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Eilλα Yl€ι τα Xρ1σE'o'6

Tο ρολ6i αττ1v πλατεiα τoυ Δη'-

μαρxε[ου, xτιiπηoε 5 ιp,olρ€g, €1ει
<ilp'α ακ6μα ωq τιζ, 6. Στιg 6 Θα

μαζευτoιiμε fα παιδι<i τηg BΦρω_

νog, Θα π<iμε oτo 6o'υν6 vα μζ6'
ψουμε <<ξιiλα για τα Xριcrτo$>. Η

οργ<1vcroη εi1ε γivε,ι απ6 μ€ρεq.
Tα αγ6,ρια Θα 6φερναv 1 t] 2 α-

.ραμπιi1δεg, που Θα φoρτιilvαμε 6λα
τα ξΦλα. Πριiπα τoυq καρtoιoι1'
vουg (δηλ. τιg ρiζεg και xoιπροιig
κqρμοijg) και απδ ταiνω 6oα <1λ'

λα μποροιioαμε ν,οi 6ρo,0με. 'Aλ'
λ.ag tι5lφερvε μεydλo η μικρ'6 φ6ρ
τωμα (αxoιv[) για υα τα δ€οoυμε

μηΙν μαc Φγoυv αην καηφ6ρα,
<lλλoq καγ€'vα ζουΘαvei, oκεπdρ'

'vι, f1 6τι μπoρoι1αε φαvεριl t κρυ"

φ'ι1 vα π&ρη ατι' τo oπi!τι τoυ.
E]μειζ τα κoριtσια Θα πα[,ρναμε

1αλ6E και ψtδμι, νυoτΦαμε τ6τε

πολ0, γι'α vα πρoγευμαE[οoυμε ε_

ι<εi.

Eπioηg Θα μζΦαμε και απ6
κ<lτιο 6,τι ξr3λα 6ρilo'καμε, Θ'α δi_

ναμε και €να 1εριtκι oτo otrιπμil'

ξιμο τιov αραμπ<i:δωv. 'oλoι λα'
γοκoιμδμαοτε περιμ€voνταg τιg 6.

Η νΦ1τα Φ.γγε απ' τo 1ιδvι.
Tα τξ6κια κlxι oι 'o6μπεq α'ι6 6-

ρεg €1oυrv ο6rioει και εμε[g κου'κoυ

λιoμ6νοι oτo κρε66<lτι με τιζ μιj_

τεq παγCδμ6vεg, περι.μ€νouμε τιq

'6. Τ€τoιεg ιirρεg μτιορεig να ακoιig
εo'1ι6vι πoυ π€φτει.

Kρατoιloα τηv αvατrvof1 'μoυ'

για γα τo Gκoιiω και oκεφτ'6μου_

vα, Θctr Θρ'odμε καρτoιoΦνoυq;

Θα €πρεiπε τα αγlδρια vιξoυv
κ&γει πιο νοrρig, μια 6'6λτα oτo

ΘouΦ για να επισηtμdlloυν 6,τι κα
λι3τερo και ευκoλ6τΘρ0'σε μετακ[
νηεη 6Θρι'ακαι,.

Mf1πι*rg μαξ πβλαΘαv dλλα
παιδι& aπ' d}"λ,ουq μoη1αλι5cδεg;

.l 
6'0

Θα δoι}με ti τυ1ερ6 Θ&1oυ'με.

Αuτ6q oι Φρεq τηg πρooμoνξq,

εξαν τ6oη ηioυxiα. ΣκΦτoiμαι α'
κ6μη 6τι τ6τε και τα oκυλι<1ι πoυ

υτηρ;1αν, fiταν {oυ1α. 06τε oκrj_

λοg, ο6τε γciτα εvoxλoιiοε. Evcb

Ting Tαεo6λαq
Σιoιivγ'α,ρn - Ιloιiδoυ

οtiμερα τo 6y1og περφ€ρεται και

μ€oα ατι6 τιg μοvξ τoυg.
'Eπεφτε τo 1ιδvι και εμεξ τo

ακo$γαμε.
Eπi τ€λoυq 6. tΙ περιπ€τεια αρ-

xζει. 'oλοι μαq ζεoτoi, καΘαρo[,

γελαoτoi και γεμfτoι ατα6 δυγα'

μη. o MΦκηq και o Xρf1'oτog o Σε

ραφεivηg, o Θε6φιλo9 με τηv Eυ-

γενο6λα ΓκΦoυ, o Παβλαq, o

Λ&κηg o Παρδ&λφ, εγ<i και dλ'
λει πoλλoi, αφo0 ιpορτ<bναμε

ατουg αpαμπ&δεq δ,τι κρατo6o'αμε

με τη oει1ριi τoυq oτιμξαμε στo

1ι,6vι. M€xρι τη Mηλ[τoα, }€γαμε,

μιλooοαμε, α116 κεi και π6ρα 6xι

γιατi Φρ1ιζε η αyηΦρα, τ6τε α'
κoυγ6τavε μ6νo τo o6ροιμo των

αραμπ<iiδοrν και π<1λι' τo 1'ι6νι ττoυ

€πεφτε. 'Aλλεg φoρ6q Θρ1oκαμε

ρζεq, &λλεg, ,61ι. T6τε fuρεπε vα
τιg ξεΟdαlpυμε, ξεχιbρζε λξo o

κoρμ6q τoυq. Φ06εβ.

'Eπρεπε γα ,oκιjαl,loυv τα Φ1/σ'

ρια δoo. μπαρo,ιioαv' γΦριo γΦμο
-απ6 τοy κoρμ6- vα κ6ψουν 6οε9

ρiζεgγιv6ταν και μετ<i vα τoγ δ€_

voυv ιιε τo φ6pτιoμα και vα tρα'
6ο11με 6λoι μαζι' clr<rrτoυ 1rα τα
καταφ€ρoυμε νΦE tov ξεθ*ψoυμε.
Αrιo τιg κυκλιbπειεq πρooττ4θειξ

μαζ' ,και την φo6ερη κo6ρ'αoη,
νoμζαμε 6τι ζo0με εξωoοc'ματικf
εμπεφiα. 'oταv δεv μπo,ρo0οαμε
l/cr τα καταφ€ρουμε, ερ116ταv τα
αγ6ρ,ια, την dλλη μ6ρα με καv€'
να dλoγo f1 γαnδoΦρι και o κcEρ'

τoιoΦvog oερv6παv βxρι η γει-
τοvι& μαq. T16τε γυρiζαμε απ6
,εrπiτι oε ,oτ[τι, yια την επξ πλ€ov

6ΦΘεια, ζητcilvταg απδ τoυg γει'
τ6v'ουq τηv ειαφoμi τor,ξ για τη

φαlτιιi του Χριoτoιi. <Ξ5λα για τ,cE

Χpιοτo$>.
Ιtε την 

'ιρcirη 
καμπ<iνα μ'εσ' rη

v61τα, πoυ 6φερvε τo ffivυμα τη{

Γ€wψηq, ωrιi6αμε τη φωτιf
crroυq ,11qιρηoιoιlιnoυg που θα €και-

γε 3 μ€ρεg και 3 vξτεq' η κ<i€ε

γειτoνυ* ηv διxfi τoυg. Αυτ6 τo
3fμερo τι κρι)ο τρ,ιilγαμε γ6ρι,t
cr'ι' τη φοlτιd. Δεv θ€λtαμε vα xιl'
σoιυμε oι]τε λεπτ6 απ6 αυτ6 τo 1ι'
ovιεμ€vo ιlπαiJΘριo τυ&ρτυ. Mε τα
π6lι,α και τα 1€ρια ξυλιαoμ€vα'
oι μΦτεq κPoυ,oτ'αλ0δεg, _€oτζαv
κι 6λα9- oι γ&μπεg vα τooιiζoυv
oκαoμ'€νεg, αλλιi τα αιo9t'μαrα
α^y&πηg αυτ€g τιg μ€ρεg να μαg

φ€ρνουv τ6αo κoνtd, μα τ6oo κov_

τd, πoυ ν,α ιroμiζοuμε 6τι o κoΦ€-

ναg Θ'ιciwει τo 6ι,ειρ6 τoυ.

M6oα oταδικιl μαg αrατρoφικια
εliιr,αι και αυτ6. Να μην ληoμoνo$'

με 1/σ γυρiζoμε crτη N'&oι.loα τ€'

τoιεq μ€ρεg και vα ξαvζo$με
eπ' 6rτου και αγ 6ρισκδμαστε'
(Ξ1λ.α γι'ζ5rx Χριoτo6>.



ΡoYMΛοYΚΙΩTiΙtA Σ}ΙΙhlEΙΓJM &TΑ

τα για τηv κoι,ν(ι}νικooικovoμικη

ζωt τηs Σ€λιτααg εκεiνηg τηξ ε-
ποχηc.

Tο ιEιαiτερo εvδιαφι€'ρoν, πoυ
παρουoιι1ζει αιrτ6 εo Θι6λio τoυ

για τηrl €ρalνα τη,g ιoω1ρ[cng τoυ
Γηδd, airιrαι η κατΦ\yραp6μενηr σ'
αυt6 ττλη,ροφoρ1α, 6ει ι.tπiρXε oην
Σ€λιτοα τοv t9o αιιbγα οπoυδ'αiα
'αυνπεxν[α λαiκcilv ζωγ,ρ&φ<οv - α-

γιoγριiφων και 6τι μια εικ6νοr ε-

vξ Σελιτoιιbτη αγιo1l,ρ&φoυ Θρ€-

Θη,κε oε εκκ\rα['α τoυ Γηδ<i. Στηv
oελiδα 96 λoιπ6ν του πρoαvαφερ-
Θ€ντc,q 6ι6λ[ου τoυ Λ,Θ. Bαρααμl-
δη, uπ<iρ,xει φωτoγ:ραφια ηζ ει-
κ6vαg 'μ'ε τηγ ιrποσημε[<οοη <Mα-
voυξλ Γ. Zαlγβφoυ. H Θεoτ6κo9
6ρεφο'κρατοιiαα (Ι843). Διαοτ.
Ι12 x 77. Απ6 τov Ιερ6 Να6 Αγ.
Αθαν'αoiου Αλεξdυδρειαg }liμcrθf-

αg (6ρtoκεται στον l. Γl. Kbiμη-
σηζ Θεo116κoυ Αλεξανιδpεiαq)

φ(Ι1τ. πρωτoπρεα6υτ€ρου' Ιεp6'Θεoυ
Γκουντρουμiπf1>.

Λ'6γω'οcιlτf1g τηζ σηlμαντιrκdgπλη

ροφoρiαg επιoκ€φτη'κα πρ6oφατα

ξαν4 τον γυvαικωvlτη του, Ι. Nα-
o6 τηg Κουμtioειoq Θεoτ6κου, εiδα
πριiημlματι ηv εκ6να'αυτξ και δι-
*6ααα ατην δεξιd γωv[α τηζ: (τη
l4: oκτtο6,ρ[ου lE4'3/ιoτoρ[Θηoαν
δια xειρ6g μανουηλ o τoυ/Γεriρ.
Zωγρ{iΦoυ εκΣελ[τoη9>. Σην o.
44a oιly'yραφ€αζ ΑΘ., Bαρσοbμιδηξ

μεταξ6 τοrν ovoμ*tωv τηζ συvτε-

xνiαg τωv ζωγρ&φ,cον τηc Σ€λι-
τσαq, Φvαφ,€,ρει και τoυg <.". 9.
Γειilργιog Zωγρ&φoυ (l833) ...

I 2: Ιf,ανουξλ Γ. zωγριiφοιl "l 84g.D,,

ov'6ματα 
'τoυ μγημovε6οvται και

oτηv εικ6vα τηg Παναγiαq τoυ
ΓηDα.

'Eτoι, αφoιi καταγρ,ιiιpoυμε τηv
ιατoρικf1 πληρoφoρtα, 6τι μια οαττ6

τιg εικ6vεg τηg Παvαγiαq τo l843
παρcnyγ€λΘη,κε σε Σελιταιciτη α-

γιoyρ,ciφο, μ6vει στov ερευvητξ
τηg τοπικ{g Ιoτoρiαq τo' xρ,€og υ,α

δ€οει αυt6 τo v€o νξ,μα με τo υ.
π6λοιτιo υQdδι τηg τοπι;κξq βαζ Ι_

oτoρiαq. Kατ' αρ1ξιl αηlμειιbvω 6-

τι τηv iδια xρovι<l Ιιιε τηv χρovo-
λογiα τηg εικδναg' δηλ. τo l843,
κεlατη,κε r.αι o vα6'q τηc ΠαvαγG
αq (αυτ6g πoυ γrηρεμιστηlκε για
vα 1τιατε[ o ση'μεριv6ζ να6q). Eκ-

Φρ&ξω λοιπ6ν την ακξη, 6τι πρ€-
πει η εικ6vα τηg Θρεφoκρ,ατo0oαg
Παvωy[αg vα παρα.yγ€λθηrκε τo
i 843 ατοv Σελιταιcbτη ωyιoγριiφo
lι,tανου{λ Γ. Zr,lγριiφoυ' για ν'α τo-

πο'9'επη,8εi ατoν oμiονυ,μo και νε6_

κτlστo τo ιδιo €τog vα6 τηg Πα_
vοrylαg' ο oπoiog θγινε o 0(εvτ|ρι-

κξ vα6g εoυ Γηδιl μεπt και τηv
πdiριξ του ναο$ τηg Παvαγiαg με-
ταφορ<i του x'ωριoιl αrΦ τηv πε-

ριox{ τoυ Aγ. AΘαυαοioι.l. Δεν υ-

Φρxε λ6γo9 δηλαξ να παραγγε[
λoυνε τo '|,843 μια ακριΘ{ 'Kσt βEr

γ&λη εικ6να για τoν παλαιδ και
υπολειτουργo'ιjvτα τ6τε vα6 τoυ A-

γicυ Αisαναo[bυ. 'O'μωζ τελικ&
<iryιτ,:αεοg παρ'αμ€νει o λ,6γog πoυ
αυΦ η εικ6να QρΦ\πε fι μετα-
φ€Φηκε ατoιl Nα6 τoυ Αγ[oυ Α-
Θεναoloυ και _41ι ατηq Παvω/iα€.

Π€ρ'αv τodtoιr 6μωc η παραiyγε
-ι oηη€μια στηι/ αελi1δα 'l 66

ΜrgοE gιλ ο T8ι, Γεωφgioυ Ζωgpαφoυ ε,{ Σελiτωrq
ggl !? εΞmΦrε! TlIζ [lgυοliαq ToU I84r {,TοΨ Γφδn

'Eλαθα πρ,6'oφατα δυo 6ιΘλ{α
του Α,Θ,αvαgLaυ Z,' Bαρααμiδη, ε-

ρευνητξ τηq ιoτoρlαg τηg Σ€λι-
τσαq (,oημεριvf1 Eριtτυρα Σιαr(-
στηξ), τα oπolα ε[xε την ευγεvξ
καλcoαιivη vα μ@υ ,απoστεiλει o

παραfo*vω αuγγραφ€α,ξ.
To πρtiπο, €χει τov τ[τλo, <Συμ-

toυ
ΓιΦwγι Δ. Moox6πoυλoυ

Δικ,ιιv6ρoυ -

6oλξ οτη ,μελ€tηl τηq λαiκξg ζ6.
γραφικfi g - λαικf1c αγιoγρ.αφ,iαg>,
εκδ6Θηκε oτη Θdα)νlκη τo t9'9,O,

αποπξλεiται 'ατt6 88 oελiδεq κ.αι
αvαφερεται oτη λαικfi ζιoγραφικfi
και αγtoγραφια τoυ ll8οu και
19oυ αι<ilνα, 6πcog 'αυτf1 αvαπτδ-

χΘηκε oτην περιoffi τηg ιδιαiτε-
ρηg παqρiδ.αζ τoυ.

Τo δεΦτερο ΘιΘλiο €xει τov τi-
τλo <FΙ xοιvαrvικf1 και O'ι,κovo'μικf1

ζc}η τ'ιjζ E,ρ*τuραg (Σ6λιτrrα9)1τo
Ιr9ο ,και οτιg αρ1€g τoυ 20oυ αr
ιbvα>, εκδ6Θη!κε στηi Θεαοαλoνiκη
τo Ι,9,95 και ,απoτελεiται ωι6 l07
'oελiδεg. ivΙε αφoρ,μf1 τη δημο,oiευ-
ση, σ' αυτ6 τ,o 6,ι6λ[o, τoυ εκλo-

γικο$ καταλξoυ των αρρ€vων
εκλbγ€ωv τηg Σ€λιτoαg τoυ ιfrτoυg

Ι9l5 (τ&}η/ oπofων 6,θ6αια τα €η
γε.w"f1,αεαl,g 'αv&γovται στα €τη

| 84t0 και επ6μενα) ' o oι-l'yγραφ€-
αζ επι.χειρε[ μια αξιoλoγcilτmη €-

ρευ1/α στα ε.rtαγΓyi€λματα τωv
ΣελιτσιdJτCi}v' πoυ μνηlμoγειjoιlται
o' αυΦv τoν κατdλoγo και €ται
εξdryει 1ρηαιμcilτοcτα oυ,μπερdαμα

t6l



ΓEhtΙTΣΑΡoΙ KAI MtΙoYΛEΣ
ΣTFI ΝAοYΣA KA! ΣTA ΛEXAEI\IΑ

Kolvθe pi(εc oTnv oρxοloTnTα κα! σTnv Toυρκoκρατio

Στα μ€αα τη.q δεκαετ[αq τοu
j 950, αvα6[ο:'oε τo Γlαoυaαi,'iκo
KαρvαΘιlλι .μεαi απ6 Ι 5ετη διq-
κcπξ' λ16γω του πoλ'€μoυ και {(ων

γε,γοv6τωv πoυ ακoλo.6Φηoαv. T6-

τε (1955) ιδρι}θηκε και o Toυρι-
στικ6ξ 'oμιλοq που αιl€λα6ε και
τη διoρ,γtiτωlση τωv,αiΙτσKριdτικων
εκδηλιbαεωv. 'Αρ1ιoαv vα €ρ1oν-

ται 1ιλιιlδεζ επισκ6πτ€q oη N<l-

ουσα, oL oπoioι, ηταv φlυ,oικ6, vα
εvτυπΦσιαστοι]γ απδ τoιξ Γεvlτoα
ρ,oυξ ,1{αι τιg Mπo,ι3λφ και vα ζη_
τoιiv πληρ'αφoρiεq για την <καtα,.

γ'Φγη> τoυg. Bοηβo$ντoq και τoυ
παqριω'τικo6 ηλiματog τηs επo-

xiζ, αυvδ€ααμε τα δρκilμενα ,με

€9νικd γ.ενοv6τα, μ€ την επαvιi-
στc(ση τηq Nιiοι-lgαg,. foy lξακεlο-
νιlΦ A,)rιiγα κ.τ.λ. ''Aλλωστε σ'

6ληv τηv EλλΦδα αυτ6, γ(ν,εται.
'oλ,α τα αι.lvδ€ου,με με εovι:κo$q

αγcbvεg, γιατ[ ακ'6μα 'κι αv ξεv
πρo'{λΘαv απ6 ,αυlτοr1g, πιiλι αε

Toυ
Πt6τρoυ Δειv6πoυλου

κιiιποιο (rτdδ,ιo oυwπξρθαv και <t-

σ:κησαν εniδραoη.
Tην <ε4fιΥr}oη>r αυτη, πβ6αλε

αργ6τερ'α (1988) και ο T<1κηg

ΙηΙπdττtσηζ, πρo.1ωρ<irνπαg μ<iλιοτα
και oτov x1ooνιrΦ πρoοδιo,ριoμ,6
τηq <qμ€wηoηg> τoυ εΘi'μoυ. Στo,

6ιΘλio του <Γιανiτoαρoι και MπoΦ

λεξ τηζ Nι&oυoταφ, (αελ. 28),
αφoιi αvαφ'€'ρει την περiπτοrrαη τoυ

παιδο'μαζrir,μΦτoq στη Γltoυoα, την

εξθγερoη του Kαραδr1μoυ και τ(ι)γ

παλικqριcbν τo.ι., και την εζ6ντοr.

Φ τoυs απτ6 τoυg f6,t1ρκoι;g, oιr-

,μτιλημilvει' 1ωρig v',αvαφ'6ρει τηv
πηγ{ oτηv oποlα ατηρζει την π€'
,ριεργη εκδο1η foυ': (Aν1τι 1μvη,μor

α,0νoυ τov επ6μεvo χΦvo 1706

οι ν'do,ι τξξ lN&oυααq, vτilyοyται τrι,v

αρ,ματo,λικi1 τouq oτoλ{ και φαμiw-
ταq τo,y πβoωττο - ηταv και τδτε

μδρεg ατr,o,κρι&q (...),,μδρεq ξεφcοl-
τδματoq απδ τηM αρxαιδτητα για
vα μ{v τoυξ αvαγν-(ι)ρiαoυ'v οι Toιiρ
κoι (...), βριζαv ατηv τrδλη ανα-
παριoτ<bνταg τo παιδoμζωμο(..,r.

o KοΦηγηtξq Θ(rμdq ΓαΘριηλi'
δηq με δυo dρθρα τoLl oτη αllι<i-

οι.,iστα)) (τΦxη 7σ κα 7l, dιαιη,_
τσαρoζ και MαιosiλΦ)), διαντrιir
νει ι1λλη θεωρ[α, καταφεξoνταg
στην <ιατορiα των ovoμ<iτιοv>.

Γεγιτooραi'ol κα,Ι M,πoι]λεc τωγ Λεxοιγδv στo κ{tρvα'βiλι τou 
'954. 

Η oτoλri τωv.ΓεvlτoοροΙωv, Θυ.

μiΖει τo vτΦoιμο τωv iιoλlκcρrδY ατηv ε'ποv6oτoοη τou 1821

l,r"lt,:'"

l.ξ';;,1

i.,.i:::t,:li"

162



ΓεviτοαβΦi Και Fiποι}λεq

Γβφει Γιαι/0τσαρo9, [rε <<opιλoν>

για να ιlπooτηρ[ξει 6tι πρoξφφε-

ται κατευθε1αv απ6 τov Διδιlι.loo

(Δι6wαog - Γιιiryoυooζ' Γιαν0ταα

ρo,q), ει,lιb για τιζ Mπoιiλεg πιoα_

ιaoλοryεi τηv πρo€λευα,f1 τoυg 'απ6

τιg αρ1αlεg B'αΘιjλεξ, πoυ oι Ρω'

μαιoι πρ6φεραv <clνΙ,παμπo'6λεg>

και εμεξ τιg κιtναμε <<Mlπo6λεφ>.

Γεviroαρoι και Mπoδλεq
και σlτrιv E{λε(,α

lvlπc,ιjλεζ και Πενiτoαρ'oυg 6μω9

δεν €1ouμε μ6r,o ατη Νιjlουoα. Λ'
ν<iλογo δρrirμενo υπ<iρxει και στην

Ηλεiα, 6πω9 τo ε11αμε αvαφ€ρει

πριv αrτ6 ιμερικι1 xρ6vια oτη <Φω_

ψtl τηq Nαogoηi4>>, yωρi,g vα παρα"

Θ6oουμε qπg'$gι;ητικ(i dτoιxε'ια γι'
αυτ6 1oωq και δεγ δ6iΘηκε η δ6oυ-

αα πρoooxf1. Aναyκαoτf1καμε λoι

π6νn ν' αvαξητf1ooυμε περιoα6τε-

ρεg πλη]ρoφc,ρi,εg ατι6 τov Δf1'μσ Λε

xαιvιbν, κοινi6πητεg τηg ΗλεLαg κ'αι

εφημερiδεg τηg περιοxfig.
Tηv πρooπ&Θειιi iμαg Θοf1Θηoαν

με ε,Vθο,υoιααμ6 o δηlμαρχoq Λε'

1αινtbv ,κ. Δημ. xατζη|yιtftννηg

και o φιλaoζ τoυ εΘtμoυ και qκδ6

ηξ ηq τorπLκηζ Φημqρ0δαg cJνtυ

Pσιvψ) κ. Διoν. Mπrbκoc o oπoi'
oq μαζ €ατε'ιλε τιλo6oιo υλικδ

γuα τo €Θιμo πoιl δεv ι.ιτιθρμει β
ιrσ στα Λε1ωιιrιt, α}λki διοdτηρεi'

ται 'καt oτηιη ιδια[τερη πατpiδα
του τη .Ινlυpotvη κoιΘr}q και αε tλ
λεg Koιv6τηEεq Eηq }λεiαq,. Toυg

ει_l'xαρuα,τo(με Θqρμι1 και εuβ"
μαστε vC! πρoΦyμlctτoπoιηrΘει η κoι

η ,μαq επιΘιημiα γι'α ,μι& στεν6

τεiρ1η θΙrαφfι 'και αλλ?1λογvωρr

μιαr.
Σι}μφ'ωvα ,με τα στoιχε'ια που

μαg δ'6Θηκαv, τo <<μπουλoΦκι>> oτα
Λεyαιvιi λ€.γεeαι <<Πκοτcαpι6>>

κα'ι το αποτελοιjν εwθα dvδρεq:
'Evαg αρ1ιγεv[toαρηg, 'με €ξιΓε
vι'τοαραiουg και δυo Ιvtπo6λεg'

Στο <<γεvιτ,oα'ρ'1oτικο> 1ο'ρ'6 τoυg

oυvoδεtjoυv ζoυ,ρνι1g και vταoιiλι'
'Evαg dλλoq 1ο,ρ69 του'q λ€γεται
(πη1δητ6ζ> (μ,fιπωc o δικξ μαg
<ενιξιiμικοζ>;)l.'oιταy φθd$otυν

μπροoτ<1 οτουq επιαf1μoυg, τoυq

χαιρdτσι]ν με μια <φοιiρλα> αντi

για tα πηδξpιατα των δικc5ν 'μαq.

H Mπo$λα
o <Γενiτoαροg)) τηζ Nιj:ουoα-c

και o <<Γεviτσαρηq) τωv Λεx,αιιlιirv

μαξ παρα^Ι.6μπoυν oτην περioδo
τηξ'τoυρκorκρατ1αg. To 1διo και η
Mπο6λαl. Tη λ€ξη <<μπo6λα>, 6ρf1'

Kαι-ιε στα λεξικ<i τριcbv τoυλ1iηι_

στo Bαλκανικ<bv γλιooo<bv, oερ,6ι'

κ<i, Θουλγαρικιi καL αλ6ανικι1,

με τη oη,μαoiα τηg xανo6'μιααg,
τηg τουρκ<1λαg. Mε τηy ιδια ση-

μα'ο[α, αναφερεται και'στα γλωσ
oικ<i υδιιλματα τΦv βoρειοανατo_
λικ6ν νη,oιcbν τΦυ Aιγαioυ, στη

Λf1μvot, τηv 'l'μ6,ρo,, T€νεlδo κ.τλ.
Η λ6ξη δεv υπ<iρ1ει σε τουρ1κικ&

λεξικci, προφαvcξ, δι6τι τη xρη_
oιμcποιa6ααv μ<iλλov κoρoiδευτι-
κciι oι ραγι&δεζ, 6πωq φαivεται
και ,αττ6 τov oυνηΘιoμ€νo oτη N<i-

Oυσα χαρακτηριoμ6 <1o6τα ,μπo8

λω>, κoυΦ γυ αικα, που λ€γεται
και γtα γυναικα η oπο[α ε[ναι
ιl'τι.ιμ6νη iμ,ε xτυπη,τιl, παρδαλιi

φουoτ<ivια <οσοξv μπoιiλcο. Kαι
ατη vf1αo 'Ι,μ6.PΦ τηv 1δια €wοια
ε(1ε o 1αρακηριαμ6$"

'oλα αυτ<5ι, καΘcirζ και η στο'
λfr ηc Mπoδλcrζ', ,με τo' παρδαλ6

φoυ,oτ<iνι, με τo στεφdνι και τιq
πολιixρω,μεg κoρδ€λεg, οδηγο6v

ατo oυμπ€ρααμ.α 6τι oι Nαoυ'oαi_

σι με τη γ'ελοιογ'ρ'αΦικι{ αυτξ κα_

,ρικατoιiρα, ξ,Θελαv ν'α'oαειρlooυv
τιg τoυρκ&λεζ κc{t να 6γ&λoυν τo

&;τι τoυq. Α,υτ6 το 'oiυμπ6ρ'αdμα
εμαty.ιiεται και απ6 το γεγoν6q 6-

τι oι <<lMπo6λεg> €παυοαν να σιJiιι-

μ"ετ€xc,υv oτo μπουλοsκι τωιl Γενi'
τσαρωv α'π6 τα lμ€σα τηξ' δε]καε'

τiαg του 'ιg2o\,' μετι1 δηλαδi, τηtl

αvταλλαγ{ των πληθυoμιbν καL

τηv αv'αxιilρηJση των Tο$ρκων τηg

ΙY<iουoαg3, oπ6τε δεjv υΦ'ρxε ο

ατ61o.9 τηg αιiτιραq. oι Mπoιjλεq
,6πωq ε[ναι γνω'oτ6, ξαι:eiκαναv
την εμΦdσ'ιΦ τoυζ, στιq ατεoκρr-€q

τoυ 19'55.
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Γεviτoαρoι και Μrιo$λeg

Κoιγθq ριζεq
''oλα αυτ&'τα σrοιχεια FΦ o-

δηyoι}v αΘ!αo1τα oτo oqμη6ρ,αομα
oτι τo €θι,μo τoυ Γεν,[τααρoυ ι<,c(ι

τηg Mτιo6λαq oη Ν*ουoα κ.αi; τα
Λθ1αιvα εκτξ απδ τιq, κoιv€g αρ-

xαiεq ρi,ζεζ τoυ, 61ει κoιv€g και
νεrirτερεg,επιδp<lαειg', πoυ πρ€πει
να τιζ εντoπ(ooυμε ,oτην περlotδo
τη,q τoυρκοκρ'ατiαg, ,με πιlΘαιlo
ο$ν,δεloμo τΦυζ Λαλαioυq, τουq
Tουρκαλ6αvoιirq κατo.ικoυζ τoU, χΦ
ριο0 Λ<iλοr τηg Hλεiαg, πoυ' κατf
τηv περiοδo, τηg επαvι1στασηζ τoυ
'2ll τo 1ω,ρι6 Λdλ'α πoυ f1ταv oρ-

1ιiηqηρ,ιo των πoλεμoηαρcbν !oυρ-
.καλΘανκbν, oι oτιoiιoι λυ1μα[voνταv
τα ελλη1vικ<i xωrριd, καταoτρ,dφη-
κε ατι6 trσυζ 'Eλληνε4 srιαvαστοC.

τεq και oι κ<iτοικo.i τoυ εγκατα-
οτ&θηκαv ατη;ι4 Π<iπρ'α καr. αε &λ'
λεg περιo,169 6oρει6τερ,α. Στoυq
ιατoριlοο.0g εγαπ6κειται ν,α qρ€υ-

vf1ιooυν αv oτιiλΘηκαv κQrι oη, NΦ

ουoα, μετd την επαvdoταoη ηξ
Φληc για νια oιrvετdαoυrv τουξ ιi'
πιστoυζ Nαoυααioιξ.

oι κoιvξ αρ1αiεg ρζεg και τα
vε,cbτερα κoιv<i .ατoι1εiα, δεv oτα'
ματoιiv Θε6αlω9 τηv d6λιξη τoυ

εθtrμoυ, πoυ πρoσαρμζεται oτιg
εκdστoτε τoπικ€q ουνr9ftκη.' oι
διαφορο,τωη'oειq παρ]ατηρoiiγται
και στιq oτoλξ. Πιo ,ατdλig οtα
Λε,xαιν<i, πιo εvτιr+τΙω,σιακ€q'oτη,

Nι1oυoα, 6πoυ η oτoλfl tρ,υ'Γεv'i-
τσαρου ,διατξpηοε 'κ<jcπoια αρ"

xαiα ατoι1εiα (<πρ'6αωπo9r>, Θcb'

ρακαζ κπ.λ.), πoυ εγilαχυσαv τα
ναbτερα (φουoταv€λα, τoαρoι11ι

πιi:λα κ.τ.λ.). 'Etoι o Γεν1τααρog

με τηγ αiρρεναrτr{ εμ,ιpdvιο{ του

δεv f1ταν μδvo ,oθμΘoλο γονιβ'
πηταζ' αλλ& και πατριωτισμoii.

Eπ,iλoγoq

Πιριv ,κλεiooυ,με το σηlμειΦlμ'c

dυτ6, Θlα θt€λqμε vα καΘ'ηoψ1&'

σουμε €ioουg ενiδω1oμ€voq νoμi-
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ooυv Φrι τα 6oα εκΦ6oαμε, ,1.lειcir-

ν,ουv τηγ αιγλη ωυ Φiμoυ ,μαg,
,6τι το <τoυρκατιoιο*}vυ κ.τ.λ. A,v"

τnΘετα μ<iλιοτα. 'oλα δεξνoυv
6τι oι ΓενLtσαρoι κοrι oι MπoΦλεζ,
6πω9 και 6λα τα δριb,μεvα τγlξ α-
πoκριαq, ξεκiνηoαv με oτ6xo να
oατιρΙiooι.lv τοv ToΦρκo δυι1ιiατη
και με τηv π&ρoδo τωv 1ρ6valv,
προα€λαΘαv και ηlρcο'iκ<1 oτoι1ε('α,

μπηκαv oτηv παρ&δο'αη τoυ Λα-
οι) μαg, και ατto γεvιd oε γεvι<i,
,ιiryιvαv Θitoμιi του. Αν τα oνQμα-
τα κα96ριζαv και ηv ε9vικ6τηΞα,
,τ6,τε Θα €πρ,επε vα αμQιoΘη:ηlΘlεi

η ελληvικ6πητα 61ι μ6vo τo,υ Γ'ε-

vlτoαρoυ και ηζ Mπoιiλαq. cλλ<1
.και τrj}v εκατoμμυρiων Eλληντοv
πoυ λΦyω τηζ .μακΦξ περι6δotl

ηq τoι}ρ'κσκρ,(rιαζ, φ€ρoυv ετπi>
yιJlμα τoυρκoγεt, βε κατολξf5ιq
oε <ω,γλoυ> lσε <1τζ(φ> f1 με τψilτo
oυι€ετικ6 to <<Kdρωl κ.τ.λ.

Yπooιnμειιboειξ
i ) ΔEoττo,ιvα ,Koιrτανdπoιοu: <&J

'δι&λε'κτog τη'g Λ{1μ'ιroιo. Διδcα<τoρι

κ{ διαrρι6fl. ΘεοoαλovΙκη l989.
2) Μαρ'rυρΙα 1qυ l,μ,6ριδτ,η κ.

l(δ'ατα Zεγκ|w1.

3i) ΛrtrαρτυρΙα τoυ'κ. ΑΜκα: Xι>
ν,oιj.
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πPOΦΟPΙΚEΣ ΠAPAΔoΣEIΣ ΑΠΓ} To xA/ιΑΣMΟ

F{ οωτnpiα Τf]ξ Φ,t{ογεvεΙεΙξ Jψ. Γgαμαλn

KclI ΤΟυ μlr{ρΦU 6λαxΦu
o' αεΙμνηα'roq l. Bααδρα6δλληq

ξει,καrayβψει &.lo ενiδιαφEρoιlσ€ξ

,μαρτυρiεq yια &τoμα πoυ orilθιμαιl
ατδ τrμ rκαταcrr,ροQfi τη9 Nδoυoαg.
Η πμIπη τμlEρ1εται οcrτtδ τnραφo_

ρικfr διfrγ'ηoη τoυ 6ιομ{μαιloι.l' κ.
,Kηj,ρου ,l(δρτα.η και η δεiτερξr ατπδ

τη οιlλλoy{ αι,'ε'κδδταrιl Mακεδovι-
,κdrv ιιrroριrκδv 

'ηq 
nηrρΙαs Αγγελι-

κ{q Mεταλλιuοδ.

α' μαpτυρ[o'
<<'σmωζ μου διηγηβηκε o ηrαoυ*

oα[oq αε6αoτδq φiλog, 6ιoμ{γαvoq
rκ. Κδρoq Kι}ρταηq, ατιg αρxG.q τoυ
l9or.l αι. o vαoι.,oαiοqπροξovταq
rχ. Γιαμαλ{q δoroσε τη ιΙoη,K&πo,ιoυ'

τoδ,ρκoυ ληoτfr τπoυ καrαδυκ&αrη6ε

oε θdαcrτo, αακδr,.rαq τηv ετι.ρpoη

τr,ou εiγε αrον Τoδρκo διoικητ'{. Mε-

τd με,ρικr& iτη εξερρdeyη η εlπανd-

σταση oτη Ν&ouoα. 'oταv r} 1βυΤ-
κη πδλη κατελ{'φθηκε, o τr,ρrlηv λη-

o-τi1g, πoυ ιrπηρετoilαε ααv 6α€tμo-

φδρoq αro ατρατδ, ξατrευ'αε oτo
oπniτι τoU Γιαμαλ{ ευθυιμoδrμεvoq

τον ευ,εργ,δτη τlσu, για vα τoυ αv-

τοrπoδδαει τα oφειλδμ'ενα. Συιμ6οδ

λεψ'ε oτo Γιαμαλfr ιrα φρioει ταjρ
κι.κα ρo0xα, ε'w} o ilδιog 

'niρε 
.,q

,δuo τou Φ.ryατiμg τηv Αvααταoliα
14 ετδv Και τη Γλυκερiα 7 ετd'w

οτα Κδτo,αyα τηq Σερ6,Ια9 και τιg
,Eκρυ,ψε αε φιλι'κfl τoυ oιlκογE'μεια.

o Ιlδιoq o Γιαμαλflg εIxε καταφδ-

Υει στηy'Eδεοoα.

Mετ& π&ρoδo ετδv, δτcα δ6θη-

Kε αμνησ"rεiα ωrc6 το.ρ Σoυλτ&νo

στουq διαααrθδvτεg καroΙκo*..lg τηq

πδληq, &ρxιαε o επαμαπατριαμδg
τοrv ,ΝαοuoqΙωv. Π,&λr με τη 6ο{-

θεια τoυ πiΦηv Toδρκoυ λη,ατfr o

πατdραq με τα κoρiτoια τoυ ετδ

στρεψε oτην.Νdouoα.

Αργδτε,ρα η μεv Αvαεrrασiα τrαy-
τρεδτηκ,ε τοv Aναατ&oιo Κδρτoη,

η δε Γλυ,κερΙα τov Πλατooδκα>.

6'μαρτυρ{α'
<' Eιrα dcyvοlατo δραματιiκ6 εττει-

oδειο τηq ετrαναα.ιτ&oεοη τoυ δ_

τoυ5 182I>.

'oπωq εIuαι μ,toοrrrδ στ,η, €1Tα-

vdoταοη ττ1q tΙ&oιlααg, τrριv crπδ
1l3ο XΦvια, o Εμτrοδ Λοι,,μποιrτ
παα*q, αφοδ καr€λα6ε τlp πδλη,,
ouι,lΞλα6ε τoη πρoκρΙτα-iq και δr8-

ταξε τη αφαγfr τοιrq στη ftoη dΚι_

δακι>. Tδτε oι ,κdπoιlκoι τρoμσ,<ρα_

τημβιloι ε1,κατΞλειψαv σπμ, τυxη
crrrΤτια, τrερια.υΙεq και οαr.rΦ ακ&
,μ€r τα παι6ι& τoιrξ ,και κοπδφγαv
.ατα yδρω 6oιrv&. Or ΓεvΙτααροr με-
τd τη λεηλαoΙα τηq τnδληq, ι<crrα-

δiωξαy τoυq φηyδd&g ,καr cιrι,€λα-
6αιl oτη γι:οlατi ε,ξo1ικrd τατroΘε_

αiα του Αry[oυ lNι]κoλ&oιl τρΙα παι"
δι& ηλιικiαg 5-7 ετ6ν, τα oτroiα τπi1-

ρσv μαζi τoυq oμdρoυq. Tα παιδι&
αιrr& για vα αιrvτηρηθo'ι,,rv, Eτρι,ryω,l

για μiρεq, x6ρrα και ρζεq δEντροrιl

,και frταv ακελετωμ,Er,oα ατrtδ τι'g κα-
,κoιrx'i.εξ. 'Ηταγ δε ιπoxμωμdιrα να
ακoλoιΦoJιl τo ατρατδ στιξ μ,εταiκι-
ιafrαει'q τoιJ τrρoζ τη Δυ.rι,κfr Mακε-
δovΙα μ.Θxρι τηM ,Kαcrτaρ'ι&.

'oταν τεριroJααιr τα τrαιδι& α-
πδ τη, θEαη <iKιδoκι>, εΙ1δαrr τρεiq
'oι:,oρoδq lμ,ε ανθctrilrrινα }Κεφ&λlα στ&-

ξoι"rαq αiματα σε σχiμα τtlραμI-
δαq, τδoog δε {ταv o τβμoq τoυq

απδ τo μακ&6ριο αυτδ θEαμα, rir
,στε για τρεΙ,q iμiρεq δεv μ'rrroρoδααv
ιlα αρΘβαoυv λδξη.

Απδ τα τrαιδι& dvα μδ,,o ελευΦε-

μisψε, αφoδ εξccyoβoθηκε αrrδ E-

ιrαr, Kαατqριανδ γουιrα$μπoρo, ο_

υδματι Δrαμαιπiiδη, €arιlδΥσιroι τοt,
οτrοiοι.l ζοιιιl ατη Ρoιlμαuiα και εΡ
γζoιπαr. oωl δμτroρol γoιlιαρι'κδιl.

Tο τrαιδΤ, γισ ιrα δεiiξει τηv ειr
yι,,ocμooΦιrη τα, πρoq τα π'ροoτ&_
τη τοη φγ&oθηκε κorη& α' α;τδv
με ζΦλΦ και αφαirtοαη, ,}gXρι τ'r}ι,

ηλι'κTα τωy δεκαoκττb εττI:ηr. Η επΙ-
loα,fr τoι., σrη γoιrηrαρικξ, i1ταv τδ
'oo μεγ&λη, <iloτε o ΔιαμαrrrΙδηg
τoιl Eπαιριlε μαξΙ τοιl σrα ετησια
ταξΙ1δια τοιr στo Bελιγρδlι, Bιδr

Erιιμ€λεια
Eλ€vιιg Mltτo ιαλα-Ζεvκ Ιvπ

vη, Δβotδη, Λειr|liα ,και Bα..lκouΦ-
oτι, δπoι.r τr{γαιvε για τηv πδΜαη
γoιl,ι,αριrαbν.

o μικβq τεγvΙτηq, εξελ(γΘηκε oε
τrμinη τ&ξεωg Eμπoρο, ηεiμπιστo_
oδνη δε τoυ τrρoΤαταμ6ιloι.l τoυ, fr_

ταv ατrε,ριδριατη. Mια φoβ τr,oυ o
ΔιαμαιπΤl8ηg i'α, &ρρωoτos και
δεr, ,μτrορoδgε vα ταξιδEψει, τδπε δε

ταξilδευαν με ξ(bα, δατεrλε τov δε_
lt<ασKταετη Eφη6o oε ,μια rτεριoδεiα,

βlιοy, μg εμπoρΦiματα πoλλδv μι-
λι&&οv γρooiιoιv. o νios πoδληαε
τα εμπορειi'ματα σε πολ0 ικαι,ιo.rroι-

,ητιtκi τιμ'{, δταv δε δoτερα απδ

μιf,νεq γιiριαε ατηv iKh'oτoριξ, o πlρο

αr&τηq τoU σιηrKι\rη,μEl,'oq οcτπδ ττμ
σφodτωση τoι,l .υφιoτ,αμEιοι.l τoιr,

τοιr dδ'ωκε oημαιlτικ6 πoo6 αrτδ τα
κdρδη ,και τoυ πβτεr,ιε rvα γiruει oι.l"

'ι,,εiαΙρoq τoυ. Αλλ& η voαταλγΙα
τηζ γεvaτηρα;q τQσy γoιrξCov τοιJ| ι<αι

τηq αδελφflg τoυ, διδτι εΙγε lκαι α-
δελφ{,, {ταv κdcτι τo ακarαvΙκητo
iKαι ση|μα1rτιΙκ]δrτερo οcrrδ τo υλικδ

σιrμΦρo'ιr.
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,Πρoφo,ρικ€g πα,ραδ6oειξ απ6 τov Xαλοφ.io

'Eαπευoε λoιτr,5ιl προq τη Νt&-
,οι"1σα yια'vα αvαζηρ{oει τoυg oικεΙ-
'oνζ τoυ, Eκε'Ι μ,ε 'αuvτρι6fr, δμcιθε
τη αφαγ{ τoυ πατδρα τoι., Kαι τΦy
π'ρ'δωρo' ,θ'αυ'ατo, απ6 λJτπη, τr|rζ βξl
τΞραg τον. Δεv E1ααε δμωg τo Θ'&ρ-

ρoq τoη/. ΦiμΦtηκε δτι εΙxε αδερφi,
τη,v oτroΙα εlxε υnπoγρδωση vα τTρΦ-

oτατεδσ€ι, αλλ& ,δειl την εy.vcΙrριζε

γιατΙ εΙxαv περδoεr δεκατρΙα xρδ-
vια. Με πoλΜliq κ&πoιlg τη 6ρ{rκε
σε ,μια φιλδξεvη oικογ€rι,lεια Ναα.l-
oαiωv, oι οτrοΙoι τηv εΙxαv αvαθρδ-

ψεt.
Αφori τηu πρoiκιoε, με τα xρ{-

ματα πoυ εΙxε ,κερδ[oει, τηlv πδν-
τρεψε με τοv Kθκκινo, τoυ oτroΙoυ
σiiμερα εyyδvια εΙrιlαι o' Ναoυoαi.
oq 6ιoμ,flxαvη Επαμειvδvδαg Kδκ-
iκιvoq ,κq1 η κ. Ελδvη xiρα ΓεωργΙ.-
oιl Σεφερτζ{ oτηtv ',Eδεαoα. Διoδγ
yoιlα δε τα τrαιδι,& τou Δη1μητρΙoι'l

KoκκΙvoιι, ΑριατεΙδoι., 1ΦκκΙιroυ,

Σται}ρcυ KoκliΙvou, BααιλεΙoιr Koκ-
κΙvoιl και,'Γεωρ/Ιoιl Σεφρτζd, oι o-

'τΘEoι 
δXο{Λ/ πεθ&vει. BλEτroιπαq δε

δτι o εμτπoρικδq oρΤζovταq τηq Νδι
ouσαq {ταv τrεριoριoμδι.loq γl' αιr_

τδv, 'και μrj θδλoyταq ιrα {rΙτoμα-

κριn,ΦεΙ ατπδ την αδερφi τaU; C1τo-

Q&αroε vα εYκατασταθεΙ ατη Bi_
poια, η ,oτnoΙα εμφδoyιζε τηlv επογ{
εκεΙvη μ,εγαλδτερη εμπoρικd κΙvη-
οη. 'Αθε.λd τoυ σκδΦΘηKε δτι δεy
εTγε εττ"}νι.lμo, διδτl δτbαι, αππ]1θlγ
κε ατrδ τοug ΓεvΙτoαρα;q ατrδ τη
Νdο,υoα, {ταν ηλιiκΙαq βvo τrΞιrτε
,ετδy 'και αrq 'Θκ τo{:πoι, δε,v {ταrr αε
Θδαη vα oσ'ytκρccπd'oει τo ετdx,νμo
τηg oικογEιει&q τoυ, ιicrτaρα ,μδλι-
'στ'α Kαι απδ τιq ταλαιπο:ρΙεq τιq
οπoΙεq τπEραoε.

o,ι BEρoιδτεq εξ αιτΙαq τ(δ, σLF

1vδv ταξιδιlδv τou crτη PοιlμαvΤα,
'τηι, oπoΙα ατι'oκαλοi,oαv τδτε Bλα-

1Τ,α τοv ovδμαoαv Bλ&xο και μ'αu
τδ τo δ.vομα δμειvε πια yvωo'τδq.

Στη Bδρoια ταιrrρεirrηκε και α-
τnΞκτηoε 1δι'lo yιο&g και 'μrα Θuγα-
τδρα. ΑτrδyοιJoι σημερα αrrτoδ, εi-

vαι o'ι i'yγο,voΙ ταl ,κ. Μαρiα X''Νι
κ'oλ,&κη, 6ιομηx&ιaocrv, o Αριoτoτδ-
ληq Bλ&xοq., φαρμακoπoιδq στη
ΘεαααλovΙκη Κα1 η κ. fu,ccyyελΙα
Σεφερτζη', 6ιoμηγ&ι,lωv ατnδ τη Θεo
oαλoviiκη, o ,κ. Eμμαvoυ{λ Bλξοq
τδωg τμηlματ&ρΧ'ηq 

'ηq 
EΦvικτjiq Τβ

π,.ζαq τη,q Θ,εα)',,1Ικηq και η' κ. Kαλ-
λιδτη K. oλιnμπToυ oτη Θεα)viκη.

o πατirραg τoυ Bλ&xoι.l, o oποΙ-
oζ σφ&Xοηκε ατrδ τoy Eμπoδ Λoυ-
,μτroι}τ, π,αo6 crrη Ν&α,,,αα, εixε
Kαταφ'δyει ε,κεi οαπδ τη Mooxδπολη
τηq Boρεioυ HπεΙρoι., ,μετ& τηv ,κα_

τασ_Γρoφη τηq ccπδ τ:g Τα-p* ξ;;
ορ&ξ.

Κατ& αqflγηση ταJ x. Εμuα,c'--
ηλ Bλ&xoι,ι τδωq τμημcrn&ρxα-, Tl;
ΕΦι.ll'κ'{g Τρατrζηq Θεα)νiκη5.

(Τα lκεiμεν'α, αποδ6Φ.καν' εj'.ευ_

Θερα ατη δημoτικf1).

l. Ι. Bαoδρα6€λη: <f,ιlακεδoιrι.
κcb> 3og τΦμog,. oελ. 13,I , Θεo)v[_
κη, l95,6.

2. Ι. Bαoδ'ρα6€λη: <οjVlακεδοvι-

κ{t>r, l'0og t6μog, oεlτ. 265 - 267

Θεα)νΙ)κη, I973.

ΡoYM]rιoYΚ'Ι,f}T Ι ΠiA ΣFΙDEΙ ΩΙγtΙlTA

& ΣσιlEχεια αττl,δ τηv oελilδα i6'|

λi'α τηq εικ6ναq' oε oνqμαoτ1 ουv-
τa1v(α διrτικαμ.ακεδ6vtoν Φy ιoγρ,d

φωv, σε αυvδυαoμ6,με τι: γεγov6g
τηξ qv€JyεFηg τo iδιo €τog v€oυ
vαο0 και την παρ6λληλη ,μεταφo-

ρ,<1 τoυ Γηδ<i oε v€α Θ'€ioη, μαg
πε[Θει για τηv ειiρωoτη σι'κoνo'μι-

κf κααjloταση των καmiκων τoυ
Γηδι1 καt& το !'843.

Eυτυχ6q πoυ τα φιλ6ατoργαx€_
ρια τoυ,αιδ6oιμoλoγ'ιrilτ,ατoυ Ιερ6
Θεoυ Γκoυ'v,τρoυμΦ δι€oαroαγ και
πρoφιiλαξαν και αυηy τηv πoλ6-
τιμη εικδvα (6πωg €yινε με τ6oε9
<i$.λεg παλι€g εικ6νε9, αταuρo0g'
εκκληαιαατικ<l 6ι6λiα 'και διΦo-
ρα dλλα ιqβ oκει]η) και'1ιπoρoιi-

με Φμqρc να αξιoπoιfσoυμε τηγ
αημαvτικξ επ[αηg πληροφορiα'
πoυ αντλoιiμε ocπ6 τα 6ιΘλLα τοι.l

ΑΘ. Bαρoαμi,δη, πρog Φελos ηc
€ρευvαg γltα fην τoπικf1 iμαζ Ιστo-

ρiαg. 'oψroq και για ην γενικιb_
τερη ιοτoρiα τηq JιIακεδoνiαq ε(-

ναι οηlμαντικ{ αυτf η πληρoφo-

ρiα' αφο,d €ται εvτoπiβυμε και ε-

πιΘε6αιτitvoυlμε τηy εμΘ€λεια ηg
qργαα[αζ τωv δυτικoμακεδοιων
λαiκtilv φyιoγβφων oτα 7ιlριci
τηg Καμπανiαq. Γι' αιrτ6 θεc+ριυ

xρ€og μoυ, cοg Aλεtαvδρινξ xαu

r,rq ερευvηiτξζ ττ|rζ τοτικftg lα:rφi-
αζ vα fουξ ευχαριοτ{oοr θερμci
και τoυζ δι.ro.

Αλεξ,dιlδρεια,'l 4.4.l 995
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Η ΓI,ιI\ΙAΓIΑ τεIY ΓΚEΓΚΑ

Jι', To tτιΞ,f}To ΠPoΣΚlh[Filγr,A
mοΦηηq τoυ Δημoτι.κο6, θυμ<iτμαι, μ'ζl. με

τoυq παιδικoξ ]μoυ φιλουξ, τo Tζιιbτζιo .και τov Ti.
τo, εηα πPω,τοπdει ατηv Παιlαγι6 του Γκθyxα.
Κdαιoια αrι6 τιq γειτ6γιdσεζ, δε Θυlμ*μαι ποι*, μαgεixε oτεiλε;ι νiα €(vΦο.υμε κερi,, γιατΙ, η 0δια $5γ
ε:υκαιρoι3oε, 6πωq φαivεται, vα π*ει. <Θα ττΦτε ατo
oτι[τι του Παrrαι,&ιloυ' θα rcftτε oτην Πατrαν&vαιvα
6τι ααg €ατελεv η @ειιtταα η Σouλτανιcb (αq ττo$-
με €να 6νoμα πιθ,αι.6). Arτfι Θα καταλ&Θεiι και Θα

Toυ .Θ-ιaμ6 Γα8ριnλlδιι

ααg,αvοξει vα μτrε[τε στo κατrbι. E'κε[ Θ'α δεiτετην
εικ6γα τηq Παvccyιξ του Γκξrxα, θα αιdαyετε τo
κερi και 9α,κιtyετε cατπδ τρεig φορξ τo oτοι;β oαg.'Αvtε oΦρτε και η ΠΦy€n}/ι& τoυ Γκ€γκα θα 11αg
φυλdcyει..;..

[Ι γειτovιdc βαζ, t Ποαπαvτξ, με τη γφΦvιΦ τηg
Παυoa.yιξ τoυ Γκ€γ,κα, τη Mπoυλι&vα, f1ταy και ε[-
vαι κoλληπ€ζ και αξε1cilριατεq και o Πατιαvdnrcq
πολ.ιi γιlωατ6q κι €τoι η παρqyγελι* εκτελθoτηxε
πoλι3 γρf1γoρα xαι <κατ,d γρ6μμαr.

Λκ6μη μ€vει ατη μufμη μoυ η καλooι;vdη μoρ.
φη ηE oικo.δ6oπoιvαξ πou μαq &'roξεv τηy πQρτα
τηζ ,και η ει,ι.rδι& τηg πειlπακddoαρηζ l(αι γεμ&τηq
}.oυλαnδια αηJληg ηq.

Λρκετ<i χΦπα αρβτερα, δια6ξovταg τηv (t-
oτoρ[α ηg π6λειo9 Nαoιj,αηq, τoιl EtroτoΘioυ Ι.
ΣEoιλ/Lαrηη&κη, διατι[oτaloα αrτ:d τα γ,ραφ6μεvα o,
αυηv ηv ιa,τoρι κf1 oημααiα τηζ ει t(σvαq (τοι1oγρ,α
φiαq για τηy ακρ!Θεια) τηc Παvωyιξ τoιr Γκ€γ_
κα, εφ6αoγ αLηη ειyαι αρxαι6τερη απ6 co oλοκοαi_
τ{oμα η'ξ }Ιdoι.lααg τou lED.

Πdvtαlq για πoλλdc χP6για η Παvωyι& τoυ Γxθγ-
κα yια μ€vα ξταv δεμ€η μ6ν,o με την παιδικf α-
ιdμvηση του πρ<irτου εκειvoυ κατf παρηlryελtαv
πρooκυνηlματog, εvια1υμ6vη απδ τηv αιjvτoμη; LσEo_
ρικf μαρtυplα του E. Ι. Στoηρι'cnα*κη. Δεv f1ξερα
τi'τoτε παρατιιhaαr γι, αυτξv και vιιi&υ τcilρα α.l-
φειq γιατ[ δεv εi1α oκεφτε[ να α,ηaκεvτρrbloιo πλη;
ρΦφoριδζ τ6τε, πoυ ζoΦoοcv oι παλιξ γειτ6νιoαε9,
oι orιoιεζ μvημovanαv τo 6voμ6 τηq ιι€ μq/dλo σε_
c*rμ6, γιoπi ξξεραv 'ιoλλξ ιστορ[aξ γι, α.ιτ{v

λiαρio Po-υβετη

και εi14,αν vα λ,6ι+ε για tη ΘcEυματouPγικξ τηg δΦ_
|yαμη.

'σμωζ <<κciλλιo οrρyd παρ<i πoτ€>. To περαqμ€-
vo κoλorκαlρ,ι σε μια oυνεδρ[ααη toυ ΔΣ. τηξ Π.
E. Ι$&ο*;oαq <Λvαατ<1αιoq Mι1αηλ o ΛΦιoq>>, oι.l-
ζηαilιrταq με την πβεδρο κ. Λει.lκξ Σαμαρ6 και
ττΙv κ. Eλ€νη jνlξτoιαλα . Zεγκiνη για τιζ εκκλη"
oι69, παρεκκλξoια, ξroκκMiαια και πρoσl(υηrd,ρ ι α
τηlg Ndουoαc, 6μoΦα μαζi με &λλα qxετuκt με to
αv'τικεlμενο τηq συζfltησηξ Kαι τα εξξg πoλιi εvδια
φ€ροvτα για ηv ιοτoρiα και τη Θαυματoυργικξ
&3vαμη τη,g Πανωyιξ τoυ Γκ6γκα;

Β, }l IΙAΡaΔoΣil{
Tα ταλι<i τα 1ρ6νια, χΦvια Toυρκoκpατ[oιη,

ζο$oε οη Ν<ioυocr, στη γειτovι& τηq MlττoυλιΦvιαq,
εκε[ πoυ Θρ[oκεται τo πρoσκυvητ&ρι τηξ Παvαnyιξ
τoυ Γκ6γπα, 6vαζ Toι1ρκog (ξ Toυρκαλ6αvξ) τ.,ου
τοv €λεγαv Γx€γκαν.

o Γκ6"yκαq αlr6q ειχε μια κ6ρη μlικρξ. Eπειδξ
δεv υπξρ1αv &λλοι μoυooυλμ6ιοι trτη γειτovι,&, δ-
λεg oι φιλενQδεlq τψ Πκεryκoπoιiλαg, tτory )φrαrια_υξ EλληυοTεo6λsq.
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FΙ Πiαv,αvι6 τoυ Γκ6γκα

Mια γιo,ρτft, λoιπ6ν' f1 Kυριακf1 πoυ π{γαv oι φι'
λεvιidδεq τηs Γκεγlκolτo0λα,q, oτηv εκlcληoι* και με-

τ&λα6oα, Φγε μζΙ τoυq και η, Γκεyκol'τo6λα και

μετι5λαΘε κι αι;τη ! i{ιδλιg τo €μαθεν o ΠκΦκαζ' t''

γιvεv To0ρκog! 'Aρπαξεν τo κoριτσ&κι τoυ και τo
€αφαξεv oαν αρνi και το παρ&1ιοoεv oτηv αlξ

Γtiwηc Fαlβiηc

τoυ, γ'ιατ[ δεγ τo ξΘελαι, oτα μvf1ματ& τo{η σαι'

μΦyαρισμ€νo oι &λλoι κoΘqPot μoιuooυλμ&ιmι"'
'Yoτερα αττ6 τo κακ6 αυrr6, o Γκθylκαg mι1λη'

αε τo σττ[τι τoυ και €φlγεv ατt6 τη, 1ριoτιαvικf1 γει'
τovιt. o 11rιoτιαν6ζ πoυ αyt6ραoε τo oτι[τι τoυ

Γrcξκα, 6ταv ,μια μ€ρα Θ€ληαε vα δ'ει, αv 6oα Μ'
γoγταγ για τη σlpΦiη τοι} κoριτσιoι} f1ταv α\θιιf,

€oκαι1.lε oτηv αλξ του και τi γα δε1. Eτttγto otα
λεiψαvα τη,g Γκqylκoπoιiλαq, &oτρ,αφτεv η ειΦνα
τηg Παvωγiαζ, πoυ αrι6 Φτε τηv εiiπαν dΙ Παιlα-

γιd τoυ Πκtfry;κα>,

Η παρdδooη αι.rπ( ε[vαι πpΦ/l[rcτικ& σιJΥ'κλονι-

oτικf1, αλλ& και αττ,oκαλυπτιΦ' Υιατi αv αυι'tδυα_

oτεi με τo αττoμειv<iφι τξξ τoιχσγρoφιοξ' πoυ γλιi'
τ(,),σε απ6 τo oλoκoφjτι,:μα τηζ N6oυ'οαg τoυ 1822,

μαρα"rρεi, 6τι σε κεlrpιl τoν τ6πo ιlτι'f1ργε x.ρισ[ια'
vικδq vαξ στoλισμ6γoq με αγιογρξrφiεq.

Γ' ,EtΝlA.ΘA,ΥMA

'Eyα απ6 τα πoλλ6 Θαιiματα τηq Πrvαγιαq
τoυ Γκ6γtκα πoυ με πoλλf1 οuγκlνηloη 'ro θυμ<iται

η κυiρια Zοl{ Ρου6€τη ' Α,γo'ραoτοδ (μητ4ρα τηq

κ. Λευκξq Σαμαρ&, η oποiα μoυ τo αφηγηΘηκε)

ε[γαι αυτ6 που αυv6Θη στoν α!δερΦ'6 τηg τoν Kιil-

στα.
o Ι(al,oτξκηq ΡouΘ€εηq ε(ηε γ[vει τεοo6ρcοv

1ρ6vω,v και δεν μττoροι1oεν ακ6μη vα oτα€εi ατα

πδδια το'υ και να περrtαΦσει, ενtb oι σιlιloμξλικo(
του αλιbvζαν τη γειτoνιf.

'Eν,α προr'i, λoι,rι6v, βλιq ξβπι,ηIoε o .μικβg,
ε[πε oηl μ*ιrα τoυ' την αεlμvηoηl Ι\αρ[α Ρου6'€τη,

&tι εtlδε oτov liτιγo tσυ :pιcr γρι&, πoυ του ε[πεγ 6τι

Θα περπατr{bει, αv τoν π&ει η μdvα τoυ oτηrr Πα_

νοrγι& τoυ Γκ€γ'κα.

Η Mαρi:α PoυΘ€τη, χGr'ρh vα x<iυει 'rαιβ' dρ'
παξε τo γι6κα τηq σrηy ωμκαλι& ηξ και τd1γε και
τoν &φηαε μρρooτd στo ειl(oιrrοστdoι τηq Παvryιdg
τoυ Γκ6yκα. To Φαι3μα €γιvεt o t{ιυ,oτ6κηξ αηx<b_

Θηκε 6ρθιo9 μ6νoq τoυ, oτ&Θηκε oτα π6δια τoυ καi

γoριoε πεμtαττilvταg 6λioq 1αβ 'και 'rαμdρι oτo

oτtlτι τoυ για ν1α τρ6ξει 'κι αrτ6ζ μζι ιΙε τoιξ σι)_

vgιμηλιlΦ6q τoυ σtιq .r**ξ και τcι δρoμΦκια τt}ζ

γ'ειτoνι&g τoιr...
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rι,IEFffiT T trT\r 'IE,lCt

Tcirρα πoυ πληαιζoυμε προζ τo
τ€λοg τoυ 20οιi Aι<irηrα ,xαι πρoε.
τoιμζ6μαoτε vα ιnτoδε1Θo0με,
δf1'σεv, ,τov Eπ6μεγo, αργζow vα
θρxovται οτo μbg και κ&πoιoι αα-
πoλoγιoμrοi των πετηραγμ€vcονo>.

Πωg πo,ρa}τηκ€v η Λvθρr,lπdτητα
oε αυΦv την εκατ)o14ταετ[α τηq
Ιστορiαg; Αρκετoi ooφol κcrι <i-

σoφoι προσπoιΘoδν ιηα δκilooι:ψ ε'

Toυ
AxιλJ\6α Φ. Ι'i<oδτα

ξryyfloειg f vα δικαιoλoγtσoυν, οι
αvωt&vτητα. Διrc πωyκ6αμιoι π6-
λεμοι με εκατoμμιiρια vεκροι3q
και αvατrf1ρουg, ετtαvαoτ&σειg,, εκ-
κρη4ειs, αειoμoζ λιμoi κ<rι κατα-
πovτιαμo(, εφ€υρ€σειζ κEι αyακα-
ληι{.ιειq για τo κολ6 { τo κακ6
τoιl AvΦrixπoι.l, δι&oπ,crαr1 τοι} πLr-

ρf1vα τoυ ατ6μoιr, οoλλt και Xιρo
α!μα, ,κατι1κηση τηξ αελfηg, αλ
λd 1ι5οιμo τηtg τιotηαηq ηξ φεγ-
γαβλουαηg Θραδu&g, ξεoηκιb-
Φκαv oι ακλ*,Θoι ατιq, ατtoικ[η,
αλλt τoυg ττoυλ&με 6τs.,α για vα
σκoτd}νovQαι...

'Ιocog ο, o0γηρovog 'Aryγλog r
οτoρικ69 E. rΙCIBSB/ιwM vα π6-
τυXε στοv τlτλo τoυ τελευταitoυ
6ργoυ τoυ' με ανπικεilμενo τo ι-

oτορικ6 tου αιcbν,α μαg, με €ναν
ε:ilo,tα;o χαρ,ακηρισμ6. To,ιl απo-
καλε[ <<]o AΙΩΝAΣ TΩN AKΡoiΓLl-
TΩN)) (TΗE ΑGE oF EXTRE-
Λ'llE5}2' Kαι οω'oτd o, nδιog ιατo-

ρικΦc ξεκιvιiει απ6 τo 19l4 (Πριb-
tο Παγκ6αμιo Π6λεμo) γιατi, η
πρ'Φτη δεxαετ(,α τoυ' E,ικoατoιj Λι-
chvα ξταν o επiλoγog τoυ πρoη-

γo0μενου κ,αι ,μια πρoετoιμciσια

του v6o,υ αιcilvα.
Αυτ* τα πP,(bτα 1ρ6νια πoυ πρo

ξνt,Θηκαv τοrν μετ6τιειτα συMrαρα
ΚqκΦv γεγoη/6τiΦν, παlρouοιζoυv
εξαιρετικδ ειlδιαφ€pov για ,κ&Θε

oκεπτ6,μwo,. To πολι6 πoυ ετoιμ<1-

ζει τo καιvo0ργιo.
Για μαζ τo εvδιαφ6ρov συγ]t(εγ_

τριilvεται xρovoλογικd oτα τελευ_
ταiα €τη τηiξ τoυρκoκραΙτiαg ατoν
τ&πo μαg και συγκεκριμενοπoιε(-
ται τoπικ<i oτα αυμΘ&ντα (rτηv

N<ioυoα, τov τdλ,ευταio xαφ6 πριν
απ6 τηv ατιελευΘ€ρr,tΦ τηζ,.

**

To Ι,9l,0 loοrq εivαι l[rι,C {UfrιKf!,

oυμ6oλικf xρoνoλoγlα, xω,ρiq vα
€1ει τ[πoτε τo ιδιαiτερο' παβ
μ&vc πι:q πληοιζει η απε}.ει€€-

ρω<rη αt6 τov τουρκιτ6 ζιημ6. Koν
τΦει vα κλε8αει o κoκλog μιdq
κoιl/ο}1rιι(ooικo1loμικηζ αv&πΠrξηq
90 xβvαlv τηq ;μικρηζ μαq π6ληq.
ldυη θxει μεγ,ολtilαει καt αγφ/εγ

ημ€vη Φρε τηι, &pη; τυrrrικτ]g α.
ατικf1q τοoΓληq.

Απ6 μαηριd ακoιiγεται |v,α χτυ-
πιiει ξ καμπ&vα για ηγ ετoιμo-
Θι5ruατη olΘlωμαvικ{ Aιlπoκρατo-

ρια. Ακδμα, 6μωξ, οε 6λoν ω;τ6ν
τov χ(b]ρo τηζ β6ρεια9 Eλλdlδrαg

ιζαι τη'ζ Β,αλκανικfg, τηv πoλιτι-
κi εξouαiα την 61oυv oι To6ρκoι.
lι.1ια τερ<ioτια αυτoκρ,ατoρ[α, πoυ
ιδβθηκε το 1280 'μ.X. και συνo-

ρε0ει με μια <iλλη αυτoκρ1ατo,ρiα'
τηv Αυoτρooυγγρικξ των ΑιpΘoΦρ

yωv, μετιi τo μεαoυιρ,dινημ& ηc
αρxiζει να πqρακμιiζει απ6 τoν
1,7οv αιcbνlα και στη oυv€μεια να
πaρε6εtαι πρoξ τo Θciνατo με μια
oταθερξ εδαφικf1,αuρρiκνο:'oη. M€

Xρι τov'διαμιελιoμ6 τηg (19Ι2

l'924), 6λo9 o βoρειoελλαδι,κ69
x<bροc περιλαμΘ&v€ται σε ,αυdηv

τη,v oiΘalμαιlικ{ Aυτοκρατoρiα.
Avηκoυμε cr,την <καΘ'' Ηβg Αvα-
τoλf1>, 6πoυ η o'Θ,coμαvικf1 πρ6ο_
δog ε[vαι απo,σπασμαlτικπ| και ;4α-
cbδηg και ιιπακo6,ει αε δι,κ* τηg
κριτf1ρια. Η επ!δραoη, 6μarξ, τηq
Α6oη9, απ6 τηv oπoiα δεv α,τt€-

XοLlμε 'και πoλΦ, εiνlαι αημαντικξ
αε τε1νολoγ[α, τρ,6πoυ9 ζωf1g και
πc'λιτιoμ6. Σε αυτ6v, λoιτt6ν, τov

xΦρo Θρioκεται και η μικρη μαq
π6λη, και oε ,αυτ& τα πρrΙrτα δ€κα
1ρδvια τoυ Aιcirv'α μαg' πo)λd €-

1ουν oυμΘε[, γ,εγov6τ,α, αιr.y'κρoι1-

αειg, εξελiξειζ και crρκετ6 αiμ,α
€xει ποτ[oει τo π&τoιo' χ6μα.

Ei.xαμε τιg δι<iφoρ,εζ φdσειgτoυ
Mακεδoνικο6 Aγηi1γ61 ιβrετd τo
I9O3, oτoν οπoio μεγdλo ρ6λo €-

παιξε 'και η π6λη lμCrζ' με αρκε_

τ€g Θυo[εg, ωg κ6vτρo oργ*vωoη'q
και διεξα1,nαlγf1g τoυ, πoυ κdπo{ε
yιiρω ατo l,90r8 €ληξε τιrπικd. Tηv
iδια 1ρovι& €γινε otη Θεαooλo_

ν[lκη η επαναστατικ{ εκξλωαη

τωv Diεoτoιlρκωv (2B.7.190i8), τηv
oπoiα υπο,δ61Θηκε o ελξ,vικ6g
πληΘυoμ69 ,με <παρ&φoρo και oυ-

τoπικ6 εvΘbιjσιασμ6D). Δεv εivαι
τυγαlo πωg ακριΘcbζ τ6τε τo λαΙ'
κ6 κ[νημα τηq N&oυoαg ΠoιYΠoY
Λo, νoμιμoπoιεiται με τηy iδ,ρυ'

ση i(αι καταστατικ6 τoυ αΛαiκoι3
Συνlδlθoμoυ o AΓΙoΣ ΔΗilηFΙΤPΙ-

o]Σi)3.

Αg π6ρoυμε, 6μαrζ, τα πριiγμα-
τΦ lβΕ η αειρd τoυq:

FΙ ΙYr1ουαα <<Π6λι9 κειμ€vη δυτι'
κιbg τηg Θεroααλovlκηq, ατι6χoυ,σΦ

Φ,Φc 74 1ιλιδμετρlα>, λθγεται
τουρκιoτ[ ΓI{oYΣToΣ και 6xει l2.
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Ι.l€ρεq τoυ 1910

ΦΦ0 κατοi:κoυq, αττ6 τoυg oπo[oυq
oι l.5,00 ε[γαι τoΦκoιa.

ΔιoLκηrrικ& υπ&γεται oτov Kζ<l
τηζ Bipoιαq, αλλιi εiναι εδρα
ΙYΙο,υvτiρη, πoυ τ6τε {τ,αv o Eφ€ν"
τηq Pετζ€π Ραγiμπ' Oι δημ6oιεg
υτηρεoiεg (Χωρoφυλακ{, Δαααρ.
1ε[o, Tαxuδρo:μεlo', Moιοπtilλια
Kαπvo0 κ"&"), διoικoιjvξαι αττ6
τοΦρκουg υπαλλfλoυg. Αλλti $1ει
'Eλληνα Δημαρ1o αιρετ6, ro Θε-
oλ6yη T1αι<iρα. Eivαι γvοroτ6 6,τι

η N<iουoα απ6 τo t86rO περ(rπoυ
εκλ6γει'Eλξν,α Δ{μαρxo.

Tην κo'ινω,vικξ ζωξ τηq π6ληq
τr1v εξoυoι ζει η E,\ληνικ( Koιν6-
τη'τα, με επικεφαλ{g τηv Δημoγε-
ροvτiα. 'olτtαlg ε[vαι γvωoτ6 o
€lεoμ6q του κoιvoτικoι] cruατd'μα-
τοg αvαrιτιj'xΘηκε yια λ6γoυ9 ι-
oτoρι,xοι1g oτ.r1v περioδo ηζ τoυρ.
κοκρατ[α,q. tl Koιυδητα Φ'ιοτε_
λο6oε oιloιαoτuκ6 oτoι;4ε[o, oτηv
οργιiv<,loη τηiζ oΘiωμανιlκηζ Aυto.
-κρατoρ[αq. .\λλd εκτξ ατιo ην
δη'μοαιovoμικξ αρμoδι6ητα και
λειτo'uργ[α τη,g Koιv&ιηταg (κα.
ταvoμf1, ε1,oπραξη και αrtοδοση
τωv φ6ρων πoυ επι6&λλ€ι η τoυρ-
κικf1 εξoυoi'α) 6πcoq και ηv εκτ€-
λεoη, διατωycΙrv τηg κει,tρικ{q ε.
ξουoiαg' η Ι(oιv6τηrα ειXε και 6λ
λεg αρμoδι,Φτητεg πoυ αφoρoιioαv
την κoιvΦνικξ δρ<!oη τωv Eλffi_
vωv κατoιι{ωv,τη,q. M6o,α o' αυa€g

ηταv 6αoικ& η αυτo&μυvα, η α-
πovoμ{ ,τηg δι'καιoοιiηζ μεταξι,
των 

'ραγι<iiδcrν' η .qκπαiδευση, η
<ijακηιoη κoιι}ω.vικηζ τιolλιτικf1q., δι-
cι1ε[ριαη τηζ κoι1loτικ'{g περιoυ"
oi,αq κλπ. Oι Ι(oιιa6τητεζ διoικριjγ-
τCξγ αττ6 τoν κοιιloτικ6 &ρ1ovπα
που πλαι,oιcbvονtαv απ6 αι.rμ,Θoιi-

λιo τ] επιtρoτη (δη'μoγ,θφoντεg'

πρδκριτoι, πρoεoτol) και πoυ €κ-

λ€γονtαν απ6 τα μ€λη τηg Ι(oιν6-
,εη.ταζ. Στηv oι|.lιμη τουρκo'κρΦεια
(o ,κoινομEιιCξ x6ρoc Φπαvακλo$-
οε ,6λo και περ,ιαo6!ερtl τoυζ γ€-

oυξ κοι]/ωvικoTιoλιτικo0ξ σiJσχετι-

i70

σμorq και τσιrΦΦXρovα γ[νεται τo
πρovoμιακ6 πqξiο €κφραoηζ τ(oγ

κo ιγ,ωνι κ<irν,αvτιπαραΘιξoεωv>5.

Το iδιo oυμ6<r[νει και oτηv, π6.-

λη μαg. o αγciryαq για τηv κατιi-
κτηgη ηζ εξoιaα{'αq παρoυσιζει
κΦτ<1 καιρoΦq ιιεγdcλη €ξαρο'η και
φαvαπιoμoΦq. oι διαμdqεg αvιi_
iμεσα σrα δυo κ6μματα τι,rv τζoρ.
μπατζηδωv, 5τoυ ειjχ,αν εrrτeΦε[
στα πΦτα ;trρ'6vια τoυ, ακilνα,
oΘξvoυv σι},c1 .σιli, γιΦ[ι ανα.
δdεται {vα v€o κiηψα διαμαρ,τυ.

Piαq, τq Πoιiπoυλo ποι,, παilρyει και
τη. μoρφη κδμματog αργ6τε;ρα.
E(vαι ,μια κΦεoια oυμμoq1(α τωv
,α"πoκξρωv, ηζ v6αζ κoινarvικηg
τιxξηg που δημιουργf1lΘηκε με την
i1δρυη τηg 6ιoυtμαγiαg, μικρo-
κτη,ματιcirv, iμικρoαoτ<ilv τ!oυ αrτo-

τελριjv τοv a1ειμζ6μενo λαδl.
KΦμ<r διαμαρτlφi<rq, κατι1 τωv
προυχ6ιrτΦv, 1ΙotJ εκμεrοcλλειjoγ-
ται τorξ dcλλουq και clτoμζoιiν
τo aπλε6vαoμοo. O τ@ικ6q ωyκil-

vαζ αvταlrακλJΦται οτηv ττoλιτικτ!
ι<οιlioτρα, μ6αα ατιg εκλoγ€q για
τηv ανdδειξη ηg Δημoγερoντi,αg
και στιq δι<iφορεq κoιrloτuκ€g, επι-
tρoπξ (για την εκπα[δει.lοη, τιg
εκκλ\o[εg, την διη1εiριoη ηζ
κoιvoτικιQg πφιouσιαξ κλπ). To
19o9 .στιq κoιvoτικ€q εκλoμξ πλει
oψriφισε η πρooδαrτικfi παρdτα-
ξη (Πoι}πουλo) με επικ.φcηλf1g

τov αρμηγ6 τηg Kων)vo Χατζη-
rμαλofoη6. To [διo συμΘαιvει και
otιg εκλoγξ τoυ Ιαγoυαρbυ τoυ
l,9I,O και 6λε9 oι κoιlloτικ€g εξoυ-
oΙεg παρ6μειvαv .και πdλι oτα 1€-

ρια τσυ κΛαi]κoι1 Συvδ6ομoυ>. H

κοινο,τικ{ διαμι5l1η ε,iν'αι oιοληρf1

γιατi oι <τζoρμπαζf1lδ'εφ> Nαoυ-
σαaoι δεv KαταΘ€τoυv τα 6πλα
και 'ενδιαφ6ρovται ιδιαiτqρα για
τηη, oLκoι}oμικη δια1εiριoη lτtov

εκκληοιcb'v, τo λεγ6μενo <πα,yκ&-

ρυ. Tov &λλo 1ρoιro τo Ι9,lI, τo

Ποιjποuλ,o κερδζει και τιg δημo-
τικ'€g εκλoγξ και Δτtμα,ρηoq αvα-

κτφpιι3ooεται o Ι(eov)uog Χ''Mοrλοι]_
σηq.

*

ΑυΦ η πoλυπΦρα1η πολιτεiα €_

χει μια σ1επικd Φ/θη,ρη olKoΥo-
,μ[α, απoτθλ-εομα ηζ αv&καμφq
καt αττoγεΙroοf1q τηζ Φγ τελg.}-
ταiα εικοοτrετiα τoυ, περωμθvoυ
αιιbvα. 'Eτoι, τo l9l 0 και vtoρ[-
τερα λειτoυργοι1oαv ιrιη Ndουαα
π€vτε εργοoτιioια (vη'ματouργεiα
t(αι εριουργε[α), πoυ απαq(oλod-
αcxγ l2o0 6ιoμηχξν1ι'κoξ eργ&tεg
και εξαν μια ετηoια παρωyωyf1
αξiαg 5;0σ0'rσ0io χρυσ6ν δραxμ<ilv.

Δεν ,εiγαι lμ6yov τα εργooτ<iαια
πoυ παρdγoυv και gξβcγoυν τα
πρo,'i6vτα τoυq προζ τηi Θεσσα-
λoνiκη t τηv Φ,α.lΘερη Eλλ<iδcr
και σrιq γειτovικ€g χΦρεc και κι-
voιiv τηιl oιlcovoμiα τηq τοoληq.

Elvcrι'και η Θιoτq1ψiα κcιι το εμ'lto

ρισ πoυ διακιvεi 6λα τα παρaμL
'μεvα πρoi6vτα 6ιoμηxαι}[αq. Χα-

ρακτηφlιοtτικ6 ε[vαι σrι uπξρηαv
12 ει-ιπoριι€oi oiκoι με ,κΞμiλαια

μ€γ€d\r}τερα αr!6 50o.00r0 χμJo€q
δρα'xμ6q ,και <1}ιλα εiκooι εμ'Φρι'
κtl αttiτιcr με κεφ&λαια 25'0oo -

5oo.ωo xρ. δραxμ€g co κdiθε ιiνα.
Η π6λη eξηγωyε στηv ΘεσσΦλον'-
κη, στr[y επαρ1iα .και στo εξ<,yτε_

ρικ6 Θιoτε1vικιl και ωyρoτικ& ε.

μπoρειiματα αξiαg 3.7l5o.αα} χρ.
δροqιμξ. Ι(oγτι1 σε αι.,ιτd αξιoαr1'

'μεiωτη ειγαι και ,η κlvtpη oτo
λιαvεμπξριo. E,iναι χαρακτηρισrι
κ6c o cspιΦiι6q oριομ€ν<οv επωy-

γΦ,μ&τ.ωv,κqι επωyγελμωtιιbv.
M6vov τα ';αντσπ(rλεtα αr€ρ1ov-
ται oτα 3r5 και f!α κρεoπωλε[α
oτα 25, εvκil αvφ€ρovται 16 μυ_
λο:vκ1δεq 'και ιiλλει τ6οoι ρφτιi_
δεgz. ' E,1o,με και διro τραπεζiτεg
και πρ6κtoρα ταξιδiαrv, τoν T&-

oo Μπ6ρo, πoυ φΦrrτζε για τoυζ

μεταvcftαrεg πρoq ηv Λμερικη. Η
ι1vΘηoη αυτξ τoι.l εμ:τqρ[oιr οπ1
Nv5..o,υoα δεv ε[γαι αvεξftyηη, γι-
ατi δεv πρ€τει vα ξε1vιtμε π<,lg
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τr1ν εποy.η εκεiνη {ταν κ€ντρo ε-
παρ.1[αq, ,με ε[κoroι και πλ€ov χc)-
ριcl και ξταv €δpα Moυδiρη (Θ€_

oη, Eπ<iρ'xoυ). Tα xοριd αυτ<1 ε[_

χαγ dμεoη επαφ( ;με ωπξν τηv
π6λη, δπoυ πoυλoιjoαv τα πρoδ6v'
τα τουξ και πρoμηβε6ovτα 6λα
τα 1ρειαζo$μεvα, ερyαλεια και
€τοιμοr εμπoρε0ματα. FΙ B€ρoια
ηΙταv τ6τε πoλ6 'μακριti, oι αυγ-
κoιντovlεg ιlποτυπcil,δειq και κυρi-
ο}ξ γι'α τα οrρειv<l xcrρι<1, το τρ€-
vo Θεω,ρoι1vταy πoλυτ€λειcr και η
Θεooαλοvlκη ηταν κ<iτει.rg σαv μια
αττ6μοrκρη ξειlιτι&.

Elκτ6g απ6 τα παραγ6μενα 6ιo-
μη1αvικ<i ,και 6ιoτe1vικd πρoi6ν-
τα' ατη Ndουoα πCηρι&γovταv ,και
τo περilφημo απ6 1βvια κραoi
τηg. Περi, τιg 7o0.oo0 o1κ&oεξ ε-
ξ<iγoνται κ<ilΘε xρ6vo πρoq κ<iΘε
κατειiΘυvαη και κυρkοg πρoζ ηι,
A(γι;τιτο, 6πoυ τo εμπoρ'εtiovταv
Nα<'υoαiοι π&ροικοι. Για τηv πα_
ρΦy'ωγη τoυ καλλ'ιεργοιivταν πε-
ρi' τα 4.oo0 oτρ€μματα αμπιiλιcr'
Παρ' 6λo που η N<ioιrοα, με ην
πriρoδο τou 1ρ6voυ, παtoνει τη
μορφη μι6q αστι'(ηg πδληg, €xει
!.αι μια γεωρyικ{ oι,κovoμlα με
τα γιiρcr ηζ 8.50o αερ€μ,μαtα
καλλιεργ(οιμηξ γηξ. E'κt6g αιrτ6

τα αμπ€,λια εtvαι και σι μπαξ€-
δεg, 6πoυ ευrδoκιμεi η μoυρι& ικαι
τηg οποiαq τα φιiλλα fταν απα_
ρα[τητα για τηv oικιακ{ στ|lpοτpo

φ,[α' με παρ,ωyοrγξ 60 " 7lo,.ooo, o.
κ6δε9 κouκo6λια, Δεν πρ€,πει vα
λη,oμονoΦμε και τα 6ooδα πoυ α-
ποκομiζoυv oι Nαoυαcriοι τσιφλι_
κι1δεg, ιδιοκτf1πεg 9 ταιφλικκbv
otον κ<iμπo.

Για vα κιvηΘοι,v, 6μarq,, η Θιoμη'
1o.νLα' η γε(.)'ργια, ao εμτo6ριoκαι
γεvικ& η oικoνoμlα f1παν απφραt_
τη,τc}ι, εκτ6ζ των ,ιiλλων και o,ι τ€-

1νkεg, oι oιδερdδεg, oι 1tiατεq,
ο' μαστΦρoι oι Θαρελoπoιo[, oι α-
ραμπατξfiδεζ ,και t6ooι drλλoι,
πc,υ ηταν oργαvcrμEvoι στιq σιrv-

τεxν[εq τoυg.
Γει,ικ&, η 6λη oι'κοvqμiα τηζ

π6ληG Pαc την επox{ εκεivη, πα-
Pα τιζ υδιαιτερ6τητ€ζ τηq, δεv
διαφ6ρει και πoλ$ αττ6 ηv oικo.
voμiα τoυ 6λoυ 6ορειoελλαδικoιi
1rilρou, αλλ<i'και τηg Θαλκανικ{g.
Παραγωγ{, οργιivωαf ηg, 6ιoπε-

xvια, Θιο;μηlx'αν[α, εμπ6ριo, γεω,ρ_
γ[α, δεv διαφθρoυv ατιg δι*φο-
ρεg πδλ,ειg' xωριdι και γεcxργικd
κ€ντρα. BΞΘαια, πβτυπo π&ι,τα
ε[ναι η Θεooαλovlκη.

oι 6ιoτι{1vεq και τεxνiτεq' εixαν
τα 1ρ6vια εκε[vα τιg, αυvτεηνiεg
τοιrζ, με τo'υg καιL6νεg και τιζ' σrr-

ηlΘει€g τoυq, κατ<iλoιπα τηζ πα-
λιιig φΘουlδαρχικηζ oικovo'μ[οιg.
oι αγβτεq, 6ooι {ταv ελειiΘερoι
και ξι κoλλξγoι, δεv f1ταv opγα.
vω,μ€voι και μ6νo λiγo ηριv απ6
tην αrιελεuΘ€ρaπη ε[xαv ιδρr}oει
ατη Ntioυ'αα γεοr,ργικ6 oιiλλoγo
με την εlιtll,ιlμiα <Γεαrργικ{ 'E-
vcoαιq Ναo6αηφ>. M6νoν oι Θιομη-

χανικoi εργt5cτεq δειr κατ6ρθοroαv

μ€1ρι και μετ<i ην απελ,ευβΦr,l-
ση vα oυoαω'ματιaθα3v σε συιδι-
κ<iτo, παρ' 6λoη1 6τι στη Θεσσα_
λcv!κη ,€1ει ιδρυΘεi αττ6 τoν Jγliττε-

vαρδγια η περiφημη <<Φεvτεραoι.

6yo>. Kαι πρoσtιαΘoιlv vα πρo66\-
λουν τιg διεκδικf,αειq τοιη μ€oα
απ6 το Πo{rπoυλo.

To t'9lo λειτουργoooαv oτη N*.
oυoα τρiα ελληvικιi αxoλεiα (qρ-

ρεvοημ,r,γεio lμε oκτ<b τ&ξειζ, πΨ-
θεvαyιοyεlον,με π€η.Gε τdξειg)'με
συγoλικ6 αριΘμ6 E00 μαΘητ<irv,6-
π(Ι)ξ και ηπιcrγωγεlοv με 300, παι
δι<1 και 4 ηπιΘy(,}γo,ιig. Αρ,κεro[

μαΘrlΞ6ζ oυvεxiζοι.l,v τιg αττoυδξ
τουq στη1/ γειτovικf1 E6ρoια, Θεα_
ααλοviκη και ,σro Movαoτf1ρι.
Στηv Atθf1vα oπoυιδcilζoυv κυplωg
6cοι Θιξ,λoυ"ι/ 1lα γινoυ,v γιατρo[
και τηv εTτoχη εκειη τ€σσεριξ
γιατρo[ Θεραπεjoυnr τoυg Nαoυ-
αα[ουg. Yπ6ρxει και €vα μικβ

Νοloo'κo,με[o τηg Φιλoπαixoυ Αδελ
φ6τηroq',με Φαρμαiκε[o,.

Δεv ,απολεiπονταL .και tα δι<i-

φ€'ρα σ&}iματε[α, ανδρ<b"l και γυ-
vαικιiw, φιλfu'Θριοπα { πoλιτικ& ξ
πoλιτιo,τικd, 6aιωg oε κιiΦε π6λη
τηq Ινlακεδoι'ιαq. oι Nαoυσα,[,oι,

φιλ6πovoι και εργαεικo[, εi1αv
κ'αι τα καφεvεiα τoυg (τα oλι1-
μπια τo,υ Ιξπ€ραo'υ, τηιl o{βνoια
τoυ Γoυ,ργouλιιiτoυ, τ,ωιιl αδεΦιilv
Bαλταδc3ρoυ κ.d.) και tιζ τ,α66ρ-
νε',q. Eκεi ξεκoυβζoνταv απ6 τoν
κ&ματo τηg καΘημεριν6ητ,αg, oυ-

ξηtoι1ααιl' €lrιινα,ιl το'v κ'αφ1ε τoυq
και τα toiπoι.ηρα f1 τo κραo[ toυg,
για να πιlρουν 'κoι}ρd!γιo γα τo
oαiριo. Efi1αv και τηv κoιvαrιlικf1
τoυg ζωf. με ,τιq γιoρa€q κΦι τα
παηγ6ρια, τoυg γιftμoυq και τιq
επιαtκ,€ψειg, με tα γλ€vaια τoυg,

με απoκορι1φωμα τιq ,{πo'κρι€q.

Kαι κυλo$oαv oι 1ψθρε,g και ηl

ζιoη αι.lιvε1ζovταγ. Mq κoγτιiι oηα
<5cλλα, δλoι qραμ{rcζqι1τΦ i(αι 

'τξ
ρ[μεvαγ τη -μw,&λη rμ€ρα, τηγ α_

πελει.€€ρ,οrη απ' τov τoυρκικ6
Φγ6. 'oλoι oηαματζovrrαv, μα
καν,€vαg ξεν 1μφορoΦαε vα πρo,6λ€.

ψει τo μ€λλov.

Tα παραrτιiτΦ ειvαι |ιια σι.rιao.

τιτικξ εικ6να τηs ζαηc γξιrιη(d
oτην τιoληi ,μαζ,,] τα τφκiπα 24ρδνrια
τou 'r\ιtbvα μαq. Πoλλoi ξow α-
ryοληβεt sκτεv€ιστερ'α ,και μελε_
τξloει.τιg δι&φoρεq εv6τητεq τηg
κoινοrνlαq και ιoτoρ'iαq τηζ θrτo_

μ1q εκεivηq,. tl πρoιrτd€Εια εδrb

fταν, μ€αα σ' αυGd τα λiγα και
oυoιαστικ&, ι}α σιΙvoψισoιrμε και
vα δoιiμε ττ1γ τι,oλη μαg oε 6λε9
τιζ εφdrιrσειg, ττoλιτικ€q, σικovo.
,μικ€q,, κoιvωvι,κ69, πoλιτιστrικ€ξ,
6λε9 ,αλληλ€vδετεg σε μια κρiioι-
'σrι επoχη. Πληοιdζει η ocλλαγft
πoλιπικf1g εξoυo[αq.

Στιg 17 oκτωΘρioυ l9t2 η τι6-
λη μαc αrτελευθερcbγεται ατι6 τοy

'f- Σιyνt€χειcr ρtηy σελ1δα l73
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Aτφ t'α 'μ€oα ακ6μη: Eηζ Toυρ-

κοκpατi,αq μ€1ρι τ6λq αrΦqστψ'
}sι1oυσα, .αλλ& και στηv 'Etlεtroα
και B€ρoια, παρατηφtται μια α'
v<fτtτuξη πoικLλtr'v Bιοtφριιiw.

Πολλ€g φΦρ€q αιlαρtοτfiΦ1κα 6'

9r]&}ζ ,l{αι <1λλοι για τo. πα}ξ σ' αυn

t€g τιg π6λειg, ιδiωq oτηv Nιioυ_

σα κlαι στηv 'Eiδεooα, αvατιτιi-

xΦη,oαv Θιoτεχvιεq και Θιo'μηxανf-

εg διαφ6pωv κλdδωv }ια Eιζ o'

πoiεq δεv εμφaΦιστηlκαv συγκε-

ηρι,μ€vα στotιXεια. Kατd τηv γν'ιilμη

μου εiναι πρtbtov η 6παρθη ωq i(ι_

νηΦρtαζ δ8*μηg τo νερ'6, αφoιi

η ηλεκτρικ{ εv€ργεια δεν εi1ε

μπει ακ6μη οτηv ξωΦ τηrv ετιo1$

εκεirη. Aπδδειξη η 0παρξη κατ<i

,μfr,κoc τη,g Alρ&rτιτσαq tc)v 6ιoτε-

1νιΦν tων lYΙπαταγι<bv (τελειoπo['

ηση τ(ry oαy,ακιιirv) ' τ(r)ι' γεροτρι-

6ιirv και tοl1' ι'rβμιλαlι"
Δε6τερoγ η 0€oη τoυ Bερμioυ

'παρι5ιπλευρ,α τωv κεvτρικcbv αρτηΓ

ριrirv τιου παρεl1αv λonyoυq ασφα'

λElαg κατ<i την Toυρκoκρατi'α'

αλλG και η κoντιι'τf1 απ6oταoη α'
π6 το λιμιlvι τηg θεoααλοvilκηq'

Bιotε1v{,εg πoυ &}λεq με,η' στη_

ρζογταν στηγ aπεξεργαolα vτ6'

πιαq π{rραγiωγfιc 6πωc π'χ' η' oι-

γoπoιtα και η μεταξoυργiα και
ι'ilλEc πoυ εια{γημΦ τηy πριilτη 0'

λη τoυ , 6τrΦq η υφαvtoυργlα και

η σΠΛoY'PΓΙΑ,, ο(λ}'Ιi καt με:ρικ€q

ιitλλεg πoυ εμφαviοtΙ|,καv και ζη"
σαv κατd διαofξματα'

Flια τ6τoια μικρξ 6ιotε1νiα πoυ

υτι(ρ1ε, ι!ταv ι<αι η olαrιoiJι'oπoιfα

τoυ πατττoι} μoυ iΙ(alv)τlvoυ Bοιλ'

τci&ilρου που λειτoι'tpryoJoε oτα

στlrμερι,ve Bαλtdδtoρθi'@ μΦχρι τo

1885. Eγιil Θιlμ{Θηrα €μα oτεv6'
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μαlζρο κ,αβvι 'με κtilττoιqg βλκι_
vεq ocoληγΦoειζ τoυ και cξαρΦ'
ματ(I πΦυ o παt€ραq μoυ τα πoι3'

ληoε οε 1αλκoμα'τ&δεg τoιγγ&'
νoυq, καs<bg }ιαι μιcE ξiιλιvη ακα-

Toυ
' ΑηΛ/ελoυ Δ. Bαλταδ{irρoυ

λιoτη oφρωyi,δα με τoυρκικιi

γο&μμιατα πoυ ξυαευ1ιξ x&θηiκε
oτηv μεγtiλη τα)βκαγκi.

H πρcilη Φλη f1ταν ζαli]κΦ λiπη
ιδlcog <<1oιριvξ παorτ6q>i πoυ τov

διατη,ρoιiσαv (τov ττ&oτωvαv) oε

γoιiρruεq και tοv ακ€πζαv μg χd}_

μα γιια τηv διατ{ρηrrft τtoυ lκjαι

τov ξεακ€παξαv για ηv επεξερ"

γαo1α τoυ η oττolα εγivετo κατιl

1ρονικιt δuααtf ματα. To παρωy6_

μειo μ[γμα 1υv6ταv oε ξιJλινα
λoι]κια και αιpoO π<iηyοrνε, ετττ,rλεi-

το' ,στα μπακ6λιι<α.
Στην κατo1tr1 με ηv 6λλεΨη'των

π<icιrτων μερικoi Nαoυoαioι κσι α_

π6 τιq Koιv6ητεg, ftΦαν και τtξ-

ραγ τryv oυvταγτt απδ τoν πατ6,ρα

μου για δικξ τoυg χρηση.
To Θ€μα 6μο19 πoυ παρoι-loιξει

μεγ&λo εvδιαφ€ρov και 614ι μ6νo

για τηy NΦουαα, εiναι η παρα_

yΦyyη 6πλαrν (οπλoυpγiα) στηv

πρoετrαvασrατικf1 περioδg. iγ1ια κα

τ,απηκτικη Θιoτε;4ιliα, t6αo απ6

αrrΦε&)q εχvoλoγιαξ,, 6oo και α'
π5 oργ'dvoloη,.

Θα πρ€πει και εlvαι καιρξ γ'
αρ1iloει μια €ρευrl.α πιiηvω oao θ€'

μα αυτ6 μ αvdιΘεοη αε €μπει'

ρoυq Θρ€υγηt6g και φυoιιc& με τηv

πρoi.}π6θεoη τηq διod€αεcδζ χr)η-

ματικοι1 xovδbλioιt.
ΙιΙαΦrιrΦq ακ6μη, *κoιηyα τoυg

γ€ρουg Nαoυoαioυg κoΘ(ισμ€νoυζ

τα κοολoκα[ρ'ια στο ποcλιo Kι'δοκι

κιiτco ,ατι' τα πλω&για τoι, πρoζ

tηv Φευpιt rcυ <κατr1φoρου Λ6γ-

γoυ:ι τιq δι<iιlφορεq ιoaoρiεq τoυg'

Πoλλθq φορ6q πε'ρvoι3oq η' Φαφo_

ρ& oτo Θ'{μα αυτ6 με οφτ1γfoειq'

τωv γονι<irν rroυζ καt τωιl πατc'τοrj-

δolv τουg πoυ και οcυτoi τιq εξαν
π&ρε,ι 'clττ' τoυg γεw'f1τoρ€q τoυζ'

Απ' 6τι διαπuoτrΙr,ξκε, επΦκειτo

για 1μια κcrταπληκtι'κf1 oργ<iwωoη

oιlvτεxvιακf1q' oυνεπαιρικf1q μoρ-

φf1g πoυ λειτoυργo0oε στηγ 
'ιαρα_

voμiα. Σε oιry'κεκριμfuεq γειτoνι_
€ξ κ,αι οπ[τια γιv6ται' η τμη'μστι-

κf1 καταoκευfι. Aλλo{J (τα λα'

μι&) - κκ<ivεg>, αλor] τα <κoντι1-

κι,αι (oι ι:πoκ6ποινoι), αλλoιi τα

<<τft.τεινιiριωl και rrα dλλ€E εξαρ"

τηματα.
'ι-nι^η δε αυτft η παρα'ycοryf1 με-

τf τη αυναρμoλξηαη επαrλεlτo

ιxτ6 ενι.αiα διαxεtρηοη oτα Bαλ-

κ<iryια και o,ην Kεvτρικf1 Eιιρ6τη

μεταφερ6μεvη μ€oα oε Θα'ρ€λια

τoυ κραοιoι1.
Και φθκiιlouμε στηv 6ιoμηηαvι-

κf1q μoffiq αωιτπι'ιξ,η τηg N&'

oυσαq πoυ κυρiωq lτεριoρζεται

αην επεξqργοιoiα τoυ 6tμ6ακog

και τoυ μρλλιo0' τ6οo oτov προr'

τoγενf1 τoμ€,α, 6oο και oτηv τελι_

κη φdση.
Στην περlτtτtooη αι'lτη ατλιbc

μη.μovεlioυμε ('δι6τι ξpυv ατt6

ιlλλουq αναφεβεi' λετtεoμεΦc) '
τιq ΘαμΘακoυργ!€ζ Λiryγoυ' lΦρ_

τoη - Toυρι<ioλη, Ιγ1πλη ' Tαiτoη''

Γκoιivτα - Kαμiζα. Koκκiιloυ -

ΛαπαΘ[T αα, τιζ εβot}ρylεg Λαvα-

Φ ' tQ]ρτη και εμcκλroσtf1pια

ΑΦaN Χρ{oτου Λαvαfκ1' nηγ η(oι



Ξloτε'xνiag και Eιoμnxανlεq

vοτιoιiα Ι(οκκiyoυ, - ΠλαταoΦlκα -

Τοι.ιρπdλη και €vαιr qριβμ6 υrρe
μυλοrv, καθιξ και μEρικ€g 6ιorει
1vlεg επεξερryrααiαg ιr'Eoπ,ρoιr6γ{τ(Ι}ν

<lλλωv 6ιoμτμαvιrbν,.

Σημαντικf 6μtη'6ιαμηηαvι,κf1
παρoυοiα oιrvαιτtμε κατ<i τηv
πpoτtολεμuκf Φfoχξ, Ι}αoιμoαtωιl
ατηv Θεoοoλovirκη, 6πoιl απ6 tτα

χρΦyιρι 1οηζ τoιΙρκΘκpατtαg, δρoιi.
oε δυναμικ<i σττlv oικoνiσμtα ηζ
μια,αρκετ* ι.ιεγdλη παpοικ1α N'α-
ουααicrv. Δυατυ1dlq πλf1ρη oτoι-

1εtα α,lrξq δεν ερευηθηoαιl μ€-
1ρι otιγμξg και αt}τ* πoηJ αvαφ€.

ρ(J lμoυ εl6θηoαv οοπ6 τo Q[λo, και
σr.}ιΙJ'ιαEρι{bη μ,αq Γεdηργιo oιxo-
voμlδη, *λλρτε ΠΦεδρo τoυ συλ-
1.6γου τrργ l'lαoιlααirοιl τηg Θεο-
oαλovttηlg, εtl,δq συλλ6γ0ι} πoυ δι-
,ακpi,Φηκε για ηγ μεγdΦη τσυπρo
σφρρ<i στηv xατοη/ραφη ισro,ρι-
,κιilν οtoιxεiωγ ηζ ΠατρΙδαq μαq,
.α)ιλ<i και για τΙTι, περiΘαλψη ταrv

}lαoυoαiωv κατ* τηv περ[oδo τoιr
1949.

'E'ται εδ<ir μπoροι3με να μημ.Φ.
vq}ooυμε τηv oαμΘ,ακoυpryltr τοrν

Δηiμητρiου, Aιγααταο[oυ και xρr
oτ6δουλoυ Tlo1ταη, παρα'{λdiδι ηq
oιιιογεvεiαg τc}ν Toιτoα(tοv τηq
Ν&oυααg. Eξ' αιrτcbγ δε o Avα-
σ.τdσιoζ Toiταηg, διετ€λεoε l(αι
Πρδ€δροq ηg ΔιεθvoΦq 'EκJΘ€σηq

Θεαoαλοv[κηζ. F.πισηζ oι αδdλφol
Ηρακλfq, Xριoτ6loa;λog κω. r\.llαi-

μαχοξ Xατζη]δημoι.'λcrg πoυ {:δρυ"

σ'.Cν ην ομ<ilvυμη 6ιoμημανικξ 'μo

v&δα Θ&μ6αt(@q σηΜ Θεαoαλiwi-
κη, ολλ& και υπδ τηrv διεt3Φυιlαη'

τoυ υιoιi τoυ πρdrτaυ Ι&rγαταιrτt-
vc'υ Xατζηtδημοι1λα, 1δρυααv τo
ισEορικ]6 μηD(αvoυρη/€[δ lκαι 1trυτf1-

ριo ηq ElΣTlΛΣ' μovαδικ6 oτov
Bορειοελλαδικ6 1,ιilρo για ,αlγ υ-

{.ιη}η 16τε τε1voλoγ[α του, ξvεκεv

ηq οπotαg και τηξ αγετ6θη με ην
επ€μ6αη, τo,υ Eλεη.t9ερtου Bενιζ€-
).ρ, η καταoκευιf τηg πρrilrηg αι-

δηρoκ,αταoκει,ιαotμ,€μηq γΦυpαξ
τοov Σ,E.K. oτov A€,ι6.

Λλfuic εκtξ ατι6 τιq δpαoηρι_
&rητεg τcov Nααυααlcov ατo κρα-
α[ και ατo oζo και Φdr Θα τφ€_

πει vα αμαφθρoυμε την' μqydλη
6ιoμτμαvlα οι,πoυ@η. Kαι η μ.n}
ρα δεv €μειvε €ξal οαι6 τιq δρα.
oτηρι6τηq τ,ι,rν Ναoυoαttυφ. Μεη

τd τoγ μεγdiιo τ16λεμo, ιδ,βεται

στηv Θεαoαλογ('κη εργoοτdαιo
μπΦραq απ6 τoυg αδελφοιi.q Πλοι-
ταο'ιjκα rμq φtρμα <'oλυμπoq l{*-
oυ,σ,α)) τηξ oπoiαξ παροrκλ-drι ,μτια

ρε[ vα 9εωρ1θεi xαι τo εoπ.ιαι1δ-

ριo *|oλυμπog N&oυoα>, στ9υ σ_

πoloυ μdλιcτα τtιv trδρυαη oυνε_
6ολε o επ[ x'βνια επι1ειρημaιτ[οrg

με'ydλοov ζυΘεoτιατoρi<*rv α:μπo-
λΦc ψα,ζ Θεaιδοopοξ Tρ6μπακαc"

il1EPΦ r]ov 19to
f* Συyfoεια ατω τηγ oελ(Φα Ι7l

τoυρκιΦ ζψy6. }Iμφομηviα ση.

μαδιc'(η. Aρ1[ζoυv oι οΟ'λεy€q
dη ζΦ ττlq π6ληq' που ε[ιnαι βι-
Φoρεζ και πoικ[λεg. 'Aλλεζ *
πδτoμεq και φαrsρ€ξ κcrι dλ?.εs
αvεπαlαξτεq, αλλ.* 6ocθει€q. Α;.

κολoυΘοιtrμε τo 'ρυθβ και τη τι3.

χεζ τηζ Παερ!δαq ,μαg π}€oν.
Mετde τηv ατtελευθξριααη α.lμ,

6α[γουv τ6oα πολλd, Φστε ιrα μη
6λ€πouμε τιξ ΦοΦει€g oa}.λcrγ€q

στη ζΦη μαg. Ιν16vov 6oτερα οrrτ6

τo l92O [ααrq αι.lνειδητοπoιηθo6v
αυτ€g και η oημαoiα πlζ ατl,μαδι-
αηζ ημ€ρq gηζ 17 0κτω'6ρ(oιr
1, 12.

ΣltμειΦoειg tζαE,

ΓIαραπoμπ€q
1, BΙBΛ|lοΓlPΑΦl1KΑ:

λoτroδλου <Δoμ,Eg και
crτημ Toι.,ρκoκραriα* - E.

Η. Νι,κo-

Θεoμοi
ΣτοΦrιΦ/L

'y&κη &ρ0ρo ΝΑoYΣΑ oτο Mακεδο_
vι'κΦv tH'με,ρoΜγιov l9l j - Παηr. Δε_
κζα; <1Η f.{&oυo'α τηg Mακεδοιli_
αζ)> l9l3'-Στ. ΑπooΦλου <4Πτυ*

xβq αrrδ τηv ικrrαoiα τΦv πcιtραTα,*

ξιακιΙnl αι*rιθδoεcυv σrη Νt&οη.lοα

i67σ-'l9ll8> εiδ. l994.
2. To 6ργo τοη., ΗOBSBΛWM δεv

iγ,ει tμεταφραcrτεΙ oτα Eλλημικ&.

3. ΣτοιxεΙα για τo Ποδπoιlλo
oτo 6ι6λiο τοη; Στ. ΑτrooτlΜυ.

4. Σxετικ&.μ€ τοl, τλfiθυoμ6τηg
Ν&ouoαq τo ]9Ι0: o E. Σ,τoιηyιαv*
,v&κηq τov ιrπoλ'oγζει, αε 10.CIοο,
εwi o Δεκξοq και Ιγγ,λrΞσηζ €rτov

{ΟΔlHiΓio τηg Eλλ&lδoq>> εκδ. 19,'l 1

αε 12.0;010.

5. βλ. Nι,κoλδτoυλo o. 52, 5,3

κ. επoμ.
6. ToυσΙμηq oτη dltlΑO\rTΑ>>

τ. 69/1994'
7' Στoν οΔΗΓ1} τn1q EΛΛΑΔ0Σ

τcφ_l Ν. lγγλΞoη εκδ, l9I1.
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ffi βιομffiHεlΨlffifι αψwεlτgξn TIIS llΦουαΦg ffiffi tΞl$ dΙgEftg

ffigψτpmng ffigmεloυβεg ι,TE τθi|n Tng Τ0ι,βffioagrτlεg

{ΦαιqgΦμεt 8 $:It βιπo&oriο}
φ&λαια. Ιrδιαiτερα αημαιrrικ{ iτcry η μεται'&ατειrοn
τrρoq τηη, ΑΙγυπτo, δτroυ'μ&λιατα ιlδρι}9ηκε η Mcπ<ε_

δοvικ{ Αδελφδτηπα KαTρou <o Mdγαq Aλεξοcνδροφ,

μliλη τηq oτroiα,q ηααv πoλλοi τλoJoιoι Ναα;οαΙoι
,iμπoροι (Απoo'τδλoυ: i'O, Πκoδταq: J'08, ;1gυγιαν-

ιl&κηq i9'24, Δε,κζoξ l9 ji3)' ,Ξτcrι, π.χ. o ΝαωoαΙ-

οg πρωτoπδοog 6ιoμη1αι,oq Τουρτco*ληq εΙxε πρoη

γονiβΞvωq 1μετ1αμαστευσει στηv ΑΙγιrπτo. Στα τiλη,

λoι'π$u, τω, 19οu αt., &rαu αιl'τoi oι μεταv&ατεq α-
.1*.*ι61ησσV ιμεγ&λεq π,εριουσΙ€ζ και πεiρα ατo εμπδ_

Toυ ΓεωρvΙoυ Miνton
Δικαοτtt

ΔιπλωμΙατoιi1oυ Mεταπτυxια'κιilv' Σπoυδιjlν

ριo τωy υφαιrτουlρyικrbv τιρoiδιrτr,rιl (η ΑΙγιrπτoq ιrδ!-

λιoτα {ταv 6αμ6ακoτοαρcry'ωβq xδρcι) και λδγω

τoυ ευ'ν'oiκorj επειji5υτ'ικοδ κλΙματoq <rτηv OΘkομαvικfl

ΑιrrοηρατoρΙα (Tanzimat, Ηatti -Ηyrnayun) καl τηW

εuvoΤκδτερων τnρc{jτroθδcrεcαιl ατη Mακε1δoviα (ιδccτo-

πτδoειg, 6αμ6ακoκαλλι€ργεια), απo{αcrιoαt" vα ι-

δρJo,oι.lv κλωoτoijφαιrrouρyiεq ατηv ιδιαΙτερη τrατρ'Ι-

δα τou,q. Σ'υ,viβιξ διατηρoδoαv lκαι τα''q εμτroρι'κο'ιiq

oiκα;,ζ τou,q iστo εξωτεριιοδ, με τoιξ oττοioι'lg eξααφi_

λιζαv αγορiζ για τα'6,ιoμηxαvικfr πρoi'διrτα τηq Mα-

κεδοvΙαg' Ξτoι, αvαφδρεται ,δτι τo l9'jo <rτη Νhoι'loα

υrΦρXαv i2 μεγδλoι εμτroρικοΙ oiικoι με κεφδλα'ια

τp&ucυ ατη5 50r0'r0σO xρυαεs δραxμξ o κοθiνσq, κα-

θrirq 'και τroλ,λoΙ μικβrεροι oiικoι (Γκorirαq: loi8)'

Eτrqμiνtlg, η 6ιαμr1γαvικi ccιi&πτr;ξη τφ Mcnκεδoιl[αg

oφεiλεται crε κεβλαια Eλλivcοl, τα απoiα δμoη oι"r-

6gγ1,ρdrθηKαv ,με τη ,μεταv&στει,ση οτo εξc':τερι'κδκαι

1ftρη crτo εμπ'rδριo. Ωq δευτεφJωv ταρ&γoιrrαq μrπα

ρεi 'ιrα θεωρηβεΙ και η γvrbμη τoυ E' Στoιη'ιαlεdd<η

(orικoιdμoυ: 7) δτι oι τrρδτoι t'|αoυααΙoι ετε'l&rτθq

ετηρεδoθηκαιl crπδ τp 6ιoμηxαvιrκ6 'κλiIμα τrοι'l ετι-

κρατoJαε τ&rε o*τov Πειραι&, γιατΙ απδ τo λιμduι

'αυτδ π'ρoμr$θεJθψcοv τα τrΦτα μηγαvη'μcrr* τoυq'

ΠιΘαιrδτερo, ωατδoo, φαΙιεται δτι επημ&crθrμαν α-

τι6 τo 6ιομrJyοcι,ιικδ 'κλΙ,μα τηg Ayyλiαg, &παr μετα_

τιoιoΦv'ταy τo 6cnβ6ftκι που παρfrγceyε o ι<;ρι&rερoq

τirroq 1μεταν&oτευα{q τoug, δηλαδfl η Λinrτττoq (cry-

γλικfl οcποικ[α απδ τo i8182).

Επ,ioηg, ε'yπhnιυαη τr'ρoκαλεi η α1εδδv ταιrδμφ-

vη εμφ&vιoη ττ1g 6oυλγαρικξq προτcc1'&rδαq στη Mα-

o.]δorΙo ( l87o η ilμ,'oη τηq EξαρxΙ'αq) 'μ τψ πμL
τη 'εμ@ι,,ιαη τηg 6ιoμηxαvΙαq ( I 871 τrη t'tαοuαα}'

' B, Mθρoq

Η 6roμηi1αvι,κ{ αιiδαrruξη τrκ MακεδovΙαq, ατιq

τελευταiεq δεκαετiεg τηq τcυρ'κο'κρcrrΙαq' δημ'ιoυργεi

πoλλ& δυαετiλυηα εριεrflματα ατο αι)γγρoιlo ερει'rΙ}η_

τ{: Καταρx{v ('και xn'rρΙ'q'καμΙα δδoη oο:6ιι'rιαμoJ)

γευι*Jrrαι τo ε,μi:η1μα γιcrri αν€τrτυrξαν 6ιo'μηηαviΙ'α

,μο,Lo ol 'Eλλrρεg απδ δλεq τιg Φvι'κξ Ko'ιιδτη1τεq

(Lfi11eΟ τηq Tοιι/ρKo!ζρcrroδμεvηg Mακεδoviαq' δεδoμ-

,y,σJ δτι o''τηv τδτε πολιεσιlικ{ ,λΛακεδorrΙα κατοι'κοιicrαy

'Eλληιrεq, B'oJλyαφι, λΙyoι Σδρ6oι ο*τα βρεια, μrα

1μεΥ&λη ε6ραi]κη ιKοι'ι.δfτητα oτη ΘεοααλαrΙκη (καr

δευτε.ρεuδvT αrζ στηιv 'Κα6r&λα, τιq Σ€'ρρεq, τη B{ρoια

]Kαι To }y''αuαατη'ρι) {ι(αι/ φtLiσllκ&' οι o€kομαvoi' Α'π"δ

δλοrv'q αυτoδlg 6ιoμη1αιvικ& αvατrdγΦηκαv μδvo oι

',Eλ,λ,η,},εq, εwb τo ε6,ραi1κδ απoιxεio παρoυroΙααε

τερ&oτ'ι,α π'ρδo,δo oτo εμπ6ρlo, αλλ& εΙγε μικρη

6η.lμ1μετο1{ ,στη 6ιoμ'η1αvΙα (ιο''pΙωq η oιlκoγ€_

vεrα Aλλατiuη). Aπ'δ "ηη' &λλη πrλευrβ τrρoξεvεΙ

ε'ν,τi,,πωoη ξ οικσ!Θrpικ{ ατ'αo'ιΦτηrα τoυ πoλιτικ&

rο;ρΙαρxoυ οθωμαvικor} oτoιxεiοι'l, δεδο'μιΞvοu δτι oι

Toij]ρΚoι απδ τo ]4oll5o αι' (εττο1{ τηg κατδκτη-

οr!ζ τξiζ Mακεδο.rΙαξ) 'μξxρι τιq αρxΞq τoι'ι 20oιl αι'

τrα.ρiμ'ειιrαv ,δημδαιoι υπΦλληλoι, γεωργoi { -crrηv

lκαλδτερη τrερΙτrτιυoη- φoιJδ&ρxεg' ΕτrΙο'ηg γενι'*ται

τo εgΙπημα 11.ιε τoιδ τ,ρδπo oυγκεvτμbθη|Kαy τα κε_

φ&λαια για τη1\l ilδρuαη τωv 6rqμlμαψιδν' Η πμnτσ'

τroρεiα του Eλληvικoi oτoιγεioι'l crτηv εκ6 ιo'μη1&ι'ι oη

τηq iMεnκεδο'vΙαq 'Kc!ι το Φiμα τηg oνγκΞιlτρωσηζ τωy

,κεφαλαΙ,ωv, νoμiiζω δτι 6ρΤακα'lv τηv εξiγηρi τoυ'q

στo Φαιιiδμ€νο μεταv&ατευσηq., τo οrπoΙo rδι'δκριvε μ&

νφ τoUξ 'Eλληιεq και ξι τα &λλ<r Millot τηs οθrομα_

vικfr,q Mαlκ,εlδoνlΙαq.

'Ηδη απδ τo i7o/ i8o αι' δυvαμικ& oτελEyη τα'l

ελληvιαμoJ τηq M<ικεδoviαq lμεταυ&crτ'ευοαιl oε πδ
λειq τηg Bdρειαq Bαλκαvικd'q ('Boι'lκoυρδoτι' l&αιo'

Ζi:γoιnl, Σ,ερ&γε6o, Φιλιτrπυι]πολη,), Tη'ξ Kει"τρικ{g

EυΦτrηq (BrEwη, Tερyεo-rη) rκαι κυρiωq τηig Αιγι)-

τrτoυ' rμi,λιοτα, 'η μεταv&oτευoη οαrτ{'ειrrδdηκε μετ*

τηy lKατασ-τρoφi τηrs Νl&αJoεrq το l822 εξαιτiαg α4ρι-

6δq του,λδγoυ αι.;τoδ. Στιq 'ιlΞεq τoι''lg πατρΙδεq oι Mα-

κεδδvεq, ιμεται,iατεg iξρι'ιoαv τ'λoδαιεq τrαρoικΙεg και

εμπoφυ6μεvo, μψ;ρiωq τr'ροiδιrτα τr5 Λrlακεδοviαq (π'

x. τα φηiμισ1μEνα κρααι'& lΝαoιi'oηξ, 6qμ6&κι' uφα_

oματα), κcπΦρθ<υoαv vα oυγtιcvτμbooυy lμεY&λα κε'
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Η 6ιoμnxαvικιi αv6πτυξn τnζ N&,oυs,αq

δεv ιrπr&ρ1ει, δμω.q ,καvnjιrcr oτoι1εΙo Trα., }rα ιrrroδΦn-
vει <rι}i/δεαη τωι, ,δι.,lo αι.πδv γεγoν6τωη oliτε μτορεi
η εκ6ιoμηγ&yιση να θεωρηθεΙ <,lq &μεoη και oρYαν(δ,

μ,iιιη αvτiδραση του ελληvιo'μoιi oτη 6oι.uλγαρικΦ τr,ρo-

:rιαy&νδα lκαι oJτε υπ&ρxει η τrαραμι,κρ{ iι,rδειξη (oε
τrροξε,uικiq εκθΞαειq κ.τ.λ.), τrερΙ ειαρo{9 κεφαλαΙ<oν

σTryv τoιJρκσκρατοιiμεvη }γ1,ακεδoyiα rιd τo ελει}θερo
,ε'λληvικδ κρdcroq τoυ NFrα;, τo οτroΙo'εβλλ,α'l τδπε
6ρι.ακδταv oε δειι,ι{ oικοι^oμι,κη Θiαη ,και ,κδθε &λλo
τrqΦ 1μTroρΦ:ιrσε vα doκfr oε ι ετπιθετr κξ' επεr,ff.rr ι κfi πo_
λιτικη, πoυ'θα ccποoκoτroδoε oε εΦικ& οφδλη. H εμ-

φ&vιoη τηq 6ιo,u'ημαviαg, oφειλJτωr καθqβ σ1_ηM l-

.δι'ωτικη τrρω'rα6oυλiα τrλoυoiωv Eλλftι,lων ccπδ τημ Ι-

δια,τη Mοα<εδayiα, μεται,,αcrτδv 'oτημ EυρΦπη i τηv
Αiγιtrrτo, ,και crrrλδg iτυyEτrεoε χrpovιr}ιl& iμ€ τrp Evαρ
ξη ττ,lv εθyι,κδy.αvtοryr,:vιoμΦv ατη MακεδοvΙα, αλλ&
ταrrτ6γρoν,α ατroδεικvJεi τov τroλιiπλευρo δ"nαμιo.τμδ

τc,υ ελλην,ικoJ ατoιxεΙα; ατηv iδια περιογfr

H oιxιακη 6ιoτε;vΙα uφαιrroυργΙαg ηταll, δτκυq

1εοα,ξξ{nκε, διαδoμδvη σ€ δλη τη Mω<εδovΙα ττο-

λι) πρ1v τo.]_9o α1. 'oμcoq, τrΦτοι oι ΝαoυοαΙoι fr-
,σαιl εκεΙyoι τroυ καπδρΘojσαy να εξι,ιμboα.lv τη'ι, τr,μ^)-

τδγovη αυτfi ,6ιoτεxvΙα αε αδyx ylα τσ δεδoμδ-
"yα τrlq ετrox{g - 6ιoμη1αvικδ ετrΙτrεδo ετrιτλiοv, Να-
oι'rσξτioι {oα'v'oι 6ιoμflxαvoι τroυ iδρυoαv'τcι τrρδτα
εργοατdoια cΓτιξ Yειτσyικiq τrδλειE 'Eδεαoα lκαι BΞ-

ρoια. iεvιr&ταi, ,λοιπδv, τo εδλοyo εμilτη1μα για τrοιδ
λΦo η ΝEoι,noα iγιvε τrρωτoτnδρoq τηg εκ6ιoμηγδαι-
σrr; σε δλεq τιq τnεριφε,ρειακΞ.q (τr.ληv Θεαοαλoviκηq)
τnδλειq τηq MακεδΦiαq. Mια τrιθαrη ccπ&ιrrηρη θα ε-

ξτγyοδoε τημ crrroρΙα ΦJTi,lβε τιq υ6ατοτrτrΙ>σει9 (r1a1-

ταρρ&κτεq), oι οτroΙε'g προαiφερα,v &ορεα, 'κιηπf,ρια
ει,riργεια' δμωc, ιδατoτrτδoεrg και μftλιατα ττoλi κα_

λι)τερεq υπ{ρxαv καΙ στηv 'Eδεααα και σε μιξΦ
6οθμδ ατη BrEρoια ,και, ε,ι.roδτoιq, στιq πoλειq αι.rc{

η.19,:.t1ΙΧ*i'α <εξηXγφ ατrδ τη ΨΨ": 
H οcπdlrηoη

Και αυτoU τoι, ε,ρoJτη1ματoξ, }.oμiιξω oτι oρlισΙ(εται στo
yεγovδq τ'ηrq 6ιrro,ιlηrq μετccv&ατευoηq τ[ι)ιl Ναoι,lααiωv
τo l8o/'i'9o αι., ,αη1μεio oτο οπoΙo υοrτερoδ,oαrr αη-
.μαrr,rιlκ& oι Eδε'ooαΙoι 'και oι Bε,ροιδτε'q' ΦαΙ,νnε1cr,, uu-
λιoτα, δτι η rκαταoτ,ροφi τηζ Νt&ωoαξ τo 1822 ccπδ

19ylEμποδ Λo,υ,μτoδτ Παol& (MΙιrrοηq 199i3t: 7) oι,l-

vεtΞλεαε αrτοφαoιoτικ& oτη μεταιx&στ€Uorη τωy ,Να_

oυααilωv τΓρoq τo εξοrτε'ρι,κδ, oι oτroΙoι, αφοJ τrλοδτι-
ααι^, &ργt,oαv απδ τη δε,καετΙα τoυ j 87t0 η,,α ετrειδi_
οUrv τα ,κlεΦλαι& τoυq στηv rδιαiτερη πτrrρΙδα τα'lq
ετιωφελοJrμε,voι τοyι, υδαroτrτδlo'εωv τηq Νl&oυ,ααq. BΞ-

6αια, τηlv Ιδια τπερΙoδo ζoδoαι, ατnv Eυ,ρdoτrη και .!ηv
ΑΙμrrrτo τοlλλoi πλοιiαιoι 'Eλληvεq lμεταM&στεq ατδ
τηv'Koζ&vη rκαι τΙlM 'Hτrειρo, ,αι-;τoi δμωq lεv ακολοι)-

Θη,cαv τo 'δρ,5μο τωy rΝαουααΙων επιyειρηματιδv, yια-
τi oτιq ιiδιαΙτερεq πατρi1δεq τc,u; δεv ιtrnξργαv υiδατo-
-τrτδαει'q (,δτoι τολλ,oΙ ατr' αυτoig d'γιvαv εΦικοΙ ευ-
εργιΞτεq, π.x. Α6Eρωφ, ToαΙτoαq, ΣΙ,vαq, Xαρioηg).

'Ιlαωq μ&λιατα, ατπδ qι.ι1oλoyικη dποι1η VCr σU*
μετΞλεoε στη]y τΓρ({yτ.oTroρΙα τηq Ν]&oνoαq oτov τoμ{α
τη9 6ιoμηxαvΙαq η εθνι.κη ομoroγ6,vεια τηg τrδ\q αυ_
τlis, η oτroΙα ,κατoικoδyταy ,αrro,κλειατικ& αrrδ ελλτp
,νδφωιοι.lg 'Eλληvεq, ειηΙ> δεγ υτπ.{ρxαv oιiτε ΤoΦρκoι,
oδτε BoJ,zν\-αρoι (1H Νi&oι.,αα τελοJoε ιrπδ τrμ πρo_
ο-r.ααΙα τηq μηxiραg τoι,l Σoυλτ&ι,oυ BαλιvτΞ, Xαvoδlμ
καl οcrroλ&μ6αvε τoλλδv πρovομΙΙων). η ααφδλεια,
,λoιτrδrr, πou παρεΙ,xε αtJτi η εθν,ικ{ 'oμoroyi,ιεια αt
μια επο,x{ τρoμερ& ταραyμEηη,Και,σε,μια πqριοnxfl, L
πoυ διεξαγ6ταv αuταρτoπδλεμoq, τι.ιθαιηδv να 6dρυιrε
ατηv οπη&φασηr yια Ιδρυoη τωy τπΦτωy 6ιομηγαuιδv
στη lN6(ουσα.' 'o1μωs, ccπδ τιq 1μι'q τrροUτrο&αειq
πoυ 'κατd,oτηoαv τη rΝ&oυrσα τo τπρηbτo r6ιoμ,ηxαvι,κδ
rcfoτρo ατηv olθωμ,αvικξ Α.πoκρεerqρiα ( tα] ,μεταv&
σ-τευση λδΥω τηζ rκαταστρoφig τoιl 'l 822 t6] υδα-
τoτrτciloε15, [vJ εΘvιrκ{ oμoιoγE'ιεια) η τελευταΤα
τrρoijτrδθεoη lrmηρχε τrΜοy αε δλη τη ivlοκεlovΤα με-
τd τηv απελει,siμυoη ταl l912 και τι9 cπακδλouθεq
αvτcο\λαy'δq πληθuαμδv. δται, ατo ,μεoαττδλεμo η'Eδεgoα €9περvδ τη ΝEoυoa oε ,6ιoμ,τgcrι,ικ{ τrαρα-

γφYi], yιατii εΙμε καλ0τερε9 η.lδοπoτrτrbαει5 και ααriγ_
κριτα ,καλl)τερη γsωΥραφικη -'θioη (η 'Eδεααα δε_'<rπζει 

ατο αδlκδ ,και oιδηραξρoμιrκrδ δδκτιo μεταξl)
lG*ρ!,oηs,και Δι,rτι,κr],9 /ν1ακεδoviαq). M&λr,o,τα, εΙιrαι
Χαρ,crκτηριστι,κδ δτι'.o ιατoρκξ τηq 'Eδεαασζ .κσι
τ1ζ iN&oυo'αq,Euoτdiθιoq Στoι,ryιαvιa&κηq εΙμε π'ρo6λE-
ψει τηy,UτΓεροXli;rηg 'ffiεαααq ηlδη σπδ τo ]9].'I oε
δι,α ,κεΙμενδ του στο <<lv1ακεδovικii Flμ,εβλδγιo>, τo
oτroΤo αναδημoαlεJθηκε ατη (Νιdouαrα) τo 1'9r$]llg2
(Oυκoyδμοιl)

Η ακμαiα 6ιoμηγαvΙα,κλωoτoιiφαι"τoυργrTqg τηq
Kεντρι,κ{,q Mακεδoviαq,καταατβφη,κε ολoκ}r1ριοτικE
τrq τrρJlτεq .μεταπoλεμι,κiq δεκαετiεq ,Μ}rω τη,q Eλλει-
ι}ιη,q τε1voλoy ι'κoιi εrκαιry,xρovιομoιi τωv ε.ργooτααΙιrv,
λξlω τηg εφε,δρεoηq vδωv πλαατι,κδv υφαvτoυ'ργικδv
ιvδv (,ραιyιδr,l, ταελ6δλ ,κ,τ.λ.), τα oπ'oiα κuρι&ργη;
σαy στη διεθιrξ αyoρ& ε'κτoπΙζo,ιrταq τα κλαααικ&
,μ&}.λιι,α και 6αμ,6ακερ& π'ρoiδιrr,q, λ6γω τηq αδυvα-
μΙαq αvταγωvιαμoδ, Eyαντι τωy ει,oαβμε'νtοv πρoΤδv_
τζl1,1 Kαι 61ναn;τt τωt, <<1Kε,ι,τρικδv>> υφ.αιΙτoυργιδ,l Toυ
Πειραιd Kαι τηζ'Πδτραq lΚαl/ TiλJσq/ λδyιo τηg α^παλ
λoτρiωonq δλωv τωv υδατoτrτδoεωv crπ6 τη Δ.E.Η"
τ,o i9'5'4. (]MΙuταηg i992: i28). Mε τ,ηv πξρoδo τoυ
yβvο,υ τα &λλoτε ακμαiα ερyαoτ&oια τοru 1ριδv πδ
λειοv τοu Bερ,μioυ iκλειcrαy καταδι,κζovταq τηι/ ττε_
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Η 6ιoμ,πxαηrικi αν6πτιξn τnq N6oυοαq

ρrφ1fl ατηv _ ευτιlμΙlq τrβακαιρη - 'oιι<οιεμικ{ uπcn*_

τι-'τvξη 1Και τoν πληfuoβ ατη ,μεταv'&οτει.loη. ΣΦ'με_

pα, μδuo η 0r&&α.εα μτrορεi vα υτrερηφαvειθεi &rι εξα-
υ<oλousεΙι;α 1διαθEτει 6ιoμ,τ14αviα υ,φαιποr,πργ'iαS, ει,'δ

<rτιq &λλεg πδλειg δεν ccrrομivoιlι, τrαΦ lμδrφ xαλft_
.σ|μ,ατα για 'vα υτεvθυ'μΙζoιru τηv τrαλι& 6ιαμryαιlικ{
ο,κμi τωl, 'rδi.r, αLπδv, )rεγCIViξ πα,l εΙvαι και ,αυτδ

qιιdδμη σημ;αvτιiΚ5, γ'ιccτi oriμφωuα με τη γιlωοτf φρδ-
ση τloυ S. Giedion Φ1ια κoιντ,>ιrΤα τrov γ&'ιει τη ,μΦ'

μη τηζ δει, εivαι αε θδαη vα yvcoρiζει τrοιr fuIoι<εται
1και rΙΓου τrηyαΙvει' Eναι τroλδ rλιγδτερo ιrrι'εlj€υvη ατ6
τo ζδo πoιl τrρo1ωρ& με τη 6ε6αι&rrμα τoιrλ&xιοfov

τo'υ εyoτiκτou> (ιΠ,αλ&ακαq: 28).

,o Bι6λιovραΦ,lα
ΑΠαΣΤoΛlov ΣI]EiPΓlolΣ: (o, Λαijκξ Σivδεομog

FΙαoΦoηg <c'Α,γιoq Δημητριoq> (πα3'πoυλo) και τo

ιδεoλoγ ικ6 τoυ ιιπ6Θ οΘρo,>,, περιolδιιφ Φi Ιu1CIYΣTΑι

τειi og 34' \98'6' Γ'i'&oυoα.

ΠκαYTAΣ ΑΧt/\ΛEΑt: <cΔιακlvηoη τoυ εμπoρ[-

ου στη }lι&oυατα του πqρααμ€ιlαυ αιd)'vα}, τερωδι'
.κ6 d'iΙlAlαYΣTΑb, τε};φq' 56, l99l Ιl&oυoα.

Δf,ΙMttTΡlι\]ΔΗΣ B1AΙεΙΛΕlΙoΙΣ: dl'Kεν'τφΦ και
Δυτυη MακΦbviα κατd τoυ EΘλιγιd TloελEμrηr'

Θεααα}'oνftκη 1974.

ΔEfl(Λ1rcε ΠΑΓlAΠΙΩTΗΣ: <*l Γt&oιroα ηζ Ιη'α'

κεδov[αq1 οι!Φιroμoλχrγικf1 [ιtελrΦrηρ, Αflivα, l9l!.
zΛΕκΑΔΛ ' ΠltTΙαr\εl ΧΡΙΣT1ΙΝΛ: (Efrlloστ&'

oια !(λιοqτoiiφαιlτoυρyiαq'oτrμ''Elεooαl' ττεριoδι_

x6 <Ai1ryαιoλoγiα>, τΦχoζ ls (loΦ6), σελ' 3'_47'
ι-1αltiΛFLΙΣ EAΙεΙΛEIIαΣ: <Social and Economic

devοlopements in Macodonia 1871 '|912. The Role

οf the Railways>, διδακταμx{ 6ιατρι6{, oxford
1'988. (σι'κovoμικ€q 6ξEλitΦξ στη lηακεlδoy['αr, ιrελ'
58 - 83 cr'τo Φrλλρryικ6 €ργo ttl vε&rερη, r'αι αiry'

xρoη Ιγ!ακεδoγiωl, τσμ. Λ', Θεooα).ovhη llO2.
Ι'iαMΛΡr(ΙΛl{Η EΠIΙΡαrτ}Ι KX.IE. rΙEl'.\J'\]ΛjΞ'

παilΛΕκΙΑ]ι{lo ΣY/ηEαΛΙσ l{NΕl ΠlEll\Ι!ΛΣ1 cΓo

εργατικ6 κ[νημα τηq 'Eδεooαg I9o5 - l965r' Νo€μ-

6ριo9 t98E (xωpξ τστo €nδooηq).
ΙζLaJι*oΓtrΙtro{Y N. - Ι'{οiΙqιΙr(σΣ,lγl.: <frl N<ioι.loα ηq

,lιΙακεδc,νiαg,: Aπδ ηι, αυΦνoμη ,κoιv6τητα τφ Τoυρ
κoκρατ[.αq oτη vεoελληvικ{ 6ιoμημαvικf1 π6ληn'
πρακτικd τoυ Σ;vεΦiου <<Nωελληι,ικ{ Π6λη: oΦo>

μαvικ€g κληροvoμu€g και Eλληvιlcο Kμintog>, τoμ.
Α' Λθf1vα Ι98,5, οελ. λ37 -wz.

ΙdΙTΣllΙiFΙΣ ΔΗΙ$ΗnΡΗΣ: <cl'ατoρiα τηg o€<oμανι-
κf1g t\ιlτoκατoρiαq>, Λs{vα, l9E8.

Ιξ!'NTΣFΙΣ ΠEΩΡΓ!σΣ: κΙοτoρiα τoυ Mακ€δoιlι-
κο,8 Zη€ηlματοq>, Θεooα}.ογiκη, l'99ο. <q&o xjΦγια
Eλει1€iερη 'Eδεοoα (il&ηηφoνη ιoτορiα τηq π6ληq
και τηζ περιofiq>,, 'Eδsooα 1992 (l€κδorcrη ΔΦιιoυ
''Eδεαoαq) . <fl }Eπαvτioτασγι τoυ t &2I cοq αφετηρiα
τηq εΘvικfμ 'αlτιoκaτ<ibτασηg τoυ Mακεδovικαi Eλ-
ληvιαμοιi>>, Θεooαλovnκη Ι993 (€κδoor1 ηq Eται-
ρεiαq Flαι<εΦvικr5v Σπouδιiv) .

lησΣl(ΩΦ Ι(ΩETt{Σ: <<Θεοoοαλoιltrκη: Tομτ] τηζ με-
τdττρατικf1g π6ληξ>, Λξv'α, 1978. (ltιτoρiα τoιl Κι
ηματoc τηq ερ1rατικf1q τ6ξηφ), Θθoααλργiκη 1979.

MΠΛ.Ι.TΣFΙΣ ΔΗΙγ1Hτ1Ρlοt: dΙ 6ιoμη91Φfo ηq
Nιiοι.lααg πριγ τo l94]σr, περιoΦιlcδ (Φ'tlΑοYΣTΛΦ,

τεil1οq 49, l98o, Ν'αoι'lαα.
σΙ{α}Νσlηο{Y Α/!EΞAΝΔFOε: κ'Evα dtyιηυατα

κεiμενo τoυ E.. Στorηyι,αwΦκη για η Γ'iιloι.lααl, πε'
μoδικ6 dNI,AiσγtΣ]IlΑp, τειη4oq 18, 1982, DldoιJαα.

rτΛΛΑΙr(Α]Σ ΠE!}PΓ1loE: (Φι ,ιΦτξ Θιoμφ1aι'ι'
κεq q"yκατωτ*oειq στιΙv Κεvφικ{ ΙιlακΦoι'iα
ιl 9oc - 24χq αι.)ι, περιoδι,ιc6 <Λρ11αιoλoγiα>, τεj'
Xoξ t8 (1986), σελ. 28-,3,6.

ΣTΛΛΙ'ΔtiΣ ΚΩΝΣTΛΝTΙfwΣ: d* 'E'Eδεoαα oα
xρ6vια τηg Toυρκoκρ.αtιαζ),'Εtδεο'αα, 1988.

ΣTογΓΙΛΙ{ΓiΛΙΦΙΣ E,YΣT!A,ΘΙOΕ: <fr }kioιJσtr>,

Ιγ1οcκdδovικ6ν Hμερo)u6γιw, l9ll oελ. l44.167. (Ι'
oτoρ(α τη,g π6λειo9 |iαoιioηφl, Θεαoαλovikη 1924.

,.''ξβ6,ooΦ η Ιι1rακεδονικξ εv η loτo,ρiα>. Θεαoα}.ο

v[xη, l'9il3.
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Aρxεio ToU MακεδοvεκoΦ
αγΦvα περloxnξ ]υαoυοnξ
\.\.\.\.\.ι.

FΙ αιr€κδoτη1 εμfπιστευτιι<nl αλλnλoγρ,αφlα τoυ Kaπετ&ν
rξkρ1τα, (1ΙΞιδοτα Mα,ζαρ&<π) με τo Π,ρθξεvεio Θεo)κnξ

t!6Ιoq t9ο5 - iEεrrr€μ8ριoq t9o5

A'
ΣεoΦ,ερt πβΘεoιg ηζ Συι.τα-

κτικ(g Eπιqρoτηg, τoιl,πεpιoδικo6
μαq ε[vαι γα σ!ρ,θ|roυμε 6vcr'υoτα'

ριlΦ ερειlνηtτuκ6 φακ6 και σEηv
περioδo .του θιroπλoυ Mακεδoνικo6
Λγ<ill,α 1904 - 19199.

''Eται, ατιφαo[oαμε; μq τηr 6o"

{1Φεια τoυ α.lνεργdtτη iμαg Γιιirρ.

γοιl Toι.εl,μη, vα αrγκrytΦαoυ_
με rιαι υα a. τoιf1οoυμε τη δι&'
σττc(ρτ'l oε δι@qρα .αρ1εiα α€'
κδbτη εμ.πιατειrτuκfι α}ληλoryρα-

φtα τιοιr φo,pd( τo <d(θvτρο Nαo0-
σ]φ και τη διε€oηy<oryf1 τoυ Aγ6-
να σττlv πeριoxt μαg.

Σκoτιoζ ηζ πρoσrldΘειαg α.'πξq
εivαι η αιηrγραφξ, 6ιibει α.rτ<bν

πων αδιΦει.loτorγ )nραπtd}γ τεκ'
μηρkοv, αι.sεvτικf1g και ιrπειjΘυ.

vηg tοπικf1g ιατoρlαq τoυ Ιγlακεδο'
νικoΦ Aryιilνα, oι}τωg cbατε ιlα e
ποτιμ1θε[ η προφoβ ηζ π6ρα
ατι6 oκoπιμ6τrpεζ και 

'tλJασματι-
κ€g διαoτιloειq.

a

Σi|μερα Θριolωμαoτε στηv ευ-

1&ριoτη Θ6oη να αrrαyyεlλoυμε
δτι ατt6 τo παΦγ τεΦ1oq, αρx1ζει

η δηiμooiεuηr τoυ πρoi6ντog. ηq
€ρευναg αυτfg, κατ<l 1ρovoλbγι-
Φ oeιΦ και κατιiλληλα oηoλια-
αμθvo και υπσιrπ}μαrιoμ€νo.

Θα παρουoι&ooυμε oε αυ:vξει-
εζ €voπoιηlμ€r'η η" αλληλoγρα-

φiα μe τo Π,ρo€,εvεio Θεαααλoν[-
κηζ τoυ Ιζαπεαiγ Λxιρlτα-Kιboαα
Mζαριtκη, o οττo[og, ωg γνωσ16,
dyκαιν[ααε με τo α<irμα τoυ, τoν

ΙνΙ*Ιo τoυ lgσ5' τηtι, φγ,αvωμ€vη
Θ&oει αη1εiδtoυ €νoπλη δρ*oηιoτηv
περιo1f μη.

o Kαπετιiv Λκρihαg διετ6λεoε
αφ1ην6c και πα1ρ€μειyε δφιilV ,με

τo o<irμα τoι, στo B€ρμιo oard τoν
Ιξtrio τoυ l9o5 μξ1ρι τ6λη Σεπτεμ
6ρiioυ 'τoυ ιδioυ €τoυg'. Στηv ιlπδ
δημοo[ευαη τλfιpη oλληλoγ,ραφtα
τοι) με τo EΘ!ικt6 K€ντρo, ,π&vτo-

τε μ€ooυ τoυ Π,ρoξειlε[oυ Θεοoα-
λονiκηc, αττoτι:π<3vεται'αv&γλυφα

η πoλεμκ{ oτρατt9yικ{ toυ} η τα-
xτικι] πoυ ακoλο$Θηoε, η aτ&oη
τoυ α'rr€vαyτι σlorξ (εβrΦiqΣ -

κομιτατζf1δεq' στoιξ ρoυμαι66λα
Xουζ και oτoιη <λεovτ6κrηρfiioυg>,

τηv τ&ξη δηλοrξ' τcov Nαoυoα[οrν

πλb,ι;α[ων, erιωq σηJηθηματικ& τουg

απoκαλoooε" T€λοq αΘtαotα Θα

πρcκι$ει και η ,αrιoτiμηαηl ηg ε'
θv,Φq εργααiαg τoυ κατ<l ηv €'
€3μηvη παραμοvd1 τoιr.και δρdoη
αro B'€ρμιo, τηv oπolα oi.}vθχισε

ο Av9ι.rπoλoxΦ/ξ Γ. Kαrε1dκηg

με τo ιyεΦ,cbwμo Θε6φιλo9.

"t
'στ,αv η παρoυοiα και η αιθελ'

ληrιΦ θvoπλη δρeοη τor.ν Boυλ-

1uαpικι3ν οιομfτωv oη Mακεδo-

νi,α, διευΦ"rνoμ€vι,rν οιπ6 6μπειρoυ9
6ουλγ&ρου9 crξιιoμαεικo$g, κα'
Θι3g και η εξΦερqη toU 'lλιντεv
το l9OB oτο l{ρoι3αoΘο, κατ€oηr
σαγ επιt{rκτικ6, 'και μovdδικ6 μ€'
oov αμιiνηg τoυ Ιγl,ακεδovικoιj Eλ-

ληvι,αμo6 τηv €νο"πλη αιπ[oτααη,
σαy €να αrιδ τα προ'Θλεπ6μενα'

6ιknει α'xεδioυ δβαεωq 1κ'οf,ταρτι-

σΘθι,tt!oξ ,Φτ16 τolr πρσξεvo Koρqμη-
λt' qρμη'Φlρια,τG}v ελληvικτilν οcr-

μdτοw κρ[θηκε o oρειιdg Φκoζ
τoυ Bερμioυ, ,ιtε τηι, π6λη τηg Νcr-

o{xoηq ααv Θ&αη εφoδιαoμoι3 και
α3vδερη< τorv αοlμdτοrv με τo E-
ππελε(α τoι, Mακεδoυικoιl Aγιili
γα, πoυ δεν {τ,αv &λλb, oαιτ6 το
πφξενεio Θεooαλoytκηs.

'E'toι, τοv JγΙd'd,o τoυ |90δ,, 'κα-
τ€φΘαoε oτo B€ρμιo τo πρcilπo αv-
ταρtικ6 ελληvικ6 αdrμα ι.π6 ηv
αρ11lyyiα τoυ ι.lτω,λo1ωyoι1 τoυ 

'ιΨ-
ροΘoλικo6 Φσ!α Mζ,αρtrκη, με
τo ψεΦriwυμo Kατιειtγ Aκptταg.

To ocirμα αιxτt6 εiγε προετoιμα-
oΘεi oτη Bουλιω,yμlη ,\0ηβv α.
τω τov ijδιo τοv Ι(ιiοτα Mrιζαβ-
κη, ,κΦr' ειlτoξ τoυ ]νl,ακεδoνικoιi
Kομιtιitoι.l,' πoυ ε[γε πιiιρει oτα
1€ρια'τoυ τηv qργ&vωση τoυ Α_

γcbvα oτηv δυτικ{ κιφi'αlg ΙVlkxκε-

δοvlα. Σ*yχ1ρovωq 6μι,lq εξε oλ-
λ*ξει και η ξξalτερ,ικf1 πoλιτικf1

ηs Eλλdδog oaτο6vανπι otη' Toυρ"

κtα. H κυ6€ρνηαη Θεoτ6κη ε[1ε

εγκατocλεiψει τη1, πoλιτικd a,ηq {r'

Φγου ατtioειοq πρoζ tηι, oΘαrμα-

uικft aμ**ατoρiα κrαι oαv θκ_

φραση τηc v€αζ πoλιτικτ]q Crlζ α-

πφ6oιαε τηv αrιoσεoλft του Λ<t-

ι.ιτEρου Kορομηλd ωζ γεvικoιi πρo-

ξ€ι,ου ατη Θεαo.αλoνlκη.

Δεν πρθττει vα παραΘλφθεt ιto

γεγov6q 6τι πριv τov Kαπεξ<iιl A'
κρiτα εi1αv πρoηγηθεt διdφοφq
τoπι.κθg μικρooμidδη, ,κα&bq κcrι

αvταρτικ€q oμdδεg τοπuκf1g εμ6€_

λει.αg ατε6 παλαιodζ καlτεταγαt-
c!υζ καt oπλαρxηγoι1q, εξoπλιαμ€_
ιουg ατΦ ην EΘvικf1 Eταιρ[α ττoυ

εiγαv oιloη'oει v€οι αξιωματικoi.
Πρoτ1γoυμ6vωg, 6μcoq, τo K€γ"

.\.a.\.\.ι.\..
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τρo Ναο,ι1oηξ, πo'υ απε]τι€λεoε ,και
λειτο$ρ,γηiαε ωg κ€vtρo υπoδo,1ξq
και oτξ,ριξηξ των oωμtiτωv, εixε
ο,ργ'αvιboει τΦ φΘιv6πarρo τoυ

19'0'4, ο iδιοg o KΦσιτ,αζ lvΙ,αζαριi'
κξζ, ο oπcio'ζ, απ6 'τoν περαloμ'€-

ν,ο rl,rjγουoτο, εixε εγκαταoταΘεi,
'ιiπωg και <trλλoι αξιοoματικoι στo
Γlρ,οξενεiο Θεοoαλoviκηq, με τo

φευ,δci:vυμc Δημoc Στqργιιlδηg'
ι,:q ειδικ69 γρ,αφ€αg, δηλειδ{ ει-

δικ6q αξιωματικ6g επιφο,ρτιolμi-

},οζ με τη μυoτικf1 διo,ργ'ιiνωoη

tου €νοπλoυ α,γcilvα oτην πρoξεvι'
κf1 πε,ριφ'€ρεια Θε'oααλovlκη'g.

Tα πρ,ιbτ'α aμπισtΞευτικri σημει'
ιi>μ,ατα που θ,α παρα'Θ€o'oυμε oτη

c'υvθ1ε'ια, εivαι μια εν6'τητα πoυ

αφορ<i τιg δ'υcηx€ρειεζ tτου αυνξv-

fησε τ|o <lιbμα μθ1ριg 6τoυ απo6ι'
6,αoθε( ,oτιg ακτ€g τηg Πιερiαg.

ΔιGτι, κατ' αρx&ζ ξεκ[νηoαν α-

'δ τη Bουλια^yμ6vη με τo ατμ6-

πλοιο <Κεφαλληviα> πε,ρiπoυ 2o0

dsrδ,ρεq με πρoo'ρισμ'6 τιg ακτ€g

τoυ Θερiμ'αiκοd. Ανεπιτυf1g 6μ'ιοq

απδτιειρα ατιoΘ<ioεοrg, αγ{iγη(ασε

τε,v τrλciαlρ,1o vα οδηγf1'σει τo ατ'

μ6'πλε,ιo π[oω oτo λιμεν[Ιακo τoυ

Tαt!γ,εζι (Στ6μιo, κovαi oπιg εκ-

sε'λ€g το,υ Πηvειo0) και εκεiπρo-
αω,ρ,ιν<t v'α ,απo6ιΘ<ioει τo 'oεbμ'α

και να κρ,ιiψει τα πυlρoμαXικκi εν

αναμονf1 <iλλoυ πλoxoυ και ν'€ων

oυvεwof1oεωv δια την 'ωτo6i6'αoη,
'Yστ]ερα απ6 αυτd, τo Mακεδο-

νικ6 1Ι(oμιτ<lτo των ,\Θηvδv απ6_

oτειλε τo ατμ6πλoιo <<A1ιλλει3g>'

Πρ'ιν παραΘ6oουμε sα εμπιστευ

τικ& oημειιbiματα του K<il'oτα Mα_

ζαρι1κη πρoξ τo προξενεi1o Θεooα
λον1κη{, για να γivoυv καλ0τε'ρα

καταvc'ητι1 τα γ,ραφ6μεrrci τoυ, α'
ξiξει να παραΘ'€ooυμε 'ηv παρα'
κ&τω eπιoτoλf1 πρ'oq τov πρ6ξενo

Θεαoαλoviκηg Koρo,μηλιi τoυ υπo_

πλbiα,ρxoυ Kων. Mελd, o oπoiog

κατ' εwοξ τoυ Mακεδονικoιi Ko'

μιτ<iτoυ oυν6δευσε την απoστo-

ι7'8

λη.
AναQ€ρει λοιπ6ν ,στηv ε'Ιtιστoλη

tου o υττοπλoiαρlxog Mελιig'

Kj,ριε Πρδξεr. 

*o **

Τηrv ιlιiκτα τηg 25ηg Απριλ,Ιου

τηrv δρα i i.JQ qyrεl1δρησα ε|Κ Πει-

lραιδq δια τoυ ατμoτλσΙb'u o <(A-

xιλλει)g>> 85 τδιiωv xωρηrrι'κδτητoq
και 9 l /4 μιλ,λiοοv' ταxiτητog εκτo-

τiiαμαnoq δε 4 πoδδv. 'Ωρα 2. 15

τη.q τrlρωi,αg τηq 27ηq (Tετ&ρτηrq)

αφ,ηκδμεθα ειq 'θiioιv Aγ. Παρα_
gl]<iμ,ii ταρ& τ,o Tαδγεζι i,vθα η α-

κτ{ αγn1ματ,iζει μι'κρδv α1μμκiδηr κoλ

τriακοv, ε'υρΙorκεται μικρ'& εκ'κληαiα

τrαρ& τηu Θ&λαooαv. Αμ{oωq δια
τωv λδμ16ων .ριl Trλolio'u 

"o, '11'6rirκι'

δv το'u εκ Θεooαλo'uΙlκηη λε'μ6oJ-

yoυ Απocrτδλη flρξατo η' ετι'6:Ι6'α_

σιq τωv' ανlδρδy κο(ι τΓ,ι.rρoμαΧιKδ|y'

Tη,ν 4 i /2 επερατrbΘ'η εΙτα και o

Αγι'λλε&q ccmiτrλευcrε'κατευtθυvθεΙq

τcρoq 'Νlδτοv δ"r*ζ αφ' ε11δ'q μεV ε-

τrι6ε6'αιωθεΙ 'η 'διαδΦ:Ιαα επi το'U-

τω εlδηcrιg δτι τo oδμα ,μετα'6αi-

vει ειg B'δλov δτι'ωg εια6&λλη δια

τΦ,y σν\'δρωv 'Και 1τlραγματικδq δε

δπωq κρu6{ δτrιoθεy ακρ'ωτηρΙoυ

30 τερiτroυ ,μiλλια ατrδxovτog εκ

τoυ Τ.α&γεζι. Tηιv 3 1/2 δρα 1μ'μ'

εy,iνετο η Eπαρoιg και κατευθJ'v-

Θη,μεv πφq BΑ' δπωq αv''ccyδμε'voι

κατl& l2 μlλ. γΙν'αμ'εv αφανεΙq ειg

τοηJζ εν To&γεζι crrrδτε η'9Ξλομειl

δrδλθη τrρo αυτoi. Toυ πλoΙoυ ετrιΙ-

6αιv,oν oι εξfr'g oδηγoΙ δrα τ'ηv α-

τrδ6ααιν. Ανir6αq, M'αιδλη'g, Bατι-

κlδτηq, Αριoτεiδη'g'και'Ατrδατoλoq
)ιε,μ6oJxoq oljτlν'οξ τo 'καΤ'κι εΙxoμεv

ι*ψδσει ειζ ταξ ετ'ωτi]δα'ζ τoυ <<ιA-

xι,λλiωg>>. Tην 6 μ.'μ. η &κρα Αθε-

ρΙlδog δπc,'; εκ τηζ λnφθεioηg τro-

ρεi'αg δδει να φαvfr.

Κατrδτrιl: oιιμ6oυ'λΙou τωv αρxη-

γcbv Tη αιτ{oει 'μoυ κdΘoρΙ'oθηi 1

oειρδ τ'ηq απo6&oεω9 1'φy grcδμ&-

τ(rv ,και τoυ υλικo0 ωq εξiq' Πρδ-

τoν flθελο,v απ'o'6ι6αo1Φξ τα oδμα-

τα τΦy,αρXηγ6\, Ακρiτα και Mτrο.ιjα

κατ&rτιv τo τo1υ 1(δδρoυ και Zδyρα
και τελευταΙoν τo υlλικδy πoλiμou
ετrιl6ι$qζ5u..,yομ επ,i τcοv ,Μμ,6ωv α-
τrο,6&oεωq {lθελεuκατ,ευθυνθεΙ πρog
τov Αλι&κμωιlα. Σrι4μrΦδιlωq τδ ο-xε-
δiω τοιjτω ετοτroθετ{tθη1αcιv τα σδ
ματα ετrΙ τ,o,u καταoτΦμΦτοξ τoU
Αxιiιλiιυq Kαt το υλιiκδv. Εκληθη-
σαy oι υτταξιω1ματιlκoΙ τωy ocομ&_

T'dly εlζ ,oι}'q δrε,vεμηrΘησσy φuσιyγια
τrεριoτpδφoι.l και M&νλιxερ, αιrταλ_
λακτικ&, εiδη oπλιoμoJ και φ&ρμα
κα &τrνα δφερo,v εξ Αθηvδv (Κρi-
νω ετδον'αy'κεq ,ιrα ειδoπoιf,olω υ,μ&g

δτl ο ΕρυΘρoq Σταuρδg εδδρηcrε
τη ημετiρα επιτρoπη τro,λλd αvτι-
σξlττικi& εΙδη και φ&ρμακα τρ<i>

τη; ανl&yκηq ειg oιrκoyειν,εΙαq ετrΙ

τoΟτ,ω ταραγγελθ6vτα ,ειq τ,o Φαρ
]μαΚ€Ιov K,ρ,ivoυ). Δυ,oτι,ιxδq ιrrrηρ
xε oελημ:δφω9 qρκετδ δυo&ρεατov
κα1θ' ηv oτlyμ{,v ετrληαrζoμει: τη,v

Αθερiδεr &κραv. Αiφηs εΦνη Φs
παρ& τηv δκραv. o Mαιεbληg μoι
εΙxε πρoη]γoυιμiBνrωg ,εiτrη δτr η Μμ_
6o9 frτιq θα αν'rξμεvεv ημdg ατrdvαv-
τι τoU αl<ρωτηρΙoυ,θα Θφεφ,ι, τruρ&v

τr'U1ροφαyτρU ,και δτι αφoδ 'ηβiλoμ,ειl
Uψδσει τo o,{μα λευrκδ,v, &vω€εy ε-

ρυ,θρoJ φ,vοJ θα ετ,εδεΙκνυεv αδτη
δυ'o τnραo,iνoι;g φανoιi,q. Eτri 20 λε-
πτ'& τηq δραq τrδνπεg εζητoι)με'v vα

Ιδημ'εv <qτruρoφ€Cv,η> oπiδτε o καπε-
τdv ΑκρΙταq αιπιληφθεΙq τo'iτο μoi
)ιΞγει δτι μαrαiωg αv,αμEνoμεν τru-

ροφl&vι καθδτι η λEμ6oq oι*Sδv Eτ'ε-

ρoy Ψ*4q ,θα δφ,ερεν, ει μfr τoυ,g δuo
τrραoΙvαlξ φανo.ι),q oδq θα εδεΙκννε α-

φ,oδ 16λεπε τo η1μΞτερoν αημα. Δι-
ατ&cro'ι,: ,ν'α Uψωθδσι ,oι φα;οi αλλ'
ο Bατι'κιδτηq με παραKαλεi vα τrε-

ρι,μEιο1μεv oλiγoν διδτι εΙμεθα ειo'Ξ-

τι εv δψει τξtζ Qp,ωβεPηq (κατδτε-

ρoy τη,q Αθ,ερiδoq). Mετ' oλiγov υ-

ψoδ,μ,εν τou'g φανοιi'g οJg αφηνομεv

ετr'Ιτιvα λεπτ&. Eiμεθα ηδη εv δφι
ΘεooαλovΙκr"1g,καρα6cβuαρ'ov Kαι

Kαρ'αμπ.oυ,ριloι). ΑΙφνηq' ειg τηv ξη"

ρ&v αν-r&rrτοvται δι,,o ,μεy&λαι πU'
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pαΙ. 'Απαντεg ,κραυγ&ζoμεv δτι αιε
ταi εΙνα'ι αι επi ξη,ρdq oι.l,μτrεφωvηr

μiιαι τoιαιiταr. Mετ' oλΙγo,v αρι-
oτεβτqρou των' δuo φαi,vor,-ται iτε_
,ρα ,δuo φδτα δτιιlα εκλαμ6&voμεν
ο:g τrρ&αrvα iκαl oλΙyoι,, ,κατ' oλΙ-

γoηl €ιζ τov oρΙζoντα αvαφαΙvoιrrαι
διirφo,ρα φδτα. Oι oδηγoΙ αyι,,ooδo.ι
τπλEoιr τελεiωq τrοu ευρισκsμεθα λΞ-

γoyτεs δτι δεy δι{λ'θoμεv τηv Αθε-
ρiiδα &κρωl δτι crτ'ρΦαιrrεs τrlρoE τα
oπΙcrω 6λ€τroμειl τηv ΑθερΙδα δκραv

πρoq πρδμ,vαv ι]1δη. Σκδτoq 6αΦ ετrΙ
τoυ πλο,ioυ oυδδ την τruξΙδα ηδυv&
μεθα vα xρησl μoJioιιiαωμεν. Πετrει
oμtΞιloι δτι τα δδo πφbτα φδτα
{o'αv επΙ τoυ αημεΙoυ αrιio6&αεωq
οcrrοφααΙζω ν,α τrληoιδαtoμει, και |}rα

,2C;7/ / {
/ lρ a'-i/ζ'1--t--/Ll /J
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οτεΙλωμεv λεμ6oι.l π,ρoq αιr,i1,uευοιv. γωρi,αu τoιJq €ιq μεγ&λov 6αΘμδv'.

Yψoιilμεv Kαι τd&λι\, τo Φμα και Kι- Eιl τδ μεταξιi ,δυo εvoμ,ωτiαι εΙ.xo'v

voLμειl ττlρoζ τα τrΦo,ω. Α]lφηs o ετιι6ι6αoθ{ τωv δ.lo λEμ6,cαr τou

πλoΙαρx,oq διακρΤv,ει ,ouγ( lμακβιn τrλoloυ με τσv M'rroδαv. ΤρΙτη επι-
εμπρδq αyκuρo6oλημ,Evα ιoτιοβρα 6αivει τoυ καΤκιoδ και κατει'lflιyoy'

ταυτoxρδιlωq 6λΞ.ττo,μεu ιcrτιο'φδρον ται πρoζ τηv ξηρ&v. Mετ& i0 τrε_

&vει.l φαιΦv ερxδμεvοv εK τηg αΚ- ρΙτroυ ,λε.τrτ& ταq 6λ,δτroψv επαιlεP'
τfr,g. Ακoδεται τιq λδγ<ov μετ& δi- xqμivαq ,Kαι ouvoδεuoμ,'δvαg uπδ
,oUξ <,tl<ολ-,καTκι>>. ,ΚΦτη η μηlx{Ιv-η πoλλclrv &λλωv μ,εy,&λων εΥΧ,ωρ['ωι,

διατ&αoει ,o πλoΙα,ρxo,q και ανιαμΞ- λΞμ6ων. Mδλιq τrαρE6αλλov ει,q τo
1,4'μ,g'y ,gγcxγrΦyΙωq ευτι.ιβq μετ' o- rτλoΙov 'μαg λΞγοιloιιv δτι εrg τηΜ α_

λfγα λεπτ& διακρΙvoινταl ιοτΙα, εΙ- κτ{ι; εi,ρov τo'u ιατρδv τ'oν Mιx&ληιl
ιlαι 6ρατoιΞLρα Eλληvικιfl. Διατδο- (ιlπoθiτω τρΞμ,ol'ι/ταζ εκ @6oι:) oΙ-

oω τrδvταq ,v,α ,ι<,ατ,ακληiθδcrι επΙ τou τινεξ τοUlξ εΙπov τα επιτρΞξαιrτα
,ΚατlσστρΦμαroζ Kαι τη'q γεφι)ραq. διδτι εiναι κΙyδυ,vοq. Mετ' oλΙγov

To rrληoιζοιμlεv και o τrλoΙαρχoζ αιrΞρ'xεται ετrΙi τηg γεΦραζ μικΦζ
ερorπ& πoυ εΙvαι τo <{EλευθερoxrΙr φεcloβρη ,"&ρ,oζ, o ιοrrβg και δ-

ρι>. <(E&i o-τηv πλδρη ααg α' αυ_ τ,ερoE ταxδτερoq {<αι ιlψηΜτερog o

fδg ταΙq Qωτr€.q>>. <d(αι η Tορπiλη Mlγ&rληq, επioηq lε και λεμ6oJγoq

εκεi εφowτ&ριαε ,αrri&με> και εξα_ τιq δεδuτoq τrφβq 'με λευ'ι<δu ι.lπo_

'κoλoυθεi τo rκαΤκι τηv πορεiα\, τou ι1<&μιαoν.

ηTρσζ το αtloικτδι, τπδλαγo'q ,ακoλou'

θoδμενοv απδ ταg εuλoγΙαg η'μδv
ο&q δαωoε ατrδ τδαov oικτβν' oβλ
μα αφεUlΚτ'Ξαν ατroτι.l,xiοcv τoυ στoυ
δαΙoι.l oκoποδ μαc. Oμολoyδ δτι η
,κτηrιιδδηiq διαyωγd πι.lv τnλoηyrΙrv με
,Eκαμε 'ν,α ατroλiαω την ιrπoμoι,{v
,μou iκαι τoυq lξg6ηro δριμδτcrrα τα-
pJαπoνα. Ειq τo μδρη δ'τrου υτrετΙ-

Φετο δτ,ι dτo o Αγ. lω&wηq (on-

μ,εiov τηq απo6Φoεωq) ουδtν φδg
τrλδov. Eρωτδ τoιrq Αρxηyoδg τi
οτκ'Ξτrτc,yται ιrα τ'ρδξωαι. o ,\κρΙ_

ταq λθγει Θα εξδλΘω, o Mτoι}αq λi-

γ,ει, αQoδ 'Θα ,εβλΦη o ΑκρΙταg, θα

εξΞλΘω και εy,δ, o K6tδροq ταρ&
ταq διαμαρτυrρΙαq τoυ ZrIt'yοα λΞ_

γει δτι συμΦ,vα}ξ τρog ταξ υ'μετδ-

1ρσg δlαταyiδq εδα δεu Ιlδη oημεΙov

€ιq τryy ακτ{v δ'εv τπβEτrεr \jα αΙτrο-

6ι6ααθ{ και επoμδvωq θα μεΙvη.

Διατ&ααω ν,α ρiψωoι ταq λiμ6oυg

ειζ τη'1, θ&λαooαv. Πρoηyoυμδι'ιωg

εixον ,oτεΙλλει τov Απooτδληv ;με

τov Αριoτεilδηv ιlα,κατoτrτ'εδoωoι

τη,v ακτfrιr εταιiiργ'αvταr δε λ{γov-

τ,εζ αν,σησiiαq Tιvαq τερΙ απoμα-

,κρδvoεωg π'Poζ lNiδτo,ιl'κ.τ.λ. YτroΘΞ-

τω δτι η γειτιrΙαoηq τoυ Eλευθεφ-

:t 80

Νομiζ περιττδv,ι/α σαξ ευoxλ{-

σω με τrρv γεvoμ'iuημ o{iτηαιιιl α-

vατoλικfr πολι.iλoyiα δαευ ειρμo0
και ηρoπ&vτ'ωv απoτεΜoματοq. TΞ

λoq εξ ,δλωv αυτδv ε\rvoδ δτι lov
KΙιδι.ιιlog ιμrEγαg απo6&oεω9 υ'π{ρ-

xε διδτι τo ατπδγευ'μα εixov διδλθει

δια τοη.l ΑγΙoυ lοsαυvoυ δυo oτpα-
τι,.jrται ]Kσι ειζ oαλτrιγκτfrq δατιg

μ&λιoτα... δτrαιζε od)ιτι'ιγγα, 2οv.

'Oτι εΙvαι απαραiτητoq αιl&yκη vα

τrqρευθδμεv τrρoζ τη\, BιατρΙτoαv

δrτoυ και ,εκεΙ εΙγov ετoιμi&oει. Πδ-

αov ατξεr.; 6-7 μΙλια Και 1rα 'ρυ-

μoυλκΙo<^lμεv ταq λEμ6oυq. To rrρο

τεΙ,vc.r ειg τα πλoΙαρx,ov δατιg πα-
pατξlpεΙ δτι η δρα εΙvαι I 1 1/2.

Θα y,ρει,αoofi cηρκετ{ δρα ι'α δεθδ-

αr αι λδμ16oι. Δεv δ1εr κατ&λληΜv

ρυμοδ,λκυoιν. Θα αρydoει ,Cδq ε,κ τηζ

ρυlμοuλκJoεωq vα διαvδoη τα 7 αυ"

τ& lμiλια ,και αττoτδλεαμα θα ξη,με-

ρι,Jθo0μεv ειg B'ιατlρiταα. oι δΙ'καιor

εvδoιαoμoΙ τoυ πλ,oι&ρxou μoυ U-

πrξμvηααι, το φριKτδy γ&λ'ι τιυιlπλo-

ηγrΙw τov δε β6oιl μoυ επαδξαιe:v

η με),dλη αφEλεια μΦ' is o }ευ-

κoQαμilv 6αρι<&ρη'q δcrτιq Θα {τo
και o rμEλλαv τrλoηΦq μα"l απt]ιrrα

,ειq τη'y ερrΙrτη,crιrv ττοι.l εivαl η Bι-
ατρΙτoα;'E&i τrqρατπ&ιru τεΙ,ιrα}v

ειq&<πτoτε τηv lxεΙραv τrρoq dλλο oη-
,μεΙον τo,u ορiζovτoq επiΙ τδξoυ εκ-
τεrιrqμElιlα.l οaπδ Θεooαλov,iκηξ μa-
xριq,Eλει,dθqρo1ωρΙou. Η απελπιαΙα
'qττ6 εκεΙ με ετrΙ παρακλξoει τoυ,,{.
κρΙτα με ,δκ'αμαu vα ετrι6&λλω ειg
τov ιαrρδv iκαι τo1,| Mι,yαλ&κr1v τη,v

απδ6αoιv εδιi. ',oταv uε ε[δoι, εξry
yριωμδιlov oι εν4δοιααμoi τr,ωr ηλατ_
τδθηoαv, μδνog δε o ,ΜurκoΦoΦv
6.αρκ&ons εξηκoλoiΘη,επιβΞvων δι<x

τηv BιοτβΙτoαv, αι.,rιlδv παρ' oλ'γov
ιlα τoy κατα6'ι6,&oω δια λαrκτιoμ&-
τωιr ατrδ τηg yεφδραq ,και oυy1'@
vωq 'διατΦocrω ηlα ετrι6δαι τωv λζμ-
6οrν oι &ιlδφq. Απξρ1,oιr,αι τrρκbτov

τα oδματα Ακρ,Ι'τα ,και Mτronjα και
τελευταΙoy τo τoη, lK δρα.l. o ΑκρΙ
ταq αιrαxωμ}v μoΙ εΙτrε τuα 

'μ{ 
απo_

6r6doωμε,u τo υλικδy. 'oτε εlταur\λ_

tεv λξμ6o9 μεγdλη φΞiρoυoα τoy A_

ριo'rεitδηrv ληoμov{ααιrrα το rπερΤ-

oτρoβv τoι.l επ.Ι τoU τλοταJ' τoυ ε-
τrρδτειvα ιr'α τΦυ δδαω τα ττολεμo-

φδδ1α τα τrρoοριζδμευιr δια τo
'Pοuμλoδκι' ΗρrΦΘη vα τα τqρc(λd_
6η ειτrδv δτ'ι εΙxε διαταy&q vα πα-
,ραμ,Evει ειq τov ,κ&6ov με ι}ωμi. oι
δωδρεq Eφερoν 250_3CIo φ;αΤγγια
δκαoτoq η δε δρvηαιq τoιl ΑριoτεΙ-
δη ioωq θα τov ε6oflθη vα ρiiξη τα
τrυρoμqxικ& ειξ τηy θδλαoαοol ε&v

τοv εξηνlδcyκοζov να τα πqραλδ6η.
Τηv 1 3/4 δρcc acrrr]λθoμεv κατ€U-

&;νtδμεvoι ειg To&γεζι δτπου παρε-
δδκαμεν τα πυρo1μαxικ& ειg τov κ.

XαδΦληv ,κρδψαvτεq αuτ& εv τη
εκκλη,αΙα τηq Aγ. Πqραoκεuηq. Α-
πδ τov τδπov τηq ccπο6'αoε<,η ατr'{λ

θωμειr ,μδvοv αφoδ εΙδov τn-rρdv α'
vαφθεΙoαv τη αιτ,do.ει μoιl υπδ τoυ

τελευταΙου εξελΘδντoq ωg αημεΙov

δτι ,καλδg αrrε6ι6&o€ηocει,' και εκκΙ

vη,oαv flδη τrρoξ τo εoοrτερικδv και

αφοδ τ,αρελ,d6oμεv και π&λιv τo

ι.lαiκι τoυ Ατnoατδλη.

Eξ δληq αυτfi,q τηq 1μικρ&g εργα_

oΤαq απεκδμισα τα εξflq διlfulμα_
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τα &τιvα ααq υπο6δλλω τrρoq Ξγ-
κριoι,v δrδτι ioωq xlρηgιμειioι,coιv
δι' &λληv φoρ&ν.

1) Tο τrλοΙοι. Α'xιlλλεξ dτo κα,
τα,λλη}δτατov κcΦ' &ι ετri Ξ'τη o
τrλoiqργξ του εκτελεi τo λοιθμ-
μτrδρrα τoι,, xcιαig ue ταq ακτ&g
τηg Αλεξοcvr,μiαq και τoιοαiτη φι)-
σεΦrζ ε,ρyασΙα tη τo iμψι.lχov λα-
θρεμrmδριov ημ{i,}, τd, εivαι yιlαrααi.

2) To μδyεθo,ζ τoυ ,ΑγιλλE<υq εi-
lv,αι lκαταλληλδπερov τοπ.l τηg Kε-

φαλληyεiαg.
3) Tα olι.rvθηrματικ& φδτα ειcΙ,v

ακατt&λληλα τrρο τπ&yτcαl,, ο λειπξ
φαιlδξ ε,y ρυ:ιδιασμ$ ψ€τ& τoυ ερυ-

0ροli διδτι ειq π&ιrτα vαυτικ6v εκ-

@ τ.oι., αrιοraiξ κτηιπυδδg κol,μ(δ-

6Φευ TοΦρκoυ ,δδει ι,α κ&μη μεβ-
ληv εvτ{πιτ,coιi/. Πρoτιμfστερov δvα

Φs εβ.θρδ, εττιδεrr<νυ&μ,ε\roι, ττρoq

oριαμδιτγv διειj,&nroιν κcοr xαμηλ&
και δγι παιrτ€r1oδ δαττ,lg ημεΤq Eτrρε-

τrε ιv€E ατβξκ,,:μεv. Σηψιδoατε δτι

η γιπbμη αUτη εiι,,αι 'και η τoι.l πλoι
&ρΧoι, Γκiκα qui s'y connait.

4) H τr<ηρεN.tαiα τrλοημiιl ψoφo-
δετΙyv μ&λλoι, 6}δαrτει εκvευρdζoιrοα

και τrεριπλEκουoα τα ζrγτfiμαrα.
5) Eιq τcηl τδrπαι, τ6 αrrο€&oε_

ωg οαrrqραΙτrrfoζ η τrαροr.εiα εvδq

τrοv 1μελδν τα,l ετr,ιτελεiοιr δ-,ξ 
"μ-

ψ4{δι,η τoη Lατι.ηxεξ rθαγεrεΙg'
Erg τοδτο θα αξ τrεiαη o εξτ],ζ δι-
&λοyοq δ,u δαxov rβ€ τ.oυζ λεμ6ου-

XοL}ξ τrTξ τελειrrαΤαg επαrελΘoιiοικ
}'Jεμ6α; τφoq αrrcζτpησι1/ τo{, τΓ€ρl-

crτβφoιl τoυ Αριατεiδη.

- 
Bρ,ξ ,παιδι& δεy μαq εΙδατε ε-

δτb; δεv εΙlδcrτε τo ouyvrdλο ,μαg iμε

τα φ{rηΦια;

- 
Π{η δav ααg εffδοψε; Kαι τo

6αrπδρι και τα φαr,dρια τα €ifuμε'
_ ΔιατΙ δεy κδrcrrε τo αflμα;

- 
tDo6oliμαστε τrp Toρrιλλιδρα

(,ξtιq εκρJπτετo αtiδ το αEμεrfr_

ρFσι, τr1s Σκδλαq Eλεl,Φεpο^1rυpiΙοιl

ι,tπο,Φτω).

- 
λ/d κα}* σειξ φo6ιβ{κcrε

τrγv Tορτrι.Μι,δρα, δει, αι,ilλογroθr1-

Kατε και μαq τrou Trηγcrιιrαlμε σαι,

μτιοδφοι εττ'&μω τηq. Δειl ερ1δπαν

μια,6dρκα o,τα ακoτειι,,& vα 'μ&g ει-
,δoτroιd,oη;;

_ ...(&κ,ρα αιιαrιfr ειq ατr&ιπηi
orv).

Σημεrδαατε δτι ο ΑριατεΙδη α.

'μoλ6γηoε δαι τηrv lKεφαλλrμεΙω,r την
εΙγor., ιδd Θαυμαoiα!!! τ

O τrλοΙqρ1oq τoυ Αxι,Μtθοη δδει-

ξεv iκτακτοv πρo,Φ,rμiαν και εΙι,cαι

&ξιoq αryι,ιε-μoαιhη.q τηv οποΙαι, Θα
τnρoαπoιθ{orυμ€ν μα εξοφλ{αοημεv

πλατι:vικδq κοΦ' δτι εirrαι, και ιδι-
οκτfτ,η καr& τo {tμιoυ τoυ ατμο_
τrλοΙoυ. Eιq τo τλξμoμα εζ'iτηoα
τrαβ τηg επιτ,ρoτπ{q ιlα δoσd αμο,ι'
6τj lιδτι ειρy&oθηoαv θω.lμαo[tη.

Eληoμδnrlpα ι.,α τrρoαθδoιr δτι
αι απo,6i&σεrg ειq μifoη oιry'ιαζδμε-
ψα ττoλδ ι.rπl αλι'&οιl εττ{ τoλδ &l
o51ερεΙg €rεκειr τηζ εκ τG}1, 

'τoλ'λδ1,
μοτδ,l oιrrxΦαεΦq.

YμE-εροs
Mελdξ

οο
'Exovταg μια ηρCiyτηi κατΦEollτι-

ατικf1 αvτi\ψη α4E6 τηv παροαlι&-

v6J επιστaλΙΙ1 τηq διxηxεφαξ απo-

6ιi6ciσηξ τoυ σd)μrατoζ oτηv tiκεd
τηg Πιερiαg' ,αιlvε1ζoυμε με τηy
παρdθεαη τc)ν πΦαι}'v ετιιατoλrjyv

τoυ Ιftilaτ<ι Ιι1ζαβκη προq τo
πρdενεlo Θωαολoνiκηg, 6πτ,rrπε

ριγρdφει τιg δι;oτoλlεq τΙ}ξ α'!&
6ααη9 τorυ αιΦΦιl ατιq qκτ€q

τoι.l Α}y. Ιιο*woυ xoιd oτο Kορι-
v6.

Π.βτα δμcrq πρ&τει vα διεlω<ρι-
.vιαEεi Φτι oι εmι6ι6ααμ€voι ατo
ατμ6nτλ}oιo dxιλλε$ξΣ αr!o{ελ1α3'

rιοnv τα τρtα odrματα πoυ εωβκει-
τo vα Φd6σo{Jι, oτη Κaπρικξ Ιιtα'
κεδovtα. Δηλαδf τo αiψα τoυ
Λo1ωyoι1 τoυ Πζικoι} Mι11a{λΙιltl

ρο(ιτη' Ψ€ιrδcδλJμa li&lρoq" ιΙ€ ιr.

παρηηβ τov Anfιrrιo}b1η46 Πζι
κoιi Σrarρ{Fοlιrα Φρqμο6πoυλo,

ψa.€<intiμο Zξηρ<ιg' lτro o!'τoιo &
εγκoθ$oταo στo ΙId[κo, lτεριoxη

lνlικρd και Μεγciλα ΛειΘιilδια, τo
,oΦιια τoυ ι.rπoλoxαγοΦ εoιl Πυρο-
6oλuκoι1 Kωιηoταη/,τiγoυ lνlαζα,p*_
κη, ψεψQιbvuμo Alηρiταg, με υπαρ-
y3γ,6 τov Kαπετ&γ Ktboτα Γαρ€-

φiη Φ τo ΠΦλιq, 
'qρ]οοpιζ6μθ/oδια τo B6pμιo και τηv αιlα|rολικξ

πρΦq αrrτ6 πεδιdδα τωv Γεγιτoι}v
και τη δι<ivoιξη επικοινοrviαq με
ελευΦ€ρα Eλlηιtδα δια ξηβq κ,αι
δια Θαkiααηg και τo ηρ0ro oκbμα
τoυ.Σττ0ρου Σπnrρoμ,dλιoυ, ψ€υδ6.
vυμo Λθιiληq Mπο$αξ, μ€ υ1rταρχη

γ6 τoν Avθh..ιπoλο1οηρδ Πζικoιi
Mαρiνo /|υtμπεφoττoιlλo, με πρoρι-
oμ6 τo xG}ριο MπdχoΘo' σηlμερι-
trci, tΙβμη4oι Αλμoπ[oιq.

Η ατιoτιη1[α τr}q αιo,Θi]Θαoηζ τωv
αιlξμilv αττ6 το ατμsπλo'ιo <<l(ε-

φοcλληvtωl Ικαι η g'τιdτρoφη και
αι+cζιlοη τG}v σθo Toοtyεζι, ιpαivε-

ται Φtι ε'€βρryιαε dε μεηΔi'λo 6οf'
ιι6 τoγ Kαπ€τ&ι, Λ.κρiπα. Tηrv α-
πoτι.η(tα ατtoδlδει στηι, €λλειιpη
αDvτoνιoμο6 τoυ cη1εδioι.l μεταφo-
βg και ,αr!o6ιΘασηξ.
'Etτ6ζ α*τoιi δε, και oι τoυρκι-

:κ€q 
'ταραμεβ6ριεξ 

αρχξ ftταιl ει-
δοπoιημθvεq ,ατι6 τoιl Toι1ρκo τφ6*

Φιlo του B6λoιr, διδτι κατ* τov [-

διο τoν ιζ. Mαζαρeκη <ηi προδo-
o[α Φ[δει ι(Φι παι,ρ,ιΛει).

Η ε,πιoτoξ εivαι qρovoλ6γητη
και εQvαι οταλμ€υη cτι6 τo To&-

γεζι κ,αtd ηY ετε[ τtαραμovf1i και
αναμovrt τto{ιl. Αiπει.ΘUνεtαι πρoq
τov Φtλτατo ΑFml&αη, o oπoioq
δεγ εiv<rι d}λog ατι6 τoν Αρ€Φe'
oιo EξοΦ&κτυλο, ειδικ6 γραφ€d
του πρoΦvε[oυ Θεαoαλbι,[κη{.

'a aat at

Φiλτατε Αθω*αιε,
'οτreξ ει<αταvτflααμεv μ&,,oll με

οrι,μδrπλoιαl π,Φπει vα φ)γωμεv δι-

δτι εiναι τq4ιiτερoιl και ααΦcλE_

στερσ/ οτrr,roδiτΤπαrε δμr,lg η αιlα-

μοιεξ ειg Eioτpιτoαι, τrρ€πεr vα ε-
ξακολtnθ{ αφ' is o&q τη}€γpαφΙ'_

oει o ΑλEκoq διδπι και τα κατκια
co<ξμη δεv τlpοοεyy'Ιfρπ εκεΙ και

i8Ι
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'μtδvo,v με τrλδ6εq εΙvαl δwατδιr vα
yi'vη. Αv ε'καταληφ€r{ o Jτnοg τcυu

tιvαμεντδvτcαv 6ε6αΙ,ωq δεv τηv γλυ-
τδvo,μεv.

Moυ καταλoyΙ,ζετε ειnΙoτε αξγυ_
crιιr δταιr εixov δΜuq τoι,ng ,μτrελd-
δεζ επτiyω μoυ πoλλoδ,q τcαιl oπoΙ_
cαrr δε,y δδvαμαι να γρ&μω. Ti vα
εiπω εyδ τtερΙ τηη αδ,ιαφoρiα,q

μsθ' {g olρyαικΙθηoαν ,αυτ& τα
τrρ,&yiμcrrα δταv oJτε δvα τι'oτδv,
,oι]τε διlα αξιωματικδv δεv αnτooτEλ
,λητε να επr6λiψη τr,ρoκειμ€'voυ τε-
ρi λεπτoτ&τηs και' ετrικιψδι]η.oυ επι-
xει:ρiσεΦζ εv fr οqμμετεΙγoι, 4 αξ.
τoυ Ελλ. ατρατoδ 3,0 εκλεκτo[ u-
π'αξiωματι,κoi ,και 'Ιl00 dvδρεg; και
oλδκληρog περιοι.lαiα (ατΦτrλ,oιov
και τrλτ],ρωμα).

Τα μΙλια 'δειr ioαv 4, αλλ& 2'
T'T εrηοεΙτε vα επι6iλλoμεy ειq τoy
τrλoΙqρxoι: vα κoλλ{oη... &αv λi-
γει oδτε τξρα ει,ιριακδμεθα τrρo
τo'ι.l μεγαλυτiΦυ κιrδδvoι.l.

Tα πΦyματα εδδ εfuαι. παoΙ-
yιr{oστα o τ,ρδξεν,og o Tοriρκoq ετη-
λεyρδφηoε μδτρ<r ελ{βηρgιv' Πα-
ρακα}rir,μoυ τηλεyραφεiτε τ.βτrοv
δια6&oειυq (,κλιμοoκr!&v κ.τ.λ. ), α-
φλoατδ 'μαq ε.λε,υ,ffi.ρσιl εlKλοyiι/, α-
vεξcξρτηoΙα,και μιiσα δταv ιδΙ<οq οr-
κο'vqμ;iαι. τr<rρεμ6αΙιο,w ειg τδcrοv
αo6αρ&q ετrιγ,ειρ{αειg επΙ κιιrδη]yω

Kαταστρoφiiq ιroμilζω δτι δεv ,Exo-

μ,εν ι.πro.1'ρi'ωσlv η/α ακoJoωμεv. E-
γδ tΘα ,κδμω τoυ κεΦαλιoli ,μou ε-
κλΞγcov τoν καταλληλδτερov τ,ρ&
τro,v ioτιr και αι, πΦκειται, ν,α E-

6γ,ω κ&πoυ xωρΤg τnεvτ&rρα.

o Aλδκog εΙγεν δτoιμov ατμδ*
τrλoιou, αλλ& αι,ιvεπεΙα τoυ τη,λε-

yραΦiiματξ σαζ πεrpΙ ξηραq (δεv
,ερωτ&τε τl yivετ,αι εδδ; αvτ[ τη,q

ημδ,ραq;) cοιrδατειλε Ιαωq διδτι' δεv
διΞ1θετε τα xρfrrματα _ τδ ετηλεyρ,&_

φηαα π*,λrγ vα τo ccΙτοστεiλη d εv
αυlΦKηr θα δ6μ> βιro,q μoU!! 6δρ
κα δε'v μαg δlδει διδτι θα κoλλ,η-

ση;
ELq ,αυτ& τα π'Φyματα x,ρει&ζε-

τc0ι αUτo6o,Uλ;iα. Δεv oαg αδικδ,
διδπι δεηl γι(iρΙζετε τΙ'αυ,μ6αΙ'vει ε-

δτ} lκαι τi μrτoυvdτoα ετlι/αι εδδ, dF

στε ι,1α μη δδvαται ,yα κιιrΦi o,]τε

6&ρκα.
Τo αriμα ΔoΙρανη δλα6ov τηv

TΓiρωτo6ουλται, Και τΦ δoτειλα αo,φα

,λiατατα μrδλιq εΙδα cοiρ'α. Εo'υ'μφδ

vηoα 2'0 λ!ραq τrαρακαλδ oτ'εΙλα-

τi ταq ειζ τ,c4il Xαδoδληv Δ{,μαρxοv

δατιq εyγ,u{.Oη.

Αx α'v {,μουv μ,δν,οq θα ημouv τ,δ-

ρα ειζ 'Νι&ouoται,. Δεv 1μπo'ρδ vα

,rrδ,&λλα. 'Exω ακ&oει. Δε'v αδικδ
καν,δι'α, αλλ& δταιl λαλοJν πολλoΙ
κοκδρoι αρyεi υα ξημε,μΙ:oη, Ιαalg

v€r τΓτ,αΙω lκαι ε}δ. Αλλ& καμlμ'ι*

φcρ& και o,τlρα6iq και τρελλ,Ξq ιδΞ,-

εq 6γαΙιοuv ειg καλδv. Η συrvτr}Ρτ1-

τrκδτηq τr&ι"roτε δειl εT:ιrαr η οpθ'o_

τδρα λδαιg. 'o,oα θδλειq €'κ τl(oV σ-

vωτξρω τnΞg τα ειζ τov αρμ6διοv',

ει,q καιlδνα &λλαy.

/νk τov Στπi'ρov π|ε,ρι'ττδnr vα σ!}υ

εiπnω τr,δoαv oυμ,Qcοιloδμεv ειq δλα.

Σε φιλδ
'}?i<rrαq

'ooov πα.ρατετvεταl η εδδ δια-

μαεfi μαq ,και fuoxεφoτΞρα γΙvε-
ται η, θδσιq μαq (διδτι η π,ροδooΤα

'δiιrεt και ταiρι,,ει εξοδε&qμεν τολεlδ

τερα ε'yν'oεΙται δτι Exoμε,v τλipη
μι'oθδu και Eξοδα απδ ]6 τsxoιr-
τog δηλdδ{ 1/2 ,μ'fiνα ,δεν εiv'αι αμ

uαoτiα να εξoδεJoμ'εv εδδ τrαρ&-

δε'q; ). l(αι η 'l 5μεoog πoρεΙΙα δεv

θα κooτ(oη τrερrααδτερα fr οιαδd-
τroτε ,λJoιg τδαγα δαov ακρι6,f και
αv εi1,αι;

+!

Σε εττ6rμε;vτ1 eττιoτoλf τσυ' επι-
σnζ οηX1ροvoλΦηη rcαι πρoξ τov
trδιo ,απoδ6κτη ,\θαι,<Ιoιo Eξαδd'
κτυλο. ο Kιbotαg Mζαρ<1κηg εκ-

Φριiζει τη λ6tη του δι' 6oα ατo
τοoηyοι1μ'ειlo oημεtωμα €γραyε'
λ,6γto τηq πiηραg ,και τηζ Φrοoγo-

ξ'τευ-αηq πoυ αιo€trvθηκε 'ωt6 την
€λλει|lη α..jrι/"roνισμotJ κ,αι παρακα-
λε[ 6ττcog, <&μα 6γo6v με τlo κα'

λ6, vα Θεc,l,ρη,Θoδν G}q ιμη γραμμ€'
vα).

Στηv iiδια επιoτoλξ δ!δει ,μια πε-

ριγραφ'f των 6πλαly και τωv πυ_

ρ'ομα1ικοirv τ,α oποiα μετ€φραν
και €qαι Θλfπoυμε τo ε1δog του
oπλισμoιi και τoυ εξoπλιoμoιi με
τo οττοio διεξf'yοοyoν τov αγ<bν,α.

**** **

Φiλτατε ,Αθαν&oιε,
Πρo1xθ,Ξq εu Τα&μζι. Eγραψα ε-

τrιoτoλην εv τη φοι}ρκα .μoυ εv {
τrαρεπoν,oδμηlv δια τηlu ,δλλειψη,v ,με_

ρiμuηr; δoov αφ,ρ& τη,u αvαμοv{,ιl

μαζ εlξ Bioτριτoe,.,. Να ,με σι}μ.ττ1α-

Θ&q-τrιoτεJ,ci ,ιlα ειrι,ο€ig δτι τroτδ
iιμα yρ&φω Tr,αρfor,oilα δεv εν,,_oδ

α,E. Ξει}ρto τo ενδιαφ,Ξρoη.| σoU' Kαι
τΙ φoυιρτοδvεs θα εx,η,q.

EφcuρκΙoθηp, δμ,ωq δταv δμαθov
,απδ τουg Ιδl,oυg oδηγoδζ ,και Αρι-
oτεiiδηv 'και τoy δλλov δτι' διδκρι-
ναι, φΙπα, αλλ& δεv fr'ααv 6i6αιοι!!
&ι εφo6{θηoαν να κ&μoιlly oιιlι&λo
διδτι π,αρEκειτo τo τoρπιλλo6δλov
εκτξ αv τπβyματι ,εκoιμδvτο. E-
τΙoηq μ{ γνο:ρiζ,ι^rv c!κδμη αy θα ε-
τrrτρiπετo η δι ατμoτr'λo,Toυ 1μετ&
6ααΙq ,μoυ ,Kα'ι 6.λδπωv τηιl διατα-
yi,ι, τηg δια ξηρξ lκλι'μ,ακηβδν πo-
ρεΙαg παρετroι'oJ,μr1v δι&rι αr πρo-
,δooiαι εδδ δΙ,ι'οιjlιl ,κ,αι παΙ,ρνoυv. o
τnρδξεvo,q τηg Toυ,ρκΙαg ετη,λεγρd-

φηαε τrαντ,oδ - δατε εwoεig ταq ,δυ

αxερεΙαg π,ρoκειμ,Ξvoυ μiλιατα πε-
ρi i 20 περΙπoιr ανδρδv.

Aιl καvεiq ητo μδvoq τoυ τo πρdy
,μα αλλ&ζει, ,αλλ& αυιrδeδqμ,δνoι &
πωq εΙμ,εθα'{τo αδι)ιlατov ιlα '6αδi-

σωμav.

Ατrtδ τ,o yρ&μ.μα δι&6ααα Kαι α-
yακoi,νlωoα δ,τι x,ρειζεται ,Kαι τα
&λλα &μα 6γoiμε tμ'ε τo ,καλδ o{-
μερα θα Θεωρr.;θoι)v α}ζ 4υi yραμ-

β]δvα.

Δια τ'ηv απσσ{lμηy Poυlμλoυrκioυ

φiρoμεv 174 δττλα διαφδρoιl μεγ€-
θουq (τrυ,ρo6oλ., ιrrrrr., τεξικoδ) 72

κ&oεg φ,oιyyΤωv, μια κdoα φ-υTy-
για πε,ριατρδφωv 8'o0; ,καr 6 τrερi-
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ετροQ'α - 'l κ&αα φυoJΙyγια Man_
iinher 100 - 1 κ&oα μεγ&λη iμε

6δμ6ε9 6o γωρiq εμτr.υ,φΙα ,και I

κ&αα .μιηρd με 25 6δμ6εq δv τo ε-
μτrι.lμΙα εivαι βoα ειq την ιδΙαιl

κ&oα και ιδιαΙτεροv διαμξρ'lομα α-
;νι& 3 ειq τεvεκ€δ&κια αιrτ& εΙναι

τrλειδτερα ,δoτε ,κivoυ,v και δ'ια ταg
6,Ο 'εy καιρδ - λεΙτrει δμοrq φτΙλι
κοι;λoι}ρεζ απδ καψ}λια 6,ρoντoδ-

δoυq .ι.ιδραργδρoι'l εiv σξλoυιv να

χlρησιμoτoι,iσouv ταζ ,6δμ6αq αU'

τ&q δι α'vατ'Ιvαξι,y ε,Κ τG}y πειραβ_
τωιl & ακξμcrμ,εv εiδov δτι εivαι αρ_

κετ& rκαλEq δια τoixoη κ.τ.λ. τo

QυτΙλι εΙν'αι κoινδ μ'ε τυρ{vα εκ
τrυρΙτιδoq { με περ16λημα εκ καoU-

τoοιiκ αv δεv ευ,ρΙoκεται αυτoΟ πα-

ραγγεiλατε επΙ,oηg καqx}λια 6ρov-

τ<lfoυ'q υδραyuρα.l. Να διδ&oκετε

δτι η αuδφλεξιg τοrv xειρο6ομ6i1δων

με τα θμπ,;ρεΙα εΙ'vαι τα,yυτδπη

τr,ρΞτrει αμ'ioωq με τo δααμα Ινα ταζ

ρτ|πτouv δπr τrρΞτrει vα απoμακρδ_
ryο,yται τρΞxοιzταq υτβEρ τα 1ω μδ_

τρα δrδτι'και μlxριq i20 rμEτρα E_

φθαoαν 'καPΦι& και παρ' ολiyov'vα
.1ivη δυoτιiyημα δταv ταq χρησιμo-
τroιoJ,v δι αvατΙναξιv κδτrτouv φυτΙ-

λr 2 πιΘαμδq; (δoκιμζoυv τηι/ τα-

xδτητα KtrrαKοαjσεΦq τoυ φυτιλιoi
δια 'ια. ξεδ'ρoυν εK τωy πρoτδρωv

oυιΦωζ l πιθqμi lκαiεται ειq 1 λε_

τrτδv τηg tiφαq) τo ειo&γα;v ειg

καψliλlοv 6ροvτ.iδoug υδραρyδρα.l

(τα καΦλια τοαjτα π'ρ€τrει με πoλ-

λ{ν τrροαο1{ν ι,α φ;λioο:ιlται τΓε_

ριτυ,λιyμiτα ειg 6*βακα α'ιlτi €n'l

δlα ι,α 'μflν πρooτρΙ6ωvται 'Και με

τα π.ριovTδια τr'ου δxoυν 'μEαα)
σφτγγoυν με γκαζαταv&λια τo κα-

ψJλr δια Vα μ'i Φyη τo φυτΙλι εΙ-

τ,α ειαδγotlv τo καq.niλι ειq τo δμ_

,μα τηξ 6δμ6αq κ'αι με ξυλαβκια
τc αφn'uδvoυν μ'Eαα' Eiναι ετoΙ'μη_

τrρΞπ'ει και d να ακ&poυv fr 'vα ειl-

τoιxiΙcr'ο,ιllν δια να δxη μεγαλυτδραιl
,ενiδργειαv - αν δεν ιrπ&ρxει Kαιpξ

τηiv τrqροaΘiToιΛ, ειξ τον τoΙ1αι", αλ_

λ& τηv o,κεπξα,oν με πEημq πoλ-

λiq ανl&rrτoι,lv και ατrqμακΦvoνται
150 μdτρα.

Ειg τηv ατroΦξκrψ Poulμλα.κΙoυ
αιjα6ι6&ζoμεν 3,πλ{ρηg ε9δuμαoΙ-
εζ κσι τξΙ6ρε9 lκαι' 2 κ&τrπεq αv
δει,, δwη&bμεv ,ι.,,α ταζ τr'Φρωμε ,μα-

ζΙ.
Σε φι}κb
Kδoταg

Απδλuτoq αv&γκη ει,ιρδαε<οq 'uo-

ooκδμαyv δια τα αδμοcτα 'και ια-

τρδv ,Eryoμεv πλiρωq φ&ρμακα και

xεrροι.lργικ& αττ,δ τoν Eρυθρδu Σται.l

ρδv. Τα εφΦιrτ,ισε o Αλrtsκοg'

** *t

Tη:ν iδια αγαvdcι(τη:ση για τη

criηyl1ιtoη και ηv αoυντ6vιαη πρo
απιiιΘεια ωτoΘ16ααη9 τοlν αοrιιd_

τωγ σrr} μπoΦκα τηq lΨπ[,ατpιτoαg'

εκ6ολ6q Αλιιiκμωvoq εκφρ*ζει o
Kαtτετ<iιγ Arκρ0ταg και στηγ εiτπδμε-

νη επιo,Eoht τou πιtντoτε πPoζ τoν

φiλτατov (ΑΘαvdcoη) ωι6 τo Tod

γζι, τη'ν 19 Λτιρλioυ.
*+** **

ΦΙλτατε,
TΙ εΙvαι αυτδ τoυ δyιvε;

Mετi6ημεv ειq ffioι}κα τηg Bi-

στριτσαs επληαι&o'αμεv περi τα
2-3 μiλια πou τ!αρ' oλΙγοv να

κoλλioωμav τrαρ& ταg διαμα'ρτυρΙ_

αζ τoυ πλoι&ρxoυ εμεiνα,μεv 2 rΙr

ραq! 6λiτιovτεq τα φ<Ιrτα τηq Θεα-

oαλοvΙκηq! με παμ-ιγελο <rxετικδq

oκfuοq εκdμoμεv διαρκξ o{μαrα
λεuκδry και κδcτt,rθεv ερUθρδν lκαl

καμμΙ'α ατr,&ι,T ηoιq. o πλoΙαρxοq

njρvεiτo ,vα δδαη ,λΞμ6oυι9 διδτι τα
vερ& εΙvαι ]ρηΧd και fiτo αδδνατov

Μγει νcr μ{v κoλλιfroΦμ'εη' - oι πλo_

ηγoi κoλoκυtθΞ'ι;ιoι τα θXασα\,n t<αι

οι 2! αφ' ετΞροι.l τδoq τηλεγραφ'τi-

lματα Kαι γΦμματα αwl'λΦyηcrαv

δoτε δεν {τo &.rvατδu vα ιlπoτεθfi

δτι δεv ,θα {τo εκεi τo καΤικι τoυ

Koυλακιδτη τoυλ&1ιoτov &vευ τ'oυ

oπoΙoιr οοq λtsyει o πλoTαρxog δεv

{τo &.nατδv ,καuμ[α απ66ααι9' H

μδν'η δικαιoλoγ[α τηq ατrouσΙαqπα

ρ& τηv oη.lyεvιδησιν εi'vαι δτι Ιαωq

εγδνovτo irrroτrτoι και oυιελffiη.
οαv, oτilο.rε ,μαq επ,ε6&λετo επιστ'ρo

φη. Ετπiμειε Ι\rα ατro6ι6αo&bμεv
α,λλαxoδ, αλλ& ρφδq o πλoΤαρxoq'

ηρvεiτo λδy,ωv δτι δλη η παραλΙα
εΙuαι ρηxη 'και 

,δεν 6γαΙvoι,,v oι 6δρ
lΙ<εq και' ,εrπΙ τΜoι, δεv αναγ,vοqρξι
τα ,μiρη, επ{λθε ,δε ,και 6ραδ,ι)τηg

διδτι απδ τηq io- i2 ,εΙμ,εθα nρq
τou Αλιδκμωyoξ ,Kαι ετroμlδvωs π&.
oα δι,&6croιg κατωτ,δρω θα 'μαq ε-

ξηiμΘρωμε ωq δλεγεν.

Αφiγv,ω δτι δε,v εΥyζoρiΦμε,v και
πoυ ι-rπ&ρxει φiλαξιq και πoυ θα
ετrδφqμεv εv τ,oJτoιq επε,μεΙιlαμ'εv

ιδiωg εγ,δ, αλλd κατ' oυδiιrα λδ
γov εviκριvε o πλοiqρxoq και ε1τι-

oτ'φιpαμεu τrληoiov Toiοcyεζι,κ&τι,l-.

θι λ4ouαoτηρΙoι.l, εyδ iμετδ6ηv ειg
Τodγεζι και, ετηλεγ'ρδφτμαα.

',Ηδη τi θα κ&μωμεv; τo ατμ&
πλoιov να παραμεiιvη, oι &r/δρεq α-
τrε6ι6t&αθηoαv ταρ& τηv λ4owiv τo
αιbμα Δoilρ&vηζ μαξτ ,μαg τoν B'α-

τικrδτφ, rκρατδ ατεΙ,λατε τo καΤκι

τou τoι.lλ&1ιατo'v ιδoδ λΟαιq.

α) Θοι δεNθ'ξ o Διακ&κηq πpoq διr

τηλεyραφδ ,vα ετr,αιlδλθη εκ B6λou
(crημειοrr,δoν &rι μαq ts6γαλε τη,
πToτηu δια τo β' ταξlι ,και αμφι-
6&λω δια τρΙτryv φoΦv i μ,&λλov
,εΙμαι 6δ6αιo9 δτ'ι { επαvcrλαμ6&*

νoyταq τo τrεΙ,ρqμα α1, 'Kαι το δΙq

εξαμαρτεΙv oι.ικ αuδβq ooφo'U i
μαg 6y&ζει κ&rroυ 'δαηωθεy τoυ' Φ
Μμττou.

β) ,Αγεδρεαιq κα'ilκΙου fια rβεταιpo_

βv Xαλκιδικflι, 'αδματοq Δoτβ-
vηq _ τo τrρ&Yμα δJακoλoν Φζ 'μoU

εΙπε Χαδoδληg ,μi ι.ltπαρxoι/τoζ Kαi-
κΙoυ.

y) Mετ&6ααlq ημδy κ&πoυ' δια
καiιiioυ μξ α,vεuριor<oμδvoι.l δμωq.

δ) J\Λετ&6ααιq τrεζd δτrερ ,και xρδ-
vov Θα απαιτfrοη τrολι) ωq λEγει o
Tδooq (Bλιηxog) δυο:κoλΙαq ειζ τηι/

διd'6αoιν πoταμδv π'oυ δγoυv κα-
τα6&oειg.

Πρoq Φoυ δμοη ,μtξ oυι,δυζετε
εvερyεΙαq και ο κοι&ig αq φρoν'ιΙ-
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ltrρxεΙo Mακεδovικoιi Avιirvα

ση iμδV'o'q τoυ v,α ,μετα6αΙvη €ιq τηv

θEαιηr τoυ. Η αι)γxυαιq η ετrε,ρxo-

μEνη καr& τrry ,διoiκηgι,v 4 oτομ,&

τlωy ειζ τδαoηr λεπτδv ζiτη'μα τα
ξεαwερiαματα μεταξιi τ'ωv ωδμΙ:v
δxι ,μεταξιi η,ρν (u,i παρεξηγεΙτε
και αuτδ δδιlαται vα oνμι6'd)-αι
διαΦoρετιKαi ιδδαι διοικ{oεοη,και
αι διαφo'ρετικoi γvδμαι αy συ,μφ€-

ρη i Φι να κdtμωμ,ειl αrrδ6αoι,ιl {
τi &λλo δεv δδι,αται ξ vα Ε[η oλε-

θρΙαg ,αυιlετrεΙαq - διδτι lKαιrετξ δεy

εΙ,ιrαι κδριo'g και ψτειjΦ"ryoq τοrv τπρ&

ξεδv τoυ, o:uτε δ]ιαται ιlα επι6&-
λη τ;Ι δτrε;ρ τrα,ρααι)ρη, 'και δλλov
ειs κi,ι,'δυvov 6Ξ6αιov. Tο κεφ&λι

τoυ τo εξoυoιζει κοΘεig δ1ι δμcog

και τtov dλλcoν.

Ωq ατrεδεrΙxθη' δε oδτε oι,κovo!μ[α

yΙvεται διδτ'ι oι.iδεΙq o ι.rπεδθυ,νoζ &-

μα εivαι τroλλoi και αι €crΓoffiσειs
δεv εΙναr ταxεΙαι &μα λαμ,6δvoνται
τrαρ& αι.ιμ6oυλΙoυ ,και δxι εvδq α-
τδμ,oυ και yivovται δλα διπλ&.

Αρκετ& εκοτriαoα και δxι μδvο,ι,

καvεig δε,v Θα ,μoυ τo αιlαyνtoρioη

αλλ& και π&oα ,ατroτυγΙα θα με
6cηΦvη. 'H,δη o Νταμiπηq μoυ πα-

ρξyγειλε εκδΙκηαιν διδτι τοv εyE'-

λαoα! rκαι δεy τoυ ,δ6αλα ειs τ€r

πλoΙα ] 010.000! φoiγγια, αλλ&
,μδvov 4,6.00{0, &λλoq δι6τι του, δ-

φκlασαy μακρυ& την κdcπταu τoυ,

ενδ τοιr παρεκ&λow vα τr&η του-
λΦιιoτov vα πδρη μtEτ,ρo (αυτδ α-
vαμεταξJ μαq), αφoi τα iτιΦyτα Ξ-

τoι'μα τδ πqρdδωκα, δυ,oτυxδq o
Mιγ&ληq δεv εΙγε oliτε ανθρδτrοη,
oδτε υτrαξιωμ. δι' εαυτδv iKαι μoυ
αyξθηκε ειq ε1μlE ,μni ξxωv ωq δλεγε
ειg ο,υ,δδvα Eμτrιστoσιi|ιrημ,, _ εvιloεΤτε

δε δτι oι πατριδτε,q ,μoυ ειq oδq ε-
τn86αλoιl να ταχθδσιv υτrδ ταq δια-
ταγftq τoυ τo εθεδρηααv ωg διδξι-
iμo a(πrδ εμΞ. ,και oδτε ι,tα ακoJooυ'y

{θ,ελov-επ'Ιoηq οι ιπταξιωμωrικoi.
_ Φαντ,&αoυ τηv λεπτδτητα τηq 9Ξ-

oεδq μoυ, ετρ&6ηξα τrολλ& πoυ
δεu λδγoι.,ται και τα καnδcπια. - Α-

φr]ατε ,με τoυΓccxιoτov τδρα μ6,vov

* .&, και i/α κ&μ,ω δ,τι σελω μi
oυvδυ&ζovταq τηv πoρεiα με καν{-

ψα.

1(δoταq
**** **

Aπ6 τιg παραπdη/&) επιcrtoλ€g,

μrωρiαcημε ηv δι<i Θαλ&ooηg πo-

ρε[α του oιirματog.
Στηv επ6μενη <nrπ114εια θα γνcr-

ρloοιlμε ηv δι,α ξηρtξ πoρε[α
τoυ και τα ,αιrεrπιivτε1α γεγοv6τα
πoυ σw66ησαv, λ.6γΦ πρoδοo[αg,

μθxρι τηv Ξγtκατ6στiαση τ(rν στσ
Περιo6ρι τoυ Bερμ[oυ, Θrloει πιiv
τoτε τηζ iiδιαq πηγηg.

(Συιlεxiζεται),

ΓΙΩrPlΓOΣ το\aΣlMΗΣ

Tο τρiο oδ,μοτο τωv iM.αΞοpδxη, Σπυρoμfiλloυ κοt lMωφοiτη oτo οτμδrιλoιο

.Kεφαλληγiο.

Η (Ν l AOYΣT"A) στnρiζεται

στnν αγ6πn καl τo εvδιαφερoν των συvδρoμnτιbv τnξ

Παρακαλo6με να μεριμvliσετε

lια τnv αναvιiωσn Tnζ συvδρoμliξ σαq
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ΛΙOΝγΣΙAKA nPgiltEΗΑ ΣTΦ xgtPΙt} mrunΙKΙΙ

1*.:*ι::ιΡ*ry*:::1.J.::.::.-:9-ι19^Ψtι:ι.g::.-iγ':.::-:: j9t.9

<δα rμυατfrρια τoυ Διο'ιlι)ooυ τε-
λoιj'ι,ται .,<oμη ofr,μερα oε χolrρ,&
τηζ Mlακεδo|viαq''Αι,1θφ;rπ,oι xoρ,εδ_
συ,y'ετπ&v,ω στξr ιp,{,Ιτι& xωρiq vα καΙ-
yσlfταl. Αν'αoτεv&ρια καl αyσστε-
v&ρηδεg. 'Eνα τ,ερΙεργo Ξ'θιμo τωv
Ελληv,ωv του EυξεΙιroυ. Mε τηι, αv-

Toυ
Στθλιoυ Ι. Κo$αxεiλn
Ιδρυτli τoυ Moυoικoιi
Mουοεioυ Mrακεδoviαg

ταλλαyη, τo μετEφεραy crτη,ιl Mακε-
6αΙα. Αλλd δεv τoξ εyιxbριζε κα-
ιεΙq. Π,δq τoυq αιrεκ&λιlμε o κ. Τα_

'r&yραq 
<Φι 6r&κxεg τηg KερκΙvηq

iκαl τηq Mελiκηq>.

Mια τrρδτη δημoαΙευ,αη Yια τo
xωριδ MελΙκη δγιvε crτιq 30 Απρ.
i 94Ι0 ατηv εφημερΙδα ΦlcnκεδoyΙω>.

Στηv πμlπη, oελiiδα Tηiq εΦnμερi-
δoq τoυ 1940 ,ι<αι αριθμδ φJλλou
]ο|86i iΥραμ τα εξ{g: Στα π'ρL
fu,ρα τηξ B€.ρρoιαq o' Ξvα χω-
ρι6 γ'uωαπδ για τηv ευφoρΙα τηq

γηξ τoυ, τo καλδ ,κρααΙ τα; και
τηv φιλoξεvΙα τcυιl κατoiiκωv τoι.l,
τελoδyται ακδμη τα παλαι& 6ακ;ι-
κ& ,μυcrτ{,ρια τoυ Διov,ι]<roυ, αxεδδv
&rrο:q τελoδι,,ταlv o.Bη,y αρxαΙα επo_
y{. 'Αι,rδρεq και γιrιlαΙικεq, αφζoυv
και θυoιζow ται)1ρoυ,q, εκφωvoJy

μι.roτηριιiiδει,q επι,κλτ]αειq, τrεριδφ_

Xοyται τo xωριδ ,KρατΦι/,ταs ε'ικδνεq
lκαι αΦοιj περιπθooυιl (,ε καr'&ατα_

ση ε,Κ(Γτασε(rξ ατro τoU,ξ ηXoυζ εy-
xιoρiαlv oργ,&ι,lωv, xoφlioυv γιrμιi&
πoδεq τ&vω oτηv δυvατ{ φωτι&
xtυρig vα τnαθαiνουv τo τrαραμικβ
€γiκα,u,μ'α, ε.ν'ιi ατπδ τα xεiλη τουq
εβρx,ovται oι θρη,wΙfειg δναρθρεq
,κ,ραυ'yiq - ιx, αΧ, εX.'.

To x,ωρrδ cruτδ εΙ'yαι η MελΙ,κη

τηg Bερoiαq. Η 5αταrrληκτικ{ αv'α_

κ&λυιpη o'φεiλεται oτoιr διακεκριμι6-
,vo λoγoτδx,νoη, ετrrατ{μ,oyα ,και δι-
ευlΦυιrτi1 τηq Εταιφ[αq Ψι.lxικδv E-

ρευ,ν',rΙlιl K. 'Αyyελο Ταvdcyρα. o
ακoδραoτoq αι;τξ ερευνηrr{,q τωv

μυατηρΙlcαl Kα.ι τφy φαιvoμtδιlοw τα
oπoΙα πρoκαλoliv oι δudμειq τoυ
αΜθρδτrιvoυ uτroαυvει&'{τoιr, εΙμε

τrληρoφoρri9εΙ ".ρo 
δεκαετΙαq δπι

αε ,κ&πoια μαυ'ρoθαλαoαΙτικα ε}-
ληvι,κ& xωρι& τηq BoυλγαρΙαq, πα-

ρατηρεΙτo τo φαιuδμεvo τηg ακαΤ-

α]s, τo oτoΙoι, μδνo ατιg lνδΙεg α-

τδ <οριoμιδι'oνq B,ραyμdav,ouξ €πιτυΥ

x,&vετo. Σιryκεηρι μΞvα κατ& τrq τrλη

ρΦoρiεξ αιrrΞg τοι-l κ. Tαν&yρα oτα
εν λξι: x<oρι& αvfrμε'ρcr τηtq εoP
τ{q τωv ξ. KωlαταιlτΙvoυ και E-
Μvηg, γi.voιrrαv τr,ερiεργεq και μU-

oτηριδδειq τελετBq, oι oποΙεq αuo-

μδζovταv αvαατεv&ρια. Στιq τελε-
τliζ αυ'τEξ, ο:ριαμδνoι &uδρεg και

1rι.lvαΙικεg τoυ λEγovταv αvαατεv&-

ρηδεζ, με iιrαv εξ αυτδv επικεφα-

λdg τrαl ελitετo αρxιαvαατειl&ρηlq,
αφoJ τrεριd,ρ1o.ι/τo στηι, κατ&σταση
εκoτ&αεωg, ι<αι ,κρατδvταq CΓτα

1E'ρια τoιlg τιg εικδvεq τou ΑγΤοιl

K<,:v)'γι6ψ yδρει,,αv με τη,v ουyoδεΙα

μ,σUrσιfKδy oργ&ι,,ωv επ,&,yro σε ισΧU-

ρi β6oλη, xrωρig vα αιoθ&vοιrται
τov παραμικρδ πδνo ,και xαrρΙ,g vα
ταΦαΙι,loυrι, τo παραμιKΦ tsyκαυ,μo.

Oι τrλη;ροφoρiεq αυτrig'τ,oυ,'κ. Tα
ιι&yρα δει, {oαι, αoιi<rτατεq φiμεg.
Yτr,η'ρxαv πρiγματι Eλληι,ι'κ& xωi
.ρι& .ατηv Bοι.ιλγαρiα &π,ou γΙ,yoyταv
ι.:.r-τE'q οι τελετiq lκαι παρετnlρεiτο
τo φαιvδμεvo τrηq ακαTαg τ(.}y πα:
λαιδv μαιι,δδωv τoυ ελrtμ,$qψιcγ' u;-
ρσζ στα 6ακxικ& μι-ετr],ρια τoυ Δι-
oιrδoου και τω1, oημεριwilv Φαι<iρη-

lωv και 6ρcqxμ&ι,ωv ατι'g lιδΙεq.
Αα.π,& {ααv τα 1ωρI& PEα6ι, Γαλα-

ζ&κι, ΠρoδΙ6,ov { ΠρoδΙλα6ov, Τρι-
τr{,ρι, Kωoτ,{, Boιlλγδρι rtαι δλλα.
Αλλr& δι κατακλuαμαΙεg μετα6oΜ9
,oι oτοo'Ιη ετr{λθαv crτηι: Bαλκαvιlκ{

ατηv τελειrταΤα δεκαετηρΙδα, παρδ
σUρα\, και τov πλη9uoμδ τωv ελλη'
'ιrι,κδv τrδλεωv παρ& τov E'δξεrvov
,και ,μoζΙ μ' αuτoιiq lΚαι το'ι.}ξ α:ιrα-

oτεv,&ρηδεq τωv εy λδγω xοoριδv.
Ετri μια δεκαετΙ,α, μδπαια τoυξ α-

νυζητoj,oε o ,κ. Ταιr&Yραq. KαvεΙq

'δεν lμπoρoδσε 'ι.Λα τοv πληρoφoρ{_

σει πο(l εixωr ,καταoταλ&ξει Kαι

τroυ. εiγαv απσKατα€,γτα0εΙ oι ι,lΞoι

cα.lτ,oΙ μδατεg τωv τrαλιδv μυoτηρΙ-
ωv τoυ Διoι,Φooιr. Tελικ& αιlακ&λυ_

ψε δτι το Φι,μo αuτδ επι6'iωιε oτo'

x]ωριδ MελΙκη τηq B,ερoiαq, στo o-

τ,oΙο oυv€γιζαv ιrα γΙvoνται τδτoιεg

oyετικξ εκlηiλrΙlαε ιq.
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TCTTI ΚI τΩtΞΑ
Tα μIκρoυT]tαγγελμαTα

oΥ ΛΒΔΙΛΑΣ πιριrα1οιν ιρτιjι!μα
απoli τoιξ ,μωxοil.dδειq κι φιirνα-
ζ,v, α6Φ€λλιq κoλξ, αΘQCλλιg

γιq τα ,ττoυv[νηlια!
Ι{eι,αy κιρ6γ oι @rμι fταν μrit

oικov6μoι. Στoιl γιατβ τrξγηvαv
αποιi τ'ρω,Φιl ι34τιζ*v κι ξι μι
roυ ψ0.λαr τΦrημα 6πoυq τdrρα.
Moυvoc11oi τoιη γ,€ιloι.tvταιl γιατρot
oτιg πλι6ηριq τι.ζ qρρd,σΦ(ιζ.

Φlμvιoιiμι €vαιl πωιoιjv ψηλ6ν
,μι τα 

'τoι,τoιi,ργ|ια 
,κι ,μι τoυ καλ-

π&κι που πιρνοιiαιv οΦτι' τσ μαxΦ
)dd κι τιοuλoι3αιν αΘl€λλιq,. Tιq €-

6αvαy για 1rα φι3ryει τoι.l κακ6τoυ
αflμα κι τα πoυviνπlyια α'r' τα
πoυδ*ρryια, τουv τιλ,t5drη κι τ<r x€ρ_
για. Tιq α6δ6}λη tιg ε[1aιv αι €.

vαv μuκρEv lκαπακoirμ€vαJι, 6&_

ζoι.rv rμι δι'μ€voι.l παv[. 'E6αvαv
vfγι6 τρεξ oτα μ6ργια πoυ ιιου-
ιroιtroαy για ιrα ρουφηboη}γ ιμιαξ dl_

ρα τoυ κακ6 τoυ αiμα. Αι.rc€g α-
τtο6 τoυ αiμα πoυ ,ρoυφo$ααv πρt-

\ζtιr'1/τφ ,κι ι}oτcηρvαg τιg πoυληr

μοιiααν.
Avτ[q για α6,δ€λειq μιρικo[ πoιi-

xαν 6αβ κριηyιoυλl}yημα rμι πJ.
ριτ6ν €Θαvαv κoυφ,τ€g 6ιvτoι3ζιq.
Γκραμd'οαoυvαv μι ξoυραφ κι τoυ
,μ€ρoυζ κι δαvαq 'μι ,€vαv μπoυv€-
λoυιl πo,ιtrxιγ $1,μθvoυ tμι Φμμα
μπαμπ&κι μι oιv6πλιμα αvαμ€-
vou, ζ€<rτιvαv rμ6αα η Θιvτoιiζα
'κι τηv 6Θαvαιl βvι μ&vι α'rαvoυ-
θι6, για vα φιiγει oυ α€ραg κι vα

ρoιrφιΦι αi,μα. 'Eiτoι oυ dρρoι.l-

,i 8,8

στoυζ αιtακoυΦiβυvταv γιατi ια.l-

κλo'υφουροιloειv καλ*ηlραq τoυ
αitμα"

Trq αΘffi:ειg τιg μ*ζoι-lvαv α-
πoυ ατικdιlιvα vuΦ κι 6oιiρxoι;q
ατoιyι. κ&μτιoιl. Σ66ηvαν ξι.lπoλυτoι
oτου vιβ κι αι.πξ ακαΛιηιjoαιl

Toυ
Ν{κoυ Σπ6ρτ'orι

oτα πoυ,δ&ρryια κι τιq μζbυvαιl.
Tιbρα δα μαg μ&ooυv αλιiri αιl
πoΦμι για αΦδ€λλη.

ΑΣBlΣl1ΛΔοΙ πoξαv καμi,νια
f1ταν πoυλoi οη Nιdoυoτα αμ&
,€vαζ πoυλoΦoειν ασ6,€στι σEoυq

μαxαλdδειg μι τoι, γouμdρι κι
τoυv λιγοrv oυ παρ' τ' αoΘ€crtηg.

Λβ {ταv πουλ{ α^yαπηπ6q oι δ-

λουvoυq, παραττ&voυ 6διvειv, ιξiκι
καμvι*φlραq. oυ αοΘιοτ*g αrτ69
εζχειv φoυρτoυμθvιg vγι6 κ&oειq
oτου γoυμ<iρι f1 vτγι6 oακκι& κι
€ναν κιριμ€v φ}vζειν <ω&ρτι ο
oΘετ dλλoιrc ηv dcoπρη φρ€oικη
τηq d}ραξΣ. EΦ1ειν κι μvι* 6ρουv'
τιffi φουνιf1 νπoι1γκ Φγηvαν oι μαΓ
,xαλdδoι. Kι oι γιrιlαlκειq ττo$Θη'

λαv ν,G'αolΘιαtιbooυv κωθΘηvαν' μ
τ' ,α}κιιi κι ωyξρζαv τιg π€τρειg

ηv αoΘ,θoτι' ποR) ηv ζdγιζειv
oηv παλιinlτξα μι τoυ τραν6 τoυ

tκlαι. Mvι<l γ,υvαilκα πoυ κατ€.Θη-

κ€ιv αvτryιααtικd' 1nια νια τoυv

πρoιφτdσει, χoυΡiξ αγκιrδ, oυ α_

αΘι,oτξ τηv ε[ιτιειv χοι}ρξ πoιrη'

ρdδα <ααοι€€λει αf1κoι.loτηv'Φt}-
Eιdooυ να στηl 6dλbυD η(ι GrloΦ

τ&τι τoυγ τrξρζαv xι αυτδ crτι&

μει1rειν rv παρoιμ[α.
Tιbρα, τα πλει6τηlρα τα vτoυ66ρ

γιct γ1ιiιr@υγτι μι ,μ,πoυ(€g λoυγfuoι-

μειζ.
ΙζΛΡlKΛΑΔΙ f1ταν καμπτ6oιti,oι

ατη Νιdoυατα. Mιρι,κo[ ξ6γoι πφ
λη& τρoιrγιoυρι:oΦoαv κι ατoιr δβ
|ιl,oυ μι €μα κο.ιπ!δι η ζorr6α'/*v'
διδρΘoυvαv καρ€κλ_ιg ξιλ€νιg τtλι-

χτξ. aττ}ν αμαoκdλι τoιη κoι.16α

vo0ααιl €vαl διμdτι ψοcθi ειδικδ
για καρEκλιq Kαρθκλιq, καρ€κλιq

φilvζιv €vαv κιρι,μ€v. Kι δνταg
τouv φιirυζιν καμuιd voικoι:,κυρrt
κιiaΘoυvταγ oι καv& πιζoιiλι κι πιρ
vcu1αειv κιvοι3ργιq μiθιg oτιq κα'
ρ6κλιq. Toυ Ψοιθ(. τoυ μξoιrνιv
αtιoιj τα αζβκια τoι: κ&μπoυ !

Σηv πλ€ξι τoι-l κoιrλoιlρryιζιιr xι
@κιωιv oα βρτoυμα κι τ' &
πλιyειν αται.lροι.tτιt α'ι' τoιξ κιoιF
<r€6ι9 πμilτα. Toι.lι, κιρνο$ααv κι
καv& ραι<i σαι, α}χιvιv.

TΦρα oι πλιxτ€g ι.|r&Θιvιg καβ-
κλιg ιξαΦαyibτηκarrl' μοιiγκι σι
καγd πoλι6 καφινioυ τιg 6ρ[!oκει9

καταργfθηκιv η ι|xiΦα.

TlΛΙAΛ}fΣ οτιq, ,μ€ριg μαq ηtοc',
ου Στoυi<iγουg κι τιλιι:ταiουg oυ
Φiλιπαq. Toι:ι, πλξρoυ1/αy για γα
φουι.r<iξει. Tl&τι δεv υrταilρxαv ιφι_

μιρiiδιg. 'Aμα {ταv ατιo6 τoυ δη-

μαρ1εiιrυ φivζιv dQirριolι Nαoυ'
oα[οι d,ρθιv η στlρcπιoυτικf1 επιτφo



T16τι κΙ τιlρq
τrξ απ' τη Bξργ'ια κατi, lιατoοy{ν
.ξ1ιτι vα πΦτι 6λoι τα ξιirα oτoιlv
Λγι<i Mηo,i vα πιριioοoυv απo$
τoυ anlμ6oι1λιoυ 6ττoιoυ9 8εδα πιir
vει δα τιλημiloει πβατι.μoιl. Τ,ρoυ

γ,ιoυρ1/σι3σιv 6ληv τη Nιdουoτα.
ιit5vζιv: Χ<xσηκιν ,μvιd γ8iδα oι_

oΦτα ,αrιoιοιη τη 6ρ1κειν ιηα €ρ'$ει
να πιiρει τoυ ριγ<iλoι.l. ΙΦριoι Nα
οιloαloι qυ Tζd}v ,δα α..lμιξoει για
τιq δημουτικ€q ικλoυryξ σtα κα-
μ€vα η Qρα οu'11τκit τoυ ΘριiΦ1 6_

λoιrroι ε[οτι ακαλιoμ€voι. Στιgδη
'μoυ*πρααiειg πoιl γ€ιroυιεαv στα
Gυ}Φμπια τoυ 'καφιvioι.l: Aγιρv*-
,ει η δημoι.lπραoiα για τoυ ff-
σoυζ τηξ Σκoυτivαζ, ηβτη πρoι.ι.
,σφοuρ,* τdοoυ ε[vι καιεvcr,g; σr-
τdδιg τ6αη προι.roφoυρd εiνι tλ-
d*,

Kι oι κδομoι πλ€ρoυvαιt ,κι κι}.

ρtκια για tιζ ξμoιlιρααi€ξ. Γ€-
wιΙι,.tΦ ικι ιtrιηοtltrριαo,μοt. oιr τry.

λι*λtμ rμi:vαζειv πρdltη πρoι.}σΦoυ

μi τdσο{r. Eivι 6}λoι.ι9;

σY ΙιnΠΑ&nΛ/ιFfΣ κ<i"ιlαγ ,κιβv εi-

χ€ιγ σι oακκιιi { oι tραvd αμπΦ
για' τα φαοoι1λια, η φακ{ τoιlv
καφ€, τη (ξαρι' τoυ ρζι, τιg
πατι&tιq, τα κοιrκι&, τoι.ι qoυod-

μι, τoυ στι*ρι, toυ λατ{γoυ" Aυ-
τ6 τιic6αvαv lμι τη ,α€α.rλα oι
οακκoriλιg κι τξ ζξιoζαv ατηv
παλ<ivτζα μι τα δρQrvιcr. Σιqρα-
ιd ξυλ€vια κGvt}ιιt, 66αιlcιv τιg
Φ.€c, τoυ κρατi, τrr 1oι}'Pσι&, 1κι

οι τιvικιδ€γ14 ,μπ61riπιg, τα,l λsι,
τoυ Φδι, tοιr γκξι, για τη }..&'

μπα, τ' αρακi κι τ€τoια. Ι(ffι
6αρ€λι εξειv οτριφt&ρι lκι ξιxoυ.
ριoτ& μιερiδια αrιoι1 €ιrot Φ1ι€ντι,

iαιαμι τιτρωc6αια 6βμvια (,μvιd

ουκ&), για γκ&ζι, κρΦ[,, λdffiι.
Λι.πιi ffrαv σ(Φyισ+J€vα για vα
μ{1 μιτρoιlv ιξiJκι. σ.l Σιαιdq oιl
Λλιη&κolξ τωι.λοι1cαγ xι μπoυ'{ξ
για ,μdλιvα, tl'τσιιπακ€για κι μι_
ταξcυτd. Πoυλbι}ααι, κι 1tλια
γτγι6 &λλα ειδiοιlατa.

Tιirρα rιtει η dGω.rλα κι αr μι-

τρtvrη7ια τ&1αoιv 6λα η ιξ6λιξη.
jγlοYTΛYTΣιiΣ {ταv α.tι6q 

'ε6.(pκιαvιv,κι rιoυλoι}οιv τ,ρoιr6ιilη,
δια*κια, σC{ρα'!6σκιcE αlταi γιOi.
oιoι.l ,μολi. T6τι 6λ0ιιroι αι vι€!oυ-
οτιvof κτηματiαδoι ειxαv κι' α.
π6yαv τρouΘ&v γιδiooιtv 'μι ΦΡ
τοι,,μα γιρδ απ' τιq ιrηzι6 τιq &.
κριq για ,κρ6μαομα αtι', τoιrv ucir-

μoυ. oι παλιoi κιvιγoi €διvφ κι
6yα oκινi α'ι' τηv,κιiτoυ τηvd'φα
κι Φκιαιlαιl τoυy τρoυΘd oακκ(.
διoυ γα κριμvι€τι αrτ' τoιη vτγιo
ταυq ν<iψoι.,η. Στoυv vτρou6* €6α_
γαy, lκι τι ξεv, !oυ προ{rσφdη/ι γ]ια
τoυ βπαΦξ κι στoυ γoριoμα τoιr
Θpιiιδι, γιoμoιdαv τoυY qροι.l6* μι
1iλια vιγι6 καλοιjι*τl4ια nαυ μπα.
ξ€. Alιrτ6v τοιrv'κι,β πoιl μπ[τιζαν
6λα 'μζoιrvαν κι αιαρλιαγκ&νια
για Φρο{rτoυ γιρν€, ιιι τoι,ν κρι_

μvα1ααv <rτα.r κoυτo&κι απ' τ' &.
λlαηyoιl για τoυ οτιiτι.

Tοιl διo&κι εi;1ειιl ι,τyι6 τoυβd_
δειq ιvoι.η.υ€ιroιξ fιor, κριμνοιiιrταv
oτoυ κοοτα&κι aπoι1 τoι.t ααμ@ι
{ 'κιοτ{ α€λ'α κι 6'q/9τιv oι, €νas
cπ' tηγ ,μvι& κι oιl dλλoιη αlt'
τηv dΜυη η μιρι&. Διo&κια ε{,-

χΦ οι καo&.πιδoι o"ια ,μτιν€κια
τoι}g' 6vtαq ττf1γιvαv oτα 11oυρyι&
v' αyotlρdσαrv ζ,6α. oυ μοιlταφ-
τα{q &φxιανιv ,κι σαραπ6σl(ια πoυ
t&ραφτειν oυ ααμαβg αωti π0-

σcιυ Crroυ crcβ&ρι για 1|α oκιπ&
ζ'αrv τα κα,τoιrλια. oι oαρακα-
τσιαιrαiοι τt&λι ε61αι, μοι}yκι γιδ[,
ακια σαικκι& για τα α€Ι,α cοιrq.

MοwdΦκια lQιρvαv !α σα66dι
τα ισIlt Γtιdωυoτα απoι1 dλλα μ€-

ρια. 'ιΙταv uφαvτd σι αfη/αλι6v
(oτιβvι κι ιφdlι), c!'ιo$ γιδ[αr
oιr μαλ[ 6αμ6ιoυ μι vtyι6 τρια
xμirματα γtα vα Qcι&ιουι, λ'6v-

τρειq.
Triρα δεv ωιδμειvαv κqμrτoι.θι-

v.& τ€τoι,α α6Ια.

σYMΠrΡΙΛΛΕ {τ* α166q -,
6ι6βοι.lvιv oυμπρG}Jιειq. Tιλιιr-
ταiα cτη llιfuι.ιατα ι\ταv oιl inπo.].

σιCrq yαμτιPfu τoι, Tζιoιlτζα5}"α
€vαq $ηλσξ oαv καλαμi1δι. ιkiγαy.
ζ,.v oτoυg δβμα.lg: Q;μrφ€λιζ.
oυμπρ€λιg' t(ι αrτ' τηv αμαoκdsr
τoυ ατταi κ&τoυ t(ου6qγo$σιy rτιq

1αλααμ€vειε τξ oιrμτφdλλεη κι
τιq καλ€q, τιg διouρsouμ€vιg. Πφ-
voι}αιγ α'τ' τoυ μφ1αλ.ιiδειg 6vταq
€6ρι1ειv γιατi τ6τι θυμYιo$νταv
oι κ6oμoι για τιq 1αλααμθvιq τιq
οuμτιριiλιq κι 8oταρvαq ξταv μα-
Θημθι,ουq oιr ,κ6ομoιξ στΙ}v oικoυ-
ι,ουμiα. 'Eπφvειγ α}ρματα απ.
τιg vτiπ για τα vτiπ καταaτραμ€-
γιq κι τΦ6αγιγ oι α,rι€q πoιjταv
για δι6ρθoυμα μι μvui μπ€Yoα.
Tcir;ρ<r αv τoακιoτεi €uα τ€λι η oι.l-

μτφ€λλα πoι.ιλιμνι€τι oιατι€ρα.

ov ΠiΡΛtγΙtiιTΙYΤFΙΣ {rι}ργιαyioιJ_
σιv σια|g,μα1οιλdδ.η μι, υτγιδ rιdc.

σεξ μι αρdαφειq Φι]p(αy ιfπια, μι
υφdoμcrτα, φoιφτoυμ€vιξ σι €μα
γοιrμ<iρι. Ei1ειv lcα,r6αρtbτρeιq,
κoιφδ€λλειq, ταyr€λειq,,μπωμd*
δειq κι dλλα. Tιλιιrtα{oιξ τ€τoι.
oυζ πραιΙατιυτξq αη γιdαrσταη.
ταγ oι} Ι(ουοτoι1λαg. rEiχ'ειγ κι €γα
μικρ6 κoιrδo'ι1ι}ι πα.} τo{,} χτιrlτoι1.

oιγ €yαγ κιρη,Gv Φtαg τρo{η/o{φ-
ι,οιf,oιv oτα ooι.lrο&κια .κι τιg oι1λ.
ταειq. Στoιr ααμΦι εξxειv μlπoυv_
τιμ€voυv κι τσuι, τι{1υ κι €vα μoι.l.
λnΘι trτ' αυτi για vα γρ@ει π
Θιρυo6vorια oτου φαu6τbu τιιrτ€
β ,Φi:rτgv oτoυ oqμdφι. TΦτι oι
ιαδoμοt 6λριvoι μι tιυt6ρι ι{οι1vι.

ζαν κι πλ€ρoιrι.ιαrr οτα rκoυκoι1λια.
Mvιdαφραq ου μ'!&ρμ{πα Koι.toτα}

λαg εQ1ειv Φyoqρdσει €ι,α γιρ6
κι o€ρτικoι.l γoι.ιμdρι. ltυι& μsα
6ρiκειv δψ€η αι μvι& α.rλ.ξ μvι&
παρλiταα χoιrριs ααμ&ρι. ΑxΦη.
αειγ uα η 1ιιφξει xι γt! i(λ.loιfEσΦ
ει €ιιGε8yfι, ωq 

'!o1, 
€κα.ιlrιv τ(x,

ακιιnt κι οqg!ριαειι, τoιlv xoυoι6.
Πotr γα τoιl Θαoτξει τoι.l γoιιμ&-
ρι oι.l Koυoτoriλq; ΛχΦι}oειv γ'
Φrη/αρζ€ι κι ι*α r(ιvηβει τηγ
παρλ0τoα αιrd τι; Λητ' τoυv Λγι-
ιilρyη [.oqtι τ' αλΙirγια γι6μoυαιv
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Ξ6τι κi τιbρα

,ου τ6fιτυq υφ&oματα, κ6Φtκειν κι
η iγπλα κι αλλoιi Θρ6Θ!καv oι
π<iοeιg, αλλoι1 κU τoυ οαμ$ρι κι
6λα γivr1καv vτιiρμανπιtν. T{ηρα
.η δουλι* αυτf1 1Γεν'ητι μι τα ωJ-
τoκ'iν'ητα.

XΑΛBATZΙΔoΙ bτη }lι<1oυoτα

f1ταν κ&τι Σ€ρ6οι Kαρατζι&δοι
'oτου 6vo,uμα' πoυ φoυ,ρoι3rααv ,κ<1'

τι μιvτ<iνια μι τραν16 π€τoυ, π6πr

φτειv oυπioo,υ ,στoυv' πλιiτι ααν
πc,ι.}διι1, ε[1αv κι €γ'α καλπ&κι
oτρol'yγυλoι.l μι φ6λει9 κι αι,αλιΘιiρ

για &<rπρα μαλ[τικα. Eικεi oτo{.l

Γιουργτ&δη τoυ' ,ατιτ1τι απo6 κιi'
τc,υ εi1xαv τoυ xαλΘεrζiδικoυ. 'E-

φκιΦvαv χαλΘeι, ooιloαμlirκιoυι' ι1

σπρ€,υv, κι μαι1ρουν κι σκληρ6ν
ιiαπρoυν σαγ αυτ6v πoυ φκιι1νoυ'

μι μiακα τιq απoPξPι6q..Qψ €vαq

πουλc,doειv χ.qλ6Ψ ,'t99ζ μοqK'α-

λ<iδειg rμι f,vαv vταυλdσ στΦγryυ-
λoυv ααvιδ€vιουv τιo$1ειν διιiμι-
τρου 1oιαμι 80 _ 90 π6vτoυg. X'αλ-

Θ<iν καλ6v... 1αλ6ιiν καλ6ν! Φιir-

ιrgζθ!γ:i κι εt1ειv 6lcιμα κoυ'μdτιg

:aιu'κΦuκG κι,μιrσιoi-}κdqρUκα. Για'να
μην' τoυy. ποuιrdει τoυ κlφdζλι ξι-

xειv .κι, μvι<i' κoυλοΦpα μι μτουρ_

μπ6κια, iαι,α, ioια για τoυ κ1Q<iλι

για v<ii1ε,1 ισgυ'ρoL{πιrα ο{J ντΦ;rλfg.

Kι ου' Ψαρ6c μι τξτιo,υv yτ,α6λξν

συρiγ,ι-αγc-liσειγ. <<1'1αιρ6νια καλτi,

λι.πcrρiδ_ειg γκρι6ω-αr€λια κt,'τ'σ'αρ

vε''31ε'g ξxcυ ,Φμηραζ) φΦγαζειν.
Κξl]ι16αvc'\ι}σεyl. 'κι τoυ καvτ&ρι γ9ψv

τγi τc.υ o'τ6να 1€ρι.
Tcilρα παγ:',ξι. qi xαλ6Eτζ(loι κι

αι τ€τoιοι ψαρ&,δoι *λλαξαv τα
ιπcι:ρ<iνια'.

ΦΑNΑΡTZ}ΙΣ πριν 6ρΘει τoυ λι-

χτιρtκ6 ρε0μα oτη Nιdoυoτα σtα
1927 fιταν €vαg Tο6ρ.κo9. T6τι bι
iιtθι ' κιiιlαEν, στουζ κιvτριkoιig
δρ6μουg, εixειv πανoυΘι6 oι €να

1ουvτρ6 πα,}ιo'ι3κι η καρφbυiβ€voυ

ι;lηλ<i αι καvct ντoυ6<iρι, οατεoιi €-

vα φανιiρι 
'μι :μvιιi'γκζδλαμπα

μΞαα. Του φ'lαν*ρι {ταv'τLoαιριiry_
icι.:νοD ααv κoυτi βι τινικ€νιoυν

oκιλπ6v κι ζιdομvια στιζ τiεσσι-

ρειζ τιg πλιυρξ μι 6<ioη. απo6

1ουvτρrf1 λαμαρ;[γq1 μdii φαρδια.
Η lμvι6 πλιυβ ιivοιγειv σφ ,τoρ-

τα. Aπo0 πανουΘι6 η λαμαρiν'α εl-

1ειν'τβiτα:για γα φειiγε'ι oυ κα.
πνξ. Qυ φαvαρτζ{q'μι μνι;ιi μι-
κρξ oκι1λα <ivαφτειν τιg λξμπειg,
6vταg ξμoιiργιζειν; Koυ,6αγoti-

σειv κι':;,μγιι1 ,λαδliκq ψι γ:κζι
(φoυτι,oτικ6).' '' ': : :

oυ φαvcκρζξq 'ηταv υτα1λλη'

λρυξ τηq δημαρxiαqr. Τραν4' τ€_

τoια φ'αvΦριγια'μι €γα 1αλtκ&ν πα'
νο,υΘιo γι<x vα' τα .κου6αvo$v ρi,-

χ€tv κΓ oτα oπftτια, γιcE να φ6y_

γου1/τU τη v01τα oτoυ δβμoυ, 6ν'
ταq oυ ταiφ&q Φγηγ,γ καμνι<1 Θi-

ξιτα, η αι καμvι& ΘιγγΦoc, t πη'

γηγαν 'τoυ κcιγr6oτρι 'μt' τα δtbρα

oτην ικvιi; Αμπρoι.loτιi τr{γηνιv oυ

Ι{αλαcirζηζ ι1ι π- Qαν&ρι'κι''συ'
πioου 6ρηοlr,tciV'oι dλλoι.' Τiirρα

δεv tπιΦiΙEιvιv' γαΦδι €vα τ€toιoυ

φωπ5cρι. -'::; " -

. . τοirT1oΥNTft{Σ Φτgy αυ1Qg πoυ

'lτcυλooαιγ,,κατrv6v. Δεv ι3μαρ11φγ

1ζoιiρικειq τ'αιγsρειq Φτι. Qψ ηα
πv(q f1ταv_"κoυ,μ6voυq λιαvξ oα

μαλi oτoυ 1αΘιiv1 f1 τoυν πoυλoιj-

σαv- .l(ι oι φΦλλα,.dcκoι.ιτιαυν. Για
vα κfuγ,οw,λιαv6γ .κροτΦγ τα φJiλ'
λα τιiιΘρι1αv ψ,ξuνου.' Ι(6Φτoυv-

Ξαv μι τoυ (kiζoυ))r. τoυ τραν6
.τρο'uxιαμθvoυ μφχειiρι, π0σφζαv
.τroυ γο,υροιjγι,τΦ χPιrστ9ι1. $y εiΘει

λαν o€ρτικoιlν κα,πv6v τ9υτ €6α'
ναv ,σrqυ . τσιγαρ6j(αρτoυ κlgι4ντ<i

gτpu tζιrtκι για ν..-g.σ..τLγγιb'oει oυ-

λ(iγου..Στη'Yr,ρι+sν-lηfι κατoυ1Φ oι
π}ιΦιδτιρσι τραΘο.0οαν τoιγc1ρειξ
,μι- λαθrρQ[bυ καπv6.' Trilρα 6γ{_

xα'lv λc.υγι6νroι λρ'pγι6v tι*ε1ιs α-

πο6 ταιγ.<iρα π<iει κι ου τoυτουv-

.τζtts. 
i

MΠoiYzΑNTΖFiΣ τιλιΦταicr i:
ταv oυ.lμπξρμπαq oυ Στθφoυg πoιiφ

κ,δvειv' τα καλ'6υκαiργια μπου'
ξ*v'μ, κιy;βi αλι-ο,μ€vo,υ toσ'i&fo η-
vειν .μι νιρo vα ζυν'tσει.ουλιγoυ.

'Eται ου μττ,oυζΦ f1ταν ξυvαζ€-
δικουq. Για ιηiνι δρουoιρξ τoυv
,θΘ,ανιv αι πclηlrουu" KoυΘανο'Φoειν
Kι μνκi λαδ(.κα 'μι νιρ,6 για να
πλ6γ'ει τα τroυτη'βκια π6ττιvαι,n του

μf,ιc.υξd:. lvtπ6ζα, (μ<iικατι κ6ζα) 
'

φιbvαζειv oτoυg μοηxαλ<jcδειζ. Στoυ

μπc,υζd( 66αιlαv κι ζ<iηαρι_για vri.
νι γ)Φκ6q. συ μ'τuιrρΦαq oυ Στ€-
(pουζ f1ταv πoυ}υ6 ,αγ'αrητξ :κι

καλξ' <iΦθlρoιttιουg, :6λoινoι τoυv

ε!ξηραv oτοι.l παξdρι 'κι τoυv Φ-
ραζΦv κι ιιctμvtaφραq. Mτπ5ορμττα

Στιiiφεο ρiξει μνιιl. Kι' cnuτ6q τιg
ε[1ειv δτrcια rbρα ε(:Θειλειv 1αζo6-
ρικειq.

Triiρα ξιβoτηκειv vτ[π για τα:

vτ[π ου μπoυζdq.

ΛΙMσYΝA'ΙATZHΣ flταν αlτξ
τΦφκιτνεν κι πoυλoΦαΞ1ν λι,μoυvιi'
δα απaιi λιμ6vια.βπorη μ_αq €Φrι_

-gγcrν cι ψΦΞιε,'ι1.gε 6γ!qc 
"iμ.s'

ατ.oυv <iρουρτoι. .1:

E,ικεtγ'τα χρΦ.γlα τα παλιΦΞηPα
δεv €ρχoυνταν λιμβvια κι oι κ6-

αμοι 6φκi,αvαγ αρvε€vι d €Θαvαv

λιουμ€ιloυ- λιιΦvτoυζoυ αι €vα'lcoυ

υθτcoυ..'Λ,uμoυιlατατξξg €ρ1oυvταv
:ατιο0 τη B6ρryια τ] τη Σαλoυviκη,
Kριiου κρ6ου μπoΦζl. :Mπoιjζι'
,μπcliζι λιμoυνdιτα ψilνξειv oτoυ
δρ6pου.'ι iνΙι φαρ&i λoυρi:δ'α πoυ

πiρνoιiαιν απ' του κιφdλι στoυv

vιirμου κoυ6ciγoι1oειv €vα 'μακΦ
πρΦμci ααv oυΘi]δα, €να κι ε1κoυ-

oi π6rπoυ9 ',βακρι1 μι δι<iμιτ'ρoυ
(oιcrμi'τρι6ντα''π5ι/τorξ. El1ειv κι
κcuματoιoιiλια π<kyoυV τρoυγιoιi-

ρσυ αrtοδ του ο€Ι τf6,6αναv τη λι'
μο,υvctδα (ζoυμi απo0 λυμδνια vι-

ρ6 ''κι ζ<lxαρi): Ei1ειv κι' μνι&
τoιι1μκα στην κoυρφf 'απ' ': τoυ

nor,&*, τi6ριxvειv'oτoυ; :πoυΦρt λι-

μbυv&δα'6vfαq' τουl Θdjζειv,:Στου

ζοuνι5ιρι του'ε11ειιr κι σ8αειg για
τG πclυτηρ&κι]α κr] €vα γ'κιοιirβι μι
vιi:,6'oτοιr €vα τoυ x€ρι για vα
πλ€vει τα πουτf;ρια

Πtiει κι 
_'αυτ6 τoυ ιπtiγγιλβα

yc!Θηκειv fitclυζ xι. τ6αα' ιiλλα'

r90
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EκιιηδΦvεi.lε να ΘυΘιο9f ειq τo
κ9μα η μιKρη 6diρκα τoυ Kω'νF
σtι.ιvτη το,υ Πλαvτdpη, πλ€oυoα
αγdμξσα ειq Θoυv&,κqμτiτων, ,€κα_

στοv τωy oπoιων ηlρ,κει δια να α.
ναηρ€ψη πσλλd κα1 'δυγι61xr9 σκd-
φη κcr.ι να μη Φjτoκ&μη' και ειq
Θ(6υσσoυξ, εκdnστη των oπoιωv Θ]α

ητo ικocvη να κατΦπ;η,εκΦτ6v κα-
μi6ια κCrι vα μξ xoρτΦoη. oλι_
γοv ακ,6μη και θα κατεττoντiζεto.
'Aγrριoq εφΦσα 6oρρoiq, o,ργcδvωv
6αΘ€ω9 τα κ6ματα, και η μικρ*
φελοΦκα, δια vα μ(v αρμεvζη
κατξπι1γ' σ!σν lα€ρα, εηε μddγd.
ρει τo παγι τη]ζ, και ειχε μ€ιv€ι
ξυλθρμεvη t(αι ωρτσιftρζε κι εδo-
x0μαζε να κΦμη 66λtτεg. Toυ κ<i_

κου. Mετ' cλiγov η θciλαooα ε_

,trlrPε εcv ελεειv6ν φελλ6ν ειq την
εξouo[αv τr}ζ, και ο ci.vεμog τoν
€συPεν εδdr ,κι εκεi, και o' Ι(n}ν-
,oταvτξg o Πλαvτ<iρ{€ ε4€μαΘεν
ειζ την oτιγμlv 6oα9 6λαoφημi.-
αq ξ'ξευρε και η,αxoλε[το. vα κd-

μη τηv πρoαευ1ηv τoυ' ενκb o μι.
κρξ oδvτρoφδg τoυ, o vαljτηg
To6τ'οο9, ν€oq δεκαεπτιi 1p,6νων,
εγlδιivετo και ητοιμκlζετo να π€οη
€ιζ τη,v Θ<iλαooαν, ελπiζων να oιυ
Θ{ κολυμ6ιbν, ικαr o μ,6νo9 επι6t1-
τηg των, o ζι.:€μπoρoq Πραματηq,
€κλαιε και ε6pισκεν, 6τι δεν f1ξι_

ζε τοv κjοτιov v' αρμεviJoη τιg τ6_

οηv Θtiλααoαry δια vα πvιγη, α_

φο6 η γη ητo ικαvfi να ,σκε'ldση

μ€ τo x<bμα τηq τ6σoυζ καt τ6-
σουζ,.

Eκινδ6vευε v' απoθ<iνη αtπ6, τoυg
ττovoυg η Mοοχd}, η γυγαικα τoι,
Kωvoτανηt τoυ Πλαvτqρη, vεΦα-
μoζ, πρωτξρα. tl Πλαvταρo6' η
πεν€ερd τηζ' ε6χε καλ'€σει ατd πo

6,ρ<!ιδυ τξζ πρoλα6o'Φαηξ ημ€ραζ
τηv μαμμf1v τηv Ινlπαλαλivαν και
τηv,ξμπρο,σΘιvf1v τηv Σωodcyν.αv.

Αι δυο γυvαtκεg, τε1v[τιoοαι ειg
τo εiδog τG)ν, ,και η μητηρ τoυ συ_

ζΦoυ ηc κoιλoπovorjσηq, φιλ6-
σ(oργoξ' cοg π<iα'α πεv9ερti' ητιg
δεv επιΘυμε[ τoy θιiγ'ατον τηg: ν0'μ

Toυ
Aλεξ. Παπαδtαlμ,6vτn

φηζ πηζ, δτατ αιiτη εiναι πρωτr1-

ρα, πρ,ιν ΘεΘαιaf{, 6τι Θα επιζf-
oη τo παιξ[o'y, δια vα αcrφαλιoΘη

η κληρovoμi,α τηg ηρoικξ, εηρo-
σπ(iζΘoυv, 6ooγ τo δυyατ6v, vα α-
vακoυφ[σoυν τoυq π6νoυq τ,τlζ cυ-

διvoooηg. Kαι ε[xεν αvατε(λει f1δη

η dλλη ημΦ και ακ6μη η γυLη
εκoιλc{τε6νει, και tl ;ιιαtιtιΙ, η ξ_

μπροοΘιvη και η πεvΘqρ<i oυllετιo-
voυν με αυΦν, και o κοιλoγερ6-
παπαζ του Mετoηioυ τo,υ Aγ[oυ
Στα-;ρ1δο:νog ε11ε λιirΘgι εvτ,oλξv
να Ψξλη μικριiν κα μεγιiλην πα-

βκληιoιv πρoq ΘoηΘ,ειαγ τηζ ω,δι-

vο'ι3oηq.

To oπιτ<1κι €κειτo, επιiνω ειq την
κορυφηv τoυ μικρoΦ ηoιδloυ πρog

μεoημ6,ρ[αν. Τηv πρι,:iαν πηg Πα-

ραoκευξg' η Θι5ορκα τoυ Πλφτd-
Pη ειχε φαη ανrικρυ, αγο:νι<bοα
εζ τα κΦματα, και δ\.lo παιδ(tr
του γιαλo0, απ' ξκειγα πoυ περ_

νοΦv τoν καφ6ν των κιiτω α,π6

τov |α1pσσνltiν, ψ{ γνωpiζoντα επ[
τηq ξη'ρ{iq dλλη διατρι6ξν απ6
ταg αυρμ€vαq 6ξω φελoιilκαg, o,ι1-

τε ιiλλo παιγviδι ατι6 ημ ΘEλα'o-
oαv' ξ}uΘαv Vα π<iρoυv τα σtJχα'

ρtrκια τηq Πλαrrταρoιig, ακottrσαv_

τα τηv εi]δηαιv ατto πoρΘμε[q, oι

oπoioι εξαv ,αγαγαωρ[οει 
'βακΦ-Θεv τημ Θclρκαv. Kαι τ6τε η Πλαν

ταρ,ol1 ξtrδε, ,κι εκατ<iλ'α6qν οαι6
τη,v τρικυμ[αv, 6τιoυ ξτo ειg τo
π6ληyοq, 6τι η 6ξρκα αvεΘoκα-
τ€6αιιεv ειζ, τα κ0ματ,α κι εκιν-
δr}vευε vα Θoυλι<iξη' και τ6τε εv,6-

ξlσE τ[ Θα πη v<i1η καvεig <δυo

Xαρξ και τρειζ τρo;μ<iρεφ. Δι6-
τι ,διπλη βav χαpΙi Θ'α ητo vα €-

φ9αν'εν αιotοrg o υu6g τηζ, vα ε-

γ€vνα με το, καλ6γ και η vο,μ'φη

τηζ' τριπλη δε τρoμιiρ,α fiτoν' o

κlvδυvog toυ πρoοδoκωβvoυ, uεo,-

γvο0. 'Ια,ωg δε Θα ξτo τετραπλη

η τρομκlρ,α, αv προ,αετi.Θετo και ο'

φ6'Θo9' μΦπωζ τυ1t6v και η v6μφη
τηg γενηoη αιcriωg..'. θf1λlυ.

Eπ<iοοr ειζ την κoρυQf1v τoυ λ6-

φoυ' ,Ηrrρiloκεto, μoνf1,ρεq, τo 'σrrτι-

τιitκι, και ,κιiτω ειg ηv ακρoγια-
λιιiv {τo κτιαμ,€Μov τo xωrρ[o,v.
Δικικ6αια oπ1τια αλι€ωιr, πoρtθ]μ€-

Cov ικαι ιrα,uτcbv. 'Ev μiλιov απε[_

1ε τo oπιτι1κι αrτ6 τo 1ωρ[ov. Y'
Φρxε μικΦζ ξπισφαληζ 6ρμoq'

αλλ<i δεν f1τo λιμξv. 'E6λεπε μ6-
νoν πρoζ μεoημΘρiαv. Η αγαlviα

ηζ Θdρκαξ τoυ Πλαyπ6ρη flτo o-

ραη ατε6 την πoλ{1vηv' oραTη

και erι6 τoγ μqμovωμ€νov oικi-
σκoν.

ι| Πλαvτα,ρo6 ηρxιoε τ6τε vα

μ€μφεται πικρcbg τoν υι6ν τηζ'
δια τηv τoλμηv και τη,v απο'κoτι6
τoυ. Ti {Θελε, τi β,ρευε, τ€τοιεζ

μΦεζ, ιrα ,κξμη ταξiδι; Δεν {i_

κoυε' o 6αρυκ€,φαλoq' τη lμdiννα

τoυ, τi τoυ €λεγε. Aκ6μη τα Φtb_

τ,α δεv εi1αν €λθει. O Σπαυρ69

δ.εv εi1ε π€οει oτo, γιαλ'6. Toy α'
66oτω1τo εi11ε; Δεv εκαρπερo{bε,
o αττ6lκoτo9, δυo τρεig ηlμ€ρη' vα
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ΦωlτtσΦι1ν τα vε,ρd, υα ξμιααθoιlv
oι Θμioεg και τc( πoτdμια, vα Φ-
γoι.r τα ακαλικαvτζoιiρια; Kαλd
vα π*Φη, γιατi δεv τηv dκoι.lαε.

'oαov υq.ιιbvετo o fλιoq πρoq τo,

μεσoυΦvημα, τ6σov ηΦξαvε,κι η α
γrοv[,α ττμ Πλαι.iαρρrξ. ΗνΦμφη
τηζ ιyπoστηριζ6μεvη lιιoΦεv oοτω

τηv ΡΙπoλadιοιi'και κρεμcrμ€η €μ-
πρoα8εv ατ6 τoγ c,βirχη}.oιl τηq 8,r
odcvναq, εμoξκρζεv αlg αryελ&δα.
o *vεμoq κεt κ&τοl ειg τo π6λη1og
οφαivετο 6τι ετιεμ&ηρυvετoπλoι-
&ριov, ο$tι vα τo προσεγγiζηειg
ην ακτξv. H 6&ρκα oλov€v εfiξ]'r€-

φτε μακριitερα' αιοΘητιξ ειq τo
Θλ6μμα. Eιg τηv !c5μφηΙv τηc η
Πλαvταρoι} εφιrλ,Φ{η να ε[πη τi-
πc|τε. M,6voιr εξ{ρxετo oυχιl& ειζ
τοy ξξd}στηv' προσrτιoιoιlμ€vη' iπι
ξiΦeλε vα κοι16αξαη τo €ν και τo
d!λλo, και €μειvεv επt μακρ6rv κι
εκaitαζε. Δεv ετταντf1ρ1εω, ειμη
αν την ανεκιjαλει η μαμμη' η Ιι1πα

λαλo6.

E'τrληotζεv ξδη μεoημ6ρ[α, και
η αyωνlα α!( Πλαwαρoι1q €φθα-

σεy ειq τo κατακ6ρυφον. Δεν εφαi
vετo 

'ιλ€ov 
vα ιrπdρxει ελπξ. o

υιξ τηg Θα ετrιliγετo εκεi, ειg τo
dαττληηxtlov τε€λωyοζ και τηv γιjrμ-

φην τr}ζ oμο,0 με τo €μ6,ριtov Φα

τηv εακ&ταζεv η <μαιφη, yfζ>.
T€λog, η γραi.α αrτθκαμε. Η Θι1ρ

κα θyιvεv ιnφαvη... Ι{αι η o$ζιr
γoξ τoυ υιoιi τηg εγ€vηρεv... Φρ-

ρan. 'Ωt ,τo cτρ[γλικo, τo κακo-
π6lαρo, cir! tο γρουαοιiζικo, oττo0

qxsιΙΦφοη/ε τov πατ'6ρα τoη.t ! Πvtξ-
τε τol Σκoitiloτε τo! Ti τo φιλdc-
τε; Πετdτε τo σro γιαλ6' vα π&
να 6ρfi τov πατ€ρα τoυ t Kι αι;-

Φ, η γουρουνoπo:δαρ,oιiσα η μ&v-
να του, Φrτη η τρωτ<iρα, η, (rτε-

,ρεμ6η, αυτη η λεxcilνα η λoxε-

μ€η l... Ημπoρεlq, μαμμt, γα την
κCξρυδbπvξηg, κειδG που Θα ψo-

φολ"oγf1αη' ατo κρε66τι ηq, }rα

cπραμπoυλf1θη,'g, με τη, xερ&ρα
σoυ κCrι ηζ '(λη,ραζ 

1τo,λαιμ6' να
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πo8με, τπog q1ενvξ8n:κε πεΘαμ6vo
Φα πGιG.t, και πξ η;μdwα ετελεi_
cooε, κΦtbg xdΦιoε ατα ακειμνι<i,'

ημπoρεξ;
Δεν η εακ€παoεγ η μΦlρηi γηζ

τηv τοrλ'αilτιαlρov μτμ€ρα gμoιi με
τov καρπ6v τοαιl oτaλΦγ1vωγ ηζt
,και το π6λΦ/oζ, tλεοrv, δεv €πvι.

ξε τov πατ€ρα. o Πλαvτ*ρηg εl-
1ε τελειdrοει πρo πo}.iλοΦ τηv πρo-
αευ1ξv τoυ, και o μιηρξ vαoτ1lζ,
o Tο6ταo9, ε,ξε φoρ€oει εκ ιp€φυ

τo'ι.ιπoκ&μιoov και τηv ττερι.σκελ[-
δα toυ. o ζιo€μττqρog, o Πρ'αμα.
τf1g, επεiοΦη, ,6τι ηitο κα}.69 xρι-
oτιαvξ και 6tι {τo ηροαrριoμ€-
voq vα ταφξ ειg ειrλογηtμ€νov x<b-

μα. o ξvεμos ε1xε κοπ6oει τtε,ρi

τo δειλιv6ν, και o ιαrΘερΦηζ α-
v6λα6ε τo κρ&τrq τoυ επl toι} μι-
lφο$ <rκιiφοιη. 'Eπιααε δυvφτιi
το τιμανι και lμ€ tα πo},λ.* oρτσα-

ρiιoμαtα {λθεv η φελloι}κα ειg μ€-

ροζ αrταγγεβv, δiπλ,α Ξιζ την

ξηρ4ν, oλζγα μtλια ατκilτερoγτoι,

μικροι1 Φμου. Διαtor3τοη Θ&ρη61

εξε γ[νει ιilφωτοg ειq τG 6μμα-
τα τηζ Πλαιlταρoιig, fiτιg δεv εξε
ποα.lαει v' α"yναιlτεliη ατο6 τo 6-

ψoq τoυ εξιiloτoυ. 'Eφθαoε δε α-
ιφαλ<ilq ειξ τoν .δρ,μoν, ευ&iq ωg

€πεoεν εvτελritq o *vεμοg, 6αoi-
λευμα ηλi'oυ.

Δει}ιερα oι.:,;1αρ[κια επηραv ηζ
Πλανταρoξ. o υι69 ηg, αrτoot*-

ξcον &λμτγν' κffir*κoπog, Θαλαoαo.
πνιγμ€rrog, &φΘαoεν ειq to σπι"r&.

κι, ξμ'α επ}κτcoαε, κι εκε[ Φvoι,
€μαΘε τηv ευτ,ηf1 εi]δηoιν, 6τι η
oυμΘi,α τoυ ε[1ε γειnrξαει *ληtρo.

ν6μοv.

Tηv ετιαιilριov ξααv Φcirτα, Tην

*λληv ημ€ραv 0λ6φκοτα. Tηι, ε-

oπ€ραv τηζ μεγdληg εoffig' dμα
τη τριημερει)'αει ηg λεxoιig και
τoυ παιδi,bυ, €6ολαv τη\, lσκαφι.lδα

κ*τcο ειg τo π*τ<oμα και τηv oy{_

μισαν με x,λ.ια,ρ6ν vερ6ν Θρααμ€_

νοv με δ&φrog και με,μι1ρ,τoι.lg. E:

πΦκειτo vα τελ6αoυιl τα <κoλυ'

,μπlδιο> τoυ παιδ[bυ.
Η καξ μαι.ιμΦ, η JνlττοΦιαλοιi,

qξηπ},rΦε τo 6ρ6φo9 ,μολακ* gπ(,

τι,lν τ1πλτομθπoν κvημ<ilι, rηζ και
ftρxιoε vcr λιrΣ1 τα Φι*ργcvα. Et-
1ε μ.lκαboει, lYlια ,λυηviα και F,ro
κηρ[α Φκαιov sπι Χc$ηρ\ηξ τpαr€-
ζηζ. To πdby, τtφx6, μεγαλoτφ6
σ{ι}t!oy, μ€ aιQριo,rοv ρΦζolπα
1μirτα, με Θλ€μμα γqλαvζov και
τΦηπ6c, α}-€"rrvεε,και ηoθ&yειo d-
νεσιν, κoΘ' 6oov απηλλ&oοgεo
τωv σfπαρry*vωv. E,μειδ[α προζ τc
φGξ' τo oπoloιl 66λεπε, ,κι €τειγε
ην μικρ*v 1εiρα δια vα cruλλ,*-
6η την φλΦα. Tηv dfuλην 1εi,ρα
την ε(1ε 6dλει ειq τo αdμα τοι..l,

κι επιπ[λζ_ε, επιπλιζε. Tt ηεΘ&vε_
τo; Aπερ,iγρffiιov.

Η καλf1 μαμιψi. αφι]:ρεoεν 6λα
τα απtiργ α, αlι€σ'τταoεrr α6ρ,bξ.
tηv φοωπnτσαν και τo ιlπακ&μι-
σσv του Φεφαη και τo Φριψεv
απλιξ ξιq τηγ ακαφiδα. 'Ιlρ1ιαε
vα τo πλ$ηi ικαι vα αφαι,ρη τα &
λατα, με τα oηιο[α τo εiηε πιαp[-
αει κατd" τηγ oτιγμτ]v ηq γεγι/η-
αεωq., αρoιj τo εξε qφo(λoΧΦ|r€ι.

ΛΦ4tρερε \και τo 6qμΘιiοκιoν, με τo
oπofioν ε[xε περι6df,,ει Eαq, παρει-
&q και ψ1v oιωy6vα toυ τtαιδιo6,
δια yα κdμη ιilαπρα γθyεια.

'Eλα€ε ηv <ομαool&υ,, τηγ σι-

Φpeν λα6$8α, οfr86 ηγ €ατ[αιl,
και tηv €Θαλε μ6oα ειq τηι, oκ&-

φην' δια γα γη τo παιδlov αιδ+
ροκ€φολov.

To 6'ρ6φoq {ρxιαε vα κλαι-ιθμυ-

ρζη' ενcil η βαμfι εξηκoλoι.l8ει ιlα
τo πλtiη .μαλqκιt, και vα τo ιrπo-

κορζεται *μα; *'oχι, 1αδο0λη
β', 6χι, Χαδιξρη μ'! ξι κεφολ6
β', τfdατo l4', χflyo: μ'>! Kαι oιly'
χρ6vωq o πατf1rρ, η μξτηrρ, πl ,Fιt[ι-

ψη Πλαιπαρoιj ,κ<rι &λλoι oιryγε-
vεig και φ[λoι ποι5ο6ντε9, ξρrριrττov
αργυρ& voμ[oμοπα, δια v' ααη-

μιiroουν τo παιδiov. Tα ατι€θετov
α6Φc επt τoυ οτ€ριroυ 1(αι ηξ
κολtαg τoυ 6ρΦoυζ,,και oλιoθαi
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vcgγτα 6πιπτoν ειq τσν πιlτoν τηq
'cκ<fuηq.

To παι'δiov δεγ θπαιrε να κλα[η,
και η μqμμη τo εκoλΦμ6ιζεv αl(δ.

ΙιT, τo εκoλ0μ6ιζε. Ι(oλ*!,βα, t€_

κvο'γ μoυ, ειq ιτηv oκκiφηv σσυ, κΦ
},ι3μΘcι, και 'οοτε6Θοcλε ηv tiλμην
σ,oυ εξ πο 1.l'λυκΦv vερ6v. Θα €λ"Θη

καιβq, 6τε Θα κoλυμ669 ειq τσ
αλμυρ6v κδμα, καΦrig εκαλΦμΘη-
,oεv 6λo9, 1θεg ακ6μη, o πατξρ
σoυ με τηv οκ<iφην του. <ιΦωv{

Kυρioυ επi ταlv υδ<ttαrv, o Θεog
τηs δc'ξηc a6ρ6vτηoε, Kriριog επi
'υi3ιiτωv πoλλrbν>.

Tηv επαΦριov, εoρΦι, τηq Σ'υνt1-

ξεοrg του Αγioυ Ιωιiγvου του Bα.
,cιιtfEo6, €με}λε να 6ατιτιΦ{ τo
παιδi1oν, ε:πειξ εixξ σιriμ6{ vα
γενvrxΘι! oιjτω ταg πqραμoνκig ηg
εοffiq, πριv περdrσo.υv 6λω9 τα
ιDtiπα. AλλG τηv εoπ€ραν, μετ& τα
xoλυμπiδια, Φε[τrιloIι, παρετ€θη ειq
τηv oικ1αν. rΙ μqμμfι εμiζ<oξε με.
lti πρooo1ξq 6λα τα αργυβ κ€ρ
μαlα' ημιτι1λληρα και oΘΦντζι-

.κα ,και δρωΧμιlζ, Qα 8κoμΘ6δεoεv
ειζ τo μαιlBξλιδν fηq, εv<b oι πα-

ρεoτιlrcεg εφκbvαζαv γ0ρroΘεv:
.,DΙα ζtoη t oιδηρoκ€rφειλogt> - και
ετt.rμηovτσ ειζ τηv μαΙ'ιμη (κΦη
Ψux1r.

E[τα η Mπαλαλoι1 εσπΦγισε
καλtξ τo παδ[ον με μfyα λευκ6γ

nροo6ψιov, τoυ φ6ρετε καιvoΦρ-

γιov καΘαρ6ν ιxτoκαμιoιiικι και
ποδ[τoαν, τo 'αv€κλιγειr επi τι,rν

κνημ6ν tΥlξ, και ηρχισε vα τo πε-

ρι6ιiλλη μ€ τα oπ<iρyαvα.

o ζωξμ,πoρog' o Πρ,αμωιf1q, εi-

;4εν €λΘει ειζ τα κoλυμπiΕμα, .και

εδξλωαεv, 8tι επd&lμει vα γ[vη α-
vιitδo1οq τoυ Θβφoυg' ειq μv{μηv
τoυ πρo;4Θεoιvo6 ε'ιl θαλ&oαr1 κιν-
δovoυ και τηg διωlciroει,lg.
o μικΦζ ,α{,τηq' o To6τoo9,

εiγεv'6λ.θει €cοq την &3ραν, και i-

oτατo Θειορcilιy μ<xκρdΘεv τηv τελε
τ,f1v τoυ κoλqμ6r{ματog. σ γεiτοrv,
o Δη1ηιτρηg o Σκιαδsg' πρtl-

τεξ*δελφog τoυ Kαrιlαταγtfι τoυ
Πλαvτκiρη;, δεv εi21ε φαvξ ειg την
oικ[αv αττ6 πΦυoιι απ6 τlηv ημ€_
ραν τoυ γιtμoιl. Λλλιt ηrv εαrι€.

ραv τα8τηv ετι{φε ηv μ.:rvαiκα
τoυ, η.ι, Δεξαρril και τα παιδκi
,τoυ, εκ των orπo[οrv δυo qκβiτει
αυτ69 αρ.μoΦιαoτ* απδ τηv μi'αv
xε.iρα', τo €v πεvταετ€q και τlo <iλ

λo τετραετ€g, τρ[τov, διετ€g, €φε.

ρεv υπ6 τηιv μα'α1<iληy, ε1, πε\fτα.

μηvfτικov Θρfuοq q6ζαινεv ειq
τoυg κ6λπουζ Eηq Iι γυνf1 τoυ, και
lυα tiλλα, επτι1 και oκτ<ir ετ<bν,

ηv ηrκoλοιi9oυv κρατoιi'μεvα απ6
το φoι.loτtiνι τ,Q{, κι επαρoυoιd.
,αΘη'' xαμογελ<irV, 1αQρωv δια τηιl

χαρtiγ τoι, σι}γlγεvosq τoυ, γεμ<i_
τοg απ6 ευrxtfrg,και σr.ΙΥχαPηΦρια.

.Eiκιi€ιoαγ 6λοι ειg τηv τριfuitε_

ζαv. Δεξι<iι η Mπαλαλoδ, η μqμ-
μf, αριcrτερ<i η μ,π,ρooΘιvf1' η Σω-
otlwα, κc(ταμ€Φq o πατ{ρ τoυ
vεoγνo0. Δεξι6Θεv τηg Σωoαdν-
vαξ η ΠλαvταροΦ, κατατtιν o ζ<o-

6μπoρoq o Π,ραματ{g' κ{ιx δι:o
τρε[q <iλλcι. To λοιττοv του 16ρου

κατρiηετο οαι6 τoy Δημftφην τov
Σκιoδεβv και ατυ6 τηv φqμελιd
τo,υ.

'Ηρ;1ιoαv να τμiηrουv. Tα παι-
διιi τoυ ΔημtΦη τoυ Σκιαδερoιi
δεv εταιρ,ιriζσvτο ειiκoλα. Eφciwα-

ζαν' εγρivιζαv, κι εΘo.ρυr6o$oαv.
To €vα ηΦελε τoιτoi, δεv trΘελε
μαμμ,ι1. Tb τρ.iτοv, κλαυΘμηpζov,
εζflτει 6,β. To τ€ταρτoι, f,8ελε
γλυκ6, δεv τoυ ξρεoκε τo τυ'ρι.
}l tαλαiπωlρoζ η λ€χ6 ιxt€φερq κ<t

πωg ατιδ τοv Θ6'ρυΘoν
'Fiρ1ιααν ,αι πρσ,π,6σει9. tfu1ov-

τo ειζ Φγ πατΦ,α ιlα τoυ ζfαη'
και ειξ τηv λε;4cil <<καλξ oαρ<1vπι-

σι}. Π,Ρd,"rη ι6tπιεv η μαμμη, δΦ-
τθρoq o πcΞtP, τρiτη η γ,ρariα Σω-
o<iννα, η μπροoΘιvη.

'oταv fλΦεv η σειρ* ηq Πλαν-
ταρo6q να πiη ειg frηv ιηyεiαv tηg
vυμφηc τηξ, εtfχηloη με τρεξ δια-

Φ6ρoυc m6ιloυq φδΦc.

- Er6tΘα, vΦφη, με κoλ6 ,vα oα-

ραντfiαηg... Kι 6,τι εiπα, παιδ<iκι

μ'... αστσχιιi 'oτo λ6γo ,μoυ!
.. (r,894)
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(}ffi σTo ΡαTσlωμo 0x! σT0 ΦασIσμδ

}l ανΦ,ρτoπ6τητα φ€τog γι6ρταoε
δυo μεγtiλη επετε[ουg: Tην 50η

επ€τειo τηq Μξη'ζ του 2oιl πocγlκo-

qμloυ πολ6μoυ δηλ- τηg νiκηg ταlν'

oυμμ'αxικcbv δυνι!μεcαιl εν&vτια

ατo φαοuo,β και !ηv 50η επ6tειo'

τηq ijrρuσηq τoυ o.ltΙ;E-

To Γενdρη αυτοrj τoυ xΦ'ηoυ η
προoδευπικf1 αvΘριoπ6τητα τtrμηoε

Toυ
ΦιλΦτα ΑΙδαμriσn

αε επir,oημη τελετt'1 τα 1ιλι&δεg
Θ8ματα τoυ 'Aoυo6ιτζ, δπου δυ'
oτυμiη η πατρ(jδα μαq €λqμqrε

δια τηg αττoυoiαξ ηζ.
Πεvflντα τ€ααερα 1βvια απ6

τ6τιε πoυ εiπcnμε <<o1ι ατo φαoι'
σμ6> η E Φπη εiναι και π<iλιαν-

τιμ,€τοrπη με /ιo 'ρατσιoβ, πoι.t' ε['

vαι πλ€oιl 1μια πρΦyiματικ6τητα

πoυ δεv μπoρoιiμε 1'α τηJv πεpιoρ[-

σo'υ{ιΙ"€ αε oριoμ€vεg xιbρεc.
'Eδrir και π<5φco απ6 διro 1βvια

υπ<tρxει €να κi!ημα τηg dκρcr{

δεξιιiq πoυ Qρiιoκεται σε'ξαρστl'
Σε πολλξ χ6ρεζ τηq Eluρrilτηq

ατιcoq Γαλλiα, B€λγιo, Σoιηδ[α,
Λι.πτρilα, Γερμαviα και τελ€υ{αια
oτηv Ιταλiα η nirκρα δεξιd εξα-

oφοολζει εκλογικ€g επιπ-ηx[εq'

o ραrοιqμ6g υπ&ρ1ει και ελλo'

1Φει και oε x]ιbρεq πρυ πιατε0_

oυγ τσ ανtnθετo, αττοrg oτηv Λγ-

γλiα, 6ττoυ oι i1διεg oι κ:ι6ερνητι-

κ€ζ 6ρευνiεg ,κατoryρ&φoυμ l4o'

otoo ρατoιoτικ€g ιεπιΘ6oει9 'κd€b

;4ρ,6vo 'και τo 1993 12 <iΦθροrπoι

€xαoαν τη ζωf1 τouq.

Aιτ[α αυτo6 του φαιvoμ€νoυ εi-

vαι η €€αρoη εv6c oυryκε1uμ€voυ

αιo,θξματoq ξενο'φoΘ[αq, που αντι-

μετι,rπζει τoυq εξαΘπ1ιοrrμ€νoυg

194

πρ6oφυγε9 'αΙπ' τηγ Avατoλικf|

Eυρκilπη και τqν qρiτo κ6oμo oαν

κ6ριουg ε1θρo69.

Oι ρ,ατoιoτικξ εκδηλ<ilσειζ ει'
vαι ατιοτ€λεqμα τηξ ΘαΘειξ oι'
κονo,μικflg κρισηζ και ττ}ζ'ανεPYi_

αq πoυ καΘηrμεριv<i διoγικrirvεται
και μι{iζ πoλιτιoτικd1g κρiιoηg' 'με

τo o&ροlμα τ,ωv δημoκρατικιbν α'

ξιcbv και τηv αvα6kοoη τoυ vζr
αμo$.

o'ι περιo'1€g τιg ατιoiεq oι φαoi'
oτεg Θεοr.ρο6v πρoνqμιcικ€g ε(vαι

εκε[γlεζ ακρι6aξ πoυ '6χoυ'v πλη'

γεi. ατι' τηy πολιτικ{ τιov αvτιδρα

oτικtbν κu6qffi'oεωv τηq Eh;ριb'

τηg' αλ}υιic κcnι εγκατα\φ0εi απ'
τοιlg Eργ'ατικoξ και τoυq Σoοι-

c+Jδη'μoκρ6τΘζ. E[ν'αι αυτ€ζ πo'υ

61ow η 1ειρ6τερη oτ€γαoη'' τα

1ει'ρ6τερα o1oλεiα, τη μεrμrλ6τε'

ρη αvqργicι, τα μεγαλΦτερξx κoι-

νω,ιrι'κι1 πρo6λf1ματα.
Yπ<iρ1oυv πλ€ov δυo τ6πoι ρα-

τoιoμo0: Aυτ69 πoυ κ<5αγει διcrκρi'

σειξ και αυτξ πoυ oκoττjrγει' ti
λιtroη και για τoιξ δυo 'ε1ι'αι 'μiα'

H ιo6τη,a61 τωv ει}καLριΦv και η

i,oη ;μεταχεiρηio'η' Δι6τι ιiλλι'rg' o

επ'ιαημoq Θεαμικ69 ραταιoβg δι'

αμoρφcirνει τoιl λαhΦ ρατoιoμ6 o

αποiog προοφ€ρει τo 6lαφοq για
την αvιicταπ.liξη τΦ φαoιqμo$' 6'

πωg 6γινε τo Γ' Ρffη'
Xρειξεται 8ρΦαη ενιiη/τια oτo

ρατoισβ κcrι iμια oταltρoφo'ρiα

εv<irrτια oτη φτ,tilμεια' }t 'μξη ε'

ν6ιηι,α στo ,ρατσι'σΦ δεγ μπoρε[

vα χω,ριστει οστ' τη μξη για π6'

ρoυζ, η μιixη ,ενι5ατια στo φασι-

oμ6 δεv δεν iψτoρεi ν'α χωrpιστεl
α''ι' τη μ&1η ενιiιπι'α στη 'σ'υvΦ-

β!ατl.
Η ληloμovι* εlrrσι απι1rr'ΘρωTη' η

ιoτoρι'κf1 μνημη εξrcrvspωπiζει τη

ζωfι.
Πιbq μπορoΦν oι E,6ραioι vα ξε-

μiooουv η νιi1τα ττ,rν' κρυoτdλioν,

τη vΦxτα του ττογκρQμ εMαντιov

To'Uζ 16η6, Γ' ΡΦη; To Θμ1δι ει<εi-

νG τoυ 193,8 TΙoυ ,o' oλ6κληρη tη
Περμαvtα 1ιλι&δε9 ElΘροrloι κατα-

διιΙrxΘηκαv oτoυg δρdμoυg ταvπ6-
λεοrv, προπηλαriαεηκαv' 1τuτηΘη
καιr, δoλoφovf1Θηrκαv. Tριιi'vτα ;4ι_

λι&δεg cruρθηη6ηγ oτα oτρ'αc6πεiδα

ouγκ€ντρ<ooτ1g, oι περιoυσiεg τoιrg

καταoτριiφηκαv η καταo16Θηκαv'
'oλη οι owayωγ€q τoυζ παρα'

δ6Φηκαν ατιg φλ6γε'q, τα σπiτια

και τα καταατξ'ματcι ληλατ{8η'
καγ απ' τ"v σχλo.

Aυτoi πoυ ιtτoοτη'ρζoυv αf1'με-

ρα σ'ττl Ιερμαviα, ολλ<1 και ολ'
λoιi, 6τι πρ€πει ν'α κλε1'ooι4με τoυζ

λογαριαoμοΦq iμαξ 'με τo vαζιoτι'
κ6 παρελΦ6v και να κoιτ<iξoυμε

τo μ6λλov, ξεμloιiν 6τι η λfttΘξ ιr
τrονομεΦει τo μ€λλov'

Παρδμoιεg φGΦvξ €1oυ1με και

,oτον τ6rrτo 'μαζ, για την αμντf1οτευ'

ση τωv Aπριλιαv<bν, €rιyεd)ν πoυ

φlμιοoαv κcrι καταδιrrr<iorεηJσαv ε'

πi' 7 1βvια τov Eλληvικ6 Λα6

και προκιiλεoαν τηlv τρωγωrδiα

τηq Κιi'rsρου.

o κiνδ'"νog επαv<lληΨηg τξζ ι-

oτoρirrq_ξι με την flδια μορφη'

ε[vοrι ιxταρκτ6q' 55 1ρ6vια μετ*

καilγοιlται και π<iλι ατη Γερμα-

ν[α καταλιj]μ'ατα πρoσφξων' και

οπiτια ξ€vων, ξυλoκoπoι]ηrται <i-

στεγο'ι. Ση Θ€α 'τηζ φω'τι&ζ δεν

εinrαι λiryoι oι <ιφιΜ\συχoι> πoλi-

τεξ πoι, xειρc'κρoτoriv' Στιζ τoπr

κ69 εκλoγ6q τo πΦσoστ6 τ<οv α'

κρ'oδεξιτbv κoμμιlτcrv αvεΘαivει'

Η πολιτεi'α αρvεitcrι vα oι'lvειδη-



oΣζI oτo Ρατoιoμ6 oXΙ oτo Φαοιομ6

τo:ττοιξ<rει τηv €κταoη τoυ ακpor
δdιoιj κιι,lδΦraoυ. Η επαvεμφιivιoη:
'τoυ φασιrσμof -ηg φαιιig αιrηg
παvriληg - κυρ('ωg στη Γερμανlα
ψε Φλoδ:αρμolig και δoλοφoviεg

μεταγαdt6v και εμπρηlσμo,Φq κα'
ταλυμι1τωv τουq,; αλλ1ιi lκαι oε <iλ'

λεζ χcbρη δημιoδργηιrαv 6αβtj'
τατεq αvησ'ι.!χiεζ παγτoιj, αλλ& ι-

δια[τερα roτηv Eυ'ριbπη." Kαι ε[vαι
ευv6ητo γιατi ,εξril €γιvαv τα μ€_

γαλ0τερα εγκξ,ματα κατ* τηs

ο(v8ρΦπ6τηtαg. Σηv Euριirrrη Θρi'
(rκgντα'ι τα φoΘεμ1 oτρατoπε'δα
και τα κρεματ6ρια, oτιoυ Θαααvi_

στηκαv και τι€θαvαv εκατoμμΦρια
&ιlsρωπolι, στη συγτριffrμκ{ ττλ'ειo'

ψηφια Eυρωπαlοι. Σ' oruτι]ν τηv
'Ηπει.ρο γεyνηiη1κε o Περμανικ69
ναζιqμξ, η ειδεηΘ€oτερη €κφρα'

ση τoυ φ,ασιστικoιi φαιvo,μ'6voυ.

Ο Mπoρεi να ξαvαγεvvn-
Θεi o φασισ]μ6q;

To εpcbτημα ττoυ τiθεται εiγαι:
Jν1.πορε[ vα αl/αγεγvηlθε[ o φαοι'
σlμξ στιζ oξ:βεp,ιvξ oυνΦfικεc €-

τoι 6πωq διαμoρφrbθηffiε και εκ'

φρι5οoτηκε οτη Γερμαviα' ηv lτα'
λ[α και τηv Ιαrιatνiα;

Για vα ατtαvτf1ooυμε oτo ερeb_

τηlμα .αJτo πριiπει vα ΘuμηΘoιiμε

τιq κoιvωνικ€g oυι€tξ'κ.η πoυ γ€v'
vησαu και αvι1παrξαν' τo φασισEι-
κ6 φαιv'6μεvo 'σην '[Ιrπεφ6 μαg.
Kαι oι oυvΘifiκεg αυτ€q oτιg δυo

χtλρεq ηζ EΦρκirrιηζ/Γεplβανi,'α _

Ιταλiα/μετ<1 τov A' παγκοoμιo
π6λqμο f1ταν οι.rvΦξ'κqζ εκτεταμ€-
1lωv κoιvG)νικ6v οηJFylκροιioεωv λ6-

γω τηq εξαθλiω,α,ηg ευ,ρι)τεραlv

κoιvωγικ<irν oτρωμ&των και 'ηζ
οικovoμικf1g κρiιoηs. Απ' την dλ-
λη η y€vηση στη Ρ'ωo[α μ€ tην

oκτω'Θριαv{ επ,ανιiοτααη κρ<lτoυq

εργατcbν, δτ'}prουp|/oιiσε σf,ιζ κυ'

ρiαρ14,εq α5ξειg τηt Γερμανi'αg

τηv α1lασφ&λεια και τo φ6Θo για
τo μ€λλoν τoυg., π'αβ την α'π6'

1(ροιrση πρooω'ρινι1 τηg επi,θεαηg

τσυ €ρ1ξy''ατικo$ κιηηματog.
β1θοα o' αι;π6 τo ,cλlμα τηg κρi_

,oηq Φξι6γ' τηq Φλι6tηταg ,ευριi'
τερ&)v κo,ιvωγικιbv oτρωμ<lτοrα',

ΘαΦiτατcov'αvηαυ94ιcbv τΦγ rκυρι'

αρχΦv αiξε.ι.rιl lκαι τΓlξ δι<ioπαoηq

toυ qργ,ατικoι1 κινημwζ αvΦτΦ-

χΘηκ€ τo φαoιοτικ6 ,κ[νημ.α και
τηv κατdλληλη ατιγ,μ{ κατ€λα6ε
τηv εξoυo[α.

Kαι δqv f1ταν μ6vo' oι oυvξκεq
πoυ qκμεπocλλε}ηκε' αλλdc και η
ενio1υoη μ δλoυq τoυq τρ16πoυ9

αι6 μ,εγΦJ'o μ€ρoq τoυ Eθvικoι)

και 'διΘΘνoι1g κφαλα[oυ και τo'υ

σtρrgg,."r'*0 κατεogη,μ€voυ.
Bι6Θαια oι σηιμεριv€g κoιvωνικ€g

συvΦη]!$Εq ειvαι διαφoρετικ€g. oι
χriρεq πoυ y€uηoαv τo φασισμ6
εiιlαι πλIoΦoιεζ'και u.α1υρ€g o' €vα

καΘεοτιbg ελεosερηg ,αγoρξ και
χo}ρξ τη Σα6. 'Evτ,loη πoυ €Θετε

πρoΘλη,μcητα καΘεoτωτικf1q αvα'
τροΦc ocη 1tilρη αυπ€q.

H vεοvζuoτικ( εμφι1νιoη στη

Γερμαv[α σ{pειλετ{rι o,τα ooΘ'αρ<i

κo ιvιυvικιi πρo6λξματα, διαiτερα
μετd τηv εvωrπolηοη τηg μilραg,
κοΘκilq κ€rι 'στpυζ πoλλo69 ξ€νoυg
,μετανιioτεq. Η αδριiνεια δε 

'ιoυ
επ€δειξε η Γερμανικf1 κυ6€ρvηoη

στηv αντι'μετΦπιoη τηg vαζtστι'
κf1g τρoμoκροιτi'αg ξταv ακ6πιμη

γιατi απ66λεπε στoν περιoρ'ισμ6

τηξ μεταvdoτευσηiq' πμiγμα ττoυ

π€τυ91ε.

H ανΘρωπ6ητα ακoλoυΘεi τoυζ

1διoυg παλιoι3g επικiνr δυι'ουc δρ6-

βoυξ: EiΘvικιομ6g, Θρηoκευτικoi

φαvατιo'μol, ouyκρoι1αειg και αv-

τΦyωvιoμοl για τη1 κυριqρ'1[α

oτov πλodτo και τη δi]vcμη'
Γι' αι.:π6 παγτoιj αPχi&ι να ορ-

γαvrirιεται €να κivημα αν,τfατα_

σηζ στα φαιv6μεvα τoυ 'ρΦτ'σιqμo'j
και του φασισμoι1.

O,oΙΙ.iE'. τι'μ<illlταξ ηv 2Iη Mαρ

τ[oυ, την πqγκ6αμια αυτξ μ€ρα
νπρoπ{q, τηv 6ριοε σαv παγ'κδ'

σμια ημ€ρα εvιivτια στo ρατσι'

oμ6. Στη Γερμανlα απλιirvεται €_

να κiημα με 6μ6λη1μα rιζ λξειg
<qΠrσ'Ι'JE Π Ιl\ Ν'l]Δi(ΑρYΣ.

iΟ 1'Γι τtταν τo Νταx&oυ
Π6αoι 6μclq Φρoυv, ιQιαiτε'ρ'α

qπ' τιq vειbτερ* Υ€γι€q, τi {τcrv
τo περi,φημo NτιΦ(ι1oυ;

Eπιτρ€ι{rτε μoυ μια ουr4εo1η πε-

ριγρα1Ρη αυτριj τoυ oτρατοruiδoυ
αrτ' τo η1μερoλ6γιο ευ69'αlt' τoυg

πμirτoιη κρατoιlμ€νoυζ τ0υ"τ'oL
oλλαvδ6 N[κo Ραoτ, τιoυ ετ16ζηoε.

Τo oτρατ6π'εδo Φ.π16, 1ρovo'Μr
γικ<1 'ε[vαι τo πριilτo στρατ6τι€δo

αιη1κ€vτρι,toηζ πoυ lδlρυoε o Xι_

τλεριoμξ τo ll933. 'Eγιvαv 6€'

Θαια και dλλα ττολλ<i ατρατ6πε-
δα με πιoγvω,oτri τα φριxτιl oτρα
τ6πεδα' Αloυo6ιτξ, lνlαoυqx<ioζεν
και Mπoυ1ε,6<iλγt.

To 1934 τoυφεκioτη'καv oτo Πrια

μlου πoλλol κoμματικoi ηγ'€τεg
τoυ πραξικαπf1ματoζ τoυ Ριi,μ πα_

ρoυo1α 6λων των κρα/πruiμfvΦv.
Τo 1936 μετιi τιg εκλory€g' αp_

1iζει περioδog oργαι,αllβνηζ τρo'

μοκρατiαg. Για μηδαμιvξ περι-
πn(bσειζ εφαpβζovται oo6αρ'€q

πoιν€g. To 1937 τo oτρψτ6πεδo €'

πεκτεινεται.

To 19318 μετ<1 τηιl κωιιiληι|.'η τηq

Αυοτρiαg, οδη, οιjι,ποιι σto στρα'
τ6πεδο 6λoι oι A.ι-loτριcηκpi πoλr
τικοi ηγ€τεq αvτiπαλοι τoυ EΘνι-

κοoοαιαλιαμo6, δ&oκαλoι, συΜδι-

καλιoGξ, ιερεlq. Mετ& τη δoλo-

φoviα τoυ πρεο6ευ'τξ Ριiηgε, δoλo'

φoι4oι1γται 1ιλιιi{δεg E6ρα[oι. Στo
τ6λo9 αυτoιi ,οoυ 1ρ6ιroυ τo στρα'
t6πε]δo qxεδδv αδεu5ζει και παρ{r-

1ωρε[ται oτo επiλεκτo o<ilμα ταlv

EΣ - EΣ για εξfuκηoη. Π'ερ[πoυ

Ι600 κρατoΦμεvοι μετdΦ6ρovται
oqo Mαoυ'τχdoυζεv.

Στιg αρμξ τoυ 194,0 τα εrπiλε'

κτα τμf1ματα τG)v EΣ - EΣ, εγκα-
τολεLπoυv a9' σπρατδτ!εiδo πoυ αρ-

xtζει και π<iλι με τov παλι6 μη-

1ανιoμ6 τη δβoη τoυ. Aπ' τουq
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o)ζI,σro Ρατoιoβ6 oχI oτo ΦΨ:-'

t60σ κρατo0μεvoυg πoυ εξαvoτα
λεi oτo Mαoιπ9tr6oυζεν' φτιοτβ'

φoυv μ6νo 23'5' oι υπ6'λoιπoι π6-

Θαvαιl. To καλorκα!ρι τoυ iδιoυ

1ρ6ιaoυ φΘιiνoυ'v oτo Nφοη(ι5ωυ oι

iρω,"oι Πoλωνo[, κυρkοg &γθρΦ"

*ι, το)v γραμμdτGrv' αvι5ομεoιi

τoυg 2σoo ιερεig' 'oλoι Θρioκoυν

εδril τo Θ<jcναto'

.μητρικ6 'oτρατ'6πεδρ 3ιl '4B2 αι'

χμdλG}τot. Σtα εξαρεκbμεvα στρα'

λuεo, πoυ δεγ f1ταv &λλo ατι'

τα εργooτ<5οσια σηM περιo;trfi Nτα-

16oυ πoυ ατταoxρλoιioαv αημαλ<il

τουg, <lλλoι 36.246 αημ6λοrεoι'
Συvoλικιi 67 :67'8 φυλατιoμ€νοι'

υπfι'κooι 26 Etθvcbv'

'o'ταγ τρ ΓΙτoc4ιioυ 6πεoε oτα

oo καιρ6 ακQμα Θα μιλoι}με για
κιfuι πoυ π€ρααε;>'

Kαvθvαg δεv πριtπει κι' oη3τε

μπoρεi vα ξεχ<toευ ττlγ εγκλημα'

n,nη .*ιrη περiolρ' To vα ξε1νιig

τo tfr'_yκλημα εivαι €γκλημα' Kαι

τo στραεαrτεQρ ι*τη4toυ' iπωg και

τα 6λλα τιoιl αv€φeρα,υπflrρξε €να

θyκλημα α1αρακτ'f1'ριoτo''xrριa 
τη μuημη τoυ παφλΘ6ν'

τo.q τq μ6λλov παρoυoιι5cζε'ται σκο

τειγ6. Δγ τα κoι'l'ρεμ€νrcr κφ<iλια

δεν διocΘξroυv ιoτqρικfι 
'Pνfιμη 

oεν

ε[ναι εvτελιbg rδυr<o τoυq φτα1ξιμo'

Για τηι} αvτιμετrilπιoη τιov Θ4ρ'

Θαριoν αυτ,<irν eττειooδlcoγ τ[ κ<jcvει

τσ σχoλει6, η τηλεδραoη' o &μ-

6ι,,παq για γα κραπ&vε ζcovταvo

τo παρελΘ6ν μ.E τιζ 1φαγικ€ζ τoυ

εκδηλci$oειg;

To 194l oτιtλΘηκαv απ' τo Nτα- 
1€ρια

χdnoυ ωξ, <<αviκαlloι €ργarσιαζ) στo

oτο,υq ΘαλΦμoυq αερ1οrlν 325o κρα] τoυζ
τooμενoι. ρ(,) ατρατ6πεδα εργαoiαg κατ'α'

To t942 lκΦι& 1ιλιι5ιδεg Ριbοoι 
μεtρξθηκαv γ6ρω 'oπιg 3;0Φ0' 'Eλ-

6μη,ροι πoλ€μου 1μεταφ6ρoν]τcrι και ληνεq. oι περιαoδ τερoι' γ6ρω'

ε*".ι"ο*o, 6ξοr απ' τo ατρατ6' ατιq 5.σoO τ6ακαααv 2'3 μ€ρεq

πεδo. o qριqΦc τρυζ υηoλoγ[ζε- πριv, 6ταν o,ι φρoυρoι τoυg 6λ€'

ται απ6 lE €ωq 15 1ιλι<iδεg' To ποντσζ να πληακ5cξε τo τ€λoqτoυq

Νο€μΘ'ριo αυτo$ τoυ 1βνoυ' πε' 
1αλι!ορcοoαν τα μ€τρα και πoλλoi

Θαirloυv ατι6 εττιδημια τΦφoυ' lτιo! λeη*., κρατoιiμεvoι' Λιπ& μ6'

oκ6πι,μα δεγ καrαιoλεμεitαι' 1' vο α't' το ημερoλ-6γιo εvξ κρα-

Ιoo κρατα}μενoι' τoυμ€νoυ.

To 1943 Φdnroυιl oι πβcε4' γυ"

να[κεq', κυρ'ιωg EL6'ραiεq ττlζ Πρ-

λιυιliαq, πoυ δiγονfiαι oτα αPχτl-

γεiα για <χPiσ'ιl α$δμilw' ΦΘd_

voυv και t'8σ0 lταλoi'
To 1944 τα επiλεκτα oΦμαπα

EiΣ - EΣ μεταφ6ρoυv oω Nταβ-

o, xrι,αωs κρατoQμvoι'lξ' α}λd

ΦJo* oι 'μιαo[ απ' ωlroΦq πoυ

uι1o, o, eττioημεc κατασι<1σειζ'

Enτειδd τα πρdΦy,μΦα σφινγουι'

i'ρμoroι κρατo6μενoι αιlΦγκ&'

ζ;;;., vα γiνo'w EΣ ' EiΣ oπλi-

iεq. Eκτελooνπαι 92 Ροbooι αξιΘ'

ματυκo'i.

'oρn7ια αiματoq, διεατραμ€'voι

επιoτf1μoνεg, Θ<iλαμοι αε'ρi<οv' πα

ρoμωo* oτη Θι1μηoη 6o<οv eπε-

sro", απ6 τη λαiλατα πoυ B'

πωy'κooμiου πoλ6μου' Γivονται

γvωoτ& στoυζ γεd}\τερουg αττ6 τα

6ιΘλ[α τιo'υ κυκλoφoρo0ν - πoυ λt'

γo,ι τα διαΘ&ζουν'' απ6 ντοκυμαν-

τ€.ρ και διηγf1αειg και αττδ περιf1-

γηση στΦυξ iδιουq μi:ρουg που

oυντελ6oΘηικε 'τo 6γκλημα στην

ανΘρωπ6τητα. 'Ιoωq για τoυζπε

ρror6"uρorg Φιμε'ρα απ' τιq νε-

λnuo.* ηλικiεg oι λ€ξειζ ναζιoμ69

και φασισμ6c' ειvαι οrτιλ& δυo κε'

v€g λ€ξειg.
M"ρ,,o"ι διε'ρωτ<bvται: <<Για π6-

Aρx6c τoυ t 94'5 α'lταγηoviζoνται

zo 
'iαλλ'ιδεg, oτελξη τηg ElΘ'vι'

oηg Αrτιo"ασηζ' Toν Aπρiλη Γερ-

μo'oι *oι, Aυατριακοi κρατoι1με'

λ, *o"α τη διιlρκεια εργααiαg'

οπλiξοvται \και με τη Θof1Φεια πo-

λιτioΜ τηζ, π6λη9 Nτια1dου επιxε:

ρo6ν ν'α αιφνιrδι'&σουν τo 'στραιτo'

πε:δο, αλλιi απoτυγlvοcνoυν' αφη'

νoν'ταq 6 νεκρο'ιjζ' Στιq 29 Aπρι-

xι"u '" 
στρατ6πεδo απελευΘaρcb-

νεται απ' τoυg Αμερικανoδζ'

Το 1ρ6νo αυτ6ν Gρiiακoι'Iται στo

it96

τcrν .ι\μερικαvτilν υπf1rρtrtrαv

,κεντρικδ oτρατ'6πεδo περ[

tΦo 'Eλληι'εg, εvcil oτα γιil_

,a Αvαγκαι6τΓιτα τnq μν'i'
μnq τoυ πaρε'}ιΘ6vτoζ

Στo π6ραoμd τoυ o φαoιαμ69

ιiφηoε π[σιo τoυ τα ρτllιι&δια τηζ

6αρΘαρ6ητ&9 εoυ, τα αηβδια
τoυ Θαν&του. Kαι'€vα4 δεν μπoρει

vα ,ζεx&oει τα πιo φρLχτ& στραΓ

τ6τιεiδα oυγκ€,vτρωroηg' AoυαΘιτs'

Mαoυτx<5ουζεν, MπoΦ1εv6αλντ'

Nτω1&oυ.

To 1993 υτrfιρxε πβτααη οτo

EUραyπdiκ6 κoιvoΘoriλιo να αιtα'

*ημη1ο.ι τo |994 <Eυριοτταικ6 €-

""q 
.ρμ"rιoζ τωv Λαιjrφ> oτα πλαL

σια τoυ oπoioυ Θα γirrcvrαν εκ'

oτρατεiα ειrαιοΘηEoπo[τ1αls τηζ

*λq γvΦμηg' Π'ρoτεiνονταv μtt_

λ,ono *cr, πρακτικd μετρα' αlτοlξ'

προγΦμμdtα για τα o1ολεiα με

μ'oοημo"o ι'στqρικflq και πoλιτι-

λa λ*ηa με Eι'lρωτπαiκd ιδειb-

δη, καθιbs και εναρμ6Vισξ; !Φv

vομosεoιd:ν τ(ον κρα'τCbι' - μελιilv

6,αo αφορd την καταπoλ€μιαη τoυ

ρατοιoμo$, τηζ ξεvoφoGiαg _xαι
o*roημr"oμoι1' Στα μ€τρα αι'lτα

Θα περιλαμΘdvονταv 1και κoινoτι'

κ€g κιι-ηρcboειq κατ& oμ<5cδων και ε-

vΦoεωιl σf6χoq των oπoiιoν εiναι

η ,εvΘ&ριvoη τoυ 1ρατσισμoE' Θρη_

onuu'r*.δ f1 EΘνικo6 'μiooυq'

Διlατυy_ωg οι πρoτ&oειg αυτ€q

του Eυpωπαtκoιi κοινo'Θoυλioυ θ'

μεινιαν ωιρημματoπoiηπεg'
oι 'Eλληνεg δημotκρ&τ'εg 1o'

u."u ", 
λ1ξη τoυ B' πωyκoαμiου

πor.€μoυ γνιb1ριoαv ατo πεrτoi του-ξ

".inia 
Φrc' fιq με916lδoυ9 των EΣ -

EΣ τιoυ φρ'6vτιααv 'Eλληνεq μα"

Θητ'€g τουg vα εφαρμ6'σoυν στα



σΧΙlστo Pατoιoμ6 OΧI oτo ΦαoιoμΘ

κoλαoτξρια ηq Mακεονlnooυ, Tξζ
Γι<lρoυ και αλλo0 σε οFυμπΦΙ!ριd)-

τ€ζ τoUq.

o Λα6ζ μαq πolu loτ<iι,Θηlκε€νrαgα_

π6 τoυg γεμιiτoυq αυταττ<iqργηβτl

αιμorδ6τεq rrnq αyτιφασιoτικηq ν1-

κηq, παρακoλoυΘεl με αηoυ14iα
και σργη τα φαιvξμεvα ανα6ιΦ-
σηξ τorυ vζιqμoιi oτηv κoιτ[δα
του τη Γερμανiα, αλλ<1 ,και oε <iλ

λεg Eυ'ροrπα'iκ€q 1d)ρεg με διι1φo-

ρεζ μo]ρφ6ζ, καΘιbg και τ{i φαιν6-
μεvα πoλεμo'1αρoΦg αηραioυ E-
ΘVικιqμoιi ττoυ δυvαμιτζoυv την
ει,ρfvη oτoν κ6αμo με oπινΘf1ρα
ατα Bαλκ<iγια.

oι 'Eλληvεg πατρκbτεq, 6αΘΦ-

τατα δ'ηlμoκβτεζ και ,c(ντιφασι-

oπεq πρ€πει vα διαδηλcbσoυ,με ε-

vcl'μ€voι, 6πω9 τ6πε' εν,ιitvτια oτη
δικτατoρiα των αυν)tρ1yιir'v, τηv o,ρ

γιqμ€vη διαμαρτqριiα μαζ και την
oλ"6φυxη καταδικη τωv φαιγqμ'€-
vωv ,αι.lτrbν, κα.Θιbξ και την ,κo'ινt'1

μαζ ΦT!Φαση ,vα μηv αvεxΘoιlμε
τηv εμφι5ινιαη παρ6μoιαrν φαινoμ€
vωv ση μbρα μαq.και να αντιτοr-

1Θo6με oΘεvαβ σε ,κ{iΦε αττ&τει-

ρα vζιατικflq και El}uικι,οτικξq
αvα6iωοηq.

Elμεig oι αγ6ισtrασιακoi πoυγv<o
piJoαμε τo vζιqβ κ,α τo φασι-
oβ και τo'v πoλεμf1ioαμρ, Θα €ττρε

πε νrα ε(μαoτε πιo ευαισΘη]τoι στηγ
ε.μφd1νιστl πqρ6μoιαrv φαιγoμfoα)v
ΦιβεPrcr'

Η τιoλη μαξ πoυ 1ξρω|τ1o,στ*τηlσε

στo,y Φ/(bιrα κατ<1 τoυ vζιoμoιi -

φαοιoμοι1, πλf1rρωoε τo τ[μη'μα με
τo α[,μα ttt,v κoλι]περων παιQιciw
rη,q,. Xρ€og μαg λoιτt6ν γα δ<b,ooυ-

'με lκαι π<iλι τη μξη αηv πρωτo_

πoρ1α, αυτην τη φoμl )μεταφ€ρoν-
ταξ τιq εμπειρiεg ,ιΙ,rαζ σtoυζ vειCb"

τερουq με τηγ εv6ητα oτη δρι1'
,ση μαζ.

,\v of μερα για παρ<itδριγ,μα' oι
δdoκαλoι ,και oι μooΘητ€g τoυ Α'
και B' δη'μoτικoι1 o1oλε[oιl oτoν
'Λγιo lνlηv* δει, γvαlpiζoυν &τι

στα μττoυγτρoιjμια τoυ o1oλε[oυ
τoυg ,εiγαv oι ΓερμαvoI oτιΘφy,μ€-
νεg κρατo6μgvεζ yυrιiαιKεg τηq E-
Φvικf1q Aντiloταoηg η ευθιiνη εivαι
δικη μαq. Ι{αι πιo rβε}<1\ η δικf1
.μoυ ευΘιiνη, γιατi αvdμεoα oτιg
,κρατoriμενεg γιlvαiκεg, {ταν και
oι τ,ρ'εlg αδελφ€g ,μoυ.

Ση,μαvτι,κ6 ρ6λo ατηv ενημ€ρω-
,ση τoυ Λαoιi τηg ffiληc ]μαζ €παι-

€ε η €κθεαη τωv αργε[tοα τηq E-
Θvικfq Aντ(oταoηc πoυ olργ&νΦσε

η Εταιρiα Δ<io<οαηg Ιloτορικ<bν

Αρxε[,ω'ν τo Νο€μ6,ριo και ιδιαiτε-

ρο! oι φωτoγραφιεζ πoυ δεixναν
τιζ Θη'ριωδ(εg τωv καεακτητ<bv.
Απ' τιg φωnrοlyραφιεζ αυπ'€g μπ6_
lρdσε η vεoλαiα βαξ, τιoυ αμαδικ<i
επεακ€φ,9η66 1ηγ €κθεαη με τα
ox.ολεiα τηξ' ,1rα yvοlρioει τσπραry

μαtικ6 τ!Ρ,6oιαπo τoυ ναζιoiμoιi _

φαoιoμoΦ
Kλεlvoιlταg τη μικρf, ,μου γρα-

πτξ πρooφoριi ε <inΔτια στο ρiα-
τoιoμ6 και !o φασισιμ6 Θα flΘελα
να επιαημ<iνrΦ πωζ τη βvη ελπL
δα αf1,μερα για ην Φrεoiφυγη τG)v

φαινoμ€νωv αvαΘiοlo,f1q τωv απo-
τελ.lε( η ορμητικf1 αvιiαττυξη τηg
τθχνoλογιαζ και η δι<ftδoαη τηg

γvciloηg πoυ θα 6oηΘη'ooυν 1lα πρo

1ιoρξο'ει η αvΘρΦπ6ητα oτo δβ'
μo τηζ συνεργ'ασιαg. Σ' αυτ6 Θα

6oηrΘf1,oει η πρooταiιΘεια για μια
εvω,μ€η Ευρrilπη καt πρo παvτ6ζ

η o,ργαvωiμ€vη δι1ναμη τωv aργ'α-

ζομ,€vωv τoυ κ6]σμ0ιr, Θα επι6ιi'
λουιl ειρηνη και αυvεργαo[α.

Aq μη ξεxνξμε 6τι oι €μπoρoι
το,υ πoλ€μoυ 1και o.ι voσταλδ/oι τηζ
δ6ξαq τoυ αlμαmq δεν vικ{θη-
καγ.

Δ IΑB;ιZEτΕ
ΙζAΙ

ΔIAdlΙIIETE
TΗ
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Πορεiα rrρoξ τnv oμoγθvεlα
,.ι.\.\.ιiΞ.i..ι.\.\r\.\!a'\'\'\'\r\'ι'\'a'ι'\'ι'\'}'\'\'ι'\'ι'a"

8δοlπoplxιi ΨlE μIE πporθγΨt'n

Eτ8υ απ6δnμo ΕRinυlεμ6

τnε J[πκεδouige

Tlμ'ητικι| δliκρrοη ο,nδ τov τ' 'Ynοτo ΓIρδεδρo τηc !]9u'
μοκεδoγlκtic δρ. Γεδργ. Α1τoρiδη (Ν. Φλοδξλφειo, $ΠΑ)

T€oroερα ιlπεβπ6ιητια ταξi:δια, δι<tρκειαg' ενξ
τουλξιrrτοv μηvξ τo καsfuα, πoυ πρ€(yματoπo['

ησα τηv τε}.ευταiα 8ετiα 'oε π6λει9 τηs Λ]μερUκηζ

lξαι τη,ξ Αυoτραλiαg, fi'ταv ικαγ& να κατryρdαψoυv

τιg πoλι3τι'μεg μαρτυρ'ξ και εμπειρ[εg πoυ απo'κ&

μισα για τη ζωfι, τη δρdαη και τοιξ αt6xoυg των

Eλλτ]vωv τηg διαατιoρ&g. Tωv lγ1ακεδ6γnrν ειδικ6-

τ€1ρ,α και ακ6μη πιo σιrγκεκριμ6vα π.rv εκεf εημκα_

τεoτημ€νων Χαλκιδικιωτιirv, τιι}ν αυμπατριοrτι3ν

μΦυ.

Π1ροακεκλημθvog τη,g Etκκληolαq, τωv Παμμα'
,κdδovvκc}v εvιbοεων, ξθιlcoν Π ανεπισrrηlμιωιr!, διεθvιil.γ

oι-rvεδρ'iι,lv και Mακεδοvικ<irν oυλλ6γ<,lν μετ€φερα
εκεi τo Xαλκι1δικιιbτικo xρ'Φμα, τηv Ιοεoρ'iα και Λα
ογραφiα fξε Χ,αλκιδι,κf1g, τιg παραδ6αει9 τΙζ, αλ'
λιi oι.ryηβvωq τo παρ6ν τηζ, τιζ αqxoλtεg τ(rγ κα_

τolκ'ωv ττ}ξ, τov αvελιoα6μεvo τoυριoμ6 και τα
.με}λoντικ& τηg <116δια. Ακ6μη μtξαα oε oειρd

διαλ€ξετ,rν για τo <fl1ακEδοvικ6>>, τo 'Aryιoν 'oρoc'
τov Σtαryειρitη φιλ6ooφο Aριoτot€λη, τov i1ακε-

δοllικ6 Αγ,rbvα, τα εθγικ<i μαg θ€ματα.

Θ{λ<υ ιrα. πιoτεrjι,r, Θα αιoτολμnσt) vα ιη(υρι'

r98

otσιir, ατι o' αrπ& τα ταξilδια €πραξα τo xα@ξκov

μoυ ου.vειδητ<1 ,και oτο ,μ€τρo τoυ δυ,vατof, 6oo μoυ
τo ετε€τρεπε o πρooωπικξ διΦ6αιμo'9 1ρ6r,οq,, αλ'
λd και τα oικoνoμικιl. Kαι τo €τtραξα με τov λ6γo,
τηv εικ6vα' τo τυπαrμ6νo 1αρτi, τη μουαικξ παΦ'
δοοη, ηv παρουαiα μoυ 'στα μ€αα μζικf1ξ εvημ€_

Pωσξξ, τη συιΙαγασtροφη. 'Evα ατελεlorτo olδoιττo_

ρικ6 πou εiχε αφετη'ρ[α την Eκrιληlσ[6 και τηv Πα_

τρxδα. Tηv oβoδοξiα και τov Eλληνιoμ6.

Evαι αλξΘεια 1ιεγdλη η διαφοριi να διαμoρφb_

vει καvε[g &τoψη oε 6αα λ€γovται για τoυg 'Eλ'
ληyεc τηs διαυlπoρ<lq απδ τo γα 6ιιbνει καtαατιjc-

σEιg η161i γεγov6τα αν&μεo<i τoυg. Mια πρcbτη επα.

Φt ,tιε 6λε9 τιq γεvιθq που Qκε[ εξελiχΦ\,καv δlvoυv

rκpnvεiται o Bαοiλhg Π&rτπαq
Πρ6εδοo9 τη6 loτoριrut και Λαογραφικι]g

Eταφεiα6 Xαλκιδικ{g

τηy αioθηαη 6τι ενoαρκιbvoυv τov rcΦαβαιμo
'Eλληvα, ατι' oπoιoδ'f1πoτε Eλληνικ6 xομμdτι γηg
πρo6ρ1οlν'ται: Ιb1ακεδ6vεq, Αρκ<5iδεq, Mεαo'f1vιoι'

Λ&κωvεg, Θεοoαλo[, Πovτιακf1q κατωyr,r"yf1q.'o-
λοι τo'ιξ προφ6ρoυv και οραματζowαι κιjΦε λετtτ6

τη λ6ξη EΛΛΑΔΑ.
Σε κ<iιΘε ταξitδι μrυ στιζ ηπε1ρoυg τηg Λμεiρικξq

f1 τηq Αιπτραλiαg, 'κ<iιθε φoρd' €παιρνα και μια
διαφορ'ετtr.η Υεfση,, €γοιcrΦα €vα καιvoιiργιo, πα-

ρ&ξεvο oυναicΦημα. Avτιμετriπιζα ηy Eλλ&δα 6-

χι πια ατην'καθη1μεριν6τητα, ολλd τηrr Eλλ&δα c,η

Ι'δ€α, ωq Π[oτη, <υg Σι1μ6oλo.

Ξεκtvηoα να 6ρcr τov 'Eλληvα ατιoκoμμ€νo αTι6

τη γεv€'τειρα, 6π<οc dλλ<ο<rτε ξταv φroιxδ' Ζ\τηoα

με επιμovf1 να απoυδdoeo τo πρ6oιoτu6 τoυ, την €κ'

φραofι του, vα Φγioοr τα παικiλα oιnlαuoΘ'{ματ&

του ατ6 τηnr πικρf1 ξεvητει& και τιq oυv€πειξ τηg.

Avαραlηtσηκα: Ti tiλλαξε dρωyε σ' αιro{ξ τουξ

αιθριilπoιη; Πtξ νoι<irΘoυγ Φμερα στo χtbρo μιαξ
μ εγ αλo'ιiπoλη ζ τcoγ αρκετcilv ε1κLξιυ.-μμυρ ιωv'αγθΦ -

πων, αv&μεoα oε ,δεκdδεg Φvικoτ{τοrv με διαφορε'
τικf1 κoυλτοιiρα και ακξη; Kαι η 'κoιv'f1 και πρo-

φαvιfιc ιδιαπtοτωrαη ε[ιrαι '6τι o 'Eλληι'αq τηq δια-
αττoρdg παρ€μειvε ''Eλληvαq, εivαι καλr}τεlρα πιo
'Eλληvαq. Atrτξ εtναι η αλ{oεια. Zει 'και μετoυ'
oιcilvεται τηiv παβ8oση'κ6Θ€ ,oτιγμfi, oε 6λεq τηq

τη μoρq€q. M€oα ατι6 μια δικαιoλoγημ€γη πρ'o_

σαρμc'γη αtη δει1τερη πα1ρi1δα toιl. Γ'lαι, o 'E}λη'
vαq τη,ζ Λμεrβκftg και τηq Αuoτραλtαq κρατ&ει
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Παlδlδ τoυ Eλληvικοli o1oλεioυ με ποrροδoorακiq oτολδq
κoi τiq lnuαiεc lΕλλiδoc καi Αυοτραλioc oε εκδr!λιοoη τηc
,Ελληvrκi,c OρθδδoΕηc εκκληoiοq αυαrρoλI,αvflc nδ2\εωλ

γερι1 την παρciιtδοoη, και μα,λιστcx με μια γ€α δι<l.
στασηj. Παρακoλο,ΦΘησα μξ μqγ*λη ευ1αρ[oτηoη
εκδηλΦoειq τηq Eικκληα[αq, τolv qxoλε[(σι{, τ]ωv

πολιτιoτικcirν oυλλ6γωv, των Koινoτf1ταrv, τtov oμo_

γεvειακcbν μαg oρrγαvιiloεοlν γεvικ& ,και διαπιστω_
σα μια γιγ<ivτια πρoαπ6Θεια vα διατηρηοoυγ τα
f1Θη και 6θιμα τ!S Eλλ6δαq, τηs' γει4€τειρξ τoυg.
Kιlτιοιοι μ(ληααv για αλλo[ωστ} τ1Φv εΘ,1μοrν, 6ταν
αυτ<l 6φβ6η6rαv εκεi Eγtil Θα Φλεyα πρoσαρμoγη,
αv λ<t6ουμε ιr.π' φιv 6τι τo €θιμo εivαι fuαq ζι**
ταv6q oργαvιoμξ που δταν ξερριζ<ilνεται, κΦΚi
κΦτιοιov τρ6πo πρoααρμζεται crτιq ι.t€εq οrιryθfllκεζ.
Θ6,λεγα καλΦτεpα, πωq πβκειται για π&vτρεμα
των ελληvικ6v εΘlμοtv με την εκε[ πραγμα"rικ6τη,-
τα. 'oλεζ oι γιoρτ€q, oι χoρo[' τα λεγ6μεvα pi.
cniο η festival πoυ oργανd}νoyται εκει ,με εξαι"
ρετικf1 απιτυx[α Θα τα 1αρακrf1ριζα ωζ τoυq πρε-
σΘευτ€ζ τηg Eλληvικf1g κουλτo{ραg, 6τtoι.r τφoΘ&λ-
λεται τo ελληvικ6 τrvε6μ,α. ξεδ6v κdιθε ελληvικf1
περιoxf1 θ1ει 'oτιg 2 αυτ€g ηπεiρo,υq τηv ειcπρootir.
πιαξ τηg με κciαιoιo πολιτιoτικ6 o$λλoγo πoυ d,λ:

λoι ,μεv υπ<iγovται oτιq μεγ,dλεq oμoγεvειακ€g oρ-
γαvcboειq και ιiλλoι διατηlροι]v την qυτoτ€λειd
τoυq. Ι,διαιτερηl εvτιjπο:,οη προκcιλoΦν ωρισμ€vεq
εκδηλ<ir,oειg 6πω9 λ.x. 6ταv oι αττoυδαcπ€q λαμ,6*.
l/ουv ,σε παvηγυρικ€g τελετ€g τα διrτλrirματ<1 τoυq
'και'Ιτ{rυ θεωρε[ται μια μεγ<iλη στιyμη γι' αυτo$g,
τoυq γoνεξ και τoυζ φtλoυg τoυξ. E]κlδηλcboειq με
ελληνtικ€g 1oροrδi.εq, με ελληνικθ 1oρευεικd α..lγ-

κροτ{ματα. Συv<ivτηoα oικoγ€vειεg vα πηyαινoυv
τα παι]διιt,και τα εν!6vια τoυq στιg πρ6Θε9 τωvχo_

ρευτικcilv τoηξ' ατιooτdσειq 2 και 3 (bρεζ, .βνo και
μ6νo για vα ηραg{ooυγ την Eλληvικf1 παρdδ.ooη'
τηv ελληνικξ λE6ειrτι&. Toυq cR}ζηησα, τtoυs σuιlα-

vαστβftφη.Kα. Kαι κα'ε*.λα6α τoγ ελληνικΦτατo
παλμ6 τουg. Π€ρα ωg π6ρ.α 'Eλληνεg.

Θ€λοr vα εξι1ρω ιδιαiτερα τη συμΘoλη τηq Eiκ-
κλη,oiαg ,oτηv 6λη πρooπ*0εια πoυ 'κcEΦα6*λλει για
vct εδrρ,αιοrΘεi και ν,α επικραεξσει σ' 6λoυ9 τoυg
τo,μεi.g τo ελληvικ6 oτoι1ε[o. Παp,ακoλoιiΘησα iιιυ_

σηΡια τηq Eκκληo[αg μαg oτιg εκΘ,αμΘωtικ€q θ<i_

λεγα εκκληlo(εg τoυg, αττoυ με δ€og ,και τηv Φ,rαι_
τoΙμενη ευλ&6εια ζoυv τηv o,ρ'9oδo,ξiα. 'E1oνταq
τηv τιμη vα oυζηπηαει καvεiq'με fov Αρ1ιεπ[οκoτεo
B'ορ. και Γ{oτ. Aiμερικι'1q κ,κ. Ι<iκωlΘo, τoν πνευμα-
τικ6 ηΥ€τη του Eλληvι'oμoιi τηg Αμερικf1q, τov εftι
30ετ['α και πλ€oν καΘo,δηγητξ τηg εκεi Eλληvικ{q
σρΘorδξoυ Eiκκληoiαq, πoυ ,Θεω'ρεiται o πρiiταηζ
τωv θρηlalκgυτικιirγ ηryεπ<bv στιζ HiΠΑ,, διακρ[vει ατo
πρ6oωπ6 τo,υ αι,r'[6 

'τoυ 
κuριαρ,xεl oτη, οκ6,pη κd€ε

'Ελλην,α τηg A'μερικf1q: τη μεγdλη ,δ0vαμη, και ε-

πιρροξ τ!q Eκκληloiαg oτη καθξrμεριυf1 ζωf1 τoυ.
Αντiλογεq εντυπ<boειg αποκoμζε'ι ,καvε[q ,Kαι απ6
την ouνorμιλi,α τιου Θξει με τοv Aρχιεπiακoπo Αi.lt
oτραλlαq Στι.;λιαvδ. Ac μη ληoμoνo6με παρ'dλλη-
λ'α το αξι6λoγo €ργo τcov Γραφεkoν Παιδεiαq τηg
Αρ,xιεπιακοτηq, μια αvεκτiμητη πρooφορd oτα ελ-
ληι16πουλα τηq διασπoρ&q, κυρirοq για γα κραη_
σoυv την E'λληνικf1 γλc}ooα. Kαι iμιcr και αv.αφε_

βμ'αoτε oτηv ελληνικξ γλcblooα, Θα ιεραρxoι3οα
ι.rg το κυριcirτερο 96μα πoυ Φr!ασχoλε[ τηv €rκει ελ-
ληνικf οικoγ'θvεια και τιq oργανtboειg μαq. Ινlια
τιτ<ftyια προαlεdθεια πoυ κατα6dλλεται για vα κρ,α
τηθει η ελληvικf1 μαg γλιirooα αv{iμεσαστιg ιiλλεq'
μα κυρ[ω,g oτη γλcitloαα πoυ αι/1Φr/,καστικ& κ&voυv
κτξμα τουq τα ελληιΦπoυλα ττ}q δι;αoπoρξ" Λλf1-
oεια, π6oo περηφαvη εivαι η Eλληvuκξ oικoγ6vεια
τη,q Aυoτραλ[αg και τηc Aμερικηg πoυ'κατriψtΘωαε
vα κλη,ρoνoμf1oει oτα παιδκi ηζ τηγ ελληv,ικτ|

To ,oη,μερrv6 'Yπ,oτo Σ,υμβ'o0λo τηc tΠ,αμ,μακεδovlκι]c 'Evω-
οηc l'!ΠA _ lKovοδ6 (Νδο Yδρκη)
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γλcir,αoα, την γλcirooα τrοrγ πατΦt'rv τηs, tη γλd}σ.
σα η μητρικξ. 'Evαg κρυφξ τΦθoq και oυγ1ρ6-
vωq €να μεγdλο πβΘλημα για τηγ' αη,μεριντ] v€α

γενιd αυτtbγ τΦv μεγαλoυτι6λεωv.
Yπερ&v9'ρa:,πεξ' σUι}€κτιμ<bνταg και τιq δυo,κoλi_

εg, &α 1α,ρ,ακτηριζα και τιξ πρoσπ&$ειεζ πoυ κα-
ταΘdλλουγ οι ομoγεγειακ€q οργανπilοειq μαζl oι
/συνc:μclfitοvδiεg' 6λεq oι εΘγικoτoπικ€g O,ργανκil-
αειg dπωg λ.1. τoυ α}Ι,dc. Eiγcrι oι δυvαμικol φο-

ρεiq πc,υ αo1oλoΦνται αJστηματικd με €ργ'q ψη16-

δciμf1g για τηv Παιδεlα και τoν Πoλιτιομ6 τoυ, Eλ-
i τι':ισμc'j, ιilατε νcr μη διατρ€xει κivδυνo να ,α(pο-

μ.οιω9o$ν .απ6 τα πoλιτιατικt ατoυxεiα των μργα-
λcυiπδλε.crv που ε(ναι εγxατεoτημ€νoι. Eivαι πι-
crτ€ψτε μc,υ το ατξριγ:μα κcrι η ελπ1δει τηq Eλλ&δαq
μαq στηv διαoποβi. Kαι εδ<b θ,α ατιoτoλμξαοr vα
αvs',φθρζ,} f,τι 1ρειdζεται μετιi 6εΘcrι6τητog η ελ-
ληvιxξ Πc,λιτε[α γα δεiξει μια oυσLαστικιbτερη ,μ€-

Γ:μrαt πιo €μπpακτη ουμπαρ*oτα1ση στoυζ σκo-
τ'c'J,q και 1οι.r,g ατ'61oυg αυτ<bν trοv φoρ6cον.

Κοινf1 παραμl€γει η διαπιστω'ση 6τι o 'Eλληναg
6πο,υ κι αν θt€τει τηv προ.σωπικξ τoυ σφρΦyιlα με-

γαλοιφγεi. H ε'ργατικδτητα και η ιΙt ηη κoιποvι-
κf Θ€η πoυ κατ€xει αv&μεσα ατoν Αμερικdνo,
αtοv Αυoτφαλ.6, ε[γ,αι τα κ3ρια oτoι1εltr 

'Roυ 
τoy

y-αρακτη,ρiζουν. To ελληνικ6 λ6μπυ στιξ Η.lΠ.Α.
και o εθLικ69 ξεαr;xω,μξ τoυ 'Eλλην'α ατην Α'υ-

ατραλ[α τo ,απ6δειξαv περi,τρ,ανα αυt6 τον καιρ6
τκ,υ δε,κι'μ&ζεται η Mακdδονiα μαg. Kαι δεν απ61ει
ατo ελ&xιaτο απ$ την πραγματικ6τηρα αv σXυPι-

Πορiλ,αoη τηc rEλληvlκrjc Πoρoικiοq ατη'v εθvlκ{ γloρτri
τηc 25ηe 'Mο1ρτiou' _ Η γεoλα;,α τoυ oυλλδγoυ .Ποιjλoe

]Mελdξ" nα'ρελ,αivει αrη Φrλαδδλφεrο.

20ι0

.'Eλλ'η'vικη ,Εβδoμδδα" οτη Φlλοδδλφειo ,με πolκiλΙo εκδη_
λΦoεωv noυ Θυμiζoυγ 'μδvov Eλλδδo.'.

oθεl κανεiζl6τι €δ<oααν μαθξματαπατριt 'τισμo6 και
eθvικξg oμοψυ,xiαg εκει πoυ xρει&oΘηlκg t(αι χρει_
ζεται ακd,μη. Πoιξ Θα παρ€Θλεπε τιg μεγαλειcir-
δ,ειg αuγκεντρ,ιilαειq, τα oυλλαλητr]ρια oτιg π6λειξ
Mελ6c,6ρΨ,' Σijδνεδ, Λδελα'iδα, οτη,γ N6α Y6ρ,κη, τo
Σικ<iryο, τη Φιλοnδ,€λφεια τη Boατtbvη ,και τ6αε9 &λ.
λεg lμryαλoυπδλειg πoυ σφιζoυι} απ6 ελληνι,κ6 oτoι-
χε(ο, vα 6ρc'vτοφιoνοΦv και vα υΨιbγoυy δυναμικ&
τη φωνf1 τουζ για τηv Eλληνικ6τητα τηq Ινtrακεδο-

v6αg,. Ποι69 θα μπoρ€oει vα ξε1dαει τov 'Eλλην.α
εργιtτη { τον 'Eλληνα κo€ηγητξ Π,αvεπιoτημ[oυ,,
τcγ κ&Θε €τΦ/γ€λματoq 'Eλληvα 

'ιoυ ζει 
εκε[,,γ.τυn

μfvο με Φνικf1 φo,p,εσι&, με τηγ E}'ληvικf1 αημαiα
και τo λ<ilΘαρo τoυ oυλλ6γoυ του vα κ&νει παρ€-
λααη για την εΘνικη επθtειo τηg 2,5ηg Mαρτ[oυ τoυ
'21 :i1 ττg 28τ19 oκτωΘριoυ τoυ '4t0,. Λκ6μη, εκδη,-

λcilαειg για τα <ΔtrlilγιΗτΡΙA>' Eλληvικξ ElΘδoμddδα

με εΘνι.κ6, Θρηoκευτικ6, πoλιτιαtικ,6 περιεX6'μ€vo
ττoυ παρ.ακoλου,Θoιjγ 1ιλι&δεq,κl&τoικoι τc)v πoλυdν-
Θρa:πωv αυ,τιbγ π6λειοv και πoυ ,9υμζoυν μ6νo EΛ-
ΛΑΔΑ. Σuiμμετε[1α σε συγεδρι&σειq μακεδoγικ6v
μ,oξ σ{Jλλ6γG}Vμ σ€ πoIλΦcoρεg συlσκfψ.,,o τ<υν Παμ-

μακεδoνικ<irν olργανcbαεο:ν και αφoυγ'κρζ6μoυν
την αγωvlα τοLξ για τηγ πoρ,εια των Φνικων μαg
Θ,εμ<iτωv. Δεν ε(ναι λiγεg oι φoρ€g που oτ€λνoυv υ-

πoμνfiματα, ανακoιγιiloειg εδ<it oτην Eλλιiδα και
επισημαινot",y αvτεΘνικ€g κινfoειg ανΘριbπων πoυ
Eργ&ζGγται oτηv ανθελληνικf1 πρoποcycivδα. Π6οε9

φορ€g καlι αv ζξτη,ααν €ντιrπo υλικ6 απ6 την κriΘε
Eλλr;ιικξ Kυl6{,ρrro- για 1lα τo μεταφ€ρουγ στην
Αυατραλιαvη ΚυΘfρνηαη ακi,μτl και στο Αμερικα.
vικ6 Kογκρ'€ooo' πρoκειμ€νoυ vα εvη]μερ6σoυν την
Διasνιf1 661γlη Γνιil,μη για τα εΘγι,κ<i μ,αg δ.lκαια. Ei-
δα ακ6μη μ'ε τα ,μι1τια μου 'Eλληiνα να πtoλει ηγ
lεTfιXειρη,Φ του και vα διαθ€τει τα 1ρf1ματα για
τοv .αγdrνα ηg Mακεδoνiαg, για τα εθivικ<1 μαq δi-
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κοιια. T[ πιo ιερ6, πιo ι.x}η}ιo και πιo roραio... Λ-
vαρι,:τι€ται καμμιιi φoριi καvε[g τi δΦvαμη δαΘ€_
tει o 'Eλληνcrg τηq διαoπoρ<1g, π6,oo παραμ€vει ρo_
μαγτικξ θα τδλqyα και oιry1ρ6ν;ωg ,μακρυd αrι6
τηv Eλληνικη πραγματικ6τηtrα;

Miληoα προηγoυμAnolζ για ηΙy εργατικ6ηtα
jrου ,διακρi"-ει τΘν 'Ελληvα τηξ 0ιασπoρξ και τιq
.υφηλ€g θ6oει9 που κατfoει στηγ Λrμερικαv'ικf1 και
Αυoτρ,αλιαvξ Κoιvαrvlα. Πρωyματικ6 o.ι'Eλληνεg
κοeε'ιiφ,ερ61y εκε[ γα fuoυv πoλιτικξ διαoυvδ€,oειg

με τo Koγκρ€ooo, τη Γερου,o!α και τoν Λειlrκ6 O(κo
και }4α Θoηι9oΦν τηv Eλλ&δα κατr* τραlιo ανΦπoπτα
οl'lτoυlδα(ο,. Στov oικovoμικ6 τoμ€α κατ,€ηoυv επ0αηq
.αξιοζf1λευτη Θ6αη. Aλλd και €rroν €πισττ!rβoνικ6
xαι στοv κοιγωνικ6. Bλθπoν,ταq 6τι αυτξ η στιγμη
διrδ<iακουv στα αμερικαvικf Παγεπιoτfμια π&νω
α.π6 2.'ο0 'Eλληνεq, 6τι 61ουμε αρκετo,rJg oμoσπoγ_
διακοιiq 6ουλευτ€9, πρυt<iαειq, δημ<tρ1oυg ελληνι_

Με δlqoγovωτfl τηv Π'oμμlαxg,$6uκ{ 'Εvιooη ΑυoτρολΙοc
ol εκδ,ηλδoεlc τωv .Aη'μ,ητρiωv- oημg1δγoυv κ6θε 1ρδvo

τερδ'oτl'o εnιτυ1Ια, (η φωτoγρoφi,ο ο'πδ τ,η Mελβοιiρvη)

tιηg καtαγιυ,γiζ, αvτιλαμ6ι5αεοθε 6τι o 'Eλληναg
αποτελεi μια τιoλιi ,ιlπολoγiοιμη ,μovιiιδα ατo Λμε-
ρικαvικ6 οικolδ,6lμηiμα. ,dρκεi vα Θuμηrθε[ καvειζτην
πε,ρiπτωoη' - Θαιi.μα, το,υ Mdctκλ Δoυκ6κη, πoυ παρ'
oλiγo vα περι5ioει την πδρτα τoυ Λευ'κoΦ o!κou.

Eκτ3g 6μο19 απ6 το γερoυσι,qστη Mαooα1oυo€-
τηq Jνl*trλ Δoυκ<iκη, ov6ματα πoυ θγιvαν γvωιστ{i
απ6 διιiφ,oρεg προ,oττ<i9ει€g τoυg να 6οηθtf1ooυν ε_

9vικιi τηv Eλλ<iδα, 614oι.lμε πoλλ<i να αγαφ€ρoυμε.
Tο γερ.o,υoι,αoτ{ Πωλ Σαρμπ<iαη στηy πoλιτεiα τoυ
lν!iριλαvτ, που oποι}δασ€ στην o1ξφ6ρδη xαι με Θα-
σιiτατη ελληνικξ crυuεlδηoη ατηρζει κcrι τυμ& τιq
ελληνικ€,g του ρlζεg. 'Ηταv μιiλιοτα o πριirτog πoυ
,μπrilκε ατηv Αμερικανικf1 Bουλξ. Toν Τζων Jνlπρα_

Ε,ξμα' βουλ,ευτfl yια 22 1ρ,6vια oτηv lvδι,&να και
πρe'εδρo του New Yοrk University. To βlι.xfλη Mπμ
λιβκη αrιo τη Φλ6ριντα. To Νικ Mαυρo$λη, Θoυ-

λευτξ ατt6 τη N€,α Λnyγλlα. To Mdiκλ Ιν1iπακ&λη,
τκ,υ 66'αλε υ,rrτοψηφι6τητα στo Ιλλιγδιζ για γ'ερoυ_
αιαατξq. To Ν[|κo Πετρf1, πoλιτειακ6 γρPoυσιαστη
oτηv Kαλιφ6ρvια. Tov 'Aρτ 'Aγryνog, ,δξrμαρxo τoυ,
Σαν ΦραvτoLακo (πoυ γνωρioαμε απ6 τηv Λ]δελφo-
πolη,αη τηg π6ληc του με την π6λη τηq Θεσσαλογι-
κηg)' τcν δi1μαρxo Κ6vτoq τηg ΛδελαΙ,δαq, τo γε-
ρο'υoια'oτf1 Ποlλ Τo6νγκαζ 'και οrπ6 τα ν€α και α_

ξιliλoγα πρ6o,αrπα τoν Tζ6ρτζ Στεφανδπουλo, πo_

1,ι}τι,μo oι-lνεργ'&τη τoυ προ6δρου τωγ ΗlΠΛ Mτιλ
Κλ(vτοv, γιo και ,εγγον6 Eλληvoρ,θt6,δoξωv !ερ€ωv,
εrπ4'φε,ιτο τoυ KoλοΦμπια τηζ oξΦρδηc, αλλξ και
τ':cλλοιjg &λλoυq αξι6λογoυlq δημΦoιoυq <ivδρεg.
Και τo lσπο,υδ,αι6τερo ε[vαι 6τι ιrπξρηoυv ση1μερα
oτη,v Αμερι,κξ πoλλοi ν,€οι ελληνo'αμερικ(νo.ι, πoυ
φιλο5οξοι1v να κατακτξ,σουv στιq ΗΠΑ πολιτικ& α'-

ξιιilμαt'α, c5oτε τηv επ6μεvη, γεvιd vα ,ξoυμε xα-
ταπληκτικ&,αoτ€ρια στηv αμεριrκανικf1 πο,λιτικf1,
τιου o1ηzoυρα Θ,α ξεπεριioo'υy τη,ν γενt& τoυ Δoυικ&_
κη και τoυ Σαρμπι1vη,. Θα πρ€τιει _iσαlg vα διευn
κριντf1αω, 6τι oι πολιτικoi μαg τηg oμoy€νειαζ ακo-
λou3ο,jγ και τα δυο κ6μματα (Δημoκρατικ6 - Pε-
πουμπλικαvικ5).'oπωq τ6νιαε σηiμαινov,μ€λogηS
Eλληv ι κξg Π αρoι,κiαg qtηv oυ'&σιγ,κτoν, <<σfl μασ[α
{xει vα μ'€voιrμε καλoi' Λμερικαyo[, δεi]xνovταq,
oτηv ηγεo['α πωg εiμαoτε πριbτα και π<i.r-τα καλo(
'Eλληιlεφ, εwocbvταg €τoι τηv εv6τητα τοιr oμo_

γενειακο$ μαg oτo,1ε[oυ και τη] Θετικf1 εττιρ,ροf1 τoυ
ατη διαμ6ρφ,ω,ση ηq γεvuκ6τερηg εξοrτερικ{q, πo_
}.ιτικdg τωv FΙΠΛ €ν'αyτι τη'q Eλλdδoq.

Αλλ& μια και αvαφερΘ{κΦμε στoy 1ιbρo ταrν Η.
Π.Α. επιτρ€ψτ€ μoυ επιγραμμαtικ* vα διiroοl κ&-
ποια εγlδια]φ€ρovτα οτατιoτικ,6 oτoι.1εi,α 1κα'ι yια
tοι}ζ 'E,λληνεg τη,q μακρινη,q Αυοτρ,αλiαq.

Η oμαγ€νειd μαζ εκεi αττoτελε'ι ιo 5o/g περιπoυ
toυ πληi9,u6rψo0 ηq Αυoτραλiαq. Aττδ δημoγραφικd
ιiιποψη εξετζ6μενoι oι ομoγ€lrεig μαg ,κατατ&o-
σovται τ€ταρτoι μετ€ ατt6 τουq Bρετανo$g, τoυg
Ιpλαv,δοιiq και τoυξ Ιταλο$g.

Aπ5 τιg oμιλoι3rμενεg γλrilοoεg, η Eλληνικf1 εi_
ναι τρ[η.oτη ,oειριi μετd τηv Aγγλικf1 και τηv Ι-
ταλικf1.

Λπ6 lOετiαg περiπoυ η Αυoτρ,αλlα dρ1ιoε ι,α ,ε-

Qαρ,μiζει την πoλιτικf1 τηζ 
'τoλυεΘνικ{q 

ιcαι τιoλυ-
πoλιτι,ατικ{g κoιvωνiαq, πoυ 6oηlθdει oτη διατξρη_
στ|l τΙ|ξ εΘvικηg ταυτ6τη.τα9. ττ,lv διαQ6ρων εjoνικd)ν

ομιi5ων. T€λoq απδ η' oκοπιt ηq πoλιτoγρ&φη,σηζ
των r\uoτραλcbν,' oι oμoγενεig μαg €πoνται μ6γo
των Bρεταν,dlv, και πρoηγo6vται 6λων τΦγ dλλΦν
εΦι1κι}ν ομ<ilδolv. E'ιrδεικτικ8,q(ycrφr€,po.μαι σε μερι-
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Πoρεiα πρoq τnv oμoγ€vεια

κ& ov6ματα Eλλξvtον τηq Αυoτρ'αλiαg τιoυ 6καναv

αιoΘητf1 τηv πσρουσiα'του,g oτηv πολιτuκf1 ζΦl τηs,

iπcοq o υπουργ69 καταναλωτικ<i:v υπo'Φ€αεωv Φ'

Φεοφιiνoυ,g, o γερoυσιασΦc D{. Ιdπ6λκαg' υπoυργ69

διoιrηεικτiw ,υπoθι€αεων,. o Δ. Φoιiρ'αg πρ6εδρo9 τηg

Eευλf g τηg Koυηγoλζtνrδηq, o ιlπoυ'ργ69 αΘλητιoμof
Γ. Σαρρξg, οι γεροι.}σιdoτ6g T. Kι1λληq και Δ' Σ&_

μιoql σι Θoυλει:rτ€g Α. Θεoφ<5αουq, oι αδελφoi Πξ-

τερ και 'Αλ,αrr Moντιιlδηg κrr.*.

Ι{λε[νοvταg, ,θα πp€πει επ1αηg vα επιαημανθε[ η

oiιοτααη oτηv Aυoτραλiα του Eλληνικoil Συvδ€_

oμoυ Eργατuκoι] K6μματoζ (Greek Labοur Αssο-

ciation) και τoυ EλληvικoΦ Παραρτf1rματog τoυ

ΦιλελεΦΘερoυ Ι(6μματο'9. (Greek Branch of the Li
beral Party) οτιq διcilφoρεg πoλιτεiεq''

Συ,μπεραoματικd, μ€αα αiι6 την €vτovη πqρoυ-

olα τcυv ελληvικξg κατωyωγf1g πoλιτικ<by ατιζ Η'

ΠΑ. και i\υoτραλiα, Θ€λω vα επιoημανΘε[ και vα

τονιαθε[ η oυoιαoτικτ| πpoσιpopιl τoυ 'απ6δημoυ Eλ-

ληνιoμοιi oτcr εΘνυκ& μαg θ€ματα. lvl,ε τα αηlμερινι1

δqδoμ€vα σtι,q 2 αυεξ ηπεiρoυg, αιoι6δoξεq ε[ναι

ζJι προoπτικ€g για τov βλο πoυ r[&rιτ}poΦγ γα δια-

δραματ0ooυv εκε[, στιg v€εg τoι.tq πατρ1δεg oι 'Eλ-

ληvεg ηq lιασπoρdq, 'κdτι πoυ't1δη Φι μ6ιοv δια_

φα[vεπαι, α}"λ& και ατεoδεικv6εται απ6 τo' €'κδηλο

εvδιαφ€ρoν τoυg.
Για μαg η παροuo[α τoυq εκεi, ατα ιαlριcilτερα

cιμclγενειαrι& κ€,vτρα, πρodδiδ-ει ιδιαiτεροv Θ&ροg,

Φπωg παρdλληλα o ρ'6λο9 και τo €ργo πoυ επιτε-

λc,ιjι, τα M6αα Mαζικξq Eνημ€ρω'σηq και o' Tιjποg,

ο εκε[, o Eλληνικ6g. Ραδι6φωvα, τηΝεoρ&αειg, Τιi'
ποg, π€ραν τoυ γεγον6τo9 6τι oυι*τελοΦν oτηv δια'

Φ,Ρrlαξ τηq ελληvικξg γλ<ilαoαg Kαι στη1' 'καλλι6Ρ'
γει,α του εVδιαφ6ρaγ1σζ για τα κoι1/& τηg γεv€τει'

ραg, επι,δiδovται σε προryματιικη οταυρo'φoρiα και

μ&y.οvται για τιζ εΘvικ€g μαg θ6oει9 αε 6λα τα μ€_

τ(Jπα και επiπεδα. !ν1ια μc5cxη που θα oιrva1{ζεται

ιχιΦγια.
Ρtrετd τη ο'κιαγρriφηαη τoυ εΦικoπoλιτιoτικoιi

ρd:λου του 'Eλληvα πoυ ζει μακρι& απ6 τη γεν€_

τειρd του 6ρxεται τo μεγ&λο ερ,ιbτημα: ΤΙ, &ρωyε

περιlμ€νtει ωq αντd}.λαγltlα 'σττ6 πη, Mητ€ρα Eλλd'
δα αυτξ o 'Eλληvαg τη,g ξεvιτειιiq πoυ τη νoσταλ'

γεi, τηv κoυ6'αλdει μ6oα τoυ 'και την φρovτξει;
Ti <iρωyε περιμ€vει €(πδ το'v καΘ€vα μαq;

Kαι η αττdvτηαη εivαι α'τM και oυσιαστικη: να

τorv ακεφτ6μασrε lκαι ilrα μαq γoιcirΘει κ<iθε ατιγμξ
ατo πλεuβ τoυ. Δεν €1ouμε παρ6 vα lτoυ τo ι'ητo-

o1Φοιiμε.

Ξ

Ξ
:

Ξ oι oτtiλεq π.ιξ ((NIA}OYETA,Σ}) εivαι στrιν δι6Θεon 6λωv

τιr}v it\Ιαoυ'σαrlωv ι<αι τωv φ[λων τoυ περιoδικoΦ

oι απ,cο,τελλQμεvεg για Ιδημo,c,[ε]υtση φYασiεg και dρθρα vα ε[\,nαι ο'jντo

μεζ 5 To πjoλo δακτυλoγραφ,ηrμdvεq oελ(δε6 Kαι να rμ.ξv €x'oυv δηlμcoιευθεi

o'ε *λλο Trεριοδ:κ6 rj, εφηiμερ[δα.

Τ,ο πaρ,ιεx6'μεvo κατd τrρ,oτiμη,oη vα αoγoλε[τ'αι με την 'Νd'oυ,o]α Καl

Την γ(ρω πsρ:ο1η Κυρ(ωζ.

cι ,aρ1,α,c[εq εiτε δηrμclοιευΘo6v εiτε 61ι δεv' επιoτρdφ'ονται'
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Δραoτnρ6τnτεξ τωv Συλλδγωv

M.E.Γ.Σ.N. Κοπαvοιi ιιE{ MΙEZAll

Φεμ αρκεΙ ι}α oy€l'ρσπoλoJμε. Εi
v,αι λΙyo' Δεv αρκεΙ .vα τrολιτικo-
λογοδ1με. EΙ,ναι τroλδ. Κατ& 6&θo9

o ,κΦoμοq εΙvαι απkΙξ διrαq αωρδg

<xπδ uλ'lrrd.

ιΘα εξqρτtβετ, οαΠδ τo αu εiiμα-

o,τε καλοi η κακoΙ αρxιτ,δκτovεq,
το τελικδ ατroτE'λεαμα. Με μοvαδι-
,κδ ,(Ιvητρo τη φλδγα τηg δημιouρ-
yΙαq, ηρoαπdθrtααμε ιuα ξoρκΙo,ou-
,με τη μoιlα'ξι&.

Για τηv πρoατπδqθεια αuτ{ δεv

ι:ψΙrvoι4με δμ,uouq, δμ,ρq τrροoδo-

κor}με τα μηΦμccrd τηs ηlα ,μετα-

φραατoJv αu&λοyα 0<αι'vα δρ&ooυ,v

πoλλccπλααιαατικ& τrρog δλεq τrg

κατεΦιh:αειq>.

Διoικrpικδ Συμ69δ1,.
M.Ε.Γ.Σ.Ν. KοiΠΑΝοY

<dΗ MllEZλ>

Πβεδρoq, Mταλτατζitδoυ Θεoδ'

Αιrτ)δρog, Δημ,η,τ,ριδδηq Σι&66α,q

Γ. Γρ,qμiμ. ΠαρΘεvδrπouλοq Αλδ
ξαιlδροq

Ταμiαq, XαρΙαη Αiντωι,riα

Miλη: l(ωoτει)ιΙδηq Xρ., Σδτr'κτr

Γιδτq, MτrαλπατζΙδηq Σπrjρoq.

T,o, B'iρμιιo;, oι κ{τoι τo'ι; Milα,
η πδλη MΙlεζα, o /v1iλαq (; ) πoτα-

μδq, η αημεριv,{ Αβτrιτοα, η Σχo-
λfr τοu Αριcrroτδλη, oι τ&φoι τωv
Mακεδδ,vωv, τo θδατρo, δλα γιiρω
,μαg εντ&ooouly τηy κoιuδτryτ& μαq
oε διrα κδαμ,o που' 1,&ιlεται στη
σ,φα'iρα τα; ,μ&θoυ Κα1 τoυ, ovεiρ,6ψ'.

Το xrοgρ1'$ 1μαζ τΓρσξρΧεται οαrtrδ

τc,v xαλααμδ τηq Koιιlδτηirαq τoU

ΑyΙoιl Νικολ&oυ και o 'Αγιo,q Νι_

κδrλαoq ωq Kοcτoι.κημivog xδρog δ-

xει ζ.":fl xι.λι&δ'ων xβιευν. H αρxαι-
oλoyι,κfl oκατnδvη Eφφ oε ΦΦq αΡ
'κετ& ει.rρηματα ,και ε!vαι &yvωoτo

ακδμα τ[ tμαζ επιφUλ&σσει α.rτδg o
τδτrog. Π,ρδ,αφατα ,αx,ετικ&, η αρ

1αιοΜγοg BικτηρΙα Αλαμαu{ dφε-

ρε ,στo φωξ το 'αρ1αΙo θiατρo μιαq
τrδληg τroυ πιθαvδv vα εΙιvαι η Αρ-

xαΙα MΙεζα.

Η MΙεζα η ,rιδλη τoι.l MΙδα (; )

oι lκηπo,ι τoι.l ΛΛ{rδα και o κ{πφ d
τιερiπcrroq τou ΑριoτoτEληl, δ€'ιlov-

ται μεταξιi τoυq απ6 τιq 1μαρτυρΙ-

εζ τωv αργαΙrι,n,. o B,δρηq μΦικ{
μορφ,η ατrδκτηαε τρΙα, παιδι&, τη
Bδροια, τη Miεζα Kαι τo,ι, 'oλγα'
vo. Δεηr εivαι τιl',xαJio το yεγανξ δ-

τr ηρoτοiμfl τou 'Oλγαvα,, 6ρδθηκε

ατo 1δρo τηq κοιν'δπητξ μαs.

o Σι}λλoβζ βαξ, dΗ M|1EZΑΣ

,μαq Eδvει tμε τo τrαρελθδιl και lΙιlει
ατη δρ&oη μαq τηJv αμoρφιδ και
τη oι.lι,ιil1εια τηq τroλιτι,ατι,κηiq δρδc-

σηq Tηq' qρxαΙ€ξ t^|Εz\Σ, ΥιcE
,μrα καλ,&τερη ανθμΙrπιιιη ζcα{.

B lrolΓΡ./ηd} lKo ΣY'/ν\αΓοiY

o Σιiλλoγog ιδριiθηκε τo t983,

με οκoττo ηv πρo<ilθηαη ,κcrι λ6oη
ταlv προΘλη;μιiπιoν πoυ απασχoF
λoΦv tηιl Nεολαiα τou Kοπφo6
και τωγ κατοiκοlv toυ, τηv πoλιτι_
oτικ{ ανιiιπτυξη,, αv&tαση Kαι α-

vαΘιiΦ,μιoη τoυ 1cirρoυ πoυ ζοι}με
,και γεvικ'6τερα τηζ περιo;4f1g' την

κ€ντριoη τoυ ενΙδlιαφθρovτog τηg
Nεολαiαg με τηv δημιoυ,ργ[α δια'
φ6,ρωlν τμημιiτωv (ΗlY' Xoρευτι'
κ<1, Δαvειoτικξ BιΘλιoΘf1κη, Σκιl'
κι, TdΘλι, AΘληπιοβq κ.ιi.), για
ηv δημιoυργικ6τερη απαox6λη_
αξ τουg, και τηv πρooταolα, φρov
τ(Jδα και αξιoπoiηοη, τoυ ι}υoικoιj

μαq περι6ιiλλοvτog, καθk3q επi_

στlξ και πoλλ& <iλλα.

o Σiλλoγoq €oτρψε τηy πρo-
ooffi τoυ αε τ'ρε[g τoμεh' Koιvαl'
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M"ιE"Γ.Σ.N. Κoπαlloli ((Η Miεζα)}

lραgτgιριsτnτεq τoυ Συλ}ιοveυ νικ'6 - ΠολιτιotιΚ6, - AΘ\τικ6.

Στοv Koιvωvικ6 τqμ€α, δη,μιoι3ρ-

γησε και λειτo6ργηoε τον Λυτo-
διαlειριξ6,μεν,o Παιδι,κ6 ΣτοΦμ6
oτov Koπαγ6 o oποloq αf1μερακρα
τικc.πoιfιθηκε"

Στoν ΑΦλητικ6 το,μ€α, δημιo6ρ-

γησε και εξ6πλιoε τηη/ αιοoυσα
Γυμvαοτηρ(oυ, καθtilg επi,αηg δη.

1"ιιo,$ργ'ηoε και α9λητικ<i τμf 'ματα
(ε'ν6ργανηg - ρυ,σ,μικtζ γιrμναστι-
κ.ξg, γ,υμvοioτικξ γυναικcilν κ.<i.) '

Σq'-οv Πολιτιoτικ6 τoμ€α' λ,ει-

τo*ργηoε και εξΦπλι<rε την α(θου-
σα Νεολα[αq 6πo'υ λειτουργo$v
τα πoλιτιο"rικτjι τμ{ματα (LilΥ 

'
Δανειστικξ BιBλιoθξκη, ΣκΦκι,
ΤΦ6λι) '

Η Ιι1 Ι EZΑ οτo1ε6ει πλ€οv oτov
πληρη εξαπλιαμ6 τηζ 2ηξ αiθoυ-

'σαζ πcυ 61ει .oτην κατo1fl τηq 6-

που Θα λειτoυργ{ooυγ τα τμημα-
τα εικαoτικ<irν τεxvιiv του Θεd-

τρου' κουκλοθ6ατρoυ, 1oρεuτικd,
το οικoλoγικ6 τμ{,μα' εκμ<iΘηoη

διαQδρων παραδoαιακcbv oργci_

vcrv κ.ιt.

Στηιl ιλoπoiηση τωv σt6χων τoυ

Συλλc.yoυ, εi1αμε και πιoτεfoυμε
6τι θ'α €1cυμε ηv αμ€ριατη αυ-

'μπα'μ1oταoη

- του Yπουργεioυ Elμπoριoυ

- τηq Γενικηg Γραμμ. }l. Γεvι<ig

_ τGυ Yπoυ,ργεioυ ΙvΙΑK.-ΘΡΑK}lΣ

* τη,q Γεν. Γ'ραμμ. AΘληπιαμo6

_ του Yπoυργε[ου Πολιτιoμοιi

_ τηζ Γ{oμ. Αυτ. ΗμοΦiαg

_ τηζ OμoαlτoνlQ[αg Πoλιοτικciv
Συλ. N. ΗμocΦiαg

_ τΦν κατoi:καrιl τoυ Kοπarνοιi

-:μελcirv και φ[λων του ΣJλλ6-

γoυ.

Toυg ευ1αριoτο*iμε eερμιr 6λoυξ.
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l{lιAΔΕMAΤA ΓlA χΑM}I,IA ΔΕΙγΔPA ΡfiΔAκil-llΑΣ

Περfλ,nΦn

Πειριiματα ldαι παρατηρησειζ
rλαδεμ<iτω,ν' για xαμηλ<t δ€νδρα

ρa,δακινι<ig €γιναv απ6 τo' Ι988

μ€1ρι το 19'94 σε τρ,ειq oπlirριirvεg.
'Eν,α πρooωπικ6 μoυ 2,5 στρεμ.
περιolxf1g Tρoxιilv Nαo$αηc, 22

στρεμ. του Tρ0φωνα Mαρκo6[τη

Toυ Δροιξ
Nικ. Σπ&ρτo'tr

στην KΦα BΦgη Γιαyvιτoι5v
(Eικ. 2) και σε 1ι00 oτ,ρεμ. τoυ
Θεoλ6γη KαραΙvδρoυ oτo 1alριδ
Λγiα Μαρivα Bερoiαg. (Eικ. 3).

To δ€vδρο oαν μoιloετ€g εμΘ6λιo
κ6Θεται oε l2-t3 γ6vατα oτo ιj-

ψoq γovd.τoυ ατ16 τo θδαφoq (Eικ.
1) μετ<i τη φ6τευο{ τoυ { oto i-

διo Ψoζ τo Ιν1ι1η μf1να αοcv δεv_

8βλλιo με κoιμ6μενo μiιτι. Αψ1'
yoν,ται 3-4 6λαoτoi Tιoυ τov 1ειμιb-
vα oι πρoεκτ&oειg τoυg κ66oνται
ατo 0ψoq oμφαλos oβioυ αιlOρ<b-

πoυ' τo 2o 1ειμιbνα oao 6ψo9 των

r}μωv f1 τηq κεφocλf1ζ τoυ, το,v 3o
αro 0ιpog αvδρξ με ελαφρ&'οη-
κcoμ€να τα x€ρια και τοv 4o 1ει_

μcbvα f1 τo M*io - Ιooλιo αε δυo

γ6νατα τηrg Θιioη{ τoυ,ζ. 'Eτoι τα
δ€νδρα μ€voι.rv xαμηλ& oε 6λη τη

δι&ρκειεr τηξ ζΦξ τουq. Σε πιo
αδ6vατα δ€Vδρα τo 2o μ€γ'ρι τoν
6o 1ρ6vo oι πρoεκτdoειg oδηγιirν
κ66οvται σε λσ-2l γ6νατα oτo

χειμεριv6 κλdδεμα και τo 6ο κα-
λoκαiρι σε 2 )4δνατα ηξ 66oηc
ταυg, εv<ir τo δεvδρ6λλιo ,μιετ& τη

φιj.rευlott τoυ κ66εtαι οτo 6ψο{

γονdτoυ ατι6 τo €δαφoq.

Λπ6 τo 2o μ61ρι τov 5o'χρονo
oι 6ρη1[oνε9 δι1*ζovται' αφΦγov'
ται και καρπτoφ6ρε9 πoδι€q, €τoι

απoκτ<iται αvoιxτ6 κi!πΣλo με γΦ_
viα μεταξιi τωv Θρα;1ι6vων μεγα-
λ0τφη ατ6 9o0-16φ0 (Eικ. 1).

Eκτξ τoυ χειμερινoι1 κλαδ€μα-
τoζ τo 6ααικ6 κλdlεμα γ[νεται
απ6 τo QΦτερo καλ'oκαiρι με Θλα
oτoλο.yξματα αραι6ματα και
κλαδ€ματα Θλοrοτ6ν ατro Mιi'io μ€

xρι Ιo6λιο διrο, τιρειg φorρ€q τo
pιaνo. 'Eτοι τα δενδρα ροδακι_
vι<iq ατιοκτo6v €vα κ<5οΘετo Φψoq

μξρι τo πoλιj 2,2o μ. (Eικ. a).
Mε .μια ττλαoτικ{ κλoιj'6α 6ψουg

0,30 μ. oλo'κλη'ρcilνovται civετα τo

κλ6δεμα, τo €(ραι{,}μα και η συγ-
κομιξ, χΦριc ακ<iλα η χρηση
τηq oπoi]αg αι;ξdvει πoλ0 τo κ6'
στoζ παραγιrJγηq. 'oλεq oι €ργα-
o[εg oε 1αμηλ* δ6νδpα γ(νoνται
αrτοτελεL<rμtrτικ6τsρεζ και φ€ηv6τε

ρεg. Mε την ειδικτ] { πλαατικf1
ταιviα πoυ δ€νoιtται oι κoρυ,φ€ζ

τarv 6ρoη4ι6vωv δεv γ[vεται χρ,Ιl-
ση στηριγμ<iτωγ πoυ εtπι6αρι3voυν

τo κ6ατoq.

oι τruκυ€q Φυπεlioειζ με 4l,6 _

57"1 δ€,vδρα oτo oτρ6μμα αντi
28 αιι,rg γ[νεται oυvξθιoq' αυξ&-
ι,υυγ τιζ στρεμματικξ απoδ6oει9.

Tα sεριvι1 κλαδ€ματα απ6 Mιtio

μ€xρι ΙoΦλιo Θoη,ΘoΦν τη δη,μιoυρ

για ξωηριi,ν καρπoφ6ρarv Θλα-
oτιi:v μ€ooυ μf1κoυg EO cm και π&-

yoυq στo μ6oον τoug 0,5 cm πoυ
δ'i1δoυv μεγαλι)τερoυg καρπo8g.

Δεv υτπiρ1oυν ξηριiνoειq στ{, ε-

ατ^rτερuκ6 τηζ κ6μηζ, δεν γυμιro-
νοvται τα κ<iτω μ€'ρη τωv 6ρα;1ι-

6vοrv, δεν Qηlμιoυργεiται ζωηρi
Θλdoτηoη ,στιζ κoρυφ,€ζ. Mε καλo-
καιριv<1 Θλαoτoλoγ 1ματα αφαι'
ρoΦvται, τα λεπτoκλt5οδια και oι
ρζ€ττεg, δημιoυργoΦvται oλιγ6-
τερο'ι τα1υφυεiq oτoυg ετη,αioυg

πoυ κλαδε$οντ{rι τo χειΦγα για'
τi lilδoυγ μικβτερoιη καρπoι1g.
i\φf1νoιlται εττ|oιoι καρπoφ6,ρoι

,ΕIlκ. !. To vδo οvεnτυγμδvo εμ,βδλl,o ο,nδ κoilμδμεvo oφΘαλμδ κδπηκε το MdΙo

oτo ιiψoq γοvδτoυ.. Αν:nτιi1θriκοv τρεiq β'ροχi,oνεc οπδ τo;1uφυεic τo iδlο κα-
λοκ:iρr που κδπηκαv οε nλδγω τα11uφυ{ 2αc τiξεωc τηv δvorξη τoυ δεriτερου

;pdνου γrα νο αvοiΞεr η γιυνiο.
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Γεωργικ&

Elκ. 2, o κ. ΤριjφωY Moρκoβiτηc oε ρoδοκrvιδ τρlδv ετΦv

Τρ δδoφoc εivoι φρεZoριoμδvo.

και στo €σG}τερικ6 τoυ κιyπfλoυ

για αξιoποiηση, τoυ 1rbρoυ.
Ιξε τo κδι|.lιμο τΦγ πρoεκτdοεοrν

6λι.rv τοrry κoρυφαlιov ,μετt τoν 5o

1βvo oε δυo τοqυφυεtq τηg Θd-

σηq τoυq δημιοι.lργoΦνται κ{rμoνι-

κοi ετf11οιoι ατιg κoριη€g' χΦρξ

ξ με λiγoυq τφ1υφυεig 2'αq τ&ξε-
ωq. Δε δηlμιoυργoι1γiοαι λαιμαρ.
γoι l,5-2,5 μ€τραlνl. Για vα μη
oτιζoυv κλαδι& οατuδ τtλατφ6ρμα
λΦco τnrκv6τη1ταq, η μεταφoρ*
ρoδακlνrov γlvεταu με €λκrθρo.
AΦ6 τα ,δ€ιδρα περdαoι.lv τo 7o

Elκ' 3. o ,κ. Θεoλδγoc Kοροivδρoc tκoyτδ αε poδοxιYtδ

τεooiριrrv ετιbv" To ΖlZδvro κδπηrκoγ με oβoιiρq στ<r gv-

δlδμεoo'τωv γρομμδv.

f1 8o 1ρ6ιlo ηs ηλικιrαq τoιξ rσ-

μrφoλoγo$vται λ[γo oι πιo λεττωl
και μακρεig ετηαιoι. Ιγ1ε το 6eρq
τoιr καρπο0 οι 6λαατo[ γ€μmι.w
€τοι 'oτα κ6rr,r βνcrτcr δημιoζriρ-

yοιivται γ€oι και ζcoη''ρot αvτικα'
τcιoτdτεg.
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Elx. 4, To τελικi ιiψη τωv βρ,o1ιδνωv με δvolγμo γωviοc ψετοξιj τoυq 900 κοi

πδvω εΙYοt oτov 5o-65 xρδvo 2.10'μ. κδ'θετo 'και 2'70 μ, πλδγιo ,με τελlκδ

κdθετo δψοc 2.5 μ' κgl ηλδγlο 3.t5 μ.
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