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,\γατητo[ φ(λoι
Η <<Nι&oιlατω> ε611εται o' 6λoυ9 τoυg oυνεργ<i'

τεq, crναγνtiltστεζ ,και φiλoυq tηζ ιη/,ε(α και 11αρd
για τcν καινoιiργιo γρ6νo πoυ, αγCEt€λει.

Bριακ6μαοτε στηγ ευχΦριoτη' Θι€oη να ανακoι-
v'-loουμε οτι για πρcilτη ιpoριi η, <δΙι<1oυ,oτα> εtπιχo-
ρη'jειτσι και ατ6 τηv πoλιτε[α ,oαν επι6ρci6ευoη
). ια τη}' I8xρorη πρooφcριi τηg. Eυγαριστorjμε τov
ημαΘκirη υφιrτoυρ1 6 εμπoρ(oυ κ. Mι1ιiλη' Xρυoo-
7ciδη για τη μεοoλαΘffi τoυ, ciro"τε να μαg δοΘεi
τc πoο,6 τι,rν 50o.0oo Φχ. εκ μ€ρoυζ τoυ ιrπoυρηyrεi'
cυ τoυ. Η πρoοφομi αυτfl ε[ναι εν&lpυvoη για μαξ
κcιι αc6αρf στiριξη oτo τtεριoδικ6 μαg, η €κ'δοoη
τoυ oπoioυ, ωζ γvωστ6ν, δεν εiμαι κοcθ6λoυ ,ειiκoλη
αν ατηρ[ζεται ιμ6νo oτιg oυvδρoμ€ζ ποrν αγαγνω'
ατcilv τoυ.

Ι-ια τo 1ρ6νο πoυ €ρ1εται πε,ριμ€νouμε και και'
vorjργιoυq συνεργdεεζ νtι ,πλουπ1ooυν τιζ oελiδεg
τoυ περιo,δικoιi μαq. Eiναι μεγιiλΙ 1l ΧαiP& μαζ 6-
ταv θγα v€o 6νo1μα προlστιΘεται 'οτov'κατ6λoγo των
jσυνεργατd)ν μαξ. Eξ ιiλλoυ εvαq απo !τoυζ σκoποΦζ
aηq <Nιtioυlcrταφ> εiναι και αυτ6ζ, μι<i τιρ6κλη'oη
,πρoξ τoυζ v€oυq ν,α εκφραoτo0ν μθoα απ6 τιg oτf1_

λεζ τηq.
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EκKΛ!{Σ!A KAI (ΠoYΠoYΛoυ

0 piλoζ Toυ lεpoδπιδυoυ Πolυripπoυ σTn δlαμo1n
,ΙlαΙκoυ ΣυυδiσΙlouil lπo0πoυlol rTζopμπαTCnδυr,

'σταv κατιi τιg' κoιvoτιr€g ε-

κλoγ€q τ,ου Ιαγouαρ(oυ τoυ Ι9!O
πλει<lr.pfφι'αε εκ ν€oυ η πρooδευτι-
κη παριiταξη τoυ Κ. Xατζη Ιν1α_

λoΦαη και 6λε9 oι κoιvoτικ€q ε-

ξουα[εg παρ,θμειαν και πdλι ατα
1€ρια τoυ <<Λαiκo0 Σlwδ€trμoυ>
(iπoιiπaυλo), η αvτiJδραση τηζ αy-
τfuταληg μqρ1δαg τοrν <rτζoρμπα-
τζηδωv> δεν',€παυαε vα εiν,αι λυo-
oαλ€α 6'πωg πριν. H κoινoτικf1
διαμξη' η oπo[α ε[ναι αλfΘεια
6τι πoτ€ δεν €λειιpε ατto τη κoιvο-
τι'κf1 ζι.lf1 τηg Nτioυoαg, τηρε vα
ο,ξ6νεται επικiι,iδυνοr.

Πρω'ταγα:vιατξg v€ιoν Θλι6εμilv
εftειαο,δiωv και αφορμη για τηγ
6ξυvoη τηξ κoινoτικf1g διαμξηq
αυ,τξ τη φορ<i υτη.ρξε o εκπρ6oω_

'foq 
τηζ εκκληo[αg, o Αρxιερατι_

κ6q Eπiτ.ρoπog Nαoιiαηq Ιερoδιτi-
κοιaog Πoλ0καρπoξ,, 'Ι μΘριog ηv
κΦταγωryi.
o τ6τε κυριιiρxηc Mητρoπoλi-

τiζ B,qρo(αg Αhτ6oτoλoq (t906
t 909), συμμo'ρΙφουμε1/oq με τov
κoιyoτικ6 κανoνιoμ6, επικ0ρωoε
και 1roμιμοπolηoε τo αττoτ€λεαμα
πoυ προ6κιx|.rε αττo τιg κoιvoτικ€g
εκλoγ€q' τoυ 190,8 και ,εκιbν <lκωv

Eφl€ρετo ε'ψlμεv(ig πρoζ τo <πo.ιj-

πoυλo>> πoυ πλειoΨfιφιoε και €λα-
€ε τη κo'ιvοτικ{ εξoυoiα.

'oχι μoνtiι1α o Mητρoπoλifig
Aπ6oτoλo9, crλλ<l και o Λρηιερ.α- '

τικ6q τoυ Eπirροπog &oφρ6νιo9
Σταμo6λη9' πoυ ε+πιτρ6τιευσε στrl
N<ioι.loα κατκl τo διΦαttηlμα 1906-
1907, oυνει1δητ& και ξ,κ πεπoιΘη-
oεcοg {to με τσ μθρog τoυ <<Λα'd-

κo$ Συvδ6αμoυυ,. o Σδφρ6νιo9,
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μ<iλιoτα' αι3μφοvα με ιδι61ειρo
oη,μεkομα του Στοα.lρου XtrνoΦ, ε[-

vαι εκεivoq πoυ ωζ Λρ ιερατικ6q
E}πiτ1ροποq oη Νιioυ,oα, €ατιειρε
τov .oπ6ρc, τηg αφ'υπυiαεαrq τoυ

Toυ
ΓιιitρYoυ Toυo1μιι

λαo0, oiτωg cirατε o λα6ζ vα α-
ποκτf1,q|61 επiγνcooη των δικαιω-
μc1τcrv τc1υ με απoτ€λεoμ,α vα υ_

περια16oει ειq ταq πβταq κoιvo-
τικtig εκλcγ<ig και να cr'yαλ<i6ει
τη διolκηor1 και τη διοη1εiρηoη
τa:ν πρη'μιiτιον.*

To iδιo ftρoξ. xαι o διιiδο1og
τoυ Λποατ6λoυ Λοt κdξ (1909

Ι9l l), δταιl oτιg εττδμενεg σ9xαι-
ρεαGq (Ιαvoι6ριog Ι9lo) επαγε-

ξελ6γη η παρ&ταξη τou K. xατζη
Mαλοrioη, πoυ tΙ:ρα πλ€oν εξα-
oκoΦoε τηv διoilκηxrτ1 oΦμφG)να με
τo €|lκεκριμθvo, ατι6 τηrv Ι{oινΦιη-

τα ηι, 28 Σε+lfτ. l,9o8 καταoτατι-
κ6 πoυ φοcτoγ@φιζε τιg αρχ€ζ
και τιζ πeπoιΘ{σειg τoυ Λαiκoο
Kιvτ1ματog τoυ <πoιjπoυλo>.

Evrir 6μ<,19 αltτ,lg αιι6φερα πc(ρα-
π<iηlcl, oι κυρiqρ1oι Mητρoπoλlτεg
αvε.yγ(i}ρισαγ και επικιJ,ροr,σαv ηv
εγκυρ&τηπα τοlv εκλoγ,cirv πoυ ε[_

χαγ αφαι'ρ€σει η κoιvoτικr] εξoυ-

oiα αr!6 τoυζ κζoρμπατζf1δεg>
και τηv παρ6δωtlαν ατα x6ρια
τoυ λdiκoO κιvf1ματog ηq Ν<ioυ-

σαζ, o διdδo1og τoυ Σωφρoνioυ
,σηι, erτιτρoπεlα Nαoι1oηg Αp1ιε-

ρ'ατικξ Ehttρoπoq Ιερoδι&κoνog
ΠoλΦκαρπog, τoπoΘiετηtΘεlg και
αυτβζ' 6πω9 και o Σωφρ6vιog' α-

π6 τoν Arιfuτoλο, αyτιπoλιτειjετo
και αιlτι1βξετo oφoδμirq την πλει
ο,i.'ηφoΦoα με1ρiJδα, καταltατιilιlταq
κατ<iφr,:ρ,α τov κo'ιγoτικ6 καγovι_
αφ.
o Πoλι1καρπoq, εv ανtιΘ€σει με

τov πρc,,κ<iτο16 τoυ Σωφρ6,νιo εi-

χε καταστεi 6ργαιo ταrν <τζoρ-

μπατζ{lδοrv>. Aμει6'6μενoq πλoυ-
oιoπ&ρo1α ατι6 αυτoιig €γινε o

κoμματ<1ρ,1ηq τωv και o μo1λ6q
με τov οπoιoν πρooτταΘoΦoαγ vα
πρoωξoo,υν, τουλιlr1ιoτov oτo 1οr

ρo τηζ δικαιoδoolαξ τoυ, δηλαδξ
στην c:.κo1/oμικη διcο1εiρηoη τοlv
τεσσdφ&}γ ει,oρι,δν τηζ π6λεωξ.'
πρ6cιτπα ηξ αρεσκεiαg τωv.

oι κτζορμπατζf1.δε9l Nαoυoαloι
εvδιαφ6ροντo ιδια[τερ'α για ηy
oικoνoμικη δια1εiρηαη των εκκλη
oιrbv, τo, λεγ6μεvo <πωy'κdρι>. Δι-
6τι 6Θλεπαγ τo Θκκλη'oιααtικ6, και
κoινoτι,κ6 ιlQμεio oαv τμ1τιεζα α-

τιo τηv oπoiα μπoρoιioαv να ιδιo-
ττoιo6vται 1pf1ματα και vα τα εκ'
μεταλλεδovται πρoζ 1διo 6φελοc

μακρo1ρov[cοg, ατ6ι<crq και πoλ-

λ€q φoρ6q αιrεπuστρεξfri' αδιαtpo'

ρcilyταζ για τιq κoινoτικ€q και εκ_

παιδειrτι,κ€q αν*yκεg, oι oπolεg f1-

ταν ανηy'καiεg και τιoλλ€q φoρ€g
ε'τιτακτικ€ζ.

'Exoυν διαocοΘεi γρατrτ€g μαρ'
π'lρiεg oιiμφιονα με τιq oπoiεg
(sjc) A'. H ετ'αιρεiα Λ6γγoυ και
Toυρπ<iλη oφεi,λει ιrπqρηιλiαg λt_

ραq ειq τηγ Ι(oιv6τητα δυv&t^ιει

πρακτικo,0 ευριoκoμ6νoυ εv τf Ι'
εριi Mητρoττ6λει, δι' o6 ιxιo1ρε_

o$ται η εv λ6γco εταιρεiα να δt'

δει εrηoiarg τρι&κovτα (3ι01) λιραq



Ιoτoρικ6

ειq την Ι{οιν,6τητα, ξτιg παρε1ci>

ρr1oεν αυτf1 κoιιloτικ6y τ6ττoν και
6δαlρ δια τo εργcoτ<iσιoγ. εx το|-

oπotloυ εκ€ρδιoεν η εαιμiα τov
of1μεροv πλo0τoν τηq. Χρoιoλoγεi
ται lε η δια τoυ πρακτιxoι] Φ-
γρ'αφoq uπo1ρ€ιυoιg cnπιilγ απ6
τρι&κovτα ττερ[πoυ ετιbν. B) o κ.
Γειilργιog Λoryoc ειi δι:o α-lνε1f1

€τη τιωιcειilcοrc τηv δorcdτηv τηq
π6λεοη ημ6ν δια λoγαριαoμ6ν
κGι πpοq 6φε).οg τωv αxoλεlων
τηs Κoιv6τητoq ημ<bν δι' εγγρα-
φου κατατεθειμ€νoυ εν τη Ιερ<i

Mητρaπ6λει, δεv Φ'!oδtδει ειq την
Κcιν6τητα τo κεβη9€ν ττoο6ν τοrν

ι}περτριακoσiοrν λιρκilv, αλλ<i'κα-
tακρατε[ mlαi:q παραv6μοrg απ6
τρι<irν ετ<jrv. Γ) oι 'Αδελφoi K.
Κoκκlγoυ κατακρατo6οιγ πεντακo
αicιq (5oσ) λiραg πρo oκταετlαg
κλη,ροδoτηrθεxoαq τf1 Xoιν6τητι υ-

π6 τoυ απο,sαv6ντoq αδελφοι) αυ-

τciv Αvαo'ταoiου. Δ) o'ι κ. Γεriρ"

γι@q Tοιlρπ<iληq και ,Νιx6λαοζ

Tουρταlληq' κατακρατoΦoιν ην
πεvτηκοvτ<iλιρο δ<ορε<iν πρoq τα
αXc.λεiα τoυ απoΘαv'6ιrτoζ αδελ_

μ'J αυτιilν K<οvcrιανttνoυ. E) o
κ. Δημξτριοc Tοiταηs επi εικooι-
τιειiτcrετ lcrι περ lτoυ ;.ρη ματioαc
επ(τρoποg ηq εκxληoiαq τηξ Ι'1ε'

ταμο'fxPd}σεΘξ και δια x'Pημdτω}
τηg εκxληoiαq κπτi τr1ν επioτ1μov

τoυ ιδicυ μαρτι.lρi.αv lcτioαg μα_

γαζε1oν εv Θεoοαλovirιη κατοrκρα

τξι Φ,tο παρ,αν6μω9 και δεv αtτo

δ1δει ειg την Koιv6τητα.

_Ο-
o, Πoλιiκαρπog, λoιττoν, γι(r vα

υκαvοποι{oει τα συμφ€ρovτα των

<tζoρμπατζξiδωro>, αγν6ηioε τιglν6

μιμα εκλεγμ€νεg απ6 τo λα6 ε'κ_

κληoιαoτικ€ζ,εττιτρo{π€ζ και α"tTo'

τεειρ<icΘτ1κε να διoρfuαει παραν6_

μωζ στo <αταγκdρι> τ<ον εκκληoι-
rirι, πρ6αιoπα τηg εκλαγf1g τoυ, τα
cπolα 6€Θαια τoυ εξαν υπoδε['

ξει oι φiλοι τoυ <ζoρμπατζf1δε>.
Η αρxi 'θγιvε αττ6 τoν να6 τoυ

Λ1'. Γεωρ1'icυ. 'Eνα μf1vα μετιi
τιξ κcιιοτικ€g αρ1αιφo[εg τoυ Ι'
crιτυαρ(oυ του 'l 9Ι0. o Πoλ6καρ'
πcg ειδοτιo[ηoε τov v6μιμα εκλεγ*-

μ€rro επiτραlτc τoυ Λγ. Γειoργloυ
Av. Mπiλη να παραιτηθεi και αv_

τ[ ει,6ζ διoρiζει 3 δοτo69 ατω τoυg

<<τζoρμπατζξδεq> επιτy'oπoυg.

Eπεδf1, ατωq f1ταv επ6μενo, δεν

ειoακo$αΦκε ατι6 τον Aιl. Mπλη'
o Πο)Φκαρπog ην 2I ΦεΘρουαρ[-

o'υ I9l 0, με oυνοδε[α αστυ1/oμ'ι-

κιbv ,μεταΘαivει ατo vα6 για νx
παι1oει τov v6μιμo, πλην 6μωq α'
vεπιΦ0μητo στσυζ <τζc'ρirπατζ|-
δεφ επ[τροπο Λv. Mπιλη και να

εγlκαταστf1,oει πβoαrπo τηζ αρε'
oκεlτrg tου.

B€6αιoq για ηv ΦrιμζσPησια

τoυ, μια εΘδoμ*δα μετ* ην απ6_

πειρα του Aγ. Γει,sργioυ' την 28

Φε6ρουαρiου Ι9to, o Πoλoκαρπog

δημιoυργ'εi ιiλλεr €κτ'ρoπα.

Aυτη η φoμi <τζoρμπατζdδrεq>

και <μπβ6oι>> €νoπλoι Toυρ'1611'

6αvο[ απc*πειρrbvται να αρπti"ooυν

τo (πηy'κdιρι)) τρυ Aγ. Mην&' Για
τo crκοπ6 αυτ,6 'oυγκεντρδΘηκαν
προ τoυ ναoιi για να ειo€λθoυν

ειg αυτ6 μ6λι9 Θα 6νοιγε o ιερ€_

αζ.
Bi.6τογταq αι-rτ<i o επiτροπo-c τoυ

ιαοti. αφου εζητηoε τηr' oυιδρoμξ

rφ Αατι'ιομιαξ, η α-τoiα εξαγ'o_

ρααμ€νη cετ6 τoιξ .ζoρμπατζη'
δεgr εxιiηεl-loε, πPοζ απoφιryf1 αι-

ματcxυoiαg εντξ τoυ ν<ro6, α"rtε'

φ<ioιoε εκε[vη ην ημ6ρα γ'α μηv

αrroiξει ην εκκληοiα και vα oτε[_

λει τιg κλε[δεg oτoν Mητρoπoλfη
Λοuκd οη B€ροια.

Mετ& την πρd}τη αvεπιτυf1 α'
πΦπειρα, oι <ζoρμπατζiδεg, ην
επ.ομ€v,η Kυριακf1 5 Mαρτioυ l9I0
τβιπηoαv τηv oπι'Φiα Θιiρα τoυ

vαoιi ειαi1)'Φαv μ6oα και eyrκατ€_

σfηκαν' με τη συγκαrdρεση τoυ

ΠoλUκ<iρπoυ, δικ6 τoυq ε',τιτροπo,

εν,ιb €ιlo,ττλοι ιcμπρ<5cΘοι> oπλιαμ€-

vοι Touρκαλ6αιaoi αγdλα6αν την

φροι1ηoη τ9ιr vτιod"
Τα Θλι6εμ1 αιlτ,Φ €κτρoπα γ[-

γον'ται επαρκ<ξ γvιoοτd και δια-
αταυριilντν'ται με ιiλλεq γρατττ€g

μαρτυρiεg, κυρ[ω"g α116 διΦιρι-
6η (ανταπ6κριoη) δημooιευμ€vη
στηγ εφημ€ρiδα <Φ&ρoφ> τηg 2l
Mαρτ[ου lgt'o, uπογεγραμμ€νη α_

π6 τoυg κιiτcoΘι Nαoυoαi'oυζ: Ιω'
<5Φνηg Xατζηδη,μητρioυ, Διομfδηg
Γκαρv€ταq,, Στοαlρog 'Ωηq, Ιω<iν_

νηq Avαoταoιιiιδηq, ΔιoνΦoιog Mπι
oλlκαg, Αντ,<irνιοg Φε!δαρηq, Kοrν,

M{ιuτσηκ6-r!αζ, Nικ, Γκθρog' Kιον.

Παtταvαoτ&oηg, Λεo}γ(rαs Mtγ-
κο:g, Θανcicηg Δια'μ<iντηq, Θωμιiq
Λklvτοg, Λιlα1μαxog Γιαγlκoιiλαq,
Στ6φαvog Λ&τττιαq' Αναoτ&oιoq T6

μng, Γεδργιοq Γιωγκo0λαg, Kων'

Δη1,καλιiκoq,, Aργι}ριog TbιΦ'
καg, Γειbργιoq Toικιτ1κoζ' Γε6ρ-

γιog Π<ivtoιoζ, xριστ6δoυλog Kα'
oταvιcirτηq, Kι,rγ. Περιoιo'ρdηc,
Λεο:vi18αq Kαραμπ€λκοg, Αντ<bvιog

Ιν1αγκαΘ€λαg, Ιωιi'vηq Kανταρ-

ζf1q, Auξ€vτιog Χcτζηδημηaριoυ'
Aριoτεtδηq Παπωyι<iνvηs, Γειilρ-

γιοg M€oκoq, 6λoι ατωξ ηλd'-
νoυv' ανεξ<iρτητoι και αμερ6λη-

πτοι πoλiτεg Nαoι1oηg.

Κaτt φιεικf1 oιrγ€iπεια, η παΦ'
γομη συμπεριφoριi καo(ξ και η

πληΘ<ilρα αλλωv παβμoιων κατα_

παΦοειoν τηζ κανoνικfιs t'iξηc α-

π6 τcν Πoλιiκαρπo πρo'κdλε<rαv

την 6vτovη διcrμqρτυρiα τηg Koι-

v6τηταg, η orrιoiα ζflηo'ε απ6 τov

Mητροπoλiτη Λouκ* ην αrιoμιi'
κ,ρυνof1 τoυ.

'σταιl o Ιv!ητρoπoλiτηg Λoυκ69

αv€λα6ε τη Mητρ6,πoλη Bεροiαg'

η Koιv6τητα τoν πληρoφ6ρηοε

<(yια τα αvδραγαΦf1ιμdτα τoυ ιε-

ρολoγι<oτ&τoυ>. Kιι'oιiμεvog 6μω9

o Λοuκ*g ατι6 &κρα ccyοθ6τητα

παρεη,Ι€Θη διαλλακτικ6 μεταξι}

Koιγοτικtbν Λρx<bν κεrι Πoλυκ<iρ-

πoυ.

T6τε o Πoλriκαρπog ζfιτηoε oυγ

γνcbμη απ6 τoι.lq κoιι'οτικorjq αν'

r69



Ιoτoρικ&

Tr0τPttΙ0[ ErI TΩ[ IE0TIIΙ[0[

B',. ΠoΛlτlKoΝ TMΗMA

R'plo fΙεοτ 2q7

'El,'Αι1,'7ι'αι, 
"π 2[ ila.(.τ/ι.ν 1910

ff(''A'r'.' l( ^'',-r' ι'* *Jι'uι

Διεξεπεραιrioη

:,,i,3;;9!""

x,.^ , 
" 
u ν1r | ιfι. 7r a'm' 76

Jlι1'ι,',- 
'.'. 

,7'}* 'ι"r 1L 0u'τ' '

1 ι ιιι'ι ι Γt ι,ι^^ r^r Ι7r/a'*ι'υ 1fι'l'ι 
ι

f4€nν 1i f' uh ^',/n 'ξ ''ι 
ι7ι'υ'' -

rl ι ι',a.i n7ι / l 7 u/oc /!ιρ7 "'*' 
qL a1υil2

i.1ι, ^ ι ξ n'u'r1o, 7ρa' l'tuν'ι- off'/" -

1 ι4't l't', 
ρ 

o',rn fι'''7 ιι 4 '

fuf * 
7l'ι,o 

ιι ltι'u J' /' ll ' '1n

ιι"V'ιιι1ιι,τ νιι ouι.ι'1 '| 'Qn'7'*/'ζ:

ar7ρ n,'*e -n'rΛ r'* 7' /' 
ι/ι ι ιP'Iυι'W

** {n'ι/ι ιu'lf 7ιu ι1' l/υ rt:i"ro-

ful;:fi*nγi:;r,}'*''
y'u r*} kι*o+'n ,7ηj v"-'o1ul 'i'd

/"n-71,'r-f 
o'7o7 o' 1ινt) 1'ι 

n7i'ι /' -

1iιΓn zη-J '"γonyι' 
' 1*n/lιu1 '

-0 υ,*/Γt

Θ1'ι,ΙΣ. -

Πqoη yoι3 μενοq d'9ι8μδq

'Επ6μa'o6 dρι0μδg

ΦΑIiΕΛ.\oΣ

170

'lBfγραφo Yπoυργεloυ Eξωτερικιitv πρoq Πρεo6εiα Κωνoταντιvoυπ6λεωq



Ioτoρικ6

τι.πρει61i151g,lψ,ξ και ι/rτoσ1*Θηxε κα-
τd η aιrνεSρlαoη τη'q 8 Δεκεμ-
Θρioυ 19,σ9' 6ει ειq τo μ€λλοv δεν
θα πoλιτευ,σεi κoμματικri, αλλι1
ιlι}μφ<οvα με toγ κανοvιαμ6. 'Ε-
τoι €γινε ανεlxτξ αlq πρoo<υριv6g
αρ1ιερατικ69 επ(τ,ροπog.

Πo}.Ll γρf1γορα 6μωq ληoμ6νn-
σε ηγ ι.ετoo1εοη τoυ και ετcrxc-
λοι3θηοαν τα παροcπcrl'<υ θ)-ιθεριi

γε1noν6τα.

'oμorc αυτξ τη φοPα o lrtη.ρο
*λΦc Λoι:καg πεiΦrμε 6τι i-
πρε'ιε vα απoμακμ;€εi o Πoλιi'
καρπoζ αττo η Νdroη.lοα. Aπo6λ€_

ποιrταξ, λcιτιoγ, ειξ, ηγ αv*γκη
ειρηvε}οεαη τηq Koιv6ητcιg, α_

π€iι,ιJ{Γε τoν ΠoλΦκαβπo, ανακoι-
v<bνοvτ<ιg τα.lτo1trβvoq ην απα'

λUoη ειg ταg gγ1clρioυξ τoυlριιι-
κιiq αρx<icg.

Eγδ ο ilητρoπoλiτη'q Λoυκdq με
,επαvειλr1μμ6να τακρ[ρια (€γγρα-

φα) ζf1τηoε απ6 τιg 'τoπικ€g αρ'

x€g την απoμ<iκ,μπαη τoυ Πoλυ-
κ&ρπου απ6 τη N<jcoυ,o'α, oι τελευ
ταiεg, εξαγορααμ€νεg απ6 τoυq

<τζoρμπατζf15εg>, δεν ε'κτελo6oαν

τc αiττ μα τα.l αρ1ιερ€α.
Ετειδη c Δ.ουκ<ig, παρci τιg επi_

μoνεq εκκλξoειg τo{J λαοj τηζ

Nαoυαα-q, για λc1oυt υ1 :iα< κω'

λιiετo ν'α μετα6ε( εκεi. crτ€ατειλε

απ6 την B6μ_ια εξαρ1ικιiq τoν ι-

ερ€α παπα Γι<iτνη, με την ει"τoλη

cΙrφεv6ζ vα απo'κΦταστf1gει τoν v6_

μιμο επiτρoπo τoυ Aγ. Γεωργ[oυ

Av. Mτιiλη και αφετ€ρo,υ ν'α 'επι'
Ecilcει τr;ν παι}crη τoυ Πoλ6καρ-
ττc,υ, αvαλαμ6&νtoν'πρooωρινcbq
vα αvτιπρ€,σ(,}πεΦσει τov lνΙηπρo-

πoλttη μ'ξρι την Φιξη Φrτι'(α'τ'α'

oτ<lτoυ.

Η κατευναoτικf1 και ειρηνεlJτι-

κf1 απc'οτoλf1 τoυ πατια] Γι<iwη α_

π66η ιiκαρπηι o Πολliκαρ{πoζ η.ι
μ6vo δεν υτΦκoυoε σηv διαταγfi
το(} πρΦισταμ€ιloυ τοι.l Aρ1ιερ€α,
οoλλ6 τιρo€6η και ειq ΦΘρειg wαν'
τ[oν τoυ.

FΙ,ε ττ;ν Θοft,3εια των <μπρ<iΘ<ον>

τQυ, ο.ι oποloι 6€Θαια η-τα'l 6ργα_
ιrα τG)v <<τζoρμπαζηδ<.rυ, παρΞ-
λ.υαε κ*€,ε εv€ργεια τoυ Eξ<iρ1oυ
Παπαγιανrni, κ;:τιοιτεrg cο-:τογ

ωζ 6μηρc crrηι' Mnτρα,ιoλη' €<οg

6τcυ εξτr'cοr'καΦε[ να φδγει <i-

πρακτcξ ατ6 τη Γkioιrocr.
Κcrι o1ι βrro αιrτ6. Z{ηοε με

δημoοιεfματα και αν{αpορ€ζ πρoξ
τo Πατριαρxε(o ηv Φlιoμticκρυv-

σr} τo{, προ'ι]oταμθvoυ τoυ Mητρo-

πoλ(η Λουκ<i.

Eτιε'ιξ δε o Mητpoπoλlτηq Λoυ'
κξ εφαlvετo ακαμτrιοg στιq απo-

φ&oειq τoυ, oι <τζoρμπατζf1δεg>

απ€1Φειλαv δυo αvτιπρoocΙlπoυg

τωv σrov'oικoυμενικ6 Πατριι5cρ1η

Ιιoακεiμ Γ' για ιlα υπoΘtλoυν πα
,ρdtπoνα lκ,ctιt τoυ Mητροπoλfτη,
ωζ αδραν{ και οrδι@oρo πρoζ
τα εΘvικ<i σuμφ€ροvτα κcιι vα ζη_

τfιgoυv τηv ατtoμ<i:κμrvαi1 τoυ.

-o-
Γενvιiται 6μω9 τo εμbτημα: Α-

n6 ττο6 αιrτλαΦoε o Πoλιiκc<ρπog

τo Θ*ρροg να πρoΘαi,νει oε 16oεq

παραvομiεq, αιpηφ,δνταg επικυρΦ-

μεr_ουζ κανoνιαμo0g και εκλεγμ€_

vεq απ6 τc λ'α6 κoιvoτικ€g αPχ€c;

Eκτic ατi την υπcoτξριξη των

.,τζcρμτατζηδ<oι'>. o Πoλcκαρπo-c

εi7'ε τηι εiιcια καi τcd 'Εi')'ηια

Πρoξδ'oιJ αττl Θεoοαλoνixη Πα'

τc διcrμmrτοτιcυλoυ.

Τo ιo1υβ λ.6μτru τωγ Ναoι.υα(ων

κτζoρμπ:rτζξδι.'υl t τη Θεooαλo'
νiκη παρc'υοiτrζε τον Πoλ6καρπoν

oτc'ν Πrπαδιαμαντ6τoυλο ωζ <εP_

γαζQμενcν με πcλ0 ζηλo και διε'

ξιiryοvεα επιτυ1ξ την εΘνικf1 ερ'

γαoiα>.
Ehtηρεαoμ€νog o Πατrαδ ιαμαvτ6

πουλog απ6 t6τoιoυ ε(δoυg ειoη'

γf1οειg, με κιilΘε τρ6πo προαrια-

θοrioε vα ματ'αιιοoει την απoμιi.
κριJv'ση του Πολυκdρπoυ αττo τη

N<icυ,αcr και ζf1τηoε ατto τov Mη'
τρc,πολ[tη Λοuκd ατι<οg αακξoει

6λη ηv επιρrρo,f1 τoυ πρoq oυlνδι'

αλλαγξ .tΦv αντιμo9(oμ€vαrν.
Απ€oτειλε μ<iλιατα για τo σκo-

π6 α:τ6 οτη B6ρoια τov €γ,κριτc
ιατρ6 τηζ Θεooαλov!κηg Z&ινα'
για 1}€( πετι3xει την ενε'ργ6 επ€μ-
6αrrη του Flητρoπoλitoυ, Λου'κ<i υ-
τιEρ τoυ Πoλυκ<iρπoυ.

Eπi πλ€ov δε με αι^αφoβ τoυ
προζ την Eλληvικf1 Πρεα6εi.α ζη-
τ&ει γα ενερry{σει αιJτfl 6πtοg α-
τtευ9UνΘο$ν αρμoδlοrq (δηλαδf1

μ6αoν toυ Π.ατρι<iρxου Ιωακεiμ
Γ'), αι δ€oυoαι σιrστ<ftσειξ ειζ τov
Ινιητροπoλiτη Eεροtrαg για vα F
εiτ.]:-:χoξι εκατ€ρω,Θiεν υπο1<b.ρη-

σιζ και ειρflvευαη τηg Koιν6τη-
ταg <Eψ1tρισ.ογ, αναφ6μι o Πβ
ξενοg Π'απαδιαμαv"ε6i'ιoυλoq oτηv
α_ναφoριi το.υ, θα ξτo 'αν επιτυγ_

x<ivετc η διατξρηαιg τoυ Aρj1ιερα
τι,κoιi Ε1πιτβrεoυ ει, Nαοιiαη>.

Η μεοoλι5οΘηoη τηq Eλληνικf1g
Πρεo6εieg επ6φερε τo πoθο$μενo

αποτ€λε'ομα. Δι6τι o Παπριιiρ1ηg
Ιω,α;κεiμ Γ'υποαγ€Θη,κε να σιr'
cnτξoει oτoν fllητρoπoλiτη Λoυ'κ&

ζ,roi}τo μεv or3ν,εoιv και μεtριorιd-
θε:ια, τc"jτc δε διαrf1ρη,oιν τoυ εν
λ6yιo επιτρ6πoυ>>.

E[ναι αξιooημε(c+τo 6τι πρoη-

γc,υμ€νrυg και o λα69 τηq N<ioυ'

oαq εixε οcπoατε[λει αvαφορ<tπρoq

τον Ιι.:ακε(μ Γ', ατην cπolα εξ€_

θετε την cλ€Θρια δια την εκκλη'
α[α και τo €θνog πoλιτε[α τoυ

Πολυκ&ρπου και αrταιτoιiαε τηv

αττoμιilκρυvαi1 τoυ.

Η αvαφoμi αυτf1 f1ταv παvγα-

ου'αα'[κf1, δι6τι ιlττεγ,ρ&φη eπ6 60o

ιδιιilτεg και 8ro0' μ€λη' τoυ ΛαΙκoo

Συιδ€ομoυ.
Στηv αναφoριl τoυ o λαξ τηζ

Ndoυoαg aq'τταριΘμi 6λη η oειρ<i

τΦv παρανoμιιbν Πoλuκtρπo{J .καt

<τζoρtrιπατζf1δωυ> και οcτιαιτεl τηv
(ωq τ&χoq απ€λαoιv *μ tgροδια-

κ6τoυ ΠoλυκΦπoυ).
Ιηε ηv ευκαιρiα δε ζη*ι αττl

tov Παtρι(iρχη αtlμΦρiεrv δια ε-

πιτιμioυ τcοv ωlιοτoλμηo&νtι.w τηv

l7ι
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δι<1τρηo.v τηg εlκκλητiαg και τηv
απi"δοoιv τc>ν c,φειλοufvο:ν τη κoι
ν6τητι>.

Κατ<i μια πληρoφc,ρiα προ-φx6.

ψενη απ6 τoν Eυ::cr.Ξιο Στουγιαν-
v<iκη, o Πατρι<1ρ1ηg Kωvoταvτι-
voυττολεωg Ι<,:ακεiμ Γ' κατ' αρ-

xιic δι_,cανααχ€τηοε 6ταv €λα;ecε

γι*rοη τωv παραvoμιδν τoυ Πo_
λυrκ<iρπου και τιq θεcbρηοε oαv
κΦrd!φα:ρη κατ.Qπιiτηoη τG)y εκ_

κληoιαoτικ<bv πρovoμiων και μci_
λιoτα απ6 εrκπρ6oαrπo, ηq Eκκλη
ο[αq, o οπoioζ, απεvαντiαg, €πρε'
πε να εivαι πιατ69 τηρητf1q και
9εματoφΦλακαg.

Γιc( το οκoπ6 αυτ6 τo Πατριαρ-
1εio οrπι1oτειλε και σxετικd τα-
κρiριο καταδικ&ζoιταg τov Πoλ6-
κΦρττo.

Bραδriτερov 6μcog o Πccτρι&ο-

1ηg' πιεζ6μεvoq ατro ην Eλληνι-
κf Πρc,αΘεiα, μετεοτρxjφη και συ-

ν6oτηoε, 6πωq αv€φερα παρcr:'ιιi-
νω, <cα{'r,:τιν καl μετPιoτπi€ειcrι,>
και 61ι τηv <i:μεoον αrιoμ<iκρυvoξ
τoυ απ5 τη Ν&oιrοα.

-a-
Aυτη τηv εΦvoια τoυ Προξ€voυ

Π'απαδιαμαιrc6πoυλoυ πρoζ τoν
Πολoκαρπo, ο ιoτoρικ69 τηg Ν<i_

oυσαq Eυατ<irΘιοg Στoυγιαvνdτηg
9εcορεl αvεξf1γτμη και αδικαιoλ6_
γηεη. Ανf1ouxoq μ<iλιoτα γιατoυζ
ε'Θvιiκo$g κιvδ''jγoυζ πoυ πιΘαy6v

μπορo0αo.ν να πρo,κ0ψoυν ΦΙΙ6 τηv
Φvικιξ ζη'μιoγ6νo πoλι,τε[α τoυ
Πολuκ<iρτιου' σε εμπιστευτικ6 υ-

π6μνημ6 τoυ Φrτ6 l7 Aπριλi.oυ
l9lo πρog τov i]διo τoν ΠρωΘυ-

παυργ6 ηξ Eλλιiοδog Στ€φανo
Δρq'yo$μη α1rαφ€ρει:

αE&v otjηog {τo εσvικ6g εργ*τηζ
φ€ρ,ελπιq, &ξιog'ιtπoατη.ρiξεωg' δι-
α^τi δεv χρησιμoπoιεiται oε 6λλη
κoιvαtητα, 6πoυ διjvαται vα δρd-
oει xωρiq vα πατft]σ€ι επi πτor'μd-
τG)v και ιrα καταλιh!ει &τιoθ€vτoυ
€ρε(iπια;>.
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FI παραμοvi1 και η ccρXιερατεiα
τιυ }1ητροπoλ(τcυ Λoυκ* ατη Β€-

ροια διf1,ρκηrog μ6νo δυo 1βνια
(27 Αυγoooτoυ 'l 9ο,9 _ 23 Ιoυν[oυ
19Ι 1) .

Toν διεδ€xθη o απ6 Bελεγρα-
διoυ γvarτ'6q για τιq ιoτoρικ€g
του επιδ,6oει9 Kαλλ[vικoq Δελικ*_
vηξ'

F1s:τ& τηv ιlφιξη του v€oυ πoι'με-
}'*ρXη' στα πρακ/tικιl και σε d(λ_

λεζ iι(oιγ'oξιKξ πρ&ξειq χρ€η Αρ_

Xι€ρατι,κο'ιj Eπιτρ'6ττoυ εκτελε[ o

O'ικov6μog Nε6φιlτog και δ,εν εμ-

φαιlζεται o Πoλ0iκαρπog.
Η oαicoη και η συ,μπεριφ,αρ<i τoυ

vΞ,ου ΙνΙητρoπoλ[τoυ Kαλλιvlκoυ
και του v€oυ Aρ,1ιερα.τικoιi Eπι-
τρ6που NφΦτoυ, απoτελoι1ν κε-

φ<iλαιov τηq Ιατoρlαg τ<υν αx€οs-
αrv <<Λα'l]κoδ Συvδ€αμουrl και Eκ_
κληο(αg που αξi.ζει να αo1oλη_
θci,με oε προtεy'ft ερ1,αο(α.

ΣnμεΙιJοrιc
Τo υλικδ τα; τrαο5;'rog &ρθρου

&Φρα: τrροδρxεται απδ αιrdκδoτη
εvδτrμα εyyρ&φων τoυ YΠ. - EΞ.
cπxετrκδι,,με τo <<τro{rτrouλο>>.

Πρoq αποφιry{ oι.lvεγδν παρα-
τroμτrδv oτα Ιδια iΥyραφo Φrαφξ-

ροUμε τιq ειlδεiξειξ τ<^r εγγ,ρ&φωv

τηq ει6τηταq τα oτroiα, yια ,κδθε

εδrαμρδμειοv, εi,vαι κατατε,θει,μδ_
.α εν φiyτoτ,uπiα o'τo ΑρxεΙo τou
Σι-)J3yoυ με Ξι,δειξηl: Λαiiκδg Σδv-
5εoμc; (πoι,,τr.ouλo). Φ&κελ'λog:
'Εγyραφα Yτoυ,ργ,εΙoυ Εξωτεοι-
:<τbν καi αρ3ρδΥραφα εφημ,ερΙδων
και εi','α: τα εξηq:

i . 'Εγγρcrooν, Π ρoξεvεΙoυ τηζ
Ελλδδοq εν ΘεαoαλοvΙκη', τrρoζ
YΠ. - ΕΞ. Αο. Πρ<υτ. 78, Θεαoιι-
λovΙκη i9 Μ,αρτioυ i91Ο.

2.'Eγγραφoν, Yτrα:ρyεΙoυ E-

ξorτερικιiv προq Π'φo6εΙα Κοnταν_
τι'voυ,mδλεωq Αρ. Πρωτ. 247, 

^θrt_ν'αl 26 MαρτΙoυ 1910.

3.'Eyyρcrφο;, Ελληvικη Πρ._
α6εΙα εv' Κωyαταyτtιroι-rrrδλει, τιρog
YΠ. - EΞ. Αρ. Πρωτ. 24'5, Kωι^
ατtιιrτιιroδτroλιq 3 i ΜαρτΙα; i91 0.

4. ΔIατρl6η Ναοι;oα]ι-,,, Ν&οι.i_

cα ':7 'Vc':τ,ο-' '91Ο δημoctεUθε|-
:α ε.. Φ:ρ.; 2 MαρτΙα- i91Ο.

5. Δ:α-rαρτι:iα Ν'αα-roαiων, Ν&-
αscα, 2l Μαcτiα; 19'l 0, τrρoq oι-
16r.'μguι.κδ'; Πατoιdρxη; Ι cοcα<εiμ Γ'.

6. Eμ'τrιo-r,ευτικη αιlαφoρ& E.Σ
(EυατοιθΙoυ Στουγιccι,τι,l&κη), Θεo_
oα,λovi,κη 17 Απ'ριλΙoυ 1910, προq
Πρδεδρov' Κν6ερvfloεο:g Στ. Δρα-
YoJμη, εrg Αθξιrαq.

E}
$ ΕΠΙxoPΗΓFΙ'ΣΗ 50o.0ΟOδρx. iEi
$ Η Πoλιτιστικli Εταιρεiα N6oυoαg ιreναoτ6oιoc}

$ Mιxαtiλ o ,ι6γιoq)) και τo περιoδικ6 ((Nι6oυστα)) ευ_ε

$'or,o'oιiv 
Θερμ6 τov υφυπoυρY6 εμrιoρΙoυ κ. Mιx6_$

$ λn Χoυoo><oΙδn lια τnv επιxoρtiwισn τoυ πoσoιi των}9 ..Ξ^^..- __--,^__ -^-- $

l5ο0.οοο 
δρx. ε-κ μ6ρoυg τoυ υπoυργεioυ τoυ. ,fl{

,0
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B' ΙvlElΡioΣ

B. Η Παιδεlα oτn N6oυoα

l. Γειlικd xαρακτrpι<rrικd

o Eλλητικξ x}ροq για τα Θ€-

ματα τηξ παιδεiαg στα 1βν:α
τηg Tcυρκoκρccτiαg *ει γα :ια-

ρouoιιioει τα εξξq δυο 1αρcrκτi-
ριοτικ<i ατoι1ε[α; α) crττoυoiα μι-
ξ κεντρικξg oυvτονιoτικξζ αρ-

1f1g πcυ να μ;θμζει τα θ€ματα
παιδε[αq (παιδαγωγικo,i oτ61oι,
αvαλυτικιt πρoyρ&μματα, εκπαi-
παlδευαη δ'α,oκιiλων', xρ6voq oπoυ
δcbν κλπ.) και β) παρ<i την υπ6
(α) πραγματικ6τητα, €Xει παρα-
τηρηsεi τo αντικειμενικ6 γεγoν6q
μιαq λiγo - πoλδ κοινf1g μo,ρφηζ
εκπαlδευαηg("). Η Νdoυαα Θiω-

oε θα λε'7αμε αναπ6δραoτα αυ'
τ6 ακριΡοcξ το εκπαιδευτικ6 γεγo'
v6g. Χιορiq. 6εΘαiι-.q. cι καταγ'(r'

ρf1oειg πcυ κΦ.'cυμε εδ<,r ι'α υ-.τc'

δ,ηλrbνcυν 6τι κατci την περ[οδc
πoυ ε-€ετζoυμε η Ndouoα ε(xε
καταοτεi Πανεττιoτημιo6πoλη η
τrvευματικ6 κ€vτρo ηg Mακεδον[-
αq, θα υτεενΦυμiαoυμε, ωoτ6oο 6'
τι ιττξρ1αv εκε[ 'c,ριαμ€vα σχo-
}.εiα. Ks'ι π.ρ6τc.v cn1cλεiα κατci,_

τερc,υ xιiκλoυ, (<τ(.)ν κoιvδv και ι-

ερΦv γ'ραμμιiτων>> 6π"ιοg ελ6γoντο'
ε,πioηg ογoλεiα παρoχηζ τηg <ελ-

ληvoπαιδεiαg> f1 αλλιrig, τα λε,-

γi,μεvα ελληνικ<1 o1oλε{,α τoυ μ€'
ooυ κ6κλaυ' και τ€λoq €να oy.o-

λε[o τoυ τρiτου κιjκλoυ ιrxεtικo0

με προσφoρ& ει.lκαιριcbν,μελΞτηq
τηg φιλc,ιrο,φiαg και τωv επιστη'

μιbν"u. E[1ε, ετi.aηg' κοινη επιλo-

γη ωζ προξ τα' κε[μεν'α και τoυζ
αυγγροrφε(g, αλ).α και τιg διδα-
κτικ€g μΦο5ουg τoυ εξri}-λcυ. τα-
ρεμειl'αι' αtαθεμi εκταιδ:υτικξ
κcρμ6g τωγ οιογε( αγαλυτικcilν
τρc γ,ρcμμιiτι:ν πoυ αφcρο6oαν
την εκτcriδει.}ση σεη Ιtkicυα:r τηg
ετωxηq τηg Tουρκοκρατiαg.

2. Tα exπαιδευπ1ρια ση
Ndoυoα

Πρ€πει vα διευκρινιοΘε( εδτb 6-

τι μιλδvταg για €κπαιδευτ{,ρια>
ση Νιiουoα lιατci tην Τoυρκ>_

'φατ1α 
εyvooΦμε κατ*,καν6vcr κιi-

τι καλιjτερo απ6 μια parvula et
misera casa (:μικρ6 και ιftΘλιo

eiκημα) 6πωq παρατηρε[ o Περ.

μaι,oq κληρικ6q Qg1|ggfu πoυ ε[xε
ε:ιlακε99εi τ6τε &λλουg. 6xι και
:τlq Ni:υοαq. ταβμoιcυg 1cilροr-g
αηv uτ6δoυλη ελληνιrη Χωρα,'.
Δηλαδη. δεγ- ιαXr]ει αvαλoγα. κιi-
τcο απ6 τιg τ6τε ιoτoρικ69 σι}Φη-
κεξ, το οτοι1εiο πoυ αf1μερα €-

χouμε υπ6ψει και πoυ ε[ναι το
α1ολικ6 κτiριο. Πληρoφορo6μεΘα,
c.:ο'τ6,οι,, 6τι η κ,ατ&,αταση τωv κtt-

ρiω'* τι*.-l :!'Ρη6ιLιοποιο$μενων ωg

α1ολεiωv τηg Γlticυι_αg διατηρ{-
Θηκε oε ιKαvcιτιοιητιKG υψη}'6 ετfι-

π..:δε' ι,lατti τη διdρκε:ια tηg Toυρ"
κοκρατiαg δημιουρ,γcbιπαη €τat

μιΓ.( εκπαιδευτικξ παρ<iδooη. o
Χαρε{lζτηρισiι6q <καλ6 επiπεδo> α-
ναφ'€ρεται ιδ1τυg ο'τηv καλf1 λει-
τoι'ηργικ6ητα τG}ν α1oλε[ων, oτην

επιλογf1 <iξιorν εκπαιδει}τικc5ν' πoυ

εixαν την ευΘ$vη ττ1q διδαoκαλi_
αζ' στo μεγιiλc αριΘμi6 τ<οv μαΘη
d, ηξ, των παιδιcirv τηg, δεδo-
r,iιτ :τcυ xαlρiq ιiλ}.o, πρ€πει vα
ητ:; oυν€πεια τηζ ευμ<iρειαg και
των προvομkov τηg 36 και στoν α-

ριΘμ6 και την €κταoη των γνωστι-
κiv αντικειμ€νω.:, που διδιioκoν-
ται οt μαθr;τ€q, oτα αxολεiα tη€,

για τα οπciα επ[αηg Θα μιλf1αου-
με παρακιiτω.

E'ξdλλου' G}q' πρoq τoν 6ρο <δι-

ιiρκεια> αιrμειtilνουμε 6τι, oι πλη'

ροφρiεg περιορ'iζοw ην αvoηρf1

εποxξ τηg παιδεiα-c <μ€χρι τo ιη'
σt')) 67, 6που και επεξηγεiται, 6τι

Toυ
Γeωργioυ Στ. Bαlιqvoιi

Δρ. Θ., Δρ. Φ.

(τα εκΞαιδευτηρια τηg Ncioυoαg
Ξεν υττελ:iπcντο καΘ6λου των π€-

ριξ π6λει,:ν>3:. Aπ6 τoυξ ισtoρι-
κc-ng εvτcπiζεται, εξιiλλου, 6τι τo
αvιilτερo oγcλεio τηq Nιioυoαg :['

xε ιδρυθε[ οτα μ6oα τoυ ιη,' αι.
6το'υ'και δiδαξαv ,δcioκαλοι γvω-
oτοi για την 'εκπαι,δευτικf1 πρo-

σφορ& τΟυq στov υπ6δoυλο Eλλη'
vιαμ6, 6πω9 Θα δofμε {δη31.

3. 'lδρυ'oτ1 Kαι λειToφYiα
τωy εΚπαιδευτηρ(ωv

Τα ο1ολεlα crτη Ν<ioυαα ιδρ$'
Θηκαν με 6πoιου9 τρ6πoυ9 και
για 6τιε,ιoυ9 λ6γoυ9 αυν€Θη και
oε 6λο τον τoυρκοκρατoriμενο Eλ_

ληνικ6 Χtirρο. Θα θυμηΘοιiμε o1ε_
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Ιoτoρικξ

τικιliζ_ τ:; 6αοικξ' o,1ατααη τηg l -

ερ,*g Συνd.,δου του Πατριαρ1ε(oυ
(τ€λη τoυ Ι6 αι.) πρcq τcυg Επι-
oκ6πoυ9 τηg E,κκληoiαg να μερι.
μvξαoυv για τη <6αoικη cργciνω-
ση τηζ εκπαιδε0,gεGj,q> ao. BεΘα[-
Φζ, l oυοtαoη ΦΦ δεv of1,μαινε
πιlvτoτε και πρ,αγμ<iτ,ωση τoυ πε.
ριε1ομ€ι.oυ τηg, 6ταv πηx. λ6γoι
αγτικειιΙενικoι λειτouργoι3οαν ιτ:
παγoρευτικ<i' oι δυα1€ρειεζ αυ-
τ€ζ αvτιμετωπioθη,καv κατd τ6-
f,ιου,ξ με λ0oειg ανtiωyκηg (κρυφιi
o;oλεiα). H N&oυoα ατ<iΘηκε τυ-

xερη ωζ πρoq αυτ6. Ev&1,rει ταrν
πρovoμ[ων πoυ απελιiμ6αvε, 6_

πorg oημειcboαμε παραπ<iνιr υπ6
Α,I .3., η Nιlc.υoα απ€κτηoε α1o-
λεiα πoυ λειτουργorjααν επLoη,μα
αρκετ<i vωρig, μολοv6τι διιlφoρεg
ιoτορικ€g πληρoφoρiεg θ€λol"ly vα
ιΣτ&ρχουγ ελληνικ<i o1oλεiα αη
Γ[*ουoα .μ6νo 'απ6 τιg αρ1€g τoυ
I7,o0 (ιη' αι.) 11.

oι πcλιτικ€g ελει€ερiαq τG)v

Nαoυoαiαrv εivαι ιδlοrg αι.r"τ€g πoυ
ουv66α}..:-"_ στηγ αν&πτυ,ξη τηζ
παιδε!αg ο'τηv π6λη τoυg. oυoια-
oτικf1 μετo1ξ oτo πρoκεiμενo ε(-

χε' λΦεται, και η €ιειovη παρoυ.
σια τΦν διαδ61ιυv τoυ oσaoυ Θε_
o,φ<iιoυqa', oι oπo(o,ι εργιiαΘηκαν
oκληρd 61ι μ6vo ωg Θ'ρηoκευτικο[
λειτoυργοi, αλλι1 και ιδiarg ωg
διloκαλοι ατη N<loυοα. 'Αλλωoτε

η o0μπτrooη τωv ιδιot{τοrν κληρι.
κοιi { μoιlηxoι] και δαακιiλoυ, μ€.
χρι και τov ιη' αι. (τoυ ελληνι-
κoιj Διαφοrτιoμoδ), fιταν κ<iτι ιo
φυoιoλογικ6 και συνιJφασμ6νo γε-
νικ6q με τηv παριiδοoη ατηv ελ-
ληνικξ εκπαitδευoη, επι Toυρκo-
κρατιαξ' oυvεπ<ilq και στην εκπαι-
δευτικξ πρακτικf1 στη Νdαrοα.
<<E[vαι γvωoτ6>, παρατηρtεi, η Αγ_
γελιxf1 Σκαρrβf\η - ΓΙικoλoπo0-
λουa3 <<6τι oι πραγματικol φoρεiq
τηg παιδε[αζ, oι δd'σκαλoι, f1oαv
οιlν{Θωg ιερrομ€νoι, 6μωq δεv ελ_

λειπαv κ,αι ot λα'iκoi .'.oι δεoμoi

1Va

αχcλε(oυ και Eκκληoiαq ηoαv
oτεγοb και προα8€τει εμφcrvτικ<i
(χωριξ να αrιoκλε(ovται α,rντεxvi-
εζ, πρd'κρ:.τοι, πλοΦαιoι €μπoρoι
κλπ.>. Aλλ,* και ευρ0τερα, α6ταγ

γiνlεται λ6γοq περi παιδεiαg και
διδαoκιiλωv, αδιοq1cbριoτog νoεi.
ται και η oρΘ6δoξoq Eλληνικi1
Eεκληο[α και o Κξροc. 'σχι μ6-
yον δι6τι Kατd τηγ δυ<r1εiμερov
εκε[vηv επo1τtv ειq τo αυτ6 oυνξ-
θωq πρ6ocοπoν oυγ€πιπτoν και τα
δυo αυτ<i λειτοuργ{,ματα ,και δι6-
τι πoλλoi λ6γιoι τoυ 'EΦoυq f1-

ααv ιερα:.μ€voι, αλλ& πρo π<iντοrν,

δι6τι η oρΘι6δoξοq Eκκληoiα κατ'
εζoxfv εoυvτ{ρηoε και Φ€πτυξε
την ε0νικηv παιδευtικf1v λειτoυρ-

γ[αυ>aa. Εξ<iλλου' και κoινωvικ6_
πoλιτικ<i και, μζι, ττoλιτιoτικ&

ηταν το πμ1γμ,ατι απστελεσματι-
κ6 δεδcμ€voa5.

Η πoρεlα. }.οιπoν. τηξ εκτα(-
δευαr1q κaτ6ρ8crαε αη Ν<ioιloα
νο( €χει κατειiθυvση cryoδικi και,
τ€λog' εξελ!xΘηκε Gετικ<i, κdτι
πoυ' ασφαλcbg, εξη,γεiται για τηv

π6λη αυτf1' 6πcrg €1oυμε παραπιi_

1lω σ[l[rει{bσ€ι, και αrt6 την oικο-
vομικf1 ευμιiφια 'και <tvΘηαf1 τηga6

αρy6τερα' δε, 61ι λιγ6τερo και
ατε6 τιg πνευματικ€g κιvf1oειg τoυ
Διαφιoτιoμo,ιia7, Θαλ€yαμε, 6τι,
σ€ σιη/κεκριμ€vα 1ροvικιi πλα[-
σια} η N<iουoα oτ€ργιωoε τη δo-

μη τηζ παιδε[αq τηq ατω τo 1669

fιrξ τo 1760, εv<it τα μετ€πειτα
1βνια (€Φq ην κο(ταστρoφη στα
l822) μπoρoιiν vα ΘεωρηΘoδv'xP6
vια ιδιωξ 6ελτ(τ,lαη9 ταrγ αγαλυ-
τικd)v πρσγραμμιiτο:v των q1oλε[_

ων τη,ζ.

'Evα πρ<bτo, λoιπ6ν, και ση-

μαvτικ6 ρ6λο ατη διαδικαoiα τoυ
εκπαιδευτικo0 ξεπετκiγματoq τηq

N*oυααq €παιξε η oι,κoγoμι'κη &v-

θηση τηζ τoπικf1g κoιvοrviαg 4''.

Η τελευταlα' δηλαδf1, δεv εi1ε α-
vΦκη να ζητ<iιει otlcσνoμικη 6o-

f1θεια π.1. αrΙ6 τηv Eκκληo[α, α'

φ,oο 6λoι oι ΓΙαουααioι πβoφε-
ραv 1cf1ματα'και τo (μfuo πoιr, α:
παιτoι1oαγ fταv πλoΦαια μoριP&)τι
κf1 αtι6δooη τG}γ παΦοη/G}γoυμ€-
ιrο}y. Eγα dλλo προηγoδμεvo τ]ταv
oι q1€αειg ηqπεPιo}(ηg με τo ,δυ-

γciατη. Eν πρoκειμ€νιo η N6oι.lοα
ατdrθηκε τu](εΦ lβε τG πρov6μια
πoυ εi1ε απoκτf1oει, 6πωq παρα-
π<iαcυ εξηγ{oαμε. Ωoτ6oo, τo πιo'
oη,μαντικ6 f1ταv τo διδακτικ6πρo-
oι.:πικ6 και η πρoσωτικ6ητα τoυ
α1c,λιiρ1η oτα α1ολεiα τηζ. T€"

τoια πρ6αωπα η N&οι.loα επ[οηg
ευτιixηoε να €χει αξι6λoγα f1δη.

o αxoλιiρxηs, λoιπ6ν, ειναι o

κατεξof1ν ιπεΦ9υνog φoρι6αq τoυ
διδακτικoι] €ργoυ τoυ' 'oχoλεioυ
τc!υ, αφo0'ατιo τιg απoφ&σειζ τσυ

εξαρτιbνται διδακτικ6 προoa:πικ6
και διδαoκ6μενα γνtυοτικιi αyτι_

κεi,μενα. Αξiζει vα ληφΘεi ιrπ6ιpει

eι_:το. ατi. δη).:rδξ η εκταιδευτικ{
δομη οτη }kic,.;οα κατri την Toυρ_

κoκρατlα δεν δεoμει$ταγ απ6 dλ
λεg πλευρ€q, παρ<i μ6νογ εκειvη
τoυ ιδ!:υπξ και, oυγv6τατα, χoρη-
γo6 τoυ o1oλεioυ,.

Eξιiλλoυ, o o1oλ<icρ1ηg δ€αμευε

τoυg εκπαιδευτικoιiq τoυ ωξ πρoq

τoν κιjκλo των μαΘη]ματCoν πoυ Θα

δi]δαακε. Aλ)αi κεtι κιiΘε εκπαι-
δευτικ€g εi1ε τηv ευx6ρεια να δι-
δ<icξει 6πω9 f1Θελε και για 6σo] i-
θελεj'.

Συvετκilg. cv στα oικoνoμικd
μ€οα πoυ αιryκ€vτροrναγ τα εκ-
παιδευτηρια τrΙξ Ν<ioυoαq πρo_

ατε€oιjν και πρootυπικ6τητεξ εκ-
παιδει.lτικ<bγt και μια γεγικ6τεPη
η/dτη τ<ov Ναoι.loαiοrv oε Θ€μα-

τα παιδεiαg και μ6ρφωoτ|ζ50, τδ-

τε Θα κριΘε[ 6<ioιμα, αv και ττ6-

σo τα εκπαιδευτ{ρια αιrτ& Θρ€Θη-

κ,αγ σε μια Φ,ιoπρ6oεκη θ€αη

clτην εκπαilδευoη τoυ υΦδoυλoυ
Γ€voυg, και μΦλιoτα 6πoυ (πoλι-
τικoi διoικητ€g f1oαv'Eλληγεq'
κατa πρovoμιακf1 παρΦχd,ρηση
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τηq Π,jληq' και oι κ*toιxoι μ6νoν
'Eλληνεg, επ[oηφ'''

4, Λ6γοι (δρισrE
εcrnαιδαrrφicuιl
Δ6γoι i,δρυαηq εκπαιδευτη,ρ[οrv

στo γεq}γPα{p{κ6 μ}ρο αlτoυ 6ito.
νε o υπ6δουλο9 Eλληνιoμξ κατιi
Θιiαη ξoαv δυo. Πμbτoq ηταν η
αvdryκη κιiλιxΨτtζ κο€ημερινδν'κoι
νωyικrirv αvαyκ<bv, και δε6τερ0ζ

η αυναfuοξoη πηg πoλιτιοτικf1q α-
νωτερ6τητ,α9 ταrν Eλλfvων oε α1€-

ση με τον oΘτ,l,μωno κατακητf1.
Eιδικ6τερα, λ6γo9 iδμοαηc εκπαι-
δευτr1ρ[ιυν, και μ<!cλιoτα o1oλε(ων

μι'αζ tξιJηλoτερηg oταθμηg' ηταν:
α) o πα,ραδc.oιακξ 1αραxΦραc
τηg παρε16μενηq παiδεiαq, β) L
παραδooιακξ, επiαηq, 1αρcκrη-
ραg c.ριαμ€νιrv αXολεiarν πρoσφo'

μiη α.tΦs ηq παιδεiαg52, και γ)
η iδρυαη f1 η αvαδιoργ*vο:,αξ τoυg

oε αvΦη'ρ<i εμτrc,ρικιi *€vτρα. Στην
περiτιτωoη αι.rτξ uδlιοg ,αvξκει η
}Ιkioι.lσα'3. Για τo Φ€μα τοrν }'ογων

iδρυoηq o1c,λε[ων, εξηiλλoυ' oτov

ειlβtερo μακεδoνικ6 xιilρo, και,
oυvεπcbg, τηq γεv[κευσηξ τηξ πρo'
oπcisειαg υπoΘof1oτηαηg τηg εΦι-
κηζ μαq παιδεiαg, αημαvτικ6g ε('
vαι και o βλog τoυ Πατρι<5φxn

Ιερεμ[α B' τoι-l Τραvο6. o τελευ'
ταioq εξ€δοκε (t593) εγκιJκλιo με
παραιν6oει9 πρoq 6λoυq τoυg oρ-
G6δξουg Mητροπoλiτεg <<ιboτε τα
Θε[cι και ιεβ γριiμματα δ0γα'

oΘαι διδ<lακεσθαι, ΘoηΘε(α δε κα'
τιi δΦvαμιv τoιg ΦEλoυoιν διδ<t-

σκειv και τoιg 'μοΘεiν πρoαιρoυ-

μ€ι,oogja.> Χρειtrζετcrι, εξdλλoυ', ν'α

επιoημαvθε[ 6τι τα'qxoλε[α μ&λι'
oτα εκεllrα πoυ παριi1oυν υψηλ6'

τερη oτιtΘμη εκπαιfuυσηg, τπlντo-

τε δivουν τoν τsιr,ει)μστικ6, 6πΦq

κcrL τοv κοιvαlvικ6, 1αρακτf1ρα a-

voc xc}ρ6xρoνoυ55. Δισμoρφrbι'oυν'

επioηq, !η μoρφΦrικf1 κατdιoτααη
τιov πρoo<iyπιoν πoυ 6ιrbvouν εκεi
και τ6τε. Στo πλαioto αιn6 πβ'
πει γα αναζητηθεi η ilρυoη xαι

τι)γ α1cλε[ων τηq Γkioιloαg. Tα
τελε..lταiα ιδρjσηκαν' λoιπ6ν, πριν
και απ6 τo ιoτcρικ6 6ριo τoυ €_

τcυζ l66956 και εξiζ'' ξεκινcbγταq
απ6 τα <<κοινdo> και πρo1ιoρ<bνταq

πρooδευτικιi, 6αo ιrπωy6ρευε η ευ

ΦτερΙ κoιvt}vιlκη πρ6orρ9 xαι ιδt_

ωq η oικoνoμικfi 6ελτiclαη τ(Ι)ι}

oυvθηκciw τηg Ndoιroαg,.

5. Η διokrr1αη τr}E παιδεiαζ
Παραπ<iν<,l κ<ivαμε α1ετικo6q

υπαινιγμο69, αliΦpφ6μεvo'ι στηv
iδρυαη εκπαιδευηρiωv. Θα Θυμη-
αοι.lμε τ<bρα, 6τι η διoiκηοη τηg
παιδε[αg δεν αν{κει αταΘερ<i και
πλ4ρωc σε μι'α κεvτρικf1 αρχη
(π.χ. Eκκληαiα. πoλιτικ69 υτrειi-

θυιcq x'ci.). Η oρ-τctι,ωαη τηξ παι-
δε[αg ειδιxoτερ<ι oτηr crυτoδιoi-
κητη l'{ciτυoα 6ριακαταν oτα xt-
Pια τ(ον τoτtικδν παρ,Φ116ντων

(μπαoτroυγf1 : πβεδροg), και
τιυv πρo,κρ(τ,ιov. H εκλoγf1 τoυg f1-

ταv ανατεΘημ€νη 'με φφμ<iνι5'
στo.υξ κατοiκoυq ηq π6ληg, ενιil
επικ0ρωoη τηζ εκλoγξg ω-π{g,
πoυ γιν6ταν αττo τηv oθtομανικf1
διαi'κηoη (Kιτζιiρ - αγ&) ' εixε μ6-
νo τυπικ6 1αρακτf1ρα5u. Στη N<i-

oυοα, λοιπ6ν, η εκπαitδευστl και η
διo[κηoξ τηg λειτοιiργηααν με 6ιi
ση τιζ αρχ€ξ, Θα λtγαμε oi1μερα,
περιαο.1'τεφ τηc ελεdΦεPτlζ α},o-

ρ.tc.
Kαθ€γα ατ' τα ryολεl: τηζτo-

ληg πβαφερε παραδοοιακi .λ-
ληνικη παιδεiα, κατιi Θ,iαη. o
τΦπoq, cργ&vιοαη9 και διoiκη-
σηζ τηξ παιδεiαg δεv εi1ε π<i"yτo-

τε και παvτoιi, δηλαδf1 αε 6λα τα
oxολε[α, την [διοr αρτι6ητα. Π<iν

τωq' κ,αι η αττ6δoαη (.αττoτελεαμα'

τικ6τηεα) τηg παιδεiαg δεv μπo'
ρεi oξμερα vα μετρηGεi ,εΦκoλα.

'Ιαωq κωι δεν 1ρ,ει<icrεται κοc€6-

λoυ, δεδoμ6νoυ 6τι ανωyκαι6τητα

ηg επof1g fl"αν η αwτf1ρηοη, ι-
δ[ωg, των πoλιτιoτικ<bv δεδoμ€-

νι.)v τζ,υ Eλληvιoμoιi' και η κ&'
λυψη, €πειτα, τG)ρ καθη,μεριrκbν

αγαγκcirv.
To lμ€γΦoq τηq αι6δooηζ αυΦq
κιi.πoτε μποpεi να απααxολε[ την
€ρευνα σε συστημαtικ6 και επι-
oημoλcγικ6 επ[πεδo, βνo' για
να διαπιoτcoΘo6ν, δηλαδf1, δι&φο_

ρα επiττεδα εκπαiδευoηq κατ&
qxολε(ο' αvεξdρτητα ατι6 εκπαι-
δευτικf1 ΘοcΘμ!δα" και για να γi-
νoιry πιθαvιbg κ<iττoιεg στΦτιστι-
κ€g και κιiττoιεg α1ετικ€,q αvcrλ6'
αειg". Ωoτ6oo γεγoμ6ζ εiναι 6τι
κ&Θ,ε αxoλε(o αν<iλoγα με τηv
πoι6τητα (γνι+oιoλoγικf1, μoρφαl-
τ:κf1, κλπ.) τoυ προα<οπικo6 πoυ
τc επciyδρ<ooε πρ6oφερε π<iντωq,

ι:α;τ.-ιο μoρφιoτικ6 €ργo. To μορ'
φωτικ6, λcιπ6ν, 6ργo των o1oλε[-
ι,:',' ξται αιτ[oτoι1o, Θ€6αιq πρoq
τηv πoι6τητα τGJv δαoκ<iλιrv πoυ
το πΦoφεPαν, αλλιi αε κ<iΦε πε'
ρiπτιoοη, €ργo οημαvτικ6, εν 6ψει
ιGαι τ6Jγ oυvτρε1oυαcilγ ιqτoρικδv
και πολιτικ<iν oυvθηκ<bν για τov

ελληνιoμ6 Φτε. Aπ6 τηι, ιiλλη

μεριιi, κιiΘε o1oλεio τηg Nιioυ-
σαξ και Θ,ε6,α[ωq. ,6oα τ6xαιvε vα
εi1αv εκπαιδευτικf1 παρ<icδooη,

φρ6ντιζε vα μι'αΘtirνει τoυg καλ6'
tε.ρaυζ διαθ€oιμoυg τ&τε δαoκ<l_

λoυζ. Σε τελικf1 λοιπ6ν, αvιiλυαη
πρ<5ry:ματι κ&θε o1oλεio πρ6oφερε
εσνικξ παιδεiα ατην ελληνικf κoι_

νιον[α τηg N<ioυoαg.

Kριτικd, τtλcg, Θα επιoημ<ivoυ'

με, 6τι τα a1cλε[α τηg N<ioυοαg

μπc,ρodoαν vα πρoσφ€ρουν καλf1

πoι6ητα παιδε[αg, τoυλξιoτov
τ6oη, 6oη και τα βεΥtjλα γειτoνι_
κα τηs αατικ<1 κ€ντρα, για τo λ6γo
4τι ε[1αν τ6αη oικoνoμικf1 &νεοη

δπωg εΙ1δαμε, .ιiloτε να ι{πo]ρo0ν να
διoλ€γoυν αrτ6 τoυζ πιo καλoιjζ
τ:6τε, δαoκ6λoυ9.

Ei,ναι πρoφαv€q ,&τι η δημιoυ'ρ-

γiα εν,69 oηoλεioυ δεν f1ταv €να

oeττλ6 και, πoλ0 περιαα6τερo, a(υ-

τ6ματo εγ11εiρηrμα, Eπβκειτo πε'
ριoo6τερο γι,α oειρd εvεργημd_
τοrν (επιλoγf1 διδακτικo$ πρoσΦ-

l7Ξ
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πικoιj, ιδiωg).
Πιivω Φrτ' 6λα αυτιi, 6μ.ξ,

1ρειαζ6ταv και πριiγματι υτηρ1ε

η Θkοoη oαφo0g oυνεlδηoηg για
την 'αv<iοyκη δι<iδo,cηg τηg εΘνικi1g
εκπα(:δευoηs' Φζ πρoηγo0μενo για
vα προ1ωρf1oει η 1δρυoη o1oλεi-
oι.l. Η παρoιrolα ηg oυvεiδηoηg

αυηq στη Ν<ioυαα για τηv ετιo;-η

τηg αvφoμiζ μαζ πρ€τει γα Θε-

ι,:ρηθε( Θ€6αιη. <<oι Ναοι.,loα(oι..'
επεδ6tηoαv εγκα[ρ<υg ειg ην κα}.

λι€ργειαv των γραμμdτωr.} παρα.
τη,ρεi ατηγ 6ρευν& τoυ o Στoυγι.
αvνι5οκηg,, τονιζovταq, 6τι tηγ{ των
πληρoφριtb1l του €ργoυ τoυ <ε[-

vαι η ζδoα' η πρoφαρικf1 παρ*-
δοoιg, αυt<1 τα πρ6σσπα... oι επi
τοrν xρ,6νων τoυ 6τι βvτεq... τα
τ6κνα το0τωy και oι oRjγχρoνoι
α--ττi:ν, λε(ιpαvα πoλ^r]τιμα ηq η_

ρcοiκtc γεvε<ig του 1822, ξc}oα ι-
oτoρ[αuo.
(Συνε1ζεται)

Σnμειιi)σειξ:
33. Π'ρ6,λ. lKαι &Φρo <Eκ,,rrαi-

δευoη> oτηv: lπoρΙα ταl Eλληvι-
κoδ 'Eθvoυ,q, ε'κδ. BΚΔoΤlκΗ Α-
ΘΗ1ΝΩΝ Α.'Ε,, τoμ. lΑ' ]97'5, oελ.
306 εξ..

34. Bλ. Kαι τηv αv&λυoη τroυ γΙ-
vεται γε'vι'κδζ ωζ πρoq τιζ κατηΥo-

ρiεq οxoλεΙc* oτηv ToυρκοκρατΙα,
ατηv lατoρiα τoυ Eλληvικoδ 'Ξ-
θιroυq, &π.π. EτΙoηq, βλ. καl Αγ-

γελικ{q ΣIKΑPBEΛΗ:Ν Ι KoΛoΠoY
ΛOY, Tα μαθηματ&ρrα τωy ελ\n-
vrκδv oxoλεiωv τηq Toι'ρ<ο<ρατ.α:
(δι'ατ,ρ. ), .Aθηvαι l 989, oελ. 34'] ,

δrroυ, 'oηiμειδvεται, δτι : <<παβ τιq
κοaπ& τ&rrουg rδιαΙτεφq Yει,ηrραφι-
κδq, oικovoμι)κaq 'και ,κotrlο:vrιdq αυv'
Θdκεg, urτ&ρxει αξιαπβαεκτξr oβoι-

oμoρφiα ωζ 1τiρoq τoυq συyΥραφεiξ
και τα κεΙμεvα τroυ διδ&oκoνται
και ωq τrρoζ τιq διδακτικδq 'μεθ&
δoιlq τroι., εφαρμζovται. Ατλοrμδ-

voq 'σε ευμiτατo yεωyραφικδ xδοo
o Eλ\rvιαμδq παρoυorζει εvδτητα

και ατrδ τηv ,δαroψη τη,q παιδεTαg

τoυυ>. Τδλog ει,δικδπερα για την τρι-
τo6διθμια oτdθμη πριEτει vα ληφθεΙ

ιrrrlΦη για δλα τα θξματα TroU τηv

αφoρoι)v (oργ&vωoη, διoΙlκηρη', εκ-

τrαiδει.ldη κλπ.), δτι τα αxoλεiα
ιδρiθηκαν ,και λειτoδργηραv { αvα'

αορφδθηκαv και αιrεΜγθηKαy ,με τη'u

Tρωτo6ouλΙα πλorjoιοrv Eλλ{ιlων

και πρoωΘδvταq ετrιoτfr1μη και ,μδρ_

φωαη, δημιoδιρYη{σΦl αε oημ'αvτικδ

τrooooπδ τιq τrρoiiτroθδαειq Υια τηv

εΦr,κξ παλιyyεyεσια πoι.ι ακoλoιj-
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Θηoε, (π,ρ6λ. καl τιq θi,αειq oτη.v
|'oτoρiα τoυ Eλληlvικoιi 'F3vα;q,
δτr.τr., oελ. 3ιl3). Ωs π,ρoq το αιlδ-
τε,ρo o1oλεio τη'q Ν&oυlααq ο B.
ΣΦYPolEPΑΣ (βλ. δρθρo τoυ για
τη tΝdoι.ιoα, ατη,v Eγκυ,κλ. ΠΑΠY-
PoΣ-ΛΑPoYΣ.MΠ P l TΑNl|,KΑ, τoμ.
44, oελ' 339) τrαρατηρεΙ, δτι <εi-
.; Ξ^ Q:i '*- '':d-^- 

.* Y-- * _}-' -l : κ:
'.ι :.l-:-'aΞΞ -: --. =-,=..:c_::-_
31 Ξ- Ξ--: ..η:-f :,AD.ΑΛ K.A'
τ.-Ξ_-- - - ' --.:.=..q-,τδiε.ιl.:J'9- JΞ

l867. cεr..5'j αττα; oηuειiτvετα: :

<Εv Ναοι}oη ετriαηq η τrαιδεiα ε-

καλλιεργεΙτo>.

35. Πρ6λ. lκσι Tιζ εμπερι,crταTω_

μδrεζ τrληρoφρΙεg στηv loτoρΙα
τoυ Eλλημι,κoJ'ΕΘvoυq,'δrπ.τr., oελ.
3l0 εξ.. Τo εvδιαφδρov Υια τηM εκ-

τrαi1δει.ιαη κειθoλι'κεJτηκε ατδ ιζ'
αιδvα, εvδ μi1ρι τδτε η εκτrαi-
δει,υη στηv 1τεριφ]δρεια Φται, α-
αδνiδετη, lκαι δεv <rτδ1ευε παρ&
ατηv κδλιxψη oτoι.xειιαδδv αvαγκδv
(γρ<rφη και αv&γvωoη). Ev τrdoη

περιτrτδoει lκαι yια τo πρoκεiμεvo
dμ,μεαεq γvrbαειq €xoιr,με, διδτι εΙ-

ναι ελ&yιotrεq και oυιπ\Θωq δμlμεαεq

oι oxετικδq τr\ρoφoρΙεq 'μαq.

36. o μεγδλoq αριθμδq τηξ vΞ-

oλαΙαg τη,g Νl&oι,loαq επιoημαΙvε-
ταl σε δι&φoμq ει.liκαιρΤεq. Πρ6λ.

τr.1. Ατnδoτoλω E. BΑκΑ^oΠoY
ΛoY, lοτoρΙα τoιl vEο{J Ελληvι_

σμοιj, τoμ. <rτ', Θεoααλοv'iκη Ι982,

oελ. l 27, &παl εφιατδπαι η πρc-

σοΧi (με την εuκαιρΙιx ζrrρ,στιCστι-

'κδιl ετrιx.ειρηoεωv) τoτη ατrouδαιδ-
τ:ιττα τηζ αuμμετqγηq τηq lΝioυααq

στot, αΥδyα, γιοrri η π6λη αuτη {-
ταv αvωyκαΙα δια τα &@ov& τηq
ιrτoυ@κια 'και τrαιδι&>. Πρ6λ' ε-τi-

στ1ξ, <'ΕΥYραφov το:-' Μητ:-cτοii-
τοu Bεcc]:_ξ - Να:-.;_-ξ Kω,,),c,; l-
:::<']i -::: :ξ :- -ι'' Π,ρo.δρεΙ-

Ξ. -n: Ξ i:<_α Ε-.: <;ξ καr Φιλα,l_

:.o"*-τ qj: αi:ii9a-. rτoζ Αγατ&τε
αi-ληi'ο,,c>, cr:':.o τo 6:6λio Γ. X,o_

viSη, τα oxoλεiα Bερoiαq και Να-
oGoηg, oτo Μακεδοvικδ Hμε'ρoΜ-

γιo Σφεν6διrη 196ι3, oελ. 'Ι 3'9-142,

&rrou τo iγγραΦ (l869) αvαφδρει

βτι <καr,& τα δδo πρoηγoδμ,εvα Eτη

oι μα&ητiq τωu αxoλε[ωv τηq Να_

oJoηq αv{λθαν σε 200ο> αριθμδq
&ξιoq τrαρα-rξρησηζ Υια τηu επox{.
Kαl τo iγγραφο αυvε1iζει : <<€(ξιo-

oη,μεΙωτo εiναl ακδμη δτι η τ6λι9
Νi&oυoα, καΙτoι τroM 1μι'κρoτδρα
τηg γεiτoιδq τηq εixε μδvov 50 o-

λιyαr€ροη μαtητdq ,και 'μαθητρΙ-
αζ τ(Φ,l εν' BερoΙα>>, (βλ. ετrιμΞλεια
Eλiη; MΗτΣΑΛΑ-ZEΓ,K'lN]H, <<fr{

εκ_ταiδευαη και η κoιvcυvικ{ δρα-

ατηριδτφα στη ιΝ&oυσα οτα x,β
vια τηg Ταrρκoκρατiαq>, τrεριoδ.

ΝlΑoYΣΤΑ, -rδμ. Γ', τευx. 20-2l,
αελ. 97).

37. o B. ΣΦYPOEPAΣ, (βλ. δτ.
τ. ) οημειδvει, δτι <<ιlEα α1oλεΙα
ιδρiθηκαv αργδτερα: Στα τtλη

τοι-r ιθ' αι, λειτου,ργoδααv <ελληνι-

κδ αγoλεΙo>> (α.Σ. μθαη εΚτrατδεU-
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oη), αrρφvαγι:γεΙo, παρ&ιrcrγoγεio
(o.Σ. ιμδoη ε,κτrαΙδειroη, ετriαηg)
και vητrrαγωγεΙo>.

38. Bλ. E.I. ΣΤoYΓΙΑ}s!ΛKH,
δπr.τr., αελ. 54. Πρ,6λ. και Στεφ. |.

ΠΑΠΑΔoΠoYΛoY, E<τrαιδει,,.τικ{

και κolrxυvικη δραατηριδπητα τoι,
Eλληvιαμοδ τηq Mακεδoviαq κατ&
τoy τελειπαiο αιδιrα τηq Τoυ,ρκι:-

κρατΙαq, Θεooαbviκη 1970, oελ.
8,9, ετriαηq: Ατr. BΛKΑΛoΠoY-
Λo, lατoρiα τηq MακεδοvΙ,αξ 1354-
Ι833, Θεαααλoviκη 1988, αελ.
3,32.

39. Bλ. κα. τταρατδxυ υητoσημ'

3'4.

4ο. Πρ6λ. κα: &τ.τr., αελ' 306 -

307. qBαoικη oργcrι{,)ση αημαι,ε
a9 mjnimum τrα.l iπρεπε ιrα γiιεl
για τr}y τrαιδεiα ττol Ξληλιrv: Tην
τr,Φyτο6dιθμια εκτrαΙ&ι,,οι4ζ τoυq.
',Eτσι, αμlδαοη ,μετ& τηy 'Αλιο'αη

π1ρσσφδροιlται αxεδδv,μδνo στoι-

xειδδειq γvτi:αειq' βλ. ετriαηq και
υτroαμ, 54.

4). Πιρ6λ. π.x. &ρθρo Yια τη
Νfrοιloα ατ'ηv Eγκυ,κλ. ΗΛloY, τoru'
'I 6, Αθ{ναι x.γ. oελ. 38.

42. Πρ6λ. E.l. ΣTOYΓΙΑΝ'ΝA-
KH, δ.π.τr., αελ. 54. ΕτrΙoηq, βλ.
και σρηoκειrrικi και Ηθικi1 Εyκυκλ.
τδμ. 6, Αθηναl 1 965, oε}. 364
oxετικd με τov €εoφαvη, τov €o
δαιο και θαι;μcrrαφγδ, o απoiη
αακliτει.loε arτα τriριξ τηq l.{αoi.
σηφ. τα ιεβ λεΙqlαu& τα_t φι;λ&o-
σοyται ατη Νι&oι,lαα. H μιrξμη τoιr
εoρτζεται ατιq 19 ArrroJ<rτoι.l.

43. Bλ. Tα μαθηματdρια τωv
Ελληvι'κδv αx,oλεiωι, τη Touρκcl-

κρccr,Ιαq (διατρ.) Α9{ι,αι 19'89, α'
ι' (Ειααγωy;{).

4,4. Δραατηριδτηirα του Ελληνr-

αμoδ τηg Mακε&vΙαq 'κατ& τοηl τε-
λεu.rαio αιδιrα τηq Tοι:.ρκoκραrΙαq,
Θθooαλoylκη 1970, oελ. 89, ετrΙ-

σηq: Απ. BAKΑΛoΓlοYΛoY, l-
o-τoρi,α τηq Mακεδοviαq l354-1833
Θεαoαλovi1κη I9r818, σελ. 3'32.

45. Πρ6λ. E.l' ΣτoYΓlΑNΝΑ-

ΚΗ, δπ.τr..
46. Πρ6λ. π.,Χ. Kαι Xρ. Σ' ΘEO-

ΔΩPΑτoY, <<H τrαιδdΙα και τo Εi-
κoqιθvα>>, Περιoδ. ΠΑPΝΑΣΣoΣ,
τoμ. l'Γ', (ηfiρ. 2, (Αβivα) l97l,
oλ' 227, &rου εξαΙμται, δπι <Η

oι,κσvoβlrK{ αv&rrτυξιq των ι,ηπoδοi-
λωv, τoι.l αημειδvει μεγ&ληι, τr'ρδ

οδα,υ αττlατελοδoε <s&oι,v δια τoιl
uλικδv εξαrrλιcrμrδv τoυ ι.rrτoδoδλoυ
'lΦyαrζ. Αλλ' oι αγδvε,q δια τημ
ελει€ερiαv.'. πlρc{.jττoθEτοι.lιl 6αβτα
τov .ιμUxικδv εξαrrλιoμδiv... Η παι_
δεΙα (α.Σ. εΙιlαι εκεΙνη) τroι.l με
τoυq ooφοιig Διδαo,κ&λoυ,g ταJ ΓE-

voυg εμfoφωoε ρωμαΜαv τηv εθ..,l_

κiv αινεiδηo:ν και δκqμεv εγ.κιiμο-
',cζ τα ψιγαξ>.

47. nΦλ κα: lo-τoρiα τα,' Eλ-
}'ηv:κoδ -Eercιξ, &r.τr., αι\. 307,
3]3. ΠΦλ. και B. ΣΦYPοEΡΛ E-
τrιoκ&πηαη oικοuoμικη καl δημo-

Yραφικη Toυ τouρKσKρατorriμεyoυ

Ελληvικoδ xδρα"l ('l669-1 821), o.
26.

4'8. Πρ6λ. Kαι Απδoτoλω E.

BΑKΑΛoΠoYΛoY, loτoρΙα του

Gou Eλλη,vιαμoιi τδμ. ατ', Θεooα-
λovΙκη ] 982, αελ. l27 (<<ατηιv αv-

θηρ{ oι;κoγoμικfr Νioυoω>).

49. Πρ6λ. δτr.τr., oελ. 3'}6.

50. Πρ6λ. π,x. και Απoατoλ.
BΑKΑΛoΠoYΛoY, lατoρiα τηξ
Mοο<εδc,liα-ι l354-1 833 Θεoοαλο-
νiκη 1988, oελ. 2O1, με τηv πλη--

ροφορiα για 6ι6λιoγ,ρ&φα.η (crιrr,-

yρ<ιφεΙq), τroυ εργζoιrrαι στα
1 61 5 αrη'l.l&α;αα αvcιτrαρ&yowαq

6ι,6λΙα ,και κεiμεvα για τηv ,κ&λυ'

ψη π1ιlευμ€rrι,Kr;ry, μoρφωτικδv και
oxoλικδv αι,,ccylκιΙlv τηq Ν'dοι,noαq.

Τo γεγαν'δq αυτ6 δει, ,μτrορεi ιε μfr

α-ruδuαoθεi, λοιτrδιr, lKαι 'μ.ε τιq σxo
λι,κEq και τlq διδακτικEξ Crιr&yκεζ,

5l' Bλ. και Λτ'oατ. BΑκΑΛo-
ΠoYΛoY, lcrτoρΙα τηq MακεδovΙ-

αq l354-183,3, ΘεαoαλovΙκη l988,
oελ. 241'

52. H τr'ε,ρΙτrτωoη αιlrιτξ δεv μτro-

ρεΙ λ,rr θεωρlβεΙ δτι αφβ τα σxo-

λεi'α τηq Ν&oιlαα9, αφoδ εδri δεv
δxοι.l'με τrαραδωιακ& α'xoλεiα τoι,l

τΙrπoυ πoυ Ιαxι'l,ε π.1. ατηv Αθξ,vα,
τηv Ι(ωvoταvτrιroδτrολη ,fl τφ Πδτ-
μο.

53. Πρ6λ. ,και lοτορΙα τoυ Eλ_

ληvι*goδ 'Eθ}^o'ξ, δτr.τr., oελ. 3ιl0.
54. Bλ. Tρ. E.EYAΠΠEΛ|ΔOY,

H rπαιδεΙα επi Toυρκoκρατiαs (ελ-

ληvικ& oxoλεΙα απδ αλrboεωq μE-

xρι Kατroδιατρioι.l,), τqμ. 'l , Αθil
vαι 19'3,6, αελ. 235'

55. H l(ιοlloτα,yτ"ινo,irπολη {ταv
τo παραδooιακ6 Θκτrαι'δευτι,κ6 κErμ

τρo, o xαρακτηριαμδg <<παραδo-

oιακ6 αφoβ τδoo τηy ιατoρι,κδτη-
τα τ(Λrι} εκτrαιδει,r'rηrρiοrv τηq, δαo
και τo εΙδog ,και τo xαρακτ{ρα τηq
παρεxδμεvηg τrαιδεΙαq, ιδiωq crτηv

τνδτερη o-rΦμη τη (τrρ6λ. και E.
l. ΣToYΓ|ΑΝΝΑΚH, δτr.τr., oελ.
s6).

56. To iτoq 1669 εivαι xρoιrικδ
oβoημο. Τ&rε κατακτηΘηκε η Kοfl

τη, ,μετδ απrδ αxι ειj,κoλεs πoλεμr-
κdg ετrι.xειρ{σει'q, τωι, osωμαvδιl με
τouq EvετoJq ,και, 'δτoι, oλoκλη,ρδ
θηκε η ετrι1εi,ρη,oη τωv oθ<ομαvδv

yια yεωy,ραφικξ και oιrκαloμικ'i ε-

ιηδηητα 'oτηv Α. Μεαξειo, (6λ. και

Bαα. ΣΦYPOEPΑ, Eπιoκδrrrηση ot-

κovομ ικη καl δημoγ,ραφικη τα,
τoι;ρκοκρccτoiiμε,ιlα-l ελληvικoJ xδ_

ρα.l (l669 - 182]), ΑΦΙιvα 1979,

αελ. 65 εξ.). Πoλλ& cr1oλεΙα λει-

τα.lργοι}oαv,Και προ τoν 1669, 4β-

στω και ακαvδvιoτccμ, πταρ€cτηiρετ o
Απoατ. BAKΑΛσΠoYΛoΣ (6λ. t-

otoρΙα τηq }νlαrκεδoviαq I 354- I 833.

Θεoααλovilκη t 98i8, αελ. 33l ).

57. Bλ. E.l. ΣToYΓlΑΓ.{NlΑKΗ,
δ,π.ττ., αελ. 52.

58. Πρ6λ. ι<αι loτoρilα τoιr lEλ_

λημικοδ ']EθvoιJ'q, δrrr.τr., oελ. 307-

59. Πρ6λ. iκαι δπ.τ..

60. Bλ. l,crτορΙα τηq τ16λεοη Να-
οδo16, εv Eδ6oαη 1924, oελ' ε'
εξ' (τrβλογoq) και οελ. 54.

6l. Πρ6λ. loτoρiα τoι; Ελληv'-
κοδ 'tEΦοιη, δrπ.1τ., οελ. 329.
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Σuv61ειο π.p,oηγoυμδvoυ

Δυoτυxδq Ιζαι τo κεilμεvo τoυ
Νικολdου Kcι,αoμοι}λη, oτo εξετα-
ζδμεν'ο ζητημα, ,δεv εΙναι διαμοτr-
oτικo. Eβλλα.l, o oιry"yραφ-€αq αυ-
τδq, δεv π'ραyμσroτΓoiησε, φαΙvε_
ται (ατrδ δαα ξε'ρομε αημερα) τη,u
τrρoοcιlαyγελiα τoυ, ττou Eκα,με μετ&
τo τδλοg τηq εξιo1oρfoεαrq τ'ι.:ru γε-
γοvδτων τηq επωrαoτ&oει.rq στοv
'oλυιμτro, δτι (τομos Ιoq, oημεΙ_
οroη 3η τηq oελi1δαq 2'l2), δηλα-
δηJ <4Kα,ι τδρα ακολoΦεΙ τoι, α-
τπAlαvτι μ6ρou'q, τη'g Ναοioφ και
λoι'π,δv τo τΞλoq>>, αιr dτoι τrβπει
ι,,α ερμηuευθεi η δΙcrημη τoιiτ.η δκ-

φρ.αση του (&mωq πr,oτεδω, δiαφο>
vιixιrταq lβε τοv Γ. Bλcnxoγιαιarτ1) .

Av αι.ιτη ηταv η π-ρδθεoη τσJ και,
τελικ*, δ'εv υ),cτrοrηθrxε, τδτε, τrcλ
λ& lκαι oημαντr,κi *αoε, αoφαλδc,
η εξloτδρηoη _ ,καrαγραφη τc,nr Υε-
y,olδτa ) στT\ν ε'τταvαστατημΞvη Ν&
oι.loα, δπιυq, αruτii6rτ91x41, δxαoε η
ιατoρικη ετrιoτη,μη καr ατιδ τη μξ
τΓ,ρσyμαΤoπσΙ,ηoη τηq αJYy,ραφη'q,
τελικd τηq ιoτoρ[αq τη,q Eπαvα-
oτ&αεωg τοu oλδμτroυ ατrδ τov Ν.
Γ. ΦιλιτrπΙδη 'και στδ τηr μr{ Eκδo-
ση τη,q υoπooγεθεiιoαq αυλλoyηg
6ιoγραφrδv τωrv Kαρατ,&ooυ, Aγγε-
λi Γ&τooυ, Δrαμαντ{ Nικoλdoυ,
Δουμτrrδτη, Α.πooτoλ&ρα, Δ. Στα-
γειρΙτη, Ν. KαcroμoJλη, M{τρα.;
Λιακoπ,oiλoυ,,\ναywbo-rη Παπαδo
τπoδλ,o,u Kαl <(Γερ,ω Mτrfuoυ> (lKων-

οταιrliιlou), δπωq εixε τρoαvωγγεΙ-

l* Kεi'μεvo αvοκolvΦoεωq oτo lΔ'
Πovελλι]vlo !oτoρrκδ Συvδδplo, δπωc
δloβd'oτηκε. Στlc πρoθ6οεrq μoυ εΙ-
γ,αl η ]ταiρο πξρα διοπ,ρογμdτευoη τoυ
θδμοτoc, με τη o1ετlκd βlβλrcγρoφrκd
εvημδρωoη κoi τεκμηρiωoη καΙ η δη-
,μooΙευoη τηc μελδτηc oτο .,Mοκεδo-
γ1xfi., δπωc φrλoΕεw1Θηκοv' στov κσ-
γδvo, ,ι<αl or π,ρoγεvdoτεφεc εργαoiεc
ιJ.oU.

17'8

λει oτo 6ι6λio τα; Υiα την Etrαvd-
σ-ταση και την καταατρoφη τηξ
Νdcx..,ααg. Ποιξ ξiρει, δμξ, εαv
δεv ιrrr&ρ1οι.rv κ*rrοια, οc;iκδoτα

xειρδγραφα (τοιl ενδq { rαι τωv
,&.lo), κ:ccτnοιl εγκαταλειμ'μ,θιrα...

ΣUyΚsKριlμiιΛα, o Νι,rcλcroq Kα-
ooμoδλη,q, δrαπ,ραγματειδμειroq τα
αφoμΙnτα oτην Eποιι/ααταση στοv
'Oλυμττo, αναφiρεται <<παρεμπι-

πτδvτωg> και στα δoα αυuδ6ηκαν

Toυ
Γιιilργoυ X. Xιovf6n

oτη Νl&oνoα, τα oτroΙα, δμι^rg, α_

πο5i5ε: κ"ατ& τρδπο ασαφη <α: α-
τι\η κα: iτol :τ:ο<αi..i ,€α τρο_
5}.ξματα { δ αiτεοα (.)ζ πρξ τ ζ
γρc',ολcγiε;), cεντi ',α ετrιλυει 'τα

uπ'δρxο;τα. El5:κδτεοα, ccιrαφΞρ:r

τc*,l M&ρτro τω 1822,και roυνετrr.iq,

δtαφορo'τΙoιεiται ,ακδμα Kαι ωg

τΓροξ τoy μ,ηvα, 'κατ& τov αποio κη-

ρι}xθηrκε η Eτrαιr&ατccoη crτη Ν&-
cυ'oα. Πρ,iπει δ,ε 'να Θuμ,η|θoJμε δτι
or 'Ν' ΦrλιτrτrΙδηg και Δ. ΠλαταρΙ-
δ,ηq oυμ,φωvoJ.v δτι τoJτo oυιui6η-
lKΕl oτrιοoδ.{τroτε, (κατ& τσι, μΦ,rα
Φε6ρα;,&ριo τoυ 1822, διαφαw<Ιw_

ταq μεταξι) τoυq,, ωπλd στηv αKρt_

6η 11μδρα τσJτou, δτπ,lq πρooημεr-
δlθηκε. To yεyoν,δq αυτδ, δηλcrδi
τηζ δlαφoρoτror' αεωg τoυ Νι,κoλ&-

oυ Kαooμoriλη,, oδ{γηoε τoy KσρJ-

φαΙο ζδι"πα ιoτορικδ rβαξ, τov σΞ-

6,αoτδ μαg oμδτιμ,o Παvεπtοτnμι-
crκδ καθηγητη κ. Aτnδo_τoλo E. B:-
καΜτroυ,λo, vα ,καταλfl,ξει στo σU-

'μτrEρq'g'** 
(βλ' 'crτηv ΙoτoρΙα τηq

Μ,α,κεδo,ιriαg, Θεoααλαι,riκη i969,
oελirδα 592, υτtooημεΙωαη 2η), ο-

τι: <<oι x,ρovoλoγΙ,εq πα: δΙνoι.rαι

για την αvταρoΙα τωv Ναoι.παΙωv,
τδoo απδ τo,ι, ΦιλιτrπΙδη (22 Φε-

6ρoι.rαρΙoυ), δoo και crraδ τοv Γ.
Πλαταρi,δη - Στα.lγιαw{o<η (i9Φε
6ρoι.αρΙoι.l) εiιlαι λαθεμiνεq. ΓιατΙ,
τπ,:s εΙyαι &yματδ,v vα dγιιε η αv-
ταραΙα κατ& τιq αρxξ τoιl τρΙτoιr
&καημδρoυ ταJ Φε.6ρωαρΙcnr, α-
φcιl o Καvoιloηq <rτ&λθηκε o-rη N&-
oυoα μετd τηιl Φιξη τα: Σdλα κα-
τd τιq αρyEg τoι.l δευτi'ρoιl δεκαη-
lβρα.l τoυ MαρτΤαυ. Eτroμδrtη η ε-
ξΦερoη τωι, lΝ'αouσαkοr τnρEττει' vιr
τοπoΘετΦεi lκατ& τα μEcrα Μαρτi-
oυ. Tiiλoq, τηv Ιιδια at'τrα{t τoιl δ,-
ατηiρησε ,και (Γτo τroλδτoμo και τro_

λ]τι,μο Ξρyo τοιr Ιoτορiα τoυ ΝΞoυ
Eλληιlιoμoιj, δτnoυ (βλ. ατov ΣT'
τδμο, Θεooαλoviκη i 9'812, crτη oε-
λ'δα j 36 ,και 6rυγ'κεκριμivα o-τηy

υτrooημεiωrrη 46 ) γΙvεται παρα-
τroμτιη oτo ττΦτο 6ι6λΙo τον. To
o*;uτiρα;uα τo*-lτo ccrιoξ(sηκαv
κα. cο<:,',,ο:θοu,, και αλλoι μελετη-
;^

Η δτιοψη αυτη ετrι'δ,Ξχεται, δ-

μι:;, αvζ{τn1αη', για πoλλoδq και
δiαφoρετι'!<oιi; λδyoυ,q., πoυ .κλo"*i-

ζoι'ru (αv δεν αv,ατρiτrουv) τη yvδ-

μη ιαUτi, διδτι αμφιo6ητεΙται oo-
6αΦ η ακβi6εlα τoψ κ€lμδvoυ 'στo

oπoio ατηρiζεται, δηλαδ,fr η εκδo-

Χη, τηv oτrοiα iδιοαε o Νι'κδλαog
KαooμοΟληq, Τo κεΤμενο τoυ τε-
λευταΙα..l ιπτηρξε εφαλτηριo Υια σιιΓ

φr6oλiεq ωξ τΓρoξ τα δoα δγραιpαv

oι Ν. Φιλ,τrπiδηq και o Δ. Πλατα-

ρiSηg, αλ).α και dλλoι', ,oJγx,ρovoi

τoυa η μεταyεν€ατεpoι χlporio/p&-

φoι κα: lo-roρικoi, δηλαδi αuEτρι:-

ψε τ:ξ μΞx,oι τδτε (1939) επιιKρα-

τol)oεq γντboειq.
ΑξΙζει, oιlv,ετnδq, τα δoξμε αι'α-

λυτικδτερα το πρδ6.λημα, εξετ&-

ζcιταg κριτι.κd 'Kαι lσυyKριτι,Κ&

τlq πληaoφoρ,iεq τoυ Νικoλdoυ Kα_

αομoδλn, αΦJ oδfrγηoαv τοι)τεq

τoUq μεταγει,'Ξoτερoυg ιατoρικo'jq
rατη διαd.rrccoση τζ)\, αμφιo6ητiγoε-
ω]y 'και τ6,)v διαφo,ρoτroιfl,oεδιl τουg:

o Νικ. KαooμoJλη,q €,γ,ραqε τα
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εcπoμημovεξμcrr& τoυ, τα ει,Φ;,μ{-

μcιτ& τoυ - δπωq τrρooημ'ειδθηκε _

αρκετ& 1βvια lμετ& τα' διαδραμα-
τιoθi\r'rα και σlJγικεκρι,μilιlα απδ τc
i 832 μixρI το l84 1, &&ατημα τo
απoΙo εiναr μεγ&λo, ε&v ληφθεi υ-

τrfuη τrωq (τοuλfrxιo-τo οτo τ,μξμια

τoυ xειρoyβφoυ τo{.r/ δτroι-l αιrαφi-

'ρετ{ιι στα γεγovδτα τηξ l',l&oυoαq)

δεν εixε crτη διδι€ε.αη τω Eyγραφα,
αλλd iγραφε, oτηρiβηκε ατroκλ:,-
,ατικδ ατη μιημη το*-l, αφα.l δ:v

τrαρατrEμτrει Kσv ο-τη μiγ,ρι τδπε

6ι6λιoγραφiα i ,oε oυλλοy{ €yΥp&

φωv, δημooιεuμri,ι,tcυv αττδ &λλoυq {
αιriκδoτrυv, τroυ εiηε ι/πΦη τoυ η
ατo ΑρxεΙo τo,υ' 'Eτoι, δεv εir,lαι

τr,ροrτδτυτrη τrηγfl, αvαμφι'o6flτητη
και oταθερi, ,καΦαo αφoΦ σε Υε-

γovδτα, τα oτroiα δεv ξηoε o Ιδιog,

αλλ& διηyεΙται μ,ε 6δoη δoα &κου-

oε ατrδ &λλoυ,g, xαlρig να εivαι δυ-

v,aτδ να ελΞγξει 'και τηty αλfiθεια fl

τ'ηv,ακpil6ει& τουq

ΣιγκεκριμEνα, Υια τo θξμ'α, τo

oτroΙo μ,αq ε,νιδιαφΞρεr, δηλαδ,{ τηq

εv&ρξεωi, τη,g 'κη,ρι),ξεωq τηq Eπα-
ν,αατ&oεωq oτη' Ndoυ,oα, αvαφιiρε-ι

(-δμoq 1og, ,oελΙδεq 2195 - 205)
δι&φoρεg ειδηoειq - τιλη'ρoφoρiεg
(loυxv& 5ε oτηρΙζεται oε δlηyηοε q

τoυ αδελφoδ τοι: Γιδργη. του Kα-

vοδαη και &λλων), δτιοrg κα' σΞ

τ,ρεiq ετrιo'τoλΞg, μια τ<,rν Kαρατα_
,σoιJ, Zαφει,ρ&Kη1 Kαι Γδrrooυ τρο;
τοv Γρηγδριo Σ&λα (αρxηyδ τηq

Ετrαvα'oτdoεωq,στov'oλυμτro),
μια τoJτωll πρoq τoV Δια,μαντfr Νι-
κoλ&oυ 'και τ,ρiτ'η τoυ τrατδρα τoυ

KαooμοJλη (τroυ 6lρισΚδταν στη

Ν'&ουoα) π1ρ'oζ τo1l Ι,διo τoν γ,δ
τoυ, τov Νι'κδλαo.

o Kααομoδληq, δμ'q, δεν εixε

μτrρooτ& τoυ, δταv iγραφε, τιg ε-

τrroτoλig τoJτεq { αιrriγ.ραφ& τoυg,

διδτι, εΙτε δεν εixε εξαρx,{q αvτΙ-

}pαQ,α τωn,, ,δυo πrρδτωv, εiτε επει-
δ{ d1αoε crτη δι'&ρκεια ταw μαγ'"Ι:v

η πiταξε ατrδ τη'v αρxfr και την ε-

τrιατoλfr τoυ τrατδρα τoυ TΓροζ τov

iδιo. To γεγo6q τοr)τo τo μvημo-
ιrειiει ρητi crτo κε!μειlδ τoυ, γρd-
φoιrταs, δτι ατroδΙιδει τοδτεg κατ&
<<τo vδημα>>. BΦ6αtα, ατo τδλoq,
πrρooθiτε.ι τηv διaδειξη και τoυ μi-
v.α και σνyKΘφιlμavα γβφει <Ν&-
οuσα τη... MαρτΙoυ>>, αφfr,ιroι"rαq α-
ανμπλτ]ρωτη κεuξ τφl ακρ16,{ ημερo
μnviα τα;. Γρdφεr, δμcog, δτι, δταv
i@ααε o Kcr,οi'αηq ατη Ναoυ'cα. oι
επcrι'αατ&τεg lcπ,τroiioccy Φη τη
Biρoια και <...εκεiνηy τηy ατι1,μiv
iμ'6crιιεlz και o Λoυμττoiτ τrαoαg

μEαα>, αλλ& ξiρομε (βλ. Ν. Φιλι'r-
πΙδη, oελ. 54 ,κ.ε.) δτr ο Λοuμτroιiτ
iφθαlαε c|aτηlι, επαyαστατηiμζν.η πε-
ριox{ αρκετiζ ημξρεq ,μετ& τηv i-
vαρξη τηg εταvαoτ&oε<υg. Συνετrδ;
o Kαvο,io'ηq δεv 6ριoκδται: oτη Ν&
ουσα τη,V ημiρα τηq κηρ'δξεωg τηq
ετrαr.nαoτ&oεωg, εφδoov - δτ.οη γρ&
φει ,ρητα o Kαο'qμoJληζ - συιriTrεCJε

xρovι,κ& η &φιξη τoJτoυ κα,ι τoU
Λοι.,,μτroιiτ, o oπ,oΙoq αφ,ΙXθη]Kε στη
Eiρoια τη Ι2.3.1822 και ξεκΙνηoε
για τη Ν&oυoα τη μεσεπδ1μειη η-
, ,:,*

Εivαι γν,ωo'τδ, δτι oι oπ}.αρyη-
y,o'Ι τη,q 'Νιαouoαg ατrηιjθυν.αν εTrιστo
λig oτoυq oπλαρxηγoδq τoυ oλJ-
μ]τoU κα: αυyκεκριμδvα πρ,oζ τ)v
Δ.αucrτi Ν.κο}.iα, καl o-το; Γοi-
"- .^: :. ''α 

-ΞrΞ<c:-' <: 3,l - c-:-;: r }f,a:
^ 1--- ^-"-^ -^-..:J 1\9J - .Lι._ --'. ' !:'ι'-

ρο Σcι.α, o .-oi.. δ.,, .ix. φλ-
oε,, α<δ_: c-το., 'Cr;'.:_τc. αφοi n

rgμερoμηι'iα τηξ ε:τlo-τoληq ηταv
(βλ Ν. Φrλ:._τ-πiδη, oελ.48) τηq
8ηg Μαρτioυ ται 1822 και o Γρη-
yδριoq Σdλαg αφixθηκε (ετΙ τΞ-

λoυg) crτoν 'oλυ.μτιo τrεντε ημΞρεq
δo-τερα, δηλαδfr τη i 3η Mαρτioυ του

i822, 6πω9 γivεται τΜov τrαραδε-
κτδ (βλ. αxετlκ& στou Γεω,ρyτoυ X.
XιovΙδη. Η ε'(oτρατεΙα Kαι η επανd-
ατασιζ ειξ τov'oλυμπον,κατδ τα i-
τη l82i - ]822, μετ& αvεκδδτωy εγ-

Y,ρ,&φΦιr'και ιrΞω,ιl 'ατ ι1εΙωv περΙ των

ΛαζαΙ,ωv Kαι τo'U Διαμαvτ{ Νικoλ&-
oυ - oλυμτιi'oυ, δκδo'oη τηg Εταιρεi-

αζ Mακεδovιι<r]lv Σlπoυ&bιl, Θεooαλo-
ιrΙiκη 1975, 

'κq11 oυyκε,κρημδι,'α ο_rη

αελΙlα 25, δττoι.l, αrηι, ι.,,rrooημεΙω_
,ση jη, τrαρExεται πλοη)oια 6ι6λιo_

γραφiα). Tηv επιoτoΜ τ&}y Kσrrε-

τ&μι'ωv τηq Νdoι.ιoαq τrαρcιθEτει -
δτrαrg oημειrΙ*ηκε {δη - ο Ν. Γ. Φι_

λιτrπiδηζ, dxει δε <υq εξηq (oελ.
48), <rτo oημεiο, τo oπoiο il(ατf:_

yοφεi τoliτoq και/ &λλcoατε, μαq
εδlαφΦεr εδδ: <o\Λετ' oλΙγαq ημδ-
ραζ δε ελτriζoμεv vα αvταμωοΦμεy
ειq Biρρoιαv και δλoι oμοli, πρoτιi-
ξαντεq τov τΙ,μιov σταUρδη/, 1rα Ξκ_

ατρατεricω.μεv κατ& τoυ Α6δoι}λ -
ΑμτoJδ .Kαι τηq Θεooαλoιr,ilκηq, τηu
οπc,Ιαv μη,ιl αμφι6&λλητε, τiPcoεζ

Μακεδδvεq, απδγoνoι τoυ Αλεξ&v_

δροu, δτι '$!}9,μ5y εξoυoιdoει τα-
yδaη>>' Τηv Ιδια δε ημε,ρo,μηvΙα φΞ-

ρει και αλλη επιατoΜ .ω, αυτδιr
oτnλαρxηγδv (Φιλιππ,Ιδη,g, oελ. 43 )
τr'ρoq τoυζ τπρo,κρΙτoυq lκαι τoy λαδ
τωv yδρω ετΓαιpχιδv τηq Mα,κεδoνΙ-

αg, δτrου iγlρα,φαv, ,μεταξδ &λλωv,

Kαι τ|α εξ{'g: <a'Αραι/τεs τoι/ σταυ-

ρδv, με την ση1μασΙαν τηq ελευθερΙ-

αg, απoφααΙσατε τo1., κoιvδv αφα-
vιοlμ,δv τ,oυ τυlΦwα.l... iKαι δυv&,μει

ToU σταuρoi δλor oμoιi θα κατεξou
oι&oωμε,v τηv Biρoιαv, η oτroΙα

θα i,,αι ε:g ααφ&λει&v μαg, 1μετ&

τα:τα, uεyαλnυ>. ΔιευκρrvΙζει, μ&-
λ.ατα, o Ν. ΦιλιτrτrΙδηq (αελ. 53),
δτ: oι cπλαρ1ηγoi τηg Ν&oυoαq {-
θελαv ιlα επιτεθoιiv, μ' δλη τη ω-
Vαμη/ τroυ θα αυγ'κi'vτφwccv/ εναν-

τΙoy τηζ Bi,ροιαq <<εκ δευτEρoυ>>,

μετd τ'ηv οrrroτuxΙα τ4ζ τr,ρδτng

τrρoo"rr&Θεr&q τoυζ, η oτΓoΙα εΙxε

λ&6ει 1δρ,α τηv επδμεvη η,μEρα, 'αε

oy'Eαη μ'ε τηv ημlξρα τηq ,κηρJ,ξεωq

τηξ εται,nαoτ&oεωg loτη, Ν&oυαα
(πou θι.,,1μiζω, δτι, 'κατ& τo'δτo}r, Ξ-

yιιrε τηlι/ 22.2.1822). 'oμωq, δεv

6ρfrκαν α\lτατδKριση/ Υια vα επα-
vαλ&6ouιl τo εγx,εΙρημα (βλ. Φιλ,τ

τΙδη, oελ. 49), 'oilτε και ατrδ τoυq

oλι;μτrΙo,υg, γιl αυτδ ζητoδoαu,
σuYκsKριμayα ατrδ τov Διαμcrvτξ
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Νικολ&oυ, 6oηβεια απ' aκεΙ, ;με τη
δειiτε,ρη επιατoλη τo{Jq, πoU crvα-

φδ'ρει, περιλη,τrτr,κd, και o Νικδλα-
oq 'KαooμoJληs ( βλ. αελ. 20 1 ) .

Η τrρΙτη επι.o,τoλ{ τoU Kcbοτα
KαooμoJλη, τrατiρα τoυ Ν'ι,κoλ&ou,

cιρx[ζει lμε τιs λEξειg: (ΠαιδΙ 'μοu
Νικδ'λα. Er'q ταq... επαvαοτατioιι-
lμεl/ Kαι ηlμεΙq εδδ>>, δη}αδη υτrξρ-

xει κ'εr.lδ σ-την η1μερσμηιrΙα, ακδμα
και στην δvδειξη - α\rαφoρ& τoυ μη
v,α, δlδτr δεv ,θιlμδτοοl, τrρoφανδq,
τoιiτo,y o'Νι,κδλαoq Kαooμoιjληg,
oJτε {ταv oiγoυρo,q, yιατΙ δεv τηv
τιρδoεξε ri δεv fuμ6ταv, yι' αυτδ
Kαι 1δεv oυμτrλ{rρ,ωαε τo ση|μετo αυ-
τδ τηq ετro-roλ{q τoυ πατδρα τoυ,
τo δε υτrδλoιτrο ,κεΙμειlδ τηg διδoω-
.α'ε, δπ,ωg τo θuμδταιl, π,aρΙπoυ, (κα-
'τ& <<τo νδημα>>). Στη αυvδyεια, α_

ναφiρεται oτηv επιδρoμη ειlαντΙοv
τηζ B,δρolαζ Καl δiδεi και &λλεg
τληrρ,oφo,ρiεq/ Yια, τη δρ&oη τouτου
και yια τηlv oικoyirrει& τoug. Kλε,-
νεI δε τηv ατroτιiπωoη τηq επlστο-
ληg τoυ τrατdρα τoυ (&πω-i θuμδ-
ται τo τε.ριεxδμενδ τηg, ετιοc;cι1'α:._

6&yω) με τη,v x,ρovολογlκη Ξ.δ:'-
ξη , <<Τη. . . Mαρτ,, Ν&oι;occ> κα.
ιμετ& uπ&ρxει η ιΓΠ_oΥραφη τσJ.
<4Kδαταq Κααoμoιiλη,g> (βλ. τιq oε_

λ"Ιδεg 201 - 2a2) .

o ,Εκτδq αrrδ τηv lKαταxδριση
τωtl επιστoλδιr, o Νι,κ6λαoq Kαoο-

μ,oJλη,g εξιoτoρεΙ τα ΥεYoVδτα και
σJlμφωvα .με τη δι{yη,oη τoυ αδελ-

φο,δ τoυ <<]Γεδρyη>>, τoυ ταιr <oτrω-

αοrjν, τroλιτιαμEνoq>>, ]και ,θτσι εvτυ-
τrωαι&oτηκε με δoα εΙδε ατην ε-

1ταyαcΓτατημ,Ξνη Ν,&oυ'oα, αμα,φΦει
,δ,ε ωg ττρωταγ.ωνιαrι{ lKαι ωq υτΓσ
,κιuητ{ τηζ επαVασΤ&σεωq ατη Ν&-
oυlσα τo Ν. 'Kαvoιioη.

'E;ω, δμ,ωq, αο6αρiq αμQι6ολi-
εξ yια τη,v 'καλ{ ενημlaρ,ωση i τη
,μvη,μη τoυ Νικoλdou Kααo,μoδλη.
Σuyrκεκρι,μδvα, τrι;oτεΟω δτι δεv ii-
τ'αν o ,Kαi,,oiσηq CΓτη Ν,&oυgα κατ&
τηv !ιrαρξηr τηq εταvαστ&oεωq (oδ-

τε ]καν o"roy 'o,λ.tμlπo, αφoδ iiλθε
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- tυg oημει<i'θηκε - μετ& τη 13 λΛαρ

τiου τοι-; 1822 o' εκεivτ1 τr}ν πε-
,ριoxη, με τov Γρηγδριo Σ&λα) καl
δτr δφθαoε εκεi μετd τηv κημJξη
τoJτηg lKαl ιμ,&λιo-τα, τrερiτroι-,l iι,α
μηrι;ια δατερα. Π'ρlyματι, r] τΓαPoι,ι
αiα ε'vδq τ6τo'loυ ανQρδπoι.l, ξΞνoυ
απδ η λoιrι'{ Eλλffα, <(yραμ1.lκxτ.-

oμiδvoυ>, .και διακριvδμ€ιroιJ για τιξ
μεyαλoατο,μiεq τoυ, ωg αuτιτιρoori
Troυ τo,U αρxη,yoδ τηq Eτrαvαirr&αε
ωq TαJ oλξμfroυ, θα oη,μειοlδταν,
απωΦ{τroτε, ατΤδ τoυq αφηγη€q
τληρoφo,ριo,δδτ,εξ τou Ν. ΦιλιτrτΙδη
ικαι τou Δ. ΠλαταρΙδη i οcΓΓδ &λ-
λοιlq x'ροuoyρ&φoυq και ι]στoρι,κoι}q,

ε&v θα παoα6ρισκδιrrαv, πρ&yμα-
τι/ στηv τδλ,η 'και εδcu, διαQραμ&-
τιζε τδoo oη,μαirτlκδv ρδλo, δτrωq

ιαxυρΙ,ζεται o Νικ6λαo9 Kαoο'μo,i-
ληζ, ,o oπoΙoq δiδει τoυg εξiq xα-
οα<τηo:αuoι,1ξ Υ1α τoν :τολι,"τcδ1uo
'' : \ ( :. :.- :_ '' ι.-: 

= τα Ξ'τaJo._

<α ε.:*-.. : :_ξ,:ε': ::*- Kα-' K:-
.i:. 'l'-::.Ξ r.;:-ζε: -:oι'Κα

'._ ---'J_τΞρ€rvη στ:
,Ξ:, ε:.,: &ri: -αρα )'oyoδl&ρρo,α
<α φ(-'.ατζ, μ- δλo',, oτrοJ ηξεδ,ρει
<οcr: κoυτζoyαλλικ&, κ&τr'κoυτζο-
ο.-:αα:κα κα: 6λαxικd (και ηξεΟoει
κα: γρiuματα...> (oελ. 2a2 και
203 ). Kα : Γ &,ι,l.ζ Bi.αxογι&v-
vηξ (βλ. τ;; 3_1 --_:σΞ-;-Ξ 1-'Ξ- τ_,ζ

αελΙδαq 202) αμφ,6cιr"i.ε γ'α τ-y
ακρΙ6εια τoυ ισxL!ρlσμι'ν_ τoυ Kαgc-
,μ,oδλη, {./TΓoστηρiζovταξ δτl εΙvαι

υ'πεβ6ολικδq, διδτι δεv ηταv δυνα-

τδ <<o καλqμαρ&g>> KαιloJσηq/ vα U-

π{pξε o τrρωτεργδτη9 τovζει 5ε

Και τηv ,μ,{ αιlαQoρ& τηq πα'ρουoΙ-
αq τoU απ6 τoυq Φιλιτrrπiδη καΙ

Στα.ιyιαw&κη ( ΠλαταρΙδη). Aν,

λoιτrδv, δει., ,καταλfrlξεl lκαvετq να

αμ,φιo6ηπ{αει/ αiκδμα,Kαι εvτελδξ,
τημ εμφ&ιlιση - δρ&αη τoυ Ν. Kα-
ιro'jση σTη,ι, lN&ouoα, oπωσηπα.rε
θα 6ρεi ,κdcrrοια εξiγηoη για τιζ

KαUxησιoλoΥiεq τoιiτoυ στα δσα

y,βφει o tΝι,κδλαoξ Kαooμoiληq,

yια τη θoρu6δδη TΓ€rρouσiα τoU

τηv η,μEρα τηq κηρδξεωq τηξ επα-
vαo-πdoεωg ,Kαι τov ,βλo πoυ - δ{'
θεv - iπαrξε τoJτoq.

Νoμiζω, 'δτι τo πιθαv&rερo εΙvαι
vα τηγε ,και o Ν. iKανoδσηζ σrη
Ν&oυoα, αλλd μετd τ,ηv Evαρξr1,
(η, μ&λλov, ,ψτ& τηv ,κi,ρυξη,, για
τηv ακρΙ,6εια) τηq ε'rrαιlαoτ&oεcoξ.
Και τοr]τc εivαι 6&oι,μo rιlα ι-/πocrτξ:

ριxθεi, εαv ληQθεΙ uτcδιpη, ,και π&λι
δτι η αyα,φεΦμεη στηv επισ'τoλi
&φιξη του Λoυ,μτroδτ ατη' ΝΦoυoα
δεν €γιvε αμ€oωq ,μετ& τημ απoτi_
ι^αξη τcn", τoU|ρKιKoJ ζυγ,oδ, αλλ&
αρκετ69 ημξρεξ liατε,ρα, δτr,ωq απc-
δει'κ'ι,τ]ετ,αι τ6oo αrrδ δαα yρ&φoυv

oι Ν. Φιλιπττiiιδη,q ,και Δ. ΠλαταρΙ-
δη,q, δoo ,και o Ιδιoζ o αι,lδτατοg

αξιωματoδxοq τωV ΤoJρκ<υv, στα
δι&φoρα iγγραφ& τοu. τrαυ αδθη-
κΦ.r' o-τ3 To'9<.Kδ 'εροδ:κεΙα τηg
3ε:c α: _ Νδα-oαg και τηg Θεo-
;α,iοyΙκ:_,q, &τoυ αvαφiρ€ται: η σΞ

..ΓiωρηTη τoν ατrδ τη ΘεoααλovΙ,
κn, η δlciμoη - παραμοvη τoυ στη
Bερoια (&rτ,ou iφθαo,ε πiρδτα) Kαl

ιiατερα στηL lΝ&ouσα. Θεωρτh, λoι-
πδν, τroλJ τιιΘαvδ τo εξfl,g: H oμ'-
λΙα ,και oι μεyαλooτoμiεg τoυ Ν.
Kgryoι]oη - τrg oτoΙεg κατrlγραψε,

μovξα, o Kαoo,μoliληg - vα μfr α-
ν,αφaρoνται 'στηrv πρδτη ημdρα τηξ
ε:ταyαoτ&αεωq, αλλ& ατη διξρ,κεια
τι-,' ηuερδv, τroυ ακoλoJΘησαν πο-
i'"- i:-τsοα, κατ& τιq oτΓoΙεζ Ξγιιlαv
ο -τοοτi:ε.i τoυ ΛoιrμποJτ τlροq

. , |\ 'παvαo"τασεωq
,.α -τ':;:Ξ,:3:"j'. 

.

Σι'yκε<c μει"α o KαooμoJληq
'1ρ&o:. ε.) ι&-: 232 - 203), αιi'1'ι-

α.L-,q u: ττ, (μετcyεuΞo-rερη) εξι-
oτδρnon τoυ αδελφοri τoυ <<Γεδρ_

γn>>, δτl δταv iΦα,αε o Kαv'oJoηi
o-ιη Ν&ουoα, συvοcιΙττiοηKε με τoιrq

oτrλαρxηγοδq (rμεταξιi ταry oητoΙωv,

περιδρyωq, παραλεΙπ€ται, CΓτηly αρ
xη, να αyαφερθεi o Γdρo Kαρατ&-
αoq) oτo ,dπiτι τoι.l Zαφειiβκη, δ-

πoυ δι&6αζαiv τιq επιστoΜq, πou
εi,xαv απδ τoιr 'oλυμπo. Δυo ημΞ-



Ioτoρικ6

,ρεq Joτερα μαζειiτηκαv δλοι oτην
εlκκληrαΙα, για ,ι/α oυζητ{oουv <<...

ταq ατrαιτησ€ιξ τσJ Λoυμτroδτ...>.
Η yvδμη μοv εΙιlαl δτ,ι oι προτd-
oει,q α:τEq τοι.,, ΛoιlμτroJτη ,δεν πoδ
TΓει να {oαv or αρxικig, 1τoυ απ€U-
θδy'6,1ηqy τrρog δλoι.lg τoυq ,ραγιδc.

δεq τηq Mακεδαvξ γεvικ& (&ρα
δε και πiρoq τoη μo9ψ13,61iρψg), oι
oτroΙεq yvωo*rοπo ι{Θηκαv τρoληττ ι

,κ&, πριv τηιl κ{ρ;ξη τηg επαvαoτd_
oεωg, αλλ& €lKεΙvεq, oι oπoΤεg ατr&λ

θηκαv ειδικi oτη Ν&oυoα μετ& τηv
δrcιρξη τηq εξεy6ρoεο:g τoδτηq και
crτ€6λετrαν 'oτηv τrαρ&δooτ{ τoυq,
δττοη τrρoccvαφεΦrtκε. Kαι η παρα_
τiρησl αιτi Ξxει κρΙ,αιμη σημα-
οiα καl αξ'iα για τo xρο.ιολoγικδ
πΦ6λ--: -c .Ξ-ο.: _α. α-τα-(}
λεi, γ ατ| uεταξi -.-.r, }-ε :a-::,'
τrρστfuΞζr,' <Ξ -:. '-ε -i":=:'
τcυ Toiο<:- τξ ο-c:d1r- -ΞΞ.-
λiι6ηoε iκcπ.δ διδgττ,-α

Γlα τη; κακi τc δπ-r3α τα-' 1:-

.ρακτ{ρα τoι,, Καvoδoη, γβφει και
o lα>&wηrq - Γιδαwηq Κ. Bαoδρα-
6,Οιληq, συμφων*vταg ,με τoιη Νι-
κ6λαo Kαoqμοι)λη και Γιδcyyη Bλα
,1oγr&wr1. Αq αημειt€εΤ, μdλrατα δ
τι η <Crιrμ6oλi> τoι., υπασπιoτfl τoυ
Σdλα o-rην εταvαο-τccημ-νη Ν&-
οuσα ηταv τδοo κccrαoτρoφικ{, δ-
σ-τε o Νικδλαog Kαo'oμoriληg δλα-
6ε τηv τrροrro6οι.lλΙα ιrα μετα6εΙ o
iδιoq αrηv Κοζαrη Υια lyσ π,ρoκαλE
σει τηly ετrαv&oταoη τωv περιo1δv,
πρooτrοrθr}vταg vα π,ρολr&6ει <<... μi_
1τlωζ o Σδλαq γρ&pη αrτl Mηλι&v
και ατεΙλη ,καiliναv 'K,cο,loδoη;ιr, και
δr}oη φαxrιi κι' εικεi με τηv ι,δΞαν

τηg ΝαoJong...>> (oελ. 2'05). Ba-

6αια, oτo oημεΙo αuτδ o Ν. Kαoo_
uοiλnq ξετερνd το κδθε δρ:o υ-πεo-

€:j.:c :α-' δ ο- :_1ιc-ζετα τ &

a- Φ, -:,δι: tc r_δροq>, α-1_

]c' κα - ι δiαr :-ε επcr.αc-r&oa-
'.:ζ τ.f l.,jEcιgα: - ffiεv - οQειλδ
;t, στσ,' Κcnοiε-:l. ε',,ω εΙτc, y,τ.'

oτδ Kαl αιrαμ'φισ6iτητo δτι oι
Zαφειρ&κηg, Καρατdαη και Γ&-
Tσlg/ σιJvεδρΙαζαν (ατηi N&oυοα,
o"τo lμoΙν,ια,στiρι Δo6Φ κ'd.) α116

τo ]82], oπδτε ατroΦσισαι/ τηv
ετrcrνdoταoη, πoλλoδq μ{vεg ιrοloi-
τ€Φα.

Αι.,ακεφαλαιcΙnoιlταg, σηlμ€ιdyιrΦ
oυμ?rερααματιiκδ, &rι o (u&ρκrα_

αoq, παραμυθ&g και επιδειξιoμr-
vrΙs) Ν]ιK6λαos lKαrroJoηξ πρΞ,πει
ιlα rd@ctαε oπηv Ν&oυoα, ασφαλδξ,
μεi& τη 13 MαρτΙoι.l .Και το αργ&rε
,ρσ τrιv 26 Mαρτ{αl τoυ 1822. Kαι
iτεtτα παιvευ6ταv, ετrιδεικνδovταq
τα <<lκoμπ.oliρια τoU αγ& 6δil6oδα>
τηq ,Νδoυoαq,, τα oτrοiα φρoδoε
πρoκλητικ&, η δε δλη σtΙμπsριφoΦ
τcυ δολοφcvηθδι"rα απδ επαrrαα16-
τ:c δατερα iγιvε η αιt'Ια ιlα 'μαλ{b-
σει μαζi τοι-l o Νικ. Kαoo,μoδληg,
δπ'οη γρdφει ο τελευταΙoq (βλ. oελ.
2O4).

(Συιε1iζεται)

Yoτερ6vρoιpιιι πp oσ'Θ.iiκιι

Λφoρμfι' για τοι.rτη τη, συ,μrrtλη-

ρcoματικf1, oηiμεiarαη, Φιoτ€λεσε
τo <iκoυομα τηq ραδιoφ{,)νικηq εκ-

πoμηΦc (26.IΙ.Ι994), η oπoια α-
vφεβταν στη σημεριη Eλληνι-
κ{ Kοιv6τητα τηg MoλlαΘiαg. Στα
πλα[oι<i ηg μνημoνει1Θηκ,ε' παρε'

μτι'ιτ6vτΦζ' 'και τo γγc)στ6 και
oημcrvtικ6 γεyoγoq τηg εκεl εvdρ-

ξετog τηg Eπαγαατ<iαεωg τοrν Πα-
νtελλf1vtοv κατ6 τηg o&oμανικf1q
Aυτoηρατoρlαq, ατι6 τοv Αλj€ξαv_

δpo Yι{.'ηλdevπη.

Λv θυμ[αω &τι τo$to ετιιor.nl€Θη-

l€ ηγ 22η Φε6ρουαρioυ aoυ l 821

(με τo Π,oλι6 Ημερολ6γιo, πω'
τoτε), lioιog vα προκ0ψει αιl,τoμ&-

τG}ζ o αnaειρβg με η γvο)στη

μαζ εκfuχη γ'ια τηy €r.αρξη τηc

Eπαvαoτ&oεωg ατη1 N&oυoα, α-
κριΘδg, τηv [:δια ξiμ€ρ,α (22), τoυ
ω-lτo6 μ{vα (Φε6,ρoυαρ[,oυ), αλλι1
τoυ grτ6μεvoυ 6τoυq (1822).

'Αλω,oτε, εlγcrι Θε6αιωμΦo, δ-

τι η πρoηγη8εioα δoλoφovl,α του
Φλικoιj Δηiμηrρioυ Yπ<5πρoυ f1 l-
π&τρoυ, o'τηιl περιoxξ τηg Γkioυ-
σαq' }με ηv αvιiμειξη τoυ Λoγο-
Θ8rη Zαφειρ&κη' πρoκαλεσε ηv
αyω,viα τ<οv Φιλικ<bγ, oι oπoιoι

ζητηoαν q'/γρeφ{rq ηv ε'rτtτdcχυγ-

στΙ ηζ ενξρξεωg τoυ €1,ο'πλoυ α'
γ<irvα οτη Moλ6αΘicr xαι ατo l&-
oιo (βλ. Αiπooτ6λoυ E. Bqκαλo-
πoιjλoυ, loτoρiα τoιr ΓΙt'oυ Eλλη-
vιομo$, τ6μo9 Ε|', Θεooολoνtκη
l98ο, αελi,δα l8,0 και εττ6μειlα9

και σt'rγκεlκριμ*vα yτξv t 8,2 σελi"
δ,α).

'Λ,ρα, υΦρξε αλλη}.επ1δρααη
τcoιl γεγov6,τωv ,στιζ δυo περιo;1€g
κ,αι εiιaαι πολι1 πιθαν6ν vα κοcΘιε-

ρtb€ηκε η 22η ΦεΘρoυαρioυ 1822,

φg δf1Θεv - ημ€ρα τηg εv<iρξεωq -

ξβ1ξεωq τηq ΙEhαι^αστli.σεωζ στη
N&oυοα, yια vα ιrπooτηρι1Θεl α_

κριΘξ 6τι (6πωq και oτηv περ[-
πτωση τηg ατtελευθεριbαεωg τηq
Θεοο,αλoνiκηq,) ι.tπiρξε (<εκ τoυ
Θεo$r), τEτoια oημαvτικf1 σιJγπ(υ-

ρiα, ιirαττε τo γεγovξl oiιη Ndoυ-
σα vα '€λα6ε βρα €ναv χρ'{η,o,
ε,τιακριΘΦ, μ€τd ηv αρ1τ] rωιl
γεγoι6ταlv oτη lν1oλδα6[,α' oτo l-
dαιo,' πoιr θε<,rρoι]vτ,αι, ι(αι τσ ιε-
β op6αημo τoυ εθvικο$ ξεoτ1lκιο-

μoιi τoυ 6λoυ γ€νoυg τ<υv ρqyιd-
δωv...

Γ.x.Χ.

t 8)Ι



EΠIΣTHMoNΙKo ΣYNEΔPIo ToY ΔtΙMoY

Η Bloμnxαvlκt'r κλnρovoμd Tnc N6oυσαc
καl n olκovoμlκli Tnc αvinτυξn (187 4-1994)

Ετrιμ6λεια περιλιj$εωιl - παρoυo(αoτ1 Aλ€ξαvδρoζ Oικov6μoυ

Eιoαγωγικ6 orιμεiιυμq

oλoκ\ριilv'σJlμε με τo σημεριι16 τε61o9 τηv παρoιJσiα,αη τωv πqριλ'iq}€.,}v απ6 τιq ειoηγιioειg oτo
Συvdδριo πα.l oργdvurοε o Δτiμog Ndoυoαg τo φετειv6 Md'b με θ6μα.H Bιoηxαιlικτ! Kληρovo1μι ηq
Nd,oυ'oαg,και η oικovoμικι] τηg Αvdτrτυξη 1874 - 1994>>. Απ6 τo o0νoλo τωιr,εισηγη,σε(Λ}ν Toυ συνε-
Qρ(ου παραλε[πεται Φvo η ε,Φyηαη τα.l καθη1ητo6 κ. Bελdvη oxετικd με ζτα ιoτoρικd 6ιoμηxανικd
κτiρια αrψ περιo1τ\ τωv Kαταρρα<τι.llvστηv 'Eδεooαr, γιατ( κρ[θηκε 6τι sφ' ε1169 δεv αφoρd dlμεσα
τη Νdοuoα, Kαι αφ' εTΦoυ η παρoυο(αoτj τηq 0α ηταv ακαται16ηη χοφιζ τo φωT'oYραφι,κ6 υλικ6 πoυ
τηv oυν,6δευε. To ττφιοδικ6 μαg επιφυλλdσσεται v' αvαφφθε( ,o' αυτrlv oτo μ€Mov, ατα τrλαfοια μι-
dg παρ,o,μ,gf,qσηζ 'η9 Eδεooα(ικηq 6ιoμηxανiαζ πoυ πρoγραuματiζει.

Αν,Φμεαα οτα θ€ματα Trου παρουoιdζowαι αiμερα υτdρxow οφιομfvα πoυ εκιφdζow ριζooτrα-
oτικξ απoι|lειq Yια τo θdμα (Mτπoη:τΦηg) και dλλα πoι.l υποδεικvOoυv v6ουq τβτroη πdvιο στoυζ
oπofoυg Θα πρdπει vα οτφι1θε[ η τrαραrτξρα αudτrrυξη ηg π6ληq (Αδαμiδηg' Παπαμ[1og) 1 rKσl }lσ
τo λ6γo αυ,τ6 Θα πρEπει ιlα πρooε1ΘoOv ιδια{τερα. Tο o(γαφο 6μω9 εiιlαι πωq μdοα α116 τηv πoιKι-
λiα τωv ιδειilv και τωιr πρoτdoεων μπoμ( vα πρoκ6ι|ει κdτι θετικ6 yια ηv π6λη, ι}crτε μαθα(νovταq
απ6 τo πφελθ6ν, \r' αιrrιμετωπ[oει ,με μεγαλ6τερη αιoιoδοξ(α και διiι,,αμη τιg πρoκλrioειζ Τσυ μiλλo-
vτog. Απ6 τη lμφιd rβαg, ελπζoυ1με πωζ η Φrμoο[ει.loη, dcrrω και μ6νο τωv πφιληι,pεωv τωv εισηYη-
σεωv τolυ Συνεξρ[oυ oττ} .Νιdoι.loταr, απoτελε[ μιd μικρr] oυ'μ6ολτ] o' αυτ1τν τηv προαπdΘεια.

EιoηγηΦg: Ιριζ ΠαvαYιωτoπoιiλoυ, Αρxιτiκrωv, Δρ. Xωρoτακτηq EMΠ

Θdμα : Eπαγvελlματικιi EκπαliδευσΠ Klσl Bιo,μιrxαviα"

H 6λη ει'oξγη,αη ε[vαι μ<iλλov ιi-
σχετη με την Θεματoλoγiα του
oυνεδ,ρ[ου, και αvαφ€ρεται αφ'ε.
ν69 oτην ιατoρiα τη,g επαγγελμα-
τικf1q εκπαlδευoηq oτην Eλλ6δα,
και αφ' ετ€ρου oτη διαπloτοrοη
τηζ αναντιoτοιxiαg μεταξ6 τηζ
πqρaxξμεvηq μ€σηζ ετιαγγελματι-

,Ι82

κηc εκπαiδευσηζ, η' oπoiα αf,με-

ρα λειτoυρyεi πρooπαocbνταg κυ-

ρiωq να αvαχαιτloει τηv πoρε[α
των v€ωv ,ηρoq την γενικf1 εκπαi_
δευoη και oτη ,oυν€1εια πρoζ την
τριτοΘdΘlμια, παΦ vα φρoιπioει
να καλ0ψει τιg αν&γκεg lτηg 6ιo-

μη1αν[αg ,oε εξειδικευμ€νoυζ qP

γαζ€μειoυg. Επιcrη1μα[νoνται τα
αιτια αL}τηξ τη,g κατdoτασηζ και
υποδεικΦοvται τρ6πoι oργανικf1q
oδvδεαηg τηg lν1,6oη,q Eπωyγελμα-
τικηq Eκπαiδευoηq ,με τιζ αναγ-
καιi,τητη τηζ αγoρdξ εργαoiαg,
μ€oω ειδικcbν ερ,ευvητι,κδv ηρo-

γραμμ<iτων.



Επ :ε:τnμov ικ6 gυιrιξδρ ιo Δliμoυ Nf oυoαξ

Eιoη1ηπ6g :

Θ€μα :

Ε}αo. Πατoιλ6ραq, XωρoT&κηg,Πoλε,oδ6μo9, oικovαμoλ6γog
Ξλ€vn Σ6μon - Ραiδoυ Αρ1ιτdκτιov, Πoλεoδ6μoq, Χωρoτdκτηg

Avdπτυξn και Διατriρrισn,, δΦo oυrμr6,ατaκoi oτ6xoι. Η περiπτω-
σTt TL.}-., πα;αδοοιακιbv 6ιoμnxαvικιbv κτιρiωv.

-Ξ-
Eιoηγητrκ : Χρrioτoζ TρεμπελftC, Πρ6εδρog Φγατ) λικo6 Κdιrτρου Ndoυoαg

Θ,6μα : Εργατικli τ&ξn κ'αι ερvατικ6 κ{vnμα XiΘθq και oliμερα στn Εt*oυoα

Tα 6ιoμη1ανικc< κτiρια τηq Nιi-
ουσαζ απoτελo0.,' cργανικα κομ

μιiτια τoυ αιlvoλιxcj ο:κιoτικοΟ
πλcjτcυ τηξ τ6ληζ και εiιΞt α,--

τti πoυ μαζi. με τα :τα}.ιιi τη< oτli'_

τια αποτελot]ν τo σημα}τικoτερο
κομμ<iτι του oικιcπικoj τηq π:
ρελθ6ντcg πc"ι.l τιρoα3t5ει ιδια[τε-
,c' χρ(i1μα oτη N&ου,τα και την

ξεxω,ρfζει απ6 <iλλεg αι,τi,oτoι1oυ

μεγ6θιcυg π6λειq τηq Eλλciδαq. Η

διdεcooη και αξιcπciηgη τcυ συ-

νολικοrj οικιστικc''] πλo$του τηξ
τ{λη,q απoκτ<i o,rjμαolα ,μ6νoν 6-

ταγ τc, οικι'oτικ6 αxt9εl.ια Θεωρη-

o ειoηγ,ητξ'q, αφοJ κιiν'ει μιr
αlivτc'μr; αναφορci ατα πρδτα εQ-

γοαταoιακ<i σωματεια oτη N<ioυ-

σα, τα οπo[α, παρ' 6λο 6τι η π6-
λη εi.1ε οcτι6 παλιιi 6ιο,μη1ανικ6

iαρακτf1ρα, <iργηααν να δηtμιoυρ-
yηθoιJv (τo Eργατικ6 Κ€νtρo ι-

δρ$θηκε μ6λι9 το 1937' ενι5 ιo
oωματε(ο Kλωoτοδφωvτcυργιilv μ6
λιg τo 1942)' περιγ,ρ<iφει συνο1ττι-

τι& τιg εργααιακ€g 'αx€αειg εργo-
δοτcbν - εργζoμθνοrv, και αφοt'
επιoημαivει ,μερικ€q dπ6 τιξ

Η ειαξγlr1oη πε,ριλαμ6*νει ανα-
λυτικξ παρουtoiαoη τηq υφιατtiμε"
vηq κατtioταoηg o:π5 dποιpη επεv-
δυτικcirv δυνατf1των στιq τρεig
Θαλκανικ69 χ<bρεg' τηv Boυλγα-

ρiα, τηv AλΘαιliα και την Ρoυμα'
ν[α, oτιg oπo.iεg 61ει ξδη, αρ1loει

θε[. ωq α6νολo και 61ι Kατακερ-

ματιαμ€νο κατα κτ[ριο' Απαιτε[-
ται λοιπ6v μια αυνoλικξ θεcbρηoη
τη_( παρcη,ι:γηg τc'J δcμημ€νoυ
-: ρ. Ξ<ii.i.oι τc Ξ ετ-:. δoτε l'α .. ι-

ιε. ε-,κοi.ατερoζ c τροαδιcρ.oμoc
τ{.ν ατιαιτcι}μεντο;' παρεμ3<ioεων
πcυ θα ξουv το επιθιμητ6 απo-
τ6λεομα με το ελci1ιατo δυνατ6
κοινωνικ6 κ6ιrτo9,.

Η ειΦγηση αν'αλ6ει την τ'ρ€

)t'oυ.σα πραr.,Eικη παραγωνξq δο-

μηrμ:{vc,υ 1cilρoυ στην περιεΧi''ρ.
αδιορ[ζει τoυζ oημαvτι,κιiτερoυq
παρciγοντεq πoυ την επηρsζoυν

αι!flεg για ltιs ,oτιoi1εg περ-
vtt κ'ρiloη η 6ιo'μηyανiα, προτε,lνει
vα γιvουv τ' αδΘ|v'ατα δυv,αr<i, ιb-

στε να επαvαλειτoυiργησoυv τα
εPYοlα'τcioια EETΛArΓ{Σ και ΠEIι-
ΛA oΛYMΠloΣ.

Στη αυv€1εια αναφ€ρεται σε (δ-

?|-σl!iνα ,ιrτοιxε[α απ6 την ευρω'
παiκξ εμπειP,[α, 6oov αφoρti ατη
δι<iρκεια τoυ εργ<5οoιμoυ 1ρ,6voυ,
c cπoiοg εiναι αντιoτρ6φιoq αν&-

λoγcg του ΘαΘμοj αν<iπτυξηg μι-
ciq 1rilρα9' στιζ μηγιαιεg απoδo-

η oικovoμικf1 διεioδυoη, ατο6 πλευ

ριig ελληvικιi:ν επιy,ειρ{oεωv' Πα-

ρουσι&ζcνται επtγ,ραμματικci για
κ<iθε μι<i απ6 τιg χrieρεζ αυτ€g oι
εττιτ6π.c,υ oυvΘf κεg τηζ αγo,ρeig

κσι επισημαiνονται οι τoμεig oι ο_

πci.c,,ι πρo,oιpξρ,oνται για την αv<i_

και επιση'μαlνει τcυq κ'υριoτερoυq
ciξovεg παρι!μ6ααηg για τη,ν ,αrκ)-

τ'ελεαματικ6τερη και με μικρ6τε_
ρο κ6ατο9 πραγματoπoiηαη τoυ
διττcrj oτ61oυ, τIηξ διατ{ρηοηg
αφ' εν69 τηq πολιτιoτικf1g κλη,ρo-
νcμιtig και τoυ εκoυγxρcνιoμo0
αΦ' ετ€ρoυ του oικLστικo6 απoθ€-

ματοξ και τηg αυiι6o.λξg oτηv oι-
ι:ι,νc,μικf1 και κoιvωvικf1 αν<iτrτυ-

ξη τηc π6ληc,, με xi,ριο παρ<5cδειy-

μl'3- εφαρμoγf1g ατα παλιd Θιoμη-
yc.ι,ικ* κτiρια τηg Γi,ιioυoαq.

i€c ταlv εργαζoμiνcον στην EλλG_
δα, που ε(vαι απ6 τιg 1αiμηλ6τε-
ρεζ ισιηι/ Koιv6τη,τα, κοΦtbg και
στιζ πρoτ<toειq των ευ,ρ,ωπαΙκcitv

αυν'δικ<iτοrv για τηv €'ξo,δo απ6
την κρioη tων κλι1δων κλω,ατoij-

φαντουργ[αζ και €ν'δυoηq, μ6ocr
εφαρ,μc-γf1g xλαδ,ικξg πoλιτικ{g
cε εθνικ6, περιφερ'ειακ6 και κoι-
ν1οτικ6 επ[pπεδο' <i:oτε v' ανατρα-
πεi η oημεριrrξ κατ<ioταοη και vα
επι6ραδυνΘε[ o ρυ9μ6c με[ωοτ;g
τι.:v 9€oειoy εργαoiαg,

πτυξη επιχειρη|ματικδv κιvf,oεωv
εκ 1μ€ρουζ τ<,rv ελληvικcbν επιxει-

ρfoεωv, καΘrilq και oι ι_,,φιστιtμε_

νεζ α6ε6αι6τηlτεζ και oι πιΘανo[
κ[γδυvoι για τιq ξ€νεg επι1ειρf-
σειq.

-Ξ-
Eιoηvnτrξg : Δnμιiτριoξ Συμεωviδng Εκπρ6οωπo9 Συνδfcμoυ. Bιoμηxdvωιi ,B. Eλλdδog

Θ€μα : o ρ6λοq τnq Βιoμnxαvιαq τr'ιξ Bορ, Eλλ&δoq στα Bαλκavια

t,83



Eπιcττιμovικ6 oυv6δριo Δliμoυ N6oυoαq

E,oηγηΦg : Ιoρδdvτιg AδαμEnq Γ. ΔιειrθυιrΦq Συvδ. Eξαγωγccυιl Boρ. Eλλdroζ

Θi,μα: To παρ6v και τo μ6λλoν τnq πρωτoγεvoirξ παραγ(ηlι1ξ και
μεταπo[nlσΠζ - Πρoτ6oει9 αv6rrπrξrg.

Στo πρ,<bτo μ€ρc,; ττ|S ειΦγη-
αf1g τoυ o κ. Aδαμ1δηg αvαφ€ρε-
ται στα Θαoικ<i πρo6λf1ματα τηg
πρcoτoγεvο,0q παρωyαlγf1q ατo Nο_

μ6 ΗμαΘi.αq, επι]σηlμαιγoι/ταζ εo

μ,ι6ρ6 και πoλuτεμοqxιoμr6νo,,μ€γs-
Θog τωv γεωργικ<bν εκμεταλλε0-
σεΦv' τιζ πoλλ€g και διαφolρolποι_

ηrμ6vεg πoικιλiεg πoυ ιlπ&ρxoυν,
τηv αvεiπαρlκf προoφορ<i τε1vικf1g
6οf1,Θειαg, τα πλεoναqματικd πρo-
i6ντα, τηy αvεπαρκ{ αv<icπτυξη

του oυ'oτξματoq εμπoρiαq κοEι με-
ταπoiηoηg και τo κ6ατo9 ειoρο<irν

(μη,1αvημ<5cτG)γ και εφoδicoν) ατηv
ελληvικf1 γεωη1iα.

Στη oυv€1εια αναφ€ρεται στη

μεταποiηαη και Lδιαιτερα στη μΞ'
ταπo[ηoη φρο6τιoν τηζ 

'ιεριoχηξκαι τιζ δυνατ6τητε9 αv<ilπτυξηq

ποrυ υπ<iρ,xoυv, Eπιoη'μα[vει τα
προ6λ{rματα ατιg εξωyωγ€g τιoυ

oφ,ε[λοντ:ι κυρiιυq στo κλε[oιμo
τoυ δρ'6μου απ6 ΓιoυγκooλαΘlα
και την σταδιc!κη εφαρμoγf1 τηg

oιrμφtlνiαg GΑTT που καταργε[
τιg επιδοτf1,oειg' Γι.α το Θ6μα τηg

κλcroτoirφαντo,uργiαq τoviζει την

κρlioη πoυ δι€ρ1εται o κλιiδog λ6-

γο} tου €ιrτovoυ αvτωyωνιqμo6 α-

π6 xιi;ρεg τoυ Tρ(τoυ K6,αμoυ' τηv
€λλειιpη εκσυγ,xρovισμοιl rκαι τηv
ξμμοη στα παραδoσιακιt κλω-
σtoυφαvτoυργικιi εiδη,.

Για τoν εtκσυiγiχρovισμ,6 και α-

Σiμφωνα με τιζ oημειcirοειg τηg
llδιαζ τJlξ ει'oηγf1tριαc, κεvτρικ6
ΞτtιxεQρημα τηg ειof1γηoηg εiναι o

καΘoρuoμ6g εν69 πλαιoioυ €γτα-
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ι'&πτυξη τηζ yειo,ργ[αg απαιτεi-
ται κατti τoν ειoηγηεf1 oοrοτf και
6γκαιρη πληρoφ6ρηoη,, ν€α επεν-
δυτικτi α16δια για 6ελτiοloη ηg
πoι6τητα9 τoυ πρo'ιοvτoq 'και .η

μεiιooη 'τcυ κ6oτoυ9, 6ελτi<ooη

oι.;vΘηκδν εμπoρ[αg, τυπoπoiηοη,
δημιoι.ιργlα ιvατιντo6τoυ,μελ€τηg,
επαγ1aελματικfl κατι5ορτιoη, πρo-
σαiρμoγη τηζ παραγωγf1g αε πρoi-
6vτα που ζητεi η αγoρt1, 6ελτ[ω-
oη υποδομdrv, εναλλακτι,κ€g καλ-
λι€ργειεq, ε'κσυγχPov'ισ)βq τ<ον, εγ
καταατ6τrεων, α,ντιμετcbπιoη τηζ

ρ6παvoηq, εv1q1υ,αη, τοrν εξαγω-
γιirν. Για την κλαrlατoiiφαντoυ,ργiα,
επιoημαiνεται 6τι απαιτεiται η i-
δρυαη εργαατη,ρ,[οrν πoιoτικo0 ε-

λ€γ1oυ' ε'κπα(]δευαη εξειδικευμ€-
voυ πρcσCoπικo6, Qη1μιoυργiα κ€ν-

τρ<υv αXεδιαoμo$ μ6δα9, ποnPαγcδ

γf1 τιρ<υτcπoριακdrν πρoΤ6ντωv υ-

ψηληζ πoιαtηταg. Για 6λα αυτιi;
ε[ναι αvαγlκαiα η δραoτη,ριoπoiη_
oη τ6,oo των'παρΦ/Φγ'cirv ,και επι-

1ειρη'ματιδv, 6oo και τιοv'δη'μ6o.-
ων καL ιδιαrτuκιbν φoρ6ωv πoυ εμ_

πλ€κoνται.

-Ξ-
Eιoη,γητlfu : Avαoταo,Ια Π6παβn, ΦXιτcκ ωV, Πoλεoδ6μos

Θ6μα : Oι εκτ6q λειτoυρviαζ και εvτ6q σxεδioυ π6λεωq Θιoμτιr<αviεq
εvεργ6q μεταλλ6κTnζ Tnq ζιrπiq στn Nθ,oυσ,α

θη,g ατη ζωt τηc oUγ1ρovηq N<i-

oυσαq τιον Θιqμηl1αvικιirν εγ'κατα_
oτ<ioεωv πoυ δεν λειτoυργo0ν πια.
To πλcrloιo αυτ6 Θα πρ€πει α) vα

υπερΘε[ τηv κανovtoτικf1 λoγικf
τ<.lv πολεoδbμικιbv μελετcbν πoυ
ιo10oυv Φμε,ρα' β) να ξεπερ&oει
τcE φλ6δοξα' αλλιt iμoνoλ€ιτoυ,ρ-



Επιoττιμovικ6 oυrr€δριo lπiμoυ N6oυoαq

_Ι-

Eι,oηyrμrrlg : ['lι&vwιq Mrιουτ6ρnξ, ΔιευΘ. Σ$μ6ouλοg Tηζ l. λaπoιrndρηg iκαι Yι6g A.E

Θ6μα : Mετ6 τn Bι'o'μnxαv(ια τι;

γικtr διεΦlη oβματα των τεχιJo-.

λoγuκ<irv πciρ'κcoν και π<iρκο:v επι-

1ειρf1]oεων, γ) να δεxΘεi τη λoγι-
κξ τo,υ <cπρ<toιναυ ερryooτααioι.l>>

crg δυνατ6τητα 6ι<oαιμ6τηταq μ6'
νo τG)ν τρκbν εv ει,εργεlα Θιoμ:1-

1αvιιirv πoιJ λειτoιφγα1v μ€oα
oτην π6λη και δ) vα Θα.rρf1αει

Στηι, αρκετd ρζοιπι'ωτr,κf1 *
,!6 τιλε.ιμiq πl.αημτiτloειo+, συ-

Φ ειΦγηαη, c κ. Mττoιlτt1ρηg ιrπo-

oτr1ρζει 6τι η πρooπti9εια να
oτηtΘεi. 6ιoμηxαv[α'rτη N<ioι.lοα

τα τελευταlα xρ6'νια oυoιααιικ<i
απ€α..l1ε, γιατi €γιvε οτην πρtitΙ
προoπιiΘεια εμφι)τευιrηg Θιoμηηα-
vι:κf1g αvτtληl.lηg α' θvαv πληΘυ-
oμ6 με καΘ,αρti αγρoτιlκf ουνεi-
δηrη. Tο εry1εlρημα ΘoηΘfΘηxε
Φτι' την πληρη υπoΘ<iΘiμιoη τηc
ΦyPοτικηζ παροtytoγf1g και την
πρoοταoiα ηg 6ιoμηxανlcrg ωπ6

τηv εκ&oτcτε κυΘερνητικf1 δαoμo-
λoγικη πoλιτικη. o ειαηγητi1g πι-

aτεoει αει η παρ€r€εoη τηζ €ιoμη'

ηv παPατηρoOμενη αoτικf1 παΘο-
λογiα τηq περιoxf1g ωq εuκαιρ[α
ανα6dιΘμιηξ τηq oιrQoι/oικfg, xoι-
vωνι;κoπoλιτιoμικf1g και 1οlρικf1g
δoμηc oλ6κληρη9 τηq ττoληg.

A!ιo τα τ€oαερα oενξρια πρo-

γρcnμματισμoι, τηg επ6μΘαoη9 πoυ
αvαφ€ρει η ειoηγ{τρια τφo'κρiνει

τ.ηv ιδ€α τηζ <αστικfιq ανζωoγ6-
vησηq)} 6που o ρ6λo9 τηg περιo-

1ξg ε[ναι ρ6λoq μεταλλιiκη τηg

ζωηg oτην πολη (xqριq 4μG)ζ γα
δivει πρακτικo6q τρ6πoυq για
πPΦ/ματοπσ(η,oη αυτo6 τoυ oρ*-

ματοξ' Σημ. επιμελητo$) .

1oeν'!αg oτη ζcr{ τηg π6λη9 €1ε.ι

κλε[oει μιιiq, και fταν Φηoιγ'ε-
vηc αrτ' τηv αρxf1 αυη η υπ6Θε-

σrr.

H π6λη €1ει ι,roτ6oo πoλιi μεγιi-
λεg δυv<rτ6τητεq vα €pπεμioει τo

σοκ toυ αποχαιρετισμoι3 οτη 6ιo_

μη1αviα ττ}ζ και rα ευη1μξρησει.

αρκε[ vα αvτιλη,φθεi 6τι πρ6πει

Φrη τηc vα αiττoφαoigει τi γα κ<i-

vει. 'iIε,ρικ€q δυvατ6ηεεg εlναι:
l. Λν<iπτυξη και εξειδiκευoη

παραytυγfq υψηληζ πoι6τηπαζ α-

γρoτι1κ(5v πρo'ι]6vτιοv 'σ,ε 6λε9 τoυg

τιq μoρφ€ξ (vαlπ<i και μεταrιoιη'
μεγα).

2. Λνιi.ττυξη τερι6αλλoντικf1g

αυvεiδηoηg με ατ61o τηvπρoα€λ-
κLrση και εξιlτηρθrηoη επισKε-
πΦJ:ν-τoυριoτ<bν.

3. Πρcαπ&θεια ν' αντιληφΘoU-

με 6τι η EιoK μαq ,δ[vει τη δυνα-
tΦrητα v Φαξ!τιrχθoιiμε, οιλλ* ην
αvιlτετι:ξη Θα πρ€πει να τηv κd-
νoυμg μ6νoι μαq. Δεv Θα την, κθ-
νoυγ αυτoi για lμαξ.

, 4. Κuρtoq τιpοαffiΘεια v' αττoκα
ταoτξ'oo,uμε τov 1αμdνo μαξ πoλι-
τι,oμ6, τηv 1αμ€νη μαq ταυτ6τη-
τα. lo ,καΘ6να9 πρ6πει vα αυνειδη-
τοπoιf1'αει &τι μπoρε[ να κ&yει
πμiγμ'ατα, 6τι η ζοtf1 τoυ δεν ε_

ξαρτ6ται παρG μ6voν αrι' αrτ6ν.

Θξ.tα : ol Δρ6μoι τoυ Κραoιoιi στnv [ζ. Mακεδoviα ι<αι n Θθon τnξ N6oυoαq

Eιαr1ητ€g : Νiκog Πorιαμixoc,
Btλμα ΧooτdοYλoιr

Στηv αvακoivοloη εξετζoνται
coριομ€νεg προiiττoΘt6crειq και τα
ειδικ<1 χαρακτηρισEικ<i για την

εφαρμtlγη και στηv K. Mακεδoνiα

μκig εδικf1q τoυριστικηg διαδρo'
μflg πτoυ ε[ναι γvcooτf1 ατιg oινo-

παρωyοrγ,6g περιο1€g τηg Eυρ<b-

πηq και των ΗΠΛ ωg:Δβμoι τoυ

ξραoιo$. H oημαvτικf1 θ€oη τηg

N6oυoαq αvdcμεoα σtιq oινoπαρα_

γΦγξ περιoy1€q τηq Mακεδoviαs'
τηγ κocΘιoαi κoμ6ιx6l αη'μεio oρ-

-r-
Αρxπdκτιε'l, επiκoιpog καΘηγη-ξ Α.Π.Θ.
Λρ1πε<τωv, επkolφη KαΘrηρjτρια ΑiΠ.Θ.

γι1vο:αηg ΦJτoΦ τoυ εξειδι'κευμ€'
νου, αλλ& και αιrvΘ€πoυ και oλo_

Ιαηροrμ€ ιroυ τουρισtικo6 δικτ6_

o Δρ6μoc τoυ KραoιoΦ στηρζε'
ται σε μια πρoκοοΘoριoμ€νη' επι'
λoyiμ€vη διαδρqμf1 ΦΙτ6 τα πι6 Θελ

κτικ<i oημε[α τoυ αμπελιbvα' η o-

τιοiα προτε[vεται στov ε,πιoκ€τπη.

Η διαδρομf1 (ειδικ& αη,ματaδoτ,ι1_

μ6vη και φροvτιαμ€vη) oιruαρθρ<b

vει tιζ τoπo€εαlεg με ιδια[τερo

φι}σικ6 κ<iλ?ιοg, με oημεiα τoυρι-
oτικoι3 εvδιαφ6ρowog, ιoτoρικοι1q
τ6τιouq, oιvoιιoιεlα και κα[ασEη-

ματα που εγγ'υcbvται ιx1ηλdq πρo-
διαγραφ€q φιλofuviαg' ,με .σKoπ6

τηv πραα€λκυση] επισκε'ττ(bιr.
o {νIqκεδoνικξ ΔΦμoc τoυ, KPα

αιo0 προτε[νεται vα αυμπεριλd'
Θει τιg qμπελouργικ€g ζciwεg o.
ΠΑ.Π. (lovoμααiαg Πφ€λει.lαηg
Λlεbτερηg Πoι&rψαq) τηq NΦoυ-

σcEξ' ,Φq Γoιlμ&ιoαq l((rι τoυ ΛL
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,μυνταiου, σε ουvδυαoΦ με η
Zd:νη oΠ,\Π τηq X:ιλκι5ικξq. Ο
κατακερματιoμ6.g θμωt . -) ιι7:{:-
δc'yικο6 αμπελιil ,,: κ:,ι η ιιεγci,\.η
διασπclρ(i του στο 1ι::ρo ε,πιΘGλ-

λει 1ειριoμoιiq κατ<iλληλoυ,g πoυ

Kλεiνονταg τιq εργαlciεg, ο Πρ6
εδρog τηg Eτιιoτημονικf1g Eπιτρο_
τηg τoυ Συνaδriου r<. Στ€λιog Π,:
παδ3πoυλoq oτιiΘηκε oε <υριαμi
vεq απ6 τιg επ'οημιdι,oειζ που €γι-
VσV lKσT(i τη δι*ρκειι1 τoυ, πα.ρ'
6τι, 6πω9 εiπε, δεν ε[ναι δυνα.τ6
να διατυπcο.θoιiν αυ'μπεριtoματα α-
π6 €vα τριξ,μερ,:, sργαoiαg με τηv
€κταoη τηξ θεματολcγ-[αq, την
πΦλLlμc,ρφια aων πooαεγγi.ιlεων
και τηγ ε:κρ,ηκτικ6ττ':τα ταlν oυζ1-
τηoεων πoυ ακoλoΦθηoαν αν δεv
,μεαολα6f1αει ir.ι α απ6αταoη y'ρo-

νoυ.
Να αξιeλoγξ,oευμε τιζ πρoτΞ-

ραιd,τητεg, να ξεκιvi1ooυμε πor.c
οε1ιvιi και με τιg δυνατ6τητΞc πο'-

€x'r,υμε ' Tο xρ.ιiτοg ε[vαι φτ<o'ro
1(αι αvεπαρκθg. Ανημκαiα η αtv-

να oυαxετiζουν τιq διαδρoμ€g με
ιiλλα ιo1υριi oη.μεLα εvδιαφ€ρoν-
τ.lζ, αρχαι6τητεξ, ιστoρικcι. αρ1ι.
τΞκτ:1νικ* πoυ Θ' απoκcrΘιστoiν
τnv αυ'v€1εια τc,υ δικτJcυ με κ.J-
τιiλλr1λο τρ6πo. 'Eεoι πιiνιo oτα

i.xη τoυ Kλξματοg και τoυ ξρα-
αιοι] Θα διαμoρφcr'Θεi €να πoλι]_

μcρφo πλθγμ,α ενlδιαφε,ρ6νπ,ωv με
τιλ.ιτιoτικ6 1αρακτfρα,και Crν;Ι-

ττυξιακξ λειτoυργiα'

-*-
vεργαoiα τωι/ εvδιαφερoμ€νιoν ε-

πιxει,ρηoειcν και τηζ Toπικξq Αυ-
το5ιο1κηoηg...

Να δημιουρyηiΘει €να Ι.:oτιντo0-
τo Ροδακ(νoυ, γιατi 6πω9 π<iμε

,9.α x<looι.l,με τo προi6ν. O διεΘνf1q

αvταγωνιoμ6g ε[ναι καΘορl,ατικ69
των απo,φtiσεr,}ν σε τoπικf1 κλiμα-
κα. Ιlα δ,η,μιoυργη,Θεi, K€ντρο Ι(λω
ο'τοijφαντo,υργiαg. iΨf1v o'τ€λνoυ,με
fξω απαρ<i'δεκτα j?οιoτικι1 πρoi6v_
το. lι1ξν δημιουo1,ο,jμε αρνητικn
ε'r_6να του δεν θα μπoρ€αcυμε να
α}-i.ciξουμε ooα ι:. αι €οδ6ψcι uε.
Χρε:ciζετα. 'i α:,: <:isοιμε θετ,'
}:η ταιτiτrιτ: '. .:: 1 :Ι ετικρΞ'τη-
σουμε.

Κειτοl.ο.-,c. e:3ε.ε: αλλcο;Ξq
oτη μ:Θoδευαη κα. τo"aκτικξ. K:ι

ιιτcμiεg και εκσυγΧρoνιoμ6g. 'o-
ποιoq μ€νει πiαω, 6ποιο9 επιμ€v:ι
στo χθεζ, 1<iτει και 1<iνεται,..
Συvτoνιoμ69 δυν<ilμεcον, αξιoττoiη-
ση του υπd.ρ1oντog πλoδτoυ με
α0γχρoη 'μ6Θbδo και τη μ6γιoτη
$υνατξ πρoorf[ικη.

Αυτo,δ,υvαμ[q, αναΘdlΘμι'ση αξι'
<υv.." Kαι εδΦ η ευ9tj'νη ξαναγυρ-
ν& oτο, Δ{,μo και τoι;,ζ επιχειρημΙ-
τiεq. Xρει<ilζεται €,ρευvα, μελ€τη '
ομιiδεg εργασιαζ, αυναντf1oειq oε
ετιτελικ6 Eτiτεδc. ΤΞτoιεq συναν-
τξoειg oαι' αυτ'5 τo αυν6δριo :i-
τ'αι ευκαιρiεg αvαακoτη'αεΦry, δι-
α).- ra-'cυ, αvοcθεο: ρf1 oεωv. Μπoρo'ι1':
.;' απoτελ€αoυν αφετη,ρiεξ η στα_

eμc6g γLα τσv σΧεδιασμ6 του αf_

ρ:c που επε(γει.

1S6



({ΣTΗ NlAoYΣτΑ ΠANΓκYPIΑ
ΣTH BEPrlA πYPκΑ'l'Αll

Toυ Θιlrμ6 Γα6ριnλtδγr

τrbΘη,κε απ6 τη ρoμφα(α' τo δtκoπo μαxα[ρι τoυ

π6vου, την ιbρα πoυ 66ληπε τoν μoν,αχoγι,6 τηq oτo
σταυρ6, κοιμi1rΘ,ηκε, 6ταν ηρΘε η δρα τηζ, για να
qτταλλα1Θεi ατι6 τo Θααανιoμβνo 11βγβiι.liμωl τoυ Θvη

τοι1 αι1ματοζ 6tστε &ijλη πια vα ζει μ€oα oτιq καρ_

δι69 και τιg ψυ,x€g 6oοrv την αγαπoιiιl.
Eiναι 1.ιεγ*λn κα; παρftξενη ri γιoρτf1 τηg Koi-

μησηq τ'i-:] Θεcτ6κoυ γιατ[ α' αυτ'f1ν o πιoτ69 λυ-

πιiται, τ'ι''"αε'. t":c.ι χαιρεται την (lδια oτιγμf1, και
τα δ<iκρυd τoυ εi.ναι &iκρυα θλiψηq και χαρdξ, α'

ξε1ωριοτ<i. Και κλαlγoνταq για την Πανωyιιl
κλα[νε oι ciι€ροrποι και για τoιη δικoΦg τouζ πε'
θαμ€νoυq και μαζi 1αiρorrται καL γελoιjν γιατi ελ'
πiζcυν πωg, eπωg η Παναγιci ν[κηoε τελικ& τo Θ<i_

vατο 1ιiρη oτo Γιo τηg, θα τoν νικηoow κι αυτοi

με τη δικξ Tηq Xdρη.

Στn B,6ργισ πUβκαY]6
Δ,εκα.πεvταδγoυστoq του i864. 'Eφυγαν oι Bερ_

γιcbτεq cdττ6 τα σπτ!τια τoυq (σ]ιJγ γυvαιξi και τ€-

κνοιq> και τΦγαγ ατο μoναατf1ρι τ!l9 KαΜc Παliα-
yιc1g ατη Δο6ριi για να πανηγυρ[ooυν τη Xdρη, Tηs

και εlγcrν ξε1cιoει'μfρα πoυ {ταv-6τι πριν αττ6

ει'α τερi'πcυ yρ6νc c Δεoπ6τη9 (Θεoκλητog Ι848

1s63) φΦγcr'ταq (με μεταΘεoη πoυ δεν εi1ε ζη-
τηoει ο iδιog 6πωq φαivεται) εl1ε καταραoτε[

<<Λi1νη και c1νεμοg να γ[νει η B6ρcιοc,>, εκτξ κι αv

η κατιiρα αuτξ ε[vαι 'εfρη,μα του &γνωoτoυ λαiκo6

δημιaυργο6 του δημoτικοli τραγoυδιoι]' o oπoioζ

δεγ €6λ.επε τ'6oo τιoιητικ6 τo γεγovξ, 6τι η πυρ-

καγι<? ξε'κ[vη'οε απ6 τoν εμπρηαμ6 ενξ μπακciλι_
KIC,U σTτ6 κ<lπoιov Toδρκo φτω16 f1 κακoτtληρΦτi η

και τα δvo μζ1 και πρoτ[μησε vα ρiξει to ανιi€ε

μα oε δυ6 πλοιxoιoυg Eερy'ωlfrεg, τoγ lνliολo$τα και

τov Toιoιjπιλη, οrg αiτιoυq τηq, αι'Φyiκαστικfg μεπιiθε
σηζ τorl Δεoπ6τη. 'oτι o λαlκ69 τρα"yoυδιoηg ξ-

ξερε 6τι μπoρoooε vα καλυφΘεi απ6 τηv (τιo'ιητικη

ιiιδεια = Eλa:θερiω> για τιζ επιλογ€q τoυ τo δεi-

Xγει και το' 6λλαyμα τηg xρovoλoγiαq' Λ€ει eoq

χΦvο ηζ πυρκαγιξ τo 1862, επειδf1 τo i864<δετ

1ωρo$oε ατcv ιαμΘικ6 δεκατρι:α6λλα6o oτi1ο τα'l2'
Σ.rιlε)ρια oτηγ oελiδα 2I t

AρxΙλoxoυ Πdριoυ
Θ6ρρoq στιg δon<ιμασιiεξ

Ψυ1ξ μaυ, ψuxη μου
τυραvvιoμ6νη απ' αΘιiατα1τα Θ&ααvα

ο,ρΘιilooυ και π<iλψε μ' α:y6ρωηα αηθια
οιμιci οτtεν cxτριbν τιq εv6δρεg
και 1ιξτε να δε[1νειg περiooιo καμ&ρι
oαv παlρvειc τn v[κη

μα 1.ιξτε oτc κλ<iμα να π€φτει-c

οcv γdoειg στη μ&χη.
Tιg xαρ6g να τιξ 1α[ρεoαι, 6μιοq

μην περiαcια τεντc3ι'ειg τιg 16ρδε9
και στιζ μπ6ρε9 τη διiναμη να 'χειζ
να μαραiνειg τη φλ6γα τoυ π6νoυ.

Παν' c{τ' 6λα Θα πρ€πει vα vιcb'oειq

τo ρ,uθμ6 τηζ ζωηc των ανΘρcbπων.

(Θ. Γα6ριηλiδη Αρ1' Eλλ. Λυρικοi, μ'ετιiφραoη,
Bfρcια 1975).

o ρυΘμ6q τnξ ζω?iξ
i{ια αδιciκcπη ει,α}-λαγη ευτυ1ιoμ€γcον και δυ_

ατυ1ιαμ€νcυv oτιγμδν' αυτξ ε[ναι ο ρυθμ6q τnc

ζο:ξg τ<cν αvθριilπιο':. 'oποιoq δεγ τc €xει 1cοvθψει

αυτ6 Θαοαvζεται <1δικα να 6ρεi .i*ρη για
6oα τoυ συμ6αιvο'υv. A'υτ<i €γρωμ μεταtιi 6λλο:γ

πολλcilν o μεγciλοg αρ,1αiog 'Eλληναg πoιητdg, o

Α:ρ1iλoxoq o Πιilριoq qoν 7o αι. π.X. (6E0'6'29 π'
X), δfo 1ιλιιitδεq εξακ6iαια 'εiμooι τρια χρΦια πε'

ρ[πoυ απ6 τ6τε πoυ θγινε αΘ<iνατog" Γιατi oι με-

1'ιiλcι δεv πεΘαivουν' ζcυv αιιilvια oτιg καρδι€g και
τιq ψυχ€ζ εκε[νκo,ν που αγαπo6v.

Στιι Nι6oυστα Παιrvt<ιiρια

Δεκαπενταιjγoυστoζ τoυ 1864. Ei1αv πεβoει
κι6λα9 σαρα1/ταδoo περιπoυ 1ρ6νια απ6 τo xαλα_
oμ6 τη'g N<iουoαg, τοv Aπρiλιo τoυ 1822, και η π6'

λη πoυ εiγε α<pανιoτεi απ6 το iμαχαιρι και τη φco_

τι<i του πορθητf1 Tοoρκoι.ι αvαoτημ€vη μ€oα απ6

τιg oτξτεg τηζ εηε <οτωyκ6ριω>- ΠανηγΦριζε τι-

μ6\rτ,αζ τo γεγov6g τηq Ιfuiμηqηq τηq Παvωytαq,

τηg μ&vαg τoυ Θεo0, πoυ, αφoΦ η καβι<i ηζ μα'
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Τηv αvτi:κρυ'αα μικρ6q ακ6μη'
τηv κιiρια πλατεiα - τα περ[φημα
Kαμμ€vα τηg N<ioυoαg - 6ταν <iρ_

χισα vα πη]γlαιvω' o1oλε[o, στo

1o Δημοτικ6 αρρ€νωv τηg Nτiου-

σαζ' πoυ ,αρμικ& oι δυo πρ<irτεg

τ<iξειq crτεγ&oτηκαν στo oiκη'μα
τηq Ρlητρi;πoληq, ενιb oι υπ6λoι.-

πεq τdξειg oτεγ*oτη,καv στον γυ'
ν,αικoν[τη τηξ Mεταμ6ρφωοηc.
Tην δι€o'1ιζα κ<iΘε προri και απ6-

γ€υμα 6πω9 λειτο,υργoι1οαν τα
τ6.τε o1oλεiα. Αργ6τερα περιioα-

με στo oημεριν6 1ο Δημo'τικ6 τoυ

Aγiου ΙνΙην<1. Η δαoκ<iλα μoυ λε_

γ6τανε <κυρiα Eυτ€ρπη> 6πιυq

την αποκα}.cdoαμε xωρig τo επi'
Θετ'6 τηg πoυ δεν τo μ6Θαμε πο'

τ€. Διει.9lυττξg i1τανε o ,1.ιττ6ααρ-

κoζ δc1o'καλοg Νικ6λαoq Bαvιcrvi'

δηc. Θ€ρμοevoη €να ταλαlπωφ
μημκdλι πoυ με την oειρ* θρα_

νio - Θραν[c αηκωv6μασταν κ':ι
πηγα[ν,αμε vα ζεoταΘoιiμε τιg κρ6

εq, μ€ρεg τoυ 1ειμci:να.
H πλατε1α Kαμμ€να f1ταv t6τε

η μ6νη t<εντρικi πλατ'εiα τηq Nιt-

ουσαq, η αημερινξ πλατεi'α Διoι_

κητηρio,υ ξ Tρ,6μπακα. H πλατε[α
αυτξ εi1ε τ6τε dλλη διαρριiθμι-
αη, oριοθετε(τo α'π' τα αρ1oντιxri
τcrν Γκουvταiων, T'oιtοα[ων, Πε-

1λι6αι'α'[:ων, Περδικαραιωγ, 6να

παλι6 οiκημ,α του Kωοταλiτoη
και πιo πιivοr απ6 τo oπiτι τoυ

Toι3αη Σιo6γγαρη €να παλι6 κελd

ρι τoυ Θραα0Pοoυλου Tουrρπ<iλη 6_

πoυ δυo oικoγ16νειε9 Αρμ€vηδων

εi1αv oτ{oεt ,μια otκογεvεια'κf1 6ι_

oτε1vilα καταoκευ(g καλαΘιrbv και
κoφινιδν απ6 πλατι€g και λεπτ€g

λωρ1δεg ξιiλo'υ. Σ' αt'τξv την πλα
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τεiα πoυ 1αλoιilαε τιq ,\πoκρι€q o

κ6oμo9 απ6 τo καρνα6dλι τηg Νti
oυσαq <iπλωvαν τα καλoκα(ρ,-α
τtι καρπoξια και τα πεπ6νια και
τα &λλα μcrν,αΘικιi, oι μικρoπcoλη
τξ και oι παρηy'(rγoi, τα oπoiα

φ€ρvανε με ζ<i,α απ6 διαφορεg
περιo1€c τ6oo κovτιν€g, 6oo και

Toυ
' ιΙlιlvελoυ ΒαλταδΦρoυ

μαηριν€g. Mια Qoρ,ιi μ&λιαcα: i-

φτασαν φoρτωμ€νεζ καρπoδζια
και πεπ3νια €ξι κaμηλεξ' Πλημ-

μιiριoε η πλατεiα παιδι& να τιζ
;'c ζεoc- υνε.

A}.λα ατl"ν τ,'.:τ: -: :rυτη κciθε

καi.οκ:.ρι.', ;ιοτal: ατοκi.ειoτ--

κα η α.rcρατιοληciα τωγ κoυκo'j'

λιι,rν τ.ων παραγωγ<ilν τηg Nιioυ-

ααg' Τα 6γdcζανε oε μεγ&λα τooυ

6<iλια - ;4αρι1ρια - τα κoυκo6λια -

[nJlρωl, γι1ρω οl'τξV πλατε[α και
περιiolιiσαν oι €μπoροι αγoρα'
oτ€g. Tα €'παιρναν oτα x€ρια τουq

<iλλα απ6 π&νι,r και <iλλα αι'τ6

μ€oα απ' τo τ,oου'6<iλι, 1ιbνoντι:g
τα 1€ρια τ9υζ Kαι δοκ'ιμ<iζανε τ'.g

[νεq τoυg. Π,ρ6crε1αν τo χρ'6μα
τουζ και τηι, πο'ι6τητ<1 τoυg και
κ66αvε τιμξ. Eκεi απ&ν<ο ιiρ1ιζε
τo παζιiρι 'κι 6ταν €κλεινε η συμ_

φωνiα λιilμΘανε xδρ'α τo ζ6γιoμα'
Πριiττει vα πoιiμ 6τι 6λoι oι €μπo_

ρ}oL τηξ πEριoχηζ f1ταν oυγκεντριο

μ6νοι oτην πλατεi]α αυTf1 και εi-

1ε o καΘ6v-αζ τo κα1{rο(ρ6ξυλo και

τo καvτ6ρι γ'ια τo ζ6γιαμα.
Tο καντdρι f1παν Iμια τετρκiryω-

νη f1 τρi,γων,η oιδερ€νια 6€ργα με

xαρωyμ€vα τα νo0μερα τωγ οκ*-

δcυv απ6 τη'v μια μεριι1 μ€xρι τα
εκατ6 κα,ι απ' τηv ιiλλη f1ταν απ'
τα ξκατ6 και πιivω. Σιιηριζ6τ:ανε
ατηv αρy.ξ σε μια πλακ6τα α1ξ-

ματoq Π με <ivoιγ,μ'α oτo' μ,€'oοv,

ιoτo oτιοio ξφqρμoζε 'μια ικoλλη,μ€'

νη γλcirααα επ<itν,ι,r στην 66ργα 6'
ταν τo (τo!'ιo0ζι)), €vα oτρ6γγυλo
αντuκε1μεν'ο, μ6νιμα περαoμ€νo

oτηγ 66ργα ιoopροπoι1oε μq τo 6<1

ρoζ τoυ αντικε,ιμ€νoυ rιου ζυγi-
ζoνπαν και €κλεινε τo <ivoιγμα

τηξ πλακ€,ταq. Eκρl€μovτo ocπ6 τηv

6€ργα αυτξ απ6 τo oημεlo τηq

πλακ€ταq 2 ξ 3 αλυαiδεg με γιiv-
τσcυζ (τσιγκ€λια> με τα oτιoiα

γ*νταωναν τα τooυΘαλια τ(nν'Koυ

xου)'lι'. καθ<.bg και τσ dλλα αν_

τ-κεiμεν'α 1'ια ζιrγιοη οπ6lτ'ε αφo6

περγ..cι}σαι' τo κοcvταβ€υλo στov

γccvταο πoυ ξταv πciνω απ' τηv

πλακ€τα, 6ιiζανε την μια <iκρη

αυ,τoιj ατο': cbμo του o αγoραoτfig
κ,αι στηv ciλλη ο πωλη'ηg.

oι 6μπορoι oυvf,θωg {ταν 'καπα_

'-ιωμ€vοι ν'οικoκυρα[oι, καΘιερ(})-

μ€νoι o'την κoινωνια τηg Nαoooηg

αλλ<i μ€oα o' αιlτo69 6πωg και
σ' 6λα τα επ'αγγθλματα 'εi1αv
παρειaφρfοει και μερικοi μικρo-
κατεργαραioι ττoυ με τo μικρ6
τoυg δα1τυλdκι 6ταν τραΘoιioαν
τo τoποιiζι, πiεξαν την Θ€ργα

πρcζ τα κ<iτω για v'α κερ1δισoυν

μερικ€q οκιi:δεg, αof1μανtα Θ€'

Θαια πood και για ην επoxf1 ε_

κε[νη' Π<ivτωq για πολλ<1 xρ'6vια

μ6νιμoι και κΦτΙαξιαrμ'€νo'ι €μπο-

ροι τωv κoυκoυλιcbν με <ιxτιμπci_

ριl> μνημογει]oνται o,ι Χατζηνι':τα[-

oι, oι Τσιτσαioι, .o'ι Πε1λι6αvα[oι'
o ΔημοοΘ1€νηg KoΙμτξf1g, oι Aφoι
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Koντ6πoυλoι' Γιciηργog και Στρα-
τξg, oι oπo[o,ι ,εixαv και μ6vιμα
α.rvερ1'yεiα πoιl, otrv€Θαλαv ευ€ργ€
τικrl oτηv oικovoμ]ια ηg Nιioυ_
σαq.

Η επεξqργασiα τωγ κoυκουλιδν
-Φα αττδ τα θοαiμτrτα τηq δημιoι,rρ

γιαq τηζ φ6oεα19 - ΘαοτoΦαε 4o _

45 περ[πoυ μ6ρε9 εκ τωγ oπo(<oν

oι l0 - 15 f1ταv εργ<}δειg. Η σηρo-
τρoφ,iα oτην N,ιioυoα ξταν μ.ια ερ-

γ.αo[α,ατηv oτεoiα ατιαo1oλoιlνταv

μικρoi και μεγ<iλoι iΦυ σπιτιo0,
<boτε vα μf1v φαiνεται o κ6πoq με-
yιiλοq γι' αυτ{v. Εξ' <iλλoυ η
εκτρoφη τελε[<υνε oε 40,- 45 μ€-

ρεg 6πω9 εiπαμε.

Στην N<iουοα για ηγ σηροτρο-

φ[α oυvηΘαrζ χρησιμoπoιotjoαν τα
διομ<iτια τ(rν σ'τιτιδγ τoυq oι μ,-
κβτερcι αηροτρ6φoι κ€ζι oι μεγα_
λ6τqρoι τα μεταξoυρyεiα. Tα με-
ταξοι.ιργεi'α ξταv ιδιcιiτερα κτi-
σμοcεα' γυ,μvιi σ"Eo εαcυτερ'ικ6

τoυζ σαν μια μεγ<iλη Φδεια α1-

θουoα με λ[γ,α παρΦΘυρ,α oτην

μια π}ει:'ρ* σιryfιeυζ MEoα oτα δαl

μ<1τια f1 oτα μεταξoυρlγεiα ατξvα_
vε τα <κρε6Θciτιω> ατι6 καλαμ'ω-
τd, τα oποiα oτηlρiζαν,ε αε τρ(πa'
δα και α'φσυ στΦvανε €να ψιλ6
σεyτ6vι επκi!'vcο oτo καλcrμωτ6, α-

πλ<irνcν'ε τα φιiλλα ηg' μoυρι<iq,
ακoρπlζαν'ε τo σπ6ρο προζ εκκ6-

λαιμη oκoυλΙ,Kιdrν και δημιoυργiα
κoυκoυλιδν. To oπ6ρo τov αγoρι1'

ζοcvε απ6 τoιη λεγ6μ€νoυζ σtΙ!oρ-

τζηδε,q. T6τoιoι απoρτζf1δεq μετα.
ξ$ τωv <iιλλr.lv f1ταν oι Δημ. Ko:iμ'

τζf1q, Δαδακαρiδη,Q, Tαιτoα[oι, Xα
τζηvαlπαiοι και ιiλλo,ι. Λυτοi αγo-

ρ<ζαvε μια τtoo6τητα κoυlκoυλιcirν

την oπoiα επξεργ<iζoιlταν για
fην πcηρΦ/(,η/f1 ατι6ρωv τoν oτιoio

παrλoΦoαv σε χ&ρτιvα κoιlτι<i. Αυ
τ6 η,α κoυτιι1 με τo α?dλoγo Θ6'

ρoξ τουq ηταν και τσ' μ€τpo τηζ
€κτααηg τηζ' παPΦyΦγf1g κoυκoυ'
λυcilν για .κ&Θε περio6o και για
κ<isε oικoγ6vεια. 'ιlτoι 6τιιo9 €λε.

γαv oι Ναου,αα[oι ,.Φ€τoζ Θα κoι-
τιiξοι.t,με δυο κουτι<i μετdξι, τρ[α
κ9ιΙτιd μΦιicξι κr.λ;ο.
Aλλιi και τκi.ιω ccrτ' 6λα αυτ&,

υτrηρχε μια απαραiητη πφtffi-
Θεαη. Η ιiπαρξη 1arρcrφιιirν με τα
μcιpι65ει,τρα, τα φ$λλα τΦy o-

ττc,[trν ηταv η μοναδικf1 τρoφη τoυ

μεταξcακcbληκα. Aυτιi τ'α μoυρι-
6δεντρα παρfγωy,αv τα ε6γευστα

μοι1ρα μα0ρ'α, ιiloπρα και πc(ρδα-
λ<i που εvδι€φερε εμιiq τoυq πι-
τoιρικ<iιδεg και τα oπo(α ειΧαμε
ελευOqρiα vα μαζε6oυμε απ6 ι-
ποιoδf1πoτε κτf1μα αυt6ν το ν6,ατι_

μο l(α,ρπ6 τoι}ζ.

Για τriν ιoτορiα - τηq μεt*ξηq -

μεrαξcoκιiληκεg ιrτ<iρ1oυν πoλ-
}Ξq εκδc1€g. Η uπαρξη τoυ μετα'
ζoοκc}ληκα 1ρcι,oλoγε[ται πριγ α-

π6 1ιλιciδεq, y.ρ6vια ατηv Kivcr'
Ιοτορεiται 6τι τo 4I9 μεταδ6_

θηκε απ6 την Kivα ατov ιiλλo κ6-

σμσ, με την μεooλ<iΘηoη δυo κα'
λ6γερων που κατ6ρ'Θ<ooαν σto
κοdφο:μα των μπααroυνιδν τoυg

να περciαoυν το μεπαξ6απoρo.
Στηv N<iου,crα Θεν υπ<lρxoυν α_

κρι6f1 ατaιxε[,α για την αρ1f1 τηg

σηρoτΡoφιαg. Π<ivπωg. oτα 1ρ6νια
ηq επανdoτασηζ μνημoνε0'εται 6-

τι ιrπfiρ1ε.
H <oι-lγκομιδf> των κoι-lκoυλιtbν

λιiμ6avε εoρταoτικ6 1αρακηρα.
Koιλo8oαv αuyγενεiq και φλoυq _

μ6ν'o γυναi.κεq - <5cvoιγαν τιg δiφυ-

λεζ εξιbπoφεg, κοι96rrτοιroαll oε

σXημα ημικΦκλιo και o,ι ιivτρεg
τoυ .oπιτιοij κατ66αζαν τα πυξαρl
τικα κλαδιιi Jιoυ τα εi1αν τoπo_
Θετηoει γ0ρω γ0ροr ατα κρεΘ-
6<iηια 6πoυ oι μεταξoσK6λη,κεζ
oτηv τελευτα(.α φ<tαη αvε,6α[vαvξ
και μετα6<iλoνταγ oε κoυlκo0λι.

Kαι 66Θαια υiπξ,ρ1ε η o1ετικη
φιλιιi με τo <<γλιαν6>> στo' ντα€α
με τηγ καρυδι5ιρψ1, αλλd και τo
απqραiτητo ιlαoυoαlTκo κραoi.

To ειο6δημα απ' τα κoυκoιiλια
f1kαv ,oηlμ'αντux6τ'ατo για την Nα-
ouoαlυκη oικoγ€vεια. 'tfταν τo €-

vα oκ€λc.g τξ'ζ οικoνo1β1αg τηg Nα
ουoαlικηg οικoγ€νειαg, δεδο,μ,€vου

6τι τc ιiλλo oκ€λog ηταν ,ιo κρα-
o[. Eixε κα,θιερ,ω'Θεi G}q Θ€Θαιcι
παρqμοrγ{ τ6oο πoλΦ, cb'oτε oι ου_

ναλλαγ€g γiνοvταν με 6<ioη τηv

μελλοvτικ{ εiαlτραξη toυ ,αντιτι_

μoυ τΦv κοuκoυλιιbν. Γνωoτi1 η

Φρ{iση (στα κoυκo6λια παβδη>.
Kαι γριiφανε οι μπακ<iληδεq oτα
ειδικd μικριi τεφτε,ρΦκια τα ιpcir-

}rια των κουκoυλoπαρωyclγδν πε-
λατ<iyν τoυζ.και πoυ τα κρατο6οα-
vε oι [διoι oι παραγΦγo[ και για
νcr κdνει την αοoμα o μπακ<iληg
και να πληρc,lΘεi σtηy πιilληαξ
τουg. Η κoυκoυλoπqρωyωγ{ oτηv
Ν*ουαα oταμ<iηoε τμηματικ<i με
την εμφcrvιοη απ' τo Ι932 ,και με_
τ<i, τG}ν €r'ιoβt}φ6ρCJν δ€vτροrν,

για vα εξα9αvιoτεi τo Ι94o με
τoy 

'τ6)rεμo 
Xαι vα ,μεivει πλ€ov α'

vdμνηαη.
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Καλαματιαv6g Nαoιionq
(oαρ6vτα π€vτε)
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'Eνα Σα6Θιiτoυ Θμiδυ Mαρiγια
μνια Kυριακξ τrρουi ,ιιι, μνιci Κυριακξ πρoυ[
E]Φρα την απ6φ,αoη ivlαρiγια για να oι παντριφτci
<υ,φ αμtiv, γκελ - αμ<1ν τα τζιτζiκια οoυ
t φ αμαv' γ,κελ - α'μ<iν τα ακoυλαρiκια' o.o,υ

Ιoδ 'oι κι <iλλη δ6vι Mαρ[για
oι αυ,τ6ν τoυ μαxαλ<i ααα σι αυτ6y του ,μα1αλc1

Tα κι1λη τα δικκl αoυ Μαρ[για δεv τ<ixει dλλη
,καμνι<i

tο,φ αμιiν yκελ - αμdv τα τζιτζ[κια οoυ
<o.φ αμ<i'v γlκελ - αμ<iν τα oκουλαρiκια ooυ
Ιo6 αι €ναg καΘρ,€ιpτηg lνΙαρiγια
τoυ Φρciγκικo,υ γιαλi ιιι toυ φρciγκικoυ γιαλi
φ€γγειg την Π6λη 6λη Mαρiγια κι την ανατoυλi1
c.:φ αμτiν γlκiελ - 'αμιiν τα τζιτζiκια ooυ
ι+φ αμ<iν γκελ - ,αμ<i:v τα grκ6ψχqρiμια αoυ
Δε αι <iριζαν τ' Aλrbνια Mαρlγια
τ' Αλιi:νια μα1αλιl ααα τ' Aλδνια μα1αλ<i
μσυv σι ιlριξειν Πoυλιιiνα Nταλι<ivα Πουλιdνα

μα1αλ<i (η Nταtδικα πιvτ'yιιi)
ιυφ αμ&v ...
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Kατ<i την παρ<tδoαη τoν καιβ τηg Toυρκolκρα-
τiαg ηταν 45 κλ€φτεg που f1Θελαγ rlα 1oρ€ψoυv και

'κ&Θrη,o41ν iκαι €καναγ 1oρ6 πoυ τoν εiπαν 45 και
τov 16ρrειpαv μlε τo δικ6 πoυg τρ6πo 6πιο9 1oρε6ε-
'ται μi€1ρι οηiμερ,α

Moυοταμπ6iκo
-;Ξ- ΙΓστΤ'p6ΜηEΤKΟ- ; --

' Ιi'''"''-
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Δnμoτικ6 Tραγ'o$δια

'ΓΡ9ιΕ 
r'.'ΡΗ τι 5gη'τι'ι.ιιA

Πατιv6δα
ΠA1 l llθ 6A

Mνι<i Παραοκιoυ6η €να Θρcrδυ μη παλι5ryιζccv

κ&'τoυ 6ρ<iδυ, Θμiδυ, Θρ.iδυ τοτι μ' &μπλαξαν
Στριiloι κ6ρη τοr oιvτ6νια
για γα iκoιμηβεi oυ γαμπρ69'
Δικαο1,τtb μα1α1ργια στην καρvEγιd μoυ
δικα oυγτcir oπατχι<i
Σ',αv πιρπαt<b παρ,dμιλcb κι 6αργιαναστιν(ζo'U
πciν'τα στoυ νoυ ,μoυ σ' €1oιl ιγδ π<iντα ιo€νrα

Θciζoυ

Moυoταμπ6iko

Aπ' τoυv Παπαρ6vτoυ

Aπ' τoυ Π'απαμi.ντoυ κι ωζ τουν Aηλιι1
θχασα €να μαντξλι μι ικατ6 ρλouρι*
'ξlμαΘα πωζ τoυrν 6ρrf1κειν η κ0ρη τo]υ ,rταj'E&

Δωq ,μoυ, κ6ρη του μαvηλι κρΦτα ταi φλoυριd
M{Eε τoυ μαντηλι δivoυ μf1,τι fα φλου,ρδ/ιd
6λα γα στιφαι,ouΘo8μι v.α κ.ιiνoυiμι πιιiτγ(i.
Aπ' τoυv Πατιαρ<iατoυ κι oζ τoυγ Aηλι*
η Σι<ivα μαq αλλι1ζει Θ<iτει τoυν αλατζιιl.
Η Σι<iηlα μαq αλλ<1ζει Θ&νει τουν αλαζι&
κι 6γαiνει ατoυ lσιργιιivει ζoι.lρλαivει τα πιγτγι&.
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Δnrμoτικ& Tραγoιiδια

IΞατ66α Ιlr€vτ<o, rκι 6voξe

JΙoJqαk

Κ6ρη 1μι τlα ,ξανΘ<t ,μαλι& κι οr'iμ&V αμκicv ωφ αμιiι'
κι μι τα μοcΦ,ρα μti.τια καπ66α Λ€ν'κoυ μ' κι

ααιivoιξι,
Kαt€6α Λ€v,κoυ κι ιiryoιξ,ι κι diμ6cv αμdα rοφ αμιtν
την π6ρπα τη,v rκαρ€νια κι €;4oι: ιl''.qyι6 λξια νααα

σoυ 
'tω

'Er1ιο lνπνιo λiiγια να iroι, π(o 1(ι αiμ<5cv αμdγ ωφ

αμdru

γλιlκιt κι ζα1αρ€νια κατΞΘα Λ€ι'κoι-l μ κι dααvoιξι
Π6σo{, τoυ δ[νειq τoυ φιλi κι αiμ<tν αμιiν αη αμticν'

τιoooυ τα ντγι6 ooυ μriκια δ6aι μι κ6ρη φiιιιλημα
Ξ€vι οα Θ€λειq φiλημα κι αiμιiτ αμ<iν οφ αμdτ
oiα Θ€λειq μαΦρ{r μdτια κdeτoι κι αρΦrryισσιι

φλouρκi.
Kιjeτοι κι αρκiτη:ιαoι ιpλoιlριιi κι αiμcrv αμdcγ Φφ

αμdιγ.
σι μνια κλoυoΦ μιτιξι 1iλια τoυ,δiγoυ τoυ oυ oυ

φλι.
Χiλι'α τoυ δiγoυ τoι.l φιλ1 κι αιμιicιv αμιiν ωφ αμ<tν

1λια τα γτγι6 μoυ ,μdrια κι ιη/ι6 1ιλιdδιg τoυ

oι.l oυ κoυρμi.
Πdρrtα κι €λα,μνι* Θ'ραδιιjc κι αilμ&v αμιiν ωφ αμ*ν
'κι €vα Σα6,6ιiτoυ 6ριiδiιr πoηr, εirr' η μ*vα μoυ

στηv ιιικκλησιd
Πoυ εiv' η μd1vα ιΙJo'υ σf,ηlν ικκ\αι& κι 'αitμ<iν

αμι5ru ωo αμri!
κι oυ,κ}ρηg στoυ lμξισρμτd€Ριr} πα ιlα'_γι6 μ' αδ€ρφια

στoυ oι, oυ οκoυλει6
Tq v'tγιo μ' οl€λφια oτoιr σκoυλΞι6'κι αl;μ*ν

αμ&v ωφ αμ&ν
α' θvα 1αρτi ντ'yια6ζoυν, τιdgεα κι €λα μγιααα

Θραδιd.
Π&ρπα κι €λα μvι* 6ρΦι* κι αi$v αμdv αη

αμ&v
κι' €r,lα Σα6Θ&τoυ Θρdδυ κι η οΦαρφf1 μoιr δεεε

γιιrι δ<o"

1Φ

Πζ6τω oτn Ρ6ιδo (πατιvdδα)
Ρωμnoπo6λα

_- reΔ

κdτoυ στr} Ρ6τδo{, ατη FoΤδ<rτιοιiλα

Toιiρκoq qy&πrγoιν μvια Ρoιrμvιαπoι}λα (διc)

Κι η Ρoι.:μvιoυπoΦλα δεγ τοιη εβ€λει
κι η ,oκ6λα η μ&ιrα τηζ τηv πρouξινειiει (διs)

Π<iμουvε κ6ρη μoυ τoυν To0ρκoυ γι' <iντρα

Δεv τoΦvε θEλου oυ τoι, μoυσκoυμΦrκα
Πιiρtoυvε *oρη μor} oυ oυ ξ€ι κ<κtκι

Qα oι πωyαi'ιει οτη Σoλorrvικη.
M&vα μοnl σφdζoυμι Tο,0ρκoυ δεv π€ρtrcιl

ΠΦρτoυvε κορη μoι, ξφι 6αυ6ρι
δ'α oι παγαiνει ,κι <og τηv Π6λη
lν1κivα μoυ 'κ6φτoιrμι Toιiρxoυν δε θ€λoιl'

Δεv τoυ νε Θ]€λoυ δεy τoιr vε παtρνoυ'

π{ρδικα γευoυμι oτα 6ρη ΦεΦου
oταφι1λι γ€voυμι οι κλf1μα κlριμvιo{l'μι
Tο0ρ116ψγ δεν π€μloιl Toιiρκoι.lι: δε o{λoυ.



'Evαc xρδvoc αno Tov δαvαTο
ToU αεlμvnoTοU μnTρoπoλiτoυ Bεpoiαc

Kαμnαviαc καl !Υαoυσnc :<υρo0 ΠAγΛoY
Παρoυοι&ζει ο [?ρωτoπρεo6ιiτερoq Avδρ6αq ΚυρατoιiζΣξμερα 27 Αυγο0oτoυ 1994'

oυμπληρ<iνεται €ναg 1ρ6νo9 απ6
τηv 11μ€ρα πoυ κoιμ{Θτ1κε εν Kυ-

ρiω ο ΣεΘασμιd)τατoq Mητρoπο-
λiτηg Bε.ροiαg, Καμπανiαg και
Ι\Ιαooηq κυρ,6q ΠΑYΛoΣ ΓiΑΙtNΙ'
KolΠ,OYΛoΣ, αφcJ <iφηoε την τΞ'

λευτc:iα του πνcξ oτo XΙoYΣToN
τηg Aμερικξg, 6πoυ εtxε μεταΘai

δια εξ€ταoη τηg καρδιdq τoυ.
Jxtε αι.o'Θf ματα oυvτρι6f1q και o-

διivηg, κλ{ρog και λα69, επληρo-

φcρηθη τgν Θ<ivατον τoυ πoιμε-
ιαρxη τcυ, o οπolog εττi μια εικo-
cιτεγττετiα επciμανε τo πoiμνι6
τc).

o μακαpιoτ6g o6τo9 και αλξ-
στo]υ μrημηζ, Ιερdρ1ηq τηq Eκ-
κληαlαq μαg ,εγεvνξΘη oτo Λ<iλα
τoυ N. Ηλεiαg κατ& τo €τog 1929.

Avατρ<iφηκε δε επιμελιbg αεν παι-
δε[α και νουΘεoiα Κυρ(oυ>, υπ6
ευαεΘδν γoν'€ων τoυ τoυ μπ<iρ,μπα
Γιrbρη και τηζ κυριi -Mαρ('αg κατ'
εξoxξν ελληvroπρεπιbg. Η oικoγ€'
νειd τoυ f1το φταrxη, αλλd τ[μια.
Γι' αυτ6 6ταv επερdτκυ'σ'ε τιζ c,rrιoυ

δ€g τoυ ατo Δημaτικ6 Σ1oλε[o otη

γεv€τειρcl του f1λΘε oτην Θεσαα-
λo,ν1κη κcγτ<i oε κ<tτι oυγγενεig
τoυ για να αυνεxloει τιg οπoυδ€q
τoυ'. Eδdr ο'τηv Θε.oααλoν0κη €μα_

Θε 6λε9 τιg γειτoνι€q τηζ μ€ τηi

δ'ουλειci πoυ ξκανε και πoυ π<iντα

καυxcirμενcg 6λεγε oε 6λoυ9 μ€oα
ατo αυτoκiγητo 6ταv περνoιiοε α_

π6 τη π6λη τηg Θεo)νtκηg. <Eδcir

πcυλoδοα κoυλoι3ρuα>, <εδιb τoιγ&
ρα> (<αλλti εγδ τo τoιydρo δεv

τo €μαΘα. δεν με εκυρ1ευ<rε>r),

<εδcil εφημερ1δεφ' <iEδcb οι Γερμα
voi μoυ πfιραν, αφof με 6δε.ιραν

6λε9 τιg ειαπριiξειg τrlq ημ€ραq
lζαι αφo.ι] κλαlγoνταg Φγα oτoι'
πιατωτf1 ,μoυ τoν oυγ1ω'ρεμ€νo, θ-

φαγα Kαι ιiλλo ξdλo απ6 αυτ'oγr>.

Ιι'1ικρoπωλητf1q και ω1Θoφ6ροq ξ'
τo σtα παιδικ<i τoυ 1ρ6νια o αεi'
μνησrτoζ κυρ69 Παiλog. T6τε γρ<i

φηκε καt εoπo6δααε oτηv Πατρι-

αρ1ικf1 Eκκλη,αιαα'τικξ Σ1oλιfi τηs

Aγiαc Αναoτααlαg τηg Φαρμακo_

λυτρ[αq πcυ ευρ[,ακεται ατα Bα_

αιλικct Θεlα) ν[κηq.o ,μητροπoλiτηg κυβg Ποωλog
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Eδιil oτρ Mov'αoτξρι αυτ6, στηv
Αγlα Aναoτασια εγv6ρισε τoγ α-
ε[μνηατoν και o γ.ρ6φΦv. 'lfτo
τον No€μ6ριov τoυ €τoυg Ι968.
Kαι o γρ<lφtoν τ6τε ftτo μαΘηΦq
τηg τρiτηs τ&ξειog τηq Σ1oλf1q' 6-

ταν μtα η,μ€ρα τoυ Noεμ6ρioυ, τoυ
'l 968 και πριv απ6 τoν εoπερινδv

μαg εκ<iλεoε 6λoυ9 τουg μαθητdg
o τ6τε ηγο6μενοζ τoυ Moναoτηρι-
οιj και τιilρα Mητρoπολiτηg Ρ6δoυ
Γ€ροvταg Λπ6oτoλo9, o πολυμα'
Θtc και πολ*γλΦ1σσoζ Ι,ερ<iρ1ηg

τηg Eκκληo(αg μαg, και μαg εi-
πε: <Td}ρα παιδι<i μου θα κτυπξ-
σουμε τιg καμπciνεζ για να υπo_

δε1θοιiμε τoν νεoκλεγ€ντα Mητρο-
n6,λ(Lτην Bερo[αq, Kαμπαν(αg και
Nαorioηg πcυ ετελεiιοαε την Σ1o-
λξ μαc παλαι6τερα και εδ,ci sκα'

ρη μovα16g>"oπωg και ξιι'ε.
ΙΨα'ζi. 6λοι εκcivαμε τον εoπεριν6ν.
και μαζi μαq εxεiνo τo 6βδυ ε_

δεiτrνr1oε, 'oλο δε εκεiνo τo 6ρ<i-

δυ εκλεiotηκε μ€αα oτoν Να,6v

και πρoοηι}1ετo. Tην ciλλη ημ€ρα
και μετG τov 'oρΘρoν εφιbναξcrν

τaν γρ.ιiφoντα στο Hγου'μενε[o τoυ

Ιsovαoτηριoιi. Elxε ρωτξoει ε<1ν

oτην Σxολf1ν φoιτoι1σε Πελoπovνf1_

αιοg. Τρθμovταq και τρ€1oνταq:π"f1

γε o γρ<5cφtυν αro F{γoυ,μεvε[οv,

1ω,ρig ν,α γνωρi,ζει τi τoν 9€λoυv.

Eiκεi oυv<ivτησε τov μακαριοτ6ν
και αφ@ij τoυ €δαr.αε €να 1α,ρτζι-
λlκι του εiπε: <<'oταν τελειιboηg
την Σxολf1 και θελf1oειg, €λα να
oε κ<lvω παπ<i oτην B€ρoιω>. <Και

εγιb €τoι εξεκ[νηioα. Kαι εγcb απ6

μακρι&, f1λΘα εδ<b σττlν Σxoλi1

για yα μ<tθαl γρdμματω>. <Nα

δι,αΘdζηζ., vα πρooε61εσαι και γα

πιoπεΦηg 'oτoν' Θε6ν, vα εκκληoιd-

ζεoαι και vα ακoξ τoυq κα€ηγη'
τ69 αoυ και o Θεξ Θα oε 6oηθf1'

στ!D).

'Eτoι γvτ,rρloτηiκε o γβφωv με
τoν αεlμηoτoν ,lαrρfu Πα6λov,

r94

και oΟτε αvηψιξ τoυ f1τo, ooτε
και ,κoυμ9τdροζ τoυ, oποrg τεxνι€ν-
τ(rζ και <απ6 πoλξ ωy<iτη> πoλ-
λο( €λεγαv. Eκτ6q αv κτiπoιoq κλη
ρι,κ69 που oαv τ€loιoξ τελεi τo
μυoτξριο τηq 6απτ[oε<o9 γ[νεται
και κoυμτιtροζ.

Αφοιi ετελε[ωoε την Eκκληoια-
oτικf1ν Σ1οξν τηg Αγ[αg Aνα-
αταoiαg εvεyρ<iφη ειζ τηv Θεoλo.
γικf1ν Σ1oλην Θεrαoαλoν[κηq εκ
τηg οπolαg και απεφolτηiσεv τo €-

τag 195,3. Το €τog ]95'Ι Xειρρτoνη.
0ηκε Δι<iκovοζ' και Πρεo60τερo9
μετd tηv λf1ψιv τoυ ττα-t,1ioυ τoυ
τo €τog 1954 ιjηι6 τo,υ Πρoατιiτoυ
και Γ6ρovτξ τo,υ μαt(αριατoιi Mη-
τρoπoλ[ιrου E'δ€αoηg κυ'ρο6 Διo-
ν'υ'oioυ. Yπηρ€τηoε για t4 1ρ6vια
ωξ στρατιωτικ6q Ι'εpει1g, To Ι968
εκi.€7.ηκε μητρcπoλ(τηg τηg B€-

ρ.'αξ κα" Νir"ιcα(. oτοι' δε τiτλo
τηg αρ7.αιαξ crLηζ .U!ητcοτo7-εωc
τcrcοεθεαε το C.:α' -t:--::rι -:cl

Για τo €ρ1ro τoυ ,ι1πτcετc.i.[.τ1
Παιjλoυ αξ αφησG}μει,ια c-.i-1oει
o Ιστcρικξ. αυγγραφεiκ κα- δ.'
κηγ,6ρο9 oτην π6λη μαg x. Γει.::.
γιοg Χιοv(δηq ειζ <tρΘρoν τoυ τιc
ημι€ρεg το'υ Θανιiτου τoυ σην εφη.

μερ6δα <qEΛΛΗttΙKolΣ BoΡΡΑΣ)
τηg Θεo)νiκηq.
I . <r.....

2. Δεν εiναι λiγα τα 25 χρ6νια
τηξ αρχιε'ρο,σιjνηξ τoυ. KιiΘ,ε <iλ-

λo. 'oμαrq, oημαoiα δεν 61ει η
διdρxεια, αλλι1 η πoι6τηlτα t(αι η
πoo6τητα ηζ συνεισφolρdξ, ηξ
παρουσιαζ και τoυ €ργoυ τoυ oι-
cυδf1πoτε αvΘΦπoυ, ιδιαiτερα 6-

ταγ τoιjτοζ ε[ναι ηγ'€τηt, στην ευ-

ρε[α €woια τηg λ€ξεωg.
Kcrι ασφο(λ6q εi,1ε δi,καιo o αρ-

1α[og 'Eλληναg σoφ6ξ, πoυ foρα-
Ψε π(oζ ε[vαι ou1νιt &rακoλ6τερo
vα διαφυλ<iξειg, vα κρατf1oειq, κ&-

τι α't6 τo vα τo ατιoκΦσ€ιq..,.
Eιδικ6τερα, Φτw €ρ1εcαι o Θ&-

vατoξ και Θλ6τιει9 τo π€ρασμα ε-

vοg oυν'ανΘριbπoυ αoυ (αττ6 τηv
τροoκαι.ρη και μ<iταιη) ζωξ, 6ταv
απcτιμcig την τελευταiα <<απ6 α-
πaοτααη> (για vα Θυ'μηβoιilμε τov
oημcrιτικ6 διcrvoτlτξ Kοrryοπcfyτiνo
Τα<iτoo), τ6τε εκτιμcig ccvεπηρ€α-
oτα πρoοtοπα, καταοτ<ioειg καt
πρciγματα. Aρκεi να Θ€λειg ξ και
να μπορε[g vα απo6ιiλειq (απ6
τη ιrπoκεLμενικf1 κρioη αoυ) 6αα
θc,λ<bvοι.lγ τc, μυαλ6 και τo υπo-
xρεciνoυv vα ι.lπερτιμ<i ξ να υπo,_

τιμci τo €ργo εv6q αvθρcirπoυ, για'
τον ο,πο[o αιoθαv6,ταν φιλiα f1 6-

1Θρ'α. 'Aλλω'σrε, (και oι κρ[vov-
τεg κρ[νovται)) 6ττωq επαvαofμα-
νε o Γειbρ,γιog Παπανδρ€oυ, πoυ
διακριv6tαv για τιζ επιγραμμαtι-
κ€q διατuπcΙ:oειq τo,υ, μ6xρι τoυ
oημεioυ vα ,εivαι τo χαρακτηρι_
ατικ6 τcυ αυτ6 Ξνδειξη και κd-
τ( -c - -rι ευμ:τικoΟ ναρκισσισμoυ.

3' ΙιIετci ccτ' ο.υη τηv εξξyη,αη,
εi',αι καιροq πια vα πρo,απαΘf1_
σουμε μια πβ1ειρη και συvoπτι-
κξ οeπατ[μηαη τηg δρtioεωζ τoυ
uητροτoλlτη Παιjλoυ για την .J-

ι'€E'. Κη τηξ περLστ{i1,σεωg, δηλαδ{
':::κειμενcυ να μξ,v υπι1lρξει κεν6
oτιg ατηi'εg αυτ€g το,υ <:EλληνικoΦ
Bcρρcil τηc lι1ακεδoνiαg πoυ ,τ6αo
αγci.πηαε Χα: υτηρ€τη'σε o εκλι_
πιitν.

o μακαριατo< ΠαΦλcg flrτ'αν €-

vαg απλ69 και πρooιτξ ιερdρ1ηg'

χωριξ 6",oρoη. Διακριτoτccv για
την εuΘr3τητα του xαPακτηρα τoυ
και Tr1ν ωytlη τoυ 'φοζ 6λoιη.
'Fiταv ζωντavξ dryΘρωπoq, αλλ&
καt εuκολοπληαlαoτog. Δεv εi1ε
,.0φoqrr, ι5oqxετα ,μξ το'πoι6q ηtαv
απδlω/τι τoυ. Δεγ f1ταν Φυα<fατηq

προξ τουζ κoινοiiζ Xριoτιαvo$g
και γιcE τoυq υφισEαμ€voυq rτoυ,

α)τε γλoιι1δTζ προq τoυζ υφlλd
ιoταμtνoιη. Γι' α)τ6 και €λεγε
<τη oκ<iφη, σκΦη και τα σι3ικα,



Aφιθρωμει

α0κα>>, 6πω9 clυν€Θηκε π.χ. πριν
δυo μt'1ιlεg otη Bεργiιrα, 6ταv πα-

ρ'απovθΘηlκε δημ6oια oτον κ. Πρω
Θυπoυργ6, δι6τι <iρyηoε στηv πρo
cl*λευαf του, 6τcrγ €γιναv τα €γ-
κα[νια τ<cv oτεγ6ατρων των Θα'
oιλικ<irν τ&φtrγ.

Kαι 6μω9, fμαv γλυκιiq' διαιpεΦ-

δονταg 6τoι την παλι<i ιoτoρ[α
τρ'6μoυ τι+ν Bεροιιοτιbν oτα xρ6-
vια τηζ Τoυρκoκρττ[αg, 6ταν εγ-
καταoτ<iΘηκαγ στηγ περιo1{ τηg

oι ιiηyριoι Λαλιιirτεc Aλ"oαvoi, αιjμ_

φωι/α με τα €γγραφα τoυ Toυρκι-
κo6 Ιoτcρικoιi Aρ7.ε.cυ τη-(. Toυ

κυκ,}.ο,Q6ρηαε η Eτaιρεiα jνIακεδo'

νικιbv Στrουδδv με ετ τε).Ξια τoU

αξ€xαoτoυ Γιci.νι,η Κ. Bαο5ρτ3i;.'
λη...

To €ργο τoυ l{ητρoπoλ;.τ_η Παυ_

λου υτη,ρθε πoλυσXεδ€ξ' Να μερι'
κ€g δρ'αoτη,ρι6ητ€g τoυ:

Α. 'Eγινσv επιδιορ,θιbαειg και
επεκτ6oει9 σε μovαστ1'ρια τηq πε_

ριφ€ρειdζ τou, 6πω9 ατου Tιμioυ
Πρoδρ,6μqψ, τ6rσo τηc B€ρoιαq
('του Aλιιiκμοη/α) 6σo και τηg Nιt_

oL1σαq' στo .μoγαστηρι τo]υ Αγioυ
ArΘαvαoiloυ, τηq ΣφΦνLτσαg, τηq A-

γiαg Kυριακf1g, των Aγ(<υν Πdν'
τα)M, τηζ Κcιλf1τεετραq κ.ιi.

B. Mεγιiλη φρovτiδα καταΘλη-
Οη'κε για την επιδι6ρΘ<oαη' ετr€_

κταση και αvoικoδ6μηoη εκκλη_

oιιbv.
Γ. Eπωvδμbθηκcν τα μοvαoτξ

ρια με μoνω1o$g και oι ε'κκληolεq

με ιερειζ,, για δε τoν σκoπ6ν αυ'

τ6.v λειπo6ργησε και o1oλf1. 'E_

ται., αVαδεi1Θηtκε oλ6κληρη oειρ<i

μαΘητrilν τoυ.
Δ. Eγκαιvι<5coη'κε η oεqριi εκ_

δ,6α,εα:ν Θι6λicoν Θεoλoγιrκο6 και
ιατo,ρικoιi περιε1Qμ€νoυ.

H o1ετικf1 πρoσrΙdθεια <iρ11ι<lε

τa' 1971, oπ6τε €κδ6Θη,κε η 'ακo-

λoυθiα και τo συγαεβρι τoυ πρκb'

του ιερω'μ€,νoυ vεoμ<lρπ.,lρ'α Aραε-

ν1,oυ, μη'τρoπoλiη τηs B€ρoιαg'

τorr' σπσιoι/ δoλoφ6νη,oαv _ κρ€μα_

σαv oι Tοι1ρκoι ειαΘο).εig oτo πλα
τ<iniι ηq (παλαι<ig) μητρoπ6λεcrg,
δι6τι πρo€Θαλε αιrτioτααη (τoν
14o ξ τoν I5o αιδιrα).'Eτυ1ε δε

τo Θι6λ[o να 6xει συγγραφ€α τoν

γρι5cφoντα αυτ€g τιg γραμμ€g και
να εντα1Θε[ στo{y εoρτασ.μ6 των
'l 50 xρ'6ιvcoν απ6 την εθνικf πολιγ-
γεvεolα τoυ l82l.

Aπ6 τ6τε εκδ6θηrκαν πoλλ<1 '6ι-
6λiα, τc,:,ν oπo'1ων ο αριΦμ69 τεiνει
ν]α συ,μπληρd),σει τη'ν τ€ταρτη δε'
κ&δ,α, γ,εγον69 oημαντικ6 (Φv δ-

Χι και πρωτoφ,αγ:€ζ) για μια μι'
κρf1, o^1ετικ& μητρ6πoλη. Στη oει-

ριi αuτη επcrvεκδ6Θηκαν ξ εκδ6_

Θηκcr, 1'ια πP6η φoρ& oι ακoλoυ-
θiεg 6λι,π των τοπικιilν αγlων και
τι,rγ ogiιογ.

Λκ6μα. τρ€iτει vα αημειιυ9ε[ o'
τι κιiθε 1βvo εκδιδ&τcrι, τo μικρ6
ημερoλξιo τΙlζ μητρoπ6λεωξ' ε-

νrb οι-lvεxζεΞαι αvελλιπιbg η €κδo'

ση τηξ εφημερlδαq <rO 'oαιog Αν-

τcbvιog>r.

E. To φιλαvΘρ'ο:πικ6 {,ρryo τoυ

μη'τροπολ[tη Π'α6λoυ ευν6η'oε ε_

κατοντιiοδεq φπαl1δν aavΘριilπωv'

πρoq τoυζ oπo[,oυg συlμπεριφ'ερ6-

ταv ωζ καλξ και πoλυε6απλα-
poq Mυριηλ...

ΣT. T€λoq. δεv πρ€πει να μf1v

εττιαtiμανθεl xαι η συμμετo1ξ τoυ

ο' crττoιαδηπατε κoιvιογικα (.'φaι-

μη εκδf1λιυαη, αλλd και 1τν€υμα_

τuκf1. Kαι διερarτιbμαι και τιir'ρ'α:

Πoιog εivαι πιο, 1ρf1oι.μοq; Eκεi-

νoq πο,υ γ'ρdφει o 1διoζ και ε'κδ[-

δει τα €ργα τoυ (oημαντικd f1

και μξ)' t, αvτiΘετα, 6πoιο9 εi_

vαι €τoιμog ιlα €λΘει αριογξ' πρo

κειμ6voυ ν'α εjκ]δζbLσoυν d'λλo'ι τα
τtνευμωτικd ξργα τoυq; Πιoτειiω
,6τι, μ<lλλoν, πιo στ!tΙ]ανrεικ6g ε[ναι

o δε,0τερog...

Θα κλε1αω' lτ'o οη,μεlcl'μ<i μoυ

με θιlα παριiιδειγ'μα, tτoυ επιΘε-

Θαιιilιν,εται πιo π&v(o:

Στα τ€ληl ΙνΙαρτioυ αυΦc τηc

1ρoι,ιιig η Δημ6αια Kεvτρι'κf1 Bι'

6λιoΘf1κη τηg B€ρoιαg α'πoφtiοιoε
να διoργαν<boει ει'δικi Διημερiδα
για τo μovαoτηρ,ι τoυ Tιμ[oυ Πρo
δρ6μου <<Σκξτη τηg B€ρoιαq2>, με
oμιλητ€q καΘηγηr€g τηq Θεoλoγi_
αq του Π'ανεπιoτημ[oυ τηg Mακε_
δοvι,κ{g πρ.ωτειioυoαq. Y.Ιηρ,χε' 6-

μΦζ' οικοvβμικ6 πρ,6Θλημα, 6πωg
πιiντα..-

EhισκειplΦξ'καμε λoιπ6ν τον μη-
τρoπολ[ιτη Παι]λo (o κ' Γιιivνηg
Tρo16πoυλo9, διευΘυvτtq τηg Θι-

Θλιoξκηg και ο γlρftφων, ωq πρ6-
εδροg τηq Eφo,ρε(αq - τoυ Δ.Σ.
το6τη9) και o καλ6ξ cηρXιερ€αζ
€.λυαε το πρ6Θλη,μα κ'α,ι oκ'€παοε
(με τη,ν πvευματικf και oικoνoμι_
κξ αυμμετο1f1 πoυ) ,και πρooτ<i_

τεψε τηy 6λη εκδfλω,oψ.
Λvηγειρε και εvεκαιγ('αoε 62 Ι_

εροιjζ Ναoιjζ και τrνευματικ<i κ€ν-

τρ,α, Αvε,ατηλοroε τιg ερειπωΘε(-
σεζ Ιερ6q Mov€g' Τo τελευταfo
€ργo του και πoυ εi1ε διirοει ιδι-
α(τερη φρoντlQα f1το η οcνξερoιg
του v€oυ περικαλλoijq Ι εροιi Nαo6
oτo MoΦαoτf1lρι τηrξ Aγ. Kυρια'κξg
Λουτροιi, Φειiγoνtταg για τηv Λμε-

ρικη τηv 17,8.t993 €λεγε 6πι Θα

γιirριζε vα κ<ivει και τα εγrκαινια
το6τcυ. E1ειρoτ6νηoε Ι35 περiττου

Ιερεig. Nαi €δηοoε vα φdcvε ψωμι
καt γα υτηρετi1ooυv τo ΘUoιαoτf1-

ριo 't35 ciπoμα. Toι]τo Θ€Θαια δεν

ξει αημαolα πoυ πoλλoi δεν f1λ-

Θαν o6τε oτην κηlδε(α τoυ. 'o|πΦζ

και μερ'υκoι <<μεγ,αλ6c1ημεζ), πoυ

κατd πoλλoδg <cηπαν τo δεξ[ τoυ

χθριrr. Δυoπ.l1δg τα €1ει και αυ'
τ& η ζωf1. u'Eχε rμ6λι και vα ιδξg
τιg ,μυiγεg, ποrg 6ρ;4o'vται> λξει
μuα παρο,ιμ1α πoυ λαoιi μαg.

Mερι,κ6 περιστατικ6 απ6
τrι ζωri τoυ μιλaνε μ6vα
Toυt.
_ Eιq τo τ€λog ηq Θεiαg Λειτoυρ

γi'αg μ6,νo9 τoυ εδιiτλωγε τα ιερ&
&μφι<1 τoυ, oΦτε τov δι<1κo τoυ
δεν <5cφτ1vε. Πoλλ€q φορ€g €λεγε
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<<τα διπλ<bvετε 6πcoξ και δτωq,

γ,ιατi δεv τα πovι5πε, γι'ατ1 δεv ε[_

γαι lι,κιi σαζ))Σ. Για πoλλο69 6€-

6αια μετ<l τo' Θ*v'ατ6 τoυ ιf1oαν

για ηr AλΘqν[α,".>,.

_ Πoτ€ 6ταγ λειτoυρryoι1αε δεν

κΦσταv' oιiτε KΦγ ακ'oι'lμπodoε

στηι, Λγiα Tμiπεζα' Ιι1οναδιxf1

και η τελευτα1α, π€ρυoι τηγ ημ€-

ρα τoυ Δεκαπενταιryαioτoυ 6ταν

λειτoυργor1oε ση;t/ Παvωyiα Σoυ_

μελτi.

- 
Πoτ€ δειl €κανε 

'ιαρ'Φτηρησειξ
Φταv λειτoυργοfoε ειq, τoιrg κλτy

ρικoξ, για vα φαvεi ατι f1τo <Δε_

αtιoτηφ. Ktrττoτε 6vtιg διΦκog απ6

την oryτυιliα τοi.} και ατι6 τoν φ6'
Θo τoιl lτoυ λειτaυρηro0oε με Δε_

oπ6η, τα €xαoε και αη/'τι τo Eυ-

ω'yγ€λιο τηζ ημ€ραξ, εδιdΘαoε
d}λo Ειlωyγ6λιo. σffiτε τοv &φη-

σ€ 1κ.αι ετελεiοroε και μ€oα oτo

Ιεβ τoυ ε[πε:ι<Διιiκo τ6ρα εγιil

ετι<i,tvιo oε πoι6 Eυαγγ€λιo Θα oμι-

λf1o<ο ;>.

_ Σε κ<jeπoιo γειiμα oτoν }lαυτι'

κ6v 'oμιλoν Θεooαλoγiκηq +ι€τ&

ατι6 γdιμo yvιοοτo6 τoυ, 6λθπoγ'

ταq τιξ, ττoλυτ$λειεζ, στoυζ παρευ-

ριεκqμ6vουg 'κληρι'κoΦg ειπε: (Tι
ιoραi,α που Θα εiμαoτε, ε&v τcbρα

αvτι για εδΦ ε1μαoτε oτo Δ&oκιo'

και ε!ρd}γαμΕ μια κ6τα 1cορι&τι-
κηp'
_ To Επιοκoπικ6 ΔικαoΦριo εi1ε

τιμι,ηρ{ο.ει κατ' crρ1&g 'κ&τιοιoν ι_

ερ6φ με €ξι μ{vεg πoινlξ, για π'&-

πoια πρ&ξη του. 'B6αλε τo 1€ρι
τoυ σto μ6τοrτΦ του, ακ€φ€ηxε

'κ&μπooη δρα και παρεκdλεoε τα

βλη τoυ Eπιoκoπικoιj Δι'καατη'

ρ[oυ vα οι€ω,<ilooιlv τoν lΦηρικ6ν
λ€γαι,ταg <'Eηει κ6ρη, αρρα6ω'

νιαo'μ€η.. Ιγtrε τα χρηματα πoυ Θα

1dαει με €ξι ;μξνεq θα τι&ρει τηv

τρo[κα τηg rκ,6ρη9 τoι.tυ.

-,Η Ιqρid dνΙψ'ρ'6πoλιq εL1φ xαι €'

χει lδΙ.rc ,αιπoκ[ι'ηΞα. Mξρι τo €-

τoq t9E8 - 1989 τou Φε'oε vα τα_
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ξιδεriει μq τo πιo παλι6 αlτox[γ:'l-

τo. oιπΦrε αφo6 α"'τ6 κιiλωyε με

τo ζ6ρι, κι1πoιog κ\ριlκ g tiρ1ι-

αε vα Θγζει τηv (ιΙ€ρσεvτ€φ γι'α
κυκλoφoρtα. Eφritvζε λΦovταq:
<<,Mξ Θγιiaζετε τηr μερσεντ€g. 'σ'
ποrg εγ<b Θ,ρf1κα αrι6 τσι' προ'κdτo-

16 μoυ τo oiΡE,L, αg Θρεi και αιJ-

τξ πoιr θα ι6λθει μετ& 'απ6 εμEνα

aro cr*q1[v'τ1τo>.

Aιft6ζ, oε γενικ69 γραμμ€c fι-

τo o αεiμw1ατoq Γ€ροvτ<ig μoυ'

Αγιovloτηκε τoγ κα]ι-oγ ωy<bνα'

Tov δβμov ετελεiτ,roε' Tην πLoτι

τετf1ρηκε. Σε6αqμ'ιιbτατε Γ€ρoντα,

θχειq α-rνoδoιπ6ρουζ τoυq ιrπ€P

τηg E'κκληoi,cιq ιδμiητ&ζ ooυ'. 'E-

1ειq φφΦιov αοφαλ€g τηv 'μεοιτεi
Φ τηq Πωayiαg και tιζ τφεoΘεi'

εζ ηg Mεγ,αλoμιiρτυρog ΙΦρια'
κηg, τoυ πανι€ρoυ Πρooκυνξμα-
τoq στo ΛoυπΦ }ΙμοιΘiαg, ηq ο'

πotαq μ61ρι τo π6λo9 ooυ αηrων[-

c,GΙlκεζ.
ΠAYΛοY TοΥ ΙηΛKΛ1ΡΙ'ΣΤοY

KΛΙ λοΙΔιitγlοY ΠoΙMEΝAΡXoY
BEtroΙΛΣ κrιΙ ΓtAoYΣι{iΣ EΣTΩ

H MΙ*lΙι1fl ΑΓτ{ΡΩΣ κΑΙ A'Ιf}rΓ{ΙΑ'



TA xPIΣT0γΓEil}lI

Τ0γ TEM]lE'ι}l

Ση, ταΘΞpr'α τoυ Πατooπorj'
λoυ, εvtb o Θoρρ<ic εφΦoα' και υ'
ι{ηλd ειg τα 6oιrvιi εxι6νιζεν, €να

πραr[, εμ6f1κε vα π[η €να ρoιiμι
ν'α ζεoτ.α9fι o μαατρο-Π'αiλog o

Πιoκoλ€,τog, διαrγμ€νoq αττo την

yυvαικα τoυ, υ6,ρι,oμ€νoq ωι6 ην
τεvΘερ<iv τoυ, δαρμ€νoq α1τ6 τoν

κoυν'ιdδον τo,υ', ξoρ,κιoμ€νog απ6

την κυρ<iι.ΣτP'ατiναν την σrtιτoνoι-

κoκυρ<5α τoυ' και <pαακελarμ€νoq

anι6 τον μικρ6ν τριετd υι'6ν τoυ,

τον oπoioν o πρoκαμμ€νog o Θεi'

oξ τσυ εδiδαoκεv επιμελcbg, 6πωq

και oι γovεiq ακ6μη πβττoυν ειg

τα <κατιirτερα ατρδματωt. 1τΘξ

να μουντζcirvη, να Θρζη. να θλα-

σφημη και γα κοrτε6ζη r<iτc,:

Σταυρo69, Πανωyι€g' καlδf1λια-

Θυμιατtl και κ6λυ6α. Kι €τtειτα'

γP6ψε αΘηναiκ& διηγf1ματα!

O προ6λεπτικ6q o κ<iπτηλοg, δια
να €ρ1ωvται ασκαvδ,αλισEωζ γα
ιpωνiζoυν αι καλα[ o'ικoκυ]ραδεξ,

αι γειτ6νιooαι, εi1ε ,αιμ& ειg τα
6,αρ€λυα και ταξ φι&λαq, προζ ε_

πlδειξιν μ<iλλoν, oλiγov σtrτtωγα,

x6λλαν, oρξιoν και ζιiο1αρuν, ε1_

xε lε και μ8λov' δια vα κt6τιτη, κα'
φθv. Αλλ' 6Θλεπ€ τι9 προri και
6βδυ' vα εξ6ρ1ω,νται ατημελη-
τoι και μισoκτεγισμ6ναι γυναlκεg,
φ€ρουσαι την μiαv xεiρα υπ6 ην
πτιrXην τηg εoΘξ.τog, παPd τo ι'
o1[oν, και τoιiτo εo{,μαιvεν, 6τι
τo oΨιbνιov δεν fτo α<iττων, oιiτε

oριiζιoν ξ ζ<i1αρι9.
'Ηρ1ετo πολλ<iικιg τηg ημ€ρo.c

η γρι<i-Bαoλcl, fEτωχη' 6ρημη

και ξ6ι,η oτα ξ€vα, ξτιg δεν εixε
προληψειg κι €πιγε φcrνερκi τo

ρoιiμι τηg. 'Ηρ1ετo και η κυμi-
Kciετεrιγα η Ιo'ηo<iριοoα, f1τιg ε-

Ttoυ
Aλ6,q,. Παπαδιαμ&ντn

ΘoηlΘο6oε τo κατ<i διiν,αμιv ειξ τηv
εκκλη,οiαν, ιαταμιiνη πληtαloν τoυ

μαvουαλioυ', δια να κoλλ<i τα κε-

ριci, και 6oαq πεvτιiραg €παιρνε
την Κυριακην, 6λα9 ταq €πινε,

μετ' ευσυγειδητoυ ακρι6εiαg, την

Δεuτ€ρcrι'. Tρiτην και Tετ<iρην.
'Hρyετo κι η Στρccτiνcι νoικο-

κιrμi με &.p crπiτια. αποδ εφκilνα-

ζεν ειq ηv αυλ6ττoρταv} ειq τoγ
δΦμo, και €ιξ τo κατπιλεioν 6λα
τα μυοτικ<i ηc, δηλ. τα μυoτικ&
τωv eiλλcον, και μ€ρog μ€ν ,αυτcbν

€μεvον ειζ τηlν αυλξν, μ€ρoq δε

6πιπτov ειζ τo κατηλεioν, xαι τα
περιoo6τερ,α εχ6νιrντo ειg τoν δp6

μoγl κι εξενoμ<iτζε τov 'κ6oμov.

πo[α vοικιiρκrσα τηq καθυoτερε[
δυo νο1κια, πolog oφειλ€τηg τηq

1ρα.rατε[ τoν τ6,κoν, πo'ια γειτ6_
vισσα τηζ εΦρεv €vα εilδog, δα_

vεικ6v κι ΦyιJ'ρισ.rov. O μ'αατρo '
Δηufιτεrιc o φρΦy,κoρριnφηc ηc
ε1ρω'oτoΦoε τρια νoικια, o ,lΙd'

oτρο-Πα0λoq o Πιoκoλ€τog π€ντε'

και τοv μηνα πoυ ,€τρε,xεν' εξ. Η

Λεvκb' η κoυμπ<iρα τηg, τηg π€-

ρ.ααε δευτ'6ραv υπoΘfκη,v με δ6-

λoν .ειg τo αrriτι, και τCbρα η/roν
ανciγκη να τρ€1η ειg δι1ηo6*ra
και αυμ6oλαιoyρ<iφoυq, δια vα ε-

ξαoφαλiοη τα δiκαιd ηq,. t{ Kα-
τ[να, η α,νειpι<1 τηq απ6 τoγ πΦ-
τoν dνδρα τηq, τηζ ,εiηεν' αφf1oει
€vα αμαν<iτι ,δια Ivα ηv δαvεiοη
δ€κα δρ,α,1μιlg, και τ<b,ρ,α, κατ4
τηlv εκτιμησιv δυo 1ρυoox6αrν, ,r'
πε1δειχη, 6τι τo αoη,μι.κ6ν fιτο
κ<iλlτιικoγ και δεν f1ξιζεν oι]τε 6oα

iξιζαv τα δψo φυσ6κια 'με τεq

oκουριααμ€νεξ μπακιρεζ πoυ, α:

φoιi, κατd την oυvξΘει<iv πηg (αυ_

τ6 δεγ τo €λεγεv, εrλλ<i f1τo γvω_
ατ6v), €Θγαλεν €.ξ<ο τo γερo-Στρα
τξν, τoν <5οδρα ηq, τηv κ6'ρηvτηζ,
τηv Mαργαρiταv και την εγγov{ν
τηq, την Λενοιjλαv, fvoιξε την

κρι}πτην, απ€θεoεy εκεi τo εvξυ-
ρoν, €6γ'αλε τo κoμπ6δεμα, €λα_

Θε τα φυoθκια, και τα ενε1ε[ριoε

μ'ε τρ6πoν, oποιj εΦ,μαι1/ε vα τα
δrιboη και να μ{v τα δΦoη' κι ε'

φαiιrετo ωq vα εκoλλοιJoαν τα 1€-

ρια ηζ ειq τηv τττ<οf1v ηv Kα_

τiναν.

H Αoημlvα, η παλαι* νoικιlριo'
α<i τη9, τρφyoυδiotρα τo επdγ'
γελμα, 6ταv εξεκoυμπioη κι €φυ

Yεr τr]ζ ε1ροrατo{oε τρια ψηvι&τι-
κα'και εw€α ημ€ραg. Kαι τα'β€γ
€πιπλα, oπoιi ετιρεiπε κGτ& δiκ'αι'
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ov τρ6πov γα τα εκXtoρη]ση ειqτηγε[1ε, vα κ&μη αr,τ& τα oυ1νιi
απιτονo,ικoκυρ,&y, τα παρθδωκεν ταξιδ<iκια, καΘΦg τ€r cov6μζε.
ειq τov κο6κoy τηq, τoν τελευταi- Δι€κoτιτεv επ[ πΦτε λετιτ* την

oν αγαπηlτικ6v τηg,, πoυ να τα*_ ερyαoiαν τoυ,. δ€κα φcρdξ την η_

κιζε τo π6δι τηlg, ν,α ,μf1ν εi1ε oω_ μ6ραv, και f'ρ14ετo vα π[vη €vα

oει ποτ€... Kαι ειg αυnηv δεv 6δω- κρ'ααi" 'Eπαιρνεν εργαo[αν ccτ6

κειl <iλλo τ[πoτε, παριi €να παλιo' τα μαγαζι<i και εδο6λευεγ ωc

φυλακτ6ν εκεi, λιγ,διαoμ€νον,και κ<iλφαg ειξ τo δωμ'ιi:τι6ν του' E'_

τηg εiπε μυοτηριω'δδg, 6τι αυτιi αf1λΘε και παρf'γγειλεν €vα κρ'r-

περιε(1ε T1μιoν Ξι]λov... Σαv εγ- ol. Eiτα, ιδ<irν τoν Πorυλov

κρεμοτoακlαξ και €φυγε, τo α-

vο[γει και αυτf εκ περιεργε[αg
και αvτι Tιμ[oυ 9jλoυ, τL Θλ6-

πει;".. κ<iτι 'κoυρ6λια, 1ρi1εg, τοΦρ

κικα γ]ρ&μματα, oκoντ&μα!α' μα_

γικ<i, 1iαμ€vα πρ'tiματα... T' α-

κodτε αειg crυτci;
Ειof1λθε' ριγιbν' o μαoτρo-,Παυ

λιiκηg και εζfτηαεv €vα ρoιi,μι.
Tο παιδi τoυ καπηλεioυ, cπcιl τον

{ξευρε καλιi, τoυ ε[πε.
_ 'E1ειg πεν'τιiρα;
o ι5αΘριοπog €oειαε τoυq ιbμου<

με τρ6πcv διφoρcιiμενaν.

- Bdλε ,oιi το ρcr3μι, εiπεν.

Π<bg vα €xη πεvτ<iρα; Kαλti και
τα λεπτd, καλf1 κι η δcυλεια, κα-

λ6 xαι το κραα[, κcΟ.f1 κι η κoυ_

6€μτα, Φλα καλxi. Καλλ[τερoν
απ' 6λα η ραατcbνη, το γτ6λτoε

φ<iρ, νι€ντε ταrν e"l5ελφ'c.1ν Ιταλcbγ.

Αv 'ειg αι:τ6v α'.'ετlΘiετo vα oυντα-

ξη τοv καvoνιομ6ν τηq ε6δoμα-
δοq, Θα δριζε τnν Kυριακην δια
αx6λην, τηγ Δειrr€ροrν δια χcυ
ζoιiρι, την Τρiτηv δια αoυλciταo.

την Tετdρτηv, Π€μπτην και Πα_

ραακεξν δι' εργαo['αν, και to

Σ<iι6Θατov δια ξεκoιi'ραoμα. Πoι_

69 λ€γει, 6τι αι εoPται ε[ναι π&'

ρα πoλλcrl δια τoυq ορΘo'δ6ξα,q
'Eλληνεg, και αι ερryιloιμoι ε[ναι

πoλιi ολ1γαι; Aιrτ* τα λ€γο'υν 6-

oοι δ,εν 6καμαν πoτ€ oω'ματ'ικfν
εργααiαν Kαι ηξεsρουν μ6ν'o δια
τoυg <iλλoυg vα Θεαμο9ετoι1ν.

Ακρι6<bq τηv <bραv τα6τηv fλ_
Θειr απ' αντικρ6 o ΔηLμfτρηg o

φρη;κorρριtφηs, δια ν'α π[η τ:
πραliv'6ν τoυ. M6νηy παρηγoρ[αν
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- B6λε 1και τoυ μα{Ιτρo _ Παυλα
κη €να ρo0μι, ε[πεν.
Ωq απ6 Θεoδ αταλμ6vcg, δια να
λι1oη το ζflτημα τηg πεντ&ραg'

μεταξ6 του πελ6του και του υ'η-
ρ€του, εκ<ftΘι,oε πλr;o[oν του Πα0-
}'ου και ηρΧισε τοια6την oμιλiαν,
η oποiα ξτo μ€ν 6ψγ:61εια των ι-

δiωv λoγιoμτbv τoυ, ειg δ,ε τον

Πα,$λov εΦ,<lνη ωq αυvηγορlcr υ-

τ#ρ των ιδικιilν τoυ παρcrττ6νtυν.
_ Πcυ oκ6λη και γιcρτη' μα-

oτρc-Παυλ€τo. φiλε μcυ. ε[τεν oυ'
τε καΘιoιο. οiηε yουζoυρι. τ
'Αη-Νικο}.<icυ δoυi.θjαμε. τ' 'Aη
-Σ,lπ.ρiδ<ονα δουλεψαμε. την Kυ-

ριακξ δουλΦαμε. 'Eρxονται Χρι-
oτoιiγεννα, και θαρρδ, πωg θα

δc,υλ€ψoυ'με, 1ρoνι<iρα μ6ρα...
σ Παιiλog €αειoε την κεφ'αλf1ν.
_ Θ€λω κdτι να πιj, αλλd δεγ

ξ€ρω για γα τα oτα,μ:πι1ιρω περi

γρ'αμμtfτoυ μαoτρο-Δη,μf1τρη μου'
εiπε. Mου φαlνεται, πωg αυτo[ οι

μαατ6ροι. αυτoi oι αρ16ντoι, αυ'
τξ η κcινιονiα το}'j κακ<i €xoυνε

διa:ριαμεια τα :,ο<i', ματα. Αντ(

νιυ ε(ιαι η δcιr.ε cr _c_c:ro-:',-
iαια τιg κΦημεριι'εc -ε.ΘτΞ. *^

νεμι&q και μolioμτriτ'τα. Δol,λεt'
oυμε 6ιαατικ<i τιq γιcρταδεg. xαι
6,ατερα 1ααoμερο'0με εΘδομ&δεq

και μf1ν,εg τιg κα9ημεριν€q.
_ E[γαι και η τεμπελιd ειg τo

μ€oo, εiπε ,μετ<1 τιcνηρdg αυΘαδεt_

αg τo παιδ[ του κατηλεioυ, αlφε_

λη,Θ€v ατι6 ιμi.αv oτιγμξν, ,καΘ' f1ν

o αφ,6ντηq τoυ εiμν oμιλtαv ειg

τo κατ<irφλιov ηq θo'ρoq και δεν

ηlδtivατo γ' ακoιjoη,.

- Ag ε[vαι, τi vα σου κι1μη η
προ'κoμμ<iοδα και η τεμπελιιi; ε[-

πεν o Δημητρηg. To oω'oτ6 ε[ναι,
πaλλ<i κεo<iτιcx και oλiγη μαζω-
μ€νη δουλεικi. Kαλ<i λ€ει o μα-
oτρο-Π,α6λo9. 'Αλλo αν ε!μαι α-
καμιiτηq εγ6, αq πο0με, f o Παιi
λcc, η ο Π€τρog' η o Ι(cbroταg f1

c Γκ[καg. E,μ€να η φαμiλια ,μoυ

δουλε0ει, εγ<b δουλειiω, o, γυι69
μου δουλεΟει, τo κορiτoι πdειoτη
μoδ(ατρα. Kαι μ' 6λα αυτd, δ'εν

μπoρο6μq ακ6μα να Θγιiλουμε
τα νo[κια ηc κυρ,α-Στρατ[ναg.
Δoυλειio,υμε για τηv σπιτoyoικo-
κυρ'<1, δoυλε0oυ,με για 'τογ 'μιπα-
κ<1λη, για τov μαvcl6η, για τov
τoαγκιiρ,η, για τoν €μπoρo. Η κ'6-

ρη Φ€ιaει τo λoΦoo τξξ' o v€og θ6-

λει τo καφ,ενε(o τoυ, τo ρo01o
τcυ, τo γλ6ντι του. 'Yoτερα, ,κιi-

με πφoκοτη.
_ Yγραoiα μεγαλη. μαστρo-

Δημητρη. εiπεν o Πα--λ€τcg, απo-

κριιεμεlοg ειq τουζ ιδiουg oτoxα-
oμο'lg τcυ. Yγραoiα κ<iτω στα

μccyαζι<1, xαμηλ6 το μ€ροq, η δου

λει<i Θ,αρειd, ρεματιoμoi, κρυιb_

ματα. 'Y'oτερα κ6πιαoε, αν oοt/α-

rt&g, να εργιiζηc τaμrlρια. Τo' δι-

κ6 ]μαq τo τoμ<iρι ιiργαοε πια'
dργαoε...

_ Kαλ& αργααμ6νo το δικ6 αου

ttαστpo.Παι3λo,,αυΘαδiααε ταlλιv

o υkπηiρ€τηq, 'αινιττ6μενog iαωζ

ταg μεταξ6 τoυ Πα6λου και τoυ

γυναικαδ6λφoυ τoυ ακηv<ig.

E(τα ειαξλθεv o κdτηλoξ. o μα-
oτcc-Δημητρηg ατηλΘε' vα ε1!αvα

i αΞη τ1l ερ.. αo(ωι του και η o'

μιl.ια €τcrυ,oεl .

o μαατρο-Πα3λog αφi9η ει ταq

φ,ανταoiαg τoυ. Σ&Θ6ατov αf1με-

ροv, μεΘαι3ριoγ παραμΦνf1, τηv <iλ'

λη Xριoτoιiγενyα" Να εi1ε τoυλιiy'ι

oτov λεπτ& δια vα οfyoραση €να

γαλ6τιουλo, vα κ&μη και αjτ69
Xριoτοιiγγ,ενα σιo σπ[τι του, κα'
&ξ 6λoι t Mετεγ6ει τcirρα πικριbq,

δι6τι δεν επηγε ταg τελευταiαg η-
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μ€Pαc ειζ τα 6υρooδψεiα vα
δoυλεΦoη και να 6γ<iλη oλ(γα
λετtτ<i, δια να περ{iσΙl τττω1ικιi
ταξ εορτξ. <<Yγ'ραolα μεγdλη,
Xαμηλ6 τo μ€ρog, η δoυλει<i 6α-

ρει<1. K6πιαoε να ε,ργζηg τομd'

ρια! To δικ6 μαg τo τoμ<iρ'ι θ€λει
ιtργαoμα !>.

Ei1.εv ακoliσει τον' λατ(6v μι1'
Θoγ δια τoν τεμπ€ληv, oπoΦ επξ'

γαιvαν να τoν κρεμcioouv' και 6'

ovτιq oυγκατ€vευε vα ζioη ιrπ6

τov 6ρον να εiναι <6ρεμ€νο τo πα-

ξιμ<iδι>. Eγv<iριζε και τηγ <iλλην

διfγηoιv δια το τεμτιελ1οrνι6, τc

oποloν iδρυoε, λθyoυν. o Mε1μ6τ
Aλ,fq ειg ην πατρlδα τoυ Κα6α-
λαv. Eκεi, επειδη τo κακ6ν ε[1ε
παραy[vει, o επιατdηq εooφioΘη
vα oτριilνη μi'αν ψ<iΘαv, επi ηq o'
πoiαq ηvdryκζε τoυg α€ργoιlg να
εξαπλrbνο:νται. E'itα 66ζε φι.lτι-
τiv ειg τηv μ1θαν. 'oπoιog επρo-
τiμα να καf1, παρ,ιi να σηiκω,Θη α.

π6 την θr€αιν τoυ, f1τo oωot6g τε-

μπ€ληq και 'εδικαιoιiτo να μiγη
δωρειiν τo πιλ<iφι. 'o'πoιoξ εση-

κcbνετο και €φευγε τo πυ,ρ, δεv f1-

τo αω,oτ69 τεμπ€ληg και €1αvε τα
δικαιιlματα. T6ooι Bαλλι<iιοι, τ6_

ooι A6€ρωφ και Σ;yγρoi, εoκ€'
πτετo ο μαoτρo_Παiλοg και κα_

vεlg εξ α.υτιbv vα μ{ν ιδβoη πα-

ραπλ{αι6ν τι ειζ ταζ AΘfναg!

o ματρο-Παυλdκηg επεριδι<i6α-
σεν ακ6μη δυo ημ€ραq και την
<1λληv {τo παραμoη. To γαλ6_
πoυλo δ'εν €παυoε να τo oνειρoττo'
λf1 και vα τo oρ€γεται. Πδg να
τo πρoμηΘευβf1;

Aφoιi εv0κτω,αε, διo}Υβ€νoq κα'
θ,ιi:g ητον απ6 τo oπiτι, απετ6λμη-
σε και f1λΘεν ατ16 €να πλdγιov
δρoμi,ακον και ητoν 6τoιμog vα

xωrξ ειq τo καπηλεiov. o' νoιig

τoυ f1τo αvαπo'oπdoτωg πρooηλωμ

μ€νoq ειg τo γαλ6πoυλο. Θα εxρη
o[μ'ευlε τo0τo, ε<iv τo εi:1ε, και ωg

μ€oov αυvδιαλλαγηq με την γυvαi
κα του.

Eκεζ καθ<irq εστρ<1φη να εμ6ξ
ειζ τo κατrηλεiov' 6λ€τει €γ παι-
δ[ον τηg αγoμξ, με μicrv κoφi-

ι,|αv επ' cilμωv, ητιq φαlvετo α-

κριΘιξ να περικλεiη, €vα γciλoν'
αγlρ.ιoλξανα, πoρτο'κ<iλια' ioωξ
και Θο6τυρov και <5λλα καλd
πρ<irγματα. To πcιιδ[ον εκoiταζε
δεξι<1 και αριoτερ<i και εφαιvετo
να αvαζητξ oικiαv τιν<i. 'Ητo €-

τoιμov να ειo€λΘη ειζ τo καπηλεi
oν δια να ερalτf1oη'. 'Eπειτα ειδε

τoν ΠαΦλoν και εoτριicφη πΡoζ αυ'
τ6v'

_ Ξ€ρειg, πατριcbτη, τoυ λ6γoυ

σcυ, που εiγαι εδ<b x&μoυ τo oπi'
τι του κυρΘαιτicrη τoυ ΙΥ1πελιo-

πo6λoυ:
_ Tcυ κυρΘαι"ιiαη τoυ Mτrε.'.

Aoτρατη, αξ ιδ€α, €λαμψεν ειg

τo τrvεΦμα τoυ Παι]λoυ.
_ Mο0πε τov αριΦ6 και τo €_

ξ61αoα' τciρα γρηγoρα θπιαoε

oπiτι εδcb 1<iμoυ, α' αυτ6v τo δρ6

μo... τav εi1α μouoτε'ρf1 απ6 πρ<il-

τα... μπροστξτερα καΘ6τανε πd-

ρα π€ρα, oτo Γεριlvι.
_ Toυ κυρ'Θαν6oη τoυ Mπελιo-

ποιjλoυ! αuτoo1εδ[ασε o μαστpo-
Παιlλcg' να. εδω εiναι τo oπiτι
του. Nα φωv<iξηq τηv κυρι1-Παii_

λαιγα, μ€oα oτην κciτιο κtiμαρα'
oτο ιαoγειo''. αυτη εiναι η voικo'

κυριi τoυ... τκbg να πω; εiναι η

γεvει<i του... ηv θxει λ6 - δ€oε,

α' 6λα τα π&yτα... οικov6μιooα
στo νoικoκυlρι6 τoυ... εiναι κoυ-

νι&δα τoυ... μαΘ€q θ€λω να πδ,

ανιι|.rι<1 τoυ... φ'ιbvαξ€ την και δcb-

σε τηq τα ψci)νια.
Kαι Θαδi,oαg o iδιoq π€ντε Θf1-

ματα, κατιi την Θι)ραν τηq αυλf1c,

€καμε πωq φd}ναξε.
_ Kυριt_Παιiλαινα, κ6πιαo' e-

δ6 να *nρηq τα ιptlrvια, πoυ σoυ

oτ€λει o κιiριoq.". o αφ€ντηs σoυ'

Kαλκi f1λΘ'αν τα πρι1ματα €ωq

τcbρα. o μαoτρo'Παυλιlκηq €τρι'

6ε ταg 1εiραg και ηoΘ<lνετo ειq

τηv ρ'iνα τoυ τηv κνioαv τoυ ψη'

τo0 κooρκoυ. Kαι δεv τov 6μελλε
τ6ooν δι'α τoν κoΦρκoυv, αλλ<i Θα

φιλιcbνεπo ,με τη,v γυναι,κα τoυ.
Tην ιn}κτα επ€ραoεv ειg €v oλoΦ-
κτιoν καφεvεioν και τo πρωi ετη_

γεν ειζ τηv εκκληo[αν.
'oληv τηv ημ€ραν πρooεκoλλf1-

Θηl ειg μiαv oυvτρoφιιicv, €πειτc
ειg μ[αν <iλληv παλαιcirν γvωρi_
μωv του' ειq τo καττηλε[oν, 6πoυ
€μεινε ταq πεrρι]σσoτ€ραg cΙφαq α-

voικτ6ν, ,με τα παρdΘυρα κλειαμ6-
vαi καt επ6ραoε με oλiyoυg μεζ€-
δεq και με αρκετ<i: κερ<icrματα.

To 6βδυ, αφοι] ε"ιηiκτ&)oε, ετη-

γε με τ6λμηv ΦΙt6 ταq πoλλ6s
απovδ<iq και απ6 ηv ειlΘΦμηoιv
του κοriρκoυ και 6κρoυoε ην θ6_

ρcα ηζ οικογ€νει<iq τoυ. Η ΘΦρα

ητo κλειoμ€η €oωΘεν.
_ Kαληαπ€ρα, κuριi-ΠοΦλαινα'

εφ6ναξεν απ' €ξω' 1ρ6voυg πoλ-
λοr1g. Πc1g Φγε o γ<iλoζ; BλΞ'
πειg, εγcb π<iλε;

oιiκ ξν φων,f1, oιlδ€ ακρ6αoιq.
'oλη η αυλf1 f1τo f1oυ,1og. Tα ιo6'

γ.εια,' αι τρδγλαι, τα κoτ€τoια
τηq κυρri:'Στραε[ναg, 6λα εκoιμ<bν

τo. O ακ6λo9 μ6vον εγνΦριoε τov

μαατρo-Παιiλov, €yρυξεν oλ<iγoν

και πciλιν η.oιi1αoεv.

Yτηρ1ον εκεl εκτ69 απ6 τo ψυ-

1ομ€τρι τριιbν η τεoodρωv oικo-

γεvειcbν, cπoι] εκατοικo$'ααv ειq
τ' αvηλια δωμdτια, δυo γ[δεg' δdl

δεκα 6ρνιΘεg, τ€oααρ'εq γdtoι,
δυo 'ινδιciνoι και πoλλci ζε0γη πε_

ριoτερcirv. Αι δυo γ1δεg ανεxtiρα-

ζαν 6αΘιιt ειξ τo σκεπαoμθνo μαν
δρ&κι τουg, αι 6ρvιΘεg €κλωζoν

ιrποκδφωζ ειζ τα κoτ€τoια τoυζ,

τα περι,oτ6ρια εl1αv μαζω1θf1 ειg

τoυq περιστερcbναg περiτρoμα α'
π6 τo κυνf1γ.ι, oπot] {ρxιζov ενω'
τiοv τtυv την vιiκτα oι γdτoι. 'o'
λoι αυτoi οι μικρo[ θ6ρυΘoι f1oαν

τo ρο1ιiλιαμα τη]q αυλ{g κoιμω-

μ€νηc.
Πdραυτα ηκοΦoΘη κρ6τo9 6ηlμdc

των ειξ. τo απiτι.
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- 'E', ,μαστ,ρo-ΠοΦλε, εiπε πλη-

oιdσαoα ξ κυβrΣτρατ[vα, vdη(oυ

με και καλ6 ρ,cbτημα... Ti. γd}'oc
και γαλζει και γυoλiζειq και κα'
λ6 γα ιβofχΙq, αoiκη μoυ; 'E(δα'

με κι επ<ilΘαμε'1rα oκεπ<i:ooυμε το

πρdμα, vα μη πρooΘαλΘfl πo'oπ['
τι... Ekε[νοζ πoυ {τov δικξ τoυ

o γ6λoζ, ηλΘε μεodvυκτα ι(ι εφ6-

vζε, €καvε τo κακξ και μαζ φo-

6€ρζεv 6λoυq, κι η φαμιλια σoυ'

επειδξq τoν εtr1ε κ6ιpει τo γdλo'
μαΘ€g, και τoν εi1ε Θdλει στo
τ1αoιrκdλι, ΘρθΘηlκε oτα olτενt"'
κλειδdΦηκε μεζ ΦEilν κΦμαρα, και
δεv f1ξευρε τι να κ&μηl".. E1ττε και
o ,κolυvι<jιδoζ αου.-. κοιλ6 xελεπoιj-

ρι f1ταvε κι αιrτ6, μoΘξ... και ε-

π€ραoεν η φαμλια ooυ 6ληv τηv

ημ€ραv κλειδoμαvταλιoμ€νη μ€'

oα, αrΦ Φ6ο, μην ξcrvα€λΘη εxε[

νoq πoιi1ε τo γ<iλo και μαg φ€ρη

και τηv αoτιrνoμiα.., iτo' φΦοq
vα μf1v προαΘολ9{ κι εμ€να τo

αrrlτι ,μoυ. 'Αλλη φoρ&' τ€τoια α-

oτε[α γα μfv τα κ&ηq' μαrρο'
ΠαrΛ<tκη. T€τoια πρω6oλη να

λεiτη απ6 τo oπiτι μoυ' εμ*ια'

τ' Φκoυoεq;

n{'ilt....r'tl'r't' '6€

ΔΙJltsAzETt

ΔΙΕΔIδETE

o μαoτρο Παriλog ημilτηoε δει
λ&.
_ T<bρα".. ,εiναι μ€οα η φαμι-

λια μoυ;
_ E[γαι ,μ€αα 6λoι τoιη, €xoυ-

νε κλειδωμ€να κολd, και τo φωξ
κατεΘααμ€νo, δια τoν β6o ταlν

Ιoι.6αicοv. Koiταξε, μfι σε γoκilαη

*n6 16υιθενιi, κεlvog o οxι<ig o

κoυvu1δog ooυ, πdλε...
_ Eivαι ιr€oα;
_ 'Η βαα εivαι, f1 6τtoυ εiγαι

5φ9αoε... vα, κ<5ατoυ ακoΦιo τη φω
vf1 τoυ.

.ΗκoιioΘη' τ<b 6ντι, μι'α φΦγη ε-

κεi πλη,oioν, ηtιζ δεν ιιπ6oxετo
καλcl δια τον γuκτεριv6v ετtιoκ€'
πτηv.

' E,,'μαoτρo-'Παυλ[γε, €λεΓyε,

καλξ f1ταv o γιiλog...

Πolcq fτov o ομιλf1οαg' <iδηλov.
'Ιoω< γα ξτo o μαoτρο_Δημf1τρηs
o 1.εiτοι. Διη,ατ6l l'α f1το και o

9οθεροq 1ιι'ειιxciδεiφoq ταυ μα_

ετρ+.Π,αιi.oι.
_ Και ια μξν πd:ρΦ κι η'd, €'

ι τ μεξε: τcrρε'rον€θτ1 οη τ6οoν ο
o*Θo-'.πο< Ψαt.

- Tι ,oοι' ;'1oειζεται o μεζ€g'
μααtρc-Πcn_irrx'n μα- : ετcnrΞλα'

6ευ η Στρ,crτιτα Τα τρci:ιrcrtα ε('

vαι πoλf οκο0ρα, 'Αiφρε τα αυτ&.

Δoυλειιi, δoυλειdc! H δoυλει& Θγ&

ζει παλληκdρια. 'oρι θyιvε_€γr

νε, να παξ να δουλθ{iηq, να μoυ

Φ€ρηs εμ€ν'α τα vo[κι<1 {Ισυ. T' ιτ_

xαξ;
_ Τ' ακoιjω.
_ Φ€ρε μoυ εοΦ τov παΦ' κι ε'

γ6, με 6λη τη φτriηεια, τηγ Θιr-

oιξιo μια γαλoτtr,0λα και τρcbμε.

ttκoιiαΘη απ6 μ€oα 6ρα1v6q μoρ

μυpιoμξ, εiτα φωvf1 lμικρoΦ παι'
διo6 εiπε.
_ Tη, υγει<1 ooυ, μιiτo-Π*λo,

τεμελ6ακυλo, κακ€ πατ€λα. T6νε

φ<iαμε τo λ&λo,. Nα π<iλε κι εοri

π€νπε, κι <icλλα π€vτε, δ€καt
Προφαv<bq {τov rμ6oα o φo'Θε-

ρξ o γυvαικ&δελφoζ, και εξεδα
ακαλApει τo ταιiδi γα τα φων&ζη
αυτd.

- Mfl oτ€κεoαι oτιγμf1. μαστρo_
Παυλ€το. εiπεν η Στρατ[ιd τo
κα}.o πω* oου Φ€λ<,r l Δβμo τδρα'
xcrι μΦcα,ριo δoυλει<i' δoυλειαl .,.

HxoιiΦη κρ6τoξ, Φζ yο( εση'κd)-

θη τιg απ6 μ€οα, και να επληο[α-

ζε με Θαριi Θf1,μα τρog την Θιiραv,
_ Δρ6μo' επαι.l€λα6ε tμηxαvι-

κιξ o ΠoΦλog, oηJ'μμoρφoι]'μεγoq

εμπμicκτωq με την λξιν... δΦμo
και δουλειd!

κAI

τEt

To
περ ιoδ ικ6 ((N Ι AοYΣTA))

vα μπεl
σε κaΘε Nαoυoαi'iκo σπιτι

o-
Κ&Θε συιlρoμιlττiζ

να γρ6Φει
θvα καιvoδργιo

συvδρoιrrιτι1
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MIA ΠγPΩΠAΙKIΙ ΣrNIΙθlΙA ΣTII NΛ0γΣΛ

KαρT Ξ πoσTiλ σTIζ αρliq Toυ αlΦuα

Mια μικρf1 oυλλoγf1 απ6 ρoμαν-
τικ€g καρτ - πooτ<iλ τcrν αρ1δv
του αιιbνα μαg oτο Θιi€oq εν6ζ
oεyτουκιoιj €δ<υoε τηv ευκαιρ[α
για τo oιiντoμo αυτ6 dρΘρo.

Η κ<iρτα αυμπλf1ριοoε φl€τoq πε-

ρ[που 14,0 χρi6νια ζωf1g. E,μττνευ'

τfιg τηg Θ,εωρεiται o 'Aγγλoq α-

Thq Eλ€vnq
Mιiτoιαλα - Zeνκiνn

ριoτοκρdτηq X€νρι K6oυλ. M61ρι
τ6τε 6λoι Eoτελvαv επιοτoλ€q
ατoυg φiλουζ και oυγγεvεlg για
να τουq 5ψ,xηθoιiv για τα Xριoτot3'

γεvνα. o X€vρι K6ουλ €Θριoκε τη
oυνf1Θεια αυτ{ αρκε'τd κoπιcroτικi1

γι' αυτ6 oκ6φΘηκεπωqΘα γλiτω-
vε γριiψι,μo αv .κdλυπτε 6vα μ€ρog
του επιoτολ61αρτoυ με €να Xρι_

ατoυγεννιιiτικo Θ6μα. Πρ<iοyματι

ζητηoε απ6 €γα γvωoτ6 τoυ ζω'
γρ&φo να ετoι'μ6αει μια Χριoτoυ-

γεννιι1τικη α6vΘεoη πtiν<o αε xαρ-
τi και τ0πωoε iμ' αυτην 10'00 αv_

τ[τυπα. Η πριilτη Xριoτoυγ'εννιdτι'
κη κdρτα ε[xε γ'εvνηΘεt.

Χρει<ioτηκε 6μcog να περ<iooυν

αρκετ<i 1ρ6νια για γα αρ1ioει μα
ζικ,i εμπορικf1 παραγωγη καρ_

τcbν. M6λιg τρ 'l 870 οι ευ1ετf1ριεg,

κciρτεq με τη μoρφη κdρτ - πo'
oτ&λ γνα:1ρζoυν αημαvτικf1 επι_

τυ1iα οτηv Αυoτρ[α. To 1872 κ&'
νουv την ε[οoδ6 τoυq' στη Γαλλiα'
αλλι1 δεv ε[vαι ακ6μη εικoνoγρα-

φημ€vεg' Oι πριbτεg φιγoιiρεg εμ'

φαviζovται oτη Γερ'μαviα και €_

χoυv ΘΞματα απoκλειατικd πcr-Χριqτoυγεwι&tι'κηr κΦτα Ι9l 3
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Καρτ - πooτ&λ oτn N1&oυoα

τριωτικ<i επειδf1 η χ6ρCr Θρioκε-

ται σ,ε τΦλεμo' Γρf1γoρα εμφανi_

στ[lκαV και ειρηνικ& t€ματα. Tην

αρxf1 θκανcrv τα €ρvoδo1εiα και
oι μεγιiλεg επι1ειρξαειg πoυ τυ-

πtbνoιrv oiρ".g για διαφη'μισrι_

κo69 oκαπoιig.

'Eπρεπε να φτ6σ0υμε oτα l9σ0

για γα απαλλayεl η κ&ρτα απ6

τo διαφημιoτικ6 τηg oφoq. Tη xαλ
κoγ,ραφια και τη λιΘoγραφiα αν'

τικαΘιoτ* πλ€oν η φωτoτιrπfα πoυ

επιτρ€πει oημανπικf1 παρccyιογη

κcrι μ<iλιoτα σε συμφ€ρoυσα τι-

μη.Tην επo1i1 εκεlνη τυπδνoνται

στη Γερμαvicι 88 εxατoμμιiρ'α
κtiρτεg.

Γρf1γορα η αυvf1Θεια απoατoλdq

καρτιbν με ευx€g γLα τιζ μεγ6λε9
γιoρτ€g, Xριoτο6γενvα και Π&_

σχα, αλλ& Kαlι γ16' τιq oνoμαστι-

κ€g γιo'ρτ€g €'κανε τo γ6ρo του

κ6αμoυ και €,φθαoε και στη μι-
κρη μαq Nι1ουoα. Σπα τελευταiα

1ρ6νια τηξ Τcυρκοκρατiαg και

ατιg αρx€g τoυ Eλληνικod 1ροr'o'
λογo6vται oι καρτ - πooτdλ τoυ

αν€φερα oτην αρ1η. Aπ6 τιg 30

περ[που καρτεc τηξ oυλλoγf1g,

που η παλι6τερη ξει 1ρovoλoγi'α
19o6, μερικ€g ξoυv oταλεi απ6

τo dωτερικ6 την Aμερικf1 f1 τo
Σερ<tγιεΘo 6πoυ υπf1ρ1αν συγγε-

νε[g, oι περισo6τερε9 6μω9 €1oυv

απooτoλ€α και παραλf1πτη μ€oα
oτηv π6λη και αυτξ ε[ναι πoυ

πρoκαλo6v τo ιδια[τερo εν'διαΦ€-

ρον.

Στη Ncioυoα, με την αvεπτυγμ€-

νη Θιc,μr;1ανiα και τo εμπ6ριo αυ-

τfl την επoxf1, η επfrφη με τoν €'

ξω κ6,oμo ε[ναι πολδ αυ1νf1 και
€ται, παρ& τα λιγoοτ<i μ€αα επι-

κoιv&}νιαξ, €1oυμε παριiλληλα .με

τη διακινηση εμπoρευμciιτων και

μεταφoρ<i oυνηΘειιbν.

o vε<οτεριoμ6ζ τηc κιiρτ - πo-

oτι1λ με τιg €γ1ρωμεg εκε[νεg πα_

2o2

ραoτ<ioειg τc,υ v€oυ πoυ κρατιi
τρυ,φ,ερ<1 τo 1€ρι τηq αγατημ€vηg

τoυ σε κ&πc,ιο ειδυλλιακ6 τoπ[o,

i't τηc cιιΘ6ριαζ ι1παρ4Ιs με τιq
δαι+τ€λεg και τιζ κoρδ€λεg f1 α-

κ6μα. και κιiαιoι:αg χαριτωμ€νηq

μικροιiλαg με τη μαμ<i τηc φαi_

vεται 6τι εvθου'oiαoε τιg νεαρ€q

Nαouoα(εg. Γι,α να αξιοπoιξooυν

λc,ιπ6ν τιg κ<iρτεg ατ€λνoυν μ' αυ

τ€q τιg. 'ευ1€g τoυg oτιg φiλεg για
τη γιο,ρτf1 τουg f1 τα Χριoτo6γεν_

να. Δεν γνωρζω αι} τιq κιiρτ '
πooτ<iιλ τιg 6διvαν ιδιo1εiρωq 6'

τω.v τηγαιvαν επiακει{.lη f1 τιq €-

oτελvαν με κιiαιoιoν.
ΔιαΘ6ζoυμε λoιττ6ν oε μερικ€g

απ6 αυτ€g:

i.rf,'r#.r!s,S
{+if:*ffi
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|ζαρτ - πooτ&λ oτn N&oυoα

'{. "ι&Jn, f, 25 ,ilγQ,,'oι

o/y-,an{r'/ u u ,ΨfJ;
:r'>i ι;'?o'{' i' D v o1α"'/ιun

nilo
'. ''loυu/'γ^ 'γ':

ala ll γ oι "l"t c{*ι"\)λ ''}

17 ι'b (Tο κεiμεvα μ{ν,ει 6πω9 6;4ει,

διoρ&Φιlιo μ6νo τα oβογ.ραφικ<1
λιnΘη).

Eν Νnc,!,η τf1 Mαρτi,oυ Ι4 l9Ιl
Επ[ την ονομαoτικf1 ooυ εoρτ{

ετη πολλ<i vα ζειg, να 1αiρ,εoαι
τηv εclρaf1 σου και τoυ 1ρ6voυ
v*φη.

Eγ<il γρ'<1φω η μπραηlμ€οα σoυ

Mαρiκα Aπooτ6λη Γ...
(Θεriρηoα oκ6πιμo να παρα-

}"εiψιo τα επιbvυψα, τα oπoiα ανf1'

κoυγ σε γνωoτ€g vαouocr(Ικεg oι-

κογ6vειεq) .

J*O"1

Δεαττοιν [q Αικα,τερivη
Σαg ε61ομαι οαrτεvδoμ61ωg vα

δι€λ€ετε εv υγε[α και 1αβ τo

N€oν'Eτog 19Ι3.
Σαq αοπ&ζoμαι oλoψιi1ωg

Η φiλη oαq
Στεργιαv{...

-ξ o' *}-

Ι{,υρiα Aικατερivη Ν"..

ΓΙα ζειg vα κερdαειg τηv εoρτf1

σoυ και του y'ρ'6νου να κερν<ig με

γαμπρ,6ν.
Γρciφω εγδ η φιλεv<iδα ooυ

Σ... P...

'ιoi
El'διαφΞρον ταρoυοιαζει και o

τρ6πcq .iΡαΦτlξ' Αλλo0 μπερδεΦ_

ο',ται λ6για οτοι1εi-α με τηγ κα-

Θομιλc,υμ€νη, αλλo6 επικρccτεi η

καθ.αρειiουoα η η δημoτικf1' ολ-

λ<i ,αυτ6 δεν εivαι επi τoυ παβν-
τοζ.

Η αυvξ8εια αυτf1 δεν πρ€τrει να

κρ&τη'οε για πoλ6, αλλci π€ρ<roε

γρηγoρα μετ<i τoν πμilτo ενΘoυ'

οια'ο,μc. Αυτ6 τo αυμπερα[v<o' γι_
ατ[ 6oεq παλι€q Nαουοα(εg βτη-
σσ, δεv Θυμoι3νται σE€( χΦνια
τουζi, δηλαδξ η δεκαετ[α τoυ

'2a ν'α αντ<iλλζαν κdρτεg 'μετα'
ξ0 toυg παρ& μ6νo με τoυg εκτ69

Nαo6oηq φi.λουg και σiJyγεv€ιq'

(ol κ&ρτεc τυπδθηκοv oε μεY6vθυoη)

LF{" 6'd.' ; ;;;,;" 'χ'y,*3r''"
' , /.'l, / 

'ι-----z--711α +ιαι al lυ;rl .
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Tα κ6λαvTα πρoσφθγωv απ6 Tα Φ6ροσα
σTnv Ημαδiα 'Ερευνα: Στ6λιo9 I. ΚoΦαxεiλnq

Ιδρυτfiq τoηr Moυoικoιi Moυοε[oυ Mακεδoviαq

Jvlετ<i την μικραoιατικ{ καταατροφf1 ,και τηγ
αvτΦλωyη εων, πληΘ,\.l,αμcitv {'ρΘαv οτlη1v Ημοcθ,iα qρ-
lcετoi, πρ0οφυγεg απ6 τει ιDιiραoα πoυ υπιiηyετol otιην
Mτμρ6πoλη Kαιoαρε[αq. Tα ιΦ&ρααα Θριοκ6ταν Ι0
1λμ B.Λ. rω,v Αiδ<iyurν oτov δqξιo κλ&δo τoυ πoπα_

μoιi Σ<iφoυ τoυ καλο,υβvoυ ,απ6 noυg Bυζαvτινoιig
Oνoτιviκεoυ. Eκεi ζoΦoαν l8i0o περiπoυ 'Eλληvεg
πoιr oμιλoιiααν μια ιδιζoυoα E}'ληvικ{ δι<iλεκτo,
χcoρtq τηv χρησιμοπoξoη (lΦ'ρου. oι α.}γoικισμoι
Φρω αrι6 Φr(ηv Aφα<5cρκιoτ, K(oκα, &iτ<o, Tboιr'_

ΤpΙγωvα .με τα οπoiο ουYoδει}ouv το nοιδld τo τρεγoΦδι-
oμo τα}v κολδvrωv οτηv Mοκεδovio

Συλλoγ{ Moυolκοιj MoυoεΙoυ Στ., l. Koψο1εΙλη

κοιiρ και Γκιαoιiρκιoi, κατoικo6vταv επi,αηg απ6
'Eλληvεg ττου χpησιμσπoιo6oαy τηv iδια δι6λεκτo,

Toυ Αγ. BΦιλειoυ εiναι μεγdλη γιoρη για
τoυq ιDαρααι<ilτεg. Tα παιδι<i τoιrg απ6 oπ(τι oε
ατιiτι τραyoι*δoriγ τα πατραπαριiδατα κciλαγτα και
6λοι ;μζi. ψ<iλλoυv τοr Eγκilμια τoυ Λγioιl. oι τoρ_
6<ilδεζ τωv παιδι<bv γεμiζoον αι.π€q. τιg μ€ρεq με
γλ$κξ Φροι}τα, ξη,ρorξ καρτto$g, κ.t. Ξεκιιοι]γ
απ' τα χαρ<1ματξ ,με κβο f1 1ι6νι πcι oι cc14ν€g

φωvξ τoυg αι.τιλαλοΦν οτιg γειτovGg.
'Λγιε Bαoλειε 'ooιε
ιDυλξov και o<iwotl τo πo[μvι6 ωυ
'Λoτρον αvεφ&νη Bαα[λειε
Ev τη Kαιoαρε[α Πητρorι6λη1
Bααλειoq o M€γαg αρxιερ€6q

w3

6λιov τoιjτov κ6αμον εφcirτιoε.
Γp<iφει μvημovειlει ov6ματα
6λcrv τιrγ πιaτ<bγ o Bαaλειog.
Π,jπερ ιερ<iρ1α Bοιoλειε
φiλcrτov την τιoiμvην ooυ <iτριoτον.
Ιoυλιαυ6q o, παρα6<iτηg
f1ρ9ε vα 1αλιiαει ην π6λιv ooυ
τρε[g tiρτoυq λαμ6<iτει oταq 1εiραq τoυ
και συνΦΙιαvτ<i τoγ τΦραvo.
Bλ€πowαg τα δcbρα αμικμirτατα
ι1γρ'o εφτ$oαg o τ$ραvog.
Χ6ρτoν αατ€ργτ1g τoγ ιiγιo
και κατολαμ6<ivει Kαιoαμιαν.
'E;.ω ι'α y_αλ<bιο ην τtoλιν ooυ
τα ειiεργια tιtoναατriρια.
Ειiρον ην οcyrrfν Θεoμητ6ρα
Ev μ€oο: v<roτ] Eoτ€ κειμ€vη.
Kαι αvακολ'εi τoν Mερκooριov
τoy Eν Θυριξ κατακει{μειloν
Θ€λει vα τον π€μψη ειg Περα[αν
v' αποκεφαλ'[oε,ι τoν tΦραιloν
Σ0vo'δoν ε6γ{κε τinyιοq

καt καταλαμ6&νει Kαιoαρ,ε[αv
Και oυναπαlrtτ<i τoν Bααεiλειoν
απ6 τoν vα6v Eξερ16μενοg.
Τ[ vα μαg xαploειg Bααiλειε
π<i:tlτα ο κ6oμo9 v.α δoξζετ<rι.
'Eγοr oε xαρioει εxρo6oια
θxω oε 1αρ.ioει αργ,ι}ρια.
ΙYlα εγδ τ,i' τα Θitλω τα 'εxρoιioια
μα τi τιοιf1crο: τα αργoρι,α,
δοο' ημiv τα φ6τα και τα κ&λαvτα
πciττα o κοομοq να 1α(ρετcrι.
Eγ<il oαg x.αρζω τα κιiλcrντα
πd'}-τα o κ6αμοq ιια y.αiρεται.

Aλki κcrι τα ιkirτα;;* τα παιδι& ωt6
oπi.τι oε oπiτι και τρqloιrδoιioαv τcE εξiζ κdλαvτα
ττο,L, τα fuα€αy α'τ' τo{ξ παrτoΦδεq τoιη;
Aπ6 τηg ffiμoυ o Πρδδρqμoq

{λΘε ι1α 6,ατtτiαη τov Ιftipιov
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TltΛE0PAtH:

o τlτλoq ]μrιqρει vα δη}.cbvει τιq,
Θ€oειg και κυρiωg τιq προ0€oειg
τoυ κειiμ€νoυ. Η πρoo€γγιαη 6μω9
αυτf1 κοΘ6λoυ δεv ιoμιμoπoιεi μια
αvαιτιoλξηη _ αγ και dκρ<υg

πρoα<,lπικξ τoπoΘ6τηοη ατo ζf1τη-
μα - 6ταν Θ€λει κοcvεlq vα μηγ
ε[τηαι τoυλξιατoν εμπαΘηq.

Tα τελει.l,ταiα 11rοvια ε[μαaιε
μιiρτι}ρεc τηq ραyδαiαq εξ€λιξηs'
διαφοροπo(ησlξ, αλλ& και σEα-
διακο0 με.τασχη,ματιoμoδ τarv η-
λεκτp'oνικcbv lξ€:oων Mαζικf1q Eiιι-
κoιvωviαg. Η εν δυν<i1μει α.lτf με-
ταλλ'ακτικi1 δια'δικααiα πoυ ενυ-
τκiρ1ει oτιg furvατ6τηπεg τoυ η-
λεκτρo,vικoιj τι1πoυ, π€ρα αττ6 τα
6πoια παλι<i voμι,κιi δεδαμ,€να πoυ
προcδtΘηloε ,αε αλλωyf1 και αντιlκα-
τdoταoη f1 εξαvιiηyκαoε σξ επανα-
τoπoΘ,€τηoη, δημιoυργεi πλfΘοq ε-

ροlτημαrικτi πoικlληq Φληq' αλλd
και αvαλ6οειq κoινΦvικoυ' πoλι-
τικo$, oικoνoμικο6, ιδεoλoγικo0,

ηiσuκoι3 €ιoq. και ψυ;4oλoγικoti τrε-

ριε1oμ€νoυ.
lVlια ατrλoυoτευτικf1 και μdλλoν

επιφανειακη κατωyραφ{ τηξ τε-

βατιαq εττiδρααηq τηg αρνητικ{q
κυρlαlg πλευβg πoυ αακoΦν αε
αυπιi τα επiπεδα, Θα πρooπαΘf1-

σει 1ι4α δcirαει τo κεiμεvo αυτ6.
Πριv απ' 6λα, ιrα ετιιοηtμ<ivoυ-

με τηiv ,ανιlγκη, για η χ6ρα rμαq,

vα ανα1Φεi η λειτoυργiα τωv M.
M"Ei. σε αυvτα14ματικ6 πλαLoιo
κ<iπι τo oπoio εiιlαι α.xετικd ε,ιη1ε-

ρ€g, αφoι1 δεv πρoi.ltτrιlρxει 8ιnα oυγ
κεκρuμ€:vo oρyαvαrτικ6 μovτ€λo.
'Eτoι, πoλλξ εiγαι oι τεηνικ6q, ε.
πιλoγ€ζ δoτε τo κεν6 <<...μπoρεi

[tιρg-UιζJιtι!-lι8l|ψg-ιι:
aΦοoa

να καλυφΘεi με τηv πρooαρμoγf1
oτιg πλ6oν oΦγxρoνεq εξελiξειg,
1α:.ρ!q vα καταΘληΘεi τo, κ6αιoq
ηζ ανασιη/ηρ6τηoηS μι<ig ιπoδo-
μf1g, πoυ o$ταlg f1 ιiλλΦq, δεv υ-

πιiFl^χει>,1

H εξoυοiα τoυ μn\Λiματoξ
o αΙι1BERΤO ECo, τo 1967, ξ'-

λεγε πιoq μ6rο αειq ιιπανιiτtπ.lκτεg

x<bρεc oι φαoioτεg crτρcrτηγoi για
να κιi'νouy πρ<ιξικoττημα, xρησψo_
τιoιoιjv ακ6μη τα τιivκq'2 εtπb, o
MARSCΗΑLL MΛc LαΗ]AN Θα
oυμφωvoΦoε εψ1αρLoτωq ι-υε lτηv

dττoψη 6τι τα,μ€oα δεy περι61oυν
απλtbg μηνoματα, εiναι τα [δια
,μηνΦμαπα; <ιTinE MjEDIαM Ιs
Tt{E ΙνIESSAGEυ.

o 6ρoc M.M.E. _ εδr;), Θrcr αvα-

φεβotiμε ατην τηλε6ραση Φζ τo
κατ' εξοxf1ν M€oov - €ρ1εται of1-

μερα σε αlrτικατ<icrτcιoη τηζ (ενη-

μ€PΦσηζ>l γα διεκδικfΙοεt α€frtKo.-

νοrγiα>, δηλαδf1 να δημιoυργηαει
κoιv6rεητα ιδεcbν, αξι<bν, εμπειρι-
cirν, voηιμ<iτcoνi στην oυoiα; μηνυ-
μdτωΜ.

H αν<5cyκη ,μζικηξ παραγωγf1g
των αγαΘδν αιtπtbν ηFoσδιoρζει
και τo μΦεΘoc τΦν ]μ€σωιv, τιζ oι-
κoιroμικ€g διαoεdoειg τηq δια1εi-

ριαf1g τo.ug, τηιl τε1νoλoγικf εξει-
δiκειlαη πoυ ,αναζητo6ν, τηv γρα.
φειoκρατικf1 oργtνωtoη'του α'tαι-
τoιiν. '{ρα, τo'μf1νυμα εivαι ηρo'd-

6ν,,εμπoρευμ€πoπoιημ€vο ΦyΦ6
με σuγκεκρι,μ€vη αvταλλακτικ{ α'
ξiα. H <μζικΦτηπω> αφoρ& TO
ηη1pQtΣ TΩN ΔEKTΩN _ αyo]μot-

oγεv€g ωζ προζ τηv ηλικ[α, τo φ8'

λo, τηΜ κoιvιoνικf1 πρo€λευαηυ :ιηv
γειlγραφικη θ€oη κ.ιt. τo ΠΛtl-
ΘoΣ TΩΝ /γ1tllNYMΑiΓΩN - aμoιo_
γεν€q ωg επi τo ττλεioτoγ . Tr[N
ι{ΛTEγ1ΘYNΣΗ TΩDl M}Ιι{YιlηΑiTΩN
- μoνoαf1lμcrvτη &}ξ οιrv{θorq - και
τ€λog TΗN ΠoΣotTti'T"l TΩΙY MΙt.
ιfYΙνIΛTΩΓΙ αυγτ<by και τoυ 1βνoυ
πoυ καταμολcbvε"εαι ατι6 το κoιν6
- δ€*η του πρoi6vτoq'.3 ΧΦγoq
ττoυ τεivει vα καλιi{rει 61ι μ6vo
τoν 6τιoιo <<ελΦθερo>> ξει ατtoμεi-
νει, αλλ<i και τoν ιπ16λoιπo, τoν

Tnq
Nαv6q Mιμιλiδoυ
Κoιvωvιoλ6γoυ

αφιερο;μ6vo oε ιi\λεg εvαo1oλli-
oειq, αφοιj ε[τε 'αυτ€g γiνoνται
ταυτ61ρovα {με την τηλεΦ5αοη ft

τηγ τηλε-ακρ6ααη, εiIτε τ€λoq .

και δεν ε(vαι oπftνιo αιyτΙ6 - o μη. -

τηλε&αηg vα υφiοταται μια απo.

μ6vτoοrη ατo Θαθβ πoυ δεv αυμ-

μετfuει εvερyti oτα τηλεoτιτικ&
<<δρcbμενα>. 'Eται, τo :μεkiγι πoυ

x6ιrεται για τoν τdlε τηλεoτtτικ6
αolτ'6ρα πoυ πi;βε μετq/γραPη
ατo δεiγα ηλεoτττuκ6 μ6oo, δεv
πι1ει 1αμ€νo, δεδoμ€voυ 6τι πo

κoιv6 voιιtζεται πριiγματι γιcE ηv
εv λ6γαr μετεγγραφικf1 επιτυ11[α>.

Aλλd και οι ,oτf1λεg τοrν τηλεκρι'
τικκbν αυξ<5αoνται και τιληθΦνov'

ται - δεξvoνταq €τoι και ηy α'
Φxηαη - και δεγ παραλε[tπoυv oυ'

1v6τατα να αvαφ€ρovται στα πα-

ραακιlνια, τιq ραδιoυργ[εg, τιq μη
;1ανoγραφ i'εζ τα}v σι.),yτελεoτcilν,'και

oυνqργατciry τωv ,μ€oωv, G)ζ γεγo'
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γ6q, ιοζ εiδηoη ικανf1 v' απα(η(o-

}rξoει το εuβτερo κo,ιv6.
Tα iγ1.β1,E. αrπ5eyoι,εαι αιcrθερ&

αε κυρirαρ1o φoΡ€€( κoι,vωνικoπoi-

ηοτ1ζ δεδoμ€νoυ στι η 6πoια απo'
δoxt αξιrbν και ιδεδν, δηlμιoυρ-

γε[ται, εξελlooεται, μεταλ&oαε.
ται κGι τ€λog voμυμnπoιεiται μ€-
oα ατι6 την εξoυoιαorικf1 - Θεαrf1

και οΦ€.ατη - λειτoυργiα τoιξ. To

φαιv6μευo <cMπεΦoυox6vυl 8εi'
1νει κοΦαρ& τo μ6yεθog, τo f1Θoq

και τo Φφoc τηζ εξoιrαiαg ΦΦc -

61ι 6€Φοeια ατηv καλ6τερη εκδo'

χη τηc.

Κo ιvωv ιιαt πρoσαρμolli:
Trιλεorιτ ικti απoδoxιi

H αναπαρq1ωγη ηζ κoινG)νι"

κηc πραr7ματιtιoττpαg, η καΘι€'

ροεη ,μι&g <ν€αg f <cτιαλι<iφ> τti'
€ηg πρ,αyμiπι'rν' η εδραiοrαη ηq
εlιι&.lμητηg παΘητικ{g o1€αηq πo'

μπo6 και δ6κτη δικαιιbγεται dooo

σηγ ιooτιεδιοτικfl δι<ioτααη τηc
αμαξικf1g> και τηζ <cεrrικoιvιoυfαg>,

6oo και oτην αι.lτ,αταiτη τarν εvαλ_

λακτικcbν επιλoyτirν ττου Θεc.rρεl 6_

τι διΦ€τει το κoιν6δ€κτηq.

Η ειoΘoλη των M€rτοrγ 6oo πιo
επιθε'rικξ, κατασ'rροφικf1, oλoκλη'

ρι,rτικf1 εiγαι - εξουδετεριbνollταg
τιq 6τωιε9 αντιoτ&oειg - τ6oo πιo
οιΘ€cιτα και oιηaκαλυμ€να γiνε'
ται.

Δεν εivαι μ6νo oι 6αoικoi τo'
,μειq τη'ξ κoιvωνικ{q ζωflc των

αΦγ'11coνων κoιvΦvι(bν πoυ' δια-
Θρoψθvεg ατιo τηv εκφυλιoτικf1,
€,ρποι.loα, λαvΘdγoυoα και μoλυ'
ot1-υατικf1 διεtroδυoη των μ6oαrν, α-

δυνατο6ν γα ξεδιπλcrθoιiv αι.lτ6νo-

μα και ικαγd .oε οΦ€ατoυg' <iι6α'

τoυq για τα iνl.Jνl.rE. 1ιtlρoυq (e'
ρωyε ιtπ&ρxoυν;)' αλλιi και τt d-

κρG}ξ πρoσωπικf1 - ιδιαrτικf1 ' α'
τoμικ{ αφα[ρα' παραδ[vεται oη.
ιcδvoνταg ψηλd τα 1€ρια oτην κα.
ταλυtικf1 xiαι φλ6αρη αιι6oυλf1
των ,μ€oων, και την επιμoνf1 τoυq
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να κιrπc,'jν ακ6μη και πioω ocπ6

ιηv κλειδqi$τμrπα.
'ElTσιl τo μοντ€λo τoυ <κoινω'

ν'ικ& απoδεi(τοιi> μεταΘ<iλλεται σε

<τηλεoπτικ<i ,ιττιαδεκτα> xαι 6oo

καταvαγκαΦτικ6 και'rξριoρισιι'
6 

"ηg 
ελευΘqρiαg ε[ναι τo πριb'

τo, dλλo τ6,οo ειrvoυ14ιoμ€νo xαι
εξοργιoτι,κ<i εκoυγ1ρονιoτιx6 ε(-

ναι τo δε6τε'ρo.

Για 6λεq τιξ εκφΦσειξ και εx-

φιiιloειg τηζ' κoιvΦνικftc ΙΙ,αc ζωηc
uπ<iρxει €vα μ€τρo cnlγκριoηg, €'

να ,μ€τρo αηyκεκριμ6νo και Φ'ται'
τnτικ6, αυτ6 που πρo6<iλλεται α'
π6 τα lγl.M:E. Δεν ε[vαι Θε6αiωg

το σuγκεκPrμfuo μοvτ€λo πou 
'ιρo

6d.λλεται, α},λ<i τo γεγoξ 6tι
προΘ<1λ}vεται, και θτoι μετα,6ιiλλε
ται αιrτ6ματcr σε sκχι.rδαiσμ€vη ε-

Θελoδoυλε(α 'πoυ πα[ρνει διαoτ<i'

σειξ ι.υαζικο$ εΘιομo6 και εξ<iφπη-

σηζ' Η επιΦ'lμiα ταrv M€oαlν 'lα

μετατρiφουν τo κd€ε αυτ6νoμo,
ιδια(τερo. μcvcrδικo &τoμo oε €γα

κ*τταρο c μcιoμoFxPοτoιημειηq μci

ζαg €τoιμηg για crττ6oι;ραη crτoν

y.ιbρo αι€υγιειvξq ταφηξ τ(Ι)γ υ'
πcπολιτιαμικιirv απcΘλητοrν, εiγαι
iντovη, εν,τατικf1 και εxπληκτικιi
απcτελεαματικξ.

Oι ταξικ€g' διαΦορoπoιηαειq ξε'
περ<iιoτη,καν' oι γεωγραφικ€g α-

ποατ<ioειg καλιiφ,Θηκαν, oι ηλικια'
κ€q διαQορ€q εξoυ,δετεριb'Θη'καν'

oι κoιvωvικ€g ετερ6τητε9 ιooπεδrir_

Θηκαν ωξ προζ ' και μ6νον ' την

παγκοσμι6τητα τoυ M6οoυ, πoυ

μεταΘ<iλλει τr;ν ατομικf1, προσω'
πικf f1 c,μαδι.κf αντ(σταoη oε α-

πλi επαγασταNEικξ γυμvαoτικf1
για να διατηρεi τo M€ooν τη φ6P'

ι.Uα τoυ.

<H μαζικf κουλτo6ρα εivαι αν_

τι-κoυλτoι3ρα π<ivτα;>>a.'σxι 6€-

6αια, Θα απαιrτo666 ξvαg αιoι6-
δεξoξ, αφoιi με τηv μαζικ6τητ<i
τηg πλ€ov η κoυλτo0ρα ποα.lει vα
εiναι πρoi6ν ,ατιoκλειoτικf1g και ι.
διωτικfg χρησηζ τωv <ιxπoΨιαο{r€'

νΦv>, αλλ<i γiνεται aqΡo:i6γ ευρεi_
αg καταvdλι,:σηζ' και 1ιπoρεi. μ€_
σα σrτοv ορυ1μ.αγδ6 το:ν' αδιΦo'
ρων πληροφoριιbν κ,αι τωγ εvδεωv

μηvυμιiτ<ον να πρoσεγγ[,oει o xα-
θ€ναg - ακ61η και αυτξ οtov1δ'
ρo του οποioυ η κoυλπo6ρα .f1εαv

εiδοg πολυτελε[αg - τo πoλι"τιoμι-
κ6 πρciΦ, ττ1ν παιδεiα τηv τξνη'
ην αιΦητικξ'

'Λρα, πcaiει η εoιυτερuκf1 ocvqcιl

xλax-η τηg γνιboη να αυτσ'ικαι'o_
π<,ιεi τoυg εμtτvει.ομθι,oυξ φoρεiζ
τηζ, και διατ[oεται τι}Goν α.π{
αEr;v εuβiα κmαν<iλι*oη' oΨ(vd

βλιoτα και σε τι,μfl ειJκαιρiαe.
M6va πoυ η εlαιληrκτικf1 oμoιδ_

τrjτα τG:v μ€oων - εων μ€oων ψα-

ζικηq εξι1ρτηoηg f1 εξ6vτωσrlq'_ ι'
οε,πεδιbvει και αυτ€g ακ6μη τιg
ευ16ριατε9 και εμαλλακτικξ εκ'
δox€g τoυg.

AιoΘf1ματα AΠσΣΤEΡΗΣ1{Σ --
ΠΙEΣtιΣ _ ΣγT?φoYΣ}ΙΣ' με i,'

ιcrι, 6ρc, πρoΘλξμcrτα κoιvΦyικηζ
πρ'-'cαρμcγξq για 6οoυq δεv δια_

θ€τουν τα μ€oα να αειαττεξ€λΘoυv

oτιg ω:ταιτi1σειq τGJγ <μ€αο:vl>.

ΑιαΦ4.ματα ΛΠoΣTEE{ffΣ 6*

ταν τα κυρiαρ1α 'μoνπ€λα πoυ

προ6&λλονται μ€oα απ6 την τη-

λε'o€α,oη και την διαφη1μιστικη ε_

πικοιγων[α δεν ανταπo]κρiνoνταt

στιq oικ€lvoμικ€'g κυρlcοq δυνcrτ6-

τητεξ τηζ πλειoψηφiαg.

Αιo8ηlματα ΠΙEΣtΙΣ G}ζ πρoq

την απc.5οxξ των πρoαhτων, πoλ'
λ& απ6 τα oπoiα πoλ6 α,π€xoυv

c'π6 την μεααiα, μαζικf1, κoινG)νι-

κη πρcγματικ6τητα. Τα oτερε6-
τ:..)πα τωv διο φiλων, τα αξιoλo-

γικci κcιτηρια τηξ επιτυ1iαq, τα
6ρια τηg Qιλoδοξiαξ,.

Aιοti1ματα ΣγTτφoYΣrΙΣ μ€-
σων που διcι€€τει o κοΦθvαg, και
oκοπι}ν πoυ προ6dλλovaαι απ6

τα <μ€oα>.

Kαι τ6τε τi γiνεται; o ROEιERT
MERTοιΓ{ KΙnΙGs εiναι oαΦfιζ:

Θα δε1τoιiμε τo oxorτ6 μα 6Xι
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το , μ6οο; κλαoαικ6 παρtiιδειγ'μα
'παρεκκλivουσαξ σι.ημ'ιερ ιφoρ<icg.

Θα δε1τoι}με τo .μ6oo μα 61ι τo
oκoπ6; Σκdτη τυπoλατρεicr.

Θα απορρiψoυiμε και τoυξ 'σκo-
ποrig και τα μ€οα; <αΛυτoκτoι,[α>>

ξ τo πολ0 _ πολrj περι,Θωριακf1
πρακτικξ ωξ μoρφη αγτικoιvG)νι-
xξg αυlπqριφoρdg.

Θα ξε1το0με και τoυζ oκoπo0g
}dαι τα μ6αα; /νΙ6νo τ6τε €1ouμε
ελπi;δα να γ[voυμε κoιrπ,rνικιi σ-
ποδεκτοi. Eκε(γο 6μcοq που δεν €-

xauμε 6τoι, εlvαι η προοc,rπικξ

μαq ελευ8ερiα!

oι γιτ..cτ€g ηλεoτττικ€g crΦ(=c

με τιξ πρ<υΙι€q εν€αειq καφεiηg
κdrι τα αντiαroι1α και αrrτi-
?rαλα αφελfι μεταδoτικιi μειδι-
ιioματα δημιοι:ργaliν τo λιγ6-
τερo - αιoΦτικ* πβτιrπα, συ-
νει'ρlμo69 δ'ρι1αηζ, τd(ξηζ και αφα-
οlαg, oυιrει,ρμοΦζ διαρκoιig απo-

1αδνα:,oηg και α-αυνεiδηlτηξ α-πo.
δoxf1q α_ναpi:θμψων α-ιΦι.ιγιειvδν
α1πΦεων, Δεν φτtiν,ει 6μωq αυτ6,
και μπαροι}ν ανεvξλητα oι φαι-
δρο[ παρoι.lοιαστ€ζ των Θλι6ερ<irν

αυτιirν τηλεoπτικδν υπoπροΙ6vτωv
vα αoελyo$ν 6&ιrαυoα oτo πτιb-

μα τηξ ελληνικξq γλ<iεoαg, τηc
πpoαιoπικf1q αι.aθητικξg τoυ κΦ€_
vα, μbρια τoν αφανιoμ6 του (πε_

ριεxoμ'€voυ>> πoυ εξoλoΘρειiεται
σι'}στηματικιi και απ6λr.πα.

B,€6,αια, δεγ εiναι λltyεg oι ευ-
τυxε[g oτιγμ€g τηq τηλε6ραoη9,
τηg ελληνικ{g τηλε6ραoηξ, ιlιαι-
τερα 6ταν εvη'μεμbνει με qμεο6-
τητα, 6ταν πληρoφoρε,i €γκαιρα
και €γκυρα, 6ταv πρoσεyyιζει με
ποι6τητα ζητηματα τfo'νηg και πδ
λιτιaμo,j, 6ταν αvαδεικνΦει με ευ-
αιοθη,o[α τα κoιvωνικd πρoΘλf1_

ματα, 6ταν παραx<ορεi, τιg δυvα-
τdτητ€g τηζ σε <iτoμα αξι6λoγα,
ικαvtl να μαζ /rτoυv xιiτι, 61ι απα-

ραιτητα κdατι <iλλo' αλλ<i κdτι
κτλ6.

T6οο η υπερ6oλξ των ιδιωτικιilν

καναλι,r}ν 6αo και η μovoμ€ρεια
τα)ν ηρατικcbν, αvτικοιΘ'ioταyται
6:r'γv<i απ6 τηv τωι6τητα κ{rι τηv
αo6αρ6τη'τα. Μ6νo αυτ<i γ(νoνται
xc:ρig πβγρoiμμα, ιiναρxα και α-
ποoπασμαtικ&.

o αwlλ'oγog δεv εξαιlτλεi,ται
λoιπ6ν oτιg τεριloτιεq δυvατ6η-
τε'ζ τ(rν μ€.ocον γενικti }οαι τηζ τη-
λε6ραoη9 ειδικ<i για τiμεοη - €γ-
καιρη - παy,κ6σμια γρηγoρη
Φκυρη πληροβρηοη, καΘιατιby-
ταζ τα €τoι €ι'α μεyαλo ταριiΦυ_

ρo στοv κooμo μ6νο' αλ).ci τροx'ι.l-

ρ<iει και oε ζητξμcrτα oιioiαg τηg
τληροφ6ρηαηq' ηξ εημερωσηξ'
ηq μηηyιoγiαq.

Αρκoιiν 6μωq oι εκλ<!ψψειg αυ-

τΞg για να σποκαταoΦooυν τc

κιiρog τoug;
Tελειcirvovtαg, σαζ πρoτρ€τιoυ-

με: Xqμoγελ<iατε, 61ι τ,6oo γιατi
εivαι,μεταδoτικ6, 6oo γιατi'ε[vαι
αγxολuτικ6, μυo1oλαρωτικ6 και
κυρicog Αi|{T Ι Ι{ΛTΛΘΛl,ΠTΙKo.
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t. Εuδγγελoυ BεYlΖiλoυ: .Pα6loτη'
λεoπτlκtj iκρηΕη: Σuvτογματlκ6 nλοΙ'
σΙo κσ1 γoμοΘετlκδc επrλoγ6c. εxδοo.,
-Ποροτηρητηc., oελ, 26.

2. ιJ{\{BERτO ECo: . H οημειoλογio
οτηv κοΘημερlνi μοc ζωi, εκδ. .Μολ-
λlδρηc - Ποιδεiο., oε.\. 23.

3. Mελivο Σεροφετlviδoυ: .Kotγω-
vloλoγiο τωγ Μ_λi|.Ξ.-, εκδ. -GUTEΝ-
BΕRG., οελ. 72.

4. υΜBERTO ΕCo: .Xivοoρεξ κσι
θερ6nοvrεq., εκδ. .ΓΝΩΣll-, oελ. 77

5. ROBΕRτ κtΝG MERτOΝ: .ΣτoI-
1εio τηc θεωρΙοc fiοl τηξ μεΘδδoυ τηc
KolYωvloλoγΙοc"' t 965

Tα ιΚ&λαvτα Γιρoσφιiιγurv αΓι6 τα Φaρασα
σ'τnv ΗμαΘiα

Συvθ1εlo onδ τηv oελiδο 204

o Χριατ69 τoν κ6σμov Eφ<ilaιoε.
Btiτοτιoμα 6,απτζει o Πρ6δρoμo9
ειζ τoν Ιορδ<irη πoταμ6ν
Ζηtιbν τo πλαwbμεvov πΦ6ατoγ
τo απολωλιilq εvατr€8ετιr
Yπ6 αρ1οrγγ6λαlν oμoοιiμεr.οg
και τα Σερ:<φεiμ δdζ6μεvoq
Η θ<iλαaoα εiδε και €qxryε
6ταγ o Χριoτξ εκατξρ1ετo
Δακτυλo,δεικτεi o Πβδ'ρoμog
ειξ τov Ιoρδ&νην τoγ πoταΦv
Πι]λαι oυρ/αvδv ηlvoiγΘηoαv
και κατελΘ6v τιγε$μα τo 'Αγιoν
Ση,μερoν η κτiloιg φοlτζεται
και τηξ εv τ(, ακ6τει εμφαiνdtαι
φωq ειξ τον κ6qμοv ελolι-ηlΘεν

τον φd)τισε o κ6σμoξ ειg π€ρατα
Ψ<iλλoντεq Χριοτ6v τov Θε6ν ημrilν
6ταγ o Xρι,oτξ Eφ<.rτζε,τo

Ωq εμεγαλΦνθη τα €,ργα ooυ Ι(ιiριε.
Π&vτα εν σοφια επιiηoαg
Γ€νη ακoρτo&τε lΦαι χ,c(ιρεται

20v
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AFι6 τrιv rωoφορiα
στnν γ€vvτιon

41οι€Ι τoυ l974. Kαφεftκι oτην
κπαραλiαr> (oτoυ Δofμoυ f1 του
Π,αtακωνoταντi.roυ) και ξαφvικd
π€φτει η ιδ€α: <<Noμiζι.l τπog εiναι
απαραiτητη η δημιoυργiα €ν6ζ
αυλλ&yoυ πoυ ατταλλαγμr€vog απ6
τo πoδ6oφ'αιρo, θ'α μπoρoδoε να
αvατqτιiξει 6λα τα &λλ.α αEλξμα-
τα και vα προ'oφ€ρει πo}.λ& oε
πoλλoι1g και κυρ(ωq oτη vεoλα[αr>.

lΙ ιδ€α f1ταν τoυ Ntκoυ Παγκα-
λ!δη κ'αι δεν απoρρiφθηκε αττ6

καμ€γαν. Aπλιi ιrπξρ1ε κ<iποιog
πρo6ληματιαμξ' Aυτοi, πoυ ιiκoυ
σαν τηv ιδιiα ξταν α1ετικιi μικροi
σηv ηλικiα και ι1πειρoι στoυξ
oυλλξουg. Π6αο μι!λλον ατι6 (-

δβroη oυλλ6γoυ. <Τα λ€με αrj-

ριo>.
Tηv επομ€νη και τα εlποrv κcιι

τo ,αποφ<iαιoαv ! (€α ιδμiσo|ι}με
o'6λλoγo>.

'E,τoι γι.α μ€ρεg πoλλ€ξ τo <α-

v€μελο καφεδιiκι> €γινε οκ€ψη'
περιoυλλογξ, πρ,6ταoη, αγωνiα,

1αρ<i και oιγιi oιγ<i otΡΑdΨΑ.
Τo μεγιiλο ΡΑNTEBοY κλε[,oττ1-

κε για τιg 7 Ιουν[oυ 1974. o κα_

Θ'€vαg απ6 τηv <παρ€α>l θα προ-
crπαΘo8αε να φ€Pει <iλλc,υg π€ντε

φiλoυg, €ται γι,α να φ'οryo.Φν πoλ-
λo[, αλλιi και γα oυμπληριoΘεi ο

απαιτo6μενοξ αριΘμ6ξ δατε να
πρoxω,ρf1ooυv στην ιδρυτικf1 γεvι-
κ{ ουv€λευoη του oυλλ6γoυ.

'Etoι στo xιiλεoμα τηg 7ηg Ιoυ
γtoυ ΠA]ΡΩN ει'ται} oι N. Πωγκα-
λlδηq' B. Τριφταν[δηq' l. Δημη_
τρι<lδηq, N. Toαλδ<1ρηξ' Θ. Παtτα-
vαγι<irEoυ, Π. Mf1toγλoυ, Π. Xα-
τζηrδημοq, E,. Μιμιλiδηq, Λ. Kd}-

2ο8

vαq, K. Δηηiηtpι&δηg, Π. Γειoργι-
&δηq' E. Kι'doq' Ι. Ξαι,θ6ιrιουλoq,

Χ. Koι-tταλακiEηq, Ι. δ'dμκαg, Γ.
Δει,v6πorλoq Π. Δειv6πουλog, Γ.

Σοlμ,αμig, Κ. 'Κ5λλαq, Δ. F{ικρο-

πeυλc,ζ, 11. Mi:μιλiδηζ, Π. Παρα-
oτ:τijSrq, E' Γιοιiροq, Ι. Koo,μα-

ρiκeq, Κ. Ρlερτζ<icνηζ, Ι. Mι1αηλl_

Toυ
Λευτ€ρn Mι,μιλiδn

δηζ, Γ. Συμεαlνflδηg, X. T€ooαg (η

o'ειρ<1 6,πωq αιιριΘcbg εiγ,αι σto
κα'τα:στΦτικ6 τιυ oυλλ6γoυ) .

C; περισσaτερcι απ6 τc-υξ π5:-

ρiι τεg εiπα,, την ατcψξ τoυξ' €

διvαγ και η1 ΞL/_η τcυζ }.Ξ {κα'

λη επιτιηilo. εxεirοζ oμcυq, τoυ

φαιr'6ταv oτι αηκcrιε τc 6i"c θci'

ροq ητcσ o Γlixog Πα1"κα}.iδηq'

o πλΞoy €μπειρcq o' οrυτci. Aυτ6q

ξταv κ_αι o νoιl6q τcυ oυλλ6γου:
κΤο en-tλλo'yo Θα τov ovoμ*ooυμε
RΖΑΦEΙΡΛΙ{ιl)) γι.α vα τιμf1ooΦμε
€:cτιo και €τoι τo μεγ<iλo μαζ o_

πλαρ1ηγ6..;.
Στιg 2 Νoεμ6ρioυ l974 εγκρ[vε-

ται απ6 το πρ<οτoδικε[o B€ρoιαg
τo κοi:ταστατι'κ6 του αυλλξoυ και
για τηγ 27η τoυ iδιc-υ 1r{να oρ[-

ζεται η' πΦτη γεvικf1 oυv€λευοη

γtα l,α αvαδεlξει τηv ηριilτη διοi
κηση.

27 Nο'εμ6ρ1ου 1974. Π,βτη τα-
κτικf1 Γ.Σ. τcυ <Zαφεlρακη>. Πα_

ρivτεq 75. Tαuειακd τcη-κτοπoιη-

μ€vοι 75.,\ταρτiα.
Ιc' θ6μα: εx),.c1η πρcfδρcυ γ.ο.

Διci €οηg: Ηλiαq lι1ιμιλiδηg

2ο θ€μα: εrj.cγη νρlμμaτfα -

-φαl(τικoYρdφGj,,. Δ'α 6ofιq, Φdr-

ηq Ιγνοrτιciδηζ ΧΞρ. Kaυτoλα_
κiδηq.

liελΙvο'Μερκoιi.ρη - KΦοτοc Kδλλοc: Αnδ τηv oπovoμfl τoυ '!oυ κροτl,κoι) βρο-
βεicυ oυγγροφriq θεoτρικoi δργoυ (-Πolδc φoβdτοr τov Oδuαoiα. l983)
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Aπδ τηv Eροoιτε1vrκι] θεoτρtκ{ oμ6δo τoυ Zαφεrρδκη Εεκivηοε o Γrιiφγoc Γο-
λiδηc (δεtrδ) καl οημερο εΙvοι oτiλεyoc οτo Θioco τoυ Σniρoυ Ποποδδτιoυλoυ

(Θεοτρo rΓκλδρω: 'Pdφτηc κυρrδv')

3ο Θ€μα: εκλaγi1 εφε,ρευτικξq ε_ απ€κτηαε t -'Ιι την πΦη διoiκη-
πιτρc'τξg, Δια 6οη-q; E. K,dοζ, l. κηα{ τc'υ. Tι1ρ:: ilπρεπε ν: α'πo-

Bολταvτ,ζξq' E. Γιc.jρεq' }i.τησει KYΓ3Σ ΚΞι 1'':( EΔtrΑlΩ-
Aπ6 τoug 75 παρ5ν.τεg, ot 24 €- €;Ε Ι οτη αυν-εilδηoη τα:v Nαου,:r{χi-

θεoαν υπoψηφι6τηlτα, για v,α εκλε cJv,

γoι}ιl oι t5 και o Χρ. Δειv6τιoυλoq Πριirτο μ3λr1μα τηζ 5τρδτηq δι-
αντιπρ6'oωr:τ3ξ τcυ αυλλ4,yου oτην c'iκηoηq η δr,lμιcι1ργiα v€ι:v τirη_
Oμcαπoιo5iα. iιιlτ<ον π6ραν των γνcοοτ,jν ('Mπιi_

Στιg 5 ΔεκsμΘρicυ του Ι974 γi.- σr€r, B6λευ, Aθλoπαιδι€q). 'Eτοι
νεται η πρ,jτη α,-rvεδρ[ααη τηζ κρiθηκε οτεαραiτητo η δημιoυργi.α
vεοεκλε,νεioηg διοiκηoηg, η ο/πoια τ,μημciτο.lν oκ&κι, πιιn/κ - π6ryκ,
oυγκρoησηκε οε oιi:μα arq εξηc: κ:λλιτεxνικ6 (6:τoυ και ειτιb1Θn.

Πβεδροq Ν;.κcg Πaγκsλiδη3' }:ε τo Eiaτρc'' η ζο:rραφιxη. τo

αντιπΦ.:Ξρoq Kcοv) νcq l,lερτζ<i- 3"9λic) και τμημa κofuiμ6ητηg
νηg, γενικ-ξ γραμματ€αg Δημη. ::ου crπ6 τ6τε ι-':τξρ1ε... το 6vειρο.
τριoζ κΦrσ<iιvoc Στ. Kιilν<rq' ΦΦ
ροι 66λε,ij Kιrν Δημητρι<iδηq B. Tα πρΦτα 6ιtματα

Tριφται"iδηq, Φcρo, μτcioκετ Χ. Aτω τo Ι975 c:ρ1iζει η δ'ρ<ioη.

Κcιrταλακiδηq Nικ. Τααλδκiρηg, Tα τμf1ματα e'6λε0 κα: Mπιiιoκετ
€φοροg ακ&κι E. Κιιiog, €φoφοq υrπ6 ττγv qπc.πετεi': των K' Δημη-
πιvyκ πδνγκ και τ€vιg E,υδ. Πα- τρι&δη - B. Toιφταviδη, και x'
τα1αρ.αλαμπc,υq, 6φoρag καλλι'τE- Kουtαλc:κ(δη - Ν, BοαλSιiρη αvτi_

xνικιirv και πiyευματι.κ<irν εκδηλrb- στoιχα ατελε1tbvονπαι γρηγoρα
oεαyν Eλευθ€ριoq Mιμιλlδηg, €φo_ και με πρ6τoυζ πρoπoγητ€q τoυζ

ρog κoλιiμ6τΤσηζ και πaδηλαoi'αg E. Αιμoνιιirtη κcrι Π. Π€Ιo'δ[γουν
Γεδργιοq ΣυμειονiSηg. θφoροq εκ- τιg πμiττεg <<μιτ5ηεg>r στα τoτιικ&
δρομικαri και υλικc{ lω<icvνηg πρωτοΦλf1ματα. Tα τtμf'μητα 'αυ_

Σλ<iμκα'g. ε<i ξεκiνη'oαν ωξ Aνlδρικ<1 Φyov
'Eται γειrι.ηΦξlκε o (aΛΦEΙΡA- α6ντoμα 6μ<ο9 δημιουργf1θηκαν

KΗΣ>. Aπ€κτησ€ τα πβτα μ€λη, o.}τισ,τoιχα yυvαικδv, παιδων, κo-

ραοi:δ<ον καθ,ιξ και μ[vι μlαiοκετ
6που μ<iλιoτα το j 977 ξουμε τo
πρι5τo αποτ€λεoμα μivι μπ&οκετ
μεταξι1 τωv Δημoτι'κ<bν ξoλε[ωv'
αγ6.riεq πcυ αεθφ'oηκαν με ατ6λυ-
τη aτιιτυxiα, αφοι) τ6oo oι Διεt.ι.
Θυvτ€g τα:.: Σχολεfurν, 6οo και cι
γιιμναατ€g μαq Θof1Θηααv Φλo-
κερδ<bg, Απλιi v' αγαφ,€ρoυμε 6τι
τo 6o Δημoτικ6 κατ€κτησε την
πρcbτη θ6oη με προπoηdq τoυζ
Αν. Xνsι'τζιiρα' κ,αι Αλ. Παπακωv-
ατκvτ[νoυ.

Ev τω μ-εταξ0 τα τμf1ματα μπ<i-
σκετ γυνcεικδv και Θ6λεΦ αvδβv'
xβvo με τo xρ6νo και απ6 επιτυ-

xiα oε ε,πιτυ1iα, 6φΦαoαν σro πιo
ιpηλ6 ακαλi ατην A' EiΘνικfl, εν<b

oημαvaικθq εivαι και oι επιτυ1iεq
oτοv oτiΘο κιiτω ,απ6 τιg oδηγlεq
του N. Παγκαλiiδη,. Kαι εv<b αυτd
ουμΘαlνcυv oτov κλααι'κ6 αΘλητι-
oβ o E. Κιtlcg οργαvcirvει τo 'τμi-
ιια τoυ Σκ<iκι 6τιoυ ατηv αυν€1εια
κο{ι με τηv παρoυσ[α τoυ Θιoμcrt-
δη και Λiγ,γoυ αργ'6τερcr μπαιvει
oτην <ΑΘλητι'κ{> ζωf1 τηξ Ndoυ-
σαζ.

Παρκiλληλα τo κ{rλλιτεXvdκ6
τμflμα ιrπ6 τoν Δ<iνη Ξωδ6ττoυλo'
οργαvιiυvει την πρ<irτη €κθεoη ζor-

γραφικηξ και €κoεaη 6ι6λ(oυ.

I{ Θεατριrgi μαg oμaδα
Και εγ<ir 6λα τα τμfματα τoυ

<Zφειριiκφ λiηyo τιoλιi 6ρ{καν
τov δρ,6μο τoι}ζι τo ο6λλoγo α'π,α-

ο1oλεi η δημιcυργi,α τou Θεαπρι_

κo$ τμξματοi γι,ατ[ εδΦ η Γk1oυ'

αα €,xει μια μεγ<5eλ.η παβδoοη.
Πoλλι1 1ρ6νια πριv o <aAηιλλi.αg>,

o <ιAκρitοrφ, η <<Αθηνιl>, o <<oλυ'

'μπιακξΣ, q1ow ανε6&oει μ€ εaπιτυ

1i.α Θε,ατρικι1 €ργα 6πω9 o Tαρ_

τα*φog, ο Αρ1ovτoμωρι<iτηg' τα
αρρc!6c}vι&σματα, Πειny'κ καρδb6'
λα μoυ, Θαθι€q εivαι oι ρiζεg μια
κληρoνομι<i 6πoυ €:κανε δι5oκoλo

το v€o ξεκiνημα. o Xρ. Bαταv_

τζflc και o Χρ' Σα66ατδττoιΛo9,

2AO
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κειλ.€oτηκαν πολλξ Φoρ€c απ6
τηv Διoirκrρη για vα ακoιjοoυv
ται, πρo6ληματιoμ6 τoη.lζ και oι δι1_

o κοfτΦεoφ τιg αrι&}ειg Ξoυq και
θδοlοφ κοιφdeyιo κι α-

€ρα oτoυq Φrrειρoι.lg ιJroψηφιοιξ ε'
ραoιτ€1vεg ηθoπoιoι1g για vα ξε'
κιvt'poυν... και ξεκiνηοαν.

Eδc3 αg δoΦμε τi θyρrαψε η Ε-

ΛEYΘErΡotrYΠ ΙΑ oτιq 7 ΙνIιαρτioυ

το.υ 1978 για τo πcοg ξεκ(νηαε τo

Θεατρικ6 'τμημα τoυ <Zαφειριiκη>

oτα πλα[oια εν,ξ γενικ6τερoυ α-

φιεμil,ματoq γι]α τoν α6λλoγo.

<Ξθρει καv€vαg oαg απ6 σκηνo'
Θεrα1α;>. 'oχι. <Λτto διαoκευfl oε_

ατρικο$ €ργcυ 61ει καv€rr,αg 1α-

μπ&ρι;>. Mπα.

<<Ι1ξιττωg τoυλ*1ιοτo, €1ει καrr€_

vαq, ιδ€α ττ(οζ κατΦσ1κελJζovται τα
oκηvικιi;>. oιiτε. <<Kοrμιci πε[ρα
ατto η€οπoιtα;>. 'σ1ι' €ξω ωτ6

τιζ ,απαγγελiεg orτο αxoλεio. <Q-

ρα[α. Θα ιpτιciξcυ'με θ[αoo>.

'Εται κιiπιοg ιδριiθηκε τo Θεα_

τρικ6 τ,μ'ξμlα τcυ Εκπoλιτιoτικo6
Γυμvαoτικο,ιi Συλλ6γoυ Nαotlαηg

<Ζαφειμiκηζ}), πcυ δημιoυρryf1Θη-

κε το Δεκ6μΘριo τoυ 1974 και c'
ριθμs1 l28 μ€λη. To <<tεατpικ6

τμημΦD αττοτ6λεoαv δΦδε'κα νοr
κσκυρ€ζ, καταστη]μο{τtiρ'xεg και υ-

πdλληλοι. Eh( δυo μfvεq κoυ'6εv-

τιΦζαιr€ κ&Θε 6μil-υ τo <γivεται
δε γ[rrεπαι>.

Αiπoφioιoαv πωg γ[νεταL. 'Ε?-

γον πρ<ilτoν o <Γλαρoq> του Tο€-

XΦφ. Πρoετoι,μαo[εg τριrbν μηιlrbν
6ριiaδια και Σα66ατoκfριακα. K&-

'ιoιoζ το διαακεtiωε, κ<iτιoιog το

oκηvοsθτηοε, κ<tτιoιoι κτiρφ<ooαν

τα oκην,ικιi. Π,€vτε μ4nεξ μετd
τηv πρcbτη κουΘ€ιlτα <cyfνεται δε

γivε.πlει>> γiiηκε η πρεμιθρα. Αγco_

ν(α, τρ<iκ, αυλα,[α:

-,Ινnημi6οοoο._ Σιηr1αρr,τfi ριααααα.
_ Φ6αιιιιιιιιι.

o Φiαοog tων Ι2 πε[oμιoοε.Στιq

γιoρτ€g τaυ Oλοκαυ,τcbματoq, πα-

ρουoiαoε δε'3τερο ξPγo. To <6λα

για τηv πατρiδω> τoυ οuμπoλ(τη
Στ. Δ<5οδη. Λ-iιrη τηι, φορd τα μπρα
Θo μετρf1Θηlκαν περιοo6τερrα απ5
τιζ ,εrτικρισειζ.

<<Θ' αvεΘftοουμε <<o Mπiτερμαν
και Qι εμπρηoτ€φ την dλλη φo

μb. 'o1ι ρε ποιιδια. oλ6κληPoξ
κdρoλoζ Koυγ' κtrι θτρεμε' ciloτoυ

γα τo ανε6&oει.
,,Αφ.''j αιr€6ηκε oτη'; Α6ηrα. Θ:

το αvεΘciοoι.lμε και μεiq>'
Διαοκευη oκηιc!εoiα ' κσ: ε,τ

ρoλo Κ<i:οταc Kei.i.αc. εpσσιτ€'

1vηg f'Ιαiaυoαioq,. Eπιβλεια σκη'
v'f1,g και oκηvoΘεolα Xρ,. Σα66α?6-
πουλog, εραoιτξvηg Ναoυoαioq.
Yπo6ολ€αg - και υπΦθυ'voq υλr
κοι1 - Θ<ο'μ<ig Δρ'αryoι.tμ<iνoq.

Kαι ακ6μη: Συwoνιατdg o Xα-

βλαμπcg Κoυτ,αλαlκtδηq, Θoηθ6q

ακηvικιirv και ηΘoπoι69 o ιkΙ:,τηc

Ιryvατulδηq. Λoιπoi ηiΘoπoιoi: Λευ
τ€ρηg Mιμιλιδηq' Γρηγ6ρη9 Kαι'
oαρ[δηg, Γ'l1κοg Zα1αβκηg, Χα'
ρ!κλεια Αιμoνιιilτη και Koιiλα
Φερ'δαxilδoυ.

Tο 'αv€6αoαv. Και 1.ειρακροεf1_
cηκαν απ6 6λ.η την π6λη...

Tο Θεατρικ6 τμημΞ τcυ <Ζctφει'

ρ&κη>> αγ65o;- 'l 8 €ργα και τη'
ρπ μiοc; τciν'ι,r ατ6 Ισ0 εραo;_

τ€yiεg η9ο:τοιot. μερικοi εκ τG)v

ιτcι<ον Φρo, τoν επαγγελματικ6
3οiμo και :ιιατειiαμε τrωq γρηγo-
ρ: θ: κ:μαc6;,αμε γ' αιlτoιig'

Ττ θε:τρ:κα €ργα πoυ αv€Θαoε

τc Cεατ;'-iι3 τμξμα εiναι;

Αnovoμi1, κυπiλoυ oτηY nρωτoΘλr!τρlο oμdδο τoυ θοu Δημoτικοil Σ1oλεioυ αro
to nρδidΘ}ημo MΙvη MIΠAΣKET πoυ oργ6νωoε o Ζοφειρd'κηc τo 1976. To κΦ_

nελo oηκΦYει... o ορxηγδc τηq qlδδοc Διοκoυ Xρι]οτoc

1976 <<o Γλξρog>
σκηvοΦεσια Xρι.ε. ΣαΘΘατoπoΦλcυ

|977 αl'oλα για ην Πατρijδω>

τoυ Σ. Δ<iδη

1978 <ro Mπ[τερμαv και oι Eμπρηoτξ>
ακηvo'Θεαiα K6σ!α Ι{6λλα

1979 <Eoεig οι απ' €ξΦr) και <oι Δραττ€τεg

λ|o

τηq πβoιvηg ειlτυ1iαg>
oκηvo9εolα ιki'οιοα Ι{6λλα

198'0 <To μεy<i}ο αrβροrηπ&κυ>

ακηι,oσεα[α Kcboτα Ι{6λλα
1982 <Πoιξ φo&iται τoν oiδ+uαα€ω>

ακηνo.θεo[εr Ι{<bατα Ι(6λλα
I984 <ΔιακoΦ γ,α τεxvικo0g λδγoυ,ο>



2o xρ6νια (Zαφειρ6κnΦ)

oκηvoΘεoiα oιδ. Γovι<iιΦζ
'l 9E5 <<Bλθποvταq και κ<iνovταg>

ακηvοΘεαiα Kcir'oτα Κ6,λλα
1987 <<'Evαg Boυλευτξq οτo κρεrΘ<iτι μoυr>

oκηvoθεοlα Kri:oτα K6λλα
1 98,8 <<Koυκoυρd.ιααιl

oκηνoΘεolα Κcbcrτα K6λλα
1989 <<Tα δ6vτρα πεθα[νoυy 6ρΘια>

oκηvοθεοiα Kcb,oτα K6λλα
199σ <Φlιciq πει"r&ραq' vιtftτα>

oκηvcΘεοlα o,δ. Γovιciδηg
1991 <Ι(ρoκ€τεg Λλ<ioκαg>

ακηνoΘεo[α Kιboτα K6λλα
]992 <Πιταoι.tvιiκια ατoγ €rτo>

,ακηνοΘεοiα KιΙpτα K6λλα
1993 αΔεν εiμαι εγtb>

oxηνο9εo[α oδ. Γoνιciδηq
1994 <Kαβ6ι ατιoιi.lε τo ανειρο>

oκηvο9εo[α Kc}ατα Κ6λλα
1994 <o ανξριομ€ιοq>

ακηνoθεolα Φ. Ιγvατι&δηg
Αξζει να oημειιilαoιrμ,E 6τι o κ. K6λλαg για τo

€ρryo τoιr <<Πoι6ζ ιpo6&τcrι τov olι.lblα€α> τιμ{Θηκε
ατ6 την Ιξελ[να Mερκoιiρη ι4ξ τo α' 6ραΘεto α-lγ.
γραpηζ θεατρικoι] €ργoυ και to <Eλ€,ττovταg και
κ<iτorrταφ> π6λι τoυ Ι{τiloτα Ι(6}λα €δ(,'σε l0 πα-
ραoτ<toειg ατηv π6λη μαq' κ<iαovταq ρ'εκ6ρ με 4"5οo
ειoιτf1ρια! ! !

lΙO,εlvovταg τo αφtΦω'μα αq ΘυμηΘo,ι}με πoιo( α_
π6 τa 1'974 μ€1ρι αξμερ'α διετ€λεααv Πρ6εδρoι τoυ
(aΑ,ΦEΙΡΑΙ(ΗΣ.

Anrτo. το:
1971 - 8'1 Ν(tκoq Παγκαλlδηg
l98I - 83 Ιoρδ<iηq Ξω.Φαπoυλοζ
1983 - 85 Niκoq Bαλ<ioαq
1985 . E7 Xαρ<iλαμπoq Kοuταλακ!δη'g
1987 - 89 M<iρκοg Kατoι<iνηg
'! 989 - 9l Mtiρκog Λαταιoq
l991 - 93 Niκcg Mιiληg
|994 Γε<ilργιoq Boγιατζo$ληg.

' ' l ΣTrΙ N,ΙJιoYlΣTuι πANΓΙζYPΙA
Σrv61εια dπ6 τη ,σελ,(ιδα ,l 87

((Στα xiλια,oυxταt<6σια...D
(Δnμoτικ6 τραγoιiδι τng B€ρoιαg)

Στα 1iλια ου1τακ6,oα κι στα ιξξνπα δυo
Αυγo6oτoυ δικαπ€vτι,μ€ρα Παραακιoυ,Θf1

ξημ6ρoυvιν ΣαΘΘιiτου κι μια 6αρd γιoυρτi,
κ<iηlκιν' η B€ργια 6λη. κι 6λoυ τoυ τoαροt,
oιντoΦκια πατouμ6να μι ρoι3xα, μι πρoικι<i
καο€λιg *1.r6gψrμ€vιq μι γ'ρ6oα, μι φλoυρι<i.
Ι{tiτiκαv τα 1ci'vια 6λα, κdηlκαv τα μωyζιιi
κ&η'καν κι μοναoτf1ργια κι η φτoυ1oυλoυγιιi.
Δεv κλιαiγoυ τ' αργ<ιατξρyια, δετ xλιαiγoι.r

βωyζιd
μoιiv κλια[γου τιζ μccvlτoιg μι 6λα τα παιδι<i.
Σ' 6λουv τουν κ6αμoυ ηλιoυν, f1λιoυν κι ξαoτιργια
oτη Νι&ουoτα πανγκ6ρια στη B€ργια τιrρκωyιιi.
Παv<iΦιμα Mαλoιjτα κι €rυτ6ν τoυv Toιoι3πιλη
που €διου,ξιν τoυ Διoπ6τη 'πoυ' δc.l oτη Ρoιiμελη.
Δεv ,κλιαiγoυ μovαoτ{ρια, δ.Ψ ,κλια[γoυ μσ/αζιd,
μoυν rκλιcrlγoυ τηγ }καη]μ6η δ6λια φtoυD(oι}λoυγι&
(Λαογραφικci Bερο('αg και περιo1f1g, E. Ko,υταoυ-

γιαvνοποfλoυ - Ψωμ&, €κδοoη Toυριατικo$ Qlμtλoυ
Bερo,iαg).

Λυτ6 τo ιστoρικ6 δημoτικ6 τρωyoι1δι τηg B€ρoι-
αξ, πoυ πρ€πει να Φπ6κτησε την πρ<irτη oπωσδηπo-
τε μoρφη τoυ, 6ταv τα ερεΙ,πια τηζ πυρκαγιιlg τoυ
1864 ακ6μηr κ*ττvιζqv' ξει δaκα6ξι ιαμ'6ικo$ζ δε-

κατρισιJλλα6ουg oτl1oυg χ(,}ρισμevoυq μετριEd σε

ΣTΗ BEPΓΙA ΠYΡΚA.JpA
Φro _ημιgτιlxι{r τ{ι)γ €,'rιτd συλλα6<i>γ τα πριirτα και
τcοv €ξι τα δεΦτερα.

Πρ€πει vα αη,μειωΘε[ 6τι τoν !διo α,κρι6cilg ατi-
xo ixει και τo λυρ'ικ6τατo δη'μoτικ6 tραγo6δι τηg
Γ(τioυ,oαg' πoυ μιλιiει για την 6μoρφη Σιοτηρtb και
τo λε6€vτη απ6 την Aραττιιi 1του τηi ζf1τη,oε oε γdμo.

Tα δυo αυτιi δημoτικ<i τραγo0δια εκτ6q απ6
tουg 6μοιoυq μετρικd oτi1oυg αρ1ζoυν και με τoν
1διo τρ6πo. <<Στα 1[λια oυ1τακ6οα κι στα ιξξντα
δυo> λ€ει τo Bεργι<ilτικo. <δτα xλια oυ1τακ6οια
κι του ινινηντα ιφτ<i> τo ΝαoυoαiΙκo.

Eτiαηg αrτ<οg o Bεργιιilηg λατκ69 τρωyoυδιoτf1g

μ6λιq 6λsrrει την ιδια[τερη πατρ[δα τoυ να καιγE-
ται, &.lμ<iται τη γειτoνικf1 N<ioυοα (Nιιioυoτα) πoυ
61ει <cπαlryκιiριω> €τoι και o Nαoυoαiog t€λovταg
vα δεiξει π6,oo μακριιi πρ6κειται v,α παντρεφτεi η
Σωτημil, δια τoυ oτ6ματ6q τηq λ€ει <Δ,εv εivι μ<1_

να B6ργια, δεν ε[vι Boυδιvι1 δεν εivι Σολow[κη,
τηv κριiζoυv Aρ,απι<1>.

Πoλλ<1 Θα μτιoρo0oε ιlα γρ<iψει κ<iπoιoq και για
<iλλεg oμοι6τητε9 ξ διαφoρ€q κυρlτog ιδι{.}ματι-
κξ-πoυ ιlπ<iργoυv oτα δυο αυτa δημοτικd tρα-
Yoιilια τηq B€ρoιαg'και ηζ N&oυoαg, 6rμω9 τo oη"

μεiιομα Θα απoμακρυv6ταν απ6 τ oι, cEρχικ6 τoυ
,oτ6χ0, 

'ιoι, 
δrεv g[ν.αι dλλog Φττ6 τo μ,tvυμα για τc}

ρυΘμ6 τηζ ζωηq των αvΘρcirπΦγ 'τoυ εκπ€μπεται
α'ι' αιJt& .και απ6 τo τραγoΦδι τoυ υrrτ€ρoxoυ ιξρο-

φdcvη, του Λρ,1[λoxoυ τoυ Π<iριoυ.

2tI



EIvIΓIEIPIEΞ, Ξ I<EψEIΞ, Ξxor\lA
0ΟccoeeeoooocΦeo

ElIcIl<Ar\r\IEPΓΗτH
ΘINANιΓIE,\ΘY

(h' Μ€ρψ;),
Λυτ€g τιg ημ6ρ'εξ η, oικoλoγιx{1

oιvoτε;1ν'iα - τoυ Δημfιτρη και
Tρoφr,rvα Mαρκo'6lτη, criΛTEΛα
Πi}ΙΓΛΣoΣ εμφιαλιbνει τo κραα[
τηg xρovιξ 1992, oΠΛΠ r.l*oυ_

οαg. To πρ<irτo πιoτoπoιημ€vo, lδιo_

λογικ6 κραoi τtου εμφιαλ*bvεται
oτηv EλλΦδα.

Σημαντυκ6 τo γEμovξ 6τι τo
πρ<ilτo Θιoλcηy'ικ6 x,ραo( πρo€ρηε-
ται απ6 ην Νdoυαα, στllΡαtoδo-
τιbνταq σtryχΦ}τoξ την κατει3ΘUν-

ση πρc,ζ τηv αrιοiα πρ6τει vα xι-
vηlθεt η αγροτικf παρΦ)Λη/η σηγ
Ndou.αα.

,σι εμπειρ[.εg oτoν τoμ€α crυτ6

υτdρ,1οι.vν εδ<ir, πιo πoλλ€g οcττ6 o-

πoιαδξπoτε <iλλo μ€ροg τηq Eλ-
λιnδοq, αq τιζ μπoλιdooυμε με τιξ
αημεριv€g επιστη!μoγικ€q yπboειg
και αζ προ1<,lρf1ooυμε. Eiναι dλ-
λαyoτε η μ6νη δι€ξoδoq.

Mε την oιvοπo[r;oη, δ,εν Θα αo1o_
ληΘοΦμε Φμ'Po, σπλξ θrfλoυμε
vα σαξ π\,ρo,φoρfσoυμε 6τι oιvo-
πoιf1krα1rε tα Θιολoγικd oταφι3λια
τoυ I,992 με τον πατροπαρ&δoτo
τρ,6ττo oτο κελtiρι ττου Θρloκεται

μ€αα oτo αμπ€λι ,μαg. To' κραo[
π(ru αρ1iiααμε vα εμφιαλcirνo,υ1με

αυτξ τιg ημ6ρεζ, αρ169 Δεxεμ-
Θρ[oυ 1994, παρ€μειvε €vα xρ6νo
αε α,ιroξε1δωτεg δεξαμε.ν€g xαι €_

vα 1βvo oε δβivα 6αρ€λια. Στo'

πioιr μ€ρoc ηξ v€αg ετικ€τταq
πoυ οtoλζει τα μπoυ,κ<iλια, εκΦζ
ατι6 ην περιγραφη τoυ τΦπoυ
καλλι€ργειαg του αμπελιo$, υπtρ
χει και η σφρcEγιδ'α τoυ οργ'ανι-
oμo$ πoυ μcFc ελ€γχει και rβαζ

πιστoπoιεi.

Δl2

Ioτoρικ6
To C,FilΛTEΛ,U ΠFlΓi\ΣoΣ, δηλ.

το αμιπ€λι μαζ ι(.)ν lοο στρεiμ.' με
το xελιi,ρι 'μ€oα oτoν αμπεkJ:να
και παροtYGJγη κραoιoι1 ατιoκλει-
oτικιi και μ6vοv απ6 τα αταφιi-
λια τoυ' 6Ρισκεται στα Πoλλ<i
ΝεΦ ΝαοΦα1q στο βορειo,δυτικ6
ιiκρo τηq ζ<bηq oι,oμααiαg Π'ρο-
ελα}oε<og ΑιΦq€ραζ Πou6ητog oε
υψ6μετρo 25,0 Φτραrν.

Tα 60 πρcilτα στρεμ' φτε-ιΘη-
καν τo l9Z0 με την ποικιλ[α Ξιvo_

μαι')ρο. Τo l98o xcrταακευ<iΦηκε
το xε}.τiρι - οιιοτoιεlo. Τo l99o

φυτεd€ηκοrv ιiλλα 25 σtρεμ" με
Ξrιομαυρο και 15 ατρεμ. με &-

σrιρα αταφιjλια κυριωζ μΞ τηγ

γαλλικξ πoικλiα CtΙλRDoDlΝΛY
l(αι ηγ γερμανικf1 RΙESLΙNG.

lν161ρι τo Ι 989 στην κολλι€ρ-

γεια τoυ παλαιof αμπελιod μαg
τωγ 60 στρεμ. 1ρηoιμoπoι{σo'υμε'
με o0vεoη μεv, αλλti χPησι]μorτoι-
ο6ααμε 6λα τα μ€οα πoυ μαζ πα-

ρ611ει η oι1μΘατικf1 Xημικη γεωρ-
γiα. (Xημικιi λιτo&αματα ζιζανιo-
κτ6ν'α, δηλητf1,ρια, ιrυx,ητolκτ6vα.,
Θοτμ;δοκτ6vα). Eπioηq φρεζ&ρα-
με τrολι) αυxι,'ιi το αμτt6λι' ανιiμε-
σcr στιq oειρ'€g (€ται φαtvεται τo
αμπ€λι τακτoπoιη1μ€vo καt o α-

μπελoυργ69 εiγαι περf1φ,αvoq).

l(@yιoυ - κ<iπoυ περ[που αν& πεγ-

ταετtα ρi1ναμε και κοπρκi σro α'
μπ€λι.

Tο t989 λΦγoι ευαιαθηolcrg για
το περιΘ<iιλλoν''αvηια'lxiεq για τηv
ιη.rεiα toυ Φyρ6η' 6.ε6αι6ητtι
για καλιjτερΥl: πoι&tηtα τoυ x,ρα'

Tου
Tριiφutνα Mαρκo,6iτn

oιoΦ πc,υ θα φτι<iηναμε, rαL με
τηγ σιγoυρι& 6τι Θα θΘριoκε κα-
λ6τεμ1 ατιo'δo;f1 ατι6 τουg 'κατα-
vαλ<,rτ€g, αρ,1[oαμε vα εvδι,αφqρ6-

μcrσrε για τηγ εφαρμoγf1 τωv με-
Θdδοrv ηq 6ιoλoγι,κξq καλλι€ρ-
γειαq στo αμπ€λι μαg.

'Etσι ηρΘαμε σε επαφf ,με τηv
ελΘετijδα Γεοrπ6vο Bεατρiκη Bιv-
τερστftιγ, κ&τoικo Θεα)νtκηg' oιiμ
Θουλo οικoλoγιxf1g γε<οργiαg xαι
εκπΦσΦπo τoυ κρατικoιj oλλαγδι-
κοri oργαvιoμo$ πιοτoπolηoηq
SΙ(lλL η oτroiα μαg €δ<.rσε τιg πβ-
τεg oδηγlεq αιiμφον<r με τov xα-
ιτνιoμ6 αριΘ' 2o92/01 ηg EoK,
;τερΙ. τoιl 6ιoλoryικoιi tβπoυ πα'
PηΛ,Jt/Ιiζ γεωργικιbv πρoi6wοcv.

To θδα9og
Τo €δαφcg ε(ναι η 6<iαη γιατηv

oιxoλογικη γεalργiα. Τρεφ6μαοτε
ατro μια φλoι1δα εδciφoυg 30 - /ι0

εxατooτ<bv.

Λvαλοyιζ6μεvoι 6τι μΦoν oε €'-

vα yραμμdριo lη1ειolig εδι5φoυg

Θρiοκoυμε τιoλλ<i εκατoμμιjρια
μικροo,ργαvιομ<bv καταλα6αlvoυ-
με π6oo, ελειπf1g εivαι η γvd]σ_τI

μαq για αι:τ6 τo δυvαμuκ6 oικo-
αιiοτη,μα πoυ ζει αρμovιxd με τα
φυτct.

Απ6 τηv εργαoiα τG)γ μικρoορ-
γαvιαμ<}ν τoυ ε&iφoυg παρΦyoν-
ται ευκολoδιαλυτεg οργανικ€g oυ-
αiεq πoυ μποροιiν vα Φ'τoρρoφη-

Θoι]v απ6 τιg. ρiζεg τcον φυτιirν.
Σην oralξεια ,μ6ρη τωv rrtπo'ιιρoι'

6νταrv τωv μικρooργ€rvιoμtilv με-
τατβπoντ.αι αε 1oυμικd ξ€α Λ_

π6 αrτ&, tα φαιt 1ouμικ& ξ€α
θ1oυv την ιδιδτητα γα εγd)νovται

με oμlκτd oτoι1ε.iα, 6aαοq π.χ.
Ι{&λιo, lνlωyvt'loιο, φdrσφαρo και
ιXιΦστoιχεια και vα gι,rvτελo6ν



Γεωργικ6

oτηv φυoικf1 ,8δμ,oη τoυ εδtiφουg.
'Etαι q1η:μmζoγται oι Θpετττικξ

<ρζ€ρΘεg> τo,υ εδιlφουq πoυ δ[_

ι/iουγ oτα φuτ& τρoφη με αργ6
ρlθμ6. Με αuτ6v τoγ τΦττo τcr ε_

δ@η δεν εξαvτλo$vται γρξγoρα.
ΑυΦ η τελικξ μoρφη τηq oρyανι_
κf1q 6ληq oυvδεδεμfνηξ με oρυΙκτd
υλικ<i, αττοτελε[ το ovoμζξμενo
1otiμoιη διαρκεiαg. Xooμor.η (tΙU-
JνΙQS) εi.vαι λατινuκf1 λ€ξη και oη-

μαivει oργαvι'xd oυoτατικιi τoυ
εδιiφoιη.

To 6δαφο9 δεν ε(ναι oε καμ[α
πε'ρlπτα:αη νεxρη μζα αΦριξηc
τtov ltvδραrv, oriτε δoxεio Θρετττι_
κιirv συατατικδγ τα απoirr crφαι-

ροιivται μΣ τιq αιηgκoμιδ€g και
πρθπει vα αvαπληβγoytαι με τα
λιπ&αμ'ατα, πρdryμα πoυ ι-F'τoστη-

ρ1ζει η Θιoμη'1αv[α λιπαομdτωv'

rbγαvξ αvαμφι9l6f1τητo εiγαι
τα εδ&φη π.ου επ[ oειρ& ετιiν δ6_

χovται ευxoλo,δι<iλυτα 1η,μικ<i λι-
πdoμeτα να vεκρcirvorπαι oιγ<i -

oιγ<i επi πλ€oν εμεiq μf1 €xoνταg
ιδ€α πωq λειτoυργε[ τo o,ικooΦ-
στημα γεμζοuμε το 6δαφoq με
δηλητηρια, ζιζccνιοκτ6να, oι-lxv<i

φρεζαρioματα' κcεταστρ€φoυν ηv
ουμΘ[croη τ<ον μικρooργανιoμιbν
με τα ριζiδια των φrr-τ6ν και τα
ε;τiπεδα ατα oπolα ζoυν αrτol oι
μικρooργαvιoμo( (ζoυν αε oρδ
φουg 6πω9 oι ι5αθlρarπoι), με αlτo_
τ€λεομα τα εδ<iφ,η γα χ<lvoυν την

φυoικ{ τoυg γovιμ6τητα και €ται
πρ<iγματι 6τ,αv μια 1ρoνιιi δεγ δε-

xτo6v xημικti, δεv απo,δ!δoυγ. Tα
φυτα γινovται γρηγoρα ευπαΘξ
σε προσ6oλ€9 και αρρδoτιεg,. T6-
τε €ρ1oνται τα δηληrf1ρια' η oι-
κoλoγικf1 ιoo'ρρoπlα 1αλιiει, τα
ιoφ€λημα εiδη μειΦνoνται και €-

τσι τo δ€vδρo καταv,τ'&ει σαy τoν
<iρρωιrrο πoυ θ6λει αι.lνεμilg ',-

ροξ και φ&Pμακα για να επιΘι-
<iloει. Mτταiν,oυμε σε 6vα φοα)λo κιi-
κλo. (Eiδιb καλt εivαι vα προ,Θλη

ματι.σΘoιiμε για τo πωξ τo 6δαφο9

1ιoρiq 1ημικι1 λιπιiυlματα, δημr-
oυ.ρryεi oτα Qdιαη τeρfoτια οε 6_

Ψοζ και μι1ζα δ€vδρα!).
H 6ιoλ.oγικ{ ιιαλλι6ργεια Θλ]€τιει

τo 6δαφo9 ααv πηγf1 υγε[αg και
διrvαμικ6τηταq. Πρoαπαθεi με την
κατιiλληλη λ1παιηoτrl δηλ. παρα-
oκa.'η Ι(oMΠolΣT να τoγ αυξ{oει
τηv γoνιμ6τηrα.

Ko,μπ6oτ εivαι α6vΘEτo δηλ. μια
oυν'€νω,oη ατι6 περiπoυ 15 μ€ρη
<1vΘiρ,ακα δ'ηλ. οργαvικf1 or.υ(α και
Ι μ6ρo9 ζοrτo. Yλικιi αtuδ τα o-

πoiα ιιπορoι]με vc! ,κ*voυlμξ κoμ.
π6ατ εiναι πιtρα πoλλd 6πω9 κo.
πριciι ζιiων, κ6κκαλα ξιixον oε oκ6
η, ταδφλια αuγδv, φυ|σικ& υπo-
λεiμμaτα' oτξτεg ceπ6 ξιiλα, oκ6
νη αα6€oη, oρυκτri (ακ6νε9) α-
tι6 λατoμεiα' oρyαγιx<i ιrπoλεlμ.

ματα κoυζivαq' ξυρα, πριoνlδια
κ.λ.π,

Θ6λω vα oταΘci: λiγο ατα o,ργα-

νικd υπoλεiμματα κoυζivαg δηλ.

φλo6δε9 απ6 πατ<iτε4, vτo,μι1τεg,

φciΙσoυλ&κια, odπια φρo6τα, φλo6
δεg απ6 καρπα)ζια 'πεiΙτ6vια - ]μπα

ν<iνεg κ.τ.λ,, τα oπoια oOμφtrνα

με τιq oτατιοτικ6,q ατroτελo6v πf_
γω αττ6 τo 4c0/o των oικιΦκ(bγ σκoυ
πιδι<ilν και καιαλξγoυν 6λα oτιg

1ιυματερ€q. θα μπoρο6ocrν να

μποrrγ σε €vα ιδιαiτερο δο1εtoατo
σπιτι στην τωλυκατoικiα και cτι6

εκε[ rα τα π€ρvει καsτ1μεριιιilg
κ.&ττoιog ουγκεκριμ6voξ Φ/Φηζ,
o oπoιoζ αvαμιγγ6ονταξ αιrrd τα
υλικ& με 'κoπριd και λ[γη ακ6νη

ατε6 oρuxτd Θα μπoρofτε γα rcd_

vει για τον εαιrτ6 τoυ περQημo
oρηyαυικ6 λ0rrαoμα. Aυτ6 γf.νεται
πoλ.0 συxνιt oτιq xtbρεg tηζ K€v_

τριxηg ErΦτηc ενδ εμεξ πληρri'

γoυμε με α.lvι1λλαγlμα τα 1η'μικd
λιπ&αματα Φυ μαq στ€λvoυl, oι
κoι}nΦρΦ/κoι.
Tα υλικ6 Φ)τ& τoπoΘετo6γται

αvακατεμ6vα,σε καrdλληλα αερι'
ζ6μενoυ9 oιoρo6g και αJxΙθηκεq υ-

γραo,iαg. To μilvεμα τoυ oιoρo6

διαρκε[ λιγΦτερo απ6 6 μiγεq.
Mεtd τo κoμτωοτ πρ€πει να χρη_
oιμoπoιηθεi αμι1oι.rq ρ[1νoντdq to
επιQανειακ(i ατo dδαφog { εvαr,l-

ματ,Cb}rovdξ τo ελαqρξ iμ€o ατo
χΦμα. t1]

iElμεlg για τo Φqι,'rι€λι μη τo 1992
κ<ivαμq κο'μπ6ατ με ,οxετικΦ φρ€-
oικη η7ελαδioια κoπρκi, ι:lπoλε[μ

ματα εκκoκκιoτη,ρ(oυ που αφ' ε-
νξ f1ταv αφρ<iτo υλικ6 αφ' ε-€-

ρου 1ιbvευ.ε ε$κoλα, επφcrvειακ6

1rirμα και 16ρτα ατt6 επιφ<iν,εια
4 στρ€μ,. πoυ εδηb και 20, 1ρ6vια
fταv ακαλλι€ργητo και oιΦvε4 α-
π6 κλιτoτξριo ΘιiιμΘακog" Γενιx'&
τα oιργαvικιi υλικd πoυ Xρησιμo_
πoιooμε πρ€πει γα ε(vαι διocΘ€αι-

μα ατιo το trδιo, τo κτf1lμα η dπ6
τηγ yιiρω πε,ριIcxf1. Σε πoλλτi Θιo_

λoγικ<i αγρo,κτ{ματα στηιl EυΦ-
τη ακ6μη ι(αι η κbπριd πoυ 11ρη-
oιμoπoιofv πρoθρxεται Φπ6 ζdΧE
τoυ ryρoκτξματοq, cil,oτε vα ,κλεi-
νει o κι1'κλοg' Ι(αι στα δικ& ,μαζ
μελλowικ<i ,q16δια εivαι ηl δηlμι-

o,υργια στα6λoυ ,με ΦyελΦδεq μ6-
σα σEo αμrι€λι για ηγ παροyωγt'1
6ιολογικoΦ κρ€ατοq. και χρησιμo-
πo(ηαη τηg κoπριdg ταrv.

Mε τοv αγG}τ€ρω περιγραβμενo
τραιo ξεκιvηoαμε τηv &vοιξη τoυ
1992 και τo φθιv6πιoρo τoυ Lδιoυ
€τoug εi1αμε 500 κυΘικ& μθτρα'
εξαιρετικ6 κoμπo<rτ τo σπoιo Icιι
αμ€αorg αιtoρπioαμε oτo αμπ€λι.

E'Loηc αξη'στl πηq γovι.Φfηταg
τoυ εδ<iφoυg ετιιτυγ1dvεται μ€ τηγ
XΛΩΡH ΛΙΠΛ'NlΣFΙ με 3-1 εtδη

φυτ<bν και κυ'ρ[οrq ζω'τoλ6γα ψu

1αΦι{.
Tα πλεo,vεκτξ'ματα πoυ €1oυμε

ε[γαι:

- Tα 16ρaα 'κ&νουγ καλ6 oτo i-
δαφoζ, τo l&yoυv φ'ρ&τo αε 6&_

Θοζ.
_ Mε την ΘoηΘεια ταrν ζι,cτo6α'
κτηρiαlv αt'ιg ρζεg τ<oι, βηffrγΘδν
εμπλo,uτιζ,εtαι το €δαφog με *ζαr'
τo αrτ6 τov α6ρα.
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CHATΕAU ΠHrAΣaΣ
' ΚPAΣΙ AΠo BΙoΛoΓΙΚo ΣTAΦYΛΙ

ΠΙΣToΠoΙHMΕΝo
To αμπ€λl μog καλfuεργεΙταl xωρΙg xnψκd

φυroφdρlακα, ztzαwaκt1vα κα 6nλnrriρια.
Χρnolμoπoιoι3με κυρΙωg θειdφι, βoρ6ιγdλao

πoλτ6, xλωριi και oργαvtκfi λΙπαvon
με βdon rnv κoπρld.

Aπ6 oυτd tα oταφιjλια μαζ, σ{o κελdρl τoυ
αμπεfuoιj μαE, παfiγoυμε με tov

πα τρoπαρd6o to τρ6 πo τov'' Πιiγαoo''.
Παλακboαμε τo ι<1sαoΙ αε 6ρ6ιvα βαρ6λια
βαad μ6oα σm Yn κα το βdλαμε Vια σα9
oτo μπoυκdλι

M. MAPΚoΒΙΤHΣ
@
4l 55

_Σιryκρατoιiv τo ιlε'ρ6 ηξ 6ριlχηζ
κ,αι δεγ αφ{voι.lν τo €δαφog να
ξεπλυΘεi.
_ K6Θοvταg τo 16ρτo και αφεl-

νowξ τo επ&νοr ατo €δαφoq τo
πρooτατεΦoυν απ6 τoγ fλιo. To
δη,μιoυργoιiμενo oτμb'μα, πρo{pυ-

λ<ityoει το €δαφoq, <iloτε vα μξν

oυμττι6ζεται ττ:oλ6 απ6 τo τρακτ€ρ
πoυ περvdει.

- Πρooφ€ρoυ'v καταφξιo σε ω-

Φ€λqμα €vτoμα και τρoφ{ ,αε 6λα
Θερd τα oπoiα Θα αvωy,κ&ζoνταv
vα αv€6oυν oτo κλf1μα και γα κd-
voυv ζημιιi (Σκoυληκι των μΦtt-
,irr) .

- 'Eλεγ1oq ζιζανiοrv.
Eμεig oτo αμπ€λι μαg κιiαoυμε

xλqρη λiπαvαη με Θ<iυη το τρι_

φιiλλι RE'ΡENS και 3-4 dλλoυq
ατt6ρουq φυτcbν. Διατιoτcboαμε 6-

μωg 6τι επειδξ τo αμπ€λι ειδικ<i
τo καλoκα[ρι ,ιlπoφ6ρει ατι6 νερ6,
Θlλει μεμiλη υπoμovf για vα δη

μιoυργηrΘεi τo oτμbμα 16ρτoυ.
Φαivεται 6τι η καλδτερη επo1f1

ατroμiq εlγαι τo φΘιv6πcrρo.
Σ3μφcrvα με τoν κανovιoμ6

2092/91 επιτρ€τrεται γα χρησιμo-
τtoιηoοι'με για ην 6ελτ[troη τoυ
εεaφoιη oPγκTΛ YΛΙΙ(Α, στην φυ
oικη τoυq μoPφη και 61ι σε πιo
ευδιιiλυτεg μoρφ€ξ,μ€.ααl 1η,μικdlv
διαδικαoιcirν.

Eμεig ρiξαμε στo αμπ€λι μαζ
!o t993 25 κιλ& τo στρ'εμ. Θειiκ6
K<iλιo τηg ΚΑLI αND SAil-z Ac
και 5 κιλd τo στρ€μ. B6ριo.

Tο Ι994 δεν ρiξαμε καv€γα λi-
πασμα. Για τo t995 61oιlμε οκo-
π6 να κιtνoυμε αv&λυoη εΦcφoυg

για ιrα ξ6ρoυμε ,ττoυ 6,ριoκ6μαoτε.
Aπoφε1γoυμε το ΦPEZΛΡI Σ1Ι,lΑ.

Tα 16ρτα κ6Θoγται με τo 16ρι ξ
με μηχ&vημα. Oι κλη'ματiδεg απ6
τo κλτiδεμα μ€ιroυν αv6μεαα oτιq
αειρ€g και 6ταγ την ιivoιξη περ&-
σoυμε με τoν κατcrστ,ρoφ€α για
να κα{.ουμε τα 16ρπα, Θρυματ(-

ζovται και αr'π€g.
AπoφΦγουμε τηγ xρηαι,μoπoiη-

αη τρακτ€ρ μ€oα ατo αμπ€λι ,εtν
δεγ ε(γαι εvτελtirg ατιαραiτητo για
vα μfv oιlμπιξεται τo €δαφoq.

Η 6ιολογικf1 καλλι€ργεια δεv ε-

πιτρ6πει τo xdαpιμo τοrv κλαδιιilv
ατι6 ro 'κλΦrμα. E[yαι αlι<hλεια
oργαvικηq 6ληq και εrπιΘdρι.lηlαη

τoυ τερι6dλλovτoq. Συυε1[ζεται

[rικιl o//νδ

S" 7992 '*4
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