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Φυλ6ξτε Tα TεOxn Tnξ αN6oυσTαc))

Π,αλαι6 πειixη ,μπo,ρε(τε να πρoμη'Θει.rτε[τε απ6 τα γ,ραφεiα τoυ Συλλ6γoυ

H ((NΙAOYΣTA)) oτnρlζεται στnv αγαrτn και τo εvδιαφ6ρov

των oυιδρoμnτιilv ττιζ

Παρακαλo6με vα μεριlμvfoετε Yια τnν αναιr€ιrron

τng ουvδρoμιtrq oαg

EκΔoΣEIΣ ΣY^ΛoroY ΑπoΘo!τΩN NΑoYΣHΣ

1) ΙΣTOPΙA THΣ ΠoΛEΩΣ Ι\ΑoYΣΗΣ
2) MΙγHMH ΔtΙM[Ι',ΓPΙoY TΣAMH KΑPΑTAΣΙOΥ

TA BΙBΛΙA ΠΟY ΔEN ΠPEΠEΙ NA ΛEΙΨOYN
AΠo KANENA NAOYΣAΙ"Ι.KO ΣΠΙTΙ

MΠoPElTE ΝA TA ΠPoMl_lΘEYTElTE AΠo TA BlBΛloΠΩΛElA

KAl AΠo TA ΓPAΦE!Α ToY ΣYΛ^oΓoY AΠoΦolTΩΝ ΝΑoYΣHΣ

oτη Δημoτικη 8ι6λιoθrμη Νdoυoαg. TηΜφωvα 24'102 και 22.5v5
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μoσιευση για πρtilτη φoμ1 oτoι1ε(αrv πoυ €1oυv
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γdτηζ μαq Γι<5ewηg Bυ,Θoι1λκoq, δ[vει μι& πoλι1 εγ-
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AΓΓΕΛ0Σ BAΛTAΔfiPOΣ
1Eπιμ'6λεισ ΠσipoUσ{αon: Λευκli Σαμαρ6

To tε61og πoυ κρ,ατ<iπε oτα 1€-
pια σαζ τo 68o εκδ6θηκε με την
6ψ'γε.νικf1 1ορηγiα τo]υ κ' 'Αγγε.
λου Bαλtαδcbρoυ.
Oι αvαγvιδoτεq τηq NΙAΘ|YΣTAΣ

Θα δια6<iζoυv ou1vιi ατo περιo,δι-
κ6 'ιιg αvαμντf1roειg πoυ απ6 πην
παλιιi ,Nιiουioα, πoυ τιq απo,δiδ'ει

με τρ6πo μorvαδικ6.
o 'Aγγελοg Bαλταδrilρog δεν

1ρεκiζεται oιiτε παρoυαiαoη, o$-
τε oιioταoη. Λειτoι.liργεi μια oλ6-
Kληρη ζωξ και πρoοφ€ρει στo
κoιι"cογικ6 o6νoλo, π<iντα ,με τoν
δικ6 τoυ oεμυ6 και διακριτικ6
τρ6πo, αυτ6v τtoυ τoν xαρακτηρi-
ζει και στov πρo,σωπικ6'και (,τoν

πoλιτικ-6, τoυ 6ιo 6oo αvεμi1Θει.
,\υτfv την oεμν6τη[α πoυ εξει-

ρε τo 198,9 o Γι<iννηg Αλευρdg,

ll6

πρiεδροg τηg Boυλfg των Eλλ{.
νων λ€γoνταξ (Θα Θυμ<iμαι πrivτo-
τε τov εξαiρετo και ειrπρ€τrη συ.
νι1δελφο, τoν κoιvoΘoυλευτικ6 <iν-

5ρα, τοv κ. Bαλταδ<ilρo> και τoν
AΘαv<ioιο Τoαλδ&ρη να πρoοΘ€-
τει. (To λιγιbτερo πoυ 6κανε9, f1.

ταν vα ε1oαι εκ τ<oν πλ€oν εκλε-
κτδν ανΘΦπωv πoυ εl1ε τo Eλ-
ληνικ6 κoιvoGoιjλιo αυτf1ν την oει-
ριi ετcirv. 1\ργi.ζει και σπανιζει
αυτ6>>.

o 'Αiγγελog Bαλταδrilρoq κατ<1_

φερε' αv και αvαμε[ηθηκε πoλ0 ε-
νεργ<1 στην πoλιcικf1, διετ€λεoε
6ουλευτf1g, επi oειρti επcilν, Γ. Γρ.
YΠ. Boρ. Eλλ&δoξ, πβεδ.ρoq o.
Λ.Θ. να 6γει αλιir,6ηiroζ ηΘικ& .και

κ<1τι απctνιo για πoλιτικ6' vα €-

1ει παvτoO πoλλoι}g και κorλoιiq

Xoρnγ6ξ τoU 68oυ τειixoυξ
τoυ περloδlκoιl rulAoYΣTA

φ(λΦυq.

ΓεννηΘηκε oτην Nκioυ'αα. Γovεlζ
το,υ f1ταv ,o Δηrμξτριog και η Eυ-
δoξiα B,αλταδcbρoυ, πoυ εi1αν και
τo olμ(bvιJιμo καφ,εvε[o, πoυ τ6oo
ωρα[α περιγριiφ'ει oτην oδ.6 Zα-

φειρ<iiκη, ]με την βεi!<iλη αιΘoυσα
oε oτυλ μπ6λ επ6κ ,με τoυζ κα.εη-

φ€vιoυq καvαπ6δεg, τιg Θιενζικεg
καρ€κλεg τα μαρlμιiριvα τραπεζ<i-
κια - τ@υq αlραlουg καΘρ6φτε9 -

μ€xρι το Ι 920 και μετti τo ξενo-
δογε[o <ΣμΦρνη>. Tελεiωοε τo

Λciππειo γυrμνιioιo, τηρε τo πτυ1fo
τηq Παvτειου και τηq νoμικf1g oxo
ληq Θεo)νirκηg'' Παuτρε0τη,κg 1r,
Φο6λα Kουκoιjλου, μια απ6 τιζ GJ-

ραι6τερε9 και πoι6 πρoικιομ€vεg
Nαουoα[εg, κ6ρη ηc Mαρiαg και
τoυ Γιτlνvη Kouκoιjλoυ την oπo[α
€xαοε πολι) νωρ[g και απ6 τ6τε α_

ιpοαιΦrΘη,κg 1με ακ6μα περι,αo6τε,ρo

ζξλo ατα κoινιl. E[vαι απ6 τoυζ ι-

δρη,τ€g τoυ Ωδεioυ, τoυ EoΣ, τoυ
Eργ. Yπαλ. K6νrτρoυ, τωv Ti1νι'
κbν Σxoλcbν τoυ Γηροκqμεloυ ττoυ

διετ€λεoε και xρ,$για πρ6ε1δ'ρo9'

ιδρυηg τηg 6ιομη1αvικf1g περιo-

xfιc NAOYΣΗΣ - MΑΡΙNAΣ -
ΠETΡΙΑΣ και 6oη,θξ και χoρη'
γ69 αε 6τι αφoρκl την π6'λη'.

ot αν,αμνησειq τoυ' 6πα19 τιq
καtωyριiφει Φ'μgρα, αφηνoυv €να

αναvτικατ<iατατo υλικ6 για 6λoυ9

τoυq μεt€πειτα μελετητ€g τηg ι-

oτορlαg μαg.

'Ιοαrg o 'Aγγελog 36\16gδ,ιbpoS

δεν oυμφιoνf1οει ,με τηv oημεριν{
του παρoυσiαoη wτ6 τιg oτf1λεg

τηg NΙoΥΣTΑΣ. Ξ€ρoυμε τηv σ€'

μv6ητ<i τoυ, αλλ<1 για μαq εiναι
€να ελιi1ιoτo δεiγμα ει.lγνωrμοο6'

νηζ για, τηv τ'6σo ευγενικf1 τoυ

1ορηνiα και τηv τfu ψεγ&λη τoυ

προoφοριt oεηv N&oυoα.
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Eιoαvιιlγιι<6
H ι'oτoρικ{ ,κ6η1 η πoλιτιcrrικfl

δι&ρκεια τωv Eλλflvωv δεν εiναr ivα
τυxαio γεyovξ. EΙyαι oυιliτεια ι_

δΙιlg τηs δiιluα;pξq τoυ ελληvικoδ
τrvεΦματoq' Kαι τηξ διατηρηoηq
τoυ στo x'Φvo2. Kαι, αιrτiοτoι1α, η
ilwαμη τoυ εMηvικoJ τrνεJ'μcrτη
και η &vθιoτ] τoυ απαΙτηoαv αιrd-

κcιθεv ωq αvυτrοκοcτ&σrαταJζ φo-

ρεΙg τοι4 lμδvo τouq 'Eλληvεq.

o xιilρog τηξ ητροεπαvαoταrι,κdq
t{&oι.loαg μαq δfuει εvδιαφ€ρovτα ε-

νοcδαματα yια να oτηρ[ξoυ,με τηu
δcποψη, αυτ{,, δτrωq και δτι η πδ
λη αιrr{ ιKσi ol ΦolρεΙq τηg εθvι'κ,{q

τrαιδεΙαζ μαζ στα τrλαΙ,αι& Tηξ, κα-
τ&φεραι., να ε'κμεταλλευτoδν ,με ε-

πιτuxΙα τα τr,ρooδvτα τηq φυλ{g
βαξ 'και ,κ&π.oια τroλιτικ& rrrρovδμια

τroυ τoUζ παρααxdθηκαv, κατ& τηv

μακραiωvη,και oτuγυ{ Τοι.lρκoκρα-

τΙα, δατε vα oυvτηρ{oα:η/ και με_
ταδδo,oυy ελληvoρ'θδδoξη γvδoη
ατoυq Goυ,q τηq/ Kαι ττ'&vτιoq τoιrλ&-

Χlστoy την ελληvικd γλδαoα καr

φrλoλογiα.
H crxΞαη 'Eλληνα και ελληvικoJ

"τ,εδμccτοq uπξ,ρξε, τα'ιJτ6χlpοvα, τo
οiμιtυμα αλλ& και η, |μξρl'μνα τoυ
ε,1iηv:oμoi', ιδιαΙτε'ρα στα τραYl-
κα γοδν:α τηq Toυρκo'κρατiαq. Ωq

cεuιτ.rμα- αφεuδ,q, 'και Φq μdριμι.lα,
αΦετεροl",, 6i<,:αε τη oxδoη αιrτ{ η
μακεδο';:κη λ|,&oι.lαα, η oπυΙα και
δlαδρcrμ&τ crε ivα βλo &ξιo τηq

προοο1ηq iiσ( {rτη δrcrrξpηoη αιl-
τoδ τror-, τrρooδιoρioαμε οξ <ε}ilη-

vικδ πvεδμα>>. Kαι τoliτo, διδτι εΙ-

vαι φαvεβ, δτι η i',,|iftgψg,α 6Ιαroε υ-

1TσYραμμισμrδvα δτι <<η παιδεiα α-
πoτελεi τo 6α.oι,κδ oι.lαrατικδ για
τηv εθvικ,{ εττι6iωαη>>a.

Η ε'ττιστημσνικfr δρευιlcι και |]

μελiτη αρxεΤαrιl εΙvαι αvα,μεΦμεvo

Toυ
Γεωργ(oυ Στ. Bαγιαvo6

Δρ. Θ., Δρ. Φ.

δτι οα 6οηθηoει στην καλirrερη
yvδcη τη lο-roρiαg ατo xδρο τη
εθvικr],q τrαιδεiαq μαq ιδΙωg, αλλd
'και &λλωv cπlιrαβv κλδ&o,l, τrou

περι'μ,ivοuv τουg ερευwpΞg oι oτroΙ-

oι θα oκfuoι,,v crε κεΙ,μεvα, (δrγρα-

φα, μοΘηiμ'ατ&ρια κλτr.), δαα oι]>

ζovται, ,μδoα 'και dξδ απδ τη Νt-
oυoα, 'μδαα και ,δξω απδ την Eλ-
λδδα5, πρoκειμ,irι,noυ ιlα παρoυoιd-
σoιΛ, και ερμηνε[οoι.lv τα δεδoμδ,α

Υια τηv τrαιδεΙα Kαι τoυq φoρ€τξ
τη.q 'στη l\,ft6ψι661, ειδι'κδξ στηvπpιv
cαπδ τo i 822 επox,fl. Eυ1δμαατε
δε vα υπ&ρξoι.ιν'oδιrτoμα oι ερευηrη-

τδq αυτoi, διδτι τo π,ρoqδoκδμεvo

tργo τoυ'g Θα δεiξεr τo ακρι6δq ,μδ-

yεθoq τηq ,oι;μr6oλ{'q των α1oλεΙωv

Kαι τωι,l δαoκ&λωv τηq Νl&oυoα'q υ-

τrδρ τηq τrραy,ματoπoiηoηg τoυ δ-

ψιστ'oU σt'ηου, τηq εθvυκfg :pαζ nτσ-

λlγyεwεαΙαg δΦαδη.

Στη o{l,vτo'μη αυτi αvακoiιτυ,oη

Θα ατr,oτrεrραΦδμε vα π<rρoιroι&_

σoU.με cl1/ιroπτrκtsq τrληρoφoρΙεq, ι-

δiωq για τα oxoλεiα, τoιξ ε,κπαι_

δευτι.κor}q και γεuικδg για τo κοιΘε-

crτδg τηq εθvικfrq παιδεΙαq ,μαξ στη

N&ουoα, πρrv ατrδ τo δριo τοι.l i-
τous 1822, κατ&' τo oπoΙo η N&-
oι.rσα ,Kατεστρ&φη απδ τov Oθqμα-
'vδ αρxιoτρdτηyo τηt PoJμεληq Α-
6oJ Λoυ6'α)τu.

Θα τoι,Ι,oouιμε, π&ιπωq, εδδ δτι
η δ,ρευvα την oτοΙα πρoτεivoυ,με πα
ραπ&vω εiι;αι αρκετ& Φακoλo ξρ-

Υa, μδλλov, δμωq, εφικτδ. H διr-

oiκολiα Eyκειται oτo γεyovδg, δτι
i]xει τrαραμεληθεi η δyκαιρη, oνλ-
λ,oγ,η οτoι1εΙωv για τηv Ν&oυoα
1τρ'o τoυ 18227, δτωq δxει αμελη-
θεΙ και η oυ,ιrταξη ε,ξ ελληνικoδ
εκτrαιδευτικoδ 1&ρτη, o οπroξ θα
διευ_'κδλυyε τoυg μελετηtδq αε θδμα-
τα yεωyραφιKiq και x,ρoνoλoγικdg
κατ&ταξηg εκπαιδευτι,κδv ζητημ&-
τωvu. Δεν ευ1δμαoτε, αλλ& και δεv

voμiζouμε δτι η αμ,iλεια cυτ{ 0α

ixει ατro6εΙ 'μoιραΙα.

Δεv διαφδyει τηξ 1τρoσοXηs Kα-

vεvδq η εκ θεμελiιυr καταcrτρoφfl
τηg Ν&ωααq στα 1822. Ωoτδoo
,κατ& καιρoξ δxouv 6φΘεi σΕ α-
πρδ6λεπτα αημεΙα κειμ{λια fr δγ-
yραφα TΓoιJ ,με τοv δvα fr τov &λλo
τβπο α1ετΙζoνται ,με τη Μγια ι-

oτo'ρΙα τηq N&oι.loαq9, ελαττδvov-
ταq, iτoι τηv ακρi6εια ηq δΦroψηg

δτι η 'Ν*ουoα εΙvαι <<πεvτ&ρφαvτ,

crπδ παβμolα ,μvΙ}μιετα τoυ παρελ-

θδvτoq, μακεδovικξ τrδλη>>'o. Kατ&
σuyEπτεια Ιolωq τrρoq το παβv μL
ιro 'μπoρo&v λΙγα ι,,α λεxθoδv.

To <<εφικτδ>, π&λι, πρEπει ycr

oυ,ιlδυαoθεΙ με τo δεδoμuΞvo δτι ττι_

θαι,oiλoγΦμε τωq oξoιrrαι κεiμε-

vα (oε τιαλαιoτoιφκικd γραφξ oρι_

oμ'δι,,α)11 Ξοτοr και δμ,ψoαl2, Ξrrrco
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και τΓερισρισμδvα, οlκξρπια oε cαπi-

θαvα αηtμεΙα'', Tσ oττ,oΙα πδατωq
εΙyαι εταvα\μ6&ιroυ|με, &ξια yα
τOxα:v τηls ερευ,yητικ{g τr,ρooo1{g
και τη]q κατdλληλη ερμlvηvεiαq
τoυξ, ,μια ιKαι αφoρoJv θiματα iδρ
oηq, λειτoι.lργΙαq τηq π6λεοrq, kαι
ιδΙ,ωg τηq κoι|Vοσιlιrκiξ και διoικητ,-
ι"'is δoμis τηq, αλλ& κοΘδλoυ λιγ&
τιερo rKαι τηg ταιδεΙ,αg τηg oτo πλαi
σιo τηq τr,εριδδou που μαq αφoΦ'r.

A. Γενικ6τnτεt
για τ{ιι Νdoυoα

l. ΓιΦα, απ6 ηv ισroρ(α
τη9 Νdoυoαg

α) Παλαιδτερoι xβιroι' H τrδλη
τrou γvqρΙζoυμε oξμε'ρα δ1ει αρκε-
τ& iμακβτερη ιcrτoρiα απδ τηιl με-
ταμεoαιαrιrικd εποrνιδμ;μEvη Ν&oυ-
σα τηs MακεδοvΙαq. Για ιlα ξεκιv{-
σoιJμ€, dται, αημειδvoυμε δτι η πδ
λη ,θxει ,κτιgθεΙ τερΙτnoι.l πdιvω ατα
ερεΙτrια τηq λΙγo γ,ι,nωαττ]q αρxαΙαq
μ'ακεδovι,κflg τπδληq τoιr KιτΙoι.lls. H
τrδλη, KΙτιο εΙvαι o ιο-roρικδq τδ-
πoq, δτrου o 6ααιληξ τrυr Mακr:_
δδιlωv <<ΠερoεJ,q, δxovταq ατεΙλει
εγκJκλιo δrαταyfr oτoυq διoικηrdg
τωv επαρxιδιl, διEταξε vα σUylKε|y-

τρωθεi δλoq o μακεδovικδq crτρα-
τξ>>'u, πpοκειrpd\,rou ιr' αvτιrμετωτrΙ-
σει τα 'ρωμα[κd ατρατεri'μοαrα uπδ
τov ιj,πατo Πδπλιo ΛικΙvιo. o τελευ
ταΤoq, ,ωq Υ'vΦσiσv, εΙi1ε ειlτoλ{ τηq

ρωμαiκdq Συγκλ{τoυ για τη στ,ρΦ
τιωτικfl ετπδμ6ααη κατ& τηq Eλλ&-
δoq.

β) Nεδτερoι xΦvoι. Η iδψoη
τηq oημεριv,{g Ν,&οι.roαq ανfrγεται
στo ιε' αι. (τrρδπo fμιαυ), τδτε
δηλαδ{ πoυ δημιoι.,ργ{θηκε o πμΙr
τoq oιiκιoμδq τηξ. Tα αρ.xεΙα τηq
oθωμαuι'κflg y'ιι.lτοκροrroρ[αg τrιtrτεδ
εται δτιεΤι,nαι o xδ.,ρoq αυyκδvτ,ρcooηq

ικαι,,δv αxετικδv τrλη,ρoφoριδv. Ω-
αrrδσo, δυoτυγδg,, παρα,μE:ιloυv α_

κδμη δυοτr.βoιτα'7 για τoι.lq 'Eλ-
ληvεg 'και γεvικδq τοι.η δυτικoδg ε-

ρεwητig iKαι ιστορικoδq. Tο yεγo-

Ι'I 8

vδg αυτδ'δεν εΙ,yαι &μoιρο, τrδ'ρα &λ
λωu, ,και τoυ γλoroαικoδ τrρo6λξμα-
Toζ, αφαi τα αρxεΙα ε'κεΙιrα εiιlαι
)rlραμμEvα σε διrααι,l&γvωcrτη. για
τroλλoδg παλαιoτoυ,ρκικd γραφi.
ToπικΞ,q παραδδoεrq τηq Ndoι.loαq,
τ&ιrτωq, απoδi]δoι.ly τη,v i1δρυα{ τηg
στo στρατηΥ6 Αyμdτ Ε6ρεvξ τoυ
Σouλτdvoυ Mαlρ&τ B' (αρxδg ιε'
αι. ), τδoo 1μδλλov δoo δωg τα 1924
τoυλdxιατoιr, εαδζετo ,και τμ{lμα
<<φι,ρμαvιoιi>> 'με τηlv oρoθεοΙα τηg
Nδouoαglu ]και crwα{pετ.q πληρoφα
ρτ,εq.

2. Γεvικξ γlε(rYραφικdg
πληρoφoρiεζ Yια η Νdo,uoα

H Νdoι.loα εΙ.ιlαι xτιoμrEvη σε
y'ραφι,κδ oρoπiδιo lKαι σε υιμ6μετ,:o
330 lμ. περΙπα..l τrdcηlω ατ6 τη\, επι-
q&vεια τηq θdλααααg. Kατ& τov
&ryλo τrεριηγητη w. M, Leake α_

τroτελεi <<iνα μoιrαδrκδ φυσικδ oΧμ.

Φr>''. Τo ψσικδ τrερι6&λλοv τηq
αyΞκαθεν τrαραδi'δεται οη,μεyαλo-
πρετπiq ,και ει,δυλιακδ: Περιox{ κα
τ,&φτη απ6 lκαoταyιδq, oξuδq, δρu,q

κ.&., iμε ,μovαδικδ ι;iδδerι,vo πλoδ-
τo2o. Τα τroτ&μια Αξιδq και Αλι-
&κμωv πρoοδΙδow ατο orκoλoyικδ
τηg τrεδΙo μovαδικδτητα. H πδλη
δεoτζει τrιζ μaxεδovrκηg πεδι&-
δαq τroιl εκτεΙvεται ατα αvατoλικ&
τηq, τηq oποξ καl crrrοτελεΙ τov
εξδoτη.

o ψoικδq τrλoδτoq, λoιπδv, τηg
τrεριoxηq lKαι oι dνετεq, τδτε, κol_
,VoJι,ιιΚo-6ιοτιiκ,δq σU'vθfrκεq,oτη, N&_

oυαα εixαv εyιioχδoει τov ελληvικδ
τrληθυoμδ τΙξ, o οπoioq ,και frταv
oε ετrΙτrεδo απδλvτηq υπε,ροxdq, d>

oτε <<oλδκληρoξ o Υεωyραφικδg ε_

κεΙι,oq xδρoq vα θεωφiται κοcΘαρd

ελληvrκδρ2'. 'Ετoι, ατo τδλoq τoυ

ιε' αι. η τrδλη εΙxε yi,μυ αrouq 5.

000 κατoiκοι.ι92, ικαι <rrιq αρxiq
τoυ ιη' αι. lyιvε διτrλ&oιog. Tα φu-

σι,κ&, λoι,πδηl καταρxiv, δεδoμΞvα

ξδιιlαv i,ι,ια ιδιαΙτερα Θετι,κδ χαρα-
,κτiρα yια α,ιir&πτvξη', δτoι δoτε

παραδΙδεται &τι η Νtdoυo,α {ταv &
xι ,μδuo μια εr}rroρη πδ\, αλλ& και
rβισ τrdλη με τoυριcrrι,κδ, Yια τα
μΞτρα τηq τδτε επox{q, εvδιαφΞ-

ρoν. Ιoτoρuκξ τrληρoφoρiα αημειcL
ιrει δτι o oθωμα,vδq ιrnεριηγητr]q Eλ_
6ιd Toελεμrr'{, πoυ τηlv ετιακδφθη-
KΕ, τηv τrεριγρδμι ,με τιq Μξειg
<<μια δμορQη κωμ6π'αλη με γΙλια
στr,Ιτια>'3, ωq dιrα τδπq με dλλα
λ6για, oJΦετoιl κoιturyικoδ, ειrδια-

φi,ρovτog. Σε δ,τι αφoρ& 161 :μετσ_

yεiyEστερα xβvια εΙναι εlδεrκτικδ
δτι η ,\ft6ψoα, αΙy |Kαl καταατ,ρ&φη-
κε τελεΤ,αrζ τo 1822 <δεv &ργηoε
yα αvασUΥlKρoτηθεΙ και ιjα yΙvει 'μlα
απδ τιq πro αvθη,ρEg, oι,κο'voμικ&,

πδλειq τηq MακεδovΙαq, x&ρη oτηv
αvατrτυyiμδvη γεωργiα και δενδρα.
κoμlΤα τηq, ικcθδg ,και στo ε.μτrδριo

και στη 6ιoμηxαvΙα τωv 6qμ6ακc-
κλα:oτηρΙωv τφ>".

3. Τα πoλιτικd πρovΦια
τηq Νdoυoαg

H ιoτoρr,κ6τηiτα, oι oυιlθτiκεq i-
δμrgηs rκαι λειτoυργΙαq τηq ττ6λξ'q,
o φι.,,σι|Kδs ,και, δτπειτα, o oικoηrolμι-
ιοδq τηq πλoJτoq και δλα αι;τ& ιμα-

ζΙ, rrooδ,μεvα ,ωg θετι,κΦ oτoιxεΙα u-

τrδρ τη,q γεvικηg πρoδδoυ τηq Ν&-
oιrσαζ, θα flταv τroλrj δΦακoλο να
ακολα,Φηoα.lv ccvoδικ,{ τrορεΙα, &
τrοη οroτδoo ovui6η, αv η Νdoυoα
εΙxε ατερηθεi τωv ειδικδv τrρoιoμΙ_
ωy πoυ απελ&μ6ccrε. o Απ. Bb,κα_

λ&πoυλog oημειδvει Xαρακτηριστι-
'κd, ,δτ, ιδiωq <<η1 εγκατ&ατααη τoup
,κι,κδv μαζδv ανξμεoα στouq Xρi-
oτιαvικoι}q πληβυotμoιjξ εΙvαr μια
διαρκ{q απειλ{ ,και πτlYi αvησυχι-
δv γι' αυτoliq. Γι' αυτδ, αv lπετδ-

xοuv ατδ τo Σoυλτ&yo να απαYo-
ρεuθεi η τrαρouoΙα τoυρKικδv πλη:
fuqμδv τ] η διiλευoη και εγκατ&-
σ-ταση oτρ,ατευ,μdπι,ru τi φρoυΦv
σε μια τrδλη { 'κqμiπoλη, ξxoυιl ε_

ξαoφαλΙoει yια τoυ,q εαυτoδg τωv
irvα τrcλJ σξβαvτιiκδ τρovξμιo>>25.

Σιry,κεκριμEνα λoιπiιr: Η N&oυ.
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gα' ετδ τry iδρυαη τη Ξωq τo E-

τc-< tr822 "]τoυ κccτεστΦφη,'6, αrτo-
iiμ6ε,: iι,α εΙδοq τroλιτικfrg α.lτo-
;ομi<rg, &δoμΞνoυ τrα: εTrrαι πρoφα
ιε< τrδοo oημαvτικδ βλo Θα πρδ_
:τεl ι}α iτrαιζε oτημ ιpυxoλoγι,κ{ κα-
τ&αταoη και στηη, εvγEvει απ6δooη
τωy κατοΙκωv τηq. H τrρovoμιακ{
τηζ μεταX,εilpr|στ| σU'VδΞ€ται με τoν
Σιξ Λι&vη τrαιδαyοrγ6 τoυ στρα-
τιωτικoδ,καταKτrl'τi τηg περιox{q,
τoυ Αx1μδτ Ε6ρε.vδg, η τωιl τδκyοl'y
τoυ/ τΓαJ διδκριvε τηv αv&γ,κη, πρo-
o-εταιρι,oμoJ τωy κατoijκωv τηξ Υει_
τovικfq Παλιovι&oι-lαταq, δατε να
τοUs καταστ{iαεr αφεvδq ακΙvδυι,loυq

Yια την τoπι,κ{ δημδoια τ&ξη, και
αφετ'iρoυ παραyωγικ,& oτoιxεiα,
πρdyμα π,oυ τπEτυ,1,ε27. Η αυτσyσ-

μiα τηg Ν&ou,oαq αυvΙo*τατo, 6αoι-
κd, oτηv τroλιτιoτικ{ (παιδεiα), αu
τoδιoΙκηαη. τη,q τnδλη,g. Για το λδyo
αυτδ iναq <<πρδκριτoq>>, { αργ6τερα
τΓερισσδτερoι/ τΓoυ εκλεγδταv απ5
τουq Ναoυ,ααΙ,oυ,g ωq ιo,δ6ιoq <<μπα-

αμπcυγ{>> (πρδε'δροq), εixε απδλυ-
τη εξcυαΙα: δroικητικ{, δι'καoτιiκ{
και αστU,yoμικ{ εξoυoΙα. Bε6αiι,>q
n Πδλη δρrζε δvαv ιερoδΙlκη' (κατi)
και ivα ατρατιωτικδ δroικητfr (6o-
ε6δδα) ατη N&ouoα ,και oι ,δUo αυ-
τoi δμωg εiγαv καταλfrξει να εΙvαι
uδιo o'κiΞq. Στo τrλαΙoιo τη,q αιy'το_

.cuiαq τηg η Ν&,ouoα εΙγε, ακδμη,

περιoριαμE'vη φoρoλoyΙα καl αIμιyti,
ιδΙ,ωq, ελληvικδ τrληθυαμδ, εvδ E-

φιTrrroι oθωμαyoΙ δεv ετrιτρεπδταv
.yα μπoiJ,y oτηv π6λη, oη,μεΙo oε6α-
,qμoJ και uπoγ,βμ,μιαηg αuτ{g τη,q

'αUτoιrσμΙαq'28 απ6 μδρoυq τηg Πr)-
ληq. Εξαiρεoη των ιστoρtκδν αυ-
τδv δεδoμδvωy απoτελεi η περΙo-
,δoq τη <loυο-rηματικη,q orκo,ιroμικ{q
αφαirμαξηq στηy orrrοτα την εΙ1ε
(,α.Σ. τη Νdoιloα) υτro6&λει o Αλη
Παodq, απδ τδτε πoυ τηy υτoxρE-
&)σ€ yα τoυ τrαραδoθεΙ ατα 1804>.
H ατιrxiα αυτη ,κλδιrιoε yια ι<dcrroιo

xρovικδ δr&oτημα ιδiω; τηv οικo-
voμικη &v'Φηoη των Ναoυoαiων,,,
Eivαι ευλoγo, μετd ατδ αυτ&, vα

γΙιει κccτανoητδ, γιατΙ oι κdτoικοι
τηg Ναovoαq αvEτrτυξαv3" ατ16 νω-

ρΙq αε ικαvoτroιητικδ επiτrεδo τηv
κoιvωνικfr καl την oικovoμικfl ζωη
τoυq/ ιδΙωg μdλιo-rα την τrαrδεiα
και, σιJvετrδg, τo πoλιτιoτικδ τoυg

επilrrεδo.

4. oι oυvdπειεζ τηζ ιστoριKηζ
Troρε(αζ TΓo,υ αKoλo6ησε
η Νdoυοα

'ooα τr.εριληπτικ& oημειδoαμε
τrαρ'ατιdvω για την ιoτo,ρΙα, τη γε_
ωyραφΙα 'Kαι τα πoλιτικ& π,ρoνδ-

μια τη,ζ Ν&oυ,ααq διευ,κoλιiνoυ,y ,μια

σΠlβαyTικi ,επισi;βαvσrl : l-l Ν&oυoα
ευνo{θη,κε τr&vω ατ' δλα ,κατd τo

δτι E'ζηoε 'μαKΦ ειffivιlκ{ τΓερτoδo,
πo,υ {ταv ακρι6δq ον,vdρτη'oη δλωv
τoιiτωιl. Mrα ,μαηρox,βνια ειρ{vη c-
πιδρ& π&vτoτε στη 6ιoλoγικfr και
ηθικδ-τrvε,uματι'κ{ αvdτττuξη αυτδv
πo.ιJ τηy οαττoλqμ6,&vouv, ccπoτελεΙ
τrρoijτrδθεoη Υια τηv πρδoδo μιαq
κoιvωιrΙαq, και, τEλo,q, o-τεριδvει
τηu τι.ρoαπ&θεια τωr μελδ,v τηs Koι
vωvΙαq αuττiζ για τoλιτιo-rικ,ξ αvΞ-
λ,ξη.

Αυτδ oυ,vθ6η,με τη N&oυoα. <<Tα

οcyαΘ& πoλυγρovioυ, ειρ{νηrq καρ-
πoJlμεν.oι oι Ναoυααioι επεδδΦααy
ειq παν δ,τι ωφ,δλιμoν εν τω Kolvω-
vι,κδ 6Ιω. Επεδδθη,ααv ειq τηι,, κα,λ-
λι€ρyειαν τωv yραμ,μδcrωΙ, και τηy
διαvoητι'κ{v και ηθικ{v τωv ,μδρφω-
σιy". Kαι, πρ&yματΙ/ η ταιδεΙα,
uοcδμεvη ωs <<K,αλλιδρyεια γραμ,μ&-
τωy)) Kαι ωq <1διανoητικfi και ηθικη
μδρφωαιg>>, απαιτεΙ πρo ταιrτ69
oυνθ{κεq κoι,vωνικflq γαλ{ιlηq3r. Η
Ιατoρiα δεv yvωρΙζει τ,βoδo και α_
ν'&πτυξη τrαrδεiαg κ,dτω απδ αυyΘi-
κεg ατrουoΙαq κoιvωνικ{g ειρ{vηq.
Bi6αια, η κοrvωvικfr ειρ{vη α,κoλoυ-
θεiται απδ την καλλιΞρyεια τηξ
τιαlδ,:iαq Kαι TωV ηΘδιl, αν και εφδ_

σοV oι iμψuxoι φορεΙg τoUζ ετvαι

φιλoπρδoδoι, κ,αl oι ΝαoυoαΙoι, ωg
εκλεκτoΙ 'Ελληνεg ηααv π6vτoτε
φιλoπρδoδoι και ρΞκτεg τrαrδεiαg.
(ΣυvεxΙζεται )

Σnμε:υGrειξ
,. Πρβλ. κol Χρ. Σ. ΘEoΔoPΑτοY

.Η nαrδεiο κοl τo Eικoοιiγo.. nερlοδ.
ΠΑPΝΑΣΣoΣ, τoμ. lΓ', τευ1. 2. Aθ,i-
vοl. 19s1 ' oελ' 227: -To.r' κιjρtov Πορδ.
Yovτα ΠoU oυvετ6λεoεv εlc την οvδ.
στασΙν τηq υnδδoυληc Eλληvικηc Πο_
τρiδoc καl noυ r]τoν τo ελληvlκδv nι.εi-
μo ".2' Πρβλ. Π.x. κα! G'P. ΗEΝDERsoΝ
Η οvοβΙωoη τoυ ελληvrκoi oτo1α.oμoi
1620 . 1830, ΑΘfivα t977, oελ. 21 (Εν
oογωγ{, _ or φδoεlq τηc vδαc n,αlδεiαc
τoυ EMηvloμoi), δnoυ σηlμEt(bvεταl,:
.Πoλλoi ouγγραφεic i11oυv υπoγρομμi-
οεr τη δivoμη oυvτηρ{oεωq πoυ nερt-

:κλε;ε η δlδonορτη λoiκ{ niατη' nωc
c; 'Ε,\,ληvεc 

μoλoνδτι τοnεlvωμivοI, ο.
ηοτεΙ-cυooγ τη ουνiγειο κοi ητov ol ο-
πδγοYoi τψγ oρΧciΦV EMηvωv. Koτδ
oUYaπε}o εivοl cvδγκη Yο oημε:ωθεi δτl
oε δλo τo 17o. τo 18o κοl ατlc ορ1ic
τoυ l9 ol. oι'Ελληvεc διετηρηoοv κor
αΞIoπo[ηοαv τo oυvοioθημo τηq μογo.
δικδτητδc τoυc, κοΙ τo γεγovδc oιrτδ
εivαl o nιδ θεμελrοκδq οπ' δλoυc' τoυc
πα,ρdγo'rrεc πoυ δκovαY δυvοτ{ τηv
nvευματtκη οvαγδνvηoη".

3. Πιq τov -Ελληνroμδ. ωc δpo με
προoδloρtoμ6vη εvvoιoλoγrκ{ oριoΘiτη-
ση, βλ. tδΙωc Eπ. ,KYPlAKlΔoY, loτo-

ρio τοu ουγ1ρδvoυ Eλληvιoμoil, τoμ' 2
Αθivο l892, oελ. 4 εξ.'

4. Bλ. Αθoν. E. KAPΑΦAΝΑ.ΣΗ,
Πραγματεiαι nερi MακεδoYiοc, Θεooο-
.\oviκη 1990. oελ. 5

5. Πρβλ. Αθαv. Ε. KAPAΘΑΝΑΣH,
Ποcγματεiοl nερi Moκεδovioq, Θεooο-
λoviκη 1990, oελ. 5: .H nαρoυoiο Ξξ-
vωv, lδiωq δlnλωμοτΦv κοr περlηγητδv
ατη Mακεδovi'o nρoκdλεoε τη γδvεoη
oρ1εIακδv μovdδωv oτηv Eυρδπη, πoυ
o1ηματioτηκοv οπδ ου1v6q οvαφoρic
καt τα κεΙ,μεvd τoυc γilρω οπδ τηv l_
στoρια Tηq..

6. Πρβλ. EυoτoΘioυ l. ΣToYΓlAN-
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Ι oτoρικ&

ΝΑΚH, toτoρiα τηc πδλεωc τηc Nαoιi_
σηq, εv Eδδοoη 1924, aελ' 290 (EπΙ-
λoγoc).

?.. b Σ.ouγ,,,αwdκηc, (βλ. δπ.n.,
οελ. 54) οημεiιilvε,, δτl 'πα,ρoμελη€εΙ-
σηc τηc εγκαiρou oυλλoγηc τωv εtξ

'η, nα.iδεiαv αναφερoμδvωv πλη'ρoφoρl
δv ,κοl εv γδvεl εlq τηv ιστoρtοv τηc
πδλεωq..,. δυvδμεθα vα εi'πωμεv μδvov
6τl μδ1ρl τoU Ιη' αlδvoq η κατδoταοic

"r'ηc-"η.o 
oνΘηρ6, τα δ,ε εκποδευτiι-

ρ,α iηc' Ναoι)oηc ρμξqlμΦc υnελεinoγ'
τo.,

8. ,Πρβλ. καl loτoρiα Eλληvrκoil Ε'
θoouc, iκδ. ΕKAoTlrKH AΘH'NΩN A'Ε',
τoμ. lA', Αθι]vα Ι975, οελ. 307.

9. Πρβλ. π.,1. 1ε,lρδγροφα μ'αΘημαTq'
oiωv oio, Avvελiκric Σ'KAPBEΛH - Ν!'
kononoγnσY, Tα μαΘητδρlα των ελ'
ληvικδv o1oλεiωv τηc Toυρκoκρατi'αc
(διoτo.] A-Θivο.l l989, oελ. 644 - 653'
,nioηi kωor]o Στ. ΣΠoPΕΛA, ''Eνο ξε
1αoμ6ro 1ειρ6γραφo αnδ τη Nδoυoα-,
nερiοε. λ4AKΕΔONlKΑ, τoμ. 18oc Θεo'
οαλoviκη 't 978, oελ. 303-3ο7.

10. Kδoτo Στ. ΣΠoPEΛΑ' oπ'n..
l1' o Στουγlονvδκηc (βλ.. δn. n''

οελ' ε' (Πρδλoγoc) ) κδvει λδγο γιo
.τoUρκlκδv τι κεiμεYov. ωc μαρτυοεi
τo παροτιθδμεvoY εniοημον κεiμεvo τηc
ορoθεoΙοc τηc nδλεωc δlο γρομμοτων
ελλην,ικΦv μετογρoφδμενov, iγγρaφoν
υnδ noλλ6c 'αΠδΨεlc noλιiτrμov κol δlο-
φωτiΖov ημic περi noλλδY ζητημ6τωv
oio, 'oυ γλωooκoι!, κλπ. o iδloc, εlτi'
oηc, (βλ.'6π. n. oελ., 37) oημεlδYε;,
5{ *,μδvo τo ορ1εiα τηc oΘωμονrκdc
Aυτoiρoτoρiαc δ'jvα,rΙαu vα διοφωτΙoω-
οl καl nαρdο1ωσl τηv λioιv τoυ oπoυ-
δαioυ τo0τoυ δια τξv ιoτoρiov τηc nδ'
λεωc Ζητfματoq. πληρoφoρiα πoυ δια_
τηρoιJμε εnlφυλdΕεrc κoΘδλoυ δτl μnο-
,.i ,α vεr,iευθεi καθδλoυ δε γπ Θδ'

μo'o nΙηρoφoplδν nε'ρi τηc ποrδεiαc
oτη Νdoυoα' Πδvτoτε στηγ επlστημo-vl-
κf,, iρεuvα δoκιμdZovrαr δλεc ol πlθο'
νδτητεc.

12: Πρβλ. Aθαv. E. KAΡΑΘΑNΑΣΗ'
δπ. n., oελ. 5: ''EΙvοt αυτovδητo, δτl
or αp1ειοκic nηγδc ,μαc βoηθοιiv οημα'
γτικδ vα γvωρiooυ'με τα γεγovδτo, vo
τα δlαoταυρδσouμε' vα τα oυo1ετioου'
με καl vα nρo1ωρfi'oου,με με τη οuvδυο.'
oμδvη φαvταoi,α βoηθδ στη συ\iαYωγη
oυμπεραoμδτωv..,
l3. Πρβλ. n.1. KΦoτο Στ' ΣΠOPEΛA,

δn. n. οελ. 303, δπου oη'μεlδvετor, δτt
o *κδδtκαq. πoυ δημooIεiετοι εκεi, o-
vακαλiφθηκε dκοτox{υvtασμδvoc μδoα
oε δvα πομπdλαιo oεγτoilκ'.
l4. ,Bλ. π.1., Avrωνioυ ΣlΓAΛA' Aπδ

τηv πvεu,ματiκιiv ζωiv τωv ελληvικΦv

κοιvoτ{πωv Tηc 1Mακεδoνiαc, A' Aρχεjα
καu βlβλroθ{καr Δυτlκηc Mοκεδovioc,
ΘεοoαλovΙκη 1939, oελ. ,B3 - 197' δ_

ΠoU καταxω,ρημivα 1εlρ6γραφα, λυτδ
iγγρ.αφlα καl κΦδIκεξ.
f5, To Kiτιo υnηρξε noλi1vη τηc αρ'

xαi'αc Mακεδoγiοc, και β,ρroκδταv 30
1λμ. nερi,πoυ ΝΔ τηc Πiλλαc, οvατoλt'
κd τηc οημε'ρlvηc Nδoυoαq' πρβλ κοι
Trτ. Λi'βloυ. 42, 51 , 1 εΕ.. Kovτi oτη
oημεριvη Θδoη -Mπ'oλταviτo. i1oυv α'
vακαλυφΘεΙ τα ερεΙππ ρωμαΙκ{c inαυ'
ληc με ψηφIδωτδ τou 2oυ αll., (μ.X.)'
βλ. καr λη'μμα' .Ndoυoα> στηv Eγκ. Πi'
πuρoq - Λαρoilc - MrnρtTδvvlκα, τoμ.
44oq, oελ., 33'8 εκ.. lEnioηc, βλ. Euoτ.
l. ΣTOYΓIAΝ'NAKH, Ιoτoρiε τηc nδλε_
ωe Nοoι]oηc, εv Εδδooη 1924, aελ. 24
εξ., δπoυ unεvΘυμiZετοι δτl η 'π,ε,ρlo1{
ερευv{θηκε οτο 1 890 οπδ τo Δαvδ αρ_

1αloλδγo M' KιΝcH., Εκεi καt υnooη-
μεlΦoεlq lμε μvεiα ενδ,:αφε'ρoυoΦv nη-
γιλv ιοτo.ρlκδv π.ληρoφoρrδv.
l6. Bλ. !αroρiα Eλληvκoιi 'ΕΘγoυc,

εκδ. ΕKΔoTlK,Η AoΗΝΩN Α.E., τoμ. Ε'
Αθiνα x.x., oελ. 1099' βλ. εnΙoηc Kωv.,
ΣΠoΡEΛA, *,o Περυηγητic W. M. LΕΑ_
KΕ, δπ. n., oελ' 48, με τηv πληρoφoρiα
δτι o LEAKΕ γlο πρδτη φoρδ τ'αUτΙζεl
τη Νδoυοο με τo oρ1οi9 Kiτιo. Tηv ir_

οoψη oυτη δδ1θηκοY δnεlτο nολλoi ε_

ρευvητic. oρlομεvor ioωc δloταrrlκd.
17. Bλ κοr ποροnδvω, υπooημ. (4).
18. Τo κεiμεYo τoυ οωΞδμεYoυ εκεi_

voυ τμημαroc .φIρμαYιοδ. αrο Toυρκ.-
κδ και με ελληvlκη μετiφρooη δrοοιil4ει
αυτoiloιo ο Στoυγιοvviδηc, βλ. δn. n.

oελ. 39 - 47 ' o πρovoμiο'κδc τρδnoc
iδρυoηq τoυ πρδτoυ olκtoμoi τηc Nδ
ouσαq αnδ τov Α1'μ6τ Eβρεvδc, αλλi
καI το μετinεlτα'nρovδμoια'αυτoδroiκη-,oic τηc εξηY,oiv κοl τηv oκδλυτη o'
xι}ρωoη τηc nδληc με τεΙxoc, nαρδ τη

φuoικη o1υρη θδoη τηc (βλ. κol Αno-
oτδλoυ E. BAKAΛoΠoYΛoY, loτoρiα
τoυ vioυ Eλληvrc'μoi 'τoμ. στ'' Θεoοα-
λoviκη t982, oελ. 'l 28; .4 ,Ndoυoο noυ
τη φυοlκι] ο1up6τητδ τηc εvio1υε καu

τε Ι1οc- )
19. Bλ,, τou lδioυ, .o ,περlηYητic \Λr'

Μ. LEAK]E oτη rNdoυoα" nερloδικδ
NΙAOYΣTΑ, τoμ. Γ', τευ1. 23, Νioυoα
l 983 oελ. 48.
20. Πρβλ. κqr E.l. ΣTOYΓIΑNNAKH'

δn. n., oελ., 15, 20' 22. Eπiοηc' λiμμα
.Νδoυoα" oτηv Eγκ. Πδnυρoc ' Λαρoic
Mπρlτdνικα, .Aμ'αρoilolov 1990, οελ.
338.
21. Bλ. Kωv/voυ A. 'BΑκAΛoΓloγ'

ΛoY, !οτoρiε τoυ Bδρεloυ lEλληvloμoι],
Mοκ,εδovΙo, ΘεooολοvΙ'κη 1992, oελ.
295.

22. Bλ. καr toτo,ρiα Ελληvrlκoιi 'Ε_

Θvouc, εκδ., ιΕKΔoTl'KH ΑΘΗ'ΝΩN Α.Ε.,
τ6μoc lΑ', ΑΘivα 1975, 'oελ. 195. Bλ.
επiοηc Kωv/voυ Α. BAKiMoΠoYΛoY'
Ioτopi,α τoυ Boρ,εioυ Ελληvlαμοιi' Mo_
κεδoviα, ΘεoooλoνΙκη 1992, oελ. 143.
23'. lBλ. δpΘρo ,Boο. ΣΦYPOEPΑ γtο

τη Nioυoα oτηv Eγκυκλ. Πδnυ'ρoc'Λα
,ρoιic - MπρIτivlκα, τoμ. 44, AΘivα
199Ο, οελ. 339.,
24. Bλ. Στεφ. !. ΠΑΠAΑoΠoYΛοY.

Eκπαιδευτlκfl κοii κotvωvtκi δραατη-
ρlδτητq τoυ ελληvrcμoιi τηc Mακεδονi'
αq κατδ τov τελευταio 'αιΦvα τηq Toυρ
κoκρατiαc, ΘεooαλovΙκη 1970, oελ. 88
^ξ
25. Bλ. Αnoo'τ' BΑKAΛo'ΠoYΛoY, l-

oτoρiα τηc M'οκεδoviοc 1354 - 1833,
Θ.εooαλoviκη 1988, oελ. 53. Enioηc
τoυ ιδiou, !oτορΙo τoυ γ6oυ Eλληvloμoιi
τoμ,, A', Θεooαλoviκη 1974 2' σελ. 264
278 - 280.
26. Bλ. noρoπ6Yω, aελ' 2,'υπδ 1 β.

Πρβλ κo E.!. ΣTOYΓIΑΝNAKΗ, 6π. π.
oελ. 51.
!/. flρβλ.. καl Aπooτ. BAKAΛonoY-

ΛoY, loτoρiαc τηq M'ακεδovΙαc 'l 354 -

1833 Θεooαλoνiκη, 1988, oελ. 108. Bλ
καr Ε.'Ι. ΣTOYΓ|ANΝΑKΗ, δn' π., oελ.
3ο.
28. Πρβλ. E.1,, ΣToY'ΓιΑΝΝAKH' δπ.

π., oελ. 51 εκξ. Enioηc, Πρβλ. τo δρ-
θρo τoυ Bαo. ΣΦYPO,EPA δπ. n. σελ'
338. δπου τo nρovδμro ουvδυδΖovται 1tε
τηv υψηλη θioη του lδρυτη τoυ olκt-
oτoιi τηc Νδουoαq A1μ6τ Εβρενδc αrηv
oθωμovικi1 !ερορ1iο.
29" Bλ. KωY. ΣΠoPEΛ4, .o Περtη'

γητηc W. M. LEAIG σΓη ΝδοUσo-, Πε_

ρloδ. Nl'AoYΣTA, τoμ. lΓ'τειjx. 23, Nn_
oυoα 1983, oελ.. 48.
30. Πρδκεrται γlα μΙδ πoλlτΙοτiκ{ α-

vd,nτυξη βααloμθvη oτα noλlπtκd πρo'
vδμlο, oτoυc δραoτr],ρrouε πρδκρlτoυc,
στo γδ\"tψo δδαφoc, το ευvoiκδ κλiμο
στouq φlλoπpδoδoυc'Nαouoοioυqκοi
στηv olκovoμrκi lαvδπτuξη τηc Nioυ_
σαc. BεβαΙωq, τo iEλληvrκδ δαιμδνro καΙ
τo φλonρδoδο τou Νooυoαioυ 'Eλληvο
εivαl πoυ επloτεγδΖουv το nοροπδvω
καl απoτελoδγ το μο1λδ τouc.
31. Bλ. E.,l. ΣTOYΓIANNAKH, δπ. η.

oελ. 54.
32. ιΠ'ρβλ. .oυδε'μΙο πορdδoolc αvα-

φiρεr, ου,δδv γεγovδc μορτυρεi, δτl η
εl]ρlivη ,κ',αlι ηοu1io τηc πδλεωq, δlετα'
ρ6XΘη καθ' δλov τo οnδ τoυ σUvolκl_
oμoil ουτdc (ο.Σ. πρδτο fl,μιου τoυ ιε'
αl.) μδ1ρι τoυ τdλoυq lη'αι (o.Σ. πoυ
η Νδoυαo κοτεσrρδφη onδ τοv Aβοδ
Λoυβoιjτ) 1ρovlκδv δ16οτη,μο- (E.l.
ΣTOYΓΙΑΝNAKH, δπ. π., σελ. 52.
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H fυuιEn τng εππυE{Iτfυεωg ETn llfrουυtl T0 1822

ItEl t0 ι,[Εππ$ ζnτnμuΤl! 
-

Συvi1εια π'ρ'oηγoυμivou

o Nlκδλαoq Γ. Φrλιτrπ,Ιδηq - δ-

τrωξ σr}βεr{bθη,κε {δξ - υπooτηρΙζεr
δτι η ετrioηlμη 'ι<ηρυξη-6vαρξητηq ε-

τrαναατ&αεωg δyινε την 22.2.1822,

xωρig vα διευκριviζει πoι& flταιr η

ημaρα τηζ ε6δoμ&δαq, αν δηλαδ{

{ταv Kυριακη η δλλη ημδρα. Ακ&
μα, ,δε,ιl τoπoθετεΙ τoJτη oτηrv τrε-

ρioδo τη,q Mεydληq Τεcroαρακoατ,{q

η', ,αλλιδτι'κα, δεv μvη'μoνεJει ε&v

αυι,,δπεoε τoδτη με τιg γιoρτδq τoυ

Π&oxα τoυ 1822' 'oμωq, αε &λ-

λc, μεταyεvtoτε,ρo αη,μεΙo τη'q εξι-
o-τορ,flαεδq τoυ, γρ&φει δτι η τo-
λιoρκiα τηg τrδλεωg ατιδ τoυq To,δρ

κωq (xωρΙq 'vα διευ'κριvΙζει τrδτε i-
γιvε τoJτη ,σε συσXετισιμδ με τηv

,.ηρ"ξη τηq επαναατ&oεωq) δρχ,-

σΞ, κυρiωq, την 24 Mαρτioυ και

<<... τrεριωρΙσθη μδxρ, τηg ΠΞμπ-τηg

τωv Παθιbν (30 Mαρτioυ) εIq α-

πλoηjv κανφvιo6oλιoμδν κcrτ& τηg

τπiληg τoυ αγioυ Γεcoρyiου>>, εvδ η

γεvικ{ ξφoδoq &ρxιoε τηv επδμεvη

ημΞρα, πΦ)Ι τξlζ 3l ηs MαρτΙoυ,

δηλαδfr τη Mεy&λη Παραoκευfr. Kα
τδ,πιv, γρ&φει δτι η τρ,Ιτη λυooτb-

δηg επΙθεo'η και Ξφo'δoq τoυ εxθρoδ

Ξyιvε <<τηιr ηrμEραli τoυ Π&αxα (2

ΑτrριλΙoυ)>>. TEλoq, δΞ1εται (βλ.

oελ. 59) ,δτι <<oι... oθωμαuoΙ, τroλυ-

&ριθμοι δvτεg oρμfroαvτεq, ειαfrλ-

θov, δια τηq τr0ληq τoυ <<αγioιl Γε-

ιoργioυ>>, τη πEμτrτη τηq Διακαιvη_

c'iuoυ (6 Ατ,ρ,ιλΙoυ) ειξ τηv πoλυτ_

**.Kεiμεvo οYοκoιvΦoεωq οτo lΔ'
Γ}ovελληνιo toτoρlκδ Συvθδ'ρlο, δnωc
&oβδαrηκε. Στlc πρoΘ6oεlc μoυ εΙ-
vol η nορ6 niφο διοn:ρογμδτευoη τoυ
θεToμοc' με τη οχετ;κη βιβλloYρoφlκi
εvημipοloη κοl τεκμηρiωoη κοι η δη'
μοoiευοη rηc μελiτηc σrο -Mοκεδo-
νικδ-' δno< φlλoΕ[εvfrθηκσY, στοv κα-
v6γτ. κoι or nρoγεviαrερεc εργοoiεc
μoυ.

λ{μoνα Ν,&oυoαιl, δηλαδfr τηv τrρd+.

τηv Π,6μτrτηl }rετ& τo Π&oxα και
Tιριv τηv Kuριακη τ,oυ Θωμ&.

Συvετrδq, αv λ&6oυμε υτιδψη ωq

oρθig _δτrωg εivαι τrρdyμccrι- τιq η-

μερoμηvrακiq αναφoβq τoυ Φιλιπ-
πΙδη, &ι δηλαδη η Kυριακfl τoυ

Toυ
ΓιΦργoυ Χ. Χιov(δn

Π&oxα τω |822 ηταv η 2 Απτρι-

λioυ (,και η M. Π6μπτη τηv 30{
Mαρτi,oυ, ειrδ η μετ,δ τo Π&oxα
πρ!bτη Πlθμtrτηl ηταιl 6 Aττριλioυ
και αvαζητfrσouμ,ε ιjστερα πoι& η-

μiρα τηζ ε6δoμ&δα9 i1ταν 22 Φε-

6ρο,υαρΙoυ τoυ (μη δioε'κτoυ) δτoυq

1822' βα διαπιoτδαoυμε δτι η η-

μερομηvΙα αυτfr ητccv καθημεριvη η-

μiρα Kαι αυγκεκρlμiνα Tετ&ρτη

καr δxι Kυριακη. Η ημiρα Kυρια-
κη τηg ττροηγoιiμεvηq ε6δoμdδαq

oυyiτrιτrτε με τη 19η Φε6ρoυα-

ρτoυ, τηq oρθoδoξilαζ, τη, τrΦτη
Kυ,ριακ{ τωv 'Νηατειδv τηg Mεy&-

ληg Σαρακoατis, η δ' επδμενηl Kυ-

ριακ,l1, τη'q ε6δoμ&δαq (τoυ &ρyιoε
δυο ημtρεq vαrρiτερα α'ττ6 την 22

Φε6ρ,oυα,ρioυ) τiταν η τηg 26 Φε-

6ρoυαρΙoυ 1822, η δεδτερη Kυρια-
κfr τω,v Νηοτειδv τηq Mεγ&ληq Σα-

ρακocrτ,flg'

'Αρα, η εκδo1,ξ τoυ Δ. Πλατα-

ρiδη, δτι η ετια,v&αταoη κηρδ1θη,κε

τηv l(uριακ{ τηg orρθoδoξiαq εΙrvαι

clωατi, αv δεx'θoδμε δπι τo γεγo-
νδq αυτδ iλα6ε xδρα τηv '| 9η Φε-

6ρoυαρioυ (δτr'ωq ξγραψε τoδτos)

και δ1,ι την 2Λ Φε6ρoιlαρioυ, δπωq

υτroατ{ριξε o ΦιλrππΙδη, o oτroi-

og Θα Eπrρεπε, ασφtαλδq, vα αιrαφ,E_

ρει τηv l'}βδPα, τηq ε6δoμ&δαq, δη-

λcrδ{ δτι {ταv Kυ'ριακ{, πoλ) δε

τrεριooδτεφι, TΓρoKειrμδyoυ για τηv
Κυριαiκι{ τηg oρθoδoξΙαq, δεδoμδνo

τo οπoio, oπωαδflπoτε, θα μrvη,μ&

νEuε, αφoJ η κiρυξη τηq επαvαατ&-
αεωg iγιvε oτην εκκληαiα και εκεi
λειτoδρyηoαv, δκαμαv τη δoξoλo-
yiα, ακoδαΘη1καv ειδι,κδq Trαyηγυρι-

κθq oμιλΙεq και γεvικ& δλα τα oη-

μαvτικδτερα yεγovδτα oυιlετεΜoΘη
oαν εvτδq τηq εκκληoΙαq fl o'τov τε-
ρi€,ολδ τηξ, με τrρoεξ&ρxο,vτα τov
κλiφ. 'Αρα, η τrαρδμοια, oη,μαδια-
κfl ,αιryκυ,ρΙα δεv frτo δυνατδ ιrα

π-αραλειφθεΙ, αλλ& τo φυcrιoΜγικδ
ηταv, ,αντΙθετα, vα εξαρθεΙ κα,l vα
τc,yιoθεΙ ιδιαΙτερα και ατδ τov Nι-
κδ)ιαo Γ. Φιλιτrτιiδη, o oπo'Ιoq πρδ-
τoq τδλμη'αε vα μιλ{oει γiα τηiV ε-

π'αviαταoη τηq Nl&oυcrαq ατo κλει-
vδ 'Aoτυ, ωq Mακεδδvαq και o Ι-

δloq, με μεy&λη εθvι,κ{ και εKπαι-
δευτικ{ δΦoη, διακριvδμειloq, μ&-
λιoτα, για 'rηv επιiμδλει& τoυ, δτrωq

διαφαivεται Kαι oτo δλo κεi,μεvo

τηq διαλiξεξ τou.

Καταληyω, λoιπδv, στo συrβττE-

αμα δτι μια τiτoια παρ&λειψη, τηq,

αναφoρ&q τηg Kuριακ{q τηq o,ρθo-

δoξiαq δεv μπoρεΙ να oφεiλεται αε
&yvoια { oε υτrοτilμηoη τηg αξιo-
oημεΙωτηq ouμτrτδoεοrq ατrδ τoι,
Φιλrτrπiδη, διδτι {τrcοg oημειδθη,κε

{δη- εΙναι πoλδ <<oημαδιακ{>> και
πoλυα{μαιrrη η Kuριακ{ τηq oρθo-
δoξΙαg, κυρΙωq Υια τη1, oρθδδoξη
E}ιλ&δα 'και 1μ&λIoτα o' εκεΙιrα τα
xβvια τηq oκλα6ι&q. Αιr, αυvετrδg,

ouvΞ6αινε, π,βγματι, να 'κηψ1Θεi

η Ε,τrαv&oταoη τηq Ni&oυααq τηy

Kυριακ{ τηq oρΘoδoξiαq, θα το ση-

μεiωνε (αλλ& rκαι Θα τo τδvιζε ειδr-

Kd) o Φι,λιππiδηg, &τοη δπραξ:,
&λ,λωαrε, με τη μvεΙα τηg fv1εγ&ληq

Π€,μτrτηg (<<πδμτrrηξ τωv Ποιθδv>),

ωq ημ€ραq lμξ1ρι τη oπoiαg γιv&'
ταν o (απΜg) και^αvιo6oλιαμδE τηg

π,riληq τοιr Αγioυ ΓεωρyΤoυ τηq Ν&
oυσαq Θκ μiρα.rs τωv Toδρκωv ( με

Ι2τ



Ioτoρικθ

ρητ{ αvα,φρd, αε παρδvθεαη, και
τηq ηiμερoμη,vΙαq τηq, δηλαδ{ τηg
30r{q MαρτΙoυ,)' ΣημεΙωαε δε (oε
παρEΦεoη τπ&vτoτε) ,Kαl τηι, ημε_
,ρoμη'ιiiα, 2 ΑπριλΙoυ, τηξ τρΙτηq
και πεισ]μαtlωδδατερηg εφδδoυ τωv
oθωμαwilv iκαι,.τiλog, Kαι Tηy απo_

φρ&δα ημδρα τηs αλboεωq τηq τδ-
λεωq, γβφovταg δτι αυτ{ τηv τrξμ-
1ττη τηζ ΔιακαιuηcrΙ1μoυ, πoυ c!ιrτι-
ατoιxoδoε στηv ηlμερqμηvΙα τηq 6η9
ΑτrριλΙou, &rroη,μvη,μovεδει ρητ&.
'Αρα, δεv εIvαι δυrlατδιl ι/α Uπoστη
ριx'θεΙ oo6αρ&, δτι θα τrαρEλειπε o
Φrλιτrπiiδη,q ,vα κ&μει ειδικ,{ μvεiα
τηq ημEραq τηq ε6'δoμ,&δαq, κοcr&
τηv oπoΙα κηρδxΘηκε η επαvdo-τα-
cl,η, ε&v {ταv αυτι], τr,ρ&γtματ'ι, Kυ_

ριoκ{ ,και μiλιατα τηq oΦoδoξi-
αq.

Ωg επιoτδyαoμα αυτfr,q τηq oκΞ-

ψεωξ lKαι crε εvΙαx,uo{ τηq Eργετιτι
και η πλη,ρoφoρΙα, πoυ κατiγραψε
{&yvωoτog ,και αv,δνυμoq) ΝαoυoαΙ
oq, o 'oπoΙoq ξηoε και o Ιδιoq, με
τα μ&τια τoυ, ατδ κoντ&, τα γε-
γovδτα (oε αvτiθεoη με τoυq Φl-
λι,rrτrΙδη 'και ΠλαταρΙδη, πoυ ατη-
ρixΘηκαv oε διη,y{αειq &λλ<,:ν, τρΙ-
των, επrζδvτωv). o τr,oλiτηg αυτδq
τηq Ndoυoαq, μετd την απoτυxΙα
τηζ επαvαστ&oεωq, κατ6φυγε oτo
Γρqμματiκo6o (τδρα Κ,&τω Γ,ρα;ι
μ,ατΙκo,6o τηq Eoρδαiαq), κατEyρα-
pε ,δε τιq αvαμ,v{oειq τou oε xειρδ-
Υραφ,o, τoυ oτro'Ι,oυ ,κρατ{Θηκε αv-
τΙyραφo, πoυ, ευτυγδ,q, διαorbθη-
Kε Kαι τo δη'μoαΤευ,oε o lω&νι,,ηq K.
Bαoδραμ,δλληξ/ Tι]ριν σαρ&vτα Χ,ρδ-
\rια/ τερΙπoυ, στα <<Mακεδoνικ&>>

(βλ. τov 3o τδμo, I956' l26-141"l.

Γρ&φovται, λoιτδv, τα εξτ]q (δυ-

oτυyδq ελ&xιoτα) yια τo Θiμα, .9
οτroΙo μαg απααxoλεΙ (oελ. 138):

<<... η δε Ν,&oυαα εδoκilμαoε τη'v

τ'δxηv τηq τo 1822, τηv μεydληv
τεαoαρακooτ{ν, ετrαvεoτdτη,oειn o
Zαφει,ρ&κη,q οι δυο oπλαρxηyoΙ, Kα-
ρατ&oιoq και Γ&τζog...>.

NoμΙζω, λoιπδν, δτι τo φυoιολο-
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yικtδτερo {ταv vα μ,vημοι€ι)σει o
oυιrr&κτηq τoυ ,κειμ,δvoι.l τo γεγovδq
δτι η ετrαv&oτααη ,κημ}1Θrμ<ε στην
lδιαiτερη πατρΙδα του ετΙoημα την
Kυρrακ{ τηq oρΘoδoξΙαq, αν ou€-
6ηκε, π,ρξ1μCCTι, ry,61 αρ Ιoει τoδτη
ε;Kεiνη τη μεγdλη η'μ,δρα τα1 oρ
Θδδοξou Χριoτιαvιqμoi και δεv Θα
τnεριοριζδταv oτη,v ατrλη αναφoρd
τηg τroλuημερηq <Mεy&λη,q Tεooα-
ρακooττ]q>>, oτη,v oπoiα αlπiκοcy και
oι δυo ημερoμηvΙεq, πoυ παραδΤδει,
τδoo o Πλαταρiδηq ( 19 Φε6ρα;α-
ρi,oυ), δoo και o ΦιλιτrπΙδηg (22
Φε6ρoυαρΙou). Δεv εΙιrαι δε δυνατδ
vα UTroστη'ρι1ΘεΙ 6,&oιμα, δτι και
αυτδq o rΝαoυoα.Ιos, αυτδπτηq ,μ&ρ_

τUραq Kαι πα0δv, Θα εΙxε ξεx&oι:r
fl υτr,oτιμ,{oει μια τEτoια και τδoo
με),&λη r}μδρα, ,κuρΙ'ωq y,ια τοιJq
ακλα6ωμ'ivoυq'Ελληvεq, εκεΙivηq

τηg επox.ηg, oτrδτε ι.,,πfl,ρxε δvτοvη
θρηακεuτικδτητα.

Eiuαι τιθαvδv, oυνετrδq, o Δημη
τριog ΠλαταρΙ,δηq, vα Θiληoε να
τoyΙαει περιooδτερo τo yεyον6q τηq
ετΓΙσημηt εv&ρξεωq τηq επαν,αoτ&-
oεωg, oυvδυ&ζovτ&q τo με τη σπoιJ-
δαiα Kυρrακη τηg oρΘoδοξiαq, i,
αλλιδτικα, o iδloq η και o τληρo-
φoρroδδτηq τoυ oκiΦηκε \lα σκαρ_

φιoτεi τη -δηθεv- oJ'μτrτωαη τηζ ε-
τrαν.αoτ&ο'εωq Kαι τηq Kυρια,κ{q τηg
oρθoδoξΙαq, yια 'Vα lμεivει &o6ηcrτo
τo yεγovδq, αΙy'oυρα, oτη θ,tμηoη
τω\l μεταγεvΞατεριαv fr για vα τo-
rrι,o€εΙ η ευτυ,x{g ,και η Θεδπεμτrτη
oυyκυρ,Ια, πoλιi περιαoδτερo, αφ,oι)

η διαφoρd (τωv τριδv ημερδv, με-
τ,αξυ τηq l9ηq και τηg 22ηq Φε-
6ρoυαρ,iou) εΙvαι ελ&xι,ατη.'Αλλω-
στει η επαv,&oταση δεv {ταv δνα
στιy]μlαΙo yεyovδq, κdτroιoq Ι<αι σU-

vflθηrq <<κεραυνδq εv αιθρΙα>>, αλλ&

η ετrδαoη και πoλJ τεριooδτερo η
υ,λoτr,oΙη'oη τηq απoφioεωq κρ,&rη-

oε τroλιjv x,ρδvoιl (και crυyκεκριμi-
να oΜκληρov μ{vα, κατ& τη, διdρ-
Κεια τo'u oπoτoυ δγιvαν πoλλ'Eq oυ-
oκfuειq και δια6oυλεδoειq), δπωq

αυvε6η'κε, ε'ξ&λλoυ, Ι<αι 'με τηv επα-
vδoταoη oτη Xαλκιδι,Φ lκαι πlo
Xαpα'Kτηριατ,ι,κ& oτoy 'oλυμτro, &
τroυ η TrρoετoιlβαoΙα κβτηαε αρκε-
τoδq μηvε9, ενδ η δι&ρκει& τηg dv-
τεξε πoΜ λιβτερoιr γlβιlo.

Εuκαrρlακ& θυμΙζω δτι τδτoιεg
μετασioειq τηξ ημερaμrμΙαg, καr&
τηv oτroiα επιαυιli6ηrκε δvα oημαv-
τικδ ιo-τoρrκδ γεγouδq, σε lβια dλ-
λη ημερoμηviα, xδρη τηq τεxvητ{q
εξααφαλio'εωζ τηξ -δ{θ,εv- θεiαq
o'υμτrτδoεωq τοδτα.l μ€ μια θρη-
ακευτικη yιoρτη (γlα να υτoστηρl-
γθεi η ι,α τovιαθεi η τrαρiμ6αoη
τoυ Θεorj, τη Πω,,ccyΙαq η ειrδq α-
γiα-l η οoioυ), δεy εivαι τελεΙωg &-

Yvωστεξ Και στη δικ{ μαq lατoρΙα.
Θuμiζω δvα τrαβδειγ'μα, αρκετιi
XαραKτηριo"τικδ, τo oπo'io αxετiζε-
ται με τη,v ατrελευ,θδρωoη τηg Θεα-
ααλoιliκηq απδ τouq To'Jρ'κoυg: Εv-
v,oδ, τηv εvτδτ'ωαη π'oU εlΤιiKPστ€Ι
(rδiωg oτov λαδ), δτι o αρxιατρ&-
τηyoq Kωιloταuτivog, δι&δoxoq, τ&
τε/ τoυ θρδνoυ και αρxηyδq τoυ
<δτρατoδ τηq Θεαoαλiαq>> ειo{λθε
oτη ΘεoααλovΤκη κατ& την 26η o_
κτω6ρioι.l τω l912' ημLρα τηζ θρη
ακεuτικηq Yιoρτiζ τoν μεγαλo.μ&ρ-
τυρα Kαι Πoλιoιixoυ τηq, τoυ ΑγΙ-
oυ Δημητρiou, ει,,δ εivαι yvωατδ δ
τι τo yεγovδq τoδτo δγινε δυο ημδ-
ρεg αρyδτερα και μ&λιoτα αuτ{ η
6ραδι)τητ& τou τrρoκdλεoε τηv δv-

τoνη τηλεγραφικfl τrαρΞμ6ααη και
διαμαρτυρiα τoυ EλεuθερΙoυ Bενl-

ξiλoυ, πρωtυπoυρyoJ και UπoUρ-
yoJ τωu Στρατιωτικδv...

Θα περiμεvε, λoιτrδv, καvεΙq δτι
η λiση θα 6ριακδταv o-rα AρxεΙα
τo,U τoUρKιKoδ ιερoδι,κεΙου τηg Bδ-

ρoι,αζ - Νdoι.εαq η τηrq Θε,ooαλo-
κnq. Δυoτιrxδq, δμ{rq δεv oυvi6η-
κε τcDτo, τoυλ&xιo'τo μixρι ατιγ-
μηq, διδτι τα δyyραφα, τα oπoiα
μεταφΦσθηκαv LKαι δημ,ooιει)θηκαy
(oλδκληρα r] oε απooπ&oματα d
και σε τrεριλ;{ψειq) και σXεττζoyται

με τα επαVαατατικ& γεγovδτα τηq
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}io_εq, &u αvαφEρoι.lν σιryη<€,Kρι-

μi,η ηuερoμηvΙα για τrΙv κiρUξη
τκ ετrαιqoτ&αεωq. Eβλλ,oιr, o Ε-

-τ μεf,ητηq τηq ε,κδδoεδq τουg, δεv
'i',δρlζε τηv τoυρκικr{ γλrbooα (δ-

αo ξiμυ) και μ&λιo-rα τηv παλl&,
oε αρα6rικ{ yραφi, oτηv oτroΙα εi-
ιrαι γρqμ,μlvoι oι oxετικoΙ κrirδικεq,

η δε μετ&φραση τωv δαcυ,, εyyρ&_

φωv εΙΙδαν τo φωq τηq ξlμοoιδτη_
ταq δγrvε ατrδ &λλουq και εκδδθη_
Καy o-τη ,oειρ& τηg <<1EταιρεΙαq των
Mακεδoνι'κδv Στroυδδφ>. Τo αξιooη-
μεΙο:τo, μ&λιoτα, εΙναι δτι τo illο
δγyραφo, oυ1v&, δημ'ooιει)τη,κε αε
τrερIooδτερεq ouλλoγξ εyγβφωv
i oε παραρτflματα μovoγραφιδν
και ,μεταξι) τωv διαφδρωιr δημooι_
ειjoεδv ToU παρατηρoδvτ€nι πoλλEq,
crνεξηyητεq και σξrβαιlτι,κEq διαφo_

ρεs ]Kαι κιJρτωξ oτ'ηv ημερoμηviα
τouq, TroU δiδεται κατ& τo αρα6ι-
κδ ημερoλδyιo { κατ& τo X,ριστια-
vικδ 'καl 'o-την αvτιcrτoιxΙα μεταξιi
τoυq, δτroυ υτr&ρxει τrερΙεργη πoι-
κιλΙα ccrrδ1rεωv, τoυλξroτoy κcιΘ&
αo αφρ& τα yεγovδτα τηζ εTΓαιrα-

oτ&αεωq crτη Nδα.roια, ττoU μαξ α-
π,αoxoλoriv, εΙτε δΙlδεται η ημερ'σ.
μηνΤα με τo ,καιιroδργιo - y,ρτlγoρια-

νδ η με τo παλιδ- ιoυλιαy6 η,μερ'o-
λδyιo.

'Ετor, δεy εivαι δυνατδy να δια-
Q<οτιoτo&με o{μερα, ελπiζοvταq
τrδcντoτε, δτι Θα Ξ'λθει κδcποτε τo
'ττληρ<,lμα τou x,ρδιloυ Υια τηy ετι-
ο-rημovικfr (α,xoλιααμ6vη, αvαλυτι-
<α) Ξκδooη δλωιl τωv εyγ]Φφων
-cυ αυ"ιδλοι'l τωv κωδiκωy, πoυ, δια-
dyj-}<αv τωv τouρκl,KcΙψ ιερoδικεΙ-
:j. ζα] ατη oυvδxεrα θα κατα6λη_
3εi -ρ:,ο'':τiθεια να γivα.;v τrρooιτd
τ: τΞ )"c:-τd Eyγραφα τ6yV τoυρκ:-
,(::, A:IεiζD',.. lτα,l διαo'δθη]Kαy στηV
!.: Ξ* ι: τ*-..ρ<iα και αιrαφδρovται
C--η Ξ-:ο,3 e - α'' Νεoελλη1vισμoδ,

-:-:: .,q "'""o- ε_τi τLλουq δυvατd

: i["-l τ:;i-,*, -οo6ληuδπωv, τα

-^ 
r 

-*r,rn._
5,:"::'rδc δε,,, κcrτcr,οηoαμε, &

τι εΙναι εvτελδq αιrα)4καια μια τE-

τoια ερyασΙα, δ,τπ,rq ,Ξkαμαv Φη o,
&λλεq xδρεq τηq Bαλκαιlικ{q, πou
{oαv, επΙo'ηq, υτπδδoυfuq oτηv o-
Θωμα,vι'κη Αuτoκρατoρiα. Στη1 Boυλ-
yαρiα κ,αι oτηv Γιoυγκoαλα6Ια, π.
X., κατ&λα6αy ol υπεδΘ|uνoι (.ηξ
πoλιτι'κη,q ,Kαl τηq πvευματικfrq ζω-
δs), δτι εΙvαι απqραiτηπo vα,προ-
ατρδξoυμε και ,στα ΑρxεΙα εKετηq,
πρoκειμ,Evoυ uα διαφοrτΙooυv τηlιr ε-
θvrκη ιατoρiα τoι.nq, τηq περιδδoυ

μdXριξ δτoυ ατrελευθε,μbΘηκαv...

Kαι για vα μ{ νo,μιoθεi δτι εΤ-

vαι &δι,κη η αυoτηρfl μια τΞτoια
κρio"η, ωg πρoq τα λ&θηl ,και τιs α-
vακoλoυΘiεq, τrou παρατηρoJνται
στα εκδooδyτα,iyyραφα τωv τoUρ-
κικδy ιερoδrκεiωv τηg Θεooαλov,i-
Kηq Kαι τηq BEρoιαq-Νδouoαq, θα
αvαφiρω εδδ δvα, ,μovdαxα, Eγγρα-
φo, πoU εivαι oxετι,κδ και με τo ΘE-

μα/ lτou iμα,ξ απασχoλεΙ, τo oπoΙo
δxει εκδoθεi, μdλιoτα, τδooερε,g

φoρig, τouλδqισ-τo/ με διαφορετικΞq
ενδεΙξειq τr}s ημερoμηvΙαq, ω,, και
o' δλεq τιq εκδδoεlg ταJ o ετΓιμ:-
λη.'is lω. 8αoδρα6ελλτ6 (τoιr η-

πoioυ, 6δ6αια, oδ6oμαι ,Kαι εκτιμδ
τη μεγ&λη τrρoαφoρ& και στoν τo-

μ,Ξα τoδτoν) Yρ&φει ρητ& δτι για
τη μετατρoπ{ τωv αρα6ιlκδv oε xρι
στιανι]KEζ η'μερoμηvΙεq _ xρovoλoγΙ-
εq xρησιμoπoτησε τo iδιo, τrδατο.rε,

6ι6λΙ,o τoυ αι.rτoi ΓερμαvoJ καθη-
yηττi. 'Ετo''ι, oτo 6ι6iλiΙo τoυ <<Ιoτο-

,ρικδv ΑργεΙοv BεροΙαq, εκλoγαi>>,

Θεαoαλoviκη 1942 δηrμooιεδεται
(με αριθμδ 85, crrιg αελΙδεq I09-
j l0) η ελληvικ{ lμ,ετ&φραση Δια-
τ&yματoq τoυ Mqxμ;ξ1 Eμiv, τo, o-

π'oi'o φd,ρεται δτι γβφηκε (ατo δι_

6,&νι τηq ΘεαoαλovΙ,κη, Kαι στo
o*τρατδTrεδo τηq Nl&oυoαq) την 29η
τoυ μ,frr;α Σε6&λ τoυr αρα6ικoδ Ξ-

τoυc, 1237 Kαι ,στoy πivαlΚα τoU' 6ι-
6λΙou (πoυ ,Kαταxωρετται στιq τε-
λευταΙεq oελi1δεq τoυ) γρ&φεται &
τΙ η ημερolμηvΙα αυτfl αyτιστoιxεi
oτη l3η loυλΙoυ τoι, χριcrτιαltlικoδ

δτoυq '| 822, 'pε τo <€v 1ρr]oει ημε.
ρoΜγιoν>>, δηλαδi τo γρηγoριανδ,
τo yδρ. To Ιδιo 'Eγγραφo δη,μooιεδ-
Θηκε, dμο:q, κ'αι vωρ,Ιτερα, 'στo 6ι-
6λΙo τoυ <<oι ,Mακεδδvεq ειq τoUξ U-
τrΞρ τηs ανεξαρτη,α[αq αyδναζ,
1796 - i832, ΘεαoαλovΙκη 1940
(iη nκδoα{ τoυ), oτo <<παρ&ρτη_

μΦ) (α}q 29o Εγγραφo' oελ' 277 -
278), αλλ& η αρα6rκ{ xρovoλoyΙα
δΙvεται rμε τηv Evδεlξη 15 τoυ ,μ,{να
Pετζiτr, τηrg iδιαq αρα6ικfr,g xρoν,-
&9 1237, η δε αvτι,oτoιxΙα τoυ oτα
<{καΘ' ημ'&g>> εΙvαι η 6η Απριλiou
iB22 (και δxι η 13 loυλioυ, τoυ
Ιδιoυ xβvou, δ''ξ αVαφEρεται στη
δεJτερη δκδo'o{ τoι.,). Η διαφρ&
αι.,τη, δεν μπoρεΙ να δικαιoλoyη-
θεΙ - αιτιoλoyηΘεΙ απδ τξlv επεξ{-
yηση, τou ετrιμελητ{, oδrμφc,wα με
τηv oπoΙα <<Α, α'ρα6ι,καi xρovoλoγΙ-
αι τωy δημooιευoμ,E}rωv εv τη τα-
ρoJoη αvε'κδδτωv Toυρκικδv κειμΞ_
yωv .μετεφEρθηoαν κατ& τo loυλια-
vδv Hμερoλδγlov>> (βλ. ,oτo τEλη
τηg oημειcboεc}q l, στηr σελτδα 242,
τroυ oυvεxΙζεται απδ ηv πρoηγoδ_
μεvη oελΙδα), πολlj περισσfrερoy,
αQoδ πρlτrει vα πρδκειται yια τα-
ραδρoμ,fi, δηλαδτ] γρ&φηKε loυλια-
νδ αvτΙ του Γρηyoριαvoδ Η,μερολo-

γioυ, &rrωg απoδεικvδεται απδ τiq
Xρησιμoπ,oιo0μεvεq αvτιCΓτoιXτεξ.
Σ.η oυuExεια, τo αυτδ δγγραφo
(,με μικφ9 oυvτoμεδoειs και αΦα!-

ρiαειg) δημooιεδεται και τιr&λι και
oτη 2η δκδooη τα.l Iδια-l 6ι6λΙου
(Θεαoαλoviκη l950), στo τελoq,
oτo <<τrαρ&ρτημα>> (ιμε αριθμδ 63,
oελ.257 -258), &πoυ, ηl αργικfl η_

μερo,μηvΙα 29 lPaτξξτΓ τω' 1237 αν*
τιατoι1εΙται 'με τηv 2ηv ΑπριλΙoυ
τoν 1822' ΤελευταTα δε-δαο γwορΙ-
ζo'xρηoι,μoπoΙη1oη και αyτιστoτxη-
ση τωv ημερoμηvιδv (τωv δυo ημe_

ρoλoγIωv) γΙvεται στηv τ€λευτατα
(3η) δκδooη τoυ ΦJrroii 616λToυ με
τηv αλλαΥμδνη δεδτερη σειΦ τoυ

τΙτλου τoιJ (<<oι Mακεδδvη κατ&

τη,v επαv&στασιv τoU l82l>), Θεo_
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oαλovΙκη 1967, oτo <<παβρτημα>
τr,&λι (αρι1θμ6q 26, oελ'. 275).

Kαr .oφεiλω, ,vα αιτιoλoγdσω για-
τΙ κccτEy,ραψα δλα τoδτα: Στo δγ-
Y'ραφo αυτδ γβφεται ρryr& τo ε-

ξnq ,oη,μαvτικδ, τo oτoio ειlδιαφE_

ρ€ι τo εξεταβμενο θδμα,μαg: 'o-
τι oι <<ι&πιoτol)> τηs Ν&oυoαq και
τωv γειτovιlκδv xωριδν <<... κατδrπ'v
τrρoμελετημ,δ,vηq γεvικdq συvει,lvoi-
oεωq, εvc,1θivτεq απετδλμησαv, τr,ρo

δh.;o περilrroυ ;μηιlδ,,υ (oι υτroγρα,μ-

μΙαειq εΙvαι δικδq μoυ), <<ιlα υψrδ-

σouy τηv oημα,Ι,αv τηq €παyαστ&-
σ€{oq rμqι ανταρoΙαφ>, δτrωq Υp&μ-
ται - lμεταφΦζεται oτιg &.rc τμΙr
τεq δημoαιεδoειq τoυ εyyρ&φοιl, ε-

'νδ ,ατιq &λλεg δυo παραλεΙπoιrrαι
τα δαα αιlαφiρoνται στηv τrρoερΥα-
oiα τηg επαyααr&αεωg και γρiφοv-
ται τα εξ{.q: <<...ατnδ &.rc μηvδv>
(δικ{ ,μoυ η ιrrioyΦμμιση), <<αlπσ.

τιv&ξαιlτεq τηιl υπoτδλεlαv, εξετρ&-
τΓησαv ειs τηv αι,.rαρoΙαv 0<αι Eπαy&
στασιλr>). Στη oι;vixεια γρ@εται δ-

τι δγιιlε η τελrκ{ κατ&ληψη τηq π&
λεωq <<...αd,μερov...>>/ μετ& πoλιoρ-
i(T'α 8Eκα τεαo&ρωv ηrμερδv, (δπωg

γβφταl ατι,q δυo τrβτεq εκδδσειq
τou, εvδ oτιq δλλεq, στιq κατoπι-
'ιrΞq εκδδαειq, η δι&ρκεια τηξ τoλl-
ορκ'iαq αvα6ι6&ζεται αε εiiκooι τEσ-

σα,ρεq ημiρεζ ,και παραλεΙ,τrεται η
crιlαφoρ& τηξ λiξεωs <orfi,μερoυ.

(,,\ξIζει vα αη,μειωΘεi, δτι αε τoδτo
τo iyy,ραφo τrεριγβφεται Ιμε φιλα-
ρdo'iκεια |Kαι αrτανqρ(σπιd πωg oυνε-
λrriΦη*αv τrε,ριooδτε'ρoι απδ 2.000
iκαι δoλoφoιliθηκαv, qrε τo μαXαΙρι
{ iβε απα)/χovιoβ, δτι τα τrαιδ,&
και oι γυvαiκεg εξαvξραπoδΙoθηκαv,
αιγμαλοrτΙατηκαv, oι περιοUσΙεq

μoι'ΦαΦκαy μεταξιi τωv Tοr)ρκιoιl

και τα ,αrrΙτια τηg πδλεοη πιrρτr+
λflθηκαv,κτλ.).

Αv, λoιπδv, θα {lμαoταv 6δ6αιoι

για τη oωoτ{ γραφ{-αv&γιπooη και

φετdφραοη τoι.r εγγρ&φυ τoJτoυ
( ιδιαΙτερα στα σηlμεΙα, δ,rroυ γ[νε-

ται ,μvετα ημqρqμηivιΦv και xρoιro-
λoyιδv, αλλi και αριθμδv), oιilμ-

φωvα ,με τo αρα6ικ6 ημερoλδγιo
Kαι τη, σωσTη αντιατoι1Ια ταl στo
x,ριoτιαvικδ (ημερoΜγιo), τo τ&
τε, τ] τo ση|μερινδ, θα μτro,ρoδoαμε
vα 6xouiμε rκ&rrοια ωφλι1μα σιJμτtε-

ρ&oματα, lατω για τ9v iμι]iι,l,α, κα-
τ& rov oτroΙο ,κηΦxθηκε { και τε-
λεiοrαε η επαv&oτασrl oτ1 N&oυ-
αα, δεδqμ.δvoυ δτι o,ro τoυρκικδ δγ-
y,ραφo γβφεται δτι η dλωαη τηq

Ni&oυ,oαq δγιvε <<πρo fuo, περΙ,πoυ,

μηvδv>> (ατιq α' - β' δημoαιεδoε'q
τoυ) η <cΓΓrδ &Jο μrμiιo (αrιq Y'-
δ' τrαρδμoιεg), αφαrμ}ι,ταg τoι.rq

δυo 'μηvεq ccrπδ τrγν τδτε, πραyμα-
τικ{ και cο<ρι6fl μvεΙα ταl μ{ιrα,
πoυ cοyαΦρεται στo τEλog τoυ, εγ_

ΥΦφoU. Mεt&, δμωg, δoα τροση-

μειδlθηκαv (δηλαΦ ,μετd τιq τδ'oεq
Kαι oυ,σιαo-τικδg διαφoβg, πoι, υ-
π&ρxoυv oτιg ετrαvειλημβiyεs δhμo
oιεδoεrq τoδτoυ, ωq τrρoq τηι, αρα-
6ικ{ ηiμε,ρo,μηrvΙα - x1ρovoλoγΙα τoU

Kαι τηiι, αv,rιoτoιx'Ια τηζ τrρoξ 1'o

1.ριoτιαvrκδ, τo ιουλιαvδ η .o γρη-
γoριαvδ η,μερoλδyιo), δεv εΙναι δυ-

vατδιr μnα 6oηθηθoι,,.με, δoτε vα εy-

τoτrΙoοι.lμε τov μr]vα, κατ& τoy ιμ
πoio κηρδxoηκε η τελεΙωoε η επΦ
v&oτααη ατη l.,ldα.oα. 'Eπoι, κα-
τεληξε oε <δδρo δ&^φο> - Φq τΓρoζ

τα θδματα cruτ&-η oυμ6oλ{ τωv
δημooιεuμivιοl τoι.lρκικrb,y εγyΦ-
φ{Dν/ τωv δυo τριδv ιερoδικεΙι,rv, δ
σωy Iκαι δrrωg εi1δαv τo φωg τηq Φ-
μoαιδτηταq, μεταφραoμ6rcι στη},
ελληvικ{ γkiεlαα...

(Συvixεlq oτo επδμεvo)

To
περ ιoδ ικ6 (N Ι AloY]ΣTJιr)

\lα μπεi
σε κaΘε Nαoυοαiiκo σπιτι

o-
Κ6Θε συvδρ,oιμnτNiξ

vα γρ&ιιrει
6vα καιlvoι1ριrιo

συvδρoμnτfi

ΔΙABAZETΕ
ΚAI

ΔΙAΙ1IΙlETΕ
TΗ

NΙAroYΣTA
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'Evα ξεxαoμθvo xεrρoγραφo
απo τn Nαoυσα

Η αvΦρεoη εν,6q 1ειρoγρdφoυ oτo oτιοio γ[νεται λΦoc για τη

προκαλε[ π<1ντα oυγ;κ[vηoη oτoν γλιbooα γεvικ<i (φφ 2]Φ8α') β'
ερευνηπf1, €ατco κι αv α,:π6 δεν <Tεxvoλoγικ6γ> ι4€ρoc (tsι6λiov

ανταπoκρivεtαι στιζ πρoαδo,κiεg Α', φφ t,oα't6aβ)' γ' κεγ6λαιo
τoυ και αvτi vα Qiνει ατταvτξoειq, <Περ[, olρθoγραφiαφ (BιΘλtov B'
θ€τει πρ6oΘεπα ερωτη,ματ',κd" o φφ 165α'188β)' δ' κεφιlλαιo <Πε'

€παινog τηg διαo6oεωζ τoυ χει' ρi Σwπ<iξεωφ (BιΘλ[oγl Γ', ΦΦ

ρογ,ρ<iφου πoυ περηλΘ'ε oτα 1€' Ιs9'α"2Ι4β). Κατατoπι"oτικξ ε[ναι

ρtα ,μoυ' ανf1κει oτo φiλo μoυ κ. o πλf1ρηq a(τλog τoυ €ρryoυ, πoυ

Θωμ<i Δρωyo,ι.lμ<iνσ, πoυ τo ανα' αναγρ6φεται με επι,μ€λεια_α'ε μ['
κ<1λυψε καταχωνιασμ€ν,o ,μ€oα oε μηση τ'υπoγραφικCbν oτoι1ε[οrν-
€vα παμπdλαιo αενπο6κι. στo εσω,τιερικ6 τoυ κcirtδιxα: ,oΓραμ

Πβκειται για €να 1<iρτινo κcil' ματικτ|lπερι€1oυoα>, BιΘλiαΤρια;
δικα διαoτ<ioεωγ 2oX 15 εκ. Πε' Tε1voλoγικ6ν, oρΘoγραφικ6ν και

ρι€1ει 2I9 βλλα (η αρ(Θμηοη Συrrτακτικ6v. Συντεθεiαα δε π<i'

το:ν οελiδ<ογ: σ' 'ιξ',1 -427),τα λαι μ€ν, εν τδ Tεxvoλοryικ<b υπ6

φφ I95β, Ι99β, 20ο, 2o3, 2Φα'205 Γενναδioυ, εγ δε τδ oρθoγραφικrb

2σ8,2o9α,21o, z13 και 2l5α πα- υπ6 Γρrryoρioυ τoυ Kυδαrνι€ιog, εν

ρ6μειναν αoυμπλf1ρ<,lτα μετ<i την δε τ<b Συντακτικ<b αι1Θιg τoυ α-'l'

cryΦyραφη μ6νo το.lv oελlδοrv και το0. N6γ δε επιμελεloτ€ρtlg διωρ'

των επιτiτλωv. 'Αγραφα εlνcxι τα θa:'Θε[,oα παρd τoυ Λoγιωτtiτoυ

φφ 2t5α-21 9α. o αρtΘlμ6ζ τΦν Κυρioυ Κ' Kωvo"τανrivoυ Aναoτα'
oτi1ο:ν κr5ιΘε oελi:δαg πoικλ)ιει α- oιιlδη τoυ εκ Ι'trαoιioηg, (Aικoλoυ-

π6 15 tι,lq 26 oτ. Fl γραφfι (με- Θε[,oxε'Q[αqμα πoυ παριoτι1νει τoν

λαv6xρoυg) εivαι dττιμελημ€yrι ι- αναγενν6μενo φo[ν'uκα') Eν Nα'
δ[ωq oπα πριi>τα φΦλλα. EρυΘρ6' ο'ιiooη 1842> (εικ. Ι)'
γραφoι εivαι oι τiπλοι και τo αρ- Τ" Χφ πoυ €xω oτα 1€ρια μoυ

1ικ6 γρξμμα τηq πρ{3ηq λξεωq 8εν εi.ναι παρ<i ανπiγ'ραQo τoυ

κιiΦε κφαλαioιl, σ α (μp 2,c!,8α. ι1ργoυ τoυ Kωvoταντivoυ Avαoπα-

Λιτ<i και oυ1vιi πρ61ειρα ,και &- oιιlδη καμωμ€νo αlι6 τον Δη'μft'

τεχνα κoσμf ματα υπιiρxoυν oτην τριo Ιc,:rανv!δη τoν Zαγoρα(o' Aυ'
:ρxi1 και το τ€λog τcoν δuαφ6ροrν τ6 λ€ει τo ιδιξραQo oημεiοl'μα

κε9αλαicον (π.x. φφ 9l β, 95β to5α, του αι/τιγραφ€α πoυ υπdρηει oτo

Ι7'l α κ'&.). Η κoπΦαταoη τoυ φ lΙ5β: <<Eτελειcilθη η παρo6ιrα

κδδικα εivαι αρκετιi κολf1. Η ατ6' δια π6νoυ και ατιo,υδf1q μεγιστηq

7.ιοαη μιiΟλoν τιβxειρη, ατι6 ακλη' εκ του' ει.l'τελεoτ&τoυ Δη'μηaρioυ

Φ ,.αρτ6γι t(αι δ€ρμα oκoι1ρoυ Ιι.lαwiJδη Zωyoραi'oυ>'

1ρ'ι:ματo-ζ. o Δημf1τριog Ιcoαwtδηg o Zα-

Kd'ft} eΓτo to γενικ6 τiτλο γoρα(og υτηiρξε πρr6γoνog τoυ κ'

dρcrμματικξ} fτερλαμ6<ivoνται: Θtοiμ<i Δρωyoιlμ&voυ (παltπoι]q

α'. 'Eγα ειααγι.ryικ6 κεφdλαιo τaυ παττπo6 τoυ). Σφραγiδα με

τα .αρxικιi τoυ oν6ματ6q τoυ

(ΔIΖ) υπ*ρxει δiπλα στη χρoνo'
λoγ[α τoυ εoοrφΦλλoυ. To 6νoμα
του εivαι επloηg πolλλ€q φoρ6s
πβ1ειρα αημειιομ€vo οτ,α παβ'
φυλλα. Στov iδιo ανf1,καv l(αι με-
ρ'κci e1λλα απ<iαια ΘιΘλiαa, τα o-

πo[α ocir,Θηκαν μαζ[ με 'τo,χφ 1τoυ

παροuoι&ζω. Tα Θι6λlα αuε<i δειl
€xουν α1€oη με την ιoτoρiα εηC

Nιiουoαq, στη συγ1κεκριμ€νη 6μωq
περiτιτα:oη αττoκτoΘν ιδιαitερo gv-

διαφ€ρoν, dπειδη περιξoυν ορι'
oμθνεq ιδι61ειρε9 ση1μειδσειq τoηJ

Zαγοραi.oυ, διαφωτιστικ€g για τo
πρ6oωπ6 τoυ.

Σε μια απ6 αυτ€g βσζ ;καToνo_

μιiζει ρητ<i τoν τ6πo .ηζ κ<rταγΦΓ

γηξ tου: ,rΙ{τfιμα Δηιμητρioυ (Ι'
ωανvδη) εκ Δρωyιiρηg τoυ Zαγo-

ρ[ου>>. Πrρ6κειται για τo aρorye_

ρι(ov)€, €vα αrτ6 τα 46 1οlριd τηG

γvωοτηq ατι6 την ιoτoρiα επαργi'
αg Zαγoρioυ f1 Zαγoρo1ωρ[ωv ηq
Ηπε[ρου, τα oπoiα κατ<i τov 18o

αιcbνα oη,με[ωoαν εξαιρετικ€g ε-

τιιδioειg oτo xcilρo των γραμμci-
των Kαι ηq εμ,'loρικfιg δραoτηρι_
6"η.αg. o' Δημf1τριοg Ιωαννiiδηq

o Zαγoραioq αyΦ,/d)ρηoε μ'αζι με
τη γυvαlκα τoυ απ6 τo Δραγθρι
και εγκαταο,τdiΘηκε μ6vιμα oτη
Nιioυcrα μετι1 την καταστ]ρoφfι ηg
απ6 τoυg To0ρκoυq a,τα 18λ2.

Σε ,μια ιiλλη oημεialοf1 τoυ δια*

o<irζεται η ακριΘf1q 1ρovoλoγ[α
μιιtg ιμεταΘdoεξ τoυ o' €vα 6λ''
λo 1ωρι6 τoυ Zαγoρioυ, τo Mα*

κρ6νoν πρoφαvcbg για δoυλει€q ft

γ,ια ψα επιoκεφτε[ <nrγγεvεiq εoυ:

ι<Σημιcivοr τo ετog τ(ru oπoioυ
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fλΘov ειg Zαγ6ριoν και €φυγov
απ6 Θεoααλονlκηg, εν €τ,ει Ι 853
lξαi'ου ξρΘα ειg Mακριivoν>.

Αv και τoν γνιbριoαν απ6 τιq
διηγηoειg των πατερ&δων τoυζ'
υπ&ρ1oυν ακ6μα και α{'μερα Nα"
oυσα[οι πoυ διατηρodν oτη μvf1-

μη troυζ την 0παρξη τoυ γιo,ιi τoυ
Δημητρioυ Ιcoανviδ-η τoυ Zαγo-
ρ'α[oυ, τoν οτιoio oι παλι6τερoι α-
πoκαλoiσαν Zαγoρiτη.

Η ,διαoτα6ρcooη α,υτcbν των πε-
vιxρtilv πλη,ρoφoριακtbν Θραυομιi-
των οπζoσδηποτε ,εivαι ανεπαρκf1g

για νlα ,μαg ΘoηrΘf1αει να σχη,μc(τι-
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σoυiμε 6στω και €να περiγραμμα
τηc ζG}iζ και τoυ €ργoυ τoυ €πoι-
κου αυτoιi απ6 τα Zαγoρο1ιilρια.
λεν xρει<iζεται 6μωζ ιδια[τερη
προoπci,Θεια για να αντιληφθo6με
6τι 6xου'με μπρoστd μαg €ναν dν-
Θρι,lπο των γραμμιiπων' Oπoιo-
oδξπoτε tiλλoq_ακ6μα και λd-
τρηζ τηξ παιδει{Ιζ_πoλιj δfoκoλα
Θα καταπιαv6ταν με την επ[πoνη
και <ixαρη δoυλει<1 τηq αντιγρα-
φ{q εν,69 τ16oo εκτε'τα,μ€νoυ €ργoυ.
Tα Zαyορo,1ιir,ρια επ[ Toυρκoκρα-
τ[αg απoτελo6'oαν €vα προc1i'μΦtι-

κ6 φυτcbριo δαoκ<iλ<ον, πoυ δια_

oκορτζoνταv oε oλ6'κληρη τηv υ_

π6δουλη Eλλciδα και αvαλdtμ6α-
vαν vα' πα(ξoυv τo ρ6λo τωηr' πvευ-

ματικδν cδηγητcbv τoυ 'E,Θνoυq.
'Eναq τ€τοιοg δciακαλoq πρ€πει
να υξρ,ξε και o Δη,μξτριog Ιο:_

αννiδηg o Zαγoρα[οq, πoυ επ€λε-
ξε τ:1 Νtiουσα ωζ κατιiλληλo τ6_

πο γtα vα πρoσφ€ρει τιg υπηρεοi_
εq τoυ.

Tα 6ι6λiα τoυ πoυ orbΘηκα,vδεv

ξταv παριt εγ1ειρ!δια ιoτoρiοrg,
Bεολογlαg κ.λ., τα oπo[α πρ6πει
να χρησημoτιoιo6oε o'τη διδαoκα-
λ[α του. Φα[νετ,αι παrg δεv δι€.Θετε

γραμματι'xξ τηq αρ1αlαg ελληlνι.
κξq η αυτfι πoυ εi1ε δεν τov ικα-
voπoιoδ,oε. E,πr1μενo f1ταv να αvα-
ζητf1oει €να κατ&λληλo Θo,f1Θημα.

lΙ Γραμιματικf1 τoυ Κωvοτα:ι,τivoυ
rli;,αο'τααιιtδη θα ανταπoκριν6ταν
ατιg απαιτησειq τoυ, γι' αυτ6 κ<i-

θιαε και την αvτθyραψε μ€ υπo-

μoνη. Η αντιγραφη-6πωq αντι-
λαμ6ciνεται καlvειζ ατι6 τα γρα-
φ6μεvα στo φ 2α_ <iρ1ι,oε τηv Ι η
Σεπτεμ6ρ[ου του Ι84t και περα-
τcbΘηκε μ€.αα ιr'τo 1842, δηλ. απf1-

τη1σε το λιγ6τερo €να τετριiiμηνο.

Tο πρ6ΘληtΨα που γεvvι€ται τd)-

ρα εivαι αv o Kωvoταντlνoq Ανα-
oταoιt1δηg εi1ε τιiπcboει τη Γραμ-

ματικξ τοU η την €θεαε oτη δι<5c-

Θεoη των ciλλων oε xειρ6γραφη
μcρφη, Παυτιυg δεν υπαρxει κα-
τα.,.ραμμ6.νη στη 6ιΘλιoγραφi'α
των Γκ[νη_M€ξα6, oιjlτε στα συμ-
πληρtlματci τηζ στo περιo'δικ6 (<rE_

ρανισηξ). Η γνci:μη ,μoυ ειναι 6-

τι μαλ}.c'l Θα πρ€πει να τυπδΘη-
κε. o τροποξ με τoν oπoιo παρoυ_
oιαζεται η δι<iταξη των τιτλωv'
'..ε9αλα1α:.: κλπ., μαg Θoηθιiει vα
αι:'.'-τερciνουμε 6τι πΦκειται για
αiτL),ρc{φη απ6 €νευπo και 61ι *-

π6 xει'ρ6γραφo. Πρ66ληrμα επi'
οnq δημιoυργ'εi η, €vδειξη τηg N*-
ουσαξ ωζ τ6πoυ εκδ6oεωg. Eivαι
i;μtog κιiπωg απ(:Θανo να τυπcirΘη'

κε σ' αυΦν η μικρf1 π6λη. To

Eικδγα i ' Η οελiδα με τov nλ{ρη τiτλρ τoυ iργoυ
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l 842 αrιoτελεi πoλ6 πβiμη περfu

oδo για γα διoΦ€τει η Nιioυoα τ€'

τoια τrrιoγραΙΡικτl μ€oα, cblrτε γα

μπoρεi vα εκτιrπcb,νει 6ι6λiα τoυ

μεy€σoυg και τι.)γ Quoκoλιιirv τηg

Γραμμmικ{g τoγ K. Aγαoταoι<i'
δη. Ac μf1 ληoμoνoι]iμ€ πωq η Ν&-

oυσα τριv cττ6 εir<οoι Φλrc xΦ'
νια εi1ε καταστραφlεi εκ Φμελi'
ων και τηv επo1ξ qκεiνη 6ριoκ6-

ταv ακξμα oε oτ<idδιo αvασιJνοικι-
oμo6.

Mεγιiλo ε*διαιp,€ρoν παρoυαιd'

ζει η μoρφf1 τoυ Kοrv/νoυ Avαστα'
oιιiδη'. Δuατι.rηcirg πqρΦ τιg ανα'

ζητf1oειg μoυ oτ<iθη'κε αδrivατo' ωg

τcbρα vα επιoημ<iνιο διαφ<.rτιoτι'

κd 'olτoιχεlα για τη ζο{ και τo

€ργo τoυ Νωυoαioυ ω.lτoΦ. Yπo-

Θ€τω παrq πΦκειtα.ι για κ<iπoιo

λ6γιo,. o oπolog διαo1κειjασε τo υ-

λικ6 πoυ δαvεiατηκε ατt6 τov Γε'
δργιo Γεννιlδιo7 και τoν Γρηγ6'

ρ,ιo τov Kυδωvι€οc ,και oυv€γ,ρα-

ψε €να δικ6 τpυ 6ργo για γα κα'
λ0$ει διδακτικ€g αvdryκεq,9. Κατd
τi. διαφ€ρει η δικη τoυ δoυλει& α'
π6 τoυg πρoηryo6μενoυq, τ[ παiρ-
νει και τi καιvo$ρryιo' πρoοΘl€τει,

αυτ6 .αττoτελε1 φτικεiμενo ειδικf1g

φιλαλογικf1g 6ρειlνα9, πoυ Θα oτη-

ρι1Θεi oη αξκριση 'τG)ν καταλ_

λfλων κειμ€,νωv. 8τη ΘιΘλιoγρα'

φια τω\,ι Πκ[νη-M'θξα, υπ&ρxουν

κατoθyραμμ€νεg oι διαl5ο1ικfg εε-

δ6oει9 τηq Γραμ,ματικτ1s τoυ Γ.

Γενναδ[oυ: 1 838, I 839, 144t κ.<i.

Mια απ6 τιq εκδ6oειζ αυε69 πρ€'

vει να εi11ε υ,π&ψη τoυ o K. Aνα-
ατcroι&Jδηg.

lΙ αξiα '1gψ 1dβικcr ε[vαι γ,εvι-
κι1 φλoλoγικf1 απ6, την d-ψη
toυ περιεχoμ€voυ και ειδικ& για
τη Ν<ioι.tαα ιoτoρικf1. E'iναι τo μo'
vεtδικ6 ωζ τιhρα oαlβμενο χφ τηc
N<1oυoαq. BEΘαια δεv πρ6,κειται

για Φρη,μα ιδιαitτqρηg αξiαq. Πdγ
τωg, απoτελε[ oηlμα 'Vcικ6 δεtγμα

για τη)v πειlτι1ρφανη απ6 παβ-
μoια μνημεiα τoυ παρελΘ6rι'τoq

μακεδovικf1 π6λη.

Ι{s}ΣTΑΣ ΣT. ΣΠolΡEΛΑΣ

(Aπ6 τα <MΑKEΔoιΝ'ΙKΑιr πε-

ριo,διiκ6 o6γγραμα τηq ETΑIΡEΙ'
AΣ Ml\Ι{EΔorNΙΙ{ΩN ΣΠoYΔΩN
τ6μo9 l8og, Θεo)νiκη l978).

ΣnιμειΦ'σειq:
1. Bλ. Kωvσταvτivoυ Δ. Miρτ?loυ, Mvημεiα Mq'κεδo'

vικ{c loτoρiοc, Θεooολoviκη l947, o. 208.'

2' E.α., c. 3θ8

3. o ovαγεvvδμεvoc φoΙvlκοG oπoτελεi oιi-μβoλo τηc
Nooυoοc. Kοτδ ,μΙo nαρiδooη κooμoι}oε τo λδβα'ρo τωιr
ΝοcυooiωY εnογooτοτιbY τoυ 1822. Bλ. lω. Bαoδροβiλλη,
i_N;r; κοτδ τov 'αγδvα τηc ovεΕα'ρτηoioc 1διδλεΞn)'
Aθηγo l952' o' 27..

4. Avοφiρω εvδεliκτlκd διjo απδ τα βrβλΙα ουτd: Δ'
Γρηγoριδδoυ,' Eπιτoμ{ τηc lερδc lοτoρΙ'αc, Kωvoτοvrlvoi'

".liη i aηz. Φουκυδlδoυ,' Περi τoυ'ΠελoΠov-vησlοκoi noλi'
μoυ. μετiφροοη κοl o1δλιο onδ τov Nεδφυτο Δoιiκο,
B:iryη 1805. τ. 6.

5. Tο 1οφro oυτδ εξoκoλoυθεi vο υnδ'ρ1εl οκδμο xοι
oημερο. ελ'bη η τoπoθεoiο αrηv onoi'q εivοl 1τιoμivo
εΙvοr' κατ6φιrη o'rιδ xοατογlξc μετovoμδoτηκε σε Κοoτa-
vδvο. Πoλιoτεiο raγ, τηc οπoδημiοq τωγ κατoΙ'κωγ τoU

δκμ'αZε, εvδ τδρο δ1εl ο1εδδv ερημωΘεΙ,

6. Bλ. Δ.. Γκivη - B. Mδξo. Eλληvικ{ βιβλιoγροφiα
,8oo - ,863, τ. 1-3, Aθiιivo 1939 - 1957.

7' Γεδργloc Γεvvδδloc (l7s6 ' 1854). 'Eλληvαc λδ-
Yloq κol ,μΞγαc δlδδοκολoc ioυ Γδγoυc'' Συvδγροψε_.πoλ-
ia iργo.'Εδδ μοc εvδιαφiρεl η 'Γραμμοτικ{ τηc_ Eλληvι
*ηc ii.irooηc., η onoi,o μετοφρdoτηκε tl{αl στa ιτολlκ6 ηοι

1ρηoΙμευoε'ωc 6ιδακτlκδ βιβλΙo oε τρεic γενεδc ελληvo-
ποΙδωv.

8. Γρηγδρloc o KυδωvIειiq δεv π'ρ*nεr vο εivαl iλλoc
οnδ τo μovα1δ κοι λδγlo τoν Σoρδφη noυ γεw{θηκε κοι
δiδoξε θεολoγiα κoι φιλoλoγiα αrIq Kuδωvιδc τηc M. Aoiαc

'Kdτι αvdλoγo 61oυμε οργδτε'ρα oτο 1 89O με tvον dλλo
Nαoυoαio, τo γvω&δ'δi'oκολo Θεoλδγη Tooκμδκη, o_οnoΙ'
oc oυviγραψε lovαγvωoτικδ γlο δλεc τlq τδξειq τoυ δημoτr
κo0 oγoΧεΙoυ. ΔεΙγμο τηc δoυλειic τοU' Πoυ εi1ε οvoλi'
βει νlo- εκδδoεr εκδoτικδc oiκoc τηq ΘεοoολovΙ'κηc, αno--

iελεi οω4δμεvo -Avoγvωσμοτdρtoν' τηc Ε'τoΕ., Δημoτlκoil
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Στα τθλη τoυ περασμ€voυ αιιir.
vα Ι(αι ,στιζ αρχ€ζ τoυ 20oυ η Mα-
κεδoνiα και ιδια(τερα η, Θε,oααλo-
νilκη υπf1ρξε τo κ6vτpo τtov διεκ-
δικξoεcoν,μεταξ$ τηg OΘω,μανικf1q
qυτοκρατoρ(αg των ;,ριoτιανι,κrirν
ηρατcbv τηg Bαλκανικf1g και των
Eυρωπα'iκδν δυνξμεωv. Στην πρo"
οπdΘει<i τoυζ yια επικριiηoη 6-

λοL σαv κr1ριo μ€oo 1ρηioιμoπoiη-

θΕΣΣAΛ0Γ,ll1fiΣ

σαv τηv πρoπαγ<ivδα ,μ€oω τηg,

εκκληolαg και τηζ εκπα(]δ-ευοηg.

Tηv επo1f1 αυΦ η Θρηoκε(α f1ταν

και δηλωτικ6 εΘν6τητo9, }ι' Gυ-

τ6 κc1Θε κρciτοq iδρυε Mητρoπ6'

λειg και ναo$g με δικo69 τoυ' ιε-

ρεig πρooτιαΘ<3νταg vα κερδ[,oει
τιg αυνειδf1σειq του κ'6αμoυ - ε[-

vαι γvωατf η δρ&ση ηg Boυλγα'
ρικfg Eξαρχiαg -. Aλ,}.d και η i-

δ,ρυoη qxoλεiαrv απ6 κ<i€ε κρdτoq
απθ6λεπε oτην τ6νωoη τoυ αντι-
στoιχoυ εθνικo0 φρονf1,ματog και
oτη δι<iδοoη τηg γλcbooαg.

oι τταραπ<1vc,r λ6γoι δικαιoλo'
γo0ν την ι1παρ€η πoλλcbν και πoι'
κλων ναci:ν, αxoλεiων, δημoolων
κτιρiωv και ξλλων ιδρυιμ<iτωv δι-

αQ6ρrωv εΘνoτf1τarv oτη Θεαoαλovi
κη που oυντηρoι1νταν κυρ[ιog απ6

θ€νο,υg κρατικoιlq πρoUπoλoγι-
αμo0g.

To κ€ντρo τoυ Eλληνιoμo6 oτην
π6λη iτα, τc oυγκρ6τη,μα τηq

Tng
Eλ6vnq Miτoιαλα-Zεγκivn
EλληνoρΘ6δ9ξηc Mητρ6πoληg πoυ

ξε1ιi:ριζε τ6oo για την cηρχιτεκτc-

νικη τoυ και την επiκαιρη Θ€oη

τoυ, 6oo και για τη oπoυδαfα πo'
λιτικη και εκκληoιαoτικξ σημα'
o[α τcυ. Τoν Aιiγoυoτo τoυ 1890

μεγcιi'η :τυoκα-νι(i κατ€oτρεψε,με_

1,αλo τμημα τηq π6λη9 πρoq τηv

παραλlα ατου ηταν και η Eλλη'
νορθοδoξη oυνοικiα, Kdηκαν μαζi
με τη l91ητρoπoλη και dλλα ση'

μccl'τικα κτiρια τηg Eλληνικtζ, κo'
v6τητα-c 6πω9 τo Πρoξενε[o, τo

Noαoκcμεiο, τo Γηρoκo,με[o, τo

Γυμν<ioιο. τo Διδαoκαλε(o κ,αι ιiλ'
λα. Kατιo απ6 τιg ειδικ€g oυνΘf'
κεc τcυ επικρατoΟααν αυτf1 την

ε:τc yη , 6πωξ προαvαφ€ρcξμε, τo

πλη1 μα αυτ6 1αρακτη1ρισΘηκε ε'
Φvικη oυμφoρ<i, γι' αυτ6 αυτ6μα'
τα δημιoυργf Θt|rκε ξ επιτcηKτικη

ανιiγκη αvθγερoηg v€ων κτιρ[ωv.

Πρdryμαπι μ€xρι τo τ€λog τoυ

€τουg συγ1κ€ντρ6νεται τo απαι'

o 'Aγloc Πρηγδ,ριoc Π,αλαμdc γilρω αrο 1910

(Φωτoγρqφiο αnδ τo βrβλΙo τηc Θ. Μαvτoπoiλoυ - Πovαγιοyτonoι]λoυ .To κτι_

1ριοκδ σUγκρδτη,μ,α τηc Μητρδπoληc ΘεooαλovΙκηc)
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το'ιiμεvo πoο6, κυρiωq 'με μια γει,-
vαiα δ<ορε<i τoυ A. Συγγρo$ απ6
8.6o0 λiρεq, και εκπoνοιh/ταL απ6
τo μ.εytiλο qρxιτ€κτoyα, Eρv€oτo
Toλλερ τ,α αx€δια για 4 κτi'ρια,

ητoι τη μητρoπoλιτικf κατoικiα,
τo Νoooκoμεlo, τo Πρoξεvεlo και
τo Mητρoπoλιτικ6 Nα6. Tα τρitα
πρcir,τα κτ[ρια απoπερατrΙ>Θηxαν

εγκαiροrg 'και λειτoΦργηoαv μ€xρι
τo 1893, ξι,ιb o vα6q ξμεινε ημι-
τελξg γιατl τα 1ρξματα τελεiω.
σαιi.

Ιv16λιg εo t 90o o δραατf1ριoq

1μητρoπολιτηq A,Θαν&oιoq Mεγα'
κλξg πρoκf1rρυξε ξρανo γι,α την α-
πoπεμiτωoη τoυ Mητ,ραlιoλιτικo0
Nαo6, o oπoloq αvαγειβταν ατη

$ιπlltιτ} τoυ r\γioυ Δη1ητρioυ, για.
τi o βυζαvτιvξ vα6g τoυ πoλιoιJ.

1oυ fταν τζαμi (μετti την αττε'

λευθ€ριoοη τo l'9I 2 o vα6g αφιε-

μbΘηκε oτοv Γρηγ6ριo Παλαμι1).
Kατ<i τηv περioδo αυτ{ 6λ€πoυ-

με στηv επιτρoΦ ,αv€γεροηg τoυ
Mητροτιoλιτικoιj vαo0 και τo Να-
ουoαio ΓεΦργιo Α' Ι{6ρτoη. Για
τη ζωη και τo 6ργo τoυ Γ. Κ0ρ-
τση €1o,υν γραφει αρκετ<i στη

d{IAoΥΣTΑΣ (τΦ1og 62, 1993''
απ,6 τov Tctκη Mπ&'iτoη και σtov
d{ΗΡw(o> διf1γημα τoυ Χ. X. Πε-
τρ[δη ('Eδεoαα 1994' ατι6 τov
'61,γελo Bαλταδrilρο.

o Γ. Κ6ρτoη9 o πρoolευτικξ
Θιο,μ{1αvog και μεγ&λoζ ει}εργ€'
τηζ τηg Ndoυoαg εyκqΘlσΞαται
olκoγεv,ειακrirg τo Ι 898 oτη Θεαl
viκη. M€oα oε τ€oαερα xΦγι€ι η
πoλ6πλalρη, πρooωπικ6τηζ τoυ, τoν

καΘιoτd εξ€aov μ€λog τηq ε,λλn'
vικηg κoινδτηταζ, τηξ ττ6ληiq. Eκ.
τιμtirτταg τo πβαωπo τoυ Κι1ρταη

o rμητρoπoλiτηq AΘαγ<iοιοq τov
διoρ[ζει lβε επι{ruoλfl τoυ τηq 6,ηξ

Mdfου μιilοq τQζ ιεπιτ1porrf|ζ αγ€-

γερσηζ τou ναo6 τηq Ι. Mητρoπ6-
λεωg'

Στιg t6 τoυ ιδ[oυ tμfιvα o K6ρ"
toηg oτ€λvει καταφατικf1 ΦττΦγτη-

ση στο Mητρο,πολiτη ευ1αρuoτδν-
ταq τov για τηv τιμη πoυ τoυ κd-
ν€ι. ΠαροΦ€τoυμε τηv επιoτολf1
&πωg 61ει;

Παναγιcbτατε
Eιτoα1Θα

Eπιoτρ€ψαg εκ Nαoιjoηq, ε,ιrχα-

ρioτωq €λα6o,ιl τηv απ6 6ηg' oδει1-

ovτοζ σεΘασrην] μoι τιμtrαr4 Σαg, εν

η εnδov *τι 1με ε}τuμifloατε διoρi-
oαντ€g με μ€λog τoυ πρoζ αv6γερ-
σιv τoυ Nαo6 τηg. Ι. Mητρoπ6λε-
αrg, 6Θεν παραδq16μ,εvoq ηlν τι'
μf1v τοα.lτη 'αvqμΦω γα ,με καλ€-
αητε 6πιοq μετd τcoν' διoριoθ€v-
τωv συναδ€λφοrν ,μoυ α.roκευΘcb-

,μ.εv περi αι:τo6.
Tηc υμετ€φαg Παvωyιcbtητoq

πειθf1νιoν τ€κvoγ.
Eν Θεαlviκη τf1 Ι 6 Mαiου 19o2

(Yπoγραφf1) Γ. Kιiρταr1g

Πρoζ ηv Λ. Παvωyιcirτητα τoν

Mητρoπoλ lτηv Θεοoαλoν iκηq
Kι1ρι,oν K. A,θαv6oιoν
κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ.
( Ιοπo,ρι,κ6 Aρ1εio τηq Mηπρ6iπo\q
Θεαlν1κηg
Φiικελoq Ιερot ΓΙαot 7. Yπoφ&κε-

λoζ Αvioυ Γρηγoρloυ Παλαμd
Λ' (l'ιι874 - Ι9ll) Πt2 tιΘ').

Η επιτροη 6ττω9 φαiνεται αρ'
1iζει αμ6oωq τo €ργo πηq' αφoι}

στιζ 8 loυλioυ 19σ2 cιρ1ξoυv oι
εργααiεg qπoπερ&τωoηq τoυ Nα'
oυ. Πρoτηloυμθπ.rg εξε αvoθ{οει
τηv εrπαπτεiα τηζ o}υακξρωoηg

τoυ ιiρΥoυ oτov επloημo αρ1ιτ€-
κτovα τηq Eλληνυκηq Koιν6τηταg,
Ξ. Π,αιoνiδη.

Η απoπεριiτΦση τoυ'vαoΦ διf1ρ_

κηoε τιoλλ<i 1ρ6νια. Στημ πρ<bτη

φ<1oη rμ€1ρι τηq 17 Ιouνloυ 1906

τελεiωoε τQ χτtrσqμo, oπ6τε o Γ.
K0ρτoηq κατα0€τει ατιζ 28.6"1906

λoγαριαoβ 1ρημ&τωv πoυ ξoδε0
τηκαv απ6 12,7 '19α2 μ€1ρι 20.6.
Ι906. (Ioτoρικ6 αρηεio iνlητρ6πo-
ληg Θεο)νiκηc 6.π.). Στo oτ<1διo

αι.'τ6 ξoδΦτηκαιl 242.a73,0,5 χρυ-
α<i γβoι,α και o Ξ. Παιoγιδηq
rλη,μilθηκε 8"l 64 γρ. γβoια.

Aπ6 το γεγov6g 6τι o K6ρεoηq
κατοιΘ€τει τo λογαριαoμ6 oδηγoι1

μασ[ε στo αυrψτ€ραo,μα 6τι o iδι'
oq iταγ και ,επικεφαξζ τηq, επι-
τροπf1g' τoυλ&χιστoν πρog τo τ€'
λoq τηg τετραετo0g, Φπf1q πεiρι6-
δoυ.

Αv λ&Θoι1με υπ' 6ψη, τoιl εθyι'
κ6 ακoπ6 τoν oπoισ εξυπηιρετo6_

oε η αv€γερση τoυ Nαo0, .αλλ&

και τιξ δ<ορεεg πoυ ε[1ε lκeγει o

KΦρτoηg στη γεvγ€ηβ τoυ μ'τιo'

ρεi να θεcoρηsεi Θ€Θαιo 6τι η πφo

σφορd τoυ στη Ιν1ητβπoλη fταν
και ιλικf1 oτov €ρανo ιη€ρ' τηq

αν€γερoηg.
T€λoq η παρoιroiα τoυ Ι(6ρτα11

τα x,βvια Ι 902 - 19σ6 (δεv γvcο'

ρiζουμε αv και ,μετ& τo 'l 905 fι-

ταv μι1λog ηg ε.πιτρoτεηq) κovτ&

στη μηrτρoτιoλη και τo Eλληvικ6
Πrρoξεvεio πoυ f1ταv τo πρo,miργιo
τoυ Eλληνισμοιi ,και η καρδι<l τoυ
Ιξακεδονικo$'qy'(bιrα, εγισχ6ει τηι,
dsιoψη 6τι o μεγdλog ω.rτ169 πα-
τρκiltηq, πeηρd(λληλα μ' 6λα t'
*λλα προo€φερq ιrτηρεαtεq και
στo μεγdλo αιrτ6 *vικ6 Φ/Cbvα"
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EΙπΣTIΙMoNII(o ΣYNEΔPΙo ToY ΔΙΙMoY

H Bloμnxαuκt'r κλnρovoμl6 Tnξ Ν6oυσαc
καl n olKovoμlκli τnξαv6πτυξn (1874-1994)

Eπιμdλεια περιλ{ιpεωv - τrαρo'υο[αοη: Aλ€ξαvδρoq oικov6μoυ

E ιoαγι.lγ ικ6 onμεiιηrα
Συvε1iζoυμε Kαι σTo oημφιvo τε6xog τηv δημoοiευση τωv περιλl1$εωι.l των ει,oηγ/1σεωv, με τη oειρ&
πσ.) παρoυσιdσΓrlKαv, ατo φτιv6 Σuvfδριo που φγdνι,lοε o Δf1μψ Νdoυ'ααg με Θdμα: <Η Bιoμ11ανι-
κ{ κληρoιloμιd 'ηg Νdoυ,oαζ και η oικovoμικli τηqαvdτrτ,υξη 1874 - 1994". Avdμεoα oτα Θdματα τrαιr
παρο,uoιd'ζoνται αr}μ,φ'α υτιdρ1ow και ωριo$yα πoυ αvαφcρovτ,αι στη KαταΥραφτ] και αvτιμτιilπιoη
τωv σηLμθριvtilιl πρo6λη1μdτωv τrlζ oιK,oνoμιΚηζ αvdτrπυξηg τη6 Νdου,αα6,6λεq Qμω9 oι ειoηγfoειq.
επιoημαivoυv τrμ ανdγκη εκπ6vηoηg εξειδικευμιE,,ων o1εδiωv δΦαηg πριv ατ6 κdΘε εvφγεια πoυ Θα
πρoδιαγρd$ει τ,o μtλλoν τηg π6λη9. H παρoυo[αση τωv πφιλτjι}εων τoυ ΣυvεΦbυ Θα oλoκληρωOεi
crτo ετιξμεvo τε01og'Φζ,.Νιdoυrσταζ)).

- *..:* _
Eιοηγηiτξ : Nlκoq ΚαλoYtiρoυ, ΑρxιτfKτωv, Επ(κoυρo9 Kαθηγητηg ΑΠΘ

Mιx6λιιq NoμικΦ Αρxιτ€κτωv, Λiκτoρ,αg ΑΠΘ

Θεμα : Aoτικ6q εκσυγxρovιoμl6q και εκ6ιolμnxavισn oτn N&oυoα
α. o,ι βtτσσxn}Ιατιαμoi τoυ ιoτoιi τng π6λng
6. oι πρoonτικ€ζ τnξ επαvdxριιong

o πριbτoq ειαηγητf1g, αφo6 α- oυoαiιoν, πoυ δη1μιo0ργησαν €vα τικ<i αυτ6νoμη9 τoπικf1q αcπικ{g
vαφ€ρεται oτηv 6λλειιpτl qρ,κεπιbν μεγιiλo δ[κτυo αvταλλαγ<bν για τιiξηg, 6ιοτεχνικηζ παριiδ.oοηq
εξειδικευμ€vαrν μελετ<bv για τηv τα εμπορε6ματιi τoυg oτo εξcοτε- και εργασιακf1g ουvεδηoηg, αv&-
κοινtovικ{, oικovoμικf, πoλεoδο'μι- ρικ6, 6πcυ €ρ1ονται α' επαφf με λc'7-l1g με τα ευρωπαiκιi $εsoμ€να
κf και αρ1ιτεκτoνικf δαμfι τηζ τον ευρ{'παiκ6 πολιτιαμ6. Η κα- τηq επo1ηg τηg Θιoμηxωικf1g επα-
Ι\Ι<iουοαg, μ€xρι τα <ηxετικri πρ6- ταοτροφf1 ηg π6λη9, μετ<i την E- vιiαταατ1g.
σ(pατα δημοαιΦματα τG)ν νε<il- παvtioταoη, εκτξ ωτ6 ψια μικρ{ Kαθcilg η, παραδoσιαiκi κoινων[α
τερωv ερε,wηπ<bν, επιoηrμαiνι:ι περioδο, δεν αν€ατειλε ρυoιαoτι- πc(ραχωρε[ τηv Θ6oη τηq στη μov-
ην ιδιαιτεβτητα τηζ π6λη9 απ6 κ& τηv ανιiτιτυξf1 τηq' και γρηγo- τ€ρvα, oι μεταΘoλι69 τoυ αotτικoιi
ην ετrcxξ τηg 1δ1ρυαξg τηg, τα ρα, η oυααδρευoη κεφαλα[oυ πoυ xcbρου ειναι εμφαvεig. oι παρα-
τFiτα 1ρ6νια ηζ oΘωμανικηq προ6ρ1εται απ6 τηι4 Θμπoρικη δρα δc,oιακ€q γειτovι€g, με τo, καμτπj-
xατ<iκτηαηq, tδρυoη πoυ €γιvε με oτηrρι,6τητα, oδηryεi την περιo1ξ λο, 1αλαβ πλ€γ1μα διαδρο'μ<iw
cργ'crνι,rμ€νo τP6ητo και cn:vδ€Θη- oε ν6ε9 δραατηρι6εητε9, Θιo,μη1α- και τα μεγ<iλα oικoδoμικτi τετρ&-
κε με ιδιαiτερα πρov6μια, πoυ νικ€q. To φαιν6μενo αυτ6, oι3lμιpω- γ(rνα' oιγ& - oιγ1i αρ1iζoυν γ!(
τrμ εξαοφ<i*.i.σαγ μια πβ:iμη α- vα με τoν εισηγητ'η, o1εtζεται παlρνouν τα χαρακτηριαεικ& ηg
vιiτrruξη αατικδγ Θεoμιbν Crrη συ- με τα χαραlcτηριoτικ& (μαΙ(ρdζ Θιoμηxανικf1q αρχιτε,κτoνικf1g τωv
v€xεια. tl αv<iτrιξη αιrη oφελε- διαρκεiαq> τηg π6\9, και προδ- ν€ο:ν μεydλcον εργoαταoiων, πoυ
ται στo εμτιoμκ6 ταε}μα τωγ Nα- πο€6τει η.ηv 6παρξη μιds o1(ε- καταακευ&ζoyται. Mε τηv €νταξη
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τηg περιofiζ σ,τηv ελ'ε6,Θερη Eλ-
λΦδα, η π6λη απolκ6τιπεπαι ωπ6
τηv Θαλκανυκr] και ευρωπαiκf1 τηg
ενrδoxcilρα και μετατρ'€πεται σε α_

πλ6 επαρxιακ6 κ€vτρo', ενcir η α-
,oτικf τηg τ<iζη oτρ€φει τo εvδια-
φ,6ρον τηq πρoζ τη Θεoαoολoν1κη
και τηv AΘfνα, η oπoiα αtρxζει
να λ.ειτoυργεi 'uπερτρoφικ<i oε 6ci

ρoq των ζωvτα"lιirν ιoτιilν τoυ €"

θvουg, πρ<1γμα πoυ oυvε1iζεται
ωξ τιq μ€ρεg μαg ακ6μα. Παρ<iλ-
ληλα επι1ειρεiται η εκλoγ,iκευ,αη
του ξεδ[oυ Π6λεω9, με κατti-
τμη,ση τωv μεγ<iλωv περ[iκλειoτων
,(cy,ειτoνιδν)), πριlγμα πoυ,'μεfα-
πoλεμικci, o'δηγ,ει τηv Νιioυtαα oτα
χαρctκηrριστuκ& μu&q αv'cirνqμηg

επαρ,1ιακξq π6λη9. E[vαι λoιπ6ν

αιl<iyκη vα αvζητηrΘεi 'μια v€α
πορεiα ylια την αρχιτqκτovικη τηq
π6ληq που,Θα τηv ξαναφ€ρει στo
προσEvιo, ανclQεικv6oντiαq τξ ι-
διαιτερ6τητεζ και τιg ιft.oμoρφl-
εζ τηq, πρoστατε$ovταξ την qρχι-
τεκτoιrικξ τηζ κληρoνoμιιi και α-
vαζητ<bνταg δηlμιoυpγικ<l τιq πα-
ρεμ6cioειg πoυ απαιτεi η παβlδo'-

ση τηg N&oυoαg, πoυ τηv Θ6λει
π*υτα στηγ πρω,τoπoρ[α...

o δειiτερoq ειoηγητf1q, εστι&-
ζει τo εvδιαφ,6ροv τoυ περιoο6τε-
ρο στα Θιoμη,1ανικ<l κτ(ρια τηg
π6λη9 και τιq ν6ε9 τεγνικ€g και
αιoΘηtτx1η πoυ ειoflγ'αδ/αv και ε.
πηρ,6αoαv και τιq ilδιεg τιq κα-
τoικlεq. Kαταγ,ρτilφει τρειζ διαφo-
ρετικoιig τιiπoυg κατoικιtbν otην

σηγητηζ δ[ν,ει oτo,ι1εiα για τc
καθ€να απ6 τα vτtiβαroυp}[α, κλω
ο'τf1ρια και υ]φαvτoυργεiα τηq N<i

oυσαζ που ιδριiΘημαν μ€1ρι την
επo1f1 τoυ μεooπoξμoυ, καΘ69
και για μqρικ€q rμικρ6τερη9 oη-

μαoi'αg,μovdδ,Θξ (καvα'6oυργεio,

π6λη, κατ<1 τηv xρoγoλoγικf1 τoυq
εξ6λιξη, απ6 τov επαvdτιoικιoμ6
τηq μετci τηv καταστρoΦη ηq και
μ€1ρι τιg qρχ€c τoυ εικoστo6 αι-
<irιrα, τηv πρcirη oηv περioδo l83o
- 1850, τηv δει1τqρη αττ6 τo Ι 85o
μι11ρι ,τo 188,o ,κrcrι ηv τρiη με_
ταξ6 Ι88,0 - l92lo' lκαι περιγρ<iφει
τα χαρακτηριoτικ<t τηg κdιθε πε-
ρι6Qου, ,τιg o,μoιoτηlτεg και τιq
διαφορ€g στηv εσω1τξρικη λ€ιτoυρ-
γuκf τουg oργ<iνarrrη, αλλtr και
oτην εξωτερικη αρΧιτ,ε]κτovικη μoρ
φολoγiα τουg.

Eιδικιbτερα αvαλιrει τηv γειτo-
ν.ι& των <<i\λωv[ων>, η oπo[α ε[ναι
η ,μια απ6 τιg δυo τηg π6λη9 που

μελετξΘη,καv (η ι1λλη τηq Mετα-
μ6ρφωαηq), πoυ διαiσ(bζει ακ6μη
κ<i"πoια χαρακτη;ριστικιi, παρ' 6-
λεg τιg αλλoιδoειg πoυ 6xει υπo-
oτε[, και μπoρε[ να δq4Θε[ επεμ_
6ciοειc πoυ να Ξxoυν oτ61o τη
θελτicοoη τηc ζωηξ των κατolκωv
ηq' ταυτ61ρovα με τηv διαφι1λα-
ξη "ηc 

πολιτιoτικf1g μαg κληρoνo-

μι<tg, πoυ τελικ& δεν ε(ναι ααι.lμ-
Θ[Θαoτα 'μεταξι) τoυg πμiγματα.
Σε επiπεδo δε π6λη9, η απoκατ<i-
σταση και η επανtlχρηση ταrv δια-
τηρo6μεvω'v γειτovιcirv και τ(rι, ση-

μαvτικδν Θιo!μηiχαιrικd)v κτιρ[ων,
εκτ69 τoυ &τι Θα αvdδεlξει τηv
oημαvτικξ ιστoρικη ηq φυσιoγνω
μiα, Θα τovιirαει ηv αlεαα16ληoη
και θα Θoηθfαει τη v€α <6ιo,μη-

1αv[α> ηc επoXηζ μαζ, τov τoυ-

ριoψ6.

μεταξουργε(o κλπ.). 'Eται, δ[νoν-
ται ατoι1ε[α γtα τo νη]μΦtoυ]ρ-

γεio Λ6.γγoυ - K6,ρτoη - Toυρπιiλη
(1874), πoυ απετ€λεσε τη 6doη
για τη μετ€πειτα ΘιolμηXανικi α-
ι'<iτ..τυξη τηg π6ληq, τo Θαμ6ακo"
κλωolτfριo Mπiλη - Tαiταη (1887)

_-n.--

Eιηγηηq . Δntμι4τριoq l,Iπ6iτong,κλωcτoijφαVτoυρY6ζ

Θξμα : Η 6ιoμnxαviα στn N6oυoα πρ'ιv τo B' Παγκ6σμΙo Π6λεμo
Mετd απ6 μ.ια αυνoπτικη πα-

ρου,oiαoη' τoυ πλo6oιoυ υδ<iτινoυ
δι.lναμικoιi τηq περιo1f1g, τo ο-
πο[o, μζι με τα εξε,υτελιoτικιi
μερο'κιiματα 6o{Θηoαν τηv ανιi-
πτιlξη τη,g Ναoυ.ααiiκηg 6ιoμη1α-
viαg απ6 τo 1874 6611 ,μετd, o ει.
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-n-
Eιαηγητγig : Σ. Καραγιdνvn επiκoυρη καθηγ{τρια ατo Πανεπιoτrtrμιo Mακεδoviαg

Θfuα : Η εξ€λιξn τnξ βιoμnτxαvΙαq oτo N. Ftrμαθ(αq και o ρ6λoq τnq N6oυoαq

τΙΡ Eταιρεiα Γρηγoρioιl Toiτoη
(K6κrιvoυ), Γκo6ιl'rα - Kαρdκζια
( t s9ο) , κ€Cι τ€r εριoυργε1α Λαvα-

ρc( - Πq1λι6<iνoιl (,l 87o' I88o) .

EΡΙA (i907), Λαvαρd ' Πκο6ιlτα
και Σ[α, αττ' 6πoυ ξεπf1δηoε τo

εργooτdoιo Λαvαia - Kdμtαη και
Σια τo 1922 ,και τo δΦτερo' ερ"

γο,oτ<1oιo (vημαt'oυργεiro) τG)ν

To Θθμα τηq ειαξγηαηc αφoβ
τηv διερΦvηση ηζ εξ€λιξηq τηq

μεταπoιητικ{ζ δρασηρι6ητα9
oτo N. ΗμοeΘiαq την μεταττoλεμι-
κf1 περ[o.δo, 6πoυ επιοημα[νεται
και o ρ6λo9 τηg Nιiouoαξ 1(αι τηξ
πqριorιq τηζ στηv ,Eξελιξη αυτft.
Ση'μειιbvεται 6τι κατιi ηv περ[o'
δο αιrτη, η' Θιoμ1ηανικξ ' 6ιoτε'

xvικf1 δραατηρι6τητα ατo No'μ6 ε'
πικεντρtbνεtαι κυρkοg oε ωριαμ€-
νουq παραδoαιακoΦg κλ*iδουg, o,ρ

γαvtoμ€νoυg oε μικρoιj ,μεγ€θoυg

μον<iδεg με xαμηλ6 επijπεδo εκμη.

X<tνιαηq' με κυρι6τερoυg τoυq κλι1

δcυg τροφiμων και πoτ<ilv και τηζ
κλωoτcLφcrιπoυργιαξ, oι oπo(oι
y'ιυροΦετοιiιτcrι o' €γαγ c1ξoγα 6ι-
oμη1crιικ{g αι<i"rτυξr6 κατ<i μf1'
κoξ τoιJ oδιxoι] και oιδηροδρoμι'
κo,ιi δικτΦoυ' και σr-'Yx'ε1τμinει τo

B2o/o τcυ oυvoλικoιi αριΘμoιi τιrv
καταατημdατ(rν και τo 89:l τηζ α'
παα16ληoηs (πqριox€g B€ρoιαq _

Ary. Bαρ6ιiραq - lν1ελ[κηg, Πatρi'
δαg - Bξρoιαg - Mακρο1coρ(oιl, A'
λdιiruδμιαq - Πλατ€og και N<i'

Λφων Xρ. Λαvαριl (t92r8), καθrbg

και η EETΛΛΓΙΣ τιov Λαναβ - Kα
ρ<iτζια και Σια (αρxξ τoυ αιcir'

vα;).
Q ειoτ}YQΦq αναφιiρεται t€λog

otα πρoΘλf1rpσtα T{oV Θιoμη91ανι'

δν, τα ooΘα'ρατερα αττ6 τα oπo[α,
κατ* τηv <iτtoψη τoυ, f1ταν oι φ6'

ρoι (δημoτικoi), η απ6oτααη τoυ

o'uσαq - Eπιoκoτηg - KoπαvoΦ _

Xαρiεooαg Στεvηiμκixoυ).
Γενικ6, η εξ€λιξη τηg 6ιo'μη1α-

vικflg δραoτηρι6ηταq oτo Noμ6

ΗμcrΘiαq, για τo μεγολιiτερo β_
ροζ τηξ μεταττoξμuκf1q περιδδoυ,
εμφανζετcιι δυvαμι,κf1, εvcb για την

πξpιoχ{ τηg N<ioυoαg, παρ' 6τι,
6πιο9 αηtμειιbvεται, ιπdρ1ow τα
τελευτα!α 1ρΦια τ<iοoειq υπo16'

Pτl'σrlζr εξακoλoυΘεl να ξει πoλ6
αημαντικ{ παρoυα[α καΘιbg και
oημαvτικd oυγκριτικ* ττλεovεκτξ

μαtcr αvdπτυιξη,g.'AφΘoι,o υδdτι'
νo πλoιiτo, πoυ μμoρε[ v' αξιo'
ποιηiΘεi παρωyωγικ6.'Eδαφog
και κλ1μα πoυ ευιloεi καλ}ιξργει-
εq, εξαιρετικf1g, πoι6τητα9 αμπελι'
ιυγ και φρο0ταtν, η επιτσπoυ Φιε'
ξερ}αoiα τωγ oποiιoν Θα πρ€πει
ια xαΘετoτοιηθεi περιooσεερo. Η'

μιooειιτi }.ιξιiδια και δciαη. πoυ

μ-roΡcι.r υ' απoτε}Ξlooι.rγ 6<ioη για
ηγ crκjrrπ.ξη παρccr'ωγικιbv δρα'
αrηριoτητοrν.

Σjμφκolα με τιξ παρατrtvιο δια-
πιατιiloειg. εν€εικτικtl, πρoτεiγoy'

Σιδηροδρqμικo$ ΣταΘ1μoΦ απ' την

π6λη, η €λλειι}η ι1ρτιαg τηλεπι-
κoινιoνlαg και oι τ6κoι τcov δαvε['
ΦV, πoυ επι6Φυvαv ση'μαvτικ6
τηv 6ιoμηxαν[α και την oδ'{γη-

σαν σε κρ[oη πoυ oλoκλf1ρωoε o
B' Παγκ6αμιo9 π6}.isμoc.

ται oι παρα,κ6τω ν6ε9 δραoτηρι6-
τητεζ που Θα 1μπo,ρo6oαι, γ' αvα-
πτυixθοΦν, π€ρα ατι6 τιq fι8η ιJ,rιdρ-

χουσεζ ατηv τtεριof1.

I. Ιxθυoκαλλιξργεια π6oτρo-

φαq, 1ελιoι1 και iσoλG)μo6 και πα-

ρΦyωγη καπνισtd}γ ειlcbν,.

2. Eμφιdλωστ} νε'po6 (απαιτεi-
ται εξααφ&λιoη δικτrjoυ διαvo-

μηc).
3. Eπεξεργαoiα κτηvoτρoφικd}v

πρoibντωv με δη,μιouργ[α <<επ<irvυ-

μωυ> γαλακτolκo,μικδγ και κρ€α-
τοg, απ6 ζrbα rελειiΘερηg 6ooκ{9.

Απαιτ'ε[ται 6ιμcrg oυνειδητoπιo('

η,στ} τωv πρoτιμf1oεcοιl ταtv κα-
ταναλωτ<bν και η δηιμιoιlργiα ε'
v6q Κ€ντρου προCi€ησηζ τ(oηl πρoi_
6ντωv τηq περιof1g oτo εξωτε'pι'
κ6. και την αδι&κo1η €ρευνα τηg
αγcρcig. E'ioηc oημαντικτt Θεαr-

ρε[ται η αιlνqxηq καε&ρτιαη, τ6'
σo το}ν εργζoμΦ<οv, 6σo'και τωv
lδιων τοrγ επιχειρηματι<3u τηq πε_

ρLoχηζ oτα Θξματα πoυ τ1oυζ α-

φoρoιiν.

-;-
Eιοηγητr!6: Στελ. Παπαδ6πoυλoζ, δρ. εsuoλ6γοζ _ μoι}σειολ6Υ,oζ

Θ€rμα : H 6ιo1μΙ1xαvικιi κλιιρovoμιd και n αξιoπolnort τnq

To oυv€δριo, κατιi ηtlαy €ισηvηr νη ιoτoρικf €ρειπα toυ θ6ματoq π6λη9 και

Φ, δiν,ει τηι, qJκαιρilα για αvα. και την αvιiηρκη cιr€xιΦq τηc γ. Tξ 'μακροπρ'6θεσiμα Φ(εδια'
oκ6η,oη και oζf1ττ1Ψl για β. Tηγ αημαoiα τoι} για τo πα' ζ6μεvεq πρακτικ€g διαδικαoiαq

α. Tηv ωq of1pερα oι.lι,τελεoβ. ρ6ν και tΘJρι<οζ για τ'o lμ€λλοv τηg που Θα επιτρ&|roυv τη]ι, πρGξγlματo-
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πo1ηoη τG)ν Θ€λτιoτcrν επιλoγιilν
αξιοπolηoηg τη,ζ vαoυσαiiκηq 6ι-
ο,μηχαvLκηζ κληρoιloμι<ig, στct
πλα1oια μιαq εικoσαετo69 τoυλιl-

χιστov αvαπτι;ξιακξg προoτtτικfg
τηg π6λns, &τtoυ τo 1τξ εivαι ;μια
παβμετρog αημαντικ{, cιλλ* 6-

1ι η 'μ6νη.

Ll (:δια εια{γηαη, κιvo6μενη oε
τρε[q 6ξovεq, επι1ειρεi

α. να ouμΘdλλει oτηv διευκρi-
vιoη Θαoικcbv ενvoιcbιl και ηξ ση-

μασιαc τοug (Θιoμηtr1αvικf1 επwd
σταση, Θιo,μηχαvικt περioδog, 6ι-
oμη1ανι,κ{ κλη,ρoνoμι&),

β. να εvημεβoει για την σχε-
τικιt ιl€α €wοια τηg 6ιoμη14ανικηq

αρχαιoλογιαζ,

γ. vα oρ[oει, αττ6 μoυoειoλoγι-
κ{ ιiπoι}η, oριαμ€νεg αφετηριακ€g
προδιαγ,ραφξ.

ιDoρ'€αg, πρ6γραμμα, πρακτικξ,

τo τ[ πρ€πει δηλαδ{ να κ<iνoυμε

oxεδιζoνταq τo .ι"ι€).λov ηζ ττo-

ληg oε αx€oη με τo παρε),.θ6v τηq,

τo 6ιqμηr1ανικ6 κ6ρια, αλλd και

Π,ρoτε[vει τ6λo9, την oΘvταξη
προκαταρτικηq μ€λ€τηq $ε τιζ δυ.
νατ6q λιiοειζ, και τηv διαργιiνω-
ση εvξ δεΦτερoυ τριημιiρoυ, ωg

τo dλλo, τo γει,rργικ6. K<i:Θε απ6-

φασΙl, σημειιbνει, προg ην κατειj-
&.lιυη αυτη' δεαμει1ει κεφ<iλαια,
δυντiιμειg, τo μ€λλov τηq π6ληq.

Yn0]$ΤΛΣτllι.lAτA

El ΘΕΣtΛΛ0MKtlι

- ι(^ιτ0ΡlΛ,

" BoΔEllolΣ

,, 8εPPoιΛ

πρo€κταoη τ<oν ζυμιboεαrν τoυ πρδ
του αυτoιj α;νεδρioυ, αλλ,ri και ωg

forum oυζftτηαηc τωv πρoτ&σξωv
αυτηq ηq προ'μελετηq.

περιo1f1q πoυ πλf1ττεται απ6 μα-
κρo1ρ6νια Θιoμη1αvικf1 παρακμf],
αν δεν ληφθε( μ€ριμνα για ενi.-

Φχυση τιυν 6αoικιbγ f cn:μ,τιληραl-

ματικιbν oικoνoμικιirν και κoινα)-

νικδν παρcη46ιrrcrν, καθ<bζ και η
ανα6<iΦμιoη τoυ αvΘρcbπινoυ δυ-

ναμικcΘ και 6εΘα[ο:9 η oυσιαστι'
κi1 ενio1ι.lαη των lo1μ<bv 1ηζ τoπι-
κf1q αυτοδιo[κηοηq, cbατε να μπo-

ρ€oει να διαδραματiαει τo ρ6λo
*u ηξ αΦκει ατη διαμξρφωoη'
αλλ<i και ηv υλoπolησΥl τΘv σχε-
τικtilv ενεργειιilν.

Eιoηγητrig : ,t. Neφελoιiδιιξ, oιΚσ/oμολ6Yog E.E.T.Α.Α.

Θξμα :

H ει,oξγη,oη αναφΦεται σιo
πλαloιo για τηv ιrπoΘoλf1 επιχει-
ρηoιακo0 cr1εδioυ ,ενicη1υοηg τωv

φΘινoυociw 6ιoμηxανικ6ι, περιo-

1ιbν απ6 τo K.Π.Σ. 94 - 99, oκια-
γρc{φ6ντqζ oριqμ€νoυg dξovεg

για τηv διαμ6ρφαlαη ενξ oλoκλη-

ρ<ομ€vo,υ o1εδioυ συγtroνισμ€γΦν
δρdoεωv για την αvτι,μετδπιoη
τoυ πρo'Θξ,μΦtoq τηq απoΘιo1μη-

1ιivιoηg. Mε gξαιρετικ<1 λεiτtτo,με-

ρf1, αλλ<1 και ε.rιιγρc(μr[ιΦtικ6 τρ6-
πo ξεκιvιbvταg απ6 oτ61oυ9 για
ανtilκαμψη και ανζωoγ6νηoη τηg
τοπικf1g oικoνoμiαg, ηζ α1rασυγ-

Κoιvoτικ6 Πλαioιo Στttριξιιg 1994 - 1999. ΚoιvoπραξΙα
φΘιvoυoιilv 6ιoμnxαvικι1v περιoxιirv.

κρ6τηoη9 του κοιιlαrvικoιj ιoτo6
και την 6ελτiωοη τηq πoι6τητα9

ζωηs σε ει.tβτερη γεοrγραφικf1
κλiμακα, η ειΦγηστl πρocεfνει

μ€θοδo και Θ€τει προiiπoθ€oειg

για τηv εκπ6νηoη αυτo6 τoιr qxε-

δ[oυ επιχειρηματικσ6 πλαιo(oυ,
προτεiνει rμ€τρα και εv€ργειεg κα
Θcbq, και ττlν Kσ'ΤGvolμ{ τcrν διοΦε-

α1μαrν πξρωv για τηv ,ενi.qxυ<rη

tων περιo1ιbν πoυ πλ{ττoνται. Ση

μειιbvεται 6'μ,cοg &τι απ6 μ6νη τηg

η δη'μιoυργiα εvξ πακ€τoυ κιvf1-

τρ<ov δεv μ,πqρεi vα εlrτιφ€ρει τηγ
oικoνoμικf1 αvαζωoγ6νηoη μιαq
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H Iφ!l}ΙH T0γ MllTΡo]lo,llΤH xPγΣAilΘoγ

To πρoακιivημα στo 'Λγιoν 'oρoc αττoτελεi
π<i.ιlτατε'μια,μovαδικf ειlκαιρiα αuτoαυγκ€ντρω-
σΙlζ lκαι περιoυλλoγf1ζ, και δια}.οryoι.l με τoυζ. Θε-

ματοlφιiλακεq τηq oβoδoξiαg τoυ Φμqρα και τoυ

χτεζ, τξξ oΦoδoξiαq πoυ π6o1ει, σταυρd)νεται'
κατεΘαiνει oτoν 'Λδη και αvαστα(lvεται...

oυραvo*πoλη, Δ{iφvη' Kαρι€q' Ιιlovr1 Koιrτλoυ-

ψoυoioυ. lο6λιo9 τoυ '! 994. Σwτρoφι<i με τo φfλo
και oυιιiδελ'φo, τoν ΓιΘlνιciyη κ. Eρρiκo Koλo66,
κoΦ6μαoτε οτα πζο6λια ηζ καλλιμttρμαρηc κPη-
vηq ι^ιτιροστ{i oην Kεvτρικf1 Π6λη τηq Movξq Ι(oυ-

ΣTll MoHH l(0γTrι0γM0γΣmγ T0γ ΑθgHl

Toυ Θωμ6 Γα6ριnλilδn

τλοι-ημoμαioυ και πε,ριμ€voυμε τoν Αρ1ovτtlρη για
vα ζηiτi1rooυ,με vG :|ισζ δεIxτεi για μια διαvυκτΦευ-
σrl,.

To μoνrcrατξρι, €πειτα ωι6 ooΘαρ€g ζηlμι€g πoυ
€παΘε εξαιτiαq κατολloΘησηζ τoυ εδ<iφουg' ανα-
oτηλιbνεται. oι μovηxoi δουλει]oυν. tΙ κo$ρ<rαf1

τoυg εlvαι μεγ<iληυ αλλ& rμαq δ€1oνται με τΙlv πα-
αlγιaωoτη αγιoρε(τικη φιλ6ξενη διdΘεοη,.

Mε τη δt}oη τoυ f1λιου η αυλ6τιoρτα κλε[νει. Η-

λεκτρικ6 ραδι6φωνo,, ηλε6ραοη, δεν υπ<lρηow
oτα κελι<1. Eυκαι,ρ[α πριv σκoτεινιdαει να δoιiμε
τo καΘολικ6 και τα ιiλλα κτioμΦτα για vα €χoυ-

με €tτειτα Θ€μαtα για,αυζ:fτηαηl cir,σπoυ vα μαg πα-

ρει σEo πεντακ&Θαρo κελi μαg o ιiτιvog'.
'Eτοι 6τιειτα απ6 τηιν €ξoδ6 μαg απ6 ηv εκκλη-

oιG τoυ' Σωτfρoq Xριroτoιi Θρεξ,καμε vα περιερ-

γζ6μαoτε την Tρι5cπζα τηq Mονηq πoυ 6ρaσκεται
ακριΘ<irg απ€γαντι αττ6 την κriρια (,δυπικfi) τπ9λη,

<iroπoυ η ματιιi μαq oταμιi.τησε σηγ επιγραφη τηζ
μαρμιicρ ιvηq 1κρηνηξ, τoυ ση μαyτtκ6τερoυ' κoομf1,μα-

τeξ τηξ λιτflq και αvαoτηλtovdμevηq τ6ρα Tρι5απε-

ζαc (Tρccπεζαρiαq).
Πρθπει αα αημειcοθε[ 6τι ιδιαiτερη εvτιlπωοη

€καγε oτoν γPξφoντα τo ττλf1Θοg τοcv ,μαρμ&ριvωv

επιγρ€Φ6v τrιq Ιγlσηq Koυτλoυμoυoiου, απ6 τιq ο-

πo|εq ,μερικ€q αrπ6 τιq πιo εvδιαφ€ρowεg εiναι ε'

κε(vεq τηζ Ι(ρηνηζ 6ξι,l ατ16 τηv κεvτρικf αυΜπoρ-
τα, ττlξ φι λ'ηc δiπλα ατηv Tρ&πζα και τηg πρ6.
σCΨηc τηq TlPdζπζαξ πο(, 6ρio1κεται ανtiμocr οτιg
δυo προηγoι1μενεq και μαq απαq1oλεi α' αυ6
τo αημε[οlμα.

Tο trπiγραμlμα τng [<ρftνnξ
τoυ xριiσα\.Θoυ

_ Π.6τιμoν, ηΙΦ' διαυγ€g ooυ τo 6δοrρ,
τερ-τrν6v τc κ<tλλog, αλλ& τιq σε δειμαro;

- Σερμirv ευκλεκiiν o κλεινξ qρχιΦrτηξ
x1x.loccv&}νυμoq XριiοαvΘοg φεροlvΘ'μωq,

μoηξ ωζ τf1oδε μ€λoζ Φν τoυ Σco"ιdρoq
oωηρ(αg €γεκα - Σ;vαμφοτ€ρ<.lg
oυκoι]ν εv τrrryαlg, ιοq επiφΘoνoq π€λει9
ζηλιοτοi δ' ιjryαv oι αρυ6μενoi αoυ;

ΑΩltl Λυγoι1'στoυ...

Η απ6δoon
_ Π6οuμο ,εiν,αι και γλuκ6 και δι&φ<ιv6 ooυ τc

νερ6' Kρf1vη μoυ, 1dcρμα τιoν ,μαιιδν,

μα πoι69 o€ '1τψε τΦα;
_ Tο:ν ,καλc,δξαoταrν Σερρcilν o ξακoυoτ69 βε-

απ6τηq' o Xβoαν€og, 1ρυoιicvθqμα γενvf1oαv
τ' 6vομ<i τουt πoυ μ€λog ξταν τηq μoνηq Θτ06-

τηq τoυ Σωτ{ρα, για τηζ Ψιηttc toυ τo σ{,}r[.ι6.

-fiρiyη μ.oυ μεζ ση] μ€ση
πoυ ,στ€κεσαι και ζηλευτξ αττ6 τη dλλεq δυo
αg ε[ν,αι πoλζf1λευτoι 6αoι αττ6 ο€γcr π[γoυv"

((o ΧρυoαvΘιirvυμoξ ΧριioαvΘoqυ
Τo επiγραμμα τηξ Kρηγηc τoυ μηπρoπoλlτη

Xρoαανθoυ ε[ναι γραμμ€νo oτr1 γλ<ilοoα tηg ελε*

γεiαq, α}λ<i τo μ€τρο τoυ ε[vαι ιlεoελλημιικ6, γιατ[
δε 6αoζεται σcΙ}ν εvαλλα:yf1 μακμilv και Θρoq1ει-

ciry αυλλα€<ilν, αλλd στιq, τoι/ουιμεvεξ και (iτoνεq

αυλλα6€q,. Λπoτελεkαι ατι6 q1τ<il ιc!μΘικoιlq, δωlε'
καοιiλλα6oυq αιrqμoιoκαεdληκτoυq οτi1oυq και €'

xει διαλoγικη μoρφη.
Στoυq ξ.n 

'φrδπουq 
στηοιξ κdι'τoιoξ οα<irvυμoq
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Ιoτoρικ6

προακυνητηζ' πoυ δρoαioτη'κε 'απ6 τo γλυ'κ6 και
καΘαρ6 ν,ερ6 τηg ,και ευχαριστf1Θ'η,κε απ6 τη Θω-

ριιt τηg Θρ0oηg' τη ρ'ι,rτιlει πoι69 τη'ν €1τιoε.
,oι oτ[χoι 3 - 5 και τo ,πριbτo μιo6 τoυ 6κτoυ εi'

vαι η απτiν'τlηση τηq 6ρ6oη19 πoυ' λ€ει 6τι την' 6xτ,'
σε για τ'η oω.τηiρ[α τηζ ψLηηζ τoι, o ξακoυoτ69 αρ-

1ιΘι)τηq ('μητρoπoλiτηg) των δoξαομ,€vοrν Σερρcbν'
επειδξ f1ταν ,μ€λoq (ανξκε oτηr διiναιrrl') ,αι.lτ{q τηg

μoνξg (Koυτλoυ,μoυ'σιoυ) η οπoiα εινα'ι αφιερΦ1μ6-

ν'η στo Σωτf1ρ,α Xριατ6.
o'ι υπ6λοιπoι δυ6μι,oι στιχoι αγηκoυ,v 6,πω9 φαi-

νεται στoν πρoσκυνriΦ πoυ ,συμπερα[vει 6τι η Ι{ρi-
vη τoυ Xρ6oαvΘoυ κατ€1ει αξιoζf1λευτη Θ€αη αvιi-

μεσα ,σtιζ δυo ιiλλεg πoι} πρoαναφ€ραμε (τηq απ6
τηy κ6ρtα ε[oο,δo και τηq Φιιiληc) και καλoτυxiζει
εκεivoυq oι cπο[οι πtνoυν νεβ αττ' αιrΦv.

Απ6 τα ,καλoλoγικιiι ατoι1ε[α του επιγρ4μμα'
τοq δεv πρ€πει vα απooιcoτησoυμε τo ετυμoλoγικ6
σχημα <1ρ,υ'ααv,Θιilνυμog Xρ6οαvθoq>>, γιατi με επι_

τυγiα μαg δ[νει τη oη,μαoiα 
"ρψ 

9γ6rματo9 τo,υ Xριi_

oανiΘου, και τα επiΘετα lp€ a€( oπo'[α o &γνωοτog
€πιγραμμ]ατoποι69 xαρακτηρi:ζει τιg Σ€ρρεζ και τov

αρ'1ιΘ'δ'τη τουg <ει"tiκλ,θcbν Σερρτilν - κλειν69 αρxιΘ6'
τηq>. o, XρrsααvtΘog γενvf1rΘη,κε oτo Γρ,αμ,ματικ6

(Γραμ,ματtκo,Θo) Π€λληq.
Al'π6 τιg πληρο,φoρiεg πoυ αν'τλoιj,με Φπ6 τo' .e'

πiγραμμα &γνω,ατεg oτοv γρ<ilφovτα μ€1ρι ττlζ α'
vαγvciιloεcbg τoυ f1ταν oι σχετικ€ζ' με τηι/ i:δp'υ'qη .ra
Ι{ρflνηc τoν ΑΦγo,uoτo' τoυ l8r1 8 και 6τι o Xρ0oαν'
Θog' o oπo[oζ πριv 'μετατεθει oτιg Σ€ρρεg' fιταν μη'
τρ,oπoλkηg Bερο[αg και Nαoιj'oηq' ηταν μ€λog ηC
μονf1g Ko,υτλουμoυoloυ τoυ'Aβωνα.

oι αυγγεvε(ξ τoυ XριioαvΘoυ
Mια απ6 τιζ πιo 'oε6αoτ€q κυρiεg τηg γειτovι<ig

lrαζ, τ4ζ Παπαντf1g τηg N<loυrααζ, η oπoια δε θυ'

μ,ιiμαι να μαζ μ<iλωoε κ,αμιci Φ'oPti για η φασα'
ρiα πoυ κιiναμε, 6ταν παiζαμ,ε κ<iτω απ' τα πα'

ρrciΘlυρ,α τoυ σ|πιτιo0 τηg, f1ταν η μακαριτισσα Eυ-

αγ,γaλiα Σαμαρ<i (η Θεια Γκ1τσoυ>, η, μητ6ρα roυ

γν,toατo0 καΘηγητξ - φρoντιoτf1 Στοdρoυ Σαμαρd.
Η'θεια Γκlτooυ τo y€νog Bλαδiτoη (,Bλαντ1κα - Δε'

oπ6τηq) ξταν' oυγγεvf1g του μητρoπoλiτηi xριj]σαν'
Θoυ, 6πα:9 με πληρoφ6ρη,σε o γιoq τ]ηζ, 6,ταν rμε τηv
ευ'καιρ(α τηg Qημooiευσηζ τoυ oη.μειcbματ6ζ 'μoυ'
oτo περιοlδι,κ6 <<ΝΙ,\σYΣTΑ>, εκε(νo,υ πoυ {ταν α-
φιερω,μ€νo ατo διδciακαλo Αγαoτι1oιo Kαμπiτη, fρ-
Θε η oυ,ζf1τηση και oτo Xβoανθo.

Η παρουo[α αυγγενδv του Χρ,ιioανlΘoυ oτη Ndι-
clυσα και μtiλιoτα αγατητ<irν γειτ6vο)v ,μου μ, €-
κανε να τoν vιcbθιο σαν συμπατριιirτη μoυ και νπ
μ' εvδιαφ6ρει 6,τι γρ<iφεται γι, αυτ6v. Γι αυτt6 και
αφι€ρωoα o' αυτ6ν αυτ6 τo αημε[ωμα.

B€Θαια o ΧβoαvΘog εi1ε και ιiλλoυg απoυδ]αi-
cυq δεoμc0g Pε η Ν<ioυσα. εφ6σoν φolτηoε ατην
περiφημη Σ1oλf1 ηξ και ξταv μαΘηdq τoυ ooφo6
δαακ<iλcυ τγlξ του Aνααταo(cυ Kαμπ('η ατα xρ6_
νtα 1776 - 1790 και qρy6τερα, 6oo o Αναoτdoιog
Kαμπiτηg 6μενε oτη, γεv€τειρ.ιi τoυ, γιατi €πειτα
τηγε ατη Θεolo'αλoνilκΙ!, 6lπoυ λ€γεται 6τι π€Θαγε
στα Ι 82,0r.

Oι iδεoμο( τoυ ΧρΦoαvΘ'oυ με τη Ν<iου,oα διατη-
ρ,f Θηκαν αlαφαλcilg κι 6ταν oτα 179ι9 ε'κλ6.1τη1κε μη-
τρο'πολ[τηg Bεlρoiαg'και Nαoι]σηc. Στη Θ'€oη αυτf1, €"

μεινε lδ,cbrδεκα περ[πoυ 1ρ6νια, Φζ τα 18't 1, τη 1ρο-
νιιi ττευ μετατ€θηκε στη 1μητρ6πoλη τωv Σερριbν.

To π€ραorμα τoυ Xρι]σαμΘo,υ, απ6 τη μητρ6πoλη
τηg B€ρoιαg δεν' ,€μειvε αμ<iρτυρ,o. Λκ6μτl και oξ_

μερα υ'πιiρxου,v μερικιi απ6 τα Θι6λiα πoυ αφι,€ρω-
σε στη Bι6λιoΘflκη τηg. Στη Nιioυαα δεν ξ€ρω αv
απ6,μειvε καν€να ενΘιi'μιo του Χρι3oαvΘου €πειτα α-
τ6 το oλοκα6τωμιi τηq τo I822.

Ta 1824 o Xβoαν'Θog αv€6η,κε ατoν Πατριαιρxι-
κ6 Θρ6νo τηg Kcοvαταντιvoιiπoληg. 'Eφταoε στηvlκo
ρυφη' σπcυ 6μιo9 €μεινε μ6νo δυo xρ6νια. Kατηγο-
ρf1θηκε oτo ooυλτ<iνo, o oτιo[oq τoν €παυαε και τo'ν

εξ6ριoε oτην Kαια<iρεια.
Λ6γεται 6τι o Xρ6oaνΘοg <<δ9 αf1κωlε μ6γα oτo

oπαθi τoυ> και γι αυτ6 ωτoκτo6oε εηΘρodq. Π€Θα-
vε το 1834 μακρι<i απ6 τo 86ρμιo, μακρι<1 απ6 τo
'A1γιo 'oρog, μακρι<i οeττ6 τo μoναοτf1ρι τoυ, tη
Moν{ KουτλoυμoυαLoυ, η 6μ-lοη 6μaη πoυ τουg 1ι1'
ριoε υπdρ1ει ακ6μη και διατηρε[ ακθραιo τo <Tερ'

πν6v τηg Kc5λλog>.
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llEΙlTEP0rΣ ff01t0ΙΣ ΣTll]l BEP0IΠ

Tα πολλ6 βυζαντιν<i και {-ιετα-

6υζαντιν<i μvημεiα τηg B6ρoιαg

μαζ φαvερ6voυν.και την ιlνΘηoη

τηq ψαλτικηq και γεν}κι1 τηq βυ'

ζαντινf1g μouoικf1g. Πoλλoi εντ6_

πιoι ιερε[g και ψαλτεζ,, κcEΘCbζ και
απ6 ιiλλα μερη τηc Eλλιlδαg 6'

μν'ησαν τoγ 'Yι|.lιoτo και τoυg αγi-
oυq στηv παλιd Mητρ6πoλη, Μ€γα
Θεoλ6γo', Σroτf1ρα Xριoτl6, Aγ.
Bλιiιoιo, Αγ. Σ<5οΘΘα, Aγ" Γειirρ'

γιο Aγ. Παραoκευξ, Πανlαγiα Δε

ξιιi, Λγ. Θε6δωρoι, Bαγγελio-
τρια, Αγ. Πρoκ6πιo, Αγ. Πατιi-
πιο, Aγ. Nικ6λαo, Αγ. 'Αννα, Aγ.
Ανδρ€α, Γoργoεlηκoο, Παναγiα
Παvτ<iναooα, Yπαπαντf1, Mεταμ6ρ

φ(',ση τoυ Χριoτo0, Aγ. Aν<iργυ'

ρoι, Aγ. Δηlμ{πριo, Παντoκρ<iτo'

ρα και τ6αεq <iλλεq εκκληοiεq.
Πολλoi λ6γιοι &νiδ,ρεg ο6λλξαν
βυζαν'τινο0q ιiμνoυg και 1ειρ6γρα
φα και &λλoι oΦvΘtεoαν ωδ€g και
6μνουq oε διιiφoρεq γλ<b'ααεq. o
Ιω<iτνηg Kωττo6νιog (Ι,572 B€ρoια
- 1'657 Πιiοδovα) dτ,αν ιiρ'ιoτoq 'με-
λετητf1g και 'o1oλιαoτf1g τoυ Aρι'
oτo'τ€λη. Σπο0δαoε Φιλoλoγiα, l'
ατρικξ, Φλoooφlα και Θεoλoγiα.
Συrr€Θεoε μεγιiλη oυλλoγr] ω'δcbν'

Φμνων και oov€τωv oτα E,λληvιlκd,

λατινικd, και Ιταλικ6, 6πoυ πρo'
oπαθεi γα κ<iryει )rνωlστf| oτη Δ0oη
την κατ<iαταση τηζ τ6τε υπoδoυ-

λωμ€νηq, Eλλ<iδοg και τηv ανdγκη

Toυ
Στ6λιoυ Ι. ΚoΦαxεΙλn
Ιδβυτli τoυ Moυσικoιi
Moυ'oε(oυ Mακεδoνiαg

να,απolκτησει ιlσχqρoιjζ πρooτ6τε9

φιλ€λληνεq. o Δημ. E'. Bικ6λαζ
(183,5 - 1908) υ,rηρξε 6ααικ6g αυν

τελεoτf1q τηg αvα6[ωoηg ταrv Oλυ

μπιακcbν αγτ5νοrν και ιδρυτf1g του

oυλλ6γoυ προg δι6δo,αιν ωφελi'

μcoν 6ι6λ[ωv.
Kατιi τc Ι9|6 ιδρι.lΘηκε o φιλαρ

μcνικ6g crιiλλoγoq <iEλικcbγr> πoυ

αργ6τερα αιryxαlνεΦΘηκε με τoν

μclυσικογυμvαoτικ6 α6λλoγo <aΙν1€-

γαg Αλ6ξαvδρoφ> πoυ €γινε τo

1924' Ιtr δ,ημιoυ,ργiα ,μoυoικf1g f'
ταν 6αoικ69 oκοπ6q τoυ oυλ6γoυ,
καθrιbζ και η διδαoκαλiα θεατρι'
κιbν' παραiατ<iιoεοlν. Η μoυoικf1 λαi'
κf παρ<iδooη 6€Θαια υττf1ρ1ε πιlv'
τα, αλλ<l απ6 τo t,897 ιiρ1ιoε πα-

Φ ην αvτi:δρααη των Toιjρκων,

μια,μoυoι'κf1 κ[vηoη'. To t90ιl εi1trε

ιδρ,υΘ,ε[ η Φιλαρμoνικf1 τηq Αδελ'

B€poιο, μετοnoλεηlικδ, f,lοvf,γυρlc. lΠoΙ,Zoυγ οl AΘ. Kοoδροc xλoρivo, ΕugvYελoc,

Koοdρoc rrαr{ρ κδoο (yrοoiλr), Θ. T?rμδπουλ6q τρcηJndτο Στ' Kooiροc τρqrηδνι.

Συλλoγι] Moυoικoδ lvlουoεioυ Στ- |, Koψo1εiλη

φ6τηταq <qoρ]φειjφ με 32 πνευ'στd(

6ργανα'με πρcbτo,μoυoικo'διδ.ιi'
ακαλo τoν Ιταλ6 ΡΙZΙolLI και τo
192'0 ' 1q2B ιδριiΘηκε η μεγιiλη
μαντoλιν<tτα' Ta 1924 ιδριiΘηlκε τo
<Ωδrε(ov Δ{,μoυ Bεροiαg>, τo oπoio

μ€,1ρι και τo, 194'0 εi1ε πoλλ€q μoυ
αικ€g δραoτη,ρι6τητεq και Θεατρι-
κ€g παραoτιioειg. Τo 19'218 €γινε

μια €γ1oρδη oρ1f1ατρα, καΘιbg ε_

πioηg και εκκληoιαoτικf1 1olρωδiα"
'Γ:' i 922 κατ€φΘαιrαν ατην B€-

;-.l :: Η'iλι γεvικti oτην ΗμαΘiα πρ'0

c,?υγεζ απ6 την 'i\. ,\α[α, την Θρd
κη και τoν Π6vτo. Αυτo[ Θφεραv

F:.αι τα θΘι,μιi τoυg τηlν 'μoυ'oικf1,

τc|υζ xoρo6g και τα τραryo6δια
τoυq.

oι Π6vτιoι €παιζαν toV K€l[Ι€V_

τζ€, μια λ6ρ'α με μακρ6oτεvo η-

xεlo και τρεig 1oρδ€g. Aιrτot 16-

ρευαν τoυζ εξ{g pρoOg, Διπ&τ,

K6τg, Koτααγγ6λ, K6τoαρι, Λd α'
vα, Λεoγiγγα, Λετο(να, oμdλ, Πι'
τo<i:κ, Πυρρ[1ιo f1 Σ€ρρα ΣαρΙl'

κουζ, Tρυγcilνα. oι ιiλλoι απ' τηv

M. Aο[α, 1oρει3αν τoυg: oυρτ6,

Kαρ,oιλαμιi, Xαoιilττικo, Zεiμπ€κικo
κ.cl. και o'ι Θρακιcirf,εζ τoυζ: ζω'
vαρ<5cδικο, συρτ6, τ.απειv6, 1αo&'
πικo, συγ'καΘιστ6, μαvτηλ(iro κ'6'
oι Θρακι6τε9 αυv6δειrαν τα r.ρα'

γo0.δια τoυg με ην Θρακιιilτι'κη
αxλαδ6ryημη }.ιlρα i(αι τo vταoΦ'

λι, ενrb oι μικρααι&τεg $ξ 6ιoλι&
και νπαiJρ,6Qη oπc)q κ'αι oι ντ6πιoι

Bερoιcirτεq.
Σfι,μερα η F"υτωνιdδειoq Σt€γη

Γραμμιiτων lκαι Tε1νtbv τoιr Δf11μoυ

Bεροiαq'απoτελε[την'κυψ€λη τ1S

πoλιτιoτικf1g κivη,oηq αrιτ1v B€ρoια'

Eπiαr1g η Eιiξεινoq Λ6ηlιη Bερotαq

φροvτζει τη-ι, παμiloη,' tδρυoε

μικτf1 1oρclδtα και €καμε ηxoγρα
φικ€g παρoι}σι6σειq. Aκξμη πoλ'

λot πoλιτιστικoι και )φρευrικoι
oηlλλoγoι φρoντζoυlυ vtr πρoΘ&λ'

λ.ουv η;γ ,μsy&λη μαq παρd6οαι1'

lι^.ξι-'*
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A'\EIA ΣAMAPA:

Tην απcκ<iλεoαν Πηvελ6πη Δ€λ

τα τ'ηq r'{doυσαξ, την ε(1παν ιατo'

ριoγρ,<iφo, λoγoτ€xνιδα πoυ με τα
6ι6λ(α τηg 6lμvη'oε τηv πατρiδα

τηq και τoυg αγcilνεζ τηc' Για 6_

goι_Jζ 6μωζ 'τη γvδρι(αν απ6 κov'

τιi, τουg δικo0ξ τηζ και τoυg φ['

λουζ τηξ ξταν απλιbq η Θdλεια

Σαμαριi, η γυναiκα πoυ €νoιωΘε

λατρ,εi.α γι'α 6,τι ελληνικ6, και
κυρ,iωg για (η Νdoυαα' πoυ Φy'α'

πoιjoε τoυg ωvθριilπoυq, πoυ πρ6-

σφ'εPε απλ61ειρα ην αγdcττη ηζ
oε 6oου9 εixαν ανciγκη. Αυτf1 f1-

ταv η γιΙvα[κα πoυ €o6η,oε ηρεμα
oτιg 2 Αυγo6οτου, oτην AΘf1να'

Aπ6πνεε ζωντ<iαια κtαι νεανικ6

oφρiγοg' παριi τα εwενfνπα και
πλ€oιl xρ6νια που η 6<iιραιναν'

Avαττoλo0o.ε τo παρελΘ6ν, ζo$oε
τo παρ6ν και oραματiζoνταν τo

μ€λλov. Xαιρ'6ooυνα να την ακo0q

να μιλdει για τη Ι{kioυοα Eι1ζ ε'

πoχηc τoυ 'ΙvΙακdδoνικo8Λγ6να,

ν' ανιαφ1€ρ,ει τoυζ αvΘlρ6'ιoυζ πoυ

πιiλαψαv κατdι τΘv κo1μιτατζf1'

δι:ν, ν'α 'τoυg Θυrμdτσι l[ιε τ'α oν6'

μααi τoυq, να τoυζ <φαlτoγραφi-

ζειr. 'E,τσι τoυξ ξωvτ<5αει{Jε ατα

δυo πρ,ci:τα Θι6λiα ηg <€τoυ Bερ'

;μioυ την Αν'τ<1ρα)) και κυρ[ωg

<ιΣτoν' Mακεδοvικ6 Aγcbνα>' Kαι

xαiροvταv ιδιαiτερα πoυ τo πρrirτo

πριαγματοπo[ηαε δε6τερη €rκδoοη'

πoυ κι' αυτξ €1ει Φη εξαγτληΘ'εi'

ενδ τo δε6εερο ΘραΘει3πηlκε απ6

την Elταιρεiα Mακεδoνικcbν Σπoυ

διilv τo 1969 και €ικαyε κι' αυτ6

'δυo εκδ6αειζ. Στoιl Mαlκεδovικ6 α'

13,8

loυ
Π€τρoυ Δειv6πoυλoυ

16"μ6 τcυ 1822 τo ιoτoρικ6 αφξ_

γημα <<Kαι Aλ€κτωρ δεν ελdλη'

σ'E)) (Ι97Ι).

Α,π6 τo 1938 ζo6αε oπηv ΑΘ{'

να, μαζi με τα δ-υo τη9 παιδιci 6'

πειτα απ6 τov ξαφνικ6 Θ<iryατo τoυ

ανδρδg τηζ τoυ oυvταγματ<iρxη

Χρ. Σαμαβ, πoυ oκoττ1Θη]κε στο

6oυry,6 κoν,τ& ατo. Σ€λι, 6πoυ τηγε

για κυνflγι, αλλ<i παραπ<iτηοε

και 1τriπηoε Θαv<iαιμα στo κεφd_

λι. Τo oιilμα τηg oην Αθf1vα, αλ-

λ<i η ψυxξ τηξ και τo ττvεoμα τηg

στη Nιioυoα. Σ' αυτ6 Θoηθodoε

και η διακ6αμηση τoυ αlιιτιo6 τηc

στην AΘf1vα: Koυρτ[ν'εg απ6 κι'
oμιρi ατα παριiΘιlrρα, πρooκ€rφα'

λα φανtd στoυζ κανlαπ6δε9' <<Zι'

λιιb> ιpε <μαoτραπ<iιδεξ)) στo π*'

τcομα, δioκoι <απλ&δεg>> στo τρα-

πζι, 6λα ,μ6ριζαν Ndoυoα' Kαι
o' αυτ6 τo περιΘdλλoν η Θ&λεια'

oω,oτ{ αρ16ντιαoα τoυ παλιoιJ

καιρo0, πρ6oφερε oτoν επισκ€πη
τηq τo παραδo]σιακ6 γλυrκ6 κoυ-

ταλιori'και κατ6tττιν ιlρ1ζαv oι α'

ναμνf1]oειg. Ξεκινοrjοαv αττ6 τo δη-

μoτικ6 o1oλεio τoυ Αγια ΣωΦρη'

μπλθκovταv με τoυξ aycirvεg για
τη Mακεδoνiα, δταιl τl1 :Fικρo6λα

Θciλεια, η, <<<Λlιlλια> παρ]ακoλoυ'

θoδoε ,μ€ εvδιοφ€ρov τιg oυζητf1-

Θδλεια X. Σαμορδ

σειζ τωlv lμυστικδv oυν<iξεων oτo

oπiτι του πατ€ρα ηc γιατ'ροδ
Περδικ<iρη, Φγαιναν oτo <<Aροα'

κειo) και κατ6πιν €καναν δυο oτα

Θμo$g.

o πρ<Ι:τog oτo γ<iμo ηζ' τo 1924

με τcν ατυxo Χρ. Σαμα'ρ* και o'

δειjτερog oτον περiεργo φ6vo τoυ

331ροvου αδελφο$ ηq' τoυ γνω'
oτo6 τ6τε δικηγ6ρoυ τηg Αθf1ναg

Kciloτα Περδικ<irρη πoυ τoν 6ρf1κε

μια ,oφαiρα qπ6 τo περ[oτρo'φo

τηg γυναiκαq τoυ ΙrΘ6νηζ, 6μo'ρ-

φηζ και κoαμικfg AlΘηιvαiαg' Ατ0-

χημα η δΦλo'φoν'ια; }Ι υπ6Θ'εlαη

αυιrαiραξε τcl πανελλf1νιo, τo δι-

καoτf1ριo απdλλαξε η αυζυγο-

iιτ6νo, αλλd τα ερωτηματικ<1 €'

ιιεlναν αναπιiντη.τα.
oι αvαμvf1αειζ περνor3σ'αν και

crπ6 τη δικτατoρiα Mεταξ<1, 6ταν

η Θdλεια ε[1ε τελειrboει τo πρtil_

τo τηζ 6ι6λ[o,, και τo' υ'Ιtoυργεισ

Τi:πoυ ε[1ε αντιρ'ρ(οειg για κ&-

πoια κεφ&λαια τηq (aAΜτθραζ))'

γιilνα αναφ€ρεται
ταio τη9 6ιΘλio
<οEλ€γη> ( 1975) .

και τo τελευ_

το μυΘιoτ6ρημα
εν<b oτoν ξεαη-
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8ρδβευoη οnδ τηv Aκοδημiο
πoυ αν,αιp€ρgγ1qv στoυq κoμιτα. Xdσω τηv εικ6vα πcυ €χω στα μ*-
τζηiδεq. Nα ξαναγ,ραφτoι]ν ((επι τo τLα μoυ. Θ6λω γα τη φαντι1ζo,μαι
ηπιΦtεροv>> συνιστd τo υπoυργε[o, 6πωg ηταν τ6τε, πριν τoν π6λεμ0,
για vα μη ΘλΦφτει τo τrvειilμα τηg ιιε τα καλvτερiμια τηg, τα πoτd-
<<βαλκ,ανικ{g oυνεργαoiαg>. Η μια να !ρ6χoυν oτoυg δρ6μoυ9,
Θ<tλεια αρνε(ται y61 qψμoρ,<pr,rΘε[ τιq γυvαiκεg vα κoυ6εντιιiζoυν
και τα 1ειρ,6γραφα παραμ€νoυv ατα πιζo6λι,α, vα ψηvoυν τo ιpω,μ[

oτo oυρτιiρι τηg ,μ61ρι τo t966, oτο φοδρνo του μπαθ€ τoυζ πoυ
6ταv πρωτοεκδiδoνται. fταv γεμ<iτoζ λoυλoυδια' ζαμτκ1-

'Αλλoι oτα,Θiμo[ αναμνfoεωv' κια' καντιφθδεζ, τριαvτιiφυλλα
o π6λaμοg, η, κατo1f1, η απελευ. και παπαδι€ζ. Kαι oτιg γλ<ioτρεg
Θ€ρω,oη, εμφιjλιoζ, δικτατoρiα' vα μοαxοΘoλοιjν o Θοroιλικ6q κι'

o oμιiρνoq.

Ι"[ε τo <λ€γε λ6γε> 6μωq την 6_

πεισα Kαι f1ρΘε oε κιlπoια επ€τειo
του Oλoκαυτcblματoq' ση δεκαε_
τiα του '7o Φ/ θυrμιiμαι.

_ Δ'εν 6πρεπε vα €ρ,Θοr, γιατi €-

χασα εκειyη την εLκ6vα πoυ εi-

Xα!

πεμ6ιioειg Nιiουααq. Γι' αυτ6 f1ρ-

Οε και ξαwiρΘε ,με τo 6vειρo ν'
απoκτ'ξoει €ν'α oικ6πεδo στo Σ€λι
σε αντικατ(iσταση qκειvou πoυ η
κcnιvατητα κατ€λαΘε για vα μεγα
λω,oει ην πλατεiα. '[iΘελε γα κτι
σει κι' €vα oπιτ<1κι στo κτηlμΦr&-
κι τηq πατρικf1g τηq κληρovo,μι<tq
στα (Π'ερδικαρ€'iκα>> στoν 'Αγιo
Θεoλ6γο. Kαι τα δυo 6vειρα απo-
δε[1Θηκcrν απατηλ<i' γιατι η μεv
Κoιv6ητα δεν τ{ρηοε την υπ6o1ε

Φ τηc' ενδ τo κτη,ματ&κι στo κα-
οταvαρι6, πoυ τo {ξερε να 6ρ[oκε
ται στo 6ψ<ομα, ε[1ε π<iρει (iμετdt

θεαli> για τα 1αμηλιt και δεν πρo
σφΞ.ροvταv για 6νειρα.

H διιiψευ'αη τηv εixε πειρ<iξει,
αλλι1 η απoγof-1τεμ-lof1 τηg δεν κριi
τηαε πoλιi, γιατi εixαν πpα}Ip€r,τo

ποιηΘεi και Lβε τo παραπ<iνω 'cα

dχχg( ,μεγdλα 6vειρti τηζ': τα 6ι-
Θλiα τηg ατα o.τιoiα ιilβνξσε τξv
αγαπηlμ€νη ηg πατρiδα' και τoυq
ανΦρcirπουg τηg. Αυτ<i τηg €διδαν

ζωξ κι1θ,ε φo,ρ<i που <iκoυγε vα με-
ταδ1δονται αlτ6 τo ραδιοφ<οvo οε-
λiδεg τo,ug κ&Θε φοριi πoυ τηg ζη-
τoι]oαv oυν€vτεuξη ατo ραδι6φcr:vo
η την τηλε6ραoη. Aυτιl ηq πρ6-
σφεραv €να oωρ6 τι,μητικ€q δια-
κρlοειg (Aκαδημiα ΑΦνtbν' τo
1976, Δf1μοq Nαο6'oηg τo 19'89 κ.
τ.λ') ' αυτ<1 η 6oηΘηoαv να δια-
ηρfοει η ζcavτGνια τηq' iμ€χρι
τα 6oΦειti yερ<iμαπα, αυτ& θCE

Pοοη9f1ooυν να διατηtρηΘε[ και η,

μημη ηc ΑιΦvια.

Aυη {ταν η Θιiλεια Σαμαρti,
η <Λ<iλια> μαζ' 6πωq {Θελε ν,α

την απo,καλo'υv 6σ0ι την αyαπo6-
ααν, 6oοι τoυg αγαπo6oε.

για να καταλf14oυv στo παρ6ν,
πoυ η Θιiλεια τo παρ,ακoλoυΘotjoε
,με τo 1διo εvδιαφ6ρov, 6πιo9 ανα-
πoλoΟαε τα πoλιιi.

Στιg αvαμιξαειg παρaμL6<5λoν-

ταν π6vτoτε και διαλεlμ1ματα με
ΓΙ<iου,oα, που 6δειχvαv 6τι τηg 6λ-
λειπε. Γuατi τ6τε απ6φ€υγε vα
ττiν εTrισκεφrΘεl; 'Eτoι,μη, ειΧε τηι}
απιivτηαη: Φαiνεται 6μω9 6τι αυμΘι6ιtατη-

_ Γιατ[ 6πω9 μαΘαivω η N<ioυ- κε και με την εικ6να ηg v€αg' ηg
oα €xει αλλ6ξει και δεν Θ€λω να αλλαγ:μ€vηq αΙι6 τιζ 6<iρ6αρεg ε-
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T' A}|TAPTIκ0 ΣTH NIA0γΣTA
ΦoΦooΦooooooooooooΦoΦΦoΦooooΦoooδδδδδδδδδδδδooooooΦoοooooooΦoooΦΦooΦΦΦ(

Ιlιfilιιμ,α αrπ6 τo 6ι6λio τng Θ6λειαq Σαiμαρ6:
(Στov Mακεδovικ6 AγιilvΦ)

El(ΔoΣΗEτAlPE|AΣMAιGΔoNllκΩNΣlΠoYΔΩN,Θεooολoνiκη1969

_ Ρ(vκα, ρi,4ε uΦη λi,γo 1λι6 ξεφουρνζoυiν αφρ&τα' ξερoψη'μ€'

vqρ6 ακ6,μα, πo ξqμιipι εiναι oκλη vα τα πλαorι1' H Θει<1 τα κqμqρd}'

ρ,6 oαv τoι1Θλo. ν'ει'

'Αι, καλ6 6ρ<iδι, και o€ρvoνπαg

τιq π,crvτ6φλεq €φυγε.
_ Kολη η καη,μ€νη' p'α 1]ιε ττlv

κουφαμιiρα τηζ πωq vα Θαoιoτf1g;

K<iποιοg 1τιiτηoε τηv π6ρπα, ανoi

γει η Aγγελικιil.
'A, εoΦ ε[oαι Koυεooγιcbρ-

γo;
o 6λ<5η1oq Koυτocγιωργoζ με τl'ι

γλiτoα τoυ σr'Eo x€ρι 1αιρετdει'
_ Πo6 εiνcxι o Mi'δτΙζ, ξ€ρειq';

Eiναι αν<iγκη ταloα, ηρ€πει vα

τον ιδcb, to δ1;4'ωg <lλλo''

_ Tδρα να, π{ryε στo lμπακ&λι_

κo τoυ Koλτo*κη γιοι ελι€g, για
1€λι, για μ'lαiτοo' Aυτ69 61ει 'μπιi'
τσo φλoυρι. Να, και τo ιpωι['ιi €'

τoιμo και τη χαρΦ θ'α τ' ανε6&'

αη o Mflδηg oτα παuδι<i'

- Kαλ<l, εi}πεv o Koυτooγιcbρ-

γoq κι Φuγε.
Η vo1τα €1ει πθoει' o Koυτoo-

γιcilργοg κι o Mf1δηg o€ρνoνταg f"

να ιiλoγo πρc1οrρo6ν €ζω αlτ' τo

Kι6aκι. Kdταr απ6 τoυ M6τα τo

καφεvεiο, μθοα oε 'μια μπιατερια
(aπηλιιi). εκεi οτ' &oπρα xΦμα_

τα ε[ναι κμ;μμ€νoq, o λ'αΘclμ€νog

αvτ<iρτηq,.
_ Π6ζ τα πdμε παλικdρι; Kιi'

θον,ται κovt& τoυ, τoυ πι&voιlv τα

1θρια. Kα[γεται ατov πιrρετ6'
_ 'E, καλ&.

Eiνgι oκεπασμ€νog 'με τη,ν κ&'

πα τoυ κι 6μα19 τoυρποι'ηρiζει" Tα

μ<iτια τoυ γυαλζoυv'
_ Mαζ Φρε η 'μ€ρ'α τo τα16

και δεv αμπ6ρεo&με να οε ττd"με

μι1oα. KrιρτερoΦααμε πωζ και πΦq

vα vυ1τ<ilοη.
_ ΞξρΦ, εiπε o ανlτ<i,ρτηq' τo α'

π6γει,1μα o γιαηρ6q f11ρrΘε π&λι'

μouf,δεoε τηv πληΥfl. 'Α, δΦοτe

μoυ λiγo κovι&κ, vα τo {r'ιου|κει-

λτ*κι πoυ μoυ <iφηoε. ΠΦει, oαιl

Ρi1νει η Ρivκα και η Αγγελικcb
τoυ Γκqρν,€τα, 1ερoδΦναμη, κo_

π€λλα,' ζυ,μrilν'ει δυνατ<i, πλ<5cτq

πλ<1τg, τα 1€ρια τηg Θoυλιζoυv,

η ζΦμη ,μαλακtbνει, αφ,ραlταivει,

<iαπρo x<ioικo τo crλειiρι.
_ 'Ιδρωoεq, κουρ<i^ατηκεg, oτti-

oο,υ μξρη, να ζuμ<bαω κι εγ6.
'Eμ δεν εilrαι και λ1γo, εικoοιδυ6
πλαατ<1 πρ€πει να 6γotiν. Απoxερ'
vι€ται τδρα κι η Pivκα, με κ€φι

δoυλειjει. Και τ<ilρα με η oειμi
τηg η Avαoταoo6δα, η μεγdλη α'
δελφf1 τo,υ Γκαρv€τα, ζqμiwει και
τελειcbνει.

'Ωlαπoυ να y[νη, να φσι}σκΦση
τo ψω,μi, η Θει& η Λιoo<iΘar τoα-

κiζει τα τo<5οκνα, αv<iΘ'ει, πανιζει
τον φoΘρvo'. 'oλεg δoυλειioυv μa

τηv καρδι<i'τουg. Xαραξ, νιi1cα α'
κ6μα, o Mfιδηc o ΓκQρv€ταg Θ'

ανε6dcoη τo ψω,μι στo' Θo'υγ'6, oτoυξ

αναiρτεg. KιiιΘε 6δo,μdδα, lμε τη
αει,ρ& ,τoυ, κι &λλoq, ιpαχαλdq €'

χει τη Θξρδια τηξ qτoιμασiαζ τoυ

ι|lω1μιo$.

Ψωlμι(i, τιlρι&, ελι€g, φωyητιi'
για 6λα φρovτiζει η επιτρoτrf1 τηg
'A1tιlυναζ,oτη, Nι<ioυoFr.

Στo ανoιxτ6 τζ<lκι Θ1ρdζει τo

μΦρo γκιoι1μι 'με νερ6.

- 'Avτε κoρiτoια, cilοπoυ' να

ξεφoυtρνioτε, φκι<ioπε vα πιoι1με

καv<1 καi66, oτΦιl'ωoε τo oτ5μα

μoυ.

- Kαλd, κα7ιd, Θειdτoα. Η Aγ-

γελικιir ,ετoιμ<iιζει τoνr καφ€, μισ6
κριΘ&ρι'και η' Pivκα lμε η Σo6δα

I 40,

- Γειιi στα χ€ρ'ια σαζ' μoσχo-

μOριαε o τ6πoξ, λoυrκoι1μι Θα τoυq

φαντt. Kαλ<i παιδι<l... 'Ηβ,αν απ'
<5οκριαν τ6πoυ να μαg φυλιi'ξoυν,

η Πιαvαγιιl να τι1'1η ατo 1€,ρι τηg'

'Aκο'υo€τε μωρ€ κoρiτloια; Χτ€g,

αδ λ€ει' κ<iτω ατoν κιiμπo 1τυτrft'
Θηκαν μ€ τoιξ ανωyκεμ6νoιη τoυg

κcμξτεg. Σκατιομ€νoι, λα6οrμ€γoι'

α6 λ€ει, τi oαq εiπε μdρη o l'lfl'
δηg; Aυτξ ε[ναι μ€οα o' 6λα'

_ Tiποτα θει<i, iocrg v<iryαι €'

τoι, κoυ,Θ€υτεζ. Ι{αι oΦ μξ ξαπωλ,-

νι6ααι ε0κoλ'α, δεv ξξPειq τι αυτι

μπoρ'ε(. vα oε π<!ορη 'και τ6τε."
Η Θειιi φτ$νει oτoν κ6ρφo ηg'
_ Τi. λεq, μαρξ γι€ μoυ! κα-

λ<i - καλ<i, Θα μοιlλιξr,r.
Η θει<i'ταα η καημθη εiι'ιαι εγ'

τελιξ κoυφf1, πoυ κ ηξ εξηγη'

σοι}ν τα κoρiτoια τ[ oι.lμ6α[νει.

- N6, τπiρε μια κ61η ιpρ€οκo

Ψα}tμι να ooυπfιξηξ oτoν καφ'€ooυ'

Mε τα oκλη1ραμενIα oιiλα τηg η

Θει6 μαoo,υλtiζει.

- Tην ευ,1ξ μoυ ν&1επε, πGV-

τεοπtiγι ! και πo δικ6 μου', με τo
καλqμπo6κι πoυ τρ(blμε, Φμα 'μπα'
γιατ€ψη πoυ γα τo φ<iq, oωoτξ
κοι1αtπα.

Kαι η δΦτε]ρη φoυρνκ1 Θγαινει,

αρ,αδιαoτ& rσEιζ πινqκωπ6g φαντdι'

ζoυv τα ρoδoψημ€vα τΦ,αoτ&' Tα

ηρ6,oιοτια των 'κoριτσιcbν εiναι oo_

Θαρι1.
_ 'ι\ντε, να φΦγ'C,}, λ€ει η' θει&-

τoα, εοε1g δε λ€πε και καiμι<i κoυ'

6€vτα. Kαι κdττωg πικqριαμ€νη:
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να αυv6ρ1εται κ<!eπωq, με κ6πo

μλ<iει, ζαλ(.ζεται.' Eιrαq,μεγιiλog
επiδεoμοg τυλ[γει τo, κφdλι τoυ.

_ Θα αε π<iμε με τ'ιiλoγo'' ε-

δ<il κovτci oτα πρδτα απiτια.
Tυλ!γoυν .. '6ρψrφ6κι τoυ στηv

κ&πα, καλ& διτiλωiμ€νo πdνto oτo
oαμ<iρι. Bγιiζει o πανιjψηλoc Mη'
δηg τo σουρτooκo τoυ 1(αι τo'υ τo

φο,ρεi, o vτo,υλqμdg,, o μανtδ-$αq'
!ι γrκ€τ,εq, 6λα oκεπ&ατηrκαν. To

πρ6Θλημα εiναι o, 'Θπ1δ'εoμog, τo

καoκ€τo του Mf1δη τoν 'μιoο,κρ6-
6ει. Tov ,ανεΘ<iζoυv ατ' dλoγo' €'

ξω ατo δρ6μo ηo,υ1[α. Σιγανd, α'
Θ6ρ'υ,Θα πρo,1ωρoιjν. o Γιατρ69 ε('
πε να τον πιiνε εκεi, oτo πριbτo

απ[τι δεξι<i' στου Mπιiκακα. 'o'
ταν, λiγα μ€τρα πιo εκε[' oτη γω-
νι<i πα,ρουoιιiζεται η πoλiτοα, ο

α,ατυv6μοg o Nετζiπ.

_ Πtil πcir τ,ρcμciρα, ξερo,κα-
ταπiν'ει o Ko'υτooγιιb'ργog. Kριiτα
τov Mfδη' καλα και f1,oυ1α πρo-

χ6,ρ'α, εiν.αι o Mιπ<iκrακαq. Kατιi-
λα6εζ; o Μπ<iκαlκαq, Kαι o Koυ'
,1lglg,γι(;),ργo9 6ιαατικ<i πρo1<oρεi

κ,αι 1τυπιiει 6ρoντερ6 την π61ρτα

τoυ Mπ<iκακα.
_ Φlαιη, <iνoιξε κυρι1 Φαν(, oου

φ€ρνclμε τcν <iν'τ'ρα ooυ.
Aνoiγει η Φαη με τη λ<5ιμπα

στo Xξρι, Θλ€πει τoν ιi'yνιυoτo με
τον επiδεoμo.

_ 'A!... και η πoλiτoα πληoι_

<tζει. Αφd1vει τη λιiμπα κατιi γηq
και αρxiζει να φωvcilζη, να Xτυ'
πι€ται:

_ o16χ, oιi1, κακ6 πoυ, 1με Θρξ'
κε τη δ6λια. Φξρτε τoν ψηλ<i, π<t'

λι 'μεΘlυαμ6νο9 κoυτo,υ1κι εiναι.
'Aμ, τoν ξ€ρω εγδ τoν Δημf1τpη,

μ€ρα cloπρη δεν γλθπω κoνπτ1 τoυ.

Tc ciλοyo μπξiκε oτην αυλf1, o

αoτυvομog απ' την π6ρ'τα παρα-
κc,λcυθε[. Ευτυ1ιilq εiν,αι καινo0ρ'

γιοq και δεv ξ6ρει ακ6μη τα πρ'6_

oαrπα καλ<i.

Kατε6&ζoυν τoν αvτιlρη. ΗΦα'
vf oκΦΘει απ<iναr τoι.l.

_ Π,αι1φ' κρ,αotλα, πΙυ,φλcι στo

μεΘι1oι. Α,μ<iν, εiναι και Θqρεμ€'

νog. 'A1, αηκcboτε τoν ψηλd.
Tοv αvε6<iζoυν και η Φανf1 €ε_

φωνiζει απ6 π!oω':
_ 'Λμ oαν εiναι Ι(α,Θ<5cζηg oτη

φ6μπρικα, θχει και πιoτ6λι με
την d:δεια, κυp αlστυvξ[Ιε l[roυ1 και

μαξ κζiνει τoν vταf1. 'oλο' φων€q,
καυγιiδεg, δεy ε[ναι κακ6q, μα
καμιci cbρα Θα φι1η τo κεφdλι τoυ

και θ.α αΘ0oη τo ,σπιτι 'μoυ, Λ€λε

την €ρμη, τ(, με Θρξκε, και ν&1ηg

και μικρd παιδιιi. tΙ φωνf1 τηq

τρ€μει' ραγiζει, €να Θηlμα o α-

oτυν6μο9 ν' ανε6ξ κι 6λα 1<iνov'

ται. Kλαιγoνταg, φαrνιlζovταg, πα

ραπατιilvταg ανε6α[νει τη oκιiλα

η Φαvη. Η φcοvξ τηζ ακoιjγεται Φζ

κ<iτοr.
_ Γιζc6κ (κρiμα) oε o€να,

μωρ€ Δημf1τρη, νoικoκ0ρηg dΦρω
ποζ σε παρωrf1ρε τo πιoτi; Νi αν_

τροΦ, ν(. ριζ<iν δεv €1ειg, δε λo'

γα,ρι<iζειg τον κ6oμo; Δε oκ€φτε-

σαι τα δ6λια τα παιδιι1 ooυ;

o αστυν6lμοζ στdcΘη'κε για λ[γo,

και dlοτερ,α' σαν με καταν6η'oη'

κoυνrιbvτtαζ τo κεφ'ζiλι τoυ' φε6γει

ηρ.og τα πιiνω να oυνε1i'oη την

νυ,1τερινξ τoυ περιπoλiα'
_ 'Eφυγε. Κυρ<i Φανf1, μαq €-

σωσεξ' καλd τα κατ&φερεg' Ei'

μασταν 6λoι 1αμ€νoι'

Η Φαvf1 απolκαμωμ6νηr 'κιtrΘεται

πιiν.αl αε μια καoα€λα και Θαρυα'

vαoαlνει, Η καρδιtl τηg 1τυτκiει
να σπ&ση, μα σε λ'ιγo κoυρrαγι6-

ζα, oη,κ<bνεται, φ€ρνει 6γα lμπoυ'

K&λι τlσιπc,υ,ρo, δi:δoυν oτoν πλη'

γωμ€,νo, πivoυν 6λoι' o αν'τι1ρτηg'

1αμoγελιiει. Eiναι o Γιcbργηgαπ'

τη Ινt,&νη, o Mαvι<iτηζ, παλικ<1ρι

με τ' 6νolμα.
_ 'Ηooυγ rσπoυδαια, κυ'ρ<i Φ:ι-

νf!, o' ευ1σριατδ.
o ιδρ'cbταg κΦog' παγι'lμ€νog

oτ<iζει απ6 τo πρ6oοrπo Ξζ Φα'

νfq. Eυα.ry<ilg τα μικριic κoιμo6ν-

ται πλιiγι, τ[τoτα δεv tlκoυoαν'

_ Και τrbρcι, λ€ει o Koυταoγι_
.bργ"g, 1,'καtρ€τι ΓιΦργη μoυ, lξα'

π6loταoε λiγo και Θα πρ,€πη1 νrα αε

μεταφ€ρouμε αλλo6.
_ N&, αι/τικiρυ <rτoυ Nικ6λτοη,

λiει ο lηiδηs.
_ Nαi, καλ<i Θ<1vαι εκεi, κι ιJ'

στερα πηλιiλα, M{δη, κιlτor οτη

Qιiμπρικα, και φ€ρε ,μαζι σoυ τov

Δημf1τρη τoν Mπtiικακα. Παodλει'
ιpε τo κεφιiλι τoυ, rμε Θ'ciμα ιιiriδιo

και τ6λιξ€ το μ,ε πoλλ,ιi πανια.
Tαxιιl ν,α μηι, π<iη oτηv δoυλει<i,

να κ<iτoη πλαγιαqμ€νoq. Δεv 'μπo-
ρεig να ξ€ρηc' ,μπoρεi η, πoλ[τroα,

vα φανη. Kι εαιi κυρκi Φανf1, ξ€'
ρειg καλ& τη δoυλει<1 σoυ 'και τo

ψαλτf1ρι oo,υ.

Δεv f1ταv ακ6;μα xα,ραf1, 6'τ'αν o

Nετζ(π xτυπo6,oε την π6ρπlα.
_ Ξ€,ρειg, π€ραoα να δ-οr' πωq

τα πιiιτε.
_ 'Eλα κυ,ρ ,αoτυν6με' €λα ιlα

τcν δf1g τον πρo,κoμ€νo.

Ανε6αiνcυν. 'o Mπ<iκακαζ ΥυPι'
oμ€νcg oτον τol1o κιiιμνει τoν κoι'
μιoμ€vο, δεμ€νo τo κφ&λι τoυ.

oι μπ6τε9, τo πιατoλι. Eivαι Kα'
Θ<iζηc στη φriμπρικα τoυ Tο1ταη,

τιilρα τξρριξε oτov ιiτrνo.
_ Σ,τclooυ, vα σε ,κερtioιo €να

ρακ(,, ξαλαφiρω,μ€νη λ6ει η Φανf.
To πiνει, <Xαiρολιi>>, 1αιρεπ<1 o

αoτιιv6μog κ1αι φε0γει. Σταυρoκo'

πι€ται η Φανf1. <<H Παvωyι<1 μ'αg

ε[xε ,oτο 1€ρι τηq. Τα1ιιi Θα π<1ω

vα τηξ αvΦω 6να κερ[ιl. Ι{αι α'
νεΘαivει 'με δυo καφ€δ,Eξ 'ατov &v'

τρα τηζ.

Σεo απiτι'τoυ γιατρ,o6, oτo K€ιr'

τρc, τoυ Λyδνα, oυνεδριιftζει η' ε'
πιτρoτd τηζ ',\μυναg. Τα πρ6oω'

πd τoυq ε[vαι Θαριιi, oκoτεινti,,
Θλιμμ€να, αυζητoΦν την πρoXτεσι'
νi μ&χη τoυ κ<i1μπolυ. ol Λκρiταq

με τo α<ο;μα τoυ 1π:πf1Θ'ηκε με
τoυq κσμuτατζf1iδεg. Aiμα βΘηκε
κι απ' τιg Qυo μερι€g. Στη oι3oκε'
ιpη απ<ilν,co καταφτιiν,ει κι o .\κρt'
ταg,,ανrΘ[υπoλo'1αγ69 MαζαρΦκηq"

Ι4t



Aφι€ρωμα

'oλoι τov δE1ovται με αυγκffioη.
Τoιl ,ροrτoιjv για τα παλυκdρια ε'
κεi ι|ηλιi oτo λιβρι, σηv κoρφη

τoυ 6oιyνo6 oτo Σ€λι, oτα 1ι6vια.
Ρωτo0v για τ|η Φxη.

_ Δικ€q ,μαq αττιbλειεξ,, εξηyει
o Aκρiταg, δυo ι,ε,κρo[, Φυo παλι'
κ<iρια, o Xειμ,αριcirrtηg B&6oq και
o Nαoυoαioq o DΙτ(νoq. Xαρdηyμα'
τα of11μερα τo τ1ρωi €νιvε η '(η'

δεια τoυq. Mελιrμμoξ δι&Θαoε o

ΠlατιΦyιΦργηg o Διμπιvι6g τα νε"

κμiloιμα. Eιυπι.ry<ξ, o, λε6€ντηc

απ' τη lfuη, o τtλτηγ<ομ€,vog ττ*'ει

καλ.ι1τερα.
_ Toγ εiJδα λiγo πριv' εivαι

σro σπιτι τoυ Nικ6λταη σEα

Mlπατtvια,, εiπε o γι,ατρ69. Bρ{κα
εκε[ και τoν Koιποoγιcbργo με
τoν lν1ηδη, μoυ δηγηηη(αy πΦq

γλιiτωoαν oαv cr.π6 $qΦrμα' κι o

γιΦτρξ εξηγεi, πΦq αv η κqΦ
Φαvf1 δεν (ταν τ6oo €ξυπη και
κoυρωyιζα, Θα Θρηvoι1oαμε τδ-

ρα, πoιξ ξ€ρει, ακ6μ,α π6oα &i'
ματα.

- Φiμcπα, αλf1Θεια, ατt6 παν'
τoιi κι απ' τιg δυo ψερι€q. Σλ'α_

6'6φοrνoι f1 Eλληvξοcνoι, 6λoι Mα'
κεδ6v,εq εiμαoτε και καιυικo0με
αυτ6v τoιl τ6ττo απ6 π<iηlτα. 'oλoι

μαξ(, αγcovιζ6μαοτε ε116ιr ια c,rτσv

Toιiρκo. Ti,και Φ μλo6oαv oλα-
6oμακεδovυκdc απ6 παλι& τ6goι

και τfuoι. El1αrl και €aoυv oιn'ε['

δηoη ελληvικ{ και σαζ αvφξρω
τοv δΦαoiμ*vo μαq τov Kαρατ&'
oo, oλα6o.μακεδoνικ& μιλo{οε. Tdr

ρα, η μg/d(λη ιδ€α για τηνl με'
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γ<iλη Boιλγαρ[α πoυ Θ€λει vα'κα'
ταττιf1 τη Mακεδoνiα με τoιξ κo-

μιτατζ{δεq πoυ €iοτειλε, Φερεo'
6λoυ9 ηv συlμφoρ&.

H oυζf1τηroη ζorηρειiει. 'Aiκoυ-

γαν 6λοι τoν γιατρ16 oκεφτικ&.
_ Δlκιo €1ει.
_ lΝlαi, δlκιo 61ω,. M<1, <iroττoυ

vι1Φl εκεiνη η <iιρ,α πηg λευτερι.
ιiq μαq, αg δooμε πoι6q Θ<1ναι o

κoλoτερog τβπog για τov Φoδι-
ααμ6 τωv ανταρτ.irv μαg πι1γω

oτα 6o'υv<1, γUα τα μηvιdατικα πoυ
πρ6πει vα δ[νoυμε oτα oπ(τιαπoυ
oρφανευουν, για τoιξ μιαΘο69
τarν oργ<iνcoν τoυ Αty<ilvα.

H επιτροτrf1, πoυ εiναι 6λoι πλoιi
αιoι, Θιoμft1αyoι, χτημΦτiεq Nια-
oυστιαyοι και ξμπoρoι πρoοφ€-

ρ€,υγ 'με τηγ καρQι& τoιξ κ.{rι ση-

μειtiiνlovται πoo& πoυ Θα τιψ,oι1oαν

κι5cΘε uπoγ1ραφη. Γiνεται σιrστηlμα-
τικξ καταμqρισμξ oε τoμεiq. o
Aριcrτεδηg K6κκινog και o Θε6-
δοrρog Λαν,αβg αναλαΘαivoυι, ην
περiΘαλι{.ιη τωv Θh.lμtiτ<.rv . κι ε[-

ναι τ6oη η αvΦyκη... 'Aλλoι τηy
τρoφoδoo1α, dcλ}ιoι τηv μεταφoρ&
α'Ε' τα πoλεμoφ6δια κι o γιατρξ
o Περδικιiρηq εivαι η ι|,ι.ryf , εiται
o παλμξ πoυ δoνεi., εiriαι τo κα'
ταφ}yιo ηq q}T 61ε'rαζ, εlr'αι η σιr'
νεiδηαη τoυ τ6πoυ τoυ' μια oιlvεi'
δηoη ,με αδ€καoτη δικαιooιjvη και
καλοoOvη, πoυ λ6γει κdcΘε διαΦo-

ρ<i και απολil,γει κιi1Θε π6νo.

'Eξω αρ1iζει νcr Θρ61η 'διlιr.ατd,

και σε λ[,γo τo γυρζει oε 1ι6νι
μα ξε0υμαoμ6vo κdπαrg.

Θ<lvαι [ocoζ και τo τελευτα(o,
λ€νε, 6, 0eρΦ και η 'Avoιξη,. 'Ε'
vαq, €ναg oηκδνoιπαι και φειi-
γoυν.

o γιατρξ κ<i€qtαι να γρdαpη
ατo Πρdενε(o τηg Θεooαλoγ1κηξ,
v' αvαφ€ρη τα γεγovorια, vα σι}'

vεvvoηθoι3v και με φη αξιωiματι-
κo69 τoυ Προ,ξεvεioυ. Γρdφι-γο&
φει.

Elναι αργ<i, oτo 'με^y<jιλρ cηιiτι

ηοu1iα. 'oλoι 'κoιμoι1γιrται. To 1ι-
6νι πυκv<ilγει. Eυτψ(<bq, πoυ στα
καλιiΘια τcον Σαρακατοαv€αrv και
τωv Bλξιον ψηλιt ατo Σ€λι oι αy-
τ&ρτεg 6oλει.lτtrκαv" Til κριio δεv

xcoρατΦει και oι πqριoo&τε,,ρoι εi-
ναι αμ<iιθητoι, Kρηpικo[, Mαvιξ'
τεg' Πελoπovνfioιoι.

<'Aν 6αατ&ξη τo κρι}o Θrr πρ€-

πη 1lα φροvτiαω για καταλ6lpσtσ,
Φα τoιη κατε6dooυμ ατη Νιdoυ'
oτ,ω>, ακ€jτdιεται.

ε' ιιγo 6γαiνει oτo 11αγιιiπι vα

ξαιaαo<iνη. Kι1τω ατη1v αιλf1, μ€αα
oτο 1ι6vι. αδι<iφορη η oκι<5c τoυ

τ.ρελo{ αδελΦo6 αδιιiκoπα πη1γαι'

νo€ρ1εται. Λναoτεv<ζovταζ o γι-
α'τΦc π<iει για 6πιlo. Kαττv[ζει,

oκ€τιτεται, xαμoγελ<iει. Η ,κrφιi
Φαvf1 με την εξυττν<1δα, τo κoυβ'
γιo τηq' τιq ιΡΦγ€ζ τηq παρoυoιιt-

ζεται ζαr'ιlπα1. Toηη €αωοε.

ltYxΑlPIΣTΗ,PIo
Ξ

FI Πoλιτι,στικιi Eταιρε(o N6oυoαg ευNαριστεl Ξ

τnv oικoγl€νεια τnξ o6λειαξ Σα'μαρ6 Yια τnv &υ- ΞΞ
βε6 πrq, 5O.O0O δρ<. Ξ



Tα δnμoTlκθ Tραγoιiδn
σTn NlαoUσTα

MAΙ<PYNΙTΣjι
Tρiα πoυλd - 61 αιμdv αμdv _ κια κdθουvταv
oτηg Νιdoυoταζ τoυ κdrrrρoιl Mακρυviτoα μoυ
κα0μ6 π6xει η καβ(τoα μoυ.
Τ6να τηρdει - Kι αlμdι, Boυδιvd
τ' dλλoυ τη Σαλowiκη - Mcα<ρυv[τoα μoι'l
καiiμ6 π6xει η καρδ(τοα μoLr.
'Eιrαv μι}κir αμfu κι dλλoι:ιl μλi, q.ι&v
6ρdδι:αοιv κ( που δα μεiιloι'l.
Τα.l τρ(τou τoυ _ κι αiμdv αμdv - μικΦτpoυ
μoιργιoι.lλoυγdει κι λcει Mα τoιrv oιlραv6
κoιφtμ[ TΓo,υ τηραvvc3. ',Evαιl μιλιb αμdv....
Mαg πdτηoαv - κι αTμdv qμdv - r1.lα9 1dλαoαν
μαg τηραv τιg γwα[κειζ μα τη θdλαooα
κoυρμ( π' α1a<&λιαoα
'Evα,v,uιλιil αβv κι 6λλoυv μιλιil qβv
6ρdδι.l,αoι Κι τoψ δα με[ιlαu
Πriραν μαvo6 _ κι αΙμd,ιl αμdv _ λιg μι πινryι4
κι πιθηρ€g μι Φφειg Mακριlν(τoα μoυ
καημ6 π6xει η ι<αpδtτoα ιμotl. 'Evαv μιλοb qμdv...
Πτjραv Kι 1.ιιd - κι αitμdιl cμdv _ αρx6ντιoα
κι μιd κυρd μιydλη Mαφυviτoα μoυ
κα0μ6 π6xει η καρδhoα ,μoυ. Eναv μιλιil 'αμdv...
Απ' τσυ φλουρ( _ κι α'dβv αμdv _ δειl φα(-

voυ\rταv

Toυ Nilκoυ ΣFι6ρτοn

κι απ' τoυ μαρYαριτdιρι, μα τoυν αυραν6
κoυρμf πoι.l, ηραιrvιil"Evαy μιλ(b....
Πιρπdτα μη _ κι αΙμdu αμdv - λoυ κ6κκιvoυ,
κι ρ6iδoυ rμoυ 6αμ€voυ μα Tη θdλαooα
κoυρμ[ π' αγκdλιαoα 'Evαv μιλιb...
M{vαιl τα ρo6 _ κι αψdv αrΦv - xα oι 6αρoι}v

μlfuαv τα κoιryτoιη/o6vια 1.lα τoιl,ιl oυραv6
κoυρμ( πoυ ηρα,ιlvιil. 'Evαy μιλιi....
Mουv με 6φεi _ κι αι1μdιν q}.ιdv_ τo v#ρτι μoυ
πoυ dxoυ στηlv lαρι}τyιd μoυ _ μ,α τη θ6λαoοα
κα.,lρμi τr' αγκdλιαoα 'Ev,αrr μιλ6.....
λ4oυ τrrpαvε _ κι αΤβv αμdv - τoιrιl drrτρα μoυ
μfoα crπ' τηv αyκαλιd μoυ lvtrακρυνiτοα μoυ
κα0μ6 π6xει η καΦiτoα |ι.loυ. 'Evαv μιλιb...

Σrιμεiιυon

Mετδ τo 1.oλooμδ τηc Νl6oυoταq οπδ τoυc Toδρ_
κouq τo 1822, oiμφωvα με τηv nαρ6δooη, lμlδ μεγδλη
oμδ,δo iκoτατρεγμδvωv N'αoυooiωv βρδΘηκε oτη M,o_
κpυviτοα ,ΠηλΙoυ' oε κατoΙκouc ,αφlλδΞεvouc ,μδ1ρι o{μερο
Toυc πorpακoλoioοv γro λiγη φλoΕεvio δnωq λ6εl κrαι τo
τρ.αγoι)δι noυ π{rpε τo δvoμα οπδ τη Mo,κρυvΙτoo τo xω.
ριδ ouτδ τoυ Πηλioυ..

lEvov μlλδ ομδv ,κl δλλoυv μlλδ ,αμδv βp6δiοoΙv κi
πoυ δo μεivou. 'Aρο κoτd τηv noρiδooη δεv εΙYοl ivα
μ{λo κι dλλoυ μiλo.

Eιoαγιrrγιi oαv παραδooιακoi 1troρoi oτη Nι- τραγouQιcbν,μαq και oι oκoπoiτcrv

<<Tα καΞαoταλdc.ylματα τηζ πo_ <1ouoτα' Eiγαι μεγ<iλη υπ6Θεoη παραδooιακrirv 1oρrbv 'μαζ εδrir

ρειαg,ε.llog λαoΦ, τα .ε,oι".ρ.t 'o, 
κατci τηv γvΦμη μαq vα Θ'ρo6ν oι στη Mακεδov[α €1oυν τιg ρ[ζεg

1αρακτηριotικ&, u*εηiωror.o, επερ16lιrεvεe γεννιξ f1 ακ6'μηl και τουζ c'1Eηv Eλληνικτ] αρ1αι6τητα'

και απoτιΙπ<bvovται u. "", l(*r_ oι €:1ιτauεvo' μ:c απανε,οαoι3 Nα M€oα απ6 τo Θυζαντιv6 'μ€λog,

τερo τρ6πo οτιg παραδ6o.ra "o, 
oυoα[oι' γραμμ€να rμε lfuq κ'αι τ6oο ατηv κoαμικη' 6oo και oτηv

καt σrον πoλιτιoμ6 πoυ>. μ€ 6λα τα λ.6για τα τρωy'o$δια 'εκκληαιαoτικη τoυ €κφρ,αoη, ρυ-
πoυ τραγoιiδηoαv oι πβγoνoi μ.αg Θμoi, τ6voι, αλλt ακ6μη και oτo[.

Θα τρoαπαΘf1σoυμε να oλoκλη- τουg oκoπoξ παrv 1oρtiw πoυ 16- 1oι μεταλαμπαδε6ηκαγ στιl μoυ-
μilooυμε τo γμiψιμo μιαq αειρ<ig ρψαy τ] και πoυ ακ6,μη 11oρει1oυv αικoπoιητικf1 δη'μιoυργtα τG)lr vε.
δημοτικιirγ τρημoυδιιirν πoυ τρα- τα 1oρalτικ6 μαζ συγ]κρoττ]lpατα ωτ€ρων αιcbvωv.'Eτ,6ι η μουoικli
γoι:δηΘηκαv rαι τoυ μερικd ακ6- και o λα69 τηg Nι&oυoταg. και o xoρ,6g ooαη 0ψιoτcr πoλ.ιτι.
μα τρηyoυδιo,ιjyται fl xoρεΘοvται H Θεματoλoγlα τοlv δημoτικδν ατικ& ατoι1εlα, δivoυιl rτηv δικ{
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Δnμoτικd Tραγo$δια

τουg crδι<iψει.rτη ,μqρrwρiα για τo
εvιαiο και αιloEλλ,oiωπo τoι.l ατιαιl-
ταXoιj ξλληyιομoιi δια ,μ€σoυ τΘv
,αιd}ι}Φν.

Η διoqρoνικf1 πoρε[α τηg Eλλη-
νικξg lμoυαικfg 6ρLακει την €ναρ-

γ6oτε1ρη ατt6δειξi τηq 9rη1 iνIα-

κεiδοviα. M€oα Φτov γεωj'yραφι-
κ6 τηQ χιbρo, iμε τιq ιδι,αιτερ6'
τητεq ταrv ,ε{πi μθρoυg περιo1δν
και με ,κατoλ0xη την oρθoδoξiα
επιτυγx<iνεται μια Θαυ'μαατf 'μ€-

Θεξη τΦγ αρxαιo,ελληvικcilv, τG)v

6υζαvτιvcbv και τωv νεC,rπ€ρΦv

μoυ'σικoxo,ρευτικcirν στo.ι;4εikoν πoυ
oυγ1ωvΦoνται ξη;μιoυ1ργικdc oτo
ιδι6τυπo μ6λο9 τoυ δη,μoτικoιi τρα
γorυδιoιj και τα)ιl 1oρcilv τηξ περιo-

xηc.
Στηv ελληνικη 'μυΘoλoγ[α γ(νε-

ται πoλιig λΦog για,μoυoικf1. Koι
τi:δα τηg μυΘολoγiαg αυτfg εivαι
o β1ακεδονικ69 'oλυμπog. E'δcir oι
διi:δεκα Θεoi ατf1νoυv τo ΘεΙκ6

τcυg περιΘ6λι και ζoυν με ν€κταρ
και αμΘρoοiα ι.rπ6 τoυq ξ1oιη τηg

Ατολλδνιαg λ,]ρoq.
ιh.pικ6 ξταν η παρor.picr τωv

o<iδεκα Θεcirν να επηρεdαει πμil'
τα τoυζ πληoι€oτερουg Θητoυq.
'Ετoι η Θ'ε'ι)κξ .μoυ,αικf1, πoiηoη'
αρ,μoνiα, xoρ6g και dλλα, κεντρ['

ζουν τιg γ'υνα1κεg τηg περιoμ]g
και οι περιοo6περο κενrrρισμ6vεζ

<ττειραγrμ€vεζ>, γινovται μo0oεg,
καλεoμ€νεg απ6 τη Θεiκf μiρη.
Eνν€α απ6 αυτ€g ξε1ωρiζoυν 'και
γlνovται Θερ,απα[νιδεq τG)v γειτ6'
vων Θεcbv.

M€αα oε €να τ€τoιo κλiμα και
σε μια απ6 τιg πιo φημισμ€νιεq
<οτ6λει9>r τoυ Oλ0μπoυ, τα ΛεlΘη'
Θρα γεννι€ται o 0ρφ6α9. Αυτ€g

οι τρειζ διαδo1ικ€g γενιlι€q; Θε'
ιbv μoυocirν και τoυ ημiΘεου oρ'
φ€α διαμορφ6voυν την' ελληvικf1

μoυoικη και την γνιορiζoυν oτoυq

παν€λληvεg'
o Ιν1ακεδ6vαg φι.λ6αoφo9 Aρι'

oτoτ€ληg, ατα <<πρoΘλfματdor τoυ

κιivει λ6γo για τη ιμoυoικ{ σε συι/

δυααμ6 με τη1/ αιoΘητικη και τη
φιλoooφ[α. Toλβ δυo μεγιiλεg υ-

ποδιαιρ6oειξ αυΦq: <<Tα 6oα πε-

ρi φωνf1φ (XΙ) και (€α 6σα πε-

ρ( αρμoviαg> (xΙx, Ι-50). Tη λ0-

ρα Θεωρoι1oε σαy 6ργαvo ελληνι-
κ6 και oυνιoτo0αε τη 1ρηroι,μoπo(-

η,oξ τηs αττ6 τoυq v€oυg.

Nεδτερα αναoκαφικ<i: στotχεια

φ€ρvoυv τη λαrρεlα τoυ Διoνιjooυ
oη Mακεδoν[α, 6μoια ,με ταrv ιiλ-
λωv ελληνικcbν περιoxcbν και 'μ&-
λιoτα oαν την παλαι6τερη η o-

πoiα μαρτυ'ρεiται στo γεα}γραφι-
κ6 xrillρo τηg Mακεδovlαg.

oι αημεριν€q επι6ι<ir,αειg εΘi-

μ,ων στo 1riaρo τηg Mακεδoνiαg ε-

πι6εΘαιιirνoυν τη o1€oη των qρ1α[
ων με τoυq ση,μερινofg Mακεδ6-
vεg, αλλι1 και Θρ<iκεg, 6Θιμα μ<i-

λι<lτα των oπo[ων η απαρ1f1 Θρi-

σκεται ,o,ην επο1{ τoυ ΔιoνΦ'ooυ

και τη λατρε|α τoυ, 6πωq oι γε-
ν[τoαροι και μπo0λεg oτη Nι<ioυ'

στα. (FτΦι,oυv Φξ τo τ€λog τηg αρ-

1α16τητα9, τtερνoδν τo Θζttντιo
καt τo XριστιανLσμ6 και tα αrr'

vαl,,τo6με oλoζιbνταvα oτιg μ€'ρεg

μαζ' ,σαν πατρoπαρ<lδoτα. 'Eτοι
oι επιΘε6αιδσειζ αυτ€q €1oυν Θio

4 f1 5 1ιλιetδων xρ6vωv.
o Eυρυlrπlδηg πoυ '€ζηoε για λi-

γo και π6Θ'αv'ε στη Μακεδ-ov[α

προoκαλεαμ6vog απ6 τo Θαoιλιιi
Λρ1€λαo €γiραψε τιζ ι<βdκ;4εg>.

Στo 6ργo' αυτ6 παρoυoι<1ζει τη

Mακεδoν[α oαν 1cbρα πoυ τιμι1 ι'
διq[τερα o Δι6νυoo9, o Θε69 τoυ'

γλ,εντιoιi, τoυ κραοιo6 και τηq

χαPαζ. Σ6μφωvα με 6λε9 τιξ ε1/'

δεiξειg η λα.τρεiα τoυ ο1ετ[ζεται

με τη yovιμ6τητα και την καρπo'

φoρiα.
'Oταv o Δ[αg ζευγclρωoε ,με τη

Λητιb για vα απoφ6γoυv την κα'
ταδιωκτικη μαviα τη9 'Hραq' τηv

εγκατ€oτηoε στηl vησo, Δξλo για
να γεννfoει τo,v Aπ6λλωνα τo Θε6

τηg μo'υloυκ{q, Mξ ,τη oειρt1 τoυ o

Aπ6λλιoνα9 ζgrγdρQ),σε βε τ{ !ro0-
σα τηq αρμoνlαq σrrραviα. Kαρ-
π69 τoυg o μεγι5λo.g μιioτηg τηq

μoυoικf1q oφφ€α'q. Kατ* τo Δι6-
δω1ρo (ΙΙ 64) f1ταv γι6q τoυ A1-

γαρoυ' Θασιλει& τηq Θρd'κηξ ,και
τηg 'μo6ααq Kαλλι6πηg. ΓεvνfΘη-
κε oε oπηλι<i κoγτd oηv τιoλη Πl.
μτλεια.

Mακε6,ovικ6q πoλιτισμ6ζ
Στη Mακεδoν[α τov Δ' π.X. αιcbγα
τα'oυμπ6oια και oι τελsτ€ζ εξαν,
ιδια[τερη Θ€oη oτov,κoινΦ1νικ6 Θ[o

των Mακεδ6νiοrν. Αlυt6 φ,α[νεται
απ6 τα πoλλ<i αριdτoυlργηlμcrτικιl
oκε6η oυμπoo[ων αττ6 πoλ6τι,μα

μ6ταλλα τιου 6,ρ,€Θηκαv oη Bερ-

γiνα και oε 6λoυ9 τoυq αρχαιo-
λογικoιig χriρoυg τηg Mακεδoνi-
αζ.

Σε πoλλd νoμ1oματα απεικoν[-

ζεται παριiroτααη λιiραg, 6πωq
Θρ,6Θη,καv oτην 'oλυνΘo και αtη
Bοττικη αν<i:μεοα απ6 'oλυνΘo

και N€α KαλλικρΦrεια. Eπισηξ
ατην 'oλυνθo 6ρ6Θηκε τηλινη μ{-
τρα με πρoτομf1 ηq Kυ,6€ληq η o-

πo(α xτιtπι5ιει vτ6φι (κ6μ6αλo), 6-

π.ωq τo αυvαvτoι3,με αξ'μερα oτιg
κομπαviεg 'τΦν λαiκcbv oργανo'
παικτcbν.

Αυτ<l και αρtκετιi dλλα παρ6'

μoια ευρ{ματα,μαρτυρoΦν πη xρo
vικf1 διαδo1ικ6τητα τηq μoυσικηζ
οτιq γενι€g τωv Mακsδ6νων.

Στoν <τ*φ,o τoυ ΠρiγκηπΦ) στη
Bεργ[να Θρ€Θη'κε 6ν,α αvξλυφo
κ6σμημα τηg κλ(νη{ πoυ' παριστα
vει τoν τραγoπ6δαρο Π<1να να παι
ζει τη o0ριγγ<i τoυ oδ-ηγδυτα9

ζευγι1ρι απ6 γενειoιp6ρo <iντρα

και μια γυναiκα. Στηv Π€λλα
Θρ€Θηκε αγαλματtixι 'με τη Θε&

Αiφρoδiτη να κρατ<1ει λι)ρα με τo
αριατερ6 και με τo δεξ[ να τρα'
6ιiει τιg xoρδ€g. Στηv Ιεριαα6 Χαλ
κιδικf1g ,αε αργυρ6 v6μιαμα (392'

3,79 π.Χ.), εiναι o Απ6λλωvαg oτη

μια πλευρ<i και η λ6ξη ΑΡtN (Aρ'
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vα[α) απ6 τηv d}.λη με λoρτr oτo
μ6oov.

Στoυg Eλληvιoτικoξ 1ρ6voυg η
μoυαικf1 εμπoρoπoυεlται και oι δε

ξιoτ€1vεg λατρaiovται αττ6 τo κoι-
v6.

Η BYZAΝTΙN,H ,μoι.loικf διακρi-
vεται σε κooμικη και εκκληoια-
oτικf1. Η εκκληoιαoτικf1 μoυoικf1
κατ<i πoλλoθg €1ει ηv nρο€λευ-

Φ τηq αττ6 την αρ1α(α ελληνι,κ{

μoυoικf1.
Για την κooμικf Θζαv,τιη ,μoυ-

oικf1 o K. N. ΣιiΘαq oτo <<ιoτoρικ6

δοκiμιo> περi Θειiτροιl και 'μoυσι-
κξg ταlν 6uζαvτιν<ilν 0ιακρiνει τo
πoλιτικ6 τραγο6δι απ6 τo εκκλη.
oιαοτικ6 <ioμα και 6τι oτην ανα-
καiνιαη τηg Θυζαvτιvf1q oτηv επo-

χfl τοrγ Παλαιoλξωv oυvετ€λεαε
''ωλιi η δημoτικ{ μor.rικf1.

Tα δεκaτρiα τραγoιiδια πoυ α-
νακ<iλυψε o Σπ. Λκiιμττφου oε κcb-

δικα τoυ l7oυ αιcbνα 6ζαyτινfq
γ,ραφηc τηg lνIoνf1g Ι6fρωv τoυ A-
γ(oυ 'oρoυg etιoτελoιjv τηv πρail-
τη κqι iloωg τηι, παλαι6τερηl τηγf1
κooμικo6 τραγoυδιoιi. oι πριirτoι
6μω9 oυvΘ€τεg Θυζαvtιv,"f1g,μoυoι-
κf1g αvαφ€ρομται ατι6 τo !300 και
μετ<i 6πωq ε(ναι o Διo,v.dαιog Αε-

ροπαγtηc' o Ιερ6Θεoq Eπiioκoπog
ΛΘηvιbιl Koυκoυζ€ληg', o Ιοr6νvng
Δαμαoκηv6q και αργ6τερα dλ-
λoι, εQ' 6ooν δεv 6xo.υμε Θυζαv-
τινf'1 κooμικf1,μoυoικf1.

Tα αρ1α[α ελληνικ* και ελλη-
νιoτικ<t πρ6τυπα τoυ Θυζαvτινo0
κοoμικoι3 τραγουδιo0 σε συγ,κε-

ραομ6 με τοv εκφραoτικ6 πλo6τo
τηg Aνατoλfc αργ6τερα παραχω-

ρo6v τη Θ€oη τoυg στo δημ0τικ6
μαg nρηyο6δι και γiνονται 6αoι-
κti oτoι1εiα.

r\γιoγραφικ€g παραoτιtσειq πoυ
oυναντo0με Φ,μερα σε μoνΦrη-
ρια και εκκληα[εg ηg Mακεδoνi-
αg παρoυoιζoυν oκηv€'q μoυοικo0
περιεxoμ€ιrcu rμε 6λα τα Θρησκευ-
τικι1 κooμικt και αρ1diκ6 oτoι-
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xε[α και με 6λα 1qE ,μoυoικ& 6ρ_

γανα τηq lνΙ,ακεδοvtrαq. 6πωq κ€-

ραg' νταo6λι, o<iλπιγγα, φλoγ€-
ρα, ταμπoιiρλα ακ6μη ιilρπα f1 λα-

γo0τo f ζouρνιi (Πrβrρqμoq Σξρ-

Φr).
Tα μouoικθ 6ργανα τηg Mακε-

δoνiαg qττoτελo6v αυv€,1εια τeov

Θυζαντιvιbν και αυτ<i αυv61εια των
αρ1α(ωv ελληvικcirv. Eivαι 1ωρig
περιγραφη τo vτααiλι, o ζoυρvιig,
o ντα[ρ€g, τo τoυiμ,πoυρλ€κι, η

γlκ&iι/τα, η φλογ€ρα.
Mε τηv ovoμαoiα ταμπoυρtig

Xρ'ησι,μo,sτoιεi απ6 πoλιιi o, ε?ιλη-

vικξ λα6q 'μια oειρ<i απ6 γνω-
ατ<i 6ργαιlα τηg oικory€νειαq, τoυ

λαγο,6τoυ με διιiφoρεg διαστdσειq
α\oιqμσχoρδcbν και κoιjρντιoμα, 6-

π<υq ε[ναι τo αιiζι, τo μπoυζoι1κι,
o μπωyλαμ<ig, το γιoγκ<iρι και
<iλλα. o ταμπoυμig δεν ι.παiρ1ει

Φμερcr. Yταiρxει τo λαyooτo, η
ccxλαδoχTβΙ λiρα oτo χ6ρo ηζ
,lvlακεδoviαg τo 6ιoλi, τo κανoγιi--"
κι η ιpoλτξρι πoυ υrτrξφ1ε πριι, α-
π6 ,τουq κλααικoι1q 1ρ6νoυ9.

Στo δε0τερo, μιo6 τoυ 19oυ αι-
riνα εμφαν(ζoνται oτo 1cbρo μαg
και τα 1&λκινα 6πωξ η, ,κo,ρv€τα

τo τρo.μπ6vι πoυ αυνoδεΦoυιr Φ νε-

aεμφανιζ6,μενo κλαρivo f1 α,ργ6τε

ρα τo ααξ6φωνo και τo ακoρ'ντεt
6γ πoυ πρoi.@ρ1ε oαν αρμ6νικα
με κoυμπι<i και 61ι πλ{κτμr.

Ση Νι6oυοτα ΦΙE6 παλι<1, vτα-
oiλια (δυο ζoυρνι1δε4 και γπαo,rj_

λι) €ρ1ovταν oτιq αrε6κριε9 απ6
τo Γιδιi (Ρoυμλo6κι) FΙ,μοΦiαg' τη

xι,:ριoη Πωyγα(oυ Hμi"κλεια Σερ

βv, Γουμ€νιοoα Kιλκ[g και απ6
ιiλλα μ6ρη. YΦρxαγ o ζoυρνιig
τoυ XdiΘι1voυ Kαι παλαι6τερα
To0ρκoι ζouρνατζf1δεζ και τελευ-
ταiα o Bωyγ€ληg Ψα&iq με τc

γι6 τoυ, o Aryγiλτoηq, o Παζα-
ρ€ντζηg και dλλoι.

Tα τελε'ιrταια 10o xβνια αη
Δuτικ{ Mακεδoν[α κυριαρ1o$v τα

μiλκιvα 6ργαvα με 6&αη τo κλα-

ρ[νo το τρoμπ6vι και τη1ν κoρv€τα.
' Eτoι δημιoι.lργoΦνπαι,μικρ€g' κo_

μffτqν1εc 6πω9 ατη Ν<1oυoα η κo-

μπανiα τoυ Δημ{1ρη 'A,τση ιι€
τoυg γιoιiq τoυ, τoν Χριoτ6δoυλo
'Aταη μ. τo γαμπβ τoυ," Ξακoυ_
αΦg f1ταν και o κo]ργετiαταq Θα-
v<loηg 'Aτoηg πoυ oυv€πρΦοεr με
τoν Aντδη Bελ'ιγκτ€νη oε 6λεq
τιζ μoρφ€q τηg ,μoυoικf1g παραδo-
αιακfq μovτ€ρvαξ και κλcroικf1q

μζι με τo 6ιoλloτα Ι(<ilατα Mhιιi-
λια. Kovτ<l oτoν Avτ<irνη Bελιγ-
κτ6νη f1ταv o αδερΦ6q τoυ Σταtr-

ρoζ με τραμπ6νι και σργ6τερα o

γι6q τoυ Γι<iwηg με ακoρντε6v.
Yπf1ρ1αv και dλλoι oργανoπoi-

1τεg 6πcrg o Toιιiφκαg Δημiτρηq
και o Γιd'wηq o Σι<iγκοg και
yκα'iτατζf1δεg o πατ€'ρ,crq τoυ Γι-
ciοτη Σιτ5ryκoυ και o Tιjαoc Αντιb-
νηg. Eπ(oηg μια κoμ'τανiα με αρ.

μ6νικα και oιiτι και vτ€φι uπf1ρxε

και cΓιoν Χoροπ<iνι.
- ε"ic αβχ€ζ τoυ αιcbι,α oτη Nιi.
oυσα υrη;ρxαν διυ φι)ωπρ6oδα
σω'μαtεlα iτoυ, εi1αν φιλαρμoνι'
κ€g. o, αvαμoρφΦτικξ o6λλoγoq
ποιl ιδβΘηκε τo 1904 και o Λαi'
κ6q o6λλoγο9 'Aγιog Δημ{τριog
πoυ oυoτιiΘηκε τo 1906.

oι φιλαρμονικ69 διευΘι1νovταv
απ6 To6ρκouq μoυoικo6q,.

To t925 oι δυo φιλαρμoνικ€g
oυγ1ωνει}τηκαy σε μια με ην ε'
πωπ.rμiα <<Aθην<b υπ6 την αιγ[δα
τoυ ΦιλοπΦoδoυ Συλλ6γoυ N€ωv

Ναo6oηg,.

Τo Eλληνικ6 oτoι1ε(o τηg Ιtrα-

κεδον[αg απ6 τηv επαv6oταoηκαι
μ61ρι τo l9Ι2 l3 δoκιμιlnoτη1tcε

oκλημi απ6 τoν κατακτητη και
τα Bουλγdρικα κoμιτ&τc1. Στηv
αvτloταoη αυη η ,μoυoικf1 μ,ε τιq.

κομπαν[εg και τιq rpιλαρμoνικ€g
πcυ δημιoυργfιΦκαγ €τιαιξαν' ατroυ

δαio βλo.
Aργ6τερα oτη N&oυoα στην 'κα-

τοXη η και λiγo μετd €γιvε και
η φιλαρμoνικξ τωιl εργooταoiroy
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Λαvαρ<i, ιδμ}θηκε τo Ωδεiο Ι'lαori_

σηζ .με διειθυvτη τo lUεrρlνo Bα-
oιλει6Qη δπωg και η 'αvτρικf 1o-
ρωδiα ατι6 τo Ι93,2. Aργoτ ρα
δημιουργf1Θηκε και η φιλαρμovι-
xfl μαζ.

Mεαi τov π6λεμo τoυ l94,o o κ6
σμaζ lμαq αρ1ζει να ασχoλειται
με τιq παραδ6oει9 του, ην καλ-
λιεργεια τηg δη,μoτικiq μ'oυσικis
και κυρlαrg των παραδοοιακ<bν

μαg 1oμilν. 'Eτoι δημιoυργ{Θη-
καν τα xορευτικ<i βαζ oυ\l,κpoτf|-

ματα <<Λιjκειo Eλληνxδω,υ>, <<Πυρ_

o69>, <<Γενiτσαρoι και lνΙπoΦλεg>>,

<ιΛεΘενtι<b>, τo χoρευτικ6 τηg Eυ-

ξεivου Λ€qκηc και αργ6τερtr o

o6λλoγog τοrv Bλξων. 'oλεq αυ-
τ€g oι κoμπαvirεq' oι oργανoπαl-
κτεq' τ€( xoρευτικ<i, αqxoλfΘηκαv
με τcr παραδοαr.ακι1 μαζ τρη/oυ-
δια και xoροι1q' πoλλ& απ6 τα o-
πο[α, oιirΘηκ'αν ,μεχρι Φ,μερα.

To 6tι η Bυζαιl-τινf1 ψουoικf1 6-

χει την ,ηγη τηξ oηv αρη1'αiα Eλ-
ληvικf1 ε(ναι τo oρiθ6τερo. E[vαι
γεγον6ζ 6τι η Bυζαν,τινf1 μoυoικrl
και στη α.lv61εια oι qμαν€δεqτηg
Τo$ρκικηg κατo,1f1g επηρi€ασαv τα
Γlcroυοαfiκα παλιd τρaγo$δια oε

μεγ<iλo ΘαΘμ6.
ΔuoτΨι<bζ 6μω9 rμ61ρι Φμqρα'

μερι,κoi παραδooιακoi μαg 1oρoi,
6πω9 και 'αρκετι1 Qη,μoπικιt μαg
τρ,αγoιi,Qια και μ€λωiδ(εξ 1ιiνolvται
γιατi αυτοi tlτoυ τα τlραγoιiδησαν'
πoυ τα €παιξ,αv oτo 6ργαvo' ξ τα
16ρεψαv oιγιi - αιγκi 1ιiιΘηκαy και
1ιiνovται κ<iΘε,μ€ροr.

Eξ <iλλoυ η ετroχη τωι, τραγoυ-
διιilν π€ραoε ανrεπιστρεπτi. T6τε
δεv ξ€ρcημε οoτε καv τo' ραδιΦω-
vo, μ6λι9 και 'μετΦ Θiαq 6vα oτα
l0-2O oπ1τια εixαv κ&πoιo γραμ6-
φι,rvo.'Oλoι τρccyoυδoι3σαιr, ιδιαi
τεPα €Γτιζ γιoρτ€g, τoυq γ&μoυq,
τιg 6εyy€ρη η τιg εκδρqμ€g:

T.irρα ιrε τα τ6οcr μ€οα, 6oυΘα-
Φf1καμε. Tα παιδιιi μαq δεv ξ€-
ρσυν τα ττcrραδooιqκ<i μαg τρα-

γoι}δια.
'Eτoι cιπoqxiσισα, fuα τρωyoιj-

Qια Θυμ<iμαι, η μ,'ισΦ ιlα ακoιj-
oω ακ6μη, 1rα τα κατωyρ<5α1,'αl με
v6τεq, για :ιiα ,μεivουv στιξ. ε'τερ-

x6μενεg γενι€g, για 1/α 1ιπoρ6ooυν
vσ τα πιiρoιrv και oι α'tαyτcrxos ξε
vιτε,μ€νoι μαζ Ναoυoαιoι.'Eται
Θα διατηρηΦo0ν και παρωκαλιil
και 6ποιov ξ€ρει πολι& Nαoυoα([-
κα τραγooδια, και ωyαπιlει τη
N'Φoι.}σα, vα €βει vα τα κατηyρ*-
ψouμε.

Tα περιαo6τερα τρryoι}δια τα
τραγουδo6oαν στοιξ γ&μoυg ιττoυ

κρατο$oαν και πoλλ€g ψ€ρεg και
vri1τεq,. Mπρooτ<1 τρα6ο,ιiσε πιiryτα

€ναν καλiφωνoq πou f1ξερε vα τpα

γouδ<i ξ o γερονιΦεεροg oυν{Θωg
και oι ciλλoι ακoλoυθοι]oαv.

Tα τρryoιiδια τα περιoα&τερα
εivαι μoν6φιovα και ετειδf1 €xoυv

πoλλιi oτιxιiκια, oι τρωyoυδιoτ€g

1cορ[ζoνταv αε &rο αμ&δεg oττωg

ξταν oτρωμεvα τα τραπiζιcι. 'o_

ταv στ€ηματo$oε η μια' σιrνηζ€
η ιiλλη o,μι5oδα ,με €vα <iλλo ooλ[-

oτα. o 1ωριoβq lμπoφi vα γιv6-
ταv και μεταξ6 αυδμbν και )r'υ'

vαικcirν. Mια τραγ'oυiδoιloαγ oι <1γ'

δρεg και μια oι γι/v.αικqζ. Tρα-

γουδo0oωv oτα ενtδιιiμεσα τωιr xo
Φγ και τov (oρισμ6>, &ττoυ of1'

κωνε o voυvξ πoυ 'r!{&vτα εξε τo

πβoτωyμα.
<<Γειιi oου γα σ'ειiρc}) 6λεγε o

civδ'ραg στηy γυι,\αικα τoυ κρα-
τδvταg €να πιdτo με δυo πoτf1ρια

κραoi, <αrτ6 τo κρααi τo πινoυ'

με ειq υyεiαv τα ν€α πoυ ιrαζ αν'
τdμω,oαv 6i6α τα vα ζησoυvΣ. To

[διo €λεγε και η, γrιrvαικα σrιov

c1vδρα τηg πlvovταg τo dλλο πo'
τηριilκι κραo1. Kι 0oτeρα €λεγε o'

ριαμ6lv γoνιl€! o vοηrνξ €λεγε vα
6ρεiq τov τ&δε και η γιrvcriκα
τoυ και αυτ6 διακoτιτ6μει'o αrι6

XoΦ η τρη4o6δι oιrι,q1ιζ6τcα μ€-

χρι τo προli.. Kαι drιζ γιoρτ€ζ 6'
ταν oι oυvδετιμ6vεζ frτΦ πo}λoi

1οrρlζovταν oε δυο oμilδεq πoυ
τρηyoιrδοιlαε ττ6τε η ,μιc( και π6.
τε η ιiλλη. K&ττoτε cn,ιrΦ-ευ€ και
oργαvo, αρμ6νικα, 6ιoλt -ξ κλα.
ρivo πoυ ε[xε τoν πμirτo λβγo t
και 6λη, η κoμπαν[α τωv oργΦo.
παιtcτ(iyy 6ταv €παιζαv ετιτραπ6-
ζrα τραγοι3δια. Aργ6τε.ρα 6ταν
τα τραγo0δια ,μαq <1ρ;4ιααv να
ευρτ,rπαtζoυv αττωq f1ιταν oι, καyt4-
δεg, 6πωq τo <<μικβ κα'iκ<lκι>, _η

(o κυvηyξ πoυ κι.xvηγoδaε oτα
διioη' μια φoβ>, τ6τε τροηyoυδol)
σαι, πρtrμo σιγ6vτo. Tρφωviεg,
τραγoυδo6αε η πε'ρiφηtrξ oιδηβ
παρ€α oτιg αρ1€g τoυ αιcilνα μαg.
TραyοuδoΦoε και παραδοoιακιi
τρωyoΦδια, αλλ<1 κιlρiωg καγτd.
δεg iπωq <ψαρoπoι1λα κoΘιαμ€νη,
<ετivαξε τη,v αvΘιομ6νη αψυγδα-
λιδl και dλλα. 'tΙ,ταν 6λoι καλi-
φωνoι, ,Φαiμοlιvαν κιtθε 6μiδυ
oτου ,lv[παΙv<iγoυ τo καφεL1ε[o και
με κοrν€να oυζ&κι τραγoυδοι}oαv.

'oταν κιiτιoιog απ6 τηιl παρ€α
παντρευ6ταν oι 6λλoι τoιi 'καναν
δrbρo εvθΦμιo μια ντoιlλ<lπα ξ6λι-
vη τηiγ [δια π<iτrτα. o βνoq. επι-

ζcilν απ6 τη οιδηρ<1 παρ€α ε[ναι
o μ5φτηc o Nικ6λαoq o Σαμαρ&g.
Tα υπ6}'οιπα μ6λη τηq αιδηρdg
παρ€αg f1ταν:

2) Χατζηtωιivιtoυ ΓαΘριξλ
3) xeτζη:iιο'ι!wo,υ Nικ6λαoq
4) ΓκαΘο,γιαvv&κηg Γιιiνvηg
5) Kαραιρoιiπκoq Χρ{oτoq
6) 'Ιτακog Γρη,γ6ριo9
7) Mπακαλιξ Tι1αηq,

8) Mτιαμi:xαq Στl€ργιog
9) Mιirκιog Mξταoq

'Ιo) Ντo$ληq Φtλιππαq
tI) Στανiαηζ Χρηστoζ
'l2) T6λκα9 Aγγελι1κηq
13) Toιακ<iρηg' Nικ6λαoq
Ι4) Mαρκαμπiταηq Tdoηg
Ι5) Γο*ναρηg Θωμdg
'l 6) Tζιμiτoηq Λvαoτdoιog
Ι7) Σoυρλ<ilμταq Θεoφdσηg
l8) Mητoι&ηq ΘGομdq

(,Συγ6Xεια oτηιl oελ. 162),
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Ti γιiρι6ιv vα φqγoυΘεi

Ι{ανΦv κιβν η-
ταv oτη Nιιioι.xrτα
oι1 ΙYτ6γxαg os μα-
ρΦyκ6ζ,, μ[ τ' 6νoυ-

μα. lνΙi τoιi ρουκd-
vι τoι, ακιπιiρι τoυ
πρι6νι κι τoli ττλαvi-
δι γ€ιoιrvταv ηδoυ.
λειιil τoυ μιιt 1αβ.
Σ&ματιg δα vιΦκι-

ανιγ τ[πo,υταq δoυλειξ σαv τoυζ oημφvoιig τoυq
μαραγκoΦg. 'Aμα τoυg ακαλνoιjoαγ oi καvιi oτι[-
τι vα φκι<5ισ€ι rκciμμι(i μouαιiτtρα κι καrrιiv ooυ-
φβv τoυv ,6φτcrrlιν. Toυ τt1i .κι τoυ φηyi vα Θγαi-
yει. Για τα dλλα; Για y'!α:iλ€ζ].

Mια τα1υoινξ τoυν ακαλνoι]ι, oτoυ πoqλι6 τoυ
crπlτι τoυ Kαvτiλτoη.

- 'Eλα, μ<ioτoυρα, τoυv λ€ν, γι,ατi Θαiζει τoυ
vτoυλdπι. Γυρ€6ει αλμiδιαoμα. Karrιi πoι.lδdcρι Θα
Θ€λει μiγoυμα για να €ρθει oτoι: ioιoι'r. torj ε(αι
μιiατoυρcιg, ιcn1 δα τoυ ffiq τoι.l κoιrλλ<ii.

'Eται γivηκιν.
Π.α[ρvει o6 Nτ6γκαg η oακκo6λα 'μi τα ιργα-

λεiα.κι πω}zαivει vα τιργιιxoει τoυ ντoυλdπι.
_ Nα, αι:τ6 ε(νι τoυv λεv. ΔoΦλξι iμι τlxν η'συ-

x[α αoυ, κι' <iμα μπιτ(oειg vα μ&g φoυv<1ξειg.
Tημiει 6ηυτ69 καλr1 - καλ& τoυ ντoυλ<iγιι κι1 τf

μιργιι1 πoυ Θιitζιv, αμιi δεv αιrtγιι1oτηrκιν γ' Φτtoυ-

1ειριoτξ γιατ[ τoυν μυρioτηκαv κιoυφτ€διq. Aι,oi-
y€ι τoυ vτoυ,λdκι ,κι Θρtroκει €v,α λιγγξρι μι ooυβν,
κι' €vα,μπoυκ<iλι αρακi. Φιlει κιoυφτ€, πι€ αρατi,
σφoι1γγoυζ τoυ λιγγ€ρι ιcrιloυv π&τoυ τoυ αρακi.
T6τι αδoυκf1iΘnrκιv ηlv loυλει& oυ Ντ6γκαq. Ξcrγα.
τr1ρ<iει τoυ ντrJ%*ιiπι. ΙVΙπρ€, τη νιoι,<ivι ε[vι αιrτ6;
Toυ vτoυλκi''πι fρΘιv,oτου ioιoυ! Δεv,6&'iζιv σι καμ.
μιιl μιργιιi. ιDoυν&ξει τ6τι τoυq voικoυκυρ€oι.η.

- Ιλ6τι να ιδfiτι τoυq λ6ει, ,μ@τηoιv η δoυλει<i.

- Tι εξιv, μriστουρα; τorΛ, ρoυτoι1ν. Γιiρι6ιν
φdγoυμα καvιi πoι-iδ&ρι;

_ 'oγι ιπoυδdρι, αττηλoι.ryι€τι αυτ6c. Φιiγoιlμα
βρι6αv οι ,κιoυφτ€διζ π(ru.f1ταv ατoι'lv κιoυo€. Toιη
πιλ€κιoα αυτo6q κι' {βιv oτoυ λoι.lγαριααμ6 τoυ
ντoυλ&τιιl ,Η,NIA,NΛ Ιt MΛΡΙΓΙΛ

dDα}η Νασι1στ}φ), Σετετ€μ6ριoq 1964
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N€α μαζικd κρoιioματα Θαν<i-

τωv ατι6 xρiαη ναρκωτικΦv fρ-
Θαv vα ταρ<iξoυ,ν τα {ρεμα vεριl
τoυ εφηlσυχασμο6 και αττ<i€ειαg

τηg πoλιτεiαζ μαζ.
Η νo,Θευ,μ6vη ηρωtνη flρΘε να

<<βoυλcboευ> τα oτ6,μα.τα 6αoανι-
ομ€νων και ταλαιπωρημ€νων υF

π<iρ,ξεαrv πoυ €τταψαv να πα(ζoυv
τo ρ6λo τωv qμπ6ροrν.

N€α oκciιlδαλα για την διακ[-
νηση τΦv ναρκωτικcirv oτιg φυλα_
κ6q f1ρΘαν στo φωζ, υπoση]μαινoν-
ταg απ6 τη μι<l τη ox€αη των φυ-
λ.&κωv και τηζ αoτυνoμlαg με τo
κιiκλωμα και απ6 τηv ι1λλη τιg
τερdατιεg ευΘι1vεg τηζ Πoλιτεi-
αξ.

Mε τo <iρΘρo αι.rτ6 Θα πρoσττα-

ξoουμε να διαφωτισoυμε oριoμ€-
νεq -_ττυy'€g αυτoιj τoυ τερ<ioτιoυ
κcιιιοι'ικoι] τρο€λξμ:τoξ και 1/ια.
τi o7ι r'- αρ7iooι;με €να διciΟ,o1 o

μ€oα cαι6 τιg αrfλεq τoυ περιoδι-
κo6, €τοι δoτε yα διερευvηΘεi η
αλ{Θεια απ' 6λεq τιg τtλευρ€g τoυ

ζητξ,ματoq. Γιατ[ πιotεdoυ'με 6τι

η γvιiloη τηg αλ{Θειαq απo!ελεi
πρoUπ6Θεoη για τηv απoτελεαμα-
τικ6τερη αντιiμετ(bπιση.

Koιvξ δ-ιαπiστωση εiναι 6τι πo-
τ€ oτηv ιoτoρiα των oργαvωμ€-
ν.Jν κoιvG)vιιbv δε γιν6ταv τ6oo9
λ6γο9, δεν ε11ε αναπτυγΘεi τ€-
τ9ια φιλoλoγlα για ταl ναρ,κGJτι-
κci, 6αo oτιq τελευταiεq δεlκαετi.
εζ και κυρiωq oτιg ,μ€ρεg μαg.
Και πατ6 δεν ε[1ε πρooλι16ει τ6-
σo αvηoυxητικ€g διαoπdαειg η
σιJν}3)ση τωv πoλλcbv για €ναηρo-
Θλημα 6vrαlq oξ6, oιh€ετo και πo-
λtrιδιιioτατo.

Σιiγ1υαη πoυ ξεκιν<i αι6 τα
oτoι1ειδδη _ 6πc+ζ τi εivαι <vαρ-
κωτικ6>> - χρησιμoπoιcbvταg αυΘαi
ρετα για τo oδvoλo τα}v ευφoρι-
κιbν ξ μ-lxoτρ6πωv oυαδν { ακ6.
μα 1ειρ6τερα, για 6oε9 αrτ' αυ.
τ€g κατ€ατηααrv παρtivoμεq, επι-
λεκτικ&, απ6 πoικiλεg oκoπιμ6τη.
τεζ.

Toυ
Γι6vv,n Bυ,Θo6λκα

Συvε1[ζει ,με την ενvoιoλoγικf
αλλο[αlαη των λξεωv <<εΘιαμ6φ
κ(ζι <(εξdρτηση)) και φtιi,tl,ει μ€1ρι
τηv πρoκλητικ{ και επικ[uδυη
Xρηση τtrν δεδoμ€νωv τηq aπιoτf-
μηζ.

H παραπληρo'φ6ρηoη τG)ν maSS
media €ρ1,εται vα oλoκληρci>oει
€να καλ& εvoρχηioiτρωμEνo παι-
y.νiδι αυτci:ν πoυ κατ6xoυv την ε-
ξοuolα oε 6ciρog τωv ατ6μωv και
το:ν λαarγ.

Tι ε(vαι (vαρκωτικ6))

Πριv διi>αoι1με τo σημεριv6 oρι-
oμ6 τoυ 6ρoυ Θα f1ταv xρξoιμo να
παραΘ€ooυμε μια xρovικf αvαδρo
μf1 πoυ διαQωτiζει αε μεγιiλo Θα-
Θ,μ6 τηv τελικf διαμ6ρ,φωαη' τoυ
6ρoυ.

Πlpιv απ6 τo 1937, μιε τov τ6τε
ιατρικ6 oριoμ6 tωv vαρκωτuκd)ν
Θεωρo6vταν <oυα[εq πoυ δρoΦν

στo Kεvτρικ6 Νει.lρικ6 Σιioτηlμα
(KNΣ), εylκcrΘ'ισrorrv εξ<tρτηoη

και η διακoΦ τηc λiψηc τoυqσυ-
νεπιiγεται τηv εμQ<lvιαη στερητι-
κo6 αυvδρ6μoυ>>.

Aυτ69 o oριαμ69 υτηρ1ε γιατi
πριv απ6 ιo 1937 η καταoτoλf ε.

oτιζ6ταν ,oτα oπιo61α πoυ πρo.
καλoljν oωlματικf1 εξdρτηαη και
€τoι η οcττηy6ρευαfl τoυq εJριoκε
επιστη,μoνικoφcιη κdλυψη.

Mετ<iι τo 1937, η καταoτoλf
ατρ<i:φη,μg και εvαrrτlov τηq μαρι.
1oυιiναg πoυ δεv πρo,καλεi σtlμαv-
τικf1 εξ<iρτη,στ|i κσι ωq εκ τo6τoυ
δεν καλυπτ6τω απ' αυτ6 τorr o-

ριoμ6. 'Eται πρoq εξυπηρετηση
τ4ζ νιiαζ κατ'riατααηg o oριoμ6q
διαμoρφιilΘηκε Φζ:
<oυαiεg πoυ δρolv oτo KNΣ και
πρoκαλo6v αω,ματικ{ f ψυγικf ε-

ξdcρτηoη τo,υ ;trρξoτη>>ι.

M' αυτ6 τov oριoμ6 Θ€6αια Θε-

ωρoιivται <<νqρ.κωεικ&>> π6ρα αττ6

τα παρ&γωγα τoυ oπloυ ,και π1ζ
κιiννα6η9 και τα αλκoo,λoιi1α πo-
τd, o καπν69, o καφ€g, τo τoιi[
lιαι τα διι1φoρα ψυχoφ&ρμακα (η-

ρεμιατικιi,ιlιπνclτικ<1, διεγερτικd
κλπ.).

Ωoτ6οο απ6 νoμικξ dξΙοψηl <vαρ

κιoτικci> Θεωρo6vται oριoμ€να
τφi6vτα πoυ η Xρηση τoυq ιrπο'
τiΘεται 6τι ε[ναι ιδιαiτερα επικiν'
δυνη για τo <iτoμo και ηγ κoινω-
νiα.

Για μερικ€g oυαiεg (6πιo, ηροrΙ'
νη, 'κdννα6η, κoκαtνη παραιαΘη'
αιoγ6να) η χρηση, τo ε1μπ6ριo και
η κατo1f Θεωρo0vται παριlνoμα,
ενδ &λλεg (αμφεταμiνεg, 6αρ,β1'

τoυρικι1, oυν,Θετικd παριiγωγα
τoυ oπ[ου, 6πroζ η μoρφινη και
τα oπιoειδ-f1) η πqρΦyωγi,. τo ε-
μπ6ριo και η κατo1f ελ€γ1oνται
αυoτηριi και περιoρiζovται ατηγ
ιατρικη χρfιση.

Ωπω,oδflπoτε αυπ6 τo πλ€γμα
των oριαμcbv δημιoυργε[ oι1γ1υοη,
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επειδf1 o 6Poζ (yαρκΦ.τικΦ) xρη_
oιμoπoιεlται Xα)ρξ να ξει πρo.
σδιoριστει, εντir τα κριτηρια και
τo πφιε16μεyo τ(ov διαφ6ρωv o-

Pισμd)y αιηακαtεοovται μεταξ6
τουζ.

'Eται α0μφωvα r[ιε τα παρcrττ<i,
vοr τiθεται co εβη,μo αvη, κdv-
να6η και τα παρ&yι,lγd τηq (Xα-
oig, μαρι11oιNivα), αtroτελo$ν vαρ
κωτuκ€g oυoiεq.

Eiναι n κdvνα6rι
((vαρκωτιι<6ll;

lνΙε τη φαρμακoλoγικf1 €-ννo'ια
τoυ 6ρoυ, η κ<iννα6η φ6ooν προ-
κ'αλε( μεταΘoλ€g στηy voητικf1
δραοηριo,rητα περικλε[εται oτην
κατηyoρiα τG)v ι,nαρκαrτικ<irν με
τιoλλ€g ιiλλεq oυοiεg, καΘoλικd
διαδεδομ€rεζ στην κoινι,rv[α μαg,
6πωζ εivαι τo cιλκo6λ, o κατrvξ,
o καφ€g κλπ.

1νΙ,ε την voμικξ €woια, η κιiπα-
6η εiναι (vαρκ(δfτικ6) γιατi αιrγ-
καταλ€γεται στoy π[vακα τωv
(ναρκωτικd)η/ oυoιcil,ν>>.

Mε τηv αυlμ6απικf1 €woια τoυ
6ρoυ ωq oυo1αg πoυ oκλα6δγει
και κατ1ασrrρ6φει, η κιiπα6η δεν
εivαι <ναρκωτικ6> επειδf1 oι φαρ.
μακoλoγικ€ζ τηζ ιδι6ητε9 εiναι
εvτελcbg διαφΦρ€τικ€g απ6 εκεivεg
ταrν επικivδυνωv vc(ρκ(ι}τικcil'v (.x.
τηg ηραliνηq).

Στo αν τrilρα η κdννα6η πρoκα-
λεi oιo,ματικf1 εξιiρηoη μια σει-
ρι1 απ6 διακεκριμ€νoυζ επιCrτημo_
vεq και εκΘ6αει9 απqvηoιlv με €.

vα ξεβ 61ι.'z
Στηv ιατρικf1 6ιΘλιoγραφitα €-

χουv παρ'αtηρηΘεi oριoμ€v'εq πε.

ριτττcboειg αvιiππrξηg ανofig και
εμφti.vισηζ ηιπιoυ σ!ερητικoι] αυν"
δρ6μoυ σε ερyασηlριακ€q συνη-
κεq' κCrι με μεγ&λεq δ6αει9 καΘ'α-

ρf1g oυoiαg (Δ 9 - TLlc),3 τoυ o-

πoioυ τα ouμπτdlματα ιrπo1ωρoι3v

μετιi 4 .5 μ6ρεg.a
86Θαια iκιiΦε παρα},ληλιομ69
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τηq μικρ{g { ιμετριαq χρησηc με
την πειραματικτ] 1oρ{γηση ι)π'εΡ
6oλικcil,ν δ6oεcοv εivαι αιr,επtτρε.
πτη επισl.ημoνικd.s

Tcilρα o;1ετικ& με τo Qρo <α1nr-

1ικf1 εξι1ρτησηr)'ιoυ] πρoσdτtτεται
αηv κιiwα6η (εκφρ&ζει μια α-
πoλoτιοg ιtπoκειμειlικξ κατ&οταoη
πoυ εiναι αδρνατo yα πρooδιoρι.
ατε[,με iυ,Ιτoκειμξν]κd: κριτηριω>,6
γ(vεται 6μro9 6oλικ6 oαιl αιτιoλ6-
γηση τηg απαγ6ρευαξ9 τηq και
τηq δic}ξηq.

oι καrηγoρiεg ακ6μ,α 6τι η
κ<iννα6η:

Ξ <<πρoκαλεb Θλιil6η στα χρΦ-
ματoorbματα

Π <αποδυναμciwευ> ηr ιiμυvα
του oργ,αγισμoιi

I <ελαττ<ilvει> ην τεoτoαεερ6-
νη oτo αlμcr

l <πρoκαλεb 1αoιoικη Ψxlxοloη
Ι <oruροδοrrεb επιΘετικ€q σηι-

'ιερφoρεζI <μειιbvευ> την ικcα6τητα oδ{-
γησηc

Ι (απoτελεb πρooτ&διo για τo
π€ραoμα οτηv ηρωtvη, ατtoεελoι1ν
οcvυπ6oτατoυq ια1υριoμoιig,

Kατci την περioδο 1956 - 1976 ε-
γιναν 1o.oo0 €ρευνεg για την κ<iν.
vαΘη oτιg HΠΛ και μ6νo 12 αrτ'
αυτ€g κατ€ληξαv oε αρvτ1,tικιi αυ.
μπεμiαματcr για τo αττφyoρευμ€-
νo 16ρτo, χΦριζ πoτ€ vα επι6ε6αι
ιoΘοriιl απ6 <iλλουζ ερει.lνητ€g, πoυ
τιζ €παν]6λαΘ€rιr.7

των διαφημ[αεωv πρ0ι6ι,{Ε(rν κα.
τrvoιi oτη oυv<iιaτηioη υrπoυργδv υn

γεiαg τηg Eυρτοπαiiκf1q'Eναroηg.8

Aιτiεg τnξ απαv6ρευσnζ
τnζ κdvνα6ιιg

<dl κ<iνvαΘη τ6θηικε Crroι, l(t!τ&-
λoγo τωv cτταγoρευμ€ν(,r,v oυσι_
ιbν, 61ι για λξoυq ιατρικoξ, αλ-
λιi για λ6γoυq κoιναrvικoι19>9

H πλη&ilρα τωv πλεovεκτημιt.
τtoy καt τG)γ εφαρμoγιbν αυτo6
τoυ φυτoι, (διατρoφικ6, Θεραrιεu-
τικ6, ευφoρικ6, εvεργειακ6 ,μ€oo,
κeEασκειJ.€q xαρrειori, υφ<rαμ<iτωv
και υφαvτcil.v, σκoιvri}v, νηlμ&των}
κoρ,δoνιcbv, κqμΘξε}ωγ ζωγραΦι-
κfιζ, Xρω,μιiτων και 6αφιhν, μovω-
τικδv υλικcilv, φ(,rτιστιKoιl λαδιo6
κλπ.), τo καθιoτoιioαv ιiπoλoylοι.
μο αv 61ι τo μovαδικ6 cι"τΦ1/c}γι-
oΦ τcrv πρoi6ιrτοrv πoλλ<irv 6ιoμη_
1ανικ<irν κλ<iδοcν πoυ αvαrεrιfoσov
ταv κατ& τηv δεκαεπ[α τoυ l93σ
(πετρo1ημικciν, πετρελαιoειδ<iν,
κcEτιvo0, φ'αρμιiκων, παρη/Φγηζ
xαρτιo6 απ6 δαoικ{ ξυλεiα).

Eπιπλ€oν με ην ατταγ6ρευoηq
τηg 'κ<iwαΘηg επιδιωκ6ταν η εv.
δυνιiμarη τηq λευκf1g αγoρdg
τΦν ν6μιμωv τoξικoμ,ανιoγ6νΦv
(αλκo6λ, κατrvo$, ψυ11oφαρrμθ-
κιεv) και η ενioxυoη τηζ μα0ρηq
αyoμiq τωv παρrivoμων τξικo-
μcrvιoγ6rτ:v oιlοιιirγ (oπιorixωv, o_

πιoειδιbν κ.<i.), oτα τιλαioια τηg
oπoiαq πραγματoπoιdnrEαι αvιrττo

Δεν ιrπ<iρ,1ει 66Θαια καμμι* τd- λ6γιoτα κ€ρδη.
oη αθιbalαr1q τηq κdvνα6ηq, η, €- 'Eναq ακ6μα λΦoc τηq απα-
ρευvα αυvεxlζει και πιΘαv6ιν γα α- γ6ρευαη9 εiναι αυτξ τηq δι,και_
ποδει1εεi 6τι Θλδτετει την υγ.ε[α. oλ6γιoη9 τηq καEαστoλr]q καιτηq
Eκεivo 6μωq τo ερcbτημα πoυ τιλα- ιδεoλoγικ{g Χεζραγδγισηζ τ(rv
v<iται εivαι γιατi για oι.lolεg 6πωq oι.lvειδτ]oεων πoυ qμφισ6ητoιiν τιq
τo αλκo6λ και o' καπvξ πoυ απo-_ ltΦrεστημεvεg αξiεg.
δεδειγμ€να Θλιiαττoυν την υγε[οι,
δ,εν ιoχι1ει τo καΘεoτtil* ;*;;- Η Θεωρiα τoυ

γ6ρευοη9. 
7 ι' _'--- ((oκαλoπατιοιi)

Π6oo μιiλλov 6ταv oιiτε πβ- Mια o$γ1υαη πoυ υπ&ρxει επι-
σφατα δεv μπ6ρεοαv vα περdooι.rv πλ€ov εivαι η' Θεοrρiα τoυ (σκoλo-
την μερικη - €oττo - αlιφy6ρευoη πατιo0> πoυ δ61εται &τι ηt η(&νvα-
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Θη και τα παμiγαlγ* τηq (μαρr-

1oιxivα, xαo[q), απoτελo0ν τo
ακαλoπξτι για τo π€,ραoμα oτην

ηρωtνη'
Αυτfl η Θεωρiα Θ.αoi,oτηκε oε

ατατιoτικ& στoιχεια τtoυ δε[14νoυν
6τι oι περιoo6τqρdι 1ρf1oτεg ηρω'i-
νηg π€ρα,oαν πριv ατι6 την κ<iνvα-
6η. Kατ' αυτ6v τov τρ6πo €γινε

η συνεπαγ(ι}γη 6τι η χρηση τηζ
κ<iwα6η9, φαρμc(κευτικιi f oργα-
vικci προκαλεi αργ6τερα ην σ-
vtiγκη τηζ χρησηξ ηρcctνηq.

Για vα διαλυΘοdν πλ€ov αυτo[
oι μι1Θoι: απ6 καμμι6 εργαα[α
δεν απo,δεi1τηκε 'αυτξ η Θ'εωρ1α

ακ6iμα και απ6 τoυζ ευαγγελιoτ€g
τηg απαγ6ρευσηζ τηξ κιiνναΘηg.

o φαρ,μακoλ6γoq W. Ρattοn δι-
α6εΘαιcirνει 6τι <<η χρηση τηg κ<iν-

να6ηq και η xρfoη τηq ηρωtνηg
δεν €xoυν καμμιιi o16αη μεταξΦ
τoυζ)).]o

ο καΘηγητfιq Ψυ1ιατρικηg τηg
Ιατρικfg Σ1oληq τoυ Η,arvard L.
Grinspoon απoφα[νεται 6τι <δεv

υπ<i1ει καμμιιi απoλ6τω9 €vδειξη
6τι η xρfoη τηζ μαριχoυdναg α-

πoτελεl πρoατdδιo γLα τηv χρηση
*λλιον επικ[vδυνων oυoι<bν>.11

Επi.oηg o Q. Αrnao αvαφ€P€ι
oτι <επι6ε6αιcbΘηκε και πειραμ.α'
τικci 6τι η θεcορlα περi φαρμακo-
λoγικoιi μη11ανιoμoι1 τoυ oκαλo'
πατιo6 ε[γαι αΘ<ioιμη. Στα πειΦ'
ματα απoδ'εi1Θηκε 6Ξι oι εvδoεγ'
κεφαλικoι δθκτεg (δηλ. oι vει)ρι'
κ€c qπολiξειq τoυ εγκεφdλoυ πd'
νω στιζ οπoiεg επιδρo6ν και oι
δι<iφoρεg oυσιεζ τcrν oπιoι31ων εi'
ναι ouαφoρξτι,κoi απ6 εκεivεg τη:

τtlct 2 (τεπραιlδρoκαvα6ιν6λη9) .

Αν Θ€λoυμε ωα16oo vα κιlγoυ-

με μια προα€γγtση σ' αυτf1 τη

οτaτιoτικ{ oυox€τιοη επικρ€rτ€'

σrερεq Θεcορεlεg ε[vαι:
AιrΦ των |offe-Peterson'Ηody'

561, 1τoυ λ€γε 6τι:
<<oι πεφιοo&rερoι χασισoπ&rεq

δ.εv παiρvow τγμ;tνη f1 ιiλλεg τιo

δυνατ€g τoξικ€g oυo[εg. Παρ' 6-

λα αυτιi, αvιiμεoα oτην καιvοι3ρ-

για otμeδα των τoξικo,μανtilv, αυ-
τo[ πoυ πα(ρνoυν μεγ<iλεq δ-6οει9,
περιγρ<iφovται καλιjτερα σαν 

'!o-λυτoξικoμαvεξ, ττoυ, oυηv& πα(ρ_
νoυν πoλλ€q διαφoρετικ€g τoξικ€g
oυolεg 6πω9 κoκαiνη και παραι..
oΘη,oιoγ6να>>.r3

Και αυτξ πoυ Φvαφ€ρεται στην
'EκΘεoη ηg Kαναδικf1g Eπιτρo-
πηg, 6τι κλιμ&καrαη μπoρεlι να ε-

ξηγηΘεi απ6 τη μια αrι6 €να οf-
ι,ολo ατoμικδν παραγ6vτωv (ε.
πιρ.ρετηg προααrπικ6τητα, δι<iΘε-

ση, ψυ1ooωματικf1 κατι1αταοη),
κcινωνικcirv τιαραy6ντωv (6πωc

χιbρoξ, αυvτρoφιd, ,μoρφη κoινω-
ν[αg και επ[πεδο μ6ρφιooη,9) και
απ' ην ciλλη εiναι oτενd oυνδε-
δεμενη με τ.ο φαιιr6μεvo τηg πoλ.
λanrλiq χρησηξ ναρκωτικcbν.Ιa

Eδdl Θα πρooΘ€ταμε επιτrλ'€ov

και τoυg πoλιτικoιig παρ<iγoντεg
πoυ €1oιlv vα κ<iνουv με ην πoι-
vικoπo,iηoη τηζ χρησηc τηg κιiv-
vα6ηq και ηζ Χρftσηζ των επικ[v-
δυνων ναρκωτικrilν, 6πωq ε[ναι:

Ι ) Η εξ<iλειψη τηq πειoεικ6τη-
ταζ τωv Θ,ε,qμ6v ωτ6 τη Crτιγμη
πoυ τo &τoμo Θα δoκιμdοει την
κ&νναΘη και Θα διαπιoτ<5οει 6τι
το γαρκ(rτικ6 δεν εlναι τ6oo επι-
κ(ι'δυvo 6oo τoι.l €λεγαv, δεν Θα

€xει λ6γoυq, να πιoτε0ει o' αυτιi
πoυ λ€γovται oχετικδ με τoιξ κιγ
δι3vουg απ6 ηv Χρiση τωv πρΦy'

ματικ& επLκιγδυνωv ναρκοrτικδν.
2) FΙ ταξιv6μηση τηq κriνναΘηg

ωξ ((vαρ]κG)τικo$> η εξoμolωoη τηg

κciανα6ηq με τα επικiνδυvα ναρ-
κωτικ(t με την αιτιoλoγ'iα αρ1ικι1
6τι €τοι Θ' απoΘαρρυv6ταv ψυ1tro-

λoγικι1 η χρηση, εiχε ωq απot€-

λεoμ'α vα φαινovται τα τελευταια
πιo oικεια και λιγ6τερo επικ[vδυ'

vα.
3) H επαφf1 με τηγ τιαμ1νoμη

Φyoρ& των ναρκGyεικcδv αυτ6 €1ει

oαv αττoτ€λεσμα oι καταvαλωτ€g

να Θρiακouv ευκoλ6τερ,α ,εττικιv-

δυvα' ναρκωτικ<i.
Συμπερααματικd Θα λ€γqμε 6.

τι με τηv πρoΘoλf1 τηq Θεωρi1xg

τσυ <<oκαλoπατιoι3> απoδεoμειiov-
ται απ6 την αν<iγκη ν' αγαλ0-
σoυv τoυξ o6vΘετoυq υττσκειμενι-
κο$g μηxαvιαμo6q πoυ oυxvιt Θρi-

σκoνται oτη ρlζα τηg τo,ξι'κoεξ<iφ-

τησηζ.
Eπιπλ€oν δ[vει στην κoινων[α

και στo'υq Θεoμoι1g τo <iλλoΘι για
την καταστoλf1 των καταναλωτ(bν
τηζ κ&νvαΘηg ττ,(,υ διαφoρετικ&
δ,εν Θα f1ταν και τ6oo δικαιo,}.oγη,'

μΞνη.

H πoιvικoπoinσn
τnξ xρtlσnξ

'Evα μεγdcλo ζf1τη,μα πoυ πρo-
κιjπτει κατ* tην αvτιμετcil,πιoηi τoυ
πρoΘλf1ματoξ 1ειναι κατιi π6oo τo
ιiτoμo εiv,αι ελειiΘερo vα κ'αταvα-
λriνει ψυxo,τρ6πεg oυoiεg και αν
αυτξ τoυ η πρ&ξη πρ€πει να πoι-
vικoπoιε(ται και να o6ρεται oτη

φυλακ{. E'δcb η νoiμo,Θεσια €χ,sι

κ<iν'ει κdπoια Θf1ματα, αλλ<1 εvτε-
λcbq λειψ* και απο,σπαoματικd.i5

M€oα oε μια <<δη,μo,κρατικη)) κoι
νωviα τo <iτoμo ε[ναι ελε6Θερo vα
εξcυoι<iζει τo σιbrμ,α τσυ και tη
σκΦη τoυ' αττοQαoiζει και €1ει
ευθι)ν.εg για τιζ πρ<iξειg του, ψη-
φiζει αυτo69 πoυ Θα τoν κυ6ερνf-
σoυν. 'Exει κι5cΘε δικα[ωμα να α-
πoφαα[oει γι'α oτιδfπoτε ,μιπoρεt

liα τov ωφ,ελf1oει f να τoι, 6λΦει.
o μιlρτυραg του Ιε1ω6<1, qρ-

νεlται τηv μετ<iγγιαη α['ματog, ε-

πειδf δεv τo επιτρ€πει η Θρηoκεiα
τoυ' αv και τoυ Y,iν,εται γνωoτ6
6τυ o' αντiΘετη περiτετωαη Θα πε.
Θιiνει και γι' αυτf1v τoυ την πβ-
ξη δεν διδκεται ατι6 τηv πολιτεια.

o ααθεvf1g πoυ πηγαινει στσ

1ειρoυρyεio, xρειdζεται vα διir'
σει τη oυγκατ<iΦ,εo( τoυ γι{r vα
μπoρ€oει o χειρoυpγξ να επ€μ.
Θει 'ατo oδμα τoυ, αλλ<i ακ6ψα
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και o υγιξg υπo6<lλλεται σε επ€μ
Θαoη πλαoτικf1g για αιoΘη3ικofg
λ6γoυ9 και yι' αυτfv τη αJγκα-
τ<iΘεoη δεηl διcbκεται qπ6 τo ιloμo.

Eπιπλ6ov oε αoΘεvεlq Θαρ€ωg
π&αxoντεq μια πειραματικf1 Θερα-
πε[α, η oπoiα επiαημα δgν αναφ€-

ρεται στηv ιmρικf1 Θ,ιΘλιογραφiα
εφαρβζεται Φoτερα ωτ6 τηv oυγ-
κατ<!cΘεoη τoυ ,αoθεlroιjg 1ωρig να
διδκεται lκαvεig απ6 τo ν6,μo.

Πβαφατα ακoΦoqμε στην τη-
λε6ραoη την ,επιθι.lμiα εv6g παιδι.
o6 πoυ εi1ε κι1νει ,μεταμ6qxευoη

fπατog να oταματξoει ην Θερα-
πε[α τoυ με τα ανoσoκαταoταλτι-
κ& φtiρμακα γιωι( oι παρεv€ργει-
εξ τωv φτrρμ<iκων α.lηcbν τoυ €κα-
vαv μαρτυρικft η ζcofl τoυ. To παι
δ( αυτ6 εi1ε μεiνει 1ωρig Θερα-
ιτεLα 6,μξνεg γιατ[ παρ' 6λεq τιq
προoπιiΦειεg vα μετοcrιLστεi. &τι μ'
αυτf1v τoυ την επιλoyf1 €Θετε oε
κlvδυvo τηι, ζωf1 τoιt, αι.π6 δι&λε-

ξε αυτ6 τo δρ6,μo.

ιDτ<iνoυμε λoιπ6v, oτo ζ{ημα
τηζ σvτιμετtixπιoηq τoυ v6μoυ α-

π€νrανπι oτη 1ρfoη τοξικιirν oυοι-
δν πoυ o' αι:εf1 την περ[πτωoη.
επιλεκτικιi, €ρxεται γα πoινικο-
πoιξoει τη χρηq, να καταλfσει
δηλ. τo απoμικ6 δικα[ωμα τηg
αυτoδι6θεoη9 τoυ ocir,μαπog.

Aυτ6 €1ει σαv απoτ€λε'oηrα δυ-

oτυ1ιoμ€νεg και ταλαιπG),ρημ€vεg
υπdρξειg, 'πoυ για διαφ6ρoυ9 λ6-

γoυq κατ€λη;ξαν oτα <<vαρκωτικιi>>

να o6ρovται στιζ φυλακ€g. Eiναι
η πληρι.lμη τηq πoλιτεlαq πoυ αν-

τ[ vα τουq α}καλι*σEι, πoυg oτqμ5

1νει €να oκοιλoπdατι παρακ<iτω.

Noμζω 6τι τα λΦyια τoυ }ohn
Stuart [\,ti|| πρ€πει vα oυνoδει3oυν

την αvεπιστρεπτ[ αtτoπoινtκoπoιη'
σητηq χρfoηq,

<ιo μ6νo9 λ6γoc γ,ια τov oπo[o
oι <1Φρωπoι ι61oυν δικα[ω'μα vα
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επεμ6αiνoυν ατo'μικ& f oυλλoγι.
κ& oτην €λεuΘερiα δμioηq εvξ
oυvανΘρcitπoυ τo,υζ, ε[ναι η αυτo.
πρooταolαq τoυg. o' μ6νo9 λ6γo9
για τοv oπo[o 1μπoρε6 v6μιμα να α.
ακε(ται εξoυoiα oε oπoιoδf1πoτε

μ€λoq ,μι,αq πoλιτιoμ6η9 κoινων[.
αg παριi τηιl Θ€ληαξ τoυ, εiναι η
απoτρoτη τηs ζημιαc τG)ν dλ.
λιoν... H μ6vη δραoτηρι6τηsα για
τηv oπolα o 6vΘρωπoq εiναι υπ6-
λoγoq αrι€vαν"τι .oτηv κoιvωνlα εi.
ναι αυτ{ πoυ αφoριl τoυq &λλoυg.
Ωg πρog ττ} συpπεpLιpo'Pe τoυ α-
π€vαvτι oro,ν ε,αυτ6 τoυ, η ελευΘε-

ρiα τoυ 'ειναι δικαιωματικιi α116-

λυτη. 'oooν αφoΦ τo κoρμ[ και
τo μυαλ6 τoυ, τo dτoμo εiναι κυ.

ρiαρ1o>r.I6

Miα πρ6ταon
Σf,μερ,α πoυ η ναρκoμαvlα oαv

κoιναrνικ6 φαιv6μεvo €xει πιiμι
τεμi.oτιεg και αvησυχηπικ€q δια-
oτ&οειg ε[vαι oυτoπiα τo να πι.
ατει]ει καvε(g πωg ,μ€oα ατι6 μια
αειβ πρατ&oεων, μ€τραrιl, f1 ιrπo-
Θ€oε<υι' θα μπoρ€oει vα ανπιβ€τΦ-
τιατεi ικcο'cτoιητικα και απoτε-
}'εoματl. κιi .

Aυτo θ€6α:: κciΘε α}j'o παρci
αημα[νει πιoq τρ€πει γα παραιη.
θο0με ατι6 η τπiλη για τηv α}.τι-

μετιirπιoη τoυ τραγικo{ αι.rτoli φαι
νoμi€νoυ πoυ κ<iryει τυραγνικζi: δυ-

ατυ1uoμ€voυq xι,λιdδεq αΦprilπoυg
6ταv φτ<ivoυv στo οπιiδιo ν' α-
πζητo6ν απεγνcoαμ6να τιlι, απo-
κoτη τoυg απ6 τα vαρκωτικd και
συvαντo6ν αvυπ€ρ6λητα και ανυ-

πo1cbρηtα εμπ6δια.

Xρειι1ζεται μια παvστρατu& πo-

λιτε[αg, κoινωvιαξ, oικoγfyειαq,
παιδε[αg και Eκκληoiαg πρogηv
κατε6Θυ.ν1ση τηζ Φrrιμετcirπιoηg.

ΣoΘαρ€g ωτoι;.lειg και πρoτti-
σειq για τηv αyιι,μεπiτπιoη τoυ

φαινqμ6voυ απoτελoιJv :

- ηt oυoιαoτικιt ci'ιoπoινικoξτo[η-

ση τηq χPησηζ, Yια να πriψει τo
ιiτομo vα o6ρεται oαν εγκληlμα.
τ[αq oτη φυλqκ€q και ν,α λ,ειτoυρ

γηoει με τβπo τι1τoιo, d)rστε να
μf1ν xρηoιμoπoιηται ωg πρ6ryημα
για ηv αΘcirωoη των gμπ6ρcoν,

_ αυoτηρ6τατη πoινικorEoιησηr τoυ
εμπoρ(oιl

_ διΦΧΦρtσμξ τηg κ<iνvαΘηg α-
π6 τα υπ6λoιπα επικ6vδt,να γcEρκω
τικci και απoπoινικoπo[η'αη' τηq
καλλιθργειιiq τηζ για πρooωπικf1

χρηση' πρoκειμ€νoυ να φι}y€ι τo
εμπ6ριο και την Φ/oρ<i τηg ηροrt-
νηζ και να oταματ{oει να λει-
τoυργε[ oαv πρoθdλαμοg.

_ΔιtiΘεoη τηq δ6αη9 απ6 κρατι-
κ<1 Ι,δβματα για να oπ&oει τo
εμπ6ριo τηc μα6ρηc ωyoριig, να
ατιεγκλοr6ιoτεi. o xρηoτηq αrτ6 τo
κ6κλωμα τηg εμπoρ[αζ πoυ τov
κtivει να λειτoι.lργεi σαv ((6Φπoρ&'

κι)) t τα., αvωyκ&ζει να ρι1τsi
ατo θyrcλημα πρoκειμ€voυ να εξα-
σΦ,αλ1oει τη' δ6ση, τoυ.

'Eτoι μ' αυt6 τoι, τΦπo απo-
δυvαμιilνετcxι και η δικαιoλoγ[α
πoυ πρoΘctλλεται 6πι oπoιαδ;ηπoτ€
εμπλoκξ oτη διακiνηoη €1ει ααv
αφετηρiα την εξααφιiλuαη τηg δ6'

Ετιτλ€oν δiγεται η δυνατ6τητα
o'τo χρilστΙl να α.rμQλιοrθεi με
την κoινωiνiα, γεγoνξ πoυ Θα 6o'

ηΘfoει τηv εΘελοvτικ{ θvr,αξτ] τoυ

oε Θεραπειlcικ6 πβγρ,αμμα.

'E,ται Θα ωτoθαρριiνει τoιrζ ε-

μπ6ρoυq για τηv (κΦEqσκει,η) γ€-

ων ναρκΦμαvcbν, αφοιj δooυg και
να εΘlooιrv θα τoιη ωy,καλι&ζει η
κoινωνια.

o αγιbναq ενdvτια στα viαρκω-

τικci τιερνdει ,μ€oα απ6 τη γv<iloη,
τo δη'μ6oιo διdλoγo και (ηι' α1'&'

τιruξη εκεινωγ τΦv 6gvΘlρ6πι1rt)v

αX€οεωιl πoυ θα oδηγf1ooυι, oε
(Συιvξεια ατηv oελ. l59)
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'Εvα μπoυμπoιiκι γεμ6τo ζιrιi
' Eγα,καταπρtioινo λι6ιi1δι,
αι:τ6 ε[ναι τo 6νειρo κιlΘε παιδιoιj.
'Evcrζ απ€ραvτog κιiμπoq γεμ<5ιτoq κατακκ6rκιvεξ

παlταρoΘνεg,.
αυτ6 ε(ναι τo 6νειρο κ<!Θε πcηιδιοΦ.
'Eνα μπoυμπoιiκι γεμtiτο ζalη,
αυτ6 εiγαι τo 6νειρ6 μoυ.

Eαεig' oι μεγ<iλoι,
εoε(g, πoυ ε[bτε πιo δυvατoi
απ6 τα παιδι<i με τlηv Φ/}η ιlλrxη,
σαξ παlρακαλcb, κciντε μου ,μια 1<iρη.
Δδcrτε στoυζ ι]σχυρo69 τηg γηg
ivα μπoυμπoιi,κι γεμ<iτo ζωl{.
'Εvα μπoυμπoΦκι γεμ<1τo ζΦ

δ<b,oτε o' εκεivoν δα τoν πoλε,μιoτf
και πεiτε αντi για oφαiρεg'
να Θ<iλει oτo 6πλo μπουμπoιiκια
και την ψuxη τoυ vα κιivει αυλf "

Kι €πειτα, ελι1τε και 
'aiag 

rιΙoι,

αν το, τoι:ιφΘκι δεv €γινε γλcloτρα
κι o oτρατιcirτηq,
παιδi με αγνη ψιrχη.
Kι αv Θ€λετε,
oαq δlvοl και σαξ €vα μπoιlμπο$κι γεμ&to βξ.

Π]6τε Θα πoυv ((6xιυ στov π6λεμo;
o π6λεμo9 εiναι Θι1vατοq,
6μωc η ειρf1νη ε[vαι ζωf.
o, π6λεμo9 ειν'αι καταστρoφi,
6μωg η ειρηνη,εivαι πρ6oδQζ και δη,μιoυργiα.
o π6λ,εμo9 ε[vαι αττειλξ,
6μωq η ειρηη εivαι oιiμ6oλo 1αριiq κι ευημεριαq.
Eiναι ν16μo9 για,μuα καλ$τερη χωριξ προΘλf1ματα.

ζοlιi.

Eiγαι εvτoλf1 και αv<iιyκη για κfΘε <iνΘροc,πo,

τιoυ επιδιcbκει τηv ευτυ1iα, τη γαλ{νη, τηv η,ρεμiα.

Η ειρηιτ1 λ€ει <<6xι> oτην πεivα και στη fuαω1lα.
Η ειρηη λ€ει <<ξι> oη 6iα καt στηv αvαρη[α.
Η ειρfvη λ€ει <6xι> oτo αiμα καt σηv αττληoτiα,
λ€ει 6μο:q (σ.αιΣ σEoγ πειvαoμ€vo, οτo φτο116

otov διοηyμ€νo.
Λ€.ει <<ναυ> oτo ωy'οιθ6.

Η ειρ:f1νη λ€ει <6'1υ> οτoυg ιiπληoτoυq
και στoυζ δυνατo0g,
ατoυg αλαζ6νεζ και oτoυg ξιπαoιιl6voυζ,
αυτoi 6μarq, oι dπληoτoι και oι δυvατol,
oι αλαζ6νεq και oι ξιπααμ€νoι,
oι <πλαvητ&ρ1εζ)) και oι ιo1υρο[ τηs ηc
π6τε oα πow <iρωyε ενα Θρowεβ, απorpασκrrικ6
και πoλιrπ6Θητo <ο61ι> ατov π6λε,μo,;

μ lKtκi X''lωowiδoυ εivαl μοΘι]τρrο τηc 2oc τδf,ηc τoυ

A' Γι.ιμvοoΙoυ τηc Νδoυoοc
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Πρ6κλnαι

KαΘ€vαg 6ιlΘιoμ€νog oτoν κ6oμo τoυ.
Eπικaιγωv[α πληρηc...
Σαν oι ιpιlη€g πιαατo6ν oτo 1oρ6 τoυ Θ,αvιiτoυ
τ6τε θα μπoρι1αoυv να μιλfooυv,
κι εκεiνη, η ν6,1τα Θ<iναι αλλιιirτικη.
ουραv6q δi1ωg αoτ€ρια, Θ<iλαoαα δi1οlg φεγγt1ρι'..
κ<iπoια ακτivα μ6νo που δρατ,ειiτευαε αττ6

μια καιvo6ργια πρ6κληoη. 
τoν flλιo'

Σταμ<iτα επιτ€λoυg .αυτ6 τo τραγoιjδι
δε Θ€λω να ακoιior τov 6μvo τηg aγdπηg.
τι vα τoν κc1vω εξ<iλλoυ,
αφo6 αε λ[γo καιρ6 6λα Θιixoυν ξε1αοτε[l
'Ιoωg κι εγcil να 'μηv υπ<iρ1ω
oιjτε κdν τ' 6voμ6 μoυ δε Θα ξανακoυoτεi'
ioωg oΘξαει κι η εικ6να μcυ σαγ αoτρωτf1

μιαg Θραδιciq δi1cog φεγγ<1ρι...
iαtυq και ν€r μην ιrπξρξα πoτ€
παρκi f1μoυvα μ6vο τo ε[δωλo μιαg

μιαoτελειωμ€vηg Θυαiαg
α' €vαγ Θε6 6πcυ δεv ατ<iΘη,κε π<iταl οτη γη.

Xωρig τiτλo

€λεγα
ταξιδευτξg ηc ζΦflc Θα γ[νω
πετδvταg τκjcνar oε ojwεφα
oε 6'αΘκi νερci κoλυμπ<irνταg
-χωριζ επιστρoφη-
τα διiκρυα vα μη λυπηθcb
oτη ,μoναξι<i να μη λυγiloοl
€σκu6α, €πεφτα μα πρo;trωρo$oα
πρ6αμενα 6,τι $εv {ταv oρατ6
και π(oτευα πωq τ(πoτα δε Θα προδ<bοοr

μα πιivω στo' ματoτσiνoβ ooυ κρεμ<iατηκα
κι απ6μεινα κoντri οoυ.

κι €πιαoε τo αιiριo
το o{μερα vα τrv(ξει
κορμιd γιγciντωοαν
τιζ ψυχ€ζ τcυg αντ[κρυααv
cρθι,i9ηκαr' r υμι'α
uεξ ατ' τα oiδερα
κι o οcιθρ<,lτo< ι:ιj,tlθηκε
εiδαν'αυτoI
και τρ6μαξαv
6ιcioτηκαν την 0ψιooη vα κβ11rcυγ
να μηv ιδωΘεi
το τραγο6δι vα ττviξoυv
vα μην ακoυoτε1
και 6αθΦ9 ο 6τινog

ξαναγιjρι,oε. ('Yψωση>
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NEANIKH ΘEATΡIΚΗ oMAΔA
α'ovεIρo KαλoKαIρIvnξ vUxτσξr

(,Η ταυτ6τnτα τoυ €ργoυD
'oυ(λιαμ Σα(ξπnρ: ((' Oνειρo Καλoκαιριvιig vιixταq))
Mετιiφραoη : Bααi\g Ριbταg
Διδαακαλ[α - Σκηνo,θεoiα

lνIου,oικfl επιμ€λεια;
Xρf,otoζ Mπαταvτζtζ

Σκηνoγραφ(α
Evδυ ματoλoγ ικf1 επιμ€λεια :

Aλ€ξαvδροq oικoν6μoι.l
Διαν,oμξ (με αειρ6 εμφ<iνιoηg

στη oκηνf ). Γιdcwηg Ιωoηφiδηq,
Γεcοργ(α Bελιγδ€vη, Γιιbργoq Mπ€
καg, Fliκοg ΓΙι6πα9, 'Eλεvα Kιτε-
ρiκoyλoυ, Στωiρoq NΙlκoυ,, Xρ{oτοq
Mιxαξλ' Kι,ξ Tραντo6,δη, Ι'ωΦφ
Ι ωαηφtδηg' Aλ6ξαvδροg Aμπ<iρηq,
Kι3αταq Ιγνατιι1δηg, M<5ικηq Ι α-
τρ(,πουλοg, Δηιμητρηq Miγγαq,
Παναγιcirτηq Kουρτ6'ττoυλoq, Eυρι-
τiδηq Κελεμoυριδηζ, N[κog Γιτ6-

πουλog, Eυγενε[α Σακι*ρη, Γιιiv-
νηg Xciρτoιοq, Niκoζ Zιdrταg, Bα-
olληg Kouρrκoιiταg, Ιoρδtiνηg Ιoρ.
δανijδηg, Γι<bργog Γρηγoρ6πoυλog,
θανιiαη:c Mυλωv<1g, Aνν[τα Tpιαv-
ταφυλλoπoι}λoυ, E6α Στ<iρ,κα, Bαγ
γελιδ Kιτερiκoγλoυ, zω{ Xατζη.
τρfφωνα, Kικξ Kροrμμυδοooα, Γι-
.bPγog Nικ6πoυλog, Zωξ ΑΘαvcr-
ocιiλη' Π€τρog Kρoμμυδorioηξ' Λη
δα Tc,ποι1ζη' Mαρ[α Toεxελiδoυ
lcαι Poμ(vα Τoε1ελiδoυ.
Στα μαγvητ6φαrvα o Γι&wηg Σι-
ο0γγαρηg
Elπι μ6λεια φωτιoμιirν Θωμ<iq Φρ<iγ

γηc

Στo μακιγι<iζ και τα κoαror]μια
9οξrΘty,6o, c'ι κυρ[εg Λευrξ Σαμα-

ριi, Mαiρη Tro[ρη, και Mαiρη Kα-
ρυfti

o Σoλλοryξ μαq, κοντ& αrιq &λ-
λεq ,δραoτηριδτητξ τou (€κδοαη
τoυ τεριo'δικoδ <(ΝΙΑβYΣTΑo, επα-
ιaκδooη, τηq lαroρiαq τηq Ν&-
oιΙσrαζ ε)"yρ€rΦi τη]q vεδτερη6 l-
o"τoρΙαg τη,q τδληq μαζ κ.λ.τr.), α_

v*rrτυξε και cruνqχi,&ι \rα αyα+rrrδσ-

σει μια παβλληλη φρ&αη Kαι (Σrov

πλατδτερo'καλλιτεχιlικδ xδ'ρo και
r,δΙ'ωζ oτov θεατρι,κδ, ',Eτoι oτo πα
ρελ0δv τrρδαφερε ,oτo κoιvδ τηq τrL
ληq μ,αζ εκεivεq τιq Θαrι;μ&αιεq και
αvετrαv&λητrτε,q τrαραστ&σειζ,με
τοUξ <<ΑΘΛΗΤEΣ>> τ,o l98,'l , τιq
<<Et(K^ΗΣ lAZOYΣ,EΣ> τo l986, τη,

<<BοΛΤΑ ΣΤo ΦEΓΓΑPΙ>> τo I988,
oρyαιrωμdνεg και <rκηuο,θετημ,Evεq α-
τrδ τοv ,κ. Xρflοτo Mτrαταιrτζd. Συ-
vε1,lζονταg αU'Γi τηv πρooφoβ,
ατιq αρxδq τoυ φετειvoJ' loδλη;, πα-

ρ,oυαΙ,αoε oτο κoινδ ,μαq τη1 δoυλει&
τηq νεοo,Joτατηg Ν,εαvι,κ{,q Θεατpι-
,κflq oμ&δαξ τoυ. 'Ηταν τo <<ONtEl-

Plo ΚΑΛorKΑlΡltΝiHΣ NYXτΑΣ>)
τoU δΙδαξε Kαι oκηvoθδτη,αε και
τr&λι o ,1. χlρ{ατoq Mπαταvτζ,{g.

Για τrρδτη φoρ& ατ,ηv ισToρΙα
τοUr ερασιτεxvικoJ' θεdτρoυ τη,q τr&
λη,ζ μαξ, ετι,xειρ{θη1κε ανΦ6ααμα
Ξρyου τoν ΣαΙ,$πη,ρ. oι δυ,o,κολΙεq

τ,oυ Μyou, τη'q κiιrηloηg και γεvικ&
τ'ηq <<δψηξ)) Troι, χαραΚτηρΙζoυv τα
iργα τoυ μεydλoυ 'Αγλoυ πoιητfr,
ατrΞτρεψαv τοUξ ε,ραoιτε1vικoδq

μαq θιdαoυg ατrδ Evα τFτoιo εyxεΙ-

ρημα. o κ. Mπατcrν"rζ{g, γ'vω'crrδq

για τηv εξαιρετ'ι,κ{ θεατρικfr τoυ
τrρoαφoρ&, τo τδλμηαε και μ&λι-
oτα, τrαρ' δλα τα τερ&oτια tτρο-

6λ{'ματα TtoιJ αvτιiμετδπιαε κtxτ&

Στc'jρoc Νixoυ, Niκoc Νlδnoc, Xρξαroc Μl1οηλ
Ελivη ,Kιτερiκoγλoυ, Γειoργiο Bελlγδδνη, Γldwηc lιυoηφiδηc κοι Ktκη Tροvτoι]δη
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Πoλιτιoτικl

o Σκηvoθδτηc κ. Χρ. MnοτοrτΖηc

viλπιoτη επιτυ'xiα.
To <oΝiElPΟ>> εiναι δvα οcπδ τα

τrlδ δημoφrλ{ δρYα του ΣαΙξτrηρ

π,oυ μΞo-α του oυιrωoτiζoν-ται διd-
ση]μ1oι ρδλoι, TroU τoUζ ixoυv ερμη-

vεδoει διδ:oημoι ηθoτroιοi, και που

i1ει ακ'ην,ο,θετηθεi απδ πoλl) μεγ&-
λα οvδματα ακηvoθετδv, o' δλo

τoι, κδαμ'o. EΙvαl ,E'να 6ρyo για το

oπ'οΙo πoλλ,& δoκiiμrα ixoυν γραφεi
και τrΦυ οδρvει τrΙoω τoυ ,μια oλδ
κληρη παρ&δοση για το 'lτcoq πρδ-

TΓ€Ι lμ'σ ταρ'αoταiνεται oτo κoιvδ.

Α'uτη η Qτ]lμ'η και τrαρ&δooη,, δεu

@16ιααv τov oιlμτιoλΙτη ακηνοθ€-

τη. Προ1δρησε στο αvi6αo'μα αυ-

τoJ τoυ <(δι&αημου>> δρYoυ, )'ι,(rρ'ι_

ζoνταq καλ& τi θα αντιμετιΙlπιζε

μια'και εΙ1ε vα κ&vει μ]ε Ξrrαv θiα-

σο π,oυ απoτελoJ''rταv οcπδ vδoυq

χιυρig lκ61μ16 θεατρικ{ πεiρα, εvδ

η, τrρδlεα{ τou {ταv vα oτ{o"ει μ'
αυτδ τo υλικδ μια τrα'βατααη που

δεv θα απε'Jθυι,iovταιl oε vεανικδ

τη δι&ρκεια τηq τΓρσετoιμασταξ, η
δλη πρoαπδθεια o-nEφθηκε crπδ... α-

'ts6

με υερικδ nc:δ:c οπδ τnv nοροατοοη

<c '.δ ':']':lΞj : : -τ:c,:,:-ααη ατδ
ιic'': 'i α '.'iα-'-<' αi.i.α αε δ,α δρrμc
κα. ατα'τrρ:κδ κolνδ, iνα κoινδ
":τoυ yιι:ρiζει ατrδ tEοeτρo Kαι τroυ

iαωg θα εΙxε δεΙ τo iρyο αυτδ μια
και δυδ φoρδg ccπδ θιlοoυq αξιδ-
σεωv lκαι τrαlyμΞvo ατιδ μεy&λα o-

ν61rατα ηθoπoιcbν.

Kαι τα κατ&φερ,ε. Αυτδ πoυ εi-
δ'αμε ηταv μια τrαρdoταoη καλο-

δc,υλε,μ,Ξνη, τoλδ ατμooφαιρικ{,
τroυ κJλιoε α6iαατα και μαq γoη-
τ,εψε ,με τη o-rδρεηr ακηvΦετικd

),pαφi τηζ ,Kαι τηv λιτfl, αΜ& πο-
λι} τrρωτδτυτrη σKηvoΥραφικi Φη
τη ξ.

oι ιior .<α: οι ιεε-c, TΓαlδι& δ:-

καiξι xρoιxiv τα τrερiooδτερα/ ποU

ερμηνεuααv τσJg δυoκολδτατοuc

xαρακτηρεq τoυ Ξργoυ, ξεπiραααv
ωq ivα μεγ&λo 6αθμδ την ωπειρiα
τη,ζ ηλι'κ|Ιαq τouq καl crr€δcοo"αv

τoυζ lΦλoυξ τουq τrειιrτικd, με κα-

τατrλητικξ εκφραoτι,κδτητα. Αυτδ
τroυ μ'&q lκαιrε ιδιαiτερη ειrτι}πωoη

ητc,, η Φοcτρικδτατη κΙvηoξ τoη,

καθδq και η τoλμηρδτητα των οτ,i-
σεωy και τωy Χiειρovoμιδv toυq, τπου

τoλr] o_π&vια 6'λtτroυμε σε ερασι_
τεxι'ικiq παραoτ&oειg.

cι φωτiσμoi, τδvιoαv τηV oνειρ,-
κη ατμδoφαιρα τoU iργoυ καr η

xρηαη oJyxρovωv lKoστoυ'μιδv, δδω-

σΞ μια &λλη δr&αταση στo ,κλασ,-

κδ αυτδ Ξργο.
'Αvετα μτroρo,}με ,q 19ι}με δτι

με τηv παρ&o-ταoη αυτ{ φJ'oιξε Ξ-

vαq νiοg αiραq oτo xδ,ρo τoυ ερα-

oιτεxνικoJ μαq θε&τρoυ, πou φoδ-
σKωσε τα ταvι& τoυ και τo 6ofrΦη_

σε Vα αρμεvΙαει oε τιοιoτικ& πελ&-
yη τrολδ κoντιv'& μ' αυτ& T'oU Kσ:

λoJ ετrαyyελμcrrικoδ θε&τρoυ.

ΓΙΩΡΙ_CIΣ x. xΙo,NΙΔΙlΣ
Δικηγ6,ροg
τ. Boυλευτξg B6ρoιαq, 4,7'1994

Πρcq τc Δ.Σ.
Τηg Πci.ιτιοτικξq Eταιρεiαg τηg

}'ciουοα-C

<<Αvαoτciοιoq' Ιι1ιxαηλ, o Λ6γιog>.
Αγαπητo( φ[λoι και Q[λεg,
γει& oαq.

Αι<rΘriνo,μαι την ευ1<iριoτη υπo*

1ρ€ωrαη να αuγ1αρcb τo' Δ.Σ. και
6λ'oυq τουg συ1/τελε'στ€ζ (και τωv

δυo φ6λωv) για τηv τtετι-ryημ€νη

Oεατρικf1 παρασταση τoυ €ργου
τc]υ oυiλλιαμ Σαiξπηρ <'oνειρo
καλoκαιριvf1g νι11ταφ, πoυ εiδα

μΘεg θρ<1lδυ. Πoλλιt παιδιιl ' ηΘo'
ποιoi: -, f1'oαν αλη'Θινf1 απoκ6λυ_

ψη!!
'Ηταν, πραγlματικιi, €vα 6νειρo

(δυ'oτ-lxιξ) καλoκαιριν;f1g ν$1ταg,
πcυ €γινε oρατ6 και απoκαλυπτι'
κ6. καθ<ξ μαg δ6θηκε η ευ'καιρ[α
r,α διαπιoτιbσoυμε 6τι πoλλτl και
αξι6λoγα μπoρoιiν vα λιi6oυv αdρ
κα και ooτd, 6ταv υπ<iρ1ει μεβ-
κι και ταλθvτo.

ΣυγxαρηΦρια, λοιτι6v...

Φιλικ&
Γκbργoq



Κρlτlκfr γlα Tnv nαρ6oTασn απο Tnv εφnμερiδα 'l\l*ο Βriμα"

Τo τoπικ6. 'ερασι/rξχvικ6 Θιiαπρo

€δωoε τo παρ6v, σΙιζ αρx€ζ Ιo6_

λη, με τη Θαυμd.αια παρ<ioταoη

τηg Dlεανικi1q Θεατrριlκfιg olμ<5οδαq

τηξ Πoλιτuατικηg E,ταιρεiαg Nci'
ου,σαζ (πρcbηv Σ0λλoγog ι\πoφoi'
τωv) . [t vεoο0oτατη αυτf1 o1μ<1δα'

οργανι,rlμ€vη απ6 τoιν κ. Xρf1οτo

Mπαταvτζη και απoτελoι1'μενη 6α-

oικιi απ6 τρι<iντα περ[ιττου, νt€εq και
v€oυg ηλικiαg δεκαεεoo6ρα)ν ετ6ν
€ωq δεκαi€ξι ετrjrν, μαq ιiδωoαν

τη 1αριi vα διoqπιoτd)oo'υrμε μ61ρι
ποιd πoιoτικd 6ψη μπoρεi να φτri-
οει η δουλειιi μιαg ερα,oιτε1νικf1g

Θεατρικflg oμ<ilδαg 6ταv αυτf1 υλo-

πoιε1ται απ6 αvΘρcδπoυg με μερ<i'
κι, 'ταλ€ντo, φαvταoiα, αλλιi και
uκαν6τητα και διι1Θ'εoη για μια
ουσιαστι,κη Θiεατρικf πρ'ooφop<i.

Tο <ioiNEΙΡlo KΑΛo'l{AΙΡΙNΗΣ
NYΧTAδ) τoυ Σαiζπηρ ναι.". ναι
καλd δια6ιioατε Σαlξπηρ αv€Θα_

oε αυτf1 η oμ<iδα_τι τ6λμη αλf1-

Θεια- απoξεi1η'κε ιδανικ6 6ργo

για ιlα δoυλευτε[ απ6 ν'€oυg αυ-

τιilv των ηλικιιirν.
Γνω'ρi,ζαμε 6τι τα Θεατρικιl

πρ<iγ1ματα oηv π6,λη 'μ'αg εtvαι
oε καλ6 δρ,6μo, δεν μπoρoΦοαμ.ε
6rμω9 να φαvταoτo6με 6τι Θiεατρ'"'

κf1 δo,υλεικl μιαξ oμκiδαg ν€ων

€,α oδηγo6oε πη Θεατρικf1 υπ6Θε_

oη τ6αo ιpηλ<i. Αuτ6 πoυ εtδαμε

δεν f1ταν ,μια παρ'{jσταση απ6 v€'

oυξ' πρooριoμ€νη να ειδωΘεi 'και
π&λι απ6 v€oυξ, oαv αιrε€g δηλα'

δη πoυ 6λ€πo'uμε να oτf1r'toνται
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.;ακτικι1 απ6 τΦξειg Λυκεiωv, Γυ'

μναo'[ων η κ,αι Δη,μoτικcirν ακ6iμα.
'Ηταν μια Φρτια παρ<iσταση πoυ

€γινε για να tκαvοπoι'ξαει ακ6μα
και τoμξ πιo ατtαιτη,τικoιiq Θεα-

τρ6φιλoυ9 Θεατ€g τηg π6ληq ιμαs

και [oι,:g 61ι ,μ6vο αυτo0g' Πιoτε6
ουμε 6τι li παροιoταoη αυτf1 Θα

μrπoρο0oε να ταξιδ6ψει o'oλ6_
Kληρη τηv Eλλιiδα για να ΦΙτo'

δεiξει 6τι και σε μι'α μικρξ επαρ-

1ιακξ πiiλη γ[νroνται Θεατρικιi
θαιiματα, και με ελιiηιoτα μ<iλι-
στcJ' otκονoμικti 'και πεxνικ<i μ€-

ο,α. o κ. Mτιαταvπζf1q ξαναπρo'
oπ<i€lηoε π€ρυαι με v€oυg, με μΦ
θ'η,τ€g τoυ Α' Γυμvαo(ου ηq π6-

ληg lμαg, και ,ιJαq εi1ε δΦoει εκεi-
vηv την καταπληκτιlκf1 παρ'ιiιoτα'αη

με τr1v τραγcοδiα του Eυριπiδη
<rΗ 'ΙΦΙΓENEΙA ΣTΗ XΩΡΑ TΩN

ΤΑΥFΩΓ{>.'Hταν φυoικ6 λοιπ6ν

vα περιμ6νoυμε κιiτι ανιiλoγο
και απ6 τη Φετιvη τoυ δoυ-

λει&. Απ€δειξε και πdλι 6τι oαν

oκηνoθ,€,τηg ξεπερν<i κατ<i πoλ0

τιq δυνατ6,τητεg εν6q,ερασιτεXνι'
κoιi oxf1ματoζ και θα ,μπolρoι1'oε

ν'α crrf1oει μια πoλ6 αξι6λoγη πα'

ριioταoη δoυλε6o'ντα9 με επαγγελ

ματiεg η,Θoπoιo69. AλfΘεια πωq τα

κατ<lφερε και 6καvε αυτ<i πα παι-
δικi με τιg αvirπαρκτεg Θ'εατρικιi

εκφραατικ€g ικαν6τητε9 (oτην κl'
vηση' στoν λ6γo κ.λ-π-) λ6γΦ τηq

παvτελο6g 6λειfiq Θεατρικηg α'

γΦγflζ, vα απoδrjr'ooυν ο' αιlτol3g

τoυq Σαιξπηρικoιig βλoυq με τ6.

aο πιiΘοq, τ6αo αiαΘη;μα 1και 1κυ'

ρiο:g μ' αυτξv πη χαρακηριστι'
κη 1πυκνη θεατρικf1 κιvητικ6τητα
lιαι εκφραστικξ πo,υ oταiινια αττo'

λαμΘ<iινουιμε oε δo'υλει€q ερασι'
τεxνικcbv Θι<irαιοv. Δε Θα αvαιp€'

ροuμε ον6ματα παιδιιbν πoυ ξε-

xι3ριααv με to πα[ξιμ6 τoυq, για'
τi. νoμiζaυμε πωζ 6λα τα παιδιιt
oτciθτj,κg(γ πoλΦ καλ<i oτoυq τ6oo
δLαφορετικoξ τoυq ,ρ6λoυ9. To

ακηνικ6 και τα κooπoιi'μια τoυ Α-

λ,6ξανrδ.ρου 0ικον6,μoυ ηταv ευρη'

ματι.κ6τατα και λειτoυρryικιl και
aL Θ,gμ,μ<1αιoι φ&)τιqμoι τ6νισαv
τηv ovειρικi1 ατμ6olφαιρα τoυ €ρ"

γcυ. ΑvαφερΘf1καLμε aκτεν€oτερα
o' ,αυτξν την παρrioταoη γιατi
πιατειiου,με πωg αυτf1 f1ταν τo oη-

μαvτικ6τερo Θεατρικ6' καλλιτε_

xνικ6 γεγoν6g 6xι μ6νo του κα-
λοκ,αιριοδ, αλλd και oλ6κληρηs
τηq 1ρ'ονιGq (μ€xρ, σilμεlρα τoυ'
λξιoτoν). Kι' ακ6μα εττειδf1 f1ταν

μια δουλειd καΘαρ<i ερασιτεχνι'
κη,με,oυντελεoτ€q'απolκλειoτικιi
Nαoυoαloυg. FΙ εoημερ(δα μαg Θα

ιr'τ€κεται πιivτα με ιδια[τερη ευ_

αιαΘηoiα και καtrαv6ηση κoντ<i

στιq δoυλει€g των εραoιτε1νιbν

μ\αξ και Θα πρo,oπαθεi να πρoΘ&-

λει π<ivτα τιg δoυλειξ τoυζ εφ'
6αον αυτ€g Θα 1αρακτηρiζovται
απ6 ειλικρivεια και ανιδιoτ€λεια
και κυρiαrg εφ' 6σoν προ'<iγoυrr τo

αιoΘητικ6, κoλλιτε1νικ6' και lμo,ρ

φαrτικ6 επiπεδo τΦv σιr|μπoλιτcbv

μαζ.

Η ((NΙAOYΙΣTA)) στnρζεται

στnv αvarιn και τo εvδιαφ6ρoν τωv συ\δρo'μnτιlv τnξ

Παρακαλoιilμε να μεριμvtiσετε

για τnν αvαν6'ιυσn τnq oυvδρoμfiq σαq



'ovεlρo καλoκαlρlvlic v0xταc

EΦΗBEKΗ MATIA
'o'ταν η Λγκ<lΘα Κρ[oτι €γρα-

φε 6τι o δoλoφ6νoq επιατρ€φει
π6vτα στov τ6πo τoυ εγκλf1tματog,
τελικ<i δεv εi1ε to'ι|Ιυαλ6 τηq o6-
τε στη διπλoΘελoνιtl τoυ πoυλ,6-

Θερ, o6τε oτo ιμd?μ τηg κατoqρ6-
λαg. Ei1ε πληρη γνιboη των }ι6-

γων τηq 'Eτoι κι' μεiq εvα 1β-
νo ιμετd την ε.πιτυ1io "ηξ Ιφιγ€-
νειαζ εv Tα0ρoιg - <iψoγo τo αρ-

xαlo μoυ' €τoι; - επανfλΘαμε δρι-

μιiτqρoι oτoν τ6πo τoυ εγικλfμα-

Toυ
Ευριπtrδn Κελεμoυρiδn

τοg (δι<i6αζε Θεατρικ{ δραoηρι-
6τητα) l [Ι,Ε ta <<'ovειρo Θερινf1g

vυxτ6q>>' κtiτι δηλαδη σαγ την C}-

λυ,ιιπι<1δα του '96' t'o γκoλ oτo
Mουι.τι<iλ και μια ν[κη σε μια
πα,ρτ[δα τι16λι κατti τoυ Θανci-
ση.

oκ.
πo[ηoε, για δε0τερη φoρd και
για κακf1 τoυ τ01η, ν€α παιδιd
ατα οπo(α 6δω,crε την ευκαιρl,α
vα γευτo6ν αυτ6 που oνoμdζoυ,με
θε,ατρικf1 παιδε[α. B€Θαια' η πρo-
oπ<iΘει<1 τoυ oτηρi1τηκε καΘ' 6.
λα απ6 την Πoλι;τιατι,κf1 Eταιρε[α
Ν<ioυααg, η oπo[α αυτ6ν f1€ερε'

αυτ6v εμπιoτειiτηκε, 6πω9 λ€ει
και _η ,διαφf1μιoη. Πρoocοπι,κιi, δεν

μπoρcil παρι1 vα Θεωρξαω τov €-

'αυτ6 ,μc,,υ τυ1ερ.6 πoυ αυμμετε[1ε
στην τσακαλoπαρ€α πoυ αν6λα6ε
vα φι1ρει oε π€ραg αuτf την δ1i-

oκoλη απo,oτoλf . Tελικ&, ευτU1η-

oα κι' εγcil μαζi με τα υπ6λoιπα
παιδιιi vα πcb: απooτoλfl εξετελ€'
oΘη. oι ε1μπειρiεg για 6λoυ9 f1παv

π<iμπoλλεc. Πιoτεtjω, τo γεγoν69
6τι παρ,ακoλoυΘοoαα απ6 μ€oα

t58

To διq εξαμαρτεiv.". ιi τo
αυτ 1 την προ,oπdΘεια, μoυ Q(νει
το δικα[ωμα να γρ<iψtυ oριoμ€να
πριiryματα πoυ ε1δα f <iκoυoα f1

ακ6μα πoυ oκ€,φτηκα.
Eilα }-cιπ6ν €να oκηvοΘ€τη να

Replay εv6q... ((εvκλfiματoq))

παo1[ζει vα ειo1ωρf1oει o' αυτξ
τη ρημ<tδα τηv εφηΘικf1 ψυxoλo'
γ(α. Πραγματικ<i, σ\τoυq π6yτε
περ[πο,υ μf1νεg πoυ crυνεργαοτf κα-
με, του 6γflκε τoυ χριστιανo0 τo

Mπ'αταντζf g Xρησιμo-
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λ<iδι, κιiτι δηλαδf1 σαv η φριτ€-
τη ΓΙτελ6ry'κι. Λκ6μ,α, α'vτ<iλλαξα
€vα 1αιρετιoμ6 μoυ στcr στρΦτευ.

μ€να νι<iτα τηq πατρnδαξ ιtιαξ β'
Φα <δixτιl παραλλωy{φ' τo o-

πo[ο ατιoτ€λεσε,τηv 6t*oη τoυ oκη
νικαj τoυ 6ργoυ. Kιtτι τ€τoια 6λ€.
π(o και με πιr5'νει τo αριστoφ&νι.
κo, τo αyτιπoλ€μικ6 μoυ κ,αιλ€ar
<ιI(<tντε Θ€cη.τPo, 61ι π6λεμo>. Φl-
oικ<i' γvξριζα 6τι η €lμιπνευoη o-

ριoμ€νων αvΘρcimωv φτ&νει ιιΙο(-

κριι1' αλλ6 δεν μπoρo6αα γ€r φαν.
τααr(b 6τι αυτξ τoυ Aλ6ξαιl,δρoυ
0ικoν6μου Θα €ψταvε μ€χρι και
σε σ!pατ6πεδo τoυ Kλκig.

Διαπ[oτcr,oα, επ0oηg, εττ[ σκη-
νf1q Θεριvo6 Θε&τρoυ 6τι oι oυv.

ξκεg υπ6 τιg oπolεg πρα-yματo-
πoιf1Θη,κε η παριiαπαoη, f1ταv μτiλ.
λov αvτiξoεg. Η ακoυατικ{ στo
Θεριv6 Δημotτικ6 μαq θ€ατρo δεv
εivαι και η ιQαvικ6τερη, εν6 oι
ερcrτικ€g εξομoλoγfαειg τoυ Λιiα-
oαvδρου, τηζ Eiρμιαζ' τoυ Δημf1-
τρη και τηg Eλθvτl,s, oυνoδειioν-
ταv ηηητικι1 ,απ6 €vα μακρfuJρτo
<<γκoooολ>> τωv πo'δooφ'αιρ6φιλωv
τηλεΘεατιbv τoυ Moυιrτι<iλ. Πρ€-
πει επισηζ vcE αv,αφερω και τηv
ε.πoικoδoμητικ,ξ οι.trμΘoλf1 - παρ€μ-
Θααη των ιδιoκτηΞcbν μεταφoρι-
κιilν μ6oων ,στηv σκηlvικξ lpεrτα-

μ6ρφωoη τoυ Π<1τoυ oε γιiiδαρo.
Tα μαρααρ(oματα και τα κoρναρi
σματα αντuκΦr€ση]oαv ιδανικ<i τα
γκαρioματα, κ<lνoντιiq μαζ γα α-
vαφcrvξoουμε <τ€λοg καλ6, 6λα
καλ<l;>. Παρι1 τιq πλεlqlrεq αντι-
ξο6τηπε9, λoιπ6v και παμi τo vε-
αΦ τηζ ηλικiαq lμαζ, qμειq oι εκ.
καλαπτ6μενo'ι (ηΘbσ!oιoιΣ κΦτορ-
Θ<bοαμε, ι/o,'μιζω, νiα σ-η/κιησoυ-
με τo κoιv6 μαg', κ<iνovt<iq τo <iλ"

}.oτε γα πρoΘληματζεται, dλλoτε

vα γελdει αoταμιitητα και dλλo-
τε π<iλι ν,α χειρoκρolτεi. ΘεωlΦυ-
πo1ρ€ωoη μoυ vα αναφ€ρω 6τι
oε μερικ€g oειγ,μ€q, τα μιiτια,μoυ
oυν€λαΘαγ και κ<lτιoιoυq Θεατ€g
vα μαq απov6μουv tιμητικ<l τα
γνωloτci Π.A'Π. (Παβοημrα A-
voιxτf g Παλ&μηq). Δεν πειρdζει,
και oι ,iloxημ.q κρLτικ€ζ εlμαι δε.
κτ€ζ,. Π<iνπωg, ση oυvτριπτικ{
τoυg πλειoψηφlα' oι αvτιξρdoειg
τoυ κ6σμoυ €δειxναν, αν μi τ't
<iλλo, 6τι ιtαηρξε ,μι.α Φτικoινωνiα

μεταξ0 Θεατη και α}γγiραφ€α, κ&
τι πoυ ιiλλωoτε απoτελ]ε[ 'και τov
ακoπ6 τoυ θεctτρου.

To αΘlαoτo σι.lμπ€ρασμ,α ειvαι
πωζ η εκξλωoη στιΦηκε απ6 ε-
πιτυ1[α, <ιΗθιrιοv δiδαγiμωl. T6τoι-
εq παραoτιiιoειg elι6 νεαρoιiq ε,ρα-
oιτ€xvεq ηβoπoιoιig, oι oπolεq -

πιατ€ψτε ,με - εiγαι πoλλ€g και
καλ€g, δεi,1νoυv Φι τo Θ€ατρo
αηv Eλλ<tδα ζει και ανωyεwι€.
ται και 6τι τo πoλιτιoτικ6 επιπε-
δo oτηv π6λη .μαg εiναι πoλ6 πιo
υψηλ6 απ' 6τι κ<itπoιαrιr dολλωv
πoυ τυγxdνει vα ε(vαι και γειto.
uκ€q μαg. Δι6τι, εiτε το Θ€λoυv

1μερικoι, ε[τε ξι, oτo Bιλαμπξo
ακ6μα τρlΘoυvε, oπη Bιλαρ1μπα
καΘαρ(oαμε.

NAPκΩT l ΚA: l,tιiΘoι και πρiα\rματικ6τnτ]α

Συvδ1ειo οnδ τηv oελiδα t52

μια κoινων[α 6πoυ δεv ιrπιiφ1ει
πια αv<iγκη για ηρ&}iνη' ιl^}χoφdP

μακα, αλκo'6λ η 1αoiq. 'Eτoι o
αγδvαq ,μαg πα(ρνει η Θ€οη τoυ

μ€oα oτo μεγαλΦτερο ωycilvα για
κoινων'ικξ δuκαιoοrJνη, ελanΘερiα
και ανΘρarπι<i.
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ΓIoλ rτ1στ r κ*g εr<δnλcbσε 1g

τoυ καλo}ζcιrρroιi
Mετd τoν πoλιτιατι,κ6 oργαcrμ6

τoυ iνlαtoυ και Ιoυνibυ τα πρ<iγ-

ματα ηou1dζoυγ oτηv π6λη μαg.
o Ιio6λιog και o Aoγoυoτog ε(ναι
oι μt'1vεg το:v διακoπιilν και τηg

ξεκotiρααηg, ioωq Kαι κιiπoιαq
oιαlπηλ{g κριτικξg α' 6oα πα[-

Xτηκαv και 'ακoιjιrτη!καv η σαι-
ζ6v τιoυ π6ραοε. Δεv €λλειφαv c-

μωζ και oι ευγdριoτεq ανι1τιαυ-
λεg oτo θεριν6 δημoτικ6 Θ€ατρo
τιoυ δΦαιoαv ,τα ζεoτιi καλo,και-

ριv<1 6μ1δι.π.

To καλoκα[ρι €1oυν τιg δξεq
τoυζ τα 1oρειrτικ6 μαq σιrγKρo-
τηlμΦτα πoυ €1οι.lν κ&vει διεtvιbg

γvtοtoη ην π6λη μαg.
_**-_

To πρcilτo lΦμερο τoυ Ιoυλioυ
oργαvΦΘηtκε με μεγt5λη επιτυ1iα
για €κτη σWε.Xi 1ρovι6 φ€τog τo
διεΘvξ φoλ'κλoρικ6 φεoτιΘdλ CΙ-
οFF _ Πυρooιi Nιiουoαq. Tα 1o-
ρευτικci oυγκρoτf1iματα τG)ν χω-
μilv πoυ εμφ'αvioτηlκαν (Ραloi,α'
Boυλγαρiα, oυγγαρiα' Ιταλiα,
Ι oπαviα, Bραζιλiα), ενrΘoυoiαoαν
τo ,κoιγ6 τηg π6\q {.uαζ και κα-
τοq1ειρoκρoτξΘηκαv.

'Evα μf1να αργ6τερα o ((Πυρ-

o6φ> αqμμετεi1ε με 4βlμμελ{ lΞ-

πoατoλf του σEo φoλκλo,ρικ6 φε.
oτιΘ<iλ τηg π6ληq Π6ρετ9 ηζ Kρo-
ατiαq ,oτo oτιolo ηrραν ,μ€ρoξ
αuγκρoτfγματα αττ6 18 1ci>ρεq.

Παρι1λληλα ιiλλη αrιoαιoλf1 τrξ-

γε στηv Ιταλiα για tιq εσρταστι-
κ€g εκδηλci*oειq τηζ π6Μq Kd'6α
ντε Tιρ€vε.

Tθλοq o Πυρo69 π{ρε μ€ρoq και
oε πoλλξ πoλιτιoτικ€g εκδηkil-
oειg εvτ6g Eλλι1δαq' oτo Ν€o,Σκo
ττ6 Σερμirv' σtτol, 'Aγιo Mdμμα
Xαλκιδικf1g, oτoγ Πρoμα,r4<Ιlνα Α-
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ριδαiαg, oτo ΠλατΦ Ημαθlαq και
ατο Π,vευ,ματικ6 K€ντρo B€ρoιαq.

_.β*_
o 6μιλo9 <<Γ,εν[πoαρoι και Mπο0

λζε, αuμμετεi,1ε με 38μελf1 απc-
οτoλf τoυ στιξ' φoλκλoρικ€g εκ-
δηλciroειg ττοu €γιvαν σtηv π6λη
Σiλγκεg τηg Γερμαν!αg οτα τ€λη

Tnq
Eλ€vng Mriτo ιαλα-Zεγκ Ινn

τoυ Ιoυλiloυ. To ,μι,κτ6 αoρα πια
oυγκβτημα παρoυιαiαoε 1oροΦq
απ6 τη Ndoυoα ,και ιiλλεg περιo-

X€ξ ηζ Mακεδoviαq.

Στα τ6λη Aιryoιiατoιl o lδιog
'oμιλοg €δωσε ατο Θεριγ6 θ€ατρo
κοιvf xoρευτικξ παμinατααr1 με €-

vα σ.ηryρικ6 φoλxλoρικ6 α-ryκΦ-

ημα προσxεκλημfvo ατι6 τoγ τo-
πικ6 μαq Σιiλλoγot στα πλαioια
τcογ αγταλλωyδv και τηq σiσφr
ξηg τcrv αχ€oεαrv τcoγ δι.p α.}λλ6-

γαrv' Τo cιηrγρικ6 1oρευτικ6, κα-
τα1ε ιρo'κρoεf1oη κε .

-n-
Tο Λ$κειο Eλληνijδrov ΓΙrioυoαg

Φρε μ6ροc ατo φoλκλoρικ6 φεoτι
6ιiλ Ν6tbταvτ Γερμαviαq για τρ[-

τη φo,ρd φ€τoq. Tb φεotιΘdλ πoυ
πραγματoπoιf1rΘη'κε ocα μ€oα τoυ
Aυγoιioτου ειχε'διαγΦιrιoτικ6 1α-
ραrκτξρα'και τηραv μ6ρo9 o' αυ-
τ6 15 χCbρεζ. To ΛEΝ ιμε τηv 50,με-

λf1 oμdΦα τoυ ξcα,v το μ6νo oυγ-
κρ6τη,μα πoυ συμμετεi1ε απ6 ην
Eλλdδ-α.

-f.-
Τ6λo9 τo 1oρευτιιc6 oηlκρ6τη-

μα Φυ Σιλλ6γoυ τωly Bλξων
Φγε oτη Ρoυμαviα για vα συμ-

μετ<ilα1ει σε φολrcλoρικξ εκδη'
λtboειg στιq π6λει9 Kιοoτdnzεζα

και Bουκoυρ6oτι, 6πoυ προayμcτo-
πoιf1θηκε διεΘνξq owιtvτηoη Bλd-

1ωv. Η αμ<1δα μαg απoτελο6νταv
αrτ6 Ι 5 1oρευτ€g.

--i.-
Στoυq <iλλουg τομεig τωηr πoλι_

τιoτικcbν δραo'τηριoτf1τG)v oι'τε-
ριαo'6τερε9 εκδηλcboειg f1ταν κυ.

ρiωg ειoωyciημεvεg f1 ετταν,αλf1ι.|.lειg"

Στιg 2σ και 2l AυγoΦoτoυ δ6-

ηκΦv oτo Δηtμoτικ6 Θ€ατρo δυo
oυvαυλ!εg. }Ι πρcbτη απ6 τo oυγ-
κρ6τημα <<Δι6τιμcr> με πρωτ6τυ-
πεg δι,κ€g τoυq oυνθ€αειζ εμπvευ-
oμ€νεg αlι6 τη μouσικη παρι1δο-
ση τωγ λα:cbv 'tηg Mεooγε0oυ τηq
A,φρuκic και τηξ Λoiαg. Ι'L δεiηε-

ρη ατto τo γvωoτ6 αηlκρ6τημα
<Tβvπεφ.

-;ι*-
Στιg αρx€q ΣεtτtτεμΘρioυ διop-

γαvcbΘηκε oτην π6λη μαq απ6 ;εo

Kρατικ6 Ωδεio Boρε[oυ Eλ}*iδoξ
α..rν<i.ι"ηαη v€αrv ooλ[ιoτ αττ6 τιq

Xd}ρ€ζ τηq Euραrπαiκf1g 'Eνοroηq

oτα πλαioια τoυ <<Διε€'voξMoυoι-
κcιi Mηνω>. Παρ<iλληλα δ6Θηκαι,
αυναυλ[εg και ρεoιτdλ τt)ι, κα-
Θηγητιilν και αττoυδαoτ<bv oτηv E'
oτ[α Mουο6γ για τo κοιν6.

-*1 -
Την Ιoη Σετττεμ6ρ(oιl τo <<MoY-

ΣIKo EΡΓΑΣTιΙΡΙ> επαμ€λα6ε
την επιtυχημ€η αυvαrλiα ,με ti-
τλο <'oμoρφηκαι παρ&ξεvη πα-
τρ[δω> 6πoυ παρoυo,ftorτo, τρα_

γoΦδια πou αvαδεικνιjoυv τηι, o'

μoρφι<i τηq Eλλdδαg, με τη]v κcr'

Θο,δf1γηοη πιiηrτα τoυ Π. Στofδη.

-f.-
To Θεατρικ6 εργωηρι τoυ Πo-

λιτιoτικo0 Κ€νξρου Ν<ioιrοαq €δω-

oε δυo παροroτ<1oειζ ιμε τoη, (<Tαρ-

τοrηo> orηγ Γοολ&τη Koζιitvηq και
ατη Θεooοιλo,v!κη oτη, oιπιivτηαη
QρασιτεχνlJκcbι, Θιιi.ατ,rγ πoυ oργd'

(Συνξεια oτηv oελ. 168)]



Mεδoδoλoγiα τnC oλοι<λnρωμθvnc

nαραγωγlic φρouΤωv

o 6αoικ69 oκoπ69 τηg oλoκλη_

ρω,μ€vηg παρ'αγωγf1g φρo6ταrv, 6-

πωg αναφ€ραμε σε πρoηγo6,μενo
ιiρΘρo' εiναι η μεiωoη τηc xρi-
ol]ζ χτ|βιrκιi:ν oυoιrirν επικ[vδυναrν

για τoν <ivΘρωπo και τo περι6<iλ-
λe,v. Η μεiωοη αυτf1 πρ€πει νrα γi-
νει καf,d τ€τoιo τρ6ττo, πoυ να μfν
€1ει δυαμεvε[q επιπτcboειq στιξ α-
ποδ6oειg και τηv ποι6τητα τoυ
καρ,πo6 των oπωρo'φ6ρων. o'ι επι-
διtilξειq αυτ€g απαιτo6v ειδικf1 με-
θoδολoγ[α, γvrboη και oργciνωoη.

Η με,Θoλoγiα πoυ 1ρηoιμoπoιεi-
ται ε[ναι. πoλιj ,αττλξ και 6xει πoλ-
λ€q κατευiΘι1rroειg.

Κυρι5τε,ρη κατεΦΘυνοη, εiναι η
δημιoυργ[α και καλλι€ργεια αy-
Θεκτικδv πoικιλιcbν, πoυ δ,ειl Θα

1ρει&ζoνται πρoαταoilα απ6 ε1-

Θρo69 και αoΘ€νειεg με φυτοφdρ-
μακα.

Τα τελειπα[α 1ρ6vια καπαΘdλ-
λοvται μ,εγ<ftλεg πρooτκilΘειεg απ6
τα ερ€rυνητι,κι1 ιδρ6ματα 6λων τοrν

αγοαrΙτυγ|μ€νωv xοlριilv για τη δη-

μιoυργ1α ανΘεκτικcirν πoικιλιιby.
'Eνα ,μεγ<1λo πρ6γραμμα διεξιi-
γεται iκαι απ6 τo Ινατιτo6τo μαg,
με επι1oρξγη,αη απ6 τηv EioK.

Tα ,μ€xρι τcbρα αltoτελ€oματα
εlναι πoλ6 εvΘαρ'ρυντικ<i. Δημr'
oυργflθηκαv αρκετξ αvΘeκτικ€g
τoικιλiεg, ολλιic,μειoνεκτo6v oτηv
τoι6τητα τoυ καρττo6. oι ερευνη'
τ€q πoυ αq(oλoι]vται με τo Θ€μ,α

πιατaioυν 6τι πολ6 o6vτoμα Θα

δημιoυργηθοιiv και πoικιλiεg με
πok1 xαλη ωι6ττμα καρτιo$.

oι πPο,olτdΦειεg ενιq1ιjovται τε'
λεuτα(α και αττ6 ηv Bιοτεxvoλo'

γiα, €να μοvτ€ρνo κλιiδo τηg Bιo-
λoγlαg, ]με τη μεταφoριi ανΘεκτι'
κιirν γovιδ(α:v απ6 πoικιλiα σε ποι
κιλiα f1 απ6 <iλλα εiδη,

Η καλλι€ργεια ανrΘlεκτικιbν πoι-
κιλιιbv Θα €λυν,ε oριoτικ<1 τo ηρ6-

Toυ
I. Χατζnxαρion

Δ) vτri Ι v. Φυλλ. Δ€vδρωv

6λημα, αλλci Θα 1ρειαoτεi πoλιjg

xρ6vοg ακ6μη και μ€1ρι τ6τε μπc-
ρo6με vα καταφ0γουμε oε <iλλεq

μεΘ6'δoυq.
Η μ€Θoδog, πoυ μπoρεi ειjκoλα

vG ειpαpp.oστεi o{με,ρα oε επ(πε_
δo παραγωγo0, ε[ναι η μεiο:οη
τoυ αριΘμori τωv Ψεκασμδv. Σliμ-
φΦyα με αυ,τf1 τη μ€Θo,δo, oε κ<iθε
δεvδρo,κoμικη περιo1f1 με ιδια[τε-
ρo' μικροκλiμα ε1,,καΘioτανται 6α-
oικ} μ51.gcoρoλoγ'ικ<l 6ργαvα, yια
τη ληψη εν69 ελοc,xioτoυ qριΘμo6

μετεωρoλoγικιirv παρατηρf1αεων
και παγiδεg o6λληι'ιJηq επιΘλα6cilγ
εντ6μωv. 'oταν oι ouνΘ'ι]κεq ε(ναι
κατιiλληλεg για τηv εvαρξη ψυ.
κητoλογικcilν πρoα6oλιbv f1 oι oυλ
λf1ι|.tειg επιΘλα6ιbv ενη,6μcrν εivαι
ανηoυηητικ€g, ειδρπoιoι1γται oι
δεvδρoκαλλιεργητ€g τηq περ.ιo1t1g

να ψεκ&ooυv με κατ<iλληλα φυτo-

φ<tρμακα. Mε τoν τΦπo αυτ6 ]μει-

ιilvεται o αριΘμξ των ι|.lεκαοlμ<ilv

μ€xρ'ι και τ'α 2/3.
'Aλλη μΦoδοg ε[vαι η εlκμε-

τι1λλεrroη των φuoικδv ε1Θρtitν

τωv επιΘλα6cbv εvτ6μωv κυρ[οlg.
Πoλλιi €vτoμα, γvtroτd G)ζ αρπα-
κτικιi ξ ωφ6λημα, τρ€φovται με

€ντo,μα επιΘλαΘf1 για τιζ καλλι-
€,ργειεg. Eπ(αηg μ6κητεg και Θα-

κτfρια παραoιτo0ν οτα 6λαΘεριi
€ντoμα και τα θανατιilνoυv. 'Exει
διαπιο'τωΘεi πειραματικ<i και με
μετρξoειq oτoν αγρ6, η ιipιoτη α-
ναλoγ(α μεταξ6 τoυ αριΘμo6 των
ωiφελημωγ και 6λα6ερ6ν εvτ6_

μG}ν, 1τoυ ε<iv επιτε,υ1Θεi και δια-
τηρ,ηΘ'εi oταΘερξ, τα ωφ€λημα €v-
τoμα ε(vαι oε Θi€oη να κρατofv
τoν πληΘυoμ6 των Θλα6ερcbν εv-
t6μωv αε επ[πεδ-α ακlνδ1.lvα για
τιg καλλι6ργειεq. Πειραματικf, ε-

φσρμoγη αυτfq τη'q 'μεΘ6,δoυ oτov
αγρ6 €δωoε πoλι3 εvΘαρυντικ* tκ.

ποτελ6'oματα. Αυτ6 επιτυγ1dvε-
ται ωq εξf1q.

Σε κ&Θ,ε oπωριirνα υπtiρ1ει €ναq
πληΘυαμ69 cοφελf1μαlv εντ6μων,
πoυ Θlανατcbvεται με τη x,ρ{oη φυ"
το,φαρμ<iκωv ευρ€ωg φ6αματog.
Η 1ρη,oι.μoπoiηoη εξειδικευμ€vωv

φυτoφαρμακων, πoυ δεy ζημ,cil-
νloυv τα ωφ€λημα €vτoμα, €xει
ααv απoτ€λξσμα την oαiξηoη, με
τov καιρ6, τoυ πληΘυ,αμo6 των ω-

φελξ,μων. Φυτoφdρμ]ακα αυτflg τηe
κατηγoρ'ιαζ κυκλoφoρoιiv οf1μερα
oτo εμπ6ριo, εvδ oτo. μ€λλov, 6λα
τα φυτoφ<iρμακα πoυ Θα κυκλoφo

ρoιiν Θα ε[vαι αυτfg τηg κ,ατηγο-

ρiαq.
'Eναg τωx6g τρ6πo9 εμπλoυτι-

oμori τoυ oπωρcbvoq μ€ ωφ€λημα
€vτoμα ε[ναι η πρoμfΘεια α.lτ<irv

απ6 τo εμπ6ριo f1 ηl oυλλoγ{ τoυg
αττ6 περ,ιo1€ζ ]με αt τoφΦ 6λ.dcοτη

oη. Στη δευτερη περi'τττωαη, επι-
αημαivοιlται φυτ& ψε μεγdλoυq
πληΘυoμoι1g ωrφελf μοrv εrτ6μωv,
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κ66ovεαι κλαδι& τιq πρro[v€g ιir,

PεS, ,1.ιετ@€ρoνται t(αι τoττo,Θε-

τoιjιηc(ι .oτoν oποrρcbνα.

Eivαι ,ευv6ητo 6τι γ'ια να €φαρ-

μooτo6ν 6λα τα πρoηγoι1μενα oι
δεvδροκαλλιεpγητ€q πρ€πει vα εκ-
παιδευτoΦv κατdλληλα για vα
γνωρ,iζoυv τα ωιp'€ληlμα €vτoμα.

Στην περ[τττΦση πoυ Θα 1ρεια-
oτoι}v ψεκαoμoi με επικivδυvα φυ.
τoφdρμακα, 1oρηγε[ται ειδικf &-

δεια απ6 τoυq φoρεig ελ€γ1oυ
και τηρo6vτ,σι αiJστηρ6 oι .oδηγi.

εq.

'Oooγ αφoριt τα ζιξανιoκτ6,vα,
Θα πρ6τιει vα εφαρμζoνται oε 6-

σσ το δυvοrt6ν μικβτερη €κταoη
εδdφουg, γOρco ωι6 τoν λαιμ6των
δ€νδρalν και γα xρηαιμοπoιoιivται
αυτ<1, πoυ διαoπιiνtαι γρ{γoρα
σε caκιvδυ1/]€c χημιrξ oι:oiεg,. Tα

ζιζιivια αην ιtτ6λoιτη 6κτααη τoυ

oπωμilvoq μπoρo$v vα καταoτρ€'
(pσνται με )φ.ρτoκo'rτικ& μη1ει',ιi'
ματα.

EκΦζ rατι6 τα φυτoφdρμακα με-

γ6η gη_μαoiα δ(νεrrαι και στη

xρηση τωv λιπαoμιiτcov. Tα λιπd.
σiματα και ιδια[τεPα τ]α αζ<,lτot1-

1α, ,μoλ6ιoυv τα ιrπΦ€ια νερd με
vιτρικ<t, τφυ ε(vαι επι,κ[vδυιlα για
τoν ιffiραlπo κlαι τo. πqριGιiilλov.
Σε πo}λ€g περιπτcilοειg 'συγκεv-

τρδνovται και σε Ψuσικd iμ€ρηπoυ
καταvαλ(bvoνται ωq τ.ρpφη.

oι πoo6τητεζ, λιπασμ&τG)ν πoυ

1ρηoιμιοποιoΦνται α{μερα στη xd)

ρα μαζ εiιηαι πoλri μεγαλoτερεg
απ6 τιq απαιτ(oειg τωv δ€νδρων

και πρ€πει vα περιoρtστo$νΙ στιq
τελεiωq απαρα[τηεεg, Για w γι.
vει η.rτ6 πρ'6τιει vα ηρooδιoρξoν-
ται αγ<i τακτ& χρovικ& 6ιαoτd,μα'

τα oι αιldηylκε'ξ τΦv δ€vδρι.lv. Aυ-
τ€g προoδιoρiζoιlται με εδαφoλο-

γικ6q αναλ{roειg, αε oυvδΦαoμ6

με φuλλoδιωyvωστικι! αττδ ειδικ&
εργ1αoτf1ρια,' τα o'τοια πρ€πει πβ
τα v'α δημιoυρyηΘo6γ oε ,κdΘε πε'
ριoχη.

Tα φρoιiτα τιloυ παριiγoιrgαι αι1μ

φ{,Jvα lμ€ τιζ πρoηγρr]μεvεg μεΘ6-
δo'υζ', διqτiθεvται στo εμπ6ριo με
ειδ,ικ6 α{μα, τηv πptiαιvη κ&ρτα.
H πρ<iαιη κ&ρtα;φρηyεiται απ6
ειδικoι3g ιpoρε[g, oι oττoioι ελ€γ-

xoυι, τηiγ Φρηoη τωrv αvαφερrΘ€v-

τG)ν και ,ε,τιιπλ€oν, διενεργoι3v α-
ναλιioειg ιrπoλειματuκ6τηlταq φαρ-
μdκcoν oτoυξ διατιΘ€μειroυq ιοαρ-
τιoξ.

Για ιηα πρoxωρfoει και η 11ιilρα

μαq στllν oλoκληρcομ€η παρΦγG)-

Yfl, χPειζεται vα γ[vει η ατιqραi
τηπη, υπoδομf, να εκπσιδευτo6v
κατdλληλα oι γεωπ6νoι κcrι oι α-

γΦτεζ και vα α.loτοιΘoιiγ oι ειδι-
κoi φομ,iq ελθyχoι.,, πoυ Θα 1oρη-
γo6v ,και τo ειδικ6 Φμα.

Tα δrιμοτικ6 τραγoιiδια oτn N6oυoα
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νGι}σε o Δξμoq oτo Θ€ατtρo N. Eλ_
6ετ[αg.

-f"-
Mια xαρoι}μεvη v6τα oτηv π6-

λη μαg €δωoαv oι εκδη[citοειζ πoυ
οργιiv<,lοε το Π.Κ.Ν. με τ[τλo<dνl'

€να Θι6λ6ο πετ<itr> γι.α ττl|ν,πρotil-

Θηoη τoυ τtαιδικoιi ΘιΘλ[oυ. Tα
παιδιι1 f1λΘαv σε €παφη με τσ 6ι-

6λio με δι<iφoρoυq τραlτoυg: Av<i-

γvC)στ} κειμ€rrοrv, 6κδooη'τερισδι-
κο6' παρακoλoυθηoη παιδικδι,
ταιvιcilv και τoυ ΘεατρικoΘ €ρryoυ
<ιAv€Θα ατη oτ6γη vα φΦrε τo
α6wεφo>r, κw{yι Θηloαυρoιl, 6κθε_

oη 6ιΘλ[oυ κ.λ.π. ,orι δεκd1δεq πα-
ραμυθ€lνιεq φιγo$ρεg πoυ oΦρ-
φαιvαv τα κεvτρικ& oημεiα τηq
N<1oυoαg φλοπεr1νξΘηκαv αrτ6 ta
ζωγμrφο Γιιirρyo Ιξπαδ6λα.
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