
ΠoΛlTlΣτIKHΣ EτAIPEIAΣ NAoYΣA
Σ' ΔEΚEMBPloΣ 1997. AP TEYxoYΣ s1 . APιΘ.'llssΝ 1106 - 21'

li:|.

lu

'.
llmlr'r. 

,

''|ι

,aι\
,/:
U





''N ΙA oYΣTA''
Γ!EPloΔlκH EKΔoΣH
τΗΣ Ι1oΛlτlΣτlKHΣ ETAIPEιAΣ NAoYΣAΣ
"AΝ',\ΣτAΣloΣ MlxAΗΛ o ΛoΓloΣ'

oKΤΩBΡιoΣ-NoEMBPloΣ-ΔEKEMBPloΣ 1 997
Eτoq 21o - Toμoq l' - Tε01oq 81

Aριθμ6q ιSSΝ -1 106 21 18

lΔPYTEΣ:
:_oιιoγoc Απoφofτωv Νdoυoαg, oδυooειiq Ντιv6πoυλog f

ΣY' 'AKτ|KH EΠlTPoΠΗ:
Eλε,η Mτjτoιoλα - Zεγκ(vη, Λευκτ] Σαμoρα
Xρηαιoq Mπατατζτ]g, Aλdξαvδρog oικov6μου

ΓPΑΦElA ΠEPloΔlKoY:
Δημoτικη Bιβλιoθηκη Νdoυoαg
Διov. Σoλωμoιj 3 T.K, 59200 ΝAOYΣA

Τηλ. 0332/241 02 & 22575

ANτlnPoΣΩnoΣ BEPolAΣ:
Γιdvνηq Kαρατoιωληq - Γεωπ6voq τηλ. 60331

EΞΩΦYΛΛo: Ακιq Θωμα[δηq _ τηλ. 22345

H Kατoικ(α Kαι o Mιjλoq Mατθα(oυ

ΣτolxEloΘΕΣlA - EΚTYΠΩΣH:
Παvαγιωτ(δηq Xρl1αιοq - Zαφειρdκη 24 _ ΝΑoYΣΑ
τηλ. (0332) 29a09

Ndουoαg αελ. 8

AxΙΛΛΕA ΓKOYTA: Kαλoxαiρι τoυ 1936' Συξητr]οειg με τoν

Κων/νo Xατξημαλoilιrη αελ.10

ΓEΩPΠOY TOYΣΙMΗ: Mαxεδoνιx6g αγι'iναg - Στ'οιlνι11εια'
σεχ.24

ΛAoΓPAΦΙΚA
ΔΗMΙΙTPΗ ΙΙANTAZOΠOYΛOY: Poυγxdτοια oτo Poυ μλοιixι

οελ.30

NΙKOY Σ ΓtAΡΤΣΗ: Tα τραγo{lδια η g ρo μαr'τιxη g επο1lj g (2o)
oεχ.37

ElTENΙAΣ ZΑΛΙoY: Aπ'τoυ ταρατ6Qι ωg τα μπollμπdQια
oεχ-44

EPEYNEΣ-ΠOΙΚΙΛA ΘΕMATA
AΛEΞANΔΡOY oΙKoNoMoY: Σ ε φdρτζε ιoν, 4ο δη μoτ' ιryo-

λε(o Nι1,oυoαg - Mια αQχιτεχτoγιχrj πρoo6γγιοη οελ' 13

AΓΓEΛOY BAΛTAΔΩPOY: Ε,παγγ ε λματ(ε: g- β ιoτd1ν ε g- επι-

στημoγεζ Nαoι,σα(oι στη Θεσσαλoν(xη μ61ριτo 1940 oεχ'17

rrτrε ιηaypογlπ: Παλιo( αλευριiμυλoι xαι αQτoπotεια στη

Ndουoα οελ. 19

ΛEYKΗΣ ΣAMΑΡA: Πoλιτιoτιx6g Σ{λλoγog Παλαιoxοlρ(oυ-

Λιανοβεργioιr "o Φλιππog" αελ.36

ΠETΡOY ΔEΙNoΠοYΛoY: Παναγ ιιδτη g B λα16πουλo g ιαι τo

Πεqιε16μενα

ΙΣToPΙKA
ΓΙANNH KΑPATΣΙΩΛΗ: Η xτιτoριν'(πΧdxα oτην Moνrj

Tαξιαρ1ι6ν Ndιlυoαg ιlε}"' 4

Brιilγii: MΗTΣΑΛA- ZEΓKΙNΗ: Αγ ιoγραφ(ε g του Χρ ιoτo δ'

Mατθαioυ oτηv 6xθεoη xειμηλ(οlν Αγ(oυ oρoυg αελ' 6

ΘΩMA ΓABPΙ}ΙΛΙΔΗ: Η εxxληo(α τoυ Aγια-Σοlτηρη τηg

To αημεjωμα τηζ σιjγταξηE
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C6 ριiι'ια oτo'';l'fl a
ιζαι'

ιeαo'l n' χρoι,'Lrt

Tο τελευταiο τε{xog τoυ 1997 τo d1ετε οτα 1dρια oαE

λ(γο xαθιlοτερημ6να' Αιτ(α τo ελληνιx6 δημ6οιο παι oι

διαι\ιxαο(εg τotl.

Η "Nιιioιlοτα" dπωg ιiλα τα ιjγτιlπα, dπρεπε να πιiρει
απd τo Yπουργε(o Τιiπoυ μ(α dγxριοη γtα γα μπoρε( να

xι'zλoφoQεi με ειδιxd 1αμηλ6 τιμολdγιο μdοω EΛTΑ'
Η διαδιxαo(α υπr]ρξε 1ρoνoβ6ρα με απoτdλεoμα να

εiμαοτε xdπωg εxπρ6θεομοι οηv xυxλoφoρiα μαg, αλ-

λιi η iλη τηg "Νιd'oιrοταg" πιοτεfoυμε πωg θα σαζ απo-

ξημιι6oει'

- Στo πρoηγoιiμενo τεf1oE μαζ στo πoμμd'τι πoυ αγα-

φερdταν οτoυg Λαναριiδεg πρdπει να επιημd'νoυμιε xαι

ην πoλιi oημαντιxη βoηθειαηg x. Xριoτ(ναg KoυταλG

δoιl-Λαναρd την oπιliα χαι ευχαQtστof με πολιi για 6_

λεq τιg πληρoφορiεg τηE.

- Kαι πdγτα 6να μεγιiλο ειlxαριοτιil απ6 τη "Nι'd'οιl-

στα" στoν αQω^1d xαι οιlμπαραοτdη ηg x' 'ξγε'λo Bαλ-

ταδιilρo.

Απ6 τo 1998 oι oυνδρομητdg μαg Θα dxoιν μια επιβιiρυνoη

oπ-1ν ετr']oια αυνδρομη π1< "Νιιiουoτcιg". Mιιιρrj γιατoυg φλoυg

μαg ξιυτιιr] 6μωg για τη ξι,lr] τηE "NιclουoταE"'

Διαx(νηη περιoδιπι6ν
Eμβιiοματα - oιrνδρoμdg

Λoγιoτιx6 Γραφε(o
Bαγγελiτοαg Δελη1ρtjοτoιl

Παναγoι1λη 14 - τηΧ. (0332) 25.218
(δ(πλιr oτo τα1ιlδρoμεio)

Tιμri τε{χoυ<

Eπiοια ουγδρρμi
Δliμoι - xoιγ6τητεζ _ Συγ/oμo(

εξωτqρψ9,J naucrals
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H KTιτOριKη ΠλαKα

στη Movη TαξιαρχωV NαoUσαq
(Mια vεα απoι.|.lη τoU μovαxoυ π. Πoρφυρ(oυ Σιμωvoπετρ(τη)

Δυτιxατηg Nd.oιlιlcιE xαι ιττιg πλαyιiq τoιl Βερ-
u|ου oε μιnQi απ6oταoη απιi το εξωxληoι χαι τιζ μCι"-

θητιx6E xαταoxηνcilσειζ τηζ Αγ(αg Tριαδαg μiαcι oε (:-

να xαταφιlτo περιβαλλov βρklxεται τo μoνcιclτηQι τ(Ι)ν

Ayiοlv Tαξιcxρ4ων ποιl iδρυαε xαι ε:μ6νασε: ο πολιοιi-
χ,oζ τηζ Nαοιlααg 6αιog Θεoφαvηg'

o πριbτοg να6q τc'lιl μoyαστηQιlι,i πιlιl αyiyει-
ρε ο 6oιoE xατατlτραφηχε σε μια απ6 τιq επιc\ρoριig
τoυ Αλιj Παocj: xατα τα τfλη τoι' Ι80ι' ιιιιiνα χ(ιι ανoι-
xoδoμηθηxε xατα τo 18]], 6ταv ηταν ηyoιiμε:yoζ o Zcι-

γαρlαg χαι μητQoπoλ[τηg Bε:ρo[αg xcιι Nα'otoηq o Χριi-
αανθog.

o λυxειci'ρyηζ Εμμ Βrlλoαμiδηg τo 1961 βρη-
2(ε μια πλd'xcι πoιl πιθαyιΔq τiθηxε με την ειlxαιρ[cι α-
νεyiρoεωg τοιl yαoιi xαι xclτi'ληξε (πηy ιιναyνοlιlη τηg

ερμηνει'loνταg τα cιρyιxα TΠΚΓ ( Tαξιαρ7η Παριμt:yi-
cπαl klρiω Γαβριηλ ) xcιι τo iτog cιρψιxηg xτlαηg ( Ι0
Mαiου 1593 ημ{ρα Πiμπτη ) νcιoιi χαι μoνα(πηQιoιi α'
π6 τov 6αιo Θεoφανη (βλ. Γ. Χιoνiδη .' .o 6oιο; Θε:cl-

φdyηg cl Niοg'', αvd"τιlπo H'τ6μclυ MΑΚΕΔONΙΚΩN'
Θεolν1κη 1968 ,oελ. 232-236)'

Πιθανilg xατd τoy Γ' Χιον[c\η η ε:πιyραφη α-
ναφiρετclι oτηv αρψιxη ανoιxoc\6μηση τoυ νcιoιi, 6παlg
προxι'lπτει απ6 αι'lyδυαoμ6 clτοιγεiων τηg βιo^vρcιφkιg
τc'lιl clo|oιl χαt τoυ θαιiματ6g τ0L) τo Ι68Ι (βλ. Γ. Χιoνi-
δη,6. π' α. 236).

H ιiποιilη τoυ Πoqφυρ(oυ

Mε αφoρμlj οxετtτ'6" πρdoφατo δημοοι,ευμα
πoυ αναφdρεται στα μοναοτriρια τηg Mιrxει\οviαE (Xρ.
Aραμπατξη - Απ. Kραλiδη : "Tα μoναοτηρια τηg Mα-
xεδoν[αE xατα τη βυξαντιν{ περioδo" , ερευνητιxd
πρ6γραμμα τoυ K.B'E./ Α.Π.Θ. Αγι1,τυπo " Bυξαtτι-
γι6\," τ.6, Θεο/γ(xη 1991) γ(νεται οτο παρ6ν πρoοπιi-
θεια γα διoρθιυθε[ μια λcrνθαομdι,η ανιiγνιι)ση, πoυ

4

Toυ Γιιiγνη Καρατοιιfλη

ουvε1(ξετιrι επi, τριιiντιl. xιιι πλdoγ 1ριivια (oτο fδιι'l
ιrγιiτυπιl, Αποιlτ. Kραλι"δηg: Ιεριi Moνrj Ασι,l|-ιιiτι,lι,
Tιrξκrρ1ιilν ( Ndoιlοα) o. 417-420 )'

φ1'119^1ραφ[α τη( χτιτoQιxηc, πλ"(ιιυ':. ','ι, ι τl'iγ
oπoiιr γ(νετιιι λι1γo<' δημoοiευιtε o ελλ. ιiρ1ι'lι' z Γ'Χ'
Χιoν(δηg ηδη ιrτιi Mαzεδογιxd τ. H το 196S. -Ηι\ll

εxε( o iδκlq διdγνο:ιlε πιθαγ6 λι1Θοg ιΙγtΙγ\,(ΙiιJε,, : 7i{ι
αημιαiνει τηr, φρι1οη "μετ' επιφυλι1ξεαlr,".

H zτιτιlριxr] πχdxα προdρxετιιι :τιts1l {\ ,',: i ι-
πιj τo πιrλα,ιd xιrθoλιxd, τoγ χεγτQιxd δηi.ιιιrτj \'iιι- τ(]U

μονιrι;τηρiου τoυ Oιrioυ Θεoφdνη ι;τηr' \,i,.;-',1,1. Α-
νirλoγο zομμιiτι, απιiτμημα τηg αρ1ιz.r]: ε.τι',ι, ιq]i:.
βρdθηxε οτο μιlνf δριo πoυ €xτtιlε ο iδιι.; ,-11'1i ;u, ,ιτt-1

τoυ Αλιiιxμoγα χαL φυλαοοετιrι απo τιlr' 11,lι',_ι7ιi π.
Θειυγιi στo μOγαστrjρι του Πρoδρ6μoι' τt1: s;zt]n1: Bd-

ρOι(Ιζ.

Tο επ(μιr1ο οημεio εiγαι τιι τει-'ιlει]i_ι ',,Qriμ-

μtΙτα πoυ βρfιlxoνται oτην xαμπιiλη ;,.ι'lq.ι'grj τη: επι-

γaαφ{ζ. Kατ' αρ1riq τα γρι1,μμιrτα δει' ει\'(ιι ι'Ιε ευ-
0ε(α γρcrμμη αi"λ"(ι ιrε σταυQoειδrj διιiτιι;l1 Τcι Π, Γ
oριξιiι,τια γ'αL τα T. K zιiθετcr. Η ιir'η ε:τι','ιr.ιφ}i dχει
τoγ πoλ{ ουνηθιoμdνο σε μoγαχι7'd' 7.τιL''ιι,ιτιι (ει;,.6-

γεζ, τoιχoγQαφ(εE xλπ.) 1αραxτηρα. Εiνcιι εr'ιι: οτcιυ-

ριig οε βαθμιδωτrj βιiοη, που περιβci)J'εται ιιτ6 ',,ρirμι-

ματα χαι πoλιi ο1ηματoπoιημdνα τα zοομιziι ουιιβo-
λrι, τoν r]λιo xαι την οεληνη. Tα ιiλλα oυμπιi.r'iματα

μdoα oε x{xχo η τετρriγαlνo ε(γιrι εfxoλα οτηr, αr,d'-

γ\,(t)ση: ιε : Ιηοot'g,χC: Xριοτ6q, N: Nι, Κ: Kα
δηλαδf η γνοlοτrj αποτρoπαlxoιi 1αριιxτrjρα φρdoη:
Ιηοοi< Xριοτ6g Nιxιi.

Tα τdοoερcι γρdμματα στη\, χoQυφrj τηq πλd-
xcι< διαβιiοτηxαν: Π : Παμιμεγ(στοl, T : Tαξιιiρ1η,
K : KfQιοζ, Γ : Γαβρι{λ. Αυτrj η ανιiγνοloη ε(ναι
πρoφανιi.lE λαvθαομdνη.

Kιrτ' αρ1ι1E η πλιixα δεν βρdθηxε in situ (xα-



τιi 1ι,iριrν) ιιλλd προ6ρ1ετ<rι ιrπ6 αλ}.oιj xcιι ιrl]μεριι

βρ(οzεται ιrλλοf εγσo)μ(Ιτ(l)μdγη. Δειiτερor' ιl'oιiιιl(
Θι:ιlφc'rνη< ερ1ι5μενιl< cιπιj τιl Λ',,ι , 'oQιl: μετfqερε
τi1',, rιpιf zι.αι fy"τtοε να6 crφιερι,lμiι'ιl ιiμιlιll ι"ι. τη\' μ(l-
\tii ι,lζ μετιι\'OL(Ι<
τ()υ ιΙτι) Αγιo 'o-

QOζ' πOι] π(Ιγηγυ-

ρit'ει ιlτιq 8 ΙιΙοεμ-

βρiου. Αυτη τη

μdρcι ειlρτιiξεται
i1 ιlr:,'ιιξη τOυ αQ-

χιστψατl'iγOυ Mι-
1cιηλ' iιαt παιlιilγ
τι,lν επoυραν(ιllν
δυνiιμιει,lν' Eπει-
δ{ 6 μι,lq γ'cιτ(ι
τoγ 'OιJιΟ Nιy"6-
δημιιl τιlν t{γtο-

ρεiτη "6πoυ Mι-
γαη)' εxε( xαι Γιr-

βoιηλ" η ειlρτη
συ μπεριdλcιβε
χCΙL τ()\/ αρ1iιγγε-
λo Γιrβριr]λ, ο ιl-
πιlioζ εoρτd'tει
zυgl(ι'lq oτιg 26
Mαρτiου.

'Eτιlι
i,oιπιiι, ο 'oιτιιl(
Θεoιρdνη.c 0ιr ιι-
φιdρolοε τοι' γdcl

γι16 πριilτιιrτιr
στoν ttQχιστQ(i-
τηγο Mι1ιrηλ εν-
0υμιliμενοq τηr,

ιrγιoρε(τιxη εορ-
τli.

Eρμη-
γεicι ιlτα τdοοερrr

γρdμματιr μπιl-
ρεi να προτιrθε[
με αοφιiλειιr, αν
ο1ετιιrτοfν με τι<

ι1λλεg βρα1υ./Qα-
φi.εζ. Σε πολλd<

περιπτιilιτειq xιrι
με ι\ιι1φορα crντιxε[μει'α οε πιlιxiλιr υλιxiι TK - ΠΓ.
-Ιoωg 6μωg να ξεl,(ξει xdπιυ; η θdιτη, γιατ( ιrυνη0ο;<

τoποθετofγταL στιζ βιlθμ(δε; ιrτη βιiιτη του ιrτcrυροf .

Aλλιi οε πoλλd παραδε(γματα βρ(ιτzoντcrι oτη (ι\ιιr

ildιlη ι-ιε ιrυτrj τη< πχdxα<.

il ιlviιγι,οlιri] τουg εiναι ^1νοlστη: Τ : Tιjποζ.
Κ : KQαγ(Oυ, Π : ΠιrQιiδειι;οq, Γ : Γdγογεγ. H

Λ/\'ιl.)στη UμνOΛOγι-

xrj ιρρriιlη: Τιjπo<
Kραν(oυ Παρι1-
ι)ειιτιlζ Γdγονεν.
(βλdπε πιrραzλη-
τιxη. fxog π}'. cι'
τετι1ρτη, cι' xr7θν
σμα).

H πιιριrxirτοl δi-
ιrτι1η 1ριlνολογι-
xη επι^1ραφη δια-

βc1,οτηxε {δη oοl-
οτir. ιιγ χcΙL στo
δημoo(ευμα τOυ
x. Kραλ(δη τo ξ
(ξt]τα) διαβι1οτη-
xε Ξ xrιι xιλιirδε;
d^1ιναν δεzι1δε<.

Συγεπιi-lζ η επι-

γQαcρli ιrυτr] d1ει
ιrποτριlπιrΙxd 1cι-

ρι.ιzτηριr με ι\ιιi-
φιlριι ουνηθιομd-
νc.ι ιlιl μπ ιλf ;.ιιrτιr
,'1 βραxuγοιrφiε;
Ζαι χQOγOλογε(
xciπιlκl xτiιτμα τo
1593'.E,πειδη 6-

μιυq δε βρfθηxε
ιtτo iδκl zτ(ιτμιιι ε-
ντιlι1ιιlμdνη ιrλλir
απιi πιrλιrιιi με-
τcιφdρθηz.ε χαt ε-
ντοι1(ιrτηzε (δια-
xιlι;1-ιητιxiι πλd-
ον) ιrε αl'λ"o xτt-
ομιl. θα περιμd-
\/()υ ι-ιε τηγ αQ-

1αιoλoγιxf οxrι-
πιiνη .1ιιι γ(Ι τηγ
τιrυτiοιlυ με με
τι)γ γχρεμιομdι,ο

ιlrjμερα γι16 τιογ Παμμεγiοτοlν Tιrξιαρ1ιiiν Mι1αηλ zαι
Γαβριr]λ, που ιjxτπε xιrι ιrιριιiροlιrε ιl 'Oοιog Θεοφι1_

γηζ στo dρog 86ρμιιιl οτη Nιioυοα!

" 
'"-J"f ;EF

*,;aΦ+93'* ' '

H xτιτιlρι:,'r] επιγριιφrj τηq Mονr]E Tαξιαρ1ιilν



Αγιoγραφιεq TOU XρισToδoυλου Mατθα[oυ
σΤηV'Εκθεση Kειμηλ[ωv τoU Αγιoυ OρOUq

τη< EλivηE Mriταιαλα - Zεγxfuη

Για τη Θεοοαλονfxη Πoλιτιιrτιx{ Πρωτεtioιlοcr τηg Εt,-
Q,ilπηg 7997 τo xοριlφα(o γεγoν6g απ6 πνειrματιπτ], επιοτη-
μovιxr'i xαι xαλλιτε1νιxη ιiπoψη απoτελεi η μοναδιx{ οτον
xιiομο'Exθ εοη Kε ιμη λiοlν τoιr A^1 iοιt .Oρoιl 

g. Η oργιiνοlοη
τηg dzθεοηg πQαγματoπoιε(ται οε μια περiοδo αιlξημdνoι,
διεθνοιig ενδιαφdρoντoE γLα τo βιrξαντιν6 πoλιτιομ6. Φιλo-
δoξiα του Oργιrνιομof ε(γαι γα μεταφdρει μκr απdλιrτιι πι-
oπ1 ειx6να τoιl μoναδιxoi αιlτotj πολιτιομι.xιli xιilρoι, ιττιlιlg
1ιλιιiδεg επιοxdπτεg πoιl xαταzλιiξoιlν τι< cιiΘoιlοεζ τοιl
Mot,οεiot' Bl'ξαντι νoιi Πoλιτιομoli.

Για τoν απαντα1or1 Eλληνκrμd, 1ρ.11lναιxεio z.oινd πoιl
δεν μπoρε( rrπ6 τo "ιiβατoν,, να επιαxεφθε:i τα μιlναοτtjρια
τoιl Aθω 

"r1γιγLστoι' 
oQθοδ6ξοιrg dλoι.l τoυ xdομoιl η μετα-

φoριi εν6g μ6ρoυg αιlτoιj τοιt ξωντανoιi μινημε(oιl τοι, OQΘο-
δdξου Mονα1ιομοι1 oτη Θεοoαλoνixη ε(vαι μια μονrrδιxτ]
ευr.ιrιρ(α επιxοιγοlγfαζ με την παριiδοοη , το παρdν y.αι τo
μdλλoν εν6g ανεπανιi}.ηπτοιl φαινoμdνoιl τηg πολιτιοτιxrjg
xαι Θρηοxευτιxrjg μαg ξω{g.

Η dxθεοη 
' για τηγ oπο(ιr ερ"7ιioθηxαν πλ{Θog ειδιi,.ι6γ

επ ιοη μ6νων, παρoιlοιιiξεται με βιiη ε μJτ ε Q ιστατα)μ dνη μοιl -
οειολo.1ιzη μελdη. Ιδιαiτερη οημαο(α δiδεται oτη δημιοιlρ_
γiα εvιig περιβciλλoντιlg ιlιxεioιl στoγ πQocrχtlνητl] τοιr Αθιυ
πoιl εfνα'ι λιτιj αλλιi xαι εξοπλιι-lμdνo με 6λα τα απαρα(τητα
οτoιxε(α για τηγ xαλ{τερη ανdδειξη τιυν Θεμdτων. Kατα-
λαμβιiνει 16 α(θoι'oεζ τoυ Mοιloε(oιl οιγoλιxoι1 εμβαδοi
16()0 τ.μ. xαι περιd1ει 15O0 μoναδιxd' αντιxε(μενα λατρεiιιg,
τ€xνηgxαι xαθημεριvοιi β(οιl πoιl ^1ια πριiτη φoρci βγα(νοιlν
απ6 τo Αγιo oροg.

Η -E'xΘεοη 
οργανιilνεται οε τεοοεριg ενciτητεg αφιεQ(')-

μdνεE oτo Φυαιxιi Πεqιβιiλλοv, ην Aρ1ιτεx τoνιxη,ην Kα-
Θημεριvτi ζωηxαιΛατρεjα 7.αι τoιlζ Kειμηλιαxοι1E θηααυ-
ροri5. Kεντριx6g ιiξoναg αιrπ]< ηg παροιlοfαοηg εivαι η πνει,-
ματιxdτητα ποι' εγιlπιiQχει ο, 6λεg τιg εxφιivοειE τηg ξιυr];
τη< Aθωνιxr]g Πoλιτεiαq.

|_ια για τη δημιoιlρ.1iιι τωγ z.ατoπι,γιilν ουγθετοlγ oιztιJτιγ'cilν
οι.'γxρoτημdτωγ. Η αρIιτεχτoγtχtj τοιr Αγiρ1r .oρoι'q 

ηρ1, 1_

xανοπo(ηοε τdλεια τιg ανιiγxεg των μclναxιilν προοdφερε α-
ξιιiλoγεg χατασχειtαστιzdg λι1οειg xαι ιjδο:oε ιημιαντιz.ιi ιrι-
oΘητ ιx6" απoτε: λdοματα. Σην dx θ ε η παριlι l οιιiξοντα ι αι, θ ε -yτι'x(ιγcιι νdα ο1dδια, μαxdτεg , φαlτιlγραφ(εg, θωρdzιιι α-
ντ(^1ραφα τoι1ογραφιιilν ιrπ6 ιδρυτdg xιιι ιτr]τoρεg Moνι,ir,.

o επ6μενo9 χι6QoE εiνιl'ι o 1ιilροE τoll παρ0dνoι1 7-ιιι μO-ναδιx{g ομoρφιιig Φι'οιxoιi Περιβιiλλοντog τoιt 
.oροι,:' oι

πρι6τoι αναxοlρητdq επdλεξαν.η o.,γr.rρ,μdνη τοτοΘεοicι
γιCι να βρiοxoντιrι μιαxριιi απd τιg τ6τε z.ιloμιιzd: )"ειrlq ιiοοι,;
Ανατολιjg - Δι1αlζ. Τo περιβιiλλoγ ιιt,τιi ι\ιατηρrjf-}r1zε ιl7ι:-
διiν ιrνdπαφo oτο πdραιrμα των αιιilγαlν μαz"ριιi ιιτιi π1r, αi.d-
γιοτη εxμετιiλλειlοη χαt τιζ αvε ξ d)"εγxτε : πιι g ε μι 13ιiιτε ι : τoι,
ανΘριi:πoιl. Αι'τ6 το μεγαλε(ο τηg φliοη< θιιι,1ιιilει ιl επιιr;,.ε-
πτηg μdοα απd πλoιioιιl φα]τoγραφιχd ι').ιzο 7.(ιι φ(,Jτι:6Lιε-
ν ε g δ ιαφιiνε ιε g lr"αθι.6g xcιτ €'ν α πολι l 0 εjιr ιι cl- ιι ε Ο:ττι Ζo(17.o1 t-

οτιxιi μdοα. Η φωτoγρrrφι,xrj dxθεοη παροt ιτιιiiετcιι ιiε τdo_
οεριg ενιiητεg: ιι) Η βλciοτηοη .691' {.,,i1lι, .Oηoι,; 

β) oι
επo1dg τoιl dτoιrg γ)'Ενα μdρog τοlν ειδιzι,lι,τ(l:τιl,)\,του o-
QoιrE χαt δ) oι ανθριilπινεg δραoτηριdτητε:.

Η α(θoυοα πoι' αxoλοι'θε( αναφdρετ({L ι]πlν z.αθημερι-
ν{ ξωrj τιrlν μονιrxιliν. Χοlρζεται οε τρicι τμr]μιιιτιr : Τιr ερ^7ιr-
οτtjρια πoυ βρ(οxoνται στoγ 6ρoφo, π1 |,lι|Jl.ιιlθl]_z.η χαι τo
1ιilρo τηg αι.lλr]g οτo ιο6γειο'

Oι ιδιαιτερdητεζ τoιl Α.,,ioι, 'oροι,: cη,ι,ετε7.εοιι\,στo νσ'
διατη ρη Θoι1ν μd1ρ ι πρ6οφ ατα,, αρyα:,.ιi.. ι.lτιl ι/ ε [ιι στογ cι-
γιoρεΓτιxo xαθηpιερινd βiο . Δ(δεται η ει,zcιιρicι . μειlα ιιπ6
το οωξ6μενo πλoιioιo ι'λιxd πoυ διατηρε(ται oτcι α..,ιοQε[τι-
z"α ιδρipιατιr , \,α πQoσεγγιoΘoiγ πραz.τιz"dE, μιεθoδοι. τρd-
ποι ξοlr]<. τε7νολο.1iα χαι τεχνoγγ(,.lοiα τοι,παρε7-θιiι,το; τα
οποiα ητrrι, zoιr,d οτoι'ζ ελληνιxoιiq πληΘι,ομοιi: , ιt.t'"i.6' zαι
oτοι' < dr'7.οι'< βαλxανιzoιig xα ι μιπραοιατιzoιi < 7,αιlιi (.

Ειδιz.6τερα δε(xνεται 6τι oτον τομdα τηg τd1νη; (τη; αQ-H πριilτη αiΘoιrοα εiναι η α(θoιlοα τι)ι] αQχιτεχτoγιzιli ytτεzτoνιxηg ro, 
",,ρι.rg 

τηg ξιογραφιx{g) τo Aγιo -Oρog
περιβιiλλοντoE τ('!]γ μoνrrοτιxιilν ιδqlιlμιiταlv. Tο οπciνιο xτι- αφοf οι,γz.dντQσ]σε τo diγo'r.αι την εμπειρfα μεγdλοw μαι_ριαx6 υλιx6 πoιl διαι116ξεται στo Aγιo oροg οιrγoΨ(ξει την oτ6ρων , δημιoι1qγηοε διi,6 

"oι, 
xα)"Χιτεyνιx6πρ6οωπο , xαιμεoακυνιxt] xαι νεdτερr1 αQχιτεχτoγtχrj τoιr βαλxαν ιxoιi xciτ ο.ηλ,ud1ε.,, oi6 ,o μdοα τoι, ] 8oιl αι' xαι εφεξr]g εγινερoυ' Tα αρxιxd' xτ(oμtιτα απoτdλεoαγ τιl πρι,iτo περ(γρcιμ- βαoιxd xdντρo διαοπoρι1g xα}λπεxνιxηπαραγωγrjg xαι γνω-
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σεωζ.

Η εxθεοιαxr] ενdητα , οην oπo(α αναφερdμαοτε 1ωρ(-

ξεται oε διio βααιxdE υποεvdτητεg : Tου xαθημερινoi β(oιl
y'αLxηζλατρε(αg. Η παρoυο(αση τoυ xαθημερινoιi β(oυ γ(-
νεται μdoα απd δdxα τομεig, oι oπo(oι xαλιiπτoιlν δια1ρoνι-

xd, την αγιoρε(τιxη "xαθημεριν6τητα" . Πρdxειται ^1ια τoιtζ

τoμε (E "MoυσLxtj ", "Yγε (α", "' Eγoπλα οιilματα", "Eργαοτj -

ρια", "Ωρολoγοποιε(o", "Mετd1ια", "Aμπελοg xαι oiνog",
" Ζαlγ ραφιxαεργαοηρια", "Τυπογραφε(o", "Φωτoγραφεi

o", "Σταμπαδof ριitcl ", "Yδρ6μυλoι, Ανε μιiμιlλoι".

Σην εν6ητα ηg λατρεiαg παροιlοιd.ξorπαι λατρευτιxd
dπιπλα xαι οxε{η με τα oτoι1ε(αηg ανατoλιxηg ορΘoδdξoιl
πcιρciδoοηg. Η υποεr,dτητα αυτη οιlμπλdει με τιg ενdτητεg

ταlν xε:ιμηλiων χαι τηE αQχtτεχτoγtχηg. Σε xdΘε ενdτητα πιr-

ροιlοιιiξοvται οxετιxd, πριυτdτιlπα αντιxε(μενα (700 + πd-

ντε ουλλo^1dE) o1dδια , φωτoγραφ(εζ χαι εγημεριυτιxα xε[-

μεγα.

Kορiφαlοη τηg 'Exθεoηg ιιπoτελoιiν oι 1ι6ροι τηg Λα_

τρεiαg. Ε,διilτα λατρειlτιxιi Κειμηλια αναδειxγ{οιηαι οε xαλ-

λιτε1νιxιi 6ργα υι|ηληg τdxνηg. Ωoτ6οο εxε(γo πoι' πQ6πει

να d1ει υπ6ι|η του o επιοx6πτηζ τηζ dxΘεοηg ι\εγ ε[γαι ο

πλoiτog z.αι η πoιι1τητα τωγ xει1-ιηλ(ων αλλd η 1gπ61lργικ1i

τουg ιδι6τητα. Πρdπει να πατιrνof οει ιjτι τα xειμηλια δεν

ε(ναι pιdρτιlρεg μιαg 1αμdνηE αιlτOχQατoρiα;, αλλιi η ξαlντα-
νη τ61νη τηg oρθoδoξ(αg' Τα xειμηλια απειxιlγiξοιlν xριlνι-
xdg περι6δουg 6πιοg αυτdg ιlπαγορειiovτιrι απ6 την ιοτoρiα
του Bυξαντ(oυ.

o πριliτog 1ιilρog φιλoξενεi Eιx6νεg xαι αντιxεfμεγα ι-ιt_

xροτε1ν[αg απ6 τoν 10o αιιitνα dωg τo 1'424.Στoν iδιo 1ιiρo
φιλοξενεiται xι το τdμπλο τoυ Πgωτιiτoυ. Στη ι5ειiτερη εν6-

ητα απειχoγξεται η περ(oδog απ6 τo 1434 €'αlgτoτdλοg τoιr

16oι' αιωvα. Σ' αιlτcj τo 1ιδρo π1rριαρ1ε( η "Κιβωτdg" η oπo(-

α ταυτ(ξεται voηματιxd με τo Αγιo 'Oρog xαι οτεγιiξει πoλf _

τtμα εtχoνoγραφημdνα Eι'α^/γdλια. Ιεριi oxειiη, ε(δη μιxρο-
τε1ν(αg, αριοτoιlργηματα χεγτητιy.r]< εxτ(θενται οτην Kdγ1η
- Σxευοφυλdxιo xαταγρdφoνταζ τo πλriθoE χαι τηγ πoιxιλi
α των μoρφιiν. Η 'Exθεοη oιrνε1ζει ην πoρε(α ηg με φoQη_

τdg Eιxdνεg τoιr 17oιl, 18οιr xαι 19oιl αι' με ιεριi dμφια xαι
οxεiη λατρε(αg'

Σην τελειlταiα εν6ητα παρατ(Θενται οxην69 απ6 μνη-

μειαxη ζωγραφιxη, oι oπο(εg απειxον[ξoυν οριiματα απ6

ην Απoxdλυι|η, ενι6 η ειxιiνα τηg Αxραg Tαπε(vωοηg τηg

Mον(g Ιβηρων οε oδηγε( μπqoοτd οτo θε(o δριiμα.

Στoν 6ρoφο με τα εργαοτ]ρια περιμdνει μια ευ1d,ριoτη

dxπληξη το Nαoιlοα(o επιοxdπτη τηg dxθεοηg . Eδι6 ανdμε-

οα οτα πoλλd, ενδιαφdροντα εxθdματα περιλαμβd'νoιται xαι
διio μεγιiλεg ειxdνεg τoυ Nαoιlοα(oιl αγιoγριiφοιl Xριοτ6-
δoυλoυ MατΘαfoυ. O Xριοτdδoιlλog θεωρε(ται o τελευτα(og

απd τoυg μεγdλουg επι6vιtμοιlg ιrr1ιιlγριiφoιlζ τι)ι! ,\'/i. 'ιl ;.)_

QoυE πoυ (δριlοαν εργαoηριιι Eιlγi',ι1,, rμi1: ιιε ιι.', - 
'

λιτε1νιxr] παραγωγrj. Tα dργιr τ()'ι' "ιι,' ",.'1.-'l-11'.' ιi7'ι ιt,

για τo Αγιι6νυμo oρog αλλd xαι '1ιιr οi'ιlzi.i;1lι ' i{]ν oQθιia)ι)_

ξo κ6oμo. Γνωρ(ξoυ με 6τι πλrj θοg ιιγ ιογρι r'φ ι ι ilν 1111' i}ο iι lzι r-

γται σε ναoιig ηg Pωο(αg.

O Χριοτ6δoυλog αxoλoιiΘησι] τιι βη1ι ;-τιr τoιt πιιτdριi. τιlυ,

πoι ηταv xαι αυτ6g αγιoγρdφog, μdτριαg ιi1"ιωE ιrξiα; . 6πωE

πληρoφoρoι1μαοτε απ6 το ενημεραlτιzιi οημε(ωμα τη; dxθε-

οηE. " '..Περ[ τα μ6οα τoυ ]9ου cιιωνοE o "xoομιx6q'' Mcιτ-

θcl[οg Ιωd'ννoυ , μ6τριog xαλλιτ6yνηg, xrlτrιy6μενog clπιi την

Κ6ρινθo 2'ιαι με αξι6λoyη ξωyραcριxlj πclρoυo[α στα αyιo-

ρε[τιxα μετ6yια τηg Poυμαν[αg ηδη το 1840 ανiπτυξε με-
y(ι'λη ξωyραφιxη δραoτηρι6τητα oτo Λyιo'oρog xαι oυν!yι'
σε την παρdδoαη των πQoηyoυμ|ναlν πρooπαθωνταq πα-

ρd'λληλrl να εχσ1JyχQoν[oει τη ξωyραcριxη τoυ με τηy εισα-

yωylj ν ε o x λcι o ιx ων oτ o ιyε [ων'

o μεyαλωμ{'yoζ στo'oρog yιclg του Χριoτ6δoυλo9, αξιο-
λoy6τερη xα)'λιτε1νιxlj προoωπιx6τητcl υπ6yραφε τη δoυ-

λειcj' τoι'l οlg "Χριoτ6δoυλog εx Ναoιioηg", Mια ιoyυρciτερη

πρoαωπιx6τητα cιπ6 τoν πcιτ6ρα τoυ, ο Χριoτ6δoυλο9 cιν6-

πτυξε f'να αττ')' πQcloωπιx6, oτo clπc'lfc'l τo τα/ριαoμcl" τoιl
yεοxλααιxo{ τρ6πo'ι'l α--νδιlαoμ6ν0υ με την αxcιδημαlxη λι-

τ6τι1τcl d.φηνε yωρο yιcι μια συy?ιε?lριμ6νη ευy!νεια, μια σ1]-

ucιντιxη ψυψολoyιxlj εμβρiθεια χαι μια xαραxτηριατιxη α-

τ pι6αφαιρα ευαloθητηE μελαyyoλiαg.''

Στιg επεξηγ{οειg πoιl ιlπιiρ1oιlν γ'ατιι απ6 τιζ αγto-

γραφiεg διαβdξoυμε "Εικ6νεg των clyiο'ιν Ανδρloιl xαι Α'
ντ ω'ι, [oυ i ρycι τ oυ φι7 μιoμiνoιl αy ιοyρ d φoιl Χρ ιoτ 6δ oυλου

Mατθα[oιl απ6 τη Ndoι'locι, o oπo[og δκ\dqθηxε τη ζωyρα-

φιxη απδ τoν πατ6ρcι τo'ι) στ()'oρog' xαι ερydoτηxε εxε[ τo

uεycιλιiτερο μ6ρoE τηg ξωig τoυ. ()ι ειx6νεg ε[ναι του 1909

xαι ]911 xαι πρo!ρyoyται clπ6 τη Σxητη του Αyioυ Ανδρ6'
oυ.'' Η Σxr]τη τoιl Aγ(oυ Aνδρdoυ μd1ρι τα μdοα τοιl αιι6γα

μαg ηταν Pωοιxr] γι'αυτ6 xαιτo dνoμα.oγ 1ι'1(oυ Αγτωγ(ου

ε(ναι γραμμ6γo στα ρωoιzd', αλλd xαι οτο ειλητd'ριο πoυ

xρατιi ο Aγιοg γριiφει ελληνιxιi xαι ρωοιxd, "Εyc1l ουx6τι

φoβο6μαι τoν Θε6 αλλ(ι αyαπιil αυτ6ν" '

Η φημη xαι η αξ[α τoι-l Nαοιlοα(oιr r.ιιλλιτιJ1νη ενιο1ι1iε-

ται απ6 η δε{τερη ειx6να τoυ Αγ(oυ Ανδρ6oυ πoU παQαγ-

γdλθηxε xαι αφιεριilΘηχε στη Σxητη απ6 τov Πατριιiρ1η
Κων/πdλεωg Ιιοαxε(μ Γ'oιiμφωνα με τηγ επtγQαφτj τoυ πε_

ριΘωρ(ου' "oιxoυμενιx6ν Πατριαρyεfoν' o Πατριdρyηg

Κωylπ6λεαlζ Ιωαxε[μ o Γ- τη εν Αθω Βατoπεδινη Σxιjτη
τoυ αy[oυ Ανδρ€oυ ειE ευλoyiαν xαι ιερ6ν φυλαxτηριoν -

ΙΙπθ Nοεμβρ[oυ 1η ".

Διrοτυ1ι6E η απαγ6ρευοη τηg φωτογριiφησηζ οτo 1ι6ρo
τoιl Moυοε(oυ δεν επdτρεψε ηγ παρoυο(αoη των ειx6γωγ

oτο περιoδιxd.



Eικovεq Kαι lατoρ(α

H ΕKKΛΗΣIA TOY ΑΓIA_ΣΩTHPH ΤHΣ ΝΑOYΣAΣ

Τoυ Θωμιi Γαβριηλ(δη

Mετιi τo ολoxα{τωμα τηg NιioιlοαE τoυ 1B22, 6τιrγ δ6-

Θηxε η dδεια απ' τoν οoυλτdνo να ξανα1τιοτε( η xoιlροεμd-
νη πoλιτε(α, ξανα1τbτηxαν , 6πωg fταν αvαμιενιiμιενo, χαL
(]ι χαταστQαμμdνεg εxxληοιdg τηg- ανι1,μεοd τοιlg xαι ο Α-
για-Σωηρηg (η Mεταμιiρcρα]ση τoU Σωτjρog). Αργ6τερα o

μετεπαγαστατιπ6g αυτdg να6g, ποιr οιiμcροlνα με μαρτιlρ(εg
παλιι6γ Ναουοα(ωv rjταν μιxρ6g, xατεδαφfοηχε, για γα χτι-
οτε[ οτο μεγιiλo oιxdπεδ6 τοιl ο οωξ6μενoζ χαt οτιg μ6ρεg

μαg μεγαλ6πρεπo9 βυξαιτινιlιi ρυΘμο{ να6g. Γιiρω οτο 1919

μft;τηxε oτα δι.rτιιι1, ηg εxxληοιιig του Aγια-Σωτ]ρη xαι τo
παν{ψηλo λιθ6xτιοτo xαμπαναριd με οι'νδρομι] ταlν Nαoιl-
οα(ων τηg Aμεριz"ηg, oι οπo(oι πoτd δεν dπcrψαν ν(Ι αγα-
πoιiγ xαι να ειlεργετofν τη γενdΘλια γη.

o Αγια-Σωτr]ρηg ηταv η εxxληοιιi των πιrιι\ιzιilν μorl

xριiναlν, η ενορ(α μαg, γιατ( η Yπαπαντη, η εxxληoοiλα τηE

γειτoνιιig μου, αλλι1. xαι o Αγια-Δημfτaηζ, λiγο πιo πdρα
(βορειoδυτιxd) λειτοιlργoιiοαν μdγo οη γιoρτj 1ρ1'g τi ciταν

γινdταν xιiποια ιδιωτιxt] λειτoυργiα. Παιδi, θιlμιi,1-ιαι, πr]-

γαtγα χαL στεπdμoιlν xoγτd' οτο Δεoποτιx6 του Αγια-Σωτη-

Qη για να μπoριri απd τη μια να 1α(ρoμαι η θωριd τηg Πλα-
τυτdραg των Oυρανιiν , η oπo(α με τιl μιxρ6 γιo ηζ στηγ
αγxαλιιi xαι η οιlνοδε(α αγγdλων xατεβα(νει απd τoιlg ου-

ρανοιig, για να λειτοιlργηΘε( οην επxληoιιi μαg, (dτoι ερμη-
γευα τ6τε τηγ τotχoγQαφiα τηg πλατυτdραg πoιl ιlπιiρ1ει
πιivω απd την xdγ1η τοιl Ιερoιi του Αγια-ΣωτηQη), xαt απ6
την ιiλλη τον Παντοxριlτoρα, τοιlg Aπoοτ6λoυg xαι τοιlg
Eιlαγγελιοτ6g οτo πdντρo τηg xοριlφrjg, οτιE πλευρdζ χαL τα

ημιθ6λια τoιl oυρανοxρ6μαστoυ, xατ6"τι1ν παιδιxtj μoι] φ(χ-
νταο[α τρoιiλoιl.

Aυτdg oι τotχoγQαφ(εg τoιl μητρoπoλιτιxoi ναοι] τoιl
Αγια-Σωτr]ρη πoυ ε(ναι μd1ρι τιilρα oι μ6νεg, xαι, ειlτυ1ιig
ο1εδ6ν αναλλo(ωτεg, d1oυν τ6oo βαθιιi' εντιlπωθε( oτη μνrj-

μη μoυ xαι τ6oο xερδ(oει τοv Θαυμαομd μoι], πoι] 6οεg dλ-
λεg xι αν εiδα δεν xατdρΘωοαν γα τtζ εl,ιτoπ(οoιlν απ' την

πριiτη θdοη xι αζ μην ξdρω αx6μη τo ξιογριiφo τoιlg !

Η εxxληοιιi τoιr Αγια-Σωτr]ρη ε(vαι lι(ιτtτo μoναδιx6
xαι αγεπανιiληπτο για μdνα, επειδf μdοα ο'αυπ]γ χαι στo
παqεπxλr]οι τηg Yπαπαντrjg (τηs Παπαντο{λαg μαg), μπo-
ρι6 να φανταοτι6 μαξεμdνο 6λο μoιl τo oιlγγενoλιiγι xαι d-

I

}"ιlιlg τoυg παιδιxοιig μclυ φ(λoι';, τιlιl.-< .1εfτoνεq xαι τιg ^1ειτd_

νtσσεζ, ιilοπoιr γ{ρο: οτα 1950 o γιlριομdg αρxετιilν στo πα-
λι6 Ημερoλ6γLo μαζ dxανε "απd διiο 1οlριιi"'

oι ειx6νεg τoυ τdμπλoυ

Αιlοηqdg μαξ( xαι.iεμιiτεg γλιixα, μελα1ροινd; z"t].ι γι'αι!-
τιi [οωg τ6οo oιxε(εg, ιlι ειx6γεζ του τdμπλoυ τoυ Aiια_Σοlπ1-

Qη , αγαχαιγ(oτηxαν την Ι-12-1947, 6ταν f μουι, εr,ι,dιl τεgli-
πoυ xρ6νο.lν x611^7ι'αυτ6 δεν μπορι6 να πω πωg r]τα\,πιo πQι\,,

επειδη τιg θυμιiμαι 6ποlE εfναι xι:ιι τι6ρα.

Σε πριiοφατο πρoοxιiνημα o1ημdτιοα τη .,,r,ι'iιιη . oτι η
αναxαivιοη πρdπει vα περιορ(οτηxε xιrρiοl< oτο z.iιτοl μdρog
το.lγ ειx6γο.lγ' εxε( που Θα ε(1αν υπoοτεi z'd.ποια' φθορd απ6
τα πoλλιi φιληματα τωγ πιοτιilγ. "Ετοι εξαφαι,ioτ1zαr, xιiτω
απ6 τo xαινoιiργιo επ(οτραlμα oι 1ρoνoλο^1[ε: zαταοxευf E

χαL η ι.!πoγQαφη τoιl αγιογριiφοιl, ιiπο_l; ;,"cιι οι επι^1ραφdg

πoυ fοωg μαρτυρofoαγ τoUζ διυρητdg. o crr'αzαιr,ιοτη; ση-

μεiωοε μdνo το €τog 1842 (xd'τω αριοτερci) οl: dτο; αγιoγριi-

φησηζ χαι ην ημερoμην(α αναxα(νιη '<1.12'1947 (z.dτω δε-

ξιιi dπωg τιg βλdπoιlμε). 'Eχω η γνιi)μη πιυ; με dr,αr,zαΘαQι-
oμd απd ειδιxoιig τoυ επιοτqι6ματoζ η( αναz'α[r,ιoη; oι ει-
xdνεg θα απoxτοι]σαν την πρωτdτιlπτ] τoι'; 7'dρη z"αι θα α-
πoxd,λυπταγ τo μυοτιxd τηg αγιoγριiφηorj; τοι'<.

Στιg ειxdνεg τoυ τdμπλου τoυ Αγια-Σιυτ1ρη παριοτdνo-
νται oι εξf g ιiγιεg μοqφdE:

i. o Ιηοοι1g Xριοτdg (επιγραφη o ΩN: o ι,πιiρ1αlν...)
2. o'Aγιog Ιωιiννηg ο Πρdδρoμog
3. o'Αγιog Ιωιiννηg o Xρυο6οτoμοg
4. o'ξιοg Σπιlρ(δων
5. Η Mfτηρ τoυ Θεοf (Θεoτ6xοE)
6. Η MεταμdQφωσtζ τoιl Σωτηρog
7' o'Αγιog Nιx6λαog
8. o'Αγιog Δημfτριοg

Στιg πλιiγιεg θιiρεg του Ιερoιi παρ(οταγταL oι Αρ7'ιiγγε-
λoι Mι1αrjλ xαι Γαβqιfλ. Στoυg πεοoodg, δεξιiι 7.αι αQtστε-

Qιi τηE Ωραiαg Πι1ληg τοπoΘετηΘηxαν γljρω oτα 1978 (αυτrj

η 1qoνολογ(α υπιiρ1ει oην ειx6να τηg Αγiαq Kαοοιανrjg)
δι1ovεdτερεg ειx6νεg, αυτ] πoυ πqoαναφdρθηxε xαιη ειx6-
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γα τ()11 Eιlιr^1.7ελιομιli τηg Θεoτιixιlι''

' A}'}'ε6 εγεπ iγQαφεE ε ι}tdγε E

Η αρ1αι,dτερη, απ' ιiοεq μιπιiρεοα νιι διl, ενε:π('1ριιφη

ι:ιz.ονα τηg εxxληoιιig το1r {.1ιιr_Σωτt11lη πρdπει γα ε(γαι cιι'-

τη πιlι' παριlt,οιιiξειτογ ΑΓΙo ΓΕΩΡΓΙo To NEo ιιι] φο1!_

οτr-l'γd}.λα xαι φι1οι. Η επι',,ραφr'i τηq }"dει, "ι\ια. 1ειρdg Γεαlρ-
.1(otl εz" Σελiτξηg 1839 Ιανιlι'ιrρ(oιl l0".

Στο βιlρειιi τo(1o μιαξ( με ην ειx6να τoιl Aγ(οι' Γεοlργ(_

ιlι'τιlι' Νεlιlιt, πoι! πQ()αγιιφεjρθηxε, ε(να'ι ιrνιrρημιι1νε< xιιι ιlι.

παλιd; , ιiοιl εl.ε(νεg τιlιl τdμπλoιl iιtιLlq, ειxdνεq τοlν Aγiιυν
Kοομir xαι Δαtrιιιr,νoιi τοlν γl,αlοτιilν Aναργr1ρ(Ι)γ, τοι! Αγ(oι'
Αθrιγιrofoυ χαι. τO1! Αγ[oιl Ιοlιi.νι,ο11 τoυ Θε:oλογιlι' (το:r, ιl_

πιliιυγ ιlι επιγραφdg ε(νιrι οz.επαομε1νεg απιi τη |3αιρf τηg

ιl-νιrιαiνιοt-1g, πιlr' r,dπιlτε πρdπει να φιiγει), ε:γιil oτιl διlτιz6
τo(7'ιl ιlπιiρ1ε:ι l'1 ειz.6να τr,'' {'1iιυν Nιxiινορo.{ zιrι Διoγι'οi
( )ι!.

Ανιiμιειlα στιE αγαQπlμdγεζ οτoιl( τo(1oι'g ηq εxxληοκig

τιlι, Αγια-Σο:τrjρη ειπdνεg ξε:1ωρ(ξοιrν τdoιrι:ριg με τιg εξ{g

επιγραφε1<:

1.Ft BAΠTΙΣΙΣ ToY XΡΙΣTOY: Αιριερoiται ειζ τOγ

ε:ν Nιιofoη Ιερilν Nιrdνηg Mεταμιoρφιilοεαlg ει'< μrνημην η;
Oιχι)γεγε(αζ Mατθιιioιr Ιιυιiγνιlιl ξαlγρdφoιl''Εqγον Xριοτο-
διll]λιlt l Mιrτθα(οr'. 1 92-5

2- o ΑΓΙoΣ ΓEΩΡΓΙoΣ: Διrπiινη Γι:οlρ'1(οr' Α' Kι1ρ-

τιlη. Yπ6 Xριοτoι\οιiλοι' MατΟιriοιr εν Kαριlιr(q Aγiclι'o-
ριxrq'Αθο] 1909.

3. o ΑΓΙoΣ TΡYΦΩΝ: Δrιπiινr1xαι Σιlνδρoμr]τιllν Α-
πελιx'ιl^i,ιilν, 1ειρ MατQιi.iOl1 εν l-ιηγa ΙO1l....'(η επι^1ραφi] εiνιιι
διlι'lιιγιiγνιllοη πρog τo τd)'oE εξ αιτiιrg πlζ χoρνζαζ.) Xιrρι-
τωμιι1νo ε:iγcιι τιl ιrπoτιJλεομιr πO1] πQOlιιiπτει εξ ιrιτi<ιg τη<

πα'ριiλειrilηg ιιπιi ιrπρι'lιtεξ(ιr oπωoδrjπOτε τoι1 γριiμμιrτog -

μι- οτη λdξη,rn5'1ρ1rργιilν (=αμπελουQγιi:ν), εxτ6g αν o ξαl-

γρd,ιριlg εi1ε πρι1βλημια πρoφoρι'ι'q τoι' φθιi^1γοιr _μπ-, ι5ποlg

η μιrxιιρ[τιι'lιτιl' η zιrρiι Bιl.οιλιz"r1, η μιil'ιι μιοιr. l-1 ιlπιliιι αl;

Πdγτιιr νιiμιξε ιiτι πρdφι:ρε μιπ}'d. ιτdμπιι zλπ, ενιil ι1λι:γε: τιl

π),ε, η ιτ6πα xλπ...
4. Η MΕTΑMOΡΦΩΣΙΣ ToY ΣΩTΗPOΣ: Διrπιiνη

Kιυνιlτ' Περιιlιoριiη ει'l.Ιιιoιiιττ1 τη 1η Νιlεμβρ[or' 1921, dρ-

γον Κοlνοτ. Χιrτξηι'ιilτα.

TεlλοE, α'πι1 τιg ι:ιl.ι'lνε:g οιiγ1ρονιυν ιrγιο'1ρι1φι.,lν, πoι] ε-

πiιl-1 g ιlπιiρ1Oι!γ στι') μιητροπολιτιx6 νιιιi τη g Mετιι1ιclρφιilιτε-

U)( τoι! Σωτηροg (τoι' Αγκr-Σα)τiaη) τr1< Nιioι'ιτcrg, μαρτι'ρi-
εg ilτι ιlι ι:ι'ιτε:βε:(ζ δε: λε(πoι'γ ιliτι: ι.ιπιi τi1ι' 'ιlλιοτιπrj ε:πo1η

μα;, αr,ιrφε1ρ(1) εγδι]Lχτι,7.(i μιiιr, τιrlν Αγiων Ραφιrrjλ, Eιρr]νηg
y.αt Nιχoλd,oιt , πOι! ε:(νrrι "Δdηοι; zιrι δοlριlιi. Mι1αrjλ, Md-

γι\ιιg xιιιτfxναw Ξανθ(δη, Δημητρiιlι' xαι Πτ1νελ6πrlζ Mπριx]_

βιtλη" xαι dργo τηg "ελιr1(οτη< 'AννηE Kαξαντζiδη" τιlιt

1993.

Στην εxzληoio 191l Αr1ια-Σωτηρη τηg Νι1οιιταg πρfπει
γα ι]πd,QχOι]γ και xαπιιrι xειμηλια. ng1r ρ '1ριiφιυν ι\t:ν εixε

την τi1η νιr ι\ει, τ6τε πoι' ετο(μιαξε τo σημε(σ]Lια αι'τιi, τι)ν

Ιιιγoιrirριο τοιr 1996, γι'rιιlτ6 ι:πιφι'λιiοoεται να ξανcι'7ρd,_

ψει, ιjταν 0ιr d1ε:ι νεdτερrι..'



KαλoKα(ρι τoU 1936
Συζητηαειg με τOV Kωvoταvτ[vo Xατζημαλουoη

Πρoλεγιiμενα

oι πιo xciπω oημειiloειg πd'ρθηχαy στα πετι:ι7τα ,

τo xαλoxcl[ρι τοιl ]936, clτη Nd'o.ιloα , oε ιτιlνoριιλftE με
τclv ριαxαρiτη Xατξημαλoιiιlη' Mαξi με τoν φ(λo xαι
oιlμφοιτητη Θε6φιλο Σημανlxα θiλαμε να μd'θoιlμε: yι'α
ττl ''ΠoYΠoΥΛo THΣ NΙΑo\ΣΑΣ'', (να xivημα λαl_
x6, αyρoτoερyατιxri, clτα τ6λη τoιl ]9ου αιcilνα με τιζ
αρχξg τoυ 20oιl . 'Hταy ivαg απci τo1)ζ αQχηyoιiq τοιl
xινηματog. Ποιi:g ηταν oι αιτiεg αι'lτoιi τοιl xιvηματclg;
πoιlg oι xoινο'lνιxig αιlvθηxt:g τηg Nαo.ιlααq πο.ιl xιlrlφ6-
Qησατ| r.ruτ6 το ΠoΥΠoΥΛo; παlg ξεxiνηιlε xαι πoioι
ιlι clπαδo[ χι oι αQχηyo( τoιl ; τι πiτιl7t'',' xλπ Πoλλd'
θ(:λαμε να μci'θoιlμε!

o Χατξημαλoιirlηg ηταν περ[φημog. Γi:ρoE πι('ι, μα
ιττητrjg xαι περηφcι1,oζ yια τclν ρ6λrl τoυ στα xoιyοlyιxιi'
xινηματα τηg N(ιoυαcιg. Θιlμ6ταν πoλλd'.'. μα εi7ε: xαι
τιg ιδιoτροπiεg του (xcιι ποιdg δεv i7ει;) Ξεψνcιιiαε πιlλ-
λd' η ηθελε να ξεyd'ι'lει χαι μ(Ιζ παρclτραβoιiαε ατιq λε:-

πτoμi'ρειεg 2dαι στo xoιlβεντoλciι. Σ'αιlτig τιq oιlξητη-
σει.ζ με τoν ριαxαρ|τη Χ''Mαλoιiση στα yρηγoρcι xρcι-
τι6ταν oι clημει'rbclειζ με τo rlxoπ6 νcl- xcιθcι7clyραcρoιiν
rι ρy ciτ ε ρ cι x (Ι-ι συyαQ !ιολοyη θ o.ι1ν... Δ ιl ατιl4ιil g ρι ι'α ρι i -

ρcl Αυyoιioτoιl (1η) dλα xciπηxcιy.. χι ()ι xclιlβi'ντεg xι oι
αημt:ι.cilot:ιE... 'Υrττε:ρα απrj τ6rlα 1ρciνια βρi:θηxcιν clι
παραxιi'τοl αημε;ιωoειq, r'ιντιyρci'φηxαν , 6πω9 ε:|7αν με
τη φρααολrry|αr(rιν απclδ[r\εται xclλα) τoιl iδιοιl τoιl
Χcιτξηtrιr ιλoiclη.'

Α'Φ'Γ-
Φlρηq Ι974

1. Για τιlυ5 τξoqμπατξrfδε5

ΠιilE δημιoυργ{θηxεν ι'l "τξoρπαρτξηδιομd<'' ιrτη
Niιιlυοα {οτερα ιrπ6 την xrrταοτρoφη (ls22);

O "τξορμιπατξηδιoμdq" oτη Nι1oυιtα l]τcrν απιiρ-
Qotα τηζ τoυρxιxrjg τcιxτtiιηg τoυ τoυQχtχoιi ,,xοτξα-

μιπαoιομod" (μεγι1λα xεφιlλια π.1. Zαφειριixη<, Mι1-
μαντηg). oι xοτζιrμπrioηδεq xυβερνοι1oαν τη Νciclυ-
οα. Εfxαν πραγματιxtj αξ(α xαι εxτιμoιiνταγ oι χo-

'1Ο

Toυ A1ιλχ€.α Γxo6τα

τξιrμπι1ι;ηδεq zcrι τξορμπατξηδεq γιιrτf dπρεπε γcr ε(-
γιrι απ6 τξ(ιxt ν'cιt νιi1ουνε παρι1δεg. M, ιjλo τoγ ξε-
πεομι6 τOυζ, oQlσμdγoι απιj τoυ< τξoρpιπατ'({δε< xαι
xoτξαμπcioηδεg ε(1αν εxτiμηoη ;-ιd1ρι τηι, προη^1οι1-

μενη γενιr1.. (Πoια yε:νια εννoε{; τoιl 1900-19]0;) ΕQ,cιν
διxιlιig τουζ αγθQι6πουg dμπιοτoυg (ο Toiτοη< εixε τιll,
Δ{μo Tξερ6νη u"ιrι Toολι1zο oιrγ διz.oιj< του crνθριil_
πι)υζ, () K6zzινoq ε(1ε τιlν Γιoβι1ι,η' o Γιιilιlγο< Λιιπα-
β(τοαg εixεν dμπιοτιl του τoγ .... ιl X"Γιαr,r,οiοη< εi1ε
τον X"Mηνd'. ιl Kιiloτα< Aντοlνιiz"η< - Περδιz.ciQηζ εa-

χε τOγ Γιoβirr,η ι:ιπιi τηr, Kιιτερiνη z.i.π).

Oι τξορμπιrτξrjδεg -ιiλλιlξεν o τ(τλo< τι)ι': ιtπ6 z.o-
τξιrμπdοηδεq- 20 μd1ρι 30 οτη Ι,Jcioυοιι. ιτυr,ηρ1oντo
zαι απoφι1,οιξαν περi τιογ xιlιγοiν υπclθdσει,lr, (μ6xρι
τιl Ι3qΟ) Yπερciιlπιξαν τ()Uζ πρoυτατεt,ιJιlε\,oi,Ξ τυυ(.
Στην προηγoι1μενη γενιd (;) Lιε τη\/ μετcιβοi.r] τιt)γ χoι-
γαlγιxιilγ oυνθηxιilν, iιλλαξεν η τct.zτιzlj του τl,oρμπα-
τξη δ ιαμοι1. Kατι1ντη ιrαν τιi ριrννo ι Ζ αι σι1 ιιφ ε Qιlγτoλιi-
γοι. O λrrιig εβ6γγηξε.

2. [η1ιιlτιxo( 6'q1ιlντε5

Στο 1867 ο Σoυλτιiγοg dxανε τo Τoυρz.ι;,.d Σir,ταγμα
(;) xαι ανε^1νιilρκτε δ{μουg xαι xoιr,ιiτt1τε:. -Ετοι xαι
οτη Ι.{ιioυοα. Στιq πραiτε< δrjo-τρειg περιοδoυ1οι Τξoρ-
μπατξrjδεg.

Παρα1οlρr]θηΖα\, τα δημ6oια ιτηpιtιτcl zαL τα α-
δdοπιlτα παρα7ιυρ{θηχαγ στo Δ,iμo . ι1πι,l: το Kιιj-
οz.ι, φυτεψαr, τα αφfτευτα, η Koι1λα z}'π.. τo Δημαρ-
1εiο (Διoιzητ{ριo) Αρd,πιτoιr μdχQι ...

Πρι'iτo1}rμqρχQζ O Mουοταφιi Mταρμπdρηg
(1868). Επειδr1 dμιllg η πλειoι|ηφr.α τoυ πr'r1ΟυομΟιi η-
τcrν Xριοτιιrι,oi, παιiΘηxεγ o Moυοτrιφ6' ιαι διoρiιrτη-
zεr, o Λαπαβiταrrg (Kοlνοταντ(νoζ), o oπo(o: εi7εr, 6
"ιτε[tr1δεq"- xριοτιcrνoιig 1αlροφιiλιrxεζ- τo'Ιτσιo, τoν
Mπιiτoαλcr lι.6'. Κ(ιπoτε (;) εφαρμιiοτηz.ει, o νdμog
περ( εzλoγ{g (τοlν δημι1ρ1αlν) zαι {ρ0ε Δημαρ1oE ο
Kιυοταg Aντιυνιi,zηq (Περδιz,ιiρηc).Tοr, διαδ6xτηxεν



o Δημljτριog Λdγγοq χτλ.

Exλoγdg δημoτιxdg : αγ χαι αναφι1ρoνται στη με-
τιiφραoη τηζ τoυQχιχηE voμoθεο(ιιq (3 τ6μoι) τoυ Nι-
xολαιδη, ιiτι oι 6xoντεq xτr]ματα xαι πληρι6νoγτεζ χτη-

ματιxιi φιiρo προg τo Δημιiοιo απ6 50-1ΟΟ γρdoια zι
απd,νω, ε(xαν το διxαiιομα τoυ "εxλ6γεLν", oL πληριδ-
γo\τεζ φ6ρο ιiναl τιυγ 1Ο0 γρoο(ιrlν ε(xαν xαι τo διzα(-
tDμα τoυ "εxλdγεσθαι".

3. 'Eγα γεyoν6g- παqιiδειγμα (;)

FΙ απιiφιιoη πιlυ πηραν οι πρdxριτoι τηg Nιiουοα<
oτην Mητρ6πολη να επιτρ6ψoυν να περciιrει τo l'εριi
τηq Aρι1πιτιrαζ απιi τα 1τrjμcιτιr τη< Παvαγιoπofi'α<'
γtα το εργoοτι1.οιο τoυ Λιiγγoυ' με τηγ υπoxρdι,;οη r'α
πληριilι,ει ιrυτ6 (δηλαδη τιl εργoοτι1.οω) 30 λ(ρε< τοr'

1ριiνo γtα τα ο1oλεiα.

Πλr]ροlιlαν μdνo μιιr 1ριlνκi (188...) Kατιi τιl 1911,

γι' ιιυτι1 χαL γttt ιiλλα dγιι,ε δixη .1ιcι νcι z"ιιτιrο1εOιlfν
zαι θα xιrτfιτ1oντo oι περιιlυι;iε( τι)υζ. 'Εγι\'ε ι1φειlη
οτην Kιlt,σται,τLl,o{πoλη. Εν τ(l) |ιετ{Ιξιi εμεοoλιiβη-
σ(Ι\, τα γεγoνιiτcr 12-13, ηρ0ε τιl EλληνιN6 xαι γλ(τι,l-
ιJαγ ot βκlμη1αι,ιlι.

4.- To ξ'iτημα του Σιδηqοδρoμιxoιi Σταθμοιi

Στα 189Ο απoφιιιliξει ιl Σουλτiιγoq νιr xιiνει τηι,
οιδηροδρoμιzη γραμμη Σcιλιlν(xη -Mοναοτηριoιj zαι
εzδ(ι\ει φιρμι1νι. Kιιι περιλιrμβιiνοι,ταν οαν Σταθμ6g
xι η Ndoυοα. Kιrι oε λ(γο xιrιρ6 {Qθει, η επιτρoπrj νrr

x(ιyεt γrιτrιμετρf οειg οτη Ι{ι1ουοα (γαλλοιrυοτριαxη
η εταιρ(α) υπιi την ηγεο(ι:ι τoυ Σεβιrλιd (Chevalier) xαι
εyxrιτιιοτιiΘηχε στO Kιιiοxι, €ιι 

-< 
1J μdQεζ. Kcιτιιμιε-

τριilντα< τoν οιδηροδρoμιxd ιlτcrΘμ6 ιtτο xιiτοl τεi1οg
τηg Παναγιoπofλcrg.'Ειττησ(Ιγ τoυζ πrrοoιiλουg τιζ ση-

μιιiε< xτλ.

Δυοτυ1ιilq ιlι επιτελε(g ιrυτo(, .1νιl;ρζονταζ τOγ γιtΙ-
τριi ΠερδιNι1ρη . ιlπoυδαγμdνο oτην Eυριilπη , τoν πη-

ρcιv γιατρd οτην ετιrιρ(α ;-ιε 1 ειzοιrιiφραγxo τη μiριι.
Ζητηorιν dνιι διilριl, _500 ειzοο6cρQiΙγχα. Δεγ τoυζ τιι
dδι,_lιlcrγ ' Θιiμωoαν 6φυγcrν. Kι dxαγαγ τor, οιδηQιl-
δρομιx6 ιrταθμι1 oτoγ Kοπαγd. Πηγεν επιτρoπη οτην
Π6λη, ι1που ιrπολoγηθηxαν οι Γiιλλoι μιηxιlνιxο(. Aλ-
λc1 ι\εγ 6xαγαν τiποτε. To τρα(ι,o λειτoιiργηιtε τoν Ιοι]-

λη 1892.

5. (Σ1ετιxιi με τoυζ ιiq24ovτεE τηE Νιiουοα5)

Απd τηg επoxljg τoυ Mητρoπολ(τη Kοιτμd, γiνεται
xι'ιτι'ιclτc'ιτtι6 για εxλογ6q (φαiνεται επιτριiπων Ι. Ncι-

rilν;)

Στo 1897 φιλον(xηoαγ οι διjο παρατdξειg (Λ6γ-
γoυ χαι Περδιxιiρη) . Σxληρ6τατog ο αγι6ναζ, πoυ αγ
δεν ηταν ο ελληνo-τoυρxιx6g π6λεμog Θα dxανε με-
y(ιΧo xcιx6 οτην πdλη (ξdδε$αν 320 λ(ρεg τωγ πα-
γxαριι6ν ταlν εxzληοιιilν για τα ταξiδια τoυE xλπ).

6. Mεριxιi απ6 τα αiτια τηs xιlινωνιxηE
αναταρα16ιi ζ στ.S τελευτα(εE δεxαετ(εE (δι1ο;) του

l9oυ αιιfγα

- 'Αλλη πληγr1 ηταν η "δεx{iτη" (φdρog) Eγoιxιd,-

ξoντιrν ιrε διιiφoρουg απd το Toυρxιxd Kριiτog. Σ'
αυτi]ν την επο1riν dρ1ιοιrν oι πλοiοιoι τξορμπατξ{-
ι\ε< να νoιz"ιιiξoυν οι (διοι τη "δεxιiτη". Mε τo πρ6-
σχημα αυτιi xαταδυγd,οτευαγ τoυζ φτο)χodg παραγο;-

γof < zιrι z.αλλιεργητdg.
- 

',rrρ^1i"υΨ(ιι 
τοlγ πλουοiιllγ (40' 60 τιαι 90o/ο).

- Aρπιrγd; διιiιρορεg' ξυλoδαρμo( δημιioιclι τιυν

φταl1ι'iν
-τo x(νημcr τηg Nτριoτdλαs (;) 6πιlιl oxoτιilθηxαν

xιιι α,θι6oι ιiνθροlπιlι του λιxοιj.

7. ... μετ6' το 1αλααμι1...

- ..... d}"λοι τξορμπιrτξηδεE f ρ0αν χαt απO7.ατ(Ι-
ιrτιiΘηxιιν οτη Ndoυοιr, dxoντεg 1ρ{μιrτcr ολ(γα zαι
επιδdθηr.rιι, οι δριrιrτηρι6τερoι οε διι1,φορεζ επLχει-

ρrjοειg αμπdλιιι, οηρoτρoφ(α (πoλt' πρoοοδoφιiρα ε-
πι1εfρηoη ), β ιο μη1αν(α τι,)γ μπ(tτα\' tcilν π.γ. Κιiρτoη g,

Λ6γγoυ αδελφοf, Ρ6ξηg, N. Στdcρog, Ι xαι Δ. Toυρπd-
λη, Πε1λιβι1γoζ' Πλατοo{xαgxΧπ. Kαρdτξαg. o X"Δη-
μητρ(oυ οτιr τοιφλ(xιιr (ι1γνωοτo πoυ βρηxαν τα τσι-

φλil.ια), ο(xοg Mπdλι.ι Tιιοιιilγα (νυν X"Mανωλofοηg)
ε(xε πoλλiι xτηματα. o X"Aγτιi:γLoζ πQo τoυ Xαλα-
ο;-ιοιi, ε(1ε ιrυγγεvη γιατρ6 πoυ ιiφηιlε 1ρηματα' Bρη-
xιrγ πoλλo( 1ρηματα. Aρπιi1τηxαγ xιιι πoλλιi χτημα-
τα. (Εννoε[ pιετα τo yαλαoμd). Eπειδf o λα6q rjταr,

ηΘιx6τεροg ,ιαt ytατ( πλει1ναξαν oι περιoυα(ε<, πoλ-
λdg ιiρπαξαγ, ιιλλιi xαι πoλλ6g δοlρiοτηxαν στLζ εχ-
xληαiεg.

Tο τoυρzιxιi xριlτοg μετιi.lxηοε Koι,ιιiQoυζ oτη Nd-
ι)υιjα για γα μηγ εξεγερθοιiν πια oL xι1τοιxι'lι. 'o1ι 6-

μωg μπdηδεg rj πιrοι1δεg, cιλλιi απλοιig εργcιξ6μεvoυg
(ιιγιiδεg ονoμι1ξoνταν).

8. (Σ1ετιxιi με τηγ βιoτε1viα -βιoμη1αν(α)

Η βιoμη1ανiιι (βιοτε1r,iα) των ΣΑΑKΙΩN (oαγιιi-
xια) 1ρoνoλoγε(ται απι1 το 1840 xαι δι6θε. Η βιoμη-
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χαγι,α €xrινε "ι_Ιg^7ιιixια"' χαι τα dοτελγαγ οτην Πα-
λκi Eλλιiδα. Π}.ην τοlν υδροxοπd.γιrlγ o Mπdλαg ε(1ε
3 τοιφλ(xια . 'Εxcινε τη φdμπριxα στη συγoιχrα τ(J)γ

Pdντη (xoντιi ατο Kιιjιrxι) ιrπιi τ<ιpιπ(ιν'o xιrι τοιι\ιd
(;). 'Αλλo xoγτιi ιlτην Αρι1.πιτοα.

Λ(τog του Περδιxιiρη. Δεν πι]γιrγε xιιλιi.

oι ιiλλοι βιομη1ανoι οαγιαu"ιιi.lν πλοιjτυγιrγ xcιt i'-
χαγαγ τo 1ο εργoοτι1οιo "Λ6γγoυ -Kt'ρτιlη xαι Tουρ-
π6}"η. (1874 { 75) Δεfτερο εργιlι;τιiσLo τOυ Mπiλη Tιτ(-
τοη, Γzoιiτα- Kιιριiτξια xλπ.

E,(1εν η Nαουοιr(ιxη βιoμηxανkr μι1λoυg ιjoυσcΙ-
pιιiλιrδoυ xιrι αλευρ6μυλoυg, τροφoδoτιlιiιiαr, ιjλη τηγ
Νι1oυοα xλπ.

Στην προηγofμενη γενιiι, 6ταν ciρ1ιοαγ γα xτζο-
γται τα πριilτα εργοοτιiοιιr χαι γα πλoυτζουν, γtΙ τα-

ξιδειiουν. E(δcιγ τηγ ι)ιχι)γ()μιxη τουg δι1νcrμη.

Eπειδη οι βκlμlj1ανoι πρoιiδεr|αν χαt ιlε xα1-ιμιiιι'
ιiλλη π6λη δεv υπ{ρ1ιrν εργιlοτι1,oια. Aφοι1 dγιr,αν τiιr-
οεριr (4) μεγιiλα οτη Ndουοα μd1ρι τιl 19()fi. 0π6τε η
Tοι-rρx(α εxαυ1ιιiντιιγ γtα τηγ Nιiιlυοιr σαγ "KιOυ-
τιrοιjx- Mιlντoεοτερ " (pιιzρ6 Mιiντοεοτερ). H Toυρ-
xiιr δεγ εi1ε τd,οει< να επιβιiλλει ιριiρoιlE (οτη βιoμη-
1crνiα).

oι βωμlj1ιιι,ιlι επληριυναν ελιi1κrτιr. Oι βιομtj1cr-
γot τηζ Νι1,oυιταζ , ι-lι oπoioι εxμεταλλει1ιlγτcrγ τo iι-
ιlπρο zι1ρβoυγo τηζ πdλη<, δεν οxdφ[)ηχαν \'α διi]-
oιlυν cρ6ρο xαγdγιι ιττην Koινι5τητα.

Kαι ιrυτr]ν την επο1rj oι "τξορμπατξrjδεq" dγιναν
τυριrνν(ι;zoι πQαγματι7.οt" xιrι εxμετcrλλευτdζ. Διιjτι ε-

γω ιl.υτo( ιrλμιrτι'lδι''lq πλoυτiξoντεg διπλαofιιξιrγ zαι
τριπλιrι_iiαξαγ τ(Ι εργιlοτiιοια, με μυθιilδη πλoιiτη, ιl
εργατιxιiq λαιig δεν dβλεπε ο1εδιiν xιινdγα ιiφελog.

Γιατi ιlι εργιrξι1μενoι, 2.Ο00 - 30ΟΟ εργιiτεE , επλη-

ριilνονταν ημεριlμiι;θια απd 2 ψετελ'fuια (4 δεxιlρεg
ελληνιxfq χQυσηζ ι\ρα1μrjg) μd1ρι 40 λεπτιilγ fτoι 2

γρ6oια (γιιr τουq πcrλιοιig xαι cιπ6 10 1ριiι,ια εργrιξ6-

μενουE). Η δε εργιιιτ(cr ι]τα εQγOστιiιlιιr ηταν τιiοιl
οxληρf (γιατi xι1θε εργοοτι1οιο ε(1ε τoυq "xαβιiτξη-
δεq"- φιiλιrxεg - ιlυν{θι,lq Αρβανιτdδεq, πιlυ xαθdτα-
γε στηγ π6ρτα , για αοφι1λεια δrjθεν xαι εποπτε(α
τιυν εργαξoμdνιυν). Aλ(μονιl οτουq εργclτεζ πoυ θα πlj-

γ(Ιιγ(Ιγ ιioτερα απιi την ανιιτολr] τoυ {λιoυ. Δεγ τουζ
ι\dxοντcιν χαL τoυζ dδιαlxναν oxαt6τcιτα. Kι ιιγ ουγd-

βαινε αυτιi Tετciρτη { Π6μπτη δεν πληριi_lνoγταγ χαL
οι πρoη.7ofμενεE μdρεg πoυ ε(1αν ι\oυλdψει.

ΑNαθ6ριιrτog η εργαο(ιr, δεν υπrjρ1αγ oι πQoστα-
τευτιxo( τηE εργαο(αq νι1μoι οτην Tουρxkι xαt οι βιo-
μη1cινoι 6ρκlιιι, ιυE εργιioιμη μdρα απ6 τη< ανcrτoλrjg
τoυ ηλιoυ μd1ρι το ozοτε(νιιrι;μιr τηq μ6ριrE . Ζοlη cι-

β iοlτη.

Tα ιl1oλε(ιι διεt'0υγιιγ ιιυτιli ιlι τξoρμπατξηδεζ πoυ
dβαξαν τcr μεγιiλιr δ(δα1τριr, iοιυζ xαι απιi υοτερο-

βουλ(ιι, γLα γα μη ιlπoυδι1ξoυγ τα φτω1d πιrιδιr1 xαι
dτοι γcι xιrτευOιjγoγταL στα εργοοτιioια (_5 ^1ριiιlιιι ,

10.30 xτλ)

Δημκlυργfθηxει, dνα μεγιiλo ρειiμα γιcr ιιετιιl,ιi-
ιjτεlulI]l οτην Αμεριxf , xυρ(ι,lq, χαL στηγ Αiγυπτo. (Kα-
τd τo 19Ι2' μ'ιiλη την βιoμη1αν(α Ι.270 περ(που βρf-
σχOγτ(Ιγ oτα ξdνα μdQη , οε πιiλη με 8.000 xατo(xoυg).
Eξ ι1λλου εi1ιrν ιlυμβλη0ε( μεταξd του< oι εQγoστα-
οιr1ρ1εg, πoιl δεγ δd1ονταν dναv εργciτη η ερ.1ατριιr ,

που ε(xε ι\ιω1τεi ιiπ6 ι1λλο εργooτriοιο.

Αυτij η zαταπiειlη ε(γε xαι οψγz,ρqυqη τοlν (.'..)
ιlυ μφερ6ι,τι,11, μιετcιξιi τιυν τ'tορpιπατξη διυr,. Δι1o x6μ-

ματιr ιrυτι'iν : α) Λιiγγοg , Kιiρτοη<. Tουρπι1ληg, Πε-
τρiδηE x. ι1. β) Δ. Tο[τοηg, K. Το[τοηg. Kαριiτξιr xαι
αδελφo[ Mπiλη. Αγι1lναg οxληρdg ιl]ζ τιΙ xdριιr, για
γα επLχQατrjoει το dνα εργoοτriοιo ιττo dλλo. 'oπoυ
τιr θf μιrτα rjταν oι clνθροlπo( του<, δηi.crδη ιiνθρωπιlι
τιlυ λαoi (Nιx(lλα< To(τοxαρη g, Α;-ιπντoυ}'ιi1 Aλiτoη )'
Αυτοi 91 gr1ιilνε< διιiρxειrαν 8 1ρ6νιιι. Στιr διzαοτ{-
ρια ιiρ1ιoαν να δη μιιιlυργoιiντιr ι ιp ευτο μιιiρτυQ εζ.'E-
τιτι dμπαοιrγ χαι τo επ(οημο r|6μα οτην zoινοlν(α τηE

Ι.{ιioυoα<.

Επιλεγι1μεvα

Πiραoαν 6Ι 7ρ6vια απci τιg oυναντηαειg μαζ με
τoν μαxαρ(τη Χ'' Mαλrltση χαt 23 απτj τciτε πoι'l βρi.θη-
?(αy oι αηριειιi.lrlειq αι''τt1ζ κcιι xαθαρoyραφτηxαν. Στo
tιεταξιi 6'φιlyαν 21αι 0 (ΙQχηy6g τoιl "Πoilποι'λοι)'' χCιι o
Καπ εταv ιog Θ ε: (lφιλoq' rτ oι.] σL) μμετ ε: /7ε: oτ ιg αιlνcιντη -

oειg- αιlξητηoειg.
oι παραxd'τω ;ταQαπoμπ6g ε[ναι ταυταριθμεg με

τoιlζ αQιθ[ιo[q των θεμdlοlν το.lν Σημειc[loεolν:
2' Γιcl τοτ'ζ δη!ιoτιxoιig αρLovτεE βλ. Και εφημερ[-

δcl "Φωνlj τηq NΑoΥΣΙΙΣ'' φ(lλλcl Αυyοιiclτclι' Ι978
1.- Για τo θi.μα τoιl τραiνoυ βλ. 'Ιδια εφηtr'ιερ[δα φ.

Φlρbι' Ι983
5.- H Κoινdτητα τηζ Nαo{αηE απixτηαε Καvoνιoμ6

τo ]B92
7 xαι 8'- βλ' xαι o7ετιx6 d'ρθρo ytα τιζ εqyαoιαxi'g

αηiαειg αro τειiyog 62 l 199j τoυ περι'oδιxo'ιi NΙΑoΥ-
ΣTΑ.

A.Φ.Γ.
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"ΣEΦEPTΖΕI oΝ"
4" ΔημoτιKo Σ1oλε[o Ναouσαq

M ια αρXιτεlαovικη πρooεγγιoη

του Aλiξαvδqου oιxονιiμoυ
Aρ1ιτ dxτovα Mη1ανιxοιi-Πoλεοδιiμoυ

Σιlμπληριilνονται φiτοg Ι00 7ρ6νια απ6 την c-ιτf3ερoη τoι, xτιQioιl r1ποιl αημερα rrτε:yd.ξετcιι τo 40 Δημoτιx6

Σxoλεio τηg π6ληg μCΙζ, πoυ ε:[yαι πιo γνωιτ16 ριε τcl 6τ'ο'ιιcι "Σεφiρτζειoν'', απ6 τo 6νoρια τoυ vαoυσα[oι'l βιομηyd'-
νo.ιl Σε:r7'lε'ρτξη, cl oπoiog 1ρηριατoδriτηαε oε: 'uε7d').ο βcιθ'u6 την oλoxληρωση τηζ αv6yεραη-c τoιl. Mε την ευxιιιρ(α
cιιlτη τo πt:ριoδικιi μcιg δημoιlιειiε:ι crrη ιτι,ι,i/t:ιcι τι7τ, ερ^7cιιτ[α τoι' oι'νε:Qyατη μαζ x' Αλ€ξανc\ρoιl oιxον6μoιl, o

oποiοg ε:πι.1ειρt:i 1'ιια αQχιτε2dτoνιxtj πρoιτi',r/ιση τ()ι' zτι9(clι' χ(ιι χ(ιταyQdφει xαποιεg ενδιαφi.ρoυoε:g παρατηρη-

αε:ιq α7ετικi:ζ με την επ|δραιτη τηE βιομη7cινικιj< cινcilτι'ξηζ στη μogφολcl'vfu τοlν xτιρiοlν τηg π6ληg.

ιrzεπdζ z.τiριιl, διαοτιiοειυγ 11.00 x 22.00 ψ2, στι] o-
πo(o οτε^1ciξoντcrr, τo Πιrρθενιιγοlγε(ο τηg π6ληE. Tο
ο1oλρ(ο crυτιj λειτι'lυργιliοε ηδη οτην πιiλη απ6 τιl
l868J . xιιι cιπ€xτηι;ε ιδιιι(τεριl z.τ(ριo, με χQηματo_
δ6τηιlη τη< Κοινιiτητιr<, 1iιρη (;τι( πQoσπιiθειεζ τιlυ
Φιλεxπαιδευτιxof Συλλιiγoυ "Πιερiα". o Σ{λλoγοg
ιιυτ6q εiy'ε ι\ραοτηριιlπoιηΘεi απil τιl 1874, xιrι ιrριθ-

μοι1οε ιrρ1ιl.ι1 90 pιdλη, i1oνταg αlg βαoιx.ι'lιis ο;'"oπoι1<

την iδρυιlη ' ιJτη

Σιivτoμo tστoQι}id τηE rδQυσηE
τlαL γ"ατ ασxευιi 5 του σχoλε,oυ

'Oπιυζ ιrνι.ιγριiιρεται (rτ1l\l 1-ιιrρμιiριl,i1 π/"ι7xrι πιlυ

βρ(ιlxεται οτo υπdqθυιlι) .τt.li z.εr'τριz.riΞ τιlυ ειιi6ι\ιlυ
τo iιτ[ριο τι)υ ιrη|-ιεQιγ,rδ 4ι'υ Δημιιlτιzιlιi Σ1oλεiου Ι{iι-
Oι)σ(ιζ "ANΗΓEPΘΙΙ MηΧPΙ ToY B' oPoΦoY ΔA-
ΙΙANAΙΣ T}ΙΣ oPΘΟΔoΞoY BΛΛHI,{ΙΚHΣ KoΙ-
l,{oTΙΙTΟΣ NAoY-
ΣAΣ KΑΙ T()N o-
ΣΛΙANΙTΩI,J ToY B-
ToYΣ 1897'. oι o-
ι;λιαγiτεζ xι1τιlιzιlι τηq

}{ιiιlιlιlιr( ανdλιrβιιν
γιr z.τ[ιlιlυγ, οτιι τd}.η

τoυ πεQ(lσμdr,ου rrιιil-
\/α, με διzη τουq δαπd-
l,η. Nηπιιιγιυγε(o οτην
ενορ(ιr τηg Mεταμoρ-
φιilοειοq, το oπoiο πι:ι-

ρε1ι'iρηοιrν οτη ουνd-

χεLα, τo 1903' ωg δω-

ι)ε(ι. στην oρ0ι1δοΞη
Εi.)"ηνιzη Kgι ι'ciτητι ι

τl1c Νιiιlυυαζ' . ΑQχι-
τ€xτιοy τoυ xτιρ(oυ α-

Nιioιlοιr εν6g Παρ-
θενcrγι,lγε(oυ χαt ε-
ιl.j5 Nηπιαγr'tγε[-
ου- Φα[νετιrι ,jτι

μιiνoν ιl πριilτιlg
ι;τ6xοg επιτειi1θη-
γ"ε' y'(Ιτ dτοι το Ι{η-
πιιrγιυγε(ιl ιrνεγdρ-
θηxε ιrργιiτεQα, με
προ:τοβoυλ(α τolγ
Oαλιαγιτοiγ ιι'cιτιl|
xοlγ τξζ Ιr{ι1,ουοιιg,

μεταξιi τοlγ oπoiι,lγ
ουμπεριλιrμβdνο-
γται επιφ(Ιγε(E βιo-
μη1ανoι τηg π6λη9
(Το(τοηg, Tουρπι1-

, ληζ, Πε1λιβιiνοE,
Λιjγγιl; x.ιi.)' . Mετd τηv πρooθrjχη χαι του δευτd-

ρου οριiφoυ, τα ι\fo γειτoνιxιi z;r(ρια (το παλιd zπ(ριo

του Παρθεναγαlγε(oυ χαt τo νει6τερo τoυ Nηπιαγιυ-

γε(ου) x(lπoια oτιγμl] dλλαξαν αμoιβα(α 1ρηοη, xαι
τo Παρθεναγαlγε(ο oτεγι1.οτηxε πLα στo xαινot'ργιo

ΙΙ ι:πιγραφl'i ιlτo ιlπdρOυρo τr1g xε:ντριxrig ε:ιιτιjδo'ι-l

\,αιρdQεταt o ΘωμιiE Τoιιilτιlηg. o πριilτιlg (υπερυιμιυ-

μιdr,ιlg ωι1γειoE) ιiριlφog του γfου xτιρ(ου oλoxληριi;-
θηzε μιd1ρι το 1905, εγιil ο δε{τερog 6ρoφog dρ1ιοε
να zτ(ξετιιι τo L9l2 xrιι τε}ε[υlοε το 191_5, με δωρειi
τιlυ |1ιιlμη1ιiνου Σειρερτξη'

Σε παριiπλευριl 1ιilρo ε(1ε ιινεγερ0ει ηδη απιi τη επιβλητιx6 xτfριο'

, δεxιrετ(ιr τoυ 1870, dνιr επ(μηxεg μoνιilριlφo χεQα|"ιo-
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Θdαη τoυ xτιq(oυ στo πoλεoδoμιx6 πεqιβιiλλoν

To o1ολε(o xτ(οθηxε. στo ει,ο)τεQιxιi τηg μεγιiληg
ιlιxιlι\oμιxηq νηο(δαE πoυ ορζoντιr.γ απ6 τιg οδοιig P{-

γα Φερα(oυ, Σιυφρoν(oυ, Mητροπ6χ5'1'lg xαι Περι\ι-
χdQη, 6πoυ βριοx6ταγ xrrι ο MητροπoλιτιN6g Nαι1<

τηg π6ληg, η Mετιrpιιiριριυι)η' χ(Ιι τι) Eπιοzoπιxιi μd-

γαριl, xιι0ιilg επi,οηq χαL τ() παλιι1τερo xτiριo τοιl Πιιρ-
θενιrγιυγε(ου, ιjτηγ δυτιxη πλευρι1 τη< αυληg. Tιl xτi
ριo ε(ναι τοποθετημ6\/O πQOζ την νοτιoδυτιxη πλευριi
τη< 6xτιrοηq που rjτιιν διcιθdιrιμη, γ'oyτ(ι οτο ιιrιiγειιl
xτ(ριιl του Παρθεναγ(t)γεi.oυ, ενιil η εiιx}"ηokι xcπιι-
λαμβιiνει τo βoqειocιι'ιrτολιx6 τμημι:ι.'Ετιlι πιιρεμ-

βιiλλετcιι μετιrξι1 τ(|)γ τQι(r)ν oιxοδομημιiτιυν η xιlινf
crυλη, oτην oπιliα ανo(γoνται οι xfριεq ε(ooδοι τιjι;o
τη< εxxληo(αζ, ι1οο χαL τOυ o1ιlλε(ου, πιrλιοιj xιrι γd-

(_)υ.

Ω-< αιjλειο 1ιilριl 1ρηιτιμιlποιιlιiοε, zιιι ιrυr'εχζει γιι
χQηιJtμoπOtε(, τιlγ xoινιi αυλιiγυQ() τηζ εxzληι;(ιιq, οτηr'

βορειoδυτιxη γιονiα τιlυ ιlπoioυ υπιiρxει xιrι τo ψηλιi
xιrμπανιrρι6' πι')υ χατ(ι(fxειlιiιlτηxε τo 1919. o ιιιiλειιlζ
αυτιi g 1ιilροg απoτελoιiιlε πιrρι1λλη λα xιιι λε ιτιlυργ ι-

zιi ιiτοι1ε(o τη< πολεoι)ομιxη-< oργiιναlιlηg τηζ πεQιO-

1{g, xιlι γLιΙ τoν λιiγιl ιιυτd πoτd δεγ περιoρ[ιlτηxε 1"ιε

μιiι,ιμη περ(φριrξη. Χρηοιμoπιlιoιjγτιrγ δηλαδη πιr-

ριiλληλιr με τLζ 1tγfr1xε( τιlυ ιτ1ολεiι)1], y.(Ιι οlq πdριι_

ομιι, xrrθιilq y.αι 0]ζ 1ιilρog πιlιl φιλοξεl'οιjσε διricριl-

ρεg ciλλεg θρηοxευτιx€g xαι χι)ιγ(i)γLχdζ εxδηλιilοειg

xαι ιiΘιμιr, dπωE η Ανdοταoη τo Πιio1α, oι Kαρτιτιoιi-
γoL τα Χριoτofγεvγα xλπ.

Δομιxιi χαι λειτoυQγι}.id χαQαχτηQ LστL146"

To οιzoδιipιηpια ε(νιrι, ιiπι,lg ηδη ιιvιιcρdρθηz,ε, διι,1-

ρOφo1 με ιlρOoγιllνιz.i1 xciτoιilr1 διαoτιiσειlι, 18.50 1
10.-50 μ2 γαι xιιλ'tπτετcrι ιιπιi τετριixλιvη χεQαι-ιo-
ιrxεπr] οτdγη' η oπο(ιr επιoxευιiιrτηz.ε oλοxληροlτιxd'
τo 1954, γ'(|ιL α\|τLγ'ατιιιrτιiθηxαν τtι παλ'td xιl(Lα γ'ε-

ραμ(ι5ια με νdcι, γιιλλιxοιi τfπου. Oι εξοlτεριxoi το(-

xοι ειναι εξ ολozλ{ρOυ χατασz.ευcιομιdνoι ιrπ6 λιθo-
δoμrj οημαντtxoi πdγιlυg' τι'l oπο(ο pιεκilνεται oταδκr-
ι(ι oε ι(ιΘε ιiρoιριl. Tα δdπει\α, πιlυ ει\ρdξο\'ται στOυζ

περιμετρtχoιig xιrι τουq ει'δκiμεσoυζ τcl(1oυg. ε[r'αι ξιi-
λιγcr, εγιil ιlι ιlροφdg (ταβι1νιιl) το;ν 1ιilροlν xαλιjπτo-
γτr:ιι crπιi λεπτιlιτιrγ(ι)ε( χαt πη^xdxtιι, πoυ οxηματ(,oυν
dγα ιrπλιj o1dι\ιo, ιtt'μφι'1r'61 με την ιτυνηθιoμ6νη τα-

xτtxη πclυ ιιxoλουOε(τ(Ιι χtΙt οτιζ ιδιι,lτιxdζ xαταοxειld(
τη< π6λη< την επo1r] ιrυτη.

Απ6 λειτιlιlργιz'rj ιiποιpη, ιl xιiθε ιiρocροg περιλαμ-

βc1ι,ει δiο μεγιiλεg α(θoυιlεg διδαoxαλ(ιrg, dνιοεg με-
τιιξt' τιlυ< oτo pιdγεθog, τιlποθετημ6r'εg πρoq τη νιiτια
πλευρι1 τιlυ Nτιρ(ιlυ, ιilοτε ι,α. εξαοφιrλζεται ι7.ιlγ()_

πιlιt1τιxιiq cρυιlιx6q cριοτιιτμιιig z.αι ηλιαομιig, xιιι dναν
crρzετιi φιιρι)f διι1δρομιl, xιιτιi μrjxοg τηg βιiρειαg
πλευριiq, στηγ (ΙγCιτoλιxη ιixρη τclυ οπo(oυ ε(ι'αι τo-

ποθετημdνo τo x}'ιpιιrzι'lοτd'οιo χαt στη δυτιx{ 6ι'α

swΦ
.i1ξ
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ffi
#
#
*

lir.'{
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Ι'ο Σεφiρτξε:ιo. 4o δη1.ιoτιxιi ο1oλε(o xιιι ο

πoλεοδο1 ιιxdg τοιl περ[γυρog
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Λε.l τ(,I ι εilι'ι ε: τι l)\' Ul|!l'(' l\' τ\ lιl χτt ilι ι ll'

γQαφεro γtα τι)υζ δαoz.cl,λoιl< τoυ ο1oλε(oυ. 'oποl< αυμ-

βα(νει o' ιiλιr τα ανιiλιlγιι o1ολιxd, zτ(ριιι, αλλιi xαι
oτα υπdλoιπιl ιδιωτιxιi x.τ(ριrr τηg επo1ηg ιrυτtjq, δεν
υπiιρ1ει xcιμιιi πριiβλφη γιιr xι6ροιl< υγιεινrj< μdοα
οτο xτiριo, μtα πoυ ι\εν υπf ρ1ε δ(zτυιl ιiδqlευgη, ,.,ι,ι

rrποxdτευoηζ, πdQα ιιπ6 τιζ xοιν61ρηοτε< βριiοεg ιlτιq
αυλdg xαι τcr αγoιxτιi αυλι1,xιιι που διdο1ιξαν τt1lr π6-
λη.

Moq φoλογ Lτl 6' xαQατlτη Q ιστ ιrt d

oι ιiιilειg τιlυ xτιρ(ου, απιj τιζ ιlπoiεζ οι τρειq (αι'α-
τoλιxt], βdρεια xαι ι)υτιzη) εiγαι πιιl φροντιομdνε<,
ενιi η τdταρτη (ν6τια) d1ει αφεθε( 1οlρ(q ιδιαiτεQη ε-

πεξεργαο(α τ(ι)γ αQχtτεχτογιxιilγ τηg οτoι1ε(ων, ι\ιcrρ-

Oριilνονται xαθ' ιiψog σε τQεtζ oριξ6ντιεE ξιilνεq, πιlυ

1ιυρζoντιιι μεταξι1 τOυζ με ελαφριilg πρoεξ61oντcι γεi-
σcι χαι ταιν(εg απιi λαξευτιi πωρdλι0ο' οτo ιiψοq τιrlν

δαπιjι\ιυγ. Ιδια(τεριl γεiιlιl, το oπoι,o ε(νcιι επι1ρκ;μ6-
νo, o1ηματζει η προεξοχ{ τηζ οτ6γηg. Η 1ιrμηλιiτερη
ξιilνη ο1ηματζει τηι, βιioη τιlυ xυρ(αlq zτιρ(oιl xcιt εt-
\|αL y,ατασi4ευιrομdνη απιi οτιβιrρ{ λιOοδομij, xτιιlpιd-
νη xιrτι1, το ιο6δομιl οιiοτημcr, με μεγiιλου--< iξεργιlυ<
(προεξdxοντεE) γιυr,ιιiλιθουζ απι1 ποlριiλιθο. Στη ξιil-
νη αυτrj υπclρ1oυν ελι11ιοτα ανιliγμιιιτα για τoγ ιΙεQt-
ομd του υπογε(οιl.

Η επ6μενη ξι6γη, η oπο(α xαλrjπτει τcl ιιtιiγειo τoυ

xτιρ(oυ, ε(ναι επ(οηζ χ(Ιτ(Ισχευαομdνη απιi εμφαι,rj
λιθoδoμη απι5 μεγdλουE ιrxcινιiνιoτoυg λ(Ooυq, ενιil με

dξεργιlυg γιυνιιiλιθoυE απιi λιrξευ;"ιdνo ποlρdλιθo τo-
ν(ξoντιrι oι γιυνiεq τoυ xτιρ(oυ, τα τoξωτιi υπdρθυρα
χαL τα πλα(oιιι τΟ)γ αγOLγμι1το:γ. T6λog, oτην τρ(τη

ξι6νη, οτoν 6ροcρι'l' η λι0οδoμη επι1ρ(εται με xor'(α-

μtΙ, χ(Ιt τα προεξd1oγτα πλα(oια χαι υπiρθυρα τιυν

rr,νoιγμiιτοiν o1ηματ(ξι]γτ(Ιι επ(οηg με τo xονiαμα,
"τριιβη1τιi", ενιi) δεν τoν[ξοντιrι ιδιrr(τερα oι γοlνfεq
τoυ ορdφου ιιυτοι]. oι δι]ο αυτ6-< ξι.ilνεg περιλαμβιi-
γoυγ τα ανο(γματα τιlυ xτιρ(oυ' πιiρτεg Nαι παρι1θυ-

ρα, τοπoθετη;"ι6r,α συμμετQιy.(i οlq προg dγαγ xιrτα-
xιiρυφιl ιiξονcι, ιrε xiιθε μιιr ιlπι1 τιg 6ιpειE.

Στo μfοον τη< β6ρεια9 πλευριig του υπερυψωμd-
νιlυ ιοoγε(oυ εiγαι τοποΘετημ6νη η μoναδιxη εfοοδog
τoυ xτιρ(ου, ιJτηγ οπoirr οδηγε( dνα ιραρδ{ xλιμαxo-
ιlτιiσιo, μ6ιτιο ενιi-< πρι1πυλου, μνημειιιxοd 1αριιxτr]-
QtΙ, με βαρ{ επιιττιiλιο xαι ιιδιαμ6ρφιυτη ξιυφ6ρo. Tο
πριiπυλo αιτd, τo οποio ιrτoγ επd,γol dρoφο ο1ηματ(-

-ξει dγιrr, αγι'lιxτ6 εξιilοτη, φdρετιιι οε δfo τετρd.γιυ-
γ()υζ πεσ(,oιig (xολιδνεg) crπ6 λαξευτd πο_lριiλιθo xαι
διiο πιιραοτιiδεg, δεξιι1, y"αι αQLστεQ6" cιπιi την x{ρια
ε(οοδo.

Στην dψη αυτη, ο xιιτιιzιiρυφog ι'ιξoνα_q 161'ζεται
ιrπ6 τιζ δι1ο επιiλληλεg θ{ρεg,.τηg ειodδου χαι τoυ ε-

ξιilοτη. Στην θdοη τιlυ φεγγ[τη τηg zυρfαg ειο6δoυ υ-

πιiρxε ι εγσιl)μ(Ιτ(ι)ιιdνη η μαρμιiQιγη y,τιτoQtxrj επιγρα_

φ{ πoυ ιrναφdρθηzε στηγ αρ1η, ενril πιiγω απ6 τo τo-

ξωτιi υπdρθυQO τηζ θfραE τoυ εξι6oτη υπdρ1ει εγτot-

1ιομdνη μαρμirρινη πχdγ,α με τηγ επιγριrφη "ΣEΦEΡ-

15



TZEΙON" . Δεξιι1 χαL αQLστεQd τιυν θυριilν υπιiρ1ουν,

οε xdθε ιiροφo, απιj δυo ξε{γη μεγι1λα παρι10υριr με

τoξαiτd υπdρθυρα. Αι'τioτοιχα παρι1θυρα υπιiρ1ιlυν
y.αι πQoζ την ν6τια ιiψη, η ιlπο(α ιlpιιrlq δεν d1ει τιq

αQχιτεχτoγιx6g λεπτoμ6ρειεE τηg βιiρειαg 6ψη9, Nαι

ε(γαι τελεΙοlq απλ{. Ax6μη διiο παριiθυρα (οιπι1 dνιr

οε xιiθε ιiροφο) υπiιρ1ιlυν χαι στηγ αr'ιrτoλιxri xιιι
δυτιxη 6ψη του xτιρiοl, τoποθετημdγα στOγ xcπιιιι6-

ρυφο d.ξoνα ουμμετρ(αg τηg xιrθεμιι1q. Tιι παριlθυρcι

φρdοιroντcrι με μετιrλλιxiι xoυcριilματα !-ιε xcrΙτια ιrπd

μoρφoο(δηρo xαι απλοιig υαλοπ(νcιxεq.

Moqφολoγ Lxo( συσxετLσμoa - Συμπ εριiσματα

Eνδ ιαφ dρoυocι ε iγα ι η ιrιi μπτο:οη ιrρ1ιτεxτον ιl"ιilν

μορφι6ν πoυ χQησLμοποιηθηxαν τιjoo οτα βιo;"ιη1ιrνι-
x(ι, ιiιlo χαL στα μεγd.λcr cιστιiι(ι xτ(ρια, γι(ι γα τOγL-

οτεi η xεντριxη ε(οoδog του xαθεγιiq απ' αυτd,, χαι οL

cιναφορdq οτoγ απλoπoιημ6νo γεoxλασιxιιtμιi τηg ε-

πo1r1E οτην Eυριitπη. ιιλλci χαι στηγ υπιiλοιπη Eλλd-
δω. E(γιrι χαQαu.τηQιιΙτιxιi ι1τι τα τρ(ιι pιεγιlλιr διδα-
xτηρια τηg πιiληg' η χ(Ιτα()χευr] τιον ιlπO(ι'.lγ ιιρ1ζει
πριι, απιi την απελειlθiραlιlη τoυ 19]2. pιε 1ρ{μcrτcr
τη g oρΘο διiξoυ Kο ινιiτητ(ιζ χ(Ι'L ι\ιυρ ε i; β ιo μιη1ιiνοlν
τηE π6ληg xαι dλλι,lγ γαoυιlα(ι'lγ ιlμoγενιilν ιrπιi την

Αμεριxη, ("Γαλιixεια", "Σεφ6ρτξειιlι"' χαι ο1oλε(α
Αγiιlυ Mηι,d), 61ουν ιδια(τερα επεξεqγαιrμdνεg, ιrπ6

αQχιτεχτoγLxf ιiπιlιilη, ειιτι1δoυE, με μγημειαxd εξοl-

τεριxι1 xλιμιιxooτriσια χαι πριiπυλιr.

o "βιoμη1αγιχ6<" τfποζ χQησLμOποtεiτcιι Nαι ιττιι
παρd.Θυρα. που τoπoθετoιir'ται οε οειρι1., ιlυμμετριxι1
ωζ πQo( τη\, χεγτQtχη ε(οοδο, με η 1ι'lρiq τιiξo οτo

υπdρθυρο, απ6 εpιφαι,{ παlρ6λιθo η τοιiβλο, χαL ι-ιε

μια λοξrj xλε(διr, η οπο(α τονζει τογ xατrιxιjρυφιl ιi-

ξoνα xαι πρoβιiλλει την ενιlυνεiι\ητη μ(μηιlη τoυ xλιrιτ-

οιxo{ πρoτ{πoυ. ΠριixειταL για μoριρdE, πOυ χQησι_

μoπoιηθηxαν πριi:τcι ι'τη\/ χατ(Ισxευη τι'lν μεγιiλιυν
βιομη1ανιxιilν xτιρiι'lν τηE π6ληg, χαt oι ψοiεg πρo-
dρ1orπαl, απιi τιg αντiι_lτοι1εq ευραlπrr'ixd;' . μι'{ χ(ιι
ιlυνrjθιυ< η ιrγορι1 τtυγ ι-ιηχ(Ιγη1"ιciτοlν τιογ γrrουοα(ι-
χιr)γ εQγoσταιl(ιυι, ιrπd την Kεντριx{ Eυριilπη χαt τηγ

Αγγλ[α ουγoδεfογται, ιrπ6 τα cιγτ(ιlτι'lιχα αQχιτεχτo'
νιxd, ο1dδια των 1ιilραlν εγxιrτiισταιlljE τιlυg. Oι "βιο-

μιη1ανιxdg" αυτ69 μιlρφdg τιυν αγoιγμdτ(l]γ, απ6ρρoιιι
τηE cιπιι(τηιτηζ για εξαoφd,λιοη ιiπλετoυ xαι oμοι6_

μOQφoυ φυοιxοf φωτιιlμoιi τοlν μεγιiλιυν |3ιoμη1αr'ι-
xαiν 1ιilροlν, επηρdαοιιγ ι}ημαγτtχd την μoρφ,r19'7(α
χαι τωγ υπoλo(ποlγ xτιρiοlν τηg πdληE (ο1ολεiων, αλ-

χd xrιt xατοιxιιilν), πoι' γ'(Lτασγ"ευιiοτηxαν, τα πεQισ-

οιiτερα, μετd την απελευθdριυοη τoυ 1912.

Γεγιxiι τo "Σεφdρτξειo" ε(ναι xτ(ριιl, το oπο(ο 1ι'l-
ρ(q νιι εiνcrι πoμιπιilδεE { εξεξητημiνο, επιβdλλετιrι
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με τηγ απλ{ μoρφ{ τoυ, ξε1ωρζoνταg oιrcρι6ζ απιj τογ

υπι1λoιπo ι-ιοτιx6 του περ(γυρο, o ιlπoiοg στη (lυγχε-

xριμdνη περ(πτιοιτη απoτελε(τιιι ιιπιj το xτfριο τηζ εy"-

xληο(αq, χαι τtE πiιlιυ αιlλ6< τ0)γ .τπιτtd)ν' πιlυ "βλ6-

πι')υγ" οτουE δρ6μOυζ πι)υ πε1;ιl_iιiλλιlυι' 'τt1r' ιlιxοδoμιι_
zr1 r,ηοiι\ιι τη< Mετcιμιiρφι'lι:t1:. Απoτι:i't.i δε 1rιρα-
xτη ρ ιιlτ ιxιi πιrρι1'ι\ ε ιγ μιιι δ l 

1 
pιοο(ου zτιρ f ιl ιl. τιl ιlπιl [ιl

τιiιlo απ6 ιiποιμη λειτουργιz.ιiτητ(Ι'ζ, ι1oo xαι ιlπιi pιoρ-

φoλoγιxη ιiποψη, ειοιiγει ιtτην ιrοτιxη αQχιτεχτOγt-
χη τηζ π6ληg ιlτοιxε(ιι, πoυ ε(1αν χQησιμOπoιηθεi μd-

1ρι τιiτε μιdνo ιlτιι βωpιη1ανιxιi xτ(ριιr, oυντελιilντιrg

οτηι, xαθιdρ(!X]η αυτOιj τoυ τfπoυ χαt ιJε dλλα δημ6-

οιιr xτ(ριcr (π.1. ο1oλεicr, Δημιlτιxη Bιβλιoθηγ'η' εy'-

xληo(εg τ'Χπ) zcιt οτα μιιxρ6τεριr ιδιιυτιxα z.τ(ριιr xιr-
τιlιxιιilν, που xτiοτt1xαγ στη ουν6xειcr.

YΠoΣΗMEΙΩΣEΙΣ

' ΠυqινιIg Π.:'Εtα αyνοlιlτo πρcιxτιx6 τωy ()αλια-
yιτily xατo1xωy Nαoιlααg Για την [δριlαη Nηπι'αyοl-

7εlor,'. Περιιlι)ιz.d "Νιci,oυστrr"' τευy.37, οελ. 152. A_

πιj τογ ουr,δυαοιιd τιl)γ πεQlεχoμdνοlν rrυτoιi τoυ Πρα-
γ:rιxo{ 7.αι τηζ xτιτoριxr]< επιγριrφη< πρozιiπτει 6τι η
dνιtρξη τηg ανdγεροηζ τoυ xτιρ(ου dγινε xιrτd τo 189]

ενιil xατ(l' το 1903 αποφιro(oτηχε η παQαχι6ρηοη του

oτην Koινιiτητ(Ι χαL η ιlιiοταoη επιτρoπηg για τηγ α-

ποπεριiτιυοη τoυ.

'Mπ,i,τοηg Δ.: "Νrιiοι',ττ(ι' μιCι πολη απci 2;1l6'ρ'7i-

τε6'", περκlδ. "Nιιl.ουιlτcι, τει11. Σελ. 14-15.

r 8αλοαμ6δηζ Ε.: Η πcιιδε(α οτη Nιioυοα μετd
τηγ y.ατα()τρoφη τoυ 1822" ΦωτoαγτLγQαφιχr1 dxδ.

"Πρι,lτοβουλ(α<". Nιioυοα 1996, οελ. '/

o Πρoφclr,ιil; η λdξη "'Ιδρυση", πoυ περιλαμβd-
\/εταt στoυζ οz'oπιli( του ουλλιiγoυ, ιlπoγOεi μdλλoν
την "αι,dγεροη" ιδιcrιτdριt)\' 7.τιQ(tl]γ' μιtα πoυ το Παρ-
Θεr,ιι^7ιl^1ε(o (')ζ ιΙΖO)'εro εi1ε ιδρυθε( αρz.ετι1 γι')Qfuε_

ρ(1 7"(ιι i]δη i.ειτιlυρi'ιliοε.

' ΙΙαπαδιiπoυλoE Στ.: Exπιιιδευτιxη xιιt Koιγιο-
r,ιz"{ δElcιοτηριdτητιr του Eλληνιoμιlιi τηg Mαzεδoνi
α< ιατ(ι τor' τελευταio ιrιιilγα τηg Toυρxoxρrrτ(αg,
Θεοοιιi-ol'izη 1970, οελ. 88-90.

' ΙΙυρινιiE Π.:"Εvα d.yvοloτo πραxτιxd τωy ()-

o)-ιCιl'ιτrbτ, xατo[xωy Nd"oιloαζ. Για την iδρυαη Nηπια'
'7ιυ7ε[oι'. Περιoδιx6 "NLdoυστα", τευx. 3'7. oελ'. 152.

Δεμiqη K.: Tα ελληνιz"ι1 Kλαlοτoilφαντoυργεiα.
Πoi.ιτιoτι;,.6 Τε1l,clλογιxιi'Ιδρυμα E,.T'B.Α., Aθηνα
1991. οεi'. 5l.



Επαγγελματιεq, βιoτ6xvεg, επιστημovεg Nαoυoα[oι

σTη Θεoοαλov(κη μεχρι Τo 1940

Στα 1ρ6νια τηg Toυρxoxρατ(αg η Θεαoαλονtxη η-
ταν o μεγιiλοg λιμdναE πoυ εξυπηρετorjoε oλ.6z.ληρo

τo Bαλxαγιx6 xι6ρο. Eοφυξε απ6 εμπoριz"f ξοlη αε

μ6γεθοg πoυ συγαγι1lγιξdταν τα με^1ιiλα λιμιiνια τηg

Mεoογε(ου . Tη θdοη ιrυτη διετηρησε y.αι ψετ(ιτo Ι9Ι2

, xρoνιιi που απελευθερι6θηzε απ6 τoγ ελληνιx6 οτρα_

τιi, zαι τηι, διατηρεf μ61ρι zαι οr]μερα.

Mε αυτιi τα δεδομdνα αι,απτιiχθηxε 6να9 μεγd-
λog xιixλοE εμπoριxιiν, βιοτε1νιxι6ν επι1ειρηοεων, με
αποτdλειrμα τον διογxωμdνο πλofτo ' χαL την πoλυ-

τελη ξω{ τωγ xατo(xωγ τηζ . Mdοιr ο'αυτ{ν την ξωη
πQιυτoστατoι]oε το ελληνιx6 oτoι1ε(ο xαι ιδια(τερα η

Nαoυοαiιxη παρoιx(α με μιd ξε1ιοριιττη xαι 6ι'τογη

παρoυo(α απo τα 1ρ6νιcr τηq ToυρzoxριrτΙαg μ61ρι
το μεοοπ6λεμo διιiοτημα, η χατ(Ιγaαφη τoιl oπo(ου

θα μαg απαο1οληoεL στO οημερινd οημεiοlμιr.

Aπο τιE πριilτεE επι1ειρηοειζ }'{αουoα(ο:ν που πρd-

πει γα αναφdρoυμε εiγαι τo LστoQLχιi ξενoι\ο1ε(ο
"BRΙSTOL" που ιδριiθηχε τO 1926 ιrπ'τoυg Zαφε(ρκl
Tρ6μπαzα , Δημriτριo Mπdροo , Αντιilνη Tιlυοιιiδη
xαι Ιοlι1,ννη Tαγ6πουλo. Eνα crρxετd μεγι1,λο διιiοτη-

μα λειτofργησε χαL τo εoτιατ6ρι6 τoυ, oτο ιο6γειo
τoυ xτιρioυ τoυ. Διjοxι'lλα γα βρεθε( Nαουοα(o( που

ι,α ταξ(δεψε oτη Θεοoαλoνixη χαι γcΙ μην d1ει ι)ια-

νυzπερεdοει οτo "BRΙSTOL". 'Ηταγ xdντρo αγαφo-

ριiE ταlν Nαoυοαiαlγ πoυ περνoιiσαγ απo την Θεοοα-
λον(xη, ιδiωg xατd, το μεοoπιiλεμo διιiοτημα χαι τιζ
πριilτεg μεταπoλεμιxdg δεxιιετ(εg, dταν μπηxε οτη ξοlri

μαζ τo αυτox(νητο xαι dλλαξε το ρυθμιi τηg. Η πολυ-

πληθ{g πελατεiα του αποτελοfγταγ απ6 Ναoυιτα(oυg,

απ6 Λιβαδιι6τεg τoυ oλriμπoυ xαι Xαλxιδιxιιilτεg. Η

φaQμα τoυ ηταν γνωοτf χαt στα εμπoριxιl xdντρα τηg

Eυρι6πηg , απd τα οπo(α ε(1ε οεβαoτ6 αριθμd πελα-

τι6γ. Σ'dγα χιγηματoγQαφιx6 dργo τηg Γερμανιxηg ε_

ταιρ(αE U.F.A. αναφdρεται στηγ υπ6θεοη γιιl μιιi
ουνd,ντηοη τωγ πQωταγαlγιοτι6γ οτo oαλιjγι τoυ.

τoυ Aγγ. Bαλταδι6qου

To "BRΙSTOL", τo xτ(ριο τoυ οποioυ xηριi1τηxε

διατηρητdo, εξαxoλoυθε( γα λειτoυργε( oljμερα απd

τo γιd τoυ Zαφειρ(oυ Tρ6μπcrχα , τoγ αειθαλη Kων/

νo Tρdμπαxα.

Yπ{ρxε την fδια περ(oδo χαι μια ξενoδo1ειαxrj
επι1ε(ρηοη με xαφενε(ο οτo ιοdγειο, τoυ Aντιilνη Τρ6-

μπαχcΙ' αδελφoιi τoυ Zαφε(ρη, πoυ βριοxιlτιrν απιJ-

γαιτι απ6 τον παλι6 οιδηρoδρομιx6 οταθμ6 τηg Θεo-
οαλoν(xηg xαι λειτο6ργησε γLα πoλλdg δεxαετ(εg .

Aπ6 τα 1ρdνια τηg Tουρxοxρατ(αg oτη Θεoοαλo-
r,(xη λειτoυργοιiοε dνα γραφε[o ταξειδ(ων. τιυγ Nα_

oυocι(ιυγ αδελφι6ν Αγαoταoioυ xαι Φιλιrιπoυ Mπdρoυ

, τo οπo(o xριiτηοε μ61ρι το τdλog τηg δεl.αετiαg τoυ

'60. Στην oδιi Λαγxαδιl υπ{ρxαν διio μη1ανουργε(α
ΙιJαoυοαiωγ, τoυ Mιλτιι1δη Σιπητιiγoυ χαι τoυ Ιωιiγ-
γoυ Παπαχριoτοδoι1λoυ.

Mιι1 επι1ε(ρηση πoυ μπoρε( νd, xαταγραφε( ωg Nα-
ουοα(ιxη oτη Θεooαλoνixη εiναι η oινοπoιεiα Mπου-
τι1ρη, πoυ απ6 την (δρυorj τηg αx6μη εγxατdοτηoε
oτη Nιiουοα την επι1εiρηοη του xαt €μτoε τηγ χατoι_

x(α του.

Στoγ (διo τo;-ιdα με το χQασ( xαι τιl ofξo τηg Nι1-

oυσα(, υπηρξαν oτη Θεoοαλον(xη oι επηειρηοειg του

Δημoοθ6νη Koυxoιjλoυ, των Acριυv Γιαννιιiτη - μ6 τo

γνωοτ6 xαφενε(ο - χαι τoυ Θωμd. oιxoν6μoυ xαθι6g

χαι oL Aφoι Nιxoλd,oυ Kαoτανιι6τη με τηγ ιοτoριxrj

ταβdρνα oτην "KαμdQα". Αxιiμα oτoγ xdxλo αυτ6

υπ{ρξε τιl ιοτoριxιi xαφενε(o του Kωγ/γoυ Λofοη. πoυ

αρ1ιxci ξεx(νηοε ωζ "o MdγαE Bενιξ6λog", αλλιi με-
τιi την χαταστQoφr] τoυ ατα γεγoν6τα τoυ δι1αομof
αντιxατ6οτησε τoγ τ(τλο αυτd με τo 'Η ωρα(α Ndoυ-

σα"

Tην επο1η εxε(νη υπrjρ1ε τo υπα[θριo xαφενε(ο
τoυ Λευxof Πιiργου, που oυγxιJττQωγε τηγ υιpηλη xoι-
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γ(ι)γl,α τηζ Θεσ('(Ιλoν(xηg. Για dι,α μεγclλο διdοτημιr
τo ανdλαβιrγ oι Θε6δωρog Tρι5μπαχαζ ' ιl γcιμπριiq
τoυ Δημrjτρηg ΙιΙτdληg xαι ο Θιrltr-ιιiq Tοιλ(δηq χαι αQ_

γ6τεριr ιiνoιξιrν το ιοτιlριzd εοτιατιiριιl "oλυμπoq-
Nιiουοιl". Yοτερα απd μιιι με.,,dλη περ(οδo ιιπεxr6-

ρησiΙγ ιlι δt'o πριilτιlι γι(ι \'α το ι''υ\,ε/ιi'Ιει μi1ρι το τd_

λog τιlυ o τρ(τοg .

Yπ{ρ1ε αxι5μη μιd οημιrr,τιxη βιοτε1νkl με x{xi'o
εργιrοιι6ν ιτ'oλιixληρo τo βoρειελλαδιz"ιi 1ιilριl ποιj xιr-
τιιιlz ειi αξε 1ρη μιrτιlx ιβ ιirτ ιι-ι xιr ι πλι1ιττ ι.1γ ε <, η ιlπo iιr
διατηρεr"τιrι λdγαl τηg υψηληζ τεxνoλογ(crq, xιrι μdxρι
οr]μερα, επ( τη< οδοιi Ιι,lνoq Δραγοι1μη r-rπι1 την ι)ιε{-
θυrιrη του Kι1lι-lτιι Αδcrμ(1ου , γιoll τOυ δρυτ{ τη< βιο-
τε1ν(αg Ιι{ιxoλiιoυ Αδαρι(xoυ.

'Mιiι ι1λλη οημrrντιxtj βιοτε1νiιι, r'iτιrι, η (Ι(Ιπ()ι)γ()-

ποιicr τoυ Tιlαz,μirxη πoυ μεταφερθηzε ιrρ1ιxιi οτηr,
Νιlουocι απ'τo Σεριiγεβο xιrι τερμι1'τtσε τη tοlij τηE
ιrτo τdλοq τη< δεx.αετiαζ τOυ '50. Για πιlχχd ι\ε xριiνκr
υπrjρ1αν επi τηg οδο{ Tοιμιιoν"η τα xιιτιrοτi]μιrτιr μrrλ-
λιιilγ πλεy"τιxr'iq του Γρηγoρ(oυ Mπfριrιlι, ιl ιlπι'liοq ιιρ-
γιiτεριr μιετιrπr] δηοε στηγ υφ(Ιγτιlυργ(α pιε εξιr^1ι,lγιz.η
δραοτηριιiτητcr. H επι1ε(ρηοη τερμιιiτιοε τη ξι,lr] τηq

μιε τη (}υγταξιoδ6τηιlη τι6γ διjo πιrκ\κilν τoυ' Kι,lν/νιlυ
xαι Ιαlι1γγιlυ, iοτεριι απι1 μιιι μαxρο1ριiνιrι επιτι!χll_

μdνη πoρεiα.

Yπηρxε xαι ο Πdτροg Διiρηq μιε τιr ηλε:xτριl,.cl. τιlυ
ε(δη πατdραζ τΟ)γ γνσ]στιilγ Kιι,ημtΙτOγQ(Ιcρt(Jτιδν τη<

ΙιJιiιlυoαζ , ΔημητQη xαι Νιxoλιioι-r. Στογ τομdιr τιυν
εxτελι,lγιοτιilν ηταν o Δημr]τρκlq Σιοι1γγιrρηq zιrι Θι'l-
μriq Tοιιi)μηq με μεγιiλo x6γ"χo ερ.1αοιιilν για ιlιιρir-
ι,τιι χQιjγιcr περ(που.

Στoν τoμιdcι τ(t)γ (ΙγτLπQιlιrοlπειι,iγ πρdπει να ανα-
φdρoυμε του( Kοlγ/γο Τιrιilμη (Mαx), ο οπο[οq ιiτηl,
περιο1rj μαg d0ειiε υποι|ηφιιiτητιr βιlυλευτf με την
οημα(α τoυ zιiμματOζ τ()υ Παγ. Kαγελιiπουλoυ, τιlγ
Αγαιlτιioιιl Tοiτι.lη. μdτοxιl τηg βιομη1ανfαg Γρηγορ(-
ιlυ Τo(τοη xαι ΣΙΑ , επiλεy.τιl μdλoq τη< Θεοιτcιλoγι-
xtcilτtιιη-< xοινων(αE , ιl οπO(ο< ε1ρημιiτιοε xrιι πριiε-
δροq τηg Δ'E.Θ. χαι τι)γ Ι{ιxιiλαο Πε1λιβdνο του Ιιυ-
ιiγνου. Kcrι oι τρε(g τιlυq αντιπριlοι1υπευιrν βιομη7ανι-
xiι ε(δη παραγιογfE τω\, εQγOι]'ταο(ιoν Nαοfoηg .

Kαι τdλog οτoγ x{xλο τιilν επιιlτημ6νιυν ιιναιρdρι'lυ-
με ioυq διiιl γιατρofq ' Αντιilνιο Brιιr,αr,iδη xιιι Γειilρ-
γιo BιrΙναν(δη xαι τα φαQ|-ιαχεια τιlυ Τοtιxpιdτιη ν'cιt
Γεοlργ(oυ oιz.ονιiμου.
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ΝιiοΦαα η-πιiλιg μαg

Ψυx{ ηs - οt ψι1χdζ ιiλιrγ τι,lγ πολπriγ ηζ , τU)ν

5 ι'ρt αzιl1 ι ει,ιυν εδι ir zι ιι ιiλι υι, ι ι lι,ll, ixοt,ι, 
1 

l ετι'ι xτiοεr ι ιλ-
}-οι i.

Α; Μι, ξεxνιiμε ιiπι.iι dλε^1ε ο Σο:ιρι1τηq - Jτι.t, πi-
ιrτειιε οτo αθιfu,,ατο ηg ψι:μ]; _ 0ι1vατοζ=αλλαγri πεQt-
βι1λλοντοg^ Kαι ο αγτiλαλοg ποrl xdar τ6ιτo διrγαμιilγει
αviιμεοα οε μαg xι'επε(νoι:g, ε iνcrι ιiλε g μιαg οι θri1 ιηοεg.
Τιr γvοlοτd <pιvημιiοιrvα> που xιivorlμε οι cρfλοι. τα παι-
διd, oι γεiτονεq εΓτε dqθιοι ατο δριiμο, ij καθιοτοi οε
xciπoιo xαφεvεiο, ξel1ιtροπλαατεiο, η αε xι-iποιο φιλιπci
rι,1τdρι - βεγγdρα- li με zιiποι,α πdl,ιr οε μια xιiλα yρρτi,
εiναι ο αντiλαλοg, πο{ λdγαpιε, μεταξf μαS. Ο αwfλα-
λοg που εvιiνει το 1τε;, το αrjμερα, το αιiριο,το εδdl, το
εy_ι:l -

o πατdρα; μα; ο Γρηγιiρη; ο Σιοιι.1γαρη; ι:λεγε
dτι xιiθε π6λη { 1ο:gι6 , θd1ει πdντcι MEΛΛΟN , εφ'(-)_

οον θα γεινιdτr.ιιο'αυπ]ν η α'ιxπd, drrιrg Ομηροg l| εvcιg
ΑφιιττoφιivηE, πoιt με τιg διηγηαειE τ,οιlg , δει, θα αφl]_
γοι'γ τηγ πιiλη η το 1ο:ριιi γα πε0ιiγοιlγ. Mε τογ τρ6πιl
αυτd θιr xρατo{lγ τον t1λιrιτο τιογ Ψιt1ιiw , διrvατιi χι'ενU)-

μεν<l. Κιιι μεοα απci xιiθε τdτοια 0ιiμηη. τo φαE οτελνε_
ται, xιiαισθαvdμαατε μdαα μαg ηv απι1vτηη...Τ6τε d-

1οιlμε βιιilοει xιiτι θαιlμαm6, xθιι' πclιl εiγαι ΔΙΚo'
MΑΣ. ΓιατΙ xαθtisgdλεγε ο μπιιρμπιrΓdληg - r.oιl,ci το
πpοζfμι dλωγ τιοr, Nαουοαiιον. Σιlοτατιxd του , αξιι''-
πφdπεια , αy('Ιtη χαι για ciλα; πολιi πι1θοE .

Οι αρ1αdοι dλεγαr, πιi.θοg = dQαlτιιE . 'Ο,τι xd,r,ειg
να το ερωτε{lεοαι, αλλcl με αυγdπεια. Kαι ιrι Ναοιlυαιbι
εivιrι εροlτειlμdvοι pιε τον τdx{Ο τοtlζ' η Nιiοιrοα.

Kατd αι.'γdπεια αg εradμααrε cπουg ημερινοιlq μαg
'oμηροι'q" οη Φων{ ηE Nαοιiαηζ παι στΟγ a. Αγγελο
8αλταδ6ρο, γtα ηγ cnry-viiητιl τοx]E' σTt1γ ΟπΟiα εxπd_

μπουv τιg γr,ι6σειζ τoι}ζ, xαι διατ1ροιlw τοv αrτ(λαλo ηg
πdληg μαg 

ει5 dτη πολλιi '" ''''

xαι ελπξαl το παρdδειγμd τουg να τo μιμηθοitv xαι dλ-
λοι Nαοιrοαiοι. Eiγαιπολι'i dμορφn η xληροvοtrud γνω-
σεU)ν απο ην zιlινr] 1ιιι: ξω{.

Mαg zιiνει να αιαθανciμαc,τε τιζ βαθειεg zcιι διtγα-'.,
τ€g 1ια; ρiζεg, xαι dτιι,'γqιιμε διxαiιιlμαvα αψξουv ηv
zορι,φi 1ια:.

t"': 
..r,.,,',

Υπ6ο1εοη ιαι 1qdοg,dλων μαξ αg εfvαι νιι φρorπi-
ξοιμιε vιir,αι δτvατdg ο αvτftαλοg ηζ ψιχTi; η; Νdιoι:-
οιr;. TηE ψι'1{g MΑΣ.

Tαοοιiλα Σιof y7αρη_Δoι1δου



Παλιo( αλεUρoμυλoι Kαι αρτoπoιε(α
στη NαoUσα

Aπ6 τoγ 1Bo αιι6γα η π6λη τηg Nι1ουοαE 
'iδη βρι

σχεταL οε μεγdλη αxμri, με μdοα πλoυτιoμοi τo ε-

μπdριo χαL τη βιομη1αν(α. Στα μdοα τoυ πρoηγo{με-
γoυ αιι6γα ποιx(λoι παρd,γoντεq, 6πωq τα ιiφθor'α r'ε-

Qιi τηg Aρι1,πιτοαq, το cρθηνιi εργατιz,6 δυr'αpιιz.6, η
υφιοτdμενη εμπoριxr] ι)ριrοτηρι6τητtΙ Ζαι η μιlιz'ριi-
χρo\,η oιxoτεy"νιxl] z"ιιι βιιlτε1l,ιz"η παριiι\oοη, απoτd-
λεοαγ xιιθoριoτιzοi; πιιριiγo\'τεζ γLα μια προlτιlπ6-

ρα ανι1πτυξη τηg βωμη1ιιγ(ιrξ. Τo επ(τευγμιι αυτιi προ-
oλαμβιiνει ιιxιiμη με^7ιιλι1τερη διιiοταιlη, ιiτιrγ ουγυ-
πολογιοθodν τα εμπ6δttΙ πoυ υπηρ1ιιr, γtα τηγ εγχα-
τιiοταoη τηq βιομη1ανiαg' ιiπο;q η διαδιNαο(α για την
dl.δοιrη τ'ηg ιiδεια<, ιl εxτελαlγιιtμ6g τιυv μη1ανημd-
τωγ , η δυοxoλfα τιDγ μεταφoριilν , η ι1γνοια τηζ χα-
ταozευr]g πιιρdμοιιυν εγxαταοτd,ιτε(ι)γ χαL τdλοg η ιr_

r,ιrξriτηοη πQOσωπιχOι] για την επirνδρωοη τηg.

H μεγιiλη βιoμη1αν(α πιlυ περιλι1,μβανε βoμβo-
z.οxλωοτr]ρια, υφαγτoυργεiιι χαL εQιoυQγε(α xcιι α-
παο1oλοιioε xιrτd μdoo dρo 160 εργιiτεE η zdθε επι-

1ε(ρηοη, πλαιιlιι,iγογταr, απιj μ(α οειριi βιoτε1νιιilν α-
ποτελo6μενη απ6 υδρ6μυλoυE, υδρoπρ(oνα, σησαμo-
τριβεiα zαι υδροx(lπιrνα ( μπατclνιιr).

Tηg EιiηE Χαριτ(δου_ Mαυgουδ{
Aρaι'τ6xτoν α- Mη26ανιxoιi 4ηE Eφoρ.Nεωτ.Mνημεiων

Aπ6 oτoι1ε(α πoυ αναφ6ροι,ταt στηγ χαταστQo-

φη τηζ Nιioυοαg' γνωρξoυμε dτι το 1822 κcnαoτρ6'-

φηχαγ μεταξf ι1λλο:γ 91 μdλoι xαι αγτiοτοtγα937 xα-
τοιx(εg. Mετιi τον επαγεπoιχιομ6 xαι ουγxεxριμ6να
τo 1886, o N. Σ1ινdg μαg πληριlφoρε( , 6τι υπηρ1αν
πoλλo( υδρ6μυλοι, 1αlρig ν' ανιrφdρει αριθμd, σ' dγα
οfγολιl 1.000 περ(πclυ xατιlιxιιilγ.

ΑΛEYΡoλ,[YΛoΙ

Απ6 τo τoπoγQαφLχd διιiγραμμα τoυ 1950 χαι τ(Ι

ελιi1ιοτα oτoι1ε(α που διcrιtιilθηxαν μ61ρι τιg ημ6ρεg
μαg προxιiπτει ιiτι τo μιο6 xαι πλdογ δυναμιx6 τιυν
υδρ6μυλα;ν ljταν εγxατcrοτημ6νo οτην 61θη τOυ πo-
ταμof, στηγ πεQιOχη μεταξι1 τωγ οδι6γ Περδιxιiρη -

Σωφρον(oυ xαι Kιrρατιiοιου. Aπι1 την περιο1η αυτη
ε(γιrι xιrι τα πιrραδε(γματα πoυ θ' αl.ολουθιjοoυν.

Eγδειxτιxιi ιιναφiρουμε oριομdι'ιι oν6ματιr υδρ6-

μυλοlν πoυ η θ{μηoη τoυg dφθαοε μ61ρι οημερα. oι
περιιrοdτεροι δυοτυxιilg δεν μπορofγ γα oυγδεθofγ
pι' dνcι xτiομα r] με zιiπιlιο υπιiλοιπo τoυ εξoπλιομoιi
τoυE, παριi μι1νo με οημε(ιr πd,γοl ιl' dνα πoλεοδoμιx6
ιοτιi μιιrq πιiλη< που αλλdξει γοργd τo πρ6οωπ6 τηg

χtΙι τOγ αοθεγιxιj παριιδοοιcrx6 1αραxτrjQα τηΞ'

Στηv περιοxητηζ Aγ. TqιιiδαE στηγ οδ6 Kιrρατιi-
οιου, ηταν γναlοτοi oι νερ6μυλοι τoυ Χατξηνι6τα, τoυ

Στεφιινη, τoυ Ρd,loυ, τoυ Mιrλιdοα y.CΙι τo σησαι-ιoτQι_

βε(ο τoυ Kοxxiνoυ η τoυ Mdxη.

Στηv πεqιo1ri Πoυλιriνα ηταν τoυ Pι1γγα χαL τoυ

Σιiββα Mυλιυι,ιi, ατηv Yπαπαvτli o υδρ6μυλoζ τoυ Zα-
xεριd, ατην οδιi Koqαf του Mιiιπoιoυ 1 στoγ Aγ.Γιι6q-

γη τo σησαμιlτριβεiιl του Kαραμπdλxoυ xαι ατo Φιiqο
ο μιiλo_< τoυ Mαγγιrγι1Qη .

Στην αρ1{ τηg oδorj Kαρατιioιoυ, αμdοωg μετι1
τη γ6φυρα οτα Mπατιlνια, διιroιilξεται τo σησαμoτQι-

βε6o τoυ Kοxxiγου αρ1ιxιl lιcιt ψετ6πεπα τoυ Mιixη.
E(ναι dνιr τριιilροφο xτklψα, xτιoμι1νo οriμφωνα με τα
πρ6τυπα τηg ντι1πια λαixfg αQχιτεχτoγιx{E. Oι δυo
πρι6τεg οτι1θμεg ε(ναι xτιομdνεg απ6 τoν πωρdλιθo

,\

o μι1λog τoυ Mιixη oτα Mπαταγια
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O μι1λοg του Ι)ιiιυιl ιrτ(r ΙVΙπατιir,ιcr

τoυ BεQμi.oυ χαL 6χoυγ λιγoοτci αγoιjγματα. o 6ροφοg
πQoβdλεt σ' dγα γο]γLαχd σαχνισ, πιiγοl απιi τη γdφυ-
Qα, dχεt πoλλι1 αγorγματα χαL εrναι δoμημdνoq με ε-
λαφρι1 υ}'tx6", ξιiλo, λdοπη xαι μιxρdg πdτρεg. Tο ι-
οdγειo χαι o α' 6ρoφοE ε(ναι διαμoQφ(Dμ6γα ιτιiμφοl-
γα με τιζ ιrπαιτηοειE τηg λειτoυργ(αζ χαt τor, εξoπλι-
ομ6 του "οoυοαμ6μυλου".

Στo z.dντρo τηζ χdτoψη< διαμoρcρι6νεται dνα< με-
γιlλoE χdlQog με ι1ψog πoυ φθιiνει ατη ιττι1θμη τoυ β'
oρ6φoυ. Eδοl εiγαι εγχαταστημdνog ο xυρι6τερoq μη-
1ανoλoγιxdq εξoπλιoμdζ τηζ επι1ε(ρηoηg xιιΘιΛ< iιαt
dναE διπλdE φoιiρνοg. Γt'ρω απι1 τo 1ιi-lρo αυτ6 δια-
μιlρφιiνονται πατι1.ρια εργαο[αg xαι dγα δωμιiτιιl α-
ναμoνrjg. 'oλα επιxοιγιυγoιiγ με μια ειlριi1αlρη ξ{λινη
x}ιtψα^ια πoυ oδηγε( oτo δεrjτερo dροφo , πoυ βρi-
σχεται η xατotx(α του ιδκlxπjτη. Σ' επαφrj zιrι οε ι1,-

μεση επιχι)ιγαiγfcι με τOγ xιiρω ι1γxo τιlυ xτιρ(ου , ε-
πd,ναl oτην ιi1θη του πιlτιιμoιi t]τιrν ο xιilροE με τLζ
μυλιiπετρεg. 'Ητcιγ 

ψLα y'ατCΙσ^Λευr] απλr], }.ιγdτερο
πρoοεγμdνη, η oπo(α οτεγcrξ6ταν με δiρρι1τη οτdγη.
Σημερα οοiξoιται μ6νo οι δ{o μεταλλιxoi αγωγo( (xρε-
μdοειg r'i xατεβαοιdg) oι oπo(oι 6φερνιrν το νερd οτcι
διiο "μι1'τια" του μιiλου.

Στην (δια oδιj xcιι οε dμεoη οxεδdν γειτν(αoη, βρi
ι]χεται o υδqιiμυλog τoυ Pιiιoυ. Πρ6zειται για δπilρo-
φo xτ(oμα τηg λcιΙxηg αQχιτεχτOγtz.ηζ με δoμιxιi ιlτoι-
1ε(α dμoια με τoυ πρoηγodμενoυ z.τιρ(oυ. H xατotx(α
zαταλαμβd.γει ιiλο τον 6ροφo εγιi'l o yι'iρo: τηξ π(Ι-

Qαγωγliζ διαμoρφιilνεταL στη δυτιxrj πλευριi τoυ z'τ[-
σ|-ιατoζ xαι ε(γαι αυτdνομog. Kοιγ6 οημεio τιυr, δio
1ρrjoεων ε(γαι τo ιodγειo πoυ βρiοxεται η δiφυ)"}.η
π6ρτα τηg ειodδoυ, η ξfλινη NΧ(μαxcι πoυ oδηγεi οτοr,
69oφo xαθι6E xαι η μιxρ{ αποθηxη.

Σημερα διαoιilξεται oλ6xληριl τo orioτημα τoυ υ-
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δρ6μυλου, oι μυλι1πετρε(, τα ξdλινα οτοι1ε(α πoυ τιζ
πλαιoιι6γoυν, η 1οdvη γι(Ι τη ρoη του xαρπoιi ^λαL γνυ-

ρiιυE η μετιrλλιxη φτεραlτη απ6 την zι1,τιο πλευρι1' ,

μιJoα oτιl ιrυλιixι που ε[γιrι ιrxιrμμdνο oτo φυοιxιi βριi-
1o, dτoιμη νιι γυρ(oει ιiτιrν διο1ετευτεi το νερd ιrπd
τη "δ6οη". Tofτo τo xτklpια ιl.τιlτελε( [ιlι'lζ τιl μoναδι-
xd oημε(o τη; πdληq ιjπιlυ ε[γαι αx6μη (Ιγαγγ(l)σιι-ιoζ
ο δρ6μog του νεριlιi, o ριiλog τoυ στηγ l"α0ημιερινi]
ξωη, οτην παραγαlγη χαι τη διαμdρφοlοη τηζ αQχLτε-
xτιlνι:tηg.

Tην απαρ1rj τηq γνιυοτηg εριοβωμη1crνi.αg του Λιiγ-
yου -Kιiqταη xαι Toυqπ6kη, απoτdλεoε dναg υδριiμυ-
λoq, o oπo(o< τιcιτιιοiιεν(l"oτηχε τo 1850 dξω απd την
π6λη, δfπλα οτoν υδρoφdρo τo[1o πoυ oδηγoιioε τα
νερc1 οτιlι, x6.ψπo. To xτ(ριο του υδριiμυλoυ παρoυ_
οιciξει dλα τα τυπtx6. χαQαχτηQtστtx6" τη'< λαΙxf g μα-
xεδονιxlj< αQχιτεχτoγLxη< xαt αγαπτrjοoεται ι)ε τρεtζ
οτd'θμεg, ιrξιoποιοiνταζ τη μεγdλη υψoμετQιxrj δια-
φoρd του εδdφoυq.

Γι1ριυ απιi τον πυρηνα αυτιi αρ.16τερα δημιoυρ-
γ{θηzαν ιlι υπdλoιποι βιoμη1ανιxo( 1ιi:ρoι τηg xλω-
oτοtφαντoυQγrαE. Στιq rιρ1dg τoυ αιι6γα λειτofργηοε
ωg xυλινδρdμυλοE με υδροτουρμπiγα, δfo xυλ(νδρoυq,
15 εργιiτεg χαL παQαγiJry{ 500 τ6νουE ανιi dτog.

Aπι1 τη βιoμη1ανιxf 6xθεοη τoυ γηματoυργε(oυ
που ουντιi1θηzε τιl 1928 (ατoty'ε(o απιj τo αγdy.δoτo
αρ1εio του xυρ(oυ MπιiΙτοη) πρox{πτει dτι τα μη1α-
ν{ματιr τoυ αλευρdμυλoυ ηταν δrjo xυλινδρ6μυλoι, διj-
o μυλooτιioια με πdτρεg, xαθαριoτrjρια o(του zαι δια-
xαlριοτιxιi αλειiριον ( μπουριiτα).

Σημερα δεν διαoιilξεται xαγιjγα οτoι1ε(o απιi τογ
παλ'ιιj εξoπλιομ6 πcιρι1 μdνο μεριxir ξfλινιl υπoστη-
ρ(γματα πoυ συγχQατοt'οιrν πιθαγι6ζ τoυq dξoνεg z.αι
τιc cιτρiιzτοrl( z"cιθιil< xιιι μιirι Eι1}'ινη yοriι,η. Για το

**

#

O μυλog Λιiγγου_Kι1ρτor1-'Ιbυρτιii.l1



λ6γo αυτ6 δεν μπoρε( να γ(νει αναφοριi οτo διciγραμ-

μα λειτoυργ(αg.

o τελευτα(og μriλοE που θα παρουοιd'ooυμε εrπιiο-
σεται στη μιxρη βιoμη1αν(α τηg πdληg πoυ λειτουρ-

γo6οε παριiλληλα με τη μεγιiλη. Πρ6z.ειται για τoγ
xυλινδριiμυλo τΟυ
Χριατιiδoυλoυ Mατ-
Θαioυ, εγγονoιi του
παλιοιj γνιυυτοιi Nα-
oυοα(oυ τoυ Σερdτ
Mηνιl , πoυ επdξηοε
απ6 την xαταοτρoφη
τιlυ l822. O Χριοτιi-
δυυλoc αφοιi εργιi-
(]τηχε (')( αγιoγρι1φοq
οτο'Aγιο'Oρo< zιιι
απdxτηιrε φημη zιιι
1ρ{ματα, dxτιοε τιl
l909 μια μεγαλη zα-
τιlιxiα οτη 0dι;η του
πατριxι lι1 του οπιτιου.
Δυιl 1ριiνια αργ6τεριι
γι(ι την επαγγελμιιτι-
xη απoNατιiιlταοη
τι'υ αι'εψιιlυ τιlυ Ml1-
γιi εy.τιοε τον xι'λιr'-
δριiμυλo οτη θdοη
του νερciμυλoυ τηζ ()ι-

z.oγι'r'εια<. Η πρυμri-
θε ιι ι τι'lν μη1ι ινη μα-
τΟ.)γ 6γινε ιrπιj τη
Mαυιτιιλι,α Ζαl την ε-
'1zατιiιττιιοri του: α_

νελιι|1ε ιl Γαλλυ:1ιη-
xιιν tx(lg Nτερμπιd l'τε
Αργxdνι.

Λατιlιiρ με τo βoηθιi τιlυ τιlγ

Η οιxοδομιxrj ενιiτητα μι1λog- y"rxτoιxkl cιπoτελεi-
ται απ6 dι,α οιjγολo xτιομιlταlν xυρ(ιιq xιrι δευτερεf-
oυσαζ χQησηζ, xαΘιilg'xαt rιπ6 dνα ευριi1ι,lρο α{λειo

1ιilρo oτην πλευρd τoυ πιlταμοf.

To z,τ(ριο τηE xατoιxiαg xτiοθηxε απ6 τογ επιilγυ-

μο cιρ1ιτdxτoγα τη( Θεoοαλoι,ixηg Γραιx6, με ιδιαi-
τεQη φQoγτ(διr xαι ιlfμφωνα με τα τdτε αQχtτεχτoγL-
xd ρεfματιr. Oι 1ιilρoι xατoιx(αq διατιiοαογται ι}τουζ

δdo oρ6φου9 ενιi: τO tσ6γεLo διιr1ωρζεται οε τρiιr ι-

οομερη τμriμιιτα. Στο 6γα βρ(oxεται το ξιiλινo xλιμα-
xoοτιioιo τoυ οπιτιoιj τιr δε ι1λλα δι1o 1ρηοiμευαγ για
τιζ διιiφoQεE xρηοειg τoυ Mι]λoυ.

Tο xτ(ριo τιlυ xυλιγδρ6μυλoυ xτ(οθηzε ιrxoλιlυ-

θι6νταg τιg αρ1dg τηg ντ6πιαg λα'ι.xηE αρ1ιτεxτονιxηg
απ6 μαοτdρoυζ τιι)γ γειτονιxι6ν 1ωριι6ν. Eiναι τριι6-

Qoφo, 6πιlg xαι η xατoιxiα, με λιγoοτd ανoiγματα
ουγxρπιxιl με τα xτfοματα τoυ τfπoυ αυτoιj χαι στε-

γdξεται με μoν6ρριμη oτi'yη. Tο ιο6γειo xαι o πρι6-
τοg 6ρoφog ε(ναι xτιομιjγoι απ6 π6τρα τηg περιo1ηg

(πωρ6λιθo9 Bερμ(oυ),
εγιil οι τo(1oι τoυ δευ-
τdρου ορdφoυ με τοι1-
τμα.

oι εοωτεριxo( γιiι-
Qoι τι|)γ ορ6φων εiναι
εγιιι(oι, 1ωρ(g διαxαlρι-
oτιxοιig τo(1ουg, με
οειρι1 ξιiλινιυν υπoστυ-
λωμι1το:ν πoυ παQα-
λαμβdνoυν τα φoρτ(α
τηg οτdγηE χtΙL τιυγ πα-
τωμdτιrlν. Η επιxoιγιυ-
νiα μεταξιi τοlν oριi-
φων γfνεται με ξriλινεg
ιrτενdg οxd,λεg. Στην
αυλη διαμορφriνεται η
δεξαμενf για τη συ-

γxdντqωιlη τoυ νερod
πoυ απαLτOfoε η r"(νη-

ση τoυ υδροοτρ6βιλου,
δυνcιμιxιiτηταg 40 (π-

πιυγ.

Λειτουργοfοε με
υδατ6πτοloη απ6 ιiψοg
5 μdτραlν περ(πoυ , xαι
η ziνηοη μεταβιβιiξο-

γτ(Ιγ ι)τ(Ι μη1ανηματα με ιJνιr οιiοτημα απd ιiξοvεg,
ατριlxτουE xαι ιμd'ντεg, τοποθετημdνουg οε υπιiγειο

χ6Qο, x(ιτιll απ6 τιg αλειlτιxdg μη1ανig. Στην αρ1η
τoυ ι1,ξoνrr υπηρ1ε μ(α μιxρli γεννητρια , η oπo(α με_

τri την εργαοiιr του μdλου χαι τηγ μεaΟjση τηg ι5ιiνα-

μηζ τOυ νεροιi, dμπαινε οε λειτουργ(α δiνονταg φο_lg

oε 40 λιLμπεg. To γεγoν6g αυτι1 ηταν xαι η πριilτr1 ε-

μπειρ(ιr τtiy y"α"Κ)(^λο]ν στo ηλεzτριz.6 ρειiμιr.

Στo μιiλo δοfλευαγ περ(πoυ 3 με 4 εργdτεg xαι
επ( πλdoγ o ιδιoxτr]τηζ χαι τα μ6λη τηg οιzoγdνειαq
τι)υ.

Σημερα οι6ξεται ιiλo'q o μη1oroλoγrxιig εξoπλι-
ομ6g, o oπo[og ε(γαι τοπoθετημdνοg με τη οειρd, πoυ

xcιθdριξε το διclγραμμα τηζ λειτουργ(αE τoυ μfλoυ.

Η εργαιr(α οτιl μιiλο 1ωρζεται σε τQεLζ xατηγoρ(-

o μιiλοg τιlι.l Mιιτθιriιlυ oτην Ι Ιουλιανα
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εζ τoγ χαθαQισμ6 - πλιiοιμo, την ιiλεαη χαι τη δια(qε-

ση τωγ υυοτατιxιiιν τoυ απ6qoυ. oι δfo τελευταfεζ
εγαλλdooογται στηγ πoρε(α τηζ χατεQγαο(αg ανι1λo-

γα με τo εiδοE χαι τηγ ποιdτητα του πρo16ντoζ πoυ
επιθυμοfμε να παρdγoυμε. H x(νηοη γiνετιrι xιiθετα
απ6 dρoφo oε 6ρoφo, οε πoλλαπλdg διαδρoμdζ, με
τη βοfθεια επτι1, ανυι|ωτιxι6γ μη1ανιilν, τωγ oπo(ωγ
oι τρo1o( ι6θηoηg βρ(oxονται oτo υπι1γειο.

Στην περ(oδo τoυ μεσoπoλ6μoυ oι ταραγμdνεg ox€-

oειg μεταξrj των φoιiρνωγ πoυ λειτουργοfοαν οτη Nιi-
oυσα χαι του Mdλoυ, oxετtx6 με τηγ απoρρ6cρηοη των

αλεfρων, ωθoιiγ τoγ τ6τε ιδιoxτr]τη να πρo1ωρrjοει
στηγ παQαγαlγ{ ψαlμιoι1. ΠρoE τotjτο διαμoρφι'iνετιrι
οτο ιο6γειo τo ξυμωτηριo χαι οτoγ αdλειo 1ιilρo xα-
ταοxευιiξεται φoιiρνοg xαι απoΘηxη ι|ο:μιoιi. Στη δια-
διxαδ(α αυτη, απαο1ολοιiνται τQειζ με τ6ooεριg ερ-

γιiτεg xαι το ιpωμ( πoυλιdται xcιτ(ι" ψtιlη δρα1μη φθη-
ν6τερα απ6 τoυg <iλλoυq φοι'1ρνoυg.

Στη δεxαετ(α τoυ '50 ο φoιiρνog παιiει γα λειτουρ-

γε( {oτερα απ6 ο1εττxη oυμφων(α με τoυζ φofρνουg
τηg π6ληg. o oxληρ69 αγταγωγισμιig 1-ιε τιg νι1εg με-

γι1λεg βιoμη1ανιxdE μoνιiδεg, το υιpηλ6 zιiοτοg μετα-

φoQιiζ,(η oπo(α oτο τελευταio ατιiδιo γινdταν με τα

xdρια, δεδομdνoυ dτι oι οτεγo( δρ6μoι εμπ6διξαν τα

φoρτηγιi να πληοιdooυγ τo xτ(ριo) δημιοfργηοαγ σo-

βαριi πρoβληματα oτην επι1ε(ρηoη. Azoλoιiθηoε o

θdνατοE τoυ ιδιοxτητη χαt o μι1λοg dxλειοε γιiροl ι'lτο

1963. Kατοιx(α xαι μι1λog μdνoυν αγαλλo(αlτα οτη θd-

ση τoυζ περιμdνoνταζ τηγ αξιoπο(ηοη τoυE.

ΦoYΡNoΙ

o ι1ρτog dρρηxτα δεμdνoE με τηγ xαΘημερινη δια-
τQoφη επ6βαλε τηγ χατασχευη του φιlιiρνoυ oε xιl,θε

αγρoτιx{ N{ιτoιx(α, ε(τε αlζ περ(oπτo οτoιxεio μdοα
οτην αυλη, εiτε ιυg τμημα των βoηθητιxιilν zτιαμιiταlν
(xoυξ(να-πλυοταρ ι6-απο θη xη.

Aρ1ιxd oι φoιiρνoι με μεγαλdτεQη χ0)Qητιxι5τητα
απ6 την oιχoγεγεtαxη, πριlοριoμdνoι γtα τo ι|ηοιμo
αυξημdνηE πoodτηταg ι|ιυμιo{, t]ται, ενταγμdνoι μ6-
σα στα Xιiνια, ουμβι1λλοιταζ στη διατρoφη των διερ-

1oμdνιυν χαt τωγ επισxεπτοiγ.

Mετιi τo 1870 oι φoιiρνοι διαφoροποιr]θηz'crr' απιi
τα xιiνια xαι dρxιοαν να xτξονταt στιζ ^1ειτor'ι6< τηq

π6ληg. Toυζ oυγαγτοdμε ενoπoιημdνoυ< ουr'r]θοl: με
την xατoιxiα του φorjργαQη , οε μιxρli απ6oτααη ιιτιi
dνα υδριiμυλo η αx6μη αlg μiα εν6τητα μdλoq-φofρ-
γo(-zατοιx(α (Γαλανoι1).

Στην εν6τητα φo{ρνog- xατotx(α, o επαγγελματι-
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o φoιiρvoE του Παπr] oτην οδ6 Koραι'i

x6g 1ι6ροg xιrτελι1μβανε dνα τμriμα r] τo οfνολo απ6
τo ιο6γειo του xτ(oματοg. oι 1ιilρoι διαμoνηg διατdο-
σoγταγ οτoν 6ροφo ενιil εξαοφαλiξoνταν η δυνιιτd-
τητα τηζ εοωτεριxr]g επιxοιγωγ(αE με την επι1εiρηοη.

H πλειοψηφiα το;γ παλκilγ φo{ρναlν λειτουργoιi-
oε με ι1μεoη xαr1οη ξιiλων oτο θι1λαμo τoυ ψησaμα-
τoζ χαι τoν oxολαατιx6 xαΘαριομ6 τoυ υπoλεiμματog
τηg xαfoηg τηg "ξιι1ραg" πριν απ6 τo φofρνιομα.

Yπrjρ1αν επ(οηg xαι φοrjρνoι με υπι1xαυaτo xχG

βανo, 6πoυ η xαdoη γινdτιtν σ' dνα οτεγ6 επιμηxη

1ι6ρo xιiτω απ6 τo δriπεδo τoυ θαλιiμoυ ιpηo(ματoE.
H θερμ6τητα διαδ(δoγταγ με τηv βoηθεια μιxρ6τε-
ραlν αγιυγι6ν xιrι xυρ(ωg τηg oπηg oτο xdντρo τoυ θα-
λι1μoυ απ' 6πoυ dβγαιναν χαt oι φλdγεg απd τoν 1ι6-

ρo xαfοηg.

Ιδια(τερη πρoοo1! διγ6ταγ oτην πoιιiτητα χαL τo

ε(δοζ του ξfλoυ xαt'οη<, ανι1'λογα μιε τη oτιixτI , τξ
θερμdτητιr, την oομη η τoι, zαπν6 πoυ παρ{γαγαν.
Προxειμdνoυ να xιlψουγ τoγ φoilρι'ιl oτo ξεx(νημd,
τoυ rj μετι1 απd παriοη y,ι1,πoιωγ ημεριi;ι'. €zαιyαν x6-
δρο. Το xαλfτερo ιprjoιμo ι|ωμιod .7ιl'6τιιl' ιιε τηγ o-

ξιι1, τη γαfρα , τη φρι1ψα xαθι6g χαι τη\t α^,,οιελιιi (τo

γxαραοιi1τι) απ6 τηγ πεQιoχη τηg Kρdοτcr:. Η εxτi-

μηση τηζ oο:οτrjg θερμoxραoiα ηταν ξΙτημα ιιεγιiληg
εμπειρiαE. Σιiμφαlνα με τηγ μαρτυρ(α τoυ zυρ(oυ Πα-
πη, ιiπλωναν τo 1dρι μdοα οτο θιiλαμo, ;,.ιliταξαl' τo

χQ6μα πoυ dπαιρναν τα τofβλα, xυρ(ο:q οτο οτεφciνι
6πoυ εδριiξoγταγ o θ6λog r] πετoιiααν λ(γo α).ευρι ιrτα
τot'βλα τoυ πυθμdνα.

Oι φorjρνοι οτη Ndoυoα χQησιμoπoιofoαι' zυρ(-
ιυ< μιcι^1ιιi τηE μπrjραg, r] oπo(α εi1ε xαθιεριυθεi οτην
Ειριυπη απd το 1800 περiπoυ. oριομdνοι ουr'ε7ιξαν
τηr'ταραδoοιαxη παραιlxευη ι1ρτoυ με Ξιr'ιαμdι'o πρo-



ξrjμι (6πωg o Ζ€ψog xαι o Mπουμπoυλιιlg), xαι ιiλλoι
χρησιμoπototjoαγ τη μαγιι1 λυγιιig (απ6 Λυxr,οxo). Πα-
ραοxειlαξαν επ(oηE λαγdνεq, oιμ(τια, με μαγιι1 απ6
ρεβ(θια, εφτιiξυμα xαι αx6μη πατo6" γLα τoυζ δια}.ε-

1τoιig πελιiτεE (Zdμου).

To ξr1μωμα, η περιοο6τεQo χoπLαoτιxr] εργrrοfα
τηg διαδιxαο(αg , γιν6ταν oε ξι1λινο "σxαφ(δι" με τcl

16ρια. oι πιγαxαlτdg (παναxιiτεg), τα παγιd (μεοd-
λεE) , τα oρθογιi;νια x6σxινα, τα ξfλινα φτυιiρια, το
τραβημηρι των xι1ρβoυvιυν (τηE ξιι1ραg) , τo ξιiλo με
τη λινdτοα για τo μπιiνιαoμα του φorjρνoυ, η ξυγα-
ριι1,, το xαξ(ινι γLα τo ξdoταμα τoυ νερof , o μεγdλog
πιiγxog, ^tro "τtζ6γL" για τo φoιiρνιoμα χαι τo ξεφorjρ-
γισμα, crπoτελoιjοαγ τ(Ι απαQα(τητα εξαρτtjματα τι,lν

παλιιυγ φofρνωι,' "oλοι ιlι xιl,τοιxοι ξ{μι,lναν τo διxd
τoυg ιirοlμ(, cιγιiριιξαν ιυοτι1οιl χαι τo αφριi,τo, "γ"6"oι-

xιl" ψωμ( πoυ ουγzι1ιlτQο)γε την πρoτ(μηση χcιt τη\/

αγιiπη το_lγ παιδιιilγ. Tα ψηοτιzc1 xcιτdxλυξcrγ τιlυζ
φο{ρνιlυg ιδια(τεριι ιlε ημ6ρεg oxιiληq.

Ezoυγ1ρoνιομdνoι οι cριliρvoι αλλι1ξoυν μoρφj. Tα
επiιλλη λα επ(πε δcr ταlν θ ε ρ μo θcιλiιμιυν αγτιxιιθ ιιrτοιjγ
την παριrδoοιιrxη μoνιi1ιrlρη θολι,lτη xατιrιrl.ευf . Η
χQliση του μαξοιiτ χαt τOυ ηλεzτριxιlιi αργdτεριι ε-

xτοπiξoυr, τα ξι1}.α. Αρzετoi φιlιiρνoι ξαναxτ(ξoνται
οτογ iδιo τιiπο of μφα)γα-με τιE τελευτα(εq προι)ιαγρα-
cρ6g, ιiποl< τoυ Φε(δαqη στcι Mπατιiνια, του Mιiιoυ ri

Γαλαγιlιj στ' Α),ιilνιιl, του Mαλιixη ιJτηγ Πoυλιdvιr (ιi-
που διατηρr]θηz.ε το αρ1ιxιi xτ(oμcr), του Παπαδιiπου-
λoυ πoυ οτιg μdρεE μιιg ξcινrιxcrτεδαφ(οτηxε. oριομd-
γοι xλεiι,oυν οριοτιxir, ιiπιιlζ τι'lυ Mπoυμπουλιιi, του

Πιτοοιiνη, του Aθαγααoι1λη, τιlυ Bλιi1oυ. Σημεριι μιπο-

ρο{με r,ιι δοιjμε τα παλιι1 r.τiρια ταlν φοιiρνοw Aμοιi-
τξα ιrτα Γαλd'xειιr., τclυ Bιivτοη ι;την Πουλιιiγιι, εγιδ
ι)ιατηριliντιΙL ι-Ιτo ιlιjγολ6 τoυζ χαt λειτoυqγoιiν ιιxιi-
1-ιη oι cροι1ρνol τoυ Παπ{ χαt τOυ Ζ(.ψoυ'

o φoιiqvοg του Παπri xτiοτηxε απιj τoγ Δηpι{τρη
Παπf , o oπιliοζ ηρθε ιττη Niroυιrιι το 1850 pιιz'ριi< z"ιιι

o φoι1ρνog τoυ Zdμοι-l oτoν -Λγιo Mηνα

oρφαν69, απ6 τo Πclπιγγο τηg Ηπε(ρου. Η επι1εiρη-
οη πιJριlι;ε απd τo γιo στoγ εγγoνι5 τo oημερινιi ιδιo-
xπjτη. To 1928 oτη θdοη του παλιorj φofρνoυ xτ(οθη-
xε γdο τ'τ(οψιι xατotxtα-ζ xαι φot'ρνoυ, οf μφαlνα με
τιι ιlιxoδoμιxri πριiτυπα τηζ επoχηg xαι τη νdα ρυ0-
μoλoγιxη ιδιoτυπiα τηg περιο1ηg. o παλι6g Θιiλαμog
6μεινε ιrνι1παφog χαι εγσοJματιilθηr.ε οτο ιοιiγειο τη<

ν6αg xιrτοιz(αg αποτελιilι,ταζ dγα εγια(o xιrι αγαπ6-
σπαστo οιjγoλo. Θερμcr(νoνταν d,μεοιr με τηγ xα6οη
των ξιiλοlν μdoα οτo θι1λαμo. Πριν απιi δ6ο 1ριiνια
dπαιpε νιr παρd,γει χαι γα ιpfiνει ψιυμ( xαι λειτoυργε(

μι1νo οlE πρατηριo ιiρτιlυ.

Tηv τελευτα(α ειxoοαετ(α τoυ προηγo{μενου ακil-
γα o Ιωιiγγηg Ζ('μoE δημιodργηοε dνα 6μoιο με τoγ
πQoαγαφεQdμενιl φoιiρνο, ο oπoiog λειτoιiργηoε μd-

χQι τηγ xιrτo1η.oι Γερμανο(, εγχατεστημ6νoι οτo γει-
τoγιx6 xτ(ριo τoυ ο1oλε(oυ γxρ6μιoαν τoν φοfρνιl προ-
xειμιdνoυ να εξαοφαλ(ι;oυγ την ιrοcριlλεια τσ]γ πUQo-

μα1ιxι6ν xcιι y' απoφfγoυν xιlθε y"(γδυι,ο πυQxιrγιd(.
H επηε(ρηοη δημιουργηθηxε xαι πι1λι το l948-50 οε

μ(α διιδρoφη εν6τητα, xατoιx(α-φoιiρνog . To ιοdγειo
διατdθηxε αποxλειοτιx6" ytα τη λειτoυργ(α του γdoυ

φιlιiρνου πoυ τιi.lρα θερμα(νoνταγ με τo υπ6zαυστο
οfοτημιι. o 6ρoφοg διαμoρφι6θηχε σε xιrτoιxiα τoυ
ιδιoxτητη, η οπο(α επιχotγωγodοε με τo ια6γειο εξω-
τεριxd, δια μdοoυ τηg αυλrjg y.αL μLαζ ειο6δoυ οτην
π(οαl πλευρd τoυ φοιiρνου.

oι δt'ο φodρνιlι πoυ παQoυσιιi.οαμε εiναι oι μoνα-
διxo( πoυ λειτoυργofν αδιι1λειπτα απ6 τoγ προηγoιi-

μενo αιιilνα μ61ρι οημερα xαι.διαφυλd,ττoυγ ο1εδ6ν
αx6ραιo τον παραδoοιαx6 τοιlg εξoπλιoμd. Ωιττ6οο
ε(γαι διjo ρυμoτομorjμενα xτiριcr xαι πoλιj οιiντoμα η
λειτoυργ(α τoυg Θα διαxοπε(, xαι θα πρoοτεθoιiν xαι
αυτir ιlτoν zατιiλoγo ταlν xτιρiαlν μ\'ημηE, (εφ' 6oov
πριl1ωρηιrει σε εφαQμoγij το ιοxrjoγ QυμoτoμLχ6 oγ€'
διο).
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O φουρνog Αμοιiτξια (Γαλιινoι1) ιττιι Ι-αλιixεια



Mακεδovικoq AγωVαq

Στ' αυν61εια

Επιoτoλr{ τηE 1'6-1905

Mετd την πεQLγQc.{.φιχr] επιοτολ{ τηg μιi1ηg τηg Γxιl_
λ(οcιvηg, οημερινι1 Λευxιiδιιr' τηE 31 Mα(oυ 190_5, ιl
Kαπετιlγ Axρ(τιrg , με τo αμioοlE επιiμενο ι;ημε(ιrlμir
τoυ, τηζ 1η< Ιoυν(ου 19Ο5, επcιγdQχετ(Ιι oτo θdμιι τη<

Γxολ(ι;irνηg τo οημιε(οiμα απoοτdλλεt ιΙτι)γ ειδιxιi γρι.ι-
cρdα - αξιωματιxιi τοι] Kdντριlυ Θειrι;ιrλοι,[xηζ χαt α-
νιrφdρει τιζ γοlπdζ ιιx6μιι απo τη μd1η z.ρ(οειζ, παQα-
τηρfοει--< xαι εγτυπιilσειζ τoυ.

Πριilτα cιπ'6λcr πιxριrμ6νoq ιrναφ6ρει dτι cιπεβiι'l-
ιrε o Xειμαρριιδτηq Bιiβοg, τo οlριrι6τεριl xιrι ^,,εr,νιrιιi-
τεqo πιrλ?'"ηxιiρι τοιi οι1lpκlτοq , πoυ τQαιμιιrτ(ιlτηxε πο-
λι1 βαρειιi xιrτd, την μιi1η xιrι μετιrιρ6ρθηxε ιrτηι' Nι1-

oυιrιr πριiq νοοηi''ε iιι.

o Bdβo< νιlιlηλειiτηxε στηγ Nιiιlυιlιx 6 ημdρεE zιιι
την εβδdμη εξdπνευι-lε. Αδιxε( ιiμοlq τουq },Ιιrοιlιlιιi-
ουζ ο Καπετirν Axρ(ταζ |-ιε τι) πιxρ61oλο ι-l1ιiλιιi τιlυ
ιiτι την πριi_lτη νfxτιι πoιj o Bιi[3og oι\ηγ{θηzε ιrτην
Ndουοα, δεγ τιlγ δd1τηxε xrιγ6γαζ r"ιrι παρclλflι'O \'α

ι J

ffiw.ii: |9lΙjs

Σι,iμcι λ1ιιzε δ,]\'ι]ιι[|7ι |]\'

(lωτιηιlcιι[.ιxιj aιρ/ει) f Π ιr'τrlt,iπιlι'i'ιlι,

Toυ ΓεωQγ,oυ Toυα(μη
Ιατoqιxorj Eρευνητri

εxπγει]ιτει ιlτην θfριl, του Xι.ιτξηι\ιiμνα, γιrμιβριlιi του
Προi,.ιiπη πιθαγιir,. λ6γοl τηg ι-lυγ1iοεοl.-< xαι τιlυ φιi-
βοιl πιlυ επαxολofθηοαν μιετiι την μιi1η, γ({ μηγ τOυ

πιιραο1dθηxε ιi;"ιεαη νοοηλεiα, αλλci ε(γrrι ο(^1oιlριl

6τι xcιt o γιιιτρdq Περδιπιiρηg xαι απλο( Ncιoυοαioι
περιdθιιλψιrν xιrι νοot]λεUσtΙγ αοθενε(g χαι τQtΙυμ(Ι-

τ(εζ, πολλdq φορdg με z.(νδυι,o xιrι ιlυτt]q τηg ξοlrjg τιυν.

Σε πο}.λd< επιιrτολiζ απιrγτιilγται ΙιΙαoυοιιfoι οι o-
πo(oι γιd ευι,οητoυq λaiγι)υζ. ιινιrφdρoνται με ιpευδιil-
νυμα. Το γεγoν6g cιυτ6 προxαλε( zι1πoιoγ πρoβλημα-
τιομιi ι,l< πρ6; την πQαγμαQτιχr] τιrυτιlτητd τα;ν, ιιλλι1,

με τηγ βοηθεια ε(τε εclοlτεριxιi-lν ενι\ε(ξειr;ν, ε(τε ιiλ-
λι,lν πη.1ιilν. θιr τουζ ιlυντιrυτζουψε τιατ(ι τo δυγατ6γ.

Σ' αυτην την περ(πτο.lοη εμπ(πτει χαL τo ιpευδι6νυ-

μιο ,.Πρoxιiπηζ) πOυ αναφdριrμε παραπιiναl. Eυτυ1ιil<,

στηγ πQoχειμdνη περfπτιt)ση ' η επεξ{γηoη "γαμβQ6ζ
του Πρoxιiπη) μ(ιζ βοηθιiει γα συνταυτ(ιrουμε τoν
Πρoxιiπη με τoγ γιατριi Xρ. Πεqδιxdρη, δεδομdνoυ
ιiτι o Xατξηδdμνrιq ητιrν γαμβριig απ6 αδε}'φrj του.
(Σε ιδιιi1ειρεζ επιιlτολdζ τoυ o γιατρ6g Περδιxιiρηg
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I

υπoγQdφει με τo ψευδι6νυμo <Mελιi1θωνr.) Σε oρι-
ομ6νε9 ι1μωg περιπτι6οειg δεν υπι1ρ1ουν ενδεξειE η
επεξηγηοειζ πoυ γα βoηθofν στηγ απoχQυπτογρciφη-
ση τoυ ιpευδωνιiμoυ, 6πιυg οτην περ(πτωoη "Φλιυρoυ,
πoυ αναφdραμε στη ουν61εια E.

Γεγιxιi τo oημεiωμα απ6 τoγ Kαπετd,ν Mαξαρdz"η
πρ6πει γα χαQαχτηριoτε( ωg μεμι!iμοιρo. Πιθαν6ν ευ-

ρiοxετo αx6μη υπιi την επr]ρεια τηζ μiiχηζ z"αι αx6pιη
ι\εν ε(1ε ουνειδητιl-
πoιrjοει την φιλoπα-
τρ[α των Nαoυoα(ωγ
. Γι'αυτd αναφdρει
"τα11τα παyτα , δηλcl'-

δi η μi (ιμε:oη νoαη-
λε[α τo{ Βαβoιl , ^7ε:ν6-

uενα yyωσ(ιi. ειg τιlιlg
ανδρε:g φiρουν ειg
oxtιf'lειg''.

Η διαρρo{ τωγ O-

πλιτιilγ ουνε1(ξετιrι .

Αυτci πρυzαλοι1οε ι-
διαfτερη πιxρiα oτον
Kαπετdγ Axρ(τα , o
οπo(og εφαντιiξετo
τουc ανδρε; τυυ διιι-
θετιlντα; περιοοciτε-
ρη αιτo1lj ' Mετιl τογ
Ευαγγελo Π(ιπ(ιtαχα-
ρ(ου απυ τo Σιυ1ιi. ιl-
πλ(τηg τηg ι\ιμoιρiαg ,

εγxιιτελειψε την δι-

μoιQι(ι τoυ Ζ(ιι υ Πα-
ι', ιγιυiτη; Kψητιzιi: α-
π6 τo Αοβεοτο1ι,iρι,
γtα τoγ οπoio οημειω-
τε'οv, διεδiδοντο ιi-
σχημε; πληροφορ(ε:.

Δεν μπoρo{με να
ποιiμε ιiτι εiναι βι1.ιτι-

μεg rj αβdolμεζ oL πληροφoρ(εζ 6τι ο Παν. Kρητιz6g
οτην Aθrjνα ευρiοxετo οε επαφη με Boυλγdρoυg πρri-
χτoQεζ . Kιιτιi τoγ iδιo τoγ Kαπετιiν Axρ(τα , o Πα-
ναγιιilτηE Kρητιx6g 6δει1νε πoλi ξηλo χαt πατQιωτι-
oμιi . Γι'αυτ6 o Kαπετdν Axρ(ταg τoυg δηθει, πυQo-

βoλιομο{g τoυ Παγ. Kρητιxorj γ"ατ'αυτ6y εx τωγ dπι-
οΘεγ xατd, την μιixη τηE Γxολ[οαγηζ χαι του Γραμμα-
τιxoιi τoυE θεαlρεi τυ1αiουq χαt πQoεQχdμενoυg απd
πανtγ"6. oι ιiνδρεg ηταν πεπειομdνoι γι'αυτιi ιrλλιi ο
Kαπετd,γ Axρiταg, oτoγοπo(ο o Ιff!τιx6g ηταν πoλt'

ουμπαθrjg, δεν {θελε γα τo παQαδε1θε( xαι το θει6_

ρηοε αοτε(o. Eγ πι1.αει περιπτιδοει, 6μωζ , υπoδειχγf_
ει στo Eθγιx6 K6lτρo να επιoτηοει τηγ προooxrj τoυ

για τdτoιεg περιπτι6οειg.

oι ανα1ωρησειζ τωγ ανδρι6ν επιiμενo ηταν να γε-
μζουν πιxρ(α τoγ Kαπετιlν Αxρ(τα, αλλd απd .,φιλo-
τιμ(α,, απoφειiγει γα τηγ εxφριiοει στo i(KdγτQο, δι6-
τι αυτι1 αγταγαxλofσε στoγ (διo xαι ατη διxη τoυ συ-

μπεQιφoQα πQoζ τOυζ
ιiνδρεg τoU, η Oπo(α,
oμολoγητdον, r'iταν
dΨογη οτρατιωτιxt]
oυμπεριφoριi.

Στην υυνε1εια α-
ναφερει xαι μεριxε;
νεciτερε< πληριlφυρi
εC για την μαxη τηc
Γzιlλ[υανη;. Αναφε-
ρε ι ciτι (lι ToυQχιy.ε:
αQχdζ πoυ μετ6βηoαν
επi τιjπoυ |lρriz'αν ει<

πoλλιi μ6ρη α(ματα
xαι 6τι oι Τodρxοι
οτρατι uiτεc ανα|lιβιi-
ξoυν τoυE νεzρoιiq ειg
BΟ ι1τομα ' πρdγμα το
οπιlio ο (διog θεωρε(
αοτε[ο, αλλci οπιυο-
δriποτε υπαρ1ουν l0
ξιυα νεxρα zuι πoλ-
λo( τραυματ(εg.

Η πληρoφορια ci-

τι τιl 1ι,lψιci tiτιιν ci-

δειο επαληθεfει την
πρυδου[α του ο1εδ[-

/Ξoυ. oπU); τoν πΛηρo-

φορηοε εχ τU)ν πQo-
τερων o ιατqdg Περ-
διz.ιiρηg γι(ι να τ(lν α-

πoτρdψει απ6 τo εγ1εiρημα. Για λ6γουg 6μωg cριλoτι-

μ(αg ο Kαπετd,γ Axρ(ταg δεν υπε1ι6ρησε χαι πρo1ι6-

Qησε στηγ εl.τdλεoη τoυ oxεδiου.

To xεiμεvο τη5 επιατολfg 1-6-1905

Φ[λτατε Nd'αo

Σου αyαxoινr6 oημερoτ 6τι o fτεqog τραυματiαg μαg
Nιx. ΒαβoE io yενvαι6τεQo χαι ωραι6τερo παλλιxd"ρι

Επιιrτολri π1_< L-6- i905
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uαζ απεβ{ωσε ε'v Nιαo1ioτη' Εξηαε B ημ6ραg }lαι σoυ

cημειιδ 6τι xατd' τηv πρcilτην νljxτα 6τε ωδηyηθη ειg N'
oυδε(g τoν εδ6yετo παρ'oλiyoν yα εxπvει'ioει ειg την θ6-

oαν τoυ Χατξηδ6μνα yαμβροιi τοιl Πρox6πη -ταιiτα yε-

ν6μενα yvωατα διlιlτυ1ιi.lg ειζ τoυζ ανδραg φiρoυαιν
ειζ ox6Φβξ.,αoιl 6yραι!α 6τι o ΕιlαγελoE Παπcιξα7α-

ρ[oυ εx Σωψod xαι Παy. Κρητιx6g εξ Ααβεoτοyωρ[oιl
εyxατi'λιπoν ταg τd'ξειg'των yθεg, υποθ6τοl qcρ jμ\"i-

αy .- Aπελαoατf' τQ'3η tyοl μ[αν'ι.lπ6νoιcιν ην δεy τoλ-

ucl't xαι να εxφρdoω, αλλd' θα σoυ τηy yqαψαl' o Παv.

Κρητιx6g ευρioxετo ειE α1!'oειg μετd" τo'ι'l Βoιlλyd'ρoιl
πραxτoρog εν ΑθηvαιE .- εφαiνετo €7οlν πoλι1ν ξiλoν
αλλd' .'. τρIE 6xαμεν το λd'θog να πυρoβoλioη τμιsμξ
πqo1θ6E δε xατα την μd'1ηv επυροβδληαεν ε:μi εξ 6πι-

oθεν!! u6λι< εocbθηιι ητο τυψαbi εχ Ιταyιχo{; (qωζ ,o-
πωαδηποτε επιoτηαατε τηv xτQoσoχην oαg , τα αυτd
6xαμεν εLζ την αιlμπλοxην τo'ιl Γραμματιx6βoυ πdλιν

a!αyμρy μρμ oι d'νδqεg ε[ναι πεπειαμiνoι περ( τoιiτoι.'

6^7ιΔ τo αvηρεoα 2lαι τo εθεrbqηαα αrlτεioy.

A1ρονoλιiγητo σημεiωμα

Απ6 εοο:τεριx6g ενδεξειE αxρoνoλoγητoυ οημειο'l-

ματιlg φαiνεται 6τι τo οημε(ωμα αυτd, μfrτcι ιττι'l cιlr_

pus τηζ αλληλoγραφfα( τoυ Kαπετιiγ Axρ(τα χQoγo-
λoγιxιl αxολoυθεi τo οημε(οlμα τηg 1ηg Ιoυγ(ου 1905.

Κατ'αρ1dg , o Kαπετd,ν Axρ(ταE παραxαλεi να α-

πoστ6λoγταL στηγ Nι1,oυoα εφημερiδεg τιοι' Aθηνιilν

για γα παραxoλoυθεi ..τα τηE μαxεδονιxηg xινr]οε-
ιυζ) χαι να γνωρζει ιlυγxρ6νωg τι γ[νεται.

Mε τo (διo οημεiοlμα εξωτεριxε{ει τηγ χαταστα-
λαγμ6νη πλdoγ αxdψη τOυ χαι τα τελιxιi oυμπερι1-
oματd τoυ γιiρω απo τηγ μεγdλη πoρε(α τιυν οιυμd-
τωγ απ6 την απdβαοlj τουg oτιg 28 Ιoυγ(oυ oτιg εxβo_

λ6g τoυ Αλιι1,xμωνα μd1ρι τoν τελιxd προoριομ6 τουg,

τo Περιodρι.

oι παρατηρηοειg του εiναι xυρ(ω< ιlτρατιο-lτιxηg

φrjoεωg, επιοημαiνει την αδυναμ[α πoρεicιq μεγιiλου
ανταρτιxof oιriματoE χαι τηγ εξαντλητιz"rj zoιiραoη
των ανδρι6ν πoυ επιφdρει μ(α τdoο μεγιi),η xαι επi-
πoνη πoρε(α. Yοτερα απ6 αυτiι βλ6πουμε dτι oτo μdλ-
λον ειοdρ1ογταt (στo τoiρxιxo> πιiγτoτε oi'ιγdριθμα
oι,1ματα xαι υπ6 dναν αρ1ηγ6.

Για πολλoοτ''i φoριi αναφdρεται o xiγδυνo< τη< rα-
ρoυο(αq qουμανιξ6ντωγ, πoυ λ6γω τηg επo1lj< z'ρα-

τοfοαγ 6λα τα οημε(α διdβαoηg του οι6ματo<. Kαι
πd,λι απoφα[γεται 6τι η παρουo(α τωγ ρoυμανιξ6wι,;r'
οτο B6ρμιo θα δυo1ερα(γει τιζ ενdργειdE τoυ <Καθε
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βημcι xαι Βλα7ogo αναφdρει o Kαπετd,γ Axρ(ταg για
να επιoημιiγει τoγ x(γδυγo 61ι βdβαια απ6 τoυg Bλιi-

xoυg γενιxιl, αλλιi απd τoυg ρoυμανζoνταE Bλd1ουg,

τoυζ παQtΙιrυρμ6νουg δηλαδη απ6 την ρoυμανιxη προ-

παγι1νδα , η οπo(α ενεργoιioε δραοτηρκr μεταξf το:ν

β}'α1oφιilνιι)γ τη ζ Bdρo ιιrE.

Eπιx(γδυγιlζ για τo οι6μα ηταν xαι o τουρzιxci<
ιrτρατιlE πoυ βριoz.ιiταy <στα xιiτιυ μdρη> δηλαδη οτιg

υπιi;ρειεg τoυ Bερμ(ου . Mια ουνdντηοη xαι οdγxρου-
ση με τoυρxιx6 οτρατ6 δεν r]τιrν ευ1ιiριοτη γLα τoγ
Kαπετdγ Axρiτιr ,fοτερα μιiλιoτα απO τηγ πρι6τη of-
γχ8oυση με τoυρxιxd οτρατ6 την 5ην Mα(ου οτη Σoυ-

μπανiτιrα (βλ. ουνd1εια BΖ) . Γι'αυτ6 προοπαθοfoε
να περι1,οει απαρατηρητog απι1 τα τουρxιxd, αποοπι1-

σματα' πOυ τα εi1αν xαλ6σει oι 1αlριxo( oτα 1ωριd
τoυζ γtα γα τoυζ προοτατεfοουγ απ6 τα βoυλγαριzιi
οιilματα. 'Αλλωοτε δεν εγνι6ριξε αx6μη πoια πoλιτι-
x{ dπρεπε νιr αxoλoυθηοει ιJναντι των Tofρxων, ι\ι6-

τι τιg o1doεLζ του με τoυζ Tofρxoυg θα την xαθι'iρι-

ξαν οι πρ6xριτοι τηg Nαoιioηζ, oι oπoioι επηρ6αξαν
τoυg Tοfρxoυg μπdηδεζ χαt τoυζ οτρατιωτιxofg'

Η ιrπ6ουροη απ6 τoν xι1,μπo τoυ Tουρxιxo{ οτριr_

τοd πρo< τιg υπιilρειεg του Bερμ(oυ ευν6ηιrε πoλ{ την

διdλευοη του οιilματog του Kdδρoυ διι1 μdooυ τη( πε-

διιiδoE τιογ Γεγιτοιilγ, τηγ οπoiα διηλθε αvενdxλητo'

K(νδυνog προδoιl(αg τηg δι6λευoηζ τωγ οωμd.τιυl'

στLζ τoυQχιxdg αρ1dg μπoροfοε να πρo6λθει αz6μη
απd 1ο:ριd τα οπo(α ( ελλην6φαlνα) ανοργdγιl)τcΙ 7.αι

μη μεμυημdγα αχ6μη xατdδιδoγ την δι6λειοη στoυζ
Tofρxoυg, εγγoε(τcrι μετd την απoμdxρυνοηι' τι'll'. '1ια

να απoφιiγουγ πιθαγd τουρxιzι1, αγτ[ποιγα.

Tdλog, νηφdλιog πλdoν, αναγνωρft,ει τηl' αr'α'7z-αι6-

τητα χ(Ιι τιg δυνατ6τητεζ τηζ Nιroιiοηg 7'αι τι']\' ΙιΙαoυ-

oα(ιυγ να ουνδρdμoυγ τoγ αγοiνα. Τo Kdr'τρo i\jαof-
σηζ, αγαγγωρζεται αlζ το μ6γo x6ντρo που μιπoρofοε
να πρoοφ6ρει πολλdg υπηρεo(εg οτον αγιilνα z"αι πρι'i-
τα απ'ιiλα μπορofοε γα διαθ6τει 6μπειρoυg oδη'1of;.
oι oπo(oι , ομoλoγητ6oν, {ταν ουνfθωg εργιiτεg { φι1-

λαxεg των xτημd,των η τοlν εργooταo(ο)γ τωγ <rτσoQ-

μπατξ{ διυνr.

To xεiμεvo τoυ αχQoγoλι1γητoυ οημειι6ματoE

"Φ(λτατε Θανd'αη

Σε παραxαλcil oτi.λλε ταxτιxd ειg N. εφημερ1δαν
τι'ι,α (να παραxoλoυθ6 την Mαxεδ' x|νηoιν ιdαt 7νωQ[-

ξω σι-/lQdyοlg τι γ[νεται.-



Δεν ητo αλλωg δυ'ι'ατ6v να y|νει η πoqε[α μεyd'λoυ
αilματog ' o6τε πλi,oy o6ντoνog αφo{ xαι oι πλiοv o1ε-

δ6y oιjτε ενεφανioθηoαν εxε[ πο6 i.πρεπε yια να πiι'-

Qoυμε ι/lοlμi - μαξi με τoν Κ6δρον ητo αδtνατoy δια τo
πoλυd.ριθμον ιδiωg ?(,αι τηv {παρξιν διπληg διoιxηαε-
(])ζ '- ευτυψιbg 6τι xαθ'6ληy τηy πoQε[αy απ6 Κ.

u67ριg εδil εlyαι πλημυριoμlyα απ6 Poυμανξoτταg Βλ.

To{τo θα δυαyερd.'ι,ει χαι ειE τo Miλλoy τηy εν6ρyειαv
uου επ[ του Καρατα; Κd'θε βημα xαι Βλd'ψoq oiτινεE
δ6ν υπηρyoν."

Eπιοτoλt{ τηζ
6η9 Ιουν(oυ

O Θιiνατog του Bιi-
βoυ απdδειξε 6τι το
Kdντρo Nαoυοηg λει-
τι'lυ ργoioε ελλε ιπιilζ ιl lζ
πρ6g την ιiμεοη περι-
θαλψη zαι νoοηλε[α
ταlγ αοθεγιilγ xαι το.lγ

τραυματιι6γ οε dxτcl-
χτεζ πεQιπτιilοειg (βλ.
oυνd1εια E).

B6βαια r]ταν δει\o-

μdγη η φιλοπατρiα xαι
11 ενΘουoιιilδηg oυμμε-
τo1η ταlι, ΙιJαoυοαiιυγ
ειζ τoγ αγιilνα, αλλd
δεγ λειτoυργο{oε ε-
ι,τ6g τηg πιiλεωg συστη-

1-ιατιzη περ(θαλψη.
Δι'αυτd rjταν απιιρα(-
τητη μια αναοιir'ταξη
τoυ Kdντρου δι6τι εr,-

/oν σημεtωθε( xαι ι1λ-

i"εg ελλε(ψειg.

Tην εργαο(α αυτη
cινdλαβε o Ιβdντοog. Mετd τoν Φλι6ρo, ηδη εμφαν(-

ξεται dναg αx6μη απ6 τoυg μεμυημ6νουζ στoγ αγιiνα
πoυ πα(ξει πQωταγ(Dγtστιxd ρ6λο οτo Kdντρo Nαoιj-
σηζ χαL εργι:iξεται με ιpευδι6νυμo. Δυοτυ1ιilg xαμμiα
εoωτεριxf dνδειξη f αναφoρd, οτο πριiοωπο τoυ Ιβd_

γτσoυ δεν υπdρ1ει στηγ αλληλογραφ(α τoυ Kαπετd,γ
Αxρ(τα για γα τoγ συγταυτ(ooυμε.

ΠdνταlE εiναι γεγον6E 6τι o Kαπετιiγ Αxρ(ταg ευελ-
πιοτε( 6τι ο Ιβciντoηg θα πρoοφ6ρει <πρoοωρινιilg, με-
γιiλεg υπηρεο(εg. Τo <πQoσωρινιig> μα; oδηγεi οτo
ουμπdραομα dτι πιθαγ6ν πρ6xειται γtα οτρατιωτιx6

πρ6οωπo πoι'i doτειλε τo Kdντρο Θεοoαλoγ(xηE, πQo-

oωρινι6g, για τηγ αναοιilπαξη xαι αναδιoργιiνωοη του

Kdντρoυ εντ6g τηg π6λεωg, δι6τι, 6πωg αναφ6ρθηxε
παραπιiνω xαι 6πωg θα δοrjμε οτη ουν61εια , υπtjρ-

Χαν γ,αL dλλεg ανιiγxεg πoυ 61ρηξαν αναδιoργιiνω-
σηζ.

Πριiτα απ6 6λα με τηγ φροντiδα τoυ Ιβdντoo oρ-

γανιiθηxε συστηματιχd xdντρo περ(θαλψηg τωγ αοθε-
γιriγ y,αι τωγ τραυματιc6γ του οι6ματιlg με πρoΙοταμιε-

δυoτυ1ιilg αναφdρεται με τo
στ0]Q.

γo τoγ Προx6πη (ψευ-
δι,iνυ μo τoυ ιατρoιi
Περδιxιlρη). Δημιoυρ-
γηθηxε μι1λιοτα για τo
οxoπιi αυτ6 xαι ιδια(τε-

ρo ταμε(ο απι1 ειoφο-
a6ζ τιυγ πρoxρiτων
Tξι'iρτξη Λ6γγoυ, Δ.
Toυρπιiλη xαι K. Λα-
μν(δη '

Πρoβληματα δη-

μιoυργηθηxαγ χαt ωζ
πQoζ τηγ ουγxdντρωοη
xαι αποθfxευση τoυ o-
πλιομοιi χαt τoγ Lματι-
ομιi το.lν απο1ωρoιi-
γτωγ. oι απο1ωρηοειg
δημιoιiργηoαν dγα
πρdβλημα το oποiο ε-

ξdθετε τo oι,iμα, δι6τι
oι δαπιiνεg διατριlφηg,
ιματιομoti, περ(θαλψηg
dληγαν μετd την εθε-
λoυo(α η μυοτιzη πολ-
λ6g φoρdg απo1ι6ρηο{
ταlγ. To ξητημα τωγ (Ι-

πo1ωρrjοειυν ανdλαβε
εναc αi.λog Nαoυοα[og
πατριι6τηg, ο oπoiog
δυοεπ(λ"υτo dνoμα Nd-

o N6oτoραζ μ6χQι τιg αρ16g Ιoυγ(oυ oυγxιJντρωoε
απ6 τoυg απo1ωρoιiνταg 43 dπλα xαι 5.40Ο φυο(γγια,
τα oπoiα θα ε1ρηοιμoπoιofγτo.γLα τoγ oπλιoμι1, την

επ6νδυoη χαt τηγ υπdδηση τωγ γdιυγ oπλιτι6,ν που θα
αγτιπαθιoτofοαν τoυE απo1ωρoriνταg. Βπi πλdoγ οι
ανα1ωρliοειg δημιoυργofoαγ xαι dγα αx6μη ζητημα.
Eπειδη δεν τουE παρε(1ε ενδriματα xαι υπoδrjματα
τo oι6μα, εγτιjγoγτo απ6 πτω1οrjE Nαoυοα(oυg πoυ
τoυg φιλoξεγοfοαγ xαι δεγ τα επdoτρεφαν φεfγoπεg.
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Αυτd τo dτoπo 6πρεπε oποlαδfποτε να διoρθαlθε(.
Διι1τι μd1ρι τηv ανα1ι6ρηorjν ταlν φιλoξενodντo xατ(ι
το πλεfοτoγ απο πτωxοιig Nαουοα(oυg, oι οπoioι πQo-
οdφεραν μεγdλη oυνδρομlj ιδiωg ειg cριλoξεν(α μ(ι στo
τdλog d1αναγ χαL τα ενδιiματι1 τoυq. Γι'αυτd ο Kαπε-
τιiν Αxρ(ταg αναγxι1ξεται γα ξητrjoει απd το K6ντρο
Θεooαλογiχηζ γα ενδιαφερεθε( γιιr την επιιlτρoφι]
των ενδυμιiταlν' ειδd'λ(D-( τo Kdντρo Ι.{cιοι1οηg {ταr,
υπο1ρεωμdγo γα xιrταβι1λει ιιπoξη;-ιιιiiοειq.

Επ[οηg μια ι1λλη πcιριiγραφoζ τηζ επιστο}.r1s xρη-
ξει εξηγrjoεοlg. Σε 6-

να ιlημεiο αvαφdρε-
ται dναg dδιxοg χαQα-
xτηριoμdg τoυ Nαου_
oα(oυ που εργαξ6ταν
για τoν α^7ι6να με τo
ψευδιυνυμο Φλιυρoc'
Oπωg d1ουμε αναφd-

Qει στη oυν€γεια F'A'
ο Φλιilροg ηταν η ιi.lυ-

xη τo{ Κdντρoυ Nα-
oιiοηg. Φα(νεται ιiμωq
ciτι τυ Κεντρο Θευοι ι_

λονir.η; τον 0ειrtρoι1-
υε αμελι] zαι o Kαπε-
τdν Axρ(τιrg ηθελε να
ιiρει αυτ6ν τoγ ιlδιxo
χαQαy'τηριομci' Πα-
ραδd1εται μεν dτι xαι
o [διοg oε οριομεr,ε<
περιπτι6οειq παρατηρorjoε εx μdρoυg τοιl Φλιilρoυ xι1-
πιlιcl αμdλεια, τoγ διxαιoλoγε( 6μωq xαι απoδiδει την
αxoιiαια αμdλεια οτιq ιδια(τεQεζ επαγγελματιxdg τoυ
εργιιo(εg ( rjτcrν παραγιoγιiq xcrι dμπορog crνθρirxοw)
. ε[τε oε αντ(δριιιτη.

Η λdξη αυτr] αιlιριrλιi;g υπιlνoει. τιg dριδεg μεταξf
τιt)ν τσOQμπατξrjδοlν Nαoυιlαiοlγ, ιlι oπofoι δεν μπο-
ρot'οαν γα συμφ(Ι)γr]οoυν μεταξt' τωγ οιjτε σ)ζ πρoζ
τoν τρ6πo αυμμετoxlj< oτoν αγι,iι,cι xαι πολλdq φoQ6ζ
αλλη λoxατηγoροfντο.

O Καπετιiγ Αxρ(ταq oυι,εχιil< μιεi'ετriει τo ξrjτημcr
τηζ μdχηζ τηg Γxoλ(οαγηζ χαι πρoοπαθεi r,α βγιiλει
ουμπεριioματ(Ι. ωζ πQοζ τηγ διεξαγο;γη τoυ ιι^1ιilνcr
ιlτoν xι1'μπo τηg Nαoι'ioηg με πoλυdριθμο οιδμα.

Kαι οτην επιoτoλ{ αυτrj επανdQχεται οτη μιi1η π1;
Γxoλioανηg xαι αναφ6ρει τα γειiτερα oτοι1εfα του
d1ει για τη μdχη αυτη. Tι6ρα πλdoγ ε(ναι β6βαιo( dτι
το βoυλγαριxd οι6μα πoυ ευρ(οxεται επdg τoυ xιυρi-

ZO

oυ τoUζ ανι1μενε , δεδoμdνoυ 6τι ε(1αν xαταοxευιiοει
πρ61ειρα προxι6ματα , διdτι ιiποlg τoν ε(1ε πληρoφo-
ρηοει o γιιrτρ6g Περδιxciρη( ξ επ(θεoη εfxε πρoδο-
θεi. Πrrρ'ιiλα ταιiτα, 6μωg ητιrν τdoη η ooμrj τιυν αr,-
δριilν τoυ αιi.iματoq ι,'iστε οι xoμιτατξrjδεq εγxατdλει-
παγ τOυζ }"(ιτ"xclυg z.ιrι dφειlγιιν. Eπ(οηq ε[νιrι βfβαιoq
o Kιιπετir'γ Αxρ(ταg ιiτι πριiγμιrτι oι rrπιilλειεζ τ(')γ 7.o-

μιτιιτξr]δαiν ^ιατ(ι την υπο1ιilρηο(ν τιον fταν, 6πωq π),r1-

ροφι1ρηιrε o μπdηg τη< Γxoλ(oαγηζ τoγ γιατρ6 Περδι-
x6"ρη 72 νεz.ρo(.

Πληρoφορrjθη-
xε αx6μη τον τρ6-
πo με τoγ oπofo ε-

φoνεfθηoαν τα δfo
εγ'χεxτ(ι" παλληl"ιi-
Qια τoυ Mfτοηg' α-
π6 τογ Πρoφητη
Hλ(ιι xαι Bι1βοg. α-
πd την Χειμμciρcr.
O πιoτdg xαt α^1til-

Qιστoζ oδηγ6g του
Mfτoηg dπεοε βi'η-
θε(g απd οφαiρε;
6ρθιoE γ"(ιτ6" τη\, ε-

φοδo, o δε δειiτε-
ροg νεxριiq, τo παλ-
λη xιiρ ι B ιiβ o;,
τραυματiοθηz.ε θα-
νιiοιμα, εγιil ετoι-
μαξdταν r,ιr ρiξει

β6μβα. Mε την στQατι(Ι]τty,η τoυ πεiρα αυμπεραiνει
dτι oι xoμιτατξ{δεg ετρι1πηοαγ ειζ φυγηγ, παρdλoν
dτι διdθεταν πρoxι6ματα, εkε δι6τι δεγ επρdλαβαν
να xαταλιiβoυν θdοειg , ε(τε δι6τι ειδoπoιηΘηοα\, αρ-
y6 xαι dαπευoαγ γα αγαχιυQrjαουν απd τo 7οlρι6 zαι
xατι1 την φυγ{ τουE πρoxατ6λαβαν oι dνδρε: τοιr Kcι-
πετ(ιν ΑγQα.

Η Γxoλ(οαγη ερημιi:θηxε . Oλoι οι xιi'τοιzoι o-z.6ρ-
πισαγ οτη Bdρoια rj οε ιiλλα 1ωριι1. Παρd}.α τ{ιrjτcl 

'
dμιυg , υπ6 το l"ριiτog τηζ τQoμoχQατ(αg τoυ Kαπετιiι,
Λodxαg, πολλι1 1οlριιi τoυ zιi;-ιπoυ εξαxoλουθοfoαν
να παραμdνoυν εξαρ1ιxι1. Για τoν λιiγo αυτ6 o Kα-
πετdν Αxρ(ταg προg εxφoβιoμ6 τιυν 1ρειιiοθηxε να
λιiβει oxληρd μ6τρα . Σ1εδ(αoε επι1ειρηαειg xατ6' ψε-
μoνιυμ6νων ατ6μα;ν οτα 1ωριιi του xι1,μπoυ, |-ιε τηγ
βorjθεια τoυ Nαουoαioυ οπλαρχηγof Koυτod.1ιο;ργα.

Kατιi την ημ6Qα τηg xηδε(αg τoυ Bιiβoυ τo πdr,θο<
τ(ι)\, Nαoυσα[ιυν r]ταν γενιxd. M6γo dναg NαουoαΓοE
δει, ε;<λειoε τo μαγαξi του xατd, την ιriρα τη: z'ηδε[α:

Ν1ιιzι:ι)ονιl1ιιιtr()ι (Ιτll λι ι ι\,l] τ( 1)\, l l (ι\,\,ιτ(j( |jγ.

(ral1ρl,lριιιριιιi αρxε(ο Δ. Παr,ταξιiπου}.ιll'



χαL o Kαπετdν Axρ(ταg τoν τιμι6ρησε με dνα πρωτd-

τυπο τρ6πo. Toν ανι1γxασε γα μεταβε( o (διοg γα Θιi-

ψει τoγ φoνευθιJντα Mητοη, τoυ oπo(oυ το πτc6μα ε(-

1ε εγxαταλειφθε( οτo πεδ(ο τηζ μdχηζ. Διαφoρετιxd

ηταν υπo1ρεωμdνog να πληρι6oεL για τιμωρ(α 10 oθ.
λ(ρεg.

Bdβαια oι εγτ6πιοι xdτoιxoι ηταν αγι1μναστoι Ζαι
α]ζ εχ τoιjτoυ δεν μπoροfσαν γα ουμμετdο1oυγ στιζ
επι1ειρrjoειg ωE οπλiτεc, παριi μ6νoν ωg oδηγo( { για
ιiλλεE δευτερειioυoεg ανιlγxεg. o Καπετι1ν Αxρ(ταg
oμωg' αντιλαμβαν6ταν 6τι dπρεπε γα τουE ουνηθioει
οτην 1ρriοη τωγ 6πλυlν χαι στηγ διεξαγιυγr! α\ταQτo-
πολdμoυ. Δι6τι, μαi,.ροπρoθdομωg, τον dνoπλo αγι6-

να 6πρεπε να διεξιiγουγ οι iδιοι οι xdτοιxoι. H Ι{d-

ι')υσα, τα Boδεγιi, το MειrημdQι , τo Bλιiδoβo dπρεπε
οπιοοδηποτε γα απι]χτηοoυν τo διx6 τoυg τoπιx6 d-

γοπλo ιτιi;-ια. Kατ'αρ1irg oλιγιiριθμo απιi 3-5 ι1νδρεg

oι oπoiοι για νι1 εξαozηΟοfν θα παρ6μεναγ οτo οι6-

μα για ολιγorjμεριlν θητε(α f για οριομ6νεg επι1ειρη-
ιτειg 10-20 ημεριi:ν Ο]ζ πoυ να πιiρoυν τo βι1,πτιιτμα τoυ

πυριiE.

Aυτoi xατιjπιγ η θα αvτιxαθιιrτο{γταγ απ6 ιiλλoυg

η θcr τουg xρατoιiιlε oτο οιilμιι ιυg oπλ(τεg. Mε λi^1α

λιiγια, ο Kαπετιiγ Axρ(τα'E dδιδε μεγι1λη οημαιr(α oτην

δημιoυργiα εξαozημdναlγ ντιiπιαlγ οπλπιi.iν, οι oπο(oι
εν xαιριδ θα μπoρo{oαγ γα ι:υvε1iooυν τoγ dγoπλo
αγι6να. 'Eτοι δημιουργηθηxαν μιxριi οι6ματα τcr o-

πofα εNιγοiι,τo γfQω απ6 την πιiλη rj απιj τα xωριιi
υπd την xαθοδηγηοη dμπειρoυ οπλiτη τoυ οιilματog,

6πιrlζ τoγ Γρηγ6ρη Nατο6πουλο απι1 τo Nυμφα(ο, o

oπιl(og εixε αναλιiβεt τηγ αρ1ηγ(α του μιxρof οιilμα-
τοg Bλαδιiβoυ χαι εNινε(τo μεταξιi Eδ6oοηg xαι Αρ_
νiοηE. o διδιiοxαλOζ τoυ Γραμματιxoιi Γoυo6πoυλog
εξrjτηoε απ6 τoγ Kαπετdγ Axρ(τα να εγxαταoταθε(
dνιr μιxρ6 oι6μα γιiριο απ6 το Φραγx6τoι για γα πQo-

ιlτατειiσει τα φoρτ(α με τα πυQoψαγtx(ι" που μεταφd-

Qoγταγ απo τηγ Κοξιiνη οτην Kατρι1γιτσα, τo μ€τρo
ιiμωg αυτ6 το απdρριψε ο Kαπετιiν Αxρ(ταg διιjτι δεγ

μπορο{οε γα διαθdoει ιiνδρεg γtα μια δευτερεdoυοα
επι1ε(ρηoη.

Tα πρoβληματα με τουg Pουμανζοντεq oυνε1ζο-
νται. Αναφdρει 6τι πρoτ(θεται να μεταβε( οτo Γραμ-

1-ιατιx6 για τιμωρ(α μεριxιilν ρoυμανιξ6νταlν, αλλιi xαι
δι6τι υπdρ1ει πιθανdτηζ γα συγαγτηθε( με τoγ εxεi
αQχηγd τιilν ρoυμανιξ6νταlν Χατζrj για oμαλri συγεQ-

γαo(α. oι δυoxoλ(εζ πoυ ουγαγτιi o Kαπετιiγ Axρ(-
ταζ τoυ προxαλoriν μεv πιxρ(α αλλιi δεγ τoγ χατα-

βιiλλoυν.

AρxdE Ιoυγ(ου απε1ι6ρηoε xαι o Kρητιx6g oπλαρ-

χηγ6ζ Mανc6ληg Kατoiγαρηg, o oπο(oE υπ{ρξε εμπQo-

οθoφυλαxη τoυ Kαπετd,ν Axρ(τα xαι γενιxι1 τωγ εγd-
πλων οωμιiτωγ πoυ οργανωμ6να συστηματιχιi απo τo
<EΘγιx6 Kdντρo> xαt υπ6 την αρ1ηγiα αξιωματιxι6ν
τoυ Eλληνιxοrj Στρατοri ιiρ1ιoαν να ειo6ρxοιται στηγ

Mαxεδoγ(α τoν Απρiλιo τoυ 1905. Aξιoοημεiωτο ε(-

ναι dτι εγι,3 oι πρι6τoι oπλiτεg, προriρ1oντo απ6 την
ιδιαιτdραν πατρ(δα τoυ Kαπετιiν Αxρiτα, την Φθιιri-
τιδα, τι6ρα ιiρ1ιοε να ξητιi oπλ(τεg ε[τε Kρητιxoιig oυ-

μπατριι6τεg τoυ oπλαρ1ηγorj Mανιriλη KατoiγαQη, ει
τε Πηλιορε(τεg ουμπατριιilτεg τoυ αφoσιωμdνoυ τoυ

υπαρ1ηγoιi Kι6οτα Γαρ6φη, τoγ oπo(o 1αραxτηρ(ξει
<πρeilτη g τdξεωE παλληxd'qιr.

Aπιiαπαομα απ6 την επιοτoλri τηE 6 Ιoυνioυ

Δια Θεαααλοyfuη

Φiλτατε' ΛΙd'αο

Ελαβoν τdg 2 επιιlτoλαE ooυ
o Ιβd.wξog θα πqooφi.ρε:ι μεy[oταg υπηρεα[αg προ-

oοl ρ ιvιilg αyαoυyτ(ιαων τo x 6,ντ qον.

Δεν φαντd'ξεσαι τι αταξ[α επιxρατε[ .- ευτυηcΙlg ηρ-

χισαy yα ταxτoποιo{νται επιμελε(α Ιβαντξoι.l rbριoεν

x!ντρoν περιθd'λψεοlζ''.'... Πρox6πη τραιlματιcilν
xαι αoθενilν δι'oι1g θα ιlπd"ρ1ει ε:νυπdyραφοE oημε[οl'

o[g μoιl με τηy χ,QυΙττoyQαφιxην υπηραφην xdτωθι του

ΚιilαταE - Δliμoq .- αι δαπd'yαι λiyoυy δι'αυτo{E θα

α cρ ο ρ oιi ν ι δ ι α |τ ε: ρ oν τ α μ ε [ oν ε ι ocρ o q ιilν ι'l π α o χqy- ε x T ξιil -

τξη Λ6γyoν ,Δ.Toιlρμπdλη,Κ. Λαμν|δη .- δια τουE λoι-
πoιiE αποyωqo{wαg η λιπoταxταg εiπoν θα τoυg αφη-
νoυy ειζ ταE τι|yαg ταlν.

Κατηρτιοα xατdατααιv τωll 6πλωy xαι ιματιαμo{
τωy αiτoχωρotντων .- oυν6λεξα 6,τι ηδυν(ιμην, τα 6-

πλα xαι φυσ. τα f'yει εxτ6g εττ6g oπηλαbυ o Ntoτωρ
oδηy6g μαg μ6yρι 43 6πλα xαι 5400 φυα. παραμtνoυν
δι'αρxετη ποo6τηE ιilατε περiπoυ να δ6ναyται αμ6oωg

να εyδiωyται χαι oπλ[ξοlπαι νi'oι oπλ[ται .- αυμφωvcb

ειζ ταζ πεgi ΦλrΙlρoυ ιδ6α9 αoυ αλλd ε|τε: δι6τι ε(yαι

απααyoλημ6'νo9 ε:ιg' ιδιαιτ6ραg ερyαα(αg ε(τε εξ αντι-
δρd.αεων δεν επioxει δε Ερμηg ε[ναι....

Συμβα|νει χαι τo εξηE ατοπoy oι α7τoχωQo6ιπεg εν-

δ{οwαι τα ενδ{ματα ατιyα τoιg παρ67ουν oι φιλοξε'
νoιivτεg Nιαoυααbι xαι iπειτα 'δεy επιoτo€φoyται. το{-

τo πρ6πει να διορθωθεi. Σημειι1loατε 6τι οι πτωyo[
Nιαoυoαiοι πqooφi.qoυv μεyd.λην oυνδρομην εy αyτι-

θi'αει τωιl προxρiτων ιδ[ωg ειg φιλoξεν(αy xαι απηy6-

Qε1Jσα μεv τcl{τo αλλd' αy δεν τoυg iyω ειE τα 1i-
8ια..........
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Τα Poυγκατσια στo Pouμλoυκι

'Eγα απ6 τα ωραι6τερα Ρoιlμλoι'xιιilτιzα dθιμα πoιr τε-
, λoιiνται dωg xαι ΦμεQα με xd.πoιεg παραλλαγ6g οε ο1tiοη

με τo παλαιι1 τι.'πιxιi, ε(γαι τα Poιlγπd'τοια. Πρdxειται, για
μ(α ομιiδα φoιlοτανελoφ6ρων noιl φ6ροrlν οπαΘιd, οι oπcli
oι xατd τη διdρxεια τοι' Δωδεxαημdρoιl περιφdρoνται οτα

1ωριι1. του ιιdμπoυ 1oρε{oνταg με τoι,ζ η1oι.lg τulν ξoυρvd-
δωγ xαι τoυ γταιlυλιοιi οε xd'Θε οπ(τι πoυ επιιlxdπτογται ,

dναν xfxλo τεοοciρων oιlνε16μενιrlν 1oρι6ν , ποιl dλoι μαξ(
ιlνομd,ξoνται Poιlγxατοd.ρ ιxο g. Κιiρ ιog οxoπιi g τη g τdλεοη g

τoυ εθ(μoυ ε(ναι η ουγxdντρωη xρημdτων, παλαι6τερα.1εν-
νημιiτων, πoυ τα πQoσφdρει o νοιxοxιiρηg τoιr xιiθε σπιτιoti
πoυ επιοxdπτoνται, οαν εν(οxιloη γιατην oιxoδ6μηοη νdoιl
ναο{ rj την οι.lντr]ρηοη παλαιof, πολλdg φoρdg δε zαι ο1oλι-
xoιi xτιρ(oι.l oτo 1αlριιi ιr.π6 τo oπo(o xατιiγoνται oι 1oρειlτdg
τηg ομιiδαE'

Σ1ετιxιi με την 5τ1rμολoγiα τηg λdξεωg Poιn1xd,τοια 6-

1οιrν διατιrπωΘε( xατ(ι. xαιρoιig διdφoρεg απ6ιpειg. Συνα-
ντιiται χαt σε dλλεg περιo1dg τoυ Boρειoελλαδιxoιi 1ιilqοιl
(Mαxεδoν[α - Θεοοαλfα ) , δηλιiνoνταS τιζ μεταιiφι6οειg
ανδρι6ν, πoυ xατd την διιiρπεια τoυ Δωδεπιrημdρoιl xιιι ι)η

στιζ τQεtζ μεγαλ,ιiτερεE εoρτdg των Xριοτoυγdννων, ηg Πρω-
το1ρoνιιig χαt τιι)ν Φι6τωv, περι6δευαν οτιE πoλιτε(εζ χαι τα

xωρ ιιi. Xαραxτη ρ ιοτιx6 γvι6ριομα αι-rτιriγ των μεταμφιdoε-
ωγ εiναι ιiτι οι οιrμμετd1oντεE πα(ρνοιlν αλλoι1 την μoaφη
ξιilαlν , 6ποlg αρxoιiδα, λιiποζ , τρciγοg. xαμιjλα xαι αλλoιi
γτ{γoγται με ρo{1α oπ}"ιομ6ναlν ανδρι6ν (6πωg οιlμβα(νει
χαι στo Ρoυμλo{xι). Εxτdg 6μωE απιi τη λdξη Poυγxιiτοια,
αvαφdρονται χαι ωζ Poιlγxατοιd'ρια, Pουγxατοιαρα(oι, Α-
ρoιlγxoιlτοιιiρια, Λoυγxατoιdρια, Poιn1κoιlτοιdρια, Ρoγxα-
τoιiδεE, PουγxανdδεE, Σoιlρβατξr]δεg, Mπαμιπodρηδεg,
Mπαμπoιloιαραfoι, Καπιταναρα(oι, ΑριiπηδεE x.α.

Aπ6 τoυg ερειlvητd< χαL τoιtζ λαoγρdφoι'g dxoι'v διατιr-
πωθε( διdφορεg απdιpειg xαι ερμηνεiεζ ^i ια τηγ πρodλειlοη
τηg λdξεωg Ρoυγxιiτοια. o πατdραc τηg ελληνιx{; λαo^1ρα-

φ(αg N. Πoλiηg πιoτει]ει 6τι προdρ1εται απd την Λατινιzrj
λ6ξη Rogatio, πoι' ε[ναι oιlσιαοτιx6τoυ ρrjματog Rοgο xαι
οημα(νει απαιτι6, d1ω την αξ(ωοη να μoυ δι6οoιlγ z"dτι ^1ια

τoν x6πo μoυ, dπoιpη πoυ δεν απ€xεtxαtπολι1 απιi ην πραγ-

ματιx6ητα, αφο{ τα Pουγxιiτοια αιτoιiγταγ xαι οιlγxdlτρω-
ναν 1ρr]ματα xαι γεννrjματα απd xιlΘε οπiτι ποιl επιοxdπτo-
νταγ. Κd'πoιoι ιiλλοι ερευνητιlE ιο1υρζovται dτι οφεiλoι'ν τo
dνομιi τoιlζ στη oλαβιxrj λdξη "Poγx", πoιl Θα πει xdρατo,
θεωρ(α πoU χαt ατlτη €γεtxdπoια οxdοη με τα Poυγxατοιιi-
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QLα πoυ τελοιiνταν οε dλλεg εxτ6g τoιl Pουμιλoιlxιo{ πεQto-

1εJg, αφoιi αρxετo( απ6 τοrlg μεταμφι,εoμdγoι'ζ oυμι-ιετdχo-
ιτε; φιlροiοαν xιrι xεφιrλιrριε'q ξι-ilαlν με xιiρατα βoδκilν, τριi-

γοlν xαι xριιrριιilν.

Kιrτd, μ(α ιiλλη εxδο1η προdρ1εται απd τoγ η1o ροΙ.1-

γoιr - ριlιiγγoιl , πoυ dβγαξαν τα xυπρoxoιiδoυγα πo11 Ψo-

ροiιταν oι μασχαρεμdνοι, Πqog επfο1υοη αυηq οιlνηγoρεi
xαι τι'l γεγoν6g 6τι οε oρκ;μdνα 1ωριιi των Γρεβενιilν τιr Ρoι,-

γxατοιd'ρια τα λdνε " Poιiγxoυ g"παι oην Φυτειd, ηg Bεροια;
"Poυγγανdδεζ". o ουντoπ(τηE μαg δε Θωμιig Γαβριηλiδη;
Θεωρε( 6τι πρo6ρ1εται απ6 τα Ρ6ιδα με τα oπo(α ητα\, ι''τι)-

λιομι1νοι οι dγoπλoι ουγοδο( τοιl θεixo{ ξευγαριοιi τοι, Διο-
γιiοoιl xατd την τdλεοη τωv "Mιr"ρι6γ Διονιlσ(ο:γ" στην αQ-

1αιdητα 6πoιl τα ρoΙδd,ρια γ(νονται με ην πd.ρoδo τoι'7'9o-
νoυ Poγxατoιoiδια >Poγxαοτd'ρια > Ρουγxd'τοια.

Tdλοg παραθdτω xαι μια ο1ετιxη παριiδοοη πoι :r"crτd-

γQαψα οτo Poυμλoιiχι χαι πto oυγxεxριμdνα οτo 1ο.lριd ΙιΙη-

οελof δι. Σιiμφιrlνα μ'αιlτην ,xατ6'την διd,ρxεια των ε}"),"ηνο-

περοιr"ι6ν πoλdμων οην αρxαι6ητα,6ταν π6ραοαν απ6 ην
περιo1rj oι Πdριτεg, διεξr]γαγαν μdχη με τoυg'Eλληνε; εz"εi

6πoιl clτ]μερα βρ(οxεται η Καμdρα oτo Κλειδ(, τo απoμιεινiι-

ρι δηλαδη ηg μεγdληg τoξωτrjg γdφυραE τoυ Λoι'δiα. oι
'Eλληνεg fταν τ6τε ντιlμdνoι με φoυστανdλεE (πρoφαι,ιil( εr,-

νοofγται oι 1ιτι6νε;) xαι μdλιg τοιlg αντ(xρισαν oι Πdροε;
αναφιilναξαν : " Α! τοιlg Ρ6^1xατσιoιlg", δηλαδ{ τoι'Ξ G-

γριciνΘρωπoυζ, τoι,ζ ατημdλητoι-lg. Απ6 τιjτε λoιπdν ονομι1-

στηχαγ oι φoι.!σταγελοφ6ρoι ποι-l απαρτ(ξοι,r,ην ομiιδα οlg
p61rγxιrτοιιiρηδεq xαι το 6θιμο ωg p61'γl,'ατοιdριcι'

Πρdγματι οτo ρουμλοιιy"ιιilτtxo ιδ(ιυμα ι'πdρ1ει η i.dξη
"P6γxατoιoιtE" , πoυ δηλι6νει τoν αγριι1.νθQιl)πo. 6πιl]< επι
σηE χαι " po1rγxιiτοι", πoυ 1αgαxτηρ(ξει την δfοτρoπη ;,"cιι

παvot'ργα yτινα(xα. Η παρdδooη αυτη οαφιilg αποτεi'εi μicι
αx6μη διατιiπωοη τηg πρoοφιλofg πιiντοτε ουνηθεια; τιυν
Poιlμλoιlxιωτιiγ γα oιlγδdoυν ην χαταγωγf τoυg zαι διdφο-

ρα.1εγον6τα με τoUζ αρ1α(ουg Mαxεδoγιxoιig Xρ6νοι,;. Την
αναφ6ρω πιiγτο;ζ πρoE διατrjρηση τηζ γοητε(αg χαι τoυ αυ-
θ6ρ1ιητοιl ηζ χαταγQαφηζ ηζ.

ΩE πρog ην πqo6λευση τoU εθ(μoυ των Pου^1;,.cιτοιιδι,

ιαι παχr 6xoυν διατιlπωθε( πoιxfλεg απ6ψειg. Κcιτοιoι ε-

ρευνητdg τηv ιiγουν στα "xα"t' αγρo{g rj Mιxριi Διοι,ισιcι'',
εορτdg των αρ1α(ων Eλλrjνων οτo μιοo1ε(μωνα . dτcιι'cιr'οil-



.i/oνταν τα χ(Ιtγof Qγια χQασtd χαι γιγ6ταν θιrο(εg οτoγ Δι6-
\,ι1σo χαι τοι-rg d,λλoι-rg Oλι1μπιoιlg Θεoιig, ενιil d'λλoι οι,νιi-
δελφoι. τουg 6πωg o Fehrle ιο1υρiξoνται 6τι ι'πdQχει z"d-

πoια ουνdφεtα με τιζ λατρε[εg το:ν νεxριilν xαι τα α^7ρoτιz'd.

dθιμα. o Θωμιig Γαβριηλ(δη-( δd1ετιιι 7"αι αιtτ6ζ ιiτι προdρ-

χoγται, 6πo.lg επ(οηg xαι οι Mπoιiλεg xαι oι Γεr'iτoαρoι τη;
Νιd.οιlοταg απ6 την αρxαι6τητα χαι πιo oι'γz'εzριμdνα απιi
τιg εoρτ6g των ΑνΘειlφoρ(ιυν χαι τ('t]\/Αι'θεοτ1ρiιυν, τι< πcι\/ιl-
.iιlριπdg δηλαδrj εxδηλιilοει< για τo\' ερ7"oμd τη; Ανoιξηg z'αι

το οf μβολο ηg επιzεiμενη< ανιi.οταοη; ηζ φισηζ, τo Δt6νι!-

σo.

Τdλog o Ιωdννηg Mοο1dπoι,λog υιοθετιilντCιζ τηγ dπo-

ψη τo1] N. Πoλ(τη dτι η λdξη Pοιlγxciτοια πρodρ1εται ιrπd
την λατινιxη λdξη Rogatio, θι:ι-υρε:i ιiτι τι.ι Poιlμλoυxι,ιi)τιz.ιr,
pρ1lr;1(τoιιr εiνιrι ιιπι'tμιειι'ciι\ι τη< Ι)ιυμιιixr]< xιιι τηq Bιlξrι-
r,τινiiζ επo1rjg, dτιιν ιlι ιι;,"ρiτε; οτρcrτιι6τεq πoι! επtCρoQτl.ξO-

νταν με τη φιiλαξη τιυ\/ (i'7'QιτιΖ(ilν περιο1ιilν ιιπ6 τιc επιδρo-

μdg ιr}"λoφiλι-υν, περιιiι\ει,ιrν μι[ιr φoρri τo 1ρ6νo ην ι1παιΘρo

i'ητιilντα; τιl μiοθιrlμιi 1ρ1'q crπ6 τoιtζ πλη[)uσμιlιig πoιr πρo-
οτdτει-lαγ' Πρoq ενiιτ1l,ιlη ι\ε: τi']; ιiπoψrjg τoι' cιναφεjQε:ι xαι
1ιl.1εγον6g dτι οτην περιo7.r] 191' pρ1rμιλorlχκ)1i 1]πf Qχε χατd
του q Bt lξαντινof g 1ριiνιl1'q ( 1 4"' ιrιιilνιrg ), 1ιυρ ιιi ιττριrτιιυ-

τιilν, 11 Kριτ(τξιοτα (πιOιrνιiν τιl ιtt-1με:ρινιi 1ιοριd Αγxαθιd,
πoυ τo πcιλαιιi τoυ dνομιιr' t1τιrν Γxριτξιciλι).

Kατiι τη γνιilμιη μoιl δε. 1ιυρ(< νιι ιιποx}'ε(ιLl τηγ χατ(Ιγ(1]-

γr] τιιν pρ1n1zιιτοιιilν ιιπιi π1 σ1'νii θεια τ( l)ν cιxριτιilr, στQατι( t)-

τιilγ γα 61'.1xεντριilνoιlν τo μ(οθωμd, τoιlg μ(α φορd τo xρ6νo
απι1 τιζ επαρ1(εE πoιl φιiλαγαν, θεωρι6 ωζ πιo oρΘη την ιi-
πoι|η 6τι αποτελoiγ μαξ( με τιg μεταμφιdοειg απoμεινd.ρια
τοlν αρ1α(ων Eλληνιπι6ν εoρτι6ν προg τιμ{ν τoιl Θεo{ Διoγιi-
σoι! χαιτα)ν μεταγενdoτερων Pωμαlπιilν Kαλιiγδωγ xαι Bροιr-

μαλ(ων. Η xoινr] xαταγωγr] των Poιγxατσι6γ χαt των με-
ταμφιdoεαlν ενιοxιiεται γ"αt απ6 την oμoλoγ(α τoυ Bαλοα-
μκilν (12"< αιιilναg) 6τι οην επo1t] τoιl οτo Bυξιiντιο τo dθιμο
τ(')γ μεταμφι6οεων r]ταν αρzετd ι\κιδεδoμdvo στoι!ζ α^/Qoτt_

zοig xιrρiωE πληθιlομoιig' Αναφdρει δε dτι zατd' τα Χρι-
ιττι'lιiγεννα y'αLτ'CL Φι6τα "... τινlg xληριxoi.'. πριl-< διri'cγlορcl

uετααyηματfroνται πQoσωπεlα xαι πoτi μεν, ξκρηρειg ε:ν

τω μεooν(lαl τηg εxκληokιg μετd clτρcιτκιτιxilν clμcρlαlν ει-

oiρyoνται, πoτ6 δε χαι ωζ μoyαxο[ πρoοδειioι.loιν, η χ('ιι (|)ζ

ξci'lcι τετρd"πoδcl' Ερωτηoαq oυν, ι1πωg τcιιiτα πcιρεxαlρηθη-
oιιν y/νε:oθclι, oιlδi.ν τι iτερclν ηxclιlιlcl, αλλd εx μαxρdg ιlι.l-

νηθεkιg τcιιiτcl τελε:1oθαι". Tην διονι'οιαzιi δε xατα.7ω.1η των
pg1l.7zατοι,ιiν δε(1νει ε:xτι1g απ6 την περιl]γηοη διci. τιrlγ α-
.1ριilν ιrπd 1ο'lριιi οε xωρι(l zιrι η πdοη ιiφθoνoιl xραoιοιi xαι
glιrxιοιi ιrπιj τοιlζ 1oρευτdq οτα οπ[τια πoυ επιοxdπτoνται', oι
διαρz"ε:i< xιlρει'τιzε1q xινr]οειg, το τριrγclιiδι των 1clρειlτιilν, oι
εjντor,οι ,,r, ol1$1lμιlι ξχOt τ0]γ ξoιρνciδr.υν xcιι. τ6λo< η εrlλο^1(-

α με το οτcιυριυμιi τoι]ζ με] τcl ιlπαΘ( zιiπιlιοιr 1oρειlτoιi τιιν
γε:νrn1μιrτι.'lν.

Πdρα 6μιωg ιrπιi την πρodλειlιτη τιlιl ε:θ(μoιl ε(ναι γε.1ο-
γdζ 6τι η εxzληοfα zιrταδizιrοε ιlιlτdq τιq μετcιμcριdοειg μιε

τoγ 62" y"αι,ιiνrι τηg εl, Tροliλ}'rll Oιzοt'1.ιενιzηc ιτt'ν<iδοl' λιi-

sjft!
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Ροιn1xirτoιιr ιrπιi τo 1οlριιi Eπιοxoπτj Bdρoια; τo 6τog 19_54

μπρoοτd απ6 τoγ Ι.N. Koιμljoεοlg τηg Θεoτ6xoυ
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γα) τηζ χαταγωγliζ τoUζ απ6 τιζ εθγLχiζ εοQτ6E. o Ελληνι-

x6E λα6g 6μαlg τιg διαηρησε, ιlπαxιlιiονταg περιοιl6τεQO ση
δfναμη τηE ουνηθειιlg xαι τελι1ι;εωE τσ.)ν προγoνιxιilν εΘ(-

ι-ισ)γ, 6πωζ 6πραξε χ'αt |-ιε πληθοg ιiλλο.lγ ι:0iμιον τιr oπιl(α

εγdδι'οε με χQtστιανιχ6 pιανδιiα' 'Eτοι xαι τιr Ριηrι-ιλοrlxιιilτι-

πα Ι)oιl^1xdτοια επdξηοιrν οτo διdβιr 1g1l yριiνιlt' zι:ρδiξιl-
νταζ την ανο1η τιυν Jo1iρxα-lν xcιτ(ιτ1ι\ιι1ρxεlια ηE oθιυμια-

νιi,.'ι1g xιrτo1r'iq xcιι xι'ρ(ωq ηγ πQoστα(]iα ηg τoπιxi]E εxx}η-

ο(αg, ιlπd την αιγ(ι\α d,λλο:-

(Ιτε τηζ οπο(αg τελofνταν.

po1rr7xdτσια δ ιoργανιil-
νoγταν ιrπ6 6λιι τα Ροrlμλοrl-
xιιilτιxα 1ο:ριιi, 6ται, τo ιιπιrι-
τot'oε η οι,ντr1ρηοη xιiπιlιιιg
παλαιd,E εκιιηokιg dπωg ε-

π(οηg xαι ο1oλι,xο{ xτιρ(oυ.
Tη ο1ετιxr'i δε απιiφcrιrη
λι1μβανιrν ν'ατ(ι τ1 διdρxε ια

ηg Σαραxoιττrjg των Xρι-
στιlι'.rdγνοlν ι'l ιερdcrE του 1αl-

ριoυ, ιlι εxxληιlιαοτιxιli επi
τQOπoι χαι oι i1λιxιιυμdνοι
dνδρεg οε xοινη τo1]ζ ιJι!νε-
ι\ρiαοη οτο νι1ρ0ηxα' τηζ ε7._

xληo(αE. Αρ1ιxiι επdλεγαν
]5 ιrπ6 τιr παλιxιiρια τO1]

1οlριιli, ποιr θα απoτελοιi_
σαγ τo μπoυλoil"ι, 12 ι)ηλα-
ι\η ιυE απλο( Poιn1zατοκrριιi
oι 1clρευτdg xαι 3, ιlι πιο λε-

β εντιixορμιoι, ιοq xcιπετανα(-
oι t'i xοναzτοηδεg, dποlE dλε-

γαν τoι]ζ επιxεφαλεfg. Κιr-
τ6πιν φρ6ντιξαν να βροιlν
ορ.1ανoπα(zτεg (2 ξoιlρνιi-
δεg xαι 1 νταoiλι), στo11ζ o-
πο(ουg ιjδινcrγ xιιι πQoz.ατ(Ι-

βoλrj, διιiτι ιlπηρ1ε μεγιi}"η

ξτ1τηοη, αφoι1 xαι iιλλιr 1ω-
ριci, Θα dβγαξαν pο1rγxiι_

τσtα. 'Επρεπε επiοηg να

βρεΘoιiν xαι 3 γεριi iιλογα γιι1 τo11ζ z"απεταγαaoιlg, r.αθι6g

z.αι τιl αμιdξι με το clποiο 11 εxxληοιιrοτιz.r1 επιτρι'lπη Θα μετd_

φεQε τα γεγγrjματα, πoι] θα τι)ιl( πQocrφερ6ταν ιtτην πεQιo-

ι\ε:(α τoιlζ οτo Ρoιlμιλoιixι.

H oτoλrj των Poι'γxατσtαQα(ωγ απoτε}.oιiι'τcΙγ απd τα
ε:ξηg τεμd1ι,α; xoντη-λειlzof 1ριil1-ιατog φoιrοτανdλα με 300

λαγxιi}.ιιι (δ(πλεg), μιι{ρo γιλdxo οτoλιoμiνo με γcιΙτιir'ιcι t1

μιαt'ρog 1οlρiE μανixια ντot,}"αμd.ζ, μαtiροιl 1ριilματoE μαz'*li

ξωνιiρι, φαρδιι1 ιiοπρα βραπιιi, μdλλινα 6χotrφoιjνια, γοι'-
ριlιlνoτοι1.ρoιtχα χαt.1ια xι1λιlμμα τηg xεcραλrjg μαriρo z"αi.-
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πdxι οαγ δ(xo1ο η ιiλλoτε μα{ρog και d,i'"λoτε πολ{1ραlμα
οxοr1φog πλεxτιig. Mετιi ην απελειlθdρωση τ()ι) Ι912ιιlgιιi"-
λιlμμα τηq xε:φαληs χQησιιtοπotοιlνταν τo γι)αlιlτd ιρdιτι με: τη

φιlι-iντιr nι]l! ι]iχε ιi1-ιιυg z"εlντημιdνιl dνcr. μιxριi οτιιιlρil ιlτην

zορr,ιρt1

Απιιριιiτ1τιι επ(ι_rηg γι(ι τ()γ εξοπ)'ιιτμ6 τι,11' p111r^17.ιl'τιlLιι_

ραfων ητιrν χαt τα ιιιrημιiνια xoο1-ιηματα πoιl ριiβιlr'τιl'r'ιiτιl
οηθοg τoιlg, ιiπι,lq τα μιι",,ιι-
xoι,τdQιιr, ι'lι τoxιiι\εg, ιlι μcL-

μoι'ι\ιdδε:g xαι ιlι σται'ρcli.
oι φιlυιrτανdλεq δε, φl'λιi-
γι)νταν ιττα σεντoι1zιcr ιτε
y"dΘε οπfτι ειδιz"ιi για τα
p91.1xd.τoια, xαθιig πιι-
λιικiτερα απoτελoiοε τ1ν ε-

πiιlη μη ανδρ ιz.l] ενδι' ιιιrιl(cι
χαι με] τον r.αιρ6 εi1ιrν dρ-

0ει ι;ε α1ρηοτiα zαι τι; φο-

0οιiοαν μι 1νο oι '/( (μ-τ|_\( )ι 7{ ι|

oι μπρι'rτιμοι ην ημdρα τιυr'

ιττdι|εοlν, xατι1. τoι,(''ciιιι,t';.
Σε oρι.ιrμdνcr pιd'λιοτιι 7ι' lρ ι ιi
ο ι φιlι' σταν εlλεq φι' i'irιτιrο-
γταν (lην εxxληιτ[α ιιπιi τ1r'

εxz"ληοι αυτι z.t i ε:τι τnοτl1 . ε-

γιil oε 6οιι |5 (]'1.7zιlr,τριilι,ιl-

νταν O απαιτof μενo; ιιριθ-
μ6E, cρριiντιξιrr' γα r'οιl,"ιil"-

-ξoι'ν 
crπ6 τη Νιιioι,ιττcι'

TdλοE απιrριιiτητα rT-

ταγ χαι, τα οιδερεr'ιιr οτcι-
{jιιi, τα υ;τοti { ,'τl : .τιt){t,τε:

δεxrrετiεζ τoι' (l-ιιi.,r'tι α-ι'τι-

xαταοτιiθηz'cιν βιιθ μη ι\ι1r'

απd ξiλινιι oμoιιilματiι
τοιlg. Δι,ιlτt,7' ι6;. τcL lιιi'αι'6'
οι,δερdνια οπιιθιι'ι ιιε τι:;τε-

ρiτε1νε; ).ιι|3 ε : τιlι': ιJι''/7.ε-

ντριiθηxαν cιπ6 τιι Γcti.i"ι'zci

Σιlμμια1ιxd oτqcrτεf ματcι τιl

1915, 6ταγ οτρατoπdδει]αν σηγ περιo1i] xατιi τηr' διiιq,;'-ε:ιcl.

το1.! ,A fΙα^1xοομιiοrl Πoλdμοιl xcrι εxδιiθηxε διατcι'1r1 ','tι-( nlν
παρdδοοη dλorlτoιl οπλιομoιi πo1] χατεiχαγ oι Ροι'μ)"οι'xιιυ_

τεg. 'Ooα 6πλα ι\εγ παραδ6θηxαγ oιxειoθελιi.lq. ει'τοπiοτ1-
u'αν ψετ6' απ6 εξονιl1ιοτιxη dρειlνα ποιl ουγoδεfοι'τcLr' ;''cr'ι

μ ε dγρ ιo ξυ λο δαρ μ6 των 1αlρ ιxιilν ν"αι xαταoγ'€Θη z. ιl-r'.

Mdxρι τιg πcrρα;-ιoνd< ταlν Xqιοτoιl.1dννων dπρετε ιii.ε:
Oι ετoι|-ι(Ισaεζ γtα τα pργr1xιiτοια γα ε(ναι τε)'.ειοlμdι'ε:. Τo

μποιrλοιixι ξεxινο{οε την περιoδε[α τοιl τηr'Tρ(τ1 ημερα'
τ(_t]γ XQLστoιl.1dννιυν η ανf μερα τηg Πριυτo1ρoνιιi: oτ(ι\'τo

Πιrλcrιο1ι,iρι 1 9_5 7. Ειxoγ(εται o ΡOι'γx(ιτoιαρη g

Διoνilοιοg Πιτιlιy.6πουλog, ημερινιig ιερdαg oτo 1οlρι6



_1Q6γραμμα τωγ επtσχdψειilν τοιlg oτα xαlριιi δεν r]ταν ιδιαi-
τεQσ. φoρτα)μdνo. Nιορ(g τo πριυ( ,ην ημdρα πoι' Θα ξεzινοf -

ιJε τo μποι1λoixι, 1τυπor1οε o νταoυ}'τξ{q δι'νατd' τo γταοf λι
.ρ1r r/[tΙ vα ξιlπνηιiοι]γ χαι γα ετoιμαοτoiν oι Poιlγzατοια-
,.,οi. 'Eπειτα απ6 λiγη ιilρα αφοι1 εi1αν ετoιμιαοτεi, o νταoι'λ-

τLl]g 1τυπoιiιlε δεfτερη φoρd' τo γταofl''ι 
'o1r 

r1tα να τoι!ζ
δι'iοει τo ιrιiνΘημcr νcι φd'νε πρι,lιν6 z"clι μετir τρ(τη φoρd' ^1ια

r'ιι ξεπινt]ooι!γ για την ε:z"i,"λi1ιτ[ι1 τO1t /(DQιο11. Εzε( βρ[οz"o-
ι,ταν r'iδη o ιερdαg, η εzz.}"ηοιαοτιzη επιτριlπl]. το αμdξι τη<

επιτροπf g, τα dλoγα τσ]γ xαπεταγα[ιυν 7'αι 6ι,^1z"εντριυμdνo

ιji.o τo 1αlριιi.

oι Poυγxατοιαροi, αφοi πρoοxυνofοαν τιE ειx6νεg,
εl|iγαιναν οτo νιiρOηxα , ιiπoι, dπαιρνιιν την ει.'λoγiα τoιl
ιερ6α xαι τιlι' αοπci.ξoι,τ(Ιν τO 1εiρι. Kιrτ6πιν dτρε1αν o dνιι
πiιrοl απ6 τoν ιiλλo τρειg φιlρεE.7iροl ιrπιi την εxxληο(α "για
\'α τOι]E πd.ει το or'λο{Qι-ι'', νιr d1oιlν δηλαδf τι'1η oην περιο-
ι1ε[α τoιlζ, γα τι)ιtζ δε1θοιiν dλιr τιr 1οlριir χαι γα 6ιrγxεντριil-
ι]'oι1ν αρχετd 1ρrjμιrτιι xιrι γεννf μιατα γtα ην ε:zxληιτ[α τoιlq.

Στη οιlνi1εια ξεzινoιiι-lαν για την περιιlδεiα τοιrq, νιι φε1-

οoι'γ ντdβεQι τo Polr|ιλιlιizι ciπιυq dλε:γιιν, πι'ιντrι ι1μωg βd.οει
τρoο1ει\ιαομdνοιl πρclγρci|-ιμιατo<. Eμπρ6g πr]γιιινcιν oι τρε:ιg

z-ιrπετανιι(clι 'ιcιβdλ'α ι'rτ' ιiλoγci τclιlq xrrι, απιlλουΟοljιlε η εx-
z.λt1ιτιαοτιxη επιτρoπij με τιl cιμιiξι xιιι π(ιrω πι:ξij η oμdδα
11 ιγ pρ1lγxιr'τοιαριr(αlν.

-oτιlν πληοiαξαν οε 6να 1ωριd, τιl μπoυλο{xι οτιiΘμειrε
εξω απ' αι'τ6. 'EγιrE απ6 τoιJζ χαπετιiγιιlι'E, ποrl xrrλoiνταν
i,"ολαo{ξηg, μαξ( με ην επιτρoπη εισdQχoγταγ ιtτcl 1ο.lριd xαι
cl.νιrξητotiοιrν την ε:xν, ληι'lιαοτι,x{ επιτρoπr]. M6λι; αι1τη πα-

ρoιloιιiξoνταν, ηg ξητo{oαν ην ιiδεια να ειοιjλOoι'ν τ(r Pοιr-
^7(llιlιιιοτo xαlριιi τo1rq. ,{ν τοιtq διν6ταν η d.ι\εια, o zολαoi-
ξη; dτρε1ε μιε τ' ι1,λιl"1ιl να ειδoπου1ιτει ην oμιd,δα τιυγ χoQει]-
τιilν ι'lτι τoιl; ι\dθηz"ε η ιiδειιι νιr εκldλOιlιlν ιrτo 1αlριd, οτo
ιιε:ιlιl1ιilρι τοι! oπoi-ot!τιlι'; περ(μενε η επιτρoπr] τoυg. Αι, δεν
1ρ1,q i\ιν6ταν η d,δεια, dφει'.1ιr'ν i,"ιιι πijγιιι,νιιν ιlε ι1.λλο 1ιυρι6,
1.ιιiνιl ποι' ιiπρεπε γ61 β1'μιιlιiντιιt τ(Ι χ(Ι]Qtd, πotl δε:γ τoυg δd-

7"Θηzcl'ν, γtα γα τO11ζ τo ιιντcrπoδι-ilοοι'ν ιjταν Θα διιlργι1νο.l-
\,({ν Ζ(.ιι i1ιr1ιi pρ1l^1zirτι]ιιr. Διxιιιιlλογη μι1νη ιiρνηοη ειοι1-

δοι' ι-lε dνιr 1ωρι.il ητrrν μ6νο i'1 περ[πτιrlιlη πoι! σ' αι'τιj ε(χε

ε'z.δη )ιυ0 ι: i zd.πιl ι ιι επ ιδη μι [α zαι |3ρ fοzιlvτιrν οε xιr,ραντ(να.

Απιj το με:ι.τιlxιilρι τιlι' xιυριιlιi ξι:xινοiοαν τιg επι,ιrπ6ι|ειg

ιτε xc1θε oπiτι 7'οlριιττιi. Στην cιιlλi] τιlιlg ιrνdμιενε ιl οιxοδε-
ιlπciτr1g, πι-lι' εfχε απ6 πριν τιlπο0ετr'iιτει 6να οαz.[ η μiιr πι.lιi-

τλιi (ξilλινιl δο1ε:iιl χ0)Qητt7.6τητrrζ 12 οxιiδων) με οιτdρι rj

'l"cl"λ"cιpιπ6zι,, crνιl}"cl.1ιr πιiντι)τε με τιζ διlνι1,μιειg τιlιl, πOt' θα το
πριiιtιρερε: ,r.,, pρ1l.1xιlτoιιι. E'ιοερ1ιiιιενη η oμιiι\α των χι')_

οε:t'τιilγ οτην ιιι'λi'i τι-lι, σπιτι.oi , τα ιiρ^1ανα dπιιtlαγ xαι ιlι,

1clρεr'τdq [3αι\ζοντιrg ο dνcιg πiοαl απ6 τι'lγ ιiλλo τριrγoυδof -

σ( ι\' τ( ) πι ιραzι iτι, , τετΟα( Jτιχο :

Αιντε: πd.με Χρfioτo ιlτcι Pουyxriτσια να Poυyxατoιi-

ψoυμι'
Εοιi με τη μαyα[ρα χαι yα) με cρoιloταv€λα να Poυyxα-

τοιiψoυμι
'Hρθαν τα Poιlyxdτoια, oι Poυyxαταιαρo[
δcδoτι μαE πiττα μι λoυxd.ν'xα πiττα μι αυyd'

iρθαy τα Pουyxdτoια , oι Poυyxαταιαρol.

Tελειι6νoνταg τo τρα.1oιiδι, 6ναg απd τoιlg xαπετd,νιoιlg
oταiροlνε με το οπαθi του τo γdννημα xαι xα,τ6πιν ην π6ρτα
τoι] σπιτιο{. Tα dργανα dρ1ιξαν να παiξoυν τoυE oz"οπιlυg

τιυν 1oqιilν των Pουγxατσt(6γ χαι οι Ρoι.lγxατοιαρα(oι οε(ο-
νταζ τα οπαθιd τoυg 16ρειlαν, ξεxινι6νταg με αργd xαι οτιr-
θερd βηματα, για γα xαταλr]ξoιlν οται\ιαxιi οε .1oργ6τερι'l,

ξοlηριiτερo xαι πoλυπλοx6τερo 1oρd με oτριιριlγυρ[οματα
z"αι αναπηδ{ματα.

'oταν τελε(ωνε o 1oρdg, μtα γι]ναilχα τoιl oπιτιoιi lr.ερ-

γιlιiοε με τo δ(οxιl ραxi xαι xραο( οτoυg 1oρευτdg χαL τoU

ιrι'νιlι\oι]ζ τoUζ 1{αt ι1λoι απηf θυγαγ τιζ απαραiτητεg ^/tα τηγ
περ(οτcrοη ευxdg για ι-'γεiα xαι πρoxoπη. Tαυτd1ρονα 6ναg

απd τoιlg xαπετdνιoιlg d'πλο:γε τo oxoιlφo τoυ στo γιlιxοxιj-

Qη για νcι προοφdρει τη ουνδρoμη τoι-l. Στιg περιοο6τερεg
ιiμιυg περ.ιπτιilι]ειζ, η πQOσφoρd ηταν μ6νο.16ννημα, τιl oπoi-
o cριlρταlνε οτo αμι1ξι τηg η εzxληοιαοτιxt'i επιτρoπη, dπιrlg
επfοηg xαι τρdφιμιι , xυρfωg δε παοτd xαι λοιll.ιιiγιy"α.

Tο iι\κl πlπιx6 crxoλoι'Θοι]νταν σε 6λα τιr οπ(τια τιlι.l 1ιll-
ριoι1. Στo δρ6μo τα ιiργαvα dπαιξαν τoν iδιo πd,ντoτε οxοπ6
τωγ Potη/χατοιι6γ zαι ot ΡoU^/χατσιαρα(οι βιiδιξαν σεroγταζ
ι|ηλιi τα ξι1λινα οπαθιι1 τοι'ζ. oι πιo 1ωρατατξrjδεg μdλιοτα
απ' αιlτOf ; , μ6λιg dβλεπαν οε dγα oπ(τtxαπotα γυνα(xα η
xoπ6λα να xλιilθει xλωιrτη με τo αδρdxτι , dοπειlδαν χαι τηζ
την 6xoβαν. i\λλοτε πd.λι dxιrναν ιrοlιττη επιδρομlj οτιr λοrl-

γ(ινιτι(ι πoιt τα ε:(1αν πρεμαομε1να ot νotχoy,ι]Qα(oι οτιr' πιιρ-
ταλdοπιτιι χ(Ιι στα φοιlρνιrριd,, με απoτ6λεoμα να τα πρf-

βoιlν ιlι νoιxoxιlρdg μιiλιg π}ηρoφoρofνταν 6τι εκrηλθιrν οτo

1οlρι6 τoιlg 1α pρ1rγxd.τοια. To (διο 6πραττιrν χαt ι-ιε τα α-
πλωμιενιr οτουg πλoxιlιig xαι οτα οιτξ(μια αοπριiροιl1α, δι6-
.ι, n, pρ1lγl.ατοιαρrr(oι dπαιρναν μιε τα οπα'θιd. τoιE λd,οπη

xαι τα λε1ρulναν.

Τελειιilνιlγταg τιg επιoxdψεtζ στα οπi.τια ενι1g 1ωριoi,
απo1ωριlι1ιταν τιαι πτ].1ιrιναν ιτε d.λλo. Σε ιiπoιιl 1ωqι6 που
τρ1lg ι\d1oιταγ, τι)'ι]E dπιανε η νt'1τα, σε επε(νo διανυ1τdρειlαν'
Toιrg επιτρ6πoι1ζ τoι]E φιλoξενοιiοε η εxxληοιαιrτιi,"η επι-
τρoπ{ τοιr 1ωριoi, ενι(l oι Poιlγxατoιαρα(oι διιiμεναν oτα
οπiτια ποι' ε(1αν επιλε1θε( η πρoοφερθε(, πd'ντoτε dμωg δi-
ο μαξ(, διdτι ι\κιφclρετιxd, υπηρ1ε π(νδιlγoE να rrρμενιαοτοiν
δηλαι\{ γα ματι,(Ιστotjν. Tα ρoι11α τoι]g τα δ(πλωγαγ γ'αLτα
τoπoΟε:τοιiοαν μdοα oε πανdρια πoι! τoUζ dδιγε o ιlιxoδε-
οπdτηg, ενd) τα οι'γri0ωζ βρεγμdνα οxοιlφo{νια τουζ, τα d-

πλεναν %αLτα στ('Ινωγαγ oL γι!γα(xεE τoυ oπιτιο{. Tην επo-

μdγη, η σπιτoγotχoχιlριi, οηxιilνογταγ πoλ{ νωρ(g, για να ξιl-
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μd)σεt y.αι να ψηιΙε]t π(ττεS γLα γα φιλdψεt τοιtζ Ρoγχ(tτσια-

ρoig. Mιiλι; xιiqαξε ο νταοιlλτξτ'ig xτι'πιr{οε ι\rlγατιi τι] ντ(Ι-

oιjλι τι'lι,, γLα να οιlγzεντρωθι]ιiν οt 1oρει'τdq zιιι νιι zινη-
σουγ γκΙ ιiλλo 1ιυριd. Σ' crιlτιlq τι; $ιgγ1ryτερειiιrι:ιg ιrυνι1βιιι-

νε αρlxετο( Ι)orlμλοιlxκilτεζ \'(r γνα)ι)ιστιltiγ ι-ιε ελειiθεQι:ζ xo_

Στην αντιxrrτιiιlτιιη cιυτ{ οιrνdβαλ)'"ε. iι;ι-υg 7"αι ιιε] τ1lν

παρdμ|3αοη τi-i< τclπιx{g εzxληοiιιg διιr μιε1oοιl τ(1)\' tι]Qεjι!jν

τη..ζ, η φoγι7,η μor'ιlμιιi1(({ τ(l]ν πQ(rτOxcιπετiινιιιlγ 11111' |l1;i'_

^,,xιιτιτιιilι,τιt)γ χUr!ui]\,Mε.,,ιi7ω Α)'ιi-l-ιJτ(]ltQO (Πρcκτινιiι\ι-ι) z"ι ι,

'['clιr'ciφιlρι_l (Πλiιτιrνιl;) . 'Γtl 
γε^''ιlι'.,- ιτr'ι'ι][iηz"ε tι)ι\' (t;τι)

1_5( j iιιιliπιlι' 7.ριiι,ιιι.
ιjτ(l'\' ,,, ι)liιl ιlιιιiδε:
(Ιi !να\,τ1i 0ll7"ι.i"r' ε iι
απιi τιl xιllρι'ι1 Mιz.ριi
Αλιipιπιlιlριl (Κι'δι'l-
γtd) Ζ(ιι. ιιιΘr1 '<zιt'γι(-
ιι ι)ι:ν ι)r1λιυνι- ιlπι)τιι-

γη μιιlνoμd1ησ(ιν (lι

zιιπετιi'γιιlι ^/ ι(/" \'tΙ

ιlιιlτιrlθοιiγ 7.(ιι ι] ι

δι'ιl τOr'ζ. Απιi τιjτε
dQχισtιγ γ(Ι, χι]η ιrι ι 

ι()-

πι)ιιlιiντcιι z"ιrι τιι ξιi-
λι,γιr ιτπαΘιιi- ir.ιl.ι τιjτι'

η τιlπoθεo[(l' πιlt'
σχι]τd)0η7.σ.\' τιl' δι'ιl
πιΙλιχdQ ιci- ιlι'ιl1 ιι ilι' -

ταL " Pοι'^'lz(iτιτι" ει:
ανd,ι-ινησtν τοr' ()i'ιμ}ε-

ριlli ιn,μι[Jiιr,τιl: .

πfλεg, τιg οπoiεζ α'Qγιi-

τεQιι επdλεξcΙν (.ι)ζ ι''ι!-

ξιiγoιrq τ()11( στιi}'γO-

γτ(Ιξ τα απαριι(τητιr
προξενιιi.

Oι Pουγir"ατι_lια-

ρα(oι πεqκiι\ιiι'αγ σε (i-

οα π ερ ιιlιlιiτε Qα χα)Q taι

ηταν ι:φιxτ6 οτo Ριlι'μ-
}'οixι μιε11ρι την παQα-

μoνlj το:ν Φιiτων, ποιr
dπρε:πε να βρ (ιτzιlνται

τo απιi^1εr'μα πισιι) στι)

1ιυρι6 1O1,g. Eπιοz.d-
πτoγταγ ιiμαlg πολλε1g

φoQdζ χαt τη Νιι1oι'-
οτα, διdτι oι Νι(toιt-
στιαγoa πo1) ε(χαν y"cιL

αι1τo( ωζ ι1ργανι1 τιlι'g

ξoι,ρνιiδεg χαι τι) ντα-

pql"1zciτιrι.ιr απι1 τιl Πcrλαιο7ιilρι τo 19-57

ο{λι, εzτιμιoiσαν τιζ 1ορεrlτιxdE ιxαν6τητε-< 1iη1' pρ1rμλοl'-

χtωτd]γ χαt ησαν πoλιi γε:νναι6ι\ιυριlι στιζ πQoσtρoρε1q τιlι'q.

Συ1νd. δε ι1φθαναν μd1ρι xαι την Xαλιiοτρα πολλεg Oιχoγd-

γειεE τηE οπo(αg y'ατti.γoνταγ ιιπιj τo Ροιlμιλoυzι, 6πι-υg z"ιrι

τιι 1ωριd πdρα απ' ιιι'τtiν xcιι ilιτα βρ(οπoντιi,ν οτιg βορειιlα-
νιrτολιxdg ιi1θεg τηg λiμνηg των Γιαννιτοιi:ν ιiιυg y'ιιι τα Kιlι'-

φι1i'ια. μoι ,1' gιrτd τιi. 1αlριιi 1g pρ1lγxd,τι]κr τιi1αινιrν θερ-

μijg υποδοxηg δι6τι οι xι1τιlιιο( τoιlg 6ντιιg δiγλιυιτιτοι ε:z'τι-

μιοιiοαν ιδιιr(τερα 1ρ1lq Pουμλοllxιιilτεg διι1τι μιιλoiιrαγ dνα

xα0α ρ il ε λλην ιx ι1 ιι\ iαl μα. Mιlλιιlτα τιr Poυ μrλoιr x ι,ιil τLγ'α χ(]) -

ριiι τrr crπoxαλot]οαν "Γi,.ρdxιxιι'' χαι τoι]ζ po1rμλoιrxιιilτεg

"Γzρεz"o{διιr''.

Στην περιoδε(α τηg o-q pqrμλoι'xκilτtxcι χωQιd , μiα o-

μιιiδα Porl.1xιιτιrιιilν δεγ dπρεπε νιlι ιτιlγαντηθι:( με: ιiλλη. Σε:

αντ(θετη περiπτοlι;η μι(α απιi τιζ διio ιlμdδεg ιiιρειi'ε νιr δη_

λ"ιilοει ιlποταγrj, νιr περιiιror'γ δη)αδη οι 1ιlρει'τdE τηζ τ8ειζ

φogdg zι1τω απ6 τα ιlψιυμdι'α ιτπιιθιiι τ1: ι1λλη;. Mια τι1τιlκι

πaιiξη ιiμωg r]ταν πoλι1 ιrτιμιοτιxηιr'ιι 0cι ιιποτε).οtiιτε ιir'ι:ι-

δog.1ια το 1οlρι6 τηg, γι' αι,τ6 ιcl"ιια'ι'ιkι ιιπιj τιΞ ιlμιi.ι\ε: δει'
τo ι\d1ι-lνταν χαι πQ()τιμoυοcιν νιr y'τι,πi1θοιiι' μιε τcι ιlτιι()ιιi
19ιrg μd1ρι τελιxηg πτι6ο11g η νixηg. Aργ6τεριι μor'ιlμιι7.ιlιi-
σαν ot πQιDτoxαπετd,νιιlι τιον ι\fo ομιciδalν z"ιrι ιjποιο: t1ττιlti-

vταν ι\ηλωνε: υπoτιrγ{ με dλη τoι! τηγ ιlμιiδα' ιιε τι)\'τιtl(;:τ()

ποιr περι6γραι|α. Στoν ακ.(lγα μαq πιιiνονταγ ι]τιi 7.εριιι ιlι

1ορεrlτdg ταlν διiο oμd.δι,lγ, αφof ιiλλιυοτε τιι ιrκ\ερiνια (liτ(/.-

θιιi εi1αν ηδη αντιr.αται;τα0ε( με ξr1λινα.
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Αντ(ιττιlι1εg ιiμιυg cρονιxdq ιτιl.1xρoliιτι:ιg μετιιΞιi ομrιι\ι' lι'
pοin1iacιτιτιιilν χαι ιιετtΙιιφLειτμιdνιυν τιlι' διυδεzcιημεριlt' ε7ιlι'ν
πQαγμ(ΙτOπoιηΘι:( πcrι οε dλλεg περιo16< τi1; Mιr'z.ει\ιlι'iιι;
χ(IL τηζ Θε:ιτοcιλiαg, 6πωζ ιττηγ Eλι1τη των Σερ|3iιυι') στ(/. /'ιt]-

ρ ιd. Αι.μιλιανιjq, Αλcrτ6π ετριι, M εγαριl, Σιrραir. ir'α' ;,'ιι ι Κt' _

δαlνιdg τοlν Γρε:βι:νιilν, οτo Tοoτιiλι xαι τιl Αρ6i,"α"ιττ1lιl τιlι'
Bolot' , .',a,-, ni.5ιiρα)μια, Mιιρiνcι, Ε,πιοzoπt1 zιl.ι Αριτιjr'ι τηι'
-Εδειlοαg, οηr'Αξιoιπιl}"η z"ιl.ι την Eιδoμιdνi1 τιlι' Κιi.;,-[:. ιττ-1ι'

Αιiρα z.ciι οτον Bλιrxιiβα τηg Kαλαμπιiχαζ, στo Kιιρτιl7'ι'i9ι.
Kαλλιφιilνι,cl, Mαιrρα1dδεq, Mαυριl1ιitρι, Mcιτι-ιριi''';:"rr. Kιrρ-
ι\ιτοομιd.γoι'λα zαι Πιrραπριiταινα τηg Kιιρι\iτοα'; ;r..cι. oτοι'
σd)'ξOγται χαι τα ιryετιy"ri τoπιυνf μια ιiποl; : Γdφl'ρ(( τιl]\' POl'-

γxrrτι;ιdρηδιυν , 1-ινrjμιιτιι τ0)ν Pol!γ7.ατclιιiqlt1δι,l.''. Pοι'^,''z'ιr-

τιlιd'ρια, cρoνιd.δε; z".ιi.

Mε τιlγ xαιρ6 dμοη.11ρ pρ1rμιλοιir.ι εi1ε τιjιτιl εΞιιιτθεr'ri-

οει τo ε1θιμο τηg ιlπιlτrr'^1η; των Poι'γz"ατιrιιilι'. ιrlι'ττε ,ι;''ιi1'ιll

xαι οι ξι'λοι\ιrρμοi εξαλε(φθηz.αν, αφιxl οι διci'c1ιlοε: ι,ιιci-

δεg φριiντιξαν γα μην ιτιlναγτιι'lιiγται xαθdλοr' οτ]l\' .τι )nε ι( ι

τοιrq ι] νcι αλλciξoυν πιrτειiθιlνoη 6τιrν πληοiciξε η μ[ιι ιrπ1ι'

ιiλ}"η. Αλλd xαι ιiταν τι,1αινε να σι!γαγηθoiν ι'ι:τΟ/(i-]ιrΟr.iιτ(ι\'

1ιυρi.c ξιlλoδαρpιot'g, αλλd αγταλλιiοοονταg oι /.oι lε l'τι]: ιιε-
τcιΞrl τιlι,( πριlg ιινι1,μνηιtιν z"ρ6οοια απ6 τιg φιlriι'τε; 

-i,'-,r' ci ε -

ιτιιilι,τοιrζ. Tην οιlνr]Θεια αιrτη, την oν6μαξα\' "qι) ι7., 
"' 

,lε

ιιr'τiθεοi1 με το "εxθριxιi" που ουνdβαινε παi"ιιjτει.ι,.. \1r'r]-

μιοr,εΙεται μιiλιιττα 7.αt τo γεγoν6g 6τι τo 1 92,1 [3qε'!r1'z"( ι\' ιlτιl

7'(')Qι6 Πoξιιρ(τεg ( Kειρrrλο1ιilρι ) την (δια ημεqcι 19 μι.τοl'-



i.οιlzια Poυγxατοιαραfων, 1ιυρ(g να oημειωθε( xανdναg ξιl-
i.οδαρμdg.

Tο απ6γευμα ηg Παραμoνηg των Φι6το.lγ .o p6μ^1xιi-

τοια 6πρεπε να επιοτρdψοι'γ oπιοoδ{πoτε πiοιυ oτo 1ο-lριd
1οιrq. Σην ε(ooδιi τoι] τoι1ζ ανdμεr'αν dλoι οι σι'γ/ιDQια\'oa
τoι1ξ γLα γα τoι]ζ υποδε1Οoιiν. M[α ε).εf θερη z-οπdi.α τ6τε
Ζ-Qατοιjσε ι|ηλιi με τo 1dρι η< dι'α μcrι'τ1i'ι i,-crι οι Ροι'γ:r"α-

τοιαρo( εiτρε1αν οιlναγιυνιξdμεγot πoιoΞ θα τo πιiιοει πριi:-
τoξ για γα τo απo1τt]οει 7"αι να τo d7'ει ι'l< ενθυμιο. Το βριiδι'
ι\ιανυxτdρευαγ πd.λι αr,ιi δio ιiτομcr ^/ια ν(ι μilν αQμενια-
ιlτοιiγ. Πoτ6 δεγ dπρεπε ι,cι μεir'ει μι6νoq τoιl zιiπoιοg Pοιr-
^',z"ατοιd,ρηg, αx6μη γ"αl αν σι'νdl3αινε xd'πoιο δι,odQεοτo γε_
^,,oνdq, ^ιcιτ6 τη διιiρxεια τη; περιoδε(αg, 6πιυE για παρd-
ι1ειγμα o Θd,νατog πριloφι)"οi: προoι,iπoι'. T6τε ιl Pουγzιr-
τιτιd.ρηg θrr επdοτρεφε: ιrτο xι'lριιi τO1t με τr1 ιlιlνοδεfιι xιi-
τιl ιoι, dφιππιlιl xαπ ε:τιiι' ι ι'lι'.

Αvrjμερα ταlγ Φιδτοlr' ι) \,τ(ιι)ι'λτξliζ xτιrπoiιiε: πιiλι τo
r,τιιof λι τoι' y,αι oι Pοι,γz"ατοιαρο[ πηγ(Ιιν(Ιν στην εxzλ"η<lfu"

'i,ια ν(ι εxz.ληιτιcr,οτoiν. Mε:τd. τιl π6ρα< τηg Θε:(ιrg Λειτοιrργi
(ι: π8α^/ματoπoιoι]γταν η z"cιταγραφη τιυν 1ρημd.το]ν χαL τ(J.)ν

'',ργγημ1(1g]1r πoυ ε(xcrν ol'γz"εντραlθε:( ιrτην περιoι)ε(α ταlν

Ροι,γzατoιιi-lν, dπιυg εlπiοη< xrrι η πιιριiδι]ση τοι]( ιττον ιερdα
7.cι ι τη ν εxxλη οι αοτ ι x( η ιlxc)"rxη επ ιτρ ιlπ{. Tα γ ε:ννtj μιατα
0ιr τα εzποιιlιioαν ιl,ργιiτεQtι χαt με τo ι;ιiνoλo τoι! σι1γχξ]-

ι,τρωμιdνοιr πoοo{ θιι y"ιiλι'πτιrν τιE ανdγzεg oι'ντηιrηιτηE η
οιzoδ6μηιni< τηE εxzληιriα'ζ η τιlιl ο1ολε-(οι'. Το ιiλο dOιμιιl

τι'lν Pιlιlγxιtτοιιilν τι:λεiωγε] με ην διοργriνuxτη γλεντιoιi, ιlτιl
οπο(ο oιlμμετει11ε: πιiνδημα 6λο τι) χ(Ι)Qι6. o ιερdιrg αφοi
ει'λογof oε τα λoι'y,ιiνιxα χαt τoν παιττιi πι'lιl εixαν πριlοφερ-
θ ε: ( οτoιl g Pο^1ir.ατοιαρ οιi g, τα παρ dδ ι δ ε οτoιr ζ σ1 tγχ(J.)Q ιανoι1 ζ
τOιt χαL ιjλoι τd 'Qtχναν οτo φαγoπdτι z.αι ιlτoν xορ6.

a,, pρ1rγν" iιτιτια εiι,αι απιi τα i'.[.1α παλιιιιi ομrcιι\ιxri dθι-
ιιCι πO1r οιlνε1(ξoιlν γα τε}.οιντιrι dω( xαι οημι:ρα ιlτo Pοι'μ-
i.ουzι . Διορ.1ανι6νογται τι) δωδεr.ιrημεριl απιi ιrρxετoιiE xιl-
ι)ε1tτιΖoιi( xιrι πoλιτιoτιxoι]E ΣιlλλdγOιt( χ,αt παQd τιg 6πoιεg
ΖαινoτOμrεζ nο1l f1οιlν ι:ιοιι1θε(, δεγ παιiοι'ν ν(Ι |-ιαζ ιrιlγδd-
ι]ι!ν με τo πα.ρελΘdν χαt την μιιxραfιυνη παριiι\ιlοη χαt νtΙ

ιrποτελoι]ν μiα rrxdμη επιβεβα(οlοη τr1g οιlνd1ειαq τoιl ελλη-
r'ιιτμoιi . Tελειιilνoγταg Θα ηθελα να εxφρdοιυ την ει'1r1 xd,-

τoιιr οτιγμιi'i να πQαγματoπoιη0οιiν Poιrγxι1,τιrια ^,,ιιι εxxλη-
οιαι'iτιzoi-< οzοπof g απιj xιiπιlιο Ι)oιlμλoυxιιilτιxο 1ωρι6, of -

τιυ; ιilοτε να αναβιιilιlει oε ιjλo τoιl τo ει1ρog τo παλαιd dΘιμo.
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Λιαvoβεργ(oυ "ΦIΛ! Π ΠoΣ"

Trι Ρclιrγxd.τι-lια ξαι, ιιξι οντι1,ν εψrrι, 61ρ pρ1 l 
μ λιlti z" ι το Γε -

νιiρη xαι τo Δεxdμβρη τοι' 1997 ιrπιi τclν πιlλιτκ;τιxιi ιτιiλλο-
γιlο<Φiλιππo;r.

Tο ιηiλλιl./ιl iδρυι'lε πριι, μιεριxιi xριiνια μιιιι oμιiιδα γι'-
γcrιz.ιi.lν ιrτο Παλιrιo1ι6ρι μ.ιι: σχOπ() να απcrοxoλl1θοtiν επιlι-
z.oδομιητιxιi ιlι ι,dοι xιrι τri" μιzριiτερα πιιιι\ιιi. ιττclν τιiπιl τι]ι,ζ,
ν'ιrνα[3ιιilι'loιlν τιι η0η χ(ιι τC{ εθιμιιi τοιrq χtιι γα α'ιτ1οληθοι1ν

μι: τη μιi0ηοη πcrριιδιlιτιαzιilν 1ιlριilν 7"1lρiαlg τηq πε:ριo1i]q
191r pg1lμιλιlιlxκtrj. O ιτυλλoγog dμιοE πoλι1 γρr'iγορα οταμιcιτιi
τιg δραοτηριιiτητd< τι)ι1 γLα να επ(ινασι1ιττrrθεi τoγ oz.τι-il-

βριιl τοιl'95 xrl"ι γα ει-ιιρα\,κ]τε(την 28η Oxτιllβρ(ιlr'τη< iδκιq
1ριlνκiq με ι\ανειzdg τι'lπιxι:g ιττo7'ι1q xιιι να zιrτιι()ιjιτιlι'ι, ιlτεl-

φd.νι ιlxτιil xοπdλε:-q xαι dl,ιι cιγιiρι ιττo ηρrilι_l τιυν πειτdγτιυν
Παλcrιo1ιυριτιi-lν xcιι να xορdψοι'ν πιιρι.ιι\ιlιτιιrz11ιi'q 1οριlι1q.

Τιr Xριoτιlriγι:νγα τllζ iδιιι; xρονιιi< με πολιi ι6πo'l'τιt
(ιριοτη οργιiναlιη xιrτιiιρεριιν χ(Ιι ι-ιε η βοt1θι:ια τιυν σ1!γχ(ι)-

ριιινιilν τι)ι!( γα ιrνιι[jιιilιlι'lι'ν dνα απι'l τιι πολι'ιjξoδιι ι10ι;"ιcι

τηg πε:ριο1ηq τo ιi0ιμιιl τ1q. Γρot,νιl1ιιριiq r.

Σιγiι-ου1ιi ιiρ1ιοε: o οιiλλclγιlζ νιr c.ινcr[3ιιilνι.ι ι1λ"ιι τcι λη_
ιτμιlνημιdνcr γκr πολλd' 1ριiνιcr εθιμα τοιr Δι-υδεxοιημιdρoι'. Τιl
ιiπιlτιlλειτμια rjτα.ν να xcιτιιz,τi]οιll'ν τιg xcrρι)ιdq Tιl)V σ1tΥχ(-ι)-

ριανιi:ν γ1.1 1_11'.,,xινηOoιiγ z.ιιι νιr ιτηρξοt,ν zιiθε τιlι' προι;πιi-
0ι:ι,ιr. Eτoι μιε: πριilε:ι\ριl xcιι ψι'1t] τον Διονιiιlη 1,{q'7τcιρ6-
ποι,λo o ιτιiλλιl^/οζ βρdθηxε τιl 1ειμιiiνιι τιlr, 1996 νιι d1ι:ι.1li-

ριο ιττουq 30 1ορεrlτιiq, ιιγιiρια z.ιl.ι xι-lρiτοιιr zαι dγα τ;-ιijμιιι

Eπιμιdλεια: Λευxri Σαμαρι1

3Ο. cρι'ντιrνιιily '' ^ιαl μιελλoντιxιilν 1οοεtlτιilν.

Mε: την οιxoνopιιzη ιrι,ptrτcrρ<iιlτrrση τιι)γ οιrγ1αlριιινιilν ,

τοι' ΔiiLιot' Πλιrτdοlg Ζ(1ι. τo1t YφιlπoιlρΥιltl Ανιiπτυξηg, ο
uΦ(λιππιlg, xιl.τircρε:ρε: νcι ριiιpε:ι 30 οτολdg. Eπ(ηq ιiρ1ιοε
τ,ιι εμφιινiξε:τ(tι γι(ι l.,ιι π{ιριlιlι]ιιiσι'ι τo1lζ χOQο1i.q τ1g περιιl-
1η; τι-lt' Pοιlμιλoι'xιιlιi οτην Eλλιiδrr" ?"(Ιι στo εξοlτεριz6 οε
πολλιi φειiτι,βιiiι" παρrrδoιlιιrxιilν 1ιlριilν πιr[ρνoντιιq ι-ι(i)ιιι]τα
πιιι πολλεE δια.xρ(ιrε:ιq.

Ι-Ι αναβiωιlη ΡιlιlLιλοιlxιιilτιxοtl γιiμιlι, μιε οιrμμε:το7"η 7Ο

ιrτιiμιοlν rjτιιν ιiλλη μιιιi μεγciλη .-n111'1iιr τοι, ι;ι,λλιj^/ιlι, με
πριilτη xαι με.1ιrλiτι:οη cριlιτιxιi τcl Pουγxιiτοι(Ι Ζ(Ιι τιζ γιOQ-
τdζ τιll' Διllδε:zιiημtdρO'ιt' Ιιι)ι! 1-l1lγziνηοαν ij),ρ1lE τιlιlq ιυ"τιl-
z"ιlι,: τιlι' xιiι-υτοιl, ιlι ιlπιliιlι περ(μιιlναν δcιxριloμιiνιlι ιiτι< πιiρ-
τε]ζ τι)ι!ζ ι,cr ξcιι,ιrι)ιlιiν μετιi rrπιi τ6ιτιι 1ρ(lνια. x91lg Ροι'γ;r.ιι-
τιτιl.ριι(οι'q.

Tcι dοoι\ιι ιιπιi τα Poυ.1xιiτοιιι, αυτιi ποf δοlρi['οι'ν oι
1,ρ171φ7"1lριιiιlι ιrτotiq χoQειlτdζ, Θιι διατεθοriγ γι(r ην ανdγερ_
ση τη ζ xcrινοi ρ.1 ιιι< εzxλη οfιrq, dπιυq .1 ινdταγ ε πιiντα.

o ΔιjμoE Πλιιτιjωζ rr,rρoxωρηoε ιiτιlν οrjλλoγo οιzdπε-
ι\ιl για τr'iν ιrνιi7εριτη στdγηq xα'ι λειτoιlQγiαg Λιiογρcιcριzof
Mουιrε f oι', 11γ11.1l,,ιυρ iξoνταq dμrπραxτ(Ι, την πρoocροριi τιlι,
,ιΦι),'iππιlι,, ιττογ πολιτιι;μd xαι ιlτην παρd.ι\ιlση τηξ πεQιo-
xηg

Χιlρ6 1l1E g τιl'ι l oι'λλιi/οι, ιτι. δ ι ι: 0r,ι:ζ ιρε:ιττr 1.1ιiλ
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Τα παραδooιακα μαg τραγουδια Kαι oι χOρo[ oτη NιαoUστα

TραγoUδια τηq ρoμα\ΓΓιKηq επoxηq (ll)

Toυ Ι\(xoυ Σπιiqταη

E(ααι dyyε}"oE ωqα[o5

tΧ εl')

Πιiγτα μαιjqα φoqεμ6νη

ιuη 6L λ^t iq

€1
H

δa ta

}ιιa
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E(oαι dγyε}"o5 ωqα(oE

E'ioαι d'γγελog οlρrriog xι €1ειg μiiτκr γιrλcινci
61ειg xε iλη zιlρα-l.oρcrλλ6νιιι zrrι oλιiξαι'θcr μαλλιd'ι'

αν τιlxον z.ιrι oε πειρiιξε:ι τoιl ξει1.'{ρι11' η ι\ριlιlια

τιiτε ε^,,ιil θα oε θι:ρμd-0ερμiιι'ι'l ιττη θερμ'ιrj μοι' cl^1i''ιrλιιi''

'Eλιr dλα ποθητη μo1] χ(1ι η νυ1τcr ι:(ναι βι-ιθιci

η [jιiρι,οriλα μιc.ιg πρooμ6-πριloμfι'ει zdrτιll ιττηι'ιrxριl"i'ιcrλιri''

τα ιl i'.ιiξαl, 0 cι μκrλλιιi ιτιlι' zιiγτcι ιrxiιiκr ν' c.ιι' ι: β ι.1-i

νιr φιληιτιl τηι, ελιιi _ τr1ν ελπi σoιt χCιι τor' ιi.σπQιl ιrιlι' )''ιιιιιιi'

Πιiγτα μαιiQα φoQεμiγη

Πιiγτιr μιαιi ρ cι φιl ρ ι: μιdνη. πd.ντιr ξ (π}"ε'xιt μαλλι ιi
νιi.1υρr,ιig ιrπελπιιlμενη ιτε λcr'1xιiι)ιcr -οι: i.rr1xιiδιcι oε βοr'νιi.
i'{ιr _(ητε(; τιl θrir'ιrτιj ιro11 χ(1ι πιlτιj γι ι 1ιi]ι'τιll' |jφιι;
7,( /-ι (Jτο 1ιli,ριl μ.ινη1ιr.ι ε:μι.lτριig ιtι lι' μιι1ριr l'ιi7'τιr - μερι ι l'ιi7rι ι νcι ()ρηνι:(q'

Kι rrγ ιl Θειi; πιιιι)ιιi ιloι'διilιlει ειq ιrνfλπιoτιlν ι:rτι^,'μηr'

η ({](,)τιci. yιιτιιπ^t"clγ"ιilιlι:ι .νcι τιr xc'rι1lει .γ(1 τα θιiψε:ιg μιlνιi1η.
Πιiγτcr xλciμα. πriντcr θλ(rψη γα '\'(,ιι η μιiνη ooι' ιlτολη
y.crι πoτε1 \'α μη li/υQ(σειq .νrr xιlιτciξι:ι-( τo11 ε]Qαι'τi oου τη μιιlρφη.

H καρδιιi μoυ σαγ σφαλ(αει

σ14

trar

llr,vb

,{cf

Η χαQδιd μoυ σαγ σφαλ(οει

Η zαρι\ι,d ι-ιι)ι! σαν ιlcριr}.(ιrει δεν ανoi^1ει με xλειι\ιιi,

μον crνoi.1ει με: τξιoι'λβdδtζ χαι με μdτκr παρι\αλιi.
Δε μoι' λdτε τι γα xdνω, τι βουλrj να βorrληθι6
νιι πιθd.νοι' τj να ξηιτιlι' η να πd'νοιl γα πγιγ(i).
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Χωρ(ζει η μο(ρα τoυE ανθqι6πoυE

Χοlρζει η μo[ρrr τoιlg ανOριilπουg. τ' cιηδ6r'ια α}"λdζoυι'ε: φοlλιd;.
τcι μd,τια βλ6πoυν ciλλoιlg τιiπoιrq. μια δεr'crλλdξoυν φΟ]ζ |.ιoυ oι
'zcιρδιdg.

Θcι φfγι,l x6ρη γιcr τα ξ6νcr .θcr μcrz.ρι'r'θιil δια παντιig.
Ε;,.εi θα ξιυ δυoτrl1ιομιdνα ^',ιατ( θιr ε (μrrι πcir'τα μιlνα1ιjg.
sτor,τ6πo πoυ σε πQο)τoειδα θε: r'α ψι'τfψι,l 1ιιlι,ι_lμοtrλιd.
','ια να zρεμc1oιο την ελπ[ι\ιl πoι' dχι-υ φ,Ο)ζ μoU μ6οιr oην xαρδιd.

Χωρ(ξει η μo(Qα τoυ5 ανΘqι6πoυE

ξi-t

μo.J

Στογ (oxιo τηg θε να xoιμoιiμαι τη μυρoιlδιri τηg να ρoιlφιil
y.ι ιjταν εo6να ενθιlμιlιiμαι θα τριi:οl μoιioμoυλo οτυφd.
Αν ijθελε; να ταξιδ6ψειζ , vα παg ατα ξ6να μαxριd
δεν dπρεπε να μ'crγαπljoειζ y,αι γ(Ι μoU χα- χαι γα μoυ xdψειg

φ(!)ζ l'ιoι! την r,αρδιιi.
'Ηρθε r.αιρ6g να xι,lριoτoυμε, €λ"αyαxχ6.ι|oιlμε τα διlo,

γιατ( dνα Οειig τo ξ6ρει μ6νo, αν (oοlg ιcl'ι oε ξαl,αδιil.

Κqt

EvΘυμriooυ τι μoυ ε(πε5

Ενθυμljιτoυ τι μιlυ ε(πε;. πι)ι]\'τα τιiσιι πoιr μ'ορx[ιτθειg;
Πoυν τιr oτ6φα-oτ6φαl,α τo1l γιiμoιl. πoιlγ τι-i ριiδιi xι ιlι μιlρτι 6q.

Τα λoυλoιjδια μαραμdνα .τα φιλιci φαρ1-ιαxοlμdνα,
τα φιλιci-φιλιd φαρμιαxulμfγα ιjπιlιl μιιlιl - ιjποιl μoiδιδεg εor1.

Αι' θελrjoειg για ι'α ξηιlι'l δog μoll τc.ι λοιlλιlυδια πiοιυ
διl; μιου π(ιτι,l-π(ιτιυ τα λoυλο-ι-iδιιr πd'ρε π(ιrαl τα φιλιiι'

Kιiμα λευxιiγ

Kιlμcr λευxιiν μην ε(δεg oε τcr(πclτcl πελ"(ι"γηdνα ταξιδιιilη οlρα(clι,

xcrι ξrrι,θ6γ.
() ιrγ τoγ ε(δεg xυμα, ειπ6 pιoιl ,ro',r,,r11...............i'^1ει ri διδoμclυ ην ε)''π(ι)α

\'ι { ι'1ι'l [}oηθι ir'.

Eirι, με τιr δd.l.ρι'ir τoι.' ιlε dβρεξε ιil xiμα, ειπd μoιl να oι: βρ6ξοl
pιε διixριlα %αι γιJ).
Mιι εγιil δεν απελπ(ο0ην, αν η oxληρci Oρηoxε(α γιr μαζ
διcι1οlρ[oει πcroxiξε ι μιιτητι.ilg.
Mενdλαοg zcrλε(ται γλιlxιi τo 6νoμιci τoι-l, ιjτιrγ τoγ ενθυμoilμκrι
στo1]g oι]Qαγ(lιig πετιil.

S,ιη
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Eνθυμriοου τL μoυ εiπεg

Qv ?ν

Kι1μα λευxιiγ

ζΘda-
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Ω αqγυριi παναiληvoE

!2 cιργιρι1 πανodληνog. μετρ(αoε τo φιt)Ξ σoιt

: ι: ι'dφη xριiψoυ μελανd δι6λoι' αμαι'oιiloοι' .

\l-ι τραγoυδησol oxοτεινd τα βdoαι'α. τα πι1θη
lτoι,πληγιilνoυγ χαι χτι]πoυr' μεg π1; z-αρδιci< τα βciθη.

f]ρ[οg πoτd οoιl μo[ροlοε α'1dπη r'α zραπ1ιlει.
ιι'δεν rjταν ιxαν6g αγdπη r'α ξηπjoει.

Αι'oιξε μνημα 6ρηpιo xαι δ6ξoι'τo z'oqμ[ 1ιοι'
ιι' αρνε(ται η αγιiπη μoιl. α; oβτjoει 'z"αι η ψι'7"τ] μoιl.

Aγ παqfλθoν oι χQ6γoι ετlεa!o.

Αr'παρij).θoν oι 7.ρ6νoι εzε(ι'οι τ0)γ εQι6τι,)γ φαιδρci επο1l],

δει,παρηi''θογ oι πdγoι εxε(νoι. τοlν ερι6τιυν αγνc'iμιoν r],lιl1rj.

Σε r1^,6]n61r,. oε ε(xoν θειi μoυ xι η ψυ1tj μoυ επ6τα πQoζ σε.

l1ooυν oυ τo γλιlzω 6νειρ6 μoι,, αι στιγμα( ηg ξωηg μoυ αι 1ριloα('
Τι γ"αγ"6 ν' αγαπ6' dναg νdog xαι γα μιηγ 61ει αγιiπη πιoτrj,

δεν υπιiρ1ει 1ειρ6τερo πρdγμα απ6 την αγdπη πoυ δεν ε(γαι

πιοτη.
Kι αι, xαγdναg ιυραbg xαι ν6og, ctγ σι)ι] ε[πε: γκr μ6νcr. zcixιi.

εο{ δεγ 6πρεπε αυτ6ναγ γα πιoτdψειg. εφ' ιioον ηξερεg τιl πιioo

o'αγαπιil.

Ω αργυqιi παγσiληγo5

5τν

Aγ παρriλΘον oι χQ6γoι εχεaγoι

Pi') θo,
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o Παvαγιωτηq Bλαxoπoυλog Kαι τo

φυτωριo τωV αμεριKαvικωv αμπελωv
Ο εvθoυoιιiδηq γεωπ6voq ΠOU oυvδιlθηκε με τηV αμπελoυργ(α τηg περιc;flq μαq

Εβδομηντα τρiα xρdνια ουμπληρι6νονται φετog απο η
xρoνιιi, ( 1925) που ιδριiθηxε οτη Γ{doυοα το " ΦιrτιilQιo A-

μεριxανιxι6ν Aμπdλιυν ) γιcΙ γα οιilοει την αμπελοιlργiα τηg

περιo1ηg μαζ απo την φυλλoξηQα , πoι) την oδηγo{οε οε

β6βαιo αφανιομ6'

H φυλλοξηρα αγτtμετωπ(οτηxε, η αμπελουργiα οιiθη-
xε, αλλir f oτερα απ6 μεριxd 1ρ6νια, στιζ παQαι"ιον6g τοιr B'
Παγxooμ(oιl πoλdμoιl, ιiρ1ιoε γα υπoχωQεf ι'πd τηγ π(εαη

μιαg νdαg χαι πιo δι'ναμιxηζ xαλλιdργειαg που ι1xανε την

εμφdνιοη τηζ σην περιo1η μαζ, τηζ δενδρoxαλλιdργειαg'
Aυτrj ξαπλι6θηxε μιε γοργoι1g ριlθμoιig xαι rjταν φι'ι]ιx6 vα

d1ει τιg απαιπ]οειg ηg . Tη λι1η dδο;oε τo " Φιlτι6ριo Αμερι-

xαντxdly Αμπdλων, δι6-
τι θεωρηθηxε dτι τερμα-
τfoτηπε η απooτολη τoιl
xαι ι1πρεπε γα παQαχω-

ρηoειη θdoη τoυ οε γdο
iδρυμα.

Tο lc)6] μετονο1ιci-
σηzε σε Ινοτιτoιjτo Φr'λ-

λoβ6λο:v Δdνδραlν, oνο_

μαο(α την οπo(α διατη-

ρεizαι Φμερα.oι αγρci_

τεζ μαζ 6μωg εξαxoλου-
θoiγ γα το αποxαλoιiγ
oΦυτι6ριo, 6πωg xαι την

γ{ρω αγρoτιxη περιο1η

η oπofα d1αoε τo παληd
τη; 6νoμα "Κdτo: ΣμG

ξη,. Αxoμα χαι o εl_
οπριixτωρ τοιr λεωφo-

ρε(oυ αναγγdλει oτιiοη
oΦυτι6ριο > xαι 61ι <Ιν-

οτι,τοιiτo> .

<Φυτι6ριo> ( oΙνoτιτofτο) τo (δQUμα αυτ6 d1ει πρoοφd_

Qει σημαγτtχdg ιlπηρεο(εg oτη γεωργ(α d1ι μ6νo τηζ πεQιo-

xηs μαs αλλιi xαι γενιx6τερα. Ση διdρxεια τηg ξωηg τoιl

απdxηοε πoλλodg διειlθυντdg, αλλd εxε(νog ποιl οιlνδdθηxε
περιοο6τεqo μαξi τoυ χαι dγQαψε ιοτoρ(α rjταν o πριiτog, o
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o διεΘυντηg Bλα1dπoυλog (xαoxdτo) με μετεxπαιδευμdνoυg

γεοlπ6νoυ5. (Στo βιiθοg το xτ(ριo των γραφε(ων.)

τoυ ΠiτQoυ Δειγιiπoυλoυ

ngγgr1ιι6τr]ζ Bλα16πoυλog. Ιtoλιi cρυοιxιi, διdτι ηταν ο δη-

μιoιrργ6g τoιl, η ιpυ1η 1ρ1', ιl ιiνθρωπιig τοt' .

o Bλα1ιiποιlλοE ηρθε νει6τατοE οτη Nιioυοα xαι ρ(1τr1-

xε με ενΘoιlοιαιrμ6 οη δημιoυργ(α τoυ Φυτιορ(ου , μεταφd-

Qoγταζ τιg γνιi:οειg τoυ απo ανd,λογα ιδρι1ματα ηg Γαλλ(α-<,

6πoυ ε(1ε μετεxπαιδειlΘε(. Oι παλαιdτερoι Θυμο{νται' τoν

νdο γεωπ6νo' με τηγ οηπj xορμoστασιdτoυ, το οπoρ ντiοι-

μιi τoυ χαt τηγ απαραiτηη τραγιιioxα πoυ ερ1dταν zd,πιlg

οε αντ(θεοη με τoγ αQιστoxρατιxd τoιr oαdρα, αλλd τα(ριαξε
απdλυτα με τo λειτo{ργημιi τoιl.

Πριν απ6pια τελειι6oοιlγ oι xτιριαxdg ε^1xαταοτdοειg, d,ρ-

χισε τtζ πεQtoδε(εg oτην πε-

Qtoχη , να γνοlρ(οει τoι]ζ α-

μπελι6νεg που xιγδιiνειlαν
απo τηγ φυλλoξfρα χαι να
51,ημερι6oει τoUζ αμπε-- 
λoυργo{gγιατα μ6τραπoυ
dπρεπε να πdρoυν ' Για ην
xiνηοη τoιl διdθετε dνα μd-
γιππo ποi τo dοερνε εiνα

περτiφανο ατι o Φo(βο;.

Στην Ι'{d,oυοα dφερε
χαι τη γυναiz.α τoυ pιε τηγ

oπo(α α.π€ιτηοε xαι dνα

γιo, τoγ Ni;r.ο, ο οποio; φo(-

ησε στo o1o)'ε(o τη; Mε-
ταμdρφιυοη;, γιατ( η oιxo-

γdνεια Bλα1oπof).ου z"α-

τoιxo{οε oτο οπiτι τoυ

Γxoι]τα, 61c1, "Καμμdγα)
πoυ υπdγονταν ση Ι\{ετα-

μdρφωoη. o '1ιo; Ι'{(z"oE

Bλα16πουλog ζει αjμερα oτη Γαλλ(α, απ'dπoυ dοτειλε zαι
τLζ φωτoγQαφiεg που oυμπληρι6νoυv τo xεiμιεl'o. στoγ χ.

Γιdννη Moιlρατ(δη dγαγ απ6 τα μdλη τηg oιz.oγdνεtαξ πoυ

εργdoτηxε xογτd οτο Bλα1dπουλo, μd1ρι το 1946, dταν αιl-

τ69 μετατdθηχε στo Ινοτιτοιjτo Αψdλoυ oη Λυz'dβρυη Ατ-

τικηg. Αg ξαναγυρ(οoυμε 6μωg oτα πρι6τα 1ρ6r'ια η< λει-

τoιlργ(αg του Φυτωρ(ου.



o Παναγιι./lτη< B)''α1ιi:τοι'l'ι.; 1ιε τl1r, επlθει,lρηιi .Λ\,τι')γιjrτoι]λι)

ιιπιi τl1ν AΘr]ι,ιι zιιι εr'ιi'l' εQ',,ιιidιιεγιl ιlτo Φι,τιilQιιl

oι Nιιιlt,ιτιr(oι (i-ι'ιπε)'Oιtι]j,oi . π(.(Qd τι: ιηιιιd: ;τoι! εrχε
l'iι\η πριlzα'λdσει τo d\,τιrμO ι-1: ιρι,)"i'oΞl]ρα: στ({ (./-μπε1/'ι(-ι τ(]ι,:
({\,τιμετιi)πισαν ι1ε] αQ7'ετi1 zα7.ι'πιlψiιr τO\, \,dO .i/ι-(ιlπ6\/o με
τη\, εντι]πιι)σιαχη εμφiι\'ιση. Mιi)'ιιrτιl ε[1ε διιιι5οθε( ιiτι τη

ιρι'i'"λοξijρα ην dφερε O πατεQα( τO1! γεο]πdνoι! , για, γd διει!-
z.ο)'ιiνει τηγ χαQιiQα τOι1 γι(]}1! τoι!.

'oμαlg η δκ1,δoιrη ι'lcρεiλεται οd dγιι πQ(Iγιrα.τι.χd πεQι.-

ιΙτατtΖd. o γdρο; Bλιι16πoιlλoq, πori r]ταν ανηιτι,1οq πiποq
/.UL ε(χε αρxετd; ^/γιi)σεLζ cιπ6 αμιπdλια, επιιtzιlφτηxε μιιi
μερα τιlν ιιμπελιi.lι,ιr τoι' Δcrιτi,"ιi}.oι' ΘεOλ' Τιtα"z.μιιii,"η, οτr1ν

τ ε: ρ ιo1r] Xιlνι\ροιτοιiγχcι 
-< 

zcι( μ ε τo μπαστoιiι, ι τoι, ι:δ ε ιy'ν ε

ιrτo1tζ παQαz.ιl}.ιlι'θοι1l,τri-( ιrβπε)ιoι'Q./οιiq, πιlιcr z"λι]μιiτrr ι:G

/αγ πQοσβληθεi ιιπ6 τηι, φι,λλoξi1ι)CL 7'(1ι επριiz.ειτo γα ξη-
ιrαθOιiγ .Kι' ιrr,τιj θ(l- ιττε:.,l,ιilιτει ;r'ι ε:r'ε(r,ιl θιι ιττε:.1νιiiιlειrr.

\{αθε{τηπιιν α1]τ(i στη\'πιii.i-1 i,"ιιι 6ται,φιir,ηzιiν οι ξημιdg
ι]τo αμπdλι τοι' Tιrιl.zι.ιιizη' δει,i'iτιrι,)'i^iclι ι:z"εiνιlι πιlιl π(oτε-

ψιιν ιiτι 6rτοlq o γι1ρoξ ιιι] τO μιπιlστοtit,ι 1111' μ1(λ1lνι: τιr zλt1μ.ιιι-

τtι.

Kd.πιlιοι , φα,γεται , sιrμijθηl"ιrν ιιιlτd. πιli dμιrθιιν απ6
τιl ιτ7oλεio, .1κι τι'lν τρ6πo με τον ιlπιliιl οι βιlξιιντιν<l( zιrλιiγε-

9οι iφεραν (Ιπ6 την Κ(ι,ιi τοr' με:ταξιiιrπι-lρo 1-ιε1ιτιr ιττιl xιlιi_

φ(l]ιtα τ{l)ν μιπαστιlι'ι,ιιδr] τι]ι1< 7.t{ι πiιττειμιιν ιiτι την fι\ια μdθo-
δι.l 1ρηοιμοπoιo1i(rε z.ιrι ιl ^1εqlο-Bλcr1ιiποr,λο; γtα να φιiQει
τιlι'ζ ιrπ6Qοι]ζ τηζ φι'λ}"oξr1ριr1 ιττη Nιiιlι'ιrα.

Q .1ι:ιυπdνo; B}"α1dποt,λο< z"ιiτιiφερε νcr ιrντι μιι:το:π(ιτι:ι
τι ; επι,φυλdξε ιζ τ('.)ν cιμπ ε)'ιlr' ργιυν χ.( ι \,( ι Ζ ε Qι\iοε ι τ1ν ε 1-ιπι-

ιττιlιiυνη 1q1'q. 'Eτοι τιlt,: ιjπι:ιιlε 6τι μrιlr,ιιι\ιxη λtlοη γιιr γcr

ιτοl0o{γ τc-ι αι-ιπdλια τιlι'( ε:[ναι να τ(t α\l(ινε(ilιτιlr'ι,χQηοιιιι_l-
ποιιilνταq αμεQtΖdνt7"(/" z.,r.i1μιrτα, πoι' ι)εν πρoιt[3ιl)'"λoντιrι rr-

πd την φυλλοξrjρα. Tcr zλ{μιιτα α11τ(i παQιiγoγταγ με μo-
ο1ε{ματα ι)τO Φιlτ(i)QιO z.αι εμ[3oλιιiξoνταν με νdεg μεθιiι\ιlιlg
ιιπd Στενη μcι1 ιιi-iτ ε: ; α μπ ε: λο ι, ρ^1οι1 g ιrπ6 τo τ6τ ε Χιο ρ clπ ιiν ι,

ποι1 ε[/'σ"\, μεγιιl't1 πε[Qιi Crτllν zcl.λλι ε:ρ.1ε:ιcr τιlιl αμιπι:λιοιi.

Τιι τI..-,. l.,ι''τ(i z(Ι'l (|'': 'z"τιzιjτ.,Qι;' i';Ιο7'arl.ιι.1,(Ιriτιιντιι
Λoτzιιι J1IJ πιlι,χι)llσιιι()'τι)ι(lιiγτ(y'ν ιiγιiλιl^,,ιr ιιι. τη σr](Jτ({σil

τoι1 εδdφoι,ξ Ζ(ιι τιζ ιιγrrλtiι;ι:ιζ τοt' xιiμιLτοq η111' .1iι,ιlι,τιl'ν

στo εQ_,' lιiτti9ιιl τιlιl Φυτιrlρiιlr'. ΠαQ'ιii'"ιr ιrιrτιi' ε:ξα.xl,λιlι'(Jιlιi-
σ(1ν ιι ε] ι 

" 
: li l ι ι 7"( ιτlΥclροιir, τοr, Bλιrxιlπιlι,λιl ιiτι τιi ν ιjα ι'πo-

z"εi1-ιενcr πιlι, ι:φερε ι\εν π<rριi.1oιlγ aιrλ6 xριrιli ιιλλιi
aχfγzερι-l>. oι "zc-ιτηγoρiεq> ιi1ιοlg δεγ dπιαγαγ πλ6οι,. Δι6τι
o Bλαxιiποrl}"οq ι:(1ε γ(vει 11δη αποδι:xτdE απd τo11ξ ι1ι-ιπε-
λoι'ρ^1οιiE μιιr'ζ χι{ι ιδiιυζ τoιr< γdοtlξ oι oπorοι dτρι:xιιν να
ξητηιτιlι'ν τι g ιlυ μι[3οι rλdζ τot' xα"λοlσιlγilτιiιl xιrι xατιrι) εxτι_
zoιi γειrlπ6r,ιlt'.

Πρirγμιcιτι o Bλα16πιnlλοq 1ιε: την πρo0υμ(α το1t χαι τo
ενδ ιcl'ιρ ι1ρον πιlιl ε1ι\ ι. ι7ν ε νιι fioη θi] ιτε ι τoιl q αμιπι:λο1'ργof g

ιι(ι( , επισχεπτdμιενoq αχoι-ια "/'U"Lτα αμπdλιιι 1q1'q , xfρδιιτε
την ιιγιiπη τoι,; . ΠολλdE ιρορdg oταματoriιτι: την ιiμκrξα για
ι,α πιrραλιiβει 7.dπoLoν απd τ()ν "τξιrντd> 6ποlg απozι'ιλoιi-
νταγ O αιτφιιλτoιrτροlμdνoE ι\ριiμοg Νι1OUοιrq ΣΣN'

Στιr δ{ιτxο}.α 1ριiνιιr τηg ιcιτιly'η 
'< 

ο Bλιl"1ιiπoιrλoζ με την
ιl ι z"oγ ι1ν ε ιd' τO1 ! εξαy.oλoιt θoιiοε νιι [3ρ iοzετcrι ιrτη Nd.οι'ιτα,
απ'6πO1! dφυγε τo 1946 6τcιν μετιrτι!θi1xε ατi1ν Αττιπij ιrνιι-
λαμ[3dνονταg τη διεLl0ι!νση τoιJ Ινι'τιτO1-iτOι! ση Λι'xιiβQιlοil.

O γειυποι,οg πoι1 σι1\'δεθη7,ε τr1ιτιl ιττει,ri ιιε τη Ndoι!σα
7.α,ι τι)ι!; αμπελο1lQγO1ig ηg ε:i1ε: γεννη0ε( το 1896 ιrτην Aνα-
τoλιzη Θριiz"η xα'ι πdθιrνε τιι 7974 ιlτη Θεοιτιrλονixη.

Σηριε|ωαη'' To ciρθρo ιlτηρ[7'τl1xε rτε πληρclφορ[ε:q πoυ
διiθηxαν cιπιi τoν x- Ι-ιd.ννl1 Mοιlρc'ιτk\η . ο clπcl[clg, pιclξ[ ριε
τc'lν πcιτigrl τoυ 2lαι τουq αδελcροιiζ τclιl , εQ)lrioτηxα'ι, πιlλλci

trρ6νια xιlνττi στιlν Βλcιx6πoυλc4 τoy χ' Θεclφ' Md'xα , τον
ιlιlριπclλ/τη yεωπιjνrl x' Αyτ. Χ7ιoτ/νcι χαι (τε) πρooοlπιxi'g
cιν cl' 1ινlj o ε ι q ρι ο ι l' 7' ου q ε ι ηcι ρ κlτ cil (.l λου E .

I 1l':':

iιilis*

o διευΘινn]E του Φυτοlρ(oυ Παναγι,οiτ1g Bλαxιiπουλog
οτην ε(οoδo τoιl z"τιρ(oυ τοlr,γριιq.,ε(ι,;ν
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"AΠ' ΤoU ταρατ6ρι tt! ωq τα μΠOυμπαρια"

Πιiντα γoιι6θω μια'ιδια(τερη ειlαιοθηο(α για θdματα πoυ

d1oιlν ο1dοη με την παρι1δoση τoυ 16inρ1r μοU xαι ιδια[τερα

μ' αυτd, πoυ αναφιJρoνται οτην Nαουοα(α γιrναfxα. Απ6 μι-
xρrj δεν d1ανα τ1ν ευxαιρ(α να βg(οxoμαι xovτιl oην γιαγιιi
μoυ ,ην Λdνχou, γtα να αxoιiω τιg ιοτορ(εg πoυ μoι1 διηγοι1-

γταγ χαι γα δoxιμdξω τιg νoοτιμιdg πoιl dφτια1νε. Αλλιi xαι
m l lmτfnπ ι l nη t l l αrrc in cι t c πn), ηi ηlΧπτt l t π l l dιtnιrτrγr rιι ζ^ι c ι r,ιτ c r

ιΙlρεg οτηv xoυξiνα. Πολλdζ φoQdζ μdλιοτα με ελd'1ιοτα ιlλι-
xα ψαE ετο(μαξε αξd1αoτεg λι1oιrδιdg. Θιlμιd.μαι ιjτι zιi'Θε
Σι1ββιιτo, "βρd1ει, xιον(ξει", η πiττα ηταν απαριr(τητη. Τo

μdνιμo 6μω9 πρ6βλη-

μα rjταv ποιog θα, τηv
πηγαινε οτo φoiρνο,
γιατ(τo οιν( ηταν μεγd'-
λo xαι δεν1ωροιioε οτ1
οτ6φα. Eυτιr1ιig 6μωE
πoυ o φo{ρνοEτoυ Ζ6-

μoυ r]ταν xoντd' οτην

γειτονιd xαι 6τοι οτα-

ματοιiοε γρijγoρα o
xατι^ldg μεταξt' τ(Dγ α-
δελφι6ν μου' Eγιil η-
μoι]ν τo πoρiτοι xαι d-

τοι απαλλαοο6pιοιrν.

Π6οεg φορdg δεν
dτυ1ε να μπερδευτofν
τα οιγιιi xαι να φdμε
ιiλλη για ι1λλη π(τιι|'

Γιατf xd.θε Σdββατο

γιν6ταν τo αδια1ι6ρητo στo φoιiρνo απι1 π(τεg' Bdβαια γριi-
φαμε στo 1αρτoνιiπι τo dνoμιl μαg αλλιi γιν6ταν xαι λd'θη.

Mεγαλι6voνταζ "τo'χα μεριixι" να xαταγριiψω 6οεg πα-

ραδoοιαxdg ουνταγdE μπoροf οα . Ξεxfνηοα λoιπ6ν πριν 2-3

1ρdνια, ρωτιilνταg τη μητdρα xαι τη θε(τοα μoυ Eλdνη, για
dοα φαγητιi δεν rjξερα να μαγειρdιpω χαι σχεφτ6μoιlν να

γiνει μια ανιiλoγη εxδηλωοη, οτην oπofα xιiθε Nαοι'oαiα
να μπoροιiοε να φdρει xdπoιo φαγητ6 ι] γλιlx6, ιilοτε γα κα-
ταγqαφoιiν'

Πdροι τo 1ειμι6να πρoγραμμdτιοα μdοα οτιg εxδηλιi-
σειζ τoυ Kdντρoυ Eργαξ6μενηg Nε6ηταg τηg Eργατιxtjg E-
oτiαg 6πoυ εργdξομαι, μια ανιiλογη εxδr]λωοη, αλλιi o Πρ6-
εδρog τoυ Πoλιτιοτιxoι1 Kdντρου Αλdξανδρog oιxoν6μοιl
μου πρ6τεινε γα τηγ εντιiξoυμε oτιg εzδηλι6oειg "o(νοg xαι
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H ι. Bdφα Aλεξι'ciδoυ Lιε τηγ χ. Eυγεν(α Ζαχtoυ χαι τllν oιχoγενεια
Γεolργiου Mπoυμπουλιιi

τηζ Eυγενiα6 Ζ&}"ιΟυ _ Mπααιαxoriλη

Πολιτιoμ6g" πoυ θα διoργιiναlνε τον Σεπτdμβρη o oργανι-
ομι6g Πoλιτιοτιxl]g Πρωτεfoυσαζ μdοω τoυ πρoγρι1μματog
!'ΔQdμoι τoυ πραοιori - Γαοτρoνoμ(α" οε oυνεργαο(α με τoν
ιlπ6 οιiοταoη Δημoτιx6 Πoλιτιοτιx6 0ργανιαμ6 Nd'oυοαg
χαL τoUζ οινoπoιoιig τηg περιο1rig.

'Eτοι λoιπ6γ τη Δευτdρα 2 Σεπτεμβρ(oυ dγινε οτo Κιd-
οzι dxθεοη xαι γευοτιxt] δοzιμij τηg παραδοοιαxηg ναοιl-
οαΓιr.ηg xollξ(ναg με τ(τλo: "Απ'τoυ ταρατ6ρι ...(.ι)ζ τα μπoU-
μπιiρια"'

O γειlοτιzdg αυτdg

μαραθι6νιog, πoι1 (iQχι-

oε απ6 τιE τdoιlεριg το
απ6γευμα για να τε-
λειιilοει ιττιE εννιd τo

βριiδυ, ανdδειξε τoν
πλοιjτο xαι την πoιxιλ(-
α τηq ντdπιαg xοιξ(ναg
μαg. Περιοο6τερεg ιrπ6
80 ^7υνα[xεg xιiθε ηλι-
z(αE πρdοφεQαν με εν-
θοιlοιαoμ6 τα πι6"τα
τoυζ ' μαγειρεμdνα 6-

πωg ηξεραν απd τιg
γιαγιιiδεg xαι τιE μιiνεg
τoυζ, ι-ιε oxoπ6 να σ1]μ-

βdλλoυν σην χαταγQα-

φf xαι διdδοοη τηg
zουξ(ναg τoι τ6ποιl
μαq. Ε(ναι oυγxινητιxd

τo ενδιαφ6ρον ποιl dδειξαν xαΘ' 6λη η διdρz"εια τηζ π8oε-
τoιμαο(αE τηg εxδrjλωοηg. 'oλεg 

με μεγιiλη 6ι'1αρiοηoη δd-

χτηχαγ vα μαγειρdιpoι]ν στα oπ(τtα τoι]ζ χαι ι'α παρoι,oιd'-
σoι1ν τα τoπιx6" φαγητd μαE οτoλιομdγα z.αι xαλoοερβιρι-
ομdνα.

Δεν θα ξε1dοω ην αγων(α oριαμdνων, αν τoιtζ πετι'1αι-
νε η π(ττα η αν ηταν xατdλληλo τo οxειiog μdοα oτο οπoiα Θα

dβαξαν το φαγητ6, γιατf d1oυν 1αθε( τα παλιd, οxεfη xαι
δεν 1ρηoιμoποιοιjγται πια. 'Oλεg τoυg dμωg ηταν οi1oι,ρεg

για τη σιrγταγr] παι τα υλιx6' πoτι θα 1ρηοιμoπoιοf oαι,, ιi.lοτε

γα xd,γoιlγ τo φαγητ6 η τo γλυx6 πoυ ηΘελαν'

Για να φτιιiξει "φταομ(τιxo" ψωμ( , τo ι]-rωμ( πoι' ει,ωδ[-

αξε xαι xρατοι1oε oλ6xληρo μηνα, ο Αντι6νηg Φε(δαρηg ξε-
νιi1τιοε, αλλιi δυοτυ1ιilg η μαγιιi απ6 ρεβfΘια δεν τoυ πdτυ-



/ε. ''Απ6 πdQιlσtποU dγιναν μετατροπd: ιττιl ιf ιlιiιll'o μιlι' ι\ε

ii11l1lιii νιι πιi:ιιτο_l μαγιiι γιcι φτιιιτιιiτι-z'ιl' -\ε:'z'ιt'ι ε[r'α.ι '-ιιεglι-

'ι.ιi'' zcιι δεγ πιιiνει τιilElα" οτι_l 1_ιιι",ιι'i. ε:τιτι ιi;τιr): ιii.i.ιιΞε" μιlr'
6i1i 11).r.l ιΙτι]νoχιi)QκΙ. O Γιιilρ',,ιl: \Ιποι,ιιτιl'ι').ιιi": μιε 1lε','ci"7.η

-ou1J1r1ι[α dπλαιlε: ι1)"ιr τιι "τιJι(ιιrιτtt{ (ι:τι) \'ι(ι)ιtι_Ι(ιi'ι7'ι) \l(i)ιιi
7.( /. ι |.ιαζ τtΙ παQoιl σιιι(_''ε (_Ιτll \' π ιιr'cιz'ιjτcι.

Πciγω ιrπd 1 _5 Ο r,ιlιττ ι μι ιiτ( /'τε : 7'( ι ι τιl).ιi ;,'ι ι)'ο μαγ ε ιρ ε μ ε1-

\'ε( ιJ1]ντ(ηtiE παQηλα(''(iγ cιτι'l τcl. μιιi.τιcι τοlr'^,'ι,νCιιΖιi)ν, πι]ι'
7'ι,Qιo}"ε7"τι%c1 xιrτε:zλι,ιτιιr' τo Kιιjo'z. ι.

Γ; ιβιiψαρcl, μιd'ι'τl,ιιι. ιιοι'7.iι'ι ι'i,ε μισσ με rκlιλιι1, οzoρ-
δοyιi[3ιαρo, 7"6τιι |-ιε z-glεμμιiι\ιιι Ζ(ιt τQαχαγti,, τOiQγα ι-ιε χα-

ρiδια, γxριβιiδι "τoιο9|1ιi". μιιlι'ιττιiτιτε;, oclιrτξoιiz"ιcr, τoiρ-
τCι |-ιε χQd,γα χαι πιττε: z-1i.θε i'ο',,{; r1τcιν μtι:ριxιi (Ιπd τα δε-
z"ιiδ ε g πκiτα πιlι' ιττιii" ι οcιι' τιlr' ιi μορφιl μποιrφ ε.

Η Eπιτρoπr] α.ξιο7.o^',ηιτη: ;τoι1 (lπoτελOtiντrrγ απιj ιiτo-
ιcι ειδιxd oτην τd1νη τη: μt{'i/ειoι7-rj:, 6πιυq η x Bdφα Αλε-

!ιiιι\ι'lι,, διαxεxριμιdr'η ιτt'^,",'ρcιφειι; |1ιβλiοlν ι-ιιΙ1/εtQιχliζ, η χ.

Θιiλεια Tοι1λιizη, δημοοιιr,'ρι'ιφo; zριrοιι'lιi - r1εr1οηg, zαι o
^z-. Aγιrοτdοιog Φερεz"iδl1:, ιιρ1ιμιiγειQαζ τηζ Λι1ιr1ηg τιυν

ι'Ιεφ ηζ Θειτοαλor.'iz"η:' δoz'[μαοcrν τιι εδdoμιιτα xαι ... dβγιr-

7-ιrr, τα οrl μπερiιομιατiι τO1' <. Εr'τr'πιl iιlιιioτηxιrν ιιπιi τη γ ε{ _

ση χαι τηγ πoιxιi"icr τιlr' φα^,'l1τι-ilν z"cιι dι\ιυοαγ οι'γ1αρηπ]ριιr
ι'iε ιiοεE τα ετιliμαoαι'.

Ιδια(τερη μινε[α εxι ινι ιν γι( ι τ( ( πιιρι ιzι iτι,l εδdομrιrτιr:

Πiτε5 με γευστιχιi ενδιαφdρoν
Πραο6πι,τιι No _5 - M. Σπιiρτοη
Γαλατ6πι.τιr No l - Α. Mπιτdρνcι
Π(τα Kλοloτη No 1Ο - B. Νoiδοι'

Π6τεE με παQαδoσ.α^ι6 ενδιαφdρον
Παοπι1λα No 4 - K. tsαρβαριlιroι'
Πλατιl(ντα Ι\ο 6 - Κ. tscιρ|3αρι|ιlιlι'
Π(τα με λουβoι,διci Nο 1l - Σ. Mdιlxιη'

Mεξiδε5 με γευστιχιi ενδιαφdρoν
Λουxc1γιxιl με πρι1ιτo No 25 - E. Πιτdνιοιl
Tοι^1αρ(δεE ]'Jο 23 - Σ. Mιlι'ραφετλη
Γxιrβdψιiρα ΙtJο 33 - Π. Κdρτα lιαι E. Πιτ(ινιιlι'

Mεξiδε5 με παQαδoσ.αx6 ενδιαφdqον
Mανιτιiρια 1q1lροi Νo 24 - Πdπη Κι1ρτα
Mπoιlμπd'ρια Νo 27 - M' Λι6λιοιl xιrι Κ. Xλωρoιi
Γxαiγxανdg Nο 31 - E. Πιτιiνι,οιl
Σxoρδo1dβιαρο },Ιο 32 - B. Mπιξdxη
Tαρατ6ρι Ι,Ιο 34 - Φ. Σιιυνη

Φαγητιi με γευστιχιi ενδιαφdqον
Αρνdxι με xρεμμυδdz.ια στι) φιliρνο ΓJο 4 - M. Noiδoιl
Xoιρινd με λιixανo Ι'{ο _53 - Φ. Σιπιτd'γoιl

iν'Ιιi.ι'τξιιi i,Jιl _5,1 - E. Κοι'τιlιlι'πιιi
l1^'l1lιiοΙ 1ιι'zρε:μιμιfδιιl. ),Jο _59 - ΙJ. Χιοr,of
1-ουρνιi" με zαρυδια. Nο 67 - M. Διαμ<ir,τi-1

11η1lρβil.; (ιτιrriπιι με Γριβιiι\ι) No 64 - Β. ΖΤcιτιiνη

Φ ιι^,,ητ 6' με παQαδo σ.αx6 ενδιαφfqον
Κιrτoιxιixι- με λοl'[3οtlδιι1 Ι'Jο 38 - Σ. Mdιlxoυ
1161ρ1rρα με μιπιiτοo Νo 41 - Σ. Moυραφετλrj
Mοο1ιiρι με δαμι1,ιτxr1να Nο 42 - Ε'. Ζaλ'ιoν
Γoιλιανιig πλαxi. No 48 - B. Mπιξdxη
K6τα με xρεμμiδιιι xιrι τριι1ιr,νιi No z19 - B. Mπιξdxη
Αρμη με μιπd.τοι,ιl xtrι zεφτdδεg Νo 55 - Kιιiτη Tοiτοη
Mοιl}"iγα γεμιοτij Νο _56 - Ν. Mαγrizιi

Γλυx(αματ {J' ψε γ ευστιιτ16

χαι παQαδ 0σ.α'ι6 ενδιαφ6qον
Πιλciφι γλrlzιi με φιδε1 - Πdπη ΚoυτοouφλLd'γoιl
Ρετοdλι - M. Bιrρ[3ιlιγιdννη, Σ. Moυραφετλη, Ε. Πιτιi-

νιo'ι!

Σorlτξο{xια - Ε. Πιτιiγιoιr, Π. Kιiρτα
Moιlοτιiπιτιr - Π. Δαλαμιiρα, Π. Kd"ρτα, E,. Πιτd'γιoιl

Eιδιzrj ανcrφορd' η Επιτροπr] dxανε οην x. Σocρ[α Mοιr-

ραφετλrj, Π6πη Kdρτα, Eλdνη Πιτd.γιοιl, Σd.οα Mιjοxοι, Φα-
νoιiλα Σεπιτdι,οι, xιrι Bc|οαl Mπιξdxη 11ια τo φαγητι1 ιιrι το
εν ^1dνει ενδιαιρdροr, τιlιlg.

Η διcιδι.xιιιliα τη< αξιoλιiγηιτηq zψriτηοε 4 ιilρεg xαι i'i-

ταγ αδiνιrτον οτιlι μι1λη τηg Eπιτροπηg να" δoz"ιμciooιlν ιiλα
τα εδdομιrτcι.

Δοx(μαοαν μ6νo τιE πiττεg, 161'g μεξdδεg xαι τα φαγητι1.
Απιi τα γλιzιi d^1ινε μιiνιl επιλεxτιxη δoxιμη, γιατ( ι\εν ι,πtiQ-

1ε 1ριiνοg zιιι ιl 7"ιilριlg dξο: ιιπιi την α(θοι-rοcr του Δημοτιxιlιi
Περιπτdρι'lιl ε(1ε γεμiοει αoφτιxτι,x(ι απ6 γt)γαtχdxoομo. 'o-

ταν d.νοιξε η αiOoι'oα πλημμι1ριoε xιlριολεxτιxd. απιi γιrναi-
xεq αλλd xιrι d'νδρεg πι1,θε ηλιx[αg, πoιl rjΘελαν να δoυγ τα
παρcιδοοιιrxci. νrrιltlοcr(ιxα φαγητι1. Kαι φυοιxd, o ... xαμ6g
dγινε 6ταν ηρΘε η ιilρα ηg γειlοτιxijg δoz"ι1tηg. O 1ιilριlg απo-
δε(1τηxε: 6τι ηταν μιxριiq, ι-l xιiιrμog ητrrν πoλig. η ιiρι:ξη με-

γirλη xιιι παρ'6λo πoι] τcΙ εδdοματα ητιιν ιιρxετd', οτo τdλοg

..- πoλλο( dμιεινιrν με ην ι1ρεξη!

B}.dποντα< η μ εγdλη πo ιxιλ(α τι-,:γ ε δ εομd,των, αλ"χ6" xαt
cιπd τιg 1τιlξητηιrειg πoυ dxανα με τιζ νoιχι)χι.'ρ6g, διαπ(οτοl-

οα 6τι οε zι1θε γαοιlοα(tγo oπkt οε xαθημερινη oxεδdν βd-
οη, dβραξαν οτo τξιixι φασ6λtα οτo τοιlυxd,λι, οxεπαομ€νο

με μι(Ι xερrrμiδα xαι οτdγνι-ιlναν 1οιqινd λουxd'νιxα xρεμα-
ομι6να οτα xαρφιri. Mαγεfρειlαν οε πoλλdg παραλλαγdg τα
xρεμμιiδια (παλιd η φρdοxα) xαι τα ιpιiρια τηE λ(μνηg ηταν
ιιπιi τα ιr.7απημ6νrr τoιlg φα"1ητd'.

Xρηοιμoπo ιoτιrαν xιlρ (ωg οοιrοαμι1λαδο απd οoιlοι1μι
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πoυ χαλλιεQγoτγταγ στην πεQLoχη χαt αλ6θoνταν στoιJζ ιΙι'-

λoυE τηg π6ληg, λiγδα xιrι xαβoιlρμiι.

Bαοιx6 ι-lλιxιj οτα ^1λιlxd ηταν xιlρiιιg τo μdλι ιιπd μoιi-
στo χαt φι]σtx6" απ6 nαν€yα οπ(τι δεγ dλειπε: τo χQασi, χαι τO

ραx(. Γι' αυτ6 dφτια1γαγ σι]y"νd τo πQιι)( xραοοπιιπιiριι r]

ραxοπαπιlρα, πo'ι! τoι]_ζ διrνdμωνε για τη δoι'λειd oτoν μιπcι-

0ριoμι6να ιrπd τα cρα^γητ6' μα< d1oιrν παριrπληιrιεg ιtνo-

μαο(εq χαι παQασy.ευιiξονται με παραλλιrγdg οτη γι1ριυ πε-

aιoχli li οε ι1λλα μdQη τηζ Eλλdδαg. Πd'ντα 6μω; d1oιlν zir-

πoιo γτ6πιo υλιx6 xαι προοcιρμdΕoνται στιζ οιrνηθειq τoι'

τ6πoιr μαg. Ευx'i; dργo θα ηταν , oι νεαρdg ναoι'ιlιr(εζ νι'lιy.ιl_

xυρ6g να μαγειρεioιlν 6πωg xαι, ιlι μητdρε< τoι'(' ιilστε να

Γιrr την πQ(Iγματoπo(ηοη τηg εxδijλωιηg oυοιαοτιl'.η η-
ταν η σιtγεQγιrιl(α ποιl εi1α με τη Δ/ντριιι τηg ΔΗΠoΙ{ x.

Θεoπ(ιlτη Kεφιιλd" xαι τιlν ιlπειiθιlνο τιυν "Δρ6μυlν τoι1 χQα-

οιof '' x. Πανα^1. Γεωργιdδη xαι φιlοιxιi με dλεg αιτdg τιE

d,ξιεq z.αι 1ριlοο1dρεg Nαoιloα(ε< . πo1) τιE ευ1αριοτιil απ'
την xαρδιd, μoι] γtατιζ αξ61cιοτεg εμπειρ(ε:g πoυ dξηιτα μαξf
τoι]ζ.

Tιι φα^1ητd πoιl παQoι]σκioτηxαν οτην εxδr]λωοη ετo(-

μασιΙ,γ Oι y.ιrρrεζ: Αγγελ(δoυ Ελdνη, Ανθoποfλoιl Γειυργ[α,
Bα ι^1xd,r,τ Σοι')πιiγιl, Bαγof λα Bα.1γ ελ(τοα, Bαρ βαγ ιdννη
Διlρο0dιι, Bα'ρβαγιιiννη Mcrρiα, Bαρβαρdooιl Καiτη, Δα-
λαμιiρα Λιλ(xιr, Διαμd,ντη Mαρ(z"α, Διαμciνη Tαοoiλιι, Δ6_

δη Κατε ρ 
(να, E μ βαλοl μιrτrj E λιοd β ετ, Ζdχιoι βι'ιy εν (α, Ζα-

λ ι ol, Kcrτiνιι. Zcιcρ ε ι ρ iιlr r Mαρ ι. ι1τrι. Zιrιρ ε (ρz.or' p1 r β1r μriα Zλα-

pes
' .Jffi :.

Nιιιlιlιlιιiι:-ξ z'υρiι:q πιιρουιiιιιξιlι'ι' τir εδι:υμιιτιi τουg

ι)ιαοι6οοιlγ την γαστQονoμιxrj μαg παρdδoοη, η oπoiα xιν_

$1r1,61ig1 να οβηοει εξ αιτ(αE τηg διεθνoπο(ηοηg xαι ιοoπd-

διυoη< τηg xoιlξiναg.

To οημαντιx6 αυτjg ηg εxι\r]λιυoηg ε(γαι 6τι dλα τα εδεj-

σματα που ετοιμd'οτηχαγ y.αt παροιrοιd'οτηχαγ με τ6οo με-

ρd.xι, lιαταγρι1φηxαν χαt φσ]τoγQαφηθηxι.ιν με oτιi1ο την

dπδοιη βιβλ(oυ. Παρdλληλα dδειξαν ενδιαφdρον xαταξιιυ_

μιdνoι γαοτρoν6μ.ιοι που ουνεργd.ξοvται ι-ιε πεQιoδιzιi xαι ε-

φημερ(δεg xαι fδη d1oιlν ^1iνει ειδιxιi αφιεριilματα οην
ναoυoα(ιxl-1 xουξ(να, αφοιi πια η ^/αστQoνoμfα "dxει βρει
επ( τ6λoυg τη Θdοη τη< ανiιμεοcr στtζ πoλιτισμιxdg μαg αξi
εζ".

Η εxδrjλωoη dxλειοε με τllν απoνoμη διπλωμιιiτωγ απ6
την Πολιτιοτιxη Πρωτει1οUσα χαι αναμνηοτιr"ιilν διilρων α-

π6 την Eργατιxη Eοτfα, ποιr ηταν οι 1oρηγo(.
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τι1νη Λιοαβο{διι, Καραμπινdoη Eιrδοξ(ιι, Kiιρτα Π6πη. Κα_

ρυδιi Mαρ(α, Kαοτανκ6τη Κατ[vα, Καoται'ιι.,iτη Tαοο{λα,
Kεcραλι1Eλdνη, Κεcραλd Π(οη, Kdντρο Eργαξoμdνη< ]ι{ε6-

τηταg, Kοντoιiλη Φα(δρα, Koυτοclυπιd E'ι'τdQπη, Kουτοoιl -

φλιdνoιl Σοιiλα, Kιυγοταγτ(γου Διiρα, Λd,λα Κατiι'α, Λαδd
Θεoφανη, Λι6λιoυ Mαρι6γxα, Λιdλιοιl Kατiγα, Mcrνd,xα

Noiλα, Mατθαiοιl Mαριγo{λoιl, Mdσxoιl Σdoα, lν{ητοι'116'

λrr Bιiιlαl, 1,{ρ1rραcρετλη Σoφiα, Mπιξ6xη Bιioι'.l, Mπιτ6ρνα
Aθηνιi, Mποιlμrποι-rλιιig Γιιilργοg, No'[δoυ Bαοοfλα . Nο[-

δoυ Mαρ(α, Πατοιd. Eλιoι1βετ, Π(πηλα Mαρ(α, Πιτdνιου
Ελdνη , Πιτοιοιiνη Ευφρoοιiνη, Σιπητι1νοιl Φανt], Σzοι'λα-

ριι6τη Φoιiλα, Σπιiρτοη Mαρ(α' Στοiδoυ Σoφ(α, Ταy"αΕi"t'
οιiβετ, Tοποilξη Π6πη, Τo(τoη Kα(τη, Χλωρof Κατiνα. Χω-
γοf Bdτα.

Tιg π(τεg χαι τLζ φoυρνιτd,ρεg, ετο(μαοε o z. Γ. Mπου-

μιπoιlλιd,g.



oλα τα τειixn τng "NΙAOYΣTAΣ' καδωg και

"H ΙΣΤoPΙA TΗΣ ΠoΛΕΩΣ NAoYΣΗΣ',, ',MNΗMΗ ΤΣΑMΗ KΑPATAΣoY',,
'ΑNAMNΗΣΕΙΣ' -Αγγ. Bαλταδωρoυ, για oooυg δdλoυν να

απoκτΛooυv, υndρxoυν στα γραφεtα τoυ Συλλδγoυ.
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/ηTεWη
να I{ανειq ενTυΠ(Ι,

Στo art STUDlO o1εδιdζoυμε

και nαρdγoυμε dιrιυπα,

'Εyιυπα dψογα πoυ ξε1ωρ[ζoυν

και προκαλοιjv εvιJπωoη,

λ/ελετημ6vα οτηv κdθε τουq λεπτoμιiρεια

με τdλεια αιoθητικη και πρωτοποριακ6

deslgn. Kαμωμιivα μετηv αρτιdτερη τε1vικη επεξεργαo[α

καιτυπωμ6vα με τιq ΠιO oιjψροvεg εlαυπωτικ69 μεθ6δoυ9

oε ειδικευμdvα εργαα_ηρια

T6τoια 6wυπα κdvoυμε αo aΙt STUDIO.

Kαι γVωριζOUJε KαΛα τ0V τρ0Π0,

Γιατi διαθdτoυμε βαθειd γvωoη

και πολυετη εμπειο[α oιιq γραφικ6q τ6με9.

Γιατi διαθιiτoυμε τov μεγαλUτερO Kαι πιo oUγ1ρovo ηλεκτρovικd

οταθμd εργαolαq επιτραπdζιωv εκδdoεωv (Desktop publishing)

Kαι γιατ[oυvεργαζ6μαoτε με ιlvα αρια-o επιτελε[ο 57 επιλεγμdvωv

και εξειδικευμ6vωv oυvεργατωv και παραγωγικιi-lv εργαoτηρ[ωv

Aλλd πdvω απ' 6λα,

γιατ(αvΓιμετωπζoυμε τo θ6μα ηg σχεδ(αηq τωv εVr6πωV σαq

με Kαλλιτεχνιη ευαιoθηoiα.

Τo vα κdvειq dvιυπα ε[vαι τ6μη.
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