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'Evαq xρ6vog π*ρασε
Στιc 24 Απριλ(oυ oυtμπλnρΦΘπκε 6vαq xρ6voq απ6

τo Θ&vατo τoυ oδυoo€α Nτιv6πoυλoυ' 'Εφυγε o αγα_

πnτ6ξ μαq πρ6εδρog αιρlivovταq π(oω τoυ 6vα δ'υoαvα'
nλriρωτo κει16.

Στn ((NIJ1]OYΣTA)), πoυ εivαι €μπνευon και καρπ6ζ
δικ6q τoυ, 6δωoε 6λo τo εΙναι τoυ'

Eμεiq oι συνεργ6τεc τoυ πατιilvταq oτα xv6ρια
τoυ Oδυoo€α πρoο,παΘoιiiμε vα συvεxΙooυtμε τnv 6κδο-
σn τnζ (ΝΙAoYΣTlAΣ). Πιoτειioυιμε 6τι n ιpυxιi τoυ' αν

μπoρε(vαδειαπ6Φnλ6,Θααγ6λλεται6λ6iπovταq6τι
δεv πρoδιiroαμε τov αγιbvα πoυ εκεiνoζ 6ρxιoε και 6τι
To πθpιolδικ6 εξα'κoλoυΘεi vα 8lαivει'

To τειixoq αυτ6 αξ εivαι 6να ελ6'xιστo $vnlμ6cυνo
οτn μιllilμn τoυ.

Η Συvτακτικfi Επιτρoπιi

Θ,dλουy ya ioi,crι'lν. \zν ξ!?'"'lν ιν'θι.

Τqpiooυν cτιE r"uι|,dλεq. Υπ,*ργoυ't

ο'' τ ατ1ttl'!Ξ. fri.'πoιo,. o,ε,ξυπ v*, rη δο ;r,

ι|.,,εx&ζoυν,:'π*,ν,ω \5την'α'iθσφcρtσ'.

Κιι o'' e'rγi"τρι.eq ..u'6λιo:ε; 'α.νι5τo'

πτεq'cxοτ,bνοΥται xωτα, γ}'ιαδεq'
E|r.eι τo ευ,1α,ριoτ'ιil τoυ δενξ2ozα'λ-

λιe ργηττ]. Bλαxeiα με π'9lrιχ9Ψ?'-

λαiα. Σx6'φθηxαν αγωg ωυτo'[ οι γι6-

ριοι 'νi yιαxδ x'θ"νr"ιιν; Στ6φθ'ηxαν

α'ιlτο'i 'a'' x'!lρ'ι,aι τaυι& .Θα' 'i1ταν τl' %q?-

π6δεcη, εrποlμd'}ωE xαι η oo'δει& ηω_

ρ,iE τι6 ,iι3λ:ocε;; H 'απιαντη'cη'ε[ν'α'"

z';):i1. Γ'.ι a1' τ\Ξ|?Lσ56iΞ'i"ι φυτ'*' 
y'α'"

ιg. ;'ι,''''.ι=tiτeρz ιLEr' δ6νδρων (il'η_

)',.!3. ιε?ιcι!3. ι7)'ι7r''!3 y",λ.π.) , θα

tρων μτ1δ€'l .

Av oι δaνδρ aτ''α')')'ιερ'^γτ1τ{6 6'1oυ'i

π1ροιγωγτ, 1.1 γ1'ι'lττi*'νε στoυζ επι-

τ"on) ι α,στ,'!ζ,,5τ. ζ ιμ,dλ ι σ'rεE. E iν α ι γν οl

cτα τραγ4ιατα ^r'να|" 1lλι'οειπ'ωμEw'
Aeγ ιlπα?yει'οτoν πλ,ανηττι |ισ'ζ x'1"'

v6να'g '1,λ).ο; oι?ταν''Ξ|ι\ρ': froν νσ' 1l?o-

'sφ'!ρε'' τ6sl' ιτ''ι)')'& oτo'r d,γtθρωπo

(γcνι,,ιa-,'d'τ1ιη iωγ φυτδν, rμ6λι,

ιa'ρi, 6α-τ'.,l'ιιL3 r,a}'τa;\ δiy'ω6 'ων_

τα}ι)ιiη,l,ιατ'l" Υ'' 1' τ. i n'? a 5φ Ξ 2'Θ Θi σ'ε ζ

υ,π'η]ρεσ!ε;. β,'se!'; τ,ο ξοy;,'oυ,'' ε'

oι μdλιooεq π'ετo6ν cια ανΘη'

TΙαν e νω'cιγoυ1ρ,dι.po''iν τη', τlαJ,?q'Υω-

γ{ τoυ'δεν.ξρ,oxαλλιερ'γηπl7' Kαι ωυ_

τai' oL επιoxθπτa;'δoλοφoνoδνται'
Γι,ατi;

Αυτoi o'" <εξυπvd,xηδεg xdριoι>>

πρdπeι Vα,σ-uιtrβατι'5$r:$γ }ημ6oια'
'oπ.''.aL τr'' aν eι.\\''. Leν e-|'ναι γμ6νo

o φ6"'o -'^ 
6λ'ιιe!-α-" πoυ πληrρδνoυν

'γ'.ι !νι i'y'1τ,cιo '!zιι'αρδ' Δεy oi-

νι.'' ιιο',a'/'ι;ου δολoφoνo6ν τι6 μd-

λιοcε; ''ho'i.α. βLναl. ι&τt οολλo πυ
οο6ωρδ. Aν oι ,με.lλιcooτ,c6φoι δλoι

μ*rgi oυνεvνυηθo*ν x'αι αλλdξoυv πε_

ρ|o1ηi T6τ'ε 'τi θ'α γivaι; Πoιδg 'θι

r.);i,t!ει περ''aa6τeρo';

--- Αναδημooiευοη αrτ6 tην <οlYΙελιo

oοκoμικη ειιΘαfuηαη> Λπρiληq 90

nαρπiδ''z ττιΞ ra.y'L:itσ.g ιμηλι*; Στ*ρ

xι'ν, μ Ξγα)'ιb ο oυ\)'Ι'α.L απ'oxτ^i1soυν rι q

διαττ&coιq, τc 1r,3γeθο-c εν'6g φoυν-

T.ιDT'.]'.o'5 ^i1 t}ιnρου v;ι|ρυδ"o6' T}l-"τ:

ι.pexιiζqιε ιlιiτi λt6ζ,,α1λαδιι1g x.)..π.

Mηπω; sιιτιbνoν1ιe aLζ '!π'λoγi-
'}τΞζ y"αL 'oι αν'\cν'b'ψa'- l,ια'i ε/ιπαr)

aην τ,αλτι\'!Ji ? α.,τιp ιν αν θ'!. οoυni τ α, δ6ν _

δrpα. Aν ξε1&ooυμε να" ι]'iev'αcωμ:

πρoα'ν,θη;ιx'ιδ,; δεν υ;. j,,p1ει )'δ"γo'"

νι 6γJ.λω,;ιe τa xγτι'!:τ-ι!ξcνταg e'

πανω οτηv &vθηoη. Κω ynτι θ')''χo'

Π6cα *vθη y-c.'' xα.ρitL'δ''ι' θα ιατ'α'

5τi)!.ΦσJν αl^lτ& -uι Δν=olιl"' ΙΙ5a''ι τη

aιατ61ΙΙdvτa, δΞιι' s-'* eιι'τ6; ΤΙ5

ou.; λcτsd'o rριγρι' fa1gi; μ'6νoμ

ε'l'/-lι?ιcι\',νΞΥ'ι'' Υ 7- !'1.υιjz --οι"z-''

xαρποδ3oοω6 οτι; μη}.:Ξ; #ν-a cτι
εy"ατδ. Φ'θ&ya: z:ιι πa7ι':'ceιiει' Aυ_

6 1a $rlo €ντψι 67o'lν ψ''υ' ^γaν^'α'

F'iνα.,",μo,'lοαφiρηδ:i rφι'tτι^ιι!'
Tριilνε τo μερδι6 -νσ)ζ 7"!LL ψqE e-

πoζημιιilνoυν. Ma_c rαilναυy '6yα ε'λα'

ψ,φ ωρω!'ωψ' rΦξη επιθυμητ'τ)'

oι 4r,dλιocε; 6"γωiναιν 'απδ τι6 xυ_

ι}dλεE r"αι eπιcxLττοντωι τω d;νθη'

XΡoNoΠPAΦΗtr"nA ol μθλtσσsc: Θυoiα

γ!α τnv εttlκoviαon Tωv δ6vδρωv
T* ,:iπ,cι1ιε tLσ.! τct" γ,:οir.p'α,μο πολ-

λi; φaρii. lΙρacoy;i1 oτιE 1#λιocεq'
Αφi1cτo τg'a ν'ι πeτα,ξ'oυν sτα αν'Θη

τιυ, aπωροφl',2'ων δ6";'δρων. Aφrjoτε

τΞ,; ν,a' eτ''yuον'''&uιcυν τa &rθη' Aφη-

'5τ. τ€'ξ γα \iicο'ιν. Σ':ιγ ζωγταyd'ζ

υπηpξε,ιE (7c'ιν διr',ιiωr;ι,ι νq' ζir
.c'ι'ι"l. Σl'ν μ,6λι'ο:ε; ''.γουν δ'lo φoρεq

t T,oυ Oδυo. Nτιv6πoυλoυ

ιc δcxα'tα'ιω ν,α ζ{οoυν διδτι cυντ'ε_

λo0ν οτη,ν eπιxoνiαc'ri των oπωρoφ6-

joωγ δdγδpωy. (Mηλιl6E, αrxλωδι6q'

ιeρι'c'l!'.,,ω;ι,lγδαλι6; τ".)..π.) .

T). y'αx6 qια-< €*ων'ι''l; Aντ'i γι'ι
ευxz'pιcτιil ι}ειiζο1ι: τι δ6'νδ'ροι ε_

πιi.';aι cττ1ν α'fioφapiα. Nα xερδioω-

qla τj; Πoιoιi; ,aπι6λα,6εlg ι"α'' φθo'

p'orιo''oi} q oργανιcμod6 oxoτιilνα;'με 1

την xα.ητ'δν.α.ιpι; Aυτη ρoυχαλiζει
xαt τ"o""ψ&τα'ι ωvlc/',ια οαν πρoνι1ψ'φη

x,ο,:iιμ6vη oτιg φλo6δε6 τ-αι τιι γ'ρtα-

ιpαηra xι dλλη φoρd. o πρ6τo6 ι}'ε-

xα--γμ6q τLσ. a'ηy x,αραδxnn!α μηλι&5
τηζ Γlp6τη; γεvι'&5 rθα γiν'ει 6τaν τα
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To επiγραμμα στnv tΙμαΘiα

Aιlασταοtoξ Kαμπiτoυ
σooooooo @

ct NAclYΣAtc!Σ AlAAΞΚAr\clΣ τΞlY 1εiou ot.

EΤEΡoN ΣΑ,ΠΦΙKotΓl

Eλλdg oΦμι μf1 εκλιiου πεσo$oα.
Eι γαρ εν τιτ<boει αoφiαg γ6νιμoq,
τig πot' oρθωΦ(ιαα δ' εoη αoΦiα;
Η. γ' αμiμητog.

Tοο Σlχolλο{α τηq Mαx:δovtα-< y"α'

τω τaν 18o αιιb'να γνιbρ'ιoιν l|1tα εV_

τl}πΦσια'iz';{ &νθτ1sη πο'l οφ'ec}u6ταν

oτoν5 oοpοι5-c δαοrl*λου; πoυ δ'{δα'

σΥσ,ν σ' αυτθ', α'λ)'0' γ-'ι'- τi'rι 5ν'i*

δραβ l1rqpιzων ''evι7'7iι', C'- 'ιicl.'''-

i'76ντι'ζι'l ν"ι c;o''ι7ri,ι cυ' lι50'''t!eι'.

e'ι"γα't ττi 'ο\i'ιγtδι τη: Φ:ie; διυ;':-

'0.;.

Α',ιαμe;r 5τoνζ c?χ'.Ξ?oi; ξεxωρι-

,cτη θ6cη κατΔγoυ a Γιαννιιilτη6 Θε6-

φιλo6, Παπαφiληe,'eπ|,'oxaπa; Κα'
1'ιπανιtαi (1749 - 1?95) xαυ α';ιl"'

ιΙΞσα .σ:.υζ δcoxσ).r.nl'ζ o N'eουcαiο;

Ανα'cταo:o; Kα1,ιπiτoυ, ο aπato3 υ'

fr\ρ'Θτηae ^ιq'. ωζ Σ1o)l*p1ηe oτη

N&αloα, 6ταν δ'.αδl'LΧτηxε τoν' Α.ι-
oι,λ6xιo TΙι.ραoι,εllα (77 6b-177b)'

oι δυo αν',a[ kνδι2'eg εl1αν γνω_

P''cθei xα'' εi1αν α,λλ,ηλoΞχτ:iιη]θ'Ξ''

Σ' ωυτj α.:φαλιil6'θα εi1ε ουyτελd-

τ.αL T1 r,σ'ι9'σ-!!ον'i1 τaιι Ε'πt'cx6ιπου Κα-

μπωνiα-c xiθ'πaτe (πρνν q'τ6 τQ

17Es) τLσ' τlρΞ'.c 1ι{νε'; qτη N&oυ_

Η AΠ,oΔo'ΣFΙ

Eλλ&q, oτ<iooυ περf1φανη, o' απελπιoι& 1ηl π€φπειq

γιατi oκλα6Φ,Θηκε9. Aγ εioαι ατη ακλα6ι& ooυ

πηγf1 ooφiαg, ελεΦΘtερη π6οo oοφf1 Θε νιl 'oαι;
Θci 'oαι η αμiμητη.

Η ΑΦl ErΡΩΣF{

Πρoc τov lΠοvlερδτατov, Σoφδτoτov κoι ΘεoπρδβλητoY

dγrov Koμnαviοc κ.κ" Θεδφrλov.

Tηc υμετδροc ooφωτiτηc κol Θεonρoβλ{τoυ nαvιεριbτητoc

Ynoκλtvioτατoc ελδ1loτoc δoiλoc

Avαoτdoloq 'Kομniτoυ
o εκ'Ναoiloηc

-'ι. T'6τs. ε!"γε γ'lυlρ'.'ιτai ;ιε την

τΥΞι),Vx.-ν.y!lι',"1''' κο}.''τυ^l:i' η1'εοiα'

τ'r1Ξ πο)'τ1-:. Υ,ι''oΞ cl'πΔ 1qγ '}'aγ''dl-
τzιο tιcια}"'>>' 1rω-Ξ ατcιi'ε[ οε

ιλ;.''.ι ε;'.ι=''iιi, τ','.l 1788 τcγ -\-

Toυ
Θυμd Γα6ριιιλiδn

γα6-'σ'σ,.a Κι'γιπ!:η,,εi ε γvοlpio'ε:
y"ι. τOυ; &.'cγcν'τεq Aυξ1d.ντ'ιο xα'-

Λοιlcη ^1qg <:.o't πρoeατιhτα τηι 1ιil_

??': 7'1'L Θ;!.τ'''ca''lν K.lp Σι,ιbη'v''
oι eιτ\1ιτiοτ1, πριγ''1ιτιx* 6α'

θ':ι*, πoυ /ιτr,'eφe o Θe,6φιλo; ^(LΦ τoν

Αγα'cτl{cιo, φαiι''eταυ n1''ηnιξ';τιgγ as

Ι;r,ια 'εΓιιστoλ^lι το') τ,?'!Ξ α'lτδν' (lα'
γr'n,,ftpγr'; !'|$}:) 'σ-νην aτο[α, 'ψα'ιζ[

|ιε τη'i α'tιιatνυι'oτl τ'r1" απ'οφυ"αfi€

τaιJ 'iσ.,:τεiλοι γ'"α αυιbτεilη μδρ'φω_

5^Γ1 σ1τ1 }J,1ο)ιl1 τηΞ Ndoυcαt τo πνΞυ

t,ιι'τ''y'δ τoυ τ€γ.νο' τον Ιειροδι&,xavo

Μα.τ,θ'i'''o, τ.,λ!ιει y'σ". tra εγxιbμιo

τη; )l'1oλ{e τη: N&ου:α: ' ττγl oπο'i'α

$;,gυr;;si :i"',ωτε;'η των Σ1oλιiv τ'ωv

i,λλω,y -u!}'eοyt' γε'γoν6Q πoηJ τιμοηj_

οe Fι!6z.'.ι '.7"''ιLιq?ι ιιι τoυ; διδ&_

7γ|.ν1ΞΞ 77'! i'ιΥ Σ1ολ&ρ1η τηζ' τov

-\'tιs--/ι.s'-ο Kιμπiτo,"l (η Kαμπiτη) .

Πρiφει ),ο'.-,.6ν o Θεoψlι'iiο6 μ.οτα-

ξιi των αλ)'ων: ,ιiνα εiζ ιαι αντ6ζ'"
δ,ρ,*ι{lητα: το δ'lν'αι6ν των αειθαλιily

iηζ l,{e'θ'li:οι'); ρ6δων... ταυτα γαp

'ya,. n,ιι6"lα αyθ6ωy τα x&)ιλι'οτα,τ'α'ρ'

πiιν τα 1η,ησLι\6J1α1α, ιitν' ;μ6νη 11

N&oυooι QρLΘιeται επ' αι,o1ι5νη' τωv

πθριξ ireιrl6ν0lν xαι λαq-ιπ,ρoτd'ριlν'

x'αa' ex'ε'[n)ωγ π1δlλεωγ'...>.

(Γιω να' δpα}ει τ"ι αυτdq (ο Mα_

ιωριoq ω6 μαθητ{e) '6oo 'εiναι δυ_

,ναaδ τι" αει,θα.λ{ ρ6δα ιη; ι'μαΘη-

,oηQ... γι'αt[ α-υ-ν& 'g!.νq-'" N1'|" 1σ' Il''a

ωραdα. α.κδ rα λ',&η xαυ ατ6 ιονΞ

ιωραoiq 'ιL 'π,La χpτ1'x'']lfiτε.ιaι, xα'ι

απ' αιιd' (τα' ,ρ6δα τη6 μ&θη'σηζ)

μ6νo τ1 Νi,α;:e ε{να'. γεψατη1 y'L σ'ζ

ντρ'€πονια,' οι γ0pω π,6λειE ΠOtJ 9l|-

νσ-|. pιeγαλ6τε,ρε6 y"q'L ληrπρ'δτε_
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;οεζ...) .

H εχτaiιLηση τoν λνα6τσι5ιcυ Kοι_

'l!Lt!τη Υ'.α τoγ Θε6φι,λo μαι2τupε'τα,t
rνερ[τρα'να α;rι6 τω τ1ρiα επ''γραψψα'

τα" fioν 5μ'yi'βiaοε {1ε τ'τ}V Ε\J^/'CιLP'[σ.

τηg ,dxδocηΞ τorυ cυγγφtμlιιατoζ αυ_

τoιi,ιTωρεioν oρ{θoδoξiαg, (Baν'ε-

οiι 1?B0) . To ηριilτo oδια oτiχωy

ηιρωο)",eγe,iωl.r, τo' δεliτειρο <'Ταnψ6ι'

yiδ'i' tια'ι ao τ,ρiτa ,(Σαπ,φιy',6yr. Στo

5τli!|.1?Lνδ'μoυ oη,μεiq'ια παρoυo'.'ω-

ζωlτι'ι ψ6νo τα δυo. To Φ\)'o, το

τρωτa oτ'η aat''ρια, Θα πωρonoa''α.οτei

οο πρoc,ε16; οηηιε{ωrμα.

Γ'",ι τη'lζ'ω'! τoυ χναsταo[o'l Κα'
μπiτη δεv ξ6ρo,.llμε xα,' ποLλ.ω rupαγ'

ιψLτα' Mε'ριτoi τoν δια'φoρoπo'ιodν

α'rδ yrhπo''ο'ν oιιvιbν'υμo διδ'*,'οy"αλο

oτην Κα'cτaρια, α)'}.an' o''' περιcoδτe-

,ρoι θε'ω1,co6r' 6τι πιρδxεcτω'. τ''q. τo

|διa π,ρ6oωπ'ο' o 1ραφα.l αcτι&ξ'zτ,αι

τη δεrιiτερη απa'l1η'

TΙα7aραq τoυ i1ταν (πι'θ*νιb6) ο

Καμ.πiτη; Παπαφιλiπoυ a σητρσ"

φ6α6 Axoλoυθiα6 τoυ Aγioυ Θεoφιi'

νoυ; (πολιo6χoυ τγΙζ N'ιioυοα6) rαι
γ"ιθ,τoι.ον επtγ6:α1ρ.μωτo6 f oτι1oυ1c-

γημωτωv ΥLα, ao ξργo 'ι1\{αξματιrη
οδd6, τo,υ διδαox'*λoυ τoυ Mπαλ&'
yo,y. H γ'υναiν"α τaυ iγαν oδqρφt

aον Κα.6-νa ?ι<iE Χp6oανθ oυ' Δl&'aιl"α-

λoi τoυ 5τ:&fr'ηy"α.ν o Ι'ωωvν'lτηq Kαλ
λ'iyιxoζ Mπ,dρxoυ,cηE (Koζdνη) ' c

Ιωd,ννη'; Ι.Δ(αρo5 (Pα'}&vη) xα|

o Aθ,αyd;cιoζ |l'&ρι.oq (,Θε'coαλoyi'

χη).
To 1?90 a λναoτ&'c'pg Kαμπiτη;

6ρoιδτα'l αxξl'τ1 oτη N'&αυcα xαι

<(EΤE]FηON EiΠ ΙΓPΑMMΑ ΙΛ{ηts'ΙΙ{oN>>

'oοoιg τΦΘog Θεiων τε ιpυf1v εκτρ€φειv
ανΘρωπiνων <iμα τε γπboει πρωγlμιiπαrν,

μ6νην 6iΘλoν τηvδ' ειλ$oατε ouντ6ναrg

ταμεlov oljoαν ιδμoo0νηq αrι<toηq.

δiδαoxe. Δgν .εiναι lVωlστd π6τε δι_

αδ6γτ^r1x,a cτη Θ,οooα'λaν[xη τoν Ι-
ωγ,i Kdγτo τoν Σπωρμιιilτη.

o ΙΙ, ;\,ρα',6αντ'.νδ; γρ'&ηeι '6τι ο

A. Ι{ωμπiτηE υπl6cτηl ιψαρ'τυρ'cιι6 θα-

'lαi'c ι7τη Nd,oJoα το 1822, eνω o

Χυ.ρicηg }Ιεiδ&vη-ζ α'lαφi'ρ,eι δ1 r'

Nα,o,υoαiοg δ'.δ6.cιil'οE πξθα'νe απδ

'9|)'7cx'b'Γ]ανατo στT1 ΘεcoαλoνLτη

τ.'7:l απ6 τo 1820.
Aviψ,eca cτoυE 1ια.θητd; τoυ A-

ΥacταaLcnι Kαμπ|τη aτ'η NαονCα ^iγ

τα')' y'a|' o c'ι'ρoδιιt'ιο'to; Χpojcαvθog

,J'π'δ το 1",'l'1ιγιι.τ!xa6ο Εd!scη3' ο

οπa[aq τc 1'799 eι')'tr.,,.ττ1τ"ε Mητ,ρoπo

λiτη; Bερoiαζ ιc''' Ναaνcηζ (1799_

1811) . '(';o''ιι '',l-eτα'τ'!θτ1x.e οτι; Σ'6o

ρe; (1811 - 1824) z1'. τa 1824 e'

ι).iμητ"e o'.ιcυ' ιe'ι'"ι63 ΙΙατ;''.*9.''

1η;. Αλ),& 7ιe'ι tβι.') ψ6ν'ο αντ6g o

ψl.'i'r,:'l'; 1.J') i.' διjπ,;,:,.pο, υπηρ_

ξαν xα'' ωλλo'', ,ψι','ιτ'lρεζ ττ1ζ Nιe\α'
).η; τoυ Τg?aaγO'ρd.ζ cτην Erπαiδ'ευ_

'η 
των Ιλληνω,v c'τα δ$cν'oλα, γρ6-

ν'.x. 1η; T ο'l,zιοx''ιι:ι.i.
o !νιcταιcιa; Κzpπ[ττ1; εxτο3

απδ τη Niοlrοα Υ"α'' -.T1 Φεoczλoyi_

xη δiδοιξε ^ιd.L '5τη|) Κα"xψια' α'}'-

)'α y"α"c 'oτo Βωxol$oτι τη'',' ελλη-

νιrη γλιbooα' 'Hξapε αρxωfα Eλ-

ληνιxi. 'y,α|. e|6ρα':i\.α" 1Lσ"L 6γραι}e

π,οαγ,ματe{α' xατ&. lγατ[νωy. Για dlλ-

\ω [ργα τoυ δε'y 6'1on'l,'re πλη,ρ'φo-

o Aγαoτ&oιoE Kαμπiτη6 cτ&θη_

xε τε\ιA& τu1εβ€, αλλ,d, φυcιxd
πυo ω'Nεpοi oι σψJπα,τ:ciιιbτε6 τoυ

Nαaυcα'ioι, γιατi αjlθτiιι'i') Nα|. τα'

-νρ[α eτ''γι1o4J'\\ai,L τiο') εnραιJ1ε, δ'

πι:)ζ Γνιpaα'lι-!'Δρ'θτγ'e, eιδ''ια γcα την

exδοcη τoυ cυγγρο+μμaτο; τoυ Θεo-

φiλoυ Π,ατιψ}.τ' (178Ο) . X"ρ^η

oτι τ'ρtα' αυτx 'a;:^1ιραlι)+ατα 1'oν

γνωρiζoraμε ια)'ν-":ρι' _\πcτελo$y

απτi1 α"πδδe''ξ't -ηq 6ιEz'.a; α?Nα'.-

οpαΘe,''αq τoυ. Δεy i,Ξz'''e ιμ6'lο να

μ.Ξτα:φlρ,1]ξει) αλ')'& y'α'" 'tι 1ρα'φε''
ια'ι. aγ,'' Ψδνa oe n6i"[, ι)')'ι 'ιq''. σ.

τοιτ1τιx:6 }'i'γrl.' fl1qγ &:'','''ττο3 ιρ'i[l

5τηΞ ττ13 ελεγε,iα6, τcυ '-α4ι6'-xο'3

γ'€τ'ρaν (''α'ι',li6,''y.qυ τlρi'1l,'ετ;'ου) }Lα''

aηζ 6σ'τlΨ|"ι^L1; oτ'ρoφt1i' Κι'- ψδνο

τo επ,iγrp,η;ιμ&τoυ n'Eτ'al,calt Σxτ'φc-
y"6νo α') i'φτανa ω; ε1r*,6, \θι' i1ταν

αρτ-eτ6 τLc' να xερδ'icοι ο Lναcτi-
,οιoq Kαμπ'iττlζ 1:rι') αγαπη y'α. 1,o

θιυlμααμ,5 l,L1'ζ1 τLατi φανε!?dJνΕ'L τη')

αx)ι6νητη πioτη τoυ, sτην αν'αoτα'

ση τηζ Bλλοιδαg. }Ιε τdτo':oυ6 δα-

aγαλ'ο'tE δay εiyαι ν"αθ'δ)'oυ πα'ρα-

ξενo τo πιb; οι Ναoυcαioι αποφ'αsl.'

6'x'ν στ'α t'822 να γiνoυγ oλoxα6τω-
!|\α τLα. τη,r .sλευsqρ:υα' Σi\alρα η'

φυ1f τoυ αγνoυ πατ'ρ".ωτη, τωl δα_

ο^ι:ο-)'o.ι ^\νι'ττωctaυ Kωμπiτη, Θ'ω α-

γ<iλλeται διrιιω,μ6νη ^luι2νad.. 'σxo δL-

ιαιοτ-ρtττ1 Θab, γυατt' '6oo ζoιiαε,

φρdvτιcε, 6οο ''ρπ"aρo'5cε, 'να θIβιpε;

τι6 ι.pυ,16g των μωθ'ηrτιλν τoυ, αλΜ
?ζαι τωy r&λλων συνcιγθ'pιbπωγ τoυ

1.ιε τη γ',κΔηj τωy θεraωy ιαι α9$ρω-

πiνωv πραγμ&τωV,'6π'ω6 φαjivετοιι
απδ τo επ:iγρψ.μi ταJ u'lEτEooογ E
π{ψα1ψα ιαψ6''τ"6νr, ψe τo απoio

φlν,'aτ&, τo α5,ψφμψα, 'ζoυ Θεoφi-

λoυ ulTαμεtον ΟPΘιoΔoΞΙΑΣ'.

\ληθεια, αδoc 6ν'oγot πlρdπΞι' ν'6t Bι6λιoγραψΙo
vιιilθι.i'μο, 6ταν φε το 6[ο 'τ"ωt την

π,σ'^..εΙ[q, 1ια,ζ>' lψε.ιζ oι ελε'0θ'oρoι 1. 0ρθ16δoξο6 Eλλd'q, A' Δημητρα_

'E)lλη,νε6 oυνειδητoπoιo'ιipιe 6τι δια- }ioπ'οdλOυ, Λειι|'liω 1872'

ι}εdδoυ,με τυxνi τω δνιν'ρω εxεiyωy 2. Σ,&θcι N.Φ.
τωv ωγvιilν ιδοoλξων δΦσxriιλωy τoυ

δoυλωμdνoυ Γ6νoυ6 μα6... 3. Tηιεioν oρθoδoξiωE Θεoφ'iλoυ
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'σoοι να Θρθβτε την ψυxt'1 oαq λοqταμiτε

μοιθαiνolrιαg για τo Θε6 μα και για τoυg αν€βπoυg
πρ6Θυμα v' οηrκαλι6oετε τo οiryyραμ' αυτ6 μ6vo

γιατ[ 'ναι ολf1θεια Φηοαυβq oλ&κερηq ηζ γι'6σηζ'

Κι:ι;ιν!''ι1., Bεγεαα 1E80.

4. Ιaτορ!.α τη; πdλεω6 Nαoriη6'
E.Ι. Στο'l"1ιανν&νη, dxδ. Σ.AΛ.
Γ.N. Θεc. 1976.

b. Ιcτqρ'ια Επtιsxhω'l Mexεδoν iα';-

Θε.,cφιλo; Πaπιφiληe. Γ.Α. Στo

γιξλα:'



Πol6s 0Πtπu0s idffioτ[υ ι,Tn 0θυn Ι0υ lloπιυo0;

]l MIEZ0, T0 llITI0 Ilπ 0 onrliloΣ *
\.\.\.\r\r\!\.\.ι.\l\.ι.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ι\r\.\.\t\.\r\ι\.\rι!

λγαπτροt φLλε; νιl''. φ0'oι,

7. Βt'lαι γνωοτ6 οτι τrι χι:J'?ιδ
Κοπανι63 δνoγι'α πσJ ε;μφαγaζεται,
πιλαι"6τeρω iι y"α'" τ'ω'ρ.1, ε^ιτ'6q α'πfl

τον ν91;ι6 τη; ξr,α,θiα ζ' yJLL σ,τ'ηy

Πελoπ6νvηco y'αL 5ττΓ) επαργtx
Δωδιilντ,6 τωy Ιοlzνyi'/ωγ μΞ τ.,):
τ,(moνg Κaπxν".τcα ('Al,ω) ' η Kr-
παll{τoα ^|i Κoπd.ι ιτ's ω, Κοπανη; Κ6-
fiσ"ya'Lt Κoτανωτucoν', 'Αγω - Kd,τω
Κδπ'α'νη xλπ., 6π'ω6 υτιxργoν'ι α#ι
το 14b2 - 1453, ^/"αL βττlν οi,λλοτε

|ιaυγv"o'cλα6i'α, aτη cηγιιειpι'li'1 Δτγ

tl'a^a?ατ!α των Σxoπiωy l r'|. ^r'.LιJila1iδ-

λει; Koπ'd,νιτcα - Κοruq"νtτ'οι", Κα-
tlcτ,αν[τ'qι xιc Κoπuιτa''ντολ' (α'ν τa

δ'ioψω τουq δια61ζω cιιlιτ'ι cττ1 )'α'-

τ*ιxr\ τaυζ πpοpο1iιz) , ι:ποτ!λ'ε,c'ε

τ^ην iδ'ρω τη; Koι,ν6τητα.; τoυ 'A-
νω Κοτανaυ, που α'να"γνωρ[aττμe

με ,δι,&τz.γ1rα τηe 28.6.191B (Φ'E.
K. A' 1'D2l7978) x,ι'υ ,J'πoτ'eλο13'i-

a1Ll αTν6 -ιι' χιnpJi"'Ayιυ zαι K*,τιυ

Ιζ,'πtνiΞ. Tο 792i . ', }ij'τι,l Κο;c.-
'ftζ ^ιπaτ!).e:ι ττ,ν !i.ρα. Ξe'1ιsρ''cι'i'Ξ

Κοινtι-νητα-: ψε δ''α<z^1',ιL ;η: 9.12.
7w7 (ΦEK _{' 311/1927) y"ι'.

τo 1963 Ψε-loνo|,'a,5xτlιe sc Χαρ[ec'
oα (διατα.γμα. τη; 23.7.7953, Φ.E.
Ιi. A' 195/195,3) .

To ε,:ιbττ1,1-ια, 6ιιωE π.or.l γoνr'ι'6τ'α.l
εiναι, πο.lE )'ε^γ6ταν τa y|lυ,?L|δ ^'τα-

λα',δτe' ρ α τ'α'' 1l,'a .ουγτειρ''1ι'!ν α π'δ'

τ'ε εryy.ατLστ'ωΘηιαν οι τ,ρtbτοι 'n0.-

1'aLγ"oL τaυ r'ιy!.,:|,ι.οη5 γ'αL τωq aνογ'σ'-

ζ'6τι'ν cτι πpιilτα γ'16νια; Υπ'i,ι','γ'ε

3i4 βψlξα'ντcνα" aρ6νια' i1 ια'' oτι

"*" Kεiμεvo αYακoιvδoεωq, δπωc εκφω
v{Θηκε oτov Konαvδ,τηv 29.'l 1..t992,
oτα nλαiolo Hμερiδοc, πoυ δroργdvωoc
η Kolvδτητδ τoυ.

Αιp'γαi'α ^γ'ρδν''"α (Pω1μαιι{ y'αι ΝΙα-
τ"aδoνιxi1 eπay!) i1 τtλoq xα'. 'Qτσ'

τ'ρoioτoριnα yrx'L α.',, ηαL' πωζ l2Υo-

'μ'αξδταν 
τ6τ'e \ αλλ,ιδE, πoια π,δλη

t1 xaηιδπoλτ1 il αΙρaτ,L'y,6ζ a''x,.q;δi
υ,π{ρ1ε cτη θ!"ατ1 τa'l;

Πoλυoδyθετo xαι δ'5oτo}'o aρ'h-
τηΨα' τ,a'J δeν 6.p,tcιει ειiv'oλα" την
απ'g.yτηo^4 τοrl c' 6)'εq ii oε ι,ιειρcτι! 
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Toυ
Γιιilργoυ Χ. Χιovnδn

πλευρ,d6 τoυ. Θα fi?Oσ1τα'θ'i!iι\' γx.

διo'ρε.υvfoω τa πρ'δ'6)'γ'ψ,' μ'Ξ ε|rγα,_

)"e!.'l' τ.ο'''' γιιjυ',ιa')z' δ':'α γ'pΙ&φ'ηz.;'.l

τL:/" τ''ιl/ τeριan^ii γcl''υ ια'τlδ'.ιθωcα. lα.
:υ).λ16ξω - εr'εξεργυ":θω οτ'η, δι.&p_

x|Θ.'α τ^tιζ ,r,aλJτηζ τηa ''cτοptα7 iγ,,
Ημαθ1α;, απδ τα τ€λη ττ1a Σ''ιzαe-

τ!,'z: :ο.l 19b0 z.l"'' 'ρ!y'ρι οi.1'ι.'εcι'.

ΕJ';'iξοl δe ;':'. :ο'-irι:7. ;='t:Ξ '/.'.i-

')''L πcυ τ'!.,'υ"ιz.'ι ι;l' ττ;t z27"i, ττ,.

:;:iε|Ξ:ι,l; :c'l ε')7'''ιτ!ca't'-l';''1.'''1
''i'.'1 ia ;'l-2i'\Lν :ο'l 'ιοψ7!.l l'l"'J-Ξ' '/1'

l,rξ cι.; ο-τ,ιγ'i,cο'lν s=τ1 ιιl''!'r1. Lτ,"'

e:';ε;ιδ;. εt,ψι'ι τlιι eγω iνα; ξ'e7α-
c'βνo-: Ι{ιθαοα&λαg 7) xαι ,},Eιy6_

1x'|J.?.'^ ωξ :n'?'cΞ την η'λ'"ztι', γ,'ατ!
ψαq αρτ'o$ν δ.ooι' ιxι'ι'ilργoυy xαι δι_

ευ,θι6yoυγ ιτ4γ)'α την Eλλ&δ:ι' ΙΙdy_
τωζ uιtr. τ!το''α δυ,aφ*il,ιη,o^( μoυ θα

ψε n&'νε,. νυ" ,γ&ουι την ι{:υ1ρ,αιμiω

Ι'.aυ y'σ.. νσ' ανiσ'ποδ:d)cω τη -δτ]θεv.

φ)'oψ'ρδνryη 1ρηroιμoποιιb'vταE τo

6νaμα τ,aυ 1ω,ρ,ιοli cαE, αφor5 ,μετα-

φdρ,ω τoν τδ'ο τον απa τη'λτ]γoυoα
oτην iτ.ρoilαρυλ^i1γο''lc,ι! ! ,\υτ6 τo

eυτ?ιτιλο 7"α'. Ic τα{ξιiιo τcυ πy,εd-

|ιLc.τoζ y"α'. τη< γλιilooα6 oxδπ,ιqrα

||,J.τx'tνοi)ν ,εδιil, εβδλιiμα, ιδcτε να.

cι'q πρcδιαθjσω ευχ&lr,ι,σiσ"J ΥLσ' νσ'

,σοxiι σ'αζ' πρaxo'φ6νο'l να Ιιε π|α-

ραxολoυ'θt1cετΞ σ1ο δυιγ'a\a τα,ξ,fδι
το,'l παρei'F}δγτωζ, πο9 αxο}'o'ιθε[ α-

iιdcω;...
2' Δεγ γνω,pζω (ci|,ιεiιt'' -νουλα-

xιοτov) , π6τ'ι αν'αφΕ'ρετα,' τa γυιρι,6
σcξ με το τl'J,?Lν6 δ'νaψα τoυ.

Δ:ν ξdριυ αν oναψαθ6ταν €τcι xα'.
sτz Βυliα';rlιω γρ'δ'ν,'α, α'φoυ δe'l
lωc'τiν'ι''l a^ργραφα εx'ε[ν'ηiG τη'ζ εr,o-
'1t1i, τα. oτo[α νcl' τa'ανα'oi'ρoυν, 6-
πω; oυ.,,{6ηxε με d,λλα γωρια, aιxι-
o1roιi6 l1 χlnι τoτ,ωνηi'μυα του νο1ιοn5

ττi; Hμaθie'ζ. M^η, ξ-ιω6, εντ,,'lπω_

='.αsθatτε l'p't^ητcxα i1 xαn ατενοaω-
.'τ1Θeiτe 'ιπερ6d'ιιlα τια. τo γεγoνδ6
*,c6τa, γιι;i .lαL 

ΥL|σ' τη N'i"r'υ'oα,

;./-. 'lt ττι'l '\).eξlc.'iδ'ρ,ειι- (ιoν πα-
λιδ Γ.δi) . δε'i {γ.a',ιε 1τ,Ξ?Lσσ6-νe?Ξ'ζ

;:)'τ1.1,,1 ο'' i'ei. γ''υ''t.ι \!L'lτiι\J.'aνΞ13 i'ω
ι'.; Z''l,' ,'ιeγ'z).,iτa;,:: τ'6)'ece τηζ ση-
1'l-Ξ'?'"'/+iζ ξ-ιzθΙα<, eι'τ'δ<, 6i6αια.,

"τi; ;',ιroτe'3ουcL'q τoυ βξ1caα 'Ξ, ττ1ζ

cτο!'α3 nητα δ'ι'ααbζe'ι το Δνοψα ο

Θoυl"υδiδη-< το 432 π.Χ. xαι τo'3τη
etν'α'. τ1 πρωττ1 ανα.φορ,&, aΥιζ' σ'ν xσ'L

τ1 [7'ρυ'τl', τ'η; ψανετl'c aτaυ1 τι.'r'|-

aιaιρυxoι5q, μυ1θιx,o6q γρδνουq, επΙ

1ιλιαδεg δε 1ρ,δvια φr!,ρε,'' τo tδυa δ-

νal}α' &σ'L διατηip'εi τη'ν πρωτoxαΘε-
δρt'ι,,α.π6 την ωπο'Qη τηζ αρxα''iτ'η-
n&ζ τηi, c' ο}lδxληρη τη Mα:οe'δo-

Σιγoιiν. )'cιπ6'l , oι. φ'.}'o)'ο"γιτι€3
πηγdζ ιυ; rιpο -Ξ ΞτiΥ iδ,oυcη τον Κa-
mανου i' ια. ιυζ τ'?cζ τo τρωτo 6-

'/ap1' 1'a) οr.z,.ιυc6 τc'3τo'l.

Γυα- -'ι χp6'lι.,1 τηg Tον'ριvιpα-
τ!'l'-< θι r'ρ,€π'ε,., ioιυ; ν,α ελπ|ζoυμε
δτι 'lτ.αργe'. πεi:'iπτωoη να 6ρoιiμs



6"LΞτ''xΓi| 'ψy'eι'L τoυ χωlpιo'6 στoυζ

9.)?ολaΥLy"σ3E xιδδιxε6,'σa'1' 1Lα.τα-

στL7\α ) 6πoυq xατα'λδγaυg ("xaγqγy-

l,:,μd,) τηζ o'θωμαyLγ'|ηq 
^υaoy'Pα-τoριαq ii xωπoυq' α^*ρη 

'ψe 
τη δημo_

o[aιl'5τι τωy λο,ιπιily τo'l'?γιy'ιjlν Μ-
1ε[ων πoυ διαcιilθ'ηr'αv στη1ν Toυρ-

τ{α ^l1 τ'ι,ι oτηrν Eλλ&δα, 6πω; εi_

νι'., xιlρiω;' τoυ τaνρy'.xο6 Ιερoδι_

xe!''''.l 'τ^ηζ Βiρoια; _ N*oυ'o"r'6, πoυ

δεν 61ει lμετα-φραt5'θΞι ται ,δ'ημοo'ι_

,eυθiΞa oλ6y.ληρo (xατι'lq, xfi"τ"'caτα,

6Δ6αυα) i1 τ'αι τα Ap1εiα Mαy'εδο-
,)''αζ, τηζ Θ'οoocιλoνixηE, oτη' Διoi-
yιηστt ττiq οπot'αq νπαγδταν ν'α'' τ1

Ι{1;rα'θiα.

Στα δη1ιoαι,ε'υiμιiνα (ε'πιλ'exτυxa)

tγγραφα aoυ τaυ'ρy'Ly'a6 Ιaροδcιei-
oυ τηζ Β,t'ρ'c'c'ι; - Nd,oυcα'E (η_ιε τηr
.επι,μ6λε,ιe το'l Ιωiαννη Κ. Bοιcδρa-

6ljλ]λη, ττιζ exδ63Ξ0)3 ττ1 -: Ετα"ιpzL'

α.6 Mαxεδoνιxιbν Σπουδdlν) 1)ν'ι'/

τ,iμε λiγ,aq ανυ"φc12!; 'των χωipι(b''
'Αγω xα'ι Κ&τω Koπaν'6q i1 olνi1-

θιυq, oxdτα Κοπ,αy,6'ξ. Συγx,εxριμ'3-
\)dι σΞ ιeρoδ'''xιοτιιri] α.ποφαaη '
π'ραξτ1 τηζ 13.4.167\, αναφι{ρεταυ

iτι. oτo γωρι6 Κοπ*ν63 ρι€e'' πιοτα-

1ι6E, ,3"g'ηγ 6χθη τoυ oπoicιlι 'δoλoφo_

νv}θηxa dναE '&γvorcτοζ |ρ'σ"ΥLd'q α,π5

τrcν' λη6τγ) Ι,ωd,ννη Στoγι'i,ννη τηι
ο,μd,δα6 των xλaφτιbr' Π,a,ρδιxi&'ρη

ι'ι'' Κα)'δγηρο'l.

Στ:6 10 {9rγo6oτoυ 17"l'b zy'δνθvr
y"ε ωυ\oγ'l?q.aoρι*6,'coν)'τ'αν'.τ6 φc'ρ'

μ&νι (δiιιi.τωγμα) , πoυ απευθ$γετα.

oτον ιεροδ[r"η τηζ B6ρOιαζ' 'στο a'

τctο Υι,οαlΨετωι δτι γ'l&'τaιy'oι του χω-
,ριoυ Κοπα'ta5, oι Γεrιλργιοq,, Δ'i1ιa -:

xαι Στδγυoq v"αl" Κιbcταq' τlΦρα'πa-

ν1:θτiy'.1"ν cτην Πι1λη, δ'ι6τι xατi')'α"'

6c'ν τα α'ψπd.λ''α, τ'α d.πi.τια', τα' a'''

y"6τeδα ^/.α,'- τ'ο'υζ u'iiπaνq τoυg δυo

Tιa{ρr',ου yναL 6ναE Toιγγθ'νoq, oe

συ]ν9)ν6ηση r|ΙΞ τoV Χρυoτυ,α,ν'6 Lνα-
oτ:&'lsι'o yrσ'ι τα' γατι4οιιν τ'αραν'oψ'x

,ε,πi 18 γρ6ν'ια, επειξ δεν 6,ραjxαν

δ,ιxαιoo3νη 'ε'πL τ6πaυ roταλ'θηxε α-

ξιο1ματo61ο6 τω\i'αναχ!6,ρ'ωy, με
,εντoλ{ να crlλληφθon5ν 'y'ωt yoι μlετα._

φερ,θιoιlv oι xωταλημp[aζ y!'.L yα δι_

xαοθon3ν απ6 τoν Σoυλτ,&γo, πoυ
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6'ρ''oτ16ταν, τ6τ'ε, 5qa'oτρατ6πεδa
τιυν Σεi:ipιΔν.

Σe τ ρ[τo d.γγ1'οαφo''αυΙaxιpιx;-u?lpιL-

xl' φ'',ρ,1ιανι, τ'ηq 2.9.\123, τo o'

;,'l[ο cτdλθηrε οτoν .εξoυ,oι&ζo'l'τ'α

τ'' 'τ''ψ,t"pιo τη6 Lυοι^ιt1,οεωg τη6 Θε:
ι'c'λονtι'ηq, cτον r"oρoδ[ιη τηe Θε,o-

sι''t'ο'l[xηΞ y'1'L στaν [δco 'υeρaδ[τη'

(τ1; Β'5ροια;) , γρ&φεται 6τι, ενιir

O'' ρ'αΥ''.*δΞ,ξ τωv 1ι':ρι,ι-ilν Kιρτζα_
λ1',p, Bοδλτo'.ι5ταζ y'αL Κoπανoιi τη6

narlΨ)6t?,Ξιαζ λ{aλιxicυ, που ανr'ητ.ε

cτz 6ιν.oν'φ'-vlα xτ't1,ιιτ'ι. τη€ π'εθι_

μ,jνηΞ iτ''α \[ιγ' ρl'ψ'L'i Σoυiλτανα6,

ιl'τlε€ια)'ιν ^ι1'νOν'Lγ!& τaνζ φt6rρoυ6

τ.);. To'!'pιr''''ιΞ'.ω|)'ιτ''l'!l^Ι'o'' ιαr.

,α').')'ο'' =οιrl'{'λ$φcl τη': Β[ρa'ιη a-

ξ'iυll,ιν 'l'L aιcτvθ'il'l'ι dυο φa?eζ
τ|.υζ d''τλxο'-c'l1 z1". :ρ'''-).α.c''o'l3

φ6','ο'l:. ;ο'l a:-7'ι'l ;'i2ι'. "i,δτ,' ιz''
i'' ι:i':'"'''l:L'l =y-': d!'''t: t >>.

Τ3)':;, o Kiτιυ Κοτz'tοi (δτ,λu-_

δ.ll τa ΙΞι'.'ινιι6 yα7''/' Χιρi.eιcα\
ανzφ!ρετ'z'' c_"α Aρ1ai,α τoυ 1'Oν'PtL'

y'ait ι.eι?oδl'yle'taυ τ'ηQ B'θρoια6, πoυ

δη1ro::εδτηxαν) μΞ αφoρ\uΦ τι6 xλo-

πldg πoυ !ν'α.ψαν ι,νeριν,',oL γιατaιxo[

'iaυ ,σ.o y;ωρι6 Moν'6σ'fir1σ'' !t''e α.τ,a-

τ,6λεαμα'να ο'υvτα1θεt η απδ 27.3'

767 2'" ε ρ a7ι cxα"oτ πri1 πι?'ιJξη.

Σa 'α'νξ*δoτα- {γγρα9α τoυ iδloυ

Ι':l,:oδιxεicυ, των αραl6'"xων'ετιilν

1049 - 1o10 (δηλαδη τιυ'i 'y.7'6νιι't

164Ο - 1641), αναφ'3ρ'eτα'. τo'/-ω-

ρι6 ,ψε την εnlιαιρ'[α α'Ιc'?oτ|'i)'τi5''-

(,ν σ.y.L'ii|τ|J'ν ^i} δl,α.φo7ιι'ι ^γ'-ι- ^1|'7'''L,

eγδ ,oε r70.ξeι; τηζ <ΙΙ'?ιυ"ι?"ιtιζ

Ιiυι6ε,ρv'{oεωΩ τoυ E'l'. B:ι:!d)''oυ

(1916 - 1917) ινι^17*'9z-"l''' (-"

7977\ xα,'' τc '1.αi''-L u:Δ (η Χ'-
ρ|'eccι' -,6τ. Κι;ω K:;:ιv4;) , με
ττ,ν π)"τρcφcρ'''ι. ;ω3 iρι'ν τoιψλ[-

x,' y'ι,. e|'γz τι'' tιiΦ,a57''υζ xα,τo[-

γ"O')3' Υl-α, τη δ'"διοτl}'!"ι ιων' aro['

υιν δ','oρJ'sτηιe δxcιι}.o3, επicηE δε

6τι eτιτb10τ1γ'Lν 7\ιυ'?iJ?L 
q' Toιiρxων

Υα'L'ayfiτillb''1J)y Jτ'lζ 05oει6 uMoυ-

το:'&ραr,,ι{υλir>' .qΙΙ,λατ&νι,,, <ffi -

λ.oqo xω'- ,"}Ιaξαρλirrι', τω δε τ'aλευ-

ταiω (πbπz) x*φφ* τ"ατθγwταν

'α'r'6 aoν Μ,ινhτρ''o Kιoυoε xαι iραν
o:γoλιι& 795 6αoι.\ι.γ$, oτρr6uμωτα'

Α'zα.γi,;,ι'l ')'z ix' ,716ι.γe'(α αντ1,

z'l.τ'' Lνi^γτ'τ,. ^γ'.ι=! Θ!')'ω 'tι ΞπlσΥl_

1ri,vω,, 6-. ιυΞ a''i'"J. -.υ)'/ 'J'τ?$ν ψν'τΓ

''ρqνeι6oνται μeτaiJ iii.),ω,ν, o λ6φο9

<ιΦιτi, %1'. τa'p'l3,,ιι .<\['ου1'5γιfr:ρσ.>> 
1

δτω, ια.'. (δυο φa,:j;) a fiaταl}rδζ

<η_\ρlj,ngστα) (δτ1l'αδ"i'','-Ξ ^1'lLτ?'α\\'

qr'α.τι'cμ'6 τοly δυa τ:)':υ;z.iων 'cυ1μ_

φωγωγ ττ1Ξ \νLl)-ιτ'l.ζ "'λ:'c';'.τcαζo'
Σri1ειιi;vωi' 1:ι,Ξ τηγ e'lιι'.ρ!'a" δτ'' rl

λνιeυxργτi; Θαμ&6 Γ αδρ'.τ}'tδτ1;'υ'

τοτ'τ^iiρι'ξ'e, πωi η O'/o'Ψ1'σ!'σ' ισJ τio'

ι'ι,!.ο6 etνrι,'. 1'?ιx1'''aa}'}'τ|/'.7ii (ι,r_

ιeδoνιxrl1' τιυν αρaαtυlν 1lρ6νωl)
γ.qι '.tναυ :6ν'θeτη απ6 τ'ιg λ6ξ:ι-< Ι-

ε.ρ,ι (δυι'p''ν:u Ιι7ι) τ"α.ι Π'toα (πt'

στ',:,r'1 'π)cτ!:5τιρα) . T16λo;, στηiy εlφη_

μaρiδα,.'Eδεooα, (φιi)'λo 19, τη;

1b'10.1919) δtθι6α'oα" xω'' τoν τδ'

i|' ι<l'ρ,1'πι,coα, πoυ π]potλθ'g 'απ6

1τi ;,|'Ξ-1'1?.Tιti τηe τ.αταληEeω6 -τloα

(η -.-Ξr.) 6? 'L5'σ'L1 φαιν'6μeνo τo' o_

τat'C .'!'''t'ι''' ^1νωcτ6 cτη γλωoooλo_

γ['α' *α'ι ακoτi!λεcε 'θr3μα γιω τo o-

rι|.c υ-u"iiρΞε α'ντυδ''ι['α τu}y επι'στη_

,μ6'lων. A; oυ,μ'πληριiloω 6τι η q'ν'α'-

?.J?α' 'νου τ,oταψa'3 γtν'εται ΥLα. ν'a

eπ,ιcη1ιeνθ'εi 11o τc;ρ'δ|6ληιια. συf{xa|;

'yιογ|αi - επ,ιιoιν.ωνiα.ζ 1'oυ υπdρ1ε'

τ6πε, εξαυτ(σ'ζ τoυ γεγονoτo6 '6τι

δεy ε,'χε 'θΓυισχευα'dθrει ηr γdφυ'ρ'ω

το't τaτιψaι5' ττγ;' oπoi'α γxρε1-ιιoε
το,3τc3 ιz'-'L,ιιν ^/"'ιτaι15γ"g)ry,qμlLyη1

cιτ1 θlaη lι;ο'ι νπ'i1ρ'1ε o δpdμog ε-

;''.τc''νωνi.αζ των 1ωριιiv R'6τoι'oτα

iτι -Ξ TtΞ?|"oxt'|ζ τη€ Β6ρo''α6 (Nt&oυ_

cα';) *α'' τη,ζ 'Eδ;9'σσα,ζ.

Eπ'ανaρ,y.δμαστ'ε στo'ν Κοτ'αν'δ'

T6λo;, στlO1υζ )ιιδδtχεζ τηζ ψη!τ?a'

r,6λεtιilζ "1'υι'q Qρ'i1ιω το εγγρωφo 264'

τηι 18.10.1893, τa-r μητροπoλ(τη
τ^rlζ ]lλρaζ τoν oιxoυ1-ι:'νι*b Τ|ατρuωρ

χη τη6 Kωνoτα'γτιγεr.iπ'6λeωζ (τo

oποto δηlμοoi'ευoα ^{δη' a1τo'51τα6ψq"

τ,.y.'& 6τcν δα6τε,ρ,o' τ6'ψ τηqΙcτoρi-

αζ τηζ Βa?\oLα'ζ' Bυζαντινοi γρ6νο'''

Θε,coαλoyiμη] 197ο, oEλ' 199_2Φ 
'

θεωριil δε 6τrι αξtξe'' να c'y"a'3'οετε

ΥιαL ε5Θ[ζ ψ"aρLγια, τβ1ι'ατα τoυ, μ&-

λιo_'α δε πιoτ'e6ω, 6τc πρ'!ατε" να τω

πρoo,6ξετε, δu6τι π'ερ,ιi6χoυv πoλλ6;

-,oημαvτικ€6 πλη,ρoφoρiaζ''qΙΙα'ροι



^-. -'''1'':?i'!.!"'.oγ 'λ';'ω Κοταl';οi τηq

':':. :; ε :'iη ;. \\''J ττ s4? o ar!'',α.c'. ε i ιo c: λ ε -

;:τi' π'eρ'''πο'υ n9οζ βoρ'ρα'l , xetτ'α"

ι'il/'l'.!, 1' ει''ιλτicb y'σ.'- T'ΙLσ.5'1J'σ' τOν

,\.;iου Nιx,:)'*.ο''.l ^liτ':.; (εκι'κτ,ι!'α),

τ'1i,lο'lοα ε''; aξαφα"'lυο,θ€ν, 'δ':α τoυ

7'7'i'ν ου, \\a'; q"στ'tιι?''aν y,α'τειrο(πωθ'εra-

rJ1.': ιιτ^r1δzφisθηr. Στη 3υγ6χεια,.

α.γο6 ζητε'!"τι"ι η €xδo'ιrri τ\Ξ -ιχεaL-

τ'riiq αδευuq α-π6 την ΙΙriλη, ΥLσ" να

xτ''cθ'a''' ";,Lοc, να6;. με D'"αoτθ'sειq

32 l,ι. ι,ν'iiιcζ, 8 1ι. π)ιi'τoi ιαι 8 μ'
,j'{o;, δiδ'εταL τι πλτι?οφaPLα δτι τo

γ\Ln1?|'\ ilxa'') γr'ωΦ6 (ταιφiλix"ι) με

io 6νο|\'λ,<l ιο*l'ρi Κοπανο6q'", τι?q

φΞ1σ".i (...ει6 τoγ ιaρ'δν τ'rι6τoν τ6-

iiQΥ1 Υιx'\|.' tτoq, τe)'εLτι.ι παν^iργνρι3

x1"L :nλ?ρi,aυσtν ,εr( τιυν t'4'ριξ πoλ_

).ο| Χριoτιανoir.

H γνιilμη lμoυ εi'r,rι fiLtζ τl α"ρ'xL-

xi1 εxx)'ηai'α τoυ Aγiου Nιx'oλr&'ου

i1-'σ"l xα'Θoλιxδ'ψo'iαοτη'ρ'|"aυ των

Bυζα'ντινtilν 1ρ6'νων, $g|o',ιiγο τo o'

πa|"'ο - αιιτ1Φινδ 'lαoτιθΔ}ε'lc - lι1-ζ ο'

δηγεi o_'η cτε'!τ1 oι'' τ'ιτο'ι ι'ο't:i
γ:u^fi,pγε γ"cL'' o'.y'.σ}6i, /'τω'" cυ;'ηθι_

ζ'δτιν το'iι&γtcτo οτc'ι; τeδινο'3Ξ

τδπaυq. To6τo e[''tαι μια dνδειξη

τ.c' την π'αλαuδτη'τα τ]oυ χω1pιο6'

,\π,6 το,.lζ τιaριηγητ'Lq, η πρδτηl

γvωτττ] 'μOυ, μyεa,,ι τoι'l Koπαyoιj εi-

να,ι τoυ Toιiρ,ιoυ E6λιγι& T'oελε-

μ'ιi o clπoiog π6ραaε απδ αυib τo'

i668 ,oι qρχ6μενoζ ατ,δ την 'Ε-

δicοα προE τη N&αlcι γρ&φει 6τι'

':|\ετi& τo (dlγvωcτo τωρα αοιδ ^iΓ

ταv) y;ωρι,6 Ιoηρa6l''ι (το aπo{o

αν'ily'Θ'' στηγ Ιποδιoixηoη τηg 'Eδε-

σrr'ζ yJq.a Nα,τoLΥιoι3νταν ψr'i <(*πι-

''-9rυζ)) δηλαδ^ξ Xριoτιανo66) , π'Lρα-

σΞ σ1,a 1ω,ριd <Kο,π'αν&'', cτo οτ''oLa

ι1'τo|'x()tσα'l <,ι&πιστot> ^/e'L νfiα\ δ-

τ7'ν 5..ον oxσrΞ*> (Ιπoδιoixη:η)

=τ1 -:Βtροιαi. Συνra1iζoνταE δε γpα_

φeι: nfrs1'x'cLμe τ'ol τoτω'β τη€

Nioυ:α3. o μιziρ6E αυτbq πoταψ6E,

Lρ1ε-'*'' αn6 τι 6ον"tωτη| Ntioυcαζ,
g.Λbγ,3τιι μΞ τι-. πηγd_c των Boδε-

yιilν xαι x6'lετα: σ-ρΥ 
"νaταliJδ 

Β:"'ρ-

δirηr. Kαι τε).eιιilγει τo xεiμeνο'

aτo aηiιε|'ο πoυ μα,ζ εvδιαφ4ρει' ψ
την πληρφαρLα 6τ,'', ^γιe ν'ι φθα-

C:.JIJ|;' il1τl Ν/1",;lοz. f"7'}''-zι','ι:z ιi''l-

pr'' ιτ'a τaν Ιζ'iτ'1''ι$'

Avα'φaρ,J-< στo' Κaττανb \οoν-'c-

γ'z; e!6';ιcι}, z.r*μ:νουν ^7"'ι"'. β'qρ"ι'o':''

που Ly'ριQl'ν ^i''α τιE ujNdεζ Xιbρε;''
eυi9δ; ,μετli, ττγl αποτiνωEη, τ'ου του'ρ_

x,.x,u,3 ζ'l^(oil, c)"}''ω δεν πρo:φdραυv

τ''α-ι,. πc,l ε["i,ιι οη'γι'r"ντ''τ'Δ'

Aτδ τα τpoαλiαpε1p:θΕ9τα y"J''α-

λ'l1γω οτo ου:μπ6iρα'αμα δτι', 'aφ6sον

dy3cηιε ρητl1 αναψοo'& 10ν |LΘΥσ"6τ'Γs

ρ''r5 - εxτ"λτ1ο[ωg τον Aγ(oυ Nιv"o_
:t'ωου, mpoφανωq τωγ Bυζaγτινιilγ

1p6νων, θa πρdπΞι νσ. ντ'iιρxε 'ι'αL

ο'Κoττ'αι,ιlq cτα γρ'δν'ια εxεiνα, δε_

δoμ6νιoυ δτυ 'i1ταν nαΘα'ιρq' Χρ''o--o'
.),.y''ι 

γ'υJΡ'.6 (ιx6'ψη xαl" 1)cν 17o αt'

ιilvα") , δηλαδ^ξ δ'οv Nτ{oθηNs ^(Lrι

π,ριbτη φορ'ω oτα "/!Γ!ιb'i|'s' 
.uτlΞ Taυ'?'

ιο ιριτiαi, α.κ'6 T o'5ιρx''lυ -< 
y"''λταy:iη-

τ66, 6πιυg oυν'36ηx'ε 1rε d'λλα 1ωρ:'ι1l

τη; IΙμα'θiα;, tβαΥ δ'ε oπtα'νιο φ'α'ι_

γδ,,ιe,lο νι γτiζετα'" y'ι'ιρι6 Χρ"lτ''α-
.,.ιiiν (α.μιγιb;) s:ι. 7'p6ιιι -τ,'< ττ'iι';'

Ξr,.ι; ^1'.ι- τ'16ιτ, iιpα' >'τ,'t'ι7"t, 'tι
','";ι --?'''i,'iι?'1'ι' ιιτL| ιν --οξιc"ιι"

^γ,. 1.,',-'.ιι'τ^i'l'riοτ1' }'lι"1 ιιl πi.η'g'l'u,oιiiv

z.τ.λ., ωiii ιc ;αλ''6 (Bυζιντιvc)

1l'''ιαsτ^ii'ρ'" τoυ Aγioυ N'ιr-oλ&'oυ φα_

ve,cιilvει iμ&λλoν την 'ιτ''?abr'αρξτ1 ται

τoυ y;ω'ρι,o6 Koπαν6E, πι'6α'16τατα'

με τo, 'iδιo 6'w1'ι', ωg (ζεηηλατei_
'oνo 

γaιoxτηci'α Λarνaιoυ βψiζα'7τι-

νor3 t1 xα'ι 1σ)' prtΥα5aΥ11,cιo'6 τoυ A_

^1ioυ Nιxολ,&,oυ.

3. Aλλd, τiθετ'αι π.,'α i|' (oρx'_

'ιι5) sρ'ιilτηrμα: Υπi1ργ'ε τo 1ωρι6

Koπιv6'; xα:L 'στηγ 'ωρ7αιδτητα;
Δ:r 67'οiιο τLτo'.α. cxrl'''/'Ξi'σ', τ'aυ ηη

αποδs''xνdoυl τη',l ιiπαiρ'ξτ) τ'α'l με

τηγ τωριν'l1 ο'lοψαotα''Aλλωcτ'ε'
αυ',a ιουτο το 6'i,''lιμ& τoυ ηr'iλλoν α_

πο'y,l,ate,' την '&'τoQτ1 να υπ'dp1ε 'με

ωlrci1 τ'ην q'tc'lα'αLα, για':Ι δεi1νει

't'.ι. εtναc'νeιbτqρo τωγ Bοξιγτιytil'l

1;,4vω;' ιrι, 1-ιiιλι,cτα, τη'; 'ΙcταPτ]i

τεριδδ'"'l '
''\λλo gLγq"'' 6e6α!ιωE '.o ζητη'ιa,

αν 'ι'τtti?χe ii ξLι γtυρ:6 t, ιαι rtλη'
c τ α'\,',7α|' α'tr1bν υ o", τ.-'ινr'οτ'e' με d'λ-

λο δνc',rι.
Π,οτευω δτ'' ιι?'ξτ'e'- να' Φεωρηθεi

.''.Ξ'l''.,'.;ιl)ζ 7"aι τi θ!οη - τlεi'''οa^fi

1''' J 3 | ι|1- 
Ξ'j'.' l a b 1'ιrt'''- o'3 y-'ι'| a'' i'')σ:)\ ι' σ'ν

'ι-l.'. zιε!.'ιτ, .τi'l Ξ7oxtl. Κα'ι τo'3τo

}' :','' : ι :')' ι ι'"''' Ξ 1' i ι 7J Υ |",L'-''' 
! 7' l ι τ" i1 ψα" ;-

ιι-''-L. ''''.''',. ;:'ι'.l aι'l θι- ;'?ιJ)τ'''πυ'πod'

ιε, ιξι)'"''ο'l . δ'.l;:'. '' }Ι:ι;ιbλτ1; Bαλ-

ιL,,ιtδτ'-'- 'ι;oι:t,ρ'''Ξι 'i,7'γ,' l'ιτι ιο Δ_

'lQ'|..χ i''') 'o)'^1ινυl 7"^.'1 }1L0τ,Υ'Ξ ',l'''_

','a1v. οo τοτυlμ1 iτ)ζ iΞ?'.'.^/.'iιΞ' 1λ-

'}'θ. ια.ι :'z τlι'λ.lliL'J', οτιc:.ι' l:ιιn'sfr!-
_ι(ι)! πωζ τοι5=o Θ'ω τιp€κιe/' 'tι' ^L,-'αν

a 6'fι\J'Ξ|?l.rδζΚοτα'νδ'6, αφoυ ιδ6 6ρ!

0ηlι,a η μα,ρ1l&ρινη fi,?aτ'''',yh 1'aν'

_\υτ& τ'oυ σημειιω'γ0) τω17ια δ'e";' τp'o-

δiδoυ'; _uην πρ6θεo{ ιΙoυ να 6'αζ φα'-

γιb ευaλρ',οτοq, εx1ιεταλλευdlμενo;

rτsl ιουν'i1 ,αρvωοτ'α 6λωγ i των π'ε-

lρισσδτ€1ρωy αvθριiπωv, τατο!'ιιsl'l
'1l'ια"q 

τegι,cγ"iiζ, γα ι-ιιχιρ'α''t'ioυν i1 να

:qρri*6ουν τα' διxα τloυg aρδνια ι"αι

α'γτiθoτα να ,μεγα).ιilva'νν aτΡ r'α'

i:l".Lττ,'ιι. γ'c'\ .iη\ oπoυδαι6τητα τηC

'.δ''ιi''ιapτγc" πατ?'tδα.: του1' Κα'ι ''o

,']'Ξγ ;pωτo οφetλ'εrcα" 5Ξ φ':}'υ;',ι€-

sι^.'.L ^iι οτον φc6ο ' q6Ψ τ'ου Θ'a'

';iι'''l ('i' !':ι-,ι:- ια'' c-'τp '$'rι'υι'ii xb-

;ο)rη. 
'τ1iυ 

-a','oν"αλo6ν a'' ψ':xpoθα"-

Υ,Jι:a'' .τi: ζωiE η τηιζ lιιιχρ'oζωii)
-' c ; )'1'^{ Ι σ.' l a1iηγαδo τη]ζ'4αθημερ'ινδ-

ττρ4) , τo δ'ε δ'ο6τερo oε υτα'ρξc'αxb

ττι','la6,λτ1ι:,ιx τorJζ''σε ατιρ'ατo 1ofr'L7LL-

:,μt6 π,ου τ,α.l'; oδηγεi γα πιστΦου'/

dτι γεν6τει.,ρ'&, τoνζ εiναι ο ΨφελdE

Ξηζ γηζ τ"αι α'ρα oπ'oυδαiα' dπωζ

";.'' 
;," iδιoι, ιατεπι€xτα.oη:'. Avθριi'-

πιν:; αδυνοιμiε6, λoιπ'6ν, με διατo_

τ''ni1 ^,rl"" δα'1','ονcxfi1 δtd',"*εια ι"ιι

''t^/"3 ' ' ''+. 
,'ι;;*. αq αγfiιου1ιa, τd&λι' τω

sυxιd,ριoτα πα'ι1νi'δια γ'σ'ι' 1η\l't'p'τ'"'

λr',p ι)'ο coφiα *1'|' σ"ζ π ρocγειω0oι1'με

o-ηv 
^ρ*γrα'τιxδτηπα,'α'c1oλo61ιε_

νοι lιιΞ τα xεL?o'il|'ι"στ&'επι1ειιρηl'α-
,r' :.ri3 {c1αιo)ογiα q xαι τηq laτo-

,,ιiιq, γυρυl απ'b ι'η διερε'}νη'cη τoυ

θ16iια'τ'6; μα;.

Ξ6"ρ,oμa πια '6τι το !947 ' οτο xτi1'

\\x' τσ) Ιω,d;y'lη, Σ'6πxα' 6ρ'θ0''ητ"e e'
'.) 

ΞTν!;\l'ι σ''pΥ1 ηια'pμd'ρ ινηι πρoτψd τoυ

'o),^γανoυ του i,ι'αν αδελφ6_g 
.τηg

B6,ρoιοιE xrλL 'ν\Q Mi'rζα; τι"" δλ'aι

μωξi πωιδι,i τou B6pηcα, o oπoiaE

6I



εtae π'α'uλpι τoy Ι[cιxεδ,οya, αiμ-

Ψ{ry|rι ΙιlJε 6oα γ'ραγa,ι o 'συτ'(?rσ'Ψιξ,σ.ζ

Στ6φανο9 Β"'lξωντυοE (τo'ν 6o - 1a

il.X.) , o 'oπot'cq oτη1pιξ6ταν aτο y"'εi-

μΞγo τol) }Ιαxεδ5yα coτ'oρ'ιxα5 Θεα-

γelη. Διlcτυηιil6 τc d1pγp <Mαysδο-

νυxαo τ'ι'3τaυ (6πιυ;, αλλωο_'ε, xωι

τ.c α\λo, -'α, <4Φuλ''π'-uιyλ, τo,υ Χιιilτη
Θε6πoμr'au) δεv,iφθιce ;r,5y'ρι τι6 η.
βρε; 1.Lz;, ενιλ, aιγ qlγffiαινe αν-
τ6' a{να'' πaλol πυθα'lδ να ξΔραμε τ,ιil-

ρι λ"επτo'ψ!'ρalε,6, ιyfiΨη xαι. ΥΦ
τr'υ3 1ιιτ',φcτεP'σ\J; o|'ι.σ'ψ!ari6 τη6 Mα_

v:zδoν['αq. Eξ&λλoυ, aaΘ'ητ"αν xqι &}.

)',α oηψαντιι& ιaιψινα αι?xσ'ιιJw y"α,"

pυζaντι'vιilv,olγγoαφ,6ων, d,πω-c π.1.
τoυ γεωγρ&φο''ι Στlραfrωνα (που Ξ-

(ηoe τον 1o αι. π.Χ. qlε τοv 1o ιι.
{1.x.) , τ.υ |Oπoιa! διααιjlθηxαν μo-
'ν&γα xθncι α τψi1iι*τα, που,exδ6θη-
y.αy ω6 ,.Γεωγpαφιxn, Lπιτaψi1u.

Δεy θα .αα1οi'η,θιb τeριca6τερo

ψa τα πιρo6\tpxτα κον πρoxn5πτoν,;'

Φρ, *d τη,Midα 'α'L Φι 'Ολγα-
'')'o, Υ.α.1t π'ιcτeιiω '6τι. $oq, στ1] συ-

^tιxELσ.) Θι αγ'oυΦoη3v ατη'ν αi'θoυ-

οι τοdτη (ιπΔ -.ωq diλoυ6 δυo φi-
λoυ; oμιλητ6g) , εiνωι αρxετd., τ'η
δε d,πoι}{ ψου €γραQα xαι τη δημo-
οiauτα, ωπ6 το 196Ο (<Ιατaρ['ω ττ1€

Β'6ροl'αq, τ6ψoE Laq, Bdρoια 196Ο,

σΞλ. 48-5o, 98 y-αι 2Ο6) . 'Αλλωoτe

δεν ξq(yιil, '6τι e'ιγe δtxαιo exeiνoq

τοoυ ιo1υρ,ioττιyJΞ δτL η πc6 aly'v'ρι-

oτη (xιc αρα επιτιrγτ1βνηι) oμιλiα,
^(|α, 'c9 σ.γ|?oα'τi;|?\a' E!'γq:ι' συaΥ&1

.exεivη πoυ δey €γ'ι.νe xων, γι.α-'( η

xονραιη e['ναc γ'αxΛ,α.lvτρφι& xωl

cτoν γc'δνo πoυ διαθt6τω πpiπec νι
x&μω &λλε6 τφd6 oτo Φlo1'ια, πoυ α-

ν€χα6α να διαπραγ.l,ωτgυθdl εδιb.

E{ναι δεδo,μ€νo πu&,6τι oτηv ευ-

pftqpη ruaριoγi1 τη; N4oυoαq (6-

π,αι atγιepα εiνα.c η πδλη τoι1τη)

xωι πιΔ x&τω, oτη,ν α"ργfi τoν τl&-

,1ιπoυ, υπi{4e1z η ιΦλη Miεξα. 'Αλ-
λω τ'.lτ"otaτο$y lcτΥ] &6oη τηe Nli-
aιλaa3 y"α. τιllν πδλη Kifιo, εν,ιil o

Αρ1ωιoλδγoE - Παν)ψι.αx6g xωση'
.rητtg Φιilτηι ΠldτoαE α$nPl?ιπτeL

την τtτoι.α γyΦη τoυ Ληx χαι τωy

vεωτ€φων tro.J xΦL ανα\ητqi τo Ki_
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1'"o στη'l τ,ιιpιιοχ^i1 τη; oδoιi 'Eδεο'

,:ι; - Φλ'ιλpινα"6.

Ιπocτ,{ριξα ωπ6' τηιl α'ρβ '6τυ τi

Miεζα, πρ6πει "lα 6ρ''aτλταν xu.πoυ

yr.ν1&" σττι N&,cυcα, εyιil τo Κ{τιo
sτoν νιi,γιαo _υη; Bdρoια€ - Nα.,oυοα6

- 'Eδεcc.α,g, δ16τι o ΙΙλivιo; ανα''φ€'

ιiιΞ'', 6τ'" oτa Κ[τι.o μαζa0τηιε, τo

171 π.Χ., o Μαιeδo'νιy'οg cτρατδ;
τ.ω 6αaιλιι&' Περo€α, ττ'oν iiτιν 43.

oΟ0 &vδρε6 (1ιilpιι o, gn'.γ69oρiεc'

τωv π6,λaων) 1 ΥLΦ τoΥ rυ6}'ψο 'e:ιαΥ-

τioγ τωγ Pαψ,αiων xιι. δτι τo-ρατα'

γflηxe τον''oζ στηy πεδιαδα, η, o-

τcuα 6ριcxδταν y'oντ&. c-νc Κiτιο, 6'

ξω 'απl' ao oτνo''.o Ξi?7''|o7ο!'δ9υσe o

6ηι'.).,.i' -c. Συν':πιil;, αv!.τ"e'. να υιπ'iι2'

γz ειal. η xτ*,λ).ηλr1 Lιτα:ιτ1' πcυ 'J'

φtοτα-'ο 5-ντi/ lla/?|t1 z.υ-νt]' τ..οΥTi"

δe iγ.α,ν γ"L'. η Β'!ρο'.α' η ".'δ'-ιi-τ'aρτ1

τα.tρ!δα τη; τaλe'lταiα3 aιcι\'-x'i' 
-<

δ'lν'αoτe!'.uζ τη,ζ }Ια.y.'sδoyiαζ. τωγ

Αντlγoγιδιb"r, γeΥ6τu.7ιι y"d'|. τoυ

ιτρl'τη"γa'5 Ιππiα, a oποtoq t1ταν ε'
'π'.ιεφαλ'ii; τlo) ιλισoli '3qρατo6' τωy

π:lρiφημωv <Φaλαγγιτιδy,. B πo_

ρetα τonl a-''ρα.τυ3ψα.τοg την επ6μενη

η|βη4 (τιατω ττγl Tνsρ'Lτ'?α'Ψη :iβ'J

Π'λιγiιαυ, πιντoτε\ δaν ε'iναι απoρ-

?"'ra'..γ'tι αυ-νιζ -η'ζ γxilμπ.Γι' α.r.l-

τ6 πl,oτa$ω 6tι ωμ δtκα'l;o a 'Β?o'

?oE α1?xωLoτ'fτωv Χωρ. ΝΙα,καρ6ναq,

6τοιy τ,cπoθ6τηοε τo Κtτιη *oνtd,

oτω Λευy'riδι'α.

b. Στaν Κoτ'1,')δ, δ.ιω3, eιτΔ-Ξ α'

r'6 τoν 'oλγαvo, 6ρ€0riιιι y-η'- q'λ'

)'ι α'ξιΔλoγα. αντ.y.εL\''Ξνι"' xραν'oq,

τqι;rγr'α' ιiiλλoυ βλxwaυ u"ρ&";'ο'ιq,

o:δερdvι:ι αuμ-ιτ) δ{ρατo;, ω:7i,ιt1 α'

κ6ντιoυ, δπωE τ:ιι '6o-"?αy'q. cτη'Φ-
cη <|To6μπα,.

Π,ρoηγoυβνΦζ' σ. 'lο'3ρxat π^ii'

ριν' α.πn5 την Κοπαν6 (xαι oιbξεται,

sτo ΝΙqιeε/'ο τη,€ Kιυνσταyτlvoυπ6λ'e -

ωs) eτι'τι31ι6ρια, αv&γλυφη, oτηλη'
,με επιγφφ{, τoυ 1ioυ αι. μ.Χ., πoυ

cτηθηxa απ'δ τoν xατoνq'ιαζ6με",ο

(c1τ1lν'επ'.'!'pαΨr4) Διoνυo6δoτo Td-

ρeoζ'
Στη θ6cη ../Toιφλ[ιυ 6ρ'εΑηxαν

πριν aψνια, δαiφoρα Θρωιφατn
ιερωριδιιΙlν, πλiνθων, λφv&xι'rv,

οωληνωr, υδ,:ιγωγεiων, α"1γaiωv,

νaψiaιψατα, τeρ'.ν"eφα}.ι|α xλπ., 6'

πωζ χαι επlτf1ι6ια :ττ,).τ1 τωv Pω-

ψαiiιιhν 1ρ6rωv.
Β'L6α,'.α., eLγι'. τ_.,'iγνιαοτo, δπι

στη'ν eνρdτaρτ] πιριo7j1 ανα"*αλυ-

φ0ηxιν περi,φηiμοι \\ιιεδον'.y.lai' T &

Ψ]oι' 6πω; τιιι'ι Lιυ'xzδiω't' ;"'νΚi.Υl'
τ'λ'.π., Υ|'1' τo1)ζ oπ'ο'!'2ι1; Θι cα'" α'
παo1oλf,cει, οιαφ,αλιil';, a ιγιτητδ-,'
Mαvιiλη,;, ιpoυ e{να.'. ταιτat ο Δρω'

τ'q.ζ yJαι'' τ,o l|'εli!&^ιL - οιραι'' τcυ 
'α;-

γt' 'ανtδ π'o\}uα π9oω epΞ ?''α''' rιpo-

σΨ6ρeι cτον το','ι,€α τηi ,ιφυπγισεω;
6λωv...

TdΜ;, α'ναoxαψ!'i τιaαtε;, απo'
ιi^'}'ιι!ι'l τ e\e'lταiq'ιι?xαto 06ατ'ρo

στ\:Υ .ΙJεr,ι}.oχ^\ Κοπανaυ, εν6 o7'ιγ'-α-

ξoυν οι ,φ{με6 γι,α την ιxr.αρξτ1 ται
μιαg, dλλη; laxαδα1 ταφιy,ιi}γ t1iη-
1ιεiωv.

'o)'z ''οδτq. e|να'. ο}.n{'νaρ.ι lμγJ_

'rbηατα ΥL7. ττit τω\α''4ττρα. γ'eL τη

oτqι&ι,-'5ττιτα, iωγ αρaαι'ων oLfrL-

;iιιilν τη-< I'E?LoxηE.

6. Γeγ,ιy.ιi, τ''.q. τη|) ξrαθiα, d1ο-

|'.€ τL eυρt'1ματα (cιπ6 30 xΦνι'ι
xατ π'φ'ιaaδτερα μ&λιατα) τoυ πα_

,2α)'iμvιoυ η ιαι πα'p'α(}αλ&oaιrιl οι'
xιc',l'o3 τηg Nde6 Nιr'qlηδειαE, πoυ

e'b'lα'. o αργαυ6-"e,ρoq γνωcτ66 τη;
Mαxeδovia; y.7.|. τηζ Θεcoαλiαζ, ο

oπoioq γρoνο\ογtβηxε (μe ττ} β'6-

θ,cδo του ,φδιεve,ργoli αν\pαxx 14\

,cτo 693Ο π.Χ. (η xατ''&λλα16 oτc

b.6φ - 5.30o π.Χ.), δηλαξ ωνd_

%a|' Φη NeoλιOιx'r) 'eπ,oγfi, τηζ trρο-

tsτoρiαq τoυ αvθριjlπoυ.
Δυcτυ1ιilE - δπω6 oηηreiωcα τjδτ1

- a&fuι1xα'ν τα φιλoλογιxα- ι.ε[ψεια'
nq'1 γ'ρ'6ηηxαν Υ.ω τη Mαxεδoνiι
τωv Aρ1αiων γ7bνυrl. Ay αilζoy_

ταν, ε;tναι πaχι3 ft07'ν& dτι θα λ6_

νoντσ,γ πολλοι ψι*i,vι xαι θα δ|-

δoγταγ a"iΕα'γii]5Ξ''ζ cε aρυιτiψατω

π o l n l'ττ1,i''Ι -c' l ν'εi1μιr.ι .

'o,μοl;, *κ4 *-ηφα$q, τrxrι 6'ρ{'

Θηταll ιπ6 τaγ Φιilτη Π,dταx,1 *υρι'
ωE, γvωρiοοαρο uΞαr; oιxιαμo'3q, '6-

πω; Γαψειoy, N'Ξα...- Mετ& δε τηv

τιrxω'.α α'ιινλ)aι|η τι,>v ιlπ'oλeιμβ-
τωγ τoυ ιEρaν' ταl i1ταν xτ':,qι{νo



|31τi 5τιiψΞ|?'l)^iι l\eυιιi;zτ'l ι 7^/". L9''-
,εριυir,d,,lο oτη Mη.ηρ θειbγ L'lτ6-

1θlωY>, 'δτo'l ιι'ι' 6p'!6r,'Lz.', (196b)
TL€|'LΞ56τΞρΞ.ζ ι'τL aι'L:'! Ξi.Υ'!.ι-

φJ;,,oυvηθω; z'π'.λε,,,3:ριυτ''z!3 δoυ-
λω'l, τoυ 1cυ 6ω; ι']''. 1.J.) 3,''l αa.

xt.x. xΓJ"ι' ττΓ/ t:'1'.ι'.ι'i, ι7''οπ,'ι!τΓ
'xη τLnν δεial,ι!νων :c'l;υl'l ,J.π'δ τal
}'1ιλτι&δη B' Χα:ξd;cυ)'.ι, |\πcι2aι5-
ιι: 'τi)βον '/a 1.'/ι.:''.'υ'μz ιl"ι ι'.ιλ'-

λa'ι -< ο''ι'.ιηι.ου; ττ,'. ιp7'ι!'α -< ΙΙl',ια-

Θ!ι;, a;ωL e'.γz'. c'. B).*,γαr.οι, Ι(υ-
'i ι|.c''' Κι'l'r'υl')!α''\tι', ι'lτ'ν, Β α' ρη-
'i!ι''.'y, \'C6γz' (;) , Ι}{l3η Nι:cioυ
^,) -

Td'λo5, cττi Β'!.'ρaι'α, τ'ρcν iνα a'ρδ
't'ο' 6ρ!.θητ"e τλψο-c, δπο'l, cε eTL:LΥρΥ-

φη, τωy Ρωμα'i:αilr', γρ6νων, y'.J'L

,μ4,λλoν τoυ 20'ι ;μ.Χ. aιιilνα, αναφ'ξ-

P'Ξarι"ι - aπω6 γρ'qφηγs - niE Aιoτ'ρ,ε-
ατtb'l πt'λυ;> (αν, 6lt'6αια', εlyiαι oω-

ιστi1 τi lιρωτη, ανΙα.τνωση ^t1 xσ'L τa

εφηl1€ιριδιαχJd δη1-ιociευμ'α) , πo'l ι,
αιργαιoλ,6γo; Bιr.τ. Α)'λα',1l. q'νti aaτ'a-

θετ,ai oτη Στ?ι1iψν'.1ax. ιι: c Θ.Tι-
6ριηλiδη; 5τηy Eμαθj,I. γ76i1η uΞ

ττl|\i' oπo!'α oυηrφωνιil. '_\)uλιυc;e, 
',

Αιλιανd6 γ,aΦφΘι (τo'l 3ο αι. μ.Χ.)
6τι: u1Βε'.ρq[qζ a.e xσ.L Θecoα)'ο'lt^ιηq
l1r6co6 1ρeι'τ'oτα|1i\6ζ' L.laι,ια A.cτρα!'-

'.Jζ>> xα'|' 3υ|y'eπd)ζ, ^η πιL'λτ1 το'3τηπ';"i.-

1τεL να' 6'ρr'aτ'δταν στaν y"&\\!π,a xτιζ

ΒtρoιαE - Θεαoαλo'γiχη,;) αφo6 δθ

cτoν Λoυδ'[α γlν'6-ναΥ το6τοq, rνρ!^

πεa }Lσ.L a OL^λLlσpι6ζ Υ1' ^iβσ.Υ τ"aΥτσ'

στη σηιl,gριy\ Lλeξ,ινδ'1ι'.α' Ε'ξ'q')-

λool, η 'Ayω Mαxεδον!ι δεν 
']sετεi-

χε σ'τo' ,{Κoινdν των Μazεδ6ν'ων,,
πoυ εfχε την 6δρα τoυ 5τ]η. Β4ρoια,
ω}')"α 'cτην επυ^γραφΙi ιρτ1τα αι;α'φ(.-

'.'ετq-ι. το'5τc τα"υ 'e.π'οψ!νυl6 δεν π.pj_

τει τ1 τι1)'η αυτi1 νυ' 6ριc,ι6ταν 'εx"ε'.

:'τη Στi:ιi'l ιvιτcα.

7.'-\1:z'γ:,'ιτopcd.'ιΞ'ι1,ι'/\σ'ΞL'/a-
^lpουl',ιe τ,6 zo'5πουδα|.'ι; π}'η''7οφαρi-
ε; θ,α, εi1α.1rε 'ιipμε,,,''ιι', αν 'a ιδ''δρi"υ-

θ;ιο; π'iε'ιι',ιατLγ'δζ α'ν\θ1?ωv,οζ' o 
^aυ-7"''α'l5ζ' a Σαι;'acι'τεn5q, cτa (α')'λτpγa-

'-''ι}'ι xαυ δriηr;ro) γgiηιε'taτου yναaa-

',ο','-ιΞε ;ι; r.ω1roπι6λ,Ξl:ζ' πLJυ αναφ€-

1Ξ'. L};|'.517.. 6:'. ετ'.sι!pθηx,ε (βρω

cτa 1b'') μ.Χ.) , οl; '.l;τ,.,'!-'τ,; z.t,''3

a e ο ; ιi-x:τn e p:,ι'ι.φι.,' δδ'. τ.;)' io') -L Ξ.'' -

!φει''ε ττ1 l''a*. '\;!..,"γzττ1 (ττ1-' aτo[-
ι3 τ1 'λα'τρeiα εi7ε e'',cαγθet ι'τ'6 ττ1

Συ,pdα) ιαι eπ'αιιoι5oε1 Δυ,cτυ,1ω;.

'ιν'ιΨ!ιi')'e'' Ι|\.J"/&Χ7' τη B:iρaια τΕa\)

;ην a'lο',ι.'zιξε''',l';i,L.Υdλη') y'ι.c τa).ν&ν.
θρωτον>>.

To lδιo ιo''. .ι,- π{!.Jτf(a:)|iJ''ξνLiΞ

Υ:i!q,φ'ΞiσΞ: Πρ,iξει; των Απooτδ-
λων, τη€ Και^'irlic Διαθiiιτ1q, δsν q"-

') xι φe n o' 1', 1 r'2g i q'. nυ i i,ι'ο6 ; c τ οnι 3 a π o !' _

oυ; δiδα-ξ: (-.ο δε6τ,e,p," ,|l'''c,δ ;ο'l 1oιl
αι. μ.Χ.) , i.,'θx'νδν, a Απdcτο}.ο'
Π ιι1,λog '/.x.. fr,L'Θα"l6ix'i,x' a|' |,l'1']ΘτΓ

τ66 τoυ Σ0'αE ιαι Tυ10'9ι,' -i, ,''' 9-

π.l tο'. π α'.''€1ιz,.' l L' l'51τ ι] Β !' ρ o υ ι τ'z'' δ'
ταν pυγι7.'lιι5iηγ'Ξ o TΙα$'a3 cιη'l
AΟ'{vz, προγz't6; τ.x' '/1" διαδιbcου,.i

ττ1 Υi'α fJ.''ητxetα ;τa':; eιδιoλo)'d,-

i ? Ξ a ^ιx"' 1ι|t' / .( Ξt τ"J'i'' ./'ω't τ ε p,.'a ιdlν .

Eπicη;, δa'l α'ιι'^γιpα:φετ,J'ι τ[τa' :
οy'eτ:ι,6 y'σ''' 6τ'σ. τοτα0' αγιd'aγι.τn
,:g|'ι,ι'z'iL' τ,''l εi''iα'" 7'9ιιΞ1r(υ,l1€γα. π.

/'.1 5.τiι, .\1tι Ιepοιllι'λt,ι'ι ια,' ,ιτι.
;t-'.7''.i' --τιΞ' i.J!'''ι-ι','τ6.,'τ,ιι''ι sιτ,
Β'!:zc'.l- =.,ν 3c z.lωr:' ιι.Ι.. d;ιυ;
L7''. 51.ι') 6:.ι -,,''l cι'.c'l -\'l-.ω'l!r;'l,
;'ου ]{dο:.l, ;,η'l Βs'',c,.ι'.ωi' t'.'4νc δe η
πι,|iδ.ι:τ1 δι6cωcε, ευτυxιil-c, τe ο-

γf,γμx"'ν τοlν 1ω;,ιιi-l,'; Κoυλo6ρα, Ξa-

χσ"..ι\ξντi' Στ,u'υ,,:d,; τ".τ.λ'. γι'α τα ,c-

iloiα iτρ!τ.€. να' δεy.θo{r,: δτ'' υπi1p-
'/x'ν' τδ7ε' :_-α' Bυζα,i,τινα aρδν'.α,
Φφaη5 rι'iir')δεiγrθτ1ιε πι& 'δτι. ο Βε\Cr'''-

ιδτii; 'Aγιo; i'ζτ;aε ιτο aρaνιιΔ δ''-

α'cτηγι'α απδ τον 9ο α''"ωνυ" (τo εvιυ-

ρ|"τ'apo) dω6 το,i 12ο (τa 'αιiι!'6τε'.,ιο) '
l';ι'l; 'z'i'y':'' !7a51τi0!ξΞ. .J'n,6 τΥι') x.?-

xi1 (1961) y,αL ανα')ι-'Lxθ' ,αε eιδι'
τ."i1 '',''ο"7,'^1ρ7.p[":/' l!'aυ (το 196b) , a-

'/ω, τ'?5{Ι^(ου]'1]jyω:, τ!'c'a>ιν δτ'. it-
τ1"Υ λ1z'r11,'l1Ξ '5i,! 7ρ6^i''q. ττιζ 1σJ'P-
y.cy'ρ'σ'τ[αζ1 γ''α';!''ετ.τl' -'- ι';τl' τη δτγ
lΙo σι εlυιι j, η Ξ'π''!ι.,'l x'pi 1 -'τι'ζ'Ξιyλησ|.-

1"ζ τO'J (πaυ αναφ!ρaι τo 100s ω;

γρ6νο ττ1Q πριilτ'l',G α.ygγ6r5ειbζ τηa)
υ1iΦ?χΕ,. ττλ!'ον ια''. x'1iε'.7j6ν'.σtl 7aν

6ε aa''|'ο\ιiιαφiι τaυτa'l' τo'υ 13,oΙυ

αιιδ,yα (l.Χ.. cττ1'l ΤΙα)'c'ω Μητρδτο-
λη τηε Β'Δ.,'a''α'-ι, bπω; xαι σΞ φο?'fΓ
τ!3 'ε''xl"νε1 τωv Bυζ,α'ντι'lιlι'l, γ9b-

',,ι,)7.'Bτσι, e:πtιν'ιλaψ6ανω' aιπoδει-
ι'ι$ιται, δτι τα rιρoαναφερθrjντα xω
.'Ld,' τaν ,oγετLζaνταc l-ι]ε τηty π'aPε[σ"

i'η: f"'>"ι'.ιzξι -Ξ πoυ i!ιετdφ'ε,.|1ε τa
iz:l'',.υ}'ιL :.-.l cιi.''ι Αyτοlνio'υ (α_

;l',i τa ι,ιc';'ιzτ"i,.''. του ΙΙρoδρδψου,
τ'r1 <Σι:i,ιτ, -τι; Β3?.'.αζ> ::η, γ:lνi6-
τeι1l&, το'l (Β!ρc:α) ' !7ο'l't ''c51rι1iσ'

^1i'i' ω c;,l" 70aa 7'7'6' l'. z : ου')./ι'7.. cτ r',

τΞΥa"/δζ το'l δeγ ξiρz'',ιε l.;c λ)'t'η
πηγ^t1.

Συyεπ,ιjlζ, τi r,g?Loy|^it τ.2ν Κanα-
'iο'3 xc'τc,'y"c6ντα.l 'απ'6 τ,α 'xρ7αiα"

7ρlι'lια', ,-l δ'a ο''xυ1ψδi λe^l'6τ1'u 5o"r,
τlΘαν6τα1α q'π6 -ια ΙJ,υtζα'.yτιy* χρ6-
'/''1" y'σ"|' 6ε6.ιυ6τατ'α cττγl Ta'lριa-
y"iJατix. '

8. Kα'ι xλε,dγω ..τlν α")σ"no'tνωσiι

ιΙου μ9 ,;rιοι ,θορ,;rd1 παρατuληcτ11: Mη
γ'q"τα.στ1?!{lΞ1e, αλλω πΘρισιbσ?ε τα
,1ι&;'γ'z'Cυ'o 7α.'' τL αλ).α α9γα[α ψ'ντ'1,

Ι|,'L.'!'J' i'η-c κεριoγti; cαq' ^γιατt μεpι-
ι&' ωτ6 1'υx:θ' iαξ συ.νδ,joυγ xσ.|: σα:
δ1!νc'ιν '','': τa πιρελθδν ττ13' Και α3
',rl' )'"ηι'1.'",,e!' ':' b;ι 6τ''ο'.o3 )'α6 -= ξe-
7.ν'ιe''. ι^1'iοει. ^i', 'ιπoτuψ* i,c r'σ'iιε,λ=

θξν ;ου, "τ''i Ιιτcι2[α του, '!.γg|' q.1'1-

φ[6.').τ1: δ''ι7ιe'ιαq παρδν xαυ α6ε-
6 ιυδ='ιτ ο η-ι3,l'λo,l, δε δoμdvo r.a{J y'ry.-

i1\ιTι5Ξ ο l'^γ,ρ\μ'1aiq;' αλλri ooφ,6g

οτ ρ ατ η^ρ'5 3 τ ο'l 182 7 Ματ"ρlυγ ι αν'l τ13.

Δ,οy ,ε,jγα,ι δε i'Jιαta' bil',\,\6νa
:τl|)' Eiλλη)ι7.^l1 Ιoτaρια φο.6'0'παι r"

τε;ι.6iτ;c -: Κ[ρ,', Γxλιγx,6,ρωφ, c
ΙΙ,,'t'εdρο< τωy Σιoπ,aων. Καr. 'ειαlγ

iτ!.'τl"γι,ε 5T.ι σΥ!ξ7Θtrι να |\aζ α|}?'.-

οδητa6ν την E'λ,λη,vιxbτηιιω ψαc, νω

Ψ'θ?οντlα'" .'')L ^(Ξiτcν]t'ζ μαζ ι!)ζ fiΞ'|'fισ"-

τξ' -< xαι ληcτd;, σιφετεριστ]dζ τ'αL

n).αatoγ'ρ'αφ.ι,' iτlζ Lστoρtσ": 1ια;, οi-

ντ'L y"α.'. δι6τl ε1ιεi6 αδ'.α'φοιCiisαψε

Υ.α τo13iΥi1 ιυν'r1'γιbν-,α;' :\a^)'y"y\α,

τc:') θ'οιοπa ;)'.''lτ'.lιδ...

1'dνετε'l'a' "6'l :νγγρrlγ2r φ\Ιzx'ε-
δo'l αμ&y.a,'o,'α;^rγt α"λif}:'ι.α., cιην αtρ'&,

Εη 
",*, φυλd"γετε, <'5x'itχ|€-"€>'' τL3 r'α-

'ριδ6ce'. ι...

Σα6 ευ1α,ριo τω, γι'ατt,Ξ,χατε,τ,ηy
xα'λ.oodντ1 ν α i. α'ραy"a)νol.i'θηοετε τηy
oμιλΙα ,μcυ lμΞ fr'pο'τ,oγfi'



Yoτερ6γραφ,n πρoσ,Θιiκn

Στ,o, τελaυταio eτ^lpιo oυ,μπ.6oιο

τ,ω,γ, οqρχωιaλξωv τηs Mατεδoνi'α6
y'αL ττ!ζ Θρ'oηs, 'πoυ 6γ'ι,γε cτο ΤΙα-

"leτιcτ'iΙιιo τη,€ Θ,εoταλoνiκηΞ, trιe

θξμα τo €'ργo τa'ι 19}2' 6γιναν πoλ_

}'tζ ανα"yJoLνιbαeLζ.

'Eτc,ι, την .1Ο.2.1993 αxodιττs
'xαν νιiε -ζ απ6ιp'ει6 γqι' \υΦ τιa 'θξα'-

τ?o ''ηΞ π'εριoaηe του Κoπανo6.

Nα τi dγραι|lε α1ετιr&, μεταξ6
ci,λλων, τ1 Βαν'ω Xα,ραλαμπiδoπJ'στη')'

εφημερiδα,(Θaαoαλοy,jxη)>, φiλλo
τη; 11.2,.1993, cε,λ. 37:

τoυg, xα,&Ιr6 και ι'ρυιρ'6 ψlixrα ττ]i
αpγιoτρα." γ'.ιL 'τo1) λilθινoυ σ)4η'yι_

ιo6 oι'xοδo1ιi1ψατoq,, e[να'ι τα aτoι'

7'etα παυ ταυ,τilζoυν τo οl.ιρημα με τo
α'ργα-ο θtατ'ρo' τηiζ π6λη,ζ>.

Aπ6 τα 'λ[γα 'cτoιγe[α' 
τ,τ1ζ σ''Υα'

sτ"ι''φcx^i1:, dρeυ,να6 διαπιoτιbθηxε,

ι'ιτα'pat1'l, δτ.ι η οιιoδaψii α'ii1xεt

στ 1' π.? oxυ) Pηl,6 να Eλλη'νlι cτ'cx&' aρ6 -

νιz,. Σ16μφφ'y'α,1τi&.ν'*;α, με τoυ; π'ρδ-

τoυ,; υπoλoγιαμo$E, η διιiμετ,ρo'i τη;

o2xη5τραζ frP|€πει nlα 'εiyαι Φρω
οτα 18 '1ι€τρα. To θ!ατιi'o λειτoυρ-

^γιΔcε γ'"α πoλλο6; αιιil'Yε;, εyιi τo

τ5λο6 τη€ yι?ioη< τoυ Ψτσρ'Ξ{ να τo'

rlzi,. φ6)'λo τη: 11.2.93, oελ. 14:

*|Ι τιll c.γ ιc'ια9 υτ;\'δρ αcτηρι.6ττρα

τη3 ΙΖ' a1α'r'e!ι; α'?ΥLL'cτ:η:"ων' ιy'α'

τα. τa 1992, 5Ξτiι') τ'e?LaΧti Κοπα-
νqυ - Leρxαδi'ωy - N&αloαζ1 fi^ιLpc2!'

'ο'[q.cιν eγ 6υ')aa','ι^ι .ι'- χ.Υ". Bιxτοl_

,ρjα Aλωμα'ytl ιz'' Βz.Cιλιι'ii M'''sα-

η'λ,jδoυ.
Στ,c τ,6)'ο; .τ1ζ α'ια5ι1-plι'l,Ξ π'z','''"

6'δου 6ρ'Lθηxαv, 6πω; ei'τxν, uμτρο-

o-.:λ 'c'a 
'ιιια 

6xπληEτ]. A;ox,i,λυιpαv

'5Ξl-''ι!q π,ι1rρινω'ν, 1r,αρμi.ρι,;ων 1|αL

λz,ξoυηr,6νωv sε θρ&γο' εδ,ωλiων, τ1ιτj_

',ιι opγi1cιρα'g r'αι λlθινoυ ox"ην''ιιο6

ο'. ι ο δ o ψi1ψ α^ι r) ζ' π'c 1} αα o τ' a\ ο'3 ν o τ o' c'

71:!'α γ''ι ττp τα6τ'.cη τωι/ e'υ,ρυ1ld-

τωγ i-ι€ το'θ'6αιρo τη; π,6λη;. Πρo1-

^AeLτα!' τLcJ' 
_rην π6λη' πoυ πιιθαναλο_

γεiται δτ'' 'εiυαι'ηl α,ργαiα. Mieζα. H
oιτoδωμιxξ φ&.'1η τoqJ'θ'ειiτρol'l τηζ,

τ1 oπσiα αργιsε'νω ξ|?Χercα/ oτo φ'ιilE,

ανtγ'οL στα rrρoψιnρημ,6να Eλληνι-
aτ'crli γρ6νια.' oπω; l.)|iτo'στγilριξα'/

oι δι-.rο αργαιoΜγο'', το' θ6ατpo λει'
τoa'ργτ1sε επi πoλ).oιig αιιδνε,g, ενιil

τo τ6λo6 τηe 1ρi1cη6 τoυ π|ρl6π]εrι νοι

τo,π,o,θετηlθεi cτ'o δειiτερο μια6 τoυ

4ol.l αιιilvα μ.X.r.

Στυq αν'α,oν.α.,φιx,dg 6ρ'sυν'εζ τ'ηζ πε πcoοτ'rΦεi 'cτο δgντe'?ο lμ"'sb του 4oιl

,pυογiiq Koπαγoδ N-.j;; ;;6e. lι.Χ. rιιiliα. o'' αρy'αιoλ.6γoι 1σηJπε-

{|ηια''t oι αργαιdιδγr, 
';;;.;;;; 

i_ ?L''/o'Jν ' δτι τ1 aναεLαφti Φφoρ'ι τoν

λι'1'ωvii ται Βncι'λ.cxr-M;r;l;;, u1β]'o -|o|νια ττlζ nr&λη€' ωΨ'o6 πε_

..)L oil(2ιeζα.lμφιilνηcαν ;; ;; ||{;'' ρι\*μ&iνa'' θξατ'?o' oτωiyl6 ο'''xοδ'6-

oτlγμτ!; oτouγεiα, 
""','ργiρri,',-"iΙ,':, ''-':.'..''' "''' 

ι)'λα ανα\o'γα ιτ'[olρ'α-

τα'ι3τιc'η τηE ruε'pιοXtr',!, ':|!-:i^' '*'E,-ε*λλor, 
o ΙΙ1_ιαθιιilτηΞ δημo,oιo_

1rlz λΙiοζα. Εx<d.. ιτ6 την α'να5y'α, "Ξ-

φ { o ι xo δ oμη |J.ατ o ζ' * 
: 4::::i| {| : Ιf.χ',-."μ}ffi::' ?.'- i ^i::;::oτηzε nστω[yl6>> y-αι πoυ πρ€πeι να "-:'_'-",^)__..;- 

-:. -., ^""-
ε.i1ε τ,,νoλιπ6 ψ,η*η nΞir.Ji.r,;, ; πalλo;) 4ρoΦ' τι πιΔ xατω' αν6'-

π5 106 ψ€τ1ρα τ'αι a*λr, ,"ioμo_ 't,':" 
o'n &λλα' oτo γaΥιι'τ'l ρεπop-

τo€, απιpocδι6ριoτη, xρtη,' 
-Ι", Φξ τoυ στtρ Θφηι}sρiδα '(Mαxεδo_

Η (N Ι θo1rΙεTιl$) στnρlζετα ι

στnv αYθrrn και τo ειaδιαφ€ρov τωv συ\δρoμnτιirv τnξ

Παρακαλo6με να μεριμvτiσετε

για τnv ανανΘιrσn τnξ συvδρoιrriq oαq
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Eριbτnμα πoυ ζnτ6ει απ&Yτnon:

'rΙταv πρoδ6τnq o M6μαvτnq;
ΙΙ φo6ερt'ι xατnγoρiα δεv αYτθxεl στn ψυxρt'ι λoγικt'ι

T.' Ολo'ιαdτω4-ια ' Υι δ?α4J'uτLy;η

xατιλτ1ξτ1 τηe εEt6γε,ρcηE τη6 Nιi-

a'J7σ.'Ξ τη\i,ανatξη: το't 1822, ':υ'γδt-

θηy,ε με τιg ηρω'ivEg μo,ρ'φ6ζ τωv υ-

iΕ€ραιΞ|πLστ'|h'. τη: τOυζ aπotoνq τ'ι-

iμoι.ημε x&θε γρlι'lo την Κνιριαxrfi τοnι

Θουμi,, c.},Λ1' y'αι ,'μe τo δνaψα eνδQ

ωV0,:lιilπoυ, πoυ φqρτιilθηι'ε δ}'η -ην

suθδνη τ'.1' -,τι/ '_\).ιυ,cτ1 ιa'' yJ1'1'7'-

οτρ'''pt. τη; π'6ληi, a22 \Lα'JL'ι''τ: H
λαixi1 πωρxδocτ1' ι)}'ι L7-'- . C)Ι-

γ1'l'l''γ'{,ι; 'τ;-< 
<'|5-'q?i'7.; τη; Πδ's-

ω; Nao$oη;, Eu:_,, Σ-.','l^{ ιιν',d-ιτtΞ'

θeω,ροl1ν 1.a' Mημαν:η'e..lνιb',υμo
του π'ρaδ6-ιτ1. Aυτ'6;, η μ'*,λλον oι

δ,'y"ο't τoυ dγιQg'αtπOι, αιoιξυ"ν την

π$λη τo,υ Aγioυ Ι'ειυ1cγi'o'l, ατι'' 6-

πoυ μπηxαν oι To'3ρτ'οι. οτην πcλι-
()?y"Υii:!ξντl πδ'λη 'xα.υ p'filδιp;ΘσαΥ Υα'

την xατα}.α6oυ\) τ'x.'" ν|7' aην xατα-

oτ.ρdlQoυv, yω αφ'i,1ξoυy y,)αL 'ν1' α'"

1μzλωτi,οουν τaυ'" xαιo'''ι.lυζ τηζ'

oι πρoδo'o,|εq 'xαι aι τι2aδ]δτ'Ξj 16μ'_

φ α ν iζoντ αι ταx-''' xlι 5ττι,'/ |}'ι:,(|?\αt\ω -

νη ελληνιxη .\xτo|?[α. ΙΙlpιbτ'η απo_

y"?aυ!5a'.y'η μαρo,'τ] o Eφι4,λτη;' Aπ6

τo Lτγιοτυxιo Σ1oλεiο α'ιΦμα oι Ι,rι-

τ",γa'{ ψωθ'ητ6€ μ''αθωiνoυν' 6τι. γα'ρη'

,i'-"γγ1 πPoδO6tα τοnι Eφι,&λτη ψπ6ρ'ε-

σg.ν οL 369.Ο00 Π,ξρc'ε6 τoυ Ξζpξη

να ε'ξoντ6ao'lν ατιE Θερiμaπn5λεg του;

3ΟΟ τoυ Λε,ωγγiδα!

!,γγδτaρα, π'&λι με π'?r'ιδa'ci"α πιξ-

φτε,ι η Kωνιστ.ιyτιγodπoλη. Π'ρoδo_

τ'.ιb 1€,2t ων'o'.ξ'ε ττ1ι xερτωπoρτα'

'oηr,ωg τ1 α?)€κα.cτη' ιoτo'ρdω, με τη

διxη τηe γλιilooα |y'ΦL 10νζ ωρι,θμoι1g,

δeγ επιτ7iπa'' τ't'τoι''εζ €iξηΓrilσ€|ιζ,

δ''ξτ'' 7""ν aγ1:ixoν'ι oε aτcocαδ\'tροτε

)'a'1'.ιi'.

- ΙΙdlE i1ταν δtινατδν, π.1. oι
3Oo τoυ Δεωγi'δα ,μαζ[ ,με &λλου;

τ6aοιι'ζ Θη6ωioυι ιαι Θεcπιei6 oυ-

1ιπoλεμι'oτ,66 τ'oυΞ ν αντι:ταθo'ιi'"

οτcυ; 2o0 V1 3Οo 1ιλι&δεE Π'6ρ_

cεq; 'ΙΙτeν ατ'αρωΔτητai o πρoδ6-

τηΞi,

- 
Eπ,icη{, εLνα'' αcτεto γa λ'dιιε

l'τ,. ,'. Taυ,?x,''" 'μclixαν cτη'l Kων-

Ξ -.'ιν -'''1 r"')τ,ο)'τ1 ι;'L ττ''t *tr2ιδτα7tα'

!'.L'z'. :C 1{b3. δg'u 'lai,77':' o'ιs''L-

Toυ Πι€τρoυ Δειν6πoυλoυ

ο τ ι ιιi ΒιlT5α' l ; ι' ;i1 λντaι'ρα:'rJ ?'!" 
α' o''

Taυρxct πoλ0 νωlp'i_g3ι?σ' Ξ\'Nσ'ν y'σ"

τα)'ω6eι ,6λεq o1εδ]6ν τ''q aπαργtεq

τη: (To 143Ο εξε τ'Ll'Ξ'L γ'α'' τ!Θe'J

cα)'oν'txη). Eλειi'θεργ] i1τα'ν γ1δνο τ1

Π,iιλη rμε μι'α 1rιηη γd'ρ'ω τηζ πε-

pιo,1η. o τελευταio'g q"ιlτοιρ'&'τaραq

Kωy,cτaγτliγo6 ΙΙαλαιoλ16γοζ την υ_

πe''i)σ''5π'Lξo'/ταν με 6 - 7.Ο0Ο uuα1η-

τij:, ογ'ιb o Mω'&με,θ o Β' πo'l τη't

πc)'ιοριοirιε, διrdθετε 20o'0ΟΟ cτρα

τc. Και η 'Aλωoη ,o;ι-: 29 Mαtol'l

74'\3 iιτs'ν τ1 γιo''.ρα'tα' ιz''. 'l-''ll';δ'

φΞ,)χτη ιq"-'λλη'ξη''

_\; diλθcυμε, 41r'ω:^ :τη N'ioυ':α''

:ττ;l ιi3i"γ,z?ιzrii τ\'> τe':l 1822 y''α'"

oτη) ισ.τ1.στ:'ρaφt1 ττ1 -: ιπl' τ''y Ε-

lμτο,.}).ουlr,πa'l -, τ''q., i'z' εξ'e -'icoυμ'ε

'r\ 
57 1z α'' 1'ι'α-'ττi'ν π qc ιττυl οτ1 .-'r1ζ'τ p a'

δ,'ι!"α' 
''-.

Σ6:,Ι?ι0}?, lΙ,ε τηy πι'2θ''δe'aτ1 xα''

y.υ,ρiι'); 1ι'ε 6'οl' α.να'φ'iιρo'lτα'υ'οττγl

.r'Τοτr'''i{'ι τη: ΙΤ6λεωi Nαο'icηg" του

E.'-,::. Στουlγtαrl'l'*xη (cε)" 199, dx-

δ,ccη Ι]) o'' To6ρx'oι μπηxαν αιη

N'*,ου,αr απι6 τη:ν πιi).η τoυ Aγiου

Γεωργiου, 1τν οτctα ανoιξαν y'n-

;ιa''..'' π?aδ6τεg, ,iιετaξιi τωγ oπoiωy

παι ο αδ,dλ'φ,6g τoυ Mωμανiτ|' ητeτ1ι
τη: αντιπoλιτα.ιξμενη; τa"l Ζα'φιε'υ-

p&τη ψeρt'δαq. 'Eτοι, λoιπδν, '6γι-

'iε δnlιc'τbν ν'α τ'!oeι η N'd'oυoα 'oτα

1rd,ρ:π των Toιiρηq61y,. H xαττ1"γooc[ι

ιι.ι&, τarι Mιiμαντ'η γqγ 7ωΥ'oπαδιby
'ι 

ο'.'l z i"''t αι φ ο6's'1li1.'o Στoυγ ια'υνtiιη€

91'|ι"Υg:.x''" 'σ' 
τηv υιοθ'ετoi, 1ω'ρi6

,'1'ι,ι1ιι'& οτιφιiλαξη, τ"α{τa'"'oτον πιρb

i,'ο^1ο το'l 6''il'tc'ι ιναqeρΔψεν'o-c aτo

'/.Ξ'.'?^{?'ι?. =C'-ι δαcιω\aυ Πλατα_
.'!.7ιτi' ;ο.l 'i,-"αν ια'. η 6ωcη ΥLα τ'η

sιl^;γ.,,z.9'i, τη; Ιοτoρ,iοι_<, Υι9ιαφευ.
.{}li zv α.rτiφ I"σL\t εν τη τ'e'ρt Mdγ'ι'αν-

:η ιρtsaι διδρθωcα, απoδιbcαg τη'v

ry-θ'υlι,lτ''γ.i)'t .tr.?ι 1ιτaυ η?[βLν ιε\Lζ

1'οt)Ξ υT|,aρΦστιc-uαi τoυ Mdμαντη'

,Ξιζ oυζ εγδiδων o ψαxα'ρLτηr'' πqρt-

i'τεοaν ειζ τηγ 1'ντt1E1'σLν>'

Δυ,cτυ,yβ; δεν π'ρ'ο'oδιαρ|ζει πoι-

'€; ε,i.νιι αυτ6q oι αντιφ'&oειg, ιilcτε

',ι. 'l,|.|τo?'!6a'λ1ιe 'lι x90ουμrε. onjτa

1ιli; ε,ξηγεi πoι5 οτηιρ'ty.θΥιx€ Υl'(λ Υσ'

7,*,lΞ'. iL -Ξ διaρ,θιbc'ει:E τυtν 'tr.eι,ρaγρ'&-

φωγ :o9 Πλα.τ*'ρiδη,, o or'ο'Loq δ'ια'ν

!"γ2ιφ'ε τc nΣ'χeδiαcιJ.lα> τη'ζ Ι'ο''τoρt-

1'ζ' ττ?'.ν αrι6 το 1886, ε'i11'a π}'η'co-

φ.)?|'e'' α,π'b *π?'hτ'r' y'!ι'7'''o' ατ6 α"ρυl'

'tιci't=Ξ πο9 επ€ζτγοα'ν 1η-C xσ'.q'5τ\?a-

piβ'ιο'l 7822'iι xαι απ6 τα' τcrι'"διi'

τoυζ.
Lντλ i^γr1ιφε o E'Σ' το !921'

ι'\).α 4b γ26νια 
'.li'?'Lτε?'σ"' 

το 1879'

,' τ,.' f,\'' o Ξι5τ c ρ'' 
ya6 ζ'ητ Oυ αιηoλ^4{θη -

λ9 ii\ε iτ]') Εταναc-'α'cτ1 τη6 N&oυ-

cι;. ο N. Φιλι,ππ'iδη; cτο6ι6λLοτoυ

"4Eπαγ,αcτωc 
τl y'|L|' Κσ.τσ.o1ροφf τηe

Nαoδη6r, 'δεν αν'α'φ'6'ρε'ι τiπoτω πε-
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fι { π ρ.ι| q r!' * i' Κυ, i'ι rr'" π, σ- ? λ'q' !.τ.|' 1i aλ

λ'q"'σ')'λι',t ιηp'i1Ξ 5τ 
|ι: i\α5 ι σ' a τ. P L 5τ\L -

'τ'γyrt. To L'δ'"c y",ι.t ο Ιιιανντ1€ Βαc'
δο α 6 Jιλ).η ;, n ον .i..!/ c)\'l |Θ"fμ. s'LδL^ισ'

lιιε TΙV επανα,sτα'oτ, τηg Nioυ,:α;
δ,:γ υ,ιοθετsi τ'{τoιι uπa,!η. Στo '6ι-
'6χi,' τo'l 1l&λι,cτα Φι Mαx,εiδi6y,:;

ιL,:θ. ττ| ετt'νi.,ττ.J"τΥl τoυ 1821,

{iιδ,'οτi 1" cελ. 186) , ινl'φ!ρe'. 1''

τ: 'ΞτtΞ 11 Απριλiaυ, δη,).αδη 1Ο μi-
?ei τιi!'''/ τrι aλ'aια'3:ωι1rz', o E1ιπoυ, -

Λ',υηrπoυτ e fuε φ,θ'icε,: οτl' πρbθιl'

'?x' ττιΞ Nd,ουoα; 1ιε 12.ΟΟΟ τα'ιτ''xl'

a;ρατδ ιαι πc)J,'!'; γι)'ιιδe -c' τουρ-

ztυν γυιp''N,il'v oπ)'ιο1rdi'ω'/ "ι1''.''5y\')'

,9ι5 rπιl:ρc6r.}''.x6'ψεγil'o''l δ''ιiιzιc"i,-

!|J)7"τoζ1 ε'lil ,'ι ιlτa?ι'cπι:τj; :η: Νi.
ουιxq 'i'-"ιν 4.00Ο - b.a}} ιt.'' 7'a'ι

eLy'ιν a'3τ: €νι πl,poaδ).o. ,rH τb'/'τl

τη6 N α,c li, ;'η ; e i'1ε z. ρ ι θ':,i,, σ'δ'Liτ σ'''ι.ι! -

\,1Ξl, o ||LLy"1'lil'ττι; Βω:δραι6ι!iι)'τi-:.
' Γ &ι ο'z'/ α' ψ a |'l)'l υΧτ L i, c'',ι,6 θ'c δ'.ξιιν o''

T ο'3,9xο'' τaυ ζ αl ιυ yl:,; ι ΞΥ a'J -Ξ' 6τ ? ξΦ α.')

aΞΞ 7ην ν-6'ρ'"α π'r,'rιcπ'ιaeια ττ^rρt π3-

)'τ1 το'l _{γiομ Ι'96,aγto'υ, ττρ) aτa[l'
'ιι.ι nα.pυ'' ':'.α'5rl'ν στ.ζ 18 .\π,ρ,ιλioυ.

Δεν γugει&'ioντα.ν ,cυyεπιilζ ',ιι 6?eθei

xd:πoιo3 πρoδδτη: Υ'"?λ ν' σ.νoiξτ! την

πιiλη. 'Aλλωcτε η Νi,oυoα δεy διi_

θε'τe τε,i1η, ,6π,ωξ θα. β!iκo'?o6σε ν.1

νL τd' φαντα'cτet x'α'iεtq, 6)''€πaνταΞ

I'Lζ y'Lντi,Lα'τογραφιτ''Ξ .: ταιγ,&εζ. Κι'
α.υ,τ'd, 6}ιι,;ζ δεγ θz 1ιπορoι3'aαν ν'
αvθdξoυν'οτo 6ιφυ πηo6cλ''-τ'l.

Π6g )η1r'ιoυηcγt1θηι'ι,φ.ω; η ιοτo

ptα τη; π,ροδmiα3 τoυ Md1ι'rν'τη;
'ΙΤτaν πρεrlρ',ια'τ'' πρaδ6ττ1-< o Νtrα-

{l1α,yτηs;

H απαντη'ιη r,?ιrε'. ν' ανυ"ξηττ''

θ,εi oτα π,Pa τηE F'τ'α'iιι'cταοτιζ 'Χ?δ-
για. T6τo cτη N,i.ουce υπη,ρaαν δυo

'πoλιτιx3; τ:ιρατω|ειq. H ,μια εi1ε

α,2aτγδ τo'l ΝL\ψαντη, η &λλη τoν

Ζαφεu7ατ,τ1. Φo6ε,ι'6 γ,ιi'c'οq μiριζε
τOυζ δυ, xρy'τργo'3i γ'σ'L τoυζ ar,α''

δ,οιi; τoυ;. "lq. πολιτιy'α' π{θη.'aJηxαv

εγταil:i 6τq't δο)'οΨov{θηrε (δηλη-

τηpcΦΦηy'ε;) o Λod,cη'E Παπαrφι-

ilππoυ απδ ττγt παφ'&.ταξη Ζαφat:ρa

ιη.Tω γp6ν".α πoυ xηρti1θη'xιΞ Y] €-

παΥ''&oτωcτ,, ηγ6ηζ oτη N&ouοα η_
'τα,ν o zΦφΞ.ρ'&xηΞ, πoυ διαδ31θηxε

66

ιo't \\ημ'ινττ1. Τ''* τo ).6nγο 'l'υτ'δ, !-

',ω;) 
o }Ιd,;ιaντη': iψ'z''ν'ε v'δpαν^i16,

iιe α,πoτdλεαμα νο[ 'πiστε)'θe|. 6τι \-
τ1'Υ πp,rιt'l'ττi; y-x'L .j')'Ξ'?τδ3 ττi-' l.ω'

ιυ',iιρoφ'i,q, δπ'υl1 τα'ραδ:Lγ.e:ι'. ιν'
1|'lφ&1\}ιων λg''" ο iΣι'.c 'Ξ 

r' Στοιι^('-ι'tγι-

ιτlζ (cελ. 12Ο) .

χν \'i.,j(J'ι:'Or'',ιe aι'' ο \\4ιzν:τ';
ιτ'i','7ξa if'ιi'λ11ι-1'1'. πc''7''1 -τ.; 7'ιi 

')-
'laρ^(a51τ)7Ξ l-ιΞ τrυ: Το*'1ι'il1 ;'''l
txι'J1α't τ.ι''" ρi,'''rιzξ'ι't τ,'r, Nι'''.lCt'.

δ:γ,θz. €''i-!zγ..'',-'ι'', :ο'l)').7''.ιτ'' !ν ι;
Nz'aυ,iιi:;'/'ι -'''/ 1''4r'1(3-''.'..'1.γ1!

',\1' 1.ι') .ti'l,=.''l'ι ''7. :Ξt}i'/Ξ'.' !|'' ι)'l"-
ι)'τ.:2ι 7 ''6','.'J. l,'-,Ξ--i. -T|/ ?.L17.5Ι!'ι'

i'l,. ι;'!' 9,1)-''.z6 {#.'ιz:ο 'ιe τ,}''.ztι
Γ\3 7.'' 6ν ι'l' ι ;^"ρ,i';ο'l ;

_\y υ;oθjcουir: επ|οη; δτ'' δeι
6ρ'!θηιe y"ι'l!'ι'1'ζ ινδρ4 iιε ι}υxf

να τ''ιμωρ^i,':ι'' 'τoν π'?,'δδιη. δον 'θα'

q.ξ'.ι'uποιοι3'=ε ,' Μθ'\ια'ιτγjζ τι: υτη_

'ρac''.εq τo) τiιrlaζ τaνq To'qpτ'oυ; γ.a
ν' απcxτ'!','=z'' τcυφ}'[xι-'i" l''αc 1ιeγ'α'
λτl r,'Ξ?''.')5':.7. δπω; xπι!.xττγοzν α\-

)'oι ^i1 ,1y δz'l ι''ν Ξνδ'.LΨΞ'?Lν'τ':ι π)'a'j

ττ1 eπeιΣ'i1 :lt1:ν ηδη <Ly'x"ν^ην y"1ΥΓ

\L α'νL y';i\t π qp'''anl,ο t α.ν rr' δ s γ θ τ δ ι : y' δ : -

y-r,6cε'J'ξιi\',ιq'τ.ι y.?.'' 1'[1)'c'υ1 α;')

:ηl ΙQηrλη ΙΙf)'η;
fuι''lι'. c{j'r'^(α ιz' ερυιτ:iγ,\|!'.x' ιx''.

τ,''','}''l'r1 xn*.','.τiιτ1 il1 ) y' (])\' Ξi.,'Ξ|'ν'}''-

ξ .'' \\!γ,ι'ι',ττ';,; υ;r,!'pξε 'θJl'ι2 τι0Y ;τr:_

)''.:ιziyl πα'cιbγ 1τ.'υ εa'Lx\caτo$5α'/

:6:ε ι:τ1 l-{i:ιlτz. Συνη'θ::,;r,3νo το

τ t-''') l-ι,;' Ξ','' c ι τ ! τ''.i'' e -'' Tl Ξic!-τ, τ iJ' a'. Ξ.

Β7!'ιz:=z". zi'iο'-'': π'ρο'δδττ1 -'' γ'α|

δ'.ι'ι.'. i'c 1 :' l','-'.'. t''''z' - L q'τDy'tι 5υ'ι|-

ai.ντι. ττ1i ;'zτοp'!ι'q για;. Κι' δτα''l

δ':ν 61ο'υ'1l': ri ? oδ 6τ Ξ ζ''1'ν ατq)"'3τ'' ον -

1μ,Ξ τoν' o'Ξ,!'la πι?cΥο')'τα''. τoν 'qΕ[-

νc δl&.tχτυλc,,. Καπoιοq'αλ)'οi τ ρ!τz'
'iα' etνα'' . )ΙΞ6,θ'υνcζ.

To
l-:εpιoδ1K6 (Ν l !ιoYΣTA))

vα μπεi
σε κ&Θε NαoυoαiΙκo σπιτι

o-

Κ6,Θε συ\δρο'μnττiξ
vq γρ&Φει

θvα καινo6ρvιo
συvδρoμnτΙi



Mακεδοvrκοq Aγcbvαξ

g_-Ψs-ryeΞgΞ

H ταλαιπωρ[α oυνε1iζεται. O Mε-
λ<ig υποφ€ρει απ6 ρειlματιαμo69
και καταφειiγει oτo Boγαταικ6
για να τov εξετιiαει o γιατρ69. Tα
π6δια του δεν μπcρo0ν να κoυνη_
Θoδν απ6, τιg oυνεxε(g πcρεlεg oτη

βροxf1 και τηv oμi1λη. Αιoθτiνε-
ται την ανιiγκη να αναπαυθε(, λ(-

γo, αλλ<1φo6<iται {ιiπωζ oι Bo0λ-

γαρoι επαrφεληΘo6ν τo oταμdτη-

μα τηq πoρε(αg τoυζ για τα εγ-
κλ{ματ<i τoυg. Στιg t5 ΣεπτεμΘρi,-
ου φΘdνει oτην Zαγoρiτoανη 6-

πoυ oυvιiντησε τoν αρματωλ6 Δη-

μουλι6 Z{oη. o αρ,ματωλ69, τoυ

Λε166oυ oπλoφoροioε και διατη'

ρo6οε μια μικρ{ €νcπλη oμdδα

με <iδεια ταrν Toδρκωv. Γι'αυτ6
oι Bο6λγαρoι Θ€λαν να τoν ξε-
παοτρ,€φυν.

'Oταν ο Ζηoηc αντ[κρυoε τοv
Mελc1, ε[πε. <Tιiρα 6πcυ €1ω πλci-

τεζ... _Θα τoυg π<iρει o διιitΘoλog>.
Ωδ{γηαε τcυg ι!νδρεq o' €να γει-
τoνικ6 δι1οog και τηρε τov Mελ<i

και τον Π6ρζα oπ[τι τoυ. Eκε[
αντ1κρυoε φωτoγραφiα τoυ πεΘε'

ρoιi τoυ πc'υ την εi1ε δει και σε
<iλλα 1ωριci ...<K<iΘε φoρ<i 6που

τηv oυναντ<b, νο'μ[ζω 6τι o Θε69

μoυ την oτ6λνει για να με υποστη-

ρiξει την απ6φαo[ν μoυ και να

με ενΘαρι)νει ειζ την εκπλf1ρωoιv
των καΘnκ6ιηων μoυ),

Στιg 15 Σετιτεμ6ρ[cυ €φΘαoε με

τΦu E'Ιαfλοru &ffiελ€t
.ι\ι\.\.\.\r\.\.\la r\.\.ι.ι!\.\.ιr\.\.\.\.\.\ι\ιι.ι.\.\.\r\.\ι\.\.}

Toυ Χρftrστoυ Χατζn[ωαvvlδn

τo <rcbμα τoυ στo Σερ€,μπενo. E-
κεi πιciαανε €vα παιδ[ t 5 ετcitv,

πoυ fταν αδελφ69 δυo τρ,oμεριbν
εγκληματιι}ν πoυ €ιχαν διαγρα-

φε[ απ6 τo σ6]μα. Σκοπ6q τηζ ει{_

ατρατiαg τoυg ξταν να εμψυX6-
σoυν τoυq κατciκoυg τoυ 1ωριos
και γα oυλ*Θoυν τoυq τρειq κα-
κo6ργoυq να τoυq Θανατcbooυv.

oι κιiτoικoι τoυ Στρ€μπενoυ, λ€ει
o Mελ&q. <cμε πρoτε[voυv να μετα-
xειριoΘδμεν tον αυληφΘ€vtα υι-
6ν τoυ κα'κcιjργoυ δια να τoν γε-
λdσω]μεν και ν' ανoi€,ει o0τω την

π6ρτα τcLυ σπιτιoιi τoυ. Tb απo-
κρoιiω με φρiκην. Ωg εκε( δεν πη-

γαiνει τo πιiθog μcυ' αν και οι
ciτιμoι αυτo[ πολλ&κιq υπo1ρ€cο-

oαν υιcιjg ιδικιirν μαζ να παρα'
δciooυν τcυg γoνεig των>. 'Yoτε'

ρα αι6 λiγo oυλαμ6ciνεται o πα-
τ€ραq τoυ παιδιoιi. <o Π6ρζαq
δεv βαoτι€ται απ6 χαρd).γρdφsι
o Mελ<iζ. <lEγιb o Θλαξ δεν βα"
ατιb τα διiκρυti μoυ. Toυg oμiλη'
σα με γλυκ0τη'τα καΘηαυxdζων
αυ,τoιlq, η υπoκριο(α μoυ, 6'μω9,

αυτ{ ,μ' €κανε να oυ1αθ'ιil τoν ε'
αυτ6ν .μου. T6αοv υπ€φερ'α αf1,με-

ρα τo απ6γευμα! Διαρκ('q ερd''
τεια τoι, εαυτ6ν μoυ, αν ε[xα τo

δικα[αrμα, εγrlr, vααυλλ&6ιo oιoν-

ξπoτε &νΘρcοπcν, oooδf1πoτε κα'

κo0ργog και αν εiναι και τoν

τρα6ξ€.co απ6 τηv οικoγ€ι,ειd, τoυ

και να τοv φονειicω !' Kαι διαρ.

κcbg' απαντorjoα. 'O1ι, 'oxι). TΞ-
τoια εlυ'.Uυ1lα και ανΘρ<υπιoμ6, €-

κλεινε η ΨυXη τoυ Mελd'
oι κακοιiργoι oυνελf1φΘηoαν.

'Evα y.ωριdτικo oπiτι χρησιμo_
πoηθηκε για δικαoτflριo, Στo ε-
Eα'lλιo τoυ κατη,γoρcυμ€νoυ κιiθη-
σαv oι αυλληφΘ€vτεq. Kαι o Mε-
λ<i9 τουg μιλιiι με καλωo6νη, ααv
πατ€ραq και 6χι, σαν ε1Θρ69.

Tουg 1_ιιλ<i για την 'μεγ<iλη τoυq
πλ<iνη καt τoυξ καλε[ να μετανo_
ξooυv. Να επαν€λΘoυν oτoυq κ6λ-
πoυζ τηq εκκληolαg καt τηζ πα-
τρiδog. oι κατtiδικoι oυγκινη,μ€-
νoι τcυ φιλc6ν τα 1€ρια. Τoυ λ€-
νε 6τι oι Βo6λγαρoι τoυg ανtiγ-
κασαν να τoυζ ακολουΘf1ooυv και
τον παρακαλοιjν να τουζ πρoστα-
τ€ψει. ,

.Aκρiτοc" Kωvcταvτivoζ MoΖαρδκηc
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To βριiδυ εμειvαν στo Xωριo.
To πρcυl, γρ&φει o Ινlελ<ig, <f1ρΘαv

6λcι να με 1αιρετ{ooυγ και να

μoυ πo6ν, 6τι η oμιλ[α μoυ και o

τρ6πo9 μoυ f1ααν καλι]τερα απ6
δ{κα φ6νoυ9>. Αφο0 αrργιiνωοε
τo 1ωρι6 δη'μιoυργ6vταg ομdδα
αυτοιiμυvαg, αvαxcilρη<rε για τηv

Πρεκoπ<iγα πoυ ειχαv ε]κτελεστει
ο ταπcig και ο δtioκαλoq.

Απ6 την Πρεκοπ<ivα ανα1ωρεi

για την Mπαλκαμ€νη. Eκεi γvω'
ρ(ζει €ναv νεαρ6 φαρμακoπoι6 τoy

Φ(λιππo Kαπεταν6πoυλo πoυ ot

Bc,0λ):αρoι κυνηγoιioαν vα τoν ε'

ξc'ντιiroουv. Στo 1ιoρι6 τoυζ κoι-

τοιiν μιε Θ,αυμαoμ6 και περι€ργεια.
o Μελ<iq καλεi τον Moυ1τ<iρη

}iαι τ9υζ πρoκρlτoυg τoυ χωριoυ
σε συγκ€yτρωoη. <oι καλoi <iv'

Oρωποι εvΘoυoιtioτηκαν και 6ταν

€φυγα {λΘαν να μoυ φιλξooυν
δια τηg β[αg τα y.€ρια>. o Mελ6g
ε[δε απ6 κoντιi εκεiνo πoυ πι'
στευε ((δd)στε μαζ 6'πλα, πρooτα'
τ€ψτε μαg και τ6τε Θ'α δε(τε τi
€1ει να γινει)), Tα βoυΘιi δ'<iκρυα

που εiδε ατα μι1τια τcrν παπciι.δαrν

και τG)v δη,μoγερ6ντων ειxαν επι-

x6 και αυγκλoνι.oτικ6 μεγαλεio,

o Mε}_<iq βρ[ακεται τ6ρα στo

Nερ€τι. Σ1ε.δι<iζει να 1tυτηoει
τoυq κoμιτατζf1δεq πoυ εixαν κα-

ταφιiγει εκεi. Aλλd η εμφciνιoη

του Tc6ρκικoυ στρατoιi ματαιcb'
νει τα ox€διιi τoυ. Aκ6μη δεν εi1ε

μπεi, καλ&, καλ<i ατρατ69 oτo

1ωρι6 και μερικoι ατι6 τoυq <iv-

δρεg τoυ τo oκ<iοανε. Φυoικ6, f1'

ταν τ6τε να τoυξ ακoλoυξοει και
τo υπ6λoιπo oιilμα. Oι Toι3ρ'κoι,

6μω9 τoυg ακoλoυΘo6ν. o Mελιtg

με τoν Καπεταv6πoυλo ε[vαι τε-

λευταiοι. AνεΘαiνoνταg μια δι1'

οκολη πλαγι<i τoυ βoυνoι1 μια o'

μoΘροντiα €ρριξε κι!ταr νεκρ6 τov

νεαρi φαρμακoπoι6'.
o Μελdq τoιl oηκιbνει, τoν 'ξα'

πλιirνει αε κ<1τι κλαδι<i, τον σκε'

πζει με τηv κ<iπα τoυ και ανα'

1ωρεi. oι Tοιiρκoι oταματοδν να

ρ[xνουν και μ6voυν ατo 1ωριo' o'
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Mελιig ο'τ€λvει μερr.κ€g γυναικεζ
να βροι.iν τoν νεαρi, πoυ ε[1ε ξε'

ψυ1f1oει μ€oα οτα 1αμ6κλαδα.
o 1ειμιivαq €ρ1εται βαριiq και

o Mελ<iq περι'μ6voνταg βof1θεια α-

π6 ην ΑΘfνα, περνci και ξανατrερ_

'{,::,"(:{;,:, 
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-Poiβοc, Γεδργloc Kοτε1iκηc

v<i τα xι.lριd' Περιμ€νει τα 6''τλα

πoυ του iταξαν και τoυζ αρχη'

γoιig, γιατ[ βλ€πει πωg €ναg <iν'

Θρωποg, 6αo και αν εiναι oιδερ€-
νιoq δεv μπoρε[ να τα προλ<i6ει

6λα. Mε την παρoυσiα τou συμφι'
λιcirνει, εvΘαρριivει, εγκαρδιcirvει.
oι Ba0λγαρoι στην παρoυ<r[α τoυ

ακορπ[ξoνται. ΙYtrε ενΘoυoιαoμ6 €'

6λεπαy oι χωρικoι τoυg Bουλγd'

ρoυξ να μf1ν τoλμoΟν να ξεμυτi_
ooυν. Και o Mελι1g εξακoλoυΘεl

να περιοδε6ει. Aλλιi επειδf1 δεν

μπoρε( vα βρioκεται παντoι], oρι-

ζει oε κιiΘε περιφ€ρεια τoυξ αν-

Θρ<bπουg πoυ Θα αυνε1iαoυν τo

€ργc πoυ 6xει αρ1fα:ι.

o Mελαg εγαι πια εΘ':ικ6 oδμ-

6ολo. Στα oπ(τια, ατιg εκκληo[εq,

οι γυναiκεq πρoαειi1ovται γιατην
υγε[α τoυ. oι ιiαδρεg τoυ πPoσφ€'

ρoυν συνεργαo[α, <iλλoι ακoλoυ_

Θτirντ&g τoν και dλλoι δiδoντcig

τoυ xρf1oιμεg τληρoφoρiεg.

Στιg 9 του Oκτ<iΘpη, τ€σσεριq

μ€ρεq, πραrτoδ σt(οτωoει, βρiακε'
ται κoντιt oη Nεγ'κo6ιiκη ατt' 6'

πoυ γρ<iφει τo τελευταio toυ

γρdμ,μα απ' τη Ιν1ακεδoν[α oτην

γυναικαδ€λφη τoυ 'Eφη Καλ€ρ'

γη. Στιg γραμμ€ξ τoυ φ'αιyεται'
π6οo c, λlελ<ig πεΘ6μηoε τoυg δι'
κο0g τoυ και τo απi'τι τoυ.

...(iΘ€λω και πρ6πει vα
lμεΙvω εδιir. Εδιb lμε κρατ6
τo καθ}iκov iμoυ και προ
πavτων n uπoxρ€ωσιξ τnv
o?τoiαv αv*λα6α. Ιlιο,Θ6vο
μαΙ 6τl Θυοι6'ζo,μαι, αλλ&
τουλ*Xtστov Θα κατoρΘιiF
cω τ'iπoτα; 'Η Θα xαντα_
κιbσω τnν ιερav αυτtiν υ-
πΦΘεοιν; }) τηζ εκΘ€τει τo o1€'
δι6 τcυ. Σκoπεtjει να αφησει στηγ
περιo1ξ τηg Nεγκo6ιiκηq 50 ιiν-
δρεq και αυτ69 με 30 <ivδρεg να
δριioει στην περιoχf τηq Kαατo'
ρ,dξ.

Eνωμ€να τα αιb'ματα τoυ lγIελ<i

και τcυ Kαραλ[6ανoυ τριi6ηξαv
για τo Νερ€τι 6πoυ εi1αν κατα'

φιiγει πoλλoi Boιjλγαρot κσμιτα-
τζf1δεc. Εκεi., 6μωg, δεν μπ6ρεoαν
να εξουδετερci>αcυν τoυg Boυλγιi-

ρουζ. Πολλo[ πρ6τειναν να κd'
Ψουy τα oπ[τια πoυ βρioκovταν
oι κομιτατζf1δεg, αλλ<i o Mελιig
αρνξΘηκε για να μην καorjv και
αΘιi,oι'.

Mε τοy αφωoιo'μ€νo τoυ Π6ρζα
και ΚαραλiΘανo τρ<tΘηξαν για τo
Zdλo6o' ενιb oι υπ6λoιπoι ξαvαγιi
ρισαν στηv lν1πελκαμ€νη. Bρoxfl

αδι<tκoπη, λιiαπη, κακ69 δβμog
μακρ0q και δ6oκoλo9. Eivαι 6λoι

κoυραoμ€νoι και ο αρ1ηγ69 oρi'

ζει vα στα0oυν ατη Στ6τιoταt για
να ατεγνcbooυν και να κoιμηΘo0ν.

o Πιiρζαq oαν κdτι να πρoαιoΘ'α'
ν6ταν και ξΘελε να λημεριdooυv
€ξω απ6 αυτ6. <'oλα τα λημ€ρια
κcrι τα δκiαη αγαπ<i9 Niκo σαν γα

ε[oαι καν€γαg παλαι6q. κλ€φτηg.

E[ναι αμαρτ[α. Tα παιδιι1 εivαι
κoυραoμ€να, βρεγlμ€να. Αq μεi'
vΦμεν ειξ τo 1ωρι6, να oτεγνtb'

αoυν oλiγo>, αφηγεiται o Πιiρζαg
6τι τoυ εiπε o Mελdg.

Στιg t 3 τoυ oκτcbΘρη τoυ l90'l

o Mελαg με τo odrμα τoυ βρioκε'
ται στη Στ<iτιατα. o'ι <iνδ'ρεg τoυ



μoιρ'ασηκαγε σε τ€σσερα Ι(Φrar-

λ6ματα. Λυτ6q με τoγ Πι1ρζα και
τoν Ντ(vα oυζητε[ με τoυζ πρo_

κρiτουg τoυ 1crριo6. Ξαφνικ<i

μπαiνει η 'στEιτoνoικοκυρ* και λ€-
ει σιov lξελ<i 6τι μια γριd εiδε
στρατ6 να 6ρx.εται ατo δρ6μo α-
τt6 τo Koναtrιπλ<iπι. <Aι Θαπερd-
αει>> εiπε o Mελ*q και ειδoποiηαε
στα καταλoματα γα εiναι €τoι-

μoι, αλλ& να μξν κουνηΘε[ κα.
vεi,q.

Π€ραoε αρκετf1 ci:ρα. O ατρα-
τξ <lρxιαε να κατεΘα[vει σΞov
κ<iτω μα;αλιi. o l{αραλi6αvoq €-

oτειλε μι<1 γυναiκα oτoν Mελd
να ρalτf1αει τi να κιiνει. Nα τnrρo_

Θoληoει; o Mελ&g απιiντηoε να
μf1v πυρo6oλξoει κανεig πριν δcb.

oει αυτ69 διατωyf1. o,oτρατ69, 6-

μωξ' πoυ τoν εi1ε oτε[λει μ' €να
αrραι&τατo τ€xναoμα o αρχικoμη-
τωζ{c M,fτρog Bλ<i1oq, ετoιμζε-
ται vα επιτεΘε[. Eν ταr μετοιξ0 ιiρ-
χισε γα νυ.1τcbνει. Μερικo[ Τo6ρ-
κoι πληoiαoαν τo σπιτι πoυ fταν
o Mελdg με τoν Π6ρζα, τoν Nτi-
να, τoν Kρητικ6 Στρατιν&κη και
<iρ1ιoαv vα xτυπoιjν με τα 6πλα
τουq την π6ρτα 6πoυ 6ρLακoνταv
oι επτιi τoυ Kαραλ(Θανoυ. Δεν

Φρα, απιivτηoη και <iρ1ιααν να
xτυπoιiν δυvατcbτερα καt να φω-
ν<iζoυν. <Θα κdψoυμε τo απ(τι>.

o, Mελ<iq αf1καloε 'ιo 6ττλo τoυ
και oημ<iδει|.lε €vαv To0ρκo. 'Aρ-

χισε και o Nτivαg oτo πλcii τoυ
και oι tiλλoι επτ<1 απ6 τo αντικρι-
ν6 oπiτι. oι To0ρκοι ακoρπioτη-
κα1/ και €πιαoαν Θιioειg. Eνcir πυ-

ρo6oλorioαν λ€ει o Στρατιν<lκηq
οτov Mελ<i. Δεv κατεΘα(γ9ψιμε κ{i-

τω καπετ<iνιε γιατi εδril δεν εi-
μαστε αoφαλεig και θα μαg κιi"

ψoυν σαv τα πoντικια;>.

Ι{ατθ8nκαv στo cτ&6λo"
o Mελ6q πυρoΘoλεi και
€vαq Tofρκoq π€φτει vε-
κρ6q. 'Exει πια Vυxτιilσει.
o Mελ&E με τov Στρατι-
v&κn β\'αivoυv στnν αυλii.
Ξαφvικ6 ακoιiγεται €vαq

πυρo€oλισμξ καt n φωνri
τoυ Mελa πoυ 6λεγE, ((gan

μ€o,n 1με rπiρε παιδ]α)). 'Ε-
xει πλnYω,Θεi oτnv oσφυ_
ακft xιbρα. Ιffiκε ιΙ}στ6oo
στo σταιiλo και κ6Θnοε ε-
,π6vιo στα 6)ωρα και φιδvα
ξε τov ΠΦρζα ((Niκolπoυ εi
σαι!D 'EEY1αλε τo σταυ_
ρ6 τoυ και ε1π€. ((To oταυ-
ρ6 vα τo δΦoειg στn γυvαi
κ(ι 1μ-oυ και τo τoυφ€κι, 6-
πιΙ}q σoυ εi,Ι1α, στov Miκn
μoυ και vα τoυq πειq 6τι
τo κα]Θtiκov μoυ τo 6κα_
μα)). ''Eθγαλε τo noρτoφ6
λι τoυ, 6πoυ φ6λαγε τιg
φωτolραφlεq τωv παιδιιbv
τoυ και ξεζιi,Θrικε. T6τε
6πεoαv λ(ρεg αrπ6 τo κε-
μ€ρι τoυ και φdvnκαv αi-
ματα. 'A,ρxισε vα αισ]Θ6-
\rεται φo6ερ6 π6vo. ((Σκo-
τιbστε με παιδι6, 6λεγε,
πu}q Θα μ' αφΙiσετε
στoυζ Toι1ρκoυg;)).',oσo
rrερνo'3σε n 6ρα πovo$σε
l'Ιερι,σ,o6τερo. Mε δυvατli
φωvti λ6ει στov Π6ρζα.
((N(κo εσri πωξ Θα μ' αφti_
σειq;)). o Πl6ρζαc ιθoκυ_

Φε, τov φiλnσε και ε(πε.
((Κovτ6 σoυ εiμαι καπετ6-
vιε. Aεv a' αφtivoυμε)).
Tα xεiλn τoυ Mελi fiταv

Φυxρ&. ι (Πloνιδl), 6λεγε
κα ov6μαζε τα παιδιa
τoυ. Δεv μnoρoι1σε πια vα
κoυwιΘεi α,π6 τn Θ'6on τoυ
o6τε τα παιδιa τoυ vα o-
voμ6σει. 'Ωoπoυ δεv α_
κo$στnκε πlα φω\m.

oι ToΘρκoι εv τΦ μεταξ6 oτα-
μ<iτηοαν τoυg τruρo6oλιoμo6g και
απoτραΘi1xτηκαν. Δεν φαντdcoτη-
καν 6τι ακ6τιoοαν κdπoιoν καL
μ<iλιoτα τov αρxηγ6.

o Π6ρζαq 6ταν €παΨε πια o
καπετ<iνιog να oαλειjει, τηρε τo
διαdκι τoυ τoν oταυρ6, τo 6πλo,
και γλ6oτρηoε αθ6ρυ6α με τoυq
Φλλoυq oτηq v61ταg τo oκoτ<1δι
αφo$ εiπε oτη γυναiκα τoυ σπι_
oπιτιo6 να κρ6ψoυν κιiτroυ τoν νε-
κρ6 μ€χριq 6τoυ λdlΘoυν διατα_
γ69 απ6 τo πρoξ,ενεio.

Αυτ€g o'fκcοσαν τov νεκρ6 τoυ
αρ1ηγo6 και τoι, Θιiψανε πρ61ει-
ρcr στo εξαlκκλf1oι του Πρoφf1τη
Ηλ[α. Στo γυριoμ6 oκoρπ[oτη.καv

για ν' απoφ6γoυv τo τoυρκικ6 α.
π6oπααμα πoυ με φo6€ρε9 και
δαρ'μo6q ζητo6oε να μιiΘει ττoυ

ε[xαν πdει oι αντdρτεg. Αλλ&
και αυ'iο[ 6γιναν <iφαντoι. Xωρι.
oμ€νo το ocirμα oε μικρ€g oμ<iδεg
ε11ε διαoκoρπιστε[, εv<il τα ocilrμα-

τα των tiλλων πoυ δεν 6ρ[oκoν-
ταν ατη Στ<iτιoτα εξακoλoυΘori-
σαν να ενεργoιiv μεμoνo,μ€να. 'E-

To oπiτι nου δoλoφovιjΘηxε 9 Παυλoc Mελic
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τσι εννιd <iνδρεg με τov Πα6λo

Kιiρoυ βρ€θη'καν oτo 2€λo6o' Απo

τo L€χa$o o Nτiναg παiρνoνταg

εvτoλξ απ6 τov K6ρoυ επιατρ€φει

oτη Στ&τιoτα για vα ενδιαφερΘει

γι.α το πτ<irμα τoυ Ιξελd. To πρo'

ξεvε(o εi1ε ειδoπoιηΘει για τoν

Θ<1νατο τoυ Mελ<i και €οτειλε εμ'

πιoτaυμ€νο τoν Bαoiλειov Αγoρα'
gτ6ν να φρoντioει για τηv ταφf'
Περνιbvταg ατι6 τo Πιαoδ€ρι €μα-

θε για την απooτoλξ τoυ Nτiνα

και πnγαινει oτo 2€λo6o να τoν

περιμ€νει'
Ql Nτiναg φΘιiνει oτo 2€λo6o

ταραγ,μ6νog γιατ[, καΘcbg λ€ει, ε"

vιir €κανε τηv εκταφη f1ρΘε o τoυρ

κικ69 oτρατ69 και επειδf1 δεν

μποροoαε να αηκ<iloει τo πτcb'μα,

αναγκ<iατηκε να κ6ψει τo κεφdλι

τoυ νεκρo0 fιριυoq. Σκ€παoε τoν

τιiφο με 1αμ6κλαδα να μf1ν τoν

δοι5v οι ToΘρκoι πoυ περιπoλο0'

εivαι δικ6 μoυ)) και τo πti'
ρε.

'o ,Ι{nτρoπoλiτnζ ωξ ε'
ξτiq γρ6φει τo τ€λoq τoυ
δρ6rματοq στov Ιιbvα Δρα
Yoιiμn.
...Tnν 23 τoυ απαισioυ αυ'
τoιi μnv6ζ, rμετ6φερεv επi
του κραΘ66τoυ τoυ, ειζ
τnV π6,λnv nμιbv o στρα'
τ6q, τo ιερ6v oιfuα τoυ
πoλυκλαιiστoυ μαξ εΘvo-
μ6ρτυρoq... Περi τnv διi'
σιv τoυ nλioυ παρεδ6Θn
μoι υπ'6 τωv αρxιilν αλλ6,
ag lptVl 6vεκα τnξ παρελ_
ΘoΦonq ιbραq, τo δε Θε'
λωv vα κερδiσω καιρ6ν
πρoξ πρoετoιμαoiαv αv6_
λolov τoυ μεγaλoυ αv_

δρoξ, κατε1'Θ'ε'σ'α τoν σε_

πτ6v νεκρ6v εvτ6q μικρaq
Bυζαvτιιρliζ εκκλnσΙαξ

τoυ Bυζαvτιvoυ vαoι5 τωv
Tαξιαρxιilv το σεπτ6ν oκli
τoq τoυ. oι ιερε(q καΘ' ε_

κ&στnv nμ6ραv ειixovται
επi τoL: τ&φoυ τoυ"' Tn
22α τριLxovτoξ ετελθoΘn
αΘoριi8ωq
rιαvδπμοv oι
τo αυτ6...)).

μvn|μ6συvov
πiντεζ επ(

Αnαρnγ6ρnτoζ
Κιboταξ Γεωργioυ

(iΚαoτoρ(αq Γερμαv6q)

Συγκλ6νηoε την A]Θξνα η εiδη'_

ση τoυ θανιtτoυ τoυ. Πoλλoi αξι'
αlματικoi ωt6 την ελε0Θε'ρη Eλ-

λ<ilδα, καθιilg και πoλiτεg, τηγαv

ατην Mακεδoν[α. M€oα oε ελιi1ι'
oτo 1povικ6 δι<1oτημα τα ελληνι_

κ<i o6.ματα κατ6ρΘωoαv να περι'

oρloουν την Bουλγαρικf1 δρ*oη'

Tα 6νειρα τιον Bουλγ<iρων για
εκΘoυλγαρισμ6 ηξ Mακεδoνiαg'

διαλ6θηκαν oαν καττνξ απ6 τoν

ελλη,νικ5 oτρατ6. 'oλo τo €Θνog

ξτcrν τιbρα oτo π6δι' Kαμι6 δ6'

ναμη δεν μπoροΟoε vα oταβαΦ'
σει τηv oρμf1 του. o Ινtακεδoνικ6g

Aγιbναg τηρε ν€α τρoπi' o Mr,l'

oαiκ6g ν6μo9 €γινε και ελληνικξ'
Δεν Θα f1ταν δικ6 μαg μoνoπcbλιo

τα μoιρoλ6για και τα,μνημ6oυνα'

Θα τα δοκ(:μαζαν και oι <iλλoι O

ν€og ελληvoΘoυλγαρικξ π6λε'μo9

απλ6Θηκε ατα βoυv& και σEoυq

κ6μπcυg ατα 1ωριι1 και τιq πoλι-

τε[εg. o Πα6λo9 Μελ<iq dταv o

πριoτcπ6φs και πρ('}τoμdρτυραq

του Mcrκεδoνικo0 Aγιbνα' T' 6νo'

μ& τoυ θγινε Θρ6λoq' Η δημoτικ{

μofuα τoν υμvεi και τoν κλαiει'

σαν' κειμ6vnξ α|π6vαντι τnζ Mn
o Aγoραoτ6ζ με τo πoλυτι+o τooπ6λεωq, δι, 6λnq δε

φομio τoυ φΘ&vει oτo Πιooδ€ρ" 
'λa 

vυκτ6q 6vρυπνoq, n-
την νιi1τα t7 πρog 18 και μ' ::' τoi[Ιασα τoν vεκρικ6v
παπd Στα6ρo και 4 <iλλα μειr1 κoi6ατoν ,με επιστθγασ-
τηg εκκληoιαατικf1g επιτPoηξ Θα- μα φ€ρov τo σnμειov τoυ
6oυν τo κεφ<iλι τoυ Mελ<i' Ξ-αυρo6 και τo κλειv6v

oι To6ρκοι 6ταν πλτ]PoφoPηΘ1- 6voμ6 τoυ, nτolμασα τoν
καν απ6 τιg ελληνικ€q-i::rj: 6vδoξοv τ&φoν τoυ εv τω

::';Τ ::::":1J*Η:'j}: *::i"}*'::"'",1Η;λ::
τ<i τoυq για να βρ06ν τoν ταφo' απ6vαvτι τoυ παραΘ6ρoυ
Για τoν οκoπ6 αυτ6 6δειρα, *-n-- 

μoυ, τn δε επαιiριov Κυ9ι-
λεcilq τoυg 1ωρικo0g και τoυξ α' ακ'i 6ρΘρoυ βαΘθωζ περΙ'
πεiληoαν 6τι τα oπ(τια τoυq υα δεoα ταq μαρτυρικdζ xεi-
τα καιyoυν ε6v δεv δε[ξoυν "o μ: ooa 'ou με θνα μετaξιvov
ρoq πoυ €1oυν Θtiψει τoν νεκρο' arαvτliλιov μoυ, κατ€Θεσα

}il: i::-:i:ffi.**'* 
* 

ΞT:""*,il:1Τ'"'ιffi:
'Eται τα απoαπ<iαματα.ε1εo.τPε- και μ(α εικ6vα και πριν
r.|.lαν πiαal. Στo γυριoμ6 βρjlκαν αoxiσει n λειτoυργΙα ετε-
τo ακ€φαλο αιirμα και τo φερανε λΞoα,μεv τnv κnδεiαv τoυ
oτην Kαoτορι&, 6πoυ τσ παρ'αoω' πεπvιγμ€voq εv λυγμoiq
σανε στιξ τoυρκικ69 αPχεζ' αv6γvωσα ταq ευx6q εv-

o Mnτρoπoλiτnξ Γερμα' τ6ζ τoυ Ιfr'ιτραrroλιτικoι3

ν6q λoυ εixε κρυφ6'ειδo' vαoιi και μti υπaρxovτoξ

πoιnΘεi απftTrισε C!π6 τoυξ εν αυτΦ \'εκρoταφειov με-

Toιiρκoυq να τoυ δoΘεl τ6'φερα o ilδιog ειζ τov

τo σΦμα λ€γoνταq. ((Jtrυτ6 παρακεtrμεvoν περ16oλov
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..Παιiλoq Mελ6q κι αvπ€Θαvε, τ'αδ6λφια τoυ αξ ζriooυv
Aυτ6 Θα τρ'6ξoυvε μαζri, vια vα τov αvαστliooυν

o Zαxαρ[αg Παπαντ<.rν(oυ γ ρ6φει για τoν Θτiνατo τoυ Πα6.
λου Mελιi

..αλλa καλ6τερ,α oδnYεi, €vα καvτnλl τ6φoυ
πoυ o oκoτιυμEvog τ6vα$l€ Kσl μαq ακαρτερεi

Kαι o K<υoτf1q Παλα,μdq τo περ[φη'μo μoιρoλ6yι τoυ <ΠαΦλoq
lνlελc?g>.

Σε κλαiεl o λαdq. Π6ιrτα xλωρ6 vα σειεiται τo xoρτ6ρι
στov τ6]πo πoυ'σε πλfγω,oε τo 66λι ω παλnκ6ρι
ΓIαv6λαφρoζ o ιiπνoq σoυ. Toυ Aiπρiλn τα πoυλι6,
σαv τoυ σπιτιoιi σoυ vα τ' ακoιiq, λoγ6,κια και φιλ!a,
!ζα: vα σου φτavoυv τoυ xειμιirv,α oι καταρaxτεq
σαv τoυφεκιo6 αoτραπ6Θρovτα και σαv πoλ6μoυ

κρ&xτεξ
Πλατειd τoυ ovε(ρoυ μαq Π YΠ Κ,Ql απ6μακρn
και Y€ρvειq εκε( και oΘειξ γoργ'6
I ερτi oτtγμπi ! Σαv πιo πλατει6 τn δεixvειg
και τn φ€ρvειq σαv rτιo κovτ6.

σεio Mακεδ ovικoιi AYιjrvα

τl1 α; ,θεωρηθεt nα'ρ&}'λ'η)ιx' /"σ.'' 6σ.Υ

aμολ,ιγi,ι :υθ'j'lη;. Tη; ε'.,,lΦjνη-: d-

τ'' ο'' νe''hτε.'a'. ;1';!,ι^/'Ξiaa\!Ξ 
',7. 

'5-1'

θat,iιε L-'ο !;."επ'ι eμ';|'Jaζ C:τ, γe^1i-
i'τ1 ,ι'l-.'i, ;l.'iξτ, rc'l )'!^1e-ι.: }Ιzz":-

δ c' t''zο -: _\γιi-l v,,.

_-\υ;οι giπe . \τlι'\'ii-?L.!Ξ Eυ,ου,Υd_

'/ηζ στo dτo-: 1960.
o Mιxεδονιι6g _{γιiνα; γρειαt"e-

τα"L ν'α 6ρε't - γρη'atμ,ο,πoιιil τω).6γ''L
τcυ Δ. Eυl:'υγ3νη - "ιτι') τnιπιwil του
θ,dcη ,cτο eθν,'ι6 r''.αζ aο'ιτaλ'δ1rcu,
ι,ιι'&" a'ιγx,z'κρLιι!ι'l'η y;ρaνOλa^{!.lc' xσ.L

η!}'e',ιo|rLτιν!σ". H γ ρoνολογ 
|'α πρ'ξa'2''

να ei'tα"'. τo iτο-c 19Ο4' Kzι ωg η-

BιΘλιoγραφiq:
l,. Δραγoδμη. Mαpτδρωv oiμα.

lωαv. Noταρδ: Παιjλoq Mελic.
Γρ&μματα τoυ Π. Mελd οnδ τηv Mακεδoviα

Π α,pηr,ελη,μ6 νo 1,6αzcτιλ'στO| τa -

pυdα τηΞ με):dτηι 'Υισ'L τT1Ξ διδαcy.α-
λiαq a \[αγ'εδa't'ιnδΞ Αγιδν, δ,εγ α"-

ξ''οπoιt10ηιε δυ,τ;υχιb; l,ca !.τρeτε.
rι6τε cτa πeδio του gθν,'ιCυ τ\?η'/τι-

,ματιqμo6. Aπλω1μdνο; a3 'μ'.& 
.ιι;'α-

eτ[α περtvτaυ, 1ωρi; eντ'',;ωc'.αι'l,

€να'ρξη 'li λ'lβτ,' δεv :υν.δ!θηz,: 1r,ε

1ιιιi rμορcμτ;viα, δεν ξ'16l"τη5ε πo-
τ€ ι'ρι.ω επlξτ'aιo, ιircτε yτ 6ρ'εt τ"α'' τν-
πιιι!" τ'η θ6,cη τεl'l cτo e'θν,'xι6 μαζ ε-

α'' τ α λ 6γ ι o 7.\?'l" L' 1l a ξ αν ωρ'γε τ ι,' τ αaτ ι -

τsι, νιαΘε γ''ιlινo τaυ}'λγισ'τo, lf.τη συ-

νηθιαμ3νη oe ηιrcρoλoγ''ωntq δcαιρ''
cειg μν{1rη 1ια_c. H διαπιlστωση αrrJ-

\L€[!rλ\,\τ|/:1' θl' γαοροd'cε να oιρ'.'aΘei

'ι:,ι'ι)'ο'i'6:ι ε!γ'ιν προτ1ηθοl πoλλoi
;il'λo!. i'iιl'c. τ1cωkoi' 

'Βlα;νατoυ, xαυ
+α')'ι'ιια', λiγε; ;μd,ρ'ο6 σliιLν1 o'0&ισ"-
ac'Ξ iων ^γe'ι,,ιiων Moναcτη,ριωτιilv
Θ. Mdδη xql. Φ' Καπe'τανaπa'sλοιl-
τ1 26η axτω6;"{oυ (13 oιτω6,ρioυ

με bο, πzλz.ιδ τi'ρ.aρ:αλδγιο), ημθρα
θc;νq"τοnl τoυ Πα6λoμ Mελ&, πoυ
αψπdπτει xα. ι\\e τη]y εΓddτειo ε,π,ε_

λευθ'ε,ριilcεοl6 τη; Θεo'cα"λoyix,ηζ.

<lMε τo θωνα.τ6 το,'.l o }ΙEλ*,qr, λ6ει
o Eυ'&γγaλoE Kω,φ,66, (π]ετυχε ν.[

τιθιει την τιixη τη6 Mαrεδoνirα6 υ-

nιδΘecη τa'l ιαθa 'Eλληναr.
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Tα Παpαδoσπκg tioυσlκα '(}pδαΨιI

σTIιU tlμαEiα

(6'μ6οοq)
}lΙειpιιο[ oργανοrι|ττe; "/'q'11'-

οx'ει5αζαν pδ'ioι τa'lq τl' pr-q)"'6, ,'7.
).a ο'ι r'ε,pι:'οi5'τει?rl'' υ.γδ'7υ"n α''l Ευ-

3t'lτc'.iv.&.

o'' Ιlοντιac τlcν "iρ'θLnl cι'r;l ΙΙ'
1ιαc|.α, Lφτιeγγαγ 'r''ογο'' τr): 1''Ξ

)''':?':: ;','l τ'' " !l'ι1l.ν z:iι:ν:ξjδ:;.
'Το xs.'πkι"'" τO !.ιc.ψs.γ α.;6 redιο,
ττ!) -Lλ'/J'τ"η ατδ ι,'sco xαι 'νο δaξα-

ρ'' απ6 ξdλc' ελ:i,:. Οι τρei; pρδr4;

το'l ιe'',ιεντζ€ xο'υpδi'ζο'lται oε λα,

1.ιι, cι η οο,λ, pε, λα.Toτp,"ιγων'ι.v''b

u"zφιλ'' τηE λ'jρα6 ου,μ66.λιζ'ε τη'r

ξ. T,ρι&δα. Πιo μεγ&λοι'oe π&.-

ao; 'i1lcαν' οι ιεi1ιωνιΞδεq με xεφαλ"i1

β'':a')'''"ο'5 "/.αL κe'ρc'c's6τερεg 1o,ρδ3;
α!π' 1,cυζ xeμεντ'ζ,6δ,εg. o ιε'μανd;

η xε1ια'l{ ,{,1aι 4-6 1oρδ6q xoυιpδι-

oμ,dνεg τ.ατα πι6η'τnιeq t1 τiταρτ'aq

xαθω'ρ€E' Υπ'ωργaυν xσ'L y"ε'i\σ'ν{δ'Ξζ

ηιε :υμπαθητ'ιτι€1" γoρδ'!q cιν αlιτ€3

ττ,; βl6λα:'tτ' α',ιδpι'

Tc 1990 οτο ΤΙiι'ατd αιy'ι'yτη'ci.
'Εoν Φουρτoυriδη Πα"ντελη (γ.r.
1921) , ,πaυ ^iiρθ'e απ;' τα, Φωραιoα

Ιζαπ'πq'δοι{uζ. o πα'ππoιj6 τoυ ΣτΞ-

φανo1 [παιζε xαι Lφτcαγνε ιoμανd_

δ,a,; ;με oυμπαθη'τιxdE χoρδdE. o πα-

τ6'αq τοιl επicηq Θωμ&; dπαιξο

xε'ι,Lανι!, ι*Θιil6 τ"α,' o Θe['o6 του' I-

oα'αιΚατ[νoγλoυ. 'oτ,αν iiρΘων co

7924, εγιατα'aταθηxα'ν ατην Πειi_

2|'η xσ'L δτων τo γωpι'6 τr, '6ν'α'!αν

|1L Boιiλγαιρoι, ψeταxlγμυaαν'σ'rc
ΙΙλατιi. o ΙΙαvτελτj6 Φoυ,ρτo''lνi_

δη< ηταν rαtδL '6ταν θ6λεπ,ε τoy

ταππιο6 τoυ yοt φτι&xνει τ'ξτoι.α 6'?'

γανα. Δργ6τoρω δoxiμαoε xlι αυτ'66

1,ρη,cιμoπoιιb'n'α.ζ ΥLσ" 1oρδεq 6ντε-

72

Broλrδ λαiiκδv oργαvonαικτΦv

Συλλoγδ,Moυorκoi MoυoεΙoυ

Σ. l. lKoψα1εΙλη

ρι τ'ατcix'υ'". Tο ψ^i1u'oq τον τeψαν'i

τo 'Δφτ,'z.'1'ν€ iδιo ,μι,ε τa \J.ily"ηζ τa1)

β'"a}':ον, το pαθoq 16''J $ 'nf,γτσlqxαι
!Flι"\e 12' y.opδid6,6 π'*'γοl xα'" 6 xs"

ιυι q'πιa τ'ην γλιi-lccα.

Q1'' np'ξ'sοl'lιγεζ Θ1:?:7'ι6τΞ; Ιφ:-

;,ι'';, 1ιαξ'L τcυ; τηγ t'y')'αδ6ι7'η1ιη

Θ9ι'xιωτυιη \'ε"γ'a',ιεντγ λιiρα. B )'r5-

Cι κα"!.γΘτμo "i1δτ1 cτο Βυ'-.θ'ν-"'.C xα'ι

διαδ6sηxε ΥιLL 6' &λ,l'aυ; Βα)'ιc"νι-
τ'ο''3 -: \αo6q (Lirica Τ'''oιrγ^ιnd'α6t α',

Gadulka Boυλγαρiα) . B Φραr'ιιb-

τ'.xη }'υρω εbaι τρ[γoρδη, v"ατα-

:,rtευdζ,εται cLπ6 μoυρι'&, xωρυ'δια

ν"α.'. αγρι&''ριτε,λη. To γιαπι&xι ττιζ

γ'i'}ε'ται αττιδ γα),6 'πεdκo. Koυ'pδiζε_

ται σε λα, μι, λα τ) λα, ρε, λα. Tην

λ6ρω oυνoδο6ει ωυρ'iω'6 τo ντα'obλι

t1 o ντabρdq'

o,ι φλoγ6,ρεE oυ,yαiγτ'o'rjν'ται'στη',

Eυριi:πη απ6 τη'ν νεoπαλαιoλιθι'ιt

τιp!.ci'c. _\π6 την βoη Bυζαντlνη

eτCγi1 o Π)'υ"γ|'α-υλ'o -< αν'ιφ{ρeτα'ι

υ; Τ1l'γ'.z{l')"' 'i1 ΤΙ'i'α^γυαtiλι' επicη;
ι,z 0.}')'α δηηrιbδη t's's.α"τα ':υναyτοηj-

|,\Ξ τo 5ο',''|c'ι5)'ι γα''. τo τ.αλ'&ψι. Tx
u"πλα φλ'υ.ουτα 'fi φ,λaγ!ρε3 "γtνονται

?-'πδ xr.)'3Ψ''q. τ"λα'ρυ'&, xδxxια'λ.α,'xα'-

)'iιμlα. ,\dγoται ,δτυ βaaτ'6q aωρt;
ιi')o'ο1,!ι,," α.,ε iναι εxιληo ι* 1ωlp i6'c,τj-

\i!'t'γa?Q1 α'τ1δ'δνι 1ωρiE φωνf ' 'ρε]μα-

:''0' γωρ6 μoυρ1rουρητ6 , xοω0.δι' γω-
ρ'!.i τ;υτ,ρον'a$δ'ο'lνα {απ6 rα δη:γi1-

Tου
Στθλιoυ Ι. !ζoΦαxεiλn

,ι:'ι"τα 7\ζ 'οτ,&y'ηE) . Οι ΙΙ6vτιo'l' πρ'6

σ19L"Υrεg ,Δφεt,:*ν τr'ι τ'α,ι6θJλ'. ,dν'α x.lrα_

τρδ αυJι6. Στηv ΙΙμαΘ'iω τjoα"ν γνω-
cτο'[ τrα,ι οι τp'Ξliζ τι1ποι δηλαδτj τa

xα}'α1ιυ, τo 'οoυ,ρα6λι y;αL 'νo γlσ.6&"-

λι. To ια,λιΙ,μι {καυζαν' ot ντδτιo'",

εν,ιil τo γ"α,6α\'' ^tιιρLω; 'οι δυτιxο'μα-

rleδl-,ν'εg.

T τγl γτιαtντ,α, τηγ χρησιμOπ'oι'orj_

οιν iβη σ-|ην'σJρxα.{α" Eλλ&δα 'oτιζ

γ''αρι€g τον Δι,oyιLoo'υ (&'crαυλοg,

α,5y'δΞ τoυ Διov0o'oυ) t'αr. oτο Βυ-

ζ'α'iτιa (α,αxoμανδoιiρα εx τoυ ljι-

cι63 ι.αc ιiδω) . Kατ& τoυq' Bυζαν-

τινol56 γρ6νoυq, διαδ6θηx'ε 'στoυζ

Σ).αucυ;. To τoυλo61μι τo Δφτι.α-

γναν απ6 δu{,φα 'lοατoiiια5. Στην E-

μαθiα τ],οα'ν' πoλλo [ γτιαinlταδ''6ρoυ

!'lο1) ιαταcxe'S'αξαv μ6ν'oι τoυζ τιζ

γτlαΙντεq. o Παι1λοg ΙΙ ιπιλιdρηe

απ' την Και].ldμω,ρα φτ)ν'ωνε την

φλoγ'6ρα, τo γιπ&.oιa y'αL τo φυα&oι

ce '6oν6,α:)'[oια τιLρατα τα, oα,o[ry' θ-

δενε oφι1τd, 'σaη' y"α,τ'σLyνi"a'ιω rρο'
6'sL\σ..



TtrIτ! l<l TctPΑ
To πuln6 τo πlxυiυτγlε πιiπl(gr τ0 πlυτψιιi οτn iltιi0u6tc

,lπ6ξ xωpic πεpεl86υ εiυol lοιig xωpic μθilou"

Τα πιxv[τγια ε(νι απαρα[τητα
για 6λουvoυζ τoυq ανΘριbπoυq κι
πρoπι1ντoυg για τα πιντγιιi. Mι τα
πιxv[ντγια οι τρανo[ πιρvο6ν την

ιbρα τουg. To πιδi τραν€6ει μι τα
πιxνiτγια 6ιx<lει, πιρν<iει τoυν Kι-

ρ6 τoυ, μαΘ,α[νει να κcυvoυoτiζει
κi να δουλε6ει μαζi μ[ τ' ιiλλα
τα πιντγιιi, μαΘαivει vα Θ€,λει να
γ€vει καλ0τηρoυg απ6 τoυg ιiλ-
λoυg, vα φ,κι6vει παρ€α, να φκι&
νει φiλoυg, η παρoιμ[α λ€ει <N€-

oι φiλoι ε[νι oαν τ' ααf1μι μα χρυ
oιiφι ε[νι oι παληo(>. 'Eτoι δα γ€
vει καλι3lτηρoυξ σαν τραν€ψει κι
τουv π€ooυv τα φoυρτγιιi τηg ζoυ-
ic.

'oλα τα πιvτγιd 6λει9 τι ιπoυ-

1€g, oι 6λoυ9 τoυg τ6πoυδει9 €xoυν
τα πιxν(vτγια τoυζ. 'Ε,τoι κ( oτη
Nι<ioυoτα ε[1αμι τα δικιi μαζ τα
τoυπικ<l τα πιχνιvτγια, f1 τα iν-

τγια μι <iλλειg π6λει9 αμ<i μη δι'
κ<i μαg oυν6ματα.

Mη τα παλιιi τα πι1ν[ντγια τα ι
φτην<i πoυλλ€q γινι€g €πιξαv, τρd
νηψαv κi ανατβφηκαν, oι πατηρ<i
δειq ,oι παπoιiδειg κi oι πρoυπα-
ποιiδειg μαq.

Tcbρα 6λα τα τιfρειν παραμcl-

ξουμε η ιξ€λιξη, oυ πoυλιτιoμ6g
κt τoυ oυμφ6ρoυv αrτ' τιg ιταρ[-
ειq πoυ φκtdνoυv πιxν[τγια xιλιι1
δεg κ6oμoι δoυλε6oυν φ,κι<iνoυν-
ταg πι1νiντγια.

Τ6τι 6λα τα πι1ν[ντγια μαζ τ'
απιρνιiμι απ' τη φιiαη, ζουtφια,
πουλιιi, ζιilα 1ουρτ<iργια δ€vτρα,
π€τρειg, ξ6λα, π€τoειζ Κ6'κκαλα κι
<iλλα τ€τηια. i\πoι3 την ιπoυ1f1

του oυμ{ρoυ ακ6,μα τα πιvτγι&

€πιζαν μη τα o€γκια (τoυg αστρα
γιiλoυg). Tα μαζoυνιlμι απo$ τα
παoκαλι<iτικα τ' αρνιιi. Eπιξclμι
μη τα μτrιζι6ργ'ια, τα καλdμνια
απ' τoυ oτι<iρι, τιg κρ€1τειg τιg
Θ€ργειg απ6 τιq κqρυδι€g πoυ εφ-

l<-.

Toυ
Niκoυ Σπ6ρτon

κιαvιi:μι αφυρ(δειg ,τιg π€τoειg απ
'cου καρπo6ζι, τιq ζαμπiλκειg, τιq
κουλοuκ6Θειg, τα κoυρμ(vτια κι μη
fι δ,εv.

T<irρα τα πιvτγι<i απo0 6ρ€φ,α α
κ6μα τ' αγουρ<1ζoυν, τζανγκαρ-
ν[τρειg ακριΘ69, κo6κλειg κι 1iλια
λoυγι6v πιxνiντγια ακριΘιl. K[ τα
τραv6τηρα τ' αγoυρ<iζoυv πανιi-
κρι6α ηλικτρoνικ<i πι1ν[τγια, πoυ'
δf1λ,ατα κi τ€τ1ια.

T6τι τα μικρ<i κi τα πιντγιιi ci
6λει9 τιq ηλικiεg δε ξ6διΘαν καν
τiπoιrταg yια πι1ν[ντγια, γιατi. τιi
φκιαναν oι γoυν(δειg τcυg κι' 6-

ντ.αg τρ<iνη6αν κ[ αμπoυρafoαν να

μαατoυρ€ψoυν τ' <iφκιαναν troυ-
ναxιi τoυg.

Στα 6ρ€φα €δoυvαν τζoυγκαρνl
στρα ττcυ την €φκιαναν u' €να 1ου
ι',τρclijτσικoυ α6ρμα πoυ τtiφηvαν
oτρ6γ,κυλ'o'υ μι διιiιμιtρου [αιαμι
l0-I2 π6vτουg, κi πιρνo$oαν μ€oα
δικιiρειg (εικoυα6λιπτα) τριitτxειg,
καμνι& φ,6λα, τραyη κανd x*v-
τρου απo6 κουμπo,υoκiνι κi τ€τ'xια.
Tιg ντγι6 τιg dκοειg απ' τoυ α6ρ

μα τιξ €διvαν καλιi κ[ τιg ιρ[vι-

ξαv για να μη γ]κραματσd)νητι
τcυ 6ρ€φoυ ldυτ6 τ6πλυναν vtαi-
μα γtα vιivει παoτρικ6.

Τα Θρ€φα τα δcυvαv κi καvci
κουτ[ τινικ€νιoυ μη πιτρiτoειg μ€-
cyα καλ<1 κλειαμ€νoυ, ατα x€ργια
τoυg. Tιtδουναν καμvι<i κ6ρα ψoυ
μi ν' αγλ6φουν, { καμνι<i αυρΘ€_

τα να lαγκ<ilνουv 6νταg α1ιρνo$"
σαν να Θγιiζουv δ6νrηzια. Aμ<i πλει
6τιρoυ τ<iδουναν μιiκoυν για vα
κοι.μo6ντι, γιατ[ εξαν πoυλλιi πιv
γιιi κ[ δεν αμπoυρo$ααν vα τα φκt
tiαουν ζ<iπι. 'Αμα α1ιρνo6oαν να
πιρπΦτoυv τ<1φκιαvαv κo0κλειg ρα
μ€νειg (κoυκ6vειg) μη κουμ<iτια
απo6 αμπαλ<bματα κi €να ταci_

κνoυ για να oμνoιdζει μι x€ργια,
ξ κι <iλλα vτγι6 για να oυ,μνιd-

ζουν μη πουδιtργια. T]α ζγκoυριil
φιζαv μη μνι(1 κ6tκκιvη μπoυie f1

κcυντ6λι, τ' ιiφκιαναv μιiτια' μ6-
τη, ατ6μα ξ κι μoυoτ<ftκια 6πoυ9
στη φcυτoυγραφiα 1.

T6τι τα μικριi €πιζαν κι μι τα
1αμπoυ1<iλια μικρd κoυ.μdτια α-
πο$ λoυγioιμα υφ{iαματα, σιdid-
κια, λιν<i, τo[τ1ια κι ιiλλα. Kι δ-

σoυ τρ<iνη6αν oυλiγoυ ακ6μα

Φoυτ, t.' Koδκλεlc απoιi 1oμπoυ1δλlα
Mδvα μη τoυ πlδi τηq κl γομπρδc

ii
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ντγι6 tρiα μαζi €πιζαν τιg μπ6-

ζεq, €φ,κιαναv ν6φη, γαμπρ6v
(φoυτ. l), τ<i1α τoυg πιiντριΘαν.

'Eφκιαvαv απο0 ψ€ματα φαγιιi
καφ.6ν, τ<ixα δ€1oυvταν 6iζιτειq
κi κιρνoι1,ααv κ( <iλλα τ€τ1ια 6-

πoυζ oι τρανoi.
Kαι €πιζαν κ[ τoυ πι1νiδι <€xει

μπι1μπoυ φoυτιιi>, 'Eγoυναν τα
δci1τυλιi τoυq απ' τα ντγι6 τα 1€

ργια κ[ oυ μικρ69 α1ιρνcirνταg απ
τα μικρ<l τoυ τα δ<i1τυλα ρουτoι)
σειv: 'Exει μπιiμπου φoιl'τιιi; δεν
€xει, 6λα oτην παρdc πrlvoυ π6ρτα,
κ[ τo,υ πιδ( 6δειxνειν τ' dλλoυ d.
νoιy,μα αrτ τα δ<1xτυλα κι ξανα-
ρου.τοf oειν, €1ει μπ<iiμπoυ φoυτιci ;

61ι 6λ,α oτην παρd π<iνoυ π6ρτα,
ιirαπου 6φπανειv ατoυ <iνoιγ,μα απ
τα τραν<1 τα διl1τυλα κι oυ τρα-
vο$g (,λιγειν; 'Exει <pουτι<i αμ<i €-

χει κι €να τραν6 ακυλi πoυ δαγ-
κcbνει, γα6, γα6 κ[ τoυ πιδi γι-
λo6αιν.

Tα μικριi τ' &φκιαναv κi κoιj-
νειg μικρ69 ξυλ€vειg 6πoυ9 f1ταν

oι καvoνικι€q (φουτ. 2) πoυ μαζ
κcυνo6ααν oι μιivειg μαζ τα πα-
λη<i τα 1βνια. Γ€yoυνταν μη σα-
vivτγια, γτγι6 φ,αρδιd πλαiν<i κι
€να ατουν π<iτoυ. T'α πλαiν<1 ιiνol.
'γαv αιαπ<ivου ioια με 50-,6o π6v-

τoυg κ[ κιiτoυ oτ6v,η6αν oτoυg 30.
Tα ααv(τγια αυτG καρ'φriνουνταν
,απ' τtξ <iκρ,ειg για να γ€νει oα
oιvτoιiκι o[ vτγι6 1oυντρiτηρα ξιi-
λα, απoΦ κ<iτoυ καμrπ.lλoυτ<i, για
να κouνι€τι η κο$νια, κι απo6 π<i

1/oυ καPφ,6voυyταv €vα καδβνι

l,2.0'- Ιr5'σ μ6τρoυ για να τoυ τσα-
κ<bvoυν κι νq κoυνoιjν την κoιJνια.
Toυ καλoυ,καiρι 6φκιαναν ανημ6_

κoυvα για τα 6ρ,€φα μ' €vα διπλ6
oκινi διμ€νoυ o[ καv<i παραΘ6ρι,

μι €να κoι.ryι<iρικoυ ζιλ[ πoυ τoυ

τ6λιγαv oτα ακινιιi. Kι κεi π6μπι
νειν τoυ Θρ€φoυ €Θαvαv ντγι6 γι-
ρ69 66ργειq oτoυ ζιλi 50 π6ιrτoυq

μ<iκρoυg yια να μη διπλcbνητι η
κoιiνια. Η ανηlμ'6κoυνα γ€νoυνταv
κi, oτov μπαξ€ αν<iμιoα απ6 vτyι6
κoυντιv<i δ€ντρα. Tηv €φκιαvαv

για ν' αvημiζητι κι να δρουα[ζη-
τι τoυ 6ρ€φoυ.

Tιbρα 6λα εiνι αyoυραoτ<i, κα-

ρoυτociκι για μoυριi, πoρτ - μπε-
μπ€, ταtατρειg, ειδικ6 τραπ€ζι vα
πλ€νoυν τoυ μoυ'ρ6 κi τι δ'εν.

'Yoταρναg ααν απoι] τριlνηΘαν
κi αμπoυρο0oαν να πηλαλf1oουv
τα μικριi τ' <iφκιαναv απo0μα για
vα παiζoυν μπιiλα τα πιν,cγιtl πλι5
τι,ρoυ κι 6xι τα κoυρ[τoκια (φoυτ.
3) Την €φκιαvαv απo6 κoυρ€λια
κ[ μ'ττoυρμπ6'κια ραμ€να o' €να

γιρ6 παν[ πανoυΘι6. /vlι τιg απod-

μειζ καταματoυv<iμι τα πoυδ<iρ-

για μαζ γιατi' ετηζ<iμι ξυπ6λυτoι.
Aπo6μα επιζ<iμι κι τρανιiτηρoι

ioιαμι δικαπ€ντι 1ρoυνιbν κι πα-

ρd πιivoυ. Δεν μαg 6δoυναv παρ<i-
δειg για μπ<iλα.

Tcirρα τα μικρ,ct απ' τηv κooνια
ακ6μα τα φ€ρvoυv 1ιπιiλειg }'orυγi.

σιμειq μικρ€g τραν€g φο$oκεq
(μπαλ6νια) δι<iφουρειq κι τ€τoια.

T6τι πωζ κι πωζ καρτiρο6οαμι
vα σφ6ξoυv τoυ γoυρor3νι τα Χρι-
στoυ για να πdρoυμι τη φοιioκα
vα !η φoυ'σκ<irooυμι για να πα(ξoυ

μι oα trιπtiλα.
Mαq 6φ,11qγαν κi τρo6κoυλoυν

ξυλ€νιo;υv καρφoυμ€voυv οι €να ξrj
λoυ μακρ6 να τoυν ταακcirvειq κ[

vα τροuκoυλνι€τι τηλαλ<bνταg. Kι
6ληv την ημ€ρα oιjρτα φ6ρτα oτoυ
αoυκ<1κι.

T6τι μη τoυ τiπoυταg επιζιiμι.
Toυ xειμ6να 6vταg €Θρι1εν f1 1ι6
vιξειv ξιατιλoι.lv<iμι τιζ καρ€κλειζ
στ' αvd}γι, (6λα τα oπ{τια εixαv

Φoυτ. 3. Anoiμα αnot μπoυρμnδκrα

ραμ6vο

τραv<i ανιilγια), μη τ' ακoυμπιστη

ρι στoυ πtiτoυμα, τη μνι& κουντιi
oτηv <iλλη, κι εφκιανdμι τρ'αiνoυ

μη καμνιti 4 - 5 καρ€κλειg. Kι δ6

στoυ vα φoυνdζoυμι κi oφυρiζoυ-

μι 6πoυ9 τoυ τραiνoυ ξ τ' αφτoυ-
κιuητo.υ.

Toυ'καλoυκαiρι μη καλ6ν κιρ6v
επlρνdμι €να 6ιργi π6κoυφταν
απ' τιζ μουρι€g κi τ<iφ,κιαναν φα-
αoυλ6Θιργειζ. Tηv κα6αλικιΘ<iμι
τη φαooυλ6Θιργα κι πηλαλoιrσαμι
κουoι6v σαν ν' ciμααmυv oτ' ιi.
λoυγου καΘdλα. Σι <1λλα μ€ργια
πoυ δεv κo[ταζαν μιτιiξι εixαν κα_

λdμνια τραvd πoυ καΘαλι,κη6αν
τα πιντγι<i. ΑπoΦ κεi Θγf1κειν κι
η παρoιμiα (αυlτ6q κα6αλ[κιιpειν
τoυ καλtiμι>.

Mαg 6φκιαvαν κι ιiλoυγoυ 6-

πoυζ στη φoυτουγραφια 4.
Γ€νητι μη τρεiq 6€ργει9 1oυν-

τρo6τοικειq κι γιρ€ζ μνιιi lαια τρα
νξ κι μακριdi για ισoυρo,υπτiα κa

vryι6 \ιryιαμ€vειq κ[ διμ€vειg, α-
νoιxτ€g ατη μακρι6 τη 66ργα. A-
πo{, ,τdvoυ εκξι πoυ αPτιρvoυv oι
Θ€ργqιq δθv.oι.lvτι ιiλλqζ 6ξι ιιpπιi

Φoυτ. 4. 'Aλoυγou μη κοπioτρι κι Yoυ.

ρd οnou β6ργεlc
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για να φκι&νουν τoυ σαμdρι. Η

μακρια φκιdv€ι τη νoυρ(i κι αμ_

προυστ& €1ει oκoινi oαν καπ[oτρι.
lν1η xουντρ€g 6€ργειg Θαoτo6οειν
κι €να πιδi. απαvc,υ0ι6. Τιilρα 6λα
τα πι1νiτγια αυτd, ιλ€φαντεg, ci-

λουγα, αρκοιiδ.εq ε[νι αγουραoτιi'

T6τι τoυ Mκiρτη μαζ 6διvαν στoυ

x6ρι κciνoυρα πλιxτf1 <iοπρη κι
κ6κκιvη για να μη μαc μαυρ[ζει
oυ Ιvtrαρτιdτικoυq oυ f1λιουg. 'Αμα
ιγληπιiμι 1ιλιδ6vι τoυν εΘγαζciμι
κi τoυν κριμo6oαμι o[ μνιd τρια.
vταφυλι& ξ oι €vα [πoυρoυ. Ki €-

τoι εi1αμι τηγ €νσια γ61 $g8Lμι 1ι-
λιδ6νι σtoυν oυραv6.

Mαg €φκιαvαν κι μπoυ,κoυ'6<iλα
για φαγi. κ[ πιxvi,δι. ΣτριΘ<iμι ψ0

χειξ Ψουμι, κl €κoυφτιiμι κoυμα-
τoιοιjλια μJτdαεσιoυν ξ τυρi i oδρ"
δα, f1 κ( ζ<i1αρι oi μνια αιρΘ€τα
απο:i oουφρι1ν. Tη μπoυκoυΘciλα
την €φκιανειν η ν<iνα { η μ<iνα
ιrτ<iζoυνταg κ[ oυλlyειg αταξι€q νι
ρ6 για να oκουρπ<iει κ[ να γ€νει
μι <6ιiζoυν> μηλιμ6v. Τη 1τιrπoιj-
σειν μη τη μπoυχτανιci κi τρΦyoυ
δo6oαν.
MποΦκoυ - μπoιiκoυ 6<iλα i

μνιti μιooιiρα γιiλα i
Kι απoυ κιiτ η oκdλα

Κι πι1λι τoυ iντγιoυ τραγoliδι (-

σιαμι να γ€νει η μπcυκoυΘ<iλα να
τη φ&μι. Mι τ' αυτ6 τoυ παιxviδι
ξι1o6oαν τα μικρ6.
Τoακoνoυμ<iστoυν vτγιo6 - ντιγι6
μη τα x€ργια σταυρoυτ* κι vτρασ
κιλlζoυνταg τραγoυδoiσαμι :

'Eνα δυ'6 λ€τα, ταιν κoκoλ€'τα
τα πρ'&αινα καΦ€τα
κι γυρvo$.ααμι αν<iπoυδα 6ηματ{-

ξoυvταq r_i λ€γoυνταg τoυ [διoυ.
Στα μικρci τα 6ρ€φα 6vταg αγι.

ρνcιioαν να καταλα6α[νoυν, για
να ξιyvο'jν, επιρν<iμι τ6να xiρι
τouζ κι απανουθι6 τoιμπo6ντα9 ου

λiγου τοιl 1€ρι τoυg τραγoυδci:v-
ταc ιλιγιiμι;
<Τo1μ - τo[μ του λιπτ6,
τoυ λιπτ6 τoυ oιγαν6
π{ρv'ει η μπciμπoυ τoU καντ&ρι
κι c,υ παπoι]q τoυ καλαμ*ρι

κi πηγα(νoυν oτo παζαρι
v' αγoρ<iooυν, ιλι€g κι λιiδι>'

Μαg €πιρvαν oι τρανιjτηρoι cΓτoυ

νcbμoυ, μη τα πoυδ<iργια αμπρoυ-
στα, τσακCbvoυvταξ μη τα 1€ργια
τουζ τα 1€ργια μαg κi iλιγαν <€"

να αρv[ πoυλcb, €να αρν[ πουλιil>.
Γκαvταλνοιj'ααν τα μικρd τα

πιντγι<i μη τα δlixτυλα στoυ λι-

μ6 λ€γoνταg;
Πιiει oυ λαγ69 να πιε[ νιρ6
oτου Nικκ<iκι του λιμ6
πιρπατιbνταg τα ντγι6 τα διixτυλα
απ' τα γ6νατα ατoυ λιμ6.

Tηλ€φουνoυ εφκιανdμι μi €να
oτηρτoυκo6τt Xoυριq αυρτ<iρι ξ κi
μι vτγι6 τ€τoια σπηρτoκοιjτια δι-

μ€vα μη κoυρδo0ν6τoυ f1 ρ<iμμα.
Eφκιανιiμι μνι<1 τρ6πα oτη μ6oη
κι απo6 μ€oα πιρvoι16rαrμι €ναv
oπ<iγκουν μ' €ναv κ6μπoυv για vα

μη 6γα[νει. oυ oπιiγ,κoυq f1ταν δι

μ€γ_cυξ, στoυ καρo6λι ξ oτ' ιi}'"

λου του κcυ'τ[ μi 3-5 μ€τρα μ6-
κρoυξ. Παtζcυνταν μη ντγι6 ου

v€ναg €ξινειν oυλιγoυ τoυ απd)lκoυ
κι cυ &λλουg ciκουγειν του ρ6-
πουτoυ.

Mι<i φ6λα τρανf1 μι €να κoυρδoυ
ν€του f1 oπ<iγγoυν πιρvo6σειν -Ι-

πo6 ι,τγι6 καραi τρdτrειg κi δ€vcυ

νταν στιξ ντγι6 τιg ιiκρειg.
Toυ πιδικλoυν&μι τσακCbνoυν-

ταg μ[ τα vτγι6 τα χ€ργια τιq
ντγι6 τιq ciκpειg κt του τραΘo6σα-

μι γα πιδικλιbνητι κi να' ξιδιπλci-
vη]tι για ν,α κλιbΘει η φ6λα μνι<i
κα τη μνι<1 κi μνιιi κα την ι1λλ;1 τη

μι ιριci' 6ταv ξιπιδικλcbνονταν.

H γαργ<iρα γ€voυvταν μι ντγι6
ι<αριiντ1;ια τρανci. Τoυ €να fταν
τριiπιου, μη πρcυσcυ).i'1 pιξ τoυ μα
1α(ρι μοΟγκι ατη μνιd τtl μιργιιi
αποli ικε[' πaυ !ζρ€μιτι. του καρ0δι
οτην καρ.υδιci:. Eκεi στην τριjπα
o€6ηνειν €να ξυλιiικι σφιXτ0 ισια-
μι μ'€οα €τoι πoυ γα μην κλιil,Θητι

τoυ ξ6}.oυ ατoυ καρ0δι. Απ' τoι:

ξυ}.<iκι αυτ6 κι απ' τηv κιiτoυ τη

μιργι<i o€6ηvει ciλλου καρ6ξι μη
τρsig τρ0πειζ, πoυ γ€vσυνταv αττo6

γ*λια - γ6λια μη μητιρ6 μαxαi'

ρι. Στιg vτγι6 τρΦπειg (Θ<iοη κι
κoρυφη) o€6ηνειγ τoυ ξυλ&κι.
Πρ[ν o€6ει τoυ καρ$δι ατoυ ξυλ<1

κι δ€νcυνταν σφιXtd, μη κ6μπoυν
ατη μ€oη 6vαg απdγκoυζ' πoυ πιρ
νoιioειν 6ξoυ μιργιι1 απ' τη μισκι-
αvη την τρoπα. Toυ ξυλtiκι τoυ
ατβγγυλoυ o€6ηνειν oι μvι<i τρΦ

πα απcrj €vα αανιδ<iκι. Toυ ξυλ&_
κι μη τα καριiντγια €κλoυΘειν oτη
τρ6πα. 'Aμα κoυλaυριιiζoυνταν oυ
απιiγκoυq' ατcυ ξυλιtκι τoυν τρα-
Θoι3oαμι κι €κλουθειν τ' απ<i.vou

τoυ καρ0δι μη τoυ ξυλιiκι. Mη τη
δ6ναμη πo6χειν 6ντα9 €κλoυΘειv
κoυλoυρι<1ζoυνταν κt ξικoυλoυρι<i
ζoυνταν oυ ατtιiγκουg 6πoυ9 τoυv
τρqΘσ6σαμι κι τoυv αφηνtiμι.
Aρκcυδc0ααμι πιντγιd 4-5 xρoυ-
vcbv κi oηκoυν<1μι π6τι τoυ €να κ[
π6τι τoυ <iλλoυ τoυ πoυδιiρι τρα_

γoυδcbνταg;

ΣΦμηρα σαΘ6dτου την <iλλη
κυριακf1

6yαiνει τσιoυρτσισυλιdνουg μη
κ6κκινo,υ 6ρακi

Σηκcirvει τoυ πoι.rδιiρι κι κλ<iνει

μιιi πoυρ,δi
oηκιbνει κ[ τoυ <iλλoυ κi π€φτει

καταγf.

K<iπαι Ινlciρoυ of1κoυ επιζ<iμι o'
αυτην τηv ηλικiα. 'Eν.αg €κλειvειv
κι ciλλoιvoι κ&Θoυνταv κι oηη(l-
νουντoυv λ€γoυνταg <<κιiτoι Mdρου
αf1:κoυ>.'Oπoιoυg τσακ(bνo,υνταv
ουρΘ6g €κλεινειν κι κινηγoι]σειv
τoυg ιiλλουg για να τσακd)σει κα-
ν€vαν oυρ'G,6v. 'Eroι Θγf,κ,ειν κι η
παρoιμiα στη Nι<ioυατα. Aυτ6v
τoυv €1oυν κατσει Mιiρoυ of1κoυ
τoUν φκιζ1νoυν o0τι Θ€λoυv.

Eφκιανc1μι τριiπειg σι καν&

μπρoιixαΘου xcilμα i oi καν<iv

σoυρ6ν ciμμoυν 6πoυq φκιdνoυv κi
oημιραg τα πιντγι<i. Eφκιαvti'μι

γκιouφriργια, γαλαρ,iειg κi τ€τoια

μη τιq ιbρειg. Σfιμηραq τα πιντγι<i
πoυ να 6ρoυv 1cbμα να παιζoυv, €ι
νι σφαλισμ€να ατα oπ[τια τoυq,

παν οι μωxαλ<iδεq γι6μoυσαv τσι-

μ€ντα κ[ <inαφαλτoυv.
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Toυφ€κι μι μι<i κ6ρδα δεμ€vη

οτιg vτγι6 τ1g <iκρειg εφκιαv<iμι

μι μι<i 66ργα κι επιζ&μι τoυζ στρα
τι<iltιδειg, εφκιανιilμι κλιιpτoυπ6λι

μoυγ μι ToΦρκoυg κι 'Eλληνιg κi
τ€τoια.

Biπoειg εκoυφτιilμι αττo0 καμιιi
ι!κρα oτoυ μπαξ€. Tιg εΘγ'αζ<iμι
τηv π€τοα yια να ε[vι ιioπρειg, να
τιg π<1με oτov .δ.ιtoκαλoιr για να

μαg 1τυτπiει oτα 1€ρια 6νταq δεv
καΘoυ,μΦoτoυν φp6vιμα στoυ σ!€oυ

λει6.
Tα πιοτιv<1 ττo'υδ<iργια απ' τoυ

λωy6 iφιρναv 6αoιvoι εixαv μπα-
μπι1ν κυνηγCv για να α66νoυμι
τoυv πιvακα αττo6 τιg κιρ,μoυλ[ειg,

Πλιtκα μ[ κoυντι1λι μαq ωy6ρα-

ζαv 6νταq πηvαιναμι για πβτη
Θoυλι1 ατoυ orκoυλει6. Η πλ<1κα εi-

1ιv διμ€νoι.l μι oπdγκoυ κi €να μι-
κρ,o oφoυγκιiρι για oΘ6αιμoυ. Kι
επιζ<iμι €vαν κιPιμ€v μη την ττλ<i-

κα γρ<iφoυwαg κi o66νoυvτ€rζ για

να μαΘαiνoυμι τα γρ<1μματα κi
τoυq αριΘtμoιlg.

Toυ oφoυγκ<iρι τo Οριx<1μι oυ-

λlγoυ για να oΘΦvει κι 6ταv εo6υ
ν<ilμι κι Θρ61oυνταv η πλιi,κα για
να oτιγν<ilroει την κoυνo6ααμι κi
τηv αεριζ&μι αττιiνoυ κ<iτoυ κi'

τρωyoυδo0oαμι.
'Eλα €λα fλιε μoυ να oτιγνtboει
η πλιiκα μου κι τoυ πιριΘ6λι>.

T6λoq Α' μ€ρoυq
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-Flπ6 τnv ((Φωvιi τnξ Nαoιiσnq)) 4.5.1959

Tα oιvιαvματα
κι n γ(δα
<<'Eοτρoυναν κ[φoυκα-

λoιjoαν
τoν Mπoυζiνoυ καρτι'

ροιioαν
'E ει oι MoUληg τ6νo-

μd ιoυ
κ, τ6υ oπ[τι ανουκ<iτoυ

Avαoκf1ριoαv κι απλcbνουγ ξικαπνiζoυν κι ασΘιστ(bνoυν

τρ€1ουν κ<iτoυ oιουλvαρiδειg κατι6<iζcυν πα'iντζ[δειq.

Κ<iτου ΣαΘ6ατoυ τoυ 6Φδι πcυ ξιατ16oτιναν τoυg εiδα
κι {ρΘιν πiooυ τoυ κoιrπ<ilδι κι η αιoriτα τουq η γ[δα
κ<ftθoυvταν κι η ,μι6 ρoυτclει: <Φρdvγκoυ μoυ τi ρου-

Πηλαλιiει ψηλ<i κi γλ€πει να ζμτιoυρν<iει γιρ<i τoυ γiδι
ντατo κ[ ντατα μ[ τoυv κοΦ:ρ€φτη τlσd]κισιν γιαλi, oαviδι
τηζ τραγηζ τoυq ηζ γτουλd1παζ
_ o6t o6! o6! η αφου,ρ,ιoμενη πηλαλκ5ιει αυτξ φριγμ€νη
Kι 6,oταρvα πιvτγι<i πoυ λ€τε γινη]καv για να τoυq κλαiτι
Κouμ ματoιo0λ ια πoυλη μoιjoαv κ ακαρ<iτζε ι g φου'καλvoιi'

σαv

ΛΠ'rιΔoiyΛ]AΣ
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ΓυρvΦvTαξ σTα παλt&...

EΙ παλr& Nαoυσα r<αI

τo πρd)τo 6ι6λrorΙο)λεio

H Πρoσωπlκoτnτα ToU Bαoiλn Moρv6ρn

'(_}πωg xαc d\1ιaρα, η ανηφoρca o-

δ'ηrΥo6oε πρoζ τo διa:τητtpco - τδτε

πλατetα ,,iKπμdvα,. o Δρ6iιo; oΜ6
Ζωφειiαxη oqρωμdνη 1ιε καλ'neρi-

}\L y\ΦL ψετ€πecτα. 7ιe τ"δax''να τoν-

6λα τoν γ'ερ o:ψo1EO Le'toυ <ιAμbν Π ετρ i

'δl7]i>>1 ποU 6ε re{/'(tρσ.'φ'li ταl 's-'a

(Mπoυxdτo, τLα τη N&,o,;cα .o ευθυ-

1ιoγρ&ιφoE Στημ Σταμ τ'α t6ριoxε
ανωτa'ρα 'oε πacδπητrι απδ τα του

l|α.y/\ιbυ Aθηy,1i1y xx'. δ'zy ξθρω τj

,θcι dλε,γε a 'ψαnα'ρ'|.τη'_c ,οτjμερα 
1_ιε

τι τι'ιρινιω 1ιilλια τη,ι π,αιδ'ειiαζ rμαζ.

Ι{ πλατεiα,ιΚαμ6γα, ι,ιι.xρι6τε'ρη

τ'6τe 'ι'e 
,6ωθo6 διδτι aτη 6a'ρ'εtν"i1

πλευ,ρi υπf ρxra Φα οιxaδ'αμτ1ψα

πλ:yθ,6lxτιcτo ιδcoxτηc,[αq Kωoταλ'i-
τ,cη, rωθιil€ 

'Lα'L 
'o ντ,aσταθ,μδ6 τ'oυ

o]Hλexτριxoδ ΣιδηrpoQpομ,ιxoδ Nα-
ο'3οηq" 'hτ'ωg tραν η αρ'γιxrt1 φiρ1ια
iηζ y''α-L!6τ.'L'ν,aΗλεxτ'ριxl1: επαι'ili'α ;
Nαo'}:η';>>, δι6τι π,ρ'ωτηργι.xι63 axa'
πδq ττi-< ιδpιicoιilg τηe iiταν η συγ'

δε'zη τr"υ Σιδ. Στα'θμr,oιi rμοιζ με τηγ
rujlλη ,,rε τp'ετ'τρaιιiνη'τ'o τoκιxδ τ'ρ'ξ-

'Hτ'ι^l €τo'' διιτr:lταγμdνα r!'αL 1,α,

δ$o ιi:oτ,ο νe ,oυνe1['ζετ'αυ η oδδqΖα-

φa'.ρ'αιr1 ηrrd1ρι πoυ i|!J|να'inal3σ€ τ|)

Avαμνlioειq
τoυ Aγγελoυ Bαλταδιiρoυ

Σ'p/:'ι,ι'o τηΞ '\α:tιi1; .λγo,c&6, 'ττ]v στ]r

,μερινη oδ6 Κ. Χ. Γ1ρηγoρια,δη, ιilατ,ε

τα ,δl$o %a'τα6τi1|1ατσ' τηg ocxaδa,',ι^iiq

6:ποnl'cii'!ι'eι,O α τ a xαφ e'ν'a\i O' qrrΡΙ ΔIΙ
x1'L τc φα'ρ1ιαxe!'o Π'αoτoι5ρ'η iicυ'ν

ε'π/. τηΞ oδο'3 Ζ'αφει'7θ,τ'τ1 τα'ι δ'yι

tηq π)'ατε{αe ιiπωE 'aflψeρα.

ΙΙ αtpι1lλληλα τo .''}ΥιJρ6τT[,Lα. i'-

φηrε δtio προc6'*.6ευq, γι|'α' '.ιπ'pοsτα
τη; οιxaδ'οiμt1; Tζθπaυ, 6r'a'l τ6τε
τ-; ',tπα'τι!ιλ','ιc Δ. Mπi3pca't tα'' ι,ι'iα

T'|i.\ ': 1ην πλε''lρi τcυ x\1,,'\.Ξ(ι'.Υoι5

ι' :l: c τ υι'ιε!.'q l Λ'' υ"γx'οl (rτ'ρ ιi'lη v ι δ ιo-

τιτγ'''!a Κaxτoυ) πa'ι τ'δτε 'ειτεγα-
σTη]na y'αl' i,c υπoτ'α'τθ'lτ'η,:.ιι' τ\'Q
,d'Γ,;ilτ,εlξαξ τη; Eλλi,δo;,. Ι{α"ι o'ω-

:τi. δ''α6iιsατe, τ,6τε η o,.xονaψiα
τηi N&oυca6 c{xωνε Tρια'eζα τηi
Ι1λλ&δc; rια'ξΙ ,1r,ε τι6 *λλε; ,δι5o, τη,γ

d\ :'';l.y.:ii'' y.αι τω} n1Aβ,η'γ'$,7r.

ΙΙ::l; N6τoν ιαc δγι τδ'C'ο 6αθε''α
"l,;zν τq" α'ργaντι'xrι. των Γxoιiτα,

'lcLτ'cη ι'ω ΙΙε1λιι6αVσυ', π:pο,ζ AV,α-
το);*.; o,' οcxoδo,ψt'q των Σιo6,γxα,ρη

ιαι aιxογ{'νειαq Θd,λoια6 Περδιxd-

?η δττσ) ,στηiy Eυθra.ι μa oι,ιo,δφ6;
τoιι Γιρηγc'ρ'i'a|υ ^*σ"L Γεωργi,οlo Πrε,ρ-

δ''xια,οη α1ηr1ι&τι(ε με τη}y αVατoλι-
ιi1 πλευρ'α τηζ oιχOδoιμi1q Γxolντα
ττγ,' οδo <Tζωv flaρδιxα'ρη" xα'ι' ι1

οτ'ο!ι οδ'ηγο6oε 6'πω6 xα'ι a!ι1.aρα'

ι\iιaζ τfi Φlνoυxt'α ,sΙπα,τ&νi.α>> τ"α'.

τ'€).ο; προ6 δυqμ&q iγαν η a'δ6q Pts
γα Φegραia'l y'αL i'o ιστ,εy6 τηE M9_

ταμolρφιilooωg.

Σ' οι,υτ/jy ττγt πλατεiα, 6πον τιq
αΓ'οx,?''iζ 1αλoiιoε o x6q1οq, o' '!.νx
α.κ'6 τα xατ'α''cτiγματα τ'η'; o'ιxoδο-

iιη; Περδιxα.ρη α^loιξε το 7923 το
το .,ιBιi6λιoτ_rωλε,io, xαt πραxτaoεio
u,sοημιaρiδω,ν, o Bαc|λη€ Mα19ν'!.,2τ1Ξ

?ε?ι'''βloq αιnδ τη Mω,,'αλ6πoλη τη,;

ΤΙ eλ.l κoν'li1caιl αφ'o6 π,ρoηγoυμdνι'l g

εrθ{τευcεν σ'πδ,:p.y,,1ρ'δ ζ cτ o Aθiτρl αtτ'"δ

alx'y.τα2ε||'Q epτlr_ιrερli}μy Σπιiρoυ
Tcα1xα':η.

Το 6ι6λιoπ'ωλε,ilo τo.υ tΙτ1"ν p|L1'

tι.γ1i)ι \\'Ly',iJaγρl'φtα τan ι',cτοριxa6

6ι'6λεclπυl)uε[oυ τη; <[EΣ'TΙΑΣ, τιυy

Αθη.;'ιδν.

Ο xυρ - Bαοlλη: tιταν σy'υΘ?'ωr'6ζ

sττ1l o"ιγhνιoη oε ωντi'θ,εση με τoy

α1ι'b y'qρωxτttιP'α τ'aν' τηr'ν τ'1P' δτη-

τ&, τoυ xα.|' uην,π'αρoιrμιιiδη υσ!φo-
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ι"i1 τr"υ ':το 1,ιαΘτρ,cxο'cγιo πoυ πληΙ1ι-

1ι'jριζε τo 1ι'αγιlξ( του. fΙα.'ρο:lo[α"ξa

τατοια ωντ'iθεcτ1 ]lr,ε την τ,6'τε πoλι-
τ'.νιi1 ι'α'τα'cτα'aη απι6 απ6ι},εωE xα-
τα\a\i16ι ΥLσ'τt y'q.ιτoL nιzιi'oπaννtis

5.a:1 tι'ταν φ,α'νατιτ6; Bενιlζελι13;.
Ι' υ' c.'}τ6 στo i6'ι6}''..'ii|iλalο αi1';αξε
τ1 ο,,ι'tδι, των φιλε1λ,ευ,θ'!ριn, δτωq c

Δcυ)'γeρL"ιτsζ' που 'i'ταν xιι azδc-
ττ1> τηζ τοπιν:iiΞ .ll.['\oΙΣι\r, .'

ΤΙαπxγ'.αννη,6, o Μαaι'"'ι.ν".δτ1;, o

i' '' ΙΙα'παδ)qπoυ)'ο;,'c 'δ'&c'ν'αλo:' τε-

γ';ιιilν ΙΙ,α.πgδ6ποuλo3, cι 6oυ)''e'l-

τljζ τωy Φuλε)'o'Jiθidιpωγ Tζd;p4ι:α.;,

Γ 7ηγ ο ρ lαδη;, \0γ γ'ω:,, ΙΙ απωδd.xη;
y:LL 'e"τ.l cευi"&. eτιilν 1)τiaυ,?Υ6ζ o 

^ε-ωνiδαg Ιcιcωνiδη6' o δυxτγγ6ρη Κ'
ΙΙ zπα.δ,δπo,υλo;, o ΙΙ αo1ιiλ\3 ο fΙa
λzμig. rι ΙΙ€τPο'' Xριsτiγα;, o ΤΙα'
π'zδυι9αττiΞ των T.T.T' y".c.., 'λλλ .

y"αι ατδ ττ1v ιΙ!λλη πα,C&τιξτ1 τυlν

λztιιbν δεv υoτερ.rιi5 αν o'''Θη)ιblΞζ,
qπaτ'e α,νω6αv αlξη;ηο,:ι; y"L. oL σ.ν-

τεγ'r:λγiσειζ.

ΙΙ oρνoiι;αν ξμω6 δη1irooιoγρdηaι
zx'. ).a"γaτi:aνeq xωι ('τcι, ,συγχrd)τρω-

9'Ξ δ'λτ1 τη,ν' dEλiτ, τηs επo,1η;. 'ΙΙ-
ιιν'e't'α'g πvευματιl5;,q'&ρoξ" iταν
η ψ''ω yναL μιir,η, 6:6λιoθi1ιτ1 ττ13 επο-

Χηq, δπου xιπαρανcε νω 6'φt ανe[ζ

τLα να' πραμηθoυτ,εi τι; περιoo6τε-

ρεE εxδδcει; π'c'J τ''ζ cυγxi3ντρωνe
'τo 1ι'ε,ραxι -νσ) xυp _ Bααjλη.

Ιι:ι r,αλλ& γρ'cνια τ}μoυν eθελov-

ι^i1g '6oτ1ιθ6; τoυ ,ια|. γι'α δ'co ε\u
:r;ι'ιρδ, τ$οo 'sτa fr;"ιbτo ψαγαζi τo'l,
δco ται. oτ'o y.ατo.π"''νξ τηζ o'.τ-oδο1ιii;

Tαiτoη. Ιζα'' τaν Θυlγyoμo,id)' γιr[τa
6τc: 

'μo,'l 
δδθηxε η ,Θυ|yια..\c[Cι,ye πλου

τioω ,:tε γνtb'cη απ6 τη μ,6,νη πνευ-

ψατιτii πηTγi τηζ τ6τε N{,oucα6.

Στα ρωφcω τoυ δ'ιd,oπ'αρτα 6ι6λ.tα

lλων των Φπ,oΧριboΞων ιαι ειδιily

γTΔιπLd.ζ τ'ωι ξiηq λoγoτεxyiαE. Απ6
τoυ; x).ι'oaυxa'3q ',ιαq η:,fuρι τoυ αlγ
^7ρ'5'i'ου Ξ' Ιπηρ1αv o Σoφoxληq'xεl,
o E'*'ι. υπ,[,δΙ}ζ ,οε λoγoτεxνcιιig ψετα'
g'ρi'sι'"q, ,x)uλα ιιιωι o Aρι,oτoφανη6

rι2υ 1,.ζ .ιExrλη,oιdζoυσdζ> τoiJ τιΞ

6fiη* 
'με 

πρEλoγo του ΙΙ. Νιρ6ιi_

να. y'α''. τou τιζ πi7ρα xρηυ. στo τυ-
μνωaιo xαι .(6Yιyε τo αiloεr. Στην
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ξ'!νη \ογοτιγΥια τ'νip,'ιργq6:': o Ιαλ
iι'ιxι6E 1Ια4'tν'αac6q, ψε τιροeξαργον -

τ*aa\, Ι3. oυγτιil l.ιε τoυζ nΑθλiουζ>>

τoυ y"q.'' α'xo\oυΘoι5c'j'v o Πωλ Bε."r-

λdν, ο Mαλrρ,;ιd, o Φλωrμπι!:r,ι' ,' /,2'
^l'r. 

1\'Ξ τc nιατηγοριl, του', a \L;cν-
τ:,λi:, _\γατ,Δiι Φ'pυ.νq τ)'π.

Aπ6 δg τη ')'ο'"πti Eυpιbπη θυir4-

pτ'L aτΓ/ nTιμη>> τr"'ι ΙΓερ'|l'ανr'6 Σcli',-
τe?i'Lαν y'ry''' τa .qΤΙ?'.ν απδ τrι τi)'".c-

6ι'c!}'a',ια, του Χz'οnlτψ&ν, ι'τL ;.'''li
'Aγγλoυ; τον oοnz'ρ'Ο'υ,1Ι).δ ι-ιΞ :ηy
nMπαλiiτz. ττ1'' p''L)'ατ'"i1; τoυ Ρi-
τ|'τ"ι>> y.q.'" τa ,qfΙa?-'ρiτo τcυ Nτlr-

ι?.αγ Ty'c.ii)> γ.ry.L τΦ πφιoΦτaρω α-

τd τq, θ'ε.1,τριn& τoυ, 6wωq xω o,.

σει;a6ζ τcυ Σαiξπ'ηρ xιι 'Ιι}εv, τ6_

λog δε o'' γ!γαντεq τηe Ριilοιxη6 λο-

γoτ:xν{α;, TaλcτδT,' IΙo3oxι.ν, o

π,*γx6aiιιo; oυγγρωφθοa; Nτocτoγι-
i.φcτι. y-α.'' ο γ)ι:ιxι3τωτο_c Tω,xωφ

ΥLα iaν ar.rιo a \|7'!'7να'3 Σω..,υ j-

}'eγe 6τ,. "'ι,ιo'3ργe'τι'' νι οaLsω τα

Τθαlιτa 'ιηυ δταΥ διι6ξυl Tσ€-

.7'ιΨ'.
'Eπ,oιτα iiταν τo ιν'}'ο ,,czφι γνε

τoυ6 διx'οi; ιιαζ' o Παλαμ&;' Πα-
παδ''α',ιιντηΞ, Pofδη: i'.: τη',, ,oΠ'*-

πισσα>, Epτα'λιιilτη€, Ιiiλη;, o Δρc

zι'νηE xα,. τgαwιι απ' αr-ου; o Γ,:η-

γ6ριo3 Ξεrcπ,ου,λo6 qιe τa τε,ι&-lτιc

i'',rγo τoυ ae lγτ"o τo τ6ιr' 'ι'τ)'ιιl',ιiνrι
τbτε στo λω6 μ,ε τq. xο'.'ιιινι^fi' τool

μυθι:τορfματα) τo 06ατρδ τoυ, τι:
παριoδιxl6g εxδ6αειg τoυ υι}ηλ{g λo-

Υoτ|.xνi.aζ' 6πω-c <οNEA EΣTΙA,
yια.L τc Πωιδοιγωγιru5 ,<!ιriπλα.η

τωy π'α,iδωy> Χσ-L TΥll θα"ψαoια oε

aξα|.ρeτη ανα.λνcη τρι\oγ'i"α τoυ

<JΙΙλο6τιoι xαι Φτω1oir,,<|Tu,xεiοοi

xαι &'τo)xo''r, .(Tiμιoι xα'ι &'τιψo'''r,

nαι '6πoυ oτo iρ^γo τaυ' ΥΞyLγ'*, 'σ.π,eL-

^/,ovιζετα.. η 0J6υxog τη6 α,ν'θpιilπι-
yηζ Φχiζ, o φθ6yo6, η' αδ'υoιilπητη

zντι1τ1)u[ι r'αL τo α6νooα\{'a 4ttaa;.
'Hταν αιδ,1ι'η τα 'ροι,ι'7'νtζα τη;

Eπoχilζ1 (o M:rμlιo; x'ιι η Mαt'ρ^ηr,

η "Ω ρα[α τaυ fΙ'dlρqν> 1 η,,lΓxι4)φω>,

η Φεννo6ψαr, o <ηKα'πετ&y Nτα6j-
):r12, ο oΓιαγxoδλr;>> σ'σ1DΥap.''zι'&',

.,: NΑ'Γ y.aι o 'Aλλεv ΤΙtγxeρτoν,,
: .'Σlj,:λo:ι Χαλ1r;,, o, ,<Ρoxαβ6l*λ, o

,,'_-\,,::ei. l\oυπ,1y, η ,iMαυρη 1ει,;,>,
τ, zz''.'''ι τη; ,Ιγxcοθ,ι Κρ'[,oτι' ι'&'

1:'i : :;, o ; τ ογ.!ι; τc|J' y"Lτ c'στ^ii:μα-

=c -: 
'l,:ιν το aγδ'ι'τlb 6c6}'tο p,ιε τL

'1-l.'';''ι.i. λ\aγ;ρι ττ13 σ.PN!.ζ τaυ τ|a-

).! ιο''l'l':ι'ν c',l.cνl'διτδ; ηpoμηθ,:υ-
ιt.; aλci'^i1?.υ -aυ ψαθητ6ιoq'soυ
τη; Ν,αoυοα;.

Σ,6,;yeφο πι'λυ6aυτa τ1 τ'ιιδ''z
πληtr1ιιi,ρ.ζα,ν το 't,ιαγ*ζt Tσυ <χ!)'P -

Bαoiλη, 6φερε6 Ιaτoρtω τηζ τρtιaηζ>

n:ι.υ,: ΙJα:,iλη,, Mα'θηiμωτιl'& τη; τε-
τi13τY]i€) uτ;υp - Bαoiλη; 6χει ,Ψυσι-

xii τo:l' τlδο;, Kαι o xυ,ρ - Bωoiληe
αrlεxτcν'ιδ;, ι}ιi1ρωι1ιo6 1ιε τo διx6
τoυ i2,υθiμ,5 eν6g aταθeρα5 ρυθμoιi
του τρ('νa'υ τη6 εrτOlχiζ μ,ια πoυ 6).a

διαxι'νo'5νταν μg αυf;6, δεv αφηvε
y"'LΥ'ξν η 1αlρi6 ε,ξuπη1pετη'oη.

Ex.eiyo ,6μωq πoυ τον απαoγoλoo3-

3'Ξ πΞ'?LσG6τeρο tpαν a τ("'!τaζ τa|Jut-

αζ τσ} μα,Υαζa2ν τον. 'Ηταν η u'i'-

'lτl'στι τωΥ Ξφηl-ιlΞ]ρiδιυγ χαι τωy πε-

ριoδιxιiv. 'Aλλωcτε tβαν \l δουλειοι

πoυ ξμαθ,ε απδ τι ,ψcι"9α, τaυ xρ6'
ν'ια, γ''ωτ'[ 6π,ω6 aiπαμε' δoιiλει}ε ,οτc

A0ηvα'ix6 πρ'αxtφe[o τη,ζ επ'oχγ1ζ.

Kιlθε β,ρα 1τυποιioe τω δ€1ι.uτω

τωy εφημερ,δωy cτo 1ιωdηxa NΦL t'
ωνa'.γε. TηE Θεooαλaνiηs φ&iLνσ'
y,Ξ τη} i,δι'α μθρι, τη6 Aθ{να6 την

eπoμdvη {λδγ'ω τωv αlvθηxιilν τη€

τ6a'Ξ 5|J^(x,oLν,ωyaα 6.

Mνη"ιoνο0ω ωπ{ τη€ Φοc/νixηq
τLζ rlc oτi'lρ.αvτικ('q 6πω5: η, oMA-

Ι{EΔΟNΙA, τoυ Bεfu'δη, ,{TΟ

ΦΩΣ,, 1ρ9 P{ζoυ, τoy u[ΓΑXΙΔPo-
1\[Ο, τQf) Δαρ6φη, τη''/ ,ΑΛH-
ΦEΙ.A'> ταl Kο0αxoυ'Ρι' στη'ν 'aπOισ"

επt .cειψ, ετιbv 1ρoνo"1ρα'φoδoε o

λ6γιo; xαι. θrριoτog ειπαιδ,ευaιx6ζ

η-ιαq Σ,ται}ρo; ΧωΦg με τo ι}α.lδιilνυ-

μo <oΥTΙΣ)>, τ4ι MAΙ(EΔοNΙKA
N[LΔ",,' η .{EΦEMEPΙΣ TΩ,N BAΛ
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Ιi,lN'ΙΩ'Nr, xω861. τ'αι ο.. δ'3o ττ1Ξ e-

6;:ι'i"ιi1;χ,-'''',ι5ττ1το; - Π POΓΚPEΣ ,
xaι .JNTEΠ,\NTAN,, ψe =6vιi'τ^i,
\ιpαprf1.

A116 δε των Aθηvιilν :., nF-\EΙ-
εEΡo BΙ{}ΙΑ,, γ'a! τ7' -AΘENΑ'Ι.

€}Ι{ληEΡΙNΙl, τa"l Β).&χoυ (ΓAB) 
'o ΦΛEΙΘEΡΟΣ ANΘPΩΠOΣ,

του K. λθz'i,ιτ,aυ, o <{TΙΠ;oΣ, τoυ
Κpzνcωταxτ1, η <ΠΟΛΙTEΙΑ>> τoυ
Nlz-ο),'cιiδη 'σΞ .ι,ι'.ιρι5 o1ti1ια, η,{1ΙΡΩ'Ι'A, τc19 Πεqμαζ6,γ/.oυ lμε
τc')"zξcτ.ιδ τ1ζ, Ι: "iEΣTΙΑ> τoυ K6-
ρ.|)| ο ,qlNEΞAPTΙΙToΣ, τοι)
ΤΙουι?νi?ι με τo ,σημ1,y τLyr6 τLα την,
επο'γt, y.a'Lνι:lνLa)io'Υ'!ιt6 λeξιxδ τη;
y"αL x,o Φιλo.cαφιx,6 o ,<PΙZioΣrΠA-
ΣTHΣ, Υ|.σ" 6cι γpον'''τ"α διαaτiy,ια-
1''1, τcυ e'-,u!τριzι-μα.y την τιντ)'oφoρiα,
.,D NEΟΣ ΙioΣMoΣ,, (Tο EΛ-
ΛΙ{NΙΙtoN MEΛ.{O,N,, η ΦΔEr
ΘEΙPΙΙ ΓNΩMB, τaυ Κaτx''''Λ&'ν'η, o
(.\ΣrP},ΙAToΣ, aag ω '\ΘANA-
T]oΣ PΩΜΙolΣ>> τoυ Σcυρi1, l,l,ιξ[
με τo ,<Ι'ATΟΣ, τoυ Ιx6ι6ελη' xα-
t}ω; ια.'" τ6oεE ιi).ιλε6 που δεy στε_

ρι,jlcανe i ξζη.oν ).i.ιγι γρ'6νια ^l1

ν"α'' γ&θη'ιαν,oτηv λ,ιiλαπα τot) π,o-

λJμιοu.

Στoν τr;uJ:Ι'α τι']y πiεIρ.ιoδιχων i1ταν

η. y"α"L ciγμε'ρα εxδιΜ1-ιενη "iNEΛEΣTΙA, ψιs ιδ,cυττj τoν Ξ'eν6του).a
σ,Jγ;Ξχι1: lij τov Aιαδημα|x6 ΤΙ'iτρo
Χαιρη' xαL τ!. .NF,,oEΛΛ]ΙNΙΙi{
ΓPΑMMATA, τo,υ Φ,ωτι.d,δη, η :.
lτc,?Lwii <ΔΙAtΙλ{ΣH TΩN ΙΙΑΙ-
ΔΩrN, 6l: τoν Ξενδπoυλo y.'LL rl*iλ,.J

6π,ου ωλ).ηλoΥρσηo'3'σe 1lε τo ,<Σα_;

α'o'παξo1ια'' Φαiδωyr, τ;aθιil6 x,.ιι" τq.

πaιιtΧη -< ιiληE xωι n*πo,'oυ eπιπd-
δoυ τo ,dMΙΙ'Ο,Ι,}ilETog, η 4EBΔo_
MAΔΑ,, yJα,ι o <ΘIEATBΣ>.

Eδω τλοdysι η π'ροπ'αl:e;ψιτιii τφ-
aιd' τoυ ,c6ο6λιoπ,ωλεiioυ>> 

'Lσ.L 
1lΡα-

^*πο12ει!;aυ ΨΙlβ9ρdδωy oιτoγtνeιαE
M.aρv4ρη.

' frταν.1ιι ω πν'e'νψατιxi1 6ααι q oτ ον
πloριoρι,φ6vo qρtζoντα τηζ επolχ^η;
αν'afo'ρττρα yναL σ.ν δeν αγcιρ'αζ6τα-
νε τo 6'.6λ'[o, η εφηxrιapiδω yuα"ι τo

.To Kαμμδγα.. Aρloτερδ τo

πaριoδιx6. K&θε d1-ιω; ν6α 6ιδoaτi
πlΞιρyο6σε απδ τα ρλφια του. Γ[ic-
τeυε ξμωE y'αL !Ιa'υ' τδλ.e.γε, δτ,ι x'α-
IτQτe o τ6o1ι'o6 Θ.α αγ'απan3ce τo €ν-

τ.JΙlo NαL ιδiωζ το 6ι6}.[o. To αιaθα-
yψηανe ωE οθvlxη αr;ιιγτ;η. ΝΙcα α-
ν'α;γxη' .ατι.pι'ι[τητ,η n(Lα το jiθνo;

|}αζ y-'ιL e'''γε δ|'ιαca' Δ,ι'6ι,' αλ)'oι'-

\'.ον'o σacυ: ).αο6g πoυ δsy .επιcxd_

TνT,ΟΥισ.L τ! -: 6'.6)"'.oΨιeE xαt τα 6;-
e,λιr'πω)''e'!α. T6τe τ.ι7!πeι να αρy!-
5ου'iΞ νσ. aνηι:ηο0vε xq'. ν|α. σ+LpL-

eιλλoυνε τLα τ'fil eθν'.ι"i, aoυζ y'l'i'η-

'ρ'ονcxι'ια.

H λα0't'τα τoυ Πo)',Ξ1-ιoυ ιaν 6p^ii

}|JΞ σi,l τ"α.τ&cττ|\ιz ττ1 -: ο''τ"r'δcψ'ii 
-<

Tsl-usτ1' τ, Σ= dιτιs'-,i.'ι '4Ο- '50
sπαpaδ''ι'ι σΞ θλλ',ι. Π jθeγe τQ

19:υo ^γ'"α ';ι π,ιρ&cε'. τe).'"li τi επ,.-

γet'7η'cτ1 :το ^γ,''ο του fΙιινo' αηod
τqρbωρα y-&8η'ιε o Ντiνo6 xαc o Ta5

βlβλlonωλεi6 Moρvδρη

λη; eγxxταc;.1,,θηιε cτι6 Σ'6,ρrρε6.

Aνανeωμ6vo co'γγpονο, dπ,ωE τo

xα|?αy"Φι?L'aΞ o Παιiιλo6 ΙΙαληιoλr5_

γο; ψ8cα oτα aξlιoυ cιiγγρoν'α x.αι.
ωραιiα. ττ1< N4,ου,cαE πoυ y'αι. αντ'd,

qοaιcαν νz δι'αγ"aωφoυν το ιoτοιριxδ
τa'ι; πα.,'ων cτην ξωi1 τη; πδλ'ηq.

Αλλri oli1r,ειp α ι.'cταρoaψε 1-uι,ι |μo-
ναδιβ πaρ!πτι'laη, aε p.ιxρi1 το\η.
Ε'i'i,ι'' τα" 6b ^7,ρ6νcα τoυ 6ι6λιoπω_
)'ε'ι.rrl ι -';:|1 1"y"τοι?'ε [aυ eφη,μερ (,δων, BA
ΣΙΛEΙΟΙ MAPNEPΙΙ x*c πoν εt-
να'. 'ψtι- ':'u,ι6c)'"i1 sτη γeνιx6τερη
''ΞτοiJια του τ6πaυ }α -c. Βt'i'ωι ξνα
ιo1ΓLl}i.τ'., iιια ,ψιι,ρi1 ιaτ'zρtα aηg 6.'

λη; ιcτc.,'tαq xαι πολυτd,ηo1η€ αυτoδ
τol τδπoν τη; τελουτω[α3 Φeτ'iαq
ια'. α'ιιτδ iο 6\;ι1'ε|pL'ι,δ μιoυ οημε,iω-

γ.α rqοαlπαθη'aα να cτ"ιαγραφi1.cυl
:/'c'( να" τo lμεταφldlρω απδ τα τ6'τ'ε

cτα τιυρcνr*..

79



/.\ llΙ Ξ ΞΙl J7Ι tlllllllllllllι|llllllιlllllιllιtlιllllιlllliιιιιllιιlιllιllllll,ιllιιullllιιllιΙllI lιlllllιιιlιlllllι

λl}lH}tH κ9ΣTll ΠA,ιAMA lMεoolδιul I859 - A$nvο l945l

ΠΕililtτΙ [P0t!t tπ0 T0 8tiltτE τ0r Π0IHτ1l τHΣ tΣtiΕιτllΣ zllllΣ

τιμf1, παραπ€ρα! 1(λεlooυ στo ατιiτι ooυ. Θα πε-

Φoει c λαξ και Θα αε παραoriρει. Kριiι}oυ! T'
dλλα εiναι δικf1 μαq ιrπ6Θεoη.

'Eται vομ[ζαμε. 'στι fιταv δικι<ic μαq μ6νo
υπi€εoη, του πνευματικori μ6νo κ6αμoυ,. Ιξα πiαcr

μαg f1ταv oι1γ'κoρμog o λα6q. oιjτε υπoτtτευ6μα-

σταv,. ωζ τ6τε, τι γιν6ταv πio<.r απ6 τo oικoγ'εv€ια-
κ6 π€vθoq τcον λoγoτε1νtbv. FΙ AΘξνα ε[xε 6λη' ντυ'
Θε[ ατo π€νΘοg και ετoιμαζ6ταv να ξεπρo6oδ(αει
τoν μεγ<1λo τηg πατ,€ρα. Πωξ τ6μοιΘαν; Πoιιi μυ'

lpxi[oιιlc Iπ6 τo τθloc

Il I(HιEII
,o Γραπτ6 τoυ ΛoυvτΘμn.

...ιDιJγαμε αrι6 κε[ πρωt. Kρυ<bναμε. o Παλα'

μιtg ε[xε ξειrι.lυ,1f1oει πρ[ν απ6 μι6ν cbρα. Xτ,lρiοα-

Fε o€να oταυρoδβμι. Πovo6oαν oι κβταφo[ μoυ.
Ei,11α, φαi.νεται κρυoλoγf1oει. Mα δεν 6πεαα oτo

κρε6dτι. Kληρos ΘoΦc €πεφτε οτoυg cbμoυq μαq.
Nα π<iρουμε oτα x€ρια μαζ την υπ6Θεαη τηζ τα-

Φfrs. Σμiξαμε,, προri, π'ρcr:t, 6λoι στo Θι6λιo_

πωλε[o τoυ <<Aετo$>>. Μαg πρoαδ€1τηκε ιoκιωμ€νog
o Kiμι,:v Θεοδωρ6πoυλο9 με τo Χρυo- Γανιttρη. Ei'
χαν και oι δυ6 μα6ρo περι6ραxι6vιo. 'tlταν σ'α να
προαιoτ<1νονταγ ατι6 τ6τε &ιι oε λ[γo Θ'α π€φτανε

κι oι δυ6 oτα 1€ρια τηq γlκε,στdττo. Δε 1ωρoιioαμε
6λοι <rτo Θι6λιoπωλεio και 6γ,f1καμε oτη oτo<1. T6-

τε εμφ,ανiζεται ο γι69 τcυ Παλαμr1.

- Kδριoι!!! εiπε ατυφιt. Σαq παρακ,αλcb. Σε-

6αoτε(τε τo π€νΘog μαg! Tι θ€λετε ε,πιτ€λoυg ατι'

τo vεκβ μαg; Aφξατε τoν f1αυ1o!... Θα τoν €ντα-

φι<1oει η. oικoγ€νει<i τ'oυ, oεμνd, oικoγενειακ<i. (f1'

Θελε vα πεi <μυoτικΦ>>.

'Λφριoα.

Πoι<i oικoγενει<i τoυ; τoυ λ€ιo. Φα[νεται, κ6-

ρι€, πG}q δεν ξ€ρετε πoι6ν ε[1ατε πατ€ρα! Oικoγ€'
vει<l τoυ εiναι 6λη η Eλλιicδα. M6νoζ τoυ την αtτ6'

χτησε. Kαι καν€ναg αv<lξιoq γιξ δεν μπoρεi vα
τΦυ την αφαιρ€oει. '}iταν μ€τριoζ σε 6λα. Στην

πoiηoη, ατη ζclγραφικf, oτη' λoγιατικf- Σf1μερα

αττoδει1ν6ταvε μ€τριog και στα αιαΘξματα.
Ξεκινιiπε απ6 ,αλ6τριoυq oκoπor1g.". εirrε με

oφιγ.μ€να τα δ6ντια. Δεν Θα σαq αφησω να κιiνε'
τε τov πατ€ρα μoυ δπoπτo φλιlμπoυρo.

Φλ<iμπoυρo εi.ναι. Kαι πρog τιμξν τoυ'. Kαι
πρog τιμt'1ν ooυ. Aν ε1ααι μικρ6q γι' αυτf1ν την
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ατικf1 καμπ<ivα 6κραξε μεg σ,τα μεo&νψtrτα; Πoι'
ξ ειδoπoiησε τιζ μuρι<tδεg τωv πoλιτtirν τηq πα'
νι1ρ1αιαg π6λη9 6τι €φταoε η 6ρα τηq πρ<irτηq τηg

μ<ixηc;
Σαν εiδαμε τo προrt τα πλf1,Θη, με[ναμε ιiφιυ_

νοι. Πλf1Θη αμ€τρητα, ιiιπειρα, αv6μoια... o Λαξ!
ΦoρτcirΘηκε τo aγ€ρω1o π€νΘog τoυ, 6πα19 ταiρια'
ξε για €ναν τ€τoιo νε,κρ6 oε μι<i τ€τoιαν <bρα, oε

μι<i τ€τoια π6λη.
Ei,ναι αδ6νατ0 _ και τ<bρα _ να περιγμ5ψ<ο

αυτηv τηv Θανf1. Moυ λ6γoνται oι αρμoi. Στην ε-

ξ€δρα, δ[πλα ατo φ€ρετρo', αε μι<i στιγμη, - σαγ

ΧPησμξ _ o Σικελιαν69! H φωνf1 τoυ Θαρετ{, ααν

την <<κ6ψη τoυ oπαΘιo6 την τρoμερ(>t, €ακιαε τηv

π€vθιμη oιωτη:
ttχfιοτε oι oιlλπιγκεg! Kαμπ&νεg 6ρoντερ€9,

δονξrgrag o6γκρoμη τη 1cbρ,α π€ρα, ωg π€ρα...
Bογκf1ατε τ6μπανα πoλ€μoυ... oι φo6ερ€g
oημα[εg, ξεδιπλcrΘεlτε στoν α€ρα!

Ρ[γη πρoφητικιi μαg δια'ττ€ραααv 6λoυq.

oι τ6νoι τηq φωvf1q τoυ ξε1ιiθηκαv εξαμ<ελτι-

κoi ωq κiτω oτην Π6λη, ειo66αλαν απ' τα Πρo'
τπiλcxια κι αν€6ηκαν oτην ,\κβτoλη! Kι εκεi... Τo

πoiημα δεv εi1ε ακ6μη τελειciroει- oι τ6vνoι τoυ

μ6λι9 εi,1αν αρxiαει να αΘ{voυν. Kαι τ6tε, 'με τα

1εiλη του /\αo6, απιiντησε _ ατι6 απ6oτααη εν69



αιd)να - σε τo6τoν τoν 'Eλληνα πoιητξ, €ναg ιiλ_
λοg 'Eλληναζ πoιηΦξ:
Σε γvcrρiζω ωι6 τη κoιρη τoυ oπαΘιoι] την τρoμερf .'.

E[1αμε ααυναi.oθητα γoνατiαει. Kαι ψ€λναμε.
Mεγαλ6φωνα... Toν 'Yμvo μαg, τηζ αστρoμ€τοrπηg
Λευτεριιig.

<<Eξ<iγγελoq, αελ. 2'04 - 2o5)

O,Ηxιioτε oι σ6λπιγγεq
<€vα γεγov6g πoυ ξαφνικ<i, μ6αα oτo ξ6'φo τηq

διπλf1g ε1Θρικξg κατo1{g, ηλ€,κπριoε την ατμ6oφαι-
ρα τηξ ΑΘfvαg και ξεoξκω,oε τη ιrι:υ.f1 τηq, σ' €να
Θαυμ<1oιo ξ€απαoμα, ομαδικf1g 6ξαρσηζ και πdατηg
ηταν η κηδεiα τoυ Kωoτf Παλαμ<il. o Θ<iνατξ τoυ

ξταv φυ,oιoλoγικ69, δεν ε11ε καμιι1 oυv<iρτηoη με
την πολεμικf1 κατ<ioταoη. Kαι ωoτ6αο τo λεiψανo
του εΘνικoδ πoιητf1 φ<ivταζε τ6τε, oτα μ<iτια μαg,
oαv εντoν6τατo 6μ6λημα τηg εΦικflc μαs αvτiotα-
σηξ και τηg μεγιiληg κoινf1q μαq λω1τιiραζ τηξ ε-
λευΘερlαg.

Στιq 2'7 Φε6ρouαρioυ 1943, τo πρωt, μιiΘαμε
π<οg o Παλαμdg ε[xε πΦ<1νει τηv πρoηγo6μενη νi_

xτα' σε ηλικ[α oγδ6vτα τεααιiρων 1ρ6vων. Τo με-
oημ6ρι τηγα oτo oπiτι τoυ ατην Πλ<iκα, κι εiδα τo
νεκρ6 πoυ τον ε[1αν ξαπλω,μ€v'o o' €να ντιΘιtvι ατη
ΘιΘλιoΘιf1κη. 'Ηταν ντυμ6νοξ στα μα6ρα και σκε-
παoμ€νοg με κλαδιct αμυγδ,αλιdξ. 'Ηπαv, Θ'α €λεγε
κανε(g ακ6μα μικρ6τερo9 απ' 6τι ξ€ραμε σαν rα
λεiψανα των Αγ[α:ν. Στηv κ<iμαρα αυτfr oτε,κ6ταv

μ6νο9 τoυ o Στρατ,f1g ΜιρυΘ{ληq πoυ μ6λι9 μηκα
γ0ριοε κι μoυ εiπε; <Ko[ταξε τι γλ6,κα €xει αυ,τ6 το
πρ6oωπo ! Kι fl-ταν πρciγματι εξαιρετικιi γλυκι<i η

μορφη τcυ γεμ&τη απ€ραντη πατρικf1 ωyιiτη. To α-
π6γευμα €νιωαα τηv αv6γκη να ξαναπ&co να την
ξαναδcb" 'Eμεινα τ6τε κ<iμπooη ιilρα με τcv Kατα[-
μπαλη και ιiλλoυg φi'λoυg. Ei1αv αν<iψει κεριd κo-
ντ<il oτoν νεκρ6, xαrρ(g <iλλo φα:g. N6μιζεq π<οg €-

Θλεπεq μπρooτ<i σου πεΘ'αμ€νo μιo6ν αιdrvα ελληvι-
κηq ζGlηc.

E'κεi o Παλαμ<ig, περιoo6τερo απ6 κιiΦε ιiλλη
φoρ<i, μoυ Q<tvη'κε Bυζαντιv6g, 6γαλμ€voq ,ατ16 τα
6<iΦη τoυ 6υξαντινo6 iVlεoαiωνα, ιivΘρωπog τηζ πo.
λOδoξηq και σoφηζ Ρωμανiαg, ΘαΘΦτατα Bυζαντι-
ν6q και oτo α[μα τoυ και στην ψυχη τoυ, ατην φυ-
λετικξ κι σην ττνευματικf1 τoυ καταγG)γ{. To πι_
ατε6ιo oταΘεβ πωg αvεξ<iρτητα Φπ6 ηv πoλυμ€-
ρι'α και τιq αντιφ(5ισειζ τoυ tτvειiματξ τoυ, o κ;εv-

τρι,κ6ζ, o 6αΘιiτερog πυρ{ναg τηg πoιητικf1g τoυ δη-

μιoυρry[αg fιταγ Θυζαντιν69. To [διo αlrξευμα η
Nαυoικti Παλαμι1 μoυ διηγfΘηκε €vα επειo6διo πoυ

μoυ φαιvεται τcilρα χαρακτηρι<rτικ6. ΔιJo dlρεg πριv

αrι6 τo Θ<iνατo, δηλαδ,i1 απ6 τη μiα τα μεoιiνυ1τα,
ιiκcυcε μ€αα oτoν 6πνo τηq' μι<i 6υζαντινη ι|iαλμω_
δiα. Ξι3τrvηoε, Φγε oτην κιiμαρα τo'υ πατ€ρα τηζ
και τcγ {Θρε να ψ€λνει κoιμιαμ€νog' Toυ μi\οε, μα
δεν την <iκoυαε κι εξακoλo6oηoε vα ιrl,l€λνει.

H κηδεiα €γινε ι-ην Kυριακη 2,8 ΦεΘρoυαρioυ,
στιζ I I τo πρωt, oτην εκκληο(α τoυ Α' Nεκρoταφεi-
oυ, 6πoυ μαζε6τηκε πλξΘοg πoλ6. Xoρooτ<iτηoε o
αρ1ιεπ[ακoπog Δαμαoκηv6g και μληoε ωρα(α με
πατριιrτικ 1 oυγκiνηαη. 'Yoτερα ατ<iΘηκε κovτ<i oτo
φ€ρετρ,o o 'Αγγελοq Σικελιαv6q και απξγειλε τo
γνωoτ6 του ποiημα; Η1f,ατε oι o<iλπιγγεg! πoυ τo
εixε γρ<iψει την προηγo6μενη ν61τα' To εiπε με φω"
vf Θρoντερfι, μ€oα αε λυγμo0q πoυ €6γαιναν απ'
τo πλf'Θοg. 'Ηταγ ooΘαρ<i dρραloτoζ κι oι γιατρo[
τoυ, τclυ εi1αν απαγoρ€ψει αυoτηρ<i κ<iθε κo6ραση
και κιiΘε 6ξοδο, μα καvε[q δεv μπ6ρεοε να τoν πε[-
σει vα πειΘ,αρ,1fιoει oτη o6oτααri τουζ. 'EνιωΘε πωg
κιiποιο ανιilτερo 1ρ€oq τoν καλo0αε εκε'i.

Τρ[τοg μiληoε o Σtυτf1ρηg Σκ(πηg, απαγγ€λoν-
ταg €να πo(ημα πoυ περιεi1ε oτ(xoυg πoλιi τoλμη-
ρc6g και 'επικ(ν,δυνουg για τον ποιητf1 τoυζ τη crtιγ-
μ{ εκε[νη. Alξi.ζει να oημειωΘε[ π<og παρακoλoυΘοιj_
σαν την κηδε[α αντιπρ.6αω,ποι των πρ,εαΘειcbν τηg
Γερμαν[αg και τηq Ιταλαg.

Σαν τελεiωoε η ακολουΘiα, o Σικελιαν69 απo-

μ<iκρυνε τoυg νεκρoΘιiφτεg και κιiλεoε 6αoυ9 f1ταν
κovτ8τερα να oηκιilooυv τo φ€ρετρo, αη,κcbνovταq αυ
τ69 πριb,τοg. Toν ε1δα vα περνd κoντ<i μoυ 6oπρoq
και cνειρcπαρμ6νog ,οαν υπνοΘdτηg. 'Ακoυοα τ6τε
την Mαρ[κα Koτoπoιiλη vα λ6ει; <<Eiναι o Σικελιαv6g
που Θιi6ει τoν Π,αλαμιi> ! Kι αυτf1 η ιδ€α την τιiρα-
ζε, αα να περιε[xε €να oυγκλovιoτικ.6 oυμ6oλιoμ6.

...'oταν τελεiωαε η ταφt fρΘαv ατρατιcbτεq
Γερμανοi και Ιταλoi και κατ69εoαv στε]φdνoυq, ε-
νcb oι αντιπρ6oωπoι τωv πρεαΘειcirν τoυg 1αιρετoι3-
σαν μξ τρ6πo φαoιατικ6. T6τε, 1αrρig καν€να oυvΘη_

μα, καμιιt πρo,ηγo6μεη oυν,εν6ηαη, 6λo εκε(νo τo
πληΘog dcρ1ιoε να τρ,αγoυδ<i τον εΘνικ6 6μνo μ' €να
π<iΘog και μιιiv €ντααη πoυ δ,εν φαvτιiζoμαι κανεig
πoυ ηταν εκεi να τov <1κoυαε ιiλλη φoβ στη ζΦ
τoυ vα τραγoυδι€ται €τoι. Kαι oαν τελεlοroε o ir-

μνoq, απ6 παντoι},ακoιrσrηκαy oι φων€g;

Zf1τro η Eλλιlδα! Zf1τ<υ η EλευΘερ[α! Kι 6λε9
αυτ€g oι αυΘ,6ρμητεq πμiξειg Θαρο$oε κανε[g τιolg
ι}πακoιjανε σ' ωα ποιητικ6 ρυσμ6.

Kατε6f1lκαμε πρoζ τη οκλα6αrμ€νη Λsflvα μαg

',6ψ Ξτl o,κiζαν Φπ' τηv t\κρατoλη oι στ|lμαι€q το)ν
κατακτηΞιirv, μξ ψυχη περfφ,αvη και 1αρoιiμεvoι.
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NιcbΘαμε την Eλλι5cδα ελε6Θερη και vικηφ6ρα, μ€'
σα σtηr oυμφοριi τηq' T€τoια f1ταν η δ6vαμη τoυ

πoιητf1 που εi1αμε κη'δ€ψει και πoυ μαζ φαιv6ταν
τcbρα περιoo6τερo απ6 π<ivτα ζωνταν69.

Γειilργιog Θεoτo,κ<iζ

Απ6απ. απ6 τηv <Πνευματικf1 Πoρεiα>
Eατlα Aξνα 196I. oελ. 20'o'- 202

o .FLπ6 δnrμooιεoματα:
i* Zi1τω η Λευτερι<i. Kεiνη την cbρα o λα69 €'

δει1νε στo1, καταχτητf1 κ<iπι απ' τo ηΘικ6 τoυ με-

γαλεio. 'Ηtαν 6να απ6 τα πρoμυνfματα τηζ με-

γ&ληξ απ6φαoηc (.,..γι& πιtλαιμα, για μιiτοrμα...>
για τιq μεγιiλεg Θυαiεq για τα oλoκαυτ6,ματα, G}ζ

τηv κατιi1τηση τηξ λευτεριιig...

Σ'.0ρoc lγl,π€κιoq
Σελ(δεq απ6 τηv EΘνικf1 Λντ[αταoη

--" (...o αγατ€λων πoιητξg Γoυδ€ληq, .."πρcbτog

καταΦ€τει oτεφiνι ατov τriφo τoυ μεγdλoυ EΘνι-
κοιi πcιητξ ΚcοoΦ Παλαμιi, η κηδεiα τoυ oπoioυ

μετατρ<iτηκε oε μιιi ατι6 τιg πι6 λαμπρ€g εκδηλιi-
σειζ τηξ cryτιφασιστικηq ,αντ[oτασηζ, o Γoυδ€ληg
πρcy..<υρ<i oτιg πριirτεc γραμμ€c τηg διαδξλωoηq
και π€φτει τPαυμαιισμ€νog απ6 τιg αφαiρεg τcυν

κατακτητcilv,.,>

Σ6νια Ιλioκαγια
Ιvοoτρανciγια Λιτερατo6ρα - M6αxα 1971

o Παλαμιiq παρoυoι6ζει αντiλoγo φ,αιν6μενo.
Tοv qi1ε γαλoυxiαει τo αρματ'ωλiκι, o Σωλoμξ,
o Βαλαιορiτηg, o KκiλΘoζ πoυ τov ανακαλ6πτει και
μαζ τoν απoκαλ0πτει καΘcbg και oι ,ξ€νoι Θ<iρδoι

tηg αoτ,ικηg δημoκρατiαg, o Biκτarρ oυγκιil, o Mι-
oτριiλ lπoυ μεtαφρι1ξει €ξoxα τoν ιiμvo τoυ. Toν
€1ει γητ€ψει o Mπ<iUρoν. Δiνει τoν <<Δa:δεκ<iλoγo

τoυ Γιiφτoυ> ,6πoυ εκτ69 απ6 τιg καταπληκτικ€g oε

πc.ιητικ6 aιστρo στροφ€q υπιlρ,1oυν και καταλυτι-
κ€g oε oτo1ααμo0g αποστρoφ€ζ,. 'oταηr 6μω9 αρ-

γ6τερα αρ1iζει ην δρ<ioη τηg η oκτωΘριανf1 επα-
ν<ioταoη την αττοδoκιμιiζει o Παλαμιiq κι αv'αφ(Ι)'

vε[ <<λoκoι, λ0κoι, μπoλoεΘ[κoυ>.
'Evαg δημιoυργξ και καλλιτ€1νηg €1ει πρo-

αωπικ6τη'τα και αιoΘητf1ρια καt αισταvτικ6τητα
και ιδ€εg. Eιδικ6τερα o πoητf1q. Πi,οτη { απιoτiα,
αιoιoδoξlα η πεαιμιop6g, 6λε9 oι εναλλαγ€g μπo-
ροι}ν να εμφαν[ζoνται και να εξαφαvlζoνται o'
αυτ6ν. Eκε[νο πoυ τελικd θα τoν κρινει ση συνε[-

δηoη τηg λoγοτε1νiαg _ }ιατi €xει oυνεiδηoη η λo-

γoτε1νiα _ ε1ναι τo καλoπρoαiρ,ετo που 6&oη και
κiνητρo €1ει τoν ανΘρωπιαμ6.

Mι6 (Αo6λευτn zι]'ln.', o Παλαμ&q
στoxαζ6ταv, αισΘαv6ταv, 6γραφε, μvn-
μεiωvε. Tελικ6 και n στ6σn τoυ στα με-
v6λα πρo6λftματα και διαiτερα στο
γλιυoοικ6 πoυ liταv τo μεγ6λ9 Qrξμα τ6-
τε πoυ πoλλoi τo ταιiτιζαv με τrιv πo-
λιτικ,ft, υrιftρξε oυσιαστt]κli πρooφoρ6.
Πθvιυ 6μωg απ' δλα ειvαι τo 6ργo τoυ
πoυ μετρ&ει και πoυ απoτελεi μ,6γα κε-
φ6λαιo για τn Nεoελλnvικri rloγoτεxv(α

Σε κ6Θε €ργo 6ξιo π,oυ μvnμειΦ'
vεται στo xρ6vo, μπαivει και n επoxli,
εiτε Θελnτ6, εiτε αθ6λnτα. Στo €ργo

o Παλαμ6c xδ6c - οriμερo - oιiρlo
o Παλαμιig απoτελεi μ[α αrτ6 τιq' μεγ<iλεq

πoιητικ€g δυνdμειq τηg Nεoελληvικfg Λoγοτεxνiαg'
Μαζi με τoν Σιoλoμ6 και τoν Σικελιαν6 oρ(ζoυv
τιg κoρυφ€q τηg. Eivαι €ναg 6<iρδog oτo πλαΦoκα-
λo τoυ Nεοελληνιcrμo0. Στ€'κει εκεi πoυ oι oκdλεg
τoυ Kαλo$ και του Kακo6 αvε6oκατεΘα[νουν <€ζη-'

σε την ανtiτααη και τov ξεπεoμ6 και η Μo6oα τoυ
επηρε<ftoτηκε κι απ6 τα δ6o.

Πdντα και παντo0 oι αντιφ(tσειg oυναντcbνται

ατηv Eλλ6δα. Αq ΘυμηθoΘμε; T6τε πoυ τo oκoτιiδι
του Θαρ6αριαμo0 κ<iλυπτε τη ξ, oτον ελληνικ6

1ιbρo ι1oτραφτε τo φωζ.
ΑντiΘετα πdλι, τ6τε πoυ η Eυρcbπη <iρ1ιζ,ε να

ροδi'ζει κ&τω απ6 τιg αxτiνεg τηg Aναγ€vνησηq,

η Kωνoταvτιvo6πoλη 6υθιζ6ταν oτo oκoτ<iδι τηg
πι6 φρικτf g <rκλα6ι<iζ.

Kι ακ6μα. 'σταν η αoτικδ τιiξη εια€ρxεται,

γεραoμ6vη, oτη φ<ioη του ιμπεριαλιoμoΦ (l9t4) η
Eλλ<jcδα πραγματοπoιε[ (1909) την αατικ{ τΙζ ε-

παvιioτα,αη. 'Eτoι και οι μεγ6λo,ι εκΦραστ€ζ ηξ
Eλλιtδαζ, επι6εΘαιcbνoυv αυτ6 τo φαιv6μεvo. Eιδι-
κ<i, o EλευΘ€ριοg Bενιζ€}ιoξ κσι o Ktο'oτf1g Παλα-

μ&c.
o Bενιζ€λog ξεκιvι* ωg πρooδευτικ69. Παρα-

κινε[ τorr Γιαwιo και ιδριioνται τα εργατικd Συv-

δικ<iτα' ΠρoΘα[νει oε αατικ6q μεταρρυΘ,μloειg, αλ-

λιi ακολoυΘcbνταq τη φoριi τηg Δ6oηg, πoυ εiναι η

φΘoριi τηg αoτικf1g πoλιτικf1g, γ[νεται 6λo και, πι6
oυντηρητικ69. Avτιδρ<i 6[αια oτo αυνεxcbg αυξα^

ν6μενo Koμμoυνιoτικ6 κiνημα πoυ δεν αφηνει πε-

ριΘrbρια για πρoγριiμματα oοoιαλιoτικr]ζ αλλα-
'yf1g ,γιατi πιατε6ο'ταν τ6τε πωg η ταξικf επαν6-
σιαση' 6πoυ νιivαι Θα πραγματoπoιη;Θε[. Kι o B,ε_

νιξ6λo9 εiναι εκεiνog πoυ πρcilτoq κηρδoει την A'
vτεπαvιioταoη ψηφiξoνταg to Ιδιcbνυμo.
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τoυ Παλαμ6 διακρ(vεται και ξεxωρiζει
με 6λα τα στoιxε(α τnq, Θετικi ιi 6xι.

Η επoxti μαq εivαι αvτιρnτoρικri
και αvτιnρωΤκri. 'oι oυvΘ€σειq και oι α-
πooυvΘEoειq Θρioκovται σε πρoxωρι-

o ρυδμoc καl τo π6δoc
Σημ.,Ρcr ,μιo6ν αιιilνα μετ<i τo Θ6ναao τoυ Πα_

λαμri, πoυ εατι1Θη και 9ι1νατog τoυ φ66oυ για τιξ
κατε16μενε9 Ψυχ€ζ, _η <<6αρ'ι<i oκιιi> τoυ πoιητξ,
6πω9 την oν6μαoε ο K.Θ. Δημαρ<tq, φαiνεται 6τι
τηρε να διαλ6εται και να αδυvατ[ζει. Kαι πια,
τα ερωτf1ματα αν τo €ργo τoυ εξακoλoυΘεi να ση-
μαiνει κt αν η πρooαrττικ6τητιi του φα[νει, πρoo-
ποιcιjvται 6τι εγε[ρoνται στo 6<iΘρo του αυτoν6η-
τcυ αι/ κι6λα9 δεv Θεcrρεlται αlι6 πoλλo69 λoγοτε-
1νικ69 πoυριτανισμ6q f oπιoΘoδΦμηαη τo νc( α-
oxoλε[,oαι με τo παλαμικ6 €ργo οrq υπciρ1oν και
δρων και 61ι ωg υπ&ρξαν, 6πcrg και με πo €ργo
τoυ Σικελιανo$, ξ oε μικρ6τερη αλλ<i αημαντικ{
κλiμακα, με τo 6ργo τoυ Mαλακdαη ξ τoυ Γρυ_
πdρη.

Π6oo oτ6κει αq πo6με o λ6γo9 τoυ Ι.N. Γρυ_
πι1ρη <εiμαατε 6λoι παιδιιi τoυ Παλαμ<i>; , Eναξ
τρ6πο9 για vα 6ρo6με μι<i πρτbτη απ6κριoη εiναι
να στρ'αφ]oι]με στo Σεφ€ρη, πoυ ακρι6cirg ετιειδf1
<αακf1Θηκε τε1νικ<l μ€oα oτo εργαo:ηρι τηq γλιiιτ
σαξ του Παλαμci> (Π.Δ. Mαoτρoδημ{τρηq' <<Nεo_

ελληνικ<1>, τoμ. Γ' <<,Γν<ircrη>, I9ss) οδηγf1Θηκε oτηv
αoτικ6τερη δικf του'δημoτικf1 oτη <Στρoφ{> τoυ,
μια o1εδ6ν πρoγραμματιαμ€νη τελετoυργικ{ πα.
τρoκτoνiα, o παλαμικ6q τρ6πoζ πoλεμε[ται 6€6αια,
αvαoκευιiζεται με μιιi αγ<iτιη Θαv<loιμη, αvασυv-
τiΘεται και εκτρ€πεται ,για να προοικoνoμf1οει €-
τoι ο πoιητfig 6,τι αργ6τερα κατ6ρΘ<υοε, 6μωq εξα-
κoλουΘεi vα υπιiρ1ει. και ξι ααv α"π6η'1oζ η Φ.
vτo αλλd oαv πηγf1 αvα6dλλoυοα, διααf1μcrg α-
vα6<iλλouoα, να ανα6ριiζει με αδ6αrrοτo πλodτo,
υπερ6αiνovταζ τo σεφερικ6 πρ6γραββα, και ταυ-
τ61ρoν να οrvωyκιiζει τov Σεφ€ρη να ανα6<iλλει
και να καΘ,υoτερ'ε[ την τελεoiδικη διαφυγf απ6
την παλαμικη κληρoδo,oiα.

Kαι 6oτερα π6oη αττo τηv αναγνΦρι,oμ€νη για
τοv Παλαμιi <λυρικ{ απoυξ> κατoικε[, αλλιcilg
ρυθμιομ€νη, oτo €ργo τoυ Eλ6τη, και π6αα [1νη
τoυ παλαμικo6 πoιητf1 - ιερoφ<ivτη και προφητη
μπoρ,εi vα εl/τoπιστoιiγ oτα ελυτικτi πoιf1ματα; Kαι
πoιoν γ6νο κατ€λιπε η αατιρικ.{ τoυ oρμη oτov K.
Γ. Kαρυaπ<iκη αλλιi και στoν Mαv6λη Αναγνωοτd,
κη; Kαι n ε6ρoια αφ' εv6q τoυ Γι<iνη P[ταoυ πoυ
δεν απ€1ει π<iντoτε ατι6 τηv αυτoαναπjπωσΙ, η ι-

μ€vα oτdδια. H ιoτoρiα πρoxωρεi πρoq
τα μπρ6ζ. 'Aλλoτε αvo,δικ6, dλλoτε κα
Θoδικ6. Στo oliμερα κυριαρxει o ΚαΘ6-
φnq. 'oμιυc τo α6ριo, ε6v n Eλλ&δα πρ6-
κειταl vα επι6ιιbσει, στov Παλαμ6.

δεoλoyικξ αφ' ετ€ρου oρμη τηξ πo(ηαξg τoυ' πoυ
αρκετ€g φορ€g μαtαιιilνεται ατo 6ριo τηζ λαiκ6-
τρoπηζ πρoφ&νειαζ, αε πoι<i σχ€ση, ενδε1oμ€vcog
ακ6μη και πτωτικfl, 6ρioκoνται με τα παλαμικd
πρ6τυπα;

Λoιπ6ν; 'Ιo1υαε τελικ<i για τoν iδιo τoν Πα-
λαμ<1 o δικ69 'τoυ γνο:oτικ69 ατ[1og <καταπoτfραg
o Καιρ69 π6ραcrε και απ6 o€νω>; Kαι αv γαι τι vα
'φταιξε γι' αυτ6 π€ρα απ6 τη μζερη εκπαiδευαη
πoυ πρ6xειρα μαζ μαΘα[νει 6,τι πιo εΦκoλo και α-
κiγδυνo των πoιητcitν, αq πofμε τoν <<.0λυμπιακ6
'Yμνo> π€ρα ατιo την πdντoτε εξtwτρεφf1 παιδε(α
μαq, και π€ρα αττ6 την αμνflμoνα, μα φυσικfl' o1Ιτoυ-

δi ,α χρησιμoπoιo6με κιi ε ν€α Θεωρ[α f1 τεxνo-
τρoπικ{ αvαζf1τηρη σαy ανdXω,μα πoυ μαg 1ωρi-
ζει απ6 τo αrq τ6τε κατoρ,Θοrμ€νo'.

o Παλαμι1g μεγ<iλωoε τηv πoiηαf1 τoυ και
τoν α1ιilριατo, λoγιcrμ6 τoυ μ€oα στιξ αντιφdσειζ
του δεν τιg εζ6ρκιoε, καΘlιilq εμε[g τo oυvηΘ[ζoυμε,
μα τιq πολ€μηoε, τιg €κανε ρητ€q, τιq δεξιcil€ηxε
tiτμητεq, τιg υτηρξε. BαΘι<i δι.1αoμ€νoq, <oυγκλo-
vιαμ€νog απ6 τo ρυΘμ6 τηg AντiΘεοηg>, 6πcrq καλ<i
το €δειξε o K" Θ. Δημαρ<ig ατη μελ€τη τoυ τoυ
1943 <<Κωατf1g Παλαμ<ig. Η πoρε[α τoυ πρoζ ην
τ€1νη> (επανεκδ6Θη.κε ατt6 τη <οNεφ€λη> πo t 989)
Eκανε τηv πoiη<rf1 τoυ €vα πεδio 6πoυ, υπ6 κλ(;μακα,
αvατττi1Θηκαν 6λε9 oι αντιπαλστητεζ και δ6Θηκαν
6λε9 oι μηεc πoυ γiνovταν ατo o6νoλo τoυ εΘvι-
κa6 χ6ρoυ ,και 61ι μ6νo τoυ καλλιτεxνικo0.
((Tnq επικriξ μoυ Θaλα,σσαq τn Y,αλnvιξ
τn δ€ρvoυv/ παΘι1τικ6ζ αvεμικ€q και
λυρικ6 rμελτ6μια)) €γραφε oτη <Φλoγ€ρα τoυ
Θαoιλι<i>, δ[νoντ<iq βαξ δεiκτη καλ6 και oτo iδιo
€ργo τoυ αυτοΙατoρεiται α)ζ <πoιητf1g και δυνατ69
και λιγo'Θυμιαμ€νog>.

o Διιμιoυργ6ξ vλιirooαq
Σ' αυτ{ τη Θκiλαoαα ,πoλλιi τα πλεo$μ.ενα

και γv<ilαη και αυγκ[νηση, και γλιbooα και μoυσι.
κ{, και πρ6γραμμα και 6ραμα, και λυριαμ69 (πoυ
αυτξ τov ατι6oτιααε ωrι6 η Qλoriδα και τoν αι.
μιiιτωoε) και θττog και αιiτιρα και ττ6voq. Kαι π&
Θoc. o iδιog και π<iλι, τo 6ριoε; ιtT€λog κι αρ1{ τo
ΠιiΘoφ. Mε κφολαio τo πι. To Πιiθoq, λ€ει o
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'Αγραg, <εiναι o πoιητικ69 ν6μog του Παλαμc1>'

Και πιiθog σημαινει ξ6δεμα. Σημα[νει δ6oιμο'

Σημαiνει ν' αγ<πτcig και τo πι6 ταπειν6, να εvα_

vτιιilνεoαι καμι6 φoρti και oτo αoξμαντo, να εioαι
τρυφερ69 και μ,ε την {ρα ακ6μη καt να μηv αφη'

νειq ν.α μπλ€κει, <iοΘη'ατη, με τoυq τελειωμ€νoυg

ατ[1ουq oου. Σημα1νει να κινδυvε0ειg κινδ0νoυg

πoλλο69 κι αν<iμεo<i τoυξ τηq πoλλιλoγiαg, τηg δι_

δαxflc fl μ,,ic ευριjτηταg πoυ αραιcbνει τηv πυ-

κν6τητα. Aλλ<1 πriq αλλιιilg Θα γιv6ταν ο Παλαμ<ig

και δημιουργ6q γλcilooαq και lημιoυργ6q κριτικξg
ιατορiαg και δημιoυργ69 λoγoτε1νικfg αυvε1δηoηg

και oραματιατflg και πρoφητηζ - και π6oε9 φορ€q
δεν oνoμιlζει πρoφητη τoν πoιητf1 ..'

Π<iΘog σημαiνει να υπ<iρ1ειg και μ€oα απ5

τιq λ€ξειg και π€ρα απ6 αυτ€g, να μην ετoιμciιζειq

τo γλιτωμ6 σoυ στoν 6πoιo πΦργo σου, και να (ευ-

τελ[ζειg την ζωξ σoυ) (τrlν αριστoκρατικf1 oι1λληψη

τηξ ζαl{g αου [oωg' γιατ( π6ooι <ιiνΘρωπoι τoυ

πνε6ματo9> δεν πειρ<ioτηκαν αrι6 αυτf1 τη .δ6ξα και
δεν Θεcbρηααv τη διαφoρ<i τoυq μεγολεio;) με των

πoλλcitν την oυν<iφεια και για τωv πoλλιbν τoν κα'

ημ6. Σημαiνει γα εφ,Eυρloκειg oλo€να την καλoα0'

1lη σoυ, κι oλo€vα τov εαυτ6 σoυ 1/α δαlρ[ζειg' κι o
Παλαμ<iq εiναι, ακ6μη εiναι, €να υπ€ρoxo δ6ρo
που η απ6λ6ημof1 τoυ απαιτει π<1Θog ια6τιμo με το

δικ6 του _ πoυ 6μωq παραμ€νει δυoειiρετo f1 πv(_

γεται απ6 τιg περ'ικoκλιiδεg πoυ παρ<iγει o π6Θoξ

τoυ νεoτερισμo6 6ταν ακκ(ζεται.

<<o Παλαμdq, ε[ναι παραδοσιακ6q, γιατ'[ να

τον δια6<iαoυμε;>, ακoιiγεται ι{.ι€γοrν o μεταμoντ€ρ
νog κοινξ τ6πo9. Mα επειδf1 εivαι η παρ&δoof1 μαq

η απoλι1τωg ενf1μερη τηξ επoχηζ ηζ και τoυ €υ-

ριοπα!κοιj περιγ6ρου τηq, η ατtoλ0το:q ενf1μερη

τωv πρaδρ6μων τηζ' dμεαων και ατιιilτατων, η α-

πoλ6τωq νεoτεριoτικf1. 'oταν o Παλαμ69 καταρ-

γo6oε την τoμf1 τoυ δεκαrιεντααιjλλαΘoυ αιρ6με-

νοq π<iνω απ6 μι& πρoiκα αιtbvων, γιατi τ€τoια

τoμf1 υπξρ1ε και στoν δακτυλικ6 εξ<iμετρο, καινo-

τoμo6oε με παραδειγματικci oε6αoτικf1 αντiληψη

και εγ ,ταυτ{b απoτελεσματικf1 _ 6,τι μαg λεiπει'

Kαι 61ι απλcbg oε6ααμ69 παρ<i υπoταγf1 ε'
κo6αια και αυτoταπε[νωοη γενναiα. Δι6πι δεv εi"
ναι λ6γo9 κεν69 και αυτ*ρεσκoζ o λ6γo9 

'τoυ 
χρη'

αιμοπoιε[ τo oκληρ,6τατo ρξμα <<α€ρνεται>> για να

εικoν1oει τη α1€oη τηζ γραφηζ τoυ με τη φωνf1 και
το ρυθμ6 απ6 τoν oπoio γαλακτioτηκε. Aν η αδι-

κi,α μαg 6ιαoτεi ,δεν Θα τoλμf1αει να δει τi'ltoτε π€

ρα απ6 τo φ'oλκλ6ρ σε τo6τoυζ τoυg oτ[1oυg,;

(Γιαwιιirτxκα, σμυρνιιbτικα, πoλiτικα
]μαr<ρ6iσυρτα τραvo6δια αvατoλiτικα,
λυπnτερ6,

u

rΙ&}ζ n Φυxn μoυ σ6ρvεται μαζi σαq
Εivαι xυμ€vn αn6 τn μoυσικri σαq
κc!ι rτ&ει με τα δικ6 oαq τα φτερ&)).

Aν 6μω9 o ανωyν<boτηg (πoυ εδcb πρ,€πει να
υπι1ρξει και ωq ακροατfg) αφησει για μιd oτιγ'
μf παραπ€ρα τιq θωρακioειg τou τιg θεοlρητικ6q,

αν λ6oει τoυq κ6μπoυ9 τoυ, Θ,α δει να υπoδηλιbvε'
ται' και ταυτ61ρονα να πραγμCrτci>νεται, σε αυ'
τoιig ακρι6ιirξ τoυζ oτ[1oυq o τρ6πo9 ανιiκτΥlστlζ

τηg παρdδoαηζ. Η ψυxη τoυ πoιητf1 o€ρvεται για yα

υιi.lι,lθεi o λ6γo9 τoυ γα τελειcirοει σε 'μoυσικη.

Ο Σfμμετρoξ στoxασμ6q
Σε μoυoικ{, λoιπ6v. Σε τρωyo6δι (vα και κd-

τι dλλo που 1ρcooτ<iμε καL oε αυτ6ν: μαg υπ€δει-

ξε 6τι τα δημoτικG δεν ιfooυν αυλλεκτικf1 αξiα πα_

ρ<1 αξiα Χρησηc και ατ:6λαυoηq). Aυτη f1ταν η
εμμoνf1 του Παλαμ<i. Kι αυτf1 η πoiηαf1 του; o0μ-

μετρoq oτo1αoμ69. Mαg τo δηλrilνει αυτ6 κατ' ε-

πανciληsη, π6τε με αγωνiα πoυ χdνει τo <<(iπιαστo>>

και tρ <,απαρ<iδoτo>>, π6τε σαγ διαΘεΘαlωoη. Π6τε

με τα μ6τo πoυ Xρησιμoπoιε[ (6πω9 τo <<Moυoικf1v

πo1ει, και ερy<iζoυ> του πλατωνικo0 <Φα[δρoυ>,

πoυ υπciρ1ει α:q γεvικ6g δεiκτηg ατo <Δωδεκι1λo*

γο τoυ γιiφτου>) και π6τε με τoυq oτi1ουg τoυ.

Στn ((Φλoιr€ρα τoυ 6ασιλι'dll λ6γoυ
xaρn 6εΘαιΦvει: ((Δεv ξ6ρω παρa vα
τραγoυδιi), 'H π6λι υπoδεικvΙiει τn
(oταΘερ6 oμoλoγoιi1μεvn) απειλli τnζ
διαφυγriq:

((Mα εγιil φλoγ,6ρα μυ'στικli και o'
\iειρoxτυπnμ{ξ\rn / τo καταλ6γι τεxνικ&
δε διivαμαι vα πλ6ξω / για να ι,στoρ(Φω
ξ&οτερα...ll. Ιζαι oτov ((Δωδεκ8λoι/o
τoυ vι1φτoυ}): ((καΘιbg δ6vω και τo λ6-
γo / δαlμovα και ξωτικ6 Ι aτo xρυσ6 τo
δαxτυλiδι / oτo υΘlμ6t).

Ιν1ε κεφαλαio o ΡυΘμξ, 6πω9 αλλo6 τo ιiλλo
μιo6 τoυ κρioιμoυ oδηγητικo6 ζa.lγoυg' τo ΠciΘoq.

Γιατi για τoν Παλαμ<i <αrt&νoυ απ' 6λα ε[ναι o

ρυΘμ69 μαγητηφ. Αφo$ <τα π&ντα μ€τρo>. Kαι
αφo6 <τα πιiyrα και τ' αviερα o ρυΘμ69 τ' αγι<i'

ζει> (τα τρiα αυτ<i oπαμiγματα απ6 τη1 <cΦλoγ€'

ρα τoυ 6'αoιλιd>). K&π<oq παρ<iφωνo και παριi'
ταιρo ακo6γεται αυτ6 oην πεζoλ6γo επo1fl μαc,
πoυ τo γραμμ<iτιo τoυ ελε6oερου oτi1oυ ειαπΦ'
xτηκε πoλλ€c φoρ€c ααγ απoδ€ομευoη απ6 oπoια'
oδdπoτε λoγ1ζ. μoυoικf1 και μ€τρο. Kαι πωq ται'
ριιiζει εδcb, επιτ€λoυq διδακτικξ ,o ιiλλoq oτi1og
του Παλαμιi: <EλειiΘερoζ. τoυ oτixoυ μ6vo υπιi-
κoυoζ>.



Φ Aιigκολoξ πoιnπiξ
Δ0.αxoλοg πoιητi1g o Παλαμdg και αg 6xει

ετοιμ<iαει αντiΘετη γν6μη η λειψξ παιδε[α μαq,
Kαι αq μηv τo παραδ€1εται o iδιoq 6ταν λ€ει, δια-
6ιiζονταg ακριΘιbq την κρiαιμη <Στρoφξ> τoυ Σε-

φ€ρη: <Α"*{κω o' εκε[νoυζ πoυ τo κλειδi τoυξ χρει-
<1ζεται, 6αo και αν μερικoi, μπoρε( απρ6αεκτoι,

με Θρloκoυv δ6oκολo, { ciλλoι αν6ητoι αoφαλιig,

με χειροτclνοδν <<ακατ<iληπτo>>. Δ6oκoλog δι6τι o

vουζ τoυ πρoΘαiνει με, <1λματα ου1νci εναντιoιj_

μενη,g φoρ<ig και o λ6γo9 τoυ συναιρε( γεvνε€g γε-
vειilv 1.ιilημη, γραμματικfg και γρlαμματoλoγ(αξ'
δι6τι η ευαιoθηα[α τoυ δεν μoνoδρoμεi, γι' αυτ6

ακρι6{ig και δεi:1vει να νοησιαρχε1τ,αι; για να €πι-

νoξοει τη oυγκiνηoη 6ταν αυτ6 τoυ υπoδεικνιj€ι

το 1ρ€og τoυ.

Eiγαι οαν κιtτι να πρooμ€vω
καlι6, κι απ' τo καρτ€ρι μoυ πεΘα[νω.

(<Π6νo9>, Περ. και Xαιρ')

Χωρlζoνταg τη ζωη τoυ πoιητ{ σε τ6σσαρεζ
περι.6δουq απ6 21 xρ6vια η καΘεμιd, εξετ<iζoυμε
τηv πριirτη, με την αξ(α πoυ €1ει οτην περιoδo αυ-
τf1 τo προoεκτικ6 κο[ταγμα σηrμαvτικ{i}ν περιστα-
τιltιilν τηg παιδικ{g και τηq εφη6ικf1g ηλικ[αq. Στην
περiο.δο τo6τη to €ργo τoυ εivαι αμορ.φoπο[ητo αλ-
λ* τα περιο'τατικιi τηg ζαlξg τoυ εiναι αημαντικ*
οε διαφtiτιoη τ6σo του €ργoυ του 6αo ι(αι τη; κα-
'εοτι.lf1q οριoτικξg διαgι5ρφωπηξ τ'lq ψυΧoσι3νsεαt';q
τoυ και τηq ζωf1g τoυ'

Η δευ1τερn περioδog 21 - 42 xρoνιb ε[ναι η επoxf1

που φcρ1ιιiρει την πolηoξ τoυ, τακτoπoιεl την κoι-
νωνικ{ τoυ Θ6oη και Θεμελιcilνει τηv oικoγενειακξ
του ζω{.

Fl τρiτη περ[oδog, των 42 _ 63 1ρoνtil, περio.
δcg ωριpι6τητα-ξ τoυ αvΘρcbπoυ Kσι KΦ[,σσ,Ξσλαγμ€-
..,ηg δnμιoυργiαg κιiθε συγγραφ,€α και καλλιτ€-
χνη, μαζ δivει και oτo 6(ωμα τoυ Παλαμιl τo ση_

μαντικ6τερo μ€.ροg τoυ €ργoυ τoυ και κυ'ρiωg η
πριilτη επταετ[α (42 - 49 1ρονcb) τηg περι6δ,oυ ταυ-
τηg' μ6oα oτην οπo[α Θλ€πoυv τo φωξ, η <<Αo<iλευ-

τη Zωη'', (,o Δωδεκ<iλoγoq τoυ Γ6φτoυ> και η
<Φλoγ€ρ,α τoυ Bαοιλι<i>>.

Στηv τ€ταρτη περloδo τωv 63 - 84 xροvcδ, εi-
ναι η oυv€xεια και τo τ€λog τou €ργoυ τoυ και τηζ
ζωξg του.

M€αα απ6 τo κollταγμα τoυ €ργoυ τoυ τωv
τριcbv ιbριμc,rv περι6δοrv πρoΘ<iλλει 6λo τo' ι|.lυ1ικ6

Θiωμα τoυ ποιητ{ 'oγι μovιixα επειδf1 μαg λ€ει 6-

τι τα τραγo6δια τoυ ιστoρoΦv τη ζωη τoυ αλλd και
γιατ[ τo0τo qγταποκρινεται στo €ργo κιiΘε λυρι-
κoυ.

Τα oτoι1ε[α Ξηq αυτoπαρατξρηoηc oτo €ργo
τoυ Παλαμd Θρ[oκονται κυρiarq στα απ6 την (Α-
o6λευτη zωηl> και π€ρα 6ιΘλ[α τoυ. Eιναι τar €.ργα

τηζ ωριμ,6τηταζ, 6ftoυ o ττoιητfg μαg δ[νει τηv υ.

ΑΓΓEΛ,oΣ JloΞAΣ
To ιξργo ερμnνε6ει τΦv 6vΘριοπot
Bαcικ& τo €ργο του Ι{ωoτfι Παλαμci, απ6 την

σρΧ.η a}ξ τo τ€λcg, δεν εiναι παριi η λυρικf1 6ιο-

γραφiα τηc ψυχηξ τoυ, δo'oμ€νη ιiλλoτε oυμ6ολι-
κ& κι dλλoτε επιγραμματικ<i, μ' €ξαρoη λυρικξ

ξ με θρf'iνο απαραxτικ6. o iδιoq 6λλωoτε λ€ει oγε
τικ&; <Το τραγoιiδι μcυ... τo γεννoι3ν τα περ,ιστα-
τικG τηg ξωf1q.

'Eτgι τcν ακoUμε ιiλλoτε γα μαq ι|.lιθυρiζει
διακριτικ<i κι <iλ}.o'tε να ιJ-αξ φωvιiζει λυγμιικ<i, λ6-

για Θγαλμ€να απ6 τ' ιiδυτα 6αθιιi τηg ψυΧ'{g τoυ;
Mοι.l τρι5ει γιοcγκ[νι τη καρδιιi καt τo κορμi μαρriζι

(<<Γ6φτιoα>, K. Λιμν.)
'oλα μoυ αρcilατιεq, €γνoιεg, ντρoπ€g και λιiπεq
Kι εiμαι αα γυμν6 κoρ'μi γεμ<iτo τριiπεg.

(<Η φωνf1 πoυ δεν τρ€μει>. Περ. και Xαιρ.)
ΙΨα εγtb δειλ6-c δ'εν ξ€ραl να ζf1oαl τη μεot{
ζ,;,f1 πoυ τη ζoυν τα πλ{Θη' τη ζo6ν κι οι xωριoτο[.

(<<oι τ*φoυ>, Παριiκαιρα)
Tελικ6 το ιiγ1οg Θρoνι<iζει oτην ψυ1f1 τoυ πoι-

ητt με την μορφη μι&g εvαγcbνιαg πρooδoκlαg πoυ

oτ€κεται ψυχονυXτoφρoυρ6g με τo €να μ<iτι ττriντcι

μιociνoι1τo €'τoιμοg ν' αλαφιαoτεi με τo παραμι-
κρ6 μαμoυδιof oο6ρoιμo, μ6γα9 π€τα'yμ'α, ioκιoυ

γκiξιμo...
Η ζωi μoυ κo.υλoυριαατ6 oκoυλfκι...
εv6q ioκιoυ τo γκ[ξιμο τo τρ,6μει...

(Σαρ. Γυμv. α' 13)

Kατ<iαταoη ανυπ6φo,ρ,α κ,αταΘλιπτικf1 και δια-
6ρωτικ<i εναγ<bνια πoυ την ε[1α απoκαλ€αει αλ-
λo0 με τoν 6ρo <δ,αμ6κλειo otiμπλεγμαr> και πoυ

με δ6o απλodg και τ6αo τραyικo6g ατ(1oυg τoυ
τηv καθ6ρισε με σαφf|νεια o πoιητf1g;

t. Anδoπooμα αnδ τo βlβλΙo .lΠαλαμd., Ψυ1oκρι-

τIκi1 καl ψυ1oβloγρoφlκι] μελδτη τoυ 'Αγγελoυ ΔδEο, γρα'μ-

μδvη ioτερα oπδ εnΙμovη εnrΘυμiο τoυ noιητ{ (oελ. 480

δκδ.,Koλλiρou, εΕαvτλη,μ6vη).
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πoκειμενικη τoυ πoιηση πoυ ωo σκεπασμ€νη κι αν

εiιrαι ,απ6 τo oιiμΘoλo, ξεδιολ0vεται αττ6 την ανα-

λυτικf1 €ρευvα κι ατ<ιν oτιg <<Eκατ6 ιDων€φ> (αρ' 1)

λ€ει:
To δικ6 μoυ γκρεμ6 κανεiq δεν ξ€ρει
'oξω ατ6 με...
δεηl τo λιiει με την πρΦ'εoη, τηζ απ6κρυΨι1ζ, βα lιε
τo παρ6πoνo πωq _δεν καταλαΘαiνoυγ τov π6vo

τoυ. Δ€κα 1ρ6νια αργ6τερα ιiρ1ιoε να 6γ<iζει oτo

φωζ τηq ημξραc τα μυoτικ<1 τηq ψυχηc τoυ εiτε

αε διιiφανo μαγν<iδι τυλιγμ€vα, εiτε oε τo6λι πυ'

κν6 oα ακoτιiδι 6οΘιj. <<Για τiπoτε δεν ντρ€πoυμαι'

τiπoτε δε oοrπαivω...> (<<Γυναiκεg>, Bαrμoi)' 'Ooo

για τo μιoτικ6 τo Θαμ€vo oτ' αμ[λητα Θ<1Θ'η τηs

ψυχηζ τoυ, πρo16ρησε σ' €να αυμΘιΘ'αoμ6':

Kι αγ κανεiq τo μΦΛτ€ψει'
N<i ειv' αPΥd,
Σαν π<iψει vα Θoγγιl
M€oα μoυ η μα6ρη σκ€ψη."

(<<}t6μoφ, Περ' και Χαιρ')
Kι αργ6τερα πρ6oταξε πι6 αδioταxτα στη

Mo0,oα τoυ:

ΓμΦε. Aζ, Θoγγfιξει κι αζ ξανoι;4τε[
Mε τηv αλf1lθεια τηζ η ψυχη μoυ.

(ΠαΘ. ldρυφoμλ., αρ. 6)

'oταν oι πiκρεg τηq ζΦηζ 6<tραιναν ην ψυχη

τoυ, μιιi λιrτρωτικf1 ανciγκη τoν 6απρο11νε oε }'ιt'

Φρ(rμα εξομoλoγητικ6. Σπ'α <Xρ6νια μoυ και τα

Χαρτι<i μoυ> η κιiΘαρoη αυτf1 γiνεται 6οo παiρ'

νει πι6 αδ6oμευτη και μι1λιατα παρ'ακινητικf1 για
την €ρευνα τηζ ζωηc τoυ απ6 τoν κριτικ6' "o χω-

στ6q κριτικξ, λ€ει, γiνεται Θιoλ6γo9 και φυoιoδi'

φηg απ<iνoυ oτoυg διανoητικor1g oργανιoμo0ζ"' Eι-

ναι κdτι κoΦφιo και κ&τι πoυ κρ'ατι€ται ατoν α€-

ρα, τ6 μiλημα για το €ργo εν69 πoιητf1, 1ωρ(g o

κριτικ6q vα καταλιi6ει, ττ6oo oφι1τd και α1cirριoτα

με τo 6ργo τo6τo εiιlαι δεβνη η ζωη τoυ πoιητξl>

(Xρ. και xα. τ. 1, o. 31 ' 3'8).

Kωoτιiξ Mερσvαioξ
o Κιυoτliζ Πoλαμ6g o EΘvικ6q και AvΘρΦπιvoq

(ζ'Eναg εγ<ir και ζιb για 1iλιoυg>
K" Παλαμ<5cg

Θ Διυδεκ6λoγog τoυ Γιiφτoυ

N' αγγ1ξειq τΙγ αvΘρcilπινη μoi'ρ'α ooυ τ6τε

μoνti1α τo μπoρεig, αν αγγiξειg τη μoiρα τoυ λα'

oΦ ooυ. Kαι Θα 1ρειαoΘεi v' αναδιπλωΘεi η ιμυ1f1

σoυ' για }4' αφoυγκρ'αoΘε'iζ μ6oα ατo !διo' αoυ τo

1τυπoκιi.ρδι τoν παν<iρ1αιo ρυΘμ6 τηq ιατoρiαg'

καΘιi:g αρxiζει απ6 τα αρ1€γονα 6ciθη και 1<iνεται

μ6oα oτoυg oραμαEισμo0g τoυ μ€λλovτo ' Kαι τo6-

τo δεν Φ<iναι μ6νo μιd αναδ,ρομ'f1 αv&μνηαηζ'' αλ'

λ<i,μιιi δημιoυργικf1 αγdκληοη oπη ζτ"lf1 τοrv αρ14α[

αrν δυν<iμεωv που μαg κυΘερνoOv, πoυ oυνιoτot]ν

τoν ιστορ,ικ6 λ6γo μαq και λυτρcivoυv και καΘιε-

ρ<bνoυv τη oυνεiδηo{ μιιlq, απooτoλf1q'

Kι' αυτf1ν tην απooτoλfl εvξ λαοιi' πoυ εiναι

τo εΘνικ6 και τo αvΘρcbπιvo ν6ημιi τoυ, μ6νoν η

προφητικf1 δυναμη τoυ πoιητf1 μπoρεi να την μα-

vτ€ψει και γα τηv κ<iπει oμoρφι&, γντilοη και πi'

oτη,. Και τo'6τo απ<tθηκε τo μεγιiλo' και ελληνικ6

€ργo τoυ Παλαμ<i.
Kι €oκυι}ε π<lνω αττ6 την ψυf1 τoυ κι <iρ9trιoαν

τ6τε yιlρχoνται αvαρ!Θμητoι oι αι<bνεg, τα ιδανικ<i

oι ωycbvεg αε μι<i ατ6λειοrτη σειρd α'ι6 δ6ξα και

καταφρ6νια, απ6 τρ6τταια και καεαrρεγlμo69' αrι6

αλλ6φρovη δriναμη και αττ6 επiΘoυλoυg στιαραγ'

μο0q. Kαι oυντρoφεμ€vog oμdδι αrτ6 νικητ€g και
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Θι)ματα, απ6 'Aπτερεg Niκεq και αττο 6ε6ηλω'u€_

vα ιερ<l, ατι6 ροδoδriκτυλεg αυγ€ζ και αιμ6φυρτε9

ν61τε9, ε1δε. Aγν<iντεψε τη .δ6vαμη τoυ ελληνιoμoιi

ααv φo6ερ6 και ιερ6 αγιbνα, πoυ στιq iδιεq τιg αv-

Θρcbπινεg και ισEoρικ6ζ εγαντιoδρoμ[εg π&ακιζε vα

oτεριιboει ακαταμ<i1τ|τη την πι6 αvΘριbπινη oυγεi'

δηoη.
H πvευματικf1 αλξθεια _δ-εν γναlρiζει oυ'μΘιΘα'

αμo69. Ι{αι δεv 4{ρει vα 1αρiζεται
.... Δξν φΘι5cνει να λ<iιμττει

η αξΘεια, πρ€πει και να oφ<iζει.

Δεv υπηρετo6με τo λα6 μαq παιvεr3oνπ<ig τoν'

Kι αν τ61ει και τoν Θρo6με oε μιιi ατιγμ{ ριtΘυ-

μηq αττξνω,oηq f1 αν πoπ6 λικvζεται σε τtλαγεριξq

αυταπciτεg, γoργ6c και oκληρξ θ' ακoυoτεi o

λ6γo9 τηg εγρξγoροηg. Kι €τoι ακo6cτη]κε κι o

παλαμικ69 λΦoq:
....€oτεκα oαv κoρφο6λιioταρo
δ€νδρου ακλ<iδευτoυ κι ηy€ραοτoυ'

Kι' €γoιc+αε τ6τε v' ανεΘαiνει αττ6 τιq. κρυQ€c

ρ[ζεg τoυ o μιrοτικξ ψiΘυρog τηg ιoτoρiαg' Kι εi'
δε αυτf1 τη xρυooγ<iλαvη 1cbρα των Θεcbν να υι}κb'

νεται μετ6αrρo αvιiμεoα oτιg &iλαooεq' Kι εiδε

να φεγγ,oΘoλ&ε,ι η Iδ€α, Θρεμμ€νη απ' την ακαtrα'

νi,κητη ααrκρατικf1 αvθρcixlιινη αντ1oταoη' Kι ε[δε

τoυg oiφoυνεq των Θαρ6<iρωv v' αvτιμιξ4oνται αυ'

τf1ν την ιδ€α και μ€oα αττ' τo oκoτ<iιδι πoυ ιiατλω-

σε τo π€ραoμ& τoυg, αιηiκρυσε τoν ελπιδoβρo



γλυκασμ6 μι<ig θεcivΘρο:',ηg π[ατηg, και τ6τε 6α'
θ6τερα αναρρ(γηoε μ€οα τoυ o αρ1αi.oq ηρακλει-
τικ69 λ6γcg: (Eιζ, εμoi 1[λιoι>. M€otr στηγ καρ'
δι<i toυ oπαρταροιioε o λαξ, o κ<iΘε <lvΘρωπog.

Και τ6τε; <co Γ0φτog. o ταξιδευΦg, εiδε να ξα'
νοiγεται μπρooτ<i τoυ ατ€λειιοτog δρ6μo9' δρ6,μoq

1ιλιoκαμωμ€νog, γιατi απ' 6ττoυ κι αv γ6ριζε, α-

νακdλυπτε μ6νo τη μvημη τoυ>.

Η ποiηαη oδηγε( τoν <iνΘρ<oπo γιατi τoν α-

πcκαλoτιτει. o Παλαμ&g απoκζ1λυψε τηv ελληvικ6
τητ<i μαg. Aναουρε στo φω'q τofv ανΘρd)πινo χαρα_
κτ{ρα μαg. Φαν€ριοσε την αvτιφατικ6τητα και cη]/

καλωo6νη μ'αq. Kαι σφυ,Pηλατ6vταξ αδυσd)πητα
τιg (διεg τιg αδυναμ(εζ Fαζ, θκανε τov ελληνικ6
<lrvθροrπa καΘoλικη αξ[α. Στην αμφι0υ,μικ{ διιiθε-
ση του 'Ελληνα o' αυ,τ6ν ταν <διψυχoν <iνδρα>

6ρηκε την oιrvΘ€τoυoα και ζΘoπoι6 πνoη τoυ ιδα'
νικo'ιi και μξ τo6τ0 γ6ρειpε να υπερπηδfoη τηv ε'

γcr'ioτικf1 και αδρανη τ6ρ,Θη τηg καΘημεριν6τηταq

με τηγ αι<ονι6τηΙrα τoυ σιoΧασμori, πoυ ανυψ6vει
τα αvΘρ<}πινα π<iνοr απ6 τον ν6μo τηg QΘoριiq.
Eiμαι η o<iλπιyγα μιcig αν<ioταoηg
κι εiμαι η oκ<iλα πoυ αρ1iζει οοπ6 τη γηg
και πoυ 1dvεται π€ρα απ6 τ' ciατρα.

'HρΘε η μεγ<iλη ιilρα πoυ ιrπερνικηΘiι η oκληρη
6oιiληoη τoυ oλ€Θ,ρoυ, ε[ναι η 6ρα 6πoυ o ελληνι'
κ6ζ t(αι o αvΘΦττινog λα69 συσπειρ{bνεται γιiριο
ατ6 τo πρoφητικ6 <iγγελμα τoυ πoιηΦ του:
Γιiφτε λα€, <lκouo€ με' τo πρωτ6,αταλto'εiμαι
αημ<5οδι απ6 την πλ<ioη πoυ ΘαρΘξ

κι ιiατερα κι αΙΙ6, πoιo69 καιρo69 και xρ6vια π6σα!

Kαι oτη οιlvε[lδηoη τoυ 1αρoιirμενoυ ερxoμoιi

μ6αα o' αυτηv την εoρfrαστικη ευφoρ[α, 6πoυ'

..... γιoρτ<iζoυμε
τolν συlΛτριμ6 τc,rv αλυoiδcoν'

6tι κι' αν εiναι, ωι6 διαμιivτια f1 αττo oiδερα..,
6λ€πoυμε vα ξ€πρo6<iλει 61ι μ6vο η δικαi<oοη ε'
vξ €Θνoυg, αλλti η αξιωοΦvη τoυ ανΘ'μilπoυ, η ε-

π<ivoδοg τoυ Γ€νoυg ΦΙτ6 τη μεγ<iλη διααlτoριi.

Aπ' αυτi1v την ιi"πoψη o Παλαμ<ig ε(ναι o ε_

θνικξ και o αvΘρciιπινoq πoιηrflg μαg. Zωoποiηαε
τηv ιoτoρiα μαζ και Θεμελlοroε 6αΘΦτατα τηv πi'
σrη στo πεπρoμ€νo και στoν μυoτικ6 ν6μo πoυ κα-
Θoρiζει τo υπ€ρτατo ν6ημα τoυ ανΘρ<irπινoυ 6ντoq.

Στα qπαPdμιλλα κατoρ96ματα και τα παθ,{μα-

τα τoυ λαo0 τoυ 6λθπει τη oηIμαα[α τηg ανΘριirπι-

νηq αποστoλfq και α16 την απ€ραvτη oδ0νη τoυ

αrrτλε1 την πι6 αιαι6δoξη ελπ1δα. Bρioκει την π['
στη πoυ αυvτfpηoε τηv Eλλ<iΦα και την ι)ψωαε

<<λαμπρoμ€το:πη)) στηv παν<iρ1αιcr, 'μα και cτην πι6

ooγ1ρovη πρoαμoν:{:

Kι o <iνθρωπτog o ΘαριoμoιPηζ
Θα υψωΘf ΘριαμΘευτf1q

oε μι<i γη πλατει& πρoφf1τηg

μι<ig πλαt6τερηξ ψυXfιc.

'Eτoι o ελληνικ69 λ6γoq γiνεται πιiλι τo παι-
δευ,τξριο τηζ ανΘρωπ6'τητα9. Γιατi ακριΘιbq η ελ-
ληνικξ ιδ€α, καΘ<bq μυρι6μoρφη τηv φαvερ6rvoυv
cι αρμονικoi ξpι τoυ ΘιoλιoΦ τoυ Γδφτoυ ,με τηv

μoυoικf1 μυoτικ{ 6καταoη, ιμ€oα απ6 την 66υooo
τηq καρτερiαξ τηζ, 'τυραννιoμ€νη 6λ€πει vα ,ξαγα'

γυρζει <o δικ€φαλοg αετξ πo61ε πετιiξει μαζi
με τ' &ξια και τα <iγια>> και να ετoιμιiζεται <χρυ'

αοφτ6ρουγηΣ για tη μεγιiλη τηq μoiρα;
Kαι Θακoι]oηg τη φιονf1 τoυ λυτρωτξ
Θα γδuΘf1g τηq αμ'αρ5[αζ τo vτ0μα
και ξαv<l κυΘερvημ€νη κι' αλαφρξ
θα oαλ€ψηg σαv τη.v xλ6η oαv τo πoυλi,
σαv τoν κ6ρφo τov γυναirκιo ,-σαν τo κ6μα
και μην €1oνταg πι6 κ<1τω <1λλo oκοqλi

να κατραlκυλi,αει πι6 ΘαΘ'ειιl

oτoυ Kακoδ τη oκ<iλα,

για τ' αv€Θααμα ξαν<i πoυ oε καλεi
Θα αιαταvξξ yα σoυ φυτρ<ilνoι.lv, οl 1αριl!
τα φτερα,
τα φτερ<i τα πρωτιν<i σoυ' τα ιμεγdλα.

Και τ6τε μι& ελληνικη και αvΘ'ρ<5πινη 6νoι'

4η Θ' αvffoει τκkνω o' ,αυτi1v τr] Yi, πoυ τηg λιt_

Θωoαν Θαθει<i τα οιoΘικιi oι 6ιiρΘαρoι και τηv
κoδρroεψαν oι Θ€6ηλoι.

'Eρ1εται τo 6αoiλειo τoυ στo'χασμo6 ,tηg αρ,

μoν1αg, η cbρα τηq Φ/Θρd}πιvηq, γαλfγvηζ, η <bρα

που με τη μoι.loικf1 τoυ Αiμφloνα 1τiζovται καινo0ρ-

για τε[1η:
Kι απ' τη oκ€ψη κι απ' τα μ€τρα μαg
γivoντ' <iνoριoπoι και ΠαρΘενcbνεg.

Kι 6λα αυτd εiναι o Παλαμιig. Παλλ6μενη και
πολ6φωνη ψυf1 εν6q λαο0. Kαι κ<lΘε rilρα και κd'
θε oτιγμ{ ζει και γιγαντ<bνεται μEoα μαc oδη'

γ<irvταg 'μαζ' σαν την π0ρινη oτf1λη ,α'v<ilμεoα αrι6
τιgερ{μoυg tηζ ανoρd}πινηg φyωνiαq 1μαζ. Kαι μα'
ζi με τoιlg Πλ<iπωνεg, τoυg Πλf1Θtlνεq και τoυq Δι'
γεvf1δεq oτη μακ<iρια <ilρrα τηg πρooδoκlαg μαg.
Elκεi 6πoυ ξ.επερνιoιivται oι ,αδυναμiεg και oι αvτι'
νoμiεg, εκει πoυ ξαvζε( ΘριαμΘικιi η ψυf1 τoυ

Π<iαιηα. Kι' εiναι αδελφωμ€νη 6λη η τrλιiαη κι' οι
ιiv'Θρcoπoι και τα πoυλι<i και τα Θoτ<iryια και oι
Θ<iλαoαεg και oι κ<iμπoι. E[ναι τa ελληvικ6 κηρυγ'

μα eΦ ,αΦlρcirπιγoυ oδηyηΦ, πoυ περπ]φαvoζ μαζ
φ€ρνει τo ιμεγιtλo τoυ &11yελμα;
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Κι αν π€oαμε oε π€oιμo πρωτκiκoυoτo
και σε γκρεμ6 κατρακυλioαμε
τιoυ πι.6 Θο€ιj καμμι& φυΜ δεv εiδε Φξ τ6ρα

εiναι γιαri με τωtv καιρ<irv τo πλ.f1ρωμα

6μoια 6αΘΦ εv' αv€6αoμα μαq μ€λλεται
πρoξ ιIpη oυρανoφ6ρα.

Niκoc Παπ6c
...<Toυ κ6αμoυ ε[ψαι πoλiτηq _ Πατρi:δα 6-

χ(.} τη γη. _ Γιατi ,αιl κλειε[g ζαr€g ιμιiριεg μ€oα
σoυ _ και'ψι<i δρooooταλiδα _ κι η πι6 oτενf1 λoυ-

Piδα _ πατρ1δα πλατειti ααv ouραν6q... f Alκo,6oτε

με; ε1μαι του καιρo6 μoυ και 6λων τωv καιρcirν f
...Σ"ηq πoλιτ,ε(αq τη μ<iνδρα oι λ6'κoι, oι λ6'κοι _
κι σι 1μπoλσε6lκoι... / ...Στo πρ'cbτo μooκo66λημα
εν69 }-oγoυ μακρινoιi _ μου δκicκρυααv τα μ<iτια /
Στo ταξ1δι που σε π<iει o μαυρoq κα6,αλλιiρ,ηq -
πρ6oεξε απ' τα 1€ρια τoυ _ τiπoτα μηιv πdρειq.'. /
Το oτερv6 τo 1τ€νιoμ'α _ με τ' 'αοηlμ€νια 1τ€νια _
π<iρτε απ' τη μαvo6λα σαq _ μαλλ<frκια $εταξ€-
vι'α.., μ{πωg και τoυ Χιiροvτα _ καOtbg θα oε κoι-
τ<tξει _ τoυ φανε[g αταiριαoτo και σε παραπετιi-
ξε,... / Ξ€vε, α' αυλιiκαroε o καιρ69, 6αΘιd τα μιi-
γουλ<i σoυ _ κι εioαι o,α 6ρ<iδυ ιξ€νε και λαμπo-
κoπ<iq - αl'ι6 τo 1ι6νι επ<iνω ατα μαλλιιi σoυ -
θ€λειg τραγο0δι tηc ζωηζ { τo τραγo6,δι τoυ Θα-

νι1του; _ Θ€.λειg τραγo0δι τoυ ωκεανo6 ξ τo τρα-

γo6'δι τoυ ωκεtiνειoυ νoυ; Tρ,αγo0δι τρ'αγoυδf1ατε

με 1ιλιoτραγoυδιoμ6'νo _ με τσ παv<iρ1αιo Θιολi _
τo μεταχεtριqμ€νo, με τo γλυ,κ6 - γλυκ6 6ιoλi _
τηg vει6τηg τραγoυδξoτε 1με τ' αφρ6ντιoτo τρα-

γο6δι _ και τo τραγo6δι τωv oλ6'1λωραlv καρδι-
ιi:ν _ τα μciτια, ω Mo[ρεg, κλεiατε ,με _ με τo Θιo'
λi των ε[κoαι 1ρoν<bv...>

<<...Απ' 6πoυ κι αν παραΘ€oειg oτ[1oυg τoυ,

απ6 τ_ην κατακλυoμια[α πλημμυρlδα των οτ[xων
τoυ, αττ6 τoν πρ6λoγo τηζ (Ασ<iλευτηq Zω'fg> ωq

τoν <<Tιiφo>, απ6 τα oυvΘετικ<iι τoυ, τα διεΘνιoτrκ<i
και κoσμoπoλiτικα ωξ τα εΦικ<i και τα λυρικτi ε.

λεγειακci τoυ, o Παλαμdg εiναι αυτξ, ε[ναι o [-

διoζ: <<Σ6γχPoνωζ κι 6λαlν των καιρ<bv), απ6,νταζ
και παρ(bν, αυτ69 κι o <iλλoζ, εγcir κι εα6, ατoμι-
κ69, oμαδικ69, Θαoιλ6φρov.αg,t(αι eπανcrσr&τηξ,
<iγριog και τρυφεβg 6ιiρδog τωιr <<Eiκατ6 Φarvcbν>

αλλd πciντoτε πoιητf1g με φcrνη, πoηΦg με oρμη,
πoιητ{g ]με φρ6νηiμα, με ιδ€εg, με νoηrματα, 1ωρ[g
πεPLστρoφ€ξ, απρoκciιλυ"rrτog, ηρω'dκ6q, συντηρηr:ι'
κιi πρooαρμooμ€νog oτην παρ<iδoση και π6τε κα-
ταραxτcilδηq συντριφτηq κ<iΘ,ε φραγμo6 κι επιφ6-
λαξηg...

Mεγι1λη oημαolα τηg γλωooικf1q κληρoνoμι<ig
πoυ καταλεiπουν ατιg μελλovτικ€g γενι€g oι πατρι-

<iρχεq tου λ6γoυ. Kαι τoυ Π,αλαμιi η πρoοφoριi
εiναι Θυαiα. Θυοiαoε ioωg μεγιiλo μ€ρog τoυ πoι"

ητικoιi τoυ 6ργου για τo πλ&αιμo τηq δη,μoτικf1g.
Γιατι ο Σολιομ69 δεν εi1ε να διαλ€ξει, δεv εi1ε π&-

ν(n στo γλωooικ6 ζfιτημcr <διανoηΘεb. Bρf1κ,ε μιιi
γλΦαoα πoυ ζητοιioε να ,μιλf1,oει αrα ελληιvικιi 6-

ταv γιiριoε με λιγoα.τ<i λ6για τηg πατρiδαg τoυ
Φf.' την Ιταλ(α κι €.oκυιpε oτη μι<i πηγf1 πoυ υτηρ-

Xε: στο δημoτικ6, τραγο6δι. o Παλαμιig oυλλoγ[-
στηκε' fιξερε Θ,αΘιιi τα ελληνικd, oυvτd1τηκε με
τη γλωοoικfι επανdoταoη κι αν€λα6ε με την πoi-

ηατ1 τoυ να oργαv<boει εΘvικf1, λαiκoδημ'oτικf λc-

γoτε1νiα. M6νo ,με τα λoγοτεxνικ<i και μ<1λι.αια
τα 'μεγ<iλα λoγoτεxνικ<i €ργα, επι6ιiλλεται μια
και,νo6ργια, ζοlντ'αvf1 γλιb,ooα. iνIπoρoιi1με να πoιi-

με' πωζ δ[1α:g τoν Παλαμ<i., η δημoτικξ γλωooικf1
επανdoταoη Θα μετα6ιiλλoνταν oε μι<i κG)lμικoτρ'iΙ,-

γικη υπ6Θεαη, δηλαδf1 αε μιιi γλω'οoικf1 τραγωδ[α!
Tα διjo αυνΘ,€ματιi τoυ o ((Δωδεκ<iλoγog τoυ

Γ6φτου> κι η <Φλoγ6ρα τoυ Θαoιλιιi>> ε(ναι τα Θεiα

ι..εiμενα τηg ελλr1νικf1q Mo0oαg, τα δ0o €πη τηg ελ-
ληνικfg Φυλfιc, απ6 τη vειbτερη πoiηoη δo,oμ€να.

o ελληνικ69 r.6ο1ι99, μ€oα απ6 τιg αoριοτ[εg και
τιg πoιητικ€g μελωδi,εg τηg <Aodλrευtηq Zωf1q>, δια_

γρ<iφεται κι 6λα9 oε κιiπoια λυρικoΘεματικιi 6α_

θiακια τηc ψυXηξ. O παλι6g o κ6αμo9, η iδια η '/f!

μαζ, oι πο,λιτεiεg μαζ με τη δ6ξα κ'αι την κατιi'l-
τια τoυ, τη crη,μεριvf1, η μvηιΙη και η ιατoρiα μιε

τη oτυγνξ πραγματικ6τητα.

f. O ---

Πιoτε6ω πωζ o Παλαμcig εiναι €να τ6oo oη-

μαlrτικ6 πρ6αωπο oτην ιoτoρiα τηg Eλληνικf1g πoι-

ητικf1g €κφραoηg γιατi με δυ6 λ€ξειq, εivαι τo oη-

με(o 6πoυ }.6εται και ξεoπci και 6ρiακει την κιi-
θαρΦ τoυ €να υπ6κωφo δρ,1μα πo'υ πα[ζεται xιλι8-
δεg 1ρ6νια για τcν Eλ}.ηνιαμ6

Γιιbργoq Σεφ€ρηq
Δoκιμ€g α' τ6,μoq V <Ικαροq> I98Ι

Θ Bι6λιoγραφια
-.i Ποητlκ{ Av0oλoγiα τoυ ΠερivΘη
*** Kαrvoilρια Εnoyη τεiγoc 1983.

J* Eφημερiδα -Kαθημε,ρlvη. Φλε,βiρηc 1993.
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M€ρog B'

Η γυvα(κα oτo μιo$ζικαλ
To ,μιo6ζιxαλ - τυ'τ' eξογiiγ αμΞ-

'ρ'ιx&νcxo εdδo6 _ μωζi ιμε τa ^{aυ\!,'-

τε../γ - γeνν,:'iτ'ι'. ||ι€' τT!') eι,ιψ&νιaη
τaυ Tιv|ητLy"o6 x,.νηl'!ιτoτ'ριλφον ταc
a)'ox')'τ1ιρ,ilνετaι στ'α μdcα τη; δεxα'_

eτ!.'αE τo''ι '50. Αργ6τεpα, με τηy e-

π.ι12ατηlcτ1 ττ1; τηλ'εο ρ αcη -c α1iιγiΓ3zι

τ1. n'ιιpαL[L^i1.

Φ τριγo'lδ''cτti; τηζ Tζ:&ξ,

β9Σ7) ε|'νιι γν'n r"ρcδρo'1ιιxi1 τα''-
yiα τ'οn.l οiδcυg. Tο ,ΑLL TEAT
JAΖΖ" (1978) ιaL ,fia,μπα.ρ,d,

(1972) τcυ Mπ4μπ iD4οτ,.l ε,i.iαι

τ,α τgλralταiοι α,μ,φ]ιλΞγη''JΞγe δaiγμα-
τα τoυ εiδoυζ.

H γυnι*'|'τ'x οτο '1ιιoυζυxα,)' e{ναι

6νω 6'τ'θ,e1,ια oτο 6λξ;μ,α τoυ sεατη
y"ατα'υΥα5;11ξνo μ]ε Ψrω; xaι πλημl,υ_
pιoμdνo απ5 ψο''locxοn36 {,xoll;. Γiνε_
τ,ιι gιτ(α ταυτioεωy απ6 dλουg τoυg

θ,εατ€E χ,αι φετ'ι,χι'στιxιilν,λειτoυ,cγι-
ιbν, αντcιε['ψeνo eρωτcν",i1E επ,ιΘυμd-

α'ζ,

Ν\ξ.aα,cτo xλειoτd,lηαρτcooυoτιxθ,
εwε16μ:'νo νs6'αψo τoυ ψιonfiι'τ"α\, η
γυναixα ωπoτ6,λ,οαe 6αa'ιν.6 ταρα-

γoντα διωτi7'cηι5η-c ττlζ ζrris. Δη_

λαξ τηE ζωη'ρδτητ'αg τωv '6,λεηr,pι&-

τ'ων y'τ'L τη: διαρx'e'ιαq τηg αlπ,6λαυ-

ση6. Δεy ενδια,φξρε,ι εδιb o6τε η οι-
xaγCνe'αx"|' τ'd.ξη, o6τe η xο,"νωνιν"ι\

)'εcτουργ'ι.α τ\ζ τcα1ι2|.α'pγ r.xl1c, ιδeo-
}'oγ!.L3. Ε' γυνα"[xα eilναι εiδωλo.
lνΙ6ρο3 ενδ -< 'ay.$αμβω:,ry.cιi 1ιη1ανι-
αιc,!l 0z4lιz'τ.:. o'' εEιυτορ:xd; τηg
τι ic'z'- : ε|.',,ι'. δel ιι 2 z'3.slc ι i 5γ.1'- l'-
atαq.

T ο υ''οa\''ιι,^'' e.!n/α'' c.r1α'nν'ν!νo

ιυ; θ6αuα ιιe ιεντcιιl, &|ονι -'ο γl-
νxυγεto cιδμα. Nτυμiνο. η'ιl'γxινο'
g3y"α'ι ιπτο, xα)'λ[^γρ αr,ιγto, ατ c\ι'l'5ι''
*6.

E 1σ}4ηγoθεσaα τοrυ ,dχε,ι διπλd 'c:l"o

π'6, την εγxατ&'oταoη τη'6 μoυrιχηζ
ια.,' τGυ''|ι.o?Q13 στo φιλ,μιxδ γ6ρo xα'.
τη δoξoλoγiσ' τoν Υυνα|'γιεioυ otiηιω-

τog. Δ,ε,7 ,εiναι ,oψπτωψατ,'τΔ δτι'

ψ'ια oetι$. μεγιiiλωv σταlρ τοrJ x6λ-
λυγoυντ πρot1)taα,ν α7τ' τo γητευτι-
xi νioψo τoυ ,ψco'Sξιxαλ. Aπδ την
Tξωv 'Αλι.ooν ωζ τηv Tζοdλι Αy"
τρLo'Jc y'αιL την Λξα 1}Ιιν6λλι. Συνv]-

0ωE oλιixληpη η δoμγi ενdE μιo0ζι-

7':ι''l, o!ηι;ι[ξa:,ri.L σττlν πωοο,l'a[α. yιαι

τηrr λειτoυργt'ι'ψυ'ιg φνα'!.xαq oταιρ'.

To γι'.αl'ζιu"αλ γιρα.τ'τηρ,i"oτηxe
(1'ιαζi 1με τa ιμaλ6δρα;μα) ωg γυ,νοιι-
ιι"εLο ε[δοξ. 'o1ι ψι6νo γι.ατt ψ€.cα.
c' α.υτ6 δ,aτπdζει η γ'ιινα'"xeiα πα-

ρoυaaα' α}Ju& γ''ψi πρao,ρ'[Κ"εταυ ,oe

γιr)α''xε[a ωnρoατi1ρ'co' Ν[Ε'oω απδ
ττ1ν cΛ}a'p'p''α τωy ειιδyωy γ"α'L στo

Toυ
Γιdvvn BυΘo6λκα

y)'υxα'a1:'5 τιυv l;1οll g!';1'," grιγtr'ι'ai,:'-

51'ε'izη τι τl 3τ,.ο\ το-lν γυ)α.ιxιb,/ -

θεατιilν.
'osο'ι αγ:ρλ ττp τλoιi1, πep'.-

οτ,z'!'γιτL'. :'y zδ6ν 7a$'' q)'qτ'iι'f'ι7[L

σ7,a e1"ε|,:..Ξ1ξ.υJ.λ'''y''6 ερωτ,.x6 ?a-

;ιi:'lτι'ο. E]ιb o gε.'ι.τ'i,; ιlπoΦ''q.ζeται

ιι6',''τ1 ιL. !|υι 'l:τl, τrP u]i|g,.fJσα. 6-

;,'. θι' δe[ ,,ιιz -,,ιρl''''')'α1t1 τo'l εc.

7"ι,:Ξ. T.ι 7!.:γοι'pa πh'lτυl3 'εtν'α'. δτt,

'ι'cc δ'.θ':τ,'''ιτ] τ"υ.'' φυ)τι:ι,ιi'',Ι lιε τα,

iοlτα ττ'i τ,7a6'cλ'iγ.: ιι'' αν 'ιi''/αι,
υτ':by"e''τα,' oe €νυ" ξηρ6 τ"ανδνα. Ε,i-

'iι'L 
Θ'?ay,L\!ντ| xα'ι φiλη, πυθα'i'6ν o5ν-

1'' ο'φ a; y',&'π,σir-n) α:'lτρα..

'Bτcυ )'ο''πδν θα λ6γαμ,ε 6τι τo

;μ,ιo6ζιxα,). ταrρ' δ)'o πOυ ασχο:λ'οraτα,ι

rβε τΥ]l.i γυri,ι[τα, σ1)Ιxeντ''?rbνΘ'' ao
.ενδιαΨrΞ,:,.y το'J 'σττlν ωνι,ριτ:fi απα[-

τηοη. Λcα1-ιπρ'6ν'e'" ψ' α}')'α λdγια τη

γν αi.νια, ).η'ql ιa'y ωντ αq τι6 γ.iναixε6'
Nα,L Ly"ανor,oL,bνια; τον &',δρω. ΙΙ'ρ6

xεLτα.L Υl'Φ 6νω ε[δοq γl'leιv.e|o oτo

γαραxτη'ριψi, ανδφιrii: Δψ,ωg oxo-

τιβττ1τ α. ; 5 την fr, ?7.Υψσ.τ ιτ.Δτητ α'
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ftr γυναiκα στo μελ6,δραμα
To με'λ6δρωμα θε'ιq:ε'iτα|" ιiσ'Υ' ξ'

να xαθα'?ω γυ}αι'x,εio εiδoq' Tιι.νt-
εζ πoυ αφηr'γο6νταν u,"'οτo'ρ'tε3 α'τα-

πη6, απ,ιhλaιαg, οφοδ,ρ{6 επιθυ,μiα;

xαL'θυcfα6>>, oυ,μπερι,λαμ6tQ';ι9γxσ"L

oτo ,εrJlδo; αυτδ' Κατ' 'eπ6xταοη τa-

πaι0'ετtβτ1ιε sτην (7ιcω oει,p,1, μιε τι;
,aιπουνδπε'ρε3 τι3 ιιλαυα|'λ]υπΞζ ται-
νte6 Nα'ι τα α"ηρδ'sωπα 'ρa'ψω'lτcα.'

Tο μελ6δρα1lα δεy dΥε,ι oi1-ιoιογε-

νι \ιαa?αxτηρccτcxω'Υραφιe xα'.'3'
,φo,υ6. H xιν) xii Βιωρη'γα'ν(ι δ''aγ!'
τευε ,μd'cα απ' τιq ταινtεg τaν αν'
θριδπ,ινα .δριtια"τα"dπaυ'!'1ιπ)'εxαν
cιγ,θρd)πιyα τlι'θ'η. 'Βτa'' qlι.α ae,''ρ,α

απ/ υποδ''c"'',ρ€coυq Θα ψπrιρoaιια"ν νu

xαταγ.ραφο'3'l : μιεlλdδ'pαl1r αεΥx)"ηψt"'
τo;, ι}υ1o,λcγ''yι6, ο''y'οΥ ενειαxδ,'ρo-
ι,Lα'}τLτ'ιb δ;ιαl1ιι,'ψητp''x'δ 1reλ4}:α-

1μα, ioιl-c y'αa a|" <<1Ψa|\LΥLσ1Lyj!ζ>> :-αL-

ν iε6.

oι1rελετητr3; 61ουν oυ1iιφ,ωνηcε.

6τ'' τo ιsJ"6δι'?α1:!'.ι ατ,οτ'ελ'ε,i τo εiδo;

aτο οπο|.ο τi οLxoτ(.νεLα y"α( σιιεσε''ζ
τη6 ε,iν'τι η acτ'{α cδeολ'oγr.xt6 ανα-

παρα,cταιηΞ. H οιxογtν'e'cα" ωζ πaρι-

ο6cιog θεc{r,4ζ τηζ rαa,?L*ρacτ^i1q ι-

δεο,λoγdα6, δτου aι αyτιθtdcειζ, oι

τ'ατ α'oτ ρ ο φ'6q 1,α'. o'''λνιJ'ΞL a, υπνd.xaυ_

α,y στoυζ iδιoυ6 .ρυθψιιcτLxaυζ y'αν\δ-

νε6. H γυν'αmeb' 'cεlξoυαλιxδτητα

εi1ε αντι1ι6τυJπο τo πl1'τPι't'ρχLx6 δL-

ooi'ι1ll,ιΦ xαι τ1 αυτoΘιlotα ^i1ταν rιτ'ων-

τα δεδoμ6νη απ6 τη π'λε'ιρ:α τηζ γυ-
να'ιν'αg. ΙΙ Ιiαρυ Σxr6ττ ωE ,π'ρεa6'3'

τε'ρη y\ι'L cε'6&,c'μια 1τ}ρα, ειμπoδ'iζε-

iαL 'ilα, niι'')τr,ιευτΘt τoν xη-!οnlιρ'δ τη;
Poν Klioμπυ oτo Α11 that heaven

allows (195δ) τaν Nταγxλα;
Σ'ξρx. 1Ια"'ρ' δλ'o πoυ τOy ,επιιθυiμε{.

To φd.ντωψω τoυ πeθ,Φμdνaυ q.ν-

δρα τη:, oι α'ρl6E τη€ αaτ''x^|16 oυ-

γq,γLyε,'α'q, α,λ'λ& ιαι a y"o.νων|'γ'6Ξ

dλaγxo6 eπυ6ιd,λλ'ονπαι'στηry επι'θυ-

p,tω τ"Q6.

Στ,ηv Cami11e (1937) τoυ Tζω,ρτξ

Κυοι5xορ η ηρωtδα α.ρνε[τα'L τo'ι €'

,ρωτ& τηΞ Υ'Lcι"τi Θi.ν|αL π,6ρ,νη. Mια

γννα'tτ"α αποδoχιiμα,qμdνη. Mε αλλο-

τριωμdνη, ωνταλ,λωγ'ι,dνη, επιθυrμiω.

.,JΠα,ρdνοx'ιη, ωζ χoιyωyιχ δ &,τοψa
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x'αc 1ι"i1 {7ο'lοι' το δυτιtωιμα ετ"δ^\-

λω'oηe τη\ ε'ρυlτcx'i1; τη; οπιsυμiα_q.

Mιω π6'ρ'lη δ'oν ψπaρeι" να αΥαστ^ii'εL 
1

'lz δτtr,ι''ιο'ι,ρ"γ^i1cει ^ii να 1l'τeιi σe o.y'Q-

",ι',"'.
Στo 1pι:λ,6δp ι',ιcι oι'ενδaa''y.aτ eν εL-

αx€q α'iτ,.B'ioει6, εξαλεiiφoνπαι π'αν-

τα aε '6αιρo3 των γυνα'ιxιbν, τ1 ε'xδiγ
)'ω c η c eξa'l α)''' ιδ τητ α1 6'|'';ια'. q'γδ1ρ l.'

γ'ξ n,''ο','l1',ι.''c, τ1 1'ινα!.xα' τρ!τει να

ΦiμμapΨ6γΞτ1"'' 1i?ci τoυΞ y.o''νωl''-

xcδ; 1^η3 ρoλaυ; ω6 ,μη,τlρ.e6'y'aι ωζ

oυζriγoυ. Σε 6πoιε; aαΓ)[aζ 'ε'.οαγε.
-ναL €ναq aξ61ων γυναιxεLog ρ6,λ'οq

στo τξλoΞ η ωπο'!η rψeτα'6'&')ι'λ;εταl' α-

πδ την τα'ρειs6oλ.\ ενδζ c'ντt6τoLηo')

αr,δριxo6. H γυνω(τ"α υποLJ,J'ν'el' xα''.

θυoι,&ζεται. Aπoδd1εται τον xoLνLn-

'ι.xδ τη1 '2δ)'c.
"Ιο' xο"'ν6 1q' gi$cυ; αυτo6 eiνq''-

oυv^li θω; ι\α i' LiL'i') ε ζ ν o''\..!y'υ, ! ζ l a-

ξoυθενι'ηu'6vε; ι'τδ 1x, τ"aθ^iΙ^ιoντc"

iτ1Ξ oι^/'a\ειλ9ιαx'i1 '< Cωιi1i.
Mε ,λiγα }'δγιω τc otδοi 1ι.γgiq.'.

Ε e''tατoΦλzιαΞ τηΞ r 1Ξ'? La'"7'.zi1:

aιxoγtνειαq, bποιl 1, τυγδν π'αρα6t'

α'σ]η τoν γ'αν'δν,ι, s'παν|σ"φePετΦL στην

τι:ξη τ'ιoτe'.μdν,oυ νοι δ'ιαoωθiε,i η oι-

xc ^1 εν'ι'. ιι'fi oa',ι6 α cη.

Η γυναilκα
στιq ταιviεq τρ6lμoυ
o τ"ι'lη1ιατοι1ρωφοq του τ,P6μo'υ

σx''} |\Lα πρaixταιc,η aaν φιιντα'σ1L-

τ'oν x.ν) φ.Jν '"'r:' €'lα εtδο; που d_

χeL πι',ι a \/"σ"λ € c ι'' -* ολ ι τ ι ι 11ι'c x 6 ιβ ι ; t -

τοι'α6'{ν'τιcη;, δsο xιν'iνα xλλο. TC
6,λ,ξμμα y'σ.,. y'ατ' eπ!ιια'c'η τa σi)'

ψα" τrJυ 'θε'αιt1 ,ip7eτα'. αlτ''γιtτιοda

ψ' iνα απd τι πιo f'ιθ''c. y.1'. .ιργνe-

^|δνω :ιilνα'ιοι}tii\L,ιτ1" ιτ,;'3;z.',iη;:
τo φδι6ο. 'Γο ι'πωθτρ'.z'r' .o 

''^3.1'θiΞ
γ.σ'a τa σ;Ιl.J-Lι'6'πι'ιa qιι-: cδτ,^|c^iν zι.
ir*,; εξα'ναγτ'l*lΕοιν νl. τc'.-1.|,''-1u,13

εx'εt δπaυ οταθμε6e: τo λL.,"ι'=c. Στ1

'ψε[ο' eιτ"t'lηcη-c ε,iναι 'τ1 αναψo'l,fi xαι
τi α>*γιη τηq εικδ';'ιe να μα; δrεiJξει

y.l*.-a τ",'l) δεν ιlτια'?'χgι'. H ια.ρδι& τo'υ

;.,'6'ιa'-l e!'lz':. τl αναξ^ilτη's'η iμι,&ζ ει-
ι6ναq ''zι''l'l,ζ l7' τ'iιat'1)'iceι φi'6rι,
Υα' aνo\l,ασε'' 1c σ'^/"1"Ξσ"Υδ\\L5ia, y1"

y"ατωιy'οπs6leι. 6'l'λ φlrλμιy.6 oιb,lια,

xι'i)'φ'.ι'e υπs.'?rLτ δ' ilJuα τα'υτδγρ ο_

νrλ xα'. z't'3πxρxτο'στ\'l τiι.ι1"^(ι|,ι.L:-L-

ιδτηs,α.
To φr:ηu,lν,ιατ ''Λ6 νι['ν^η1ια τo ,y'α'-

_,εiγγειλε τo εdδo6 αυτd σoιν διαιιb-
νLση r';;6Ξ n)"ατιο'3 μιcoγυ,νι,qμo'j.
K*θ6τι τr' t!l?αζ, τ1 πηl^γ^i1 τoυ τρ'6-

1ιoυ, δεv 'ι0α,' ποτξ oλoxληρωτιxd'

μη αν,θ'pδπινo. Tον δ,|"νονται y'σ.L 
φ1)-

)"ιxω γαpαxτη|a'''σaL'r;0' λειτoυργεi d-

τs'' ilιτ: να. δcατα,ραoεL τc. δ,ρL.J. .ηζ
c eξου ι'λιx^fi3 ταυτ6τητ αg xαι δr' α'φ ο'

1xg. Συγνι,dμωg το q'x[lζoυν ωζ αρ-

cεr)υy''6. Mε αyτι,xεdilιεν,α επιθετιr'τ)i
6oυ,λl1'1i4q τOυ γυ,{i1{εζ. Δηλαδτ] εz'_

δηλrιbνει ι]'ια εyστιχτωδη xα'. χτηy6-
δη oυ'μπ,εριφ οp&, π'a'ι ανι'πα'ιρ&lγε'. τc

πρ'6τυτο τoυ αPσΞν''xa13.

o Nooφερ,*,του - τt,pαq - σxην o-

ηr6νυμη τσ"L\)iΦ τoυ Φ. }Ιoυρν,d,oυ

(1922) - e!ιν'αυ μη - ανδρα6, πιθα-
'lrl 'tι εtγι'υ ('ν'α o;1ι6δ.o σ)'i.ι:JΥ'l'σ'ΨQ6

l.l'''. 9e-'i'r1' 1ιωit, δτ'Τzδ'i1 'lπoxατ&-
5Ξ1'1.υ. H ινιrτ,?τ1 6μω6 επιθ,υlμ[ω

1.'') y"ι'. ιc 'lcιτ1'ρΔ τoυ 6.λΑμμω xα-
τιυΕ5νε:α'' 5Ξτi ΥJν.ι|i1Lι1, γliPωfδα αυ-

-;lp zιττcτρ3φε,' a'LxεLoπo'"dJνταE

1-rit .

Σ:cν ,,,Ι(iνγx - Κδνγx" (1933) ,

iωy \\kpια"y' χ6d7ig'ρ' xαυ Ernest
Schoedjaοk το τt'ρα6 απαι'γε'. y'σ.L c/"

τ:ιλεi ,μι: αψaρφτ1, yρπξ'\α. Tελιx'α
εξoντιbνεται 6y'ι ψ6νo ^γc'ατ[ e[ναι

xι-νσ'στl?o'φJ.yβ, ωλλ& γιατii τ6λμηoε



'/^/. 7.pL'.'aΞaΞ'. 1'ι, -,,'l'ι7.'.'/.-ι

xυ'''' x''7y\!q' iιJJν 7"'/δ?!Δν'

Σ:::'ι:::,'.,,:..'ιι--ι'zι: .ι'.'t'.ι3 τρi-
!,'..:υ ic τ!?c.-: Χλνzι7''' y'α|" ττi 'θ{':'η
-' ο' -''ii'ι ι ? ν Ξ''' !.' t α4 δ c}.o o lι ν r' Ξ. Φ'''l xι xα
-'. ι-' ι' ρ α'^ρ',l'!.', c ζ y'ι"L ο eξoυ α)',. x'e xα-
l1'πιeψ€νr'; i,ι.Ξ π?ιbτr' διδ0'ξα.ντα
Ξaν .\ντo\)υ ΙΙe,cτ"rlq oτo Ψ'l'7.ιb τo,υ

Χtτcτoy''
Στo Ρeepiu-ε Τom (1960) τat)

E[iιrλ Πi'.-'li)' o t1ρωαq - δoλoφ,6_

';c'. ^l'-ι'ν 6aτ'θ'Δ; xαι,l.εραγtαν xαι t-
6^1 l'iz' λz,φτω φωτο"ipαφi|(ονiq' -ζ Υυ-
',ψ1!'' γ 7' 7': ;i:. ι'. Δ,r}' a'Ρ ο ν a'$ c,ιι τ ι." γ tl ν α |'

ιe;. eaιιe,','ι1''''.!'lτζ;Ξ τ9Ξ 1ιε μιd λd.μα
το''l 'i1τι'ν y'i!υlΙj.,|]',!νη ο,o !νq" 'π6δι
1r'g 1ρ(,]ir-'ia τη-; ιθ:,ιεp&; τo1)' σ.νσ'τ-
y.ιi''Ξo'l τ & : τ'e Ξ )/ q' τ α'ρ α.xa)'ου'Θ oι5ν ι ;
tδ'e; τ'.; φiιcε-' τO')Ξ ττ1ν ωρα πoll
ι'ια.0^iα'ξι'ν σ' !'iι eν:οl,ματωμdν,o
ιιθ.,',!τττ1. Me-eα. ;α' ρ ι'ιcλo'ι'}Δντα;
τ''E απaτ?6'πα'':Ξζ cντ!.Ξ e'ιτ"6νε;, €-

piιlΞ xττ] :eξο'υ,α'λ'ιι^i' !y'α.νcπo|.η-

cτ1. o T'3πr,-< τηi eποy'i,Ξ 7'τ''ιπητε
α'lJ'd.ητz ττ'sl ται'ιi'α' u',- σ'υτι' σir
'Lα.νe τo τJλo; τηΞ τ"αρι'!'ρα 

--' 
τa'l Πα

ο)ελλ.
' Εν α. δatγι:'ι.α αιρ'α,i α3 δ,' α"cτ pοφi1:

ΞΞτΡ α|xπαρisταoη τη; Υυναιy"αζ
στι: ταιyaεζ τ,ρi1,toυ, q.πpτa\et τa

φ ιλ',l u,Π.:oε το'.t,ια.c [ α γ cα !.γx)'τγ,ι'αn
το'ι Mτr','iiαl Ντ,s ΙΙ,dλιi\α' nc.) σ'ν

τ'ι,. eπ o τ6)'εc e ι,ι: ι α'J7 a γ τ1 π.|! a t'γ.a,ι'-

η τηζ θep'ατολογtα: γ-x',- 5yη1οθΞ-
ct'ω3 τo'l Χ[τιcxοι e'tθi.12υνε' ;τ, 6ιl'
α'deyΦγτa cτι 

-< "γυ'iα!.ze;' =L,i.' eiα.'.-

τ['αg τη'' qψoγi'δ.γ)'ηΞ φ.35τ1; τa'l

φ ol l c ι 1t ε δ'.π,λ'i, τ' 2 c s ωκ'. x'i ιτ1= ι.

Y,π6ρxει δι6ξoδog;
Aπ6 τη δεxα.eτ{q. τoυ '7o, ιργι-

5 Ξ !} L α συ'σ i ηιψ x.τ L y'J+l πρ O σπdlθ e'. α Υ L,J'

1,ηγ υτ,a't6'!ε'Jcτi (ii xαι' τη:) ανσ.τΡo-
πl/1) του πo}'ι1c,ι-uυxoι3 yνα.L Lo;νωνL-
7οd αυτo'5 αaαΡτiδεxτ'rιυ σ1ον y','yη-

1ιιτογρλφ,' '

Mελετ{θηxz' ν τι φ.)'',ιιια xei'','-ι-

' ) L a a! x''l ρ'!. ι.,'y'.r,l y'u' l' c s'. ι.'''l y:''i τ,-

',ιz.τ.'^γ.,'cpο'l . Ι{υ::ω; τ.'') Χj)"i.υ-

i'Jι-'ι^ιJ'

Tc ;ω; ι:. ι'.t'tι,.y')' ιοtnιι:z z-'i'
)'ιμe.'i'ιc''':z; ιι;& :τ;t zνι^γνωcτi
τ\1 τ1''''ιl.α'; απ6 τ.'υ; θ:r;j;. To
π,ιb; oι φl)1ιι::,Ξ; αy.ιiiσ'ρx'5τa.σΞιζ
τι:l') γlτ'ι.''ιιbν αντα"ναx\ο''3ν xατ&''[.-
|'1' τ'i'i'5lτcl τc" c':ε,''s'5τ'λπ.1, τrιυζ p6-
)'ου; τιE a'.*δνεq τcυ y"oLνL\'γ'"xου o'1τ1

||J.ατ''σι!c$ του,ι',liιy"o)Υ. T τ1 nγn1γ q'[γa

aων eρυ:lτιx6 αν'ν'.1ι.εi'li'Ξyo yiτυι απ6
τω 6λ€,μματα τoυ σ:rτl'νo'Θ'ετη' πριυ_
ταγtονιoτ,ii θευ'τi1. TιE γυvlιixεg ω;

q^*-!-

,\υτ'J; .,: θιιυ-,τ1τ,-ν'i ινα)'υιε',4 {-

^('.\\1:/ σ;ηi:'τ.:e -: :"a'' τυνσ'''y'eiου ιυν4r
p'ιτa -i i', aπcLa 6ρ''cx'δiαν σε α"iΦδo
eιε".'lη ;τ,ti eιπογ.li, γε.γo'i'5; δr,ιιο;
π:'l e:,1ε α.iτ!θιτz σ'πaτΙΞ}'6q'Lατα'.

oι ^ρυνα[ιε3 ε,ξαφα'νtττηιαν απ'6
τι; oθ6νε; 1,η δe'y"a'Ξq,id' τoυ '7o. oι
6τσ"? ττ| -Ξ Θπ.\xηζ ^liταν aι ανE1aq δ-

πω6 o'ι: P. Ρ6ντφορντ, Nτ&oτιy
Χ6φμaν, ΣτiJ6 Mαx Κο:-l'iγl ια,. o

ΙΙωλ N:οι!-ιωv.

oι 1..lνωικεioι ρbii'oι -i1ταν ψιxρot
ωi α.νn'πlr'xτο,..

Τα cτο$ντ:η, φoFιc'3ψενα δτι τα

γυνα''ι"a[α ',ιo'lτtλα πoυ θιι drrλαθαy
oτιE τe:ιi:; του; δ:ν β.1 εiχq',γ, τη,y

!γτ"vcη τιt}y ?εiμιγιστικιδv oβδωv,
πfraΞ!|ι'Γι5x.'ι νz τ,r',!oυν c1εΜ,l τε_
λεiω; τaυ; γlναιxεi'ονq ρ6λo,l;. Για
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ANTIKAΠN!ΣTIKH EKΣTPATEIA
@

H'q.'/τurαπr)'' cτιβ exoτ ρ ιτ et'α α' -

πoτελEi \λ13ι?Lα τl\?oa|εραιιδτη'τα oτ'ι 3

π,po,ηγμdνrε6 1ιbρεE. T,o ιαπν'ιψα
xι.r,Φxτηp,iζ'eτΦ. σα'Υ,επι,δημ{οι τηi
επoμα μαg δι6τι α'lφαρ,α' τo baoλ

τoυ πλη,θυoi:,od (6a0/o ι!ινδ''ρ'εq xα'ι

48toλ γυναt'τ'ιa"\ '

H ,α.,,,*πτυ,ξη, τ,oυ θ6ματoΞ τeρι.-

'λα7ι6α'i'eυ ανα)'υ'cη τ]ωiγ igiσlbιpω'l

επιμd,ρ'oυ6 ι1ιημ&των 6'πω;: 1) o'''

6λαπ'τιι{'q,ol.rciεζ τoυ xα'πyioματoζ,

2) γιατ;[ γαρα'xτηρt]ζετ'σ'.L i,cι xαπνι-
qΙα σ'αν oπιδηiμiα, 3) για_',i γiνε_
τ'αL η'α.ντιιγνσ.frνιστι,χ{ εχlστ|ρατe'b'

xαc 4) την απεξtξρτηcη.

Α) oI KrΡΙlE]Σ Bλ{ΙΙTΙKEΣ
ΟrΣΙEΣ ToΙ Ιι\ΠNΙΣMATοΣ
EΙNAΙ: ,α) η ν,ιxoτiivη. H νιxoτiνη
δρα oτο xε'tτρuxδ }Θυ1p'ιΥJ6'α.lοτη'μοι

mρο'τ'αλ'ωντωq καιρoδ'''xi1 δι'dγερoη
yJα,ι ,dlμμOγη n'α'ρr&,λl'.loη. Mια{ ιλρ':,

ε'[''lωι η διιωρx,ει.ω τηE δ,ρdσ,ηζ' γι'
αυτδ o νlαπνυoτfie xiωθε ημiωρo θθ-

,λrΞIl Yα '>ιαπνΔζ:ec. Θaω'ρlεiται δηλη_

ιi11ρ'ιa τaυ νευ,ριxo6 συrστt']rpατoζ 1!ΙΞ

xilριo α.l1μπτωμ.ι τoγ τ'ρδγμo.

H νυ'xοτi,νη ηρaν"αλε't πoλ,j γrρt-

γορι ΒΘΙΣ}ΙQ α'xιδψτ1 γ"α|L !ετ'σ. α'
π6 1 - 2 τot^γ'ωρι. Eθlιοβ; eiναι η
ωaξηlη τηQ 'αν'τaγiiζ τoυ 'ο'?Υα'ν'''-

oμoυ ,οτηv νιxoτtνη. 'Εται €ν'αq ψα'
vιιi!δη< 'xαfr,'νLστtιζ ιrJrΞ τ!V πqρaδ''

τor'l x1ρ,6νoυ 'ψπapε[ να xατYt'oει xα'"

6Ο τoιβρ,α ημε,ρηoi,ωg, ε'y'ιb τα 2Ο

τctγα"ρι oτoν μτj rμαiιιilδη 'l.'α|πνf-στ+l

ιμ,oρεt 'να' ειναt δηλητηlριιbδηq δδ_

ση.

2. H ΠΙΣΣΑ. E πioαα εγxωθ'i-

σaiα'τ'αL ,με τo rο&.π'νισlpα rστo 6λeγo_

γ6νo' τoυ α.νατ.ν'ευσflLγJoιl':υcττj,μα-

τog. o xαπνc'cπt1q 2o τcιγα'ρων η'
μqρ,η,σaωζ'εν'απO'θdτει στα, πly|ευμδ_

ylα τoυ aε €'γq.' 1ρ6νo 100 "γρ- π'lo-

H ψα'ηρ'oaρδ,nα xατ&,λη€η τoυ

*απνLστtl εiylαι oτ'α oiγου'ρ'α μiοι

92

πvε,υμoνoπωθe,ιe &πω; η 6ρoγiττ1q i]

19' ε,μφυ:ημa γ'α'L σε πoλλαπλοilαιc

πrιcοcτδ ι,πδ τον 'ψi1 xαπνιcτt1 'ο

ι'ιρτ/νο; 1qγ nΥιΞrbγιo'lo;. Σε xti,θε

π'7.γ'\2'τc ιι,i'.Υ&ιi'ΦΥ ^(Lσ" νL 9πtσηtια)'

esi η 6'ιτπτιτιt1 ε'πidραcη τσ) y"c"

π^1lcι,ιατο'3 αν'αγραφοντ α,c o'' πo Φττγ

τεζ τω,y δ6o αυτιily' 6λ'αττ'-y'ι*'t αl'
oιιilν τη6 πiaοq'ζ'yJα'' τ'τ! -< ι'-τοτt"iτ1e.

3. Tο Ca. To 1rovοξεiδLo 'L!'!|J α.ν-

t'',;αv"α ψlε'.,ω';'Ξ: τ!:Y oξυγ6ν'ωη τωv

w)1τα:?υ)ν τoυ αργ.ιyισμoιi λ6γω τηs

δτtr;,ιι'ο'ιιρ^γ'['αi oe rooa*d bo/o ,αΥ'

θροιx,;λαιμooγl*ιρivη6. H ελλειπηe

Toυ
Δρ. EλευΘ. Ι'lαγγανdρn
( δ/ντιi Γυναικoλoγικ}iq

κλιvικ'τtrq Γ.N. N6oυσαζ )

o,ξυγ,δ,νrω,τη τωY xυ'τd&,ρ'ων τoν r,ρο-

'xα'λ.'!! το' τ'&πνιψα η1r,6λ0νrει 'τιζ

τν'ιν1 ια'τ''ιιLq .,y;ανlδττlτ Ξζ τoυ, αγ'θ'ριi)-

π'o:l. Eτioηζ πρoxι)'ε!τ'α"'' β)'ql6η' τ'ου

ενδoθηλioυ τωv αγγεilωv κωι 'αυξη-

6η τη'ζ πιtθ,αν6τητα6 εlμφρiciγματog

τη; xαρ'6''&< ιαι d.λλων θρoβoεμ-

6 cλ,. ιω ν επ ι σO{δΞl ωy.

H τ α1ιiτητα τ'op.l'x,απ'γ'iiaμ ατa'ζ ;y"αι.

το 6αθοE τ'c,υ αυξι&'νoυγ οτo πoλλα_

π),'αa''ο 'ψty.'ρ'' xαt δ1dxα φoρ66 την

yι.xoτtνη πaν πaρ'ιιiγeτα.L σ .τ'a ι?d)'

p"7' τa') ^tαπyo'3 y;αι 6ξ6αια γ'Φ|. των

&λλωy ουoιιδγ r,.!') υτ'a}'aΥξonα'-
oε 1ΟΟ. Mετ,αfrl τω,ν oπatωy oι 'lll-
ριδτε,μεg e/ναι: η, τtcc*, :c Co' τa

υδiρo,xυ&,νιο' τo ωρoεν''ι.Δ, τ'o 'νινΞ-

λιo, τo 1ριil'μιo, η αμtl'ωyaΦ ταL ic
πoλιbνιo.

B) Γιατi τo xθπ.νι'6ψα xαρΦffiη-

ρiζεται E,ΙΙΙΔHMΙA.
(Πoι,66 ,e''ιyα'ι oι oυ'Vdπlειε6 τη€ υ_

γoiαE μα6 α'fiδ 'co xiιi,πνιοlμω, τi Μ-
νe oL' 6τατ|',oτιπd6;) .

Στηv Eλλ&δα ετηioi'ωg d1oυμε

91?813 θ;αv&τoυ'6 ωπd τoυE aπotονq

oι 10CI00 - 1δ.00ΟL apιz'L'}'oνιq.ι aτo

ndπν'ιφα. Επδcηe απ6 τoι'ιq παιρα'

';'ιθ"νω 'θαν'ατoυ6 oι 35.0o0 oφeiλον-

τσ"L στοΥ xα1ρxLνο πoυ '6πωE δεi1ουv
y;q'' oL α|ρL'Θη'oi απoτελεi την ;τ"υρι'α

αιτ !"α. θx.'Λ&.τofJ' ο,υω\t .ψe τα'xα ρδcαλα
'lοα'i''sατα.

o xι'ρx|"νa; 'o-νο bOoλ των πaρι-

πτιilοεωy 31ι:ι ενδoγεν'i1 α'-τi'α τ"ωι

cτο 'xλ\o 50o/o eξωγe'i*1 α'ιιiα' T'cα

το 'c}o/o τωγ' π;qριπτιboεων c1εδd';'

δ)'η, ιτ1ν pap{δα ττιν y'ατ,αλ'aΥ|'Εoιν

oτo 'νcαπνt'ψα.
Τo ιαπ'νιclμα θ'ε'ω,,οεiται 6τι 'δρα'

y',1τα.σταλlτι'χd' βτo α9ccoτοιητ'υx6
,μ.ι; oJcτψα. Ei'ν'αι αiγιε,ρα γν'ω':τc
bτ'''δ).o'' d1o'qrε πoν xα]" που xδττα-

'?α τ|r)ν 
'1ι:τα-λ&ocoντΦL 

γ\4'L γl,πoρolνν
\)α εξελι,1θοιiν aε 'τ'αρxιν'-^ιιa.. Τιg
πε ρ'ι c cιδτε,ρεq φο'ρ€q τ o αν o'5oτlo''ηxL-

ι5 γ,ι.αq αlcτημα q^μρυπΥε'i y!α."' y'α''

τ'1στρι6φει τα Iμεταrλλαγμ Δyα xn3ττα'

,:α. 'Ιoω; 'δτq,ν αν'αττ66cετα'' i'ναq

δ'γx'ο; να ,οτμ'αtνeι διι τ'c ανo'soποι"

τlτLγ.ic i.ι'1ζ':,ιioτημα ξεπ'oρi'οτηι'ε
λ4γω τη; Φ'ο7a'y'α1αστoλiiq πoν τ'po

ια)'ειt τo x&πνιa1μα ιιαι &λλ'e; οιι-

τiεq. 'Eτ,oι eξτγγεi<ω'" ^γιατ[ τa xα-

τ.νLσ||'''α'ε\\axo.Γ!'o'LιΞiτα,ι π4ρα απ'δ τον

^/'αiρy'iy|o τo,) πyεφο'νoζ, 'αλλ& xαι

Υu'σ' τaν ιαρ'τιtνo x&'θ'ε αλλαl oiργ&-

ν,oυ (oυ,ρo'δ|61oυ x6oτεωE x.ιi.) .

Tο ν.lαπ'ν'ιαμα tθε,ωrρε'iτ'α'ι τa π'ρω'

i,c Lα,t ? axc.LΥων ιxδ πρ66}'ημ α. E'iiναι

αψφ06d,c αιv oλdτληρO τo νoσaκQ-

l3s,-ιι6 a3c;τ1ψα τηζ χu}ρaζ ii}πapεi

'.,7' aJν'a^(υ'ν''c;a! lι z;,οτιλi'ο1,ιι:ι
τη; η_ιir; ιωι βνηe παιρ'6,μ6αοη6που

μπoρι! ν,ι ,-uΞτηgι ηr μεiω'η 1oν xα'
τ'lLc''μα.τc -< 6ooν ωφo1ρ'0, τ'ην υγeiι
τoυ πληθυψoι}.

B) E ANTΙKΑtrNIΣTΙKΙ{
EKΣTΡAT1EΙA. Σα]μερω η π'oλιτι-

τ'i1 τηe υγεiαE δ'i]δrει fo πaρ'ιoo6τ'ειρ'ο

6,αι oζ aτηy αγω1'r1 υγε'i'α6 x'α'c 6χL

c''cηlt περ'{|θα,λ(pη. Tα νοaoxoψε[α τω



'"Ξλe,)τα,aα 3o aρδνια 'if'ι'ν e--'''ιΞν-
-"/ υ'',\':'l'1' cτη v o'0:ρrπ Ξ:)τ'.\ri ι>} 7'.' -

oeγγιcη l;ι,Jlσω ,iιιx,; 
'.)'/Ξ'/6 

-Ξ εi:i'::-
α['γιεντ1; cατ p'.ι'tiΞ :'z^1.'ιcλ."γi ι -:' T ο

'ι.σay.o|i\Ξ'io cτoν 21." z'.ιbνι Θι 'et.

')7"'' iνα δαρι!; τ1-c't.ε:ο }ι;oυ oι qν-

{''zυlποι θz ψαθz!'i.;l'/ ν.ι 7'fiσφrΞ15-

^{oυν τ'.ζ e3^;1-7ονe -: α;^ι.)'!'q τη,; υ-

γε!ι;.
Σ:η., _\ΓoΓB rΙEΙAΣ πρωτ,ει5_

,'υοι a''η €aaι η αντ'''ιαπνυoτιx^h

cιt--''ι:e|ι. Στl6 BΠA π'coι ξεx'|tη-
iΞ {ι L'/i',.ιx.πνccτ,',xi1 eιc'τρατεtα υ-

;λC7'zι 1rε'iωcη τoν xα'πν'tc1ισ'-'o1. 6'e

';.-:ccτ'515%. Στην Eλλiδα d1ει a-
'ι't7σ7ν,Ξi' η ανξηcτ1 τ,aυ ilα?aυσ.aζ'6'
1|x'./ yJαL [cωζ &rρ1ιoε η' ,μ,εiωoη.

H αντtxαπνccτι"x"i1 aν"cτρ ατεJα. πE

2ι\αqι6ων'eι τηy εrημ,6ρω'5η 1o1) y.σ,-

πν'.cτi1. oc πω)'αιot xαπν''cτ€,q πρ6-
πεi|' να ξ6ρο,.ly 6τι με την πι*ρoδo ταl
aρδν'ου εξαoθεν,iζει ο' oργανιψδq
xα'' r'?o.66a')ιλsτ,lι πιo ενy.oλ.ω 'απΔ
ωpριllcτυεq. orι ydoι παυ δεy αργιrα.i
τo τcιγωρa αρ6πa'" 'γι ξ6ρoιlν d'τι θ:ι

απ.aι-νΙPο'υN) !'ια π&θo3, 1ι'tq e'ξαρ-

τ\7'τ1 πaιJ θlα ταυζ xPσ.x|ησlΞL aξαcθε-
.i !lμ6νου9 ,51ρy αντ'αγ,υl'l''.o1ι6 τη 

-ζ

ζωl1; που ξχ'''υν ψπ,?'oxτα.

Σ'flψεpα o xιαnn1'γ51{1q δεy ,g,iyαι

*,το,μo ΙN ε,L"lαc αιoψο ΟUT εξοιρ-

τηtμ€ν o', τl? a6ληψατLxδ'y.α;L γ"σ.θηψE-

ρι',,&, δ'.απl'oτιilν'ε'ι με τηiy ελd,ττα}ση

'τ o|} ^ι,7'π,ν tψατ o ζ τι2υ π, αlΡ'ατη\ρ eiτ'α''

στι: πρoηγμ6,,,εg χHiρεg δτι. aiναc

l"ιiα μειo'.pηφtα' o ιc.π,'/'.cτt,; εxτ'63

απ6 τη (ηiru& πoυ y:εν'e'' cτoν εαυ-

ii6 τoυ 6\αιττει. ψe τo x&πν'.ο1ια xαι
το,.rζ π,α,θητ,ι'xoι5E xαπν'.6τ!q.'Εττι
6'?'!cyιετωυ' υπ6 διωγμ6 oτ,a επj=ι 'α-

π6 την o|.xo^{ξ'νeL&" τoυ, oτoυq xλει-
,cτoιi6 ,δτη-ιoodω6 1ιilρου6 απ'6 την
y,oιy,ωy,iα, εν,ιil αvτ)μπoρo .lα σ.ντL-

,δlΦcει $d1ετ.,αι τ,ο τ'αaηlτcτ.$ Υισ"εcνL'

σr:,'α. τo ξ16ρυο, με co6ορd6 ,αJydπει-

'aζ γιοι τη'ν ηetα τoυ. B αγμx! a-

φ6λει'α, α1νacω τoυ 1Lιfr'ν''ι5τh μ9 ζηγ
πl*.ροδ'o τω aρδναι γiνετωt eξαoθε-

ν'.5τι aΦ) o7γανυaψoυ, iαω; πρ16λη-

i''rι' εαα"γ1ε'ηψατιx:l1E απoxατd'oτα-
;τ1-<' aγγο'' Υια τη'y' υ'γεi'α, αιsθ6.'l'.ια

xα.,. ,αγι σfi|6.Υ\ια φ,θ,*,νει οτο Θ'&νατο.

H ιντιxαπ')ccτcιi1εν'oτρα'τεtα ξ-

χΞL 17'ν'τ!π'L).a τ''. 3 xατΥ aι5tοψτιxα'νι'lΞ.Ξ

|'1''' i\t δ1ιαιφγ1μιση. Ei'i (Ιπ,o,ρ6,jaι ,)il

δzι ιανetq τηv διαφflμι.ση 10υ \''xL-

^ρ!'pc:'l s'ι''ε Q'υγi"α'-γl'o lμ&τι θα πιρaoi-

ξε'ι τη r α'lτL'φαcη nq'1 ang1γoyιξ'ε-

τσ''' liLε. τo') 'ι'!ιc y.αι την νiα'6αν 1τ'?o-

:ιιπo|"η1cτ1 τη; υγεi,zE y'x.|. ττ[\/ υπa'

/1cιΞω7|'Υ:l1 '')π'oτρα!\LLση 6τ'.' τ,o κ&-

τil.5ι}1' 6)"ιπτe'. τη,y υ,γεi,α. ΙΙ δια-

φiιιlιcη τaυ xα,τlνiισ'ψατο-q ψαg aδτs

γεi oε 1ιiα αδ.'.1ξoδη'' 6λ''αττιxt1 επτ''-

).ογt1 α'φr'6 'μΞ τηy 6υy"fifieυα α'ιτ^i1

ετ''6α,.'6'l'ουγιΘ'c.Jγ a'?τα')L11,j 1ιαE μ,;

ν''xoτtντ1 xωι' πioοα.

Δ) ΑΙΙEEAPTIΙΣH. To aταηια-
ττ|;ir''. 1ο) ιafrν'i'σ'ιατrι'ζ δεy ,εiyα,ι ειi-

ιιi'a δcδτυ 1β?'6γJεLτα''. γιοι,εθι:1r,6,
γιι',l'εριxιι5ζη πcα τaξ'.ν.ψανi''α.'oι
'-τυ'τιcτ'.x'ξ-Ξ '\ξ1a ι6τυ τa 2boλ των

τ'.y.;ν'.cτ,bν π'aυ πρ'coπαΘ;oι5γ να y"6-

Φ'-''''t το τoιγα('ο τα *q'ταφβιρνoνν.
Γlz :c'.l: ;οξ''ιr'',ιανεtg ia roσaΞττ
εt'iα'. laoλ πoυ απ,a'θΕl?cLπειleται γ"q'ι

aντι'55Ξ1α'' στο xοcν'ων:x'6 odνo)'ο

γετ& α'τs θε,,"απaυτcx'i1 αγωγi1 πoυ

δ'.z'.2ιεt q'π6 2 - 7a γρ6νι'α.

Γ''α' a,, ι6'!'.'ρr' τa'.l τaυ{α:i'ου x?'ιι-
ιζ'ε τ' ι'' & c ιτ,cτ1 μαν-.,ι r'y1rρΔ ν"' α cl νιe -

γ'liq Ξnι'Υ?υnν'.οτΙ τLαil' -'o τlιθο;
ztνα'ι πo\':,',ιi,ηινo. X2,ειd1ξετοιι, αυ-

i'a^(ν:ωσια' --ιoιβι.,$q'*5 ψε τo π'ρ6-

6)'ηt'ι'α, δτι ε'|ψα'sτe χ'{'/'.ο'. aσθa-

νetζ' eξαpτηψΕνα ωτoψα xq.'ι αγε-

ξ&ντλητη υπc1lο'η.
Για yα x6ιpoι o *α"πνι.'cτ'hζ a τo|.'

γαρο πρ'!πει1'
1) Πlριilτα y,ι σnJ)€,ιδητοπιa'ιtρeι

6τ'. ε[ναι επι6λω6ιdg.

2) Nα διαλ6.ξει την ημd,ρα ioω;
τo Σ'α66'ατoy"ι5ρ'Lαxo στa oτoo'[o |!.ιlo-

ρεt xανe[g ν'cΔ αlτιoΨηeι' τη]y χοιθη-

ψoρL'η xo'ινωvιxτj τρ'ιΦfi να ε{ναι

ψ[α xατd,\)ιηλη ηiμ6ρα.

3) Ny' το x'6Φε''. y'αt ')'σ' |ι'Ξ[νΕ,.

7.ιυ7!: -"'sιγθ''.'o.

O /"aτ,'/..57i|Ξ 5τΥ|) τρooπιαΘει.α
-|oυ 'lα ι5,!ι'' τc =C'.γαρa πlρijπει yα

ε7.lσχ1iΞΞι ττ.ν θ!\τι?il τaυ ΞΓν'Ly-α\65-

ψενoζ τi1!'?1'l α.π6 ).6γ'cυ1 υ,γεiα6 xαι
),Δγr"υ6 γ"a''νων''%.''3ζ z'ιι ι.pυ1ολoγι-

ιοι5ζ' T'c τ''ωπνι'zψα γ"αL o γ"α.τaνL-

sτrli; επα,!'eν 1cLα ν'x" ε,λx6oυy. Δεy
υτl)a]i'\aυν τ7',ι'6τυτ'x xα'πνu'gτιh'ν' To
υl'γ"ρ'6 γρωιρα τ'σ' Υ.LτlpLΥ'',5|}'{να. dα-

7τ'ιλα. ται tδντcα, η αποπν,ιaτ'υxi1

c'iι';ν.''i1 oι τρ,ιilι'με,; lρ,υτiδε,; xαL τα,
y"Oυ'?'1'5\','.!νL lιi.ι'.α c[γonιιρ'L απ,ω_

Θa'0ν.' Εy'l' τs,."ρα'ρ'ο xl?e|\αq1\!^l'o στ|ι

γ'eD'τ1 διzν δ,:l1v'εl δ,6vα;μηl y.α|. αNτo-

πεπoiθη,cη, 'αλ\'α α1ιτnγανtq, e -eι&'ο-

1Υ,|3τ1''1|.'1','7'ι,rι|' 1'.

H,ε'γr'l:ir,cc6νη atναι Nαραxττiρι.-
sτ'.yι6 π'ι,z'zδε lγμ,α, ε)iδ,υγli'μωσηζ τη ;
L'!\τ1l^η; i'ι2γ q1[ry.'';1. H,dγxυoq γυ-
γι'i'zrι >!!''.1'γ.δ';iiΞa 1q y1\nγγ'5ι,rα'cε

:ιl^iι7ιπτιι6 το':,',lοτ6 δ'.6-u'' {γει νx
σ)rJΞlp'τεi Ξy-τlJζ α'r15 τι',, ει'lτδ τη;
xc.. τa Δ,16pυο' Κq- 6lΔ6αιω lευτυχ'6ζ

1ioυ |3h)νLπE?'ιφdtρετ'αt ι6τoι δ,ι'6τι ,εi_

'tx'" γ'iωcτδ δτι τo 6ψ'6ιριιa ιΞtν,αL 1lo-

,λ'j π,ιο ,oυπαθlJ.; αα'6 τoν εvfλι,xα.
ΙΙ γvιilη, τη; φΙJσtorτΦθολoγiα; τoυ

υ,ιι6ριiaυ,μαζ Γ,ρ,oειδοπoι'εt δaL τLσ.
yα σDγτ,ελε.σθε| τ,o θωiυμα τηE 1Lη-
τρlιτητc'' zv6'φελα γ''ρειωζετ'ιι τl

cτo,ργ'i1 γ.t1''. η' τ.ρ'o6ταotα τη'g ψητ{.-
.,ιuζ xLL τ'Cυ παt€ρα.

Tatγωρa fi υγεL:α. Διαλ€ξτε την υ-

γε{α. Avαλ,ογιoθεiiτε τα πλεaνεττt1-

'|,lιατα. Κα.ταν'aipτε γcατi' αxρ'ι6ιb3

απoφαctoατe νe τo x,6ι}ετε. Mi'ω
yrα.'.νo6|?τ'.a'α'i'c,θηcη ευrαξiα6, ελευ-
θε,p,tα6 nωυ νixΥΕ Plα εtνα'ι ηi σ.ν't*ι'

γιr'ι,'t6,t1 oαq.

'o1ι ,μ6vo θα πρoφλιlξετε την

υγε'iω oα6. ωλλ& sα 6χετe την δι-

αθacη, να 9ργαoθ,εiτε πaρισσ6τqρro'

να α'oxηaaiτε, vα δρωcτηριoσιo,ηθiε'μ

τΞ χ?ιγ,ωyιχa. xωc ,ν* 'loιιboετa 6τι
εtοτ'e π''a ,ωρω[o'- y.α'. ιn|ρt'.tΕζ.
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1990

1 99r

1992

Aφcρμfι γiα τα γραφ6μενα τη-

ρα απ6 την ανακoiνωση τoυ φoρε-
εξαγωγcilν <Μακεδoνiα> για τα
o1εδιαξ6μενα στo υπoυργεlo Γε-

αlργlαg για τα ρoδ<lκινα, καΘcilg

Tioυ
Αργιiρn Γiκoυvτ6ρα

Γειυπ6voυ - oικov)λ6γoυ

και απ6 <iλλα πι6 πρ6αφατα δημο-

crιε0ματα.
Kατ' αρ1ξν Θ<iΘελα να Θυμ(oω

oε 6λoυq, 6τι 6<iοlει καvoνιoμιbν
τηq E..o.Κ. τo υπoυργε[o Γεωργiαg
δικαιo0ται αλλ<1 και υπoxρεoιiται
να ελ6γxει τιζ αγαγνωριαμ€vεg oρ

* Eτοq Ρoδιiκινα

γανιiloειg παραγοiγιi:ν κατci την

εκτ6λεαη απ6 μ€ρoυg τουg τι,:ν μ€

τρων παρ€μ6ααηg oτην αγcρ<i τωv

clπ(L!ροκη'πευτικcbν και να πα(ρvει

μ,€τρα για τη oωoτf1 εφαρμoγf1

τι,:ν μ€τρc,rν. Αν δεν τdρε μ€τρα
μ.6xρι αξ'μερα δεν π<iει να πε[ 6τι
ιlxαoε αυτ6 το αvαφαlρετo δικα['
(,}μα - υπoxρ€ωoη. Ag μην εκνευρ[

ζoνται <iδικα οι oυναιτεριoτ€g.
Αν ρi'ξει καν'ε[g μιιi ματιti ατα

oτοι1ε[α απ6αυρoηq ρoδακ[νων
και νεκταρινιcbv 6λη9 τηq Eλλ&-
δαq Θα διαπιατ<iroει μiα αλματcil-

δη <iνoδo μετ<l τo t 98,6 ενδεικτικ<i

εiναι α στoιχεια τηg τελευ'ταiαg
τριετιαξ.

Ψn N'εκταρ(vια Yo

προq τo παρ6ν απ6 την αvαμ6ρφιο.

ση τηζ κoινf1g αγρoτικf1g πoλιτι'
κf1g, τηv εξ:iιγηση Θα διiroει o πα'

ρακιilτω πiνακαq.

** Ποoο'oτci δαπαν<bv τoυ Eυρω'
πα'iκο6 Γεωργικo6 Tαμε[oυ Πρo
αανατoλιαμoι1 και Eγγυ{αεων
(E.Γ.T.Π.E.) _ Tμξμα εγγυη'
oεων κατd τoμεiq τo 19187.

Γαλακτoκoμικιi πρoi6ντα 22,4

Σιτξρ<i Ι 8'2

Λιπαρ€g oυoiεq (ελαι6λαδo
και ελαιo0xoι απ6ρoι) 16,5

B6ειo κρ€αg 9'3

Zixαρη 8,8

Oπωρo,κηπευτικd 4,2
'Aλλα πPoι6ντα 20',6

Σ6voλo Ι 00'

Ξ€,φυγαν 1&ρη oτo μικρ6 πo'oo'

ατ6 με τo oπoio' oυμμετ€.1oυv ατιq
δαπtiνεξ τoυ E"Γ.T.E. (ΦEιOΓKA)

αλλd αν oι δαπ6νε9 oυνε1iαoυν να
αυξιiνονται με πoooot6 60'0/6 και
50σχ κ<1Θε xρ6νo πoλ6 γρηγoρα
Θα προκαλ€οoυν την αvαμ6ρφωοη
τηξ κoιvoτικf1g πoλιτικf1ζ για τα
caτωρoκηπευικ<i.

Aυτ6 o εν'δε16μενo εiναι πoυ δη-

μιoυργεi και τιq ε0λoγεq αν!βυ'

x[εq τoυ υπουργεioυ' Γεalργiαg-
H παραγωγf1 ρoδακlvων καt ν'Ε'

κtαρινιcbν γιγαvτιlθηκε πoλ6 και
πρ€ττει να 6μΘoriv τρ6rτοι αφ' ε-

vξ για τov <iμεαo τεριoριoμ6
τoυq σε λoγικ<i πλαioια και αφ'
ετ€ρoυ αγ αυτ6 εiναι δυνατ6ν, να
αυξηΘεi η καταιl&λωαf1 τoυq- Για
παρ&δειγμα €χουμ€ τηv παραγ(,)-

γη tωγ oυμπ0ρηvωv ρoδακiνcoν

**ΠηYi, l7η δημooιovoμlκ{ δκΘεoη γιo

τo E.,Γ.T.lΠ.'Ε., τμflμo εγγυ{oεωv

375.20a τ6ννοι τ ο0' 22.Θ,00 τ6νι,οι 1ο0

3 0 .8,8,5 >> 140,4

I 13.963 ) 51 8

326.431 >

59'2.253 >

87

156,8

Tην iδια ανo'δικf1 πoρεiα οημεiωoε την τ'ελευτα[α τριετiα και η

μεταπο[ηoη ρoδακlνωv ενti αντiΘ'ετα οι ιo1ν€g εξαγιoγ€g νιοπιbv εi1αν

μεγιiλη lττci:oη.

Eτog

* Mεταπο[ηoη " Eξαγωγ6q
Συμπ6ρ11να' ρcδ. Eπιτραπ. ρoδ. Nεκταρiνια

πoo6τη'τα Ψo πoo6τητα % πoo6τητα Υo

1 990

1 99Ι
1992

r\υτ<i τα ατoιxεiα και μ6νo Θα

€πρεπε vα 6&λλoυv αε τρoμερf α-

νηου1iα τoυζ υπευΘιjvoυζ τoυ φο-

βα <<Mακεδoνiα>> και αγτi να ε,πι-

ζητo0ν αντιπαρaΘεση lμ€ τoυζ υπη-

ρεoιακo69 παρdγoντεg toU υπoυlp_

γε[oυ Γεcrργiαq Θα {ταv €τoιμoι

για μι<t ειλικριvf1 και 1ωρig υoτε-

* Πηγi, YnoυρYεio Γεωrργiαc

94

54.o8O' τoν. l00 22.243 τoν - Ι 00

48.174 > 89 34 '49V ) I 5'5

34.268 > 63 15.142 >> 69

ροΘoυλiεg αυνεργαoiα μαζ[ τoυ_q,

αv και voμiζω 6τι μiα αυνεργαo[α

μ6νο μεταξ6 τoυg δΞv Θα μπoρoιi-
oε να διboει λ6oει9 oτo πoλ6πλoκo
αυτ6 πρ66λη,μα.

Θα απoρoιiν iοωq 6ooι, γνωρ['

ζoυv κdπαrg τα πρdγματα γιατι
τo o6ατημα εγγυf1oεων τG)v oπo'

ρoκηπευτικ<bν (παρεμ6ατικd μ€-

τPα, qπfuUρσΙl κ.λ.π.) ξ€φυγαν

217 .90'0l τoν. I0σ

291 .900 > t3.5

333.2o0 Σ Ι 54



πoυ υttεP6α[νει τιq &-rνατ6τητ€q

μαξ μεταπoiηoηq κατ<i lσσχ και
περιoo6τερo. Aιr,η πρ€τει να πε_

ριορισ0ει oε μ[α πoα6τητα 350.00ο
€ωg a,8o.0o0 τ6yγcoγ α.lνoλικιi για
να €xoυμε τηv παρeyοrγ{ πoυ μπo
ρoov να μεταrτoιfooυv oι ),iεωργ.
6ιoμηxαviεq και €vα περιΘ<bριo l0.
2ao/o για τηv κ6λιx|.rη ταrν κινδιi-
νωv δυoμεγιbv καιρικιirν συνΘηκtilν
(παγετο[, xαλζoπτ<boειq κ.λ.π.) .

Kαι 6ταγ eπιτευ1θΕi αυτ6q ο περιo-
pισμξ να ληφΘo0ν 6λα τα αvα_

γκαiα μ€τρα για vα μην €xoυμε
τα iδια.

Δεν Θα πρoxωρr|ooc εδ<il oτηv α-
v<iλυαη τηg παρoΦoαg κατ<iαταοηq
και τG)ν μ€τρων πoυ πρ€πει να ληφ
Θoιiv. Η μελ€τη αυτcbν πρoτεlvαr να
γivει oε oυvεργαoiα α116 τoιJζ υ-
πηρεαιακo0g παρ*γoντεg τoυ u-
πoυργε[oυ Γεοrργiαg, εκπPσσ(b.
πoυζ τoυ φoρ€α εξωyωγιbv <<Mακε

δoνiα>>, εiκπPoσ{bπoυg των ιδιωτιirν
εξαyarγ€ων ,εκπρoocbπoυq τωv γε-
αrργικcbν 6ιoμη1αvιcbν, τo Ιvoτι-

τα3τo Φυλλo66λωv Δ{'vδρτ,rv και
τoιrg καΘηγητ€g δεvδρoκoμιαζ και
γεαlργικξg oικoνoμiαg τoυ Aριστσ
τ€λειoυ Παvεπιoτf1μιoυ €}εooαλo.
νlκηg. E*ioηc πρoτεivω αυτη η
αυνεργαo[α μετci τo τ€λog τηq με-
λ€τη,g να πdρει μ6νιμη μoρφη για.
τi oτξoq 6λτ.rν 6οoυ9 πρoαv€φερα
εiναι, τα Eλληνικ<i ρoδ<iκιvα να
πdρoυν μiα καλ0τερη Θ€oη τ6oo
oηv εξαπερικf1 6αo και στην εσΦ.
τερικ{ αγoρα και γα 6ελτιcb,ooυv
τηv oικoνoμiα τoυ γ'εωργoιi.

,:* αlγ€Xειcι αo τηv oελiδα 9l

aριe':'*, aρ'6νια oτη δε,xaετiσ' 1σ)
'7a i1τα.ll σ:pιΞτα d|cxο}'o ^ιx' 6pe-
Boυν πβ.ντe υπo}fφ,'ε; γ''α ''osxαρ
Α' γυνzιιεi o'-) ρf,}'oν. Δαiτεροι oυ_

aιωcτcy,*. κ,Poτεtγονται σiτp xατΥΓ

Υc?ιq. τoυ τ,ριbτω (4πω; αυτ69 τη;
Λauilζ Φ)udτcΞ? σττι Φωi':,i τcυ Ko6
y'a'J' roν x6ρδ'.oε &λλωc-re ιx''' 10

6ρω6ε{o). Exα.,η ττ,l επο^7.i1 πφtα
Φηxαν γ,'α 'ocτ'α"p aι τ"ι7'.cs,5τφεi
Euραrπαio6 ηθaπoιοι. ατ'4 γι&Be &.λ.-

λη φaρ'i ιαι otγουρα τL' a1)τδ lε')
Δφαιγε \ Υ'ιoσι,\O-κ2λ,.τ'.ιt' δ''αθacη
τηg Axαδηi-ιiαE.

Taλoυταiα η 0!οτ1 ιη-" γtνα[xαq
οτην xιv)γ'β Β'-oψτ,7.αν!'α δεν e{-

'ια'. αυτi1 τ'υl i1τα't r'ι\'-Δτeρα.

Υπαφ1oυν πoλλds γιναtxε; oτη-
yoθEτιδεζ, aεν*ριoγρdryoL' πιL?1'Υω-

Υot, αy'Διια xq.. executiγes των
,σταiγτιo.

H γυναiκο στoν ΚιvπματoYβ6φo

\Ι''z cs:7i z-i ιι'.νιε:. |JΞ Τ).ιa,.-
xe:.oυ; 7"ολ.ll3' τj.tυl'l ;_ι:γi.,l.:; e;:-
τυ1iο;' Ιt Σιωτη :ωr \l;ων. Tc
Θld)ψα γ.L'. :\oυ,Jζ, 7'o <<Ghost>

τη,oΙΙρxzι'i'": Tτργαν,'.ιi1. Nτaμιt-

r}Ιl;πω; )'οlπδγ Lι' l'υ;δν -'.! '1iιι-

'το o'' γυ'iα[xε -: π'ιi..ρνονν ιην ειδ:.-

ιτit.-'t1 τrιυq;

;\e μli 6'-αοτoυ1ιε. Θα λΞγψ,ε α-
:-uλδ6 ,j1,,. o'. yννωiν'eq tθα πρ6πει να
ατoδe[ξο'lν πο\l5 περι.coδτ'φ'o α,π6

τoυ; &vδρεE, 6τι ι,ιπο'p,ο'5ν ν'α. x'&ιονy
ται,iιε6 πoν ')q' διαπνΕoντι,' απ6 -'η
γυναιxetα φλoooφiα y.αι |Γ\λPo1τfi,ν-

ι63 να γivoυ'l μaγd,λεi επιτυ1dε;,

γιατd 'fuoτυ1ωg €τoι μπφo6v,lηr ωλ-

λiiξα.lv νamρoπiεq.
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Θqr& Λιvaοιiι ΤΙaριoδιx6 <ιΟ,Θo-

NB, Tειi1o5 42' oeλ". b9 - 62

7. <Phycho Ι(illers> τoυ Pφπυ
''Erοιgλ

Πεp,ιoδιx6 Σινεμi TΦrε 19,
σε^. ξ}a - aδ.
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Ea Γrορτfr του ΟλoΚαυτcbματoq

Στιq 25.4.Ι993 Kυριακf1 τcυ Θιoμd η Nιiουοα γι6ρτααε τo Oλo-

κα0τι,rμ<i τηg τo Ι822.

Απ6 την Tρ(τη 20.4.1993 μ€1ρι και τo Σ<iΘΘατo διoργαν<ilΘηκαν

πoλλ€q εκδηλciro'ειq oτo δημoτικ6 Θ€ατρo, πoυ περιλdμιΘαναν Θεατρι-

κηπαρασταoηαπ6τoΠ.K.N.μετoυζ<dνlικροαoτoιiξ>τoυ,Γκ6ρκι,€κΘε.-
oη ζωγραφικξg των μαΘητcilv τoυ 'εικαστι'κoι1 τμξματog τoυ Πoλ' K€v'

τρoυ Nciο'υοαq, παραδo:σιακoυq 1o1ροι1g και παρdσταoη απ6 τo Πει'

ραματικ6Γuμν<ioιoKαΘ<tλαgμετo€ρryoτoυoυμπoλiτηXρξoτoυΙν1πα-
ταντζf1 <(oλοκα6τω1μΦ)

oι παvηγυρικ€g εκδηλιbοειq €κλειοαγ τηv Kυριακf1 με την παρ€-

λαoη. και την καΘιερωμ€νη δεξitοoη'

Την κυΘ€ρνη)ση εKπρo'σ(bπησε o υπoυ'ργ69 Φν'ικξg <iμυvαg κ' Ιaxiv'

νηg Bαρ,Θιτoιιilπηq και την αξιωματικf αvτιπoλlτευoη o κ' Πεπoνfg'

Toν Πανη}υpικ6 τηζ ημ€ραζ εκφcbνηoε o δf1μqρ1og Nιioυoαg κ'

Γι<ilργog Πoλι5ικηg, απoσfι6aσματα τoυ oπoioυ παρΦ6εoυ'με'

.'...o aριθμ6g τωv τ6τε οφαγdντω'l -|'\?'J 2 π'ερtτoυ μη'Φν xαι ιi'ι}ωcαν

.i1 αταγγ'oνι':,θ".yτω,y Nαoυoαd'ωγ α- την oημοιiαv ττl;ζ εTιOιrVΦσlΤ'θ'o.aωq xαι

,ρrεω6',rρiq.ταL 'στa παρατοτω €1' ο'3τω xατωpθωoαy xαι 'εvdαπει'ραν

i''oo'r".o, Aρ1.io, Ιορoδιxεioυ Bε- ττ;l α'lαργtων γνα.L τaν !ρ6μov xαθ'

)'t"e. Δ,-ωξη τoυ Mψ6τ; Eμi'r &τqβαν τηt πaρ'$'ρa''αγ tαι Κωζ&
'1,&μπo'i Λωμπαk) π'αdω, τ,ερ'i, τε- εξα'ναγτa'cαrrt; με εy τ6λει, 6πω;

i6".rE δoξdλoγiαg xωι παwμiρεωE οxι:τρωτει1cω αllιαπρaτ'ilτωq τατ'

uπδ τωγ πιστωy eπi τη πτιil,αsι τηi α,υτ,ιilγ εx Θεo) vir,ηe εαj ιqα\iie
Nααioηc. τaλυωρiθμoυ oτρατο'3. Mouοουλβ-

,{Δuα τηg παrρoνκcηe υΦηλ4g η- vωy π(στ6y' KωτωρθΙilθη χΦι σJγε-

μ,nv ε,o.nγriE oτιει1δαμοv νω γvωρi- λ{φΦηoωv πλθoy τοly 2'00o ωπi-

"rμu, 
.o, ψ*6 π&v"o6 δcι aι' &:τιι- 'cτυν), τωι&' τωy ωτoiωy Ψr?α16oθη_

*λ, n*, xατηρ'ψΕrlυ' νfrκυ'xoι τηΕ 'cα'v ημ6oω6 xυι ωμeιλtτπωζ τα 
'ο{ι-

πδλεω6 Nαειioη6 xαι τι|yωγ τωy ραηγ{}'ι,ιατα του ιoρα1 Φeτψα" i1τoι

π6ριξ xαρi'ωv, ωζ !νωrcl'69, Υβ't6' &πα'vτεE ηιεν oι5τoι απηιγ1ιoνi'cθη-

.r, 
-'iφ.lr.ημθvη6 

γεvωιτ!ζ συy- cαν ti εθανατιbθηcαν δια τηE ffi"
ν.vοr]roυ; εvυ}θθvτεg α/,ιετδ)4Ιησαy θηE παραδιiroαντεg τ{ιζ βδελιηβq

ι
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ι|υ1d,6 τω,; Ξιζ τγjγ "ιδλαa:υ, αι γιl'
'lαι"xεq xq"L x'σ. τ,iy"νσ. τωt) εξηι;ι}'9a'

πo'δΙr:θηcαν, oι πεp''αυotαι τωγ διε_

)Ξ'μ]iθηlΞα,ν μετωξri των μoυooυ\fi,_
vων ,στ1ρατ,ι1ωτdlν, αl' δε εcτiαι τωγ

τ,ατeaτιραψηcαν 1lσ''?'αδrJΘε['5α"" ε{ζ

τo il]J'? y-σ:a τ,"{lΙ'. τ''iφριν". To yτο-

γ6ι31ψξγ'τr''1 αυτ'6 δεi1νaι το ,1-uJγ'εθο;

τη; αν,θρωπoθ,υ,ciαζ τη: μεγd,ληε
oφαγηc. oι oδηγori,μενa'' '5τ{2 θr0,νσ.-

το ,iιοτιιi-lντoιοc'ν xα.τ' αργαq για
τ'ο δνo'ψ'θ" τo'υζ, τηγ ηλι'u'tα' τoυ'ζ' τo

επli.γγa\μ& Ξr'υQ Υ.t'L 'αxδιμα' αιγ γγrω_

ρrirξο,υ ν vrρυiμηr'!ν α' aρ^L1ψατ α ^/ιαι rιp:&^γ

ψα.τα' xσ"L 1ε|}gψτ'αiα α'r θdλoυν να

eξq1r'6ooυ'v δεy;ξlενo'ι .a]ν Ιoλημι-

οq.ι6. Στηv αρνηαi'] τoυg τ,αp'αJδJ.δaν-

:ιν αμtcωq cτoυ_c δηιμi'o'.iζ πιoυ το'υζ

,L--cT3\iL'tι}|,ι'/ γ'αL xoυ ζ ατaιεφt&'λ'ι' -

ξz.v. Στην .τ'υ.1ατ'α'l'oτi τηι *γρ:α;

cιν'θρωπαφαγt'ζ α"lyεtdλε7'e τo 9_

ξ,η-s,

Κ&πo,toq ιρ&πτη6 ovoμαζι5ψ,ε'log

N ixο,g Koxo6iτηe μ6λιe'ι'πoxεΨc'"λt-
τθηxε cηxδθΥ1^ιLε %σιL ο{rρ1ιoε να βα_

δriiξe,ι πr,2οζ τ'ηιν 'axην'i1 τoυ ιxaρσ.t&''P-

γ'η ν'αυ iιoτιi, αλλ&ξo'vταg πατει1θυν_

στi, υπ'ερπτ]δη'αa x&'ποιa αοSλαxa

τ'αL πιpa'χωpoιioe πrρoΞ τηv γ6φuρ'α'

cπι6τe y"0"πο''oq α\6ων6q Φ'" &γγ'"ξe

xα.υ ξτeoε.To γεγ'oνδq αυτ6 θεωρτi-

θ'τ!y.s α.rδ τaνq τονρxolζ xαyι6 cη-

μd,δι xιι oτημd,τηαε ηι'oφωγ'i1'

Tα παΦfiματω α'tτ'&,6γινων τ6τε

πtaρ'oηΙoι6δη Υ"α'L \oν φδι6o αυτlιirν 'ε'

πξω,.e o Δημτjτριog Υι}ηλ,&ντηe για
να εξωιpaι την πpoθυμiα _'ων Nγ]_

cιωτιily λdγo'παg 0τlρoζ αυτ'o6ζ ηry
27 Αlηaυοτoι 1822'qΓ'x1rη,-τe &o"

μ{τε rλor1τoa, μfiτε xτ'iγμ''ω, 1rfiτ'a

υnd,ηγωr,a δsy *ιασυγτΦι {Ιe Ξηγ

a).ευθqρiαv, 'με τηv ζω{v τωv γυ_

να.ι'μbl ?ι,ιι Ξ'ωy παι'διΦ'r ocι6' 'E-

xετΞ fν?o φθαλμrnν τα θλιt6εβ πα'
,.ραδoLγγιωτα τωv δυα1ερooτ&τωγ α_

δaλψλν pα6, Xiωv, Kααοαn/δριvδν,

Nι'αουcτινιbγ *αι &λλωy, δια τα o_

τoLα ανα'lρ'ιγιiζεπε β'6ωια oο&;xιq

τι αναλαyξε'τθ'ε'.



Miα πρ6ταοn Υια τn Mακεδoviα μαg

Σriμ6oλo καl σnμαiα
τoυ Eλλnvlσμof vα γivεl

o MεYαλθξαvδρoq

θ:y,a! Aπ6 -ιαυθs,^i ψ:^iγ ζητι*ν6ι!'e-
τε γωρη'E).ληνεg Mαxεδ6,lε6! Π€-
Ξτε πω6 aiaτ,e ψδνaι', xιτα.1ρoνa't.
t,''ε γιaνο τογ ,ε.αιlτ'6 cα6. M6ν'oι, λi_

^(c il,?':ν τα {.c'γα.τ.α. δρια.
lι.' q.'υτ6 τ$'ρα, oτι'a!τε y\'q'L α'-

φoυΥy"|ραστ|il-LlΞ τ.fι!ν Φ,rxi σαζ' q.-

vο,υγιραoτtρe y"eι. αx,aoloτe:. Nαι,
ε!')α.,,' y,α)'πx.a',ι'δζ cυτ.δ παl αxodτg

Πιατειiovταg 6τι τo Θ6ατρo καλλιεργεi' ευαιαΘητοπoιε(, διαoκε.
δαζει oωoτci τoυg ανΘριb,πoυg, αλλ<i κ6ρ'ια διδιior-ει και πoιεi ξΘoq η
Διεfθυνoη τoυ Σ1oλε(oυ μαζ σε oυvεργαoiα με τουζ καθηγητ169 κ'αι τc
ofλλoγo γoν€ων και κη,δεμ6νcυν δημιcιiργηoε θεατρικf1 ομιtδα και προ
1ιilρηoε oτo διjoκoλo εγ1εiρη'μα να ποιρουσιciαει τo πoιητικ6 δpιiμα
του αυμπoλiτη συγγραφ€α K<boτα K6λλα <c]γlEΓAΣ ΑΛEΞΑΝ'ΔΡloΣ ιοτo-
ρ[α και Θρ0λog>.

Mε τoy τρ,6ατo αυπ6 oι μοιθητ€q απ6κτηοαν την εμπειρiα τηg Θεα_
τρικf1q δουλει<ig, €,γιναv μ€λη μιιirq oμιlcδαg πoυ δo$λεβ oυλλoγικci με
κοιv6 oτ61o και ταυτ61ρoνα γνtbριoαν με τρ6πo <iμεοο και δημιoυργι.
κδ την μoρφη τηg μεγαλ$τερηζ ιστoPικf1q φυαιογνclμiαg 6λιον το:ν αι.
ι-i:vωv, τoυ Mεγ<iλoυ Αλεξιiνδρου.

Eυxαριoτo6με τoν oιjλλoγο γov€ων και κη,δεμ6νων' τov Δf1μo τηq
Ι'l<ioυααg και τo Πoλιτιoτικ6 K€vτρo για την oυ1ιπαρ<iατααξ τoυ'g και
6λoυq 6,αoυ9 αγ'κ<iλιαoαv με αγ<iπη αυτ{ν την προατrιiθεια και 6oξ-
Θηααv για την πραγlμΦroqτolη,oη αυτf1g τηg παρ<5ιoτααηq.

H ΔΙEYΘYΓιΣtrΙ TοY T.E.Λ.

Mjoα cτo oηi1_r.,:ρ'ιν6 aωo; των αιιρ-

φi6.o]λων ιξιω^,', -dω]ν αν'ιcτδ,ρητω'i
δ,lexδ,:.:ιηα:ωY 1 

_uΦV υπε,ρr.o7'τιων Mα,
τι'α'6 )'cy'Jιi ν επ qμ6&oε ωv, a Li),\t α1τ|ρ o -

γα.)'υπτ α" Eυρ,ψnair",i,, χτ'}πημd,τω'i
χα'L 1ω|) πρδaφατυlν εξ' _dνατολιil,v

αθ'λιoττjτων, η Eλλ&δα βλdπει τov

χδ'ql)"O νC/" oργεπα'' ,ι'l&ωoδα Nql trι.

π}ι'διι' να 'τηιι'b'νoνται να γ-''lrriρoνν
rc >ιεψω)'υ...

'Evα; o1_ια'διnδq Τ'cτaρ''n6E βια-
ο]μdζ αυψτaλa{τωυ ,ψπ'ρaιτα, 'oτα ξy"-

πλn'κτα βοια τoυ Eλληvιαμoιi...
πoυ Φρ'yεται π,ιοθ&.γr,ιo'/α δψ6vo6
α,π6 ιουq pιαoτlq cτη ^γυlν'ια... M6-
yοL Υ.α'L a' ry.ι'ily -.ον 'αΥdlyα. M6νoι,
αr'eλ'τ;:στ.'yJi ιs6ν ο,ι oι' Eλλη νε6, ζη_
τιαy,ειioυμε -uην Ιcτaρtq, 's'αs, CτΓ
τιαvαio'η.ιa τ'α αlνoρα 'ψαg, enτw-
ιy]gιjσJrμε τoi\,} πoλ,πισμ' tΙαζ, o'π6

τoυ; <Φ{tδo,υζ> τα} 2000, πoυ oλd-

γ':'"ι ;,ο'ιq ξτ1τo,'3ν <Υ'fΡ ιa,'. υ,δω:,,.

'\r,i πεi να. π'"ιcτet;: ΤΙr''j νι' α'-

):i,'9'Ιπ iσeι :' τa'. 6'l ν q',.]'ω llf Ξ,' Ξ 1 
./'q.

g'πΔ π'οιdν απ}'"lτ'rρη ';:L'-.,i17Ξ'.: 5'|o

δ''ιΔ ,:ο''l αθιbo φTΙATΙr: Απ,6 που_

Toυ ΚΦoτα Κ6λλα

ι,"ι'θ'i?'ιc. να' τ"ι'').παξεL στη Φυylli
''lιq. ΕLνα'. o M,flΓΑ-ΔEΞΑNΔPoΣ
x'αι6dλα oτoν Βα'ιτ"eφ'&'λσ' πaυ επ'ι-

cτtρiφει ! Για γ,α ':lιiloει πιd,λι τoυq
'E).λην'ε6, "γtα qιtα Eλλdδα π'€,ρα α-
π6 eτoγiq, xιiα Eλλιi;δα χωρiE αi_
ν oρα, απilcτa'lτα μεγ&λη.

\[ναι α'lτ,6ζ, o 6voπλ,oE φ,ιλ,6,oo,

φo6,,c μεγα.λrιi-uQp,oζ'E,λλη,ν,αE 6λων
τωv επ'o'1ιil,v, eaναι 'αυτ6q πaυ aτη

μoρΨγi τoυ y'αταo'τ'&λoοξε η δημιoυρ_
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^γιwt1 δdναl;ιη' τη; φtiλiig ιαι iγι:lε
'''o a''ι}'ι'oαπ'5σταΥ\''i. τη_:, Ξ'iyα,ι,rι,υ-

τ66, o αιιbνια oνlΞL,ρ,Oπ'6λ'oΞ Yεoζ, εt-

'Υ,ωι ω;π/ζ' Γuoυ δΞy ψσ'ζ 1oν δiδαξα':
aτx ay'a\ε{ι' aε 6λη ττγl αaι5)'ηπττ1

€xταaη' Υ'c.',' :'τp μ'εγαλooj^rη τ'αl.

s'iγιa"" qψηι[q πoυ δεy τoν bτ.α'μαν

,οηψα'iα y'αL c\ιι6o}"c α.γαπη1ι€νa'
αυτ6ζ, πoυ ,δεγ τo,ν {,ιc'1.ιι'1 εξα',ιe-
'q?'η σqΡL"|σ' ,sτ,α a€'ρια τoυ E).,ληv'ι-

η],o6, ε(yΦι ωυτδq, τ'οn'ι απo την ι!υ-

1η τoυ δεν 1l':ιq, ωπlδoταξα';, 1q 'r2"1Ξ|.-

ρoπ6ληxι'θ. \0D, 'νo lγιΞ'pi.xι τoυ γ,Ι

ξ,:πε,pv*, τι δcc,ι, την απδφατ\ τo''l

να'ψtγ νιxτ1θεi 'απo τα'μ[α αναra-
δ'.ω y'',' α'τ'5 γ"α'r'!ναν, ν'α α.δια,φoρ:|
q.π'6 oτ'c'''L",δiμ'οτ'ε'cτ'!'ρ'r1,5T1ι ιΧσL Υσ"

ψ^i1ν παιpαδ€yΕτα|. τηΥ υπε'ρογ"i1 xα-
yεy6ζ.

Eivαι οιυτ,6; ' Iioυ -νpι1''Ξ 1ιλι,ιiδε;
1ρ6νιω1],εni,, στιζ BΑKTPΙ.\N'EΣ
π€'ρυ,' τον τiε?ι'ψξνa'|}ν α^lurιψω o'α,l

Θε,6 νω ξα.,',ι"ιτro";,e'!,ψοι διxαιoαivη !

Toν Ι;Ι:γα,)ιeξαν'δρο τoγ διy]6 lμαζ
ισ'L τ,.1) xι6o1,ιo'υ 6λo,υ,! ΠoIυ δεν cτα-

ματηcε τ''cτξ aoν y.α,),π'1"αψ6 τoυ1 
'ι,h6-

νo τiaν ειε'aζ, oι iδιαoi τo,υ' εi1α,με

ι)"gtoε'υ τ' u''lτ':L" ν,ι' βν 'αxοι\1ιe|.

Tωpα 'πa.υ o 'ιxaτ'α,διciι'6; πli,νω,οτoν

οv.οταδ''o',ιδ, γ.&L τa' ιpΘμα. π,ωνω oτο
,!ιaψα 1ιαq xυxλιδ'ν'o,υν, αE γiνου,rlε
π,d,λι <oι fi1q,iιpo'. τo1)ν> "ιLL 1"ζ 'Lιρα-

€ {tΞ ου1 ι ε ',ι'ι'it τ'ι'l .

A':ιτ63 \τα"ν πιντα ψ'αξt iμ1ζ' Α:
xαλπi&'coυ,1'ιε τιλp,ω δiπ'λα τoυ 6πωζ

e'!ψωaτω'l τ'δτε, ψ[α aαlφτα {νr'πλaι
oνaι,ρaπδλoc, αq ξανα6lροι\ρε τoν Nα-

rlΙd,γo ε?'iυτ16 ,]ι,αζ, αζ τ,oy χJ&.yoυμε y'

αξ,Ιiζlει, y"qι Ι'.ε τoν Moγαλdξωvδρ,c
yα ωπλιbooυlμε τη'y Eλλιtδα πα,ντσ3|

Mε τ,ον lΙoλ,ιτιoμ6 μαs! Χωρ',E )&d-

,μπλοξ xaι ιιι.τ'ριδτηiτe€' Καυ ωaτe

τoυ,6 <iλλου6 νω oριο^θεταlν aε γωρ'
τεζ. ..

Δεν μπαp,ο6ν ν'ω 6αλΦν α6ν,oρι

oτo'φιilg! Για.τi ΦΩΣ ,ε,iγαι o Eλλη-
νι.n6q ΠoΛΙTΙΣλ{'oΣ. M6yo νcL

τoν 'xαθ'αpiooυl,ιε ωπ,6 τω 6ριbψ.lκ'ι
nιιαι. dlιedτ:ιτα διx& ,μαg xαι' ξ'€'νωrxαι
θω λdrμι|.,ει ατ'6'φιo' τo 12luαiφι του.
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Ιζ'' ,J'''l ιθ.τ,'''c,. tιΞ |,Lισ' δ'.'ιt1 i:,ιι'i λ.!-

Ξη, {r'e 6vα. 'i,ν'c'1ι.α. ν:a'ψ'Lζrrυγ πωζ (ι'ir_

7z't νι εiνα'. *&.πο''ο'., '&Cτε a'σ)€ ν'a

το νo1ιaξc'ιν...

Mi:ι '1:'3τ "L ^{')'|l.'l.'. Ξ'.'l7.'. ;.j)
ιλ!6cυ'l !"tι j,''cυ\-c 'tz j7Ξ-,ι3.')'ι
ττ1l ^ρbμ'l''.ι τc'ιi. Κι;.''.'r'. ;';-l ανg'-

'!ι"ν τaρ! δι'πiλα οτoγ tiλ'.ο, 'iα C'ιε-
i1xJlο|Jν την λi';ι,}η τo'l' Ε'',ιε[E Ψτα-

''a. 
να 1ιπcρ,οdμε ')σ. oΥε'|ιiJΞ'J\EJ"α'6τΞ

τn {_ιεγd"λα γ'x''. \ια. f\aθfrIaΨ\Ξ. 71l

μaγαλα. 'oπ,ωg αυτδq!
Eμοιg aι; ^1l'.vα:ξοn-ηιε iΥ1,l/ l,ι-r1'''

φi| xoν πl*γιυ στ:i ,\EΙKο y"ιL

τo ΙΑΛ.\ZΙo τηi cτ1ψα[αq, xαν

α\$oλo,δiνφιη,s, πoλ'ιτι.oιoιi y'α'"

αlιωτ'.αλυrcηΞ .στ'oριLxtβ συ'ydχειrαξ,
.ιLL αζ alτιν απ,λιilcα.ιμε να τ"ι4ιατi'oει
oτο't yl'=l'}a δλο

Τια να θυμΙJζoυμs στoυζ (ΦΙη-

δου6, τω,ρινo,jg xαυ 1ι'λ).cντ''u.aι5' -c',

να τ,.|) -ζ 'θυ,;ιi'ξουη-ιε 'ιιλ.τρι& y'σ-'L 'α-

νaλ,dητα nι'Θe φo7/ι, πι6co τρα'γcxα

1''1ιjaqιpx-νoι tγι'olν, Δταν 1Ξμεaζ εaμα-

οτα,Υ 'Tνσ.Υ1oι3! Erε'i; οι, 'EDη,νε;
MAΚEΔoiNoΙ, η' KAPΔIA eν'6ζ

izzlz'δa'l K6σ,μoυ.



H !ψUiUεlα σTn ΙΦpα TωU Tαυρωu
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Me γ'ο'^)'αιε'ιτιν'l'!4 φ ρα'ο,oι6,6πω6 :

<4Θειτ[ι L y.^l ι,6 rπλ. η ξη>>, <ιδ)'α i 1τ αΥ d.-

Qογαo, r4&'ρ''.ι'ιr, <<αl?ξ,''α πΦpα'στα-
5'T1,>>, <<τo τδλγrιηγ,ια' πoυ π,dτυχεr,
,r'π α'p &",s τ'α' oη επ ιπ,€ δο,υr, <rl 

1τ αν,δ}'a''
τc!ζ υ.n t?cxoιr, n'με,γ*,λη, επ'ιτυ1iαr,
<ιΞ'/ τ\, )1τ,ω 5 L αy'ii'ii α''ρ'αl5τ α. σ η> 1 uπP a -

: :."lι',tι!ν τ 1 ιzc'ιιυ cττι!i'i] |' xτ!.) aθ e'σi α>'
Ξ'/1')7ωΞ'1'ιi τι. cxτs)ιι'&' y..ι'. τα y'o

:::":'''ι''.l. .zz.ιτ--)'τ,ιτ'.τ'^i1 ^η {!oυ,σι_
ι.i, . ει:'').ιττ1Ξ a -"'Cπl'ti3 τ'lmaq,
ιi'i ιL'. zi--'.ι-- ',''ε.(z)'τ'Ξ τιlx)'o-

1nιρ:z -: e:τi'ιε.''-;'z3 :ι.,)'/ z!ιι,.1ω'l
(ΘEΣΣ_ι\O\ΙL-E . T\ \Ε_\)>.
.,JTo EoΝOjr) . -1:z. 1τ|./ :-7.-'i'-7.-
5'rι τη_: -.';'ι^1υl;':.z.3 :e'': f'2iι5..l"ξ'7,
.,fl ΙΦΙΓEΝΕΙ_\ ΣTE \ΩΡ_\ TΩ\
TΑΙΡΩN., πcυ ;pο=i!-.bτ,l.ε 31.
'Cειτ'ρzi'-λο 7rι'.'/lι Ξ'l1Ξ -)).τ,: μt 3 ι-
α6 τουE 4t*θητd,; τoυ A' Γυμ,.,,,:,τ{ου.

"Ια cγ6)'ια τaυ πεlρ''o.$l.y'ο'ιi μα;
π€ρ'ιττει'loνν '

o x. Χρ{cτoq \Ιπαταντζηζ, πο''l
δiδzξε, cτη'ioθ€τ'ηοε y'α|. olντ6-
γ'LΙrΞ ε,π'i μ,d,ρoυg το'ψεt-' ττ1q π,α'ρα-

o-νασ\Ξ r;rri6 ε(πε: Xω,pi6 να ε[ι,ιαι
Exπαι,δε,υ_'ιιx6 q, υτοcττ1p'tξω απdλLl_
τα' τηη αιjl1ροvη απα|.tηlιτ1i γι'α {ntι
ω'loυγι1ιω τη'-< atra}.ι'xiiq π,ρ|&ξ16 πιρoΞ
τη ζωγi, π'Ρ&"βiια πa'ι ι,ιπcPet να ι-

^ια'ν|2r,'o'η]Θ εt,απoτελ,:.ομτ.τ ι^ια ψε την
παιpaγi1 θeατ'ριxi1Ξ παιδεl[αq στα,

c4ολε[α. Κωι ων αυΦ η πα'L|δΞiσ'

6α'o:oθεi 'oτ'oν \6^γo των ,μεγαλων
'ιlιa^(ryJιbν πo".ητιlιν aτβ αι?χσ,Lδτη-
ταE, τ,6τε τo ζητoιiμ'εyo dνo'ιγlμα ε'i'-

ναι δυγατι5y να γi.,νει, atφιηρα, π'ρ'αγ

',ιατ,,'ιδτη'τα.
E[γαι γyωcτδ πω;, τδ'oo ατιo' την

AΘηvοιιη Δηyιιριιiα, την, αξ_
Nρι$)η των τριι(lν μeγiλωy τρα,γι-
x:ιbν, 6co xα'" αιπ6 τoυ; ,ηεδιεοoτd;

τη6 νooελληv ιβq Φ/:α)'ιβg αγωγrj€,
o ΠΟΙΙilTΙKΟΣ ΛοΓοΣ ιι.r'l αξcο-
πo|ιηloe 'θωψ&.aια ην πl).oιicια μυθι_

zi' ;ι1.i;'csτι z7-'. 'J-τι-'a:.l,0τ,'ι.ι z-
;ο =ην Θε7.τ'-'.zl:, -ι7|ι, z:-' llιι:.'.'
τcυ bου qιdl','z, θ'ιω-',.i,'9τ,ιι .Π_\Ι_
Δ,EΙΑΣ MΙ]PoΣ ΙΓErΓ_\>.

Mg ττ'1 'διδ'α'cx'ι.λtα' eπt cxηνi13
τον αργι"!,'υ 'δρ'α1ιατοξ, qt' ψα8ητ{'E
l}.το'ila$ν s'lγaλ6τ'e'?α''tz :ii'Γι',i,6ουν
το ex,π'α,'δ g''ιτ ιτ"6 ι,ιtsιιs'ια τrJυ η? αftL.q"-

τcυ'ρ|το6 γ'iC'ι α'τ'6 τη ,δl:*,cη τlων

γ,:.c'ρφ'ιΙrl ξωη_: πcυ r1.'?aι'5 *i'ει' τa
{'''^1ο, n1q τυω'?ι,5'cυy τ'cγ 0.'i'0'?ι'υro

'ψ€cι απ6 τη oτlγτ'ιic'υcτ1 γ.α.ρατ'τi'1-
pιι)^/, 'xL' σ"τιb{\L vα xαλλι,ε,ρ,γηrθο6ν

α'ιaΘηrcιx&, δηλαδη ν'α o.πaxτt15qψr2

αlξcaλογ'α' *ριτ'i1ρcω πoυ θα τaυζ γ"α,-

τα'ce\aoνν,ευ'ωiicθητ,oυg απ'oδ|ι!.xτεq

εxδηλιilτεωv -;o|) υ:,lραiι21) 6ιπον το
5'1'yqγτipaιι'1.

Δ.q.γ't"τΞχδ\J"eνoζ απ' αυτdE τιg
ox€ι{.r,oιE, πρoθυμα δ6aτη'xα, δτ'αν

ι1cυ eηιτlβηxε ωτο5 τoνq ,μ,ωθητd;

ταl Α' Γυμlα:oioυ τηrg Nοi,ουοα6, ,ylα

6oηΦ{oω cτ,o επι1aιlφιlμεν'o ων{6α.-

'c|ρ'ω fleα1ριxrj 4ργoυ, eπιβdνoντ,α;
το 6'ρ"γο αιυτ6 νω etνα'ι' x&frοια α'P-

yα[α τ'ψγωδtα ιιc,agιΦ ωα παιδ''''α,

ιυτ^l; :τ13 η).''ι'iz'3.
'Ε,;z; :;i -,l.'!ον }'δγ,o; ΥLσ. aη||)

z7 |'!-'ι'/'lι ^,'ιου L'ιι'l, 'i,-,α'ν xιι o 'δτi-

'ι.''c''l,.;1η,ι!ν+-: *''.t\cΞ', τa'l !^trc'lν

'ινCεο'l:ιτai' 6)'οι τ7-ιδ4ν ο'' 'na!λλτ1.
γ'εξ πωξ η τρα,.γcιδtι δ,εν :['lαι γ''α
Ll'ιυlg, α\λα ψοιαγ'τ γ'.α xg.ποια
πνe'ιι,ιιτ'.ν"t1 ελiτ. Για vα. εξαλειφθε,
αντi1 η ,πλd'νη' π1:€πει να δoθεi η
gι)yσ.l.'pi"'α, lσε ιaqρJτs'ρη τ.λiψαxω,
51φ1 γ 1sι1'ο, Υω α.c'γ[5g''. ν{J. πα.!?σ'^ιο-

λo''lθai -udτoιε E 1l1:ραl3'τωΞ,€'LΞ y'α|' στL
παιδια' αιω νεα'ρ6τε1aε; ηλι'*iεg, μd-
σx, ,στα, aρια ιηe αντιληFτι,x{6 του6
ιx:α.ν6τη,τωs, να uφx'Loαlν ν,σ. α,σχο-
λ'o6ντα'ι lψε το αρaωi'ο δρ,0'',uα, tτaι
ιδατ,e απ' α'υτi1ν xυδλαq την ηλιτι'.ι
να διoιπ,ι,ο:τιδyoυ}ι 6,τι η τ'ραγωδiω εt-
νΦi|. τ'.σ. δ'}uo τaν xbqμo, 6τι α'φo'ρα.

6,λου6 τoυ; αν,θ,ριbπol'iζ.

0 π,pocεμυx66, ν"ω\oπp,oα'!'ρeτο;
y'q.L με'ανο"'xτ6 ''lo6 θεατf 6, τ.'ατα τη,'t

πα.ραy"d'/'σJΘft'oη ιψ'"αq ,τιιc ψ6νo τα-
&cταιηe'α'ργα,[oυ δ'ραψωτaq, eιlτ,o-

\α 1ιπο'ρεt γα δια.πιcτιΔσεl πωζ η
l,βγιι>δtι sτο ψι0ο τηΕ} y:α,τ' ι7"'ρ-

_'Φi#λi]*]]Η
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'',!,'Ψ,'i,ffi

aαq, atιlαι π,oλ6 α'πλ'{. Σ'τ''< γατα'

aτ&'caι'q πηs εiνα'' 
'*6'ι'ιprt1 

γ"σ'ι' ι5τ'-'>

oυγxρ'oδcει; ττ1Ξ !ντoνη. 'oταν 
ψ'α-

λι aτq. ε[ν l''. xrl1. αι6τιι |'JJετ'x.ιΨ'? α6ι\6-

9τ1 .oι ,eιιγciλΞειζ τηζ 'sι.ntαυ τωΘωρ&"

λαixεE. ΙΙ iι6νη δυ'oxολiω τcον, i'
,σιυζ, l'1,7i1jρ7.g'' ε|'ναc τι αν1'iΨ'O,?α 'σ9

t;υθcυ,; του πaρ:λθ5ν\'O: Ιioυ o 17η'

μ,:,pιν,66 θεατ'η; αγνo,ai.

Δoυλεi,oνταE τllV τ,pcι{ιoδ tα 'πο'l

τiε'λ,ιx* επιλ,θχτηιε, ττγl δrρ.o'ρ'φτ1 xαι

','.ι'ι'.>,.l,\ ;i"ιγωδi"α -νa! Eυρυni$η
.E ΙΦΙΓENEΙ_\ ΣTB XΩPΑ TgN
TAΙΡΩN,. c.r,}6 -|τi/ θα'l','ιαοιι ιω'-

αξεπ!',γ'α':ττ' l}eτ&γp ιcτ, τ a'l ιι[''ytτs
cτoυ Θε,::αλ οιlυιco;5 Γιιbηoυ Ιωiν_

νoυ, rq,ac,tπ'&θηcα, 1,ι'-& π'oν η πα1ψ,-

oταoη γτ'[ιζ'c'ιταν απ16 πω.δ'.'α xα'ι 'ε('

NΞ σLν r,i$ριo'υ; οιποδjxτε; y"αt πli..'λι

παιδιId.' 'iι' ανιδa|ξω τa 'cτa'.ry;eLo τf1Ξ

7lt9(c ιΓJ jτ ο ι r. Ξ Γν')1} ει' lα'ι' σ;ρxi'τ σ. ιντa'

''1'g 5' α,l':i,,6 -,c €ρ^γo 1LαL να ι"ξ''aπaιtγ

,σω τ.oν θ,εαματ:ι6 y}ραxτt!?'σ' ττ|ζ

τραγωδiα6 α'υτi1:' Π'ριbτιcτη φ'ρoν-

τiδα ,μου i'1ταν, φνomι&, ιν( ε1(φωy'η-

lj:i .οω:τα a τza''τ,τ'.ιo; λ6γo6 τoυ

11qρ'υ,πi,δη, τ|?\α'^(Ψq" πa:ι ψ'eτ&, απ6

γ,ια δiμη,νη T''ρcιjnιfu$61γι7', 'dγινε ω;

'ινα oτ1ιε['ο xα'τa'ρ;Bωτδ. Κxταei''iγ
θηιε ,εrπ(,τη€ fr,?a.:lπ:σ'ΘeLα a γaρ'δq,

πoυ στη'y τ1pzγω,δjα" qι1ι'i1 ειiγα'ι 'α.',ιe-

]aα συνδ'εδεlj,6r,oq με τη 'δρ'&cτ1, να

λeιτoυρtγηοε ι δ'ρα',ιατ'''nι" y".ι]' δ1xL'σ|σ'ν

.oθεατ!€>> i1 cα'ν δι.αxοσψτlτL!J6 στaL'

1ε'(o. Tdλο6, απ'aψe6y1Θ'ηxαν σt)'στη-

|L'ιτ'.τιx" o'. cιηνqQ'g1γxlq xωι'νaτ'οψL-

εζ, Γ9aυ rr'.γ.a'r(1γqγ-ναι ψ6νc α'l 'gιδo_

Θ,o6γ x&τω '7-ΓL\5 τ'a iδ:o εlρ'μηνευτιx4

πρ0ψω π'aυ o 5y|τι\)o'θjτη; e:-δ'e τr'l

{''ρ'γ'o rου ,δo6λει.|.l:', t1 xαc ατiδ τa

πρocυlπιx'δ ε'"y'αστ'L^ιl\6 0φ'oζ τoυ.

oμoλoγιb ''qτ'" πο)'ν θω f'θελα νι
xαταψ6^γω xι εγω os x&π'oιoυ6 }'ε'o_

τεp'ι,;μο0;, αrλλ& εδιδ ε[γα να vιαν'">

,μe πιιδι& τ,σJ τLx' Ig'?ιj)τη φορ'* 6ρ'

xΦiτι!ν cε επαφη lμε τηy α'ρaαLω

τραγωδ|α xωι y"α)'6 'Θα i1ταν' ^γ:''α

να αποφευ1θ,ai η ,ci'γ,ouρη' αιiγ1'ιoη',

η 'oxηνoθετιι{ αντiληι|'ιη y'σ" tFα'v

πιδ γoν'τ,&. oε '6να xo|.'iιι, πσ.?1Lιδε'y"τb

ε'4ηνaυτιx6 0φo6' 
.NΙAΟΤΣTΑ,,

Δoυλεtlovταq Ylα τnv ((Ιφlγθvειolr

(MεαφoρμnτoαYθ6ασματnqτραyωδiαgτoυEυριπiδn
αIφιγ6vεια στn x<bρα τ&)v Tαιiρωv)r, απ6 τo 1o Γυμv6oιo N6oυσαq)

Σnμεilωμα τoυ αρxιτ€κτovα AJλεξ6vδρoυ Oικov6μoυ'
σκnvorρaφoυ και εvδυματoλ6voυ τnξ παρ6στασnζ

o λξοι oτo α',ργα['o,δp'&μα d1alι

απΔ ψΦoq τql' τξτaια διivα.lμη ποι.l

oiι'lα'ι α'9xετΔG ^γ:ια" ν' ωvωδaι1θai η
α'Ε"\|ω τω'/ γι'γαvτ ι οlν αιrrιilν δηilιoυ,ρ_

i0Φ

γημι&τιυν τoυ ανr&ριirπινoυ γoυ' πρ&γ

ψατ ιlι\q π ιvαν'θ,ριilπ ινηζ )ιληρ]oγφ ι_

ωq. Ωιτ6aο, τω {"ψα των 'μsγ&λων

,μα; τ'ρcιγιιιδν τοcητων 'δaγ παlioυγ

'lt ^γρ,αφτη:,ισ"ιν τ|Lω nq' θ'!qτιρο' γLα'
'iα τα.ιaτοdν 'oτη' 'cxηνfi, να ^γ'ινoνν

δτ1D'ιδ"|1 α'ντι'xε'tlμενοι 6aι 1tl6νo αν'ω'

γγlωσηζ ^i1 αηρ'δαcη6 αλλιi y'α,L'aξα"

οη:. To ,θθαμω }roιπδν εi'yαι dυyυ_

φιsψt'i'c lι19 τηνr ,Φηλt ωυττ] iμo,βpf
,θε&τρου, xα,. ωτοπεχεi πρcιγματιNl,

πρbκλ'η,cη για, τoυ: σγ"ΤιΥoτli''itφονζ



Ζαι εyδυilΙaτ o,1"δ'γo,ι3 t},aυ τoυ n6-

ci.Laυ1 ,o'. ο'r',ιiot €γo'lν vι ,s.πιδaiξου'z

τλodcιo fr!?σ61\τll1ατLσψ6 πανω'σι
αυτδ' y,Φ'' στ|η'aντLτ15τLτεE δo'υλει'jζ,
ατι6 'ν:ιζ tπc'δ x}'αaυx€,q μdψρι τι; πι6
;?ωτoπο ?'' L'!E xα'ι α'aρα[ε5'

aο τρb6ληt'ια, πoυ dπρεπΞ ν' αν-
τιμ_ιετωπιοθοi cτην περc:ιττωση τηζ
(Ιφιγ6ν'εια; cττ1 γnbρα των Tα6_
,rο)'D Ι7τ,cυ ,επi3λeξαv 'τα πα.'.'δ'.α, i'lταγ
τι ['δια τα παr'δ''ιi', π,cυ λ'6γω η,λιι[-
x'-:J "(Lα, π'ρdιτη φoρ* θα t;'1oντα'ν
s' επαφ'i1 ψΞ 1a σ':'iιyσ.ta'a!υ.τρa, 'eiτe
Ξi,_lμη]i|Ξlioyταζ τoυζ ,;lολoυ; yJαl τjα.

χaι2'.Υl'&., e!τ'ε παραν.ολ:ι.ιθrιδyτeζ τη,y

τ''L'.ι1"qτιcη ω6 θeατj;. H cxηναγρα-

φt1' λaιπ6ι x*ι η 'ι','διl'iιατoλoγ.α
Θz tπρzπe γ,ι διευx,o'λιiγουν δ,ιo ^γ[-

γ]Ξ'τrζl πιε,ρ,ισσ6-|aρo αtJ,liΓ)'ττγl π,ρω-

1'τt eπαΨι' α'l'a[γoντα; ταυτ;a"xρq';,α

7:iJ1Ξ.''. Ξ -Ξ π p o oπτ cτ;i.q γ υ α rιωραπ(.ρ α
Τι7' -:τιΞ'iF'"'.; τωγ πeιδιιιδy ,oτoν xιil-
?' --.rυ 7'''7'7.|.c! ;'?ι'!ιιοζ' 'Ετc'',
;'-ε)'z:'i!ιJ'r,ι: 7a'' :'.ι.=l.ιz':''ιοττιιe

,ι'.i τ'1-:'--'.nλ Ξ''7..Jι.J'/'7-a'.7'i, Ξ7τ,-

'ιz^l7z7!.ι. μΞ ι''7.!-ιi'Ξ.!.7-Ξ!a.
;'''.l ;z"'z'--!'Li.O)l 5Ξ 1ι-'.f, .β'ιρ6ι-
3τ1>> γ'ιb;'ι, 6πω3 τ1 1ιilρα των Tοι$_

ρω}. dlπol') διαδpα1u,α'τiζετα.L τo 6'?-

^{2 '!'Ξ το η'αδ τη,; θε,&g ν' α-

τzιxa')iζετα,. ω_: 'ξ'iα ιυxλιbπ,ε,ιa

οιxa'δ'δγι'τi'ι,ι.α' p.Ξ |,'\'. σaΥ x!? El'ιoμ.6'ν eq xο'

).ιilν'εg, γ"1'. 'τo ιcιx'cνo 6,φαoμα oτηrl
y'''.lρυφ"iι lνα,ou,rt6oλξ e'. το' α\ιa'απδ
1ι.q Qιq'ρβη7r'τι€3'α,lθpωπο,θ,uαε6 πo,υ

τ,ε,λoιjνταy εy,ai. Ρεαλι,αμr5; λoιπ6'ν,
,Jε σJyδυoισμ6 'ψε e6ν'r.)'α α'ια'γνιορ{-

σιμrυζ cυμ6oλια1_ιoιig.

Mε' ανιλoγ c, cιεπτ''ιδ aγιd''α'cτη-
x'ιν y''αL ιι xaaτο,4ι'''α ττιi ia'J.::Jα5i.ι-

ση,E. Tοι i}}θV γ:ι,'2'7.:!.z τCυ Χr'ο..nl'
λιτ,οι, 1με ανα'φc.1'','"; cτ".'. ιt'λτst'.zι!.;

α'α,?'ιδoo'.,ιxζ'ζ Θγ}'},}aσiΞΞ , l'-^ω 
'< 

ια'.
τq. "ισxτ:o1i'i'Lq τ.'ι oι'.;ττ, ιι,' ΙΙ'l-
,λd,δη . Aγτi,θ':τz. o'. 'ι:,)'!3 τω /

<Tαυρiωνr, y υη!'" να, i'ai! 1'-.i,l-;*c'J'

: |.ι'5υ.τ y'. \ρ' q1'{ν τ 1 γ z υη'p z γ'' ιt, r ε 7''. 
-

oγt1, iryoolν cτο,'.'7et'α. crοιil; :iυlv'_
)'τsιι τrt, π aυ α',. 7.'Υl /|ω''.11"c'ι : z.'.'eυι.' -

}''ι' τJα.ι cυyτei)'t:,$γ ''"o,' -η7''ι'ιμ6 ττ1'Ξ

αl'iτ.ιs,eoη; τωy δυ'o τ'ο)''''τ'-ο;'.ιlιγ τ,;l
συΥyJΡ,od'oντσ''- cτ,'ο i'|'"(ο. Ι'δι,α[ιeρα
r,rε,λετη,θηxo τo ιa'cτa{1ι'' τηζ xΞντ?''--

r"{E ηρωiδα6, τη; Ιφ:μν€,''α"Ξ' xαc

θ^γ,'νι η1r'οoπ&lθ,ει.α'ν'α oυγ'δυαoτο6ν

'ωφeνοqτο ελληνιxr6 'scaυγε'ia τηζ xry.-

τLΥω"(ηs τη,E ΙφιγdνεiuLζ ylq.L αφετ16-

Ρcν τ'aι 'cτo'r.γεio 
"o'1 

)ug1.1q"ι1zγfιψα-

τ6; τ'ηι1, ω -: ι€,ρeιι; τη; ,θ,οi; ,:τη1

6ι76α'ρ;ιzi1 γιιιρα' 1 o,απhτ6λε,φα,l
'ειωτεριτ:i; ιιτ'6ττ1τι', ιμΞ Φ,ιy,τaιχτ'ε-

pJ.,:ξιυτa2ιiLi γ^lω,pdoμ':ιτω, παl m,αi,-

ζcυv ,oυ:Lα,cτυι,6 ρ'6λο ,cτην ε'ξldλιξη,

τr1 -Ξ πxρ'is;ιο'r1;.
Θl πρ,j,πεl εδιb γz Ξlπ1tη1μαy,θoιry

τδsο τo α';o'.y'τδ π,;'aξle y"αL τι ατi).o-

7.a7ι& γρe την οπr',[α' c Σ,j,λλoγ,oq Γo-
'rjι,ry Ξcυ Ιι'1'rv,ecioυ αyτιill€τ6i'τi'σa

=.' 
!'\)'ο :^1γe!.ρτ,1i,νz ιτd οcγaνοq}ιxiζ

;r.:l.j.,:,i;. ξ=.' Δ1''' τ, δeξιoτeaν,'τli'1

ιz.ι ιcιι'li, -.ω\'i :/.a 51D!l \'''ων απ6' tην
Ε).Ξvη _\νδ:,'',,'.z!'δc'l. τ! o-*oi.c. α.φo-

μo:tilvωzτz; ;ο τνεt;ιι των ιae'δt'-

ι0iγ, iο υ'λ'οποiτ,* δη'ψιa'ι1'ι^γ'.nω ιf"η'l
π?i'ιξη'' tιt.: 'οξαι,:,e-rιxα λιιω ψ!;c,α"
π,aτυ,χα i νoντ' ιq αξ'' a cηγ,ι etωτ α α'r,oτ ε-
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ΠoλlτIσTlκiq εκδnλΦοεIζ

A. oι Πρ6oκoπot !t,σ τo περι16&r\λov. Eκδ6oεrg
Στo" π)'αtl'oιz τη; Πανaλλτ)ν:ωi

eξ6ρμηlαη; του Σιilματc; Eλλ{νωv
Πρ,oox6πωy με θd,μα ,{{oντω cτη
Φoηι, η ΙΙ'epιιφ'ε'ρειαx,fi Βφoρai.α

ΙΙrρ,οcxδπων IΙμαθ'|αg, ξεx|ν'ηioe l1rια

Toυ
Γι&wιι Καρατoιιδλn

nαψπωνια. evη'μdρωcη; ταl xoι.lod,
ω}')ιd, xαι δφ:η: τ',ιlν l.ρooτlδπων

γι{ι τη]y α'ροoταa[α τoυ π,qρι6i,λλον-
τoζ-

Σ,ε α.lνερ,γοιclα με διαφ6rρoiυζ φo-

!ιι\.ι.\.ιtι.ι.\.\t\.\ι\.ι.\.\t\.\.\.\.\ι\.\.\.\l\,.\.\.\.\l\.\.\.\.\.\'\.\'\ι

B. Διnrμερ(δα vια τo μovα,oτliρι τoυ Tιμioυ Πρoδρ6lμoυ

ρεi;, ξεv'ιjνη: e'6νω πρ6γ ρα1l.1lα δ,sν-

δ,:,οφυτευoe,ων, τωθαρcc'ψοι3 xι'ι o''.ι-

πpeπ'ιαιιo'j χΦpιυr' ανι'!ιl'tr'^16 zx'''

aυντηρ'iioeω1. δ''c.τ;δ9ω'l ιο''νb7'','η'

cτων 7.ιilρων.

T'' '*il'^12ιγρlμα. αll-i θα δ'.qρι{-
cει 'cλο τo γv6νo x,α'. θω τo' uλοπoι-
i',coνν τω qπt Ψε1ρο,υE ,dιιoτt1ματ'α

πρooτ,i6,τιιν, δαaoτ'ρo'ax6πω,y χαι α-

ε'ραπρocx'6πωv σε συyεργαoiα με τι6
δηη-ι6cι,ε,; α.'?Χiζ, τη'l τaτ''xιt1 ωυτoδι-

o[ιηιo1 xα,. διαφqρ'ου6 παλ,ιτιlcτιxoιl;
ταt dξι'l'p α.Τcτ ιxoιi-c ου).λ6γon'l-<.

Ezδd,θη,xο ce' ν'αΙαi:Qτ,'τo 6c6\tα-
,',l'ιι'. τ1 aψ;λiι τω ιcτaρι^ιn:3 ν.α'.

clνe;'^1'τ;η :η; NΙAΟΙΣTΑΣ Γι-
υl7"γου Χι'cνΔδη 1ιε τ[τλo <,,Eμια xαι
ψc:t'α,δcxi1 }Ιαxεδoviω>, πoυ εxφ'ιil-

V!,oε oτo Αbtwil τηE Eλ6ετ,iα,g oτιE
12,.72.7992.

o oυγγrρα,φdα6 πραox,α'λεαμdvoE

τηi( <Φπιτρoπηs τr,α τη }Ιωtεiδo-
y(α>> των Eλλ{νων τη; Eλ6ετiα€,
dδωa: δd,λεξη ηuε τo τιpoα\&popδ-
llεr}o θξμα, ανωφdilρον'ταE πληiθοE ι.
στeiρLΛ6'ν ε.,τι''aeιιρ'η1ψαπ:'ιοni. Tο,,xε,d-
(Ιlο\lio τηζ oμ,ιλ(α6 δη,μooι;ειiθηxe xαι
cτηv .<Pqμιο'f6yη,,, πoυ 1gιlγ'αι τρlι1tη_

γr'α{α {xδοcη, των Eλλτiνω,r' μετω_
γα'cτιδν Eλ6ετ,dαζ xαι .t\ιγτaνc'-'ατn/ -

Στo β:i6λdc γιετ'& τα πιρoλεγdxrεvι
i.D συ^{ τ ρ σ.Ψ!.α,'αxaλoυ'θε|' πμacφdι-
νηi5η τaυ τpωτο'π'ρεα6n5τqρω 'x' Ι-
Ι,/6"τιοιι Π απ,α δdλ.λη, xαθηryητl1.'x;ιι

μdλo,.l; ττ1i<ΞπLτpo'Itri]; για τηv Mα-
γ'eδι'"l'tσ'> τω,y Eλλiγων τη; Eλ,6,ε-

'Ιo τ'e|"''ψeνο συy,oδει.iεταlι ται 'απδ
φωτoγpαφfεg τoυ αllλλαλητη,ρdoυ

τLσ" τη Mαxεlδqyi,α παl inγιy,e ''5τη
7.υι','iγη1, xαθιil6 ^/'cι"L' (ιfrι6 τι6 ,:'ιδη-
).ιiloε,ιE που dγιvαν 'τ"ατα τη δc'&.ρ-

t'..σ' τηζ εηrιλjαi.
Γeν'-^lιι π'ρ6κecται για μια ε,Vδια-

φ€ρονοι α'lι'γαve xαL νιρr.τιY:fi ιω'ι
αnbleω'l τω^l Σιoπιαγιil,ν ,xαι τη6
E)j'ιδο; τLα, τη Mαxε,δοyriα y,α.'L 1o

<ιhΙαy'sδο}ιγ6>.

Mε,μεγd,λη επιτνχ/α Yuαι !-ιε ΦJV-

διο'ργα'iωτtc ττγ Ι',ερ'i }[ητρ6πoλη
Βepa{α,; rαι Nαo,6οη6 >ια'' τηl Δηψ6-

ccω Κeντ'ρ'.xrfi Bι6λιoiθ{ιη B,ε'ρ'oiα6,

mρσ"Υ'|JατoττOc'ξθηιιe |στηl/,αlθoυ,oα
τou Eμπo'ριxdo xωι Βco1ιηνανιτ.οδ

Eπι'1ιειλητηρ[oυ ΙΙμωθ,iαE, διη:μερiδα

Υ'Lα τ'o Mονα'cτi1ρ'c τoιl Tιη-ιionl Ι[ρo-
,δuc6,μcυ (Σxliτη Βε'potυ'q) 5τιq 27 -

28 Mαρτlo,'l 1993.
Tω,εv,διαφ'6,ρoντ,α απd ιaτnρ''wfi

χα,ι ,θιρηdχJεlυτιxi'1 πλυlpι&, rθldματα α-

v6πτtrrξαv ειδιxo,i επιoττjμovε6,'ε,xil

1οιιρετιoηιoιi,g απειi'θυγαy o Σε6. Mη-
τρcπioλiτη€ B,ε'ρoiα6 xαι Nαο6oη:
x.x. ΤΙα'3λaq x'αL 'o Lστaρι.>ι6ζ xαr'
gψrγ1qργ&ττ]€ τηe NΙΑOEΣTAΣ %'

Γιιbργo6 Xιoviδηs.
Mετωξ6 των θaμ&των ξε1ωρi-

ζoυν: Bzc. Φανο'υργακηl (xαθηγη-
τ'c'5 ΙΙα'"l. Θεo)ν|xη6) (o 'Αγιο;
Γρτγρδp'.οq Πα'λqr,i6 oτη Mοvf Tι-
',E|.rιυ ΙΙ,''ιr'iδρ6ψοf) yνΦl. τo 6αcc*6 ι1ιi1-

}ir|μa τη; Θεολoγiα6 τloυ, ΙΔ' αιιbνα'

Mον'ιγaυ Π ο'ρφν ρ'.ου Σ ι,μωvoπε,φ (-

ττl .<Meγιiλoι Γlq2aντε5 τηζ Σχη-
τη,ζ>>. Σωτ. Kicoα (πιpoi:oτωμ,d,l'οl'l

11η'6 Eφoρεiα6 Bυξαν,τιy6y Αρχαι-
oτ{των Bqρoiα6) : do Bυζαyτιy,6E
Mαν*1ι,αμ6_c sτoν ψ€'ac ρoυ τoυ Α_
λt&τιsoνα"u. ΙΙ:ιdO.α.l Πυ'2ινos (λr-
ιειωργτ1ι),Αyjzδοτοι rcιγa|.α γ''α
τηMaν^i1'Tηlioυ Ι'ρaδfiya1 - Σi'-
τη'Βε'ρaiωζ (1825 - 7922)". 

^τμ'ΙΙ'απια|ξη (θεoλξoυ) : uE Διoixηοη
τ,ηE Τε'ρv"Ξ Moγηe Tιμioμ ΙJ.?oδΦ-

ψου τlα.τ'&, τηy π]sρi'oδo τηζ Toυριa-
y,'ρq.aια,ζ>.
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