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ΙΙANΞΙΙ000}ΞMAltEΛ0NΙΑ
To EΠ ΙΓIΡAF{FIA

Παv και εv Α'ρκαδiα μ€γα τiμιog, α}δd Πδθog με
ττνε*μα Flακηδονiα σιiiμμΦdογ ηγdη/ετο.

Ιττπoκλ€oυg δε αρετιi με τε9α},.αεα και v€ioγ Φδε
σηκε yε τε εκ πρoγ6νιoν Kloooν αvα}.π5cμενog

α&ivατοq 6αoιλεiεg επεi 1ciριg ciοδε Φιλiττπoυ:

και τ€κιηον τ€κvοιq αΙδiιοg εδ6θη
και rcτειiryω,ν αιελf1g δ6μrc <icτε επi,,oημoq.

Αvτιγ6vου φ*μα τ6vδε εφΦλαξε v6μoν.

Η ΑΠ'oΔoΣΗ
Eiμαι o Πφ και με τιμoΦv πoλ0 ατη,v Α,ρκαδiα
αλki o Π60og μ' €φερε - τηq Λφρoδiτηg γ€wα .

oΦμμοa1o τtιrειipα φιλικ6 για τη Mακεδovtα.
Toυ Ιτπτoιcλt η αρεlrξ τov Ki,αoo για πPoΦrη
c.rι' τσιξ πρcγ6voυg Θζαι.ταg, αrq τα[ριαζεv αλf1θεια,

μ' €οτηoε δω v€o αvοηΦ, γιατ[ τη 1ι1ρη τoι}τη

τoυ Φiλιτtττoυ, α&iνwη, τoυ διooε η 6αoιλεiα:
Nα6 με πλo&tη και τιμ€g ελει),θερo ατΦ βρoυq
vα τov φρoντζει πμilτα Φ..rτ/ξ κι €πειπα τα παιδι4 τoυ

και τωv πcrιδιιbι, τσιξ τα παιδιιi, παγτατιy<t η γεvι4 toυ'
Tο v6μo οοτ6 τoν Φλαξε τoυ Λvτιγ6vου η Φμη.

oΙ Ι,IAΡTγPΙEΣ
τloY ΠΑ[tsαΣ

Στo επiγραμμα μιλdει o iδιoξ
ο Παν. O επιγραμμαroπoιξ με
σ€|φια χρτ}σιμoπoιεi τo ailρηκα αυ-

τ6 για vα fooιrv oι μαρτυρiεg τoυ

αvαμφιo6f1εφo κ0ρog, πμfu,μα
τroυ εi1ε μεy<iλη σηiμCrσια για
,τοug ιiμεoα εγδιcEφεPoμ€νoυg, εi'
'τ'ε πβκειται για τον lτc'Φκλf1 f)

κ<iτιoιcry απ6 τoυξ κληρovoμoυq
'τoυ. oι μαρτιlρ(εq τoυ Παv6q με
,τη oειριi ε[vαι oι εξξg:

Σ'rι1. t - 2: o Παν αττoλιiμ6α_

ιε μεyι5λεg τιμ€g και ατην Aρκα_
:δi,α (τη γεν€τειβ τoυ), crλλ<l και
.αλλo9. o Π6Θοq τoν €φερε o6μ'

1μαxo πνεoμα για rη Mακεδoviα.
Στ,x. 3 - 5: Eδ<b (<iδε) ττoυ τoν

,6λ€:πουη, oι προσκι}ι/ητ€g τoυ ιιε
'μορφη a1κμαιου (avΦηρo0) v€oυ
,τ'ov €o"ηoε o εwtρετog Ιτcπoκλfg
.αφoιi εττικαλ€οτηκε ην πρoστα'

152

αiα τoυ προγοvικοΦ Κi,oooυ γιαti
o Θαoιλι<lg Φiλιπτrtog τoυ €κανε

τηv εξηζ αΦνατη 1&ρη:
Στι1. 6 - 7: Δ6θηrκε ατoν iδιo

τov Ιτtπoκλ{, ατα παιδι& τoυ και
ατα παιδι<i των παιδιιbv τo{J για
π<itltα vαξ τoυ oπoloυ τα υπ&ρ'

xovτα ητav ωtα.λλη4μ,θvα οeπ6 φ6-

ρoυq με επiαημo δκiτα'yμα.

Στιx. 8: Αυτ6 τo ν6μo (διιiτα_

γμα, α@αcrη) τov διαφιiλαξε o

φημιoμ€vοg Αvτlγotlοg
'Ag oημειωtεi &τι η λ€ξη ν6μo9

σημαιvει και μουoικ69 ρυθμ6q. oι
μαρrυρiεg τοu Παv6q γραμμ€νεg
σε Eλεγειακti δioτιxα ε[1αv απωο'
δξποτε και μουoικ6 ριΘμ6.

Λπ6 τιg παραπ<iναr μαρτυρiεg
τoυ Παvξ μΦα[voυμε 6τι ατη

B€ρoια λατρευ6ταν εκt6g απ6 την

Αφρoδiτη και ο γιδg τηg o Π6Θοg.

Απ5 dλλεq πηγ6c μπoροιiμε vα
oυ1ιπερ&vουμε 6τι oτη B€ρoια λα'
τρε.ιioιrταv και τοr Φo ιlλλα παι'

Mορμ&ρlvo oγoλμοτιo AλεEδYδρou .
ΠοYδc οnδ τηv Γliλλo. Xαροκτηριαrι_
x.i Αλεt6v@oυ oτo πρδotrno, κiροτο
ΠοYδq ατo κεφ&λl. ΕMηvloτικι]c εno-
Χ''s. 'γΨoe 0.375μ. Αρ1oloλoγκδ Moιl
oεio Πθλλoc, oρ.'ΓΛ 43

Toυ φιλoλ6γoυ
Θωμ& Γα€ρι'nλiδn

διd ηζ Λφρoδιτηq' o 'Eριrταq
και η Φιλ6τητα.

Eφ6αoν τo επiγ,ραμμα 1ροvoλo_

γεiται oτov 3o Gι. π.Χ. o Θαoιλιιig
Φλιτtτιog γLα τσν oπoio γiνεται λ6'
γog (6ααιλεiεg Φιλiππoυ) πρ€πει
vα εivαι o Φlλιαtπoζ Ε' (221' - 179

πX..), o Bερoιαiog επιγραμμ\ττo'
πoι6q 6αoιλιιig τηg lνlακεδoviαg'

Λπα}λωy{ ατι6 η φορoλογiα
εi1αv <rτη B€ρoια και τα ιερ<i τoυ

Αοκληπιo0 και τoυ Hρακλf1 (Γ.
Xιoviδη ιoτoρ(α τηg B€ροιαg, το'μ.

Α', oελ. ljl).
Τo <iryoλμα τιoι: 6ετηοε o Ιτtπ':_

κλ{g παρου'ciζε τov Π<icvα ωg

αι,ηΦ γ€o και 61ι ωg εξαιlτλη_



μ.€vο γ€ρο.
H αvαφc,β σT oγ nρΦγaνικ6 Ktα'

οo, o c'πo(og dταν γιξ του Λιγo-
τιτoυ' Θaoιλιtξ τηξ Θβκηg xαι
nατ€ραg τηg Eκ*6ηq και τoυ ll'
ρπκλεi5η Aλ8αιμενη' σΦητ€ι να
gγγg'ηθεi &rι και o lττποκλξq f1ταν

Ftrρακλεiδηq 6πιo'9 c, Tημενiδηq βιf

γαg Aλιtξανδρc.q και ο Αvτιγeν['
rηq Φiλιππog E'. 'Aν θυμηΘο6με

τη μαρτυρiα πc.υ Θ,Ιλει τoιη Aν-

τιγc,νiδε.q Bερoιαiουg, τ6τε αuμπε-

ραivoυμε 6τι aτη B€ρoια υΦρχε
r.αι d)λog κλdcsΦq Hρακλειδιbv.

Λξζει να oημειo9εi 6τι τo 6νo'

μα K[αoοq αvα:yρ@ετα+" και σε

ε.πιγραφη επιτΦμ6ιoυ 6τομο0 τoυ

3oυ αι. μΧ. οφι'ερr,lμ€νoυ oε ατιλ6

Bεροιαi,o πολiτη, πρ&γμα που δεi'

1vει 6τι το 6ιv<rμα ε[1ε γ[vει κoι_

ι*6:

KΙΣΣoε EΡ,η{ΦΙΛΩ TΩ TE lΛ'
NΙι MΙ'ΙElΑΣ ΧΑΡΙΝ

B€Θαια ετειξ oτo αρxαto κεi_

μεvo η λ€ξη KlΣΣofi εitlαι γραμ'
μ€νη με κεφαλα[α γβpματα και

1ιoρ1g τ6vo φιlαικd, fu μπoρoιioε
να διαΘωτει και (κιoα6ν>, oπo-

τε Θα δf1λωvε το yvωστ6 xαι of1'

μερα μ€ τo iδιo oνoμα φυτ6.
To Φημα 6€Θαια ατη δε6τεoη

πεΡι'E{ffrη αλλζει oτo αημεio αυ

τ6. o γρ<iφ<ov προπιμd τττν πΦ_
τη εκδof1, γιωi voμiζει 6τι εξυ_

τηρετεi περιαooτερo σrηv κeταγ6-

ησr} τoυ κειβιnoυ.
Για τo φημιαμ€νo Avιiγoνo πoυ

διαΦλαξε α{.rτ6 τo v6μο δεν f,€'

ρουμε τiπoτε dλλo. '}kαν Φα-yε
απ6 τη γεvιd τcu εv<iρεrτου Ιτtπo'

κξ f1 μf1rταlg κ<iττoιog πoιητf1g, ε'
πιγραμματοττoιξ που τrξρε πα-

ραγyελ[α να διiroει ατo vf,μo τoυ

Φιλ[ππoυ E' ελεyειακη μoρφfl;
Στην επιτΦμ6ια ατf1λη τoυ Πιι-

τερ[νoυ (αρx€c toυ αι. πX.) o <cη'

ρ{,}αζ)) αvαφ6ρεται ωg oτομαοτξ
{κ}.υτξ) γιoζ τoυ απ6 παλκi φη'

μιαμ€vου (πολαιoδ6ξoυ) Αvτιγ6'
vου, εvcil η κ6ρη τoυ, η oπoiα και
toυ οφι€ρ<oσε την επιτιiμ6ια ατ{_

λη, xαρακτηριζ€ται αττ6 τoν επι'

νρΦμμαεo'!Θιο ωq <γ€vνα ωyα&bν

ArγdΘ'ω>.

'Λv o παλαiroξοq Λντtγονog θ
1ει κ&πoια αιηryενικf1 ο1€oη με

τo φημιoμ€ιε Aιετiγoνo και η εvΦ'

ρεtη Λ)tt*s{E με tσγ εγ&,ρετo lτtπo-

κλf1, τ&tε θα πβκειται για μια
oικoy6νεια Bεροιαi<,lv με ρiζεc
ατην επο1η τoυ ι.uFα,, πoυ xρα_

τ&ει ιoq τoγ lo αιιΙrγα πJ(.
To oκτfuτι1ο αυτ6 επiγραμ'μα -

τ€αοερα ελεγειακιt δioτι1α ' ε['

ναι 1αρoηηιfvo oε μια αrι6 τιg

οτενξ τtλευρ6g τoυ κ&τοr ακ€'

ραιoυ τ'μ{,ματοg πεoo6o1η,μη9 πα'

ρααι6δα9, πoυ 1ροvoλoγεiται
οτον 3o αιδvα π.X. και 6βΘηκε

oτo oικoπεδo B. Bαoλoγλoυ ' π&'

ροfoq Eδ€σoτ!ξ ' oε δειrτερη xρ1'
ση και 61ι oτην αρ1ικd τcυ Θ€'

στl, πoιr πρ{rιει να {ταν o vα6ζ
(ftμoc) τoυ Πω169 oτη B€ροια f1

ηv περιοxf1 τψ.
Mε τηv πμirη μ€rτιd τo επi_

γραμμα δια6*ζεται εliκcλα, αλ'
λ& παρουoιζει κ&τιoιεg δυoκoλi_

εζ στrι μετdαφρωη' tιατi, 6πi''';

φαιγεται, o χαρ*κτηζ πρ'cοπαsι}"'

ταq vc τo 1ωβοει oε μια πoλ0

μικρ{ επιφ*νεια €κανε κcclιoια λ6-

Θη. Β€6αια φαιγεται θτι τa ξcrγα-

ι.-oiταξε και πρ6oθεαε ατΦ π<iγιυ

(oτι1. 2) tη λ€ξη ' με που εi-

;ε παραλ'εiψει. 'Cμι,rg &v ακεφτoιi

με &tι ε[ναι ilυοκoλo να διoρs<ir

vει κ&ποιoq o iδιoq, τα γραπτα
τoυ, τ&rε καταλαΘαiγoυμε γιατi
πdλι δεν εiδε 6τι otov 5ο ατi1o
fγρΦpε 6αoιλεiεg α,rrτ( 6αoιλεiαq
και σEov €6δoμo ατiy'o παρ€λειι1lε

τη λξη <<αι.lτt5> (δoτ. τηζ oριστι-

κf1g { επαναλητrτικηq αντcονuμiαg

αυτ6ζ) με oυv€τεια γα λεiπει α'
π6 το δακτυλικ6 εξ&μετρo €ναg

δ&κτυλog.
Λιrτ69 τιg &}o διoρ'θ<}α€ιξ πoυ

πρoαν€φερα τη €κρινα απ6λυτα
ανωyκαlεq για να μπoρεt να 6γεi
κ&ττoιo oλoκληρ<oβvο ν6ημα.

Η ,ιΑT,ΡtrΙJι ToY rτΑNoΣ
o Πιillαq f1ταv θε6τητα καθαρ<t

ελληνικd, 6πcοq δ€1ονται oι πιo

πολλc'i ερευvτiτξ. Γενvf1θηκε oτηιr

oρειvη Λρκαtiiα, η oπoiα oγoμα-

ζ6τcrv ατι' αιrτδν xαι Πανiα- Γιoq
τoυ Eρμf1 κ{Ιι tηξ Δριοπηq, κ6Pηq

τoυ Φητo$ Λρκ&δα ΔΦοπα.
To 6vομα τcυ Πανξ παμi1yεται

απ6 τo ρημα πdoμαι : 66ακιο'

(Παv : 6oοκξ) f1 αt}μφιονα με
&λλουq ερευνηt{g ' MΛx M'α'LER
- ξε, σx6ση μs tη σσtσκριτικη
}.θξη πα6dι^α : &νεμog.

A,π6 Θε6c τιον Θocκιirv €γινε και
θ..ξ τoυ κυνηγιo0 (aοyραiog) και'

<to}ν ρεδvτΦv υδ<iηοlυ> και Θε6τη-

τα προφητικf1. Ei1ε τη δΦναμη να
εκπληβνει τιq πρoσευχ69 ταlν δι_

καkoν xαι να τιμοrρε[ toυξ κα_

xo6q. Στη oυv€1εια €γινε και Θε-

& 
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αλιεiαq, (ιiκtιog) και Θε_

ρατrευτηq (λυτf1ριog), πoλεμικ6q
(τροπαιo@ρcq), ωyρoτικξ (α-

γροΦ'μοζ) και 6oοκξ τωv αγρi*

αrν ζ<itιoν (Θηρoν6μοq) .

Ωg πoιμενικξ θεξ ο Παv (ν6'

ιιιoq) 6o<rκo6αε γiδια και πρ66α_

tα 6σtΦξ δεξvουv τα επiΘετ* τoυ:

αιπ6λοζ = γιδo6oακξ" αιγελ&rηg
: γιδo6οoκξ, μηλov6μοg : Θo'

σκ6ζ πρ.oΘ&Φ)ν f1 γιδκbν.
'Λν Φ:rμηΘo6με στι o Πεβ(καq,

ο ιδρυτf1g τoιr M'ακεδovικoιj κρ*_

τcιη, ινπf1ρξε 6ooκξ αιγoπρoΘ&'

τc}γ στηv ι.rπηρεoiα τoυ' 6φιλι<i
τηg ΛεΘαiαg, 6τ, η αiγα (γiδα)

ξtοrv ιεβ ζ<ilo τωv lγΙ,ακεδ6νωιr

και η πμirτη τoυq' πρoτε0oιΧrα, oL

Aιγ€g, 6φειλε τo 6ιoμι1 τηq, αιiμ-

φωνα με τηv πιo πιΘαvf παρdοδo_

ση σειq Λiγεq (γiδεq,), τ6τε αντι'
λαμ€αv6μαoτε πjoαo oηiμανπικ6q

Θε6q.. για τoιξ Mακε;δ6νεg f1ταν α

Παv, πρωy'ματικξ Σαlτf1ραg (Πιi*
νεια και &odρια, γιoρτf1 στη Δη_

).ο κocΘιερο:'μ€vη αrι6 τον Αvτ[γo_

νo B' Γoνατ&).
Aλλ& δεν πρθτrει να ξε;trv&με .i'

τr και μ€1rι αf1μερα η τιεριof1

μαg (B€ρμιο - Πι€ριo$ εiν'αι πιo
καt<iλληλη για τη 6ooκξ αιγo'
προ6dαιαlι, παΦ Θoδιrilν και αγε_
λ<iδαrν.

'Λv εετ6oηq λf6oυμε υπ&|.tη ,μαq
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, Φτι a Παν αρ1ικ<i παρουαιαζ6ταv
I'. τ,;q 6ρΘιo9 τρ<iγog και τoυ &ρεoε
J 'ι'α κατοικεi oτα 6ρη και στα δd'

,oη, oτouq απ6κρημνoυ9 Θρξoυg
και,oτα'<1γρια φ'αρι5ηlγια, Crrιq

Θα9ιioκιεg κoιλ<iιδεg και ατιq απ6-

κρυφεξ oπηλιΞq', 6πoυ και λατρευ'
'6ταν, τ6πε ει]κoλα αυ,μπεραivoυμε
6τι oτην FΙμαΘ[α, 6πω9 και ατηv

.Λρκαδiα, πoλλoi 1cilροι ταiριζαv
'aτη λατρεiα τoυ, 6πcοq π.X. o
'Στoυμπ<iνog (η Zτouμττ<iνoζ) τηζ
ΓΙιiουoαg, o 1cbρog &πoυ τo φα-

PανΥ. τηg Aρ<iπιτoαg €1ει την ιi'
'ψιστη μεγαλoπρ€πεκi τoυ ' Aλ{'
θεια, ιδανικ6c χ,i,ρoc για τη λα-
τρεiα τo.υ Παv6g - 6πω9 και o α-

'π6κρημνo9 6ρξoc π&ι:co απ6 την

Ιερti Πioα (τηv πηγft του Aγiου
Γ{ικo)αirου) 6πoυ ακ6μα δεlxνoυv
,οι Nαoυoαioι τη μαρμαρωμ€νη
(6ooκ6) 'μπ<iα1ιπoυ με τα μαρμα-
,ρωμ€vα γiδια (f1 αρv<tκια) τηq.
'oμωq και o 11drρoq τηζ σημερι'
ιτ]q Στενημξoυ, τoυ παλιo'rj Xoυρ

τιανιo6 { ΧωρπαvιoΦ με την ιαμα'
τικ{ πηγ{ και τov 6μoρφο δρυ_

μrbνα δεν Θα f1ταv λιγ6τερo ται-
,ριαoτξ ωg x<irρog Παv6g λυτη_

lρiου, 1cbρog Παv6g Θεραπευττ].

Ωg 0ε69 τoυ πoλ€μoυ, o Παν f1'

ταν αυτξ πoυ f1ξερε να oπ€ρνει
,τον πανικ6 στoυζ αyτιπ<iλoυg γι'
,αυτ6 και τoν απoζητorioα'ι, c,lg oι3μ

μαχo και oι Θεoi καt οι <i'ιlΘρω-
.ποι.

o Παν πολ€μιηοε οτii μιixη πoυ

fγινε ανι1μεσα στoυζ Θeοιig τoυ

'Oλιiμπo,υ και τ(,)ν Tιτdγων (Tιτα'
νομαxi.α) και σε δικ6 τoυ Θαδμα

απ€διδαν oι ld€ηναioι τη νiκη τoυg
.οτo Mαραoιbνα (oαν μαρτυρiα f-
jδειχναv <το αιπ6λιoν τoυ Παv6g>,

δηλα5η π€τρεg μ€oα αε €να oτη"
'λαιο που €μιoιαζαν με αι)/εq (γι-
s--\

O Παv €κανε το 0αιiμα τoυ και
'οτη 1ι<i1η κοντ<i oτη Λυαιμd1εια
{277 π'Χ.), 6πωg π[oτευε o Avτi-
'γ{rνcξ B' Γoνατιig, o oπoiog 1cυ-

ρig να τo πoλυελπ[ξει viκησε εκεi
'τoυg Γαλciτεg και π€τυxε xιiρη
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o' 'αυτf1 τoυ τη viκη v.α γivει δ9_

κτ69 αrg 6αoλιιig απ6 τoυg Mα-

κεδ6νε9, που G}q τδτε δεv τoν d-
θελαv. Γι' αυτ6 και 6ταv 6κανε

τoυg γ<iμoυξ τoυ με τη Φiλα, ε'
τερoΘαλη αδελφf1 τoυ Αντloxoυ

^', 
παi1τηκαv επιΘ'αλ6μιoι 'Y-

μνoι πoυ τιμo0ααν τov Π<iνα,

γραμμ€νoι για ην περioταoη α'
π6 τo δκicoη,μo πoιητξ 'Αρατo Σo_

λ€α (305 - li3 πΧ.).

Η ΛATΡΕΙA Toγ ΠAΝ'oΣ
ΣTΗ M'AΙ<ΕΔοtΙlA

H λατρ,ε[α τoυ Παvξ παρoυσι-

dατηκε μετ& τoν Tρωικ6 π6λεμo

ι;-αι αρ1ικ<i περιoριζ6ταv σε α_

γρoτικ6 και πoιμενικ<i κ6ντρα.

M6vo απ6 τιq αρxξ τoυ 5oυ π.Χ.

αιιirνα ιiρxιoε vα διαδiδεται και
αε κ€vτρα ανιbτερoυ πoλιτιoμoιi
τηq ηπειρ(.)τικf1g Eλλdδαq (Αη'
να, Θf1Θα, Αiγιvα) και στιζ αΙτoι'

κ(εg (Κυρf1vη, A[γυ'τττo, ΛιΘ0η) "

Η λατρεiα τoυ Π<jcνα oτη Mα'
κεδoyiα μαρτupεiται f1δη αι6 τoν

5o αι. πJ. Δδι6ψευoτo9 μ<iρτυ'

ραg €ναg περiφημoq π[vακαg τoυ

2ε6ξη (5og αι. π.X.), εν6q αττ6

τoυq κoρυφαioυg ζωγρι1φoυq' τηg

Αρ1αiαg Eλλιtδαg, o oπoiog κα'
τωy6ταv κατti π<ioα πι0αν6τητα
ατtο ην Hβκλεια τoυ Π6ντoυ,

δcbρo oτo Θαoιλιd τηζ Mακεδoγι'
αg Aρx€λαo (4113 ' 39Φ) (5og αι.
π.X. αρ1ξ 4oυ αι. π.X.). Στoν π['

νακα τoυ Zε0ξη απεικoviζoνταv oι
Νιiμφεg πoυ €κo6αv τη γεvει<iδα
του Παν69 γtα vα τoν εμφαν(ooυν

dο1ημo oτα μ<lτια τηg Η1cbg...

Tο γεγοv6g αυτ6, 6τι η itακε'
δoνiα ε(ναι απ6 τιq πρι3τεg πε_

ριox€q πoυ δ€xoνται τη λατρεiα,

του 'Ελληvα Θεo6 Πdνα εiyαι a_

πω,oSξπotε μια απ6 τιζ πιo t(_

τριlvτα1τεg μαρτυρ(εg 6τι <<Eλ}.4q

και η Mακεδονiα>
Oι δεομoi τoυ Π<ivα με τo Δι6'

vυσo - B<1κ1o τoυ οποioυ oνoμα-

ξ6ταν oτροeτιtiτηg και τo γεγoν6q
6τι ιερ<1 δ6ντρα τoυ Θεωρο$vταν

η Πiτυg (πε6κo) και η δρυg (δρ€'

ιιo, Θελανιδι<1) εiναι επloηq απo-

καλυτιτικιi για τoυζ δεoμo0g τoυ

με τη Mακεδoviα. Δεν €1oυμε πα'

P& llα θυμηθoιiμε, τo Θαυμι1ιoιo

1ρυα6 στεφdνι απ6 κλι1δουg 6ε"

}.αvιδι&g τoυ Φιλ[τtπου B' και τov

πααiγvωoτo κατd την αρxαι6τη-
τα πiνακα τoυ μεγ<iλoυ ζ<ογρ<i-

φoυ Πρ<oτογ€νη, o oπo[oq παρoυ-

αiαζε τoν Πιiνα δ(πλα ατo Μ€γα
Aλ€ξαvfuo και αττεικ6γιζε τo M€_

γα Αλ€ξαvδρo ωξ Δι6vυοo!

FΙ AtΠioΣtodlΗ ToY
ΠroΘroY ΣTloN ΠιΑNA

Kαι γεvvι€ται τo εβτημα' π69
ο γιoζ τηg Λφρoδiτηζ και τoυ 'Α-

ρη, o Π6Θo9, απcφd.σισε να με'
αιτ€ψει 1ιiριν των Mακεδ6ν<υv

στoν lιρ,K&δα Π<tγα για να €ρΘει

o δε0τεροg οτη Mακεδoν[α ωq Θo-

ηΘ69 και o6,μμαxog τcoν Mακεδ6:
νων εναντi'ov ταrν αλλoφιiλωv εx.
0ριbν πoυ τoυg απειλoι}oαv.

Η απτ<iντηoη δεν εiναι δι1oκo}'η.

Απ6 την Ιoτoρlα ξ€ρoυμε 6τι oτα

1ρ6νια τη9 Θαοιλεiαζ τoυ Φιλ(π'
πoυ τoυ E' μαζi με τoυζ παλιodq
Θ6ρειoυ9 q(Θρo6ξ, Δαρδιicvoυg
κλπ. εμφαviζεται και o μεγ<iλoq
κiνδυνoq αττ6 τη Δ6oη, oι Ρco'

1Lα[oι. oι MακΦ6vεg φαiνεται 6τι
xατ*λαΘαv πωg μ6vo €ναg Θε69'

πoυ Θα €νωvε 6λoυ9 τoυg 'Eλλη-
νεq, Θα μττoρoriαε να τoυg γλυ_
τιioει αττ6 τo ν€o κiνδυνo. Γιατ[
οι Pαrμαioι, πoυ f1ξεραν πoλιi κα,-

λιi τoυg 'Eλληνεq', αφor3 εixαν δε'
yΘεl τα φ<bτα τoυ πολιτιομo0 α_

π6 τoυg 'Eλληνεg τηg Kιiτω Ιτα_

λiαg και τηg Σικελiαg ' τηq Ιι1ε-

γ&ληζ Eλλ<iδαg - 1ρηoιμoπoιoι1-
σαν με μεγ<iλη επιτυ1iα, o'πcοξ

φ<lvηκε απ6 τιg κατoπιν€g εξελ[_

ξειg, τo 6πλo τηg δια[ρεαηg καr.

τoυ ,εμφ0λιoυ σπαρΦyμc$ των Eλ
λf;vων.

o Π6€o9 λoιπ6ν vτυμ6vοg με
την τoπικ{ εvδυμαoiα των Mακε'
δi,νων, κdΘε ελληνικf1 περιof1 εi'
Χε 1ι€yρι τα τελευταiα 1βνια,
πρι:/ o μοντερνιαμξ να ιooπεδι1l_

σει τα πdvτα, ηv τoπικf1 τΙζ εv-

δυμαοiα, Θα παρουoιιiloτηκε οτoν



Πciνα, ατη γεv€πιριi τoυ την Aρ-
καδια, και Φα τoν παρακ<iλεoε vα
τcv ακoλoυΘf1αει για vα τον oδη-

γη'σει στη M'ακεδoviα, η oπoiα
τov xρειζ6ταν ωq oΦμμqxo. o
Π&vαq, θπωg ξταv φυοικ6, υπ€-

kυΨε στο κ€λευgμα τoυ Π6θoυ και
tρoε oτη Mακεδoνiα cυq τrvεOμα
αιi.μμα1ov.

Kιi'πιoq 6τoι &α €γιvε, 6τπ,:g δη-

λαδf1 και €πειτα ωπ6 τριακ6οια
χρ6νια περiπoυ, 6ταν €ναg ιiλλοq
ανιirνυμoq εκπρ6ο<oπoq τcrν Mcrκε-
δ6νων παρctιοιfoτηκε ωζ 6ραμα
aτcv Λπ6oτoλo Παoλo αην Tρ<υ-

dδα και τoν παρακ<iλεσε να ερ-
θει αη Mακεδονiα για, vα παρoυ-
αιliαει omυq Ιν1ακεδ6vεg τoν αλη-
Θιν6 Θε6 τηq αγ<itπηq και τηq α-
λξθειαg, τo μσναδικ6 Σιοτξρα.
Kαι ε[πε o αν<bνιlμog Mακεδ<ilv
:ου oρtiιματoζ στoν Λπ6ατολo Π'αril

},.o <Δια6dg ειq Mακεδoνiω, Θo-

f1Θηοaν υ,μιν!>. Kαι ξρΘε τ6τε o,

Απ6oτoλα9 Π,ω3λog και δι€oxι-
σε tη βl'ακ'Eδoviα κηρι}ττoνταξ τo
Eυ'φyγ€λιο και απ' 6πoυ περνoιi-
σε πoλλoι 'Eλληvεg και Eλλην[-
δεg ααπ<iζoνταv τo κf1ρυγμ<i τοιl,
6πω9 €γιvε και στη B€ροια. Απ'
τη oτιγμf1 τtoυ π<iτηoε τo π6δι τou
oτη Mακεδov(α μfoo 'Eλληνεg
ουv*vτηoε. ΠοuΘενιiι otιg Πρ&-

iειq τιον Λπooτ6λων δεν γ[νεται
διιiκριαη Mακεδ6vιoν και Eλλη_
ι,ωv. Η Mακεδoνiα f1ταν απλ* μια
περιof1 τηζ Eλλξδαζ 6πιo9 και r1

Θεoααλiα και η '}lτtειρoζ και η
Στερειi και η Πελoπ6ννησoq και
cι <iλλεg γεωγραφικ€g ιiπoδιαιρ€-
cξιq τoυ ελληνικoι1 χΦoυ.

}| Ιoτoρtα λoι,π6ν επαvαλαtrι6ιi-
vεται και π&λι, of1μερα, o Jνlα-

κεδ<bν ωg πρεo6ευτf1g 6λων τιlν
Eλλf1vαlν ικετε6ει τo 9ε6 τηg Eλ.
λ&δcrq vα τη ociroει απ6 τη διx6-

vοια' μα ενcilαει tcυq 'Eλληvεq 6-
λουg, να τoυq κ<iνει να σταΘουy
ι|.lηλ6τερα απ6 τar προoωπικτt τουq
συμφ€ρovtα και π&θη ,γιαtl με-
γιiλοg κ[vδυνoq αltειλεi 61ι μ6νo
τη Mακεδον(α' αλλci αriμπαoα τηv
EλλΦδα.
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TNΩPΙΠIΙA Ml TΙΣ ΑPXAΙOTiΙTEΣ TIΙΣ NAOγΣAΣ
Του Eμμαvourtλ Bαλoαμiδn

B',ΗgPoΣ
Φ τ6,φoq τωv AvΘε+,ι,i.ων

o'zομ&cΦη:oε ξτcι τo μνη1ιεio απd
'την x. Pωpιιοποdλoυ, πaυ τo αvdo-
'wx'Q'ε, α'ιt's τα' τρiω μεγdrλω αvθlξ,ιι,α,

τoυ γεiooυ.

Στo τ}μ.πανo υπξa1ει ταρθιsτα';τ1

'Θε$y. B ωrδριι/1 μσρφi ^ιρατ&ει

cτo ,δεξi .geρι xερωυν6.f'iνα.ι aZFJ3q

ii ιιατα ι\\)'ην &πoι|η o ΙΙλαiτω'να6.
''H 

γνa'"ve{α'ψοwη d1ε: τ&λυμμα
otry xeφα\i1 τηζ xα; ..;ya," τ] η λυ-

τιφijνη Δr1μη'ρo,, { η ,ιι6ρη>, πι_

8ανδτωτα' η ,θε& τoυ x&τω ν"δoμα'l,

η Περooβvη. E ηdoη τη: Πeροε-

φ6νη6 trl,ε τoυ6 ιreιρoι16 Βαι η εjξoυ-

's[α τηq οτoy x&τω x6ψo πaρc"γ'ρ&'

'φετ*ι στηy y€xυιω τoυ Ομ'{.ρoυ, d_

'τι'}') o ,oδυcαdιζ φτ&'tει cτη 1Φpα
'τoυ'cτδτου6 oτηv εiοοδo τoυ 'Aδη

(λ, 1ι, oδ6ocaιαE) .

H ν!xυcα. ξeν"ινωec φ flυαiα. Θυ_

οι&ξει o oδυccdαg δνo αφ0ηια oτoν

'Α1δη xωι τηv ΙΙερoεφ6η πα.ραιν'α-
"\tν;-'θ. 

-< 1aυζ να δay'τo$v xι\6γνι''ι',tο'.
'ιτi θ'ls|.ι του -<'

Στc 1laτα.ξ'j α';'ε6ιLyο'yt ατδ ra
.sιοτi'lι τα-'' 1ι*\ε'3ον-να'' γ'3,''ω ιπδ
το't \&xy'ο 1ιs τo αi;ια των ιτφιγεi-

'ιΦγ. ιιε ταραγi1 ,1-ιεγ&)'τ1, α]ιiιdqpητε;

ol'n 'ν 
j -

'\)τε';α !:pχΞτσ"''' o Tει,cεciα,E, πi-
'γ,ει απ' τo α.t'ψα' xαι τ2ηη:a''\ε'"
'Ep,1εται τ1 γι&νω τoυ oδυcc3α'
'T,ρε[q φοpt; επι,1e'lpεi νζ -'.τι') αΥ-

y'α\;&.οeι !y"σ". 'a?'Ξι'Ξ,φap,3; εxoiνη τoυ

ξ'aφo'jγει αlr,δ τα γ{ρ'.α. oι νειροt

δeν i'1o', rι".'ι' xo,ρp,i, τoυ λdγoι, xα'ι

.1r,δνo η' ιpυ1{ του6 φτεl2oυγiζει cilπια_

'57Υ1ι σaΥ Δν'e'"ρο v'u'' cα't i,cy'ιοΞ'Ε-
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;Ξ'.ΞL iο't z"λ'-6z':λι''.'.'.''ι'1ι'ρ'ιze'.

ψιx ιbρω ιρβτoρα rστo φωζ.
'Οταv φειiγει η ψ&:ια. τoυ η Aν-

τtιa)'ι,.α', πληoιζoυν πλ'lpo6 ξαιaιι'
oτdE γυvαirr"'ο-<. E Tυβ, η Avτι6πη,

η Αλxμ{νiη, η h'ιxθaτη, η Χλιil-

ρυδα',η Λτ]δα, η Φ*lδρα' η ,&pι&-

δ',η, Φυγατdrρα τα.l Miyωα, xαι πλv]-

θο; &λλε<.

B Πeροεφ6vτ1 i''ιιγ"'ι^L 1''Ξ ^('ιγαt'

χεΞ.

'Εργaνται τδτa o'. ι{υ1d6 τιυv αν_

δριilν. o λγυ,',ι€γινaναq. o Αxιλλ6-
ωq' o Ltαντα;' πoυ μΞvει π'υlzα1ιaρα

ιαrμφιλiωτo6 1-ιιζi τoυ.

o oδυoodα6 ΦΦΙη βλdπει τov

Miγωα, Φil γγ$ τcυ Δiα' 1ιε 6να yφυ_

c6 7ι6δi νa διx&ξει xαι γα λι1γει

τι3 διωφoρd; αν04ιε'τι cτaυq νzιpo'3q

(,;πο6αoμιoμ3yo aδιb το '*ηo τoυ

Miνωα) . Bλ4πει τov Elpαrzλ{, αλλ&

e[να.ι 'βνoν η a'ι'-&' τoυ' Tογ [διo

i2γ Lγoιlν α.'le6&ceι ot θεoi cτοr;' 'o-
λ,.l1l,πo.

Tηv ιil,ρα exetνη πoυ περiqrεν: νz

'δEι τoy Θηo6α αL τoν Πει'p'iθου,

τo'l ξιilνcυv ξα,ψιNa'}υ16; ν:x2ιiiν'

παλe,iol,τα; γα π:o$ν α[ι,ιι' -,l''οai

πaλλdq χcιι ιι.Ξ ιtsτ1 φα.cαρl'1" f;''ι!

o o}υccdιq τo βdζει oτα τ'L'δlι' Φο'

6'}'0τ,ιa |!,ην τoγ'μοι;iιαριb:ει η Πa:_

οzφ6'iη δεixνovτ&,q i.D τo xeφd'λι

'irlζ Τa?Υδναζ ΥLa i'rιν α^lιcτ&τωcη

τ.σ) π'pcιν'iι\ei'Ξ στo βαci)'ει6 τη;'

(Eλληνιv"l1 μυθoλoγiα Ειδaτ''ν"'i1i

λθηνιbν, τδ1ιo; 5o:. ':aλ' 226 x'ε') '

Αυτt' εiνcι: η ΙΙε',:τ:φ*5ν\, \ τ?a-

ilεlaf βα.ciλι3'6α f,a'J *6-' y-'f,oι,ιοιι'

E θεd, τoυ 6y.aταjδ''i) xω'- τη; lυ_

7τοι;. Eivαι xαι?αl^ιτη'?Lστιγ"'6 
δτ'' ιο

x&λυiiμα τηζ lιεφαλtζ, τo π6'πλo,

€γa'. r,ε'ρ&a'a'. 'ατην τd1νη τη Bυζαν_

l,ι'ii1 ω6 sq'ι6ο\ο ττβ -,ι'γO3Φτcιa'-Υ;

,μΦηg vιi1τ*6.
Avdrλoγη θε& τνρ€πoι ν'υ" rtταν γ'αL

η KαλN}dl. "Ιo 6νψ&, τηζ σ.πδ ao

Kαλι}πτω.

fr.μ.ι λouπ6v η Περoεφ6ιη θε'!ι

πoυ τρ}6ει xα'. τφofiεται, πou &α-

φεvτε6ει oτaν τl'τω x,δcψo, θε& πoυ
τρoψdlζιι rια'. ξ,ναΥ 0δυoo6α.

Ωoτ&cο η ΙΙaρoεφ6νη'etναι τα',. η
θe& πoυ αυyδ6ει τoν x&τω κδaψo '',ιε

τoν ε'τθ.νω' E|να.ι γr,ωατs6 o βθo;
-.'ΥιΞ α-?πα^{i]3 ττ,3 απ'6 τoν Π,)'οι1τω_

νσ. ^ιιaλ η 'αlμφωv(ω τωy θEιily νa α-

νε6α[νεr. η Περoεφ6vη στη Υη 1,ην

dοnυξη Υ!αL τo τιαλoxαΙρ,', στηγ ιΙη_

τaρα τηs την LΦμηιtα, ωE θε& η€
αφθονiαg.

Σιjηdoλo τηg ΙΙερoοφdyΤζ η Po-
διi. H ,,lPoι&, των φ.1ωfωv Eλλli-
γωy. Και aι ιαρποi, τι. ρ6διo..

o Tdφoq Λιiοιrrνoq
Και καλλικλ6ουζ

Tρiα παιδι&'του Aριοτoφ&ιη, o

Eniιππog, o Λ$cωγ ται o Kαλλιxλ{g
εivαι θωμρdVtr roτη:7 *πξyαntιι τγ|ζ

gιo6δoυ πλευρd,g με τιζ γυναixε6
τoυζ' σε δυo oοιrρ,θ6. Στηv πdνiω cει_

ρ& o'' &,fi:ρεg, στη\,} xθ'τω ο'" γυνα{-
1χ'εζ. Aριστερω xα'ι 'δεξι&' oι ατ'6γaνοι

τo'l Λlioο.lνα r,αι Kαλλιxj.f με τo

tδιo tιιτιι6 θqrμΦoι. Ο Edιπποg

φωtnλeται πω; πd0αν,e &,τεxνoζ.

o T&φo6 αυτ6ζ εiναι o|'1ιβΥeνεL|ι,'

xδ3 xαι xαλ$πτaι τξοcεpeζ γε'lι6g.
Π&ν,ω απ'i ιι&.0ε Φfiη'aνα.γφ@eτα''
το ,6νaψα 199 γ'grι:ρo0, π.1. EΙΙΙΙ-
ΙΙοΣ ΑPΙΣTοΦANΟf. Για τιg

γυ,iαi1εζ ων'aγρtφεταc τo γ[νog x*ι

τo δνoψι τoυ αν'δρ'6;, π.1. ΙΙΓEΣΩ



ΙΙAPΑMOΝΟ'Ι ΓΤNE KTTΙΣΙ-
}.['oΙ ΧΑΙP,E.

'Βτaι πol oτεx6ψαcτε οτο ιi'ra'1ο
τoυ ,lειριxoιi θαμ&μoυ τρoiaονταq
τoν ζωγραφι τ'6 δl.ατωψa τoυ':οοφa'l

ξoψιε ττlΥ α'iσgηaη 'δτ'. 6?''cιΦι'
στ'ε στο αLaριo eνδq ψεγα.ρoυ i.ι') rιΞ-

PL-9.,J.':τν?ιζeaωι α,πδ τ,υvνπ3\''a. λ'
νhιrl,εcα oτ,ιζ xoλιi:yε;, oιrι pαAa3, oι

Φfxε6 61oυν ιτ1θ€η τωv διυρατiωv.

ΙΙ οιυλ{ εiνω'' cτo)'ιοβ'ιτι ψΞ τLφ'
λ*,ντεg ωπδ ι},ωδ''& ροδιλi xzι }'ω-

τor3 xαι ταr'ν!,ε -<. Σ.'τρl Κι1ιa"ρα τo

6,i'rι ιιο,'ιcδι''ιιημοι> o-ωφαnxilνεται μθ
τe[4η ,ιαι επiλξειg. Στι εoωτ,εριx.&

μdτο.lπα'αfr ΞLγ'oνξoντι'' z'sιrriδ εξ τιι
αανaτtλteg Mωxoδoγ'ιxiζ . H βαaτ)'''ιt1
q'oπi.δ,α με το Mαxο$qνγγ'[ gτLaτ1ψο

'y.αL ψ'.α α,oπiδα του Koιγοιi (;) ".γ
M,α,zεδ6yω.l. E iδια τ.Φ?ΦστdJση'ε[-

γα.ι cιπoτυπΦμ€ντ, aε ν6μ,ιcμ,α τoυ

Kοιγod πoυ βΦ]θηχε cτo Nυ1ιφαio

τη-< Miε(α;.
Σε μιω μoυ aπιJτoλij g12γ uΛAo,

€^γρα'φα γι' ωυτοLrg τουq ν'eτ"pο'!lg xι
αυτd6 τι6 αoπi1δε6: <Πo'ιδ6 'ωπ'αγ6'

lpεurε στoυζ γεvναioυ-< αυτ'!t3ζ ')ε'

xPo\5-ζ) εδιil xωι 'τlΞΥi1Υτα yi?δνLτ'' νοL

ξετlρεμω:oυ'v τι6 l}9ξq.Φ1gνεΞ α.cτιb-

δεg τoυζ }t,αι ν'α. ΦJν.παρrι"-ναyraο$ν

μ"οιζi μα.6 στoν Φτ.j}'/α' y'Φ10. aων οφΞ-

τsριστιδy τoυ πoλιτισ'μo'j 1lια,ζ' τωy

π)'αaτoγ ρωφων τ,η€ Ιaτc'ρiα; μα; ;>>

o τd;φoE αν'α.6lΥ-dφτ^fι*g τc 1942.

Δη1-ιo:lεiθηιε μ6λιg π?q .,τoυζ .ιri
1rια.r A1raριτανLδα oτην oπatα' εtaε

xληρoδoττjoει τα'διxωιξι'ατ&" τo'ιζ

o πρδτo6 ανωo'ι''ωφiαq.

Kαι sδω βλ6πoψε ττγl ΙΙ'eρceφδ'

ντi. Tην βλ3πouμε 6iτi 'ιpii1τι 1ων

xλιbι',ιυγ τηζ PΦδι&ζ Υ-?-L 1'ιΔJ xΦpfirιυ

τη6 Ραδι&€, τc;l'l lρoδι'οιi, το1) στ'ζ

γι1cλ&vτε6 ενα),ωoοeται 1rε τo λιbτο'

To ρoδι θΦηη, α")')'α" ιγsl'ι αΦ'oνiα,

o λωτ4E ληq-ιow&.

Eπιaιτμ6voεξ
Κα,' εtνωc xα'''ρδq να d).Φουμε cτι;

.επιoημ&voειg.

1. Tω pινημεiq. 'aτα oπo|ω'ανι.φa,o-

θl1xαμε a|ναι π'ρ&'1'ψατι Eιoναδ''x'&.

ΙΙ ερι cιδζoυν t1 κρa6d,λλονl' ;5-'o.:/-ειq.

*''ιθεν;cxα 1,τιζ rclντ'lττιτιiq μα6. Tα
cτa'.γε[α ωιτα ε'nιacoyq.ι ,ηy εγι-

ιi a Eλλην ι xη rπολιτι οτ ιxt1 ιι'λτ1lρaν o'

ψια. Lτnαi'nνΥ fiι?aζ τα πtoω ιαι
η'α'l.''iιι.'' cτο 7'οιρο τoυ μ'.iθου. 'Eρ-

ηaνax''' r'ρo3 lμz;, \7'α,. εblα. ααιρδν'

iα, σaril ιι}τ1ιeprl'\ μαg (ιυ{, oτιi

γιi'ii lΙ1;1 ,τιi ).$π,εg μα6, cτην

ιι6γτ,εi, '*gi Υlα ττp xατo'γ'ωγf1

μαΞ.
"lc Μ.ιιe7ιc'lιτ.l' αcτ{',''' aτ'1ζ σ.ιστt-

δι; τaν Λ'jcωγα ιe: ΚαJ.λιxλdου3

το βρ|'aιa4ιe cτην Βεηiνζ' τo β1Oa'

σχ,o,'Jfμε oτo oτiiΘ4 :α; Mα'y"eδ6yα

Aγioυ Δημητρ|ol , cτ,ι τiψτ}'α ν.α,''

τoυg θρ6νoυ6 τoυ; Δ9σπ.τιxα3q oτ''q

Eλληνιτ66 oρθEδoξε; Ez'ιληoiε;
ττi; Mα.xaδoνLc-i ψι', 5i''.i η\1ταpo1)'

το'θiixε6 τωry, Mαxεδaνqι&'1ων' οτc

τεπελo'5ι''' τη6 Nαoυce |"''ι'ηi ^γ'lνι''.-

xεtα"E φapean;
H γu?η''η τον ροδιου o|"tι'' c'lνi,-

0τlζ 6τσ' €,θιμ& μαg. Θ''{αy.''6aΞΞ ι"1'.

ΝΙιxρα''c'.&τεq τηy Π1ριυτoχ ρο'i''0.' cτ c

^ιeφι)'6cιαλo ιo''l aιπr.τιo'3 i' ιι''; βz'
oιλ6πιττεg, oποcξoυμε i'δδ: 1ι'α' νι-

e(yαι ο apδν'oq γεμciτo; t,'';-Ξr'Ξι!-Lq'.

'\λ)'0' xαc cτ'x cιaυτ!}"'ι., e[Υα''. ;,'ι'

πιατx '',ιe τα ιlr),s6α, r,rι γ.L\J?'.a \\α -Ξ

βd,ζoυ1;ra ετθ.'lω ρδiδι,'hαν ια τα';e

cττsl eτx)'τ,ιι(α. Mια εmi'aτed1τi aττγt

Χα'ρ[εac'α, που βριiσy"ετα'ι στηιrι πa_

ρ'.a7'i1 τo,l T&φoυ, θα ;rα6 πai.cει'

Ιζα'" ο'. θ;tθ'''ωπο'. siyα'ι 'δiγλωcοcl.
Tα a';cψrιτα oιiνθετ'α, ποιτ,τ'.ιi'

ελληνιxω cνΔψι-α ψε αα'iαρyιιε;

ρiζεg επι6ιιilyoυγ tΙ.εχρι oτiμερ*. θεc
oαλ,oνLxη, Σιρατnν{^*η, αλλq. γ!αL

Ξq'iθtππη (E'iιτ;πog)'ι'ιι fr eριx)tJb'q

(Ι{α,λλιzλi,;) PcΣir'.l:.94 (Pι,|α-

μαΦυ6).
Φι)'οξεναicα τo xα)"axα'ι7'' oτη

N&oυοα τo ζε'jγo-< Tιπiτζη ατ6 την

Aμε,ριxτ]. Ε ;'l.ιρtα Tιπidη, η Bιρ-

ΥLν iα, c.\Ιi,''fiδ6εδρo_< τη; Ομoαπoνδ i-

{ιζ τωy ΙΙoλιτιoτιxriv α;λ)'Jγων Α-

γιερ'.xi1€. Ο :'. Tιπiζη;, o }ΙJμo-c

(Aγαφdμvωv) . 'EλληναE δε'jτε,pη6

γενιi,'g' Toυ; !9ε'4 α,τ1 Ndουoα'

ΥLr;,.iι σττι} ληιι'r,ιιi, ιoυi $''i1xα φa-

6ερω επηι'/ει'q-ιε'loυ; 'ατδ την Σν'a-

τ''' t'ν i j r iι οτ αη α' lδ α'

Tlριλγηrε dνα βριiδυ δταν ψου ιη-
i"εφιilνηοs ο oδυο,c'6α.ζ Ντιγ6πoυ-
λo5, για τη δι,6ρθωoη xθ.πocιιιrl δoxι-

μiων τoυ πoριοδιxoιl ΝΙAΟΤΣTA"
Toυ λdnrω τ6rτε: dλα, d1ω εδ$ θναv

c..ηrπoλaμιττ1 'σaυ q-τδ ττsl "lρoιι.o
ν'ι τα πΕ|τε..'

Tα βαπτι,cτιxα o'l'Qιατ& |\'c.ζ rq'-

ρ&, την α'mLθετ'η τροaπαθeLσ. τηE

Exτλdα6 εtναι xατd.. 1ιarγ'l,\ο τ''sο'
cτ,6 Εθγιrc&.

Tηλ6μοοxog, Λ,εωyiδαζ' A,ριoτoτ6_

λη;, οοη.Lπτωμιτιx&"' i1τaν ι.0'ιπoιoυ

απ6 πaυq αυvφιλητ€E τoυ x. }16μου

Ttιπi{η.
Ε. τeτρθψoρφη ταραcταo'η 1ον

T*,φoυ τηe Kρioεω6 '€xει z.ωι α'lτη

τη αυν,θ1ειd, τη€.

Στι6 i.διεE θ6oειq, lπωE πρ6τοq

τα"'ρατtpηoe o z". Φιbτηi ΤΙ'€τcq'ζ,

cτα' τ!,,,ιπ)'ω τωγ ED'ληyιyabν λ2θο-

δδξιυ., E;.'xληo,ι,ιiιν 61oυ1-ιε τo i'διo

τ{seερa; iιo,ρ,φ6g ψe αντtaτaιaεg ιδι-

δ:τ,τeq. λ9ιc-.apω δπωg βλ6πoυ1-ιε

:-"η (:!ιτ, τ,u'l Στ''α'ττlΥo'j 61oυ'μο τοv

' 
^\.^γ'.,'1 16'1 Nαo'i. Στη o;ν'd1εια, cτη

f}!cτ, τc'ι'}υy'oπci-ιπa'j Eρμτ]' την με-
cι,τ''".z Θεοτδxo. 'Lπ'δ την dlλλη πλου

'?α'1-"η θ6οη τoυ x?'-τ'h !ιαγ'o16, τo't

Χρι,:τ6 Κρ''τ'i1 xα'" Σιυ-,{,ρα y'Φ' i6'
)'οq, c-'τi 'θ'i'cτ1 τaυ Pοιδ&μαν'θl'i, cυγ-

γενο'j-ι τa'l lιατ'o''l, τoν Τωαννη το'ι

ΤΙ Φ7"? o\'r' α:γγεντj τr:υ Χcιoτolj'

H }Ια.zeδo'iι'ι"li'\rιaιτeτ"τoνιτ^\ €-

'/-Ξ'. ι1''' z'ντt, ',η'i t'δια τaρε[α' 'Ε-

?-ν.L7Ξ \\!|/,?'' τι; 'μΞ,pε; ,1ιαg' Nα ξα_

vοι&υ1rηθo,jμε τω τωλ'ια, Mαxεδoνιx*'

cπt-'ια α:α xωριιil μα6. Αλλ& xαι

oτη Cωτ?αΨιτ"t1. H B':ζαντιντj Mα-

ιeδ c'l'.ι'h Σ 1a1l; 7.?τic'-',ι-3"''''i u'' o -

να γ'ριlψατω q.νalστoυxα. πtροE τη δθ_

σμη τωy 1ρωμ4των τo'.) δι'&'xοoμoυ

τωy Mα.xεδoyιxιb,y Tιiφων (Mα.νου-

{λ ΙΙαν'o6ληνοE) .

2. Tcι,μν'ημεi'ω,cτα. oτ'οiα' σ'ναφa?'

θτ}xαirε pρt}ην"αν olλημ€vα' Φ ωνια-

ξξrαοτε 6μω9 τοv πλoliτo'τωy 1(τε_

,ριαμ&των τoυ6. Kαι sδ6 θ'α τρiπcει

vα πoι}μ,a ,6-,ι για aaν τ&φa Δlioι'lγοζ

xα,ι Kaλλιxλdoυg γνωρiζουν ο'' &'ν-

(}ροlπoι ττ1ζ τεp''aχ'iιΞ τουq τυ'ιΙ6ω'ρυ-

7cυg. Eiναι διio α.δdλφια 'πaυ xδγ
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τεΦε γα σ/,oτο}θουy μεταjξδ τoυζ εξ

αιτtαq τoυ θη,οαυ,ρ,oδ τou τd,φου. Λd-

Υeτα'L δτL o tναq αδελφ6; ξx)'eιcε
p['cα oτον τωφο γι'α 6ξι ιδρε; τον

4λλo.
Τια, τoν τα'ψo τι'l'l Α..rθ:,μjων fa-

ma vagatur 6τ'. α'lο[Χττιy'Ξ τ^Γι') fiα-

ραiιον\ ττ]Ξ π,i'ωτο|1!oνιαi το'ι y'ρδ-
yoυ τηζ ανα-oxαψiiq πanι.

Γeγον,6E παντωq s{ναι δτ'' α'lτδ.
πoυ αyο,ι,ξε τον τ6ιφo iδe"'ι ρ?^iiy"ε τ^f|)

τl{'τρα κ}''ει"δ[,'aατω; {γuαναν o'. αρ-

yω[oι τυ,μ,6ωρ6xoι' 'Aνoγlξi τaν τα-

φo με τp6πο [ιsτe ν'α" ψ'i'1 τ"λονto'eι

τηl ευcτ&θεt'σ. aaυ μνη1ιeioυ. o''E-

Ψaγε>> τιζ γιDyia: τρ,ιd]γ σJ7αφ6'',/

ποlr6λι.θο τc ;'.θLν6τεcο 'i,τι'l 'll.

,ψιeiνει ,irdcα.

Τα τ"ιε'ρto1ιατα. βε6ιtω'; θ6i'ιν
aτzp&, αλλ1 ,oιb'θη,z.αν 51iσ'5''}'ινq' σ'-

^γ αλματ[δ ια μεγ&λη ; v"α'λλ'''τ'εγν tx^ii;

α'ξLα.;,τa,υ δεν γνιυ,pil",ω το'l βρLsτ'o'r
'ται. 'E1oυν, joω;, 

xι'ετοιφ'elρθεi οτηv

Αθ{να. Δεν ξε6ρω.

3. Tα ψντιψ.[,ι, τω 'δι3ο απδ ιι
τ'ρ!α τoι)'i.qιοτov, cυληθη!"α') σt'oν

:ιιιiivα 1_ια6. Aυτ6 cημαiνaι 6τl πλτ)-

θο; ,μvημεiω|y'l liσJ 'δεν iy'o'lν α'lυ'-

cxαφei^ξ δεv 6'pυν 'εντ'aιπιa'θεi α'x'6-

'|',τi1 'τc'"Θσ.ν'6ν νω ε[Υαι. ωουλητα. Φαv-

-,0.'ξε'-.,θe τoν ντ6'ρο πaυ 'Θα "{iνοντα''t

x'ν τσ' !,'Loνα,διx&' α"υτ&, μ'νΥι!J'etΦ ισL9
y"α|. αc3),η1Φ; Στη Bεργiνtα δεy 6_

':/|;α')αν .εγτιjπα}ση a'' T&φο:, gλλοι

'τα, xτa'ρtοxιατα''

ΤΙ :\'ρly_αιολο γ''τ'^i1 νπη,'.estα t'tr ι'-

τι: θ6:;ι; τη;, olAΞ μ'dn,ουν θ'r'μ1ιdνα'

F,1L:i; θα τΞλεlιbν'rυμε 1L'"a ανα5xα-

;'i1 τα''. ι'\ε1ι- 0'ι α31iliol.liιε μια &'λ-

i. x,. -,\υ ;d, ^( ? x'P \:fiγ'x'' ) . Κα'" εi'^7 z ττ γl

τ','ιτ] vα διi:cω την σ'π&'ν.τι5Υl υτc-

^1,.'α't,.'l'|'ζo'iτι'; 6:'" γι'ε ττ;l aγxιτα'

)'e,.'l2τ1 6:υlν υ'ναs"ι0-9τiτ.αγ δeγ :αλeι_

,ιi;,lc.υμε, α"λλ'θ.'c'τοτ'ι}'g ι ιbrcυIlι g''x a-

ταaιφ.1φaνγιe τa μινη1ιε{α \Lαξ iLa"

' τ υ'υ τ 6γ'2 rl γ q, l], ι Ξ τ ^/'] V d λλε ι ι|'' η U'ν rι 3 xt"
'φ'' τ"i1q δ 7αοτ^η7'"'6τη'ια'q 1&νe'υ'ιι ε την

g,;1 y'q"'',', t.Ι. ν α v',7 ατi1':'aυ',ιι cτ α γ! ρ ι z

'1Ιαζ τηy x).ηpονo''ι'"ω 'ψα;'

Aπ6 πρooαγωγ6g στα διχΦστηl'ι'α',

,α,λλi, xαι τlζ σJχ#ζ πωρd.vομε6 α_

I 58r

να"aιαφ €'", φ αLlrcτα'ι 6τι λειτουργorir

oργcιν,ω1ι,dvο6 oμ&δε6 ωργω'.oxαπ,iγ

λωv oτην πε,9'.oa!. Υπfρξε για)'cοτα'

1 a? !'fiτL|ση cl'ια'δαq xυνηγιbν ω71αi"'

ωv θηοαυριilv πoυ 'δηλιi}γeι L^1γρ*φα'

x';'ο6\(ιπaντα.ζ σΞ y'6μ'ιμα'ε' Qοτιρα',

δτ,'. γ,ρηoι,1ιοτoiηcs οιi'γ1p c|)1, ι\\ε61'

eντοπιcqroδ τι0ν θη!σαυριbν'

F'tναι τuρt'ι,να να φυγα'δο'ioν'τι'L 5i'c

eξ, oτ e ρ'''xδ'Θ τ1c α''l ρ ο i 1^ηΞ x}'^η ? a' t a''L | -

&.g ι,rαq, αφ'o''j φ'υλ&xτηxαν oτα sτl'α

y|Δ'ι τηζ Mα.ιε'δoνιxf ; "γτ1 -: γ''ι y''')'ι'

ε.τηρ!'δeq, σ^i1p.aιpα ψι\''ο-"α' διαν

y1ρe,"α16ψαoτε 6sa κοι!: &λ'l'''-'ε ;^r'

φιυ';{ τoυg.

o,' αpγ'αt''"ι&,πτ1λο'' Lγ'ο'lν c:τ12tγ-

tιιτι-,\ι!cα. τc.ι 3ξω, xυρiω; oτη

Γer;qr,znriα..'Ey.ο'l^ι /"1'?-!CT?αΨ'ησΘ|'

τ'ην τa'ρ''ογii' y"zυ τc6τ'':'.'"y'" Δι'' cε
λ.[γo xαιρ6 δεγ θy' 37_ol μι:iνει τiπο-

L\}'α' y.αι τ* ',ι-ντ'ψz!-ι. ιz':ιι "2!-

φοντα'''
T ο,"ιον αδ,'ylδ sτo ιl'ι',ι'''lι\'/τιr}Ξ|'C'

o γωρoq τη; Σyοi'η; ir'J \?''iτaτi-
).η.'. Σα6 'ι''*2α''ια-}'ω μ'ξ π*τε' Ei_

Υ Φ,' σ;rat"α.,cδιωι''ι6' Δνα''pωτ'{'θηxα,

:i θ:ι:,po'i1-ιε iιetξoν c' q''ιτ5 τον τ6'

;o. Σz;εφθεiτε να. i1τzν oττμr Ιε'ρ'μα-

,[ω ^ii 5iη9 Aγγλiα o 1ιilpο; αυτ66'

Αλλ& ται o τθqoi τηζ Kρ'σεω;'
'Eπz.ι|.,ε νΦ s[να"' επιοι5ι}ιμo;' Κα-

o τ&φo; τι')'i Aνθεη}iω'ι'Τ''α γCl'-

νLα 'ε't}Loσ" ο νεxρ';κ'δq τoν θι)'ιηιηΞ

εiν'ιι αxαλυπτοΞ' coυjφaεL νε7α^ rι-
γι1r;ουν 'L'' 

n!φτc':ιlν 'ι'" 
ec6&'lgΞ :c'l'

1s- ^/'.,JLi)ψατ&' τoυ'

Του τ&φυl Λ6oωvοg xι'" Κl)j'''-
ι)'!:υ-'' ο'" γΘορl--< τεiν'oυγ νL 1ηaν|'-

Ξ)'/ τr)'/ Cτυldα"'δτητα τoυ iιYτr'ιΞi-

cυ. Tz .."7ξ,,,'q.i1" το i:νcl",μeτω τo θ'λ-

).a 
=6'h1νoυν.

!Ι ιιτh:ιl.:'ri a|'''lι'" ο''τ"τ'9^ii'

TL δlqs ^ili'!ο0ι"ι

Στ,, Υ'ilzo i.') |ιLx.: €)'α.ry'ε να ζ'ι''3-

lι:' 5τo 7ι*7ο πaυ aταθτγv''z τa ι'ξν-

1οa τcυ γf,7i:,ιalι x&.;οτz ιαι πτ1i(i)

τολι';ιqμο,$, μαζi ηιε iτp rι'',ι'a'ppl'&

γal' ττ[/ α'φ8ονLα τιον π)'a'lτoτ'υ"?q"-

γωγιz''ιilν πηγιbν τaυ'x)'η'7ον ο',ιt1c α-

lιε, χληl,roνc'μiσαi-ι9 x"α'ι. ξνα δν'ct,ι'α'

ιαι xα,ποιε; υπo1ρειilcειg. Ι(eι εδιδ

δsy τα π&1ιε xα,θ'6λo'ι xαλα.
Διε'ρβιαsτε ψcα xρtoη. Mαoτ:-

Ψι',\αsτe απlι ψcα. xρtcη, Καr. 'ε','.α''

φανe'ρ6 δτι τ1 η!"'cη δοv εiv'αι ε'ξω_
-cεριxii. Ε[νι'' εcυlτe ο''xt, ν"7iοη. Κρ[
,cη'δ'''x^ii ι,ιι'1'

Ξaναιγoo5oι τpδcφ'ι:l' 1ι'.ι- οψθ.'δι

νdω'l, Eλλτ]νωΥ1 'ι1iΔ -\\ν _\υοτ,cy'λlα.

)iτηv Α,lcτοα)'iα ζυlν !'',7. 7γ''11r'ηι,ι''.

1ιri,ριo'Eλληl}εξ' o,ι Σxoτια'lct'ε'[νc.'"
εξi;lτα xιλιoιδεE. Nα ,τcυE φ'τ''l'iαν'e
r.l,' 7ιLΥ"ai' μα6 θα ταιq πν[\ανε. ξrεig
6μω; εiμαoτg oι πyιγξΙ6y'ο'' 'y"αι τ'j\-

ιpσ" Γιι''σ.Υ:δ|\α6'τe α'1τδ τα 1ιαλλι&, '1rα6.

E xlo,ioη et"iαυ δcxΔ,1ιιg. o ψιιo6;
E)'ληνιομ6E αλλoιθιiριζε τpοζ τ1ν

Βa7ρ'& y'ι. o υπ6λa'''πτo -q α1ν'clc'3'sε 'ιη'l

Ιsτο'ρ[,α. τr'l'l '
'E,π,ραπε ,μα εγaρθ'o'liν τα Σι''6τ'-q'

ΥLσ. γσ. pθοliμε 'sτα ουγ'ια)'& 
''pαq.

<Aρ*ξacθο παιiδ'aiα.:r,,α)'λ'&' xαι
,,ι'.ι"- φο'3ιρx'αi αιλω'''ι,cττ1';, που )'d'i ε

cτη N&cυcα.. ΥLq' ν1- pιρα'eι a **β[.'

ν'1!Ξ τoν eσ'υ'iδ i,oυ'

''oco γιω τηv Aρ1αιoλογ'ιx\ Υ-

'ιiτι|?Θσ[α τt ν'α αω. 'ΙΙ θα π,p6πει ν'α

τωνε'" υτ6ρ6ωη τoυ Eα'υτο'3 τ'Υlc"i'i να

π&'eι cτo, περιθιbριc. Nα' δη';rιoυργη-

θa| 1r,ια γ'!'ι e'l'L}'υxτη, υr'ιη'rεσaοι ,μΞ

c|'ι^γγρaνο eξοπλιqr6. Νοι γiνει 1α'ρ_
-ι c"1 ρ xφτ,sη τωrl α'ρyiσ"La'τητωv, d,ρευ-

νL |'αL xαταγιραφ'fi των μνημεiων
i;'*L aaυ π'aριε1ouudν'onl τoυE'xωpi6 'α'-

'iL5^/.αφιιζ' 'oπον γ,'ρεια'cθε'i, 'vα γi_

γαυy,oηrcτιyf6 επαμ6&cε'ιE. Τπdrρ1ει

αν &ξ κη πλτ1ρ οφ o ριτ'!1 ο'5νιδεcηq των

υπη.ροcιιilν ιια,ζ 1ιε '6).aν τCν xδαla

ιαι β'g$qiω'- πρωτaστο)ζ iιε τι; 1ιil_

pεζ τηζ Eιlpιi-lπη.
Δev επ,ιτρiπ ετα'' η δαο''α μειωβ_

νη'|'7',ανδτη1,&' iια; i1η J).).ειιpη μt-
σωy γ,α oδηγiloοι cι s-κi'''ι 1'"/τ|ι\\a'

τι-irπι;οη Cνδg φ)'t"γοι-'ο; θΞlμα'τo6' '<Οι

τ-ιc'ρ'ot oν 1lενετoi'. oι sυz.αι'οiε6 φε6

γουγ.
'oao γ''α 1μα; τσJ; Eμα'θ'ιιδ_'εq'

Noμ(ω πω; ε|μαcτe στην πιo ιb|ρι_

,,l.η τε,','toδο γιΦ σtJ'ντοlyιΞt-ιdνε6 δρ&-

ceιE. E ξrα',$iα γη, η <aρα'τει'γγi'>)

xατ&, τoν 'O,μ,η,ro, εiναι avια"'[o;, δι-

yJ6ζ μ,eζ x6?og.



ΙΙ Ndoυσα, 11 Eπαv&οτασn καr
ιιo Xαλασμ6gll Tng τo 1822+

't'' 'Βγα, α1φιλeγ6με.,ο θiiuω, πoυ
ωπαor1o}'lε( xωι ττρ Tατoρ[α,, εLν,αι

α"ν a d"νa.,,ωπo6 δια1roφηilyει aλεd"
θερω xα'ι xωτευ&jyει xυ'ρtαρ' ιu'd r"r1

φq7ω τυrl γεγο,vδτων τ] αv, αντΦd-
τω;. ω'l-.α' πρocδ''a?'!ξoυν απ6λυτι
l,,, doτω, xqpdωg τ:τtν, 1τa?Eι.1 'τQυ y'αL

xα'Θο'6τγο'3ν τη ζ,ωη τoυ.

AxJ,μα,'5-'σJσιLα,ζLτd'. τo ξt,ιτμα,
.αy αlι1'απ,ox,ρ!ν'ετα'. cτην αλi1θeια'.

\ a[ναι αrλα' ατ'[ι./ροια, ατ'ρατoιι
y\α.L Φρ?ωστημlνoυ τo,πιxιcψα5, τ1 α-
κo,J1η 6τ''' ο'ρcqψtνaι ιδπo'' διαβιtbaε-
ιυ; oβδων ωvθ,ριilπlω,ν διαδ,ρα1ιοt,τι_

6'σ,ν ' 
y'ι1,L 

' 
gta6ν , πραη',ιxτιι&, μ,iα ε_

ξα,λρετcxii ιαι,'ξε1ωριoτ.li παρoυa[u
,wην Ιατορiα, i'ιε η,oοtrξειE ηρωliσιιoj
xq;ι ωιιτoθυaiωg. Στη a'ινιΔxειq., n?'ξ-
πgL 'να. δ:a;,ευνηθεi αν oφε.ilλεται
τoυτo cε τυι1aiα α,}μπτωcη y"αL αJF
νιiπoιρξη'δ'ιαJΨ5;P,ι0"l oυν'ιoτωoιily δb-
vd,μεωv i1 ιε't";'ei πρoiiδν Φηi αρxrανι-

ηs αt'νε'oγα,ιι[αq τηg ε:rδιx'{6 oδα-

φd'oγι.xiiΞ ουoτ&cεωg - μορφoλoγd_
αζ τoυ σι)γyYεχριμdyσJ τ'6τ0υ1' τ'η;

ρισιrεηζ ι{:υ1ocυu0doεω6 ια. rιll
πoλεμιxιδν ιx*νoτi1των τοlγ ωτdnιοrγ'
'τα, aπo(ω το'l y'ατor'xo6y' τtoy χοqρι-
ψοιτιxκily η'γετιδv, πoυ'διrβ,θυν,αv
a,g τ$1ε; τoυζ' σε σχξΨ' π&ντα,
nΦ. μe την eπ{Βραaη τωy ειδιxδ,τε-
ptυV, ιευ,Voixιbv, ,c;vθηxιilν | oL oητotεζ

'.ιπ^fiρ,ξαν, σε yJ&ιπo1'.Φ x,ρoνιx^\ πειv[a-
δο'

Aυτιig oι οnΔd1ειq - xα'' οrtrι", 66-
6'ι'ι'ω, α.l.ιτi€q, ψο'lωγα - απωτ1iληoαν
σ'νξnα'f)'εν' y"αι '6caνζ ,μελετα"iν την

NεodJ"ηvιz{ lqτα?iα τ'α. ε,ατι&-

ζoυν τηv πρoοοηi1 τo:'16 cτου; πoλε_
iιιτ'o6; αn1ιδvε; ,ρι'o;ιcvωv τ6πω}' xαι
π6λεωv, πoυ δι,α.xρdθηy"7.γ |ΥLσ' .a't

η'+ωtιlιδ των xατoty'υl^/ τoυ -c, 6πωE
π.γ\. 1,oυ Mεcoλoγγioυ, του Σουλiου,
των Ψηριδιr, τη6 ,ψari1q :aυ '\7ια-
δ0υ y'ιι ,των Καλα6ρ'jτωz. για .rα

θυμη$oη!μ" ;βapιxοξ ''l4 iqgι" fiQ
,ιyι_ιπroσωπευτr.xoι3g ιαι 7α-ραιτv,-
ι1ιlτετο'33'i6ρ*q, Υη'α τOυ -.- a;ο!'a'l;

'ιπ'&i 1ε'. τανελλ/,,νια (αλλi ια'- ;α:l-
yp6t,ι':α') σ}μφ}ωylα' δτ'''ιτ,i^i,.'ξα.ν ιL -

πο,. c'ι,ο[ιc' τωv Eλλl1ν,οl.;.

2. Aν, -νιil7ι α, π ρ c7ιl 7'i ;ι c'l',ιi τ:'. l.'i

π i'ι' l'ι'l y"α'' 
φιθιiooυ; ιε'cττ, Β4 ;' ε,' ι' Ε)' -

).α!5α 'ι:α,'. o'lγxεx,ρι,1rdve οη }Ιαzs-
δo',ιi'''α", η oxdι{.lη μα6 cτω'μιτ,ιe'' cτ:r,'l

ng'ριoχ\ τ'η6 N*oυοα -;, τa'5:τ,; :.ri:
τ17ω'tx^i1 -< ildlλειωζ τoυ Εi')'τ,'ιιι,',3
Βαρc'i.. oτυl -< 

-uδν'.'cε if"r, zι'' ο φ!'-
)'οq ιδi;,ιι'."yo; τη; π4)'cω; z.. Γ:'Δο-

Υ.; Π,')'ιττ,:.
ΙΙ,ραη1ια-",'x&''δε^ι εiιι'- ='ryι!ο3

αιτ63 q2 1$nq;.

' Ε1'cυν 1αθ.-i. δυ:--."ry.ιil;. ;ο)j,ιt
(Q\α τ\| Ιc:ο''ι.z':-. :τ,i Tε':ι^12αoi-

αq, x.λπ., τα aτο!ι t,.ω-" ^lνωvi{ο-

1-ιε - εγαv ^γ7'ιφει' 1τα' σJ?γ:*|.α. x?δ-
y(α "(.σ. τη \ΙrιεΣ.'ν'!α. 'Ετcι, τα
π aiJ''',σ6δ-ιg./α γvγ a'm= ι τη ; irαxεδo_
nltxilζ ι'cπο'?ι"z 

-< ιι):'ηΦτμ.ιν a?L'σ;-.-

τJα απ6 τo rιβ cτρδ1rα ττ1Ξ αναΓ},-

γηττii λi1tτ1;.

Aπ' aτεi τληρqορl'4 διααιilθlη_
xι^i'' ξ6ρqψε δ<,.. cττsl ευ'ρυτειρη πε-
ρ'''Ψ:ρε''7' 7τ! -Ξ Ν*ουcα_c, 'υπηρξ,αv

{ι ιι) o ι ωξ ιl.jλoγ ε ;'Ι'. σ;;L Ξ|δ o ν γ|;e Ξ Ti -
λει6 Miεζα xα',ι Κiτιa.

Αxξυα, γvωp,0ζoι.ιμε 6tι, djμφωνω

με δoα ,διηγε(τωι o Πλαjτηρχog
zτoν' βto τoυ Αλdξιγδ ρo,.l, ^γν,7ω οττ,

μ'*,xεδaνιτη πd,λη M&aζω (τ,r1ν' oπο'!.ι
c W.D.'Rοss, 617, iιονo'γρz'φtα τoν
.μ{ο ι :τ:τ3λη ζ>, μετ!ιφρr,' τ 1 ιηe Mω? -
λ{r7τoου, As{vα 199Ο, αελ. 17, 1α_

τoυ
ΓεωργΙ,cυ X. Xιoviδn

p.ι'ιττ' p tζ e,. 
"β 

α" c c}',' ιb,φ ρo'59 rc >>),'τ.o ν
-',θ. 'δe otη ηlμεριν{ rθ,dcη τη6 Nd-
,.'lιι;, 'i,τl'ν τo N'l.μφαio. ο τ,6πoΞ c
aτo'loζ επ':λdxηxε ΥL'σ' ν,σ" oυlμ6ιιδ_
!σJν O. διio πιδ 'δι,*.cημoc Mα'xεiδ6.lεg
zα'. .,ιεryα)'ε; ,1rο,ρφd; τoυ Eλληvι-
ι',ιo'3' a ι",ι'tι'.xιιicτaτaΞ r,Lνεπl.-
cτ^l1ψονα'i, ο Σ=α:γ ε'ψtττ1E A'ριaτoι{,-
)'),-: zιι c -\)$ξιν'δρο;, o,.jοτε'ρα Md_

τιΞ xx''. ι.,"d'τιlτο -< των oτρατηλx-
τlb'/, πc'.ι δ'.ιτiι?τιaε eπαξι'z ι'xa.l
ιot τi'τ),ο, 'στo fiapασ|J,σ" τδcων τ.ιι
τ6oωy οιιιiνων, γ'ιωτ'i oυvδilαζε τηv
αντΨ'i :''"l cιbn'ιατοi,,ιg τc π6aω,ιz
τη{ xιΔριδ'Jα'ζ (γι'α "lα θ.υ1rηθαjμε xαι
τov Kωoτη Πα,λαβ) xαι με τo 6-

ρα,μοι τω,y 'upα,νιb'l ,δημιoqgyδv, τωv
π,ρωτoτδ'ρων xαι των x'αινaaδγω'ι
ττ1q ΤΙ'αlγx6cμια6 Ιcτoici,αg;

Av, λoιπdt, ιδηθoι1με δτ'" ο τo}'ι-
τιqr6g eiνα'ι \ σuyι{στcιμdη τ,ω,/ ωd-

ν,α,lυ}ιν'y' L. α,ιιity,ι οry πicooπ,αθ ε'ιtbν τoυ
evθ,ριirπ,ιvoυ γdvoυ5 χα'ι r,tωζ ηΤaτa-
':ρ|'α γ9&,φεταc τ6co oια' π'oλυωiμα_

πρωτoβoυλio τωv φiλιrrv τoυ Γl.M.,

159

η oμμιr' noυ iγlvε, οτηv αiΘoυ[α το-υ Πoλεμι'κοi Moυoεioυ, ΑΘι]vα, 
'9.1o.1991, 

μεαro nλοiolα τηc εκδfλωοηζ γισ τη Νiουoo.



?ιτοι πεδaο( τ{rry μcιχd)y δao xα.'" aτoolζ

υ"ποclθριoυ6' χα,ι στoυζ xτι,aι€νoυg xτil-
poυζ τηζ επqοτηloyιxγi E &ρeιιru6 vαι

μεl,uατηe, τ6τε rηρ6πει vα δqxτoιlμε,
π(Ι}ζ η πeρισ]trfi τη< N&oυoαζ, ei.,rαι,
'η3*rγματι, θνα6 π,ρoνoμιο'kγo6 τ&ποE

τη6 ελλφrιιrie αλλ&, α;τiψα;' xαι
'tη< Π"γxδq*'.αq Ιcτaρtαq, γατi o'
a.,)τiιν cι')ν|αντiβηιαν ot π''$ .&fiιoι

xαι δι&oτ1:1ιοι exπρ6oοrπoι τηζ αt}μα,-
'τ'-γ!t!Ξ α,L τηζ πyεΨιeτιxτj6 μhμη6.

Και -'o oη:ιαlir,υιΔτaρo xΦL τo Υι-
'ρl'xττl?l'στL\ι6- eφ γtγ afi6 εiναι 6τι,
o Aρ'ιoτoτ6ληQ Υ''α^L o Aλ{αyδρoq,
αruδdθηxων με τηy ιφαi q46η τoυ
:δ.*orαλoυ γ"ι',. τoυ μαβητη. Δey εi-
ψτι ,δυyατ6y νω eραlf'φoυμε εδιδ

'ποι6q σ-Φ6 τoυ.6 ιδ\lo επ6δ,ρ*oε, δoιι-

ψωoτη,ιe x-*ι ιυφελtΦxe πφιoo6τε-

'?o α.τ' αυττj ,qβφ xuι' πaι*'επφ-
.ρoli εi1ε τo δoδq.ι€νo τodτo oτα, xo'
οψγcνιlu,li+ γεγ oν 6τα, πoυ οιιcoλoriξ_
,οαν, 

^γ'ι.ωτi., τdτε, θα ξεo'ιρdlτa.rc η
oμι,λiα μαg. ''0μω6, υπ&ρ1ιε,. η Tiω-
cττi doμd,ιoγητιxτl ρiρη, πφι α;πo'
.δiδεται oτoν M. Aλdξοιvδφ, ,ψφr_
yοι με ην oπο,o, o γv'ρι'aψατ'.x6E
}Ι;ιxεδ6vαg αvαγvιξρι.cε 6τι τo μv
ζτρl oφεiλει oτoν πατdρα του {τtl
'Φiλιππo) , τ'o 'δe εri ξη^/ oτoyδ&cxa-

).,6 του (τo'r Αρloτoτ6λη) ' 'Α).λω-

'cτe, a αυ\6q βιoγριilφη του Aρ,ι,ατο_

τ6λη, γρλpει 6τι: Φi'rαι ευλογo vι
'ιyπoθΞoει xηyεiζ δτt xατ& τη δια1μo_

νη του xοντ&, otoν Aλ1εξωνδpo... :

Αριcτoτdληe ωoxoλτj&ηxε oι,ιδιx& μ:
:πa\ιτι'γ''!. ξ^η-:iγμαtα ι*ι ωy{λα6ε

τ^r,ν ''.δ€α τη6 (!Eγ&ληζ cυλλαγ{q των

ι'Πoλιτιxιiy>.

Χιυp'i'g vα ωγvoα}με r] να υποτι_

1.ιωμε, λoιπ6v, &λλα, γl'ιυοτιi "ιw'. 5\'

ψαντιιι&, δiδυμ* oποψδαjω'l δαax&,'

.λων ηιαι μαθητιbν τ) πaι *λλoυ6 τδ-

'πoυ:' πoυ 1ρηoiμ,oυoαv για να aτeγ&'

ooυυ c1oλd6 μειΦ-r7,τεiα6 *ξdλoγων
"πρul,τε'ργωτδy τoυ πνsΦωτ oζ :Υιαι' ττ1ζ

,α^;δρeiοο6, πρ,dπει yα xλeioαη-ιε αυ_

τi1 την πρoλoγιττ] - ειoαγωγιxτj α-

ν.ιφαp&, μοι5 με τηv επανΦληι}η τη"Ξ

επ:ημdνcaωE, 6τι δεν εi.ναι' ωoφα_

}ιil;, τu1αio ι6τι ηL Nαoυoω {τlll τ1

γipω πορι.rρ) τη6), πoυ oιναxηρli'

Ι6ο

χΦxε, τελιx&, ηPωi'?ιη π6λη γιατi
rηdε φoπliργιo lΦ'yιlαiyl *γιilxυν
οτoυζ Φjο τελεuΞlοiα.l6 ααilveg, πφοδ_

Φρξε o χιilρoζ, τα.ι oπoio ξe1ιirμoε
τ1 Ιοτaρ[α, πo0lλo6E ααilvε6 'xαρiτε-
?a...

T6λo;, οπιsημrtivro τo εψ1ξaυτa
zα,ι πολυoτ],μαντa γaγoνδq, &ιι ηΙ-
qτρ'ιxη Σ1αλ{ τoυ Αριoτoτελbioυ
ΙΙαvεπιcτημioυ τηζ μαxεδo'z,.xf €

πρωτε6ouoα6 επdλ{ε -,o aNυμrφαior'

η n),1oλτi Αφοoτoτ{ληr, γιω νrι

γι'oρtαoει το 1992 (με ΙΙιγxdομιo
oιlifon) τα' b0 ηγ5'ι''τ *r'δ τql t-

δa;oτj τη(, eνιb Lρaoντot σ-Φ φQ}ζ
cημωn.ιx& eνρiματω ιτaδ τιq o.να,-

sτ'ι$q aτα ΣτjtΥeφι, τoυ6 τελευ-
τ.ιi'cυ6 1ι{vε;.

3. Ο Ρωμτio3 ιlτ.ιοιι6; Tiτο;
Λf6ιog γρ&φeι, δτι οτo ψιv"lονιν.6
Κiτιo, πoυ θα πβπel να' τoτΦeτη-
θεi οτoy x6ψπo, ο oπoto; exτd'γεται
x&τω απΔ τη sη1l,aρ'.'r|1 Nd,oυoα, i-
cω; δe πλφiov τoυ π.ερiφμου Φfα-
'xsoνlιxoι}, τιd;φου τωy Λωxαδilφl
('νον aro'Lo οιv6}ειξε δι,Φvιil6 o πα-

";'Ξfi.|5aηLL{''x,δ6 xαθirμyηπτi'S ηζ .tρ.
y'αιdιcγ[α6 Φιbτηs Π6τoω6,, με τo'
εvδιαφ€ρov, oμ6τιτλo βι6λio του) ,

€$ιcων oι Φπεcταλμlyqι, πaυ, ddtει-
Ια.ν oL 1ιαxaδοvιι66 π6λe,6 oτoν

oτριτoπΦeηL6rro εr;ε{ τελaυτα'io βα-
oιλι* τη: Mαxoδoνioιg, τw Ι'ac*α,
τo '1'71π. Χ. Απ6 τo Kiτιo, ciλλω-

cτε ξετ[,ηcε o μαxdδovυτ$6 aτ,ρω'

τcg για aην ey"στρσ,τεiω τoυ anαy-

-'ιον τtιν Puηραiων αα6oλιily.

Αξiξ* vι oηφι'ωθiεi, 6τι διαcιil-
B'ηv'α'ν τ α. oν6'μιτω,oπ,αlδαiωv oτρα_

τιωτιxιil), πoυ xατiηoντοαv απ6 η
i\{'iεξα x'α.L τη Β6ρoιx, qιε πρoeξ&φ-

xo,/τα. aoν Baρoι6ω'B ap oιωia Ιππ'tα,

o oπotοζ αδηγαioε τoυE πeρtθδ"ητo'lq

φαλαγγfτεg nn. i'1ταν φi).o6 τoυβα-

o:λι*. 'Aλλω,στΞ' τaa'Λει νloι επι1αρα,-

τ'iι5εL π'Ld.,, η d,πoιpη δτ'ι η τελευταiι
δ'ι'lνxcτe'tι τω'y' Mαy.εδdvων βαrοιλ6_
(-!Ιf/' oι Avτιγονθδε6, ^ι.ατΦoνταν α-

π'5 wι Βερoια,.
'Ιοτopα, ,οζρχi]ζει η, οχε'δ6'l', oλ6-

τe\η ξνου&,ιΨ(ζ για την c'cτoq['ι

τ,ων π6λaωy τηs πaριoxτ]g, με εξαi-

ρeη τιζ γνtilαειg μαζ Tιω τιζ τdχεi

η6 BφoιεE, η oπotω γνιλριoe τη

μrycιλ3τφη }ξοι .τη5 oτα Puψα'i'
τ&Xγ5νι'x, oπ6τe απoτ6χεσ'e Υ'g,| την

Ξlδροι τoυ <Kαγα1 τωv MαxEδ6yωνn,

d'πaυ, μετzξ'3 των &}λιryl' τιμo'jνταv

oι Pαψα{oι aιτoτ'ηιaoρe;' ω6 &oi.

Ιid16ιια, ηπeψaπτη θεcη τη; οη-

μεp:.r"ηe N&oυoα6 θοι oυνd1ιoε, αo-

φιλιbg, 'iα. πρo.cΦ,ιιιτSει τo ε',διαφ6_

?oν nα.L ιUα xα,toι'ιο'3vταν, orωrοδη_

l,o''.a' λ',ι \d$a'ψε 'υπΦγ], 6τt η τ+
,ρlη1η (π&'rιο yαι τrtτω αι'n την πΔ'

λη) εdγι11 Φoρη (,#αlρ' xαι π'oλ'J

ε'}φqρη), με πλoι1οιω βλ&oτηαη xαι
τo\}lω νoρ&, δoδoμ6lw τα oπαα ei-

1α;'r rφωταioνoα. αξΙα rα,ι οψαoΙ.α,

τ'lρt'ot' aτα,' τλt6ιEρα ρδνια, Ι6'

γω ηζ τ θω |η.y!e -y'την oιρ oφιτιfiq ο 2'

γavιbcεω; \'σ]'ηq διαβριilαεωE τη;
o'.xa'opt!'.ζ-xoιvιοviα6. f,lξfλλoυ, ol

β,:ω 1ιαιοδaν'.xoi. τ&.φοι x'ιι τα, α)"

\ι. ιτ{rρ{ω %|1JL τσ' \o'π&. α'μxαιo\o'

γ α& ενρi1ψατα p ε6α'"ων oυ'} ao α.qαf
Μ; 'ιa,' τo αντoνφητo αυττi€ τη.€ οι_

d4',.}εω;, 6πωE oυvτη'ρa'υ xαι ττsι

e)-πjδι 1.ιa; 6τι, iαι>q, απoxτi1Ξoυμε'

τ'&;πoτε' πaρια66τφ'eq πληρoφolε6
α,πδ τα εφηματω τιοy αγαοlιριΦy

τ] τωv τυ,1οciωy εxοoιιΦv τη€ πλo6_

ο'.α'q ''ο'3τη; γ\Ξ.

Aυττ) η ελλειι{..,η πyμilv, γι!ι τιζ
τl.lPζ rcαι την ιwoφ'ι τηζ σTμφ{-

vηj οεaεωq τη6 N*oυoοιE, oυνε1ξε_

ται, δ'υoτυ1ιil5' 
'lα"L 

ατα επdμεvα,

Bυζαντιν& xρ6νια.
Ta γeγoνοq τα5τo etyωι Φflυπω-

6cα.xδ, αv oτεφθεi r'rινει'g,6τι αγvo-

ocιμe 6οα aυ66ηcαν σε μια πολλα-

π),d,,eνδιωφ€ραrcω xαι' ε'τμιvτl'xi1

oδαφιπτ] πQβoχt, τoν exτ'oi^ι*αι

μεταful τηζ B6ρoζ0ιζ ^ιαι ττ16 'Eδεο-
'σαζ 

1ι^xJL 'θya'. αxτtνα' (απδ τov N6-

10 r4?oE τov Bqρρ&) b0 1ιλιoβ_
Ξρωrr, πε'ρiπου.

Π,ριν 30 1,βvια eρalηρω τo πβ-
6λημα αυτ6 xαι rδιοιπ'icτωoα, dτι lεy
ωναrEΔρeται, η N&oυoα oιi'τε oτα'16

Br{αντ'υoυ; Xρdνου6. Eξ'*'λλoυ, η
γενlqlεη πωλ.ωτeρα τ&ιiτιση τηζ

βdαwιηs Nευoτωπι6λoω6 με aη

N&oυcα απoxρ'a6oΦηvε πετυ1ηβva



{πpuv 8o γρ6νιω} α,lπδ τq (xα.τα-
'ydμεvo α,ιa6 τo Bογατcιτ6 9ε Mα-
xεδοvlα6) Στ6φαvo Δραγα\rη, τον

γvιυοτd yoμιχlδy' πo\ιτιτρν γνd,L Lστo-

ριx6 (τaν πατlaρα τaυ ψrcταν&λτι-
τ.1ον yJα'. ελληvοπρεπd'ιτqτoυ' Ιι'ιΥυ.
Δ'ρoτ'oΦη,).

4.'Βτoι, φοω*φε cτην agxi1τη+

ψατρ f"lγρ o ν η q "Ι αιριο η ατia, ζ, qτΔτ e

oι (ξ6νoι oοoρ&οg) τoριηrγφ6.q xαι'
α;γγρcιφεiE, tπωE xαι η kρ*"rt
τι&) παpαfuη τoπο&e-,εi τηy (δρυ-

5\ aηζ Νi'oυcα,;. Νoμ.ζω δτι ηρ[-
τε|. νω gτανaχ&βcn, ποg ε(ναι our-

cτΔτΨo νω αναφρQs.Φστe στrr) ε-

τ',ιν[δ'rruο\ y'α.L στaν νto 'eπoιxιψl
η; τdλεω€' γατi δεν εfuωι δυyα-
τ6 νa 'i1ταν αxατotxητo6 iναg τ6aο'

τφο'lc.;ι''o'3ao5 /οl,ρo6,'bπιιl q πρ aαν α-

φ5Φη?ζε. Tο δεδoβ^lο δε 6τι δεy

αJ\tq.'lτθ.I,σ,L (δλα αυτd,, tω γφνla)
ao τoπιoμjμι,o (''η Μαxεδoviα) ,

,δφr oηLαiyει ιι;L δτι δεν υπηρ1ε, ο-

πωoδtπoτε, γιοιτi,μπο,ρei' x&λλι-
στα') νΦ μη διαοιilΦηxαv τ) να μη δη-

ψoalυ3Φrμαν, ωτ-Qια, qxετιxd, ξ-
τΡqφa. η d.λλe6 r*rp1dg, T'ν τa ψη-
iιv;e:nν - διοιαiζo'n. c'ω'' el'βα!'
tsι, d,)λι,rcτε ' x'4'' 1lε το qlΦ ''oτω-
x5μo τη; vi1coυ ΙJ'dιραι (&τω,ι α-

ξdληη π6λη τηΞ φdvα το ι,διo d-

νoψω) 'i1*λλιαy 'w}αιily ι.λ.π.

B παλι6τερη τLs?υΥφφ{ ΨE N4-
oυοα6 (που d1ει δτμ-ιooιευθεi τε,λar-
τa.[α) e[ναι του Tαiρ:ιου ττΨιTyt-

η E6λη'ι,& Toελεμπv}, ο aτa[eq π*
,ρα'cε ατ$ την πb}'η, cην 'Aνοιξτ1

τoυ 1668, ψετω6αiνowαg (αιπ6 ιην
'Eδeοoα) aτη Β['φια'

μεαiφραη τoυ Toφxoλξου xαυ ^tγ

.δ:tr παvεπ,ιoτ τμιωτ"oι5 xαftτγγητfi Βα'-
oΦ"η Δηητρυ&.δη, o oτοLοq δηι*oi'
ει}ε τηv γi?Lτ'"ι,η 6xδooη η6 ,lφιη-
γf1oεκδ6 ται' δco''l' αΨoP& oτrρ Kεν-
-'ρtt/η τ"ωt Δυτιxη Mαxεlδorriω (Θεo_

ail,ινtτη 1973, dxδocη τηE Eται'
ρe[αq Mατ'εδoνιxιily Σπαlδιilv, oελ.

244249), τω εξiμ γιω η N&ou'

οα.I

α..3,ωδζοντω6 σroυ_ζ nρδτaδεg
τη6 θoρινY]e β*rrηs ηg N*α*oαs,

πι:ε:.ο*ψε ατ'δ τa1ιυρd Πorρd€νιx.
Eivα,ι μ*ριd απioτω'l ατov xαζ* των

BoδEριily. Mετιi α.πd αωτ6 (πaρ&oα-

με απJ) τoaιψιAΚoπαv&' {δηλαδτ1
τoγ oημφιγ6 Koπαv6). Kι αυτ6 εi-

ναι 1ω,ρι,6 απiατuly aτaν xαζii' τη6
Bc'ρoιαE. Mετ& περ*cη.ιε. τoν' τΕoτα'

,μrδ τ,η,€ N&oυoαE. o μιιβg ,ωυτd;

πoταψδq dρ1εται α*6 τα Ραlν* τη;
N'&oυcα6, εγιiryετα.ι ι}ε τιζ rτπ€;
τωy BαδEγrfiy xιι' a&νεται" στaν fia-

τοαμι1 BφδΦρη. Aφo0 βα.δiαφε μιa
ι1lρα (φs&oωμε σ,εη Nd,oucα).

Β'ρtcxεται 6τηv πopιorχτ] τα.} σoιγ-

τζατιaν τri6 Θεocαλoνiτηs xαι εi-
τr:ιι eδρα'/α,ιπη στoγ νω,1ιγε τβυ xα'

ξvι ττ}q 8'€,ρ,oια6. Bβoxεται 'oτoυ6

πfrπ,oδe6 τηs θεριη: poτxiμ τ\Ξ

N&ol'ioαζ. Eiναι μα oξoρη lαομ'6'

πoλη με 1iλιω 'cπiτια, x'γοφi, ταξα'

ρι' ανθ6ιaψου.E, α.1μπ6λ'-α κω'. x^tι'

που;, xωμ6πoλη απicτω'l με πoλr}

e'ε1α'ρ'ιcτo xλ{μα' xτi'ρr'α, u6oυg xαι

v6ε;. Eπeιtδf απoτf,εi βαz.οξι 1φ1

Γα_ξi, E6pεsq, την τ''ι6ε','''n o eκi-

-.Pc73ζ τcυ βqxo'Φ'oυ (μαlτε6aλ{) '

o'. 'γα^γ'.&?,l; -,gl eι''iιι γοναλ''ιaL
' Ε).t'τJlε1 (rνm) ι;ιι'.οι'

- -\'6 ειε!, τ:rΓ{ιtγ''ι'τα; ozτιb 'Δ-

ρε1.'. πι'βaα'μe aτδ τα ε"iφoρα 1ω_

,ρlα NτελιβVo, Xιυuocιπ&}ι, Γιa1oυρ_

viτοα', Touρzωyβ ρ'ι xαι Κ'γΦα'τo"

Οι δε γz,ωctoι 'ττΘP'.τfrtιτiq, *α''

xι4piω; oι Γιiλλoι Mπωζoirρ, Kodι_
ιyερ6 %.ιι Πο:'lx#iλλ xα,'. ο'λ^γ'γ}ο;

Λη'x, oι cπoLoι. ipθαν (xωι) aτ",ι

Nααυoα (τoυ6 18_19 αιιjlvε6) , δi'

δolν πολλ69 ιαι ενδιαφθρωοε6 πλη_

'ρoφa.φeζ τLΦ τIrt γ'oLw}v.xη' aLΥ"o-

vαi.l,ιxη, πoλκl'xi1 x.τ'χ. xαπωιτα"qη

τη6 πδλεω€, δπυ16 )οαι τ'LΦ τσ' τl'Po-

,ι6ψ'ια τη5, ωλλ& xαι για τα16 πoλi-

χρoν'oυζ αγιbvε6 cοrv xατoixrοv η6
λαντioν τω σi'Jδρoιlεα Αλ{ πωo*

Tεπελεvλτj τωy lωα'γγiyωv, 1oρ{6
.lα παραλεiπoυy ry€ι αvαφερθοι1v xωι

στην frPrqlopιι"fi πα,ρc,loση, πoυ &''

τντlυ6α"ν τLα. ττy iδφη (Φ, oωoτ6-

τqcα, επαν{rδρυo{1 τηe) ωπ6 τoγ Γα-
q{ E6,ρενdι.

Σl'lxrφοtα, λοιπdν, με τιζ δ,,rrt-
σΘιζ τ{r)'/ π.ρo'cιyα,ΨeρΦEyα,}/ περιη_

γητιilv y.α,L την τφ&lδoη, ται &'-

x'oνσ!ιY τcjτ.οι, μnzr;r6.lευcε δε o N.
Γ. Φιλιππiδ\Ξ, ωγαq,ΑPoυy δε xα.t

ιiλλoι 'EλληyεE, oι oπotoι Εγραd:αν

(xαι) για τη Nιiουoα, xαι δι€αυoe
(oλor'ληραηG1rr] xαι τχηψι) o Nα_

crsτωioE δ&oxαλoe Δημηφιη Πλω_
τιρiΦζ, oτo ltrl.lαjδιxδ oι1εδiαoβ
του τηζ <Lcτoρi'α6 τη6 N*oυoα9>,

τa oπal.o εξdδωοε (με πετιryημ€va
o1oλιαψd Υ'q.L r'eρLe'lr.τL'x€ g oημeιιil_

οειE) o &δεοααiog φλdλογoE F-ι'ιaτω-
,θιo; Σταl.ιγιανναxηΞ, τηu πdλη (oτη

αφε,ριvt'1 θ6η ηs) dxτι,oε o (ι'τα-

νbg a1ρωττγ6ζ τoυ Tαlρrcυ Σoυλ-
τ&voυ Moυpιiτ Α) γαζηe E6ρεv6;

μπ*η; (o oπoio6 xα.ιd' ψtα', οιoθεvτj,

dιποι}η ηταν ελληvιι{1'g a*τωγuιrγisΞ,

πoυ αλλαξoπiατ'φε) . To6τo €γινε

eτοι τελη του 14α.ι οιιιil'r-α. Tη qφ_

τι"xi1 φρaνatδω ed1ε o παιδηωβ;
τoυ γιo,J τoυ χα'ι ιερoδuδ&oxαλo6, o

Aλτj Σl&1 Λι&η6 η Ση' {, τdλo6'

ΣεηηE Ιλω1{, 6πω6 διααδΦηγ"Θ1 τo

cvο1ιοιτεπιbvι.ι'β το{.}' σε διdlφαφυ;
-'ι\το''l 

-Ξ.

'Αλλη, δμωs, πτff{l, που oτηf-
ζeται ,oε 1ειρξραφo, τo oπoio δη_

μociει}ε o αeiμηoτο6 Mαxεδ6vαE ._

οτοριΦilφη6 ιαι utτaριx66 Ιιυ*νηs
Κ. Bωoδρα6θλληε (Φαxεδoιrιx&',
3, ]'95&19b5, 126'141), διααξaι
ην π}'ηρoφaρr- 6τι η Ndaι.ιoα xτi-
ο0ηνε ωγγδτqPσ. y'q,. o.lγιεηρηtεvα'
xdr"oν,2Ο xβvια vωp'iτqoa α,τι6 τηv

ιiλωη τηE Κιrrvoταyτιyoιpι'lλεωζ.
Av λd,6oψε, λoιrcdv, υπ6ι}rη dτι o

^γeν*ψnq E6ρεΦ6 (o ffiρενdi;Eo-

γλoυ6, τoυ πρoαvαφεφθyoυ χθφρ-

ΥρΦoυ fi xαυ B'ρανθζηE ll Α69'{ιl€-

ζ!q d,λλωv πηΦy) πdj0αyε τa1417,

πρdπει vα xωταλτ)ξoψε oτην' *πo-

Φη, 6τι η rf6)η θοι xτ'iοΦ:xε (το αΓ
γdτaρo) τ6τεn η, αλλιιbg, τo'!ιτο ξ-

γυνe ατv6 τoν αγγo'ν6 τoυ E'6ρεvd;

Mπ6η, τov .λ11ιετ Mπθη, dπωg φωi_

yετc(ι llα ,δd.χεται (ε,φηvεlioντωg τ'ι
'δεδoμ6vω τo1ι xεL'Poτ?&'poυ τo6τoυ)'

ο Bαciληe Δημητρια,δηε.

'oπυE να ε:1ει τo \iρ1ψα., η αα-

ρ&δocη αvαφ6,ρει 6τι υπτjρ'1ε τεxd6

(εxητη) ωυ nτc,oανα,}Ψaφdνoυ Toυρ_

l6!



ιoυ LΞΡ?δ'.Ε&,σxx)'oυ (oτo,iΚιδcτι,
τη; Ναoυcα6) xαι δτι, μ,ετi, τον ιθ&.

'νατ6 τo'l' τα λ.e['J1ανα τoυ μετoιφ6ρ-
'θηv.υ.ν ,οτι Γιαyγιτo &, oττ1ns ι.qρ,Ι1 ιτ6-

λη τοrν Toι}ρxωv t'c"'L τηΞ a,'xo'γ,€νeι-

L; :ωy Ε6ρεν63.

Πιcτa'jω δτ'. αξi,ξaι να .πu7τf,Lq.ν-

θ:{ εEιb (^icα. π'ρωτη φoΦ) ,πωζ οιυ-

τ^f1 τ1 lι'i1γηcη, fL'α το'l nγι,6 τoυ E-
6'ρeν'5q ψπ{η yνα.L τo' παιδαγιυγi,
τoυ, 'θυμ4ξει ττ1ν, x&,πωq, ωνα\oγη
Φ/!t'5τι':|\αJθητεiα6 τoυ Αλeξ&νδ,ρoυ

N'σ.|. τOυ Aριoτoτdλη, ,αy δεy εiy,αι
υ"ιr'\i1 παρα)'\ωγfi γ'α.L απoμiμηo{
τηq, ,δεδoβv^ηζ y"α'. τ'ηζ ΞΨ6σεωζ _,ω'/

Toυ,ρr.ιον fνpoζ τιq ,ψθ,ι,cτoρiε6 xαι
τι; μυ'θcπλω:iεq.

M,ε τη,v xπ,tcτ1 τηΞ N&oυοα; oυqι-

π\ξxaνταc xαυ α}λου ,1r,d1θoι, dπω6 o

εντυπωc'ιωyρ 
-q' 

τ?δ'πog ΨΕ τον oπ'o[o

:ιαΘορta-'ηxων τα, oρια' τη€ π6λεω€ :

'Ziρτ1ce, o E6iρεν,6E, απd τo'γ, Σoυλ-
τ.θ,νo νx ,bγoυν ταsη πεrpξ_ιεΞρo dη
iτταcη g,a gq,q'ρx€oει vα περι6d'λει
τo Μρμ* εv66 βoΜαλιo'J' xψψΦc
oε λεπτt36 λωρiδ'εE' Ο Σoυλτ&νo;
δd1τηxε. λ[ετ& δε ττγl 'opoΘι€ττρη

εr,δ6θlixε τo σxeτLrJl φι,ρ,βνι, τoυ

oτo[ου τo ν.e,4ιενo.δι'6αω,cε o Δημη-
τ?'.'oζ Πλωταρ,0δηe,'5τηγ τoυρxιxη

γiλιbco* (_ιε ελληνιxιι γρd.μματα) ,

α"}'\α xιι, ce ελλη,l,ιιτ] μετ&φραη.
ΙΙρ!'πε'., 6μω6, νω oημ'ειωΘεi, 6τ:

παι7δ',ιο'.eq πφαδ6cecq fucα τoν τρδ-

τo τσ\) π,ρooδιopαoμαj _rωy oρa,ωy)

.,διαoιil'θηιαv Nαc γt' &λλεg πdλει6,
ιrιΞ y'L :,ι?.Tτ,'''.s--'.τiτε'c'ο πιρ:δ ε'-^γι,'' ι
cην περJ"π'.ωJη. τη; αpγιtαq 'ι'ξα'
xαυ'tτη;) Kα;1η,δbνα;.

-,\λλ4, oι μ'jθol γj',:ω απδ τη N&-

'ι"'lοl, (οτ'α τσ}pτιLΥ'σ' \ocτ6E) δay

;ελει,ιilνoυy ε,i,ιb : ΙΙ ruα'p'd'|δο'.τ1'ινα'
,φ,ι1,ρoι ,6τι a2εcαaττ1ν.e τdγ.ναoiια των
'T'o$ριω,',' οιxι:τιby ΥL'λ νΦ πε:θα._
'νυ;γxα'c'ουν του; φυγ&δ'ε;'B).).ηra;
'''lα τωτ!)Jθoυy στηγ τepιoy'^ii, 'δπa'l

εtνα''. ττυ:ιμ'tν*r1 ι:^t,',\Ξp1' η Ni,ουcι.
Τ1{' οη;1 aυ' ;!'^ i]ω a ) .o l y' τη y, τ?6φ a υ x'ι'
τc.xoL τηζ rΞ?|.ay\iιζ ξοδceν ημaγJ_

,{].r2ι, ΞiΞ τ1Ι'!''&γ ρl''7' xα.ται:-τrιcτr (Φι
sωVΦ l|-ιε αυττj τη διτjγηcη) , oτη θ}.{_

,,:η ,,)ΙΙα).ιοy*ουoτω> (τoυ Bε.ρμiο'l) ,
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cο υι}ξιετρο 1*bΟ μdτρων (dπoυ

frτiΥ&tr'εL o πoταμ66 Aρriπιτcα) , oτo

φαρfuγγL, 1.l"εταξri τoυτη€ (δηλαδi;
τη; Π,αλιovl&oνcταq\ xα,. τηgToυ7
λια;-Δo,q,2λια;. E,ryαv ν.ατ'α'γjγeι
ν'et )'6γω τη; dιρlrθμηq xαc eπιτiν-
&lv'η; xαταoτdlοεω6, πoυ διαμορφil.
θηr,ε, zυρ6ωΞ ,στα. σxoτ€ιν& γ$νιι'
τoυ τ6λoυ; τον 14aυ &!" tr|Jt\) *wtυν
τoυ 15oυ ωιιjινα, εξω'.τ[αq τιrγ σJγa-

1ιilv επι,δ,coμili πoλλιby πα\eψγα-

ριbν λαω't x.Φ'. σττι o.lνli,1ει: ;ω'l
Tονρxων', α'l,1lφυν:ι μo τι-< πληροφe-

ρLεq, πoυ ν"ατξραι|z (κ9ωττ1 φoρα'
aιc'ττγματcx&") o oμoτψO-> -*a'λΞft'-

sττγ,ι;ωτι5q ιαfrηγτ;;ξ3 -\;6cτ.cλ''iζ
Ε. Βωxill6τalλοΞ.

Tθλog, νπωpaeι αiι'φ''#ρηη ιαι
διατ.lπ,ιbθηNaν πο)').ξ α;0'!zι; xz.'.

Υ.α την ,ετηlc'0,1ry{'z τal ταπωvυμi_

oυ (Νι&cυoτω-N&ονιa) ' η δε τε-

λευτα]iα μελ6;η ^γνρ,ω α'πδ τo θdμα

τoιiτe oφεiλετα'., τ&\'", στo't fr|Φ\l+

τ!.στ\ψ''αΥ5 τ.αθτργητii Φ. ΙΙdτor
(.ιΙ[ατεδovι,xq", 7, 1,96'l, 81-93) .

'oπωg 1Cσ'L νΦ 61ει η αλτj$ε'ι,'l,,

a[ναι αναψqιa6'i7τητo 1'ογωl6q δτι

τ, πrλη τη; N&oυοα; ("rj Nι&cυοτα;
i7 xωc Nι&γoυcτα6,) ,eqxe πετιiμι
ecδ'.y"ω Tν,paΥfi,\'"1'. Βριoτ'6τ'ιll'oττsl
υrΦηλ^4 π'φcτιαt* τη3 :ψτι-ν!?'σ.ζ το')

εγλοτoτε coνλ''u&.νo'ι (τη; Φωλιγτj
οουλτ&yα;r) 1 ττι-:' .ia!αζ iiται onα-

oι, (δηλαδl1 c' αυτ'ist xL'ηxε η ε,1e-

τιβ'φoρ'oλ'oγιν:ii τ"pδ'aοδ'oq), 7ωρ'"α
πον f1τιν, συf1ρι5ψ16, xαr. pα'ιa"ηι
i'riΞ a.y.aΥ!ti'Ξια; τωy Εi6ρe'l"i' Δπυl;

sτ1 ιε'"il'8τ1ν'e l,lδη. Συvdπe ,:α αντo"l

τ o'l αξι'lιτ'1ιε jωτeυ 
γeγ aνοτo3 ^i'τ xι,

δτ'' aττ1 Nοιcυ:ι δeν ,επιτρaπδταν

I l'ι δ'',C'.'i'l*τ.a p e'3'a'υ,i' Moυ': oυλ'ρ4r_l:ι'

ειτi3 ατδ τcν π'cλ'''τ''y.b (αγ'- aτρα-

τιωτιz't6) δ'.οι^ιτ1τii ττtζ q''y'cΥ!'iΕLαΞ

1φy Ei6:ευ6; (;oυ φ,,:'1,'i'τιξε 'iα ει-
cπiiατoι 'δ''lo τσ'?αδaζ απδ 6)'cυq ταιq
y.ατo[yιelΞ' τLα το βα"xoιiφι) , dναν

β'.,ιe'αdα (α',.τιπ,ρ,6:ωπa) τη; ooυλ_

ταν4:,ιτiτ!2α;' ποιι επιμaλεi;o τΥlν

εi',:τ?ιξη τη; δ'εx&τη: , τ1 oποiυ-, &"}'-

l)',ωοTΘl i,τc''7 τδτz, ,o ψνωδιι'5; φi'
ρaζ. πa'J π).τ),,:ωναν ol ,ρlαγιd.'δ':6 αυ-

τii; τη; π6)'oω;.

Οι Nωeυοιiaι, 6μ'ωg, δεν ε'φτ1Φ_

χαζαν' lιlrτ€,δρ'αcαv, clδιω[τe?α' 6ταν
ετ"d6Φηιe ιο φιρqι'd;ν'c τη6 29.3.16Ο1;

l|-ιε Τo oτοto δ,r.ατα'ccδταν η'p[αιτ1
cιρατo\αγη'c\l χpcaτιανtnν vdων γιι
τω τdη:ψιτα τωy Γεν:τoaι}ωt/,' η δθ

*ντLΦasi τaνq, γι' αυτ16 τa oπωιδo_

1r&Γ'ωμαr, ^h,τα't i'-ναπλη τo 17a5, ο-

π6τe π'ρoγραψψατtaττμε η σ\?αrb-
)oτ'ρη 5o βλαατιiιν τηi π6λειrl€.
Σ,lyεi.ηΨθηxay',Φ,ω6, aL'€frσ.Υι1'7τd'-
τΞζ' y"q'L οι Tο'3ριoι τoυg xρ'tψ'αoα,ν

(cτω; xιc tον α'ργηrγδ τa'ιE Ζicτl
Κxvι*i'ψ) σl.J Tλσ'xσ'')'' τηi πλα-
τε!-η Qηd'cγ|'.,ν - \'"xxcτη,ρ,Oυv - K.
Pzιτ''6&ν ττ1; Β!ρc'.αq, bτον 1:ο'fic-

θ:τiι}η7. τsλευταdα (15.10.1991),
L'/α.|'ι"r|c-ιLΥ"i1 πλ.ατ"α, σ'rt τoν Taυ-
'ριττ;υx6 'olμιλo τηg Β!'ρο''αg.

Eftiλλoυ, στω λε1γ6μεy6a uQ:λω-

φcxα> ξ'εcηnωιfuxe' xα'. η NdJ:υ:α.

(&r,rg, &λλ'ω.ττε, %α. η| Β!'ρoισ.' Υι

'Εiδεocα yJLL Υι λa''σΕ"tι B,δρεια Eλλιi-
δα) , ,μ,ε υποxcνητi1 τον γιατ'ρb Lον'
δo6l'yιa t1 Λαιlιζη Σωτηρη. oι δJo

oυvαlξε,ιg τωy μηtρoπioλιοιilν τ'η6 πε-

ριοlχγiζ [ryιηqy ,5τη Ncιoυcα y"αL στην

Κοζανr1,'6π,ωc πλη ρoφ aρηθfi*αψe α-

π6 €γγραφα, πoυ δηηroο['ει}ε ο πα-
ι'eπιcτηψ'-ιτ'l'l3 κι'θηγτ]τii: Mαν.
Π7ωτa'bα)'ττ1Ξ.

.\υ;η 'l, (;::λιi.πλευρη ) τρaνψια-
x'i' qιeτ'αaεt'p.ιση τtυy Nα,oυ,cαiklν 6-

fΞplε ττ]Y οL^l"oνο.l!lβ αν'θηcη τηe
π6).εοrg, γεγoν6q, τoυ d;νoιξe xαι
τηv ι51cεξη τoυ cα'τρ&τ'τ1 τωγ Ιωαν-
yi','ωy.

5. Aξilζeι i).aιπ6';', υα. cταΘohμe,

γι,:ι λiψo, οt,ll3 διω',ixgi; eγ6vεg
τιυν y'ατ'o!'xων ττ1; π6λeω ζ, aξα,ιτiαΞ

των αlν,a1ιilν επι,δρcμιilv τoυ Aλτ]

τq'sa,'

Π,ριilτα - τρωτα. ν,ι l;'.Υrιαltoον'

|LΞ τo ατ|α'r,ι&δex-'a φx''νδψενc21 1o ο'

τrd\o π'ωρo'lc''&ζoυν oι γν,ωατ'66 (γe-

νινlq xα'' ειδιn1g) ιaτ.oρLeq τ,ωy α_

γιilνων τoυ Eλληv}σlμοδ y;ατ&' τoνΞ

78ο κx'. 19ο zιιilγεζ. Eννοιil τηv

(sτο'ι τα'stνα) πα,ρiλειι}τj τσJζ ν'σ"

ανωφ:ρ,&:υ',' y'ιι πιa)'υ π.ερcoo6τιaρo

να εξιcτηi'iσoυy τoυζ ηρ'ωιtν"ο'3g α'

γιbνε3 τιυν Nα-oυ'ταi,ω'/ εyαγtiων τωy



oρδ$y, πoυ doτειλε, xαa' eτινθλτγ

Φη, o Tεπ,ελεΜλτ)e ε,vαvτ{oν τηs πb'
λαil6 του6, 6ταt δe αv&πvιιt τoιiτο

(r.rιτ' εξαiφ'η) , q''ε'ρ'byουy ελd'_

χιστ€t οειρd'5, ωαiy γα επΦxt'.τ,'

γιοι επα.lαιιbδεE xαι cυvτβοβ'iο γε'
γov6g.

Kι fuωζ, 'oL 1lpοανηεlflιοι,''. ξi-
yoι πeριrffητ €E 4γ.ρoι|ων α.9xετ& γ.ι
τη γeννα''[ω α'ντioτωcη τωγ Nαr:;cαi-
ων γ"ωτ&. τω.l Aλη fΙαc&' οlιiι o Nι-
x6λαo5 Γ. Φ,.λιππ{δηg (ο πρiττo;
Mαxεδdvαq '.5'ν+v''τ"δ6. o oτ,οtcg eiae
1ηΥ 1ιμn'ν-J6ΘJλiα,, αλλ& xα,. την τ6}''

1Eη yα ,irιληoει, oτηv Αθ{να τoυ

1879, γιοι την επανωcτ|αση y\\αL aηl
xατωcτ7aφfi τη6 l*i;oυoα,g) , ωναφ€ρ-

sηxs '&eξoδιτi, c' ωυτοdg τΦζ αηηb-

yε6 τηζ (Aθτμα 1881, oελ. 26 τ"e.) .

Στη oυv61ει α, η tιδοαη βο 1924)
τoυ β€λioυ τωy Δ. ΠλαταρiΙδη - E.
Σταηιανν&''xη διωφιδτιcε πλf ρωq

τω γ'ε'γoν6τα (oελ. 61 xe') xωτΔπιν
πoλλοi 6119ι (lωι τυρiω; oι Iω&y.

ηs Κ. Bωcδρα6*ληζ ιαι Απbαo'
λoE E. BαxαλδπoυλoE) δημoαiει}αν

πoλλ6s μελθτε6 tσυζ, με y'ΦL'ιo15'wLd'

oτoι7ei'ω \ αξιr)-δψaαν xμπιτi δ-

λω τ'αtτα tα.L e^/"αιψαι't' dτoι, πeριo'

oθτaφ γvωoτδ toν ηρωtxδ αγι-ilνα

τ:ωy λτασ'}σrciωy.

Συyoπτιx& αναφdρφε 6τι: Καπ*
ιo 1795 , Αη ωαα&.q πφαιτffiτloe
vα γiveι eπυτ'υρ(ωρ'γοq τηE Niroυoαt'
αλλd:, απ6τυχs, τ6αo η εtρτ1nxi1 6'"

εdor-rη ταl, lca xzι η πoλεμιxτ)

αιν[tπε\ρω ταl. B tιcτ7'αιeiι -aιν

στFα,τeJμ{ι'ωγ --) τ'ι'mλifiτv;'
cτ'ι 'i)'τ, *zl 17-98. γ'a'i.ιΞ €'-'.Ξ'J'

a{ω. 1'-ιτ! 'l'. Nιc'lοιlaι e':y3''t αy''ι-

qbοει., iβτ,, ττ;l τω\τ1 του;. Tη
oληρi εxδ(xηη του πληρω:αv oι

&Φριρrπoι τol xΦπαι, xυρiωg, τω'l

πraμ,qxιbv τη€ E€φοαE - N&o'ι-loαζ

y'.α.L τnν Γιαyyιταily. oι Nαoυcαib:,

τε),wιi",, αυvθηxολξηoαν.'olαοg, η'

πρ'6αιrx'η oqμπqριΨoρ& τoυ Ι.oυ
(toυ Aλη πωoιi) Bελ{, α"rτdγαyτι

οτη ψνα.ixω τoν'&,PΓιoντω τη6 πdlλε_

ω6 Λoψθdτη Zαψεuρ&',η, προ'χd]).ε'

σε τfl^l ατ6πεLΡω δoλoφviα6 τoυ α-

vliθικoυ Aλ6αyoυ εx βρ'oυ6 τoυ Nα_

oυcα&υ ειrπαφlη. .{ιολori,θηoενdα'

πο}al',ιτ1.η, r"oλtoρxiω τη6 πdλεlυ€,

με τελιτ"6 απoτ6λεφα την πα,ριilδo-

5η ττι-< Νi,oυcα;, γιατ[ η dλλειι|.,η

των τ"λψηδi'ω'l τιαι τωv τφi-
μων δε,'ε*dτρα].rιv τη oιl'vd1ιη του

α^γιΔνι -,,ι'υv Eij'{νωv. Eξ.,rποιιoυετα:

δτ'. a θ.aλτ1ττa; Αλ{ πωοαq xαι oι

ξl'oιot ται (r'λιαιcι'ιι}iarγaι' x|L| α,l-

ψffiψ.) Tαιψιλrtανοi αξυuηrατι
y.o|' .ι"+'. cτρατιιbτs; ιoυ |εηλωτηaαν
τηv πδλη, xα,&bζ, 1r&λlcτοι, *'εδρμ'
oe o lραcιl11LoΞ γ-*'. δινα1ιι*δq 7,α'

φεηc&η€' ο oτυ'oi 3λλειιJ.,ε πεpισ-
α6τeρα απ6 1Ο xΦνιa.

Γι,οι την επoai1 ττ'-c επιxηoιω,o1i_

αζ του δυ'ιi,ατη τωy Ιωωμγiγωγ

(rr,) φτη N,4,αυ,cα δημοαiει}a τε-

λε,r.}ταiα (4Mαxeδoνιx&>' 26, 1988,
227"228) πdντε αVjxδoτα ξ1,ραηα"
(αε πoρiλrμ}η) , πoυ πo"ρα>οιαζaνν

μ$r&λo εyδιoιφ6,ρpy, για πoλλ& θ,€-

μιατα. Πρoεηονται αιτΔ τo Αρxεio
τoυ Αλ{ πωad., τoυ oπ'otω ψliμα
διααιbΦηχs xαt νπωργeι,oτη Γενν&-

δEιp Bι6λιο&tnη τηζ Aξvωg' επi-
xειται δε η cxtδoof το,'o.

'Eτoι, oι Nωαrcαioι βπω; z;αι

oι Σoιrλιιilτεζ, χ.&.} γνrιirριoαν', νω-

'ρiτaψ 
ωπδ τoνζ &λλoυg ρηιdδεE,

1σν α,ψβστσ,Υi1 γαρ'ατ,;ci1ρCι τγr\, οι-

γφixωv 16ι φανατιxtby Moυoουλ-

1rd,vωv.
TEΛoΣ Α', }ffiΡοrΣ

Πρoσ€ξατε
_ oι oτηλεc Tηc ξλιlAoYΣτΑΣ. εiγοι αrη δ16θεoη 6λωv

τωv Ναουooiιυηl κot τωv φiλοJv τ1oι, nεριοlικο0.

- ol onoαrελλδμεvεc Ylo δημoσiΕυσΙ| εργoσΙεc κο] θρθρα
vo εivol αOντoμεc oε 6 τo noλO oελiδεc γραilDqlηxovηc Kol \r{l

μηv θ1oυv δημoorευθεi oε 6Mο nερioδlκ6 η εφrιμερiiδo.

- ΠoΦκληση ol εργοσiεq νo γρdιρovror oτη ξμoτtκη και
με τo μovoτovκd o0oτημα.

- H .NIAOYΣTA" δεv φ6ρεr Kσμio ευθιjvη γιo τlc εκφρo-
Ξ6μεvεq γvΦμεc τωv συvεργoτΦv τηc.

- EργooΙεc εhε δημoolευΘα1γ εhε 61ι δεv εnιστρfηοηrToι.
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Mακεδοvrκ6q Aγcilvαq
tΙAYΛΟΣ MEΛΑΣ

ΑγρrδτnΤεc Tωv Kομnτατζnδωv

ΚλnρoδoτΦ ειg τo Bouλγα
ρrκ6 'EΘιlog vα ερYθζg-
τrιι, vQι αγωviζεται, vα μ6-
xεται, vα παλ€ει, αλλ6 vα
μnv επιTρ€Φει vα αποσπα-
οΘεi μ*iτε €v μ€ρoc, μtiτε
6v xωρiοv, μftτε εig 6ν-
Θρωπog ακiμn απ6 τnζ
Boυλγαρi,αξ τoυ Av. Στε'
φ6voυll.

Μ€oα oτα λ6για αυτd του κ6-

μητα Ιγ';ιiπιεφ καταδεικνι)εται'η

γραμμi τηv oπoiα €πρεπε vα α-

rιoλoυθftoουν oι Boιiλγαροι και α-

π6 ηv οποiα δεν €πρεπε να πα_

ραιηθoιiν πcτ€'
{_ A116 τo 1,8Σ5 αρ1iζει η Bουλγα'

ρiα €vτοvo εκΘoυλγαριoμ6 τηξ

Mακεδοvlαg. Eπi κεφαλf1g τηζ

προαπιiΘειαq αυτηq τo,iΥlακεδovo'
Θρακιr.o κoμιτιiτo με τoυq τεριi-
σειουζ π6ρoυg τoυ. El€xρι το 'lΦ7

οι Bοιiλyαροι προ,:rπαΘο0ν να πPo'

oηλι:τ[ooυν του'ζ αyροτικoιjg πλη'
θυcμοιig τηζ Ι'{'ακεδοviαq. ΠοJ
και πoli oκ6τωvαν καν€να δυνα'

μlκ6 oτξ,ριγμα τoυ Ελληνιoμo'3.
Α'λλ* επειδf1 δεν πρo1ιορc-'ioε €'

ται η δουλειd τoυq, τi''κνο:οτν ειg

δoλοφoviεg προκρΙ,ταrν, ιερ€ιυν, δα

oκ<1λω'v και ιiλλωv οπoυδαiων
πρoμ<i1roν τoυ Eλληvιoμc0.

'Eν'αvτι τηq δαιμovιoμ€νηq Θoυλ'

γιiρικηg δραoτηρι6τητα9 η κυΘ€ρ-

vηαη τi εi1ε πβ€ει; Aπολf-ιιοζ τi'
πoτα. ft1ια αδικαιoλ6γητη κυ6ερ-

νητικτl αδιαφορiα λξω εαι*τεoι'
κι}'l πc,}.ιτικτilv €ριδων και nρο_

o{λι':αr1g τηg Eλ}"<tδοg ατη Θ<iλαo_

σα και οτην Kρf1τη ζημiωοε τα

Η Boυλγαρll{n πρoπογδvδα

θ6ρεια c;υ','c,ρα και αποξε1*cτη'
κε η oκλαΘωμ€ντ1 βtrακεδον(α. Λi'
γ] πριγ τo i897 η EΘvικ{ Eται'
ρεiα δoκiμαoε να φ€ρει τtζ .Eρ-

ματcλικiq αναμνf1αειg.

t1€ρα με τη μ€ρα η 6οuλγ<iρικη
δραοηρι6τητα αυξ<iνεται.'Ηρθε

M€ρoq 2o

'Αν καvεiq θελξoει να 6ρει τηv

αρxη τcυ Λ1ακεδoνικo0 ζητi1μα'
τog, πρ€πει να ανατρ€ξει στα
t87Φ την επo1ξ τoυ 1ωριoμo6 τωv
,διio Eκκληοι<bv. Oι Bο6λγαροι υ_

πoκιvo0μεvoι απ6 τoυg Πανoλα6ι-
c'τξ Ριi>oooυq '{qι τα 6ργαvιi τουg
.ζf1τηoαν και π€τυ1αν, με τη Θοξ'
θεια, μ*λιotα του Σoυλτ<iνoυ τηv

iδρυoη Bουλγdρικηg Eξαρxiαg.

oι Pcboooι για vα cλoκλη,ριil-

σoυν τα αxθδι& τoυg, o1εδiαoαν
αργ6τερα την Συvξκη τoυ Αγioυ
Στεφ6νoυ, με την oπoiα δημιoυρ-
'γεiται μια παμμ€γιoτη Bουλγα_

ρiα. H ματα[ωoη τηξ πραγματo-
ποiηlαηs τη.g ΣuνΘf1κηζ και o περι_
-oριoμξ των Bουλγ<iρΦv στα φυ'
.οικ<i τουg 6ρια, ξταν κιiτι πoυ

'δεv τo παρα5εLτf1καyε ot Bo0λγα-
.poι και γι' αυτ6 νωρig €ρριξαv
'τα λαiμαργα μ<iτια τουg oτην Eλ
ληvικf1 Mακεδοviα. Eiναι 1αρα-
κτηριoτl,κi τα 6'οα c ΡτJ:soοg πρ:'
ο6ευτηq οτην Kο:voταντιvo.ι3πoλη

κ6μη Ιγν6τιεφ θλεγε!

((Eγιb o κdμrnq Ιγvατιε:Φ,
ζωv ιi τεΘν'εΦg, gι:,μ8ου-
λεΦω και κλnρ,οδoτιil, ειξ
τoυζ Boυλγ&ρουζ, 6πωζ
nαραδlδωσιv α]πδ πατρ'6ζ
,ειq υι'δv, 6τι n Bουλvαρiα
τoυ Arγiου Στεφ&voυ πρ€-
,πει vα rτp,αξμιqγ3πoιnΘε{.

164

Toυ Xρ. ΧατζnΙιυαγ\riδn

l{αι το ιx'iaτυχr;μ€νο 11897 πoυ κτ$'
πηοε κυριoλεκτικιi την Eλληνικδ'
τητ.( ττlξ i{α:cεδοviαg. oι Boι1λγα'

ρ:ι &ρ1ιατv να εργ*ζ'οvται δρα'
ατικιilτεpα oτην Mακεδονiα, αφo'j

δεv μ,Θο0vταν καμμιι1 αιπεν€ρ-

γεια ηζ Eλλ&δοq. oι EοΦλγ'αροι

πoυ σε 6λο τo διιiοτημα τη.g επi
4 αιιbνεg δoυλεlαg κcrv€να [xvοq

εθνικτ]g ζι,iηq δεv παρoυolαoαν δι'
εκδικoΦv τιi:ρα 1ιirρουg καΘrrριi ελ
ληνικoιig, γιατ[, €λεyαν, 6τι κα'
τoικo$vταν απ6 Boυλγιiρoυζ. 'o"
αοι {'oαv αγτ1Θετοι oτα Θoυλγti_

ρικα αx€δια δoλoφoνo$vtαν. Eκ_

πoρειloμειη η 6oυλγdρικη πρo_

πημ<iνδα απ6 τη Σ6φια' <iρxιoε

να τρoμοκρατε[ την Mακεδoviα με
εγκλf1,ματα και αφιivταoτη Θ<r'

ναιro&rητα απ6 τιg 6oυλγ<iρικεg
oυμμoρlεg τωv κoμιτtrrζξδtοv.

o Γεδργιog Mδδηq, €ναg λαμ'
πρξ Mακεδ6ναg, πou €ζηαε και
€δραoε oτoν Mακεδοvικ6 Aγ6να,
vα τi γμiφει γι' αυτ6v οclto την

αρ1f1 τoυ μ€xρι τo τ€.λog τoυ: <'Y
στερα απ6 τc ti$}7 Bο6λγαροι πμi
κτoρεq, πoυ εμφαviζοvταν ωq Ρcio
aoι 6μποροι γεωργικιilν εργαλεi'
Φ'V, περυτρi1oυν ην Ιtrακεδoviα



ιζαι μιλ&vε σtoυζ Χ6}ρικοιiq για
την Eλευθερiα ,πoυ η Λγiα kοο'
αiα f1ταν €τc,ιμη να τσυξ 1αρi,αει.
Σε λiγo φαvερti>Θηκαν oι πριilτεg

μικρ€g Θουλγιi'ρικεg oυμμoρ(εg με
επi κεφολξg Bcιiλγαρουq αξιιομα'
τικo0g, καταγ&μει,oυg απ6 τα μ€'

ρη τηc Ftακεδοv(αg' πoυ επι6ε6αi'
Crvαν τα λ6για των πρακτ6ριον'
'Eπoι &φ1ιαε η oργ&ν't^roη των

y_οlρικtiν. o επαναoταιικ69 απo_

ρ.c,g δεν €πεοε oε &γονo €δαφog'

αφε.j oι Θoυλdρικεg αυμμoρ[εg
εμφανiατηκαν δοτερα απ6 τη vτoo
πf1 τcυ ll897 και την αποτυxiα του

κlvf1μaτog Mπρoιiφα, oι Eoι1λγ*
ρoι, εξ *λλoυ, για vα παραoι3'

ρoυν ε6κoλα τουξ 1οrρικoog με
to μ€ρoq τoυζ' υrfoσχ€θηκαv o'
αυτoξ την διαrlαμξ τσιφλικι(bv
τωv μπ€ηδarν' την αγρoτικη επo-

μ€ναrg αlτoκατιioταof1 τoυζ. Kαι
για να δcbοoυv πειoτικ6τητα σιιζ
επη1γελiεg τoυg, ciρ1ιoαν vα ε-

€ρrπ'<bvoυv τoυq αvτιπροcr<irπoυg

τηg τo$ρκικηq τυρανviαq, αγρο-

φΦλακεg, επικιαο'τ,6q τoυ φ6ρoυ
τηg δεκκiπηg l(αι τσιφλικ&δεg. 'E_

ναg πραrτ6γovοg oοοιαλιoμξ δι€-

ττν€ε τα λ6για και τιξ πρ<iξειg
τοtv κoμιταtζf1δ<oν και !ι' αυτ6
οι 1ωρικoi <iρ1ιo'αν vα τoυζ Θαυ-

μτiζoυν και να τoυ qευγvGJμoνo6v.

E'iδαν τουq μιoητoι1g μπ€ηδεg και
τoυg αγ&δεg vα τρυπcilνουv ταπει'
ν<υψ€voι και τρoμωyμ€νοι oτιg π6'
λειg και τoυq εαυτo0g τoυξ ν,α

πα[ρνoυν 6oο μ€ρog απ6 τα ειoo-
δ{ψceτα τ{,}ν τσιφλικιιbv τoυg ξθε-
λαv. Kαι δ6Θηκαν τυφλ& στηv oρ-

γ&vcroη η c,πoiα δεν μιλoιioε ciλ-

λωoτε κ,αΦ6λoυ για Eλληνισμ6 η
8oυλγαριoμ6 παρ<i μ6νο για tην
ελευ,θερ[α των Mακεδ6ναrv. E0κο-
λα λoιπ6ν η oργdνωιrη διαδ6θ:Ι-
κε και ρiζωτoε α' 6λη τη ycilρα.
.Σε κιiΘε xcoριο αxηματiιrτηκε ει-
δικξ επιτρaπξ επιφoρτιαμ€νη με
τηv αγoρ<1 6ττλων και πoλεμoφo-
δkrν, τη αυvτf1ρηoη τCδν συμιlc'ρι-
cbν και την προ'ετoιμαo[α τξξ ε-

πανdαταoηg. 'oλεg oι εθν6τητε9
καλo0νταγ στηv επαv&σταοη κι <iν

πoλλοi'Eλληvεq δολoφovoιiνται,
α.lτοl τoυζ παρουοιζoυv για
τουρκ6φιλcυq. Oι επιtροπ€g tο:v

1<oριιbν ι}π{iγol}ται στιζ περφερει'
αxξ επιτρoπ€c' αυτ€q αε dλλεq
αν<5τερεg με ανιδτατη αρ1ξ τηv

xειlτ9ικf1 επιτροτπ], ττου εixε τηv

εδρα τηζ oη Σ6φια.
1 ιl επα.l'αoταoη ξ€oτταoε στιζ z)
' Ιoυλi,oυ τoυ l9Φ3. Oι 1ωρικo[ €κα-

ψαv ττiλεγραφικci o6ρματα, €κα'

ψαγ τcυξ αγροτικoξ τn}ργoυg των

μπηδωv ,ακ6τιoοαv και xαt€λα'
Θαv μερικ€g κc*μoπ6λειg τηg, Δυ'
τικf1q lEακεδoν(αq. 'ΕoΘηοε, 6-

μωg, 1ωρ(g vα κινη€ε[ η Boυλγα-

ρiα, 6πω9 υπ6αy.oνταν oι κoμιτα.-

/ιδκηc Πiρlοc

τζξδεq. H αττoτυxiα ηg δεν αττo-

θdρρυvεl τoυq Bουλγιiρoυg, μ6νο
πoυ αυτoi πλ€ογ ciλλαξαν τακτι-
κf1. 'E€γαλαν τη μιioκcr του μα'
κεδονιaμo6 και €δειξαν ποιoi πρα

γμoπικιi ξταν.
Tα αυ'vθ!ματα, ελευΘερiα ξ θG-

νατoξ και η lΨακεδoviα για τoυζ
F1ακεδ5vεg, αvτικαταoτti€ηκαν με
τo o6vξμα η /ι1ακεδoν(α στη

Bουλγαρiα.
Tcltρα πια τo κoμιτ*τo oτρ€φε-

ται ανoι1τG εγαvτ(oγ του Eλλτi-
νιαμo6. lk5cθε α1€oη με tο,υg 'Eλ-
ληvεg, αυτουg πcυ κατ<i τουq Boυλ

γtiρουg Θεcυρo6νταv εκΦτ6 tοιq ε"

κατ6' Eλ}.η.lεq, τoυg Γκραικo,μιi'

voυq, 6'π-.ωg tc,υζ απoκαλoιioαv, α-
παγορει}τηκε. Tιμtoρorloαv με πρ6
στιμo τηv απλf1 c,μιλiα με 'Eλλη-
vα και με Θdvατo την αyοριi απ6,

ελ'ληνικ.5 κατΦατημα. Απαγ6ρευ'
αν την εξ6φληαη παλαιιbγ 1ρε<bv
οε 'Eλληνεq. 'Eδιαixvαν απ6 τα

1αlρι<i τcΙυξ 'Eλληvεg δαοκιiλoυ,
6ταv δεv τoυq €aφαζαv. Τb iδιo
€καyαν και με τoυq πατκieδεg, ο-

ταv αυτoi δεν €κo6αν κθΘε α1€-

στΙ με τον 'Eλληνα Mητρo'πoλiτη
και δεν αναγvιi>ρζαv oαv αρ1ηγΦ
τov Bosλγαρo €ξαρxo. Tα απoτε-
λ€oματα, δμοrg' τηg ν€αg τακτι-
κf1g oτdθηκαν πενι1ρd. Πρcbτα η
λ€ξη κoμιτατζic ατη oυνεiδηοη
του ΙΨlακεδ6vα 1ωρικο$ {ταv oxε-
δ6ν oυνcirvυμη με τov ελευΘεριο-
τη, τ6ρα τo ξ€απαoμ* τoυg και
η πi.εαη πoυ αoκo6oαν ,&ρ1ιοε v*
γεvv<i τnν αvτiδρααη. Σλα66φω-
νoι ;1ωρικoi πoυ πριν δεv {ξεραv'
κd.<i, καλιi oε ποι& εtνικ6τητα
αvf1καv μαρτυρο$ν για τoν Eλλη-
νιoμ6. 'Αρxιoε vα διαφoροποιεi-
ται εθvολoγικιi o πληΘυσμξ τηq
υπαiΘρου και vα αrτoκρυοτολλcb'
γεται η cΘvικf1 τoυ oυvεiδηση' ε-
ν<il €cοg.t6τε δεν ftξεραν παρ* μ6-
γo πωξ {ταν xριατιανoi και iεv
μιιooOααv παρ<i μ6vο τov κΦτα-
ιτητξ τουg, τov Τo0ρκo. E'[,μαατε'
'Eλληνεg, ιiκcυγαν οι Bο$λγ'αροι
απ6 τo αt6μα τιoν 1ωρικ<bν, 6ταv
τoυg ακ6τιοναν και μιiλιoτα e:ε

γλci:αaα 6xι ελληνικf1 και αυτ6
τoυg εξαtyρ(αrνε. o τεληΘυoμ6q ατηv
6παιΘρo 6:ρxιαε αιγ<1, αιγ<i να ε-
'λ.αττιbνεtαι. Η καλλι€ργεια των α-
γρ6v παραμελf1Θηκε.'Eλλειψη
τρoφlμων <iιρ1ιoε vα παρατηρε(_
ται. o πληΘυoμξ καταλαμΘ<iνε-
tαι απ6 απ6γvaαoη. Σε ποι6v ycr

rαταφrγει; Πoιξ θα τοv ΘcηΘf1-

αει; o δεoπ6τηq f'l o πρ6ξεvog; o'
Mζαρ<iκηg γριiφει στα ατιoμνη-

μovειiματd του 6τι <καΘ'6λην την
περloδo η διαγωγξ τcoν Eλλf1vωv
Eπιοκ6πωv δεν {ταν κατ<i τo πλε[
στcιv η αρμ6ζουαα.'. o αvι}rε,ροg
xλ{ροg, κα[τοι ελληvικ6g, διεκρ[-
θει δια τηv φι}'c1ρηματiα, τ.αζ Ιτι-
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€oειg πρog αργυρoλoγlαv κ{rι την

'cκαι<iry πρoζ τoυξ oλα66φωνoυq

ιδlα 1οrρικoξ oυμπεριφoPd, τl o'
'πoiα €ρριψε πoλλricκιq oλ6κληρα

1coρiα ειζ ην ωyκ<iλην τoυ Boυλ'

γαριoμoιi>r. Ι{αι o ι1φo6oq Ιδαg λ6'
'yει: <'Ηταy €ναg δεoπ6τηq στη

ιFλtirρινα πoυ 6λεγε: Kαι γιiφτoι
vα γivaτε 6λoι oαq π<iλι εγ6 μη'
τρoπoλiτηq θα ε1μαυl. 'Eπoι o μα'
τεδoνικ6q πληθυαμ69 εγκαταλε_
λειμ}μεvoq oτo €λεοg του Θεoιi'
υΦισταται φoΘερd μαρ-πiρια.

Λvοη1κ<iaoτηκαν, λoιπ6ν, vα κα'
'τ€Θoυv oτην AΘ{vα ε.πiλεκτoι Mα-
κεδ6νε9 και να εκΘ€croυν τηv κα'
τ<iοoταoη ελπζoνταq oε Θof1Θεια

,εκ μ€ρoυζ τηξ ελεοΘεpηq Eλλ&-
δog. oι lνtrακεδ6vεg αυτoi κατιi κ0

ριov λ6γoν επισκ€",froyταv τo αρ'

1oVτικ6 των Δρωy'oι}μηδ{rγ πoυ εi'

xε μετα6ληθεi σε μακεδoνικ6
ατρατηγεio. Mιioα oτo απiτι εκεi-
νo oφ,υρηλατf1Θηκε o ΙVlακΦoνι-

κξ Aγ<bναg πoυ <iρ11ιoε τo 1904.

Στo oπ[τι εκεlvo γενν(ξ,καv αιγ<i
- σιryα, oι κατoπινoi Mακεδoνo'μιl'

1oι αξιαrματικoi.
o Ιξελξ ατo oπiτι τoυ πεΘερoιj

τoυ Θpfrκε εκειγo πoυ επιΘυμo6αε.

Elκεi γllωρiστηκε με τoυg πολαι'
.6τερoυq 

φ iλoυg τοrν Δρηyori'μηδωv
'τοv τ6τε υπoλo1ωy6 τoυ πεξικoδ
Aλ6ξαvδρo Koντoιiλη μ€ τoν ')'

πoio δ€θη,κε αδελφικιi. Eκεi μ6'
αα f1λΘε oε επαφξ με πoλλo69 Mα
κεδ6νε9 πoυ επιoκετττ6μενοι την

.Αθηνα δεν παρ€λειπαν να επι_

'c'κεφcο0v τo oπ[τι τωv Δρωyoιi-

μηδΦv πoυ ε[1ε καταoτεi εΘνικξ

r.oλυμ6f1Θρα.

Για τον Mελ<i η Mακεδoviα εiναι
,€vα πεδio δρ<icoεωq και γι' αυτ6
,εPγ<iζεται πυρετιoδcbq. Δεv υπo'

Xωρει μπρooτ<1 oε καν6vα εμπ6_
;διo, κ<iνει διαΘd'ματα, παρακαλει
'τoυg ανιυτ€ρoυζ τoυ να εvδιαφερ'
,Θo6ν για την Μακεδoν[α, να λ<1'

6oυν ενεργ6 μ€ρog oτov αγcbνα

τηξ. ''oπαv κaryειq τov oυ.μ6oυ-

λε6ει vα καΘioει φρ6νιμα, γ[νε'
ται €ξαλλog; <Ti oημαivει ε[g <iv-

Θρ<oπog; Eν6q αvΘριilπoυ τo αιμα

166

ιiv ττoτi.,αει' τo 11titr1φ τηg Mακεδo'

vαg, sα εξιr'ττν{o<ooιν oι κoιμcbμε'

voι, Θα εγκαβιωΘo6v oι τρoμo'

κραττβ€ιπεg, Θα φυτρtbοoυv επi

τηg ευγεr,oΦg γηq εκδικηταi και

αιoτf1'ρεφr.

Tηv εlιo1η εκε[νη o δεuτεβτo-

κog γι69 τoυ Στεφ<5αoυ ΔρωyoΦ'

βτlr o 'Ιωv, vεcirτωο9 ακ6μη, '-1'

π<iλληλog τoυ υπoυ'ργεiου τcrγ E_

ξιoτερικιirν, εi1ε τoπoθετηOεi και

υτιηρετo6oε oτo γενικ6 πPoξενεio

aτo Movαoτf1ρι. ΠατριιbτΙζ, πρoι'

κι,σμ€νog με μεγ<iλα πρoo6γτα'

εi1ε ιδρ6οει μυοτι,κd εταιρεlα και

εργαζ6ταν τιυρετιoδ<ξ για τηv α_

φδτrvιoη τηq,μακεδovικf1g vεoλαi_

αc. M€ τoν 'Ιαrγα Δρηyo6μη c

Ιν1ελ<i.ζ και oι €μπιoτoι τoυ oiκoυ

Δραγoιiμη fταν oε α.lvεxη αeΙη'
λoγραφiα. Συνεργιicτηg τoυ 'Ιω'

να σηι, Mακεδoνiα f1ταv και o

Mητροπoλiτηq, Kαoτoριιig Γερμα'

vξ KαραΘηzγ€ληs, με το $ευδ<b_

ιιrμo Kciεταg Γεr,rργioιl, φλεγ6με'
ι/oζ και αυτ69 αττ6 τov iδιo πΦρL_

ιοτυσμ6.
o Mελ&q γιv6ταv €ξαλλog κ<irθε

Φoρ<t πoψ ιlκoυγε τα;q, Ινtακεδ6'

γαζ vα τoυ διηγo0νται tιζ Θηριtο_

δiεg τοrν Boυλy<5φοrv κoμιτcrτζf1'

δαrν, oι oπoioι κaτ€oφαζαv dryPια

κ<iθε πρ6κριτo lV[ακεδ6να μη ι}πo'

Θαλλ6μεvo oτην Θoυλγιiρικη ιδε'

oλoγ[α.
o 'Ιcrv Δρωyoιiμηg dτωl αττ6αro

λog και εργ<icηs τηq, Eλληνικηζ

Ιδ€αq. Η πiιoπη τoυ oτην ελλη'

νικ{ φυλf1 και τηv αlτooτoλi ηξ
πoυ την oυvαιlτιi κανεig τ6oo oυ-

xvd o' '6λα τoυ τα ΘιΘλ[α, €κα-

νε Φαιiματα. Σκ€φτεtαι να oργα-

νcirαει τoυg Mακεδ6νεg κατ<i των

Boυλy<lριυν <γιατi ιiν τρ€ξoυμε

να ocilooυlμε τη Mακεδoνiα, η Mα-

κεδoνiα Θα μαg oιbqει. 'Αv τρ€_

ξoυμε vα ocbooυμε τη Mακεδοviα,
εμεiq Θα oιοΘoιJ'με>.

O 'lων Δρωyoιlμηg i,oοlg να η-

ταv o μ6vog πoυ αυv€λα6ε τη με-

γ<lλη oημαoiα τηζ lξακεδoνlαζ
στηy εθνικη ζωfl τηc Eλλ<iδog, γι'
αυτ6 εργ<1oτηκε yια ην απελευ-

Θ€ροrΦ τηζ ιlε κt5Φε μιiαo. Δημι'
cυργεl τo tfr)t3 τη <Mακεδoνικf1

Φλικ{ ξταιμiω> και νοr'ρ'lτερα α'
κ6μη τιg μυατικ€g εκεlvεg τριιic'

δεq, πoυ απo'δεi1Φηoαv ττoλ0 α-

πoτελεαματικ€q. Συγ1ρ6νωq με
τov 'Ιωvα Δρηroιiμη, δη'μιουργεi

o Mητρoπoλiτηg Kαoτoριdg Γερ'

μαv6g Kαρα6ωyγ€ληq τα δΦο €'

νoτtλα επαvαoτατικιl oιb'ματα τoυ

καττετ(ivBoryγ€λη απ6 τo Στρ€μπε

νο (Αoπμhγια) και τou Kατιετιlν

Κ<ilπα απ6 τη fu0λια (Kιiπα).
o ωycilναg 61ει πια αρ'1i'oει. o

Στ€φαιlog Δρωyoιiμηg με τo γι6
τoυ και τoν γαμπρ6 του εργιlζoν'
ται πυρετω,δcbq για την αvεξαρ'
τηαiα τηg lνlακεδoνiαq. O' τ0πoζ

διατ[θεtαι sιrμεv(ξ πρoq τoυξ υ-

πooτηρικτ€g τou €νoπλoυ ωy<bνα

oη Mακεδoνiα. Tα oυνΘf1ματα

<δημοκ6πoι, μακεδoνoκ6πoι εκμεr

ταλλευταi τηq φιλoπατρiαg, τoαρ

}.ατ<iαο ι>>, αντικαταοτ<lθη,καv αrιa

ciλλα. o απδρoq €xει πια πilωι oε

γ6νιμo €δαφοg.

Τo 190,t τoπoθετεiται ωg γενικξ
πρξεvoq' oτη Θεaoαλovi,κη o Λαμ'
πρcg Kορoμηλ<iq, o σrιoιoq κατd
τoν Νικ6λαο Bλ<iη4ο <<αττετ€λεoε

την qΛηCη τηζ πραπαραoκευf1q

πPοζ €γοτιλoγ ιiομυvαv. Συμπληρo0_

tαι {δη oργ<5cνtο.αιg τιoν 1αrρiαrv,

μυo6vται oι κιiτοικoι, ανζητoΦν'
ται oι ιiνδρεg εκ τG)ν oπoιων Θ{ι

cιπαρτiζoνται τα ανταρεικ& o6'ιrα

τα, λαμ6<ivεται πρ6νoια εισαyω-
yηg αιλrov κι πoλεμικo0 υλικo0

και εκπovoδvται q16δια επιτoπioυ

αμιiηq. Απoτελεoμαεικ6 υτηρξε
τo αx6διo τoυ Koρoμηλ6 ,vα κα'
λεi oτη ΙγΙακεδoν[α 'Eλληνεg α'
ξιcrμcrrικoξr τoUζ, oπoloυq τoπo'

Θετo0οε δαoκ<iλoυg oτιq κυριcbτε-

ρεg περιox€g τoυ μακεδoνικo6 με-

τcbπoιl. Eται oι 'E}ληνεq αξιar,μα'

τικoi oργ<1νωγαι, τoυζ μοrΘητ€g, oι

ψειrτoι1μπoρoι τoυζ <iνδρεg και o

lνlακεδοvικξ Aγ<ilvαg παιρνει v€α

τρο'η. To oπoυδαι&rερo εiναι 6τι
και η κυΘ€ρνηαη ιip1ιoε vα ενδια'

φ6ρεται για τα γεγoy'oτα τηg Mα_

κεδoviαq.



Tηv &vοιξη του lfl)θ πλημμ6ρι-
σαγ τoν τ6τιo oι 6ουλγαρικ€9 αιtμ

μoρiεq., oι oπciεg oτο 6νο'μα, τιi'
χα, Ξlξ ελευΘερiαg, δι€προrτταν
κctΘε ε(δουq ακoλαο(εg...

'Eγραφε o 'Ιcrv Δρωyo6μηs
otτov Mελιi: <<Eiναι ατα μ€ρη ηs
Kαoτoρι<ig μια συμμoP[α πoυ πρo
στατεΘει τoυq δικo6ζ μαη, αλλ<i

<iry δεv κωoρΘιbooυμε vα κ<iαoυμε

ιαι <iλλεg αuμμoρ(εg ατtο εντoπ[-

oυg, δεν Θα μπoρ€oει μ6vη τηg να
Θαoτ<iξει γιατ( εiναι απ6 παγτo6
περικυκλι,lμ6'νη απ6 Θoυλγαρι-
κ€φ. T6τε ξλΘαν yια Θof1Θεια πρ6
oωπα δoκιμααμ€να και ζυμωμ€-
vα σε τ€τοιουg κινδ6νoυq, lξακε-
δ6vεg και Kρητικοi, με ακoπ6 vα
ενιαX6ooυγ τηv oργ<iαω'αη <iλλιον

αωμ<iτων. Oι αγωνιατ€g αυτoi δια
λ€γοvταν απ6 τoν Mελ<i και τoυg

αwεργ*τεg τoυ με τoυq oπo[oυξ
εuρioκετo σε εJτικοινG)ν[α o Δρα-

γoιiμηc. .oταν απ€τυχε η κ'αλo-

καιριvf ι{.lευτoεπανdoτααη tG)v

Bουλγ<iρων τo περ(φημo <'Ιλιν-
τεv> στιq 20 Ιoυλiου τoυ |'90i3, και
καταoτρciφηκαν τα 1ωρι<i Kροιi-
ooΘο, Αρμενικ6, Ρ<iκoΘo και Mπi-
τσιrσ'α, η κυΘ€ρνηoη oυνιoτd στoυ.?

πρoξενoυg μαζ να δημιoυργf1αουv
παvτoιj επαιrασr.αrικ& κ€ντρα.

Παρ' 6λεq 6μω9 τιg πρooπιi'Θειεg
τ(αιl πρoξ' ωv η κατ<ioταηση σtηv
Mακεδοviα εξακολουθεi. vα ε(ναι α
πελπιoτικξ. ιD6vοι, δολoφoνiεg πρo
κρ[τcον, διδαoκ<iλcoν, ιερ€ωv και
τcοv αγν6τερωv πστρι(ι}τιbν, εiναι
α 'απoτελ€σματα τηq 6oυλγιiρι-
κηg Θηριω'δiαg.

Την δω,δεκ<iτην <ilραν, 6ταγ τα
πρ<iγματα €φo'αoαv επi ξυρο0 α-

κμηζ, με την εξ6ιlτ<υοη τoυ ζωτι-
κ,σεερoυ ελληνικo0 crτoιχειoυ τηζ
ivl,ακεδov!αg, η κυ6€ρνηoη θε<bρη-

oε κα'Θηκov τηζ vα επ6μ6ει. 'E-
πρεπε, 6μι^19, να μηv πρoκαλ€'oει
τoν Toι1ρκo <o oττo(og €oτεκε πd-
νcr απ6 τoυq αvτιπ<iλoυg 6λoαυ.

ρ69 και αγ€ρωχoζ και δεν φα(-
vονταv να ξει καμμιci δι<iΘεοη

να παραδ(b'σει και vα αφησει τηv
ι.ληρoιloμιd, για την oπo[α πρo-

κατα6oλικd αλληλοoφζοvταν oι
επiδoξoι κληρoν6μoι τoυ>.

o αγιiναg 61ει πια αρ1iαει.
Σιirματα και 6πλα περνo6ν αδιιi-
t(oπα τlΞ α6νορα. 'Oλo τo 'ΕΘνog,
ελει.lΘερc και uπ6bυλo, 61ει ρι-
yτε( oτcν αγιiνα. 'Exoυν €ρΘει
vα πoλεμf1αoυν απ6 τηv Στενf1'μα-

1o, ατι6 τογ Π6vτo και απ6 την
Kρiτη πoυ €xει και η μερiδα τoυ
λ€οuτog. Εκα,ιoντtiδεg παιδιιi τηg
<iφτ}oαγ oτην Mακεδov|α τα κ6κ-
xαλ<i τoυq'

Aλλ<i ο Mελ<iq δεγ ηoυ16ζει.
Δεν αφf1vει πρooπ<i€εια, δεν αQf1-

νει εν€ργεια, για να φΘ<iοει εκε[
τιoυ θ€λει. Τciιρα πια η κoινf1 γνιil-
μη στην Eλλ<tδα ε[ναι ερεΘιoμ6-
νη. Στιg αρΧ€ξ τoυ l9c1 η κυΘ€ρ_

vηση α1τoφαα[ζει να oτελει t€ο-
αεριg αξιωματικo$q oτην lνlακε-
δον[α για να μελετf1αoυν τo €δα-

φoq, την τηζ και γα
την π}.ηρoφoρf1ooυν. Αρ1ηγ69 τηq
απooτoλf1g oρζεται o τ6τε λοxα"

γ6q Αλ€ξανδρog Kονtο6ληs, φι.
}.οg τoυ Στεφ<iνoυ Δραγoιiμη, με
απ6λυτη δικαιoδoolα oτην εκλoγi1
τ(,)ν συvεργατc5v τoυ. o Koντoιi-
ληg πρoτεlνει σtoν Mελ&, αλλιi
ζητιi απ6λυτη ιrπακo{ oειg δια_
ταγ€,g τclυ. oι <iλλoι δυo θ'α f1ταν

ο Aναoτ*oιog ΠαττoOλαq και o

Γεcilργιcg Γιε,λoκοτρ<bνηq, Στον κα
Θενα δicηκε τo δικαiιoμα να π<i_

ρει μζi τoυ €γcrν d'νδρα oπλιoμ€-
νo. Θα τoυg oδηγf1ooυν oτη Mα.
κεδονiα o Καπετ<iγ Kιilτταg με με_

ρικoιiq ιiγδρεc τoυ, o Πα6λo9 KΟ-

ρου απ6 τq 2€λo6ο και o Nικιl_
λαog Πι3ρζαq απ6 την Φλιilρινα.
Aυτoi εixαν €ρΘει ατηv Aξνα για
να εκΘ€ooυv σEηv κυ6€ρvηαη τιq
,ανdγκεg τou τ6πoυ τoυg. 'Ετoι
μπαivει πια στoγ Mακεδoνικ6 Α-

γcirvα o Παιiλοq Mελtig.

Η απoατoλf1, o6μφαrνα με τιq o-

δηγiεg τηg κυΘ6ρνηoηq, πρθπει να
τηρηΘεi μυ,oτικf1. Kαι πρ*γματι
τηρf1Θηκε.

To Φε6ρoυ<iριο τoυ lg04 αναΧω-

ρο6ν ξεx<οριoτ* o κ,αΘ€ναg για

Koραβiδηc, Bαλdνηc καl Μoκρfic

την αlτooτολξ τoυ. O Koντo{ληq
οrg Aλ€κog ΣκoUρτηg με τoν Eυ'
Θι}μιo Καo6δη, o Παπo6λια9 rοq

Tιiοoοg με τoν Ρoυμελιtiπη Aπ6-

oτoλo Tρ<iryα, ο Ι(cλοκοτρ<ilνηg ωq

Γειbργιοg Π<iτog με τον Kρητικ6
Γειbργιο Δικarνιμ<iκη και o Mελdq
c,lg Miκηc Z€ζαg με τoν Γεcbργιo
Περtiκη. Δυo αγαπη1.ιtνεg υπdρ-

€.ειg ,o γιξ του Λliκηq και η κ6_

ρη τoυ Ζiζα ενωψtvεg, απoτελo$v
τo ι.Uευ5civυ'μ6 του, που Θ'α τo δια_

τηρf1oει iαα μιε τo Θ<iνατ6 τoυ,

Πρoτο0 αvαxωρf1αει o Mελιig,
παρoυoιdζεται στoν πριυΘυπcυρ.,:i
Γεcilργιc Θεοτ6κη να τoν ευχαρL'
ατf1oει <δια την μεγ<iλην τιμf1v
f1ν τoν η3iω'oεν>. Eπιo,κ€τιτεται κα
τ6τrιγ τcν τ<iφo τoυ παπ€ρα τoυ.
ι<AιoΘ<iαcμαι τηv ι.|'lυ1{ν τoυ πoλo
κoιlτιi μoυ. ΕνΘυμoιj1μαι με π6αη

Φιrτι<i αyαπo6oε την πατρ(δα. Ev'
Θuμo8μαι 6τι Φρ'κ'ισΘηv επi τoυ

φερ6τρoυ τoυ ν1α απoθ'<iνω εv α-

ν<iryκη ιrr€ρ αυcηq,. ενΘυμclιjμαι
π6οo μαq λ<iτρευε και π6ooν υπ€-

φερε δια την καταατρoφτ]ν τoυ
t897. 'oλαι αιliταi αι ακ€ψειg με
δivoυν θ,iρρos και επαναφ€ρoυv
oλiγην γολf1νην ειζ την ψυχην
μoυ>.

Αφf1νει oτoν Miκη toυ την φω-
τoyραφiα τoυ. Aπ6 π[oω ε[1ε xα-
ρ<tξει τιg λ6ξειq,: <<E[q oι<oν69 ,i-

ριστoξ αμ6ν.εoΘαι περi πιiτρηg>
και αvαX(oρεi για την Mακεδονiα.
Εiναι η πριilτη τoυ πoρεiα πρog
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τη ΙνlακεδovΙ.α. Η δρ*αη ξ1ει αρ_

x[αει. Mε τη γυναiκα τoυ 6ρioκε'
ται σε πυκνd αλληλoγραφ<r.

Λπ6 τo B6λο γβφει ατη γυvαi'

'(α τoυ:
(ffΦρα, 6πoυ εrι€ρooεv n

δυoκoλωτθρα στιγψιt, 6τι
μ' 6λo τov εvΘoυσιασμ6v
μoυ κατθΘαλ6 κ6πov με'
γdλov δια v' αrτoorτασΘΦ
'6λιον, 6ooυq αYαπιΙ}- 'Ηδ:r
πoλλ6g πμ6ραξ πρo τnq α'
ναxιoρt'lσειilg μoυ €κλαιγα
κρυφ6. Arιλi ευτυxιirq n α'
νoτρoφli τnν oπoi.αν €λα-
'8α απ6 τοv λατρευτ6γ
μoυ πατ6ρ,α και τα πoλυa-
ριθμα rιο;ροδε iγματα πατρι
t)τισμoιi, τα oπo{α oυvliv'
τnσα ειξ τnv αγvli σoυ oι-
r<oγ€vεsαV, βt 6oτiΘnοαvll.

Ιηετd ΦΙι6 πoλλ€g περιπ€τειεg

αιlταμdrνει τoυg &λλoυg ατα τ6τε

ο0νoβ βαζ crτo Bελεμioτι'
Η εvτoλf1 ε[vαι vα ενεργdooυν

'αιlryvcbριoη, ι,α κffiαPτlooιlη' τα
,ιrτελξη και γα τα oργανιilοoυν,
γα δoυγ αττ6 κolrτιi τιζ αvιiγκεζ
'του μακεδoνικo$ πληΘυoμoιi και
γα c'!o/φ0γoυv ηγ αΦγκρoυαη με
toυg Toιiρκoυg. Ev τ<ο μεταξ0, o

,Mελ&g oτ€λvει τo fvα μετt τo dλ'
λo γριiμματα στη γwαiκα τoυ.

.M€oα ιrι6 τιg γραμμ€g τoιlg φαi'
νεται η νoοτοrλγiα για τουg δι-

κoιig τoυ. u'Oμ<,rζ ακ€9τoμαι και
τηv Mακεδoνlαv και ιiν κoπι6ζo'

μεν πoλι1, εiμαι εvΘου'oιαoμ€νoq

και πoλ0 αυγκινημ€voζ. Oι δυ'
.ακoλlεg €1ουν πια αρ1ioει. E[ναι
'η πριbτη πορεiα πρoζ τηγ Mακε'
;δoνiα και oι δuoκoλiεg αυνexcirg

'πολλαπλαoι<ζοvται. Aλλti η 1α"
λδ6διvη θ€ληof1 τoυ αvτιoτlξκεται'

Η oμi.1λη, η 6ρoxt' η περιπλιiνη'
,ση στα διioη και oι Toδρκoι, πoυ

κιiτι. μυρioτηκαv 6τι γ[vεται oτη

,μεΘ6ριo, αυvετ€λεααv <irοτε να

'€ρεΘoι1v oτα o0νoρα oτιg 8 Ιν1αρ_

'τioυ.

και cι κiνδιryoι εiγαι πoλλoi' Kα'
τ-α6<lλει υπερdο€ροrπεg πρooτdι'

Θειεg vα σταoει oτα πδδια τoυ'

Παρ' 6λη τoυ, 6μο19, την κo$ρα'

στ!' δεν μπoρεi να μην Θαυμtiαει

και τηv oμoρφι<t αυτoιJ του t6'
πoυ. Γρ6φει oτη γυναfκα τoυ;

((Σoυ στ6λνω δυo φιiλλα
κυκλαμi\rιr}ν τnξ Mαi(εδo-
νiαζ. EiΘε να 6λΘετε μiαv
nμ€ρ'αv oΙ iδιoι v'α τα κ6_

Φετε. Η υραι6τnξ τιrν με'
ριbν τoΘτωv ειvαι απερι-
γραπrn. Tl λυπnρ6v v{l ευ_

ρ1σκovτ,αι ειt τ€τοια xθ_

ριαΣ.
Περvoιiν τoιξ πoταμo0g Bεν€τι'

κo, ΓρεΦεviτικo και Aλι<iκμιrνα
και φ&ivoυγ στo Πλαι6καπρo'
κovτιt oτη Σιriτιατα. <<0γκ6λι€οι,

.ημκdΘια, πυκνοi θ<1μιοι, oι}ιε i'
χvoq μσt σrιΦrιο$ τorξ ξεο1iζoυν

X€ριcι, πρ6ocοπαr>. Περνoliv τo Θρd

Eυ μ€αα αττ6 τη Σιιiτιoτα και στιζ
t'8 lιlαρτiου ΦdγoιJν oτo tsoγα'

τσικ6, τηv πατρiδα τoυ πεΘερo$

τoυ. Eκεi yνιoρiζεται με τov o'

πλαρ1ηγ6 Πα0λo KOρoυ απ6 τo

2€λo6o, πoυ τoυζ' αφηγεiται τα
παι1viδια πo{., oκdρ<οoε σΞoυζ

Bουλγ<iρoυg. Aπ6 τo Boγατoικ6

φθ&voυν στη μoη τoυ Tριλ66oυ,

6πoυ o yνωστξ πατριcilτη9, ηγof'
μενoq Γρηγ6ριoξ τoυζ υπoδ€xεται,

τoυg φιλoξενεi και υπ6α1ετtrι vα
τoυg φ€ρει αε επαφ{ .με τον Mη-

τρoπoλiτη Καατοριιig. Η αυv*vτη'

αη, 6μιο!, με τον Mητροπeλiτη

δεv €γιιε γιατi οι To0ρκoι παΡα'

τξρηoαν Oπoτtτεg κινf1αειg σην
Kαoτοριd' Αvαγκ*ζεtαι, λοιπ6ν,

ο Ι(ovτcιiληg να π&ει oτην Kαοτo'

ρι* και vα επικoινG)vf1αει με τoν

Ιν1ητροπoλiτη ΚαραΘαγγ6λη' Στo

αημεio αυτ6 xalρiζονται πρσσω'

ρινci οι τ€ooεριg ιiνδρεg και ακo'
}.oυ9oΦν o καΘ€ναg 1ωριoτα δρo_

μoλξια για να αυvαrπηoοJν αρ-

γ6τερα, στηγ πεpιoχη τcoν Κoρε_

ατ(,ων.

<Tην vιi1τα επιακ€τrιoγται την f1'
ρα εγξ oπλoΦρoυ τoυ l(ι1πτα για
γα τηζ δ<1ιroυγ λiγα 1pf1ματω'
<cΗ καημεvη η γυναiκα π€φτει

κλαiovταg ειζ, ταq αγκ<iλαg τoυ

Kιlrττα, o oπo(og κλαiει και αυ_

τξ μαζ( τηq. Eivαι αττiατευτoν

ειg αιrτ6v toν oιcαrτηλ6v και (pαι_

νομενικcδg ψυ1ρ6v ιicvΘρoπoν' τi
ευαiοΘητοg καρδι<i πoυ κρ6πτε'

T€λoq φΘ&voυv σro ΓαΘρ€oι' o
Ιν1ελξ και ο Koλoκoτρι}νη4 επι'
ακ€πτorπαι to α1oλεi'o. Παρατη'

ρεi. &τι εiναι αvι5ryκη νοr ατrλo'

πoιησεi τo αfoτημα διδαοκαλiαζ,
και &τι oι μαθηταi πρ€πει ι'α δι'
δ<iακονται τα μαθf1ματ& τoυξ

cην απλξ γλιilooα τoυ λαoΘ' Φε0

yol,'ταc δiδει 1ρf,ματα στov δ6oκα
λo για τov εαυτ6 τoυ και τα παι'
δι<i.

To απ6γειrμα €γινε αυγκ€vτρω'

αη προεοιιilν αtoυg oπoioυg μiλη_
cc}, oι αξιο:ματικoi για τoυg λ6'

γoιξ ττ}ζ crτιooτoλf1g. Στo τ€λoξ

ττf1ρε τo λξo o Kι3tτα'g o oπoioξ

6ταv €φΘααε σιo ζfιτημα ηζ ε'

λευΘερiαq, €καvε την εξηc παρα_

6oλ{:
((Eμεic oι Mακεδ6vεq

για \rα αnoκπισoυμε τnv
ελευ9ερΙ,α θxoυμε δυo
δρΦμoυc vα ακoλoυΘt'τooυ_
με. Διoλ6ξτε εoεiξ nοι6ν
θθλετε. o €ναc πnγαινει
στn Boιrλγαρiq. Eivαι δΦ'
μoζ πoυ Θαoτi τρι6ντα μθ
ρεζ και γ€μ6τoq αγκ6Θια,
rroυ Θα μαζ γδ&ρoυν Φ-
oπoυ vα φΘ6σoυμε εκεi. o
6λλoq πrιYαιvει στιτv Ελλe
δo οε τρειq rτμθρ€ζ και εΙ_

vαι ωβcιioq κα'ι καΘαρ'6q))'
Evθoυαιdoτηκαv oι πρooxoι'τεg

με τα λ6για τoυ Kιirττα και πε'

ριoo6τερo oι αξιαματικoi' O γεv'
vαiog αυτ69 ι5cvδραg, αλαΘ6φο:vog

oτη γλιirαoα, αλλ<1 'Eλλην oτην

ψυf1, oυvελf1φθη αι6 τoυg To0ρ'

!{oυξ στιq 22 Ιoυvioυ 19ο'l, oδηγi'

ξκε oτην Koρυτoιt και κcιτ6πιν

oτo Mοvαoτ{ρι, 6πoυ δικ<i'οτηκε

<<Zi:τω η lYlακεδoνiα, πατofμε o Mελ<ig με οδηγ6 τον Kοοτετιi'ν

τα aγια 1ιbrματιi ηg>, γρ&φει Kcirττα και τσv Mf1τρo Πατιαγα'

,crτη γυvαiκα τoυ. oι κακoυ11iεg oτασioυ' φσ<iνoυν σEo Σιoτ€6o'
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ΑΘovδoroc Σoυλlδτηc

και κΦrαδικeστηκε σε θ(iγΦτo. Tα
τελευταια τoυ λ6ryια ηταν: <Ei'

μ,αι 'Eλλην και €ζηαα με την υ'
,rερηφ<ivεια τηζ μεγdληζ μoυ φυ-
λf1g π<iντα. Θα απoθ<kvω ευχαρι-
aτη,μ6voq ,διαιι τo τ€λoq αιrτ6 ευ'

ρισκω xιicριν ηq εΘνtκf1g μoυ ι_

δ€αq. Eoε(g <iν Θ€λετε εζακoλoυ'

ξoετε vα L}πoστηρiζετε τoυg <i-

1ιμoυζ Boυλγ&ρoυg, η φυλξ μoυ
ε(vαι τ6ooγ μεγιiλη ciloτε και yι-
λιιiδεg σGy και μ€νr: ιiν κρεμ*'
αετε δεν Θα μττoρ€oετ€ να τoυξ
oταματf1αετε ηv αιωνiαv και €v-

δoξoν ζt*f1ν ' Zfiτιs τo €Θνog> και
ιrπρ<bxvει μ6νo9 τoυ το ακαμν[ α-
π6 τo ικρ[ο:iμα και τtviγεπαι.

Περνo$v τη Ρo6λια, την ooτι-
μα και φΘd,voυv oτo 2€λo6o. Aπ6
τo Z€λoΘo €γραφε στοv 'larvα
Δρηyοι1μη πoυ Θριoκσταv αto Μo
ναατf1ρι: <Eiμαι o ευτυ1€ατερog
ιων αvΘριirταoν. Eξεπληρ<bΘη τo 6-

vειρ6ν μoυ. H εργαoiα μoυ επι-
τυγ1ιfu ε ι πληρ€oτωτοο> .

Στο Z€λoΘo fιρΘα, oι προεoτι:i
απ6 το Πιooδ€ρι. Γρdφει σττl γυ-
ναiκεr τoυ: <N<iιτα μoυ. 'Ηλθω oι
πρoεoτοi απ6 τo Πιοoδ€ρι και
μαg φιλoιiν oυγκινημ€νoι. Π6αoν
εvΘoυoιααμ6 κριiΘoυν ατα oτf1θη

τωv αιrτol oι πατρι<bτεζ 'τουζ o-

πo[ουg oι επ(oη,μoi μαg ουδ€πoτε
τjδυνf1.ξαωl vα γvrυρiooυν. Eiμε-
θ,α τιilρα τριιiιι^τα καλιΙrq oπλιομ€-

γoι και καθημερινξ μαζ παPα'
ιιαλo0ν vα 6λΘουγ κι &λλoι. Aι o'
δηγiαι μαg, 6μ<oq, δεv μαg επι'
τρ€πουv την αυγκρδτηoιν o<oμi'

τoν, αλλιi μ6voν ανωyνcirριοιν>.
Η περιoδεiα ατα 1οrριd oυνε1[-

ζεται. Την ημ€ρα oι γυναικεζ φυ'
λ<iνε καραoιiλι τo χΦρι,6, τη νιi'

χτα oι fuδρ.c. uΘερ,μιt λoιrεβ εν-

θουoιαομo6 f1ταν η περιoδε[α ε'
κεivη και 6ου6ti ηφαioτεια oι <iγ'

θρ<υπoι, ιδιαiτερα oι ιεριομ€voι.
Ημπoρo6oαv ελεΦθερα να ωyoρε6-

oυν, μα κινot}νται, να κoιμoιivται.
To α$οτημα εργααiαg λειtoυργεi
Θαυμ&αια.

To 6βδυ τηq n Mαρτ(oυ αvα_

y.<oρο6ν απ6 τo 7}}'c6o για τo

<0ρo6νικ> τηg Πρ€oτιαg, o Kov'
τo0ληg, o Mελdξ, o Π0ρζ<rg και o

Kιlτtαq με E0 παλληκdρια τoυ, 6_

πoυ τoυq περιiμ€voυν τo κρθo και
ατo πυκν6 oκoτ<iδι oι 1ωρικοi και
oιc+πηλct τoυg c.δηγoιjν ατα κα'
ταλι1ματα. To απ6γεuμ:r τηq &λ-

ληq ημ€ραg γ[νεται αυγκ€ντρc,:oι1

των αγρoτιbν. Oι τtεριooατερoι α_

π6 αυτoιig, 6μι.:c, δεν ξξερτv ελ-

ληvικιi και γι' αυτ6 τrξρa το λ6-

γo ο Kιbταg, πoυ τoυζ μiληαε ατc
δικ6 τουg oλα6ικ6 ιδiωμα και o

Kοvτo0ληg ατα αρ6αv(τικα.
(Ulδ€λφια, εμειξ noυ fiρ'

Θομε απ6 τnv Eλλ6δα vα
σαζ Θοnθt'1σoυμε, φ€ρομε
μαζi μαξ μ6vo αγaπτ1, πα-
τριιυτκlμ6 και παλλnκα-
ρι&. Mε αυτ6 μ6vo και μ€
τα 6πλα πoυ fu σαξ φθ-
ρoυ,με,6v τc θελ*sετε, Θe
σαq 6on&iσoυμε vα οντι-
oτ,αΘεiτε στιζ ατιμiεξ τωv
εxΘριbv μαq. ΕμεΙq δεν Θα
σαζ 6ι6σouμ€ vα μαξ ακo-
λoυθdιοετε, 6πιυζ θκαμαv
oι Boιiλγαρoι. Aυτoi oαq
αv6γκοζαv vα πoυλtiσετε
και τα 66δια σCιξ, ακ6μn,
vια va τoυq διbοετε xρri-
ματα, και αφoιi €παιριrαv
τ.α xρπματ6 ααq, 6xι μo_
vov 6πλα δεv ooq 6δruαv,
aλλ& το καλoκαiρι με τnv

Θiα Θιiλnoαrv vα σαq ξεσn-
κιi}σoυv μ6vo κοι μ6vo γιcι
vα δεiξoυν στ,nv Eυριilπn,
6τι n MακεδovΙα εivαι
Θoυλγαρικti και oλ6κλnρn
εtτavαστaτnσε. Και αφoιi
6καμαιl ιξτoι τo κ€φι τoυζ
6φnοοv τουξ Toιiρκoυg
και θκαΦαv τα xωρι6 σαξ.
EμεΙq Θα διilooυμε 6πλα
δωρε6v ειq 6σoυξ μαq ζτi-
τnσαv, αλλ6 και εκεivoυq
πoυ δεν Θα μαg ζnτfiοoυv
θα τoυξ .aγαπoιfuε και Θα
τoυq nρoστατειioυμε. E-
μεΙq δεv θα,6γdζoυμε μ&-
τΙα, o6τε Θα κ6Θoυμε αμ-
τιd, oι3τε Θα κρεμosμε κα_
vθvαv. 'oμιrrξ, 6ναq δικ69
βαζ &Lμα δoλoφovεiται α-
μ6οωq Θα oκoτιi}voυμε
τov θvoxo εxΘρ6. Δεv Θα
κρυ€ιΙ}μqστε 6πωq oι aτι-
μoι Σαρ6φιυφ, Toακαλα-
ριltΦ και 

'τoλλoi 
κoμιτατζft

δεζ, αλλ6 Θα πoλaμoιi'με
ατιi,Θοq με στftΘoξ και πρd}
τα θα π6φτoυμε εμLεΙq και
θπειτα εσεiξ)).

To €ργo τtoν αξιιοματικ<bν πε-
τυxαtνει. Περvo6ν 6λα tα 1ωριιi
των Koρεoτl<oν Θ6ζoι.τα9 τιq Θιl'
σειζ για μελλoντικf1 εργαο(,α"
'Avδρεg και xρξματα πρooφ€ρoν-
ται αφειδd}ζ. o lνIελιig εiναι πα-
νευtυxf1g. To Φειρo τηg ζωιjg τoυ

φαiνεται να εκπλημir,vεται.
Ξαφνικd, 6μιo9, φlαilνει ατo O-

ρo6vικ επ(,,αημo ηλεγρeφημα ,toυ
τον αναι..αλεi πi.αιo ιrτηv Λθι]vα"
To μ{vυμα εi1ε otαλεi στoν μη-
τρoπoλτη Kαoτoρι&,q ατι6 τoν 'I_
ιovα Δραγooμη, αφoρo6oε 6μcaq
τoν Mελ<i. To μf1νυμα €γραφε;
<<Η €v ,l\ξι,αιg τoυρκικf1 πρεoΘεiα

μαθo0αα τfν παρoυαiαν τc3ν κ'κ.
Mελ<i κα[ Koντo6λη εig τd π€ριξ
τ{g KαoτoριΦg, πρo€Θη εig παρα-
ατ<ioειq.'oπarg διαoκεδααθιiroιν
αι υπoι|.liαι τcoν Toιiρκcrν εκρ(vαr-

μεv ciνα1'ικαiov v* €πιoτρ€ψει 6
κ. Ι4ελ&g τουλι1xιoτov. 'oΘεy πα-
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0l 0PΓAiIo]lAll(TEΣ THΣ HMAθIIΣ
Στην Hiιr;θiι ι'π'6 πα.\ι&,'!π'α.'cξω'l

τ'.g γxα|ντei y"ι|. τΦ γ'τα'?r}λ'ια. -4J)-

τb γ-ι'ιpt'ιι7ιrι$l ^F?a'fiΞ'Ξ'c'pi( σ''tοτνα"'-

ιτε;' αL)ιx y-x'" &\λo'. γωpιτο|" -*aυ

τα γλ:!',ι'.α γ-'ι'. -'aυi γdηιcυ; τc''l;

τaυq €xqιαν με τη') o'''"'5r(q 'tτιi

γι&.iντα'q y'α.. τo ρυθ;16 τυυ γταa''l)'"'

οδ. ,\υτi τω δ3ο oργz;ιι φι'!'νετα'''

";ι παiφθτρ:ιv πα.'ρι πcλλo'j; αιιil-

v_ε;. Aπι5 ιιg 'ιρy;α[ε3 ^{La?τξ,ζ aου

Διo',ηjoου τ'LLζδταν o ωcxαυλo; (H

M:υcιxl; cτηv TΙμιθΙα - Σ'Ι' Koι}α_

xeiλη) i/'αL τη }'xτρz[n Ξη'ζ P'€α;

τc Υτα'ι'3χ''. λπ6 -,α εxβγιιν1 o2'

"γι'lι' παιy.0'i1'λα| saτf fuμαfLα τιι
o: φλcγΞpa;, το ι)'ι,'rtνο, a ξον9'ti;'
^r1 α(πιix, γ:*L 1.ι. β}'τl"^;α EΨ''
'τι,iιi1ι τρ'oελε6τεω; πγe'l'cτ& 7Ρq'

;1ιπ3τα, τ,ραμπ6νι, ι\ιιι.55ο. Aπ6 τα

χ'-'l'd6φ'ωγl' 6ργανα r'σ'L1βniιτ'αν o

ταiιπ,ι'ιρ'ιq, ιa )αο6τo, τo a$τι, ιο

i''o\i,o ιεμovζ6g (πoντιαιfi λι}ρα) 
'

"r1 θiιι"'t'.,bτ'-xη λ6pα. y:αι τελaυτιiα

a.) l,\π.,Jξ.'s,3y"ι. Ar,6 τα ψομ6ρανδφω_

^ια 6,,ηανα τα'"γ6'iριαν τo γτοιo6λι'

c ιτΦij?ιζ' τc τoυrμπολ61l:, επicηi

τz ι,δι,οφωi'οι y''oυrδo6yεζ, ζiλια, τρΙ-

.ι.ι,)yα'J sii1ιαντ'pι' Lαiy:οL q?τq'νo'

;α.!.τ'ι':; ξτ'ι"''ζαν y"qι" 'ν0. 1νfi παρα-

δ''';c'.αι i. σ|?*''6νLxα xιι α'xτ"op'Nεδν'

Σπ:ιl]ωjoι ζoυρvoιτζηδεζ xαι νταo-

pετζ{δε;, νταoυλτ(τi;δ: ζ'!πq'''ξσ'ν xα''

τω!ζaυν 'αιιδγl'η eτα γω9r'α τηζ ΙΙ'

iiif,''l'''Ιl,'1ffi

'Ερευvα: Στ6λιog l. ΚoΦαxεiλng
I δρυτliξ, διευΦυvτιiq Moυσικoιi Moυoεioυ Mακεδoviαq

L{ii

ft.&.'it

γ.ιxfltα; cε δt&φaρα. πινηβρ;ια, o:

^1'.,-2τ€;, γilloυ;, γλd;rτια y!α.L q)]i-

yiε:. B Aλεξ&vδρεια 6γευ πωρiro-

5τ| 5τ.ζ γτcγτεq y"|1,'- τaυξ ζa'ιρνα-
j:;. 'Ιi', α; ;l.εγi,λ ο3 γτ"ιtνιαδΔρ'';
.ι.τ,' τ'Γ|'t Kαβxωρα i1-'ιν ο Π*j)'"i
Π:π'ιλιαρηi. H o'.xo'γtνe'-z του Χ'
Π4,τ1raυ'i1cαν δ\οι. ζoupνaτξηδe;'
Παλι,δζ γταoυλτζ'ζ; -i'τιν ο Kιircτι;
Ko'jxλα; τ''ιι ';enb'τe'7c'' ο Γ''ωρ^γο -:

Πe'zωγιωτ4πaυ).o3 ιι'- Δτ6'ι' _\ρα-

γιπ z.\'i1Ξ.' A)"λο ι ζo's'liι:ii,δ ι 
-'- 
r ρ 

ο

;ιλ;,ιι*i.'Ιβσ"ν οL: Γιιir,:γη: Κiτ :ο_:'

ΓρηΦpηs Κoυx)'.α; z'ι: θωiιz; Kcj
y"'/'q.ζ.

ΙΙ Ν,&oυ:ι ετLιη'" !γzι ;ι'7ιδzcr'
cτ''< γ*0Jιντι: τx'. i?!; ia'ιρ'ic'δe1'
Ι7αλ'.6; τι\δi ^7ιιi'iτιδδ74 eδ{i'

'i;,ι'l ο Aντιilνη': Tιz-l'ιαyζ'iι:' δγo-

}α' 7:a|. πp'&γ,ια. Οιz'oγ5ν'ειε; ο^t'oτλη

ρeir'"a'lρνuτξηδω,;' εiνzι του E' Ψα_

θx xqι τoυ Σ. TΙ+ζα'ρ€uτxη,'

Ι{ Nοιoυcω δcο γν'υ>οτi1 i1ταν γtι'
τa ι"p'αο''&, τη;, iλλo τ6oo γνωαcη

!τaν γ''ω τaυζ c1?Ια.Υσπ'x'χτ'εζ τηi'

Στο ια'ρνι'6dλι 'τη; Nιi,oυcα6, cυγ_

xeντ'pι!ινoντι'γ πoλλoi οργανοτv'i-

z'τε;, '6xαrμα,t τι,; 'λεγiμε'lεζ γ"o\\1ie-

ν|'ε; τ.αι διoιcxdδα.ζιv τoν νλa'po.

Στην N&oυ':* γνωcτd; xoμπανiε;'

i'1cων αυ'τiq τωy <Aλι4ταη,', "Ψαθ*,',
,cΔ.'Aτcηr,, oΙΙαξ,ηρ6ycxηP>, dΓ'
Δημητp,lω>, .oΓ. Toαiφ:ιlαr. Αλλd, rιαι
\1τη't π'6λη τη; Bε,ρo'f'α6 xαL τ1. Χι')'

ρ''ω τa'l pqυμπλoυιιoli υπf.ρ1αv πoλ
\c! ια)'a[ αργωνοπαiτ'τεE.. Γxα'ivτα-
δoρ o'.' x}'αρ''τ(Qδε6, ),l'r,, 0"ρηδeq, wα
oυλtζηδe; τ'.α. Σιτp Β(.ρon '!πα'.'
ζαν oι xq,ιπαν|εq τωv 8oυπ6, Kλει_
caυριωτιδν, fr. Κα.cαιρα xlι.

Στc !'α.cy"ιa γx&ι"lτα. o Γ' Σ6αr:-

νηΥι.'Φνν"ηζ' sτην Κο,ρυψii φ)'aγ!ρα ο

A. Ko'lζιιilpτηΞ,'στη't E'πιcxcπη N,i
aυcα; φλoγθρα ο ΙΙ. Τ,&woη; οτo
Πλ:τ6 τ'οντ,.αιi', Μpω η'ιε cυμπαθη-

='.τΙ; γορδ!; (r:ε1rα;,,'i) o fΙαν1s
).t,; Φι'::το'tviδη; 6ιoλi, o Δ. Γoυ-
).α -'^ ι.ι. Πi''''ι
οvγανoπιtττe; tτ-u''ι.'γ'iαν γνδνo'.

1,o)ζ -ν1" ι"ιaυa''τα, 1ιp^γανα. ι,ιε ψερα,ι'"
xα'' αγ&τη. ΙIριilτα δεv υπτ]ρxαν

1,ιαγνητ6'pt'lνL y-α'," ρα'β'.δpωνι. t)

"$1,ιo€ 'δ'.υ'cγ'€δxξε lil'η1ι6'?α με τη /

γιο'laιιi1 των λαΤxιλy α?Υσ.\tοτ,α.L'

x-.tilv. Taυ; *zλο'a:αν σe pα,^/'ρ''νW.

y'υιριa γ''α' να" r',αι1ξοιlν oτoυ; γο{ψoυ;
^iι ιε rα.νt;γ'l'?Ξ''ζ y-L α.υτot ιιe τα.'fiδ-

διι 'i, γιε 'ια α)''ηα., ξ,ειιν'o'rioαν 1ιε_

ρ'.li3 ir'Jlρ:; πρωτ6τe2α' ηιcω δ'.α-

δρcγνi1 δο 
':Ξρl:njτΞ'tεζ 

χα,ι επεlσd_

δ:z με -.! δ?Ι7.'lο cτ,τ1ν π)"&τη' τονq

i oτην αγιzλιω'τoυ;. Πcλ).oi ψυ_

'sιιoi ψz διr,ηρy'βη,xαν τυq περιπ!τει-
d; :oυg 'ιs l!ιεγ&λo τ'ιυ:'ι6, εljθυiιε;

ιι'' δυαt'ι;'εaτεg αvαμνηcειE.

Δ.ιΤy'c[ οργαrloπαLττε6 τηg Eμι-
0|'υ'1' αι'eiι'ωπa. τ,ο1) τρ6aφ'e'ραν τη'ι

€ν':ιsη Υ;αL τ\Υ ξωτιτ"6τητ& τoυq

Υ'.1' νΦ lδιbcoυy χα|?σ.5'τq' 7ωρι'θ. xαι
τ:; π6λe,:;. ΤΙαρ'' 67r. τι; ταλα':πιυ

ρiε6 τoυ; y'1LL 1.ζ δυ'οxo'λiεE τγ]; ζω-

ηζ, δεγ οταψ6:τη:αν να, π'ιiζoυν ιΙ'O'υ-

ι:!y.η1 να ι''l''γο'ιδoι3rt xα|' νσ. διαoιil-

ξo,'.lν την π'α.ρd,δ'c'cη, τo'Jq τorLyfrη3ζ

χqρOδζ, τa δτ1;'ιaτ'"x'6 τραγoι.Jδι, τoυ6

δτ'i; ιοτ ιι οj 3 cxτιτ o'3 ;'.
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Ιg-gρ-ΨIg
ΓυvαIκεiα
..\.\.\l\ι\.\ι\.ι.1r\.\ι\l\.ιιι.\.\.\r\

Σε μια επofi πoυ o <ivδραq τdγαινε κα6<iλα
oτo μoυλ<iρι και η γυναiκα ακoλoυθo6cε πεζ{ και
oε απ6oταoη δ€κα Θημriτων και σην iδια απ6-
σεαση τov περ!μενε €ξοr απ6 τo καφενεio να πιεi
τοv καφ€ τoυ πειΘξνια, <iρxιoαv να κ<ivoυv δειλd
- δειλei τηv εμμtvιof1 τoυg τα πρ<irτα γυναικεiα πε-

ριoδικ<i.
Στιq 2l Noεμ6ρ(ου 187o κυκλoφ6ρηαε oτηv Π6-

λη τo περιoδικ6 Elυρυ,δ(κη. Στην πρoμετωπiδα €-

γραφε:

EYΡYΔΙΙ([l
Γυvαικε(α E'Θδoμαδια[α Eπιθεcbρηoιg

εκδιδoμ€vη υπ6 Aιμιλ[αg Kπενti - Λεοντιιiδοq
Eπηoiα oυνδρoμξ 6 αργυριi μετζiτια

Η Aιμιλiα Κτεv<i fταν αδελφf1 τηg Σαπφcbg Λε-
οντι<iδοg, πoυ συνεργαζ6ταv oτο περιoδικ6. Η <<Eυ-

ρυδiκη> f1ταν φεμινιoτικ6, για τoν καιρ6 τoυ, πε-

ριoδικ'6 και υπoατfριζε κυρlαrq την ιo6tητα τωv
δ0o φ0λc,rν κα την ανelγ,1η τηg μ6ρφtlοηξ των γυ-
ναικιirv. oι αδελφ€q Aιμιλlα και Σατιφc5 εκλαiκευ-
αr, τιq απ6ψειq τoυg γρ<iφονταg <iρθρα και κ<i'γov-

ταg διαλ€ξειg. Η Σαπφιb εργ&ατηκε πcλ6 για τη

γυvαικε[α εκπαiδευoη.
ΓΙα μερικ* απ:cπcioματα απ6 δr;μαoιε0ματα

τηg Eυρυδiκηg:
Θ o'<ivΘρωπog εlναι τo <pιiλλov τoυ ρ6δου, πoυ

o μεν ε[g xριοματιoμξ ε[ναι o αviρ, o δε €τεροg

η γυvfl. Ρ6δoν δε <iπαoα ηανΘρcrπ6τηg.
o or{ρ και η γυνf1 εivαι €ν πρ6οωπoν.

Η γυνf1 ε[ναι o o6ντροφo9 τoυ ανδρ69, τo €μ-

φρov και νof1μoν εκε[vο πλιioμα, ειq o επεφ6ρτιoεν
o τα πtiγτα καλξ διατ<iξαg 'Yψιoτog, τα τε σo-

Θαρ6τερα καξκoντα l(αι τα ιερ6τερα 1ρ€η τηg αν-
Θρ<,:π6τητog.

E1,1ομεν γρ<iψει <iλλoτε &rι η τoυ φ6λoυ ημιilv
αvατρoφ 1 f1τo λ(αν παρημελημ€νη και &ει δια ηg

tlgρ!9-Q!sc
ιδβoειog παρΘεvαγωγε[ων η αvΘροlπ6τηg {ρξατo
να oκ€πτηται περi τηq ιrπdρξεωq τωv γυναικcbν και
κατ6 oυν€πειαν περi τηξ αναγκα[αg αυτ<ilν ανατρo-
φηζ.

Πoλλo( μαg κατ€κριναν εκτoξε0ovτεg δηλητη-

ρι<ilδn 6€λη καΘ' η,μιllν. Πo[α 6μα19 €γραιpε κατ<t

των κατηγ6ρωv ημcilν; Πoiα γιlν{ €δωoε αημεiα

11,gιJrκΙiξ Σαμ,qρξ

υ;.-<iρξεcοq τoυ φιiλου ξμ<bν; Πoiα γυν{ αν€λα6ε πo-
τ€ τηv υπερ<1οπιoιν .τ]βcbν; Eλ<11ιoται αττ€ναντι τoυ
απε[ρoυ. Eν τoιg δακτιiλoιg ημcirv'αριΘμo6μεν αυ-
τ<ig. Αλλci διατi;

Πcλλoi ευμαΘε[g και πoλ6γλωoooι αρ,€ακoιlται

μεταφρ<iζοντεq μυΘιoτoρηματα και κω,μωδ[αg και
πcιf1ματα ,cυδε(g 6μcrg ετ6λμησε ν' αφιερC5σει καν'
oτιγμf1ν υπ€ρ τηg αυγγραφf1q γυναικε(oυ oυγγριlμ.
ματcg, εν ξ κατηγορο$μεναι γυναlκεg να διδ&-
σκωνται, iνα δυνr1Θιbμεν .να φΘ<iοωμεν πoτ€ ειg ε-
κεiην την Θαθμ(.δα τηi διανoητικf1g μoρφιilοεωg,
fν η αvθραrπ6ηg ατταιτεi παριi τoυ γυναικεioυ φ0-
λoυ.

Η γυνf1 α0'ιη ανεφκivη, εiναι η <<Eυρυδ(κη> !

Nαι, αδελφαi Eλληνiδεq, <iζ oυνδρ<i:μoμεv τo
€ργoν τηg.

oι αδελφ€q Aιμιλiα και Σωτφ<b f1ταν απ' την
Π6λη. o πατ€ραg τoυq, 1\ε6vτιoq Kληρiδηq απ' τηv
K6πρo, ελληνoδιδ<icrκαλog, oτctθηκε o πρcirτog τo,υg

δ&oκαλog. 'Ηταv πoλ6 μoρφΦμ€νεζ. FΙ Σαπφ<b

(lr832 - l,9ctD) απoι1δααε ελληνικf1, γαλλικf1 και γερ-
μανικf φιλολoγ[α' Διετ€λεoε διευΘdvτρια παρΘ'ε-
ναγωγε[oυ ατη Σ<iμo και στη Σμ0ρνη. 'Htαν μια
φcJtισμ€γη παιδαγcoγξ" Tα κηβγματ<i τηg <περi
ιo6τriτog τa:ν δι]o φι1λων και περ[ κoρ,αoιακτ]g εκ-
παιδεooεcrg>> oυνdντηoαν την €ντovη ,αντ[δρααη των
oυrrτηρητικ<bν καΘηγητcbν τηg Eυαγγελικξq, Σ1oλξq.
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Σμιiρνηg, oι oπoioι ιo1υρiβvταv 6τι η γυναlκα πρ€-
τιει να Qιδ<ioκετοιι λiγα πμiryμαΞα και πρακτιι(d.
To τιoλιi - πoλ0 oι γvci>oειg τηζ vcr φτ<tvoυν G)ξ τα
κεlμεvα τoυ Ξεvoμilvτog. Tα <<επ€κεινα> εivαι δι'
,αι.ιτf1ν ματαιoπoviα. Η Σαπφtil απαιrτoι}oε:

o }l γυναtκα, cog 6ν λoγικ6v και ηΘικ6ν, €1ει
μετ<i τoυ ανδρξ τov αυτ6v τελικ6v αιιιπ6γ τηq ζtο.
'is' δηλαδη την ευδαιμoνiαv' ταirrηv δε δτιωg επι-
τ01η €1ει α-vιiημκηv vα φωτιoθ{ με τoγ voυν δια
τεtοηq αληΘεiαq, δια τηg oρηc γνιiεεωg παντ69
επιατητoιi, να ρuΘlμιoΦf1 δε τo f1Θoq lια πασ(bν τωv

ηΘικ6v αρετιirv. H γυναiκα αrτoτελεi τo {μιoυ τoυ
€Θvoυg και κρaεε[ ειq 1εiραg τιlξ τα Θεμ€,λια τηg'
ττpo6δoυ και τηξ ει.δαιμoν[αg'. o Λριoτoτ€ληq λ€.
γει 6τι απoυ η πqιδευσιq τoυ γυvαικεioιr φ6λoυ α.
,μελεiται, εκεi τo flμιoυ τoυ αvΘροrπiνoυ γ€voυg α-
μελεiται f1 μιiλλov τo παy.

tΙ Eυρυδiκη κυκλoφ6ρηoε τρiα 1ρ6vια.
To Γεv<lρη τoυ 1866 6καvε τηv εμμiαιof1 τoυ

οτηv Λ&rlι,α €να yυvαικεio περιoδιtι6:

tt ΛΡτEM,lΣ
Mηvιαiov περιoδικ6v oΦγραμμα

δια ταq ΙαΡΙΑΣ
Yπ6 Π.Δ. Fλιoπoι]λου

Στo πριbτo φjλλo o Π.Δ. Ηλιαττoυλog γΦΦει:
Ο 'oττoυ τo γυvαικε(oν oτoι1εlov εt1ε ελε6Θε.

'pov oτriδιov αvαππδξεωg, εκεi αvεφ<iαη αvαrι6δρ.cι.
στog η πρ6oδo9 ττlζ τε κoινοrviαg και τηq κυ'6ερη.
.oεcοq, δττoυ δε η γυvξ κατεδικ<iοΘη ειq τov αrιo-
κλειoμ6v και τηv αμιiΦειαν τoυ 1αρεμioυ' η αγα-
τoλικf1 τυρανν(,α και η σEασιμ6τηq ε'ηλΘoν G}ζ α-
'vαyκαιcr αυν€πεια.

'Yατερα απ' αυτ6v τoν ευoιωvo πρ6λoγo απε0-
δoυν γα εγγραφo0v εκατoντ<lδεg oυvδρo,μητ€ζ και,
'κυρlωg, oυνδρoμητριεq αlτ6 την Aξvα, τov Πει-
,ραι<i, την επαρ1iα και τιξ ελληνικ€g παρoικiεg τoυ
.εξιοτερικo$ και να πρoπλημilooυν τη αυvδρoμf1
τουg, 6πωq μαg δε[1vει o oνoμαστικ6g κατdλoγog
τιου αcξεται. Aλλ<ic o εκδEτηq ατt6 τo δεiπερo κι
,6λαq τε61oq πoιιjει να μιλdει για τo γυvαικεllo oτoι..
'xεio κι αρ1iζει τηv oικιακf1 oικoνoμ[α, τιg oυvταγ€g
,μαyειρικf1g και ζα;1αρoπλαoτικf1q, τα εργ6xειρα
'και, για πoικιλ[α, oλiγη πoiηoη.

Στo τ€λog τoυ χρ6voυ η 'Aρτεμιg εo[γηoε.
To t867 κdγει την εμφιivιof1 τoυ €vα τiλλo γυ-

'vαικε[o τιεριoδικ6:

Η ΘΛΛEΙΛ
Σι)γγραiμμα περ ιoδ ικ6v
τoυ ΓΥNΑΙKΕΙOY ΦYΛoY

Eκδιδ6μενον κατιt μ{να μετ<i παρcrρΦματoζ
Yπ6 Πηvε}.&rηq Λζαρ{lδoυ
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Η οuντdκτρια φαiνεται πωq fμαν Θρηoκευ6με_
vη γυvαΙiκα. Γβφει:

o Η γυν{ αδιαλεiπτcog αιoΘαvoβνη τηv ανιiry-
κηv τoυ qyαττ<iν, αrιooτβφoυσα ταζ 6ιρει9 αυτfg
απ6 τarν γηiνων, αυγκεντβνει π<ioαv τηv λατρεiαv
αuτ{g πρog τov Θε6y τoυ ελ€oυg,, oξ συδ€πoτε θ€λει
εγκατoιλεiψει αιrτ{v εν η aτtε(ριo ωydcπη και η μα_
κρoΘυμ(α α;τo6.

ΔημoαιεΟει και ι1ρΘρα για τη <Γυναiκα παρd
Ρcrμαioιφ>, c<Παρd τoιg αρ1ηα(oιg> κλπ. 'Aβρα για
τηv Yπατ(.α, τη Σαrτμb ξαι τα αrιαραiτψα o1tr€δια
<<δια κεντf1ματα και ι1v&ρια>.

Bροη1o6ιo κι αιrτ6, oτo 6γδoo φυλλfδιo επαιyε
να κυκλoφoρε[.

Η Eφημερξ τοrv Kυριcirν
T[Ε x. ,ηEl\ΑηιΔlιloY

T6τε που η πvευματικη ιδιoκτηoiα f1ταv αμτt€λι

ξ€φραγo και τov τiτλo τoυ κdθε ειηι1πoυ μτωρο6-
αε o oιoοδfπoτε γα tov oικειoπoιηΦεi, η Χαρ1κλεια
Mελαvδιvoιi εξ€δι,rοε oτηv Π6λη €να δεκα,rτενΘξμε-

ρo περιoδικ6, την Eφημερiδα των Kυρι<irv. Η Eφη-

μερiq τωv Kυριιilν τΙ}q Χ. Mελαvδινo6 δεv ξει καμ-
μκi α1€oη με την Eφημερ!δ<r τcov,Κυριιiw ηξ Παρ-
ρεy. Η Χ. ]γlελαvδινoli δεv ηταv φεμινιστρια, αvτi-
Θετα f1ταv μια συιΙηρητικf1 γυvαiκα. Στιζ πριΙrτεg
xι' 6λα9 δηλ<ioειg τηq τov[ζει:

o Η γυη επλ<jlαΦ δια τoν oiκoν.

o oi,lcog ε[ναι τo 6αo[λει6ν τηg.
Αrrτ6, 6μωq, η X. Mελανδιvo6 φtιiνεται πωg δεv

τα πiοτευε. Tα €γραφε για τιq ιiλλεc. Γιατ[ τ6oo
αιπ{, 6οo και oι αδελφ€q τηζ, fιrαν δαoκ6λεζ, €-

γραφΦ πoιξματα, δημoαfευαv oε περιoδικ& και η
iδια €καvε και η δημooιoγμiφo.

'oλη η ιiλλη 6λη τoυ ttεριoδικoιi ε(ναι ξ€νη
και <!oxεη με τo φ€μινιοτιιι6 κιγηιια. To περιoδι-
κ6 τηq Mελαγ&vo0 κυκλoφ6ρηoε βllo δtio 1ρ6νια,
απδ l.3.lΦ9 μsιrι l5.7.!9l t.

H ΚΓrEΛΗ

H Εφημερ(q τηq, 22;l$Ι7 και η Eφημερ[q των
Κυριιbν τηq t3.l .l89! γμiφουν 6τι η Eυφρoo6vη Σα-
μαρτζiδoυ (1820 - 1877) απ6 τη Σκ6ρo, γυναικα γι-
ατρori με πρooδεLrτικξ αvτιλf1ψειg', εξ€δωοε oηv
Π,6λη τo περιoδικ6 Kιx}€λη (t842), αττ6 τιg oηλεg
τoυ oπo(oυ αυτf1, πβτη, τδλμη,αε vα μιλf1oει για
τη xειραφ€τησΙl ηζ yυναiκαζ.

Bι6λιοvραφiα
K. Ξηραδ&κη. To φεμιvιoτικ6 κiημα oηv Eλ-

λιiδα (lEΦ - 1936).



oPΘoΔoEΙA κα1 ΠoΛITΙΚ1Ι
'F.';α ογ5λ'..' απ6 !.ναν aο\ιτιτ5

rτ1': τ90 -tη; δεγ εi.rοιι p!6ιn ψια
{}acλογιx{ al',ι6ολti o-;η e.di,τηcτ1
τ6'cο ιη'ι ων -''.ιο6'θt'ρ'ιτ ο 3.

Eλπξω 'b7.ω; νι' ol'.ια; 11 σ-l-uι''r'd".-

'^λ'αcη ττιζ ει!πΞ'-Pι.ι4 ατ"δ ψtα. x'ω-

Γνoiσ, 1iιo4σiit'θε|'L ')α ιιu'τfuι" η ε-

ξου:'!ι με με-"ρo το'/ 'ξ),ι^rrΞ)l.y'δ χδ-

H ε,F"e'νι[α g[γa,' ,,γ;!.cο, τo ατ'oτΞ-
λιqια"τιι6τe'''ο. ;.oλιτ''ιql εi€γxoυ

Toυ
Στ6λιoυ ΠαπαΘεμελιi

γ'α'" y:oLνωyL^Ao15 μετα,ci1ηι-ιατιεμαi,
t1 ωνviiρη,cη-<, α',ιiλoγα, lμε τιζ πε_
;ι.Φ'h''cειq τω.r φopdιυν τη6.

Κατd', τ,τγl πρo; Ριυ1-ιωioυ; 13, τ7

eξoυciα εL'tαι ['uιφρα.η θ:{αg βoιiλη_
σΥι3: <<σ.L a6aιι' εξ,cυιtα'. υrt του
Θao6 τετzγμi'ιαι e',c[o yJ€ιι ,aξσJσi..:

εi,lαι ,<Θso'j διd"νloνo3u. Στηr Α' ΙΙΞ
τρον 2, oιlπaτd,1τ1τ'e πιλαη α''iθ'ρι'*πi-

νη ^ιτι'aaι δcι τaν Ιidριιν'', η eξoυ-
a'',ω eiιφα''ι.|ζετrιι ,μΞ αν6ριllπrlη προ-
6λουη. 'oπω; .ιa.L yα t'aeι τo π1i'ι"^γ

|iLα' τo πριbτa ζt1τηtrιι π'ου ανcx'S-
πτει εδιb 'εiγα"ι ποcα η oτ'λcη τον
πlιcτoιi απiν,ιγτι cτηv εξoυciα; ,<Ti-

σ!" NαrL πo'.aι; ωογαlΞaΥ 1'π^oτ&σσa-

αθαι δεir; Κα.ι η α"παντryη πaν c-

φ,aφυνα 'δ{yaυy oι α,ρaα[ac ,3ρμη'γευ_

τ,3; ,εiνοιι: <<τ,oιζ τo δiy,αιa.i εxδιyωιj-
αι>>' Κα,ι αyτiθετα: ,,."Ο,τι ξω π.ρo-

odi,cαooι τoυ Θεοιi πα'ρ'ω την δ'.dι-

ια.ξ:i δ'l τa'.i Θεο'j ο$γ'"*τωταιcτ€oν
αt:lτρtΞ" (oιzαq-ιdvlc;) . Eiνωι λoι-
ιΦν oc.ψ!3 δτι η τωrtνεcη δεν αφo_

ρ* τo Nd,οι+ν'α 'LαL τιE i'd5τερε6 με-
τεycα:xιircειζ τcil οτη} υττo.'i*, απ5
-,ov Xiτλερ ιnζ τoν fiι'sοctτ xα; 1ο')

διπd μz; Πα:-,αΜπoυλo. Δεv αφo-

ρα καiμl,ιi'ω εξ,aνctα, 1τQ.) σ-ξL'hyΞ. ι1"-

π6 τoν πολ(τη αηιπερ'.:φo7i cτo δη-

ψ6'cιo i1 τaν 'ιδιωτιyλ βι'o C''lτ'uaεττ1

στlg rgy1ρ)uj. τoυ Θεαj.
Tα κα1Cαπ&.',iω λi6γιοι 'νo'ι lπoqι6-

λου Πα$)'ου δ.ν 'πeουξy-'Jt'l 7'α'yξ'/?'

&pητxε:lτιxd ν'δr1ιω,.3γρz.,'pε ο fuΙττε ;ι

'lτι'bγa;.'Ex.o,lv,6γα χΦpαιτiyiιι
xιfiωρv" ι'cτoριrt y.αι" ,σNετ.,ιδ raυ
rl?o6δ,.6,y'.σΞ η τ'δτe' τ*rαcτααη τω')

Xοιοτ,lι,;ιiγ οτουi x6)r"υlg τη,E Pιυ_

'γιαtrιfiΞ αντονt2α'τagtαa. \f' €να τo}'-

",\ηρ6 cυλλcγιo1r'4, clνd1ιcε, εi,μα'-

,: Ξ υπ1oχρε'ιJη ι.!.',uι'.'ι ι. ι'ν ι'γ'/υl ρ t'οου -

lΙs π,ω6 irt'tη η Eλευθqρ(τ πρa€ηaε-
ται α.πi τa ΘEδ ιι'. δ^1'ι η εξoυ,ciα'.

ΙΙ,&vτo; ΨαiμΞται ο θετιxδe :ρ6)'οζ

fr oυ' i\1τ.c iJ,Ξ\! ν ι'δ ι *δρ α'iι. α-τ ι' ι z ι τ a υ"9 α
τcζ στ'fi/ υπδθεoη ττ1E βι'c}ιεiαq τo'l
Θs'c$.

Ι}fij'οι'διy.τατo?ι.Ι",,,a;δ.Φγaρ'ο τ{νog

γcιsιuι'τo;, τ,a'J'r1'iΦ?ρατωνe'. την
α:ξι cπ ρ €π a'' ι -.,2ι1 σ-';ff'',' ιbic rι|J ^/' σ'|' ιαila -

τιδνει τη'l d.ευθ'ερiα" τcυ', δeγ iχ9ι
7.g-',l.'p'{ι- cγ.€cη με την α.το'cτολ','x-i1

εu.ιληρi'x γ ια νrοταγi1.
T1: δs''jτερc ζiiττ,;tα εl.'iι'. α'ν ''

πιcτδ;,θz ιreiyeι !\|7'7,'-i.'ι τrΙ_: Ξξoυ-

τ{αg xι' 'εr'τιη-ι,ιbν::ι; iτι 7Ji'/'ι}}τ| ;ο')
,1ι'1i:/, t7ιι .)α δ''*',-τr"οφι!l'tΞ,' 1.! ii,aιcb't

?.LL -νrι ',ιi)λο'i iτιζ '.5Ξal''''7.e, bι- ιτ;t
F}'. ε γ.7l'. ι'i ιο ει i i r'ι.'ιτ ω 1 θι εν z ρ'γ c τ c.'
τiΘz! ιc'τι τ'','.l'τo πo"l να aτηρε&-\e''

τ.Ξ α-τj??*σΞι€ τηζ.

Fl!'να'. πpooα'',;ι!.; 6τι δεν '',tκor,'ε{ ,.

Χρι.cτι'α':4; νι. τ'α'γαψ{νε'' α.πα.θi;
θeω-'tι''. oφ':i)"ει 

'7' 
eινL'' e'rcργ6 

-:

πoλJlτη;. \{ιι τ€τ.''.,e 6'μιl; τρδτι:τ1

1.εννπ οιμ6,oω9 τo π{:fι}vγψ.ζ τω'/

cxtcεωv Χρι,:τιαvιc1lαi xa{'' πa}\Lτ|"'

zη-(. H ω9νηcη τηζ y"oι)tι,}'yιχte α'ν-

'Θq;PεciαΞ, η ιαταJδtτ"η ατδ τη o't'

'iεaδη'cτ1 ττi; Ι\xτλτρiα6 z'ιi8ε μqp_

φiia αfrιx|α€, ιατατ[εcη-i xφιι ωλλo-

τρiωcη{, εν-'&cc'aυν τo Xρ'"'cτι*'iδ

oτo xΕντ,ρo :-aυ σ'Ca?|'^/'ρr3 γ{γνεcΦαι.
H πoλι.τ cuιi1 ε iν αι ι1ι{.l ι'οτη γloLνων |'y"^i 

ι

)'e'.τa:ιρ^ρ!α.

Στo 1ιirpo τηΞ Ayατολιlιii6 o'ρθ'a-

δoξiαg δεy διxαιιbyετuι adτε o φε-
τΦστaρL:l:J'δζ>>, η,μo"Φι'&οταoη δη-

λαδτj πvoη-ιατιτiτη:τα, t1 '1υlρiE τιar
yωyιx,5 αντ!ιpυοιμ*', dιτ'ε ο (υπερι_

σ'νcpLσι,\δ'ζ>, η,εξi,cω.l μo'/πλευρη
:ιvτ|,ληdη τoυ θ$.eι το Eυιγγiλ:ο

ο'πoxλ ει c τ ι *ι x.'''';ω' ι. ιΔ εν ι1 γ liι ο -

H xλαc.ν:i, z,ρ'yαιδτητα εi]δε τηz
πι)''"τιτ.ι^i, ιυ; τiy_νη τoυ θ..,'γecν xαι
τ'cι'l' 'α"ιxεdeαι. Συ#λοι6ε τη δι,zλe-
ττcτi1 α|L''.'61'|'aΞ^flτ.1, cτ,,"; caicε''q.
ελε0θερου τ,ολιτιy'o'3 βiον τ"αι λed-
θspη; πcλιτ ιι'iig szi,!η -<. Δτ,iιδο'"ι"

ξωη xαι φ:},o'cηtι,α}J,ηλεπ,ε.lε,ρ_
γo6i. Στr,v πoλcτιni1 κρ6,ξη' αντι-
cτc ιγε.ι" r,ιι α π aλιτ'-ni1,θ,:ιω,r: iα. H πl..,_

λη, - πoλιτεi α. a'?ιτσ.'ι6ν''e-νnι διq, 1η;
πο)'ι'τιxiiQ. Ο d,.,,$ρι':π,o.; διy.αιιbγε-
'uα"ι eΥτ6; xc"ι δγc 'zxτ6'' τηg πo)ι:-

τεiα3 xαι δια τηro πaλιτa'.'αq χαι 1ωγ
θεα;L,ιilν τηζ. H ΦJ'οcaγtα- αν'ιζητιi'
τa 1ι6τ,,cο. {) Π,ρωταγ6ρα; επι1ldνει.

δτι "τ&ντυlν ',ι'€τ.1ον *vθρωπο6r. Αλ-
).d' o Π,λ*,τωy r"aγ '1,τa3'το'ι'!'bνe'':
olΘε,4g η;r'iν τια-ντ'ων 1ρημlτωv μ,3-
.?a?>> {Σγ.ετιν''ι. ΤΙα.τo-νο"3τoa,'-

ΙΙcι.ιτ'.ν.^l, Φ').azο'φ[o' 141 επ.) .

'Υsτει7'ο'. !.ργεται η oαq"ταlιcη τoυ
(}ιιil ο οπρ!a3 πι'!'1.,'νει φορφηv δori-
λ:.υ,. Δ:'iλ,cE 'ε[ναι *υτ6q πal η ελ-
).τi','.zt1 :'ογα;6ιητα τον ε,γlι,α.τθλει-
,,}ε ω6 α';lfieωπο. Aυτ6g λoιπdv ο
!xτο:ε απ,ρbcωτa; τiνετα. π,ρ,6cω_

π,ο. Παi,ci,ει τa τ'?'67ωito τrυ Θεoι}.

H Ειi'ηctα. ε,!'νιι η δ6να1μη ζω-
i,; 7ια ;τι σ'|:JτΥι2::ω ιου τ,δ'qlον τlαι
:ql ;.'..=(υπου. }Ι dννoιε; 1ηζ σ"ψv.ρ-

: /"a' ; τ τl ; 1 ι ε ; θ.';,ο'' α ; ε t' tι.,' xνp i'α ρaε E
dvνol s _c,οτη'r Ειxληa|:α. To μηwηr'ι
τη.3 ψετανoιωζ e[ναL tλt1η συηηr€-

τoγfiq ,cττ1ν ταtνcπai'ηη του' x6φoυ,
,σττ1Υ <l'Φ)\:lf α.λλo6ωoιy>> τηE ζωγis.
o xos',ιο6 τtρ!πeι ν'α ^(i'νeL |J,Lc- γνoL-

vωνiα πρ,oαilπωy πoυ y'rι 'επlιμοιρτυ*

'ρε[ την xαιι"}'}rαγt1 τoυ α'lθlρd}πoυ

με τo Θε'δ γJ1'|' τ,oν τλvρ'!ol y'α.L νΦ

η.cαγμ,ατιδvε,. τo 'ψcτiigιo τηE Eλε'"l

θ.{ρiog y'α|' ττιξ Aγαπηg του T'ριωδι_
xοd Θ,εοι1 χα,θ6i 7,α.1 τηv E).πiδω τηE
_4.νdcταcη;.

ιo τ,''sτ,δζ ψ€c,'ι sτη, a'b,.γuρ'ονη ν"oι-

γυyiα δεy ψπoρεi ^lα α.διαφaρfi'aει
σΞoUζ Ξυf ZΞ7upψι€voυ6 τρ6πov5'x,ρ6,'

τεL}σηξ π,oυ επu6&λλαJv oι iiδιε6 οι

δψd6 τηι,'δq'ιΞE αδιιiαE, εημ,ετ*,λ-
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)'ευ,οη6, βda5 ο'6λε; τ,16 μ'o,φi{;
τη<, τ'ατα'πιτησηζ των αvθρ,ω,πiνων

διz;αιο,1'υιτων. 'E1ει δiταιo o oli_
vier Cieman 6ταν λξει 6τι η Χρl-
cτιαν'ιν,:i1 σωττιρ[α περιλιμ'6&l ε.ι ττ1 ι
πoλιrινi 1 xαι -'αυτ6γρ cντ' την ξοπ,:,ρ-
',iα,. H ενδττlτα. τoυ' βi.aν, η, ε'i'6;τ1-',ι

του αν}ρωπtl,eυ γdν,o,υ6, τl 5ωττ|ρ!α.

τoυ 6λoυ αν,θ,ριilπoυ, aδτγcιυν αναπδ-
'φΞυy"τ,ω cτo oυμπdpαη.l,ι οιυτ6. MJ-
σ1' σT,T1| Ιlν'ν'ληatα 'ιm'q1?χι,' ψiα, αλ-
}ιη δcωoτωcη τωy αyθρωπ{.ruν .ο1J_

σΞιυy. Ea',ι"ι η δcωoταη τηζ '\Υ'-
πηi. Eπdr"aινσ, τoυ νδψcν. Εt'iαι a

α'ΥLc'5'ψ5ζ τoυ α,lθ,rd)π,oυ, το'l ι6Cμ.oν,
τη; μicη;, xτ!: y"aLνων'iL;' τωv c16-
'σΘο)y α'yιx;ψecω 5τσ)'3 ανθριilπου.;.
ταραγωγ ιτ'ιllν, xo'''/ιιlνιιιbν' ocτaγ!,-
r,εια;, φι).iαE , 6'ρωτα, πoλ''τιτ:i1E, οι.-

'y.c'lοΨiαζ. Ι.&ν-'ων 7'1LL πασi)ν'.

oι διαν'θριilπιyεζ σ.χdσΞιζ xα'L α,υ-

τ'J6 των α.νθριδπω,l προ5 τι6 εξ'oυ_

c{ε; ε[να''' σχe5εLζ πoλιτιxdg. Ο xρι'-
οτ'' ανδ q )'oια6't πoλιι-ει1οτα;ι.

oι ιoτoριx6E oμπ,ειpi,εq τηΞ xαθ'
τi1',ι'λq Aνατολ{6 περνlοιiv ψtoα ατuυ

τη tιαxp*[ωνη διαδρop.τ) τoυ Bυζαν-
τ{oυ. ΙΙ πoλιτιτιi1 Qε'ω.ρ'iα /tτ,oυ επε_

xtρθ'τηoε 1ι,σaα' τoνζ x,ρδνoυ6 ωυτoti;

γιε αντανωτλ'αση' 'στLE τoπιx!,q ω)a-
τo.λιι6; Ειιιλη,c[4 τωv ημaριilν η'ια;
e[νιc η Lvγ.δψενη' θeιυρlοι τηζ lcruμ-
'Ψωγaα:>.

o ,aΘ'ιz.ργιxδ6 ρ6λoq τη5 Maγ&λη;
Εxvl)'τ,ιstαg ιατd, τcν3 αιιilν,eg τηi
δου.λει,&; την xατ!'cτηιce Θx τωy

τιcαγ1ιωτων π.ρωτoπορo στoυζ οιπ,Ξ-

).ε';,$ερωτι.ιo,ιi; α,γιbν,εζ, ιιδιαiτερz
τοnυ Eλληγιoμoιj.

Moλoy,6τι aυ fΙατ6'ρeq γ"cJ'L aL α.-

'5γ"ηr1ξg ψε το )rδγο :ια'''' aη::l πρΦτt
xατicτηoαν ζωνταvd τo βαθιiτατo;
'ιaι',i'ω','ιy's6,μiy,Ψα τoυ E,υαγγελioυ
'ο'. ιcιoριxlq αlγι'"lρiεE cτo γΦρo τι<
Ορ,θ6l;95,;o' oυ,,rθ6αλαy ιbcτε, 6πω;
λ,3sι o Mπo,ι,ιλγxt&,ιωφ, .η oρθoδo-

ξ[α' υλaποct1θη,xε oτην .,στo''ρ1[σ' fio'
'λυ )'ι^γδτε'ρο ατω το' δυτιxd Xρι,oτια-
.,',ioμ.6. 'Ομω6 dxει μdoα τη6 πoλ,
)'146 δυνατ6τητε6 τιζ oπo,ε6 ,δεnl μπt6-

ρace ρμ€γρι σηpε,Pq" Υα εxφρ,!,5ιEγ ι1'1x'''

'^,'q gr76q1,ρ,ψ1j15ε'ι. Toδτo απoτε.λεi μια
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ι;,ι5 τι'; ]μeγ,χλε6 δυvα'1Lει6 1τ1€>' Και.
ο'lνex(ζεc o φι,λ6oφοE 1|'σ.L eΥ^ιΡα.'

τii; cτη ψα'ρξcaτιβ o#Φη συTγ1ρα-

φ'3ι6 φε την αvαβνvηση γ.fιL τoν
ια.Βz,ρcaιsδ τηg ηr Er-xληa[α 6aει νι
;zi. cτo 'c\'!rιa1pι'l6 ivθρωπ,o ενα, Ι6-
^γc ζωiiq πανω στo μuσcγiρι,o τoυ
'_\;,τa,-i cε cυ'lδυοιc1-ι,δ π'ρο; τo μυ_
sτ^i,'ρ''6 τoυ Αδελφoιir.

\{[α αιo''νωνι.xι^li 6oο 'aπ!'cηq και
zκc)'ιτ'.x"l'1 oρθoδoξiα (oοοφιil6 ιo16-
a'' 'a!τ6 yν'ιL τLα, τιg dλλε5 NPLστLι-
'ιιτli; α',υaλ'oγtεg) δεy θω alρι'cτ'ε
Jτ'ηPιτν,ατ'α. oτο'υ." Πα-"Lρεζ ^/'LL τη')

Πωραlο'sη τηq Ετ"τλη,cLαq' [.ceτι-
cτ'.κα,'επιyrει'p"l1ψωτx oττ1l νoδτερη

''s-"οp'!x τη6 Eλ'λ1δo;, ιzι ξγι 'ρlδνc
τη; E)j"&δ,ο;, υπdρ τη€ απoγ'i1q των
Χο':oτιαy,ιilγ απ6 ψiα eνopγc πoλιτι-
ι'ii πα;ρονciα, οδ^i,γη'c'zν, αν δΞ'/ α-

π66λει.pαν cττγ;, π,ρ6cδετi1 τoυ; cτo
α'ργ2'α μcαg xνρ[ωρ:γτ1Ξ α,ο)'ιτ'.ι^i13 ι-

δeoλoγiα;. Καυ 6τ*ν τo 'aq,ιω αυτc

ηλεγ1ε ,μια oτυγvη -ννρανYtα τνφi-
τlιn]l'ι 6ν α δραlματιr'6,:.πoτ3λεcψ.

''oταν μιλouμ€ γιο( πd'ιτυτ;i1 εxet
dπoυ,l'ηι5ει ο y"o)p6zυχsυτι.σμdζ,

εγyooljμε x6ψψατω y'ιL roλ:.τLΥfi δi,Φ

ση 1|\αL εδδ ερμ5μαστε σε '€να πcο
'cυγxεxρι,μ3νo ,θθ,μ:

ΙΙ Δ'ιioη, dδωcε, ψεταπολεψιxd' ι-

δ|lω;, τo trιoντi.)uο τω)ι Χι2ιστιαyolδη-

ηl''οτ'lρ'ατcxιbν rαμ,il&των. H τoπoθdτη-

σrl -uωV .cχτl1β,rτιc!rιilν αυ'τιb'l oτην

πτ6ρνγα τηζ Δεξιdq ευνττjρηoη;

1ι?o7iιρlμaσΞ τaλι.y'α' τo Eυαγγ6λιo
στα, ιψξ'τlρ1, τaνζ y'α,|, 6γι αντ'α 'να xδι!

ψaτα στα, μd:pα 
_'oυ Eυαγγελioυ.

Στηv Eλλ&δα ψcα i^tτ'''',ιη' αρο'
aflισΞLl. τι7' τη cυγτ"ρδττρη eνbi

|;2L5τ|.x'ι'.'/.a,5 ιqi,'ψατo; cιc γωφ α-

';riuεοα Δεξιlαg y-L|' γ-oψl.JJ'/'cτιιt1:
Lο ccτερL';, dx'ιειν o xωρi; οτ,ι,ιι') ι''ιii
aν,c'. α o τ ι τli1 απ^i 17ηcη.

Mε τη cιι6Qη: 6τι oτην πo}'''τιιii
ι'xνer' xαν'ε[ζ'δ,τc ι1ιιπaρεi' ν''ιι δγ'.

6rι-ι επι,0υλu9i (.τdxη τoυ oφιxτc6,

e'!'ναι ο οριoμ,66 1η6) γ'q,!. Ξyιbfr,Lσ)

τoυ ΘεοJ y!?['iετα'L ΥL' αντ6 πcυ

1ιπopoJoε νΙ7' x&.\ΛΞL χΦι δε}' τa ξ.ιzν'e

ιαι 'δγι' ΙL' α'υτδ που 'επυθtJlμ,oυσε χαι
δεν 1ιπ6ρεcε νω γJi'νe'.' οριq]1€νoι X2ι

aτι.αν'oi[ δραiv πoλιτιxω ψ€oα απ5
xoψμτcxo'3q.ξι]r|-ιατισ!-ιoιiζ, πoυ δεγ
εlvωι ,aξ' oριoμo6 γρ'ιoτcανιxo'[, δ-

njω: π].χ. ,dyα ooοιαλιoτ'.xι6 v'nψψα.
Β1θ6αr'α, π'ρoδπ6θεoη εiyαι ο πλoυ-
gυ')'ι^ap6g xα'L η' π'oλψωy,l6g μ6r,
sτo ι(ψιια. fllyΦ 'qντoν6ητo Δτυ τ1

€ντxξη c' {.νq. δαγηι'απιτ,lι αδιιiλλ*-
ιτο' x'δψlρα eiναι α'διαν6ητη' fr ροxει
μ6νoυ 6μωg να 1τiooυμo '€να νρ'ψο
πι,Δ 'δ[x,αιo y"αι πι6 ανθ,ριitπινo, θ'α

oυμπ)ωilcοnl4.l,ε ανnιπ6τ'ρεπτα ψε α,ν-

θριilπoυ; π'oυ δεy θα iγaιν τηi διιτj
iιz; πdcτη.

Στη ζωη 6ταν xzν.e[g ΥLσ' να, xτe-

ρ'ι"cει i.να πο'τξιι, x?:εc'λξετα'υ την
ιατ,ιοxeυi1 xιιαq γrΔγυφαQ η για, 'l'α
ο6^iiceι η'.''α Tlι\.ιρy'σ'Υιω τη,:ννδ'ρο',ι'fi
eιδιxιily πυρoo6acaιil',l' lδεy θ6τει ααν

ανι.γxα|.α πρo0π6θεoη την ταυτ6τη.
τα rtστη3 1με τoυξ γoφυρoπoιαi6 η
του3 ταo'ρosfr'i'sτεg'

H c'7ιτ''ι6ττ11α' τηζ πoχιτι.xrl]ζ α.-

'ι*φρcνi μΘ τηy απaλυτ6τητα τηΞ
π!cττ1Ξ etναι q}'oφανερη. 'Eχ€ι λe-

1θεi νψiξω σωστlοι) lτι αε επiπεδo
y"o.\ι|J}'Λ'αζ τ"αc πoλιτιxi1Q τ1: oχeτιx)δ-

τη,τιι. rσJ τι6 δ:dπει δεν παiο,dγει π,g-

ρ''{)υ>ριω επιλoγr)6 'μετα,ξ6 xα.λod γ"αι

nαxob. Στ61oE χa,ι, uβ{λτιατργ, εi-
νσ.'. 1cd.ντaτε <τ,ο 1η xε[,ρ,oν". Αλλd"'

αυτ4 δεy c"rxρα{νa τα'5τιoη των Xρι
cτ'.ι',nhν μ: ιιδεoλoγiεE xαι y'α'τσ'σΦ,-

οε''3 λcγeτeg r'paζ τ"fιγ xαινfi xτtoη:

7'1''. i,τp τι'ι'i'i, 6ιοιi1. Aυτd δey συ-

ν'' ο τι r zη z. [ττl 5 η'tι Ξτ y'x'τd,λ ε ιιpη' τoυ

οpxιατο; 1τi -Ξ χpL5τ'.L'ΙLx'iιζ 1LoLw.i-

'i'ιzl rου r,αι?α.p!!νΞL π'α.'lτoτ'ε ψετα-
cο s'.ι\'-cτ'.zδ y.r.L 

NJ.ε|( α,no|}L,UOUVιστ,ι-

,,)

E εξoυcdα, ,ωζ ,διαxoγriα, εi'lαι η
y'ο,.s'τ'.αιυτ'l'i1,θεωρiα. τη€ εξoυ'ciα;.
Στc Θoυιυ,δiδη, rJαι τ,oν Aριoτoτdλτ1

τ'tpιαργεi 1 αρlΥ'i τηq α'ψoL6α,Lα'ζ

δucπιoτiαζ. Στην tδεoxρατ[α τον

Π):&τωy,α η γ'νιiloη, στουζ ουτoπι-
y;c$; οoo ι αλι αiιo,ιi g τηG'ιΕρ'oψα'c|ξ. στL-

τti13 τε'ριδδoυ η δrιiναηl,η. Στov Χρ'ι-
sτ'".ι''tι:γl'6 e'!ν'α'ι η δcq';y"oνι!'!ι xα'. η
ωγi.τη.

o Χριcτ6q,, 6γραι}ε o Nιx6λαo;
Κα'6&,cυλιq oao λ6γ,o τσυ' (περl τηζ



:ν Χpιcτιil ζωτje,, aΕηoττ1oe τη τη-
5.α. y"α'" αληθιν,τ) τ,oυ βαoιλeiα, u6χι
τlιγι'ττrιντα; (τolE 'υπητ16oυΞ τoυ) 

'
ψε το φ66o, i1 νιπ'oτα'ι'dοvταq τo.ιE μe
διilρ,α, 'αλλri συν6.τar2yτα. o ,ι]διο;

1,c\J3 υτη)\6cνζ 70υ στo'l F'ωυ-'a τoνr.
(Σ1ετιx&: Ζaυ'ψρηs: H αληθιη

1'3:'η€ τη3 εξ'ουc[α;. Σ6vαξη 6, 51
€τ.) . T'o π6ρααρα )uo''πΔν α,'ιτρ τc

β ι'zi}'ε'. c'|ηΞ σ'ν ΦΥxαlJτητα3 cτa βα-
οtλeι,o ττιΞ eλευθερJtαg, πoν eπαγγ!.-
λετι'ι ο 'E.ryιελE, ortτe xq'ι ηlτ'Pα.Υ
μ&τωcη του oo'ccαλι'ττιτιι5 ow.1l,α-

το; τηζ xατ&ργηcηqx*Θε δυαxρcoηE
αvi4:,εoα, oe α'ργoν'τεg xαι ωρ1γoψ6,-

€υζ, στoυζ ΙΙατdρεg τηζ Ayατoλι
x{E oρθοrδoξ|lαq,e[ναι iνα ocxεta γe-
γoν66. B αlτdληrιpη τηg 'διατ'oν[α-"
ω6 πολιτιxτjζ συμπEριφ,oρωE xαι 11

iι"κc']lη 6τ; π,ρωγψα'τιτl:i1 .ιιoιν6τητα

τηq αιγαπη,6, ωντii 'e,[ναc η ταινi1 δ'.-

δα1η cτι6 o1dcει5 αvθ,cιilπoυ προ;
d,irθρωπo. Ι[e aυτη την €ννoιω eiναι
Lνα'Υy'η yα δoθεi πρoτe,ραι6ττ1'τα cε
uei''ιo, πoυ o AλdξαΦρo6 Παπαδε_

ρ6q'oνοηιαξe'ι "λειτ,ol.Ιργιιi1 διαxο-
νLα>> γuαl,' ειιδγyr5"uoo o1ιαxροδιωxa-

νiα> (Παπαδεlρι6;: Λειτoυργι.xη δl_
αxoνtr3α.' 23 επ'). Δηλαδτ},μια, δυVα-

μ.ιτ't1 πα'ρουc|α τωy yJρισ,τιοζy{bν στι;
δι αlδ,'xωc ieζ τη,ζ L'στo ρLwiι6 αλλαγη 3

ττιζ ^A7Lνωνi'α;. Miα παpaυ,c,\α 6ψωq,

πo,υ, d11ει τηυ πηγi1 τη; oτη Θεiι
Ι)υ1αρ'coτiα xαL σ1ην'Ξ\JNι"ρLστ|'α'v, li

πp,6cληι|.,η τa''' a'yθ.|L1'σi'o'υ y'ι',. τον x6-
q, ι,rlJ.

Στα x'εφ. 14 - 18, α.'λλθ" ^ι'αι oτo
13 τη5 Aπozrd,λυ,]:ηg εiνωl διοi,1υτη

η εν'δτ;η,τα αlpα'lαl xαι γi1q. Θε6q,
Ου',aαvo;, πρoc€':ηil, ).gιτa,J?"(tα xαr'
δλα, tα, φο6ερ& xα'. τ9αμεp& που δ,,-

ωδpα.ψατ'lζoντα'c ετsi ο''lνιοι ι'3ν ψια',)
.',\5τη'τα". H π,λατωγlyυ^i' αντiληr|η

για δυo τιδoψου;, τoν τ'αρδντα τ'αυ

το^l 'α},λa που πEψce 'ι'"'.; Ειx)'η-
.l'..ζ xσ'l' oτη θaoλ'oγi'z τo.υ;, διdοπα-
cε δ6o αξeγto,1,'ιιτι πραγ''ια'τι, δiγα-
os τo πρ6oοιπ0 τoυ α'lθρ6ται xι''
τη rνωt τ,cυ xΦ'' συ1r,ri o',.,5r.". ,-
1,'5L να. τoν γ"σ'τασ'τ^ilcεl 'ευxoλ.o θrj-

μα μια6 αρ'γουοα'g ιiδεο,λαγ,ile; oτη
διdθεoη τυι'l πd.oηΞ φn1;οω; τιραν-

.xυy. Αυτrby π.,υ επιiδιdlxqJν πα;'}τa-
τε. να xα.θη)"ιil:α.ly την Εxx\ηοLu
ι1'ι. τcυζ πιστ,ο66 cτo π,ερι,Φιδριo τη6
'.=ταρ[α;' ΥLα" να,d1oυv oι ilδιoι την
ενγiρeια να αλωviζoυ'l α,cδδoτα oτα
€,τyJ6q!'..α. Στηr iiδ:α );ηr*\ εyf*σ_
5.τα.L η oξι.bθηoη τη6 Exιληoiα;
στoy πaL.ρα'σ'ψδ να α'cxtpeι exe['fil
την τoαγτιtri1 'εξoυαj,α. Σε πd,θε π,ε-

ρtπτωoη ,οc frx*ληlοiε6 β{ι6, υπ,dιυ,

Φ"ν ια.τα trιeγ,iι'λεq πoριdδcυ6, ται
dθ6αια τo yJd,νουv ατ'6ψα xαc c'i1'ψε-

ιpσ"1 σaaΥ' πaιραqμ6, να.'d|.'lα-L o' τ.,dρι.oE

,ι'δsολαγιL6E 4rη1ανιo1rι16 μι.'1ι,6 παν -
τoτe Qvγoυaα; τ,d,ξη€. Δυoτυx,ιilg γι.α
α''.ιLΥe.o, oιεροdξεταaιηe, o ψ€γαq
xα'. o'. e)'ωoaoι'τεE, oτ&θηx,αy πoλλβζ

φo,:J; φeυ, οι 1ιδ'/ο'ι 1lρoζ τq. dξω εx_
πρ6ιωπο,' των Exτλη,cιιi.l !

H oτην,fi \Lω τ.r1Υ ,eπ,&yoδο' του
Xρcaτo'3 στη Υι xαL τνLΔ Φηy,)ex?f

1ι€να 'cτην ι'cπcL'):L^Aiι Σα6|λλη τη6 ι-
avig εξeτωsεJωζ στoυζ Aδελφoι16 Κ*
ρl.*ι'ξ6φ τ,cυ Nτooτaγ ι.€poan, e'tναι

τ ρ αγ1ιατιιω αρlστo}ργηυ ατιx'!' Δι -

ι.6&'oτε την!
Και ε|.yαι τ''vap"αγτcxi1 η αfr,oστP'ο

φη -l'o,υ μεγ&λaυ ceφξετα',zτi'1 π,ρo;
τoν Ιτpa,3,' τa\ιyg, η δι;rh μα6 δυ-
οτυμ66 απocτρ'ο'γl'1:,αΔιoρθδcαψε
τ'c €ργο σaυ nαL πt*,ντω6 6ao πoλ.6

γι t'ν yι5sτι'ce τοiτη η διι}ρθωoηι
ττγt 'ατcτε)'εu.ιir :;yl'ι s 'ιν ο'lι6ιματi' Σoν" '

Ιδoη1, λoιπdν,, τo μaγ*λιiτ ερo oκd,ν
δοιλo τηs LΦ,oρi.αζ' διo1cθδcαμε (!)
τD ι:ρffo Toυ. Kαι 'αυτ$ τo v'nναψe
cτo 6να;l'ι του|' T'tτoτα τo πrglciΨΥo,
τα tr,eγαλ6τε'ρα aγτ"Μ]ψατα τα, lια-
πρ'iξαμε aτo' 6'lo',ια Tου'

',,$αιρδq ηψiν", τd:'cα xαι eδιh ν.y"

δoυλdιpoυμε \L'α τ,ηι1 1τ|ρlcσωττLη α'.
πελευΘΞρω,cη1 τoυ ανΦρ,ιbπου απ6 τη"l
α;ψαρτ['α ^rαL την ιcπo'ρ'cτr\ απaλευ-
θ{3ρωcη απ6 τιg lcυνιJπειεg τηζ αψσ:)ρ-

_ o Στδλloc ΠαπoΘεμελic εΙvoι βoυ-
λευτ{q τ. Yπoι.lργδq Mοκεδοviαq -

Θρδκηc.

Mακεδovικ6g Αγιilvαq

Συvixεια ατrδ τη oελΙδα ,l 69

ρακαλ€oητε τον κ. Koντoιiληιl ι,ιi
παραγγεi,λει τci κ. Mε}<i vιi <iν.α-

y.ωρfοει τ6 ταxτ0ερoν>.
o Mελ<ig αyανακτεi και αρνεi-

ται να επιατρ€ψει oτην Aθ'f1vα. o
Kc,vτoιiληg Θoρυ6ε[ται 6λ€πovταg
τov Mεki o' αυτf1v τηv κατ<iοτα-
ση και πρooπαΘΕi να τov πε[αει.
o Mελ&g λ6ει: <FΙ μετ<iκληo{ μoυ
εivαι πρooωρινf1, αυτ6 τo €x<ο υ-
π6ψη μου, δι,6τι oπωαδf1πoτε Θα
τηv 6κανα εγ<b πρooωριν{, αλλ<i

φo6oliμαι 6τι δεν Θα €xω τηv διj-
ναμιν vα απoΘιiγω και δευτ€ραν

Φoριiν, 1ωρig να υπoλoγiαto τoιrg

ματαloυg κ&πουg και κιvδΦνουq με
ταΘ*oεωq και επαν6δου. lν16λι9

πρc oλiγφν ημερ{bν ηo6xαoεν o
νουζ μoυ και η καρδ[α μoυ και
τΦα vα ξαναρ1Loω πιiλιν τα i_

δια>.

'Evα μερ6νυxτo αυζη,τoδv o Koν
τo6λη9 με το lι1ελι1 πoυ πολειjει
με τη oυvεiδηofi τoυ. Στo τ€λoq
ηρεμ:ε[ και πεiΘεται. Προτo0, 6-

μωζ, επιστρ6ψει <rτηv AΦνζ επι-
ακθτιτεται τοv Δραγo6μη oτo Ιν1o-

ναατf1ρι, o oπoioq του επαrr€λαΘε
τιg oδηγ(εq τηq Kυ6ερv{σεωζ και
τoν oυ,μΘoιiλευσε να πειoαρ1f1oει.
o lι1ελ<ig επιoτρ€φει oτηv ΑΘ vα
τερματlζoνταg 6τoι τηv πρ<ir,τη τoυ
πορεicr αην Μακεδoν[α.

TEΛoΣ B', mErΡoYΣ

175



ΓυρvΦvTαξ σTα περoσμθvα

Διio φαρμακεiα
στnr rΙαλrα Nαoυσα

fr|ηuν αργr:as,- ν* τ}"rι\l-i.νvlν τι
γpαuu6,φtονω Λι. ο'. ';;l1i'Jaγυγo! p:ιk'

ζω'lιε τα" ιουxo3}u'''ι Trι-:'ιiJaνLαζ σΞ

τοou6dλια (τω ).ιγ'qιe'lι γxρiργιι)
oτα uKη1qιd'1> ^(Lx- πcνλτρμι 6τa'l
ο τονηρ6q 6 !ι,ιπα','ο3 6"l,3'l'iι τo β7:
του 1ιd:ιa 'γ'ιι" δε''^γ'ψιτo\τ1p!'x ν"α.c !-

β1'α.ξε [:.ι tβe}'ι ιι),ι' Στην οδi
Zη e'" ρ''i.ι'r. c-ι π)'rJ"Υr'. ο ι αο''λο'3 oιν
tιμπ).'ιcτρ,ι Υ.1' a.υi ια.λαι'" }ι'σ.L τx.

νεφρα, τ'.ι,' το)'λci" πc,.i r-γπ'θφEροιy α'
πd ωρ6.,-'ι'τtnι ξιπ'ilωναν fuηn ^t.'Α

}ιiζ τσJζ t1'τ'ii5Ξ'. η'ιlpu'ooδα'

a'" ν'€cι των εriπopοlν ο''xoγeν'et6l
θπαιζα.v ι!ννt; cια γtiαοδι τωy ,Ξρ-

",osτx'σι'υ''/ y.'ι'. a πατ6?.ι; τη; Δη-ιo-

ιρ,ιτiα; _{)ldξ:ιν,δφι ΙΙ ωτq"'ruοτ'αo!.-

oν 6φερε τη B.ω}'ιανιwfi Συyδιrιαy;e_

Φη οτην Nd,a*cα.

B εrqrιεταλλeιlτρια eταιρεL,α, τoν

δricoυ6 K,α#λλη .[ι{ΙLΙΑR Co-
MPΑNΙ,, εi1ε ξηλκδoει τOy μεΥα-
).ι.lτε,ρ o ε.ν ω{ ρ ι o τη; Bαλrαν ι whζ, no'
&ilg τιοοι τα ψιxμi. φ'α"ι'ν&xια πc'l
yi3υ6rιλοιiσαy τηv ξυλεiα 'απ6 τι1
πλωγιε6 τoυ Beφi'oυ στη'l cιφsτηΡLισ.'

τoυ γ'α,L a 'γα'ιoxτ'i,rρoνα'q Zeρ6oυλα-

xa6 a!"γε τoυiφaxioaι 'απ6 το' r,r;,z)'yf,-

Yt _uOΦ Eενpδο1εioυ uoλrtrμπ,ια,, τov

τ6τε Eιρηνoδixη. E Τ66η Πε1cδι-

in?η 'q ruυρiω Πιεiafixool 4ιι"aνε

ιτω'ιci,ιι aτaν aτεν{ δρ6μo του uΣπτ}-

).ιου, προτoιi π'αYτρε,'lτεt το'ν ψα-
xωριιη ,αυμ-ιπoλiτη μlι; Kωνoταν-

οΙν,o Περδιxωρη' τaυ 'ιτotoν o φ6-

νoq ,οιιπ&'ραξε τo Παγ':λ)rtι:lLo γ"α'"

τη,v N*ουcα. o Mι1ατβιδηι '/T,αο-
λ&τo;) α4ιπατριδτη; ψx.S xιx"L y'σ"'

θηγη't; τoυ ηaΙιγυμγαoioυ N'd'oυ-

Φx6 εiμ διbο,eι τογ aρυc',ι6 τ1ξ ιατο-
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pt'ι'< "αντi1 δεy εJy'α'ι φaooυλoν'οα.-
&&3 να τo\t 1lα.ζ oτoυ ΙΙωπlτ:"l1 το

φaι5ρνo, αλλi ι},ιλ6 τζαμi μdoα oτo

οπoto β&αNμ.Ξ τα .|'στα?Lx&' 
γe^γoν'6-

7'a>> Nx'. τ*λη oι Πdτρog Xριcτivα'E
;t:.: Kων) νo6 T,εvεδι6E εi'1'αv λανcιi-

i!Ξ'' τ\ν ^γ'τ"α'ζξα μΞ τoγ uτ'ρa'3xοιl-

λ,αr.

Αυτ& xα'rl il'λα τ.o}j'α srινξ6ωcνq'ι

cτη, ι,ιιτ"ρi1 τωι 'eιδυλλια\τi1 τccλ'ι'νε[α

που εξυπηρaτεiτo τ6ιe απ'ι'' δνo μ6-
νa φσ'μ!ρα,y-Ξ'tα τaυ Φιλiππoυ Αργη
y.|'ι,' τaυ Ι[ητcιoυ Xττζηδηrητρioυ.

o Φdλιππa; AρνΛs τπ'ouδαγ1ldvo6

eπi τουριoιρατi'α.g oτην Kωv) πoλη
eγι'ωυνiωaι ^νo pαpl}σ:xΘto 1'oν στη'/

γωxi* τη; oδαl T"ωφaι'ρi,xη'ιxα'" τoν

οτεyori τoυ Aγioυ Mην&. Ετ[ 'cε'"ρ'1'

eτιjlν ^i1ιων Ξo |'oνσJδL*6 φαρψι.xatι
η; πι1λη.6 μα,6. Aγαθ66, πψο5, α'
x'σ.,ιοζ yJ&L φι,λ&vsρωπo6 xρατηaε το'

φαριψαι:ε{ο τoυ σe υι|rηλ6 επiπεδο.
Θυμdμαι ττ1ν ιεvτιjπωση' rΦ μoυ

γ'eΥι'ο'5oε ψπω[νoνταg. Π,δcη να'a-

6)'ηr'ιx6τητω με xατωλξ-ι.6ανε 6ταν
d6λεπα τιq 6;oηρa3 βιτψivε; με τα
φιργuανuι γνqiι τo φirδι oτοι δηληη-
ι'.z. Tc τ,ii:!ιι.t:Ξ\'.o 'l,τα'l ι!ν-'ρc ι:l-
l,α,ντ'{oeωv των γιατβ't τηζ εΓr'-

γii;, δruιι ;oυ Θεo'δocioυ Χιdηδη-
,,'ιητρioιιl, τoυ Nιxoλd"xη τoυ ΜπΞρ-
σoυ, τoυ Tρτγγaμdcxη ΙΙετ'p|δη, τoυ

τx.λα'ισ3 Toiτη (Toiταιευ) y'.1''.

iου Κων)voυ ΧωτζηγρτργovιαΣη.
'F,1"σ.ΥΘ εdfioηe επ[ 'cειρ'& aτιily επi-
τ?οπoq oτov '-sριo Mηvd, γι' ωντi
x'τo φcι)ι?t,\:./"./gεtο του αlχyiζeyε *y-
θρωπoι τηE εxx)'η'atα6 dπω6 o τ6τa
Mη,τρoπαλiτηq IJaλ[*α'ψor'' 'a Ιe-
pα].,d,λτηg Mι1ωλη6 Σαμαρ&6. Eπi-

τη; o 
'.eβΑωΞ 

Ιωd,wτig Μαpzlαv'}δηe
τoυ δr.*τ1''ρo6cε πωρ&λληλa i/-a'' 1ν-
πoγριφeto oτo οπa!ο τντιbγ.''iτz.ν 'ιi

τov;'τ.riι eφηιιε,cJδι ταo Νιy.. Δoυ}yε-

;ο*z'η oiN.*oυ:.iι)). πG9 δεy τα πη"γαt-
\'ιr}ε y"αλ'i, με τογ Φιλ. Κ4xτινο. Tη
,,.Λ}φη,,, τηv πλ{,,aιυcε o ι'eρ!α4 τυτο-

Toυ κ. rγγ. BαλταδΦρoυ

τρΦo;. o Φιλιilτα'g xατ{γ"1,ειλε οτo
ΙΙα"-'ριqρaεto 6τι o Mαρxιαviδη6 εi-
'ι"J:''Fι€ν-gaa?σπα.,vτroεμ6vo6'xαιπ€,τιrxa.

3τον αr.a σ|'ηματιq ι,δ τoυ.

Στo φα'g,ιιτe[c Lργ+t αi1ναζe
ι''αι {νxq ilJιag tερ!αq, o Θε6φιλo;
Δ2ιμolioη; ο r.o{οE ωργ'δτε:ρα ω€,τα-

ξι τα" ρ&'cα 'xαι ιt,νoιξε aυτcoΥο*φeLo}

cτ,, iοto τ'lπιilyοyτα}, η ταπιxi1 e-

φημερiiδοι,Φωyt τoυ Λeoιi τη€ Nr-
o6αηg, '',ι.ε ωρ9uvaγρ*.φo rυρ{ftυg τoν

Στedi:o Χtυv6.

To φι'ρψ*τ:aiο διαττi,ρ^i1$ηxe eπ(.'

;a))'!4 δεxαeτiεg, ωφα5 μεταφφθη-
,y6' μ€τ* τa n*pιψo τω 1949 oτo

cτ''τι τoι Ιωτρoιi Χ*ξηγ ρηiγ o ρι-tfrη
7a'' ψεi:πειτα, xτην π}"ατεiα Kα."oα._

τ&.ο'.o'l, 6πoυ τ c οψφρ:v6 Ψα,ρμαxe[υ
τo,; Κα:τsτι'#τoλcιl.

To δευτερa γαψωxeiο θ.νο:ξe ψε'
τα ττγt \\ιιρωa''ατυτ:i'1 xατιoτροφi1
1}Ξ φαμJay'oτ'oι6 τoν Mτjτoιo Xατζη-
δημητΓ,'joυ. Κνρυαγογo'5oα πpogο}πι-

τ,6ττ1τx aτην' τδτε μιιηρri μη πολι-
τεfa πoυ θφεζε ατoδ τρδαlτω u'α''

zlzτ ι.ο τιoeι q ιαι νcτ ap ι'xLq c"η ιραl -
cειζ - αyτιθtJcειζ.

Φω',ιιx)"d g xq'ι πθ.ν7a α'τη'φλητo;
ο'ταa,ιλo'3aε τo φαηρ'cιxeia τaυ τL'"
τη φτ{0χoγΞιτoν'ια' Lιxft το'ι }'o1α-



lrιi'(1,s,ξ x1''' i!.*,#iλc. ΝΙατ73 rpδcιι-
πo, 1iιαν'ρ'υ!. τ"ov;.αρα, ιsαιρνi. n6-
δcα, yi€ρ,'α τα.γ' δiιτ'ιλι. \θ.ιτι}'α
γυρ'ιq'le'iι. oττ1| τ:.ατn}'τβi, τ'l3 zα-
"τd, τ{iνιυ, τα γ'iιifiι ll''.4zδ; 6ταν
πiyγαι'w. :,τo πρ'ιbτο το'l φαrr,μιιc-tο
πο'l t]τι't τ6τε οτη ^1ιlνtα τυ.l cι'14ι'ε-

.οιγaι3 γ'ιτq.cτt,1ι'zτο3 τιυv αδ:).φιil.l
ΙΙιπιγι!ιτυ. qιe πρbιc,!τ1 sττp il,
17 η oτ'τι:ι6ρ'. ol' 6;zν τ z,+ιsτ'a,3zζe
τ C/.'5w'\,1iy-'.{ι ιι.'- τaν1iτ :ξΞ i 7. 1\τ,σ) -

τλλι'ι 1ιε διαrφciιz C,.,dπ'.ι.

Tο οlzι,','.'z i,:ι'i','d,.ιιττiι.ι τ.''l,\'
Κωcτiιτ1 ΙΙ}.zτ;ο4zz xι,. δzν ι!-ae
πφsο'!τ1 i'.'; ττιν cτs'ιι7'.ν"ii πλ'ατει_
o6λz. διiτ,. υ;*ιi'7ε !.να' πι\αι6 aιιr'-
δογl'.xc τeτ1dγι.'lν.'l επi τη; "c6τ,z 7rι-
ge ρ'ι,ιη rL.υ'ιi!:fu) λφτγl,-. δ3o γ,ιcκρα
στΞ'βd'x'.^JL rr,ι') το ξ:1ωριζzν απ6 τι;
-iιe ο'.τ,nδoμJ; Mπr'.λ* xαι Πλα_
τo.ιn3ιι. Στο ιo|γeιo τoυ |?Ly"+iξ'.rιaο;

!τα't ,ι φο\2νoi τoυ Trροιiπlι,oυ (Δi_
τη) xαι το oιδερ<iJδιιο του Ι. Ιζαν-
*''ιρξi1 cτo δε 6ροφa i1ταν \{iα ορ,;-

cιμi'';ο γρ'Δ'io η cao\iiλογιcτιx^i1Ξ τaυ
Tε2ζdπουλ: υ ταt' γιετ!τε'-τf7 aι, Υ?e-
φa'.'ι" τυlν επcιγγeλ1_ι:ιτιων τ:ιι pιοτe-

1.nbr τηΞ Nioυcα';.

'Hταν fiνoq rη{ πoλυη'ιελc$q οι-

'/.oτενe'.α4 τt y Χa{ηδημητραiω.l
xω: ωδελφri6 ταυ 6γv.ρ:τoυ δ,ιxηβ_

ραι Κυ,,'ι&^ι'ου Χα{ηδημηπρtoυ νιaι

βωlλauτli τoν ι}"'e.tyaι3 xιiμματog ηg
q**δι-l Μ. K6ρxoυ, τιτiρι τaυ Λε-
ωγiδα.

ΙΙ o'7ιτ ιy"aπo'.ηιr,1νο-c ν''ω'' a Mipoι -

οg. Aυτd; δψ'ιιη ωv|.xe στ,?y δημο-
'&pcιτ|,ι:,ι'l 1ιλpo. ΣτιE ,εxληnd6 ταο

1933 ^l1ταr νπo,|iριο3 φυ Φ(ρoτo -

Εp!&-υ,''Υ'oι3 τiφ1ιαι.' 3 -!..ν ΤΙ α,πc1να-

'στ.ι7.σ(σ).

Δεv υπηρy.αv πιlθα.ν4τητ:; επιτυ_

a!'ι"q τaυ, dJ& dθεce υπα|.ιηφιι5τη-

-να, ΥLL αντ'Ιδρ*οη oτην ιbτ'z *{'iηη
Εα,q''t.ιφ a p&'ζ τηE B.α::).οie ;.

Στ,ιg δηiroτ:x€; εxλo"γ!-: δl-r; 
'i-

a,Φγ ω'tτi.Θeτη; τaυ Φ, Κοxn'.νου ι,ιι
υτdρ -ιευ o'}'ι|{wι3'' Tζοv Πoρδιx&'

ρη-
'Eτοι οτι,; εxλoγ3; το'ι 7929 rου

ι.ν''δε'.ξc-',. titr3ιr4ο τον T'ξων ΙΙερ-
δ'.ι*?τt τ:ιι δyι τοy Φιλιbτα Κ6α.c-
Υσ xα!. τo Διιαoτi'1r,'ιo του Πολυβ_
',-uυ, απ!ρρ':,$a την €νzταaη αβJ?ιb-
σΞιυζ τη'; 'ει)'ηηe, ορθιoq lrαι o Mτj-
τ5'.o< στ,o l,ι;πaλxδγ'. τωv Πq:lδιxoι_
'pα'"tulων 'ιx y"ινet arρ''ι.βzντιτa τυ.

γtρι'α τoι γ.'L. 'cx' ,δi,xτuλi τoυ.

Θυμil,ιαι ττiν ια''a).ηEη τηζ ηιo_
)"[ι1 το'l : "' Ετ τηs η.ν,',i''x, Ψ*!,L1tρt τ x',

υ'\)'dι η xρ{'γι'αlη (υDeτJπτωαη) r)"

Ξ'J"\) ψLy1?^η o: ιππoδι}i'rrlμη y"α.L ΞyqJ-
λl'cτηxε Ξξω οιπι5 'rη Θ::)vixη.

Ο }Ι'i τ::ε; Χzτζηδηrητpioυ ω;
υ;oι}{g,lο; ιoυ fΙαταyα.sιαc'|ου, o-

μiληcε 7'ιτ1Υ Παλαι* ,4Ομdyo:,a>.

Κxταqι"εcττ1 η αiιΘο'lcα aπδ τ"δ4ιο 6-

)ποy τωγ πaρaτarξeωy. Koυραμdvo;
ι e t ξυ.γ ι q'1.iν o ζ j ψ 

q.'ιE η}'lτ.y!'' c το τ σε-

τ'lt*'., )'aυ}.o'3δ'" 51η n'!'τo, αμι).οr}c:
y'ι'' €ιο6e βδ)'τε; π9"νω :τη ly.τι)rt.

'F'πι.eca α')iιa'τc. tι);,,ι' ;o φ0.αpι
i1,ly sεr;ι,iτοlν τη-: eπaγi'E. Γλιilocα
αιργωlfφν z α ;μ.31ρ ι Nαoυc.*lΙιrη, .toιi,1

'iiπτον υ"}.)'α r'χ. I,rιD ,,,δ|eυ 'o"l4r,φ5_

ρaνωζ τo'.οduιya'. φιλoτι;ιiιν 1.ι'6yρι

γ'. 6των ιι'ρ.πιls,iw.ι':.ι icy.ι\αν απs
ττy δL!ι:ην K:ιμιtδο.

Συμ6ο'jλarcε α^ιΔψω 'n ψiiν πα-
pαeφoντα'. <'α,τ' τ' αηEdνια τη;
Mοιxοδcvicι; y"ΦL τv' τ"co,.αfi*rια (xo-

ταiφια) τΥιζ πα.\αLΦζ Eλλd.δαE, ετ-

φ,ρvξoντα< τηy ανa'tΘeΦ τσJ τδτe

στoν πo\'.τι'y"6 Tι-οτζα1nη' πoυ αι

οr,α,δai 1ρ9 T,cU πlca:'aΥi?Θ\'τ'ν uaη-

δ νι τηi \Ιαιοδον|α;o.
Στo τ€λo6 φiληcε γ'.α €ναν μ1_

θo διxη; τoυ εirπya$σευη. Ei1α'r
π'rr}ΥιΥτiβ?z!. r,1' αη,\q.τ'riιlθ, τεΥaνδτα.
του 1933 αri την διdνεξη μετoζξ$

τo'υ τ6τg Δηη-ιlpxoυ ξωv 1Ιερδιx'&_

'Γ./η %ql των βlo,μτry;&νυν ,α.δε)φιilv

Ιyανuα.?v" τLα. τ^ηΥ φapοιδγηcη τη;
πα,ρoιγιυγ{; υπtρ' τoυ Δ{,i-ιο'υ.

Ν6Θτ)ιε τι5τ'z η οιφορri'ι{ o' αυτο$;

(Λανα,ρ'&δε;) τξrζ !rιετ',ιp?'ρα6 τω'l

apγooταciω;' y"rL ψΞ"{'i';λο' 1lθ'ρo6 των

aΥιJaaαστh3eων xlz'θιΔ; ν'ι'' τη3 3'

δραq τη.< ετι1ειρη:oιυΞ στην Αθ{';α'

Tδτε επ,ιτρoπi1 απ6 το Bqoαιιb-

a'g^ιι,ο''Lιι'tΞj'|η'r3vo. πρoοα!'''θ'ηsz νL

,τεlισεt τoυζ αδeλφοιξ !l'αναρd., νυ.

μεταφl,oουv γ.7'|. τ''ζ ,;π6λoιrπεζ .gY_

ιz;ιcf,&os'''Ξ mτ'ν Βξψw, πρoσ?€-

ρoντd.ζ προq τcι5τo *α,αiλληλo oιx'6-

πaδo 1αρi6 'dοιιΨiα. 
&}Jη: eπ'.6ldφυν'

7η'

Ο M{τ:ιcE δ:y τo 1ιil,rει}ε. 'Ο.
r!ιnΞ Υ'σ!'. η^γ6τφι δτι.t 'oι αδε)φοi
t\ινωρω 1;)Ξ τcν Φωxjωγα Πqxλι6α-
'iο, *πaφ'i.aισ,.ιν να σ.να1r|ρoυν τo

Nοoαxφeiο ,oτη Ni,α.lοα xαι πa\ι
pL?-'eτι'.τ[ιaπτj με τoν τ6τε Δεoπ/τη
IΙoλιiααρπo επιoxdφθηxε τoυ6 δω-

ρητiq γ'ιι να. 'ιοιξ πεεiσΘι yα γιγΞζ
τσ Noσoy'αμ€ta oτη,Β€ρoια. Miληαε
c ΙΙd'du"α.ρτo: σ€ μ:α, οηxdvτρωoη
oτη* ,.oβνcια, 1Φ.L τ,φπoπoiηcε
την ττρ6τα'si1 τ,Qυ N'1r. '{;fiτη,cε να γ!-
yει το Noαorομεio μετωξ6 Bqφiα6
l.αι Nrioυoαq!!!

D,ιEi τoυ ρ!βτ1xαν τoυ Δeoπ6τη
πd.λoi, τιρωτοcτατoιivτo6 τα.l M{_
τ'σLσ)' 7.'αιL π0,νω 'a' αν-ν&. τα, Υετo-
';ι5ταΕπ}'ιce o, lVΙτlτoιoζ '&πωq ε(,πα-
lre 1a') διy-6 τοl, ψlιθo, πψαιcιαeoν-
τηΞ την A&ηνα ω6 Tiγρη Μ.,. την
Nd:ουoα ιυq /\,ιoντ&'ρc' τo λωγδ cιηlι
1tεη xαι fr'α,ρσ"δυr,\α τη B€ιρoια p,ε

τηv Αλεπori.

",'EΜε y"αιL η τ.o'tτι1?τj Aλeπαj ν*

ψαq oxolτicει τι6 υπ6λo,ιπΞζ ,εγcfiι-

ταοι*cει6 των οργoττωoi,ων>>, ε{πε

τaι τ'ατ6}.ηξe, ι,ι.ε διu"ω τω Μγια, το-
ν[ζoντα; την α'νd.γxτ1 opγοιyrJηGyηζ
δ ραcψρ'.δτηταζ τηg Nioυoα6 dνα,,,-

τr. τωy'διο'.κτιτιy.ujιν xεrrτρωv Υ L& aην

l''τα'"η aτι.q ανα,}'α1iε,6 τηi v'α1'αy'σ-

lυη των a'ιeργeτη1,:lιτοlν τη,; ποL-
τatω;.

NφiΙξω 6τυ τα'η_ιετ6πoιτα γεγo-
';Lτα τoν ,δ''γι!"ωcαν ια'. τa'ι γ:ατξ'-

c1\;σσ.') 'Ξ7:'iy!.ι.''?ο' 6πιυ,; π"1. η βιo-
1ιηγανιτ'i1 τ,ε\:''.ο:l-i)' τ,o 1l..oνa1leλ1;

πρ,ωτoδιΙΞ.iο' τo Ι{o:,οy-c{ιsι'o, η xα-
τιν o1ιrfi xoy'lδυ).iιυy y'.l)..π.

Tο τα.λαi'^-ιυzο φαρt.ιαιεio iσJ τ2

ι"'ι';'λτ'ηcε τι';J'& 7,7'aν.;e. αφ:d τo ψ-
τdφφε 5τη') a.x.δo';lη Σψαρτζvj -

Τl'xπα.δl"rc'l j'c') τ'"η'lα' xατα)'i1ξει.

6ιιl οixτ,:';l /ιυ:ιμι,*,1aυ, !νΘα. ιαι z'
τερ,:ιd,τ/.σΞ τηr' ξο}{ τa';.
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τΘτI 1<l TΩPA
ΠAPoIMIIΣ ΠoY ΛEΓoYNTl ΣTH NIAoYΣTA

o <,Mη τοu xouλι&ρι δΙιει μη τη
x'oυλι&ρα τrαΙ1ρvεr>>: Τξα oι δΙvει

λEyα για ιrα oι ξιyιλδοει αμ& τα
πlαiρvει τrλειδτιρα crn-' €oλλoJ.

Θ <<Τα ψηλ& κλoι.lu&ρyια κouvδει

oυ,αiραq>>: oι ,κδαμοι f&vουv ατoυ
ατδμα τoυq τrλειδτι,ρoυ ταJξ φ€!ιrrα-

ζoJlμι'ι,oυq ω,Φρ,ιiπτoυq αυτoriq πδ-

XoUη/ 1ΤαρησΙα, δμc*.,lρφoυq, ψηλοUq,
τrΜ,ι}oιoνg, μοuρφoυμδvουq.

O <<Mdιθει ατα πιvτγ,ι& oιoιl γΦμ
ματα ν1Ξ σιΙ{&φτειζ ατα yιβματα>>:
Τoδπειv ou μιτr&ρμτrα ΓIδργηq oυ

Γκoιiyκou.ραq τΓοJΧειy ηρΙα τrιιrrγι&
δαακδλου,g, τoυ Γι&ιrνη, τoυ Σταr}ρη
Kι Tηv lυρι.δΙ'κη. AuΞ6ηνειν ατr' τηv
τrαληrδoτρατα ατr' τou μτrαξE, ατoυ
6διlτoυ κι τouι,t ρδτηαειv δvαq πr_

,ρα,ατικδq τi qκι&ιε,ιq 'μtr&ρμπα Γr-
δργη,; 'Ετoι εΙιrι τα τrιντγιδ δε ΘE-

λoιηr τα ,βπαξδrryια, &Mη τ6xvη α-

ραδΙζουv.
O <<ΦΞ.ξει μι κι'coyλΙoτpηρα>>: Η

παρρr1,μi61 ατriδμει,vειν απ' τα xβνια
π,oU Trιρτrατo'δααν μη τα φα}Φργια
oτou δoδμου, tjτcrv ,κt oι δρδμoι κcf,
vταρo&μι κι oι κδqμoι αyλιoτροι)_
oιτv τnoυλJ γ,ιατΙ εΙxοα κl τταττoι)_

τσια 'μι μδrrrιg fr κcιρφι& Yια \rcι μηV
τρδyητι τoυ τrιτoi. Η τrαροιμiα oη-

μαivει δεν θx,ειq δΙlκηου, δε ,μαg λεg

τiττουταg.

Θ <Mαq 'πEραoειv γυαλ&>: Mαg
τrΞραoειν ματoυγlδλια, i'οo, ,μdΤ ι-

ξι,,τnδτιρoq, τrλειδτι,ρoυ καταφιρ_
τζis.

O <Toι.l τroυτd1u,ι κorμδαι oυ oUX-

τριδq δεν lκorμdπ,ι>: oυ oυyτριδq
δεv ηoιrx&ζει, δεν τoιry αφiv€ι η κα-
κiα.

o <<MαζΙ oυμι}οδμι ,κι' αΧδρΥια
'κoυ6ιιrryι&ζoι.|μι>: lγδ oι oυμ,ιλδ
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αμd rαι} αλλori τoυv θxειg 'του ιlου

σoυ.
o <Σκαμν'Ι τrouiδdρl τcr&κιoειv

κρclyττιΚoυ oτουv τΦπoυ>: TΙ oα 1&
λααει,v δνlα πβyμα, δα 6ριθεi dλ-
λoυ 'μ'&Ι 

,καΜ μδΤ oαλ&iμικoυ.
O <<Π,ouηλλΞξ 6oι.,λEq π&νει η ατ&-

'μμα Υια vιρδ, dμ& ατoυ τiλoυg ταα-
κΙζητι>>: lκεΙv' τα xoδvια &v εΙxαν
6ρδoει9 δλα τα σTrττι,α κι γιδμoυ-
ξαv crτr' τη 6ρι)oη τoι.l μα1αλδ, μη
στ&μνειζ Χoυ{μαTδvιζ, τrου 6αατοJ-

Toυ N{iκoυ Σπ6ρτoιr

σαy τoU καλoυκαΙ'ρι κρiγιoυ το{-} vι-

β. H παρoιμΙα λδει για μ,ιρικoJq
τroυ φκι&voυv,ζαβργια ,Κι πoU σToU

τiλoυ'g τα τrλrpκIlνoυv. 'o,λα ι&b
τrλημbι,,oι,nrrrl τroυ λεy.

o <<ΑvτΙ vα oτlκηoι κδπoι, αιrτi
ιrα Κd(Φηpι ξιατrλτ}ooυ ,αιrτΙ ιlα ξια_
τrλδειq κΙιμoυ>>, λtEει ,μνιr& 6λdqxιtκη

παρoιμiα. Ξιατnoι.oτ&ιlε ι q rκαλιJτι,ρα.

Ο <Tαιδμικouq ιrrαμτr&Koυζ μη
γivη'κειq>: Ι'κεiy' τα xβνrα ρoυφoJ_
σlαΙ,, κι αco'vη απoJ κατrιδηr (ιπαμπd
κoυ) ατr' τη μι)τη. Toυv Ξ'6αι,ηαv oι
κ&τι μικρ& τιιlικιδ,Ξιrια κουτδκια μi
κατ&κι. ΑμπoυlρεΙ oυ vταμrrιdoκug
τnοιl τρcr6ojιααv oι τoι&μιδοι ι,,α i-
ταv μdi οτEoτlκoυq. 'Eταr crπδμει-
vειιy η παρorμiα yια τ' αιrrcξ παυ
σι γivoυι}τι ροo1dοα (iκoυλιτoΙδα)

για μvιi,δoυ}ει&, τoιλθγκι στoυ Kι-
ιp&λι 'oιru.

Ο <<Bειoιλικ{,διατcc"yη κι τα σκν-
λι& δι'μιβνnω: fEτι oι; τρcrνιiτιροg

στ1oυ σ1τiτι διδπαξειv, oυ πcrrδραg,

oυ vrΙlηq, ,κι' oδτι Ιλιβιν iτριττειv
vα yδyει αλλοιδg ,δεv εixειq crrαrv

flλιoυ μoΙρα.

Ο <δτoυ ζυγκi ττοrτ&ει>: T' αfα_
6αvλρiδικα τ'dλoυγα fl .κι ,oτ' &λ-
λα τ' &λoυγα, διrrαq ηθε'ιλαv yα πd_
ι,,oυν σι τπαν'ηγδpι { καμνι& 6iζιτα
oι καιa& xoυργιδ, 'B6ανcιv ζυγ1κιr&
(crπη,ρoδvια) για να μtγ ατo,υoταΙ-
you\., τα τroυδ&,ρyια. H τrαρoιrμΤα. θi-
λει ιlα πει ,εΙμι δτoιμoq για μνι&
δoυλει&, ατFoυφ&σισα κι δα τη φκι-
&ooυ ,

o <<Toυν κατoiΜυαειv>>: 'Eφ-
)^ειν, γΙνηrκειv &φαvoυq κι' &κου-

στoUq.

Q <ιojηnoυ γυαλΙζει πdτg>: Πριv

γEvοι.lv τα λlxτ,ιρικ& oι κδoμo'ι τη
vι)xτα τrιρπατoJoαν μη φαv*ργ α
<<γκαζδλcrμτrειq μΞoα σι γUαλiνoυ
κoι;6α}κλιoυ) ' Δεv iγλιτπαv καλ&
πoJ πατoJv. Κι πιργιλαoτικ& Τλι-

γα,v τπ&τα oυπoυ γυαλiζει. ικεi τoυ
y,υ,&λιζειv αμ* {ταv μτn&ρα,μι νιρδ.

Ο <<'Eφαγειv δuαv μτroυζμ,δcιl πor]-

ταv δλouq s1l1$iq τoU>>: Toυv τrαρ&-

μασαv/ τoυv μd,λoυoαlr, τoUν Ξφκια-
σαv τo,iJy πiΧυ .

O <<ΑναθεματιqμEvη,κλiρα>> : Συy
κrνεig, ατrξoυ}r'oι TΓoυ δεν δτραξαu
αoι.οτd.

o <Μη λοJζηoι>: Mη φκι&uειq &
ριξη, rμηv ητoι,μfrζηbι v,ατr&ρειζ δεν
ix=,, δε δo 

'.αq 
τroυθιv&, μη oιvι&-

ζηο,.
Ο <<Για δvα ιxτιμπ,&,ρι ζoιi'μ,ι>>:

Για μια τιμη ζoιilμι, για μνι& αξroυ-
πρi?rrε,ια. 'oλoυq gψ μ1δrΓoυ5 για τ'
αυτδ γδvητι. (<<Kι' &v δεv μπoρεig
vα κ&ιrειq τη ζωi σ'ου δπωζ τη' θi-
λειq τoδτo ooυ λ6ω μδvo, ,μην τηv
εξευτελΙζειq cnτ6}v σιJιrαναστρoφδv
σoυ τηiy ,καθη,μεριvr{v ανoηρΙα>>, λδει
o Kα6fuηg).

c <.Mη τ' αιrrδ τoυ τrλιυβ vα



κοιiμ&σει>): Δε δα γivει η δouλειd

σoυ.
o <<oυ8δται ατπδμεrvειυ>: 'Επι-

oειv αirrδ τα oJvηφα, &λλα καρτl-

ρoι}oειv,κl' &λλα iΦαr.
a <Πξ τβυζ iτoι oτ' qμτrδλι

για oκdψιμoυ o'εΙxαrr;>>: Λεv για
τ'α.uτoδq π'αιrτγιζουyτι στoU φα-
γi κι τρωv μι xoιhμη.

O <<'Oραι Υ€rμτrρi κοι-lφr&6μ' 6,
ρi,rrι xδλια, κoΙταξΞ τoυv τΙ φκιd-
vει, λoυλδιΦμειv.

Ο <Αακi. Tα κι 1μηv τ'αvακατδ_
νειs>): Mη 6γζε19 παλι& ζoυ,μ,vι&
ατα.l φανιρδ, μηrv αllαφiplιrειξ πρξ-
Υματα πoυ γΙvηκαv κι δε ξιγ,δvouιl.
τι'

o <<'Αλλoυ vα oι λδγoυ κι δλ-
λoυ vα oι oυμoυλουγδ>: Πε,ραo&ur

μvιd xαρ&, απoδ πoδ v, αxιρfuoυ
τπρδτα, δλα {ταv θι&μα.

o <<Δα τρoυγιου.ρv&q μη τoυ σαρ
τoiλι>>: Toυ oαρroi}ι, { πιv&κι {-
ταy διlα ξυλEvια; 6αθδ τrιδπoυ
(μπ'ωλ) πffiαι.sαν &λαq τυρi μτd-
τσιoυ yια τoU XτiΙμα κι τoυ 6,αoτoi-
σαy οι ζητουλ&δor κι ζητιδονη6αv. Η
τrαρoι μiα αqμ6oυλεJει τoυq στn&rα-
λoυg ,κι τoυg δακηrrοι.lg vα'μηy ξou-
δειjoυv, γrατιΙ δα καταvτfrοoυv ζη_
τouλδδoιr.

Ο <<Κiθητι αrα ικαρφι& { oι α_

ναμΞvα κ&ρ6,oυιrα>>, θδλει ιlα φl}yει,
αιrτγ ιδζrμl, δεv ηoυx&ζει.

o <<'Yoταβlαg ατrδ τη μrδι,rα oυ

κατακλι.oαβg>>: ΤαιμEvτoU κι μτl-
τδv αρμε vα γiνoυv δλα &μα δεv

γEvει αυτδ τrou δι,κηοJμι, αυτδ πoυ
θΞλου.

o <<Δεy εivι qρρδ91εια για θ&-
l.|ατoι-rv>>: Mικρδ τcx'l κακδ δEv κoυ-
τoαivει η ,κα,μηλα ατr' τ' αφτΙ, δoα
θδλει δε γΙνηlκειv τραr.,δ ζαρ&ρrι.

o <<Aτnδλll: Φμω: Φεξα, ξι-
μ&κρι'ι,'ει. Για ι,α ψηλδαει η παιrrδ_

ρα τrηλαλoδocημι πΦτα μη oUλτγoU

ρ&μα ,κr' ι)oταρvαq δνταq oτiκoυv_
ταv μη τoυν αiρα απουλνor}ααμι

ρ&μα v:,α vα ιpηλ,ricει. 'Kι στoU

μτrioιrμrrΓoιJ,ρα ατoυ'λνcιjoαμι ρ&μα
δνπαq απητοδαειv.

Θ <<{-1τoιμ'&ζοU τα ΙμπδΥια 'μoU>):

Hτoιμδζoυμι yα φηoυ, ητoι,μδζoυ
τη 6αλΙTαα μoU. ι<iιrαv ,κιβν δεν

ιrrrξρxαν τoιδιετ,εq ,κι 6,αλΙτotεlg, oι

1"υνιdΙκειg δ6αι;α'v τα ξvnβvια τoυq

στoυ μ"rr|δγou iivα 1ρoι.lιματιστδ τρα-
vδ μαrrτ.ξλι τroυ τδδιιrαv κι στoυ
τητrιλο&κι.

o <<'E6,αλειν τoυ μ'δnrrαλoυ οΓΙηy

πξρrα η τoυ αiδηρoυ στηv π6ρ-

τα>>/ ασφαλΙστηκlε ιv, αμταod)θry(ειν.
Toυ μδιrταλoυ ηταv δvα ξδλoυ ττlo'u

oηκδvoυvταv κι iτrιφτεειv Yια ιrα

κλεΙoει τηv τπδρτα. 'Αvoιμιv 'μ' Ξ-

vα oΙδηρoυ π,oυ lκρδμουyταν απ' δ-

ξoυ ατr' τηv τrδρrα. Kdθι τι{}Frα ι-

κτδq ατr' τov 1μδιrrαλοU εiΧειv Kι α-
τπoδ δι,α σiηρo{., πou σ,E6ηMεlv τoυ
λδyιαμα oι μvr& θηλειd τρι],'πα oι-
δηρδvια.

o <δαv τη ι<oδπα μη τoU μEλι η
αΥδfrfη ,μo{J μι θδλει>: Η αγ&πη

μoU μι αγατdει κι μη ΘΞλεr δ,πoυq

την κo&πα μι τoυ μEλι.

Ο <<Τ&κα'μειv ριoiτι>>: T&o6η_

oεrv δλα μη τoιJ λαyουτrδδαρoυ fr

μη τoυ oφoυγydρι. 'Αμrcι τrληρrΙr
youl/τclv oυ λοιryαριασ'μδg crroυ μπα
κ&λη i τoU φαJρi/&ρι, Eα6ηvειv. K&-
yαv κlρδy στ,oυ Δημo{Jτικδ τα..l oκoυ
λειδ εγραφGμ'ι ,στηv τrλ&κα μη ικoυ-

vτΙλι κι τα y,ρ&μματα τα o6ηvdμι

μη λαyουπδδnρoυ { oφoιryy&ρι
ττ,oδταv διμ,ivoυ lμι δvαν ατrΦyηqμ

στηv τiλδκα.

Ο <.Mη μouτριΙvειq, μηv κατη6δ-

ζu,q .,α μ,oδτρα>>, μη Θυμδvειq.

O <<'Eτrιαoειv μoξλα>>, αξνια-
oειv, λιρδθη,κειv.

c <Δει, ξiφι τ.α τζΙ6ια τoυ vα

6y&λεr>>: Δεu ξiιφι vα 6γdλει τα
μ'&ιrα τoυ. Δεv ξ,δρ,ει vα ιrτγια6fuει
oιiτι }οuryαρ,ιαrα)μoιig να φκιδoει.

Ο <<M,oδτρα Υια oιδδpoυμα>:

Moδvτακα. Λ,δγητι για Evαv ττ1oυ κ&-

μει τo,υ]y κdμτπδαoυ, τδ1α ιyδ εiμι
κι και,Ξιrαζ &λλoυq.

o <<'Eφαγειy δvαy oι&roυ τrιoJ-

ταv δλoυq δι,κδg τoυ>>: 'Eyα xαατoιi
κι τραι.,δ.

Ο <<Kαλflμ,δρα cημπ'iλι, καλδq
τoυν τιllιτπiλη>>. <<Πoδv τα oταφJλια
α1.!'πΞλι>>; <<ΠoJyι 'η δouλειd τιμ{rrΞ-

λη>; T' αμτπiλι θiλεr σKiψημoιJ,

ρ&ιrrι<rμα, κλ&διμα, θEλει δoυλεr&

yια vα 'δδοει.
o <Kλει&Ιyιloν, rμαrrrαλδι.oυ κι oυ

κλiφτη'q μ,i,oα 6ρΙακητι>: ΑΙ\rιγμα
yια τou'y cιδρα α'μ& τoυ ,λξμε,ι κι' δv-

ταq πσΙρo,υ.σι&ζητι ,καv6vα9 σα Φv-
τηζ μπ1αστoi.rvι δrroυq λεν rκεi πoυ
δεv τ'cυv κα,ρτιρ,&q.

c <<oυ τn&oα δvαq τη'v τroυρδi

τoυ ;μηλοιlκΙδoυvoι.l τηv δ,1ει>>: Δεv
τouv μυρiξεl, δεv τoυv καKoυφgivη-
τr δπroυq τoυq αλ'λουvoδq. Tια δικ&
τou αρζει.

O <<Γιατi φουκαλv&q τoυ σnτΙτι

δα ιl@oυv oι μαρριδko,ι>: καy κα-
u6vαq δειl δα ι' ,ρ'Θει, Υια ταυτδ μη

φυκcολv&q. λΛαρριδτoι δεv υπ&ρ
xouv.

O <<Αuτιvoi κι yα χισroι}y ,κι v'

αλειφoδv τr&λι αγαπημivoι εΙvι>:

Kι vα 6ριoτoJy κι vα πλακοηrθoιjv

ατου ξι)Μυ κι να.μαλδo'oυν τr&λι α-

γcrπιοJιrτι.
Ο <<Koυρι1μδq 6αριμδq. lΦιlριμδq

vα τloιJ δδ.oει>: Αq εΙvι δεv τrειβ-
ζει, &q yδιει δτει, &q εΙvι. '

o <<Piξει oι,πΙIooυ νοο 6ρειq α'μ-

προυoτ&>>: Φκι&oτoυ καλδ κι δα
oι 6ριθεΙ 1μια ,μ€pα, 'oκιδoει oημι-

ραs vα 6ρειq τα1ιd.

O <<oυ τrαθδg μαθδg>>: 'Αr}rα δειl

τr&θεrg δε μαθαΙvειg.
o <<Koυμτroι)ρα vα γδvειg>>: Nα

Koιli.lπoυριc!στεΙg. Να τΓαs σrτoυ ιrτι-

&6ουΜυ.
O <<Δεv αμτroυΦ αυτ& τα λυσΙ-

κια>>: Aυτd τα πρου6λiγματα, αU-

τo'υq τoUξ μ,τrιλδδειg.
Θ <<Αυτδq δivει αυτδq ξιδΞvει>:

'Exει τ'oυ πλα,o-τδ ιi<ι τoU μαxαΙιρι,
φΚι&ιrει o&τι θlλει.

Q <<Kι'}ατα'ριαg ,δλα γι)ρα ατoυ
παΜ&κι>>: 'Yο'rαρ';αg τow κλαιy
oαv 'δρθει oυ κδμτουg oτoυ xτiνι.

Ο <<'Yoταρvαq δiyα τoυv>: 'A-
μα δδoειq θ&ρ,oq αμτroυρεi να cι
κα6αλrκδψoυv.

o <<B&λει ,κ&ν'αν μoυζα6Ιpηv oτη

φoUτι&>: B'&λει καvivα π,ρ,oυσδcν'α_

μα, ταΙμττα τη ΦoUτι&, αν&yxαoξ
τηv.

179



o <Toυ Θιξμα vα αι γEvει>>: Α_
πoιi ποδ τα ,6ρΙακειq α:τ& κι τα
λΦq; Πδq τoυ ακδφτηκεrg αυπδ τoυ
πρξ4μα, μτπβ6oυ.

o <Mη τ&ξιμoυ ατrΙτι δε xαλdει,
μη δδαιμoυ xαλy'αει>: Mη τα λδ
Υια φκι&yειs αvδγεια κι ικατδγεια

,μη τα δρyα αμd θiλει κ&rroυν κι

ΧρiEμα.
o <<KοJφ,κια η Φα πoιJ τ' α-

κοδει>: XτΟτrα ξJλoυ μηv Κ.ικο{J-

μιληrr&q.
Ο <<Ti εixειg κι τi ξαoειg αρyδ

δα τoυ γιroυρiσεlξ>>: Tα δικ& τoυ
τα τl'ρiay1ματα αyατr&ει oυ τrioα Ξ-

ιrαζ, &q εivι κι' ιφτoυxδ, μη τ' αr.,π&

xαΙρητι.
o <<Tou λiει μ&ξoυq>: lτiτιδειg

α,τr.oJ βμcιτα.
o <'cπoυg ioτρουαειq δα κoι-

μηθεΙq>: Aν iφκιααειg,καΜ δα τoυ
6ρει9, δcu αδlκηοεrg δα αδrκηθεiq.

o <Qi1τηκειv 1/α τouv φυvdξo_
μι στotη/ αφαλδ>>: fEτι τα τrιvτγι&
τπoυ σκι&ζoυιrταv ατroJ καv& oκυλi
i &λΜu τiτroυταg, τα φδι/'αζαy
cΓrow αφαλδ. 'lλιγαν ιυκdg κι π'ρου
σιιJυ<Ξξ oτoυv αφαλδ Υια vα ηoυx&_
σoUy.

Ο <<'EκατoεlV rσσV τρανδ xoυρ-
γιδ>: 'oπoυq Toυ τoαιllδ τoU Χoυρ-
γιδ τrι&vει πoυλr]v doπoυv, δται κι
ou τ&αα €vαq τrou αληoμoνdει vα

φ}yει διrrαq πdvεr 6Ιζrτα. K&θητι
&π.oυg η παλιfuαθα απoJ κd τα
ατρoξμcrrα τroιJ δεv τη α{iκoυvαv
ε&κoυλα ικεΙιr' τα x'βlια.

O <<'oαα μιiτια δλα αλ{τxιω>:
Καμι,,ι&φραq κι' oι μliθoι 6tyαΙvoυv

αλ{τxια.'oαα ακoδyoυιrrr τroυλλig
6oυλδ9 6γαi'ιloυv αλ{π1ια.

o <lα τr&ει μlrriτιαειυ>: Πrη-
κεr'v η δoυλει&. Πdει κι τιλεΙoυoειv
iτoι δα γδvεr.

o <<Δεv τoυv λεv τr&ρε κει oτ&-
σoν>>: ΦKι&ι€ι oΙl.rι Φει.

Ο <<Mα.vα1δg αου xδρηι|.lI ;κι' &
αoυ θtiειq ffβα>: Φκι&αει μoυ_
vαβg τη δoυλει& ooυ. oυ λδκoυg
δxει y,oυwρδ τou λ1tμδ τoυ γιατi
ΦKl&yει μoυyαuδq τη δoυλει& τoυ.

o <<Καλδτιρα ιrα μoυλ<Ιnειq τrαβ
να oυμιλεΙq>>: Η αιoι.,πΦ πoλλEq 6ου

λΞq εivι ,καλjτι.ρη α1τ' την oυμιλiα,
εivι yρυαdφι, iλιγαv oι αρχατoι'

o <Ποιi παq ξυπδλητoυ'q αr, ccy-

κ&τxια>; Φκι&ιειq δoυλει& Xoψρτζ
τrρoυητorμααΙα, xoυρΙq τnρsypαιl_

μα.

o <Σδλιlτιααιl τα μαxαΙpyιω>:
Στftμουoαv, δεv 'κδφτουv, θΞ'λoι.lv τρο

Xlσμα.
o <<Πδτι αρyδι,τιvειq κυρ& μoυ

τδρα αγλffyor.rραq>): Λ*yητι Υια vι-
δτrλουτoυq τroυ μ ιγαΜυπι&ψoι;ιrτι.

Ο <<'σπoιoυξ oτr,iρι,nει αEpαδιq θι-

ρiζεr καταιγΙδειq> :'oηιοιoυζ 6&vεr

μouζα6ιρλo&κια, { κατηryoυρv&εl,
τα 6ρΙοκει xεrβτrρα iμια μδρα.

o <<,Φμκιδyταq κι &.;μνιδvταq
τriρααειv κι'αυτδ τoυ 6ρrυ>: 'ov
ταg θqμνιoi,lμισrτl τα παλrμ πιρlαει
oυ.κιβg. 'oΜυ αvα6oυλδq εΙvι.

o <Mαλλι& .κoυ6,&ργια γiνηii<αv>,

μ&λoυααv kι' αvακωrδθr$καv τα
πρ&μματα, &πoυg τoυ πoλλ& τα
κoυ6&ρyια α' ,Bvα καGo-τρι.

o <<Mνια xαρ& κι vτyιδ τpoυμ&-

ρεlg>>, εiiμιατι. Δεv τπ&,μει καλ&, δε

γδνoυντι rσoι-io.r& ol δoυλει'δq μαg
κι' oυ κι'ρδq δε 6oυθiει.

Ο <<Kατd τουν τoΙxoυ τoι.t xou-
ρδ>>: Eιcrδ τοw ouμrλdg κι'αι.πδ;
δε oι α,κoιiiι, κ&μει τoU xαζδ, αλ-
λoJ τoυ γυρv&ει, &λλα λδyια λδει.

Aπδ τn Φωvri τnζ Ναoιknζ (Xριοτoιivεwα 1959)
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δΦoμ' ivo κoυρiτoι,
vα τoυ τo:μ,πδ, vο τoυ φtλδ
κΙ nδλ δo oτoυ φξρoυ.

Kδλlντα, μiλrvτo, ooιiρβο
(BooΙλrvτo

τoυ oκυλi ooυ ,μi iφαγειv
τρoYδ xoυλiκι θ6λoυ,
Θξλoιl' δε Θ6λoυ,
τη μδvo ooυ τη Θθλoυ
κι' δY δε μη δωc τη μδvα

(ooυ,

Ιlπf,δoυλαg

Nτoκ - vτoιrκ μη τη τ4ιoυ,μnαviκειξ τηv πδρτo. Δεv onδ-
μvεΙσκειv καρκiλι γlα καρκδλι ατlc πδρτεrξ, 1τυnητορl γlα
xτιtπητδρr.

Kδλιvτo μπiμnotoυ ! Φon οvo[γεl ,'η πδρτα, δω ! οπoιj
vτγ:6 - τρEα μoυ1λιooμδνο! oι]<ο. Xορivτγlo, ξυλoι}κaρoτσ,
olαρλlo.γκδvlο, βvτγlo, κιδδvιo, oιir1 {θειλεκ.

Tρov{ μoviα δ1oυv τo λπvoυnoiwγto κi οπoi τo μo0ρoτo μloδvιr1το βγoΙνouv αroυ δρδμoυ, ξημηρ<byrαc τα κδλιrrα,
;ιoυv!Ζεt ξιγιoυviΖει.

K' εivει oμoρτiο Yo μη δδoειq τo nρδτo τo πιvτγtδ πoυ
πoυ δovαρΘoιiv στηv nδρτo ooυ.

Σi φiρvoυv το oυ1oρiκIo!
'Ετol δvτoc, γηvYi1ξκειv oυ Xρloτδg, τo ,βαΘιδ μloδvυ-

1τα, _κi εiδoγ oι τΖloυμπoνoρior τo oημεio oτoυv oυραvδ κi
nηλδληoαv. 'cvrοc γυρvoioοv oτo μovτρli τoυc ,πδλl'oυnioω,
βρdκοv pvιδ μnδμπoυ πδκIγειv φoiρvoυv εlκεΙv τηv δρo, κ!
τηv λεν: .'Α μπi'μπoυ oυ1oρiκιo, γιwdθηκεlv oυ Xρlαrδq noυ
κaρτφoiloομl τδoο 1ρδvrο!,. Aυτi μδvt . μδvr xoυλoυ,ργrδΖει
aτη 1δβoυλι vrγd τρiο κoυλixια κi τoυq δΙvεl πloκδol. iKι'
αncιj τδτl δivoυv oΙ μιρι*δ oniτ1lα κouλiκro μικρδ.

Kr' αυτoιvoi πρδτα δYαψov φoυτ1ιδ γro vα ΖηαroΘεi oυ
Xρlοrδc ,μδoα oτη μπroτηρlδ, κi onoιj τδτι'ovδφτouμι κi τoυv
καρτοιoivoν τc Xoιοτoδγηvc.

ζ
ζ
ζ
ζ
ζ
ζ
ζ
ζι

r80

\.\.\.\.\.\.ι.\.\.\.\.\.\ι\.\.\r\.\.ι.\.\.a.\.\.\.\.ιι\.\.\.\.\._



Ξ Δεν ξουv μ6vo oι <iγ€Pαlπoι ιατoρiεg και περιπ6τειε9. ''E1oυν 
Ξ

= 
και τα ιiλλα τα ζοlνταν,ι1 και τα ιnψι.ι1α. rλκ6μη και τα παρα- Ξ

Ξ μriθια και τα τραγoι}δια. Ξ
Ξ Π€1rαοαv αττ6 τ&τε 1βνια και 1βιrια. K6αμog π€ραoε, πo- Ξ
Ξ λιτεiεq 1α)κioτη'καv, απiτια γκρεμioτηxαγ και τωλλf ξη1&- Ξ
Ξ σrηκαv. Kι 6μα:9 €p1φvται στιγμξ ττoυ ζωιftανε$ουν 6λ<r ατη, Ξ
==Ξ μ1Γημη. Κλεivovταg τα 6λ6μrρα, 6λiπειg να δια6αivoυv 6λα Ξ==Ξ μπρooτιi ooυ. Πρ6oιοπα και πρdeyματα πoυ oα3 'δι.loαv 1α- Ξ
=.=Ξ ριi κ<iτιoια στιγμη... 

=Ξ Bαρυxειμαlvιιt, κι' 6λoι γιi,ρar oτo τζιiοκι oτov καλ6ν oντd: Ξ
Ξ με τo ξυλoκεντημ€νo τα6ιiηlι. Tα παραμ0θια εi;1αv αlωoιυΘε1 

=Ξ κι oι ξι.rτικ€g εi1αv μπερδευτεi και 16ρευαv με τιq φ\Φεc Ξ
Ξ σEα κoιfuoυρα. Kαιa€ναg δεv μιλoι,iαε. Kαι ξαφvικιl η θει& Φα- Ξ
Ξ vf1 ιtρ1ιoε oιγαv<i €vα μακρfuιrgτo τρqμo$δι. 'Evα παρ&ττoνo Ξ
Ξ για τo 1οlριαμ6. Δεv ηtαv κoιλλiφαlη η Θει& Φαι{. To τρα- Ξ
Ξ= γooδι τηg 6μcoq αν€Θαινε oιγ* ' oιγ&, oεμv6πρεπα... Ξ
Ξ Παiρvει τoυ To0ρκoυ τ' ιitλ,oγo, τoυ ΦρΦyroυ τo καlτ€λo, Ξ
Ξ παtρvει και €γα Yιo6τσικo και ,μια Bερoιωtoπo$λα. Ξ
==Ξ ΓΙ6)Cτα αελ<bγει τ' ιiλoγo, v61τα τo καλιγιirνει, Ξ
Ξ Θζει αο1μ€vια π€παλα, καρφιιi μαλαμωθι,ια Ξ
Ξ και τα καλιγooo$βτια τoι, 6λο μαpγαριdρι. Ξ
Ξ Kι η κ6ρη 

'toι, 
τoν a,yaπιi κι η κ6ρη tτoιr τov Θ€λει Ξ

=ΞΞ oλ6βη τoν παρ&o'τεκεv και τov 6αριξετ&ζει. - Ξ
Ξ <Ξtνε μ', εκεi πoυ παg εοΘ, Θα ρ&il κι εγtil μζi ooυ,' Ξ
Ξ vα φκιιlνο> δεiτrγo να δειπν&q, γι6μα vα γιoματξειg, Ξ

Ξ ι,α πλ€γω τα πoδdρια σ(R σε αργυβ λι€vι 
Ξ

Ξ και τo νεβ πoυ τα 'rιλυvαl vα oκ6Θαr να τo π[vιο> Ξ
Ξ ,d(6ρη μ', εκε[ πoυ πtvιo εγΦ κoμioι δε δια6αivει, Ξ
Ξ γιατ' €1ει Φριiryκoιη με oπαΘιιi και Toιiρκoιlg με vτoυφ€κια. Ξ
Ξ Kι &v oε μoτ{οει η Φρηlκι&, π€q εiμαι dφφξ σoμ, Ξ
Ξ κι &v oε ρ,tατfιαει η Toυρκι<t, π€q εiμαι o{tvτρoφJ6g αoυυ. Ξ
Ξ Kι ι3ατερα 6λα 1dcoηκαν. ti θει& Φανf, με τov καλ6 τov λ6- 

Ξ
Ξ ,γo, η κoσμoγυριαμ€νη, παυ δεv παρ&tηαε τη vτ6πια ιpoρεoιd Ξ
Ξ lκαι ην φoροiσε τερ{φανα oτιq μεγ&λεg πoλιtεlεg και dια Ξ:
Ξ ,ξ€vα, €o6ηαε κ<iπoια μ€ρα, ατtωg €o6ηοε και τo' τζdκι τoυ Ξ
Ξ ,καλοιJ oγτ&. ΞΞ=
= To τρη1o$δι τηg 6μω9 6μεινε. Γραμμ€vo 6ιαατικri α' €vα ΞΞ=
Ξ φ6λλo απ6 παιδικ6 τετρ&διo κβφη'κε μ€oα αε €vα κ6κκινo 

=Ξ 6ιΘλio: <ιtΙ Σxoλd τοrν Ρo,6ιγodrV(oγΣ τoυ Ιoυλioυ B€ρν. Kι {ρ- Ξ
Ξ Θαvε 1ρ6vια δ6oκoλα. Δικτωoρiεg, κατακητ€g, αvτioτααη' Ξ
Ξ ξεoπiτοrμα, πι.tρπoλξαειg" Tδαα και t6oα. Πoιξ να Θυμηoεi 

=Ξ τo τρωyoιiδι. Kdτioυ κιlπoυ μιλ<bvτq για τα παλι<i μνημovε$α- 
=Ξ με και η Θειd Φωrξ. Ιξα για τo τρωyα}δι, τiπotα. 
=Ξ 'JΣα.πoυ κrlτnoια μ€ρα τo τραγοιiδι γλioτρηαε αrt' τo, παι- Ξ

Ξ 
δικ6 ΘιΘλio, πoιi '1ε ' για oκ€ψoυ! - περ'ιαιοθει. Ξ

Ξ
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((Tinoτα δεv ερεΘ(ζει περισσ6τερo θ-
vαv 6vΘρωπo απ6 τo vα τoυ πειq πωξ
δεv 6xει αiοΘnon τoυ xιoιiμoρ))r

Πρ<iγματι €τoι ε[ναι. Mττoρεi-

τε να κατηγoρf1oετε κιiπoιoν 6τι
εiναι καυγατζf1g, απαγγoραμμ€'
νοg Θλιi:καg, 1οντρdνΘρΦπoζ: !ιr!o

ρε[ να τo υπoφ€ρει. Π6oτε τoυ 6_

μωq πωζ δεv €1ει την αiοΘηoη τoυ

xιο$μoρ:,μ'αvιιiζει. Φ'ανταοτεiτε
τ<bρα 6τι oυv6Θει αυτ6 τo γεγo-
νξ oτον πιo τ€λειo 1ιoυ'μορ(oτα,
τoν To<iρλυ To<iτιλιν. Στf1Θη,κε λoι
π6ν 6να παιxνiδι αττ6 μια παρ€α.
oτo oπoio ΘαΘ,μoλoγo6oαv την <<αi

oθηoη του 1ιo6μoρ, αυμπληρ<b-

γovταζ €να ερωτηματoλ6γιo. Eπi-
τηδεg λoιπ6ν 6αΘ,μoλ6γησαν τoν

<<Θ,ααιλιιiι του xιoΦμoρ> με 6ξι με
ciριoτα τo δ€κα. Eξoργi,oτηκε α-

φivταατα σε σηLμειo πoυ τoν εμ-
π6διoε vα καταλιi6ει πωg επρ6-
κειτo περi αoτεioυ.

Στo <1ρΘρo αuτ6 Θα αo1οληΘo0-

με με τo γ€λιo, την καταγωγξ
τaυ' τη ox€αη τoυ με τη ζω{ και
τηv κoιvωνικf1 πραγματικ6τητα,

182

πtog αυτ6 ξεπηδ<i μ6oα απ6 τov

κιvηιΙJατoγP<iφo και κατ' επ€κτα_

αη πoι69 o κoινcrνικξ τoυ ρ6λoq.

To y€λιo clg εκδf1λ<o,oη τoυ κω.

μικoιi ανξκει απoκλειoτικ<l ατoν
<iνΘροrπo απ' 6λε9 τιg ζωνταν€g
υπιiρξειg.. Tα ζ<bα δεν γελo6ν, οι1-

τε 6€6αια αvωyνιορiζoυν μια εκ-
δξλωοη 6πω9 τo γ€λιo.

Ερευνιbvτ'αq πιo συγκεκριμ€να
'τηv καταγ(rYi' τξν πηγf1 τoυ κω-

μικo6 Θtα λ€γαμε 6τι ε[ναι π<irrτα

μια o6γκριαη.

o Φρ6δντ γρtiφει: <Κωμικ6 ε[-

vαι κ<iτι oε o1€oη και o6yκριoη

με κdτι <iλλo, πoτ€ ατ16 μ6vo του>.

Για παρ<iδειγ,μα 6λ€ττoι.,,με σε ει-
κ6νε9 διαδοxικ€g τα πβα<oπα δια

φ6ρcoν πoλιτικcbν. Ξαφνικ<i παρεμ
6<iλλεται μια εικ6vα με τo κεφd'
λι εν6q Θoδιo0. Παριiγεται γ€λιo
γιατi αυτ6ματα γ[νεται η o6γκρι-
oη. Α,π6 μ6vεg τoυ oι εικ6νε9 δεν,

Θα λειτoυργo0ααιl κω,μικd.
To καlμικ6 παρ<iγεται γιΦtι

στην πρqy'ματικ6τητα - τη φυσικη
και τηv κοιvοrνικf1 - τiπoτα δεν

ε(ν,αι τ€λειo, oμoιoγεν€g, πλf1ρεq.

Π<iντoτε παρεμ6dλλεται μια μ6-
vιμη ατ€λει,α στη 6ιoλoγικf1 αν<i'

πτυξη, oτα μεγ€Θη' στην ω,τ(λη-

ψη' στηv oμoρφι<i, oτη γνιilοη.
X<iooματα ρfιξειζ' αvoμoι6τητε9,
παρεκτρoπ€c, δυoαρμoviα αυι'επ<i

γονται διαφoρ<i και ρ€πc.υν προg
τo κω'μικ6. Bλ€τrov,ταg κιiττoιoq

μια Ψηλfl γυναiκα να 6αδi.ζει x€-

ρι - 1€ρι με €να κoντ6 <iνδρα o1o-

λι&ζει; <Tαιριαοτ6 ζ,ευγdρι>. Aυ-
τf1 λoιπ6v η ατ6λεια στηv πραiyμα_
τικ6τητα εξαoφ6λιoε oτoν ιiαΘριο-

πc' τo γ€λιo.
Σ' αυτ6 τo αημε(ο xρειιiζεται

vα πoΦμε 6τι τo κcr,μικ6 απoτ€λε-
oμα δεv ε[ναι π<iνηα τo γ€λιo, αλ_

Toυ Γι6νvn BυΘo$λκα

λ<i και μια κατ<iοταoη ι{.iυ1ικξq

εuφορiαg και διανoητικf1g ιλαρ6-
τηταq' το 1αμ6γελo και η απλf1

ευΘuμ[α. o Αριoτoτ€ληξ ανdγει
τη λειτoυργiα τoυ κωιμικoii στo

ψυxoλoγικ6 επiπεδο. Yπooτηρiζει
6τι γελ<iμε με €να πβoωπo, €να

γεγoν69 i εγα πρ{iγlμα 6ταν δεv

oυvoδεoεται αrι6 <oδι}νη>, (Θλd-

Θη>, ταPο9Kfl f1 αναoτ<lτωση τηζ

Ψδxηs.z o Niτoε παρ6μoια ιrπo-

ατηρiζει ατι o <ivΘμ.rπoζ αyακoυ-

φιEετd,, 1αλαρ<bνει, γελ<i απ'
την cbρα πoιl αρ1iζει vα απολλ&σ-
αεται αττ' τo Θιoλoγικ6 φ6Θo κα.
τηv αv'αμoνf1 τ@υ κιvδi]voυ.3

Kαv€ναg 6μω9 αι6 τoυζ θεωρη-
τικo0g τoυ κΦrμικo0 δεν επι1ε[-

ρησε και αιυοτ<i €πραξε, να δ<iloει

την oριoτικf1 διατ0ποroη τηq €ν-

vοιιlg τoυ.
To κιoμικ6 δεv αποτελεi μια ιi'

πο'.pη, αλλι1 oυατατικ6 μ€ρog τηg
πραγματικ6τητα9. Κατιi αυν€πεια
δεν θα μιπoρoιioε vα αττoφιiγει τηv
καλλιτε1νικf1 του €κφραoη. Στη
λoγοτε1viα ατo θ6ατρo, τη ζω-
yραφικf1, τη μ9ιroικf1, τoν κινη-

ματoγρtiφo.



μικ6ζ. ΙνΙρ κ<iπτoιεg ανατραπs4 ηq
αφiγησηc και μια oκ6πιμη 1ρf1-
ση τoυ μoντζ, τα σo6αρ6τερα γε
yov6τα μπoρε[ vα μεταλλω1Θο6v
oε κcoμικιt. Στoν κινηματoγρdφo

μπoρ,εi να νοηΘεi η (γραφη> τηq
ιατορ(αq τηq ανΘροrττ6τηταζ (.)ζ α-

vεξ<iντλητηg κω,μιoδiαg.

Yλικξ Θκφραοnξ και
φιλμικoΙ κιilδικεq

Tο κω,μικ6 μ€oα oτο φιλμικ6 oη-

μαivεται με 6λα τα υλικιi €κφρα-
σηζ ηc κινηματoγραφικf1g γλ<bο-
ααg. Toυq Θoρr}Θoυg, τιg εικ6νεq,
Eιq γραφικ€ζ παραoτιioειq τηv
αvΘριirπινη φ(rη, η μoιroικf, τα
τεxνητ<i ειp,ιp€. K<oμικ6 δεν παμi-
yoυν μ6vo oι εικ6νε9, cJτε μ6νo
o λ6γo9 πoυ εκφ€Pειαι μ€oιυ τoυ'

φωvητικo$ f11oυ. 'oλα τα υλικd
€κφρααηq oυνδιxiζaιrιαι o' €να

Qιλμ γι' αυτ6 τo oκοπ6. Θα πρ€-

πει vα τoνioουμε 6τι τo καλαμ-
πo6ρι, τo αoτεiο δεν πρ€τιει vα

εξooτρακξι τα κ(rμικti γεγoν6-
τα και τιg πρ<iξειg πoυ αvαrταρι-

o κινηματoγρdφoζ, μια μoρφη
καλλιτεxνικξq 6κφρασηq πoυ αvα-
παριoτ<1 oυγκεκριμ€να και δια-
πλ<iιθει, πoλ/ζει την πρωyματικ6-
ττ1τα, εiναι απ6 τη φr1oη τoυ κω-

oτo6v εικ6vεq. σ Θεofηq δεν πη-
yαινει σEov Kιvτtltιατoγβφo για
να ακoι1oει €να ραδιoφωγικ6 διιi-
λoγo f1 μερι,κ* επιΘεωρηoιακ<l α'
ν€κδoτα, αλλ<i να δει μια ταινiα.
To ανεξdvτλητo γ€λιo τG)ν μη η-

1ητικcllv κι^rμικιirv ταιvιιi:ν Tηγα-

ζει απ6 την κωμικf1 φιγo6ρα τοrν

ηΘoπoι<bν και τα εικoνικ<i oυlμ6<iν

τα. Δεv εi1ε καν την ανιiry'κη των

f1ων, ιiρα και τoυ διαλ6γc'υ. Σtην
επof1 του f1xoυ δεν Θα απoκλεi-
ooυμε 6€Θαια αυτ6 τo πλoΘoιo
και o0γΘετo υλικ6 €κφραατlζ αττ6

τηv κωμικf1 διαδικαoiα. Elκε(νo,

6μω9, πoυ πρ6πει να γvοrρiζoυμε
εivαι 6τι τo φιλμικ6 κcυμι,κ6 εiναι
κυρiωg εικoνικ6. Παμilειγμα

στιζ ((Διακoπ€g τoυ κ. oυλcbυ τoυ
Zακ Tωπi, o oυλιb φτdγει φoρ-
τοoμ€vog με €vα 6αρ6 o<iκκo oτo
oρει6ατικ6 κcταφιiγιo. Toυ πρo-
σφ€ρoυ1, κιiτι να πιεi. Απ6 η 6ι-

αο0νη τoι, vα τo κατε6<icoει μo-
νoρo$φι, γ€ρvει τ6oo πoιr o o<iκ-

κoξ τoν παραo0ρει προζ τoν κα'
Φφoρo. To επ6μενo πλιiryo δεixνει
τov oυλcb να αyε6αivει ξαvιi. Xcr.

ρξ την εικoνικf1 o0vδεoη αυτ{,
τo κω'μικ6 στη συγκεκριμ€νη oκη-

η δεν Θα λειτoυργo6oε. Eξ ιiλ-
λoυ, foν Tζ€ρι Λιo0ιg ,τoν Zακ
Tατi, τον Mελ Mπρo0ξ, τov Πι6ρ
Eτ€ξ τoυg Θuμ,6μαoτε για 6οα €-

δει1vαν και €καvαν μθαα oτιg ται
V[εg τoυg, 'oγι για 6oα €λεγαν.
To 1διo ιo16ει oε μεγ<iλo ΘαΘμ6

και για τoν Γo0ντυ 'Aλλεν και
τουg M6ντυ Παiθανg, πoυ ιδιαi-
τερα φρ6vτιoοcν καt τo λεκτικ6
κoμικ6.

To κιυμικ6 για τnv
κoιv1ιΙ)viο li τo κιΦΙικ6
vια τo κωμικ6;

To καlμικ6 στoν κινημΦτoγρdφο
διακριvεται oτo κωμικ6 με ση-

μαoiα και σro καr'μικ6 πoυ αρ'
κεiται oτov εαυτ6 τoυ (: τo κω-

μικ6 yια to καl,μικ6).
To πριirτo π€ρα αrι6 την απ6-

λαυoη και την ψυχη/coγ[α πoυ

παρ6xει, πρoΘλημαπiζει τov Θεα-

τf1. Δεv εξαvτλεiται σττlν παρα.
γcοyf1 'oυδ€τερoυ γ€λιoυ, αλλιi ε-
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πιχειρει vα περdσει και θνα μi'
vυμα. Eιη(ωρει κ&τω απ6 την ε-

πιφ*v.εια τιov γεγoν6tc)ν και τοJν

καταoτ6oεcoν αrroκαλ0πτονταξ τη

διαoΦvδεαf1 τoυ με τo oρμητικ6

ρεΦμα τηξ ζΦηζ. Τη oo6αρ6τητα'
τη δραματικ6τητα, την τρηyικ6-

θρι}πων, καταατ&oεarν και ιδεc1:ν

To κρdcτοg, η αoτυνoμiα, η εκκλη'
αiα, η εκπαiδευοη, o γdlμoq, η ερ-

γαοiα, η ταξικ6τητα, η ε:rιιoτf1μη,

πλflθοc *λλcrγ κoιvαlvικcbν ικδη
λciroεαrν, απcτ€λε:ααv ατ61oυq του

φιλμικοιj κcομικoιi. Με αυv€πεια

πραγματικ6τητα δεν ε[ναι τ€λεια,
αλλ<i &γετα μτορεi να διακωμω-
δηsεi, οπιcτελε( θετικ6 αroτ€λε-
σμα για τo Θεατi1. Tον απoμακριi-
νει και τoν 6oη&i vα cvτιληφ9εi.
6τι η πρcy"ματικ6τητα α";τη μπo-

ρεi vα εi.vαι και αλλιιirτικη. κω-

μικη"
Δεv πρ€πει να ξε1ν<iμε 6τι oρι-

oμ€να qiδη κοrμικιirv ταινιιbν λει
τo6ργηοαv ωξ αυvτηρητικιi τωv
Θεoμιilν και τoυ κoι,vοrνικoι] oτ<i-

τουq. o καv6vαg 6μω9 εivαι η α,μ-

φιαΘf1τηοη. A,μφιo6f1τηoη που αρ-

1[ζει αlτ' τη διατdραξη τηg γαλξ'
vηq του Θλ€μματοg του Θεατfi και
φΘdνει ωq τη 6ιiν'α.υαη πρcoΘoλξ
αρ1cbν και αξιcbν.

To φιλμικ6 καμικ6 δεν εiναι o

απελευ,Θερω'τ{g τσυ ανθριirπιvoυ

γ6voυg, εiναι 6μolq αε μεγ&λo ΘαΘ

μ6 εναc ταπεινξ αiμμα1oq τηq

κoιvωιrικf1g απελευθ€ρ<oαηq τoυ
αΦρcΙlπoυ. Πoλ6 6,μoρφα γριiφει
o Mακ Σ€νετ:

<Δεv υπ<iρ1ει Αμερικαν6c, πcu
oτα παιδικ<i τcυ 1βvια, vα μην
ovειρειiτηκε γα εκτc";ωθε[ π*vι.:

ατo κρ&vοq εν69 αoτυφιjλακα. πoυ

ιrε μια δυνατf1 oφαλι<iρcr. vα τσ

xΦoει μ€xρι τ' αυτιιi. Oι περια-
o6τερc,:. απ6 μαg δεν 61oυμε ξε-
]ΣυGγε:α bτη oελΙ3,α l92

KINΗMAΤoΓPAΦoΣ
τητιi τr1g, πλ<ii ατη γελoι6τητα
και τηγ κ<ομικ6τητ<i τηg. Δ€vεται

μ€ τηv κcιvtoν[α και τιζ αντιθξ-
σειξ τηζ. Σκoπε0ει μ€oα αττ6 τo
κωμικ6 oτηv καταv6ηση τηζ πρα'

γματικ6τητα4. Στo κωμι.κ5 με αη

μαoiα υπιiγεται c κινηματογρti'

φcιζ τc1υ Todρλυ Tα&πλιv, τoυ Tζ€

ρι Λιcιiιg, τoυ Γo6vτυ 'Αλλεν,

To δεδτερo - τo κοrμικ6 πoυ αρ'
κε[ται oτον εαυπ6 τoυ - εivαι επι'
vοημ{.vo, αvαφ€ρεται ατoν εαυτ6
του και παρdγεται για να ψυΧα-
y<ογ{οει. Λπο6λ€πει ατη δημιουρ'

γiα μι&g ε6Θυμη9 κατ6ατααηq,
στη στιγμιαiα απ6λαυoη, σrο ιιη-
11αν'ικ6 γ€λιo. Yπ6κειται στc'ν ψυ'

1ικ6 μηxαvιoβ τηq εκτ6νωsηg
Yπακο"6ει oτον καν6vα τηq ου5ε'
τερ6.τητα9 του θε<iματoq. o Θεα-

τfg ε[vαι €να <ζcbov γελαoτικ6>
ΧcEι o κινξr|Ι.ατογριiφoq μια γελco-
τoπoι6q μηXΦ,η. To y€λιo εivαι
και τo μf1νυμα. Eδιb υπ&γοντα,
δι<iφoρεg φαραoκcoμω'δ iεg.

To κιυμικ6 ωg
κo ι\rιrv !,κ6q καταλι}τnζ

ΙvIια eiλλη o*vθετη, κoιναrvικf1

λειτoυργ[α του φιλ'μικο6 κcoμικο6
εivαι η πρoκλητικ6τητα, η επιΘε'
τικ6τητα και η σκο'iι1ι6τητα rιου

τo διακρ[νoυv. Mε τo <iλλoΘι και
τηv αμvfioτευση τoυ γ€λιoυ 1ωρig
ψυxoλογικοιiq { νομικc,6ξ περιoρι'
oμoιig, τo κωμικ6 €xει ξεκινf1οιι
μια (επαν&σταση} πdvω απ6 μι'
o6 αι<bγα. Ρ1ια διαρ,κf, αvαρxικξ
επαv6'οτα'oη εvαντiov Θεαμ6ν, αν'
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6€6αια δ1ι την κακiλuof1 τηg, αλ-
λιi tη δι<i6ρωαξ toυg. Η <<επαγ<i-

σGαση)) τoυ φιλμικo6 κ<oμικoιi δεν

crrιoτελεi <icμεαα τo κoινιονικ6 κα-
θεoτcirg ,ατελι1 και ειiΘυμα τo υπo-

ναμε6ει. σ Ρ. Mπεviτι oτo <<Δια6o-

λt1κο> Θ[γει τo Θεoμ6 τηq εκκλη.
αiαq και και,6vαg Kαντι<bτηg δεν

τoυ επιτ1θεηαι.

<Bριακ6,μαoτε στηv εκκληoiα.
o κ6cμοg €1ει μαζευτεi και περι-
u€νει τη Θεiει Λειτoυργ(α. o πα
πι1g 6μιoq ε[vαι ciρριeoτag και δεν

μπορεi να κciνει τηv τελετξ. A-
ναλαμΘιlvει οικειoθελcbg ο Mπενi-
νι &cxετοq περi 'ια εκκληoιαοτι_
κ<i. Σ: λiγο η εκκληo(α μετατρ€-
πεται σε π.αααρ€λα 6πeυ oι εκ-

κλr1αιζ6,irενcι γ [vo'',ται μoντ6λα>,.
Η αναγνιbριoη 6τι η αε6αρξ



Χρ*=τoυ Ι{παταντζli

Πol n μ oτα σTlxol

oι oτixοι γρ<iφ'τηκαν για vα μελοctoιηΘοOv απ6

Aθηνα[,o oυvGiτη και αιirτoμα Θα κυ'κλοφορηοoυv
oε δi.oκo.

Η μικρξ, cυτη ε.οcγωγη, θα nρδπεr iοωQ γα o;<oυ_

οτεi μlοoτρcγouδroμδνη oπδ δl6φορεc φιovic, με υnδ'
κρoUση τoυc θoρriβoυc του δρδμou (κλδΕov, μαρoορiομο'
το, oειρηvεc κ'λ.n.), oφυρΙγμοτα oοτ,uvoμiκδv κol λiξεrc
δnωc .τρiξε., .φι)γε., .τo xορτιi g6ιJ., .gηδψg gτ:q
εvν;δ., .δxι δεv 9ο iρθω., καθδq καr ol φρ.&οεlc oτα Aλ_
βov:κd, Poυμδvlκo x.λ.n.

ΡΑ.Γ{TEE,σΥ ΣΤoY Ιγ1 ΠΑKΛKoY

'Eξtυ αlτ' το'υ Mπακακoυ στη γω,νιιi
μ6νο9 κι αττ6ψε περιμ€νεr
'θcι με γνcορ'iloειg απ' τη μovαξι<i
και τo ταιγιiρo τo o6ηoμ€νo.

Γι,rν(α Λγloυ Karνοταγτiνου και Θμ6νoια
€}.α και Θα αε oεργιαvισG)
oτα ατ€κια τηd πλαtεiαξ τα κPυιtsi
oε τιlπoυq ακoτεινoιig Θcι oε συστησω.

Σε τoιiτη την πo)Φ6oυη γι,rνiα gβtη'γ Qrμ6voια
6λα και Θα αου δεiξω
τα μυoτικri, τα φανερ.ιi,
τα π&νιο και τα ιrπoxθ6νια
κι' ακ6μα 

'ε(ι)ξ η ζωf1 ε(vαι εδdr,

61ι αλλo6, Θcr o' ατroδεiξto.

Eδι} Θα 6ρει9 6,tι ζητ<5cq γι€r τη ζα}η ηv ιiδεια.
oι νιixτεg 'δο π€ρα €1ουνε πιδ ιiγρια φ,εγγιlρια.
€α δειg αvΘμilπoυq πoυ ξoυνε τηg μoiραq τα

(οημ<tδια

και ατ€κoγται παριlμερα, με φ6Θo, σττr ακατι1δια.
Αuτ6q o κ6κλo9 εlν' αγ'κολιιt γεμ*τη με νοrυιiγιar'

'Eξω οrττ' τoυ Ιγ1,πακ&κου oτιg εννιd

μ€ο' oτην ττολ66oυη ερημιιi
και στoυ μυαλoι1 την κmα1vι6
oτ€κoυν oα ν<i 'ναι σ' εκκληαι<t.

Σαν τoiρκo προ'τατoρικ6 μοικiζει αυrfl η πλατεiα
oι ακρo6&τεq εivαι εδιir, 6τoιμoι για ουσια.
Kαι τoυg παλιιi_εαoυq θα τoυg δειg κρυμμ€νoυζ ση

(γ<.rνiα

κι1τω απ6 τα vεoκλαοαιx& παλιti ξενoδo1εiα
ζr1τοιiν απ' τoυζ περαotτικoδq δυο δριtμια ocoτηρlα.

'Eξω eτι' τoυ Mπακιiκου Θα με 6ρ'ειg

€λ-α τo Θρtiδυ και Θα δειq
$α ειiιΘειg, Θα μ*Θειg, Θα φΘαρεig'
Θα Θρειg τo v6ημα τηc ζΦηζ.

Φανταρο,ι, αστυφι)λακεζ, ι}πσψιασμ€νoι ν€oι,
επαρ1ιciτεg μovαxoi. Παβξεvoι κι' ωραιoι
α;υτοi. Περαoτικoi και €rrτρoμoι νoικoκυραioι,
'Oλουq εδιb Θα τoυg 6ρει9 και τo vεβ vα ρ€ει
αλf1τεq, ,π6ρvεg, μαoτρoπo[, τoυ B<iρvαλη oι

(Moιραioι.

'oλoι εμεig oι κoλαoμ€vοι γι6 χ6 χ6
o' €vα 6αΦ) πηγ<iδι
θd π<iρουμε 6τoι ωyκαλιασμ€νoι γι6 16 16
τc τραivo για τοv 'Λδη.

oΙ AΙ(ΡoBΑTEΣ

Στην κ6fi τoυ καλοli και τoυ κακo0 Θαδζoι.'ν
αv&μεoα φΘoριiq και αφ9αρσ[αg προη1ιoρo0ν

τov μαιiρo δα.iμovα Φπ' τη μια μερκ1 φyγi.ζoυγ
τoν ιiγγελ6 τoυq Φrτ' την <iλλη πρoκoλo0ν.

Mιiotεg μuoτfριαg λατρε[αg
τoυ π6Θoυ αwιd.εiμεvα αξiαg
ιερoυργoi μιιig <iλληg αωτηρlαg
λ<iτρειg τoυ τρ6μoυ και ηq 6[α9.

Mπoρε[ oτηv τo€ττη τσυζ να κρΦ6oυν τo μoq(ζiρι
ατo oτfiθoq v<i '1oυvε κμμααμ€vo τo oτεrυρ6

ποιξ Θ.α τo ,Eει, ποιξ Θα το δει και πoιξ vrr ξ€ρει
τo αιirμα το*lg ανiερo ε[vαι f1 εlvαι ιερ6;

Eiv' το oπαθi μι<iq Θεiαg δiκηq
καφιo[ αιci.lιαξ καταδ[κηg
κατ<iρα και ιpαλμξ ουρανoμf1κηq
εξoμολoγffiζ και στρατoδiκηg.

E.ξ6ριατoι ωι6 τηv κoινων[α

μι{r αν&σα ουντρoφιdg μi1voυν να 6ρoυv

1αμ€vοι oτη oκιd και στrΙν παραvομiα
αε το$τη τηι, πλαtε(α ακρο,6ατοι1ν'
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ΠΛΙ)ΦilΔI ME ΠΛrcΙησIΩΣE ΙΣ

Πηγ&δι η 0μ6γoια
€λα να με δpooi,oειg.
Λπ6 τα x€ρια αoυ tα δι.6
&v πιιir τ' α,Θ*v'ατo vερ6

ζΦ Θα μου xαρ[,αειq.

ΠερΘ6λι η oμ6voια
€λα vα oεργιανiαειq,.
Kι' &γ Θρειg'to δ{:vτρo τo κρυφ6
και φαq τo μf1λo τo πικβ
τo νo$ αου θα φιoπioειg.

'Eρημog η oμ6νoια
κοiτα μη ξεoτρα.τiαειg.
Mη αoυ Θoλ<boει η 6ρααη
και δεv Θα 6ρει9 τηv 6αoη
xαι Θα με ληομoνξοειg.

Pωλξι η oμ6νoια
κι' εμεiq ε[μαoτε oι δεi;μεq.
o ιoρoδεi1τηq εiψαι εγ<b

και σι} o λε.πτοδεi1τηg.
Tη' μια αττoμακρυv6μαατε

ηv &λη oυναντι6μααπε
πoτ€ 6μω9 δε 1αv6μtrατε
γιατι πoλιi αγατιι6μωτε.

Miα xαβιd 1τιπτ& για μcιq κι' €ναg ρυΦμξ μαa
(δΦει

τo 6λ.6τrει9, 6λλo τiπoτα }ια rμαg τα δυo δεv μfνει
απ' τo παι1ν'iδι τoιjτo 'δκo τoυ 1βvoυ πoυ α<απα[vει.

ΣΙaγlEΙΛ TΩN Ι(ΑIΡΩΓr

Mια Kυριακf1 ατι6γευμα
ατo καφενεio <tiEoNy
'φτdιααιl μ' εvτoOρg μη1αvf1
&$ Ιιlακεδ&vεg oτραηγoi
και o Αλ€ξαvδρoq καΘdλα
αε 6vαν toΦρμπo Boυκεφdλα.

Kου6ξντιαααν για μη1αvξ
κι' f1ταv τo θ€μα qανξ
Γιαμξα, Kα6αoιiκι, Mερoεvτξ

τi 1dοα,με vα 'μη τo λεg.

Ιfτiνoq Πορφυρογ€wητοq
Mτιiλι o Boυλγaροκτ6νog

μζi κι' o Λκρiταq Διγεvfiq,
oα γ€ρoιlταg otrιοyεvηq

κα6dλα σε μιq λψoυζiνα
τi να γυρεOoυv oτην Λ.9iνα;

E(δαγε ατην TΙ Bl 6λα τα ματq
τoυ ,ιιπ*σκετ, rτoιr 66λλε8 ιKGι !oι) t(σEξ,

φot-ιτ μπωλ, γoυ6tερ 'μπιbλ και 1αι,τ μποολ
μαg Θdλαι,ε και *λλo γκ6λ. l

Tdlρα αε 6λ€'rKJ να γελ<ig
τo κ€φι μη μoυ τo 1αλ6q
τπiμε να κ<icτooυμε κι' εμε[g
xαι ξ€xνα τi. f1θελεq να πειq
yια στρατηλ<iπεq ξcrκoι.}στoiξ
για ημoεg Bυζαετινoξ
6,τι ooυ λ"€ιo να τ' ακoξ.

'Hρθαv και δυ6 oτιλαρ11ηγoi
τρειg }fπειρ<ilτεq, πρoεoτoi
τ6rεε αρματoλ,oi γενvαioι
και κ&τιoιoι Kολοrκoeρ<οvαioι

τρειζ καπετ&γιoι τoυ EyιAΣ
οoυ ξαvαλ€ω μη γελtrg.

Κ&€ιoαγ και f1πιανε φραπ€ μζi
κι1τιγιααν MΛRLοtsoRo tαιγ*ρo
κι' 6ταγ φιoκdριoε τo μΦγζι
6λoι μαζi. το ρiξαν oτo κoυβρo"

Kι εα6 μι,&c μΦiρηζ μριραc φουκαρ&q
για την Eλλιiδcι τυ&λι, ιroυ ιιιλft
κι' αvαΘι;μι€oαι Q&ξεg μακρυv€g
κι' ξ ε[vαι τcilρα γα τηv κλαιq
τα καλοκαiρια vα τηι, κα[q
και τo χεμ6rlα να τηγε φαo'κελιbvεg.

Λ'τ' ηγ Eλ)uiδα π€ραoαv καtακτητ€g
κι' Φοrζ δεv την κατ&κtησαγ.
Tιbροr για μι<ig καραμ€λλαq γλιiι{.luμo
oι 'Eλληvεq ηv π&τηααν.
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Δεr vομζω να ιlπ<iρxει ιiλλη πε-

ρ(πτιooη x,bραc oτην Ευρ<itπη, τα
Bαλκ<iνια η τηy,iνΙεo6γειo πoυ τo

κp<iτog να δuαμoρφdΦrκε και να
λειτoυργεi με oρ(ζoντα τιg <αν<iγ

κεq> και τα συμφ,€ρoντα τηζ πρω-
τεΦoυααg και 61ι τoυ 6Θνoυ9. Δεν
,θκiταν ιrπερ6oλf1 ιiv ι o1υριζ6μα-
οταν 6τι oτην Eλλιiδcr η €νvoια
τoυ 'EΘνoυg - Kρdτoυg €xει ιoτo-

ρικ<i περιΘοrμακ6 1αρακτf1ρα, α-

φo'ιi κυριαρ1ε[ η €vνoια τoυ Kρ<i-

τoυζ - Πρωτε6oυoα.

To <EΘνικ6> δεν παρξεται σ'αγ

ανtbτερη εv6τητα - oιiνΘεoη των
π6λεcov η πε.ριφρειcirv, αλλd oαν
,διαδικααiα ιrπoτωyf1q τηg τtεριφ€-

ρειαζ στoυζ μηxαvιoμoOg αι,α1τα-

ραγΦγηζ τηg πρωτει1oυoαg.
Aυτf1 η περiεργη ιoτoρικf1 - κoι-

vcoνικf1 - τιoλιτικf1 μoρφη πoυ ιi-
κoυγε στιζ αρχ€ζ τoυ αιcilvα ατo
.6voμα (κρ{iτoζ των. ΛΘηvcδv> εμ-
,φαvioτηκε oαγ αrτ6τoκoζ τηζ πα-

ραμ6ρφcooηg τοrν εΘνικoανεξαρτη-
'oιακcbv και κoιvG)νικιilν ωycilvων

στιζ αρχ€q τoυ Ι9oυ αιιir,να.

o 6ααικξ εΦoπoιητικ69 καν6-
ναζ τoυ Eλληνιoμoδ εiναι η <O-

λoμ€λειω> των περιφερειd)ν τoυ.
Η ιoτoρικη πoρε[α και η αυν6.1εια

τoυ εξααφαλ[ζεται 6ταv ιrπ<1ρ1ει

η δημιoυργικf1 αtlτιπαριiΘεoη - ε.
v6τη'τα των 

'τεριφερειcbν 
τoυ. ]ξα-

'κεδoνiα - Mωριξ - Ρoιiμελη - Kρf1

η - K6πρog - Δωδεκ<iνηoα - Kυ-
κλ<1δεg - 't}πειρog (B6ρεια, N6-

τια) - Θριiκη (Avατoλικη - Δυτι-
κf1) - Ιω,v[α - Π6ντoq κ.τ.λ.

Πριv ατι' τoν α11ηματιαμ6 τoυ

<αliγ1ραvoιr> ελλαδικo6 κρ<iτoυq,

oι διιiφoρεg μoρφ€ξ <<κμiτoυg> πoυ
δημιoυργo6oαν oι αυτ6voμεg π6-

λειq ατην αρ1αi6τητα f1 περιφ€-

ρειεq στo Bυζιivτιo 6πωq αμιpικτυ-
oν(εq - Κoινιi - Πανελλfvιεg Eνri-
oειg κλπ. {ταv oργανιαμoi πoυ oυ-

ν€Θεταν μια ανcirτερη πoλιτικf1 δια-
δικααiα των π6λεωv - μελcbν. Δεν

τoυ
Δ,ΗM. MAΡToY
Aρxιτθκτovα

καταργoιiοαν την τoπικ{ αυτovo-

μiα, αλλ<i την πρooτιiτευ(rv και
τηv πρof1γqyαrr. To Kριiτog δηλ.

ξταv μηxαvιoμξ ελεγ16μενoq α-
π6 ηv oλoμ€λεια των π6λεωv f
περιφερειcilν πoυ αττoφ&oιζαν τo

πλαioιo τηg λειτoυρΥlcrg τoυ. Η

γPcrφειoκρατiα δεν f1tαv ανεξdρ,
τηrη o0τε αυθα[ρετη.
ιΙ δημιoυργiα τoυ ελλαδικo0

κρ<iτoυg μετ<i την επαv*oταoη
τoυ 2l δεv ακoλo$Θηoε τηv ιατo-

ρικf1 πoρε[,α o0τε απoτ€λεσε tην
ιατoρικf1, πoλιτικf1 o6Φεαη τa)ν

εθvικcirν περιφεριακ6ν κιι/η'μ<iταrv

και - αιτη.βτωv - 6τtωg $zινε π.1.
ατην Ιταλiα με τo,RΙSO,RGΙΙηEΝ'
To - παρ' 6λo πoυ o 1αρακτιtραg
τη{ ελληνικf1g επαv&oτααηg f,ταν
πρ<irτα και κfρια τrεριφερειακ69
(τοπικιotικ6g).

To Eλλαδικ6 Kρ<iπoq δεν oυv€-

Θεoε δoμ€q και μoρφ€ζ Θεoμιilν
πoυ ατflριξαν την επαν<ioταoη, αλ
λ<i δημιoυργηηκε εv&ντια σ' αυ-
τ€q γι' αιrτ6 o διαρΘμtτικξ και

διαπλαoτικ69 1αρακτηραq τoι, η-
ταv 1ειρ6τεPoζ αrι' τoν 1αρακτξ'
ρα κρατcilν Bovαrταρτικιirν, τρτo;
κoομικιbν f1 αταλινικ<bv.

'ΗρΘε απ' €ξ<o και δι€ttλαoε tην
ελληνυκf1 κoιlvcoνiα αtrμφιlνα με τα
<γoιioτα> τοrv ξ€νων δυvιlμεων (ε'
ξαoqxtλιζε τηv υπoτiλεια) αλλd
ταυτ61ρovα εvαω,μ<iτωνε την κoι-
ιlroνiα oτα oψrφ,€ρowα τηg Bαυ'
αρoκρατlαg Ιαι τηζ τιλoυτoκρα_
τ[αq.

To Kριiπoq αιrτo εvocoμ<iτωvε

oτιg δoμ€g, τoυ Θiαια τov λα6 ηg
περιφ€ρειαg, ενιb απoκτo6οε την

αυναiνεαη τωv στρωiμd.τωv εκ€ι'
νΦν πoυ.'πρooτ<iτευε τα oικovoμι'
κ6 αυμφ€ρovτ& τoυg και ην κoι-
νωvικf1 τoυg Θ,€oηo Eννooιilμε την

v€α υπολληλικη τιiξη πoυ oργα'
vrilΘηκε γ6ροr απ6 τα συμφ€ρ<rντα

τoυ Θρ6νoυ, τα oικoγo,μtκ& τζ<1κια

πoυ εγκαΘ'0oται/ιαι ατην <v€α πρω
τε0oυo&> και τo παρoικιακ6 κε-

φ<1λαιo πoυ αv€λαΘε τηv χρη1μα-
το56τηoη κ<iτιoιων €ργωv στην

πρcυτε6ουoα με 6ρου9 απoικια-
κο6g. Aυτ€q Θ,€Θαια oι κατηγoρ[εg
απoτελo0ν μ€αεg - ιiκρεg την αdρ
Xoυσα τ<iξη> πoυ oργcv6vει και
οξμερα την <ανιlτιτυξη} .0ηλ. ην
λη.ατεiα τoυ λαoδ (<'O;μιλoι ' A.
νcirτεροι υπ<iλληλοι tηq Λξναq -

Ξ€νοι και ντ6πιoι <επενδυτ€ζ) και
λoιπti).

Eνril oτην Eλλ<i5α υτηρ1ccv oι
ιoτoρικ€g εμπειρ[εg, Θεαμoi και
συσΦlματα απoκ€vτρ<ooηζ ((τα o'
πoiα €δcroαv την δυνατ6τητα στoν
ελληνικ6 λα6 καΘdlq τα Χαρ(κτη'
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ριζ€ ,rγεΦμα τηq 6ελτι6σεωζ και
τoυ νεω(εριoμoιi, vα επιoτρατει}
oει 6λη την δΦναμf1 τoι.lg εναιlτiov
τιoγ Toιiρκιoγ>, 6πιοg λ€ει o ιoτo'

ρικ69 Φiνλαιυ, 6λα αυτ& ακυβ'
Φκφ λ6γαl τηq επιλoγf1g τωv (κυ

ρι&ρ1αlιυ τ6τε για τo περiεργo ι'
oτoρικd ιtBαoλειo τoιJ Bασιλιd
τηq ΛΘξvαφ.

'Eτoι o κoινατιo,μξ oαv oΦοη-

μα διοικηtικηq και κoινιοvικf1g oρ'

γ*νΦσηq και η <<Koιvξ Συντρoφι&>

των Αμπελακ[ων ααν oργ&vtοοη
toυ κεφαλαιoυ - εργ<ιαiαg, δxι
.μ6νoν δεν oλοκληβηκαν, αλλd xα
ταρyξΘηκαv λξτ,l τηg δε6τερηg
πoλιτι<rμικf1q xαι πoλιτικf1q κα'
τοxfq τηg ΔΦoηc ττoυ oδf1yηααv αε
oπιoΘoδβμηoη την ιoτoριξ εξ€.
λιξη. Η φεoυδαρ1iα ,η 6αoιλε[α,

η αριστoκρατiα (τζtκια ευεργ€'
τεg) - φoρoκρα[α, αττoτελoιjν xαι
Φμερα τιg πολιτικ€q' ταξικ€g κoι-
vιoνικ€q' 6<lαειq πoυ oργαvd}vεται
τo ελληvικ6 κρ*roq. Aτιλrirq dλλα-
ξαv τo στυλ και oι ταμτι€λεg, oι
πρoοQιον{oειq και τα ρoti;4α.

H €νγoια τηq (συνoχηg> τoυ 'E-
Θrloυq καΘξ και η <<Ιν1εγιiλη Ιδ€α>

δεv Θαoiοτηκαv σε επαρκεig 6ιιir-
σιμoυζ', ιoτoρικo6g κcisικεg και δι-

αμεooλαΘfoειg αλλ* στηv ει{rα:

γco'yf1 μιξ αvιoτ6ρητηg €νvoιαg.
Tηg κKεvτρικf1q Διoiιcηοηφ. Λυτη
6μω9 αvti για την <<oυνof1> και
την <αrιελευΘ€ριoοη> oξγηοε
ατηv ατoδιdΦρα'oη εΘιlικcbν γαι-
ιbv oτo aκoι.laooυραμ€voδ €Θνoqri

και στη oη,μερινr! παραφρoo6νη
tιov πoλιτικcbry και αvατtτυξιακιirv
δoμιilv τηg E}λαδικf1q κoιvιονlαg.

Kαι αυt6 γιατi τo <Kρ&τog τoυ
Bαoιλυ& τηq Aθηναφ φαt/ταζ&tαv
τιg φdcyκεg toυ 6Θνoυ9 ααιl επ€-

κταση τG}v δικcbν τoυ αγη/'κd)ν,
oαv oργ6νωaη ζcoτικo6 1<ilρoυ τηq

π.ρcοπε6oυoαg και 611ι 6€Θαια ααν
ιoτoρικ€g αγιlγκεq τΦv περιφ€ρει-
ιbν τoυ'Eθvoυq.

Tην αττελεuθεριοτ ικ{ διαδ ικααiα
την ενvooιi<rε σαv <<πρoο&ρtηαη>

ν€αlv εδαμbν και 61ι ααv <απελευ-

'Ι88

σ€ρωoψ.
Γι' αι-lτ6 τo Ιs4 και τσ Ι878 Θα

uτωvoμειioqι τιq ατtελευ8εροrτιx€g
διαδικαo(εq oτη €)εooαλiα 'H'
πξιPo - Mcrxεδoviα . Kρf1τη, λ6γω
τoυ crrτε}.ει.lθεβο-τικoι1 ( μη ε}.εγ16'

μεvεζ α'ι' τo$q ξ€νoυq - τζ6κια'
Kεrπρικf1 Διoiκηoη) 1αρακτ{ρα
και 61ι 

'φoσαρτηστικo0. 
Η ιστoρι'

κη διαδιι<αoiα Θα oδηγηΘεi αε o'
πιoΘoδβμηoη ακ6μη μια φoΦ.
Mε τoιη Bαλκαιlικoξ πoλ€μoυg τε
λικd η Φ/τιπαλ6τητα, Πρoodρτη.
αη - ΛπελευΘ'€ρ<,lαη, θα κριθεi υ'
π€ρ τηq πρcilηs ιoτoρικf1g κατη-

γoρ(αq oι ιrπερ6ατιr€q τoυ Kρ&'
τoυζ τωγ AΦηvciw πρoτ6oει9 6πι.19

<cΙfu6€ρνηαη Φooαλoviκηφ>, <Ι{μi

τoq Ιcoνiαφ κλπ. ετtειδ{ fμαv δι'
ογκιοβvεg ιoτoρικd, Θα oδηγη'
Θo6v oε 1ρεcoκoτι[α δiνovταq ευ-

καιρiα oτην κ&ρ1oυoα τ&ξη τηg

Aξvαg> vα ελ€γξει τιζ αrrελευ9ε'

ρω'μ€νεg περιo1€g ατι6 τoυg To0ρ'
κoυζ με τα πoλιd Bαιrαρικ& αυ'
oτξ,ματα διo!κηαηg 6πωζ ταrv Νo-

μαρ1<bν κ€(ι των Eπ<lρ1ων.

To εξαρτημ€vo Kβτog τηc A'
Φnαq, δεν €παιξε μ6voν αρνητικ6

βλo ατιq αrιελευΘεροrτικξ διdι'
καoiεq στα Bαλκ<iγια εvdvτια
στoυq ToΦρκoug, oλλd και σττlν ε-

ocoτερικd oυγκρ6τηoη. O <τoπικι'
ατικ6q>> 1αρακτ{ραg τηg επαvd'
σEασηq και η παραδoσιακ{ κoυλ'
τoι1ρα τηζ Aυτοδιoiκηoηq, αμφι-
oΘητoιiααν την oταΘεραπoiηοη τηg

oικoνqμικηζ και πoλιτικf1q κυριαP-

1iαq τηg πρarτε6oυααg oτιg υπ6_

λoιπεg π6λειq πoυ απαιτoliσαν πε'

ριφεμιακξ ιoοvoμiα' και δiκαιη
καταvομf1 ταrv π6ρarν. oι ξ€νεg
δυv&μειg - oι Θασιλε[ζ, τα oικovo-

μικd τζιiκια Θρf1καv Θoλικ6 να
ταυτiooυν την €νvoια τoυ εκσιr}'-

1ρovομo0 - εξευροlπαioμo6 με
την €Yνoια τηq (Aπoτελεoματικηg
Kεντρικf1q Διo[xηαηg>, αφoδ αυτ6
oδηγοιioε στηv α'τσyσμυμoπoiηoη
τ(,}ν ιστoρικιiν δικαιω,μdτοrγ των
dλλιoν π6λεαrν και στην ιδεoλoγι_
κ{ επι6oλη τΘt, Bαυαρικι5v θε'

αμιbν xαι ιδια[τφα τoιl αlloμιlρ-
χη,r. o θεαμξ αυτξ υτt*ρ1ει καL

Φμερα ακρι6ιξ γιατι διατηρo{rν-
ται αν€τιαφοι oι λξoι ηq εισα-

γGryfιc τoυ δηλ. η ανατταρωyarγ{
τηq ιδεoλoγiαq τηξ <πρ<οτειjoυ-

σαφ και η κυραρ1(α ηc στιq dλ-
λεg π6λει9. Δυoτυ1ξ ι-:τιr5φ1ει xαι
6αoιλεoει και τιξ καβι€g κυρι-
ε6ει, τιον μεoαicrν oτελε1ιbν τcοv

διαφ6ρtoν οθηναiκιilv κoμμ<iποrν.

A.π6 τo 1833 (Kαtdργηση κoινo-
τιoμo6 - Eιαωy<oγξ Θεoμo6 Noμιrρ-

χtt)' Fξ.ρι Φμερα η €vνoια τηq
αιΦrrτξηq τoυ €Φoυg περιoρioτη
κε στo (φτι&ξιμo τηg πρωτειioυ'
σαφ).

Oι παραδooιακ€g π6λει9 και πε'

ριφ€ρειεq lrcυ f1τΦ oε θtoη vα ι-
ooρρoτrf1ooυν την oικιστικf1 δoμf1

και την ιoτoρικ{ oυν61εια τoυ Eλ
ληvιομoιi (αφ ιoτoρικft oυoiα .

oαv oλoμ€λεια περιlp€ρει<ilν), oδη_

γf1Θηκαv στoν αΦελληνιαμ6 τoυg

μετd τα <)ι*Θη> τoυ Kρdτoυq τcov

AΘηνιbν. oι π6λει9 πoυ μπoρo$oαv
ν' αμφιoΘηrf1ooιlν την ηyεμoνiα
τιoν Λξv<irν, Σμ6ρvη - Kωvoταtπι-
vοirπoλη - Ινlovαοτfρι, κατ€ληξαv
στo να απoτε}Jooυν την τληθυoμι-
ακξ 6<ioη μιξ ν€αg oι.lαocbρευoηg

oην Λξνα και τoυ παβ φ6oη
rιληΘυομιακo6 γιγαwιαμoι1 tηζ"
'oμαrc και στo εoωτερικ6 επ[πε-
δo η κυριαρ1iοι τηq Aθ{να9 περ-
vcιiαε μ€οα αrι6 μια ιrπov6ψευαη
toυ oιι(oνoμικoι3 δυναμιoμoli π6-
λειιv, που μπoρoιiοαv να Φrtc;ρρo-

φtjαoυν την δυvαμικξ τoυ εξαρτι-
αμιο5. 'Ετoι ε[1αμε τηv υπoνdμευ-
ση τoυ εμπoρικοo δυναμιoμoΘ τηq
Σ6ρα,l Γιrλαξεiδι για 1dρη τoυ

Πειραι& καt tωt, Bιoμη;1ανικιilυ
K€vτρalv N*oυoα,2 'Eδεοoα κλπ-

γιc( τoυζ 6ιoμf11αvoυq τηq Aττι'
κηc.

Γι' αυτ6 η €woια τηq αστικo-
πo(ηoτμ oτην Eλλriδα δεv εiι,αι
πpοi6ν μ6νo αγρoτικf1g εξ6δου,
αλλd εivαι και απoτ€λεσμα τηζ
κffiGρρευσηq τηζ πρo€πανασται_ι'
κf1g περιφερειακf1q δομfιc και τ(,rγ



μηrdλων ασrικd}v κ€}τρΦγ δηλ. €-

xoυμε αoτικoτιοiηοη λ&yιυ αoτι-
ιf1g εξ6δoυ.

Γι' αυτ6 oτην Eλλιilα τo oιioτη-

μα αvαπαμiryεται κ<forω αυδ μια
ιoτoρικf1 αvτiφααr1. 'σταv αυρρι-
lοld}εται τo €θvog, γιγαγτd}vεται η
Α8ivα. Γι' αι.π6 αuτQ η τυ6λη με
τοuζ απ€ραvτotη πρoοφυγικoΦg.
xαταυλιoμoriq γι)ρω ττμ" {tαv π&v
τoπε αιπιπΦηt'ικf1 αιoυg ν€oυζ κα.
τoiκoυg τηq. Και εκεi 6ρi,oxεται η
αδυναμ[α των κατo1κων για πρo-

γραμματικ€q αι.lμφιrvi,εg. Yτι*ρ1ει

ψη1oλoγiα τηg πρoαιφιι6τηταq,
Φoχflζ, γoοτολγiαζ και τfuη αυ_

τoκαιασEρoφf1g μ6αα ατt6 την με-
γ€9υvoη αυτηζ τηc dληc.

oι Θααικoi μηxαvιoμoi υπoκα-
ταotαιιoμo6 τoυ 'EΦvoυg αrτ6 την
'πρcoτεOoυαα τ6τε και o{μερα εi-
γαι:

α. To oυyκεvτρorτικ6 διoικηtικ6
o6oτημα πoυ κιvεiται y6ρω αrτ6

τoν Bαυαρικ6 Θεαμ6 τoυ Noμιiρ-

xη. Tην μεγ<iλη vtρoτΦ. oι Νo-

μΦxεc εivαι 6ργαvα τoυ (Ι(ρ(i-

τoιη τ(δv A,Φηv<bw, διαoφολζoυν
tα ouμlp€ρorα ηζ &ρ1oι-lοαq τ&-

ξηc ηc πρωτε6oιroαq ελθy1oνταg
(αι καrαστ€λοvταg τoυg λαiκoδg
αvtlπαλoυg Θεoμoιiq.

Θ. To ειδε1Θ€q φoρoκρατικ6 o0-
στημα - κqτ&λoιπo τηg o&ομαvι-
κf1q κoυλτo6ραq . πoυ διααφ<xλ[-

ζει τηv υπoταr7f1 σcην πρωτε6oυσα
1(αι περιφεP€ιακ€q αvια6ητεg. Oι
<εφoρiεgl εiναι μηxανιαμoi, τηq

{αρωζειioυσαqΣ πoυ διαoφαλiζoυν
τorξ oικoνoμικo$g 6ρoυ9 tηq κυ-

ριαρ1iαq τηq στην ενδoxriρα και
τoυζ 6ρoυζ αvΦ,ταρΦy'ωγηζ τηζ
ληoτρικ{g <iρ1oυααg τ&ξηζ.

γ. Tα κMεγ<iλα 'Eργα> oτηv A-
sfνα που ατιoτελo6v tov 6αoικ6
μη1αvιoμ6 τηg ατt6απαoηg πλεo-
vιiαματog wτ6 την περιφ€ρ€ια σEo
κ€vτρo και κοιθoριατικ6 τoμ€α oρ-

γιlνιυοηg τηg <dρ1oυοαg τ6ξη9>.
H μπετoνoπolηoη τoυ oικovoμικo6
τιλεovι1oματoζ στΙlv ΑΘ{να, η o-

πo[α 1ρειζεται απoκ€ντρωση, α-

πλ6τητα, πβαιιo ε[vαι }.ειτoυργiα

φα$λη, αταiπαλη και επ6μενα )ιει-
τoυργiα ελλειμμαoφ6Pα και χPε-
o66ρα.

Λυτoi oι μη1αιlιομoi oξγηοαν
τιq ιiλλεq π6λει9 oε μαραolβ, λ6-

γ(, ηζ otερηoηs oικovoμικtbν π6-

PG}ν 'Φι, tταv ατταραiητoι για
ηv αξιoπoiηση τηξ πρoεπαvασrα-
τικf1g 6ιoτεχvικηζ ειι'lειρ[αξ κΦ
για €ργα υπoδoμf1q ατηv dlπαιΘρo
πoυ Θα εξαoφdλιζαν ην πρω{αρ-

1ικf1 αvοrτττυξιακ{ oυοotilρ€.ιJση.

Αντ[ γι'αυτ6 oι πρoτεραι&τητεg

fταv oι Bαoιλικoi κ{πoι, τα Δη-

μ6oια κτ[ρια ηq Α,oηvαg, η κoι-
vωvικf1 αv&δειξη ηζ uτoΛληλo-
κρατiαq, η oικovoμικf1 απoλuταρ-

1iα των τζακιιbv. ΛκριΘιbg τo i-
διo γivεται και αf1μερα.

ΑυΦ η ιiνιαη καταιloμ{ κrrι oι
ληoτμκ€q o1€oειg, πραxιε6oι.lααg -

περιφερει<bν δημιo0ργηoε τo γγ&}-
ατ6 αi,αΘημα μiαoιη εγιiγτια ατo
κρ&τog τωv A9ηvcilv πoυ εκ9ρd-
ατηκε κατ& την ξoδo τιoν 6αoα-
vιoμ6ναrv 1coρικcirv, oι o'ιoιoι ειτε
γivoιlται αληοτ(4>, εiτε &τιog oυμ-
6αivει Φμερα <cμ€τay&στεqΣ.

oι <εΘνικ€g μαq κακoδαιμoviεg>
€χoυν η Θ6crη τoυg o'αυτo69 πoυ

ζoυv, Qαrλειiουν - κερδiζoυv { πo-
λιτει1oνται με τα υλικ& toυ εκφυ-
λιoμ€ιroυ ωKμlτoυg τωv Bα.lαρ<irνυ.

Oι πρoiiπoλoγιoμoi τoυ Kρ&toυq
πυρoδoτo6oαv cνα προlτoφαvi oι-
κoδομικ6 oργwμ6 oην πριoτε6oυ-
αα, ε(τε για llcr oτεγ<i'αoιrv τoυq
Θαoιλικο0g αξιωματo$1oιrg, ε[τε
yια να καταoτiooυv την Aθf1να
πραrτειjoυoα <αvτ<iξια τ1ξ ΦΦtιγlζ
και τηζ ιoτoρiαg τηφl.
Σ' αυπ6ν τov oικoδoμικ6 oργααμ6

γεvνηΘηκαv και oι o0γxρovεg <ι-

δ€εφ) τηq κεβoοκoπ[αg, τ(οv σκαy
δ<5λωv και τηζ πoλιτικf1g λo6ιto0-
ραζ,. oι πoλιτικo(, oι επιατ{μovεg,
τα τζιiκια ,oι <ευεργ€τεg> εiδαν
ατη <1ιiραξη ταr,ν δβμων)), σττlv
oικoπεδoπo(ηoη, στov εργoλα6ι-
oμ6, τηv πλ€oν κερδοφ6ρα επι1ε[-

ρηση και κατdντηοαv την Λξνα

aξμερα, μια rτoλη 1οrρig Θεoιlq,

xGDριζ oυραι,o, xc}ριζ δoμ{, αιlτ(.
πoλη με ηv ιoτoρiα και τo περι.
6&λλov. Αυτfι η tt6λη δεv λατρεθει

ην Λξvα, αλ}ι,d τo μπετ&v - αρ-

β. Δεν ερ<οτε0εrαι oτov αττικ6
oυραv6, αλλd oto αττικ6 αΙtθφogι.

Kαι ticν μ€1ρι τo Ι922 η <<ιδ€α

τηq μεγιiληg πμοτε6oι.παq> αιlτι.
oταΘμiζovταv κιiττcog ατι' ην <Ιν1ε-

γ&λη Ιδ€ω τoυ 'Eθ\roυg, μετ&την
Ιι1ικραοιατικf καταστρoφη (ακι)-

ρωση ηξ Mεγ6ληq lδ6α9), αττo'

τ€λεoε τηv βνη εθvικf1 ιι{ιc cΦ-
πvευση} και (στραττιγικ{>. Aττ6

τ&rε η AΦ{υα επ€Θαλ.ε αττ6λυτα to
δικ6 τηζ cδiκαιοο.. Λsηνoπo1ηoε
πλiροlc την κoιlλτoιiρα και τιq λtι
toυργiεq τηg υπ6λoιπη9 11ιilραg. oι
ιδιαιτερ6ητη τG)v περιφερειc3v
πoυ εκφΦ'ζovταν σrην αρxιτlEκτo-
vικr], τηv yλιioαα, τιg παραδ6oει9,

ην ατtαax6ληΙrη, στιζ κoινι,rvικ€q
q1€oειq, Θεωρ{ξκαv Φπoτττα αιrπo-

λε1μματα> και κατ'αot&λξκαν. H

παραδοσιακη αρ;1ιτεκτoνικrt αιoΘη
τικ{ κ.λ.π. κατηγoρ{θηκε για o.
Θcομανιoμ6, τα γλιυοoικ* ιδιιiilμα-
τα σαv.(αιrτιεΘγικ6>. H 6πoια α.
vιiπτυξη ηξ περιφ€ρειαq σιrvδ€ε'
ται με oικovoμικoιiq παρξovτεg
και συμφ€ρoγτα τηζ ΑΦtrvαq.

oι ττεριφ€ρειεζ σαγ ιoτoρικ{ κα.
τηγoρ[α καταλΦθηκαv αττ5 τηv αυ.
ατηματικf1 ετιιΘετικ&τητα τoυ Λ'
Θηναiκ6Θ ΙμπεριολιoμoιJ oτo πo.
λιτιoτικ6 επiπεδo.

1. H -AΘivο- oτερεi απδ τη Σι}ρο
τlq αποροΙτητεq ,ntαrΦoεtq γlα οvov6'
ωoη (οτμoκivηoη) τou εμnoρικoδ τηc
ατδλoυ τtc onoiεc διo1ετε0εl οτoυξ Y-
δραioι.ιc κoι Πειρorδτεq κo,n'ετoYοiοιrξ.
Δεv οvoγvωρiΖει ε.nioηc αrη ΣΦρο τo
δlκoΙω,μo τηc ελειjΘερηc vουolπλoioξ,
εnιβδλΜvτοq μεγ6λoυc δooμo0c.

2. H Νδoι.lοo fτov τo μεγολι}τε.ρo
Bομη1ovlκδ Kivτρo τηc oθιoμovIκ{c
Αuτoκρoτoρiοξ onδ τo 1870 6ωc τo
19'l2. H βoλκovιx{ λioη πoυ επδβαλ.
λοv oι Mεγδλεξ ΔυYδμεlc τεμi1ιpε τηv
oγορδ τηc ('Bολκδvm). 'ΗρΘε κοτδπιv
χοl ε,πiβoλε δooμoilc πρooτoτειlovταc
iτol τηv αθηνοiκr! βroμη1oYΙο καl oδη.
γδ'rτoc oε 1ρεοrκoπiο τηv Mοκεδοvικl1.
To βιoμη1ovικδ oιiμnλεγμα Ν6oυοα -
Biρoια - 'Εδεφο - Θεοoαλoνiκη, σUVσ-
γωγiζovτοv τo MδvrΖεοτερ xοι τo Pοιφ
τδτε.
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H 116γη α-ιz'θητcτιii eγγεipηcη
πcν γtν'ιτα'. αlντiθω6 oε παιιδ,rd, εi-
vαι η ωτoπ,λαoτιτη. Kι 'αι:ιτ'6 γ'υατt
τ' α''ιτ''ι!, φθ&voυν πoλιi .x*ρiE oτη

qeδδν τe\'.ιi1'φ'Φση a,γr*,πτυξη;.

Aυτd_< εi,ναι 6νcι6 λι1,γo; πoυ o' dνι
α.;,zπτ,.rccΦε ν ο π*ι'δcxδ y;oφαλι δι.lδ

μεγ*λοι ^/'ΦL τεLα:/.-ν&" α.'lτ''&, φω!νoν'
τzι πολri ποu6 α'c'trτiι|ιx απ' δτι o'
!να, ενi1λι'xο. Mε τoν 6ρo α'υΦ eν-

vo:rj,με τη Ne'' ?|11);?τLxi1 ιτoτ.ατ &,oτα-

ση τω), δ'ιιτηρ'ω1ιbν τη,; αvd,πτυ€ΙE

zι'ι --i)'ιιηΞ διτ'ιd.p'φωcη€ των πτε-

i|ιΥ!:ωtt τωγ ιilτων. τ:υ εξωτ,ερ:,xoli

δηλα:δ! qrfματo; τωy αυτιιδy.

Σ' dγ.z φ'υcιoλoγιx,δ αυτ,i διαιρi-
\/.Jl!ι\ιΞ 1Φ oξ:η; ανα.τo1r'ιιi' aτοιγe{x

(:i1'{iια 1) :

Ι) Tην dλιxa
2) Tτp αyθdλιx,α

3) Tηv x'6γ1η
4) To τrωφoειlδ6E poθρio

5) Toν qρ&γo

6) Tov αντi'τρwγο

7) Ta λο6io.
oι διατωpω1iζ στη ψο?φολaγiι

τωy πτερ'υTiων τωy αυτιιily ε,iyαι

ο:.,lvη,θω; oι εξτj_c:

α) Aφeoτιbτ α ωτe (πετα1τd;) (o1η

7ι'ι 2\

tριτωνιx6
σχηματtσμ

f,6γxη

Eρ4τog

β) Kυπελλoε,ιδdq,οιυτi

γ) Mιxpωτ('α
δ) }ΙezρωrJα
s) Kρrrπτω:iα
cτ) Avωτiα
ζ) Πρoωτιω[α aτ'xρ'rι,ατα ιlαι αψ't\-

Υ'''ι.
Tα αφε,cτιilτα ωυτ'υd''awω η πι,b

ιocvfi δνc1νoρ,φ'iα τωγ πτερυγi'ων. Η

γωr'iα πoυ o1ηματζετωι φυoιoλo_

γι:n&. ψετα,ξ3 τη6 oπdoθια"" επιφ*vει-

Toυ Κωv/voυ Tζαμ λn
Δρ Xειρoυργo6 - Ωτoρiγoυ

αζ τηξ ανEL}'υτ'α6 xα,L aaυ r-ρα"ν'toν

srjγαι μ,ετα.ξ6 2o yuιc 3σ 1-ιoiρeg. 'Ο-

ταν η γανiω ωυτi7 ,g['/,ωι π0,y'ω απδ

4Ο η;,oiρo; lθ,aoρε'iται 'αυoΘητιxα ψi1

ωποlδεxτt1. ΙΙ fuoμoρφlα αnτi1 etνα''

απ''ιd\eaψα τηe cαδυνη.Li,αg τη6 dλι_

γJαζ νω πα.ηθεi (ωνωδιπ'λιοθεi) .η-
φωνtζετx'ι oε πocοcτδ 75%. 'Αλλε:

φοp'dξ 6'rα τεταaτ$ οΦJτε oΨεaλεται

7'g ο,ι':&' μΞγι{}η τ.#γtrη τa'ι πρocτloλ'

λL-"α'. οrcο xρινi'ο με μεβλη γωv[ι
(9Ο μoιρδν) yαι oυγoδeιiεταc απδ

;' 7 oτeτι"'piν o λa6 !'o.

To xυπαλλoε'uδθ'g, ωυτi ε'iνα.ι ψtα
d:)λη, fuφιoρlφi'α δπΦ τ'o εzti;vlο γ.'7'|.

'Eλιxα

Δν$6λιια

Σxfruα 2

1rdοo τ1r{ιμοι τoυ πτe'ρνγiiου πωφνει
cx^iiιΨω φλυτζαvιoιi, εγιir τo πd,τ,ω

τ]μtμα πηρηΙ6vει'φυoιoλoγιx.'6, Σε
gπ&νιεζ α.lτυ1ιil6 π,ε,ριπτιiloει6 η δυ-

αμcρφtα αυη φθ&νeι .cε,.οηρεio va

xαλliπτει, πdφτovτα,; r'ρaζ aσ. εψ-

κρ6q 'xιι xατω, εvτελιbΞ την x6γaι1
y;7.L 1@ oτ&μιo τoυ θξω αxoυoτιxoυ
r'67ο'l.

E μ: zuριοτiω τι.ρ o,lcc'ωζeι. π'ο ιxi.λε;

iιoρη,!g υπ'oπλαoiξ τoυ πτερυγioυ,
., t - ,e

η οπd!'ω oυvδυ&ζεται αυνη,θοr; με α-

τp\τ[α τoυ θξω αxαlaτιy"α5 πδρo'ι.
Σηνiι εμφωνi(ετωι oων ψcω αγαδi-

μjJιυoη τoυ ]δdl,ψlατξ μ.doα oτ'o, o-

π'ο to πs?ιyιχειiονται α'caηψd,τυoτω υ-

πoλαJμα,τα 16vδρoυ. Συvηθω6 εixει

τ1 lβ9Pβt S. Στηi iδια]δ,ιιαciω αyα-
y.α.τΦσ^/"oυrtβ τω πτqρηioυ τo μ6νc
ανατα'ριxδ 'ατoιγε'{o π,a'J ιμτ)α?ε,[ 'i'ι.

x?ησυψοτΕa|.η'θiai εlyιι -νo λο6'io, πcν
τLζ ,π,Lo πoλλd,€ φoρlg'νπωργει. 'Αλ-
λεg φoρd6 π*.}.ι υπω'γ'γει oλ6xλη,ρc

τo τ':νερηLa1 ωλλ& oε ψιxρογραφ{x
xαι α;lη&υg eυyoδε0εται απ6 iys"

πολsi cτεy5 €ξω αxol..loτιxδ πιbρo.

Σπι:νια η rδυoπλωoiα, αυττ) αlν,oδε$-

eταυ αrt6 ταυ16γροη,δυoπλαoiα τoυ

ζυγωu.ατ'ιιoιi y"ωL γi,ρoταΨ'L'xo'3 ocτoiι,

t90

I

Σxfiμc 1

ΑντCτρατog



Πρlv τηv εγxεiρηση

xl''e6'; /.1.|. \'Υlζ xιd,τιυ γ:*:θου] 11Ξ 3])-

y''ιδ6 ατ?'lictι τ,ου !'ξιl 'J"xa!'77,'.z.ι

τ:4'ρ'ο'l .

Στ^η';' ν'2'.l;τιιlιια' 1'" +.'iLn τ',ιii'',''l'

τaυ ,J.υτ,..:13 a'''ll''' :'lν'l,,0::l; xι'λ& α''

| σ"7ι |l.i\1'ι,ι' !2''' ι')")'l' τ:. 7 a': xο''i'*"τ s''' q'π'

εlυrθ : iα';'ι i. l'.ι? 1''l[.'1'υ,' ι'. :' t'l' ^ι ;'i- r' -

y'Ξ'''Lνθ'',! :ιL γ'l'i !, i z δ'''ιs'cτι\ια.
ΙΙ α''''' i|: τ f''' ι-l i /'Ξ'' ?'':'? τ'' ).^i l L σy'o'

\e[τι',' ^,''':.?i.υl; l1Ξ τη'γ κ7ιi>ιτ1 κaρ'.-

'Ι: τ ι,) Ξη'aω )',|'p |' 5 .,ii,!': v1υ l π τ ε ουγi ω'r.

Me τι; υ7νδ'^.'.rΞ; ::rγ^r€γΞiζ δυ1ιo'p-

l:|:τ i

ι-::.'''-(,ι'- .'''a'',':'' : 7'Ξ'l ,l;) '.'7.ι'. '/.7'.t Ξ:':

;:'2,'c'ρ''ογ'6;. 'l ι. 'nl'''7'.a)' τrι -Ξ 1i?ot/.η-

)''ι'i,; ti τ'rl; 7'.li).'Γ1Ξ sγc').'.ι^i6 'η).'-'

',..'i: Ξ!',| a''. τ' τ.α-' α' ,,)'τ,i'δ 1 Ξ'i)τi'ri'L:/.t1'
-,'_''''Γ'.-., '-' '',''. -l''ι ' '''- )'.''.'ι': ' ι1 ' ι' Ξ'/.'') ι 7!.|'Ι-

)' i.'6'ι'' τl, 7'p'r, -''.''''l' τ'ι',- z' ;'l 
1 
: ε; [,;'.6 c1 -

5'!iΞ τ'a'-'. 
"ι. 

ιi"'iL'. !v1:l& '/7' 31)l/Ξi'l(1'-

: τ,i,i. --Ιτη.,, τ,)'''ιi'l. α.':=t, ιz πΞ''-

ρ aγ',ι. ι'τ ι τ (!.} i :]'J^,ι 
ι i" l:r3η τ ilν τ ρ ι'6 adν

1τi} lτpra.χ'it ac') 7'.r"'.'a'''j ο;" α'lτ''0'

1,aυ' διaγε,\po';τα; τυlfλ7','ονl' τoν

{υ7'loμ1 τ.ι) '''!.'" 
τO y'&'')o'J') ν1' σJ-

;ο'l ιατi γ.L'ι6')L εt'iι'. Ωτ'ο'ρινo'}'α-

ρυ'1γολδγc;, Δγι "γ''e γ' ατ1λ}'\x"^φι't

απι6 γ.α.ποco Φ'lxoλοΥ'.τΔ c,j μπ,λεγμα,
υ'λl'α' x''ιo'3t,ιΞ';'c,. x'ii,a ιτ1l ετ''0υ'',ιLω

ν' α"πυ")'λαryo6ν απ,ι ιuτι &τ1τ1ψο
lLαL ν1' τa αντ'Ly'\1"τα5τ'i1ιο'.lν 1ιε νΑτ'"

ωρι.i.,'.

'L)πιl; x'τr. 5ττfl τeρ!π-"υsaη τη'
ρ'ι' l ο π t' υ" s τ'' x^i' ζ o Ξ' l7ι'' ι:φ ε,β,μ εyoζ ε-

:-'.τ'.:i:::ι:l''. :c ^;''l':'zi -.2') y.:ι.'. σJζτι
τα,:ι xτ:ιrιδ; τo ττρ0t6)'τ11ια 1ια'ζι τaυ'
Βxτι',1*.τυ.'. η πaρiττυlc'η χα,ι εγηιΙ|ε-

ρioνετα'ι qχΞtLyJc, μ.s τηγ, επd1ι6α,οv;'

τη.γ' ιlιθτi€γχΞ|'pτ.τLxri1 ποοε(α γ,αL aO'

q',''l 
γ1g'i'lιιψe',i ο απ οτ, !')'ι oψα. H φω τ o-

^γ'ρitγr1τ^ri Γ\ρl:') y.1''' ,1ιετd, την 'εγ1,εJ-

?η'iη'Ξινq].1 6πυ13 τ'α'" cτη ,ρινoπλα-
ο-"'"ι'i1, L1lαΡα!'τfιτη τδcr'l Υια τη'l
εx'τ |'ι,ι^ηη _ioυ 

|: ι Ξ τ εγχe''',? ητ'.y"o13 ο{.1τo'

τΞrλ6rσl-ι,ατ9ζ 6co xα'" τLq' 1τlν fiρasΥ-

Χa|. ?τlτLyli] ι,ι'e''i Ετη τ''αι' eττ'''λο^ii1 τη;
ι ατ αλ)'τ1).ηΞ'y'e'' 

7' 
ου p"γ ιν..16 μ εθ,d,δ oυ

σJπ6 τ|oν γει"ρaυργ6'

H ανωιcθη'c'[α. 'Ξiνα\ τoπ'cxi1 i1 γι-
νιτι'ii. 'oταν T'ι?δ*.o-τα'" γιω παιδ''i.
xdτω τωy 12 ετιily ε[ναι π&,ντoτg

γι.l'"'al1. Για xreγαλliτιapx πα'"δcω t1

Ξ')Γii'Ly.εξ ε|"να'., εiτε τoπLy'tι' ε'ιτε

"γε'ιtx;\, αναλaγ'α y-σ''" |'ε τη'ν, επι,θυ-

ψ'( α, τo'l xε,:η:ου,aγc'$;ιενoυ.

oι 1ει,ρου,ρτcιlq τ'eγν'"iιΕ'q εil.νσ"L

α'ρx,=τ{'q αν )'q.6ε'. y"q,νειζ υτ!16ψη χα,t

του; π:'θαvο'j; α)τοσχ-,aδιασμoδζ πo,υ

.l;τ,"77ξoυν ατ6 την .,:1r'sLptα, τaυ xθ.-

t'ι z'.οθτiτιx,:ιl γe,''pουργoν. Οι βαcι_
^,:!'' τe};νιxLΞ ε'tναι. του Mustarde,
του ΡitanguY, τ:oυ Cοnverse, τoυ

Sιellstrοm }raι BeΓgstrom.

ΙΙ δ''θ..1ιe''α τη,; ε^ρ1ε'ipηc"η''" gi^ιαL

rι.i.;l'l 1 6C,L ^,'q'' τl πα' σ'|ψονη 610

Πρlv τηv εγxεΙρηoη

φie; i ΕilιxτητΞΞ ('τ,ρα.l:γ,νατcsιοt,

ιL'2x'ινιbψατα x.ω.) αεy'a)'εtια'. τi

'εiΞrJ''||c'a,θ LD1'.ι^l1 γec,,ι oιl'ρ"1 ιτ"l,.

T ω αφ'.cτil'ιeνx (τει'ιy.ιλ) oι:τιd,

iy.ο'lν ν''t'τ,,p c'l"'|!,'ι^η -- z ο'!λe'lcη. A'
τoτε),ο'3'l ττι Ξ')')τι'θ!'5a.?η δυοπλα-

cl'. l' ιeφ ι. )'ri,; ι ι'.'"2 ιγ ^i'1'') :ου. Σl'l γ α y -

ιατιι 'cε τccοsτδ -co/o 
οτ'τ1 ).:υη φ-

λη. Kiθε τ'ρcc;,i&ε'.z cτη βρ,εφιxτj

η}'ιιi" α'',' ι τ ι ρ ο'l ν Υf ) 6'..'ι'^l'aγ Lxi Θ€-

ση (οτ:'"υ'7ο3. δ!:'''μa' zΔ)'λ'τ1ψ'τ cπo

z3ιν'[o ι.τ.)'.) Βι α;ο6ei &xαραη.

Βα'sι','.i' l-27'l, τl-oν e' yει.ρ^iρeω'l

\ι"'q' την ατ'Jιaii5iatη ,.υτιi)y τωy

δυo-ιο;,φ:,ιilv ei.νι.'. η 'eτtψ3α's^r1 νa

τ'.t)ε'' '6N,. 
,',ιΔνο a7.ν'ω 57η )!ρ',ια, ωλ"

).'ι xα''' οω γδ''Ει;,ο'

Σ' ,δτι αφο'ρα' τc /'ρL'ι:, το'l θα

Mετδ

,/,ειδητ oπo ! Ξ a τo τι?ιd6}'Tlι: l"σ.. B π ριΔι-

ψη Crγ1ai'ρτ1cη θα αταλλliξoι το πα,"

δ'L ατι5 6ν,z. Φυrχ'oλoγLy:δ 1''\τ[γ"τν-|"ο

τr'ι) 'Ψπ.,(ιΞ| πoλλ6'; φoi!'4 να ε,[ναι

--'e- ^λ-

o'. !9η6.''' y''' a'' Ξν'ηλ|'y''Ξi γ"ατσ"-

φa6γc,:v 6τr'ιν r)'α5τ''ιι6 γε'''ρου'pγδ,

Πρlv τηv εγ1εiρηoη
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Noτο^ιeqιeiο 3 _ 4 ημ6ρε6.
}Ιετ*, τηv ετbsι6ι"τη,τoεioΦsτsi-

τL. αυιοιι6λλητo6 επ|δεoμη πoυ

παρα',ι'iνει oτη Θdcη τον ^για ta η'
1ιθρ;;. Στη συyθχaια ωψιuρo,Swα''

oι γ,':ζa; x'ιL τσ. ρα"ψtrιατα. λ{ετεγ_

χo,.|ιτ!τL\Ax, a Naυ?oυ'?^{ηψ€'ia3 ιαλd-
TΕ -ι Ξ1ι7''' 1ιe αν τ υ6 ι o:'ιτι* :t'αι ru ανο [α'2'

νι ;e κaρ|,πτωη πδνoυ.

T' α.υτυα πα'pψ'!νaιt,l nρ'.5μ''
ιι ε'lαicΘτιτι γ'.α. 1 ',ιi1να. Συrιcτ*-
ε..ι''' a.a') |9'.'1o'Jc\τ1t'\ι!ν.j νi' φο?i'Ξ'

τη νυγ'τα, iγι- e''διιδ Η1ω που o.iγ-

x'px'-;Ξt τ' α,υτι& z.o}J.ημE.*ι aτoxρα-
ylο. Aυτ'j γivετ,τι "lια"2 πopiτoυ ψii'

o'. '.τιτι}'oxξζ τηζ ,επdιΙ6α,cη6 ειj-

νz',. rc*7α πo)ω oτ&νιe1. To α,πoτιΕ-

}'οa',ιz γα'iνεταl. oρ'.oτtvfi, ψετα 'αrυ'b

3 μτ,.ε;.
}u.ιπaρ'α.c1l,ατlr'd, μτ,oΓJoνr!€ Υ'ι'

;"Λμε'6τι η εγxεQηoη α.υτ,{ δεv,δι-
ιι''aλαγe[ ,τη' Ψ.4μη τηe δτc eiνα'.

τ,,λ'3 ε'3ιcλτι. To :υ,iφιJρογ τoυ ι}πο-

ι|.,φiaυ 'εiΥωι Υα διαλθξει tν,ι ιx'αΥ6

7eιzο,l.,'γ6 πoυ ταυτr61φaνω νq' i,aν

ε1ιnν!'ει φπιcτοαivη. Mετd, ο-πo γιιι
επιτυ1ψ,ivη τaιμητιwi1 επf4u6αoη

1τ7'?.λ'τηl?Ξ!τ'L'. ψειι6οTΙ1 στη φυσιo-

γr',ι,ηuiα' τoυ α-rl,ιον κ.sι ι,ιετι6d.}'\e-

τωι a' €.tι γαρ.'ιμιeνa, μe ι€φr ^γn

ζω{ ιαι 'δραaττpρ,'δτητι αυsψτc-
E o;rπειρ,jα 11'1a3 τLτa'.α-: 'bι'y'ιν'i.;

μετα6oλη; εtνωι αηνα Υl'1' 1,o'/.Ξ''-

ρoυρrγδ η ωραcΔτερη α.ψaι6i, ^i''ι
τJ)a ιlτi.J!ζ aaυ.

To κωrμικ6 oτov κιvrιιΙατoγραφo

Σuιlδxεια απδ τη oελiδα '|'83

περ<ioει αυt6 το oυναloΘημα. 'o-
λoι μαg o1εδ6ν ζooμε με τηγ κρυ-

φη ελπiδα 6τι κ<inrιoια μ€ρα, πρo'
τo$ πεΘdvoυμε, Θοι τcι καταφ€ρoυ_

με 1/α μπαtoiooυμε τo αστυνoμι-
κ6 κριiνog και να τo 1cilαoυμε Θα-

Θιd oτo κεφ&λι τoυ α.στιrφtiλακα.
Eπειδη μαg λε[πει δμωq τo κoυ-

ρdγιo και η ευκαιρiα, μαq αρ,€'

σει vα το 6λ€πoυμε στov κινημα'
τoγρ<iφo>.o

Br€λιογραφ[α
t. A'iζεvατιiiν <Σκ€ψειg μoυ για

τoν κινηματoγριiφo. Eκδ.

φξ.
Ιξoρ.

2. Περi πoλιτικf1g, t4,{9α, 33 - 36.

3. Παρατiθεται στην EΠ. Παπα-
νor]τooυ, αιαθητικf1. Eκδ. 'Ι-
καρoq (1956) oελ. 297.

4- Γ. Σoλδ<iτog <<Oι μεγιiλoι κιο.

μικoi τoυ κινημωoγρ&φoυ)) σε-

λιδ. 9.

5. Ν. KoλοΘ6g. <To κωlμικ6 στoν
κινηματογμiφο>. 0,Θ6η. Tει3-

1cg εκτ69 oειρdg.

Σημ' o Γ. Bυθoiλκαq εivoι γιατρδc
oτo Νoοoκoμεio Νδoυοοq
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I

To r0ουlr0 ευ6g π00ωuγιελ0θυτοg 0ιυtτoυ

Tτγl ''>αρ'ιιαν "η ι"aτ&ρa τoυ

2.c0Ο,,. Tτi θelαρηzιν';δsa, πaυ γτ,ν-
'.,rl3οε ccι' θzLα. Σ|η φοφlΩξιλoυ;
v"αι τοξυxo1l,αllεi6. Ση'μaρα, eννι0. 1ι6-
).ιg γρδ'i'.α τJρLν τo τdλo6 τoυ αιιit-

vα, d).ε; αυτ6; oι θ,οωρiε6 €aoυν τα-
ταπ€aει. To ΑΙDS, etνα,' 'ιr'60ecτl
dλωv μz.;. Tα 'οτοιγail' πol) 1τσ.7a-

&6τoυy o: επιδη1.ιιa}''ογ'''ι!4 μλjτο;
τ'oυ Lνqιο'''lωθηixιl' iτo τeλaιτα[''
ΔιΦrJ-: Συ;-ιπ6cιo ^{Lα τι1 λΙDS' ε-

πι6e6x'ι6νο'lν 6τι τ1 ^iιιsa; Θι π\t;
ξη eτεβφ).cυg, γυvαi:ε ζ xα'' rc'''-
δι&. με τη.',l [διτ ωγνδτητα αν 6γι

μεγαλιiτqφ. Διατρ61oψε 6λoι λoι-
τΦν τoν dJδιo ,iyδυ.,ηc, εtτe τo d1ouμε

αlν:ιδητoπaιl1oel, εiτε d1ι.

ΣηLrψlvα lir€ τα στοιχet'α ruoν α,-

ναxε!νωoε η Παγxδψια oργ&νωoη
Τγeiαg, εtψερα υπd.ργαlν 10 εrx.

φo,lεi5, τ.r στo τdλη τoυ 20ΟΟ θα
,d1ουν τετρωπ}.αcιωcτe[ lοιι 5Ο0 xιλ.
νoooιiντε;. To μryαλ6τoρo πoaoaτδ
.iocοιiyτοly uιι φoρ'6ων, περiπου 6ξι
'&αn', qυ')αντ&ται aτην Aφρuι{. A-
ιιoλoυθοι}y Β6ρει.α xαι N6τια A1-ιε-

,ριτ't1 γιe 2 πa7ta'aψ ε:ι. Δυτιττ] Eυ-

μbτη τ'α,' N.Α. Aαiτ βρioτaνται
aττγl τρt-'τi θJcη με 50o.ΟσΟ φo-

'oεiE. 
Tελευτωia; cιην πα1v,αCψια,

v;ατ&,ταξτ1 pρ !-.ιcντ ι,' η Aυoτραλiα,

η B. Αφριxη ι'αι η\Ι. Aνιτoλα] με
3Ο.ωΟ φορe[ -:' Ση Σo6. 'Ey.rη
xeL την Αv. Enaιb;-η ι'*φiφνταt
μ6νo 20.00Ο b3ψιιι' i]i sταπ\αi
σ'.σ. τηζ ycνιιt6 ινιτzτιτα. -tτ1i η'
$nbγ xωt πo\'.-uzi'ιζ, α^tιβνιτιι δτι

o ωρtΦrι6; τoυ6 θ' ωliτ1θa|. Ξ)νi7'ρL-
vκιrιλ'' aτα eταψι'lα '1 φν'.ι.

Τω πε'ριcaδτeρα ιρο'3aιιτ7. ΞΨ'

φι.ν[ζaνταc aτην τi\ιιtα τω't czψ'ν'
1,cΙ, ψε |σα.ρ,α.ντα'π!'ντe 7.ι,'' aπ' α'l-'.ι,η

η πλειov6τητα aiναι o;-ιηυλriφιλoι

d αμφιφΦlιξιλoι. Σην αμcωg επd'_

*η &εατ], pρLoιoντω'' η ετ€,ρiiφυλoι

z.ιi ωιo).ου}aJν ;oλ''lμετrγγ ιΓ'6γιεν ω

&ταψα και τoξι'xoμαvεi6' Mια ξε1ο-
ρi ιcτii ν"α,τηγ a'ρ! α,δυ6}ου eιlv.,ιταφ'ρ6

'lηFη, απoτελ,a5ν ατoψι. πoυ η ζωτ]
.o|)ζ τρσMτl'lισ' δeν τoνζ v'ατατdιseι

cτιg qβδε6 υι{rηλoιi xιfrι5νο'ι y'c 6'

μω; elvαι φoρe{q'
(J'' αν&, τoν lΑψo xιrνωνιo}'ξa'',

τo'l β,ρt1ιxαν''iνα θανβοιo Θ6μα €-

?'e,ννx.ζ' διαπιοτιilyoυν 6τι o πληθυ-

φ6; δεv α'mυδρω με τoy oυvηξ υ_

οτeρυ'νδ τρ6πo' 'oι y1oι e['tα.c aαψd,'
σ,'".ι' niιηρ aφoρη.ψtν a ι, oι'τ'αψπων ιe;
τι!)y πρηγμθvωv 1ωρ'ι6v απ'θ&υo*'l

xι δ}'aι E4ρoυν πιλg να π'ρaoτα'τα6'

σoυν uaν eaυτ6 τoυE, Φγ γ|αL ..ψ6νo

τo 17oλ 1ρη:ηlεπoιsi προφυλαxτι_
x6' o'' τlJνaiy,Εζ 6μω; τηι Eυρωπηε

7.α.L των BtrA, ιiπω; Φaιξαν τΦ'
σφατeζ μετρηcει6, βλλov aδιαφο-

ρoυ'ι για τω τραγυxα φνψφα. uαι.

αλλ&ξoυν ,με τηjy dlδια, μεγdlλη ευxo-

λiω του παρολθ6ν"τo6, oεξου*λιrιοιig

oυντρ6φoυE'
Tο Διaθν66' Συνθδριo για το

AΙDS πoυ τ'Ρα,wα,τoτ,σ.τ}Φηr,ι.ε oτη

Φ}.ιορεvτd,α, cτα τdλη' Τ"αwtoυ, απa'
τdλε,:ε oτα0μ6 ατΦ π\ενμ!ιq Θπιστη-

1ιον cτι'jιν ανωχolν{bσgων. Tην παρ&-

oτωcη ,6μω6, αζ μoυ aπιτραπe{' η Εx.'

Ψ?α51i, -6τλει{.lε o Πριlταηe τoυ

ΠινεπιoτημΙ,oυ τηg N&πολη6 δρ.

M:ιpτc6λo ΤΙcιτoα'
,o'Evα π.αθιαoμ€νo φ0.l,' μπoρεd

ν' ωνotξeι. τo ,δριi,μo γι.t τη μετιilδo_
ση τOυ ιαj EΙY. Δeν i1ταν η πρ6_

τη9ο,pα, πoυ o lδιoζ &νθρωπog επο-

α|1i,ια''te αυτδ τO ε';δε1,δμεvo. T''
1988 εiηε δψoτιε6cει μια d'ρευvα

οττ,ν απa[α απο,δg|xνυ,e 6τι ,.τo μι-
α6 τoυλ*,1ιoτoν υγ.,66 ιιομβτι τoυ

πλη&laιo6, iae; oιo oiλιo τoυ ελd-

^1',cτη αοtδττιτα. ιL^}σ.τoζ. H πac6'

ττιΞ(ι αυτ'iι ανξανeτα,. δταν τo φ'λt
!7ιc ;eριao6τeρo τα: δdoντo,6 xαι
πρ6πoντo;, πθ.θoq, πp&ηγrω πoυ π!ρo-

r:λεi ,a|ξη των αιμoφ6ρων αγγεiωv,
του βλ:ν'rυγ6νoυ τOυ oτ6:ματοEr.

Στα. τρLα γρ6ν'r- πoν πθραaαν a

δρ. Πι&τoα, αoγoλo31ιeνog xατ6 τιi'
ρoy με μoλυαμ€νoυ6 πλdoν α,οsενε{g,

παρατt1ρτ'aε 6τι o βλεννoγι6νo9 τoυ

&ιψ6λεια
τoυ Aναστ6on Κτιilvα

,οτ6ματo6 τor.ιE γiνεται αxδμ.α πιa
gψaiσητo5, Φn η τoo$ττ1aα ωtψα'
τo; στo c&λιo τoυ-c, ανξ,iνeτα.ι. fi-

6ρευ,;α αυτi1 τoν oδηγηα: "ι"α.ι 1lεγρι
ττi Φλωρeντiα δπoυ α.νew[νιnσe:
.Ι{6λιg 5 Ex' ociλιoυ, φτωνanν γιυ.
vα ηloλ,5νουl b0 6,τaψα. ΤπQρ1oυv

β66αιω ν,.αι α:νιραteq axeivε6 πeρtτcτιb-

oει6, διrcoυ η δ6cη τoυ ιo6 oτο adλι.o

e[Υαι' τ6co'δuvατ{ που μπoροιiv υr
μολυ,vθο6v 1ι'6γρt vlιι 4δo d,τψω.

Tην θρευνα [.ι&τcω' fiρΘυ"ν νι.
eπι6'e6αι6σα.Ιγ τηl επ6μεη τ1'ιζ α-

ναxο|,ωcii; τoυ, rρθρα. v'aι fuρeριv"α-

νoL 6φννητt6, με απoτdλεσμα, ys
δηtl,ι oυργηθ,a i π ωγ'τ6 aψι.oq α!ι}'οg.

Στoν 'α,ντ!'ποδα Ιταλιiy xeι Aμε-

ριxινων aρeυ.iητιbν, φωlνεται π,ω6

βρ.!.ι:lν'ετα'ι ο δrι66 pια; ανωπ\,:ωττj;
ιαθ,ηγητ{; Στφατoλoγiαq τoυ Πα-
ν.:πιcτη1-ιioυ Αθην6v τ. Γειδργιo;
l\α.οιωρ'ηi o απo[οq εiπtη,μcιiνει:
<MΞ1ρ: ci1'ιeρα τινξνα περιoτατιxδ

1ιετιiδo:ηq του ιο'6 δεν iγε'. τ'αια-

1ωρηθεi επiημα, ;-ιε π6ρια αtτtq'

το φιλ{, eιτ'δg α;ν νπιαργα αμ,1Jχγi

6'n 5ift,ι,1' 1χαι τωy δ6o ερ,ωτιιοιily

ουντρ6φων. Eξ dλλoυ αrπ' το 1985

aiνωι γνιυoτδ 6τι ο cιδζ cπ&νtω wl
ψδνo cε α'δ.ρα'ιoτ'cιηψ6νη μoρφτ] (λ6

γιl) τη; ψcιvιt6 ιxαrn6ητ*ζ τoυ) ,
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β,'1[s'ιετα'ι zτa cιλ ο. Erπicη; δ,εv υ_

πι*'7γoυν ιτα ρτa'.q ετ,uτιηι,ιον'.τ'!'6 i -

i.Ξυyεζ' π'r ν' απαδει^ινdoνν δτι e'

βλεvvoγιl'νo; τoυ oτ4μιτο; τ,ωy αcθε_
';,ιbγ απ6 AΙDS' y[νεται ειlθραυcτo;,
orjτε δτι τl τcοσ6Tηa,α τa'l ω|.trιιτο6
α.υξα';e,' 5τ.! 5σ.λ''a τιυy ααθsy6γ. Tξ_
λo; η fδ,oι, η ΙΙαγι6;pι.α opγ*νω_

η Ιγε{α6, δεν αvα,φ6ρει τo φι}.{.
1rr6αa 

,αε";υ6 τ?h.qJΞ lιeτdδ.ιοη6 ;\s
'lδc'.ll>.

'Ενα οη,1α.ντιι,6 .or'[cν1; θ!γα το'ι
απα'ιγδ\ηcs τc ιιlν,6δρ'.ο atγι'. αυ-'δ
τηζ 7"αταΞy-Ξυl1; του a.βολι'ο'ι zαι
io! *l'a\ 3.ιΞ'υ τ ι'ιο''l sy-a}'δν ι6 cτrι>Ξ

"θεcιπεiz;, τη;.

Σtiμερx τΞi!,.σσ6τΞ11' ι'l5 ι30o ei,-

!ιιττispLx' cε δ)'ο ir'1'l 7η,:.1q' g.'γξ-
ζοντι'. πυ,:ετωDιir; τL1' τΥ[/ πσ..ρα.-

οιoν't1 ei,ι.6ι)'!a''l, ι.ατl- τcυ ΑΙDS.
oι ψaοι ctγ'ιερα Υ'tιtστoi' τιpδ'πoι
πα.ρωτt'εν'i13,:ηι6o;"iωv ηl,ε οξαΦεη_
lιdyaυζ ζωνια'la\ ιoυq .fi ψε αδvα-
'lεig, δεν ψπcροι3ν νι poηθi1aaυν,

γιατ' iα'ω; c ιδ; ιι'.'xφ!'peι ''lω ξ'1-
πνi1Cε. ιι6:α 6i.Jν ο21ινιlψδ, τuραγ-

|L'ι τ,cυ 'Θα i''τιν sγxλη1ιaτlxd' Ο
ιd; HΙ\r, ωx,6\α. zα'. οa ελειiθaρη
nιτ&cτωcη, dlξω απ' τo τl3τταρon Ε-

xeL τ?oψ7.κ,τυx66 ψυvτιxΞ € ι"ι.lι'fiτη-
τεg. Για τ\Υ lr,σ-.,ιωσ/'Ξ'li1 τoυ ).ο':πδν,

o'' lfr,|'στtι!ρ"aνεg εrελεξαν η μdθoδa
τη}: q,αγα6J'νδeτL:y,^iιζ γεν',ετιττ];.
Aυτδ εηηrαiν ει δτr. γρηcψcιπoια5νται
μι''ιqρ€ι μ6ρη του ιdι, μiα πμυτεtνη
'l7 ivα. 1ι€ρoq αμινoξ6ωv, ιxαν0' να
π ρowιλ€ooνν αν τ ιanbψ'τ α.

'Eι'α ημεiο 1 raυ qlαrylγ'αaτιvi

επuδr4'r,ιoλξo L xα.L Θ'ΡΕννητ,dE, oηxril-
Υφ)ν aα" 1dριcι ι].ιrβd, εtν,ιι αυτ6 τηζ
dλλειι}η6 εθελoyτιilγ πειρωματ6ζω-
ωy. Οι ερευγητεζ τLσieηiσ)Υ lτL ?J

πευvψατυxb; ε1ι6oλια,qrr66 τc'ρ€fr,εL

να, ξau'ινi1sι'' απ' τα τφατη exetνa
πσ) τo πρd,5)ιημα €γε'' πxpec διαaτα-
,σειE ψeaαιωνιa'iiq πoι}tr'6χλαζ (A-

ψρυxi1:}. Aυτ6 ιlμωq δημια}ργεi d-

να τaραcτιo πρdr6λrη'ιω η6ιxi6 τd.

ξηζ, -r, ιθα zλιθεi γρi1γoρω )A1 λιi-
oει η ΠoΙ, υπε6θυη 6πωE ε(ναι

τ'!1' τc1)ζ 6i'ο'J1 nq'1 ^{('νoη:,α'L τα IcεL-

ρα\'α,aι'
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Mε τα αημριv4 δεδομjvα', τ1 πα-
pιoκ"υιi1 εyl6€ eμr6oλ[,oυ, δεν φαi.lε_
ταυ πιθ'αvii fr?ωi τo 'ιιevι'q ψια.6 δε-
ιαετi'α6. Κι δτ*ν αιxbψα το εpftλι.'
πc.?α6'x,eυα,στεi, θα πρ,dtπε.ι να πaρα-
οo''ry d,λλα τ6aι γρ6νυα, γι,α yα δια-
τεθεi οε χηΙ,rμη, w6aτq.

Kι aδιb αγγiζoυμε €να d)λo με-
γοιλo θdμα, 1,o δστσζ θoραπεiα6. o
μliνo-< μd1ρι oiψε'ρα τνωιστ|δζ τ'ιοi-

τνa; θeρατε[αi etνα;. η ),ηψη AIΙT,
του aπoto'ι, απαxkιaτ'ιx6ζ xq,τσ,σ-

7;εLια Jτ{ζ etν αι τ1 Α1ιqριιαiνιπη, φαρ-
ψnxυιτυxi1 εται pεtα ΝΙπd,'ρaαι q-l ο$-

ελxαμ. To A2Τ αvοαr"αλιirφθηrxε τo

1964, λr1γω δψ,οl; τηe φγωληg τoυ

τoξιrtτητα'6 ψ{γρι τo 7974 δε)'

γρηa'.1ιoπoci1θηxe. To 1984 'στ'ι

πλ*Ltolq' μιω; 6ρευνα; τoυ λψaριxα,-
yι}ιoυ λντυτ,.αρxινιxο'S Ινιτι-uo'ho'l
ν' αναικαλ6,p,ει d,Λτ 9αρψαtι* ιατ&.
α0y 1Oετρσι6y (o BΙV ei''lαc ι?ετρo:i-

ι1;) , τ], Mπ&poαυ;-Γoliελzωμ, βρ6sτ1-
ιε να 6γει τa AZT' To 1985, το

|'iατιτo!το π'ΞLραl,l"σ.1|'.5ττfιLΞ ltε τo

ψ!'ρ1tαxo, π*γ.ω σ' αoθεν'oig με
ΑΙDS xι ,αvαπd:jλ'υr}ε δτt τo A3l
δροι1αε 6'γfi'1τιω στ|'Ξ gνtι'il,:"ρLqx66 μo-
λdνcειE. H *oιvfi παραιcLα,αη eται-

ρεhg xαι o^μo\aγιτaυ Ινατιτοιiτου,

rυτδy,τιυγ aποτελε,φ*,το:ν, dιδοl:ε

ιι;ιο τδτε'οtη \ιΙτ"lιρoaυg-Γoυdλxqι
ττ;ι e:r-''t"..,'!'ι' ya μο,/οπιυλ^4σΞL ττΓ)

;lα.ριτl'ε,ιi, zaι δ''ιθeη τoυ φ,αφεi,-
%oυ' με α;'οτti'aqια τα τl{'ρδη τη;
ψδν,ο α'π' α'υτδ 'l' ι'ιL71oντιι οτα
350 eix. δο)'ιρ'.-ι τo 7φνa-

Aυτη τη cτ:γ1t, *ιθε α"cΘ'εν^ii;

που θdλει να θ'.ρ*reυιzi 1rε AZT
xοoτlξaι cτι; ΙΙΙΙA, 2.2ΟΟ δολ. το

γ7δνcι. Tο κδcτo; \Lα ψι.a μ.γ&λη
1rερcδα, α,νθριilπων eiνα''. απιγορeυ-
τ'nδ. T'" α|)-''5' Υσ.L ψια φαtδα πα-
α16ντων y,,ιτd1θεσa μ4yυση waτ&, aηΞ

ετΦL?'Ξ!1'ζ ιc1υριζ$μgy, bτι την {-

ρΞννg. π,?1"Υ|Lσ'xσπa';η5Ξ τo oγxoλο_

γιτ'e Ι'icτυ'ιοlτo' θ-ρα τi φlLi4'ι*xε'Jx'L-
τt, ετι'.7'd!α δeν dxeι νa,γtνα. l''yg.[-

L'}i'q. Υ1- μoγα,τωλΞi την αγoρ&. 'H-
iτ, τ'' !'i?'ιi eιιιρe!'ε; d1oυν xα:ι&Ξ-
3Ξ'' α"i'ττ,ιη r',L?σ"σu'ε')tιζ τ'ιυ 'LZΙT
xxl τη ).'-lαη ,ανa,;ιdνετσ'. \tσ' δ'ιilcoυy

o'ι' l.r xqu:.ιτ*!iι'. α"'

To iiδιc φα,ρ1ιωτ"o cτηv Eλλ&δα'
cτoιγLζε'. 61 .ΟΟΟ το ψπoν*&}'ι τ"αι'

'*ιΦε ωcΘενi.g aφ'.dξeτω!' 1τ'Ξριrι?\}

ε',',.ilμιcη ll'πσ'ιrx&λι ιo ψiγa'. λυτ6

ηψαtνe'' δτι τo xδaιοζ' φα,ρ1Ιαr}ιευ-

τυxi6 γμδνο oιT,}rηζ, ξεπερνιi 7',ζ

8ΟΟ.cΟΟ δργ. τo ^y'7ι"νa'

ΔIAΒAjaETE
'κAI

ΔΙAJtΙr!ΕTE
T,FI

NIAoYΣTA
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'\π6 τη με,λdτη ,ττ1'3 ιcτα7[αΞ εi-
^iαι φ'ανe,ρ'6 6τ'", o'. cπo'ιδr4iqι roλ,ι'
'':'''c'ιoi" .Lν.LπτιrxΘητ"αν cιo τi'ρ'αψα'
τlωy αιιδyω'y 'y.α':'τ1 οe ψι& τλo6o'"u

γ,ε'υl'1γ!.'z. Σττ''l αpy3'iα Aiγυπ.τo π.

/'' \ Ιτι "i'τα't eνφ'οpτ1 γιωτi πλoυτl-
'iιιιν απ'c ττγι ιλ6 πoυ Δφ'eρνe ο

Nεi,)'c; cε xαθe ε,ττjcια πλημμιiρα.
Σi1',ιepα, ανι'.lθετα, απ( τ6τε πoυ 3-

τ'.νΞ i' w'iτψα τoυ Aco'ιαν. η γη
δeγ -.rιφ oEoτe{,ται, dπω'ζ π'α)"ι'α., πτω-

1d''.')Ξ;) τrι iδιo ται ο πa\ιτ'.q-ι6_:. o:
c/"?liτ.tο. Σa'lμ,j9,191. 1ρ, cτtr1ιερινο6

7ρiι. o'. Ι'td:ι'ιc,., oι \L&γιαν; ''η-:

l'o'l'ιτeiτι)'α., ο'. λ\τ'!.ι,"'. τoυ }'[εξι-

ιοιi' η'. Ι'π"ι-: τιν.\'rΦεωγ. a:ΧψLρ
,o.ττ; l Κα',rrνξτl rι'rtτ:υξαγ ι'πoνδα['

0εΦοnοn T0υg

νaι η πcr).υτληθ3cτε'ρη y1Jιρ'ι τaυ xJ-
Ξl:ιου, ξ€]πΞry6ντα3 τo dye διoεxα_
: c',",' !!,a'. ο'''' z:'' [τ.ο''l i. T 1'r.,'J. ρ &δ Ξ'""( -

γ.ι αrlτ6 φiρνει g.λπrjtδω d1ι' η' e'ιιτe-

τα',ι€';''η'υ'lo}jτηcγ] βιoλoγιz,ιbν μd-
τ."ω,,t l,ιπο,?ei. vα βoηθηοει 5τη'l 1ι,7'-

Γ)'ι=τLρτ1sτ1 :''ηζ yJαταστPοφη; τoυ πε-

ρ,.6i.')J'oντο'" π'ου !γε,' επ6λθsι απd
:t,'ι i.--τ-τ,sτ' :η: lo'ργ.1aνη: γΞω?-

Στdxo; μ'σ'ζ πilιπΞl νe 'etν'q.ι ν,ι
πεi1oυlμe i-ι:α ωuξη1ι,3ντ| παΡ.αΥυJ-

^;'li zττ1ιριζQρ,Ξνη oiα 'lπα?'xoντα ψΕ'

ο'l Ξ πολ'.τ ι:';ιαl. pαcιζ6ψεyo ι στη γ9-
'ι:lp"γ!.α. Mηπduaτ τrιι τρa$ τωγ ιiλ-
λιυν επιοcημιbν θaω'ροιioαy οι 'Eλ-
ληvε6 τη γoωργi,α απ6 τα πανα''-

χα|''α. N?δνLα' Aπb τ'η γεωργiα dν-

τληoε ζωη o Εr/uληγ1,oμ,j; xα1.liι τιq
τρ'ε|q ιιι" πλdov xιλιιiδ zq γρ'6νυα τη'q

''aτοιριxi5 τoυ α'iιilπτνξτιζ.
'oτ.πν η γaωργ[α 6γινε μ/1 πι-

ραΥυηL\Δι. απ6 'διαφoρeq αtτ{εi δ'
πιυ'; εiναι, η δl&6ρωοη τo,υ οδiφαυζ,
τα προ6')ιi1ψα1!1' σtra' c'ιcτη,,ιω ωρδε6-

σ,ε'ωy' η xαταoτρηi1 τω'r δ'αoιity ια:
η εvωλ&τωoη τcυ οδ&φoυ3, αηιαι[οι
πολιτιcμod dδι.ιοα',' i1 eξι'γιν toθηxαν

εnlτελιilζ.

H αργωlx Ι(iνα αντ,ιμεαiπιζε
mρal\flγνeτα δ:&,6ρ,ω6η _ τωy'εδαφdly
αλλα με τΥΓ) π'?oττασiα τωγ δαoιily

γιαι '&)'χeΞ ε.,'l5ργειεζ τ'α. δι6cιυoε. A-

',lj,πτυlξo ,ιιg τηγ π&ρo'δο του γρδνrιυ

'ψi! α γ εω ργ [α €Υ-νσ'|Lr"afi a|'^1μdνη πoυ

β'ιaιrg6ταν oτη βaλτiωcη τoυ aδ4-

Ψoυζ {-ιε 1η Χφηση αργωvιxιilν ου'oι-

ιδν. Σfμερα η Κ[να etνω'. αυταpxτ1Ξ

ισ9 τρ6φιμοζ πtx'pι$" 1'q "γeγο'ν'61, 6τ'' et-

5,1' ι'x"J' rτγls eν€ργ'ειαi.
Ι{ eπιτυxli':ι ττιζ '53.Ιxρa'ηζ γε.(rρ-

"ρtα'; cτo να ταρ€γeι noογη, ΥLσ. τoν

αυvexι-b; αυξ'ανιυμaνo πληθυφ6 τη;

γηΞ, oφa{λετωι xυprlωg oτην ωυξη-

7ι'€ντ1 γρiioη εγd,ργεια'ζ απ6 φντlυx,ω

απoλt}iιψα-'ω fuσ.L στη|) α$ξηη τωv

l;αλλιεργouμ {νων εxτ&.'aEωy. oι,δυ_
γατ6τητε.ξ εφαδιαoμo6 με ε'/d,ργεια)
.ατo μdλλov, 'e[ναc ε'ντo6τοιri π€ριo-

ριαμι3'νe6, 6πωg d1eι γiνeι ^γνιlνsτ6

ιτδ -νaν αργαν'.cψ6 1ωριbν εξαγω_

γ{i π:τρελαiaυ.
H τ'ρ,δNκηcη πoηJ ΦντιIl1ετωπiξει

'η ^(ΘLn:ρΥια cτlμεrρα oivωι να βρfi
τ'ρ6πo ν'α δtωτη'ρ\cεc τoυλ&ηιoτol',

(αν dγι ';'y" ωυξiaeι) την fr'αt?Φτ\n-

T4, xωρi6 να ,iγεt μεγαλ6τε,ρε9 α-

τ',a''.τ^'σεLζ oa πηrγεe ε'fr'ργειαg, πaυ

εLν α'" π e,?'c'o i' cαμeν ε6 τ'αι xιi1'αy αν ειil-

oιμε6, 6,ruωq τo τ'Ξτ:ρ€λ'q.io.

Ι{ επ'!ιταcη τη; γεω,ρ'/lα; θε ξ:_

ρ'ιxι!ζ xα'' τ1ψ'.ξ'εριτ''6i πa2ιo16q με
τη βat1θoια τηg cil:δοl,tη q 'eξα,ρτιτα''

ωτt6 την xα;αfrοTfi αxρ'ι6iiq ε'€ργει-
,αζ Υ.α. την ,ω'r"ληaη του vaρorl. ΙΙ

Tnq Eιρfivrnζ Σγoυρο$ - Καραγι&vvn
Γεωπδιroυ - ΦυτoπαΘoλ6γoυ I't. sG
Ιvoτιτοιiτoυ Φυλλo86λων Δ6vδρωv

eπt xταaη αυτι'Ξιν αL πqρι oρl''sψξyη.'
α) ,δι6τι δεy υτα.ργaι xατιiλληλτ1
διaθ,€οιμη Υη xαι β) o ανεφoδια-
cμd; τιυν υδpcφ,4ρωy cτροηr4,τωv γi_
γe:?'ι uΞ α'ρ^γι6 :ρυθι;.6 xαt \cγο'aτ6
νεβ. Eπjοη6 τα α'χωτω πoυ ,σι}γχεy_

φιbνο'tτα'' oτηv αρ}gμ,jμεγη γη μπ2
ρe'" να 'απωρατ'ρυνΘa6ν 'ψ6ν'o ι\e τη')
αυξη1νiνη y;ρηcη ν'eρ,oι3.

'ooa πc6 α)'ατιoψ6νo et')'αι τ'ο ξ'-

δ*φa3 '|1 τo'Υa:,ι61 τδco' τορ'acaδτe,ρc

')eιΦ απαιτεLται ^για να ξεπDο,θ,oιiν
ιι αλατα' απδ τ'.; ρi(ε;. λ.lτ6 oυ-

νeτα,γeταc 1ιι.z rυξηiι'6νη δαπανη ε-

'ti)?τΞ.'αζ τLα. -.aν αvεφoδιαql,6 μe
νeρ'6.

H α''ι5ξηο'η τη6 ιαλλιeργ,tjcιμη6

γηE μΞ την γ'ατα'στρηi1 δαoιτιιν
εxτ&:eωy d1eι επicη€ πεlριιoριψ,d-

vε6 δυvατ6τητq. To rμαxρoγρ6νιo
πφ6\τ1ιι ξτtrραα|α6 oε πaριo1d6 τηg
Βl',ιe'''ιq λφρlx'{c, πoυ tμαν yr&πaτa

τo')ιl τα,ραιgωγιr..:dg' ενιil ημqp,α cι
πληθυoμoi τη6 πεθιlν'oυν ψπδ τei'-

vr. oφεiλεταL σ.ην 71'τx.5τροφi1 τω'i,

δυ'cων'

To 'οιγγρoνο δ'ραl'ρω τυlν xωτoi-

l/Jωy τηξ ΣφαλiαE ,μα6 αφυπν{ζει

ΥLα τoν τρo'ψερ6 xjy,δυνo π'oυ lμαg α-

πειλεi. Mετ& τη'v τ'ατωcτρryi1 των

δα'οιilν επ6ρ1εται διατ'οπi1 ταl y"'3'

xχoυ Φν yaρoυ oτην ατγιδ'oψα'ι1ρω,

1l.εiωoη των ωπosepuατων vερο'ri 'oτo
6iδzφo;, Lδι&6ρωoη τoυ πολ$τιμo'.l

xαλλιa,ργηoιx'ιoυ εδiφoυ'5, eηραci'α.,

Lρη1ιoζ γ"ω' τaλιxα τεiyα.

H δυ,τιιo6 τ{ιπoυ γεωργtω 'ψe τ'η

μεγ*λη παραγω'γfi a|.rια'' γeωryix
πoυ δeπιy,& πολλ{ ενd,pγεισ. ΥLα. i1
:y:orδ αυτδ. fΙι'z'&δε,ιι(ψα εtναt ot

α,τcΣιοοeυi τ,ω'ν cιτη'ριilv 1,η|ζ π\Ρ0.σL-

ι16 eτανα;τα'5Υ! -< τ'aυ d,φθαoαν cε

Φη μ. την αυξηr,-ιενη 1'ρτjoη λιπα_

'α.'ι&;ιυνx'la?'aι5 y"αL βελτιωβνων
π,cιιι)'ιδγ (οι vdε; τo'.ιι\iεq e[γαν

τ'oνι6 p),α'cτ6 xc:'' !τ,τ''. {ταν λιβ_
τε?a aπLirrl:fr'εi3 aτo π)'&γ'ιαoψα α"-

τtl'l 'ιc. τoιy.'ιλ[:e| μ.ε oυν'η'sιομ,jνo 6_
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φ'ι:ι'τι5 αl!7''o ιαt τo πeτ;v€λ.α,to iγ
οeν θ',1{Joνι Υ".α ττΙν πωροcyωγη φθτ1
.,ιitv α'ψlτ.:ιixων λ:παοβτωy. Tα d-

ξoδα απc τιbρα τ"αι .εL\τΦζ τLΦ &-

'γοβ, εν!r/γaιω; μ'δνc θι ι,ιξωνον-
τ*ι. Αυτδ το γε':γ'ινb3 eπ''6&}λει ξ'-

\iα.'t σa-y'.Jlο'iγ.ιl πυριο7,.c'rr4 oτι6 l'l-
Υι'τδττ|ιa1 παριγιιrγt1Ξ 1ιt1ι7 πQpισ-

σoτd,ρ{.υy N*λλι εργε,ιιi-lν.

Ι(d'θε ir*.:a παiια.(ω'(ιι.i'i Υη β-
γΞτα'ι nλτιl zπl, ',τ!.1'13 .1gv''aμιu'!;

τιιι c"ογaλτccτ'μirτει;. Γ6vιμo θδα-

φo; aπ:,;η; y1blε'ται, y.nlρiω: ιrε cη

δι.*Qαυcη. Υ τ''λoγtζετι'. δτι y ιλι&'-

δεE τdr'voι επ''φανιιατ,υ,3 γ&rι1ιοο.l
ιαλλιε;rγy'1οιμ c'l aδλφ'ι; rτq α{γ'2's')

cτη θ7)'αsιω adΔPε ^trμ'n'. .\ν ιαι o''

πη|θ; πλοriτaυ :ιειιilγογτe''' ο α',flφt
πυo; π).η(}υ1.ι5; οιυξi.vετL. α,Iτjσ'''-

αilνταg αuξη1ιΞ.r,ε; α-ιγx,φιδΞg cτι;
xαλλι.dηειs;. Πi,,!'πe'. να. βvεkd'ι
Lrι''.τu6ν -u7'6τ'cι γ1' l.elξiιοΦ4'Ξ iι τrJ!-

Μ'yιoτον νω διαττx7iρaψε τo επi-

πdδ.ο π':,2α,γιυΤ^4: τωy τρoφ[',νι'l ανθ.

2ιoνxlι γη6, εvιil orρ1ρovω; rν1Lτε'-

')α. πρ'azτ*τeι\so\y.LΞ y"α,a ν1' δL,ιi,η-

ρi1sο'l1Lz τoυ; πλουτoφ4φr; φυc:-
xooE τt$.,rot; που λιγ9στε1bυν '\ δ'aι

α'νι'νe|bγο'i1αι (vαp6' αιτρt'ιιιa} .

H γαω,eγJ.α μπo,ρ,οl να' ^{'':''ΞL τ,'Ξ-

ριοoδτεrιa παριγωγιwi1, e\λα πφ!'
π€{ νa z"ατω6ληs:i μεγιλιiτopη προ-

cπiΦειlι τ'.α. Ξη,βελτι,ωoη τη; υγei-
,ιζ' χrζι. y"σIa. συν6τ,ΞLa. 1'ηΞ τ''ΦPα-

^μυγιxdτητι; τω'v φαΙrν.
E ι:ιταπoλiμηη των φυτιxιil';

αΦe',rειων εtναι €νω3 ωτuδ τonιζ πιδ
oημιvτιxου-< -νρ&πο"ι1 τaυ αy;bψα x"

τ';μ{νυ:ν ΙLq' νa. α::ξηs:,i τι i'"%pι-

μυγτj πι: τ1 Βο\oγιτιi1 yι:ιτ(λτoλi'

ιl.ηση π,Ξτυχcl:γε'' α"rl'τδ το ατ61o με
τ,γΔπo ο-τ'aνc'sιν'δ xωι τ, σπoυδΦι6-

'νaρ'o, δ'.αρτ''i1.

Βριcι'ξια'zτε 5τη.! F^"xi τωγ

φυτιilν. T.rl,οι, oι oινθl,cωποι ξxoυv

πεiρα π,ολλιbv &λλωγ επo1ιilν, 6πω;

η eπΦ/:η τoυ .\τδ1tοn;, τl tfioxtl 1,o')

Δ ι ωστrir'ιιoζτo,.:. Ι{ οινα"γ,xλ:lιο ξ τrl€ E-
πo1ηg των Φυτιil'r ηλθε ττη δεxαε-
ιtα" το'l 197Ο με την ενaργειατ;i1

xρLzη r"e-''7ιιαiο.ν. H πλ'i1ρηE 'eζ'ω.ρ-
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τηση τ{,}y πoλιτιφrir.i ωτ$ ττγt πα'

i:αγηη τωy πρd,σiyωy' Ψτ.lτιilγ φαi-
νετιι ιιbpα" xαθωφ,.

Δεv μποφιiψ cτo εξi6 γοι 0s{υ_

ρoυρ'ε τα γoτα xωι ιι8lt 16 τηl' υγeja
τιυy φιl.τ6y ωE δΦοβvα. H υγει,lι
τι'rν 9υτΦ eiyσ'. 1\μnτLpγllt1q aη"

1ιxitα'; Υιc. τη διx{ μη υγεiα xa..
oπι,6iωoη. H ηρoτταα|α τ{oγ φυτd},/
απi6 ε1&ρα16 xιι α.Φdyειeg εξgλi_

1'θητε.
Στι; δεxαετ[εΞ τ,',, 19Ο0, 196υ

:α α.iyθ'Eτιy.rιi πα^?'x'1L:ιοy"τδ'tα,i1ταν

τ1 νπ' qι2'ggiβν d'/α επιλαγ{1 τωv α-

ΤΡclτιbγ γιc τηy xατ*πoλ'laρτγJη τωy
εxθριrr, xοιι ααθεyει6ν τω't ιι}j.ιav
γειιilv, fi,Φ"{Ψ& πoν ,aaβιiνει αιιδ-
\Lτι rlι' Φιr?''.cε π.lλ).dζ y.ιλ,οe;. Tο
ιoιν6, oι' xατανe\ω-i; δeν εLγαν i1

δεv d1ouν ι'liι'p:?tΓσεLζ. Πoλλιi {-
ic'γ ''* πλeονεxτfριιτα ι'lτi1q τ\ζ
1,εθd,δαυ τ.|?oστ7'σ!:ιζ των φ..lτιbν 6_

ι,ιυ; : aυξημ,jντι frxι.{τ'τ1nτt' βaλτιω_
ι,ιt'νη πr':'6τητα, τοatΔνιων'. eξαcγa-
,λ,Φη α'πlJδasη, πoυ ποι2:J1αν δυ'
ναμιια τι'''ιτ1τoα γιe τηγ gQpεii:

y.'JηΞ'ι.|ιJ.cii.Ji.τιαi τη: οτη γειυ,aγ(α'.
Στα" τdλη τη; δΞ,xα,ετa6ι; του 196Ο,,
π;pJωq οτι; ΙΙΠ,_{, o τ'6spo; ωρry'ι-

'''ε \1x. αντιgη:εi 'γιι το πρ66λrγ,ια
τ η3 μ.δλυ'ιι τi i'. o' l ; e.','ei}"i.o ν i o Ξ y' α'

τL7' τLζ μ}ηιε_: c?-r(xΞ'/1'iJa\5''.ζ 7ο-

ξιu'ιν t 1y'τγμ'- r,ιbi, cυ::ιilγ c=τp α):lo!.-

δα τιυy τρcφi1lrων π."'l τ'α'ρ!:7ε'. η c*
η.

To εxxpa1.ι63 iτγζ LoLνi1Ξ ^ΓΦ'η-:.'

π.ου dxλε:νε xωπclτe υπ6p zυτη; τη;

φθηνt1q y"αL τσcχe{'ι.ζ ψeθl}fu! 'ιq17'-

πoλi1ιηcηΞ τωv ε1βμilv τω'. c'σxι.n''-
ιilv, d.ο1ιcε 'r:ι xλgiγει T.ιcζ 1,T,'l Ξ.ι-

τJ'ιb; ιiλλη αx1ρη πο"l διοιτεiγετa'
'6τl η μ.dθoδoq α''ιι,ii πv€τeι '/x' 7.i.a-

γoρευθai εντJ,κil;.

lΙ,ιρ'α)"ληλα' μ€ τηγ r''z-' ιiΥ{'.sτι
τa''l ιιιaρι6!e)'λoντog αr,i τcν ιΙnl.'.
ο"' εrcι ι τt1nρaν εζ, εΥ -νι2:,].λ6( o'.' 9:r- o -

nαθd'δ"γcι, τoξ,.ιολbηaι ι)';., i.r7.'. -

οL'i ^/'α" xτ,ταiιβo'Sy 6τ'' η διωτα"ρι7'i'

ττ6 βιoλογι'ιt1q ι'cο7rρoπ!α.-<} τi,x. σ''-

τ'ο.fJ\ia"||\α'ια. τη; Φση;' ι,ιτ.ιρei νι
cδτγlρει 'eε ξα'ψ'lιτ,:i1 ellryΨαΥLcτι 5a-

ξ'ι.'οων xα.'. vdοrν 'επl'δηι.ιιirν των φ-υ-

τιJ7.

Tι e.i6ι*γsvaν τιx. iτ1Υ τιp'λ,/"τLΥ"'ii

'fl α?tcΥι ττi; Bιoλαγι xri1E xαταπ."-
λdμητrr. ιγβΦt ^ιιι αctενειιbν, &.ρ-

χLcΞ γ7. εξ'iyετe: ι*ιi ι'ι -< δio τε-
λευταiε; δεxaε:iε;. Σipsε7'α γνωρi_
ζcu.ιe 'δτ'. ',.ι el.frετ''-ιλ r.x!?x.σ|το'
ιn6νι υτ'6xeLΥτx.L 3ε ιτ1'ν-''o5i r'ε-

iι L cp'' τp r.τ3 q $ !{ i ι. 
1

a) Προιωι.".ι5ν β).'ε6ε; ii.J Τ'z?,'-

6i')'λoν, oτηl υγειjιι τoυ aα.9α."3ll"γο'3

77'L iω''t xαταγaλωτιily,

β) Mεριxo/ 
"xθρri 

(drτομα, μli*
ιτγο;, βαττiμvια\ , .αlιιπτ lraυν c'Υ-
6eιτιτi4 φυλ€6 ,:' eυτ&,

γ) Tα y1γιιτlω φiιψαια' τtνaντα''-
iιb7α xιε τη irΞρα ιδ*πα,η?lτερα.

aι πωριπα.νω dv.,l:ιε6'ι'αΘ'dlρ'',g*,'

iιiα vda πoρεiα 'cτη γΞα}ργicι. Οι
:xsπτδ,ιεvoι ηρ6τεq ατι6 π,cηγpι€_
vεE 1ιiιpεE €aoνν t'να aπαyδω|.o oτ6-

7o 'διαν αφα.cβζa'ωl ιδιΦ,'iρgζ τ?ι-
x'τ'"τΑq για ττιΥ 19Ρσστx.σiu τωy y.,aλ-

λιε,,ηειιilv acιJ -ζ' 7x. ψeιωaa:ν i1 ν*
*πoγιbγolν τa)'}i αrl τα qi&'ρ',ιι^ιlL

πoυ yl&ιτο-ιe 1ιπoρε( νσ. χ?τιλ\J'?nJ|'-
οιicaν. Στη δεy'ιιτtα, -,ο-l 198Ο α,μz_

πτ61sηz.,ιv *ι'. λ'α7'}8τiγ'ιv 
μd0oδ'o:

β ιd'c^γ''zt';' ιιτ *;ο\!.,ιτι7ηζ y-αL r' P fl^

ν-:''.ι!i 11jC.'δο'. 
.t.ιs)'φ'.1"γει'αg, 

^γ ια'

=τit τ',,ι'''μz-Δ;ιη τ(υγ ο1tspιbv xα.ι

z.sFiz'iι".'Jl'r. Αυ#; οι μΦoδα φo_
q. ! ρ ο' l', .1 7 σJ ζ'Γ:aι.ι a\αγoιiE ενωλλα-
τι'.τ!; ):3ιε'' -< e'ντi cηζ τdλε,'eζ ε-
Ξ!ι;'ττ,:τi3 a7,Δ ιc. gυγsετιyJ,ι παφα"σL-

:czτο'ιι' 'E1s: o ω./δυαq-ι66 τη6
p'.ο}'o7ιY:i13 ιaι xηpιτi1q 1lεJ9δδου -
bξlτ;ιe cτην oλoxληρωβη ν"ι.τα-

;'.)ιiι1τ;3\, η oτ,ι'tω εrαυ,φελahαι oτc

!;α.ιοc απ6 του3 φιlc,.zo3; ;'ι.vι.-
'{.'r'εζ1 Υ!β, τη θαv*,τωη τωy ε-

7'Θ ρινι' 4πΦg βιoλογ ιx:!g ταταπο'λε-

',\'iιΞ'Ξ'' ζ xα'. ιατ 1)J.ηλε; πaρι6α"λλov*
τ'.ι!.; *α'. xλι1-ιατoλoγιxd; :υvθηxε;.
Σε lι:,:ιx,66 π1ΞρΙι'πf,{bσaι: τι cλ. γ'"ι,τ.

,'''7\1 εL, δ'' ατηρ ε[ ! παλλαπλωcι ζε;
zοπυ.ιτ''τi&,, πα-ρi,cι,τω i7 γ'lcιτo$Ξ
1,'7-'q.γιlγ'-cτ€<.'Αλλol τρ6πo'' εξι,p-
αiiγται πs;ru'.ο c6τaτ c *κι5 xα).λ'. eρ"γ τγ

1''r''!ζ xεN'ι.Λ€ζ.
E cλoxληρωβvη xωτατoλiι'νcτ;

Συι,iryει,α lcτη oελiiδα l98



Π.lcτεπυ 6τι ωξ{'e'- vα οιφιε.ριiloει

η ,<NΙAΟΙΣTA, μaριxiζ α.πΔ τιζ
πολ6τι'i"ιε; cελiδε6 τ'iε cτη oυvτφη
,-ι,L')i'α. που εx,μilησε o τ. Γυμ'rα-
':ι9.7γη; -'cι Λ.απτι'.ο.l Γη'l,'α"τioυ

τη; N*,arcοι-< r". Xηpαλωρπo; Ιωοη-

φ!δηg οτουi απoφoi.τq'1g τη5 oxολι-
'ti1i 'γρo'lια;1971 - 1972 xαι. aτalΞ
xzθηrγητdg τoυζ' μn την eυxιιρiα

Παρoυolαon
Θιιlμd Γα6ριnλi&ι

ττ6 ο'ι,ιπλiiγl>cηq etιoa'' 1y'vων α'-

q'l τδτε, οτq r\ωtcιι ψια; ε7ι&@'-
αq olνaττι'ιcΥ'ιΞ 3Ξ ry.x.ηΞ'ιt.a# Κξν
1,?o τηζ π6λη; μlι; -:r;ν 29η Αυγο$-
cτο|υ 79#2, για.τι. r'a7''ΞγΞ'. <i,τι<|"α.c

δ,ριE τα 7ξια" ε#3 -.x,παιδz'ιιιι+ν

τη.o ."τrαλι&η γενι'ιφ, qr'Δ εxetνo'li
πα; ,δεy υ'γαν τ,"τoτe .d,λλo cτo lr'ο'l

τΦ6 rαΦ 1tδνo τη μ,eτd,δο'η τωl

γνιrl:e,ιilv τοfJζ στoυζ 1rεΦητ€6 ταlg,
τQ€ παfuiτlx_ιηq π'ι|',Ραq τσJζ στoυζ
αυy(δθλφoυ: τoυq wxλ ev66 ηΦεin1,-
ψωτoE α'tfrvlmω oε xΦηγητ€g xωι

μαθητd6,'εvd6 εxπgιδ'sυτιxo1i πoυ
π'cιλα:ι}ε να. e[ΥαL αiμφωνo; ν.ε, τo;}

δρνa πoυ d'&υoe 6τιy ωνΞ\α6e υπη-
"ρεciω oτa Δημdoιο, αλ}α xαι με τα
πιcτE&ο τoυ ωζ ελειiθoρηe προ'αorrι-

νl5τητ αq, τρ!αγ,ι α. xαsJλαυ εδxολo.

Γι,α.τt e[να,c γvωοτd 6τι ,ι"πb την

Φuαη τα.r ED.ηvιxαi xρ&.τoν6 an-

γνα' - πllινα' δoxυρiξεται ο 'Bλλη-
vα; 'εlοιαιδευ_rιτοq ωr,'5 τo πvε.rψ,r

τ16 ι$ιαφoρι-α6ii xαc ιη; αlπιπα\s
τηταq α#ψτ1 εxε,iyωy που θα 6πιρε-

τε w eiνωι oι θερβτεροL Φ|'Jπα?q'
οτ&τε6 oτa t"γγo τoυ, ,εvδ; Φτ* n-

π6 τoυ oτotoν την eπ'.τνγiα eξαρ-

τ&'τα'ι, γιιρ[q υ,πqΦη, η συγdχειa
τηg ιiπαρξη< τoυ Eλληνι:'iroιi'

'Ομr; αq αxobaαηε τoγ lιo τoy

'ι' Χα'ρα.λα1,ιπo Iω,ηφΙδη, τov 'Eλ-
ληvα Er.παuδυ.lτιxb, τuι αq στoχα,-

οτoυ1-l,ε ψτ&,, ψα,fiητ€q xat Ρyεig

γα,,. ειπαcδε'J1,'^1,q[, τt ψr,rιρafua r',α

xrvουiιε, doαυ ιαι τιbψ', γ'''q να βν
ιπaτ,ελei oτo hιεoc ψλλoν 'ρ,4''α.ντL-
^llii αναq',ιντ1η u,o ιδεoλΦξ εχπαι_
t'::lτ,.τ.6 ; ιτ1; τα\,'&Ξ γ:vl&,6,,.

E ΟMΙΔΙΑ

Αγαπητoi φυ o;νdδελφοι,
Me αyεiπtυτη χqρ&'c4 ξανα&\6-

,nι) στη) τλe'.oνδτητα', δταιl ι}Γηι9Ξ-
το$cαι,υε 1ι'αζi 'cτo Λωππε''o Γψ'r&-
:''o. λπδ τδτ'e πi'ραoα'y δdxα εyydα
(19) γ.r,δν'.α' δτα.ν τo'l Nod1ι5ρι-.l
τι'l 1973 τii,pι ιην αiντrξτ} μου.
E$1ο';ιαι απΔ xαρδ'.'α'q να 61ετe την
.iδ,::, μ l,ιιil','α rιοιρεiω :,ιq.L νσ. τe?ρfl"-

ι[s eτa ιxα.γor'.οLτl1i'i'}ΦL τηv,εxπαιδευ
--.4 6!ιζ cταδιoδρofα.
_\γι;ητΞ; ψ-''l l,ιιbiρ1''. z ;,
λ1α;τ,ιa'ι ψcυ ψαftτρlg,

\trz rι))ii ;1ι9.ι κι,' eι^γ*!νηoη
δ31τηxα :η aφοx}'τρf1 cα.q, να$φ-
&6 o'ηr Φorφη aτα!'.vf1 6αΞ σ}γ_
νεντvιaη'

Σα6 οuxοιριοτιb πoλi γι' α'rt.
Π,ιd πoλιi αxfiι'α, oα6 ευ1αμcτιil,

γιατt, τ.'ι.&ω6 βρi'aτοψ.aι ω:wφeω,
cοιE βoα o' α'ντ:ft τψ ιιιρωiα ωτβ
cφσ"L'ρα, η ψrtι\η 1.ιε φ4ρvει ,εixoαι

γρδν'.α πiπυ. Mo Ψdpvει aτω aρ6νιa
τηe ατwcτo\i1ζ μoυ, ωζ Γψlναοι&ρ-

1η, τδτε, που μdoα oτην ι}υxτj ψυ,
ε;γlbλιαζε η' γαρα xι' oλδθaψη η
,ελπilδα vα oη-ιιλdι}ω τη Φυxη xσ.L ao
τtνυιψω cωv νεαριitν μου μα.θητι.ilν
r"αι μαθητpιιil.,'.

Aλτ].sειcι, τi γλυxdg που εiγαι οι

00μηoε6 !

ΙΙ'ραγ,ια.τινn ε,j'/οι,ι πολ6 δ'μoρφ'α

να u.ιρb6eυE oτηv ι}υ1η cα; πλο6oι-

ε; α.ναμvηαε''-c απ6 τη xα.}η1ηιτιxti
ooυ γενιxιi.,-:ωy'7, για να τ'.E σ.νLστΦ

'ρ.ε[q xωι γ6ι τιζ vιιj:θει;, bταν ^γερα-

cηr'dνοg πι,&, με πoλΜ τ'α γρ6nω oτo

rεφαλι, δεv ξ1ειg τη δυvαμη, πoυ

μeζειiει λoυλο0δια aηζ 'lLδτηζ' τ.L
την αγα,ρη'Φ11ΨL&, πOι.l τ1]l λεvε γο-

pΦαe.
Κι' αlοoψx π'.6 ωρα[ω να" ψtopεiq

να βγdlζει; α.τρΔ το θιη-ιητιx6 σo1} Eι-

uiνε; ττ1;;δoυλειd; aaυ, 6ταν αro'
''τ.!ιi'jιν. ζ xαι αιδυνατ,.αρ.6νoq xαfiι.-

ζeι6, oτ'ov i1oxιa tων xΦyιι'l σoυ γ!α,
νω ξεxor.ιροιoτei.q ν"αι vω δυvαβoeιg.

Αυττj εivαι η ψoiρα τα'l δαoxri-
λoυ.

Γr,' αιlτ6, α.ν eiνα.L να xλω{eτz
στη'ωι σ$,ζ| τ4α" δαxry!ι σαζ ΙL|', το

δωοxα.λo ηoωτεioτο. tιωτi. 'o δEεxα'
λo,; δεν €γeι αi'ψω oτη xaρδι& τou,

61ει φλ6γα xω'. ιψ.Φe - ruΦe oλ'il

γup& τη;, cτo τ6λoE γ'ωLεrαι xι' αυ'
τi1.

'Tηo'νω δι{lcxωλoE. Σa'g αγ&πηaι
y'|ι.L σαζ ωγwπηια πoλιi. Σ' α.ντ6 ei'

aω ανoιγιω π&ντα. τα' βτια τηε Qυ-

χηζ μaυ. Σωζ dl6λεπα μ' αvoξετε

1:ι::pοoτα. ];-υoυ την Φx"i ,"s,δoφ6vη
για βθηη. 'Eτoι '!'πρπ.ε νΦ σα,ζ

μαθω γΦψα,τα..{α, Φ γ'ρ'iqψα.τα
e'cνα.'. ξνo, βoο,.δεv εtνα.u. cγφττ'δζ.

Γι' οcυτ6 γ'''u βνα, τoγ ΓΨyοιoι-
apaη τι'ι τσ1)ζ π*?α;y.α&ηψvoυ6 lια_

Bηγητ€;, d"αfu,a.,oE πδθo." *ωι αοξα-
5ττ! 5τdΘηy-e η α1λληι|.lη τη6 ανιilτε

Ρτf:' τ\ζ ιδαvιxfg μoρΨt6 τα, αy-
θρδπου.
Κι αυτfiv την ιδανιwi1μορφij τoυ cιy

θριbπoυ, βλαμε mδγc να, δril,:α.lψε

σ'Ξ '3L3 ιαι αvι.rβ9.oντ0.; την ,ζοιι. ευ

ρνιaντα; την ιδ''zxoτωψτpοττα οτι
ψ&slα ,:αq, μυpiE vα uι *ατα).α'fo.i.
yoυ,ιε, πλοιθαfΙε χαι τη'ν ιδιxτj μα;
+ι"2Φ, ττ1'',υο7γi1 τoυ 'δ*oιιλoυ, τoυ

τ ρ *γψα.τ ιιcον δ &cxα\aυ.
ΙΙ πr2ocπiθsι'α ,,ιαE νω δημιoυργl1-

oaψε ιδιvιxo6; οιν,θpιirπoυE οτη (ιυτ}

πdτυ1ε y"'αL ao βλlπoυ1rε ολdιiyτα_
'\)α' 6'τq' τop6aυνπι σ'qζ y"αt' Υ'.' 'ιντ6
γα',-ρδ',rαcτε, ^γιrt p*.iια1,ι'e '6yα λιθ&-
rpι 1ιαζi ,ilε τρ'υ: γοvαl6, c,αζ oτo ολ5

λαμπ,:o οιιoδ61ιηtια τlωy επιτιηχιd)'l

,rαζ.

oι επιτυ1iεg 3aζ στη'ζω{ oiναι
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7.1''.'δ'./''!ζ l:.,.1,; ε'ιι?Jχιεζ.
Οι 1αp,ΞE σΦ -ζ eL'/σ''. xαι διxJ; μ.α;

...',:.
Κα'l ;'ιil.ae υπ,aτα'γμEvο; eγιil oτον

c'i'ηρδ xιι'' ωδυcωπητo Ψnιaι'nb yd-

t\2 ττιΞ τθοραq, vιιilθω ιxαν,oποιημθ-

'lο:1 ^!!.7'τ'| τιitυια -.ο'/ στ"cτΞl r!c!.

' l.' z)'ε'. tyl.c'i τ'q.ζ : y' 
-: δ iγ ω τη τ ε)' a"l-

τιtι' '',ι'cυ τι'ιιθυιλi1, oτη z:'ερνi1 ψ'l
'-ιτιcΘtμη.

,\γ ττο δv6',ιo cαq γι€cα cτη ζωi1,

'7.Jγ 
ταψετε' iιi1,z'τ αιψατεioτ'ε,,αλλ*

:ηxιυθεiτε γ.*L μ"e τη ι.pυ1f oτηττ1

ιι:. c)u62Θτ, oυνε1icτε τaν δ9δrμo cα:,

'l,J' ε!'οτε β'!'6α,.a'' κω; τ&,πο-ue Θ'ι 98ι-
5ΞτΞ 3τη'\o?'γη, θe βpεiτε 'lον ,σ'τδ-

γa σαΞ' θα' πετιi1ετa.
Κα.ι -'l'trρx υ,!ιδ',nοrτa; τa 1τo1t!i)'-

ix'ιΞ. ιaζ πιαξrο μr. τηy oλd:θεlρμη ε'.ι

7"i1: ΥγeLα πμbτα. γα.ρ'ι xαι ευτ'ι_

γ,'. ι. ιτψιxt1 Υ.αL o''τ',.i! Ξ'Γe! L^ι.|1'

Η Yειυργiα, n φυτoπρoστασΙα και n σ$γxρov,n Θεd}ρnori τoυq
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/ι'ι rγa'',LC i 0L Ξt cυ'/θ eι ιτq. fi'x.? 1"σ'' το-

τ'τ6νe ',ι6')οl δτι''t ο πληΦ;αμξ τoυ

ε'trΘρt:3 ili1'. a'!',ι11 L-,'6 Ξr' ω','axτ6

:π.πai:. H ψι)'οsοφiι τηq ο. x.'θε-
t'}ρΞ! iJ.. τ1' 5υ\"&Ξτ''7x' παρι"c''τau"τ6-

ν'l' zi.lι.'. τ1 τe')ευιαι'α λιiοη βot'βε:-
z";. -\υτη τ1 απo'!ητi :'υνl1θω; oδηγε1

cε '1ιs:ιli'ιjνη γρ'iicτ1 φα'pψα,y'ων' Για
iτ'J',.'kδΞ'!Υf,\,l'' η γρi1οτ1 των'φω,o1r,&-

'10)7 
ιι.:ιi]θηχε xυ.-"ι' 4bnλ α'τδ τoι;

l.i' ι,-e'"γη "'.!; ωμuγδωλι&; οτην Kα-
λιφ'ξ.'γ".a 6ταν νιoθ6τη'6α''\ τη/ τ.|?α'

xtινii τη; oλoz"ληρωμ6ντ1Ξ xσ.τατ.a-

).'6'ιη':η; aτι -q αl;'l1iE τηq δετ'αειLαq
τ:υ 198Ο. Οι iδιoι 1lσ.pα.ΥωΥοι! τl'}'?'

'επιτυγy;d,voυ'l ταλν-"ε'ρα σ'1τστε\!-

li\aτx' x?ηlιψora|.(bντ'ω3 }ι.r'γωτeρα'

φ λ'ρ',ιαx'α' ^ια'ι xα)'}''-ε ργ ητ'.xi. τ εγν ι"

ιii τοιl π'zpι}'αψ6ανει φρovτiiδε6 α'-

πoλ6μ.ανcη€ του οπω ριjlν ι, ενταπ'.xιii

ii'σ.? α,y.)qλ'oυ}ηση τ(,),y πληθυομιb r τωv

ε./τcμωy, 1με συχydζ δε'ιγματοληr].liε;
yλπ. oι τ.α.)'}'ιε'ργητ{; λα-γω'tι'ιν π'

γ. ιατθφε'ραν 1ι' |1}ντ6ν τ,'oν τ'Ρir,a

,,{. ,lιει6?ουy τcυ; {εz'αqrοdg ται,0.

δν α;φΙlδων q"π'δ εr,τ'c'. oε θ'lαν ι}ε-

y'ι:;,ιf,.

'o:a'l ωφoρx oιι.'," ααθdνειε6, η
τ"α't α'πολξιη,ση |l]iε μυa(η]τoy''τδν α. εi-
\".7"|' τ.?ρσil'ο|'"ν,ii οτην πρωξη y"'αL σ'-

τα,.τe:' να"'επ,αν c.λωμfrιν eται' αlaν,&'

Αyτ"ζθετα τ1 βιdιcγ'"τιii ιατα'τoλirρη-
1τι\ 6τq.\) 'ztνα,- q'πoτeλεairατι"vi1, δr
α,cze! πo),ι5 πs?L'σσ6τΕ?a. oι διd"φο-
,;οι π,ληθυ,φ c! ι,ι''τ"ρ'οoργ ι'vιφδv,μ:ι

Ι98

dylονται cτoν oλ*,1ιoτo βιlθμ6. με τη

γ;7i1c\ 1ημιιιilν μdoιυν οτo υρ6ρ-

γeυο i1 υπ6γειo xι€ρo; τoυ pυ-vο,j.

Δ'"α'ταρωcaaται ξττ'. η υaailli.orνιτ. ro)
υτ.ιi,ρ1Nε|'' ιδηrι"auργεiται τ'ο λεγ,6μs-

|9 ,4β,'O)'cτLyl6 'yε'νδ". Ι.[,joι οργavι-
cψa! ποιl ε,ι:ι6&λλoυy c' €^/α r:iτoι,'l

τap''6d")'oν μπαρεΙ νι cδηnρtyoονν

cε cο6ερt'; .aτθ3νειε_<, γι,α'τi δεν υ-

rιepγrlιν αλ)'oι πr'uι θα τoυ; γφα-

τo'3aιν,υπ,6 dλεγ1o,. Σττγl τ'iιξη', a'

γεωργoi'}lirγα τr1ραγιατα η,\ra?a6'/

να A&.νcυν 1ια ν' αλλ&iξ,cυν τη θ'ep-

\i!'o\"! T.'5i" α' ιτ; l,νγραc t α 1 τ,η σ$'fr Ξ7τi

199 g;!',ρ'z τ^fιζ aτ|,\δσφαιρι'; il io i,.-
'a6 ταl φω-l6j. ΙΙd')', itπo.,*3ν 'rι
x*,γ,oυy 6,μω; xωλλle ργιιs'tτx'.' )''';ι!'
ν o'l i x' ζ' ωρ δ eιio'lτ α.",'c ;' 7ιγ "γ 

|.i''ν - ι 
-:

lιε τoy xατα,λ,λ'η}ο -uvδκ'' ^γ'.ι 'lι
βελτ:,ιbτα'l'ν τη δομγl, τη γo'ι'1i:ιs
i*' ΞcΥ α'eριο'μ6 γ'σ.L τη θoψοι:','ι'

5|.7. 1'aD εδ,iφoυ;, oe τρ'bπn 'jιcτ,ε γα'
l,Lτρ a|}νoo\i\)ταL QL αcιθd'vειε6.

H p'.aλo"i:u:li γ|1,ταπaλ,aμηση ΓA?-

l.'''7Ξ llα'θεq;,εiται ,μ6φ; των πρo-

"ρ c ω;γdτ ι'ιl'l xατ z"τ dui'l;ιηττ16 e1Θ ρri t
xα'ι α.,J'θeyειd)ν oε πoλλdg τρaτγγ1ι€-

i':; y'ιilρεE,,δtδτt τα'ιρ$.ζει ιδ'ιrlirε-
e,ια' 3ττ1 o'3γγροντ1, εντCιτ.yiβ ι\oi?-
pt1Ξ f'ει-αlγL*' Γν\oν a''|να'L aε Θilcη νι-

α'iτι;l,ετωπioεc τa τι5oτc; εl'δ1 ',ιrl'-
y:?OιΦΥLo!1 ιλj,i,ε;ω,φελo'j; cxε-
Σι''α1Ψ'j') 

'

H i.cι).τ,.,'ιιψ!:'π, τ-ι.τ'ιfi'ο ι{'ψτ1c ι1

τ7''=;ιθε!. ιι zα"ι,ι'' i'lι'Υ d.ιpco'νrι

τ' l' ti' l ι:p/ι. ττ1Ξ f.τ1l!'. τt 1€ ιαι pιο}'ο'

'1'-ιi,'3 1t:.θbδct. H eφα'ρ7ιωγ'l1 τηq oτο

',ι!i'c't a^γ^γ'lα-'αι τη,') παραγωγi]
;ο)')'(ον yuι'..ια}ιων τtpοφ'ξr,ων ^hα'' τη

μ:iιυ:η τωy χιrδιιjyωy, πoυ d]yδ6oν-
-7'. ,μ9 τη'4 ωπw"λειoτιι^/1 aρ'tρη
a'iν.9:τι y'ιilγ γυτoφ ωρ1t ωxων .

Ξ
Ξ

TA ΓΙ}AΦEΙA TFIε (NΙAoYΣTArΣ)) i
Ξ'

o ΣJλλoγcq Ατroφοiτωv και τo περιoδικδ τoυ <ΝΙΑ_

oYΣΤΑ> oτεγζoιrrαι oτη Δημoτικ{ tsι6λιoθfrκη.

'Ωρεg λειτouργΙαq:

Kδιθε Παραακεuη 6 - 8.30 μ.μ.




