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AγαπητoΙ φiλaι
'onωc ioωc πα,ρ.ατηρηoοτε αnδ τoυc τiτλoυc τoυ

εΕωφιiλλoυ, o Σι]λλoYoc AπoφoΙτωv π,oυ Εiρoτε τδoo
1ρδvlα καl oτηρiΖοτε, .ξαvαβαπτΙoθηκε-' κα.l δγrvε -Πo-
λlτtoτlκι] EτorρεΙo Νdoυooc, Avαoτioroc Ml1αi1λ o Λδ-
Yloc-,,αγταnoκρ'lvδμεvoQ oτηv αvdγκη εκoυγ1ρovιoμoιi
τoU, μrld noυ oflμερα οτη Νδoυoo λειτoυργoiv nερlooδτε'
ρo αnδ Ξvα Γυμνδoια και ΛιJκεlα, κol o n,αλ,iδq τiτλoc
δεv nρoοδιδρrζε nld τiπoτε τo oυγκεκρtμδvo. or oκoπoi
ωoτδoo καr ol δραoτηρlδτητδc μ,αc δεv nρδκεlτοι vo με-
ταβληθoιiv, αvτiθετα, φρ,ovτiζoυμε vα τoUc εμπλoυτΙoou-
με κol Yα τoυc αvαβαΘμiooυμε. Περιμiνoυμε τtC ,nρoτd-
σειξ Kαι τιc unoδεiξεtq ooc.

Στo τειi1oc 'αυτδ, n,ρωτoδημootεioυμε μlδ δγvωoτη
.εvθiμηoη. nou ovoφiρετol στηv κοτooτρoφ{ fηc Nδ-
ouσoc, με oφoρμη τηv onoio o oυvεργδτηc τoU nερito_
δIκoJ μαc Θωμδc ΓαβρlηλΙδηc noυ τηv μελaTησε, κdvεt
κinotεξ εvδlαφiρoυoεc Πoρlατηρilσεuq oxετtκi 'με τo δ-
voμα τηc nδληc. Φlλoξεvoιiμε επioηc μld οπδvτη,oη _ oxδ-
λlo oτov Δ,, Mndiτoη πoυ εnιμελfl'Θηκε o lσ'τ'oρlκδc Γlδρ-
γoq Χroviδηc, o1ετlκd με τηv δoλoφ,ovΙα τoυ Φrλικoιj Y-
nδτρoυ (lndτρoυ).

AρxiΖoυμε τηv πoρoυoΙαοη εκτεταμivωv περιλ{ψεωv
τωv εtoηγr]oεωv τou ΣυYεδρioυ noυ oργδvωoε o Δflμoc
με θθμα τηv Bloμη1,ovlκ{ lKληροvoμlδ τηc Νioυooc καΙ
τηv oικovoμlκιj τηc AYδnτυξη, καr oυvεxiZoυ1ιε τηv δη-
μooiευoη τoυ Αρ1εiou ΧοτΖημoλoirοη' με την δεiτερη
oυvεδρiooη τηc εnιτρonr]c Yto τηv 'oγoρd τoυ δdooυc Kο-
νiλλη. Θα εn,ακoλou,Θiooυv κοl δλλο δγvωoτο, εΞοφετt-
κd εvδloφiρovτο θiματα τoυ Ιδroυ ορ1εΙoυ.

Avoiγouμε oτo τεi1oc oυτδ κoι μι6 καlνoιiργlo -σε-
λiδα. δn,oυ Θα δημaοlεiovται εVΘυμi1μοτο καt περtστατ1-
κd cπδ τov Ζω{ τωv olκoγεvaιδv τηc Nd'oυooc, nrcτεio-
vταξ 6τt 91 -μκ,ρoioτoρΙεq. .ουτ6c Θο μαc δδ,αoυv n,oλλδ
καl εvδrαφiρovτα oτot1εio Yια τηv nδλη ,κor τoυq κατoi-
κouq Tηζ noυ αξiΖεr νΙo κoτctγρ,αφoiv. Πroτεioυ,με Πωc 0"
αvτoπoκριθεiτε oτo κδλεoμα. l(αι 6,πωq nδ'vτo περlλομ'βδ-
voγταl ol oελiδεc με τo loτoρlκδ, λα,oγρ'αφικδ, λoγoτε-
xvtκd καl ογρoτlκd θiμ,οτα.

Η ΝlΑοYΣτA, δπωc θ,α n'α,ροτηρηoατε oτo nρoηγoιi-
μεvo τεi1oc, oυμπερlλιiφΘηκε oτov δlεθv{ κoτ6λoγo εκ-
δδoεωv oε oε:ρ6c, lμε 6δρo τo Π'α,ρiαl, π,ρδγμo noυ ε'κτδc
αnδ μεγδλη τrμητlκfi δrdκριoη, μ'αc επlφ,oρτiZεl καl με
μεγδλη ευ,θirvη γri δλo καr μεγo,λiτερη βελτiωοη τoU Ιrε-
ρroδιxoO. EλπΙioυμε, με τη βoi1Θεlδ oαc, vCι {rvταnεξδλ-
θoυμε.
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" NA0γΣAN AIφ0T0M0N.,, ΠΕΤPA[.|..,,,

<<...EDζΑΛAlΣiΘΗ Η ΠlE]ΡΙΦHMolΣ

NAoiYΣA...>

<<'ELτog l822' Aπριλioυ Ι4' ημ€-

ρα Π'6μπτη' ε1αλιiαΘη η περiφη"

ψog N<ioυ,oα Θαoιλεrjovτoq ooυλ'
τιiν Mωαμο$τηg (Mα1μo'6α B'
178'5 - ]839) υπ6 Αλoμπoιiτη πα'

oι<i (,AΘδoΦλ Λoυ'μπoιiτ Παodg),
κι Zαφειρ<iκη πρoεoτo0, κι εκ6πη-

oαν <iνδlρεg πολλol κι γιvαικιq κι
'παιδιd,. EoκλαΘιbΘηoαν αμ€τρη'

τoι. Eιq αυτ6ν τov xβνoν €καιψαv

κι τcν T[μιoν Πρ6δρoμoν κι To-

,6ριi κι Kαλλiπετρα κι €τερεg εκ-

κληoiαg δια προφ<ioεωq κλετιτιbν'

κa ε"χdλασαν κι τoυq Bερoια(oυg

ειg Θεαoαλoviiκην>r'.

' Η εvΘι}μηoτl αυΦ, πoυ παρoυσι'

<iζεται απαλλαγμ€νη απ6 τα oρ-

θοyραφικ<i λ<5cΘ'η και με π.(ρqμ6o'

λf μ€oα oε παlρενΘ€oειq των oνo'

μdτο:v ταrv Tofρκων <<δραoτtbνl>,

εiναι γ,ραμμ€νη 'ατo εoοrτερικ6

τoυ πioω εξιbφυλλoυ εv6g <Πεντη-

κooταρloυl> τrου εκδ6Θηκε τo 1748

'oτη Bεvετiα και αvtκει oτov Ιερ6

Nα6 τηξ Παvαγlαg ηg Kυριcbτιo'

σαζ (f1 Aγioυ ΣιjοΘΘα Kυ'ριωτ6α'

,σηζ) τηc B6poιαg. 'Ιαcοg να γρ<t'

φτηlκε απ6 τoν ιερ€α Aντ<ilνιo {<τoυ

πoλεμακαρiτoυ Koι'lαμιl τov υι6r>

τoν Bερoια[o, o' oπoiog, σ0μφωνα

$.ε βια ιtλλη εvΘι1μηoη γραμμ€νη
oτo τελευτα[o λευκ6 φιiλλo' τoυ

πρoαvαφερθ€vτog <<Πεvτηκooταρi-

οΦ), εφη'μ6ρεψε <ειζ τηγ Δγiαv
Jνlαρ[vα> τo 18,04 (Αυγoι1ατoυ

15η), και vα <ξαvαττατξΘηrκω '(ξα

ναγlρι5οφηκε απ6 πιlvω) αττ6 τoν

4

Σακελλιiριο παπιi Γεcbργιo>> ιΣα-
κυλdριoq παπ<i Γι6ργιo'9>r, o oπo[-

aζ, σti]μ'φΦνα με oη'μεiωα{ τoυ

ατην πρc5τη λευκf1 oελiδα τoυ i'
διου <<Πεντηiκooταρ[oυ>>, (εφημ€-

ρεψε ειζ τα I88,O: Ioυνioυ 3>. 'E'
τoι μdλλον εξηγεiται τo διαφoρε'

τικ6 oxξιμα οριoμ€νων γραμμd-
των τηζ ενΘιiμη,oηc για τo' 1αλα-
oμ6 τηg Ndoυααg και η δυoκoλlα
στηv <σlrτoκρυπτoγρ&φηση) κιi-

πoιων λ€ξεων και μερικ€g αλλεq

<λεπτομ€ρειεg>>, oι oπo[εg μαζ
πρoκαλoιiν να τιξ μελετf1οoυμε τrε_

ριαo6τερo.

Nι6oυoτα 11 N6oυoo;
'oταv πρωτoδιcl6αζα τηv' εΦι)'

μηση (τηq Παvαγι<iq τηg Kυριcb'

τισσαq), εi,1α την αioΘηoη 6τι 6-

κoυ'σα τov συγγiραφ€α τηg να α'

φηγ'εiται λακωνικι1 oτα ζοrντανιi
ελληνι'κci τηg επo1f1g τoυ, τα διαν-

Θιqμ6vα με κιiπoια λ6για oτoι-

xε!α, τα σuνταρακτικ<i γεγoν6τα,
τα oXετικι1 με τo 1αλαoμ6 τηg

Ν<1ουααg και τo κdψιμo του γαo6

τoυ Tιμioυ Πρoδρ6ψου τoυ μoνα-

oηlριoι1 τηc,' Kαλλ[πετραg και <iλ-

λωv εκκληαιcbv και την εκτ€λεoη

των Bερoιαialv (προu16ι'τclν) oτη

Θεοααλov[κη. Aυτη η αioθηαη ηq
επικoιvοlνiαζ με €,dγχρovo μ€ τα

γεγoν6τα μ<iρτυρα εivαι πρωyμα'

τικ* κιiτι τo οιlγικλovιoτικ6, κ*τι

που ε[vαι Φoκoλo vα ]μεταδoΘει

με τo γρατττ6 λ6γo oε ιiλλoυq'

'olμc)ζ μετ<l ατι6 την ηρcilτη α'

ν<iryναlαη και τo καταoτ<lλωyψα

τηg oυγκiνηoηg €,μεινα να κo'ιτιlω

τιζ λ€ξειg, πoλιj δυoκoλoδι<16α'

oτεg μερικ€q, ιirατιoυ 6λη η πρooo-

χη μoυ ouγκεντρcirΘη'κε <rτη φρti'
ση ('εXαλ6σΘη η περ1φημog νdoυ-

Toυ
Θωμ6 Γα6ριnλ1δn

σα)) lμε μικρ<i 6λα τα γρciμματα
και κι1μπooα ορΘoγραφικci λιi'Θη'

φP&ση που τελικ& τι'πιiθηκε oτη

μιημη μoυ με κεφαλαiα γρι5ψψα_

τα και μ6vo με δυo λ6ξειζ: Η

ΠEΡΙΦΗ'ηoΣ }ΙAoiYΣΑ.

Tcbρα που κ<iΘoμαι κα'ι oυλλo'

γι€μαι γιατi τ6oη oυγκiνηoη ατι6

μια 
_ 
μαρτυρiα, η oπo[α δε μoυ

πρ,6αφερε καιl€γα ιiγνtoατo ιστoρι'

κ6 στoιXειo, 6λ€πω 6τι €παιξε

oπoυδαlo ρ6λo o xρ'6νog ηξ α'ιo'
κιiλυιpηg, επει'δf1 ,με Θρf1κε τηv ιb'

ρα που, για μια ακ6μη φ0ρ6, πρo

oπαΘoδoα vα Θρω απιiατηoη α' 6-

ν.α παλι6 ερ<irτη,μα: Πoια ατι1€η'

κε η πμilτη ovoμαolα τηg N6oυ'

σαζ, τo 6νoμα ιΙΙAOYΣTη\ f1 τo 6'

ν'oμα ι{ΛoΜΣA (βλ€πε Ιoτo'ρiα

τηg π6λεω9 Nαo6oηg, E' Ι' Στoυ_

γιαvν6κη, διδ6κτoρoq Φιλoλoγi_

αg, εκδ6oειq Σ.A.Λ.Γ"ΓΙ' <Αyαoτιi-

oιοq Mιxαf1λ o Λ6γιο9, Θεo)νiκη

1976, oελ. 42 κ'ε,). Γιατ[, €1ω τη

γv<iμη 6τι μαζi με τo πβ6λημα

ηq oγoμασiαg, ζητιiνε τηv ερμη'

νεiα τoυq και oι o11ετικ€g με την

ijδρυoη 1ηg π6λη9 παραδβoειq για
ημι<iγριoυg και ηrμiγυμνoυg 'Eλ-
ληνεg τηg Παλιo - Nιdoυαταζ 'και

για τoυζ ρ6}-ουq πoυ €παιξαι' oτηv

iδρυη ηc v6αg '6ληc 
τo δει3τε'



ρo μισ6 τoυ I4oυ αι6γα o φεριi-

μενοξ ωξ oικισΦζ μoιJσoυλμdrvoζ
στρcrτηγξ τoυ jι1oυρdrτ Α'. Α6ρα
rοc ξ E6ρεr'ξ. o ταιδα1'<,rγξτoυ,
o μcι'οcuλμεiτoq 6οιoq Σε1 _ Λεα-

ξg και c Γιcοτιι,:ηg Λγιoρειηξ
μci€rroξ Θεoφciιηg. o Θαυματoυρ-

i ξ 'Α]. ιοζ και πoλιo$1og €πειτα
τnq Νcio,-οαq.

'Θμ-c τPιγ διο(τυπcbooυμε κ<i-

τc ιε_c αx€ψειg αxετικ€g ;βε τo πp6'

€i.:1μα του μαζ απααxoλεi (για-
τi }jαη }ια την ιbρα δε φαιv€ται
oτcι' oρατ6 ορiζoντα), αq παρου_

αιιioουμε ακ6μη μια εvΘιiμηαη, η

cτciα 6ρiοκεται σ' €να Mηνια[o
τcυ Ιανουαρ[oυ, 6κδooη9 1775 (Ε-
ιετiηcιν, αψo€) τηq ι<6ιΘλιoΘf1κηg

τηξ Παναγιιiq τηζ Kυριιbτισσαζ
Bερc,(αq και €x'ει ωζ εξηζ <ι'oταν
εyινιν c, π6λιμo9 ειξ την N<ioταν,

ηβιν ο Λ6πτα παodg και X&λα-
σιν την Nιloταν κι €γινιν μεγιiλo
κακ6, €τcg l822>>'

Επαιερ16μααtε λoιπ6v στo ε'

ρ<ilτημα' πoια oτ<1Θηκε η πρrbτη ο-

νομαoiα τηq π6ληζ μαg; Nι6oυ-
ατα f1 Ι{<iουoα; Eiναι ιiραγε €να

crπ6 αυτ<i τα ov6ματα (πρo'i6ν>

τcυ dλλoυ η μflπωc (αυτ6 εiναι
τo ερ6τηlμα πoυ, 0α μαξ αΙτασχo-
λξαει) πρ6κειται για δυo διαιpo-

ρετικd oν6ματα, με τη δικη τoυ

ιoτορiα τo καΘ€vα, τα oπoiα €πιει'

τα απ6 μια ιατoρικf1 μ€ρα oυνυ-
:τciρxoυν;

Mξτωg, δηλαδf1, o τυπoq Nι&oυ-

στα. o oπolog Θεωρεiται ωζ o πε-

ριαoατερo λαiκ6g fι ωζ o πρoερx6-

μ:ιtg αrτ6 τηv πρoφoρικ{ παρ<i-

ξ"cαη τcυ π€ραoε και σε &λλoυg
l.:cc (τoυρκ, Aγooτξ, κoυτσo6}ι.
!1ε'' oοτ:. oλci6ικ. N€γoυg, αλΘαν.
Ι'iηεq. cι',.}'ρLκ, Nυαγ6ιoτ), oι .-i-

::c -c. i.οθαι' με oπoιcδξπoτε τρ6'
':: σε ε-τlΧοιιιυνiα με τη N<ioυoα

ιr1ρθο._i δηi.. oτn llciουαα fι γ'lcb-
, ισa} Γlαου{Jαiο<-κ τηξ διαoπo-

ρrc(ξ). μ'τ.Οει }α ε/.ει τιg ρiζεg τoυ

στl'ιγ επcy.η τηζ Ριυμαιoκρατ[αg
(Ν€α Aι'1'c0στα..") ξ αην Eλλη-

νικf1 αρ,1αι6τητα, να ε[ναι δηλα'
δf προi6v διαφορoπo[ηoηg αρxαi_
ου ελληνLκoιi oν6ματo9, πιΘαν6ν

τηg Ιν1[εζαg, τηg π6λη9 πoυ κ<iιπo'

τε δ€oπoζε ατην περιox{ τoυ Nυ'μ-

φαιoυ (Σ1oλf1 Αριατoτ€λoυq);
Kαι, μf1πωq' o τ6πo9 Νcioυoα ε[γαι
τo καινoιjργιo 6νoμα πoυ €δωoαv
oι oικιστ€q (f1 o οικιoτf1g) oτη ν€α

π6λη, 6ταν την €κτιζαν τoν l4o
αιcilvα, oτα 1ρ6νια που τo Bυζιiν_
τιo κατ€ρρεε δiνoνταg τη Θ€oη

τc|υ στην oΘcομανικf1 αυτoκρατo'

ρiα;

Αρκετci:ν 1ρ6νων πρo6λη,ματι-

αμ'i'g νcμi.ζω 6τι μoυ επιτρ€πει να
τc,ποο,ετηΘ6 υπθρ αυτξq τηg ιiττo'

ψrΙq, με την οπo(α θ1ω τη γν6μη
6τι αυμφωνε[ και η παρciδooη πoυ

θ€λει τaν 'Αγιo Θεoφ<iνη να ζει
και να δρα oτην περιo1ξ, τ6τε

πoυ 1τιζ6ταν και €παιρνε τη ν€α
θ6oη και τo ν€ο 6νoμα η Ndoυoα.

'oμcoζ ,κι αν δε,ν f1ταν o 'Α,γιog

Θεοφιivηg μεταξ6 των πριirτων κα-

τc'iκιμv, o(γoυρα πρ€πει να υτηo'

1ε κιiπoιog 1ριατιαν69 μoνα16q f1

ιερ€αg, γιατi oι <ημιιiγριoι και η-

μ[γυμνοι> <Παλιo - Nιαoυστηνoι))

πρ€πει να ξταv 1ριατιανoi και,μιi_
λιoτα αv€vδoτοι, ανυπo1ιbρητoι
ατα θρηoκευτικιi τoυg ι<πιoτε6ω>>,

επειδf1 Θα παρατηγαινε να υπoΘ€'

τσrμε 6τι τoυg εκ1ριατιdνιαε o

με|υσoυλμ&νoζ <ευεργ€τηq> τoυq

o Ε6ρεv6g!

Αν λoιπ6ν o oνοματoΘ€τηg τηc

v€αg π6λη9 ξταν, 6πω9 6λα δεi'

χνoυν' €ναg ιερ€αq εγγριiμματog
((oωq και κ<iπoιoι ιlλλoι λ6γιoι
'Ελληνεq, οι oποloι ε[1αν κατα-

φι:,γει στo απρ6σιτΦ B€ρμιo και
τελικti αvαγκdoτηκαν vα διαπραγ

ματευτοιiν με τoν ErΘρεν6q) { λ6'

γιoζ μoναx6g, τ6τε δεν Θα ξταν
παρ<iδoξο αν υπeΘ€ταμε 6τι Θ,ρf1'

κε το 6voμα τηq v€αq π6λη9 μ€αα
oτα ε'κκληoιαoτικι1 6ι6λiα €πηρ€-

αoμ€νog απ6 τη Θ'€α των πηγ6v
τηg Αρclπιτααg, απ6 τιq oπαlεζ,

α*,μφωνα πtiλι με τηv παρctδoοη,

8παιρναv ιlερ6 oι κdτoικoι τ'lζ
Παλιo - Nι<ioυαταq.

Και τo 6νoμα αυτ}tζ...

Γεμιiτog oυλλoγf1 oτεκ6ταν o α_

πoφασιστικ6q πoιμ€ναg, πoυ εixε
oδηγf1oει τo πoιμνι6, τoυ στo απd-
τητo B€ρμιo, μπρooτd oτιg πηγ€g
τηg Aρ<iτιιτσαζ κι 6Θλεττε τo νερ6
να Θγα(νει απ6 τα oττλξνα τηg
,μ<ivαq γηq και να κυλdει, πoτd'

μι oρμ11τικ6, τoν κατf1φoρo για να

ξεδιιpιlαoυv 6νΘρωπoι, ζιbα και φυ
τ<i, {μερα και ctγρια (<iραγε π6'
σο φCην,ταΦτικη μπoρεi να εiναι

μια t€τoια oκηνξ ; ) , <it'απoυ κιi'
πoια ατιγμf1, α1εδ6ν μηxανικιi,
τα 1ε[λη του ι1ρ1ιoαν να rμoυρ'

μoυρiζoυν μια ω'δξ απ6 τo <Γριcb-

διo> απ6 εκε[νεq πoυ ι9<iλλoνται

τa πρωi τηg Kυριακf1g των Bαt_

ωv:

((N6oυoαv ακρ6τo,μov...
π6τραv...))

To 6voμα τηq ν€αg π6λη9 ε[1ε

€,ρεe,εi f πιo oω'oτd εi1εν απoκα-

λυφ'Θεi απ6 το Θε6 rμ€oω τoυ ιpoλ'

μcιi. Kαι η ν€α π6λη f1ταν γραμ-
μ€vο να πciρει τo 6voμ<i τηg απ6

τα νερ<i των πηγcbν τηg, 6πω9 και

η παλι<i, η μυ'θικf1 Miεζα, 6πω9

και η B€ρoια η αδελφξ τηg, 6πω9

και o 'Oλγανoζ,, o αδεξ6 τ1ζ,,6-

πωζ και η γειτ6νισσ(1τoυζ η 'Eδεo
αα 6πcοg ακ6μη και oι Aιγ€ζ, η πρd}

τη πριοτειioυσα των Μακεδ6vo:ν, ι1

oπolα λ€νε 6τι ττf1ρq τo 6νoμι1 τηC

απ' τα νερ<i τωv πηγcilν τηq, πoυ

ξεπηδo0ν oρμητικ<l και πηδtbνταq

σαv τιq αi.γεg (γiδεg) κατηφoρi-

ζουν για τo Aιγαio Π'€λωyoq"'

Παραμ6νει 6€Θαια η ευλoγη α-

τroρ[α, γιατi o oικtσrηq, τηg ν€αq

π6λη9 θ€ληoε να τηζ δ.cilοει ν€o 6-

νομα, ενιir ι-rπξρxε παλι6- Η ατιιjcγ_

τηoη δεν εivαι απλ{. 'Ιoωq, επει-

δf1 τo παλι6 δεv τoυ &ρεoε γιατ[
δεν τo καταλιi6αινε,' 'Ιαωg, επει_

δη πioτευε 6τι τ6 πoλι6 f1τα <πα_

ραφΘoρ&Σ τoυ, oνδματoq του oπoι-

ου αυτ6g εixε Θρει τo πρt,Jtr6τυrτo.
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'Ιαωg πdλι, επειδξ δεv μπ6ρεoε γα τηg ν<ioυoαg (: ρ'€oυoαq) π€- oiγουρο) στo μ€λλoν τηq ν€αg

vα qvτιστααει στη γoητε[α τηg ι.r- τραζ, η οπo'[α παρι,oτι1νει crυ,μr6o- πδληg και 6τι μια μ€ρα Θα γιν6-
δf1g τc'υ Tριωδioυ (πoυ παρoυoιιi_ λικ<l τρv iδιo το Xριoτ6, τo Θε6 ταν αυτf1 ξακoυoτξ με τη oφρ'αγi'

ζoι-:με ατo τ€λοg τoυ σημ.ει6rματoζ που ε(vαι η πη,γη τηζ ζωfιc. 'Ι- δα τoυ ΘεΙκοιj τηg ov6ματog: ιΙ

αυτοιj) και στη Θαυμιilαια (πoιη- oωg, τ€λog, f1 μιiλλov επειδ{ π[- ΠElΡΙΦFΙlηo1Σ Γ{ΑroYΣΑ...

τικξ, αλλd και πραγματικf ) εικ6- στευε (αυτ6 πρ6πει να Θειoρε(ται

(ΝlAolYΣηN A]ΙnPoToMoN...)) }Ι A,ΠrσΔoΣiFΙ

(Tριiilδιov, ι,rδιt γ' σελ. 35E) P'doυoα 6yt]κε τηγri απ' τηv &Kαμτrrη π{τρα_ πoυ K'ατdrκφφα κ6TΓηt<ε iβε τo δικ6 Σω τo πρ6-
Νd,oυ,oαιl αrφ6τoμo\r, προστdYμαTι σ6 σταYμα Kαι ξεδψασε τoι, Δυνατοι5 o λα69.
,ατερεdv εθτ\λαoε πdτραv Ιo'rραηλ(τηg λαξ' Kαι η πdτρα, Xριoτd, ε(oαι Συ και η ζωΦ

η δε π€τρα oιr, Xριαr6, υπdρ1ειg και ζωrj' και μd,αα oε Σfιrα η Eκκλ.ηo(α στφΥι6ηκε
ειr ω εoτερε<i.lΘη η αα<ληoiα κρdζoι.loα' φdζοvταg: Ωoαw6, Eoιi εioαι o Eυλoγημ6vog,
Ωοαwd, εrυλoγημdvog ει o εp16μειroζ πoυ 6ρ1εται.

Σnrμε[ωon:

Η .,Nδoυoα οκρδτoμoc. οφιερδvετol στouq συ,μμoθητδc και τlc oυμμΘ{τρlδq μou oτov ΠαδIκδ Σταθμδ, τo 4o κol 5o

Δημoτlκδ και τo Λδ,nnειo Γυμviolo τηc Νδoυσoq καt στouq Δαoκδλoυc μαq και τouc KoΘηγητδc,μoc.

FΙ ((N IAΘYΙΣT1Ar) στnρiζετα ι

στnν αY&πn και τo εvδιαφ€ρoν Tωv συ$ρoμnτιirv τnξ

Παρακαλoιiμε vα μεριμνriσετε

για τnv αvαν.6υon τnξ σιr$ρoιΙfiq σαζ
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H δoλoφorΙε Toυ [. 'lποτρoυ στnU π:plo1n τπζ Hηoυoαc

ΙοI n ευθΦγn τoU Zαφεlpοrn

Σnμε iωorι τnq ((Nι&oυσταq))

T: δηuοο(ευμα το'υ oυvεργdτ,η μοiζ K. Tdκη MπdTτoη με τiτλo
,ι'Yπατροg και Zαφειρdrκηg" και υπ,6τιτλo .H ζωη, η ουιldντηoη
K,α.:o τdλog τωv δ0o αvδριilνrr, τo,oπo[o δημooiευoε τo περιoδικ6
μαg (τεOxοg 66, lαvoυαPlio,υ - Mαρτiου, 94, oελiδεg 2o iωc, και,22) ,

προκd)εοε οx6λια rμετiαξ0 τωv αvαγνωοτcilν μ,αg,, πoλλo( ηr μεριKoI
απ6 τoυg'οπo[o,υg Eδειξαv ι.lα διαφωvo6ν με τιg, απ6$ει9 τoυ oυμτroλ[-
Τη μαζ.

Kατiπιν τoιiτ'cυ, η διειiθυ,vοη τoυ πε,ριcδικo6 μαg, ζriτηoε τη
YV6μη τoυ παλιo6 1K,αι ταlK:TιK,o6 o,υ,vερYdτη μαζ ιoτoρικo0 κ. Γιιiρ
yου X. Xιovi,δη, o,oτro,(oζ pαζ fvωστoπoiηοε 6τι για'ην πρoσωπι-
κ6τητα αυτo0 τ,oυ Φιλικo0 και για τo θθμα τηg ευθ6vηg του Zαφει-

ρ*κη, υπdrρxει δηlμ,ooιευμEνη απ6 τo l959 ειδικη μελdη τoυ συXω-

ρεμενoυ πια πlανεπ ιo'τημ ιακoΟ καθηγητη Στf φαvoυ Π απαδ6πουλo υ

η oπo(α κrαταxωρτjθηκε στoν τ6μo, 16, τηg 1ρovιdζ Toυ 1959, τoυ
επισTηiμoιt ιK,ο6 περιoδ ικo6 "Eλλ,ηvικd>, τηg Eτα ιρεiαg Mακεδoν ικci-lν

Σlτο'υδ6ν. o φ(λo9 α,υτ66 'ΓξS .Nιdo,υσταζΣ εixε τηv ,καλoorJvη, ιιd-
λιοτα, vα iμαζ ,oτεiλ,ει Kαι φωτ,oτυπiα των oxετι,κιbv' oελiδων (l49 -

l65), απ' 6πoυ αvαδηlμoσιε6oυμε τo κεfμεvo (xωρig τ'ιg πoλd6, 6ι-
6λιoγρ,αφικdg ιιπo,οημειιito,ειζ) τcυι; 'oελiδων l58 dωq και l65, 6,πoυ

γ[vεrαι αvαλυτι,κll αvαφ'oρd oτα oυμ6dvτα σΤη Νdoυo,α.

Ω; τρag τ,η' γραφτj τcυ επιθiτoυ, o Στ. Παπαδ6πoυλo9 απoρρ[-
τΓτει τcν τιiπo'Yτrατp,og και δd1εται (6τιιυg Kαι,oι Απ6oτoλo6 E'
8ακαλ6πoυλo,9, lωdνvηζ K. Bα,oδρ,α6,€λληζ κ.d.) τη γραφι] 'lπα-
τρog (με γιιbτα και 61ι rμIε 6ιpιλov και δαοεiα και oξεiα, με τo πo-
λυτoνικ6 οιiοτηlμα), γιατi γρdφεται dτοι oε ιδι6xειρη απ6δειξη πα-
ραλα6τirq xρηlμdτωv ,απd τoν' iδιo,, τ'ηv oτroiα δηrμ,o,o[ευοε o Αναοτd'
οιog Ν. Γo'0,δαq, σTo YvωσT6 6ι6λ[o Tο,υ .B[oι τrαρdλληλoι", Αθιiναι
1872- l876, τ6μo9 5og αελ'. l02,6πωqrβαζ επισξ:βα[vει o κ. Xιoνiδη6
τo'.l oποio Kαι ε1υΧαριστo0]με Yια την τα1εiα ,και τdλεια αντατr6κριοτir
του σΤo αiτημd iμαg.

- Να λoιπ6ιl, τ[ dyραιpε ο1ετικd o,Στεφ. l. Παπαδ6πουλoq:

"Kατιi τα ,μ6oα ΔεκεμΘρ[oυ ριι?οη τεv Αλf_παα<i, πραγματι_

'1E]ο). ξεκινιi απ6 την Kωvoταv- κθg 6μωq ακcπ6g τoυ f1Eαν vα€λ-
τι;'cιτcλη εφoδιααμ€νοg απ6 τoν G'η o' επα:φi1 lμε τσυq Σουλιιbτεg
Z:κι16ιr'6 γιατρ6 Kορvflλιo ,με oυ κ,αι με τΦν iδιo τov Αλξ_παoιi,
ετ:ετ:lια ',ρciμμcrτα, τιoυ τσν πα- πρoξ τov oπoio €φερνε και γρdμ-
ρoι.π(ζοrι ωc γιατρ6 oτoν Ιoμα- μ(χτα.

ηλ-μπεη {Παoooρ-μπ€η) και oτoν Πριilτoq αταΦ1μξ τoυ υτπ!ρξε η
Mα_;.μcιτ-ταoci (Δριiμcrλη) ' τoυq Θεoααλoνi,κη. απ' 6που περνo6'
τo}.ιcρκητiq τοι: Αλξ-πααιi. Σ' αυ ααν τ6τε 6λoι oι απδoτoλo,ι τηq

τoιig. για }α τo} αφηοoυν γα πε- Φιλικξq Eται,ρε[αg πoυ κατξ6αι'
ριiαη oτα lto<iτγιιlα. Θα διαΘεθα[- vαν γιJα τη ν6τια f1 διπικi Eλλd'
ωνε 6τι θα tηγαιvε vα δηληη- δα. E'κεi φιλoξενfllξκε απ6 τoν

€μπορo και πρ6κριτo τηq π6ληq
Χριoτ6δoυλo Mπαλιlvo, προζ, τov
οπoio ε[1ε ]και συστΦτικ6 γρ4μμ.α
τουl Eμμ. Παπιi. Kαπ<i τηtv oλιγo-
iμερη παραμovfl τoυ'στη Θεoαα-
λoviκη ξλΘε επ[αηg o' επαφf1 και
με αρκετo6q ciλλo'υg πρoκρ[τoυg,
6πωq τον AΘ'αv. Σκαvδαλiδη, Στ€ρ
γιo Πολ6δωρο, Xρ0oανΘo Πρcrπo-
oΦγrκελο (Σιναtτη), Kυριιtr<ο To_

oiταα κ,<i. 'iEπειτα ανω1ιbρηοε

για τη Ntiουoα εφoδιαoμ€vog και
με γρciμμα τoυ Mπαλdνoυ για

Toυ Στεφ. Παπαδ6πoυλoυ
Eπιμ6λεια Γ" x. Χιov(δnl

τcν πρ6κριτo ΛογoΘ€τη Zαφειρti:
κη. Αυτ6 f1ταν τo τελευταio του

μaιρα[c ταξ(δι. 'Yατερ' ωt6 λi-
.,,εg μ€ρεg ο τoλμηρ69 φιλικ69 {-
ταν νε.κρ6g.

Στο αημε[o αυ,τ6 δημιoυργoiv_
ται αρκετct ερωτξ'ματα, 6πωq τo
γιατi δoλoφoν{Θη,κε, πoιοq ξτ,αιl
o αiτιog, ,αv εi11ε oυν€ττειεq o Θ&-

νατ69 του και πoι€g f1,ταv αυτ€g"
Eπειδf1 Θ,α ,f1ταν κoπιαoτικ6 και
tiακοπ'ο ioωg να παραΘ€oη κανε[q
αvαλυτι'κιi 6λε9 τιg o1εgικ€q πλη-

ροφορ(εg i γv6μεζ, γιατi και crρ-

κετ€q εiναι και αvτbκρoυ6μενεq
πoλλ€g φΦρ€ζ, γι' αυτ6 Θ,α περιo-

ρ'ιαΘιb vα εκΘ€αοr oε γ,εvικ€g μ6-
vο γραμμ€g τη ατι,&μειg αυτ€g.

Mερικo[ Θεωρoι}ν 6τι o Θdνατoq
toυ Ιπciτρoυ oφελεται σταi γενι-
κ& μ€τρ'α πoυ τdρε η τoυρκικf1 α-
oτυvομ[,α €πειτ' απ6 Eιζ lcατΦyγε-
λlεq ταrν πρoδoτcbν Λοημι5ικη Θεo-
δ,cir'ρου και Nικ. Γαλdττl, κοΘ{ic
και τΦν ευρcοπα[cov πρoξ€νωv.
'Αλλnι πιiλι, μf θ€λoνταg vα εκ'
φρdooυν αυγ'κεκρι,μιiνη γνtilμη ε-

πειδf1 τηv υπ6'Θtεoη την κdλυπτε
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μυστη'ριo, αvαφ6ρoυv α6ριoτα 6τι
ο' Ιπατρoq <πρo'δoΘεig... εφoνει1'

Θη>. ΔιατυπιbΘηκε .ακ.6,μη και η ci'
1Ξοψη 6τι πιtioτηκε Θ€6αια απ6
τιροδο'o[α,,αλλιi δoλoφovf1Θηκε α'
π6 EΦυζ [διoυg. toυg ετα[ρoυζ για
τη oωτηρi,α τηg Eταιρεiαq, δηλ,α'

δf1 απ6 φ6Θo μlτ]πωg 6αααvιoτf1

και πρoξcioη τα μυστικd τηg E"

ταιρειαζ. Noμiζω 6μ'q 6τι μια
τθτcια απ6φ,ααη' αφoιj επρ6κειτo

για ανcilτ'ερo ,μ€λoq, δεv Θα μπo'

ροδoαν ν'α την π<iρoυν o6τε. oι ε'
τα[ρoι τηg Nιiωυoαq, oΦτε ακ6μη

και τηq Θεooαλoviκηg, αλλd μδ-
νcν η Αρ1{, 6πcοg ακρι6ci:g 6γιvε

και με τov Γαλciτη και τov Kαμα_

ρην6.
oι περιoo6τερε9 πηγ69 φ€ρoυν

crg α[τιo τηg δoλoφoνiαg τoν πρ6-

κριτο τηq Nι1oυoαg Zαφει'ρ<iκη.

E[ν,αι 6lμωg αλξΘεια αυτ6; Για
πoι6 λ6γo τοv πρ'6δωoε; Δ0'ακoλο

να δrboη κανειq Θετι'κf1 απtlντηoη

ο' αυτιi τα ερω:εf1'ματα.

M6λιg €φΘαoε oη Ndoυoα c

'Ιπατρog, καηr€λυσε oτο oπ[τι τoυ

δαακtiλoυ lγΙπαρλαoriτα και την

,iδια μ€ρα επιακ€φΘηκε τoυg πρo$-

χoντεζ τηg π6λΙ9 και τoν Zαφεt-

ρ6κη, με τον οτιplo ουζf1τηoε πoλ-

λξ ιiiρα. Aπ6 τιξ πρ<ilτεg συνεv'

τεδξειq φ&νηκε oκυΘrρωπ69 και δυ'

oαρεoτημriνog. Tην ι1λλη μ€ρ'α αυ

νo,δευ6μενo9 απ6 €vαν εντ6πιo, τoν

Σπυρiδιαvα Πιπ€ρη, επιακ€φΘηκε

τα διdφoρα μ€ρη τηs π6λη9 και
τηq γιiρω περιof1g και 6τ,αv γιi-

PLσε στo κατιiλυμιi τoυ oXεδια'

γρetφη'oε τιg τoπoΘεoiεg. To ατιo'

γει}μα τηζ τριτηζ ηiμξραζ τoν πρo'

ακιiλεoε o Zαφ'ε'ιρξκηζ και €μεινε

μαξi, του 6υ,ζηρι5νταc ζωηριi ωq

τα μεα<ivυ1τα. Tηv επoμ€νη, €1ov'

ταq πclλι μαζi τoυ τoν Πιπθρη, ε'

πιoκ6φΘηκε τουg υπ6λoιπo'υq πρo'

κρiτoυs', καΘcbq και τoν Γι&νη Kα
p,ατd,oo, γι6 τoυ oπλαρ1ηγοι1 Kα'

ρατ<iαoυ, πoυ ατ!oυσιζε. To Θρd-

δυ γΦριoε'ατoυ Zαφειβκη vα γει''
ματiοη και €μει,vε εκεt πo}.λ{ ιit''

pα oζητιilvταg. T6τε o Zαφεφ*-
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κηζ τoυ σoστησε και βυο παλληr
κιiρια τoυ, πoυ Φα τoν συγ6δευαν

τηv ciλλη μ€.ρα oτo ταξιδι τoυ,

και 6tαν €φευγε, τoν ωy'κιlλιαoε,
τοv φιλη,σε και τov αuν6δευαε ωg

την εξιbπoρ,τα, αφoιi του ευxf1Θη'

κε (o Θε16q μE0' uμ(bνΣ. Τo πρωi
τηq π€,μπτηg ημ€ραζ, oυνoδan6με_

vοq απ6 τα δυo παλληκ6ρια τoυ

Zαφειρ<iκη, ξεκilνηoε για τo Σ€λι,

απ' 6πoυ Θα τηγ,αινε oτην Kζ<i'
vη και 0oτερα oτην 'Ηπειρo. Στo

διρiμo 6μω9 μεταξιj Nιloυ'oαζ και
Σελioυ μια 'oφαiρ'α ,ατ16 τoυg δι-

πλαva,6g Θ<iμvoυq τoν ξciπλωoε γε'

κρ6 και oι oυνo'δo[ τoυ τρoμαγ'μ€'

νοι €φυγαv και f1λΘαv ν' αν'Φy'

γεiλουν το γεγov6g oτoν Zα'φειρti-

κη.

'Eτoι διηγoιiν'ται τη δoλoφoνiα

του 'Ιπατρoυ oι δυo οuνoδoi τoυ'

'Αλλοι 6μω9 λ€γoυv 6τι τoν δoλo-

φδvη.σαν oι iδιoι κατιi διαταγf1

του Zαφειρ<iκη για γα τoυ π<iρoυν

τα €γγραφα πoυ εi1ε μαζi τoυ'

Tο τττιirμα του Θdφηκε εκεi πoυ

Θρ€θηκε, σε μια γωνvi τoυ δρ6-

μου, καL τo μ€ρog αυτ6 εiναι ακ6-

μη γνωoτ6 G)ζ (μιrημα τoυ Φρ<iγ-

κου)).
'Oλεg oι τηγ€g ,μαρ,τυ'ρorlv 6τι

τα €γγρiαφ'α πoυ ειχε ,μαζι τoυ o

'Ιπατρoq €πεoαν oτα 1€'ρια των

Tοι)ρκων. Mετιi τη, δoλoφoιliα μ6_

λιoτα o Zαφεηριlκηs θoτειλε τα

€γγραφα αυtιi oτo τoυlρ'κικ6 στρα

τ6πεδo τcov Ιcoαννiνων' Yπιi'ρ11oυν

6,€6αια και ιtλλεg διαφoρετικ€ζ

πληρoφqρiεg, δηλαδf1 6τι τα €oτει

λε oτην KιovoτανΞινo6πoλη' oτov

παα<i τηq Λdριoαg, oτoν παα<i τηg

Θεooολovlκηζ, 6μωξ το πι6 πιθα'

v6 ε[γαι 6τι oα5ιλξxαν σEo σrρα

τ6πεδo τοrv Ιcοαwiνοrν' γιατi ωr'

τοι)ζ εvδιEφεραιl <iμεοα και με

τoγ Πασσ6ρrμπ€1 συvδε6f,αν πε'

ριαo6τερo o Zαφειρ&κηζ' Πdντωq'

6ττoια &rτoψη και vα δε1Φoι1με'

γεγovξ εivαι 6τι o Zαφειβκηq

ενo1oττoιεkαι. Tov εrrc1oπoιεi μd-

λuατα περ,oo6τqρo η πληlρoφoρtα

6τι €λα6ε απ6 τoγ Σoυλτ&rp 'ευ_

1αριoτξ,ριo ιpερ,μ6νι δι6τι πρ6'
σφερε <<δo6λευ.oιv, την oπoiαν δεv
{καμεν oυ,δ€ To0ρlκog, πρoζ τo
ΔεΘλ€tι>.

Για πoι6 λ6γo 6μω9 6Θαλε o

Zαφειρdκηq γα δoλoφoνf1ooυν τov
'Ιπατρο; 'Hξερε qκρι6<bq πoιιi
ξταγ η αποoτολf1 τoυ; T6τε πcilζ

εξr1γεiται η καlτoπινf1 στ&ση τoυ;

Eivαι αλf1θ'εια 6τι πoλλoi α116

τcυξ κoτζαμπ&oηδεg oπηv ,αρf1

τcυ Aγιlvα κρdτησαν επιφυλακτι'
κf1 και αvτιδραoτικξ oτ<ioη, <iλ'

λoι ωτ6 φ6Θo μηπιοc 1ιiooυv τo

αξicομ& τoυq καt τιq ωφ€λειεq πoυ

εi1αν απ' αυτ6, και <1λλοι cιπ6

αι}νεοη, γιqτι θεω'ρo6ααν τoν και-

ρ6 ακατιiλληλo για επανιioτα-
ση. o Kα,oo,μo6ληg ψciλιoτα μι-
λcbντ,αq για τη oτdoη αυπf τωv

πρoκρ(των Q€ρνει ιog παριiδειγ'μα
καL τcν Zαφειρ<iκη, o oτιoiog <<υ'

πo:''τευBεig - 6πιoζ λ€γει - τηv α'
πoΘcλξν του επρ6δωαε τoν 'Ιπα'
τρoD). 'oμωq, 6oo κι' αν o χα'
ρακτ{ραq τoυ Zαφειρdκη δεv {'
ταν τfλειοg, η κατoπιντ] αφooiωοf1

τΦυ στoν Aγ<ilνα μαq κ<iαει vα δυ'

οκoiευ6μαoτε να πιoτ€ψo'υμε πωζ

ατην περiπτωlση τoυ Ιπιiτρoυ φιi'
νηκε αυvειδητ6g πρoδ6τη9. Πιo

πιoτευτf1 φαiνεται η <iπoι!η 6τι o

'Ιπατρoq crτιq αζητf1σειq τoυ με
τοv Zαφειρτ1κη δεν τoυ απoκιiλυ'

ψε την αλf1Θεια για η1 Φιλικξ
Eεαιρεiα και την πρooε1f1 επαγιl'
σταση γιατi δεv τoυ ε[1ε απ6λυ-

τη εμπιoτoα6νη, χαραKτη,ριστικ6
τηg oτ*oηg τωv φιλικcirν απ€ναν-

τι των περιoo6τεροrν oxεδβν πρo-

κρiτων. Toυ ιpαν€ρ<oοε μ6νo 6πι

τηγαiνει oτην 'Ηπειρo για ναπεi
ση τoυζ ατιλαρ1τ1γo$ζ vα υπoστη'

ρ(ξουv πον Αλf1-παo<1 oηv ανταρ_

o[α τoυ και 6τι αιlτ69 Θα ε[γαι o

oυμμαxξ τoυq qτη μελλoντικf1 ε'

ξ€γερoη" o Zαφειρι5ικηq 6μωζ, α'

μ6ητo9 t6τε ατη Φιλικf1 Eταιρεiα,

fεαv <iααπovδoq gxΘ'βq τσυ Αλη'

παα<1, απ6 τoν oπoιiσ και η N&oυ'

oα εl1trε κακoπιiηΘει και o iδιoq εt_

1ε καταδιor1Φ. Γ" αυτ6, μr] Θ€'



}.οvταq να εκτεΘf1 σroυζ σι}μτoλ(-
τεζ τoυ πqραδiνoνταq τoν 'Ιπα-
τ'ρ'o ατoυg Toιiρκoυg, απoμiαιoε
να τcv δoλoφovηαη για γ'απoφ6-
γη τον κlvδυγo τoι' νoμιζε 6τι 5ι-
€τρεxε o iδιοg απo μια εvδq6με-
η συμμcΓχια Eλλξνοrν και Αλξ-
παod.

H ci1'loια λoιττ6v τοrν πραγμ<i-
τ(:-1γ και τo αi'αΘημα ηq ααφdλει-
αq cδξ1 ηocrι' τoν Zαφειρ<iκη στη
δci'εΦοι iα. Δεγ τoυ αρκo{oε 6'μο19

οτ. δc).cooυιiiνταg τoν 'Ιπατρo

ματα[ιοvε τη o6μπραξη Eλλfνωv
και Α}-η_παoci και απαλλασ6ταv
καi o [διog απ6 ,κιiΘ,ε εvδ.ε16μενo
xir'δυγο; Πoι6ζ λ6γo9 υττf1ρ,1ε vα
ταραδιooη τα €γγ'ραφα στoυζ
Τo6ρκoυq; Nα €να <iλλo ερ<ilτη,μα

πcυ γεvνι€ται.

Νcμiζω 6τι ανιiμεoα στα €γγρα
φα που εixε qπ<ivω τoυ o 'Ιπα-
τροζ τη ατιγμξ τηξ δoλoφoνl,αg

δεv υτη'ρxαν πρoκυ,ρf1ξειc η γρdμ
μΦr€( τoυ Yψηλ<iντη, γιατi την α-
πooτoλξ oτr1ν 'Ηπειρo την ειXε α-
ναλιi6ει απ6 την Kωι,loταντινod-
πc,λη. Τ,ξ πρoκηρ6ξει9 και τα
Υβ&μ,ματα πoυ ε11ε πιlρει ατo !-

αμαξλι απ6 τον Yιpηλιivτη για
τaυζ oπλαρχηγooc τoυ' ολι]μπoυ
θα τα εlxε παραδιiroει αoφαλcbg
oτcv Kαρατ<ioo κατιiι τη oυνιlνtη

Φ τoυq ατη Nιiουoα' Eπioηg φαi-
γεται 6τι δεν ε[1ε μαξi τoυ κ'αv€-

να ιiλλο €.γγραφo πoυ vα κατατ6'
τιζε τoν Zαφ'ειρ<iκη για τo τι α-

κριΘιbg αυν€Θ,αινε. To, πoλιi να εi'
'/"Ξ €γγραφα τηq εφoρ€ιαζ τηζ
Κr,rιoταντι'yοιiπoληg και επιoτoλ€g
:-; i.ιοr, φιλικιilν πρoξ τουζ oπλαο-

i, 'j Ξi'ζ τηξ Ηπειρoυ, o1ετικ€g με
τn ττιiοη πoυ €πρεπε να τηρf1ooυv

3-:ε', α}'τι οτoν Aλf1-παod. T,α υπ6
,..:-τα Θα τα ανακoινωνε πρoφορι-
ιεi" 'Ετo'- o Ζαφειρdκηg πληρo-
cορξθηκε ioωg απ6 τα €γγραφα
αιτιi τηι i.ταρξη κ<iπoιαg μυστι-
κηg εταιρεiαc. cr}.λα δεν μπ6ρε-
σε ν' ωτι),"ηφθεi την αλ{Θεια.
Γι' αι:τ6, νομiζοlταg 6τι αυντελε(
στην κΦrαστροφη τoυ μιαητoιi εx'

Φαj τoυ' παρ€δ&)σε 6,τι 6ρfκε
oτcυg Τooρκουζ και €τoι ,με τηv
πρdξη τoυ αυτf1 €νισxυσε περισ-
α6τερo .τη oυ,μπι1Θεια και τηγ εκ-
τ(μηo'ξ τoυq.

Η εiδη'αη τoυ Θαν*τoυ τoυ Ιπd-
τρου διαδ6Θηrκε γρf1γoρ'α παντo6.
Aκ6μη και στουζ Σoυλιιbτεg €φ,Θα-

oε γριiμμ,α αrπ6 τcυq αρματoλoιig
των Αγριtrφωv, πoυ τoιlg πληρoφo-

ρο0oε για τη δoλoφoνlα και τo

μυατξ'ρι6 τηζ. oι €φoρoι μciλιoτ'α
τηq Θεαααλoνικηq, πoυ ειXαν και
κιlποια ηθικξ ευΘ0νη για τo θ<i-

νατ6 του, ανηα61ηααν πoλ6, επει-

Q{ φa6fΘηκαν μηπωq π€ooυν oτα
x6ρια τωv To6ρκ<ον δικ& τoυζ

1lρ<iμματα. Γι' αυτ6 €γραψαν α-

μ€oωg oτo Mεγ<iλo Διε'ρ,μην€ατηq

Πιlληq Ιιοdννη Kαλλιμξη ζητ<ilν-

ταξ να Qρoντ[οη vα τρoπoπoιf1oη

τo περιε16μεvo των γραμμ<iτalν
τcιυ Ιπ<iτρoυ. Oι Toιiρκoι 6μωζ
δεν εμπιoτειiθη'καγ τιπoτε στον

Kαλλιμξη, επειδf ε[xαν αρx[oει

fδη να τoν υπoψιdiζ{rνται. Στ*λ'
Θη,κ'ε επioηξ σrτηv Kωνσταvτινoιj-
τrολη o Στ. Πoλι]δω,ρoζ για γα κα'
ταtoπioη τoυζ εκει ξφ6ρoυζ, €νd)

o Μπαλ&νog €oπευoε στη N&oυσα,

για να εξακριΘΦoη τ[ ακρι6cilg

αυν€Θη και επ€τdληξε σκληlρd τov

Zαφειρ&κη.

Σημαvτικf1 επiδραoη εi1ε, κα_

θιi:g φαiνεται, τo γεγovξ και στo

ηΘικ6 των dλλων ατιooτoλιbν τηq

Φιλικf1g Eταιρεiαg, γιατi, 6πωξ

ξ€ροιlμε, €vαg απ6 οιυτo0g, o Νι'
κ6λαο9 Kανoιioηg απ6 την Παλαι_
oπωγωνιαν{ τηg Ηπε[,ρoυ, πoυ τη-

γαιγε με v€εg διαταγ€g τoυ Yψη-

λdντη προg τov Koλoκoτρcbνη και
τοv XρυooαπιiΘη, καθηλtil'θηκε για
τo λ6γo αυε6ν αρκετ6 καιρ6 ατη

Θεαααλον(,κη και €φΘααε στον πρo

οριoμ6 τoυ 6ταv πια εi1ε αρ'1fuαει

o π6λεμo9.
Eiκεlιη'ι 6μω9 πoυ 6ρ€θηκαν ατην

πι6 διioκoλη Θ6oη f1ταv oι Σoυλι'
rilτεg, 6ταιl o απεoταλμ€νoζ τoυ

Xουρo[a παρoυoι&oηκε oτoηl A'
λf1-παα<ft €1oνταg στα χ€ρια to{,

τα γρ<ilμματα τoυ Ιπdπpoυ. T6τε
ο Aλη-παoιiζ κατ<iλαΘε π6oo τoγ
εξαπατο6oαν ωg τtbρα oι 'E}λη-
νεq και απoφ&σισε oco εξ{g' να
τουq χρησιμoπoιf1οη ,μ6νo για να
tουg θυ,οιιioη oτα α;4€διci τoυ.

Oι To6ρκoι γν<bριζαν Θ€6αια
τηv 0παρξη τηg Φιλικηg E,ταιρε[-
αg απ6 τιq προδoαiεq τoυ Αoημι1-
Kη και του Δι6γoυ, κoΦ6ξ και α.
π6 τιg καταγγελ[εq oυ' Α,λf1.πα.
o<i, απ6 τα €γγραφα ξμωg τoυ Ι.
πGτρου πoυ €πεoαιr στα 15ρια
τoυq 6ε6αιcbΦη,καν πιd 6τι κdτι
οτ1μαντικ6 πρoμ,ην0εται. Αναφ€ρ,ε-
t:αι μ<iιλι.ατα 6τι o Σbυλπ<iνοg επη-

ρεαομ€vοg απ' 6λα αυτ<i εξ€δω-
αε δι<iταγμα για τη αφαγf1 6oωv
Eλλf1,νων ε[1αν κ<iπoια επιρρof1
και α1εδ[αζε ακ6μη την εκτ6πιoη
τωv υπολοiπων στην Ao[α και τηv
Α'φρικξ και tην αντικατι1oταoξ
τcυq με μoυooυλμαvικoΦg πληΘυ_
αμo6g.

Η εlQηoη τηq δoλoφoviαg €φΘα-

σε και oτoν Yψηλ<iντη. 'Ηδη εi1ε
κυκλoφoρiσει η φη,μη, για τη α$λ-
ληψη τoυ Αρuατεiδη Παπd, και
απ6 την. KωνoταγτιyoΘτιολη 6ρ1ov
ταν γριiμματα πoυ πληρoφoρoιi-
ααν 6τι τα π<iντα f1ταv πι& γvω-
oτ<i ατoυq Τοιiρκoυg. 'Oλ' αι.lτ&,
καΘcilq και oι ταρ'α1€g πoυ ε[1αv

γ[νει oτo Γαλιiτoι απ6 τoν Kαρα_
6ιci, κατατ<iραξαv τoν Yιpηλ&ντη
και, επειδη ν6μιζε πcbg η Π0λη
εi1ε ατα 1€ρια τηg ιδι61ειρ6 τoυ
€γγραφ,α πoυ 6ρ€Θηκαv orτoν 'Ι-
πατρ'ο και φoΘ6γε'αν μflπωξ, αv
παραT'εovεΘf1 oτoν Toιi6ρo, επιτ61η
τηv αν<iκληαfl τoυ απ6 tη Bεoαα-

ρα6[α καt μ'ατα'ι(Ι)θξ τo' καΘετi,
απoφ&σισε v' αλλιiξη o1€διo και
ν' αρ1[oη την επανdσ,τααη αμ€-
oωg. Στιq l8 Φε6ρoυ,αρioυ €yραιψε

απ6 τo Kιαv66ι oτoυ πoλεμικo69
αρ1ηγoιig τoυ Ιαα[oυ: <<Kατd ταq
ειδηrσειq ταq oπolαg €λαΘov απ'
6λα τα μ€ρη τηs φiληg ημcbv Πα-
τρiδog, τo Π,ρ&γ,μα lεv επιδ€.1ε-

ται πλ€ov τηv παραμικρdν αργo-
πoρiαv δι6 και η κiνηoιg ημιbν ιi-
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φευκf,οq'.,)), 'καt €πειτ' caπ6 τ€σσΞ-

ρειq μ€ρεg π€ρ,ασε τoν Πρoι1Θo

αρ1i:ζοvtαq πηv Eπαvtiαταoη.
Αυτη υτηρrξε η ζωη, η δριioη

και o τραγικ69 Θιivατog τoυ φιλι-
;ιo6 Δηiμητρioυ Ιπ&τρoυ,. Απ6 ειg
o1ετικ& λ(γεq πληρoφορiεg πoυ

€1oυ,με γι' αυτ6v μπoρoι],μ€ vα
oυμπερ6vοι1με 6,τι ξταv αξι6λoγo
πρ6αωπo και τoλμηρ6ζ και ριψο'
κlvδυνog αγωνιoτηg. oι ατιoατo-

λθq του ,ατην Aiγυπτo και oτη Συ'

ρiα, €oτto και αv αργ6τερα για
4λλoυg λ6γoυ9 δεν €φερ,αv τρ α-

vαμεv'6μενο απoτ€λεαμα, f1ταv μια
παλ0 καλ{ αρff1 για την πραγμα'
τoπo[ηαη ,μερικcbν q4εδiωv τηg Φι'

λικξg Eταιρεiαg. Παρ' 6λεq 6-

μΦζ τιξ πληροφoρiεg 'και ταl πι-

'Θαν<i oυμπερ<iαματ<i ,μαq, oι σιriy'

'Θf1lκεg και τα αiτια τoυ τραγικo0
Θαvιiτου τoυ' δ-εv πα6oυv να ε[ναι

crκ6μη ακεπααμ6να μ' €να π€πλo'

μυ,oτηρ[oυ, εv6q. μυoτηρioυ πoυ i'
oωζ δεv θα λυΘf1 πor€.

ΔΙΑBAzETt

ΚAΙ

ΔΙAl1Ιrl,tTE

TΗ
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(ΝIAoYΣT$)

J{αoυoοiol φoITIιτiξ ToU E0nκo0

[απoδtσTρIοχo0 ΠoιεπlσTnμioυ

r0τ0 τnl ToυρxotρoTio

Παρ<i τη δυα1ερξ, αv 6xι αδ0-
νατη, πρ6,o6α'ση στα μητρrilα εγ-

γραφξq πωγ φ0ιτητ6ν τoυ Eθνι-
κοιi Kαπoδιotrριακoι1 Πανεπιoτη-

μioυ Α€ηv<ixv, κατ6ρΘaroα τελικ&
vα ερευνf11oω τα παρ<rττι1νω Mη-
τρ,cilα, 1ιiρη ατη 6of,Θεια φiλoυ ε-

ρευvητo,ιi τηg Aκαδη'μ[αg AΘηνcbv,

τcν οπoiοv ευ1αριoτιil και απ6 τη

ατf1λη αυτf .

Σκoπξ τηg ερε6νη9 μoυ f1ταν η

καταγραφη τιoν Ναoυααiιοv και
Eδεooαiαrγ που φoιτησαν και α-

πεφoιτησαν απ6 πo Ε.θvικ6 μcrg
Πανεπιoτf,μιo κατιi τη Tουρ'κoκρα
τ[α.

H €ρευvα αρxtrζει ατι6 τo €τoζ

ιδρ6oεω9 τoυ Παv) μioυ ( l E37)

και φΘιivει 'μ€1ρι τo 'l 89o.

Η 'παραπ€ρ,α ξρεwα, δυ,ατιlx<bg,

επ[ εoυ παρ,6vτog 8εν εi,ναι δυιvα'

τf1, αν και η περioδoq απ6 τo

Ι,8'9o και μετ&, μ€χρι rιην ,απελευ-

Θ€ρω'oη παρoυoιζει μεγαλι1τερo
εvδιαφ€,ρoν, δι6τι κατ<t τιg τελευ_

ταiεg δεκαεtlεg τηg Tbυρ'κoκρατi-
αq, η πρoο€λευαη Nαoι:ο,αiωv και
Eδεooαiωv oτo, Π,αιηεπιατf1,μιo για
αvcbτερεg .dπoυδ€g οτην ΛΘfνα εi-
ναι αυξη,μθvη.

'Etαι, Θα εκΘ€ooυμε τα απoτε-

λ6oμ1ατα ξρεw,αg, πoυ πρoκ6πτoυv
ατι6 τηu περioΦ Ι,837 - 1890, ελ-

πiζovταg 6τι oΦν,τoμα θα ε,πιτευ-

xΘεi η oιlμττληtρωΦ ηq.
o, αρxαιoτερoq εΓyγεγρ,αμμ€νog

NαoυoαLoq ατo EΘvικ6 Kαπoδι-
o"τρuακ6 Παιεπιcηr{μιo, Ιατρικ{

Σ1ολξ' εiναι o Θε6δωρο9 Kρ,αo-

σαζ.
Aπ6 τιg δι<iφoρεg crτf1λεg τoυ

Mητρ'tboυ €1ουμε τιg εξfg πληρo-

φoρiεg. Evεγριiφη 'ιo I838, εΦαι
ετtl>ν 23, π6ραoε ωτ6 Eξετ'αοτικf1

Toυ
Γιιi}ργoυ Toυoiμn

Επιτρoτη, δι6,τι δεry ε[1ε απoλυτf1-

ριo M€oηc EκπαιδεΦoε<οg, αλλιl
κατci π<ioαν πιθαν6τητα δ-εν απο'
περ&τωαε τιg oπoυδ€g τoυ, δι6τι

η cηλη τoυ €τo,υg απoφoιπ{αεωg
ε0vαι κενf1. Kη,δεμcilν τoυ'oτηv Λ'
Θf1να εi.vαι o N. Λει6αδιειjζ.

Mετd τov Θ. ξραoιi ακoλoυΘo6v
οι εξ{q Ναoυιoαioι: Kυριιitκog Δαρ
(ηλoΘiτηq, ετcbg 30. Eνεγρ<tφηl

στη Φιλo,ooφικf1 Σxoλt τo €τog

1847, ειof11θη κατδπιν εξετ<loεων
δι6τι, 6πο19 και o Kραo<ig, δεν πρo

oεκξμιoε απoλυτf1ριo Γυμναoloυ.
Kατd π<iιoα πι$αν6τηπα δεν απc-
περ<iταrαε τιg ατιoυδ€g τoυ, δι6τι

η ατf1λη απo,φoιτf1ωωg ε[υαι κε'
v{ - Kηiδεlμcbιr τoυ εiναι o Π,αγ.

Σiμog.
ΠαρεvΘετικ6 αναφ€ρoυ,με 6τι

πρ6κειται γι|α τoγ €να απ6 τουq

δυo, αδελφοι1g Δiγκα απ6 τo Δρo-

ζ[λo,Θo, oι oπoioι οτα μ(oα τoυ

XΙΧ αιcbν'α iδρυoαv με τo Γαρ"

μπoλιi τo πΦτo τιtπoγραφεio
oτην Θqooαλοvlκη και αν€πτuξαν
διdφo;ρεg τιrπoγραφqκ€q και εμπo-

ρικ€q δραoτηρι6ητε9.



Δηlμ. Nικoι}οηc, ετξ 2Ι, ενε'

γρ&φη τa I85o ατη Φλοοoφικξ
Σxoλη xωρlg να π<iρει πτυ1io. Eι-

Φxθη και αυτ6q κατ6πιγ εξετ<i-

σεζrν και €1ει κηδεμ6να τoν lω-
<iνvη Mιxcηλ.

Θε6κλτμo9 Παπαiω<iννoυ, εccbv

27 εtwl απ6φoιτo9 τηg Θεoλoγι-
κηq Σ1oληq τηg Χdλκηg, ενεγριi-

φη τo €τog 186'9 oτη Φιλoooφικf1
Σ1ολξ, χωριζ να λιi6'ει πτυ1[o

και €1ει κηδ'εμ6να τov E|τιαμ. Σαi
κελλαρ6πουλo, τoν γvoατ6 πατρι'
cbτη ιατβ απ6 τη B6νιταα για
τηv εΦικf1 και κoιvG)νικf1 τoυ δριi'
ση στην 'Eδεoαα την περi,o,δoτηg

αν.ακηρoξεωq τoυ Σηioματoζ τηζ
Boυλγαρικf1q E κκληoiαq,.

Π'ρ6κειται για τoν Elπioiκoπo

Πoλι.lανf1g Θε6κλητo, αργ6τερα τε

λευτα[o επioκoπo Π€qραc και α-

ποθαν6ντα ωg Κ[τρουq Θε6κλητoυ.
Γεd:ργιοc Kωνoταντιν1δηξ, ετcirν

18. 'Eτoq εγγραφηc oπη Φιλoloο'

φικf1 Σxoλξ I 869, €τog απoφoιτη'
σε.Gη κεν6, κηδεμδv AΘανιioιog
Δημητριciδηg, απ6φoιτoq τoυ A'
Γυμναoloυ Aθηv<bν.

E μμανcυηλ Περδικιiρng τoU

Κ<υναταντiνoυ. ετ<irγ 20 εvεγρ<iφη

τe 1872 αιη Νoμικξ Σ1oλ!. κηδε'

μιilν K<iρολoζ ΛΦ'γεP. απ6φοιτo9
B' Γυμvααioυ ΛΦrrι<ilν.

Παραμδει ερειιητ€οι crv o Eμ-

μcrι<uηi. Περδικιiρηq τα' rι,φατi'

ξεται λi1'α 11cονιcι αργoτερcι αlg

Πβξενoq ηq Ελλ&δoζ αrη Προι.;

αα' εir,.αι τo (διo πΦοωττo.
Xρf1oτog Περδικιiρηq τoυ Kων-

σταιηινου, ετtilv Ι,9, €τog εγγρα-
φηζ στην Ιατρικ{ Σ1oλξ 1872' &-

τoζ απoφoιτfloε,oq επ( Qιδτικτoρ[α
1877' ' εxει κηδεμ6να τoγ [δ_ιo με
τoν προηγoιiμενo Eμμ. Περδικ6-

ρη K<iρoλo Λ6γγερ κjαι εiναι απ6-

φοιτoq τoυ B' Γuμνααloυ ΛΘηνrbν.

Δημξτριog K6κκινog του Kων-
σταντινoυ, ετ(bν 20' €τog εγγρα-

φfιc στηv Ι ατρικf1 Σxoλf1 1873'

στξλη €τoυζ απoφoιτiσεωξ κενη,
κηδqμ<bv o Δ. Σεμιv€λog, απ6φoι-
τοq τoυ A' Γυμναo(oυ AΘηvcbv.

Γειilργιoq Θεoλ6γη9, ετe!ιν 23,t-
τc,ξ εγγραφηζ στη Φιλoοoφικf1
Σ1aλf1 l873' ατf1λη Φποφoιτiσεωξ
κενr], κηδεμιbν Mιλτ. Bενιζ€λog, α-

π6φοιτo9 Α' Γυμvαo(oυ ΑΘηνcbν.

Γρηγ6ριcg Πετρ(δηg τoυ Xρf1-

στου, ετιbν 27, €τoq εγγραφηξ
ατην lατρικf1 Σ1oλf1 Ι883, €τog α-
πoφoιri1οε<og επi διδακτoρiα t 8,89,

κηδ,εμciν Ιιo<iwηq Πανταζ(δηg, α-

π6φοιτoq Γυ,μvαoioυ Θεooαλoνi-
κηξ'

Ιωι1wηq Δημητρ[oυ τoυ Χρ{-
οτου ετcbν 19, €τoq εγyραφηξ στη

Noμικf1 Σxoλf1 I8,E5, €.τoζ απoφoι-
τξαεωg κεν6, κη,δεμrbv Γε<ilργ. Α-
κριΘ69, απ6φoιτo9 Γυμναo(oυ Θεo-
ααλoν[κηq.

Θ<,:μ&g 0ι.κον6μoυ τoυ M., ετcbv

I9, €τcg εyγραφηζ oτη Φιλοooφι-
κf1 Σxoλξ Ι 885, τττυxio διδαoκ6-
λoυ απ6 Φιλoαoφικη Σxoλ{ !E89,
κηδεμι.rι Κ. Koντξ. απoφoιτog Γυ

μι.αoiou Θεαoαλoν i.κη g,

Θ<oμιiq Παπωyιeiwηc, ετιiν 20,

€τoq εγγραφfιζ σττlν lατρικf1 Σ1o
λη t886, €τoq αττoφοιτ{οεοrq κεν6,
κηδ,εμilν Avτ<bνιoq oικovδμoυ, α-
π6φoιτog Γι.ιμναoloυ Θωoοιλoγ[-
κηq.

Niκog ΜτΦρσoξ rιoυ K., ετcbν 2Ι,
€τοg εγγiραιpηg oτην Ιατρικf1 Σ1o
λη t 887, €τog αττoφoιτf1oεωg κε-
ν6, κηδεμιilιl Αντdrνιog 0ικoν6μoυ,
απ6φoιεo9 Γι.ιμιlααioυ Θεο)νiκηg.

Δημ. Λαμνiδηζ τoυ Ι., ετιbv 20,
εvεγριiφη oτη Noμικ{ Σ1oλf1 τo
€τοg 188,8, €τog απoφoιτησεωξ κε-
ν6, κηrδεμιirν Λντ6νιo9 Oικoν6μoυ,
απ6φoιτo9 Γυμvαo[oυ Θεo) νirκηg'.

Νικ6λαo9 ΣωμκριcilτηC τoυ, Δ.,
6τag εγγραφfιc στη No1μικf1 Σχoλf1
Ι 8,88, κηlδεμcbν Γ. /νlαvωλακdκηg'
απirφcιτcg Γυμναo[ου ΙΩAΓ (;).

Θεc,56αιoζ Xηπζηδημητριoυ τoυ
Χ.' ετcilv 19' €τog εγγραφηq Ι890,
απ6φοιτο9 Γιlμναoioυ Θεo)ν1κηg.

Για τoυζ τελευταloυg 5 Nαoυ-
ιlα(ουg φc,ιτητ€ζ δεν γνωρ[ζoυμε
αν α,ποπεριiτG}σαv τιg Σ1oλ€g των,
δι€,τι το €ποg απoφoπiloειilζ το)v

ε[ναι π€ραν τoυ 1890, €τog μ€1ρι
τo οπο(oν €φ,Θαoε η ι{,ρευvιi μαg.

Δrpιαδf1 σ.τo δι<icoτημα 1&37 -

1890, ενεγρdφηoαv ατo Eθνικ6,Kα
πc,5ιoτριακ6 Παvεπιoττ]μιo t,8 Να
c,υiσαιoι, εκ τωγ oποiωγ 8 oτην Ι-
ατρικ{ .Σ1ολf1, 6 oτηv Φιλoooφικf1
και 4 στην Nqμικf

Αξιοαημεiαrτo δε εiναι 6τι τo
πριirτo €τοq λειτoυ,ργiαg τoυ Πα-
vεπιατημioυ εμφαvζειiαι και φoι.
τητηg αι6 τη N&oυoα.

Πληρoφοριακci αvαφ€ρουμε 6τι
κατd τo iδιo διdoτημα, εvεγρ&φη
σαγ και αr.oφoιτησαγ απ6 τo Kα-
πoδιoτριακ6 Παvεπιστη|μιo 1l E-
δεooαioι (5 αrι6 τηιv Ιατρικf' 4
απ6 τη Φιλoooφικη, l απ6 τη, No-

μικ{ και l ατι6 τη Θεoλoγικf1.
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ll θυιοIn TΠg επ0υιlυτ6υεωg 0TIl ]lιioυοι T0 β22

llfl TlI ι,χετuli ζnτnμιΙι -

Γliμ,l arrδ τηv Εποrυ&oταση τηξ
Ν&,oυoαq, τo 1822, ι,rπ&ρxow ακδ-

μα τroλλ& κεvd ,και πρo6λη,ματr-
αμoi. Τo&τo, &λλωoτε, δεv εΙvαι

crπoκλειατικδ φαιιrδμεvo για τo τo-

τ'ι'κδ αυτδ γεγovδg, οδτε και τrρω-

τoφ&vερη διαπioτωαη, αφοJ - δπrυq

εiιrαι yvοrατδ - uφΙoταται αo6αρη
αμφι<r6flτηoη (και αflμε'ρα ακδμα)
Kαι ωξ Tr,ρoq τοV τ'&πo και ωξ τrιρo'q

ταν xrβvo τηq κη,ρδξεrog τηq ε1τα-

vαoτ&oεωq tKαι στηy Πελoπδwηoo,
δτrωg ,και o' ,oλδκληρηl ττllv Eλλ&-

δα.
Eιδικ& yια τηv ετrαv&αταoη τoυ

1822 oτη 'Nd,oυ,αα ix,oι.lv επιoηlμαν-

θεΙ αοdφειεζ και διcrτυτrδΘη,κα,v δi_

σημε9, αμφΙδρoμεq (διαφoρετικΞq {
και αιrτΙθετεq) οcπfuειg,'μεταξδ τωv

&λλEolr, τδoo για τη 1lροvoλoγΙα
τηq ,κηρι}ξεωq - τη]ζ ενdρξεωq τoδ-

τηq, δoo Kαι για την ημερo'μηrv,Ια

τηq αλοiπεωq - τηq τrδλεωq απδ
τoυg Τοι}ρκoυ'q. Kαι τα oxετι,κ& ζη-
τ{ματα oxετΙζovαι δμ,μεoα και με

τηv ιατo,ρiα ολδκλη,ρηg τηq Kεvτρι-

κηq 'και. Δυτυκ{lq Mακεδov'Ιαq, δι6τι
o-τη 'Ν&oυαα ,ετxα\l 'συ,ρρειioει 'εκεi-
vη τηV ετroy,fl, επαvαoτ&τεq ατδ
τrολλδ κoιrτtyδ xcoριd και ccτrδ τιq

γειτovικδg τηq πδλειq, μια και Φ-
ωρηθηκε o'κατ&λληλog τδπrη, τrρο-

κεημδ,'olυ ιrα εκδηλοrθεi η επαvαoτα-
τικ{ ,κiyη*'τlωv rPΦ/ιl&Dv τηξ €υ!

'ρJτερηg τrεριox,flq, λδγ'ω τωv τroλ-

λδv τrλεοvεκτηlμδercov, τoυ εμφ&vιζε

η ττδλη.

O ε'vτoτιιoμδζ τω\, σχετι,κδu ζη-

*i Kεiμενo αγακoιγδoεωq oτo lΔ'
Πoγελλi}vιo tοτoρrκδ Συvδδριo, δnωc
δroβ6αrηκε. Στlc πρoθioεlc μoυ εi'
vαι η rrορδ niρo διoπρογμδτευoη τoυ
Θiμoτoc, με τη σXετlκ{ βlβλloγραφl-
κ{ εvημiφωοη κoI τεκμηρiωoη κοl η
δημoοiευoη τηc μελiτηc σrο .jMακε'
δοvlκi-, δπωc φlλo€ενffixοv,. οτov
xοvδYo, lol ol fφoYεviατερεc εργooi-
εc μoU.

τημ,&των ixει καταγ,ραφ{ και ccrrδ

εμiνα, εδδ ,και τoλλ& 1,βvια. Η

τrΦτη oxετικη μελδτη μoυ δη,μo-

αιειiτηκε τo i 968 crτo τrε,ριoδικδ

<{Mακεδoιlικδ> (8' 1968' 21 1_220)'
,με τoV τΙτλο <<Τα γεγovδτα ει'q τηv

Toυ
Γιιbργoυ Χ. Χιoviδrι

τrεριox{ ,Ναoι)oηg - BεροΙαg κατ*
τη'v επαv&oτασιv ταJ Ι 822>> και με
επεξηγηματr,κδv υτrδτιτλo .<Πρo_

6ληματα κατ& τηv xρονoΜγηoΙv
τωιn>. Σ' εκεiνη τη μελ}rη μoυ ,Κα_

τατrι&ατηκα με τα αxετικd ζη.'iμα-
τα, δτι:αη 'με τov xρδvo τη κηρδξ*:-

ωq ,Kαι Kη.rρiοξ τηg αλδoεoη τηq

τπδλεωq τη,q Ν,&oυ.ααq, μ ffαη τ"1

6ι'6λιoγραφΙα lκαι ,μυκβ xροvrκ&
(<<εvθulμ,{oειq>>).'Yoτερα, εTrαιKc-

}n6|βηoαv και &λλεq εργαoiεg μoυ,
ylα τη' Ν&oυoα, Υια τη BEρoια και

μo1royραφΙα μoιJ yια τov 'oλυ,μπo,

στιζ oπ,oΙεq ετrαvαδιαπ'pcοy,ματεJ-

θηκα ειrκαι,ριακ& και αυτδ τα Θξμα-

τα.

Kατδτrιν, τo 'l 980, δημοoiευοα,
στo iδιo τrεριοδικδ, (Mακεδovικ&,

20, 1980, 103 - l65), oειρ& crνJεκ-

δοτωv και ξv<^:οτorν oτoι1εiωv για
κλεφπαρματολoξ 'και Yι€ο τηv επα-
v&οταoη (1821 - 1822) o-τη Mα-
κεδoviα 'και ιδιαiτερα oτoιr 'Oλυ-

μτro, μεταξJ δε τo}τωv .και τηlv πo^

λδ ειrδrαφEρα.lαα δκΘεoη <πρη τη'v

Σε6. τoυ αyδvoq Στρατιωτικδιl ε-

ξεταcrτικ{ιl Ετrιτρoττ,frv>> τoυ Δd'μ'oυ

Ν. Oλυμτriou fl Ψαρφδημoι,, o o-

πoΙoq εξιατoρoδoε (την 23.6.l865)
oτη Λqμiα, τα αφoμΙnrrα οrTη' σUμ-

μετoxη τoυioτηv Ετrαv&oτααη, με
τβπo αρκετ& κατccroπιστt'κδι, και
ouvετrδg εvδια@ρovτα. Mεταξδ τr,n,

&λλ<ρv, εκτδg απδ τα αuαμβμενα
ατην ετrω,*cτταστι στoιr'oλυμτro,

'μ'ι,rημovεδει ,ρητ& δτr η τελευταΙα

μ&1η τουq ατη Mηλι& τη,q ΠιερΤαq,

Ξγιvε τηv 4η Ατριλioυ τoιl 1822
και τπρoαθEτει τnωs <<... τη,v αvτ{v δε

ημiρα,η, ΑπριλΙoυ 4 τoυ 1822, εγα-
λ&oθηααv και oι oπλαρxηyoΙ ΓΞρo
Kαρατ&ooq και Αγγελfl,q fRτζου (o
δε ΛoγoθEτηq Zαφειβκηξ Kαι o υι-
δg τoυ Γdρο Kαρατ&oou εφvεJΘη-
καv>>), &π,ωq αναφ€ρεται Kαι στη
oνviyεrα.

Kαι ixεr oημ,αoiα η ακρι6 9 η-
μερoμηνΙα τηg αλδαεωg τη,q N&oι'l-
σαq και Υlα τo θtμα, τo oπo,io μαq
απααxoλεi ε&b, δηλα&η τηq εv&ρ-

ξεωq τηq επαvαατ&αεωq, διδτι ow-
δυ&ζo'vται &μεo'α τα δι.,o γεγovδτα
(τηg εv&ρξεωq Kαι τoU τEλoυg τη.g

επαvαατ&oεcoq), ετrειδ{ η &λωoη
τηζ Νt&ouoαq αυoxετΙζεται, στιq
πη')rcξ, με τηlι/ δvαρξη, διδτι μvη,
lμo}rειiεταl δτι ,δτεoε η πδλη με-
τ& πoλιορκΙα κ.τ.λ. τrεv{ντα η,με-

ρδv, πε'ρiτroυ, δτrωg θα δoJμε τrlδ
κ&τω.

Mε 6&oη, λoιτrδv, τηη/ σαφi καt
oριαμdvη πληρoφoρΙα τoυ Ψαρρo-
δ{'μou και αε oι.υδυασμ$ ,με δυo uΞ-

εq ε,vθυrμ,{oεrq Και μ'ε τιq ηιμοσι€υ-
μδvεg vωρΙτεPα (τo 1975) εκtEoεrq
giνωv δrπλιοματδv κατEληξα (Mα-
κεδovικ&, 21, l981, l55- l66),
ατηv &πoιμη δτι <<o xαλααμδq>> τη'q

Ν&oυoαq ετrιαυvE6ηκε την 4.4.1822

fr, τo αργδτε,ρo, τη\, 5 - 6 ,μEx,ρι τηv
]0- l3 ΑπριλΙoυ τoυ 1822, ε&ι,

'δεxτoιiμε τη,v &πoψη τoυ Ν.Γ. Φι-

1,'nrΙδι} και τoυ Δ. ΠλαταρΙδη
(τrou διατJτι'ωoε στo xειρδγραφδ
τou, τo' oπoio ετrι,κρδπηαε, εoφαλ*

μΞvα ,και &δι,κα, vα αιrαφδρεται ,με

τo oyo]μο(τεπδιluμo τoυ επιlμεληi'ri

τηq δη,μooιεδoεδξ τoυ, επειδ{ το
εξΞδωoε ο Eυoτ. Στouγιαw&κηq,
oxoλιαoμEν'o), oι ο,πoΙoι ηραψαι,
τιq πμbτεq ειδικrEq μoιroγραφiεq για
τα Yεγovδrα. Eτrroηrμαivao, δμοrq"

δτι ξoυιl δημboιεΦεi και ενθιlμfr-

σειξ, oι oπoiεs αι,,αφδρovται αro
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Υεyο,ιδζ τη,q 'καταστρoφ1q τηq Ν&-

oUσαζ Kαι τωv γ'δρω μovαατηριδv,
κ'αι αv&γoυ'v τo γεγoιaδq ατo δι&-

στημα ατrδ τη I0 δΦq και τη 13

Ατr'ριλioυ ταl 1822, π&ιrτoτε 'με τo,

τδτε, ιαyliov ημερoλδyιo (δηλαδi
τo <<lουλιαvδ>>. τo, frδη, <<παλιδ>).

Eivαι πιrθα,vδ oι xρovoλoγΙεg αυτEg,

τ(ι'ν ε,vθυμ{'oεωv, ιJα αvαφδραrται

στα ετrακoλoι.;,θl]'oαrrτα γεyovδτα,
τωv δηδoεωy, τωv εξoλΦμιioεωv,
τωy τlυ,ρτoλr\αεωνι τ0'ν αρπcyδν
κ.τ.λ., oτιq 'oπ,oiεq αιrαΦρoιrται, α-

φoδ εivαι yιrωo-rδ δτι oι σφα'yiξ

και oι λεηλαoiεq crυνεxΙqτη,κ4xy, 6-

τrωoδ{τroτε μδxρι και τηv l0 Ατrρr_

λΙoυ oτη Ν,&oυoα και μ,Exρι τηv Ι l

Απριλi,oυ oτα περixωρα. Eξδλλoυ,
δεv πρδτrει να ληqμανoι)με δτι τηv

ετroyη εκεΙ,vη δεv υτ{,ρ ε η δυvαrδ-

τητα τηζ ταυτδ1ρovηq '{ τηq ταxεi-
αq εvημεμiαεωζ Yια yεγovδτα, τα
oτroiα δεν ετrιαυν66ηκαv ετrΙ τδπoυ,

δεδoμΞνηq Kαι τηq μεγ&ληζ αyατα-
,ραxηq ,και του β6ω, πoυ επικρα-
τoδoαν, Μγιr τωv δαιw iλα6αν

1δρα ,και τoι.l κΦμcrrη τηζ τρoμο-

κρατiαq, τo oτroΙo αημεlc}oηκε, μ&-
λιατα δε oτιq τrρδτεq ημiρεg μετ&
τηy lκατ&Ιτνιξη τη,q επccιrαoτ&αεοη

oτη ,Νdoυoα.

Σuμτrεραoματικ&, oημειδνoμε &
τι αυξflθηκα]v στα x'ρδvlα μαξ oι

τrληρoφoρτεs για τov xβvo τηg α-

Γωoεωξ ττ}ξ ,Ν6oυoαq και τoδτo εi-

ι,,αι καλδ, διδτι ,μαθαiνoμε τrεριoo&
τεpεζ ειιδiσειq για τα crυμ6&ι,τα,

αλλ& τrρoκαλεiται 'και oδγγu,αη για
τηv ακρι6,{ ημερoμηvΙα τηg τrτδoε_

{oq, τoυ <<xαλαoμoδ>>, τηq Νdoυoαq

Kσι ,KσT' ετrδκταση και yια τo (oυv

δυαβμειro με τo YεYoνξ τoδτo)

ζi'ημα τoιl ακρι6oδ9 xρδνoυ τη'q ε-

'ν&ρξεr^lq τηs επαvαστ&oειξ τ1ζ, ε-

τrειδfr oι διδδμεvεq aκδoxξ τωv πη-

γ,r5ν εivαι, c,υxv&, διαφoρετικEξ.

Συvετnriq, περiαoεψαv, στα τE-

λευταΙα τrεvfrvτα 1βvια και oι qμ_

φι6oλΙεq ωs τ,ρoξ τov xβvo τηζ ε_

v&ρξεωq - KηΦξsωq τηξ Eπαlvαατ&-

σε(ι)ξ στη Νδoυoα. Σψμ6αΙιει, &λ-

λωoτε, 1rα 1τE!ρατηρεΙται Ξιrα τE'τoιo
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φαιvδμενo, oτη ζω{ γεvικ& Kαι crτηv

loτoρiα ειδι,κδ, δηλαδη vα αυξ.i-

ν'oyται oι αμφιο6ητ{oεrq δoo τπφ-

o'τΙθεvται vEεg τrηγiq, εδοv τα τrα-

ρεxδμενα oτoιx,εiα εivαι αoαφfl και

αδριoτα Kαι αλληλooυyκρoJoνται

μεταξδ τouq, oι παρεxδμεvεq πλη-

ρoφoρiεq. Kαι Ξται τληθαΙvoυν και

or διαφoρετικiq η και oι αvτiθετεq

εκδoxδq.
Ωq τr,ρoq τη,v dvαρξη τη,q επαvαcrrδ
σεωξ στη ,Νr&ouαα, ,κoμ6ι,κ{'9 oημα-
oiαg θα μπoρoι}oε vα {ταv η, τrλη-

ρoφo,ρΙα τoυ Mακεδδvα αγωνιo-rη

Νικολ&oυ Kαooμouληi, o oπoΙοq oτo
(εξαι,ρετrκ& oημαvτιrκ6 6ι6λip' τoυ

<<Ατorμvημoιlε0ματα, EΦυμ'{ματα
Στρατιωτι'κ&...>>) αvαφδρεταικαι
Και στo γεyoιrδg τoδτo, αΜ& με

πoλλ,& κεv&, oτα δημoαtευδμεvα,

6yγραΦα (επιoτoλE'g τα; τrατδρα

τoυ κ.&. απ6 τη Ν&α:oα), καθδoo

αφoΦ στιζ ημερoμηvΙεg, τιg oτroΙ_

εg &φηoε αoυμτrληρ<οτεξ και ηταv
επδμεvo να μη τlq fuμδταv, αφoδ

κcrιiγραΨε τoιrrεq <crτrδ μyημηφ,
αρκετ& xρδνια αργδτερα, δταv E-

Υραψε τα xειβγραβ τoυ.

Μix,ρr vα δημooιευΘoδv (ιδιαΙτ:_

ρα o loq τδμoq, τo 1939) τα <<Α-

τroμημoιει)ματδ> τoυ ( με τroλλiq,

αλλ,& αuxvd, και αμφιλεyδμεvεq πα

ρεμ6δoειq τα.l Γιirwη Bλccyoγl&';-

vη), γιvδταv δε"τη η ccτroqη τα; Ν.

Γ. Φιλιτrπiδη, o oπoiοg, cΓτo Y\&>

oτ6, περιεκτικδ κε!μεuδ τα; (αε

δι&λεξi τoU, τoU \879), τroι.l εκδδ
θηκε oε ιδιαΙτερo 6ι6λΤo (τo l88] )

ι.,τroατflριξε (βλ. oελ. 44) δτι η i-
vαρξη τη.q επαιrαoτδoεωq αrη Ν&_

oυoα byιιrε τo πρωΙ τηq 22 Φε6ρoιr_

α'ρΙoυ τoυ 1822, olτΙyrε oι αρxηγoi

τ,ηξ l(αι oι σyωyιστEq (σrr(.rs r<αι Ξ-

ιrα τrλ{rΘoq,κδoιpιr) καrευθδνθηκαv

πρoζ τo Δυτικδ τμημα τηq π6λε_

ωg, γιατΙ ατo 'αημεΙo εκεiι'o 6ριoκ&
ταv o Mητρoπoλιτι,κδξ ναξ τηξ

Νd(σιrσαq, τω Αγiou Δηrμητpiοιl, &
τroυ τελrEcrτηκε ΘεTα Λειτoι.lιργΙα και
κoιvδvηααιr. Στη <ruvδ1εια δγιιε -

ιιr&λθηκε καrαπ.lκτικ{ δoξoλoγΙα

και εκφβατηκαv ftρμEq ευxξ για

την επιτυxΙα τoυ εyxειρ{ματoq. o
πρωτoαliyκελoq τoU <&γιoυ> τηξ

Eiρoιαq (και τηq N6oυααq) Γρη-

yδριoq {ταν εκεivoq, πoυ τδλεoε τη
δoξoλoγΙα και ,μΙληoε κατ&λληλα,

με απoτθλεoμα να τr,ρoκαΜoει τηv

εvioxuαη. τoυ φρσtiματoζ τω1, επα_

ναoτατδy και δλα; τoυ εκκληoιd-
σματoq/ τo oποio απoτελoJoαy &ν-

δρεg,, yι.lvαiκεq', γδρovτεg, vδoι και
τrαιδι&, rτλoι]αιoι ,και φτcυγοi, πoυ

oφιxταγκαλι&oτη,καv,και αλληλoφι

ληθηκαv, oι.lvειδητoτroιdwταg τη σo-

6αβτητα lκσι τ1ν |Kρlσιlμδτητα, τo
αuετrα,v&λητττo, τηq περιoτ&αειυg.

Mετ& τo τδλoq τηq δoξoλoγliαq, ξγ1-

vε η oρΚCqιnoσiα, με εκκληαιαατικ{
ιερoπραξΙα (<τα oρκωμδoια>) Kαι

κα.τδπιι, δλoι μαζi αvδ6ηrκα\, στoν

πιiρyo τα-r δρxoιrrα τηq Νdoυoαg,

ΛoyotEτη Zαφειβκη, τραγoιrδδν-

ταg δρκo τω Φερρ<riοι.l, τov oπoio

ηξερcεν o: κirτoικoι αυτ{q τηq πL
λεαη, αφου τα Trccτριζιyrικ& &oματ&
τoυ, γενικ&, iψαλναν Και Tflριv, και

μdλιoτα xωρiq πρoψλ&ξεlq'
EκεΙ, ,ατov .nj'ργo τoυ Zαφειβ-

κη, δπτrζ lκαl σε &λλα φρoδρια τoυ

τεjxoι:q τηg 'Νi&oυααq, αwqri:θfηrκε η
ελληvικ{ oημαiα ('η oπoΙα κlμdαrι_

ζε ,και στιζ εφτδ τπiλεq τηq πδλε-

ωζ). Η αη,μαΙα 'δφεμ τov αvοryεv-

vδμεvov φοΙvικα lKσι σ' διlα μiooq
τηξ τηv επιγραφη τοι.i λα6δρoυ <<εv

τoδτω Νiκα>, ατo δε &λλo τo oδν_

θημα </ι,tiexoιl ιrπiρ τrioτεο:g και

τrcrrρΙδoφ. Φτιξβ1κε,'μ&λιοτα,
και εrδικ{ oφρcrrΙδα τΦy ε1τc01,,αστα_

τδv, με ττtv κιrκλικ{ εTrιYρcιφi

uΣφρc.y'Ιζ EλειfερΙαq> και στo ,μξ!

σo τσν (δικEφαλo) αταυραετδv.

o Zαφιβκηg μiληαε, caπδ ειδι-

κd κccταoxa.lαoβιο 6ημα, με τoλ-
ληv ευφρffiεια, η oτroiα, &λλιroτε,

τov yαρcε<τfuιζε π&ιrroτε, αδιrroμα

μεv αλλ& ενθα.lαιι$δζ. Tδτε Eγlνε,

ετrΙαημα, και η κccτcn.qμfr τcαι' αξι-
ωμ&rων και o μεv Zαμιβκηq αι'α-

γρρεi&με πoλιτικξ αρx'ηγδq, o δε

Γδρo Kαρccr&αog ατρατιr,rτικδq n-

γiτηs. Σιη1κρoτξθrμε, ακδμα, Δι_

ευθιrvτικi Eπιτρoπ{ με μδ\ τov



Ζ::ε o&- τα., -τμ;τooτiγκελo Γρη-
';,:ο: :Ξ, Ξ&goαiο Παvαγιδτη
Ναi,: κα' τoy Kαατoριαvδ Ιω&v-

ιη Bc.6α"ο€oκο, δηλαδfr αyτιπρo-
j'-: Ξ|-- κj και δηλωτικ{ τoυ γεYo-
,,oτcι δτι o-τη Νdouoα εΙxαv αυy-
<ε.το',,:θεi αγωνιατδg απδ τroλλδq
_τεριoxiq τη,ζ Mακεδoι,,iαq (δ'rroq

αημειδ,θη,κε {,δηi και oιrvετrιbg εκεi
κτι,.πoιjoε η ψUXi τοrv ραγι&δοrv τηq
ευρι)τερηg τnεριφiρειαξ τηq Kεvτρc-
διπικflg MακεδovΙαq.

o Δημητριoq Πλατα,ρΙδηξ, δμωζ,
εξιατoρεi τα yεy,ovδτα, 1Toυ αvαφΞ-

ρoyται oτη,v κηρυξη τηq ετrαναoτ&-
σεωζ τηζ Nr&oυααq, με α,ρ,κετiq

διαφoρiq.
Αq δoδμε, τrωq διηyεiται τα δια-

δραματιoθδvτα (βλ. τηv Ιη iκδοoη,
'Εδεoαα 1924 - l925, αελ. l48
K.ε. και κυρΙωq oελ' 'l 6'l κ.ε. και
2η ,iκδooη Θεαααλοvi,κη 1976, oελ.
l28 κ.ε. 'και ιδΙωq oελ. l36 κ.ε.):

Tα επαηlαοτατικd yεyovδτα στηv
Πελοπtvvηoo Kαι στηy uτπδλoιπη
Ελλ&δα, δτr<υq και oτη Xαλκι,δικη,
oι ετo:μααiεζ σ-τσv 'oλ,u.μπo και o
cεπoκλειoμδg τoυ Αλfr τrαα& τωv l-
ωcrwΙvcυv, ακδμη δε και oι TΓlεστl-
κiq ειrΞρyειεq τωv τoυ.ρKικδv αρ,xδ,v
και, τiλoq, μερικd δυoοΙω,vα δεiy-
ματα τηq δυατrροcyΙαq τηζ oικoνo_

μΙαq ,καl τou εμτroρΙoυ τηq τ16,λεω9

τηq Ν&oυoαq, αλλd και τηζ σuμπΞ-

ριφoρ&q μερι]κδv τrλoδαιαw, oδr1γη-

σαν cΓτηv επiαrrευoη τα.,l xβvoυ
τηξ εv&ρξεωq τηq επαvαoτ&oεοη
oτηv ττδλη τoδτη.

Ειδικδτε,ρα, τη l5 Φε6ρωαρΙoυ
1822 'Lγινε αuμ6oδλιo τωv πρoU-

xδvτωv, crro oπ'oιc Cruμμετετχσy Kαι
or oτrλαρ'1ηγoΙ Kαρατ&αog και Γd-
τoog. ΛfrφΘηκαv πoλλδq αττoφ&oειq
yΙα τηv οργ&ι,lωαη τηq εξεγ,Ξραεcoq,

αυyκεκριμEvα δε απoφαoΙστηrκ€ vα
r,"--qκοθεi η) ε1ταyαcΓτατι,κ,fl crημαΙα
τ- '9 Φε6ρα_lαρΙoυ., τrιoυ iταv oδrΙι-

οω'.Ξ !,iΞ τoι, ΠλαταρΙδη - Kυ,ριακ{
κα. μ&1 -j-a a Kυρlακfr τηq oΦo-
δoξταs l5.i.' n τrρδτη τo}1/ vη-
ατεlrirν τη; vεγ&\ηξ Τεαααρακο-
o'ηc).

Σε εκτiλεoη τηq απoφ&oεωq αυτ{g
και μετ& πρoετoιμααiεq oτιg επδ-

μεvεg τρεi'q η'μερεs, τελικ&, τη 'l 9η
Φε6ρoυαρioυ, Kυρrακ{ τηq oρθoδo-

ξΙαq (π,&vτoτε oδμφiovα ,με τη δι{-
Yηση τoυ Δ. ΠλαταρΙδη, xοrρig vα
υτrδρ1ει - ωg φαivεται - δlαΦoρετι-
κη γ,vδμη τoυ αxoλιαoτη - εκδδτη
τoυ xειρoyρdφοU/ τoU Ευoτ. Στoυ_

γιαw&κη), δλoι oι κδτotκoι τηq Ν&
cUσαζ/ μικ,ρoΙ και μεγ&λοr, oτrλι-
crμδvoι και &oτrλoι, μαζεδτη,καv
oτoy vαδ τoU Αγioυ ΔημητρΙoυ,
τιoυ ηταv Mητρoπoλιτικδq, δτroυ τ;-
λioΘηκε λειτουργiα Ylα τηv ευδδcr.

ση τoυ ιερoJ ccyδνα. Mετ& τo τi-
λoξ τoJτηg, βλθηκε ταβκληoη,
μετ& τηv oπoΙα μiληoε αJντoμα ο

πρ<oτooιJyκελoq Zαxαρiαq (δτr<,lg λε

γδταv κccτ& τov Πλαταρiδη, εvδ ,f

Ν. Γ. Φιλιτrrriδηg δτr<εg oημεrδθη'κ':-
τov οvoμξεr Γρηγδριο) και στη
oιrvixεrα ο Zαφει,βκηg τrβαθεoε
&ι oι ελτri6εq Υια τηv επιτυ1Ια τηg

επαναστdσεωζ δεν {ταν λiγεq, oι)-

τε μ&ταιεg oι προατrdθειεξ/ lμιακαι
oλ,δκλ,ηρη η Mακεδoviα 6,ριoκδταv

frtδ,η oε κατ&αταoη εξεy6,ραεωq.

'Yoτερα, ο τΙρωτoσJγκελog Zα-

xαρiαq π{ρε απδ την 'Αγια Tρ&-
πεζα τη oη.μαΙα, τrα.l εΤγε αστrρo_
κδκκιιro σταUΦ/ και αφoi τη φiλη-
oε (δτrωq ,και oι &λλοι κληρικoΤ),
Ξψαλαv δλoι ,μαζΙ τo <cAvαατ!τ.ο

o Θεδq και διαακoρτrισθiτωσαv ,.ι

εxθροΙ αντοr]> κ.τ.λ.), τηv Eoτηααν
δε αε €να pηλδ λιθ&ρl/ στην περιΘ-

xη τηq εκκληοΙαq.

'Oλoι τrαρακoλoδθησαv με κατ&-
vυ,ξη τα διαδραματrαΘEvτα 'και δ_

ταv lμiλησαV o τr,ρωτoαι)yκελο'q και
o Zαφειβηq επικρατoδoε νεκρικd

ησυxΙα, αλλ& δταv o ιερδαg πdρε
τo λ&16αρo στα χiρια τoυ/ απoκo_

ρυQ,δ,Θηκε o εvθoυoιααμξ και Joτε*

ρα εξωτερικεJθη'κε o εθv,ι'κδq παλ-
μδq, δλoι δε φδvαζαν πωq πρ'oτι-

μoliv nlα τrεΘ&ιlουv με xαρ& τταρ& να
τrρoδδo,oυv τηv ελτrΙδα τoυ 'E-
Φoυq.

'Hoαv οcπερΙγραπτεg oι ακηνξ,
τroυ ξετυλΙxτηκΦl, κοΘδq ατov πε_

ρΙ6ολο xδρo τηq εκκληoΙαg, oι o_

τrλαρxηyoi, με επικεφαλη,q τoυq Zα
φειρ&κη ]και Kαρατ&αo και τoυq
λoιπ,oiq αρ1η,yoδg, τrερvoδααv κδπω
απ.δ τη αη,μαΙα, ωo&v ,y.α oρ,κΙζov-

ταv, δτι δεν θα την εγ,καταλεΙψoυv
τroτi.

Απτ' εκεΤ, o λαξ, κατδ6ηκε o', o

ιoτo.ρlκδ Kιδακι, φiρovταg τη ση*

μαiα oε κouτ&ρι, &rr,oυ ιμiλΘηκε δο-

ξoλoyiα και δγιι,,ε αγιααμξ, γδμr
oτo μεoημ'iρι, oτπδτε διαλι)θlη,κε τo
πλ{Θoq Kαι o καθ,Evαg κατEλα6ε
τηy Kαθoρισiμriμη tΞoη τoυ' και αιrΔ-
λα6ε yα εκτελE'oει τα .καΦκoντ&
τoU, τα oπ,oΙα αuvεπαγδταv τoJτη.

Η δραπiτευoη τεσσdρoJV κρατου-

μ,iνωy ατrδ τη φυλακη τηg Nδoυ_
oαg, θoρJ6ησε τouq κατoΙκoνq τη,q

τrδλεωq, αλλ& καr τουq αγαv&κτη-
σt, rlrΕ ατroτ€λεoμα oκτδ δroq δδκα
πoλΙτεg μετl6ηoαv στo τoυρκικδ
Δloικητfr,ριo, δπoυ 6ρioκolvταy o 6o-
ε6δδα9 και o ιερoδικαστξξ, τoUξ o-
πoΙoυg και κατE'oφαξαv, δπωq και
τoυq ακoλoυθoυq τoυq. Τo γεyovδq
τoι]το oτεyoxδρηoε τov Zαφειβκη
και δι,δταξε τη oιiλληψη, τωv θερ,μo_

rdlφαλωιr, xωρiq η διατcrri τoυ αU-
τ{ να δ1ει ,και π,ραlκτικ6 απoτδλε-
σ'μα.

'Eταιi τελειδιlει η διfrγηoη τoυ
ΠλαταρΙδη.

'oτrαη διατιoτδνει o τr,ροσεκτl-
κδq οrvccyvδo-rηg τιov δυo εκδoxδv,
τoυ Ν.Γ. Φιλιτrπiδη και τoυ Δ. Πλα
ταρΙδη (Eυατ. Στoυγιαιrv&κη), ι,;

π&ρxoι.ιv α'ρκετiq διαφoρδq στιξ ε-

ξιoτορflαειg τσU,s, Φq τrρoq τov τ,ρδ-

τro, τηy ημερqμημτα ,κ.τ.λ. τη1g εν&ρ

ξεωξ κηρδξεωq τηq επαvαστdαεωg.
Eδδ θα περιoρΙooυ'με τιg ετΓιση_

μ&vαειg 'μαζ 'crτα σπoιrδαιδτερα ση-

μεiα και θα ααxoληΘoJμε, κυρ,iωg,

με τιq διαφoΦq, o, oτroiεg παροCτη:

ρoδyται ω9 τrρoζ τηv ημερoμηviα
τηq εv&ρξεωζ _ κηΦξ€ωξ τηq flτα-
ναoτδαεωg ,κσι ωs Trρoζ τo δι,oμα
τoυ τr,ρωτoσδyκελoυ', διδτι για τα
θξματα ω;τ& υτπ{ρξαu ,και υπ&ρ
xoul,Ι 'και Φμερα oι τrεριααδτεφq
αμφιo6ητdαειq.

Σuιlδxεια στo επ6,μ€ιrο)
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HlA IIP0ΣΦ0PA TllΣ HAΘYΣιΣ ΣTt}hl E'ιλ1l}l![0 ΣTPATo
}oσ0

κATA TH}l A]IE'ιEγΘΕP9ΣH T1lΣ ΣTlΣ 18_ I0 - l9l2

Ei1ε λf ξει o Mακεδovικ6q A,γ6-
ναζ με τo <<Xc,υρι€τ)) τo I9'08. Ει-
xαν απoσυρ,Θε[ και διαλυΘ.ε( τα
ανταρτικti Eλληvικ<i οδματα, κα-
Φcirg και oι κo.μιταlτζf1δ-εq. Αλλd η
ακλαΘι<i, σκλαΘι&. o π6Θo9, π6-

θiοq. <<Π6τε Θ'α Θciξει τo καv6νι
oτην Mελoι3να;>, oι oυναλλαγ€g

μεταξ6 τηg τ6τε ελει1Θ'ερηq Ελλd-
δog και τηg lviακεδoνiαq oυνεx[-

ζoνται.

Oι €μποροι μπαινoΘγαlvαvε και
φaρvανε μαζi με τιg πραμdτειεg
τουg,ελπiδεg λευτ,εριcig. <<'Αντε α-
κ6μα φ€τog και τoυ 1ρ6voυ λ,ε0-

τεροι>. Ωριμ<iζαν Eα σταφdλια
και γlvovταv τo κραoi και τα κoυ
κoιiλια για 'τo, μετclξι, αλλcl ακ6-

μα oι ραγιιiδεg, ραγιιiδεg' Πη-

γαινo€ργo'νται και oι 1τενciδεq με
τιg τραγιcioκεg ,gΓ1ρ κεφdλι σε αv-

τiθ'εoη με τουq Η.αoυααioυg πoυ

φοροιjσαv ακ6μη ιp€oι και καλπα-
κι για να πουλf1'ggψγ τα xτ6νια
τουζ για τoυζ σπιτι'κoΦg αργαλει-
οδg 'με τoυg oπoioυζ 6φαιναγ οι
κoπ€λεg τηq Nιioυoαg τα <ζιλι<1>,

για την καλf την κιiμαρα, κα'Θιbg

και τα κo1ιιiρικα με τα πoλλα o,ρ-

v€:κια (δε(γ1μιατα) απ6 κ<iνoυρεq,

ολλd και τα κιoμιρ6νια οεντ6ιlια
τραγc',υδ6νταζ τo (ξυπνα καη{μ€νε

μoυ Ραγι<b>. Kαι ακ6μα ο τ6,τε δd-

σκαλοζ και λ6γιo9 Στtαυροg Xω-
ν69 oτo μιiΘημα τηq Ωδικηq με τo
6ιoλ[ τoυ μ&Θαιvε στα Nαoυσ6_

πoυλα (του Bσυλγ'αρι,σμoιj η Ψ6-
pα, Mακεδ6ι4α_δεν μoλ6vει>,

Kαι crτιg l8 o'κτωΘρ(oυ 'l 912 f1ρ-

Θ'ε η ευλoγηlμ€vη μ€ρα. H π6λι9

lβαζ ελrε$,Θερη. 'oλοι oτo π6δι.
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'Αντρεg, γυνα(κεg, παιξιci. Συγ-

xρirνGJζ 6μωq εi.1ε πρoκ6ψει μια
ovdγ,κη τρcφoδοσ(αζ τoυ oτρατoιj
λ6γω τrlζ τα1ε[αq πρoελcioειi:q
τoυ. Kαι η Nιiτυoα μετα6λf1Θηκ-:
oε €να <απ€ραντo αρτoπoιεio>> κα-

Toυ
'Αvγελoυ Bαλταδιitρoυ

τιi την φρ&ση τoυ μακαρ[τη Πα-
ααλ<iρη, γραμματ6α τoυ Δfμoυ
Nαc,0αηq πoυ ετι[ αειρ<i ετιbν εκ-

φ<,:νοιioε τov πανηγυρικ6 τηg ημ€-

ραζ στo μεooπ6λεμo δι<1oτημα.

Tην πρo.σφορ<i αυπf1 την 6κoυοα
πoλλ€g φορ69 απ6 'τov τ6τε δiμαρ-
1o Xατζη,μαλoδαη.

T6αo για τηv τρoφo,δokτ[iα τoυ

ατρατο6, 6oo και για τηv πρo'σφo-

ριi των μαατ6ρων τηζ επo1f g

πoυ πρoσεφ€ρΘηoαv και δoιiλει|.lαν

στη,ν κατασκευf1 τηq y€φυραq τoυ

Αξιο6. To γεγovξ αυτ6 τo Θρξ'
κα 6'ε6αιω,μ€νo ατα αrτoμημoνειi'

μα1α (oελ. 240,Bαλκαvικoi Π6-

λεμoι 19Ι 2) τo,υ oτραrηγod Θεo'
διilρoυ Π<iγiκαλoυ, τoυ μετ€πειτα
δ'ικτ<tτoρα, αλλιl και oργοrνωτf1

τηg oτρ,ατι<1g 'EΘρου που €δ<οοε

((ατoli)) αταιl EλευΘ€ριo Bενιζ€λo

για να 'α.lvιiψει την ουvΘf1κη τηg

nιοζιivηc. T6τε 6μω9 o Θε6δωρo_c

Πιly'καλog τ]ταν μ6ραρxog τηg VΙ

μεραρ,1iαg πoυ ε[1ε oτρ<rτoπεδειi'

oει €ξω απ' τη,y B6ροια και ξει
ωζ εξfιg:

<(Eκτ6ζ των ανωτ€ρω Θα εκθ€εω
και ,τo εξf1q xqρακτηρ'ιοτικ6v γε-
γoνξ, τo oπoιov ειμαι Θ€Θαιog

tα ενθUμο6v αι oι λo1ωyoi ΙΩ<1-

δcg κα1 Koκκlδηg, επιτελεig τηg
vΙ μερ,αρ11'αg ωξ και oι επιζιilv-
τεg αξιωματικoi και οπλ[ται αυ-
τfιζ, Η vΙ μερqρxi'α εoτ<iΘ,μευε

τ6τε 6ο.ρε[ωζ τηg Bερ,oiαg oπ6τε
τηv ε,oπ6ραν ειQoπoιf1Θηlμε,v ,εκ των
πρoφυλακcbv 6τι €φΘιαoαv εtκεi αυv

γυναιξi ο,μciδεg Eλλf νωιl κατoi-
κων τηζ Nαo6oηg, ακoλoυΘo6,με-

νoι απ6 πλεiο,τα φoρτηγιi κπξνη,
ciρovταg τρ,6φuμα και 6τι ζητoι1ν
ι'α ιδοιjv τoν M€ραρxov. 'Eoπευ-
σα ειξ ταζ προφυλακ<ig 6πoυ επι-
τροπ{ εκ Nαoυαιωτιilν εζ{τει να
(δη τoν Παoociν (ηνν6oυv τoν αρ-

χηγ6ν) δια vα τoν παρlακαλ€ooυv
να ατε(λη και ειζ Nιioυoαv oτρα-
τ6ν κ.λ.π.

Tα φορτηlγci κτflνη €φερoν τρδ-

φιμα l(αι πoλλιig εκαπoντ<iδαq ιiο-
των' τουζ oπoioυg παρεoκειjαoαν
οι κλi6αvοι και αι γυvαLκεg τηg
Nαcjoηg δια τoυζ oτρατιcirταg

μαg. Eπ[ πλ€ov περ[ τα δθκα (Ι0)

φορτiα με 6υτ[α o[νoυ' Θεωρ'cilπε-

ριττ6ν να περιγριiψιυ oπolog ξτo o

εvθoυoιαoμ6ξ των olμoγ,ενd)v μαζ
εκε(νιον, clτιvεg μετd δoυλε(αv
τ6sων 'α,ιcirνωv €Θλεπov ειg Mακε-
δc,νiαν τoν ελευΘερωτf1v oτρ,ατ6v

μαg. oι κ<iτoικoι τηg Nαo6oηg <iλ

λωoτε διεκρ[Θηααν πιiντoτε δια
τα υπ€ρc1α πατριωτικ<i τoυζ αι-
oΘi1ματα. Η ανωτ€ροr εττιτροπf

μoυ εδf1λcoαεν 6τι εκ6μιζ'ε και δυo

6υτ[α οiνoυ πoλ6 παλαιoo και ε-

ξαιρετικξg πoι6τηποq δια τ'ov αρ-

χηγ6v. Toυg εlττoν 6τι ,ε[vαι αργ6
δια vα ιδoΦν τov αρ,1ηγ6v, παρ€-
λα6οv τα δuo 6υτ[α και τα 'μετε-

(Σw€1εια oτηv oελ. 83)



EΙΙΙΣTHMoNIKo ΣYNEΔPΙo ToY ΔΙΙMoY

H B:oμnxqvlκt'r κλnρovoμl6 Tnξ N6oυσαξ
κol n olKovoμlκn Tnc αv6nτυξn (1874-1994}

Eπιμfλεια παρoι.loiαoη6: Αλ€ξαvδρoq oικov6μoυ

E ιoαγιυγικ6 oιιμεiω,μα

ΠραγματoπoιτiΘηκε oηv π6λη μα9 τo διτtμερο 13και 14 Mαtbυ 1994ουνfδριoττοι}'oργdνω,oε c
Δfiμos Νdoυioαq rμε Θ6μα ..H Bιqμη1αvικr] κληρoνcμιd ηg Νdoυααζ Kαι η oικoνομικr] τry ανdπτυξη
1874 ' 1994Σ. Kατd τη διdρκεια τoυ διηβρoυ €γιναv απ6 ειδικo6q επιoτl1,μoνεζ Kαι dλλoυq, εiκoot,
αρκετd εvδιαφφoυσ€ζ αvακοινciloειg oxετικd με τη γwικτ] θεματoλoγ(α τoυ oυvεδρ(o'υ, πoυ αφoρo6-
oαιr τ6oo oη δημιoυργiα και εξfλιξη τηg 6ιoμηxαν(αg στην π6λη μαg, 6οo και oτo, iμiλλov τηg
Kαι Tιg 6,πoιε9' τrρ,ooτrrικdg και πρo6λιξμccrα δημιoυργo6vται or]lμφα, κυρiωg λ6γω τoυ διεΘvoOg α\rτα_
yωvιoμo,6.

Tα πρακτικd τoυ oυvεδρ(oυ αυτo6 Kαι oι ειαηγr'i,αειg, μαζi με τo επσπTιK6 υλικ6 (o1iδια, φω'To-
γραφ(εζ ,κλτr) πo,υ' τι9 oυιloδεOoυv, Θα δημoοιευτow εv καιμil o'εειδικ6 τ6'μo. Τo τrεριoδικ6 μαg 6μω9
επιθυlμιbvταζ vα πρoσφφει μιd πι6 oφαιρικιj ενημdρωoη,, πΦα απ6 τα τυπικd δελτ$α τ0πoυ TΓoυ Kυ-
κλοφ6pηoαν, απoφdoιoε vα ξμooιε6oει ε'κτεταu6vεg, περιλ{ιpειg απ6 τιg πι6 εvδιαφ€lρ,oψ6'' ειαηγτ]-
οειg, πιoτει3ovταg 6τι τα θd1ματα τroυ iαvα1ττ61θηκαv αγγiζουv τα ενδιoφdρoντα α\rαYvωoτιilv To,υ, π'oυ
[oωg δε θ.α dxoυv τη δ,wατ6ηπα τrρ6o6αοηζ στιζ τελι,κdg δημoοιε0οει9. Στo oη1μφιv6 τε61o9 δημo-
oιε6oνται oι πε,ριλΙiψει9 απ6 τιg i.ξι πμi:τεg ειση γησειζ, ilrε τξ oειρd πoυ tταρoυoιdoτηlKα\, στo σ'υ-
vdδριo.

_ gi- _

Ιlλ€ξαvδρoζ oικov6μoυ Αρxιτ6κτων - Πoλεoδ6μoζ _ loτoρικ69 ερευvητr]g

Bιoμnxαvικfl'Eπ,αv6oταon oτα Bαλκ6vια τov 19o αι.
H πφiπτωση'ηζ Νdoυoαg ατη Mακεδov(α

Eιoηγητlig :

Θiμα :

To Θ€μα αφoρ<i oτηv δ-ιερΦνη-
ση τΦv γεvικcbv κυρ(αrg ,αυvΘηκ6ν

πoυ ευν6ηoαν τηil/ ανιiπτυξη τηg
6ιo1μηxαv(αg oτη, Ndoυ,αα απ6 ιo
δευ1τε'ρo ,μιo6 τoυ Ι9oυ αιιbνα, Θι_

c,μη1αν[α πoυ αυνετ€λεσε τα ]μdλ-

λα στην παραπ€ρα λαμπρfl πo-

ρεi.α τηg oικoνoμικfg αν<iπτυξηq
τηg π6λη9 και /Eov xαρακτηριαμ6
τηξ (υξ πρ,αγ,ματικoιi, €oτω και μι-
κρcti, αατικoΘ κ6vτρου, τ6αo ατιg
).ειτcυργiεg τηζ ωζ π6λη9, 6αo
και στy|γ αυνε(.δηαη των κατoiκωv
τ16. Προ'ατcrθεi δηλαδf1 vα tyυraδ€-

σει τηγ α'ι<iτrτυξη αuτ6γ τcrv δρα-
oτηριcτητων. ην αι.n7κεκριμ€vη

1ρoνικη περioδο, με τα διαδραμα-
τιζ6μενα oτoν ευρι)τερo xcbρo των

Bαλκαν[ων, αλλ<i και τηq ελε6Θε-

ρηq Eλλ&δαζ, τηv εξιiρηof1 τoυg
απ6 τα διεΘνξ κ€ντρα εμπoρioυ
και τηζ κεντρικf1g Διolκηαηq τoυ
o'0ωμανικoιi κρciτoυg, τoν ρ6λo
του παρoικιακoιi και εrμπoρικo6
κφαλαiου, και γενικιi τoυ δικτι]-
c,υ τωv τoπικιbν g|i1g5, πoυ επε1εi-

ρη,σαv την iδρυαη τ(oν πρcbτοrν

6ιο,μηaανιcirv και σιη oυν€xεια ε-

δραlωoαv την παρoυο[α τoυζ στ,ην

π6λη ωg <iρ11oιloα πλ€oν τιiξη.
Στo δε6τερo 1μ€ρoc τηg αν<iτιτυ-

ξηξ του Θ6ματo9, o ειoηγηπf1g ε'

ξετιiζει αvαλυτικ<i τηγ γ€ννη'oη
τηq o6yxρovηg Θιoμη1αv[αq oτη
Νcioυαα, απ6 τo 18,75 πoυ ιδρ0Θη_
κε τo 6αμΘακoκλωατf1ριo Λ6γγoυ
_ Kι}ρταη, και Toυ,ρπιiλη, μ€Xρι τo
19Ι 2, πoυ απελευΘερ<ilvεται η π6-
λη, επιαημαlνovταg την κυριαρ.1iα
των Nαouοα[ων ατo o0νoλo τηg
Μακεδoνικfg Θιoμη,1ανiαg στιq
qρχ€c τoυ αιcbνα. <<Στo κατιb-

φλι του μετα6ιoμη1trανικoΦ πoλιτι-

oμο6>> καταλf1γει o ειoηγηt{q, <η

καταγραφ{ ocοι1ε[ων πoυ oυγΘ€-

τουv τα πρcirtα 1ρ6νια ηg Bιoμη-

1ανικ,{g Eπαν6oταοηζ, και η διε-
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Pειjνηση μι&ξ ιστoρικηξ διαδρo-

μξc α0vΘετηq και πoλEπλευρηζ'
που φτ<1νει μ€1ρι τηv 'επo1ξ μαq,

Eιoηγητtjg :

Θ6μα ;

o, ειαηγη,τηq, κdνει αρ1ικ<i μια
oιivτο,μη γεvικ{ αvαoκ6πηoη ατηv
ανιiπτυξη τι,lv π6λεων τoυ Aνατo-
λικo0 BερμΙ.oυ μ€ ρι τα μ€oα τoυ
I9ου αι., εκτιμ<bvταg 6τι η 6ιo,μη-

xανικi1 αvdπτυξη o' αυτ€g δεν f1-

ταν τυ,1α(α, μια πoυ ηρoUτrξρ,1ε
αφεν69 μεγ<iλη παρ<iδooη στηv υ-

φα"vτι:κf και αφετ€ρoυ &φΘovη και
φτηνη κινητf1ρια διiν'αμη απ6 τιg
υ5ατaπτΦoειg πoυ διευκ6λυναν τηv
εξ€λιξη αυτf1 . Πρo1ωριi oτη αυν6-

Xεια σε μια περιγρ,αQξ τηq εξ€-
λιξηg των 6ιoμη1ανικcΙrv κτιoμ<l-

των και των επιδρ<iσε,ων πoυ δ€-

Xτη,καv o' αυτξv τηv πoρεiα, το_

νiζoνταg 6τι τα 6ιo'μη'xαvικ<i κτi-

ρια ε[vαι τo τελικ6 πρoi6ν μιι1g
o6νθετη9 εξελικτικηg πoρειαξ πoυ
oυvδυ<iζει τo 1αμηλ6 κ6,oτo9 με
τη λειτoυργικ6τητα ωζ πρoτεραι-
6τητε9,. Tο μ€γεΘog }Cαι η χρησι-
μοπoiηαη δqμικcbν και oτυλιoτι'
κcbν επαναλοaμ6αv6lμεvων oτoι1εi-
,ωv εiναι τα τυπικd χαρα1κτηριστι-
κιi πoυ τα διακρlνoυv απ6 τα υπ6-

λoιπα κτ[ρια.

Kαταγρciφovταg τ,€λog τιζ επι-
πt(bσειq ωπ6 τη 6ιoμη1αvικf1 επα-

Ειoηγητtig :

Θ€μα :

τη]ζ ιατoρ[αg τoυ 6ιοιμη1ανικoι1

μαg πολιτιoμοιi, εiναι αναγκαiα,
για να διατηρf1oουμε την ιστoρι-

κfl μν4μη, €1oνταq μια
κληρω'μ€νη εικ6vα τηζ

1rαg ταιlτ6τηταξ...}).

πιo oλo-
εΘνικf1g

.-f*_

Γ ιιil ργo g Π αλ&oκαζ,, Α'ρxιτ,6,κTω\, MηXαv ιK6ζ

Η 6 ιoμnxαvικrti αv,aiπτυξn σ|τ1nv,Κ€VTp. Mακεδoviα ( 1 85o- l 95o)

νcioταoη oτην περιof1, oημειcilνει
6τι ξταν o κ6ριog παρdγoνταg 1ιi-
ρη στoν οπolo €να v€'o κoινωvικ6

μοvτ6λo δημιoυργξΘηκε και εξελ[-

χΘη,κε' oι πατερvοrλιoτικξ κοιv6-
τητεζ των Bαλκαv[ωv αρ,1(ζoυν

και αλλιiζoυν. oι ν6ε9 ιδ6ε9 που

κυκλcφoρo0ααν frδη oτηv Ευρri-
πη αρxiζoυν και δια1€ονται στην
περιoχηt προωΘ<bvταq την αν<iπτυ-

ξη τηζ κoιvωvικf1q oυνεi,δηoηg τηs
εργατικξg τciξηq ,oτην Kεντ1ρικf1

_*a*_

Eυ6vγελog Χεκiμoγλoυ Δρ. oικovομoλ,6Yζ
((Xωρlq Φιυμi, και μ6λιστα αρx6q xειμιitvα))

BιoiμnrxαvιΚl κρ(σn στn Ν&oυσ,α Cl{24)

ΙJΙακεδcν[α. Παρ' 6λo δε τoν εκ-
συγXρcγισμ6 τoυ μηxανoλoγικoιi
εξcπλι'oμοι3 τtJv επιXειρf1'oεων κα-
τιi την δε'καετ[α τoυ, lg2t0, η Θιo-

μη1αν(α τηq iv1ακεlδονiαg Θα Θρε-

Θε[ αιiντo1μα oτη δ(νη τηg παγκ6-
σμιcxq οικovομικξg κρioηg τoυ

I932 και ατη oυν€ εια Θα υπoατε[
τιq αυν€πειεg τoιl B' Παγκoqμloυ
πολ6μου και τoυ εμφι,Γλιoυ, χωριζ
vα καταφ€ρει πoτ6 να oλoκληροl-
Θεi.

o, ειoηγητηg παρoυ,αιιiζει €'vα

εrπειo6διo τηq Θιοιrrlxανικf1q ιoτo-

ρiαg τηq Nιioι.loαg, τo 1924, που
αφoρci oτηv πρ,6κληoη κoινωνικf1g
αναταραfig λ6γω εν6q αυνδυα-
oμ€voυ <<λoκ - <ioυο> oτo oπoio κα
τιiιφυγαv δυo απ6 τιζ μεγαλι)τερεζ
Θιoμηxαvικ€g' gπι11εqρηoειg τηg Nti
,oυσαζ, η εταqρ[α <(ElΡΙΑ>l απ' τη
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μια και η εταιρ(α <<1\αvαρd Κ6ρ-
τση και Σiα> απ' την <iλλη, με
πρoφαyη oκoπ6 vα επιτιi1oυν κρα-
τικ€g παραγγελ[εg. Eν 6ι{.lει των
oυvεπειιirv που Θα πρotκαλo6αε η
απ6λυ,αγl των εργατcbv, η κυ,Θ€ρ-

ν1η'ση Θα πιεβταv ιrα ,αvαΘ,€σει

παραγγελ(εζ στα δυo ,φγoατd-
oια, αντl στo εξΦτξρικ6.

M€αcr ωι6 €γγ'ραφα τηg επo1ηg
ανι1vε6εται η oτιiαη 6λωv τωv

μεριilν πoυ εμπλξΘηκαv στηγ τo-

πικξ αυτf1 κρ[αη, τ6oo των Θιo-

μη1<iναrν, 6oo και τωv εργαζqμ€-
vιον, αλλ<i και l,ων Αρ1tbv τoυ Δη-

μιiρxoυ Θ. ,dρν{, τoυ Yπoδ)τf1 86'

ρoqαg Π. Eitrιπqρiδη, τoι.l Γεv. Δ)τt|
Mακεδovlαq Γ. KαvαΘo$, κα9cbζ

To βαμβακoκλωoτ{ρro Λ6γγoυ - Kιiρτoη - Toυρnδλη. 'Ετoc λεrτoυργΙαc 1874



και του Yπouργ'εioυ των Στρατιω-
τικιov, πoυ fταv και o απo'δ.€κτηg
τωy πι€oεωv για την ανιiΘ;εοη τωv
παραγγελιιbν στα εργoστ&σια.

'Oλα αυτ<i oυoxετιoμ€να {rε την

γενικιbτερη πoλιτικi κατ<1oταοη

τωv ημεριilν εκεlvιον, με τη φoΘε-

ρf1 κυΘερvητικf1 αατ<iθεια και τιξ
οιπειλ€g πανελλcrδικcirv κινη'τoπoι-

!οεων ωι6 πλευριiξ τΦν ερvατι-
κcirv oυιδικιiτιov.

o ειαηγητξg σuμπεραιvει 6τι τo

μικβ αυτ6 επεια6διo. εiναι πoλ0

1αρακτηριoτικ6 τoυ τρ6πoυ με
τον oπο[o αακf1Θη'κε 6ιομη,xανικf1
πoλιτικη ατην μΘσorιoλε.μ'κη Eλ-
λriδα, απ€vαvτι στιζ επαρ ιακ€g
6ιομη1ανiεg, αν η 6λη oτ<iαη τoυ

ηo<iτaυq αυνιoτ6 <<πολιτικf1> και

Eιoηγητrjq :

Θdμα :

To αvτικειμεvo τη'ζ. ειαf1γηαηg

ξταv η πqρουolαoη τηq αρxιτ€-
κτονικ{g των πρci:των κλωoτoij-

φαvτουργικci:ν μον<iδωv τηζ Ndoυ-
σαξ και η o1€αη τoυζ με την αρ-

xιτεκτovικf1 παρ6μoιcον εργoστα-
o[ων αε <iλλα μ€ρη τηg Eλλιiδαs.
Η παρoυolαση €γιvε ωζ πρoζ τρια
6αoικ<i Xαρακτηριστικci τoυq, την

μοPφη, τo δομικ6 - xατασκευαστι-
κ6 α6oτr;μα καt ηγ <iρθροrαη τolν

1ιirρων τoυq. T€λog €γινε πρooπd-
Θεια τιrπολoγικf1g €νταξξξ τoυq σ'

Bloμη1οvrκδ oυγκρδτημα

Λοvορi _ Kιj,ρτoη ,καl ΣΙο

δεν ε[ναι tυ1αio <iΦρoιαμα εvερ-

γειιlv επι,.μ€ρoυg αξιωματo0xcrν,
iπαrq φαivεται να oυμΘα[vει ττρ<iγ

ματι σε επiπεδo <μικρoiοτo,ρiαq>.
Αρxικιi oι υττοo1€αειζ, η πρoσφυ-

γη oτα μικρoΘoηΘflματα. 'Eπει-
τα η καταατoλξ, η εξααφ<iλι'oη
16:γ ξυνιilμεωv τηξ τci'ξηq πoυ θ'
αντιμετιoπ[αoυν με τα 6πλα τoυζ
αv6ργoυg. Σε ανcbτερo επιπεlδo, η
αξιολ6γηαη τoυ κιvδ6νoυ τα)ν αρι-
oτερ<ilν δυv&μεωv και ιδεcbν, η ε-

πΙκλη<rη τr;ζ ανdγκηg να γiνουv
τα αιτηματα των Θιoμη,1ιiνων δε-

κτ* για να μf1ν επωφελη'Θε( η A-

ριoτεριi.
Σκ€ψειg πoυ δεν πηγαζoυv απ6

φiλα προακεlμεvoυg στιζ 6ιoμη-

1ανiεq, απ6 τη στιγ;μη πoυ εκφρ8

ζεταl. επiαημ'α η υποψiα 6τι oι 6ι-

iνα εulρd,τερo o6ατη,μα τιjπωv πoυ
y.αρa,κτηρiζcυν 6λo τoν Eλλαδικ6
Xcbρo.

Tα πριbτα κλωoτoij'φαντi1ρια τηq

Νtioυoαg ξε1ωρi.ζoυν για την εv-

διαφ'6ρoυoα μο,ρφoλογiα τoυζ και
τιg αvαφoρ€ζ τoυq στην τoπικi αρ
yιτε,κτoνι.κi1 τηζ Eυριbπηq τoυ
Ι 9ου αι' Aπ6 καταακευαατικf1 ti-

πcψi] περιγρ6φονται oι τρ6πoι
oτ€γ'αoηg, με ξ6λιvεg ατ€γεg, δi-
κ).ινεg f1 oδοντωτ€ζ, πoυ πατodν
σε π€τριvoυζ περιμετρικoι]ζ τoι-

χoυq' με ξ6λινα f1 μεtαλλικιi εoω-
τερικ<i υπo,oτυλcilματα. T€λog απ6
λει.τουργικ{ <iποψη' €1ου1με κυρ{.-

ωξ μεγtiλoυg oρθογωνικoJg 1ιil-
ρουg, 6πoυ 6μω9 δ,εν ειναι δυvα'
τ6ν 'ι,α πρooδιoριoτoιiv με ακρι-
6ειι oι Θ6αει9 των ,μηχανtirν, τoυ
κjvτρου μετciδ'ooηg τηξ κiνηαnQ
κλπ., λ6γω μεταγενεστ€.ρων επεμ-
6<ioεcυν και αλλαγ6v. Tυπoλoγι-
κ<1 κατατιioονται ε[τε στoν τ0πo,

(παραδoσιακ6 κτιριο>> (π.x. YΦ

EtΝ), ε(τε στo oδoντωτ6 κτ[ριo>

(Δ5γγc,υ - Κ0ρτoη - Toυρπιiλη), εi

-ομi1xαvοι Θα ουνεργ{σoυν με τoυζ
κoμμoυνιατ€q για τη διασdλευ,ση
τηq τdξηξ. T€λog, ο Γεvικ6g Διοι-
κητηc, που υιcΘετεi πλf1ρωg τιq α_

π&pειg των Θιqμηl1<ivων, 1ωρ[g να
oυμΘουλευτε[ πρoηγουμ€νωq τιq
υπη,ρεo(εg τoυ Yπoυργεlou. 'oλα
δηλαδt'1 τα πλ€γμ'ατα πoυ συνσξ-
irουv τcv κρατι'αμ6. Η ,ανciγκη τηg
T*ξηg, τηζ καταστoλtζ, τηq αι}τι-

με;τci:'πιoηg των αvτιπd.λcοv ιδεcilν,

η εv(oxυoη τηg τoπικf1g Θιo'μη1α-
νiαq, ο προ,oτ,ατευτιoμ69.

Παι1ν[δια για υψηλd πρ6oal_
frα' πcυ κλξΘηκαν να παiξoυv oι
πεvτακ6αιεg εργαtικ€q oικoγ€νει-
εζ των πρoσφ6γων, πριν καλd κα-
λ.ti εγκαταoταθο0ν ατη ν€α τoυg
Ποτρ(δα. Aρx€c 1ειμιbνog, €τoυg
1924.

τΞ στο <ιπoλυ6ρoφo κτiριo>> (Λα_
ν:-.ρri - KCρτcη). Αντ(Θετα, απoυ'
oιαζει c, τιiποg <μνημειακ6 κτι-
ριο>' που "εμφαviζεται κυρ[ωg ατα
μιεγ<iλα α,ατικιi κ€ντρα'.

Η εια{γη'oη ολoκλη,ρ,6νεται με
τriν επι.σημαν,oη 6τι η 1αρχιτεκτoνι_
κf1 τι,lν πρcbτων κλαroτo0φαvτoυρ-
yε iων τηg N<ioυ'ααg ξεxωρiζει για
τΓiv υΨηλη πoι6τητα και τoν πλoι]-
τG τηg, επιiiδρασε δε oημαvτι,κ<i
σtrξν 6ιο.μη;xανικ 1 αρ,1ιτεκτoνικf1
ciλλων π6λεοov.

Συγκρδτημα ερYooταo,ioυ

Γκoilvτα _ Kαρ6τZια (YΦΕN)

_**_
Κωvoταvτivα Δε,μiρn, Αρ1ιτdκωv, λθκτoρα9 ΑiΠΘ

Aρxιτεκτovικli και τυπoλoγ]ια τωv κλωoτ)γεiωv τnq Ndoυoαg
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Eιoηγητ{g :

Θ€μα :

Η μεγciλη Θιo,μη1αν[α πoυ ανα-
τtτιi1θηκε στη Nctoυoα απ6 τοv
Ι9o αι., πoυ απoτελoι]νταν απ6 τα
6αμ6ακοκλωoτf1.ρια, 1q ψιpαντoup

γεiα και τα ε{ριoυργεiα, πλαιoιci-
νοvταv αrπ6 μtα oειριi 6ιoτεxvιιi:v
πclυ απoτελoιjνταv απ6 υδρ6ιμυ-

λε,υg, υ,δρoπρ[oνα, oη'crαμoτριΘεiα
και υlδροκ6παvα (μπατ<iνια)' Η

ειαξγηoη επικεvτρcbνει το ενlδιαφ'6

ρclν τηζ στηv κατcγραφη αυτ6v
των oτοι1ε[crν τηζ ναo'υiσαιiKηξ
6ιoτεxνiαg, αναφ€ρει δε αναλυτι-
κιi 6oα oτoιxεiα υπ<iρ1oυν ακ6μη
και o{μερα. 'Eτoι, περιγριiφεται
τσ σησαμoτριΘεio Koκrκiνoυ (Mιi'
t(η στη oυν€1εια) oτα ΙYlπατιiνια,
oτo oπoio διαoιbζεται o εξoπλι'
oμ6q ταυ oτo ια6γειo και τov πρ,,.i

Eιoηyητιlg :

Θcμα :

o ειoηγητfg, κtiνovταg μια συ-

νολικd αναoκ6πηoη ατo Θ€μα τηq

εκ,μετ<iλλευ,oηg των υδραυλικιirν
δυνξμεωv τηζ Kεν-τρικf1g Mακ'εδo-

ν[αg και ιδια[τερα τηg πq'ριox{g

τoυ Aνατoλι,κoι3 Bερμ[oυ, αναφ6-

ρει τιζ διιiφoρεg εv€ργειεg πoυ

κατ<i καιρoΦg, και απ6 πoλ6 νω'

ρiζ, €γιναγ για τηι, oρΘoλογικf1

εκμετιiλλευση αυτoυ τoυ δυvαμι'
κo6, π€ρα απ6 τηv κ[νηoη, μεμo'
νωμ€varv Θιoμηηαvικcirν μoνιiδωv
οτη Ncioυαα, τηv 'Eδεαoα και 1η

B€ροια, πρoοπdtΘειεg πoυ δυoτυ'

1δq αvακ6πηκαv απ6 ην πωyκ6'

Eι3n Xαριτiδoυ - Mαυρoυδfl Αρxιτfκτων Yπ,Πo

Παλιo( αλευρ6lμιlλoι κqι αρτoπoιεiα οτ,n N&oυroα

to 6iρoφο, o υδρ6μυλo9 τoυ Ρ<iioυ,

δ[πλα ακριΘtilg ατoν πρoηγoδμε'
νο, o οπoiog επ[αηg διααιbζει τμf1_

lβα.τc( Toυ εξoπλιqμo0 τoυ, o υδρ6-

μυλοq Λ,6γγoυ - Κιiρτοη ' Toυ'ρπ<i'

λη, απ6 τov οπolo oιbζεται μ6vo
το κτ(rριο, και κυρ(ωg o κυλινδρ6'

μυλοg τoυ Χριoτolo6λoυ lνΙατΘαi'
oυ στην oδβ Σo,φραlνioυ, o ogτo(oζ

ε(vαι o 'μ6vog πoυ διατηρεi oλ6-

κληρο τoν εξoπλιoμ6 τoυ oε 6λε9

τoυ τιq λ'επτoμ€ρειεg' Για τoν κυ'
λινδρ6μυλo αυτ6ν δ(voνται πληρo

Qolρiεg τ6oo για τoν τρ6πo λει-
τουργiαg τoυ, 6oo και για τoν

oυvδυαoμ6 τoυ με φo6ρνo,ψωμιo0
πoυ nδρυoε ο ιδιoκτflτηq τoυ την

περioδo τoυ μεσoπoλ6μoυ, 6ταv
διαταρκi1τη]κiαν oι o1€oειq τoυ με

τουq ιiλλoυq φo0ρνoυg τηq N<ioυ-

σαζ clι c,πoiοι χρησι{μoπoιoι3oαν τt:

6λευρα του κυλινδρ61μυλoυ.
To δειiτερo μ€,ρog τηg ειαfγηoηq

αφορ<1 τoυg φo6ρνoυq τηg N<ioυ-
,oαg. Mε'τ<i απ6 μια αιiντo'μη πε-

ριγραφη τoυ τρ6πoυ λειτoυργiαq
τoυξ και τωv εξαρτηlμ{iτων που

χρησιμoποιoι3νταv για την παρα-

γωγξ τoυ ψω,μιo6, καταγρ<iφov-
ται oι δυo τελευ,τα[oι φoΘρνoι τηg

π6λη9 πoυ εξακoλoυΘo6ν vα' δια'
Θ€τoυν τo παλι6 crιioτημα με ξυ'
λα, και λει'τoυργo6v αxεrδ6v αδι<!-

λειπτα απ6 τoν πρoηγo6μενo αι_

cbvα, ο φoδρνog τoυ Πατrfi οτην

oδ6 Koραf1 και o' φo,6ρνo9 τoυ Z€'

μoυ στην oδ6 Mαλc1:μoυ.

τo καναΘoυργεio τηg 'Eiδεooαg),
πρoτεlvει τηv αξιoπoiηστl των Lμι-

κρ.ιilν υδατoπτcboεαrν τΦv εp)zoστα
αiωv που δεν λειτoυργoιjν πια α_

π6 τoυg o]ργαιrισμo69 Tοπικf1g Aυ
τοδιο1κηoη'g' για παραγο:γξ ηλεκ
τρικo0 ρ.ειiματog, πoυ Θα καλ6ψει

μ6ρo9 τωv αvαγκ<bν τoυg,. απ6 μια
ενaργειακξ πηγη φιλικηζ πρoζ τo
περι6<1λλov και θα απoτελ€oει α'
π<ivτη'oη oτην μυ,θoλoγiα τωv γι'
γιiντιαlv uδρoηλεκτρικ<irv €ργclv

πoυ τ6oα περιΘαλλovτικ<i πρo,6λ.{

ματα δημιoυ'ργoΦv.

_/._
A. Xατζn,γιbγαξ, Mηxαvoλ6γoζ MηΧανιK6ζ

Yδρoκivnσn και 6ιoμnxαιlΙ,α οτnv Κεvτρικli Mακεδoνiα
σμια οικoνoμικf1 κρiαη τηζ δεκαε-
τiαg του '3o. Παρoυoιζει παλι6
π[vακα καταvoμηg τΦν ιs<iτοrv

τηg Aρ<iπιτσαξ, σliμφΘvα με τo

κο€εoτtilg πoυ [αXυε τo Ι923, κα-

τιi τιg διατ<1ξειg τoυ βυξωτινo-
ρωμαΙκoι1 δικαioυ και τα τoπικ<i

θΘι1μα, π[vακαg, o, oπoiog, με 66'
ση τα ov6ματα πoυ περι€1ει' lμαg

δivει μια ιδ€α τηg ,μεyιftληg 6ιo-

μη'xαv(αg, αλλ<i και τηq μικρ{g
6ιoτε1νiαg τηζ π6ληζ τηv ε,πofi
εκε[vη.

Σ"η oυvξεια, περιγρdφονταq
€vαv τιrπικ6 υδρooτρ66ιλo (απ6
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Η εξαγoΦ δ0o αlxμαλωτloδθvτωv τo 1822

Στo προηγa,l3μεvo τε01og τηζ
(ΦΙΙΑoΥΣ'TΑΞr, o αυvεργιtτηq μαg
Γ. Tουoiμηg με τ'o &ρθρo του <O

Ναcu'oαiοq Bαλfiq τηg Θεα)ν(κηg

Xουρoiτ Παodg> 6δωoε τo <(πρo'

αeiναμμα> σε μια €ρευνα πολ0τι_

μη για τη]ν ιατoρ[α τηs π6λ1s

μr.ζ' που αφoρci την τ0xη των αι-

]lP0Φ0p!κEΣ lIμnn0ΣEIΣ nΠ0 T0 ΙΜaΣffi
\.\,ι\..\..\.ι.\.ιrι.\.\trι.\.a}.\.i \r\r\.\.ι.\.\.\rι.\.\,.':.\.\ιi.r\,.\,.ιr\.r\,'\tt't-'ιrι't"ι

Η 'MαρΙo Mαvωλio με τηv κ6ρη τηc Eλδvη, τo γαμnpδ τηc Aρloτεiδη Κo'ρομπoτ4δ

κα1 τηv εγγovη τηc MαρΙα (Σoκελλαρiδoυ). 'Ετoc l910

y.μαλιbτωv η και των διααcrΘ€ντων

γενικ6τερα κατ<i την καταoτρoQξ
τηg π6λη9 τo 18122.

Tα ατoιxεlα γι' qυτo'0g, πoυ υ-

παρxoυν καταγρqμμ6να καπoυ,

αε ελληνικ<i ξ ξ€να αρxε(α, αργci
ft γρηγορα Θα Θρουν τo φωq τηζ
δη'μooι6τη'ταq ατEo τoυq ιστoLρι-

κoιJg ερευνητ€g και δε διατρ6xoυv
tc,v dμεoo κlvδυνo να εξαφανι-
οΘ,οιiv η να καταo"rραφο]υν. Τi γi-
νεται 61μω9 μ' αυτ<i πoυ δι€oωoε

Tnq Eλ6vng
Mltτoιαλα - Zeνκiνn

η ατc.ματικξ παρdιδoαη; Σιγci - οι'
γιi περνοδν ατo 1ci:ρc τηq λiΘηq
και 1ciαονπαι δια παντ69. Σi'γoυ-

ρα οι περιoo6τερεq μνf1μεg απ6

τη μ.εγtiλη περιπ€τεια τoυ Ι822 €_

yc'υv ,αΘf1oει. Θ€λc.l 6μωq να πι'
αιlειiω 6τι δε,ν €Xουν 1αΘε[ 6λα.
Kιlποια γεγο'v6τα, πoυ τα €xoυν

ακεsoει απ6 τoυq' παπoιiQεq 'τoυg,

τα Θυμo6vται ακ6μα oι παλι6τε-

ροι. Αυτd €1oυμε 1ρ€og να τα
καταγριiψoυiμε.

-o-
Η μητ€ρα ,μoυ oυ1νιi αν€φερε

τη γιαγι<i τηq τη Ρlαριγιb, αι1ζυ"

γo τoυ Αντcirνη iν1ανωλ6α πoυ f1'

ταν 6μπορo9 oαγιακιιbν (τo επi'
Θετο iγlαγωλ€αg ε[ναι απ' αυτ&

που θxouν xαΘεi). H ν<ivα η Mα_

vωλ€αιvα {ταv 'μια ευτραφf1g Nα'
ουoα[α, πo)υ καΘ'6ταν 6λη μ€ρα

\ι\r\.\.\.\.\.\r\.\ι\.\ιιι\ιr\t\rιlιt1ι\.\.\.\.\.\.\.\.\.ι.\.\.\.\.ι.\ι\.\.\ι\.\'\'\'ιι\'\ι\'\'\'\
( 

\'\ιΞ!\sr 
ζ'

i ιη'ε τ,o,v τiτλo (Πρ,oφ,oρικε9 ττα,ραδ6oει9 απ6 τo χαλαqμ6> η .r]ι|lAoYΣ'ΓΑ> θdτει ζ'

ζ ,.a ;;e#;n τωι, α\,αYv&.}στ6ι, ηζ μια καινc0,ργια oiλιδ", για v'α ΚαTαYρdψo'υv τη', iζ, nooφoρ,*η λαραδcoη τηζ oιlΦYενε(αg τoυq. Yια Τηy dη:^" διαoωΘdντων απ6 ηv i
? K,ατασΓpτoφη τQg Νdo'ι.lααs τa 1822 l
ι ' -^--..-_ -_._._._._. .\.\.ιιι.a._.t.-.-.-.{
\.\.\r\.\.ι.\r\r\.\.\.a.\ι\'\'\'ι'\r\'\'ι'\r\'\'\'\'\"\ι\'a'ι'\'\ι'ιι\'\ \'\'\'\'a'ιιι'a'ι'a'\'\'ιl

82



με τo φιτ6,σι στo κεφdλι στην κ6-

1η, δiπλα oτo τζιlκι, αvακιiτευε
τoν κριΘαρ6νιo καφ€ tη]ξ κι €λεγε
ατ€λειωτεq ιoτoρiεg απ6 τα πα'
λι<l. Δυoτυ1cbg 6λε9 ξε1ciατηκαν,
εκτ69 απ6 μ(α, πoυ λ€ει για τη

oarτηρiα τoυ πατ€ρα τηζ στην ι(α-
ταστρoφη τηg N<ioυoαq.

o πατ€ραg τηg Mαριγ<bζ πoυ α'
ν{κε ατηv oικoy6vεια Toυρπιiλη
τo 1822 f1ταν μικρ6q 4 - 5 ετcirν.

o πατ€ραg τoυ, πoυ πιΘαν6ν f1ταν

€.μπoρog σαγιακι(bν' τιq ,μ€ρεg τηq

επανιioταoηζ και τηζ καταστρο-

φηζ τηζ Nιioυ,oαg €λλειπε απ6 την
π6λη, για δoυλει€g τoυ. Η γυνα[κα
του και o γι69 το,υ, δ,εν αναφ€ρε-
ται αν εi1ε dλλα παιδι& τ6τε, ε['

Xαν την τrjxη τιov 1ιλιciδα>v γυναι'
κ6παιδων τηζ μαρτυρικ{q π6λη9.
ΣiiρΘηκαv στην αιχμαλωσια και
πουλf1€ηlκαν oτα ακλαΘoπ<iζαρα.
lξθoα στη δυoτυ1[α τoυg 6μω9
εi:xαν την τι31η να αγoραoΘο0ν
στη γειτovικf1'Eδεooα.

o πm€ραg, Φπωg f1cαν φυοικ6,
μετd τα δρqματικ<iι γεγoν6τα <iρ-

χισε vα ΨιiD(γ.' τη,ν oικoγ€νειd
τoυ. Kιlπoτε cEκoλoυlΘdryταq κd'
πGιεq πληρoφoρiεg €φΘαoε και
στηv 'Eδ,ξαoα. Ql ψικρ6ζ Yι6ξ,
που Θριoκ6ταν στo, παρ<iΘυρo,

πρoq τoδρ6μο πoυπερvoι1oεo πα'
τ€ραg τoυ, τo,v αvαγνcilριoε κι <iρ'

χισε vα φωνdζ,ει <o 'μπαμπιig, o

μπqμπιig>'. Η μητ€ρα δεv μπopo6-
oε vα πιoπ€ιpει κιiπι τ€τoιo,και €-

Φραξε με το 1€ρι τηζ τo ατ6μα
του παιδιoιj για να μ{ κι1νει φα-
oαρ[α oτo Toυρ,κ6oπιτo. Eυτυ1ιbg

6μcoq η, φωνξ €φΘααε oτα ευα(oθη'
τα αυτι<i του πατ€ρα πoυ €oπευ.oε

να xτυrτf1οει την π6ρτα τoυ σπι-
τιoι3, να διαττραγματευτε[ και γα
εξαγορ<ioει τη γυναlκα και τo

γι6 τoυ.

'Eται ξαvα6ρfκαν την ελευΘε'

ρ[α τουg δυo ιiτqμα απ6 τoυg αι-

xμαλα:τιoθ€ντεg Nαoυoαιoυζ.

To
περιoδ1κ6 (WΙAloYΣTδ)

vα μπεi
σε κ6Θε [ιlαoυoαiiκo σ'niτι

Ο--__

lfrΘ,ε συvδρο,μnτιiξ
vα Yρ6Φει

6vα καιηroιiργιo
συ\δρoμ,rιfr

Πiρooφoρ6 πιc Γ{6oυoα9
στoν Eλλnνιι<o Στρ,ατ6

.'Συν61εια απ6 την αελ. 76

κ6μιoαν εξ τo Στρατηγε,[ov, 6-

πoυ 
'μετ<iι 

τc,lv λoιπΦν αυναδ€λφοov

Kλ&δoυ και Koκκlδη εδoκι,μtioα,με
τov o(voν γιlα τov Παoα<1 και ειi-
ρoμεv 6vτωg 6τι αυ,τ6q Θα f1rτo τo
νθκταρ ττoυ προ'α6φερov η 'Η6η

και o. Γαvυμiδηg ειg' τoυq Θεoιiq
τoυ εκεi πληoioν ευρ,ιακ6μεvoυ O'
λιiμ,πoυ. EνΘυμo6μαι 6τι τo περ['

Φημοv αυτ6 κραoi τηg Nαo0oηs,
f1τo μ€λαν και ερυΘ,ρ6ιv (ανι5c εv
6υτioν). Φα(νεται 6ιμω9 6τι f1τo

πoλ6 ιo1υρ6ν και τo απoτ'€λεαμα

ξτc οι δοκιμ<toαvτεg να καταλf1-

ξcυν ειq €ντoνoν ευ,Θυlμιαv. Eγcb

cμoλογιil 6τι πρooξγγιoα πoλ6
πρc,ζ την μεΘην. 'Qταν πρoof1λΘε

μετ' ολiγον δια την o$νταξιv τηg

διαtαγηξ επι1ειρf1αεων ο επιτε-
λ,iρxηc Xατζηανι1ατηq αντελiφΘη

αμ€αιog περ[ τivog πρ6κ€ιτ|αι και
€,φυγε καταγανακrτιαμ6νoq φι.lνf'
ζων <τi' κατ<iαταoιq, αξιΦματικo[
τo'υ Eπιτελεioυ μεΘυoμ6νoι,!>>.

Αιιbνεg αλυτρ<oτιoμoιj Θρf1καv

εκεiνη την oτιγ1μξ δικαiωoη γιa
τoυg iν[ακεδ6νεg και Θρ<iiκεq. Για
τουg Nαoυααioυg 6μωq εκτ69 αττ6

την ελεuΘερiα τoυg {ταν και rιiπι
παρlgn6rr. 'Ηταν η ξικαiοloη τηg

θυo1αg αυτtil,v στo oλorκοcιiπarlμα

τoυ Ι822. Γι' αυτ6 o$τε η 6πoια
πp'oαφορ<i τoυζ κ6crrισε και o6τε

η κοιiραoη με τo ατ{γαιvε €λα

των 4'O 1ιλιoμ€τρων πεζρπoρiαg.
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Γυρvιbvταg στα περαoμθvα

I(9}Ιl TI iloΣ χAT ιHΓPH !'0P lAι }l Σ

Bριoκ6μαoτε στηv Τoυφ,κoκρα'

εo0μενηl Nιiουoα, την επofi πoυ

στην Kωναταvτινo$πoλη πρcr'τε6-

ουoα τ6τε τηg oΘιoμανικfq Αυτo-
κρατo,ρ[αg Σouλτιivog πoλιτικ6q
και Θρη'ακευτικ69 αρxηγ6g f1ταv

ο Ρεodτ. Στην N&oυoα 6πω9 και

Toυ
' Jlvγελoυ Bαλταδιilρoυ

σ',6λε9' τιq Tοι.ιρκoκρατoιjμενεg
Eλληvικ€g κοιiν6τηrιεg υτηρxαv δυo

εκλεγlμ€να ,o<bματαl πoυ τηv διoι-
κo6oαν. Η <<κοινoτικf1 αvτιπρooω.
πε(α>> και <δηlμoγερoγτiα>> πoυ oυ

νqδρι<iζαγε οτην Μητρ6πoλη υπ6

την πρoεδρεiα τoυ εκdoτoτε Mη'
τρoπολiτη. Tα δυο αcil,ματα α,τoτε-

λο$vταy απ6 <<εuυπ6λητoυφ> πoλi'
τεq και τoδτo lμ€x,ρι τo 190θ oτιo'

τε o Kωνoταvτiνog Xαζημολoιi-
αηg αv€τρειpε τo o0oτημα αυτ6 με
την iδρυoη τou oυλλ6γoυ <<'Aryι-

og Δημητριoζ> πoυ ειof1γαγε oτην

δημογερoν'τ[α και την κoινoτικ{
αντιπρoσ(o1τεiα τηq N<iω'υoαg 6ιo-

τ€1vεg, αγρ6τε9 και εργιiτεq. 'Eρ
γo αυπcbv f1ταν o $ιoριομ69 τωv ε'
νoριακιi:v επιτρoτιdlν, καΘ(ξ και
των o1oλικcilv εφoρι<bν.

λουq φ€oια. M€oα α' αυπιi τα παι
διιi f1ταν και €ναg δεκατετρξρο_
νοg iμαθητf1g πoυ φ6ρεσε για πριb'
τη και τελευταiα φoρ<i φ€oι: o

Καrν) νog Χ"Γρηγoριιiδη .

Τ6τε ακ6μη, ατα αxoλεlα μαq
τα Eλληιν6παιlδα δειλti - δειλ<1 μιi-
Θαιιrαν τoν Eθvικ6 υlμνo κρΦτ6ν-
ταζ (τσιλιεζ> μf τυ16v και περ<l'

αει καν6vαg <τζανταρμd9>, { <<ζα-

τrτι€g>>, εvcb τα ζτ]τω για τo Σουλ-
τtlvo, oτιg o1oλικ69 ,επιδε[ξειg πα-

ρoυolα τoυ Moυδf1,ρη, τα μετατρ€'
πανε rσε <<ΣΘ{ταr> δηλαδf1 να oΘf1'

σει.

Περν<iμε τιirρα oτoυq 6αλκαvι'
κo69 πoλ€μoυg 6πoυ κατιi την η'
μ€ρα τηg crπελευθ€ρarαηg τηq Ν<i_

oυσαζ (I7.I,σ.Ι91 2) o Στα6ρoqxω
ν69 ααλτι1ρει cr'τo γραφεio τoυ

Mouδf1ρη και τov <καταργεb> με
τov τρ6πo τoυ, αφαιΦντ{rζ τoυ

την π€να και τη'σlpρΦ/ιδα.

Τo καλoκαiρι τoυ Ι9Ι4 επιoκ€'
πτεται τηv Nιloυoα o Eλευθ. Bε-

νιζ€λog και τoυ παρατ1Θεται επl'
αη,μo γει1rμα,. oτo' Kι6oκι.

To πλιlτor;μα τoυ KιooκιoΦ και
η Θ.€,α τoυ κ6μπoυ εrrτυπωοιζoυν

o κατ6πιv γιατρ6q τηg N<ioυoαg

και μετ€πειτα Θoυλευτf1g.

o Kωv) νog X"Γρηγoρι<fuδηg γεν
νf1Θηκε oτη N<loυoα τo 1896 και
fταν γιοg τoυ Γιαννo6oη X"Γρη-
γορι<1δη και πρtilτoυ επιοτf1'μoνα

γιατρo'0 τηg N6oυoαζ., αφoiJ η ια'
τρικξ μ61ρι τηv επo1f1 εκεινη α-

oκo0γταν απ6 πρακτικoιjg για'
τρoιig.

Mαθαivει τα πριbτα τoυ γρ<icμ'

ματα με δαoκ<iλoυg oτo δημoτι'
κ6 τoν Bαο[λειo Mιxαηλiδ-η <Too_

λ<iκο), τoν Νικ6λαο Bαiναν[δη,
τoν Nικ6λαo Mπ€ρoo (Τoiγκα),
Kωv) νo Δημητριιiδη (Mπ€μπη),
και ΣταΘρo Xιov6. Συνε1[ζει οτo
διτdξιo ταrε Γuμνιiαιo με κα9ηγη'
τ<iq τoιv Bαoiλειo Δf μoυ, Eυoτd"
Θιo Στoυγιαvν&κη, Θεoλ6γo Toακ

μ<iκη και Θεoλ6γo Kαoιiπη,. lν1'ια

1ρovιιi ,ατη B6ρoια και μετ6 στo

Γυμνιioιo Θεo) viκηq, oπ6τε, τo

l913, εγγμiφεται oτηv ιατρικη
σXoλη ΛΘηνcilν. ArκoλoυΘotlv μετα'
πτu11ιακ€g απoυδ€g στo Στραα'
Θo6ργo και σro Παρiαι. Περνι1

τη Mικρααιατικf1 εκoτρατεiα ωg

υπiατρog με 6λε9 τιg κακoυ1iεg
και τoυq κιν,δι)νουq oπ6tε κ'αι εγ-

καΘ[oταται oτηv Ndoυoα. Aμ€oωq

αναλαμ6<iπει την πρoΦρiα τηq Φι

λcπτt5xoυ Aδελφ6τηταq αvδρδν

μ€oω τηg oπoiog εξυπηρετε[ τoυg

αvαξιoπαθo6vτεg Nαoυoαloυg, εκ'
τξ τηζ προoωπικf1g toυ oυvδρo'

μηζ ωq ιατρo6.

ΛκολoυΘεi μια oυvεfig δραoπη'

ρι6τητα κoινcovικ{g πρooφoρ<ig ε'
π[ μια 25ετiα'οτoν τoμ€α ηq υ'

γεiαg και τηq φιλανΘρωπιιiq. Tov

Στo 6το9 t9σ9 περνιiει απ' τo τoν Bεvιζ€λo και τo cltoκαλε(

οιδηρoδρoμικ6 αταΘlμ6 'μαg με €. <μπαλκ6νι τηg MακΦoviαg>. o τ6

vα πoλυτελ€oτατo 'τρ€'νo o Σoυλ- τε δf1μαρ1og Kων)νog X"Mαλor]'
τιiνoq Pεα<iτ και oι εδιir αρx€g κα- σηζ τoυ προσφ€ρει κ6κκινα αυγ6
τε6α[voυγ ατoν oταΘμ6 για να τoυ για vα κdνoυ'v cεσιoriκη, και o

υπoΘιiλoυν τα .o€6η τoυg. Αλλ<l Bενιζ€λog' δ€1εται λ6γoντα9 <ιαρ'

ουγ1ρ6τvωq υπoxρε<bνoυν ν'α πα' κεi να μf1v tooυγκρiooυμε καμμιd

ραoτo6ν και oι δυo, ,μεγιiλεq τ<i' φo.ριi τα κε,ιpιiλια rμαq)). Στo γειj'
ξειq των <ηxoλε(ωv τοtv αρρ€νων μα αυτ6 παρακιiιΘεται δiπλα oτoν

1(αι τo διτ<!cξιo γυ,μvιtαιo, αφoιi Δ{μαpxo και €να δεκαoκτd1ρoιvo

τιρoηγoqμ6vc)ζ τουs φoρ€οαιrε 6' αγ6ρι o Kων. Χ"Γρηνoριdrηg
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Θυμιiμαι ν'εoφερμ€,vo cικ6μη επι-
oτfl,μoνα ,με τo ηρ<bτο τ6τε 'ατoμι-

κ6 του ιατρε[o - oι ιiλλoι ιατροi
dετ<iζανε πoυg αoΘενεiq τoυg ατα
φαρμακε[α - σε μια δι<iλεξf1 τoυ
οτηv <0μ6νoια) για την φυματ[-
(*'ση πoυ απoτελo6oε τ6πε κoινω-
νικf1 ,μ.<ilοτιγα απ6 την oπoiα μαg
€οcοoε η στρεlττoμυκiη κα'ι η πε-

ραιτ€ρω Qαρμακευτικξ €ρευνα
στηv 'μεταπoλεμικf1 επo1f1 με πραl-
τoπ6ρο toν Φλ€μιvγκ.

Πρcrμiλληλα μ€oα τoυ <iρχιoε
να καiει τo φυτιλι τηg πoλιτικf1q.
Γiγετcrι o πρcbτog Πρ6εδρo9 τηg

Λ€oxηc τωv ΦιλελευιΘ'€ρων τηg Ν<i

oυσαζ σε μια N&oυoα πoυ κυριαρ
1ο6oαν oυvτριπτικ<i oι λdiκo( αν-
τuΘεvιζελικoi και oι oλlγoι oκλη-

ροπuρηνικοi κoμμoυνιατ€g.'Eτog
19η7. H Nιioυoα τραγoυδ<i ,μελω-

δlεζ του Aττ[κ και τιζ 'ξ€ν,εζ επι-
τυ1[εg <,Ραμ6να> και <<Mπαγιαντ€-

Pαr. Η π6λη rμαq €xει ανoι1τ<l τcr

πaτd1μι'α τηζ' ,μια μovαδιx6τητα
ατr1v Eλλιlδα και oι πιτσιρικoι τηq

καΘιoμ€.νοι στα γραφικιi γφυριi'
κια, τo καλoκαiρι κ<iνoυν Θαρκo6-
λεg τιg δεμ€νεq με σχoιvι καρπoυ-

ζ6φλoι;tδεq. o Aκαδηrμdiκ6g Ι. Μ.
Παναγιωτ6πουλo9 επιoκ6πτεται
τη Ndoυσα και γoητευμ€νog απ6
τo Θ€αμα τωv νε,ρd)ν oτo 6ιΘλio
τoυ <<Eλληνικoi oρζoντεq> την

1αρ'ακτηρ[ζει <νεβxαρη πoλι-
τ.εια>.

Και, τ€,λog, η π6λι μαq. €1ει o-

κτcb Θιoμη1ανικ€q μoνιlδεg πoυ
τηg δiδoυν τo προ,σωνιjμιo <<M<iν-

τσεστερ)) τηg Eλλ<ilog.

Kαι ενcΙr αυτd και <iλλα oυν€-

6αιν'αν κατ& τηv επoχη εκεινη o

γιατρ'69 μαg Kων)vog X"Γρηγo'
ρι<iιδηg l|.ιε τr| pεooλιilGηοη τηg τ6-

τε πρoξεvf1τραg Mi1αιναg, π(trν-

τρ'ε6εται την Σουλτ&vα Δη1μ. Πε-

1λι6ciτου Θυγατ€ρα ει1πoρoυ ε,μπ6

ρου κΦι 6ιoμη1dνoυ oωyιακιcbv.
iνIαζi τηg απoκτιi τρ€ιq 6μoρφεq
θυγατ€ρεg και €να πολικ<iρι τoν

Tdκη, €γκριτo o{μερ'α και διακε-
κρυμ€νo δικηγ6ρo των AΘηνιilν.

Συνε1[ζo,vταq τηv δρ<iιαη, τoυ ωq
πρ6εδρoq τηq Λ€σ1ηg τοrv Φιλελευ
Θ6ρωv αυμΘ<iλει oτην επiλυαη,τωv
πρc,6λημιiτωv τηq Nιioυσαq τηq ε-

πo1ξg εκε[νηg, ιδiα κατ<i την δια-
κυ6€ρvη,αη τηg xιilραq απ6 τoυg

φιλελευΘ€ρoυq και τoν EλευΘ€ριo
Bενιζ€λo. Παρoυ,oιζει απ6 ,την

ακηνη τηg <Θ1μ6νoιαqρ> τoυq c6τε
υπclψηiφιουζ Δiyκα και Ιαοcονiδη
στoυq ψηφoΦ6'ρoυq τηg Ν*oυoαg
και τουζ 6oυλευτctg Παπαδιiκη,
Bc,υ'τυρd και Γρηγoριιi:δη και oτo
κivημα τoυ 193,5 τoυ Πλαoτ{ρα,
Kαμμ€voυ κ.τ.λ. γλυt<irνει παρτi
τρixα την περιπ€τεια αυτf1g τηg α-

vαταραxf1g. AκoλoυιΘεi η κατo1f1
και ο εμιp6λιog 6πoυ πρoαφ'€ρει
πρ6Θυμα τιq υπηρεoiεg τoυ ωξ

γιατρ69 oτoυg πciντεg'. Kαι oτιg
εκλoγ€g τoυ I952 εκλ€γεται 6oυ-
λευτf1g υττ6 τη σημαια τoυ <ιΣυνα-

γερ1μo6> τoυ oτρατηryo0 Παπα-
γoυ. Απ6 εδcb και π€ρα για μια
περiπoυ δεκαετiα, αvαπτΦoοει α-

ξι6λογη δριioη για την επiλυoη
τa:v πρo6λημ<iτων τηζ Νιioυoαq.
και τηq περιoxfg, ε(τε ωq Θoυλευ-
τf1q, εiτε <oq,εξωκoινo6oυλευτικ69
παρ<iγoνταg.

Στo ενεργητικ6 τoυ καταγρd-

Φο1νται π€ντε περ[πoυ δεκ&δεq €ρ-

γα:ν απ6 τα oπoiα επιλεκτικti α-
vαφ€ρουμε τα αβεuτικιi τηg Γ6-
στραζ' και τηζ Pο,διι1ζ, τη δι<iδo-

ση τηζ κερcιooκαλλι€ργειαq και
τηζ qμπ€λου για παp,αγαrγf1 τoυ

φημιoμ€νου κραoιoιj τηζ Ndoυ-
σαζ, τη 1oρf1yηoη επαγγελματι-
κ<bν δαν,εkoν' την αοφαλτ6oτρω-
ση tου δρ6μoυ B€ρoιαg - Nιiουoαg,
τιq πεvfντα πριbτεq εργατικ€g κα-
τοικiεg, την αv€γερoη τG}v παιδι-
κ<irν oταΘ,μcbν' τη μετατρoτr{ τoυ
αvπιφυλoξεριiκo6 στocΘμo6 oε ιν'oτι

το6τo φυλλo66λι.rγ δ€νδρων κλπ.

Ιδιαιτ€ρcog 6μωq πρ€πει ν'α ξε-
1ωρiαaι.lμε και να υπoγραrμμiαoυ'

με τα εξ{q;

Ι ) Tη oυμ6oλf1 τoυ κ. X''Γρη-
γορι&δη ατηv αν€γεραη τoυ No-
oοκoμε(ου N<ioυoαg, απ6 τιg oικo-

γ€νειεq Λαναρι1, Πε1λι6<iνoυ, κα-
Θ<bg και otηv πρoαξκη o' αυπ6
υπ6 τoυ κριiτoυg τεσσαρωv κλιγι-
κcilν oτιq δι.lo υπ<iρ1oυοεg τ&τε, f1-

τoι τηξ oφΘα\μoλoγικr]g, ει1g ιο-
τoρ) κ{g, τηg oρΘoπεδι,κf1g και τηq
παιδιατρικ{g.

2' Tην (δρυ,oη τoυ Συλλ6γoυ
Nαoυoα(ωv τωv ΑΘηνcbv πoυ τ6oα
πολλιi πρ6οφε.ρε υπ6 τηv πρoεδρiα
τoυ στr1ν Nιiιoυoα κατ& τηv περι-
π6τει6 τηq τo Ι,94,9, αλλιi }και πρo_
oφ€ρει μ€xρι αf1'μερα και

3) Tηv ανακf1ρυξη τηg Ndoυoαq
α;g r1ρω'ικf1g π6ληq, τηq Eλλ<lδoq
δια του B.Δ. τηg 17 Aυγoιiατoυ
t9'55. 'Ηταν ,απ6δooη εv6g ιερoli
1ρ€oυg πρog Eoν καΘαγιαoμ€νo
τiπο τηg Νdoυααq για την Θυo(α
τωv προγ6νοJγ μαξ κατιi τηv επα-
ι'dtσταση τoν 1822 εναιrτloν τωv
Τc,ιiρκωv, την oλo,κληρωπικf κα-
ταστρoφη' τηg π6ληc και την Θυ-

oiα των Ναoυ,oα(οrν γυναικcil'ν oτo
μ,εγ<iλo καπαταρριlκπη.

o, Κωv)"og X"Γρηγoριιiδηq d-
σκησε την ιατρικf1 oτην N<ioυoα
αφιλοκερδ<bq και με τtνειiμα φι-
λαvΘpωπiαg. Yπf1ρξε γιατρξ 6-

λoυ τoυ λαor} τηg Nιioυααg. Eξαi-
ρετοζ πα|τριιbrηg και πρoπ<iντωv

Nαοuoαiοq πατριcirτηg. 2o6oε και
αv€πνεε ιμε τo 6ρqμα rpιαζ καλ6-
τερηζ και ενωμ€νηg N<ioυoαq. Πo
νo6αε για τoυq ανθριilπoυζ τηξ'
τα πρo6λf ματιi τηg και τιq αvdγ-
κεt τηq. H N<ioυoα ηταv ηl <<επ[oη-

μη αγαπημεvη) τoυ τηv oποια υ-

πηρ€τηoε με ζf1λo και πιi€og ,μ€-

Xρι τα 6αΘιd τoυ γερ&ματα. Π6-
θ'αvε τo 1984. Δiκαια o Δf,μog €-

δωoε τo 6νoμι1 τoυ'σ' €να απ6
τουζ κεvτρικoιig δβμoυg τηq π6'
ληq μαg. Aq εiναι dιrΘηρτη η μvη-
μη τoυ.
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Gιiζcι.lμε oτιg' oημειcb'σ€ιζ τoυ, τσ

τηλεγριlQηΨα ευ,ρ(ακετo' ειq τo, Αρ

xε(ov τηq ΔιευrΘ6voεοrg Eπικιoμoιj
Tμημα Yπo,υ,ργε[oυ Γεωργ,iαg ατηv
i\ξνα, φ€ρoνταg τoυg εξ{q αριΘ'

μoι1g 86/,1 28.t 0.1 92,l αρι'Θi.' 875I8.
Για να π6ρει αυτ€g τιζ σηlμει-

ιb,oειg, τov X"Kων)τiνo Μαλopoη
6oξΘηoε, o τ1μηματιtρ1ηq τoυ Y'
πουργεioυ Γεcrργ.iαq κατιl ηiν εv
,\ξναιg διqμoνηι, τoυ πρoq εv6ρ'

γξι,α τov ανω,τ€ρoυ oκοπoΦ (δηλ.

για την ,εξαγoρdv του κt{ματog
Θεoδ. Kαv€λλη).

Eπiαηg τηλεγριilφηlμα για τov

tδιo oκoπ6 6ατει"λε και o 6oυλευ'
τξq Θεoδ6αιoq Χ"Δημητρioυ ειq

τoν ε'y ΛΘf1ναιg αντιπΦoιoττo τoυ

κ. Δημηπριov Λ6ντoγ. To τηληyρd

Qημα εoτιiλει τη]y 28ηv oiκτω6ρi-
oυ, l92,l .

9rr
v"'r 

σf.L-, -r'l12*

Γεvlκfτ σUvδλεUσn Tωv noλπΦv γIα Tnv
εΕαγoρ& Toυ KTflμαToc Θ. Kαv6λλn

Αγαπηpo,i αν'αγνιboτεg και |αvα'

γνcb,oτριεg με oυv€πεια απ€ναντi
oαg, αλλd και ψε oεΘαoμ6 oτη

μηiμη τ,oυ παττπoιj μαg X"Kων)
πivoυ Mαλoolστtr σαG παρoυoι<iζoυ-

,με oξμερ'α τα Πρακτικιi τηg 2ηg

Γενuκ{q εωv πoλιτcirv Συνελειjαεωζ
τηv 26ην oκτω6ρioυ 192Ι ημ€ρα
τoυ Αγ. Δημητρ[oυ,. Aυτ6 τo τo'

ν1ζoυ1με δι6τι η Πoλιτικf1 κivηoη

εκεiνηg τηq επoχηζ εiχε τηjv ε]'rιΦ-

Vυμiα Aγ. Δημ,Qτριοg. 'Oπωg γριi
φ'ει και o α'vτα'ιoκριτ{g τηg τ6τε

€φη1μεριδoζ ΦfΙΣ. <<Μετ<1 τη Θεiα
Λειτoυργ(α τo oiκη'μα τoυ Πρo€'
δρoυ τoυ Λαiκo6 Σλ.lvδ'€oμoυ N<1'

Φυσαξ τo oπoio 1ρηoiμευ'ε και ωξ
,αi]Θoυ,oα oυvεδριd,oεων και Σω1μα-

τεiωv, 6rριζε α,π6 τo' Θ<1ρog των

oυγελΘ6ιlτοrγ πoλιτtilα>>.'Exoμε
τηv πεπoi:Θηoη 6τι δια6ιiζov'τ<1g τo

Θα ζηαετε (6ντoνα) €oτω για λi-

γo το κλ!μα εκεiνη9 τηq επoxfg.
Η oυνεδρlαoη f1ταv απ6 τιq πιc
oπουδα[εg κ1αι ΦΙτoφασioτη'κε ν'α

oταλεi τηλεγριilφημα στov Yπoυρ-

γ6 Γεωργ[αq τηs τ6τε Ι{υΘ€ρνη-

Επιμi6λεια:
Eλιo&6ετ καr Mαρiα

Χ' 'Mαλoι1on

oηg. To τηλεγριtφημα εoτ<iλη την

επcιμ€νη κι6λαq δηλ. τη 2vην a-
κτι,:Θρioυ l92l απ6 τov' τ6τε δ,f1-

μαρXo τηg N<ioυoαg κ. Στdρo Γ.
Λαvαρ<i.

o Χ' 'Kων) τlvog Mοολo0οηg ε-

νεργητικ69 και ανξαl1og, καΘci:q

f1ταv, κατ€Θηκε o tδιoq oτην ΑΘf1'

ν{α για νlα 6ε6αιcil,αει 6τι πρ<iγμα-

τι τo τηλεγμiφημα €φΘαοε oτo

Yπου,ργεio Γεωργiαg. 'oπcrq δια-
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Σημερ,oν 2,6ην o,κτco6ρ(oυ l92Ι

η,μθρ'α Tρiτη (εoρΦ τoυ Aγ[oυ
Δημητρioυ) και cbρα τρε(g ,μ.μ.

κατ6πιγ oυvνενoηoεωg Πρo6δρων
8 Σαr,ματεi.ωv ,μετ<i τoυ δηiμdρXoυ
Σπυ'ρ(δωνog Γ. Λαναρι1 και των
εργοστασιαρx<bν Γεωργ. K. Λ6γ-

γcυ, Σταιiρou Χρ. Λαναριi και ιlλ-
λων προκρ[ταrν Nαoυoαiωv Aγγε-
λciκη lι1ητoη, Ιω<iνιloυ Z. Mπiλλ,α,
ΑΘαναoioυ Mqλωvιi, Kων)τiνoυ
Koυτooγιιbργoυ κ.d. και κατ6πιv
προακλξoεωq τΙζ εκκληolαg επι-

Φ;Fοlζ τ6ooν ωτι6 του Δημ<lρxoυ,
6oο και απ6 τcrν Πρo6δραlν, oυ-
νιilθαrμεv ciτταvτεg o,ι Nαoυoαioι
αxεδ6ν την ανοr'τ€ρω cilρrτv ειq τo
αiτηlμα τoυ Λαiκoιj Συνδ€oμoυ 6-

πωq αuoκευΘ<i1μεν και απoφασι-
σωμεv την εξαγoρ<i κτf1ματog Θε-
ο'διbρου Aντωιl. Ι(αvιlλλη δηλ. τo

δ<iooq αι.lτo0 αlτoπεflo6μενo απ6
Π,εριαι6ρι, Koυτoo$φλιανη, Δρ'α-

ζ6λo6o, 'ooλιαlvη κ.τ.λ. ΛαΘcirv

τov λ6γο o Δημαρ11og εiπε ειg τov
λα6 εv oλiγoιg τov 'ακoπ6 τηq irιρo

oκλf.oεωg και τα κoλιi ιiτιγα Θα
προ,κιiψoυν εκ .rηζ Φyolρdζ τoυ
κτηματog τoJτoιl. Ι(ατ6πιν o Δη-

μαρχoq αv6Θεoε vα αvατιτξη λε-
πτoμ€ρειεg τo:ν €ργωv πρoζ αγo-

ριiν 'ειg τory επ[ τo6τo ειδικcirξ, α-
ο1oλη,Θ€vτα ηαι αυ,μΘoυλευΘ6ντα
και ειδικoιig πρog τo0τo Noμικoιiq
τoν Πρ6εξρo τoυ,Λqiκoυ Συν/oμoυ
Χ"Kωlv)τ[νo Mαλoιjoη, 6oτιq λα-
66γ τov λ6γo, αv€ιτττυξε λετττo:με-

ρcilg και εν εκτ<iιoη tαg ενεργεiαg
τoυ δια τo ζf1τημα αυτ6, κο(ocbq €-

π[lαηg, αν€πτυξε λεπτqμερcirg και
τα καλιi: ιiτινα Θα €1ει τ6oo η
Λαiκ,f1 T<iξη, 6oα εκ παρ,αλληλoυ
και η τιlξιq τcorv Bιαμη1μivαrv Nα-
οιi,oηq, δι6τι αλλιιirg η N<ioυoα,

χωρ,ιc τo κτf1,μα αυτ6 Θα π<iΘει α-
π6 ατρoφiαv δι6τι τo X,ωρoπdνι τo

ωy6ραoαv oι Βλξoι, τo Σ€λι μ€-

χρι τG)iv Πηγιilv roυ Aγioυ, Nικo-
λ<ioυ τo τΦρε o BαoιλΦq Kωv) ιog.

To Περιαιoρι με τα συν'αφη εdν
τα π<ilρει o oitκo,q Παv.' X"Γεcορ-
yioυ πρog βoρρ<iν μαq €1ωαι κλει
oμ€νουg η μoνη τoυ Πρoδρ6μoυ
και η απαλoτρiαr,αιq του Toαρ1μo'

ριv'6,6oυ υπ6 τωv πρoσφιJγCoν Kαυ-
καoiων πρog Aνατoλι1g τo Γκoλι-
oιιivη και o Koπαvξ, τ6τε τi μ€-
νει για τιq (Ισ) 1ιλι<lQεg κατo('
κoυg Nαoδoηg; oιiτε (Ι,0o0) 1i'
λια oτρ€μματα, μ€ρoυg δια ξ6'
λευoiν 1μαg, 6o,oκτjν τΦν ζcbων
κ.τ.λ., εν<ir €να 1ωρι6 απ6 (30)

τριι1κοντα oικoγ€νειεζ ευρΦει
νιi1ει Ιo- 15 1ιλι<iδεq ατρΘμ'ματα

€κταoιν δια ταζ ανιiοyκαg κ.τ.λ.

Δια τo6'τo Κ1ριoι,, ΦμεPoν' Θλ€,πo'

μεγ 6λoι η ξυλε1α τoυ Δdσoυq
αυτo$ να πηγαivει ειg Aγγλlαv
και Σμιiρvη Φζ και εκατoμμ0ρια
oκ<iδεq Kξρ,Θoυν'α να περνoιjν ε]κ
'τηg π6λε69 μαg δια Θεo) κην και
,\Θ{ναg και ημειqνcE,μf1 η1μπoρoιi-

μεν να 61o,μεν (5) π€vτε ακι5cδεg

και αυτd lμε (10) δ6κα λεπτιt cr-

κρι66τερ.α την oκ<i αlιo την Θεα)

viκη. Evcb ξι1λα δια oικoδo'μfv κ.

τ.λ. vα πρoμηΘευ6μΦα απ6 'Λγι-
οv 'oρog και ατι6 tη'q Poυ,μαι'ια
κ.lτλ., qμ<ig τoυg oσιoιoυζ μαqπλα
κcbvoυν τα oτdΘη τα 60υν& μαζ μE
τα δ€v,δρα τorν.

Λoιπ6rr Kd,ριoι Φμφov καλ€οα'

μεv .μετr1 τoυ Δημ&ρxoυ υμιlq 6'
λουg εδcb ivα oαg καταατilαa1μεv

γvαloτ<l τ' 'ανωτ6ρο1 6τι τo Θoυv6

αυc6 6μαΘov 6τι crριoμ€νωg επω'

ξΘ,ει εκ τoυ oilκoυ Παν. X"Γεωρ.
γioυ και Σiα αντi (4,0οo.o00)

τεoo<ftροrv aκατoμμυρ (ων δρα1μ<ilv

και τα πρoooμφarvα εγιfoov(o και
δι,α να μ{ 1ι5οocqμεν tο κτξμα αυ'
τ6 πρo,1Θi€g εκ<iναμεν πρακτικ6 οι
8 oκτdr Πρ6εδρoι τG)ν Σc)]ματειG)v

μαq {τοι ΛαΙκoδ Σ"rv,d€oμoυ, Kη'
πoυμbν, Mαρωyκcirv και Kτισεcirv,

Κρεοπωλciw Vπoδηlμαtoπoιd}ν' Ι'

1Θυoπωλ<bv, Λ,ρτoτloιcilv, Bqρελo_

πoιιirv και Γεωργιilv iνα εαν δεν

Πρακτu<6v 9ov
Γεv ικlig τωv πoλιτΦv Συvελειiσε,ων

26n oκτιυ6ρioυ t9P1

Θεληoει 6λo9 o λα69 Nαo$oηζ γα
τo' αγoρdoει απ6 κoινoδ lμε τηv α-

γoραοΘ{oαν T'μfl (ηc ελευΘ€-

ραζ αγo,ρ<iq) εκ 4.0i0o'.0'0οl εκα'
τo,μμυρiωv, τα Πpo'εδρqiα oriμε.

ρον Θα κ<iιμωμεv Γεωργικ6ι, Συνε-
ταιριoμ6v η Θα τηλεγpαφησωμεν
ειζ τηv Kυ6€ρvη,oη, vα iμηγ επιτρ€-

ψη 'την πcbληαιν,. { μεταφoρ<1 τωv
τiτλα:v τoυ, Ι(τξματoq απ6 Kαv6λ-
λη ειg Παν. Χ"Γεcqργ[oυ και Σiα,
δι6τι τo Θ6λαημε ηlμεlq δυνdlμει
τoυ, N6iμoυ 20152.

To πλι]Θog εv μιι1 φο:νη εδξλω'
oεν 6τι Θα τo αγoρdocoμεν o'λα-
69 6λo9 εμπρ69 - εμπρξ υπoδεi'
ξατε ταμ(αν να δηλcilαωlμεv και
να καταθ,6τω.μεv oυνdμα τo 1ρf1-

μα εμπiρ6g. T6τε ηγ€ρθη o Bρυλευ
τfg Θεoδ6oιog X"Δη,μηqρ[oυ και
ε1πε oτη oυν€λευ,αη τα εξ{g;

<dK6ριoι μετ<i 1qριig Θλ€πω 6τι
o λα69 ττρ<1γ,ματι oυνεοΘι1νεται
τηv ανdγκη και τo συ}μφ€ρov τoι,
o1π€vαγτι τoυ oκoπo0 τo6τoυ,, δια
τoιjτo και εγcb oαq δη[rb εκ τηg

Θ€,oεrbg μoυ Θ,α oυντρ€ξω' πo δυνα-
τ,6v μo[ ειζ την εκττλf.ρωoιv τoυ
π6Θoυ υμ<b,ι, εvεργcbν παριi τη Kυ-
Θερνf1ioη, lαλλιi, Θα ταρ,ακαλ6αοr
τoυg Πρo,6δρoυ9 6πω9 Θυoιdgcroι
τo εγιir τοrv τιν€q αττ6 οlg μ6ληi τηg
Eπιτρoτηg. [να,μετιlo1οroη, ιiλλα
μ€,λη ειg την εrπιτρoπf1v ατι6 αι^.

λα oτρΦματα iνα πρι5ηy',ματι κoλα-
κευΘ<iroι 6λαι αι αδυναμiαι.

T6τε εγξρΘιη o Χ"Kωvτιv6g Μα
λο6oη9 εiπε 6τι ευ1αρiοτωg δ€;1ε-

ται τηv o6,oταoιν τα6την' και ωζ
επiτι1μog πρ6ε,δρo9 τoλμ<i να Θυ'

oιιioει πεντε (5) πρo€δ"ρoυg ατιo
τουq ενv€α και αζ λ<16ει τov λ6γo
o Δf1,μαρxoq, o Boυλευτf1.g,' ο Aρ'
xιερcτι,κ6g Eπ[tρoπog και o Xαr-

ιlξ να ιlπo,δε1ξωoιν τι6oα πρ6oω'
πα και πoioι θα αlτoτελ€οωoι ην
επιτρoπηv. Π'ριiγ'ματι ζηgfoηoα η
ανοrτ6ρcο επιτρoπfl ατι6 τoγ λα6
πoι<i Θi€λει αυτξ v' απoτελEocoαι
τηιl επιτ,ροπτf,.v o λαξ υπθδειΦ και
διωριoθηroαv τα εξξq ηc6oωτια:

t ) Γμ1γ6ριoq Λ6γγo9, 2) Θοr-
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μdζ Toαρvoιj1αg, 3) Nικ6λαog
BαΙνανlδηq, 4) Στα6ρo9 Xcrν6g,

5) Γειbργιo,ζ K. Kαραμπατζξ, 6)
Ιωι1vvηg Π,ε1λι6<iνog, 7) Θωμιtg
Xρ. Λαναρ,<ig,8) Aλflc Ιμ,iμηξ,
9} Kιbαταg Koυταoγιιilργoυg, l0)
!ωιivνη,g Kαραν<iιτoιog' Ι 1) Ι{6-

αταg Σταμ€νoq και l,2) X"Kων/
τivοq M'αλoιlαηξ.

Ωg επιλαxcilvτεg ε<iν κανεig πα-

ραιτηθε[ oι: Ι ) Γεrilργιog Aναoτα
oioυ Tαικιτtκoq, 2) Ι(ων)τ[νog Γε
ωρ,γioυ Περιooρ<iτηq, 3) Ιωι1ννηg

Z. Mπiλλαq, 4) Γε<bργιog Δαvδιi'
ν1ξ, 5) Aλf1g Ημπoυg και 6) Mi,-

1og Mπαμixαg.
Kατ6πιν η Συν'6λεuoιg τη αυoτ<i

cnη τoυ X"Κων)'τivoυ Μαλoιjoη
και τoυ X"Δημητρioυ καιη εγ-
κρ(oει το,υ λαo6, παμψηφε[ απε-

φαoio,θει ivα εκ<ioπη μετo1f1 δεν

0α υπε]iρ6αivει τιζ ('l 0.oioO,) δ€κ,α

xιλιιiδ'εg δρα1μ€g ,και o0τε κ<iτω

τωv (1.ο,00) δρ1. Θα,επιερ€πεται.
Το δε xρημα'τuκ6ν πoo6 Θα κατα

τ1θεται ειζ τo Tαμεioν τoυ διoρι-

ζ6μεvoυ ιlπ6 τηq επιτρorτξq τo {-

μ.ισυ τωv δηλωθηαιoμ€νων μετο-

1cbν αμ€oωξ dμα τη δηλcbκrι υπ6

τoν 6ρov (υττoxρ,εo$μεvοg) €κα'
oτog lμ€τo1og γα πληριbνει tiryευ

αvαΘoλf g κατ<i την εξαγoρ<iιl τoυ

Kτημαtoq και τo <iλλo f1μιoιl, ιiλ-
λωg χdνει την κατιiOεoiν τoυ και
τοιiτo πρog ασφdλειαν τηξ εττιτρo

πf1g η oπoiα Θα πρoΘεi ειg την δι'
απpαγμc1τευσιν τηζ αγo'ριig τoυ

Kτf1ματog.
Eπiιαηg απεφαo(σΘει απ6 την

αυν,ξλευαιv 6τι εκ<iroτη μετoxf Θα

€1ει μiαv μ6νo ψηφoν, f1τε l0t0O

δρl1., f1τε Ι0"0rQ'9 δρ,1. εivαι η με_
το1ξ, ανθθ,εoε δε η εκκληo(α επι-
τρ'οτη: τοv Δf1μαρ1ον κ'αι Bo,υλευ

τξν iνα εκ τoυ K0ρoυg τηg Θ'€oε'

ωζ των τηλεγραφξoΦσt αμφ6,εε-

ρoι ειq την Ι(υ'Θ€ρνησιν τηv απ6-

φασιv τηξ oηιμερ,ινηq συν,ελεrr,σεωζ

και τoυ Π6Θ,oυ τoυ Λαo0 Nαo0oηg
(να λtiΘει και Αrυτf1 γνιboιv τωv
αναrτ€ρω και διατ<lξει τo'αρμ6δι-
o.: τμ_i1μα iνα εμrπo,δ[oει την εν€ρ-

γεια τηq πωλf1oεωg τoυ 'Ανω Kτf1

ματcg υπ6 τov Kαν€λλη ειq τoy
Oiκον Παν. Χ"Γεcrργioυ' 6περ
αμφ6τεροι υπεox€Θηκαv 6τι Θα τη-

λεγρ<rφf oc.loι αμ€o<og.

Ι(αΘ' ιb διεcλι1Θη η Γενικf1 τωv
πoλιτcir,ν Συv€λευoιg'.
Ev Nαo6oη τη 26 olκτω,6'Ρioυ'1922

ΠAPAil<ΛΗΣΗ

Για ιrα μ,n xavoνται τα τειixn, ε\rrιμερdrστε μαξ 6γκαιρα

τnv ν6α διεoΘυvαn, κaΘ,ε φoρa πoυ αλλ6ζετε τ6πο κοτo}κιαq.
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τΘTΞ l<I TΩPA

Ξικε[ν' τα χρ6νια απ τoυq Lκα-
1$ γ6'υμciτoυq ατη Γlιdουoτα, cι
ιΘδουμiντα f1ταν γιoυργoι, αμπoυ

ρεi κι παραπ<iτoυ, για ταυτ6 κι
τα πιντγιci τουξ τα πι1ν[ντγια τoυg
τιi6ριoκαν απο0 φυτ<i δι<iφoρτr i'-

Toυ N[κoυ Σπiρτon

ττουζ για παμ1δειγμα την τσαρ.
λioτρα. 'Ητα,γ €ναq κoιiφκιoυg
κουρμ69 ,{oυ τoυν εlκουΘdrιΙι απ'
τoυ κoqρ1μ[ τηg τoαρλ[,oτραg, €να

φυτ6 πoυ 6γαiνει o,τ' αγcirγι.α,
που τoυ κ6φτει9 κι ξανα6αρ€νει.
Toυ 1,ειμcbvα παγcbνει κι oτιγνtil-
νει κι την dνoιξη ξανα6αρ€vει.
Toυ μζoυναv μαζi μι τιg μαλαγ.
κοδτιq κι &λλα 1oυρτιiργια για
τιq αγιλιiδειg. Aυτ69 oυ κουρμ69
επειv κ6μπoυ9, 6,πoυ9 τoυ καλd'
μι. Eκoυφτιjqμι 2,0, - 2l5 ωζ 30 π6ν-
'τουζ σι €vαv κ6μπoυν, πoυ σtη
μ€ση τoυ ιiνoιγdμι lμια μικρη
τρυ,πo,ι1δα για να 'απιτξνιτι τoυ
νιρ,6. Toυ dλλo,υ τoυ κουρ,μ[ fταν
κοoφκιο,υ. Στην κoυ,ρφf απoιi ,μια
6ουζουtκραviτικη λιανf1 κι γιρη
6€ργα' εδιv<lμι μιρ<iμμα μvι<i πα-
τσιαΘοiiρα' πoυ να xoυρ<iiει [oια
ioια oτην τρ0πα απ' τoυν κoδφ-
κιoυ τoυι, κoυ,ρ'β. H παrooιαΘoιi,ρα
αυη 6νταq Θ,ρ,€xρrr"o, δεν ι1φη-

vειy τουv α€ρα vα φι)γει. 'EΘα_
ydjμι τoυ ξιiλoυ αυπ6 μη την πα-
τοια6ο6ρ,α ioια μι toυv πιiτoυ τηg

τρ$παq κι 6o'υτoιjoc(μι την τσαρ-
λlοτρα αι vιβ, τ!ρα6oυσqμι τoυ

ξ0λoυ μι την πατoιαΘodρα για vα
γιουμ[oει νιβ τoυ κo0φκιoυ μ€-

Γlλιατoκδτor

πoυg απιτξvoι}vταγ fιoυ κιτριμrι6-
μπουλo,υ. Γ€νoυyταν σclv τρυφ1€Kι,

πτioυ, ακoιlγουνταv.' Eτoι νηoι&ν-
τι6ιiμι κιiναν oτ6,1oυv η rκαv6γο(

πιδ[.
Tι}ρα 1Ι.λια λoυγι6v τoυφ€κια

αyoυρdζoυν oι xζoυμπαμπdδεg
τα μικρ<i τα πιντγιιi, μη αττ6νη-

τουν παρ<lν, πι,oτι6}ιια, πoυλυlΘ6-

λα, κι τ€τ,xια ,ττου τα μοΦ,α[νoυv
απorj lμικρα να σκo,υτ(bνoυν βαζ[
κι μι πην τηλε6ραoη.

Kα ι1με(g κι μαχαiρια 6φκι;ανdμι
απof ξ0λoυ πιξαρ1τικoυ. Πιλικo0'
σqμι μι τιg cilρειg μι τoυ μπατo€'
λα πoυ τoυv εiχαμι διμ€voυv μι
voζiτocr Φπ' τoυ λotlρi. μαq. T&'
6αν<iμι κι σιη μ€ση σtoυ λoυρι

μαζ τα ,μαxαiρια.

Tα nαλl6 το πlxvivTγlα σTn Ν16oυoτα
( πlxvivTγlα αΠoιi φUT6 }

ρουζ τηζ τoαρ}.ioτραg, ιioταρvαg
πατοιioαμι μι διiναμι τoυ ξ0λcυ
μι τηv πατoια6cιiρα σια μfoα κι
τoυ νιρ6 απιτ<ii1νoυνταy σα σιαv-
τραΡsιiνι.'Ετoι vιoιtiv_τιΘ<iμι κιi-
ναι, τοi1oυν ξ κcil'α' ιiλλoυ πιδi'

)'ια γα του 6ρ€ξoυμι.
Tcυ πλιατοκciτοι τκiλι γ€νoυν-

ταy απoιj ξ6λoυ ζαμπoυκιdg 2 - 3

xρουvιbν. Ε[1ειν κι αυτ6 20 - 25

π6vτουq .μ<iκρουq κι κ6φτoιrvταv
πιiλι oι €ναν κ6μπoυv. 'EΘγαζ<1-

μι τη ψ6χα απ' τη μ€oη τoυ ξ0-
λου, μ[ €να γιρ6 o0ρ,μα. ιΙ ψι1χα
(εvτεριcbνηr) στη μ€bη τoυ κoυρ-

μoιi ε[vει ,φαρδι<i στιζ ζαμπoυ!κι-
€g. 'Eπιρνιi1μι κι €vα γιρ6 ξ6λoυ
απoΦ κραvιcl { 6oυζoυκρανι<1 ττoυ

τoυ πιλικor]]σαμι να oι6α[νει iαια,
1αι;α oτηv πβπα ατιor] τoυ πλιαt-
ακciτ'αι στoυ φdiρlδoυζ ]κι τoυ μ&-
κρoιrζ' 6πoυ9 δεi1νει η φoυτoυγρα
φiα.

Tου ξ6λoυ τηζ κρανιdc η ηc
6oζoυκρανι<ig €πριπειν να ε[νει

1λoυρ6. Toι.r 1τιrπo6oαμι πoυλ6
cbρα μι τoυ πλιατκ<iται τηv κoυo-

φη του οολιciryoυνταζ σιrv€χ€ια,

για vα γ€νει φoι1vτα κ.ι vα κλε(-
νει καλ& τηlv πβπα για vα μι]

φεΦγει oυ αξραg. Toυ τt'λιατoκ&-
τoι ξυφλιoιivταv για να απoυrμ€-

νει δixoυg π€τoα. Πf1γηνιtμι κι
oτου Στι{λιo,υ ξ πoυv Λ[ια Θουλ6-

γoυ κι rμζoυνξμι κιπρι1μπ6μπoυ-

λα (]καρπotη κ€δρoυ). 'Ehριτtειv
αυτoi vdvει iiαια,μι πην τρι1πα κι
oυλiγoυ tρωdtηρoι, για vα χoυ.
ρo6v κι vα κλεtvoιη, καλdc τηv πβ
πα. 'EiΘαvιftμι €vα κιτρι'μπ6μπoυ-

λου μ€oα oτη.v τρδπα κι μι oυλi-

γου oιiλι τ6φι,ρν<iμι ,μι τoυ κoυν-
ταv€κι (τoυ ξι1λo,υ μ'ι τη φoδντα),
iαια μι την <iκρα τηg ερ6πα9 α-
ποι] τoυ πλιατακ<iται. 'Yαταρναq
€6γαζciμι τoυ κ.ουντα]v€lκι τoυ ξα-
ναΘανξμι πGλι oτηv τρ6πα ααλι-
oι1μ€νου, yια να γιoυrμ,6αει η τρd-
πα α€ραν, τ66αν<iμι oυλiγoυ κα-
v<i ντγι6 π6ιlτoυ9" Mι γιρ,6 κι α-
απ6τoυ'μου ζμπρ6ξιμoυ oια μ€oα
€6αζειν τoυ πλιατloκ<iτσι, 6τοι 6-
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Για μπαoτοι1νια €,κ0υφτ61μι iαειg

6ξργει9 απoιi κρανι<i, φρdψoυ, κα

αταvι* κι <iλλα ξιiλα. Τιg κιντotj-

oαμι, πιλικ<bνταg τηv π€τ'oα. Λλ'
λοι1 ι5cφην<iμι κι αλλoι] 'ι6Θγαζιi,μι

τηv πθταα μη xiλια oκ6δια.
Tραν6τηρoι €φκιαν<iμι μπαoτoιj

νια μι tαι6πoυρα qτιoδ ioειg Θ6,ρ-

γειq αγριoυπρoυνι<ig, αγιριorυμηλι-

<ig, f1 αγριoυα1λαδι6c, που τιg €'

πιρv<lμι oτoυ oπiπι κι 'μι κ<iπνιoμα

στη φλΦiα 6που9 f1ταν 1λoυρ€q,
τιq λυ,yο'δoαμι κι 'τιq €διν<5ιμι γuα
να γ€νει τoυ μπαoτο$νι μιτd τoυ

οτ€γνουμα,

Για 'μπoυν€λoυv €κoυφτdμι μια
6ιργοιiλα μι ντγι6 ,τoιατ<iλια.

86ρκει9 κι ιiλλα πρ<iγ'ματα, €-

φκιανcicμι μι π€ταειg ;o'υvτρ€g α-

ποιi πειiκα, oαν πηγιv<iμι οτoυ Σ€-

λι, oτα Nf,αια, τη Γραμμ€νη η σι
καμινιci Θ<iλc(oαα.

Γκαλ6ζειg (ξυλoυπ6'δα,ρα) 6-

πουζ στη φουτoυγραφiα πι5φα κd'
το1υ 6φκιαν&μι απo6 ξιiλα γιρd,
ποι}1αv φοιiρκα f ταιατιiλι για να
πατo'ιilμι. 'Ε,6αv<iμι κι €να oανι-

δ<iaκι κqρφουτ6, για γα μη μαξ
πoυνcfγ oι πατo6vειζ απ' τα πoυ'

διiργια' Για να <iνηr6o'6μι ι}ηλιi

ακου'μπo$ααμι σι €ναγ τoi1oυν,

6vτα9 f1ταν ψηλ€q απ<iνoυ απo6

oαρdντα π6ντoυ9, MαΘvιακ<iμ.ι

πρcbτα ιΙη κουντ€g γκαλ€τζειg
κι 6αταρvαg μι ιpηλκbτη,Pειq. 'E'
πιζti'μι κι κινηγιοιiμαστo'υv μ'ι tιζ

ιΙlρειg, μι τα dλλα τα πιν'τγι6

oτoυ μαxαλd.
Φαν*ργια €φκιαvξμι, αrroιj καρ-

πo6,ζια, κoυλαυκ6Θειq f1 κι απo6

ζαμπ€λκειg. T' dvoιγ<iμι τρυπεξ

απo0 δiπλα' κι μι πρoυooυ1d, 6'

ΘγαζΦμι τoυ, φαγ6σιμoυ μ€ρoυg,

για να κoυlφκιασει καλιl - καλci'

τoυ μ6oα ,μ€ρoυg για να 6dλoυ,μι

€vα αvαμ€νo κιρi oυρΘ6, να κα[ει
tη v61τ.α, για vα φ'€vγει. Kαμνιd'
φραq 'ηριμvιo6vταγ κι ιιι μνι<1

κ6ρδα oτα τ€ooιρα, για να 'τoυ

6αoτooμι oαν πoυλιαiλιoυν.
iι1ι ζαμπ€λκα π<iλι €φκιαν<iμι

τααμπουρι1ν ,f1 μαvτουλiνoυ. 'Λμα
oτ€γνoυνειν τl ζαμπ€λκα, ξιακoυλ'
νo0oαν τα oπ6ργια τηq. Tην ιiαoι'

γ<iμι ατηv κoλιιt τηq κι θδιν<iμι

καν' τγι6 α6ρματα λιανti απ' τη

Θι1oη, ioια μι τoυ πιι1δι κι €πιζειν

1τrυπ<bvταg τα o6ρμα,τα πoυ f1ταν

τανισμ6vα, σα ιμαvτσυλινoυ.

Σc,uoiΘιoυ €φκιαν<iμι μι γτγι6

ζαμπ€λκειg,' ιtκoυττειq κι ατριjπη-

τειζ, πoυ τιg €διv&μι α1τ' την η(oι-

λι<l τoυq, oτoυ ατιν6 τoυ μ€ρoυg,

μι μvι<l κ6ρδα γιρ{, 50'- 60 π6ν'

τcυζ.. Πfγηνιiμι στoυ γιo$ρoυ
oτoυ Στουt6νoυ, τα Τρilα Πλ,ατd-

νια, τηv Koυτi1α, f1 τη δ'€oη απ'
του Λιiμνια τη φdiμπρικα κι iβ{i-

θvιoκ&μι vα πλ€γoυ'μι. oι ζαψπ€λ'
κειq μαζ Θαcrτo6'oαν ψηλd ατoυ

νιρ6. 'E6ανιiμιτην κ6ρδα oτη μ6'
ση μαq κι oι ζαμπ€λκειg f1παv

μνιιi απo0 δ<b κι ,μνιd απo6 κει.
lν1πoι1κλα yια νι,ρ6 ξ κραoi γ€'

vcυvταv rl ζαμπ6λκα, 6ταv <iνoι-

γειζ ,μvι& τρilπα πανoυrΘ'ι6 ατoυ

πιιilδι, iαιqμι 'τo'υ oτ6μα απo6

μπουκ<iλι. Mι πo'υλd κoυνf1ματα,

€6γιναν τα oπ6ργια κι απ6'μyι-

oκειν ντiπ κoιiφκια. Στ€κoνταvoυ'
λi.γειg μ€ρειg μι νιρ6 γιoυμ&τη,

για γα ξιπικρ[oει. 'Yoταρναq Ξ_

φκιαvαv μvι<i πλικιτξ τ<iτια απo6

ξιiλoυ για γα κλεiν'ει η τβπα' Η

τιi.πα αυΦ δ€νoυιlταν απ' την &-

κρ,α τηζ κιαπ' τη μ6oη τηc (αιr-

π6λκα9 μι κ6ρδq( για| να μη χθ-
νη'E'ει.

T'ιbρα 61oιlμι λoυγι6νyπι λoυ-

γι6v τ€τoια α€iα αγoυραoτd, θt€ρ'

μoυg' πλαατικ{i, κι ιiλλα' oι κ6'

oμoι €μαΘαv vα ξρυδ€Θoυν πqρd-
δειζ.

ιDουτι€g &ναφτ&μι ,μι τα<ilκν'α η

ξιiλα, πoυ μ<1ζoυv<5cμι ατ(06 δ6 κι
απo6 κεi, f1 πoυ iφιρνιlμι κι απ'
τα απiτια μαq. Aυt6 γ€νoυνταv
oαv vτιγκλ6ντιζειv oυ 1αΘdq κι
κριγι&διζειv oυ κιρ69, τoυ 1ειμcb-
να. Mαζ<irνoυμ&oτoυν σι κcrναν κι-

oυcr€ν ξoυ oτα oπι,τικd cα μπα'
ξ€ντγια, για γ,α μf1 γ€νει κdνα

γιαγ:κο6νι μαrφι<i απ' τα oπ[τια
κι τιζ αxι:'ριi,νειq. Tιζ φoυτι6q αιr-

τ€q πoυλ€g 6oυλ€9 τιg απηδo0oα_

μι η τη v61τα €τιιρvΦμι απ6να
δα.υλi. αvαμ6voυ κι τoυ κoυνoΦαα-

μι π6ρ,α δrirΘι για vα <pκιdvει διιi'
φου'ρα oκ€δια σαν rυ]ρoiυτι1ντ]'μα'

τα. Στη Φoι.ητι<i παρζιαλζ&μι (ψoυ

μi ξηρ6 1κι κ6κκιvα,μdγoυλα>, κι
iλιγιiμι κι παραμiτια. Ανdγtκαoι
κι παρζιαλιαoυ πι,ρνoι1loειν η μ€ρα
κι τoυ Θρ<5cδι πρoιrπdcιrτoυζ 6ι"rαq

δεv .εi1αμι oκoυλεlo.
Ξ6λα για τα Χριoτo0 κoυ'Θανoι}

oαμι'6νπα9 oημακ6vτιΘαν τα xρι_

oτοι3γιvα 6λoυ τoυ olαρανταf1'μι-

ρGυ.
Ιφιρvιiμι καρταιoιiνoυξ απ' tη γι_

ριivια, μι καρκ€λα κι μαv6λειg αι
γιρ,6 αιiρμα. 'FΙταν κι αυτ6 oαν f'
vα πι1ν(iδι παραδo,oιακ.6'. 'Eξι oυ'

Xτ6 voυμιiτoι 'τραΘo6oαμι τρυν

καρτσι,oιivΦ'υ, μι λΦoπειg, Θ,ρoυ'

χ€ζ η καλ6v κιρ6ν. Kι αvf1,μηρα

τα Xριoτo0 η κι τιζ, <iλλειq τιg lμ€''

ριg μαζoυν&μι απ' τα απ[τια ξ6'
λα, φουν&ζo'υνταg 6λoινoι μαζ{ ιι
μι<i φoυvξ <ξ0-λ& για " τα xρι'
ατo6>>. Kι 6ντα9 <iναφτειν oυ!καρ-

ταιοoνoυq .τιg καλ€,g τιg μ€ρεg, €-

πιζιi,μι 1αρτι& κι 1iλια ντγι6 πι-

1ν[ντγια τρουγιo0ρoυ στoυlv καρ-

ταιoιjγoυ.

Toυ μ<iζoυμα απ' του 1ρoυ,μ&νι

για τα αρvιd τηq Παoκαλιdg f1-

ταv κι αυτ6 ααv €vα πιxνiδι. M6'

ζo'υνιiμι απ' τιq d,κρειg λιγι€q,

Θouζoυκρανι€g, κoυταoυπ€ξ, γο16_ΓκαλδτΖε;c (ξυλoυnδδoρα)
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ρα, καραγ&τoι η φιiλλoυ α1τ' τιξ

μoυρ€g, πoυ Θλαoτoυλo,ιryo0oαμι.
T6διν<itμι l[rι pvι<i λυγιG κι κo'υΘα'-

voιiloαμι στην αμασκιiλη η τoυ νιil-

μoυ.
T6ξα y€νo.υvταv (μι €να x}'oυp6

γιρ6 ξcλoυ λιγιoμ€νoυ κι δ1μ€νoυ

μι €ναν γιρ6ν σπdγγoυv. B€λη €-

φκιΦνd,μL απo6 iαειq ξυ,φλιαμ€νιg
6ιργοriλιq'

'Eφκιανιiμι κι crrφαvια,μι ιμαP

γαρ(τειq για τoυ Mιtη. 'Eoκιζ<i-

μι τoυ πιιiδι μι Eoυ ν6χι oτη 6<ioη

τo'υ, κι απoδ κεi πιρνoυσαμι dλλη
μαργαρiπα κι απ' τη κεiν'ηv clλ-
λη, κι γ€νo,Uιrταν 'μνι<i αλυο1δα
τρανη πoυ τα κoι;,ρlτoκια την €δι-
ναν σα στιφ(iνι στoυ κιφdλι froυq.

Mι αvΘιqμ6vα Θoυ,τciνια λoυγi-
σημα η κι μπιζι6ργια €φκιανdμι
κι στιφ&yια για τσυ μ<iη πoυ α-

κ6μα κι Φιreρ,og τα 66νουμι στα
μπαλκ6vια.

Mι τoυ τοιμπiδι κι τoυ ιpκιιiρι
,απ' τoυ τζι<iiκι τηv πρoυτoυrμ,αι*

μαq €6αvαv oι μ<1νειg 'μαg 1τυπιbν-
ταζ τα vτryι6 μαζ(, να ρα)/oυδo,ιj-
μι τρoυγιoυρνcbταq 6λo,υ τoυ oπΙ-

τι: ιtΦr6γιiτι φιvT}/ια κι γ]xoυ[olτι-

ριτσειζ, γιατi θα ξρΘει oυ 
'μ<iηg

1lα ,σαq κ6ψει τo κιφdλι, vα σαζ
ρ!ξει ατoυ πσυτ(iμι). Για να φιj-

γoυν τα κακoΦντγια: .αυrτ(i.

Σαγ τoυν Tαρζ<iν κρι,μνιo0μα'
oτoυv 6ιlτα9 εΘριακ<iμι ,μακρι€g
λυγι€g πoυ αν6Θηvαv ψηλ<i oτα
δ€ντρα. Tιg εΘρiακd,μι οι κιiναv
λιiκoυν κoυvτd η ατoυ λ<iκoυ απ'
τα Ιταλικιi, 6ντα9 τηγηνιiμι ικ-

δρoυ,μf1 μι τoυ σKouλι6.
'Elδινcιμι vτγι6 ,μζ[ κoι1μ€νιq

κ<iπoυ, ,μι ιiλλειq λιαν€g λιγι€g
κι 6φκιαvιicμι κot1νειζ για κoliνη'

μα αττoυg τηv Παφ1αλι&.
Bοuλ€g π<iλι κριμνιo0μασtoυν

qττo6 κ<iνα μακΦ 1αμπηλ6 κλα-
δι γιΦ κι κoυνιo6,μασroυη/ πιivoυ
- κdπoυ.

Aν€6ηνιiμι κι στα δβντρcι, καρ-
καλd}νoυμ6στoυν πoιξ κι πoυ 

'τoι
ξ vα αν€Θει μαi ψηλ6'τηρα.

Tα καλoυκαiρια τηγηrv&μι oτ'

αλcbvια ατoυ 1μouvα16 τoυν πλ<i-

τανoυ. Mαq €Θαvαv oι μπαρμτκi-
δειg πo,υ αλιbvιζαν, vα ντγιξνoυ-
μι τα ιiλoυγα ,Ιoυ τpoυ}ιoυlpνof-
oiαν σE' αλιbνι. KαΘoυtμd,oπoυη/ για
6ι1ρουq κι στoυ δρυικdνι για ν'α α-
λουνlζoυνrτι καλ6τηρ,α9 τα στd,-

χια. Toυ,δo,υκιivι f1παν €vα φαρδi
oαViδι, η νπγι6 φαρδιιi καρφoυ-

μ6να μι ξ6λα oυρζ6ν.rτια,α'τοcνoriΘιo
πoι]ταv απo0 ,μnρoυατι1 oυλιγoυ
λυγιαμ€να κατ<i oιαπιiιvoι, σα 6dρ
κα. Eιχειν,μ6κρoυ9 ιγd,μισι ντγι6
μ€τρα κι Q<iρδoυg 75 - 9'0| π6vτoυg.
Aπo0 κιi:τoυ ε[xειν μυτηρ,€g κoυ-

φτιρ€ζ, λαμαρivειg, τριγο,υνικ€g,
καρφoυ,μ€νειg πuκν<i'αtα oαviτγια
πoυ η'ταν xoυvτρ<1 €ξι μι iφτ<1 π6ν
ιro,υζ. Σι 'μιρικ& δoυκtivια εixειν
oιδηρ6πuτρειg, μπoυντιρr€g, καρ-

φοuμ€ν,ειζ καλ& 'στoυ ξι1λoυ, για
να 'μf1v π€,φτoυv.

Tου δoυκ<iyι τoυ τρα6oι1oαν
ντγι6 66ντyια, η γ-τγι6 dλoυγα η
κι €να ctλουγoυ.. T<ivτγιoυ1ναν να
πηλαλο6ν για γα αλoυviζηπι τoυ
oτι<iρι, πoυ ταναrτoυδoυγυρνoιi-
σαv καντγι6 Θouλ€g 'ι' απ&νoυ
κtiτoυ ,μη ,τo,υ δικρ<iγι, για να τρi-
Θητι καλ0τηραc. Kι ,μεig πηλολo0
oαμι απα6 πiαoυ γα' νη6o6rμι π€.

φτoυνταζ κι κατoυ π6τι - π6τι. Mι-
τ<i τoυ λι}1νιζαν στo{Jν α6ρα κι
τoυ κoυoκiνιζαv μι ltoυ καρπoυ-
λ6γι.

'Erpκιαvξμι κι ιiηlλiιrτρειg σι
κ<iναν καΦφουρoυv μι <i;4υρα κι
κoυλoυτo.6μπιq.

T6τι €πιζ<iμι νιτ(π για vτ[π αv€-

ξαυlα πι1ν1vτγια. Tcirρα 6vαv κι-

ριμ€ν ακρι66 πιxν[πγια αγoυρd-

ζοlυv τα πιντγι<i τoυζ oι μπαμπd-
δειg.

T'ρουκo,fλιoμα στα 1oυρταρ(-
τσκια, ε[1αμι ααν πι1ν1δι τηιr πρoυ
τουμαι(i ,τρανoι μικρoi" Eπιαν*μι
μο:λιiτηρiαg του Mιiη, 6vταg τρoυ-
κoυλvιo0,μαατoυν σι κdtyαν μιηρ6ν
κατξφoυρoυv η κι στoυ ι,σιoυμα.

Π€τινoυq ξ crυρν[Θ'α ξtαv, τoυ
πιxν(δι πoυ €πιζ<iμι τoυ'iηdη 6vταq
€τ,ρo,υγιiμι πρoιjνα ι5eyoυρα )ιιι χoυl
λ€g. ''Eπιρν<iμι τη xoυλi f1 μι τα
ντγι6 τα διi1τυλα κι πριν τηv τ,σα'
κ1oου1μι, ραυπoιj'oαμι τoυν dλλoυ
<<π€τεινoυg η oqρνlΘLω>.

Av η xoυλξ τσακζoυιrταγ απ'
τη μ6τη, π6τι f1ταν π€τεινoυq, αv
ταακ[ζουνταν απ' την <iλλη μιριι1
τηl φαρδι&, ,τ6τι fταv o'υρνiθα.K€ρ
διζειν 6πoιo1υζ ε6,ρισκ,ειν τoυ σoυ'
στ5.

Tρανoi. μικρo[ καπd τoυ τρ'αν6

τoυ, 1€ρι απ' τoυ μιτιiξι 6ντα9 €-

φταγαν τα μoijρα αηγην<iiμι 6λoι-
νοι για μοδρα. T6τι 6λα τα ,μπα'

ξ6'ντγια ,εl1αv 'μoυ,ρ€ζ για τoι.l 1μι'

τ<iξι, αμιi αι πoυλλ<i 1τηματα εi,'

χειv κι ν€ραvτζειq, Ψηλ€ζ μoυ'ρ€g
ακλιiδιφτειg πoι} τιq ιiφηναν ,μo6γ

κι για lμoιiρα. 'Oνταg δ'εν εi1αμι
καλ<iιΘι 6κο,υφτ<iμι lμια τραγfl μα'
λαγκo6τα απ' τoι, πoυ(diμι, τηv

€δινdμι στη σolrφ,Poυψ€νη τηv ιi'
KΡG, μι π6τσα απotj μoυPι& ιιι
απ' τoυ κoυται<iνι σαv καλd€ι κι
κει €Θαν<tμι τα μoιiρα. lγldλιoτα

μια μαλαγκo0τα ,μoιiρα f1ταv κι
τolυ μιτρ1δι ατt' τα ψ06ρα για
τlouq μoυρατζf1διq. Ωg κι oυ Ι{oυ'

σταντο$ληq €6γαλειv στιχ&κια
για τα μo6ρα. 'Ιλιγειv:

Tiα μoιLρ,α επqρδdληραγ oτη Zμ(ξη ,κι στη Γ&ατρα,
κι oυ ,δημαρ,xoυg δι<iπαξειv vα μξτα ερcbv τα <i,απρα.

Tα μoΘρα τα καλ0τηρα μφμιγ γειq τα τιλακcivoυγ
κι rt"ιoυpαζ{rδοι πoυ τα ξρ6ν τQ γλιΙεarα τoυq δαγκ(bνoυν.

Mι τη lμαλακo6τα πoυ την ιi- δξλατoυ ,μικΦ η τραηd,' (6πoυq

φκιαν&μι ααν πoι.lτξρι σoυφΦ- φαινητι στη φoυ,ιoυγραφiα). ''Eνα
γo'υνταξ τoυ φ6λλoυ oτιg d,κρειg σανιδι φα,Φι [αιαμι τριdντα π6ν-

μι τoυ 1ξρι, €πινξμι γιρ6 Φ't' του τσυζ, μακρij €vα μ€τρoυ iαιαμι 6'
ιζΘ6ρι i τoυ,πoυ'τΦμι. να κι εiκoι.loι, ,μι πaloυζ v'τγι6 -

Τoυv αραμπ<1 εi.1αμι σαv πoυ- vτγι6μιαη π6ντoυ9, γ€νoυvταv α-
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ραμπdζ μι ντγι6 φ<iλαγγ,ειg κι
τ€αoι.ρα ξυλ€νια τρoυκoυλ<iντγια.
Mιρικo[ πo01αv μπαψιιiv μηXανι-
κ6ν, iφκι<iν,αv αρ,αμπdν ,μι oιδη-

ρ,€νειg ρ6δει9 κι φdλαγγειζ' π6'

φυΘγειν μιii καλ6τη,ρα9. To6 oα'
νLδι καρ,φιbvc,,υν'ταγ'μι πoυλλ<l καρ

φκι<i ατηv oυπ['ooυ τη φ&λαγγα.

li.i.i, 
:.,...,,.:;.i.,,.. t,1i ,, ..lll.. ..,,,i:rt
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Αpαμnic

oι φ<1λαγγειζ στιζ ιiκρειg πιλι-
κιo6νταν 1οια i,oια για να o€Θoυν

τα τρουκoυλ&ντγια κι να κλcb'

Θουv. T*6rαvιiμι κι γκρ<5οooυ, πo-

κλφτ<i,μι απ' τα τρανιi πα κdρα
6ooυ αρτιρvο,O,oειν αrι' τιg ρ6δει9.
Tα τρoυκoυλ<iντγια τα ξυλ€νια
τ' αγ6ραζιiμι απ' τoυv I(ανταρ'
τζη { τoυ Bαp,66ρ',, τoυν κqρικλ<i
πoξαv ξυλ6τoυ,ρvoυg. Για vα μη

φε6γoυιl τα oτη'ριo'υνtiμι μι €vα

καρφι, κι μνιι1 τραvf1 ρoυδ€λα.
Tου καρφ[ 66γινειν ,κι απ'τηv <iλ'

λη τη 'μιριιi oτoυν ciξoυνα. FΙ μπρoυ
ατιvξ η φιiλαγγα ατηριcbνoυνταν
ακρι6ci:q oτη μ€.αη απo,δ τoυ oαν['
δι μι 6vα τραν6 καρ,φι, λυγιομ€'
γc,υ απo κιiτo,υ, 1 'μι iμvι& 6iδα μι
παξιμ<!cδι, για να κλtilθει σαν τι'
μ6νι. Για να ζΘαρvo6μι τoυν αρα-

μπ<i €iδινιiμι απ' τιξ ντγι6 τιg μι'
ρ6q τηq αμπρoυ'oτινf1q τηζ φdλαγ
Υαζ, €να ,oιτζ(μι ξ κ6ρ'δα. Mη

ταιlτ6 oυδηγooαα,μι οτουν κατ{-
{poυ;pου τoυv αραμπ6 (6πoυq φαι-
vητι σ,τη φoυτoυγραιpια).

Πf1γηvξμι στη,γ παλι6στρατα,
κι Φττ' τα; μoυvqx6 τoυv πλdτα-
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νoυ [oιαμι τo,υ τζιαvτ€ κατ€6ηνd-

μι μι Q6ρτoα, vτγι6 τρειg ι'Uηλri

στc|υν αρα]μπ<i κι oτα κλcΙloματα
€πιQτξμι αoυρ69 κoυ'Θανξ κ<iτoυ.

Tα γ6νατ<i μαq f1ταν λαΘoυ'μ€να

κι pατουl[Ι€να κ<1Θι 6oυλ<i. Tρα-
6ιirνταg τoυγ αρCξμπιic απ' τoυ oκι-
ν[ γυρvο0οαμι μι 1α ng,υrδdργια

τoυν αvf1φoυρo'υ κι ιli π<iλι αια-
κιiτου κα6<iλα.

ιlιllιllι|ιlllιllιlllllllιllιlllllΙllιι|ιllιllιllllllllllllllllllIlllιΙllιιlllΙlllIlιlllllllllllιlIllllllΙlιlll

Αvτig
Αγιαv6ρvιαρι1,
Aγιαντιilνnq

Mld βδoυμdδο lτorμd-
ζoυvτov η τ1li η KοτΙγκcυ
γιο τoU Ποvηγιiρι τηc A-
γιαvδργιαρηcι,Hταv τογ
μavη onoι] πiρυol πoιr
τηY εΙ1αv nιδoη τα ρlμα-
τrκδ.

_ ,Κδτol μoρη μδvο κi πδμI 6λλη ,μEρα. Σiμrρα βρiκlc
nou γιoυρτiΖεr oυ AρYilρηc vo φι]γηc; Νo μι' αφ{,κεlq μoυvα-
γlδ vi δδ1oυμl τouv κδομoυ;

'01r κι δ1l rκεivη.

_ ,Eiμl τογμδνη oi λδγoυ! Πivoυ κi 'μoυvο1ιi μoU, μη
olκλrτiζloι !

To1ιi 
- 

Toxi τηv Παρooκloυβf, τ,ρδ.βηξιv γlα τoυ n,ρ'σ-

1τoυρεΙoυ κi olβoΙvεr ο' ivα λroυφoυρεioυ γιoυμδτoυ κδo'μo-υ

iτoυ δρδμoυ τηv inlοotν orrρδλo, iτot την iρ11oυrrοv vα βγδ-
λη τ' dvrlρd τηc. Tη φiρvεr μιδ ooκκoι]λο τoυ nlδi κi 1Φvεl
μioo τηv μoiτoκα τηc.

Σ' δλoυγ τoυ δρδμoυ δε ofrlκouolv κrφδλι. Στ'αμδτιoιv, ξo-
vααroμδτlol τoυ Λloυφoιr,ρεioυ, ol κδoμor 'ανδβlvαv, κατiβιvαv
δq noυ oτoυ τξλουq αnδμεlvηv μouvα1rδ τηc η τ1ιδτoo.

'Aivτl, oηκoυ, εφταoδ'μι oτη Bδρor,o, τη λiεl oυ ooυφδρηc.

_ Στη lBiρolα μ' εφlρiτι oμπρi; Στηv Aγlovdργlαρη δεv
oαc εiπα vα μl πδτt;

_ Πord αγlαvdρyrαρη τ;1Iδτoα, εδδ αγrοvτδvη 61ouμi!

- 
Αxoδ τi inαΘo η καiiμivη μou! Λoυλαθηκδτl ομnρδ;

Γlα δδolμoυ εior; Ti να φκtdcoυ τδρα 'oτη Biργια πoυ δεv ξi'
ρoυ κdv καvivαv;

_ Να Π,oG oτoυv Αγlαvτδvη τ1Iδτoa., Σi 1ρεrδΖlτl.

Θυμδvεr η τ1ιiτoα κi βδΖει τΙc τoιρiδlc κi μαΖδvητr oυ
κδoμoυc τσlτoιδκt. 'Eρ1ητι κi oυ κoυρoυφiλοκοc.

_ Ti γivιτl lδδro; τη ρoυτδεl.

_ fl1!619μq κuρ κoυρouφilλoκα. Mi πilροv γlo τηv Αγιo-
vdργlαρη κi μ' 6φεραv oτη Biρyιo. Αuτδ γδvlτι.

:Eiδiv κi εnοΘιv oυ δvθρoυnoυc δooυ vo κοτολ&βη. Tη βδ
Ζη ioτoρvoc oΙ dλλoυ λloυφoυρεioυ κi τη oτ6λvη οτη Ν16oυoτο

Avαμμδvη κi μnoiλvτroμδνη iφτool οπiτl noυ {τον γκoιi'
vα βΙζιτrc.,

oυ γαμπρδc τηc 1oυρΙc vο Εδρεr τi iπoθlv τη λiει:

_ A, μαρi μδvα, εΙol oo νo γυρvic on'τouv Αγlαvτδvη'"
=

= 
_ Aμ, οΠ' τoυv AγlovτδYη γυρνδ η δδλιο πoυ vα λoυλδ- Ξ

Ξ vεl oυλiκiρoυ τoυv vτoυYlδ! ... 
=

=_ 
H ΝΔΝΔ ].{ MΔPlΓlA Ξ

=-Ξ N]τιo τηv <<lιk η,η τηζ Nαor]σηζ> Ξ



Anλ6c αvαμvlioεlc

]lEaΙH}lTA xP0illA Ξ Mlo6q AlΦUαζ

Αν πριν απ6 πενf1ντα xρ6νια 6-

λεγεg κ<iτεoιoν γvω.oτ6 ooυ f1 φ('
λο oου, πωg 6oτερεr απ6 πραγμα_
τικd πεvf1ντα 1,ρ,6νια Θα αvτqμcΙr-
σουμε και Θα τα πo6,με, Θα oor]-

Toυ
Κιboτα Γκιoυλ€κα

λεγε πωq ποηλ<iΘιooε αυτ69 o <iν_

Θρ'ωπog ξ κ<1τι τo vαo.υoαi'κo ((λoυ

λ<iΘη,κε> f1 <<ε[ναι για τoν Aγιαv-
'τcbνη τηg B,€ρoιαg>.

<Kι' 6μc.rq, κι 6μω9...> 6πω9 λ€-
€ι τo τραγo6,δι, oτη ζωf1 6λα μπo-
ρo6ν να αυμΘo6νε.

ΦΘιν6πωρo Ι938. Ανo(γoυν τα
ο1ολε(α και τo Λ<iττπειo Λιjκειo
τιg τπjλεg τoυ για να δε1Θεi τηv
τελευταiα <φoυρνιιi> τoυ Eξατα_
ξ[oυ Λυ,κε[ου. 'Ηδη απ6 6vαν 1ρ6-
νo πρtv, ιiρ1ιoε να λειτoυργεi τo
<<ο1τατciξιo> - Γυ1μν<ioιo. Kαι επει-
δξ εiναι η τελευταiα <φoυρvιd>
οι εισαγωγικ69 ε[ναι πιo ελαoτι-
κ€g για 6αo,υ9 1τυπoιiν τηv <ιΘ0ρα

του Παραδεioου τηξ Eκπαiδευ-
σηζ>.

Καμμιιi υπερΘoλ{. Πρ6πη lμ€-

ρ,α τoυ o1oλικo'0 €τoυq 1938 - 39.
.Στην ,αυλη τoυ Λαππε[oυ, μπρooτ6
στηv κεντρtκη και μoναδικf1 ε[,αo-

δο, τελεiται o καΘιερωiμ€νog παρα
δοoι.αiκ6g αγιαoμ69. Η παρ<iταξη
των μαΘητcirv, 1ωριoτιi κατ<1 τcl-

ξειq και 1crριoτ<i. τα κoρlτoια α_

π6 τα αγ6ρια, €τoι €1oυν τα €Θι_

μcr. Mπoρ,εi να λ€γεται μικτ6 τo
o1oλε[o, 6μωq 6ταv € oυ,με oιjναξη
και yυμναστικf1 1arριoτ<i oι <<α-

μνοb απ6 τtr <,ερ,{φια. Και τo

.a'

πρciltο <παρ<iδoξo> η παρατεταγ-
μ€νη δ6νqμη των αγoριcirν τηq
πριbτηg τιiξηc ε(ν,αι πoλυπληΘi-
στε]ρη] απ6 τoυ oυ'v6λoυ των υπο-
λc,[πων μαΘητdlv και μαΘη'τριrilν
iλων των τ&ξεων.

Σιjvoλo μαΘητci:ν τηg A' τιiξηq
96 αγ6,ρια και κoρ[τoια, o'ι υπ6_

λοιποι μαΘηπ€g και μαΘ{τριεq τωv
ciλλωv τ<iξεων γ6ρo ατα 60. Για
τoυ λ6γoυ τo αληΘ€g η E' και
Στ' τ<iξει9 €1oυν αlτ6 9 μαΘητ€g
κα'ι lμια απ6 αυτ€g μ6νo μια 'μα-
θf1τρια! ! !

'oταv μπfκαμε oτηv αiΘo'υoα
τηζ A' τ<iξηg και τηv μεγ'αλriτερη
τοu Λυκεioυ, καΘfoqμε ανιi τρεig
oε κdΘε Θραν[o και τα Θρ'ανiα ε[-

1αν φπciαει .μπρooτ<l oτov πivακα
και την €δρα τωv καΘ?1γητcbν.

Σ' αυ'τ€q τιg oυνΘf1κη λειτoυρ-

γ(αg τηg ε,κπα[δευoηq Θα πρooΘ€-

σουμε και τηv πoι6τητα του διδα-

xτικο0 πρo,σωπικoι3. Aπoφεdγω o"

ν6ματα για λ6γoυ9 oε6αoμo6 και
ηΘικ{g τ<ilξηg. Π<ivτtοg μαg παρ€'-
διlαv καΘηγητ6q (αριωv μαρπι3-

ρωv>. 'FΙταv φoιτηιτ€q πoυ τdραν
μ€ρog oτov Πρ,ιilτo Παγκ6αμιo Π6
λε,μo και ατη Mικρααιατικτ] Eκ-
oτρατε[,α και μετd τo ελληνικ6
κρ<iτog τoυg διcilριoε κοΦηγηπEg,
κατ6πιv Θε6,αiω,αηq τρι<ilv,μαρτ6-

ρων' για vα καλ6ψει τα κεvd ηg
μ€oηg εκπαiδευ,oηg.

Η oυνΘεoη των μαΘητcbν τηg A'
τ<1ξηg εκεiνηc τηζ 1ρovι<ig (τηc
τι5cξηg ,μoυ) εixε και μια dλλη ι-

διαιτερ6τηtτα. Nα ττo6με τoυ crrρα-
6οι] τo δiκαιo.

Kιivoντ,αg o0γκριoη ηg τ6τε ε-

πoxξq με την ση1μεριν{, εivαι αδlj-
νατo να αε πι,ατ6ψει €να παιδi τηg
of,μερον. 'Evαg αριΘμ69 τωv μα-
Θητιi:v προ€ρ1oνταν ατι6 <<καλ€g>>

οικογ€vειεq τηq π6λη9. 'Λλλo €να

μ€ρoq απ6 μεoαiεg για κεiνη την
εποxη, πoυ oξμερα Θα Θεαrρo6νταv
αρκεπd 1αμηλoι1 ειooδξ,ματog, oι
υ|π6λοιπoι απ6 φτω169 o,ικoγ€vει-
εζ, πcιυ π6τε oτo o1oλε(o και π6-
τε κoντιt oτουg γovε[ζ και τα με-
γ<1λα αδiλφια ,στoυξ μπαξ€δεg
για την εξαoφιiλιoη τoυ πενι-

1θρoιi ειαo,δξ'ματoζ ηc oικoγ€-
vειαg. Kαι παιδιd απ6 τα γ6ρω
xωριcl τηg Nιiοιloαg, πρcilτη φoρti
τ6oα πbλλ& κι αυtτιl φτcΙl1εια και
τωv γoν€ωv.

'Eναg oε6αατ69 αριΘ1μ6ζ μαΘη-
τιilv τoυ Λυκε1oυ, κκiΘε μεαημ€ρι
δε16νταν την <oυμπαρcioταoη>
oτο oτο,μci1ι τoυ,ξ oτα .μαΘητικιl
αυαo(τια στΦν <(AγιασΦπηρη> πoυ
λειτo,υργoδαΦV χ*ρη oτιq ιioκνεg
και φιλ6τιμε9 προoπ<iθtειεg τoυ δη
δημι1ρ1ου Φιλ<irτα K6κκιvo,υ, τoυ
Aργ6ρη ΠαπαΘαvαοioυ τoυ διi-
ακαλου Γκιoυλ€κα Θω,μd και τ6-
αων ιiλλων φιλ6tιμcrν και πατριω-
τrilν oυμπoλιτcbν,μαq.

Kαι για να oλoκληριirooυμε τηv
εικ6να τηg επo1f1g. H εμ,φdνιοη
τ(rν μαΘητtbv _ μαΘηtτρι<ilv f1ταν

υπo1ρεωτικf1. Tα αγ,6ρια κoυρ'qμ€-
vα με τηv ψηλη μηχανf' τα κφιt-
λια <ζαμπ6λκα)> πoυ λ€γαν oι να-
ουoαioι και πηλlκιo με την κoυ-
κoυ,6<1για και τα αρ ικ<i Π.Λ. δη

λαδ{ Πρακτικ6 Λιiκειo. Tα κoρ[-
τoια μαΦρη' πoδκi ,μftρι τη μιof1
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γd,μπα diσπρo γιακαδ<i'κι και ψαιi-

ρεζ κ<iλτoεg. Xτ€νιαμα κoτoiδα
και <ioπρεg κoρδ€λεq.

FΙ κυκλoφoρ[α τωv μαΘηπcbν α-

παγορευ6ταν μετ<i τιq o,1τtb τo

6ρdifu.l. Στoν κιvηματoγρ<iφo επι-

τρεπ6νταv η ε1ιαoδog βνo ιpi\μ,

που €γραφαγ <κατ&λληλo για α'
vηλlκουg> και με τη|v πρoijπ6Θεοη

6τι oυνolδΕ6ovταν απ6 τoυq γoνεiq
τoυ f1 μεγ<iλo αδερφ6 f1 τo πιo
αυνη.Θιoμ€νo, Tετ<iρτη απ6γευμα
f1 Σ<ilΘΘατo, απ6γευμα με €να δi-

φραγκo Φ μ,cη δραxμi, olμαδ.ικ&

με τo o1oλεio oυνorδευ6μενoι απ6
τoυg καΘηγητ€g μαζ.

*

'Eτoι αρ1[ααμε την ,μεγιiλη

μαg πoρε[α, η γεvιιi τωv γενννη-
Θ,€ντωγ (α6ν f πλ{ν) τo t926 πρog

τηv κατ<iκτηση τηζ ιiryνω<rτη για
μ<ig <1cbραζ τηξ μ6ρ,φcrαηg2>. Kαι
δ'εν πρoλι16αμε να δoι1με Θεo6

πρ6oarπo. Mdg πλ<iκωoε η Θ6ελλα

τoυ Παγκoαμiου Πoλ€μoυ και τα
μα0ρα 1ρ6νια τηq χιτλερoφασιστι
κ{g κατo1dq. 0κτ6Θρη Ι940 ει"

μαστε oτην Γ' Λυκε'bυ.

Πριν καλ<i καλι1 αρ1i,αo'ιrμε τα

μαΘf11ματα, ιiρxιoε o ελληνοiταλι'
κ6q π6λεμο9, τo 'Eπog τηq ΑλΘα-

νi.αg - 28 τoυ o1ττbl6ρη 194o, κλεi
voυν τα α1ολεiα. Kαι 'μεig oι μα-
Θηρ€q ακολoυ,Θoιiμε ην τ61η 6'

λcov των <iλλων, με τιζ oυν€τειεg
τoυ πoλθμoυ και τηq καπof1g.

Oι Γερlμαvοi €ρ,xoι:'ται στη Nd('

oυσα, αρx6g Mιiη τoυ !94l και
καταλαμΘeivoυv τα Σxoλεiα, με"
ται,ρ€πovτrig τα σε στρατ6νεξ.

Kατqμεof1g τoυ καλο,καιριo6, 6'

στερα αττo ξqμιil,ιrειζ και διαΘoυ-

λειioειg, γoν€roν, καΘηγητ6v, 6σoι
επανL€καμΨαγ μετ<i τo Αλ6ανικ6 μ€
τ(Ι)πο και τoπικcbν αp1cbν και πPo'

αωπικoτf1των, απoφαoLoΘηκε να
εημεταλλευ,τo0με τιξ καιρικ€qαυν
Θ{κεg, και €τoι ιiρ1ιoαν ν'α ξανα'
λειτoυργο6v τo Λιjκειo και τo o,χ-

ταrτ<iξιo Γυμν<iοιo oτην 6παιΘρo'
oε 1Φρoυg πoυ μαq πρ6oφερε η

μ*vα φι1αη. Φoρτοrv6'μαoταν τρi-
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πο.δα και πiρακα και τηγαivαlμε
oτoν Αηλιci, Aη Nικ6λα, Tρ[α Πλα
τdvια και κ&τω αrι6 τoν loκιo με-

γ<iλων δ€vδρων, καΘηoτoi στo

xoρτ<i'ρι και τα τετρ<1δια oτo γ6-
vατο κιiναμε μαΘξ,ματα. Κι 6ταv

μαq €πιανε o f1λιos, η <τιiξηυ με'
τακιvcbι,.εαν oε κατιiλληλo 1cbρο.

'Etαι ωg πoυ' ξρ1ιoε τo φiΘιν6-

πωρo μ0ρ'ιoε o 1ειμιbν'αg.
'Ω,oτε ,μπf1lκε τo ζ{τηιμα πoυ και

πω,q Θα ξε1ειμωvι&αo'υμε. Kαι Θρ€

Θηκε λι1αη. To καινo6ργιo' <Kρυ-

φ6 Σxoλεio>. o,ι 1cbρoι των εκκλη
αιcbν Παναγιιig, N€oυ' και Πcιλι'
o0 Π,ρoδρ6μoυ. Mεταφ€ρΘηκαν

Θραν(α και πiνακεq και διαρυ'
Θμξo,Θηrκαν 1<λρoι και τ<iξειg,. E-

μειζ η Tρiτη Λυκεioυ' ηi πoλυπλη-

Θι3oτερη, σ[o γυναικcoviτη τηξ

Παναγιιig. B<iλαμε και o6μπε9

και κοuΘαλιiγαμε ξ6λα. Aλλιi α'
π6 ξ€oτα μf1 ραlτιiπε. Για να γρ<i'

ψoυ]με <ηoυρxoυρζαμε> τα 1€ρια
μαζ' και oυν€1εια χασμoυPι6lμα-
αταg ατι6 τo κριio και τη <λ6ρδο>.

Oι owξκεq διεξαγωγf1g των

μαΘημ<iτο:v <ιδαvικ€g>. Ηου1(α'

πια ηoυ1[α 6ταv η ακoυoτικ6τηrτα
του xcbρoυ τηg εκκλη,o[αg πoλλα'
πλαo1αζε'τoν κ<!Θε {xo και Θ6ρυ'

6o. 'Aκoυγεg 61ι μ6νo 6τι κ&πoι-

oq μιλ<iει, αλλc1 και πoι6q μιλdει
και σε τi μι5cΘημα και Kεφdλαιo'

τoυ μαΘηματog αvαφ'€ρονταν. 'E-
πειτα πρoσφ6ρoνταν η ευ'καιρ[α

για τo,υ,ζ μαΘητ€g μεγαλιiτερηg
τ&ξηζ η vα φρεσκ&ρoυν τιg γνtb'
σειq τoυq, τιoυ f1lδη διδdηΘηκαν f1

να αι.ημπληρrbαoυν τιζ γvcitoειg
τc'υζ πoυ €1αoαv λ6γω μf παρα-

κaλoυΘf1'oεωq των σχετι,κιbν μαΘη'

μιiτων f1 γιατi δεν διd6αζαv 6ταν

μαζ τα δ1δαοκαν. Αλλd και cι

μαΘητ€g των μικρ6τερτ,rν εixαν τo

<cα6αvτζ> να μαθαiνoυν 6λη πριν

περ&ooυν αε αvcbτερη τ<iξη. Με

λξα λ6για γιv6ταv τoυ <Koυτρου-

λη τo Πανηγιiρι>. Eπιoτ€γααμα
τΦν παραπ<iνω f1ταv 6πι πρooφ€-

ρovταv και o,ι α:νΘf1'κεq για vα κd''

vουμε <σκαν+ταλι€g>> τ6oo μεταξ6

τ*ξεωv, 6oo και oε Θιiρog κοιΘη-

γr1τιilν μα'q, παριi τo oε6αoμ6 και
την εκτiμηoη πoυ τoυg εi1αμε.
Ι(α,τ6πιv εoρτf1q και crναδρo1μιlκιi

τουg ζητoιi,με oυγνcbμη κα1ι συγ_

xιilρεoη, 6,τι κ<iναμ,ε τo κ<iναμε α'
π6 παιδικη αφ6λεια και νεαyικ6
παρoρμητιo]μ6. Δεν υπf1ρηε πoπ6

oπcιαδfποτε πρ6Θειrη.
t

'Aρ1ιoε oιγ<i - σιγd να φΦγει.
τo ΦΘιv6πωρο και vιilρxεται o χει-
,μ<irvαg τηg Ν<i"oυ,oαq. Δεν εiναι'
παiξε - γ€λααε τα πρ<iγματcr. Aρ-

1ioαμε vα <(τoυρτoυριζoυ]με)) καL

γιατ[ τo κβo oιγ<! - oιγ<i δυνιl-

μωyε και γιαπ[ τ6.oo τo ντι3oιμ6

μαq, 6oo και τ]o φΦ/η'τ6 μαg δε

μαq εξασφ&λιζαtν o0τε τιq' στoι-

xειcbiδειq Θερ,μiδεg, oΦτε και ζε-
oταoι<1 γενικ<i. Δε Θ€λαl ν'α €πε'

κταΘri> oτo Θξμα αυτ6, πιbg τη 6γιi
λαμε oτην κωτo,f1. Σε <iλλo π6νη'

μιi lμoυ Θα αoxoληβrir δε6ντωg.

Eυτυ1cbg Θρ€€ηκε και o' αυτ6

τo πβΘλημα [οc,:q η πιo κολf1 λδ-

αη. Kαι 6ταv λ€γαr <<καλd λ$oη,
εvνo<ir και 1ιbρoυg <,κατdλ\λoυgr>

εi1αμε και δε 1<iααμε και &λλo

1ρ6νo χωριc να λειτoυ,ργεi τo

αxολεio. Η λ6oη f1ταv 6τι η διειi-

Θ'υνoη τοrν εργoαταοiων Λαναριi -

Κιiρ,ταη πρooφ€βηκε να μαq σ/τε-

γι1oει πρo'ocοριν<l, παρα1ωρrbνταg

κ<iιποιoυg 1cbροug απoΘηκιbν'

'Eποι oε oιiντoμo 1ρoνικ6 διι1-

στηrμα καταoκευ&oτηκαν χΦρι-
σματα απ6 αανiδια και διαμoρφιb

Θηκαν θε1ωριoτιl xιbρoι !ια κ*-

Θε τ<tξη. ιDιloικ6 και γραφε[o κα'
Θr1γητιbν και Λr.rκει<iρηη. ' Eται
<<Θoλευτrf1,καμε)) και κ<iΘε μ6ρα oι

μαΘητ€g τ6oo τoυ Λυκεioυ, 6oo

και του o1ταταξioυ Γυμναoioυ, κd

ναμε <oρειΘαoiαl>, ανεΘαiνoνπαq

τιζ αvη{pορι€g πρog τα εργooτιioια
Λαναρ<i δραακελrirνταq τα κoλν'

τερiψια, αυπ6 f1ταν τo oδ6ατρω'μα

τ(δν δρ'6μcoν και των ooκακι<irv

τηg Νιinoυoαg. Πf1ραμε και μια
γε6oηl τo πcirg <'oτουμπtζoυv go' πι'
π€ρι>..,.!t ! Nα γιvc) καταγoηΞ6q,'



Δηλαδf1 εlδαμε απ6 κοντιi, πcirg

κεβiζoυν τo, μερoκιiματo 1ειμιil-
να καλoκαιρι, Qραoκελcbνταζ τα
καλντερ(μια lμε τιq γκαλ€τζεg, με
λiγο μπ&ταιo f1 λακ€ρδα για πρo-
σφdγι, τα αδ€ρφια μαξ' o,ι γειτo-
v€g μαq, oυyyεvεlg και φλoι 6-

ταv qμεlq μπoρoliοαμε να μαΘαi-
νουμε λ[γα yΦμματα περιoο6τε-
ρα.

*

To φθιν6παrρo τoυ I9u13 ξαναε-
πιoτρApαμε oτo ξ1oλε[ο μαζ,. ΣTo
δικ6 μαg κτ[ριo τo Λtiγτπειo Διδα-
κτ[ριo. oι τρομερo[ και oιδερ6-

φραχτoι καταχτηlι€ζ τηg Eυρclπηg
tiρxιoαν να κξμπτovται και ν'α α-
ποoliρouv τιg δυvξμειg κC(,roχηζ

για να εξαoφαλiooυν τιζ φεδρεi'
εq πoυ xρειαζ6ταν στo αvατoλ.ικ6

μ€τωπo και γισEa Φρnζε τo d-
voιγμα τoυ β' μεtF6πoυ κdπoυ
ατην E,υρ<irπη f1 Ιταλiα f Γαλλiα.

Σαττι1μΘ,ρηq Ι 943 €'vα γλυικ6 θερ

μ6 ακ6μη απΦyει.lμα κιiμπoαoι μα-
θητ€g τoυ Λυκεloυ και Aπ6φoιτoι
καΘξ και fδη φoιτηπ€q, συγκεν-
τρο:Θf1καμε π&νω οτo, B' Δημoτι-
κ6 Σ1oλεio oτηv αlΘoυoα πoυ ει-
χε και oκQlvf| Θε<iτρoυ. Σκoττog

μαζ ηταv η iδρυρη Σq}λ6γoυ
Σπoυδαoτιbγ και ΑττοφolτGry' μια
εv€ργεια πoυ Θα €Θζε oε κ1νηαη
και δραoτηριΦτητ,α και τουg υπ6-
λoιπoυg μαξτ€g, oπoυδαoτ€g και
απoφolτoυg πoυ δgy ηταv oργαvω-
.μ6tvoι ατιq ανlτυστασιακ€q oργαvΦ
oειq. Tηv ιirρα πoυ εi1qμε συγκεν
τρ,ωΘεi, 6oοι {ταv να συγκενrrρωF
Θo$rμε', {ρΘε τρ61ovταq και αoΘμ€-
νovταq o μακαρ,lτηg Περικλτ]g Χα-
τζψtαμio14ηξ και μαg ανf1γγειλε
τη oυνΘηrκoλ6γηαη ηc Ι|τολιαq,
AυΘ6ρμητα ξεαττ<ftoαμε oε ζητω-
κραιηl€g κ€(ι πηγα(α με ψ&τια
δακρυoμ€να τρφyoυδ{ααμε τov
EΘtνικ6 'Yμvo.

Aφoιi ηρΞμησqμε, πρo1ωρ{oα-

με στη oιηyκρ6ιτηoη τoυ Συλλ6γoυ
Σπoι.lδασ]τrby και Λπoφoiτων Ndc-

oιrσαζ και τo 6voμιi τoυ <Φ\ΡΙ -

ΣTο{I']EΛΗδ). Στo πΦτo Διoικητι-

κ6 Συμ6o0λιo πα(ρνουv μ6ρoq (6-

αoυg Θ,uμ<iμαι) Σι<iιιτρηq Νικηφ6-

ρoq (Πρ,6εδρo9), Xατζηπαρ<iαxηq
Περικξg, ΠαπαδΦπoυλo,q Γιcilρ-

γog (αΘ'λητιoμ6q), Tιioog Σπ6ρoιl,
Γκιουλ€καg Kcboταg (Γραμματ€-
αq), Ρlζog Xαβλαμπog, Γκo0ταq
Γιιiνvηg και <1λλo.ι πoυ Qεν θυ,μ&-

μαι και παρακαλcb vα ,με συγχω_

ρl€ooυν.

.\πλcbg αvαφ€ρΘηκα στo παpα-
πtlνco γ,εγov6g, γιατi. τo Θ'ε<bρηoα

υ'πox,ρ€ωαf μoυ 1/α oqμπεριληφΘεi
o' αυπ6 τo oημε[ω1μα. Περιαo6-
τερα π6oo για τo]ν <<,AIΡΙΣTOITE-

ΛFl>>, 6oο και για τη oυμμ.ετo,1f1

και δριioη τcrν ,μαΘητ<ilν και σπoυ
δcrotτtbv τη,ζ Νdoυσαζ στην Eoyι-
κf1 Αντlαtααη κατ<i την περ,[oδo

τηq κατo,x{q Θα ααxoληlΘl<il oε ει-
δικ6 π6νημcr γιατ[ ooπε o xcbρog
αυτo6 τoυ οη,μειξμqτog επιτρ'€πει
και γ,ιατ[ πρ€πει να γραφτει ανα-
λυτικιi και αvτικειμ|εvικd η πρΦ1/

ματtκ6τηξlα χωριξ να ξεx<looυμε

η αδικξαoι.lμε oπoιoνδf1πoτε.
*

Tη,v τελευταiα τ<lξη τηrν Στ'
Λυκεioυ εηv κ&vαμε οτo Σ1oλεio

μαq τo Λι1τrτιειo Δ'ιδ,ακπ{ριo. T€λη
τοlυ 1943 και oι πριilεo,ι o1τcb μf-
νεζ τoυ Ι944 fτqv τρυκι1μιciδειg,
f1ταν oι τελευταιoι τoυ B' Παγκo-
αμioυ Πoλθμoι} για την Eλλdδα.

Η διεξαγι,rγf1 των μoιΘη,μdτων

γιv6ταν μετ' ,εμπoδlι,lν, αλλ<i γι'
v6ταv. H αqμμετof1 και τωι, 'μα'
Θητιilv oτηv Eθvικf Avπi<rταoη f-
ταv μζικ{ 6πωg και oλ6κληρoυ
τοu λαoι] τηg Νtioυoαg. Γεγov6g
πoυ Θια 'μαq ,με[νει ιio6εoτo απ'
τη ,μνη,μη μαζ η oιiλληψη απ6 τoυq

γ'ερμαvoι1q γκεσταπι)τ€ζ και τoυq

vτ6πιoυζ oυνεργ<iτεg τoυq τoυ α'
ξι6παινoυ και αξf-1αoτoυ κοΘηγη'

Φ μαζ τω1/ ,μαθημωικ<ilν Xθλμη
Γιι5cvνη μ€αα oτην τιiξη κατd την

6ρα τoυ μαηματoζ.
T€λη Ιoδvη αρχ€ζ Ιoιiλη; 1944.

Kαλoriμεsα στηy τελειyτ'αiα δoκι'
μαα1α τιg ωιoλυτflριεq εξετ&oει5.
Δεv μαg Φτ'αvαv 6λα τα Φλλα

(κεσ(iτιαΣ πoυ εi,xαμε, ιαιαιr€ρα
τα αγ,6ρια, o τ6τε Λυκειdρ1ηq
{6νqμα και μη χωριo), ,με τσ συ"
μrπιiΦιo επιεικιξ τoν κατατ<iαω
crτoυξ φalτoo6€τεg εκπαιδΕυτι-
κc,ι1ξ, βαζ υπo1ρ€ωoε να €βoυμε
ατο πριbτo διαytilvιoμα κoυρεμ€-
vot με τηv πρ6τη δηλαδ_f ζα-
μπ€λκεg.>' Nα εξηνηΘιil, o παραrιdι-
νω χαρακτηριoμ6q μoυ τoυ φωτo-
o6€ατη δεν αφoρ* την πρι1ξη τoυ
κoυρ,6ματoq. ΑιJiτ6 ηταv ατωγ6γα
oτoν ιοκεαv6 τou 6λoυ 6iου κcrι
τηg πoλιτε[αζ, τoυ κυρ[oυ Λυκει-
,1ρxη.

'Ετoι εvιb ιiρ1ιoε να διαφ'αiνε-
ται τo τ€λoq τoυ φρι1τoιi πoλ€,μoυ
και να oκι1ει o αιlγερ,ιν69 τηq
καιvoιjργιαq ειρηνικηq ζωηq για
6λoυq τoυg λαo0q και τιζ χ6ρεq
και για τη δικf1 μαg πατρ[δα και
τoν ιrπ€ρo1o λα6 'μαg, 

qμειζ oι α.
π6φoιτoι τoυ Πρακτικoιi Λυ,κε[oυ
N<iouoαg αειριig I94,4, πρ6πει πιiv-
τστε να το γρ<iφoυ,με με μεγ<iλα
xoνaβ voδμερα αυΦ τo €τog, irε.
λειιiloα;με μια περ[o,δo τηq ζω{g
μαζ και ξεκιv{tocημε vα Cηρ,μεν[-

σoυμε .ατo dyνωoτo π€λωyog τηq

ζωfιs με Θ<iρκοr τηv ελπ[δ.α καt .tε

κoυπι<i τη, Θ6λη,αη και. τηv αξιo-
πρ6πεια.

Arη η <φoυρνι<i>> των απoφoi-
τ('ν τoυ Λυκεi.oυ Nιloυααg, τoυ,

1944 ειμασταy oι παρακdtror' 39,
12 κoρ[τοια και 2,7 ocy6ριrcr:

l. Αtντοrν6πoυλog Mεv€λαoq
2" Aλδdκog Στξργιoq
3. Aρ1ovτo1Φριηζ Φιλdl,ταq
a. Aρivζηq Eiμμαvoυιξλ
5. Bασιλειoυ Bαolλειoq
6. Bcιλτcιδιilρoυ Λικατερη
7. Bαλτqδ,6ρoυ Eυγει,iα
8 " Γεωργιιi.lδηg. Γειilργιoq
9. Γεαlργ,ιdδηg Kωναταιπiνoq

l 0. Πκιoιtλ€καg Kιον) νog

I l. Δειν6πoυλo9 Π€τρog
12. Z&aυpε6αλvτ /\oτη,

l 3. Zq1αρ6πoυλοg Avτιirνιog
t4. Θι;μι6πoυλo9 Λριoτεiδηq
15. Kαρι5ζιαζ τΦφo}ι.
16. Kαβτζια Kαλλι&τη
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t7" Kαψiδoυ Λiτtoα
1 8.,Kαραγιo6dιr.γου Eυδoξiα
19, Ι{oτζ&μπαcrηg Γειbργιoq
20. Λdττπαq Aντcbv,ιοg

2l . Δη,μητρι&δηq Δf|μo'q

22. M6ακog Aναoτ&oιog
23. M€oκog Στα6ρo9
24. {ν1ακρ 1 Παφ1ολivα
2l5. Mαυρoπooλoυ 'Eφη

26. Mτκlνoq Ιto<iννηg

27. Mo6ρπζιoυ, A,ικατ€'p[νη

28. Ξαι,Θ(]δηq lωd$νηq
3,σ. oικov6μoυ Γειbργιog
3lΙ. Παπαδ6πoυλoq Αoημc,ικηg

32. Ρα'ττ6πoυλo9 Nικ6λαοg
33. Σημoμιbκιoυ Aικατερ[νη
34. Σ€ρψτog Δftμos
3'5,., Σ'ιαvilαηg Kι,rν)νog

36. Toυρπιiλη Eλ€νη

37. Tαοιcirvη Aφρoδιτη
38. Χαρo6ληe o,ρ€oτηq

3,9. Xατζηπαρ&σχηζ Περικλf1q'

Πoλλoi χqρc(κτηρ(Φυγ απφειζ
f1 και προσrτ&Θειεζ oυvανΘρ<bπων

τoυq με τη φρ&σ'Ιl <<oυτoπiΦ> η

<<ioτoν να oνειρΦ.εται>>.

Ι{ι 6μτ.19 1ω,ρ1g 6v'ειρα, 14ωρig

φαvτααiα αποδε[xtηκε, η ζωf δεν

πρoxωrριi, μ€νει oαloιμη πισ(δγυ'

ρiζει, καταoπριsεται- Nαι 6λoι

μαq, ε[τε ν€oι ιivQρωπoι €ιμΦστε,

εiτε oπoιασδf1πoτε ηλιlκiαs πρ€π;ι
vα 61oυrμε 6νειρα για τη ζωf1 πoυ

oυνε1iζει και τηv ακoλoυΘo$με'

Tη ζcοfι πρ€πει να 'rηrν κoιτιiμε oι'l'

vε1ιbg oτα μιiπια, γιατi αλλιιbg
Θ'α μαζ γυρ[,,αε'ι τιg πλ<1τεq. Δεν

ιlπ<iρ,1ει στη ζωη <ιδεν μπoρrb να

to κ"ιivω>>, αυτ6 oηiμαlνει oπαμd-

τττlμαi τηξ ζοrf1g. <ιΔε Θ€λω vοc τo

κιivι,:>> εiναι η oιοoτf1 θκφραoη'

Αι.lτ6 μαg δραeτηριoπoιεi εν ου'

vε1εiα και δivει κΦτdλληλη συγ'
κυρ[α, κατoρΘc5νoυ'με α.,lτ6 πoυ

κ<iξιoτε λξ'αμε <<δεν μπoριb. H

ζω{ δε oταματ&. Eμεig Θιoλoγι'
κ<i 1αφ6μαoτε €vα, απειρoελ&ηι'
στo βριo τ6oo τηq. αvΘρ<bπιvηg

ζc+ξq, 6αο και τoυ α0μπαντoq.
'Eτoι η -oιl,τoπικf1 και ovειρoπ6'

λα oκ6ψη για τo π6τε και πωg Θα

αιπαμιilαoιlv κ&τtoτε oι επιζησαι}'

10σ

Toν Ιo0vιo τoυ t984 γιoρτ<ioα'

με (μεγαλoπρεπιbg> τα 40'χρ6για
αποφoιτησηq.

Toν Ιo6νιo τoυ Ι994 γιoρτ&σα'

με <cμεγαλoπρεπ€oταπα> τα 50

Eiπαμε 6τι π6ραααν πενf1ντα

1βνια απ6 την ατιoφoiτηcrf1 μαg.
Π6oο κ6νoυψ αυτιi τα πεvf1ντα

1ρ6νια; Aπλιi πoλ6 απλιi: κιivoυv

<Mιo6 ,\ιcir,να>>'

τεζ τηζ φoυριlι&g τ(!)ιl απo{poιτων xρ6vια απ6 ηv απoφoiτηΦ μαq'

,τcnυ Λυκε[oυ 1944 6yινε δυo φoρ€g Αιcbvια Θι}μηoη ατoυq o1τcb μξρι
πραγματικ6τητα 1cορiq γα ((λoυ- τιilρα απoδη,μf1oαvτεg λατρευτoΦg

λαΘεb> καvθvαq και 1αrρ[g να π&ει μαg αυμμαΘητ€g και oυμμαΘ(τρι'

oτoν <<Aγιαντcbιrη>>. εζ και ειiγε oε 6οoυ9 παρα6ρ€Θη'

Πρoσ€ξατε
_ oι oτηλεc Tηq <NlΑoYΣTΑΣ' εiνoι <rrη δdΘεoη 6λοrν

Tωv Ναουσoiων ,κσt τωv φiλιυv τoU nεριοδlκoιj'

_ ol απoαrελλ6μεvεc γtα δημoσiεUση εργασiιεq και θΦρo

vo εivσl σιjγτομε'c σε 6 τo πoλιj oελiδεi γραφoμηXσvηc καl vα

μηv 6χouv δη,μoorευθεi oε oλλo nερ|o'δlκ6 η εφημερiiδo'

_ Πoρακληση ot εργclσiεc vο Yρ6φovτc'ι στη Δημoτl'κη Kαt

με τo μογοTovlκ6 σιjσTημo.

_ H .ΝlAoYΣTA' δεv φ6ρεl KαμΙjo εUΘι3vη Ytα τ|c ε|(φρα-

ζ6μεvεc γvΦμεc τωγ σUvερYαTΦv τηq.

_ Eργαoiεc εΙτε δημoorευθo0γ εiτε 61l δεv εΠlστρfηοηrrαl_

)ooooooooooooooδ

:

Ξ τΑ ΓP,AΦ'EIA TFtΣ (Nl'Αoι4ΣTAΣυ
:
Ξ o Σδλλoγoq AτroφoΙτωv Kαι τo τrεριoδrκδ τoυ δilΑ-

! ov:τΑ>> o-rεγζοιπlαι oτη Δημoτικ{ Bι6λιotξκη'

i 'ι''l^.- λ",oπ lπΙαe 'Ξ 'Ωρεq λειτoιlρyiαq: Ξ

: KδΘε Παραoκευτj 6 - 8.30 μ'μ' Ξ

.'...................,. ......:......----.



ΠOIIΙMATA Κα1 ΠEZA
Tnc Γl6vvαc Παγlαυλfl

Δεoμιilτεg
Λφ{voι,ιαq τ' <iρΘυλα
κει π' cxρχlζει ιlα ;1α'μζει
η αψγi μιαq μελλoΘ6vαηq μ€ραg
ξιrπ6}.Ιrη
με μια ,oπαoμ€νη oμπρ€λα κρατ<ilvταc

_κιvιi για μι.α πoρεiα
πρoκαθoριομ€νη.
Kαι oαν τov Δυοo€α
απ' τιζ Σεφ{vεq φυλξεται
με 6oυλoκ€ρι
πoυ oτ6κετ' ανdμπoρo
μJπPοζ oτo μεγολε(o
τ' Aγγ,ελιoφ6ρoυ ηq μ6ραc
Kαι o0 oμπρεiλοφoρoιjoα κdρη
κoιτtbvταg τιq oτιiD.εq
6ρqχd}v και φιοτrδv
ν' αrιoΦγ€ιζ
Φxνιic τα π6δια vα κοιτdξειg
πoυ πξρπατo0v oτεκoι}μεvα
oτo 1διo φ€ρoc
δ,€oμια q(oιvιιbv και ολυ.oilδοrγ
αo.ρtτιoν.

Yπ€ρ,6αron

Bουπηγμ€η μεζ σε μια π6λη,
πoυ oπαρ<iζει στην crκιvησια τηs
τoν xβvo τηg ιπ€ρΘααη'q μ'εrρd)
πoυ δεν φτ<ivει.
Mν{,μεg και Θ<iααvα μικρ<i
διατρuποrιlταq με
την μυχια φλΦα vα Θερι€ψoυν
ικαv<i δεν μoιdζoυvε.
Kι o 1ρ6νo9, ο0.{,τητog εχΘΦq
κρυμμ6νo9 oην αvιrπαρξiα τoυ
oιiτε πΦαivει, oι}τε ζει
<i.rπιαoτog, αιΘεριoq κεραυν69
τα lμdαrια και τo μ€τarπo
oμιλευει.

Σεπτ6μ16ρrιq

M'η*' o Σεττ6μΘρη9
και συ χqμ€voζ
οτιg Συ,μπληγdδεζ ηq αμφι6oλiαg ooι.l
ακ6μα vα φανεig
Kαι γοr
oαν πiνακαg τoυ ΡεvoιNiρ
vτυμεvη xi.λια 1μblμmα
καλoκαιριν*
vα ρθεig περ,ιμ€vω

κα€κirg oε γ,κρ1ζo τo,(ηo κρqμαoμ€νη
μονοqxικf κι αττ6μακρη
κoιτrir την π6ρτα
τηiv κλειδαμtlταρωμ€vη.
Kι ε[vαι Θαριd η αιωττ{
oαν Θ{λειg vα μιξoειg
σαy vα ooυ rdΘoυv τα φτεβ
'φιv vα τα δoκιμ&oειg.

'l 0,1



'lEτσι... x'ωρξ τiτλo
To τοιγ<1ρo δεν λ€ει vα τελειdroει. K<irΘε ρoυφη-

ξι<i και μια καινoliργια δoκιμαroiα. 'Ιοωg δεv
Θτiiπρεπε vα πξροr εα κατooτ&ρια μια και oυ1νd
,μou αυμ6αivει vα 6αρι€μαι κιiητoυ στη] δ€κατη ρoυ'
Φηξι<i 6λη αuτf1 τη γαλιiζια oμηλη που καπαπiνω
και με καταπ[ν'ει ιjπoυλα.

Aλλ& ξ€ρω τοv εαυτ6 μου. Δεν ,μπoP6 να oΘ6-

αω τoιγ<iρo στη1 μ€ση, oιjτε και rψτoρ<b να διiroω
τζo6ρα oε κdπoιov. Eiκτξ απ6 τo, μη1αν<i'κι και τα
1ιλιoδια6ααμθνα rμυΘιoτo'ρf1 ματα, τα απoι6αγ μ€να
αε κo$τεg Nc}YΝoY, τfuπo,τε ι1λλo εκτ69 αττ6 τo ται-

γ<iρo δεv μoυ Ιτιρoσφ€ρ'ει την απε1ξ και πρoκλη'
τικfl αloΘηoη ιδιoκτησ[αq,. Eivαι δικ6 μoυ και Θα

το καπιl[,oω μq1ρι τ€λουq.
o καφ€g δiπλα με περι,μ€νει με αvυπσμoνηoiα...

Λυτ6γ,δεv lμε πειρ<iζει γα τον αφησω ατη iμ€οη. Συ-

νη'Θαlg τov αφηνω. Toν πiνω γιατ[ κιlτι τ€λog π<1ν'

τcov Θ<irτιρεπε νια παραγγεiλω o' αυτf1 τηv xιicΘειiλ'
λο παρ<i πρα:τ6'τυπη καφετ€ρια.

Σταγ6να - oταγ6να τον πiνοr μια και €τoι πcr'

ρατε[νεGαι τo δικαiωμ<i μoυ ν,α κ<iΦoμαι o' αυτf1

τη πoλυΘρ6να. Δεv Θcr τov τελειcirαar' πριv απoφα'
α[αcο για τo που Θ,α π&ω ,μετ<i. Ν' αrtoφασισG); Eι'
ναι αστειo. 'o'ταν η τσ€πη εivαι ελαφρι<1 και η δι-
<i€εoη 6αριι1 εvαι γελο(ο να μιλξ για επιλoγf1.

Κινf1,ααι _ grη δε Θεg - oτα πλαioιει τηq ανωyκαι6τη'
ταζ.

Δiπλα μου περν6ει πξθοq κ6oμoυ, μετ€ημφιε'
oμ€νο με κ&Θε ε(δo,υξ 'μoντελιitrκια τηg τελευτα[αg
,μ6δα9. Koιτtil αυτ6 τo' κoριτotiκι 1ιoμ€vo μεζ τιζ
ρoζ δαvδ€λεζ τoυ. 'Λραy. π6oε9 1αμ€νεg παιδικ€g
αναμνf1oειg πρ,€πει να αναoκαλ€ψαl για vα. με 6ρcb;

Kαι κεivα τα δυο ζευγ&ρια τα καΘιo'μ€να oτo

απ€vαvπι παγκeiκι... Π'αρ€α πρoφαν6ζ.
Η κoπ€λα rμε τo κiτρινo μπλoυζ<iικι κιν<i τo χ€-

ρι ττ]C π<iνω - κ&τco, αριoτερ6' δεξι<i και η ματι&
γεμ*τη αγων[α yια τo αy ,ταλ6για τηζ εισχ6ρησαv
και κυρ,iευ,ααγ στα μ<iτια και τo μυαλ6 του διπλα-
νoιi τηg. Nα €να ευτυ1ιoμ€νo ζευγ6ρι l Πρooπdθεια
και π&λι προlσπ&Θεια ν,α oπιioει η δυαδι,κ6τηεα τCoν

υπ&,ρ'ξεων.

Fl κοπ€λα δ(πλα τηg νιο1ελικα κoιτιiζει τo νιi1ι
που προεξ61ει απ' τo σαvδtλι τηζ. o διπλαv6g τηq

αηlκcbΘ,ηκε - καν€vαq δεγ τooδαrαε σηlμασια - €'(oψε

€να φυλλαβκι απ' τη συστ&δα των Θιtμνωv πoυ

κεiτονταv παραπ€ρα και ξαvωyιiρισε στη θ€oη του
αργd. ΚocΘ6λoυ ξεν τoν 6καιγε αγ Θα 6ρεθεi €να

λετrτ6 v<ορ[tερα δiπλα ατη κoττ€λα. 'Αλλωoτε αυ'
τη δεv κoiταζε τ[πoτε &λλo π€,ρ,α απ' τo νιi11ι τoυ

πoδιori τηζ ,τoυ εξε11ε απ' τo oαvδdλι.
'Ωρα να φa.tγιo. Kι αυτ6 τo κoριtα*κι, τo Θoυ'
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τηγμ6vo στιζ ροζ δαvτ€λεq μ' €1ει τρελλ&νει με
τιg τoιρiδεg του. Nα π<icr πoΦ; ,\i,αΘη'oη ελευΘερi-
αq α' 6λο τo μεγαλεio τηζ. Δεγ €,1ω πqριi v' α-
ποφαoloω και να πιtω.

Δεν α6ρvω καν€ναv απ6 δ[πλα μoυ,. 'Λλλarοτε
δεν €1οr παρd να δ<iocr λoγαριαoμ6 μ6νo'ατoν εαυ-
τ6 lμoυ. A1 ! Π6oo δυoΘ<ioταχτη ε[ναι 6\ αυτf1 η
αiαΘη,oη ελευΘερiαg α' 6λο τΙξ το μεγαλ'ε[o. Ag i-
ταν κt5cπoιοq να μoυ πεi πoυ Θαf1Θελε vα π<iμε. Δεv
θα ρωτo6'αα τo γιατ[...

Θυμ6μαι π6ρου τ€τοιo καιβ, καθ6μαοταν oτo
ιδιo τραπεζι5ικι, τo ταιγι1ρo πιiλι με μτιοιiκωνε και
γcυ €vιαr'oα lμ€oα' ,μoυ ν' αναΘλ6ζει μια μεΘυoτικi1
€ξα,ρoη ζωντ*νιαq.

_ Π&με; αoυ ε[πα.
_ Για πo6; μou αττ&ντηαεg lβετ<i απ6 λ(γα δευ*

τερiλεπτα λεq και η ερcbτηαη σoυ φ&vηκε περiερ-

γ'η και f1Θελεq να ζυγioειg τi €κρυ,6ε απ6 πioαl.
'Oπoυ Θεg, αoυ^ εiπα. 'oπου ,κιtνειξ κ€φι εγcb

ι1ρ1oμαι.
Kαι f1Θελα τ6oo να αoυ κιiγω τo κ€φι! 'ΗiΘελα

τ6oο να υΦρχε €να μ€ρog πoυ Θα π€Θαινεg για
να τo δεig και γω'ξεv Θd1α τiπoτε <iλλo vα κ<ivαl

παρ<i vα ατ€κoμαι αιc,rπηλη δ[πλα ooυ και να τo

Θλ6ττιο με τα μdτια αoυ.
_ Kαλ& καΘ6μαoτε δ<υ. 'Aλλ<οoτε δεγ τελειcb'

σαμε τον καφ€ μαξ, μoυ εiπεg. 'Eμεινα γα κoιτ<i-

ζω τη 1ρυαξ αλυo[δα oτο λαιμ6 αoυ λεg και τo να

μf1 oπιicrει fταν η μ6vη'lμoυ €voια και f1Θελα vα
oου φωνcicξω πωg ο0ταrg fl dλλωc εμ€vα δε μ' αρ€-

σει c καφ€ξ, τoν πivω μ6vo για να καπviαro περισ_

o(,τερo, oυνf1Θωg τον αφf1νω oτη μ€αη, δεν με πει_

ρdζει...
Δεv εiπα 6μω9 τiπoτε. M6νo μια κακiα φoυvτω-

oε μ6oα μoυ για 6λα αυτ& εα 1€ρια και τα μυαλι1
ποξτιααv αυτξ τη π6λη και δεν ιpρ6ντιoαν να

ιpτι<iξουν €vα κομμ<iτι πoυ Θα π' αydπαγεq πoλ$,

τrc,υ Θ<iΘελεq να πιiμε να γευτo$με τo 1ρ<irιμα τoυ

και να μυρiαoυlμε τηv €υΦ}δι* τoυ-

Ax! νιtξερα εγcb τoυλ61ιατov €vα πιiρκo, €να

παρτ€.ρι πoυ να μoυ <iιρεoε, vα π<iμε να στo δεtξω.

N<i τo δειg 'μεg απ' τα μ<iτια μoυ... 'oμωg εδcb

και 1ρ6νια €1co πc5ψει vα Ψ&χνα} τουq δρ6μoι19 και
τα αoκ<iκια αυτξg τηg π6ληc.

Στo μ6νo πoυ φΦντισα τ6oα 1βvια να πειΘαρ_

1{oω τoν εαυτ,6 iμου ειvαι γα μflv κoιτιir fiλd για
να ,μη vιcbΘar π6.αo μικρf1 και μ6π1 εlμαι μ€oα o'
6λo αυτ6 τo αυνoθι3λευμα μπαλκoνι<bν, κΞραιων,

και κατ<iκληστωv παραθriρ<,:ν. Λεg και τo μυαλ6

μoυ με τ€1νη μαρayκoιi €1ει κΦει 6τι ε[ναι π€ντε

μ€,τρα π&yαr απ' τo κεφ&λι μoυ.

Γιdovνα Παyιαυλt



Tα Πoλlτlστlκd τoU τρrμfvou

Oι τελευτα(oι μf1vεg τηζ Xειμε-
pιvf1g oαιζ6ν ,κ<iΘε 1ρ6vo εi,vαι γε-
μtiτoι απ6 κ<1Θε εiJδoυg πoλιτιoτι-
κ€g εκδηλιil'αειg. Arιο τoν καv6να
δεv μπoρoιiσε vα ξφΦγει Kαι η

φετεινf 1ρoνι<i. Ρlxνoνταg ,μια

ματιti ατα πολιτιoτικιi τoυ τελευ-
τα[oυ τριμηvoυ Θλθπoυμ 6τι τoν
ττριilτo λ6γo €1ει η1 iμoυσι'κη.

Συvαυλiεg μ'ε τiτλo <'olμoρφη
και παρ<iξενη πατρiδω>, €δαroε το

<<ιΙξoυαικ6 E'ργαoτf1ρι>, τo πρcbτo
Σα6Θατoκιiριακo fτoυ Απριλ[oυ
oτo Δη.μ. Θ€ατρo. Διηritυvε 6πω9
πιiντα o αυντoνιατ.f1g και δημιoυp_

γ6ζ του καΘηyητf1q κ. Π€τρog
Στο'tδηg.

Το πρ6γραμμα τιεριλ<iμΘανε τρα
Υοι]lια πoυ αvαδειlκνιioυν την ιδι-
αιτερ6τητα, αλλ<i και τη,v o,μoρ-

φι<i τηc Eλλιllδog'. Φ€τog oπo <M.

E.υ .crυμμετειχα,v 33 μαΘηε€g απ'
6λα τα Γυμνriloια και Λr3κεια τηg
π6ληq μαg.

'Ι]o (ΜroiYΣΙΙ(o E,ΡΓ]ΑΣTΗ]ΡΙ>

4εκlνηρε τo 198,3 απ6 μια αvΦ-
κη να ε'κφριiooυν τιg μουοικ€g α_

νηoυγiεg του'q oι μαΘητ69, δη1μι-

oυργ<irνταq παρ&λληλα εκδηλιb-
σειq πou Θα ξ6φευγαv απ6 τα oτε-
νci πλα1oια τωrr αχoλικιirv γιoρ-
τιbν' και Θα Φlτoκ<iλιrπταy και τιq
<iλλεg ικαν6τηιr€.q τoυq.

Απ6 t6τε μ€γρι oημερα τo <<MoY

ΣΙKo E]ΡΓ1ηΣT'ΗPΙ> αυμ,μετε[1ε oε
πoλλ€g εκδηλcbαrqιg (oυναυλ(εg,
θεατρικ€q παραoτdoειg) δivoνταg

μια <iλλη διdoταoη o' αυτ€g με
τη τιoιdτηtα τηq δoυλειdq τoυ και
την καλλιτε1νικfl αρτι6τητα τΦν

μελ,tilν τoυ. oι qκδηλΦoειq, αυt€g
απo'δε[κvυαv 6μπρακτα 6τι oι μα-
Φητ€g δεν εtν,αι και κυρ'ιωg δεν
πρ6πει ιrα εiγαι αrιoξθκτεg 'μ6νo
<ξεμiv γμit{oεων>, αλD.& &€ρr,l-
πoι μ,ε πρoΘλη,ματιqμoι3g και υκα-

v6τητεg που διεκδικοr5ν πιq ευκαι-

ρ[εg οτη ζω{ και τη oυμμετoxf1
τουq ,στη' διαμ6ρ,φωση τσυ, πoλιτι_
ατικοs <<γiγvεoΘ,αυ>.

Αποκcρδφωμα 6λωμ αυτ<bν ξ-
t'cΞy aL αυναυλiεg τoυ 199a και
]99,l πoυ 1<iραξαv μια καιvo6ρ_
yια περ(o.δo ατην ιoτoρiα τoυ συγ

Tng Eλ6vng
[,!ι{τoιαλα - Zεγι<iνn

κροτη(ματoq. Η περioδog αυτf1 α-
πoτελεi μια πρooπdΘεια πqρ€μ-
Θαoηg αiα ,μoυoι,κ<i πριiγ,ματα τηq
π6λη9 ,μαξ με ατ61o τη γνωριψiα
τηg νεoελληνικξg πo,(ηοηξ και τηq
oιiγxρoνηg ελληνικ{g ,μoυ,oικξg
ατουg μαΘη,τ€g και γεvικ6τεpα ατo'
κoιν6 τηq N6oυoαg.

Τηv ειlΘιivη τη,g oργ<lνcrοηg αν€-
λα6ε και φ€τoζ τo, 2o Γυμν&crιo,

με τη συιι.παρtiloταoη τoυ oυλλ6-
γo]υ Γov€Φγ και Kηδε,μ61iaG)lV toU
ox'ολεioυ και του Eκπαιδευτικο6
Qlμ[λoυ.

it

Tηv Kυριακf1 Ι7 Απριλioυ, α.
κο0ατη'κε Bι.lζαντιν{ iνΙoυoικf1.
Στη'ν Eoτ(α Moυαεbγ πρΦ1/μαto-
πoιξθηκε τo lo Σεμιν<iριo Bυζαν'
τιv{g Moυoικξq, πoυ διoργd1vΦσΦ

η Σ1oλη Bζαντινf1g Μoυαικξg πoυ
Δη,μoτικoιi μαg Ωδεloυ και o cr6λ-

λoγog Φiλωv Bυζαvτιv{g Moυoι'
κηs.

Πρoλ6γιoε o καΘηγητηζ τηq
Σ1oλ{q κ. Πε6iργιog oρδoυλi'δηq'
o οπoiog τ6vιαε 6τι τo oεμινΦιo
απoτελε[ και πv,a)μα,Eικ6 μνημ6-
αυνo 6oωv κoπ[αoαγ και oυν€Θα-
λαv oη διαηρηoη και πρoΘoλf
τηq εθvικτ]g μαg μoυοικτtζ, o'τΦζ
o fνlακαριodg Mηπρoττoλ(ηs πΦ1
λog., o ιερ€αq Θεoφ. Kαφετζfg' ο
δ<ioκoλog Στα0ρoq Γoυργoυλιd-

τοg κ.λπ,
Στo τι1λοg του σεμl,ναρ[oυ ακo6-

στηκαν αντιπρoσΦπευτικoi 0μιloι
απ6 1oυg μαΘητ€g τηg E,oτiαgiv1oυ
oιilv και €γινε απovoμf1 των τrτι.l_

χ[ων ατoυζ περιoινoιig απ6φoιτου9
τηg,αxoληg Bυζαντιντ]g Moυoι,κfq.

{}

oι φ1λoι τηg ,αo,6αρf1q μoυoικf1g
ε[xαν τηv εuκαιρiα vα απoλαΘ-
oουν δυο μoυοικ€g Θραδι€g o,τηv

αiθουοα κovτo€,ρτων τηq Eoτiαq
iξ.nυαrilv. Η πμilτη οτιq 23 Λπριλi-
oυ με €ργα για 6ιoiλi και κιΘ<iρα

μ€ τoυζ καΘηvητ€9 τoυ Δημoτι'κoι1
Ωδε[oυ Θεo)ν(κη{, Γιcbργo Π€τρα
(6ιoλi) και Kιiλλη Kαoτcilpη (,κι-

Θιiρα). Kαι oπιq 22 Mαtoυ η δει)-

τερη μ,ε τη Γεωργlα Συλλαioυ
(κλααικ6 τραγo'ιiδι) και Kατερi-
να Ξεvuτiδoυ (πιe1νο) .

*

Η xoρω,δ[α και μαντoλινιiτατoυ
Ωδε[ου μαg ε11ε δυo εκδηλciloειg
αυτξ τη,v περiloδo.

Η πριbτη ειrQ<iνιof1 τηq ητ{ιν στη
Σ6φια oιιq 24 Απριλ[oυ και η δΦ
τερη η ετ,foια συναυλια πoυ δ6,'

Θηκε oτo Δημoτικ6 Θ€ατρo ατα
μ€αα lνlαtoυ υπ6 τη διεfΘlrvαη' τoυ
κ. Γιιiννη Mακρoγιιbργoυ.

Στo πρ<bτo μ6ρo9 τoυ 'φoγΦμ-
ματoξ qμφαviατηκε η μικτη )QoρG)-

δiα πoυ τρωyoΦδηαε €ργα ταrv

Πρoκ6πιφ, T6μα9 Ιν16ρΜΙ, Γι6-

1αv - Στερλεi,ν, Παrιαoτεφιiιιoυ,
B€ρvτι και Xαεζηvιiloιoυ. Tα πε'

ριoα6τερα με oι.πoδεiα πιdγoυ α'
π6 τιg, Λuκ. Kολλιδ*κη και Μαρiε1

Kουκo6λoυ.
Στo δa}rερo μ€ρoc η 11o'ρarδiα

απ€δωoε θργα E}ιλivΦν σιΛrΘ€τk;)v

με συνoδεια τηq t sjμελ.oriξ μαvτo'
λινιtτα9. 'tΙταν aη.n€ιiαειζ lEGoγ' N&t
κα, Θεoδοrρ<lκη, Ρoδioυ, Bιο6dρ
δη, Xαζην<loιoυ, Α'vδρι6πoυλoυ,
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Καραγιαvνiδ,η και Toαμπoυνdρα.
Σoλ[ατ στo α' μ€ρog o κ. Νικ.
Kοdλλιδ<iκηq, εvci: ατo β' μθρog o
x. Ε. Zιαμπιiκαq.

Στo διf1μερo των πολιτιoτικcbv
εκδηλcb.oεαlν για τo Oλοκαfτωμα
δ6θηκε. oτην κατ<iμεoτη αiθoυoα
κοvto€ρτ<,:ν, ρεαιτιiιλ κιΘtipαg τoυ

Θ<iι,c'υ Ιvlf1τoαλα, o oπoiog κατα-

xειρoκροτfiΘτ:Kε για την υψηλf1 τε_

xvικξ τΘυ και για την ερiμηt/,εια

τ<.rν <<δ6ακoλωv> €ργι,rν πoυ €παι'

ξε.

Στιg 22 Mαibυ πραγiματoπoιηθη-
κε στo Δημo'τικ6 Θ€ατρo μια €ν-

διαφ€ρoυ,αα μcυαικf1 εκδf1λωoη α-
π6 το 3ο Γυμνdαιo πηq π6ληq μαq.
Δθκα μαΘητ€q με την καΘηγfτριιi
τoυζ κ. Φωτεινf1 Koυλι<iτoη €παι-

ξαν με την οPχη,στρo0λα τoυg και
τραγo0δηiααv μελoπoιημ€να πoιξ-

ματα των Σεφ€ρη, Eλ6τη, Pitοoυ,
Πκιiτooυ κ.λ.π. με πoλ6 επιτυ11iα

και κceταχειρoκρorrf1Θηκαν.

Τ€λc,g τoν Απρiλιo και τo M<ii]o

τo Δημοτικ6 Ωδεio πραγβατoπoi-

ησε στην E'ατ[α Moυrαcbv και στo
Δr1iμοτιrΦ Θ€ατρo τιg καΘιεριομf_
νεg επιδε[ξειq των MαΘητcbν τoυ

6λωv των τ<5ιξεωlν καL τoυ μoUσι-

ατρα εγ16δjlν και πvευστ(bν τoυ

Ωδ,εioυ υπ6 τη διε!Θυvoη του κα-
Θηγητη κ. Λθαναα(oυ Πεtταoιjλα'
Η 13/μελf1q o,ρ1i1cτρα αποτελεiτo
αlτ6 7 μοι€ητ€g τηg Eoτlαg Mου'
α<bν και 6 καΘηγητ€g.

κo0 Nηπιαγωγε[oυ σfEα 6ργανα Το Θ€ατρo αυτ6 τo τρξμηνo δειt

πoυ διδ<i1τηκαv. oι γoνεiq και oι ixει να πα.ρoι.lαιιioει πoλλ€g αξι6-

φιλoι τcoν παιδιιbν 1dρηκαv τoυq λογεg εκδηλcbαειg. Mξ τη λf1ξη τoυ

v€oυg εκκoλαrττ6μενoυg μoυoικo6g. α1cλικoιi €τoυg Θλ€πoυμε παιδι'

Παριiλληλα .με τιζ, τελευταlεg κ€g o1oλικ€g παραατ<iιoειg { επα-

επιδεiξειg τrov'μαΘητcJrv €κανε και ναλf1ψειg, καθ<bg και τιq, επετεια'

ηv πβτη τηξ qμφd1vιση η oρχη- κ€q εκδηλcilσεtζ για τo' 0λo'κα6'
τ(rμα.

Mια εζαιρετικf1 τqμfl για τo Θ€-

ατρο trlζ π6λη9 μαg f1ταν τα τpiα
t;:'dl'cα 6ρα6εiα πoυ απ€oπαoε τo
Θε:ατρικ6 εργαοτf1ρι τoυ' Π.K.N"
oτ:' ΦεoτιΘ<iλ Eραoιτε1νι,κo6 Θε-

ιiτρclυ Kαρδlτoαg iμε τoν <Tαρτo6'

φο> σε ακηvοΘεoiα Δημ. Aραμπα'
τξ6yλου. Tα Θρα6,εiα f1ταv: Θρα-

€ε[ο α' ανδρικoιj ρ6λoυ (Mελ€τηg

Αrαμiδηq) , Θρα6ε[o β' ανδρικo0

ρ'6λc,υ (Φιiτηq Ιγνατιιiδηg) και
69π6εiο ενδυματoλoγ[αg (Αλεξ.
oικc,v6μου). Η παριioταοη απ€_

σJτασε κoλακευτικ6τατα αx6λια,
τiαo απ6 τoυg Θεατ€q, 6οο και α_

r'6 τaν το::ικ6 τ6πο τηg Kαρδi-
τσαE.

Tην πα,ραμονf1 τoυ oλoκαυ'τci:'

ματοζ στo Δημoτικ6 Θ€ατρo, πραγ

1ιατοποιf1lΘηκε τo αφι€ρωiμα στov

Tιioo Kαρατι1oιo απ6 τo Θεατρικ6
εργαoηρι τo Π.K.N. σ€ συνεργα'
o[α με τo Λιiκειο Eλληviδων- tl

Πorητlκfl βραδlδ' M. ΓrowακoβΙτoυ, oλoκοilτωμα 1994
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σκηνοΘεσια και η μoυσικη επι,μ€-

λεια ξτα'v τoυ Αλεξ 0ικoν6μoυ.
Eπισηq απαγγ€λΘη,καν πolηlματα
τη,g Mαρ[αg ΓιαννακoΘiτoυ μ€ μoυ
oικf1 υπ6κρoυoη απ6 κoμμdτια
πoυ επ€λεξε o Aργιjρηg Kαρατoι-
ιbληg.

Στον iδιo κoκλo εκδηλ<boεοrv

περιλαμ6<ivεται και τo 6ργo τoυ

Xρfoτoυ Mπαταντζη <<Elκεiνog o

oκληρ6q Απρληφ>, πoυ αvεΘdotη-
κε απ6 τoυq μα'Θητ€g τηq Στ' τ&'

ξηc του 8oυ Δημ. Σηoλεioυ o'ε

oκηνοΘεolα τoυ Δημf1πρη Bdνταη.
'Ηταν μια πoιητικf1 πρo,o€γγιαη
οτo oλoκα6τωiμα τηξ Nιioυoαq με
λ6γο, εικ6ν,α, μoυrαικf και φωζ.

Τ€λoq Mαtoυ oι μαΘητ€g τηζ E'
τ<iξηg τoυ 8cυ Δημ. Σxoλεloυ <ι-

ν€Θαoαv τo €ργo τoυ Αντcirνη Δε-
λcbνη <'Aρεg M<iρεg και... Tρελιi'
ρεζ> σε oκηνοΘεoiα τωv δαoκ<i'

λων τoυ αxoλεioυ AΘ. Δ6,δη και
Δημ. Xαλ<iταη.

Στιg 4 Ιoυνioυ, η Θε,απρικf o-

μιiιδα του 4oυ' Δημoτικoι1 Σ1oλε['
ου,, πf1ρε μ€ροq oτo φεoτιΘ<1λ παι
δικo6 Θε<iτρoυ πoυ πραγματoπoι-
f1θηκε ατη Θ6ρμη Θεo)νiκηg με
τo 6ργo τoυ Γιιiνvη Ξαvoo$λη <A'

ν€6α oτη oτθγη vα φ<iμε τo oιiν'
νεφo> τo oπolo εi.1ε παρoι.loιαoτεi

με επιτυx[α στη:ν π6λη μ'αζ.
*

Στα εικαoτικ<i εi:1αμε' δυo εκ'
Θ€oειg,oτo πρlιilεο δεκαπενΘf1'μερo

τoυ A1πριλioυ.

Στo <Στ€κι Nεoλα[αg> τ| συ{rπo-

λiτιooι1 μαq ζωγρ&φοg Eλ€νη Aν'
δρovικiδoυ παρoυαlαoε η y6α

τηq δo'υλειιt, €ργα με τη γνωοιf1

τηζ τεχνoτρoπ[α, αλλd και cyιo-
γραφ(εg αε ξ0λo.

ΑγιογραQ[εg επioηg παρoυoiα'
σε και η Aγγελικ{ Δαλανι5c - Eλd-

χoυ στo φουαγι6 τoυ Δημoτικoι}
Θειiτρ.ου.

T€λοg ατη Θεοoαλoνiκη o Nικ6-
λαq lν1πλι&τκαξ παρoυοlαoε oτo'

Πaλιτιoτικ6 Kαφεvε[o <<Xρ<bμα>,

€ργα τcυ δoυλεμ€να ,με ξ6λo, 'μ€'
ταλλo, 1αρτ[ και χρrirμ'α.

ιr\!\.\.\r\.\.\.'\.\l\.ιιι.\lι'\'\'\lιt\r\'\r\lιι\'\'\ιι!\t\'\r\'ι'\ι\'\'\'\i\!rι!\'\ιιr\ι\r\!\'\rr

urγilAllEΣ TllΣ ilA(}γΣAΣ. T0 TE,ιOΣ MlAΣ E]l0xHΣ,

Tο Σ<1ΘΘατo 4 Ιoυνioυ ω,ρα ε.
30 τo Θριiιδ-υ, στo Κ€ντρo Eργαζ6-

μεvηg Nε6τηρog Eργωτικ{g Eoτi'
αg, €γινε μια εvδιαιp€ρoυoα εκδf1-

λωαη ,με Θ6μα: <aΓυναiκεg ηq N&'
ouσαζ τo τ€λοg μιαg επofiφ. 'Η'
ταν αφιεP.α}μ€vη στιξ ελri1ιoτεg
Nαoυoαlεg γυγαικεζ, πoυ εξακo'
)'oυθoιjv να φoρo0ν τη θαυμ6oια
τoπικξ παραδooιακξ φορεοι<i.

Η εκδf1λωoη περλ<iμ6αν'e τρiα

μ€ρη:

I. 'EκΘεoη φωτoγραφlαg, με
περιoα6τερε9 crπ6 l20' oπdνιεg και
παλι€g φωτογραφιεξ (η παλι6τε-

Tnq Eυγεviαg
26λιoυ - Mτιαoιακoιiλιι

ρη του |867 καυ η νε<bτερη τoυ

1954) 6που ατιεικoνζoνΞαι Nαoυ'
σαιεq γυγα[κεq με τoπικ€g φoρε'
oι€g αε διιiφορεg ,oτιγμ€g ηq ζω-
fιg τoυg. Γιoρπιv€g f1 κοΦηrμεριν€q,

ε[τε ,μ6vεg, εiτε μ€ τoν ιlvδρα
τουq, ε!τε με τηv oικoγ€νειι1 τoυq.

2. Α,vd,λυαη και παρουσlαoη τηg

φορεoι<iq κoμμι1τι - κoιμμdτι' με
πρo6ολf διαφαvειcbν και κΦEατo-
πιoτικ€q επdηγξαειg ,απ6 τηv Πρo
'iοταμ€νη τoυ K6ντρoυ Eυγεν[αZιi'
λιου - Mπααuακo$λη.

3. Σζf1ttηoη με τιq γιGγιdδεξ,
πoυ στηv κυριoλεξiα <€κλειψαv>

τηv παρ&oταoη με τιs ιoτoρlεq
και τιζ αναφoρ6q τoυζ σro, παρ€λ-

8o Δημoτlκδ Σ1oλεΙo. .'Αρεc, μδρεc καr τρελdρεc.
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Θ6v.

Tην εκδηλωoη πα1ρακoλoι3'Θηoαν

με μεγ<iλο εvδιαφ€ρον περιoα6τε-

ρα απ6 200 6τoμα, o Δf1,μαρ1og

κ. Γ. Πoλιiκηq, o πρcbηv Δf1lμαρ-

1οg Δημf1τρηg Bλ<ixog και η πρ,cil'-

τη γυvαiκαl Π'ρ6εδρo9 τηg Εργα-
τι1κηζ Eστ(αq κ. Ιωιiννα 7ερ6&κη,

η oπoiα εκφ,ριioτηκε με τα καλ$'
τερα λ6για για την 6λη εκδf1λω-

ση και για] τo €ργo πoυ επιτελεi-
ται στην Σ1oλf1. Yπoox€Θηκε μιi'
λιoτα να εΙ(ξrboηl η Eργατικf1 E'
oτ[α oε λεΦκιομα τιg φωτoγραφ['
εζ και πρ6,τειvε να προ6ληΘε[ και
oε ciλλα μ€ρη η εργαo1α, cboτε να

γνωρ[αoυν τη Θαυμrioια νcroυσαιi-

κη φo.ρεoι<i. Tην iδια υπ6o1εoη €'

δωαε 'και o δf1,μαρ1og κ. Γ. Πoλιi'
κηζ'

ΣΙro τ6λo9 6λoι oι καλεoμ€νoι,

γΦΞηκαν τo Θαυμdαιo ναoυoαl'iκo

μπoυφ6 ,με πιττεq, γλυκ<l, μoυoτ6-
πιτα κλπ., πoυ μ'ε πoλιi αγdπη ε'
τolμαoαν oι μαΘf1τριεq και τo πρo

oιoπι,κ6 τηq Σxoληq.
H φω,τογραφικξ €,κΘεoη, μετα-

φ€ρΘηκε για μια 6δoμ<iδα στo

φουαγι€ τoυ, Πoλιτιoεικo6 K€ντρoυ

και τηv επιoκ6φ'Θη'καν πoλι1 μεγιi'
λoq αριΘ1μ69 Nαoυoα(ων, πoυ με

αυγκiνηor; εi]δαv αγ'απημ€vα πρ6-

σ(nπα και αv€τρεξαv oε παλι€q

μνημεζ.
Xαρακτnριoτικ<i oι Αγιλλ€αg _

Eλ€νη Γκo6ιaτ'α, €γραιpαv:

<<Mια Ιoτορ[α αε φcrτoγραφιεζ'
Ξαvαζωr_τανειlει η παλι& Nιιioυ-
στα τc,υ περαoμ6νου αιd)να και
τηζ αρxηζ τσυ σηiμ'ερινori πoυ φε$

γει. Kυρiιοg η Nαoυoα[α γυναiκα,
η ι1ξια, η νoικoκυριi και η Ncαt-

λι<lγα.
Συγ1αρητf1ρια για την ωρα[α

δoυλειcil. Kαι oε ανcbτεpα!>>.

1Ι Ιoυνιoυ l99lι

ol ,ΝαoυoαΙεq Πov. Tolδτoroυ, Αφρ. Τρiφωv' Mαρ., Tρrανταφiλλoυ καr Eλδvη

Tor&κoυ με τηv nρδεδρo τηc Eρ. Eoτioq κ. Ιωαv' Zερβdκη κα| τηv πρoΙoταμδvη

τoυ IKE,ΝE κ. Eυγεviα Zδλroυ

.Γυvαiκεc τηc Νioυooc. τo τiλoc μrδc εno1{c"
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rEΩPΓoI κΑI κΑTΑΝΑΛΩTEΣ

Λπ6 τ6τε πoυ €vιorοα τov εαι.lτ6

μου 6λ€πcr τoυq γεωργoΦg v' α-

γα:νζovται για μια αυξημ€vη πo_

αοτικιi l(αι καλιiτε'ρη πoιoτικιi
παραγωγi1 και ν' αδικoιjvται oυ-
v€1εια γιατi oι τι,μ6g τoυ πετυ-

1αi,-ουν τα πρoi6ντα τoυg κατd
την πrbληoη (τιμEq γ. πρoli6νταrv
στα X€ρια των γεαr'ργc5v) μειci:-
νοvται αδιιiκoπα αε ox€αη. με τιζ
τιμ€g τωγ διαφ6ρων προΙ6ντωv
πaυ αγoρζouv σαγ καταναλωτ€g.
Για 6αoυ9 δ'εv αυνει,δoπo[ηoαv τo
πρ6Θλημα και για τoυζ δΦoπι-
oτουq Θα διiroω αμ€oωq τov παρα-
κciτω πiγακα πoυ περι6xεται oτo
6ι6λιαρciκι τηζ Eνωμ€νηg Eυρtb.
(E.o.,K.) <Koινf1 t\γρoπικf1 Πoλιτι-
κ{ για τη δεκαεt[α τoυ 1990>.

Aπ' 6τι Θλ€πoυμε oτoν π[vακα
οι τιμ€g τΦv γεG}ργικdrν πpoi6ν-
των στα 1€ρια των γεω,ργcbv αυ-

ξw6τα,ι, καε<i 5,iχ, κdΘε χρ6γo,
εvιir o γενικ69 δε[κτηq τιμ<irv (τι-

μ<lριΘμoq) αυξαν6ταν κατ& 7,50/o

και τo ειo6δημα αν& κιiτoικo αr"l-

ξιivονταv κατ6 8,5%. Αυτoi oι α-

ριΘrμoι μαg o,δη,γo0v oτo oυμπ€ρα-
oμα 6τι oι τuμ€g πoυ απoλd'μ6οrνε
o γεωργξ υπoτιμoι1νταv κ&9ε 1ρ6
νο κατ<i 2,4o/o oε αx€oη με τoν τι-

μ<iριθμο και 6τι στα ] l 1βνια
τo,υ fiιvακα υπo{tμηΘηκαv κατ<i
26,4χ δηλαδf1 τα γεarργικci πρoi-
6ντα μ€oα αε 1 1 xρ6νια €1αoαν
περιοo6τερo απ6 τo Ι/4 τηq αξi-
αζ τoυg. Aυτ<i αυν€Θηοαν oτην
Eνω;μ€vη Eυρcbτη πoυ ξει €να
αρκετιi ocootf olioτημα πρo<rτα-

o[αq τηg γε<υργ(αg τηq, (κυρiωq

για λ6γoυ9 αυτ<1ρκειαg τρoφiμCoν)

για τo oπolo δ€1Θηκε τερ<io,τιεq
πι€oειg στιζ διαπραγ,μαaΘjσειq

τηgGΑTΤ, Φrτ6 τιζ ΗΠΛ για με('-

<oαη αυτξq τηg πρo,oταo[αg.

'Evα ιiλλo στoιχειo πo,υ πρ€πει

vα 6χoυ:με υπ&pη ειναι τo γεγoν69

Eτoc

Γεv., δεΙκτηc
τryδY αrηY
xoτογδλωοη
(τιμδρlΘμoc)

KαΘoρδ
δlοΘδoιμo
ειoδδημo

ovδ κδτotκo

6τι καΘtbg τo ειo6δη,μα τωv κΦEα-
vαλι:τιirν - κατoiκοrv μiαg μirραg
αυξιiνει' αυξ<iνoυν και oι δαrι<ivεq

Toυ Aρv'ιi'ρn Γκoυντ6ρα
γειι}π6voυ - oικov)λ6γ;9μ
στo Ιvστ. Φυλ. Δ6vδρων

τoυζ για ε!δη διατρο,φf1g oε απ6-
λυτεq τιμ€g, αλλ<i λιγo,ατεi0oυv
σαν 1!oσ0στ6 τωv oυνoλι'κcbν εξ6-
Qων τoυg. Xαρακτηριατικ6q ειvαι
o πiνακαg τoυ ποσolστο0 των εξ6-
δωrv yια εiδη. διατPoΦ'τ}ζ
(περιλαμ6<ivoνται o κα1τγ6q και
τα πoτci), π<ivαr στα €Φδα τηζ
oυνολικf1q καταv<iλαroηξ τ(rν yoι-

κoκυριιbν στιq δι&φoρεg Xιbρεq
τηζ Eνωiμ6νηg Eυρ<bπηζ κΦrd τo
I98,6.

l . Διlτικξ Γερμανi,α 17,oιγ
2. }ftν<oμ€νo Bαoiλειο |8'9oλ

3. Qλλανδiα 19'1o/o

4. Γαλλiα 20,5'a/o

5. B€λγιo λ1 ,3'c/o

6. ΛoυξqμΘoιipγo
7. Δανiα
8. Ιτο{λiα
9. Ιαπαv(α

lo' Πoρταγαλλiα
1I. Eλλ<1δα
'l 2. Ιρλαvδiα

ΣταΦμικξ μ€oog 6ρo9
Eυρtb:ηq 2lχ.

λB'σoλ
23'5ol'o

24βa/o

27,2'o7o

3'8,2o/o

39,90/o

1'3'σoλ

Eν<aμ6νηg

1077

1978

1979

Ι 9E0
r,98t

1982
198,3

I 984
Ι 985

198,6

1987

M€oη
ετησια
Φiξηση]%

lσ0
r08
IO9

Ι16
Ι 3,0

t44
Ι5θ
l6rE

162
'ι 63

Ι,63

5,1

Ιo0
107

1,t6

r28
r43
r59
170
r82
t92
ι9E
242

7,3

1oο

Iα5
Ι τ,5

I3,l

146

Ι6l
173

r,84

195

2α0
2ο5

7,3

Ι0o
IΠ
124

139

lι5Ι

16c
177

t90
2fi4
2t5
215

8,5

Bαοικf1 αιτια γι' Φ'}την την ε-

ξ6λιξη ειγαι τo φαιγομει,o τoυ κo-

ρεoμo6 'τιυν ανωyκcbν διατρο,φξg
τoυ αΦμilτιου, εν.b oι dλλεg τoυ
αν<iγκεq ε[vαι ακ6ρεατεq. o μfι
κoρεομξ τΦγ dλλωv ανηyκ<ilν'τoυ
ανΘρcilπoυ, επιτειvεται με η,y ζα-
vακdλψη,> y€G)ι, ζπραγμΦτικd)M α.
νωyκcihn> απ6 μ€ρουg ηq διαφημι-
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σηq και των &λλων μ6οων πρocir-

Θηoηq των παrλf1oεων. Πιiνω απ6

€vα 6ριo εuoo,δf1ματog και 6ταν ι'
καvoπoιηΘo{τv oι Θααικ€g ανι'ryκεg
διατρoQξGr παρατηρooμε {μια μι-
κρξ μ6νo α6ξηση τoυ ,rcrσor3 πoυ

Qαπανo6με για τr]P αγoρ<1 τρoφι'

ΨΦV, κ6ρια λ6γω, τηg επιλoγf1g

τρoφιμων καλ6τερη9 πoι6τητα9.
H κoιvωvlα μαξ, ,αλλ<i και οι

κoιvιoνiεq πων 1ωρ6ν τηζ E1vωμ€-

vηg E,uρcbπηq πρoζ τιg oπoiεg κα.-

τευΘ6νεται τo, 1"υεγαλ6τερo πoσ4'
σt6 των γεωργικιbν πρoiιi6υτων

μαg, €xoυv φ,Θ<ioει o' αυτ6 τo ε-

πiπεδo ,με απoτ6λaoμα να περιμ€'
voυμε ,α6ζηoη τΦv πωλf1oεcb,v μαg

μ6νo αε γ. πρoι6ντα πoυ εiναι α-

v6τερηg και αρioεηg πoιoτικf1g

κατηyoρ[αg.
Eδιil τα πρ&γiμαtτα αρxlζoυν να

γivανται δ8oκoλα για τoυq γεωρ-
γoιig γιατi, ειrd} η τε1νικξ πρ6ο-

δog τoυq δiνει τη δυνατ6τητα να
αυξf1οoυv την παραγωγf1 τcov εκ'

μεταλλε6oε<bν τoυq' η αυνoλικf1
καταν<iλω'oη δεv αυξιiνεται λ6γω
του πεΡιoριo,μoιj τωv γεννf1αεων,
τoυ φαιvoμ€voυ τoυ κopεo,μo$ και
τoυ ανταγωvιoμoιi ωτ6 6μo'ια πρo

i6ντα που ειoιiγονται απ6 τρiτεg

χιbρεg" Αν 6μω9 Θ,€λoυν τo ειo6'
δημα να €1ει κ<iπoια ιooτιμiα με
τo 1μ€oo αν<1 κεφαλf1 ειo6δη'μα τωv

αατcbν δεv 6xoυν ιiλλη λιiοη cιπ6

τo να αλλιlξoυv επιiγγελμα.
tl αλλαγf1 6lμα19 επαγγ€λματog

(πoυ δεv oημαiνει ιl'lτo1ρεω.τικ&

και α'λλαγf1 κατοικiαg) πριν απ6
τo l98o και τιξ επανηλλειμ€vεq

κρισειq πετρελαio'υ o+τη δεκαετiα
του Ι 970, f1ταν α1ετικ<i Φκoλη
και η Eυρolπα'ιiκξ 'Eναroη ενΘαρ6

vει αυτtv την €ξoδo (η1€Qιo Mιiv-
oxoλνπ, πρ6ωρη oυνταξιoδ6τηoi1
κ.λ.π.). Tcbρα 6μcrg με τα εκαrομ

μι1ρια τoυg αν6ργoυζ πoυ πρo€ρ'

χονται' τ6oo, απ6 τoυg εξερx6με-

voυq απ6 τη γεr,r,ργiα (και γενι'
κcbτερα τoν πρωIτoγ'ενf1 τoμ€α πα'

ραγωγηc), 6oo και απ6 τoυg ε'

ξερ16μενoυ9 απ6 η Θιoμη1ανiα

λ6γω τηg τε1vικf1g πρo6δoυ, εξ€'

ιιξ1 αναμεvξμενη (Ι. FQURA-
STΙE. rΙ μεγ&λη ελπ[δα τoυ 2ooυ

αιcbyα), αλλ<i και τα πλf1Θη των

οικονqμικcilv πρoσφ6γωv απ6 τιg

πρ<bην ανατoλικ€g χ<bρεg και τιq

χ<bρεs τoυ τρ[τoυ κ6oμου, αυτ6

ε[ναι εξαιρετικ& δι]οκoλo'

H μεi.ωoη τoυ πo1σoσπoιi των ερ'

γζομ€νcον oτoν πρωτoγεvξ (γε'

αlργiα κλπ.) και δευτερoγενf1 τo'

μ6α παραγωγf1q (Θιoμηηανiα) εi''

ναι απoτ€λεαμα τηζ εφαρμoγηζ

τηg τε1νικ{g πρo6δoυ o' αυπo69

τουq τoμειq. Aντ!Θετα o τριτoγε-

vf1g τoμ€αq (ιπη,ρεαiεg) μoιιlζει
να μξν επη,ρεζεται απ6 πην τε-

1νικη πρ6oδo. Xρειιlζεται λoιπ6ν

6ταν απoφαοloει κανε[g να εγκα'
ταλε[ψει τo επ<iryγελμα τoυ γε(ορ'

γο6 κατιiλληλη επωyγελματικf1

πρoετοι]μασια (εκπαiδει'lοη κλπ')

και πoλιj πρoooxf1.

'Eνα ιiλλo σημειo των o1€oε'-

ων γεωργcbν και καταν'αλωτcbν,

6πoυ αημειcfuvεται ριζικf1 α}'λcιYfl

τα τελευτα[α xρ6νια, ε[v'αι η παγ

κocμι6τητα τηc αγoρ&q γ. πρo'i'

6ντων. 'Eτoι 6λ€τιoυμε vα πoυλι-

οιiνται τo 1ειμcbνα oτιg αγορ€g

μαζ γ. πρoi6ντα που για τιg 1ιb-

ρεξ τoυ B ημιoφαιρioυ Θεωρoιiv'

ται καλoκαιρινιi. Aυτιl 6θ6αια

προ€ρ1ovται ατιo 1ιbρεg toυ N' η-

μισφαιριoυ. Η ταυ161ρoνη παρoυ'

oiα γ. πρo'i6vτωv αrι6 πoλλ€g xιb'

ρ'εg αυξιiνει τoν αιiτΦy'ωvιoμ6 και
καΘιbg η συμμετoχf1 των εξ6δων

για την αγoριi τρoφιμων' μ6oα
oτα γενικ<i €ξoδα iμι&ζ oικoγενει'
αg ,μικραiνει αυνε1cbg ολλιiζει και
σ καταναλωτf1g τα κριτiρι& τoυ

για την αγoΦ γ. πρoi6ντων Θ<l'

ζovταq πρ6τo τo κριτηριo |εη.q πσι_

6τητα9 και 6ατερα εκεινo τηq τι_

μηg πoυ f1ταν πρcbτo.
'Εται η γνιiloη τιov πρoτιμf1oε_

ων των καταvαλωτιbv παζει πια
απoφαoιoτι,κ6 ρ6λo ατo τi Θα καλ
λιεργf1oουy oι γεωργoi. iξ' <iλλα

λ6για π€ραoε ανεπio,τρεπτα η ε_

τωf1 πoυ λ€γαμε 6τι εγιb εiμαι'

γεωργ6q και παριiγω τα πρo[6ν'

τα μoυ, τo κρ&τoq, αg φ,ρovτ[oει να
πιυληΘo0ν σε μια δiκαιη τιμf1. Tιb

ρα καL ιδιαiτερα μετ<i τη συμφΦ-

ν(α τηq ΓΚATT και τηγ Λνοθειb'

ρηση ττ}ζ KoΦc Αγρoτικf1g Πo'

λιτικf1g, πρ€πει oυγ€1εια να επα'

γρυτrvo6με και ν'α κ<iνoυμε πιq, α_

vαγκαiεg αναδ-ιαρΘ'ρ'cb'σειξ σtη γε
ωργικf μαq εκμετ<iλλευoη για να
ε(μαoaε σoμφΦνoι μ.ε τιζ 'απαvτf1-

σειq των κατανολοrτtbν. Eπioηq

ριζικη αλλωyf1 πρ€πει να γ[νει
oτιg oκ€ψειζ και oτo o1εδιαoμ6
ν€ων τoμ€ων παραγωγf1g εκ μ€'

ρουζ τ(,)ν γειoργ<bν. Η ακ€ψη τoυq

πρ€τει vα απααχoλεiται πριbτα με
τιg δuν,ατ6τητεg διι5cΘ,εoηq τΦν πρo

i6vτωv τωv ν'€cov κλ6lδωv παρΦyω'

γηζ (π"x. ρoδακινoκαλλι€ργεια,
χoιρoτροφια κ.<i.),. ανtiμεo,α ατoυs

<,ποioυg Θα διαλ6ξoυγ τoy κλ<iδo

πcυ Θα ξφαPμ61σoυν και μετι1 vα
ααy.ολο0vται με τo Θ€μ,α τωv τει

1νικcbv δυvατoτf1παrν τηζ φαρμo-
γξg τoυg στην γε(ι)ργικξ εκμετdλ-
λευαη. Θα μoυ πεiτε, μπoρεi o γε-
ωργ6ξ να κ<iry,ει μ6νoq τoυ αuτf1v

την €ρευνα; Φυoικιi 6xι. Tη δoυ-

λειιi αυτξ πρ€πει γα την αvαλ<l-

Θουγ οι συνετ,αιριστικ€g oργανcb-

σειξ και ιδlcrg oι δευτε,ρo6<iιΘμιεg

πoυ lμε την oικοlyoμικf1 ι.lπooτfρι'

ξη τoυ κρ&τoυg και /τηq Eυlρο:πα[-

κflc 'Evωoηg θα ιδ-ρ6ooυν ειδικ€g

τε1νικ€g ι.r,πηρεαiεg. Kαι ,αυτ6 πρ€

πει ν,α γ(νει τo ,αυντoμιbτερo δυ-

νατ6ν γιατi κι5cΘε περιΘιirριo 1ρ'6"

voυ €1ει εξαντληΘεi.
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0n0ΠlιilP$iEll]l ]llPlΓΠrΗ ΦP0rTΠ[ δεvδρoκoμlαc μirc}
(τo μ6λλoηr τnξ

Eiναι γ,vω.oτ6 6τι η 1ρf1οη φ'υ-

τc,φαρ,μtiκων, λιπαqμ<iτωηl και 6-

λωv τcrv ιiλλων ειαρoιirν στιζ γε-
ωργικ€g εκμεταλλεΦoειq αυξdνε.
ται αι.ltγεχcbζ, .με αtπoτ€λεσ'μα: την
α0ξηση τoυ κjooτουq παραγarγξg,
την μ6λυvoη τoυ περι6ιiλλoνπog
και το oo6αρ6τερo, τιg δυolμενε(g

επιπτciloειg oτηv υγε(α τoυ κατα-
ναλωτξ.

Απ6 την ciλλη πλευρ<i, oι oικo-
λc,γικ€g oργαvcboειg ευαισΘηεo-
πoιc0ν Φo και περιooατερo τηv
κοινξ γνcirμη, πoυ croκεi πι€oειg
oτιg κυΘερrξσειξ τ(rν κρατιbν, να
λ<lΘoυv προατατευτικιi μετρα, Η

γ'ερμανικη κυ6€ρvηοη ξει ηδη α'
πoφαα1oει τ6αo αι.loτηριi μ€τρα'
για τιζ χημικ€g oυ,αiεg πoυ επι-
τρ€πεται ιrα χρησι,μoπoιoιjνται'και
τα 6ρια υπoλειμμ<iτα:ν στoυq καρ
πoΦq, πo'υ 6ταν 'τεΦoιjv σε εφαρμo-

γη, τα ελλη.vικιi φρo$τα πoυ πα-

ρ<iγoνται μ,ε τα σtlμεριv<i δεδo'μ€-
γG, δεν Θα γlvovται απoδεκτιl
oτιg ωyoρ6g τηq.

Τo παριiδειγμα τr|S Γερμαν[αg,
Θα ακoλoυΘf1oo,uv αιγ<i - αιγ<i και
πολλ€g ιiλλεg X6ρεξ. Με δεδolμ€-

vα 6λα τα πρoηγoι1μενα τo μ€λ-
λov τηg σημεριηq $εν,ξρο6oμ[α9
διαγρι1φεται πoλ6 ζoφερ6 και πα'
ρουoιιiζ'επαι επιτακτι,κf1 η αv<iγκη
τηq πρoσαρ'μoγηq τηζ στα νθcr δε-

δo,μ€vα.

O τρ6πoq καλλι€ργειαq. τG)v o'
πΦ.ρoφ6ρωv, πoυ Eipclprpξεται α{'
μερα, ε[ναι γvcοατ6q .με τοv 6ρo

<<Συ'μΘατικη Δ,ε1uδρoκoμiω> και
οτoχε0ει oττ|v οζιιiξηρτt τωv απolδ6'

σεω,v, με τη χρηση μεγdλιoν πo-

ooπ{τarv λιπqoμιiτclv, ιpυπoιpαprpd

κα}ν, ζιζαvιoκr6vαrv, oρμoνικ<irν

ο,υoιcirv κ.λ.π.
o φ6πoq ,κoilλι€ργειαg τ(oι' c'

πG)]ρoΦ6ρΦy oτo μ€λλoγ, αroχειtrει

στov περιoριoiμ6 !ηζ χρησηs χη'
μικ<ilv oυοιιirν, και η δεvδρoκoμiα
αιrτη ειναι γγ{oση tι€ τov 6ρo
<oικoλoγικ{ Δεvδρo,κoμiωι.

Στηv ouκoλoγικη δεvδρoκoμiα
εμφαv(,oτηlκαν lι.n τ<ioειg. Η μ(α
εiναι γvc,:,oτ'f1 ωq <Bιoλoγικf1 Δεν-
δ'ρoκο'μiα> και η <iλλη ωζ <Φλo-

κληρωμ€νη Παραγcογf1 Φρoιiτωυ.
Η Bιoλογικη ΔενQρo,κoμiα στo-

1ειiει oτηv κατ(iργηαη τηc X,Pη-
oηg 6λων τωv χτtlβικ{ilν oυroιcbγ.

Toυ
Ιωξvνn Xατζnιxαρion

Η κατξργηoη τη,g, 1ρf1oηg 6λων
τιον xη;μικrbv oυoιcilν, Θα ξταν η ι-
δανικf1 περ[πτ<oαη για τo περι-
6tiλλoν και τηv υγε[α του κατα-
ναλωτη. H μicooη tων ατEo]δ6σεων

στιζ γεωργικ€g καλλι6ργειε9, Θα
ε[1ε oαν αποτ€λεoμα την με(aroη
τ.ηζ παρωy(,)γηq τρoφiμων και Θα

oδηγocoε τουg κατolκcυq τηζ γηq
oτην πε[να.

Η oλoκληρcαμ€νη παραγΦγη

φρoιiτωv o,τo'1εdει στη}v 1μει(oση
τηζ Xρησηζ χη|μικd)ν o.ιroιιbν oτov
Θαtμ6 πoυ αυτ€g Θ,α ε[ναι τελεi-
ωg απαραiτηεεq'

Oι τβπoι που ,μελετo6νται γtα
την επ[τευξη αιrτoι] τoυ σa61oυ
και ιlρ1ιoαv vα εφαρ,βζoνται δo-

κιμαστtκe oε δι<iφoρεg xcirρεg εi-
ναι oι εξf1g:

'l . Η δημιoυργ[α και καλλι€ρ-

γεια πoικιλι<bν αιrΦεxτικ<bν αε ε-

1θροdq και αoΘ€νειεg για ηv μεi-
ωση των ψεκασμιirν, 6πα19 εlvαι
oι πoικιλiεζ μηλιξ Flo1ina και
Prima, πoυ €ιναι ανf,εκτικ€g oτo

φoυζικλ<iQι. Η πoικιλ(α κqραoι&g

Ulster, που εivαι αvΘεκτι,κτ] oπιg
6ακτηριcir,oειg κ.λ.π.

2. Η αΦξηση στoυζ oπω,ρrbνεg

τoυ πληΘι:αμoΦ ecrν αρπακτικclrv
ε,vτξμι,rv fι 6π.ξ αλλιξ €ιναι γνΦ-
ατ<i των Φφελιμων, τα oπo'(α εrπι-

τ!θενται και κωταατρ&φουν τα
6λαΘεριi €ιrτoμα" αφiδεq, ακι1ρεα
κ.λ.π.

Η αιiξηoη τoυ πληθυoμo$ τοrv

ωφελiψωv ε,ιπr6μωv r[ι'lιopεl vα επι-

τευ1Θ,ε[ ωζ ξξηq:
Mε τη χρη,σιμoπoιηση (pυτoφαρ-

μ<iκω,ν που δεv ζη;μειιitνoυv πα ω.

φ€λιμα €vτo'μα.

lvΙε τη μεταφo'ρ<i ωφ'ελιμΦν εν-

τilμcοv απ6 περιo1€g με αυτoφυf1

6λciατη1oη, πou €1oυν ;μεγιiλoυζ
πληΘυoμo't1g.

Mε τηγ εξαπ6λυoη οrφ,ελi,μαrv

εvτ6,μων στoυq oπω,ριirvεg αrτ6 ει-
δικ€g εκτρ'oφ€g αι.μιbν.

3. H .εφαρμoγf1 ψεκααμιilν μΞ

φυτoφιiρμακα, πρ€πει νrα γivεται
6ταν εivαι tελεkοζ αττqρα(.τητη

και κατ6πιν πρoειδsατoιξoεωg απ6
ειδικd δiκτυα πλη]ρoφoριCbv, τα
c,πο(α Θα λαμΘιivoυν υπ6ψη' τα
κλι,ματικ<i δεδoμ€vα και ηγ πυ-

κv6tηtτα τoυ πληΘtυομoιi των 6λα-
Θ,ερcbν εντ6μωv fl ιlιλλωv α<rΘlεyει-

ιbν.

4. Oι πoodτητεg λιπαoμ<iτcov
πoυ χρησuμοπoιrοιiνται, πρ€πει να
περιοριoΘo0ν στιζ τελεiωg αrια-

ραiτητεq για τηv κιiλυψη πων α'
vαyκcbv των oπΦρο1φ6'ρclv. Aυτ€g
προ,αδιoi:i,ζovται με τακπικ€g ανα-
λιiοειq εδ<iφoυq oε αη:ν,δυαoμ6 με
φυλλοδιαγvιοoτικf1 και oπωoδf1πo
τε εivαι πoλ6 ,μικρ6τqρεg ατιo α.l-
τ€q πoυ εφαρμξovπαι αf1μερα.

5. H εφαρμ,oγη ζιζανιoκτ6νarv
πριiπει vα γινεtται αε 6oo τo δtl'
νατ6v μικρ6τερη 6κταoη Φιtφoυg,

γ6ρω ατι6 τoν κoρμ6 τωv δ€vδρωv
f1 πdvω oτιg γραμμ€ζ στιζ γραμ'
μCoτ€ζ φ'ulτειjσειq.

Πoλλ69 εuροrπα'iκ€g 1ιilρεq €-

1oυv αρ1iαει vα παρdγoυv Φ|κι'
μαατικ<i φρo6τα, φ,αρμζoνταg
6λα τα προηγoιiiμεvα. H EλΘεtιi.α
€.aει ξεκιvr|ο,ει πρo τρ'ιετiαg και
παρ<iγει Φμερα τo 6σ0/o τηζ πο'
oθrηταq με αυτ6 τoγ τΦτω. H Γερ

μανiα oτo,1ε0ει vα πρooαρμ6oει
τo αΦvoλo tηζ παρΦγΦγdq σ1τηv

oλοκληρωμ€vη πqρΦ_yΦγη φρo$-
'τωv. Παρ6μoιoιη ατ61oυg ξ1oυv
Θ€lαει και 6λεq oι ιiλλεq αrρτ,rπdΙ'

κ€g 1cilρεg. Tο [διo πρ€τιει γα κα-
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vEι και η Χ6ρα μαq γιαi να στα-
Θε[ oειg ευρε'lπαiκ€g αγoρ€g και
να γiνει ανrrαγωvιστικη.

Tα φρo$τα πoυ παριiγoν'ται με
τηv μ6Θo,δο τη,q ολoκληραl'μ€vηQ

παρωyωγf1g, παrλo6νται με ειδικ6
αf1μα πoυ 1oρηγεiται απ6 ειδι-
κoδg φoρεig, κατ6πιν αυoτηρcbν ε'

λ€γxcοv.
Για vα πρoxωρξoει Kαι η x6ρα

μαζ στηv εφαρμoγf1 αvαλ6γων με_

θ6δ,ιυν πρ€πει να γivουν τα εξf1g:

l. Nα εκπαιδεuτoOν oι γεωπ6'
νoι καt οι αγρ6πε9 oτην o1ετικη

μ€Θoδο παραγαlγf1g.
2. Nα δη,μιoυ,ργηΘε[ η κατciλλη-

λη υπoδoιμξ αε δ[κτυα πληρoφoρι-
rbv, εργαοτξρια εδαφoλoγικf1g και
φυλλo,διαγνωoτικf1q αν<iλυoηg, κ.

λ.π.
3. Να αυ,o,ταΘoιiν ειδικoi φo'ρεig

που Θ'α δ-ιεvεργο'ι3ν τoυg απαραi-
τητουq ελ€γ1oυg και Θα 1ορηγoιiν
τα σχετικd αηματα.

περιΘιiλλoν. Η τι1μη πιbλη,oηg τοlν

πρ<ilτων απ6 αυτ<i τιoυ κυκλoφ6-

ρησαν oτηv αγoρd, ε[ναι αιoΘη-

τ<1 υιpηλ6τεplτ| απ6 την τιμξ πιb'

λη'oηq των μfl φιλικιbv πρoq τo

περι6ιiλλoν και o,ι πρoΘλ€ψειq. τωγ

ε:ιδικcbν, για τα νειbτερα πoυ' θα
παρα1θoΦv, oμuλoιiν για ακ6iμη υ'

ψηλ6τξρη τι1μη.

Παρdcλληλα ιiρxιoε o π6λεμoq,

αττ6 6λα τα μ6τοrπα,' εvαντiov ταrν

o1ετικ<i φθην6τερ<υν μfl φιλικcbv
πρoξ τo περι6dλλov oιlαι<bν, πoυ

θοr €xει μoιρα(α κατ<iληξη τηy α'
παγ6ρευoη τηζ x,ρηοιμolτtoiηoηg
αυτιirν '

Η αξηoη τηg τιμf1g πcbληoηg

τ(Ι)ν φυtoφ,αρμ&κων Θα αΙιnε6&oει

oε δυα6ιioτcnκτα επ[πεδ'α τo' κ6'

στοq πc'ρ'αγωγξq τηg oυμΘατικf1g

δεvδροκoμi'αq' που xρηoqμoπoιεi
μεγι1λεg ττoo6τηcεq φυτoφαρ\ιΙd-
κων.

Απ6 τα πρoηγoΦμεvα εζtiγεται
α6[αoτα τo oυμπ€,ραqμα 6ει, η

αυμΘατικ{ δεvδρoκo'μ[α δεν Θα

μπoρioει να επιΘιιhoει. Aφ' εν69

μεν Θα μειωθεi η ζητηση τωι'πρo-
'ι6vπων τηg, με απoτ€λεσ1μα την

πτC3iση τtrν τιμcbν διιiΦεαηg, αφ'
ετ€ρa.υ δε Θα αυξηΘεi τo κ6oτo9

παρΦyωγηζ.
Η πρooαρμoγη ηζ δaδρoκoμi-

αζ μαζ oτα μ€τρtr τηq oλoκλΙΡοl'

μ€νηq πcrρωyιoγηg δεν εiγαι δ$-

ακoλo να γivει και 1μ€σα σε σdν-

τo'μo χρoνικδ δι&ατημα, lμε ηγ
πρoirπ6ιΘεαη 6τι Θα υπιiρ€ει η Φ{ε'

τικd 6oιiληoη απ6 μ€ρoιlc ξηζ πo'
λιτεiαζ, τΦν παραγ(rγrbν ι(αι 6'

}'ων τιoγ εμτλεκ6μεvιον φoρ€ων.
Tα τε1νικιi θ€ματα και η σχε-

τικξ μΦoδoλoγlα εivαι γvωoτd
και €1oυν δοκιμαoτε[ οτη 1cbρα

μαq, σε ,μιηρf1 θκταση, lμε επιτυ-

χια.
Tα μ€τρα πoυ πρ€πει ιrα λdΘ'ει

η πολιτεiα ειναι €ιi,κσλo vα Θε'oμo'

Θετηθoι1ν lμε υπo'υργικ€g ατιoφ<i-

σειζ.
H δ.ημιouργiα τηq απαρα[τηπηs

ιτπoδομηq εivαι τo πιo διJσκoλo,

γιατ[ απαιτoδrrται πισπιiloειg', oι
οπoiεg πρ€πει vα 6ρΦo6ν. K<i4γιoιε

πρ€π€ι vα καταλ66oυμε 6τι oι πι'
oτeilo'ειg που διατiΘενται για τι}
τoιoυq ακoπo,ιig,ε(ναι 1ρυαoφ6ρεζ
επεvδιicειg για τη] 1ιbρα μ'αgo για-
τi αxετiζovται ιiμεoα με την αι3_

€ηοη τoυ εΘγικo6 ειooδf1,ματog.

Εκτ69 ωτ6 την αvαγκαι6'ητtι'

με ην oλoκληρcoμενη παρ'ωyatγ{

φρo6τιoν, παρoυoι&ζεται και lμια
καινoιiργια ε-υκαιρια για τη 1tb-

ρα ,μαζ, να αvακτf1oει τιq 1αμ€-
νεg αγoρi€g.

E[ναι γν<oloτ6 6τι η 1rbρα ψαg,
απ6 δυαμενεig oυγxυρ[,εg και για
πολλo69 <iλλoυg λΦoυq, €xει 1&-
σει τα τελευ,τα[α 1βνια, τo ιιι'
γαλιiτερο μ€ρoζ τηq ευ,ροrπcι'irιftE

αγoρcig φρoυτcον.
Mε τo ν€o ξεκivη'μα τηg oλoκλη-

ρωμ6νηq παρη1ιυγ{g δiνεται η' 6υ-

καιρ(α να αvακτf1οει τo 1αμ€νo
€δαφog και vα απoκτf1αει και €-

πιπρ6οΘετo, ε<iv xινηΘε[ πρoq τηv

αυ{τ1 ικατειi'Θυνση, με τ,α16τερoυ9

ρυΘlμoξ αττ6 τιg ανrτωyιoνioτριεg

χΦρεc.

H αvαγκot$TnTα πρoσσρμoγlic Tnc δεvδρoκoμiαξ μαξ
σTα μ6τρα τnξ oλoκλnρωμθvnξ πoραγα}γftq φρoιiτα}v

Στo πρoη,γo6μεvo <iρΘρo μαζ, για
την oλοκληροr,μ6vη παρωyο:γf1

φ'ρoOτcrv, αναφqρΘf1καμε grtιγρc(μ-

μoψrικιjc στoυζ σ16χoυζ αυτf g, τoυg

tρ6πoυξ με ,roυξ ooτoioυg επιτυγ'

1<ivεται και τα μετρα τωυ πρ6πει
vα ληφΘoιiν για τηv επ[τευξη αυ'
τιirν των ατ61οrν.

To Θ6μα ε[vαι π<1ρα πoλΦ ooΘα-

ρ6, γιατi π<iγcr oε αυrηv oηρ'iζε-
ται τo 1μ6).λoν τηg δενrδρo,κoμiαs
και κρivαμε oκ6πιμo να επα'
ν€λΘουμε, ρixvoνταg περιoα6τερo

φδc.
Καπ' αρx<iζ ε[vαι αδf1,ριτoζ η

qν&yκη, γα προσαρlμooτεl η δεν-

δρoκo'μiα μαq στα μ€τρα τΙζ o'
λοκληροrμ,€νηq παραγΦγηc φρoΦ-
τ(oν και αε πoλ6 oι3ντoμo χρoνt-
κ6 δι<iατηiμ,α' για δυo 6αoι,κoΦq

λ6γoυq:

l. 'oλεg oι αvτοηycovloτριεg' ευ-

ρωπαiκ€q χ6Pεξ ι1ρ1ιααν να o-

δε6ουv lμε Θραδι1τερoυξ η τα1ιiτε'

ρουg ρυΘμοΦq πρoq αυτf1 την κα'
τειiΘυvoη. Σε o6ντoμo 1ροvικ6 δι'
ιioτημα, τ'α φρo,0rα αυτξg τηg κα'
τηγoρiαg, γνω,oτ6 ωξ φρΦτα με
τηv πρι1oινη κ&ρτα, Θα αργ[ooυν
vα κατακλr3ζoυv τιq' ωyoρ€g και
vα εκtoπiζoυν τα παρ€ιγ6μενα rμε

τη oυμ6ατικf1 δανtδρoκoψ(α.

2. o,ι Xημικ€g 6ιo,μηptrαviεq' πoυ

παρ<iγoυv φυ'!oφ&ρμακα, ζιζανιo_
κτ6ν'α, λιπιinoμαrα, κ.λ.π. ιiρxιααν
ειδικ€g €ρ,ειlvεq, γι,α την παρΦyΦ'

γf1 v€οrv 1η1μι,κιirν πρo[6vτων, κα-

τdilληλov για την περtlπτοrαη, πoυ

εhιlαι γve.roτιi οrg φιλικ& για τo

l ]ο
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