', τo ψ\aΡ'ay.L 
yνx'. 1ην Ly')aν6τητq. 1O! Nατσ"-

οιεναcτt1.
λπtναντ'. tρα'l τo μεγd:λo qγtητο τoυ Kω"rcτιy_

τivoυ Aγγελωτη 6τoυ oτo ι,cξeιο +Fα.') 'o1J'πα.ylrχflo
το,ι Bxι'τοτ1 - M'rλωμi πoυ πoυΜηice xαι ψπoγtθq γιrι
<ιανοψε6>> y''αL τa 'ψr.ιρ6 'ψαγωζrfuγ"L 1oν Δημητ'ρ'ioυ
'λττη ;,,υ πoυλαjtcε μoυcιx& 6ρ^γανα, γραμβφων'x
xα''. τ\aτ'ει3 γραμμoφιilνoυ. Συνω16μ'ενo ιδ'ε tραν το

'71.γ'ι.,'bτηψι τoυ Mτ)τηl Aγγελιixη πoυ iiταν Φην α'?-

7^L1 ',ιa,ι.-ι&λ.ιxο τ"αι ψετ& υφαoματ&διxο 'μο ηv φi'ρ1rω

Λ3τη; Αy1ε}ιanηc.
Γι' αυτδy τoν Aγγει,rωxlη iραν τc πα@"αονa τa'ι
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N!]<clr\AclΞ ANτctNlAAHΞ

Ο γ'.xτρ6 -e Nιx6λcιo; Ayτωνι&-
δηt' πα'τLραq του αεiμvηΞτoll ι'ατ'ρoι5

γι'tιιxα).δyoυ Σ6λωνog Αντωνιd;Ιδ17

xc'ι παππο$3 τoυ επiη€ ιατρoι5 γυ-
ια''.ιdλδγoυ Nιxoλdoυ A,;,τωνιd,iδη,

'i1-ν7.Υ 7.t6 τoυg ηpιilτoυ; ffμαθιιilτε;
g,;1''7iη1ιovε,; πoυ φo!τηoαy oτo E-
$'iιy'ο Κιπ,lδιcτρ'.αy.ι6 ΙΙανεπlsτ^iγ

μιο Aθη,vιilν. 1o') Υ.αLlp'6 πoυ η Mα'
xeδoνtα iiτα'l αxδψα cτ"λ'α6ωψt'ντ1

ατ6 τr'νΞ T.''3ριoli.

O Nιxιlλα,og Avτ,ων,ιdδηg, Υgν'/η-
θηaε τo 1861. oρφαν6q απδ πατ{-
oι φτιllγδ -c, τ6\:,ηιτε xα'ι ξΘκ!νη,ce

ΥLα ττt/ Aθ{να. να φoιτ!αη στa ψo-
ι'α'δ,'y''6 νεoiιδρυθdν Κατoδιcτlρ,"α"x1',

τ,1L')9πLστitψLo Aθrηνdlν ΥLa να, τ'ρl"Υ-
l,ιιτoποι!'ιη τo δν'eι'p6 τoυ. Nα γiν,εl.
^;,'ατ'p,ci. Γιι να α.νταπεξ€λθeι cτα'

Jξoδα τωv oπο,υlδιilγ τoυ δο0λευε υ-

τ|{ι1'iτ'Υj-Ξ οτo' cπtτι ενδi ττq.τrα' γq'-

νσ'/1c'Ξ d).ε; _'ιE δουλeιd;.

To Φ^"l6'ρoυ&?Lo τσJ 1884 τελειdl-
yΞι τιξ oπouδ6; τoυ ωπd τo ΙΙαyε-
τιoτfμιo ιψe &ριcτα. Ο τ6τε υπoiJ,ρ-

γδ; Δπιιa'ιι3νηi Ρ αx-'ι6dν, Bqργι-
ωτιxηi ν'eταγωγtiΞ,cυναντι.irντα-c
τον νeι.,ρ6 συμπα.τtρι6τη τo1) τσl σtΓ
yJυtσ€''στην ωγxι'\ι&, 1aυ τoν φiληcε
y.α'' το'ι ο'ινeaαρe'.'

Aπd τo 1884 που τελα"ω':ε τι;
oπoυlΣldζ του μdxρι τc 1888, οpβ-
στΥlyνΞ 5αν γιατρ6E το:y Γ&λλωy πoυ

e[aαν α';υlα6a'' την xσ'1α.σιΞνι τηζ

Eπιμθλεια Λευκιi Σαμrαρ&

ι''δτ, 2 οδ ρ ο1ι υι'i,' ^γ'c ι',l1ιfiΞ Θ ac) ν i x,η ;
\Ιcνιcτ'i',2''.

Tο 1888, πτsγαiν'aι xαι oτη .Leι-
,!!'L, 6π.;ι αc'yd'Cι.τα'' ,βΞ τη'2 1gι,-
.1oιlργιι'i,,.*-'ρ:ιi1, eνιb πcιρdλληλa
exδi,δ,oι ιαι 'ελ\τ;lιια υα'τ'ριια. πε,ρυo-

δι,xry.. Etπl,cτ'ρ6φει' 'cττsl Eλλ&δα τo

189Ο rαι gyδilδeι τo β''6λ'io,(B EΠΙ
TτΙΣ KΛΙNHΣ EKTΙMEΣHΣ
TΙΙΣ AΞΙλΣ TΩN ΦAΡΙL{KΩN>
..'e'.-c γρΙ1ατγl των ιατριiν xαL φoι'
τη;τιby τηζ ιατρcu"t1g' ΔAtrANΑΙΣ
EMMANOΙBΛ M. XATZHNΙKO-
Δ_4"I(B EMΠroΡoΙ. To 1891 αρ-

ρα6ων'"ωζeτα'ι τηr' Eλιοoω6ετ Γqμι-
τζ6γλoυ. ΙΙτyαt'tεt για δυo 1,ρ6_

ν|.α στη Γeρpιανiα, σ1a M6vα1c,
τ'α'''" φaιτα στην :χ'),Lν'.wη τoυ φημι-
:,;ιdνoυ Nussbaιιm. To 19Ο5 πτ1ξιt-

'/εL "(|'α €να γρ6νο cτo Gottinge,
xαι τo 79a7 cτo Εrlangen' To 1912

τνiγαiνε,' οτ'η Bι6ννη r'ι εvημο,ρωθ'ε'j

^(LcΙ. τLζ τ"αινoυργιe'g aξ$u|ξει6 oτηv

ιxτρι"τιi1' Στη B,3ρoιcι oτo 'eπt τηq n-

δοδ Lριaτοτdλoυ6 oπliτι τoυ, πoυ υ-

παργeι τ.ιι ctnψaρα, α'τιε[ την ''α-

ι9υτι\ δα,ττ1ρωνταq πα'ραuλ\λα xαι
l'liκ6λooc Αγτωγlδδηq
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Εελloθβετ ΓεμlτZδγλoυ Αvτωvlδδoυ

φ l.',ιlρι;xe|"ο. Eπ|cη; δτγ1ι''c'l ργet xα'ι

:τ;l π','ωτ'r1 τ".λτα γ'λ'τoLo') τρ\δ'πa υ-

τlτι";ιblδη xλιν'.x'i1 τLL 1iLiιI"'|,\ο|^l 
1

τ' c {)'.' i ιJ y l n.'r l y'i',e'" αξ,''1 ; z'' ε ιδ.'. ιi, ; ι"
7t /"'!λο6θτρη δ''αlιo?φiyrc'i:ι'Ξ r-'J.-

- i ).τ,)' l. ;'''' 2 Frμ''','.ι:-'. l'' .'.') Ξ1Ξ'..'.'.'i

1a'J.
() ''ι"τ,,'6i Nιι6)'ι'c .'- -\νιυlν').Eτ,'

-zi'1')Ξ l-o 1},δU.

.'.-\τ1:lπzι;νz l'το τ,' β'.6)'Lο τ'"υ'

!ιδcι'η i890, ,d{ EΠΙ TΙΙΣ Κ:\Ι-
}iΙΙΣ EΙiTΙt{ΙΙΣ}ΙΣ T}ΙΣ AΞΙ.\:
Ti]Ν ΦAPMAΚΩΙ{>.

!23 ,xυ"ι 5 1'i1)'rι:" |η'),οt' οzaπδ;

τοι ινθ' 7εi,ραq βι6iλioυ δaν oi.νq"υ α-

x'pι1,Jl;, c'.rιΞ 6 ττ!Ξ Φαpιι'α'Laλoγ!'α;.

Ο::υριo; 1ιε'l cτ"οπ,6; q'lτο\ ε!'rα''',

4πιυ,q τιταοτ'liaη ειi τaυ-q Σl'lνα'δldλ_

?a); ω; οi.ο't ιε γγ'ω5τ6ν, τc'lι' φαrrr-

1,\λγν1" εy' τωy πο)λιbν υπ16 ττ6 Φα'ρ-

',ιαxολο^γ|α' '< xα.τα 1ιιαq Τ'LL TΥ1i Cι!'

ι^i1 -'' ν'6cου υπcδΞt7.νυιι]jyο:ν d.ξiζουοι

rιd-λλoγ τηζ €,,1ιτι στOσr3'lτ1q'ηγ'ων, xα''

τ['lα' πl','€τε'. νz θ,ειυρηiθtb'σιν ωζ π'ε-

'οιττα' πeρtο'ριζoμ,6νου odτω τoυ ι-

,c ι θir,o6 των φ α' ρ1ι&iι'ιιJJν €')χa ρ ι 5 ia? a i'

Βι' 7'iι3γητι'ι a 1;Pυjτδilg'?a -: Ιατρ6'.

'/α ενθlυμητα'ι την φυs'"d'oγ'"xt;l .

:c'ξιxt,ν ι1". ττl') εξ &,μφιυ i'ιi)i:ι)'ι

3υyε'τaγo,μ6γ τγl'' αqιι'τ'.τ''i,') ιν i',ι^γ e:'

'}'ν α\Jτd ').

ΣΙΔHΡΟΣ ΩΣ ANTΙΔοTON
KΑT,\ ΔHΛHTHPΙΑΣEΩN

Τa 'L:δρcξel'iδ|"a') τ.') Συ'd^i,'?o'ι x";'-

τω δηλητη,pι,i'οaιυ; δι' α?7'eν.^Loδ

.ιrl'ι ο Ιζ'lα'tcιxα)'ιrlt1ο -: c'ilδτic'oζ x'cι.-

1L'iιιη)'τγτ^\ιpιω:εωγ δια qr':'ταλιrιi-l''

αλ,i'τιυy ε''''iαι τα iι6va ειδιx& 1η'μ'ι_
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ιt l.'i '!δcτ',ι.
},\}{.ιTiΙ{. ΧΙ,'}Ι{ΣΙΣ. -Tο xι-

τα τη: δ'.' 'l'''se'lιιc$ δηλητηpι*-ο,ε-

al; υ'ντι'δο:.'ν τC ι'l'ιιs;i',,ιe'iον εξ 9'

δ.' -'ξe''δ !. ο'.l τ cυ i'.i.l,'.,ι,ι,l',ι ετ & ιεx,ιιl -

l,i' !' ι f t Ξ'y' c''. θ ε'.Τ z'i, : \| ι'"γ' ;'r1τ b' i, εi'L -

ο'''i e'.ο!τ'. ;a'i.'7i'e'i''ιdιδ:: οξι1 ευ_

,'!-":l'-;iτL'' e'ι ιυl ι:'''''-:;.7'υl, ε|''lαι α-

ν 1.t,ιιφ ιi66).'ι''l ιlφ :)' : i u. ;. Σ7 ημeτ i,ζ,: ι

δrΙlλ. εγ .c"lτ(l υ.''::',''7.1J7'.')':ι''\δτ1?ο'i

γ'α,L οξεtι7"ιον \lz'^1ιτ,ι|-ι.;' :';ιi.l τ1

θ'a{tx"\ \[ι^1'lτ's|'τ' c'l'l:ε)'zi' e'"E ττ1l

δια τιi'l 7.Ξ',(i)Ξ.|'')'/ ::l:- lιliιν :'''ι δuτΓ

)'τ,t'τ,ι''i.ο'ι' ;''!.;'.'' ξ''''ιι :'' i:L',ιι.y ο i
';1- '.7''7.1'ii;.1ι''' Z.y. =.?,''l',:.:. {) δ:

Ιi' : l.', c ^.: l)''' c''l'1''' : : : 
>' r''"' : .'' i.:,"i-'i 7i'ι -

.')' 'r'" .'','", -

)':'.,ιι.'. 7'''7. --''ι , .''"'''' , 'r.:''-',"'''','' 
''.:'

':" " -" ' -:'-' '" -:!

a'' ', z'.''. \'.''' '-', ;-::.- ' '7', a''' >.ι't.'r

:.{,-. ''.|'a-.ι,l.,. ''''.-:i': '-'-.--i '-z.''' Ξ Ξ'.: ':'

d'. il''lτ l' \-''4τ'2''5,''r..

ΣlKtrΙ,\ΣΙ'\Ι y.y.ι ΧΡΙ{,ΣΙΣ. -li Ηyιiricum : φ;'']i,;-"''lγ i.ι! σ'?-

sε'ι''ιa'3' L'l 'ι.!''^1',ιz aξ 10Ο iι. διαi.ri-

::ιυ; Θ::i:,.:"L'ι'.δ"l;iιο') y'ιι 2b0 ''ι.
'ιδ,L;o;. 7'i; ',ι'!.1l,ιι' εx 1b μ. Mαγiη-
5|.i.; 7Ε77.',l'Ξ'ι't1| 1,l'Ξτ0. 2δ0 iι. ιi'δa"-

1 9'Ξ' 1't,!' ::'. Ξ. l'':'.l)'t-ι τ a' lτ ι'" τ r,'l 6y' ε'. -

.' j. l7''. .7-ιo'''.ι:|'- Ξ'/ 1..ι'.ξ Φυ"ρ'',ιατ"et-

-,,- /'.'ιjΞι'|: 7.'''.Ξi:\):

i'λ'\''''\.\i',';ι17.'.. :', ,Ξ ..1'ι l'.:.Ξ^' 7''ι1"

; τ'i :': s : :: : \' ;'., z 1 z,'Ξ. :, :'.;'.i,-'.,' l . (J ι'. -

txiLi y"ιa lΞΓι]J1,'\4-'/τι \Ιz'1','r'-':-L.''\'

'; z'r'υ x ιbil Ξ'! z )"ι' ιΙ'Ξ"'i'l'-'/.1''. 7. 7-- i' 1'

1-3 "1,'7'i'.αi''x' τ^(iΞ τ''ι;!ir;'
2) Ι;εrrο-Ka]iιrιrr Cyanatιlm Fla-

1,,ι1m 1!i'ξlη,:c; 1ζ'lι'izιs):.''υ'/'oΞ
Ι'-οΙ{.C,Ν, l3Ι{"Ο) . lζ''υs"ι')'ο'' ^.'"!"

ι''D''c)''-)τr''' tJΟ.Ο:ι)
;':i"',,.';,lνιz.'' τι οξ€ι'ι.} .

] .(1-2.{-i gγ διzλ$ο:ι.



ΠερlEαλλoU Ξ iiμoξ l(α! Πoλiτεc

ΙΙολλd; ocρ!; a!ψαcτε 4,νθρωπo:
τυlν 'ων'ιvω't, 1,orρiE μjθoδo xαr' δια'ρ-
"ιε!'?' ΞiG)ζ cτΔγoυ; 

'ψαi. Υπti,1ξε ψια
ι,;'.'iιυν''xi1 6ν'ιρ,τ1'ψ'1, μ,ε θdμα η1rιν ο|'-

ιd'ογi.α yJα,. τηι πρocταc!α τaυ πe-
,οιl50"λλ'οντa;, d,μr;'αυτδ xρατηoe
ιlιcο λ!^γο' tιω; γυατ[, δπ'ωζ ;ταντα,
;iL51!3η:ιΕ 6τι αριet π'ου xυ'τωδe[ξa-
1|\. τo ni!66'λJηΙψα" y''αL α.υτ6 θe λυigεi
c'"-;'ι6 'ιιδΥa τoυ. o ελληvιxi6; )'α6q o-
πο'.'δ,δq π'θ''lτα τη6 θεωρiα6 (t'sω1 υ'-
'τc-"ελet γ,ατ7),ο':πο α'π'6 την α'ργα!)α

φ'')'ι'ι o φ t α', 6 τ α'ν δ ο'3λε'ιl αν θ.)'}'o υ γ ι z

Toυ Γιιilργlου Πoλ6κn
Δn,μ&ρx,oυ Ναoιioιιg

η-ι:ι;) xα,' π..,τ!, -ντ1' τρl7'ξη3, nqρα
τη''' eυφυtι' τoυ }l'x'|' τιg ,*'πe,lρεg $,υ_

να.τ6τη'τ!'q τaυ1 1ωλαjvει μcνiμω;
cτη γι!.θaδο yJαL oτη δια9τ'eια πη;
ενιcy.6λ^ηa"ii; τoυ |ιε 6να θdμα. ,E_

τ5. y''α. ι,\ιε. τo περL6αλλοy.' Δεy εri_

γz,ι ,υ,π,drθεoη ν"ραυγων, σlλ'λv, -rιρ6r'0υ

ζω{s. ΙΙ πo.ρ''6α)'\οντι'xη αιν e ilη,τη
xα'' δ\3r'ιο}'α dπoγτι€τι,., αλ}.νι u'α."

α'lνε1οi.6 π.,'a:πd"θeιεq qπ,ιιηo6νται

τ.α |,L εtιπoδωθε| yJαL νq, μεταδoθεi
r''!''. στουζ 'i!.ου;,'6πο'ι τ'ρ6τει να ρt-
ξ,,,qμε 6λo τo βωροq των πcocπαθεt-
ι,i'lν 1ιαE. Moυ 6xανa τ.ρoμερ{ εντι1-
π.ωoη, dταl2 π7δcφατα o'τη Γερ1'ιανiα
πq?iπα\η6γτα: στoυ6 δρ16μoυ6 τoυ
Moναγo'ι, σε cηrε(o 7,ω.ρiE xα1.l,_

μιci, αl_,oλdτω E Λllνηcη αυτoτι,.t'ητων,
οττγl ιι!νη'τi1 Ψαζ 'lx fraρ&J5oυlυe τo
δριiμo .με <<1ι6y"yuινo>> Eλληvoγa,cμα-
vilδ,οι 1'-ια6 π α'ρ ωνι&)'ao ε ν x" 1lε ρ ιp'ξ'\Υυ -

ψε τo πρωaιν,o. Στηv τ"αρα.τi1'ρη'aη

1ιαq γιατ{ ω'ιτ6, α'ΨΦ'3 xαv{,να; xtν-
δυyοξ lδεν υπd,ργeι, oι3τ,o y:ωυ y-uy.λo-

φ'oi'ι[α α.υτo'ιινi1των, ψd,q απcα'nηaε
f,ε'' ψω3 βλοπoυν τα'.δcα, γα; δεν σz

εiμαcτε ι,δανιιy"δ παμαδ'ε''γ',l'α πρa 
-:

l,ι'[ι'l.,η'οlτ1.

Β!16α'''α η Ni.oυcα oαν π'δι),η, ε,i.-

ν'ι'ι i,ιcζι aπ6 τιE ιαθαrι'6τερ'eE. Στa
τ'ρ-l'oφ,α.τo τz.ξ4δι μoυ 'oτην Aργα[ι
Ο)'qμπdα, ΥLσ' την α.ναu6'ιλωJη,- τaυ
α)'ουψιν[ου, δ.ιαπlioτ,ωοα τq'Θ, oδΔν
τ ι" τ aC &'cτ ι α π,,,',l ο6\i1μα.'τ α, υδ ι α'ιτ e'ρ z
δ{μιυν τηq Aττ,'τi61 |\e τL o'llουτi-
δl.r cτoυ; 'δρiμο'ιE,:rι,:;ρoιig απ6 ι,ιii-
γeξ.'opιω6 rαντα επιιζτι,τoυ1''ε' τa
γq'λδτqi"c' Eι η Nιιi,oυc{ l]1ε πoλaτε(
::ι!'''; τ ο τ ε ν c a y'\3'j1)| 2 σ.'ι' ο ν Ξ, φ ιλ' a'δ r'ξω ν υ'

ξ'ι'πe.,'d''ιε'' τον εαυτ6 τηi. ,Αxo,υcr

5;ι cττ, Σlπdρτη 'lπα?Χe: πd'6 y"α-
aι,'''.l'τ'r,:ι. ι1''' το :-ιιoυδαιωτeρο ,.

ιθ.θι ;d'|':η3 εl''lα,. γο.1!l'i T4; π:_
p'.6 il'λrl ν τ ι τt1 -: τ'l^i'= ι!δ'τγττ, 

-:. o ι .{.δ l ο :

ο'. Σfi'Lcτ'"α,τε; δεv e;ιτρ!πaυν oι'
ιq.'i!γα'l 'lι' πετα'ξe'" ξο-rω xυ.ι €νι"
απoτι[γα.'ρο 'sτoυ3 'δρ$ψqυ3 τηq π'δ-
λlη6. Nο1.ιdξω 6τι αντδ e[ναι ro eπl.-
'πε1δ'o πoυ πιr,6πει .lα 

φlθ,d,olει ψιr!ι π6-
λlη. Να 'y.ατ'x)'&'6oιιν οc woλiτεE 6τ,'
τc πeρι6&λ)'aν1 η] y.c"Θσ.ρL6τΥιτα τηζ
'πiλη: τoυ;, τ,ηq γeι'τo'lι&'ζ τoυζ, ε]i-
να,. 'δ''xij τoυ; υπδ'θocηl. Οι απαoψ,d-
vε; λiμπ,:; οτα ffi1lγα,, οι γ'ρ'αιμψ€-
νο''. τrιtγ'a.' γ.αL τo φτ6oηυo oτουE
δρ41μ,cυ6 ,δεν φαvoρωvει υιpηλ6 επi-
πεjδo π,oλιτιομcιi. Αvτdθετα, 1ωρ'd;
γ,o'li;'ιατι, αλλιi με πoλιτιqμdνη διd-
θεοη,'1'ι.πο pο6γιε, τ'ωταcτη,ψα'τ&ργε3
yιr!.L νοιτawρα{aυ να β&'Qουψε τ&
τρ'&'oτ'εδ'α xωυ νa cγκoιm,[oουμ,ε τα,
πεξaδρd'irιω y.αL τoνζ δiρ6μoυE. o
Δiψo; απδ π'ην πλευ,ριi τoυl1 Θ^ιιΕt δ-
που dor''αrι}ε η ΔEΙAN v"ωι Lxλeι.a'αν

με d,oφ'αλτo oι τ&ηοoι, Θω xαΘαρt-
cει cj.χα τα γιjηιατα, θα πλιivει τoυ6
δρdrμουg lγuαι θω βciιpοι τα xρ&rcπεδα,
Απ,6 'x,ει ^ισ.,. πξρα ,6μωg εvειr$α.ει-
ταL στc1) -c κατo[,τ'ουq να διατηιrt-

5Cυν ττ)) ια&αρι4ττ1τα, γtα1[ ει3xο-
λ'α λεριilνoντΓι'L ι\Ξ τα λαcτιaα τω'ι
s',υτσy"ινt'των ιλπ. Λiγη ωc6i-.aτη' αν
t'γe'' o x,αθi'iαζ τ'1'L '!J\)τ\ιpe[ τ|xxτ|.-
ν.ιi το αcπριc'μr, θα γjvα'l1uε ψι&ffi-
λη πcυ θα την (ηλε6cυν ,6λoι. 'ΙΙδc]

o L^i11ιa3 ξετ[νη,sε α'τδ την οlδ6 Σπη-
i'α[ι,υ, -"τ1'l e|'aο'δο -rτ1; πδ)ir1q, ν,lιι
xαθλριce ον'aυπ[ζoνταg δρδψ,o xα:
ττεζοδρ'ξι''ro; ιiου etγαν ψtα πcθα,p"i1

7ωyια l,'α'. γδ,ρτα eiδ'iι 'ια.ι yρ'δνια'
ιαι θα α:'φαλτocτριb5εL y.ι'L τα πe-
ξοδρδ',lια ττ,; Σπ'rp.d.oυ iτου ,παιρα-

'iι.{'lο'υν d'τ:ι ε'διδ ι'αι' πολλ& γ.,ιδνιυ"xzι 'δeν ().-Noi,c6\' aι πεζo[ νq. rε|ρ-
τι:ηcο''l','. H 6ιaφαi)'τai aτq' π&ο-
F'.,'6','.'..1 cτην Eυριilπ'η oυνηθilζεται
;iρι' ;ολ'3' γιz-"l" δ''e'lι'c),'3νει ανα-
τΥ1pc!|, /.1'cc-ν5Ay"aα l,ιε πα'ιδ"'α νuαι

|:i;o''ου'l αΛα'l1γ, γq',. τι'πdδ'i1λατα να
yιανaυν α'cφαλ^lι γρiicη ,ν"υ'ι' να ψt1ν
γ,ly,δυi,εδ.ουy'cτo δv6ψ.,Oλoι ol
δ'ρδη:.ο'. απ' '6πο:l ποpν&ει τa &7'γο
τη; ιi{δρ,ου1η6 &α 'π,λυθoιiy yιc'L θlι α-
ιπ οι.zΘ α3ν ιι πεζoδ 241tια-.

Και βε6ωια τo πeρc6α\λ'oy δεy
εt';αι 1ι'6νo τo ωοπtρυoψα για,L τo y-ιι-
0αριa',ια τωy ;δρoμωy. ,Eδη o oxου_
πcδι'τaruo ; i,γ''ν e π'ρδτιιπo υΥ€Loν σρ.L-

τιΙ1q τωφη; τιnν αJπ,oρρLψα,τω'l, ξπα,-

'l2ε να ψαq τσ.λανιr--e. o xωρxινη'δ-
\;a'-Ξ ' Lrν6-Ξ ιων 'xαιδ,ψeνωv dγπων
c1x,rυ}π'ιiδιιby' με ψυ&' απλi1 xtη'ο'Ι1
ι],α;, !'].ε τc να pd\oυ',ιLε υπη,ρεaiω ψi-
λαξηg αxouπιrδ6τoπoυ. Πρaoφατα το
δηloτιπ6 oυμ.6o6λω qραψlι'.α πiyο.
αn6φα'αη lrνεταφaριq -,ου 1ιb,ρoυ υ-
^γeυoνaψcxi'1Ξ ταφ^|1Ξ απoρρcψθ,'των
3τ'η θ5οη nΓrιλdμπαr, ψeτα απδ
γ,ru1_ιιiτουη εlδιxoιi απι5 ην ΙΕΒ
δτι 'εtνιι o ι'δανι,xιΔτa,ρog τ6πo9. 'Ε-
τcι θα ψτ"ορi'coυψε %ΦL Φ Συνεδρια_
w5 Κ€.ντρo,οτηv ,sΠλαx€νmr> να x&-
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'/ο''iLΞ xα|' o σy'oυfr,.δ6τaπoζ ycι, φυ-
^(ε'' ακ6 ψ.σ. α.Pxσ.L'oλ'o,Yι]χi περ'ιoχη.

Τπ&ρ1oυv q-υ,ιιg u"αc εlξ iooυ oη-
l ιιν τ uxλ" πε ρ ι6α)'λ'aν τι'xri, θdμωτα π'oυ

'Ιiιp[n6γ yt πρoοdξ,oψε. o,uδdποτε
τ,?6y"ΕL1,α.L να' επαyοιπαυθadιιε στ,
6oα' πετ'3.γαμe, aτo r6σa, ,α1ντψο
εξ ιiλ).α.l ,δι,αcτημα πloυ εiμαoτε δη-
ιηoτ'.w\ αρffi. Mαq xα[ε'' τo θ!'ψα
τηζ μ6)νυyσηζ τηs A'Ρη1Εtτσαζ 'kα.L η
δυωθειcη τωy αcτιxιby λψι&,των. Στo
'tio yrρηψαταδoτιιδ μ,dτ,ρo τη6 EoΚ
,\Α'Ι'Φ πρoτ,εiyαιlε να γlr'ει βιoλo-
γιι'63 ,xαΘαρ,loμdg τ'ων α'στux|bν y'α''

βιcιιη1ανιloιilv λυlμr4,των. Βiνq.'' ξνq'

ψeγαDlo 6,ργo πoυ απ,6 πλευρd,g No_

ψα ργtα -c H;-ιαθ,iα6 xαι' ΤΙ ε ρcφ €ρεια'"

Ι(εντριτη_< Mαy,εδoγiαζ iγιν ε δerι'τb.

1ι6νει μδvο η €ψρccη απ4 τo ΙΠE
ΧΩΔE'

H δρ&lτη ',ια; βε6ztω; δεν ξεπι-
'liec e'ιet zι ω; Jτυ1ε, α'lλuι. ψδνa
ιq.τ6τ'.') ,1lελjτ'η;. Δυο φa'ρΕq απδ

ιαΘ'τiγτρ63 Παy,επιoτΙβ!,aυ y'αL a'"-

7,''x''ιι5ζ i"(''νe η πρδταcη LΙFE. Ι\Ιε-

λJτa; θdλoυμε γ,α τιζ εντiξου,με οτo

ιo tν oτιy'' n ει? L6 α,λ)'oν τ |.x 6 π,ρ 6γ'ρoψ-

"\α-H τeρ'"ογii Niου;α; - ,tγ. Nιiιo-
7α'oll - 3-5 ΠηγιirδLσ.1 .ιr.c'τε)'Θ[\|J.Lι'

'l,'\ρ ο' eτ ρ cι^li δ,. α6 &$1ιυ cτ1 βι ο)'ογ ιωου

πλoηiτoυ y''αL φν|3r/'ηζ φoρφιαq €-

Χoντc"'ζ ωE x6ρι.εg oυνιoτιiloε6 τoτl|ρ'e

σ''.\i3 ιαL τa νeρ6. H iδια6&θtμιcη α.υ-

τfi rιρ[i\r.o, σε (μεγ,iλo βαQr,6 ειπiδ

τρΞLE 1lεP.oΧ6; μειcrψe,νηζ αστιχ.Ιiζ

δ ρ αcτηρ υ δπη'τω3. Tην CIJIτLι'η πaρ,'o -

y'^i1 (τil'η τη6 N&]cil"}σαζ) με &rφθoνα"

τρε1oυμενα νaρ'ω, την r'ε,ρL'α.στLγ{h

πε'ριoat1 (Aγ. Nοr.ολ&oυ) πoυ 1ρη-
5|'lil''oπο.ειxαL ωE τ'6πoE αναι|.,υ1ηe α_

fi\δ τa1τLγ!6 τ''ωr. ψ'fi πληθυqr6 *LL 'νc

μυwτ'6 δαcοq φυλλο,66λωγ, πaν εττει'-

νεται ,μ61ρι την π,aριoaf1 3 - 5 Πη-

γ&δια, πoυ χβη,σιμoπoιεhx't σα.ν .λ-

θλητιιπ6 τ€ντρo τ"αυ γωρa; χεφερι-
v,οti το"υριqμαi.

ΙΙ xλιμexod1ιε'η αcτιιιii δραsττγ

ρι6τηπ,α' "/να. στLζ 3 αυτd6, πaριoat'q,

πoυ λ6γω τηg φυoιxτ]6 τOυζ ψoρ'
φcαq ωπoτδ'αiν τoυριoτuxd πdλo dλ-

ξηg, επι6&λλε'. τη μ,Φ.cτη γ"αL τη

l3ο

):l,iτ1 '''ιi:.ριly,' τaι5.'l Υ''α -'η βελτ|ω-
.] rι'7'J.'. q'ν c-6'a'8\ιι οvι -. ον α cτ cτa'3 π'e -

'rlι60"λ)'ο'lτo; τηi τ'δ);η' τηg N&α:-
':'ι.;' l'sο y"1''. τat τr^,) ,ττ,οo,;ταοtx τc'ι
β:,:)'ο^iιxοd xxι. υδ,ρc)'cγιza'3 π}'ο.!l-

τ.'')'"'ηξ τε9'.rιγii;.
H Nd,oυcα ε!'')α''. η.,'ι τo).τ1 25.ΟΟΟ

ι'ιτοi'xιi'l. ι,ι.e π'lιν^i1 δ;λ1uτ1ττ' zι'' !ν-
-'r'Υ \ βια';ηγιν ιxi 1 δ.J αc:τ,ρ'.}'ττ,τι..

γε1*λ,ι μdρο; τη: c;,'[a; eν:.';iie-
i'7"|' στo ι'!.ντρa :'r'1 ;l')'τ,-' (ε_-ei:2-

"γz'stι'';γ,''i=ιυν. βz.τa:.z' ).=7'eτι l'',
t| ο'lν τ.t''e!' : ε'' c.''. ;'-ι-!.ι l'. ε:.' ι z.'. ; c)''''l
τ'.e t'ν ξ'l ν ι. i ι.','ι.>'.'''i'!,L..'ι' ι ιz'. ι'-l -

:l' {'L ;'.!;ι'. ',l. .''.'tΞ,. 
','-'. οιΓιec','.L

7'''. 1. ;ι.,''';}.t}'.'', zl-'. Bι ;?!,-^Ξ'.
', l.'l'l'=l)'i6.''l'l ..'.'.-'-7'eι.,'τ,1ια:i'ei

'|.'. τ.' ;:e'ρ:f'ι))'c',' a,?.r}e 7.7.'' .J)-

-c'31) . Tι ττec''cal"τa.'ι ι').ωcτ^i,;'ιz
:'', ι'. ; ι)''L'' ι ; τ ε'7-' l ο).ο^1 |' z i' ),\ Ξ ατia -

τι)''.=;ιz'/7" πl'ρ.''ιι'').ξa'lν iντο'l'η
- γ'-..l,\i|tl α:ω,ρo'gr'3νων cτ'ερaιilν cω_

μ.zτlδj,ο'll cτην α,τpl'6cφαιρα, ε'lιh σ.

q''π i'6)'τ]τ α' τ'ιυy β rιφ,ε jω.l,δ ι aτ (θ ε.iτz ι

ι:'l' γe."i τοlν πiηγ'ιi'lν τηζ Aρ4πι-
τ'1:ιΞ1 τiO]J δια'τρ€γ'oυν την π6λ.η. Σα'ν
q.;ιτi),ac'}l" τc '?,.!ιι!ι τη; Αρ&,πι_

.a1;' τ,.Jυ ια'τ6'y;e'ι δεcπdζo''lcα θJ-

3'η ττi'l τt{l'ιτ1 τ'αι Bι 1ιπο'ρo6ιe γι
.l;cτeλεt π'l'ε'31ιονα πρ'αoυνoυ v'αa

γ(ο,''.ι''ιν α,J7':ιy.^i1 -c γ r'α τατo[u'oυq ια.
ετ'' a'n!π τ e ;. Υ.z" π,α'ρ ο,'l o'' &ξει' tν τ ον α

τ 2 ο6')ιi1γιαr ι υπο6i&θμ ιη,; (1,c,ωματι

c1r,4; νΞ?ο'3' δυoοo;ιr:,z,,5^1r2pnil$'.α,

τ:ξ:τ^i1 aπι60'ρ'lls'η) .

Ε[ναι. λoιπδν επ,.'6ε6ληι,ι{'νη τ1 γαc
a.!\(iι ωΨη'3fη τ,η6 ευ.ρ6τ'αρη q πε ρLoΧιξ
α.;δ απαpη υγιεLyiiζ' xυ,ρiω6 6coν

α{ciJα ττi/ α!'',''lιω 'c6πιν5τ1 xι1"'" a\Υ
ετ''.6ιρυ'iιtτ1 τωy επιφ?'γ,9'''1'y.ι7ν y"σ'L

υτ2ΥΘ['ων υδd,τωγ ',ιε τx τaξιιιι β''a-
|,Lηγ'at' /''.7'a *τν5 6);11τ ι. 6 

" 
a r'r* r" -'"'

;''ιθcνl o'. zυ','''e -< ;τ,^γ!1 ι'.'ι7ι5'lc'l'
;ο'.l ιτε')'q3γ !γΞ11 τ1 qιμο:α, μJ-
:|ι'o Ξ?c?''flΔ'/ α).''lz:-διo'l =ον ιι::ιt
;}'τ1θ'lqi. H irε)'i:η ι'l-i' Θι ι-^'"-

-"e)'!cει iνιν Φτ714 ^γιι !'νι '"?Θο\ο'

"i'.xδ ^ιιτ ιψ'e ρ'''s',ι 
l' ιν Θ.,'ιl -*''' rr ιΞ z ? a -

5ττιcL6τη-ν'ιζ aττp τe g''''7 i,.
' A1-ιεη; τ9οτερι'.6''τ,τα; θειυρεi_

τα'' eπ!|aτ1€ η y'α'νι"(ρα.φt1 ια.ι α,κτi'

ι-ιηση τ(,)y oρ1*νιτ"6'i ιz.ι ανaρ1α-

lοl'l ριi,π,ωi'., 7.o! 7αθ|τl:,.'Ξ?'ιl& Μ1ε-
1'1'' 1'o '.1'€γ'ι iγ'- Aρ0fr1'"'i7;, n1γ
δ'.ι'zγ{'ζ'ε'. την π6)"τ'1' '1ιε τei'cι6 cτδ-
7'' 1τιν,ι'πc'.,'ρ'3πα'i:ιii τa'l. ΙΙα.ρδD'σ'
:ι !'iτονα sτiiψα|,δια' 

'l;το6iθl'μιcηq τo
c :ι i:.ι ι''z'υ τ δ 1π a τ e)' e ! π e p'' ο x'.i1 ι,ι eγ α"-

)'τ1; β''d'ογ:xtiζ xα. r1γ5$γ,1ι.γ^ii'1 x'-

'!:l'1 γ''z ττγl τ6λη'' Σ: τυνδυαοη16

''ι.'ι -τj'l ατορ'ρι3πα'tι-i1 τ,o'ι z,ρt'lεται
l.',z^γzι'ι.,ι η ι.ι,ελdτ'η, τδπ ττ1g δa-
'''-'ι';;. lιiC ιαa τ^rιΞ λε'r1q'9'r)^γ'!'x . 

'a,,ι''l :'. γ..''5 ι.'ι:.,ιυ ιυ c-'ii}ια'τοζ, ω6 βι o-
)...' ;'' z z''l l';.; θ'.l,ι ι. τ a ; oj.,δ s η ; α'oτ ι -
','.c j l..;.'. :'ι:'.z.'"'l ;:C'.6&)')'ο'i;r'ζ. Τlι
'' ).)')'τ,)' z' 7.'.: Ξ !' / Ξ τ,ι'.''ι e)' !;τ1 α'; ι -
''',-'],=-',-' - .'-'' ι.U.-; J'.J.' ';'Jι'- /..'/.'. ,''.η.''''i./'../-'tιi a,.7.-

7'ε:''''':'i,: :.''-l. ιil::ε''lι 1Γl7-7ιΞιχθΞ'.

=-. ;','yjι'ι-g':1' --.'x'Ξ'.'i,''2, zλ'l'}' γ'c''' τι

7.ιb''' ο α.'i ιl! υγ^l,' ι ι'' r ε.' ι6 ι'λλ.aν τ ι -

ι'l'c Lγωγ^t1Ξ'

Ιi τεp'ογ'i, 1,o! _{γ. Nιroλd"o:'l
λJγω τηε '',la.1φd'ογ|'αq τΥιζ (.υy"a-

)'tα πρδo6αcηζ, πλo6cια, βλ&cτηoη,
;.,'ιlγοψψeνο νε,ρ6) , δ6'1ετ'ωτ" €ντoνη
τα'ι,Cιaτιιi1 πiecη xυρ'itιυq nιτ&. τaν;
ι''iοιξυ&.τιxoνξ ylα. Θq?Lνο$E ψiνε:'.
'ΙΙδrη' oτην π'aριoγ.i1 λειτouργoιiν ε-
sτιωτδ'ρια, παιδ,cxi1 aαρα (λo6να -

ταρτ) x,ιι υποτυτ'dJlδειζ αθλη,τιrdζ
eγxαταcτωae|.ζ y,αL γενι'xt6τερα πα-
crιυccdjζoντ'ι,' τσ" γαραxτι;ριοτιτ-h
μιαq ανωργ'η6 1ι"{ cυιμι6ωτη,; μ,ε τo
;_,ερι6*λλoν ^*α. απacπαcι,ιατιxt1l
δι'ωγoιρ'"oτ''ιii1" π'p αxτιν"i16. Eπιπρ6-
ο,θaτα, η πα'ρο,γt1 νaρωl α'π6 τLζ τντι-

γd6 dμι iμει]ωθεd xα 7ε),ευ1αiιq' χ?δ-
γL'1" ι\'Ξ εμφων{ α,ιτoτ'ε)',€qlατα 'οτι1

/lωρδα τηζ τε.ρ.a.ιΥ1ζ.

Τlρcτι[νεται η 1ιeλdη Ξτ1Ξ rνο'.6-

ττι'i'ιΞ i'ω'/ 'ιf,i=ω'l xι.'' γe'ιι'xiτeρα
:ηΞ '.;7"7c).c^1!αζ τηζ π'ερ'.ay'i'1q, ψε
τz'';L τηl τ'.'οcταaiα γJLL δLατ^itρη-

arι -L'J'l ετιφαν'ειαx'jtν δoo ιαι =ω'ι
'.r;c7εiιυν uδd,τιyωy π'6ρι'lν. l ι"'ια l'-
)η)'ι πρoτεtyeτ'αL η g^/!iΞa'Γrιττι 'ι7''-

eφ α.7μoγi1 1ιc'ωq o}.οι)'τγρωμΞiηg δι α-
'1ει^ριaτcxi1g,μ,ελdτη:' h'.,υ Θα''cυνg-

ιτι1ιo'3ντ α,'. τuε,ρ ι6il.}'aντLxc| τια''L oL-

.xυνιxod π'α'?ωΥo9:-Ξζ ψ€ σy"offi ττP
o/θdλογuι'i1 διοι7.:ipιoη τηi'π,aρLa-

χi1ζ xα.ι την ψεiLτρσπi1 τηQ oe πι*ρ-
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(To εραoιτεxvικ6 Θ6ατρο σε αvτιπαρ6'Θεorι με τo

επαYγελματικ6, Λ6γoι irιαρξnq και αv6rιπιξρlg του)

lΙ
Στo πβτo μ€ρoq αυτo6 τoυ κει-

μ€voυ, πoυ δημooιεΦΘηκε oτo πρo-
ηyoιiμενo τε01oq τηq (NΙAoY-
ΣTA1ΣΣ, επιαη,μ<iνθηκαv oι λ6γoι
(δoμ€c τηζ σημεριvf1g κoιvωνiαq,
μovτ€λo ζω{q πoυ πρo6<1λλεται
κ.λ.π.), oι oπoloι περι6ριoαv και
περιoρlζoυv ατo ελξιoτo τηv αυ-
Θ6ρμηEη κολλιtεxνικf δραoτηρι6-
τητα τoυ εραoιτ€1νη καλλιτ€1vη.
Eιδικ<i για τo ερασιτεχνικ6 Θεα-
τPo, crto ΘαΘμ6 πoυ αυτ6 λειτoυρ.
γεi α{μερα, ξιαττιoτcilΘηκαν oρι_
αμ€νεg λαvΘααμ€νεq (αρχ€gD, πoυ
€xoυv την αφετηρiα τoυg, 6ααι-
κιl, oτην πρoαπιiΘεια μiμηαηg τoυ
επαyγελματικoO Θε<iτρoυ ωζ πρoζ
τηv oργ<iνιrση' τo ρεπερτ6ριo, τoν
τβπo παρoυαiαoηg και τoν... <<6εν

τετιoμ6>. Eπι1ειρf1Θηκε επLoηg να
δoΘo6ν κ<iττoιεg απαντfoειg αε ε_

ραlτξματα 6πωq α) T[ πρoαφ€ρει
α{μερα τo ερασιτεχvικ6 Θ€ατρo
oτην πoλιτιατικ{ κiνηoη τoυ τ6-
που μαζ και 6) <iν αυτ6 δημιoυρ-
γεi τ€τoιεg πoλιτιoτικ€g διεργαοi.
εξ στoυξ αvΘρcilπoυg τωv διαφ6.
ρωv περιo1cbγ <ilατε vα τoυg ω'Θξ.
σει σε μια πρooπt1Θεια απαγγ[_
στρG}σηζ απ6 τιg <<πoλιτιoτικ€g δια
oτρεΘλcboειg>.

Πριv αvαφερΘο6με oτα συγlκεκρι
μ€να πρo6λf1ματα τηq ερασιτεχνι-
κξg Θεατρικf1g δoυλει<ig, και για
vα γ[νoυν περιoo6τερo oρατ€g oι
μεγ<iλεg δυvατ6τητεg Θεαιρικ{q
€κφραoηg και ιδιαιτερ6τητε9 τηg
ερειoιτε1vικfg δημιoυργ(αq, Θα η-
ταν 1ρηαιμo να λε1Θo0ν δυο λ6-

για για την €παyγελματικf θεα-
τρικη δ'ραoτηρι6τητα, o6τω9 ιil-
oτε μ€αα απ6 τηv αvτιπαμiΦεαη
τωv δrjo <ειδcirν> vα επι1ειρηEε[
vα Θρεθεi τo ζητooμενo.

Στηv περιo1ξ τηζ επΦ1/γελματι-
κf1g δραατηρι&tηταq υττ*ρ1ει και
αναπτ6oαεται η τ€1νη, τoυ Θειt-

xPΗΣTloY MΠIIιTANTZΗ

τρoυ. H τ€1νη αυ,η, για τα <iπo-

μα πoυ τηv υπηρπoιjv, εiναι η κ0.
ρια δoυλειιi τoυζ' τo επι1γγελμα
πoυ τoυζ εξαoφαλζει και τα α-
παιτotiμενα oικoνoμικιi μ€o,α για
τη διαΘiωαξ τoυg. Παρtiλληλα,
oαν δημιoυργoi, ε(ναι υπo,1ρεαrμ€-
νoι ακατ<iπαι)στα vα δoυλε0oυν, να
τελειοπoιoΦν την τξνη τoυζ, για
vα εivαι αε Θ€οη να παρ<iγoυν
κα}.λιτεxvικ6 €ργo πou Θα τoυg
εκφρ<iζει.

o τρ6πo9 λειτoυρylαg τoυ επΦy-
γελματικo6 Θε<1τρoυ, oι oτ6xoι
του' η ιδεoλoγiα τoυ, δεν ε[ναι
κtiτι δοoμ6νo μια για π<iιnτα. Σα
μια απ6 τιξ πιo oημαιlτικ€g λει-
τoυργiεq ταrv αvΘρcirπων, ακoλoυ-
Θε( το Θ€ατρo κι αυτ6 τηv πoρε[α
τηζ κoιvα}νικηq εξ€λιξηg, τηg αλ-
λαγic' τηg πρo6δoυ, τηζ oπισΘo-
δρ6μηαηq και εiναι ατενd δεμ€νo

με τα πρoΘλ{ματα, τιg αμφιoΘη.
τf1oειg και τoυq αγcilνεg κιiΘε επo-

xftc.
'Eναg απ6 τoυg παριiγovτεξ πoυ

τηρηση τoυ και τηv εξ€λιξf1 toυ'
Aυπi η αιrιiγκη, τιg περιoo6τερε9
Φρ€g, καΘoρiζει και τoιrq oτ6_

χoυζ και τηv καλλιτε1νικf ιδεo-
λoγ[α πoλλcilv Θιιi:oοrv. Yπo1ρεω.
μ€νoι να εξαοφοcλζoυν μ6νoι τoυg
oι καλλιτ€;4νεq τα απαρα(,τητα 9ι-
κoνoμικ<i μ€αα για τη δι.αΘialof
τoυζ, κατα(p€ιiγoυν oε λ0oειg και
τρ6πoυ9 λειτoυργlαg πoυ τιq 

'tε-
ριαo6τερε9 Qoρ€q δεv ικανοπoιoιiv
τιq καλλιτε;4vικ€q τoυg επιδιιξειq.

To α0oτη,μα τηg ιδιωτικfζ πρω-
τoΘoυλiαg κυριαρ1ε[ και α' αυτ6
τo xcilρo κcιι τελικ<i δεαμε6ει τηv
ελεoΘερη καλλιτε1νικ{ €κφραoη.

'Aq μπoΦμε tcbρα oτo 1cilρo τηg
ερααιτε1vικfq δραoτηρι6τητα9. Ti
αη'μα[vει η λ€ξη <εραoιτεxν'ικτ]>;
'Αν ανo(ξoυμε €να oπoιoδ{πoτε
λεξικ6 Θα διαΘιiαoυ'με: <EPασιτ€-

xvηg ε(vαι o φιλ&τε1vog, o παρ€ρ-
γωg αo1oλoΦμενoq εig τι (τ€1νην

{ επιoτ{μηv)> και κατ<1 πρo6κtα-
ση (ερασιτε1νικ6> ε[ναι τo πρo'i6ν
τηg δoυλειξ τoυ ερααιτ€1vη.

Απ6 τov oριoμ6 αυτ6 πρo,κ6-
πτoυv τα ακ6λoυΘα oτoι1εiα;
α) o εραoιτ€xνηg, ηΘoπoιξ, σUY-

γραφ6α9, μoυoικξ, oκηvoΘ€-
τηq, ζωyρΦog κ.λ.π. δεv €11ει

ωq 6ιoπoριoτικ6 επιiγγελμα
τηv τ€xνη.

6) δεν αιo&iγεται τηv ανdγκη τηg
καθημερινf1g δoυλει<ig για τηv
τελειοπo[ηα{ τoυ στov τoμ€α
αυτ6ν.

καΘορiζoυν τoν τρ6πo λειτoυργ[- γ) δεv εiναι η τ€xνη o τoμ€αg πoυ
αξ τoυ ε[vαι και η αvι5ryκη εξα- εργζεται και εκφβζεται σαν
oφ<iλιoηg τΦν oικoνoμικcbν μ€oων κoιvωνικ6 6v.
πoιi ε[ναι απαραiτητα για τη συν- δ) oποιαδηπoτε oτιγμl] o εραoιτ€-

't3 t



Xvηζ μπoρει να σtαματησει
την κσλλιτεχvικi τoυ δραατη-

ρι6τητα, 1αlρ(g αυτ6 vα €xει
καμμιιi επ!δραoη oτη ζω{ τoυ,

στηy κoινωνικιi τoυ συμπεριφο'

ρ<i, oτo καΘαυτ6 τoυ επιiγγελ'
μα.

'Aν αυτιi εivαι τα oτoι1εiα τtoυ

11αρακτηρiζoυν την ιδι6τητα τoυ

εραoιτ€xνη καλλιτ€xνη, αναPωτι-
€ται κανε[g, <iv εiναι δυνατ6ν vα

υπdρxει απ6ντηαη oτo εξfq ερ<il_

τilβα: Ti εiναι αυτ6 πoυ απριb-

1νει €να ιiτoμo,. Χωριζ να ε[ναι
καλλιτ€1νηq - επαγγελματiαg, να
αo1oληΘεi με τηγ τ€1νη και vα
πρcoπαθεi να παρ<iγει καλλιτε1vι-
κ6 €ργo;

Δεν θα επι1ειρf1ooυμε αlι<iντn_

ση, γιατι δεν εiμαoτε oε Θ€αη για
κ<iτι τ€τcιo. Αυτ6 6μro9 πoυ μπo-

ρoιiμε να επι1ειρfooυ'με εδ<b, εi_

ναι vα επιoη.μιiνoυμε συμπερασμα'
τικd, 6ατερα απ6 6oα πρoαναφ€ρ-

Θηκαv, τιg δυoκoλiεq αλλd και τιξ
δυνατ6τητε9 πoυ €1ει τo ιiτoμο -

εραoιτ€1νηg πoυ θα νoιιitοει την

παρ6ρμηoη και Θα Θελf1oει να δη'

μιουργf1oει καλλιτε1νικ6 €ργo.
oι δυoκoλiεg αυτ€g ξεκινoιiν,

Θαoικ<i, απ6 την €λλειψη εκεiνωv
τα:ν γνciroεων πoυ Θα 6oηΘξooυv

τον εραoιτ€1νη κoλλιt'ι{νη να φ€'

ρει σε π€ραg τo €ργo τoυ. Γvω'

ρ(ζει τo <iτoμo αυτ6 τi ζητ<i, €1ει
την τελικ{ εικ6να τoυ επιδιαr'κ6με-
νoυ, δεν κατ€1ει 6μα19 τo (εργα'
λεio>>,. δεν γνωρi,ζει τov τρ6πo πoυ

Θα φτ<iυει ωζ εκε[. Γι' αυτ6 ε[ναι
αναγκαoμθvo τo <1τoμo ωlτ6 να
αναζητιi και vα ανακλ{πτει αυν€'

Xεια πρoσωπικoξ τραrιoυg, δικιi
τoυ <εργαλεi'α>. Αυτf1 η αvαζfτη-
ση και 1ρovoΘ6ρα και επι3δυνη εi_

ναι. KρΦ6ει κιvδ6voυg και α''ιoγo-

ητειioειg, αλλ<i 6ταν,ξεπερ,αατoιiv
6λα αυτd και (p/ι&σει f1 πληoι<iαει
oτo πoθoι3μεvo, τ6τε η ικαvoπoiη-
oη ε[ναι αφdνταoτα μεγαλ6τερη
απ6 Φrτη τoυ επωyγελμαtiα τtoυ

Θα φπιioει εrιεi μ€oα απ6 o[γoυ-

ρoυq και δοκιμασμ€νoυq δρ6μoυg
και τo απoτCλεoμα τηg πρoαπιiΦει'
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αg πoλ6 πιo γνf1αιo, πραrτ6.τυπο

και αληΘιν6.
F.παλλαγμ€νog o εραoιτ€1νηg

καλλιτ€xνηg απ6 τo 6tiρog τηq πρo

απιiΘειαg για τηγ εξαoφ<iλιαη τωv
oικoνoμικcΙ:ν π6ρων πoυ ε(ναι α'
παραiτητoι για την αυντf1ρη,oη και
εζ€λιξf1 τoυ, αrτ6 τo ι1γ1og τηg

ειoπρακτικf1g i1 και καλλιτε1νικξg
ακ6μα απoτυ1[αg τoυ €ργoυ τoυ,

απ6 τη oυνε1ξ πiεαη yια την αδιιi_
κoπη τελειoπoiηoη τηq δoυλειιig
τoυ πoυ ε[vαι απαραiτητη oτoν ε-

παγγελματiα για να αντιμεταrπ['

ζει τoν αδυoιirπητο αντωy<υνιoμ6

oτo 1ιbρc ηg τ6xνηg τoυ, €1ει τη

δυνατ6τητα να τoλμ<i πρooωπικιi
πριετoφαν€ρωτα εκφραστικ<i ανoi-

γματα πoυ loοrg Θα ε(γαι ικανιi
να επηρεctooυν για πoλλd 1ρ6νια
κι αυτf1ν ακ.6μα την εκφραoτικf1

των επΦyγελματιcirv.
Eιδικ<i για τo Θ'€ατρο, 6πoυ η

ερ3σι.τεχνικf1 δη,μιoυρv[α δεν απαι
τεi τo τρομερ6 κ6oτo9 oε 1ρ{μα
των επαγγελματικιbν παραoτ<ioε-

ω'v, μtα πoυ μπoρε[ να oτηΘε[ μια
παρ<ioτααη oε ανOπoτtτα φτηνoιig

xdrρουg, χωριc ακριΘo69 φωiτι_

oμο69 f1 ακριΘ<i κoατo6μια, 1ωρig
την απα[τηoη καεαΘoλf1g μιoΘo6
στουq συντελεατ€g, με μ6να εφ6-

δια τo κoιv6 π<iθog για δημιoυρ'
yiα, τη φαvταoiα, τo καλ6 γo0'
σtc, τoν πρoΘληματιoμ'6 και τ€_

λοg τιg πρooclπικ€g αvηαυ1iεg 6'
λων των oυvτελεoτcirν, μπoρο6ν να

γiνουν Θαoματα και τo απot€λε-
σμα τηζ oυλλoγικf1g ερασιτεχνι-
κξg δoυλει<iζ να εντυπ(,)οι<i'oει, να
πρoΘληματiαει, να ενδυναμciroει

τη δημιoυργικf1 φαντααiα τι,rv Θε'

ατcbν oε πoλιi ξηλ6 6αθμ6.
Αυτιi 6μωq τα <οιρoo6ντα>, πcυ

πρ€πει oπωoδf1πoτε να διαΘ€τει c

ερααιτ€1vηg καλλιτ€1νηg και τα
oπoiα αvτικαΘιατoιjν τελικ<i τιg ε-

ξειδικευμ€νεg γν<ilαειg, τη μ€Θυδo
δοιlλει<ig, πoυ α'τoκτιo6νται αtιq
επαγγελματικ€q Θεατρ ικξ <rxoλ€c'

εivαι και τo ζητoιiμεtto. O εραoι'
τ€1νηg καλλιτ€1νηc πoυ διακπ€'
14εται απ6 τη' επιΘι}μιCι να δη'μι'

crυργfισει καλλιτε1νικ6 €ργo, ιiv
δεv τα κατ€1ει, πρ€πει oπωαδf1πo'
τε να τα ατιoκτf1oει. H απ6κτηof1

τcυg Θα γiνει κατoρΘωτf1 με ην
αυνε1f1 καλλιτε1νικf1 αγωγ{ πoυ

αυντελε[ται κατd την μελ€τη και
τον προ6λr;ματιαμ6 πdνω oτα €ρ-

yα τ€1vηg πoυ παρoυσιιiζει η o-

μιiδα τoυ με τηγ παρακoλoιiΘηoη
πρωτOπoριακcδν παραoτctoεων τoυ

επαγγελμ'ατικoo Θειiτρoυ, με την

oυνεργαα(α με τoυζ <iλλoυg oυν'

τελεoτ€g και τ€λog με ην κoινη

πρooπ<1θεια για τo 6oo δυγατ6ν

αρτι6τερo απoτ€λεαμα.
Προg την κατε0Θυνoη αυπf1, μπo'

ρo0ν να ΘoηΘf1ooυν oυαιαoτικ<i
και τα διιiφορα διαγcονιoτιιιi φε'
oτι6<iλ εραoιτε1νικo0 Θειiπρo'-.l,

πoυ διaργαvcbνονται σε πoλλ6q

ελληνικ€g π6λειg τα τελευταiα 1ρ6
νια. oι oργανωτικ€g επιτρoπ€g,

εφ' 6σoν δεν επιΘυμo0ν τα φεoτι'
6ιiλ αυτ<i να εiναι €να ευκαιρια-
κ6 επο1ιακ6 παvηγυριiκι, αλλd α-

πο6λ€πoυv αε κιiτι ouoιαατικ6τε-

ρo, Θα πρ€πει αττ6 κoινor3 με τιζ
κpιτικ€q επιτρoπ€g να πρoσπαΘft'

σoυν να διατυπ(bσoυν κ<iπoιεg αρ'

1€g, κ<iπoιεg απ6ψει9, ωζ πρoζ τη

μο,ρφη' τo περιε16μενo, τη λει'
τoυργ[α και τιq δυνατ6τητε9 τoυ

ερ'ασιτεχνικo6 Θε<iτρoυ, o6τα19 cb_

στε c'ι διωyωνιζ6μενoι 6μιλoι να
κινηΘο6ν πιiνω oε €vα αυγκεκρι_

μ€νo δβμo, μ6oα oτα 6ρια μιιig
καΘαρ<i πρooωπικf1q και γνf1oιαg
ερ'ααιτε1νικf1g Θεατρικf1q ιiκφρα'
αηg. Kαι αιrτ6 να εiγαι τo κυρ(ωq

ζητo6μενo.
Δυ"oτυ1ξ, 6μcoq, μ€1ρι τιirρα,

τα φ€στι66λ αυτιi λειτo6ργηoαv
και εξωκoλoυΘoιiν vα λειτoυργo6ν
πciνοr oε ειrτελcbg α6ριoτε9 και ('

oωg λανθαoμ€νεg 6<inoειg. Δι6τι ιo

μ6vo πoυ επιδιιbκoυν εiναι, oι δια-

γιονιζ6μενoι 6μλoι να αυ'μ,μετ€-

χoυν σ' αιrτ<i με €ργα πoυ πλη'

ρoι1ν κιiττoιεq πρoδιαγραφ€g, κd_

πoια Xαρακτηριoτικ<i, πoυ αν<i-

γοvται στoν επαγγελματικ6 1cirρo
τoυ Φε<iμαtoq. Aκ6μα και oι επι,
τροπ€q κρισηc και ΘΦ6ευαηξ πoυ



κατ& καy6vα απαρτιζoνται απ6
γηραιo0q και xαρακτηριζ6μ'ενoυζ
αrτ6 μια δημooιotlπαλληλικξ ox€-
ση με τo Θ€ατρo ηΘoπoιo6g ,(oι
περιoo6τερoι €xoυν γερ6oει μ6oα
oτο απoλιΘcoμ€νo περι6<5λλoν τoυ
EΘΝΙKoY), δεν yνωρ(ζoυv τi πρ€
πει να 6ρα6ε0oυv και τi 61ι 6ταν
πΦκειται για μια εραoιτε1νικ{
και 61ι επayγελματικf1 δouλειιi
μ€οα oτην oπo(α €1oυν αvατττ6ξει
μια συγκεκριμ€vη vootρoπ(α.

Θα μπoρoιioαv να γραφο0v πιi-
ρα πολλι1 ακ6μα π<iνω o' αυτ6 τo
Θ€μα τoυ ερασιτεχvικo6 Θει1τρoυ,
T6oα που Θα γ6μιζαv iαωg μερι-
κo69 τ6μoυ9. E,με[ 6μω9 Θ'α πρ€_
πει να κλε[ooυμε εδcb τo κεiμενo
αυτ6. Kαι Θα τo κλεiooυμε με μια
ουoιαoτικη επιαf μ,αναη για τηv α-
ναryκαι6τητα 6παρξη9 και αν<iτιτυ
ξηc τoυ ερασιτεxνικoιi Θε<iτρου
οτη 1ιilρα μαg.

To επαγγελματικ6 Θ€ατρo, 6ταν
λειτουργε[ πρηy'ματικd oαv Θ€α.
τρo (με Θ κεφ'ολα(o), oαv μια α-
π6 τιg πιo σημαντικ€g κoιvωνικ€g
λειτoυργ(εg τωv ανΘριilπων, μ, 6-
λα εκε[να τα χαρακτηριατικcl πoυ
την αναγ<iγoυν στηv κoρυφ{ 6λων
τωv τε1νcbν, δεν εiναι δυναt6v να
<{κατεΘει> oτιg μι1ζεg για να <<δι-

δ<iξει> με ακoπ6 να ανε6ι1oει τo
πcλιτιoτικ6 επiπεδo τoυ λαo$, 6-
ταv αυτ6 τa επ[πεδo ε(vαι πoλιj
xαμηλ6. Tο Θ€ατρo δεν μπoρεi
<<κατεΘαiνονταζ) να δημιουργξoει
εκ του μηδεvξ. Η τ€xνη παιζει
ρ6λo <διδακτικ6> μ6νo 6ταν τα
πρ&γματα δεν 6ρ[oκoνται στo μη_
δ€v (0) και υπciρ1oυν oι πρoυπo-
θΞαειq για π<iρα π6ρα καλλι€o-

Αυτξ τη 6αoικη καλλι€ργεια,
αυτξ τη φυyξ απ6 τo μηδ€ν, πι_
ατε0οuμε 6τι μπορε( να πρoσφ€ρει
oτo λα6 τo ερασιτεχνικ6 Θ€ατρo,
oι λ6γοι αυτf1g τηg π[oτηq ε[ναι:
α) Bρi,oκεται και λειτoυργεi πoλd
κοvτιi oτιg μι1ζεζ, oτα 1ωρι&, oτιq
μικρ€g π6λειg, στιζ ακραιεq (ruνoι-
κ[εg των μεγαλoυπ6λεΦν. 6) H αι-

oθητικξ τoυ ε[ναι πιo oικεια στo
λα6 και o πρo6ληματιoμ6q τoυ
πιO κα"ανοητ69. Για τoυg λ6γoυq
αυτo69, και εφ' 6ooν δεv ξεπ€oει
ατη 1υδαiα μιμηση τoυ διαΘρcr-
μ€vου επαγγελματικoιJ Θειiτρoυ
και με την πρoijπ6Θεαη πι1ντα 6τι
Θα ακoλoυθε[ μια πoρεiα πoυ Θιi-
χει για oτ6xo τηs την δραoτηριo-
πo[ηoη μεγ<iληq μιiζαs αvΘριilπων.
To εραoιτεxνικ6 Θ€ατρo μπoρει vα
γ[νει το μ6αoν πoυ Θα δημιoυργf1-
oει €να Θlεατρ6φιλo κoιν6 υπol|.lια-
αμ€νο και €τoιμο να δεxτε,i, να κα
τανοησει και vα αφoμιιiroει την υ-

ψηλη αισσητικf, τα υψηλd ιδαyι-'
κι1 τηg τ€xνηg, τιg υι}ηλ€g αλ{Θει-
εζ που €1ει διαφυλιiξει κ,αι €;4ει

φ€ρει μ€1ρι τιg μ€ρεg μαg τo Θ€-
ατρo.

Kαι ciν πριiylματι εivαι €.τoι, tiv
δηλαδf1 εiναι αυτ69 o oυoιαατικ6q
ρ6λο9 τoυ ερασιτεχνικo6 Θειiτρoυ,
τ6τε Θα πρ6πει πoλ0 γρ{γoPα να
τεΘc6ν τα πρo6λξματα, vα μελε.
τηΘoιiν oι oυγκεκριμ€νoι 1c5ρoι,
γα συγκεvτρcoΘo0ν τα απαιτoιr'με.
να ατοιxεiα και 6λoι μαζι, κoιvω.
vιoλ6γοι, καλλιτ€1νεg, δι<iφoρoι
πoλιτιoτικoi φoρε(g, εραoιτ€1vεg
καλλιτ€xvεg και 6oo τo δυναπ6ν
περιαo6τεροg κ6crμcg, να oυζητf1-
σουν' να πρo6ληματιαΘ.o$ν γιiρω
απ6 τo ρ6λo, τoυg oτ6xoυg και
τoν τρ6πo λειτουργ[αg τoυ ερασι-
τε1νικo0 Θε<iτρου ατη 1ιilρα μαg.

t

ΠεριΘ&λλov _ Δfiιμοζ rκαι Πoλiτεc
Συv€1εια απ6 τηv αελiδα {'30 1'.1' στΥιν ευPδτερη πaριoyt1 του δd,_y-c πa7ι6ι)'λο'iτ''ιi1; εr"πιi{δεu:-η; 1-ιUi iia! θα εxτ'oνιiνοr, 

"η, ανθlριil_zz'' 'z'iz''!υγ't;. i|.',rl 7ιiεση| πaυ 'δ{γ'eτ'υ'ι' η' πaριογt1H r"ερ;ογt, 3 - 5 ΙΙη^γυl|ι.α. qv,'- :ε ετογi'; σ'.xψιζ.
τελεj θd,,aετρo χΞιψaρLνo1.' τOυρι.σψof Κi'l:teτι; 

"n',?"(.''ι"η η \LαταΥ.?α-
x'α'' αθ)'ητιcμod' oι 'ανθρ'ωπoγενdi'c ψt1 zιι μ:λdτη 

",ou ρroιoi'r"'oιj πλο,6-
πιdσεlζ rε|δk6 εiyαι i].ι,χicdζ aτo βωΘψ6 ia! 1r''2 δi:oυg μ. ι,'δι,oi""ρη dμφαη
1τ'υ c" ι)ιτli'lpχo,Jcιeζ ετy'αταστd,σ'ΞLζ στην 1ι"α'τ1"Υ\cαφi1 τnt μελdτη δυνα_
e[νx". tβ.αζ {'ιOρφγiζ \,αL ενα'ρ\Jboν'L- τδτητα-< gμ.πaρ,.τ'\q'y'α''L τaυρ!σx.wηξ
o1l6ν'εE pe I,a Ψυ'σLyΔ π.ρc6il'}'aν. eιx,μετd,λλε,υ,cηζ τω.l. φαρ11ι'ex'eυτcxιiινΑντiθετα, αναξιoπoaη.τoζ π'α'ρqψξ'νeι βoτd.vων, πaυ ωφ'Θoνa6'\/ στηry .ττερLa-
a βco\ογιxft πλoιiτo6 τoυ ψιττo,δ ΧΔ, 'gε oυνδυααβ με τηy bψμ,rrp-
φυλλo6dλoυ δ&ooυg πoυ τ'ερc6&)'λεc γ|α ψoν,sεlilι,o φυorληq ,""oρ{*g *o,τrp τ'ε'ιpιaχi], eν6 π'αρ&)'ληλα τo r'ΞΙ?L6α,λ.λoντιxτjg ενημ6ρωoη5.
γιoνciδ'''ο"ι';τι6 τ"{'ντoo, πaλλ,d_< φ,oρd; EiJ]αηζ η eγxατ&,'cτ'ααη μoνci,δα;
υπολειτoυ,ργεi" eξα'ρτιlη',ιενo απδ τα τ':7'tτ1τi11.-- 1,6rroη1; ^γoo.η,u'εξωιφ&-
y'ιL''''ι'.Χ& pαLΥ6ιiι€Υr1". ).ισ\ τΥl3 απ'ρ66xaτη6 λ'ειτου,ργtα;

ΓΙ'ο'6π,e', νa ,μελετηθεi η δυvατ6- τo'J'.χιοi'.δ,ρo1ι,'τ"aι3 'x!ντ;lου'

ττ:τu εnμπλaυ"υo1ιoυ ir, 6λorrε ,l". Γi';εται φ'xνaρ6 απβ' τα' π'α'ρα.π'σ.-

€).ι.τx i1 θ'λ\α α'εtφ.il'λr. Mεμoyoμd- "ω_ 
6τι 11-ιo 1'η σJνe?Υι'σtα Δii,1ιoν xαι

l,s; ,:υoτα]δ,:6 ελωτη; 
"*o.γo,ν 

n*6- πoλιτιiν, ι}rναiιε|' yα ,επ,ιτευχθo6ν με_

i]-ιiη στην πε'','r.aγi1 ,nr,onrq6i.'rνrs nr- γαλεπιi,l6d'οr" y"σ'L |LΦxρ6rν'οoι oτ'bγoι

θzyL, απ,δ τα φυλλο6,6λα. o :1:-υπλoυ - τicυ θα ανα6αιΘψi.σoυν 1,o π6ρ$&λ).aν

τι:r'ι6g !Υι ': Iτε'rlLoΧ'ηι με ιi,λατα ιδd- y'ι"ι θl' oμoρφnjνoυν τη 6ωii '1|'α'ζ'y"α'

ιiζ y'α.τ&, ψflxog τη'q διαJδρφ{; πpo; πι'ραλ)'τp'α θα διilcoυy ττl1 δ|Jνατ6-

τa αΒ)"η'iγy.5 ι,'iyτ'ρo, θα πρccδι.ill::. τητα. τ.c' περ*ιτiρω του'ρ'.cτcβ ι'
5aην π'Ξρ|.oχ"it ψrψ\ ql'ιgητιxi] α"- ναπτ'lξη xαι eξωφ&l'ιτη ειcoδημα-

ξ[α, ι]δiω6 ιατd, .orE x.,ιr.ρ,yr6: τ^oq xαι' πι'ρo6d:f13 τ'α' τηγ πι1λη' μαg.

]]1η'lΞ;. σπo''αδ|iροτ'e τγ|Ιltη'a'.lμπoλiτη εrlτε
sτc Δηιμz,ργ'εio, e[τε μdoω τoυ τιi_

_ Πρ,dr.,.ι να διαν,o'.γοδν π'eρι6α)'- που {1ω ττιy τνΦη δ,τι θe βoηθori-),c'iτιια δοο yuα"ι' αθληπυr*t, ιρoνoπ'd.- o, n,ρo. την v.ατε6θυνtση αυτη.
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Mερ1Κ6g or<θΨε1g παvc,)
στov ερο)τ1κo ΙζlvnμcιτoYραφo

ΠoλλΞg φoρ€g παρακoλoυΘ<bν-

ταζ μια ερcrτικf1 ταινiα μαq δη-

μιoυργo6vται ειiλoγα μερικ* ερ<o'

τf μωα:
Πρ6πει να δεlxνoνται 6λcr 6ooν

αφoρ,i μια ερωτικf1 o1€oη f1 πμi-
ξη oτov κινη,ματoγβφo f τμημα
τηq; Πcbq μπoρεi ν1α αyΦπαραστα_
Θε[ η oεξoυαλικf1 o16η η πρdξη
στoν κινημΦroγρ<iφo; Πoιoi ε[ιrαι
oι ν6μoι τηg αφf1γηoηq στoν ερω-
τικ6 κινηματoγρ<iφo;

Πoι<i ε[ναι τα 6ρια ανιiιμεοα o'
αυτ<i πoυ πρ€πει f1 δεν πρ€πει vα
δεi1νoνται;

Πoι6 εivαι εροrπικ6 φιλμ και
πoι6 πoρν6;

Πoι€q διαφoρ€g ξ o,μoι6τητ€9

τoυζ;

Kατ' αρfiν πριν πρoχωρξooυrμε
πρ€πει vα πoι1με 6τι τo χαρ.ακτη'
ριdτικ6 τoυ ερωτιoμo6 (και 61ι
ειδικrl oτηv τ€1νη) εiναι 6τι ε[vαι
ανεξ<iντλητog, δεν μτιopεrl να ε'κ'

τεΘε[ μe oαφt!νεα και vα εξηγη'
Θεi πρoq κιiΘε oτoιxεio τoυ. Γι'
αυt6 και δεν φιλoδoξoιiμε vα ε'
ξαντλflooυμε αυτιi τα ερωπτ]μ,αtα,

αλλ<i να αvoiξουιμε €vα δι<iλoγo
Θ€τovταg μερικξ ακ€ψειg;

Θα αvαζητηαoυμε κ<iττoιεζ πρo-

oεγγioειq oτo Θ6μar μ€oα αττ6 τιq

ιδ€εg τηg κλαοoικf1q εροrτικf1g λo_

γoτε1νitαg και τωv αvτ[,ατoιxων
Θεωρητικtiπ γραπτ6v και γιατi
€1ει πρo1ωρf1oει σε Θιiθog πρo

πολλoιj, αλλd και γιατi o κινημα-
τογβφoq πρooεγγiζει πoλδ τιε'

ριoοοτερo τη λoγoτε1ν[α απ6 τιg
<iλλεq τξvεq καΘ6τι μ€oα oτην α'
Qξγηαi1 τcυq υπ<iρ1ει η κiηoη
των δρ<bντcrν ιrπoκειμ€νων.

o fooρζ Mπαταiγ oτα κΔdκρυα
τoυ €ριoτω> γρ<iφει:

<<H 1αρακτηριoτικf1 ιδι6τητα τoυ

ερ<oτιoμοιi ε[vαι πιοg κρo6ετrcrι α_

κ6μα και τη oτιγμf1 πoυ απoκαλιj-

'rτ€ταιΣ.]

o Γ<iλoq υλιoτf1q φιλ6ooφο9 Λα
Μετρ[ για να εξηγf1oει την λει-
τoυργ[α τηc απ6κρ,υψηq, γμicQει:
<Λ6με καλι}τερα τα πρ<iγ,ματα ε-

ξαφαviζoντ<ig τα, διεγεiρoυμε τιζ
επιΘυμiεg κεντρ[ζovταξ τηv περι'
fργεια τcυ τrvε6ματog γ6ρ<ο απ6
€vα αvτικεlμειno μερικι1 καλυμμ€-
νo' πoυ δεν μαντε6oυ'με ακ6μα τ]

που θ€λoυ,με να 6xoυμε την τιμf1

να μαντε6ooυ]με>.2

o Tζιακ6μo Καζαν66α, ooφ69

oτα περi τoυ €ρο:τα, μ€oα απ6

τιg qμπειρ(εq τoυ' oμoλoγεi: <'A'

Toυ Γι6wn BυΘoιiλκα

ρα δεν αγατι<tμε παρtl τo τ€1να-

σμα και'το απατηλ6! 'Ιαωg ακ6-

μα για να διεγεiρoυ'μrε τιq αιoΘf1'

σειq μαq €1oυμε αv<iγ'κη να μαγ-
τε6oυμε τα Θ6λγητρα δια μ€ooυ
τoυ π6πλoυ τηg αιδo$g>3

'Ι{ερικ€g αναφoρ€g επloηg oε ε-

ρorτικ€q ακηv€g ταινιcbν, 6πωq η
,ιαιγiα <H ψεiρω> για τηv oπoiα
o 'Λδcονιg K6ρoυ γρ<iφει: (<}Ι η'
Θoπoιξ τoυ Kαζιν6 vτε Παρi" Aν'
ζελ Eρ,b, ιruξνει μια ιpεiρα πoυ

€1ει 1coΘεi αην τιoυ,καμioα ηq.
oι διαφoρεg κιvf1oειq τoυ αcΦα'
τξ τηζ αφf1νoυν vα φανoιjν, δια-
δoxικ<i, κ<i"lιoια σξrβεilα toυ ocbrμα'

τξ ηζ, η πoυκαμioα 6'μω9 oτα'
ματ<i uα κωεΘαΙvει κι <1λλo 6tαv
τo γδιiοιμo πρo1alμi αε επικivδυ'
να oημε[α.

oι Θεατ€q, με κoμμ€νη την αιπi_
oα περιμ€νoυγ vα δoι.lv μια oυν6-

1εια πoυ δεν €ρxεται πoτ€. Nα
λoιπ6ν μια αδιαφιλoν[,κητη πλευ'

ρd τoυ κινηματoγρdαφυ τoυ ερω-
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τισμcιιi: η αναμoνft αυτcιi πoυ δεv
€ρ1εται, o μη κoρεσμ6q τηq ερG)τι.
κi1q περι€ργειαq' o ερεΘιαμ6g του
π6Θcυ>.9

Aκdμα oτην υπ€ρο1η Tζiλvτα η
Ρi.τα Χαiηγoυωρθ xoρειiονταq με
€να φοΘερ6 αιoΘηoιαoμ6, 6γ<iζει
μ6νc €να γcivτι και oτoν Θεατf α-
νιi6ει o π6Θoq του 1ωρig ιrα απo.
καλιiψει τiπcτα.

Ktiν-cνταζ 6λε9 αυτ€g τιζ αvα.
φoρfζ (λcγοτεxνικξ, κινηματο-
γοαφικ{) να αυvομιλf1ooυν ioωg
φτ&ναμε oτo επιΘυμητ6 απoτ€λε_
σμα.

Απ6 τα παρακιiτω Θγαiνει, i.-
τι τo να κριiΘουμε €vα μ€ρog τηg
ερωτικξg πρdξηζ και τωv (αv-
τικειμ€νων> τηg, απoφεδγoνταζ να
δ:i1νουμε, να καταδηλιiνoυμε και
να εκ0€τoυμε oλoκληρωτικd μερι-
κfq πλευρ€g τoυζ' τo να Θ€τoυμε
6ρια ατηv περιγραQη καL την ει"

κc-νοπolηoη τoυζ, φαiν,εται 6τι λει-
τoυργoι]ν oαν δa,μικ€g αρ1€q oτo
ιρ:-:τικ4 Φι}.μ ξ οκηνξ.

'Eν'α επioηg δoμικ6 oτοι1εio ε[_
vαι o τρ6τog εικoνoπolηoηq δηλ.
ιiv τo 6λ€μ,μα του ακηvοθ€τη μΞ-
oα απ6 τηv κ<iμερα πoυ γυριζει,
ε[ναι ερωτικ6, Στοv κινηματoγρci-
φο τo 6λ€μμα τoυ oκηνoΘ€τη γi-
vεται 6λ€μμα τoυ Θεατξ και o ε-

ρωlτιαμ6g μεταφ6ρεται oτo Θεατf1
πoυ ε[vαι και τo ζητo0μενo.

Ακ6,μη η αναφoρc! f1 περιατρο-
φξ, γUρω απ6 ερωτικιi μoτiesα, αν-
'ιικεiμενα φετi1, ειo6δoυg oε ιδι_
ιiτικoιig 1ι;lρoυq παρ<iγουν ερωτι-
.τμ5 και διεγεΙρoυν τη φανταoiα
τcι; Οεατξ.

Erlcηg η αioΘηοr1 τoυ απαγo_
ρeυμ€νcυ, τoυ παρι1νoμoυ, αυτoιi
που δεv πρ€πει να γ[νεται, παρ<i_
yει ηδοv{.

a Zωρξ Ι{παταiγ γρ<iφει oxετι-

nLn 
ouoro τoυ ερωτισμoιj δ(νεται

oτην αδιdoπαατη α6νδεoη τηζ σε-
ξoυαλικηg ηδoνξg με τo απαγo-
ρευμ€νo. Για .τoν 6νΘρωπo, πoτ€
το απαγορευμ€νg δεν παρoυoιξε-
ται 1ωρ[g την εμφdνιση τηg ηδo-
vξg και πoτ€ η ηδoνf1 1οlρig ηv
αioθηoη του απαγoρευμ€νoυ>>.5

Η λειτoυργικ6τητα 6λων αυτιilv
των oτoι1εlc)ν στo ερωτικ6 oινε_
βιi, δiνεται μ€oα απ6 τo vτεκoυ-
πtiζ δηλ' μ€oα απ6 τov τρ6πo τε-
μαxιoμο0 των πλciνωv, To καδρι1-
ρισμα, τηv απ6oταoη τηg κιiμε-
ραg απ6 τo φιλμιαριζ6μεvo. αντι-
κε[,μενo, την εoτiαoη, την γωviα
λξΨηc,και την δι<1ρκεια λflΨηc μ,-
<ig oκηvηg πρooδιoρiζoνταq €τoι
τη δυνατ6τητα τηζ oιiλληrι.lηg των
ερωτικcilv αvτικειμ6νων f1 εγγρα
φη το)ν ερωτικcbv ζωvιirv.

Δεν Θα επεκταΘoιjμε πiριoo6τε-
ρo στο τε1νικ6 μ€ρoq.. Ωατ6,oo η
μικρf1 αυτf1 αvαφoρd ηταν απα-
ρα[τητη γιατ[ o τρ6πoξ 1ειριoμo6
τωv προαvαφερoμ€νcον €1ει να κ<i-
1/ει με τηv ισορρoπiα που ακολoυ-
Θεi o oκηνoΘ'€τηg αv<iμεσα στo ε_

ρωτικ6 σιvεμd και το πoρv6.
Πc,l-ιl εΙναι λoιπ6v τα 6ρια αv<i_

ιιεσα στογ ερωτικ6 κινηματoγρd-
φου τoυ δημιouργoιi και τoυ πoρ.
'',6; Πoι€ζ oι διαQoρ€g και πoι€g
οι oμοι6τητ€q τουξ;

o ερωτικ69 κινη]ματoγρdφoζ
::ο6κειται για €vα κινημ,ατογρ<i-
*c που ωΘ,ε( oτo €πακρo τη φαv-
ταατικf1 διι1oτααη που διεγεiρ,ει ττ
φαvταo[ω'ο.η, πoυ λειτουργεi κυρi-
ωζ στo πεδio τηg επιOυμiαg πα[_
ζoνταg μΞ τη σχ€ση oρατori _ μη
ορατοιi ατo αιilμα τoυ φιλμ,

Ι4πορεi ι,α παρ6γει yνιi:oη γιi-
ρω απ6 τη Q6αη τηg απ6λαυoη9
τoυ l<οιτGζειv κ:ιι να καθιoτd τηv
απ6λαυαη αi,τικεitrιεvo μελ€τηq xc1
ρη στηv αιo.θi-iτικξ ερναoiα του
iργου.

O ερωτι:<_6c κινηματογρGφοξ του
δημιoυργοιi δεv μπoρε[ παρ6 να
πα[ρνει €μμεoα υπ6ψη τoυ τηv ιi-
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παρξη του σLνεμ(i πoρνo.
Mερικ€q φορ€g περιξει αι/αφo'

ρ€q oτc πoρν6, Θειυριilνταq τo σαY

ι:.<iτι τc, διαφορετικ6 μα πoυ δεν

μπcρcιiμε να υπoκριΘ,o6με 6τι α'
yνοoC,με. Αυτ€g oι αvαφoρ€g μπo_

ρε( να ε[vαι απρoαδι6ριoτεg, υπo_

λανΘti.vουoεq f1 σαφειξ. Τo6τη η
διαδικαoiα αναφoρcicg oτo πoρν6

oημα[νει ,τ(rζ η ακηvoΘεαiα τo

παiρνει υπ6ψη τηq, o δη'μιoυργ5q

γνι+ρiζει τoυg α1ετικoι1ζ με την α-

πεικ6vιoη και τηv αν'απαρtiαταoη
τηg αεξoυαλικf1g πρciξηg κιλδικ€q

τoυ. Τoυg κ<b,δικεg αυτo69 δεv τcυg

ξoρκ(ζει κ<iπoτε παiζει μαζι τoυξ

και μπoρεl να τoυζ περν<iει oτo

€ργο τoυ ταυτ61ρoνα αvατρ€πoν'
τιig τc'υg.

Mια τ6τoια ταιν[α θα €διγε ατo

Θεατf1 vα καταλe6ει πωq η (δια

αναγνωρ[ζει τo πoρ6 oαv <ε[δoq>

τoυ κινηματoγμiφου τoυ ερGJτι'

oμο6, μιιiq και η oκηνoθεoiα τηg

Θα εργαζ6ταν πιiγto σε στoιχεια
αvtiλoγα με εκεινα τηζ σκηvoΘε-

αiαg τoυ πορν6. To πιo πετυ1ημ€-

νo παρd.δειγμα αυπc0 τoυ εγχει-

ρi,ματοq εivαι η αυtoκρατoρiα
τωv αιoξoεων)) τoυ Γl. 'Oouμα.

t36

o i5ιc,g γρ<iφει ; <Δεν Θειοριil

τ;;r, αιo1ρ6τητα κ&τι κακ6 και δεν

πιστε6ω πωξ τc, να διεγειρειξ σε-

€-ουαλικci τo Θεατf1 ε(ναι αμ<iρη'

μ'α>. Kαι <..δεν Θα υπο'oτξριζα δι'
iλc'υ την <iπο.|.lη κατιi την oπoiα

dταv πρ6κειται για τ€.1νη η αιo-

iρiτητα δεν θ1ει κα'μ,μιd θ€oη>.

Eξ <iλλoυ, 8α προαΘ€ταμε εμε(g,

τα λογc,τεxνικ& €ργα τ<υν Σαντ,

Mπατd'iγ, Ιv1αζ6x. Zεν€, X€νρυ iνliλ'
}..ερ ξ Λπc,λιλιvαiρ, απoδεικWoυγ
πω; 1iωρiq αια1ρ5τητα δ6ακoλα

ι,: iρx:ι μεγ<iλo ερωτικ6 €ργo, γι'
αιi μoνιi1α μ€αα απ6 αυτ€ζ τιξ
c'ρl.ακ€g περιπτι}αειg o εραrτιoμ6q
και η μελ€τη τη ξσεξoυαλικ6τη-
ταg ανolγoυv τo δρ6μo τουg.

o εριοπιαμ69 6μω19 δεν απoδiδε-
ται αvαγκαατικιi α'π6 κoμ,μι1τια

γuμνξg α<iρκαg f1 απ6 εικ6νεq oυ-

ι_|υσιd)ν. Περνιi επiαηg μ€oα απ6
r'ην αvταλλαγη των Θλεμμdαrοcν'

τ(rν χειρc1νctμι(i}v, τωγ φ€τιXoπoι-
ημ€vων σντικειμ€νων, μεμilν τoυ

σι'.|'J-τcζ' 'i1 ροιi1αrv fι υπoδημι1των

τ(υν ερι.lτικιbν αγαστεvαγμbν η

αCιbα:ν αγγιγμιiτων.
M€oα ccπ' αυτ6 τo δρ6μo περνι1

o Θαυμ<iοιog κινηματoγρ<iφoq τoυ

Mπoυγιoυ€λ ιδiιog οτα ιpλμ:
<Ωρα[α τηc ημ€ραq>, <<Hμερoλ6_

yιc μιciq καμαρι€ραg>, <Bιριδι<i-

να>, <<Η εγκληματtκη ζωf1 τoυ Aλ-

μιτoπ<iλντo ντε Λα Kρουζ> κ.(i.
'o]σoν αφoριi τcbρα:

Τo πoρν,6 κατ' αρ1ξν ccπευθOνε-

ται στoν ηδovo6λετττικ6 π6Θo τoυ

Θεατξ και €1ει oαν ακoπ6 την σε'

ξουαλικξ του δι€γερoη. To 6λo

σΦραγιζεται απ6 τηv ανταλλαγf1
τoυ αεξ με to 1ρξμα.

Στo πc,ρv6 Θριαμ6ειiει η εικ6vα
τηg <iμεoηg και χειρoπιαotf1q πρα-

γματικ6τηταg.
Χρηαιμoπoιo6νται ιiλλεc φoρ€ζ

μακρια oε διciρκεια πλ<iνα πoυ πε

ρι€1oυν oλ6κληρo τo σ(iμα των
πρoοιbπων πoυ κc1νoυv €ριoπα, ει-

δικιi για να δειXτει 6λo τo γυ,μν6
αιiμα και oι δριiloτεg τoυ (κινη_
αειg, τρι669, χ<iδια) και να μην
κρυφτεi τ[πoτα qrτ6 τo Θεατf1.

Kαι ,αε <tλλεg περιπτιiloειg' υπ{iρ

xoυν o1εδ6v €νΘετα γκρo πλ<iνα

που επιχειρooν vα δεiξoυν τα π<iν-

τα γ6ρco ατι6 τα γεννητικ& 6ργα-
vα και τoυξ διειoδ0ει εντξ.

Aυτη η μικρooκ6τηoη τot, σd)"

μΦroζ εχει oαν απoτ€λεσμα να ε-

ξαλε(φι ατι6 τo tεατξ κ<iΘε φαν-
τααi<οαη, μπλoκ<iρovτ<iq τoυ κ<iΘε

αυνειρμ6 και τoν oδηγ'εi σε μια
Θαρετη και πημcrμ€νη παρατf1ρη'
ση.

Τo oι1μα απoκ6τττεπαι απ6 τo υ_

πoκειμεvo πoυ τo φ€ρει, απ6 την
αντιφατικf1 τoυ oλ6'τητα στην o'
πο1α oυv(oταεαι η σεξoυολικ6τη-
τα και μεταπ[πτει σε σεξoυαλικ6
6ργαvo, σαν εμπ6ρευlμα πρoζ πd}-

ληoη.
Σtηv πραγ'μΦrικ6frητα δεγ λ€ει

την αληΘεια για τη oεξoυ,αλικG
τητα και oιiτε μττoρε1 vα εκΦρ*'
σει την oυοiα τηg oεξoυ,αλικf1g
πρ&ξηζ, Γιατi η εμrrτικf1 αττ6λαυ'
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ση ειγ,αι αδ0νατo να δει1τεi <iμε'

σα, γι' αυτ6 και oτο πoρν6 την

πρooπoιο6vται.

Στo επiπεδo επioηg τηg ιδεoλo-

γiαq, αvαπαρ<iγει τιg κυρlαρxεg
αvτιλf1ψειg για τη oεξouαλικ6τη-
τα. Tc oεξ επιζε[ oαν μη1ανικf1
δραoτηριeτητα' εκΘει<iζoνται oι
ocυματικ€g επιτε6ξει9 κατ<i τηv ε-

ραrτικη πρ&ξη: η Θ€αη τηg γυναi-
καg παραμfνει θ€oη αντικειμ€νoυ'
Θαoιλε0ει μια ανεκτικf1 ηΘικf η
οποiα 6μ<o9 - σε €να επiπεδo 6πoυ
6λα επιτρ6πovtαι - καταξι6νει την
dρxaυoα oεξoυαλικf1 ηΘικf1 (γεν-
vητικ6τητα τηζ σεξoυαλικfg επα-

φf g), απcilΘηση τηξ oμoφυλoφιλi-
αq, τcrυ <κυρiαρ1ου> φ6λoυ, ενcb

αvτiΘετα 6ρiΘοuv oι λεoΘιακ€g
oκην69, μιctg και o <iντραg - μα-
1αραγιcig επιτρ€πεται να απoλαμ-
Θcirvει τα 6ργια τoυ <κυριαρ1o0με-
νoυ> φυλου'

Πληρηs παντoκρατoρiα τoυ φαλ
λoκεντριoμo0.

Σε μια πρoαπ<iΘεια για συστη-

ματoπo(ηoη τ<ον διαφοριbν ανtiμε-
σα στoν ερι,rτικ6 κινηματoγρ<iφo
τoυ δημιoυργoιi και τoυ τιoρv6, θα
λ€γαμε 6τι;

_ ε(rrαι δυyατ6ν να συvαγ-
τηoουμε oτo πoρν6 την κα-
τασκευαστικft αρxt τηg απ6-
κρυψηq - απoκιiλυι{.lηg, αλλ<i
oε €vα δε6τερo f τρiτo επi-
πεδo και πρo παvτ6q εiναι
πoλι] λιγ,6τερo ηΘελημ€νη
και υπογραμμιαμ€vη απ' 6,_

τι στο ερ<.rτικ6 oινεμ<i toυ
δημιoυργoιi και π<iντα ιlπdρ-

Χει σαν εξα[ρεoη, αxεδ6ν
oαν ατ6xημα.

_ To απαγoρευ,μ€νo τo o-

πoio τρoφoδoτεl τoν ερωτι-
oμ6 και δiνει ιiΘηoη στιξ υ-

περ6ciαειg δεν ε[ναι oργα-
νωμ€νo και στoΧασμ€νo oτo
πορν6. Kατιi oυν€πεια oι πα
ραΘι<ioειg τα}v !(αvfuων στo
πορν6 ε[ναι αφελεig και μα-
κdριεq oτην €λλειιpη φαντα-
olαg τοug, αδιιiφoρεq και εκ

νευριcΓtικd επαναλαμΘαν6-

μεvεξ.
_ Mια καΘoριστικη ακ6μα

διαφορ<i τoυζ ειναι 6qι τo
oινεμ<i τoυ δημιoυργo0 απo-
κρυoταλλιbvει μια εργαoiα
γι}ρω απ6 τα σηlμεια μ6σα
απ6 τα o'ιoια αvαδ0εται ο

ερο:,τιoμ6q δηλ. τη συστημα-
τoπo(ηoη των επi, μ€ρoυq ει-
κ6νcoν τoυ ocbματog, των ι-
1vcbν f1 των Θωπειιirv τoυ,

πρ€πει f δεν πρ€πει να δειχvεται
στclν ερωτικ6 κιvηματογριiφo, Θα
λi-γαμε 6τι δεv €1ει oη,μαoiα τo
τi η τo π6oo δε[1νεται αλλd με
πoι6ν τβπo δεi1vεται.

Bι6λιoγρ,αφ(α
l. <Τα δκiκρυα τoυ €ρωτα>. Elκδ6-

αειq, Nεφ€λη, ΑΘf1να.
2. Eμπερι€1ε{ται στo 6ιΘλ(o <ιΙ(ιvη-

ματoγρ<!φoq και σεξoυαλικ6τη-
τα - ερωπισμξ> τoυ Θ. Σb0μα.

τωlv ηχωv' λ6γων f1 μoνoλ6-
γtoιΙ τoυ' των κρ,ω.lγ<ilν τoυ
f1 ακ6μα απλcbν πρ<iξεων 6_

πωq τo γρdψιμo μι<ig επιοτo-
λf1g, ενcb τo πoρν6 αP'κεiται
ατηv απλf απεικ6νιoη τoι.l

αιbματog f1 τcov γενvητικιirν
oργ<iνοrν.

Κλε(νοvταg, <iγ Θα Θ€λqμε να α-
παιrτf1ooυμε εv αυντoμ[α oτo τi

E,κδ. Aιγ6κερo9.
3 Elμπερι€1εται ατo lδιo.
4. Περιoδικ6 Σινqμ<i: 'ΑΦ'ρo ε-

ρωτιoβg oτo αιvεμιi. Tεξog
6. Σελ. 37.

5. Zωρξ Mπατιiiγ <L' ETOMΙ&
ME> oελ. |ll9, παρμ€vο ατι6 τo
<<Κινη:ματoyμiφog και σεξoυα_
λικ6τητα - εραlτια,μξ> τoυ Θ.
Σo$μα. Σελ. 35.
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Πolnτ€q απδ €n\r E{μαliα

Aκο,τoΞκ,niεo σ|πΙ'τι

Ακατoiκητo απiτι

η 6ψη αoυ
'Eναg αγ€ραζ που π€ραoε
o.τoυg καλαμιιi:vεq τηg μνflμηg
€να κ6μα πoυ oρφ<ivφε
oε ατιγμ6,q φΘιvoπcbρoυ

μια φτερoΦγα πoυ jγειρε- 
,

στηv γκρεμιoμ€vi1 φG}νJl :σa2γ

Alκατoiκη,ιo απi1,, .. ..'...1. ..,:..ξΨ;Φ

Tio τζ6κι τoυ θριυrrα ''',':;-,g$l." 
]

ΠΦτει 6ρofi παiρνει τo 1αμξ.iJ oo,,

ατη oκ6vη τoυ δρ4μoυ λαoπcομ€ιo'ν6μιoμ'α
τα μαλλιι1 ooυ, oτdζoυνε Θλfufiη*;i"***...-

ατo π€ραo,μα τηg o,μi1ληg φωνf1g ooυ

πiαco απ6 τo μεoημ€ρ'ι
Θoυλιιtζoυν τα τoπiα oτα μιi'τιααoυ
τα μιiτια oτo δ*5cκρυ

μπζει γερ<1 τo ocbμα
ωρα[oι ναυαγoi
τεντcirvoυν με ατι6γνωoη τα x€ρια oτη μνf1,μη

σεην πρoκυμαiα ατεγνcirνoυν ωζ vα π€οει η ν61τα

και κoρτbvoυν ατo τζ<1κι τoυ αυριαvο$ ooυ €ρωτα.

}Ι παρα,Ι1πrol1 τω\, αγιαλμ6πιrlv

To πρω[ πoυ επιcl'τρ€φoυν

oι ι}ιiλακεg

με τoν κατrv6 τoυ 6τιvoυ oτα Θλ€φαρα

6λα εiναι ατη Θ€oη τουg π<iλι.

oι 1τεoιv6g oυνf1Θειεq

oι oπαoμ€νεq επιγραφ€g
τ' ακρωτηριασμιfoα πρ6oωπα

Λoιπ6ιl;
Yπ6 παραiτηση και τ' αγιlλ'ματα;

r38

Απ6πλoυq
Γλ<iρoυ φτερ6
y'τυπημ€νo απ6 oκι<i 6ρoxtc
ξαναμ€νo 1εiλι
€πεoεg oτ' ανoι1τ6 μoυ πcυκ<iμιoo

oπινΘf1ραg απ' αoτ€ρι
tα πλευρ<i μoυ π6ρωoεq
σαν τ.υ ποοθ&τaυ

κι <1νoιξε o Θ6ρακαq ατα δ6ο

γιvωμ€νo φρoιito
Λoυλoriδια τoυ πρ<οιvoιi

υψbνoνταq τo γερμ€νo κεφ<iλι

εξ€ρ1ovται oτoυg μπιiryκoυg
oι κωπηλ<iτεq αι1μdλωτoι
6γ<iζoυν φτoτι€g τα 1ι6ρ'ια τoυg

και φωτΦ/c)γη'μ€νog
αφf1νω γεια στo λιμ*νι.

ΘAΝAΣΗ MΑPKot}oYΛoY
.ΑvoryμEYη Φλδβo.

Bδρolo, l99l

EYκατ6λειΦιι
Kοrιρακυλcilvταq στα ατ€λειωτα μovoπ<iπια τηg

(γν,iloηg'

φτciruovταg ατο oημεio και περν<bvταq τo,

δi1cοq αημιtδι αναγνcirρισηζ η oτ&oη κι η επιλoγf .

Σωρεμ€νεq εικ6νε9 απ6 μηνιiματα τηg επo1f1g

καΘημεριv€g κατακτf1oειg τηg διαν6η9η9,
α1υρ€νια oιiμ6oλα πoυ στραφταλiζoυν ξεγελιirνταg

(τoν ηλιo,
κι η μηδενικf1 αvτιπαρ&θ'εαη τηg κρioηg
πcυ η ισoπεδclμ€vη απ6 μ6ριoυ9 ειo6oλεig
αvo16ρωτη κι αδΦvαμη πloal απ6 τιg γκρε'μιoμ€νεg

(επιiΟ.ξειg τcrν λεηλατημ€νωv ιδεcbν,

αφf1νει να περ<iοoυν otα λιΘ<iδια τoυ f1λιoυ,

τα παιδι& toιl Δευ,κd'iιογα.

NANΑ ΞAΝΘlΔoY - Σ|ATPΗ

Νδoυoo' 1992



Αδελφo ( τιυν Φαβισ1αiωv

Ξεκ[νηoε τo μioog με 1αμ6γελo
Σαv κ6ψη απ6 δρεπ<iαι.

iνlε μ<iτια ιiδεια
lvIε 1ειρονoμ(εq ζωηρ€g
Σα vα τrvlγατε πoυλii
Πιαoμ€νo oε ξ66.εργα!
Mιλo0oα.τε πειoτικti
M' ετιι1ειρf1,F,Φα, β' απoδεlξειg
λ1ε of1ματα ζωγραφiζovταg
Την Aνiερη Πλ<iνη...
Δ[νατε φακoιig και κλεφ,τoφιivαρα
Στoιη διιiryτεq μου πoυ σηlμdδευαν
'Evα αιo1ρ6 παρdαημo π[οοr
Απ' το σXflμα τηg καρδιιig.'.

'o,μΦq δε 6υ9iατηκα στηv
AναΘυμiαoη ταrν ρυγxιilv ααg.
o κi6δηλog τηξ' αγoρ&q λ6yog
Δε μ' ιiγγιξε γιατi πoτ€
Aε Θ€ληαα να ε[μαι ioη
Eνιbπιoν τoυ 6xλoυ !

To 6,ααiλειο τoυ λ6γtoυ

Π6,oo ΘτiΘ'ελα να εiμαι <bριμη

Σαν τoν τιι.lρακταr'μ€νo μπρoΦvτζo
Σαν τ' αoτραrι6γεμo α6ννεφo
Tην rilρ'α πoυ Θα €λΘει
To Μεγ<iλο Mεoημ€ρι...
Kι' η ψυ1{ vα γευ9εi
Αlπ' τov Oιvox6o τoυ M<rκρ6κoσμoυ
Tην υτιερ€νταση τηq ευφρoofνηg, τηq μ€Θηq
Για να πετιiξει σα φωζ ατηv Aπρooμ€τρητη Πηγξ
Mε τηv αvαΘηματικξ ευο:δ[α ΙνIακρtΙlv Eυλoγιcirν...
Eκεi, ατο Tρομερ6 T€ρ,μα, πoυ 6αoιλειjoυν
Η κρiαη τoυ Αλdσητoυ
Η Θoρυes6φτερη λοc1τdρα τoυ Δiκαιoυ
O unι{ρτατog ν6μo9 τoυ Δο6ναι και Λα6εiν
H γνf1αια επoπτεiα τoυ Γεωργoιi τoυ Λ6γoυ
Που καΘιoτ<i πανευδαlμoνεq τoυζ διiκτεq. σπoρ€iξ
Kαταπovτlζoιlταq τouq ενδεε[g
Πcυ περιφρ6νηααv τo Nη,α[ τωv Mακ<lρcrv
T' ciρc,rμα tο:v γαλf1νιωv Θαλαoo<irv
Για να κατοικf1oow με τη Mε[ζoν,α Φιλαυτ[α
'Eξω απ' τα 6ρια τoυ Kriλλoυq
Στα μυθικιt Θαλι1,μια των αo6δoταrν καιρcbν
Στo νεκρoΘdλαμo τηg xαμ€νηg πρoαδoκiαg...

Στloυξ vεκρofq Tnq N6,ouααξ
(194,6 - 1949)

Συ1v<i γρoικιΞ.μαι τoυ γδικιcr,μoιi τo τραγo6δι
'O,ταν ξ σκφη oτρ€φετ,αι oτιg αxτιδαrτ€q, ΘoυΘ€c

Κι' απελπιαμ€νεq φ<iλαγγεζ με τα oφιγμ€να πρ6-
(οωπα

Που δ6xovται μ' εγκαρτ€ρηoη τ' αν€μoυ τα ρα-
(πioματα

KαΘtilg ακολoυΘoOv τo δρ6μo τηg Νι6Θηq
Προg την ΑΘ'αvαoiα...
Στo διιi6α τoυξ oι ατ<iλεg τηq 6ρoxfq φουoκrilνoυv
'oλo λυγ,μ6 oτιg ρoνι€g
oι μοακoΘoλι€g πνiγoνται oτo ρ0πo
To νερ6 κoxλιiζει oα oε λεΘ6τι
Και τα καριiΘια πεΘαiνουν χωριξ oημα[α
Σε λιμ<iνια απ6μακρα...
Kι' oι Γενναioι δ€1oνται τo Θι1νατo
Ιvl ' ειρf1vη αν€,κφρ,αoτη,

Μ€νovταg μ6νoι με τηv Πofλια
Π' αφουκρdζεται, μαζ(. με τη oκ€ψη τoυ Θε06,
Toν π6νo τoυq μ6o' την απεραντoo6νη"
'Ω, πcilg να πρoσευχηΘo6,με

Για να 6λαoτfoει η Θυoiα τoυg
Σαν τo ρα6δ[ τoυ Aαρcirν
Προoφ6ρoντ<iq τoυg τη oι<oπηλf1 1αρ<i τηg ιτtπo_

(κιiμπηg
Την ιilρα πoυ γλιoτρti ατηq ανεμ6νξξ τ' ακiνητα

(ριπiδια..'
Jξε πoιιi δ0ναμη ν' αν<iι1roυμε κερi
Για vα τιμξooυ,με με λ6γo τη μν{μη τoυg

Στo 6criμ6 τιav εΘνικcilν oτo1αoμcil,ν...
Πoυ να x6αoυrμε τα δ<i,κρυ<l μαg
Σπovδf1 για τη Φυλf1

Π' αργoα6f1νει €rτην τ6ρΘη τηg λiΘηc
B&φοvταq με το α1μα ηριilαlv
Kραo6γρcl'μεζ τιζ π€τρεg π<iνω oτα xρυσ& δακτυ_

(λ[δια
- Tιμf1ματα τηg Πρoδoo[αg...
Π6τε ξαν<i Θα ζητοrκραυγ<iooυlμε τoυg, AΘ<lvατoυg
ΣπGζοvταg την κατ<iρα τηq Σ,ιωττ{g εμεig
<<oι Θαυμ&ζovτεg πρ6,oωπα 1<iριv ωφελεiαg>>...

Αiollμα και Αδ{ρπα
MAP|Α ΓlANNΑKoBlτoY

N6oυοα, t 992
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}l PINOΠΛAΣΤll{Η ΣT}lN γΠ}{PΕΣIA ΤI.|Σ 0MOPΦIAΣ

Ζωνταq σε llιια επoxη ε,ξελιγμ'd-

'lι:llν y"cLνωνLyJδν o16ooων ηrε ιδιαiτε-
pΞ; ΞπαrγΥΞλματιx€;'για|' r,?oσLoτΕL-

ιii eπαφ€q, τι ανηx'τl yα" e(,νω ιξνα'

θ'τo'',ιο i1l'ορ'το cτο πεft6d'λλo,y τcυ
ε t'l α.'.'e'π ιτ ατ;τ r. τ^i1.

ΙΙ βcτρblα τη6 ομφ&νιc\Ξ 'o' iνα'
i'';θρωπο ε['νι'ι το π,ρ6oωπo τ.aυ τc
Cτ1,ια''lτιι,jlτε'ρa'cτcιixεLο ο1ψoρ'φια;

ιrι'l α'τοτελεi. ^η iι'3τη. Χωρ|6 αυτ,6

β'.6α,:α νl' c^r,',ιαiνε'. αδ,.αφaρτ1 ειτ!-
',l'τβτ] τ.1'L τυlν υπδλrιιπl'ν y.σ'?αxττΓ
.''' c τιιι-iιν τ aυ τ1! ο'5 LiJIi οι (ιυτ :l', γe[ -

)"r', β')'θpα7ι' φμ'3ιδια z.'τ.λ.) . Π&ν-
τ,ι L,,ιυl 'Ξ τ; μυ;τi τα0,ξ'e," το ρδλο τιc'l

ψ ι!.cτ'.,' ο'l τηζ x : σθητ ι χ "i11 ο ργiicτ ρ αq

ic,l r''ρr.15(1-,'.'υ. }Ιια &cr1τ1'',ιτi'ψ6ττ1

7'i;x" αPα|?Ξ.!ιι cτη') ix'φPαaη των

7ειλιιilν, 51η ι!;ιp'οι'' των'μrτιιbν, ,οττ1

^γe';ιx"ii δl'J1η 'τ,,lυ rlφo7{)πa\J' Δev 'e[-

'lα'. τυγι"'cι l'iτ'' aι οy'γ.τcο^μpαφaι. τ'o-

l ι.\,)υ' (δ'' a('.ιi Ξ iJ L -'η,1 ι $ τη, π,2 οv. ε ι 
1 
ι d -

' ιι! ν x., αi;-uο δ'ιb ooυν,;L ι α φυ c ι ογνιυμ { α.

H τ"oc',ιτFcxi1 χΞ'?ο1J?r\('.y.ii 6,}'e τη

c,lνea'i, εξdλιξη πaυ x^l1 γαρα'xττ1ιρt-
ζει, αα1ο)'εiτ.α,ι (J.9 τη διJρθωoη αυ-

τιil'y των eτsλει6ν τη; μιiτηe.
Eνιb η τλαoτcτ.ii γeι'ρονφγιxi1 aα-

'λΞτclL σ't'x. β&θη του aρδνο'l η xaσlρη-

i''γ'il y\e'''iJr;Ja^γιx^ii τlα"rc'' ;τ1ν qψφ0.-

ν'.ιi1 τη.: τιδ:ιγl'τι :τ:c. α'ργ(.g 
=a'l

2C''ιυ α'.6''α'. o'. πριbτe: ι''tαφo'.'€'ι'

cτη'l πλαcτιτ^i' ττ1:',ιυττ1q γρονολο-
γaυνται l.τ'δ τ'a 200,0 ,;-ιjχρι τo 600
π.Χ. xαι ;'?c61?7'νa,ι". υ'κc ττ,ν '\t-
τ'l;το 7'1''' ιτγl Ινδtz. oι π2ιbτe;
^,..,--l !-- q.'
Ι'. 1ιτiΞ Ξ :,'| 7.'':')'.'. Ξ Ξ'ι1 1'-j l'''ι -'ι'. i Ξ''

ι'l'δ'.16 ':'J'l.'ιιοιz4 Sιιsrιιta (6ο π.Χ'
ι'.ιJlνl'\. Σ;τ1,, ΙνE:.l" i'z'ιL'cε τ] ?'.-

't r-;'1'l'ι11'' v'Lι.,\l τ iα' z.υ,: iιυ 1 τ1 δι ν'α'-

ττ'.ι^i, τ'.:,ι.''l?tα. των 'ρο,.γωι πOυ α-

:yjτω; Υ.c|'Υι:)Υ|'Υ"^i1ζ τ&ξτ6 α'παιτc6-

cι εxιl t''ι.'li τη_: ;riττ1;.
Στr1'z Eυριilπτi o'' τ,pilτε; α\)α|νa'

ρ! ; ρ''ν,ι τ)' α 5 τ'' y'ηΞ ττ ι'.,' oν ο ι 0'T"ον τ α,.

:ε t''rγl' 1.,,9 Ce1gg τaν 1ο Π.Χ. α,ι_

ti.llc''. Τ,'ν 7: 'ι''ιi:'"ι' 'ι.Χ. o z.υτo-

x''ιιτc',"z: Ι.)'')1a'''/'.'''ν6ζ ο Β' τον t-

χ.l'5Ξ ττl ι1ι{l'ττ1 ιoυ oο 1lιd, ,,ια'γτ1, xι"-
'/Θ! ρυrcπ)''αοτιτιi,. Meτd, a'πδ !i\.θ.

πeρ[oδrι )'τ1cψ'aν'''αq τoν 15ο α'ιωνι
μ.Χ. η o:,iιογdyεια Branca (ιδιαiτερe

Toυ Κωv/voυ Tζαrμr&λn
xειρoυργoιi ΩlPdι/γoυ

ο Αntοnio Branca) cτη Συτ'eλtα
π ρ o cφ !' ;' ο'l"i τ oλ'λ'ι c τ a ο'ιx aδ 6ι,Lτγ,ι'l'

τη:" ρ ιιn τ}, α s :'' τ'.i1q.

Tιg' :;ιcτηιoνιzι!4'5',ι'ω -i β&oει;
β&iξε,: c Gaspare Τagliacozza τa'l
16o α'.ωγ:^,;ι.Χ. cτη λ{πoλιilνια τη6
Ιταλdαg.

Στη c'ινiγεια τaιλλα γι,e'γα},α o-

νqψατα πρoaφ{.,,'oιlν γνιωaεcq ιιαυ ,--

xαν6τ^ητ'Ξζ' Στη Γερirανtα o'" Ze1ss,
Dieffenbach xα'ι Laιgenbeck. Στη
Γαλλiα" oι, Delpeοh, Dupuytren, Li-
sfranc x.4,. Στη Pωcaiα oι Pirogοff
x'α'. Dazbowizki. Στη'ν Aγγλ[,α aι
Carpue, Ηutchinson, Blane y"σ'|.

Davies.
oι βd,cει6 d1ιω; τη; xaι5!,'"τlτLy"iιζ

γecρaυ'7"γ''ιt1q τη6 μιiτη; 1ιπα,iνrιυν
τaν Ιαν'σJ'σ'ιPιo τoυ 1898 απ6 τc'l
Γε'qpανοε6ραio lacob Levin }oseph
η dπω; αργδτερα ονοi.ι&οττμ'ε |a-
cques }οseph.

Στη'l τoρεiα τaυ 7ρδνr,υ νπtpΕαν
πoλλod α!t^γγρaν.'ι 1ειρου,ργοi (Fο-

mon, Cotlle, Walter x,α.), πaν τε-
)'ε'',;;z!\'cg'ν ιιζ ,μεθdδoυg τLα.' y"ι

τf}α,ιο'tγ στη σημ9ριν'\ επoγii ιιΘ
;ο)')'!.-: ;e7'l''x€;, πaυ θα τ,cλμοηjσε

zz'iιl'; να πεi, x,d"νoυν θαil1rατα.

lxρι66q λo''πδν eπειδf η μjτη
zι'νs'c το x.e'lτ'ρr"x6 or1t,ιeto που xα.ρσ"-
'ιτη',ιtζει {νω πρdcωπo, η δι6ρθωοτ]

τον ιγ'17ψατδ6 τη6 siν'α'ι τΓ',)' efr,ι%εν-

τρc τηζ y.aΞι|LητLy'iiζ aεt'pοιι'pγιxtβ
xαι απoτε:λει" 'cη olγνδτερη α'.τι.'L

τc'l oδτ1ιγet τo') Ξ\ιδLσ"φεΦμεyo στOy

!J τaρινoλωρ'.llγγ oλ6γο xΕr'. ?a|Jl?τi 1 ψ'ε

ffi
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d.πaτe\Ε.5'l}α' τ| rlLνoτi,λαστLy'i] ^iα γ'α-
τ61οι oηilαντ ιτ"'i1 θ€oη,στιζ χειpοuρ-
ΥLyJ!,ζ Θ'πεμ,6ωaευq τηΞ Ωτcριν,'}'α-
,ριll|γ oλ.oγ [ αq' o τ o ν ι c;ι6 ; Ξτ1Ξ a''"5fl'r1-

τL^,liΙζ τo'\J πρaσωftσ) eξωρτατι''' απι5

τ\,'l ανaδa τa'l β''ο;''ιa'3 eτ'.π!δaυ xαι
την κο)''' -''cι''ι'ξ ινι-*-^ιξη των αν-
θ,,:ιil;ο-lν.

Εi''lz'. :zi!.; l,;',. τ1 ομ'ορφιω ε[να,"

ε',,:ε).ιil;'lτcι.z'.ιιeνιιt1 υπ6θεoη. Ι-
rivγουν zγυli ;'3τοι y'αL σN+l!Lα.τq,

',ι3ττ,3 το''l ιzι& γενυν"i1 ψo}'oγ[α
,etν ιι α's7.τ 1,ι.e ;.,επ ε,:δ{ 

1-ι ε ιιilνoυν τ'l;.z

ωρ',ιcν[α c' !'να Γψp,6σωπlc. 'Eτcι d_

χoυiμΞ μsτ,e ; i;ιε ιi6o (xωμπoυρι,l-

τi.') - .cτρx6:.'ιl i|Lα^ιρι,iq, γoνιδp(,q,
εφιππιoειtδ'εi6 (oαμα'ρoειδεi6), αγxι_
o'τ,ρoειδεi;. xo')τi.ζ1 π)'ατc'!'q μ,e πoλi
1rεβλα { πολ6 oτeν&, ρaυΘo$νια. ^t1

α'ι.6',ι* y'α'' glνδυαιc1ιδ τω;. rι'ρι;ι-
γ,ι.l τ:jπι:lγ (oxη*n 1)

H δι6,:θωοη l"'ιιυ; :η_: ziιι-,ερ'.-

τ.i1: εψφ&νιοηζ τηζ ιβττρ 'eπuτp/πε-
τι,L ιψ6ν0 'ιιπ6 ττι') πρaδπ6aeaτ1 να
δ'"α'ττ 1ρτ1θ et α'7',' αταρ αy"τ'4 η α\) α.τ:ν|Ξ') -

oτι.xii λεcτaνρ,γiα. Δυcτυl1ιδg ι5μω;
Φ)τι τi προnπθΘει'η ηνοε{τω cι
πoλ)ι6E πε,ριπτlιil,οει6, xυρdωg ωπ6 γ,ε-
νιxo'33 πλαoτιxaυq 1εlρoυ1,:γo6q',με
δνoαρ e'cτ ω {ιετε.γχε ιρητιxα απaτeλ{.-

61.Lα,τx'. B π,ετυxημdν η ριν oπ).ωaτcxi1

βα,c[Eeται οττγ;' τωυτ6γiJoντι πλσ'στL-

xt1 τδcc τηξ '?L')''xiζ πυρη-ιiδog, 6-

σa y'α,. τoυ ρ.ν|'y"ad διωφ,ρ,d,γ1'ιατo;
y"α|' τω') ρrlιτ'ων xolγγwν '

Eπ,glδη ,]3 gυ1ν& την εξωτεριxii
πz.ρα,,ι5ρ,φι-οcη τηξ μiτηζ συyoδεfjει
τ"αι αν&ιλαγη δ'.ατα9αti1 ττ]ζ Φ,?NL-

τΞ'ιτcl''xη: τc) s'ιJJτΞρl.y'or5 τη; μ'i-
iτlΞ' .! Ξl,δ'.1'?e;''6',ιινο; με qrια επιiη-ι-

6ιsη. IL'-!' 1'','L'.iθτlstα, ι,1γ1' τ'αλ'αι'-

τ ω'Cl.ι ^1 oι'''τilτ ερ ι' oπLι,υw dν'ΞL y'a -

5',l-τlΞ'. ι'l ι ι l''. )' ι : τ'"''l τt'' γ"t) απ, ox α1/ι'
iτ7.5'Γι 1') r:''οF')"i,''t ιτc; ιc.l .

Γ ιω'ν q.'ι'ττ0'ρξει επιθ,υ,μiα δι,r5,ρθιυ-

σ^r1λ 'ι'νρiτz'' τo ατq1ιο πθ'νω απ' δ-

λω να cυ';,ει'δητoτ,oLtj5Ξ. τo ελd,ττω-

'|iJ'α. 1loυ,cγaδδν παντιι'διαταρ,d,ooει
τον ι}υ1ι:qr6 τ'oυ. H ιpu1oλon1ιx{ α-

ναoτωτωiη cυνd'!eτα'' 1rε ατερtiοει6,
τε?""aρ'.:ι)'.''3ζ "ii ιι''. α'π[ιρρι'!7τ1 τaν

πε'ρt6αλ)'oντοi τ"αι τl'l,ρ'|.υt; μa αγ1ιil-
δeι6 φων;α.,cιιiloειE τoυ ατ61ιo'ι 1ψε ε'
π[xεν'τρο τo oδμ,α, τaυ' To d.τau!ο,

αλλ& πolλ,j αιγνα' xαι τo a,'xεtο τ'ε'

ρι'6ω\λον τoυ, δη1μ'ιoυργei αι'oΘii'1ια-

ια' α'τ6'ρ'7ιι,!η:, α1θ,p6τηταg i1 'ενo'

γ'i1ζ, -ιι.) ;zλ'.y'α odηγο6ν αxδψ''ι xιι
cε xα.τ&θ)'ι,J7τi. ΙΙ 1ιελαγ1aλ[α xαι η
ντρoπt1 xιΘ i'εφτti.ονταr' πd'l'l aυγν'&

c τo π p' 5'ι υl π c ei,lθ p ιil πιυr ;:.e'ιcaτι','rτ'

1ι'iτη.

'Ετs'. το ξ1η',ιc θι. π'ztπε'' να a-

rll).6ξ:ι 1c'/ yΞ''Ρ,|υριr{6 ιτi; αρεoxεi-
c'ζ τaυ y.c''' ν1' c'ι.Ι^ητi'1sι'. usz'ζt τrιυ

τo π'p,4'6}'τ'ψι. H επιλoγ! τoυ χει-
ρουριγ ο'3 et'iωι y'α,τ'" πολ6 aτi,',ια'^tτ':ι6.

Δe't αpιιt γι διαB!τeι ,μdνο εq'ιποι-

:i'l' ^,''z'. ^γ';il:τ, iι.'JΥ Χ.aL'?'o1)ι?Υl.y'dJν

τεγν''τ''bν, ωλλd, επ,ι'πλ'j.Jν 1,τlν ''xα-
',c:τ,:z. ')'J' Ξ'/''5γ13e'' τα 'Qnιy;'.xω τ"α'"

cυνL'.saη'νLi'.ι'ι α'πob!t!ατα τoυ α-

τ6γc'l τC'ι ;cδτειτq'ι να οδηγηθεi

51'ι χΞ'.iι9:}p\ιx4 -νpcιπξL. F'π[cτ]Ξ

Θα, πιρtπzι γι. δ''α'θΞιι =ην α[cΘτ1cτ1

τι')y 
',ωJτιiν 

ανα'λαγιων ^{ 11ι' &λλα

λ6'για ω''dΘ'ητ'lτ't1 αντtληγ!η. Ε[ναι
στ1ι,L1-ΥτLxδ "i'1L ασNο)'Θiτα'l o i,διoE 1ιε
xα:λ,6E τ6xνε6 (ξιυγραφιx^{, c16διo,

γλυπτιιl1) ' 'oταν τ1 τεγ'ltx!Θα €-

NoL !"αταy"ττiθε[. y,αι e'fuαι ανα-rγxα[ο

Υα" \ια'ταxτ.τlθεi, εiναι η αι'cΘητιx$,

αντiληκpη Φυτil 'iτo1) θ'α πρooδιoρioεl

τηγ διΦφoρ& επlιlτυ1iαE μεταξ6 των

1ειρoυργιilν' Αιοθητιr.i y'1J'. η a.α''x-'

1-ιιx,οτj λεπτoqrι6ρa''α εtναι x&τ'" πoλ"l

6ηl,l,u'tτ,'ν:6' o Mιy.αηλ 'Aγγολog 3-

λεγε: .τω ι,ιιx'ρω πρα^γ'ματα x0.νουν

την τε)'ει'6ττiια, α)'\c' η τε]).'Ξι6τητf.

δεy εiyα,ι 'ψιxρi κ7z^1'',ιαr'

H τ1λιτiα e[νω'' γnτυ πoλri oηψ,α-

γτLyJ6 σΞη ρcνor't"*sτιιxi1. Δεν πρ,dπει

να. πι1νδz!.'lΞ'' ι'alΘιq cτη μ'riτη oε

τp.'.xtι zλιω ιυlν 16 ετδy ΥLσ. τα.

y'o'?t'ν5,"1' xαι 18 ετ|bν τLα' a' σηδ'

ρια. Ι(ι ω'ιτt γιx ν' ωπoφευ1θ'εi η

i
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4,.'"a2'' ρ ω7 ^i1 τωγ c Ξτεoπλαστι χιbν' πυ-

ρi'νω'l , ιd"τ,' τo''l θcι ,ed1s ολd1θr;c'lο α-
;,:=!:),εo';l.α 'οττγl αναπτιlξ^η xαυ τeιλι-
'ι'lj φυ:ι.aλογcx^i1 δ,ιαμdρφ,ωοη τηζ
'';.i,:. ?.j'^'ι '':'tJ: .tτ2ι,L-ii .'li''. 5τo 

'-τ6λο':πa τ'e.,τρυιδ τψt[J.σ' τoυ προσω-
που. Σ' δτr' αiφc'ρθ. το α'νtilτατo δρco
τ)'ιxtαq για pυνaπλαcτιxi1 θα 'ψπο-
,'o|3'5α|lLΞ να 1|a6ψe 'μ.e βει6αυδτητα 6-
τι ,aΞ), 

'-ιfπα1,",γευ τi'το'.ο6 πειριορυψδq.
Ι1αρ' '6λα s'lιτcι" δ'ιυlζ σννLσxα,.τα;,'

';α ^γt'leτα.ι aε δ,οaν τo lδυν,υ.τδν νεω-
ΞΞρτι τj.'''xiα.1\{πορο''Jμιs '/:ι πoι3!\ε δ-
11 Υ'1 'πLο xα"ταλ',ληλτ, oτιγuη τLσ. .l.-

'lιπλx:τcι'"ii ε['νωι εxe[ντ1 πaυ θz
yoιιil,cει y'α'}€[E δτι η ψ$τη τcυ δε).
τcυ σ'i!|!σΞL π!&, ια'' επυθ'υ'iιet νz α'-

τatτi,c e''',ι',.α υl ρ αιl'lτ e'.,'τ1.

'Qiq'ν ),r'γnι[ν a eνδυα'φε?6Ψsνa;
επι:y'etφθ'εi 1'ο χεL?o\)ιi^vδ εντoπtζe-
τ'ι'L y"α"'' c/-νa)'6eτqL το π'?6'6λ^ημα. A-
το'5 γ {'ν'ει' η ετ"τ|μ.r1'εr1 iω,), στOιχεaωy
τa'l πρcιωπaυ (π,ρocωπο|J.ετ]ρiα,) 

' a

γιr.τφ; π'μ€τεc να εξηιγtpει πι& iμri-
i^ri τ.J.L\PL''ιε'' στo\) εν,διαφε,ρdμενc
7'α. αy 'εiναι δυνατi6ν να απaδoθε[
sε cγ[τ'co τ1 xαr'νaυ'prγια,μιiτη. K&τι
τξ''οLa ΘΨαρμ6ζoυμε aγε'δd'ν π'&,ντα

cτ,ο, Γ.N. Νo:oxο,μ,εdο Nd,oυoαq. A-
';'z),'joν τc"ι επtoτ1Ξ η 1' POεΥΧευ?ητL1l.iι
δυα.lδινιαaiα, η νωρxωaτ1, η μjθoδoζ
γ'0:L τl iτι5|ρ'ε[α, τη3 ετ€'ψ6ωo\ζ, oι τυ-

7δν eπιπλoxd5, η 1μετεγ1ειρτ1τι.xi1
1'')τ'.\ψετtb7.Lση xαι o Χρδνaζ νοoηλεd-
αζ. ΣτO μετα,ξli τiνaτα. φωτoγρ&φι-
ση xτlζ μ6τη6 ,αε 3 oτd,cε'ιE. Αυττ)
'η φωτoγ'ρωφιcη o,'.lντελεd, εxτ6g α-

π6 την 1'εx1ιτ1ρ|ωcτ1 τoυ πε'ριστατι-
xo|')1 Υ.α. τo σχε'δια"σμd τιaυ xεcρaυρ-
γιxο6 π)ιωνaν xαc τη ,δωυx,6λυναη

iaυ Nε'Lιρa1J'?Υi aτη φ&η τηg δι,6ρ_

Θωoτiq τ'α'' αιτ'6δoaηq νtου cγ'^ii1ιωτοE

cτη ,μ6τη. Lρrγ6τε'ρα o'ε οdγxρυaτ1

iΙ9 τιζ ιιετ,gγχειρητlι1()6g φωτ,aγρωφi-
εq γtνεταr. *ριτιxii xαι αξrc\δrγη,ατ1

τoυ τελιχo6 απoτ'ελ6qματo6.

'Eται αru6λυτα. εντ]lpε1pω!r6νρ xαι
t,'.Ξ 7η συΥy'σ"τ&Θεο^{ τoυ υποδε16μα-
iτΞ τcν εν'δι,rφε,ρ'6μ,ενo στa χy'POυρ-

γιxδ τ'ραπ,Δζι.

Βtναι γενι'xα πaρ'αδexτ6 oi1γιερι

α',π' δλoυq τoυ; πλαaτυxof5 1ειρoυρ-
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ΠρIv τηv εγ1εiρηoη

^(r'j -'- aiιr'ιtb.τlaυ 7..'') cυν^lγθυli etνα''.

7 e'' ρ':l'l'''. ^γ,' i ιs τ ο ρ'.ν ο)' α' ρ υnγ γ d'6γ a ι, ο -

τ'. τ1 ,''"'ι.'πλιcτιx^i1 εiνα'ι nιc,x .ιτ!6 τι;
δν cιο'),Lτ a,,' eq, τoλ'ι'iτλ'οxδi eρ ε3 y,αL

).eττ'δτ,aρeq τtλα'cτ''n€q επεηr6'&cει;.
(} τ;λυ"'cα'τ6C NΘ''?.J|J ?ryδi χρη,ση}o-
κο,''h'iτι.; διuφaρe; τε1";ιz'd; επε;μ-

6s"['iε'- ο' 6λq. τc" υ'νατο1ι'"xi. οτοι-

7eiι -τla'ι'jτη; (ουν'Eετιx6 ιcτδ.

',ι,νeq, y'δν'>ηc, οcτα.) . Ttνaντ,J'ι τo-

',ιiq το ecυlτε,ρcw5 τη; μdτηζ, γi σΞ

cπ'&νυεg περιπτιbcειg, α"να).ογω ψz
i,η χ?'ησlψοσΕoιoδ,μενη τeγι.rιt1, πo-

λ"l ',ιικρ6E τqιlq cτο δd,ρμα τoυ εξω-

τeρ'.xιοn3 τηζ μ1jτη6' 1ω,ρig 6μω6 xα_

ν,i'iα ωπολiτω6 α"ιoθητιxα δυοd.ρε-

σio α7loτβ)'o5ηια.

Mε eλλιγ,dg ελ&1ιoτιυν, iLζ 1lLo

πcλλj; φαp!g' y,ι)l''οsτdlγ oτ* ω'lα-

16'μLxθ" ψ6ρ'α ττ1i,'16τηΞ, iιπaρει" ^;,'

α',λλdlξει τc οy''i1;γ'ι ι,ιL i.! μdγεθ'',;
τη: ,l'ιJτη; γσ-γ ,Lιjr"6'ματ'x o\'διληρη
'η {τ:φ'ραaη Nσ.L τc στυλ τoυ τρaoω'
πoυ. A).λαγJE 6,μωE nqg aι;'i!.π,ε"' να

γi.loυν με cδιcιaτaρη λ'επτδτητα xα:'

τi?c:1.Niι ιircτε ν'α επιτευηΦai τ7 %1*-

)οτε.,ιa 'δυν'ατ6 αιdθητι'xtl ιια'' λε.ι-

,τaυ?Υ"'x'6 απ'oτdλεσμ&. Aφαi oλo-

z.ληριυθei \'δ'"αδιxαctα διδρθlωoηg

Mετδ

ττi6 ,;-ι'jτηι 'ιι'. δ,'Θet τo επι'θυμητi
C1"l'ι,ι :ι., "γ [' l ετ ι' ι'cυ ρ ρ α-φ ! των τ'ιq'ιιil ν

μ,: ειδιx*, λ'επτ'ω ι7'θ.ι'-*l,ια'τα1 τ.J'ι}π\a'

νλρ.t'cμα τη; 1ιιiτηι ταυ ατ"ινητa,πo[-
'η'5ι τ"η 'q xιo τοποιbdττ1iση εξ\ωτ€'ρ.y.θ"

γa'!'.νο'l 'i'α.,"θτ1xα' H δ''0.ρτ'εια τηe
eτι'.',ιβαοη'Ξ εiνeι ου,',','{θιυ 3 7,b-2 il-
pe -:. ΤΙ,:'!τe'" νι' το'l|'οo'ιtιι 6τι ψιι
1ι.|}71^lj εniι,ι6αcτ1 y'α'' τ'"J?iι!Jζ ιιJ'Lq.

:υ''s:i1 αx,.νητoτ'ctτ1sη xτiζ ν"6τT|ζ' α-

ταλ)'&cε,' aOν χe|.ρaυ''|Υημ3νo τελεi-
al; cιτt6 τoy lιΞτεγχεc,ρητ,'x6 π6νa'

\[etω α'π6 2-3 ημ'Ερεq αφαcρe[τα'ι

τc τι"1ιπaναρισ,μa τη€ ψdτηq xα"c aε

B-1Ο ημdρεg o γ'3Qινo; ν&ιρθη,xαc.

Τlρ^ηιξ[',ιατα ^/'α'. 1ιελalνι166 tυρd,ω;

5Ξτ1"/ π'Ξ.1!cf,/.ii 'ιυlΥ xdlτω βλεφd,ρωv
-,'ιυγ'ι1"τ'"iy/ υπoχωρoijν cτωδcαx,ι

c: λiγε_: 
'μdρεs. 

}Ιετ.ι α.π6 2a πε'
',ι[που τ1γ"!.'ρeζ 'δ,ey υπ,&ρχει cυνfθω;
χσ:')!ν'J. Ly'ν:οq πoυ yα π'poδaδει 6τι

€:γ'.νe eγγetρηcη.
Για διααφ&λιαη τηg 9πιτυχ,ΦE

.ηζ εΙc'6μ6σ.σηζ σ'}'lLστd"ταl η απoφυ-

τ^hxρticηs γυοιλιι.bν γ'cα 1 ψt1^iα, xα-
θιil6 επicη6 τ'α'L T1 ωπapυγ{ θxθεcη;

'sτr:''l ^il'cο ii 'ce ιc^χνρ6 Q'3γai ν.αι

η αηrμ:το1{ 6τσ, σ7τoρ γlα 3 ψιl;vεE.
Tο τε,λιχ,6 αr,o1ξλεσ\\σ" ττ15 Γιλ'α-



στLγ'ηζ φ'αiνετα.L xαΘαρα ι'uετα

{i-8 μ{vε6.
Σc6,ιp! '< επcπ)'οx[.q y'ατ&' γuαν6να,

δεν πα"pα'τ^r1po$')τc'L. H τεγνιx^li ττ1Ξ

;'l'iοτ)'zοτ''v'^/1: ε[νω ct;,'μeιρα τδao
nρoγωρη1ιtνη' πoυ |iΙs βe6αι'δττ1τα Θa.

l'Lπc'.'lon')σε xα''νε(." νσ" τη συστtσει,

7tυρ[; αqιφι6ο)''[α τυ"ι τpo6)'ηψατι-
:.,ι"ο. c' ,6;C'','") τηv ε;:θυ'ιεi ' Διxα[-
ι.' : ; τ, z. ::θ τ,:'. ι'i' 7,:'' ρ oι> ργ :τ" i'11ιπ'c ρ e i.

να. θeιιs'7τ;Eι!. η /-Ξ''.''')?^(,'y'i1 τoυ ο-
y.t?ο'J. 'Ενι ιilβ α;a-,!),ιsψα. e|'-

'r1a αυ-νδ που δ".γ"αtωνΞ'" -νo Υ'..ιτ?δ'
,.γ'11γ,2n1.''.'2t τloν εyδια1φsρqψενo y.α'.

y'i',';sl ε,υτuχetζ y'αL τoυζ ;&io. Δε'/
ε'i7: πολ'j 'αδ'ιxo o Στα^;η&λ' δταν
!γ'cz.,γε ζ(η aΨ"o?φL&' ,ei"lαι. η υ$6σχε-

'οτ, 1,τ1Ξ Ξ')τυγ tαζ>.

Πρiv τηv εγxεiρηoη Μετδ

-r\.\r\r\ι\.\.\.\.\ι\.\.\.\r\.\.\.\.\!\.\r\r\tι.\.\ι.\.\lι.\r\rιi \r\.\.\ι\l\ι\r\ι\.\r\ra.\r\r\.\!ι

αqto

oΛΙ:ΑNoΣ _ o Ευφρ6oυvoq
Συγ€χειe αil τη oεiλilδα 118 η

επ lnlonoε
'Aν, 6πω9 πιoτε6αr' τo 6νoμα oΛΓΑNoΣ ε(ναι

oιjγΘετo απ6 τιg λ€ξειq oΛοΣ και ΓΑΗ,oΣ, τ6τε
οιiμφωvα με τo Θαθι1τερο ν6η,μα τoυ ον6ματ6ζ τoυ,
o πoτ<1μιog Θεξ τωv Ιξακεδ6νιυv τηq FΙμαθiαq, {-
ταv η ει,αιiρκGJση tηζ ομορφιτig, τηg λαμπρ6τηταξ,
τηg αγv6τηταg (τoυ νερod), αλλd και γενικ6τερα
τηq ευ,φροo6vηq, τηq υψηλoφροσυνηζ ι(αι τηg τελει.
6ητα9 πoυ μεταγγiζεται oε 6οoυ9 πιοτo69 κοινcl-
vo0ν, π[νoυν, αrτ6 τo υγρ6 (ρευot6) oci:,μα του πο_

τ<iμιoυ Θεo6.
,Η λατρεiα των αρXαιων Mακεδ6νωι, για τo νε-

p6 και η θεoπoiηoη των παταμcirν εiναι ακ6μη €-

ναg <iρρηκτoq κρ[κοg τηq ολυαiδαξ των κoινcbv

γvc}ρισμd,τΦv πoυ δε[1νoυν την ελληvικξ τoυq ταυ_

τ6τητα. Η εμμoνfl τoυζ στη λατρεiα του oΛΓΑΝoY,
6πωq φα[νεται απ6 τη oωζ6μενη παν€μορφη πρoτo-

μη του ,Θεο0 τoυg, πoυ 1ρoνoλoγειται oτον 2o μ.Χ.

- ,oΛoΣ Γ,ΑNoΣ Θε6q
αιcbνα, [oωg, εκτ69 των 6λλ_ων, vα δεi1νει και τον
αγιilνα "τoυζ να κρατξοουν την ελληνικξ τoυg ταυ-
tf,τητα oτα 1ρ6νια τηg πικρfg Ριο,μαιoκρατ[αq, τηg

ξενικξg κατοxf1g, πcυ ξταv φυοικ6 vα πoνd πεpισ-
,:6τερa τουg Mακεδ6νεg ,oι oπoioι δεν μπoρo6οαν
να ξε1*cr::v τα μεγαλεiα (περααμ€vα) τηq επo-

;1i1g τoυ lιiεγιiλoυ Αλεξdvδρoυ.

BlBΛΙ oΠΡAΦΙA
Ιατoρ[α τηg E€ρoιαg ,τ6'μoζ A', B€ρoια Ι960 Γε-

ι;ργ[oυ X' Χιoν(δη.

ΗμαΟiα, Tουριoτικ69 o,δηγ6q, Θεαoαλoν(κη '69

Αποατ6λoυ Tζαφεροπoιiλου, αελ. t45.

Λεξικ6 Αρ1α(αg Eλληνικf1g Γλιirαoαg Ι. Δρ.
Σταματtiκου, τ6lμ. Α'.

Ιt€γα Λεξικ6 τηg Eλληνικf1g Γx.ι}ooηg Η. LΙD-
DELL, R. εcοTT, A. Kωyαταντιviδου, τ6,μ' 3 (6λoq,
ο6λο9 κλπ.).

Ρlακεδον[α, Eκδοτικ{q A,ξνιirν, A:Θ:f1vα l9&2.
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}l IΣT0PIA KAl MEP!κA Γ]{ΩP|ΣMATA THΣ Π0IKIΛIAΣ M}IΛIAΣ
Flφιiερ,ωμιiv|o στ,n μυirμn

το,υ,Θ,δυ,σlο16 α }rΙT ιvl6]rι,oυλoυ

H υaτορ[α τηζ στrοL"r'i\lισ"S μηλι&;
}οnagored, αρy{ζe'ι τo 1978, με τηy
εγnατωcταaη pLηριζ φυτεiαE με
|onagold. 'Ιoτεlρ.α απ6 δ6o γρδνcα
o }os λ4orren, δiαπι',cτιiνΞι, με με-
γdλη drπλ,ηtξη, απ'6 6να παιγ'i,!δυ

τηζ φ,riσηζ' δc,ι €να ωπ6 τω δ6ντρa

}onagold, Γνα'?'aν'l'LaζεL1 στo αyιil-
τερο τ'ρ.i11ια, eνω βραγtο'ν:α \J'ε ιlαilP-

πo66 xαθ o,λo x)'ηιρ [ α, w6ιnιυν oυ E. Ι. ρδ -

xεLτα.1 πρ6ηψατι "γι.ω ιs'ι.,ω mutatiοn
(μεταlλλαγη) aι)Χσ"ιilα η oποi:λ 'ε[')1'.
α'ρι,:aτd, απανcα cτη'' φ6cη. Αυτoi οι

ιαρπa[ ξντaνα 1ρ,ωματιη-ιdνοι. δια-
ιρtνcι'τα'" :αφιil6, απd τoυζ xα.ρπον;
τηζ α'pγ{γaνιτ13 (αργιτ'iJ }ona-
gο1d.

Π,λα"γ,εμ'jyoζ ατδ ιa pα'.')6'ψενrι ιl

}os Morren, ατaφαcυo'e vα μελετ{-
cει αυ'τi' την μeτα'λλοιγt1 γα δι'x6
τa'l )'aγα"'ρυαιq,ι6. Tον iiδιo xειμιilνα,
'εψ,6ολ/αcε ,μiω ευxood,iδα δ6ντρα μ,ε

eγ,l.:6δ)'cα απιδ το' βαγ[aν'α πoυ εi1ε
τ:η |Leaα)J'ι'Υη. To επδψενo τ"αλa-
x'α'Lgυ, (.','α απ6 α.υτ,0" τα δ6ντρo' α.φυ-

epι[iθ,ηz.e τ"ι'Θ' oλox;ληρ[α, 1ιε αντ''-

"3'''',l''eΥ''x6 
aτ.οπδ, την απδ'ιτηc'η ε1ι-

6oλcοφdρ76y βλαcτιilν Ι''σ' τq' δdντ,ρ*

τη; δer1τε,ρη6 γΞyε1d,ζ, ^γυα να δcαπι-
οτωθε| η aτα''0ερδτ;ιητ,σ. ττlζ μeτα'λ-
") rι ν'Lle"" I 'l:.

To 1983 cυ!r;o1μriζει 5 τuαρπ'οι31-

α1τ|6 τ'α δ€ντρα τηζ πριδτηζ γενο*'g.
Απcδs,ι.x,,υ,eταυ ο tiδυoζ dντoνo6 1ρω-
1l'ατccγιδ3 δτiυlq'xαυ αττt τ^ηQ α'ργcι"i16

μεταλ).αγη;.
Tη.; επ5μενη aρoνιια eυγxoψιlζs:

τ"α'ρπo'3q ταυτdoηr,oυg απι6 δdντρα

τ^r'q δ alτ ε?η; γεyεd,g.

Πεπε,ιτμ6νο6 τLq' τo ενδ,"σ.φ)eοO')

a^r1Ξ α'να'x\t)'υQτj6 τoυ, o }os Morren,
σ'n6'φ&.cιoε να ψi'. ψετα'6ι6'αοεc ττ1ν

trεταλλαγ^ξ αυτ^il '5'Ξ φυτωριo'ιi1o, αλ-
.l'& νt' 'xαyεc Ξ^(y'α\σ'5τθ.σΞ''ζ ^(l'α το')

eαυτ6 ι'a"l.

Tc 1983, ζ^lp'η1ιε τιcτοπarητιτ5
nδη1,r ιου pγc$ φυτ ιxη6 πατεtiθυνoη-<>>,
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JONAGORED
1'π\δ .Tι\) Ιπηrρεollα fΙρ.ooτωc[α4 Lη-

1l,ιου'ργοδ, τOυ rπoυ'pγεioυ Γsιυ,pγi-
g.ζ τaυ Bελγdου xα,ι. €cτει,λε 4 δ!ν-
τ'α' σna Brogdale τηg Aι1γλ|'αq 6nου

η ν'€α' πο'''ιιiλiq- παti''l'εc τη θd,τη τη_l

οτoν ΚαταλaΥo Ξcυ National Fruii
Trials (Εθνcvl6 ια.τ&')'ο^;a ;ο'-γιλ'.-
ιbν) . Ειεi cτ!)'νοντc.'. il'ι1 ο'' 'i!.e3

τ..}'. 7.'')' 
!:'Ξ -:','" ηλι & ; ^('. 

-ι 2 L pe6 z' ι ω θ ε i.
e4.ν e!.'t'ι''. ;ρi^1''1z='. 'l!.o< ιy-ι δ''ι'φ€-
pι''l'l ι;δ ;''3'lπτpγc'l=εζ πο::χlλiεζ.

a e,.δ''z'ξι fi\ν 1ιτ}.υα ετιoτiiμa-
νι'; Clarik τ"ατ('λτ1ξε 619 oυlμπ,6ρα-

ο''t:'" δτ'. η ποιτ'.')"[α Ιonagοred ,ε,iyαι

ττ ρ θ'"i's α' τ ι δ'' α'φ ο,ρ eπ ιιi1 απ 6 την π o'. -

'xtλ[q' }onagold, v'α'. ξνα εiiδ,oq δι-
πλ,ιil'1-ι.eτoq πρoνoβ[o'l εφεl.l'ρ6oειυg,

y,:.,ιτ,γi19ηINe cτoy Morren τo 1986
πrιυ ['οΥιυε ^μα 6λεg τιq 1dlρε_q μ16λ'τ;

τηr; U.P.O.V. (ΔιεθvτiE 'Er,ωη γιe"
iτΓl τi'caστ:ισtα τυlν' Δη,μιoυpγιbν Φυ-
τιxη6 Kατευlθυνcη,e) .

To 1986 γενν{θ'ηv'ε xαL eπ[cτγ

γιl' π)'iον Tt νεσ' πoLxι,λiω μηλι&,;
}οnagored.

H ττο''xι)ι|.'α' }οnagored πα'ρa'lcια-

ieι τρ&γψα"τc 6.να aρω'1ιατιoμ'δ x'6x-
xινc πo)''5 !.ντoνo, ψiγρι 7aa% sτη.;.

επιφ'ανεια τη5 επιiδερμilδαs. H o&p-

xα e!να'ι πολ6 1υμ6δ'aζ xαι τ?ατα-
'ii1 x,αι η aξυτηια λiilγo υ,}ηλ6τερτ;

α'τδ τη6 }οnagold. 'E1ει τη δυl.α-

τδττ'1,τα συγχoμlδt; τηy nανaν'.xi, ε-
τ,!χ'η υJ?L'!q"νΞ]gωζJ,λ,dγο-t xρ,ωματι-
l',τc''l ιι.'. ;.,'l ι:εCε'!τl.'- τ, Ιona-
gold. H sυγιo'ι''δ^L1 γ[^leτα: 7.s|" 61τi)

}onagored c'ε δ'3c ,,'y'!"C''l',. Tο ;p(ο-
1.l χdρL αυl,r'πiπτει γlz το ;'ρωτο y!-

?'. τ'η1: forragοld, il'λi' o'' τ'Lp;.'t
τη; Ιonagored εiγrι τdl'ι5 y'1-ay1aa''-

qLινaL' Tο δ,ε6τερo y'd .,'ι γ['leτι.ι 8 -

1Ο r;ι6pε.; α'ρ"γδτερα, x'q'υ τα)''' o'. y-'αρ-

τat εt'lωυ πoλo5 1ρω1rατιqιdνoι.
o 1ρο:,1rατιοιμ6q -uη -c }onagored,

α,ρa€q τη3 ωρli[l,αvcη; (oτο B6λγιo
ιυ; τιζ 15 Σaπτεμ,6,ρioυ) π'οι^ιtλ'εr' α-

n'6 δ'!ντpa ,:ε ,δ6yτρo' Tα δdyτρe φ 
j-

?a'υν τα"υτ'δaρaνα'xxρπo'5q πρ'ωaυ-
\)oυ ζ' 1!αστ x'ν a'yuδ'y,ly'ιn/ oυζ, :βε πoλλd 6

ρe6rδιbcει; y'αι ιιδy"y'υ') ου 6. ΤΙ αντoτε
:τηy ω,ρli1-ιαyr3η (Tldλo5 Σεπτe1μr6,ρi-

o)) O χριυIlατtqμ6ζ Υ[νr"nl. ο)'οiνι'
ιαι ιτεpιac,δτε''ρa' oψaι6ψοιρΨaζ| oι
.' ι6;δ ωc ει Ξ εξα'φ αν |'ξaντα"|' στa ψ.Υ x"-

)'6::pc 'ρ.iροq, οι. fil'ρσ.σLνοL xαρπο|.

Toυ Γ,ιξvvrιτ Ιζοorμ;i,δrι

7.'υl',,"Lτ!'|ο'tτ'ι'''/"x'τ' α"ργtp xαoτα-
ν.Jιl'γ.τ'"'νο,. ι1''. 6τ0 τJλo; τoυ μ{lα,
^γ t'l oν τ α' υ ο',ι ο ι 6'p' o p γ α yι6 γτ'' ν a ι . Επ, eι -

δr^li y' ρiωtiιιτ!ζoνται aυ ν"αρπο[ τηg

}οnagοred, r'\?dJi:1\σ" υπα'ρy.ε'. ταaη
'tα oυγτοqι['ξετα'υ πο'λ6 γlω,ρlE, αυτ6
ε[νι"c λ&Θoq' H λριcτη, η,μερoμη,νiα
συγ|χo]u'δη- ε[να'ι ττ1 cτ''γ',tι:i1 πaυ ο

βαsιτ'δ ; π,ραο''ν a." 1ρωiμeτιαμ6_< γυ-
?||ζe'' mροq r,a ποd'o''νc α;/c'L xδ y"α|'

c x6ιx''νο; χplωματιJμ,6ζ lδs,, oiy'αι

πια ylαιοτι"''απδ'ζ.

H π,o''x,ι'λ[α fonagorod lδεy 6'yιει

αν,αγτ'τ1 απδ γηψuxω πρot'δντα r,oν
eυ'looι|ν τOν yιρ,ωμ,{τtc1ι6, γο"τ{ 1ρω
':':' 

Lτ !'\iετ z.υ φυrσ ι.1λ oγ ι y,*.

}i^_cρe| ανe=ι' νx. φυτευ,θεi σε

c,3γγρcνο c'3cτ^rγ,ια οι5τευcη€ cs πολ-
λd; o:ι.ρd;, γιατj' δεν υπιαι?Χεc a ^l|''ν-

δυνo; μl1 1cωtματιαμo6 τωy xαtρπιiiγ
5τ'': ε'ω:Ξ','.xd6 :ει:d;.

Σε dν'αγ πeιρα"ψατιτn τoυ Morren
zε δ!ντρα ωπο^ρ6νaυq πα'ρατηιρi1Θτγ

/"x'ν σΞ 1'ι"''xρδ πο'sοcτδ δ'.ωψa'p€g ατδ
δ!ντρa :'ι δ!''lτρο' α'πδ απδ'!7aω'qy;ρ'υ

'1'ιr'τl:ιιcJ, aLα']"c'|'t.ζ τoυ xι6'yιy'cνοιJ

'/ιi (,ι,L1.'τ'' 5!!'at cτη'ν ετcφ &,ν εL σ' τηζ ε-
π:δεpμιiδα5, φαxiιδια πειριcaδτε.,'o i1

)''. ^; 4'" e,7' a δ ι αx ρ' ιν δ ψε" l α x',}'.π.

Π 7!l';ιc νL x;..τιυ1e -''. 
", φ''rr;r'r-

cii τ^r1q oτιE πε,δ,lνdg 'πε|ρl.a'χξζ' τL|1'τ[

aL Υιαpπoi τη1; ,εl|'ναι ευαi5θ,ητo' o'
τ|.υαιx'ω .^(\γ"σ'13ψσ"a σ''

T6)"ο,;, σνΥxι?ινaντ1'ζ τω το)'χι
τ'{16 i?c 'Ξrρ^iiιι.i,τα μ,ε τω λ[γα ττ1Ξ

ε)ο"τιιh1ιατα' πιcτειi'oυ,;.ιε 6τc η πa''-

τ':)'|.'ι Ι cnagοred υiπ'dc1εται'



Oδυοοiαc Ντlvδnoυλoξ
'EμαΘα τoν θdνατo τoυ Oδυο-

α€α Nτιν6πoυλcυ. Πptiy,ματι ξα-
φvιdστηκα. Δεv μπoροιiσε να χω-
ρ€αει ατο μυαλ6 μου 6τι αυτ69 o

αεικiνητοg και με τ6αη δραoτη-

ρι6,τητα και ζωτικ6τητα, Θα μαg
Gφηνε. 'Ημουν και εγιb €ναg απ6
τουg oλ(γoυg κατd την επoxξ ε-

κεivη πoυ με μεγctλη φλ6γα και
πεi.Θιb με ε[xε καταφ€ρει 'rα γρd-
ψ(,) τα πριbτα επιστημovικ,i ,iρ-
θ9α και να π*ρω και εγtil τoυq
δρ6μr,υq με το τεφτ€ρι oτα x€ρια
για αυνδρoμητ€q τoυ περιοδικoιi.
Θα ,μoυ μεiνει αξ€xαcr'εη η οτιγμξ

εκεivη, 6ταν €λα6ε τo πρtbτo τειi-

χοq του περιοδικo6. To πρ6oωπ5
τoυ πξρε τ€τoια λιiμΨη και €κφρα-
ση' σαν να κ€ρδιοε 6λoν τov κ6-

oμο. Πρ<iγματι, κατdφερεg O,δυα-

o€α Nτιν6πoυλε, να κερδ[oειg την
αγιiπη 6λa;v τωv Nαoυαα(ιυν. Μπξ
κεg μ6αα oτην καρδιr1 τoυg, μλη_
σεζ στην ι.|.,lυxη τoυg. Πρoαπ6θη-
σεξ και κατ<1φερεg να ζf1oειg, 61ι

μ.6vo τα γεωργικd Θ,€ματα, αλλd
και τηv ιοτορiα του τ6πoυ αυτοil
πoυ 1δΘηκαν τ6oα πoτιiμια αiμα
για την λευτεριd τcυ.

'Ηαουνα o μιπpοοτdρηg στον

Mακεδoνικ6 αγιi:να που φoιiντωαεg
μ€αα ο'τιg rιαρδι6q μαξ με τα &ρ-

θρα του περιoδικoιi σoυ τα ιστο-

ρικ* και λαoyραφ,ικd την Eλλη-
νικ6τητα τηq Ρ1ακ.εδoν[αq.

ΙvΙεγιlλη Παραακευf1 f1xηoαv δι-
πλιi π€νΘιtrια oι καμπcivεg. Παiρ-
νοντ<ig αε o ΘεciνΘρωπoq κovτιi
τoυ, αφf1vοvτ<lg μαq μι6νoυ9 με 6-

λεg τιg αvαμνf1oειg.
Αγαπητ€ και αξ€1αoτε φ[λε μoυ'

Θ'α ε[oαι πdντα κoντci μαg.
'Αρηg Παπανικoλι]g

Δ/ντξq Xειρoυργικξg Kλινικξg
Γ.K'N. B€ρoιαg

orloΣ zιAΦΕΙ Plrι]ΚFΙ
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uTζodλη, πoυ oι Nαoυoαiοι τoν αδ''No'!o'αν cε oδγιρι-
6"Γl lιL' α1)τδν 6ταν τα'yJqrανO13σαν. u]Πiγ'ει ο η-ηπ,tρ,μπα,

A!γελ&txηι, διοιτeλεi εy ,e,υθυμiα, πiνω εβ τα&τρα r'

Tζo6λη;>.

Στo |iδιo σντyJρδ7η]1ιJ'α Aγγελ&liη "i1τcLΥ το ραφεi:
τoυ Πωναγιιilτη Ιγνατι&δη τoυ Ζαaαρi"α ΝΙτoυρα, t"lω

ψα'iα6ιxa κΔη'μrητ'ρ'6E, y"αL τo 'ζαγαροπλαaτeιio τaυ

i1π,α,,iο,μπoζ - Θ6iδiωρου, πρυ|συ!y't'ντ'ρ1ωνs τo ε'i'διαφiρον -

'Jτ'ι ii,1'|'iδ''yΔ&. ψαq y;ρ6νια - ΥLα 1'σ" ωρ'αiα' xαι αγνx γ)'υ'

:i::i:"*:aΨ1Ψi:.Ψ.3:ι
o Σδλλoγog'Aποφοiτcυν και τo περιoδικ6 τoυ <NΙΑ-

o,YΣτΑ> oτεγιiζοvται oτη Δημo,τικξ Bι6λιoΘξκη.

'Ωρεq λειτουρ,γiαg:
K<i8,ε Παραoκεuf1 6 -18.30 β'.ir.

"ιθ' τοιl. Ε[γε τδτε 6να 'ρ.''y';r5poηθδ π,'''l μαζi τoυ με
αν€ι6αζε στO Ilατσ'ρL - ερ^γαcτf',ρι6 τc,l πολλ,6ζ Ψoρ,j;

Υ''t να 'γq'Qa'ρtaο':ιγιe ν'ω.''ινδ'.α 'i1 αyιυγδι'λα' α'ντt α,1ρo'.-

6^li6 !'iα' γ)'υvδ.

Aλλ& για να p^l1l τpιilμε απ' τα γ)'υxα r,o'υ Ξtxe 6το

εργαcτi'1ρυa μ,α6 υπoxρ'6ωνe να oφυ'ρtξ'ον'1ιε 6co 'δυα.ρ-

xο$oe τo ν"α'Θα'pιcψα. Elγιδ 6μω6, σ. 5ν\;9eν6ηση μ,ε τ,oy

βoηθ'6 τoυ, 1iαρα\6L'aξα"ψε τηy συ,μφωy[α ,x'αν'oνταE δc-

πλ6 oφ,6,ριγηl.α δcο ^i1ταΥ δυνατdν Υ.'α να τριilIμε γρ{γo-
i.lσ, σ'π6 'xαy€να γλυ'xi6, π6τe 'a 6να'g nα'' π6τeα'λ).ai.
Ι(oλλητ,ιi |J"€ τ.J συ^(y'ρ,6ττρ.l"α i1ταν τo ψα^γαζ[ τoυ' ξρη-
γδρη Mπ€'ρcoυ (ι],,ιλι'xd,) l ^η τα6't'ρν'α τoυ ui{.ηrr&,ν Eφ,dv-

τη)) τoυ ψιι'ραicιατ'η' Δημ{'η Ι{9μra'ου,ξiδ'η,, o φοιlρvoq
τoυ Aλ6lξ'η, Ζα'ψrτ:nxια γισ''" τ.J ιαρex)ιαlδυxo τ'ων Aφ,ιilν

Βαρι66ρn πoυ ,ιΙε τον ποtιo7'[yγ1το τδρνo xαταcιxeι5αζε
τ L ζ 1Εαρ α'δ cλ5.αx,jζ N.α oυ cα,lx:.; 1ρω μωτ ι. oτ €q xα ρθτ'Ι'ε3
α:π'δ ,ιΡ,α'Υ'αJζιo - γ.6ρτa - τηg λ,,μνη; τωly ΙLαr'ytτσιbν,

^luαΘdlζ ιy'αι ΥLα i\\q'ζ 1qιlr. ψιιpc'\g τι6 .ιφo6ρ'λε6>> - a6'c6-

ρ'oζ - πoυ τιE θJλψε γα Ξiνα'',,ν6μφεζ, αηιεταx[νητe3

οτο ^γd'μcψω Ta!ζ ι1g'" δγt τιq <τα'ρντα'Pεζ> γμeταx'"νoι|'
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AHιf,$TΙKΙΙ BΙB/ιl{}θΙtE(ΙΙ Ι{A0rΣAΣ
Εrειμ6λεια τοu κ. Θωμ* Aλδ6rκ,ου Eι6λloΘnκαρiου
τrιq Ι!n,':'?τεκtrξ Bt8λιοθιiκιιq N6oυο,αq.

To Πολιτιoτικ6 K€ντρo Nιiουααg
δημιοιiργηoε την Δημoτικξ Bι6}'ι-
ο9f1κη. Τα εγκα[νια τηq Bι6λιoΘf1-
κηg €γιναv την 17η oκτωΘρ[ου
l979, oπ6τε dρxιαε και η λειτcυρ-

γ(α τηg.

Στc ανακαινιαθ€ν κτ[ριo τηξ Δη-

μ:'τικηg BιΘλιoΘf1κηg η πρ6oψη
δεν εiy_ε καταστραφε[ και διατη-

i;ι'.t:ι η πaλαια νεoκλαooικf1 τoυ
.-'pΧ.ιτΞ κτcνι κη, ενιi εαωτερι κei €γ ι-

νε μια αιjγxρoνη 6ιΘλιcΘξκη με 6-

1[3 αvαγνιbστεξ, τo γραφεio τηg

και μια μεγtiλη αiΘουoα για τα
€ι6λiα.

Η Aημoτικf1 Bι6λιoθf1κη €1ει i0.
c3'-l τ6_μoυ9 ΘιΘλiιoν και λειτoυρ-

γεi και oαν δανειoτικf1.
Τα 6ι6λ[α εivαι ταξιvoμημ€vα

κατιi κατηγcρiεc, 61ει δι<iφορα

Θι6λiα, €ργα γενικξq φιrσεωζ, φr-
λooοφiα, Θρηoκε[α, κoινωvικΞg a_

πιατξμεg φι}.oλoγiα, φυoικ€g επι-
oτξirεg, εφηρgιοo;μ€νεg επιoτ{,μεq,
τj":;iνη (θ€*τρο, ζωγραφικξ)'' λo-

νr'iτΞXvια ιατορiα, γεG}γραφια, 6ι'
C.γi::Φ'rεq εγκυ'κλaπαiδειεg κ.τ.λ.
'E1ει ειδικ6 παιδικ6 τμξμα η 6ι-
6}_ιc,θ'ξκη με πoλλ<i παιδικ* Θι-

6λi.α. Tα :ιεριoα6τερα 6ι6λiα €-

χcυν αγclραoτε[ απ6 τoν Δf1μo Νιi-
oυσαξ και τα υπ6λοιπα πρo€ρxoν-
ται απ6 δωρε€g oυμπoλιτcirν εκ-
δoτικtbν o[κων, απ6 1oρηγiεq Tρα
πεζιbv και επιxoρξγη<lη των Y-
πcυργε[ων Παιδεiαg και Πoλιτι-
αμo6.

Θω,μιiq Αλδ<iκog
Πρo'iαταμεvog

τoυ Πoλιτιατικo0
K6ντρoυ Ndoυoαg

Πρcoωριvc1 ατεγdoτηκε αε αi_

Οευoα του κτιρicυ τoυ Πoλιτιατι-
κ.,i K€ντρcυ FΙiτcυoαg' ειδικci δια-
ακευααμ€vη για Θι6λιοΘξκη'

Τoν Γlcθμsριc τcυ l93l η Δημc-
τικη Eι6λιcθΙ'iκη μεταφ€ρθηκε oτη

μ6νι'μη oτ€γη τηg, στσ ανακαιvι-
αΘ€ν απ6 τον Δξ'μo N<ioυααq ττα-

λαι6 παραδοαιακ6 κτiριo τηζ Δη-

μoτικf1g Bι6λιοθ'ξκηg ,τo oπoio εi-

χε καταστρgφε[ οτov εμQ'jλιο π6'
λεμo τo J949.

To κτ[ριc τηζ Δημoτικξq Bι6λι-
ο6ξκηq τo εδωρηoε oτo Δξμo τo
{1g'g Ig39 ο Nαauααioq Γειbργιog
Δ. Toυρμπιiληg.

Στην πρ6ocψη τoυ κτιριου υπ<iρ-

xει ωlιiγλυφη oε μαρ,μιiρινη πλci-
κcE η επιγραφf <ΔΗtvioΤIKΗ BΙ-
BΛΙσΘΗΚΙt NΑοYΣFiΣ To ΦΛ,ΡMΑ_

Ι{o TΗΣ ΨYxΗEr) ΔΑΠΑNtl ΓEΩΡ-
ΓΙo'Y Δ. ΤovΡ1vl.ΠΑΛΗ EToΣ
tΦ9l).
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}'c':; τι υ; απαραiτητoυg 1ιiρoυg
ii:i. 'ιην επiπλι,:ιτη τηξ για την τ€-

λεια λειτoυργ(.α τηg.

Η Δημιτικξ Eι6}.ιcli.lκη Ξ1ει με-

γιiλo και dνετo αvαγνιι-oτ,Jiριo για

ffi




