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Λγαπψoi φiλoι, τηq <<Nιιioυσταg>>,

ΦΘινc,πιbρ,ιαoε, οι ιirρεg oτo oπiτι ε[vαι πι6 γλυ-
κ€g και η <Νι&c,υoτα>> π&vτα,μι<i καξ oυντρoφι&
vα μαξ π&ευ ατι6 τo 1θEg oτo oξμερα, στo αrjριo.

Aπ6 το επ6μεvo τειiχοξ σα αρr;1iboυμε και την
δημcαiευoη αποαπαoμ<iποrv απ6 τo α,ρχειb τoυ ,ηα-
κεδονικο0 Aγ6να γι'α τηv Ndoυbα και την περιo1τt
τηq. Θα ξει πoλιi ενδιαφ€ρον και Θαl δ<boει τιoλλd
ερεΘ[oματα για να Θγo$ν αtην δημooιδτητα και &λ
λα αv€κδoτα γεγoν6τα.

T€λog, η διε0Θυvoη 'tου περιoδικoιi μαg, καλε[
τoυq ανryv<boτεζ τηζ dlΙ,\oYΣTΑΣ>r να γρdψoυv
με απλ6 τροπo, o καθ€ναg αν<iλoγα με tιζ συγ_

γραφικεg τcυ ικαν6ητεζ τιζ 6πcιεg αvαμνfαειg
τουζ απ6 περιoτατικ<i f1 γεyov6τα που oυν€Θηοαν
oτη N<ioυoα η oτην περι;Ξρειd τηq. Eπ[bηg μπo-
ροι,1v να γρdψoυν' 6ooι τc επυΘυμoιiν, κεiμενα με
διηγdoειq μεγαλυτ€ρων απ6 παλι6τερε9 επo1€g,
ακ6μη ,και παPαμυΘια πoυ ακoι1,oτη'καν μ6νo oτη
ΙYιiουoα f τα γ$ρω xοrριci. Σαν αρ1f1 και ,σαv πα-

ρ6cδειyμα πρog μ[μηoη η <<ΝΙΑoΜΣTA> φιλoξεvεi
στo τειixoζ αυτδ {γα διi1γημα τoυ Xρ,{oτoυ Mπα-
ταvτζξ με oπαρ.&γ,ματα παιδικcbν αναμνif1αε(bv τoυ
απ6 τοv καιρ6 τoυ εμφυ λ[oυ (194.6 - 1949) .
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ΠEYKEΣTAΣ o MΙEZΕ'YΣ
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t, To Θ€μo του τ6φου

o τ<iφog τηq Kρ[oεωq oτα Λευκ&δια νι.α τοv ο-

τιοlo τιολι1g λ6γo9 γivεται τελευταiα, ε[,vαι o με-
γαλιiτερog απ6 τoυg γvt,rαto$q μ€xρ' Φμερα Ιιlα.
κεfuvικoOg τ&φουg, μovαδ,ικ6g rμε διtilρoφη πρ6αο-

ψη. o τΦoζ αυτ6q αναoκιiφΘltκε απ6 τoν Λryαιo-
λ6γo καθηΥητ4 κ. ιD<b'tη Π€τοα μετ<i τηιl πρ6oκρoυ-
ση στην oρoΦξ τoυ τιiφου τoυ ,μηηtrανf1ματoq πoυ <1'

vοιγε τo δΦμo προζ τη Xαρ[εοαα τo 1954.

Oνιoμdcατη'κε τ<5ιφog τηg Kρloε<,rg απ6 τoν [διo

τοy αvασκαφ€'α για την (γραJτTη, αvαφoρa τoυ

μvη,με[oυ oτηv πλαtωvικf τβικfl διδαακαλ[α περ[
κρloεωq των vεκΦν, 6τοlξ περιγρ<iφεται (rιov

<dKορyiα> τoυ Πλιiπωvog (Γo,ργi'αg Β' 79 |lζ'ε:,',

Eiναι τ<lφοq εv6g, πoλεμιoτf τoυ oπoloυ η εικ6-
να Θρioκεται ,στα αριotgρ,&, 6ποrq Θλ€πoυ,με' τηq
πβooψηq τoυ ε<xφou. Στηv 1δια πρ6ooψη 6ρ[tακov-

ται και &λλεζ τρειg μo,ρφ€g ,εrvοrμ€vεq, Θεματι,κ* με
τηv εικ6vα τoυ ΙVlακεjΦγα πoλεμιoτf..

ro8

Η δε$τερη με τη oειβ εικ6vα ε[vαι toιr ι{tυ1o-

πoμπoo Eρμ{ που καλεi τov νεκβ ι,α τov ακoλoυ-
Θ{αει, Aπ€ναντι, ατιo την ιiλληl lμερι<i τη€ ει,α6δoυ
του τ<iφου, κοΦιoμ€vog oε €vα κυΘ6o1η:μo 6<itΘρo,

εικoν(ζεται o κριτ{q τιrν Eυροrπα[ωv oτoν 'Λδη,

Toυ Eμμqvoυιiλ BαλoαμΙδn

o Αιακ69 και π(αΦ του 6βιoq oτηριγ,μ€νoq, oτo
ρα€δi τoυ, ο ciλλog κριηc τoυ 'Aδη, o Pαδι1,μαν_
Θυg, κριτf1g τωv Αοιατtby.

To Θ€μα εiναι η Kρiloη. ol ψψqoπoμπξ Eρμ'ic o_

δηγεi τoν νεκρ6 ατηv Kρiαη. o 'Aιακ6q €1ει πι&-
οει δoυλει6, κρ[vει, εvιΙr o ΡαδdμαΦιrq παρακo-
λουΘεi.

Απ6 τιg τ6ααερεq αι.lτ€g μορφ€'q τoυ τ<iφου πoυ
αυμμετ6xoυv ατo θ€μα πηq Kρiαεωg η κιiρια μoρ-
φf τoυ πολεμιoτξ, για τov oπoio υψ<irθη,κε o τ6μ_
6oq' μαξ ε[vαι ιiγνωoτη. E[ναι 6μω9 γvωoτ6ζ c,

tεκΦζ oτoυq Ιγlιζεig Mακεδ,6νεg, io<og γι' αυτ6
και δεγ ιrπ<iφ1ει τo 6voμdc τoιr.

Επιγραφl] δεν υτrflρ1ε oιiτε oτov Eρμft. Eκεi 6-

μωg ατιolκαλiιτττεται o, εικovζ6μεvoc Θεξ απ6 τo
κηρt$κειo πoυ κρατ<iει ατo αριοτεβ τoυ 1€ρι.

o Epμfιc λατρειiεται ιδιαiτερα oη Mακεδoιaiα.
Ακ6μη μ€1ρι oξμερα παρασκευζεται oτη Ndoυ-
σα, τη, διdδοxo π6λη τηq αρ1αiαq Miζαg,' η}4 ι-
δια μ<5ιλιoτα επoγf του 1ρ6voυ, ηv <iνoιξη, €δεoμα
πoυ πρ6αφεραν στιζ Ερμ€c γtα τoυq διερβμεvoυg
ξ6ιroυζ στην αρχαι6τητα oι 'Eλληνεq. Tb ,6δεoμα

αυτ6 λ€γεται o{μερα Αρμι&'
oι δυo <iλλεq μoρ'φ,€g' παρ' 6τι ,δεν εiναι &γvιο-

στεξ στoυζ Mακεδ6νεg, ιδιαlτερα του Αιακoιj, f-
oαv €ξω απ6'τα Φιμικ<i ταφικd' δβ;μενα σπly πε-

ριοχη' 6πω9 και o Πλατarvικ,6s' μι1Θoζ ηq ΚρikΣηc'
'Ιoιυq γι' αuτ6 f1ταv απαρα[τητο oι δυο κριτ€g vα
αvαφ€ρονται με τα ov6ματd τoυζ,' π(xr, 6ρ[ακoνται
yραμμ6vα ατο ιivcr μ€ροζ, τιιtγιo ατιο τηv εux6vα



Ioτoρικ&

τoυ καθ' ει6ζ.

2. o εικoνισμ.ξ τoυ lftκεδ6νo
πoλεμιoτtl
Στo με αριΦ6 57 6ι6λi,o τηg <8ι6λιoΘ{κηζ τηζ

εν Λfivαιg Αρ,1αιoλoryικηq Eταιρεiαφ με τiτλo
<<o TΑrDoΣ TtΣtl ΛEYΙ(ΛΔΙaΝ ιff6 Qiyτη Π6τoco'
υπdρxει λετrτoμερ{q, αtηv εικ6vα τoυ ι2ε-

κρorj και την τε1νικη ηg crπεικ6νιαf1g τoυ.

Συνoψζovταq Θα 6λεγα 6τι o κ. Π'θtoαζ 
'τ{ηρα-

τηρε( τα εξf1g:

Ι. Η παμiαταστl του vεκρο6 τιoλεμιατξ πρ€πει
vα Θεωρηθεi πμrτoπoρειοrκ6 εικovιατικ6 €ργo €-

ναγτι τcoy oμoiιov τoυ (o.π., 12σ) .

2. oξ εικoνιoτικf1 παβσr(Ιc,η ατιoκτι1 6λιoq ιδι-
αiτερη oημαoiα oτην ιqτoρlα τηζ αρχα[αg εικoνι-
oτικf1g "εx"ηc 

(o.π., 1l7).

3. Η κiγτ!αη τoυ αδματoq 'και ,μdλιατα τ(δv σt(ε-

λιby τoυ vεκρο0 Θυμiζει 1&λκιvο αγαλμdτιo τoυ
Λοιi6ρoυ, τoυ oπo[oυ cog πρ6τυπo Θειoρε[ται o Aλ€-

ξανδροc δoρυφ6ροq τοι.l Λι.lroiττπoυ (o.π., t23)1.

4. o Θtbρ'ακαq παρoυσιξει oμoι6τητα πρoq τoν
θοrρακιομ6 τoυ Aλεξ<iVδρoυ oτo Mαrοαiκ6 τηg Πo_

μπηiαg' πρ6τυπoγ τoυ oπoioυ Θεορεiται τo €ργo πoυ

αποδiδεται στουζ xΦvoιη 3t6 -306 πJ(. (o.π.

Ιl8).

5. oι αvαλoylεg τoυ oιiματog' φηλ& ακ&η, π9o-
6α}λ6μενα προξ τo ηxετικ& 6ρα10 dvοr ocbμα και
τo μικβ κεφ{iλι, Θεcορoirvεαι χαρσκτηριστικd ηξ
τqκvηc τoυ Λιrοiτvτιoυ (o.π., l2ι1,),,

'oποlg παραη,ρol1με στην εικ6γα τoυ πoλεμιατ{
o νεκρξ παρουσι&ζεται 6ρΘιoq ο1Φ6v
Γ€ρvει τo oιil,μα του πρoζ τα εμπβq ανταπoκριΦ-
μ€νoζ στη|v πρ6oκληαη τoυ Eρμf1. Σηριζ6μενο9
ατo αριοτεβ, oηκdrνει τo δεξi τoυ π6δι. Δεν oτ€'
κεται' 'κινεiται.

Tα 1€ρια τoυ vεκρο6 .κρατoιiν τα 6πλα τoυ. To,

αριotεβ τoυ 1€ρι ακoυμπ* oτη λαΘf1 τoυ oποιΘιo0
toυ, εν<ir με το δεξt €1ει ι.x|.lιiroει τo δ6ρυ τoυ 'κατ*

2l εκ. ατtο τo €δαφog, αlιαrg οε κlvηoη. Τo π6γιo

μ€ροg του δ'6ρατo9 με ηι, αι1μf1 τoυ κ6Θεται αrτ6

τo επιoτf1λιo.

O vεκΦζ φ€ρει 1ι,τωvi,oκo εμ.θρ6 πρoq πoρφυρ6,

τrερtπoυ μfuρι τα γ6v,ατα, και crτι6 π&ιrω' Θcirρ,ακα

δερμ&τιιao υτιo},ευκo με διτλ{ oειβ κρo'ooιoτ&

πτερtiγια. Kdατοl απ6 τo λαιβ κoλ$rιτει τo &irρα-

κcr oβογδvιo χρι,}μqτισμ6νo ιΦδεq τμflμα με δυ.
oδι&κριτο κrxαμημα. XλαμEδ,α κiτpιvη κα}.iirτπει
τοv αpιc/τερ6 ιbμρ 6λη ηιv αριoτερ'ξ πλευρ& και
τo πiααr μ6ρo9 τoυ αιil,ματoq, 6πιo9 φα(vεται ατι6
τα πρoεξ€1oντα 1μf1,ματα τηξ 1λαμr1δαg οτα δε_

ξι( και π[αω, κdτω απ6 τoγ 1ιτωιl8,ακo.

o ν,εκρξ ιPoΡtrει ψηλd( υπoδη,ματα 1ριirματoq
κιτριν<,rπo0, oτo 1βμα τηg 1λαμιiδαg.

To ,κφdλι εivαι ακιiληyπτo. Eπiσηq δεν φαiνεται
να φ€ρει δι&δημα. Στραμ€νo κατ& τρiα τ€ταρτα
αtεv!ζει πρoζ τα εμπΦc και (μ&λλoγ πρoq τα Φ
γG)). (Παρdt6αλε μνημ. €ργo ιΙ4 _ 1'l6.

3. ]Πoι6ζ o vεt<ρ6ξ τoυ τ&Φoυ
o καΘηγητf1g κ. ιDιbτηq Π€τοαg αρκε[ται yα πεi

6τι o νεκρ69 [αωg f1ταν α6γ1ρovog ττ1q γενιdq τoυ
lν1εγ. Aλεξ<icvδρoυ και πΦαvε oε μγ&λη ηλικtα,
μddλλoν ατιg αρ1€g τoυ 3oυ αι. π.Χ. (o.π., l'79).

Π6ρα 6μα19 απ6 τιg επιφιλξειq τιoν γραπτιirv
ακo$γοvται ηχηρ{i oν6,ματα, 6παrq K<irooωδρoξ,
Δη;μ{τριog o Πoλιoρκητ{g. Kαι 1oιog για €vcr α116

τα δυo οv6ματα να €1oυμε εργαoiα ξ€νου κoιθηγη-
τη. o ξενoq ερευvητr1g 6μιυq πρ€πει να απoδεiξει
6τι o Δημf1τριoζ o Πoλιoρκητξg 'δεν τιiφη;κε στη
Δημηtρι*δα':. Η πριilτη d.πoψη ε[γαι Eλληνικf1g
προ€λειlαηg.

Δεv γνtορ!ζω πoι<i a1€oη μττoρε( vα €1oυν τα
παραπctνω πρ6oωπα με τηγ Miζcr. Σiνoυρα; 6μωq
δεv αv{κoυν oτην επof1 του Mεγ. Αλεξdnlρoυ, αλ-
λ& otηv κατoπινf1 γεvι& τοrv επιγ6νr.rv.

Ιδια[τερα για τov Ι&ioα'αιlδρo Θα €λεγα πCoζ σε
καμμι* περiτιττ,loη o Ι{ιiooανδρog δεν Θα πρ6Θαλε
με τη ζGrη τoυ τov Πλαtcoιl'ικ6 ΦΘo τηc Kρiαεωq3.

o vεκρξ πρ€πει 1rα αvαζηηθε[ μεταξιi ταrv &-

μεσΦγ oιrνεργατtbv τoυ Mεγ. Αλεξιivδρου, τG)v ,κα-
τ6πιv διαΦ1(δν του' και ξι τΦv ε1'τιγ6vωγ. Aυη6
πρoαδιoρlζει η ηλικiα τoυ.

Α,κ6'μη" o νεκβq γvοrρζει, υιoθετε1 και πρo6ιiλ-
λει τηv Πλατοlιlιlκ{ περ! ηΘικfq θε<ορ!α και τηv
,\ριoτοτελικ{ Θ€αη περi τηg παυδωyιoγικfg αξtαc
τηq πρακτικfg τ€χηζ. fΙ παvελλf1vια σκ€ψη' 6{ια}q

υπoγραμμ[ζεται απ6 , μtθτ1 τtlγ ρι;θμ<ilv, η περ[
δικα[oυ αvτληpη, 6τtωq πρo6*λλεtαι με τov εικo-
vιομ'6 τoυ Πλατtoνικoιi rμ$θoι.l ηq Κρ0oεωξl CΠO-

τtv€cυγ ro dρcoμα τηg διδαoκαλlαq τoιr Αριoτoτ€-
λη oτη ΣxoΜ τoυ ΙYι.η1φαtoυ τrμ Mtζαq, τoιl rΠε-
ρlπωorl.
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Πρ€πει λoιπ6γ vα εμυνηΘε[ αv o γεκρξ παλε'

μιοτi1g εivαι τoυ ιpιλικoιi κιiκλoυ ταrv α;μμΦητιilν
τoυ ΙVΙεγ. Αλεξιivδρου oτη ξoλξ τoυ Λριατoτ€'
λoυg, 6πoυ η περi ηΘικf1g και δικαioυ διδαoκαλiα
κατεi.χε την πρ<iπη Θ€oη.

'oτι o vε'κp6g ε(ναι πoλ0 μεγ<1λη πρooωπικ6τη-
τα μαρτυρεiται και απ6 to μ€γεθoq τoυ τ&φoυ'

πoυ γiνεται απoδ'εκτ6 απ6 τoυq συμπerριd)τη τ(ru'

Δυoαρμoviα κoιγαrvικoι1 oυvαιo9ξμa'ιog και €ρ'

γoυ, πoυ oη'μαivει δυααρμονiα προ'or,rπικ6τητoζ rαι
τ&φoυ 0α ouνιoτo0oε ιiΘρη.

Tηv πρoΘoλ{ τoυ Θ6ματo9 ηξ Kρiσεc}ξ 9α πρ€_

πει yα την δoιiμε και σtη διιiοταοη τηξ πρ6κλησηg

τηv oπolα εμπερι€xει, 61ι απ€vαvτι σrov λξo, 6oo

απ€yαvτι oτηv παμiδoση τ('ν ταφικδv εθiμιoν'

'σπωg ατιoδεικνι]εται απ6 τα dλλα ταφικ&μvη'

με(α τηg περιo1fg και fiυρι(Dξ τoν τ6φo τιoy Av9ε_

μlιον και τoν τ<iφo ΛΦoοovoq και Kαλλικλ€oυg, τα
tαφικιi 6,Θιμα ,εivαι oυvδεδεμ€vα με ην 6αoiλια-
σα τoυ κ<iπω κ6oμου τηv Περοεφ6vη. Η iδια f1 τα
oιiμΘoλ<i τrlζ, ΥΙ ρο5ιιl και τα Φδια μαg μεταφ€-

t. Πευκ6σταξ και Aλ€ξαγδρoξ
El[vαι δυvατ6ν να εivαι o vεκβg o Πευκ€οταg

o Ιtιεζε0g;

'oτι o Πευκθοταg €1ει τQεi oτη Ιι1Ι,ζα δεν υ-

π<1ρ1ει αμφι6oλiα. Eivαι 6μοlq o Πεuκ€oταξ μoρ'
φ{ αυτo0 τoυ μεy€soυg πoιl πρoδιωyρtιpα1ιε;

o Πευκ6oταg f1ταv ευγεvoι1g ,κατωyωγiξ' oυγo-

μiληκog του Αλεξdnδρoυ, MιζεΦg 'Ηταv &ρωyε

και σιiμμαΘητηq τoυ Ιξ. Λλεξdnδρου στη Σ1oλ{
τoυ A.ριoτoτ€λη;

Δuoτυ16q δεv fi1oυμε πληρη κατ(lλoyο τ{rν

oυμμοΦητ<ilν του Mεγ. Aλεξ<igδρoυ πoυ {ταv μια
oμιiδα γ6vωv ευγεvrΙw oικογεvεκbν αrτο η Mακε'
δοviα, αvdμεoα ατoυg oποioυζ ιaαι €vαq Κρητικξ
o N€crρ1og. Tριdραρxoζ οτov lιδ6 vαιiαρ1og τoυ

<<Περiπλoυ>, lΕyετιlΦ μoffi τοlv 11αδvr,rv ταrγ δια'
δ61ωv.

'Exoυμε 6μω9 κατ&λoyo τq}v σ{oμοrτo{pυλ&t(Φγ

του Mεγιiλου Αλεξ&vδρoυ, αrγεvrbv vεαι'ιιιιitν φ['

λ<oγ τoυ και ομoiδεατδv τoυ. Για oριομfvoυq απδ

τoυg οτιoioιrg περισ6ΙΘηκε η μαρτυρtα 6τι f1oαv

ouμμcrΘητξ του στη Σxoλt.
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ρoυy στουζ αρ1€yovoυg μΦθoυg και τov oμηριx6
τρΦπo oκ6ψη9.

Π6oη δoναμη €1oυν αυτd τα €Θιμα, π6αo Θο€ι€g

εivαι οι ρiζεg τoυg, μπoροιi.με vα τo δο,6'με στηv ε_

πιΘ&oοf1 τoυg μ€1ρι και of1μερα. To ρ6δι €1ει dμε'
αη o1€oη με τα κ6λι;6.α σ.ηv περιο'f1 και 61ι μ6νo.
Στηv Kιjπρo, στηrγ Ξυλoτ6'μiΘoυ, f,ι,εινα 6κπλη,κτo9

με τηv πρ6oμιξη oιταριod και απ6Pι,rv ροδιoι1, q1ε'
δ6ν πεvξvτα - πενf1vτα, oτα κ6λυΘα.

Πoιξ λoιπ6v ε[ναι αυτξ ο vε'κβg πoυ μτιoρεi.
oε 6vαv κ6oμo και x<ilρo 11αρακτηριατικ& συγEηρη'

τικ6 να επι1ειρε[ oπ<iιoιμο τηg παρ<icδοoηg;

Eivαι κρiμα τo 6Ξι o τιiφoq 61ει αυλη'Θεi. Jγlια

ελπ(δα α6ριoτη για την απoκdλυψη τoυ μυoτικοΦ
τoυ μlτιορεi vα κΦ€εται στov πρo'Θιiλαμo τo'υ τ<i_

φo'υ. Για λ6yoυq πρ6voιαg, πoλιi oο,roτdl }ι€t VG

μf1 π€oει lco μνημεio, δεv αιpαιρ69η,καν απ6 τoν α'
vασκαφ€α τα xdrματα τoυ πρoΦαλ&μoυ εκτ69 τoυ

τμηiματοζ τηg ειo6δoυ.
M€1ριg 6τoυ ερευvηθε( ο πρoΘdλαμog, και toωg

και μετ<t την €ρευνιi τoυ, ,Θα :μειvoιlμε στο: ισΦq

κιiτι κ<iπoτε μιλf1οει για τo {rημει,o.

o Πanκ€οταq fταιl αωIματoφΦλακαg τoυ lΥlεγ.

Λλεξdιηδρoυ, τιιατξ αφoαιιoμEvoq oι1ντροφ69 τoυ,

Φπ6 τo ξεκivημα τηζ εκσερατε[αg. 'A}λoι τrf1'ραv

τοv τ[τλo τoυ σcδμΦτorφιiλακα αργ6τερα. ΠιΘαrp'
τατα λoιπ6ν ξταν αr:μμαΦτilg τoυ. Σ' αυτ5ν παρ{r-

δiδεr. oτo 'lλιo (Tρo(α) o Λλ€ξαvδροg την αστεi'

δα τoυ Αxιλλ€α για να'η φΦει τoυ σtιζ
μdαεζ'.

Στoυq Ιν1αλλo69 €αcooε τov Λλ6ξαΦρo απ6 6C6αιo

Θιinrατο, 6ταν παρoρμητικ69 6ποlg πιicvτα o Aλ€ξαγ-
δρoq ανθΘηκε πμirτog σrα τειxη, toγ {iκoλoi1θησε

o Πεuκ€oταq και τραιηματιqμ€ι}o τov κdλυψε με
τo oΦμα τoυ και τηv αoπl8α τoυ, πoλεμd}vtαq τoυξ

oκληρotρ&1ηλoυq Mαλλοι)q, cboπoυ αv€Θη:καν oτα

τεi1η και &λλoι MακεΦvεζ'.

Για τo κατ6@τ,lμd toυ αυτ6 o Πευκ€oταg oτε-

φαv<ifηκε με 1ρυo6 οτεφ&vι ατt6 τov ilιo τoγ A'
λξαvδρo και ε'ιευφημηΘη,κε απ6 6λo τo ατρriτευ-

μα.

Στov Ινδ6 oρζει τov Πα.lκ€oτα o Λ}ιξαΦρogωq
€vα τοlγ τρηρdρ1ωv. AρyΦτερα, q)ξ θvα τωv τιλ€_

οv εμπ0σ'ε(,)ι, τoυ' τov διoρζει oαιP*ττ1 τηζ Περ-

οiαg 1ιορξ vα τoγ απoξεvrbοει ατι6 τov fξωζ τι'
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,μητικ6 τiτλο τoι'l ocrματoφιiλακα. o Aρριcrι,ξ γρα.
φει: <dΙ(αταλ€ξαι δε και Πει.lκ€oτcnr ειζ τoυξ' σ('μα-
τoφιiλακαg, ξδη μεv εγrιoκ6τα oαtριiτην καταoτξ-
σαι τηξ Περαiδοg, ε€€λoγτα δε πρo τηq oατραπε[-
αq μηδ€ τα0ττ6 τηζ τιμηζ και πioτεcoq απεiρατoν
ε[ναι επi τω εν Mαλλo[g €ργιo> (oτ' 2s, 3).

Γι' αι..lπ6 την τεερioδο τηg δουλειιiζ για την ,φo-
ετoιμαolα τηg εξορμηαηζ προζ τη Δ6αη o τιευκ€.
αταq ε(vαι oτη Bα6υλ<ilνα. E(vαι παΦv oτη δι&ρ-
κεια τηζ αρβoτειαg τoυ Αλεξ<icvδρoυ' τov Θ&ιlαt6
τoυ και αυμμετ€1ει ατα αυμΘor1λια διαδofiq. (Αρ.
z' 26,2).

Qg oιοματoφlλακεq τoυ Aλεξ<icvδρoυ αvαφ€ρoγ-
ται τηv περi.oδο αυτf1 oι: Π1EΡΔΙKI(ΑΣ' ΛEoΓiNA"
Tοξ KΡATEΡoΣ, ΠToΛEMΑΙοξ ΛYΣlM,Ar(oΣ'
Π ΕYKE ΣTΑΣ, .AP Ι ΣliolΓ{oιYΣ' BΑΛΛiΙ{ΡorΣ, MEΓfrlΣ.

Aπ6 τουg παρ,απ<ivοr, σ(}ματoφ0λακεζ στoυq o_

πc[oυg ε[1αv αναεεΘεi καΘηκoντα διoiκηoγlζ αττ6
τov Αλ€:ξαvδρo oε περιo169 εκτ69 τη,q αυλf1g {oαν
oι: Πτoλεμαiοg (Α[γυπτo), Πευκ€αταq (Περαtδα),
B<iλακρoq <<Kιλι'κ[α), M€vηg (Σ;hlρlα) .

2. o Πευκ€oτα,q στnν μετd τov Aλ6-
ξαvδρo περioδo
To 323 π.Χ. €1oυμε' με τo Θ<5cνατo τoυ Μεγ. A.

λεξ<ivδρoυ αν,ακατoζvoμf1,αξιωμ&τωv. Bααι}-ειig α_

νακηβαoεται o Φλιττπog o ΛριδδαLog και λiγo αρ-
y6τερα και ο γιξ του Αλ€ξαvδρoυ απ6 την Ρ<oξd-

νη,oΑλ€ξαvδρogoΔ'.

Eπιμελητflg tηq Bαoιλεiαg αναδεικv6εται o Περ
δiκαg ατηv Aoiα και Επ[τρoπoq oρζεται o Αvτ(πα_
τρoq στην iξακεδοv(α'

'o Πευκ€oταg παραμ€νει αμετακlνητog ρτηv Π€φ-
οiδα και o Πτoλqμαioq στην Λiγυπτo. Στov π[γα_
κα τωv Σατραπ<ilν τηg Bα6υλ<bvαq δια6ξoυ,με:
<ιiΠτολεμαiog o Λ<ilyoυ AιγΦτττου πι1oηg... <iρ1ειv ρ-
τιi1Θη... Π€ρoαι δε υπ6 Πεu(€oτη ετdx&1oαv>
(Δ€ξ. απ6oτ. 1 β).

Aκολοιl3oιiν γεγov6τα Θλι6ερ<1. Στην π<iλη για
τη διαδοxf ξ την ματαiαlοη φιλoδoξιδν επιΘoλ{g,

γ[νονται εκκαθαρ(roειq πoυ αη,ματoδoτoιiv ηv €-

vαρξη μι€rζ ταραXrir,δoυq roxiq.
o Πευκ€oταq ακoλouΘεl oΦφρoν,α πoλιτικf. A.

oχoλε1ται με τηv διolκηαη τηg Σατραπεi,αg roυ.
MαΘα[vει Περoικ<i, συμμετ6χει oτη ζ<oi τοrv Περ-
o<bν, €xει κεβioει τιg καρδι,€q τoυg.

Tο 3'2Ι 61oυμε καιvο6ργιo επιμελητf1 τηg Bαoι-
λεiαg. Tov Aιlτiπατρo. o Πεβ!κκαg €1ει φονευ-

Θεi oτcν αγιbvα του κατιi τoυ Πτoλεμαloυ.

Στc,v Tριπαρ&δειoο αvαδιαv€μoνται oι σατρ'α-
πεiεg. Δcirδε κα σατρΦrιεiεg fooυv καινo6ργιoυq διoι_
κητ€q. Σ'ιοv κατ&λoγo του Tριπαρ'αδε[οoυ π€rrτε

διoικητ€q, oι oπουδαι6τερoι, μ6voν αυτoi αvαφ€-

ρoνται με τo πατμbvυμ6 τoug κα'ι τov τ6πo κατα-

γΦyηζ τοιξ. oι επφανεig oτρατηγo[ εiγαι: Πτo-

O νεκρδc τoυ τδφoυ τηc 0(φiοεωc

λεμcriog Λιi"yoυ Eoρδα(οg Λαo,μθδιοv Λαρixoυ Mυ-
τιληvαlαg, Πευκ6oτα9 Aλεξιiνlδρoυ Ι1ιεζε69, Πεi-
Θων Κρατειiα Λλκqμεvειjg και Λυoiμαxoq ΑγcrΘo-
κλ€oυξ Πελλαioq.

o Πευκ6oτα9 διατηρεi. και πdλι τη θ€ρη τou.
<<Πευκ€ατα δε ε6ε6αioυ τηv Π]ερoiανΣ. Παρdλλη-
}.α o αδελφξ τoυ ,\μ6ντα9 Qιoρζεται σ(Ι}ματoφLi-

λακαq τorv Bαoιλ€ων.

ΑκολουΦε[ η περfoδog αv6δoυ τoυ Aντιγ6voυ. oι
ουγκρoιioειg κ<iγoυv τoγ κ6κλo τoυξ και κ6πoτε

φσ<iνc,υv oτη Mηδε[α και τηγ Περoiα. Χιλιdδεg
στρατ6q, ιτιπεig', παλα(μoηoι πζoi oι αργυρ&oπr
δεqo, v€oι εκπαιδευ6μειroι και oτιλιoμ€voι Mακεδovι
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κι1, ελαφρti oπλιoμ€ι'oι, μηxαv€c, ελ6φαvτεg oαριil_

γομv τηv περιo1ξ.

To δiλημμα εiναι να μεiνειg πιατ69 σηγ κατε_

oτημ€νη αρχη η vα παζ με τo μ€ρogτηg ανερ16με"

νηg μερiδαg. o Πευκ€otαg, €vαg τd\€oν απ6 τoυq

πιo δoξαομ€νoυq oτρατηγο0ξ, μ€νει αμi11αvoq' σ-

vαποφ6tσιστog. Η Θ€οη' τoυ εivαι με τηy κρατotioα

αρΧη. To tδιo 6μωq Θα μπoρoιioε vα εiναι σιiμμα,

χoξ τoυ αντιπ&λου, αφoι] υτιf1ρθε φιλoζ και συμTo'

λεμιατfq τoιl. oι ιoτoρικoi ΘL€λoι'lγ τov Πευκ€αtα

υπoψηφιo και για τη rιαδο9trξ' Τα oηρ[γ'ματα

πρ<iγματι υ'Φ,ρXαv.

o Πλo$ταρχoζ στoυζ παρ&λληλουg Θ[ουg και

oυγκεκριμ€vα στoy Eυμfvη μιλdει αρνητικ6 για
τον Πευκ€ατα xαρακτηρiζoντdg τoν δειλ6 ατηv

οOyκρoυoη τηg ΓαΘιηvf1g ανιiμεoα oτoν Αντiγoνo

και τον Eυμ€νη'Z'

Δεν ξταν δειλ6ζ o Πευκιiαταξ' Kαν€ναζ τoυζ

δεν f1ταν δειλ69. Η Θ€οη 6μω9 το:ν Mακεδ6νοlν 'i1_

ταv τραγικf1 ' Φiλoι εξoντιbνoυv 'φiλoυg' μα1ηt€g

αυμμαxητξ και συμπατριcbτεζ' o Kρατεβc' ο οε6'

"rρrq 
λιtξανδρog, 6πω9 1αρακτηρiοτηκε' ξεψυ1ιi

ει oτην αγκαλιιi τoυ αvτιπιiλoυ τoυ Eυμ€νη' Kαι

o Eυμ€νηq κλαiει με αναrpυλητd για τoν 1αμ6 τoυ

αγτιπ&λου τoυ, τoυ φiλου και oυ1ιπoλεμιoτf1 τoυ l

Ωραiοg (;) Θ<ivατog για τoυζ 6vδaξoυg συμμα-

1ητ€g τoυ Aλεξ<tvδρoυ'

O Πευκ€oταg εiδε το μ<1ταιo τΦν αγd)νΦv στουξ

oπoloυq ,απoδoοvταv oι φιλοι και συμμΦχητ€g τoυ'

Elδε τo ι5qδoξo τ€λog 6λων εκεiγ<ov πoυ σ€ληoαv να

πρoΘληΘoιiv ωs πμbτoι. Πf1ρε μηv$ματα να μf1

,μπε[ oτo ,μ<iτι τον κυdψ5vα με ιlδικη πρoειδo-

πoιητικ€q καταδ1κεg και εκτελ€oειg αvtμirπων τoυ

περι6ιiλλoντ6ζ τoυ' ιpiλων τoυ' Στ6κεται oυνετξ

o<i:φρωv €ξω και κ<iτιo απ6 αυτi€g τιq καταoτιloειg'

o Avτiγoνog μετ& ην επικρdηof1 τoυ φ6ρεται

ιpιλικ<1 oτov Πευκ€oτα' Λλλιl τov φo6ιtται' Toυ α-

φαιρει τη Σατραπεiα τoυ, υπoα16μενoq αv&θεoη

ευρfτερou ρ6λoυ και τov πα[ρvει μαζ1 τoυ' Eπι_

Φαηc Π'€ρoηg πoυ δ{λιοoε πΦζ oι Π€ρoεq δεγ Θα

ι.rπακoΦοoυv oε καν€v'αv dλλo πληv τoυ Πευκ€oτα'

εκτελε[ται με πρoσΦπικf1 εvtoλf1 τoυ Aντ[γονoυt

Για λiγo καιρ6 o Πευκ€αταq μ€νει rrτηv ω;λf1

τoυ Αvτiγoνoυ. Στη ωvξεια εξρφανζεται απ6

τηv πoλιτικ{ οκηνf1, εγκαταλε[πει τo Θ'€ατρo των

ιiθλιιoν αυτ(bγ αy6νωv και αυτoα'τoμoνr5vεται ατηv

ιδιαiτερτ] τoυ Πατρ[δα την !νΙ[ζα, 6πoυ ζεl' μ€1rι
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τdγ Θ'<iνατ6 τoυ.

3. o Πευκ6oταξ oτπ MΙεζo
' Λειπoυν oι πληρoφoρiεξ για τη ζι')η και τη δρ<i_

ση τoυ Πευκ€otα ατη Mtεζα.

o φιλ6οoφο9 αυτ6q oτρατηy6g ε11ε πoλλti να

ΘυμηlΘεi, πoλλιi vα εκτιμξoει και πoλλιi ακ6μα vα

κctvει. Δiπλα τoυ η Σ1oλf1 τoυ Αμοτoτ6λη' Στιg

απooκευ€q τoυ τα πλοιltη τoυ. M€oα τoυ oι &0μη-

σεξ και τα oρdματα, τα πoλqμικιi και τα ειρηvικe
€ργα'

Tθτoια €ργα ειρηνικ<i στξ Miεζα, που μπoρεi vο

φτ<ivoυν 'oτo 1τiαιμo μιαq κ'αινoΦργιαq π6λη9, κα'
vεig δεv 'μπορεi να απoκλεi'αει. oι iνlακεδ6ν'εg κδ
σμησαv δεκιiιδεq π6λειq με μoυoεlα, Θ'€ατρα, να'

ο69, 6ι6λιoΘη*.ζ. o Πευκ€'oταg, o ζωντανξ αυ'

τ6q θβλog, ο διoικητf1g ατρατηγξ τηg Περοlδog

δεν 6μεινε, δεν μπoρεi vα με[νει αδραν{q αη lνli_

εζα. To τi €1ει 'κ<iryει oτα ε1κooι 1ρ6vια πoυ υπoλo_

γiζεται 6τι ζηοε oτη Miεζα Θα μαg τo πεi η αρ_

xαιολoγικη oκαπ<iv.η.

'Evαg <iλλog μεγιiλog τηζ ταραγμ€vηg αυτdg ε-

πoχfιq, o Π$ρρog, εiδε, 6πt+g 'μαg διαoοbζει o Πλoιj-

ταPχoξ' oτoν 6πvo τoυ τoν Αλξαvδρo και τoυ Φ_
τησε; <<T[ πρ€πει να'κ<ivω για 1lα πετΦ1ω oτη'Δ0oη'

6παrq ao0 oτην Aνατoλf1>>. Kαι o Aλ€ξαvδρoq' τoυ

απcl.vτηoε: <<Nα κα6αλ{αει9 Nυocr'αio ι1λoγo>Θ'

Nυooαiα ιiλoγα 1ρη'oιμoποιο$σσι' oι Π6ρoε9 Bα'
αιλεtζ και o Πευκ€oταg oτη Περoiδα' ΠιΘαv6τα-

τα και ατη Miεζα. Δεγ ε[ναι δι6λoυ απi8ανo o A'
λξανδρoq εδιj: vα ιrπoδεικvιjει για oτ{ριγ,μα τoυ

Πoρρου τον Πευκ€oτα. 'Ηταν o oυvεργι5cτηg τoυ

στηγ προετοιμαolcι τηζ €κσEPα'tεiαg για η Δ6αη

Tα πoρ[οματα €κειηζ τηq δoυλει*q κατ6\ξαν
στηv €κδοoη τοrν <Διαταγr<bv>> τoυ Λλεξι5nδρου'

Δεv f1ταν καv€ναq καtαλληλ6τερog αirμΘoυλoq για
τoν Π0ρρo απ6 τov Πευκ€oεα' 'Ιoalq τo &vειρo f1-

ταv 6κφραoη εo6τερη9 επιΘυμiαq τoυ iδιoυ τoυ

Πriρρoυ.

o Πευκdoταq 6μω9 {δη oυvoμιλεi με toν Eρ-

μξ. tΙ καιvo$ργια του πoρε[α ε[ναι προg ηlv <<ΙΦi_

oη>. Kαι o τ6φo9 τηg Kρtαεc'rζ, τ&φοζ αv6παι'οηg

τoυ κ'Φrαπovημ€voυ τoυ lcoρμιo6' 'Ιαιoζ'

Π<ivτr,rg, αν πoτ€ απoδειχτε1 6τι o τ&φοg τη9

Kρioειog δεγ εivαι o τιiφog τoυ Πευκ€ατα' τ6τε πβ
πει να ψ&ξoυμε για €γαν μεγαλ'ιiτερο τ&φo oτη πε-

ριo1η με παιδαγοrγικ6 ζο'rγραφικ6 δι&κoαμo' :Ιε



Ioτoρικ&

πωελλξvια και παvαvΘ'ρclrπιvα μηvιiματα, θναν τd-

φo τωv αρ1ιilιr τoυ 3oυ π,Χ. αιcirvα, Θu6λiο αyoικτ6
τηg Πλατοrι,ικfg και Λριo,τoτελικ{q Παιδεlαg' με

εικ6να εν69 Mακεδ6vα πoλεμιατf1 τηg ηλικtαg'
€φ'ρασ!lξ, του τ6πoυ τoυ νεκρo0 τoυ τι1φου
Kρicειoq.

τηγ

τηξ
τηζ

Yπoσrτμειιbσειξ:
l ) o Λι]tαιπtrrοq;με ειπoλfl τα.,ι Α-

λεξinδρου καταoκεδαοε και iναμι-
κρδ ωyαλματTδιo το{, Ηρακλ{' 'H-
ται, π&vτα oτo τρατrζι τoιJ για να

τou tlμlΙζει τoυq διθλα.lq ιrπiρ τηq

ανΘριαrrδτητoζ τσJ ftμοα και Υc--

vαρxοιr τοrv Mαr<εδδν<οr.

2) o Δημητριoξ o Πoλιoρκrpηg

μετ& μια τrpαγμcrrικ& εκπλτμτlκl]
διαδρoμη τηv rατoρικη τrερiοδο τωv

εrrιγδvι,:ν crrυ1εΙ καr αδζεται και
<<ετrι6ιδvει> x&ριq ατo γ&μo τη9

α.n/οffiραξ τoιl Στρccrαr'ικr6 με τo
Σiλευκo.

o Σiλει.,r<oq του τrα:ραxωφi με

μεγαλαμryΙα,μια ηΥεμovι,κi διαμo'

η μtαα σε .μιcΙ ,κιnηγετικfl τιtεριo-

xfl με ,μεγαλoπ,μτrεi'q κfl,πouq, δπoυ

τοv συvτηρεi ωq αιxμ&λr.lτδ τoιl.

o Δημrξτριoq, Φαη αιlioυχη, κα-
ταλαμ6dvεταr crrrδ αν'Ια, τo ρΤ1vει
oτο πιoτ6 ,και πΦαΙyει (Th. Birt
oελ. 286).

o ΠλoJταρxos (Δημiτριoq ΝlB _

ΝrΓ) μαζ τληροφoρεi δτι o Σiλευ''
κoq δκανε oτov Δημ,flτριo μεγαλo'
πρ€τl1i lκηδεiα. H οτ&xτη τοι, σε

xρυot{ τεφρoδΦxο ο-n&λθηκε rβ€ Tl-

μητιKη σ'vvoδε:α πλoiωv oτηv Eλ-
λδδα για τηιl τελικfl ταφd.

iΗ ταφη τou ΔημητρΙου Eyιvε

oτηv αρxαΙα Δημnτρι'&δα τηlιl τrδλη

τroυ Ιδρυoε o Δημflτριoq.

Τα ovδματα ΣτρατovΙκη, τηq κ&

ρηq τou Δημητρioυ και ΦΙrλα, τηq

γυvαi,καq τoιJ, τα 6ρΙακα.lμε vα ε-

παvαλαμt6&vovται oτov τ&φo Λδ-
σ&'voq και KαλλικλEοι.lg ατα Λευ_

κ&δια.

3) Αξιoλoγrlτvταζ τoι, 'K&ooαιμ
δρο ο Droysen τov ατroκαλεi Mα-

'κια6ελικδ Bαoιλοκτδι,o. Kαι (ruL

μπληβvει: <ilΛε τη διαru6lρηoη
τωv *λλιov Διαδδxι,lv vEoq ι<δoμοq

φοι-l'ιlτδvει και καιι,'oliργια πβyμα-

τα. Η δικι& τoυ δραoτηρι&rpα δεΙ_

Χyεται σσν αρvlplκη μομηα, σαy
ταπεivοroη τηs εμτΓvεlJσμivηq μα_
κεδovικηq oρμηζ, oαv xαλαoμξ δ
αcυu δη.ιloιrρΥηθηκcrv crrπδ μεγdλη
ετroxη και τrβξειg γειιαiεg> (lατ.
Δ:αδ. l ' 246)

4) <d<' δατερα crιε6ηκε μ' δλοι.lq

τcRJζ στρcΓτηΥοδq και το{Jξ tΙτασπι-
o-rΞq τoυ oτα ερεiτια τoυ lλΙoυ,

και tυοΙαoε oτo vαδ τηq lλr&δαg

Αθηrξ, κι αιlδθεοε oτo ιερδ τηv

παvoτrΜα του Kαι τr{ρε αα yι' αν-

τ&λλαγ,μα ,κicπoια δπλα ατr' τ'
αρxαΙα αvcΘilματα στo vαδ, και
λδvε κι δλα τrωq τηv ιερfl ε'κεΙνη α-

oπiδα τoυ Αxιλλiα!>. Droysen lατ.
M. Aλεξ. l l88.

<ιΠευκioταq Αλεξinδρoυ Mιεζεδq o

τη;v ιερ&v ααττiΙδα φξρωr, {v εκ του

vεδ τηg ΑΦηr&s τηq lλι&δαq λα6δν
δμα oι εΙxεv ΑΜξαιrδρos και πiρo

αυτoι} εφδμτo ει/ ταιξ μ&xαιq> (Αρ

ριαν,δq 9,3 ) .

ΠρΞτει να oημειδoουμε &τι ηo_
μηρικη αoτriδα, κuκλοτερfiq με (oμ-

φαλδυ>, flταv μεγdλη. K&λnττε &
λo τo αδμα, Η επrλoyfr τoι.l Πευ-

κδoτα oημαΙyει &rι ξqδρrζε αv&-

μεσα στoυζ ιrrrαoτrιατiq - σΦμ€rτσ'

φ)λακεg για τo τταβoτημ& ταl.

5) ΔΙττλα crrοιl 'Πεuκdoτα φτ&-
yσιJν και μdxoιrrαι δυο οο<δμη oω-

ματoφ&λακεξ τoιl Aλεξδαδρoυ. o
Λεoνιdτοq και o Α6ρΞα9.

o AΜξαvδρoq δΞγτηκε τρΙα
πλfrγματα. 'Eνα με βτrαλo κατ&

τηv κεφαλ{v και διro'6Eλη, δνα crro
τrρδoωπo ,και Evα ατo oτfrθοq δi-

τλα oτov μαατδ. 'Exααε τιξ αι_

αΘfloεrq τou και Eτrεοε τπρoq τα ε-

μτrρδq πΦvω ,στην ασrΙrrτfu τoι}.

'oταv οι τrΦτoι ατρcιτιδτεq iY1α

κεδδvεq αuts6lμαι, <rτo τεΙηοg; εiδαν
τoυq δι.ο oωμεrοφ}λακεs 1^α μ&-

Xoyταl αιμδφρτoι μ"πρoαr& ccrrδ

τou τrεαμδuo Aλδξαιδρo και δΓιπλα
τo9q τοv Α6Φα \r€κΦ. iΠ[oτεq,αι,

τrωq ,και o Αλεξαιδρoq flταv ιrεκβq,
γι' αι;τδ Ξτr.εoαv με λιiαoα κατ*
τωv Mαλλδv καl τo{Jξ κcrr€oφαξαv.
(Th. Birt αελ. 23l ).

6) Αρyυρ&oτrι&q: To τrιo ετri_

λεκτο οδμα τα; τrεζικolj. Στα γρ&
Vlα τ{ov διαδδγωv τoυ Mεγ. Αλ€ξαv-
δρoυ ατrοτελoιiyταψ crrπδ 6ετε,ρ&_

νο.υg πεζiταιρoυq.'l-lταv ακαταμ&-

xητoι. Αvαφδφται δτι στη ,μδσxη

τηq Γα6ιηv{q, υ'πoxρδδoαv ταrg
αvτιτr,&λουq οε ι.πογδρηoη με α-
ατrδλειεq 5000 cryδΦv. Στη μ&xn
αυτ{ oι αρyuβαrrιδεq iααι, 3000
&vδρεq και δε,v εixαv κα,μι& απrΙr'
λεια! H δι}vαμfr τoυg φδ6ιoε τoιrΑv-
τiγοvo. Tουq διαμoιρζει oε φφι.ι"
ρiq και iται 1&ν'oυv τηv αiγλη και
τη διivαμη τωq.

7) o Eυμdvηq Φq μη Mακεδδν,
(και δuταq 'Γ'ραμ,μcrικδq), εΙ1ε ro
μειoviκτημα vα ΦrμyεΙ ατ,ρατεδμα-
τα Mακεδδvοw,εvαιπiΙoι, Mακεδδvωv

ατρατηγδν και Mακεδδvιυv πoλε'μ,-

oτδν. ':Hταv ετπδμειro τΓριν τηv τε-

λικfl μξη ατo τεδΙo τηq τι,μ,{q ι,α

ξει x&oει τηv ηθικfr 'μ&yη πoιl .oτηv

Γα6ιηvfr δκρινε και τo τΞλoq του.

B) Tα uJσσαiα (νηoαiα) &λογα
εκτρiφovταν ατo ΝηααΙo τrεδTo κα-

τ* δεκδδεq xιλιδδεq. Στο ταξΙiδι τoυ

τr'ρoζ τα Eκ6'cιταlα ο ΑΜξαν'δροq

επιθεδρηoε τα μεγdλα αυτ& Bαrrι*

λικ& ιτπroφορ6dα, αrrα σrroτα, παρ'
δτι εΙxαv oικτβ λεηλατη,θεΙ, ιl'τrfrρ-

ΧΦ/ αΦμη tyι}ρω ατα 50.000 &λo-

γα. (Th. Birt αελ. 25o)' Θα τrρδ_

π€ι να τροoθξoω δτι ει<τρoφd Ιτr_

τωv Υivovτα1l rKσι (ΓFξV MΤdα. Η

τrδλη διtfετε tμεγΦλo lττπoδβμειο,
εwi 

'μE1ρι Φμερα διατηρεΙται τo

Eθιμo τιοl ιιτrτnoδρoμιδv srrη Γ'l&oυ-

σα τη1, μδρα ταlv ΘεoφανεTωv.
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l| βιοιlπilEιllιin ωυuπτιlEn Tn$ ]l6oυοEg ltιll Tng λomng

llευτpικng Mαπεlουiug ι,T0 τθλn Tng T0υ0ilιlnρuτiug

(Φglυ0μευ0 nul fiπnl}οYiu} #i:#j:.l'#;g#:*Hffi
Στα τδλη τoυ 19οι: αl. οfrηv τα,ρκα<ρατα''μεvη κ&vια,,καθδξ και σ-τηv ΑΙμ.rπτo και tφl λ;crτρΙα.

ακξμη Mακεδoviα τrαροuoιζεται μια αyδπrτνξη t'oυ Η 6ιqμrψtrαvικη επαιr&oταoη, πο{, ουιrιcrr&ται

ffi:xx'J}Η;':;;ΗffiΙi,',}ffT"':"; :,r:,:'"*ταση 
τηq 'χεlρωι'αl.τικ{q fuιαμτΕ α-

BαλκΦ'ιrια, αλλ& για oλδκληρη 'n, *ω,.|#":: TΗ,χ:::"::#:Η:rχΙ,sr"i'}.T;1";:
;}H :iTffi1};? fl i}},Ηffi-: ffiΙ :χff;J,*'Jx:#;;:}ffii::'T#
τoυ, ,δηλαδfr στηη/ Κoιvωνικ{' και τη'v Φvικ{ τoυ δι&-

σταση. Η παροrioα αιlατrτυξη για λδγoιiq σι'στημα-

τιι<οι}g τrεριoρξται dτηv Kεvτρι'κ{ MακεδοvΙα και Toυ ΓεωργΙoυ MΙντon

ο'ιryκεκριiμδvα CΓrιq τ'ρειξ πδλειq (<'''Jμφεq>) τοι'ι Bερ' ικqoτΛ

,μΙ,α.,, 'Eδεαocr-Νδoι.roα_ Biροια, xωρΙq .;"-; ΔιπλοματoιJχoυ Mεταιrruχιακιiψ Στr'oυδιbγ

oημαiι.ιεt δτι αι,*λoγη αι,dδικ{ τrορεΙα δεv ακολοδθn- 
Θoιi.,ε,ι,α ε.πι6ιδoεt {με τοy εκσιryχρoιrισμδ τηq: To

σαy,και &λλεg τrεριoxδq.ηs McrκεδοvΙαq, δ'πωq η Θεα- ---^ : .^_-r*^- 1=,A'.-r6,mvλvr,xrn) του oοιΑτ'
oαλοviκη ,με τo λrμδvι; καl τα ε,ρyoσr&σι& ;;;';; i::''^r:' 

Tanzimat ( =Αvαδιoργ&ycooη) τoυ oοιΑτα-
'' ; '; 'vου Mαx,μoιiτ B' (ls0r8- i839) και αργδτερα' τo

Η1?H;*';T'#.fi;iff1Tffi; λ.;i; :,:';:l;:1;'i: ;"*"J.;^ffiffiT:
tr #;"Η::r,ffiiffi-'#i'"::1JJ:T :::,::*" 

oε Xριατιαιloδq καr λΛωoοι.lλμδyoιlξ (Kι-

ζωiκδ 1μhμα κδκκo (i κρεμεζΙ) αΙι<η: l7I)' Τα <τrρovδμια> ουτ& δΤιloιrv τη fuιlα-

Π,βδρoμoq τη 6ιαμηxανικ{g αιl&πτυξη υ"ηρξε ]::: 
oιryκδι'τ'ριυoηq κεφcιλαΙoι'l 'crro ελλr1vι'κδ και

η oιkιαιοξ 6ιοτεxviα. η αποΙα απδ τo lzo''o,. 'ffi- ]::9j"'* '<rτoιxεio' τroυ lKυριαρxεT ατιg πδλειq και

oε vα ακμζει θτσι, για τrαρ&δειYμα στην :=#;; 
::j:T".,' 

oτo εμτrδριo και τη' τραrrεζικ{ δραcrrη-

o Τoδρκoq τιεριηγrγr{g E6λιγι& Toελεμτr{, πα',, επl- ριδτητα' με ccπoτΞλεαμα vα σι''γκεη/τρωθσδv τα κEφd-

οκδφ,θηκε τηv πδλη τo ]668, αvαβφι *' iJ'*" λ1r1' τroι'l xρειξoιπαι' δoτε η'α 1μετεξελιxθεΙ η oικια-

γoδααv 30,O ,μικΦ κcrααrflμcrrα τεxvryrr;rv 
''il'ui[ κη 6ιoτε1uΤα oε 6ιομηxαviα κλοjατoi'lφαιlτo'ρryΙαs

λοι vεβμυλor, 'εκατοιT δδεg &λλοι vερδμυ*' ?*' t*δun' μετ& το l85Φ αρη<ιζει η διεiοfuoη ξE"o'

oε ικΦε απΙτι) και 6υραoδεφiα (Δημητρ,οοr*,'zgi κεφαλαioι.l ατo o&ψcrνικδ κρ&rog και ιδρδovτ<rι 1μ'α

-24'5). Παρ&λληλα, oε δλεq τιq μακεδoνικE'q τrδλειq *'ξ ccπδ τμτπεζεq ατη Θεooαλoviκη: Η o&oμα-

παρoυαιΦζεται τo l8ο/l9o αι' 1μεγ&λη 
';;; 

vικη Τy'crrrεζα (Banque Ιmperial ottoman) τo I88't

&vοδoq iμ€ πρωτcο/Grl/ιoτ':] τo ελληvικδ o-o'|Τo' Ξ- μa ccyγλικ& και γαλλικ& 'κεφ&λαια Kαι τo 1888' η

τ.,ι, τr&λι η 'Eδεooα ιoq ταρ&δειγμα τo 1οΖε .τr. Ban_que dε Saloniqug γvωστδτερη ωg Τβπεζα Αλ-

τrληθυοrβ 6.CIoo - 8.Ο0O κccrοΤικουq κcc-r& """ εοi,- λατΙvη με κεφ&λαια τQξ αυστpιακ{q L?inderbank καt

γι& Toελaμτπη, τo .| 797 'κgτ&τov Γ,&λλo *o'λη τηq Γαλλικfis Conr,ptοir d' Esοompte (επισηξ ιδρrioυ"

Beaujour εΙ1ε πληθuσμδ l2.ooo κατ. καl 'μδλιq λi_ ι"lγαταo'ritμ€cτα στη Θεooαλovlκη τo 1899 η Tρ&_

Yεζ,δεκαετΙε.q αργ&rερα (τo l82O) ", 
*ο.rJ*o,'',q τrεζα }v1υτιλ{'ιlηq' τo 19.05 η Τρ&τrεζα Bιαμrμαι'ικfrg

',Eδεαoαq αvΞρxoνταv oε 24.σOO -*ru "*.,.r,n"* 
Π\Ι'αrεωq Α'$ηιεbv' τo 19'016 η T'ρδcπεζα Αvατoλ{q και

τ{ Cousinery (Σταλiδηs: :,69-27{})' a," "J''ii 
το ]9o8 Brogradska ZadrugaτουBελιγρ<rδΙοιl) ('Γοι'

youq αυτoδq απδ τιq αρxEq τα'r 19ου αι' η 6ιoτε1vΙα vαοψ 1992: 69' 74)'

uQαvτικfrq γvωρiζει ;.;&il ακμfl και λειτoιrργεi με- oι τρ&rrdεq αυτξ xρημccroδδτηoω' Ξvα ,μεγ&λo

γtλoq αριΘμδq ερyαcrrηρiωv και σιJ.ι/τεxvιδηl (<ιαvδc- τrβyραμμα δημοoΤοw Ξργωv και ltοJρΙωζ τηv κcrτα_

Φιο>),πoυειδιtκε0oιrταy'στηyεπεξερyαoiα1μεταξιoδ,otευfloιδηρoδβμιυv.Στηνπροαττδ€ειαεκ6ιqμηχ&-
δερμ&τωv rκαι lιυρΙωq xα,δρδ, 'μ&λιvtol uφαα,μδcrωv, ιrιoη'q oυvδτεινε Kαι το τoυρκικδ κ{ατοq 'με τrμ cni'

Yι&rστ(bv μ€ τrlv τουρκικd ovoμααTα Φααγι&κια>, υ_ ξηοη τoιl εroccy<'ryι'κοδ'δαp1μοδ απδ 8l% oε 1l%' ιl
πoλοyTζεται δε δτι oε δλη τη Μαr<εδovΙα λειτoυργοδ- ψΙrι''oιπαq εταr <€αομολoγικδ τεTxη>' πoυ πρocπ&-
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τευαy τηv εyxδρια 6ιoμηxαviα ccπδ τα εroccyδμεvα
6ιομη1ανlκ& τrρoΤδντα τηq Ευμirπη, Kαι με vδμo τoυ
l9σ8, 6&oει τoι; oτrοioι.l εξαoφαλiαtrμ<ε η ατEλεrα
στην εΙσαyωΥη μηxαrημαr(δ/ καl πΦτcοr υ},riν (Zαρ
κ&δα 'l 986: 37 - 38, Παλ&oκαq: 30, }vlooκδφ l 979:
259 εττ.). Ωcrτδoο δεν iλλειψαv τα τrρo6λ,{μccτα και
συχy& η δυνnαμικη τωv επενδδαεωv εξοιrδετεΦ,μoνταν
crπδ τηv εiλειιpη νομικηq ααφdλειαg o*rηl oΘωμαvι-
κ{ Αυτcι<ρατoρiα. Ξτoι, τo 1860 η Kυ6δρvηαη του
Αμτrrα"lλ Mετζiτ iλα6ε oει'β τι'ρooτατευτικδv μL
τρ{,:i/ yια τηv ιrπο6οηθηση τηs 6ιoμη1α,vι,κ{,q αvδαrτυ-

ξηξ, αv και oυxv& τα 'μδτρα α;τ& οcrnoδεικνΦoνταv

αλυorτελη.
Στο ευvοiκδ αυτδ πε.ρι6&λλov αvαπτr}xθηκε γρη-

γο.ρα η κλωoτoUφαvτoυρyΤα αε 6ιqμηγαvικδ επiiτrε-

δo oε δλη τη,v Κεντρικ{ /vtrακεδαvΙα" oι κεφαλαια)χol,
τrα..l ilδρυααv τα εργooτ'&oια αι.lτ&, ξoαι, πλoδαιoι ο-

'μoγενεEq καταyδμεvor κυρΙωq απδ τη Ν&oυoα, oι ο-

τroΙοι εΙγαu μεγdλoυq εμτrορικoδ'q οilκoυg στo εξωτε-

ρικδ (π.x. ΑΙγυτrτo, BιEwη, Tεργdατη). H oργ&vω-

ση το}v εργooταo(ων cα:τδν oφιλδταν rαlρΙωg ατο λε-

yδμε,vo <cΛευ'κδ 'Aι€ρακω>, δηλαδf ατη δο:ρεαv xρη-
ση τηζ ,κιvητξριαg διivqμηq τou vεροli, καθδq και oτα

xαμηλd ημερoμio€ια ( 10 γ,βαια = 2 δρΧ. ), crτηv

τrλοδoια εyxδρια TrαραyoJyi oε ,πρδτεq δλεq (βαμ-

6&κι ατrδ τιg πεδι&δεq Σερμiν και Γιαwιπoδv) και

ατo γεyovδg τηq πρoυτr&ρXouσαq εμπειρiαq οηδ τη

6ιοτεx,ι/Ια των σαΥιαΚιδv. o ,μημαvι'κδq εξοτrλιoμ6q

των ερΥoστααΙ'ωv τορoε,ρ1δταy απδ την AγγλΤα, 1δ-

ρα τrρωτoπδρo τδαo τηq 6ιo,μηxα,vικ{q ετταιl*oταoηq,

δαο και τηζ UφαιΙτoιJ'ρyΙαq, εvδ η τrαlραyοrγ{ κccτα_

vαλδvoιrταιr'κι.φtωq oτη,v ΕυψαrrαΤκ{ Τouρκiiα.

H πtρδτ,η τ16λη τηq. MακεδovΙαq, &πou εμφαT,rΤbση;

,κε η 6ιομηγαν.ικfl αυτι] κΙvηαη, ηLrcn, η Νioυlαα, δπoυ

τo 1874 λειτοι}ργηαε τo πΦτo αξιδλoyo εργσστ&"

σιο: Πβκειτα'ι Υια το 6αμ6ακo(λtoατηρlo τΦι, σ!--

ι,εταiρωv Λδγγοv - Kδρτoη - Toι.lrρπ&λη, τd oτroΙo λi&

y{o τoυ π1ρωτσΙτloρισκoδ τoυ xcrρακτflρα, xρη]crημευσ€

ωξ <<1B'ιoμr}xαvικη Αι<αδημiα>> κατ& τηv περΙ,φημη φρα-

ση τoU Ε. Στουγια'ιlιx&κη (oικoΦμoυ: 7) Υιατi σ'ro

ερyoo-τ&oιο αυτδ εξειδικεδτηκε τrλffoq μηηανικrJlv
και eργατdrv, οr oτroioι xρηαιμoτrοι,flθηκcrv στtq Kατo_

π.ιvEq 6ιo,μrptrαvΙεq τηg N&oιroαq udαι. τισμ ddλλωv πδ-

λετ,rν. H rμov&δα αι.lτ'i ξεκiιlηαε οαrτ6 Ξvοοv ιδβμuλo,
δ'πoυ xρηα,/μοrrroιoιiyταu ειlρc,;rrαi]κδg μτxΞryaq συστi-
ματoc Mitlot. Στη clυvE:xεr,α επει<πδ@ψε μ νδα τττδ-

ρι.Frα, πο(, τrερ ι εixε εκκσκ ισT iριo 6&μ6ιαKdζ, κλωστi_

ριo κ{!t, τiλog, uφαι"πflρlo' τηv κιιlrμflρια δJvαμη πo
ρεiyε μια υiδρoτoιlρμπivα 270 Ι.rτ{πcov, α{rστριω<iξ

κccταol{ει{q, η αrroΙtr oιalδεδποry ,μ α'yyλικ{q πρoε-

λει;oηq μ'η1αv{,,μαrα και 7.000 αlρ&xτια. απασχσ"
\aboε 270 εργ&τεg και ετrεξερyοζδταv 400.o00 o_

κ&δεq 6,αμ6&κι ετηokoq.
Το .l89l αrrδ qμ,oyεvεig Ναου,oαioυq ιδρΦΦηkε τo

6αμ6ακoκλωo-rηριο <lMτnΙλη - Toiτoη r(αι, Σ'Ιω> με
ιτr'πoδ}vdμη 'l 48 Ιιrrπωv και 160 dτoμα πρoordτrικδ.
τα μlηχαηματα flααv και εδΦ αr.πτριακfq και αιyγλι-
ι<η πρoiλευσηq πoU επεξερy&ζoιrταv εηαioη 300.
0,00 o,κ&δεq 6αμ6&κι. To ]9o3 ιδρr}θηrκε τo 6αμ6ω<o_
κλι,ro"τΦριο τωιr Yιδv Α. και K. Γκoδτα_iKαρderζια,
500 iππcw, ,με 3.200 αiQβ1τια και πρoσ]ωπ'ιrκδ ]60
ερy&rεq. To 'i 905 ιδριiΘηκε τo τnΦτo ηλεκτρoφΙlτ:-
oτo (με yενvητρια 'Ι 20 6oλτ) ερyoατdοιo των <<D(α_

τζηλαξ&ρoυ και ΣΙα>> (,Ν'αoι,υαΙtυrl και Θεασαλoνικi-
ωv oμοyεvδv KεφαλαιoJlxωv), τo o,πoΙo αρxικ& {tαv
Uφ,αντouρyε'Ιο, αλλ& o'Jντoμα ετrε'κτ&Θηκε Kαι σε ερΙ-
οuργε[ο (τo π'ρδτo στηy 1τεριoχi), με ιqι} 30o iπ-
1των/ πlρoσωτlΚδ i50 ερy&τεs και τεyτε τμflματα
(τrλε,κτηριo, 6α'μΙo, κλωo,ε{,ριo 'l .000 αδραxτιδιr, ι.l-

φαν*r{ρro ]και φινιριστη,ριo)' εηβκειτo Υια την πιo ε_

ξελιγμiνη 6ιoμημαviα τηg επoxfrq με παραYωΥΦ l00.
Ο00 μiτρα μ&λλνo Dφαoμα, εβμιλληg τrοιδτηταq με
τα αyγλικα κααμΙρια (τo εργooτ&oιo αυτδ δμειιε
yv:,:oτδ μ€ τrrl ovoμαοΙα <EPluAD).

Τηv Ιδια xρovι& (19.05) κ&vεl τηu εμφivιo{ τoιr
δvα δvομα πou iμελλε vα yρ&ψει ιατoρΙα στη,1r ελ_

ληvικη 6ιoμηγαvΙα, η οlκoyivεια Λαuαρd,
Σi:γiκεκριiμ,διlα, ι,δρδ$ηlκε τo, εριoι4ρΥεΙo Λαvειβ -

Πεxλι6dvou ιοyδq 75 iπy'mωv, ,με 75 εργdcτεq και ετfl.
σια τrαραyroyη 20.000 lμEτρα μ&Μιvo ιiφααμα. To
it9 10 ιδΦθηκε τo 'κλοJατ{:pιo τtJιr αδελφκbιl K. Koκκi-
v,σι, 'και αδε'λφδv Γ' Λατrτrα6lΤτoα' Επii'oηq αrη Νt&-

oUσα τηv iδια ετrο1{ λειτoι,lρyο,δoαιl τρειq μεy&λoι
υrδpδμυλoι (o υδρδμυλοq τωv Λδγγoυ - iKΦρταη - Τoι,lρ
τrι&λη, ηταv oυc/τ{ματoq Millot. ιτrπoδδuαlμηq lοo
Ιhτnωv με 'l 5 ε,ργ,&τεg), τδoοερα q.r!ααμoτρι6εΙα, διrο'

υrδροrrπρiovα yια oι,κoδoμ,ικ{ ξυλεΙα, Ξιlα μryαvoυργεΤo

'Kαι Eι,α κερα'μo|rroιεΙo. Τδλoq, οτη Ν&οι.roα ι,rπdρxαv

το κα,vαfuυrργεΤo Eτrαμει,\rdΛr8α_ KοκκΤvoιr και Θpαo$-
6ουrλα.l Toqρτndλη1 Kαι τo ι.lQαιrτoυρ{yεΙo BrETΛΑjNΣ
τωv Λαvαβ-Kαry'ατζια.

'Eτoι, oτιq αρχδq τou 20oι.μ αι. η Ν&oιro1r αTro-

τελoιiαε το πιo, ο,ργαvωβEvo 6ιoμηγαιrικδ l(Ξrlτρo oε
δληi τηv oθαxμαvικd,,fu.πoκρcrroρΙα. Y,moλoγ'iζεται δτι.

ατιq αρxΕg τοι,l 20οι.l αι. τo 5o% τr!ξ οr.ruoλικ{g 6ιo-

μηηαvικ{q παραrωytq τηg πφιο1'fl9 κ&λ.rrrτε η Νfr-

oυoα ( 15 6ιομffiα/Ιεg lμε oι.nroλιlκ{ ιτι'πoδιivciμξ ]500
i!τrrroη), τa 25oλ η ΘεooαλοvΙκη το 2Oo/o τ'ι'Eδεα-
σσ (7 6ιoμlx1αviεq ,με ιτrποδδιrαμη li000 Ι,rrπoιrq) και
,βλιq τo 5χ η BΞροια (3 6ιoμrψxαι,iεq με α.ruoλικfi
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ιτrτroδδν,αlμη 7σΟ iτrπoυ,q). (Zαρκ&δα I986: 3E, Πα-

λδo+καq: 3ιO-3'l. Νoμqρyιακ{ Eπrτ'ρoτrη KKΕ Πi'L
,λαg: 2, Kαλoγηρoυ - tN'oμrκδg).

Πo,λι) γρ{,γoρα ιδρjlθηκαv και dλλεq 6ιoμημαν'ι-

κEq μoν'r&δεg στιζ yειτovικδq τrδλειg τηq Mακεδoviαg

και rκυρiξ ατηv 'EJδεoαα και τη BBρoια'

H 'rEδεocrα εiμε δλεq τιq ατrα'ραΙτητεq πρoi'iπosi-

σειq για να εξελιxΘεΙ oε 6ιqμηγαvικi{ πδλη για τα

δεδoμEvα τηq ετr,ox'{q εκεΙvηq: Eκτδq απδ τη'v ε'μπει-

ρΙα τοrv ,κατoΙiκωv λεγω τηq π'ρoυτπ&ργoιl'oαq oιKια-

,Φs 6ιοτεxν,iαg, υτn{ρyε και η δωρε& κivηoη, ττoυ

τr'βαφεραι, ot υδατoτrτ'δoειq. 'Eτoι τα πρδτα ε'ρ_

γooτ&οια τηq 'Eiδεαoαq κτ1Ιζoι'ται' κo'ιrr& ατo xδφ
τωy Kαταρρα,κτdllιr, yιατΙ η τoι.l'ρκιiκ{ ια:6€ρνηoη δεv

επδτρετrε τηv παβαγωγr{ και μεταφ.oρ& ηλε'κτρικοιi

lρε0ματog 'μακρυd απ6 τoυq καταρβκτεg' κδθε ερ-

γooτ1&αιo εκμεταλλευ6τα,v τη δικ'fr του ι'lατδτrτωαη'

Eπioηq, oτφ, εκ6ιo,μηxdvl'oη τηq ''Eδεooαq Elωαε

μ,εγ&λη δtηαη η 'oιδηρoδρoμικη οδnδεcnη τηg τrδληq

,με τη Yραμμi Θεooαλoviκηg _ Bερoiαq _ Νftoυoαq -

'Bδεooαg - ΦλrΙφιναq - 14ρy6η!ρΙου, πoυ κdrσcnκεu&

oθηκε τo i892 (εrηb η ΘεooαλoιlΤκη oυvδεδταv oιδη-

ρoδρo1μι'κΦ με τα Σiκ&πια απδ τo 1'874 rKαι με τηι} U_

τπδλoιπη Eιlρδττη απδ τo 'l 88'8) (rΓoδι,ιαρηζ 19{88)'

Τo 1895 ιδρι}θη,κε η τnμlπη 6ιoμηxαvικfl μoνδδα

oτην 'Eδεoσα ατπδ τoy Ναoι-loαio Γρηvδριo ToΙτoη

rμε αυ'μμετoxη τcυv αδελφcbv K. 'KoκκΙvoυ', Γ' Kιiρταη'

Ν'ικ. Π,λατooδκα, ΠlEτρou Σεφεεζιi και Γρηy' Λδγ-

γoυ. Τo vηματoι.nρyεΙο ΤoΙτcrη τrαρ{γαγε 2'000 μδ_

τρα xoιlδρδ, 6αμ6ακερδ δφααμα τrp ημ'Eρα και xρη-

οιμoπoιor}oε 55'O τδwoυg yiβατα τo xβvo' το ερΥo-

oτr&oιo αυτδ εξελΙχΘηKε στo μεyαΝrrερo vηματo{'jρ_

γεiio δxι ,βvo τηq Eλλdδαq, αλλi δληq τηq Αvαro-

λξq. Τo l9l2 oυvειπΙβηKε με τo vηματoυργεio Λδγ-

γoυ-Toι.rρπ&λη τηg Νiα.loαq (1874) καr αxηματΙ-

ζεται η ε.μτrο'ρικη εται'ρΤα<<Πρηγ' Tοiτoη και Σα _

Λs1ryou iκαι Tα.lρτrdλη>, η ατoΙα '{ταv κoλοoαδq για
τα fuδoμiνα τηg επoγ q, δεδoμ'δνα'l δτl η π€!ραyωγi

tωv iδυo εργoαταo:Ιων υττ'ερE6αινε τo'μιαδ Φ'q ταρα_

γωYΦs δλωv τωv &λλωv vηματoυρyεIωv EEφιαg' Ν&_

oιrσαg 'και 'Eδεαoαq, εντδ ατrαqxoλoδoε 3δ\0-5Φ ερ-

βτεg 'και τηv πaρΙoδo τηg ακμfrg τα; (ιμεoοπδλε-

,μog) 700 ερy'&rεq.

To I9Or7 ιδρυθηKε στoy κlμτ'o τηg 'Eδεαoαg

((Λδγγoq>>), oε ατrδoτααη 80'0 μ*nρωv τε'ρiτroιr αττδ

το oημεριvδ ττdρκo Tωv'Kαταρρακτδv' Go 6αμ'6cικo-

{κλωoτ{ριo αrrδ τoυq Ηρακλ{ XαdτβηiμoJλα' lιrδo-

vη Xατζηviiκου, αδελφο0q Λδcπτrα 'και Αvαατ' Bαoδ&-

ρη αρκετ& αργ6rrEρα, iαωq τo 1926' oι iδιoι επιχει_

ρηματΙεg Ιδρuααιt vEo ιiλωατotiφαvτoιl'ργεΙo ακρι&ξ

1'ι6

δΙτrλα cπτo π&ρκo τωy rκccταρρακτrbv (τδτε vεκρoτα_

φεΙα). Tα δυo αυτd ε'ργooτΦoια αrrετiλεoαv μια ε-

τrι,xεΙρηαη με τηy επωvυμiα <(']Eι,1αrσlξ Bιομτμαvικcbv

Eτrrxει,ρτ]oεωy EΣΤlΑ Α.E.>, δπoυ τo vηματoυρyεΙc

τoυ iκ&μττoιr ηταu γvι:oτδ ωq (K1&τω EoτΙφ και τo
κλωoτoιiφαvτουρyεΙo τηq πδλη,q ,ωζ <(''ΑVω Eoτiα>

Τo τρδτo ε'ργoατδolo λειτoυ'ρyoJoε με v'δατδτrτιοoη

(,καr οαπ6 τo |967'με ηλεκτριrdδ,ρε0μα), εwb η <'Α-
γ,6 Egτliα>> λειτoιlργοioε lμε ρεδμα, τα..l πaιρ{γαγε

ατrδ τη,u ι.rδατδτrτ'ωoη η <{1(&τω EoτΙα>>. Kαι τα δυο

ε,ργοστdoια απαqxoλoJoαv 3o'O ερy&τεg (MΙvτoηg

19Ψ2:4'346).

Τo Ι908-,i909 ιδρι)θηκε τo περΙφημo Kαvα6oυρ-

γεio τηq 'Eδεooαg ccrπδ 1ηy EταιρεΙα <<ιΤδoκαξ και
.Σ,iα, τov Ν. Mαιrταλ&κη, τoι.rξ αδελφoυq Zηκoτro&λoυ,

τoν lαμαξλ TαΙτrα, ταv Eιdγγελo XατζητριΙrπκou,

το'l Φι,λtiτα Xατζηαyy6λoιr, τov Γρηβριo Xαrζηαv_

τωιrΙοu, τoν ΣΙλ6εoτρo Mπαζιλδγλα, και &λλouq μι-
κρ5τερoυg μετδxoι.lq. Τo l9],2, Μyω τηq crrrει'ρiαg

τωv μετδ1ωv, αι,ατiiθεται η oργ&ι,rιυαη τηq επιxεΙρη-

αηq dτov yvωατ6 ΝαoιrcrαΙo '6ιομδq1αιlo Ι-{ραιdλfr Xα_

τζτ']δημoι}λα (τηq <<Eατiαq Α.E'>) και 'μετovqμζετα'
αε εταt,ρεiα <Φlρακλ{ Xητζηδημoδλα και ΣΙα Α.E.>,

τακεΦλαια τηq εταιρεΙαq αvEρμovται oε 20.0o0 λi-

ρεg Toι.lρκiαξ Και η λειτouρy'Ια τot, και}α6oιrργεioυ

ο,τo μ,οvoτrdτι τoU <Mεy,&λοU Γ]κρεμo,J>> αρxξι το

I 913. Xρηαιiμoποιpηκε υδατδπττοloη ωq κιvητξρrα

δivαμη (2Ο0 Ιτrrrοr) 'καr απαq1oλoιivταv 'l Φ ερβ-
τεq, ττσυ ταρηγccyαν καθημεριv& 'l .20o κιλ,& σrn&Y-

Υo καt oxoιvιd. fξ τιμbτη δλη yια tα oxoιvιδ 1ρrtr_

oιμoπoιοirvταv τo ιvδικδ 'καvd6ι, πoυ Ξφερvαv απδ

τηv περιoxη Mπεv&μq τηq ΙvδΙαq, εuδ για τoι;q

crιr&yγoυq αρ1ικ& oερ6ικδ καvδ6ι 'και αρΥδτερα εΥ_

xδρrο crπδ τη,v τrΦι&δα τωv Γιαv'vιτoδν' oι αδελ_

φoi T6ofr<α, oι oτoΙοι ξoαv 'dμτroροι 
σXoιyιδι', εξαolβ_

λlζαv τηv τελατεiα καταιl&λr,:αη τηq παραyτ'ry{q,

εvδ η iδρα τoU κεvτρικoδ εμπoριiκoδ τ'μ{tματog τηq

ετrιxεΙρη4rηq 6ριοκδααv oτη ΘεαωλovΙκη (ΛEοvτoq

Σoφου 7)' τα xoνδρ& αxoιvι& κcgrαιlα}'rbvoι/ται' cΓτT}r'

'Hτrειρο, τη Θεooαλiα και κη-,ρΙrωq oτημ Κρfrτry εvδ

oι λεπτoΙ oτπ&γγoι oτηv Αvατoλικ{ Mακεδoviα και

oροkη xρηoιμoπoιαδμεvoι στα lκατry&' H ακμπ] τoυ

εργooτααΙον αυτοιj τoτo0ετεΙται τo δι&αrημα 1928-

l94O, oτriτε απαcrxoλotioε 15o εργ&τεq' ΠρΞπει μ&-

λrατα, ιrα τovιΦεΙ δτι τα iKcoα6α'ιργεΤα τηq Ν&ου-

σαq και τrΙζ 'lEδεooαq, εj1αv oxεδδv τo 'μovoτd)λιo

c/τηv EΜrEδα, δεδομνοu δτι ivα αιl&λογo εργo<rr&_

σιo στηv κiριζι}ρα εi]xε τολli τεριoριαμtEι'εt παρΦβ)-

γικEq δυιrατ&rr}τεξ, εyδ τo δεl}τεpo Kαι'α6oυργεΙo τηg

'Eδεooαq, τωv αδεΜδv Απooτδλα'ι και Στruριδtυ/Τ-



Η Bιαμru<'αvιι<πi αν&τιτυξn

δη, oι.loιαoτικ& δεv λειτοiiρyηoε λδγω Eiλεtι4ηg κα_
τ&λληλωv μrp1α'w1μδrrωv.

Η Eiροια ακoλoiθηοε τιq fuο γειτοvι'κEg τηq πδ-
λειq με αρκετη δμοη διαφoβ δ.ruαμι,κoδ: To 1902
ιδρθηκε τo tφ€rvτo(φγεΙo <<BΞρμlov>, ιτrτroδιivcrμτg
22a hτπ<'ιν, με 7.000 αδρ,&,1τια Kαl 1τρoσω1τriκδ 30O
ερyοrrδv, τo οπoio αργδτερα ξινε ε,ρyoατ&oιo ηλεκ-
τρoτrαρcc1,ωyξ καr μετδ τov τrdλεμo τo ατrαλλoτρΙ_
(^rσε η Δ.Ε.H. Tov ετrδμεvo xΦvo (1903), ιδριiΘηκε
τo 6αμ6ακακλoo-rfρΙo τωy αδελμbιl Xατζηvικoλ&κη
με ιτrπoδδναμη l35 Ιτrπωv, 3.4010 q6ρητια και τrρo_
oοyπικδ 25o &τoμα. EτrΙαηg, oτη B,iρoια λειτoυργoi-
σαy τo uφαvτoυρyεΙο KαμπΙτoyλα,η, &.rc ,μεγδλoι υ.
δροκivητoι μιi,λoι τJτr'oυ Mi|Iot. l O'0 και 5'O [τrτπ,:ν

αι,τΙατoι1α (:Παλ&ακαξ : 3ι4).

Mε την εvoοrμdτωoη τη5 MακεδovΙαq ατo ελεu_
θερο ε,λληvικ6 κ,ρ&τog τo ]9| 2 η ακμαiα 6ιoμη1α-
t iα υφαντouργΙαq υπEατη ισΧυΦ ικλι,ιδωvroiμ6, αQε-
vδq ,μεν ετrειδfl αυτδματ€( περroρiogηκε η, αγoβ των
παραyομivtov προΤδvτωιr μΞ,oα .αrα o*τεud δρια τηg
Eλλdδαq (εvτi τιρoηγoυμiνωg κδλιrπτε δλα τα ταJρ-
κοκρατo!μεν'α Bαλκ&vια) Kαι αφετεροu επεrδ{ iτrρε-
πε η υτe&ρxouαα 6ιoμηxαviα vα τrροααρμoαθεi oτιq
owθfrκεg αyoρdq, voμοθεoiαg και φoρoλoyΙαq τηq ε-

λεδθερηg Eλλ&δαg. Tοv ,κλυδωvιqμδ αιrrδ επακoλoυ-
θεi 1μια αvαKατσvqμ{: Ewb ετrΙ τoι.lρκoκρατ,Ιαg η Νi-
oυoα {ταv η πΦτη αε 6ιQμηxαvικ& ιμεγ,Ξθη π6λη τηq
Mακεδοο.,iαg, ιμετd τo 19 Ι 2 καr αε δλη, τη,ιr περioδo
τoυ μlεσoπo,λδμα.l τnρωτεioιrrα oι'κovo,μικδ .ρδλo ο-rη
6ιομη1xαvΙα δληq τηq περιοx{q 'δτrαιξε η 'Eδεooα,
'Ετoι, τo 19410 ,oε oυvoλικδ τrληθ"loμδ 12'994 κα-
τoΙ,κωιl η 'Eδεooα εixε 2'500- 3.CI0r0 6ιoμηxαvικoδq
ερy&τεg, εvιΙ: ιδρJoνται urroκαταατfrlματα πoMδv
τραπεζδv.

Τηv εμπδ\μη δεκαετΙα 1912-1922 η 6ιoμηγα_
vΙα υφ&αματos τηξ Kειrrρικ{q Mακεδοviαq υτrδoτη
και &)iο ιo1XιJΦ ,κλovιαμδ, εΙν.αι δε xαρακτηριoτικδ
&rι oι δαqμoΙ ατο εμτnδριo iμε τη Νiτια Eλλdδα εξα-
κο}ουθo&ι, vα uτπ&ρxoυv ,μiΞxρι τo 19i4. Ωoτδαo, η
εyκατ&oταoη τωv Mικρααιατδv πρooφδγωv o-τη Mα-
κεδovΙα μετ& τo 1922 ξ!6ωoε vδα ΦΘηoη σ,τr!v υφcov_

τoυρYΙα, γιατΙ τα ερyoατdoια εφoδι&oθηκαv με d-
φθoν6, φΘη;ιd ,και κυρΙωq (ειδικευμEvo;) ε'ργατικδδυ-
vαμ'ιlκδ' ταβλληλα, αιrατrτ0xΦηκε και ,μιδ &λλη, 6ιoτε
xvΙα, τηq τατrητουρfΙαS, στΨ oτroiα εΙxαv παρ&δα
αη αιδvω,n oι Mι,κρααrδrrε9, εvδ τovδθηκε ιδιαΙlτερα
o ,κλ&δoq τηξ σηροτρoφΙαg, με απoτiλεαμα ειδικ&
η 'Eδεooα να γivει η δεδτε,ρη σε παρcηr[oγ{ μετα-
ξιου π6λη τη xΦραq ,μεr& τo Σoιiφλi.

H 6ιoμηxαvικιi αημi τηs τοιrρiκο|κρcrroδμεvηq lviα-

κεδouΙαq εΙvαι φ.loικδ δτι εi.1ε τεβorrιεq κoιvιoιlικiq
oι.nrθτrειεq, ol oπoΙεq δεv ixoυv ερει,ιvηθεΙ τrλflρωg, κu_

ρΙ<oq γιατΙ δv υπξρxoυv oτατιαrικi δεδo,μEvα. Π&v_
τωq, εΙr,,αι 6,δ6αιo δτι η 6ιoμη11ανrκd αι,,.πfr iμετεξδλl_
ξη τηq τrαραδoαιακ& ,αy'ρoτικf,q ,και κλειcrτiq κoινα}-
ι{i,αq τηq Mακεδovlκflq εvδoβραq δη,μlroιiργη,oε δvα
yiο,Koιιlωvικδ τrβτι.,τro: Η ακΙvryrη πατριαρxικ{ κoι-
vοrviα &ρxιoε vα ]μ,ετασxηματτζεπrι, ειlδ oι vEεg ι6δ
εξ/ τrοι., τδτε κυκλoφoρoιiααv ατηu Eυμirπη (π.χ. Φε_
lμtyιαμδq/ ooαrαλrqβq), δρχιoαι, vα ,lxουv απixηση
και crτη Mακεδαviα (Παλ&oκαq: 34). ,Η αν&γκη για
ερyατικ& x,iρια oδ{yησ€ τξr yυvαΙκα στηι, τrqραγω-
y{, εξiλιξη πoυ oδ{γηoε πoλδ αρy&τερα (μ6λrq τη
μετατΓoλε,μιKη επo {) ατη νoμικ{ ιoδτητα τcυ,, δυo
φδλ,ωv. Παρ&λληλα, η εργατικ{ τ&ξη τroυ δη,μια.lρ
γflθη,κε πoλJ oJvτομα δrεκδΙκηlαε δυvαμικ& τα δlκαl-
ξματδ τηg: Αvαφ'iρεται ηδη τo i905 μεγ&λη ατrερ
l[α τωv κλωo-τoiiφαvToυργδv,ατην KιovoταtητιyoΙrrrα-
λη, τη ΘεαoαλovΙκη,, τηv 'Eδεoσα και τηv Ξftrr€ηl ε-
vδ ι.,iεg ατrεργ r ακd.g κ ινητoπo ιi1oε ιq oη'με ιrbθηΚαy τηy
τrερioδο l9o9 - 'i 91 0 ,oτη ΘεαoαλovΤκη lμε 80lO ατrερ_
γolig, τηv 'Eδεαoα και &λλεg πδ)ει9 τη,q MαlcδoliΙ-
αq (Mοoκ<Ιφ 1978 171, 168, 1979:355, Noμqρx,-
ακη Ετrτρoπη Κl(E - KΝΕ Π6λλαs; 5).

Τiλoq, 11 εκ6ιoμηxdvισT} Tηξ Mακεδοviαg τrρoκ*_
λεoε y.Φγoρo εKσυγxρoyισμδ rcoν Κεvτρο'μακεδo.l,-
κδν τrδλεωy, δτωq φαivεται ατrδ τlq τrλοriαιεq κατo,-
κ[εq αoτδv 6Iομηt'αvcov {Και €,μτδρωv τoυ τδλoυq του
19ου και των αρχδy τoυ 20oυ αι., κοΦιδg και €απδ
τηv ηλεκτρoδδτηoη τωy τrδλεωy αυτκbv αpγικ& ,μ€ ρειF
μα ττoυ ταρdyαyαv τα εργoατ&oια Υια δικ{ τoυq
xρr}ση. Για παβδειγlμα η 'Eδεooα: ηλεκτρoδoτεΙ-
ται ,απδ τιq αρ1Ξg τoυ ]9'| 9. Xα,ρακτηριoτικδ, ,μ&-

λιατα, δεΙyμ,α τηq μεγ&λη δυναμηg τ<υv 6ιομη1Φιlο:v
τηq 'Eδεooαq εiναι τo yεyoι,lδg δτι τr,E'τυxαu δικαατr-
κ& vα διατηρ{ο'oυv τιq uδccτcrππbσειq yια δικδ τα;g
δφελοq, δταv ο Δiγμοs ετrrxεΤρηoε τo 193ι4 vα απαλ-
Μτριδoει τιq υδατoπτδoειq τωv ερyooταdΙtrv Tοi-
τση Kαι Eoτ'Ια, ylα Vα θEoει oε λειτoυρyΙα και δεL
τερη γεvιlr]τρια για τηv ηλε,κτρoδδrr}ση τηs τrδληq.
Ετriο'ηg, ατη BrEρoια ,μδλη' τηq oικoγirιrειαq' Λαιaαβ
Ιδρυoαv τo 1τρoα\rαφερθδv εργooτJαoιo ηλeκτρoπrαρα_
y'ωy'ηs (Bξρμιoυ, τo οπoΙο απαλλoτρΙωoε η Δ.E,Η.
yδρω οτα ]954 (MTιrrαη 1993:46).

ΠαρατημΙται δτι η 6ιoμηxαuriκ,ι] ετro1fr τηq }'Λα-

κεδovΙαq συιrEτrεσε x,ρovικ& με lμια τroΜ κρΙorψη1 ττε-

ρΙoδο για τηv ιoτορΙα δλωv τ<οv BαλκωrΙιυιl, τηv τε_
ρioδo τoυ ελλη'ι,,o6oυλγαρικoδ αyταyωvισμ'oιi με ετrΙ-
κε1/τρo π&ιrτα τηv i1δια τη Mακεδoviα (o αιrταγtοιlι_

f* Συv61εro oτηv oελΙδο t22
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.l' Παπαvτti - Η Γειτovι6 - Oι Γε{τovεξ
o vα6g τηg Πατιαvτηg πoυ ιδριiΘηκε τo 1894

με δαπιivη τoυ Δ. Δ. Λ,δγγoυ και αφιεμbΘη]κ€ μα-
ζi με τov περ06oλ6 του στη]v Φιλ6πτω1o Αδελφ6-
τητα, o6μφωνα με τηv Kτιτoρικf1 επιγραφξ τη χα'
ρ,αγμ€vη oε μαρμtiριvη πλciκα και τoπoΘετηtμ€νη

π<1vι.r απ6 τη, 66ρει,α εioo,δo, αυμττληρδvει εφ€τog

τα πριilτα εκατ6 1ρ,6vια τoυ.
Eκατ6 1ρ6νια, €ναg oλ6κληiρoζ αιd)ν,αζ γεμιitoq

απ6 κooμoΙατoρικ<i { oη'μαντικιi μ,6vo'για τα Bαλ_

Τoυ Θιυιιd Γα6ριnλiδh

κιivια γqγov6τ,α: Τ€λη Toυρκoκρατiαq, Mακεδοvι-
κ69 Αγιilvαg, Bαλκαν'ικoi Π6λεμoι, Aπελευs'ιfoωοη
}rlακεδoνiαq, Α' Παγκ6oμιo9 Π6λεμο9' Mικραoια'
τικ{ E'κoτρατiα και Kαταoτροφξ Αντcrλλεγη
Πλη'Bυαμ'cirv, Πρooφ,ιlγ,ιιi, B' Πayκ6oμιo9 Π6λε_

μοq, Γερμανικξ Kατoxη, EΘνι,κη Λντioτααη, EμΦ'
λιοg Π6λqμog...

'oλα αυτιi τα γεγov6τα π€ραoαv μιiloα ατΦ ηv
Παπαvτf καL τoυq αvθρdrπoυg τηq γειτoνιdq τηg'

τoυq Nαoυαα(oυq, αλλ<i και τoυq <lλλoυq 'Eλλη;
νεζ πoυ 6ρ€θηκαν κoιnτci τηq και ζ{τηοαν πρoστα-

oiα τηs.
Η Παπανrf1, πoυ ε!δε τη φωτιιi να κα[ει oπiτια

τη{ γειτoνι6q, τηζ και τoυg αvΘlβπουq τηζ vα ση.,γ'

κεvτρ<bvovται ωq μελoΘ<iιlατoι απ6 aoυq Γερμαvoι}g

oτo dN€o δΦμ"r, <oτo Tζαμb, 6ττωξ λεγ6ταv τt6-

τε η περιoxf1, 6πoυ τcbρα εlν,αι τo Eργατικ6 Κ€γ-

τρo, καlι {iκoυσε τα oφυρiγματα των 6λημ<lτων

και λα6cbΘηκε στoν εμφυλιo π6λεμo απ6 €vαv 6λ-

μo στo δυτικ6 τηg τoi1o ι!cvτεξε, και α{μερα φαl_

νεται ακ6μηi πιο v€α' απ' 6oo τη Θλ€παμε σταπαι-
6ικ<i μαg 1ρ6vια, 1dρη otηv αγ{it tη 6λωy τωv Nα-

oυoαi'ωγ ,και στιq αδι&κoπεq φρo'vτilδεq τωγ Eiπι-

τβπωv τηq.
Αι, ξμωg δεv dιλλαξE o vα6ζ τηq Πατιαvτf,q, δεν

oιlv€6ηi τo iδιo κ€(ι με rov περ16oλo και τη γειτo'
vι* τηc πoυ δεv ε[ναι πια 6πωq {παγ τ6τε. 'Eφυ'

1i8

H Eκκληoiο τηc Ynοπovτi1c

γε η t(αγκελ6πoρτα και o τoi1oq με τα κ*γκελα
και τιξ αναρριx6μεvεg τριαvταφυλλι€q, πoυ τιg
πρoοτ&τευε η ακo6ραoτη Mικραοι<iτιoαcι d{αλο_

γρι&'r,η κυρα - Ζωη, κατεδαφiοτηκαν' τα κελλιd,
κατoικiεg πρoαβγων και tioτεγ<^rν, μ€loα ,t<αι €ξω

απ6 τη v6τια αυλoτιoρτα, πoυ κι αυτf δεv ιrπ6ρ1ει
πια, 6πιo9 και o παPαδεια€νιoq κ{πog με τo μνfι'
μα τoυ Δημητρiου Δ. Λorγoυ oτα βoρειoανατoλι-
κιi, κoντti oτην κ6yxη τoυ ΙεPoι] και γλυτcoοε μ6'
νo τo oπiτι <τηg Kαλoγρι<lq> δiπλα στo ι(αμπαγα_

ρι6 (κτ[oμα τoυ l91 5).
Τα παλι<i απ[τια τηζ γειτοvι<ig τηs Παπαvτf1g,

τα περιoo6τερα, αvτ€x,oυv ακ6μα, ,αλλιi crνriμεo<i

τουζ χτ(oτη'καν κ,αι V€'α, ατη θ€oη εκεlνωv πoιr εi_

xαν καεi,oτην κατof1' ,και στo μεγιiλo μπαξ€-oι-
κ6πεδo τo,υ μΦλoυ τoυ (μπαρμπα Kιboτα τoυ Bαi_

δεvρλξ>, τoυ θαυμαατf1 τoυ Θρ'υλικoιi {ροrα Toα'
κιτζf1' και oτo <Λ6yγo)' στo μακβαπε1,o ακαλλι'
€ργητο οικ6πεδo με την κρυι}ιiνα κιiτοr ατυo ηY
κοiτη τcυ μεγdλου ανoι1τoιi τε1νητo'ι1 ωyιογo6'

πoυ ε<poδiαζε με νερ6 τηg Α'ρ<iπιτααq 6λrι τα αυ_

λ<iκια τηg N<iουoαq' πoυ απλι.rν6ταν π€ρα αττo τη

Θδρεια 61Θη τoυ πoταμoι}.

Η γειτoνιd μoυ η Παπαvτf1 ιΙπoΦ vα πιο 6τι
δεv <iλλαξε τtολδ oι1τε απ6 τα γ€α oπiτια πoυ εi-
ναι δ'ωbροφα { τριιbροφα (εξgiρεση μια πoλuκα_



o vq6q τnq Yπαπαvτng

τoικiα πoυ απoτελεi παραφωviα) oιiτε ,cxπ6 το yα6

τωv Λγ(ων Π&vτarν τιou 1τ(ατηκε ,απ6 τουg Π'αλαι-
cημερολoγiτεg πλ<iι ατo 6riραΘρo τoυ μεγ,ιiλoυ κα-
ταρp&1τη. Η μερικξ αυτ1 αvαv€ιοoη f1'ιαv αγαπ6'
(pευκτη και ευτιη1<ξ δεv υτη,ρξε σαρΦ{ικη. Λγ 6-

μ{.)ζ ο χΦνοc oε6&oτηκε τα 1τ[αματα δεν €xανε
το iδιο και σEoυξ'αvθριilπoυg. 'Eφrγαr, μετo[κιi_
σαv <rστoγ Aγια-Θαv&oηυ 6λoι oι παλιot ΦyΦrτη-

μ6νοι (γιωyι&δεg, μαν&δεg, γεiτoνεg και γειτ6-
vιoωg)' <Tofτη η γη πoυ την πατoιiμε 6λoι μ€oα
θε να μπo$με...>.

B' To μvt1μα τoυ Ι<τιτoρα
'oπωg €γραψα πιο πciw.r δiπλα oτo να6, oτη

6oρειoαvατoλι,κf1 τoυ γι.rν[α, υπ<iρ1ει o τ6φοq τoυ

Kτiτoρα (Ιδμ;Φ) του γαo0' τoιl Δημηtρioυ Δ.

Λ6γγoυ (ξ Λ6γκoυ), o oπoiog o6μφ<ονα με την ε_

πιγραφη τηq μαρμ<iριηξ ταφ6πλ.ακα9 γεwf1θηxε
oτη Nticυοα oτιq '| 2 Δεκεμ6ρioυ ΙE32 xαι qπε6ι-

Φσε στιξ 26 Δεκεμ6ρ[oυ τoυ Ι 896 (64 ετrbv) .

Πioc,r απ6 τoν καλoφτιαγμ€vo oταυρ6, με τo α_

v6γ)*;rφo αγγελcf,δ'ι μ€αα oε εγκ6λπιo, τoυ Δημη_

τρ[oυ Δ. Λ,6γγoυ ε[vαι €ναg <tλλog oταυρ69 πιo με-

γdλοg και πιc ,αplχαικf1g μορφηζ θα'€λεγα με την

εξf1g επιγραQf1 <Xρι,ατ6δoυλog Δ. Λ6γγo9 γενvη_
θεi.g μεv τω 1857 απο'Θαvcirν δε τω 1880 Φε,Θρoυα-

ρi,oυ 29 N<iουoα>>. o Xριoτ6δoυλog f1ταv 6πω9 φα[_

γεται γιc'ξ τoυ Δημητρ[ου και π6Θανε πoλιi ν€og,

2'3 ετcbν περ[που, τo δiαεκτo €τοg 188'0.

Γ' Mι6 παρ6δ0σrι για τnν Παrτανττ1

Mια παρ<iδοση, πoυ π€ρααε απ6 τη μ'ακαρiτιo-
σα Λισα6ο,0δ,α Γκ6γκλια, παλι<i γειτ6νισσα Klσι €(_

δελφι'κf1 φiλη τηg μ&ναg μo'υ, qτα παιδιd τηζ t(ι'

απ6 κ<i"ποιο ,απ' αυτci oτoν Eπiτρoπo tηq Παταv'

ηξ κ. Γιdννη Mπiλη κι' απ' α'υτ6ν αε μ€να, λ€ει τα
εξfιg:

<<Στα παλιιi τα 1ρ6νια, πριv 1αλ<iooι.rv oι Toιjρ

κoι τη Nιdoυατα (τov Λπρiλιo τoυ 1822) εδ<il που

εivαι τ,δ'ρα η εκκληαιιi ηg Παπα,vπξq, πoυ την €'

χτισεv o Λξγog, f1ταν €vα μικρ6 παρεκκξoι με

γiρω-γιiρω κελλι<i oαν μavαoτξρι, πoυ ξταv κι'
αυτ6 τη-c Πα.παvτf1q, μεγ&λη η Xdρη τηg!

To παλι6 ,αυ,τ6 παρεκκλf1αι τηg Παπαvτf1q μα-

ζi. με τα κελλι<i του γλι3τωoεν απ6 τo 1αλαoμ6
κrxι' 6ταv ξρrθ,αν oι ToΦ,ρκoι τo 6πιαoαv, θκατoαγ
οτα κελλιιi και δεν <iφηιvαν τoυq 'Eλληvεg να €ρ_

Xoνταt να πρoακυ,vο6v και ιrα ,αv&Θoυν κεριd.
'oμ-ζ η Παπαντf1 ' μεγdλη η Xιiρη τηg €καvε

τo θαiμα τηq. 'Αρ1ιααν ν,α 1dvovται τα 'μιlκριi

Toυρκ,6πουλ.α αττ6 τη γειτoνι& και πf1γ.αιναν και
τα ε6ριoxαν απ6 τα xλιiμα'τα μl€oα ατηv Λρdττι-
τσα.

Στηv αρ1ξ oι Toι1ρκoι υπor.|rι&oτηκαν τoυg 'Eλ-
vεξ !ζαι παραφι)λαξαν για να τoυg πιdοoυv, αλλα
τι vα δoυν: Mπροoτι1 qlτ6 τα μdτια τoυg ε[δαν €γα
c(π' τα μικρ<i τoυq να οηκιiwεπαι στογ ,α€ρ,α, oαv
vα τo *ρπξεν καv€vαg α6ρ'α'τo9 αετ6q' και γα πε-
τ<5rει κcιτd την Aρ6πιτoα... Kατατρ6μ,αξαν' μζε-
ψαγ τα oιrμπρ<iγκαλd τoυg και €φιηyαν απ6 τηv
Παπαvτξ. Τ6τε γ0ριoαv στηγ Παπαντf1 πdλι oι
'Ελληvεg και €καναν την καινoιiργια ε,κκλησιιi
πιo μεγ<iλη yια να την ευχαριστf1ooυν, πoυ Θοη-

&iει 6λoυ9 τoυg Χριοτιανo69 και προτκiντων 6oε9

}.υνα(κr-ξ Ci}.rι,'' ι: xανoυν παιδιιi και δεν μπo-
ρcι;ν>.

Aμ€τρητεg ε(ναι oι γυνα[κεg πo,υ, αφο6 περ[_

μεvοrv κ<iμποoα 1ρ6νια vα κ<iνουv παιδi xαι δεγ
€καvαν, τηγαιvαν (και πηγαlνoυν) ατην Παπαvτξ
και 'τζovταv vα αιlιi6oυν oαριiντα κεριιi απ6 €vα
την π<!eoαv η,μ€ραv 'και, 6ταv riκαναν τo τιiμα τουg,

γ[νοvταν (και γiν,εται) τo Θα0μα. Γι' αυΦ 6λη η
Nι&ouoτα κ60ε 1ρ6νo oτo Πανηγιiρι τηζ Π,απαγ-

Φc (z ΦεΘρουαρiου) €ρ1εται εδτb να πρoακυνf1αει'

Δ' rΙ,AΜ1α Tρ6πεζα τnξ Παr!αvτfiζ
Aπ6 τηv παλιιi ε'κκλη,oκi τηg Παπαvτf1q €μεινε

ατη ,Θ€οηi τηg, μ6νο η 'Aγια Tρ*πeζα, πoυ απoτε-
λεiται απ6 τμξμα αρ,1αioυ ελληνικoιi πcbρινoυ. κι-
cηlα με ραΘδcboειg, μαρτι.lρiα, κατd τ&oα πιΘαv6-
τητα, &τι οτογ τ6πo αυτ6 'και πριν να λατρ€ψουv
oι 'Eλληνεg το Xριoτ6 λ&τρευαν κιiπoιoν απ6 το.Uζ

Θεο6q τoυ oλ6μπoυ.

Aπ6 'εκεiνo τo αρxαiο ιερ6 (αωg νcr εiναι και
δι-lo 6&αειg μαρμ&ρινεg πoυ περιoο6τερo μoιξoυν
με κιoν6κρανα απροαδι6ριατoυ ρυθμori,'μdλλov
ρ(,)ιΙαικηξ επo1f1q και δυo η τρειg μαρμ&ριvoι αβ-
6,δcoτoι oτι6ν,δυλoι κt6v<ογ. Πι1νιυ o' θv,αv απ' αυ_

τo0g, τιoυ Θρ0oκεται μπρooτci oτo ν*ρΘηκα' το+,ι1}_

tετξΘηκε 'τcbρα τελευταια ο π€'τριllog ;4ερ6μυλο9
τη,q Παπαvτf1q, πoυ ε[ν,αι oπωσδf1ττo,τε θvα απ6 τα
Θαυμ<ioια παλιd (εPγαλεια> πoυ διαocil'Θηκαν.

Mε aτ1v dπoψη, 6τι oτηv περιo1ξ τηq Παπαντf19

πρ€πει vα uττfiρ1ε αρ1αio ελληνικ6 ιερ6, cn:vηγo-

ρεi oπι.lαδf1πot€ lKGt η μoγαδικ6τητα τoι, τoπ{.oυ,

τιεu oφ'ε[λεται πρoπ&vτωv στηγ παρoυο[α τoυ με_

γ<iλoυ καταρρ*1τη, (pυσικoιj μvηlμεioιr εξαιρετιxηq
oμαρφ,ι&g, που ,δεν εivαι δυyατ6 vα μf1v τo πρ6σt-

ξαv oι αρ1α[oι lν1ακεδ6vεg, oι oπolοι ωg γv'f1αιoι
'Eλληvεg λdτρευαν την o'μoρφιd και Θεoτιoιoιjααv

il9
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6λα τα ατoι1εiα τηg φ0αηq,. Eivαι εγτεkξ ατt{'Θα'

γo vα μf1ν επιoκθφtηκε την περιof1 τoυ μry&λoυ
καταρρ&xτη τηg Αρdπιτoαζ, πoυ τ6τε loωq να o_

νcμαζ6τοcv 'Oλγαvog η ΞιivΘog, o A'ριoτoτ€ληq και
o Aλ€ξαν'δρog, 6ταv ζο0ααν oτo Nυμφα[ο τη,q Miε-

ζαq και €καναν περιoδεlεg }ι€r τΙ} μελετη τηζ πα_

νiδαg και τηg 1λωρ(,δαq { κυvηγoι1oαν oτoυg πλoιi_

σιουξ κυγ]ηγ6τoπoυ9 τoυ Bερμ[oυ (4og αι' τ'X') '

Αv λ&Θo,υμε υπ'6ψη μαζ τo πι5cΘog τoυ M' Aλε-

ξfvδρου vα κολυμπ<iει στα κριiα νερ<i Eωv πoτα-

μtiπ πoυ συvαντoΦ,αε oτo δρ6'μo τoυ, τδτε oπωαδf1'

πoτε μπoρof μ'ε vα τoν δoιiμε 'με τα μ&τια tηq φαv_

ταoiαg μαξ να απoλαμ6dνει τo κoλ6μπι otα γξρ'
γαρα νερd τηq Αρ'&πιτoαq (ιερdg πiοαge16ρη9
πηyηζ),

Aλf1Θεια δεγ ε(vαι καιρ,69 vα οτηΘε[ και στη

ΙY<lο'υoα €να dγαλμα τoυ lγ1' Αλεξαvrρoυ, €να ω_

ρα[ο αvτi.γραφo σε μεγ6Θ'uvαη τoυ αρ1αtoυ Φyd(λ-

ματcq τoυ Aλεξ&ν,δρoυ _ Παν69 'και μ&λιoτα στηv

περιo1ξ Στoυμπdνoυ η oπo[α δεν απoκλεlεlrαι γα

oφεiλει τo 6νoμci τη9 oε ιερ'6 τoυ αγαπηtμ€νoυ

oτουg Mακεδ6vεq ΘεoΦ Παv6q;

E' Να6q = Toιxolρqφiεc - ΕvεπΙγραφεξ
ειsνεξ

o Ιερ,69, Nαξ τηq Yπαπαντξq τoυ Χριoτoιi τηg

Nftουσαq €1ει πoλλιt οτoι1ε[α ατι6 την αρχιτεκ1o'

vικf1 τωv αρ14αlων μακεδovικιbν τ*φιον' με τoυξ o_

πoloυζ μoιιiaξει πoλ6, εoαrτερικd θ€6αια' και προ-

πdilτωv με κεlvoυ τηg Bεργ[vαg fον απoκco'or3μι_

νo ζτηζ Eυρυδiκηg>. Eiναι μovξωρoξ με θoλιοττ]'

εoοrtερικ*, oρoφη και εiι'αι 1τιαμ€νog 6αoιxd με

vτ6πια ττoυρ6πετρα. Για να μπ€ιζ στoν 'κυρtοrg vα6

απ6 τη. 66ρει'α εiooδo, 6πoυ και o ν*ρθη]καξ' κα_

τε6α[νει9 εrττ& ακαλoπdτια και π€vτε απ6 τη δυ-

tικf1 πoυ oπdvια ανo[γει.
'E1ει μικρ6 γυναικων[τη, χαρακτηριατικ6 γν'<b_

ρισμα τωlv χριστιανικcbν ναιbν και o γ6τιoq τoξοg

τoυ εξωτερικ* υπoατηρiζεται απ6 αvτερ'ε[oματ'α'

Στo κ6ντρo τηg Θoλωτξg oρoφtc υπ&ρ1ει η μoρ'

φη τoυ Παvτoκρ&τoρα μ€oα oε κ6κλo και στo ση-

μεio τηg oρoφηq, πoυ 6ρiακεται πι1ιrιo ατι6 ηv Α'

γ[α Tριicπεζα, μθαα oε εξ&κτινο αστ6ρι ε[ναι ζω-

γραφιoμ€vο τo μ&τι τoυ Θεοι3 με την ε'πιγρoφη

oΩN (:oYπξρXωv).
o,ι toi11oι τoυ ναoιj ε[ναι λεr'lκo[, εoωπερικ6' A-

γιoγρφημ€vη ε[vαι μΦvo η κΦχη rου Ιερoι} δπoυ

υττ&ρ1ει η μoρφη τιt9 Θεoτ6κoυ, τηq Πλαwτ6ραg

τoν oυραwbv, και η κ6γ1η τηζ Πρ6Θεoη9 (Θδ'

ρεια) 6πoυ υπ6ρ1ε'ι η μoρφη τou lηooι1 Xριατoι)
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Πρoαευxoμεvoυ.
Τo τ€μπλo ε[ναι απλ6 και }.ιτ6. EκΦg αtι6 πην

Ωραiα Πιiλη €1ει μ6νo μια πλciγια ε(ooδo, τηγ α_

ριατερη. γι' αι.lτo και €1ει τρειg μεydλεq ειx6νεg
&.;o δεξιci (oπιog Θλ€πoυμε) ccτt6 Ω,ραiα Π6λη και
μια αριστερ(i. Η πλ<iγια εioo,δοg δεν ε[γαι ακ6μη

ζω.γραφιαμ€vη. Η θ€oη τοrν εικ6vι,lv εiναι η oυνη-

ΘιoμΞ'ιn σ-roυζ περισo6τερoυg oρΘδδoξoυg vαo0g.

ΛPιστερd 6ρiακεται η μoρφη τηq Θεoτ6κ0υ και δε-

ξι<i ει μορφθζ τoυ Xριατοli και τοu Πρo'δρ6μoυ Kd_

τG} και μπφoτ<i απ6 τιg μεγ&λεg εικ6vεq τoυ τ€μ-

πλcυ υπciρ1oυν και oι αντ[oτoι1εq μικρ€g προσκυ'

vηματικ€g, 6πα19 και π&νω αττ6 αιJ(€ξ η αζοlφ6ρο9r

ατιοτελo6μενη απ6 μικρ€g εικ6vεg ατη αειβ, και
στην κoρυφη τoυ τ€μπλου, oαv α€ταr'μα, η σxηvη

τηg Σταιiραloηc.

oι τ'ρειg μεγιiλεg εικ6vεg τoυ τ€,μπλoυ και η €ι_

κ6yα τoυ Eυαγγ-ελιομo0, πoυ ε[ν'αι τoπoΘετημ€νη

ατo Θ6ρειo τoi1c, δi.πλα στην αριστερf1 πλdγια εi'
σoδο τoυ Ιερo0, πρ€πει yα εiμαι τoυ {.διoυ ζωγpd'
(pο'u, τc,υ Mητ<iκoυ Xατζη ' Σταματ[oυ. oι εικ6νε9

τoυ Xριoτo0 και τηq Παvωylαg ζωγραφ{,ατηxαv τo

1890, εν,δ τoυ Πρcδρ6μoυ και τoυ Eυ'αγγελιoμo$
τo l89l oτη Θεooαλoν[κη.

Aiπ€vαyτι απ6 τηv εικ6να τoυ Eυαγγελιομo0,

τo κo]μ,n,ovορηδ τηc εκκλη,oioc
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oτo ν6τιo τoixo εκτξ απ6 τη μεγιiλη ειx6vα τηg

Yπaτεαντξg, τιoι.l ε(ναι {ργο τoυ κoριφαioυ Γlαoυ-

α,αtoυ ζcoγρ&φου Xριoτoδοr]λoυ Λ1ατΘα(ου τoυ E-

τoυq l8E5, υτκiρxcυν και dλλεq διrc μιxβτερεζ α'
π6 τιq oπoiεg η μια υπσγβφεται αττ6 τoγ ζωγΦ_
φο Δημfτριo E. εκ Σαμαρivηg oτιq 2o iνΙαρτioυ...

(το €τοg δυoπ.l1ιξ ε[vαι δι;oανdγvωαπo) xαι η

dλλη, πoυ εlvαι αχεδ6ν oλ6κληρη ακεπααμ€νη α'
π6 βλλc αργΦρου η επαργυμoμ€νo, €1ει 'μ6νο την

ημερcμηviα ηg διακ6oμηηζ (αυτη φ,α[νεται) ;1α'

ραγμεvη cΙ894 Λπριλioυ πρ<irτη (;)r.
Λπ5 τιg εικ6vεg των eπolων εlδα τιg επιγραφ€ξ

και τιξ 1ροvολoγiεg μ6νo η προαvαφερ€ε[lαα T ηq

Yπαπαντξq και μια του Λryloυ Nικoλdoυ, πoυ ε[_

ν'αι αγαρτημ€νη ατον αvατoλικ6 τo[,1ο τoυ νdΦη"
κα ηoυv οrg 1ρovoλoγiα τo 1894, εiναι δηλαδξ

σjι}νcμηλιKεξ τoυ vαo6.

Ag oημειωlΘεi 6τι η εικ6ν'α του Αγioυ Νικoλιi_

ου πoυ προαναφ€ρΘηκε πρ,oσφ'€ρη1κε σι]μφ'ωvα με
επιγρ'(rφη τηq, ατι6 τoν Γρηγ6ριo X" Δ'' Λ6γγoυ'

Στον αναtoλικl6 τοlxo τoυ ν<iρΘηκα τηq Παlταν_

Η κυρ,& .Ζωf, και η Σε6αατη

ηg ιtπιicρμει κ.αι μια κεvτη,μ€νη ει.κ6να Yπαπαvτξg,
πρooφoρ<i ,τ1{... 1γ. Χριατ1δoυ 1.9oi8 (;), μια &λ-
λη τωv Aγlτ,lν Mαρiναg και Θεoφ*voιrg πoυ υfrτο-

γρ<lφεται απ6 τo ζωγ,ρ<5cφo βΙ. Σ. ΓενιτoιcΙrη τo
Ι E98 (τα 'αρ,xικ<i ε[ναι δυoαγtiιγναloτα) κ.αι μια
τηq Α,γiαg Tριtiδαq τηv οποiα ,αφι6ρωoαν τo 1907

τρειξ παπαδGq μζ( με <iλλεg €ν,δεκα ευλαΘικ€g
Nαoυoαlεg, των oποiωv αξiζει vα μvημo'vειjσουμε
τα οv6μ,ατα, πoυ,εiναι τα εξηq: πρ'εoΘυτ€ρ,α παπιi
Av(αoταoioυ), πρεο6υτ€ρα παπιi N(ικoλ<ioυ),
πρεo6ιπι1ρ.α παπ<i K(ωνoταvτiνoυ), Φτi εiναι η
πρcirτη oτη oειρti, Mαριγιir, Λιμoνιιi, ελ€νη,' Kατε-

ρ[νη, P(vα, Bελ1κω, Θεαιl<b, Θεoφ'αv'f1, Mαριγδ, Φα'

η, Eλ€νη (τα ov6ματα παρoυοιζοvται oρΘoγρα_

φημ€vα).

Δεν πρ'€πει vα παραλε[ψoυμε vα σηiμειd}σoυμε 6-

τι η' Ωρα(α Πλη τoυ Ιqρoιi φ€ρει τηv μoρφη toυ
Χριαtcιi ωg Ιν1εγ[oτoυ Aρ1ιερ€ωζ και Bαoιλ€ωq
των B'αoιλ€ιoγ με rηγ εrιιγραφη αΔαπdvαιg τΦv Ξυ-

ρ[οrν Νικoλdου Πανd, Kωναταντ[νoυ Δημηrρtoυ
και Ιω&νvoυ. Δια 1ειρ69 τoυ Ιοrdwoυ K. Πεαλ{.
Eν Koζ&vη l9o5 Mαtου 20,) .

Λτo6 τιq ιiλλεg εικ6νξq,' 
'ιο'υ φυλdγovται oτο γα6

τηξ YπαπανΦc, xdρη oτηv ευγ6νεια τΦγ Eπιτρ6-
πα)ν, 

'τoυ 
€τuxε ν,α τoυq ,συναντf1α<o εκε[ oε πρ,6-

σφατο πρoακιiνημα, εvδιαφt€ρ6υ,σεq επιγραιP6c €-

χoυν μια τηg Αγiαg BαρΘ6ρα9 α€ργoν Χqραλd-
μπcυ ,dδ&μoυ Γ6γoυ Bερoι,αioυ Ι90t6 Mαtoυ 25)
και μια τoυ Aγ[oυ Σπυρ1δωνα πoυ ε[γ,αι πρoσφo-

ριi αρ'κετων c,ικcγενειcbν 6πα19 τιον; Eλ€νηg πρo_
σlcυνητριαξ μετι1 τ€κνων... Nικoλιioυ, αJμiΘιαq και
τ6κνι.lv, Ι<oιiννου Aν,tων(oυ, αυμ,6iαg και τ€κνωvr,
(κ<iπoιεg ιiλλεg ε[ν,αι δι.loαv<iγvαloτεq) .

Fl τελευτα[α αυτξ εικ6vα μoυ Θlι1μηoε τo πανη-
γtlρι τηg Παπαντξg, τ6τε πo,υ η εκκληαι* γ€μιζε
απ6 λειτoυργι,€g των ευoε6cilγ Nαoυlα,αkον και μειξ
τα παιδιd τηq γειτoνι*g πρoΘυμoπoιoιiμαoταν να
6cηΘαμε γρ<iφcνταg τα ov6ματα των πρo,αφ'ερ6ντων
oε φιiλλα τετραδ[oυ με τη oειρd ωq εξf1g: Σταμd_
τη oυμ6iαg και τ€κνων (6λoι ζcυντανot) { Eλπ{,.
δαg και τ€κνιoν (δεν ζο6oε o oι1ζυγog) '

Δεv θα ξε1<ioω τo γ€λιo (,κ&τιυ απ6 τα μoυoτd-
κια - ειμασταv παιδι<i τoυ Δημoτικo$) τtoυ κ&να-

με, 6ταν κ<iπoι,α πoλ6 γvω,ατ{ τ6τε μεγαλo,κoπ€λ-
λα μαg εiπε raα γρdι|oυμε qΣoΦδαq... αιr6fαq και
τ€κvωv...>.

Στ' oι 6λλεq εκκλnσ[εξ και εξυq<λ*-
σια τnq N6,oυoαg

Ag αημειω,θεi 6τι εκτ69 απ6 tηv εκκληoιd τηq
Yπαπαvτfq τoυ Xριατo0, για την oπo,[α γ,ρdιφαμε,
<τη μ€oα Π'απαvτη> υπdρxει και τo εξωκκλf1oι2
τηg Παπαν'τf1g, παλι6 μoν|ασΦρι' πoυ Θρioκεται
πdι,ι,l στo B€pμιo, (1 €ξω Π'απαντf1>, Συμ6α[vει
δr1λαδf1 και με την Παπαvτξ αυτ6 πoυ 6λ€πoυμε
και στ6,v <<Λνι& - Σωτf1'ρη>, πoυ €1ει εκκληiαι&, <<μ€_

σα !(αι €ξω'rr, την Αγiα Tριdtδα6, πην Παναγiα'
(η €ξ- λ€γε'ται Παναγιοrπο6λα . Zoοδ6χos Πηγfι)
τοv T[,μιο Πρ6δρo,μo11 (μ6αα υπ&ρ1ει o μεγdλog
και o μικρ6q και €ξ<o τo τoλ'ιi γvωoτ6 παλι6 μoνα'
oτf1ρι πoυ τδρα θα ξαvαλειτoυργf1αει).

Δι'o ναoξ (και δυo ξωκκληoια) εχει και gr'fllρo-

φητηq Fλiαq13. o πι6 ,κοvτιv6g λ6yεται <Aη - Λι:
dξ,Σ, αλλ<i και o 'Αγιoq Nικ6λαoq1a πoυ' εκτ6q
απ6 τoν περiφημo, τoν <επ&γωι κoγξ*
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ατην μεγαλη πriγη <την Ιερti Πioα> κατ<i τη γνδ-

μη του γραφ,ντα, υπ<lρxει και ζo κ&τοr>, €ξω απδ

τov Koπαγ6, κοντ<1 οε μιxρξ πηγξ _ Λγ[αoμα' πoλ6

αγαπημ€νog τ6πo9 εκδρoμιbv για τoυg μoιΘητ€g τoυ

Γυμvααloυ Ν<iουoαg ατα μαΘητικ& μαξ yρ'6νια' τω

καιρ<il εκε[ν'cr...

Συvολικα η Ν6oυloα €1ει τρι<iντα μια εκκλη'αiεq

και εξαrκκλfioια, 1ωρig τov K*τοr 'Aγιo Nικ6λ'αο

που αvηκει ατoν Κoπαv6 (περιo1f1 αρxαiαg M[ε-

ζαq). oι <iλλοι vαοi και τα ξωκκλi1oια εivαι: 'Α-

γιοg Γεcbργιogr', Αγ. Δημξπριoq16, Λγ' Mηνdg1''

Αηr' Θεoφιivηg'6, Eυαγγελ[ατριαro (παλι& και

v6α), Aγ' Παρα,oκευf1'', ΛF}z' Aθαv*αιog22 (μνfγμα'

τα), 'Aγιοζ Θεoλ6γo9,23, 'Αγιoζ TαξιΦρxηg2a' 'A_

γιoι Π&vτεg25, 'Αγιoq Παντελεdμαr':ο, 'Λγιoq' }lι-

κ6λαο9 (Koιμητηρi,oυ)2'z, Γηροκoμεiου Yπατταviη

του Kυρioυ2s, Noσoκαpιεioυ Αγ[α Tρι&q9ο' Mεταμ69-

φιοαη (Πoυρ€γκα)3o, 'Avcο Σ*λι Αγioυ Kι'rναταγtl_

yου και Eλ€vηq31.

Αq μνημονευΘoΦν και τα προσκυvητdρια τηξ

Παναγ[αg τoυ Γκ€γκα και τωv Aryiων Θεοδιirροrv

oτo Σττi1λαιo.

Z' Σ,αν τα Φnλ6 6oυv6
Αζ με oυγ1ωρf1ooυv oι φιλοι c"αγνι1ατεg αν €_

γραψα περιoα6τερα απ' 6oα Θα περiμεναv γιατηl/
<<Παπαγτiτoα> f1 <<Παπαvτoιiλα>> μαq, &τωg tην α_

πoκαλooο'αv oι για,γι<iiδεξ κι oι μαν<1δεg μαg' cιλλιi

πδq vα μf1ν παρ'αoυρΘεig απ6 τιg αναμνt'1oειζ τΦv

παιδικδν 1ρ6νων, πoυ €να πoλΟ μεγ&λο μ€ρoq

τoυq δεv €1ει ν6ημα 1ορig την Παπαvτ{' ε[τε to

6ιloμα αυτ6 αημαlγει τηγ εκ'κληlαiα, εiτε τη γειτo'
νι6;

Η Πατιαγτiτσα μΦq} λoιπ6v 6γινε εκατ6 1ρ6νιυν'

Tηg ευ16μαστε να ζf1oει oαυ τα ψηλιi Θoυν* και

vα πρoστατεΦει 6λουq εκεlvoυζ πoυ την οnyατtoιiv

και τη φρovτiζoυν και πρoπιiντο)γ τη γειτοvιd τηg

(αι fηι, ττ6λη τηq.

Η'Bιοιιnxαvικfi f,l\ruπτυξn τnξ N6oυσ'αξ--

f* Συvθ1ειο απδ τηv oελiδο t17

qμδg ασriδq ξεκivηoε τo 'i 870 με τηy i;δρυoη τηq E_

ξαργrκf,q Eκκλη'oΙαg Και KoβjΦriθηκε το 'l 9o4_ 1908

με τo yyωστδ,Mακεδovικδ Aγδvα)' Eiηnαι yεγoι'ο'q &

τι oι πoλλoΙ 'Eλλrpεg 6ιομηxαvοι τηq Mα<εδovΙαE

ατηριξαv πoλι}πλευρα τοv αμΙruα ταJ €λληvισμo&

σ_rηv περιoXη: rΗ αυμl6qλi τoνq υπ'frρξε κυρiωg oικo-

ιroμικη, αλλ& ,μερικoi απ' αυτοη)s τ'ρoxδρτ}σαv €α<&

μη Και oτηv Eνoπλη δΦαη' π'X' o Γεδρyιog ΛδΥYcq

στηlΝ'&oυoα υτrηρξε δxι βι'o xρηματοδδτηq τΦV αv-

ταρτικδν ελληvικδv qμ'&δωv, αλλ& πβαφερε τo €ρ-

γοατ&αιδ τoU ω'q Kαταφ1iΥιο o_rιg oμ6δεq αι'rτiq' τo

iδιo ,αuνi6η oτην 'Eδεoσα iμ€ τo vημστoιJρyεΙo του

Γρηγορioυ TαlΙτoη (Παλ&ακαg: 36), ειδ επioηq ε_

".ρ|α μιrη τηg <<Eλληvικηg Koιι'&τητoq Bοδειπbιr> fi-

'σσy σι yvιοoτoΙ 6ιo.μηxαvoι Xατζηοcγy€λoυ 'και Xα-

τζητ;ριiτrκoυ. Απl την &λλη πΜυρ& δμωq' ιrπ{ρξαν

και τrεριπτδoειg 6roμηx&uωv πoυ τ{ρηoαν παθητικfi

d και αρvητικ{ oτ&oη oτov Ayδι'α, γιατi τrioτευαv

&rι τoι.lq i6λοrτrτε oικovαμικ& rκαι βλιoτα μετιiφραv

Φρos .ηs δραατη,ριδτητδq τoυ'q crrη ΘεocnαλοnrΙκn'

δπroυ ετrιiκρατοtiαε ααφ&λεια'
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o Mακεδovικδq Αy'δvαq υπfr'ρξε iι'αq αvoρΘδδι'r

ξoq αvτ'αρτoπδλεμoq ,μ,iαα oτηv oθωμανικ{ ετικρ&-

τ|εια καl ετroμivοrq τα αποτΘλεσlμαπd τoυ δεv μπι'l_

ρoδv να ιrπoλο'γι'o'θoδv με εδαφικEg κατακτξoεrq (MΙν-

τoηq l99O: 6l )' ακδμη, εΙναι γvωcrrδ τo δδγ'μα τηg

oτρατηγικ{g δτι στοUq αvταρτοτoΜμα;q η1εδδν

,π&vτα κερδiζει δπoιoq απδ τοι;g αντιτr&λoυ'q lxεr τrμl

ιrπo<rτηριξη τoυ πληθυoμΦ ''ηξ περιox{q (κλαcrαικδ

τιαρ&δεrγ,μα αiyxροroq τrδΜμog τoυ Brεw&μ)' Mε

αυτη την oπτικfl o Mακεδovu<δg Ayδvαq υπiρξε o-

πc,roδflπoτε viκη τoυ ελληvιorμori, γιατΙ τo ελληvικδ

oτoι1εio τηg Mακεδoviαq - αvεξαρτ{τωq τηg γλδαoαg

παJ μιλοδοε - κατδρθωoε 'vα διατηρioει τo εθvικδ

του Q.βvr1μα παρd τιg ξiνεg π'ρoπαy&ι'δεq Kαι τη

xρηση 6Ιαq. Σ' αυτfl τηv επιτυ1'iα αυvi6αλε σε με_

yαro εωμl η ταυτδ1ραvη εκ6ιoμηx&νrαη τηg Mακε-

δoιrΙαq, γιατi η αυvακδλoυθη oικovoμικfr εuμοατΙα

τoυ Mακεδovικoδ ελληνιoμoδ αιrνετiiεαε αφ&ι'ταoτα

ατη διατ{ρηoη - oε τroλδ κρioι,μεq τrεριδδoη τηq σU-

voγτ]g τoυ, εκκληoιαστικ{g, τroλιτιoτικ{g και εΦ'ικfiq'

(Σlrνε1ζεται)
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0τ0 llθυτοo ΣυυτuΙεωE T0ι, lετ00l'

uο0 |lεΙuιο0 τng [nulnμirg f,OnυΦυ

Η γλrilαoα και η λαoγ,ραφiα εi-
ναι <iρρηκτcr αυvδεδqμ€vεg, γιατ(
η €κφραoη τηq λαoγραφiαq Θα

γiνει με τoν Lδιω'μΦτικ6 λ6γo. Tα
δυο. 'αυτct απoτελoιiν τo πvευ1μ'ατι-

κ6 δ,iπτu1ο τoυ ελληνιoμo6 και
απεικονiζoυν τη αυνεxf1 και αδιd-
σπαστη ει,6τηiτα τoυ 6Θvoυg.

o Kqραξc πρrirτog oxoλιιiζov-
τrΙq τα αργαiα κεlμενα παραd-
ρησε την αυv61εια τηg γλcbαoαg
και συγ€'στηρε τη ouλλoγf1 του

γλωooικof καt λαoγραQικοs Θη-

oαυροΦ τηg E'λλdδog ατι6 τoν πφ-
φc.ρικ6 λ6γo. Mετd τoν Koραf1 i-

χouμε ην 'rΦτη μικρf1 απ6πειρα
oυλλoγηg yλαrooικoιj υλικo0 την

cττο[α επιLε[ρηoε o Γειbργιog Αι'
νι<i'r τo l83l .

To o0vθημα τηq εξoρμi1oεωg δ6-

Θηκε τo 1 856 με την δημooiευoη
πρακηρ,dξε<og τoυ Tαoκανε[oυ Δι'
ωytoνi;αματοq για τη σηJγγραφη

τηq ιoτoρiαg τη,g vε'ωτ€ραg ελλη-

vικfg γλιiαοαq. o Zαμπιiλιog με
αφoβμη τΨ πρoκηlρoξη αιtπfι πΦ-
τειvε σαν πρ<5τo ατ<xδιo τηζ εργα-
oiαq τη oυλλoγξ λ€ξεcrv, φ1ρdcoε'

Φν, παρ]oιμιrirv κλπ. ,1',' '6ι1Θ'εiαg

απ6 τo ,α'τ6μα τoυ λαοιi. To κf1'

ρυγ]μα τoυ Kοραf1 και τoυ Zαψτf-

λιου, τo 6κανε πρci€η 
"o 

γnoμlργεi-

o Παιδεlαq τo 1857, κιiνoνταq oιi

σταση στoυζ εκπαυδευτικoξ λει'
τoυργoιig vα αor'1oληΘoιiν 'με τη
σιrλ}.ογη γλωooικoΦ και λαoγρα-

φικo6 υλικoΦ τo oπoio Θα εδη;μo-

oιε6ετo oτo περιoδικ6 τoυ Yπoυρ'

γε[ου <tH εφημερiq των Φιλ-oμe

eiΙ,rr.
Για τη oυλλoγf1 ταlν <<Ζιirγτωv

Ινtrνημεiων τoυ Eλληvιoμoo>, κιv{l'

Θηκε δραoτf1ρια o ιrπ6δοιrλoζ ελ'
ληvιoμξ' o Eλληνικξ Φιλoλoγι'
κξ Σιiλλογoζ τΙ}ξ Kωv)πoληg' η

μεγιiλη ,αυτfi ακαδημtα τoυ υπ6'
δοuλoυ ελληvιαμo$, <iρ1ιoε τo 6'ρ-

γo τηζ ,με προκ{;ρ'υξη xρη1μ'ατικιbν
6ραΘε[ων.

Στηv ελειiΘqρη Eλλι1cδα τo €ργο

αυτ6 αviλα6ε o oι1λλoγog <ιKo'ρα'

fιgρ, (1890). Toν uKoρΦ, διαδ€-

χτηκε η Γλtoooικf1 Eταιρεiα AΘη-

νcilν η oπoi,α αυν€xιoε τo €'ργo

τoυ. Την oριατικf1 6μcoq λfαη του

ζητη,ματοg ιξδcοoε o Γ. Χατζηδ<i_

κιζ με τηv !δρυoη τoυ <<Αργεioυ

τcυ Ιoτoρικoιj Λεξικoι1> τo I914'

Συμπαραoτ<iτεg σην πφoπ<i-

θεια αυτη εiναι η <<Eλληνικf1 Λα-

c^lραφικft Eταιρε[α>. η αrτolα ι_

δμ-lθηκε τo l9o8 απ6 τo N' Πολi_

τη και αι-lνεxiζει τo €ρ1zo τηq με

την οvομαοi<r ι<K6νtρο Eρειiηc
τηg Eλληνικjηζ ΛαoγραΦiαc ηq
Ακαδημi,αg ΑΘηνcirν>> και τo <Σπoυ

δαατ{'ριo τηζ Λαoγp@iαg τoυ

Παvεπιoτημioυ AΘηιlιbν>> απ6 τo

r965.
Στα παραπdι'ω τρ['α κ€ντρα' ε[_

χcrν rσι.{κεντρal'Θ'εi. μθ1ρι τoν Α'
πρiλιo τoυ 1976, 7637 1ειρξρ'α-
φα'

_ K€yτρo o6vταξηg τoυ loτoρι-

κο0 Λεξικoιi Ακαδημiαq Aθηvιilν

t.106 xειρ6γραφα. Aπ6 αυτ& τα

559 εi.vαι προαφqμi ηq Γλ<+ooι-

κf1,g Eπαιρεiαq Αξv{i)v'

- Kθvτρο E'ρειlvηq ηg Eλληνι-

κξq Λαo'γραφiαg Ακαδημiαq Asη'

vιiw, 1ειρΦyραφ€ι 38ο7'

- Σιττouδαoτξριo Λαoγραφiαg

του Πανεlτυoτημioυ Λθηvιbν, ;4ει-

ρ6yραφα 2724.

(Δικαiog B. Bαγιακ<iικoq δ.Φ,:

ιιΤο γλαrαοικδ υλικ6 εκ τηq lν!α-

κεδοvlαg και Θμlκηq ειq τo Ι{€v'

τρo Συντcftξε{rq τoι) Ιiστoρικo{i Λε'
ξικoιi τη4 Aκαδη,μ1αg ΛΘην6v και
τα o1εtικ<i πρo6λ{ματω, πρακτι'
κ& Λ' Συμπooloυ tλωoooλoγiαg
του Boρειοελλαδικo$ Xιb,ρoυ Ι.M.
Χ.A. Θεαoαλovirκη t977).

Ιvl€γαg αρισμ69 Xειρογ,ρ&φΦv α-

π6 δι<iφoρεg πqριo1€g εiμ oυγ_

κεντριoθε[ ατεo διαγο:vιαμo$g oτα
αρ1ε[α' τoυ Eλληvι,κo6 Φιλoλoγι-
κoιi Συλλ6γoυ Kοrν)πι6λεωg. Eκ'
€€αειg τ{o'v διαγωvισμtiπtοv τoι]-

των, α}λd και υλικ6 oυλλoγcbv

Tnq ιEλ€vΙnq
Mιiταιαλα - Zεγκiνn

δημo.αιεΦΘηrκε στo περlto'δικ6 τoι)

αυλλ6γoυ. Δυoτυxcilg 6rμω9 μικβq
μ6vov αριθμ69 των 1ειρoγρdφωv
ocirθηκε. Τα xειρ6γραφα αυ€ιlπου
προ€ρ1oνται απ6 διαφ6ρoυ9 τδ-

πoυq αv€ρxoγται σε l9O και 6ρi-

σκGνται oτo αρxεlo toυ K€ντlρου

Συvτιiξεαrζ τoυ ΙoτoρικoΦ Λεξι-

κo0, 6πoυ για καλf1 τ6xη εi'xαν με
ταφερΘει πρoq αντιγραφη.

Aπ6 τo oΟvoλo τι'oν 7.63v χειρo-

γρ&φtοv oλ6κληpoυ τoυ ελληνικo0

xΦρoι, για τη Mακεδονlα και Θρ<i

l(η και oτα τρ[α κ6ντρα 61oυlμε

1034: ητoι Mrακεδoviα 774' Θρα'
κη 26,σ. Eιδικ<i ατo K€ιπρο Συν-

τ&ξεcοg {oυ t'oτo'ρικo0 Λεξικoι] με

τo oπoio αo1oλboμαατε' υ'πtριXoυν

Ιl9 χειρ6γραφα τηζ Mακεδον[αg

και 88 τη,g Θρdκηq.
Aiτιι6 τιq gργαolεg αυt€ζ, dλλεq

μεv €1οw εκδoΘεi και υπ&ρηtroυν

στξt iαιdλoγη Θι6λιoγραφια, dλ-

λεq ξμt,rζ 61ι και ε[vαι ιjηy'γωοτεζ'

Στηv ειαflγηoη τoυ Δ' Bωyιακ*-
κoυ. 6.π. τα 1ειβγραφα καταν€"

μo}παι oε νομoδξ. Για τo νoΦ H'

μαΘtαg, o ατιolog μαq ειiδιαφιpει'
υπ&ρ1ηoυν 6 1ειρ16γραφα tog εξfμ:
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Γλιυoοιι<6 και Λαoγραφικ6 υλικ6

Ι. ΙΛ 584 ΓE, Αvδρ€α Γιαννακο- 2. ι^ 92a Νικoλιiου Koντooo-

γιrilργoυ, <Συλλoγη δηlμ<,'lδουg ποΦλου,<Συλλογf1 yλαrooικoιiυλι-

γλιοοαικo6 υλικoιj ε'κ των xαrρiιoν κo0 εκ toυ voμoδ Γ!μαΘiαg>' I970,

τη,g Πιεpiαg), I'936, σσ. l53. oa. '|7o'

Πqρι€xει υλι.κ6ν απ6 τo 1ωρi,ov Tο υλικ6ν εiκ τωv π6λεωv Bερoi

ΡΦb,ματα, Tετ,ρ<iιδιov A': αυλλο_ αq' Nαoιiαηζ και τωv 1ωρiων Ρι-

γη λ€ξεων oo. I-67, ενδυlμααiα, ζιiψατα' Γιδdζ' Μελi:κη' Περι€14ει

υπδδηοιg oo' 69-71, υλoπομι[α οo' πo'ικiλov υλι.κ6ν oo. Ι'l5' Γραμ-

7ι-7g, αινiΥ;ματα σσ 77. E'κ του ματικd' σσ' 1η 25^26' 35' 7'o-71'

xωρioυ R-lιi1κιov τετρdδιoν B': 141 ' oνΦματα οo 3'4'85' 84' I40

τιοικiλοv yλωooικ6ν και λαoγ1ρα λεξιλ6γιoν ενloτε μετ& πα'ραδειγ_

φικ6ν υλικ6ν αο. Ι-3'2'8 και τετ'ρd' μdταlv σσ' 17'25' 27'34' 36'57'

διοvΓ,:σσ,I-37καιτετριiδιoν7Ι-Ι3.5,14io,14'2.17'0,Παρoι.μiαq
Α'1 αλιpαΘη",*5, 1glξιλΦιov <lνευ oo' 57''58' αινnγμαtα αα' Ι3'5' d-

παραδειγ,μ&τωv σσ. 1_2t, γραμ- σμΦrα σσ' 'Ι 35_Ι39'

ματικfν ao' 23-29 και τoπωνdμια 3. lΛ 95'5 ΓE, Γεωργ(oυ Kαραγ"

cro. 3t. Biog 1εροαiog, oν6,ματα κιοζoπoιiλoυ, <<To Γλωαoικ6ν ιδ[

δ€vlρων, λαoγρα<pικ<i πoικiλα oα' ωμα τoυ Poυμλoυκloυ ΗμαΘiαg>'

39-'5,5, τoπωv6μια Μικρ<ig Mηλιιiq 1971' σo' *'
oo, 57-5'9, τoπωνriμια Παλι6gτα- Περιξει τoπιυvιiμια σσ' 1'2

νηg oo.6t'65. yρα,μματικ<i-μυνητικd σσ' 3'13'

Φ}ΦΦooσΦΦ\o ΦoooΦαη
38ΦΦE AIΑBAzETE *Φδ
9ΚAl$οΔ
$ ΔI AΔ ΙΔΕTE $aTΗ$
fr NΙAoYΣTA $
E '!'f'v E9ο

.

λε'ξιλ6γιον μετd πα,ραδειγμdτιον
αo. 14-l5,2, διηγf1,οειq αo. 53-54.

4. ΙΛ 96,0, Nικολcioυ Ι{oντooo-
ττooλoυ, κΣ;λλoγξ γλωoοικo0 υ-

λικoιj εκ του νομoι3 Πιερiαg>, I97I
oα. 396.

oλ(γαι αελiδεg πε'ρι€1oυν .υλι-

κδv εκ του Kεφαλοxαrρloυ ΗμαΘi-
αc δηλ.λεξιλ,6γιoν μετd παραδειγ
μ<iτοrv oα. l93-196, 199-22o,6-
oiματα oo. 219, φωvητι,κti oo, !93'

γραμματικd( σσ. 196-I98.

Eιg ταq λoιπ<ig αελ[tδαg υλ,ικ6ν
εlκ των νομtiν Πιερiαq, Kοζ<iηg
και Avατ. Ρωtμιtλiαg (βλ6πε oικεi-
αιl Θ€αιγ κατιi ναμ6ν).

5. ΙΛ 1068 ΓΕ' Γε<οργioυ Mε).[-

κη, <ιAρρα6ι1να9 οτo Pouμλo$κι>'
1973, oc' 76. Θεατρικ6ν €ργov ειq

ηv διdλεκτov τoυ τ6πoυ με εpμη-
vειrτι κ<i oημε ιciιμαια.

6. IΛ to78 Avτωγ[ου Mπουο,lιπo,j
κη' <(Συλλοyξ y}roοαικo0 ιλικoιj
εκ Ναo0oτμ>>, 1976' ao. 427,

Περι6xει πoυκiλoν υλικ6ν εκ Nα
o8αηg σ,σ' 12-24, ' δηλ. γραμματι-
κιi oo. i-t]' oικ[αν o.o. l2-3 1, πoι

μεvυκd αo. 32'60, γεωργικ<l οο'
6l-76, και πoικiλoν υλικ6v μετ<1

παραδει.yιμιiτΦν εκ Nαοι,oηq oo.
L2,€4l . fuloη,c εκ των 1ω,ρittν
Αρκoxιirρι oa' 24,2'λ86, Φυτιd αo.
287-'3'56, Πιοτικoxtbρια Πρotiοηq
(εκ πρoloφι}yοrν) σσ. 357-399,Kου
6oι1κλια BιΘυviαg (εκ ηρooφliγοlν)
σ'σ. 4a0L427 '

ΠA,P}l ,ΚΛΗΣ}l

Για ιrα βn xdvo,vται τα τειixn, ενl'ιμεριirστε μαζ €Yκαιρα

τnv \16α διειirΘυvonη, κ6Θ,ε φoρl πoυ αλλ6ζeτε τ6πo κqτoικ[αζ.
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oPΓΑNoΓTΑlKTEΣ KΑ! MοrΣIi{H
ΣTΗIυ ΑΛEΞΑt\lAPEiΑ

Φ

Tα Eλληvικi παροδoαοxδ ψouoιr

Στα παλrd x,ρδvια oι γ,καivταδδ-

ρoι oυνδδε'υαv δλεq τrq εκδηλδoε'q

τσΙ., ,Koιylων,ιKoι] 6'Ιoυ, αργδτερα οι

ζouρ,v&δεq. Γκαινταδδρoι {oαv οι

Kαψoxωρiτεq ΠαJλoq και Γιδwηg

Πιπιλr&ρηg. Σδμφωvα με τιq τrλη_

PοΦqρiεs του γvωστoι} ζoυρvατζ{
ΘQμ& Π'&τμoυ, o Πα,δλog Πιπιλι&-

β1l9 ηταν τroλιi καΜq oτo δρyαvo,

Ιo'ωq ,x611 o ,καλδτερog y'καivταδδ-

ρο9 στr}v Η,μαθΙα.

o Xαρ&λαμτrog Π,&nμoq (Yεν.

1897) ηταv καλδg ζουρvατζ{'q και

εi,xε oκτδ τrαιδι&. Tα τiοoερατιαι-
δι& τoυ: O oωμ,dg (γεv. 1940) 

'
o Γιδρyοg (γεν. 1927), o Mαvδληg

(γεv. 1932) ' o Δroνιioηg (Υεr.

l 94lB), Eγrvαν κι αuτo'i ,μ'oυoικοΙ

και παΤζoι.lν μ6xρι oτ{iμερα τηv τo_

πικfr ,μoυoικfl. Παλιoi ζoυρνατζr]-
δsg τrρoτιολε,μι,κ& {<rαν o ΓrδρYτlξ

KΙταoq, o Γρηγδρη,q Koιiκλαq και

o Θωμξ K,o&κλαg (yεv. 1908). o
αδελφξ τoι.}s kkboταq Kοιiκλαq

(γεν. 19i'l ), τοιlg οιnδδευε με τo

yταοι)λι. Στη'; Αλεξ&δμια (Γιδd)

αττδ xρδvια ζcιio'αν καr μερrκoi 'Ελ
ληνεg fl γΟφτoι, τroυ i.φερα'; Τoυρ-

r<ι,κd οvδματα. Aπ' αuτoJg γvιο-
ατ,oi ζουρvατζ{lδεg froαv τδτε o

MαμoJτ, o ΣαμτrρΙ, o l,oλdμηq, o

Παλιo.xωρ,iτηg Mου,oταφ&q,και αρ*

yδτερα ατo vταoιiλι o lεα&,ρ αδελ-

φ$lq τoυ oη1μερrνοJ vταoυλτζfr Γιδρ-
you Παιnαγιωτ&πoυλου.

o Xαρ,&λαμπog Πιlτμoq Eτταrζε

μαζΙ με τoι, Κδo'τα Koιiικλα' Και
λδyω yvωρr μΙαg αργδτεPα o γιδg
του Xαβλ.ξμτrol"l, Θrυμι'&g τrα'ντρει)-

τηκε τη\, κδρη τoυ KoJ,κλα. Νεδτε-

ρεξ κομπαvΙεg lκαvαv o Γιδργοg

ZαφειρΙoι.l με τoV Θωμ& Πδπμo
('l o και 2o ζoυρvδ) 'Και τov Δημi-
τρη Α,ραμτrατζ,fr (v'ταοιiλι) { τoν

Γι,δργo Παιnαy:ωτΦπoιlλo (Υεv.

1923, vταoιiλι ). Eτrioηq τα τρΙα α-

δδλφια o Θωμdq, o Διovιioηq Πlπ-

μog ('Ιo και 2o ζουριl&) και o Mα-

urΙlληg vταoιiλι. Παλαιδτερα Ξτrαιζε

και o Γιδργoq o1δ€λφδξ τΦv 1τροr}-

γouμEv,ωιl, ξouριrd.
oι κoμπαvlΙεξ τoυ,ζ €γιvαv πoλr}

yvοroτiq cr' δλη την Mακεδονiα"
Αυτοi θπ.αιξαv oε τroλλd x,ωpιd το:v

νφμδν HrμαtΙαg, Πελληq, Koζδνηg,
Καoτoριδq, Χαλκιδικηg, Θεoοαλο-
v[lκηg κ.λ.π. Πριν ivα μ'frνα τoυq i_
ι<λεl,ναy yια κ&πoιo γ,&μo η τιαι.,η-

γJρl i yλivτι. Πρδτα δεv εiyε o
,κδα'μoq ραδιδφωι.,α, μαyν,ητ'δφovα,

'Eρευνα :

Στ6λιo9 ΚoΦαxεhng

,τ:κ - dπ και τroλJ oπ&vια κ.iτroιoq
εJπoρog εi,xε. yρ'αμ,μδφωνo. Σι)μφω-
Vα με τιζ TrληρoφoρΙεξ τωy οργα-
ιloπαικτδv κ&θε Kυριακ{ δαoιγαv
τδτε yo,ρδ στιζ Tr1λατεΙεg και μαζεδ*
οuταv δλog o κδαμog. Στ'ην Kαψδ_

1ωρα γιvδταv μεy,ft}η γιo,ρτfr και
yλi'vτr τo'J Αy. Δημηlτρ,i,oυ, oτηv
Αλεξivδρεια τηg Παvαyiαq.

o: μoι-lo,κοΙ iταiζαv τr'&ρα πo,λ-
λoJg τcτrrκoJg γορoυ,g δτrrlg: Kατc-

ρΙvog, Mτrδiμιτoα, Kαρατζδ6α, Kα-
ραoοrJλι,',κλΞφτικoυg ταdμικoυq και
oταιιρωτo,ig, MαρΙα, yκdivτα, Aρ-
6αviτικo, Τoαvτρεμdδεq ΝαoυoιιΙr_

τικo κ.&. oι Σαρ'ακατα&voι oτoxω-
,ριδ xoρειiαv τoιlg δl,κoJg τoυζ xc'
ροι)g το <<'rΗ,μαατ' oι δδλιoι λιγc-
ατoi>> καλτo,&τικo,κλΞφτικο, τη,y

<<Λι&καιvα>>, τοy <<iKατσ|αντδvηΣ> και
τo <<Πoιδq Ξλατoq κρατ&ει 6ρox,i>.

Επioηq κλδφτl,κoι xoρoΙ, τoξμι,κoι fr

oταυρωτoΙ. Aρyδτερα iΦα, και
&λλoι κδπoιrKoι στo xωρrδ, δ"rωζ α-
τδ τα Πρε6εv& και ccπδ &λλα μdρη
πoυ iφεραv τoυ'q δικoδq τoυζ xo-
ρoδg και τ,ραyo0δια. Tδτoιo'ι Γρε-

6εvιδτικοι xορoi froαv: <<KοvτoJλα

Bλ&xα οcπ' τα 6ouvδΦ oτρcoτδg xc-
Φξ, o <Zι&καg>> τα&μικog, αιrαφ€'-

Φμειroq oτoν dρωα τη τεριο'xfg
Γρε6εr;δv και 6yαv'μειlκτδ αυγκαΘι-
oτδ 1oβ τηq τrεριo1ds Γρε6ειηΙlv,

BoΤοιr.

Oι τoτrικοΤ xoρoi τη Αλεξ&v-
11 Σwδ;ειo oτηv oελIδο l29

παροδoαοx6 ψouorxd δργovο Σ.Ι. Kοψο1εiληc 1985
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TA ΙΙAPAIOΣIAΙ{'A ΔΙΙilΙOTΙKA TPAIOYΔΙA

KAΙ 0Ι x0P0Ι ΣTΙI NΙA0YΣTA

Γti}ρα τα πoυλι& τΦρα τα xελι'δ6νια
(Tραγoι1δι καΘι'oτ6)

'o - λa τιi

χε λι.&i _ ηα y'\o λο

λow zαi λj - }Ξ' "ξir ' d

aj: x1'δ . λo *69

φιh= ξiπ', & φi"

Τ<bρα τα πoι.lλιd τd)ρα τα χελ'ιδ6νια
1$lρα oι π€ρδuκεg σηηνoλαλoιι]γ και λ€,νε.

<Ξoπv' φειπη μου, ξι1rιv'α κι μηv κoιlμd.σει

ξ*πv' οημκ*λιασει κor.ηρμi κιrπαριo€vιoυ

κι' &απρovε λαιμ6, κ1 φρι}δια σα γαιτ<1vι>>'

- 'Αφαε με λυγερf λ0γo ιπtvo vα τs&ρω

γιατl oυ αφ,€γτηζ μoυ στη Θiγγλα μ' €χ€ι απ6ψE

κα1 στoν π6λεμo 6λo μπρooτιi με 6dvει

για να oκoτιυ'ΘΦ, για ακλιi6o vα μ€ π*'ρoυγ

'Eδαrκε o Θεξ, κι η Ι(ιrβ Παvαγι&
κα,ι ξεσπ6t9!δ'σα και μτΦ'κα μ€o' oτ' ασ1rερι'

Xiλιoυg €κoυψα και χiλιoυζ, oκλ&6oυ9 τdρα
€yαζ μ' €φυγειv, κ' εκεiγoυζ oκλΦ6oυq 6ιου f1ταv'

El1ειν αητo0 φτιβ κi Φχια τoυ κομiκoυ'
Κι π€ρνoυ τoυ ξρoυμi _ δροιrμ[, δρoυμi τoυ

μουνouτκiτι

6ρiακου €να ψηλ6 δ5vτρi, ι}ηλ6 oαv rcιyπαρ['αοι'

_ Δ€ξoυ μι, διvτρ[ ατoυγ iοκιoυ vα ττλωyι<iοoυ'

_ Nα oι κλtoγoi μου xi κρ€μvα τ' αρμαt<i ooι'l'

.Γ{α κι η ρζα μου κι δ€oει τ' ιiλoγ6 ooι'''

Nα κι oυ ioκιο,υζ 'μoυ'κι π€σει κι κoψf1ooυ

Ι{ι τα1ι<t τoυ ταχιi τoυ voικι μoυ γυρει1oυ

μια σταμνc( vι'ρ6 oτη ρζα μoυ vα 10oειg

-'Λκoυ oυραν€ κ[ γη, μηv τoυ 6αoτliξειg'l

&}ζ κι του διvτρi τo{., vοικL τoυ γυpει1ει'

Toυ
Niκoυ Σtι6,ρτon

Σιτ<ιiηlοuμι μιd xαρ,αυγιi (Πιιilτnq)
ft o πfur,vωμεvoξ Κο'ιnετ6ιrιoξ

(Tραγo0δι τηg Mακεδoνiαg)

Σηrκtiwoυμι πρoι.li ' πρoυ:i τρεig ciρειg πριv vα φξει
Π'α[iρvου νιρ6 κi viΘoι.llμι, vιρ6 ιllα ξιeyριtπvΦpoυ
κ[ π€ρvoυ δiπλα τα Θoυν& δiπλα τ'α κoυρφoυΘoιiνια

ακοι3γoυ τ'α πεoκα vα ΘoγγoΦν κι τιq o€ι€ζ ιηα

τρζoυν

κι τα λημ8ργια των κλεφτ<ilv vα Θαργιαvαοτενξoυγ
να κλα(v τcυν κccτιιτ<ivιoυ τo{ξ πoυ εlνι λαΘουμ€_

ιloιη!
_ Για dκου απ<i.vου αρ1τ1y€ κι πρ6τ€ κccττητtiτιε.

_ tγ<b oαq λ3yoυ δεν μ,τιouρκb, κι σειζ μι λ€τι dκoυ
t<i πι<iοτε με vα oηκoυ&b κi Θ*λτι μι vα κ<iπαoυ

κι rp€ρτι μoυ τρυ tοαμπoυβ να γλυκoυτρ'ωyoυδf1ooυ
τροι'yoΦδι τηg λα6oυiματι*ζ πoυ μ' €xoυν λαΘoιl-

μθvoυν.
_ Πιvτγκi μoυ μη μi, αφf1oιτι oτoυv €ρημoυ τoυν

t6ποιl

μoυν π<1ρτι μι κι ofρτι μι ψφιΙi oτιg κρoγιq 6μ-lαιq

vdqκoυ τα δ€ντρ,α συyτPoυφκι& κi τα πoυλιιi για
φλΦξ.

για vα λοrλρΦy κ<iΦι πoιrρv6 κi κdcθε μιoημ€ρι'

για vα ξιlπνoΦν την κλιQτoιlρryd ν' αλλζει τoιr
λιμ€ρι.

Κ1'6- λo πdq δι
λlιi xr'δz- λα τιi
reζ Φ -1νo _ λo

δι-74
ημΦ
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Σftκιrr Δnμnτριb μ' κι' 6λλαξε Toυ Κiτoιoυ n μdνα

lζi.τoηi μιi - .'α

η',il

Lιr5: (l - 69).

μ'1 [Μ'1'] Δη -μi1 -tqω μ',

ηlκoυ Δημfι - μπρ€ Δημητραμ κι <ic\λαξει

&i:v"' *' 6&λει τα 1ρυα* - τα χρυσ& αoυ ΔημηπρoΦ-
λ,α μoυ

Kι αν παζ ψηλci μπρε Δημftτραμ oτ' 'Λryραφεr

<iiντι ψηλ& oτoυ Καρπινi - Kαρπιν(,oη Δημηtρoιiλα
μoΦ.

ΓιC( vα 6'αφτioειg Δημf1τραμ τoυ πιδi
&ιντι να 6γ<iλεη τ' ovoμd οου Δημητρo0λα μoυ
Στ'α μciτια μοκiζει Δημητραμ τoιrν Παπd
<itγτι oτα φρinτγια τoυ Διoπδ _ του ΔιαττΦτη Δη'

μητρo6λα μoυ.
_ Kι τi τoυν €1ειg Δη1ητραμ τοι.rγ Πα'rαi

τi ξ1ειg τoιr Διοπ6 _ τοιr Διcτι6τη Δημητρο$λα μoυ

Tουν 81ει η μd. - μlrlρ€ η μ&vα μ' οrαρφ6
tiivτι κi γιb τoυν €1oυ μπα '- μττeρμ,τα αδαρφoιiλη

μoυ

*t, I f*

ΕοεΙg 6oυν& τιΙ}ν ΓρΘ6€vιbν

Δdιgio(J:10s).

τδγ Ι'qι - βε

'λi.γo γ1li 7α = μιi 1a _ μη - }Δ-q' - |ε.

Eσεiη, 6oυvιi τt,lv Γρε6εν,τ3ν και πει]κα τoυ βlετo66oυ
λ0yo για χαμπΦd}σατε, μιαq τoιφ€κoΦλαζ τs.τto'

γtcr vα φαvoιiv τα ΓρεΘεv* κι α.rs τo lξ€ryα Στdλαιo
Πτ,lg πoλqμοιiν, 2ι6κα μ' oι 'E}ληνεq με τo ρεδiφ

ωκ€ρι.
ΠΦτoιyι, τα 6dλια σαν €φχη, τorrφ6κια ααv 1cλ.&ζι
κι αιrτ* τα λιανοτoιlφεκiζ."σαv &μrμο τηc θαλdqσηq...

xιi - Oow

tαγ ιiγ-τiιο''c τδ rc

.'μιiλ - λω ' γt Ei τo Ξ_τ{9'|'o '' λr'

'Αιτι τoυ K[τοιoυ η μdνα κιj(Θoυvταγ
oτην ι1κρα ατoυ τιoυτ<lμι,

μι τoυ πouriμι ιαiλoυνιv κi τρυ πιτ'ρου6oυλbrjσιγ.
_ Πoυτ<iμι για λιγθοτψι, για κ&μι λiγoυ πiooυ

για γα πιριtοoυ αντiπερα π€ρα ατα κλιφτoυγciLργια
τΦ1oυν oι 'κλ€φτεg o6ναξηl, κι 6λoι oι l(Φrτ€ταναιoι
τcνv Kiταιου τo,υν επιιi!ααvι κι παν γα τoυν κριμι1-

qoυr
Στcυ δρ6μcυ πoυ ετηγαινιν στoυ δρ,6μoυ πoυ

€φiοκει τcυν Kiτοιoυ αμπρουoτ<i ,.., ,,"r1Hl'J''
μ€νoυv

Xiλιoι τοιrν π<iγουν π' αμπρolJστ<l κι πιvτακ6σιoι
oιl πiooυ.

Kι 6λου ξαπ(ooυ πξγηνειv η μoο)ρη τοιl η μαvoιiλα
μι τα μαλι.* τηg ξ€πλεκα, μoιρουλουγ<iει κi λ€ει:
ΚCταιoσμ' πoυ τξειg τ' ciρματα, πoυ τξειg τα

τoιατqρ<5iτζια.

- Mdνα λουλ{, ψivα ζoυρξ, μfuα ξιμνιαλιομθvη.
Ιγl&vα δεν κλαig τα νει<iηα μoυ, δεν κλαig τη λε'

6ειηιιi μoυ

μο,υν' κλα[g τα ιfrμα τ' &ρματα, τ' d,1αρα τα
τσιΦπμiζια;

- Kdλλιo, Kiτoo ν,α χ&νoυιoαν, vξωεq, τoυ κιιφ<iλι

rιαρ& να xdcoειg τ' <iρματα τα πατρικoδoμ€να'.

τδ ε-ηg- βo

'E - oεξ βoυ
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Nεpαντζοιiλα φουνταlμ6vη, ποfνε τ

πουy τα. κ<iλλη oου;

Πoriν η πρtbτη εμμoρφι* σoυ' πουγ τα κκiλλη o'oυ'

νεραvτζoιiλα

ποιJν τα κιiλλη ooυ;
_ Φιioηξε 6oρηιig κι αγ'€ραq κ'αι μoυ τι1ριξε'

vεραvτζoιiλα

και μoυ τιiρι,ξε'
_ Σε παρακαλιir, 6αρηιi μoυ, ΦΦσα ταπειντi'

νεραντζoιjλα

φιjoα ταtπειvιi
Nα 'ργovται τα παλλη'κι1ργια τα ZακυvΘιανιi'

ερανtζoιiλα

τα ΖακυvΘιαvd.

dν9ια αoυ'
vεραντζoι1λα

FΙ vεριrντζoιiλα

.'_--]-____ξ-...... -'..\+__Ξ+_=Ei.f,ffξ

\r\ιιr ι tιrιr\':t\!\l\ιιr ι'\lι'\r\tιrιr\rιt\r\'\'ιι\'ι'\'\'\'\'ι'\'ι'ι'\

"'o /'/ηο;'a'flλ -' .,
:!{;-' ζ'φ'L zo' lt{ryl7u;Ρ'

- \. iJ:_._.i"*. tt- -Ξj t --:Ξ- 
|& '-'Γ.u 

Ρa Je rτf'] ?g ]-'};---: ι

Tιilρα με πηρ' o λoyιoμξ κι τηξ -"o'';ff;:

να πα να 6ρ'ω "o μπoγιαt'6{ να μι τα 6dψη μαιiρα

Γιι1μ τριαλαλιi λαλαλαλαλξλα
λαλαλ αλ αλoλoλoλoλιiλολα
vα μι τα 6<iψει μαoρα ('επαvαλαμ6&vεται αv& 2'3

oτoιηoυq)

Kι αv με ρωτf1oει o Μπογιατζfμ πoιd εiν η αφoρμ'rι

'1,2ts

σ'ου.

τι τιi6αιψειq κι τα φoυρεiq τα μαιJρα στoυ κoυρμ(
σoυ;

/v1α6ρα φορo0ν oι καλoυγρι€q, μαoρα κι oι καλoυ_

γ'€ροι

μ.αιiρα φoυριiει κι η αγ.<5aπη μoυ 1ειμιbvα καλoυκαiρι

Για δεq τoυ oκdλoυ μπoγιατζ( τi κdΦητι ,κi λ€ει

να εiξη,ρειν τoυ vτ€ρτι μου liα κ&θητι vα κλα(ει'

Ριυτd τα μα0ρα πoυ φορεiq, δεγ τcr φoυρε(g για λιlrπη

μαυν τα φoυρεig για εμoυPφι<i κι για τoιλιΨtιλlκι

Ντ€ρτι δεν εlx'α στηv καρι'τγι<1 κi ατι61τηoα μαρ<iζι

1iλιoι γιατροi. κι αν μαζευτoιiν καvεiq δεν τ'
ατιεικζει'

Φεliγα πoυ διi: μωρ€ γιατρ€ κι ταiρ τα γιατρι'κ& σoυ

τoυν π6νου π' 61oυ σrη καρντγιι1 δε γβφουv τα
χαρτUjι σo'υ

B<iλει μιivαμ τoυ y.€ρι σoυ σfτηy αργυρΦ μoυ ζ€πη
κι πdPει τ' αργυριi κλειγΦy'ιιt ν' ανo1ξεξ τoυζ

'ψrτΦ€'δκ

κι κΦει τα τριαντ<lφυλλα κι 6λoυ9 τoυg κoυντζ€διg

vα μι crτουλloειg τδυ κoυρμi κι 6λoυ μoυ τoυ κιφiλι

Kλιiψι μι φi}.οι κλtiψτι μι κι ιoεlg o"xΙΓι χαρηtι

κι 6αoι με α'γατηlg(xτε στα μα8ρα φoρΦtξrτε

Gυ ξ€voυg ειξ τη ξεvητιιi πριiπει vα 'Θ1i:ξι μοdρα

για-να τιριιiζει η φoυpιαι& μι ττlζ καρvτγι<1ξ'τη
λαΦα'
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t'L!9ν'

Toυ μΦατι τl γ[νηκειν oτoυ Σarvνιδd τoυ γ&μoυ
Λ€λε Σαjδα μου Mπoυλιουτoι}δ,α μoυ

Ηταν νoυνξ |crλoυνικιξ να διατξει ειq τoυ γΦμoυ

Λελε Σoι3δα μoυ l\πouλιουτoΦδα μoυ
Kι του νουy,6 τoυν (λιγαν ατoυ 6νoμα Αναατιiοη

Λ€λ'ε Σo0δα μoυ Mπoυλιoυτoιi]δα μoυ
}iι συ vcυν6ζ δι<iταξιν τoυ μπ<iλoυ vα 1o'υρ6ψoυrv,

Λ6λε ΣoΦδα μoυ Mπoυλιoυτoιxδα μoυ
Την ciδεια oου Γιcυργη μoυ να xoυρ€ψoυ μι τη Σoιiδα

Λ€λε Σo$δα μoυ Mπoυλιoυτoιlδα μoυ
Kι η Σo6δα 16ρηψιν μι τoυγ Aναoτ<ioη μπιiλoυv

Λ€λε Σo6δα μoυ MπουλιουτoΦδα μoυ
Δε φταiγoυν μ<iνα τα πιντγιd δε φτα[γει oυτ' Αδιi

μoυζ
Λ€λε Σooδα μoυ lνlπoυλιqυ1griδcr μoυ

Mουν φταiγει oυ τιατ€ραq 'μoυ πoυ μι ,rηγαινει στoυ

γαμου
Λjλε Σoιiδα μου Mπουλιoυτoιiδα μoυ

o Σπμεiωon
Tο τραγoδδι <ιTciρα τα πουλιιi τ<bρα τα 1ελιδ6-

vια> ειναι ηq Bιθυν[αg. <Σηκιbνo,μαι πρclt _ πμοt>,
<tΣflκιο Δη,μξτραμ> κ,αι <<Τoυ K[,;τoιoυ η μdνω> ε[vαι
τηg iνl,ακεδc'viαq, <<Eoεξ Θoυv& tων Γρε6εν<bν> και
<iNεραΙvτζo$λα> ε[vαι τηg }Ιπε[ρoυ και Aλ6αv1crξ

[ιε τr1ν iδια Q,ωvf1 (-y6τεq) τραγoυδηΘηκαν και σiτη
Νcioυαα. Απδ τη oυλλoγ,r] 260 δημι.lδτbν ασμξτtoν

Γ. Π'α1τi'κoυ AΘηνα 'l 9o5. Tυπ. Σα,κελλαρi'oυ.

<Tcυ Σανιδιi oυ γeiμoug> εiναι κα,Θαβ Nαoυααi
Ικ6 τρα'γcιiδι. Η υπ6θεαη τoυ M'τtoγιατζξ αvαφ6ρε-
ται πιθανιiq oτη B€ροια'

lΨαq τα παρ,α1ιbρηoε o Ι. Mακρoyιcirργoq τov
cπο[o ευ1α'ριατo6με.

oρMανoπα,lκτεq και μoυσιiκ,ri στnv r1λeξdνδρεια

J* Συv61εια q,πδ Tηv oελiδο 125

δμιαq ξoαv &rιωq τr,ρoαviφε,ρα η
<<|KατqρΙ,vo9> iναq αργδq yυιqικετog

Xσρδq. Αυτδv βρει.lαv oι γυ\rαΙκ€g
και ol 'κoτriλεg τηq Aλεξ&vδφιαq
<pορδvτ,αq ατo lκ€βλι τα κατoo0λια
τoυq. Η <1Mπ6Ιμιτoco> διrαq αι,,δρικδq

κυκλικδq χοΦζ σε επτ&αημο ρυs
μδ, o*rηv αρ1fr εivαι αρΥδξ, επιτα-
xιivεται 6dΘμηδδιl ,και γΙvεται γρfr-
yoρoq. H <iKαοατζδ6ω> εΙvαι μει-
κτδg xoβq aρy6g ,και μετ& γρ]i-
Υoρoξ. ΠαρoμoΙωq r<αι o (Καρα-
αoιiλι>. Η <MαρΙo εΙvαι γυl,ναικεi-
οξ xoρξ και οαrτ69 ξεκιv& αρy&
και εξε)ιioεται oε γρflγoρo ρυΘμδ.

Το <<Αρ6αv[τικo>> εΙvαι αvδρικδq γρfl
yορoq xoρδq. Στo xoρδ <(Γκ&Τvτα>

τroυ τriρε τo δvoμd τοι.l οcπδ τo i-

διo τo δργαιro γιατi ττρδτα μ' οι.l-

τ5 αυνoδεδcνταy ol xoρoi, oι ζoυρ-
viδεq μιμoJvται τηy yκ&Ιvτα' o E-

ι.\αζ ζoιιρvdg παiζει την ,μελκυδΙα

και o &λλog κρατδει τo Ιoo, εΙναι

o λεyδμεvog Trασαδδροs. oι κdπoι-
Kοι oτo xωριδ {oαv δλoι λTγo d

πoλι] ,κτη.voτβφor. Aτrδ τιξ πoλλδs

γ'Ιδεq τrα: εΙ1αv, τo xωριδ εi14ε πi-
ρεl τo διlομα Γι&q.

Ατrδ τα τoμΦρια τωv Φωv oι πα-
λιοi δκαμαv καλ,Eq γ,κ&Τντεq και E-

τrαιζαv στ.α YΜι/τια και τα 1ταιlη-

γι)ρια. Η Αλεξ&vδρεια ηταν τδτε
κεφαλo1δρr με Ξvαv πcnρσyωyιKδ-
τατo κξμτro. oι xoρεδτριεq oνvε;Ι*

ζoι.n, vα φoρ&vε ατo κεφ&λι τoιlξ τov
τrατρoτrαβδoτo κεφαλδδεσμo πoU
λ,δγεται κcrτooι}λα (κoυκoJλα). ΛE-
yεται δτι lκδrπoτε σε μι€Ι iμηη o
M. Αλδξαvδροq, Θcα}μ,ααε τov ηρωi-
oμδ τω,r γιryαιlκδι, τσU χωρισ}, εy(b

oι &vδρεq δεΙλιαoαν και διEταξε vα

τιζ &bσouν τlζ πsριKεΦαλαΙεq τoυq,.

Η ταραδoαιακfr .ατoλfr τη\, Αλε-

ξ&δφιαq εiιlαι yαρακτηριoτrκ{'και

πoλδ θεαματrκξ, δτω,l τη,v φoρorv
oι κσπελε's και xoρεlh.,ν.
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ιιTΦ $Xολεiο μαζ,Xδεc - Σftμεpα - A&ρio}}
)O(

Πdf,ι μαq κατdπ\ξε η oμdδα iΠφι6α7ιλαvτικτ\ q Eκτrαiδευσηg τoυ 2oυ Γιl,μιrαo(oυ Νdου'oαζ με Την

μελiτη Φζ <To:x"πio μrq. xωg _ Στ\μερα *Αι1ριo>, τυτrιilιlο,yταc,a' 6ια κiαλ6γ'αrcτo 6ι€λιαρd-

κι fρε'υνε6 Και l(αταY,ραφξ oxετικξ με To Λdπειo Γι.lμv&oιo πoυ ιξμ1Θrxκε τo l9l4-

}r1ε τηιl καθoδ,rjγηoη ταlv καΘηγητιilv τoυg Φαν'f6 Bλd1oυ και Γεωργ{oυ M€α<αυ η ομdδα τωv παι_

διιirν τoυ 2oυ Γυμvαoir, ,μoq παραΘiτει τιλriθoq oτ oιxε(ων καΦiq 1Και σιJYΙ(ριτκoξ π(ιlα<εg Υια Τη/

λειτoυργ[α τoυ oxoλε[*, ,org μαθητdg, τoυξ κα θηyrμξ, τo 1ιilρo και τηv 'αρχιτ€E(τoι'ικt! του'

Tα παρακdτω απooπdο'ματα ε[ναι απ6 τηv πo λ0 επι'μελημfγη' αυτη' €κδοση τιrv παιδι6v'

Ο iΠΦλoγoξ
Η εργαα[α cruτf1 εivαι αlιoτ€λε-

σμα oυλλoγικf1q δoυλει<ig εν6q

xρ6νoυ τηg ομdδαg ΠεριΘαλλoν'
τικf1g Eκπαiδευoηξ τoυ 2ου Γυ_

,μναoioυ N&οuοαg' Aπoτελεi oυνf

χεια μιαζ πρooπ&Θειαg ττου εδιir

και '| O 1ρ6νια oυγτελε(ται στo

oxoλεio μαg'
Δεv διεκδικεi τoν τlτλo επια'τη_

μοvικf1g εργαα[αg και εivαι φυoι_

κo να παρoυαιιiζε,ι κdαtoιεg πtxpα'

λεiψειζ, γιαυτ6 και ζητo$με την

επιεικf1 κρioη oαg.
Γνιορiζαμε καλf tην ευριiτητα

τoυ Θ€ματog και τιq lυor<ολlεq vα

ανταπoκριθοQμε στιq ατταιτf1οειg

τ30

τoυ, αλλιi παρακιvημ€νοι απ6 την

αγ<1πη μαζ για τo 1ιbρo στoν ι]-

πoio ζoΦμε και εργζ6μαστε' κα
θιbg και τη διαΘεοη να αντιστα'
θoliμε oτην αδρtiνεια τηζ μημηξ
πoυ χσρακτηρ(.ζει τη νωΘρξ γενι-
κα επo1ξ μαq, τoλμi1οαμε. Ακ6-

μη στo Φεμα μαq ιbΘηoε μια ιστo'

ρικi1 oυγκυρiα. ΦΞτog ( l994) €'

1oυν oυμπληρο:Θε( 80 1βνια απ6

τo I9,1 4 πoυ γtct πριbτη φoμi λει-

τοliργηoε ατη N<ioυοα α1oλε[o B'l

Θμιαg εκπαlιδευoηg.

Kατα9€τoυμε την εργασiα μαg
σαv .μια γΡατιΦ μαμυρiα (κι δυ

oτυ1ξ για τηι, το6λη μαq €;4oυμε

πoλr1 λlγεq τ6toιεg) με τηv ελπi_

oμαδα Περι6αλλοvτικliζ
εκnα(δευσnξ

2oυ γυμvασioυ Ndoυoαq

δα vα κιvf1αουψε το εvδιαφ€ροv

αυτ<i:ν που ερευνoriν τcr γεγoιιi'
τα, επειδξ vαμζoυμε 6τι η vεcb-

τερη ιoτaρiα τηq N<ioυoαg €1ει

πoλλ69 οcvεξε,ρε6νητεξ'ηγ€ζ.

o, To ΧΘ€q

oι κυρι6τφoι σταθμoi σTιζ
Ι<τιpιακ6g ηa<αταατ&oειζ τoυ
Λατπrε(oυ

To 1914 lδρ,iεται το Ημlyυ'μv&oιο

ΝαoΟαηg.

Δυo μδλiq 1ρδvlα μετ& την απε-
λει;θiρωcη απδ τor:q Toι}ρκoυq και
:νδ τα τrρo6λ{rματα Υια τηv συγ_

γκρδτηoη τηq τrδληη l]ταv πoΜd,
oι τrvεqματικoΙ &νθ,ρ'ο:ποι τηg Ν&-

οUσαζ με τροyrερy&τ'εq τoν τ&rε

Δη,μαρxo Κωv)νo Χ''Μαλoriοη και

τov λδγιo δ&ακαλo ΣταJρo Χωuδ

κατdφεραν vα ιδρr)oουv τo πρiι}τo

αxο.λεio B/θμιαq Eκπαiδευoηg gτηv

τrδλη. Λδγω ελλεΙμωq r<τιριακδv

εyκαταo-r&oεωv λειτoιiργηoε στo

μεγ&λo ατrΙτι τoυ Σται)φυ Χωvoi
(τrioω crrrδ τo ΔημαρxεΙο) και γρ&

φτηκαν a0 μαθηn€s (rΚατ&λoΥξ 1

αελ. 6 1 ).

H oμiδο μqc



To,oxoλεΙo μ,αζ

'Γο 1922 1τiζεται το Λ&τrπειo.

Oι αδελφoi Γε<irργιog και Kαrν/
'υοζ Λciτιπαg, Ναοι;oαΙοι ε).Kατ€-

oτηβvoι crτηv ΑΙμrπτo, ατroφ&αl-
oαν yιi1ρω cr.τo 1920 vα κdιtvouv ,μια
δο:ρε& στη]v γενdτειρα τrδλη στη

μuημη τωv π,Φωρα Xαμlξvων αδελ-

φδV τouq ΑριoτεΙδη και Γρηyoρi-
oυ. AφoJ oυμ6α-.ιλε,irηκαν Ναoυ-
ααiουq τηq Αιy,jτπτoυ και τ16 Ν&-

οUσαq/ oυμφδ"-ηoαv με την τrβτα-
ση του ΛογΙoυ Σταιiρoυ Χωνo0,

τroυ εixε διδξει yια xΦvια στηv
Eλληvικij oxoλ{ τou Kαiρου, <rτηv

Αλεξ&vδρεια, στην oδηoαδ και τδ-
τε δiδαoκε ατη Νdoυoα, ιlα xτΙooυv
Γι;μv&oιo στη1v πδλη. ''Eτoι θα

'μτ!.oρo'δσαv τα παι,δι& τηq Ν&oU-

σαζ vα oι.l,vεγΙ6oι.lν τιg γυ1μvαoιακδq
ατουδtsq ατηv τrδλη ταJζ Kαι δεyθα
αvαyκζoιrrαv vα φειiγoι.rv oε δλλεq
τιδλειg, δuvccrδτητα τrα: τδπε εΙγαv

μδvο oι ε&τroρoι μαtηriq'
Oι δωρητδq απεlfi}νΘψαy στη

ΝομαρxΤα Θεo)vi1κηq για ι}α τo{rs

διbαει τη.v &δεια και τιq α1ετικig
πρoδιωy,ραφδq ι(αι στσv o1roμαστδ

αρyιτBκτovα τηζ ετrοχiξ Ξειοφbw
τα Παιoιriδη για 1lα τoι.rq κ&ιει τα
cry,iδια.

Τo Λ&τrτrειo κτiατηκε σε μια €,-

,κτασQ τπ&ιω αrrδ 4,,5 oτρξμματα
oτov 1δρo τoυ τrαλαιoδ εvoρlακοδ
vεKρoταφ€ioιJ τη ΠαvαyΙαξ και α_

φoυ αγoρ&crτηκαv μερικ& Υειτovικ&
oικδτεδα. 'Exει eμ6αδδν 44o γ12,

μεσηiμl6ρι6 πrρoααvατoλισβ, εΙvαι
διδρoφ crπδ πδτρα τηq περιox{q
λαξε,uμ'Ξνη, με αι.loτηρ{ αυμμετρiα
l(αι μεγdλrη λειτoυργι'κδτη α, TΓου

εξυπηρετolioε αε &ρroτο 6αθμδ τιg
αy&yκεq τφ ετrox,{q.

Tο 1943 gτοy αηj,λειo xδρο του

ΛcrπτrεΙo'υ, απEvαyτι απδ τo διδα-
κτ{lpιo, λεrτουργεΙ,ημιτελE'q Πιrμrα-

oτξριo με εμ'6αδδv 288 m2, πoυ
δγruε ατrδ δωρε* τηg Τεμpιxδρηq

Ται&ρα...

,O MαΘιιτιμ4i ξψγqμικ6

- 
Η σU]ν.εKπαiδευoη αρρΞvων -

Θηλ'Eωv πoυ τδoο τrρο6λημ&τιoε

τrαιδαycoγoδg, γovεΙg και πoλtτι-
κoJq αττiδ τιq αρxδg του αtδvα, ε-

φαρμ'δατηκε oτη 'Νl&oυoα ατrδ τηv

αργfr για λδyoυg oικovο1μΙαg.

._ o'| ΝαουoαΙoι δμι.:ξ διjoκoλα
ioτε*\-αv τα κoρΤτoια τoυq crro Γυ-

μv&oιo, δται το 1 914 yραφτηκαν

μcνo 2 Ναoυοαiεq, η 'Ξλλη Θ. oι-
κoιiμου κα: η lφιy&εια Πληκι&-

δcυ και μια α:τδ τoν Koλιvδρδ η

Kωv/voc Λiππqc

Ελiν,η Zαμτrοδvη με μεταyραφi α-

πδ το κεvτρικδ ΠαρΦειrccyιεyεΙo

Θεο)υi'κηg. (Kαr&λoy. l αελ. 6l ).

- 
To δτog 192'5 - 26 τoυ yi-

vεται τo πλ{ρεq 6τδξιo Γι,tμv&oιo

y{αφovταl oτη'v Α' Τξη 26 αγδ
ρια Και 38 κoρΙτoια γεyovδg τoυ
δεiγvει τη,v αλλαyfl ατη o-τdoη τco,l

Ναoυoαiωv.

- 
To i937 - 38 τrαβλληλα με

τo Γυμvdoro λειτouρyεΙ yια 2 x'ρδ
Vια τo 3ετΞq Αoτrκδ Σyoλεio Θη-
λΞιov Ν&oυoαq oιiμφωνα με τα π,ρδ

Γειirργοc Λiπποc

KαθηγητEc τoυ Λonεiou (1972)
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To οxoλε'io μ,αq

τUπα τΦV μεγ&λ'ωv τιδλεωv lKαι πρo-

αελrκδει τιoλλig μα,sξτρIεq. (Kαr&-

λoy. 2 oελ' 63).

- 
Aτrδ τo i964 - 65 με τηv με-

ταρρJθ1μιαη Γ. Παπαν'δρiου και την

yια πρδτη φoρ& κατδρΥηση των

ε.ιoαyωγικδv εξετ&oειυv o αριθμδq

αyoριδv και κoριτcιδν εivαι περi-

τrου Ιδιoq με τ'υ'xα'Ιεg αυξoμειδoειg'

- 
Απδ τo i975 μEyρι τo 1979

λειτouργοι)v oτη Ν&oυoα γrα τρrb-

τη φoρ& oxoλεΙα Αrρρ'ivω'v καl Θη_

λ'iωv.

-- Το 1979 γΙvovται δλα τα

α1oλεΙα τηq Eλλ&δαg ,μεικτ&'και i-
τoi η ιεrδτητα ευrκαιριdw τωv 2 φ'δλ

λωv ατηι, οrπδκτη'oη' τ'υτrικδv ττlρo-

αδvτωv γiν'εται πΦξn. Γrα την oυ-

oιαoτικfr δ,μω'; ιcδτητα ευlκαrριδ"'

θxοu,μ,ε πολJ δρδμo ακδμη'

tvδooxoλικιi ζωri
H πoιδτητα τηζ εvδοolΧολικiq

ξωdq oτo Λ&πτrειo, frταv oυvEπεlα

τωv lσ*τορικδιl, κoιvκovικδν'και εκ-

παιδευτι,κδv σUη,1θηKδv, αλλ& εΙxε

εξ&ρτηcrη αε μεy&λο τrooooτδ και

ατrδ τα π'ρδαωπα τroυ crυ1μ1μετεΙγαv

oτη διαμδρφαlΦ 'ηq 
(yqμvαoι&ρ-

xεg, κοΘηγ,ηlτ€q, μαθrμΞq)'

Ατδ τα πρακτικδ των παιδ'ccyω-

γικδv oυvεδριδoεωv των αυλλδycον

τωιl ,καθηγητδv πoυ δια6'&oαμε καi

τιq oυνεντει)ξ'ει'g πoυ τnfrραμε' κα_

ταλflξαμε σε oproμ'ivα αυμτrεβ-

σματα'
-- Παλαιδτερα, η ιδlδτητα τoU'

μαθ,ητfr yυ,μvαoioυ εi1ε ιδιαiτερo

κιiρog, αφoi η φoΙτηοη απαιτοioε

αυιξημrδVεg τrνευματικig r'καvδτητεg'

αλλ& και oικovoμι'κEg ΘυcrΙεq' Mε

σU'\,liτrεια, oι μΦητig ατην τrλειo-

ψηφΙα του'ζ/ \,,α αvτιμετωτrΙζoυr''

,μ'ε υrπει.iΘι.ι'uδτr{τα τιζ υπoyρεδαειq

τoυg' ΣlδJ6ovταν την περroυ'oiα τoυ

αxoλεlοι.,, αφoδ πλfrρ'ωι'αv εKπαι_

δευτικi τiλη για τη, lαυvτfr'ρηαξ τoυ'

Πβo'εxαv τα 6ι6λiα τσιJ1q, αφoδ τα

αγδραζαv, o-rrδvια καινoδργια' αλ-

l,,d oνΦθωq αττδ τoυq μεγαλδτε'

I32

ρouq γlα vα τα δδoo'Uv στοUq μι_

κρδτερoυ,g αρy6τερα. Eτriαηq υτrηρ

Xε μεyαλ0τερη τειθαρxΙα στoUξ

καvovιoμoi'q τou o'xολεΙoυ, πα'ρδλo

τroυ frταv τroλδ αυoτηρoΙ.

- 
Απδ τo ]9]4 ωq τo ]925, τα

ατoιxεiα τoυ δxoυiμε εivαι λiγα'
Kυριαρxoδv η φτδxεrα, οι aλλεΙψειg

Kαι η αuστηρδτητα τωv o,xri'αεων'

- 
AτΓδ τo 1'928 ωg το 19'36, υ-

π&ρxouv τroλλ& τrρακτιrκ'& πoυ δεi-

11voυ,v πρocrrn&θειεζ yια δημιουργΙα

oxoλικfl,g ζωic με oδvταξη εσωτε-

ρ:,κrοJ Kανovιoμοδ λειτoι.ιργiαg τoυ

αγoλεΙου, δηlμιoυργiα μαθητικδν
κoινοτ{τωv, αv&ληψη δραατηριoτfr-

τωv ccπδ τoυg μαθητig, δη1μιoυ'ργΙα

α1oλικδ',, αθλητικδν oμ&δοrv, δια-

μδρφα}ση αxoλlκoιi κfτιoι.'l, αλλd καl

αυoτηρΞg εντoΜg YIσ τηv δν'-ξ'<n'

καl τηv ol-ιuτrερlφoρ& τοJv μαΦn-

τδν.

- Mε τηv αλλαγfl τ'ηg εκτrαrδευ-

τικ{g πoλrτrκfrg απ6 τo 1936 (δι-

κτατoρΙα Mεταξ&), ακλη'ραΙvει - θα

},,ξΥαμε στρατιΚoTΓoιεΙται - η μαθη-

τικi ξωi, Υια να φτdoουlμε oτα δ']_

ακολα yρδvια τηζ Γερμαvικfrι κα-

τoyflg και τoυ εμφυλiου' Το Λ&'τ-

πεlo ετr:τiγ9ηκε και Ξγ:ν': cτρατl-

ωτικη διoΙκηc,'η Υια iι'α δ:doτnuα

Και τα μαθiματα yΙνovταv σε εκ-

κ}'n]αiεg και στo ερyocΓτ&αιo τo':

Λαvαρ&. 'oμωζ ακδ'μα και δταv

δδθnJκε πiσω, τov lαιloυ'&'ριo τoυ

j9431, μlα αiiθoυoα {ταv γεμ&τη ι:-

λι'κδ τoU 'Γε'ρμαvlκoδ oτρατοnj

με αποτtλεαμα oι 5 αilθoυαεq τoυ

Λ,ατrπεiou Vα lμηy αρ'κoδν γlα τoUζ

μαθητEg τoυ 8τ&ξιoυ' Γι4μναoΙoυ

και τoυ Π,ρακτι,κoδ Λra<εΙoυ, τroυ

λεrτoυρyoδoαν τδτε. 'Eτoι, απo_

φασioτηκε για πρι1πη Qoβ η λει-
τoυργΙα τo{J ΙσXολετoU σε διπλi1

6&$ια. Η δilκuκλη λειτol,lργΙα δxει

ατrδ τδτε παyιι^rθεi και μολovδτι ε-

xoυ'v περ&oει τr&vω ατδ 5ο ΧΦνια,
δεv προ6λiτrεταr o'Jvτo,μα vα αλλd-

ξε, .

Τα μαθ{ματα τη,v τrε'ρΙοδο εκε'i-

ν,η yΙvοvταν <<κατ'oικοvoμ'[α καl

κατ' ετrιλoyη>, δ'.ωg μαg εΙτε yα-

ρακτηoiο-τlκ& τrαλιδ< ατrδφο ιτοq, α-

οοi' ο, κcιθηyητiq frταν ελdq1ιoτoι

{τc i949 ηταv μδvο τφιq) και εi-

Χσv vα αVτι1μετωπτσα.lν π,ρo6λ{μα-

τα επr6Ιωoηq τδαo τωv μαθητδu
τoυ'q, δcro Kαι Tων oικoyεvεtδv τoυq.

'Οργ&ι,ιωναν λoιτιδι, oι.l'αoiτια με τη
6oflθεια τον EρυθρoD Σταυ,ρoδ μE-

σα στo oxoλε'[ο καr αyioτελλαv τn

λειτoυρyiα το': αxoλεiοu αν'dλoyα

uε τ.c ο-;.θi<ε.q. λ4ετd τov Φε6ρoυ-

&o:c τcU 1949, μoιρdζoυν ο'τouq

-τ1.-'ri'.τεζ cπrδ την καταo'τρoφ'fl τηg

:τ5) iq μαθητ.'ζ, Χ'ρilματα που Tr'ρo-

iρ1ovται ατrδ ερdvoυ'q ,μαθητδv &λ-

)'ωv τrδλεων.

Σuγxρδvωg παρα'rη,ρoJμε μια I-

διαiτερα αυoτξrρ{ oτ&oη απivαντr

r::i::rri:tii,δil
,::iilliξ:,.igξ

,rr,1,.,.r ir:rriyr.i,*,r!,.-. " *-,:ψ : .| ,

MαΘητδc τoυ 1943



To oxoλεlo μαξ

<rτoι,rq,μασητiq τrου <<,δεv oυμμoρ-

φδvoιrrαι με ταξ υττoδεΙξεrq> Kαι α-
τro6oλδq )/ια αντι'σταoιακfr δρdαη.

Απ6 τo 1951, &ρxιoε η αιασ,-Υ-
κo6τηcrη Tηζ ειδοαxoλικηq ζωic
ατo Λ&ττrειο. Σ' αι,τδ oυvi6αλε η

ο_ταδιακη αδξηαη τoυ διδακτικoJ
πρooωτrικoi και η τoπoθδτηαη ατη
θEοη του yυμuαoιδρxη τoυ κ. ΗλΙα
Μouιrδρiα, τroυ αφρ&yιαε με τηV

τιροoωτπι,κδτητ& τoυ oxε'δδv Υια μια
δεκαετΙα τη oxoλικ,fr ζωfr oτo Λ&π-
τιειo. Ετri τωv ηrμερδν του εμφανΙ-

ζovται oτα ττρακτ ι,κ& παιδαγ.ωγι'κΞg

oυuεδρι,&oεlg με τrρo6ληiματlαμδ
και ειλlκριvδg εν,διαφδρoy Υiα τηV

ετΙδοoη τωv μαθητδν, γrα δη,μr-

ouρyΙα αxoλrr<frq 6r6λIΦηκηq, γrα
αvαζfτηoη lriωv τρδι'rr,ων 5Lδαoκα-
λiαg δoτε yα κιιrεiτα: τo ειδlαφi-
ρoy τωV μαtnτδv, τηv oρy&vωoη
εκδηλδαεωv. Xαρακτηριoτιr'fl εiναι

η ειδικη oυνεδρΙααη 1I.3.I954 ,με

θΞμα <Λflψιg μiτρων τrροg καλυτi-

ραv παρακoλon}θηioιv των εκ χωlpΙ-
ωv. ε)nκατεστηiμayων εvταj,θα μαθη-
ττiw μ'αg>. 'Εvα ιrτrαρκτδ θEμα τιoιl
δεv εΙxε ατrαclxολ{,oει και,lΞvαv μi-
x'ρι τδτε, εvδ oι oι:νsiκε-c ζω{g το:v

μrκρδv 'μοιθητδv τroυ δμεναv μδvo,
το,ιJζ lriταy πoλδ,&oxn1μεζ κα( τα αι-
αθfματα απoμ;δγ'61gηq καr τrεριφρδ

vξσQζ, .αρκετδ iντoνα.

or κα,vovιο'μοΙ λειτoυιρyΙαq εξακo
λoι,θoJv Vα εΙyαΙ ιδιαΙτερα αU'ο-τη'

ρoΙ (crπαγδρευαη κυκλoφoρEαq μετ&
τlq 8, κrηματoγρ&φg, καφεvεΙα,

αφαιριoτfrρια, υτroxμωτiκδ τηλi-
κιο καl τroδI&, υ-πoxρεωτικδζ εκκλη-
αιαoμδg, κ.d.). 'oμαη, κατd yεv:-

κfl oμoλoγΙα τωv μαΘητδv, στο σχo
λεiο yιvδταv αnμαvτικfr δουλεld.
Χαρακτηριατlκδ yια την επoxfi εi-
vαr η καθlδρω\ση για τrρδτη φoρd
6ρα6εiι^ιν καl εTrαΙyω\l yrα διακρι-
θiwεg ατηv ετri]δoοη και το ι]θοg

μαθητEg.
,Η δε,καετΙα τoυ 6o τroιJ Χαρακτη

ρiζεται yεvr,κ& σαv δεKαεTΙα τηs
αvτιταροx{q και τrτζ αv&καμ$ηq,

με τrq ν,6εq αξΙεg πα; εια&γει, υτrο-

6αθμΙζει τov βλo τoυ σχoλετou.

oι crυνε1εΙg αλλαγδq oτη διειiθilνoη
Και τo τr'ρooωτrι'κδ τou αx,oλεΙoυ, η

αυστηρδτηiτα καl η αστU.MδμεUση

ττoU KUριαρΧεi, ατoμακρδvεr ταJq

μαθητig απδ αυτδ τroυ λδγεται εv-

δooxoλr,κ{ ζωη ,και τουg oδηryεΙ να
διοxετειiαoυv τιζ αyησiuxΙεζ τo{..ιq σε
&λλoυg xδρου,q. Σ' αυ'τδ ουμffλ-
λει καr η τroλιτlKi αατ&θεια τroυ

ετrικρατεi δημιoυρyδvταg ευκαιρiεg
κι' ελτrΙtδεg.

M6vο μετδ τo 1974, τη xρovι&
τnq'μετατoλiτεuαηg, π'αρατη'μΙται
τr&λι oτα τrρακτικd τωv αυvεδρr&-

oεωv προ6λnματιoμδg yια τδνncοoη

τηξ εv5οαxoλlκξg ζωig, 6ελτiωon
αxioεωv <αθ:ynτδν - μαθητδv, δη'

μιoυρyΙα μαθητ:κδv κoιvoτητωv, οD

γ&νωαn εκδηλδoεωv Kαι oι,ζητ{-
αεωu τpδιν'ω oε θiματα τrαιδεΙαg.

Η εξωoxoλικti ζωιi
Mε τov δρo εξωoyoλικ,fr ζωrfl εν-

vοoJμε δλεq τιq μαΘητl,κΞg δραoτη-

ριδτητεg ττoυ εΙvαι iξω απδ Tηv τU-

τrtfii σΧoλι1K!fr διαδι'κα<liα και ετtι-

xε'ροJv &νoιγμα τoυ αxoλεΙου cτηv
κoιν,ωι,Ια Kαι τη ζιοi .ηg τrδληg.

Πραrroλε'μrκd, αλλ& ακδμη κα,

oτα τr,ρδτα μεταπολεμι'κ& xρδvια,
παρδλεq τιζ αταγoρει}σειq, iαο:q

καr εξαιτΙαq, αυτδv, οι μαθηfiq, με

τη σι.ημπαΦσTαση τωv κοΘηγητδv
τουg, oy vωlαv ε(8ηkboεlq με ση_

μαvτlκδ αvτΙκτη-trro δxι μδνo oτηv
τrδλη, αλλ& Και σ' δλη τηv περιo_

xη.

- 
Y'ripxε xoρωδiα Kαι μαyτo_

λιu*τα του cl'1oλεiou xτou σtJ,μ'μετεi-

ftrαρiλoοη (1961)

xε δxι μδuo oτιg oxoλικig εκδηfub_

αεrq, αλλ& dδιvε και oι"lvα,υλΙεq για
τo κοιyδ τηq τπδληq.

- 
Ετrειδ{ ατrαyoρεJovταy oΙ μ,α

θr1τδg vα αuμμετixουv ακδμη και
σε αΘλητιΚoιig oυλλδγουg, εΙγαv δη
,μιoυρyηiθεΙ στo σXoλεEo αθλητικδq
oμ&δεg. Στo τroδδo,φαιρo τo 194 l

η vικ{τρια o' oλδκ\ρo τo νoμδ o-

μ&δα του Λαππεioυ. κληoηι<ε vα
παΙξει με τoυζ Γερμαvoδq σ-τρατι-
δτεg, τoυg oποioug vlκηoε σε 2 α-

γδνεg και τδν,ωoε τo ηlθικδ δλ,ων

τωv .μαΘητ<bv.

Στov κλαoolκδ αθλητιoμδ εixαv
επΙoηg ιδιαiτερεg εττιδδαειq. To
'l 953 εTxαμε Παvελληvιεg vi,κεg, ε-

νκb τo 1954 τo Λ&ππειo πiiρε δλα
τα τΓΦτα 6ρα6εΙα καl 6y{κε 'l o

στrΙv 7η Εκτrαιδευτι'κ'{ Πε,ρrφdρεια

(Mακεδ. - oρακ ).

Ξπioηg τολri αημαvτικξ {ταv or

θεατρικΞg ταραoτ&oεtg με lΦρυ:

φαΙα τo θεατρικδ Ιρyo τoυ'Σπ. Mελ
λ& <<ο Πατrαφλδαoαq)>/ τo 1943,
Στηιn πcιρ&αταση συ,μμετεi1αv,μα_
θnτδg ,και καθηγητEg Και αφoδ τΓE-

ρασε με τερrπEτειεg τηv Γερμαvι-
κη λογo,κρι,αΤα αν,i6,ηκε δγr μδvο
στ,η N'&ouσα, αλλ& Kαl στη Bδροlα
Κα1 Tα Γιαvyιτα&.

'Αλλεζ παραcrτ&αεrg.
193'0 <<1Να ζεl τo λdεooλδyγι>Γυμvο,oτlκδc εnlδεitεlG (1961)
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To οxoλεio μαζ

τoυ Bααiλη Rbτα.

1939 <Mτρoo-rδ στo Θδcvατo>

ΔΦμα. <Φr ,μαξι}'αρι€q> KοrμωδΙα'

194o <Tα Σoι.rλιιαrδrrroυλα δεv

τπδθαμαιr> τoυ Ν. Tαεκoδρα'

1'940 <<jTα 'κoβiτoια ετrα\'αστα-

τoδιry ταr B. Pδτα.

1953 <iΗ &'lαiα τοιl Α6ρα&μ>'

1957 <Η oταxαμαζδ1τροc' τoυ

Παπαδιcιμ&ιrrη.

Στιq fuκαετiεq ταr 60 'και τoιl 70

σαι, εξωαxoλι'κξ δραo-rηριδτητεq

δ1oι.lv lμεiνει οι Yιrμ1'αcrrι'κEq επιδεi-

ξ.,g -.o τEλοq τηg 14'ροvι&q, καΦiq

και oι σιlμμετοxιξ oτιq εrdδηλδαειq

τα-l oλοκαιrτr}μccτoq τηq N&oυoαq'

'oλα αυτ& τα xβvια, σημαyτl-

κ6 βλo, iπαιξαv oι ττοfu-fiμερεg

oγαλι€q εκδρoμ6q τrου Ξδrvcrιl oταξ

μcrθητζc τη δυ'ιlατ6τryrα vα yιιlρi_

σoι}v τt}v τrcrr,ρΤιδα τoιrg,, αλλ& καt

να ισXυρσποιftαοr'n' τα,ιq δεαμοδg

ταrξ.
Τα τελει.πα:[α 20 xβvια μ,Ξoα

ατα τlεριθδρια πoU αιpfrvoυv oι ε_

λr&1ιοτεq ελε'δΘερεξ δρεq των μοcsη_

τδν, η α),λοτρΙο:oη ταrq αrrδ τηιt

τηλεδρααη και τα πoλλ& 'μθαα δι-

αακilδαoηq /Ιι,οιrrαι πφατrδΘειεq

αr'rδ ρoμαντιrκΦq εκπαι6ειrτικoδq

'και αι,fuυχα.lq μοi&ητ€q για καλλι-

τε1vι,κEg και ττι'ευμcfrιGq 8ημιoιlρ-

YΙεq.
Evδεκτικ& αιiαφεΡο{Ιμ€ θεcrrρrκiq

τrαραcrτ&oειg.
l9M <o ΘεToq Πδcπαρoφ Α'

,Y}rroαλ τoυ 2αι Γυμι'αoΤου Ν&ω-

σαq.
1984 Φι φαooι:ιλπ]δεq τoι,l Kα-

ταιττ,δρcρ Λδρκα τα'r lαl Λuκεioι'l

.': :,::r:': . ;-,i','l-ρ,'.. .,, ..;
]j':;._.qi':. . -'_..i]...] _]:ι :]

ffi*.', .':...'..
rr: ir,ljr:.::..' r':.:lr._rr:r:. ...,i,':i , .

&;',;,|::.:' ;,,,'g;,''.,'',;'|.:. i',,r.:,Ι,,,

J "_' Υ;

Ν&οι.εαq.
1990 <Παραμδ€ι xωρiq δlομα>

l&r<ω6οι,, KqμτrαGλη τoι; 2oυ Γqμν

Nl&ω'oαq.
1992 <To Φλo 6γiμε ατrδ τov

τrαρ&δειoo> τα; 3oιl Γυμιl' Νdου_

σαq'
1993 <lφιlEvεια εv ται'ιρoΙs> τoυ

loυ Γυ,μv. Ν&ουoαq.

1993 <ΛΛtγαq Αλtsξα,δρoξ> τo'υ

TEΛ Ν&ouoαq.

'Eτrioη oι εκδημλrΙloειq του }v1ου-

oικoδ Eργαoττpioιl πα'l απoτελεi-

ται απδ μοιθrpEq δλ{οv τωv q(oλεΙ-

ωv τηq Νfrα;oαq και την oργδοxυοi

τoυq εΙ'μ αrlαλft6ει τo 2o Λiκειo
,και τα τελει.iταiα x'ρδιlια τo 2o Γυ-

μιl&αιo.
Aoδμη oι oμdδεq Πε'ρι6αλλoιπι-

κfrq EκτrαΙδευσηq τοιl 2ου και τα'l

3οιl ΓπrμvααΙoυ t'i&α'παq κδe pδ
vo δα.ilεioιrv Qμ'αrα τηg ετrιλογ'ξq

τα.}ξ και τα τrαρα-prζoι,n' δx' μ&
ι}o CΓτο{Jξ ,μοιθrydq, αλλ& ι<'αι oτο

κoιvδ τηg πδλη9 μαq.

l Tη ouλλoγi '* ι'ηλι'κα.)' ξκα-

yαv δλoι οι μοιθψδg τηrq oμ&δαq,'

Ι Tη oιrvoλικfl επrεξεργαoiα τοnl

oτατιoτικδψ crτοιxεTο:v oι μcιθ'τyrρi-

εg:

Aρ6αvιτ&κη Αι"rωιliα, Kολτoo-

γιδvvη Στiλλα, Mοcyyοcv&ρη Eμμα_

voυiλα, MακoJλη Φαr{, fν'\δατoιoυ

Mfry'δα, Mflπ'τα Φαvξ, Νtoλκα Πrγ

νελiπη, ΤαττλΙδoυ Στilλα, Xα'ζry

xαρiαη Eυαι,θΤα.

I Τιq γραφr'κ€q ταραoτ&oεlq

ατo'', Η/Y o κεΘηγffiq τoυ oηoλεi-

oU μαs tν1Ξoκoq Γιtipγoq'

l Tην ετrιλoyfr και αι}νΦαη τηg

ιiληg, κcι&bq και τηy επυμEλεια τηg

fuδοσr6, η κοιθηγ'flτρια B}6q11oυ' Φα-

vη

Θεοτρlκfl rrοβαrοoη Ιlofloφλδoooc (l943)
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μεTιI To l82l
Eπιμ€λεια

Λευκιiq Σρμαρi

Στo επ6μενο μ€ροξ τηg εiκπαi-
δευoηq τ<oν Kαριtoιιirv oτηv Eλλιi_
δα μετ<i τo 'l 82I , Θcr παρoυαια-
ατεi η iδρυαη και λειτoυργια τηξ
Φιλεκπαιδευτι,κ!g Eπαιρεiαg, πoυ
αrτot€λεoε €vαv oταθμ16 οτηv γυ-

Eκπαiδευσn καI 0lωδπ T&lU [ι}β!TσlΦU σTlιU Eλλoδα
γαuκε[α εκπαi/δευση μετεπαvα-
ατατικιi.

Για να αvτλη,φΘoι}με ,καλΦτερα
π6oo αvαγκαiα ξταv η ,μ6ρφωαη

τ<,rγ yψyαικιirv, tα πρ€πει vα δoι1με
την Θ€αη τηζ στην oικoγ€νεια,
τaν πατ€ρα τηc και μετιi oτoν

γ<iμo τηg.

o Αvδρ€αg Λαοκαρciτog, υπ€ρ_

μαχoζ τηζ γυlrαικεiαq Eικπαiδευ-
σηζ στα <iνΙυoτf1ρια τηq Kεφαλo_
vι<ig>, τo I856 μαq παρoυoιζει
με γλ'αφυρ6 και oιvπiιμα καυστι-

κ6 τρδπo ην αv<iγκη vα Θγεi η
γuvαilκα e.τι6 τηv αμιi€εια.και τηv
αμορQ<υαι<i και γLα τo δικ6 ηg
τo καλ6 και ηζ oικoγ€νειdq τηg.

Xαρακτηριoτικd ε(vαι ,Fα παρα_
κ<iταr <r,πooπ<ioματ,α απ6 τo <<oι_

κογενειακ<b>.

olKOΓEΓΙEΙ/ηKΑ

o γciμog εiναι δια τov εξευγε-
νιομ6ν,ον ιiνΘροyπoν, ειζ ην αρ-

Χηv, η διπλαo[αoη τoυ εαuτo$τoυ
oτo oιiντρoφ6 τoυ' €πειτα, η' πoλα-
πλαoiαof1 τoυ ειζ τα παιδιxi τoι.l'

6yτα 6λα τo0τα καμoμ6να καΘ'
Eικrirvα και oμoiooηv εδικf1ν τoυ,

με τα oπolα αιny1€ει την ιlπαρξf1
τoυ, {roιp{iιζει t€ζ π0κρεq τoυt .μ€-

yαλ6νει τ€ζ ευxαρ[oτη,o6ζ τoυ.
Eιg τηv oικoy€vειαν o εξq.rγεγι-
oμ€vog <i"vΘρι+πog 9ρ{ψει τηv ψυ-

1f1ν τoυ ατ16 τα πλ6oν ειλικρινf1
και τρυφερ* αιoξματα τηξ αγα-
πηq' καΘαρlζει π<iττα τεεριono6τε-

ρσ την καρδtci' τo νοιi, τη διαyo-
γη τoυ και ετoιβζει μ[αv' ακερ-
ilοακoπη Θof1Θεια για τα γεΦμα-
τti του. H δλη ζΦ ειζ oι,κoy€νειαγ
€τοι εwoη'μ€vην, εiναι €ναg ατi-
γειog παρ*δειoog, o oπoloq ετoι-

μdζει για τoυ oυραγoιi τov Πα-
ρ<iδει,ooν.

Στα μ€ρη μcrg 6μω9 o γ<lμog
δεν θ1ει τo v6η,μα. Αφf1voνταg. κα_

τι1 μ€ροg τα ιδιαiτερα δiκηα πoυ
€vαq f <iλλog ημπoρεi να €1η για
να γι,ηρ€ιpη γυvαικα, η αιτiεg o-

ποιi f1Θελε Θεοrρηβoι1ν' Φq κoιv€ζ
ειg oε oγεδ6ν 6λoυq, εivαι 6τι <<Kα

Θ€ναq 6,xει xρε[α να '6ρtακη τo

φα[ τou .μαγερεμ€νo, τo σ'rιιτι τoυ

oαρoμ€νo, τα oκoυτι* τoυ πλη,μ€_

να και κ<iΦε πρfμμα oε τ&ξη μ€'
σα στo απ[τι τoυ' ειg €vα )e6γo,

€xει aoε[α για €vα ιxroκε0μεvο τo
οπo(o γαν του 6αoτ<1η'ανoιtrf6 τo

oπiτι τoυ, και vα 'μ,πoρξ, €αlq ειg
€γαv κtiπoιo 6αθμ6 'ι/αv τo εμπι-
σt66εται, αφf1νoναig τoυ ωoι1τ*

't3s



Eκπαiδευon των κoριτoιΦv

τ' αρμ,&ρια!... δια τ€τoι' αρciδα,
τo καλιiτ]ερo πoυ να 'μπo,ρrf1 vα
κ<iμη εiναι να πdρη γυναiκα!...

Eγtb κι' αv επαvτρ€φτηκα
Eixα μεγιiλη 1ρεiα
Nα μoυ μπαλ6νη τo 6ρακi
Kαι νοr μο,υ μαγερ€6η.

Ιν1ια ι1λλη αιτiα υπανlρεiαξ' ε-

ξlοου κοιν{ και τoιiτη, εivαι η α,-

κ6λoι-lΘτl Eκε[νog oπoιj'παντρ6Θει
τη &.lγατθρα τoυ τηζ δiνει και τo

πριrκιδ tηq' πρικι6 πoυ σε τo6τoυ9

τουg 6oτερo,υ9 1ρ,6νoυq 6φ1Θαoε vα
ε[vαι oηlμαντικ<bτατo. T'oΦτo €κα-

με ci!oτε, 6ταν €vαg foει xρ,εiα για
Xρη|μΦα, και δεv 61ει μ€oog &λ'
λo καv€να για να λ&Θη, απoφαoi_

ζει να 'παντρευθ,fi. H 'πα'vτρειd

τ,6τε9 ε(vαι μια συoiα για δαt3τo'

νε... μα η γυναi,κα ε(ναι €ναg 6_

ρoq, χo}ρiq τον oπoioνε δε λcrΘαi-

vει τ€( Xρf|]ματα. και, για να λ&_

6η τα xρf1ματα' 'φ1αριατη€τι να
λ&Θη και τη γυναiκα!".. Γυρiζoν-
ταg ατd τo απiτι τoυ πεΘερo6, τα
χρηματα πoυ φ€ρνει μαζi τoυ ε[-

vαι τo $6νι τoυ, η γιlvαiκα εiναι
η τo6ιrπα!...

Toιivτεq η δυo αιτiεg εlναι oι γε-
vικdlτερεq ειξ τα μ€ρη μαξ. Η dλ-
λεg, για τη σπανι6τηπ& τoυg, δεν
αξζoηrvε να μελετηtΘoι1vε, oι1τε, πoυ
ε[vαι απ6 εκε[.νεg oπoιi €1oυvε oix€

ση με tov γιlμov καλd εwoημ€-
yoιr.

'σι,ταζ τ€τoωg o γΦμoξ αναμ€-
α& μαg, o τρ6πo9 με τov oπoiovε
y6yεται εiναι αν<iλoγog. 'oταν €-

vαq ,Φτoφασ0oη vα πιlρη γυναiκα,
γυρ66ει πρciπα μ€oα oη oφαtρα
τoυ, εκε[νoυg oπoι3 δivoιlγε τα πε-

ριοo6tερcr' διοηλ6ει, και μειν&ει
εκεινοι3 τιo1ει τη,v κ6ρη,, cog fΘελε
μειv'flαει κι' εκειvoυ Φχει τηγ
πραγμαnτε[α. Aν εκε[vog δε1σlt τo

γαμηβ'' αρ1iβwε τt6τεg η oΦ-

6αοεq αrιdιloυ oτo τωο6v τoυ πρι-
κιο,6, και η αr16αoεq τρα6o6ιrεκαι-

ρ8v tιoλlivε, XΦριζ η κξρr1 vα ξ€-

r36

ρη πoτ€ τi,πo,τα2.
'EEoι, η γυvαlκα τoιiτη η oπoi.α

€μεινε €ωq τcbρα ωγvrbριoτη και
cημελημθvη oao απiτι τoυ πατ€ρα
τηζ' και τηq oπoiαq o vοιiq εtρ<i-

xιvε 1ωρig να πλατ'f1νη, xωρξ να
θραΦ αrrδ γεvικ€g ιδ€εq' εμπα[-
lrοvταζ ειζ τo oπ[τι τoυ αv,δρ6q

τηg, λα6'α[vει ευiΘι]ξ μια Θ€oη,oτην

κoιvωvlα' Θt€αη νοικoκυρ6q, Θι1oη

η oπolα τηq δiνει' €να 6voμα με
τo oπoio γvα:lρ!ζεtαι' Θ€toη η o-

πoiα επρεπε vαν τf1vε 'Θγ<iλη τoυ-

λ6xιoτov τcillρα απ6 τo,μη]δ€ν' και
ν&ν τf1ι,rε κ&μη μ€λog ιo6τιμo οην
κoινοrνiα, Kαι 6μοeq η Θ€oη πoυ
λα6αivει εiναι πoλιj μακρdν αt6
τoυ vιi"v τfvε κ&νη τ€τοια, Η ανar-

θροφη πoυ €λα6ε στo απ[τι τηg,

και o oκoττ6q για τoν oποioν ην
ε'lηρε o &vδραg τηg. τξνε κμζoυ-
vε σε μια Θ€αη τιoλ6 κατ<bτερη' €-

ται' η αλη€ιη τηq Θ€αη oτo oτιi'
τι τoυ ΘrδΦc τηg εiναι, κατιbτε-

ρη ατ!6 τoν <5αδρα τηq, και μ6νoν
αvcilτερη απ6 τ69 δο,6λη!... o dγ
δραg τηg τf1vε δ€1εtαι oτo, κρεΘιl-
τι τoυ' τξνε Θιlνει σττ|ν τα:0λrα τoυ,

γιατ[ και oτο €να μ€ρog τoυ 1ρει-
ι1ζεται και στo &λλo, μα η συν-

τρoφt& τηq δεv τoυ δiγει ευxαρi-
στηση, και, €ωg ατι6 τr€g πρrtirτεq

ημ€ρεζ τoυ γ&μου, ι.ltτoo1ρε6vεται

vα πρooτρ6ξη Φo κoιν6 καταφri-

γιοv εκειvcbν οπoιj δεv η86ρoυνε
τt vα κdμoυνε τη ζωξ τoυξ, ειζ τo
Kαζi,νo. Σε τo0τo τo Kαταφι3γιoν
τηq ,\'iδtαg o νη6γαμπρoξ, και με-
τ€πει,ιlα o γοvηξ, περνdει 6λη τoυ

ηv ημ€ρα και μ,€γα μ€ροq ηs
vξταq μαζi με 6λουq τoυξ <1λ-

λoυq ηs Θ€αηg τo,υ, oι oπoιoι Θ€_

ληματυκtilg καταδικ&ζουv τov ε-

αυτ6 τουg, πρoκρlνovτεg τηγ αt-

δ[,α τoυ Kαζ[νoυ παρ& την αi]δ[α

τoυ αlιιτιo6 τoυζ.

'o1ι παrg o Ι(εφαλ.oviτηg vα εi-
vαι πo)ι^*3 καλιiτερoq απ6 η μr-
vαnκα τoυ, ξι. Alπ6 παρ6μoιoυ9

γοvε[q lκαι oι δυο αvοιθραφf1καvε.

o ιi.γδβαζ μιiλιoτα σαν €φΘααε
δ€κα f1 δc}δεκα 1ρov<bνε <iρHιαε
περπατ{ τoυg δρξμoι.lg μoνξog
τoυ, δηλαδξ χc}ρ'ιq τoν πατ€ρα
τoυ, εσιrναναoτρe1φηκε παιδιd τα
oπo(α εφΘειραγε τηv α&ο6τητ<i
τoυ' τα f1Θη τoυ, και τσ\l €μoρφ6-
σαtlε κατρεγ&ρη" εvcb εlκlε[vη πoυ

μιαv ημ6ρα €πρεπε vα ειιiαι γυ-
vαiκα τoυ, αv 61ι 6λλο, εδιατηρf1-
Θη,κε o€i6α" Mα o 6vτραξ, 6ταν €-

φθαoε t 8 - 20 xρovτbνε' και τα ,καv

τoιiνια τoυ τ6πoυ δεγ τον εxοr.ρoιl-

oαιlε πoυλιδ &λλo, o ποEτ6ραq τoι,
τov 6oτειλε ν,α γ6vει δoττ,6ρo9!...

ElδCbΘεv αρ1ζει η αιτiα τηζ υπε-

ραfig τoυ qvτρξ. Eιg τηlv Ιτα'
λiα, ατη Γαλλiα, oτη Γερμαν[α,
εtrδε &λλoυg αvΘρcilπoυq, dλλoυg
κδoμουg, &λλα 6Θημα. Για τρεig _

τ€ooαρoυq χΦνoυζ εαυν,f19ηoε

κι' 6λε9 την καλoζωtα πoι-l παρα-

xαrρ&ει η εξειη1€νιcrr1 και o μεγd'
λοq κ6αμo9. EoτciΦηκε σε συη,α-

vασrροφ€ζ, εx<iρηκε 1ω'ρot1g και
Θ€ατρα, εiδε oλo$θε γυναtκεζ 6-

μoρφεζ; παoτρικ€g 'κα καλti εvδυ

μ6vεg' γυv,α['κεg oπori εζoιJαανε τ[-

μια, και μ6λοv τoιiτο δεv ανατρι-

1ι<iζαv τη ρ'dχη τoυq 6ταv τ€'g ε_

κ6vτεΘ,ε €ναg ιivτραg' γιlvαtκεg
ειlπροοf1γoρεζ' και τ<,rν oπo(οrν η
oμιλiα ευxαριcrτo'Ooε και €μrτvεε

α6Θα9. 'oλα ταfrα, να τιε[ καyε[ζ

την αλfΘεια, ε6γ6λανε απ6 τη

ι}ηrχfl τoι.l η crιενoχΦρ[α τοrιl καν-

τoυνιιiyιε τoυ T6ττοι.l τoυ, αν δεv

τσv εξειη1εvtoαrrε, τoυλ<iη4ιατoν

τoυ εδιδoαvε μια ιδ€α τηq εξευγ€-
vισηζ. !δ6α με ηv oπoiα τ6αoυs

χΦvoυζ ατην Eυμirrιη €σιrη/ηΘησε.

Π<iq ηι.ιπορεi πoυλιδ να ευχαρι-
αtηθεi μfoα oτo crrιlτι τoι-l; Η 6α-

θ6τατη αμ<i&ια τηg μ.lvαικξ τoυ

τηv καεαστ€νει oυ1αvτερfi, αru μd
λιoτα κovτιiι oην αμ&Θει{i τηζ

ξgη και ττ1ν πρετζcr παrg εivαι
δοfτ6ρα!... H κακξ ανατρoφξ'τtoυ

λα6αtνoη.xvε τα παιδιd τoιl, 11ωρiq

ηrΦ γα εlrrcrι αρκεt6q γαv τoυζ



Eκπαrlδευσn τωv ι<oριτoιιilv

δ<ioη μ[αν καλfτερη, oι αταξ[εξ,
η γλι}δα πoυ τα oκεπ6ζει... τα
xovτρoi!δf1 cruβρια τoυ oττιτιo6

τoυ, η ακαταoτααfα τεoυ 6αοιλεδ-
ει o' εδαι]τα' η Φπαστριιi, η 6β
μ'α... Η €λλειιpη δo6λ<,:ν oι oτroioι
vα γvtrρlζoυv' τα 1ρ€η τoυg.... 'o-
λα το0τα τ6νε oπρξνoυνε 6ξoυ
αττ6 τo oπ[τι τoυ, και τoυ κατα-
αt6voυν oθηoτικ6!...

'Ετσι, o διiοτυ1οq o δoττ6ρo9

ρεi εyvrilριoε τo καλ$τε,ρo, κcrι δε

μρoρεi να ιrπoφ€ρει τo 1ειρcbtε'
ροl'-.

FΙ ηριilτη Qαv€ρoοη τoυ γr!μoυ,
εκεiyo μιiλιiατα πoυ στοv εαυfδ-
το1.} πραγlμΦrικ<bq κdvει τo γ&μo'
εiναι η συiμτrd€εια μεταξι1 των

δh,lo ψuX6γ' και η εκ1υrrξ τoυξ α-

π6 €vα oτi1Θι oτo ciλλo. Η cRrμTτ*-

Θεια &rcrν πρoηγε[ται ην τελε'
'τξv τηv κιiιει απαρcιi'τητη, 6ταν

τηv ακολoυθεi, ην επικηβνει.To
αcοtηrμα τοιjτo ε[vαι τ6oo ει.l"yεvι-

κ6, τt6oo &π,ειρο, Θεiο, πoυ o τiν'

θφΘcτoq δεν ημπαρεi vα εvνofoη
ιiλλo πoυ να oυμβvη περιoo,6τε_

ρo σττl Θε6τητα. ToΟτο ακoλoυ,Θf1-

ται αττ6 τηv αμοιΘαlα Θoι]θεια' ει_

λικριν{q' ακερδ,6ακoπη,, oλι1καιρη
ΘofΘεια, επειδ{ o o0vτρoφοq 6o-

ηθ6vταq τo, αι]vτρoΦo 6,oηΘtiει τoν

εαιJrι6 toυ, μα τ[ λ€ιr, τo καλιJτε-

ρo' τo αγαττητ,6τε,ρο μξρoq τoυ ε'
ω.:τo$ τoυ. 'E'ρXετ' €πειτα η πλd-
α}. Tα παιδ6κια μαζ εiγαι τα γεv
,1iμα*τα ηζ Φy&τrηξ μαg, η αγιt-

'η μαζ τtου εγivψcε αciψα, και
πoυ σEη μεταμ6ρφιoof1 τηq ετελει'
oπου'ι]9η,κε αrC,δμη τερισσ6τερο.

E:κεlltoι 6μιοq των oπoιG)v oι ψυ

1€q ταv€vε αντlΘ'ετα -αιαΘ{ματα,

δεv ηtμπoροι}νε πoτ€ vα <rι.lναισΘαν

σoιiγε. Για τoι}η μoγαχη τηv ε-

vαvτι6tητα o γdcμoq t6τε δεv εi-
vαι παΦ μια προσr!oiη'αη' η o-

τιoiα oκεπdζει μιαν €vαlαη &τtρε

'η και &σsμvη. Δι.lo τ€τοια ιrπo-

κεiμενα δεν ημπoρoι3ν πoτ€ vα α-

γαrτηΘlοιivε, και ακoλo$Θωζ vα ε-

ιlarsoιivε ιιε τηv αλξθεια' δεν Θ,€-

λει oιrrμφc,:,νtooυγ πoτ€ δια την α-
v<xτροφf1ν τιοv παιδι<bν τουζ, και
καλ<i παραδεiγ'ματα δε Θ'€λει'

μπoρ€ooυνε τεoτ€ vαy τoυq δ<bοoυ-

vε. Av&yκη τκiαα λoιπ6ν να τε'

ριιiζoιrιrε αι Ψυx€ζ oπoιj Θα ενtο-

Θoirvε ειg γιiμoν' αvιiryκη π<iοα

vα σιrναιrαστρ€φονται drδρεζ και
ylυγαικεζ, vα γvωρζovται απ6 πo-

λΦv καιρ6 πμirτα, και vα διαλ€-

γovται, κ<iΘε ζειlrydρι κατtl τ€g

oι.lμτodcθει€q του, κατd τ€ζ κλ[oεζ
του. Tο0τo εiναι 666αια κα'τd τov

oρΘσγ Λ6γoν' oλλd τα €Θημα τα
δικ& μαg, π6oo δεν αTι€xoυνε απ6
τoν Orβσoν ΛΦoν!...

Eμεξ, tα €hrλικ* μαg παιδι<i,

μ,6λι9 φθιilooυιrε δ€κα f1 δ<3δεκα

1ρorπbνε, τα κλειo0'με ατo oπiτι.1αr

ρξ oυγκoιvοrv[αv!... Πoυλι6 δεv

τoυg ε[vαι α.ηz1ωrρεp€νo vα ιδo6_
y5 μ6γξνε, yq ',μιλf1ooυvε με κα-
νf1vε, και πρfΙrτει ιrα ,μ]€ι}oυι}' εκει
κλειoμ€νεg, &υg δτoι-l o γαμπρ69,
€πειτα απ6 δ€κα xΦvοιη ακ6μη
vα t€g γυρξη !...

'rβελ' 'εivαι αδ$vατo vα Θυμ6v

tαι oι <iηr'Θρο:,πoι πωg 61oυμε θυ'

γατ€ρεζ, αν €)λειπανε oι προξε'
,ι,'oλo,fiτρεq, oι oπolεξ ση}mlθιroυv'

εξακoλoυΘηv* στoυζ ανι1πανδρoυg

τ€g αv$παvδρεg' oρκζoνπαg παlg

δεν ε[vαι oliτε oτραfi, o$τε κoυ-
ταη' oι}τε γ6μπα!... και ε[vαι πε_

ρiεργo πωg απΦvoυ ,oε τ€τoιεg
πληρoφoρtεg, αv αυ6qoτoι3με ατo
πρικι6, γ€vετα;ι o' yιlμog!... γιi
μoζ ιiαεμvog, oπoιi 'μoιζει πε-

ριοo6τερο με ην πρ6oταoη, με
τηv πoρvεiα' παβ με τov τiiμιo
yξμot

..;EoειiΦη,κε μια επo,x{ ατηv Kε-

φαλovιd, κ' εκεiνηv τι1ι. επo1ξv
ωζ κ' 'εμεig τη &rβμαατε' €ιζ
τηv oπo[οr τα γβμματα ατξ γυ-
vαικεζ εΘεαrροilι,*τo σαν €vα πΦγ-
μα πoλ,$ Eπικiryiδυvo. oι γovεlq ε-
voμζαvε π(oζ μια φoβ πoυ oι κ6_

ρεζ τotξ τ|θελε μ&Θoυvε γρ&μμα-
τα' flΘελε τα lμsταχ'ειρισθοr]vε για
vα γρ&φoυvε γρqμματ&κυα ερc)-
τικtt και να δια6ζouvε τ€q αττδ-

κριoεql... oι πoλαιo[ μαg εvo,μi-

ζαvε' tυg φαivεται, πG)ζ o 'Eρr.l-
ταq δεv y€vεται παβ Θια πoρ Tα-

1υδρoμε(ου! και πωξ τα γρfμα-
τα φ€ρνoιlνε iηoια - il,oια oτoν τα-

1υδρoμικ6v €ρcατα!... M€ τoι]την
τηv ιδ€α oι παλαιori εμπoδζ<iιvε

με αιlατηrρ6ητα ειζ τ€q 
^16ρ.ζτoυζ η, olιouδ!. Λι, εα}μμovε η

κδρη τouc Ξκει τtoυ Φι*6αξε τo
παιδ[ το'υg τo σEρνUκ6, τηv εδι&
χyαyε, και αγ ττl'ηl €ΙJριbΙκα'ιrε με

f* Συvδ1επ oτηY oελiδo l39

EniδεlΞη 1ειροτε1vημδτωv
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0 npωτoψαλTnζ Tnξ J{αoυοαq frβχιοU μouοlκoδlδαοκολoq
μετd απ6 oπoυδ€ξ διδμιoη ετιΙrv

στη μolυσuκη' 1ρ6vo ρεκ6ρ' αιlα_

λαμΘ<iνει τo αν,αλ6γιo τoυ Ιν1ητρo

πoλιτικoιj Nαo$ τηq Mεταμ6ρφοl-
σηζ' πoυ ψ<ic}λει ωq αξμερα.

Πc{vτρει}τη,κε τo 1'965 με ηv
Aννη Δαλαμtiρα και απ€κτηoε

μια'κ6ρη και €vαν γυι6.
To 1972 δημιoιiργηloε την τετρd'

ToU Ποτρlαpxlκo0 ΘpoU0υ

Στιg 25 Ιoυν[ου 1995 ο Μηtρo'
πoλ[τη1g Bεροiαg και NαοΦ,αηζ κ.
Π'αvτελεf1ψιυv ωg εκπτβoΦTτoζ τoυ
,oικo'υμεvικoιi Πατρι<iρxη κ.lκ.

BαρΘoλo1μα[oυ, απ€στειλε στoν
ouμ,πoλiτη iμαζ κ. Γιιiτvη M,ακρo-

γιcλργo τo oιpliκιo τoυ <iρι1o,ντoq

μoυαικοδυδαακ<iλoυ τoυ oικoυμε'
νικo6 Παπριαρ1ε[ιoυ Kων)π6λεωq.

E[vαι γνι.r,oτf1 η πρoolφρ<1 τo,
Tιμομθvoυ ατη Eζαvτιvξ μoιroικξ,
πα..l εκτ6ζ ατι6 τα 4,Ι xρ6vια πρo-
σφορ&ζ ουvεxor3g στo pοιλτf1ρι

τoυ Jvlητρoπoλιτικo0 Nαo$ τηq Mε
τqμ6ρφωσηq N<5ωυoαg, iδρυoε ει-
δικ{ cηxoλf Bυζαvτιηq μoυσικηq
πoυ δ!δαξε o' cxιrτfι πoυg ιqρο{rdλ'

τεq τηζ HμαΘiαq ,και toυq oργd-
vGrσε σε Σiλλoγo.

Σf11μερα crναφερ6μΦ,α εκτεν€-

σfτ€ρα σrην τξρoσφoΦ και ειδικ6-
τερα σtη ζΦ τoυ τιrμηβ€vτοg.

o Ιor&wηq ,lνlακρoγιιirργoξ τo{.)

Bααλε[σ;, γειrηηκ.ε οη Ntoυ'

r3E

oα τo 1935. Aτto παιδ[ εlχε ιδιαl'
τερη κλ[oη oτη μουoικi1 και ειδι_

κ6τερα ρτη Bυζαντιvη. Tα πμb_

τα του Θξ'ματα ξεκfνηαε oην ηλι_
κiα των Ι2 1βvcoν, απ' τo $:αλ'
τf1ρι τηs Ιν1εταμ6ρφtooηq με δ<i-

ακαλo {oν πρωτoψιiλτη και μετ€'
πειτα ιερ6α ΑΘαv<1αιo Ρotiκαλη.
ciν'θρωπo με ιδιαlτερlεg γνcboειq
oτη μoυο,ικ{. Διι1κoψε 6μωq πoλιi

γρ,ηvoρα, γιαπ( o δtioκαλξ του

1ειροτονιf1Θηκε ιερ€αg oτηl Φλcbρι'

να.
Kατ6πιι, πρoτρoτιξg τoυ πατ€ρα

τoυ στα δεκι5cξι τoυ 1ρ6νια, oυv€-

χισε τα μαΘηματα για δυo'€τη
ωq μαθηηq aoυ αεiμvηoτoυ Δη'

μητρioυ Bαρ@€ρη ατov Aγιrilργη.
Στη oι.v€,xtεια για 6 περiπoυ μ{-

vεg, τrξρε ιδια[τ€ρ,α μαθfματα α_

τΦ τov &ρ1oνπα πP&}τoψdιλτη ηq
Θεoααλον,[κηlq ΧβoαvΘo Θεoδoo6
πorιrλo σ!oν 'Α/γιo Δηr1ητριo.

Στηv ηλικi,α τωv l'8 τoυ 1ρ6vοrιl,

Toυ
Tdκn Mπ&Ιτon

φccvη εκκληαιαcrτικ( xoριoδiα, πoυ

λαμΘ'<iνει lμi€ροg oε κoινωνικ€q εκ_

δηλciloειg τηg Nιioυοαg' και 6πoυ
αλλorj κληΘεi.

E[ναι δ<ioκαλoc του μαvδoλiνoυ
ατδ τo 1976 και απ6 τo 1989 ωζ

Φμερα διευΘυντf1g (,μα€oτρog)

τηq 1oρ{.}δ(αζ και μαvδολιν<iτη
τοι_l dlδεloι.l Nαot}oηg>'

Kc?ιει μαξματα σε μαΘηt€q
τ:υ ξoυν δρεξη για μoι.loικf1 ωg

τc 1978, xροvιιi πoυ πρooλαμΘd_

1'εται ωξ διiακαλog oτη, vεoiδρυ-

θεioα αxολξ Bυζαvτιvflg μoι,lοικf1g
τη_c Mητρ6πoληg Bερoiαg και Nα-

oιioηq.

To 'l 98t oτ€κεται τφωτεργ6τη9

)'ια την iδρυοη τoυ Σλλαyου ιε_

ροψαλτ<ilν ΗμαΘiαg <Kωvοταvτi_

νcq Πρiγκoζ)) και για πoλλ& θτη

πρoεδβg τoι.',

To 1983 σε συνεργασiα με τov

<Πυρο6> παρουoι<ζει με τη xo'

ριoδiα τoυ. αr-rνοδεiα μoι"lοικcirv
παραδοοιακιilν oργ<i'v<ov, τα Δη μo

τικιi τραγoιiδια ηq Nιtioυoταg

και τηq Mακεδονiαq αrΦτξρα, σ€

ειδικf1 Θρdιxi γtα τηv π6λη1.

H δoυλειt α:τη xμιιiατηxε ιδι-

αitqμ1 και χροvα66ρα πρoετoιμα-
o[cι.

Mε τηυ 1oμοltα τoυ Ωδε[bυ Ιlα-
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oιiαηq G}ζ διευθυvτfg tηq <μετιi
τιq αυξημ€vεg γvιiloειg, τιζ o-

πoiεq €,λαΘε τo 7977 απ6 τoν δια-

ηεκριμ€vo κoιθηγητf1,μoυ,oικf1g A-
σαvαoι<!δη' ατo Mακεδoνικ6 Ωδεio
Θεο)vlκηg, (ιδιαitερα μαΘf1ματα
αρμον(,αg>), €δr,roε πoλλ€g συvαυ'
λ[εg oε πoλλd μ€ρη. To t982 ε(-

vαι η 11ρoνι<i πoυ η 14oρ<,lδ[α αυ.τf1

Φρε το πρdrτo Bρα6εio oε Boρει'
oελλαδικ6 ιsεoτι6ι5λ xoροrδιcilν'
ατη Θεo)νiκη. To ΦεoτιΘ<!ολ ξταν
διΦ/(,)γισrικ6.

Mετd ΦτΦ ειaξγηοη τoυ Δεατιo-

B<rτglευσn και
-}" Συvδ1επ αnδ τηv oελiδο 'l 37

€vα Θι6λio ατo ;1€φι' 6vαq ξαφvoq
&,ιμξ toυζ εκυρLεΘ'ε, αρπζανε
το Θι6λ['o, τo επετoιiοαyεl κcft τηζ
εκ vαυε τ€g μεγολιiτερεq φo6€'

Pεζ, ll€ Θριoι€q κιiπoτε τ€q πλ€oν

xovτρoειδεξ.

Σtμερα' κατ' ειrα-l1[αν' δεv ε[-

vαι τιoυλu6 6τoι. Oι γovεiq αρxi-
σcryε vα κατΦΙτειθοvται 6τι, και o
'Eφιοταg ημπoρεi vα γ€η 1αlρiq
τα γμiμματα, και τα γβμματα
ημ{toρoι}ν vα oτοΦo,ιJvε 1οrρiq τoν

€ραrτα. Ακoλοιiftυq η ατ6λυτη α-

παy6ρεfi τοlv ypαμμ&αοv €λλεr
ψ€, και η αδιαιpορiα επf1,ρε τov

τδπο τηq ειq τα τrvει3ματα τ,clι, γo-
ν€ων' Δια την μεγαλι}rερη τι'μη

αYι}γl'i τk}ν κo,ριτoιιi}v στnν Ελλ&δα +.ιετ6 τo 18Qt

τη B,ερoiαg και Ν,αoιiαηq κ. Παv-
τελεf1μoνog προξ τov oικoυμεvικ6
Πατρι<iρ11η κ. Bαρsoλoμαlo, oαν
επισφρdθyισμα τrιs πoλιl1ρovηg
πρoαφoρ<ig τoυ στη Bυζαντινξ

μουlοικ{ κα1 τηξ πιoτf1q ηρηoηs
τοrv καvδvων τηξ' πoυ ατεvεμf1θη
τo oιpiκιo oε ειδικξ τελεrrf πoυ €_

γινE παρo{Jσ[α τtον αΡχd}v και τoυ

λαo0 τηg Ndoυoαq οτοv Mητρoτo-
λιtικ6 Να6.

Στην τελετξ τηg οrττovομdζ μιλη'
σαγ σ aεcrπoτηq κ. Παντελε{μοrν
ανφεβμενoq στη ζοrη και τo €ρ_

του T6πoυ μαg πριiπει vα πooμε
ακξμ1 tποζ εiι,αι μ&λιατcr μ€οα
oτ€g δuo χ6ρεq δι<iφoροι γovεig
oπoΦ θεωρoι1νε τη' απoι.ιδfi στ€ζ

γυιrαiκεg G}ξ μια ατολf1' και oτfλ
ιlοιrυε μιiλιoτα, τ€q κ6ρε9 τoυg ειg
τα α1ολεiα τηq Ιfu6€ρνηΦξ, 6πoυ

μοΦEνoυvε γρ&μμαEα.

.,.Δεv εiιrαι αμφι6oλiα 'roξ ε-

κ*μαμε θvα Θf μα μεγdcλο &ταv ε-
oι.l,γ1ωιρ€oαμε oτ€g γιtvαilκεg μαg
τα γμiμματα. To 6r{μα τoι}τo δη-

λε[, 6τι μια ετταvιiιαεcrαη €γινε ειg
τα πιrειiματα' επαιr<ioταη η o'
πoiα €Θγαλε τo νo6 μαg αιδ to
δΦμo ηζ oπισΘoδρ6μηαηc και
τoγ €6αλε ειq τov δβμov τηs ηρo-

'6δoυ. To π6ραoμ,α τoι}τo, μ6λoιl

γo τoυ τυμηθ€νπα, o κ'. Nflκog Kα-
λιδ&κηg εκ μ6ρoιη ταlν μoΘηtrbv
του και o τuμηΘεlg o oττο$oq και
εu1αρioτηoε τoν ΣεΘααμιιilτατo

για τηv 6λη διαδικαoiα, κocΘkirζ

και 6λoυg toυg oιljμπoλlτεq μαc
πoυ για τ6oα 1ρ6νια τoν εΦdρυ_
ν.αv και τov αναFyνldlρισαl/ για την
6λη πρoαφορti τoυ. Ι'διαLτερα ευ-

1αρtoτηoε τηv o6ζυγ6 τoυ για
την αμ€ριoτη oυμπαριioταση σco
€ργo τoυ.

Πρ€ττει να τoνιαθεi 6τι τo oφ(-

κιo αττ6 τo Πατρι,qρηε[ο ε[ναι ι-

διαiτερη, τιμ{ πoυ δ[lεται αε Nα'
oυoαio για δΦτερη φoρ*. Tην

πρd}τη τo 6λαΘε τo IΦ06 o κoηΘιε_

Pομ€ιrog αyιoγμiφog xματoδου_
λog lYl,αι€,αiοι.l,

Λι.rιf1 η τιμξ lεlrrαι μια δικαitοαη

για τoγ μoυοικ6, τov δtlακoλo,
τoγ <i.vΘριαπo πoυ &.lo[caoε oε δλη

Φ{J τη ζωf1 τιg μικροωτιoλο1oειg
τιυv Kυριακ<irν τoιJ' για γα πρo'
oΦ€ρει oτo αvτικεζψεvo πoυ τ6oο

ημ&ττηoε. Στη R-ζ.ανtιvf1 Moιroι'
κη.

oπoΦ €ωζ τrbρα μ'€νει' αιtαρατ{ρη;
τo, εiναι 6μα19 €να ατo6 εκε1rrα τα
oυμ6<ivτα πoυ αφξvoιlvε ετo,fiv
ειζ fηγ ιoτο,ρlαv τoυ οιvΘρ,oπ[voυ

πιa1μα.τoq. Λλλ' η πρκloδοc 
'E&6ει

ωττ6 του να ε(vαι πβoδοq βλιq
τιdα|rη vα προοl€Θη. Av gμε[q επα'
τηoαμε στoν δΦμov τηg πρo6δoυ'
Θα 'πη, 6τι qκιvf1oαμε γιοE vσ ττ*:

με ειζ τo σκΦπδ lμαζ. Αv ατcrματfi'
o,ωμε βλιg εΘαλΘf1καμ ατr&νoυ

oτo δρ6μo, καταστ€v'oυμε αγωφ€-

λεφτo το κiηiικi μαg. Kαι πolog
εiναι o oκoπξ τηζ πρo6δδυ ειζ
τηv παιδε1αv; Σκoπι6q ηg τιαιδεi-
αζ δεv ε[γαι 6θΘαια μftε η oτo-

Μ' μητε τo ξ6δoμα,. μξτε dλλo
παρ6μο'ιο. }i παuδρ[α θα μαq μd'
Θη t<x χρη μαc.

.\.ιt\rι.\.ι.\.\.\r\.\.\.\.ιlι.\.ι.\..\t\.ιi\.\.ι.Ξ.\.\.\.\.a.\ι\.\.\.\.\ι\.\.\.\!\.\'\rι'\'\'\i\"
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Toν Θε[o ιμoυ' τov Δημf1πρη, τoν

μι,κρ6τleρο ,απ6 τoυg τρεig dδελ.
φοι)g τηc μ&ιrαs ,μoυ, δεV μ,'ι0,ρ6
vα πιil iμε oιvoυριd 6τι τov γνιb_
ριοα. '}llμouν πoλιi ,μuκρ6g, τ6τε,
6τω 6φυιyε γ]ια τo Θoιry6. Ai.lτ6

μου €λεγε π&ντα κι η' ,μdν,α μoυ
6ταv γlνoιlταv κoυ6€tηα γ}ι.' ΦJ_
tδγ oτο, oπ!τι. Eγ<il 6μοrg τoν Θυ-

μdμαι κι dg {,μι:ιrνα ψ6νο τριιiν -

τ€]σσ&ρG)ν 1ροvcbν τ6τε. H παιδικf1

μoυ μημη €xει oημκ,ρατf1'αει θνα
dμoρφo, γελαoτ6 πρEoωπo και μια
αiαΘ]ηαη χαρ&q πoυ 'με κυρ(ευε, 6-

τclν'FΕ ,Φ]κωvε με τα δ'wΦτιl τoυ

χ€ρια ψηλ,d για να φτtαω και να
ηlγiξρ τo tαΘdνι. 'Eηω oιlγκρ'ιrr.
τ{t'oει και 1μια dλληr εικ6να, πιo
καθαριf και πιo πλo6;αια σε περιε'
χ6μqνo, oτηv oπo(α'και πdλι πρω-
ταγιοvιoπoΦ,oε αtπξ κι' εγri. Τoν
6λ€πω να 'lμε σηlκ(bν8ι πιiλι ι|.tηλdι,

πβ6πει 'vα' το αlvι]Θlξ πoλ$ αυπ6
και σε iμθvα πρ6αtει vα dρεζε ιδr
d[τερ,q αυΦ η αvιiqx,lαη, vα με α-

φf1νrει π&vω αε κ&τtoιo Ψηλ6 6πι_

πλb ,και vα μσυ ζηc& ιlα πcir τo
rιoiημα (o κuρl 'Θoριξ παρdayγε'ι-
λε>. Θα τρ'6τιει να τo €λεγαl πo)δ
Φμo,ρφα ,cnυτ6 τo πotημα' f1 ιπ εl'-

1α πoλι1 τλdκα δταy τo Gλεtγα,

γιαti sυμdμ,αι κι' &λλη μια φo'
ρ& τιoυ 1μoυ ζηrf,,θηlκε 1,α πtil α,;τ6

τα πo[ημα ω κdπoια oικoγεlv6ια_
κf1 γιoffi, lκι' σκ6lμα αργ&εερα
Θι.lμQμαι πoυ τo αrι&γγεΦ(α ιμε ι-
διαiτqρη επιτυ;1[,α σε q1oλικf1

γιoρΦ. Μoυδιαqμθvog λoι,τι6v cr-

rΦ τo' 6ψo9, π&vιo oε κεlvo τo €'

πιει}Jo &ρ1ιoα l|ιε ιpοrντ! 6oo μπo.
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ρoiι3'oα πιo δwqrξ, vα αrιαγγdλοr
τo πoiη1μα. Λλλ& κ&πoυ εκε[ oτη
μ6αη τoυ πoιf1μ,αrοq, 6rταν'τo vαιr-
τ6πoιλo' ωqΘαlvει στo μεoιαv6
κατ<iρπι και (Θλθrτει toν oυραν6
θoλ6 και τ' &oτρο ματω1μ6vor με
θπιαοε €να παρκjeπoγο και &Fη(ιoα
να κλαicο. Mε *ρπαξε τ6rε o θεt-
σζ Δημητρηg, oκcroμ€vog ατα γi-
λια, ,με €oφιξε στην q/γαλιd τoι.l

και &ρ1ιαε να με γαργαλ6 για
ι/α 1με κιivει vα γελidoοr. Ι(ι' εyτb

με τα lμdrrια πλημtμυριαμ6ν,α 6d-
κρυα, &ρ1ιoα να γελJcir αττoλαμ-
Θι5cvoνn,αg εκε[vη 'τηv ειrτιl1[α πoυ

Φ'γ'αζε απ6 ,τηtν αμoιΘα[α ωy&πη

μαg. Γιατi κι' εγcb Θα πρ€πεt να
τov 'αγαποΦoα ιδια[hερα, μπopεl
και πε]ρισσΦtερο οοιδ oπoιoιδf1πo-
τε <iιλλo, ηρ&γμα πoι: ατωδεικνιj'
εται αrt6 τo 6τι, rμ6oα αε 'κε[vεg

τιg πρcbπεq, τιζ πιo παλι69 εικ6-
vεζ τηξ Φξζ lμoι.r' 6ρboτεται μo_
vdηα,αuτlξ,,με'κε[]rrc τo vεαvικ6,

4μoρφo και πdvτα γελαoτ.6 τoυ

πρ6αωπo.
KαΘαρ6ι'rερη και πιo o6νθεrεq

εικ6νε9 ακoλotrΘoιlγ ψ5ffi ηrν...
φιrγf τoυ oτo 6oυrv6' μεγd&οrνα
κι' 6λα9 'και εtναι ιpυoικ6 να Θυ_

μοdμαι πqριαo6τεp,α γεγονδτα.
Δειl ,μπoρcil να πιil 0μarq 6τι κατ&-

λα6,α τi €γιvε. . Γιατ[ Φυγε, τtoυ

ττf1γε και γιατ{. 6λη εκε[tvη τl αη'
oυχ[α και o φ66oq πoι.l *ρ1ιoαν
vα κυριqρ,1oι,ν oτα δΦo oπiτια,
ατo δυrc6 ,μαξ t(αι στo πατρικ6

ατtlτι tηg μ&vαζ ,μoυ σπoυ ξμBvαv
l(αt τα αδξρφια ηq. Alυτ6 πoυ {_

ιJoιΦσα καλ& f1iταv τ! βεll&λη α-
ποuα(α τoυ πoυ πρ,6πει να π(κρα-
γε πoλij 6λoυq τoυq αlγγενε(g,
γιατ[' 6πclq κατtiλα6αl αργ6τεlρα'
{ταv uδιαlτερα αγαττφ69 oε δ-
λouq. Θuμ&μαι πoλι1αrρ€ξ σιηy'κεν-
τρcilαειq oτo oπitι μαg, κdτιο,ια
<iηgvωατα πρ6oωπα πoυ <iρxιααν
να μτrαινoΘγαiγoυν πoλι1 τοq(τικ*
και τιξ αδι&καπεg κoυΘ€ντεg πoυ
π&ιlτα περιστρ€φoιηταν στo, iδ,ιo
Θ€μα. T6τε πρcrτo<1κoυoα τη ι€ξη
<αιπ<iρτηq>, τη λ€ξη <καθ,oδηγη-

Φφr, tιζ λ€ξειg <αoφ<itlλεια>, ((φd-

λαγγ'α>, <ταγιματασφαλiτηq>,
ι<1ρου,φι<ivog> κιxι 6λεg μoυ φα{νον-
ταv Θε6ρ'ατεq,, μα0ρεg και τρoμε-
ρ€ζ. Η λ€ξη <αντ<iρπηφ αναφ,€-

ρoνταγ πΦνrτα 1αμηλ6φ,ωvαl και
κατdιλαΘα τιολι] καλci πωq αφo- 

i

ροιjoε τoν Θεi.o Δημητρη. H λ€ξη 
1

<κοΦoδηγητf1g> για κιiτιoιoν αυ-

μπολ[τη πoυ πρ€πει ν€r fηqγ o u-

παlτιcg για ην φυγf1 τoυ Θεioυ

μoυ. oι <tλλεg λ€fειq δεv ξ{ραl
για ποιoξ αvαφ€,ρovτ'αν, α}λd
λ€γoιrταv π&ντα με κ<ilπoιo ι.δια{-
τερo φ6Θo f1 και μ0ooq ακξμα'
δεv ξ€ροr. ΠΦνπωg εγ6 ατι6 τo
πoλ0 τιoιr tιg <iκουγα, τιζ συμ'rε-

ρι,€λα6α oτo λεξιλξι6 μoυ ,και

τLζ χρτμσιμoποιoιiαα 6ττoυ Φμιζα
6τι κoλooααν. K<i:πoτε ]μ&λιστα σε
κ&πoιo καΘγd, αr!oκdλε'σα π€,ρι-

Φρονητι|κd τoν αντiπολδ μoι, Φ(α-
φι€> και ααγματασφdλ[πηι xαι
BστEρ'α €φαγα 8v,α γεΦ ξι]λo'

'φdrfEα 
qτt6 τη μdcνα τoυ, 

'τou μΞ



δηfiγnμα

Φκoυoε, και ooτgρα αι6 η δικξ
μoυ. T6τε κατξλα6α πιoq αrτ€g
δεv ηlταν λξειq για παι1yiδι και
6,Tιρεπε να τιq αττoφεξιo. Θα πρ€_
πει 6μ<υ9 vα πρ6αεξε και η μ<iL,α

ιΙ.oυ 'με π6oo εvδιαφ€ρoν ταρακo-
λoιlΘοoαα τιg κoυ6€vτεζ τoιξ και
τι6αo αυτ€q lμε επιρρ€αζαv. Γι'
αυτ.6 κdπoια στιγιη, €Efη διΦ-
κεfα ,μιαq τ€τoιαg κoυ6€vιαζ με
κ&πoιoυq <iγν<οατoυq, με τηρε και
με η,yε σε μια γειτ6νιιαoα πoιr

με α.yαlτoOoε ιδιαiτερα, και €μ€ι-
ι,α εκε[ ψειlταπαiζovταg cb,ρεg πoλ-
λ€q. A,π6 τoτε δgv ξoωιiγιναν τ€_

toιεg κου,66vτεq μπρo,στ<l 1μου' αλ_
λΦ εγcil iμoυ,v 'αiγoυ1ρog δτι τo
πρ66ληιμα uΦ|ρχε'' γιαπι o φ66ο9
και η αvη,συ,xlα δεν €λειyαν να φri_

γο'υv απ6 τo oπ[τι.

Mπoρεi vα μην τα πoλuκατολd-
6αινα ,6λα αuτd τ6ttε, γνtiριζα 6_

μαrg τιoλΦ κοaλtd γιατi κιi:πoια Θiod-
δυα κoιμ6μαατε 6λη η o,υκoγ€νεια,

μζεμ€vo,ι' στo μυηρ6 κoυζινdlκι
otα π1oω ,μ€ρog τoiυ σπιτιoιj. κd_
Θ'ε Φoo κuκλoφo'ρ'orilσαv φiμ€ζ
πtog Θα <<κατ€Θαιvαv> oι αντ&ρ-
τεg απ6 τo 6oυι6 για γα αxτιrττξ-
σo,υvΣ τη] N<iοιloα και oτη μξη
πoυ θα γlνovταv, το πdcvτ,r πdcττo'

μα τo]υ απιτιoιj f1 τo ,1ιπρooτιν6 μ€-

ρο,ζ toiυ κ<trτω πατtλμ,ατog δεv πα-

ρεη(α1ν καμ'κi ασφdλευα. oι Ci6€-

στroτεq oφα(ρεg πoυ Θα περνoιi-
oαy απ6 τα 1ωρig παvζoιj1ρια πα.
βθυρα 'μπolρεi vα <<Φr€ριζαν> δ-

ποιαν €6.ρuoκαv στo περαqμ* ωυq
μ61ρι να καρφ,ωΘo6v στoν Φrι€-

vαv'τι τoξo. Etrδα πaλ}αi oτιαo,μ€_

να τζ<lμια 0οτερα ατι6 μια, τ,€τoια
κ<iΘo,δo τΦv αvταρltriry τ6oo oτo
διrκ6 ,μαq απiτι, 6oo ,και σε oπiτια
γειτ6vοrιι, και,στoυζ εoοrτερικoιig
τoi1oυg τρι}πεg ατt6 oφαirρεg. oι
εξroτερικoi τo[1oι τocν, οπιτιrbv, σ'
oλ6κληρη τηv ττ6λlη, ι]τω ααv oε-

\νιακιi τoπε[α γ,qμd}τα μ'ιηροΦζ
ηρατ{ρεg αlι6 τη qφαiρεq.

o πατ€ραq ττλιiοyιαζε πdvτα τε_

λευταioq, αφοΦ πριiτα €κφε ξvcιγ
γενωι6 €λεγ1o ,τοtl ,σ'Eιτιo6 και €_

σ6ηv€ τα φ<iπα. 'ErEiφτε τ6φμια
ηρεμiα πqρdξεvη και γD.bκιd oε
κε6ηro το lcoυζιv&κι. o πατ{ραg
και η .μητ€ρα αιryoκouΘ6vιιαζαν
κι' εγ<b 'με την αδ€λφη iμoυ, κ&-
νoyrαζ τorξ ΧoιμισμAloυq, τα α-
κο6γαμε 6λα, κρατcil1/rαξ και την
αv<iαα μαg ακ6μα. 'oλ-α τα προ.
6λξματα εκεlvεg τιg <bρεg κoιr-
6εvτι&ζαιlταv. Kαι xi&Θε τ6oo η
ouζf1tηαξ τoυq γιiριζε πdλι oτoγ
Θεi.o Δημfτρηr.

Στrγv πρciτη κΦΘlo,δo tΦν αιlτ,αρ-
τ<bv καtεΘf1καμε δλιyι oto ιrπ6_

γειo' γιffiι o6τε και oε ',κε[γo τo
κoυζιν&κι φα(νε:ται πωξ νoιcir-
oαμε σιγo,υ,ρι&. Bολε0τηκc(v 6λδι
εδιi .και 'κεi και η ]μdΦα ιμoυ γ€-
μιισε lμε κou6dρτεg τη μs/daλη ξ0-
λιvη olκ&φη και iμε κ<ιrκoιλlωοε ε-
κ,εi. Στo λιγοαπ6 φα)ξ lμιαq γκα_
ζ6λ:αμπα9 66λεπα ατo τcl6dνι κd-
πoιεq αρξv6ζ πor, ξαrφvιJοαμ€v€ζ
ατ6 την παραuoiα ιμαg, ατι(ξμε,wαν
ακiνητεg αε κ&ττoιo ,oηtμε[o, τoυ ι-
oτoΦ 'τoυq. Θυμ6μαι και τη μ*vα
μoυ πoηJ f1ταv τιαβξενα ταρη4μ€_
vη και €μoιαζε oα κ&τι vα περ[-

με1/ε, γιατ[ κdΘε λftyo τηγαινε
και drroιγε την εξcbτιο,ρτα νoμζoν_
ταξ πωζ κιiττoιog εt1ε xτιrπf1αει
τo ρδπτρo' τo μπρoΦτζιvo x€ρι,
τo x,τιττητdρι τηζ 

'αδρταq.
Στη, δει1τερη, κ6Θoδol τΦν αι,rrcηρ-

τcirν' τo 6ακααα κρυφd ωi6 τη
ακιi:φη ,6ηιo,υ ,και π&λι με εitε κoυ-
κoυλt5oει η ,μdvα 1μoυ και περvιirv-
ταg ωε6'αι.lλJ6q' υ'ι6γΘια και κρυ-

φd πo,ρτdκια, 6γf1κα μζt με tL
λα παιδι6 αε κ&ττoιo κtfiπo 'κλει-
οtδ γιtρco _ γ'f ρΦ ατι6 €ναν αιρκε-
τ ι|.lηλ'6 πεqρδπoι1o. Yπ{lργαv τδ-
τε πoλλ* Kριrφc πqρdtoματα αε &
λα τα oπiτια τηg Ν6oυκrα9, πoυ
αν 'τα γv<ilριζεq' μπoρoι1bεq ιrα
6ρεΘεig ,ατι6 τη l|Ιισ }Qιτo,tλιd oτην
dλλη, 1clρig να περ&αειg 'κocΘl6λirυ

αττ6 δρ6μο. Σε ''κεiγoιl τoι, κλει-

ot6 κf1,πo, σCtr vα 1μ{ 'oιrνrθΘαιvε τi-
πoτα, 6λα τα παuδ,ι& τo ρ[ξαμε,
νυχτι&τικα, oτo παι1ν1δι, 1αζε6-
oν1ταζ τΦ.r|ι}'ox,ρoιrα ζ1,q λkhμψη πoυ
ξεττηtδoΦoαν αrτ6 διdφoρα αημε1α
τηg rΦληg' καΘ1ιirg 'και !ξ φωqo-
6oλiδεg πoυ σαv δlιdtτovτεq qαr€-
ρεg δGo1ιζαv τοiv oυραM6 αδ.ιdκo_
πα, κ<tvovταξ τηr ν$χτα μΦ,α. κ",
αυτ6 τo λ€ο: γιατ(, Θlυμ<tμαι ττoλ0
καλ& πoυ €6λεποr ξΘκdθ,αρα και
τα πιo απotμΦκρισμ€να οπiτια τηg
π6ληq' καftilg και τα ερ,γo.oτ&oια
του Λαvcηριi και τoυ Klκκιvoυ.
M6αα απ6 Φ*r& τα qργοστΦσια €_

6λεπα vα υ{;cbvονται 1ιι,iκvoι κα-
πγο[ πoυ κ<iιπoυ $ηλ<i oταματo$_
σαν και <itτλι,Jvαν,,δη1μιoυργtbvταg
εκεΙ €να κuκλικδ { oτεv6ιμακρo
πΦτωμα ,ατι6 κατrν,6. <<Ι(αivε .6ι ΞP-
γooτti'oια <ιilοoιrαα πoυ ε[πε €vαg
μεγ'αλιiτερog πι,τ1oιριiκdciq. Eνd,
πd,vτωg φλΦεc δεv εi]δα. ,lνlια ιpτr-
τoΘολiiδα πoυ,oιγo6αΘηvε {ρθε και
€πεoε μ€oα oε 'ικεtvoγ τov κfπo.
T6τε {hαv πoιl 6qρεξαν 6λε9 oι
μαv&δεζ αλ,αφιαqμfoξ και ιιαζ
Φραv &ρoν &ρov ατι16 κεt. Ποιξ
ξ6ρει τi, φo6f1Θηκαv" Εγκil πdruτωq
δεv &rμ<iμαι γα €νoιοrοα .καv€ιlαv

ιδιαiτεiρo φ66o.

Θυμ&μαι πολιj καλdr πωg ooτε-

ρα α't6 αυτ6, εγιb ξαrvα6γτ]κα oε
'κεivoy τoν κfπo, κρυφ* αΦ τιq
μ:vαικεg. Φα[vεται πωg δεv τlΘ,ε_

λα γα 1κioω με τiπoτα εκε[vo τo
παvηγιlρι. Η λξμψη τtrv φωτoΘo_
λilδωv rμε trρα6o0αε 6πωg qραΘd
το ιpG)ξ τoυ κqριoι3 τιq ττεταλo$.
δεg. Δεv υ,ΙΦρχε ψιηf1 εκεΙ. τ<itρα.
'E'τoι vδμuαα ,oyrηy αρ1f1 και αφd_
Θη,κα vα 1αζεEω totv,0υρω6. Κ&-
πoια φωτo6ολtδα,. ιδια!rε,ρ,α λα-
μπερη' φcbτιoε €μτovα tov κιiπο
και τ6rπε ε{Jδα ,μια dκιd,, €tσι μoι,
φfvηκε στηv αρχη, κoλλημ€vη
otoν τo[ηο. 'σταγ δμωg η' φοrro.
Θoλ[δα φci,lτuoε μ 'κε[vo τo ξερδ
τηq φωξ ,και 'κε.ivo τo οημεto, εt-
δα πωg {ταv κdιττoιoq γεlτοvαg

:l 4l
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xoυκo'υλcομ€νoζ με μια κoυ6€ρτα.
M6'νο τo ηρ6α<,lπδ του f1tαv ξεαx€_
παστo. Ιν16,λι9 με ε!δε 6φερε το
ωΦCarλ.6 τoυ στo ατθμα 'και
(σζqξqφ) €καvε. 'Ytrιqρcr ιμoυ €κα'
}€ v6η,μα vα πληαι&oω" 'oταν
6ρ6Θηrκα κοιητ<i ωυ μoυ λ€ει m'ι-

1ιι1 <<&κoυ>. 'lEiδιooα πρo'οofi 'και
τ6τε &κoυoα. 'Hτφ τo πoδo,6o}'η'

τδ ει,69 αλ6γoυ πoυ rτληoiαζε. o
γεiτovαq lμε τηη/ κoι166ρτα ζιiιρω_

oε ακ6μα πιo πoλ0 δiπλα ατoν

τoi,1o. Και τατtε 6ταγ τo <iλoγo €-

(pπασε ατo ,oημε[o πoυ Θριoκ6μα_

απε εμεig, απ6 τηtν d,λλη rμqριιi

τoυ τoi1oυ 6μαrq', 6κο'υoα qκτ6ξ α-

π6 τoγ oκληβ f1xo πoυ κιiνoυv τα
π€τoλα τoυ αλ6γoυ oτo λιΘ6oτραr_

τσ και €γαv ιicλλo f1xo πoυ με €_

κc!με vα ανατριxι<iοαr. Γtα την α-

κρi6εια {ταν ι4ναg διπλξ f11oq'

ΑJκοιiyovταν κti'τι, οαν Eναg αl-lνε'

x6μεvog yδoixπog' οαν κ<iπι Θαριi

να oξρvοιl"ταν και να 1τrπo0ιτε α-

π6 δ6 κι' ωlτδ κεi, κ'αι ταrτ61ρo_

να €να αδrjνατo μακρ'6ου'μo oυρ-

λιαxτ4 κ&τι ,oαv κλ&μα και κραυ

γf μαζi. ΠρΦ,μα πoλ6 παρdξε-
vo, 6λεq αιJτξ o,ι εικ6vεg τωυ €ρ-

χovται απ6 to 1αραμα τηs ζωηζ

μoυ, δεv €1oυv {1o. Δεν oυγκρκi-

τηoα καν€vαv f11o ατη μyημη ,μoυ'

αv και ,σε 'κlειη,εζ τιg 1μξεq πρ€'

πει να γιvo;vταν o,ρι,μωyδξ μ€γαc
απ6 oΘ1δεg, πυ,ροΘoλιαμoιig και
λοιπ&. M6νo εκεiιηo'ι oι τρειq ανα'-

τριχιαστικoi f1,1oι τιπιιbΘηκαv για
τcκ καλ6 στη μηlμη lμoυ. To πoδo

6οληrc,6 τοιJ αλ6γloυ, o γ'δo$'ιοζ
και τo μακρ6αυ,ρτo oυρλιαxτ6'

Aυτoιig τoυg f1xoυg ακ6μα μποριb
vα πcir πΦζ τoυq ακo0'γto, δποlq α_

κρu6cbg τoι.lg <ilκo'ιloα εκεiνη τη

στιγμη. 'oταv τo πoδoΘoλη(6 τoυ

αλJξoυ μiθηκε, ιlκoυoα τoν γεi'
τoνα να λ6ει <<κ&ττοιov 6δεoαι' π[-

o<o ατιο dλoγo και τoΙv o6ρνoυν>

και σε λiγo κ&τιoιog <ifλλog, δεν

ξ€ρω ,απ6 πoυ ξqφιrτρG)ηrε αυτξ,
r&ηoιζovταg τov πΦτo lμε την
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κoυΘξρτα, τoιr εiπε qafιριoτ& α€-

vαv αvτrξρτη €oqρvαι, ,με τo <i}'ο'

γo, δεν θα γλιτciroει, κoμμΦιΙi4κια
Θα τoν κ<irytaυv>> και φξανε αφf'
νογτ&ζ με μ6vo σε 'κειγoν τoγ €-

ρημο και σκoτειι16 τιfuα κf1πo.

Kαι τ6τε εγ6' ,με την τιλ,oιioια

φαltταoiα'μoυ, πr_ytoμ€'ι'oq εκε[

ατην <lκρη τoυ κf1πoυ, ε!δlα 6λτ]

τη ακηvf1 lμε 6λα τα πρ6oαrπα και
6λεξ τιζ κιv,t'1αειq. Kαι πoι6ν voμi'

ζετε πωg φαvτdoτηκα να σ€ρν€ται

κο,μματuαolμ€νog πiloιο απδ τo ιl'
λolγο'; Tov Θεio μoυ εoν Δη.μ{τ,ρη.

}r λξη αντdιρτηs δοιiλει|.lε €ται

στo μυολδ Foυ, τιου εκεiνη τη

oτιyμξ τιστεψα 6τι o' oλ6κληφ
τov ,κδo1μo uττf1ρ'xε €vαg ,μovαδικ6g

αr,+τιtρτηq κι' αuτ,6q f1ταv ο Θε[oq

μου. Eπομεν('ξ' Φ.tr f1ταν πoυ

oiρλιζε κοCΘ(ξ τo acδμα τoυ κoμ

μrιιζovτοα oτo καλ,;ιrτερlμι.,Ινlια

πlκρα, μια σ'Eενoxcbρια τρoμερξ

και αΘ<ioτω1,τη με κυρ[ει{rε τ6τε.

o θεiog μoυ o Δημf1τiρηq, εκεiνo
τo γελαατ6 ηρ6σΘπo, κoμματιιi-

ζcνταv τchρα εκεi ξtl. 'Aρχιαα
ιηα κλαic,r τρ€μovταg. Kαι κεi π&-

vω στo κλΦμα μιοr ffλλη φ06ερη
oκ€ψη π6ραoε απ6 τo r,ro6 'μoυ. Η

μιlvα μου. Ti θα γ'ιν6ταν 'με τη

μc1vα μου αν ,μd€<rιvε πΦζ o α'
δερφξ τηq ακoτc1Θηκε εκε[νo τo

6ρ&δυ, και μ<iιλιοτα €ται, με τ€-

τoιo τΦπo; Θα 6κλαιγε, Θα τρα_

Θo6αε τα ;μαλλιd tηζ' θα στ€γα_

1ωρι6ταv αμivτ'απτα, θα αφ<il_

σταινε' Θα π€Θαιvε Φ'τ' τσ1/ ,xαη_

μ,ξ. Eπoμεvαrg δεv €πρετεε vα τo

μ<iιΘει. Kαι απoφ&oισα vα τo t(ρα'

τξoαr ,μυoτ,ικ6. 'Qρκo €κqμα τ6'
τε vα μ,f1 τηζ τo φαveριlrατ,l πoτ€.
'Eπoι φqρt<bΘη,κα εγκir, ψoιlξoq
μoυ, 6λη την πirηρα για τ1σι' (xα'

μ6> toιl πιo αγαrιηlμ€νο'υ αrτ6 τoυζ

Θεto,υq μoυ.
Mι,α μoγηα φoρd λiγο €λλειι{.'ε

vα crπoκολ6ψω σ1"tηi μιiιvα ,μου το

τρaμεΦ ,μoυ,μuστuκ6. 'Ηταv ατηv

τρilη κ&Θo,δo τGW αι/ταρτιirlι' &ταγ

ξμουνα κισλαq, π€ντε f1 €ξι 1ρο
vιbv, αρκετιi μεγ<iιλog δηλαδd για
vα voιtlΘιο ζρκετd πβγματα.

Tο ιιπ6γειo καταφιiγιo'και πdλι
τφcbτo oτη δι<iπαξη. Θα πρ€ττει

να f1aαv αxετuκ<l νroρ[g. Σto υπ6-

γειo εκτ69 απ6 εμεvα' τηιl μιiαα
μoυ,και ηlv αδερφf1 {μoυ, ηταv και

η γιαγι<1 βΦ, τl μητ€ρα τoυ 'r!α-

τξρα μου, κο€<ξ και κ&rΦια Θεια

μoυ απ6 τo διπλανδ orrτiiι. o, πα_

τ€ραg 'μoυ τη Θραδυιi εxε[η δoιi-

λευε vυ1τqριvξ oτo εργoστ&σιo
του Λαvαβ. 'Eξω η ι.ιdΦχη εξε α-

v<icι|.lει γ,ια τα κoλ<i, αλλd και π&'

λι καv€ναq f11οg δεv συ"yκραtηη-
κε στη μΦμη lμoυ. Kαιr€γοEq'sκCξ
απ6 τo δ'υνατ,6 1τι1πo του βτtτρoυ
τηg εζdl'πoρπαg. Αιrt6ν τov Θqμ*-

μαι πoλι} ,κοιλ<i. Η 'μdνα μoυ πε'

τξτη,κg π<iγιo. αο Δημf1τρηg ε1

ναι) και τo πρ6αιοπ6 τηg &otρ'α-
ιpε aτι6 ελπiδα. H γιcοyd μoυ xαι

η θεicr μoυ ηγ αυγκρατoιtroαv με
l(6πo <cμfν αvoiγειg>> τηg €λεγαv'
<tδεv ξ€ρouμε πoιξ ε[vαι μfιν cι-

voiryεηt>. tΙ,μ*να 'μoυ 6μ<ο{ φαινo-
1/ταν Φrιοφαoιoμ€η (κι αν ε[vαι αυ

τ6ζ;, εiπε και τιq παlρqμξρισε'
Απ6 πioιo τηζ κι' εγιb γεμ<1πoq ε-

νoy.€g και πiΨειζ που τηηl 6φηtvα

vα ελπ[ζει μ&τcrια' lγ1€χΡ, να φτtr-

σει στΙlv εξ<irπoρτα εi1α απoφααi-

σει να τηq φcrvεβσΦ τo iμυστικ6

μου. Πριν πρoλ<i6ω 6μωq, να α-

rclξιυ τo oτ6μα lμoυ €κε[γη ειχε

αvoiξει ην πξρτα. Mι<i γυι'αi'κα

γ6μιοε με τηγ εγτirπΦσιακη τηζ

παρcυoiα τo &ιloιγ1μα τηg π6'ρτα9'

't*ταν μια cι'τιiPτισσα' Ψηλfl' με

τα μαλλι& ζ€τιλεκα 1uμ6vα στoυζ

,bμ."rq, 6vα δiκo1o στo l€φdλι'

oτρατιιοτυκδ μπα.η<iv και παvτε-

λ6νι και στα π6δια φqρoι}oε αρ
6iλεq. Στo oτηΘοc τηg οτ'αυρc'lτd

τα φοιloεκλlκια και €vα 6ττλo κd'
τΦ σrτ6 τη 1μασλΦα.ηl' Eγτt'rπω|α'ια'

αμ€ιroq αφ{irνταστα'lοoιτoιjoα αι>

τη τη γυvαικα για ιirρα πo}'r:,

γι' ω;τ6 &ργrεiα vα Φδ'6 πωg δt'
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πλα τηq Θρ[ακovταν και διjo ιiλ-
λoι αιl"τ<iρτεζ και π0αω τoυg κ<i-

πoιεq γυvαiκεg απ6 τη γειτoνιi
και δυο ιiιrqρεq και πιo. πiot: και
<iλλoι αvτιlρτεg. o €vαq ατι6 τoυg
αvτdρrrεg πoυ Qρfuακoνταν δiττλα
οτην αvτιlρτισσα πoυ nτr6αo με εv-
τιrπωοiααε,, iταv ,ιoλι] v6oq με
κα0αρ6 1ωρlq y€{vεια και μoυ-
σfttΙκια ηρ6σωπo. o <iλλog εi1ε
μια τιo,λ0 πλor1oια γενει<tδα. Πρ6'
oεξα καλ0τερα τov νεαβ αvτ<iρ'

η και μoυ φιi'ηκε σ{r να με χα-
μoγ€λαoε, <cπoυ ε[ναι o <iιlτραg
ooιl cruvτρΦισσα;> μiηοε η αv-
τtiρτυοoα τη μιivα μoυ, <(δεγ ε[ναι
οπiπι, δουλε0ει νι.lxτεριv6g στo ερ-

γoστdσιo απδιl.lεl> ε.J,iε f1,ρειμα η

μιtνα ,μoυ, <<τ6τε Θα ξρθειg εo$

μαζi rμαq, πιiρε γpι!γoρα 6τι Θε-

αlρεig απαραΙπηπo, και {λα και
'oιj μ' αυτ€g τιg or-;ντ,βφιoαεg
vα εvιlo1ooειg τov αγ<irvα μαg> εi-
ττε η αντιipτιoαcr, Eiκεivη τη στιγ_

μξ τιετξτηκαv απ6 τo πoρlτdκι
τoυ ι'πoγεioυ η γιαγιιi και η Θεια

1rο,υ, τρα6ιilιlταζ τα ,μολλικi τoυg,

'Eπεoαy μπρoζ ατα π6δια τηξ
αντ*ρτ,ιooαg και <iρxιοαv vα κλα_

$οuρiζoυv <<πoυ Θα τα αφηiσει αυ-
τ<i τα δι}o μικρ<i; πoιoq Θα τα
φροvτtoει; γρι€g ανι}μπoρεg εiμα-
o,τε qμεξ, τi Θα απoγlνoυν αι.lτti
τα &ro; €λεγαν και 6λο με €-

αμπμξvαν 1ιπρooτd για vα δει
π6oo ,μικρoιiληξ ημoυηr. Η αδελφf1

μoU €κλαιγε κοrΘιοιι€νη oτo πΦ-
τo σκαλ( τηq φαβιdζ σκdλαζ,
<γι' αυτ<i τα παιδιιi αγιrνιζ6μα-
oτε οιπτρ6φισσεζ) εiτtε τκiλι εκεi-
νη η αtlτιiρτl,σσα πoυ εγ<ir oυv€-

xιζα vα ηv κoυτκil γoη,τε.ι.lμ€vοg
ακ6μα αττ6 ηv θμιptiνιo{ τηζ. Η

μιivα μ'oι; εγ τG) μεπαξιj Φρ,ξε
κ&τι π&yω τηζ και πf1γε κovτ<1

oτιg ιicλλεg πoυ στ€κo,vταν εlκεi €-

ξιo, κον,τ<i κoιη& η ,μια στηv dλ-

ξ, τρ6μαιrταζ απ6 τo κΦσ η απo

τηv ταPαχη. 't$ταv η Θεiα Eλ€νη,

η Θε'ια Λaμcοvιιiι, η Θε[α Zι'>fi - 6-

λεg τιq γvωστ€ξ, γειτ6νιoοεq, τ6-

τε τιξ απo,καλo0oα θε(εq - και κ*-
ποιεq ακ6μα 14υιiαiiκεg πoυ δεv τιg
γrxilριζα. 'F{ταν 6λεq πoλιi ηρ6-
1ειρα vπ;μ€νεg. M6λ,ιg τηγε κoν_

τιi τoυg η μdγα μo,υ, αiJτ€ζ τηv
αγκ<iλιαoαv και Θdλανε τα κλti-
ματα. M6vo η 'μdvα μoυ δεv €-

κλαιγε. Αιrτ6 τo εκτiιμηoα πολ0.
Oι αvτιiρτεg ξεκiνηααv για τα
παρεrκ<iτω σrrιτι€(, με 6λo εκε(νo
τo μπoυλo6κι με τιζ )Λryα(κεζ πoυ
6<iδιζαv παραπατ<bντcrq, <iλλη με
γoΘιiκια, <iλλη με πΦΛτΦλεζ τoυ
oπιτιoιj καt κ&πoιrΧ εiδα πoυ φo-

ρo6αε τακoι]vι,α. Δεν ειΧαv κΦtα-
λιi6ει φαiνεται και ,toλ6 καλd
για πoυ ξεκιvηlσαν. Η iμriνα μoυ
εl'1ε xα'Θεi ανΦμ€σd τουξ.

'oταv ξημ6ρωoε f;pΘε o παπ-
ποι1g μou στo σπιtι,, σταλμ€voζ α_

π6 την αηoυ1η γιαγιd jμου' για
vα δεi αν ειμαστε καλ&, Eστερα
απ6 εκε(vηrν την περιπεr'τει<iδη ν6-

Xτα. Toγ εiδα να κλα[ει σα μικρ6
παιδi 6ταv 6μαQε πΦζ oι αvrΦ-
τεq τηραv την Φρη τσι}. Η Θ€ια

Ι{αρiα τoυ €ψηoε €vαν καφ€ και
6ταν αυνξλΦε, μαξ τΦρε ατg6 τo

1€ρι, aμΦα και την dδΦJφtf μoυ
και ξεκιν{oαμε yια τo απiτι τηg

γιαγιdq. o παπξραg ,μoυ δεν εixε

φαvε( ακ6μα. Αρry6τερα €μασα 6-

τι 6λoι oι ξργdτεζ τιoι-l εi14αν Θιiρ-

δια εκειvo 'τo Θριifiυ, κατ€6ηκαv

και κρr1φτηκαν στην Aρcaπιτoα πoυ

ατo μ€ρoq εκεivo' ταiνω αlι6 τoy

μεy<iλo καταρξη, qxη,μ<iτιζε

τεoλλoιic και καλoιig 
'φυιμd,νεζ.'Eτoι o<bΘηκαv.

Στo ffiμo για τo αττiτ,ι ηg για-
γι<ig' εilδα tl,vα αερoτιλ<iηlo πoυ πε-

τorioε <ηρo,κηρoξειq>. Kovτιi ατη

γ'6φυpα του νoοo'κoμε(oυ ε(δα
τρεk ,oκoτqμ€voυq ανπ6ρτε9. Toυg

αναγwbριoα πoλ6 καλ<i απ6 τα
ρoιi1α πoυ φo.ρo6ααv και τ' αξ0ρι
ατα πρ6ocoπα. oι ιivτ,pεg τoυ τα1(τι

κo0 oτρατo6 f1παν πιiγ'τtx κοολoξυ-

ρι,σμ€νoι. Eκε[vη τη αtιγμf1 66-

Θαια, δεν ηξερα αv ξταv σlκo(ω-

μ6vo,ι' orjτε και εixα ξαvαδε,[ oκo-
τωμ€vo <icvΘρclπo. Λργ6τερα τo €-

μαθα κ' αυτ6. 'FΙταν και oι qρεig
τoυg ακ[νητoι και φαivoιrταv oα
να f1'ταν πεtαμ€vοι πβxειρα εκεi.

'Ηταv ,oαν 6vαg ο<ορ69 ,μιλεγμ€-
οι. oμι!δεq απδ γυvαiκεg και ιiν-
6ρεζ σt€κovταv oλ6,γυρα και κoι-
τoιjoαy τo οωβ oυζητ6vταg xα_
μηλ'6φωνα' <<κακ6μoφα παιδui>
<iκoυoα vα λ€ει μια γυvαικα' <πoι

ξ ξΦει ττοι€q μανo0λεg θα τα
περι,μ€voυv>r, <<6ται ι1κλαφτα Θα

πciνε κι' αυτdol, oι1μ.πξr'ροloε κ<i-

ποια' ιiλλη. Εγιb ξεφυγα γ,ια ,μια

oτιyμf απ6 τo βpι τoυ πα,ττπoti

μoυ και πληolαoα οτον oιoρ6. Ei-
δα α(μα, ioοlg να f1ταν ξεραιμ€νo
α1μα, vα Θγαivει απ6 τo ατ6μα
€νog πoλι3 ξαvΘο0 αντξp'τη. Τα μιi-
τια τoυ f1,ταν αvoιxτ<i. Η κoιλιιi
τoυ dλλoυ f1,ταν ανoιγμ€νη, και τo
πβoιoπ6 τtx, ,σΚ€τΠGσlμθvo ,με τo
ocirμα "ooυ πμilcoυ. Στov τρito δεν
εijδα αiμα'η τιληγη. Πkivτcrg κι'
αυωq liταν ακiηsog και μoυ €-

καvε εvtιjποrοη 'ιbι, τo π6δι τoιl
δε,0τqρoυ ηταv π<iνao ατο πρδαοr_

π6 τoυ, xωrρiq αυτ6ζ να δε[xvει
vα εvo1λεiται Φrt' αυτ6. EVcil τ6_

τε γovιiτιoα δ[πλα τoυ, για να δ<ir

και γcb δεν ξ6ροl τ[' [oι,lg και ,vα

αvααικcοαα τo π6δι τoυ ιtλλου α_

π6 τo πρ6οαrπo του. 'Eγα δυvαπ6

1αατooκι ΦΙτ' τo 1ξρι τoυ πα,πττo0

μoυ Θοιiη€ε oτo 'μtiοyoυλ6 tloU lKσι

6οτερα'με τβΘηξε απι6 κε[. Σαv

φπιiοcημε στo σπιτι, εiδlα αι6 μα-
κρυ<i ηv γιαγι<i μoυ vα μαq πε_

ριμ€vει oτην εξ<bπqρτα. Ιν16λι9 €_

μαθε απ6 τov παrιπoιi μoυ τ[ θyι'
νε, π€ταξε τo τα9μπ6ρι ατ6 το κε-

φιiλι τηg, nταv αlto τlιq λιγooa€q

γlυvαiκεζ πoυ φο'ρoιioαιl τη,v ντ6-

πια Ναouoαliiκη ιpoρεοιιi μ€1ρι
τοv Θ<iηrαt6 τηξ- ι(αι τρα66νταζ
τα ιioπρα τηq μαλλιιi αv€6ηκε ε'

'ιdη/ω. 
'oταv αv66η,κα κι' εγCb

τηv εiδα στo lμεΓ/6λo διομ#ι'ιo πε'
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αμ€vη μπρooτ&, στα εικovliαμαtcι
vα oτα.lρolκoπι€ται κλαζγovταq
<Παιaωyiα μoυ> {λεγε, <<1μf1 μoυ
τo κ<itειq κι' ωlτ6 τo κακ6,. μoυ
Φiρεξ τoν €να γι6 μου, ,μfi μoυ
,.&ρε,q και ηv κ6ρη ;μoυ> κι' ε
γtb αvαροrπι6μoιrνα τi δoυλει* εi-

1ε η Παvωylα με τoυq αιlπΦτεξ
πoυ αιrπoi ξπαv πoιl ηg τrξραιlε
τlιv κ6ρηl. iνtrε μεγιiλη δι.pκoλiα
τα ,αδ€λφα ττμ rμ&ναq μoυ κατd-

φEραt, vα η αηκcilαoυν αai6 κεi.

'oταγ τt€ραααι, κ&τtoιεq μ€ρεζ,
η μdvα μoυ ξαvω'yΦ,ισε στo στιι-
τι. 'Evα οτρατιorτι,κ6 καμι6νι oτα
μ'dkησ€ 6vα μεoημξρι oτηv ττλα-

τεiα μπρog oτo oτιiτι μαg και δυo

φαvτdροι Θof1ξoαν τιq γι:ναiκεg
να κατεΘoιiν ατt6 αυτ6' 'Ηταν δ'
λεq εκεlvεg oι γυνα[κεq που εtδα
τη Θραδιr& πoυ τrf1οαι, και τη μ6-
να 1|Ιoυ και κ&ττoιεg dcyvtloτεg α_

κ6μα. 'Ηταv 6λεq τoυq oε κακ6

βλι. Σ1,ιoμ€vα και 6ρ13μικα τα

ρoOXα tloυg, μα6ρα τα πρt6αωπt
τoυζ και τα μ<i"rια τoυrq ξταv κα-
τακ6κκιvα. Χ*Φc 6γιvε ocην πλα
τεiα, εκε[ rpπpoσtd oτo oπiτι μαg
εκεiγo τo μεση]μξρι. Φωv€g ιμε.κλd

μ,ατα, qρωτf1roειg <πιig {ρΘαεο'
πo$ oαg dφηααυ>, <τi απ6γιvαν
oι &λλoυ>. oι γw,αlκη 6μω9 εκεi-
νεg lδεv εi1αv τo κoυρ'&yιo vα Θγd
λbυv λ6ξη. Χειρ6τερα απ' 6λεg
vqμiζοl tτφ η μιivα μoυ. Mαc ωy
κdλιαoε 'μ6λι μαζ εtrδε και 1ιo,
ρk να πεi lcoυΘ€vτα lμει.&, 6oη-
Θoξμεvη ατι6 ,τov πατξρα ,μoιr, μτΦ
!nε {rιο oπiτι. 'Eπεoε oτo ηρε66&-
τι, τρξμoνταg και παραiμιλrilvταg.
'E,καμε tμig μ6ρε9 για vα μ'τo-
ρ€oει να κoιlμηθεζ oλ}dc μετf €-

πεσε σε θvα λf10αργo ΘοΦ] πoυ
κρ6τηoε δυo μξρη και δυo vι]_

1τεq. 'oταv ξι1πvηoε, ε[xε οι-rν'€λ-

Θει κ&πωq ,και μπδρεαε να μαζ
μιλr]αει. Eπτ& μΦεq στα Θoη.ryd,

δεv 6φayε oδτε και κouμfθηκε
κoΘ6λoιr. H αδι&κoταl1 πζoπoρ[α,
oι μξεq πoυ,μαtιοvταιa γ0ροr' τη1g,
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η λ<ioπη, oι Θ'ρo1€g ηrv ε[1αν ε-

ξανπλ{οει. Tα νεΦα Qζ 6ρ[oκoν-
ταv αιnξεια oε ιlιπερ€ι,τασr!l. 'E.
6λεττε 6νειρα, gvιir {tαv rξιrπvητft

και παραμλoιiσε σιΙED(εια, f1ταν

και oι φtδv€ζ τω,v ωταρτrilν πou
τιg ζτirριζαv vα τoυq ακoλoι.βoιiν
ατo ξ6φρενo φ€ιJη/ιo τtoυg. '[Ιταν
oι τελευταiε{ ipξεg τoυ εμφlλ[-
oυ εκε(vεq. 't}τα, η τελικtt {πτα
κΦι η ι}πoχΦρι}στtr τιoιν αιlταρτ<ilν
πρoq η Γιoυyκooλα6iα. Στηv ξ€-
qPεvη υtτιo1<ilρηof1 τotξ, εκεivεq
oι ,αδΦναμεg και *μoΘεζ 1ruιrα[κεg
τoιη f1ταν μεγfλo 9μιπ6διo, γιατ[
τoυg καΘ,Uατεροi1σαιr. Γι'αι.lt6 α-

πoφt1σισαv να τξ παρατ{'αoυν oε
κιiπoιo 1coρι6, κι' 6ταv 6οτερα
π€ραoε ατ16 κεi o τcrκτικξ oτρα-
τξ, τιζ περιμζει|.lαv oι φωrr*ρoι'
τιg φ6ρrτιoοαι, C,ε €γα καμι6lι και
τιg €φεραv oτr} Ν*oυoα.

Eκε[νη η ττεριπ€τεια dφηoε αιη
iμ&vα lμoυ μια ooΘαρ{ αΦθyεια
ταrv vε0ρωlv πoυ rrην π..rρ,dνιoε ο'
6λη ττ1'ν υπ6λoιτη, λιγδxρoη Φfι
τηg. Για ταιl αδερφ6 tηg δεν μπ6-

ρε4σε γα μ6Θει τ[πoτα, πqρ' 6λo
που μovα1α yι' αr..}τ6v νοι&ζovταν
και ρωτoιiσε εκεlvεq τιq επτd μ€_

ρεζ στo Θoυv6. Kαvεng δεv f1ξεμ
vα τηξ πεi ,κdtι τo oιηyκεκριμcνo.
Kιitπqιoι τηq εiπαν 6τι τoιr ε[δαv
σττΙy τdlε και σtηγ τdlδε μξη,
6τι f1ταν πoλιi καλξ o'6vτρoφoq

και κ&πoια oιrvτβφιooα πoυ φ&'
vηκε σα vα τoν ωyαπoιJ,oε ιδια[-
τeρCζ ηζ ε['τιε 6τ,ι ξταιl o κocλ-ι}_

τqροg dζη/τραg πoυ εixε αιnαντξ-
σει σEα Θoυv<l, χρυΦ καρδι*, 6'
τι 6οf1Θη'αε κδoμo πoλrj vα oοlΘεl

κι' ακ6μα, αυπ6 [.ιotog να ξταv τo
ιrπoυδαι6τερo, 6τι Gρloκovtαγ σε
,μια οπ.lvε1f1 διαμ61η,με δυo καττε-

ταιr€oιξ πoυ τoυξ κατηγqρoιioε

για ηρoδootα, γtα[ δav α1ycοvt-

ζoνπαv για ιξανικd, ολλt& για
σιrμφ6ρον. 'oλo για vα cnρ+'tt'

ξιrυv, 6λο για vα ,r<λι€ι|.loι:ιl κoιro$-
σeγ. Δι.rτιr1ξ oτηv τελευταtα

μξη αυrτoi oι δυo καπεταvdoι
πι*ατηκαv, δικ&crεηκα,ιl και τoυ.

φεκioτη,καv, πατt€ δειl κατΦλα6α
ατι6 τωιo$q. 'Eτoι δεν μπ6ρεoε
να 1μdcΘ€,ι τ1ττοτα τo oιrγκεκριμ€νο
για το'γ qδερφ6 τηq. ΛιJrξ o κα-
ημξ' η νrα.ηραοθ€vειcr και dΦ"λα

πoλλd Θdoαιηα 
'τoυ ηι, 6ffiκαv

κατ6πιv, τηv €oτειλw πoλΦ γρξ-
γoρα οτov τ*φo.

Για τoηl θεio Δη'μf1τρη, με τov
καιβ, 6}.o και λιγ6τ9ρη κoυ6€γ_
τα γiιlovταv oτo oττ[τι. Κι' δταγ

ηα01αoαv τα πρdry'μα.τα, σrτdvια
πoλΦ αιaαφ€ρovταv τo 6vqμ& τoυ'
Movξα 6ταv &ρ1ιoαν vα επαι,απσ
τρζοv'ται αrι6 τo αyατoλικ6 μιτλoκ
κ&τιoιoι αυμπoλlτεq, τρ€1αυε 6λοι
oι αιηrγενεlg για vα μd€,oυηl, αy

tξεραv, αv <iκoι.loω ατιξπorτε,
Aι-πoi 6μαrq ε[1cοrr τα δικ<i τoυξ
6ι1oαvα' δεv dταv κοιθ6λoιr ειjκo-
λα τα πΦτα εκεiνα 1ρ6νια γι'
αr.:τoξ oτη,ι, πατρiiδq, γι' ΦJt6 και
δεv αξκωvαν πoυ'εξ κoυ6€ντε9.
Aπαvτοooαv 'μ' €vα θεβ <ιδεν ξ€-

Pα} τιπσταΣ και μετ& κλεiναν τo
σ]t6,μα τoυζ.

Kι' €τoυ σιγ&, σιγ6., τo τdραv
6λοι crτr6φαoη πιog δεv θα τoν δoυγ
πoτ€ ξαvιt, τιιog κιiπoυ oκoτtiθη-
κε' μπoρε[ να ττ{γ'ε και πρoδομ€-
νoq Φι6 χΦι (<{rυlrτρ&pουr' η; για-
γιιi μoι.l τ6λμηoε και του 6κεrvε
και €να μνημ6αιiνo, τρξμovταq 6€-

6αια με τηv ιQ€α 6τι θα μτορo0-
oε ακ,6μα κιjcπoιl yα ε[ναι ζτυντα-
v6q. Δεν 6ρ€Φηκε oτo oπiτι o6τε
καv ltιiα φωτoγραφiα toυ για να
μαq fuμiζει τo οιiντqμo π€ρααμd
του ωtrSqμεoτi μαζ. Γι' α.rτ6, αq
εtναι ευλoγημ€γεζ αι.rτ€q oι λιγo-
oπ€g εικ6vεg πoιl oιημκρdηαε η
μημη μoι.l αι6 τα πμirτα χρ6vια
τηζ ζΦηζ'μoυ. jνl€αα o' α:τξ ζε[
αι.πδξ o ωyατημ€ιrog θε[bζ και εr

κε[νo τo πdnrτα 1αρo$μενo και γe
λ€!σΦ6 πΦocylιo, 

'τoυ μoι, θδωoε
τη διivαμη ι,α γρ&1'ω' αιrτ€q τξ
λιγoeτξ γρcιμμ€q.



'ΙEφnEωυ δυUuτδυ To εUαUκiλIσμαtt
I

Παρααt<ει;{ l.9.95. Mια ξε1groρι-
στη 6ραδrxi α,ττ6 τηv Πoλ,. Eται-
ρiα Nιioυolαg <<rdναατΦoιoq Mι;trα-

{λ ο Λ,δγιog> oτο Θεριιd Qημ-
Θ€ατρo. 'Eφη6oι αττ{!yειλαv τα
πoιf1iματα πoυ 6γpαιpαν oι 1διoι με
αυyο1δεiα φλ<ioυτoυ ιι(αι Φλoγ€-
ραg. Tηv ειtΘι1vη τηρ tθε1ωριoτf1c

αυriq δoυλειdg ε1χε o Χρf1bτoq
Ινliπαταv'tζξq, o oπo[bg και εξ(γη_
αε πιξ αJπoφ.dσισ{ε τo τ6oo δ$oκo-
λο α.lτo εyxεlρημα.

Θα πqραΘ€ooυμε ακρι6<ξ αι-lτ<i

πoυ ε[πε o []διog o δημιoυργξ ηg
εκδfλωοηq εκεiγo τo 6ρdδμ oτov
πβ}nγ6 τoυ:

[Ι Πoλιτι,oτικτ] Eεαιρεlα }Ιdoυ-

ααg, <n.lvετrξq oτo ετf1oιo καλλιτε.
1vικ6 κoλακαιριv6 ραv,τεΘo$ τηg.,

(oε oιlvεργαοiα με to ΠΙ(. τoυ
Δ{μoυ μαq)' πρoετoιμασε καισαζ
προoφ€ρρι απ&l.lε μι,α καλλιτε1νι_

Φ dκδηλkr,ση 11αμηλι5νt τ6ιrtlν (6'
τι πρ€ττει yια ,μια τi€τolια ιiρqμη
6ρα) ' πoυ ε[γαι Θαoιαμ€νη' oτηv
ποiη<rη ε,τrτd Nαoι.loαiωv φr]iΘωv,
πoυ εi1αv τηv τ6λμη, να λι16oυν

1βρoq o' αiJΦv.
Ιγ1ε υλικ& τηv πotτμoη αι.ιτ'ιilv τωv

εq{:6οrv, τη ξωv,ταr{ μουιrικf1 τρι-
ιbν, vεαp<bv r!αηc' ψoυοικcirνxαι
μοuοικ{ γvcωοτcirv,oιrνtΘετ<bν πoυ
Θα ακoυoτε( ατιo μαyηπoταιv[εq,
θα επι11ειρ[αoυμε €ιnαv προlτ6τι'πo
πεLραμffiισιr6, ζηπο$μεtlo toυ, o-

ποioυ Θα εi'vαι η ε'ικ6vα, τo ollrrι-
κδ μΦoζ, f1 καλ.ι1τερα η ει,κα1στι-

κ{ ιiπoψη ταrv πoιημ6τιoιl πoυ Θα

ακoυατoι1γ εδιn απ6ιψε.

A]υτ* τα πoιf1μαrα γΦηPηη(αν
σ€ αvi}πσπro 1ρ6vo παι αrι6 δια-

φopετικιl &τto;}ια, πoυ δεν γvcirρr

ζαv ο €vαg τηy θεματoλoγlα και
τo εκφρασ'τικ6 ,ατιlλ τoιr dλλoυ.
Γι' <ιυτ6, αιr δια'!ιστωθει κατ&
τηv εξ6λιξη του πειραμωιαμoι1
μαg, κιirτoια Θεjματι'ση και oτυλι"
ατικξ cruv,6ττ8ια t(αι oιrγθ1εια, αυ-

Eτιιμ6λεια
Ι!ειΙ<ιiq Σαtμ,α;ρd

Φ 9α εiγαι oυ1ιτττωματι,κ{ και
θα oφεiλεται, iοalq οτη οει'βπoυ
τΦραν τα πoι{ματα για vα ιιπεi
oε λειτoυργiα o πειραματιoμξ.

Tα πoιf1ματα πoιr Θα ωιcoυoτo$ν

ΦfτΦε' θα μπqρoooαι, γα δημooι_
ειr,9oιiν κ&τoυ και €τσ}, αtlτi vα
καΘQμαoτε dδ,ιil' μεο&ιnlγτα η ril-

ρα, για vα τα ακoιiooυ'με, ιrα τα
δια6ζαμε oπoι<xδtπoτε στιrγμη

μαg €καvε κ6φι. 'σμοlq η oυσια-
oτuκ{ πρoo€γγιση τηζ πoiηoηqαρ

1tζει με τo δεδo,μιivo 6τι η πolηoη
ε[vαι λoγoτqxνiα πρoφoρικξ ilαΦq

και oτττικf1 - ,α;τ6 επι1ειρoι1,με vα
αvακαλι1ι|rcυμε απ6ι{.lε. o ηρoφoρr
κ6q λjoγoq ε[vαι η τηγtl' εivαι η
ΦυΜ τηc πoiηoηg. E[vαι τo μιo6
τη'g. 'Ι'oωq τo &λλo μιoδ' μπoρεi,
vα ε(vαι η εικ6vα, Θα Φι3;με.

tΙ πolηoη 6ιιη,rq ε[ι,αι και λlγo
μoυοικf1 και 6;4ει πdρει κ&τι απδ
τηy αoρι]σliq, κ&τι α,rι6 η γoη-
τεiα ηg,. Γι' αυτ6, αv κdπoιοι
στιγμη vιciroετε 1αμ6νoι rμ€oα tlτo
λα6(lριvΘo .rr r'691€ιv(3γ πo,ιητι-

κ6v φβοεωv tωv vεαρrirv πoυ, Θα

ακoυ,ατoιJv αε λ!γo, rμηv αι,ηoυ-j1i'

oετε κα€6λoυ. Δεy Θα φιταiγει η
λoγικξ σαqi η ιloffi ,oαq. Mοve
διιο6q Φαιχτηq θα ε[vαι o τε;1vι-

κξ 1αμnκτfραq 'τηζ πo[η,oηg, ααγ

μια κΦε' εξo1ξν @αιρεtuκξ τ€.

1vη κoffιiq και η φuσuκ{ oι.ιγγ€_

Vειιi tηg με τη μoυi(rικ{. Γι' αυi6
6vα μovιi11α 1ηρει,&ζεται ιrα κdvoυ-

με. Nα αφΦ'oι}με €τοι ατtλ* oτηv
oμo,ρφιι1 τηg μoιrσικoΦ τoυ },.δγoυ

αυτ<irv τοly εqil6arγ. Tthoτ<r dλλo.
Πρoετoιμζοvταq τoy πεtρtιμα-

τιαβ αυτ6, δια6<io.αμε αρκετ€g

φορ€g τα πoηματα ττ,rv νεαΦν
πoυ,σηJ'μμeτΘXoυv. ΔιΦ'ιιστCiiαqμε,
πωg 6λoι αυτοi oι @η6oι, oυν€-
λαΘαv αττδλυτα, μ€υα απ6 δρ6-

μoυg dγνωοτoιη και καΘαpι1 προ-
o<lπικo$g, τηv oι.loiα τηq πoiηοηg.
Kαι την απ€δoοαv ιοΦ€ιrαq ιΙ]ε τov
τρ6ττo τoιr. 'Λλλoc με τ'ρ6πo κoμ-
ι|.16, περ[τ9xvo, γoητευτικ6.'Αλ-
λoξ με τΦπo <iγριo, αιι.lι1, κ&τι
δηλαδf1 τιoυ εκφμiζει και τo π&'
θoq αιr,Φq τηξ ηλιr(ιαζ.

Tα Θ€ματ& τoιη, γενι'κd' )Cαρα-
κτηρ1ζονται αττo 1μια κοrΘqρd υ'
παρξιακi ωyαrviα. oι τφoΘλημα-
τιαμοl τoυg γι1ρ,αr ατι6 τη ζοld και
τo θ&vατo, εivαι oαφ€oτατoι.

Yεt<iρ1oυv ττoξματα 
'toυ 

Φyγι'

ζoυν tη πιo αγεπα[οθητεq και
πρoσωπικ€q στιvμξ η o'κ6ψει9.

Bρηκαμε κoμμ&tια πoυ 6γα[voυν
κατευθlεiαιl απ6 6νειρcr,και ειpι&λ-
τεζ και πoυ μoι&ξoυι, σα vα €ρ'

χoι,"rαι μ€oα αι6 olcoτειvd ωrcl.γ'

ματα, απ6 τ,α 8yκατα τηξ yηζ, η
ατι6 to ctπειρο. Kαι dλλα πdλι
πoυ Θγαlιroυv μ€αα απ6 τo oτrα_

Pαγμ6 και τηy απελπιοiα μιαg
vι6τψ γεμ&τηq αδι6ξρδα' ι1 'κα'
λ6τερα 'μιαq νι6τηc &πoυ η μ6vη
δι€ξoδoq φιηdζ, ε[ναι η υπερ6oλf
και τo 6vεφo.

Ahyτ<i τα παιδιιil, πoιl θα δε[.tε
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{Eφιi6ωιl δυνατ6v τo εγαγκ6λιoμαll

και Θα αlκo6oετε vα απαγy€λ.bυν
αττΦε εδιb, να 6γιiζoυν τα ocilψυ"

χΦ τoυζ ,μπρooτιi oαg' τi τ6λμη
αλf1,Θειοc, εivαι lιπλιi ωξιoΘοιι)μ,α_

oτα. ΠlρrcΙyτα γιατi, κ6vτρα oτιg
ε,πιΘΦλημμ'θvεg ιivcoθεν vooτρo-

πiεq, τιjπoυg κ<xι αqμπε1ριφoρ€g,

κ&θιoαv και αα1oλf1Θξκαν μ' αlυ-

τ6 τo κατατtαρεξηryη,μ€vo ε1δoq

τηg τ€1vηg, με την πoiηoη. Kαι 6'
στ€rρα, γιατ[, δεν ε[ναι παιδι(i
πoυ μαζ 6ρ1oνται 'απ6 1rilρoυg α-

6ρο09 κα'ι ειδυ}λιακoξ, oι]τε απ6
oαλ6vια κ&τtoιαg 'απ6μαιcρηq <υ-

ΦηλftcΣ κoινο:viαq, f1 κoυλτoι3 ρ'αg'

για να δικαιoλογηΘεi αυτf τουq

η εναoηδλη,oη. Eivαι παιδι& πoι.l

τα oυναvτo6με στoυζ δβμoυq τoυ

καΘημεριvo0 μαg ,μξΘου και πoυ

πoλλ€q φo,ρ69 τα κακo1αρακτηρi'
σαμ,lε για τον τΦπo τηg ζω'ξq και
τηq 6κφρασηζ τoυξ.

Αυτοi oι 6φηΘoι πηρiαγε θαρετι1

€v,α μoνoπ<lτι δι1o6ατo, γεμιlτo

διανoητικoιig κιvδιiνo'υg και περι-
π€τειεg τoυ 1Ιoιi' €vα δp6μo' δηλα'
διf1 πoυ μ6νo ot δυvατo,i τηq ακ€-

ψηg παiρvουιl. Θα 1oιΘoιJν ,tρωy.

μ€αα oτo λαΘ6ριvΘo αι"τηq τηq

διαδρομ{q, ,f1 νικηφ6ρα Θα φτd-
σoυν στo α6ριoτo τ€ρμα τηζ, 6-

πoυ τoυζ ,rεριμ!€νει η δ6ξα των

δυνατcbv' τcrv τoλμηrρcirν ερευνη_

τιirν τcov πιo ,απληoilαστG)v και σκo

τεινιbv σημειων τoυ νoυ τoυ αν'
Θρτbποι.l; Aυτ6 Θα τo' δεiξβι τo

μ€,λλov. ξμεig αg αφεΘo6με ατην

ηρεμ(α αuafq τηg 6μoρφη9 Θρα-

δυιig και αζ απoλαι1ooυ,με τo..'

τιvευ[ιΦEικ6 εvαyκ<iλιoμα, αυτιbν

τ<ον δυγατιilν και τoλμηΦν εφη-

Θωγ.

Kαι αv 6ροιiμε εμεig oι μεγαλ6-
τερoι' oι ((ει'η'μoγεζ>, oι <πoλυδι-

αΘαομθvoι>, ιpεγdδια στην πoιηση

τιov v€<.rν αιlτ.cbν, αδ0vαμεg otιγ-

μ€g, πλεovασμoιls η αo&φειεg, €-

νlα iμoνηα πρdη/ψα oτo νο6 μαg

πρ€πει vξoυμε. oι ιη6roι αυτoi,
στo πρ4}19 'σκo(λoπ&τι τηg πotη-

oηg ακ6μα Θρioκovται. Kαι για
τo oκαλoπ&'τι αυτ6, 'ακoιiμε τi
γρΦει ο Aλεθωδρειvδg πoιηπf1s

ο μεγaλoζ K.Π. Kα6Φηξ.

Kι αυτ6 ακ6μη το oκαλi το πρ'cbτo

πoλιi απ6 τov κoιv6 τον κ6ηιo
,α,τι€1ει.

Eιq τo oκαλi για vα πατfoει{
τoι}τo

πρfπει με τo δuκαicoμd ooυ vα] σαι
πoλlτηg €ιζ των ιδαbν την τt6\.
Kαι &ioκoλo ατην τιολη ε.κε[vη

εivαι
και ατt<iγιο γα σε τtoλιτoγραφf1_

σoυv'
Στην αγoριi τηg Θρ(oκειq Noμo-

θθr,αζ,

πoυ δεγ γελ<1 καvθναq τψ(oδι<ir_

κτηζ'
Eδti πoυ ιfuφταοεg λlγo δεν εiναt
τ6αo πoυ 6καμεq,, ψεγ&λη η δ6ξα.

Η (Ν Ι JιoYΙΣTAll oτnρiζετα ι

σTnv αγaπn και τo εvδιαφ6ρov τωv συvδρoμnτιbν τnζ

Παρακαλoιiμε vα μεριμvτiσεTε

για τnv αvαv€ωσn τnζ συvδρoμΙ1ξ σαξ
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τtΙιιΦ}Φ!ΦπιilηιtiιrΠ o Ι rΙ Σ Η0ψ]ψ-ΦiΦψ]ψ-ψ:0Φ

'tηξ π6τε! Tο ξ{yπtπιμ6 τιιq
Προoπαθti vα {pορ€σc) λεuκ6 μαvδ$α Tηv ιbρ,α πoυ ξυτιvoιioε η φιioη, ξitπvηαε xι' αυτft.

και μou δivουηr μ,α*ρo. Κi,κκινα ααν qτι6 πυρ,καγι<t, 6λα τα Θρξια τoυ
Ψιfuxvαl για δμoρφ€ζ ακρoγιολιξ 6oυvo6.

και με ααrμir1νouν oτη ζoΦyκλα. (KατGλα6α τi ε[lδε o lνlωυαηs).

Bρi'οκ:ω 'δρ6μo γεμiτo λoυλoιiδια Κ&κκιvη κι' ωrτ{ ατto τηv ιιπερ€vταoη
και μoυ τoν oργ<irvo'υν. κlxι την ιpωτι<iι τoυ τιvεoματ6g τηg.

Θ€,λιο vcrπετιilξω oτoι-η αι.Θ€ρεε, Tα φΦλλα με 'μια γλυκιt δρooκi
και ,μo{J ]καρφ{bγουν τα π6δια οτo xΦμα. x&ιδεοαν κ<iθε oημεio τoυ οιilμαt6ζ μαζ
oνειρε,Φoμαι γλυπιi 6vεφα και 'κιiθε εαοrτερικ6 oημεto ,μcrg.

και με ξιrτιηi:llε. Kι' αυτli... ,με μι<i δρoακi που με ξεδιιlrcΦoε
Xoρε;9αr €ναν 6μoρφο ακoτto απ6 κιiΦε 6ιisααvo και κιiηΘε πρoΘληματιoμ6.
και oι v6τεg 1dvoι,tτcrι. oι απoxμiloειq τoυ πμicoιγoυ
Ι'Ιι<1v,ω με τα δiητυα μoυ πa,μxi ψ<iρια ατιδ τo ζευγ<iρ<oμα τoυ f1λιoυ και τGrν δ€νr;.δμον,

και μoυ Θoυλιζoυv τη ΘΦρκα. ακoυμπooααν τ' απα}<1 ηg οη'μεiα
Διιb1vιο τα oτoι1ειιl που γlvoι"rcrν κι' αιJτd εξαrπρηzrματικιft, εξιlγ{iνα.
και lμoυ τα oτ€ληl,oυv π[oρr. Γ[vovταv κ<iτι ττoιrΘcr,μπoρo6oεgγατo,..ερaltaf€lg.
Kfuτρα πoλιoρκcir ΓlαoβληE Σταμr6ιlog
και μου τη φ€ρvoυν πιodrπλατα. Σα.λαμdντρα
Αρxξ<υ να τραγoυ&b
και μoιρoλoγrivε πικρι1.. Κcdθτicριoε Φrι' τLq μrπογι€q τo πρ6,αοτω ooυ.

Tρξ1ω oτηv πηy{ v'α δρoαιoτιir Tivqξε τo xcilμα απ6 το ο<bμα αoυ.

και στo δρ6μo με μοqxαιρrirvoυυ. Xαλ<iφcloε τιg oκληριμ6vεq, oου κλειδ<iroειg.

Σται1ρog Ν{κoυ Κι' €λα μαζi μoυ'
'Φθα yι€r vα oε πdαo εκεi πoυ ζε[ o 6αoιλι&qμoυ,

oι επ6tμενoι o 6ααιλι<iq πoυ oε ζηη(.
'Φταv η οιοltτπ] πλημμυρinoει τo σι(oτdlι. - Zιoγραφιoτξ πρooτιiτηg τηζ ζΦηs.-
Kαι η <iιΘι.πoog μπλ€ yεμioει με κα1τν6 E'ται ε[vαι κrrι €τoι oε Θ€}.ει

T,6τε Θα Φθcr να oε 6β '6τo δβμο με τα πι1νΘιμα. γ,εμ<lτo γ{:dvot4 ρ{βμoξ.
Θα €ρθG, vα οε Θμδ, εσ€vα, τov χαμ€vo, Θ€λει ζtrνταvοΦg oργανιαμoθq, oτo ττoδ<iτι τoυ

τοv 'Αλλo μoυ εαυτ6. και 6χι odcτιια ερεiπια τηζ ζG)ηζ.
Να ατoλoγηrΘtil E,τoιμdoου και Θα δε('g τi, oε περψθvει.

για τoν τρ6πo πoυ ζ<ir H ζοrvταη ειπ6ν,α τηg ααλαμιicιlτραq

τουg αΦμirπoυξ ,τoυ ερGyτειioμαι Φα oε ταξεδ€ψει αε rοooμoυg υγPοξ και τ,ρυφ€ρoιJζ.

τoν κ6σμο πoυ με τιlρρανd. Θα μιiΘειg γ'α χdι'εσαι.
Γιαt[ ε1μαι €ναg 'Λγγελog Να γivεοα'ι €να 'με τo απiryλ.ιφo τoυ Αυγoυοτι*τι-
}l oτd,xτη γ€μιαε τα 6oυγ<i. κoυ φεlyγαριoιl.
To α1μα λ€ροrαε τoυq δβμσυs. Kαι 6tαv .μ<iΘειg τελικιt oε τi πτrλιrριjq πρ€τιει vα
Tα δ&κρυα τλη,μβριoαν τιg πoλιτε[εq. ταλαντωθεξ.
ElΙ(ΛYΠΛΡ(ι. Toτε θα με γvαrρloειg α' 6λo τo μεγαλEio μoυ.
ιsυλ&ξτε τοιη επδμεvo,uq. Θα ε['oαι τλ€oν oτo πλευρ6 τηg oαλαμ*vτραg.

Tθαog Ψαρoγιdwr6 Xρ{crroq Mιxαιtλ
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ΠoΙnon

Ι{6vo oκoυπ!δια
Σκoι.lπi,δια.
Η ι}παρ,ξξ .μαg γ'εμ&τη oκoυπiδια.
'Exoυv κoλξoει d^ μog
i.αι μαξ xο:vεooυν αιμ1 - oιγt.
Πoλιορ,κηααv τιg αιοθ{σειζ lμαζ

και τιζ καταλαμ6&νo.w αργ&, μα συσ|τηlμΦ[ικd

και ωμετ'Φκλειτα.
Καλυμ€να x<itποιεg φορ€q

με πραγμστικιi 6μoρφε9 μ<iαoκεg.
'oλεg δελεαατικ€g.
Kι' αγ κ&τιοια στηrμη π€crει μιcι μdoκα
και φανεi τo Φrτot(ρoυστικ6 πρδocoπo,

τρoμζoυμε.
ivtαq φαiνεται παρ<iξεvo
πιξ €τoι ει5κολα αφεθf1καμε να ξεγελαoτo0με
και δεν ιrπoψιαζ6μαστε πωq τοr oκoυηι1δια

γεννιο0vται ατην qru1,f1

και 0oτερα ριζ<ilvoυv εκεi.
Λοιπ6ν κααλcrΘαivιυ..
Kαταλα6α(γι.r πtrq εivαι δ$οκολο
να αλλ<iξ€ι κdτι που εiναι κoμμdτι σoυ

κoμμιiτ,ι τoυ εαι:τo$ 'oου, €oταl και καlι6.
Δεv Θα διαμαρτι.lρηΘ<il πoτ€ ξαv& για τα oκoυπlδια-

Bαoflηg Παqαλιδr6

BαΘδ κ6κκιvo

Στo αμiξιμo τ<ilν ,δυ6 ματιtbν ooυ

crτ6κεται ιtxρtlμo τo μoνoπιiτι,
Παρ,αδiπλα εμεξ
κι' €πειτα κ6κκιvο, 6οΦ6 'κiιdκινο
κι' €πειτεr τπiλι εμεξ,
με διiικρυα ατα μ&τια,
να πρooπα9oιiμε να ξεπλlivoυμε τo 11ρ<bμα αυτ6.

Ν,α 6γ<iλουμε τo μαηcrlρι ατι6 τα oπιλi&Xγα ooυ.

'Eφη Αντιφ&κoυ

ιlιιllllIlιllιlltllllι|lllllι|lllllιllιι|ll|ιltlllπlιιllllιltllιιlιllIllllllιltlllιlllll|ιllllllιlllllllltlllιlυι

'Ηταv μq,μ6ρι τ]ξ αυ|γlιiξ

lΦιι κσl6rdλΦnq 6μoρφog

Tdrρα μ'ι6 xoιlφτα xι6vι ....

Φρ. Γκαρθiα Λ6ρκα

Στnv μνιtμπ τoυ Πtιirργoυ Mπ[λn

cι oικoγ,dvειεg Γει.φγ. KoιxoΦλoιl, Στ. Σαμαβ και

Αγγ. Bαλταδιlpo,υ &irριoαv 60.ωο δρ1. oτo πφιoδικ6
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0εuοευυθο x06υu

uυιlloιοoρiαg οuμπλnριlυεI T0 πεonδπ0 ιι]lfiουυT|I}t
Δnμooιε6Θπκαv συvEρ\rαlo(εξ περιoo6τερωv αrιo 4(χ) ci.ιlγγ,ραφθωv και ειδιι<ιirv.
Ξεxιlρ;iζει αιrfμεσσ oε πoλi!'& 6λλο.

Αρχ€c τoυ 1977 ο αεi,μvηατoq πβεδροq τoυ oυλ-
λ'6γolυ απoφolτιυv γυμvααioυ Nαoιiαηq <QAvαστ<lσι_

og Μι1αf1λ o Λ6γιoq>, ιiρxιoε να cr1εδιΦζει την €'
κδaoη απ6 τo oιiλλoγo εv6q περιoδι,κo0 με τηv επtο

vυμ[α <οΙlιkioυστα)),

To περιo'δικ6 θα αα1ολεiτo με ηγ ιατoρ[α τηq

Ι'{Gουoαg lκαι τηq γoρω περιoχiq τηrq, τη αυλλoγf1
oτοι1ε[toν πριv την επαvιiοταoη τoυ 1,82,2 'και .μετti

τη λαoγραφ(α, καΘ69 και επlκαιρar Θ€ματα. Λυαi
oτην αρfi φαιν6ταv αrΙρΦyματoαtσiητα, 6μarq' με το

ξξλo και τη δουλει<i τoυ αε[μνηoτου Oδυoo€α' κυ-

ρiωq €γιvαν πραγματικ6τηΞ'αl.

Tον Σεπτ6μ6ρ,ισ του 1977 κρατf1οαμε oτα ;tr€ρια

μαζ τo 1o τει11og τηq <Nιιioυoταζ>' πoυ ε(ηε για
εξ<iφυλλo θνα παλι6 vαoυoαUiκo oπiτι απ6 xαρα-
κτικ6 τoυ oιlμπoλlτη ζιοι'yριiφoυ Γε<bργη Ιν1πciδ6λα.

Mε Φ€ματα ιoτoρικ<i, λαoγραφικ&, αγρoτικ<t, ια'
τρι,κιi, f1ταν μια αξι6λo'μ1 6κδoοη για πμbτo τεf'
xc]ζ και προπαvτξ για περιoδικ6 επαρxlαq. Στ<iλ_

θηκε oτoυq Ναoυoαioυg εvτ!ξ 'και εκtξ Nαοιioηg,
πoυ τo δ,ξ'Θηκαν oι περιαo6τερoι' τo α'yΦπηoαv και
γμicφηκαν oυvδρoμητ€q,. Arπ6 t6τε η <ΦΙιttoυoτα>

oτηριγμ€vη ατηv ωy<i.πη τoυξ και oτηv αγ<iπη ,και

dλλωv μ{ Ναoυοα[ιοv, κιrκλoφoρεi αvελιπ<ilq 6λα
αυτ<i τα 1βνια κιiιθε τρειg rμ{vεg, καλυτερει1o'νταg
π<lvτα την 6λη τηg.

To τελευταio tΦ1og !ανoυαρi,oυ - Mαρτioυ 1995

εiναι το 7ιΜ. To περιoδικ6 ,κυ'κλoφoρε[ με 52 αελi-
δεg ,116,, 

'κιfo9ε δυo 1βνια (ε τειi1η) oλοκλημirνεται
€ναq τ6μo9, οπ6τε και τυπ<bνovται τα περιφ16μεν<i
του κατιi αιlγγρ'αφ€α. Toυ 1ρ6voυ με τη. oιrμπλξ-

ρο:,oη εtκooι €τ<bγ <ιNι<ioυoταg> και τηv oλoκλ{ρτ,r'

ση τoυ 'lΦoυ τ6μoυ, oκoπειioυμε γα σιJντdG,oι}με ευ-

ρ.ετξριο ιiρΘρωv δλιrν τοrγ τ6μοlv για τη διευκ6'
λυvoη των μελ,ετητtbv, μια και η <}ΙιdoυσrαΣ απo'

τελεi πολΦτιμη τηγη στoιχεlcoν για τηv π6λη μcrg.

Mθxρι Φμερα ατι6 τιq oελiiδεg τoυ τrεριoδικoι]

€χουv πφ<1r,αει 4oΦ oυvεργιiπεg, &Φρα τοrv oπolιoν

δημοoιειiθηκαν. lνΙεταξιj αυτcbν ξεxωρζoυν πoλλoi
επιστημovεζ και πρoσΦπικ6τητε9 6λtoν α,rv 1ι?φωv.
Στη <Nι<ioυoτα>, 6μ,ο19 6ρ{κε μια φιλικf γarνι* vα
εκφραoτεi και κιiΘε Nαouoαi€}g, μι'Kρ6ζ f1 μεγdλog'
καθ<ig και κtiΘε φi.λοg τηc Νιioυo,αq.

t\π6 τουq o'υvεργ<iτεg Θα 'αναφερθ6 oε μερικo69
πoυ €1oυν προoφ16ρει τα περιoo6τε'ρα.

Πρτbτα o O. Nτιv6πουλoq μ61ρι τo θdνατ6 τoυ
€,γραφε ανελιπιbq o' 6λα τα τεoxη κυριΦζ γε(δργι-
κιi Θ,€ματα γ,ια τoυξ Ναoυoαloυg καλλιεργητ€ξ,
αλλ* και ιiρΘρα γεvικο0 ειlδιαιp€ρovτoq' Tιg oελ(_
δεg <Τ6τι κι τιb,ρα>, 6που καταXωρεiται η λαoγρ,α-

φiα τηg π6ληq oτηv τoπικξ δι<iλεκτo, κρατιlει απδ
το πριirτo τε$1og o Νiκog Σπξρτoηq. o lδιog τελευ-
τ'αiα καταγρ<iφει με v6τεg δλα τα δημoτικιl τρα-
γο6δια τηg N<ioυοαg. Mε τη λαoγραφiα, ατiιoηg α-
α1oλε(ται o T<iκηg Mπιiιταηq, αλλιi'και με πλξΘog
<iλλα Θ€ματα που α{Poρoliν τη N<ioυoα αττ6 τα πα-
λιτi, πρoαο:πικ6ητεq πoυ ζηααν και €δραoαvστην
τtολη κ,<i. πλoυτιαμ€vα 6λα με απtiνιεq παλι€q φω-
τoγραφ[εq.

Διιilφoρα ιoτορικι1 για τη N<1oυαα γμiφoυν o

γvcrσ"ξ FΙμαΘκirτηq ιoτoρικξ Γ. Χιoviδηg, o τ. λυ-
κει<iρxηs M. Bαλoαμiδηξ, o Θ. ΓαΘριηλ[δηg, με τo
απαριiμιλλo γλαφυρ6 τoυ 0φoc' o Γ. Toυαiμηq, ο

oποioq €φερε αε φι,rq πλfι,θoq αι,θκδoτα θyγραφα
Yια tη vε6τερη ιοτoρiα τηg Ndουoαg (μετd την κα-
ταoτροφfl τoυ 1 822), o Στ. Aποoτ6λoυ κ.*. o τEλευ.
ταiog αογoλξΘηκε και γλor'ooολoγικιi με τηv τoπι-
κξ διdλεκτo.

Παρ<iλληλα δια6ζoυμε <1ρΘρα tαtν μελ<irv ηc
o,ιrvτακτι,κ{g επιτρoτηq Λ. Σαμαρd, E. Μπ]'τoιαλα,
Αλ. ouκov6μoυ, Xρ.Mπαvταζi' dλλα και πoλλ<jrν

<iλλtrv τoυ Αγ. Bαλταδ<ilρoυ, Aη. Γκοι1vτα, K. Πα-
πουλilδη, Ι. Παπανδριαvo$, Π. Πυρινoιi Φ. Π€τoα'
Eυγ. Zdλιoυ κcrι πoλkirv &λλow.

(Tο παρcιπ<ivιo κεlμεvo δημooιειi9ηκε στην Φημε_
ρiiδα <Mι\ΚEΔotrlΙΑD οτιg 17.695).
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To 6voμα τπq α}lιrylαλιΦ
H αμυγδαλιd εiγαι γvωoη διΦγ6q με τ,α επι-

ατημονικf οv6ματ'α α) f,ΙγlYGDArLαS c.oM{γιUNΙs
L. (Λμμγ1δdλoιη κoμlμουνig Λ.), Θ) ΡRιιNιΙs ΑΙηY_

GDΑLUE s1'loΙ(Εr (Π,ρoιiνoυg αμιryiδ(λoυq oτ6κε9) '
γ) ΡRaNiJs IIMYGDAιαS BATscιΙ (Πρo6νoυq α'
μυγ,διiλoυg μπιrπc).

To 6νομα <I\MYGDΛLαS>>, εiναι Λατινικ{ παρα-

φΘoρ6 τoυ Eλληvικoιi cΛμιiγδαλo}, πoυ πρo6ρ1εται
απ6 τo ρ{lμα αμΦoσω πoυ θα πε[ ξεα1ζ<ο, γρα-
τooυνiζιυ. oνομ<iατηκε αμι1lδαλo, κατ' &}λoιη
γιατι τo κ6λυrφ69 τaυ πoλλ€g φoρ€g καταλfγ€ι σε

αιxμη, κατ' <iλλoυg γιατl τo κ€λυφξ τoι.l εμφαv[_

ζει πoλλ€g αμυx€g (ταg αμιry'δ<iλαg).

KαταYurμι τnξ αμt}γδαλιdg
Aπ6 πoλλorjg Θεω,ρεi,ται 6τι πατρ1δα τηζ αμυγ-

δαλιιiη ε[vαι η Δυτικf f1 Noτιoδυτuκf1 Aαiα. Yπo'
oτηρζεται 6τι τo καλλιεργoιiμεvo αdlμερα δ6ν,δρo

τηq αμιl'yδαλι<iιg διαμoρQcilΘηκε oτη M€οη Avατo'
λξ και ιδιαiτqρ,α oτα παρ&λια τηg 1ν1ι'κρ'&g Αlαiαg,

τηg Σ\,1ρ[αg, τηζ Koπρoυ και τη1ξ Eλλ<iδαq.
Για τη διαμ6,ρφοroη τoυ καλλιεργoι1'μενoυ δ€ν-

δρου αμυγrδαλιιiη, πo,υ €γιvε κατιt τη λ[lθινη επo_

fi, αυv€6αλαv δι<iφορ,α αυτo'φυδμενα εi.δη αμυγ_

δαλι<ig,. tl ε1πικραt€'oτερη oημεραl ιiαττopη ε(vαι ω.l-

τf πoυ διατιiiπωlσαv οι VΛVΙLoV (l'l 9Bo) ' Ι(o'vΛLEv

Toυ Δnμ. Κ. Σrυλιαviδn
Eπ. 'Δ/ντli I voτιτ. Φ:Mo66λιlrν δ€vδρωv

και KolETΙΓlA (Ι9|35) και ι/πoση'Pζoυν 6τι η κολλι
εργοoμενη αμυγ1δαλι6 πρof1λθε ατro η διαoταfρ<o_

σΙl τωv ειδcbν FEΙΓiZLΙΑΓΙ,\ και BQCFiΑRΙCA. Στηv d
πoι{η ΦJq πρooΘ€τouμε και τη δι,κη μαξ, 6τι ειδι_

κ<i oτιg Mεoc,γειακ€ζ χd}ρ,εζ, oιrν'θΘα}ε και €να τρ[_

τo ε[1δog τo ΡRζINUS WEIEB,Ι Ι τo oπoio ε[γαι αυτ6-

1Θolο τηq περιo1f1g και απ6 τo oπolo ηρo6κυιpαν
6λε9 oι αιlτογ6vιμεg πoικιλ[εg' αμυγδoλιξ.

Στη μilρα ,μαq η Aμυyδαλι<t' oΦμφαlνα με τo
μΦΘb πoυ πqρακ*τco Θα αvαφ€ρoυμε φα[vεται να
ειαf1,1Φ1κε ατι6 ηψ Τρoiα μετ& τov oμτilvιlμo τΦλε_

μo. Aτιo τηv Eλλ&δα η c(μυγδαλι* μεταφ6ρθηtκε
otηv Ιτoλικ{ 1ερο6ηρo και κατ6'τιγ στηv Dll6'τια

Ιπαλ[α και τηy Ιοιτtαv[α. Xαρακtηριoτulο6 ε[vαι δτι
oι Ρταμαioι αττoκα}ιoιjααv τo αβ/δολo αΚ&ριroν τo

j5ο

Eλληνικ6υ>, (Nux GRAECUΙη). Στη B. Aφρικξ xαι
oτηv' Πoρτoγαλiα μετεφ€βηκε η αμιη1δαλι& απ6
τοug Φo(νικεg.

Στιq Η.Π.Ai. oι πρCbτoι oπξρoι μετεφ€iρΘηrκαν α-

π6 τo Mεξικ6 και την Ιoπαvlα.
Γιiρω απ6 τo δ€vδρo τηq' αμυγrδαλιιiξ' ιδialq

oτην Ελλ<iαδα, fηoυv γραφει και €1oυν κυκλοφoρf1

αει πιiρα πoλλιi. MυΘoλoγiα, Aγiα γραφη, Λdiκfl
μoι3oα, Πoiη,αη' Πεζoγραφiα, εvε,πvεtloΘη,καy και
ααxολf1Θηκαν με τo δθvδρo τηζ αμηlδαλιdg τ6oo,

6oo με καv€να <iλλo δ€νδρo.

Δεν ciφηοε καv€vαν αor:γκiνητo η αμυγδαλιti
και o καΘ€vαq ε[δε τo δ€vδρo αrτ6 και τo Eρμt_
νευαε απ6 τη δικf1 τoυ oκoπιιi και ,με τo δι,κ6 τoυ
τρ6πo.

o MιiΘoq τnξ αρD(αι6τnταq
oι αρ'1αioι 'EλληvEg πoυ για τα π&vτα ξπλα-

σαν και €vα ερμηvευτικ6 μι1Φo, δεν uατ6ρηoαv φυ-

oι,κ<i και oτην πε'ρ(πτοlση τηζ αμυγδαλι69.
'Eτoι κατ<i τo μ6θo ταrν ,\ρ1αiαlv Eλλf1νων το

δ€vδρo τηq αμυνδαλι<iιg πρofλ,θ'ε απ6 τη ,μεταμ6ρ-

φωση μιαq 6,μ"ρφηc βα9ιλoπο6λαζ τη1ζ Φυλλnδog-

Η Φυλλiq f1ταν κ6ρη τoυ Σi]Θorνα Bασιληd τcoγ Bα'
oαλτ<ilv τliS Θρdκηq. 'oταγ τελεlαroε o π6λεμo9

τη,g Tροiαq και oι 'Eλληvεq γιiριoαν νικηt6g πloοr

ατη 1tbρα τoυq, o Δημoφrilν, o γιξ τoυ Θηtα€crg'

απoΘιΘτiατηκε στιq ακτ€g τηg Θρ<iκηq κοντιt ατην

Aμφiπoλη εκεi γνιir,ριoε τη Φυλλiδα η βαoιλoπoιi_
λα, η οπo(α και τcv ωyciιπηαε παμiφορα. Σlμφ<bνη_

σαv oL δυο v€oι να τιαvτρευθοriν. πρσηyoι.,'μ€νωg 6-

μωg 6πρεπε o Δημoφιbν vα π<ftει oτηv Aθf1vα για
vα τακτoπoιf1oει δι<iφoρεg εκκρεμεξ υπoΘ€σειζ. Θα
επ6οτρεφε 0oτερα ατιο €vα μf1να 'σπαν fιρθε η μ€'

ρα πoυ o Δη,μoφrbv €πρεπε vα γυρ[οει, η Φi-tλλi.q

ανυπ6μoη <ip1ιαε να αν,εΘoκατεi6αιvει oηv ακτξ
και vα περιμ6vει. Π'€ρααε 6μωc η μ€ρα, η ι}υλλtg

τηγε εw€α φορ6ζ, αλλ& o Δημoφδγ δεν φdvηiκε.
Tην €πιαoε απελπιo(α και κιvδΦνει}ε ι'α πεθdvει.
Mα oι Θεoi δεrr τηv ιxφηloαv και τη μεtαβρφooαv
αε δ€vδρο αμυγδαλι<ig.

'Yoτερα αττ6 μερικo69 'μ{vεg, μ€σα στο ;1ειμιir'
vα, γ6ρισε o Δημoφκilν, αλλ* δεv 6ρτ]κε τQ ιfuλλt-

δα. Bρ{iκε μ6νo τo δ€vξρo.
Bαρι& κπ,ltπηrμ€vog ατι6 τηv ατιηtα τoυ, 6καvε

μια Θiε[α για να ζητf1oει ouγγι,til'μη για ηv αρ'



Η αμυYδαλι6

γoπορ('α τoυ και ιrα εξευμεν0σ€ι τo πνE0μα' τηq α_

γαπημ€vηq τoυ.
FΙ ΦJλλtq δ€xΘηκε αuτf1 τη Θυο[α και μ€αα oτο

1ειμ<bvα η αlμυγδαλιιi γl€μιαε με ιiι€η. 'Eται απ6
τ6τε δτcν 6ρ1εται o καιp6g αι.lτ69, η αμυγδαλιd
αvΘξι και αq εivαι κι 1ειμcbvαq, €τoι τo Θ€ληoε
η μοilρα.

H α,μυyδqλιi oτιι Bri6Ιιo
ΙγΙετ<i τoν επιτυ1η,μ€vo αυτ6 μ0θo των αρ1αkov

E1λξνcov αq δo0με τηv αμυyδαλιci μ€αα oτη B1Θλo.
'Ηταν η επo1η πoυ oι EΘραioι ταλαιπαlρoιiντo

oτηv €ρη,μo. Aγαvακτιαμ€.voι ωπ6 τιg ατελεiωτε.g
ταλαιπωρ[η, <rτερηoειg και κακoυxiεg δεv ξξεραν
ποι6q τoυg φταiει. Πdvω oτην απ6γνωαf1 τoυζ
crτρ6φοvπαν εyαvτ[oy τoυ Aαριilν τoυ ΠροoΘιερ€α
τουq. Eπικpατεi oτιq τ<iξειg τoυζ αναρNια' Στιg δΦ-
oκoλεg αυτ€g oτιγμ€q επεμ6α(νει ο Θε69 για να
επι6<iλει τηv τξη και πειΘqρ,xicr'

Παραyy€λvει στo Ιη<,}υ,Φ vα π&ρει δ,ciδεκα ρα-
Θδι& αμι.rβαλι<1ζ, 6αε9 f1ταv και oι φυλ€q τoυ l-
σρΦλ και vα Yρφ€ι επτivιr στo καΘ€vα τo δvομα
τηζ φυηζ. Στo €vα αττ6 τα ραΘδιd γμilφτηiκε τo
6ι,ομοr <<Λαβυ. 'oλα αυτ& τα ρα6δι<i τo,πoθεη_
θηκαv μ€oα oτη oκηvη τoυ μαρτuρiου. 

,oπoιo 
ρα.

Θδi 6λαoτfoει, o κ<iτoχ6g τoυ θα f1ταν o ει}λoγη-
μ€νog τoυ Θεo0 και 6λoι oι d}.λoι €τιρεπε vα ιrrτο_
τq4ΘoΦv σ' αι}τ6ν.

Τo επ6,μεvo πριo( Θλ<iιoττlσε τo ρα6,δi τoυ Λαμilv
και €γιvε μια αμυyδαλι<i αΦιoμ€νη, ,εvd} δλα τα
<iλλα €μειvαv ξεμ1.

'Eται gταηλΦε η τ&ξη και η πειθqρ1iα oτουq
Ιαρηλ1τεg και συν€χισαν τo δβμo πρoζ η γη
τarv ovεlροrν τoυg,

Αλλd, κcrι σε μια ιiλλη εποf1, πoυ η πε[να θ€-

ριζε τη Χαναtiν, συvαντooμε oτη Bi6λo ην αμυγ.
δαλκi vα παζει κτitπoιo ρ{rλο. o tακΦ6, για να
ανπιμετ<oπloει τιq αvdryκεq, σε oιτκiρι πoυ f1ταv t6_
oo διroειiρετo, €oτε1λε τα παιδια τoι, στηv Aiiγιlιlττo
και πρolμηβει}tηκε μια πoο6τητα. 'oταv α1Jτ6 τε-
λεiωoε o lακdl6 μbvαξε π&λι τα παιδιιl τoυ η(αι
εi;πε 6τι €ηρε.πε vα ξαvαττ<iτε oτnv Αi'γυπτo Υια oι_
το1ρι. T6τε 6μιoq τα παιδιι1, τoυ α'!εκdλι,{pαv 6τι
o ιiρηovταg τ1g Aιyι]rπτoυ ζηττ}oε vα φ€ρoυv μζι
τουζ και τo μικρ,6 αδελΦ τoιξ tοv Bενιαμiv.

Σε δi.ληtμμα Θρ€Θηκε o Ιακcir,6. Nα oτερηθε1 τo
oτερνοπαΙJδι τoυ ξ vα αφαvι,olOoιiv αrι6 ηv 'τ€ιvα,Tελικ<l 6μι^>9 6oτειλε τo Bενιαμiv. Λ€Vει στoυq γι-
o$q τoυ. Πξρτε απ6 τoυg καλιiτερoιη καρπoξ πoυ
Θγζει η yη μαc. Πιiρτε 6&λ.oαμo, 'μ€λι, αμilμα_

τα, μQρο' φυoτ1κια και αμιiγδαλα και διδοτε rα
διilρo oτον <1ρ1οντα. Λλλd' εκτξ αrι6 αιlτΦ για διb"
ρo πρoζ τoν dρ1oιτα τηg Aιγ0τττoυ κατcrσlxειiασΦ
μι<ι 1,ρυot{ λυ1v(α ποι} oι λεκdvεq τηη fταv αττ6
ξ6λo αμuyδαλιξ. H αμι,tyrδολι& oτ'ξ,ριγiμα rαι ελ.
πi]δα τoυ l,ακιb,Θ για τη αωη'ρ1α του μικρoιi Bενια.
μ[v.

Tlo πιo xαρακτηριστικ6 6μωq παρΦδειγ,μα πoυ
μαq δεi1νει τηv αξiα και τη Θ€qη 

'ιου κατε[1ε η
αμιryδαλιd ατη Bi6λo ε[ναι τo παρακιiτοr: o Ιε-
ρεμ1αζ 6ριακ,6ταν οτα πριbτα 6ξματα τηζ 

'φoφη-τικηζ τoυ αταδιoδρoμiαg, 6ταv φdιvη,κε μπροατd
τoυ o ΣαΘαci>t και τoγ ρcirτηoε <T[ Θλ6πει9 Ιερεμiα;>
<ΡαΘδi αμυηyδαλιιiφ απ<i.ι,ηoε o Ιερεμiαg. Σω.
oτ<i 6λ€πει9, λ€γει o Σα6α<bθ. 'ΗΦε η ιil,ρcι να qκ-
πλη,μirαa: τουg λ€γcυq μoυ. Αυτ6 τo ρα6δ{. εivαι
τo o0μ6oλo τιργ απoφααε<bν μoυ. ΠQρτo και &ρ_

χισε την αποoτoλ{ oou.

H αιψιrtδαλι6 στn λα,'ικι1 παρdloσtl
Στη λαι_κf1 παμiδooη για tηv αμιry1δαλιt, τo

δ€νQρo πoυ αvαyγ€λει τov ερ1oμ6 τηg <ivoιξη, υ-
πciρ1ει,μια χ(ηρι(ω,μ€vη ιoτoριoιiλα, δη1μιoilργημcr
xι' αrπι του εuφ<irrταατoυ λαo0 μαξ. ΠεvτdPφανo
μoρiq μciρα oτoν ηλιo κoριτσdlκι ξταv η αμιryfu.
λιd, πoυ μτλ€1τηκε oτα δixπ.lα μιαg κακ6ιpυ,11ηg
και ακληρ6καρδηq γριιi:ξ. K<iπoια παγερt νι11τα
του Γεv<iρη η <ioπλαxη γρι<i π€ταξε €ξω ατι6 το
αττiτι την <iμoφη καπελ[τoα. H αμη15661ι&, πι]ρε
τo δβμo για τo δκiαog δπoυ κooρvιασε στη ρζq
εvog δ€vδρoυ. Tα xαρ<iματα πρ66αλε o f1λιog και
oτη γλuκιιi τoυ ζε,oτααιιi ξεγελdoη1κε τσ κopιtσ&_
κι και απακοιμηθηκε. Aλλ<i και τo δ€vlρo με τη
oειPt τoυ ξεγελ<ioτηκε και <inθηoε.

To ημ)o 6μωq τoυ Γετ<iρη θκαι,ε τo αδυvατιαμ€-
νo κoρμi τoυ κoριτlσιo$ κουφ<tρι ιjιpυxo και τα dcγ-

η τoυ δ€νΦου vεκβ. Eκεi' Θρ{καv αργlτερα oι
υλοτ6μοι τo <iψυxo κoρμ[ τoυ κoριτoιoι3. Kαι τ6τε
αφffiρμηg'α oν6μαααν τo αvΘιαμ€vo δθvrρo <Α[ιυy-
δοcλιd>. Aυτ6q εivαι Θριiλoq, ioωq €vαg ατtδ τoυq
πoλλo0q πoυ 6πλαoε με tη μεμiλη τoυ,φαιπααtα
o Θbμ6αoφοq λαoq μαq. Θβλoq yεμΦτoq ωθtρ,ι,ltττιΦ,

Θoθ:oτ61αoτoζ ,και τιoλΟ διδακτικξ. Για tηv α_

μryδoΦ.ι<i ιπι&ρ1oυν ακ6μα, ατξ4oι, αιv[γματα και
παρoιμιεq, δη,μιoυffiματα επ[bηg τoυ λαori μαq.
'oλα τα δ€vδρα τα κλαδι&
αιoiγoυr,ε τo Mdρτη
και η κατlιμ€νη αμυγδoλιti
ανo[γει τo Γεvξρη

ΑΙNΙΓMΑ: Δυo αδ€λφια αγκαλιααμ€γα σε σεv.
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H αμυγδαλι6

τoιi'κι εiναι κλειoμ€'ιlα.
Avαφ6ρεται oτar δι.πλ6απερμτι αμιiγδαλα.
ΠΑ]Fo]ΙMΙΛ: o, Tεμπ€ληg lεν τμbει αμι}yδαλα

για vα ψξν τα Φ'!&σ€ι...

Η αιηηr_δαλι6 στn λoYoτε>αliα μαξ
Ag δoιiμε τi λ€νε για ηv qμιry]δαλι,& αυτoi τιου

ζτγoαv λiγo πριv απ6 μξ, αη,ηoi πoιl tην τiρΦ/oιi-
δηααv, τηv πα[vειpαν, τηv μdλι'rσαν, !ηι, παρακei'
λεoαι,, η την αιrμπ6_vεσGy και &φηoαv oε μdg, πβ'
σφατα, τα ξργα τoυq, και τα λΦια τDιξ γι' αηtπtγ.

Αq Qoιiμε τ[ λ€γε oι πoιηrιξ ττγg vεoελληvικ{9
€'!oχηζ, oι πζoγρκiφoι, ακ6μη και η λdι1κξ Moι:loα.

Σταμωoιiμε για λiγo oτov Σκιαθlτηl πε(oYPtr-

Φo, τolr Παltαδιαμdcγττl.
A.περioκεrττη., 6ιαoτικξ, αtιlπξμoη η χαρακτη'

ρζει o Πωtαδι'αμιivτηζ μ€ τα παρακciτω λξια
φTo θ€αμα τηg αιΦι,oμ€vηg αμιηyδαλι<ig ιπτεv&rμiζει
πμbiμα δνει,ρα vε6τηταg ανuποβνoυ>. Ιγl' αι.rπιi τα
λξια τoυ Πατιαδιαμ<i"vτη oυ1φ<oνεi κι μια λα'r1κ{

MοΦoα η oπolα oυμ,πλημirνει:
Ι1ρελο$τoικη αμυγδαλιιi
π' αvΘi,ζειq τo Γεv<iρη

κι' €ρ1εται πιiλι πηyοrνιι1
και καlει τoν ανΦ6 ooυ

Για τα ξελoγιrloματd τηq αι.lτκi μ€ τoυζ παρα'
κ<iτco οτξηουq την πα,ρΦεηρει ο πoιητdg Γ. Δρooi'
l,ηq:

Tα λεuκ<1 νυφιeτιKα vτu9ξκατε
vα 1αρfiπε τoυ {λιoυ τα ιpιλι<i

vιiφεg μ6vo Θ€λετε να με[νετε
και παιδ[ τιoτ6 oαg vα μf1 σφιξΕtε

μεσ' τη μητρικη oαg οημκoλι&

'Λλλoι 6μω9 69trι μ6vo δεv τηv κατηγoροΦν, δεν

την επιτιλη'ττουν, δεν τηrq 'Φτoδiδbυv μoffi, αλλd
τη θεω,ρo6ν αtg τo θ6μα πoυ θυoιζεται oτo 6ιoβ
ηg Θυoiαg για κ<irπoιo λυτρr,rμ6: To λιlτ,ρτ,lμα απ6

τη Δρακ6rπισα τη γεuμrovιιi. Σκoιτirγετcrι 1 dryρια

1ειμοrvιιi, αφoυ,ρoυφηξει τo αi:μα ηq αψγδαλιdζ.
Ακ61η θεcoρε[ται τo' εξιλαατ1ριo Θιiμα τηq πdcληg

πoυ καλoι1 με τo κακ6.

To πιοtεdει και τ'o λθγ,ει με τoυζ πqρακ&τω οτi-

χουξ τoυ o μεγdλog πoιητfq K. Παλαμξ.
Xιοv<5πεg κι' ατι6 τ' dr€ιoμα κι' αrιδ πo Θ6vατ6 μαg
εξμαoτε εμεiq τα -θ6μarτα τηg, <iηyριαg 1ειμr,rνιtg
Al0μα ζηrαi Θαoιλικ6 η δρακ6ντιoα vα πuf1,

vα π€aη, v' α,rτoκαρωΦ γα πιf1 και να χoρπ*σrΙ
Σττκ &roiαq επdvar τo Θο:tμ6

ατεφ.απ,rμ6vα Φ1ματα για κ&τtoιo ΛirφfrΦ.
Ηροcιrο6 προ&yγελo τηc Φνoυξηg, dnrθιιlο pλιδ6'
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vι τη Xαρ'ακτηPζει με τουq, παρακ<iταr oτt11oυg τoυ
π<iλι o Δρooivηg:
Η φιiαιg 6λη φo6ιoμ€νη
ατι,6 τo κΦo τo πο)Φ
Θοrρρεig την αμιηy1δαλιd πρoομ6vει

για v' αvαζ{oη η δειλη.
Λευκ{ αημαiα τηg ειρηηs
,μΘαα απ6 τov τι6λεμo μηνt
κι' η αμυγδαλι& τη,v καλωαivη
οΓtα χιοιΙισμθvα μαq, Θoυνιi.

Παιδοιiλα ηζ μητξPαζ γηζ και ofμ6oλo τηg
αΘ<o6τητα9 ηv χαρακηρζει μlε τoυq oτiχoιξ τoιr
o Στ. Nικoλαtδηc. Tη oυψtοvε[, τη oκ€ταrεται'"
'Exει oτοv κfπo μoυ μια μιηlδαλιd φυqβαει
Kι' εivαι 5τoι tρυφερf1, πoυ μ.6λι9 αγαoαiyει
Mα η κ<i€ε μξρcr, η κdcΘε αιryη τη μαρcrlvει
Λχ' .ηg ζι,rc6λαg ττ|ξ to ψ€μα Θα τελειΦoη
'ooα δεγ €1oυν π€οει Θo 

"ηζ 
πιinσoυv μ}λλα

και τα κλαρ<irκια τηζ Θε ν' ωττομεi'ιloυν Φλα.
g poψμελι<bηq πoιητηg A. Κuριζξq δεv φιλo-

ooφεi πιivtr αηv αμυγδαλιιi, o6τε κoπ61επαι αlτο
oυναιoθη,ματιoμo'69 γι' αιlτ{v. Tηv τρωyoι.6'6ει κε-

φdτα και 1αρooμενα με τι)ιξ παρακ&t<o oτiγουq:

Του Γεν<iρη η μυγδαλι*
με τo λoυλoυδ€rro μπo$oτo
πα[ζει μθα' την αντηλιd
κσι τc} xιδνι κιtνει γoιioτo'.
Κι' flταv μια τρελλξ 1qρ*
πoυ φτεροtγιζαν τα κλιirvια
Kαι πoυ αvθζαv τα φτερ<1

φιilq, ττουλι&, λoυλo0διq, 1ι6νια.
Elκεiνο 6μω9 που ouγ,κlvηoε για πoλλι1 11rδvια

τιc ψιΙχξ τ<υv Eλληvclν, εivαι oι σEιXoι ηq <ΛνΘι-

qμθηc αμυγδocλι<iq τoυ Δροαiνη που μελoττoι{Θη'
καν αττ6 ciγvιοoτo μorroικ6. Πηγ{ 6μιτιει.'ι:π1s τρv
oτlμυv μι<r 6μoρφη κoπξλλα, η Δpooiι,α Δρoοivη.
πoυ... τ[vΦε ηv αvθιoμ6νη αμιη/1δαλι6 και γ'6μι-
oε με <iτlθη η τιλιiπη' η αγκαλι& και τα μολλ&κια
ηζ.

o Δροoiνηq γl€μιοε ην E}λriΦα μιε ατξoιη xαι
ι3μνoυg για τηγ Φμυγlδαλιd, αλλti και η αμη/δαλιι1

με τη οειριi τηξ τoυ αvταπ6δΦσε ηlv καλωαιivη.
'Evα κλαδi αμι.tγδολι&g &riθισε κo}rτ& τ1oυ και τov

oυvqρ6φευαε τιg tελειrταtεc μ€ρεc η,q ζCoηξ τα)'
κι' €vα δ€vδρo αμrrytδοil.ιξ σκεlrE(ζει τoν τ*φo τoυ

κι' οrπλ<bνει τr1 oκι& του για 1rα αιrαrυαιjξται o πoι'

ηΦc κ&τ&} ατ6 α.πf1ν.
Aυτf1 εivαι η αιιiη/δσλι&. Yπ&ρ1ει πcμEo6' μα

πρoπdvτr"rν αrην Eλλ<iδα. Yπι6ρηει oαι, δ,Αlδρο, ααv
ΘρΦλoq, oαν πoiη,μcι. oαv τρωyoι1δι.
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Xρηoιμοπoιξ,Θηκαν 4,0 oπoρ6φυ-

τα καρυδι&ξ και l0 φιατικι€g Αι'
γivηg πoυ φυπε6τηiκαν τo l987 στο

ωyβκπημα τoυ TEΙ Θεooαλovi_

κηζ.
Μετιi την φιiτευ'αξ τoυg τα δεν-

δρΦλλια κλαδειJτηκαν oε 6_8 γ6-
vατα και 6xι oε 5'0'60 cm 6ττarζ

oυ.vιoτciται μ€xρι τιbρα. Στηv πρdr

τη 6,λαoτικξ περio;δo 1ωρξ <iλλo

κλ<iΦεμα €δωoαν ζωηρoξ 6λα
oτo{ζ με ανoι1τξ γcrviα πoυ συν_

τ€λεoαν αε αυξημ€νη ριζoΘoλ(α.
To δεΦτερo 1ρ6vo 1988 oτo φoli'

σκ(ιημα τcrv ματιΦν €γινε κλαδo-
κιifαρog και κλτiδεμα ετ{oιαrν
πoυ εilxαν μf1iκog π<1νω α,Ιιo 40-

50 οm oτα 6-8 γδvατα. O'ι ν€oι

6λαoτοi πoυ πρo€κυΨαν μετd τo

κλιicδεμα αυτ6 και πoυ ε[1αν μη_

κοq π<iνω απ6 40_50 gm ξανακλα-
δεΦηiκαν τ€λη Μαtoυ ,με αρ1€g Ι_

oυvlbυ oτα 6-8 γ6ν,ατα. 'Evα τρ[-

Toυ
Ιtrρoc Niκoυ Σ?ι&ρτon

Κα,Θnvnτoιi TΕ l Θεo/viκnq

το €γινε την ilδια Θλαατικf1 περi-
oδo τ6λη loυλioυ με αρX€ζ Αυγo6
oτοu, ε.πioηζ στη ν€α Θλ&οηoη
πoυ πρor€κυι|.lε μετιi το κλ<1δεμα

Mαto'υ - loυνloυ και ειχ€ μηrκoζ
π<iryοr απ6 40'5ο cm. Δεν €γιναν
κoπ€q πρoεκτtiοεων κεvτρικιbv
6ρα1ι6νalv ατo l/3 f1 t/2 πoυ εi'
vαι crσαφ,€ζ 6ριo oε μηκog.

Η τακτικf αυτξ ακoλου'θfiΘηκε

lμ€1ρι το τθλοg τηg 6λαoτικdg πε-

ρι6δου τoυ 1992. Tη 1ρoνιιi αιl_

η (Eικ. Ι ) aτι6 τιζ 4lο καρυδι€ζ
oι 12 καρπoQ6ρηloαν, εν<b τo 1993

liαρjτοφ4ρ1icαν 32 δ€νδρ{r και με
περκr,σ6περουq καρlττoΘζ.

o μ<iρτυραq (τo ακλ&δευτo δ€ν-

δρο (ειιl.2) δεν ε[xε καν€να καρ'
π6. Oι δοκιμ€g ouvεxlζoνται μ€1ρι
τo l995-96.

Τo ιJψog των δ€νδ'ρων €μεινεoτα
3"5-4.0 μ. χG)ριζ ειδικ6 κλιilεμα
ογτ]ιματo'g και 61ι oτα 4'5_5 μ.
πoυ ε(yε o μd]ρτqραζ τηg ilδιαq η'
λικiαq (Eικ. 2).

Elκ. 1 . Σπoρδφυτo κορυδric ηλlκΙοc 5 ετδv, ιJψoυc 2.5 - 3 μ. με κορπouc σTo

Aγρ6κrημο, ΤΕlΘ
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,Iζλdlδεμα καρυδιθζ

To 1993 qκτξ α'τ6 κλαδοκdΘα-

ρo xαι 6,ρωβνoει9 οτo φo0oκiιομα
tcδv l[rcrτι{i)ν δεν €γιvε &λλη επ€μ-

Θαoη γιαi βvo oε 8 δ€vδρα υ'

Φρxαv 6λαocοi' με μ,{iκoq πdvω
απ6 40-50 crn.

'Etoι τα Q€vδρα ανπi vα xαρ-
πoφορησoυv tον 80 - l Ι0 χΦι,o €-

δcoιyαγ αρκετoξ καρπo69 τoι, 50

και lιερuαo6ηρoυζ τov 5ο 1βνo
δηλαeξ 3-5 1βνια ενοrrρ[τερα.

Καρυδι€g 13 ετ<ilv οτην περιo;1f1

Tρo1ιirν Nαoθoηg πC,υ κ6,πηxαν

κovτ<1 αqo 6δαΦoc τo 1987 και
xλαδΦτηκαν μ€ τo σfuτημα Φr'
τ6 δι,αιr'f1ρηααν τη vεανικ0τητd
τoυq μfuρι τoν 50 - Φ 1βιυ λ&

γαr ζαlηρ6τητα9, με ι1ψoq Θμrc
3-4 μ.

Aπ6 lμετρησειξ τoυ μf1κoυg ετf1_

oιcrγ 6λαατ6ν και τoυ αριΘιμo6

γοvιiπtrv τo 1992 lκαι 1993 σ€ ικα'
νοlτωιητικ6 αριΘμ16 Θλαοτcilν Θρ€_

0ηκε 6τι o μ€αog 6ρo9 τoυ μεoo_

γovατ0ou εiναι 3.5 cm σε v€α δ€ν-

δρα ηλικiαζ 5'6 gεeirν, oε δθκα

τ1ριfi i1ταν 2"2 cm και σε εικoσι-
πενπαετξ και <ivcr 1,5 cm.

o μ6oo9 6ρoq ,μf1rκoιη των ετf1_

αιωv 6λαoτ1cilν {παv τo 199'2 oε &'

καρπα δ€νrδρα Φ.8 cm, τo 1993

σε καρi'τoφo ρoilντα 29,4 cΠlr σ€

l3lεπτf1 2a cm και σε 30'/εΦ και
ιjivω 8.6 cm.

Mε την ε[,ooδo ταrv δ6νδρωv σEην

κqρπoφoρiα η Θλ&oηoη μικραi'
νει. Με τηv εφαρμoγη του τρ6πoυ

αυτo6 κλαδ€ματog δεv Θα αφf1-

σoυμε τα δ€vδρcr μαq vα ξεπερ<i'
σoυv τo 0φog και τη δι<iμετρo'κ6'

μηζ τ{,Jν 5'5 και 6,5 μ. 6ταv €ρ_

Θoυγ oε πληρη καρπoφoρ1α. 'Eτοι
εivαι δυvαtfι η φ$τευ,oη 2σ'3l'5
l€vδρων oτo oτρi6μμα, αντi I,0'16

και με μεiωoη toυ κ6.ατloυ9 παρα'
γG)γηc oε κλαδξματα, σι}γ1κo'μιδf],

ψεκασμoξ και τε;1νητf1 επικoν[α-
ση, σto μισδ η ακ6μη oτo'6ι'α τρ['
τo.

Kαι oι φι,στικιξ AιγΦc .με τo
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κλtiιδεμα αυrτ16 6μειναγ 11αμηλ€g
στα 3.3.5 μ. Tov 60 xρ6νo καρπo-

φ6ρηoαv εvοrρiτερα κ,αι €6αroαγ

περιαo6τερη καμτoφoρiα αε ox€_

ση με ακλ&δευτct δεvδρα.

Aπ6 τιg πoικιλiεg πoυ ιπταlνoυv
oτo 20 €τqg ατηv καρπoφoρiα η
FRANQαΑTTE κqρτoφ6ρηαε κα'
λ6τερα ατιo την PEDRO μ€xριτον
50 - 60 χΦγo. To Φos τoυg €ψει-

νε Crτα 3.5 "4 β. Xρειιiιζoνται και
CΙιJτ€ζ τo κλιlδεμα αυπ6 για 1α-
μηλe1 δ'εMδρα, }ια'r[ και οn:τ€g $η'
λcilνoυν ι4πqρΘoλικιi.

iξε τoν τρδπo αυτ6 κλαδ€,ματog

εlναι δwατξ η αυγκoμιδf1 πρo

παvτξ, αlι6 κdτι,r με €vα καλαμι'
δι 4,5-5 μ. Δεv 1ρειιi$1ται τo α-

v€6αoμα απo δ€vδρo πoυ εiγαι ε-
πtπονη ηαι δαrταvηρ( εργαοtb.

Tα καρι1δια βvα τoυg π€φτoυv
oε μεγαλιiτερo δι<i*rτηrμα αrτδ 3o

μ€ρεg και αγ δεv ψαζα:tro$v oε
Ι-2 μ€ρη,,μω.ηρnζoυv και μoυηλιt
ζoυv f1 τα τρ'rjπ{icv€ τα πo,lrτixιοr

γι' α.lt6 και o τρ&ιoξ' αυtξ δεv

oι.l,νιαι{tται.

ΣFΙ]ι1.:'oπoιog εvδιαφ6ρεtαι
για oλ6tΦ"η,ρη τηv εργαα[α, vα

μου ζητf1oει αγ&τυπo.

Elκ' 2 Σπoρδφυτo κttρυδιδc ηλlκiοc 6 ετδv 'ακλiδευτo ιiψoυc 4,5 - 5 ψ, xωρic
xoρrroδc αro Αγpδxτημο TElΘ
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