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Aγαπητo( μαs Φaλoι

Mε ενδιαφdρoυσα ιiλη χαtτo ΦΘιγoπωQtν6 μαζ τε{-

χοζ.
Eνα dρΘρo τOυ tστoQLχo{ x. Kι6οτα Φαlτιιiδη 1i Lα την

γεγoχτογaα τoυ Πoντιαχoιi Eλληνιoμoιi με οτoι1εiα πoι
γ(νoνταL γγα)στd για πQ6τη φoQd, 6πoυ oμoλoγοτν ot
(διoι οι Toιiρxoι για τtζ θηριωδ(εg τoυζ εLζ βdροg των

Eλληνων, dvα ιiρθρo ντoχoυμdγτo πoυ π8dπεL να δtα-

βαοτε( με ευλdβεtα απd τoγ xαΘ6να μαζ χαt γα μηγ ξε-

χαστεr πoτd .

Eπ(οηg παQαθdτoυμε ην tστoQiα χαι την πQoσφoQd

τωγ ΛαγαQιiδων οηvπ6λη μαζ,ηγ διαδρομtj τoυ Ιγστι-

τoιjτou Φιlλλoβ6λων Δι1νδρων απd ηv (δριlη μd1ρι αj-
μεQα, την σUγdχεια τoυ Mαxεδoγιxoιi αγι6να xαι πd,ρα

πoλλd ιiλλα xε[μενα πoι] θα τα βρεiτε, πιστειioυμε πoλli
οημαντιxα.

To τειi1ιlg αυτ6 εχδ[δεταt με ην ευγενιxη 1oρηγ(α
τηg Kαg Tαοoιiλαg Σιoιiγγαρη-Δoι]δoιl στη μγliμη τoι)

πατdρα τηg Γρηγoρη Σιoιiγγαρη πoυ στtζ 22 του No6μ-

βρη ουμπληρι6νονται oxτιil 1ρ6νια απ6 τoν Θdνατ6 τoιr .

Η oιlγταxτιxη επιτρoπτj τηg NΙAOYΣTΑΣ την ευ1α-

ριoτε( θερμd.
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ΣTΗN MINYNΘΑΔIΗN ΓAΛAT|AN
AΠ0 TΗ MIEZA

φ1,11ρ.1ριιφiιι τl1q επιπitrιβ ια; πλιixαq

1. AΙMATOC ΕΞ ΑΓAΘoΙo MΙNYNΘΑ-
ΔΙΗ ΓAΛΑTΙΑ
2. METΕΡOC ΕYΓENΕΙΗC HΔ EΛΠΙ-

ΔΙoΙo ToΚΗoc
3. ΔEYTΕΡΩ EN ΛYKΑBΑNTΙ ΦAoC ΛΙ-

ΠoN ΗYTΕ PoΔoN
4. APTΙΘΑΛEC KΑΛYKECΙ NEOΔPE-

ΠToΙcΙ MΑPΑNΘΕN

Tου Θωμιi Γαβqιηλ6δη
Φιλoλιiγoυ- oυγγραφdα

Η xατ6' λiξη μετιitρρααη

1' Απ6 α(μα ενd'ρετo ( xαταγ6μενη εγιil) η ολ116ξιυη
Γαλατiα

2. - AJτ6 μητdρα ην Eιrγdνεια xcrι τoγ E}gι(διο γεννr]-
τOQα -

3. μdοα ιrτo δειiτερο dτog τηg ξωηg μoυ dφηoα τo

φωζ σαν τQLαντιiφυλλο
4' πoιl ιrμdοωg , μdλιg ιiνΘιoε, μαριiθηz.ε μαξ( με τα

νεoxoμιμdνα μπoιlμπoιixια τoυ.

Η ελειiθεqη απιiδοαη

1' Η αρ1oντoπoιjλα ει1μ'εδι6 θαμμdνη η Γcιi.cιτicι
2. - [,μγdνεια λεν την μιiνα μoιl y"ι Ε7'τ(διο τι] ^,oι,ι6

βοι'-
3. μdοι:ι oτd γλυxο1ιiραμα τοi δειiτερι'lιi μιoι' 1'ρdνoι,
4' dφυγα xι d'φηοα τo φω( 1g1' fλ1oι' . zoπελodδα ,

5. οαν μια μιxρτj τριανταφι,)'i.ιιi π'αμ6οωg μαραξι6-
γεt

6. μαξi με τα μπoι1μποfz'ια. τηg τα νεoτρυ.1ημdνcl'.

NOHMA - ΣxoΛΙA

Tι να πει χαι τt να γqdιpει αληθεια xd.πoι'o< για dνα
πλαοpιατd'zι πoι] πεθαi;γει πριv xαλd. απO7-o'τεa r'Ιjτ6 τo

γιiλα τηg μιiνcιg του , ιiπιrlζ η ηρω[δα τoι, επι.1ρil.μμιατιlg

πoιt μαζ απι:ιο1oλεf, η " uινυνθαδiη ΓcLλcιτ[ο"':

Kα.ι 6μιυ; o ιiγνοlιrτοg ημαΘιι6τηζ επι^1ριrμιματoποιd<

xατ6ρΘιυοε μdοα οε τ6οοερι; oτi7.ιlι,: \,α |ια; δci'loει ην
παραοτιrτιz.f ειxdνα ηg ι1μoιρη; μι;,'ρουl'α':' πoυ oβη-
νει πQιγ γ(νει δio xρdνων σα\, μισ. μιz.ρl] τριιiνταφυλ"_
λιιi μιiλιg πριυτανθιιτ;-ιι1νi1. ποr, uα'οα.ir,εται μαξf με τα
πρ6ωρα xoμμιdνα μποι,μποf zια π-1:'

Η μετιiφραοη ηs λdξη; Q6δοl,(: τριαντdφlλλo) ου-
νεxδο1ιxιi ι,)( τQιαγταφι'λλιir ( ρoδdα-ροδrj) xρ(θηxε
1y.y qr^γxαkl", y tclτ(, zατ(ι τη γν ι6 μη τoιl γ ριiφoιτoζ, μ ε η γ



χατιi λ6ξη μετdφQαση η παQoμoaωση γ(γεταt αLγtγμα-
τιxη, εφ6οoν dνα τριαντιiφυλλο, dταν χoπoιjν τα |'ιπoι1-

μπoιixια, πoυ τo περιβιiλλoυν, 61ι μ6νo δε μαρα(νεται
αλλιi δυναμι6γει, εγι6 μ(α μιxρη τριανταφυλλιιi, xινδυ-
γειjει να μαρα0ε(, αγ xατd τo δρdι}.rιμo τωv μπoιJμπoιr-
xιιi.lν παρrrταραxoυνη θ εi.

Mε ην παgoμo[ωοη ηg xoπελoιiδαg ωg τριανταφυλ-
λιιig o αναγνιilοηg τoυ επιγρd,μματοg ξεγελιdται οτην
πρι6τη ανιiγνωοη xαι νoμ(ξει πωζ τoι] δ6θηπε xαιx6'-
πoια εξηγηοη για τoν πρdωρo θιiνατd ηg dγoιlρηg Γα-
λατ(αg , πoι,, αγ xcιι απ6 μεγιiλη γενιιi πdθανε μιxρη.
Ιoωg αυτd τo ξεγdλαομα τηg τd1νηg να ηταν ωg dvα
οημε(ο xαι μdoα οτιg πρoθ6oεLζ τoυ ποιητη. Ιοωg vα
r]Θελε να δι6οει την ειlxαιρ(α να ξεγελαοτoιiν dοoι θα
r]θελαν να παρηγoρηθoι1ν μι'αυτdv τoν τρ6πο, γιατ( για
τουg dλλοιlE, πoυ δεγ ευ1αριοτιοiγταt μιε τιζ "μισdζ,,

αλrjΘειεg παραμ6νει τo εριilτημα : Γιατi γα πεθαiγει
τdοo πρdωρα dνα βλαοτι1.ρι, ποιl xατd,γετιιι απ6 δυνα-
τ6 α(μα (α(ματιlg εξ αγαΘo(o) xαι απ6 γoνεfg υγιε(g
xιrι επιφανεiE, 6πωg φα(vεται 6τι ηταν η Eυγdνεια x.αι

ο Ελπ(διog, oι γoνε(g τηg Γαλατ(αg απd τη Miεξα (;).

Bιiξω εραlτηματιx6 σηγ χαταγωγη τηg ηρω(δαg, αν
xαι πιοτει]ω dτι, εφι1οoν το επiγραμμα βρ6θηπε oην
περιo1η τηg αq1α(αg Miεξαg, η Γαλατ(α ηταν Mιεξαi
α,ΙLατL αν xαταγ6ταv απd ιiλλη περιοxη, γ.ατ6"πdaα

πιθανιiητα o επtγQαμματoποι6g θα τo οημιεiιοvε . Tην
πiοτη μoυ αυτr] μoιl την εvιο1{ει η παρατηρηοη 6τι οε
αρxετd επιγρd.μματα χαL επιγQαφ6g τηg ΗμαΘ(αg α-
ναφdρεται η xαταγο.lγη απ6 ιiλλα μdρη ( π.1. απ6 την
Eφεοο, τη Nιx6πoλη, την'ΑμαοτQη τοι] Π6γτoυ πλπ,

ενιi; μ6νο σε μtα πεq(πταlοη o μαxαρ(ηg λdει dτι ε(γαι
απd η Bdροια ) , επ(οηg η ολοφdνερη προοπιiθεια τoιl

επtγQαμματoποιoιi τηg Γαλατ(αg να ε(ναι αxριβηg.

Κι1Θε λdξη rj φριiοη τoυ επιγρι1.μματog 61ει τo διxd
τηg βιiqοg. o επιγραμματoποιdζ, πoι' odβεται την τd-

χνη τoι] , δεν 61ει περιΘι6ρε.ια για φλι-rαρ(εg. Η Γαλατ(-
α εγxατdλειιpε τo φι6g ( απαρα(ητog ειlφημιομ6g ) μ6-
σα στo αρ1iνιoμα τoιr δειjτεQoιl 1ρ6νoιl τηζ ξωηζ ηζ ,

rjταν πριiγματι λιγdξωη , αγ χαι ηταν πολλη η διiναμη

ηg γεvνιιiE τηg ...

Mdοα οτα πλαfοια ηg αxριβoλoγfαg δεν μπoρof με
παρd' να παρατηρηοoυμε τιg διαφoρετιxdg λιJξειg ποιl

χQησtμoποLεi o επιγραμματoπoι6g γtα γα πρoοδιoρf-
σεt τoι)ζ γoνε(g τηg Γαλατ(αg ' "Mητ6ρog Ευyενε[-

ηg'..'Ελπιδioιo τoxηog,, . H Eυγ6νεια r]ταν η μητ6ρα
τηζ χαι o Eλπ(διoE , 61ι, 6πωg Θα περιμdναμε, απλιi o

πατdραg τηg, αλλd, ο τοxειig , ο γεννητoριig τηg !

Mπoρε( βdβαια ο επιγQαμματoπoι6g να 1ρηoιμoπo(-

ησε τoγ τ(lπo τoxηoE ( = τoxdωζ) 1dριν μ6νo τoυ μd-
τρoυ , γιατ( dτοι γ(νεται πιo στρωτd, αγ }.ιαι δεν θα μπo-

ρoιiοαμε χαt γα τoγ ι|.rdξoυμε, αγ χQησιμoπotoιjσε τoγ

τtπo "πατ6ρo9,, μπορε( 6μωE, xαι αιlτιi ε(ναι πρι1γμα-

τι πoλιj εvδιαφdρον, νd ηθελε νιi ιlπενθυμ(oει οτoιig

εx}'εxτo6gαναγνι6oτεg τoυ επιγρdμματdg τoυ 6oα ο1ε-

τιxd, με η οημαο(α τoυ ριiλoυ ηg μητdραg xαL τoυ πα-
τdρα αναφdρει o μεγdλog δραματουργdg Αιqιiλοg
οην περ(φημη τραγωδfα "EYMΕNΙΔEΣ,, ατι6 ην τρι-

λoγ(α ηg "oρiοτειdg ,, τoυ:

" oυx 6ατι μiτηρ η xεxλιμ6'νη τ6κνoυ

τoxε6g, τρoφ6E δε xiματoE νεoαπ6ρoυ

τ [xτε ι δ'ο θρcboxrυν...'.,,

Aιo26riλoυ Eυμεν(δεE υτiaoι 658- 660

(: Δεν εiναι η μd,ννα πoυ γεwd'ει αυτ6 που λdνε

παιδ( τηg θρ6φει μoνιi1α τo γ6o οπdρμα
o dντραg πoU σπdQγεL, αυτ69 γεννιi ..... )

Αν η παραπιiνω υπdθεοη μαζ αγταπoχρ(νεται οτην

παραγματιχ6τητα, τ6τε η οημαο(α τoυ επιγρd'μματog

τηg Mιεξαfαg Γαλατfαg πα(ρνει ιiλλεg διαoτιiοειg, ε-

φιiοoν 1dρη σ'αυτ6 d1oιlμε μ(α, 6μμεοη dοτω, μαρτιlρ(-
α 6τι xdπoτε οτo (αρxα(ο) Θdατρο τηg M(εξαg διδιi-

χηχε η τριλoγ(α τoιi Αιo1ι1λου "0ρ6οτεια ,, xαt αν6'-

μεσα στoυE θεατdg βριοx6ταν xαι o ιiγvωoτog ημαθιι6-
τηζ επιγQαμματoπoιιig xαι oι γovεfg τηg dμoιρηg Γα-
λατ(αE, η Eυγdνεια xαι o Eλπ[διog.

To ενδεxdμεγo γα χQησιμοποiηοε o επιγQαμματο-

πoι6g τη Χ6ξη τoxε6g αντi τηg Χ€ξηg πατηρ γtα να επι-
oημdνει απλι69 τιg ανδρoxρατιxdg ιrντιληψειE τηζ χoι-
νιον[αg, μdοα οτην oπoiα, dξηοε για λ(γo η Γαλατ[α,
δεν νoμfξω 6τι αναιρε( εντελιig τα oγετιx(ι μιε τo dργo

τoυ Αιοxιiλoυ, πoυ πQoαναφdρΘηxε. Γιατixανdναg αρ-

1α(οg Eλληναg υπ6ρμαxoζ ηE 
l'ανωτεQdηταE" των αν-

δριiν δεν πιοτειjω dτι Θα αγνooιiοε τα 6οα περιd1oνται

γι'αυηv οην μoναδιxη oωξ6μενη απdην αρ1αι6τητα
τριλoγ(α ηg "oρdοτειαg ,,.

ΣYNTAΞH ΓΛΩΣΣA - MBTi'o

Η οιiνταξη τoι} επιγQdμματog ε(ναι πoλi απλη. 0λ6-
xληρo τo επ(γραμμα ε(ναι μια πρ6ταοη με ρr]μα το

λ(πω ( dλιπoγ= εγxατdλειιpα, ιiφηοα), πρι6το πρdοω-



πo εγtχ' αQιθ. oQtστ. β Α αoρ(oτου τctι'ι λε[πω 
' 
χαt υπo-

xε(μενο τo6νoψαΓαλατ(α ( oνoμαοτιxη ενιx') ' To ε{-

ρημα να μιλd.ει o νεxg6g εiναι γvωοτ6 xαι oυνηθιομιiνo

i* urr,"ιμρrα επι^1ρdμματα, γιατi δ(νειxιiρog οτα λε-

γ6μενα , εφ6ooν xαν6ναg δεν επιτρdπεταινα αμφιβdλ-

λεiγια την ειλιxρ(νεια ενdg ανθρι6πoι' πoU 6φι-lγε απ6

η ξωη.

Aλλd xαι η γλι6oοα ε(ναι απλη χαι χαταγoητη 
' 
αφoιi

xατd, θαυμαoτ6 τρβπo τα περιοο6τερα θdματα 1 αγ χαι

το λεξιλ6γιο εfναι πραγματιxd oμηριx6, 6(γg1 61lvηθι-

oμdνα }.ιαt στη νεoελληνιxτ] γλι6οοα εxτdg απιi ελdxι-

οτεE εξαιρι1oειg, 6πωg ε(vαι π'1' oι λdξειg μινυνθαδ[η

= ολιγ6ξωη - βρα1ι1βια , ηδ6 = xαt' η6τε = σαγ χαL

λιlxdβ;αg _ dτog. Η τελευτα(α θεωρε(ται λ6ξη αρxαδι-

τ"η xαι απoτελεi αx6μη μια μαρτυρ(α τ1g ιδιαiτερηg

oυγγtiνειαg τωγ Mαxεδ6γωγ με τουE Aρxιiδεg'

To επ(γqαμμα ατιοτελεiται αrrd τ6οoεριg δαxτυλιxorjg

εξαμdτρoυg οτ(1oυg , €γειxcιτdxd'πoιo τρ6πo xι'αιlτιi

αρ1αixη μoaφη , 6πωg χαt τo ι1λλo επ(γραμμα 
' 
τo o-

πo(ο ηταν ωg τι6ρα το μοναδιx6 γνωοτ6 ωg πρoερ16με-

νο απ6 ην περιo1η τηE αρ1α(αg Miεξαg , αφιερωμ6νo

επ(οηg οε μιανεαρη x6ρη , ανιiνυμη , πoι1 παρομoιdξε-

ται " ρ6δoν εαqιν6ν ,, ( = oαγ ανoιξιιiτιxο τριαντd'φιlλ-

λo ) . To επiγραμμα τ oτι "εαρινo{ ρ6δoυ'' αποτελε(ται

απ6 τρεfg δαxτυλιxoιig εξαμdτρoιlg οτi1oιlE'

To γιατi o πoιητηg των επιγραμμd'των αιlτιilν τηg πε-

Qtoχηζ τηE αρ1α(αg Miεξαg ( οημ' Ndoιloαg ) δεν 1ρη-

oιμoπoιε( τo ελεγειαx6 μdτρo , τo oπο(o αποτελε(ται

απ6 dνα δαxτυλιx6 εξιiμετρo xαι dγαγ δαxτυλιx6 πε-

ντd,μετρo oτi1o , που μπoρεi να επαναλαμβι1νoνται στα

επιγριiμματα ωg π6ντε περiποιl φoQdζ , ε(ναι διxιi τoιl

πρ6βλημα ! Πdντωg φα(νεται 6τι ξ6ρει να μετρdει οω_

οτd, τουg oτ(xoιlg ηριilνταg πιοτd τoιlg xανdνεg τoιl δα-

xτυλιxolj εξdμετρoυ.

TA K}?ΙA ONOMATA

Αν 6μωg δεν μαg πρoβληματζoυγ οιiτε η οdνταξη

oιiτε τo λεξιλ6γιo οιjτε τo μdτρo, δεν μπoρo{με γα πoi-

με τo (διο χαt για τα ον6ματα τηg ηριυ(δαg χαL τoυ πα-

τdρα τηg , τα ον6ματα Γιιλατ(α xαι Eλπ[διοE, πoυ' ιi-

πωg φα(νεται απ6 τo οιiγγραμμα τηg x' Aργιlρι6g Tα-

τd,xη "Αlcient Berοea prosopography and sοciety"

Κ.E.P.A. , Αthens 1988", ωg τo 1988 δεν ε(1αν xατα-

γραφε(.

Kαι για τo 6νoμα τoυ πατι1ρα τηg ΓαΧcrτfugτo "Ελπ(-

dlo6" μπoρo{με να πoιiμε 6τι oiγουρα παρd'γεται απιi

την αρ1αiα ελληνιxrj χ€Εη"η ελπ[g ',γεν' 
τηζ ελπ(δοg ,

6πωg xαι το αντ[οτoι16 του Θηλυx6 "η Ελπιδ(α,, πoι'

r]ταν επ(οη-< γγωοτ6 οην αρ1α(α Ημαθ[α τον δε{τερo

μετd Xριοτ6γ αιιilνα

oμωg τo 6νoμα τηg ολιγ6ξωηg Mιεξα(αg Γαλατ(α; 
'

πoιl ωζ τι6ρα μαg ηταν d,γνωoτo, μαζ προβληματζει'

Δεγ θα ε(1αμε xαγιjγα πρ6βλημα , αγ τo 6νομα τηg η-

ριο(δog μαg ηταν προπαρoξι1τoγο χαt γραφι1ταν oτην

παραληγoυοα με _ εt - , γιατ( το 6νoμα Γαλciτειcι εfuo"t

παo(γνωοτo ωg dνoμα , μιαg απ6 τιE αρ1α(εg νηρη(δεg'

ενι6 τo 6νομα Γαλατ (α ( παρoξιiτoνο χαt με γLωτα σηV

παραληγουοα) μαg ηταν ωg τιiρα γνωοτ6 οαν 6νομα

x6ραg τηE M. Αοiαg xαι τμηματog τηg Eυρι6πηg'

Για oρθoγραφιxιi λdΘog η για dγνοια , δεν μπoρε(

να γ(ν ε ι λdγo g γ ιατi το επ(γραμμα εxτ6g απ6 xαθαρo-

γραμμdνο xαι ορθoγραφημdνο χαι στo δε{τερo οτ[1ο

τoυ ιlπd,ρ1ει τo 6νoμα ηg μητdραg ηg Γαλατ(αg , τdο6-

νομα Eιlγ6νεια, γνιυοτιi οτην αρ1α[α ΗμιrΘ(α ιαt απo

dλλη επιγραφη. Kαι o πoιητr]g λoιπ6γ xαι ο 1αρdi'-π1:

1ρηοιμoπo(ηoαν "εν γνιΙlσεt ,, τoυζ τo 6νομα Γαλατ(ci 
'

γιατ( ι1τοι oνoμαξ6ταν η ηρωiδα . Αι'τd επιβεβcrιιδι'εται

και απ6 το μdτρo , οτo οπo(o 1ωροιiν xαι τα δi'o ιlι'oμια-

τα χαt τo Γαλατ(α xαι τo Γαλdτεια xαι δεr' ι'τl1ρ7"ε ου-

νε:πι6g ιδιαiτερog λdγοE προτιμησηζ τoι' ει'o: αι'τi τoι'

dλλoυ.

o γρdφων πd,ντωE d1εi η γνι6μη 6τtτo oι'opια Γαλα-

τ|α ε(ιlαιπαρoξfτονog τιiπog τoυ ονdμιατo '< 
Γclλd'τεια

(τιcκα τo AμιiΘε ια - Αμαθ (α, E'ι'^z εν ε ιcι-Eι''i' ε νrα χλπ)

1ωρ(g να απoxλεiει παι μεοoλdβηση αQσε\'ι7"οι oνιj-

ματog Γαλdτιo;. H oμoιι1τητα με το 6νομιcL τ1;1ι6qα;

τωγ Γαλατιilν , δηλ. τηg Γαλατ(αg, πρι1πει r'd ε[ναι τυ-

yα(α.

Γενιxιi μπoροiμε να ποιiμε 6τι xαιτο επi^1ρα1"ιμια αυ-

τ6 ηg ΗμαΘ(αg ε[ναι αξι6λoγη μαρτιlρiα για τo υψηλ6

επiπεδo πoλιτιoμof τηg αρ1αiαg Mαxεδονiαg γ'αL'λα-

τd τα 1ρ6νια ηE Pωμαιoxρατ(α< oτα oπο(α φiνεται 6τι

"εποιriθη,, απ6 πd'πoιo Ημαθιιilτη επιγραμμιατoπoι6

πoιl δυοτυ1ι6E, πιοτd; οτηv παρd,δoση τιυν επιτυμβιιυν

επιγραμμdτιυν, δεν μα< dφηοε τo 6νopιd' τoι''

ΙΙ ΙΣToPΙΑ ToY EΠΙΓΡAMMATΟΣ

To επ(^1ραμμα τηE MΙNYNΘΑΔΙΗΣ ΓΑ^ΑTΙΑΣ



d1ει μια μιxρr] ιοτoρ(α. Kdπoιog το ε(δε xdπoιll{αι τo

φωτoγρtiφιοε . Mια φωτογραφ(α , dπεσε οτα 1dρια
τoυ παληοιi μoυ μαθητrj , τoιl αρ1ιτdxτoγα χ. Αλdξαν-
δρoυ oιxoνdμoυ , o oπo(og doπευοε, tjταντdο1987, να
ενη μεριilοει oγετtx6' xdπο ιοv αρ1αιoλιi^1ο.

Eπειδη απ6 τ6τε δεν ι1τιl1ε να μd,θει τfπoτε για την
τιi1η τoιl ειlρηματog, o y". Α.Oιxoν6μoιr μιοιl dδωοε πρ6-
σφατα τη φαlτo.1ραφ(α με την πιrρι1,πληοη να ην μελε:-
τiοω.

Ανταπoxρ(θηχα με ευ1αρ(οτηοη οτην παριixληοη ,

επειδr] οι επιγραφdE απ6 ην περιo1η τηg M(εξαg-Nιi-
oltσαζ , πoυ d1ω υπdψη μoυ ' 

εiναι πολ{ λ(γεg xαι επει-
δη τo xε(μενo πoυ μαζ απαο1oλε( δεγ ε(γαι μιια απλη
πεξrj επιγραφη αλλd dνα πο[ημα , dνα αρ1α(ο επiγραμ-

μα. Αν τo οημεiωμιr o111$ ^1(νεt αιτiα γα μdθουμε πε-

ριοο6τερα ^1ια ην τιi1η τη< επιτι'μβιαg πλdxαg τΙ1ζ'' LΙι-

νυνθαδ[ηg Γαλατicιg', θα ε(μαoτε πoλιi ειlτιl1ε(g.

To ONOMA ΜΙΕz^ APxAΙo EΛΛΗNΙKO
oΣo KAΙ To oNoMA BEPOΙA

Mε ην ειtxαιρ(α τοιl ο1oλιαoμof τ(Dν επtγQαμμι1των

ηg αρxαfαg Mιεξα(αg Γαλατ(αg, τηg xoροfλαg του Eλ-
π(διoιr χαt τηζ Eυγdνειαg , πQdπεt γα οημεια'lοω dτι με
ι1φηοε εμβρ6ι,n1τo η απ6φαιη πd,πoιων αρμ6διων οην
ΑΘηνα να μην επιτρdιpoι]γ γα oγoμαστε( MΙEZΑ ο Δt]-

μoζ πoι] πQ6χειταL γα ιδρrlβ6( 6ηγ περιοxη τoυ Koπα-
νο{ Nιioυοαg- περιo1η τηg αρxαiαE M(εξαg,6πoιl α'
ναxαλfφθηxε xαι αρ1α(o θdατρo - με τo αιτιολoγιxιi
dτι τo 6voμα αιlτιj δεν ε(ναι Eλληνιx6 !| !. ( Σε τιiτoιεg

περιπτι6oειg 1ρειdξoνται αληΘεια πoλλιi Θαιrμαοτrxir).

Θdλω νιι πιοτειiω dτι dγινε xιiποιo λdθog, 6τι το δη-

μoο(ειrμα ποιl ε(δα οε τoπιxrj εφημερ(δα r]ταν απoxιiη'

μα "τoιl δα(μoνα τoυ τυπoγQαφε(oι.' ,, xαι dτι, ιιν ι5ε

δtαψε{στηχε, Θα διαιpειlοθε( οιiντoμα. Γιατ( δεν μπo-
ριil να δε1τιil 6τι αυτo( πoι αcryολοirηαι υπειiΘυνα μdετιl
τoπωνιiμια g^1νooiν την ιοτoρfα , τοιlg μιiΘoυE χαt τtζ

παραδdοειg ποιl θdλoιrν η Miεξα αδελφlj τηg Bdρoιαg
χαι τoι! Oλγανoυ , xdρη τoυ Bdρητα τoυ γιοιi τoιl Mα-
πεδ6γα xαι διο6γγoνη τoυ Oλιiμπιoιl Δ(α.

Τα oνιiματα αιrτιi ε(γαι προγονιxη μαg xληριlνoμιd
dοo παι o τdπog μαE . Eiναι ελληνιxιi εδιil xαι πd'γω

απ6 ειxοσιεπτιi αιιilνεg, πεQισσ6τεQο δηλαδrj απιi διiο

xιλιdδεg επταxdοια1ρ6για Γιατ(, αγ εaγαι "Πρoελλη_
νιπd',, dπωg αρxετd ιiλλατoπωγiμLατηζ Αq1α(αg Eλ-

λιiδαg , τdτε ε[γαι αx6ψα πιo αρ1αiα xαι επoμdνωE

απ6μη πιo οεβαοτιi .

Kανdναg πoτd ο:g τc6ρα δεν νoμζω 6τι διανoηθηxε
να διαγριiι!ει απ6 τουg 1dρτεg ηg Αρxα(αg Eλλιiδαg
τα πρoελληνιxd' τoπωv{μια oιjτε φυοιxd να τα 1ρειioει
οτoιrg Σλιiβουζ, πoU ηρθαν οτoν ελληνιx6 1ιiρo γι1ρω
οτoν dβδoμo μετιi Χqιοτ6ν αιιilγα oιiτε ι;τoυg Tοiρxoιlg,
πoιl εμφανioτηπαν πoλf αργ6τερα, oιjτε oε πανdγαν
ιiλλo λα6 , απ'dσoιlg ξηλεψαv τoν τdπο αυτ6 και θdλη-

σ(Ιν γα τoγ xd,γoιrν διι'd τoιlg οτα xατοπιγd, 1ριiνια.

o εξοβελιoμdg του oν6ματo9 τηg M(εξαg απd ην
πρoγoνιxr] μαg xληρoνoμιιi , αν γ(νει τιilρα , δεν θα
πρoοβιiλει μ6νο τoν ενδoξdτατo οτρατηγd του Mεγd'-
λoι'AεξιiνδQoU , τoγ Πειlxdοτα το Mιεξαio αλλd, xαι
τo1!ζ πQωτoχoρυφα(oιl g Eλληνε g-Mαπεδ6ν ε g Φ(λιrιπo,

M.Αλdξανδρο xαι Aριοτoτ6λη, oι οπο(οι ουνdδεοαγ τα

oνιiματd τουζ με η Σ1ολrj που λειτοιiργηοε " περ(ην
M(εξαv Nιlμφαroν,, στα μdοα τoιr τ6ταQτoι] πQoχQtστtα-

γιxιlιi αιιilγα'

Αγ xαι d1ω αο1οληθε( οτο παρελθ6ν με ηv ετυμoλo-

γ(α τoυ oν6ματog "M(εξα" xαι πιοτειiω 6τι zαι αυτd ,

dπωg xαι το 6νoμα B6ρoια , ε(ναι ελληνιx6 δε Θα αoxo-
ληΘι6 τιilρα 1"ιε το θdμα αυτ6 παι για να μη μαxριlγoρrj-
σtt] ?{αι επειδr] νoμ[ξω 6τι δεν ε(γαι xαι εντελι6g απα-

ραiητo, εφ6οoν, χαι αγ αxιiμη το Θεωρηοoυμε πρoελ-

ληνιxιi , δεν μπoρoιiμε , οιiμφωνα χαt με dοα προοη-

μειι6θηxαν , γCΙ μηγτo Θεωροι1με ελλ"ηvιxη xληρoνομιd.
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Mακεδovικog Aγωvαq

Eπιατολf τηE24.5.\905

Tο οημεiωμα τoιr Kαπετd'γ Axρ(τα, πoυ παρoυοιd'-

σαμε στo πρoηγoιiμενo τειi1og τηg "Nιι1ουοταg" (οε:λ'

13) εiναι οημαντιx6τατo γtα τηγ μελdτη τηg ουμβoληg

τηg NιioυοαE στoγ Mαxεδoνιx6 Αγι6να. Διαλιiει oρι-

oμdνεg πρoηγoιiμενεζ μεμψtμotQ(εg τoυ Kαπετd'γ Α-
xρ(τα ο1ετιxιl με τoυg λεoντ6xαρδoυg, τooρμπατξl]δεg

τηg π6λεω9 χαt αγαγγωQζει την Ndoιlοα xαι τουE Nα-

oυοα(oυE οαv xιlρι6τερoιlg oυντελεοτdg οτργ g'1ιilνα πclιl

διεξηγαγε τo οιilμα τoιr πιi,γω οτo Bdρμιο'

Bdβαια ε(ναι γνωοτd αλλιi εδιil επιβεβαιιilνεται γQCι-

πτGlgxυ.ιαπ6 τoγ iδιο τoν μεμι!fμoιqo Kαπετdν Αxρ(-

τα 6τι η Nιioιrοα ηταν o βαοιx6g τρoφοδ6τηg τoιr οιil-

ματoζ. To "Kdντρο Nαo{oηg" εξαοcριiλιξε οτο οιilμα

6λα τα απαρα(ητα για την διατρoφj, την επ6νδιlοη

χαt τηγ υπ6δηοη χ(ιι τ(Ι απ6οτελνε με dμπιοτoιig τιlιl

οτο λημdριτoυ οι6ματog οτo Kαρατdοι. E(1ε αναλιiβει

δε να τροφοδoτε( οε xαθημεριvη βιiοη 6xι μ6νo τo πο-

i1lμελdg οιiματοι' Kαπετιiγ Αxρiτα, αλλd xαι τουg ιiν_

δρεg τoιl ημιι\ιαλυμdνoιl οιilματog τoιl Kαπετd'ν Mπo{-

α.

E(ναι γναlι;τη ιrπιi το πρoηγoriμενo dγΘετo B'η τι11η

τιlι, οιilματoζ Mπoιiα, μεταβα(νoνταg oτον τ6πo πρoο-

ριομιli τoυ' ηγ Kαρατξ6βα xcιιτo Moρ(1οβo' Kιrτ6πιν

πρoδoο(αg ροιlμανιξdντων Bλd1ων, τo οcilμα dπεοε oε

ενdδρα κoντιi, οην Πατιτο(να οτo KαLμd'zποαλιιν xατd

τ1ν oπo(α τραιrματioΘηzε ooβαρd ο αρ1ηγ6g Kαπετriν

Mπο{αg, xαθιilg xαι oι περιοο6τεροι oπλ(τεg' Tο οιilμα

επdοτρειpε οε oιxτρd, xατd,ιτταοη οτo λημ6ρι ενιil τη

νοοηλε(α τoι' αQχηγo{ Mπor]α χαι τU-)ν τριιι'μιατιιilν

xαθιilE xαιτη οιlντηρηοrj τoιl ανdλαβε τo "Kιiντρo Nιι-
ofηζ".

Aπιi τo παρ6ν οημε(ωμα πληρoφορo{μιεθα για την

περαιτ6ρω πoρεiα τοιl οιilματοg Mπo{α. oριομdνoυE

ιlπαξιωpιατιxοιig "xριlιιμdνoιrg, ιiτoλμoυζ χαι μη επι-

δε(ξανταg διαγαlγη d,με:μπτη", o Kιrπετd,γ Axρiταg d-

xρινε 6τιxαλιiτερα Θα ηταν να επιoτρdιpoιrν π(oω οην
ελει1Θερη Eλλιiδα. Διdτι με την σι]μπεQtφιlριi' τουq, r'_

πljρ1ε φιiβog να επιδριiοoιlν ιpιl1oλoγιxir οτοιlg διxοιig

τoιr dνδρεg, πρdγμα πoυ θα απdβαιvε επιξημιιl για τo

6ργο τοιl. o Kαπετdγ Απρiταg oμoλoγε( 6τι λαμπρf

8

Toυ Γεωργ(ου Toυα(μη
Ιατοριxoι1 Eqευvητri

εξα(ρεοη απoτελε( ο Κρητιxdg oπλαρ1ηγ6g Mανι6ληE
(ατσ(γαρηg. o Kατο(γαρηg α:ι6 τoν Nodμβριoτοιl 1904

μd1ρι τoν Aπρftιo τοιl 1905 dδραοε, οταλμιdνog απ6

Mαxεδoνιx6 Koμιτd,τo επιz.εφαληg μιxρooμd,δοg, προ-

ετoιμdξoνταg το 6δαφι19 για ην dλειlοη χαι τηγ εγχα-

τdοταοη τωγ oQγανα)μdνωv οωμdτων. Παρdλα αυτd,

6μιωE, ενι6 διxαιoιjτο να xατdλΘει οτην ΑΘr]vα χαι ν(}.

ξεxoυραοθεi, πριiτo αυτdg δd1θηxε να παραμε(νει xαι
να οιlνε1(οει την δριiοη τoυ γι(Ι να μηγ επdλΘει τελε(α

διdλιrοη.

oπωg ε(ναι.7γωοτ6, οι ι1νδρεg τoιl Mπoiα ε(1αν οτρα-

τoλο^1ηθε( οην ιδια[τερη πατρiδα τoιl Kιrπετd,γ Mποicl..

ην Xειμιiρριr, με απoxλειoτιx6 οxoπd να πολεμηoοι'r'

ιrπιj την αρ1ηγ(α του. Eπειδη, 6μωg, o Mποfιr<. μετιi-

τoγ τρα1.]ματιομd τoιl, δεν r]ταν δυγατ6 να' ανιιλd.βει ξα-
νd. την αρxηγ(α 1ρ1, ημιδιαλιrμdνoιl oι6μιατιl;. or οτi'i_

τεζ τoιt πdραοαν ιlπd την αρ1ηγ(α τoιl Kαπετiιr'Ai'-ρi-
τα χαι ο1ημιiτιοαν dvα ημιανεξιiρτητο oι'iμcr,ι'τ6 ην
αρ1ηγ(α τoιl Mαvι6λη Κατοiγαρη, με την πρooττιz"i]

γα εxτελoι]γ ιrπoοτoλdg οτo Moρ(1oβο z'αι οτο Mπd'-

=4Lo, 6πoιι iταν 
)!}x"ιxιi-g 

1ι6ρo9 δρd'οει6: τι''lι''

/'
To παριiνroημεiαlμα τoιl Kαπετιir'Α;''ρiτα. ι'πο ημε-

ρoμην(ιι 24 Mαioυ 1905, απει'θiνεται nQo; τοr' Φ}'ιδ-

ρo xαι Νdοo. Ndοog ε(ναι o γνωοτdζ ειδιz-ιi: ^iραφdαg

αξιωματιxdg οτo Πρoξενε(o Θεοοαλoγi'z-η;, προg τον

oπο(o 6φειλε o πριilτo< νιr διαβιβdοει το ι'πdψη ημει
αlμα. o Φλιilροg, 6μιω'<, παρd' τι-< προoπdθεtε< τσ)ν ε-

ρ ει'ητιilν xαι μιε λετ1τιilν η ζ ε μιπ tστε ιtτt7.i1 ; α7''λη i"ο'1 9ι ι-

cρ(αg τoιl Kαπετd,ν Axρiτα, εξαzoλoι'θεi να παραμdνει

ατιrιiτιοτog' παρ6τι ε(ναι η ιpυ1r] τοιl "Kdντρoυ Nαoi-
σηζ" i{,αt οxεδ6ν o μ6νοg Nαoυοα(og πoυ επιxοιγωνε[

ουνε1ιilg ε(τε με oημει,ιilματα, ε(τε πρoοωπιxιig με τον

Καπετι1.ν Axρiτα.

Yπdρxει πλοfοια αλληλoγραφ(α του Φλι6ρου 6xι μιi-

γo με τoγ Kαπετιiγ Axρ(τα, αλλιi xαι με 6λοι-rE τουg

μετdπειτα αξιωματιxoig πoι' dδQαοαγ αlg αρ1ηγο( oιο_

μdτων οτην περιο1η Nαοιiοηg - Bερμιoιl. Πλην, 6μωg

παρd, τoιlg ιnwδυαoμοιig των διαφ6ρων εοαlτερι'xιilν εν_

δε(ξεων τηE αλληλo'1ραφiαg χαt τηγ επ(μoνη, συ^/χQι-

τιxη μελ6τη τoιl ιδι6τυπoιl γραφιxoi τoιr 1αραxτηρo;,

η ταιlτ6τ1τιr τοιl εξαzoλoυθε( να παραμε(νει d,γνο;οτη'

Σην εμπιοτειlτιxη αλληλoγραφ(α μεταξi αρ1ηγιiν οω-



μdτων xαι Kdιτρoιl Θεοοαλoγ(xηg, ιxπ6 ιpευδιilνυμ6 τoυ

η πιiλιg τηg Nαoιiοηg dλαβε τoν xωδιι6 "Φλιilρινα" δη-

λαδη η π6λη τoιl Φλιi;ρoιl, 6πωg xαι "oμηρoιiπoλιg", η
Eδεοoα, ιυE π6λη τoυ "oμηρου" (Παπαοιβdνα)'

Σοβαρd προβληματα οην δριiοη των οωμdτων προ-
xαλεi ο Αλβαν6g μπdηg τοιr1ωριoι1 Γραμματιx6 Σoι'-
λεiμdν, δι6τι φdρεται ε1Θριxιi προg τo οι6μα. Boηθιiει
τα βoυλγαριπιi
οιiμιrτα xαι αιlν-
δdεται με τolJE

ροιlμαν(ξοντεg.
Πρoδ(ι\ει τιg xι-
νrjοειg τoιl οι.6_

ματoE οτo βo{λ-
γαρo αρxηγιi
των βoιlλγαρι-
xιilν οιr;μdτο:ν
Λοιjxα. Για' τιl
λι1γo αι,τd o Κιι-
πετdν Αzρ(τα.'<

ξητιiει να χα-
τιrγγελΘεf απιi
τοιlg xατo(xoιrg
oτιg τoι-lρxιxdg
αρ1dg ωg σιlγεQ-

γdτηg τοlν βoιlλ-
γαριxιilν οωμι1._

τιι)ν.

Πριilτιοτο μd-
λτ1μα τοιl Kαπε-
τd.ν Axρiτα, 6-

πωg d1ει ανα-

φερθε( χαt (;ε

πριlηγoi μεν εg

ιτι'γ6χειεζ, εiγιrι
oι zαλdE ο16-
σεtζ τοι! οιilμα-
τoE με τoυg Bλd-

χoυζ τoυ Bερμ(-
oιl χαι πQoπα-
ντ6g με τοιtg

ρoυμανiξοντεg.
Σε 6λo τoν ι1γxο

τοιr Bερμ(oιl η-
ταν διαoxoρπιομ6νoι ρoυμανζoιτεg, ε(τε ωg xηνοτρ6-

φοι, ε(τε ωg ιlλoτ6μoι η ανΘραxε(g. 'Eτοι, μπoρoιjοε γα
πdοη οτην αντ(ληιpη τοιlg xιlθε x(νηοη τoυ οιiματog,
την oπo(α, υπιiρ1ει πιθαν6τηg να xαταδιδοoυν στtζ

τoυρxιz.dg αaχ6E η οτιr βουλγαριπι1 ocilματα' Γι'αιrτ6 o

Kι:ιπετdν Αxρiταg οτριiφηxε με ιδια(τερη πρoοo1rj πρog

τoιlq Bλd,xoυg του Bερμ(ου' Πρoοπαθoιiοε γα τoιlζ d-

χεL με τo μdqοg τοιl εiτε με φιλoδωρηματα (δoλoφoνi-

εζ;) η με ελαφρdg ποιvdg. Eναντioν 6μωg των επtχεφα_

λrjg των, οι oπo(oι ηταν φανατιxoi ρoυμαvζoντεζ, χQη-
οιμoπoιoιiοε πολιi αιrοτηρdτερα μdτρα. Mε τoν τρ6πo

αυτ6 dρ1ιοαν vα πρooελx{oγται πoλλo( BλdxoL, Qoυ-

μαν(ξovτεg xαι ελληv(ξoγτεE, χαι να δε(1νοιlν διαθd-

σεtζ συγεQγαofαg μαξ( του.

Πρdπει, 6μωg, ιδιαιτdρωg να τογιoΘεi 6τι ιlπηρξαν
και Bλdxοι πoιl
διαxρiΘηxαν για
την φιλoπατρiα
χαι τηγ γενvαιιi-
τητd, τoυg, ου-

μπρι1ττoνταg με τα
ελληνιxι1 oι'1ματα.
'E1oιlμε παρd-
δειγμα τoν Bλι11o
απ6 τα Kαλι1βια
τηg λ{αoιioηE Kι6-
τα Koυτοoγιι6ρ-
γO1 γtα τoν oπo(o
αναφdρειo Kαπε-
τd.ν Απρ(ταg οτo
ιrπ6 ο1oλιαομ6
οημε(ωμα,6τι εμ-
cραν(οθηxε οτo
Kαρατdg xαι ξf-
ηοε ναxαταταγε(
oτo oι6pια. o K6-
ταg Koυτοο"1ιιilρ-

γοg ηταν dναg α-
πd τorlg πρωταγω-
νιοτdg τηg προΙ-
οτορ(αg ηζ δad-
σειυζ τωγ ελληνι-
xιilν οωμdτοlv οτο
Bdρμιo.

oταν αx6pιη o
Kαπετdγ Αxρ(ταE

ηταν ειδιx6g γρα-
φdαg αξιωματιx6g
οτo πρoξενε(ο οη
Θεoοαλον(z.η xαι
πρoετo(μαοε μι-
xρoομιiδεE γtα γα

υπdρ1ει οτην πεqιo1η dvoπλη ελληνιxf αιταρτιxη εμ_

φι1νιοη dγαγτι των βoιlλγαρικι6ν_οαlμιiτων μd1ρι την

dλειlοη oργανωμ6νων οωμd'των ιlπ6 ην αρ1ηγiα αξιω-

ματιxιiν, απdοτειλε τoν Kι6τα Koυτοoγιι6ργo γtα πQo-

oωρινη εxπαiδευοη oτην Αθηνα. Tον oxτι6βQto τoυ
1904 o Kι6ταg επdοτρειpε απ6 την ΑΘηνα επιxεφαληg
επταμελοιig ομιiδοg, η oπο[α dδραοε αποτελεοματιxd,
οην περιo1η Ι{αο{ηE - Bερμ(oιl xατdτo 1ειμι6να 1904-

H επωτολη τηg 31-5-1905



1905. o Kι6ταg Koυτοoγιιbργog αργdτερα εξελ(xΘηxε
oε τoπιx6 oπλαρ1ηγ6. Kατd,την περ(oδo,6μω9, αιlτη o
Axρ(ταg τov xρατιiει οε εφεδρε(α γtα γα τoγ χQησιμo-

*1οιliοει οε xρ(οιμεg επι1ειρι]οειg τoιr οιilματoζ.

Yπd'ρ1oυν, 6μωg, xαι φανατιxoi ρoυμανiξοντεg, ιδi
ιrlE με.1αλοxε:xιιγιd,δεE, 6ποlg ιl Στdργκlg Κε1αγιιig γιιι
τον ιlπo(o γ[νεται λιiγoE οτo παρι1ν οημε(ωμα, ιlι oπο(-
oι ουνδειlμενOL με τι) ρoιrμιανιxd πρoξε:νε(o οη Θεοοα-
λον(xη ηqoιiοαν ε1θριxrj xιrι επιβλαβr'i οτι1oη προg το
σ(υμα, εγαντLoν αι)-
τιiν o Κιωιετιi.ν Αzρi
τcιg εφcιρpι6ξει πιo
αυοτr1ριi μdτρα για
να τO1.!ζ αν(Ιγχdσει
να οταματηοoι]γ γα
oιrνεργd,ξoνται με
τιg τoιlρzιxdE αρχdg

η να παρd1oιtν βoi]-
Θειαοτα βoυλγαριxd
οιi:ματα.

Η μd1ρι τοιiδε πo-
λεμιxη ταxτιxη τιlιl
Καπετιiν Αxρ6τα εi
ναt η (Ιπ()στολη μι-
xρoομd.διυν ειg διiι-
φoρcι οημε(α. Στdλ-
νει μιιzρdg oμιiδι:q ιl-
πι1 ην αρ1ηγ(rr ιlπιr-
ξιαlμιιrτιxιilν γLα γα
γ(νεται α.ιοθητr] οε

μεγιiλη αxτ[να η πα-

ρoιlιriα τοιl οιi ματο g,

η εν ανdγxη, γLα γα
προβοι1ν οε: ιrπcrρα(-
τr1τεg εxπαΘαρiιτειg
επιxινι)ιiναlν βοιlλ-
^1ιrριξιiνταlν. Στo πιr'-

ρ6ν oημεfιυμια αγα-
ιρ6ρετιl,ι ιiτι πrrρd-

μOιεζ μLχQoομι1ι)εq
cιπεoτiιληο(Ιν ()τ()

Γραμμιατιz6, στηγ
Kιιτρiιν ιτοα xcl"l σ^rα

Bοδενd' ('Eδεοοα). Η oμd'δα τοlν 5-6 οπλιτιilγ πoι1 απε_
οτιiλη ιrτα Boι\ενιi ετιμιliρt1οε διio φανατιxοig βουλγα-
ρξoντεE, αλλιi, ωg εx τofτoι', το "Kdντριl Boδενιiν" {-
ταν χαταπτoημι1νο απd την δρdοη τωγ χoμιτατξ{ι\ων
zιιι ιrπριiΘυμo να τoι)ζ βoηΘrjοει, δι6τι ο φι1νοg oριομ6-
γωγ Boυλ./αqιξdντων μπορoιiοε να προxαλdοει αγτ[-
πotνα.

Βκτ69 απ6 eτηγrj τρoφοδoσ(αζ, η Nd,oιlοιr f τιιν zαι

10

το Nοοοxομε(o τιlιl οιilματog. Eδι6 νooηλε{Θηπε μετιi
τον βαρ{ τραυματιιrμ6 τoυ στηγ Πατιτo(νιr o Kαπετd'ν
Mπoιiαg, xυ.τ6"την πoρεiα τoι], πQoζ τoγ τ6πo πQooQι-
ομof τοιl τo Moρf1οβο. Exτ6g, δε, απ6 τo Mπoτα χαι
ιiλoι οι ι-rπ6λοιπot τQαι!ματ(εg τοιl οιilματιlg νοοηλεf θη-
zιιγ εδιil. 'Oοoι ιiνδρε; τoιl οιilματog αρροlοτα(νoιν η
τραιrματ(ξονται νoηλειioνταt σε οπ(τια τηg Nαοιiοη;.
'oπο:g, δε φα(νετιrι απ6 τo υπιiψη οημε(ωμα, g1rr17"t-

xριμιdνιr τηι'24η Mαfoιr νοοηλειiοντο οτη Nιioιrοα 4

clπλ(τεg ^/ια τO1)ζ oπoι,o1)ζ o Aπρiταg παQαχαλεa τOν

ιατρ6 Περδιxd.ρη
να ενδιαφερθε( ι-
διαiτε:ρα.

'Ηδη απιi τιlν
πρι6το μηνα τηg
παραμoνηg τoιl
οι6ματo; οτο Bι1ρ-

μιο πιrρrrτηρor1-
ντιrι απo1ωρr]οειg
oπλιτιilν. Eξ ι1ν-

δρεg τoιl οι'i1"ιατο;

τoυ Kαπε:τd'ν Α-
xρiτα xιrι τρει: τoι'
oιilμιατιlg N{ποfιι
ξrjτηoαν \/α αiτO-

1ιυρτ]ιτoι'ι'. Τηι' ιι-
πο1ιilρηοr] τι!)\' O

Κιrπ ετιi.ι' -\'z ql [τα":

ι)εν θεοlgε[ ετι!l1-
pιιu, cιi "i -(ι ;u. ε' ql |1l 1

δια το ιrιυμιr. ι\ιιiτι
ι'πi1ρ7-ε τιθcιt'oτ1;
να ιt]θliσoι,\, Ζαι
ιiλl.ιlι,: iιι'δρ ε : ε ι<

απει0clρ7iα.

Το ιτι,ilια τoι'
Mτο{α βαθμηδdν
ι\ιεi'ιiετο. Απ6
.91'q 40 oπi'"iτεζ
πoι' αγεχιilQηιrαν
απ6ηνΑθηνιι, εi
xαν με(νει μdνo 20

ιiνδρεg. Απd αι'-
τοιig επρ6xεtτO γα αγαχi,]ρr]οorlν μεριxo( αx6μη. H α_

νιr1ιilρηοη, ιiμωg, dπρεπε νοι γ(νει βα0μrηδ6ν, για \,α |-ιil

φανεi ιrθρ6α. 'Eμεινε ιiμωg πιοτ6 τo οιiμα τoυ Kαπε-
τdν Σιiββα xαι Θεoδιiη, που ηλθε μετd' τον τQctι!|-ισ"τι-

ομd τoιl Mποιjα,. Oι ιiνδρεg αι-rτo( προερ1dpιενoι απo
την ιδιαιτdρα πατρ(δα τoι-r Kαπετd,γ Mπoιiα, την Xει-
μιiQQα, ηλθαν vα υπηρετηοoυγ ι-lπ6 ταg διαταγd'; τοι'.
Πιrρdμειναν, dμο.lg, οτο Bdρμιo, ωg ημιανεξι1'ρηπl O-

μιirδα ιrπ6 τ1ν αρ1ηγ[α των Σιiββα xαι Θεοδι1οη. cι}'λιi"

Ιvlιι;,'ι:ι)οr'ο1ιιι7'ιlι τtl; Ι Ιιιιι()ιιι: lιι'τ(/. τι) \ιlι'ρ191,,a a,,,'

φιλλdληνα Xαλft Mπdη τιυν Kcιβαo[λι'lν
(Φυlτιlγφαιρirr του l9{)l] rιπιi τιl ιιρ7ε[ο του Δ. Πrιr'τcιξιiπιlι,λιlυ)



ι,π6 τηγ επ(βλεψη τoυ Kαπετdγ Αxρ[τα.

Eπιοτολri τη5 31.5.1905

To επ6μενo οημε(ωμα αφoρdην επ(θεη τoιr οι6μα_

τog εναντ(oν τoυ 1ωρ[oιl Γxoλιοd,νη, οημερινd Λειrxd.-

δια. M(α απ6 τιg οημαντιx6τερεg εφ6δoι19 του ocilμα-

τoζ τoυ Kαπετdγ Αxρ(τα ε(vαι η επ(Θεοη εναγτ(oγ τoυ

1ωρ(oιl αυτoιj xατιl ην 30η Mαioυ 1905. Xιiρη ατo

οημεiωμα αυτ6, d1oυμε αιlθεντιπη xαι λεπτoμερη πε_

Qιγaαφη τηg επι1ειρηοεωg απ6τoν πρωταγωνιοτ] Kα-
πετd,ν Αxρ(τα xαι oυμπληρι6νεται η ελλειπ{g πεQιγQα-

φη τηζ απ6 νεdτερoυg ιοτoριπoιig. Eπioηg, xdρη οτο

οημεiωμα αυτd διειlxρινiξoνται xαθαρd oι λ6γoι πoι'

την προxdλεσαγ χαι oι διαπιοτι6οειζ πoυ πρodxιtι{-lαν

ωζ πQoζ την πι6 αποτελεoματιxr] ιrxoλoιlθητdα ταxτι-

xη'

Mετd. τ1ν πρι6τη αναπd,ντε1η ουμπλoxrj τoυ oι6μα-

τoζ με τoυρxιxd οτqατd οτη Σoυμπανfτοα, η επ(θεοη

xατιi τηg Γxολιoιiνηg ε(ναι η πριiτη οιlμπλoxr] τoυ oι6-

ματoζ εν πληρει ουνθdοει με βoιlλγαριxd oι6ματα.

To σημε,ωμα απευθ{νεταt πQoζ τoν "φ(λτατo Σπιi-

ρo", δηλαδη τoν αρ1ηγ6 Kαπετd,γ Mπoιiα - Σπιlρομη-

λιo, o oπo(og τιg ημdρεg εxε(νεE, μετd, την ατυ1(α τoιl

oι6ματ6q τoυ στην Πατιτο(γα τoιl KαΙμdxτoαλαν οτιg

17 Mαioιl 1905 ενoοηλειiετo oτη Nιioιloα.

Eγιil oι dνδρεg του οι6ματog ηταν αx6μη xατdxoπoι
απd την τριrjμερη πoρε(α τηζ μεταφoQdg τoιl Mπoι]α

οτο λημdρι του Καρατι1g, o Kαπετdν Αxρ(ταg πληρo_

φoρηΘηxε 6τι μεταξ{ Tοαρμαρ(νoβo, οημερινηg Mα-

ρ(ναE, xαι Γxολιοdνηg ηταν ουγκεντρωμdνoι Boιiλγα-

ρoι xομιτατξηδεE με επιxεφαληg τoν Boεβ6δα Λoixα'
O Λoιjxα, Λοirxα Ιβdνωφ, ηταν αξιωματιx6Eτoιl Boυλ-

γαριxοιi οτρατοιi γεννημdνog οτo Παναγxιoιiριoτε, Kε-

ντριxη Boυλγαρ(α, o oπoiog dλαβε μdρog οτην εξdγερ-

ση τoυ Kρoυo6βoυ. Mετdην αποτιl1(ατηg εξdγερηg
αυηg, τ1g γνωoηg ωg 

-Ιλιντεν, 
ηλθεν οην περιo1η Nα-

oιiοηE - Bερμioιl, 6ποιl, με μεριxοιig ιiλλoυg τoπιxclιig

βoιlλγdρoιlg οπλαρxηγoιi (Kαρατdg, Xατξη, Αποoτo_

λη), xατdοτη η μιiοτιγα τηg περιo1r]E'

Η ουγxdντρωοη ο' 6να οημε(o τηg xι-rρι6τερηg δι1να-

μηζ των βοιlλγαριπι6ν οωμι1των παρε(1ε οτoν Kcιπετιiγ

Axρfτα μiα ανdλπιοτr1 ειlxαιρ(α: Nα αιφνιδιιiσεt τolJζ

σι)γχεγτQωμdνοιrg xομιτατξηδεs, να πληξει xα(ρια ην
δ{ναψ] των, xαι dτοι γα παραλιiοει ην δριiαη τoυE σην
περιo1η.

Ση οιlμπλoxη dλαβε μdρog oλ6xληρη η διiναμη τoιl

oι6ματοg, εx 57 α";δQιilγ, στoUζ οπoiουg πρoοετdθηoαν

παι 3 Nαουοα(oι, πoυ πρoοr]λθαν εΘελoγταi' Στo τελεi-

ωg ι1γνωoτo γι'αυτoιig dδαφοg μd1ρι την Γxoλιοd'νη εi-

χαγ για οδηγοιig 5 Nαoυοα(oυE δραγdτεg _ φfλαxεg
ioυ Tξι6ρτξη Λ6γγoυ, oι oπο(oι, xατd την oμoλογiα

τοιl (διoυ του Kαπετd,γ Αxρ(τα δεν αναδεf1θηοαν μ6νo

ιiριοτoι oδηγo(, αλλιi xαι ιiριοτoι πoλεμιοτ6E' Mεταξι1

των Nαoυσαiωv oδηγιilν ηταγ χαL o Bλιi1οE απ6 τα Κα-

λf βια Nαoιiοηg, τoν oπo(οv γνωρ(oαμε απd τo προη_

γoιiμενo οημε(ωμα τηζ24ηΞ Mαloυ 1905' Απ6 τoιlE

υπ6λoιπoυg οδηγoιig ε(vαι γνωοτ6g o Nτdνη Nτiνo'

Kαταρ1dg, τo οι6μα οιlγxεντριiθηxε xoντd' οτη Mo-

νη Πρoδρ6μoυ περιμιJνoνταg να νυxτι6σεt γtα να χtγη-

Θοιiν πρog τo 1ωρι6. oι 57 ιiνδρεg 1ωρ(oθηxαν oε 3

ομιiδεg. Σ1ηματ(oΘηxαν 2 μιxρooμdδεg απ6 12 ιiνδρεg

εx(ιιlτη,με επιxεφαληζ η μaα oμdδατον Κιioτα Γαρd-

φη χαι η ιiλλη τov διμoιρ(η, τηζ 4ηζ διμoιρ(αg B'Πα-
παxc6oτυ.ενιi oι υπιiλoιπoι 33 dνδρεg, υπ6 ηv αQχηγι

α τoυ Kαπετιiν Αxρiτα o1ημιiτιοαν ην πυq(α δdναμη

ιρoιiοεωg. Mιιiμιοη ιilρα μετd την δiη τoυ ηλ(oυ τo

οι(lμα εβιiδιoε πQoζ την Γxoλιod,νη. Oι διio μιπρooμd-
δεg xατdλαβαν επ(xαιρεg Θdοειg, η μ[α πρog N6τo xαι

η ιiλλη πρog Δυομιiζ για γα εμποδ(οoυν dξoδo των xo-

μιτατξηδων πρog εxε(νεg τιg xατευθiνοειg η επ(θεoη

xομιτατξηδωγ απ6 τoγ Koπαν6' To xιiριo oιiμα xροι1-

σεωζ, με επιxεφαληg τoν Kαπετdν Αxρiτα xατdλαβε

την B.Α. πλευριi τoυ 1ωριoιi, με πQooπτιχη να xd'μoιlν

απ6 αυτη την πλευρd. τηv dξoδο'

Πριiγματι r]ταν συγχεγτQωμdνoι οτo 1ωρι6, xατd τιE

πληρoφορ(εg τoυ Καπετdγ Αxρ(τα 60 xoμιτατξηδεg xαι
xcιτd τιgπλη ρoφoρ (ε g του Πρoξεν ε (ου οτη Θ εοοαλο-

ν(xη 100.

M6λιg πληο(αoε τo οι6μα οτο 1ωρι6 δd1Θηπε ξαφνι-
πci πυρoβολιoμoιig απ6 αναμιdνoντεg xoμιτατξηδεg, oι

oπofoι xατευθιiγογτo πQoζ ην πλευρd πoυ ε(1ε xα-

ταλdβει ο Kαπετd'γ Axρiτα.g. 'Ετa\x6τοl απ6 παγο6-

ληvo xαι oε 6δαφog τελεiωg πεδιν6, ξαφνιxd βρ6Θηxε
τo οιilμα τoιl Kαπετd,γ Αxqfτα μdτωπo πρog μdτοlπo με

τo σι6μα τoι] Λoιixα. Φαiγεται πωg τo οι6μα τoιl Kαπε-

τιiν Axρ(τα αιφνιδιιioτηxε, δι6τι, 6πωg αναφι1Qεt στo

οημε(ωμα, μdλιg πoιl πρ6λαβαν vα πdοοι-lγ οε dνα 1αν_

διixι. Αμdοωg ιiρ1ιοαν να πι1φτoυν πυροβoλιομo( εξ

απoοτdοεωg 50 μ6τρων, oι oπο(oι διηρxηοαν περ(πoυ

μ(α ιiρα.

Στo μεταξιi, ιiλλoι xoμιτατξηδεg, που ε(1αν πιdοει
την εxxληο(α xαι αxρα(α νoτιo-δυτιxιi οημεiα τoυ 1ω-

ριoιi, ιiρ1ιoαν να βdλoυν xατ6"τωy διio ελληvιπι6ν μι-
xρoομdδων. Mετι1 μ(α ι6ρα πραγματιxηE μdxηg, o Κα-

πετd,ν Αxρ(ταg διdταξε να βγoυν oι dνδqεE απ6 τo 1αν-
δd.xι xαι γα xατειlΘυγθoιiν με dφοδo πQoζ τα εμπρ6g,
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εγd) σι,γχQ6γ(Dζ αχOιjoγταγ πυQoβoλπμι6g απιi τα 1ω-
ριιi Kοπανιlg xαι Τοαρμαρivοβo.

Πριν 1αριiξει απoφαο(οθηxε οιrγxdντρωοη, xωρig
να xατoρθι6σoυγ γα μπoι!γ οτo 1ωρι6. Συγxεντριilθη_
χαγ στtζ λoφoοειρdg πιiγω απd το 1ωριι1 και ιiρ1ιοαv
να xατειlθ{γονταt πQoζ το Bdρμιo γtα γα απoφιiγoιlv
τυ1dν περιxfxλωοη στoγ αγoιxτd xdψπo απ6 xομιτα-
τξrjδεg τωv γιiρω 1ωριι6ν η απ6 τoν τoυρxιxd οτρατι5
που βγηxε απd την Nιioυοα'

Kατιi την μdxη εφονει1θηοαν δ{o εxλεπτο( ιivδρεg
τoι! σ6ματoζ. o πιoτ69 οδηγ6E τoιl Kαπετιlv Axρiτιr
Mητοη Tιiοο, απd τoν Προφητη Ηλiα, ποιl οδηγηοε τo
oιilψα, xcιτ6.την ιiφιξη τoυ απ6 τoγ Αλιιixμoνα μd1ρι τo
Bdρμιo xαι dναg απ6 τοιlg πdντε Nαoιlοα(oιlg oδηγο{g
πoιr διιjΘεοε o ξιiρτξηg Λ6γγoE, o Nτ6νη Nτ[νο. Τραl:-
ματioθrixαν δε δio. O 1ειμιrριιiτηE τoι] οιilματog τοιl
Σπιtρoμr]λιoιl Bιiβog xαι ιl λo1iαg πυρoβoλιπιlιi απd
την Φ θιιilτιδα Δd'νιοxαg.

O ατιlxηg Nτdνη Nτ(νο riφηιτε 6 ιlρφανιL, o δε Mη-
τ<sηg2. Δεν παραλε(πει ο Kιrπετιiγ Axρ[τιrg γα παρα-
xαλdοει τo Kdντρo Θεoοαλoν(xηg, dπιr;g ληφΘε( δι'αιl-
τιi ιδια(τερη μdριμvα.

'ooον αφoρri τιg απι6λειεg των Kομιτατξηδων οε dγ-

γQαφoν τoιl Προξενε(oιr Θεοoαλον(xηg πρog το YΠ-
ΕΞ αναφiρε:τιιι 6τι "ToιiρxoE εiπεν 6τι εiδε 7 πτιbμα-
τcl cl'πoxoμιζ(lμενα επ| ημιcjνclιl'' ' Στην [δια αvαφoριi
τoυ Πρoξενε(oυ αναφdρεται ιiτι " uετο.βιi"ντεg τηv ε-
πcιι1ριoν ειζ τoy τ6πoν τηg oυμπλoxηg υπclθ!'τoυν 6τι
clι clπcllλειcl'ι των Βoτιλy(lρωy ειζ φ()νευμ6νoιlq xαι πλι7-
yαlμiνoιlg ιlπερ βα[νoιlν τ οιlq 4()'' .

Πολri διlιr16Qαιγε τηγ ι!πoχ6Qηση η μεταφορc1' τοlν
$ιi ρ 1ρ11ιl ματιι6γ. Δεγ ε i1αν πρo βλε θ ε i μι ετιrγιυ.7 ι x6" ^ιαt

dτοι ιl dναq, o Mrjτοη απ6 τoγ Πρocρrjτη Ηλfα εξdπνει'-
οε xιrθ'oδ6γ, ο δε δει1τερoζ, o χεt|-ιαQιιriτηg Bιiβog, με:-
ταφdρθηπε μεγ στηγ Nd'oυοq αλλ.ir εξι1πνειtσε την επo-

μdγη.

Aπ6 την dπβαοη }ιαL τ(Ι. αποτελdοματιr τη g επ ι1εiρη-
oηg αυτ]g o Kαπετιiν Axρ(ταg διαπ(οτωοε 6τιrjταν πo_
λιi δioxoλo γα ειοdλΘει οε xωρι6 φανατιιrμdνο rj xιιτει_
λημμdνιl απ6 τoιlg ιrντιπιiλoυg. Σε τiτoια πι:ρfπτωοη
διαπιιττι6γει 6τι 1ρειιiξεται να λιiβει μdρog ολdxληρη η
διiναμιg τοιr οι6ματo9 για ην περιxιixλιυη τοιJ xωριo{,
αλλd πολ{ διlοxερf g xαι επιx(γδιlνη ε:iναι η ιlπο1ι6ρη-
οιq, λ6γι11 1ρ1r jr1xoι-l τoιl οιilμιατog. Προπαντdg δε αν η
πορεiα εγfνετo οε πεδιγd dδαφιlg, oπ6τε ειixολιl 0α
^7ιν6ταν αντιληπτιi απd τov τοιlρπιx6 oτρατιi, ιl oπoiοs
θα τo xατεδ(ωxε'

IZ

Kατι1 την επiΘεοη εναντΙοv τηE Γxoλιoι1.vηg το οιiμα
t1ταv οε μειoνελτιπ{ θdοη δι6τι ευρ(οxετο οε τελε(ωg
ιiγνωοτο dδαφιlg' Πλεογεπτoι]οε, dμιυg, ωg πQoζ ηγ
οxoπευτιxη ικαvdτητα, διdτι oι ι1.νδρεg προrjρ1οντο α-
π6 τttxτtκ6 ι;τρατιi.

'Ey"ι:ι γραφε:i ciτι επιxεφα}ηq τηg μιαg μιxροομdδα-<
rjταν ο Mαvι6ληE Kατοfi1αρηg. F{ αλrjθεια εiγαι dτι ο
Mαvι6ληg Kατοiγαρηg δεv dλαβε μdρog οηv επ(θεοη,
διdτι, 6πω< φαfγεται απ6 τo παρ6v οημε(ωμα εi1ε αvε_

βεi με dδεια οτην Νι1,οιloα. Eπiιηg δεν dλαβαν μdρο;
χαt oι τQειζ οπλiτεq Kυρ(τοηg απd την Φθιι6τιδα, Αλ.
Σαπελλαρ6πουλο9 απd το Πηλιo παι Eαο. Νιxoλoδξ-
μog απ6 την Υπ(ιτη,οι oποioι εf1ιrv τραυματιοθεi προ-

ηγουμd.lωg xαι ενοοηλειioντo σην Νd'οιlοα.

Αξιoοημε(ωτo εiγαι dτι o Καπετd.ν Αxρiταg παρα-
πoνε[ται προg το "K6ντρο ΘεoοαλoγiπηE" dτι δεν δη-

μιlοιειiεται τ(πoτε ιrτιg αθηvαΙxdg ε:φημιερiδεζ για τΟ
διx6 τoιl οι6μια, για τtζ οιlμιπλοxdq, την επiδραοη τη<
εμφαν(οει69 τOυ σηγ περιοxrj χαι' τιζ απιiλειι:g τωγ σ'-

γτιπd'λωγ. Aιlτ6 δεγ ε(1ε οημαοiα μ6vο για τoν Kαπε-
τirν Αxρ(τα, διι1τι δεγ ηταν ευ1dριστι) γα cρα(νετιrι ιiτι
το ι.lιilμα τoιl ιrδρανε(, εγι6 τα ιrπ6λοιπα ocilμιατα- θρια'ιι-

βεfουv, αλλι1 και γLα τoltζ υπαξιιLlμιατιxοiq zαι τιlι,:
οπλiτεg, oι oπo(οι ταλαιπιυρoιivτο πoλ{ xιrι dπρεπε ι.ι'
ανα^1vωριοΘoljv oι ιrπηρεο(εg τoιlg απιi το Kεντρο.

Toν ι1γναlοτo Φλιiρo θCι το"l οι,νιr-ντιlιμι: ι'l]\'al1, :
E,(ναι o τρoφoδ6τη< τoι' οιi.ll'ιιiτοζ z'ιrι o ταμι[ιι: τoi' Kι'_
ντρου Nαoioηg. Για τo λd^1ο αιτd ο Καπετιi-r, .\7..-'τι , :

ιιπευθfγεται προ< αυτ6ν ^1ια ι\ιιiφoρεg αι,α-^/;,"cιiεΞ πιι,_
μr]θει ε< ρol,7.ι ouοι1 η δι u"τροφηc.

Στα "Απομνη μονειiματiι" τoι, o Kαπετd-ι, Α;,'ρir61_
προβdλλει μιcr διαφoρετιxη εxι\o1ij oy"ετtzo με nl\,ι]ι'_

μπλοxf αιlτιj. Αναφiρει 6τι η επ(θεοη εi1ε τροδοθεi
xαι ιiτι ιl αγτ(παλ6ζ τοιl Kαπετd.γ Λοixα α'νεμει,ε τηι,
επ(θεοη. o ιατρdg Περδιxιiρηg rjλθε προq ιτι'r,ιir,τηotl
τoυ Αl.ρiτα χαι τoγ εξι6ρxιιlε νcι μη πρoβε( οτο ε^17"εi-

ρημα αιrτιi δι6τι ε(1αν πρoδοθεi χαι τoιiζ αγε|ιενα\,.
AλΧti",xcιτατoν Kαπετι1'ν Αxρiτα, ηταv αδιiγα'τo γα l-ια-_

ταιο:θεi η επiθεοη, διdτι εfxαν ηδη προxωρηοει αρxε-
τ(l"xαtτ^ιιy6ν υπo1ι6ρηοη θα εixε δυοd,ρεοτεg οrlvdπει-
εE xιrρ[ωg επiτoιl ηθιxοi τοιl οι6ματο<. Πρdγματι ε(7,ε

γ(νει προδoοiιι xιrι. τo οιilμια ανdμιι:νε: την επiθεcη, διιi-
τι, οιiμφωνα xα,ι με τηγ ιrναφορd, τoι, Kαπετιiγ Αzρ(τcι.

μ6λιE πληo(ασαν ιJτιζ παρυφdg του 1υlριου z.α.ι εr,ιil ij-
ταγ σε μ(α γραμμη zιrτα μr1zo< εr,6:7α"r,δα.z'ο;, ξαφνι-
xιi δd1θηxα'ν oμαδιz'c1 n1'ριi. Η εz'δο7'i'i 6μιο:;, αυτ'ι] δεi,
αναφdρεται oτo oη1-ιεiιυ1_ιιr τοι, Kα-πετιi.ι, AxQ(τα ποι'
παQ( )1'υι ι {C'αlιι' ;τ\ 1o( ι,τ( ι\'l t,.



"TPEIΣ ΝEPAΤΔΕΣ THΣ MAKEΔoN|AΣ"

τηζ Eλdνηg Mriτοιαλα - Ζεyxiνη

'E1ει γ[νει λ6γog xαι dλλεE φoρdg οτη "NΙAOY-
ΣTΑ" για τoν Γεριiοιμo Kαιpι1λη, ιl οπo(og dγραψε
αρxετd, οημειιliματα γtα η Nιiοιlοα' Aιπ6g διετdλε-
σε πQoσωQινdg γεvιx6g επιΘεωqητηg xαι τμηματιiρ-

χηζ στη Γενιxη Διo(xηοη Mαxεδον(αg λ(γα 1ρ6vια
μετιi την απελειlθdρωοη τηg απ6 τoυg To{ρxoυg,
ενι6 παριiλληλα διατηροfoε dντονα βιιilματα απι1

τoιlg απελειlθεραlτιxoιig αγιriνεg οτη Mαxεδoνiα το
1972.

Αρxετd, 1ριivια αργ6τερα, πιθαν6τερα τo 1938,

επιοπdφθηxε με τη οfξυγιl τoυ τη Nιl.oιlοα. 'Ηταν

η επoxη πoιl αxdμη oι xciτoιxοι τηg πρωτειioυοαg
πρoτιμoυιrαν τα oρεινιi θiρετqιι γLα τtζ διαxoπιJg
τOιtζ χαι η Nιloιlοα t]ταν 6να απ6 τα μdρη που
πρoοηλxυε πολλoι1g παριrθεριοτdg. Γοητειlμdνog o
Γ. Kαιμdληg απd τιE ιlμρρφιdg τηg, αλλd i,ιαL τωγ
δι1o ιiλλωγ πdλεων, τηg 'Eδεοιταζ χαt τηζ Kαοτo-

ριιig, πoυ επιoxdφθηxε τo (διo xαλoxαiρι, dγραψε
dνα βιβ}"(o με τouQιστtxdg εντυπι6οειg, τo oπoio
ε(ναι ελιi1ιoτα γνωοτ6. 'E1ει τ(τλo "Tρειg Nερdι-
δεE τηg Mαxεδoν(αg" (Ndοιrοα -'Eδεοοα - Kαοτο-

atd) xαι τυπι6θηχε στηγ Αθ(να τo 1939. Θα
επι1ειρηοoιlμε: τι6ρα μια οιiντoμη ιrναδρoμιxη πα-

ροιlo(αοη τoυ πρι6τoυ μdρoιlg τoυ βιβλioι' πoU ανα-

φι1ρεται oτην πdλη μαζ χαt dxει dxταοη 50 oελ(δο:γ

περ(πoιl.

Tο xεiμενo τοιl Γ. Kαψιiλη μαg παρ61ει αρxετdg
πληρoφορ(εζ γLα την πρoπoλεμιιη Ι'{ιioιlοα αλλιi
oτo με^7ιιλiτερo pιdρog τιlυ περιλαμβd'νει εxτενε(g
xαι αγo{οιεE περιγραφdg τηg φιiοηg cριlρτωμdνεg με
dφθoνα xαλoλoγιxd' οτoι1ε(α xαι οιlνε1ε(E αγαφo-

ρdg οην ελληνιxη μυΘoλo^1(α xαι ιοτoρ(α. Το μdρog
τoυ βιβλfοιl πoι' θα μαg απαο1ολr]οει, μετd, απιi
pιια οfντιlμη ειιrιιγο.lγη, 1ο:ρ(ξεται οε δdxιr επi μi-
ροιlg xειρd.λαια. Στην ειoαγωγη παρεμπιπτι1ντωg
αναφdρει 6τι την εποxη εxε(νη, πρoπoλεμιxιi, o

δημog τηg Nιioυοαg ετoιμαξ6ταν να οτηοει dνα

1.ιε.1αλοπρεπdg ηρι6o, αναμνηoτιx6 τηg ουμμετoxrig
τηE οτoν ιερ6 g.1ι6νιι τoιl Eιxoοιdγα χαt γtα τo

οy.oπ6 αιlτ6 συ./πεγτρι6νoνταν προοφoρdg. Η πριilη
ειοφοριi για τo μνημεio {ταν τoυ Eπιθεωρητrj M.

Exπα(δευoηg Δ. Mιουρλ{ απ6 τιg Σ6qρεE ο oπo[ι'tg

δι6ριoε οτo δημo τα dοoδα απd την πι6ληοη εν6-<

βιβλ(oυ τoυ για η σι)μμετoχη ηE Mαxεδoν(αE οτoν

αγιiνα τoυ Eιxοοι6γα. Τα γεγoν6τα που επαxoλoιj-
Θηοαν dπωg ηταν φυoιx6 ματα(ωοαν τo μεγαλεπr]-

βoλo αυτd ο1dδιo.

Στα διio πρι6τα xεφdλαια περυ1ρd,φεται τo φυσt-
x6 περιβdλλoγ τηE πdληg xαι τo πι1,ρxo τηg. 'Eνα

μ6ρog τoυg πιiρxoιr, εxεi πoιt ε(γαι τo oιντριβdνι,
ε(1ε πρdοφατα διαμoρφ196( γιατ( τα δdντρα πoι
φυτειiηxαν ijταν αxdμη πoλιi μιπρd. Xωρζoνταν με
xιγxλ(δωμα ιιπ6 τo υπ6λoιπo μdρog 6πoυ χUQLαQ-

1oιiοαν τα πελι6ρια πλατιiνια' Kdτω απd τoγ ioxιο
τoυζ συγχεγτριilνoνταν 6λo9 o xdομog των παραθε_

ριοτιilν. oι μεγdλoι γtα γα πLoUγ τoν xαcρ6 τoυg xαι
να διαβdοoυγ ην εφημερ(ι\α τoυg, ενιil τα μιxρd για
να xιiγoυγ η βιiλτα τoι]E με xαλoOρεμμdνεg νταντd-

δεE τoιlg. Συγ1ρ6νωg τo Κι6oxι ηταν xαt o 1ιilροE
τηE γUχτεQLνηg ουγxdντQωσηζ. 'Oταν dναβαν τα

ηλεxτριxιi λαμπι6νια η π(οτα γdμιξε xdτω απd τoυg

η1oιlg τoιl φαlνoγριiφoιl'

To τρ(τo xεφci,λαιo που εiγαι y'αL'to εxτενdοτερο
περιλαμβιivεt μtα οιiντομη ιοτoρiα τηg Nιi,oυοαq

απ6 την (δρι-lοη μd1ρι ην xαταοτρoφr] τηE με dλα
τα γνωοτd σε μαζ οτoι1ε(ιr.

Στo τ6ταρτo, πdμπτo xαt €xτo μdροg περι^1Qdφo-

νται ευ1ιiριοτoι περ(πατoι μdοα xαι γ{ρω απιi την

π6λη. o πριilτog εiγαι οτo δρ6μo τoυ M. Αλεξιiν-
δρoυ απ6 το Kι6οxι μd1qι το Σπ{λιo 6πoυ o

περιπατητηg απoλιiμβιινε τη μαγεUτtχr] Θdα τoιl

zd,μπι'lιl. Τo Noοoxoμε(o δεν ε(1ε α"x6μιη xτιοτεi,
υπr1ρ1ε 6μωg η πληροφoρ(α γLα την επιπε(μενη

γενναιιiδαlρi1 διυρεd των Αδελφιiν Λαναριi. (Tιl
Noοoxομεio xτ(oθηxε οτην περ[oδο 1938 - 4Ο. ΑJ[d

το γεγoνdg αυτd οε ουνδυαομ6 με το 1ρ6νo ε'xτιiπrt'l-

ηE τoυ βιβλ(oυ οιlμπερα(νoυμε 6τι τo Γ. Kαι|ιiληg
επιοx6φθηπε τη Nιioιlοα τo 1937 η 1938)' o δεiτε-

ρog περ(πατοg {ταν ι)το11ζ γεLτoγιxoιig λιiφοιlg τοιl
Ai - Λιd χαι τoι, Αγiου Θεoλιiγoιt zιrι ο τρ(τοg

φιlοιxd οτον Aγιο }ιΤιx6λαo.

1η
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Toν ?\ιο Nιxdλαo επιοxdφΘηκε o Γ. Kαιpιiληg με
τoν Mo(ραρχo τηE Xωροφυλαxηg N. Mανδoι1βαλo,
τoν ιJφορο τωγ xαπνι6γ Ι. Mπεqδdη χαt τo διiοxα-
λο Γιoυλdxα. Η διαδρoμη απ6 τo δρ6μo τηg Αριi-
JτtτσαE μdοα οε xαταπρdοιvα 1αlριiφια xαι η φιiοη

'ou 
dr1(oυ Nιxoλιi.oυ περιγριiφεται μιdοα σε αQχε-

τdg οελ(δεg. Απ6 τo δρ6μο dβλεπαν τα ι1οπρcι

οπιτdxtcι τηg Mηλ(τοαg πoιl 1ρηo(μει,αν σαν σανα-
τ6ριo τωv αρgιiοτων εργατι6ν τoυ εQγoσταο(oιl Λα-
ναριi xαι πιο πιiνω τη β(λα των βιoμη1dγωγ. Kd'θι-
σαγ γtα φαγητd δ(πλα οτo ποτdμι ιiπoιl υπrjρ1ε dνα

παρdπηγμα με τραπεξιiy'Lα y'αL παρdκλεg για τηγ
εξυπηqdτηoη των εxδρομ6ωγ, εγι6 τo μεοημdρι ξε-
xoυρd'οτηxαν στα πεγταxιlθαρα xρεβιlτια τoυ χoμ-
ι{.rod δημoτιxoιj παλατιo{ xoγτιi οτιg πηγig τηg

Αριiπιτοαg. (To "Παλιiτt" xτ(οΘηxε στα πριriτα

1ρdνιιr μετd. την απελειlΘ6ριοοη αlg xιlvηγετιxd
περ(πτερo, 6ταν η πεgιο1rj αυη αvηxε οη βαοιλιr'r1
oιxoγdνεια. Aργ6τερα επ( δημαρx(αg Θ. Αρr,i η
6xταοη απαλλoτριι6Θηπε ιlπdρ του Δημoιl Nιioυοαg
χαt τo "παχατ(ι^ιt'' περιηλθε οτη διxαιoδοο[α τoιl. -

Σ. Απooτ6λoυ "NΙΑOYΣfd" 16f16g 34).

Ιδια(τερo ενδιαcρdρον παρουοιciξει τo dβδoμo xε-

φιiλαιo με τoγ τ(τλo "Η φιiQμα του Λαvαρι1" απιjτο
oπo(o παραθdτoιlμε oριομdνα αυτoιjοια απoοπιi-
σματα:

"... πολ6 xοyτιi oτο rlιδι1ρoδρομιxιi αταθμιi τηE
Nιiουααg' H φiμη τηζ yια τα ιiφθoνα xαι διαλε7τιi

φρο6τα τηg i7ει ξεπεριioει τα μαxεδονιxd' ιiρια, xαι
€τoι η επ[oκει/'lιi τη5 επιβιiλλεται αε xιiθε παραθερι-
οτri πoυ ξεxουριiξετιιι oτη δροociλoυoτι1 Nιi'oυoα. '.'
To ιlπiραντο αυτιi περβιiλι εiyαι αωoτciE xιiποg τηg

Εδiμ. Tα ιiφθονα δiντρα του' δυο γιλιιiδεg τιiαα,
ε|ναι ταξινομημiνα, με μια xαλαfoθητη ρυριcπομιfα ...

ιlε διιiφoρεg αυνδενδρiεg απιi δ€ντρα του αυτοιj
ε[δουg, ?lαι τηζ lδιαg περiπου ηλιx|αg. '.'

'oλα τα δiντρα ιiταν τιioο φορτωμiνα αΙr'τoυζ
καρπoιig τουg, ιiατε τα xλαριιi τουg ιiταν λυyιαριiνα'
xαι λlyα xαι απααμiνα. Επιαxεφθιjxαμε με τη οειριi
xαθεμιιi oυνδενδρ|α με ξεναyιi μαζ τoν Ιταλd yεωπri-
yo xτ0υ f7ει τη yενιxιi διει1θυνoη τηg φιiρμαE' Tουg
αμπελι6νε9 πριΙτα - πριδτα πoυ ε[yαι ευθ6yραμμoι
παριiλληλοι ολoπριiαινοι το[7οι ...

Tι1 αυνδενδρ[α iπειτα των μι1λιοiν, των α7λαδιοiν
xατciπιν, χαι mη oειρd των xεραοιι6ν, των βυααινιιΙν,
των ροδαxινιοjy xαι τωy ιiλλωy οπωροφιiρων δ€-
yτQωy πoυ το xλfμα τoυ τιiπoυ τoυg επιτρiπει να

ξiooυν εxε[ xαι y(ι ιlαQΙτoφoQιiαoυν' Αληoμιiνητη

1Λt+

ιiμωg θα με[νει oτο yoυ μoυ η xαταπληxτιxιi εντιi-
πωση xτoυ εiγα απ' τoν πφιiδειαο των ροδωιιτιι5ν''.

Λiνε πωg τo xτιiμα 7qι1νια xαι 1ριiνια Q1το6oε ταν
ιiνθρωπo τoυ ωζ xroυ τoy βριixε ιlτoν Ιταλιi yεωπιiνο
πoυ μαζ ξεναyοιioε. Σ' αυτιiy βριixε τον επιατιiμονrι
πoυ €7ει την ιxαν6τητα να βιiξει oε εφαρμοyιi τιg
επιoτηριoνιx€g θεωρiεg με λοyιxιi πoυ τoυ την xαλ-
λιiρyηoε η πεiρα, τα πειριiματα, xαι προαεγτιxig
παρατηριjιlειE τoυ''. (Πρ6xειται γtα τo Φραντξdοxιl
Bιγxd,το - Τ. Mπd,ιτοη "NΙAOYΣTA" τεdxοg 18).

Στα τρ(α ιlπ6λoιπα xεφιiλαια μαg μιλd'ει με τo
γνωοτ6 οτολιομdνo {φog τoυ γLα ην Aριiπιτoα, την
πdλη τηg Nιioιlοαg }ιαL ^tα εργoοτd'οιd, ηg. Και εvι6
ο'6λo το βιβλ(ο τoυ εxθειd'ξει τo φιlιτιπιi περιβιiλλoν
τηg, dταν 6ρ1εται η d)Qα να παQoι]σtd'οει την fδια

ην π6λη γ(νεται αιrοηρ6q χαι επtχQLτιχιig. Tα 6ργcr

των ανΘρι6πιυν δεν ε(ναι xαΘ6λoιl αvτιiξια αιlτιilγ
τoυ Δημιουργoιi.

u'.' Tα απ[τια τoυζ' τα οτενιi oοxιixια τoυζ 24αι τα
καλντιρ[μια τoυζ' μαQτυρoιjν πωg δεν τουE i7ει
αυyxινιjoει ιiαο θα iπρεπε το μεyαλε[ο ?ιαι oι o!ιoQ-

φιig τηg' Δυo - τρiα ευπριiυωπα αxολιxd χτiQια ?ι(ιι

xιfurοιεg ιiνετεg και xομι!{g βiλεg, δεν αρxoιjν yια να
δοjοoυy υτο μεγιiλo αυτιi 1ωριιi αxιiριη την ιiιpη
,jμoQφηg πoλιτε[αg. H Nιiουιlα εiναι αxιiμη μια χω-
ριιiτιoαα' ιioο ιiμορφη xι αν ε[ναι, ενι6 πρ€πει να
y[νει, ατo εαωτεριxιi τηζ' /ιια πρωτευoυoιιiyα. Δεν
ε[ναι ιxαyοποu1τιxιi πριiοδog yια iνα τiτoιo τriπo η
τΦαξη μιιαg - δυο λεωφriρων μονιi1α. Φoβoiμαι πωg

η πoλιτεiα βαδξει με βiμα ημειωτιiν' ενai 4ρειciξεται
yοργriτεqο ρυθμιi oτo βιiδιαμα τηg. Σε τiτoια ριαyευ-
τιxιi cρυoιoλrιτριxιi xiντρα Δε αυy7ωρε|ται ο αργιig

ρυθμιig μεyιiλου xωριοιj'

Πρiπει '.' να yfνει iνα μεyιiλο xiντρο παραθερι-
oμoιi, yιατi τηg αξ|ζει. .'. Αλλd yια yα τo πετ'ιj7ει
αυτιi 7ρειιiζεται περιαoιiτερο αxιiμη πολιτιομri: xιi-
ποιοg δριiμοg ααφαλτoατρωμiνοg xαι [oιοg, ξετοδο-
γεiα πιο πολιj απ' ιi,τι ε[ναι ιiνετα, οπιτιixια oμoQφo-

xαμωμiνα xαι εατιατ6ρια τηζ πQoχoπiζ''.

Tελειι6γει με μια πρoτρoπr] πQoE τoυζ -Eλληνεg

τηg Pofμεληζ χαt τoυ Moριιi να επιoxεφθo{ν τη

Ndoι,οα ωζ πQoσχιJγητdg τιυν ιεριilν 1ιilρων dπoιl

1fθηi,'ε τo ι'ιαQτι'QL7"6 αiμα των ηρωιz"ci.lν η; τdxνο:ν.
οlq φι'oιoλd.τρε; αλ"λιi 7.αι ιυζ ελεfθεροι πoλiτεg τotl
E'λληνιz.oι1 zρdτoι,; πoι' ξdροιlν xαλd' πωg η Cιμoι-

βα(α επιxοινιl:νiα zαι γνωριμiα 6λων ταlγ Ελληναlν
ατααλι6γει ην Eθνιz"rj μιαg εν6ητα.
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Στo ιοτoqιx6 - 1ρoνιx6 πoιl αxoλoυΘεfxαταγριiφo-
νται μερ ιxd γεγovdτα τη g περ ι6δoυ 19 45 l 46, τα oπoi-
α 6μειναν 1αραγμdvα βαΘιd οη μνημη μoυ' Αιlτι6γ
ηv μαρτυρ(α θdλω να xαταθdαω, δι6τι xατd ην γνιil-
μη μoυ αξζοιvνα μημoνευθoιiν
απ6 dναν τηg γενιd,g εxε(νηg πoιt
τα 6ξηοε με αντιχειμενιx6τητα
ποιl προεJρ1εται απ6 τo π6ραομα
τoυ 1ρ6νoιl.

Στιg 10 Σεπτεμβρioιι τoυ 7944
εγxcιτ6λεψαν oι Γερμανoiη Nd-
oι!σα πoιt μdxρι τ6τε ηταν xατ6"
xι1.πoιo τρ6πo ιlπ6 την πQοστα-
ο(α τ'i1g Eθνιxr]g Αντ[οταοη< xαι
περνι1 oτην εξoιlο(α τηg+ιυβερ_

νηoεωg των βουνιilv (E.Α.M.).

Γρηγoρα εγxαταοτιiθηχαν πo-
λιτιxdE }ιαL στQατLωτιxdg αρ16g.

oπωg Noμαaχiα ( με νoμdρ1η
τoν Πεoεxτiδη xαι μια πληΘιilρα
ιlπηρεοιιiν γομαQχtαχoιj επιπ6-
δου. Aνoιξαν xoμματιxd. γραφεi
ιι xαι d,ρxιοιιν να λειτoιlργoιiν τα
πριilτα λαixιi διxαοτηρια ' Παρdλληλα εγxαταοτα-
θηxαν τo φροιlραρ1ε(o οτο ξεvοδo1ε(o "Eθγιx6γ" xαι
η Πoλιτoφυλαxf οτo cxρ1oντιxd τoυ Eπαμεινιilνδα
Kιjxxιγoιl'

Πλη θιilρα πολιτιxιilν xαι πOλιτιoτιxι6ν oργανιilοε-
ων ανε|3oxατdβιrινε οη },Ιιioιrιτα με διdφoρα αιημα-
τα απ6 τιg αρ169 αλλιi xαι oμdδεg πoλιτιilγ χαt μεμo-
νωμdνα irτoμα για γα αναπγειjοoυγ τoν α6ρα ηg λειr-
τεριdg.

Σην "oμι5νoια" διclφορα οιlνdδρια xαι εl"δηλιiοειg,
xαθιilg xαι επιοxdιpειg ιlιpηλιilν πρoοιilπαlγ 6πωg o Δε-
οπιiτηg Ιωαxεiμ Kοξιiνηg αλλιi xαι αγγλιxdg xαι ιιμε-
ριxανιxdE αποοτολdg .

Αrπci ουμβα(νoιlν οη γραφιxη μαg πoλιτεiα οπ6τε

μπα(νoιlμε στoν αtματηqd Δεxdμβρη τoυ1944, αxο-

τoυ'Aγγελoυ Bαλταδι6ρου

λoυθε( η υπoγραφη τηg oιlμφωνiαE τηE Bιiρxιξαg xαι
εγxαθ(οτανται oι αq1dg τoυ xρd,τoυg των Αθηνιiν.

Περνιi τo 1945 φoρτιομdνo, οxληριi με xλ(μα dντα-

σηζ χαt δι1αομo{ γtα τoν ταχα(-
πωρ6 μαg πληθυoμ6 ουνοδευ6με-
γo απιi τραγιπd' γεγονdτα, γtα γα
6ρθει τo 1946 6πoυ ιiρxιοαν vα μαE
οxεπd,ξoυν τα μαιiρα οιiννεφα τoυ

εpιφλιoιl.

Κατd τα μdοα Απριλ(oυ (1946)

αναλαμβdνεt ωζ t]πηQεσtαx6g Δη-

μαQχOE o Γρηγdρηg Σιοιiγγαρηg

μκrg παλιd,g οιxoγdνειαg τηg Nι:ι-

οιiοηg, μdλη τηg οπο(αg πrjραν μd-

Qoζ χαt oτην επανdσταση τoυ
1822. Εφταoε σε μια Nιioυοα d-

πoιl 6λα τα 6οxιαξε η φoβdρα πε-

ριφρoυρημdνη απd οτρατιi xαι
Mdυδεg με πεQLoQισμdνr1 xιrxλο-

φoρ(α πoλιτιilν αλλιi xαι με ι1δε ιε g

ειοdδoυ-εξ6δoυ.

Ecρταοε σε μtα Nd,oυoα πoυ r]-

ταγ "ΘdγατoE μdοα οτοrlg θανιiτoιlg" xατd, τoν οτ(1o

τοι' KαQυιrlτdxη. Σε μια Nd'oυοα πoυ σι,γ τoιE dλλoιg
δολoφον oιiντα ι ο Δrj μιαρ1o g Xρ ιoτ6ι\oυ λο E Π ε:τρ (δη g

απ'τr]ν μια χαι απ6 την ciλλη o Γιιilργog β61111lρι1,g ι-

δριlηg xαι Πρ6εδροgτoυ τdτε Eργατιxoιi Kdντρoι'.

o Γρηγ6ρηg Σιοι1γγαQΙζ δεγ δε(λιαοε- Mπoρε( να
dλλαξε oτdxια τα βριiδια, μπoρε( να xυxλoφoρoiοε με
προφυλd.ξειg, πιiντωg dμεινε πιoτ6g οτην dπαλξη του

xαι 1ωρ(g δημοτιxd οιlμβοιiλιo -xανε(E δεν ανελdμβα-
νε δημoτιxdg οιiμβουλoE τ6τε - διαφdντειlε oτo Δr]μo,

φqdντιξε γtα τηγ τρoφoδoο(α του πληθυομιlυ τηg xαι
.1ια ην νoμη τωv επιδoμιiτωγ στιζ οιxογdvειεg τωγ Ι',Ια_

oυοα(ωγ οτρατιωτι6ν. Tαξiδειlε οτo xdντρο (Αθtjνα) για
νcι πετιi1ει την xoρrjγηοη xoγι\υλ(ωγ οτo Δημιl, για ηγ
ουντηρηοη oριομdvων dργων ηg π6ληg . M6νοg, xατιi-

μoγoζ με μεριxοιig ιlπαλλ{λoυg, πιiλευε μdοιr οτo δα-
xρι1βρεxτo xαι αιματηρ6 xυxειilνα τηg τ6τε ατμιiοφαι-

t*J



QαE . XαQαχτηQιστιχ6 ηταν η οfνταξη τιυν πραxτιxιi:r'

τU)γ απoφdσεα)γ τoι}, πoυ dπρεπε να υπirρ1ουν για τη

λειτoυργ(α τoυ Δημoιl. Εγα σtlνταxτιx6 διz.ηg τοιl ε-

μπγεiσεcι)ζ.

"F{με(E o Δημαρ1οg NαοJιτηg Γρηγ6ρηE Σιοf"Γiα-

ρηg , ελλε(ι}.rει Δημoτιxοιi Σιlμβoυλ(οιr , ιrποφιιιτiξopιεν
". Eνα "απoφαοζoμεν" Θαρραλdο, ιiιlο xαι η τ6λμι1 τοι'

να προοdρ1εταt ωζ μdρτυg ιtπεραοπ(σεο.lg στα ιJτQα-

τοδιxε(α πoλ},ιilν Nαoιlοιr(ιυν. Η Δημιrρx(α τοιl xριiπ1-

σε ωζ τo τiλog τοf 1946. Exτoτε ιιοxοληθηκε ι-ιε τι) ε-

μπιiριo φρoιiτωv οτη Θεοοαλον(xη xαι οπ1 Ndoι'ιτιr.

Προπολε μιιxiι ε (7,ε η ν ε π ι 1ε [ψ ηοι'1 11'lt' ηλεx τριlιiτllτι-

ομιοι1 τoιl Δrjμoιl Aμι'ντα(οtr ' Στη Θειτoιrλoν(zη ιryετi-

σηχε με ziπλoυg τηg πολιτιxr1g ξι-υηg ι'lτιl 1ιi'lριl τιlι' zd-

γτρoU, 6πιυ-< 1-ιε τoγ Ι'{ιx6λαο Πλαoτrjρα , O οπoiιlζ τoι'

1irριοε το πι,ιττ6λι dτιrν ανdλαβε Δημαρ1ιlg Νιιο{οη<
χαL τoι! ειl1ηΘηzε z.αλη τιi1η. Eπ(οηg με] τoιtζ πoλλιi

1ρ6νκr Boυλευτdg xαι Yπoι'Qγof ; Bαρβoιiτη Koξdνη;
y.αι Ιιυα'ν.Παπαδdz"η Ημια0(α; . Αλλd οτι:νdg ιτχεσεtζ

ι:(xε zιrι με τον τiπο Θε:οοcιλιlνfy.ηζ, 6πιl]ζ τoγ "Ελληνι-

ν"ιi Boρριi" χ(Ιι τηγ "Mιrxεδoνfcι". οτοιlg Διειl0ιlντεg
τιυγ οπo(ο.lγ τα γραφε(α ε:οri1ναξε.

Avιιμε(x0ηxε ιrρ.7ιiτερα ιrτcr δη μιlτιxι1 πρd,γμιrτα τη g

Nd,oι'οαζ l,.αι εξελε1^1η δημιlτιxιiq Σriμβoιlλοg ι-ιε το ψη-

φοδι1λτιo τoιl Φιλιiτα Kozx[γι'lι' το j958 7"ο(1 '1ια dvrr

δκiοτημιl εγdνετο Πριiεδρog τοι' Δημoτιxoιi )ιlμβoU-
}"iιlιl.

Tdτε: ηταν dνιr'g απιi τoι1( τQεr; μιrξ[ μιε τoν τιiτε βoι'-
),ει,τii Ιαlιxγ. Tξιrμπiι-(η ποιl απoτρdιpα'νε τoγ zil'δr'γο
να 1ιιθoiν ι'lι τε1νιxdE ο1ολιlq cιπιi τη Nιiιlι'ιrιl'. Στιζ
δημιoτιxdq εxλoγdE τoυ ] 964 dθεοε ι'ποΨηιριιiτητcι'7ια
δη μιαρ1ο ; με δ ιr.d τοr r ιlιlγ ι\ ιαοι-ι6. Eιl1ιiρ ιοη ιlι' ιi μιr'l-1 

_

η crυτηgτηg ιlπιlψηφι6ηταg ηταν ιl ωραiιlg , πεQιεΖτι-
y.ιi< παι 61'1ι1ριοτo9 χsγοg πoιl ι:ξεcριilνηιτι: ι'lτην πλιr-

τε (ιr Kαριrτιiοι.ιlι,.

Tιr τελει'τιιiα' 1ριiνιrr τα εξciντ}ηοε ι;lq οι'ντrιEιοf1οg
οτt1 },Ιιiιlι,οα. Εi1ε τιg παρdεg τoι1 χ(Ιι Τ(Ι σT['Nιιι τιll',

dνα ε:x τι-':γ οπιliιον ητιιν τo .1ριrφεiιl π'1-< "Φιοrη1q " πιlιirlτιi
επιοxεjπτoιτιrγ 111l1νd. Ηταν εrl1ciριστι)ζ στο11( z'ιizλoιr'-ζ

πOι1 τOν ιl,ναξητιlιiοαν γtα' τι.E αlραiεE ανιιμνt'iιτειg τοιt

χαι τηγ γλαφηρη αφt]γηιτη το1' . Πdθαγε ιιτq22 Noε:μ-

βρiοιl 1989 xcrι xηδεiηχε στη Nιlclιlοιr, πoιl τι1ιτο cιγιi-

πi'1οε. Αg μιεiνει, ξιυηρη η θf μηιτη 1ρ1l γL{I την ηραliιη
τOι\ πρOι]φoρci ιlηι'πλdοι' διioxολη επo1η πι-lι' πι:Qcιιτε

η \ιiοι'ι'ιι

To xε(μεvο πqωτoδημοαιεfτηxε τo 1995 στηγ ε(ρη-

μερiδα "Φωvri τη5 Ναοιiση6).

16

Επιμεiiiα - παQου{riααη λευx'ιi Σαμαq{i
:

Tο δειiτερd του βιβλιο τοι, με τiτλo :'pgl-'μλουχιιυτιy-α
Ση1ι ε ιιilμαi.r't r,υπλδφdρη-αΦ:*Φ* Φ$β.ζφiiiοevεφ$ιft5'-"
η | τηg't Νt ΑΟΥΣTΑΣ' - δΦηγβgδξΓιι1vπ;..M :],,1

itαλορ.ι}.μdνο. μfοcι ατι; εxατdν πεvrβα οελiδεE του

με τιg θα'μαοiε5 φοπογqαφ(εg'-μιiξειpε, dπωg xαi fi;ε
xρεο6vατο xriνειiα xατα xαφουg δημοοιευμdνα οε cφη_

με ρ ι δε g xα ι πε ρ ιδδ ι,xιi λιiογρqφ ιηιiτου οη με ωiμ{tτα' -E-

τοi μ,ri 1,.iρι,, J μ.α ουλλογiiιιi6 παραδοδε ι g, θρ l iλg1 ig

xαι ιc'rιlρ(ε; βαοιομcνεg οε αφημ!οειg xαι ο1ολιαoμdνεg
}εrπομεριαari inοτερα απti iiεΜτεg τοιr παυ οιlγδdοιrγ τον
$ρfλο; τδ,,πGΦμ*s',,,ην ευμi, την xατιiρα απdlΦι,,'α 

'lii;
xακiτητα μd1ρι ιnjμερα

Ει'α μιxρci δεiγμα η; θαυμιiαιu επιμελημdνηg αιπτig
dxδοιη; ε(ναι το τρri.γοιiδι-tιτ6αιαοiiα απd τογ "Tο{!ρ-
xανι1:ιατο''.
Γιι1νηη Mοαxdπουλoυ
o Τoυqxανtiκατοg
,':,.:.'.!To αx6λονθο ρaυ$,Ιinxιιiτιxο τ gcιγoiδ'ι, το οποiο τρα-
yοιiδηαε oε πρ6οψατογ)εnι ο Λι,wιirηc Κυριαξδπoι'λοq,
dπωE τοιt το διβοωαε η *a Φδμε' ai6 iεl l{α-εgrr7ιiρι

j
.tl?'Ι'T.t:Φ:.τ:9$:;...';'|,: .:= ]],,l,Ξ],.i]]:;iiiΙil,::.::]:::.:= ':l:. ,, ...
'...:'τΙ:ΙΙα;ρ.n6 6;.4 ΙΙαναy!:nitiλ'x 4ρ" {διsi :.

yιi μ'να πiιει αταyανιxd τη<

oτα παfud τα' εθψατriτηc (δι: οι δioτελετ'τi[οι ιrτιy.οι)
***

uul

Ξ.τοdΦι'μ]ωρ.εr. ο δqdμqnoυ επιyrlι:νε {διqi1 l!'i'!::=

yιi μ'oτoδβδμο που πιγyrιινrt'
γ { f ' ατ o δ ρriμ o π ι ru δ ι αβα ιν ι ι' ( δ ι < οι δ iο τ ε k υτu[oι oτ [-

y"α)
x**

I r...'

$ρ aκι, η μ ω ρ ε' β ρ i αa<ε ι τ sε q ΙΦlsi νοd g { δ ι < 1''' yii' μ' x ια ο ι τ g ε ι'q' ιταv Α Φ.g .ε ζ,',,"','"=.''
"'',' yιi' μ'κι{t οi τgει;'ιταν Τtrugxαβανiτεg (διζ οι δi'ο τε)ευ-
ταΙοιαι7οι)

***(

- Γιαδtls' μωρ{'γιαδωυε μαE[ναφιλι' lδι<1

για 9ιι', για μαιiρα μtiτια'
'ιχαε xdιιοιlμε' κομμιiτια;'{ δ ιg οι δ{ο τ ελετ:τ αiοι αιi!δι }

- Καλλι6, μοlρι', xαfu6το αιμα uοιl να ιδιil. (dιc)

γιε μ'οτη γη να xοxxιnjα ι,

rya'ρd':Tα.$.φιο6 ψ] με φιλrβει''' (διg' οι δio iελ'ευiα'βι'ιlτi'
/ρι)'

Ιb τραyoιiδι αυτe} δtι'γνει πω: οι Poυμ)οι'xιδτιoεg, προrι-
uοi'tαi iα πεθdτ1ουν, π1ιgd γα.iγουv οποιαδηπoτε επαφιi
uε'Ι'oι1βiο'Κaπωgρταιδιαii jρηθιjxεηε}ληι,ι:.ξ1ητα'τ11E

. πε,[ιsιpi c μαξ ιxiι τ εiραx6oια tyyδa't α ι ε ρ i;τ α ι yρΦ ια' iηq
τr:lι'οxοxQιιt ιαζ.
',...Β i {kιια εμε ξ αjμερα. ιnw1θfr,ω με να "7tορτiξ<x;με 1Eν 25η''"

fr'Ιαραicx; με αναμτfioειq xυρiιιlg απ6 τly Επαyiιιttασιl τιιlν
ΙΙ ε λοπoνη ιliωτ xιιι δι:rlτ υ7δ q δ ε-'ι' α g' ι ε ρυiναυ μ ε τγ:'ρ{ρ-α
αυτ$ xαι αε πrιρdij'ηiε, μn7μ6αιtνο ιrτονE iι1ο,ωιπ,αlξ αφα'
τε {'q πρτrγdν ου< για9', ιx οποiο ι, u{ιlα απ6 rrι }'4ρig1,μρΦ μ rρ,"
νf ; oυνθηxε; α'ιτ[οταoτ1g, σcιν τιζ n7oαναφiρθειbεg, xα-
τιiρθωoαν να ι1ιατηριjοουν την ε}λιγιx6τ:ητατηE iβ'@!ol:is. 

''.

{Ιιoτε$* r3τι αξξεt'iiριao elrε ρ οs αεβρα"ik iαι qTιv i,a.1.!ηi
uαg'ιoτορ|α.''

*'1Ρ*υ$ο..ι,l.κffilltft



Η δημιoυργ(α τωV εργoστασ(ωv Λαvαρα
Kαι η KoιVωvικη πρoσφoρα τηq oιKoγεvειαg

Tο 6νoμα Λαναρι1 oτη Niroιlοα ε(ναι οιlνιlφαομdνo
με.την oιxoνoμ(α τηg π6λη9, την ανd'πτυξι] τηg , τoν
πολιτιομ6ηg, την παριi'δoοη τηg . E(ναι αρηxτα δεμ6-
γo τdοο με τo παρελΘdν τηg 6οo }.ιαL με] τo μdλλoν τηg'

"Η oιxoγdνεια Λαναριi,, oι Λαναριiδεg, r]οαν πριi-
οαlπα οεβαοτ6'ν"αt αyαπητι1 οτoυg l.Ιαoιlοαiοιlg . Mιi-
QO στα x6xxαχατοιlg , cριi.1αμε απ'αιrτoιjg ψωμi', λdνε
ακ6μα oι παλαιof .

τα ιoτoριxιi xαΘιil 
-<

λριιττιlδιl ι'rrl; Λιrι'ιιριι;

Eπιμdλεια παqιrυα(αοηE Λευxιi Σαμαqιi

ο ^1dρoνταg τoιl ειrιε . "Θα παg να ουμφιλιωθεiζ με τoγ
αδελφ6 οου πι1oει θιlο(α xαι θα δε1θε(g dτι ooυδι6οει.
Γιατ( αγ ε,γα ιrπο τα παιδιιi οoυ δεν βγε( xαλ6 , θα σου
φciει τ6οα xι'αλλα τdοα".

Eτoι απoφd'οtσε να πριiξει dτι τoιl ιrυνdοτηοε ο γεi-
Qoνταζ. Πrjρε λoιπdν τηγυνα(xα τoU χαL τoν μεγιiλο
1ρ1r γLιi Σταιρo την Kυριαxt] ηE TυρινηE , πoυ ε(ναι
τηg οιlγxι6ρεσηζ χαι πrjγε οτov ιrδελφ6 τoυ . Τoν ερι6_
τηoε ιiν μπορεi να τoιl επιoτρdψει τo δι1,νειo. Exε(νοg
αρν{θηxε . Tιiτε τιlγ ριiηοε αν μπoρε( να του διriοει τα

μιοιi xαι πιiλι αρνηθηxε . T6τε
τoυ εiπε "Απ'αυτd' πoυ μoυ
1ρu:οτιiE δι6οε μου 6τι dxειg ευ-
1αρiοηοη". o ιiλλοg ε(πε " δεν
μποqι6 δεν 61ιυ τfuτoτα" . Λdει
ο Xριοτ6δoυλo9 "δεν d1ειg dνα
μιιτιλ(xι να μoυ διilοειg ; " Tdτε
ιrυτilg τoιl εiπε "E αυτ6 το d1ο:"
xι'dβγιrλε απoηντοdπη τoυ χαt
τoυ τo dδωοε . O Xριoτ6δoιl7,.og
τo πηρε, τo oταιiραlοε , τo φ(λη_
oε xα( εfπε "Αυτ6 γιi'ναι ευλo-
γη μ6νo" xαι ουμφιλιιilθηxαν.

Mε αυτdg τιg αρ1dg μεγd"λω-
οε τιr παιδιci. τoU χαι 6τcιy π6.-

θιrινε , τα φι,iνιιξε 6λιr xoντc1 τoιl,
τoιrg 6δωοε νιi φιληιτοrlν τηγ ει-
xdγα τoυ Xριοτoιi τoιlg ιiφηιlε
παραxαταθηxη να ε(ναι αγαπη_
μdνclι xαι τοιlg ευ1ηΘηxε "Πd-
τρα να πιι1,γετε , μdλαμα να γΓ
νεται".

Πdθοg xρ1t ηταν να μoQφο]-
Θoιjν τα παιδιd' τoυ xι'dτοι τα
ι\ι1o μεγαλr1τερα Σταrjρog xαι

To xε(μενιl, πoιt αxoλotlΘε( με
xαι τα ιiγνιυοτα πρoοωπιxιi οτοι-
1ε(ιι .1ια τη γνωιrτη Nιroιrοα(ιxη
oιxoγdνεια οιlντι1,1ηxε μιε τη βo-
ηθεια τηE x. Tιτiνηg Λαναριi -

Kοι1QγLα χαι τηζ x. MαρiαE Αγ.
Λαναρd' τιg oπo(εg χαι ευχcΙρt-
ιlτι6 για 6λο τιlγ y.6πo πoιr xιιτ6-
βαλclν.

Trr οτιlιxεfα αι'τιi ιrπoτελo{γ d-
νιι πoλ{τιμιl αρ1ε[ο γtα τηγ
"},JΙΑOYΣTΑ" zcιι για dιτοιlg Θα
0ελr]οoιlν νιr ερειlνιjιroυν εxτενd-
στεQα τηγ ιoτoρfα τηg oιxoνoμ(-
αζ χαt η( βιoμη1αν(α< οην Nci-
()ι]σα.

Γεννητoρε:g τηg oιxo.ydνειαE
Λαναριi , o Xριοτιiδoιlλog πιιι η
Αιl,.ατερ(νη Λαναρri πoιl cuτ€ν:ιι1-
οαν 7 αγ6ριαaαt L x6ρη. Tα 3
crγ6ρια πεiΘαναγ σε νεαρη ηλιxi
α χαι ι)ι riχχot 4 oι Σται1ρog , Θε-
ciδωριlE , ΘωμιiE xαι Kωιττιlxηg
ε[ναι oι δημιoυργοiηg βιομη1α-
ν(ιrg Λαναριi μιε η ιτι-lμμετo1rj τoιl
Φωziωνoζ Πε1λιβci,νιlιl.

o Xριοτιiδoιrλoζ dγΘQωπoq ειlοεβijg, dδιl:οε oτd,παι-
διιi τιlιl 1ρι,οτιcrνι,xη αγωγrj . Η ξιυη τoιr απειxdνιξε τd
1ριοτιανιz6 β(ωμια ι;ε 6λεE τιg εxδηλιilοεtE τo1] . Θεω-
ροιiιrε τoν εαυτd τoι-r δια1ειριοτη των 1ρημιciταlν ποιl
τoι' εμπιοτε{τη}ιε o Θειig , γι'ιrυτ6 παι ητο πoλιi ελεη_
μιυν . Δανειt6τιrγ πoλi'6q φoQιiζ γtα νtΙ βoη0ηοει αν-
θριilποι'q ποrl ι:[xαν αν(ιyxη χαt με την ερ.7αο(α τοι,
εξοlφλoioε τo 1ρiοq τoιl. Xιrρcrzτηριoτιxιi δε(γμα τηg
1ριoτιανιxr]g τoι ξωr]g ε(ναι τιl αx6λοι'θo περιι'lτατιxd.
Kd'πclτε ηλΘε: οε διdνεξη με τoν αδελφ6 του, γιατ( δεν
του επdοτρεφε τα xρrjματα που o Xριοτ6δοιlλog τoιl
εixε δαν(οει xαι επi 21ρdνια δεν μιλο{οαν . Αυτ6 6μωg
δεν τον ι1φηνε να ηου1ι1οει zαι απεφιiιrιοε γα πιiει οτo
Αγιο oροg να επιοxεφΘε( dνιr γ6ροντα ' oταγ ι:ξ6θειrε
το πρdβλημιi τoιl οτον γdροιτα , εxε(vοg του ειrιε: "Eφ'd_
ι-lιlν δεγ μιλirg με τoν αδελφ6 οoιr πQ6οιrlπο FJεοιj δι:ν
βλdπειg" "T( yαx6yul;" εgιilηοε oΧριοτ6δoιlλog. Kαι

Θε:dδιυρog τελεiοlιrαγ το ελληνιx6 οxoλε(o στo Moγιι-
οσQι , ενιil o Θιr:μιd.g zαι αργ6τερα o Kοlοτιi'i,.i'1g πη.1αν
οτη Θεοoαλoνixη ' Η ειl1η τoιl πατ6ρατoυq dπιαoε xαι
πρd'γματι απd την ιiυρα εxεiνη αρ1ζει η αλματιilδηE
δημιoυργ(α τοι.rg .

Τd πριilτο εqγoοτd'oιo oτιg d1θεg ηg Αριiπιτoαg οτα
"Mπατiιγιιr'' , ηταν η μιrγιιi για τα εργclοτιioια των
Λαναριiδαlν ,.1ι'αυτd xιrι ιlνομcl'οτηxε "Md.να" . To οι,-
x6πεδo rjταν τηg oιxoγdνειαg K{ρτοη οτoν πoταμι6 Α-
ρd,πιτοιx ιiπoιl μπιlροιiσαγ γα εxμεταλλευτοιiν ην ιlδα-
τdπτοlοη , αφoιi την επo1{ εxεfνη δεν υπrjρ1ε ηλεxτρι-
ομ6g οην επαρ1ιαxη Eλλιiδα. Ετοι dγιναν μdτo1oι οην
εταιρεiα xcrι oι αδελφo( Γ. Kιiρτοη.

Αυτιj τo z.τ(ριο d1ει xριθεi διατηρητdo απ6 τo Δημo
Ι,Ιαoιioηg .

Τιg δ{o πριilτεg δεxαετ(εg τoυ 20οιj αιιilγα ιδρ{oν
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την πQ6τη εταtQεaα με τηγ επωγυμ(α "Λαναραg xαι
Πε1λιβιiνog" oην oπo(α επεξεργdξoιταν τo μαλλi xι'd-

φτiαxuαν "g 
"6gr1d,xια" ( Yφαoμα μdλλινo πα1ιiτατo

πρooριoudνο για τιg xdπεg των xωριxιilν)'
-Γ o 7922 δη μιoιlργof v τ]ν εταιρ ε (α " Eρ ιoβιoμη1ανf_

α Λαναριi; - Κfρτοηg xαtΣ(α'' ' Tιr μη1ανηματα αγo-

ριiξονται απ'την Γερμανiα, η oπo(α, ΘdλονταE γα επε-
xταθε( εμπoqιπd xαι οε ιiλλεg xιilρεg, μετd ην ηττα τοιr

.\ πα^γn6oψιου πoλdμoυ, τουg παρdο1ε μαxρo1ρ6νιεg
πιοτιilοειg .

To νdο εργoοτιi'oιo εixε xλωoηριο μrrλλ(vο'lν xαρντd,
ιlφαντηριο xαι φινιριoτ(ριo.

Ta 1929 επεπτε(γoυν την δραοτηριdτητrig τoι]< χαι
ιδριiοιlν την εταιρε(α "Εριoxλωοτηρια Πεννιd Α/φιilv
Xριοτoδ. Λαναρd," με αντιxε(μεγo ηγ παQαγωγtj μαλ-
λ(νων νημd'των πεννιd, τα οπo(α τρoφοδoτoιiοαν απo-
xλειοτιxιi ην ιiλλη εταιρε(α.

Tο 1933 ο ΔljμoE Ndoιlοαg επειβdλλει ειδιxιi φdρo (

διαπiλια τdλη) xαι η διo(xηοη των εQγoσταο(ωγ απο-
φαο(ξε ι ην μεταφoριi τη g β ιoμη1αν(αg oτην Aθηνα.

Η απ6φαoη αυτj δημιοιlργεi αναβριrομd. Γfνεται d-

να ουλλαλητηQto στo oπo(ο ελλε(ψει ιilιl1ραιμ(αg τoιr
ειοαγγελdιι, οxoτι6Θηxαν 4 εργdτεg τηg εταιρεfαg. To
γεγονιig ατιτ6 ανdyxcιοε ην διo(πηοη να αναθεωρηοει
ην ιrπιiφαοη ηg . Παραμ6γoιJγ τα εργοοτιiοια οη Nιi-
o1)σα εν λειτοιlργ(α xαι παρdλληλα xτ[ξoνται vdιr ερ-

γoοτd'oια oτη Αθrjνα τηg (διαg δυναμιx6τηταg .

Tο 1939 τα "Eριoxλιι-lοτηρα Πεννιd Α,/φιriν Xριοτοδ.
Λιrναρd," επεxτε(νoυν ην ι\ραοηρι6ητd, τoιtg xαι οτο

|3αμβι1xι ιδρioνταg μoνdδα xλωοτηρ(οιl βιiμβαxοg
3.500 ιιτρd,z.των.

Tα παιδιd' αxoλoιlθι6γταg το παρdδειγμα του πατd-

ρα ιrιlνd1ιοαγ τηγ χoιγσ)γιxη πρoοcρoριi. Πριiτoι xα-
Θι,dρωιtαν τoγ 13o μιοθd το 1928. iδωοαν τα Xριοτοf -

.1εννα dνα επi πλdoν μιοθd οε εiδοg'

Tα ερ.1oοτιioια λειτoυργοιiοαν με 2.000 προοωπιx6,
g1g1lq oπo(οιlg πρoοdφεραν xαθημεριγd, οιrοο[τιo δω-

ρειiν απ6 τo 1933 dωg τo 1941,
Προ τοrl B'παγx6ομιιll'πoλ6Lιοιl oι crδελφο[ Λαγιx-

ρd, xαι, o Φιοxiιυγ Πε1λιβιiνog xτζoιrν ιιιι πρoοφdροιrν
ιtτoν Δl]μo χ(ι]1lσαζ τo νOσoχoιtε(ο τo oπο(o λειτι'lιlρ-
.,,εi α-πιi τo 1940 xαι εξιrπηρετε( dλη την περιφdρεια.

Eπioηg oην Αθηνα 6xτtσw xcιtπρoοdφεραν μια πτd-

Qιrγα τo1l νoooxoμεioιl "Σωτηρ(α" την επo1η πoυ η
cριrματ(ωoη μdοτιξε τον π6ομιο.

Στα δfοxoλα 1ρ6νια τηg xατο1ηE 1947-7942 dταν η
Eλλιiδα 6λη πdραοε τη οxληqη πεfνα με πρoοωπιxη
επιoταo(α τoυ Θεoδι6ρoι] χαt Φωx(ωνοg Πε1λιβιiνoιl
xιrτιiφεραν να πρoοφiροιlν οιτιiqι ανελλιπιilg στo πQο-
οιιlπιx6 . Eτοι oι εργαξdμενoι οτα εργoοτιiοια Λαναριi
δεν ιl.ιοΘd'γθηχαγ την πε(γα,'

Ανοιξαν τιg αποθηxεζ τoι,ζ χαt μιo(ραοαv d,τι τιiπια
ι1φαoμα xι'ιiτι xoιrβdρτεg υπf ρ1αγ γLα γα ξεαταθε( ο
xιiομog. Eπ(οηg ιjδιγcrγ δωρεciv φιiρμαxα

'18

Kτξoυν xαι πρoοφdρoυγ στo Δrjμo τo E'Δημοτιxo
Σ1ολε(o ειg μνημην τηg αδελφηg ηg μητdραg τoυζ μd-
vαg Xατξη (6πω9 ηv απoxαλoιjοαν) η oπο(α oυσια-
οτιxd τoιlg μεγιiλωoε , αφoιi η μητdρα τoυg πdθαvε πο_

λιj γdα.

Στo διιiοτηματηg Κατo1ηg φιλoξdνηoαν πολλ6g oι-
xoγ6νειεg Nαoιrσαiαlν, φoιτητ69 χαι oμoγενε(g τoιr ε-

ξωτεριxoιi οτην Aθηvα xαι τt1 Θεοοαλον(xη. Πoλλdg
οιxoγ6νειεg dπορεg dπαιρναν μηνια(o επiδομα ατι6 ην
οιxoγ6νεια.

Η δραοτηριιiτητd τoιlg 6μω9 επεπτε[νεται xαι οτην
xαλλιdργεια τηE γηζ xιiριg οτoυg oραματιομoιig τoυ
Σταιiρoιl, o οπο(οg βρ(oxει τον Ιταλd γεωτε1νιx6Βtx6'-
τo χαt τoυ αναΘdτει η δημιoιlργfα xαι xαλλιdργεtα πQo-

"6r,o11 
qr1ρoπτr]ματog 280 oτρεμμιiτων, 6πoυ πQωτo-

xαλλιεργε(ται τo ρoδd,xινo χαι τα ξαxoυoτιi μf λα τηg
Nd,oιrοαg . Tdτε μετατρdπoυγ oιNαουοα(oιτoυg αμπε-
λιilνεg τοιlg , που dπαοxαν απd φιlλλoξηρα, oε xαλλιdρ-
γεια φροfτων υπ6 την επtστημoγLχf xαθoδηγηoη του
Bιxιiτo. Αιlτη η πρωτoβoιlλ(ατων Λαναρα(ων ιlπηρξε
οταθμ6E για ηγ oιxονομιxη εξ6λιξη τηg Ι'{αoι1οηg για-
τ( πρoοdφερε στoυζ Nαoιlοαioιlg 6να μεγιiλo ετrjοιo
ειο6δημα απι1 την xαλλι6ργεια των ροδαxiνων.

Η oιxoγdνεια Λαvαρd Θεωρoιiοε τo πρoοωπιx6 τηg
οαν μ6λη τηg μεγιiληg oιxoγdνειdg τηζ χαt τoUζ παρεi-
1ε ιατριxη περ(θαλψη δωρει1ν 61oιταg τoν γιατρ6 Kοlι'
οταγτ(γο Xατξηγρηγοριιiδη o oπο(οg πρoodφερε τι;
ιlπηρεο(εg τoιr βt πραγματιxη αy6.πη και φρoντ(δα .

Δfο φoρdg τηv εβδομdδα λειτoυρ^1oιiοε ιατρε(o μιdοα.
οτο εργoοτdοιo.

Mdλημιi τoυg ηταν χαι η ψυχαγωγ[α τoυ πQoσΟ]πι-
xοf . Mιι1 φoρd τoν 1ρ6vιrε (1αν xαθ ιεριitοει ην η μ dρα
τηg Αναλrjψεαlg, να γiνεται θεfα λειτoυργ(α οτoν ιερd
Nαdτoυ Αγ(οιl Nιxoλιioυ στη μαγευτtxη περιo1η τοlι'
πηγιilν ' Σ'αιlτην oυμμετε(1ε dλο τo προοαlπιzd μιε τι;
oιxoγdνειdg τοιlg 6που ιpr]νoνταν αρνιd' xαι γiνor'τcl.r'
γλιivτι μεγdλo με 1ogofg xαι τραγoιiδια . Mιd' 1ρονιd.
μι1λιοτα γαιjλωοαγ dνα τρα(νo xαι μετdφεραν di'o το
πρoοαlπιx6 τoι] εQγoστασ(oιl ΑΘηνιilν με τιg οιz.oγ6ι'ειd:
τol!ζ γtα να οιlμμετιi,ο1οι!γ στηγ 1αρd αυπj. Oλoι φιi.ο_
ξενf θηxαν οτα εργoοτdσιατηζ Nd,oυoαg'

o π6λεμog τoι' 40 βρ(οxει τιg εταιρεfεg οε εξαιρετι-
xιi ανθηρη xατdoταoη. Στo διιiοτηψα3 % ετι6ν η<
xατοxr]g 6λα τ'απoΘdματα ε(τε διετdΘηοαν για ην μt-
οΘοδοο(α τoυ ουγdλοιl του πQoσωπtχoιi, ε(τε λεηλατη-
θηxαν απ6 τογ EΛAΣ χαt σηγ Ndoυoα xαι οτην Αθη-
να' Ση μιε ιωτdoν 6τι oυoιαοτ ιx6" aτo διdοη μα η g xατο-
y'ig τα εργoοτιioια εργd'οτηxαν για ελd'1ιοτο 1ρ6νo,
6οοE 1ρειαξ6ταγε γtα γα εξαντληooυν τα απoθdμαυτα
των πριilτων υλιilγ πoιl ε(1αv οτιg απoθηxεg τοιlg.

Mε τo τdλοg τoι' πoλdι-ιoυ αρ1ζει η αναοιl.1xριiτηοη
γ.αL"(απριΙlτα μαλλιd dρ1ονται απ6 την ML, oυμμαxι-
z'ι] oργιiνωοη βοτjθει α;.

Στo διdoτημα τoιl εμφ(λoυ πoλdμου τo εργoοτd'οιo



Θεcjδιυρoζ Λαναρd.g Σταiροζ Λαναρcig

τηg Nd,oυoαg εργιiξεται π}"ημμελι6g χαt υφaσταται τε-

ριiιττιεg xαταοτρoφdE στoγ μη1ανολογιxd εξοπλιoμιi
xαΘιilg xαι οτα xτ(ρια πoι] με την xατιiληψη τηg }.Ιdοιl-
οαg πιlρπoλfΘηxαν απ6 τουg αντιiρτεg.

Tο 1946 πεΘα(νει ο Kωοτιizη<.
-Γo 1941 o ΣταiρoE ιδρf ει τα "Mαxεδoγιxd Κλωοτr1-

ρια" xλωοηρια βι1μβαxog με τελει,6τατε 
-c' 
ε^γxιnαoτ'α-

σειζ για την επο1η τι'lιl.

Tο 1949 χατ6πιv διενdξεωE ηE oιxoγιiνειαg διαοπιi-
ται το εγια(ο τηg διoιxιjοεωE χαt αρ1iξει η ανεξιiρτητη
διο(xηοη xιiΘε εταιρε(αg. Στη οιlνdxεια γ(νεταL χαL α-
νταλλαγη μετo1ιiν μεταξi των oμdδων με οι-rνdπεια να
παt]οει το μετιlxιx6 ενδιαφ6ρον xιiθε oμιiδog οην ιiλ-
λη ι:τcrιρε(α χαt ot εταLQεfεg απoλoυθο{v ιrνεξd'ρτητη
πoρεaα.

Η ι\ιιiοπιrοη απετελεοε ιrcρετr1ρ(α τηg πτιilοηg των ε-

πι1ειρηοειrlν, γιατi dρ1ιοε dvαE αvταγωνιομιig xαι μiα
αλ6γιοτη επεγδι,τιzri πoλιτιxr], η οπo(α dφερε τηv οι-
xι'lνο μιιxτ] εξαιτθ 6ν ιοη ταlν επ ι1 ε ιρησεων xαι τελ ιx6" ην
πτι.i.lιlη τοι-lg.

Ε(ναι xατιrγoητι1' τα παραπι1,νιυ αν ληφθε( ιπ'ι1ι|ει
6τι οι ετιrιρε(εg ε(xαν αλληλεξιiρτηοη, γιατ( η μ(α διd-
θι:τε xιrτd, y"ιiριο λdγo τα προι6ντα τηζ στηγ dλλη. Aλ-
λοg dναg βιrοιxdg λ6γog τηg πτι6οηg τηg "Eριοβιoμη_

γcι'ν(αgΛαναριi-Kιiρτοη xαi Σiιr" r]ταν 6τι η διoilxηοη
δεν ηθελε γιcι σι]ν(Ιισθηματιxoιig xαι ανΘρωπιοτιxoιig
λ6γοι'q γα πQOσαQμdοει, τιg απoφιiοειg τηg οτι-< ανι1-

γχεζ τα)γ xαιριilν με πεQιoQtσμ6 εξ6ι\ων δηλαδrj απο-
λιiοειζ πρoοοlπιxoιi.

Ετclι τo 1957 η "Eριιlβιoμηxανiα Λαναρd-Kiρτση χ(Ιι
Σ (α " π ε ρ ιrj λθ ε ο ε ^ιo.τaοτcι(η ανσ.γν.αι)τιr.rj g δ κr1 ε iρη -

οηg ιlπιi το Κρd'τog γ'αLτελ"Ly'{i δεν απdφιlγε την πτιil-

χειt(η.

Τα Εριoxλωιrτηρια ι-rπdι;τηιlαν xαι ιtιlτ6 τoγ xλoνι-
ιτμd τοιl διxαομοιl, οιlρριxνιilθηxαγ χαL μιετc1 απd ιrρxε-
τιi 1ρ6νια oδηγrjθηxαν οε εl,"xαθιiριοl'1.

Mεταξιi 1960-1963 πεθαiγoιlγ οι Σταιiρog, Θωμι1g
xαι Θεdδιυρog παι αναλιrμβιiνει η νε:ιilτερη γενειi'

Στα Εριoxλωoτηρια ο Xριοτιiδoιlλο< εf1ε {δη ανιr-
λdβει απd τo 1958 μετd ην παραiτηοη τoιl Θωμιi'

Προ τ1g πτι6oηE των "Bριoxλωοηρiων Α'/φιilν X.Λα_
ναρcl" τo 1963 με πgωτοβοιlλ(α τoιJ Xριοτoδoιiλoι'

Κο;oτιiιηE Λcrναραg

( γιof τoιi Σταιiρoυ) ιδρf εται η εταιρεiα "Kλωοτηqια
Nαοιiοηg" με την ETBA με σιrνεισφoQdτηg εταιρε(αE
"Eριοxλωοηρια Α/φιiw X. Λαναρd'" εργooταοioυ Nιi-
olt()αζ, με οxoπιi την παραγαlγη βαμβακεριδν νημιiταlν
y'αLy'τaεxαL εργooτd'οιo οτo δριiμo του Aγ(oιl Nιxολd_
,lι, με l5.000 ιιδρci1τιιι.

To 1968 αναλαμβdνει ο Xρr]οτog ( γι6g τoιl Θωμd)
xαι το 1969 εξαγoριiξει τo μερ(διo τηg ETBΑxαι απιl-
xτ6την πλxειoψηφ(cι τηg εταιρε[αg "Kλωοτηqια Nα-
ο{οηg"'

Στην οι'νd1ειιr αιlξd,γεται η δυναμιxιiτητα τoιl εQγo-
σταοiοιl xαι δημιoιlElγο{γται xαι dλλα εργooτdοιιr πα-

ραγαlγηg νημd,ταlν dπωg επ(οηg xαι irλλεE εταιρε[εg il-
πωg η Tριxoλd,ν με αντιxεiμεγo ην παQαγωμ] ετο(μων
πl"εxτc6ν,η oλυμπιαxη με αντιxε(μενo την πιlραγωγt]
νημιiτων ειδιxιiν προδιαγραφι6ν' η Bερλdν ιlφαvηριo
βαμβαxεριiν ιlφαομιιl.ταiν xαι η Koλβλαν xλωοτijριο

βαμβαx ερι6ν vη μdτων ιlψη λιδν τ(τλωγ.

o Σταiρog ε(1ε xαημd πoυ η Nd,oιlοα δεν ανdδειξε
επιoτημoνεE. Γι'αυτ6 απιj τo 1960 ωg τo ]993 dδωoε
ιlπoτqoφfεg οε 36 φoιτητdg vα οπoι'δd,οoιrγ oε Πανε-
πιοτημια. Mεταξιi ιιιlτιilν των φoιτητιilγ ι1π?iQξαγ χαι
μετdπειτα ιlπ61'ργo(.

o Θωμilg εf1ε επιθυμ(α νιι μιclρφω0εi 1ριιττιανιxd. 11

νεoλα(α ηg Nιloιlσcιg xαι rινηγειρε διιilρoφο z"τiριο 1ρι_
oτιανιxηg αγd.πηg, τo oπο[o εδιδρηοε οτην "Πιrνελλη_
νιο Eνωoη.,'oνιJαlν η Xριοτιαvιxη ιrγωγη" τμημα Nαοιi-
οηg. Oταν πdθαγε τo 1961 ιlcρηοε εντoλr1 οτη γιrναizα
τoιl χαt τα παιδιιi τoιl xαθι6g y"αL τα 1ρrjμιrτα γLα την
ιrνdγεροη πτdρι'.7αg ορΘoπεδιxr]g οτo υπι1ρ1ιlν νoοο-
πομε(ο τηE Ι'{d'oιlιlιrg με τιlν πιo τdλε:ιo εξoπλιιτμd.

f{.1ιlνα(xα τoι' ΑφQοδΦ €xτtoε εν ξωη ην ε:zxληιτ(α
τηg Αγ(αg Tριdδog ιlτον περ(βoλο τοιl Νοοoxoμε(oι'.
Η Aφρoι5(τη α,φr]νει επ(οηg τα xρηματα μιε τoν θd.νιιτιi

ηg τo 1975 γκΙ γα χτtστει. τιl γηροxoμεiο οτη Nd.oυοιl, .

Η δωρεd προodxροιlοε οε ι\ι,οxoλfεζ με τo Δηpιοτιxd
Σιlμβoι1λιο xαι τα παιδιιi ηg απαριioισαγ τηγ fδρυιτην
πτε1ρυγαg στo γηQOχoμιε[o Aθηνιiν ( Eλεημο_lν Eταιρεi
α) η oπo(α παι λειτoιlργεf ιοg "Αφρoδ(τη Λαναρd".

oι εταιρε(εg xαι οημερα οιlνε:1fξoιlν την παρd,δοοη

ηg οιxο.1dνειαζ . Eτclι απ6 ειxoοαετ(crg xαι πλdον πριl-
οφdρoιw ψυ1αγωγ(ιr στo πQοσιι)πιx6 με τη διoργdνω-
οη εxδρoμιilγ στι) εσωτεριzd xαι εξωτεριx6' Eπiοηg
πρooφdρoι'ν πρ6ιrθεη κrτριxr] περ(θαλψη.

Θιoμιig Λανιιρcig
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H γεVoKτOv[α τOU Πovτιακoυ Ελληvιoμoυ

μ6οα απ6 Tουρκικεg Πηγεq

Στη μαxρα(ιυνη πoρε(cι τηg Ιοτορ(αg τιlι' ανOQιilπι-
νιlυ γdνoιrg oημειιilOηxcιν αρzετdg φορ6g περιπτιi:οειg
oλιxr]-ζ ]i μεριxijg εξdνταlιηg ε0νιzιilγ φιrλετιxιilν 11 θρη-
οx ει lτ ιxιilν ο μιiδων. Κλαoιlιxιj π ι: ρ 

(πτιυ οη [3 ε ρπ ε λ ε οτ ι-
xηg Γενoxτoν(αq μαg οιilξεται οτην Ιλιιiδα" τοι' OLιη-

ρου. o πoιητηg βιiξει
ιlτιl οτdμα τοrl βαοιλιd
Αγαμdμνονιr να λ6ει
πιι)ζ στην Tρo(α δε θι.ι

πρdπει να μεiνη oiτε d_

ναq ι1,ντραq, οιiτε dvα
ανδριx6 dμβρ"ιro οτι<

γυνιrιxε(εg xoιλιdg . Tο
πoι6 1αραxτi1ριοτιxιi
xιιι, απoτριiπrιιo ελλη-
νιxιl πrrρd,δειγμα Γε-
νιlxτονiαq διαπριi1θη -

zε τo 415 π.1. ιrη διιiρ-
χει.α τoι1 Πελoπoννη-
οι,ιιxclιi πoλdμoιl απd
τηγ πι,() πολιτιoμdνη
πdλη-r"ριiτο; τηζ επO-

1ljq εzε(νηg, την Aθη-
να οε βιiριlg ενdg μιι-
zρο{ xιrι ιινiιτ1ι'ρoι'
νi1ιτιιlri -xρiιτoιl S, τΙ S

MrTλoιr' .1ιcrτ( αρνr10η-
χε ν(]. μπει. οτην Aθη-
ναΙxr] Σιlμ1'ια1(α. o
μιε:γιiλοg Αθηνιι(o; ι-
oτιlριz"ιig, ο Θoιrxι'ι\i
δη;, xιrτdγραψε τtζ
διιιπρα.1μιrτεiιlε:ιg, α_

ντιxειμε:νιxιi, 1ωρ(E rl-
πoχεtμενιχoig υπoλcl-

γιιrμoιig χ(Ιι ι]στεQo_

βoιlλ(εq. o λαxαlνιzιlg διιiλoγog ποι' dγινε ιrνιiμιεοcr
ι,τoυζ αντιπQoοο'lπoιlζ τηg Αθηναg χc.ιι τηζ Mr]λoι, νo-

μfξω ιiτι θα πρι1πε:ι να διδd.οzετcrι πα"γxιiο1-ιια ιrε xιi-
πιlια απ6 τιg βιrΘμiδεg τt'1g εzπιr(δει'ιlηζ, ^/ια.τi ρixνει
d'πλετιl cριilg oτην ανθρι6πινη πoλιτιxrj φιiοη .

oι Αθηνrι(οι ιιε τoγ αiριx τoιl ιιryιrροιi, πρclclπιiΘη-
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Toυ Kιilcτα Φωτιfrδη
Aν. KαΘηγητη A.Π.Θ. Παιδαγωγικηq Σ1oληq Φλcbρινα-c

σ(Ιν να πεiοclιlγ τoιlg Mfλιοι,ζ, πωζ δε:ν εi1αν clλλη
επιλογr1 απιj το να δε1τιliν την πρ6ταιlr] τoτlg <<oι τιρ-

χiζ τηζ δικcιιooι'lνl1g ιoyιic'lιlν ρι6νο ιινcj.μεclcι αε δι(l'c\ι-
χOυζ με [oη διiνcιμη xclι 6τι δεν πρiπι:ι νcl θεαlρε[ται
ατ(ρκιαη , cιλλιi' μciλλclν oιlνα[νεoη yιcl τrlιtq cιδιiyαμlυζ

ναυπoχωρ01)ν μπρ()στα
oτoιlq r)υνr'ιτoι1g>.

Oταν οr Mt1λιι,ι ι ιψι'η-
θηzαν τιg απαρd,δεzτε;
α0r1ναi z-ι'; πψι'τιiοε ι :
τdτε μιrg λdει o Θοι,zι'-
δiδη< "'.. 

()ι Αθηνcιfuι
ι τzι jτωσι ιν ι iλl Ι]' : τι J|' : ι t'-

ντQΓΞ (ιπo την ι q )ltiιz]l

ηλιx/α z(ιι :τ(iνUι z(ιt ) -

χ( ινι ι ν δι.ιιiλου: τα '-ται-

διd xclι τιg 1lιlνcι|zεq
τclυg ' 7"ην πο).ιτει'cι τητ'

zι ιτoiXι1,τ, ιl' ι'lt [,\ ι''ι
oτ i λν οyτ clζ α ρ^y 6τ ε ρ ιι
π ι't'τι ι.z Cjσιοι': αl υ[-
xclιlg c\ιxοιiq τουζ Σ,.

Επψεπε .iμlll: \'ιΙ ._τΓ-

ριiιlοιlν τdοoι πo).i"οi
αι,ιiνεg ^7ιιr ν(Ι (t)Qιιι(i-ι,ε ι

οτιι μελη ηg Κυινι,,r'l, ι-
τοlγ Εθγι-δν τιl 1946 η
, τzεΨγl. ι ιλλα xι (ι η ( ι:τ( i-

φα(]'ll να zιrτcιδ ιy"ci'ξoι,ι,

τετιl|ι'l, r iδιlr'; απα\'-
θριυπεq πριiξε ιq γ'(LL \, 0-

παiρι'οr'ν διιiφι,ηα -τυι,-
}"ηπτtx(ι μiτρα.

Αcρoρμtj ^1ια τη oιrνoλιxη αντιμιε:τιilπιCr'η τO11 Θdματo;
dδοlοαν τ(r φQι7.ιαστιx(ι. εyxλ'ηpιcιτιr ποι' ι\ιεπραEιιr, ιτε

β(rρog τιυν Εβρα(ιrlν xιl ρ 
(οl;, 

c ι.7. t.(l" zcl'ι τ(])\, iι7.i.U J\, ε 1 
t -

ριυπαιxοiν λιrι'iν τα oργανωμdr,α μdλη τ1g εθνιzοοιlοια-
λιοτιzr]g Γερμα'ν(αq . Αι'τli την περiοδo xαΘιερι'iθηzε
xαι ο νε:ολo^/ιομιd< "ΓενozτOν[α> απιi τrlν Πολolνιz'i]g
xιrταγωγr1 ; Αμι ερ ιz.cινιi z.ιiθηγητi] Λdμz. ιν . Σι'γz εzρ ι -

'Ι'ο 
1 
ιor'ιιιττr'iρ ι 1ρ 1' d'-liρ1 r Γε ι,lQγiοιr Περι oτερ ει1lτα οτηι,

περιo7rj τηq Ι'ιιλi"iιιιι'cι;. τdi'η τοιl περcro1ιdνotl αιι,iνιι



μdνα o 6ροg διατιlπιilΘηxε τo 1945 οη δ(xη η-c Nιrρεμ-

β6ργηE για τoι,ζ εγxληματiεE πoλdμoιl xαι δηλι6νει τη

μεθoδιxrj εξολ6θρειlοη' oλιπ( ij μεριxη, μιαg εθνιxηg

φυλετιxηE { θρηοz.ειlτιxηg oμιiδαg .

Απιi το πριiτo τηE xιd}.αg Σι-rνdδqιο η .7ενιxη οιrνd-
λευη ταlν Ηναlμιε1νων Eθγιilγ με ην 96-1 απdφαοrj ηg,
ποrl πιiρθi1l"ε οτι< 11 Νοεμβρ(oι 1946, διεπljρυξε ιiτι η
Γενoxτoν iα αποτε λo{ο ε 

" 
i'ν cι 6y x λη μ cl' δ ι ε θν oι1 g δ ι x cl" [-

oυ αντ[θετo πQoζ το πνε:6μα χαι τoυζ oxoπo6g ταlν
Hνυlμ!'νοlν Εθνcilν χαι τo oπο|o o πεπoλιτιoμ6νoE x6-
oμog xr.ιταδιxdξει ,

Διio 1ρ6vια αργι1τερα χαt τηγ παριrμoνr] τηg ημ6ραg
πoιl υιοΘετιlιiοε την Παγx6ομια Διαxηριrξη τωγ Δι-
χαLωμtiτΟ)γ τoυ ΑνΘρι6πoυ 

' η Σιlνdλευση τωγ Η.E. ...,α-

νcιyνωρξovταζ oτι ειζ 6λαE ταg επoyd'g τηE ιoτoρ|αE
τηq, η ανθ ρ αlπciτη q'ιl πi ατι7 ιll7 ριclντ ιxd'q απωλε IαE εx
τηζ yενoy'τ()y1clg, xcιι <πεπειoμΕνη 6τι η διεθνηg oιl-
νt''ργαo1cl τιly7ciνει cινcιyxαlα (ια απαλλαyε1η ανθρω'
πciτηg clπ6 την 7ιιol1τfiν ταtτην μ(ιoτιyα > ειpηφιοε οτιg
9.Ι2.1948 τo οριοτιxd ο1dδιo τηg διεθνo{g ο{μβαηE ,

πoυ αποτελεkαr απ6 19 ιiρθρα, τα οπo(α αναφdρo-
vται στην πρdληι|η χαt την xαταοτολη τηg Γενοxτoνi-
(Ιζ.

['ιιr την xαλιiτεQη xατανtiηoη τoιl προβλrjματoζ πα-

ραθdτω cιιlτοιiοια τα πριriτα 4 irρθρα τηg οι1μβαοηg ,

dπιοg αxριβιliE ψηφioτηxαν oτtg9.12.7948. Η Eλλιiι\α
ιlπdγριrψε τη ιniμβαιiη αυπj οτιg 1'9.12.1949' πoLt χιt-

ρι6Θηκε μιετo N.Δ. 309111'954 ( ΦEKΑ 25011'10'1954'

ΦQιo:l
Tα oυμ{)αλλ6μενα M6ρη επιβεβcιιoι1ν 6τι η yενo-

xτoν(α oυντελoιlμ6νη ε(τε εν xαιρδ ειρηνηg ε[τε εν χαι-

ρdl πολ!,μoιl τυyy(ι.νει 6yxλημα διεθνoιiq διxαiου xcιι
cινclλclμβd'νουν τ1]ν ιlπoyρ!ωoιν νrl πρoλr1"βoυν χ,αι τι-
uωρljooιlν τιlι1τo

Αoθooν 2
ΕιE την πclρoιioαν Σιjμβcιoιν ωζ yενoχτoν[α νoε{ται

ιl ιcιδ η π oτ ε ε χ, τ ων x cιτ a π i' ρ αl π ρ 
(l" ξ ε ων εν ε ρy oυ ρι 6ν αlν

uε: τηy πρδθειτιν oλιxηq fi μεριxηg xclτcιoτροφηζ ()μα-

δclq ε:θνιxljg , εθνoλoyιxljg , φυλετικηg lj θρηoxειlτι-
xηg, οlg τoιαι1τηg Ι

α) Φ6νoq των μελrilν τηE oμ(l'δog

β) Σoβαρ(ι l\λiιβη τηζ σ(])ματιχιjg f διανoητικfig α-
xεραι6τl7τog ταlν pιελιbν τηq oμdδoE

y) Εx πρoθ6oεοlν ιlπoβoλη τηg oμd'δoE ειg αιlνθηxαg
διcιβιciloεcllg δυναμ6νcιg νcl επιφ6.ραloι πλiρη i μερι-
xfiν oωματ ιxην xατclclτρoι1ιjν cιιlτfi q

δ) Miτρα απoβλiπoντα ειζ τιly παρεμπ6διoιν των
yεννηιtεων ειζ τoυζ x6λπoιlq ωριαμi'νηg oμd'δog .

ε) Αvαyxαoτιxη μεταφoρd πα[δay μιdg oμciδog ειg

ετ6ραν oμdδα

Αoθooν 3

Θα τιμωρoι1νται oι clιι6λoυθεg πρd'ξειg
α) H yενoxτoν[α

β) Η αυνενν6ηoιg πρ69 διεν6ρyειαν yενoxτoνlαE
y) H c1"μεoog xαι δημoo[α πρoτρoπη πρoE διεν6ρ-

yειαν yενoxτov(αE
δ) H cιπ6πειρα yενoxτov|α-q

ε) H oυν6ρyεια ειζ τ?lν yενoκτoν[αν

Δρβρo'y'1
Τcl ci'τoμα τα διενερyηoαwα yενoχτoνfclν ιi μ(αν oιαν'

δηπoτε ε1l των (ιλλων πρdξεaυ τοlv απαριθμαυμ6νων
ειE τo d'ρθρoy 3oν θα τιμωρo{νται ε[τε: ε[ναι xυβερνril-
ντεE ε(τt: υπd'λληλoι ε[τε ιδιcilται '

Σημερα, dταν ακοιiμε τη λdξη Γεγοxτoγ(α, η oxdι|η

μαg αυτdματα πηγα(vει οτα διio τραγιxd γεγoν6τα τoυ

αιιilνα βαζ, τΙ Γεγοxτoνiα των Αρμεν(ων τo 1915 απ6
τoυg Νε6τoυQχOι]S χαt η Γενοπτoγ(α των Εβρα(ων xιrι
τωγ σλα1)tχiiν λαιilν το 1940-Ι944 απιi τoιrg Γερμανoιig.

Στoγ αιιilγα μαg 6μωg διεπρd1Θηοαν εγxλrjμιrτιr Γε-
νοxτoν(αg xαι ο'd,λλοιlg λαoιig, τα oπoiα επιοxιι1οτη-
xαγ , ε(τε απ6 τoν 6γxo των τραγιzι6ν περιrιτι6οεων το.lν

παQαπdγω λαιilγ, ε(τε αποοιιυπηθηxαy απ6 xυβερνη-
ττx€gxαt πoλιτιx6g επιταγdg οτο dvoμα xdπoιων διιι-
xρατιxιilν ουμφωνιιilν xαι oιlμφερ6ντο:γ. Eγαζ απ6 αιl-
τOiζ τoιlζ λαοι1g , πoιl dxει ιlπoοτε( dλεE τιE μορφdE xαι
τιg μεΘ6δoιlg ηg Γενοxτoν(αg, μdλιοτα cιπιi το fδιo xριi-
τoE πoι1 εiναι ιlπειiθι]γo χαι γtα τoν αφανιoμd τoυ αQ-

με:νιxoi λαοι], ε(γαι xαι ο Eλληνιoμ6g τoυ Π6γτου'

o ποντκιx6g Eλληνκlμ6g ατυ1ηοε να δoxιμdoει dλεg

τιg xιrηγoρ(εζ πoυ ιιναφι1ρoνται σηγ παQαπdνω οι1μ-

βαι;η ο:E πqιiξειg Γενιlxτoν(rrg . Tα γτoxoιrμdγτα πoυ

βρ(οxονται οε δημιiιlιεg xαι ιδιωτιx69 βιβλιoOrjπεg αλ-
χ6i a1rρfωg οτα επ(οημα αρ1ε[ατων διαφdρων xρατι6ν,
απoxαλiπτoι!γ τα σατανιxιi ο1dδια των Nε6τoιlρxων
χαt τα)γ Kεμrrλιπι6ν.

Παρiι τιl dγxλημιι τηg οιωπr]g , πoιl πλανιεταt ωζ τtE

μdρεg μαg, γιατ( εξιlπηρετεi πρατιxdg λoγιxdg, το oλo-
xαιiταlμα τoιl πoντιαxoιi ελληνιομοι1 δεν πρoxιiλεοε μd-
νο ην αγανdχηιηl χαL τιζ διαμαρτιlρ(εg των ξιlwτανιiν
θιlμd,των χ,αι τα)γ oργανιilοεων τoιlg, αλλd xαι πoλλι6γ

ξdνων αυτoπτcilν μαρτυρων, oι oπo(oι πρog τιμr]ν τoιlg ,

xαταδixιιοαν τιg μιεθ6δουζ τα)ν Nεοτofρxων χαL τιι)ν

Kεμαλιxιilν γtα τoν απαqιiδεxτιl τρdπo επ(λυοη< του

Mιxραοιατιxoιi ξητrjματoE πol-J μη1ανειiτηxαν χαι
πQαγματoπO(ηoαν .
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Mdoα απ6 τoγ xfxλo τιυγ ξdvο:ν μαρτυρων, ιδιαiτερη
οημαο(α xατ€xoυν, ειδιxιi οτιg μdqεg μαζ, oι μεμoγo-
μdνεg φωvdg ταlγ απλι6ν οθωμανιilv αλ},ιi xαι τωγ πιlλι-
τιπιilv τηg περι6δoυ επε(νηg πιlυ ιατr]γγειλαν δημ6oιιr
τιr ανfπoιlιrτα ε^1xλ(ματα τσ)γ ιΙιtμπατQιolτιilv τιlιlg , (-

σωζ γLα λιiγoιlg αντtπoλLτεl]τιxoιig , fιτωq r1ια να προα-
ιrπ(οoυγ τα τoυρxιxιi oιlμcρ6ρoντα ενι-6πιιlν τ(-υν νtzη-
1f3γ !1lμμd1ο:ν οτο Πcrρiοι, ιrτo Συνdδριo τηg Eιρrjνηg
rj r.αι για xαΘαρd ανθρωπιοτιxοι1g λdγoιlg , γιατ( δεν
ηιrαν επiοηE λ(γoι oι Τoιiρxoι xαι οι ιiλλεg μιχQασLατL-
xdg εθνιlτητεE , πδυ τoιl g προoτι1'τεψαγ χ(iι τoιlg πε:ριd_
θαλψαν.

Απ6 πα[Jα-

ριi' αντιπολι-
τειlτιxd πγειi-
μα χLνεft(ΙL πι-
(.,τει!α) ο Αχ-

μdτ Ριξd', πιlιl
διετdλεοε
πιlλλε< φoQdζ
μnρ1lργ6q xαι
πρ6ει\ρo< τηg

Oθωμανιxι]<
Bουληg , o ο-
πo(οg οτιq 18
Noεμβρioυ
1918 ιrτη ιτυνε-

δρiαηηgΓε-
ρoιloiαg 1α-
ραxτηριοε:
<ιυg ιrνηxoιi-
στO11ζ χαι α-

παραδει^1ιια-
τiοτιlι-,g εγη t-

οτιlgiα ταg xατιi των Eλλr]νων , των Αρμιενiων xαι Aριi_
βων βιαιoπραγiαg >.

Σην ι,δια o'υνεδρι,αοη τηq Γεριlιlο(αg μ(λr1οε xαι ο
πoλιτιxιj< Δαμιi Φερ(ντ, πoιr επiσηg διετdλεoε πολλdg
φοQdζ ιπο1lQγdζ αλλd z.αι πρωΘυπoυργ6E. Kαταδιxd-
ξονταg τα εγxλr1pιατα τι,lν Nι:oτοf ρ7.Ο)\,τd\,ισε ι1τι .Τιr
γ εν6μενα i,"ιrxoιrρ^7t] ματα ε (γιιι πρι,lτιlφανi] oιi μdνον
ειζ τηγ oΘωμιrνιxt]ν ιοτoρ(rr,ν, αλ.")'6'xαι εtζ τηγ ανθρο-l-
π6τt-1τα oι1μπαοα >.

Ο fδιog , οlg πραlθυπ9ιrργιig τr1g οοιlλταγιxtiζ zιrβερ-
νηι]ηζ τoι1 Mε1μdτ Στ'οτιl οι'γdδQιιl τηg Eιρr]νr1g oτιl
Παρ(oι τoν Ιoιiγιo τoι' ] 919 παραδd1Θηxε για μια αxι1-

μη cρoqιi τα φριxτιi ε1il'ηψατα, πoιl ι\ιιrπQciχτηχαγ
ιr'dλη τη Mιzρd Αοiα. Απιlλογοιiμενog μειlιι οε βαρυ
xλ'(pια ενι6πιoγ τιt)ν αγτιπQοοιilπιllγ' επdρριψε: ιiλεg τιq
ει' θι1 ν ε ζ οην ηγ ε ιliα τιυν N ε οτoιi ρxοlγ, αxολοι' θιi.lντιrζ

aa

f.W. r'f.*:#ffi

i;]ffi:* - '

o περiβoλog π1E 1ιονr!E Παναγfιι; Σoυtrιι:λιi. τιl 19()2

οτo οημε[o αυτιi την πρooφιλf oΘωμαvιxη ταxτιxητηE
αθωc6τητοg. τοU τoυQχιχod λαof. Στo υπ6μνημα πoυ
xατdθεοε τ6γιαε ιδια[τερα η διxrj τoυ αvτfθεοη για τtζ
πρciξειg βι,αg πoυ διdπραξαν η ηγεοiα xαι τα μ6λη τoυ
γ εoτOιlQχti{'οrj xομιτιlτorl :

.r'.. ι1εy θα ε[y"ιl τo θρci.oog yα εμφα.yιστδ εycilπιοy
τηE παρoιioαg Yψηληq Συν6'λευoηE , αν π[στειlα 6τι ο
oθωμανιx6g λcι6g iφεqε 6oτω xαι την παραμιxρην
ευθιiνη oτoν π6λεμo πoυ αιματoχι'lληoε την Ευρι6πη
xαι την Αo[α '

Zητil <lυ1ι7νωμη εχ των ιτQoτiραlν yια τl7ν xατειjθιlν-
ση πoυ θα διi'l'
oαl oτην 6xθε-
oη μoιl ' Εiyαι
r'ιλfθεια oτι ιl-
περcl'oπiξoμαι
ενcbπιοτ' τηζ
πcl'yx6oμιclE
xoινηg y1,d)μηζ

}ιαι τηζ ιoτορ/-
αg μ[cl' υπδθε-
αη πoλιi περ|-
πλοxι1 xαf ε)'α-

γιοτα ψοlαnj ,

Στη δι(ι"ρ-
xεια τoυ πoλ6-
uoιl clλ6xληροg
o πολιτιoμi:νοq
x6αμοE συyχι-
νfθηxε απ6 τιg
cιφηγjclειq τωτ'

εyxλημd'των
πoυ απoδk5oyταν στoυζ T'oιiρxοιlE . Δεν 6yω xαμρι[α
πρ6θεαη να παραπoιηoοl τα εyxληματα πoυ η φ{ση
τoυg εfνcιι τ6τoια rΔοτε νcι ιιd'νει τl7ν cινθρrilπινη, oιlνε[-
δηoη vα φρι'ττt:ι oτιl c\ιηνεxlg . Σxιlπog μoιl ειΤclι να
xclταδεξω οτoν x6oμo με τη [3clηθεια απoδειxτιxrl3y
oτclι7ε[cυν ποιo[ ε[ναι oι :τQαyl'ιατιιιo[ ιlπε6θυνoι oυ-
τc6y των φριxτων εyxληριd'ταlν '

' '. ' H Toιlρxlα εxφρd'ξει τη λ6πη τηζ yια τo φ6νo ενο:
uεyd.λoυ cιριθμoιi Xριoτιανi.lν ομoεθν6ν τηg ciπcυg xc'ιι
yια το φ6νrl τοlν καθε:αυτ,j Moυooιlλμd'ναlν '....η α)fi-
θε:ιcι i:7ει clρy[αει εδι1l xcl"ι λQo xαιρ6 να y/νε:τuι iυ'οl-
oτlj oτηι Ευρωπαιxη xoινi γνdlμη ' H μεyd'λη δlzη τolν

ηyετri'lν τoιl xcl1ιιτ(lτoυ, oι oπο|oι xατε/7οτ'τcl- ανωτα-
τα xρατιzci. rlξιcilριατα, 6ooν αφορci" τοy ld'ε'ιιο zαι τ(J
τρc'ιyιxd. ^t'ε^ι,oL'6τα τl7g Λνατoλιjq. H δixη αιlτιj cιποτε-
λεi την α:τozατci'οτc'ιση τo1) οθωμανιxoιi iθνoιlqrr.



Διαφωνι6νταζ 6μωζ με τιg διxαιολογfεg τoιl Toιiρ-
χoι! αντtπQOοι6ποιr, πoιl δεν ηθελε ειlθεωg να xαταδι-
xdoει τα εγxληματα τα)γ σιJμπατQιαlτιilν τoι-r o Γdλλοg
πρ6εδρog Kλεμανοι6 τ6γιοε οτoυg οιlνdδρoιrq, 6τι η
Τoιlρx(α πρdπει, ιrν 61ι γιcr λ6γοιlg ηθιxηg, τουλd'1ι-

στoν γtα λ6.1orlg πoλιτιxrjg οxoπιμ6τηταζ να αναγνω-

ρ(ιrει τα ε^1xλr]ματα αιlτd'' Η ToιlQx(α δεν d1ει την ιxα-
ν6τητα να xιlβερνd, ξ6voιlg λαοιig xαι 6τι ,rγενικd" το.

!θνη πρ!πει να xρ[νονται ctπ6 τιg xιlβερνηαειq πoυ
xατειlθ{νοι.ly την ε:ξο.lτεριxη τoυg πολιτιxfi xαι διoι-
xo6ν τoν oτρατ6 τοιlg ' H T'oιlρxfα δεv μπορε[ να ζητci-
ει νcι clπcιλλclyε{ απ6 τιE oρθ69 rlιlνi.πειεq αιlτο{ τclιl

δ6yματog, απλilE ε:πειδη τι7ν ποι6 xρbιμη oτιyιυj τηg

ιoτορ[clg τηE oι τιixεg τηg βρioxoνταν στα 769ιcl c'ιν'

θρt1lπο.lν πoυ δεy ε[1αν xcιθδλοι'l αρyi'g xαι o[xτo 
'o

Tα εγxλr] ματα των σι) ι-ιπατρ ι οlτιilν τoι' π αρ αδ 61τ'1 z" ε

xαι o πριilην πρdεδρo< τoι1 στQc{τoδι7'εioι'η; Kι'lνoτα-
γτινιlιiπoλη ζ Mοι'ιlταφiι παoi.ι<, 

1"ι 
ια ξε1ιυρ ιιττr1 προ-

ιtωπιxdητα cιπ6 το δι'z"αοτιz6 zλι1δο. Απoλογoιiμενοg
οτιζ 10 Ιαγοι,αQioι' 1919 ιττο ι-lτρατoδιxε(o τηg Κων-
οταγτιγιliπολr1q.1ια τl-1ν οι'νdγτει'ξη πoι, 6δαlοε σε] αQ-

με:νιxη εφημερiδιr, για ιrtα c.ιzdμιη φορι1 xατηγγειλε d-

'('L'. .roι παod-δε:g, o(τινεq περnjycιyoν την xc6ρcιν ειg fiν
oημερον ε:ιlρiιlxετrlι xατcioταoιy 6y'οιloιν ειζ τo εyεQ-

\tl1τιx6ν αυτων ανιjxclιloτcι xclxoυρyιjμτlτα . Διiπρα-
ξrlν παντ6g ε[δoυ< ωμ6τητrιg, οlρydναlιlclν oφαyd"g xαι
t:xτoπιoμo{E αρτιy6ννι1τα βρiφη εxci'ιyοαν διd πετρε-

λαiι'lιl, γlνcι[xεζ χ(1ι x6ραι εβιd'oθηocιν ενιbπιclν τοlν

yoνfων cl'ιlτων, τ6xνcι cιπεoπ(ιιlθl1ocly απ6 τωy θρι1νclιl-

οιilν μl1τ!'ροlν αυτων, y'ιλιd"δεg δε διlατυ1ilν ε/δον clρ'
πcι'Coμ!νη'- τl7ν xινητην xαι αxiνητoν πεQιoυσ[αν τωv

xαι ερρlφθηαcιν υπ6 απεριyρdπτoυg oιlνθηxαE ειq την

6ρημον >. Δεν ηταν μdνoν οι παοci.δεg ιlπε{θιlγοι. Πo-
λιi 1ειρ6τερoι ηοαν oι (ι\ιoι oι z"εμι:ιλιxo( zιrt oι εχπQd-

oαlποi 1ρ1lq. Στιg 9 lιΙoεμβρ[οιl 192Ο o ι\ιoιxητηg τηg

περιφε1ρειαg Δξανη Αξτdμ απdστειλε οτην Αμιι16 xρι'-
πτoγραφιx6 τηλεγρdφημα, 1O1r Yπoιlργε(oιl Eοωτερι-
χ(.ι)γ. To εμπιοτειlτιx6 τηλεγρdφημα πoιl μοιρd.οτηxε
ιlε μdλη τoιl NεoτoυQxιrtorJ xoμιτιiτoιl διdτασιτε τηγ α-

πdλαιη τιrlν Eλληνoιiπηx6ωγ i1'μι:ιεριλαμβιrνoμιdνων xαι
τ(ι)ν γι)ναιχoπαiδωγ εxτdg των οιlνdρο:ν τιlιl xριiτοιtg
xιιν xcιτ6'ογεοη oλ6zληρηζ τηζ πεQιoι)σ(αζ τoι!ζ: <E-

πε: ιδη o'ιlνε πε iα x ρυ πτ oy ραφ ιx oιi τη λεy ρclψj μclτ oζ τ O1-)

π λι7 ρ ε ξοιl ιl [oιl τ οιl Yπ oιl ρy ε bυ τ ων Ε o ωτ t: ρ ιx cilν δ ια -

τci.ooεται η απ!'λαol1g τοlν Ελληνο-ιlπι7x6ωv με:τd των

ιlιxοyενειιbν χαl τa)y yυyαιxoπcl[δοlν cιυτcbν εxτιig των

ιτιlν6ρο.lν τoι'l ( Κρciτoιlg ) διd. τclιl πλιyαιεατi'ρoιl oταθ-

uoιi xαι λιμ6νo9, αφo6 xατcιαyεθιj πci'oα η λοιπη αυ'
τι1lν περιoυα[α εξαιρiοει των ατoμιxc|ly clυτιbν απcl-

αxευιilν διd ται1τα, διoριαθ!'ντεg xαι ιlμεζ μiλog τηg

ε:π( τoιiτo επιτρoπηg απoτελoυμ!.ν11ζ εχ ταly x.x. ΧcL-

τζlj Xoιloεiν ξαδf. Noιlρli πi'y μ!λoυE τoιl Διrlιxητιxclι1

Συμβoυλ[oυ, Σαμη π6y ( Mερx6ξ μεμoυρoιi) Δξεμd'λ
εφ6ντη , Σoυπyη εφ6ντη , μ6λoυgτoυ εμττoQ() επιμελη'
τηρ[oιl, Κιiρ ξαδ6 Γιoυoo6φ αyd, Κωνoταντινiδoυ εφ!-

ντη, βoηθo'ιj τo1) εντα6θα Moνoπωλεfoυ τcιlν xαπyc6y

χαι τ0L) Αλεξdνδρoιl Ι7τιd'ρ oyλο6, παραxαλεfuθε' 6-

πωζ πQoσεQχ6μενoι orjμερov ειζ την εν τω Δημαρyε(ω
y ενη α o μ !νην oυν ε: δ ρ irιν ε: π ιoπ ειi αητ ε τη ν μετ' ε π ιoτ α-

ofug πoλλiq επιτ€λεoιy τηE (ινωθι διαταyη .

Αμιo69 τη 9 Noεμ[)ρioυ (1920) o διoιxητηg Δζανη
Εξτiμ> '

Eμμεοη ανιιφoρd τουρxιxr]g πηγηg για την εξιiνταl_

ση τιDγ Xριoτιανιilν αvτλο{μιε χαι ι-ιιrσα απ6 τα δελτ(α

πληροφoριιiν του Oιx. Πατριαρ1ε(o1l. Σ1'γxεxριμdνα
οτι; Σεπτεpιβρioυ 1919 o Eπ(οxοποg Σεβαοτεiαg Γερ_

βdoιοg πληροφoρεi τι] Otχ. Πατριαρ1ε(o ^1ιcx 
τcι oy€-

δια τοlν Τοιiρxο.lν ηE περιo1rjg τoυζ : < Ωoα6τωq Toιiρ-

χoζ ε:y' τοlν επιoιjμων ανεxoiνωαi μoι, πριig yνcδoιν

r'αι lyxαιριlν εν6ρyειαν τοlν r)ε6νταlν, τo περιεy6μενoν
τηg τελειlτα[clζ iτQoζ τoν τoυρxιx6 λα6 πρclxηριiξεωg
τι.1g εν Σεβrιoτε[α Συνελε:ι1οε:ωg, δι ηg oυνιατciται η τε-

λεicl των ε:ν Ανcιτoλη Xριoτιc'ινri-lν ε:ξ6νταlαιg , [να" μη
iyωoι διεxδιxηαειE ι:π[ τοlν εδαφcilν τoιl xρ(ιτoυg '

Εx τo{τοlν xαταφα(νεται 6τι, o τoιlρxιx6g λαrig, υ-

π6 ταg oc\ηyiαg τoιoιiτων Συμβoιiλων xαι αρyηyιilν εL
ναι ε:ιζ θioιy ειo6τι να xλεlει τoιlg oφθαλμoι1-c προ τηg'

πρclyματιx6τ?1τoζ χαι να ε:παναλciβη τo 6ρyον, 6περ
clx1παlg xαι ε:ντ6ζ oλQοlν ατιyμrbν θα" θi'oη ε:ιE την δια-

θεoιν τoυ τα xτηματα χαι την περιoυo(αν ταlν yxια"oιi-

ρι7δων, αφο6 xατd την αντ[ληιlliν τοιl, ωE' (lλλαloτε διcl'
λclμβciνει ι7 περ[ oυ o λriyoE ωζ dν()) πρoxηρυξιg, το

πoλι1 1ιετd' t:ν' τoιoι1τoν πρoτελευταfoν πραξιxr1πημα
θα xcιταβτiλη 'μιxρdν απoξημlωoιν τη ΕιlρcΔπη, θα xερ-

δioη δε την clxερcιι6u]τ(1 τoυ ι'ρ(l.τrnlE απrlλλc'ιoocjμε-

νoζ των αξιωoεοlν ταly dλλωy rlτoιyε[ων 
'> 

.

Tα απoτρdπαια εγzλημιιτα τηg xυβdρνηοηg τηg A-

γχι!Qαζ xαταγγdλθηxαν χαL απd ανεξd,ρτητεE τoυQχι-

zdE εφη μερ (δ ε g η g Καlγοταγτιγoιiπoλη E. Σιryxεxρ ιμd-

γ(Ι η εφημεQ(ι\α <Pcyan Sabah > γρι1.φει οτιg 29 Δε-

πε μβρ (oιl ]'921 < Συ oτ d'θη r" αν τ α Δ ιx αατ η ρ ιcl τη g Αv ε -

ξαρτηoklg ' H Ανατoλfu μετατρd'πι1xε oε oφα'7ε|ο xαι
lyινε εατ[α- t:μφιiλιoιl πoλ6μoιl . ΓΙ6oε:E oιxoy!'vειεq' ξε-
ι"ληρ[ατηxrιν! Και π6αοι αθιiloι βρηxαν τoν θdνατo με
τcl πρ6oyημα 6τι αyτιrlτζι'θηxαν! Σιry7ρ6ναlg o τιiπoE

xαταληατε6θηχε Χαι βρiθηxε xdτοl clπ6 το xαθε:ατcδg

oυoτηματιxιilν δημειioεων xαι λεηλaoιcbν. o Toπ(ιλo-
oμdν αy(lg, τoν οπo[o oι xεμαλιx6'g εφημερ(δεg υπερε-
yxωμι(ιξουν xαι απoxαλoιiν εθνιx6 ηρωα, βρ!θηxε τo

πρoηyoιiμενο xαλoκcl[ρι, με 150 απ6 τoυE dνδρεE τoι',

ιlτην Κερcιαoιilπα, τι7ν Αμ(loεια, τo Mερξκρoιiν, τo 1-αο-

ρoιiμ xαι oε dλλεq περιoy('g πoυ τιζ iπνιξε ατo αiμα
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τcilν θυμd'των τoυ. Mε τoy τρ6πo αυτ6 συνiχισε τo
ταξiδι τoυ μ61ρι την ΑyxυQα >>.

Σην (δια εφημερ(δα ο Τoιiρxog δημoοιογριiφog Aii
Kemal γριiφει λ(γεg μdqεg αργdτερα, oτξ17 Ιανoιtα_
ρ(oυ 1921: <Η xυβ6ρνηαη πoιl 61ει αιlτη τη oτιyμη την
εξoυα|α ατην Αyxυρα , ξεπ6ραoε αrην xαταδυydστευε-
ση 2ιαι oτιg ραδιoυρyiεg, αx6μη 21,αι την ενωτιxη κιl-
βi.ρνηαη ".

Aνdλoγα ιiρΘ$α δημοοιειiτηxαγ }ιαι οτι,g εφημερi
δεg " Γεν{ Σταμπo{λ >, < Σαμπιi1 >, <Toυρxτο(Στα-
μποιiλ > z.'α.

H οημαντιx6τεQη χαταγγελiα, πoιl εγoχoπotεr τoι,ζ
xεμαλιxοιig, για τoν αφανιομ6 των Eλληνων τηg Mι-
xρrig Αο(αg ε(ναι η αv6rιδοτη dxθεoη τoιl Toιiρxoυ α-
ντιxε pκrλιxoi πoλιτιxοιj πρ6οφιlγα Δξε μιiλ Moιlξ1dτ,
πoι.l ηταν, ωE τη φυγrj τoυ σoι,λτdγoιl νoμιxdg οιiμβoυ-
λog τoιI Φρoυραρ1ειoυ Κιυνοταγτινoιrπ6λεαlg xαι πρ6-
εδρog τηg εξεταοτιxηg επιτρoπrig τη; ooιlλταvxηg xιl_
βdρvηοηg τoιl Φερiτ Παοιi . Η dxθεοη αυη γραμμ6νη
οτην αραβιxf γραφ,i χαt μεταφQαομdνη οτα ελληνιxιi,
οηρζεται οτo αq1ε[o τoυ ooυλτd'νoιl Mε1μdτΣτ'. Απ6
τηv πολυοdλιδη αιlτrj dxθεοη δανε(ξομαι μιxριi απo-
οπιiοματα, πoι] πεQLγQιiφoυν την τραγιxrj τιi1η των
Ελληνων τοιl Πdντoυ. Πρoοωπιxd' πιοτειjω 6τι oι δια-
oταυρωμdνεg xαταγγελ(εζ , πoι' d1oιlμε xαι απ6 ιiλλεg
αρ1ειαxdg Ιτηy€ζ,6πωg oι ωμdg περι^1ραφ6g των Eιl-
ρωπα(ων αυτoπτι6γ μαρτt'ρων παι διπλωματιδν, αρ-
xoιiν, για να οτoιxειoΘετηΘε( η xατηγορ(α τrjg Γενo-
xτoν(αg εγαντioν των Kεμαλιxι6γ ιlπειlθιjνωγ zαiιοιl-
νεργατιδν τoυg :

< H xυβ6ρνηoιEτηgΑyx6ραg εiψεν αποφαoioη 6πωg
xατd" πρc6τον oφαyιααθoιiν οι Ελληνεg <Pωμιο[r> των
περιφερειcilν Αδd'-Παt'(ιρ xαι Κci'vδραg , xαι !πειτα τoιl
Π6ντου, ανiθεoε ειζ τoν Γxιαβodq Αλi την πυρπ6λη-
σιν τoυ Ελλ. oρτci'xιoι < πληαbν τηg Γx6ιβε > }dαι την
σφαyη των xατofxοlν ' o Γxιαβo6ρ Αλ( με τετραxooL
()1)ζ' εχ τωy oπαδcΔν τoυ φθd.ααg εxεi περιεxι\xλωoε
τcl ()ρτd'xιoι ' Εν πoλιoρx[α δε ευριoxoμ6νων ειαελ-
θιilν εντ69 τηg αvθηρoτd.τηg αυτηg Ελλ. Κωμclπ6λεωg
c\ι6τc;ιξε την yενιxην oφαyliν. Αφoι1 xατ6αφαξαν τoιlE
xατoixoι'lg xαι απεyιjμνωoαν την Κωμ6πoλιν , τtlν πα-
ρ6δωoαν ειζ ταζ φλδyαg ' ooοι εx τοlν xατo[zων ηδτ,-
ν{θηααν να yλυτcδooυν απ6 την λoyχηy χαι την ριd.7'αι-
ραν περιoυλλεy6ντεg εντ69 τηg εxxληα[αg εxci'ηoαν ε-
ντ69 αιlτηg ' Η τραyωδ[α αυτη διηρxηoα διio ημξQαζ '
'Ι'o oιρτd.xιοι με τα 12 ερyooτd'oια χ(Jι με τα ωρα[α
τoυ σπftιcl ε[7εν πλ6oν xαταντηoη oωρ69 ερειπ(ων '
Εx ταlν xατoixων οι ενvενηxoντα τoιζ εxατ6ν xατε-
oφd"yηoαν xαι εx(ιηoαν , ελd'yιατoι δυνυηθ6ντt:g να α-
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ποφ6yουν, δια να ocilooυν την ζωηv τοlν, xατi,φυyoν ειq
τα 6ρη .'.

o M' Κεμdλ πρog διατηρησιν τωv τoετcilν 6πρεπε
6πω9 ετoιμd'oη 6δαφo9 δρdoεωE δ|αυτ(ι6 xαι ωg τοιoιi-
τον ειiqε τo τηζ περιφεqε[αg τoυ ΓΙ6yτoιl . Αι yενιxα[
oφαyα[, αι αρπαyα[ xαι εξoντcboειζ ειζ την περιφ6-
ρειαν ται1την ηρyιoαν απ6 τoν Φεβρoυd'ριoν xαι διηρ-
xηoαν μ6y'ρι τoυ Αυyoljoτoυ ' Αι oφαyαf αιiται xαι ε-
ηΞρ Ιt!ρμρ ι ξΞΞΞβλ6. oβηρeινιμφιιιgliμJρζJηsrψμΞΞρχi
y!μι σ'ΞρμΞ!φ!ιxrbν r"αι πoλιτιxc6ν υπαλλiλων . Επειδi
0βηqΞρ!φΦ ρJ1L μριιriιρ- πρ λυριιριflszρι-rτλρυ o fuεJζJIL'z-qΞμsτρρφalJηSΞΔ@
τφ!J4Φρ!.

Αι εξ ψιλιci'δεg των Ελλ. xατofxωy τηg ΙΙci'φριtg ο.πo-
xλειoθ6'ντεg εντ69 των εxxληoιcilν τoυ Σλαμαλfu , του
Σoιlλo6δερε, τηg Παναyiαζ Χαι τo1) Γιoκτo6 Σου πα-
ρεδ6θηααν ειζ τo πυQ xαι εντ6g αυτιbν εxci'ηααν 6λoι
y!ρoντεE, d.νδρε , yυνα[xεE xαι παιδιd' ' oυδε|g εoωθη'
Mεριxαi εx των ψνcl"ιxcilν oδηyfiθηocly ειζ τo εσωτεQι-
x6ν ιlπ6 τωy τoετωy xαι αφoιj ηo6λyηoαν επ'αιlτc1lν
ταq εθανd'τωoαν.

oι xd.τoικoι τoυ Bεξιiq Κιoπρoιi τηg Σεβαoτεiαg με-
τci' τoυg πoλ6μoυg τηg Αyxιiραg εiyoν oδηηθi πQοg
d"γωoτoν διειjθυνoιν xαι xατεαφd.γ1oclν ' oι 5.000 il"-
ληνεE xdτoικoι Mεqξιφoiyτoζ χ,(Jι Xd'βξαg τo [διoy
τ6λoE εQoν ' την ιδ|αν ημ6ραν παρεδ6θηααν ειζ yεyι-
xην αφαyην xαι ανηρπd'yησαν αι περιo.ιlο[αι τοlν . Ε-
πειδη αι επι1ειρηoειg αυτα[ επiφερoν αρι"ετd.g πρo-
o6δoυg δια την Αyxιlραν χαι τoυζ τof'τcl-g ενειρiθη
6πωζ επεxταθοiy xαι αρ7[ααwεg απo την Αμc|'oειαν
ειg 6λην την u67ρι Γραπεξo6ντog περιo7ην δια yενι-
xιilν oφαyιi.lν χαι εχτ0'τισ!ι6ιl δεν ci'φηoαν τfπoτε το
ελληνιx6ν.

Εx των πλoυolων xclι πρoυy6wων τηg Ιorryd'τηg Mερ-
ξιφοιiντog Αβζαs, Βεζιiρ Κιclπρoιi xc'ιι d'λλων ριε:ροlν
1280 d'τoμα μεταξ6 των clπo[ωy ευρ(oxοντο διετ,θτ,-
ντα[τρctπεξeδν , 6μπoρoι xαι διδdαxαλoι ' αυλληφθ6-
ντεE επιoημωg εθανατωθησαν χ(tτασχε:θ6^ιηωy χαι τ(t)ν
περιoυoιc6ν τοlν ' Εξ'clυτι6ν μ6νoν oι 15 xclτεδιxd.oθη-
σαν ειζ ιo6βιcl δεoμd' xcιι εxλε[oθησ(ιν ειζ τcιq φτ')'α-
xdg Mερξιφo6ντog ' Ειg τr'ιg oφαy(lE }1αι τoυζ εZτo:τι-
oμoιiE τoιl Π6ντ0υ τo ΠQ(Ιτiστoν μiρoq 6λclβε o lρilην
δημαρ7og Κερααoιiντog ooμd'ν αy(Lg 6oτιg zαι εθη-
oα6qηoε trιε τoυg oπαδo69 τoυ . o oαμdν c'ι^,,c]i izrιυoε
zαι 200 7ωρiα Κoιiρδωv χαι τoυζ xατfoφe'ιΞε . dι6τι
6τυ7εν να csανο{ν ενd'ντιοι διci. τcL; oφcr,,ο.; τ(J)ν /Qι-
στιανcilν' >' '

o oομιiν α.,,iι: . εzτ6: cιτd τι< περιουo(εg των θυμd,-



τωγ τoυ , πoυ ληστεUε χαL πλoιjτtσε , τιμf θηχε επ(ημα
y"αLα1τ6τηνγ"εμαλtχη χυβ6Qγηση . Mε εντoλη του (διoυ
τoυ Moυoταφιi Kεμιiλ διoρ[οτηxε Γενιxdg Διoιxηηg
Αμιιlναg των παραλ(ων τoιl Eιlξε(voιl Π6γτου . Mε διx{
τoυ επ(οηg εvτολη θα δoλoφoνηθε( λ(γo αργ6τερα , εi-
τε γιατ( xρ(θηxε επιxiνδιlνog , ε(τε γιατ( ηΘελε dγα ι1λo-
θι για τo oιiνoλo τωγ εγxλημιiτων.

Tη Γενοxτoνiα τoιl αρμενιxoιj λαoιj χαL των Ελληναlν
του Π6γτoιl , αxολoιiθηοε μ(α ιrπιi τιE μεγαλιiτερεg πα_

ρα1αρdξειg τηg αvθρωπ6τηταE . Eθγιxιοτιπd, xινr]μα-
τα , 6πωg γριiφει o M. Xαραλαμπ(δηg , πoιl εξαφιi,vι-
οαγ αιlτ6χθoνεg λαοιig xαι dxαγαν λαoιig xωρ(g πατρ(-
δα, xατα1ωρηθηπαν οτην εξαρτημdνη ιοτoρ(ιr ωE (α-
πελευθερο:τιxιi >' Τo επιλεγμ6νo τεχιx6", 6ργανο τηg
ιμπεριαλιοτιxr]g αναoυγxρ6ηηg οην Aνατολιxrj Mε_
οιiγειo o Mοιlοταφd, Κεμιiλ, ονoμιiοηxε αντιιι-ιJ[εQLα_
λιoτjg zαι τα xινηματα των λαι6ν για εΘνιxη αυτoνoμ(-
α, γLα τηγ ι)περd,οπιοη τoυ διz"αιι6μιατdg τοιlE ycl.xυ.τ€-

χoυγ ειQηγιχiι το dδαφdE τoυζ (tμπεQιαλιοτιzιi>. Tο
αυταρ1ιx6 xαι ολozληραlτιx6 xεμα),ιx6 xαθεοτι6g με-
τd, η μ ιxρ αο t ατtxη xcιταoτρ oφj ονo μιiοτη x ε < Σιiγ1ρ o -

νi1 Toιlρxiα>.

'Αλλη μια οημαντικη πηγt] πoιl περιγρd,φει τιζ χεμα-
λιxdg θηριωδ(εg ε(ναι η xατιiΘεoη τoυ Τoιiρxoυ αξιω-
ματιxoιi Mε1μdτ Pεoιiφ Eeρdντη , o oπο(οg ηταν αιlτ6-
πηg μι1ρτιlραζ το)ν τoUQχιxι6ν βιαιοπραγιι6ν . Απd ην
ουγxλoνιοτιxτ] περιγραφη τoιl , πoυ τιμd, τηγ αγτιχεt-
μενιx6τητα χ,αι τηγ διεθνιοτιxt] αvΘρωπιιi τoιl , αντλιi
δio μιxριi αποοπd,oματα :

<Tην 22αν Noεμβρioυ ειgτo Tαoρo6μ εyεν6μεθα αυ-
τ6πτε9 μciρτυρεg εν6g yεyoνιiτog εxτcixτωg αyρ[oυ. oι
Ελληνεg Mπriφραg xrιι Αλd'τoαE εxτoπιoθ6ντεg π(l-
ντεg επ| τrΔ αxoπc6 yενιxηg oφαyιjg απε1ωρ[oθηoαν
τελε[ο',g απ6 τoιlg d'νδραE.

Κατci yιλιdδαg λoιπ6ν yυναixεE, παιδιd' xαι βρ!φη
yiρoντεg εν ελεεινη xαι αθλ[α xαταoτd'αει μετεφi'ρo'
ντo υπ6 την εποπτε[αν ψοlρoφυλdxων πQoζ την Σεβd'-
στειαy ' Αλλ'η xατd.αταoιg τοlv Ελληνiδων το6των yιl-
ναιxιi.lν , πcιιδ[αlν xαι βρεφc6ν xαι yεριiνταlν ητo με7ρι
τoιo6τoυ oημεfoυ αξιoθρηνητog και ελεεινlj , ciloτε η-
τo clι\ιlνατoy να μ1] τoυζ οιxτ[ρη d"νθρωπoE oπoιαoδη-
πoτε εθyιxriτητoζ Χαι εd"ν ε|ναι . Υπ6 τo δριμ6 ψtψog ,

υπ6 την yιoνoθ6ελαν xαι παyερdν βρoγιjv €βλεπ6 τιg
τcι αθc6α αυτd' πλd'αματα να βαδξoυν μt: αιμoφ{ρ-
τουg π6δclq d'νευ υπoδημd'τolν xαι με εα1ιoμ6vαE πε-

ριxνημ[δαg ' Εβλεπε ταg yυνα[xαg xρατoι\ααg ειζ ταζ
αγxd"λαg των τα βρiφη των χαι αυρoιJααE δκi τηg 1t:ι-

ρ 6 E τ οlν τ α x λαυθ μη ρ ζo'ιη α τ i xνα τ ων . Καθ' o δ 6ν oυ μ-
ιιoρ[ται , απooτελλ6μενoι επ[ τoιjτιll, επ6δραμoν ενα-

ντ[oν τoυτωv, ταg απεγιiμνωνoν ?tαι ταg εφ6νευoν. Κα-
θημερινe6g αι μλιd'δεg α6ται των yυναικoπαfδωv ?lαt

γερ6ντωv ηλαττoιjντo βαθμηδ6ν διd' τωy οφαyc|lν xαι
τoυ ε}.(, τηE πεiνηg xαι xαμd'τoυ xαι ι!6yoυE θανd"τoυ
xαι lαωg μ6χQιζ 6τoυ φθd.αoυν ειE Σεβd"ατειαν να μη
απoμεiνει xαμμlα εξ αυτcilν ..''.

oταν αι Εθvικα[ δυνd'μειE υπε1rΔqoυν xατd" ταE μd"-
yαq τoι1 Σαγαρ[oυ επειδf 6αyον μεyαλην ανd'yxην τηg
δυνd'μεωg τoυ ooμ(lν Αyci, η Επιτρoπεlα τηg Εθνιxηg
Αμ6νηE δι6ταξεν αιlτ6ν 6πω9 απει1oη xαι oιlμμετri'cryη
ε)ιζ τo"ζ μ(ιχαE τoιl Σαγγclρ|oυ' o oαμ(ιν Αyd'q λαβων
την διαταyην τα6την ανεycilρηοε διci' να μεταβη ειg Α-
y2.(,υQαν μ6αω Σαμψο6ντo9 . M6λιg 6φθαoεν ειg Σαμ-
"ιlloιiντα oι ΕλληνεE xd'τoιxoι τηg π6λεω9 υπ6oτηoαν
xαι δευτ6ραv oφαγjν. Mετd τρειE ημiραg περ[ την Bην
εoπερινην [ ευQαlπαloτ[ ] rΔραν η Mερζιφo6g πoλιορ-
xε[ται τελεiωE. Σιlλλαμβd'1,εται o Καlμαxd.μηg xcιι oι
διoιxητα[ ΧωρoφυλαxηE διd' να μη αντιoτcΔοιν ειζ ταζ
ενερyεiαg τoυ ooμd"ν Αyd και o6τω η ξιυi , η τιμf xαι
η περιoυo[α τωy xατοixων τηE Mερξιφo6ντog μ6νει
ειg 1ε[ραg των συμμoQιτcbν τoιiταlν' Εντcjq τειτod'ρων-
π6ντε ημερcflν πd'ντεg oι Ελληνεg xd'τoικοι μη εξαι-
ρoυμ6νων μηδ'αυτcΔν των μικρcbν παιδiωy oφdζoνται
τελεfulg lιαι λεηλατodvται xαι δημει.iονται π(l-ντα τα
αντιxε|μενcl' 2ιcιι τ(t ξωα ταlν ' Κατd την τclρcιyην ταιi-
τηy oι συμμoρ[ται θ6τoυν ΙτυQ 24αι πιlρπoλoιiν τελt:[οlg

ταg Ελληνιxci'g oιlνoιxiαE Αφ'o6 εντ6q δι|lo 11μερων ε-

πρoξ6νηoαν ειζ την Mερξιφoιiντα ταζ χαταστQoφζιζ
τα6ταE' αναγωqoιiν ειg Tαoρo6μ >.

To επdμενο απoxαλυπτιx6 ντοxoυμ6ντo ε(ναι η δια-
ταγη πoιl δdθηxε απd τoν πρ6εδQo ηg Kεντριxηg Διo(-
χησηζ τηζ Αγxιlραg , επιτελιiρ1η τoυ τol]Qχιχι)ιi οτρα-
τoιi , Φεt1ξη Παιτd,, οτιg 10 Ιανoυαρ(oυ 1922πρogτo
διοιπηπj τoιr οτρατoιi τηg Tραπεξoιiντoq για τηγ σφ(Ι-

γr] των Eλληνωv τoυ Π6γτoιl . Η διαταγrj αυτrj ελειlθ6-

ρωοε τα 1dρια τoι] τoιJQχtποιj λαoιj . ηO1l ηταν xατι1λλη-
λα oπλιoμdνog , ν'απoτελειι6οει τo dργο τ(Ι)γ ατd'χτι,.)γ

τoετι6ν, οφιiξoνταg xυρ(ωg γιlναixεE xαι μιxριl παιδιιi.

To dγγραφo αιlτ6 εiνιrι xατα1αlρημ6νo στo εμπLστεt]-

τιxd πρωτ6xoλλo του ^1ενιxoιi Φρουραρ1εiιlιl η< Kοlν-
οταγτιγoιlπ6ληg οτιg 17 Ιανoιlαρioιι Ι922 με τoν ιrριθ_

μd 8612 xαι αναφdρει xατι1 λdξη :

<<Ενεxα τηE παρo6αηg xαταoτd'oεωζ χαι επειδη ειg
την Tραπεξο6ντα 61ομεν θετιxdE'πληρoφoρ[αg 6τι υ-
πdρψoιlν xινηματcl απri τουg Pωμαbιlg xατd' των Moυ-
ooυλμdvωv , 6τι αφειixτωg διd' νιlxτ6g θα xd.μoιlν επ[-
θεoιν να τoυE αφ(ιξoιlν να xd'ψoυν χαι τo xoνcixι, επ[-
αηg ν'αρπcLξoυν τtζ yανo6μιαεg 2.tαι'να τιg ατιμd'oclιlν
χαι να ταg oφci'ξoυν xαι 6τι πoλι1τιμα 6yoυν oτα oπ[-
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τια τ(Ι)ν Τo6ρκοlν να τrι xdμoιlν ( yι(ιyμct ) o x. Πρ6ε-

δρog διατci.ξει πρoτ[oταlg νcl διατci.ξητε τoν Ooμd'ν Α-

γd" τiπoιl ειg τα π6ριξ τηE πr1λεαlg T-ραπεξoιiντοg διατl7-

ρε( ενciπλoιlg Λαξoιjq να διiloιyτε clμioαlg 1ρημ(ιτα xαι
6πλα xαι αμloωg να xατiβη να βd"λη σφαyi ειg 6λoι19

τoυq Γxιαo6ρηδεg οlg χαt ειζ τcι yωρι(l .

Δειiτερον να εφoδιdot:τε τov Toιlρxιx6ν λclιiν νcι ε[-

ναι !.τoιμog ειg πdoαν oτι1lμfν oιlμglrilνοlE με τον ιiρ'
y"Oν τoυ <Mιod.xη \Ιιλi (*) πρog εξδνταlσιν στ() xfνημrl
των Γxιclclιiρηδων να τoιlg οφciξo'τlν (lλoυE d'νδρεg xαι
yιlνα(τ'ι'g την δε περιoιlcl|cLν των να τl7ν ι'"dμoιlν yιci'y'

ucl ( πλι(ιτoιxο)
Φεi)ξfi Πcl"οd"g,'

Noμζιυ dτι ιlι
αρ1ειαxd< πr1-

γε1g, πιlι' πρdπε:ι

να ερειlνηθοiν
μεl 1-ιεγd.λη πρo-
σoχη , ε(ναι τιr
dγγqαcρα τoυ
Yπου ργ ε [oυ
Στρcrτιαlτιτιilν
τη< Αγxυριιg
χαι, οt αγορε{-
ιlειg των [3oιr-
λει,τοlν τηζ E-
θνoιlιwdλεrlηg,

γιιιτf ι-ιαQτ1t-

ροιiν iιλλοτι: iμ-

μεοα zαι d.λλο-
τε ι1.ιιεοα τα./ε-
νιlxτονιxd. μd-
τQα πO1! πr1ραν

οε βirρog τοlν
Eλληνιrlν τοιl
Π6ντoιl .

Σην (ι\ια οι'γεδQ(ιιαη ηE εΘνoιnlνιiχfllc,ηgηq Αγxιl-

Qαζ απOcραι](ιττηzε να μη γ(νει δεxτrj η Αμεριxανιιr]
Επιτροπf , πOιl oQ(σηΖε γα xiινει 6ρειrνα για τι'lιlg διι-ιl'1_

μιorJg ιrτoν Π6γτιl μετd τα ιrλλεπirλ}ηλα ι\ιαβηματιr τoι'

o ιz.οιt μ εν ιxιlιi Πατρ ιαρ1ε (oι', πριlζ τιE M εγιiλε < Δι'-
νιiμειg .

Απ6 τoι'ζ xεμαλιxoιig πoλιτιz.oig πoι1 σε ανiποπτιl

1ρdνo παραι\ε11τηπε τη οcραγr] 16γ '7xιαofρηδοlr' ε(νιrι

xαι o iι\ιog ο Ιομιdτ Παοrig , ιl οπo(og οτη ιrι'νεδρ(αor-1

τηg εΘνoοιrν6λειlοηE τηζ Αγxιlραg oτq21MαΙοιl 1922

παiρνονταg τo λ6γο ει:ιε 6τι :< Η αφclyη ταlν yxιαoιiρη-

δων 6.yινε οτcl-ν oι Pωμcι[oι εσi2lωσαν επclyci.oταοιν i-
οφclξcLν πιlλλclιiζ Tο[ρxιl'ιlE ατiμασαν ταιg xclνο6μι'
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oεg ixαριcιν yιciy1'ια τ(Ιζ πε|Qιoυσfαq των, τιiτε μιiνoν
!r\ωoε διcL"ταyιjν τo Κi.ντρoν , t:ιζ τoy διoιxl1τfiν ωζ χαt
τoν Ι'clπciλ ooμd'ν Αyd' να βd'λουν oφαyην >>.

Ανr]οιl1oι y"αι αγτiθετot με τ(Ι οxληqd μ6τρα τηg xε-

μαλιxljg xυβdρνηoηg απdγαγτι οτoιlE Eλληνεg ηταν πυ-

ρ(ιυg οι Toιiρxoι Bιlι-'λευτdg ηg περιo1ηg του Π6ντoιl ,

ιlι oπo(oι zατ-1γoρf Θηxαν απιi το οιlνciδελφo τo'υg βoιl-
λει'τη τηζ Προιiοrrg E'μιiν μrπ6η οτη οιlνεδρ(αοη τηg 21

Αιlγoιiιττοrl 7922, aη .. oπα"δoi τοιj Ποντιcιxο6 ιc\εcil-

δoυg > xαι πιιριrπ6μφΘηxαν ιrε εξεταοτιxr] επιτροπη

γtα τtg μετριoπαΘε(g θdοειg τoιlg xαι ην παθητιxt] τoιlg
οτd,οη.

Στην Τοι'ρxι-
xη E,Θνοοι'ν6-
χ61lηηqξxι-
ρα; ιι5ιαiτερα

'Eε1ι6ροε ο βου-
λευτηg Σινιilπη.<

Χαγ'x( Xαμη
μπdηζ, o οπο(ιl;
δι.rναμικιi ι\ια-
ιρoριlποιηΟηzε
1-ιε τα μ6τρα τοlν

επτoπ(οειrlν τη:
xυβdρνησηζ
τoι,< . Στην α^/6-

ρει,οη τιlιl τ6νι-

ζε 6τι : "Toπρ6-
οolπ6 μαg θc'ι ε:(-

ναι cιιi.lνια xι7λι-

δοlμ6νo εξ cιιτ[-
αζ των εxτοπ(-
oεαη ' Εci"ν οι t:'
xτοπιιlμιl( y[νcl'

νται πQο21ειl.ιε'

νoυ να δoλοφoνηθοιiν cινθρωπινεg Ψυχi'g , τciτε xdριοι
clιlτcj εlνcιι ci.xρωg clπoτρ6πcιιo ζiτημc'" ' ΜαE xηλιδc|l-

νει ενc|lπιoν τοιl oιiμπαντclg xδoμοιl ' Γιclτ[ τ6τε η xιl-

β6ρνηoη δεν μπορε( να 1')περασ7τιστε[ τoν εcιυτ6 τηE .''
']'c'ι ε[δcι με τα r.\ιxιi 1ιoυ μd.τια. Εxoιlν y1νει τf'τoιεg

xclxιiτητε:g , ι'ιiριclι , rilοτε clι xclxciτητεq πc'l'ιl δκιπρciτ-

τoιlν of με:ρα oι ιlπd.λλιγλo( μcιq , δεν τιg δκιπρciττoιlν
o11τε oι Αyyλoι .>'

Στr1 ιlιlνd1εκ1 για τo iι\ιo Θdμα πηρε το λdγo ο βoι'-
i.ει'τli< Kιροεy'iρ , Για1γιiι Γy.αλ(π , ο ιlπο[ο: ε(πε dτι :

u .'. Το πoντιcιx6 ζljτη1'ut iyει clρy[οει πoλ{ πριν '''.
Axoυi,αριε 6τι οι Π6ντιoι θα oυyxρoτljooιlν ριkl oργ(ι-

νωoη , θα oιlγιgclτιjooυν μιcι xυβ!ρνηoη , θcl xd1ιουν

clιlτ6 , εxε[νο . Αλλci δεν ε[χ'αμε αxοιjοει yια τl7ν εξcι-

oιz'ογdr'ειcr τηq Κεριιιlιlιir'τα; γrjριl oτα 191Ο



φd'yιση τoυ nτQoβληματoζ διαμεσoυ ει('τoxτ[σεων ατ6-
ιιωy '..' Κδριoι να ε[ατε β6βαιoι 6τι ο,τι xαx6 67ει ανα-
φυε[, 6yει αναφυε[ απ6 τιE 6xταxτεE εξoιlo[εg πoυ πα-
ραoyi.θηxαν . Δεν αyτιλαμβd'voριαι' εxεfνo πclυ θcl' α'
νoρθc(loει μι'α yι[lρα ε[ναι oι ν6μoι xαι εxεfyo πoυ θατην
xαταoτρ6ψει η παρανoμ[α. Εxτcιxτεg εξoυo/εg oηριαi-
νoιly clπoλιjτωζ χατα τo xi'φι τoιl xαθενe|g να κρε1ινd.
2lαινα oφdξει ανθρc6πclυq, να xαταατρ6φει π6λειq , να
yxρεμξει τrl oπiτια που βρ[αxει μπρooτα τoυ , να t:-

yχαταλε(πει τo oιiμπαv σε μια xαταoτρoφη . Γιατ( τα
d'τoμα πoυ ασχoλo{vται ( με τηy χ(1ταστoλlj) , yια να
uη δcbooυν λoyαριααμ6 εxεiyων πclυ xλ6βoιlν, πl)Qπo-
λo6y τα σπ[τια..' Απ'cjooιlg δημιo6ρyηoαν τo ]Ιoντια-
χ6 y'αι απ6 εχε['νoυq πoυ πρoxdλεααy xαx6 yn τoν
ΓΙ6yτo, απ6 μαg ιlπηρξαν μεyαλιiτερεg απιΔλειεζ .... Mε
πρciφcιoη τoν ε}lτ0πισμ6 των Πoντiαlν xατioτρειllαν
τo βι6E χαι τα πρdyμcl'τcι τοlν yοlριιilν.'. θ6λω 6λoι νrl
ε[ναι ρι(ι'ρτιlρεζ 6τι εγCi) δεν oιlμφωνιΔ yια τoν ε2lτo7τι-

σμ(j Χαyεν6ζ . H ε:ξορ/α εiνcιι μ(α β(lμβα yια τι7 μΙlρrl '

Ε[ναι τρoριερrj ' Π6rlα 4ρriνια μετd' θr'ι τα πληρcilαoυμε

'''' Tι.lυq εyxληριατ[εg' να τoυζ επιλ6'ξoυν τα διxαατli-
ρια, 6πrιg Χαι τoυζ clθciloιlq >>'

Στο (διο πνεiμα xατdην αγ6qευoη τoυ μiληoε xαι o

βoιlλευτηg , Mερo(νr1g Σαλαxαττ[ν μπiηg :

"..' 100-120 yρ6νια τciρα iyιναν xciπoιεg πρclοπd-
θειεE yια βελτιιiloειg τηE διo[xηoηζ 

' 
xτoυ δεν rjταν ιxα-

νoπoιητιxΕE . ooo oι ευροlπαl|x6'g δυνd.μειg διαπιατc(l-
νo'υν τα oφciλuατα τηg διofuηoηg μαE θα μαg επιτ(θε'
νται, θα θε:ληαoιlν μεταρυθμ[oειg. Εyoυν δixαιo ατo
cliτημ(l τοιlg; Εyοιlν' Δεν 6yoυμε εxτελ6αει τα xαθη-
xoντd' μαg oηετικd., [ιε τ1]ν πρodαπιoη τηg τιμηg, τηg

υπιiληι/tηE χ,αι τηζ xτεQιlυσ[αζ τoυ λclo6 πoυ μαζ α'
yxd"λκιoε 6oο μπoρoι|loε, υπ6 τηv ιδι6τητα τoυ ιlπηxτ1-

οιl ''. Mηπωq ε[ναι clιιτη l7 επιθυμ[α τηg Εθνoαυνi'λευ-
σηζ να μι7ν απoμε[νει xαν6ναg μη μoυooυλμdνog , να
εξoρoτε( }(,αι αφανκΙτt:( lιαι o τελευταiog; Σε μια τ6-

τιlια περ1πτο')ση 1τωζ θα ξljooυμε μπρooτd. oτoν κ6-
oμo; Και θα μπoρ6οo'υμι: να crrαθoιiμε; θα με αυηω-
ρi.ιτετε, clλλα η διειlθ6τ11ο17 cιιlτoι| τoυ πρoβληματοg
αποτελε( τoy εθνιx6 μclg [3fo ' Κiριoι 

' μια xυβ6ρvηαη,

uια xυβ6ρνηαη ιoλαμιxη, μια xυβiρνηoι1 ooμαvιxf ,

ciτι θ6λετε πε[τε: , μια xυβiρνηclη τoυρxιxιj , ε[ναι xυ-

β6ρνηoη 6λων τοly ιlπηx6ων πoυ τελo6yιlπ6 τιq εντο-

λig τoυg, rινεξαρτητωg θρηoxε/αg, φιiλoυ, θρηoxευτι-
xoιi διiyματοq. H μljπωg ε[υclι xυβ6ρνl7oη μrjvoν ταlν

ιιclι''ooυλμciyοlν; θcι απονiριει bη διxαιoαιiνη; Γιατ[ θ6-

τ()υμε μια πoλιτιxη εξclφd'νιιηg χαι 2ιαταστQoΨis ;

[-ιcιτ( xclι η εξclφdνιαη y(νεται με dλλo τρ6πo ' Υπciρ-

γoυν διd'cρoρoι τριiπoι '''.>.

Στο ol7με1ο αυτ6 διclxciπτoyταζ τoν rlyclριγτιj o βoυ-

λευτηg Καιod'ρειαE ooμd'ν μπεηζ oυμπληqωαε 6τι"
< Ε[ναι πoλιτιxfi λεηλαo[αg , xαταoτqoφιiE >' o Σα-

λαyτ[v μπ6ηζ αυμφcυvc6νταg θα πρoαθ6oει: < '.. πoι69
αμαυρoιjται; To δυoτυyιαμi'νo τo 6θvog r''. και θα διε-
ρωτηθε[ : <'.' Σε πoιoιj d'ραyε 6θνoυg την ιoτoρ[α μπo-
ρodν να τιμc6νται 2l'αι να επc'ιιvoι1νται oι cρ6νoι ,' Σε
παρclτηρηαη' oυναδ6λφoιl τoυ 6τι" .αcl iδιcι 6xαμαν
xαι oι Ελληνεζ> θα παQατηρηoει ιiτι: < εxε[νoι τα 6xα-
uαν πoλιτιoμ6να >'.

Tη γενoxτoνιrη ενo1η τωv πρoxατξων των Nεoτoιiρ-
xων παραδdxτη}ιε }ιαL o (διog o Moυοταφd' Kεμdλ οε
ουvdντευξη πoιr dδωοε στην εφημεQ(δα <Los Αngeles
Examiner )> στιζ 1Aυγoιiοτoυ οτoν Ε,λβετ6 δημooιο-

γQιiφo Emile Ηilderbrand μετιi την αποτυ1ημdνη δο-
λoφονιxη απ6πειρα εγαγτioγ τoυ. Απ6 τη oυνdντευξη
αυτη παραθdτω 6νααπ6σπασμα :

<Σxoπε6ω να δε[ξω o'αυτoιig τoυg, μη7ανoρρd"φoι'lg,
6τιη Toυρxιxη Δημoxρατ[α δεν μπoρε(να ανατραπεi
απ6 δoλoφ6νoυg η απci τα δoλoφoνικd ογ6διd' τoι'g'

Αυτci. τα απoμεινd.ριcl τoιl πρc6ι7ν Nεoτoυρxιxοι.1
x6μματclg τα oπo(α θα 6πρεπε να εξανrιyxαoθoιiy νcι

λoyoδoτηooι)y yια τιζ ζωig εxατoμμυρ[ων απri τo'ι'lE

γριατιανo69 υπηx6oυg μαζ ' πoυ εlιτoπ[ατηxαν μαξι-
xd. απ6 τα oπ[τια τoυζ χαι oφαyιd.oτηxαν, διαβιoιiν
ατ[θαοα xdτω απ6 τη δημοxρατιxη διαxυβ6ρyηση >>.

Tα εγxλfματα των Τoιiρxων πρoξdνηοαν φοβερη ε-

ντιiπωοη xατατην εφημερiδα DΑΙLY TELEGRΑF
(Ι1 .5.1922) χαL σηγ oιlxρανιxη απoοτoλ{ που πdραοε

μdοα απ6 την Σαμι].roιiγτα γtα γα πdεt οτην Αγxυρα
χαL να ι]πoγQιiιpει τη Σoβιετο-Kεμαλιxη ουνθr]xη φιλi-
αζ χαt ουνεργαο(αg "oι φoβερ69 oxηνig' πoυ διαδρα-
uατklτηκαν μ6oα xαι γι1ρω απ6 εxε[νη την π6λη >> ^γρ6''

φει o δuιλωματιx6g ανταποxρmjg γ(vανε αιτtα rrνα δια-
uαρτυρηθε( η oι.lκqαvιxη απooτoλrf ατιE φιλιx6g τoυE

Κεμαλιx6q αρ1{g yια τιE βιαιoπqαyiεE, τo oτρciloιμo
των δρ6μων με τα πτcΔματα τωy ανδρcilν , ψναιxcllν
24αι παιδιd)ν που πoλλci απ6 αυτd" φ6ρνανε ιιcιι oημd"-

δια βιαoμo6 '''

oι απor.αλfψειg αιlτιJg επιβεβαιι6νoγταL y,αι απd τιg

γραπτdg μαρτυρ(εg τoυ αρ1ηγoι1ηg oυxqανιxr]g απo-

οτoληg οτqαηγof M.Frunze πoυ δημιοοιειiτηxαν οτην

εφημερiδα Kommunist τηg Oιlxραν(αg rrπd τιg 6 Nο-
εμβρ(oιl 1921 xαι μετιi με τoν τ(τλo "Aναμνηoειg απd
την Τoιlρxiα : '

,, Απci τoυg 200.000 Ελληνεg πoυ ξo6αανε oτη Σαμ-
ι!oιiντα, τη Σινcbπη xαι την Αμriπεια , ελdyιoτoι αντd'ρ'
τεg με[νανε πoυ πεqιφ6ρoyταν στα βclυν(ι . Σyεδ6ν τo

oιiνoλo τοlν ι7λιxιοlμ6ναlν, των yυναιxc[lν Χαι των Jται-
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διcilν εξορ[oτηxcιν α'αλλε:g περιοηiq τηg yιilραE δποlg'

oτo Nτιyιαρμπαxiρ , τo Χαqπoιiτ ' τι7ν Κ6νιcl x. cl' xιi.'

τω ιlπ6 πoλ6 (lo1ημεg αυνθηκεE .'. Εμcιθα ιjτι oι Ι'oi-
τεζ τoυ ooμd"ν αyd" απε|ρανε τoy πcινιx6 στη π6λη Χd"β-

ξιι ' Κd.ψανε βιαιoπρrιyηαανε, oxoτcΔιlατ'ε ciλουg τr'nq

Ελληνεg xαι Αρμiνιoιlg πoυ βρεθljxcινε μπρoιlτci τoιlg,

γxρεμloανε 6λε9 τιE yi'φυρεq ... Σε xdθε πλευριi τ'πηρ-

γανε clημdδιαyxρεμioματog' Η δruδρoμlj απδ την π6-

λη Κcιβd.x πQoζ τ() πiραιlμc'ι Xcιτξηλd'ρ θα με[νει 6oιl

ξcil πd.yτcl ατη μνl7μη
uoυ . Σε απτjcsταιτη 30

γιλ' oιlναντoι.iοαμε
αυν!'yεια πτcilμcιτα '

M6νο εyi.l μi'τρηocι
58' Tcl περιoo6τερα

φiρανε οημri'δια xα-
τcιπ/ε:rllyg xcιι βια'ιο-
πρcιyιci.lν. Σ' ενcι αη -

uεh οιlνcιyτljoαμε: τo

πτι1lμια ριιαg c,lρclklg
xοπi:λcιg' 'Γηg ε[y'αν

x6ψε:ι το xεφriλι xαι
τo τoπoθfτl1σαν χo-
ντd- oτo y6ρι τηg. Σε
xd-πoιο (l'λλr.l ιτημεkl

ιlπfiρxε τo rττi)μα
ιιιcl".< (ιλληE ωραIαE
ιιοπi.λcιg 7-8 7ρ6νο'lν ,

uε xiτρινcι μαλλιri
xcι.ι yιl μνci πδδ ιcl.
Φ ο ρ o ι'i ct ε μι o ν cLxcι 6 ν α
πcιλη6 πclυxd"μιοο
Aπ'6τι xατcιλdβcιμε
τιl xοριτrldxι xc'ιθilg
ixλclιyt:, ε!'yοloε τo
πρ6αωπ6 τclιl ιlτcl y'cil-

ιιcι ' δclλclφ'clνl1μ!'νo α.-

πci τo xdρφωLια τηζ
λ6yxηs τclιi φcιντ(l'
Qoιl >>.

f6i 5:.1z.λijμιrτα τι-υν xε1-ιαλιy.ιii'l φrιiγι:τιr1 γg 61lγxiνi1-

σ(Ιγ χαL τoιtζ Σιlpιμιr1ιποιiq Επιτρι1πoι!ζ στηγ Κιυγοτα-

ντινoιiπολη , τoιlg oπιliοιlq αlοτιiσo δε:ν μπιlρεli νc{ χαη-

γορηιlει xιrνεi-< για μιερoληιpiα προg 6φελο; τοlν Eλλτ1-

γων . M'6γα αrlιττ1ρ6 ιlπιiμινημα nο1l ιιnηιi$U1'(.ιν ι]τη\'

z.ιlβ6ρνηοη τηq Αγxιlριl,E . τηg επεοr1μιrναγ την ανιiγz"η

νιr τεθε( dνα τdλ.οζ ι-l'ιιrrτdζ τιζ ενdρ'1ειε< , τιg αντ(θετε;

με xι1θε ιjνt'οια (1γ0Q(t]πtσι-ιOι1 . Η ixΟεοη , πoι' CρdQει

ημεριlpιην(α 24 Mαρτ(oιr 1922, οτ6.^κθηz.ε απιi ην Κιον-

oτcιιτινοiπcli"t-1 ιττο γcιλλιxιi Yπoιlργε(ο Eξωτεριxιilν xαι
περι.1ριiφει την αξιoθρrjνητη πατιiοταη, στηγ oπoi.(I

βρ iοzοr'ται' oι E'λλην ε; η g πε ριo1η g Kε:ριl,ooιiντοq τοι'
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Πιiγτoυ :

,,M6λιq πληροφορηθfixαμε απ6 6yxυρεg, πηy6g yια
την διαταylj τoιi oαριriν αyc1 , Δημαρ7oυ Κεραoo6νπog
κ rl ι ι'' ε: pιcl λ κιτη oτ ρ ατ ιωτ ι x o6 δ ιο ιxητη τ oι.l πα ρ d.xτ ιoυ
Πcjντoυ 6τι ε[xorτι t:λλι7νικti. 1οlριd τηE περιoyηE Κερα'
αοιiιπαq πυρπoλfiθηxcιν oτιE 25 Φεβρoυαρbιl . Tioot:'

oιg d.λλεq ελληνιx6'g xιιlμclπ(lλειE Beiαlαn , Pc'lsαt , Tepe

Κetιy- xcι[ Κiαγ,ourbiki επioηg πυρπoληθηxclν τtjν 1

Mαρτ[oιl ' o πληθιl-
oμ6g απoτελoιiμενog
απoxλειστιxd απ6
yυτ- α ( ιι ε: g x α ι π cl' ι δ ι ci,

iyκλειoτog πQoηyoυ-
u6νωg μ6oα oτα oπi-
τιcι , αφαviοτηxε μ6-
σα στιζ φλ6yεg ' Δεν
ιlπd'ρyclιlν πια χQι-
στιανo[ ιl'αιlτdτα μ!-
Qη >>'

Kdθε λι16g d1ει το
διxιr(ιομιr γ'απαιτε (

μι'επιμoνη την επiοη-

μη ιrναμι.6ριη τοlν α_

διxημιdτιυν πor' ι\ι(ι-
πρd1θηxαv εναγτiον
τo1-r . Η ιrημερινi1
πραγματιx6τητα δε

διxαιoλoγε( νdεg ολι_

γωρiεg xαι αναβoλdg'
oταν xανε(g αQγoπo-

ρε( απdναντι oτην Ι_

oτoρ(ιι, αιtτη τoγ εΖ-

δι,xεiται.

Η γενor,τoι,ιχη , ε-

νo1η τηg Toιlρziα;
ουνεxξεται αlgτιg μd-

Qεζ μαζ χαι σιlνι'πεf -

θι,γoι ε(ι-ιαοτε: και εμ.ιε(g για τo λ6γο 6τι δεν αποδιi:oαμε

οην Ιι;τορ(α τo ιlφειλdμενο 1ρdoE μιαg . Eτοι το διεθνdg

dγxλημα τηg Toυρx(α-< οιlνε1(ξει γα εrγαL χατ'εξαχo-
λοiΘηοη, ε(ναι διαρxε(αg . Ξεx(νηοε το1915 με τotrζ

Αρμεν(ουg, οιlνd1ιοε το 1916'Ι923 ι-ιε] τoυζ ΕλληνεE τoυ

Πilγτoι' tιαt τU]ν ιiλλων μιxραοιατιxιilν πε:ριo1ι6ν . Σην
Κεμαλιxη περ(οδo επιδιiΘηxε οτην εξαφd.νtση τ(J)γ ιtι-
z ρ ιilν 1ρ ιοτι,αν ιy.ιiν zαι των αυτ61θoνιrlν μοl lοoι' λμαν ι _

zιi;ν εΘνοτητων ( Αριiβων, Λαξι6ν, Τοερz.dξοw, Kιξιλ-
πιiα1διυν, Γεξiτων, Σt'ρων, Αλεβηδων, Γεωργιανι(lν ) .

Tη περioδο Ι942-\964 εφιiρμοοαν ιιlο'ημcπιl'.ιiτo σχd_

5,O ιJ1r ρρ i'l'νιl)σηζ τιt]γ Eλληνοlν τη < Kο.lνoταντινοιiπo-

λη< z.αι τιυν νηοιι6ν Ιμβρoιl xαι Tεγdδοιl . Tο 1974 δη-

XριiοανθοE. Mητροπoλιτη; Σμ!ρνη g



μιoiQγησε, μE τηγ επdμβαση χαι την χατOχli τηζ μισt1ζ
Κιiπριlι,, τo πQoσφι'γιxd πρ6βλημα 20Ο.0Ο0 Eλλrjνων
Kυπρ(ιον xctι οημιερα ιrνεl,61λητη οιlνε1(ξει, 1ιl r1εVO-

xτογιxιj τηg ο1dδιo εl,dντια σ'εναγ ιl,ρ1α(o λαd, τιlγ
Koυρδιx6, τιlι.,c Κoι'Qδοιi1οιlq τoιt Ξεvοφι6ντα, πΟι, ξη -

τoιiν ιlτο ιx ε ιιil ι\η ε θν ι zιi z. cr ι ιιν θ ρ ιilπ ι ι νιr δ ιιrx ι ιil μιrτιr.

Αι.,ριιl δεν ξdροι,με πoι6ν . Kαι cl.υτιj γιcιτi μd1ρι ιrι]-

μιεριi" ι\εν xλr'i0ηzε απιj ?(αγενα ΔιεΘν{ 0ρ.1ανιι;μ6 ν'ιι-
πoλογηΟεi για τα εγzλijματιi τηg . Στo οημι:[o ιιιlτιj ι:i
νιrι ιτιlνdι,ιlxi'1 xιrι η ι.δια η Διεθνη; Koινιiτητα πιltl crνε-

1ι:ται η y"(Ιι ε]γ μiQει απoσια)πd τo ΔιεOr,dζ q1l1f d.1zλi1-

μιιι . Σι'νdνo1oι ιiμιιυg εiμιi,ιlτε xιrι ιjλιlι ε|-ιεiq πρ1l n5ρi
ι iλλι'lν θε1ιατι'lν π'ρβιiξι l1r ι .

Ε(νιrι xιιιρdq νoμζιυ νιι ενερ.1oποιηθoiν y"ι1.πι-lιοι Διε_
Ονε(g oργιινtσμor πι]ι] ιι\ρι1Θηxα'ν, γι,(Ι. γα IρOι]τ({τε-

ψοltγ τ'llν n61.7zιiομιια ειρtjνη " ]ιΙιr cιποδιiιτι'lι,ι, δι;r'ιιιιt-
ιlιiγtl οιiμφιυν(/" |ιε] τo -t,ε'ιiιι(ι 7"(ιι |-ιε 1ρ1'q iiριlι,1 τιlι'
Χciρτη τ(.υγ ΗνU)|ιdγιυ Eθνι'iγ, ιlεβαι;μ6 ιττι< {Jειrελιιil-

δειg ανΘρωπιινε:q ιrρ7'ι:q . Eπιβιiλλετrr1 γ6i 61'γzροτ10ι:(
ιιδdxαιtτl1 ιΙν(17"Qιτι7.li ε:πιτρoπlj t{π6 τo Αγιδτcιτo Διxα-
ιττjριιl τιιlν Αr,θριllπir.'ιιν Διl.ιrκ-υμιriτιllν xα.ι r,cr ιρεiρει οτιl

φι6g μdιτιr (ιπ6 τ(ι 1!π(iQχoγτα ν1ρ761,μ.ιiντιι , τιΙ τQαγι7"d

γεγον6τα τη; επο1r1g επε(νη< . To ιιiτi1μιr τ0)γ ΠOντiων
Ερλλ'ι]νων γι(Ι τηγ 61γ11γνι6ριη τηg Γε:νιlxτιlν(ιr; εμπε-

ρι61ει μιιιr δι'γαμιxη , dνα μιηνι'μιιι λιiτρι-υoη< πQoζ τllν
iι\ια την 1ρ1lρzιl"ij χοtγ(Dνrα .

Φoβερi1 Γει,ιlzτογiα oι: βιiρog τι-lι' ΕβQαιxιlιi Ζι1ι τι,Jν

Σλci.βιxιilν λcιι,iν διdπριiξε η Γερμανiιr oη ι5ιιiρxειιl'τιlι'
B'Πcι.7z"ιiιlμιoι' Πoλiμοt' . Opιο_lg η 1ιiριr αι1τii ξfτησε
61'γγνιi:1-ιη xαι εξιλdo:οη ιrπ6 τοιlζ ιn'γγενε(g τιrrγ β1lpιii-

τιυν. xcrτdβιι}'ε: ιl.ποξημιιιilιrεtζ χ(rL εξαxoλoι'Θι:( \/α τoνι
ξι:ι ιllq τιg μιiρεg μαg τt1ν ει'0ι,1νη τη< '1ι'αι'την.

H ημερινη Tιlιlρziιr, αγ θiλει νιι λιi'1ετιrι ε1lQιl)πιΙt-

xl1 1ιilρα, μιtι 7.αι x(lπτετcLt να ^1(νε:ι με1)'οE τηg EoΚ ,

()ιρ t] i)!ι- ι r'ιr cιzι lλor, θη ιτε ι τo γ εQ μι1ν ι.i,"ιi παρι1δ ε ι',' μι ι .

Ι'Jα πιrραδε7.τεi τιg πo}"ιlιiριΘμιε:; Γενιlz.τιlν[εg πιlι' ι\ιi-
πρα'ξε z.c,-ι ι\κrπριiττει.. Nα [,ηπjοε:ι 111l'1νωμιt1 γι'ιιι'τd;
ΖC{L \,α διioι:ι εγγιrησε:tS ι]τilν tΙνι])Q(l)π(jτητ(ι Ζ(_ιι ()τι)ν

ι:ιrr'τd τtlg 6τι δε Θα τι( επανιrλι1,βει . Mdνo ιjτιτι θcι ε-

λι:r,θερι.ilιτει πlν ψι'χη χαL ηγ ιrι'νεfδiloιl το:ν ν6ιυν τοι'Q-

zιxων γενειilν απιi τιr ιlπ6zo:φιr ιrι-rμιπλdγματιr ενο1r]g

πι-)ι1 την zατιrτριi1oιrν χαt ηγ ε:1-ιπoδfξοι'ν νιr crφιlμιιlιιil-
(Jε]ι Oι!σι(r'τιχιi τιg μιεγd.λεq αξ[εq τoι, t:ιlραlπαιxot] πολι_

τι('ιt()1i.

='"-'BιftiΦ -=='=:+'rιJ'=Ι*

ξ;ι
iiτο,n: Ι}l slii.Τ',.t:

\ π"dρouo,"*, *uε-"pn;, or;*urω
Με τfτλο "}YdgΨq οi βιoμη)aαν(εg τoυ 1τεg'' iιv.ιiιoμiρη-

σε. σε.μια xαλαΨθξiη 9xQ0αη, Ψ 6ργο τoυ οi,νεργιiη του
περιΦιxοi' μαg Τιlxη Μπii1ταη. δ[νοιταE qrο ευρnj ιιοινd η
δι"vατι1ητu γα dρθει d επαφi με dvα πολυτiμο υλιtd,,α;ε-
πx6 με tηv βιομηxαι,ιxιi κπορiα αιπrig ηg πdλη;, παι'idοα

31._11,**.r.r*-fff ακα,1,,γγs*.Ψf uΗ$
ΓΙρi$_xε,ιaαιγμιi*α"$Ξι'αδιi{gδπ,αυδαtΦΦfl Φ

οιx$λ***ο_gaμn,rε*f θοζ.ΦωτφΥραΦiε:Ξ;--Ξ ]_ ο$.πi.υxφΦ'-
δ'dφ9p*g' ffi E$.Ψx{ιγΜg,sηρ,,ΦpηΞ_π 9 .ξn;=rrαs'
τα*τft μα {Φι τιg€χαΦ 'd<yα.:.tt- €ξαγ,χdJ{Φtε,Jζζrι,ΦΦl= ..ι,

ξιlw i.d βt+t αλλ* xαi=* g fδτ'ΦΞ-i ιτζ *rγθΦπουq'δψ τα
δ*ιι{δ.:.*Φdtil;1{f xΦδΟ*.λΦαν j,αv*δρ=ig.τ.€.Ξ.*qqiηΝdΟt]_

99 οε η1iα1τιrtd βιομηxανιx9 xεwρo ηg λ{αx,εδοιιαg, αλ
Λα χιlιτων ΙJαλχανιι,Wγεγι),ιOτεQα.

,

Το dργο,δ_ια@εiταΙ,,οε οxτω. επ.i.βfροtlg **€-τnτε g' πε$1-
λα[βιiνει δε αx6μη ιπιg l9Ο αελiδεg τοιl dναv π6,dλυγo xαι
μιιr ειοαγιυμ|' r.αθω5 y.αι τo χαφετιο1ι6 του ΝομΦxη }Ιμα-
θiαE,μιαπουηεxδοοι1xpηfi_iτδ. niθ'r.;aε.,gξ*λδ_1t} ου"
cff!ι' τξ Nδμαρ1ιnxri Αιxοδιδfu 'Ι{βα{}fα6. Οι ε* τ*g.-
αττfξ'πεΦ.i_λΦβι1l*Φ+ τα s€1ιrιτα:"i4ευ κi5 Α''θbξiξl'?\' !l|Ιζ;LΦ''

tττ oii φαιπ rnl qy n'', " τ ο Κε ρu μ οπο ι ε ιb'', " ο ι Μ υ λοi'' " o ι ν ο π ο ι ι-
α", "τo Δciοoζ'', "iο πρδβλημα των βιoμη1ανιων'' xαi ''Ευερi-

γf τε5", παλιiπτοιταξ xαι θεματα d;ι αμιγιυζ "βιομηtαιιxιi".
τα οποια dμωi dxο* ιδια(τεη θdαη αην πορ9iα ηE οιlιο-
νoμιxτlg ανιiπτυξη g ηE πdληζ. xα ι εγ πdοε ι περωιτι-lοε ι απδ_
τελοιtγ οημαιτιxιi αrοι1εiα ηg τοπιxιig βιομη1αnιxrj; αρ-

1ι ιιολο1(αζ. Σην αρ1ri xriθε επιμdριrυg ενdητιιg προiιiοοε-
iιlι dνα αιiττομο αημεfοlμα μiε αιοιxεiα ηετιxri μ το πεβιε-
tι*_ r#tnζ'.xα.ι"φ.@ε1εκιπ_crqατιθετ_α_ιτ_ι-t-π_}xηiαιοφπΦ

γραφixci υλιr.d, που δ oυγygαφdαg d1ει xαταφερεt να α"l_

μ ειτρυ'lοε ι μτιi cιτιι5 πολυ1ροvε ζ πριlοπιiθ ε ι ε g'

.
]'',,, Οποg ε riαι.Φiσιrd, τ.δ.'ρΞτζ{λιfctφ μf e*g*αt α*βΞγει.=
τιr tιεΦ iiφαvτ_qι1ρ'1.(αg. ποtl tΙJεΞi€λsσ{.]Φι
τον xορμd ηg Νιrουδα(ιxηg βιομη1ανiirjξ ανd:mlξη1xαιτο
xiiριο εργαλεiο τη; οικοτομιr"tiζlΦ*dγ$ηοηξ.* υπdλοιπα
κειiηijιειiα εiγαι πολι'i μιxρ$_tεμηxΞφιf1ιruv ι$$ε':g εξi.q_οτ εν=
διιLφ6α:v φο:τογραφιxd,ιτ,EΦs; ιδιαiiερα τα xεΦιiλαiδπιni=
,ιναqld$ετιiι οην εxLιετriλJ_ευση τ(lU δc1t:οll; αrιg αρx€g τι'υ
ιιιιitνα, ιjπου γιeι πρtυτη ic'ιυE q οφd δη1ιοοιει1ονται οτοιtrεfιι
για τοι'τρ6πο υλοτiiμηαηg zι.ιi μεταφιrψι1. ηg ξυλε(αg μι] ε-
ltτεiαμdνο ειδιx6 οιδηροδρο1ιιx6 δixτυo xαι oiοτη1ια ενα_
εριαg μεταq.οριiE προg τον ιciμπδ.

Η €xδoιη ε(ναι δ(γλι,lοαη (ελληνιxιl _ αγγλιxιi)' μια χαι
ειτdα.;ε ταt ιrει1 αιr-'ολιxτi π4ιxττ(,θε ια η g Νομαψxιι_ιxr! g Αι l-
τοδιοilιηαηE Ημαθ(αξγια διεθvli πaοβδιi ηE πολιπατιπri;
xληρovομιdg του Νομoι1. Γι- αιπd 0α dπρεπε [οιι4 γα :τeΣοσε-

xθει περιοοciτερο η μετciφEαιn1. που xιiποιεg φορdE μπoρε[

"α μπερδΞψεr τδν ξdνo αναμοlιrη. Eπιηs.η τεxμηφ(υlη
του υλιxοli θα 6πρεπε να εiγαι. πιο oιηρz"εxριμεη, αντi για
μια γiνixli αναφορ(ι ιτrυ τdλοE υε xιi:ι6ια ιxοι1εια βιβλιο-
iραΦrαq }ζ(tι Οτηv προd.λευη τωγ φιι)τΟγραφιurv iαι του
Lοurδι; υλιxαι1 αιlλλ{βδψ.Σε x.dOε περυττυπη dμι'6 το λει1-

xωμα αιπο αποτελεi εγαν πραψατιxd xαθρεφη τη; ιοiορf-
ιιEηg βιομη1ανιαE η; Νιiουοαgxuι ενα οπουδαio εργα}'εi_
ογιατηνπαριrπεραrρ*ιiθηiξ .gΦΕiΦ,αξ.ffi ο.τ μf ιiτrγl
τd. 'Evαg τιiμ()E ποι, δεν πρ6πει vα λειπει ι.ιπιi xαμrd Νιrου-
οuiιπη βιβ}'ιοθηπη.

(Oμιλiα οτην ΙΙ{ξεινο Λfο1η NιiουααE' 27l5197)
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Tα παραδooιακα μαq τραγo0δια Kαt oι

Xoρo( αrη NιαoUστα
Tραγoι]δια τηq ρoμαVτιKηq επoxηq

Kατιi τα.ειη .ou 18oιl αιι6γα ιiρ1ιοε να παρoυοιd'-

ξεται o νειiτερoE ρoμαντιoμdg, οαν x(vηοη λογοτε1νι-

πη xαι φιλοοοφιxη. oι xαλλιτd1νεE αwλot'ν τιr θdματd'

τoυg απιi τη ο{γ1ρoνη ξωη, δκιμορφι6νoιlν_τo ιlλιπ6

.ouξ μu τη διiναμη τηg Ψυxηg τoUζ χαt την αδ6ομειlτη

ποιητιxη τοιlE δημιoυργιxr] φανταο(α

Στην Eλλd,δα o ΑλdξανδρoE Σοιiτοog ε(ναι o θεμε-

λιωτηE τoυ xαθαρειloυσιdγιxoι) Qoμαγτtσμoιi ιiπωg

φαiνεiαι οτα παραxdτω τραγοiδια' Yπηρξε dμωg α_

vτfoτoιxα χαt o Qo|-κΙγτιομ6g τoιr δημoτιxoιi λι1γoυ με

xυρι6τiρo εxπρ6οωπd τoιr τo Σολωμd, πoυ πdο1ιξε να

οl_,uδ,,io.,. 
'oν ρoμαντιομ6 pιε τον xλαιrιxιομι1' o ρομια-

ντιομ6E dμωg εiναι ξενdφερτοg οτην Eλλdδα' Ηρθε α-

π6 την Eυρι6πη 6πoιl απoτελoiοε x(νημα γtα την απε-

λειlθdρωη των πγει,ι-ιατιxι6ν δημιoιlργιilν απd την γo-

ητε(ατων rλαοοιxιilγ μoρcρι6v. oμιυq δεν εγxλιματ(oη-
χε χαL dτοι η ρoμαντιxη λoγoxοπ(α, απαιοιoδοξ(α τι'η

μελαγ1oλ(α τοιl τιiφoιl 1αραrπηρ(ξει τoιlg Eλληνεg ρo-

μou.*bτ-ζ Α1' Παρι1qo Δ.Παπαρηγιiποιrλo, Σπ' Bα-

οιλειdδη x.α'

Στη μoιloιxη xιlρ ιι6τεριlι ε:lιπρdου'lπoι τoιJ QO ι"ιαγτι-

ο1-ιιlιi ε(ναι ο Mπερλιιiξ xαι ο Σιοiμαν' 
-.

Σην xαθημερινη ξωη ρoμαντιx6 oνoμd'ξoιlμε τoν ο-

νειρoπ6λo,αι,τ6ν πoυ ρεμβι1ξει πoιl πλιiθει dνειQα' πoι1

MΙA NEA MAYPOΦOPA

Tου N(xoυ Σπιiρτοη

βρ(οxεται dξω απ6 την πραγμrατιx6τητα . Eτοι xαi oτη

Ndoιlοα, πoυ ε(1ε μια μιουοιxr] παραδoοη με τtζ χoQω-
δ(εg xαι τιE μπdντεg, οτιg αρ1dg τoυ αιι6γα μαg διαδυ-
Θηxαν τιr ρoμ clιτtxααιlτd' τραγoiι)ια πιlιl r]ταν μoντdρ-
γα τηγ επo1η εxε(νη πo1] χιlQLαQχιlioε τo Bυξαντιν6
oτοι1ε(o . Τραγoυδηθηxαν απ6 τιg μιητ6ρεg xαι τιE ^,'ια_

γιιiδεg μαg, τ6τε πoυ δεν υπηρ1ε ο{τε φωνdγραφoζ η
dλλα μdoα . Η ι}-rιryιrγω'1(α ηταν τo τqαγοf δι πoι l τελειl_

τα(α dοβυοε ο1εδ6ν απ6 τα 1ε(λη μαg . T6τε ποι' oι

νd,νεg xαι oι μdνεg μαE τα τραγοιlδoιiοαν με τη "xλω-

οτ]" λεπτη φιrlνη τoιlg, ιlτoν αργιrλει6 υcραiνoνταg τα

ξιλιd με τα πουλιιi η τoι!ζ μαστQαπd.δεg , τo λiτιl για' τιι
xαταodρxια...

Tραγoυδoiοαν 6λoι οτιg βεγγdρεE, τα ξεφαντιiμιιlτα
zoντd oη φfοη, οτοιlE γd,μoιlg, οτιg'1ιoρτι1g 7'σ'ι στι-)

τξαxιτιgατdλεψτεg 1ειμωνιιi,τιxεg νιr'1τεg με τα ψημd_

ναη βραομdνα xdσταγα.

Mεριπd, απιi τα τραγo{δια τραγoι1δησε χαo ηχoγQd-

φησε σε xαοοdτεg γιαγα μαζ τα αφηοει σαγ πνευμιατι-

xη xληρονoμιd, o ρομιrντιxιig , rr(μνηοτog Στα{ρog Λιd-

λιοE , o xαταξιωμdνοg μd1ρι τελει'τα(cι επ(τρoπιlg τοι'

μ6οα Πρocρηη Ηλ(α . Tα dμαθε cιπ6 η μητ6ριι τοι' ποι'

dπιυg ι1λεγαν ε(1ε πολ(r ωρcι(α φιυνη . Tιq ν6τεg 6γραψε

o Γιd.ννηE ο Bελιγδdνηg.

eΛ



MΙA NBA MAYPOΦOΡA

Mια γdα μαιlροφ6ρα με τd ξdπλε1τα μαλλιιi
ιjταν ιiοπρη οιiν τd yt6νtxα( εi1ε μιiτια γαλανd.
Στιi μιvημε(α τριγιlρνoιiοε οιγανιi μ6 πρooo1η
oι'dγα μνημα γoνατ(ξει xα[ xε( πciνω ξεψυ1εi.
Ω xιiρε μαιiρε 1dρε τι6ν ανθρι6πων o φoνιd.g

βρd xαxoι1ργε δολοφ6νε μι'd1ειg xdψει την xαρδιd

Σ'BΝAMΙKPO KΑΙKΑKΙ

Σ'iνα μιxρ6 xαΙxιixι αρμdνιξα ο xαημdνoE
οτο πdλα^1og οτη θιiλαoοα 1οlρ(g να βλdπει γηg.
M6νη ελπiE dνα d.οτρο οτo δρ6μo μ'oδηγoiοε
χαt με παρη.7ορoιiοε xαι 1αiρομoι'γ πoλf .

Αοτρo λαμπρ6 ιιoι' d,οτQo η νι6τη μoιl λυπηοoυ
χαt μη μ'αφ{νειg dρημo οτα ξdνα να 1αθιil

MAPAMENA THΣ NΙOTHΣ MoY T'ANΘH

Mιrραμdνα τηg νι6τηE μoυ τ'ανθη 6oo βλdπω να π€-

φτoυν θλιμ6να ,

για να πdφτoιlν στη γη μαραμdνιr η δρoοιd τoυζ η
πρι6τη εxdθη'

Ω θε6 μoιl τι d,διzιl xρiμα τdoo γ6α να 6μποl οτo

μνljμα
χαt με τα 1ριοd' ξγoιrριi μαλλιd μoι] γα πλdξω οτd-

φανα δiπλα στη γη .

Ε,λα xdρη μoιr μαξ( μoιl με θιiρρoE τ6οo xαxdg δεν
εiγαι o χdρoζ .

Mη με βλ6πειg xαι διixρυα 1ι1νειg μη λιlπιiοαι τoν
πdομο π'αφηνειg ,

χαt στηγ xλ(νη οoιl λoυλοιiδια θα βιiλω xαι γλυxd
τραγοιiδια θα οε ψdλλο:. Π6οο λυπoιiμαι τoν x6oμo
ν'αφr]οω τoυ ρ1rρανoιi να μη βλdπω τo 1ριilμα Oοo xρι1-

o θα ε(γαι το οι6μα τ6οo oxdτοE θα ειiqειg οτo 1ι6μα.
Aφεg riφεg με να τρdξω αx6μη ειg τα διioη dπωg

dτρε1α πριilτα
να xαριil τα λoυλofδια τα 16ρτα vα πατηοοl τoιl xd'-

μπoιr τo 1ιilμrr

KAΛΙΙ MoY EBPAΙOΠOYΛΑ

Kαλrj μου εβραιoπoιiλα να γiνειg 1ριοτιανt]
να λo{ξεοαι Σαββdτο ν'αλλιiξειg Kυριαxη
χαι γα μεταλαμβdνειg xιiθε Xqιοτoιi Λαμπqη'
Ε,βγα οτo παραΘf ρι να δειg τι γ(vεται
τo αiμα τηg xαρδιrig μoU για ο6να 1{νεται
Eβγα οτo μπαλxoνd'xι xρυφιi απ6 την μιiνα οoυ

xαrxdνε ποlg πoτζειg τη μαντξoυρd'γα οoυ

Θιlμιiοαι πoι] σε φ(ληοα y'dταl οτα ρdματα
ωζ πoυ να oε γελciοω με 1λια ι|dμματα .

ΦElToYN TA ΠΛoΙA

Φειiγουν τα πλo(α εχ τoυ λιμdνog οημαiα απλc6νoυγ
xι'αναxωρoιiν

μα dναg νdog xαι μια νεα xλα(νε την ιδρα τoυ απoχω-

ριομot'.
Στιiooιl βρε vαι1τα μη οπρι61νειg η Bιiρxα να στα-

ματr]oειg γα μπω χαt γω. Αυτ6γ τov dγγελo πoιi1ειg

μαξ( ooυ αυτ69 με παiδευε τ6οoν xαιρd.
Αγρια xiματα οπρι61νoιlν η βιiρxα η βιiρxα φειiγει

xαιπ6"ει μαxρυd,.
Φειiγειg αγιiπη μοι' φειiγειg για πd,ντα xαι μdνα α-

φηνειg ο'απελπιοιd.'
oλog o xdομοg xι'αν οε μιoηαει εγιil πoυλιixι μoι-r θα

ο'αγαπιil
Θα oε λατρε{ω θα οε δoξdξαl ο'αυτ6γ τov x6ομo εν

ιiοo ξιυ.

ΦElTEΙΣ ΦEITEΙΣ NEOTΗΣ KΑΙIMENΗ

Φει1γειg φειiγειg vε6π1E xαημdη xι'dλo φει1γεq δεν μd-
νειgπιοπ]

oαν πoυλ( πoυ πετdει xαι διαβα(νει οαν ελπ(δα τ'αγ-
θριiπoυη ξωrj.

T6τε θ'dρθει xαιρ6g gιlμφoριi οαυ πoυ θα δειg οε xα-
Θρdπη εμπQdζ

dα'ιρη τρι,1α ιπα oλομαιlρα μαλλui oου πριilτο δcilQo σoι]

oτdλνειoxαφ6g'
Tι ε(γαι η τQιχα η μ(α και μ6η πoυ ξητιig με Θλιμdη

οτοqμj
Toν διdβολο oου αιπΦ μη φoβdοαι 6να μdνo φoβου τον

xαιριi.

al



ToY ΠoΛEMoY Η MEPA ANATEΛΛBΙ

di_p ι λce(e

c-τd'\
καιiαl

ΣAN ΑΗToΣ ΕΠETO\ΣA KΑΙ ΖoΥΣ^

Σαν αητ6E επετoiσα xαι ξο{oα xελαηδoι1οα ιpηλd οτα

πλαδιd
ε(xα dμωg ελπ(δεg xαι ξoiοα xαι γαληνη φαιδρiι οτη

xαρδιιi.
iαν λιlμπc1,δα τo oιilμα μoι' λειιilνει παι η γλι6οοα μoιl

αοπρiξει λαλε(
δεν xoιμoιiμcιt ωζ πoι! να ξημερι6οει dναg βη1αg λεπτdg

με xρατε(.
oι-γιιlτρo( προοπιrθoιiν γα ιιε σd)σι)ιrν πλην τo πιiθoE

ειοηλΘε βαΘειd,
δεν γλιlτιilνει τo οπ(τι 6ταν πd'ρει απ6 6λα τα μdρη φω_

τι(ι'
Τιr πoυλιιi που πετo(lν στoν αγdQα δεγ τιr οxιd'ξει xανd_

ναg xαιρ6g

μiοu τα οrιιiξει μπαροiτι xαr οτ'α^lιcιxι'dναg ν6οg ιυρα(-

οg xιlνηγ6g.
Ag πεθd,νω xι'αg ξηοει εxε(νοg 6ποιl τι6ρα pιε ι1λ}'ην γλε_

ιη6.
χαι τoν εi1ομαι πατdραE να γiνει χL'απ'τoν x6οpιο να

πιiθει πoλλd
( η xαι να xd.νει παιδιd φθιοιxd)
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ToY ΠoΛEMoY Η MBPA ANΑTEΔΛEΙ

Tof πολdμoιl η μιdρα ανατdλλει xι'dναg ηgαlg αlρι'ιiο;

xα( νι1og

οτdg αγxιiλαg τηg φ(ληg τοιl γ6ρνει απ6 "ιε( νd ξι'l-

oτε[ τ6 οπαΘ(.

Bλιjπει τ'ιioτρα πι6g τρdμουν xαf οβf νoιlν πιilE τd' δdν-

δqα οαλειioυγ xα( xλε(νοιrν.

Eτοι xι'ο 6ρωg ωρα(α μoυ φiλη οτηg φαιδρdg τηg

πρω(αg πνoη.
Md αυτη ανηοιi1ωg τ6ν βλdπει γιi τ6γ θdλξει θερμd

πρooπαθε(.
Eiναι νιiy;α τo{ λdει αxdμη ε(ναι αz'6μη τ6 oxdτog

βαθιi.
Αφεζ dφεg μ6 zρdξει η πατρ(g μoιr μ6 xινδιiνoυg ο'α-

γρiα φωνη ,

ειiy'ου μ6νo ψι,1η Φs Ψυxηs μoυ ειi1oυ μ6νo νd 61ω

ξωη
Ω νd μη ιil εγεν6μην, πατρ(g xα( 6qωg τ( θdoηg δεινη;

Ω oιιilπα ψιl1η δ(1ωg γγd)μη μlj με οφdξει η νεxρd

οοιr πνοη
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τoο
φει

μαζ

κi την αυμπηθηρd τηq. Kι' dναμoυρyιdζoυvτι κ[
' νoι τoδν καττξφουρoυ για τoδ Moυαoυδ€vδρoι..l-

Στi1ν καλ0βα βρfrκαν πdλι τα vη6yαμπρα
κf 1ιfrλα τααμπoυλ6γι.

Φovf Ναoιiιrηg l6.ι-1955

ToζεTδl YoμoU
''oλα ξιπλ€νoυvτι μ{ τoδ

ταξεiδι }dμoιl, μπρt, μιd 1α-
β l 'Aπoι.lλo0ν oιαπ{ρα τα
νει6γαμπρα Ειlα γλυκδ ατoδ
πoυδdρι κι'dΙ δξoυ dπ' τi1v
π6ρτα.

Τis Φκoυλ(ειq τoυ γλdπει
τιi:ρα oι.l κoι-nμdκηq Φ' τl

Θαρηα€τει δα ε[νει xαζoi ααν τi μdααζ;
Mνια f1βoιlμdδα xαΦαα; 'Iκvθξ κl πρoυκαλιατdδoι μi τiq

πgτβταrιq' κi πλιξ(ντYιαt κoυσκιv(ντγια βιoυλια πιη κ[ 1oυρδν
Σαββdτoι-r l(υριακi1 κΙ Διυτ€ρα δs τoο γι61rα.

Kt τt Eφκιαααν λ€τει κdτι vη6γα1rπρα {πρα..l1τθq. Σdν πoυ
oτιφανcbΘηκαv, ταξεih γdμoυl"oλoιι,oι o[ oπητικol τi1q νιηηq κ[ τoCr γαλπρo0 τd συμπη-
0fργια τoυq ξιπρoυβδιoαν δg τοδ πρακτoιφε{oυ.

"Αi oτιργιoυμ6,ιroι l "Ωρα καλt l Kαλα να πιρdoτει l

AΦτινoi oΟδι oτ' αΟτoυκ[ητoυ πιαπdνιι|xιν.
'Α1(ρηoαν vα ψoυψoιlρ[ζoυντι Ι 'oλtγoι κ6αμoι oτoδ ληoυ-

φουρ(oυ καν καιdιrαq δdv τoξ iξrpειν.
Παρα κdτoυ dπ'τoΟ KoυλoΟκι ατη oτdoη τfrq Ζμtξηq:
- Σταμdτα oιsρηη ;

Kατιβα(νoυν κdτoυ πθρvoιlν κl τlq βαλ{ταειg-για τo0 oταθ-
μδ 11ταν τΦ λειoυφoι.lμ(oυ- κi τραβo0ν [oια oτoδ μπαξt ατoΟ
ατ0λoυ oτdν καλ(tβα.

[:[κε.i ε[χrιν Ινιrν οαvιδl.νιoυν καναlιtv δtν Γ1ταν καλδg d1rd
1rπ(τιΙ,ιιv τ{ δoιlλει* τoυ.'l<lυ κoυ1llτιlι d1lρrμ:ειν vιΙ τιeιvcιι,ι.

lι δd Φμει divτρα ;

'Aγdπη δα φ&μει dπ6ψη γυνα(κα ταxια γλdπoιlμι."E l δλη ν0xτα π6μψαν μ' dγdπη, dμd τoΟ ταxΙ d κoιλια
τoαμπoυρdq. Ti να κdμoυν τcipα dντsπoυvτι κi dπ' τoξ σπη-
τικoξ. 'Λπoδ πΦ ψloι.lμi κi φαγi.

Bρ(ακoυν Evα πιδdκι πδρ1oυvταν να
γoυμdρι. Τoδ δ{νoυν Eιrα δtκdμκoυ

φoι,'μ<boει τo&κιrα μil
κi μια πoιroo0λα. Γtri-

oΟ γαμπβq :

Mdvα εlμιoτει oτoΟ Moυooυδ€ντρoυ oτ{ν καλ0βα oτε(λεt
ψroυμι κl τυρi γιατl πεινoΟμι. Γληγ6ρ16. 'Aπo0 κdτoι.l.
EΙκεiν' τ{ν dμ€ρα πdλι τoξ ξιπρoυβδιoαv Eνα λ.ηoυφoυ-

ρε(oυ εΙxειν dγλrpτρ{oει εtκει' κα τoδ γειoι;π6νoυ μ6oα oτ' dγιJ:-
γι κl δtν dμπoυρΦoαv να τoΟ βγdλoυv.

'1_Ι μdνα τo0 γαμπρoi τ'{iκoυoειv αΦτδ dμα δtν tβαλειv μt1
τo0 voδ τ16 τ[πoυταζ. 'rω βΦδυ εΙδειv κι' Eιrα cioκηrοιl εΙιloι.l-
ρoυ κ[ oα vτγιαβαoειν κi την πoυoo0λα πΦ τflv πt'1γειν iioταρ
ναg dπ' τoΟ γι6μα γιατi τo01ειν πdoει τoδ γoυμdρι oτlg λ&'
σπειξ κι' dργιαoειν κατα φ{xτηκειv.

Mπρ€ει αΟτιιrol δα €παθαv κανα τρανδ ζαΦρι. Πdνει λ€ει
d;ιρvοoν δλoι-

vα τρδv dγdπη

'AπΛδouλαc
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Γ] *λιτιryεικο ΚεvτpΦ Γ{ αοιJσαq
'Εvαg αυrπoμοq απολoγιομοg για TΟ 1996-'97

Του Aλiξ. oικοlrιiμου, πqοdδρoυ του Δ"Σ. τoυ ΙΙ.K.Ν"

Ο oi1wομοE αυτ6g απoλcrγιoμ6q εi7ε oυwαyθεl ιτrιE αρy6E του yρ6νoυ (1997) με oxoπ6 να παρoυαιdoει επιyραμματιxα

τιg δραοτηρι6τητεg τoυ [Ιoλιτιαrιxo6 Κ6wρoυ yια την προηyoilμεvη ygovιd', 6πα19 yιν6ταν xd'θε 1ρrlνo. H dτυπη 6μωg

επιμηxυνoη τηg θητεIαE τrnl Διoικητιxo'ιi τoυ Συμβαιlλiου 1lια 6vα επιπλioν εξdμηνo, εν 6ψει τηg xατdρηαηg τoυ Κtιπρoιl
ο-ιE Noμιxο'ιi ΠqοoτΔπoυ Δημoolcru Διιια(αυ, xαι τηg εναοlριd'τωolig τcnl cltιlν νεoiδρ'.lθ6wα Δημoτιx6 ΓΙoλιτιατιx6 oρyαvι'
oμ6, xαθilg xαι η αvαβoλιj τηg δημoo{ε1)αlζ στo περιοδιxr} μαζ τα) (1Qχι}4oi ιιειμ6'vου, λcrγω πληθιΔραg 6ληg, δ[νoυν την

ευxclιρ[α να περιληφθo6y o' αιlτ6v xαι oι δραoτηρι6τητεE πrlιl αvαπτιj'θι1xαν xαι xrlτd' το πρtδτo εξdριηνo τoυ Ι997, ιΔcrrε

uε το xλε[oιμο αιlτoιi τoυ "xdxλoυ ξωηg'' τoιl Πoλιτιcrrιxod Κiwραιl, νeι υπd.ρyει ?{αι μια xατd τo δυvατ6ν oλoxληραlμ6νη

xαταyραφli τηg δραoτηρι6τητdg τoυ τωv τελευταiουν xρ6ναlν,

Πλoιi οια, xrιτ6' 
^ 1 

εν tιηο μιολoγ iα, oε πολιτιοτιx d; δρα-
οτ1ριdητεg, πq1r s1oρ.7d'νοlοε τo Πολπιιlτιπ6 K6vτρo ΙιΙι1-

oUσαζ, υπrjρξε τo ι\ιciιrτ1pια ιιπιi τιg αρxdg τoιl i996 μd-
χQL χαt το πρι6το εξdμιηνιl τcτι Ι9"l7, μετd, απd τo oπo(o
xαταρ^lηθηr"ε πια ωE Noμιxd Πρ6ιtαlπο Δημoο(oιl Δι-
xα(oιl,xαι τα τμη1-ιατιi' τιlι, εγοωματι6θηxαν οτον νεοιrιi-
οτατo Δημοτιxιi Πολιτιοτιxd oργανιομd NιiουοαE (ΔΗ-
ΙIoN)' 'E1oνταg πι1ττα αlg οτ9xo ην α'vι1πnlξη τoυ xαλ-
λιτε1νικοi rιαι πνειlμcrτιxοιi επιrιdδου των xατο(xων ηg
π6ληg xιrι τ'1g περιo1t]g, προγραμμdτισε χαι πQαγματo-
πo(ηοε εxδηλι6οειg οxετιxdg με ην xιrλλιdργεια xαL πQo-
αγωγη ηg θεατριxηζ τdχηζ, ηζ μoυοιr"f g, τωv εtχαστι-
xι6ν τεyμιilν xαι των λoι:ιιiν xαλλιτε1νιxι6γ χαt πγει)ι-ιατL-
xιυν αναξοπ1oεων, πQoσπαΘιilιταg να xαλιiιpει 6οo τo διl'
νατ6ν ειlρiτερο φd"ομα ενδιαφερdrτοlν .

Παρι1λ}α1λα, οιlνε1(οηxε η πρoοπιiθεια για"ην βελτi
ωιη τo1) εξοπλκ;μo{ χαt των εγxιπαοτd.οειυγ τιt]ν διαφd-

ρωv xτιρ(ων τoιl Πoλιτιοτιxoιi Κdvτρoιl, ι6οτε cιυτd, γα

γ(voιlν λειτoιlργιxdτεQα χαι γα εξυπηρετοιiν τιE αfγ1ρο-
νεg ανι1.γxι:g xατι1. τιlγ xα}"dτερo δυνατ6 τρ6πo' 'Eτοι' α-
.1oριiοτηxε xαι ι1ειiτε8η xιηματoγQαφιxη μηxαrι] γιατο
Θερινil Δημoτιl,"d Θdατgo, γtαγα ε(ναι διrγα.πi η dμειlη
μεταφοριiηg πρoβoλ{g οε περ[πτωιη xαιοxαιρ(αg, oιl-

μπληριiOηxε τo νdo ιτι1oημα ριiθμιot1g τoιl φωτιομoιi θε-
d'τρoιr xιrι ιiπ oτ"τηΘηxclν xα.ι νdoι πρoβoλε(g, οιiγ1ρoηg
τε:xνoλoγiα.g, βελτιιυΘηz.ε η αxot rοτ1γ'η y,11ι η λειτοιlργιxιi-

ητα τoυ Θερινoi δημoτιxoι1 θεd,τρου, αντιxαταοτciθηxε
τo χcιτεστραμμdνo απ6 ην 1ρ{η διlπεδο ηg αlηυjg τoιl

1ει μερινol i θεciτρυr' zλπ.

Tομη 6μοl-< οη μd1ρι τιl3ρcr πoρε(α τοιl Πoλιτιοτικot'
Kiιπρor-' ιiποτελε ( η ιrπ6φαοη τοιr Δη μιlτιxοιi Σιl μβoυλi-
Oι] γtα ι-ιετατQoπr1 τoιl νομιxοιi xαΘεoτιi:τog των πoλπιοτι-
xι6v ιδρυμdτΟ]γ τo1_) Δημοιl crπd Δημοο(οιl οε Ιδιωτιxoιi
Διzα(oυ, xαι η ενοπoiηor1 τoυg οτα πλα(οια ενdg νιioιl,
ευdλιyπoιl Δr1μoτιxοιi Πoλιτιοτιxo{ oργανιομοιi, πoυ θ'
αναδιoργανιilοει οε οο:οτdg βdοειg τιg παρε16μενε9 πο-

λιτιοτιx6g υπηρεοiεg xαι θα επεπτε[γειτo με1ρι ιημερα
ιιιτιxε(μεvo των πολπιcπιzι6γ δραοτ1ριoητων ηg π6ληg.

Mετιl ην dγxριιη ηζ olχoνομoτεχγtx(liζ μελdηg, d1ει
11δη δημooιευτε( οτo Φιjλλo Eφημερ(δοg ηg Kυβερηοε-
αlg η o1ετιxr] νoμαρ1ιαl*j απdφαη xαι ορ[oηxε τo γdo
Διοιπητιxd Συμβofλιo.

oι αη μαντιx6τερε g δραοηριdητεg πoυ ανιrπτi1θη-
Nw xcndτoψεig, μdοα οτo διd,oημα που αναφdρεται αυ-
τdg o ιrπολoγιομ6g, ε[ναι οι παραxι1,τω:

α. Tμ{μα xιvηματoγριiφoυ

Ι1ραγματoπoηΘηxαν ουνoΧw6" xcn6. την 1ειμερwr] παι
ην θεριιn]περiοδo τoυ 1996, πρoβoλdg 46 xιιηματογριι-

φιxιiν dργων, ιrπ6 ην oιiγ1ρovη dλλιi xαι παλιιiτερη πιr-

γx6ομια και ελληvιxlj y'ινη ματoγραφιxt] παραγωγr], ποιr
τιE παρακoλoιiθηοαν περ( τoιlg 723aa θεατdg. Πdρυοι
ε(xαv πρoβλτ1Θε( 35 ταινiεg ro, gγ.1xd\,τQωoαγ 7.700 θε-
ατdg. oιταινiεE πoυ ουγxdrτQωιJαντo uεγιrλιiτε:ρo αριθ-

μd θεατcilν 11ταν τo " Braveheart" τoυ Mel Girnbson zαι
τo "Underground" τoιl Κoιrοτουρiτοα. FΙ επιλoγη των
ταιν ιι6ν γ 

(ν εταL μ ε πO ιoτιχι1 xριπj ρ ια, ιrλλιi επιδ ιι6xεται
γα xαλfπτoυγ τα ενδιαφdρoιτα τoυ xοιγo{, τωγ νdων xαι
τωγ παιδιιilν. Απ6 ην 6ναρξη ηg 1ειμεριvr1E περι6ι\οι.'
1996_9] xιιτoρθιilθηxε να προβdλλοιται ταιν(εg πQιi)ηζ
πρoβoλf g, ταιτι1xρονα cr1εδdν με ην Αθηνα xαι η Θ εo-
οαλoν(πη. Σημαντιxη πρoοπdθεια xαταβλrjθηxε για d-

νταξη τοιl χιγηματoγQαφιxoι1 τμηματog οτo Δ(xτιro Δη-

μoτικι6ν Kινημιrτoγριiφωv, που δημιοt'ργηοε xαι oηρi
ξει ιlιxονoμιxι1τo Yπoυργεio Πολιτιομοf .

β.Tμtiμα Θειiτqου

Tο Θεατριxd Eργαοπ] ρι τoυ Πολπιαrιxοi Kιiιτροιl λε ι-
τoυργε( ανελλωτι6g αrι6 τo 1983 μdxρι ΦμεQα, d1ει δε:

στo εγεQγητtχιi του ην παραγωγη οημαντιxιiν θεατρι-
xιiν παραοτιiσεωγ με 6ργα ελληνιxοιj xαι διεθνo{g ρε-

.)/



πεQτoQaoιr. Πoλλdg απ6 τιg παραοτdoειg τoι] απεσπα-

ooi, η-μo*ι*d βραβε(α οε διι1φoρα φεoτιβιiλ, xαι τo α-

ν6δειξαν ωE dνα απ6 τα ooβαρ6τερα εQασtτεχνιxiι Θεα-

τριxd ο1ηματα ηg Περιφdρειαg'

Tην περαομ6η 1ριlνιιi (1996), παρoι'ο(ασε οτo xοιγd

ηE π6\iμαg oτιg αa1dg Ιανoιlαρfου 199-6 τo νεoεMηνr

, j εργo' io.r rι,6ργη xαοdπογλoιl " o. ι Κo'ιl ρ α μπ ι 6 δ ε g'''

o, δunouorα Δiμητρη Aραψατξoγλoυ' To ι1ργο αιlτ6

παροι-,oιdοηxε oη α:νd1εια οε δημoιlg xαι xοινdητεE

τoιiNoμoi οτα πλαιιtια τωγ " Ημαθιιilτιπαlν' 96''' Παρdλ-

ληλα, η Nεανιxη Σrηη τoυ Θεατριxoι1 Eργαοηριοι1' η

oπo(α περιλαμβdνει νdoυg xαι νι1εg 15-18 ετι6γ, παQoι!-

οiαoε oτιζ αρ1dg Mαρτiοι' τοιl '96 ηγ τραγωδ(α τοιl Αι-
οfλoιr "'ε"ii iπi Θiβαg'', ιrε οr'ηνoΘεο(α τoι x' Xρr]-

ολυ Mπαταιπξη. Η παρdoταη αυη ιrπιJοπαοε τo πριil_

τo βραβε(ο xαλιiτερηg παριiοταιηg, {3ραβε(α ενδυματo-

λιrγλg'*αι μoιrοιxηg επdνδυoη-< οτo διαγωνιομd μαΘητι-

,o., θid.ρo., του ΔHΠEΘE B6ρoιαg, xαι Λειiτερo BQα-

|}εio oτoιζ Πιrνελληνκlυg Mαθητιxοfg ξιiwεE Aρxα(oιl

Δρdματιlζ, πoυ δκlργdνωoετo Yπoιlργεio Παιδε(αE οην
Αθηvα'

Tο 1997, υλοποιι6ιπαg dνα φιλιiδoξo πρ6^1ραμμα, τo

τμημα θεcπρoιl πρo1ι6ρηοε οην υλοποηη τριι6ν θεα-

"ρrr.ι,u 
παρλγωγιiν: Πριilτα, οην Παιδιπη τ^ου Σxηνη

πirροι.,οιirοηxε τo dργo ηg Στ6λλα9 Mι1αηλ(δοι' 'Περ-

nrri' ,rg τo Δclαclg'', πoιr αν6βηxε σε σιJμπαQαγωγη με

τo Kdιτρo Eργαξ6μενηg Nε6ηταg Ndoυσαζ, σε σχηγo-

Θεοrιr Aλεξ. oιxoνι1μoιl. To 6ργo αυτ6 παρoιrιτιdοηxε
εxτdg crπd η Nιioιlοα, οε Κoιν6ητεg ηE περιo1ηg μαg
χαt ι',ην ΑΘrjvα, οτο θ6ατρο ηg Eργατιxηg Eοτiιrg' Ση
oυνdxεια, η Nεανιxη Σxηνη, σε ιrυνεQγασiιι με τo τεμιxιi
F-.:ταγγελματιx6 Λfy,ειο Nι1oυoαg, παρoιlοiαoε ηg τρα-

γαiδ(α τoιr Eυρrι(δη "i\λxη(πιζ", σε σ{ηγοθεοια Χρ' Mπrr_

τrrτξη. Η πα[dοταα'1 cι1 r1η απdοπαοε το Πριilτo Bραβ ε (_

o ,r'δ.,( Πανελληνιοιlq MιιθητιxoiE Aγι6νεg Aρ1αioιl
Δρdματοg, πoιl διoργd,νο-lοε"o γnηrργεio Πιrιδεiαg oην
aδηuα, ,λθ,irg ,.oι,.o βριιβε(o οxηνογραφiαg οτo διαγοl-

νκlμd μαθητιxoi θεdτροιl τoιl ΔHΠEΘE' Bdροιαg' Td-

λog οην Kεντριxη Σπηvrj του Θεατριxοιi E'ργαοηριoi
,rriρηnu, μu .ξorρu.'*η επιτιl1iα, η θριlλιxη'"Γx6λφιυ"
.oυ Σr'' Περεοιd,δη, οε οxηνοΘεο(α επiοηg Xρ' Mπατα-

ιτΦ1

oι δραοηριdπ1τεg τoι' ΘεατQιxο{ E'ργαοηριoιi για
πQι6η φοριiτo 19()] cuτ6γπηoαν διεΘνη διdoταη: ΗNε-
αiιzη του}xηνη παροι'οfασε στo Deume ηg oλλαγδi
αg, ιπα τ6λη Ιoυν(oυ 1997,'ηι' περι'ιlιι't1 ηg παραγωγη

μi ηu 'ρoγrδiα 
τoι, Aιο1υλoιr "Επτd" επi Θηβα;'' ol'μ-

μετ6xoνiαg οτιg εr.δηλι6οειg π1g Eλληνιzl]; Eβδoμdδα;,

^nl., 
δ,.rργouιilνεται εxε( xdθε πdντε 1ρdνια απo τo St'

Willibrοid Gymnasium' Η απoοτoλη 1qηματoδoηθηzε
απ6τo πρdγραμμα "oιNdoι γtαηγ Eυριiπη" ηg E'E'

γ.Tμfμα Eιxαατιxι6ν

Tο ερ^iαοηρι ξιυγραφιxηg, 1-ιε δdοxαλo1Oγ ιn'ψολ'η

38

μαg ξω^1ριiφo Γιιiργη Mπαδ6λα, ουνd1ιoε στιζ αQχεζ

iou tοoο η λειτουργ(α τoυ, πqoοφdQoγτα( οε παιδιd
11lρ(ωg , αλλιi xαι μεγαλrJτεροιlg, η δυνατ6ητα να 6ρ-

θoυγ σ' επαφη με ην τ61η ηg ξωγραφιπt1g xαι ν'ανα-
πτυξοιrν χdπoιo ταλdr.το τoυg. Διrοτιl1ιilg 6μωg δεν ιl-

πηρξε η ανdλογη με dλλεE 1ρoνιdg ανταπ6xριoη τoι' x6-

σμoιt χαι τo εργαοηρι οταμιiηοε, ελπζoι'με προσι']QL-

νιi, η λειτoιlργ(ατιlυ απd τoν Mdιο.

Στoγ γdo εxΘεοιαπ6 1ι6Qo, στo ιo6γειo ηg Δημoτιxη;

βιβλιoθηxηg, πQαγματoπoηθηxαν αρxετdg εxθ6οειg, εi-

τu'οu αι-luuργ.rο(α με τo Πoλιτιoτιx6 Kεjιηρo, εftε ανεξciρ-

ητα. Για τo 1996, ημαrτιx6τερεg μπoρo{ν να 1αQα7"η-

ρioτοιiν η dxθεοη του Γιι(lργη Mπαδιiλα με γενιπo τ[τλo
;o Πρ6orr,oE", }{αι θεματoλoγ(α ιrπd τα παραδοοιαxiι
ιrπoxρ ιd,τιxα δριilμενα, xαι η dxθ εαη xαλλιτε1ν ι'xι6ν xα-

'o.rx.υ.iru 
ι*6 ξιiλo, ο(δερο xαι γυαλ( τclιr oυ ψoλ(η μα;

οδoντ(ατρoιr Bλαδiμηρoυ Aμανατ(δη, o oπο(oE παQιrιt-

ο[αοε οτο xoιν6 d,γνοlοτεg για τoιlg πολλo{g xιrλλιτεy"νι-

xdg επιδ6οει9 τoυ' Tο πριilτo εξdμηνo του 1997 παQoιt-

or,iοηrou ιlι cιτιlμιxdg εxθdοειg ξωγραφιxηg ηg Χαριi';
Kοομiδου, ηg Eλdνηg Ανδρονιxiδoιl, τoυ Γιι6ργη Mπcι-

Μλα, η dxθεoη αγιο^1ραφιι6ν cπd τo Eργααηρι Bdροια;'

x)ιπ'

Tο Φωτoγραφιxιi Eργιrοηρι διlοτυ1ι69'1ια μια ιι:z"δμιr'1

περ(oδο παρι1μεινε ανενεργ6, λ6γω dλλεψη< εr'διcrφε-

Qο\τoζ.

δ. Tμrjμα Bιβλιοθriπη5

H μετατροπη ηg βιβλιoOηxηg οε ι)ανειοτιzτ1 ποι' ε','ιι'ε

τα τελευταi.α 1ρ6νια, αfξηοε xαταxιiριlφα τοι' αριθμd

των 1ρηοτιiν ηζ, χαt dγινε πdλog dλξηg για τοι'< z-ιrτoi_

χoι-lζ ηζ π6ληg μαg, ανε-Ειιρητιυg ηλιziα;. Aντcrπο_z-ρι-

νdμεvη oτιg απαιτ1οεtζ Ζαι πρoτdοειE τoι! ανα^/νO]στι-

xoιi xοινoιj, εμπλoι'τ(οτ1zε η βιβλιoθη'ι'η με r'dε< εz'δ6-

οειg, ιδιαΓτερα ιπουg τoμε(g ηg Ιοτoρ(αζ χαι ηζ οι'lχρο-
uη{λoγo.uxukrg, xαθι6g χαL σε θ6ματα ποι' ιrφοQοιiν
g1οιlg νdoιrg, ην επιοημη xαι ην Tε1νολoγiα z7;τ' Σπ1

διιiθεαη των ιrναμωιπι6νηg βρfοιoιται επ(ηg αρzετo[

τiτλoι αξι6λογων περιοδιxιilν ι5πωg "Δ(φωνο", ''Διαβiι-

ξul", "Bβλιoφιλιxη", "Ndα Oιxολογ(α", "Αρ1αιoλo^i(α'',
;Experiment;', "Natiοnal Geοgraphic", "ΗiTech'' z")υτ'

Πα[6τιη ιlπαα1dληη μιιig μ6νo ειδιxευμdηg βι|3λιοθη-

xoν6μoι, δεν επιτρ6πει ην }.ειτοιlργ(α ηg βιβλιοθηz"η;
πρω[ - απ6γειlμα, 6πωg θα ηταν επιθιlpιητ6, 61ει ο1εδ6r'

oλox\ρο:Θε( η xατα1ι6ρηη οτον ΗΛ1 τοιl ψγαλiτερoι'
μdρoιlg iου υλιxoιi ηg xαι η πριiοβααη o' αιrτd ε(γαι πλd-

oγ εξαιelετιxd ε{xo}η'

Στατιιττιxd,, η βιβλιοθηxη διιl'Θ6τει περ( τα 1700 εγγε-

^,,ραμμι6να μd\, τα or,Oiα tiιξd.r'ονται z.ατιi 50 zdθε μη-

γα. εγιil zιιl(ιτoτελευτα(o dτo; δαι'ε(οτ-1'z"αγ 10'40Ο τd-

μoι, :τoι' α."'τιoτoιy'οfν οε 860 τdμοι'q τo μηνα η 40 περi
n6l' 1$11οl': nlγ l'lιιΓια.

Eπι1ειριillτα; μια διαφορ ετιxη g μορφηg πρoοdγγ ιοη

τωγ γdωγ οτo βιβλ(o χαι ση 1αρd, τoυ διαβdοματog, η



βιβλιοθηxη xαθιdρωοε oτoι-rg 1ιδρoι]ζ ηζ μtα οειρd τα_

xτιxι6ν ιrπογ ευ ματινι6ν xd.Θ ε Σclβ βατo, 6πoυ ε iτε δια βιi-
ξoνται παραμιiΘια xαι ιοτορfεg για παιδιιi με αlνοδε(α

μctιlοιxηg xαι πρoβoξ διαφανειιiw, εiτε παρoι'οιdξorπαι
ειδιxιi αφιερι6ματα σε dλ\νεE πoητdg xαι πεξoγριiφοιrg.
Στα πλα(οια αυτιi ο x. Xρ. Mπ(νταg παρoυο(αοε dνα α-

φιdριομα οτo 6ργο τ1g Πηνελ6πηg Δ6λτα xαι τoιl Α}'d-

ξανδρoιl Πιυιαδιαμd,νη, ενιil o φιλdλoγog Δημ' Παπcι-
δ6,ποι]λoζ αναφdgθηπε οτo 6ργo τoιl Κωγ/γοιl Θεoτ6xη
xαι ηE Mαρ(αg Πoλυδoιiρη. Αxdμη oι σι]γγQαφε(g Md-

ριoE BερdτταE zαι Γαλd'τεια Γρηγoριι1δου-Σοιlρdλη πα_

ρoιrο(αοιr'ν τo dργo τοιlg' oι πρωτoβoυλ(εg αιlτdg εi1αν
πoλιi μεγιiλη αJτiχηση ιδια[τερα ιrτιg μιπρdτερεE ηλιx[εg
παιδκ.δν, xrιι xciλιrιpαν dνα xενιj πιlιr ι,πηQχε ο' οτι αφoρd

ην α1d.η αr rτιi:ν των ηλιxιιilν με τoν πολιτιομd.

Στιg δραοηρι6τ1τεg τoιl τμr]ματog xατd τα τελειrτα(α

1ρ6vια θα πρdπει να περιληφθε( xαι η 'Exθεoη Bιβλ(oιl
οτο πλαx6oτQωτo τoυ Πιiρxoυ οτα τdλη Aryoιiστoι,'

ε. Πολιτιοτιxιi Καφενε(ο

To Πολιτιοτιxιi Καφενε(o ε(γαι dναg 1ιilρog πoι] δη-

μιoυργηΘηιε οτo xτιριαx6 oιl^7xριiτημα τoυ Πoλιτιοτι-
xoιi Kdντροιr μιε oτ61ο να πρoοφdρει οτoυg νdoιrE xιrρi-
ω; μtα εναλλαxτιxη πρ6ταοη ψυ1αγωγiαE xιιι dxφριr-
σηζ ηζ δημιιlι'ργιx6ητι1g τoυE. Παρ' ιiτι xατιi τα πρι6-
τιr 1ριiνια λειτoυργ(αg τoιl, zαι παριiτιg φιλ6τιμεE πρo-
οπd0ειεg πoιl xατεβλrjΘηοαν, o 1ι6ροg αιlτ6g δεν μπ6-
Qεσε γα βρειτον πρooριομιi τoιl, 6πωg εixε αρxιxd, οxε-
ι\ιαοτε(, επιδιι6xθηxε, xατιi τo πρoη.1οιiμενο dτoE, η δo-

xrψαoτtν"η επαναλειτοιrρ"7(α τoιl, με πρoδιαγραφdg τd-

τotεζ πoι] να |-ιην επιτQεπoιtν επανdληψη των πρoβλη-

μiιτων τoιl παρελθdντoq (απαγιiρειlοη αλxο6λ για τοιlg
γdoυζ xd.τιυ τοlν 17 ετιilν, ιiπαρξη πoιoτιxr]g νεανιxt]g

μουοιxt]g, παι1ν(δια xλπ). To απoτdλεομα 6μωg δεν
11ταν τιl αναμενι1μενo, μtα πoυ ot γdoL τηg π6ληg μαg
δεν αγτιlπoxρ(θηxαν ιδια[τερα. Ωοτ6οo, Θα πρ6πεινα
επιoημανθεi 6τι για την πλijρη αξιoπo(ηoη των διlγα-
τoτητων τoιl απαιτε(ταt ll σt!νεQγασ(α ειδιxοιj εμψι]χα)_

η-διοργαναlη εxδηλοiοεων (animateur).

ατ. Tμriμα Mουαιxr!5

Aρxετdg μoι'οιxdg εxδηλιilιrειg, οε αντ(Θεοη μιε ιiλλεg

1ρoνιd<, πρcηματιlπoηθηx αν xcιτ(ιτηδιιiρxεια τoιr 1996

με ειrθriνη τιll.'τι"ιliματoE: Δυ6 ουνrr'υλ(εg πρoE τιμην τoιl
Oλoxαιτιυματοg (Σdrηg Πα:ταδημητρ(oυ - Γειυργ(α Συλ_

λα(οι' xαι Moιlιlιxιi Eργιιοηρι Σερριον), τρε(g ιπo Θερι-
νd Θ dατρo (Tοcιxιnj g-Mιr1αιρ (τοαg, Alτι6η q Ξt!λof Qηζ,
N(xog Παπdξογλoιl χαι τα)ν Aφι6ν Κατοιμ(1α, πoι' μιl.-
ταιι.6θηzε ^Δ"6"γcτlιυ"xι.lxαιρiαg), xαι μ(α οτo 1ειμεριν6 Θ6-
ιπρo (Eλdlη Τοαλιγoποιiλoιl-Γιιilργοg Ανδρ dου), οτl1ν ο-

πο(α πρdπει να πρooτεθε( xαι η οιlναιlλiα τoιl Αλx(γοου
Ιιυαννiδη πoιl αναβληθηxε λ6γω των αγρoτιxιilν xιvητο-
πo(oεοlν zαt πQαγματoπoιηθηxε τελιxιi oτιg αρ1dg τoιl
'97. oι ΤoαxvrjE-Mα1αιρiτοαg dνoιξαν xαι ην xαλοxαι-

ρινη περ(oδo τoιl 1997 με οιlναιrλ(α πoιl 6διοοαγ οτo θε-

ριν6 θdατρo ιττιE αρ1dg Ιοιlι,(oιl, ενιit αημαιτιxιi παλλιτε-

1νιxd γεγoνdg απετdλεοε η αυvαιlλiα που dδωοε οτoγ
(διo 1ι6ρο η oρ1ηοτρα τoυ Mεγd,ρoυ Mουοιxηg "Kαμε-

ρdτα" οτατdλη τοιl (διου μηνα, μετd, αrιd πρ6οx\οη τoυ

Π.K.N.

ξ. 'ΑλλεE εxδηλι6οειE

Κατιi τ1 διιiρxεια τoυ πqοηγoιiμιενιlυ ιiτoυg το Πoλιτμ
οτιπd Kdντρο ανdπτυξε xαι μια οειρd dλλων δραοηριo-

ηταlv, ε(τε αυτdνομα, ε(τε οε ουνεργαο(α με ιiλλoυg φo-

ρε(g.'Eτοι διoργιiνωοε γtα μLα αx6μη φoρd,, τoν Ιoι]γιο

τoιl 1996, ειδιπη τιμητιxη εxδηλωη γιατιg ομd,δεg νdιυν

η μεμoνοlμ6να dτoμα ηg π6ληg που διαxρ(θηxαv φ6τog
οε πανελληνιo επfuεδo, xo.τdτην oπo(α o Δημαρ1og lι.

Λι6λιoE ιιπ6νειμε αναμηοτιxd' Διπλι6ματα Tιμηg οην
Θεατριxη oμd,δα τoυ Tε1νιxoιl Eπαγγελματιxori Λιlxεi
οU γtα τo β' βραβε(o στoυζ Πανελλr]vιoυg MαΘητιxοιiE
Αγιiνεg Αρ1α(oυ ΔριiματoE με τoυζ ''Επτd" επi Θrjβαg'',

οην oμαοJ Περιβαλλοντιxr]g Exπαfδευοηg τoυ Γ' Γι'-

μναοioιl, για το Bραβε(o οτoγ Eυρωπαix6 διαγωνιoμ6
Nε rrρoιi KαταγαλιLlτi, με θ dμα " τ ο Αλoιl μ ιv 6 24 o'υτ o''' Υ'α-

θι6g zιrι οε μαθητdg ιτ1oλε(ων zαι οπoιlι\αoτ69 τoυ Δημo-
τιxοιi Ωδε(οιl ηq "E'οτfαg Moυοιiγ", που διαxρ(θηxαν
oε διd,φορoιlg πανελληνιoιlg διαγο.lνιομoιig, xαι οτoυg μα-
Θητdg τoιl Eιδιxoi Σ1oλε(οιl, 

^1ια 
τιg διαxρiοειE τιrυg ιπoιlg

φετινo{g Special Olympics ηg Αθηναg. Ανιiλoγη εxδf _

λοloη πραγματοπoιιjΘηxε χαt τoν Ιofνιο τoιl 1997,γ'ατ6.

ην oπo(ατμr]θηxε η Θεατριxf oμdδατoυ Tε1νιxoιi Ε,-

παγγελματιxoιj Λυxεioυ για τo Α' βραβε(o οτοιlE Πα-
νελληνιoιlg Mαθητιxoιig Αγι6νε9 Aρ1αioυ ΔριiματοE με
την "Αxηατη'] η oμιiδα Περιβαλλοντιxηg Exπα(δει'-
σηζ τoU Γ' Γιlμναοioυ, για τo Bραβεio οτov EυρωπαΙxιi
διαγωνιoμ6 Nεαρof Kαταναλωπ], με θ6ματιg διατQoφt-

xdE οιlνηθειεg των νdων, η ιnlιπαxτιxη oμdδα ηE μα0ητι-
xηg εφημερ(δαg "Παλμo(ηE Nεολα(αE" τoιl Γ'Γυμναι'li
oυ, μαΘητdg ιryoλε(ων xαι οrιoυδαoτdg του Δημoτιπoιi Ω-
δεi.ου ηg "Eoτ(αg Mουσι6ν", ποιl διαπρ(θηxαγ οε διd-

φoQoιlζ πανελληνι,oιlg διαγαlνιoμoιig, xαθc6g παι ομιiδεE
νdιrlν xαι γεαγ(δωγ, πoιr διαxρ(Θηxαν oμαδιπιi rj ατoμιxd.

οε διιiφορα αθληματα xαι αγωνfoματα.

Αzdμη οιlμμετε(1ε, 6πωg ηδη αναφdρθηxε, οην διoρ-

γιiνωαη των " Ημαθ ιι6τιxων' 96 " παρουοιd'ξoιτα< γ ια τα
παιδιd ηg Nι1oυoαg διlιl παραοτd,οειg Kαραγxιιiξη με
τoν Γιιwνη Xατξr], φιλoξ6ηιlε τo Εθνιx6 Θdατρo, που
πιιρoιloiαοε τo dργo τοιl Φ.Γ. Λ6ρxα "To Σπ[τι ηg Mπερ-
νιiρrτα i\λμπα" με ην Aντιγdνη tsαλιixoιl oτoν επι6νιlμo

ρ6λo, xαι βεβα(ωg παρεxι6ρηοε τtE εγχαταστdοειζ τoι'
χαι τoν εξoπλιομιi τoιrg o'6λοιlg τουg ιiλλoυg πολιτι,οτι-

xοiE φoρεig ηg π6ληg γtα ην πQαγματoπo(ηιτη διxιlν
τουg εxδηλιilοεαlν.

Στο τελευτα(o, πQιν ην Θεομιxlj α?'λαγ1 του νομιxο{
xαθεατι6τog, Διoιxητιxd Συμβoιiλιo τoιl Πολπιιπιxαιj Kd-
ντροιl Nιioυoαg ουμμετε(xαν οι: Αλξανδροg Oιxoνd-

μoυ, Πρ6εδρog, Πdτρog Στoiδηg, Αvτιπρ6εδρog, oι Δη-

μοτιxo( Σιiμβoιlλοι Bαοληs Tζ6ρΦE, Αναιπciοιοg Mπi
ληg xαι Γιιiννηg MαλιixηE xαι oι Γιιilqγog Boγιατξoι1-
ληg, Mι1dληg T6μτοηg, X,iρηs Αδαμiδηg παι Δημητρηg

Moυρcιτ(δηg ωg μ6λη.
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o PoΛoΣ TΩN oΠΩPoKHΠEYT|KΩN
ΣTo "EY ΖΕlN" ToY ANΘPΩΠoY

Toυ Nixoυ Σπιiqταη
Δρ. Δενδρoxομ(αE

Στιq21xαι22lΙ()196ηΕMηvιxηΕταιρε(ατι6Επιιlτημηcτωνoπο'lροxηπευτιxι/'lνμε'τoΓερμc'ινιx6ΙνcττιτιlιiτoCoethe 
Θεooαλο-

ν[xηq, oρ1,dνιυoε: τo 5o Ελληνo-Γερμclνιx6 Επιατι1μoui"a Σuμπ6i'ο oτoy τoμiα τοlν o'τωQoΧ,ηπευτιxιbν: αξ[c,ει τoν x6πo να

,ruir:pθδ{u oρ ιoμiνcl oυ μπε ρdouατα στ ()υζ αναyyciloτ ε ζ'

Tα φρoilτα r.αι λα1ανιxιi oυμβdλλoυι' oην ειlεξ(α τoι-l

o,jμ"ios . Η xατανdλulοrj τoιig dμοlg ε(ναι ιrxιiμη πολιi

χαμηλη oγετwa με τo 6φελog τoιl ιαταναλοlτη

Η διεθνηq oργciνοlιτη ιγε(αg (v/Ηo) ουνιoτd' ιrι1ξηoη

τηg rαταuαλιυiη; απ6 izο γραμ. xατd μfoo 6ρο oε 400

.1ραμμdρια την ημdρα ιrτο dτoμιl'
i;; ; xρljoι"μ" οι'στατιxd τoυ( ε(ναι oι μη π6ψιμεg

ιλε< ( xυταbt(uεg'xι,ρ(οlg ), τιrοργανιxd' oξdα τοlι'xrrρπιilν

xαι oi βιταμiνεg εxτ6g τιoγ υδατcrγθριiz'οlν χαι πQιJ)τει-

γιilγ

ΙΙαρατηρoflνται χαι ι1λλεg ειlνιlιxdg επιδρd'oειg οτoν

ανθριilπινo oργανι"oμ6 απιi μη θρεπτιιεg-oιlσιεζ πoυ ση-

μερi ιαλο{ιται βιoενεqγdg oυα(ε5 xαι ε(ναιταιrτ6ημεE

μεiην oμdδα δευτερευ6ντcDγ φι)τιχ(-i)γ oυoτατιxιilγ ' T6-

τoιεg οιo(εg πρooλαμβd.νει ημερηο(οlg o ιlργανιιrμdg μιr;
t,_5 γραμdρiα' λπ6g ε(ναι 500Ο- t0000 διαφορετιx6g ενιυ-

ourg in, δiν παρoυoιdξoυν ανεπιθιiμητεg πιi'ρεν6ργειεg
ιτχtτlΖι1 μι τα q αρμαz-α.

Oι βιoενεqγiE αυτiE ουαiεg ε(ναι 1' Tα xαροτινoειδ{ 2'

o, φιlτoατriολiE 3. oι οαπωνiνεE 4' Γλυιoξινιiλεg 5' Πo_

λυφαινιiλεEi. Aναοτoλε(E πqωτεααι6v 7' Tερπdνια 8' Mιi
πdψιμεg ι1λε5

Oλε; rrυτdg oι oυο(εg ε(νιrι αιτιzαρxινoγιiι'εg ιrναλιlτι-

tιi oι 3η,+η.5i ε(r'αι αιτιμιxρoβιαx6< . oι '5η'(lηαντιoξει-
διllτιxdg η 5η αιπιθgoμβοlτιx6ζ. oι 1η.3η.5η xcι 8η crνι'loιl-

,,nιηrιr,6g xαι η 5η αvτκρλε^1μιlνιilδειg πιlιl ρυθμ[ζorw την

ιrρrηριorη πiεoη' oι 1η.2η.xα( 3η μειι1lνιlι'ν τη 1οληιττε-

ρλη']oι5η,6η xα( 8η ρυθμiξουν τη γλιlx6ξη τoι' α(ματιlζ

z', ιi 8ε: Itοηθυιiν την πεψη.

Αυτd διαπιoτι.ilθηxαν ιiοτερα απιi πειραματcr ιτε Lιδα

zιrι ιτε y.λιγιx6g μελdτεg. 6πι,l( z'αι απιi ετιδημιι)i'tl',/tΖε:

μελ6τε9 xαι δει1νorw τη oτcrθερη.ο1dαη με.ταξi'τη1 με','c1-

ληg xατανιi,λοlοηg φρoυτοlν χαι λαχαγιχιt)γ oπιl)ξ 7"αι τ1l

με iαl μdνη ιlυ1ν6τητα oρ ιομdνο-lν ε ιδι'iν xαρx(νoυ'

Tα xαροτινοειδιi ε(ναι υπευθυνεg oιlο(εg για τι'l 1ρι'iμα
τι,iγ z,ιιρiιilν xαι Χcιiχcιν txι|lv (x (τρ ιι'ο. xιjxx ιι'o_xλπ )'

Η β''z.αiοτ(νη περιd1εται ιττα xαρ6τα απιi 6'6-28,21ιλιo-

o-&.o,:^,,ρ,rμμoρiou οε i0O γραμμdριrr ιττο πριiιlινo λι1-

7'αl'.. ( i.ιr7αi'iδεg) απιi 5.l-14'6 1ιλιoοτir i'ρcrμιμιαρ(ιlιl τιl

οπα.'0r,ι i.:-s.q.ι., μπριixoλα 0,-5-2.3. τo λι11ανo Bριlξελ-
λι6γ 0.4-Ο.7 z.ιιι τr : τιlμιiτεg 0'5-0,71λo.γραμ' οτα 100 ','ραμ-
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Tα xαρoτινoειδ{ εμπoδζoιπ η φθορd' τοlν ιoτι'iν' πρo-

oτατεiroυν τo μιη1ανιoμιi xcιτaτoιl xαρx(νου χαι τoγ oQ-

γανιομ6 ιrπιi αο06νειεg ηg xαρδιdg χαι τoU xυr"λoφoρια_

z.o{ ' επιβραι)i'voι-lν την αι1ξηη τrον 6γxι-ον ' Tα xαρoτι-

νoειδf μετατρι1πoνται οε βιταμ(νη Α.

Mεγdλη ιατανdλοloη τομdταg ( uψηλη περι^εxτιz6τητιr

λυxoπ(νη; ) xαι πρdoινι-,lν λα1ανιzιilν ) ιιντ(διιr μcigιli-
λια' o6 λιν-o il. μαιι'τiινoti xλπ) με ιιilνoι lν οcrφιil g τoι' ;'" [r' δ υ _

νιl τoυ xαρz,(γοι] τoυ πνε{μoνα .

Tα xαρoτινoειδrj περιd1ογται ι)ε 60-8Ο'2 οε φρdοz"α
πρd,oινα Lαγανιxa6ποl( xαι oε ι'οlπci ι1'ρoιiτα.

Η περιεz.τιz6τητα τηζ τQoφηζ oε λιπαρd ( ελιd; 1 επι-

δρd oτην zαλi,τερη μιεταφoρiι τσ)ν χαροτιγoειι\rδγ ' Τα
xiρι5τα περιd1oυv 1_5 xιλ. γραμ. xαροτ(νηg oε 100 γραμ_

μdρια.

Oι φυτοατεqιiλεg υπdQ1oιlν oε φιlτιxofg ιοτoιig πλoιi-

σιoυζ σε λιπαρα 6ποlg τo αβoxd.ντιl. oι ελιdg ' ηλι6οπo-

ριlg' xαριiδια. φoιrντιlιixια. αμi'γδαλα, τα εoπεριδoειδη '

iu μηι" . τιg μπανirνεg ιiποlg z.rrι oε dλλα φρoιiτα xcrι ?''α-

6αντxd. Aιπdg τιg πα(ρνoι'με ιiταγ xαταγαλιilooυμε '50-

1οο γρ,rμ. την ημ6ρα οπ(r)ρo7.ηπευτιχ 6" απ6 τα παραπdνοl

cιναφεριiμει'α ε (δη ιδια(τε ρcr.

o ι ι1-lιlτιlι,τε ρdλε ; ε π ι δρο ι1ν στη με ((])ση τη g 1oλη ιττε ρ f -

νη ζ παQ ε μπoδιξoι'r' τηr' crπορρ6φηση τη ζ 1ο.ληοτε ρ[ι'η :

oi.., ε'.,iρo. Αι'το ιτι'rτε)-ε( οην πρdληψη xαρδιoπαθεκilr''
Lτiιτη: πιrρε 1ιπoδΓζοι'r' τηr' εμφιiνιοη xαρx(νοιl, πQoστα-

τειiοι'.]τc, r.ιττcιQCι τOιt εντ6ρoυ απ6 τoυg 6γxoυg , ιδια(τε-

oι ι Tol']Ιr(/.Ειl: ειτεqor' .

Oι τολυφαινιiλεg δροι1ν z.αι αυτdg oαν αντιοξειδolτι-
;ιc|ι. Τη μεγαλirτερη θρεπτιxη αξiα μεταξlj τοlν-πoλυφαι-

r'ο)'ιυr'' ε7οι,r' τα "φαινολιxd oξ6α" xαι τα "Φλαβoνoει-
δr]". Αι'τα δρουν xαι οαν αντιμιxρoβιαxaν"αιαwtxαρτ'ι-
r,ιz'ci. Τcι qαιr'oλιxci oξdα ( xαφειx6 ελαγιx6) περιd1o-

γτα ι στα π ρ αoιι'α'l"(ιxc ιν o'(}"αγαν (δ ε g) π ριiοινα φαooλιi-
,ι-,r. ρor,u']il,;,.ιc.ι. πιπερι69 , βατιiμoυρα, φρd.oιlλεg , oμ6-

ιlιlρα xi;ι. Yτιiρ7.οιlι'xιlρicog οε εξοlτεριιοig ιoτofg ι-

δια(τερα φλοιoig πuτdταg, xαρ6τoυ oπoριxι6ν ια|'τα
φρ6oxα φρoiτα zω},α^1'cινιxa. oι oυo(εg αυτdζ απoιi''o-



δομoιiνται οτη διdρxεια τηg ουντηρηοηζ των πQoιoγτσ)γ

αυτι6ν οτα ψυγε(α.

Tα φλαβoνoειδη ( xατε1iνη , ανθιlxυανιδiνη , φλcrβ6-
ι,η, φλαβανdνη . φλαβαν6λη ) περιd1ονται xιlρ(οlg οτιr

zρε μμιiδια 347 1λο..1ρ μι αγι1 xιλι1 . το πρd.αινo λd1ανο 1 1t)

1λογραμ ανd xιλ6. φcrooλci,xια . μηλα xερdoια,'μπρ6xo-
i,α :ο-:εs 1λoτγqμ αγd xιλ6 . E(γαι γνοlοτ6g 4000-5Ο00

δoμ6E φλαβoνoειδιδγ' Περι61oνται χαι σε 1{ατσαQ6 μα-

ρoiλι, τα αxτιν(δια . τoυg ξοlμo{g xλπ' To xαθdρισμα τι|)γ

iηλων μειιilνει την πεQιεχτιx6τητd τoυg οε φλα[3oνoειδη
dπωg ικrι η απoφλo(οlοη τηg τoμιiταg.Kατcl τη διdρxεια
τη; δυντr1ρηoηζ τΟ)γ μr]λοlν oτα ιilυγεiα' απoιz"oδoμoil-
γται πdνιυ απιj τι'l 50Ψο τc'ly φλαβoνoειδιilν. Mεταποιημ6-
νrr λα1ανιxιi περιd1oυν _50% λιγ6τερα φλαβoνοειδη '

Oι αγθoxιαγιδ(νεE απ6 τα φλαβοι'oειδη ε(ι'αι oι χQιt)-

oτιxιJg τrυν λα1ανιxι6ν xαι cιγθdι'lr'πoι' δ(ι'oι'γ τo x6γ"xιyo

μπλ6 βωλ6 xλπ 1ριilματα. Tα φλαβoνoειδη ε(ναι xυρiοlg

or.ι,roρrι.rt,rd ιδια(τερα με ιι'iνoι'r' τoν z,[νδυγo ιαρxG
γoυ τoU οτοpιd1ου. πα16ο; ει'τdροι' z"αι oηθoυ;. Yπoβo_

ηθofν xαι τη δρirοη τηg βιταμ(r'η; C .

Ι'εγιxd oι βιοενεqγiE αυτ66 ουοiε5 οτα φqοrjτα xαι
}'αγανιx& μειt6voυν xατ6 50o/ο τογ x(γδυγo xαρx(νου ι-

διαiτεqα τα νοιπ6Lαγανιxιi xαι φqoiiτα τoν xαqxiνo τoυ

πνεdμδνog. To ξεμιiτιαμα ατα φρoιiτα xαι λα1αvιπιi μειιf -

νει τη αυγxiντQωση βιοενεργιδν oυαιι6ν

Eτoι με η πατανd,λοlοη 250-400 γραμ. νωπc6ν φροιiτοlν
xαι λα1αι,ιr.ι/lν ην ημ6ρα gn1a1l'11ciνεται xαλrj πρoοταο(α

τηg r-rγεicrg τoυ xαταναλοlτη

oι γλυxοξινιiλεg ε(ναι μ(α ι1λλη ομdδα oυoιι6γ που

.u.onrqou.,rι oε 6λα τα εiδη λd'1ανιoν τηg oιxoγενε(αg
-u,,r r"ruρ.uθιilν ( Crucifere ) λd1ανo (αoπρoxdxxινo) '

xοιlνoυπ(δια. μπρ6xoλα ' },αγ'clν(ιxιαΒρυξελιδν , γουλιd '
9.1oυρ69 λα1ανιδεg . 6ποlg το ρεπd.νι xαι τo ραπανdxι'

"αρδλμo'γolrιι]λια 
xλπ' Η γνοloη oε 6λoυ9 xαυτερr] γε{-

οη iωv λαxανιxι,iν oφεiλεται στιζ '1λι'xoξιν6λεg'

Αυτdg ε(ναι θειoi1ε-< ει'ιilοειζ πι'lιl δημιoιlργoιiνται με

τι,ν δει,iερογειr] μεταβο).ιομιi τοlν φιlτιilν' Yπdρ1oυν πιi_

ι,οl απ6 100 διcrqlορετιz'ε; ^1λι'zοξιν6λεg ( Αλιενιxdg' ιι'-

δoλιx6g xλπ) Oται'τριδμε λci1ιrνo ρεπdνι ιλπ 61oυμε τη

γ εioη τη g xαιlτε ρ6ητcl;.

Σε μεγιiλεg ποo6τητε; xατανdλοloηg oι oυο(εg αυτ6g

μπoρε( ',α 
ui"α, τoξιz.69 oτο θυρεoειδr] αδ6νcr με τη δη-

μιoυργ(α τηg oρμdνηg τoι' θυρεoειδo{lg' Eπ(ιtηg παQατη-

ρo.iνiαι "urφGu,; 
xαι δυολειτoιlργ[α xιπτd'ρ(r)ν' Oι δ1)-

δμεuεrg επιδρclιτειg πρodρ1oνται ιlτιiν η δ6oη oτι;ι λιr1ιr-

νoειδηtυτd ε.(l'ci.ι απ6 1Ο_6Ο0 1λo.του γQαμ'ανd xιλ6 οοl-

ματιxoιi βdροιg αι'ιi ημdρα. Πειρdξoυν τo ιτιlxιilτι,τα γε-

φQd, τη xoλlj. τo επιθrjλιo τοlν νεφριilν . τo dντερo xαι τo

πd,γxρεαg.

oι θετιxιiE επιδqιioειE oε xανoνιx6g τιμdg ε(ναι η μεi
ωη τoυ ρυθμoi ανdπτυξηg τιον 6γxαlν τoυ ατoμd1ου τoιl

λεπτο{ εντ6ρoυ χαι στην εξdλειrμη xαρxινo^ydνο)γ στην

αiξηοη .η g δρ,rrr.ηρι6τηταg τοlν ενξυμιον μ^εταβoλιομοi

ξ6νο.lν υλιilν 7.αι στη\'παρεμπιiδιoη τηg ofνδεοηg χαι με-

θυλ(ωoηg ατo DNΑ, ιδιαiτερα μ6 xατανdλωοη μπρ6xo-
iou ror'id1ouου Bρυξελλιilν επιτυγ1dνεται οημαντιxrj

,rρoιηr',rri'οuρo'uλ ]πQooταο(α απoπιθαν* πρooβo-

λξ xαρx(νoιl τδυ oτoμdxoυ χαι τΟ]ν εντερ-υlν' Η oυνoλιxη

"ροoλiψη 
oε γλυιoξινιiλεg απo xαruνα'r'υloη λdxανoυ

,δεnuι, uλ'uι.rαι oε ετjoιo μιJoo 6ρο 401λατoιl γραμμαQ(-
oιl τo dτoμo την ημ6ρα.

Συμπεραοματιy'(x πιοτε(lεται 6τι με μiα μdoη xατανd-

λοloη λα1-ανoειδιilγ δεγ αναμ6νoιται τoζx6'5 επιδρdoειg

6ποlg βεβακ,iγoυγ πoλυετε(g εμπειρ(εg ' Eπ(oηg oαν ωφε-

λιμ6iητα αναφf ρεται xαι η εξιiλειψη τulν xαρxινογενιilν

η αιiξηοη τηg'δραoτηρι6τητα9 τroν ενξιiμιυν ξ6νοlν οιl-

or,iru roι απo-xλειoμ6g το;ν αντιδρdσειt]ν με τo DNΑ' oι
βιoμεταο1η ματιομιο( αυτo( δρof ν πQoστατευτιχd με ιοi-

νoγταζ τoγ xiγδυγo τoυ xαρx(νoυ.

Oι xυρι6τερεg πηγ69 γλυxoξινι6ν ε(γαι τo xoυνoυπiδι'
τo cioπρi λιi1ανδ, τo λ<iχαγo τωγ Bρυξελλιilν , το μπρdxo-
λo xαiτο ,iuεgι"ro λd1ανo xrιτα oειρα πρoτιμηοηg' Η
οιrγxιJντροloη γλυxoξινυiν οτα διciφoρα αυτα λαχαγιχα

διαφερεi ιrνdλoγα με την επο1rj oυγxoμιδf g ' τo oτd'διo

αlριμdiηταg , την πoιxιλ(α ' τo ε(δog χαι τoγ τριiπo ιαλ-
λιdργειαg.

Η διατqοφli τι6ν Eλλτ|vων 1θi5 xαj αιiμεqα

Απ6 τα oμηριxιi 1ρ6νια η διατρoφrj τοlν Ελληνοw ε(1ε

oαν βciοη τα φυτιxιi πρoι6ντα με πoλιi λ(γo xρ6αg xι-rρ(ωg

απ6 τoιlg'dρ1oιπεg . Αυτ6 διαηρηθηxε μ61ρι λ(^7εg δεxα-

ετ(εg πριν oπ6τε dρ1ιοε να αλλoιci'lγεται'

Στην αλλαγr] αυτη oυν6βιrλαν διατρo_φιxdg ουνrjθειεg

πoυ ειοrj1θηοαν απ6 τo εξοlτεριxιi, τη διαφr'iμηoη ν6ων

ειδι6ν τρoφiμΟ]γ χαt υπoxατ6oτατιυν φυoιxο'lν τρoφοiν

xαθιilg λι η αλλαγrj των ιrυvθηxcilν ξοl{g, εQγασrαg χ(Ιι

xoιναlνιxιilγ ο1dοεοlν .

Ανηoυ1(εg υπd,ρ1oυv για τη μεiωoη xατανd'λο:οηg ε-

λαιoλdδoυ οe οφuλog oπoρελα(οlν xαιτηg xατανclλοloηg

φρdoxοlν Χαxαν'ιxcilν xαθι6g xαι η α{ξηοη τηg xατανdλιυ-

oη-g xρεατog-' oυνε1οig επεxτε(γoιηαι σε χoιγ(l)νt1{dg oμd-

δεg xιrι μιxρ6τερεg η}.ιx(εg.

Η τciιlη ιrπoμιlxριlνιlηg απ6 τιg πιrριrδooιαx6g διατρo-

φιιdg oυνf 0ειεζ τιDγ Eλλrjνων πρ6πει γα αγαxοπε( xαι
uo urruroφdρουμε στo διαιτoλ6γι6 μαg διατρoφιxd oτoι-

1ε(α απ6τηvπατρoπαρdδoτη ξο^ογεγαxη μια5 δ(αιoτα '

πoυ οιiμφuwα χαt με τα ιατριxd, δεδoμdναοιlμβciλλει η-
μαντιπι1 , ιτε ιlυνδιαομ6 με την oοlματιxrj ι1oxηoη ' oτη

μαzρoβιιiτητα.

Η δ(αιτα αιlτη πρ6πει να περιλαμβdνει οε ν'αθημερινrj

βd.oη τροφdg πλoιioιεg oε ιlδατd,νθραxεg ( ψωμi, ξυμαρι-
xa' πcπ6τε '<xλπ) φρ6οxα λα1ανιxd ,. ελαι6λαδo, ελι69 ,

φριlfτα , λ(γεg φoρ69 τη βδoμιiδα πoιlλεριxd , ιpιiρια '

λι^]ιiτερα αυγι1. xαι γλιl x6'xω κQε5φoρ6g τo μ]να xρ6αg'

Η προοπι1θεια ενημ6ροlοηg τoυ xoινο{ απαιτε( παγελ-

ξνια ιrταιlρoφoρ(α που θα πρ6πει να αναληφθε( cr:ι6 τουg

αρμdδιουg επLστη μoνιχoι1g φoρε (g.
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INΣTITOYTO ΦYΛΛ0B0ΛΩN ΔENΔPΩN NΑOYΣAΣ
Aπ6 τηV iδρυoη τoU μεxρι oημερα

Ιατοριxιi ιδρυοηg:

To Ινοτιτoiτo Φυλλoβ6λων Δdνδρων ιδρ{θηxε τo

1961, βdoει τoU με αριθμd 4 B.Δ., "περ( Oργανιομοi
τoιr Yποιlργε(oιl Γεωqγ(αg", πoυ δημoοιειiθηxε οτo

Φ.E.K. 3, TεfxoE Α οτιg 2 Ιανoυαρ(oιl 1961, με το dγo_

μα "Ινοτιτofτo Δενδρoxoμ(αg" xαι dδρα τη Nd'οιrοα

xιrι εvτιi1θηxε οη Διε{θιrνοη Γεωργιxι6ν Eρεr'νrilν τοιl

Yπ.Γεωργ(αE.

Mε τo fδιo ts.Δ. ωg αvτιxε(μενα dρειlνα< αιlτoi oρi-

στηχαγ τα xd,τωθι:

η δημκlυργiα xαι εξειiρεοη βελτιωμiνων πoιxιλιι6ν,

η β ελτ(ιυoη αγρoτε1νιzιilν μrεθ6δων,

η Θρ6ψη-λ(πανοη,
oι ε10ρo[ xαι oι αοθdνειεg,

η τε1νoλoγiα μεταoυλλdxτιxιiν 1ειριομιilν xαι μετα-
πo(ηοηg xαρπιilν

η παραγιυγη xαι ο 6λεγ1o9 πολλαπλιιοιιιστιxοri ιrλι-

ιιo{l'

για 6λατα ε(δη των φυλλοβ6λων oπωρoφ6ρων πoι'

γn(r1ονται οτα πιlρην6xαρπα,

γιγαρτ6xαρπα xαι αxρ6δρυα.

Kατιi' τη διι1ρxεια τηE λειτoιlργ(αζ τoι' πρoιττdθη-
ylα"\,/ γ'αL τCL εξr'i g αντιxε iμ ενα :

η δη μιoιlργ iα xα,ι εξ ε:{ ρ ειη β ελτιιυ μdνοlν t'πox ε: ιι-ι d-

ν(1)γ.

η μελdτη μεΘιiδων xαι τε1νιπι6ν πoλλαπλαοιαoμoιi
ποιxιλιιilν xαι ιlπoxειμdνωγ, η

οιlμφων(α μεταξι1 τoι,ζ, το αoυμιβ(βαοτo τα)ν πoιχι-
λιι6γ x.λ.π.

η μελdη ιrντιμετιliπιoηg ταlν ιιiloεων.

η διατηqlηοη γενετιxclιi υλιxοιi πoιxιλιιilγ χαL ι1πOχεL-

μιiνων φιlλλoβιiλων oποlρoφdροlν.

Aμdoωg μετd' την iδριroη 
'ρ1l, |ι€ 

τηr'Yπιlι'ρ'1ιzη Α_

πdφαοη αριΘμιig, 125564 l 2912 l 20-6-6Ιποι' δημιl-

ιrιε{Θηxε oτo Φ.E.K. 234,ΤειiγogB, με ημεροtr"ιηνiιι 12-

7-61 xαι αt'ξovτα ιrριθμd 12, εντ(ιηΘηxαγ στo Ιγοτιτoi-
τo ι0ζ παQαQτr]ματα αι'τo{, το Πρdτυπo Δημdοιo Kτη-

μα Mαxρo1αlρ(oυ Bερo[αζ χαt τo Πρdτυπo Δημdοιο
Κτημα Σxfδραg.

Mε τo Π.Δ. 433111 (ΦEK 133,T.Α', 17 futgig1l 1977),
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Tου Iωιiγγη Χατξη1αρ(οη
Aναπλ. EqευνητηΒ' - [fuτη

περi "oργανιομοιi τoιl Yπoυργεioιl Γειυργ(αg, τo Ιν-

στιτoιjτo Δενδρoxομ(αg μετονoμd,στηχε σε Ιγoτιτoιiτιl
Φι,λλoβ6λων Δdνδρωv, ειτd1θηxε οτo νεoοιloταθdν μιε

τιl (διo Π.Δ. Κdντρo Γεωργιxηg Ε,ρειiνηg Boρε(oυ Ελ_

λιiδog xαιη 6δρατοι-,μεταφdρθηxε οη Θεο/ν(i'η, προ-

οωριvι6g 6μωE η dδρα τoιl θα παρdμενε οη Nιiουοα.

Mε τo Π.Δ. 915/81 (ΦEK 233'T.Α'' 28 Αυγoιioτoι'
1981) περi "Συοτd.οεωg xαι Αναδιοργανιilοειοg Yπη-

ρεοιιilν τινιilν τoυ Yπoιlρ.7ε(oυ Γεωργ(αg", τo Ινστιτιlιi-
τo Φιlλλoβ6λυν Δdνδρων παρ6μιεινε ενταγμdνo oτο Κε-
ντρo Γεωργιιιηg Eρει1νηg Boqε(ου Eλλdδog, αλλιi η d_

δρα τoιl μεταφdρΘηxε xαι πιiλι oτη Nd,ουοα.

Mε τη οfοταση τoι! Eθγιxot] Ιδρiματog Αγροτιz"η;
'Eρειrναg (EΘ.Ι.AΓ.Ε.) το 1989, (N6μog 1845, ΦEK
102, Tει11oE A',26 Απριλ(oυ 1989) xαι βdοει τη:

28861'1'121-B-90 Koινr]g Yποιlργιxηg Απ6φαοηg, το Ιν-

οτιτo{το Φυλλοβ6λων Δdνδρων, εντd,1θηxε oτο

EΘ.Ι.ΑΓ.E. ιiπoιl πιlραμdνει μdxρι oημερα, με τα iδιιι
αντιxε(μιενα dρειlναg xαι το [διο 6νoμα.

Πριν την iδρυη τoγ Ινοτιτoιiτoυ, τo 1961, το Α^/Q6-

xτημα Nd,ουοαg ηταν Δενδρoxομιx6g ΣταΘμι1g τoι Y-
πoιlργε(oιl Γεωργ(αg, απd τo i9_54, βdoει τoυ B.Δ. α-

ριΟμilg 10120-8-54' πoιl δημοoιει1θηxε οτο ΦEK 221.

T.Α'. 18 Σεπτεμβρ(οι, 19_54, πεQI xαταρ'1ηοεω; τOυ Φι'-

τωρfοι' Αμεριxανιxι6ν Aμπdλων Nαo{ι:ηg xαι ιδρι1oε:-

ωg Δενδρoxoμιποι1 ΣταΘμof '

To Φι'τιiQιo Αμεριxανιxιilν Αμπdλων Nαofοηg, πρε-

πει γα ιδρf θηxε τ,o t920, βdοει τoιl dρΘρoι' 12 τοr' N6-

μoιl 2488/192O "περi oργαvι,ομoιi τηg Eξιυτεριxη; Γε-

ωργιxrjg Yπηρεο(αg x.χ.π''' ' Στοι1εiα αυτr]g η< περιο-

δoυ δεν ιrπιiρχoυγ στo Ινστιτofτo, απ6 δε τουE N6μοι';
πoιt μγημoγεioνται οτo B.Δ. "περ[ xαταργηοεο:q τοι'

Φυτοlρiου Αμεριxανιxιilν Aμπ6λων Nαo{οηg", ο ΙιΙ6-

ψog274lΙ91'4 αvαφdρεται, οε μdτρα προοταο(αg zατd
τηq φιlλλoξηραg, ενι6 o N6μog 630011934 τρoπoπoιεi
,.,r, ,'r1'μιπ}'ηQιilγει τo N6μo 214l1 914.

oργανωτιxιi σχτiμα

Mε ττ1ν (δρυοη τοιl οργανι6θηxε 6τιlπυ. χαι ^/ια ε_

οωτεριxrj εξιlπηρdηοη, oε τρ(α τμt] ματα:



Tμημα πυρηνοπd,ρπων
Tμημα γιγαρτoxdρπο:ν
Τμ,iμα αxρoδριiων
xαι oρ(οθηxαγ υπε{θιlγoι ερειrνητ6g για xιiθε ε(δog

οπωρoφdρου' πoυ περιλαμβd,vovταν οε xdθε τμημα.

Mε τo Π.Δ. 433177 νoψoΘεπ]θηxαν τα παραxdτω τμt]-

ματα:
Bελτ(ωοηg
Φιloιολoγ(crg
Tε1νιzηg Kαλ}'ιdργειαg
Αναπιιραγal^1r1: Φι'τιz.οιi Yλιxoιl Kαλλιτερειrτο{.

Mε τo Π.Δ. 915/81 αναδιoqγανιilθηπαν τα παQα_

πdνω τμηματα στα παραrr.d,τω:

Γεν ετιxη g β ελ.τiοlor1;

Φι'οιoλoγ(αΞ
Tε1νιzι] ; xαλλιdργειαg
Bιοoιxολο^7[ αζ y"αL περιβιiλλoντog

Tα τμ{ματα' αLlτιi oυ-
δdποτε 61l.,,xροπ]Θηxαν,
ο{τε oρioτηzαν πρoiοτd-

μενοι. Tο Ιναrιτιlυτo οιtγd-

1ιιτε να λειτoυργεi ωg μια
ovτ6ητα με πρoiοτd'μενo
τoν Δ/ντη, xαταvdμoνταg
την εργαο(cι ανι1 ε(δoE o-

πωρoφ6ρoυ'

Tα δ{ο παραρτηματα,
Σx{δραg zαι Mαxρo1ιυ-

ρ(oυ, πoυ ιlπι1.γoνται οτo

Ιγoτιτoιiτο xαι δη pιoιl ργη -

θηxαν λ6γω τηg dνταξη_<

τιυν αντiοτoι1alν xτημιi-
των, εξιrπηρετoιjγται διoι-

xητιxα xαι ο ιxoνoμιxd' α-

π6 την Kεντριzη Yπηρεο(α του Ιγoτιτofτoι, χαι παQα-

xoλουΘo(νται απ6 Πρoiοταμdνoι'g, πιlι' οQ(ξoνται α-

πιj τoγ Δ/νη τoιl Ινοτιτo{τoι''

Tο Ινοτιτοιiτο διαθdτει επiοηg γραφεfα λoγιοτιπηg

xαι διoιxητιxηq εξι1πηQdτηοηg, απoθr]χηζ l'(αt δια1εi-

ριοηg xτημιiτιJ]γ, πoιl λειτoυργo{ν επ(οηg ωg μ(α oντ6-

τllτα, με υπει'θιiνoιlg, πoιl ορ(ξoνται απ6 τoν Δ/νη τoιl

Ινοτιτoiτoιl.

Γεγιxιi για τo iργo του Ιγατιτοιjτoυ

Kατd τα 36 1ρ6νια λειτoυργ(αg τoυ, τo Ιγοτιτot'τo

Φυλλοβ6λων Δdνδρων αο1oληΘηxε με 6λατα αντιxε(-

μενα dρειlναg τηg αρμοδι6τητdgτoυ χαι με τα ε(δη o-

πωρoφdρων:

Απ6 τα πυρηνdxαρπα: η ρoδαxινιιi, η νεκταρινια,

τη βεριxoxιd, την xεραoιd xαι τη δαμαοxηνιι1'
Aπ6 τα γιγαρτdxαρπα: ην μηλιιi, ην α1λαδιd xαι

ην xυδιονιιi.
Απ6τα αxρ6δρυα: ην αμυγδαλιd,,ην xαρυδιd, ην

λεπτoxαρ ιd xαι φιoτιxιιi..

Exτ6g των παραπd,ναl xαι με διπιd' τoιl πρωτoβουλ(α

αoxoληθηxε με τoυζ μιxροιig xαρπoιig: ομdoυρα, φQα-

γιοοτιiφυλα xαι φριioιlλα' Tα αντιxε(μεγα αrlτd' τα ε-

γxατdλειι|ε πρo δεxαετ(αg λ6γω ελλε(ψεωg πιοτι6οε-

ωγ χαι πρoοο:πιxo{' Πρ6οφατα xαι απ6 πιoτι6oειg

πρoγριiμματoζ τηζ E.E,' dρ1ιοε να αo1ολε(ταt με τα

φρoiτα μιxρ6τερηg οημαοiαg, 6πωg, ρ6δια, xιlδιi)νια,

μoιiομoιlλα, x.λ.π.

Απ6 τo l984 μd1qι τo 1986 xαι απ6 πιοτι6oεtζ πQo-

γρdμματοg τoυ F.Α.O. ηE Ιnternatiοnai Bank fbr Ρlant

Genetic Resourves, αqoληθηxε με ηγ εξερει1νηοη,
επιoημαvοη, oυλλογη
xαι αξιoλιiγηση γενετι-
ποιi ιlλιxoιj πυ ρηνoπd.ρ-
πιυν απιi τoγ Eλλαδιι6
χdlρo.

Tα απoτελdοματατωγ
ερευνητιxιilν εργαοιι6ν
τoι,, αγαχOιγιilγoγται οτo

Yπoι'ργεio Γευlργ[α;.
δr1μoοιειioνται σε επt_

οημoνιxd xαι εxλα[xει'-
τιxd περιοδιxd xαι δια-

1εoνται oτου; γειυπι1-
νoυg Γεωρ.1ιxι6ν Eφαρ-

μoγιυν y'αι τoι'( παραγω-

γoι1g, με εz.rιαιδειiοειg, η-

μερ(δεg, ομιλfεg xαι πρo-

οιυπιxdE επαφd-<.

Στα απoτελ6σματα αυτιi οτηρ(1θηxε η ιrλματιilδηg

ανιiπτιlξη τηg δενδqοxoμiαg οτη 1ι6ρα μαg, πoU ση-

μειι6θηxε απ6 τo 196Ο xαι μετd.

Βxτ6g cιπ6 τcιερ ειlνητιxιi προγρι1μματα, το Ινοτιτοri_

τo αqoλrjθηxε με επιτυ1(α χαt με ηγ επ(λυοη των πρo-

βλημιiτων πoυ αντιμετι6πιξαv oι παραγαlγoi oτην πριi-

ξη xαι 1ρειιiξονταν επLστημoγιχη μελdτη xαι dρει'να.

Bqευvητιxιi πρoγqιiμματα

Τα πd'για εθγιxd, ερειlνητιxιi προγρdμματα, πo1] ε_

xτελοι]νται οτo Ιγοτιτofτo χαι χQηματoδoτofνται απ6
πιοτι6oειg τoυ Yπουργεioυ Γεωργ(αE, ποι] 1oρηγoιi_
γται οτο EΘ.Ι.AΓ.E., μdοα οτα πλα(οια τoυ πρoilπoλo-

Απo τα παλι'd xτiρι'α τoυ Ιγoτιτουτου
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γισμo6 τoυ Ιγστιτoιiτoυ, ε(γαι:

Η βελτ(ωοη πoιxιλιι6γ χαι υπoχεLμdνιιν, με ιrβgιδι-

ομ6, επιλoγη απ6 τoγ εγ1ιilριo πληθυομ6 xαι αξιολ6-

γηση εισαγoμιJνων απ6 6λεg τιg 1ιilρεg τoυ x6ομoυ'

Η βελτ(ωοη μεθ6δων xαι τε1νιπιiν xαλλιdqγειαg, 1-ιε

τη μελdτη χαι τηγ ανd,πτιlξη αυτι6γ μdoα oτα πλα(οια

τηg τε1νoλoγιxη g εξdλιξηE.
Η θρdιpη-λ(παγση oπωQoφιiρων, με μελdτεg στo εQ-

γαοτηριo xαι πειQαματtσμ6 οτιlν αγρd.

Η μελdτη τoυ πoλλαπλαοιαομoιi πoιxιλιιilγ χαt ιtπo-

xειμdνων, με dμφαoη οτoν α^7ενη πολλαπλαοιαομd.
H μελdτη τηg οιlμφων(αg μεταξιi πoιxιλιιilγ-ιlπoxει-

μdνων, τoυ αιιμβιβιiοτoυ ταlγ πoιxιλιιiν, ηg ^1ενετιπrjg

βdηg τωv αγρoνομιπι6ν χαQαχτηQιοτιxιilγ με οι1γ1ριl-

νεg βιoτε1νoλoγιxdg μεΘdδoυg, x.ι1,

Η αντιμετι6πLση τιυγ ιι6οεωγ τωγ πιlρηνoxιiρπων με

φυτoτε1νιx69 μεθ6δουg.
Oι μεταουλλεκτιxoi 1ειριομo( xαι η τε1νoλoγ(α xαρ-

πι6γ οε οιlνεργαο(α με τo Ινοτιτoιiτο Tε1νoλογ(αg.

Η διαηρηη dγoοοιl πoλλαπλαοιαoτιxoι] υλι'xοιi οε

εγτoμoστεγε (E θαλιLμου g.

Η διατηρηoη μητριxoιi γενετιxoιi υλιxo{ πoιxιλιιilγ
παι υπoxειμdγωγ στoν αγρ6, οε ειδιxdE οιlλλογdg.

Tα παραπι1νω πρoγρdμματα ε(ναι δια1ρονιxιi, ιi-

πωζ χαt οε 6λεg τιg 1ιilρεg τoυ xdoμoιr xαι oι εργαo(εg

αυτιiγ γiνoνται για 6λα τα ε(δη oπωρoφ6ρωγ πoυ με-
λετοι]ιται'

Xιλιdδεg ποιxιλ(εg xαι ιlπoxε(μενα d1ουν δημιoυq-

γηθε(, μελεη θε ( xαι αξιoλoγηθε( . oι xαλιiτερ εζ απ'αιl-

τdg dxοιlν διαδoΘε( για παλλιεργεια απo τoUζ παQα-

γαlγo{g xαι oυνε1(ξεται η διdδοοη νειiτεραlν, μdοα α-

π6 τα οηετrxιi προγρdμματα τoυ Yπ. Γεωργ(αg. To
90ο/οτοlν πoιxιλιιilν τωγ φlλλοβ6λων oπωρoφ6ρων ποιl

παλλιεργoιiνταt στη xιδρα μαg, μελετι]Θηxαv οτo Ιγοτι_

τoιiτo.

o ι βελτιωμdν ε g μdΘoι\οι xαι τε1νιxdg xαλλιι1ργε ιαg,

φι]τoπQoσταο(αg, λiπανοη 6, x.Χ.π. πoιl αναπτf 1θηxαν,
εφαρμdοηzαν απ6 τoυg παραγωγoι1g xαt αγαπQoσαQ-

μ6ξoνται οιlνε1ιilg οf μφιυνα με τα νε:ιilτερα δεδoμdνα,

για ηγ ουνε1r] βελτfωιη ηg πoι6ηταg τιυν πcιραγομ6-

νων πρoΙ6ντωγ, την μεfοlοη τοιl xdοτιlι-'ζ παραγcυγηg

χαtτηγ αι1ξηοη των απoδ6οεο'lγ.

Exτ6ζ των εθγιxι6γ πρoγραμμιiτωγ, τo Ινοτιτofτο
διεξdγει, σε σι,γεQγασ(α με ιiλλεE ειlρωπαixdg 1ι6ρεg,
ερ ευνητικd πρoγριiμματα, πoι, 1ρη ματoδoτoιjγται α-

π6 την E.E., μ6οω τωγ πQoγQαμμιiτων AΙR,
FAΙR,ECLΑΙR, GEN RES, x.λ.π. xαΘιiE xαι μdοο:ηg
Γ.Γ.E,. xαι Tε1νoλογ[αg τoυ Yπ. Bιομη1αν(αg.

Tα xυρι6τερα απ6 αυτd. ε(γαι:
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Bελτ(ωοη τηg xαλλιdργειαg βεριxbxιdg με dμφαοη

οτιg ιιliοειg.
Bελτiωoη ξηρ6u xαρπι6ν (αxρ6δρυα).
Αντιμετιiπιοη τoυ βαxτηριαxod xαι|(ματoζ στηγ α-

1λαδιιi.
Δημιoυργ(α πoιxιλιι6ν μηλιιig, αγΘεxτιxιilγ οτιE αοθ6_

γεtεE.
Mελdτη xαι αντιμετιilπtση ηE 1λι6ρωoηE του οιδη-

QoU ση ρoδαxιvιd.
oλοxληρωμιJνη παραγωγη xαρπι6ν ρoδαxινιd,g xαι

xεραοιιig.
Σιlλλογrj γενετιxoιi υλιxοιj xαρπιilν μιxρ6τερηg οη-

μαo(αg.
Oργdνωοη του ευρωπαixoιj xαι διεΘνoιig διxτι]oιl

διατηρηoηg γεγετιxοιi υλικoιi πυρηνoxιiρπων.

Στα πλα(οια τoυ πρoγριiμματog FΑΙR τηg E.E. το

Ινιrτιτoι]τo dxειυποβιiλλεL' σε συγεQγαο(α pιε ιiλλεg ευ-

ρωπαΙxdg χdlQεg, dξη ερειlνητιxdg πρoτdoειg, εξ'αι'-
τιilγ απd την επιτροπη εμπειQoγγωμdγωγ διjo βαθμο-
λoγηθηxαν με Αxαι διiο με B, αλλιi δεν 1ρηματoδoτη-
Θηxε xαμ(α.

Παqo1ri υπηqεαιι6v

To Ιγοτιτοιiτo Φιlλλoβ6λων δdνδρων αο1oλε(ται xι'-

ρ(ωg με dρευνα παι η παρo1η υπηρεoιι6ν περιoρ(ξεται
oτα εξrjg:

Tην 1oρηγη η μητρ ιxoιi πoλλαπλαοιαοτιxoιj υλιxoιi
γdωγ πoικιλιιriγ xαι υποxειμdνωγ, για τη διιiδoοη αυ-

τι6γ.

Tην διιiδoοη νdων μεΘ6δα;ν xαλλιdργειαg, νdαg τε-

1νoλογ(αg xαι τε1νoγνωο(αg.
Tην επ(λυοη πρoβλημdτων πoυ xρειdξογταt εQευγη_

τιxη διερεfνηση χαL αντιμετωπζoυγ oL xαλλιεργητdg
oτην πρι1ξη.

Tην xαΘoδηγηοη, εvη μdρωση χαι εxπα(δευοη'7 εω-

π6νων χαL παQαγα)γι6ν οε δενδρoxoμιxd θdματα.
Την διdοωοη πoλιiτιμων γενετιxι6ν π6ρων τηΞ χ6-

Qαζ μαζ.

}'πoδoμτ|

Tο Ινοτιτoιjτo Φιlλλoβ6λων Δdνδρωv, διαθιiτει τρ(α

αγgοxτjματα ουνολιxηg €xταoηg 1.000 περωιου στQεμ_

μιiτων, 6πoυ διεξιiγoγταt oL ερειlvητιxdg εqγαο(εg. To
Κεντριx6 Αγρ6xτημα οτη Nι1oυoα, 6που βρiοxεται τo

i,"εντριx6 xτ(ριο, με γραφεfα, εργαοηρια, βιβλιoθfzη
zαι αiθουοα διαλ6ξεων. Tο Aγρ6xτημα τoιl Παραρτη_

ματog Mαπρo1ωρ ioυ xαι τo Αγρ6xη μα τoυ Παραρτij _

ματog Σxfδραg' 'oλα τα αγροxτηματα εiγαι αυτoδi-
ναμα σε προoιυπιxd, μη1ανoλογιxιi εξoπλιoμd χαt χτι-

ριαxε; εγzαταοταοειg.



Στo Kεντριx6 Αγρ6xτημα βρiοxoνται επfοηg: Θερ- βλ6πεται απ6 τα αvταγωνιοτιxd, ερευνητιr.d, πQoγQdμ-

μoxηπιo, ιlδρoνdφωοη' εγτoμoστεγεig θιiλαμoι' ιpιlγεf- ματα τηζ Ε.E. Πρo δεπαετ(αg πQoσλαμβdγoγταγ 25_30

α παι πoλλdg ιiλλεg βoηθητtx6'g εyxcιταοτdοειg. Διαθd- ιiτoμα.
τει dτυπα πdντε εργαoτjρια επαρxι6g εξoπλιομ6να με
dργανα: AλλεE δραατηριιiτητεE

Eργαοτr] ρ ιo φι' οιoλo^1 iα; φι'τιilν.
Eργαoτ1ριo xημιzιilν αναλf oεωγ. To Ινοτιτo{το Φιlλλoβdλωv Δdνδρων oιlνεργιiξεται
Eργαοηριo ηλεz.τρoφdρηοηg. με ανdλoγα Ινοτιτoιjτα παι Πανεπιοπjμια dλων των 1ω-
Eργαοηριο για test ΕLΙΖA. ρι6ν τoυ x6ομoιl, τα oπorα cιναφdρoνταL σε επισUγα-

Εργαοηριo !-ιεQιστoματιxo{ πoλλαπλαοιαομof xαι πτ6μεvo πiναxα. E(ναι διεθνιig αγαγγωQtσμdγo xαι α-

θερμoθεραπεiαq. πoλαμβιiνει ιδια(τερηg εxτ(μηοηg.

Δεν διαθdτει εργαoτr]ριο φιlλλοδιαγνωaτιxηgxαι ε- Oq.1ανιilνει xαι οιlμμετd1ει με επισημoνιxdg αναxοι-
δαφoλoγιxιilν αι,αr.υοευlr,, πoυ θεωρε[ται τελε(ωg απα- νι6οειg οε διεθνrj xαι εθγιxd. ιηlνdδρια, ουμπ6οια, ημε-

ραiητoγιατ1 μεi'tJη θεμdτων Θρ6ιpηg-λ(παγσηζ oπσ]- ρiδεg xαι δημoοιειiει ερευνητιx6g εργαo(εg οε διεθνη

ρoφ6ρων' xαι ελληνιxd, επιστημoγtχd περιoδιxd,.

Oι διlνατdτlτε( τιυ\r εργαοηq(ων ε(ναι περιoριομd- Σιlμμετ61ει επ(οηg οε επιτρoπtig εμπειρογνωμdνων,
νεζ χαι ^/ια \,α |151'ρ1,ι,θoιiν 1ρειdξoνται περιοodτερo ουμβοιiλια, ομdδεg εQγασaαζ, x.λ.π. τdοo ηg Eυριilπηg

εξοπλιομd οε 6ρ^iανα, εχσυγχQoγtσμ6 xαι xατιiλληλο dοο xαι τηg 1ι6ραg μαg'
προοωπιxd. Διαθdτει εοωτεριxd δixτιlo Η/Y, με 7 μo-
νιiδεg xαι zεντριxη τριiπεξα δεδομdνων. ΔιαΘdτει επi Yπoβιiλλει πρoτdσεLζ, ειοηγηoειE xαι γνωμoδoτε(,
oηg βιβλιoih1zη ιαι πρoμηθειiεται τα πto dγxι-lρα ε- οε θdματα τηg αρμoδι6τητdg τoιl, πQoζ τo Yπoυργεiο

ρευνητιxιi περιoδιxd πoυ εxδ(δογταt στoν x6ομo οτα Γεωργiαg χαι τo EΘ.Ι.ΑΙ.E' xdθε φoρd πoυ Θα τoυ

δενδρoπoμιxd θdματα. Δεν διαΘdτει ιiμο'lg πιοτι6οειg ξητηθε(.

γtα ην πρoμηθεια οιlγγραμμdτων.
Παρd1ει πληροφoρ(εg xαι oδηγ(εg οε δενδρoxoμιxr1

Kτιριαxri Yπoδoμli θdματα, οε xιiθε εvδιαφερdμεvο φoρ6αr] φυοιxd πρ6-
σωπo απ6 6λη τη 1ιilρα.

EiδoE 1ιfρoυ Eμβαδιiγ (m'?)

Γραφεiα 812 ΠΙNAKAΣ
Eργαoηρια 1.500 αυvεργαοιι6γ τoυ Ιγατιτoιiτoυ με Ινατιτoι1τα,

Aπoθηxεg 655 Πανεπιοτriμια χαι dλλoυE φoqεis
i\λλα zτ(ρια 2'822
Σfγολο 5.849 α. Ιδρrjματα Eξωτεριxof

Πρoαωπιxι1 (Α)Πρ6yραμμα
( B ) Αντ αλλαyη Ε ρ ευνητ ιΔν

Στο Ινοτιτοfτo Φι'λ.λοβ6λων Δdνδρων εργιiξονται ε- (Γ) Λντα'λλαyη yενετιxo{ υλιxο6

πτd ερ ειrνητd; δ ι ιLφ6ροlr, βαθ μ(ι\αlν. Tρ ε ιg διo ιxητιπο(
υπdλληλoι,τQειΞτεχνtχo(διαφdρωvxαηγoριιilν,τρειg Estatiοn E,rperimantai de Αula Dei ES.Ι.C-
oδηνο( ελy'ι'οτiQιlν xαι επτ(x εργιiτεg. Συyoχιxα23 6'- Ζaragoza, ESPΑNA (Α,B)
τoμα,ταοπoiιιδενεπαρxo{νγιατιgοτoι1ειιilδειEανd- Unidadede ciencies et tecnologias Αgrarias da

γxεg λειτοι'ργiα; του Ινoτιτoι]τoιl. Για το λι1γο αυτd Universidate da ΑJgavre, PORTUGΑL (A).

xαι πολλd; δραoηρι6ητεg d1oιlν εγxαταλειφθεiη πε- Ιnstitut fuer Oekologish Pflanzen Ρhysiologie,

QtoQLστεa, ενιil τιr εργαοηρια xαι η βιβλιoθηxη υπολει- DusseΙdοrf, GERMΑNY (Α,B)
τoυqγο{ν. Απ6 τα 23 6τoματα 16 ε(γαι απoοπαομdνα Αngel Luegο ΜerΙiιez, Ζaτagoza, ESPΑNΑ (Α)
απιj το Υπ.Γεοlργiαg. ΠQo δεxαετiαg εργαξ6ταν 54 Universita dl Bοlogna,Dipartamento Cοlture
d,τoμα οι,γo}.ιzιi. Αrbοree Universita di Bοlοgna, ΙTΑLY (Α)

ΙNRΑ, Centre d'Αngers, France (A)
Για επo1ιαx6gανιiγxεg, xcrι6"τηβλαοτιxη περioδo University of Bath-Schoοl of Biοlogical Sciences,

των δdνδρων, πρoολαμβιiνιlγται 1Ο-12 εργι1τεg γηg xαι ENGLAND (Α)
1_3 επιμελητdg πειραμιiτωγ, απd τoν πρoiiπολογιομ6 Ιnstitutο Sβerimentale per la Fruticultura, Roma,

τoιl EΘΙΑΓΕxιrι dναE ιiλλοg μιxρdg αριΘμ6E πoιl πQO- ΙTΑLY (Α,Γ)
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Ιnstituto Valencianο de Ιnvestigaciones Αgrarias'

ESPΑNΑ (Α)
Η. R. Ι., Wellesbourne and East Malling, E'NG-

LΑND (A,Γ)
CPRD-DLo Centre fοr Plant Breeding &

Reptoduction Research, Wageningen,
ΗOLLΑΝD (Α)

Bundesanstalt fur Zuchtungsforschung Ahkensburg,

GERMΑNY (A)
ΙNRA, Station d'Αlimentation des especes frutieres

et ornementales angers, FRΑNCE (A)

The Scottish Agricultural CoΙlege Edinburg, E'NG'
LΑND (Α)

Katholieke Universiteit Leuven, BELGΙUM (A)

Ιnstitut tur Ρt'lanzewissenschaften, Zυrlch, Sv/ΙT-

ZERLΑND (Α)
Ιnstitut Agronomique Mediterraneen de Saragosse,

ESPΑNΑ (Α)
Centro de EdafοΙοgia & Bi1ogia Αplicada delSegura,

Murcia, ESPΑNΑ (A)
ΙNRΑ, Station de Recherches Fruitieres

Mediteraneennes, Montfavet, FRΑNCE (Α,B,Γ)

ΙNΙΑ,Estatιι National de Fruticultura de Vieira
Natividade,PoRTUGΑL (Α)

Ιstitutο Sperimenta1e per la fruticultura di
parlamento di Caserta, ΙTALY (A)

Ιnstituto Sperimentale pathο1ogia vegetale, Roma,

ΙTΑLY (Α)
ΙRTΑ, Centre de Mas Bοve-Rens, ESPΑNA (B)

ΙNRΑ, Statiοn de recherches ibrestieres CΙermont-

ferrant, FRΑNCE (B)
ΙRTΑ, Ιnstitut de Rechercha Afroalimentaries,

ESPΑNΑ (Γ)
Diputation General d'Aragοn, Ζatagoza,Espana (Γ)

l. Unidade, dc sciencias e technoiοgias Agrarias
da Universidare Dο Αlgavre,

ΡORTι-ΙGAL (Γ)
2. Fruit Growing and Ornamental ΙStitut Budapest,

HUNGARΙΑ (B,Γ)
3' Fruit Growing Ιnstitute Ρlovtiv, BULGΑRΙΑ

(B,Γ)
4' S.G.P.P. Bonease, Fruit Grorving Ιnstitut, Pitesti,

ROMΑNΙΑ (B,Γ)
5. Fruit Frowing Ιnstitut, Cacak, YoGoSLΑvΙΑ

(B)
6. Centre cle Recherches, Borteaux, FRΑNCΕ

(B,Γ)
7. Universityof Novisad, YoGoSLΑvΙA (B)

B. Ubidade de ciencias e technolοgias agrarias da

Universidacla do Αlgavre, ΡORΤιJGAL (Γ)

9. Ιnstitut Cοltivaziοni DegliStudi Bologna, ΙTΑLY
(Γ)

10. Research Station Cegled, ΗUNGΑRY (Γ)

1 1. Α. FELΙPE S.Ι.A-DGA, Ζaragoza'ESPΑNA (Γ)

12. Ιnstitut Erd, ΗUNGARY (Γ)
13. Φυτωριαxdg Eπι1ειρηoειg DaΙbar, FRΑNCE (Γ)

14. Research Statiοn Summerland, CANΑDA (Γ)
15. W.R. Okie U.S.D.A. ARS se Fruit and Tree Nut

Res.Lab., U.S.A.
16. Research Breading Station, cZECΗoSLovA-

KΙΑ (Γ)
17. Ηorticultural Field Siation, Fresno,California,

ΙJ'S.A.
1B. Ιnternatiοnal PΙant-Genetic Resources Ιnstitute

(Γ)
19. Ιnternatiοnal Society fοr ΗorticuΙtural Science

(Γ)
20. Ιnstitut de Cercetari Stiintifice Selectie si

Tehnotogii Ρentru Pomicultura (Γ)

β. Ιδρι1ματα Εαωτεριxoιi
(Α)Πρ6yqeιμμα
( B ) Αντ α λλαγj Ε ρ ευνητ ιΔν

(Γ) Ανταλλαyη yενετιxoδ ιlλιxο6
(Δ)Α)λα

1. EλληvιxηTρdπεξαΓεγετιxoι]ιlλιxoι1 (Δ)

2' Αριοτοτdλειο Παν/μιο Θεο/ν(ηg, Tμημα Γεωπο-

ν(αg (Α,B)
3. Γεωργιx6 Παν/μιo Aθηνι6ν (Δ)
4. Θεοοαλιx6 Παv/μιο, Tμημα Γεωπoν(αg (Δ)

5. Eλληvικη Eταιρε(α τηg Eπιοτημηζ τωγ oπωρo-
xηπευτιxιilν (Δ)

6' Eλληνιxη Eπιoημονιrη Eταιρε(α Γενετιπηg Bελ-

τiαlοηg CοrneΙl University, },Ιew YοrkState, Αgricul-
tural Station Geneva, Νew York, ιJ.S.Α. (Γ)

7. USDΑ-Αgricultural Research Service, Fresno,

California, U.S.Α. (Γ)
8. Φυτων (Δ)

γ. Παραγωγιxoi φoqε(E

(Α)ΙΙρriyραμμα
( Β ) Αντ αλλαγιj Ε ρ ευνητrΙlν

(Γ) Ανταλλαyη yενετιxo6 υλιxoιj
(Δ)Αλλα

1. Ενιi.lοειq A^1ρoτιιυiν Σι'νεταιqιομulν (Δ)
2. ΑγροτιxoΓΣυνεταιριομo( (Δ)
3. VΙTROEΛΛΑΣA.E' (A,Γ,Δ)
4. Φυτωριoi1oι δενδρωδι6ν xαλλιεργειι6ν (Γ,Δ)

5. Γεωργιx6g Bιoμη1ανiεg Mεταποfηοηg φρoιiτων
(Δ)

6. 'oλα τα Ιγοτιτoι]τα τoυ EΘ.Ι.ΑΓ.E'' xαι oι αρμ6_

διεg ιrπηρεο(εg τoιl Yπoυqγε(oυ Γεωργ(αg.
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/ηTεWη
ν(Ι'Ifiνειξ ενTυrι{Ι'

Στo a( SΤUDiO o1εδιαζoυμε

και παρdγoυμε 6yιυπα.

'Εvιυπα dιpογα, πoυ ξε1ωρ[ζoυν

και πρoκαλoUv εντι-1πωoη.

Ν/ελετημdvα αιην κdθε τουq λετiτομιiρεια

με τιiλεια αιoθητικη και πρωτoποριακ0

deslgn Kαμωμιlvα με τηv αρτιdτερη τε1νικη επεξεργαo[α

καιτυπωμdvα με τιq ΠιO oUγ1ρovεq επυπωτικdq μεθdδoυg

oε ειδικευμdνα εργαοτηρια

Tdτoια 6vrυπα KdVoUμε στo art STUD|O.

Kαι γvωρlζoυμε καλd τοv τρdπo,

Γιατ[ διαθιiτoυμε βαθειd γvωoη

(αι ΠOλUεlη εμπειρ[α αιq γoαφιKεq τε1vεq

Γιατ[ διαθ6τoυμε τov μεγαλι1τερO Kαι πιo oUγ1ρovo ηλεπρovικd

οταθμd εργαo(αq επιτραπιiζιωv εκδdοεωv (Desktοp publishing)

Kαι γιατ[oυvεργαζ6μααιε με 6vα dριαιo επιτελε[o 57 επιλεγμ6νων

και εξειδικευμdvωv oυvεργατωv και παραγωγικωv εργααιηρ[ωv

Αλλd πdvω απ' 6λα,

γιατ(αvΓιμετωπζoυμε τo θ6μα ηg o1εδ[αoηg τωv εvΓιjπωV σαq

με KαMπεχνιη ευαιoθηo[α.

To vα κdvειq dvιυπα εfuαιτ6μη,
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