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Aγαπητo[φiλoι
yυ6" ααg
Πλoιjοιo χαι με πoλιi ενδιαφdqoυοα ιiλη xαι το

xαλoxαιρινd μαg τεri1og τo 79o με ιiρθρα πoυ βλdπουν
τo φωζ τηζ δημoσι6τηταζ γLα πQ6τη φoρd. xαι θα
βοηθriooυν 6λουg τoυE ερευνητdg τη< τoπιxr]g μαg
ιατoρiαg.

Eπ(αηg παρoυαιι1ξoυμε μνημεdα τηg ευρriτερηE
πεQιoχliζ μαg, ιiξια μελdτηg xαι πρooo1r1g xαι ιiριxτα
oυνδεδεμdνα με τηγ π6λη μαE χαι τoυζ απελευθερω-
τtχof ζ τηζ αγιiνεg.

Και πιiλι η NΙΑOYΣTA θα ααg xρατj oε ι αυvrρoφιι1,
χαι αυτ6 τo xαλoxαiρι oτo 21o dτog τηq πλdοv.

$g$ο 
B$d$*a.{βι

Mε τη NΙΑOYΣTΑ o'υντρocριd

Διαx(νηοη πεQιoδιχ6ν
Eμ β ιioματα-αυν δ qo μ ι1E
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Nιι1,oυαrα
NΙΚoY ΣtΙAΡΤΣΗ: Σιαxdδε<

oεχ.29
oελ.36

Πdντo xαι oτη Γεωργ(α αε}".1,4



Mελετωιπαq εvαv παλιo xαρτη

'Oταν πριν απ6 xαιρ6 dπεοε oτα 1ιJQια μoι, dναg 1ιiρ-

ηζ ηζ Mαxεδoνiαg τoυ 1908 τoιl Γεqμανoιi οιγγρα-

φdα Adοlf Struck, τριiβηξαγ ηγ πgoοο1η μoιl μεριxιi
τoπωνιiμια πολιi γvωατιi, τα oπo(α 6μωg παρουοιιiξo-
νται xιiπωg παραλλαγμ6να, 6πωg για παρdδειγμα τα

Jawοrnitza, Jawatos, Rahowo, Nasamata' Krawata
(Διαβ6ρvποα, Διαβατdg, Pιi1η η Pα1ιιi, Αοι6ματα, Kρε-

βατιig).

Κιiπoια απ6 τα ουμπεριiοματα ηζ ο1ετιxηg με τα

παραrιd,νω τοπωvιiμια dqευνιig μoιl dxρινα οxdπιμo να

τα xoινoπoιtjσω στoυζ φ(λoιrg αvαγνιiοτεg με τo oημεi
ωμιi μoυ αυτ6, επειδ{ μοιl φιiνηxαν αρxετιi ενδιαφ6-

ρoνα. Eλπξωγα μηγ αοτd1ηοα.

JA\ryORNΙTZA - JA\ryAToS

Στο 1d.ρη πoυ πQoαγαφdρθηxε, dπωg πρooημειιil-
θηxε, τα πoλιi γνωoτιi τoπαlνιiμα ηg ΗμαθiαE "o Δια-

βατ6g" xαι "η Διαβ6ρνιτοα", η οπo(α τι6ρα εiναι πε_

ριοο6τερο γνωοη ωg Tq(λoφog, αναγρd,φoγταt ωζ

JA\γΑTOS (Γιαβατ6g) xαι JAWORNΙTZΑ (Γιαβ6ρ-

γιτξα). Απ6 τη γaαφη αιlτη ουμπερα(γω 6τι o ξdνοg,
πoιl xατιJγραι|-lε τα τoπαlγι'1μια αυτd,, Θα πρdπει να τα

d,xοιloε αlg "Nτγιαβατdg" xαι "Nτγιαβ6ρνιτξα". Δηλα-

δη 6τι oι'Eλληνεg, πoι} τα χQησιμoπoιoιiοαv, διατη_

ρoιiοαν ην αρ1α(α πρoφoqιi του Δ (δdλτα) ω D(ντ)
xαι πρ6φεραν τo γιι6τα τηg οιlλλαβηg Δια- ωg γι
(Δια:Nηια-).

'Eτοι r,ομζω dτι εξηγε(ται η τρoπη ηg αρ1ιxηg oιlλ-

λαβηg Δια- των τoπωγι1μ(ων Διαβατιig xαι Διαβ6ρνι-
τξα oε Για-' εφ6ooν ο ξdνog ερευνηπ]g παρdλειψε τον

αρxιx6 φθdγγo D(ντ) αιlτιiν τωγ τoπωγι!μ(ων, επειδη
τιw "μπdρδεψε" με τo τελιx6 -ν- των ιiρΘρων "τoν Nηια-
βιr,τ6", "ην Nηιαβ6Qγιτσα" xαι dγραιi.lε Γιαβατ6g xαι
Γιαβ6ρνιτξα.

Ωg "Nτγιαβ6ρνιτξα" θα πρdπει γα ιixοιrοε τo τoπω-

νιiμιο αυτ6 xαι ο Toιiρxog περιηγητr]E τoυ 17oιr αιιδνα,
o Eβλιγιιi Toελεμπη, o οπo(og τo xατdγραι|rε ωζ "Γιo-

γoυρν(τoα", εxτdg xι αν πρdxειται για 6ναγ ι1λλo πjπo
παλι6τερo, τoγ τιjπο "Διoγoυρν(τοα" η "Διoγoρv(τoα,
αγ τo -oυ- δηλι6νει τo ιiτoνo -o-, η "Διοβορν(τοα", αν τo

-γ- τηE δεfτερηg οιlλλαβηg ε(ναι πqοιdν αφoμo(ωοηg

με το αρ1ιx6 -Γ- τoυ oνdματoE Γιoγοιlρvfτοα.
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Toυ Θωμιi Γαβριηλiδη
Φιλολιiγoυ - Συγγqαφdα

To dτι η δε{τερη ουλλαβη πρdπει γα εiναι -βoρ- η -

βoυρ- τo ουμπεραiνoυμε χαt απ6 επriνυμo xατoixoυ,
πιθαν6ητιr, τηg Διαβdρνιτζαg, τo oπo[o περιdχεL σε

6γγραφo του 1326 ωg Aβoρνιτξιιilηg xαι Aβoυqνιζιι6-
ηζ.

Bdβαια τo επιiνυμο αυτ6 μαg υποβιiλλει πρoφανιig
τoπωvf μιo "Αβ6ρνιτξα" η "Aβο{ρνιτξα" 1ωψg δηλα-

δη τη αυλλαβη Διιi- r] Διo- οτην αρxη. 'E1ω τη γγι6μη
6μωg 6τι μιiλλoν πρdxειται για xd,πoιoν ιδιωματιoμ6
σαγ αιrτ6γ πoυ βλdπoυμε χαι στo τoπωνιiμιo "Nιd,oυ-

στα", τo oπo(ο απ6 τov Eβλιγιι1 Tοελεμπrj xαταΥQd-

φηχε (,]ζ "Alγsdοs" (AβoυοντdE), xωρiE δηλαδrj την

αρ1ικη οιlλλαβt] - Nι-.

ΛΙoBoPoΣ - ΔoBHΡoΣ

'Eπειτα απd αι,σγ'rξv γλιυοoολογιxη περιπλdνηη,
αν δε1τοf με 6τι αφαιgc6νταE ην xατιiληξη τoυ τoπιι)-

νυμ(oιr Διαβ6ρ-νιζα, Διαβ6ρ-νιτοα -vιτξαη -γtτσα, ωζ

μεταγενdοτερη πρoοθηκ{, xαταγριiφoυμε 6να αρ1αιd-
τερo τoπωvιiμιo, βριοx6μαστε, μπQοστιi οτoυg εξηg πι-
θανoιig τιiπoιlg: α) Διdβoροg (απ6 τo Διαβ6ρ -νιτξα).

β) Διdβoρog (απ6το |1g"r'9ιlρν(τoα - Διοβουρν(τoα). γ)
'Αβoρνog, Αβoυρvog r] 'Aβορog, 'Aβoυρog (απri τα A-

βoρνιτξιι6η g, Αβoυρνιτξιιilτη g)

Aπ6 τoιrg παραπd,vω ιlπoθετιxoιig τ{πoυg o δεfτε-

Qoζ ση οειρd', ο τιiπoE Δι6βoροg, ουγαγτιdται ωE 6νo_

μα π6λη9ηE αρ1α(αg Παιοv(αg. Ηπαιοvιxη πιiλη Δι6-

βoρog βριοx6ταγ xoντd. οε "δαοιilδη φdραγγα" xαι t]-

ταν γναloτη επ(οηg χαL με τα oν6ματα Δdβηρo-ζ, Δf βο-

ρoζ χαt Δ(βoρoE.

ΠAΙoNΙA

Αg oη με ιωθ ε ( 6τι η Παιoν fu ητυ'ν "αρ1α(α 1ι6ρα τη g

Mαxεδον(αg κατoιπιlιiμενη ιlπ6 των Παιιiνο:v, λαoιi,

πιθανι6g θραxιxf g εθνιiτηταE. Η Παιoγ(α xατ'αQχαLo-

τι1τoυg 1ρ6νoιrg εξετε(vετο (οfμφωνα με η M.Ε,.E
ΠYΡΣoΣ) xαΘ'(ιπαοrιy οxεδ6ν ην Mαι''εδoγiαν' Y-
π ετd,γη ε ιζ τoυζ Mαx εδ6ναg xrxτα ταg αρ1iιg του Γαιι6-
νοg π.X., τo 284π.Χ. Π6λειg ηg Παιov(αg πρoζ αγατo_

λdg τoυ Aξιοιi ηοαν τo Aιοτρα(oν, η Δ6βηρog, η Tαυρf-
αγα χαL η Tρανofπαρα. Tηg xατd τoν Στριlμ6να Παιo-



vfαg οπoυδαιoτdρα π6λι9 ητo η Σ(ριg (6πειτα Σdρραι)".

NΣTΡΕA- ΔoBHPoΣ

Απd τιq π6λειg τηg Παιον(αg, πoU πQoαγαφdρθηxαν
η Αιοτρdα η Aιοτρα(ον r] Αiοτριrιοv rj Αstraeum (A-
ιlτρα'(ον) με απαο1dλησε χαι οε παλι6τερα οημειι6μα'-
τα, dπειτα xι-'q(ωg απιi την ειiρεοη το 1991 οτην oδιi
Σταδfoιl Bερο(αg μιιαg πλιixαg μιε αvαθηματιxtj επι'
γaαφii ηg πιiληg ταlν Αιοτρεατι6ν (τdλη d'- μdοα B'αι'
μX.).

To 6τιη αρ1αiα π6λη τηg Ημαθ(αg, η M(εξα, ονoμα-
ξdταν (οι1μφωγα με τoν Στdφανo Bιrξιiντιo) για dνιr

1ρoνιπ6 διdοτημα xαι Στρυμ6vιo, μαξ( με την παQOυ-
οfα - μαρτυρ(α τηg αvαΘηματιπr]g επιγραφjg πoυ πQo-
αναφ6ρθηxε με oδrjγηοε οτο ουμπ6ρασμα πωζ τo φCιt-
ν6μεvo αυτ6 ioωg να οφειλdταν oε μεταx(νηοη πληθιl_
ομι6ν απd την Παιoν(α οηγ Ημαθ(α ατα 1ρdνια ηg
δυναoτεiαg τωv Αντιγoνιδιilγ xαι πιl)E οι μεταxινηΘd-
vτεE 6δο:οαν στoι,ζ oLχtσμoιig, που δημιοιiργηoαν, τα
ονdματα τωv ιδιαιτdρων τoυg πατρ(δων, μεταξd των o-
ποiαlν ηταν πιθαν6τατα xαι η Αιoτρdα.

Tιiρα d1ωηγ εγτfπ0)ση 6τι οτo (διο oυμπdρασμα με
oδηγεi xαι τo τoπωνιiμιo Διαβdρνιτξα, αλλd, xαι το γει-
τoνιx6 με αυτ6 τoπων{μιo " η Δοβριi" πoιl, 6πω9 φαi-
γεται' μαQτι!ρoιiντην παροpοfα οην περιo1rj χαι oLχι-
ομι6ν με τα oν6ματα Διdβoρog xαι Δ6βηρo9.

Αν τo oυψ6ραoμιi μοι-l αυτ6 ειlοταθε(, τdτε βλdποrr-
με 6τι xαι οτην Hμαθ(α, 6πωg χαL στηγ Παιονiα, οι
Π6λειg Αιοτqdα xαι Δdβηροg {ταν γειτoνιxιlg, γεγo-
ν6g πoιl μαρτυρε[ μιiλλoν τιg οτενιJg o1doειζ των χατo(-
χωγ τωγ δι1o αυτιilν πdλεωγ (εφdοoν βdβαια απoδει-
1Θεt6τι βρ(οxoιταν xαι oι δυο μεταξιi Mιdξηg χαL Bε-
EoiαE)'

ΔoBHΡoΣ - ΔοBPΑ

Πιοτειjο: λoιπ6ν 6τι τo 6νομα "η Δoβριi" τo oπo(o
οιlγαντιdται xαt ωζ "η Nτoιlβριi" rj "η Tοβριi'' ri "η Δo-
βριιi" ε(ναι τοπωνf μιο παιoγιxd xαι d1ι oλαβιxηg πρo-
dλειlηg επ(θετoηg Παvαγ(αg, εφι5οον πoτ6 δεν οιlγα-
r,τιdται με η μορφtj τoιr αqxετιi αlγηθιομενoιl οε dλλεg
περιπτι6οε ιg ολαβιxlj g προdλειlα1 g επιθdτoιl ντ6μπροg,
ντdμπρα, ντ6μπqo.

Και οt]μερα αxοιiγονται φριiοειg dπωg "αιlτ6g εfναι
ντ6μπρog (ειlθιig - ειλιxριv, jg) ιiνθριυπog", "αιlτf εrγαι
ντciμπρα γιlνα(}1α'' γ'αL"αυτ6 εiγαι ντι1μπρο παιδ(", πο-
τd 6μωg δεγ ιlxoυοα να λdγεται οιiτε ε(δα ποιlθενι1,

γραμμdνη η φQdση "πηyαν οην vτdμπρα Παναγιd''' r]

"το μoναοτr]ρι ηg vτdμπραg Παναγιιig".

Σ'αυτdg τιg περιπτι(lοειg λεγ6ταν και λιJγεται, γρα-

φdταν xαι γριiφεται "πηγαν οτην Παναγ(α ηg Δο-
βριis" η απλιilg "oη Δoβρd" εvνoc6vταg πρoφανι6g 6τι
"πηγαν οην εxxληο(α ηg Παναγfαg ηg μονrjg ηg xιi-
ραg (πdληg { xεφαλo1ιilQι) τηζ Δοβριig" η"oτη μoνη η
τη 1ιiρα Δoβριi, η Nτoυβρd rj Τοβqιi η Δoβριιi". Πα-
ριiλληλεg ε(γαι oι φριiοειg "η Παvαγ(α τηg Τr1νοιl",
"τηg Mη1ανιιi;vαg" x.λ.π.

Η περ(φραοη λοιπ6ν "ΚαΜΠαναγιd", ι1ταv 1ρηοι_
μoποιε(ται γtα γα δηλιilαει την Παναγiα τηg Δοβριi,
φαiνεται 6τι οφε(λεται οε παρερμηvεiα xαι παρεξrjγη-
οη. Ηxd'πoια εξωτερικη προφανι69 oμoιdητατoυ oλι1-

βιxηg προ6λειlοηg επιΘ6τoυ ντιiμπρog, ντ6μπρα, vτd-

μπρο (ειlθιig, καλdg) με τo παιoγιxηg,6πωE πιoτεfω,
πρodλευοηg τοπωνfμιo "η Δοβρd'" ε(vαι oπωοδfποτε
συμπτωματtχt]. Tdτοιεg ουψτc6οειg, πoυ δεγ ε(yαιoπ6"-
γιεζ στtE διιiφoρεg γλι6οοεg, oδηγoιiν x6πoτε χαι σε]

πλιiνεg χαL σε παρεξηγηoειg.

Ι{EAAΙΣTPEA = NΙΑOYΣTA;

"ZΩΠYΡoΣ ΓoPΓΙΑ EΠPΙΑΤo ΠAPΑ ΣΙΣΙΑ -

ΠΛEYΡ-ATOY ΓΗN TΗN ΠEPΙ NE,{Ν..."

Η παραπιiνω φQdση, η oπo(α μdxρι ην παiλα πoιl
τη 1ωρζει απ6 τo 6νoμα (πλειlρ)-ciτoιl, d1ει oιlμπλη-
ρωθε( απd τo διαxεκριμdνo αρ1αιoλι1γο Φιilτη Πdτοα,
πρodρ1εται απd αρ1α(α επιγqαφη του δεfτερoιl μι-
οoιi τoιl 3oι-r π.X. αιιiνα1αραγμdvη οε μαqμιlρινη πλιi-
χα, πoι, μ6νo μεριxιi κoμμιiτια τηg βρdθηv"αγ τo 1955
αγd,μεσα στα 1ιiματα τoιl πρoθιiλαμoυ τoιl τd,φοιr "τηg
Kρiοεαlg'' τωγ Λειlπαδ(ωv Nd'oιlααg.

Η αναοxαφrj, 6πωg ε(ναι γvωοτ6, τoιl προθαλιiμoιl,
τoιr τιiφoιl "ηg Κρ(oεωg" δεv d1ει oλoxληρωθε( μd1ρι
τιiρα, επειδrj xινδυγειjει να xαταρρειiοει η πρ6οoψη
τoιl μνημε(oυ .'Ετoι αγvoε(ται αx6μη η τιiχη τα;γ υπd-
λoιπωγ xoμματιι6ν τηg επιγραφrjg πoιl πρoαναφdρθη-
ηΛε.

Σην επιγραφj πoυ μαζ απασχoλεi γ(νεται λ6γοg
για αγoQαπωληoiεg yηg, xιιτ6. πιiοα πιθαν6τητα χω-
ραφιιilν' 'Eγα λοιπ6γ απd αιlτd, τα 1ωριiφια, πoυ (οο:g

αγ6ραoε xιiποιoE Zιiπυqog απ6 xιiπoιoγ Σιοfα (τα
ονιiματα αυτι6γ δεν dxoιlv xαμιd οημαο(α για τo οημε(-
ωμιi μαg) βρι.οx6ταν οτην περιo1rj εν6g οιπιομoι1 (πd-
ληg f xι6μηg), τoιl oποioιl το 6νομα περιλd,μβανε xαι τo
επ(θετο "NEΑ".

Η απd,ντηοη οτo εριilτημα ποt6"\ταν αιlτr] η NEA...
π6λη f πι6μη τηg Ημαθ(αg ι11ει ιδια(τερo ενδιαφdρoν
για τηγ ιοτoρ(α τoιl oν6ματog NΙAOYΣTΑ - ΠΑΛΙo-
NΙAOYΣTΑ, επειδη με τo πρι6τo ιixoυομα χαι ηγ
πρι6τη ματιιi φα(vεταt σαγ οι'1γθετo απ6 τιg λdξειg
NΙA( : μpΑ) (xαι αj μερα oι γdoι xαι γdεg οην xαθη μ-
ρινtj oμιλfα λdγoνται νιoι xαι γιεE, o γtoE χαι η vια) xαι



-OYΣTA(;).

'Oοο ευxολoνdητo 6μωg ε(ναι "τo πρι6τo ουνΘετιxιi",
τdοο πqoβληψατιx6, ε(γαι "τo δειiτερο" αν δε1τo{με
6τι τo τoπωνr1μιo NΙΑOYΣTA πρodρ1εται απ6 τη oιl-
νdνωoη, οι-lγ1ι6νειlοη δι1ο λdξεωv πoιl απoτελοt'σαν πε-
Q(φQαη, 6πωg.1ια παρι1δειγμα ουvdβη oτo NEΑ-Πo-
ΛΗ-NΕΑΠooγ NΑΠoΛΗ.

Πιiντωg, οιiμφωνα με τoγ αQχαιολdγo Φι6τη Π6τoα,
πoυ βρ{xε xαι μελdηoε πριilτοg τηγ επιγQαφt], απo-
xλεiεται η λdξη πoυ λε(πει γα ε[γαι η λατινιxrj λdξη
AYΓOYΣTΑ, dπωg πρdτειγε o LEΑKE xαι δd1ηxαv
"πιiντεg πλην τoυ Δ. Γεωργαxιi", εφ6οoγ αυτ6 απαγo-
ρε6εται απ6 τo 1gdνο (Δεriτερo μιο6 τoιl 3οιr n.χ. g16-
να) oτoν oπo(o αv(xει η επιγραφη.

Eiναι μεγιiλη λοιπdγ η ανιiγxη να γ(νoιlν oι αγαστη-
λωτιxdg εργαο(εg οτoν τι1φo ηg Kρfοεωg 6οo γ(vεται
πιo γρηγoρα, πQι6τα πρι6τα για γα oωΘε( αιlτd τo xα-
ταπ}ιηxτtx6 μvημε(o, τo πιo μεγαλdπρεπο, xαταxotνη
oμoλoγ(α, τoυ ε(δoυg τoιl, αλλιi χαL για να oλoxληρω-
θoιjν επιτdλoυζ χαι oι αναoxαφ6g, πoιl ιiqxιoαγ πQtν
απd οαριiντα xαι xιiτι 1ρdνια...

PAxoBo - NΑΣAMΑTA -
KPABATA- TΣΑΡMAΡΙΝoBo

Απ6 τα τ6οοερα αυτιi τoπωνιiμια Rahowο,
Nasamata, Krawata, Tscharmarinοwo, 6πωg τα χατα-
γριiφει o A. Struck, τα διio Ριi1owo xαι Tοαρμαρfνo-
βο, Ριi1η ηPαxι6" Bερo(αg xαι Mαρ(να τηg Nd,oιlοαg,
ε [ναι, 1αραxτηριoτιxιi παραδε (γματα " εxoλαβιομοι1 "
ελληνιxιliν τοπωνιrμ(ιυv με την πρooΘηxη τηg xατιiλη-
ξηs -oβo χαι στιS διio περιπτιilσειζ χαι τηg oιlλλαβrjg
τσαQ- σην περ(πτωoη τηE αρ1αfαg μακεδoνιxrjg πd-
ληg Mαριν(αg. Tην αρ1α(α αιlτη μαxεδονιxη πdλη, τη
Mαρiνια, εντ6πιοε o αρ1αιoλdγοg Φι6τηg Πdτιrιrg 1d,_

Qη στηγ ενεπfγραφη πλι1πα, πoιt, dπωg πρoαvαφdρΘη-
xε, βρdΘηxε χoμματLασμdνη οτoν πρoθιiλαμιl τoιr τd,-

φo1t τηζ Kρ(οεωq των Λειlxαδ(ων τηg Nιiιlιlοαg. Ανci-
μεοα οτα πρ6σωπα πoιt μνημονειiονται στηγ επιγραφrj
τηg πλι1xαg αυπjg (τoιl B'μιο6 τοιr 3oιl π.Χ. αιιilνα) α-
ναφdρεται xαι xriπoιοg Mιrρινιαiog, xαταγdμενoq προ-
φανι6g απd τη Mαρ(vια.

Tα ιiλλα διiο τoπαlγiμια, τα ΙrJasamata xιrι Krawata,
τα Αοιi;"ιατα xαι o Kρεβατιig, ε(vαι 1αραxτηριοτιxιi
παριιδειγματα τoU φαινομdνοιr τηg πριiλr1πτιxljg αφο-
μoiωοηg xαι τρoπrjg σε -α- τα)γ φθ6γγων o χαι ε (Aοι6-
ματα _ Αοιiματα, Kρεβατirg - Κραβατιig) χαι τηζ πQo-
οθηxηg οτην αρ1lj τoιlπρι6τoυ (Αοc6ματα) ενιi; - N -
(N-ααιiματα), o οπo(og, ιiπωζ φα(γεται, πρor]λθε απd
τo ιiρθρo ηg γενιxηg πληθιlντιxoιi τοιl oνdματοg, "των

Αοωμιiταlν", πτιilοη πoλf ε{1ρηοτη, οτην xαθημερινη
oμιλ[α, οτιg φριiοειg "Η γιορτrj τιυv Aοωμιiτωv (αγγd-
λων)", "O vα6g των Αοωμιiτων Aρ1αγγ6λων Mιxαηλ
παι Γαβριf λ", "τα θαιiματα τωv Αοιυμd'τα)γ" χλ.π.

Πρdπει να οημειωθεf 6τι το φαιν6μενο ηg προοΘη-
χηζτoι!φθdγγoιr-N- οηv αρxrj λdξεa:ν, πoιr αρ1ζgψγ
απ6 φωνrjεν, δεν εiναι τdοo οπιiνιo, ιjοo εfναι τo αγτf_
Θετo τoυ, ηg απoοιι6πησηE τoU αq1ιxoιi -Ι{- (NΙ_) πoυ
αναφdρΘηιε oxετιx6" με τo τfπo Αβoυοντdg (Αlusdοs)
τηg Nιιioιloταζ, τoν oποio μαg παρdδωοε o Tοιiρxoq
περιηγητtjg Eβλιγιd Tοελεμπη (17og αι.).

Πdλι λοιπ6γ, στo γoυ μαg ηρΘεν η Nd'oιlοα y'αL τo
6νoμιi ηg πoυ αxdμη ε(ναι πρ6βλημα ιiλυτo xαι η λι1oη
τoιl πριl μμ6v η' xατ6. π6"oα π ιΘαν6ητα, οτα 1ι6ματα τoι,
πρoθαλιiμoιl του τιiφοιl τηg Κρfoεωg.

Νiausta, Αvusdos, Negusch... 'Aραγε τι vα λdνε για
dλα αυτd, οι διογενε(g xqιτdE, ο Αιαxιig, o PαδιiμαΘog
xαι o M(νωαg;
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BIo M ΗXΑN ! KΗ ΑPXAloΛoΓIA
Mια απoπειρα εισαγωγηq σΓo Θεμα

1. T( ε(γαι η Bιoμη1αvιxri Aρ1αιoλoγ(α

Mε το oημε(ωμα αυτd επι1ειρε(ται μια μιxρr] ειοα-

γωγη ο' 6ναν oγετtxd xαwοιiργιο xλιiδο η g επ ιοτrj μη g,

τηv Bιoμη1ανιxη Αq1αιoλoγ(α. Mdxρι τι6ρα οτην πα-
θημερινrj μαζ ξωη, μ6νο η xλαοοιxη αρxαιολoγfα ε(1ε

θdoη. Η αρ1αιoλο-

γiα δηλαδrj πoU α-
ιτ1oλε(ται με τα α-

μdτρητα μvημε(α
τηE αρ1α(αζ, τηζ

βιlξαντινl]E χαι ηζ
vει6τερηg ιοτoρ(αg

μαE. Και ε(1ε θdοη,
doτrυ μ6νo ωg ιi-
χoυσμα, rj μεριxdg
φoQdζ xαι ωg φι1-

βητρo, τ6oο για
xρ1lq αρ1αιοxd,πη-
λοιlg, dοο χ,αι

γι,'αιrτoiC πoι! σην
ιδιοxτηοiα τΟ1l τι!-

1rr(νει να βρεθοι1ν
"ιrρ1α[α''.

H Bιoμη21ανιxri
τιfρα Aρ1αιoλογi-
α εξετιiζει τoγ πo-
λιτιαμιi του τελευ-
τα joυ εvιiμιαη
αιι6vα, τoγ πoλιτι-
αμιi που γενvιiται
απι1 τηv πqoαπιiθεια τηE 1ι6ρα5 μα5 v'αxoλουΘτ|αει
τιE συγταQαχτιxιΕ5α}'λ"αγ6'9 που αυντελοιiνται ατο με-
γαλrjτερο μdροg τηg Bυρι6πηE, αλλαγd5 που o ιστοQι-
x65 Θ'απoxαλdοει με διio λiξειE Bιoμη1ανιxri Eπα_
νd"oταιlη.

oι μεγιiλεg αλλαγdg ηg oιxoνομιxtjg οργιiνοlοηg τηg
xoινωνCαg μαζ, με τo11ζ τQoμαχτιxoιig ριlθμοι1g τηζ τε-

1νολoγιxrjg αvαvdωοηg, εxτ6g απd τιg ιiλλεg σημαγτL-
x6τατεg επιπτι(lοειg οτην xαθημερινf ξωrj, dxoιrν xαι

Tου Αλdξανδqoυ Γ. Oιxονιiμoυ
Aρ1ιτdxτoνα - Πoλεοδ6μoυ - Ιoτoριxoιi Ερευνητrj

ωg απoτι1λεομαην εγxατιiλειι].rη τωγ παλιι6γ βιoμη1α-
γιxι6γ τdπωγ ?.ιαι σι)γχQoτημd,των, χαι τηγ εξαφιivιοη
των οτoι1ε[ωγ εxε(vαlγ μιαg ιοτoρiαg πoυ δεν 6yειαx6-
μη γραφε(, τηg ιοτoρ(εg τoυ βιoμη1αvιxoιi μαg πολιτι-
ομoιi. Γιατ(, 6πιlExdπaτε ουvdβαινε με τoυζ αq1α(oιlg
ναof g παι τα βιlξαντινιi μνημε[α, dτοι xαι τriρα, παλιd,

εργοοτdοια, μ,ιi-
λoι, βιlqοoδειpε(α
xλπ γxρεμ(ξoνται
zαι xαταgρdoιlν.
€τoι, μαξ( με τα ε-

ρεfuιd'τουg, xατα-
οτρdφονται μινη-

μεζ χαt μαρτιlρiεg
μιαg ξω{g, τ6οο
xοντινfc, αλλd,
xαι τ6οο ιΙαχQ11-
νdg για τοιlq νειil-
τεQoιJE ηg γει,ιd -c

των ηλεzτριlνιxcilν
ιlπoλoγιι;τιllν ιιciι
τοlν μιxρoτιτfπ.
Mαρτι'ρ[ε:g, πιlι,
1ιυρig αιlτdg, η xα_

τανdηιη τοιl αημε-

ρα δεν θα εfγαι
πoτd πλrjρηg.

Η Bιoμη1ανιπτ]
Αρ1ιrιoλoγ(α ε(-

ναι dνιrg οxετιxα
νdog ν"λιiδog τηg

Eπ ιοη μη g, με διεπιοη μονιxd μd,λιοτα 1αραxτ] ρα. Δ εν

ε(γαι απλd μια προοπιiθεια χαταγQαφηg xαι διατηρη-

ηg ταlν παλιιilν εργοοταο(ωγ. E(γαι crντ(Θετα μtα πQο-

οε'ιτιxη ματιci o'dλην εxε(ην ην ιoτoριxη επo1η πoυ η
βιoμηxανiα αναλαμβιiνει xαθoριοτιx6 ρdλο oτον ιlιxo-
νoμιxd, xoιγωγιxd πoλιτιοτιx6 τoμdα. Την ιοτoριxη ε-

πo1r] πoυ δημιoιlργoιivται vdεg xoινωνιxdg ο1doειg α-
νιiμεοα οτοιlg xιlρ(ωζ πQωταγωγιοτdg τηg παραγωγηζ,
ανd,μεoα oτo xεφιiλαιo χαι ηγ εργαο(α.

ΔιαλογdαE trιε n11ιπανo ιιπιj τoγ xυλι,γδρd1ιυλo Mατθα(oιl
( Φι,lτογραφ(ιι Eι1η g Mαυρoυδrj

Απιi μελiτη ιl xυλιι,δριiμυλιlζ Mιιτθιi.(ιlυ ιiτιi Νιiιlυιrrr. Exδιlιτη Πoλιτιιττιxιl
Ιδρυμα ΕΤBΑ Αιλ]να 1992)



γα σημαδdψει πoλλ6g 6ψεtζ ηζ oιχoγoμιxr]g xαι xoι-
vωνιxr]g ξωηg και xιlρ(ωg xατιiφεqε να πρoοδιoρ(οει
ηγ φυσtoγγωμ(α xιiπoιων π6λεωγ, πι1τυ1ε δηλαδ{ να
τιg απoοπd'οει απ6 τoν αργ6ουρτo αγρoτιx6 ρυθμ6 ηg
oθωμανιxrjg παριiδoοηE χαι να τιζ xd,νει oημε(α ανα-
φoQdζ μιιig vdαg εΘνιxηg ταυτ6τηταE, αιπrjg ποιl λ(γo
πολf αυτoγdητα φdρoυμε σliμεQα oι Ξλληνεg.

'oλεg oι ελληνιx6E πdλειE πriραν μιιi επαφη χαι μια
γεliοη ηg βιoμη1ανιxljg ανιiπτιlξηg. Kιlπoιεg dμωg

βg6θηxαν πι6 οτενιi δεμdγεζ με η βιομη1ανιxrj δQ,iη,
xd,τι που αποτυπι6θηxε 61ι μdvο σηγ αQχLτεχτονιxf
xαι ην πoλεοδoμιx{ τoυζ φυσtoγγω(α, αλλιi xαι πd,γω
οτηv ψυ1oλoγ(α xαι ηv οιlνεfδηoη τωv xατο(xωv ηg.
Η Eρμoιiπoλη χαι η Πd'τρα, τo Λαιiριo xαι o Bdλog, o
Πειραιιig xαι η Νι1oυοα, η Θεοοαλoνfxη xαι η Kαβιi-
λα ε(γαι μεριxιi παραδε(γματα π6λεωγ, η (δια η ιiπαρ-
ξη των oπo(ων, η δρι1oη xαι η ξωlj τωy xατo(xa)γ τoι,E,
δεν μπoρε(vα xατανοηθεf dξω απd το βιομη1ανιx6 οι1-

οημα εργαοCαg.

Tα υπoλεfμματα αιlτηg βιoμη1αν(αg, πoιl απoτελoιiν
πoλιτιoτιxd' υπdβαθρα τηg οιiγ1ρoνηg xοινων(αg μαg,
ξητοιiν διιiοωοη xαι μελdη. Η πoλεoδoμiα, η αρ1ιτε-
νaoνvaη τηg πριiτηE βιoμη1ανιxηE επo1f g, o τε1νιxdg
εξoπλιoμdg-τα παλιd' δηλαδrj μη1ανηματα χαι εQγα_
λεiα-, oι διαδιxαο(εg παραγωγrjg, τα αρ1ε(α των επι-
1ειρtjοεωv, oι παλιdg φωτoγραφ(εg xαι ιiλλεg εLχoγo-

γραφιxdg περιγραφdg, xαι αxdμη οι μαρτιlρ(εg τιl)γ αγ-
θρι6πων, των βιoμη1ιiγων χαt των εργατι6ν, ε(γαι αγτι-
xατ6"oταταπoλιτιοτιxιi αγαΘιi, πoυ πρdπει vα διαοαl-
θoιiν με x<iθε Θυο(α'

Κι αυτ6 γιατf τα οημιiδια τηg βιoμη1ανιxr]< xληρo-
νoμιιig που δι,αoιiθηχαγ' απoτελoιiγ τα οημd'δια τoι'
xdπoυ που xατdβαλαv oι λ(γεg πριr, απ6 εμdg γεvιdg
Eλληνων, πρoοπαθιilνταg, μετιi την Eπαvιiοταση τo1!

1821, γα αγαοιlγxροτrjοol!γ την Ελλιiδα χαι γα σι]γτo-
ν(οοιlν τα βηματι1τοιlζ οε εxε(να η< ανεπτυγμdνηg Ε,υ-

ρι6πηg. E(γαι τα οημιiδια μκig πριrγμιατιxd μεγι1ληg
πρoοπιiθειαg πorl xατdβαλαν xιiτιυ απιi αφd.νταοτα δf-
οxολεg οrwθηxεg, για γ(Ι μπoρoιiμε εμε[g ν'απoλαμβri-
γoUμε τα αγαθιi τoιl οιiγ1ρoνclι' πoλιτιομιoυ.

3. Αvτιxεiμεγo τηE Bιομη1ανιxf5 Aq1αιoλoγiαE

Tο αντιxεiμενo ηg βιομηxανιxr]g αρ1αιολoγfαg μπιl-
ρε( να oμαδοποιηΘε( οε πdντε μεγιiλεg εν6τητεq.

1. Tα βιoμηγανlx6' xτ(ρια (παλιιi εργοοτιiοια xαι
εργαοτr]ρια y"αL τα oτoι1εiα τoιl μdνιμorl εξoπλιομoιi
τoιlg, dπωg εfγαι oι xαμιvιiδεg, xλπ).

2.TιE ψηγανdg' τα εργαλεiα, το βιομη21αvιxιi προi-
6ηι '

3. Tα μiαα ουγxοιvωvjαs χαι μετα(ρoqιig (τρdνα,

I

ατpι6πλoια, τQαμ 
' 
αστtχdE ουγxοινων(εg, ιiλλα μετα-

φoριxd. μdοα xλπ).
4. TιE εqγατιn6E xατoιxiεs χαt τηγ ο1dοη τoιlg με τηv

πoλεoδoμικη ανι1πτυξη τωv ελληvιπιilγ π6λεων, xαι
5. TουE tpυαιxoιiE τιiπoυE βιoμη1ανιxri 5 εxμετd}u-

λευοηg (λατoμε(α μαQμιiροιl. ανΘραxορυx ε(α, α"t"τν"€E,

μεταλε(α xΧπ), xαt τcι τεγνιx6" dργα ιlπoδoμrj g (υδραιl-
λιxιi dργα αποξηριiνoεων, διd.νoιξειg διωριiγων, γ6-
φtlQεζ, τofγελ, φqιiγματα xλπ).

ΑυτdE oι πdντε εν6τητε9 μαξf με ιiλλα οτoι1ε(α, 6πωg
αρ1ε(α, qdδια, φωτoγQαφLχd υλιx6, γραπτι1g xαι προ_

φoριxdg μαρτυρiεg, απoτελοι1γ μνημε[α xαι πoλιτιoτι-
xιi αγαθιi τoυ βιoμη1αvιxoιi μαg πoλιτιομof , xληρονo-
μιιi ιο6τιμη με επε(η ιiλλωγ ιoτoριxι6ν επo1ιilν.

4. H περiπτωση τηE NιioυοαE

Η oυμβoλη τηg Nιioυοαs στηγ tστoQfα τηg εxβιoμη_

1d,νιοηg του ελληνιxοιi 1ι6ρoιl, απ'τα 1ρ6νια αx6μη τηE
OΘωμαν ιxr] g xυρ ιαρ1(αg, ε [ναι ιδια(τεqα οη μαντιxη.
Στη Nd,οιlοα για πριiη φοριi ιδριiεται xιrι λειτουρ^1ε(
τo πρι6το οι1γ1ρoνο εργoοτd'οιιl τηg Mαxεδoνfαg xαι
fοωg εν6g απ6 τα πρι6τα τοlν Bαλxαγ(ων. Πρdzειται
για τo βιoμη1ανιx6 ουγκρdτημα "Λι1γγοιl - Kιiρτοη -

Τoυρπd,λη", ενdg οιl^1xρoτjματοg, ποιl μαξi με τα επ6-

μεγα πot) τo αxoλoιiθηααν (Mπilη - Tο(τοη, Γxoιiτα -

Καριiτξια, EPΙΑ - Xατξηλαξιiρoιl, Λαναρdg - Πε1λι-
βιiνoιl, xλπ) oιrνετdλεοαγ c6οτε, 6πωg οημιειι.δνει ο ιιlτο-

ριx6g E. Στoυγιανvιixηζ, το 1911, οτo "Mαxεδoγιx6
Ημερoλ6γιο", dνα μ6λι9 1ρdνο πριν την απελευΘ6ραl-
ση τηζ Mαxεδoν(αg'. "...εν yiνει' ιlπιi βιομι1yανιxην 6-

?τoψιν1 η Nd"oυoα ε[ναι η πρcilτη α7t:δ6ν π6λιg τηg Τoυρ-
xfαg xαι η τρocρ6E τoυ f\ιoμη4ανιxοιi πνε6μcl-τog, (l-

πεQ, εχ ταυτηg εξεπoρeιiθη χαι ειζ d"λλαg τηg Mαxε-
δoviαg π6λει9, xαι δη ειE 86.ρρoιαν xαι'Εδεooαy.''''

Η Nιioιlοα λoιπdν διαθdτει σημεQα ι{να οημαντιxιi
αριθμ6 xτιρiο.lν xrrι ε.1xαταστd,οειι)γ πoι] ε(γαι αντιxεi-

μενα μελdτηg τηg βιoμη1ανιxrjg αρ1ιιιολoγiαg. Δυοτι'-

1ιilq. πιiρα πoλλri απ'αι'τd' 61οιlν rjδη xαταoτραφε( α-
π6 την πιiρoδo τoι' yρ6νο. εiτε λ6γιυ τη< τε1νoλoγιzηg
εξdλιξηg,για 6οα εξαxoλοι,θοiν να εξυπηρετoiν τιl
ιτxoπ6 για τoν οπo(o xα'ταoxεr,d.οηxαγ, εiτε λdγαl ε-

γxατιiλειψηg, για dοα οταμd.τηοαν τη λειτoιlργ[α τoltS,

γtα τoν 6να η τoν ιiλλo λdγο.

Bεβα(ο:g, πQωταQχιχ6g οτ61og μαg ε(νιιι αιtτdζ Oι ε-

^1xιrταοτιiοειE να ξαναλ"ειτοιlρ.1ηοoι'ν', πρoιrφdρονταg
δoιrλειd. οτoν x6ομo, ποιl ιlπoφdρει ιδιαiτερα τα τελει,-
τα(α 1ρ6νια εξ αιτ(αg τηg ιrνεργfαg. Eπειδη dμωg αιrτd
δεν εiγαι ειixoλη υπ6θεη, για πoλλoιiE xαι διαφ6ρoιlg
λ6γoιlg, ουvηΘωg oι οημερινο( ιδιoxητεg τoιlg, oι oπoi
ot στLζ περιοodτερεg περιπτι6oειg ε(ναι οι TριiπεξεE,



Fi βιoμη1αvιxτi αρ1αιoλογiα ε(ναι η πQοσπdθεια

με:λdτηg αε βιiθο6 του βιομη1αγιxοιi πoλιτιομοιi xαι
ιi}.ηg εxεiττ1q τη6 επο1τ!g tτΦυ τ(}γ προετcfμαιrε. lι,4ι:-

,'.ι:τιilντι;'ζ τι:tl; τιilιι'lι,{ δοι'λειιiζ, τιr xτiρια, τι: 1-πi1ιιi'ιi;.
q,τιiνεr. ι_ττοιig ιινθρι-6n611rq t:ι{t τι; νει: χ(lΙ \'{,J\'ι7.εΞ το1t<

ο7'ειiειg xιrι τiiξειg, σε μιCι επιlxt1 πιlι' η {3ιouη1ιrι'iι:
ιrνcιλαμβιi,':ει τοv xιrθοριοτιi,.(l τηc Qιi}ιΟ jτoll ι)ιιr1ιιiο-

φιυσε oυσιαστιxd' ιlν x(lopιιl ιττο τiλοg τ1g 2ng 1ιλιετ[ιl;.

2. [Ι επiδρααη τη5 βιoμηaανiα5 ατov ελληv. y,ιilρο

Η ελληνιxrj zoιγων(α d1ει πιl}"λdg ιδιιrιτερι1τητεg d-

οoν αφιlριi οτοιrg οτdxoιlg. τιE μεθdδoι'g, τιq επιτιlxiεg
γ'αLτLζorrqτιl1iεg, για τα 6οα xατιiρθοlιiε ιj δεν xατιiρ-
θιυoε γα xdγει ^1ια να πληαιdοει τo βιoμη1ανιxd dραμιr
τηg Eιlρι6πηg. Ιδιαιτερ6τητεζ πoιl θα πρdπεt. να εQει]-

νηθofν οε βιiθοg xαt απ6 πoλλdg μεριdg' ΙΙdρα απιi τιl
απι6τερο παρελθdν τηE, ε(ναι xαιρι1g, η ιτι1γ1ρoνη Eλ-
}.ι1δα, εμε(E 6λoι, να ιττιrθοιiμε πριlοεxτιzιi xιιι οτo ιi-
μεοo, διx6 μαg παρελθ6γ, oιtσιαστιy.ιi δηλαδη ι-Ιτo πα-

ρ6ν μαE. Nα μελετηοoUμε χαt να α.ξιoλ"oγr]σoιrμε τtζ
διαδιxαοiεg χαι τoιtζ αγι6νεg ποι' διαμ6Qφo:οαγ το νdιl
ελληνιx6 χQdτoζ, την χοLγ(r)γfα χαι την oι}.ιOγOμrα τOι,,

χαι γα διαοιiοοι.'με ciοα απ6 τα μνημε(α τoιl μεγιiλοι'
αιlτοιi αγι6νιr των Eλλrjνιυν ξdφιn1αν απ6 η φΘορι1. τoι'

1ρdνoυ xαι dμειvαν dρθια αl< τι; μdρεg μα;.

Η αγιlπnrξη τΙg βιoμη1αν(αg οην Eλλιiδα, τιiοο οτιlγ
19o αιι6να, 6οo και στο\/ 2Οo, δεν μπι1ρει'lε να επιβdλει
τη διxη τηE φι)σLoγγωμ(α οτην οιxονoμiα τηg 1ιilραg,
6πωg ουνdβη για παρd,δειγμα στηγ Δυτιxtj Eιlρι6πr1,

ofτε xατd,φερε vα εξαοφαλ(οει οτοιlg xιrτo(xoι'ζ τηζ
dvα αiοθημα oιxονομιzr]g αοφιiλειαg. Mπ6ρεοε 6μα;g

τα α'φηνοιrν xαι ρημιiξorlγ. Απιj τηι, πλειlρd' τοrl o Δ{-

μοg d1ει Eεxιν{οει εδιi xαι αρz"ετιi" xριiνια, μιιi τεριi'-
ιJτια πQοσπdθεια διirοωοη 'ζ γ"αL (χπoγ"ατdστα.σηζ τo1'

πιrλιdτερoιl βιομη1ανιxo{ οιlγxροτrjματοζ τηζ πdλη;.
τOι1 εQγoσταοioιl Λι5γγιlιl - Tιxlρπιiiη, ιilοτε να τιl 1ρη-
οι.μοπoιηοει μετd για νdεg xρ{οειg.

Γιατ(, μ6νο αν φιλοξεvrjοoυν νdεE 1ρrjοειg ε(γαι δι'-
γατ6γ γα διαoωθοiν αιlτr3' τα μvημε(α τηg οι1γ1ρoνηg
ιoτoρiαg μαg. oι διlvατdτητεg μια οιiγ1ρονηζ χaησηζ
των 1ιilραlν αιrτιilγ ε(ναι μεγι1λεg. Mπoροιiν γα στε^/d-

σoυν παQαγωγ ιxdg δραοτηρ ιdτητεζ, ι,πηQεσ(εζ' σχ(')-

λε (α, γυ μναοη ρ ια, παιδιxoιi g οταθμoιi g, πoλιτιιlτικιi
xdντρα, xαι αx6μη xατοιxiεg, εμπoριxιi xdντρα xλπ.
Mε τoν τρ6πo αυτ6, τα βιoμη1ανιr"ιi οιlγxρoηματα δεv
αντιμετωπξoγταL ωζ απoνεxρωμι1να μoυσεtαχd υπo_
λεfμματα, αλλd ωg ξωντανii μνημε(α, μ'dλo τον απαι-
τoιiμενo οεβασμ6 σηγ ταυτdπ1τιi τοιlg. Eπ( πλdον, προ-
οφ6ρoυν οτιg odγ1ροvεg π6λειg ποιr γενιxιi ασφι,-
χτιoι1γ, γdoυs 1ι6ρoυ9 για ην xαλιiτερη λειτoυργ(α τοιlg.

5. Eπiλογog

Σrjμερα, που η Bιομη1ανιxr] Αρxαιο}.ογ(α udλιg αρ-

1ξει να ενδιαφdρει Kριiτog 'i,"αι εQευγητdg, xαθιig ε-

γτdοσεται οην γενιx6τεQη πQoστασ(α ηg εθνιxηg μιrq
x}ηριlνομιιig, ε[vαι απιlρα(τητη η dοo τo διlr,ατ6γ πλi'j-

ρdι;τερη xαταγραφη τoιl xαθεν69 απ6 τα βκlμηxανιxd
μνημεfα πoι} σd)ξoγτ(l.ι αx6μη απd ττ1ν zαταοτρoφιιιη
"ιxξιoπο(ηοη", ιi]στε οε δει1τερη ιριiοη, μαξ( με ανd.λο-

γεg εργαιτiεg οε ιiλλα τdτoια μνημεiα , γα χQησtμoπoι-
ηθoιiν oL χαταγQαφdg αυτdg ωg οτoι1ε(α τηg παραπf-
ρα διερειiνηοηg μιdg ιοτιlριxη< διαδρoμr]g, οιiνθετηg
xαι πολtiπλει,ρηζ, πo1! φτd,νει μd1ρι τηv επo1η μαg, τη 

-c

ιοτoρ(αg τoιl βιoμr1xανιxoιi 1"ιαg πολιτιομοf .

'Eτσι, στο xατιδφλι τοιl μεταβιομη1ανιxοιi πολιτιομοιi,
0α μπορdooι'με vα διατηρr]οουμε την ιοτοριι.η μνrjμη
i1ονταg μιd, πι6 oλoxληρωμdνη ειx6να η< εθνιxηg μαg
ταυτ6τηταg. Γιατ(, 6πωg οημειι6νει ο Northrop Frye,
"oι πολιτισμο[ των περαoμiyοlν αιcilνωy δεν ε[ι,αι μ6-
νo η μνημη τηg αvθρωπdτηταE'' αλλiι η [δια η θαμμ6νη
uαg ξωfi. Και η μελ6τη αυτily των πoλ1τιομιbν oδηyε(
oε μιd' ατιyμιi απoxiιλυιpηg τηg ταυτ6τητd'g μαg, oε
uιrj' αναxd'λυψη xτoυ μαg επιτq6πει vα δo6με δyι τιg
περααμi,νg μαg ξω69, αλλd' τη αυvoλιxη πoλιτιοτιxη
uoQφri τηg oημερινηζ μαζ ξωηζ''.

s;

Aποψη ιιπιi το δει1τερο dqοφo τoυ xυλινδριiμυλoυ Mατθα(ου,
dποιl διαxρ(νογται' oι oυλλdxτεg ox6νηg, o δι,αλογdcιE xαι τcι

φυγoπεντqrιxιi'x6oγ"ιν cι
(Φωτoγραφiα E'riη E Mαυρoυδη

Απι1 μελdη ο xυλιι,δρι1μυ),ιl6 Mατθα(ιlυ ιττη Νiιιlυιrcι. Εxδουη
Πιlλιτιlτιxιj Ιδρυμιι ΕTBΑ Αθ{να 1992)



Mακεδovικoq ΑγωVαq

Eπιατoλri τηζ?3 Mαioυ 1905

Tην παραxιiτω επιoτoλrj o Kαπετιiγ Αxρiταg dγρα-
ψε ηγ 23 Mαfoυ αμ6oωg μετd, την επιοτρoφrj του απ6
μ(α οιivτομη περιoδε(α oτα γιiqω 1ωριd τηg B.Α. πλειl-
ριiE τοιl Bερμ(ου. H επιοτoλrj απειlΘιjγεταt πQOE τoγ
Φλι6ρον, τoν αδιευxρiνιoτoγ αιlτdγ Nαoυοαfoν πατριιil-
η, πoυ ηταv η ψυχf τoι' Αγι6vα οην Nιioιlοα, πρoζ τoγ
ταxτιx6 αrroδdxη ταlv ημειωμd,τωv Nιiοο, γqαφdα τοιl
Πqοξενεfου Θεοοαλογ(xηg Αθαναο(oιl Eξαδιixτιlλoν
χαt πQoζ τοv Παρμεv(ωvα, τoν αQχηγ6 τoιl Kdvτροιl
Boδειγι6γ διευθυι,πi των Σ1oλε(ωγ Αθαγιioιo Φρdγxo.

To οι6μα επι1ειρεf ηv πρι6η xιiθοδd τoιl απ6 τo
Περια6ρι xαι οι επιοxdιμειζ τoι, στα χωριιi μπορoιiv vα
y"αραxηριοθoιjγ oαγ πορε(α γνο:glιμ(αE xαι εθvιxfg
διαφι(lτιοηg των 1ωgιxιilν. Fsτtox{.πτεται ην'oολιαvη,
οημεριvtj Αγ(α Φωτεινη, τo Π6δo9, οημερινr{ Φλαμoιl-
ριd,, 6πoυ εvΘαρριiνει, διαφωτζει xαι πρoοηλιrτζει
τοr;g xατο(xot,ζ στoν αγι6να. H επ(oxειprj τοιl οτo Mε-
οημdρι d1ει διαφορετιx6 1αραxτtjρα, το 1ωρι6 ε(ναι
μοιραομdvo αε διjo αvτ(θετα οτρατdπεδα. Πατριαρxι_
xo(xαt Eξαρ1ιxo(. 'E1ει πEroηγηθε( η δολοφογ(α τδι'
μαρτυριxoιi ιερdα τoιl 1ωριοιi xαι των επτι1 ουντρ6φων
τοιl ατι6 ντ6πιoυζ χoμιτατξrjι\εg. Γι'αιlτd o Καπετd,ν Α-
πρiτα< πρog παραδειγματιομd παταδιxιlξει τ6οoεριg
φα'νατιxoιi g xαι επιxfνδυνoυ g M εοη μερ ιιilτε g εξαρ1ι-
κot'ζ oε θd,νατo διdτι αιrτd επdβαλλαν οι περιοτciοειg.

Κατιi ην περιoδε(α τoιl αυτ] οτοιlg μπα1τοdδεg τιlv
Boδενιiν εγxαθιοτiι μ(α μιxqr,i oμiιδα ανδριilν γtα να
πρoβε( oε clπαρα(ηη τιμο:ρfα oριομdγοry επιx(νδι'ναlγ
ο1ιματιxιilν' γtα γα τQoμoχQατηθoιiγ, ιjτoι oι σχιματι-
xot xαι γα παιiοoιlγ να δo},οφoνοιiν πατριαρ1ιxοιig'
TΙταν απαρα(ηη μiα παραδειγματιxr] τιμωρ(ιr "7ια ην
δoλoφονiα τoι, οδηγoιj Γρηγιjρη απ6 τoν Προφtjτη Η-
λ(α, ξαδdλφot) τoι1 αγαπημ6νοιl oιlγτQ6φo1! τo1t Καπε-
τιiν Αxq(τα Mr]τη ιιπd τo iδιο 1ωριιi. o MητoηE εiνιrι
o οδηγdg ο oπο(ιlζ παρ6λιrβε τιl ιlι/;μα, αμfιτιυ; μdλιq
ειαrjλθε οτο "τoυρxιx6" xαι με αιlφιiλεια τo oδηγηοε
μd1ρι το λημdρι τοι' oτo Πεqιοdρι.

Η ομιiδα απoτελεiται απd τον 26τo, Nαοr16α(o οδη-
γ6 xαιτotlg οπλ(τεq Nιxολoδrjμo. Σπατdπoιlλo zαι Ni
xoι' παι ανdμενε οδηγ(α απd τον αρ1ηγ6ν τoιl Κdντqoι,
Boδεγc6ν Παρμεν(ωνα, ΔιεθυγΦ τα)γ Eχπαtδε.'ηρi w
Boδ'ενι6γ Αθ. Φρdγxo τιg oπo(εg θα εxτελo{oε Lιε τηγ
βor]θεια τoπιxιδν δραγατι6ν, ε[δoE πoλιτοφιlλd'xιον - δια
ην ι6ρα απdφι,γε o Kαπετιiγ Mαξαριixηg να xd,μει τιg
ο1εδ ιαομιJvε g επι1ε ιρrjοε ιg xατιi τοιr Moναοη ρ 

(οι, η ξ
Αγ.Tριιiδog Mεημερiου χαιγα oπ]οει ενdδρεg oτoιlg
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επιοτρdφοντεg απ6 το παξι1ρι Boδεγι6γ. Bλαδοβfτεg
παι Mεοημεριι6τεg για να μη διlo1ερα(νει ην διιiβαοr-1
τoυ Mποιjα-Σπυρoμηλιoι} γLα τo Καiμd'xτααλαν.

_ Η επiοxειpη οτα xαλιiβια τoυ Γραμματιxoιj ε(xε ιiΧ-
λo 1αραxτrjρα. Αφ'ενdg dπρεπε oι ιlvδρεg ro μ&Θo.,u
τoν τdπo γ"αL τα πqιiγματα xαι αφετdρoιl να επηρεd.-
σot ν τoι]ζ BλιixουE (οι oπo[oι εξαxoλοιlθodoαν να φι-
λοξενοι1v οιiματα χoιιιτατξl]δων. Eπιπλ6ον δε dπρεπε
να προοελxfσoιlγ πQoζ τα εxε( τoγ οτρατ6 για να απo-
φt'γoιlν καταδ ιι6ξ ε ιg xατ6' την επ ιοτροφη το:ν.

Στo Γριιμματιxιi o Kαπετιlν Απρiταg τoπoθετε( δε{'
τερη oμιiδα οπλιτιilγ για τοπιxtj δριiοη. Εν τω μεταξi
dμωg ενιil ειlρfοxετo μdοα οτo 1ωgιd παgoυoιιiοθηxε
βουλγαριπ5 οι6μα με τo οπo[ο oιlνεπλι1xη 1ιυρf; xαμ-
μιιi απιiλεια.

Σι1μφωνα με ηγ παγLαlμdνη ταxτιxt] τoιr ηg τoποθε-
τr]οεωg μιxριilν oμι1δolν για πεqιoριομ6νη τoπιxrj δρι1-
οη. ο Kαπετιiv Αxρ(ταg σxdπτεται να τοπoθεπjσεL μι-
xρ6 οι6μα }.ιαι ειζ την περιοxr1 Kατριivιτοαζ γtα να ε_

ξαοφαλ(οει τα γιilτα του απ6 τυ16ν πρodλαοη τOυQχι-
xo{ οτρατoιi απd Koξιiνη.

Η εμφιiνιοη τoιl [3oιlλγαριzof oιi;ματog οτα xclλιi{.3ιιr
του Γραμμιατιxοιi πιθαν6γ να dγινε zcι.τ6πιy πριlδoο(-
αs τoι1 Kε1αγιd ΣτdQγtot!, τoν oποiογ ο xαπετd'ν Αxρ(-
ταg θεωρε( πoλti 61i1(γ5.1νo χαι oκ€πτετcιιτt μ6τρα νιr
λdβει εναντfo1/ το1].

Γενιz"ιi xατ6'τι1ν dξοδo αιlπj oι d'νδρεq τιrι' οrilLιατοS
ταλαιπιυρi]Oηxιrν πoλιi λιiγαl το;ν αιlνεxοiν βρo1ιiiν. Tα
πdδιιr τοιrζ εiναι xαταxoμματιαoμdνα xcrι ε(ναι απα_
ρα(τητη η απoοτολη γεριi;ν ιlπιlδημιiτulν.

Mε το ιlιπε:Qιiγρcrφο 
-tητεi cι;τιi τoγ Nσ"ιrο τοι Κι1ντροι,

Θεοιrιrλιlν(y.i1q να ειδοπι'lιr]oει τον οπλαρxηγd τoι, O-
λliμπoι, Kριβελα 6τι oι λιποτα.r.τηοαντεg r.rγι\ρεc τιlι'
οιilμιrτdq τοι : πιθtrνdν [3ρ 

(oxονται ε: ι< Ξη ρολε iβιrι\ον.
Απαραiπ1το να τOν ειδoποιr]οoι'ν (vα μη παραπoνεiτrr-ι
dτι λιπιlταxτoι1ν d'νδQεζ μdνo απ6 το διπιi τιlιt οι6μια.

Η επιατολri

2j Mαloιl
Φ[λτατε ΦλιΔqo, Nd'oιη, Παρμεν[ων
Αιlτιj τη οτιyμlj φθriorlμε. o τρoφoδ6τ17g οπε{δει

xατεβεi xαι δι'αυτ6 εν oλ[yoιg oαE ανα1η16λω τα
πορε(αg μαq.

να
τηζ

Ι 8 ( M αioιl ). M ετ ιi βαo ιg' O oλι ανη. Ε iο ο δ og ε ιg γω ρ i-



oν. ΕνθdQQυνσιζ, διδασ?'ιαλ{α, απ6λυoη αιyμαλciτων
υπ6πτων xατδπιν υπoo16oεωy σr]ματτιxcilν xαι ιiρxων'

19 (Mαloιl) Mετd.βαoιg ειg Πdδog. Συνei'ντηoιq μετci
oδηyebν'

20 (Mα[oυ). Mετd'βαοιq πληoiου Mεoημερbυ' Αιy-
ιιαλωιiα xαι xαταδixη ειg θci'νcιτclν τοιl ycιμβρoιi τa"ιl
Β oιlλy(ι ρ oιl xαπ ετ ciν ιοιl Χατξ{ ( qlανα.τ ιxoι.i ) χα! τo1)

rιιοφ,,δοτl1 τoι' υuitrιυ'τ' l;
r'ι.r\ ε λc{'clι'i τ υιl Ι3 ου λΥcig οl l
i|I ι ; ι' ; yτ r'i gν7 Ι' rτi x ι ι 0 ι 1t ο^!' € ^

ι'εiιl': "5 cιδε.)"ιρaιι φαy(ιτt-
ιLlit,'

J Ι ι'\4ι l i' ll' ;' .\'!, τι i, ), ιι ll :
fi λci δ ο βcl' Α πι iαπι l"ιl ι7 .5 ι ιι' -

a'lιilν διιi ltπ(r}:Tirit)εζ 3Ο-
bετ'ilν πρlοq ειτελ€σι'', τ!-
uιlρiιιg επ[ o2;ιμcιτιxιΔv ι:ιq.

ε}(cixησιν τo'ιl πρri τινοlν
ti pι τ: ρ cilν φ 6ν ιlιl ο δι:,"v ι lιi Ι} ι.l -

ι\;'ι'ι'lι' Ι ι2ι1γ' iρl1,'!4"'ι:λ-
{ili.) -r 0?'' fuhjτoη. hΙclξ[ τ οι:
t''['lι'ιι o Zιiiτοq xο"ι .] t:x τι.υν

τ' ι': ο lι' N ιx r.lλrlc\ ιi μ'οq. r\ ε N τ ι -

τ, ε.:t'ιζ ̂  Σ π'rιι, ιjπ oιs λοq. Ν i'
x c lι''. Σι w εν ιl ε ιθ ε: tr t: τ ti'y]' -

ijτα. tt!:: Ι Ι α 9 μ'ετ' i'οlνι,ι" ιlc'ι
':tll l< rριlλιiξοι)ν ?ι(ιι να το1;ζ

iιlr1θηιιυιlν t:ιζ τ(} εgγον'
των δια ταlν δραyατri:ν,
21αι d4ια τη ε?ιτελεσει να
εnτιστQ{'ψoυν εδcil, αν xαι
iyρclψα αμ{ααlg περ[ τοιi-
τoιl αυτιil' μετd" Mπoιicl
δ ι' ε π ιιtτ oλιilν' Α πο trιd'-
χQυνσιζ ταy"iατι1 ε'ιε [θεν
(xα[τoι εσ2l,ε7ττ6μεθα να
xd7ιωμεν επiθεoιν xατd
Λ4oναoτηρ [oυ Mε οηριερ (-

oι-l xατ(l την λειτoιlρy[clν
Χαι την εΙτzlιi.νη xcl"ρτ6-

ρια δια εττανεQχaμiνoυζ
εχ τo'υ παξciρ Βιlδεyιilν

χηζ τo1.) σ(6ματ0ζ'

Εοπ6ρα-q Mετd'βαoιg ειg xαλ6βια. Απ6απαοιg 5 αν-
δρcδν (Γρηy6ρη' Mdρxoυ παλαιctlν xαι Mαλατ,δ7dιιτ]
x'αι νεων Καραyxοιiνη xαι Κυρ[τoη) ειg yωρ[oν Γραμ-
ιιατ[r'cβo ττQoζ εQyασ[αν εντrig η Κo'τρd.νιτoαν ε'! σ1)-

ι,εννοiαει μετd' το7j εxε[ διδcιαxd'λaιl ον εxd"λtotl-
(Γραμuατixοβo'ν).

Εiι:οι} ο: ε: r ζ'.{,:)"'.'i fir i';,

ιι,' g i xιix λιυυ ιζ, ι.ιιi λλ;74l ι ::

'.Ξ 0 π ε Q i:τ εl,ι l ι ιν ι\ gl ι:iν {'' λ υ l ι'
'7 {'};i'' n{: { i tστ ι.ι 1 ι f 1'' l 1 ;1.'

'j' rι! lτ(.ι?iι:α!ζ'' :i''''''
ιl:ι c'ι λir ι',ι τ'ι'i )"λτ; ι2 ; < π ιι π τ :'

xr.ιι Αδ iμοl1 ( {ιι'ι:;i' 11i'1'

iι ε: χι ι)l ι ιi- 0" 1τ !} 1] υ i i.|"ξ 1) -

1rτoζi {'|iτιΟγ ι{'cjνοt.' οδil-
',ιilv uι ι:''': λ''ι': τ: ι{ ι' ι'ι''
/l! (r( ζ/\\ι ιr'| ι'... }.J1, ]i(ι \ i'1-

cιq ιιιtιn!iche ι' !.!'Γ1'(ι σ{Jλ-
a ι',','( :.|" | |'{'ι 

l ;1 ι ι t1 1,. ] ), ; 1 
i 1'

]'' Ι.ι'', '!' iζ', '- ji llιl'': (lι ι ; -

ι.J)ν. - συ Ι)':τ;l}lιιi.'l1^ινο l-
(Ι'{ {ι|" ι i"τ- oi: | λ! ι; ι;-ι:' r ι :'' !: ;:

το;ν η iι ι:τ i ρι'ιι' Oι lδ ι: ι'ι[ι'ι'

' t-ιi')'' li ι !], ι!'''ι'l( l.i.!(|!''

τr!( i 3 l}cl (ι' ι'ι: ι,' l'''tjι''ιι :'
τ'ι Ι υlQιι' (' |'ι;ιιl1 l1λ οι';
11 με [g πcl ρ α ρι ε {νrl u ε. Κα -

τηλθον 7τεQι7τoλ[αι ειζ
γcυρioν πρoq ο6λληψιν
δει.lτ €ρclν xαι τ ρoφ{μων'
Jυοτι'7-ω< ε}. τη; ανu-
u π oιl μ π oιi λα g ε x ρι; βη'
oαν' [lαοαμε[νcιμε αρ'
ιετιi'' Χυlqιxοi εν0ου-
οιuιlμiνoι ειζ τηζ συμ:τt -

ριφoρd'q μcιg xαι ιδ[ωg
ει'yνφμoνυιil'τε ζ oτ ι ε -

ξjλθομεν τoυ χωQk)'υ [-

1'α μη προxαλioωμεν
β cl λd g κ ατ (l ψν α ι x o π α i-

l:'::11

ΙΙ επιoτολr] ηg 23ηE-5-1905

Βλαδoβ(τεg, Mε:αημε:ριcbτεg xλπ' iνα μη ε'πιδειyc1lααl-
tιεν θi.oιν Σπιiρoιl πρι'lxrsλ{ocιντεq εxε{ aτρατ6ν' οιiλ-
ληψιg xαι τιμωQIα τρoφοδιiτο'ιl εx Β(οδενων)oμclλo-
γli ιl ιιντ o g x ιlτ ιj π ι'ν π α ι δ ε υ μ cι τ ι l 5 π o λλtilv τ eι π ciντ cι
(κoμιιιτdτoν Ι}λαδι}l}oιl ταμι|cι xλπ.)' ΑδελφeiE τoυ xτα-

ρrιμivt:ι' ειg Βλdδοβe', €y'αlν - ιfiζυγoν ημεQ0' ε:ορτljc
Lroυ εωQτiσθη διci τηE τριπλιjg αιlτηg θιw[αq.

ΜΙετd'βααιq ειg Γραμματ[xoβcl xατ6πιν πληqοφcl-
gιr'{lν περf εριφανbεωg ε:κε[ ]3.(oυλydρων) 2ιαι πQoζ ε-
xτ6λεαιν 6ο19 εxε[ τηg περιoδε[αg [να μci'θωoι oι d.ν-
δρεE τoν τ6πιlν xαι τα πρd'yματα και επηρεd"οιllμεν
τoυζ εχε[ Βλd'yoυg. Πρooελx6oωμεν δε εxεfτον oτρα-
τciy [να Xατ6πιν επαvερy6μενoι ταχ6ωζ εδrΔ με|νωμεν
ηουyoι ε'x τηζ xαταδιriξεωE [να αxεφθιb περ[ τηg τi-

δωy' 6που δuγιiθυνoν Βoιiλyαρoι βηματα' oπλιoμriq
Mαlιliclιer - τoιiτo φ6qει μεyd"λιγq διlrsyfρειrιq δια το
αφcιν6'9' ood'xιg μd'λιατα '(ατ{'χoυν 

θ6οε:ι εx τωy
πρoτ6ρaw αφclι'ε[g. Ε[ναι 1'ι6yα μειoν6xτηlιd μuζ τ{)

q,?s.'. - 3 0-40 : Βodλyα ρ o ι' Αναyilρη oιg ε ξη με 9 ιb μc'ιτc;'
2rαι τ(lχε[α πορε:[α xαι dφιξιg εντcιιiθα προq διαφυyην
ιτυναντηοεωE μετd. ατρατoιi εxεi - τ[ ιδi.α iyετε περi
Mπ6η Γραμματιx6βoυ; Oν o1εδriν ε(6ιlv ειg yε{ρυ'g;
Βοηθriει ωg λ6yεται Βoυλydρoιlg: Εδ[οτααα να απ()-

φασkΧD δι6τι εiναι Αλβα"ν6E ,4αι [να μη επιoι.iρω την
oqγj των Tοdρxων xατd' του γωρiου, Γρd.ιl'lτε μoυ' Δκι
Κατρd'νιτoα 6δωοα ωριoμ6ναE διαταyd'g πρ6'πει να 

'ια-θαριoθε(το διαμ6ριoμα αυτ6 δι6τι εiναι oι πλdτεg μαg.
o Κεγαyιd.g Στ6ρyιog ευQ[σ}ιεται ειE Nd'oυoα η Βoδε-
νri.
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Γρd'ψτε μoυ αμtαωg π6τε ανα1ωqε[ [να τoν ατfioω
xαρτ6ρι xαι διd τ[νog oδo'ιj. Κατd yενιxη oμoλυγfα
αυτ6g πρ6πει να εxλε[ψει (δια Poυμανιαμ6ν xαι Boυλ-
yαqιoμ6ν) xαι δια την εxε[ yενoμ6νη υπoδoyιi μαg.
Π ρ oαεyc6E π λε ιoτ 6 ρ αg πλη ρ oφ o ρ iαg' Στ ε iλατ ε τ αιjτη
εν αντιyρdφω ειg Θεooαλovfxηv xαι Boδενd'' μη xτQo-

φθdνωνναyQdφω d')λην.

Συναντrjθην μ'id' ο,bμα'og Mπo6α. Επιxρατε[ xiι-
πoια αθυμ[α. Θα πρooπαθfiαω να μ(ιθω 6,τι ε[ναι δυ-
νατ6ν^ αx6μη δεν oμ[ληoα μ6λι9 αφιyθεig'

MαE 6φαyε η 15νθημερη βρoχi, αυνε1ηg' Γqdψατε
ειg Βoδενd' [ιlα μη υoτεριxcbg φωνdξoυν εxd'ατoτε δεν
ε|μεθα πoυλιd', oι iινδρεE ε|yαι xατd'xoπoι ε2'ι των ε-
oπευαμ6,νων πoqειrΔν xαι τoυ βρoyιilν'

Tα π6δια τoυζ 2lατα2ιoμματιαoμ6vα μ6'7ρι xαι τoυ
πλ6,ov oυηθιoμ6νoυ. Φα[yεται xαι oι παλαιo[ μιxρdg
πoq ε (αg ε ξ ετ 6λoυν (λη μ6ρ ιααμα ).

Πε[να xαι διψα' ατεiλατi' μαg τρ6φιμα oυμφc6νωg
ττQoζ την 6yxλειoτoν oηpιε[οlμα 21αι παQαxαλιΙι τd'1ι-
στα oι εν Θεαoαλoν[xη να φρoντfooυν δια υπoδηματα
xαι αδιd'βqοηα βεν ηξερα 6τι θα ε6ρω γειμcilνα.).

Στ6λνω τα Κρητιxd' υπoδιjματd μoυ δια μ6τρoν των
ν6ων xαι να διoρθωθo'ιjy αυτd' ειg τo ατqαβoπd'τημα'
xαqφιd' απ6 xd'τω yερiι δι6τι μ6νω ανυπ6δητ0ζ' ωζ
xαι oι πλε[oτoι των ανδρcbν (απ6 τo μoιj1λιααμα xαι
τoυg δρ6μoυEτατoαqoιiyια δεν βααro6ν. Στε[λατ6' μoυ
6,τι €,yετε ιδiωg τoαρo61ια xαι εoc6qoυ1α'

Σαg φιkb Κc1lαταg

Ετ o ιμd'oτατ ε τ ci'yιoτ α τ αα ρ o6yια ιδ iωg μεyd'λα
Ε,ιδoποιηoατε Κριβελαν -'oλυμπoν oι εν Ξηρoλε[-

βαδo θα ε[ναι oι λιπoταxτljααντεg δεν ψωqξω τ[πο'
τε, ειδoπoιrjoατ{ τoυ [να μη παQαπoνε[τε φ[λoυE μαg.

[Ι ενjo1υοη του αι6ματο5 τoυ Καπετιiv Axρ6τα
(A1ρoνoλ6γητη επιoτoλrj)

Φ[λτατε

Σαg iyραιpα 6τι ηλθαν oι με τoν Θεoδ6oη xαι Σiιββα
21, ων τα oν6ματα ooιl oτξλνω.

Παρd.oτημα xαλ6ν - Κα[ διdθεαιν φα[νoνται 6τι 6-

γclυν ιδ[ωg o Θεoδ6oη9 xαιΣci.ββαE, δεν ψωρξω 6μωE
xατd. π6ooν θα υπoμεiνoυν ιδ[ωg ζινειl πλιατα[xoυ'

ΓΙερi πειθαρy|αg i,yoυνταg ιδ6αgτων. o6τε oι καπε-
ταvαbι τουg 6yoυv τ6αo ειE τα y6'ρια των, ιbιlτε να τoυg
διατ(loooυν. Toυg αφεiνoυν xατd' θ€ληοη να πηyαi-
νoυν xαραoιiλια xλπ. δεν τoυE ατενo1αlρo6ν'

Σαg βεβαιril 6τι παρd την εxτι?tQατoιjααν ιδ€α περi
των xλεφτcilν 6ooν αφoρd' την πqoφιjkιξιν xαι την διo[-
?ιηση xταQατηριb 6τι xατd' πoλιj υατερoιjν απ6 ημd'g με
τoυg oπo[oυg φoβεioθε να 6λθουν ειg επιxoινωνiα τoυ-
ναιη[oν τo θεωρcb αναyxα[oν εiδoE, θα τoυg εμπdooυν
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oτην τdξη ?lαι τηy ηθιιι6τητα. Ε[ναι ανεξdρτητoν dν
6yεxα d'λλων λoyων ilλεiψεωg αντoyιig, απoyoητεdoε-
οlg 6'νεxα ελλε[ψεωg oυνδρoμηE xαι ενθoυoιαoμο{ πα-
ρd' των εντoπiωv xαι απαιoιoδoξ[αE oυμφυo{g ειζ τoυζ
ωg ε|ναι oι εναπoμεivαντεζ' xταQατηρεiται μεταξ{ τωv
διdθεoιE 61ι μαxqdg παqαμoνηE. Πq€πει να ε[oθε ε-
πιεικεlg oι d'νδρεg πρ€πει να ανανεcbνoνται xαι τα oci.l-

uατα vα ενιoyι\oνται απ6 xαιρo'ιi ειg xαιρ6v. Ελd4ι-
ατoι εtναι oι υττoμovετιxoi xαι απoφαoftoντεg yια πci.-

ντα μiηρι θανd'τoυ να υπηρετηooυν μ[α ιδ6α. ToυE xd'-
νω διδααxαλiαν περ| τωv τoπιxιily και ηθιxηE.

To orΔμα διηλθεν δια Ξηρoλειβciδoυ. Απε[ληoαν τoυg
Bλd'yoυg.'Hλθoν επιxα[ρωg 6τε ξητoιiν οι xεγαyιd'δεg
να ξητoιiν να δεyθcΔ απεoταλμ6νoυ9 6λων των Καλυβi-
ων 1ιαι τηE Nτ6λιαvηE. Εxτ6E Κd'ταl Γqαμματιxo6'

ΕιE τo ξiτημα τoυ ψqημclτoE πρ€πει να πρooiξετε
να xανov(oετε εyκα(ροlg' Mιoθ6ν δεν iλαβοv απ6 ]
Ιoυλ[ου. Συνεπιilg πρ6πει vα τoυζ δoθε[ δια 2 Ι d'νδρεg
εξ ωv o Θεoδ6αη9 xαιΣdββαg ανd' 5 λiραg.

'Εoτειλα ειg Κατρd'νιτoα απooτoληv εx 5 αvδρcδν
{να xαταρτfοoυν Κ6ντqo xαι ocbμα εντoπfων εy συνεν-
νoηoει μετd' Γραμματιxo6' Επiαηg δε [να oυyδεθι1xlιy
uετd Κoξdνηg διατην μεταφoρdν 6πλων' Toυg 6δωxα
Ιj λ|ραg διci tξoδα xαι oδoιποριxd' xαι dλλα' Toιg
αι16θεαα νcι τιμωρηαoυν χαι τιvαg να υπoβdλoυν λo-
yαριαoμ6'

'Αρyιαα την διατρoφη των v6ων oι oπoloι εδηλωoαν
6τι εννοo6y να τρcilyoυν xρ6αg 2,ιαι }1o21oQ6ται ωg μ6-
νην xd'ριν. Φαντd'ξεoαι {l7ν φαoαρiα τoυ ψηoiματoE.
Κατζι' τα d'λλα φα|νoνται πoλ{ φιλ6τιμoι' ιδ(ωg o Θεo-
δ6oηE 6ατιg ε|ναι xαι ειiξωνοg.

Mοιl εδηλωoε τελε(α ιlπoταyη ειg 6,τι διατcι1θε[ απ6
εμ6 ιj τo xi'ντqo'

Σljριερoν δ[δω ciδεια ειζ τoν λoyiαν Σxαρμ[τooν να
uεταβεi ειg Θε:οoαλ[cLy. Ml1 αoυ φανlj παρd'ξενo τo 7τωζ
παρ ixω τ o ιαιiταE ειlx oλ[αg.' oταν δ ιαyιyνciloxω 6τ ι'ι1

παραμoνη τινoE μd'λλoν ζημiα φ6ρει xαι 6τι ?ιαι ει τηζ
θi'αεωg τoυ ιlπαξιωματιxοι1 διiνclται να επηρεrioει x,αι
αλλoυg ειgτo να ξητ'ιiooυν ci'δεια, πρoτιμrΔ να πρoλαμ-
βd'ναl και τoιlg διειlxoλ'ιiνrι μ6νoυ9 xαι απ6ρ7ωνται'

Διd τoιiτo μ7] τoy επιπληξηg δι6τι δηθεν τoν αΙto'
oτi'λλω εyrΙl διcι υπηρεofαν ljτιg ε[ναι η εξis. ΑυτιiE
αιlvδ!εται με πολλoιig αyροφιiλαxεg, φυy6δικουg xλπ'
εν Φθιωτιδι xαι Θεοoαλ[α - δ6ναται δε να oτρατoλο'
yηoει xαι clποoτεiλει τοιoιiτoιlg με xcιθαρd. yαρτιζι' δια
Θεooαλoν[xη πρoq ξητoιiνταg τo{τo ιδιoxτηταg' Αυ'
τ6 μεν εfyαι τo πρ6oyημα, δυνατ6ν 6μωE xαι να !ιαζ
γρηοιμε6αει. - oπωοδιjπoτε xρ|νω αvαyxαbν vα α7τo-

γαlρηoει τoυ oιΔματog xαι μd'λλoν με oι.ioταoιν, c|lατε

ευyαριιlτcilνταg τov δια την μ6yρι τo6δε υπηρεσ[αv τoυ
xαι ατε(λε τov ειζ τo xαλ6. Tο να φειiyoυv 6λoι διωyμi'-
νoι ?ιαι δυoαρεατημ6νoι !,7ει xαι iι.λλo xαx6 6τι εx



xτε{σματoζ διαδiδoυν xc'ιι ειποτρiπoυv οπλfταg xαι ιl-
πcl'ξιωiιατιxoιi6 νεl tργοlνται yCι υΙtηQετοι1ν υπ6 cιξιω-
ιιατιxoιig, δι6τι δ'ιjθεv ε:νvοc;ιiv'να διοιxιlil'ν 11ε αυ(Ιτ?!-

ριiτητrι oτρrl-τιοlτιxην xλπ' Πρi:πει 24αι μ€Qι}ι{)[να φlειi-
y()1'y {!)ζ clπ6ιlτr'lλι;ι ιιl ενθιlρριiι)Cυν τ(lυζ θ{:λοτ'τrιq να
ι'λθουy ε[τε alg oπλ[τε'< εiτε δι'd'iλαq ερyrιo[αg'

Y"a.-

Κioταg

Σου yρciφω οl1με[ο.lιτιν
τ O'υ fi α 8 αχ oλoυθο{ντ clζ
τo σci}μα Nιxολοδ{μoιl
λoψiοιl δι6τι εiτ-αι πληyοl-
uiνοg"

Ταιjτην την oτιyμη αφi-
21oyτo o[ Κεyαr7ιd.δεg 7-6-

oxclg' Σαμαqdg, Καραν[^
xιι<' Γιuννιηg r"uι N'7'tι-
uαg δiδοντεg 6ρxoυg π[-
στεωζ. Θcl 6λθoυν να σ(}ζ
επιαxεcρθo{ν ycι ε:ιποιiv
τcι πclραπονcj" το.lν xcιι να
δι6ooυν υπoο7€oε ιg' M ι'lιl
ε[παν 6τι θα ριετcιβoιiν
21'αι ειζ τον Χατξηyc|lyτl,ν
c\ιriτι εchjλωιτε τοιcιιiτl1ν ε-
πιt]υ'uiα ΙτQ() τιlξ ι'πιθiυε-
ωg' Ενερyljoατ ε ri,τ ι νoμi-
ξετε.

Mετιi την εν(ο1ι,οη τιlι'
ιτιJμιl,τοg ιιε τO1,ζ dvδρεE
τοt, Γιoβιivη xα'ι τoιr Mα-
νιilλη Kατοh1cιρn το ιτιiuιr
ειlιιryf θηxε πcιι μιε τclιlg 2l
ιiι'λρι; το lν Xι ι μ, ιοοl ι' lτιi,ν

ιlπλιrοxη.1ιilι, Σιiββα xιrι
Θειlδιiοη.

Δε.",tjτιrν μιiνο n ιιρι{)-

μιr-1τιx{ εviιl7,ιrα1 ποll t|διι-lι-τι: νfεg πριlιlπτι'z"ιjζ ιττιl'v ιl'_

γιi)ν{-Ι. τolt Κιrπι:τιiν :\xg(τιr. Σηtrια"ι'liι;- εixε: η πολε:μιxξ
εμιπ;:i.r.liα l.ιi-ι η .1ε",,νcιιoτ ιτa-L τιt)\l 1y.1,$ρ{11, 1i-1l11ilν. Τιl ιlιil-
Lι(i.,'].iτd δεν πilιlτ]ρ1ε:τιl ιιπιj τιriιτιzιj (Jτι)(i.τ(i. Εixε ιτιl-
"1?"'ιrι]τη(]εi ι;τηι, Θε:ιl'crιrλdrl ^i ι,ιι ι'ιr αxοi'ιιlιr()r1ι:ι:ι το ιlιδ-

ιιLi τOi 1 Κα;ιετιi"ν Mποιiιι - Σπr lριlμrjλιοt,. Οι ι!,1 !( 1 ( ιι1χtl-
.;ιli, Σιi|3βα.< i,"υ'ι Θειlι\ιiι;r1<, ιiπul< χαι Οι. ;τt]ιrισσiiτιlριlι
οπλiτε.ζ, ητo"ν οιlμπατρι.ιilτε: τοιr N{πιlιiιι ιιπii τ,"1r, Xε:ι-

μιiρρα. Mετιi π1ν ι\ιi'λι,ι-τη ι1μι!)ζ τOιJ ιlιilμιrτιlg πιx'ρdμε:t-

ναν ιtπιi τoν Kιr,πετiιν Αxρ(τα.

Tο οιilμα αυτ6 λι1γω πρoελειloηg τo1' εi:χεγ διxιlιig
τoιr xαγdνεζ πειθαρ1(αg xαι πολεμιxι] g ταxτtxηg. Βν il
οι αρxηγoi Θεοδ6αηg xαι Σdββαg δr]λο:ααν τελε[α ιr-

ποταγrj ει< τιg διαταγdc r"αι τιg αποφιiοειg τοιl Ιiαπε-
τd.l ΑxQiτα ri τοιl Κdντροιi, οι ι1.vδρεg δεγ ιlποτιiοοoντο
ειixολα οε ιrξι.ωμιrτιxοljE,'Ηθ ελαι, γcι δQοι,γ αr, ε ξι1.ρ-
τητα χαι χα}Qιιrτιi απ6 τι-. r-lπdλοιπo οι.διιιr, τοι' Kιrπι:τιrν
Αxρ(τcι. Παr,τιιlζ τοιlζ ενδιdιρερε xαι το πλιιiτι;ι.y.o. Δια-
r,ρ{νοvταv dμωg διιr την φιλοπατρiα τιυν Ζtiι τηγ Υεγ_
ναιιiπiτα χαι ο Καf[ετιiv ,Α.xρ(ταg ε(xε απ6λιrτη εμιπι_
οτοοι]vη g1O1, ηροlΙιτμd xαι ιττ,ηv πολεμιιl"η τιl-lν τcl'xτιι{1.

Η εviοy'ιrοη τοι' ιlιilιiα-
τΟ_( ιrι] τo1]ζ 21 ιiνδρεq τοι,
Σιiβ[3α xαι Θεοδιiοη βοη-
θηοα.l πολιi το dργι: τo,-,

Kαπετι1,γ Αxρiτα. Διdτι fj-
δη α"πι5 το πριtiτο κι.dλαE
δ εxαπε.:θη μ'εριl ηζ πtΙQα-

μoιn]gτωv οτο Bdρμιo, μιε-

ριxοi oπλ(τεg, αλλiι α"π6-

μη χαL ιrπαEιιυματιxοι ε:(-

1αν αρ1(οει vα ξητοt'ν να'
επιοτgdιpοιlν aτriν Ελλd.-
δα.

Σoβιrριi xροιiο1rιr απε ι--

θιιgxdαq, το oπΟaογ ο Kι6-
ιlτα: Ν1ιιtαριιxηΞ ιivrtq 1'-

QεL στLζ αναμνt]οειg τοli.
ε(1ε παρατηρηθε( v"cιι

προηγιlιlμfνιυg. o λο1G
(-ιζ Eιlξιilνιιlν Xρ"
Mπιiμπαληg, διμοιρiτηc
τ1g τρiηg ι\ιμοιρ(αg δκl. r:,-

οημαντη αιροριιτ1 φιλονi-
χηt ε με το.; Ιv1ι-ιxεδδγιι ιl-
πiιiη Eιlιi^i7 εi.ο []ιrπιιξι i-

1ιιρiιltl χ(Ιι l'| φιλΟνιχi{Ι
xιιτiληξε q--τg 1-iβρειc zιιι
ξεοπιiθοlμιr. Mιiλι q, ιi1"ιιυq,

επηλ0 ι: ηι;ι'7" 
jιv' 7,α ι'ioι 1 t 1-

πεδε(1Οη εx Lιιlρι:t,c τιlt,
Καπετciν Αxρiτιl ιiτι ιiιρει-
λε γcy' ξητiιrι:ι ιn:';,νιilμη xιr.ι
γα ε(νcιι ειc τιi μfi'λι,ν τε-
iιδiιl)ζ ilΠcltδτα'γμι1νoc, ιl

Τι4πιi μπιrλr1 c διi λι-ιl οι:,'-, g - iθιl μι: f νι.ι ιιπo1iοl1lrj ιτι: ι. Δt' -

ι}τι1χιiζ, ιiμιυq, μι.sτιi τ,--1ν ιLπιlxιilρη{ηl τoi! λ4πιiμπιιλι1
επι;"r.ιli,ιlιiθtiιtε ri }.ιΠ'(_)τ{;:ξι{ι _i ιLxιiμri {-lπi,ιτιil\'τιlιl l\.',.,_,, -

τιt χαL dΞt1 ιιπιi τιl σοiιitl τo1! ΚιLπετι';γ Ιν1πιlriιι - Σπι,ο{,-
ιιηi'ιοtl.

Τι.l γι1ο xqrιrιlομα ιrπο1ιυρrjοεω-< ο Kιιπι:τιi'γ Αιlρiτιl'q
τι-, ι)ια1ε:ιρ(οθηxε πιιi διπ}"ι1rι-ι.-1τιχal. o λο1iιιg Σr'ιrρμi-
ταα: 'Lητηιτε ιiι\εια νιι επrrνdλ0ει οτην Eλi'.ιiι\ιr. o Kα-
πε:τιiν Axρ(ταζ γιt, να μη φfγει δrlοαρεoτημενοg ο
Mπdμπιrληg βρ(οxει ει1ο1ημo τριiπιl για γα βοηΘt]ιτει
την ανα1ιilqηαj τoυ. Δι6τι ιlπr'iρ1ε o x(νδιlνοg επανεQ-

16μενog οτην Eλλιiδα να απoτρdπει τι116ν επιθιlμοιi-
νταg oπλ(ταE rj υπαξιωματιxoιig να xαταταxΘo'jγ ιrτα

-.2-.
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σι6ματα. Δι'αυτ6 τoιi παρd1ει ηv ιiδεια ανα1ωρrjοεωg
δηθεv για να εξειiρει αγρoφιiλαxεζ φUγ6διχoυζ χλπ.
πoυ θα επιθυμο{οαν να ερ.1αοθοιiν ο:g φιiλαxεg σε τσt-
φΧ(xw' με ηγ πρooπτικη να εργαoθoιiν αργ6τερα ιl-
π6ρ τoυ αγι,iνα.

'Αλλo πoλrj θετιx6 οτoι1ε(ο πoιl πρoxιiπτεt απ6 τo
αημε(ωμα αυτ6 εfγαι 6τι αρ1ζει oμαλrj xαι οτενη οιl-
νεργαο(α με τoυg.Bλιi1oυg xε1αγιιiδεg.

'Ηδη d1ει επιβληθεf οτoυg ρουμανdφωγoιtζ η πoλε-
μιxtj υπερo1η του Kαπετιiγ Αxql(τα dγαντι ταlγ Κομιιτα-
τξrjδων. Tα Poυμαν6φωνα 1ωριιi εxτ6ζ απd το Kιiταl
Γραμματιx6, χαt oι πεQισσdτεQoι χεχαγιιiδεg δε(xνοιlν
πρ6θυμoι να ουvεργαοθofγ xαι να ουνδριiμoιlν τo dρ-
γo τoU Αxρiτα. Αxdμη χαι o φαγατιxdτετog ροιlμαν(-
ξων Xατξηγι6γog δε(xνει διαΘdoειg οιlνεννdηοηg xαι
ουνεργαoicιg.

'Αλλo αξιωημε(ιοτο γεγoν69 εiναι dτι αρ1ft'ει νιr oρ-
γανιi;νεται xdντρo οηv Κατριivιτοα. Tο xdντρo θα oρ-
γανιυθεi απ6 6να μιr.ριi oι6μα 5 ανδριiv xαι θα α1ημα_
τiοει μιxρ6 οι6μα εξ εwοπ(ων. Η Κατριiνιτοα ε(xε ατρα-
τη^{Lγ"η οημαο(α δια τον αγι6να τoυ Kιrπετd'ν Διγενrj.
Πριilτιlν εξαοφdλιξε τα γι6τα τοιr οιiματοg απd τιlxdν
πρodλαoη τοιlρπιxo(loτqατoιi απ6ην Koξιiνη παι δεi-
τερoν εξαοφιiλιξε ην δfοδο απ6 τηγ οπο(α μεταφdρο-
γτo τα 6πλα απd τιg μιrοτιxdg απoθr]xεE τηg Kοξιivηg,
dπoυ απoοτdλλoγτo δια ξηρι1g απιi τιg οτρατιιυτιx6g
απoΘr]xεg τηg Kαλαμπιlxαg.

Eπ(οηg εvδιαφdρoν παρoιrοιd.ξει χαL o xατdλο^1οg
των ανδρι6ν τoυ οι6ματο9 Σι1ββα _ Θεoδ6η, πoιl εiναι
οιlνημμdνog οην παρoιiοα επιατoλr] :

i. Σriββαg Tο(xαg
2. Θεοδdοηg Πανιiτοηg

'Ηπειροg
'Ηπειρο-<

3. Bαοiλειοg Nιxoλoδrjμοq, λο1fαg Eι-rξ6νων Λαμ(αg
4. Xαριiλαμποg Δερτ(xαq, }.ο1(ιrg πεξιxoιi Kαρδiτοιι
5. Αθαγ. Παπαοτεργ(oι'
6.ΑοτdριogXατξηTιriιlννοιl Kιrβιiλα
7 ' Bdρoια
8.Eι1αγγελοgXειμαριιriτηq'Ηπειροq
9. Xρrjοτog
10. ΑΘανιiοιoE
11. Mι1αtjλ Γx(ντξαg
12. Αθαγιiοιoc
13. Ιωιiννηg Pαxοβ(τηg
14. Ιωιiνvηg Xρηοτοι'
15. Ιιυιiννηg Γιιilτηg
\6.
17' Γειiργ. Παπαφιλιπονdxηc'' Kρfτηs
i8. Mι1ιiληg Αντωvdπoιrλog Στ. πεξιxoιi
19. Ιωιiννηg Xαvτξιιiραg 'Ηπειρo5
20. Στεφιiνoυ "
21. Nιxdλαοg Παπαδ6πουλo9 Αγρivιoν

'FΙπειροg

Λιiριοα
'Ηπειροg

Bιβλιοπαgoυοfααη

'Evα εΠεισOδιαΚ6 ταξιδι

στοV Πovτo Kαι σTη Γεωpγια

Eπιμdλεια - Παqoυαiααη Γ. KαρατοlοiληE

O ιοτοριxdg xαι oιlνεργciηg μαg Γ.Xιονfδηg επιοxd-
φηχε τιS 1αμdνεE πατριδεg χαl πατQoγoνixεg τοι' ε-
οτ(εg οτι< εοxατιεc τοιl Πι1ντoυ χαL μαC τιC πρoοεφερε
dvα xαλαiοθητο τ1lπ(,)με\,ο τεt'1οg που xυxλoφdρηοε
οτο τελοg του Ι996.

Eiναι dxδηλη η ουγx(vηοη τoυ σιlγγQαφdα για τo γε-
γονcig αυτd xαι εxφqιiξεται με λl'ριομd xαι νοοταλγiα
για τα πιiτρια εδriφη τιυν προγciνο]ν του' πol' σημεQα
βρ(οxoνται' αε διiο ξdvεg επιxgιiτειεg ην Totrρxiα xαι
ην Γεωργ(α. Σιlγxεxριμ6γα oι επισxdι]-lειg αναφdρo-
γται στα μdρη Tραπεξοιiντα, Tοιiγια, Παvαγiα Σcηlβε-
λri, Bατοliμ.1'ιixοβα. Κβfqιxα (γεvετειρα ηS ιιητΓQαE
τoυ σι'γγQαφdα) xαι Tυφλ(δα.

Aφορμri ηg επiοxε'ιpηg αυτ{g ηταν η οιrμμετoxη τοιl
οε oι'νdδριo αrο Bατοtiμ με θεμα: " Eλληνιομdg ηζ πQιυ-

ην Σοβιετιxτ]g Ενωηg" μαξi με πυλt'1ιελr] αποοτολι]
πoi,ξεxινηοε ιrπd την Αθrjνu zαι μεοr,l Θεουαλoνi.z.η<
περι6δειlοε τα πιο πιiγω μdρη. Στην αποοτολη συμμε_
τεfy"ε xαι o xαθηγητjg ιοτορiαg (πdντιog ηv χαταγω-
γη) x. Πολ. Ενεπεx(δη< l"αι η r"αθηγr]τρια Πανεπιοπ1-
μ(οι' z. Παριiοατη Παπαδοποli}.ου - Σl'μει'lνiδoι,. οr,γ-

γραφει;. εxπρciοωπoι ποντιαy'οiν οωματειiυν. ε7"παι-
δε'ι,τιy"οi x.α.

o τ(τλog "επειαοδιαxιi ταξiδι" αl,αφdQεται στα γε-
γονciτα πυt, εγιι'αι, εz.ι'[νεc τιg μερε; οην Κr1πρo με η
δoλoφον[α τιον ηριilιr:ι, Ιοαilx xαι Σολιυpιο{ απιi Toυρ-
xοιιiπριοιrg εθνιxιοτdg 7.αι την ο1ετιxτi χαχι!πoψ(α με
την ιlπoiα τoι!ζ αγτιμετωπιοαν oι To{Qχoι. Eτοι βρi
υ7.oντ( (ν οε ιτr,νεxτ] παραl,"ολοιiθηση χαι ενoιιυοαv α-
ναz.oι;φιoη oπι,l; γρciφει o σι!γγQ({(Γdαg c1ταν πη-,,αι'
οη Γεοlργiα 1Bατoriμ ).

Σιlμπεραoματιxιi πρ6xειταt για μια σιlγαQπασΓιχli
αφliγηση ταξιδιωτιxι6γ εγτυπι6oεαlν οε μdρη dπου α-
xιiμη xαι αjμερα μπoρε(να διαxρ[νει xανεigηv ελλη-
νιxciητci τιlυE'
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'Evα ληoμovημ6vo Movαorηρι στo Poυμλo0κι

Στo 1ωριd,Nηαf, 6να απ6τα" Kεφαλo1ι6ρια παλαιd-
τεQα χαι τι6ρα oτo Ρoυμλoιixι xαιxoντ6" οτιg ν6τιε9
d1Θεg ηg Λ(μνηE τωγ Γιαννιτοι6ν, ιrπrjρ1ε μd1ρι xαι τιg
πρι6τε9 δεxαετiεg του αιι6γα μαE το μovαοτr]ρι των Α-
γiων Αναργιiρων Koομd xαι Δαμιανoιi. Moναδιxd α]-

μερα οτοι1ε(α πoυ θυμζοtJγ τηγ ι1παρξr] τoυ ε(γαι το
Καθoλιxd ηg Moνηg, τα παλαιιi ιερι1 xειμηλια, οι λ(-

γεg αλλιi οημαvτιxι1g
αρ1ειαπdg αvαφoρdg
xαι xυρ(ωE oL ανα-
μνηοειg τωγ εγαπo-

με(ναντων οτην ξωη
ηλιxιωμdνωy xcιτo(
χων τoυ Nηοιo{ xαι
τ0]γ γειτoνLχιδν 1ω-
ριιiν. Mdοα απ6 αιr-
τdg τιg αριiδεg τηg
"N ιdοιrοταζ", ποι!
ιιοιl παρdχoγται με
τr1ν γvωιlτrj στoUζ
Ρoιlμλoιxιιliτεg Nα-
oι,oα(ixtl φιλοξενεiα,
θα προιiπιrθfoω να
δι6σω στoιlE αναγνιδ-
οτεg μ(α 6οo το δi.'να-
τιjγ πιo οφαιριxη ει-
xdνα για το dνδoξο
παρελθιiν τot, μογα-
οτηριοι1 χαι ^/ια την
πρoοφoρd τoιl στoν
Ελληνιομ6 παιτ1v OρΘoδοξ(α οηv πεqιο1r] τοιl Poυμ-
λoυxιoι].

Για ην (δριlοη τηg MονrjE οι αρ1ειαxdg πηγdg οιω-
πoιiγ. Η λαΙxtj 6μωg μν{μη ατο 1ωρι6 Nηοi διαοι6ξει
ην ο1ετιxιj παριiδoοη. Διηγoιiνται λoιπ6ν οι ιtπερt1λι-
xεg NηοιιilτεE πωζ παλαιιi η περιo1{ τηg Mονf g fταν
dναg δαιδαλι6δηg λαΘι1ρινθοE απd παραπoτιiμoυg του
Αλιιixμονα, πoυ ουγdδεαν τον ποταμ6 με ηv λ(μη των
Γιαννιτoι6ν, εναλαoο6μενoι με μιxρdg εxτιioειg ξηριig
πoυ εi1αν πλοιiοια αυτοφυr] βλιiοηοη. To Nηo( τdτε

Η Movη τωV Aγ(ωv AvαργfρωV
Kooμα και ΔαμιαVoU στo Nησ( ΗμαΘιαq
H ιαιoρ(α και η πρoσφoρd τoU στo MακεδoVιK6 Aγcbvα

Toυ Δημr{τQη A. Πανταξιiπουλoυ
Πτυ1. Πανεπ. Aθηνι6ν Λαoγqιiφου - Egευvητri

ηταν διαοxoρπιομdνo β6ρεια αγατoλιxd' xαι ν6τια ηE
οημερινr]g τοιl θdηg, 6πoυ υπηρ1ε ξηqd oτιg ουνηθοlg
xαταxλυξdμενεg ατ6 νεριi γdρω εxτιiοειg.

Eναg xd,τoιxoζ τoυ χωQιorj ε(1ε ετoιμdγεννη αγελι1-
δα' η oπo(α 6μωg dvα απdγευμα δεν επιJοτρεψ,ε στo
oπkι απ6 ην αγdλη. την επoμι1vη η αγελdδα βριοxd-

ταγ χαι πιiλι οτα βo-
οxoτdπια xαι ο ιδιo-
γ'τητηζ ηζ μαξr με τoν

γελαδιiρη ηγπαQαχo'
λo{Θηοαν, διιiτι ε(1ε {-
δη γεννηοει r"αι ην ε(-
δαγ γα xατευθfγεται
οτο νηοd,xι ε116g παρα-
πoτι1μου τoυ Α}'ιιiy" μο-
γα. Επd'γαl ιi'αιτd βρι_
ox6τυ'ν το ν ι:οvdvντ1τιl

μοοxdρι τr1< xα'ι δiπλι.ι
τoι, υπηQχε dοτραπιl
θαλriοοιαg xελιi.l'vα g,

μdοα οτο οπo(o {ταl.,το-
ποθετημiνα τα οοτι1
των Αγiωv Aναρ^1iρulν
Kooμιi xαι Δαμιανοιi.
To γdo τηg ευρdοειυg
τωγ oοτιilγ τωγ δio Α-
^1(ωv οιiντo μα μεταδιi-
θηxε οτην περιο1τ] xαι
πληΘοg Xριοτιανι,1ν

πρoodτρεξε γατα πQoσχυνr]ooυν. Στο οημε(ο πoυ βρd-
θηxαν τα'Aγια λεiψανα, οι Xριοτιαvο( d1τιοαν αρ1ι-
x6'€yαεxxΧηadwxrxι 6ταν ιδριiθηxε μοναοπ]ρι, {Jι i-ιο-
να1ο( μπιiξωσαγ τηγ γιiρω περιo1{, dxαναν επεzπαoη
xαι oιxoδ6μηoαγ xελιd.

Tο 1B13 oιxoδoμljθηκε νιJoE μoγαστηQtαχdg ναdg,
αυτ69 πoυ ιlπιiρ1ει μd1ρι παι ΦμεQα, ενι6 την ιiπαρξη
τoυ παλαιdτεQoυ πιστoποιoι]γ τ6oo τα διιiφoρα ιερι1
xαι λειτoυργ tx6' oxε(ιη παλαι6τεqα τoυ 1813, dοo xαι
oι αναφoρdg για τo μoναoπjQι πoυ ουναvτιi,με στα χεt-

'i'ο Kαθολιy'ιj τliq Mον{q τοiν Αγ(ιυν Αναqγιjρων απιi π1ν xtlρια ε(ooδιj τιlυ.
Δι'αxρ(νoνται τα ξr1λινα 71i.1xε}"cι τoυ νιiρΘηxα xαι η 1-ιoυριci oην εiooδιj τoυ.

Απιi τιl φο.lτ' αρ7ε(ο τιlt' Δ. Παι,ταξιjπιiυλιlυ
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ρdγραφα τoυ Eπ ιοxdπoυ Kαμπαν(αE Θε oφ(λoιr (17 49 -
1 795). Aργdτε ρα oιxoδoμη θηxαv γιiρω αrι6 ην επxλη_
οfα ολ6xληρα xτιριαxd, παραρτjματα, 6πω9 ηγoι]με-
νε[o, πανδο1ε(ο, διio oειq6g xελιιi εx τωγ oπo(ων η μ[α
9!dρoφη xαιη dλλη ημιdροφη, α1oλε(o, απoθηxεg, οτιi-
βλoι, α1υρι6γεζ χαt ο διdρoφog περιοτερc6ναg. Περι_
μετριxιl τoυgyτfuτηxε για αoφιiλεια ιpηλ6g πdτρινog
τo(1og με ηv βαρ.ιιi ξι1λινη xαι εvιo1ιlμdvη με μεγιiλα
γυφτdxαρφα πdρτα τoιl. Tα θεμdλια δε τdοo τοιr Kα-
Θoλιxoιi dοo xαι τ(1)γ παQαQτη ψ(ιτων xαταοπειrιioθη-
?t'αγ με μεγιiλoυg τετριiγωνoυg λαξευτοιig πoρ6λιθoυg,
οι oπo(oι πιθανdv προdρ1oγται αlι6 τoν PωμαΙx6 Λoυ-
τρι6να πoυ αναxαλιiφΘηχε στo οιiγολ6 τoιl τo 1963 βo-
QειoανατολLx6' τoτt μοναοτηριoιi xαι 1ροvoλoγε (ται
oτov 3o ιi 4o μ.Χ. αιι.6να.

Mε ην πι1ροδo τoυ 1ρdνoυ εγxαταοτιiθηxαν δ(πλα
οτo μoναοηQt χαL ot 1ωριxoi τoυ Nηο(oιl, πoιl t]οαν
διαoxoρπιομdνoι οτην γ{ρω περιο1 η. Κατ6. μ(α πqo-
φοριxf μαρτυρ6α o Αβδoυραμιiν μπdηE, ιδιoxπjηE τοιl
xτ]ματog τοιl Nηοfου xατ6"τα 6η 1850-18BO, ιiπo1ρd-
ωσ€ τot,ζ τελευταioυg xωριxοιig ποιl διdμεvαv περ( τα
5 xλμ β6ρεια τoι, μογαστηριoιi oην τoποΘεο(α ,,Μπ6.-

μσL",Υα μεταxιvηθοιiγ δfπλα ο,αυτ6. To Καθoλιx6 τoιl
δε 1ρηαιμoπoιoιiγταγ xαι ωg Ενoριαx6g ναιig τoιl Nη-
ο(oιl. Mιiλιoτα λdγω τoιl γειτovιxoιi παραποτιiμoιl τοil
Αλιιixμoνα, η εγxατιloταση τι']γ xατofxωγ τoιl xωριoιi
πQαγματoπoιtjθηxε ανατoλιxιi ηg Mονfg, ειxdγα που
διατηρε(ται dωg xαι orjμερα. Δηλαδ{ δiγ ι,πιiQχει η
οινtjθηg ατοv Eλληνιxd 1ιilρo εικ6γα τoιl oιxιομoιi πoιi
ιi1ει την εxx)'ηo(α οτo xdντqo τoιl, αλλιi αντ[θετα βρ(-
σχεται εxτdζ αιlτoι1 μετιi τα τελευταiα oπ(τια τoιl.

O εντοπιομdg τοιr 1ρ6νoιr ιδριiοεωg τoυ μoναoηριοιi
ε(ναι ο1εδιiv αδ{νατog λ6γω τηg ελεiι|εωg τωγ γQα-
πτc6ν πηyc6ν, αλλιi χαι τηζ παταοτρoφrjE τοιl αρ1ε(oιl
τηg Eπιoxοπηg Kαμπαv(α gτo 7928 απ6 τoγ τελει,ταio
Επfuxoπ6τ1g Δι6δωρo. Αν δε1θoι1με dμωq ωg αληθι-
νtj την παρι1δooη πoιl ιlπιigxει oτο Nηοi, dτι τo 1ωριd
οφεiλει τo ιiνομιi τoιl oτηv vηο(δα 6ποι' αναy.αλιiφδη-
xαγ τα ooτι1τιυv Aγfοlν Αναρ.1iρων, μπoρof με να αr,α-
γιiγοιlμε την (δρυοrj 1g1r Ιi τοιlλd1ιστoν την ι1παQξη ε_
ν6g πρooιιlνηταρfoιl οτοιlζ ιioτεQo1lg βιlξαντινoι1g 1ριi-
vοιtg, αφoιi το 1ιιρι6 Nηιτi ιrναφι1Qεται στoγ Xριrοd-
βοιrλο Λ6γo τoιl Ιωdγνη E'ΠιxλιιιoλιjγOι! τO i'τιl; 1344,
οτον οπo(o φαiνεται 6τι o Αλfξιοg Σοι'λτιiγoζ Παλιιιο-
λ6γοg rjταν ΠρονoτιiριoE στη\' πε8ιoχtj τoι, Nηοiοιl r.ιiι
τηg Ρεο(ναg (ημερινιi 1οlριιi Bρι'ιrιi'xι). Oι πριilτε; αl-
οτιiοo dγγραφεζ αναφoQdg .1ια την Moνη i'πdρ1ιlι,ν
οτιr xειριiγραφα τoι1 αq1ε(oι' τoι, Eπιoxdποιl Kαι-ιπιι-
ν(αg Θεοφiλoυ (7749 - 1795),dπoιr βλdπoυμε ιiτι r]ταν
xαι τ^o πι6 οημαvτικ6 μoναοτrjρι στηγ πεQιοχη τηg δι-
xαιοδοoiαE τoυ. Tην επο1rj εxε(νη βριοxdταν xoντιi
οτo 1ωρι6 Nηoi xαι τo Καθoλιxιj 161r ηταν xαι ο E-
vοριαπιig να6g τοιl 1ωριοιi, ενι6 οτιg εγxαταοτιioειg λει-
τoυqγoιiοE με διxιlτoυ dξoδα xαι ο1ολε[o για τα Eλλη-
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vdπoιlλα ηg περιo1r]g.

Στo μoναoτ]ρι ουνdρεε πoλιig π6αμοζ ωζ πQοσχηγη-
τdg, τ6οο απ6 τα Pοιl;.ιλoυxιι6τιxα 1ωριd', 6οo xαι απd
dλη ην Καμπαν(α. Mdλιοτα δεγ ι,rηρ1ε Ρουμλoιrxιιil-
ηζ πoι, γα μηγ πQoσl{,Uνt]oει τα οοτιi το:ν Aγ(ων Αναρ-
γιiρων μ(α φοριi το 1ρ6vo, xυρ(ωg δε xατιi τoγ εoQτα-
σμ6 ηζ μνημηg τoυg, τηv 1η Ιoυλioιl xαι1η Noεμβρ(ου'
dπoυ γιν6ταν xαι μεγιiλη πανrjγυριg.

T6τε παρoυοfα του εxιiοτoτε Eπιοx6ποιl Kαμπαv(-
αg τελo{νταν Aρ1ιερατιxr] Θεiα Λειτoυργ(α xαι μετci
τo πιJραg αυτrjE διoργαγι6γoγταν μεγιi"λο γλdντι, 6πoυ
οφdξονταv για τoυζ 1οlριxoιig τoυ Nηoioιl χαι τoυE ε-
πιοxdπτεg προοxιlνητ6g πoλλιi βαxoιiφιxα ξι6α.

Oι 1ριοτιανoi τη g περιo1η g πρoαdφεραν πολλιi ξι6α
ωE τd'ματα οτoιlg Αγ(oιlζ χαι με ην dλευοη τoυ 1ρ6νoιl
η Mονrj απ{.xτηaε αρxετd, xoπιiδια απd μιτριi xλι με-
γιiλα ξιδα. Toν oεβααμ6 τoυ dμωg πQoζ τoυE Αγ(oυg
εξεδrjλωναv και oι Oθωμανoi μπdηδiE ηg περιo1ι]g,
πoιl πρoο6φεραv εxτ6E τωv ξι6ων, οτιiμνεE oλ6xληρεg
με λιiδι οτη 1ιiρη των Aγ[ων. Αρxετο( δι6ριξαν xατα
διαοτηματα xαtτψηψcιτατιu)y γ,τηψdτa)V τoι1ζ. Στo αρ-
χ9 lo ηs Mητρ6πoλη g Θ εo l ν fuηgιlπιlρ1ουν τoυρxιoτi
τiτλoι xιlριdτηταζ τηζ Moνrjq τoι, dτoιr< 1845, η μετιi-
φραση τωγ oπoiωv αργ6τερα θα δι6οει ημαlτtx6τcιτεg
πληρoφoρfεζ για ηγ ιοτoρ(α ηg περιο1ljg χαt τα τo-
πoγραφιxd' δεδoμdνα ηg επο1rjg. Η Moνri οτιE αρ1dg
τoυ αιιδγα xατε(xε700 οτρl€μματα xαλλιεργrjoιμηE γηg
οτηv περιο1t]ηg Pdοιναg (Bριοιixι) xαι 80Ο οτην Τρι-
1οδioτα (Kαμπo1ι6ρι). Tα τελευτα (ατα ε(xεπρoοφd-
qει ο Porlφιiτ μπdηg τηg Tρι1οδiοταζ χαL τα xαλλιερ-
γoιioαv δiδoιταg μερfδιo οην Moνη οι oιxo^1dνειεg των
Γρηγορfoιl Mατ6πoιlλου, Mερxoυρiοι, Mπαλτξη, Στε-
φιiνoιl Mπαντrj, Bαοιλεioι' Kαραδdρα xαι Θωμιi Πα-
παδdπoι'λoι, απd την Τρι1οδ(οτα. Στο μοναoτrjρι επi
οηE αν{xε zαι μεγciλo μdρoE απd το διiοog που βριοι6-
ταν xατd' μr]xog τωv 1ωριιriν Nηοi, Tρι1oδ(οτα (Kα-
μπο1ιδρι), Σιιlλ(τoι, Mπρανιιiτεg (N.Nιxομ{δε,o) r.,,
Mιxρογofξι (Mαxqoxι6qι), αποτελοf μενo απd βελι:ι-
νιδιdg xαι φτελιιiδια.

Για την εzμετιiλλειlοη 6ληs τηg πcιραπciνιυ xινητη<
xcιt cι'xiν ητηg π ε ρ ιοι r ιr[α c, απιl'oxο λοιiντιr.ν dpι ιoθα ιrε:

μdνιμη η 6'zτrιzτι1βdοη περ( xg1rg 60 Νηοιιilτεg ι'')ζ εQ-
.7ι1τεg Η οι'γετi ι\ε: xrrι διαρxrjg αξιοπο(ηοr] τηg ιrιlνε1-
βrrλ}.ε οτο να ^7vιυρioει η Moνrj μεγιiλη ι1νθιοη xιlρfιυq
τον 18o y"αι 19o αιιilγα, ιiπαl< φα(vετιιι xαι απ6 

'o 
πιη-

ΘoE των-ιεριiν xειμηλiοlν πoιl πρodρ1ι-lντrrι απιi αι!τOi;
τoιlg αιι6νεg. Δ1rσnr1d)g το 1918 η xινηπ1 περιoιlοiιi (γi-
Qω στα 1000 πρdβατα xαt 200 α^1ελdδεg xol βoτ'β(ι-
λια) εxποιηθηπε απ6 τον τελευτα(o Eπ(οy.οπο Καμιπα-
viαg Διdδωρo, xο;ρfg 6μωg τα 1ρrjματα να επιoτρdψoυν
οτην Movη, ενιil η αx[νητη απαλλοτροιιilθηxε απ6 το
xρc1τog.



Mεταξιi ταlν xειμηλ(ων ξε1ωριοη θdη xατ61οιrν τdο_

οεριg αοημdνιεg λειιpαι,oO{xεg. Η παλαιιiτερη εilνι;ι ιl-
,1(r1ωνξ xαι περιd1ει τμrjμια oιJτoιl τηζ Aγ(αg Αιxατε_

ρiνηg. Efvαι δε πιοτd rrντ(^1ρcιφιl τη< αντiοτοιχξζ πιlιl
ιrπdrE1ει ιrπ1ν μι;νι] τυι' Σιγιi zιrι ιρdρει την εξη< ε:πι-
.1ραφτi:

"'ΓΙ{Α ΙoΥΛΙoY ΕΤEΛΕΙΩΘΗ To ΠΑΡoN KΙ-
BΩΤΙoN ΔLA ΔΑΠΑΝΗΣ ToY EΞoΔoY ToΥ ΓL4.-

NoΣΙΩTΑΤoY ΠPΩTo ΣYΓΚEΛoΥ KYΡoΥ ΣE-
PAΦEΙM ΣY}.ΙΑΙΤoY ToY KΡΙ_ΙToΣ EK XΑΝΙΩN
ΑΩΣT".

Στιg τρειg dλλεg νε6τερεq λε:ιψανοθηπεE φιrλirοοιl_
νται τμt]ματα τοlγ oοτι6γ 

"urγ 
dγ(ων Ιιυι1,γγoιr Xρι'οο-

οτdμoυ, Xαραλιiμποιrg. Moδdοτοιl, Eιrθιlμ(oιr Αναρ^1ι1-

ρων Kοopια xαι Δαμιιανori x*αι φdρotrν τι; xιiταlθι επι-

γρrrφ6g:
1ογ: "ΤO ΠAΡoN ΚoYΤΙΩN YΠΑΡXEΙ ΑBEΡ-

ΚΙoY ΙΕΡoMoNΑXoY ΤAΞΙΑPXOY ΔΙΑ ΣYN-
ΔΡoMΗΣ ΑYΤoY
KΑΙ EΞΟΔoY ΓE-
ΝoMENoΙ.J EN Τo
i7ΙJ8"'

2οι,: "ΥΙlΑΡΧEΙ
Τo Π.,\ΡoΝ ΚOY-
T'ΙΟΝ TΟY ΙEΡoΥ
MΟΝΑΣΤr-ΙΡΙoY
ιΩιi.ΛΙΙΩΝ Εj\ΔΟ-
ΞΩΝ Κ,{Ι ΙΑMΑTΙ_
KΩΙ{ Α},IAΡΓYΡΩΙ,J
K. ΚΑΙ Δ' ΚΑ-ΓΑ_
ΣKE,ΥΑΣΘL{ Δ1Α
ΔΑΓlΑNΙ-{Σ ΤoY
"zιY-Γo}' ΝΙΟi\Α-
ΣΤ"ΗΡ1{]Υ KYΡΙΟY
KΥΡ]ΟΥ MΑKΑ-
ΡlΟY i]ΕΡΡoΙΑΙoΥ
ΘEoΛΟΓ(]ΠoY_
ΛoY 183_5 ΝΟΕM-
BPΙoY _5 XΕΙPΙ
ΧΡYΣΑΦΙj ΘΕ,oΔΟΣΙoY TΟY ΕK ΝΑoYΣF{Σ','.

3ογ. "YΠAPXEΙ To ΠΑPo}i KcΥTΙoΝ ToY ΙE'
PoY NΑoY TΩN ΑΓΙΩΝ EΝΔoΞΩΝ ΑNΑΡΓY-
ΡΩN K" ΚΑΙ Δ. Ιζ{Τ.,\ΣKEYΑΣΘΗ ΔΙΑ ΔΑΙ]ΑΙ,ΙFΙΣ
'Ι'oΥ AYTOY ΝΑ-ΟY ΕΙΙΙ MEΛETΙΟY BEΡ_
ΡoΙΑΙoΥ i850 KΑTΑ MΑΡTΙoΝ".

Σημαvτιxηg αξiαg ε(ναι επ(οηg χαι τα rrqγυριi εξιr-
πτdρι'.1α με τoγ οτιrι'ι.ιj, ι\io xαi'ιiμμcιτιι Eι'α"γγε:λiιLlγ,

θυμιιιτd τοιr iB30, δf o οτdφαvα γιiμοιl, ιrρz.ετιi παλαιιi
λειτοιlργιxιi βιβλiα, δfο xειριiγρLιφα' τo dνιr με την ιι-
xoλoυθ(α του Αγ(οιl Mοδdοτοι' τοιr iτοιlζ J]'73 ιιπ6
Δαμιαvοιi μoνα1oιi χαι τo ιiλλo μιxρ6 ευxoλ6γιo με
πQoσθιjχεζ διαφdρων επo1ι(lν παι πληθοg διαφ6ρων
επo1ιiν ειx6γωγ ποιx(λωγ μεγsθι6ν xαι ξε1ωριoπjg αι-
οθητιxηg. Σημαντιxdτατα τdλog ε(γαι τα ξιrλιiγλιlπτα

Δεοποτιx6 xαι Bημ6θιlqα, η Αγ(α Tριiπεξα με ξυλ6-

^1λυπτο επfoηg οιlραν6, x6 |ζ61rβoιixλιo τι,Jγ ιε8(i)ν λεt-
ι!dνων, ο'Auβιυναg, ιl οταιrρ6g επdγι0 οτo τιiμπλο, η

ξιlλ6τιlπη xαλλιτεxνιxf οτα τρfα xλiη τι-'ι'ναo( oροcρri

χαι oι ει)Qισχιiμενεq ιlτο xεντριx6 κλiτq τdοοερι; ξιυ_

γραφιιlμdνεE ανιιπαραοτd,σειE τηζ Moνηg στηγ oQo_

φti

Η προαφοριi ατον Mαxεδ. Aγι6να

Αν απιi τα τρiα" παλαιι1, μoναοπ]ρια οτο Pουμλοrixι, η
Mονη τoι' Αγiοιl Αθαναοfιlιl τηζ Σcρηνιτοιιg διαxqfθη_
y.ε στηγ επιινdοταοr1 τoιl 1821 οπilτε xαι πιlρπο}ηθηxε
τοlν Αγ(o:ν Πιiγτα.,γ οτα Πιε1ριιl" επd.νοl απd τα
Παiuατiτοια ιrτην επανdοταση τoι] 1878 6πιlιl xαι ιιt'τιi

πι'ρπολ{θηr.ε ιrπιi
τιlι'q Tοtiρx1lιrg και d-

λαβι: τιiτε ;4ιilφιι ri θιl-
ιl(ιr. 9 γυνιtιxιi)": π()ι,

πριlτi1-ιηοι-ιι, vα βρο ι,ι,

τον {j ijι, ι;'το π ι' φτιlντιr' :
στη\i lτιΙ'ι]αl' ε iμ εi,η y.α-

ριiδφα τι]ιr Γir"i!.t7"τ{')ri.

Η Mονη τι;,ι,ξiι':r, Α-
νιιΟγriρυ;v ι'lτι': Νt''iιiι
διιrxρiθηxε 7'i, ιliιti;
γιιι τη1' Jτι-l(lσι1lε'1ιi τη:
ιrτιlγ λ4cl-:.:εδοr,i yι1 Α-
.1ιilvιl".'Η'iιr'ι' 1l ιjrιt]i |i

π(li.1 ιJ.ri]i, ",,1, 1ii-l1,1 1.i1i

βιiλτο llι εiιi'1"i_}1'τiiξ9t ;\

ιι\ιι.1ρ..' θ 1.1 11; α.i ιιρ i1i ι ιl:
π6λεμιlg ιrεταξ{' Εi"i''l]-

γιυγ χ,(l.ι BΟ11ll'^{lιiριl l','.

Tα πιl"ριιλ(1rνL{/" χt;)Ο ι.ι i
1ρ1l pρ1'μλιlι,xιοιi δε_

χoντ(rν r"ιιθη pιε gl ινιi.l;

τιg απειλdg x{Ιt'τoι]ζ επβιαιτμof < το:;ν Bιυ.'λ'1ciριυγ, πQ(j-

x ε ι,μι dνι-.r l να π QoιJχ(l) Ql] ιτοι rν οτr1ν ε ξα"ρy' ιl,"r'i ε zxiη οiιr
χ(Ιι εγ τdλη να δηλr-υθοr1ν στιE oθα)ιιανrzι1g ο'ρ1d< αic

11o11iχ.1αροι τ6 γdνοg' Q1 p61rμ},gtrxιιi_lτεg ιlν Ζαt τQΟl'ιc-

7. ρατη i-ι dγO L, ιrγ 0 iοταγτo οΘ ενα ρ ι1. Tαυτιi1ριlvιι δ d1ο -

νταν πιdοειg για να χg11g1lργliοοι]γ στ(t 1ο.,ριιi' τιlι,,;

Boιlλγαρι'xd ο1oλε(α. Στην αvτfοταοιj τοιrE πQoζ τo11ζ

Bοι1λγαροιrg xαι Boυλγαρdφρονεg Koμιτατξrjι\εζ Οt ι-ιo-

να1ο( ηg Movηg των Αγ(ων Aναργ{ροlγ 191,q εμψιi1οl_

γαγ χαL τoι]ζ τdγωγαν τα εθγιxd. τοιlg αιοθηματα. Το.

πατQtωτιχd τοιlg xηριiγματα ηταν xαθημερινd. Επιπλd-
oγ στLζ εγ}.tαταστdσειg ηg λειτοιlργoιiοε αδιιixoπα Eλ-
ληνιxd Δημοτιx6 ο1oλεio με διxd ηE dξoδα, οιrνε1ζo-
γταζ την μαxρd1ρονη παρdδoolj ηE στηγ xαλλιdργεια

ηg Eλληνιxrjg Παιδε(αg πoυ ε(1ε αρ1(οειτoυλιi1ιoτoν

Tο τd1ιτλιl τιlι' Ι(ιιi]ολιzοι].
Απ(i τι) (f]ιι)τ. ιιil7εiιl τιrι' Δ. Πιιr,τιιξιjπιlυλιlιl
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απ6 τo B'μιο6 τoιl 18οιr αιι6νοg. oι δdοxαλoι πληρι(l-
γoγταγ απ6 τα dοoδιi τηS χαι διdμεναν οτα xελιιi τηg.
To ο1oλε(o αυτ6 rjταν dγα απ6 τα ελιixιοτα Δημoτιzιi

- οτo Ριlιlμλοι1xι. διdτι το αtiνολιi τοιlg oxεδ6ν {ταν γραμ-
ματoδιδαοxιιλεfα xαι οι διδιiοxαλοι π?''ηρωνιlντcιν l'i

απ6 π1v Koινdητα rj απd τoγ πατdQα τoι! zdθε παιι\ιoι1

1ιιριοτd,. Mεταξf δε τιυγ διδαοxιiλο;ν την επo1τ] rrιlτη
rlπηρξαν παι αρlr.ετo( οιlμμετd1oντεζ στoν Mαy.εδογι-
xd Αγιilνα, dπιυg oι 1q161^,,dμενot απd ην Bdρoια αδερ_

φο( Στdφανog xαι Kων/νoq Bαφε(δηζ xαι o Γιδιιilτη<
Eμμανοιlηλ Σαμαριig. Λdγω τηg αοφιiλειαg πoι1 πα-
ρε[1αν τα τεi1η τηg Moνηg, το ο1ολεfo }'51161rργοfοε
αδιαλεiπτωg xαθ'dλη τηr, διιiρxειcr τοlr Mιrxεδονιy"oιi
Αγι6να, αxιiμη χαt 6ταν nιrρποληθηr"5 gnf 1ριlg Koμιι-
τα"τξljδεg το ημισι! τ(υγ otχιωγ τoιt Nηο(oιr τo βρdδιr τηE
14ηg προg 15ηE Mαρτ(oυ 1906.

'Oταν εγπαταοτιiθηxαν οην περιo1rj τα 6νoπλα Eλ-
ληνιxii ανταρτιxd, οιδματα, τo μοναοτηρι μετατριiπηxε
οε Kdντρο τoιl Aγι6να' Στιg εγl,.αταατd,οειg τηg δι6με-
γαγ τα διερxιiμιενα Ελλl'iνιxιi οι1;ματα y.αι στo KαΟoλι-
xιS τηg λιiμβαναν 1ι6ρα οι οιlοxdιpειg τιυν οπλαρ1ηγιilν
χαι τωγ xαπεταγαiαlγ τoυ Bιiλτoιl, 6παlζ ταlγ xαπετd,γ
Γxιjνοιl Γιιliτα, Aπoοτ6λη Mατ6πoιlλoιl, Θεο1dρη Koι1-

γxα, ξ6λα Περηφανoιl, Kciλλα, Γαρdξoιl, Nιxηφιlρoυ
"ΑγQα, Στεφανη Παπαγιiλoυ, Πετρ(λoιl, Eμμανοιrηλ
Mπεvrj, Παναγιωη Παπατξα"νετdα xαι Αγρcr. Eι\ιil xα-
τdφθαvαν οι απεοταλμdγοι τoιl Kdvτρoιr Αγιilνog τηg
Θεαlνfuηgχαι τηζ Bdρoιαg xαι λιiμβαναv πληρoφoρi
εg cιπιi τοUE χαπεταvαiοιlg χαι τoιlζ απεοταλμdνoιlg
τΟυS για τηγ dxβαaη τoιr Φι6γα οτoγ Bιiλτο, δ(δoνταg
y"(ιt τιζ οy'ετιx€; oδηγiεg. Χαραxηριοτιxη ηταν μια τd-
τοιιr οιlνdντηση τoυ Αρ1ηγοιi τιlι Αγιilνα ιπηr,Bdρoια
,4.ναοταο[ου Σιορ N{ανωλd'xη xαι τoιl καπετd.ν Πιrνιr-
γιιiτr1 Παπατξανετdα, t1 ι'lπoiα' xαι περι^1ριiφεται στα'
( {πoμνi1 μoγ εd μιrτα τoιr τε λεl lτα(οι,.

Στο μιοι,αατη ρ ι dμαlg π ε ρ ι.Οι1,λποντιrν μ d1ρ ι τη ι, πλl] -

ili1 αr,ιiρρα;ι:l] τιlι'; zαι ιlι τριr'ι'μιrτiε; απιi τιg διεξιriιi-
uεγεζ στoγ Bdλτο μιi1ι:g. Οι ιιrτριr"ig 7"αι φ{IQμ{tΖε11τι-
iaii ^,,'ι,1i1ι]ειζ 1611' ηγιlι,μdνο-ι' Πο,\"εμiιit'. xιrθιilζ xιιι ιlι
ι1,ριlr,τiδι:; τιlν i-ιοr,ιr7"ιilr'ιτι,r,d[]αλrrγ τιy. l.ιε1.,ιι;τιi ()τl'iν ιi._

τ ι ;x ατι-iοτη ι;i1 η q i l.; ε iα. g το λλιilν μ ιi1ητιi ι'. Tιιι,τιiiιιlcl_
'l'.t Οi-|ιr)ζ ι'lι ι-ιονιr1ιlf πα'ριlf1ιr.ν ιττιr Eλi,ηl.,ιxii" r;ιυ;_ιιrτti.

τr1; i"iiιr,l; τιυν Γιιiγγιτιτι.ilν :,.ιιι ιi7'υ.τιι ιr.πιl'gι;(τητιr'1ια-
τη ι, δ ια 13 iιrlιli1 τιυr, ανδρ ιilν τι)ι\ : ειi,ιiδ ια' ιιι,ο [r,,οr,τι.ι: πιi-
τ'τιlτε ιιπi''01ειQ(l: τα. xελιiριιl', τιE ιιπoθtjz.ε:i χ(/'ι -|]ι) τ(,|-

μεiι; τη; Mονη;. 'Oταγ τιl βριiδι, τη; 14η; NlΙαρτiιlι,
i 9Ο6, οι Bοι1λγαρoι πιl ρπ6iη οαr., το { μιοι' τoι' }.Ιη ιliοι,,
οι πληγdντεq 1ιυριxοi τoι' τεριθιi}.cτιlνταν ιtτιl ;r.ε:λιιi xιιι
οιτitoγταγ επ( μαxqd 1ρoνιxιi διιiοτημα απιi τιL εφd-
δια τηg Moνrjg πoι! τoι!ζ παρε(1αν δοlρεd'ν oι μονα7"ο(,
6πωg αxριβιilg ουνdβηxε αργι1τερα χαι με τoγ ερ1ομd
των πρι6των προοφιiγων απ6 την Mιxρd Αοiα χαι τηγ
Ανατoλιxr] Θριixη μd1ρι την πλiqη απoxατιiοταοlj
τoυg. Mετd, δε ην πυρπ6ληoη τoιl Nηo(oιl, oι xιiτoιxoi
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τoιlg παρεi1αν πεqιoδιl"ιi δεxαμελr1 iνoπλη ομιiδα γκr
την φρoι1gηοη ηg 6λο τo ει?(oσLτετρdalρo, διdτι, πλη-
θαιvαγ y.rrι οι α"πειλdg ταlν Κoμι,τατξηδι'lν λ6γω τηE ε-
νεργοι1g ιrιμμετοxτj< τηζ στi-lν Α^1ιilνα.

Το -Ι 9Ο8, εφημdριag οτοrlζ Αγiorr; Ανιrρ.7υq;oι';;iιlι-
ριlτovη θηxε ο Mιix ε ι)ογομιιixο; xιiτο ιχOζ τoιl Νr1 ιτiοι,
},Ι ιzdλαοq Γιανι,ιiποιl λο g, ri οτ ε ρ α α'πi α1 ετιi":η πρ dτι-:'-

ση τoιt xαπεταν Γιιiτα Γxdνo!_l πρoζ τoγ τιiτε Επfοxοπιl
Kαμπαι,fαg. Αξiξει νιr οη;-ιειαlθεi ιiτι ιδιιriτερεζ επιι-
φdζ με ην Mονη ι\ιιrτηροι1ααν i,,1lρfωg οι xαπεταγιriοι
Παναγ ιιilη g Παπατξαν dα 

-<, 
^ια1τ εxαΥ N ιxη φιiρ ο 

-< 
( Ι ιο -

(γγηg Δεμdατι1αg) xαι Γιιilτιrg Γxιiνοq. Mriλιοτα ο τε-
λειrτα(οg μετd ην δoλoφον(α τorl απ6 Τoυρxιxιi ιιπd-
σπασμα οτην οxιiλα τoιt Nησroι!, τdφηxε οτο παραzε(-
μενo ηg Mοvr]g vεr.ρoταφεfο, ενιi oι διio πριiτoι χαπε-
ταγαrot το επιοxdπτιlvταν ου1νd' για 1ρdνr,α μετι1 την
ι:ιπελειlθdqωση, dταγ περι6δειlαν oτoυq τdποιlζ dποιr
dδραoαν.

Tο 1912 οτο KαOoλιxd τα;ν Aγ(οlν Αvιrργf ρων φιλο-
ξενf θηxε για μ(α βραδυι1 ιl ειlε:ργdτηg τoυg Tοιiρxιl5
oομriν μπdηg τoιl Nηοiιiιl, γι,α να φιr^1αδειrτε( pιε α-
οφιiλεια απ6 τoιJζ xατοfxοιl; τοιl 1ιυριοιi ιrτην Θεο/
ν(ι.η. Τo 1914 -15 οτα. ιι ελιιi ι\ιdμεινιrv για' αρxετd διiι-
οημα Γαλλιxd Συμμα1ιxd, οτρατειiματα, πoU στQατo-
πdδευοαγ οτo Νηο(. 'Ηδη 6μιυg την επo1r] αιrη d,g1ιoε

η παραxμrj ηg Mονηg, xαθι6g ε(1αv απο1-ιε(vει μdvo ιl
ηγo{μενoE Πoλdμιog xαι oι δio μονα1o(, αδερφοi z"ιι-

τ6'x6oμoν, xαταγ6μενot 7'(Ιι oι τρειg α.πι1 την Bdροιοι.
Mετιi τoγ Θd,νατ6 τουg, δεry το επιiνδρο;ιiαν νdοι μονα-
1oi xαι το 1928 διαλ{θηxε r'ιπιi τιlν τε}.ει'τcιio Eπiοzo-
πo Kαμπανfαg Δι6διυρo' παθιilg "ιtLτιtρ"γη0ηzε η Επι-
οποπη Κα μιτιαν(α< 7,α ι εγσ( t ) !-ι{tτι i; θti z' ε <'rτr1 ν Mητqιiπιl_
λη Bερo(αg xαι ΙιΙαoιjι;ηζ.

'Ε-z'τιlτε 
η ε^1zατd'λι:ιψη θιr 7"ι.r"ριιzτηρ(ξε:ι τiiν α'λλοτε

ιrνθοfιτιr Ν1ονη. Tα y"ελιιi, τo ηγι)ι!μεγεiιl z'ι;ι τιr ι,πιj'
λοιπιt παραρτηματα xι-ιτdρεllοιrv απιj τi1r, φθOρaΙ τo1,

χQdr,οιl. Διri,τη ρ ε 
(ται μdνο τιl Kαθολιy"ιj, φι,λιi.γιlι,τcr:

στο ει'rι1)τεgιχ6 τοιr τιr ιεριi. ;,"ε:ιμπjλιιι. }l φ(]οριi ιiμιοl:. η
ι]γ:{(Ιτ(ii!ι]tψl-i χιtι η ε^;l:i.τ1μι,:-ιιzη ιiι\ιι;'ιριlρ(ιi ιiιρtr.iτ1.11,

τιι ι;ημ.ιιiδιιL τoι1ζ 7,o:ι ιτ'ιlt,τιil.'τιli'-ιl'λlilιi ι,ιrιi, ιl ι.πιliι-,;
ι1.1ι:ι ljι}ιi }:(r"ρ({jl"τllQιιrτεi ι';< ιι;τιlιlιzιi μi."ημιεiι, α-:Τιi τil..'

i i 11 Ειρcρ(ιl Rι'ξαι'τι',,i,jl',' ιl'97ιLιι,τtjτι';ι'. Τii τεi!ι:ι'τ.]:i(.''

iριir'ι<r ι:t'ι;-ιiιi]ηxε ε.τιτριlπl1 α-ι'ιrιττηλι1;ι'lιi!}ζ 7.(ιi l:"..lι ι

i1\,τι7.ιiτ{iι-lτ(/.{lεi ll πι.ιi.u"liι ιl7"ε;"τli ιιι] τiΙi1τιiχι')ι)γε: εο.llιl.-

ιτiε ζ ι'πιlιττη )'ιυιτε ιυ;. Ο z" iι,δi lι,ιlζ ιi1.ιι-ιl: τη g χ(iταιrτρ{l-

φη ; ι: l'ιlr, ε ι1 ε ι τιi'ι,τιlτ ε. Απα ιτε (τcιι d, μ ε οη ιrπozατι'ι οτι.ι-
ση τι-r11 μιr,ημε(oι' ^/'αL τ:.o εοοlτεριxιi τιlι,, ιiπιο; επiιtt1;
z.αι η οι'νηρηση τι,..;ν xειμιηλiων xαι τ0)\, ιεQι6ν ειz.(il'ι.,ll'.
πo11 (ΙQ^/ι]σβi]νοι'v xαι cρθε(ρovτιrι απd την μεγιi).η ι'-

γQασrα. Η αρxη τηg αποxατirσταση τοι! l'Ιαοι1 dχει γi-
νει. Αg ελπ(οοιlμε 6τι θα oλoxληρωθεi. Kd'θε αργoπο-
ρ(α οτο εξηg Θα ε[ναι μεμπτr], αλ)"d, προ:τ[στιυζ ΖCιt χ11-

ρ(ωg εγxληματιxr].



H NΑoYΣA To 1900
Aπo τα απoμVημovευματα τoυ Moυδιρη Tαxo[v 0υζερ

Πεπο(θηαη ιjλων ταlν ειδιxι6γ, που αο1oλofγται με
την ιoτoρ(α τηg Mαπεδoν(crg ατα 1ρdνια τηg Tοιrρxo-
xρατ(αg, ε(ναι πωg πξθog πλr1ρoφoριιilν για την περi-
οδo αιrτr] υπι1ρ1οιlν οε τουρxιx6g πηγdg, πoιl δεν d-

1oιlν dρθει αx6μη στo φιι)ζ τηg δημoοιdτηταg. Αg μη

ξε1νoιiμε το θηοαυqιi γνι6οεαlν ποιr αγτλoιjμε απ6 τo

Αρ1ε(ο τoL' τoι,Qχιχο{ ιεqοδιxε(oυ Bερo(αg - ]{αοιi-

σηζ.

Σημερα θα παρουοιι1,σoι,με oτoι1ε(α για η Ndουoιr

^aατ6. τo 190Ο απ6 τo βιβλιo "MAKEDONYΑ
ESΚΙYΑLΙKTΑRΙΗΙ vE SoΙ\Ι OSMΑNLΙ YΟNE-
TΙMΙ" (Ιοτoρfα τoιl Mαxεδoγιxoιj Aγιilνα xαι η τελειr-

τα(α Oθωμαvιxη διo(xηοη) 'Αγxιrρα 1979, τα oπotα

μετι1φραοε απι1 τα τουρxιxιi για 1ιiρη του περιoδιxoιi

μαg ο Κι6οτα9Ζε^γxινηg. Στηv εv λdγω 6xδoοη δημο-

οιεf oγται τα αJτoμγη μoγ εd ματα τoυ Τahsin U zer (T αy-

ο(ν oυξdq), o oπο(og διετ6λεοε ανι6τερog διoιxητιxdg
υπdλληλοg oε αρxετιig περιo1dg ηg Mαxεδoν(αg απd
τo 1897 μd1ριην απελευθdρωοti ηs.

Στιg αρxdg τοιl αιι6να ooυλτdνοg oτην Yψηλrj Πfλη
εiναι ο τυρανvιxdg xαι απoλυταρ1ιlιdg Aβδoι1λ Xαμ(τ
B'o oπo(og αργdτερα, τo 19Ο9, με τo x(νημα των Nειl-
τoυQχωγ εξορζεται οη Θεo/ν(xη, οτη β(λα Aλλατ(γι
(oημερινη Nομαρ1(α). Τα oιxoνομικd, τιtιl Toιρxιxoιi
xρι1τoυg βρ[οxιlντι-l.ι οε πολιi ilο1ημη xατιiοτcιοi1' oι
μιιοθο( των δημοο(οlv ιrπαλξλων ε(ναι πενι7'qoi, γι'αι'-
τd xαι τα xρατιxd LiQγανα ξοι'ν οε βιiριlg τι'lι' πλtlΘι,-

ομιli, αιlθαιρετοιi.', xιrι χρηματiξονται ιr.ιlriοτολιr.

Ση Mαxεδονiα.η ι\κrμd1η μεταξr1 των εθνιxιilν μειιl-
νοτητιrlν, xι'ρfωg Eλληvαlν xαι Bοιrλ.i,dQιυγ, γtCι επιxρd.-

τηοη εiναι, dντoνη, δεν dxει dμοlg αρ1foει αzιiμη o dνο-

πλοg αγιilvαg.

Tην (δια περ(οδο η Nιiοιlοα εivαι μια. ανερ1ιiμενη

βιομη1ανικη διiναμη χαι στηγ πd}'η λει,τοι'ργoι1ν f δη

δι1o μεγιiλεg βιoμη1ανiεg επεξεργαοiαg βdμβαπog, τα
"Kλωοdρια Λιiγγοrr - Kιiρτοη - Τoυρμπdλη" (1875)
χαt τα "Kλωοτηρια Mπilη - Tο(τοη'' (1B91). Η επαφj
τωγ πλoυο(ων βιoμηxιiνα)γ με τo εξωτεριxd δiδει οην
ανι6τερη πoιγωγ(α τηg Nιiοιlοαg ι1ναν ειlρωπαix6 αd-

τηg Ελdνη5 M{ταιαλα - Ζεγxfuη

ρα. Δrjμαρ1og ηg π6λη9 ε(γαι ο Χ"Kωvοταντ(νog Mα-
λoιioηg, γνωοτdg για τtζ νειDτεQιστtχι1g του ιδdεq κα.ι

επιxεφαλr] g μετdπε ιτα τo1J χoιγωνtχoπoλιτικoιi xινη-

ματoE "Ποιiπoυλο".

Toν Απρiλιο τoιl 1900 το Tα1οdν oιlξdρ oε πoλf γεα-

ρrj ηλιx(α (γεννηθηκε τo 1877 ατη Θεοοαλοv(xη) διo-

ρζεται ιττη Nιiοιlοα Nahiye muduru δηλαδη Eπαρ1οg
rj Mοιlδ(ρηg xcιτ6την xoινη oνoμαο(α. Στα απoμγημo_
νειiματd τoιr περιγρd,φει με πολf ^1λαφυ9d τρdπo τιg

μdQεζ ηE διο(xηοηg τoι' στηγ π6λη μαg παρd1oνταq

πληρoφoρ(εζ γtα ην τouρxιxrj διo(zηση, τηγ πdλη ηg
N<lουααg χαι τoυE xατo(xoυg τηg y,αt για τα dqγα που

dxαγε ο'αυτηγ.

o Tα1ο(ν μπdη μετατ(θεται οτη Nιioυοα απ6 την

Πρoαoτοι1νη απ'dπoυ αποxoμξει τιg xαλιiτερε; ανα-

μνliοειg. oι xdτοιxοι τηg Προοoτοιiνηg' 6πωE λdει, τoν

αγαποιiααν πιiρα πολιi χαL τoγ απo1αιρdτηοαν με δd-

xρυα οτα μdτια.

Oι πoλιτιxdE τoυ πεποιθηοειg, dπωg φα(νεται απd τo

xε(μεvd τoιl, ηταγ πoλιj πρoοδευτικεg' αντ(θετα με τoυζ

πρoxατd1otlEτoυ πoιl ηταν d,νθρωπoι ι:ι'ιτηρητιxο(. TΙ-
ταν πoλdμιοE τηg απoλιrταρ1ιxrjg xυβdρνηοηg του Α-
μπντoιiλ Xαμ(τ "ιiνoιξα πιiλεμο oτη διο[xηοη του Α-
ιιπτοιiλ Χαριiτ xαι οιjτt: λεπτιi δεy τοy αταμιiττ1οα" xαt
xαταφεριiταγ εγαντ[oγ των τυραvνιxιi:ν ιlπαλλη}ιαlrl 

((αv

δω τιiραννrl υπιiλληλο θατον ποδοπατιiαω'' ελ"εγε. Σιlμ-

φαlνοιiοε dτοι με τοιlE Eλληνεg φ(λοιlg τοιr πoι, ε(χαγ

φ1!σιχd, xαι αιrτοf την (διιι γνι6μη'

'Αλλοι Tοf ρxιlι ιlπιiλληλoι πoι] υπηQετoιiοαι, οη Nιi.-

οιlοιr fταν o ιlπεilθιlγoζ xωριiφυλαxηg Σαι\(x εφιlvτη,

ο διxαοπjg Αλη μπdη xαι ο ι'πιiλληλοg τοιl δαoα.ρ1εiοιl
Mε1μdτ εcρdντη, γι'αιrτoιig δεγ xιiνει xαμμιil xριτιxη 11

ενιil αγτiθετα zαηγoρε( απροxd,)*'πτα dλη την Τoιlρ-
xιxr] διoiπηοη ηg Bdροιαg για αvιxαν6τητα xαι δoλι6-
τητα. Διαβdξoι] με χαQαχτη ρ ιοτιxd,:

" Πιiyα ατη Β€qoια ιiπου ιiταν o xαtμαxιiμηg xιilτοιοg

ον6ματι Tξεμιiλ Mπ€η. o xαημΦοg ε|ναι iυαg xιμπιiρηg
uεβλεβιigxαι παiζει πολιj ωqαfαxανοιiν xαιyξι (μουαι-
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xιi ιiρyανα), με φιλoξ€νηαε xαι xιiναμε μια ωρα[α δια-
αx€δαoη. o ιiνθρωποE αογoλoiνταν μιiνο με τη μoυσι-
xιi xαι τιg μεβλεβiδιxεg τελετiE, εyιi δεy ε[7ε ιδ€α απιi
διοtxηοη. Tην [δια περioδο οι ιiλλοι διοιxητιxοl xαι
στQατιωτιιtoi υπιiλληλοι ιt'ταν "Tα€τεg''. o αρψιyραμ-
uατειiE xαι ιδιαιτ6ρω5 ο οιxονομιxιig διευθυντιig Tεφ[x
εφ€ντη, ο αατυνιiμοg Αρiφ, o διoιxητιiE του λιi7ου xαι
ιiλλοι, ιiλοιιiταν μiαoυμμψ[α''. Nομξω dτι δεγ 1ρειιi-
ξoνται περιοo6τερα αx6λια για ηγ τoυQχιxη διο(xηη,
6ταν τdτoια γρι1φoνται απ6 dγαγ Toιiρxο αξιωματoιi-
χo.

Aρxετdg πληρο-

φορiεg μαE δ(νει ο
Tα1o(ν μπdη xαι
για η μιοθολoγι-
xl] xατd'οτααη των
Tοιiρxαlν υπαλλη-
λωγ. o μιοθ6g τοιl
οην Πρoooτοιivη
rjταv 378 γρ6αια ε-

νιi; οτη Nιioιlοα ιj-

γιvε 480 γqdοια (1

λ(ρα Tουριfαg ε(-

xε 100 γρdοια), η-
ταγ τdοο 1αμηλdg
πor-r δεν διdφερε
ιryεδdν xαθdλoιl,
μιiνo 2-3 μετξiτια,
απd το μιοθ6 τοιr
αxολο{θοιl τοrl.
τιlυ γερo-Mα1-
}rιlriτ. ηonu^^r^o

με τιl μιοθd dμαig ιl
dπι;ρxιlg ε(γε xαι'
dιioδα απ6 το ται_

φλixι πoυ r]ταν δη-

μ6οιor"τ]μα. Oιυ-
πιiλληλoι εxτ65α-
π6 τo μιοθιi τoιlg d-

παtQγαγ xαι οιτηρdοιο (απoζημfωση για τροφη), ποιl
t]ταν για τoιlg 1ωρoφιiλαxεg 15-16 μετξ(τια ενιil για τo',,

dπαρxο 18-19 μετξ(τια (1 μετξ(τι εQε20 γρdoια).

Στη ουνd1εια θα αναφερθoιiμε ο'αιrτf n61l γριiφο-
γταL γLα η Nd,oυοα. Eντυπωη πρoxαλε i ο θαιrμαομ6g

με τον oπο(o εxφριiξεται o Tα1ο(v μπdη, για τη Niiου-
σα χαt τουg Nαoιloα[ουg, εγιil αγτ(Θετα για τoιlg ομ6-
θρηoxoυg τoυ μιλιiει υποτιμητιxd,.

'oταν dφθαοε οτo xτ(ριo διo(xηoηg αντιμετι6πιοε μια
d,θλια xατd'αταση "To διοιxητtiριο αlrοτελεfτο αlrιj 3
δωμιiτια, πoυ ιiταν το μιοιi ενιiE 4qιοτιανιxοδ oπιτιοιj'
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Tη μ€ρα που €φτααα η νoιxοxυqιi ε[7ε μπουyιiδα xαι
ι1ταν €μπαινα oτο διοιxητliριo €πρεπε να αx6ψω να πε-

ριiαω xιiτω απιj τα ροιi7α' Mιxqιi παιδιιi ιlτο γραφε[ο
του διευθυντιi αναxriτευαν τα €yyραφα, ιiταν τα παιδιιi
τηζ νoιtιo?{,υQιig. Mε λiγα λιiyια εδt6 δεν ιiταν διοιxητιi-
ριo αλλιi μια ιτανυιιiν, μια ενοιxιαζιiμενη, βριΙμιxη, ιi-
θλια παyoιοy. " Για η Nι1oυοα, που ηταv μια πλoιioια,
αxμιiξουοα xαι οπoιlδα(α απ6 διoιxητιxη dπoιpη πιi-
λη, αυτd το xτ(ριο rjταν απαριlδεxτο, γι'αυτ6 6πω9 θα
δoιiμε παραxd'τω το πρι6το μdλημd τoυ ηταv η oιxoδd-

μηση εγoζ ει)-
πρεπoιig διoι-
xηηqioυ.

Ιοτοριxι1
μαg ενημερι6-
γει για τη Nd-
oι'σα 6τι xατα-
οτριiφηxε απιi
τoν Αμπντ(
Παcιi (Εuπof
Λoυ μπoiτ ).
γρrjγορα dμιυg
οιlγxεντgωθη-
xαν xατοιxοι
ιrπd δω χι απo
y"εL ?"O'L ξcrνιrΙ-
δρι,oανηι,πd-
λη, η οποiιr
ιlτι-< μdρεg τι'lι,

dφθαοε σε π(l-
λri ιψηλd επi
πε:δο ιiπιυE πε-

ριγρdφετιiι
οη οιlνdxεια.:

"Αυτιi ι1 ε-
παρ7[α εiνιιι
ιιια πιiλι1 με
2000 οπ[τιιι'

τα ερyooτd'αιιi τηg xαι το xρααi τηg ε[νιιι φι1pιιopι€'να xαι
εiναι iyα θ€ρετρo τι1g Θεοoαλον[xηg. Στην πιiλη υπιiρ-

γει 10'000 πληθυαμιιig. oι Ι000 ε[yαι Moυιlουλμιιiνοι.
αλλιi xαι αυτο[ εfyαι βρι6μιxοι xαι αγριiμtrιατοι, ενοi οι
' Ε λλην ε g ε |ν α ι εξευ ρ ω π αi' α pιiy ο ι xα ι εντ ε λιΙ g π ο λ ιτ ι α ρι€-

νοι ιiνθρωποι 2lαι oι πολιτιατιxο[ α6λλοyοι ε[ναι πολ-
λoi. Tα υπiτια τουE xονιixια (μεyιiλα-πλοιiαια) xαι πο-
λδ ωραiα υτρωμ€να. Tα επfυημα πριiαoδα εfyαι 7000
λiρεE. H yενιxιi περιoυο[α εiyαι 1.50a.000 - 2.000.000
λ[ρεE. Ε[ναι πρoοoδoφιiροg η εξαyωyιi νι1μιιiτων''.

Συγκρ(νoνταg τιg πληρoφορiεg αυτdg με τα υπdρ1o-
ιτα οτoι1ε(α βλdπουμε 6τι 10 1ρdνια αργ6τερα ο Eιlοτ'
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Στoυγιανvιiκηg ανεβιiξει τoν πληθυομ6 τηg NιiουοαE
οε 90Ο0 απ6 τοιlg oπo(ουg oι 150Ο εiναι oθωμαγo(. Η
διαφοριi πιθαγdγ να oφε(λεται oε διαφoρετtxη εxτ(
μηοη γιατ( xανdναg απd τoυζ σUγγQαφε(g δεν βαο(ξε-
ταL σε στoιχεtαxdπoιαg απoγραφr]g. O μειωμtivog α-

ριθμdg τoυ πληθυομοιi το 1910 iοωg να 61ει xαι ωg

αιτ(α την αθρdα μετανιiοτειloη προg τηv Aμεριxι] ποιl
παρατηρεiται αυd τη δεxαετiα η xαι ιiλλoιlg λdγoιrg.

To πoοιj τοlν φ6ρων πQoζ τo δημdοιo εξαxoλοιlθε(
γα ε(γαι τo (διo, 7Ο00 λiρεg, xαι oτo τdλog ηg δεxαετi-
αg. 'oοoν αφοριi ην αξ[α ηg γενιxη6 περιoιlο(αg τηg
π6ληg πρdπει να περιλαμβιivονται ο'αιlτr]ν η χτηματL-
xt1 περιoυο(α ταlν xιrλλιεργoιlμdνων 1αlραφιι6ν, η αξ(α
ταlν τοιφλιxιι6γ τωγ πλoυο(ων γαιοxημdνων oτα γιiριυ
1ωριιi, η αξfα ταlv δαοιxιilν εxτιiοεων, η αξ(α των οιxο-
δομημιiτωv ηg π6ληg Oθωμαvιδν παι Xριοτιανιilν, των
εργοοταο(ων xλπ.

Απ6 τουg οιlλλ6γοι19, μαg ε(ναι γνωοτο( με το 6νoμιi
τoυ6 η "Φιλ6πτω1og Αδελφ6ηζ", η "Φιλoπρι1οδοg των
Κιlριιiν Aδελφ6ηE" xαι o "Πρooδει-rτιx6g Σιiνδεομοg
Αναμι5ρφωοηg" ενι6 υπr]ρ1αν ιiλλοg dναE φιλανθρω-
πιx6g xαt dναg γιlμναοτιx6g οιiλλoγog.

Mε τοιlg ειiποqoυg Nαoιloαioιrζ o Tα1o(ν μπdη εixε
πoλιi xαλdg α1dοειg, τoιlg προοxαλoι]οε οε γειiματα οτo
Κι6οxι xαι αιlτo( τα ανταπ6διδαγ xαλιilγταζ τoγ στα
οπ(τια τoυg dπoυ μιλoιiοαv ελειiθερα χαι με ειλιxρ(_
νεια. Περιοο6τερεg επαφdg πρdπει να ε(1ε με τα μdλη
τηg oιxογι1νειαg Tοιlρπι1λη oι οπo(oι πoi"ιi οιl1vιi προ-
οπαλofοαγ χαι η μητdρα τoι, για τραπdξι. Miιλιοτα
εxφqιiξει 6μμεοα χαι το θαιl;"ιαομι5 τo1! γtα τηr, xιlρ(α
Toυρπιiλη βciξονταg τη μητdρα τoιr να λιjει "Trι7o[ν να
uπορoι}οα να οε βρω μια γυυαfxα σαν τrιν xυρfα Tουρ-
πιiλη'' xαι αργdτερα ιjταγ πρωτοεfδε τη ^.,lιlνα(xα τιlιl
η Mεντι1ιl xαρoιiμενη 6}"εyε "Tα7o[ν ι1 yυνα[xιι αου
uοιιiζει αxριβιig σαr την κυρ[α Toυρπιiλη'''

Eιτιiπωοη τoι' xιlγει η φροντfδα πιlιl δε(1νoι'ν oι Xρι-
στtαγo(, d1ι μ6νo για τα ιrπiτια, τιζ εxxληο(εζ χαL τα
ο1oλεiα τoυg αλλιi xαι γtα τα νεxροταφε(α, πoιl μoιιi'-
ξουν με ανθ6xηπoιlg (ιrυπjι, την επo1rj η Nd'oιrοα d1ει
δio Nεxρoταφε(α τoιl Αγfοιl AΘαναοfoιl και ηg E'ιlαγ_

γελ(οτριαg), εxδηλιilνoι'ν μεγιiλo οεβαoμ6 πQοg τotrs
νεxρoig αγτiθετα απd τουg Moιlοoυλμι1'νoυg' O γερo
Δημητριixηg (Toυρπιiληg:) παι o Το(τοηg παρ6λo πoυ

ηταν τ6οο πλoιiοιoι οιl1νιi επισx6πτoγται τo γεχQoτα-

φεio xαι φρoντ(ξoιlν τα λουλοι1δια στοι'E τιlφoιlE ταlν
πρoοφιλι6ν τoιlg ατdμων.

To xdντρo τηE χoιγωγtχt1s ξωηs ηg π6ληg τα χαλo-
xα(ρια t]ταν το πd'ρxο, ποιl 6πωg μαΘα[νoιlμε oι Toιiρ-

χot τo ον6μαξαν "kιiαxι του Αμπντ[ Πααιi'' απ6 το
6νoμα τoυ γvωoτof xαταοτρoφdα ηg Nιiοιlοαg Eμποιi
Λoυμπoιiτ (Αμπvτ( παod).

"Tο Κιdαxι του Αμπντi Παoιi τα βριiδια 2lαι xτ7oxtα-

ντιig τιg ΚυqιαxiE ιiταν πολιi ευψιiριoτo. oι PωμιοI ιiν-
δρεg xαι yυναixεg μιε τιg πoλυτελε|g ενδυμααiεE βyαi-
yαν στoy xιiπο xαι oι ιiνδqεE iπαιξαν ποδιiυφαιρo xαι
τ€ννι5.'oλεg οι οιxoyiνειεE yλεντοι1ααν με τα παιδιιi
τoυζ }lαι €trιεναν μi7ρι αρyιi οτoν xιiπo του kοοxιο6.
Εxεt που βρfαxεται το xιιjαxι τoυ Αμπντ[ Πααιi εfyαι
uια α1t6 τιζ ωραιιiτερεg τοποθεα[εg του xιiομου. H Θεo-
ααλονixη xαι ιiλη η xοιλιiδα του Βαρδιiρη εiναι μπρο-
στd ιΙτα μιiτια αου. Mπροοτιi ατη θiα αυτri xαι τoυg
xαταρριixτεg 40-50 μ€τqων o ιiνθρωποg μiνει ixθαμ-
βοζ'''

Η Nιioιlαα με τιζ φι,σιχdg ηg oμoρφιdg ηταν θ6ρε-
τρo πoλλι6ν πλουοfωγ Toιiρxων απd τη Θεοοαλον(xη'
Eιδιxcl το xαλoxαiρι εxε(γο τoυ 1900 επειδη επιχQα-
τοιiοε ηοιl1(α στηγ π6λη ε(1ε ουγxεvτρωθε( αρxετ6g
πdομοg, πoλλo( ιrπ6 τοιlg oπo(oιlg dπαιξαν οαξ xαι τQα-

γοιlδoιiοαν. Αvιiμεοd τoιlg ξε1ι6ριξαν η oιxoγdνεια τoιl
Δ/rτoιl Παιδε(αg Pεo(τ μπdη xαι η οικογdνεια τoιl Tαx-
oιν παοd (πρ6xειται για το διoιxητrj ηg Θεoοαλoν(xη
πoι' ιrπdγQαΨε το 1912 την παριiδοοr] τηg οτoι, ελληνι-
x6 οτρατ6)"

Παρdλo πoυ o Tα1ο(ν oυξdρ dμειvε οτη Nιiοιlοα ωg

μoιlδiρηg μ6νo 11 μliγεζ, μιiλιοτα με μια μιxρf διαxo_
πrj 6ταν πηγε εxπριiοαlπog τoυ xαiμαxιiμη στα Γιαγγμ
τo6', €xανε πολλιi dργα. Απ6μη xαι αγ υπoΘdοουμε dτι
xιiπoια απ6 αυτι1 πoιl γρι1φει ε(ναι ιlπερβo)'6g,θ6λrl-
νταg να προβciλει τoγ εαυτ6 τoιl, xρ[νουμε 6τι ε(γαι 6γα
πoλιi δραοηριo ιiτoμo.

'Oπωg προαναφdρα;"ιε ο πρι6το μdλημιi τoιl ηταν η
οιxοδdμηη τοιr διoιxηηρ(oιl. Για το οxoπ6 αυτιi πr]γε
αρxετdg φoQdζ οη Θεοoαλoν(xη xαι πr]ρε τελιxd την
επι1oρηγηοη πoιl ε(xε εγxριΘεi. Συγxρ6νωg πoιiληοε
xαι dγα μdροg τoιl oιπoπdδoιl πoιl ε(χε παρα1ωρηθεi
οη διoixηη. Mε τα 1ρtjματα ποι! οιlγxι1ντqωοε 70.00Ο

γρ6οια ιiρ1ιοαν oι εργαοiεg ανdγεροηg τοι' διοιzητη-

ρ(oιl - hukumet Konagi (xoνιixι). Στον xηπo τo1,χoνα_
xιοιi dxτιοε παι ι1να ofxημα για τoν αx6λοιlθo. Mε μερι-
xdg διορεdE ποιl οιlγxdντρωoε, πιθαν6ν απ6 πλο{οιoιlg
Nαorlιrα(oιlg, dφερε απd η Θεolνfuη χoμψη επ[πλαl-
οη. Διαμ6ρφαlοε τdλog τoν xηπο χαt τιζ 61Θεg τoιl πo-
ταμοιi πoιl πεqνοιiοε ανιiμεοα xαι dβαλε ιρανιiρια. E-
τoι δημιoυργηΘηxε 6να9 ο;ρα(og τ6ποg περιπιiτου. Η
λαμπρη τελετrj τωv εγxαινiων 6γινε τo Δεxdμβριo του
1900' Παρευρ6θηxε σ'αιlτην o νdog Bαλfg τηg Θεο/
ν(xηg Tεφ(x Mπdη (πρι6ην oιxoνoμιx6g dφoρog) xαι
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To 1ωρι6 Kιiτω KoπαγιiE ε(1ε 25 otxoy€νειεg. Kατιl χαt συγχ,εγτρι6νει 16 μαθητ6g xαι \2 νηπια, xατd' ην
τo συγχεχQιμ6vο ο1oλιx6 €τog 1900 - 1901 διδιloxει o πtιραxd,τω xαταvoμη.
Γει6ργιoE oιxον6μog. Eπ(τρoποg ηg εxxληο(αg ε(ναι
o Ιωιiνvηg Πdτρου xαι o1oλιxof εφορoεπiτqoποι o Δη- Σε οιiνολo 25 oιxoγενειιiv d1oυμε 27 μαθητdg, δηλιο-

μfτριog Xρ(oτοg xαι o ΙωιiνvηE Δηντοεφ. To ο1oλε(o τιx6 6τι dλεg oι οιxoγdνειεE οτdλvoυν τα τdxνα των ειg

απαρτξεται απ6 3 τιiξειE Α, B, Γ, 6να Nηπιαγωγε(ο το Eλληνιx6 ο1oλε(ο.
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Tο 1ωρι6 Γιdντoιυτα' οιiμφωνα με ηγ παραπιiνω
ατιιτtoτιxητoυ Eλληνιxoιi Πρoξενε(oυ, xατοιxε(ται α-
π6 50 οιxoγdνειεg. Διδd.oxει, ο Δ. K6xxoρηg χαι φoL-

τοfν ατo αxoλεfo B μαθητι1g, εx των oπο(ωγ οι διjo ε(γαι
μαθητgιεg, αριθμdg δηλαδrj δυοανdλογoζ πQoζ τoγ α-
ριθμd τωv oιxoγενειc6ν.
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Tιi 1ωρι6 Moγtiαπιτα χατoLχε(ται υ'π6 32 oιr.ογε-
νειεg. Και τα Moν6οπιτα πcrρoι'οιιiξoι!ν ιi{(tνoπoι'ητι-
xη<wαλιlykιδιdτι οαι6 32 oιxoγι1νειεg φοιτιlιiν ιrτο οxιl-
λι: (o ιlι. πcιρcιr"(ιτιl l 24 pιcιΘητ€g:

Διδd,οxαλο< ε[νιιι ο 14g161.1$μιενιl; απd την E'δεοοιr
Δ ι ονti ιτι ο g Πιιπcry"ρ ι ιττoδoιi λoιr, τογ oπo iιlγ ιrτιι μr ετ ι1-

π ι: ιτιι xριiν ι.cι σ1 tνtΙ,γτd 
Lι ε ιοq t ε ρ ο ι\ ι διl.οxrιλo.
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To 1ωρι6 Λυxoβiατα €γετ23 οιxογdνειεE. Διδd,οxει

ο Bαολειog Mαργαqιτdπουλog xαι φoιτoιiv xατ6' τo
α1oλιx6 dτog με Lχαγoπoιητιχη αναλογ(α oι παραxdτω

14 μαΘητdg:
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Tο 1ιυqι6 Aγiα Mαq6να d1ει 25 οιxoγdvειεg. Διδd-
οxει o Xρ.Ar.των(oυ xαι φoιτοιiγ οτo "E'λληνoγραμμα-

τοδιδαοπαλεiο" οι παElαx ατιl \1 μαθητdg με ο1ετιxd
ιχαγoπotητιχη αναλογ(α οιxoγενειιiv xαι μαθητι6ν:

ι1, o rl '

\ 
( l 

7r'''ι,''/ι?/

Φ!Fn'.7ro,
7 ευρ 71 ρs

v}Ιro'*o,
V"*rio,
Χ,ρ7o'"'
!'i'/λ,ο'
ff , ,to/o, {io,
E:rγtno'
/€orρ yιοt

W'/'
h/oi ' o,

Ψ/'k"'
fΕo dυρor

/L"rιr/,-uo,
tt t /7-

J{r'ru7arfι rοι
?t'ori-0,

T'fr'tfrT'o'
1,. (,/ /

ξ.r "{/'1

V7q a
Lroor'"or,
i/,"
τfro;oo-rr- u/loo

L)ι(

/ ε,'lρ 7 ιο υ
i/i/' γl 0 υ

!l," tliι
t,

β*o,o,
/

t
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Παραδooιακα τραγoυδια Kαι Xoρoi
στη NιαoUστα

BMBATΗΡΙO MΕTAΦOPAΣ ΠPOΙKAΣ

Toυ Nfxoυ Σπιiρταη

o παλη6g NαoιlοαΓ[xog γιiμοg κρατoιiοε μια βδoμιi-
δα. Γιγ6ταγ πdyτα με 6ργανα. Πρoπoλεμιxιi xαι λiγo

μετd, τoν π6λεμo τoιl oαqιiντα ιlπηQχαγ ση Nιdοιlοτα
τQειE χoμπανiεg. Κιiθε μ(α ε(1ε απ6 dγα διiο τρoμπ6-

νια, τρομπdτα η οαξdφωνo, dvα xλαρ(νο, γταofλι xαι

x6πoτε τo ταμπof ρλo. Tο ιταoιiλι ε(1ε απαρα(ητα l''αι
πτdτα. Mετdτα οτdφαγα τo βριiδι οτo γαμηλιo τραπdξι

η oρ1ηοτqα γινdταν αλιi τoιiqxα xαι ντdφι, βιoλ(,πλα-

ρ(vo xαι oιiτι. 'Eτoι dβγαιναν ?(αt πατtγdδα, Kυριαxtj η
Δευτdρα πρω( μετd τo oλονιixτιo γλdvτι.

N

l

I



Η μουοιxη ξεxιγοdoε το απdγευμα τηg Κυριαxηg ου-

νηθλg, απ6 τδ oπ(τι τoυ γαμπρoιi τoιJζ πQoσχαλεομd-

νous τoυ χαι τoυE ακαλεοτdδεg, παζoνταg οριομι1νo

uμρ*ηρ'o για ναπdqoυν ην πρo(xα απ6 τοοπ(τι τηg

"rδηs, ""oiε 
αxολoυθoι'iσαγ χαι oι προοxαλεομdνoι

τηE νιiφηg. Mετιi ην μεταφορd τηg προixαg' 6λoι oι

1αρrιi"εg πηγαι,ναν να πd'ρoυν το γoγ6 απd το οπ(τι

?oo μu ιiiλο'εμβατηριo.'oλοι μαξ( με αργ6 εμβαηριο

μu.j, drr.qron η ν{}φη για τα oτιJφανα απ6 τo oπkιη

ην εxx\ο(α.

APΓΟ EMBATΙΙPΙO METAΦOPAΣ THΣ NΙYΦΙΙΣ

KΑΛΑMΑTΙAΝoΣ NAOYΣAΙΙKOY ΓAMOY
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EMBATHPΙO NAO1ΣAΙΙKOY ΓAMOY

KΑΛΑMΑTΙAΝOΣ THΣ NYΦHΣ

Tι5 vιiτεg ιfγραι{-rε o Ι. Bελιγδdνηs
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MΙA ΙΙΑPAΣKΙOYBΙΙ

Mιd Παραoxιoυβη dνα Σαββdτου βρdδυ

η μιiνα μoυ μi dδroυξιν
αποι1 τα πατQιχα μoυ'
Eρ'x( φειiγoι' κλα(γot'νταζ
παioνοι' dνα δροr'μ( _ δρυι'μι

δooι'μ( τoυ μo1tνo1 
!πατι'

Ti',υ uουuo,'πιiiι μι εβγαλιν
o' dνλ διιτρ( π6ταν μαραμ6voιr'
- Γιατ( διντρ( μαρdΘηxιg
δεν d1ειg η 'toιlη ooυ

μηγ σ'εδιoυξιν η μciνα οoυ

πιυg μ'dδιoυEιγ χι μενα;

To ΣTENO ΔPοMΙ

Σαγ πα( μωρd οαν παiρναl dνα-οτεν6 δρομ(

ο'ερη μωρd ο'ερημoxκ?ηοι βγηxα' 
-

Bρil; μλρd βq(oxαl οαρdντα μνηματα

13o(οr.ιυ οαρd.ντα μντi ματα
nλοε μrρε π'αδερφxια xι αξαδdρφxια'

Kι dνιι μωριJ κι dνα μνημα μoναχoχι
,* Eo" μrημ" μoνα1ιixι 6λoυ μωρd
y,ι 6λoιl 1οιrρταqιιrομdνοιl'
λuu.o 1.iurρΞ ε." "'o εiδα xι τοιr πdηοα

δεγ τ6ειδα xι τoυ πdτηοα

τoιr δ6λιοιl τοιl xαημdνοιl'
Κrornfο, μωρd xι αxoιlγοt' π(σoιl μοιl βo"u---.^.,

xι,,rro.',γoι, π(οoιl μoιl βoιι1γdει xι βαργιανιιστιγα-
[ξει"

'Γι d1ειg μωρ6 τι d1ειg μνηpκι xι βοιlγγdg- 
-

; #;*"',ii'α xι βουγγιig xι βιrργιαναοτrνdζειg;

Mην ειν'τoιr 1ωμ" ool."ραρi xι η πχαxα6gt' μιι^1dλη

1rciνo μ,ωρε μι1νo πιll'με πιiτηιτεg 
... ...1 ,

μοuo ro,' με πατηοεg απd'νοι'στοι! χιφαΛι

MΙ{Ν KΛAΙΣ MANOYΛA MoY

Mην xλαιg μανο{λα μoιl γλιlxιd'
χι μηγ παQαπoυνιεσι

η αδιρφη μαg ηΘιλιν
γtα να μαg ξιφτιλiοη
γr'ol''d μανοιiλα μoιl γλιlxειd'
δεν dπριπιναξηοη'
Kι μdο'τoυ oπ(τι dφιρνι

dλλoγε xαι γλεντoιioε
'Oταν την ε(διι μdνα μoυ

μαρdθηxα οα φιiλλoιl
xι'αγxαλιαομdνη ητανι

μ'dνα διx6 μoιl φilο'
Tη βdρεοα μ6ο'ην χαQ\τγια

xαxιιiηταν η 6Qα

γι'αυτ6 γλυxειd' μανo{λα μου

xλα(γoυ ο( ξdνη χ6Qα'

32

ΠENTΙ AΔΙΡΦAΔΙΣ

Πdγτε αδιρφdδιE ε(μαοτoυν αμdν πιiντι αδιρφdδι'q

ε(μαoτουν
xι oι πdγτε παγτQημεγιζ μα ιγι6 η Γιαννοιi

μα ιγ{i) η i*n'oτιo η dμoυqφη Γιαννo(lλα η

[πινημ6νη

πηγα xι αqραβoυνιdστηχα, πηy α xτ"aa"η:::i:
[οτιxα αμαν αμαν

σι αυτ6γαγ του Bιρdμι' βιρεμνιαοιν βιρiμγ1αοιν tt

txαρδουλα uοt'

βιρεμνιαoιν η xαρδοriλα μoυ' . . '.. D
Nα xι oιl Bιρdμηg, πoυρ1ητι αμιiν να xι oι Bιρdμηg

[πoriρ1ητι

ειν τ6φλα μιθιομ6νoυg' Tουν oτριδνoιl πdγτι
' 

ιοτρωματα

τοiα ιιαEιλαρiιxια. Στρωοου Bιρdμι πλιiγιαοι

δ.ρω*,' nφe μι πλd'γιαοι αμα οτρυioου χι ει(ιπ/'(υ_

[οoιl

xι d,πλoιlοι τoυ xι riπλoυοι τoιl 1ειρd'κι ooιl

,ι αri"roι,'roιl 1ειρdxι σoυ σιχQoUσταλιjvια
[οd7"τκl

πιd,οι ντγι6 μηλα x6xxινα μηλα μαλαματdνια

"λ., μ,;εδ.."rιv η μιiνα μo'' γ.o uo o""'\d'":]:' 
:.::j::.':

ir,ρ,rlou.' Bιρ€1ιι πλι1γιαοι πεοι xι (Ιπ()'ι1γ"οιl-ι'ηιJO1 !'

oY ΛΑΠΠAΣ
(Τoτριιγοriδι αι'τcl το εφεμε οη Νιιiυι'οταο Πιιπα_
ι " 'ι ''*'''"iηγημιjνυ:απιiτoι':Τοliρ-

γιυiργη; Λιlμπινιαg' ιlτ

,u,,;'.φ,'"7u οπ1ν Π ελι'ποννηοo')

Σαρι1.ντιι y"ριiν ια xλεφτι'lι'ρ ι(r

οτoι r 

-< 
i'"λ dφτ ε g Kιrπ ιτirι' ιoι' q

xι'απ'τα οιιρdντα xι'riιτταQιr

πιiνει να xdμει γdμιoι'ν'
Nα z'd'pιει '1dμο11 :'"ι 1αρiι
1αρd. οτοιlν ανηψι6 τoιl'

'b}iouE 'o.,g 
xλ6φτιg αxαλγdει

χι τoυζ Kαπιτανα(ου-<
τoυν Λd,ππα δεν αxιi}"ηοιν

τoιlν πριiτoι) τoι] τoυγ φ(λου' !. .

'oλοι oτιjλγoυu τα πρ6βατα 1{ι τα πα1ειd xριdρια

xι'oι' Λιiππαg οι' αxιiλιοτot'c
πιdγει xι οτιiλνει αλd'φι'

Απ'τoιl φλoιrρ( δεν φα(νoυνταν
απo{ μιαxρυιi 1gιrE 1ιριτιiει
xι απo(r xoιlγτd, τοιlζ λdει'

- Καλημdρα oαg βρε πιντγιd

- Kαλ6 οτoι'Λιiππα ποrjρθην

- Πo('xdθοιντι oι απι1ληiτοι xι πο{l oι zαληομιdι'οι:

- Ψηλd xdθoυντι αxdληοτoι
xdτoυ oιαxα\ομιdνoι'
Κι oιl Λd,ππαg ου αxdληοτoυg

πιιiνει σxoυτιδγει τoυν γαψρ6
1αλνιiει 6λoιJγ τoυ γd'μoυ'



MΙA ΠAPΑΣΚΙOYBH

"Hg,ο Α! ηα!η',n-. ηq_af Pυilγe $d!ψ"z.
- L. d._ - Ξ l.s_$"-"_ξ ξ\Ξ--ξc-q'kf+οιoαrq^ q \\ 

ζξwν1 ----κo13L
ιΣ\-r--. (_€-_ 

- 
-\_.

z ftt

b-.--ξΞ.\-t-
-s

-d->e-
t -a

--
ΙνL- 

_

To ΣTΕΝo ΔPoMΙ

'H,rq '1! δ"'

pS
-.+-,Ξ \\

sP ιr> c- c-- 1,,(r
6tL'υη - 

CllL

g€ξ:- --- 
- 

Ξ>
*_J

η
1

:ι sζ-ι€-d_l +lot
7ρ'ν n*f ?L 601ν n4ν'n

|+ι 8\.7F3--le *|+l*l -Ζa>|--,
4γ Κa €ρΣe1'r" r:8!:'"'' Φ !Α PΥ9;'tY-

ηojφ'κ"l n'-o( ρuw 7eηΨ
-te-\ ι_1 -F._+ιl-=λ-l
ηνιΛ) L {q σL- {o-JΡo -

q

ryl f - q \./o| tε

';';;,*;f2- Ι7'rfr 33



ΠENTΙ ΑΔΙPΦAΔΙΣ
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oY ΛAΙΙΓΙAΣ

- {Γ -Ξ-εe- Δ. ._:f -|roS-.- , Ξ-'ξ>6τ'οξJ.ol--_ v Θ ο o β"τouiΔκ|y6τLΡνΘi - q - q - eΔ' dε--
-9 -F , {. jι- -Ξ J- {Σ \t .Γ s ζλ

Tη μεταtpοgιi αε Bυξαvτιvli παρααημαvτιxιi οη-

μειoγραtρiα 6xανε o ιiq1ωv πρωτοιpιiλτηE ΙωιiwηE
Mαxρογιι6ργoE

,τ'
fa- a)>

- Pot a-
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Φωντi τηg Nαοioηg 23-1-195'<

"Εvcr γλ€vτl Ιφτδμl-
σU iκclτουμιiρ lel

'ltli lι<'l,ti. ιι'. ι(aU ιμ1ι)Ιιlι''

'- '- '"ρ'yι δ'i ιοil'; ι'ι γιr':t',''l';'. r ^.,.ι J_..''^- . ;
Λ1πρi κυιλt 1,r.'οι λfλ,.";, Ι [rτουιcrζ: 'Λ1:ι: f1ijocι ι iy-ιι' T(ιρσ'σει

κi εiγcrν φταoει οi ιr,'κr>Es, l<i .t^lt κδομ,οi' ξιeιρα.:τγιcrστ\l!<(.rr'ατtοlj
r,<.τλι Ξ γ(iΛιcι. :--i,' *.ιi'Ξ|p]rycx' δλcι νοι' λiε ι 'οιj 

Θ':κνιxο rlq' Δε bc(

Φl:γΓ.l οUτ: ji ,,-' ,.crl.'.η," '-'j' i --ρcιyo'οι"";"cr' οδ' ι '1{i Yκcιρo6νιcr'
.ζ(i v(iΩυoυν κoντ(,'i;;;' Σι')ο:1 l' τ-'λ11'yδ1-1 κi'φδν'rΞ'ηι ]t)ινιcι ταf'ιι:'

Mcr κι-:1>lF. ,:1εν'iΤ;'i_,'r''ιa;-';ε δo'',o,=, -ι.:υ3ενιr' 3ri ν&'ρθηrε:

,..r',-., l,.-J,. ι--ι;. oll ε iμ' Τg .κi ι''ε ig'
χ,1[3cιi',.: l' J.\-ι.,i .".'"ιt.- 

_^oιρ-..,\" 
κi 'r.i i'1 ';',χ.c' κ.i ιrt ζ-': $ε.ιq" lri

τ;ι.:ι,τ&. .( !}γι:ι-,:οιl, i'i''';"';'- ""'i'aaull l''-;ε'ι "" i3ιου}'.l ι^' κi -i:-1 
.

Ι;c;;;.] s,J λΓ-.io{Ιo"'"i"uι(Jι, eix'/iριι-ειv νι'ι Φε_γ.:ει: Γlr:νοι'lν οτο:''

ε,ιvcrιjδO()Χε,.r,, x'o.r."ιΞ"μ'i;'ii;'''"'η 
''ζ?"η :o."ζ" iijlμιοιi'''τι:ι κ'Ι ι,ιi';

τιοδ ξιlτινl'1σc(v κι,i;i' 'cι φΟγcυv' oδ'ξιvoυδoX'}υq' . τt'ου8'-ν'i κi τεοι-;Gι'

τlα δi ν τoδq <iφτ1νJ ' 
":G=].- &ρΞ. r;'nv6οη .,::^;:'1-. 

' , 
'Α vcεγv":ιlιlτδτιοι'li'ου

.l-Ξυ*-..rriα τci 1lξλ,τ' κi ττ'-τn:'r Ξ-νcr [μ'cττουιJυρ.l nιj:
Στil ΝιιLοl-;oτ<x βριEηκc'(ν lιιαφρ(j(qi 'rti"' 'ciλ'"η- -ιη\' η'liρc( οf; ocι-

,t,,rηΞlllii:!i.Ξ.riλ..r-.r.r.,..η ,jυρο''-lι,δψΞ.ρ,r- 
*Ελ:ι ιi,:cr Γληγ6ρη νι:

λoυγcιριc,ιrτouιιι, -,i λι,.i ν._x δc'i ττληo-:bυ. τι.:.ρτcι κi ν& 1ιi1 ουμττcι-

ΟΞc', γιοrτι εισυ .,E'iρΞ'"-.af "a" τi..ιoυ ιc<; νι'ι τι\τ1ρδο:lq δικcι μιc'-
τιlcxκιo1r€νct. . ι Arιι.1δouλg:)_-

ζ

"ι--νr)ζ i1rττουριτ., {: Θαv*.οη
iiq "οι',ν ποι}ιtι κcτλι'i rIρcιq -π'i
ι)j ιν Κι Ξvcr τrιδι τιο(iξηρrgu' ζ<ττΦ

τη δoυλsιCt, για ν& loυν β9γQcr_
ει κi πciE. αιcιττθρcι κατ_ τηνnC(-

β\λ,x,ν(.x1rοι)λt,1,lι.l1lΓ1λrιτιιι-ri,δriq'1rι'iivι:ιqlοι)ρτοι)τιt(δcιιiτoυκ(νητου,
l& τrιrδληυrΙν ι<c(n'ii_'*ι' 

_ 
κc'ζ'i"icrc'ν ""1'ic:ι 

'1φτσ1ιιου lκcrτoι-l1'ιδριcr'

γδ:i'-*.ij;.iδ.iη 
'i.;; $διl;. crτ.i οτcι1ιcrτξ1rcxτα,Ξ'τινclν }<ι' dπoιj

xrivcx rjι[:οικΙ l<ι ,,r,Ξ.-;7φi{"li"'"οx-o - 
"τ;1 t'rλ'rυ'v(κη i1τcrν κcιλ&

(1ιlil((i'!1l'Vιll . l'lclιl ιl}'''ιι'.i'',',' τ'i'1":i, -1i'lii δ<k".1ιιiν1 'ι1y-vτ} :τlιrιjv: [-!ilγcxv
:';i i;.,,i;,:,'r,.a.],,'. ,,,,'.r,'.' ,,'.',.,'r.pι,J_rν'r.'rν,cι, lτιr;iιιιv ciπ''lι'l κιrτ'τf1v tyfrc'
j].ι,..ι",.i, ',Λ',,1r.τiο,^.,.'.' ,.'r^ ν'i 'κυτ&ξηη,.ιiτι,rij. Υ|αλιC(, _Κι' φδτ'{:( κι-Tτoυ-

λι:τiλ:ιcr, '(i' .ip,,',r,r;, il.,''-:",;q η-'9ν"<if,ουρ:x'pιc''ιclι' λη6>oυ1.lξνoι',μαυ]
r1.tl h ι ' <i1>,xxιl.:t , t<,iι)<r: lν,'tl ι ' οτi1 1ιi ιlη' ι-'i v' τρ<xvι:ι yoυριcr' Oi κ1-roμιoι

iiλ-ινcr, κc('τι'( .ι;\λ.iγ,i*".' 'Γ"vλiκ"i'ι'''' γ"c>'λιcx'jκrτjιcr κι- μft λoυ-
i,'l'.:.:a κυτ'_τζοι'lι','διζ''o;'"'ζcl'lν'' Σc'ι λζει τl εt'

γ(ol 1rcx π,c()(' ι.Ιτl }iΙ

νει c<δτινο[:
Πcrιlι'ι λoι)\/1CΧτοιΙq τc'δ γ}'c(ρgqν: κι'-rουq /''i' ι""J'iα 1:λ αυyoυρθoτoι

.i|'ιd( ιδδ α"r,rγorρ,'ii'o' ' r'ii ' 
'-_l ι ιεq 

-1ιoυραλ: Δs'ιξτουv ciρ-& Γιηγ3ρη
Tjl'i.*'n?a?iiI'λ.Tιi.;; ;,i_φi,.rγ"or- Λtε,'oδ Θcιν&or1q ατoD ττιδi, Bγcr
Ιει l<ι' κε[νου l"i..ι,i.=c t&i κι- τoυv δειaνει τcι. μ&τσα'.'' ,.,,;l;", ;;; δ-raδi 1iiλ .;,ιoτrρcx, τ,:ι<iyi<αρ| KcιτcrγΠq: ρ1c( κ6ριε;
Ii; Πιlυ<:ιl 1qι,1,ll t. ^ ι:iiiri, δ,r.ιx1.,,'-q'λ1:-ι τοδ γicrρoδvι, Δδoτoυv δ4κcι

1χn",,;,f,111: 'j,^.: ,'oi 
"^,lii 

,.r, γκεrρ,r.s,:, iΣr,lt εvιιαι'ruει τιirρrx.
,|lr'1lι., iδl,ll ,r', ι>Lirι λι:ι'y('r'1icx 'j'rxγιιι: 

Ι1l'''q' oUιι μαι κc(Λυrερc(

*'o"Ιl'iλ.,., κi φiρνr_ι τοo γκ'ιρο6ι'l '' Δi Ψ1qΥ:: .i:o -.:9:"εξ'' 
-Α dκδ_

ιιιτ i'ι,ex] }]r'rν rrcrυ'τdφ'1ρ'"ν δ'λι'x. τα-κcιλoιivτ yιcτ. &1iρn{'cxv νd ιρι)ι"
l.'iiφ.r-?..,ri-:l:φο<γcι,rrΥi'i*a,c,rl Γ{τcιρλ[κoυ<'rcxν, ττ€ρι'*i'κι' οδ Θυ<v*.τηξ

r<i ci .ι.i vτ yιO 1(( ,ρ"ι.,,-η.i'μaν'τιλα, τcr τρ"i&iε'_ 
'1rιι1φοcrc' τζιfyκοιρ

iiλcr: Στρc,υcτιci κcιτ&_ γηc,.1^':<-ζi ι"'l l& 
-'"ρι:*'ξc,'ιrcι'-'ι'λλI Τ& ξιι-yκcl:ι

κi τ.i τ,,ιτrτιζoι;1ιειtrcxλcx 1rf\ ιoΟ 1,ιιrao]ρ'iT;ρt''- Ξoi ιfor'' iiλoιvoι oi'-
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NAoYΣAloI TΩN AΘΗNΩN
βιoμηxαVOι, βιoτι1xvεq, εΠαγγελματ[εg, ιδιιilτεg

Toυ Αγγελoυ Bαλταδι6qoυ

Η ΑΘηνα για τoυg Nαoιloα(οιlg ηταν απ6μακρη oτα
xρ6vια τηg τουρxοxqατ(αg αλλιi xαι μετd ην απελευ_
θdρωοη ηg MαxεδονιαE. Mεοoλαβoιiοε πι1lτατε η Θεο-
οαλov[xη με τηγ οφιiξoυoα οιxoνoμιx{ τηg ξωντdνια
πoυ ημαγτιx6 ρdλo dπαιξε σηγ oιχoγoμ(α τηg xαι η
ξωvτdνια τoυ εβραixoιi oτoι1ε(oιl. oι xιiποιεg επαφdg

με ηγ Aθηvα περιοgζoνταγ oε εxεiνεg των οπoιlδα-
oτι6γ που φoιτοιioαν οτo μoναδιxd ελληνιx6 παγεπι-
οτr]μιο xαθιilg y"αL σε xd.πoιεg διoιxητιxdg υπoθdοειg
μετιi την απελευθι1gωση ηζ Mαxεδoν(αg τo 1'912xιιι
6οεg ξεφειiγανε απ6 τιg αρμοδι6ητεg τoιl ιlπουqγε(ου
B.Eλλιiδog. Tο (διο απ6μαxρη ηταν η Αθr]ναxαιγιατo
εμπdqιo των Nαoυοα(ωγ. Σιiνoρα, πολλdg διαnlπι6oειg
επ( Toυρxοxρατ(αg, δfοxoλεg οιlγxοινωνfεg. Eτoι μ'αιl-
Φγ ηγ ατμ6oφαιρα οιlναν3;ιiμε μεριxdg αντιπρoοωπ(-
εg Nαoυοα(ωγ σηγ Aθηvα'tωy yν(ιτασ7Lειlαοτι6γ "οα-
yαxtιΙlν'' τηg Nιioυοαg 6πωg των oιxoγενειιiν Λαναρd'
η μiα εx τωv οπofωγ ε(1ε αντιπρ6οωπο Tρι:ιολιτοιιilτη
τα)γ χαταστηματιiρ1η Διiμη ποιl παντρεfηxε τηγ α-
δ.ρφ'i τoι,ζ πo1-1 εξαxολoιlΘoι1oε μd1ρι χαt στα μετα-
πoλεμιxιi 1ρ6νια τηζ αντιπQoοωπε(α των xαομιριι6ν
ηζ.

Στα τελευτα(α 1ρ6νια ηg ToιlρxoπρατfαE οην Mα-
xεδoγ(α γραφε(α αντιπQoσιt)πειιilν διατηqοιiοαγ οι
πριiτεg βιoμηxαν(εg τη< Νd,oιlοαE 6πωg τηg Λιiγγoιl _

Kιiρτοη - Τοιiμπαλη χαι τηE E.Ρ.Ι.Α. Mdοα οτο μεοο-
π6λεμο διdοτημα μετιi τo Ι912 xαι με τηγ λrjξη τoιr

μLχQιασιατLχoι'1 πoλdμoυ χαι τηγ αλματι6δη δι6γxωοη
ηg ΑΘ{ναg απ'τo πQoσφιlγιxd οτοι1εfο, ιiρ1ιοε δειλd,
δειλιi η εγxατd,οταοη τωγ Nαοιtσαiωγ xαι ιδ(ωg μετιi
ην μεταφoQιi τo dτοg 1933 τωγ εργoοταο(ο:ν Λαναριi-
Kιiρτοη xαι Εριoxλωοτηρ (ων Nιrοι1οη g.

Στα μdοατου ,a παγxoομι(οι' πoλiμoυ oιlναντιi,με ιπο
xdιτρcl ηg Αθηvαg οτα γραφε(α τo μεγιiλo xατιiοη1"ια
τρoφ(μων xαι πoτι(lγ τoιl Aγγdλοι' Tοιιilμξ πατ6ρα xαι
πεθεροιi τoυ ξει1γoυg Αxιλλdα Γxoιiγτα xαι Eλdνηg
Tοιιiμη. Mια μοναδιxrj οε μdγεθοg xαι ε(δog τηζ επt_

1ε(qηοη, πoιr xgιiηοε μια ειχoσαετfα πεqiποιr xαt πoι'
πdραοε αργ6τερα οην γνωοτ] επιxε(ρηοη Θανdπoιl-
λοg. Λdγεται επ(οηE dτι πρo τοιl Α'παγxoομ(οιl πoλιj-

μου dναE εχ τωγ αδερφιδv Λdγγoιl απ6xττ1oε την ιδιo-

xηο(α του μεγιiρoυ "Eξ€λαιορ" επ( η g Παvεπιοη μ(-
oυ xαι oμovofαg xαι τo λειτoιigγηοε ωg ξενoδο1ειαxη
μoνιiδα xαι τo oπo(o μεταπολεμιxιi π6ραoε oην δια-
1ε[ριoη, επiοηg ωg ξενοδο1ειαxη μoνιiδα, τoυ Γιd,νvη
Kιiρτoη, πoυ τo λειτoι1qγηoε μd1qι ην δεxαετ(α του
'70.

Σ'αυτiν ην περioδo ξοιiοαν οην Αθr]vα χαL τQειζ
διαxεxριμdνot συμπατQιι6τεg μαg. o ΑντιδνηE Σαμα-
ριig, ιατρ6g oφθαλμ(ατqοg, o Kωνοταr,τιν(δηg, διευθιr-
\ηliζ ηζ δημ6οιαg βιβλιοΘηxηg με τo κληqoδ6ημα τoυ
oπo(oυ xαταοπειlιlοηxε το γυμvαoηqι6 μαg xαι o Γε-
ι6ργιοg Σαμαqιig, ανι6τερo οτ6λε1og των οιδηρoδρ6-
μωγ'

Kυρ(ωE 6μωg απd τo €τog1933 αρ1ξει 6πω9 ε(παμε

η ειοροη των Nαoυοαiωγ οην Αθηνα με ηv μεταφogιi
τωγ εQγoσταοfων, δι6τιπt]ραv μεγιiλo αριθμd οτελεxc6ν
δ ιο ιxητιxιilv υπαλλrj λων xαι τε1v ιxιiν. M εταξι1 ιrυτι6ν

μvημονειioιrμε τoιlg Αφoιig Tερξoπoιiλoυ, τoγ Αγαοτd'_
οιo Tοι6μη, τoν Δημrjτριo Toυοιιiδη, Φiλιππο Ko{λη,
Απdοτoλo Παπ(δη, Δημητριo xαι Γειδργιo Αγθdποιl-
λo, Αλdξαvδρo Παοοαλιiρη, Kων/νο Κoνδιiλ"η, Δημη_
τριo Πιio1o, Nιx6λαο Xαραλαμπiδη, Αφo6g Mι1αr]λ
xαι Θε6φιλo Koι1λη, Αφoιig Xρrjoτo xαι Αγτιδγιo XQη-.
οτ(δη, Αθανι1σιo χαt Kαλλιdπη Kουτοoγιιiννη, Γειδρ-
γιo χαι Δημrjτριo Kουτοoγιιlννη, Kι6ατα Στοιlγιαννf_
δη, Πατοιd' Kωγ/γο, Αναοτιioιο παι Φfλιππo Δημητρf-
oιl, Pζo Κoαμιi, Γρηγdgη xαι Κιiοτα Tooυxα}ιi, Bαο(-
λη Πdιo, Tξαμτξ{ Αθαγιiοιο xαι Θεοδdοιo, Kιτοdλη
Φι6η, Ιωιlw η Γ xfuα, Bαοilε ιo Kαραxι6οτα, Αφoυ g Γε-
ιilργιο, Xρηοτo xαι Σταιiρo BαΙναλη, Ε,λdνη Κουτοo_

^1ιιiννη, Κωγ/γο Kριiλη, Nιxdλαo Γx6γκo, Ιωiιννη
Σ ιοι1γγαρη, Δη μητρ ιo Δη μητρ ιιiδη, M εγdλαo ΣαQdτση,
Γειilργιo Xρυοo16oυ xαι Ιωι1ννη Φειδd,ντοη.

Eδι6 πρdπει να μνημovειiοoυμε τoν Αργιiρη Λαxινιi-
γo, πoυ μdοα οτoν αυλ6γυρο τoυ εQγoσταο(oυ ο'dγα
μιxρd υπ6οτεγo ιiνoιξε μια επι1εiρηη ειδι6ν τροφG

μων, ξα1αρoπλαοτιxr]g χ.α. πOυ λειτοιiργηοε μdxρι τα

μ6oα η5 Kατο1τ]g, με πελατε(α xαι μ6νο απ6 τo πρo-
αωπιx6 τωγ διjo επιxειρr]οεων, την oπο(α αναγxιiοτη-
xε γα xλε(οει λdγω τωy y"CιτoΧL^λιilν oυvθηxι6γ χαι γα
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Θε6δι,lρog, ΣταιiροE xαι Θιυμcig ΛιινιιριiE' οι ιι\ρυτdg τιυν Ncιιrιtσιιiιxοlγ ε.1xαταιττiιιτειιlν r'λιοιrτoiiφιιι'τουργιιιE οτiι' Κιii'οz'ι'ι'θo j

dρθε:ι οτην Ndoυοα, 6πoιl xαι dνοιξε τo γνωστ6 ξαχα-

ρoπλαστεio "AQγ{Qηζ" πoι' χαι σliμεQατo λειτοι'ργεi

o γt6ζ τoι]'

Αργιiτεqα αQχετιi απ'τα οτελd1η αιlτd,, με ην εμπεr

ρiα πoυ απdxηοαν oτα διio μεγdλα ο1ολε(α τηg xλω-

οτoijφαγτοιlQγ(αg. dvοιξαν διxdg τoιrg επι1ειρr]οειg με

την πε(ρα xαι τιg γνιiοειg πoιr εaχαγ απoxτηοει'

Eτοι παρoιlοιιiξονται οι βιoμη1ανkg ιrφαομιiτιον των

Αφων Kοfλη υιpηλrjg ποιdτηταg, η φανελoποιι'cι Tοιil-

μη - Aγγελcixη, oι βιoμηxανiεg Aιτων(oι'XQηοτ(δη, Nι-

zo}.dου Xιιραλαμπ(δη, τα)γ Tαοιοιixα _ oιxoνdμοι' -

Tαοιoιjxα, Kωγ/voιt Αντιφιixoι'' Θιυμii Bcιρβdρη, των

Aφιυν ΓρηγoQaol] χαι Kιυγ/νιlι' Τοoι''z'αλci τ0)\' Aφ(ι)ν

:\γιy.στcrσ(oιr xαι Φ ιλ(ππου Δη μητ9 iοι', τοι' Bα'οιλε ioι'
Π€ιοιr. Kιιν/νιrι, Στοιlγανν(δl] ?/'αt μια ποl' Eε;'-οψε: οε

διαφορετιxci αντιxε(μενο, αιlτη των Αφιυν Παο7.oι', οτιl

ε μπdριο ε ιοαγωγr] g ε ιδι6ν ξα1αρoπi!αστι7"}i ;' π oι' i' ε ι -

τοtlργε( xαι μ61ρι οημερα.

Πολλιi απ'τα οτελd1η των Bιoμηχαγιd]γ η< Nd'oιl-

οαg πdραοαν xαι εργdοηχαν στιζ ιiλλεg ομoειδεig ε-

πι1ειρηoειg μdχQι ηγ ουνταξιoδdτηοη τoυg.
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Και x}'εiνoι'με τo l,'εφiιλαιο ιlι'τιi με τη\' (,-γcιφoQcΙ

τοlγ δio με^iιiλοlν μιι'lι'iLδι.,.lι'τι,lι' "Λcιl'αQd _ Κt'ρτοη''

7.αι τoι! "Ε'ριοz'λιlοτηρiιυι' Αδελφιδν Χρ. Λανιrριi"' μιε

τιg τερdοτιε; 6'7z.αταοτd.οειg οτον τιlμdα τηζ 7'λα)στoι1-

φαντoι'ργ(αg οτoτdρμιαπ1g Ko}οxιlνθoιi - Aθnνιilν' Δη-

μιof ργημα των Aφων Σταιiροιl. Θεoδι6ρoυ Θιυμd' xαι

Kωγ/γου Χρ. Λαναρd. xαι Φωxfωγα Πι:1λιβd'νoι', μιε

διiο χιλιirδεζ εργαξομdνoι'q, αλλιi χαt με πανελληr'ιο

xfxλo εμιποριxιilν οιlγαλλαγιilν πcrι' n91' η dδριι τoι'g

απoτελοiοε ιlην xι'ριολεξ(α r"dvτρo διερ1ομdνιllι' τιllι'

Nαοι rοα(ιυν, πQoζ τo1' g oπο (oι' ζ πιιρ ε i1αν α.δ ι αr"ρ iτοlg

πιiοηg φ{οεο]< εξι'πηρετηιτει;, ιδiι'l< στoν τoι-ι6(Ι τηζ

1,γεiιr;. Oι δi'ιl α1'τd; ιιονi,-δε< τεgμirτιιlαν τr1 [,ο-lη τοι'Ξ

1-ιετil. οrrριi'r'τιι 7ρdi'ιιι. μιε1οα οτα οπο(α πdQαιJαγ 7'α'ι

dtη οιιr' 7.ι 7.ι ιi δ ι' ; 6_ η''11iρ μ t'ι'ι ι lν. Και Lιεοrr 6'l;-11 111r i ; "''_''

z. ετιl i ιιz ιli.ι'l ιi θ η ιτιιr' ι-π oι' δ dζ 7' g 1 f r,' ινCιΥ επ ι οτΙ 
1-ι 

οi' a :

ιτε διriιφιlρoι,: 'z.i.(δoι'ζ. Απi τιlιlg Νcrοι'ιlαiιlι'-< μπι'_

ροιuε ι'cι cιι'αφι'ρor'μιε τoν Θεοδ6οιo T-(ιrμτξr1' πιlι'
οτoιδι-ιοε οτ1 νομιrxη }ι(Ιι σηγ ουvdy'εια. oη1r d6n'^"1'1-

μ(α πdl"εοlν dφθαoε οτην xοριlφη τηg ιεραρ1icιl, τoν

Πcιι,οcιν(α Λαμν (δη, υψη}"6βαθ μο ι\ιxαοτιy.6, τοι' Χα-

ριii.αμιπo Θωμαι,δη οη δημ6οια διο(xηη, xαι δio διxη-

^1dρoι,q τoιl ΠQωτoδιχε(oι, Bdqoιαg, τον Λd,μιπρo Kυ-

ριαz(δη xαι'Αγγελο Bαλταδι6ρο.



31 Mαρτ(ou 1943
Η απελευΘερωση τηq μιαq ημεραq

Η Τετιiρτη 31 Mαρτ(οι τoυ 1943 ι'πriQξε για τη Nd-
oUσα μLα μdρα παq6μιlιατη< oπo(αg οιiτε γνιiριοε, oιi-
τε θα γνιορiοει οτo μdλλoγ. ΝΙdοα ο'dνα δωδεxιiωρo
ουνdβηααν τdoα γεγον6τα πoι, χαγoγιxι1, Θα 1ρειιiξo-
ιταν ολdxληρα 1ρdνια για γα πQαγματoπoηθo{ν: Kα-
τo1η, απελειlθdρωη, πρdξειE πoιl πρoxιiλεοαν d'xρα-
τo εγθoιloιαoμ6, οxηνdg πoιl θιiμιξαv ειxdνεg τoτι'2Ι
xαι αμdοωg μετd, επιiνοδoE τoυ χαταχηπj xαι oxληρ6-
τερεg οιlνθr]xεg xατo1r]g' πoιl ε(1ιrν παι πο}"ιi διlοd,ρε-
στεζ πQoεχτdοειg, με απoxoρriφαlμια την εxτdλεοη o-
xτιil αθι6ιυγ Nαoιlοαiο.lν'

Για ην ιοτoριxη εxε(νη μdρα 61οιrν αο1oληθε( με
διiο dρθρα τoιiζ o χ. Aγγ. Bαλταδι6ρo9 ("Φιυνrj τηg
Nαoι1οηg" 30 Mαρτ(oιl 1996) xαι o x. Φιλ. Aδαμiδηg
(περιoδ. "Nιd,οιtστα" αριΘ. τευy,. 76 - Ιοr1λιoζ - Δειι dμ_

βριoE 1996), ο μεν Α.B. περιγρd,φονταg ποlg,1ιiρη οην
μεοολιiβηοη τηg μαxαρ(τιοοαq Xdλμαg Παπαλιilλα, η
Ndουαα απdφυγε οr"}.ηqdτερα αγτ(ποιγα xαι ενδε1o-

μ6νω9 dνα νdo Oλοxαιiτα)μα, O δε Φ.Α. εξιοτορι6νταg

ην εθνιxrj αγτiοταοταοη σην πεQto1η τοι, Bερμ(οιl.

Σxοπιig τo1! σημερινοιi οημειι6μcrτοg ε(ναι γα πεQι-

γριiψε:ι τcι γεγονdτα 6πιrlg τα εξηοε ο γριiφων, dφηβοg

μαθηηg τιiτε τoιl Λαππε(oιr Γιlμγαο(oιl.

Exεiνη την y'ατoχLy'η Τετtiρτη, η Nιioιrοιr ξι1πνηοε
xαριiμα,τα, απ6 πιrρoβoλιομoιiq. Mια μιιxρri ομιiι\α ιι-
νταρτιilν τoι' νεοofστατoιr ΕΛΑΣ xρ1l β5ρμ(oιt μπl]xε
οτη Nd,οιlοα με οxoπιi vα εξοιrι\ετεριilοει τι< cρροι'ρdg
τoιr Nοοοxομε(clιl i,"ιrι τoι' Γιlμιγαιττ!Q(οιr, να αφαιρd-
οει 6πλα, n1,ρoμαxιxd 7,αL στQατιωτιxd. εφ6δια, υ.χχ6'
να επιτιixει χαι την πQoσdλειlοη εθε:λoντιilγ οτο νdο α-
ντd'ρτιxo' C)ι οτρατιι-υτιxιli - γιιrτρο[ xαι νoοοzdμoι xιl-
ρiι.'lg - τοιl Νoοoxoμιεfοιl παραδιiθηxαν αμιdοωE, ενιδ οι
λiγoι Γερμανo( τoιr Γιlμναοτηρι1ου πρclβαλαν οxληρr]
αντ[οταοη, πorl ανd,γxασε τoι]ζ Eλ<rο(τεg γ(Ι ιιηγ επι-
μεiνοιlν, αφοιi ι1λλωoτε ε(1ε εxπληρωθε( ο xιiριοg xαι
ειixoλoζ οτ61og τoιtζ, πoι1 {ταν τιl οτρατιο:τιxιi Nοοo-
xoμεiο.

oι πρι.6τοι Nαoιlοα(oι πoιl βγrjxαν απι1τα oπ(τια τοιlE,
6ταν οταμι1ηoαν οι πιlρoβολιομο(, dxoιlοαγ dνα 1αρ-

Tου Π€τqου Δεινιiπoυλoυ

μιιiοιlνο ιiγγελμα: "ΙΙ Nιiουαα ελευθεqοiθηxε.'Hρθαν οι
αντιiρτεgxαι €διωξαν του5 Γεqμανοδg"ι. Γρrjγορα oι δρ6-

μoι γιJμιοαν απ6 x6ομo πoιl εξεδηλωνε τογ εγθoιlοια-
ομd τoιl' o oποiog δυνd,μωοε 6ταγ αxo{οτηxε 6τι παι
πολλ6g ιiλλεg π6λειg απελευθερriθηxαν. oι πιiπoιεE
αμφιβολ(εg δια}δθηxαν dταγ o xdομog ε(δε τουg λi
γοιlg αντdρτεg να περιcριJQοι,γ στην αγοριi τιlv αιxμιi_
)iιDτo ΓεQμαγ6 διοιxηπ]. T6οo μεγιiλοg ηταν ο εγθου-
οιαομ6g ιδoτε xαγdγαg απd εxε(ουg που ε(1αv πειρα,
ng1l μπoρodοαν vα οxεφθoιiν νηφd,λια παι λoγιxιl, δεv
τ6λμηoε να εναντιωθεi. O πατριωτιx6g πιlρετ6g ε(xε

φθdαει oτο ξενiθ.

Σην πλατε(α "Kαμμιdνα" 6πorl οr]μερα ε(γαιτο Διoι-
xηπjριο, ο εφ. αξιωματιx6g Θεoφ. Σημαν(xαg, γιoζ τoι!
Mιrxεδoνομιl1oιr oπλαρ1ηγo{ Ιω' Σημανixα., εxιραlνoιi-
ι;ε θερμd πατqια;τιxιi λ6γo παλιiνταg τοιlg νdotr( γα α-
νdβoιrv οτo βοιlν6. 'Αλλη οιlγxdγτQωση ατην πλατε(α
τηg παλιιig ΗλεxτριxηE Eταιρ(αg, απ6 τα oκαλοπιiτια
τηg οπo(αg μιλoιiοε o εφημdριοg τoιl Αγ(ου Mηνιl Πα-
πα1ρr]οτog. Kραδα(νoνταg τo 6πλo xαι υιpιδνoνταg τη

φοlνη τoιl dδιδε ην εντιiπαlοη εvιig νειliτερo'ιi δεoπ6τη
"Παλαιιilν Πατρι6ν Γερμανοιi"' Oι παλι6τερoι χεLQο-
xροτοriοαν, ενθιlμoιjμεγoι μdρεq τοι, 1912 xαι τoιl Mιr-
y"εδoνιxori Αγιilνα, ενιi oι μαθητdg τoιr Λαππε:(oιt, πi-
στειtαγ 6τι ηρ0ε η ιilρα να' πραγματoπoιηθεi το ανdβα-
σ|-ια τoι, Θεατριxoi dqγoιl τoιl Σπιiρoιl Mε}'d "o Πα-
παφλdοα;", πolt τoι,ζ δ(δαοxε o γυμνr:ιι;πjq τοιlg Ιω.
Tξαναβιiραg, ιιχχ6" το ε(xαν απcι^1oρειiοει οι Γερμιι_
νο(. Απ6λιlτη βεβαιdητα 6τι η Nιioιlοα ηταν οριοτιxιi,
ελε.jθερη xαι 6τι αιiντομα θα ελευθεραlθε( xαι η ιlπιi-
λoιπη Eλλιiδα.

Αυτr1 η βεβαιιiτητιr oδηγηοε αρxετ6 rιdομιcl ι;τιl No-
ιτοxo|-ιεiο, χ1!Q(ιυζ αl1τof( ποιl εi1αν xιrταφiγει οτl1

Nιiοιloα, πρ6oφιlγεg απd τιg Boιlλγαροxρατoιiμενεg
Αγατ. MαxεδονCα xαι Θρdxη. Oι ιiVθριυποι αιrτοf οτε-

ρoιiνταν τα πriγτα xαι θειilρηοαv ειlxαιρ[α να τρdξoυν
οτο Nοοoxo1"ιε(o, να πdρoυν xαμμι,d xονοdρβα απι1τιg
α.πoθηxεg τρoφfμων των Γερμανιilν. tr ,gτιr1d;g δεν βρd_
θηxε πανε(E γα τoυζ ουγxρατr]oει, γα τoι!ζ πει 6τι oι
Γερμανοf θα ξανιiρθοιrν xαι θα τοιlg τιμαlρηοοιlν. o{_
τε, φιlσιxd,, οι επιxεφαληE των ανταρτι6ν τοιl ΕΛΑΣ,
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διιiτι η αποxd,λυψη ηg αληθειαE θα δυο1dραιγε τηγ

αποοτολη τιlιlg, θ'ανdτρεπε τo ειlγoΙx6 xλiμιr ποι'ηταν

απαρα(τητo γιαηγ προοdλl'υοη νdων μαiητιilν'

Αg ξαναγι:ρ(σoι]μt' 6μιοg ιrην αγoρd, 6ποι' πα'τiι τtζ

2 το-μοημdρι εi1ε οιln1zεντρωθε[ πoλig x6ομοg ε1ξω

απd το ξα1αρoπλαοτε(ο "Kρ(νιlg", το trlετiπειτα 1{αιρε-

νε(o BιrλταδrJlροιr, δ(πλα απ6 τo οημερινιi ΣoιlπεQ -

Mdρxετ Σαμαρdi o ιδιοxτ]τηg τoυ ovιiματι Mαxρt]g,

εf'1ε απoοφραγiοει τo ραδι6φωνo τoυ χαταστηματog

,oi r'ροοπoθoιioε να "ττL6'σεL'' την Eλληνιxη εππoμπ{

απ6 τo Λoνδ(νo, για ν'αxοιiooυμε γLα την απελειrθd-

ρωη ηg Nιioι,σαζ χαι γα μdθoυμε επ(ηg πoιdg ι1λλεg

περ ιo1dg απελευθ εριiθηxαν. oταν οτιg 2 xαt τ€ταρτo

αrδ{oηr.u τo γνι6ριμo οημα τoιr Σταθμoι1 η φλoγdρα
χαι τα xoυδoιiνια, νεxριxη οιγrj xdλυιpε την oδ6 Zα_

φειρd,xη, xαθι(lg 6λοι προοπαθo{οαγ να ξε1ωρ(οοιlν,
αvdμεoα οτιg παρεμβoλdg, την μεγιiλη εfδηοη' Oταν

τελε(ωοε τo δελτ(o 1αlρig ν'αxοfοοιlμε 111l1f nc}1l περι-

μdναμε, ο εγθoυοιαομdg dπεοε απ6τoμα' Τον διαδd-

1θηxε η αμφιβoλ[α xαι η απoγoητει)ση, πoιt εντιiθηxε

μ'u "η, 
απο1ι6ρηοη τοιl αντdρτιxoυ οι6ματo9' oοoι η-

ταν μυημdνoι oτo EΑM, πoυ αx6μα δεν ε(1ε εξαπλω-

θεi πολιj οτη Nιioυοα, φρdντιοαν vα xαταφιiγoιlν oε

αγρoιx(εg' οιlνιοτc6νταg το (διo χαι σε γvωοτοfg xαι

φiλoιlg. To βριiδυ oι ιlπ6λοιπoι xιiτoιxoι xλε(οηxαν
νωρ(g οτα oπktατοιlg, ενι6 xατdφθανε οη Ndoυοα

γερμανιxr] διiναμη απ6 τη Bdρoια'

o λαμπρ6g fλιog πoιl ανdτειλε ην Πdμπη, (ταv 1τιl_

πητη αντ(Θεοη οτηv xατηφεtα χαι τoγ αdριoτo φ6βo

,ro.r., un',rρorο{οε οην π6λη. ΣτoυE λιΘdοτραlτoιlg δρ6-

μoυζ αγηχofοαν βαριιi τα βηματα τωγ "πεταλdδωγ"

Γερμανι6ν, που ερευνοιiσαγ τα οπ(τια για νιr αγαxαλιj-

ψoι,ν xαι να oυλλι1βoιlν εxε(νoιrg πoι' ιiQπαξαγ 6πλα'

τρ6φιμα t.αι ιiλλα ε(δη απ6 τo Nοοoxoμεfο' Απιi τοιtζ

δixdδεq Nαoιlοα(oιlζ πoι' ε(χαν οιlλληφΘεf, xρατηθη-

xαν τελιxd, ελd.1ιοτοι, 6οo xρiΘηxε dτι dπρεπε γα πα-

ραπεuφθoιiν oε δ(xη, ^1ια τιμιιυq(α xαι παραδειγματr

σμ6.

'Alλη διiγαμη Γερμανιiν xιηθηxε να xαταδιιilξει τoιlE

αντd,ρτεg ποιl εf1αν ανεβε( οτηv dξω Yπαπανπ1 Η οι1-

γχQoυση dγινε οτο ι1ιpι,]μα τoι! Πρoφητη Ηλiα με εxα-

τερ=ωοεvαπι6λειεE. Oι Eλαοiτεg, dπα6 αναφdρει o Φι-

λιilτcιg Αδαμ(δηq, xcιτιιδ(ωξαν τοιl q Γε ρ ιιανοιi g ιι d}'Q ι

τη N{ηλ(τοα. Στη μιi1η αrlτη y"ιiθηz,ιιν χσ'ι τQειζ }jιιι]l'_

ιlαiοι ι-ι.ντiιρτι:q : Γιriργog Ιu-ιοηφiδη;, Λdξιlρο; Παr'ιι_

γκυτiδη6 1μlg1 rροματiδη :) xιιι lJιrιτ. Ιι'1πιιοr οl1gηζ'

Η ['ερ1ιιινιxη Δι.οixηοη μετιi τηl'ι.ιποτιl7.(cι τηζ γtl" ε-

ξιlντιilοει, τιlιl; cl-""τirρτεg, αvαπο(νιr.'ιrε τη iιlρrj','}'l(''ll { ι-

1-ινt1οτεiιrg στι}ι'( "παQιxφlgθdντεg". T6τε επιrνι1ρ7,ι'τιιι

με οxυμιιενo zεφιiλι ο Παπα1ρηοτog, πιr(ρνει ;'σιiγχι']-

ρo1dρτι" xαι φεiγει ^7ια η Θεοοαλoν(xη. dπoil θα πα_

ρoμ.;r.ι, ωg εφημdριog τoιl εxε( Nαoi τoιl Αγiου Mη-

iα, με1ρ' "ou 
β(αιo Θιiνατ6 τoιJ σε αυτoi1'ιγητtστι'πιl δι'-

οτιl1ημα.

Tι ε(1ε μεoολαβηοει ιi:οτε o φλoγερdg xληριx6g ποι'

μιiλιg πριν λiγεg μdρεg με πιiqινα λdγια xαλo{σε τo1'](

Nαoιlοα(oυE να ξεοηxωθoιiν, τιiρα επdοτρεφε μετα-

νoιωμdνog;Την εξηγηοη dδωοε o (διοg: Απογιlητεfθη-
xε, ε(πε,6ταν θdληοε γα τελdοει την αxoλoιlθ(α τιυι'

Xαιρετιομιiγ' χαι αγτιμετι6πιοε τηv ειρων[α τιυν Eλα-

oιτι6ν.

Ση Ndουοα οιlvε1ζoνταν τo δριiμα των 10 φυλαxι-
ομdνων διdτι οι προοπι1Θειεζ για τηγ απελειθ6ριrlοη

τοιlg, δεν τελεοφ6ρηοαν. ΣτιE22 Alτptλioυ διxι1ξoνται

απ6 γερμανιx6 οτρατoδιπεi,ο ποιl οτηθηxε πρ61ειρα

οτo xαφενε(o "Eθγιxd". Αθωι6νolπαι oι δ{ο εyιil xcιτcl'-

διxdξoνται οε Θιiγατο oι υπdλoιποι: Παναγιι6ηE Φd-

oιog, Aντ. Παπιig' Στdργιog Νερdντξηg, Στdργιog Bλα-

1oδημog, Πdτρog Kαραβ(δαg, Γιι69γog Bλα1oδ{μog'

iιι6ργοg Mαυρoγ ιι6ργoζ, Ανdοη g Γραμματιv'6ποιlλοg

,o' λημi. Mπαξεβιiνηg. (Tραγιxη λεπτoμdρειcl': o Φd-

οιog δεν θα προλιiβει να γνωρ(οει το γιlι6 τoιl, πoι]

γεννηθηxε oρφανdg xαι πηρε τo dνομα τoι' αδιz"οχα-

μdνoιl πατdρα).

Tην ιiλλη μdρα, Παριιοxευη πρo τιυr' Bαiιυν, ιilQα 4

τo απιiγειrμια, oι xατιiδιxoι εxτελοιjγται 6ξοl ιlπιi τον

μαντρ6τoι1o τoυ Γιlμναοηρ(oυ xαι μιε τgεμdμενη φυl-

νη o εφημdριogηg Mεταμ6ρφωοηg ΠαπαντιilνηE Στα-

ματ6πoιiλog ψdλνει το "αιο:ν(α η μγημη"' Αpιdοωg μετd

λxτιil τιiφoιθα δε1θoιiν τα ματωμdνα xoρμιd των πριδ-

των αθιilωγ Q1l μd,τιυν.
To δρdμα dψαοε οτo τιJλog του xαι η νιi1τα ηρθε να

ρiξει τη οxοτεινη αιlλαiα τηg.
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H BιoμηχαV[α, τo εμπ6ριο Kαι η εξαρτηση τoug απ6

τιq μεταφ0ρεq στηV Kεvτρικη Mακεδov[α

και ειδικ6τερα στηV Ημαθια

Σην Ημαθ(α, πoυ ε(ναι κιlρ(ωg αγρoτιx6g Noμ6g,
αναπτ{xΘηxαv βιoμη1αν(εg παι επι1ειρr]οειg πoU α-
ο1oλo6νταν με τα αγQoτιxd, πρoi6ντα. Eiναι 1αραxη-
ριoτιxd dτι υπιiq1οιlν πoλλιi oυoτευαοπ]ρια, στα oπo(α
επεξεργιiξεταL '}1αL τυποπoιεiταt τo 70σ/ο των γωπιilγ
αγqoτιxιiν πρoldντωv 61ι μ6νο ηg περιο1lig μαg, αλλιi
xαι απ6 ηv υπ6λoιπη Ε,λλιiδα (βεριiπoxα, ρoδιixιvα,
αγγoιiρια παι τoμd.τεg απd ην Kρηη, εοπεριδoειδη
απ6 ην Πελoπ6ννηοo χαLτηγ'Hπειρo, οταφιiλια απd
την Kαβιiλα χαι ηγ Kρητη xλπ). oι αγρoτιxdg αυτdg
επι1ειρηοειg 61oυν κf ρια εξαγωγιx6 πρoοανατoλιοpιd.
Δυoτι'χιilζ, το d,νoιγμιαηg oιxoνoμ(αg οτoν παγx6ομιo
ανταγωνιoμ6 xαι η επιβoλrj τoυ εμπιiργπo οτην πριδην
Γιoυγxooλαβfα, με τo ιlψηλd μεταφoριx6 x6οτog ποιl
επdφερε, ε(1αν οαν αποτ6λεομα τη με(ωοη τηζ αγτα-
γωνιοτιxdτηταζ τωγ πqol6νταlv χαL ηγ απc6λεια πoλ-
λι6ν αγoρι6vτoιl εξρrun'roι1 (xf ριατηg δυτιxηg Eι'Q6-
πηg), μια rιαι oι επι1ειρr]οειg δεν r]ταν οε θdοη να αγτα-
πoxριθoιiv οτo τρfuτυxo τα1ιiητα - oιxονoμ(α - αοφιi-
λεια μεταφoρclg των πρoΙ6vτων. Oι επιxειρt]οειζ αιt-
τdg, αν δεν xαταφdρο'ι'γ να διειοδιiοoυγ οτιq αγορdg
τωγ αγατολιxι6ν xωρι6ν, τιilqα πoιr διαμoρφιriνεται η
νdα τιiξη πραγμιiτων οτo εμπιiριo ταlν 1ωριilν αιlτιi:ν,
θα 1ιiooιlν xαι ην τελειlτα(α ελπfδα διd,οωοtjq τoιlg.

Aπdμη, υπιiρ1ει μια πλεoνιiξoιlαα μεγιiλη αδιιiθετη
παραγωγrj αγροτιxιliν προiιiνταlν για ην οπo(ιr ιιγιι-
ξητoιiνται 5γg.1ιυνfωg αγoρdg ποιr να pιrrορdοoιlγ να τιE
απoqρoφηoοιlν.

oι βιoμη1αν iε g μεταποiηοη g αγροτιxι6ν προ[ιiντων
6φταoαν την περιoxr1 να xατd1ει την πριilτη θdοη oτoν
x6ομo σηγ παQαγαlγη xoμπιiοταg, γεγoν6g πoι! μαζ
xιiνει ιδιαiτερα υπερ{φανιlιlg, αφιli ελ6γ1ιlιlμε ηγ π(Ι-

γx6ομια α.7oριi οε dνα πoοoοτ6 πoιl πΧηall,.ιζειτo 65(%''
'E1oνταg xανε(g υπ6ψη τo γε.1oν6g αιrτ6, Θα fταv λoγι-
x6 να οxεφτεi dτι οι επι1ειρrjοειg τoιl τoμdα d1οι'ν το
πρoν6μιο να επηρει1ξoιrν z"αθoριοτιxd, η διαμι5ρφωοη
των τιμιiiν διιiθεηg των πρoΙdντων τoιlg, οε παγxdομιo
επ[πεδo, η οτιγμ{ πoυ ot (διεg ελdγ1oυγ χαι την παQα-
γωγtj. Παρ6λα αυτd,, παqατηqε(ται τo oξιiμωρo φαι-
ν6μενο του γα αvαγxd,ξoνται oι βιoμη1αν(εg να πω-
λo{γ τα προΙ6ντα τοιlg xd,τιο τoυ x6οτoιlg παραγωγrjg

τoυ Λιiξαqου Tdμα
Aντιvoμιiq24η NΑ. ΗμαΘfαg

xαι μιiλιοτα με διxrj τoυg πρωτoβoυλ(α. E'τοι dμωg, oυ-
oιαoτtx6' δωρξoυμε τα πρoi6ντα xαι το xdοτog αυτηg
ηζ σιlμπεQιφοριiE επιβαqιivειτo παθητιx6 τωγ βιoμη_
1αν ιι6ν, δη μιoυ qγιilvταg αωρ ε (α ουγαx6λου θωγ πQo-

βλημιiτων.

Tdλog, πρ6πει να επιοημιivoυμε 6τι η xρ(η αυτη εi
1ε ιiμεοo αγτfxτυπo χαt σε οειρd ιiλλων, xιiqια βιοτε-
γνtxdlν, μονdδων, dπωg αυτdE τηE παQαγωγηE ιlλιxι6v
ουοxευαα(αg, τελιiρωv, παλετι6γ xλπ.

To 6τι ηxατ6'oταoη αυτη €γεt διαμoρφωθε( οε μια
περ[oδο πoυ χαQαχηρ(ξεται απ6:

α. τoγ εντoγ6τατo αγταγωνιo1rd μεταξrj τωv 1ωριiν
τηE Eυρωπα ι,xli g Eνωοη g

β. τoν dντoνo οιxονoμιx6 φιλελευθεριομ6ηg oιxoνo_

μ(αg
γ. τηγ παγχοαμιoπo(ηοη τηg αγoριi5
δ. τη διαρκlj τε1νoλoγιxη χαι παQαγωγιπrj υπoβιiθ-

μιση τοU μεταπoιητιχoιi τoμ6α oε οιiγlιριοη με τtζ πα-
γx6ομιεg εξελξειg,
ημαiνει 6τι η περιθωριοπο(ηοη του μεταπoιητιπoιi το-
ψ6'α,ηεlιτ6πιοr] τoυ απ6 τιg αγoρdgτηE δυτιxι]g Eυριi-
Ιτ'ηζ }lαL γενιx6τερα απ6 τo διεΘvf οιxoνoμιx6 οτ(βο,
d1ει ιδια(τεqη ημαο(α μια χαι δυo1ερα(νει το ενδε16-
μενo ανιixτησηζ τωγ αγoριilν αυτcδv τι6ρα πoυ dληξε τιl
εμπιiργxo.

Η φθ(νoυοα πoρε(α χαι oι διlοo(ο:νεg πρooπτιπdg
τ(,)γ γεωQγιχι6ν βιoμη1ανιι6ν, επιβιiλλουγ πλdoγ τoν εx-
οιlγ1ρονιoμd τoι)ζ, πQoχειμdνoυ γα παιiοοιlγ γα λει_
τoιlργοfν οτα (δια πλαfσια, oτα οποiα λειτoιlργοiοαν
μd1ρι οημερα.

Σε 6,τι αφoριi οτην xλωοτotiφαντoυργ(α, η εξελιξη
τoιr xλιiδoιl εiναι παριiμοια, αφof πoλλdE μιονιiδεg του
oδηγoι1r,ται οε xλε(oιμo, με απoτdλEομα ηγ αλματιiδη
αι1ξηοη τηg ανεργ(αζ σηγ πεqιo1f . To γεγov6g αυτ6
γι,vεται ιiμεοα αντιληπτ6, απ6 τo dτι η ανεργ[α των βιo-
μη1ανιxιiν εργατι6ν τηE περιιl1rjg Nd,ουοαg, o{μφωvα
με τα επ(oημα οτoι1ε(α των υπηρεοιι6ν, αγyξειτo 44Ψο.

Η Noμαρ1ιαxη Αυτoδιo(xηη Hμαθ(αg πιοτειiει πωg
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βαoιx66 oτ61og xd.θε πρoτειν6μενoυ dργoυ πρι1πει να
ε(ναι η αναθdρμανη ηS oL?'ιoνoιιιxηg ξωηE, η πρoοdλ-

xιloη vdων δυναμιxc6ν επι1ειρηοεωγ χαι η προοπτιxη

ηg περιo1r]g oτα πλαioια τηg αειφdρoυ ανdπτυξηg'

Σε 6,τι αφοριi oτο εμπ6ριo, οι εξαγωγdg νωπιilν xαι

μεταποιημdνων αγρoτιxιilν πρoi6ντων ^1(νονται ο'dνα
ευριi φι1ομα 1ωρι6ν, ενι6 παρdλληλα, τo εμπoριx6 διl-
ναμιx6 τoυ Noμoιi εξετdξει xιiθε δυνατr] επιλoγη, 6_

οoν αφoριiηγ εiοοδo οε νι1εg αγoρdg.

Πoλ"λ6E φoQdζ, dμωg, oι εξαγωγdg γ(νονται με μεγσ'-
λo ρ(οκo, λ6γωηg dλλειι|ηg επαρxo{g πληρoφ6ρηοηE

για τtE oυνΘηxεg πoυ επtχQατoιiv οτιg ν6εg αιlτdg αγo-

ρdg, πoυ μετd την πατι1.ρρειrοη τωγ παλιιilν xαθεοτι6_

τωγ δεγ d1oυν αx6μη διαμορφι6οει ι1να οταθερ6 εμπο-

ριx6 πλαiοιo. Η oταθεροποiηοη τηg xατdoτασηζ πoι]

οταδιαxιi παραηρε(ται, oι νdεg εξελξειg πoιl διαφα(-

νo\ταt στιζ αγoρdg ηg Ανατoλ'ιxηg Eιrριilπηg xιιι xιlρi
ωζ στην Πoλωγ(α xαι Pωο(α, οε oιrνδι'αομι6 με τιg πα-

ραδοοιαxd, dριοτεg ο1ι1οειg ποιl μαg oυνδdoιlν ιlε επ(-

πεδo 1ωριiν, πρdπει να οδηγηοοιlν σε μια $1lναμιxιiτε-

ρη παρoυο(ατων ελληνιxι6ν επι1ειρr]οεων στtζ χ6ρεg
αιiτdg, με επ6μενo βημα ηu α{ξηοη των εξαγο:γιilν.
Eτσι, oι ανατoλιxdE χ6Qεg τα τελευτα(α 1ρ6νια πQo- ,

οφ6ρoνται για νdα ανο(γματα, επειδη διαθdτoι'ν πoλι'_

πληθεig νdεg αγoρdg για τα εξαγωγιxιi μαg ενδιαφd_
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Qoγτα.

Η Noμαρ1ιαxη Aυτoδιο[xηη Ημαθ(αg πιιtτεiει ποlg

oινdεg αυτdg αγορdg απoτελo{ν πρdz.ληoη, δεν πρdπει
να αγνoηΘοιiv xαι d1oιlν η δυνατdητα να διitοoι.rγ διd'

ξoδo οτη διd,θεoη των προi6ντων μαg'

Mετιi ην επιβολη τoιl εμπd,ργxo, oι ανταγο-'ν[oτριεg

πQoζ τη διxη μαg χ6Qεζ, αξιoπoiηοαν 1ιl οιlγxριτιxd
πλεονdxημα τηg μειωμdνηg απ6oταοη9 τιlι'g απ6 τι;
αγoρdg ηg δυτιxηE Eιlριilπηg, με αποτι1λεομα oι αγo-

ρdg αιlτdg γα xιγδιlγειjoυγ γα 1αθoιiν για τη 1ι6ρα. oι
παραγαlγιxdg δυνιiμειg οημερα αιοθdνoνται να αοφι'_

xτιoιiγ xαι η 1ι6ρα αργd αλλd οταθερd pιετατρdπεται

απd παραγωγιxη οε xαταγαλωτιxη, μια xαι ε(ναι
" μπλoxαρ ιομ 6νη" απ6 πλευρdg εξαγωγι6ν.

Ζητηο αψε τηv (δqιlοη παραρτrj ματo g τη g ΔΙΔAΓEΠ
οτη Θεο/ν(xη, προxειμι1νoυ να επιτειl1Θε( η 6γxαιρη
xαταβολrj των εξαγωγιxι6v επιδoτησεων στLζ επιχεt-

ρrjoειg. Αx6μη, πρoτεiναμε μdτρα εξυγiανηg τ6οo η;
εοαlτεριxηg αγoρdg oποlροxηπευτιxιilν, 6οο xαι η οiν-
δεοη με τιg αγoρdg τoυ εξωτεριxoιi με γρηγoρα z"αι

oιxονoμιxd μ6oα μεταφoριig.

Ιδια(τερα για τo εξωτεριx6 εμπι1ριο απαιτε(ται η ι'-

λoπoiηοη μιαg ο{γ1ρovηg πoλιτιxηζ πoυ γα απoβ)'6-
πεt σε μtα oργανωμdνη επιθετιxη πρoιilθηοη ταlν εξα-

γωγιiν. Για τo οxoπ6 αιlτ6, β6βαια, θα πρdπει γ61'1(νει

oργανωμdνη παρdμβαοη οτα xdντρα τοιl εξοlτεριxof.
σε σιtγεQγασ(α τ6οo με τoι'ζ τoπtχof < φoρε(g, 6οo y'α'ι

με τoιrζ εμιπoριxοιig αxoλοιiθoυg των Πρεοβειιilν μα;
οτo εξrrlτεριxιi.

Bdβαια τo εξιrγωγιx6 εμιπ6ριο θα τoγιυθε( xαt με τll

λrjψη orr^1zεxριμdνων μιετραlν, dπωg η ιrνιiπτιlξη δι;'"τf _

oυ πληροφιiρηoη;, ενημdρωσηζ χαι οιrνεργαο(α; z-ιι_

θιilg zαι η ιrξιοπofηοη τι].)ν |ιεταcρoQιxι6ν ι\υνιrτυττ]τι"ι'

πιlιl ι'πciQχιlιlν οε ιrυνιi,ρηιη με τα E,μπoρει'μcιτι;''ιi. Κε-
γτQ(Ι πoιl πριixειτcrι να 0εομoΟεη0oιiν-

Σε 6,τι αφoριi στιζ |-ιεταφoQι1g, οτη 1ιilρα δεr'ι'πd-ρ-

χε t οι1σιαστι xη xαιοιlγxρoτη μdνη εθνιxη πολιτιxη μι ε -

ταφορι6ν, ανdλoγη με τη σημασ(α πoιl dxει αιlτη οct'ι'

παρd'γιlνταg βαοιxηg ιπoδοpιηg για την ομιrλl1 πορε(cι

τηg εθνιxηg μαg oιxoνoμ(αg.

Mε την πoλιτιx( πoυ xατιi xαιροιig d1ει εφαρμιοοτε(.

δη μιοιl ργη θηx ε dγα μεγιiλοg οτdλοg φορτηγrilr' αι'τιl-
xινtjτων, πΟ1t ιlπoαπαο1ολε(ται λ6γω τηζ dλλειψη-< ορ-
r1d.νιrlσξζ r] ακdμη, με την επoχιαxof 1αραxτηρα απα_

qdληοη δημιοιlργε(τα'ι xατd, περι6δoυg μενιiλη ξriτη-
oη, ιilοτε να διαμορφι6γεται τo x6μιοτρο με με^,'αi'εΞ

διαxυ μιiνoε ιg, xαθιοτιiνταg πολλdg φoQεζ απαγoQ ει1-

τιxdg τιg εξαγωγ6g.

Εvδειxτιx6 η gτιcrτdoταoηζ πoι] επιχQατε( οτι; μετα-

φoQdζ ειlπαθιilγ γωπι6γ αγρoτιxιilv :ιρoi6νταlν ( ροδd_
xινο xλπ) εiγαι τo γεγoνιig 6τι τo x6οτοg μεταφoρdg



εγ6ζ φoQτroυ με αι,τoχaνητo ψι,γε(o οτην oλλανδ(α ε(-
γαι 55Ο.000 δρ1. οτην αQχη τηζ περιdδoιl εξαγωγι6ν.
Oταν dμωg "μπει" οτηv αγoριi τo οταφιiλι, τ6τε το x6-
οτog αυτd ξεπερνd, τo 1,5 εxατ. δρx' λ6γω τιυν απαιττ]-
σεωγτωγ μεταφορdων.

oι μεταφoρdg θα πρι1πει γα zαταoτοι1ν αοφαλεi<,
γρ{γoqεg παι οιπoνoμιxd<, παριiγoντεg ιδια(τεgη; α1-
μασrαζ για τα ευπαΘr] αγροτιxιi πρoΙ6ντα jτoι! παρCi-
γoνται' r] τυποπoιο{νται στo Noμ6 για εξαγιυγ{.

Eδιi xαι δdxα περfuoυ 1q6νια, λdγω τωv πoλεμιzι6ν
οιlγxροιiοεων οη Mdη Ανατoλrj, dπαιlοε γα λειτoιrQ-
γε( η γραμμ{ ferryboat B6λoιl - Ταροoι1g Συρ(αg, η
oπo(α παι πρoodφερε Lχαγoπotητtχoιig dρoυg διεξd-
φoυ στιζ παραδοοιαxιi φιλιxdE αγoρdg των αραβιxaiν
1ωρι6ν, τωγ oπo(ωγ υπfρξαμε oι x{ριoι τρoφoδdτεg.
Mε την παιiοη λειτoιlργiαg αυτjg ηg γραμμr]g, τα προ-
idιτα φθιivoυγ στιζ αγoρdg των αραβιxοiν xρατι(lν μ6-
γo oδιxιi ltαι μι1oα απ6 dγα "ε1θριxιi" περιβιiλλον, α-
φoιi oι μεταφoρdg ηταν ι'πo1ρε ωτtx6 yα γfνoιlν μdοω
Toυρx(αg, να διαρx6οoυν 13 περfuoιl ημdρεg χαι γα
περιiοουν απ6 16 τελωγειαxοιig ελdγ1oιlg. Tο οδιx6
δ(xτυo πoιr πρdπει να διαγιjοoιrν ε(ναι ιδιαiτερα παπd
xαι βdβαια, η μεταφoριi αυτt] xooτ(ξει περ( τα 7.00Ο
δoλι1ρια dγαντι τιυγ 3.000 δολαρiωγ πoιl ε6γαι τo αγτi-
στoιχo xdοτog με η χaηση ferrybοat (1Ο00$ o vαι1λog
xαι 2000$ τo x6μιoτρο τoυ ιpιrγε(oιl).

E[vαι1αραxτηριοτιxd 6τι η γραμμr] Bι5λoιl - Σιlρ[αg
ιlπηρξε βιι6oιμη μια χαι μdoω αιrηg διαxιγοι'1γταγ πιi_
γω απ6 7Ο.Ο00 φoQηγd - ιpιlγε(α ετηοiωg.

Η επαγαλειτoι'ργiα τηg θα πρoοφdρει διdξoδο οτη
δκiθεοη το_lν αγρoτιxιilν μαg πρoi6ντοlν (τα μrjλα φdτog
ε(γαι αδιιiΘετα στα Ψιlγgi* xαι 1ωρ(E πρooπτιxrj). oι
ιiπoιεg απ6πειρεg αξιοπo(ηοηg γfνoται οε τιμdg πoιl
αγγζoυν τo 50% τoιl x6oτoιlE παραγωγιjg, προπειμd-
νoιt γα μη φτι1οει στη χιι]ματεQrj dλη αυτrj η πoοdτητα.

Axdμη, πρdπει να επιοημιiνιlιlμε ιiτι η διαφορd' τοlν
4.000 περiπoι' δολαQiαlγ πoι! tΙγτιστoι1ει1 οε 5Ο δρx./
xιλd εiναι iοη με τα 2l3 τηg τιμηg πιilληoΙζ τoιl προT6-
vτog απd τoν Συνεταιριομ6. Η διαφoριi αιrτη ε[γαι διl_
νατd γα xαταοτε( εxμεταλλειiοιμη, αν η μιοι] ατιιi αιmjν
δoθεf οτoν παραγωγd xαι η ιlπι5λοιπη μιοη δoΘεi οην
με(ωοη ηζ τιμ]iζ λιαvιxlig πι6λησηζ, πQoχειμdνοιl αυτj
vα γ(νει αl,ταγωνιοτιxι]. Πρog ηv xατειiΘιlνοη αιlτt] ιl-
πoβιiλαμε τιg πρoτιiοειE μαζ πQoζ τα αρμιiδια Yπoιlρ-
γε(ιr Ανιiπτι'ξη;, Mετιιφoριilv παι Eπιxoιγαlνιιiγ, Ε-
1.ιπορ ιzr]< ΙιΙαι'τιλ(αζ xαι Eθνιxι] g cιzιlν oμ(rrq.

E'(ναι 1αραzτηριοτιxr] η ανιlπαρξ(α:
α. Χι6ρων οqγαvωμdνηg ατιiθμευοηg, ιiπιlrl xcιι ε(-

γαι δυγατ6 να παρ61εται η δυνατ6ητα ιnlνπ]ρηοηg xcιι
φι1λαξηg των o1ημιiτων

β. Χι6ρων αυγxρoτημdvηg ουγxivτρωαη5 xαι φ6ρ-
τωcηζ τι'Jγ πρoi6ντων

γ. Yποδoμι6v πληqoφιiqηοηE, επι?,ioιγω νtαE xαι τε-
xy.'liζ βοfθειαE πQoζ τoυζ μεταφoρεig (προγραμμα-
τιoμdg δρoμoλoγ(ων xλπ)

δ. Yποδoμι6v πρoι6ΘηοηE ταlν πρoΙdντων οτιq διε_
θνεiE αγoρdg

ε. Διαδιxααιι7ν υιατ6'qτι"oηg μεταφoρdων οε θdματα.
ααφιiλειαg, πoιdτηταg xλπ

ατ. Tερματιxιf v αταθ μιf ν, ε μπoQ ευ ματιxιilν x dντριι.lν
ιj xdvτρωv μεταφoρι6ν xαι υποδoμι6ι, - υπηρεοιι6ν εξυ-
πηρdτηoηg τωγ μεταφoQdωγ και τoιr μεταφoριxoi dρ-
γoυ.

Oι 1ι6ρεg τωv Bαλr"αν[ων, τoυ Eιiξειvoιl Π6ντoυ, τηg
Mdοηg Aνατοληg χαι τηζ Mεοογε(oυ ι11oυv xoινd 1α-
ραπηριοτιxd το 6τι διdπoι,ταιαπ6 ελλειπε(g υπoδoμ5g
μεταφoριxl]g οιiνδεοηg μεταξιi τoιlg, αλλιi χαL με τιζ
αγoρdg ηg xεντριxrjg Eιlρι6πηg.

Η πρdταοrj μαζ για την (δρυoη διαμεταxομιoτtxot
xdvτρoυ οηv Ημαθ(α απαyτ6" cιyτtxειμενιxri xαι οε ορ-
θολoγ ιxη βιiη θειilρη η g των δεδoμdνιυν ταlν αναγxι6ν
oε υπ6ρ-τoπιx6 επ[πεδo, μαxριιi απ6 τα μιxρoουμφd-
Qoγτα τωγ επi μ6ρoυ9 περιοxι6ν.

Η πεπo(θηοrj μαg αυτr] oτηρ(εται οτo dτι:
* Η διαxivηη τωγ γωπιilγ χαι μεταπotημ6νων αγρo-

τιxι6ν πρoi6vτωγ πoυ πQαγματoπoιoιjνται απd τo Nο-
μd' φθιiνουν οτo 5a7ο τηg ουvoλιxr]g διαxiνηοηE oη
χ6Qα.

* Η παραγωγti ηE περιo1η5 ΗμαΘiαg - ΠdλλαE xα-
λιjπτει τo 80Ψο τηE ελληvιxηg xoμπdoταq xαιτo 65%,
περiπoιl τηg παγx6ομιαg αγoριig.

* Eξαγωγdg μεταπoιημdνων αγqoτιxιδν πρoΙιivτων
1994: 118.295,5 τ6γoι

* Eξαγο:γdg γωπι6γ α,γρoτιxι6ν προi6νταlν: τo 1993:
762.303 τ6νoι, τo 1994:153.0'71 τdγoι

'* Αξ(α Εξαγωγιilν Ι994:745,701 διg dναντι εισcΙn1ιt)-

γι6ν 75,6 διg
'* Oι εξαγωγ69 τoυ πλιiδoυ xλωοτοtiφαντοtlργ(αE α_

πoτελoιiγ τo 3 0σ/ο τoτι ουγ6λoιl ταlγ ελληνιxι6ν εξαγι6γι-
μων μεταπυιημdνων πρoTclντων.

'k Ε,ξιiγεται τo 50Ψο τηg τοπιxηg παραγωγrjg
* To 1995 οι βιομη1αν(εg μεταπo(ησηζ τoι, Nομoι1

επεξεργdοηxαy πανω απ6 70.000 τ6νοιlg φρo{τα xαι
100.00Ο τιiνοιlg ντομciταg, παρ{γαν πciγω απ6 85.000
τιiγοιlE xομπ6οτιxg xαι 20'000 τ6vοιlg τoματoπoλτoιi'
oι αντ(οτοι1εg εξαγωγdg rjταγ 80.000 τdνoι xoμπdοταg
"ιαt 12'000 τ6νoι τoματοπoλτoιi.

Στo οημε(o αυτ6 πρdπει να τoν(αoυμε ιjτι oι εξαγω-
.1 dg τoιl 19 93 xαt 1 994 πραγματoπoιη θηxαν xdτοl απ6
τιE ιδια(τερα αντiξoεg οιrvΘr]xεg πcΙιr επdβαλε τ6οο το
εμπdργxο xατd'τηEπρι6ην Γιorryxoολαβ(ιrg 6οο xαι η
εμπdλεμη xατιiοταοη ηg πεqιo1ljg, <]π6τε xαι dγινε διl-
σχεQliE η ι\ιdλευοη των πρoΙιivτσ)ν στo εξωτεριx6.

* Η tΙμαθjα πqοαcpiqεται για αυvδυα υψ€νεg μετα-
tρoρdE, μια χαι:

1λ'



α. Bq(oxεται πoλf xογτd οτo rjδη xορεομdνο λιμdvι
τηg Θεοοαλoν(xηg (6Ο 1μ. επi τηg Eγνατ(αE), τοιt oπιli-
oυ η χQηη απ6 πoλλοfg εξαγωγε(g, ηδη d1ει xαταοτε(
αοιiμφoρη. Η περαιτ6ρω επdxταoη του λιμανι,oιi αtl_

τoι] ε(γαι διlναη μdνο προg την πλειlρir τηg Ημαθ(αg,

γεγoνdg πoιt θα αγαχO1lφ(οεt χαι τηγ r]δη περιβαλλo_
yτtxα xαt γ'τιxλoφoρ ιαxιi επ ι βαρη μ dνη Θ ε ooαλoν (πη.

β. Διαθdτει xαλη οιδηροδρoμιxlj πρdοβαοη, η oπο(α
χαι εχσυγχQoνζεται

γ. Yπιiρ1ει η δυνατ6τητα αξιoπo(ηοηg τoι! στQατtω-

τιxoιi αερoδρoμ(oυ ηg Αλεξιiνδρειαg γι(Ι εμπoQει]μα-
τικdg μεταφoρdg. Tο θd-

μα d1ει ηδη τεθε( xαι υ-
πdρ1ει ανdλoγη υπd-
ο1εoη απ6 τηv πλευριi
του Yπoιlργε(oιl Eθγι-
xηg Αμυναg.

δ. Bρ(οxεται xoντd.
οτo αερoδq6μιo τηg
Θεolνtηg, εγc6 ουνδdε-
ται μdοω τηg Eγνατ(αg
χαt με το λιμd,νι τηζ Η-
γουμεν(τοαg.

* Eγα απd τα βαοιz.ιi-
τερα πλεονεxτηματα
τoυ Nομoι1 εfναι η γεω-
γραφιxrjτoυ θεο'η. H H-
μαΘ(α ε(ναι xoμβιxo οη-

με(o, μια xαι βρ(οxεται οη διαοταιiρωη διio Διευqω-
παΙxιilγ Διxτιjωγ (Π.A.ΘE. και Eγνατiαg) xαι xιlρ(ωg
οτον φυoιx6 ι1ξoνα ηg εξ6δoιl των πρoΙdvτων μαζ πQoζ

βορρd.

* Tα xoιγιi προβλ{ματα ποι, αγτLμετωπζει η Ημαθi
α με τηγ Πdλλα, βρiοxoιlν λιiοη με την πρ6ταοη μαg,
μtα χαι η πρoτειv6μενη περιo1η βρ(οxεται πoλιi xoγτd
χαt ση Σxιiδρα, πoυ απoτελε( 6να αx6μη παραγωγιx6
xαι εξαγωγιx6 xdντρo. oι δι1ο Noμo( d1oιlν πdμπoλλα
y'οιι,d χαQαxηριoτιxιi xαι xατd1oυν εξd1οιlοα θdοη

στoγ παQαγωγιxd xιiρη ηζ χ6aαζ, ιδιαfτερα ο'6τι d1ει
ο16oη με τηγ πQωτoγενη παραγωγη πoυ αφoριi τoν
αγρoτιπ6 1ι6Qo χαιτα αγQoτιxd' πρoi6ιπα. Διεxδιxοιiν,
ακ6μη, περ(oπτη Θdοη ο'6τι αφοριi τιg εξαγωγdg οτοιlq
xλιiδoυg ηg πρωτoγενοιig xαι δει'τερογενoι1g δραοτη-

ριdηταg. Η δημιoυργiα Eμπoρειlματιz.οi K&τρου οην
Ημαθ(α θα αποτελdoεt γtα τo Noμ6 Πdλλαg μια απ6
τιg απαρα(τητεg ουμπληρωματιxdg δρdοειg, ποιl Θα

διαμoρφι6νουν πρoiiπoθ6οειg αι1νδεαjζ τo1! με τO πρω-
τειioγ δ(xτιro μεταφoρι6ν τηg Eγνατfαg oδoι1 χαt με
6ρoιlg πoll διαοφαλfξoιlν υψηλ6 επ(πεδo εξυπηρdτη-
oηg, δηλαδη oιxoνoμ(α' αoφd,λεια xαι τα1{τητα.

* Η πρoτειvdμενη λιiοη, εξιrπηρετε( xor"611ρ1rq No-

μofg, 6πωg αυτo{g τηg Koξιiνηg (371λμ απιi Bdρoια
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επ( τηg Εγνατ(αE), Φλι6ριvαg xαι Kαοτoριιig, δεδoμd-
νοιl 6τι η oδιxη τοιlg πρdοβαοη οτη Θεοοαλον(xη γ[νε-
ται μdοωτηg Hμαθiαg.

* Η Ημα"θ(α διαθdτει xαι το πλεογεir,ηpια ηg υπoδο_

μηg, δεδoμdνου dτι ιlπdq1ει η δυνατ6τητα να αξιοποι_

ηΘοriν ιiμεοα ^1ια τιl ιτxοπd αι'τιj τα y.τiQια y'αt η 5'i 'ρtiτε-
ρη περιο1r] τηE Περιφερειαz.ηg dr1oριig Διιιxiνηοη;
Nωπι6γ Oπιllρoxηπει'τιxιilγ οην Κοιlλori ρα.

Η ιrπoΨηφιdτητα τηζ Hμαθ(αg για την xαταοxει'η
τoιl Διαμετιrπoμιατιxοιi Kdντρoυ ενιο1ιjεται xαι απιi
ηv υι|ηλη Θdη πoυ xατ€yεt o Noμιdg, τ6οo σηγ παQα-

γωγη αγρoτιxι6ν πρoι"ι)-
ντωv, 6σo χαι στιE εξαγω-

γdg, γεγoνdg πoιl πρoxrJ_

πτει αβ(αoτα απ6 τα σι]-

γxριτιxd, οτoι1ε(α τωγ τε-
λωγε(ωγ τηg 1ι6ραg. Eτοι.

η πρ6ταοrj μαg απαντd, z"αι

οτην απαiηση τΟυ βιομη_
xανιxof x6ομoιl να dxει τo
Eμπoρειlματιx6 Κdντριl
σηγ στQαηγιxιi xα}"f τερl1

περιο1η τηg ερ.1αοiα: τoι'
xαι 61ι οτην περιo7'r1 πoι'
για διdφoρουg d,λλoι'; πo-
λιτιxοfg λιiγoιrg Θα τoι' ι'-
πoδεξoυν. Αl"6μη, απαw(l'
οτο α(τημα ^1ια απο;',ε-
γτQωση απd τα μεγdλα α-
οτιxd x6ντρα, πoυ αντt|ιε-

τωπ(ξoιν περ ιβαλλoντιxd πρoβλη ματα.

Tεxμηq-ωαη αν αyxαι6τηταE

Για να xαταoτε( δι,νατη η απρ6οz-οπτη λειτoι'ρ^1(cι

τηg dντονη< παρα.7ιυγιxηg δραoτηριdηταζ τη; ;τεQιo-

1r]<, απαιτε iται η δη μιι οι'ργ iα ι'ποoη ρ Lzτll'Li)ι' δο μιδν

για ην τα1ε(α, αοφαλη χαι oιχoνoμιxrj διαz(νηοη τιυι'
παραγ6μενωv πρoi6vτωv, ιilστε να διαοφαλξεταt η σ._

γταγωνιστιχ6ητdτoυE oη διεθvr] χαt εσωτεQtχη α^/o-

ριi.

Η βελτ(ωoη ηg Θdοη μαζ στην παγxdομια αγoρri ε-

ξαρτdται απ6 η διαοφιiλιοη οιlγxεxgιμιdνιυν πρoιiπο-
Θdοεαlν, 6πωg αιlτdg τηg βελτiωoηg τηg διαδιzαο(α;
πρoι60ηοηg τοlv προiι5ντα)γ στLζ διεθνε[E αγoρd< z.αι

τηg βελτ(ωοηζ χαι τoι! εχσl!γχQoνιoμoιi τωγ διzτtiι'lν
χαL τιι)γ σι'στηι-ιdτt']γ μεταφοριi;ν, δηλαδr] τηE βεi.τ[ιυ-
(lηE τoι' παραγclμενol! μεταφοQιχυι1 εQγοι'.

Ενα βr]μα πρog αιlττ1 την xατε{θυνοη εiναι zαι η δl1-

μιoιlργ(α "Aγοιxτιliγ Kdvτρων Mεταφοqιiiv" ιτε i''ιri-

ρια οημε(α τηg 1ι6ραg. Δηλαδη διαμιεταxομιιοτιz"ιδι'
oτrrθμιiν για τ1ν υπoδoxη' απoθηxειlοη, φoρτιlεzφdρ-
τα)ση' αγασι)σχει,ασaα, ελαφρd τυπoποiηοη ε μπoQ ει1-

μd,των xλπ. Tα xdντρα αιlτιi θα ε(ναι τcιιlτ6xQoνα 7"αι



χdγτQα ελαφριig μεταπofηοηg, εγc6 θα πρι1πει να δια-
θdτουγ χαι τoυζ αvιiλoγουg xιiρoιlg ποιr απαιτο{γται
απ6 τoν προoριoμ6 τoιlg.

Η (δρυoη οην περιo1η εν6g Διαμεταxoμιοτιxοιi Κd-
γτQoυ, ουμβατod με τo1!( χoινωγιχoιiζ xαι περιβαλλ"o-
νιxoιig οτ61oυg xαι ην πoλιτιxτ] ενdργειαg, η λειτoι-lρ-
γiα τoυ oπo(oυ θα βαοζεται οτιg αρxdg τηg οιxoνoμ(-
ιlg ηg αγιlριig. θα οι'μβιiλλει οημαντιr"ιi οτην περαιτd-
ραl ανιiπτιlξη xαι πρoaiθηοη τoι, εμπoQ(oυ, μdoο: ηg
ουμπiεοηg τoι! μεταφoQιxo{ x6οτoυs χαι ηE χarjσηζ
ofγ1ρovηg τεxνoλoγ(αE. Η δημιoυργ(α τoυ θα σι,γτε-
λfοεl.:

* στoγ εχσυγχQoγισμι6 των μεταφoριxιiv οrrοημιi-
τα)ν, που πρoωθε(ται απd ην E.Ε., με τη oιlνεργαο(α
ιδιωτι.6γ xαι δημ6οιων φoρ6ων

* σηγ απαρα(ηη διαοφιiλιοη τηζ αQμoνιχliζ οι'-
vεqγαο(αg xαι οιlνι]παρξηg τοlν τoμdων παραγωγrjE

* oην απρdοχoπη χαι oQγανωμdvη προι6θηoη των
εμπορειlμιiτωγ σηγ εoωτεριxrj xαι διεθνf αγoριi, με
ταx6τητα, oιxoνoμiα r"αι αoφιiλεια, αlταποxριv6μεvoι
dτοι οτιg οιiγ1ρoνεg απαιτrjοειg ηg νdαg Ειlρι6πηE.

*oη δημιoυργ(α ο{γ1ρoνωγ πoλιτιxιiiv δια1εiριοηg
πολιiμoρφων μεταφoριilv, με οτd1o η βdλτιοτη μετα-
φoριi τωv αγαθι6ν

* οτην ιiπαρξη αoφα}.ιοτιxιilγ διxλεiδων για επfτευ-
ξη τoυ ελιi1ιοτοι' διrγατoi μεταφoριxo{ 1(g1ρ1rg xαt
πληρdηταg των μεταφoQtxι6ν μdoων, αφοιi θα ιrιlγxε-
ντρωθε(η ροrj το:ν εμπορευμιιiταlγ αε dγαγ x6μβο

* στo γα επιτιi1oυμε οικoνoμιxtj αvαβιiθμιοη χαt με-
γαλ{τερη πρoοτιθdμενη αξ(α, με η δημιoιlργiα θdoε-
ων εργαο(α< οε xλιiδoυg 6πωg oι μεταφoρdg, η αποθrj-
χευση, η πραz"τ6ρευση χαι η παρο1{ ιrπηρεοιι6v (ε-
οτιατ6ρια, διαι,ιrxτdQ ειlοη xλπ)

* στην αυμπλτ]ρωοη τoυ xρ(xoιl ποιl λε[πει απ6 ην
oλoxλr]ρωη ηq αλl'σι1δαζ τοιl ελληνιxοιi μεταφoριxοιi
ουοτηματo< Ζαι πo'ιt εiναι η οιlμμετo1rj 1ρηοτιiν ταlν
μεταφoριzιilν μdoων xαιιlπoδoμιilν οην ανιiπnlξη ταlν
μεταφοριz'ι,iν μdοοw xαι η οιlνεργαοiα ι5λων τιrlγ εμπλε-
xομdνο:ν οτι< μεταφoρdg

* οην επ[τει'Eη τoιr oτdxoιr τηg E.Ε. πιlι-l αφορd ην
υλoπo(ηoη ευριυπαΙxι6ν Διxτι'iωγ Mεταφoρι6ν, ιiοτε να
ιlπιiρ1ει d.μεοη οιivδεοη με την ενiο1ιrοη τoιr οτιiχoιr
τηE oιχoγo|-ιtxηgxαt πoιναlνιxtjg οιlνο1r]g, αφοιi ιrι ε-
μπoQευματιΖdE μεταφoρdE σηγ EιrQιilπΙ dxοιlν οιlνε-
1rj ανoδιxι] πoρεiα xαι αιlξητιxr] τιiοη

* οην ανd,πτυξη επdμενωv εvεργειιiν, 6πωg η (δριr-
οη ελειiθερηs ξι6νηs εμπoρ(oιl η η οι1νδεη τoιl Διαμε-

ταxoμιοτιxoιi Κdιτρoιl με ην υπι1q1oυοα ελειiθερη ξιδ-
νη εμπορfoιl οη Θεοiν(xη, η (δρυοη Σ1ολljg Mεταφo_
ρdων xλπ

* οτη δημιοιlργfα ειlνoix6τερωv ουvθηxιilν πρoι6θη-
ηg το:ν πρoΙdντων μ6οω ηg γνι6η9 τωv διεθνιδν αγo-
ρι6ν xαι των πρoτιμηoει6ν τoι'ζ. με ιiμεοη ουνdπεια ην
πQoσαρμoστιx6ητα το:v επι1ειρηοεων

" στην επ(λυοη ιlφιοταμι1νων πρoβλημιiτων οτιζ ελ-
ληνιxdg xαι διεθνε(g μεταφoρdg μdοα απ6 ην oρθολο-
γιx6τερη oργιil,ωοη τoιlE, dxι μ6νo oε τoπικd, αλλιi xαι
oε εθνιxd επfuεδο

* στo γα αιταπoκρ ιΘ ε i xαι πqooαρ μιlοτε [ η ευριiτερη
περιo1t] οτιg οιiγ1ρoνεE απαιτηοειζ τωγ επιχειQι]oεων
πoυ υπαxoιiουν οην αρ1lj τoυ γα μη δημιoυργoιiν stock
εμπoρ ευμιiτωγ, αλλιi γα d1οιlν η διlνατ6ητα ηg d'με-
oηg "τροφoδoσ(αg'' τoυg απd τoυg πρoμηθευτdg τουg.
Tο iδιo βdβαια επιδιι6xοιlγ xαι οι βιoμη1ανιxdg μoνd,-
δεg, οι οπo(εg επιδιc6xoιrγ απ6 τη μια η μεfωοη τoιl
xdοτoυg, μdοω τηg μεiαlοη< τωv απoθεμd,των τoUζ 1{αt
απd ην ιiλλη τo γα ε(γαι αγιi πιiοα οτιγμη 6τοιμε-c για
παραδdοειg πρoΙ6vτωv αιταποxριν6μεvεζ στtE παQαγ-
γελ(εg των πελατι6v τoιlg, γεγον6g ποιl οιlvεπriγεται τη
διlνατ6τητα d,μεηg εxμετιiλλειlη g εν6g λειτoυργιxoιi
μεταφoρ ιxoιi ουοπ] ματog

* οηγ δημιoιrργ(α πρoiiπoθdοεων xαλιiτερηg εξα-
γωγιxt]g πoλtτιxηg, αφoιi θα πgoοφdρει ο'αυτ]v xαλιi-
τεQoUζ διεθνε(g πρoοανατoλιoμοιi g.

Tο Διαμεταxoμιoτιx6 Kdντρo θα μπoρdοει να ιιξιo-
ποιηοει τιg δυνατ6τητεg πoιl παρι11oιlν οr]μεqα η πλη-
ρoφοριxtj xαιη τηλεματιπr]. Eτοι, θα dxειτη δυνατ6η-
τα γα οιlνδεθεf, μdοω ηg ηλεματιγ'ηζ, LLε αντ(οτoιxα
Eιlρωπαixιl Kdντρα, γLα τηγ xαλιiτερη οργιiνωοη ταlν
μεταφoριliν. Αx6μη, η εφαρμoγrj τηg τηλεμιrτιxηg θιι
πρooφdρει τη δυνατdτητα ελdγ1oιl των μεταφoριxι6ν
ρoιδν, τιον ναιiλωγ παι τωγ αναγxι6ν ηg αγoριiE, dγκιιι-
aη ιiφιξη τωγ εμπoQευμciτων, oωοτci πρoγραμματιομ6
των μετιrxινr]σειον, oπdτε xαι θα επιτευ1Οεi περtoQι-
ομι5 τoιlg με παριiλληλη με(ωοη του x6οτιlιlE τηζ μετα-
φoQdζ.

Tελιx6g απoδdxηg 6λων αιlτιilγτων ειlεργημιiτο:ν ε[-
γαι o χαταγαλωηg πoιl θα απoλαιjι;ει φθηνdτερα προ-
idντα xαι ο παραγωγ6g πoιl Θα αυξηοειτo xdρδog τοιl.

Πιoτειioιrμε dτι η ιiπαρξη εv6g τιJτoιoυ Κdντρoιl θα
απoτρ6ιpει τιg ειlπαιριαx6g ανατιμηιrειζ τ(ι)ν μεταφoQι-
xιδν, ιδια(τερα στηγ επoxrj τηg μεγιiληg ξητηοηg μετα_
φoριxοι1 dργoιl ιιπι1 τoιlg εξαγωγε[g oπωρoxηπευτι-
xι6ν xαι xfριατoι) επιτQαπdξιoιl ροδιixινoυ. 'Αλλωοτε,
ο'dναγ oργανωμdνo 1c6ρo ε(ναι ευxoλdτερη η ιioxηοη
ενια(αg πoλιτιxηg oτo θιJμα τoιl μεταφoριxοιi x6οτουg
χαιτηS διιiθεοηg των ο1ημιiτων.
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Λα[κo( oργαVoπα(Xrεq τηq NαoUσαq
oικoγεvεια ΣταυρoU Παζαρειruζη

H παρdδoοη, ιδiωg οημερα οε τdπoιlg dπωg o διxιig

μαg, απoτελε( 16γ n1lρt]να τoιr εθγιxoιi μαg πολιτιομοf ,

το ιο1ιlρdτερο νημα τηg ελληνιxl]g ουvd1ειαg απ6 τα
αρ1αiα xρ6νια μd1ρι αjμερα.

Mdοα απ6 6λεg τιg ιδιdμoρφεg ουνθηxεq πoι' δια-

μ6ρφωoαν τoγ γdο ελληνιoμd' η παριiδoοη μdνει o xε-
ντριx6g αγωγ6g ηg 6xφραοηζ χαι τηζ επιxoινων(αE
τoιr Eλληγα. E(ναι η πι6 oυοιι6δηg παιδε(α ριξωμdνη
οτdρεα oτα περιoο6τερα xoινωνιxd oτριilματα, πoιl δεγ

θα αφr]oει τιg μη1ανdg γα μαζ xαταδυγαστdι|.loιlν xαι
να μαζ εxβαqβαρι6οoυν. o νεoελληνικdg x6ομog xατcl-

ρθωοε να επιξrjoει μιJοα απd τ6οεg οιlμφoρdg, να d1ει

απoθdματα ξωr]g, να ξεπεgνιi τιg κρ(οειg, xρατι6νταg

ξωνταvη ην παριiδoη.

Mιιi ξωντανrj παρd.δoοη, μια τ61νη πoιr μεταδ(δεται
απd γενιιi οε γενιd, ε(γαι xαι τoυ λαΙxof oργανοπα(-
xτη. E(ναι τα αηδdνια τoιl ξoυρνd,, τοιl xλαρ(νoιl, τηg

φλoγdραg xαι 6λωγ τωv παραι\oοιαπιilγ μαE οργιiνων
πoιr παραδ[δεται απd ιiξια 1dρια οε επ(οηg ιiξια xαι
οiγoιlρα 1dρια.

oμιiδα αηδovιι6ν με παριiδoοη οτο τdλειo πα(ξιμo
τιυγ λαΙxιiγ οργιiνων ε(ναι η oιxογdνεια Παξαρdντξη.
o Σταιiρog ΠαξαρdντQ1g, διiοxαλοg τoι' μεγιiλoιl ξoιlρ_
νατξη Bαγγdλη Ψαθιi χαι τo11 Δημ'iτρη Αγγdλτοη, διi-
οπαλog τoιl ι1λλοιr αηδoνιoιi μαζ τoι! γιoιi τoιl Tqιiφαl_
να Παξαρdντξη πρdπει να γιιilθει πoλ{ περ{φανοg για
την οιrνd1εια τηg τd1νηg τoιl. Γιo( παι εγγιiνια αxoλοιl_
θoιiν οr]μερα επιiξια τα β{μιιτιi του.

o Tρι1φων ξεx(νηοε δ(πλιr οτoν πατdρα τοιr ιDζ ντ(Ι-

οιrλτξηg, αλλιi με την xαρδιd τoιt στoν ξorlρνri. 'Oπιυg

λdει ο fδιog "eιπ6 τα δcilδεx(l trιoιl y.ρ6νια dργιοcι νcι

παξιιl eqclαιτεψνιxd τoν ξclυρνα αφljνoντcιq τc'l ντcιοιj-

λι, με δdoκαλo πd.ντcι τoν πcιτiρcl ριoιl Στcιιiρo Παζα-

ρ€ντ -ξη, τον μεyd"λo μoιlοιx6 y'αι συνεχuΙτli τηq παρd-
δooηg τηg Nciοιloαg. Τo 198Ι, 6ταv απoλι.iθηxα απ6
τoν ατ0ατ6, δημαρ4oE τη< Nei.oυoαE ιjταν o Δημιjτρηq
Βλd'6og ?ιαι στo αι|λλoyο Γιανν(τααρoι ι'cιι Mπo'ι1λεg,

πρ6εδρog o αε(μνt1οτog Παvτελιjg Κlπρ[τηE με αντι-
π q ιi ε δ ρ o τ clv Σ π6 ρ o Κα ρ β oυν ι(ι ρη. Αυτ ο ( ρι ε π cl'ρ oυ o [-

ασαν στo δfiμαργo Xαι τoυ ξητηoαν να πrj.ρul ριiρog
σαν oQyαyoxτα(γτηE oτo oυyxρ6τημα Γιανν[τααροι xαι
Mπo6λεg ατο μπoιlλoιjιιι τηg "Λεβεντιri'E'''
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Eπιμdλεια - παQoυσ(αση
Λευxli Σαμαgιi

o δiμαρψog τo εν6κρινε ?{αι στιζ εxδηλcΔοειg τl7g

απox ρ ιdg τoυ' 8 1, 6ταν 6φταoα oτ o δη μαρyε [o y ια τ oν

6ρxo' εiyα 6να μεydλo dyχoζ, yιατi μ6oα oτo μπoυλoιi'
xι ηταv o xαλιiτερoE 1oρευτη-c μαg o Σπιiρog o Κclρ-

βoυνιd'ρηE, ποιl ηταν xαι αρxηι76E τoιl μπουλoυxιaιi'
Χιiρειllε τoν πριδτο yoρ6 aτου ιjτcιν η "πclπαι\ιd''' xd"τοl

απ6 τoυg ηyoυg τoιl διxoιi μoυ ξoυρνα xαι 6ταν τε)"ε[-

ιυαcι πιjρα πανειlτιlγηg 2lαι τ(t πρcilτcι 1ιοιl oυily'cιρl1τlj-

ρια, Απιi τ6τε πι6 αfyoιlρog χαι με πoλ6 xoυραyιο oι':'

ν!7ιοα να παζω βd'ζoνταE cjλo μoυ τo μερdxι, π()υ ιιε

βοηθηoε να φτciαω εδιil πoι'l βρ[αxoμαι oliμt:ρcl, να i-
χω μια πoλιi xαλlj παρoυαfu τ6αο οτo εoαlτεριx6 6oc''

y"CΙι στo εξωτεριxri 2(αι ν('L clπooπdoοl πclλλ(ι βραβεkl.

- Στην Φλcilρινα με τo Λ'ιixειcl των Ελλι7ν[δων xclι τοl'

o μιλo Γιανν[τoαριlι xcl' ι Mποιiλε<
- Στo Πiρνιx τι7g Ι}οι:λyαρ/clg 1ιε τον ΓΙιlριτci
- Στη Γcιλλ[α ιιε τ()ν ΓΙυρο6
- Στcl 7'ogδντo ιιε το Λιixειo Ε)"λην[δον Βf-ρoιrl"g

- Στην Βooτrilνl1 lιε, τoν oιiΜ"οyo'Αyιclg Δηutjτριοq

Σιf pιερcl l7 clιxoy6l'εια απclτελεi μια συyχQoτl1!ιi"-1'l

ο pι(κ) α π ου πα ξε ι πα ρ cι δ οα ια xη 1'ιοι l t ;' "' i''
- Τ ρ ιi cρ ο lν !Ι clξrl ρ 

(, ντ ξη g ξo υ ρ ν ci, Σ πιi ρ ο g, Ι{)'r-ι ρ [τ' ο.

Γιωρyοg, Nταο{λι' Mιyτ1'ληg, αxoρwε6ν, Δημιjτρηg' oο'
πρdνο,

Ειi7ομαι να ε[μαoτε 6λoι' γ"αλζι yιατ| θiλω τ'cι 1ιπορi-
σo1)με ν(1 μεταδιilοoυμε τo μερdxι tιαζ Χαι την τ!7νl1

uαζ τoυ λαlκoιi ogyανoπα[γτη ιlτα εγy6νι'α !ιαζ /"(ιι

oτcι διo6'^,ryονd μαg.''
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Γιατ[ διαθ6τoυμε τov μεγαλιJτερO Kαι πιo oιjγ1ρovo ηλεκτρovικ6

oταΘμ6 εργαo(αq επιτραπ6ζιωv εκδ6oεων (Desktop publishing)

Kαιγιατ(oυvεργαζdμαoτε με ιivα dριαιo επιτελε[o 57 επιλεγμdvωv

και εξειδικευμιlνωv oυνεργατωv και παραγωγικιΔv εργαoτηρ[ωv

Αλλd πdvω απ' 6λα,

γιατ(αvtιμεrωπζouμε τo θ6μα ηg οχεδ(αηq τωV εvtιjπωv σαq

με Kαλλιτεχ:Vιη ευαιoθηo(α,

To vα κdvειq 6vrυπα εfuαιτ6xη,
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