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Λημματα Kαι λUματα
τoυ Γιι6qγoυ Σxαμπαqδι6vη

Λογοτi1νη

oτι o x' Mπαμπινιrlτηg εiναι πoλιj απουδαlοg xαθηyητηg xαι περiφημog, [oωg, yλωooολ6γo;
δεν αμφιβdλλoυμε, αλλιωE πωg θα ηταν επ| xεφαληg τηg ΚΕMΕ τo'υ Υπoυργε[oυ Παιδεiα;.
Oριοl; yενιxci' απd Βdρειo Ελλαδα η πολλd' δεν xατ61ει η 6xει xd'πoιo πρ6βλημα

H περιοy'η ριαg εδeiι α6ριφωνα με τιζ ανααxαφ6ζ τoυ αρxαιολ6yoυ χ. Φcδτη Πξτoα -/c1.ι την
δηριoαlευoη ηταν η αqxαiα Miεζα, απoυδα[α Mαxεδoνιxη π6λη, η Σφλη τoυ Αqιατoτ6).η τo
Νιlριφcιio ciπoιl δiδαξε τoν Αλiξανδρo yια τρ[α yρdνια. H Κοινdτητα'-Κoπαyoi rη; εlο.q7iα.q
lιrαoιlοclq ζητηoε πριv δ'ιjo xρ6νια να μετoνoμαoθεi αε Miεξα xαι ξxαyε t7 ;ιοιl,6τiiτc/. τηy
πρdτααη πQoζ τoυζ αρρι6διου9. Η πρ6ταoη απερρiφθη απd τoν tl. Mπαpιπινιcilτη o[1j71 η λiξη
M|εξα δεy εiyαι ελληνιxιf>. Βiβαια yiλαoε πoλ'ιig x6αμoE τdτε xαι α.νdλογα σcΙ.Qz(!.στrια. ητανχαι τ(]" δημoαιειiματα πoυ εiδαy τo φωζ στιζ εφημερiδεE yι(]' τoy xiριo xαθη^,lι777j

Τcilρcl επανiρ1ετcιι Lιε τo λεξιx6 τoυ χαι μαζ λ6ει χαι
Εο"μιoβo6λyαQoυζ' δι6τι xαι αυτd iπρεπε να τo ριd'θoυν 6οoι
cιπc'lxcιλοιjy τoυζ Βoρειοελλαδ[τεg, δι6τι τα yραπτd μiνoυν.

Εyα. riλλo εiδo; λεξιx6 xυxλoφdρηαε λoιπ6ν yια τoυζ νεοiλληνεq ποi [oοl< zοι1βει lο).)-d 1ιiααcsτα λiριατα 2|'αι τα ληριριατα 6πω9 α-να.φtρει σε πQωτoσiλιδο αρθρο roγ or,7r'εφηuερiδα
nΘεoclαλoνfuηo o διευθυντηg τηζ r"α.ι λοyoτiχuηg χ. Σxαμπαqδ6νη: τo οlο[o zσ'r σαζ
π cl"ρc'ι'θiτoυ1'ιε.

..Βοi)'7αρoι':. Ξε7α.oε τo
δεν lu.l'ε στ(.!','η'τiδu lοl:

Δεv υπιiρ1ει α1-ιφιβoλ(α πωE η oπoυδrj
ν(Ι (ΙναφεQθofν ωg δεfτερη dγγoια τηg λdξηg

"Bο{λγαρoι" oι oπαδο( ποδoαφαιριxι,iν
ομιιiδι,;r, τηζ ΘεooαλoνfxηE y,αL δη oι
Πιrοxτιrr]δεq ε(ναι |-ιια αστoχ(α πoυ ενοxλεi,
εjι,lζ xαι εξoqγiξει, τουg Θεoααλoγιxε(ζ xαι
τoυq Bορειoελλαδ(τε< γενιx6τερα - αγ xαι θα
dπρεπε να εξαγριιδνει 6λoυq τoιrq λληνε<.
Mdλλον δεν υπr]ρxε, βdβαια, xαxη πρdθεση εχ
μdρου< τΟU χ. Mπαμιπινιιriτη' αλλι1 ε(ναι μιια
αβλε:ψiα, μιια αoτoγ(α, LιLα πρooβλητιx11
ιrδεξιιiτr1τcr - πoλιi περιαodτερο ιjταν δεν
ιlπε{δει να δωoει τιq πcιριiλληλε< dννοιε( τΟ)ν
λiξεο-lν "βαξελ(νη" r1 "βιiξελoq" (για τιlυg
oπαδoιiζ τoυ Παναθ11ναΙxoιi), ..xανofμιια,
('/ιιι τoυζ Αεxτξ11δεg), "οxoυλi1xια" (για τουq
Aρειανo{q)xαι d,τι dλλο 1ρηoιμoπoιε(ται στηγ
πoδοιrφαιριxrj αργxd, αxιiρια χαL τo ,,γQιd,
πoυ ι"ιε αφoρι1 ευθdωg, ιΙ)ζ oπαδιj τoυ
Ηραxλdoυg.
ΠQοζ τι. dμιωq, η λι1πr1 χαι o αναoτεναγμ6g,
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oταγ στηγ πQαγματtχ6τητα, τα αιοθij μα7α γ"αL

η συμπεQιφoQd oυχ oλ(γων ,rxd.τοlΘεν τoU
αυλαxιoιj, ε(γαι xαι ι]ταν τdτoια. ι|]σd,ν \,α
ε(μαoτε εμεig oι Boρειοε)"i'αδ[τε1, αγ 6χι
Boιiλγαρoι. πd'ι,τιυζ z'ιiτι Ξεzoμμdνo απd το
Αθηνιoτιiν. τερ(ερ.1o, οxoτειγιi }ιαL y'L'

αιαταν6ι1το πιiντωg ο(γoυρα xιiτι μαxριν6 γαι
z.ι' αδιιiφoρο. Και δεν υπdρ1ει αμφιβoλfu 6τt
χαL αρxετoi διανoofμιενoι Αθηvαiοι δεr,
ξdρoυν πoυ πdφτει η Koμoτηνι], πoι η Ξciι,θl1
γ'αL1 αy η περιo1rj τηg Bdροιαg, λdγετcιι \,Οιιιi;
Ημαθ(αE rj ΗμιμαΘεiαg.

Kι' dταγ xαταπχ€oυν εξ Aθηνιδ\, .-:
δημοαιoγραφιxιi oυνdδριo. : '
oριoμdνoι εξ ' αυτιi:ν ( d1ι dλoι. i.,
γα πoυγ σε μαζ τoυζ Mαy'εδιi"',:
ΘραxιιδτεE dτι εμε(g φταfpιε .,ι,ι '1'
φταiμε γtα τoν τoιiρxιxo ε;τε7:l-.': .: -"

φτα(pιε πoυ δεγ xαλoπερνιiνε Ο: i"

τηE Θρdxηg, εμεi< φτα[μιε πoι' ,)...

:r(ι
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\,(,i- μαζ σφdξουγ γ ' αγιdσoυμε ' τLαL

αγτιδQoι1Lιε, dταν πciγε γα μαζ βατdψoυν
z'ιrνονιxd, ot Σxοπιανοi, oι Αλβανοf, oι
Σdρβoι' χαt πQοπαντ6q xι1πoιοι Ελληνεg με
παλιdq, αναxυxλωμιdνεE εμμoνdg.

Εlιε(q φτα(;"ιε για 6λα, εμεfg, oι Boιjλγαρoι.
Δεν πρdπει να διαμαρτυρdμαoτε, γα μηγ
xd.νουμιε oυλλαλητηQια, γα 1"ιην αντιδρodμε,
ιiταν μιαq xλdβoυν τo 6νoμα, η τo oπ(τι, xαι d,μα

φοlνdξουμε γtα τo ιjτι oι Σxοπιανo( απαιτoι]γ
τllν Mαxεδογ(α ωζ τoν Πλαταμιιiνα χαι ot
Τoιiρzoι τη Θqd'xη χαι τη Θεοoαλoγ(χη' μαζ
ιrπoxαλofγ <αχQα(oυqr, μαζ xoιτofγ
φ ιλιi ποπτα ' r,, ιατ( δ εγ ταιρ ιdξoυ μ ε στo

ιιηχανιστιχι5 μοντdλo αx6ψηg τoυζ, χαι
ιτπεiδoυγ. αμιioωg μιετd', να μιαζ πεQιγQιlψουν,
με χαQαχτηQιoμoυg πQετ - α - πoρτιi, ωζ

"εθγιxιοτd(> χαt γα xd,νoυγ την επιστημoνιxη
διc1^;νο:οη: να πoιjνε dτι πdo1oυμε απ6
Ξ ε νo q-,o β 

(α, xλε ιoτo φo β 
(α. αγ oρ αφo β 

(α,

cιγτιχoμoυνιoμιi, αντιβαξελιομd, χαι πoιoζ
ξdρει τι dλλo.

Κι αν βdλoυμε προ_lτoοι1λιδα ντoxoυμεντα oτη

"Mαxεδoγ1o, r1ια τo που το πι1,γε oι Tof ρxoι,
τι διδdoxoυγ στιζ στQατιωτιχdg o1oλdg τoυg,
π6ι;α νηoιι1' διεxδιxoι]ν, δε θdλoυν, oL εν λdγω,
να τα'βλdπoυν, γιατ( δυοαρεoτεiται o τρ6πog
ιrzdψη< τουg. Tουq 1αλdμε τη uανdoτQα, τo
ι δ εολιiγη μα.

Kι' αγ αrjριo οι Toιiρxoι ξητηooυν επιoημωg τη
Θριixη, μdλλoν θα μαζ ουμβoυλ6ψoυν 6τt
πρdπει να τη δι6ooυμε (να τη δc6ooυμε TΩPΑ,
θα πoυγ, r1ισ γα μη δι6ooυμε αrjριo
περιoοdτερα - γνωoτη ρητoριxrj, τα iδια
dλεγαν χαι για τα Σxιjπια), αλλιι6g θα εfμαοτε

"oωβινιoτdζ) χαt d,τι ι1λλo επ(θετo υπdρ1ει
στη παχt(l" γνι6ριμη xαo€τα' πoυ εδι6 y'αL

δεxαετ(εE παfξε ι με τoγ (διo τριiπο 11 με
ι6.πoιε9 δrj θ εν παραλλαγ6E.

Aλλd πdρα απ' αυτ6ζ τιζ διανoητιxdq
γραφιxdτητεg, υπd,ρ1εt xdτι xειρdτερο, r.dτι
πoυ συγεχfξεται απ6 παλιd: η αδιαφορ(α τoυ
Kdντρoυ πQoζ τo Boρρd., απ6 x6"Θε πλευqι1,, oε
αυνδυαoμd με τη σtωπηλrj υπον6μευση.
oπdτε: o x. Mπαμπιvιι6τηg' παιδιιi, διdπραξε
μιαν αστε(α, iσωζ γ' dναι μrα, ελαφρd τη
xαρδ(α, αδεξι6τητα. Mη ξεxνdμε, 6μωg, dτι
πoλrj πιo επιx(γδυγoι απd ιjγα απλ6 λημμα
λεξιxoι1 ε(ναι dλλoι dνΘρωπoι, ιiλλεE
xαθηλι6οει-<, ιiλλα oυμφdρoντα y'L' dλλεg
συμπεQtφoρdE. Kι ofτε, βιiβαια, xινδυνεdει η

χ6Qα απ6 τo dτι μεριxoi Αθηνα(oι
πιτoιρ ιxιiδ εg, μ€oα στηγ αφ dλε ια τoυ
πoδoαφαιριxof τoυζ φανατιoμοιi, μαζ
απoxαλofν "Bo{λγαρουE>, <<Bησιγ6τθουE", rj

,,Πετoενdγoυgr.

Kαθ6τι: τo 1ειριiτεqo δεν εjγαι τωγ λεξιxιiν
τα λriμματα, αλλιi τα 6'χχα λιiματα.
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AΛΕΞΑNΔPOΣ 0 MEΓAΣ
AΠ 0 TH MΑKΕΔO Ν IA ΣTH N OIKOYM E N H

ΔlEΘNΕΣ ΣYNEΔP|O

Παρoυο(αοη απ6 τογ Aλ6ξαvδgo oιxovιiμoυ

o ΑλiξανδQoζ, O Κ6αμog τηg Αρyα[αg Mακεδoνlαg xαι η oημααiα του 6ρyου τoυ σε παγxdoριια
xλ[ριαxα απoτiλεoε τα xιiρια θiματα τoυ Διεθνoilg Συνεδρ[oυ <Αλ€ξανδροg ο M€yαg: απιi τη
Mαxεδoyiα ιlτην oικoυριiνη>r, πoυ i'yινε ατη Βiροια τoν πεQασμξνo Md'ιo. Απ6 τα υλιy"α. α.υτoυi

τclυ oιlνεδρ[oυ, τα δημoαιειjματα τoυ τι1πoυ χαι τιζ ειoηyηoειE των επιστημ6νων, που' ε[7ε τι7ν

xαλooιiνη yα θiαει ατη δι(ιθεα4 μαg ο x. Πα6λοE Γεωqyιdδηζ, αιjμβoυλog τoυ \:ομα97η
Hμα'θiclg xαι ρι6λoE τηζ oQyαyωτιxηg επιτρoπηg του Συνεδρ|oυ, προoπαθηααριε να- zd'νοt'μιε

lLια συyoπτιxη pιεν, περιεxτιxη δε παρoυαiαoη των 6oων xατατ6θηιιαν εxεi' θεωρilντcL;6τι η
πρoαiyyιαη τoυ μεyαλoυ αυτo6 θiματog απd διd.φoQεζ επιστημoνιx69 περιοxtE oυ'ιιβα.)').ει τα"

ριiyιατcl' στη αυνoλιxη xαταν6ηαη τηζ πQoσωπιχdτηταE 2lαι τoυ iρyoυ τoυ JΙαzεδδνα
υτ ρι ιτ t1λciτ η.

"...Σxιiβoυμε orjμερα στηγ ιoτoρfα μαζ l"ιε

ευθfνη, γιατf πιoτεdoυμε dτι oι λαo( για να
πορεdονται αοφαλι6ζ στo οημερα 1ιαL στo
αιiριο πρdπει να xουβαλιlνε τη γνc6oη τoυ
παρελθιiντog. Kαι ε(ναι βdβαιo 6τι' στo
απρoo1-ιενo ουγαπc1γτtlμα με τη γoργdνα χαt
οτο αιιilνιo ερι,iτημα η απd'ντηαη μαg ε(ναι
<},Ιαι, ξει ο Mεγαλdξανδρoq>.
- Ζει oτα xε(λη των 1-ιανdδων τηg Ανατoληg,
ιjπoιr το πQαγι-ιατtχιi διαπλdxεται με τo

φαντtιστιχd, για να γ(vει παραμ{θι για τoγ
διy"ο τoυζ Ιοxαντdρ xαL τoγ διxd μαζ
Mεγαλdξανδρo, γιJννη μα χαι θρdμμα τηζ
Mαxεδογιxf E γηE.
- Ζεt στα μνημε(α τηζ Ανατoληg' πoυ
μαρτυρofν αx6μη xαι οημερα τo πdραομd, τoυ.
- Ζε'ι oτι-ζ επιγραφιJg των μαxεδογιxοlγ τι1φων

ι-ιε τιζ επιτιiμιβιεg oτ{λεE στη γη τηE Ημαθiαg,
τηg Πdλλαζ χαL τηζ Πιερ[αg
- Ζει oτoy xεφαλ6δεoιιo, τo <xατoodλι>> τωγ
iιoριτοιι.δν τηζ πεQιoχrig τηE Aλεξ<iνδρεtαE στo
Poυ μλoιixι.
_ Ζετ oτtζ xαρδιdg μαζ...>

Mε τdτoια λ6για o νoμιiρxηg ΗμαΘ(αE x. A.
BλαξιixηE 1αιρdτηoε την dναρξη τoυ Διεθνo{g
Συνεδρ(ου "Αλdξανδροg o Mdγαg, απ6 τη
Mαxεδoγ(α στηγ oιxουμdνηr, πoυ
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πQαγματοπoιηθηxε στη Bdρoια cL.πo 27 -31'

Mα'[oυ 1998' με πQι')τo βoι'7.[α τη ζ
Noμαρ1ιαxrjg Αυτoδιo(xηoη g Ημαθ(α;.

,,oιxoυμdνη γLα τoUζ αργα(ου< t]ταν τo οf νολo
τηζ χατoιχημdγηζ γηE" oημε(ιl)σε o xαθηγητηg
τηg Αρ1αιoλoγiαg τoυ Α.Π.Θ. xαι πρ6εδρog
τηg Eπιoτημoνιxηg επιτρoπrjE τoυ Συνεδρ(ου
x. Παvτεqμαλf ζ στην εγαQχτηρια oμιλ(α τoυ.

"'Ηδη τoγ 5ο αι. π.X. o Παρμεν(δηg
υπoοτηριξε dτι η γη ε(ναι oφαιριxη xαι 6τι η
O ιxoυ μdνη απoτελε ( €'ν α τμη μα τη ζ στηγ
εfxρατη ξι6γη. Mε τιE 6ρευνεg τoυ Edδοξoυ
χαι τoυ Αριoτoτdλη η ειxdνα dγινε oαφdστεQη,
o Αλdξανδρog 6μωg !"ιε τηγ εxοτρατε(α τoυ
oτην Ao(α 6τιανε γνωατ69 νdεg περιoγ6' 

-c, 
xαt

dγνωατoυg λαorjg στιζ εο1ατιdE τoυ
y,αxoLy"ημdνoυ xdσμoυ, οτιg Ινδ(εg, στιg oτdπε<
τηζ Ao(αg, στα παρdλια τηζ Aφριz'11<.
Παρdλληλα o ΑλdξανδρoE dδωoε στη\'
oιxoυμdνη πoλιτιx6 νιiημα, o1εδιι1ξoντα< εi'cι
παγxdoμιο xριlτog, ατo oπo(o θα επιzρcιτουοε
εγια(α πoλιτε[α y'αL διαρxηg ειρl]l'η. oι
xdτoιxot θα επtχoLνωνο{ααγ σε ει'ρει.cι
ν"Χ(ψαν"α μεταξd τoυζ χαι θα α;r.ι'ρι,-l1'.i1ιl'.' 'i1

παλιιi διιixριοη ανdμεαα σε 'Ε7.i.rlι'ε 
-Ξ zαL

Bd.ρβαρoυg."



Συνoλιxι1 ειxοοιεπτd, επιατη μoγεE απ6 τηγ
Ελλdδα y'αL τo εξωτεριx6 xατdθεoαγ τιζ
ιιπιiψειg τoυζ στη διιiρxεια αυτrjE τηζ
τετρ αr1με ρη g oυνdντη oη g. <To oυν dδ ρ ιo
dδωoε τηγ ευxαιρiα να αxoυoτoιjγ γ6α
αρ1αιoλoγιxι1, oτoι1εiα για την Ανατολη, να
αxoυoτofγ αρ1αιoλdγοι χαι ιοτoριxo( ειδιxo(
γLα τo θdpια, χαt να προ1ωρηooυν oι
oυμιμετd1oντε< αβ(αoτα χαL χωQrζ υπερβoλdg
στηγ χαταγdr1οη τoυ dργoυ τηE μεγιiληg αυτηg
;τQoσΟ]πtχιiτηταq..., επισημα(νεται στηγ
ιrναxoiγωoη τηζ επιστημoνιxηg επιτρoπ{g, oτo
xλε(oιμο τωγ εQγασιι6γ του oυνεδρfου, dπωq
πιιρoυoιι1.oτt1 xε απιj τηγ xαθηγητρια τoυ
Α.Π.Θ. Kα. Στ. Δρoιiγoυ.

"'..Yπηρξcrγ δι]ο xεντριxd, αημιεiα, δf ο ι1ξoνεg:
o (διoc o ΑλdξανδQoζ χαL ο xdoμoE ψ{.oα απ'
ιjπου αναδε(xθηxε, xαι παριiλληλα o ρdλog
7"αι ll oημιio(α τoυ dργου του για τoν x6ομo
ολιixληρο.

Τα αρ1αιoλoγιxιl μνη με(α στη Mαxεδoγfα
επιτρdπουν oημερα ;"ιια πoλ{ xαλη γνι6oη τηζ
Αρ1α(αE Mαxεδον(αζ. E(γαι πρooιτo( xαι
περιoοιiτερο xατανot1τoi oι θεoμο( τηζ
πoλιτε(αζ τηg Mαxεδoν(αE, ιjπωq 6δειξε o x.
Xατξιiπουλοg.

'Eγινε σαφηζ η ειxdνα τι')γ αγεπτυγμιiνων
πιiλειον τηg Aρ1α(αq Mαxεδoν(αζ xαι αυτf

δεν διαφ6ρεt απ6 την αντ(oτoι1η ειx6να τωγ
dλλωγ ελληνιxι6ν π6λεωγ. Aναδε(1θηxαν
Θdματα παιδε(αg xαt τ6γνηg οτη Mαxεδον(α,
6πωg τo τε gd,οτιo θ d μα τη ζ αρ1α(αE
ξωγραφιxηg (S. Miller Sorbet). To Θdατρo

φα(νεται 6τt 6παιξε oπουδα(o ρ6λo στηγ
παιδε(α τωγ Mαxεδdνων, χαι τα Θεατριxι1
oιxoδoμηματα πρoδfδoυv τη αημαoiα αυτη.
(Σ. Δqoιiγoυ).

To θdμα των τι1,φων τoυ μεγdλoυ βαoιλιd
απoτελε [ 6'y α απ6 τα μεγαλriτερα
αρ1αιoλογιxd εQωτη ψατιx(ι". Aιι6νεg τc6ρα
εξdπτει τη φαντασ(α τωγ ανθρc6πων, xαθιig oι
αρxα(εg πηγdζ χαι η πρoφoριxη παρdδoαη
d1oυν δημιoυργηoει μεγdλη αναoφdλεια. O
τdφog αναξητε(ται στηγ Αλεξdνδρεια απ6
πoλλoι1g αρxαιολdγoυg. Στο ουν6δριo, δf o
Αιγrjπτιοι αρ1αιoλ6γοι εξrjγηoαν τιg απ6ψειE
τoυζ με β<1oη τtζ αρ1α(εE πηy6ζ (xαθηγ.
Fakharani xαι M.EΙ.Saadani).

Ιδια(τερα oημαντιxη υπηρξε η αvαxo(νωoη
γLα τη θdoη τηg αρ1α(αE π6ληg τηE Αντι61ειαE,
για τηγ οπo(α o xαθηγητljs W. Ηoepfner
προτε(νει μ(α νdα Θdoη απ' d,τι πιατεdεται
orjμερα.
Mε τιζ αναxoινιδοειg τωγ Λιβriων'
Παλαιατιγ(ων, Ιοραηλιγc6γ, Ιρανι6ν, Γdλλωγ,
πoυ αxι1,βουν στηγ Aραβ(α, φι1νηxε πdoo
μεγι1λη σημασfα ε(1ε η παρoυo(α xαι τo dργο

τoυ Αλ6ξανδρoυ ατην Ανατoλη.
Ndεg πdλειg yτfuτηxαγ' χαt η
ξωη των 1ωριδν αυτιδγ δd1θηxε
ιo1υρη επ(δραoη απd τoγ
ελληνιx6 τρdπo ξωηE χαL τoγ
ελληνιxci πoλιτιoμc1.

Tελιxd φdνηxε 6τι η oιxουμ6νη
τηζ Aρ1αιdτηταg, o γνωoτ6g
τdτε xdoμoE, oημερα νoε(ται ωg
o x6oμog του πoλιτιoμoιj παι τηg
ελληνιxr]g παιδε[αg.
Aπd ανθρωπολoγιxrj dπoιpη, η
απιiπειρα αποτiμηoηζ τηζ
προαωπιxdτηταζ τoυ Mεγιiλoυ
Αλεξdνδρoυ ' απ6 τηγ y'α

Σxoυτdρη, dδειξε τo μdγεθog
τoυ θdματοζ χαι τη δυνατ6τητα
dντληοηE γdωγ ιδεc6γ χαι
εγγoιcδν ωζ πQoE την ιoτoρ(α xαι

Γενικtj dπo1η τηg αiθουοα6 dπου πραγματοπoι{θηκε τo ουνdδριo
Στo βτ]μα o Nομdρ1ηq Ημαθiαq κ. Bλαζdκη6.



τo γ(γγεσθαι τoυ πoλιτιομof .>

Παρ'dτι o dρο'< "διπλωματ(α δε

χQ'ησι|ιoπoιε(ται στην αρ1αfα
ελληνιxη γλc6ooα, η oπoiα
xρηιlιμoποιε(. λdξειg dπωg
,,Nιj ρυxεq>, ((πQdσβειζ>,

"αγγελιoφ6ρoυqr, <πρdξενoυE>
ιχπ. γ tα τLζ δ ιπλιυ pιατιx dg

ιrποoτολdg, στιζ διπλωματιxdg
ιxαν6τητεg τoυ Mεγιiλoυ
Aλεξc1νδρoυ αναφdρθηxε στην
αγαxo(γωοη τoυ oτo Συνdδριο o

Αιγιiπτιοq αργαιoλdγοq
Mα1μοιiτ Σακq. 'Oπωg τιjγιoε o
(διo<, τα δεδoμdνα τηζ
διπλιυματ(αζ στ11γ Eλλdδα τηg

xλιrι;oιx{ g πε ρ ι6δoυ
ανατρd,πηxαν με την ειοβoλη
των Περαι,1ν, xαΘιδg η περoιxrj διπλωματ(α
διαδραpιατ(ξει xαταοτρoφιx6 ρdλο μεταξιj τωγ
Ελληνιxι6ν π6λεωγ. Tηγ xατdοταοη αυτη
ανιιτρdπει ο Mdγαg Aλdξανδρog, o oπo(og

μιiλιg ανεβα(γει oτo θρdνo τηg Mαxεδoνfαg
ενιilνει τoυζ'Eλληνεg χQησLμoποιι6νταg τη

διπλοlpιατ(αζ τoυ χαι ωζ ηγεμι5ναg dλων τιυγ

Eλληvων αρ1(ξει εxoτρατε(α εγαντiογ του

xοινοιi ε1θρoι1.

Mε την εxoτρατε(α αυτij δημιoυργofvται δrjo

1ιεγι1λα μdτοlπα ανι1,μιεoα οτην Περo(α xαι τt1ν

Ελλιi.δα υπd τηγ Mαxεδoνιxη i1γεo(α. o
Αλdξανδρoζ αναγνωQiξει xαλd τα διxαιι6ματα
πo1] d1ει ωζ ηγεμ6ναg των Eλληνων y'αL

π ρ o β d,λλε ι αυτdγ τoν τ(τλo στoυζ
δtπi!0]ματιχoι]ζ τoυ 1ειριομo{g γ'αL στtζ
ι:πιοτo}16ζ πoιl αγταλλι1ι;οει με τo Δαρε(ο.

O ',,dλλoζ xαΘηγητηg τηg ιοτoρ[αg x' Πιiq
Mπqιιiν 1αιρdτηoε την πολιτιxη ευφυtα του

Aλdξανδρου' πoυ εξαoφιiλιoε τιζ
στQατιιi)τιχdζ τoυ επιτιrx(εq. Kατd, τo γdλλo
ιιττoριxιi, ο Αλdξανδρo< υλoπo(ηoε αrlτd πoυ
ε(xαι, πι1ντα πρdθεοη γα xd,γoυγ oι
A1αιμεν(δεE, αλλd δεγ τo xατdφεραν: Δηλαδη

μιια απdραγτη αυτοχρατορ(α o' 6λ.o τoγ τ6τε

γνοlοτ6 x6oμo. Τo xατdφερε δε αυτdg
εντοπiξοντα< εy' τωγ προτdρων τιζ
προυπoθdοειq λειτoυρ'1ιx6τηταE μιαg τdτoιαg
α1ανοιi< αυτoxρατoρ(αg χαι oτηριξdμενog
ιlτl1ν oργdγωσl1 τoυ περοιxorj xριiτoυE πoυ

B

ε(γε εγxαταoτηοει o Ki'ρo:. δfο αιu.lr'ε<

νωρ(τερα. 'oπωg πιoτεiει o z' \Ιτριιir'. o

ΑλdEανδρog προετο(pιασε τη\' εz-στQtιτεiα του

oτo ιτι]γoλιj τηζ. χαι τo εροlτημcι εiι'cιι cιτd πoυ
πηρε οτoι1 ε(α xαι πληρoφορ(ε; "'lιtτε να d1ει

τιg απαντησειζ χαι τιg λioει; 'i'ια oτιδliπoτε
συγαγτοfoε στηγ πoρε(α του. Κα.τci. τοl' [διo,
(οωg τιE πληρoφορ(ε: αι'τε: εδι''lοε Ο ι]ατQdπηζ
Αρταβdξηg, o oπoio< εiγε φι)'oξεr'l1θε[ οτην

αυλr] τoυ Mαxεδoγιxoιi βαoιi-ε(οι' uαξ( με την

oιxoγdνειd' τoυ χαt τor' αxdλoυθi τoυ'

Απιi την πλευρd τoυ o x. Ι. Tουριiταoγλoυ,
μdoιυ των απειxον(oεων τoυ Αλεξανδρoυ στα

νoμι(oματα πoυ x6πηxαγ απιj την επoxη του

αxdμη dωζ xαι τη PωμαΙxη η xαι Bυζαντινη
περ(oδο, οt1μειιiνει την πQoσπd.θεια επιβoληg
τηg θεixηg υπ6oταοηg τoυ ηγεμdνα, πoυ του

παρdxει διxα(ωμα γα βαoιλε{ει' να
πρoioταται αx6μr1 xαι λαc6γ που δεγ τoν ε(xαν

επιλdξει ωg ηγdτη τoυg.

H ιδdα 6τι o ηγεμ6ναg ενoαρxιilνει ι-ιια
θε6τητα ε(γε αναπτυ1θε( oτη φαραι:νιz'r1
Α(γυπτo, οε αγτ(Θεoη με τηγ xλαooιz'r1 Εi'i'dδα
dπoυ η αQχf τoυ "μdτρου dριoτoυ" εQ'ε

εφαQμoγη μdχQ ι τoυi"ιi7 ιοτo τα
xοαμoiοτoριxd γεγoγdτα πoυ ουr'τεi-doτη;'-αν

με τηγ αoιατιxr1 xατι1.xτηοrl cι.τ(i τoγ
Αλdξανδρo τoγ Mαxεδ6να. Η θει'lτoirlοη
dμωζ τσ)γ xρατoυντων στtl\' εi.i.11 ι'ιιττιzt1
περ(οδo υπr]ρξε θεομc1g ιtε τοi-ιτι;'-r1 ιιιιi'i'oν
παρd uε θρηoxευτιxη oημαοkιγ'ιtt 7.cιγ..,cι;'-τr1 ρα.

ol επiol1μοι πoυ τiμl1οαν με τl"lν παρουσiα τουq την dναρξη του οιι'εδρiου



'Eτoι xαι oι επ[γονοι, πιστo( oτην πραxτιxt]
πολιτιxηE πρoπαγdνδαg τoυ πρc6τoυ
διδclξαντog, πραxτιx{ που ε(1ε ο1εδιαατε( για
τη διατrjρηοη τηζ oυνoxr]g του απdραντoυ
xρι1τoυ< υπd dγαν ηγdτη, πρoxειμdνου γα
εδραιοioουν την διxrj τουg εξουα(α, θεc6ρηoαν
επιβεβλημdνο γα εμφανιoτoriν ωζ φυoιxo(
ουνε1ιοτdE τoυ dργoυ χαι τηζ φιλoooφ(αg τoυ
πρoγι1νου τoυg Aλdξανδρoυ, αναπαριiγoνταζ
τr1v xαθαγιαoμdνη μoρφη τoυ στα νoμ(oματα
πoυ xυxλoφdρηοαν στLζ πεQtoχdg τoυg.

Mια ιδιαi.τερη αγαφoρι1 dγινε απd oριoμdνουg
ειοl1γητd< στα τεχγLχι1 6ργα τηg επo1rjζ τoυ
ΑλdEανδρoυ χαt στηγ επ(δραoη τηζ
ελληνιoτιxl]< αρxιτεxτoνιxηg οτιq 1ι'iρεζ τηζ
Ανατολrjg πoυ ν"ατ€xτηoε o Mαxεδ6ναg
Αρ1ιιττριlτηγοE. "Ε,τοι η Kα Mαρ(α Λxαμ6τη'
πρoΙοταμdνη τηζ 12ηE Εφορε(αg Κλαooιxιδγ
Αρ1cιιoτι]των αvαφdρθηxε στll μαxεδoνιxη
πdλr1. ot11-ιειαiνoνταζ τιζ ουνθrjxεg διαβ(ωαηg
1lι|r1i'o{ επιπdδου, πoυ απoδειxνdογται απd τη
1αραξri των oιxoδo μιxωv τετραγι6νων, τα
ι;υιττt] μιατα iδρευoηg χαL απo1dτευoηg, τα
θdατρα πoυ γειτνfαξαν με τα δημdoια xτ(ρια
Ζ.αι τllν αγoρd. xαΘιi2g τLαLτα γεχQoταφε(α πoυ
xατcrλd'μβαναν μιεγdλεζ εxτιl.οειq 6ξω απιj τιζ
πιlλει<.

Η ρωμαιxrj xατι1'xτr1oη τo 168 π.X. δεγ
διdxοι}.rε τιg δραoτr1ριι5τr1τεq των μαxεδoγιxι6γ
πciλειον, ιδια[τερα στoν παQαγωγιxd τομdα. Η
ξιυr] οριομιdνων απ' αυτdg οταμι1,τηoε μdαα
οτoν 1o αι. π.X. απι1 φυαιx6" αtτια η ε1ΘριxdE
δl1ιυοειg, ενω ι1λλεg oυν6xιααν να υπdρ1oυν
11(ιL γα αxμdξουν y'αL στα ρωμα[xd y,αL

[iι'tιrντινι1. xρdν ια.

Απd την επioκεψ1 των oυν€δρων oτo
ανdκτορο τηq Bεργiναq.

o xαθηγητ'jE KΙ. Fittschen τoυ Γερμανιxof
Aρ1αιoλoγιxo{ Ιγoτιτoηjτoυ Aθηvc6ν
αναφdρθηxε στηγ παQoυσrα τoυ Aλdξανδρoυ
oτη Boιωτiα χαι oτα μεγdλα τεyνιτ"6" dργα τηg
επoγηg αυτηζ, ιδια(τερα στη πQωτoβoυλ(α τoυ
για απoξηραγση τηζ λ(μνηE τηg Kωπαiδαg, πoυ
απd τo τdλog τηζ μυχηγαixrjg επo1ηg πoυ ε(1ε
απoξηραvθε( γιιi πρc6τη φoQd, ε(1ε επανιiλθει
στηγ αQχιxη xηζ xατ6"oταoη. Για τo oxoπ6
αυτιj o ΑλdξανδροE xdχεoε τoν ειδιx6
μεταλλευτη xαι ταφρωρrjxo Kρdτη, απ6 την
'oλυνθo, o oπofog dρ1ιoε τo φιλ6δoξo dργo.
Στογ fδιo μιiλιoτα ανατdΘηxε αργdτερα xαι η
εγxατιiοταoη τoυ ουoτηματog αποxdτευoηg
οτη νdα Kooμdπoλη την Αλεξιiνδρεια!

Η ελληνιoτιxη αρ1ιτεxτoνtιιη, αλλd χαL η
διαxοoμητιxrj oφραγfξει τα ταφι^aCι' μνημε(α
τηg Ιoρδαviαg, oημεfωoε o xαθηγητηg Naif
Ηaddad. To μαxεδoνιxd πνεrjμα xατoι+ιεt σε
εxατοντd,δεg λαξευτofg τdφoυg στη
νεxρdπoλη τηg Πdτραg, 200 1λμ. νdτια τηg
πρωτειioυοαg Aμdν. H αρ1ιτεxτoνιxη τωγ
πρoodψεων τηζ Πdτραg oτην oυο(α αποτελε(
xαλλιτε1νιxη dxφραoη τηζ εξdλιξηζ των
πρoοdψεωγ τωγ μαxεδoνιxοiν τdφων, χαι η
τριιiρoφη ανd.πτυξη τoυ αγαχτoριxof τdφου
ε(ναι ανdλoγη μ' αυτην τηg πρdοοψηζ τoυ
μαxεδoνιxod τdφoυ των Λευxαδ(ων, η oπo(α
με τη oειρd τηζ πρ6πει να μιμε(ται τα
μαxεδoνιxd ανι1xτoρα τηg Πdλλαg.

Πdρα απd την αQχιτεχτoγtxη, π}"ε(oτεg ιiλλεE
επιδριioειg στηγ xoυλτοιiρα των λαιiν τηg

μdσηζ Ανατoλr]g διαxρivoνται ωζ oημερα,
ιiπωg η απdδοoη θεixrig χαι ηρωιxηg
ταυτdτηταg ατoγ M. Αλdξανδρo. oι αναφoρdg
αυτd5 εiγαι xoιγ6qτ6πo9 στηγ πQoφoριxη τoυq
παριiδooη αλλd, xαι στιζ γQαπτιig αναφoρdg,
αx6μη χαt στo Koρdνι. λα τα παραπd,νω,
αημειι6νει o x. Ηaddad, απoδειxγdoυν πωζ o
M. Αλdξανδρog 6'τυγε τoυ oεβαομod, τηg
εxτ(μηoηE χαι τηζ αγdπηE αυτc6γ των λαι6ν ,

dπωg αxριβι6g τlαL ο fδιog απιiδειξε πQoζ
αυτof E ανι1λoγεg διαθdοειE ενδυ6μενog αxdμη
}.ι.αL τα ενδιjματd τoυζ χαι εvατερνιξdμεγoζ τιζ
oυνrjθειdE τoυg.

Σε αγτ(θεoη με τηγ Ιoρδανfα xαι Συρ(α, λfγα
εiγαι τα αρ1αιoλoγιxd. ευρηματα τηζ
ελληνιατιxrjg περι6δoυ στηγ Περo(α, 6πωg



σηιιεi.ωσε o αQχαιoλdγoζ S.M. Shahmirzadi
στllγ ειor1γηoη τoυ, εγι6 τo 6νoμα τoυ
Αλdξαγδρoυ αναφdρεται αυxνd στα
λo^1οτε1νιxd xε(μενα τηg Ιαλαμιxrjg περιdδoυ
του Ιρι1ν, ωg oυoτατιxd μfθων xαι λαΙxι6γ
ποιr1 μιd,τιυν, 6πωq ιrναφερει o ΔQ. l\asser
Takrrril Hourhayοun. o Αλdξανδροg
εμφαν(ξεται ο'αυτι1, ωζ xαταραμdνοE χαL
διαβολιxιig, αυτιiE πoυ dxαι|rε τo ιερ6 βιβλ(o
τοU Zοlρoαoτρια1-ιoιi, αλλιi αρxετdg φoQdζ
oxετiξεται με τoγ xαλι1 Διλ Koρνdiν τoυ
Koραvι,ου, ο οπο(οζ διdτρεξε ανατολrj γ"αL

διiιτr1 xdνoνταg αγαθo εργ (εE.

Στoι!ζ ξεxαoμdνoυE απ6 την επ(oημη
ιoτι'lριο.1ραφ(α dλληνεg απo(xoυq τηζ
Kεντριxr1g Αo(αg χαL συγχεxριμdνα τoν Ay
Khanoιlm στo βdρειo Αφγανιατd,ν
rrναφdρθηxε o xαθ. PauΙ Bernard.
Ερειlνιιiνταζ τα εχτεταμdνα ερε[πtα τηζ πdληg
rιι-'τlj< τηg αρ1α(αg Bαxτριανηg με τερd,oτια
z.τ(ρια αναxτ6ρων, α.7ορdg' θει1τρων χαι
ιδιιυτιxι,5ν xατοιxιι6γ, xαΘc6g χαι τα xτ(ρια
λατρευτιxof πρooριoμoιi διαπιoτι6γει dγα
εxπLηxτm6 μεi.1μα ελλl1νιxoιi εθνιxιoμο{ xαι
εr,d( ιiγOir1μιατoζ στην ανατολrj' πoυ μαζ
ειοir^1ει οτογ πoλιτιομι1 αυτι6ν τωγ Eλληνων
απο(xο:ν τηζ χεντQιxηg Αofαg. Η πρωτoτυπ(α
τι)ι1 ζ ιlυγ(στιrταt στηγ δημιoυργfα γdωγ
ι.,.ρ1ιτεxτoν ιxι6ν μο ρ φ ι6ν, d πoυ o ι δυ ο

παραδdοειζ, η ελληνιxr] xαι η ανατoλιxη
ιrιrναγτιiiνται χαt δημιoυργoiν ;"ιια δυνατt1 xαι
μινl-11-ιειι,iδl1 τd1νη πoυ υπoγραμμ(ξει ι-ιια
αυτoχ8ατoριxη ιδεoλoγrα' ΠαQ' 6λ' αυτd,, oι
dλλl1νεg αυτo( τηζ xεντριxηg Aα(αg
παριrμιdι,οιν oι με.1ι1λoι ιi.1νωοτoι τηg ιoτoρiαE
τοι ελi.ηνιo1-ιοf, χαι οι πριiτoι υπειiθυνοι γι'
ιi.υτιj ε(ναι ot ιοτοριxo( τηq αρxαι6τητα<,
'Ελλl1νεg xαι Ρω;-ια[oι, πoυ δεγ dδωοαγ πoτd
ι-lημιαo(ιr, οιiτε μιiληoαγ γι' αυτoιig, παρd. μιiνoν
οl< xομπdρσoυ( σε ι1λλεg ιoτoρ(εg τoυ<.

Στι'l ιtυνdδριo παρoυoιιiοτl1χαv y"αL ι1λλεg
ειοη^1l1oειg, ιiπωg εxε(νι:E πoυ αoxοληθηxαν με
τllν ξο;γραφιxr] χαL τtζ ι1λλεE τ€'yνεg στη

Mιιxεδoγiα . τα τcιφιxα ε1θιμα των Mαxεδdνων,
τι( πιjλειζ πoυ (δρυοε o ΑλdξανδQoζ στηγ
Λr,ιιτολη χαι τLζ επιδρd.ιrειq τoυ ελληνιxοιi
πνεfματoq στιζ περιoxdg αυτdg. Δυοτυ1ιδg
ιiμι,lg δε.ν xατατdθl1xαγ στη γραμματε(α τoυ
ιrυνεδρfου τα xε(pιενα ιrυτι6γ των ειοr1γηoεων

1Ο

Απ6 την επioκεψη των oυνdδρων οτον Tdφο
των ΑνΘεμiων oτα Λευκd'δια

xι dτoι δεν μπορofμε με αoφdλεια να τι:
παρoυoιd,ooυμε εδι6 doτω xαι ουγoπτιy"d..

Κλε(νoνταg τιg εργαo(εg τoυ oιr'εδoiοι' o

Πρdεδρog τoυ l'Ιoμαρ1ιαxof Σιlμβoυl.[οι' ;'-. 1.
Moιiqνog οη με(ωαε μεταξf di"r.ιllr' :

απd την εξαιρετι:r'11 ι'z.cιι'.iτt;τct τllΞ

αρ1αιoλoγιxη< επιοτlj μιt] : \'tι r_l:ιoτoιε(
ποιxiλα oτoιxεiα χαι να οι'l'θετει','ε'''oι'dτα
πoυ ουν6βηoαν y'αL προοι':πα :τoι' dξηοαν

xιλιdδε g 1ρdνια πρ ιν....}Jο ι ιδιταιι ε ι' τ ε ρ11 φ α.i'ο ι

χαι Lχανοπoιημdνoι '1 ιατ( cι7.oιι]αιιε 7-(ιl

διαπιoτι6οαμε απ6 τιζ g11τl1 "llιτει: dτι o

dνδoξοg πρdγoνd; μαg δει' 11ται' ει'cι: αzoμια

^λαταy"τ'Ι1τη-ζ χαι ιμπεQιαλιοτl1 : τr1 ; cιρ7α.ιdτηταζ

μLα χαι oι πρdξει: τοι' ;,.αθoρilol'ταr' α-πd τo

oιχoυμενt7.d dραμα ^i/ιCι τ1l\' οι'r'α.δdi.φι|]σll τcl]ν

}"αr1ν γol τηι'ετι;r"ρατllση τη: ειρl]l'η;. απ6 την
επιθυμι(α τoι! γα διευρfr'ει τι: "ι'ιυοε,a aoμ r1ια

τoν τdτε ;ιdoμo. αi'/'α 7αl να μεταφdρει
.1νι6oειE χαι επιτεf'1 pιατα τoι ελi'"ηνιzoιi
πνειiματοg στoυζ dλλoυ< λαoi<.... Συγxρdνο_lg

dμωζ απoδdxθηxε στtζ χ6Qεζ πoυ πdραοε
δoμdg πo}"πw,(g ^λαL πoλιτιοτιxdg ^r'"αL

αξιοπo(ηαε τo ανθροiπινo δυναμιxd xωρ(g να
πρoxαλε ( μd,ταιε g xαταoτρoφdg.
'Eδωοε xαι πηρε. Πρoαπιiθησε γα τoυ: δει
ιiλουE (οoυq....,

Tο αυνdδριο τ(;-ιηoαν με τηγ παρoυοiιι τΟι'; o

Π ρ 6 ε δ ρ o g τη g B ου λη g x. Kαxλα μιi1' η ;. 1' :τ.- ι' 1'l',' ιl ι.

βoυλευτdg, εxπριiαωπoι τηζ Nοιιcι1'l7ι1171j1

Aυτoδιo(xr1οr1--< x)"π, ενι6 ot .τ'1ι gι\ροι

ξεναγrjθηxαν στtζ αq1αι6τητε; τl ; -.ι]ι'l/li;
οτηv Bεργ(να' τηγ Σ1ολr1 Αριοτοτεl. '_ i. ιfiι)t'Ξ
τdφoυE τωγ Λευxαδ(οlν, oτο Δioι' ;'.'l . . "' Π:7-7'ιι.



H αλωση τηq Πoληq
στoV xωρo τηq Ελληvικηg Λαoγραφ(αq

τηζ ΛευxtiE Σαμαqιi

'Αλωαη, ε x πci ρθη αη, x ατ d.ληιllη.

oι Eλληνε< με αυτr1 τη λdξη υπoγoofγ
uΚοlyoτα.yτινουπ6λεωEo 1LαL xαθoρ(ξoυν
xρονολo^1ιxd χαt τα γεγoν6τα. <Απ6 τηζ
επoxfiE τηg Αλωoεωζ Σ < τiαoεριq αιrilνεE μετd'
τι7ν Αλcυαιν,

Πω; iyοl t-ι(lτιcl' xα.ι
φ(|)ζ χαι βλiποl ,

Πω; iγοl νoυy χ,αι
1i.7'.'70ν τον x6αριο!

Θαlριil οι To{qxοι ' ν6βηιlαν ειζ την
ι1-^l (cLτ, π(lλιν

Κcιι τilρα clφαν(ξουαιν εριi'ν χαι τoν
).cL6y ιιου !

tτt1ι, ιlυνε(δηοr1 των Eλληνων η
Kι,.lγιlταντινοιiπoλl1 , δεν 11ταν μ6νo μια
τλοfοιιr πρωτεfουιrα. crλλd dναg τ6πoζ πoυ

απoλdμβανε την αμdριοτη θεΙxη πρooταοiα. Η
Πdλη αναφdρεταL σε αυτoχρατοριxd λ6γo τoυ
Θεοδι6ρoυ A' ωζ ιιτ(ψα τoυ <Kυρ(oυ τωγ
δυνι1μεων,

Yπdρxoυν xd'πoιoι πoυ Uπoστηρ(ξoυν 6τt €yεt
UπεQτoνιστε( η oημαofα τηg xατ6"xτηoηg, 6τι
cl'π6 πoλf xαιρd πρωτfτερα η
Kωγoταγτινοf πολη rjταν dγα νηo( πoυ
βoι1λιαξε σε μια oΘωμανιxη θdλαoαα. Αxdμη
ιo1υρ(ξονται dτι απd oτρατιο:τιxηg απdψεωg
δεν rjταν xαι xαγdγαg dθλοE, μια χαι μιjγo οι
1ερoα(εg δυνdμειg τoυ Mωdμεθ B' (Φατfx)
υπoλoγ(ξoνται μεταξι1 1Ο0.000-12Ο.Ο00,
αγτ(θετα με τoυζ υπεQασπLστdg τηg π6ληE πoυ
ηταν λιγdτερoι απ6 10.00Ο. Δε νoμι(ξο: πωζ η
dπoψη αυτr] ε(ναι οωοτη.

Πρι,iτα - πρι6τα ηταν πολιi oημαiνουoα π6λη,
απd ηθιxηE απ6ιpεωg, ωζ η μεγαλrjτερη πdλη

θωρω, πωg iyαl

περπα'τril ' q τoν

';;;yΗ+
s 1.9] ξ'RΦ

:,JS

.1tr

H πoλιoρκiα τηζ Kωνσταντινoδπdλεωg απ6 τo Mαrαμεθ B'(ΠoρΘητri)
Ξυλογραφiα περiπoυ τoυ 1 87O
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τoU χdσμoυ ( dοτω xαι αγ αυτο [ο1υε oτο
παρελθdν). o τελευτα(oζ πρoμαxιi_lναζ τoυ
Xριι'lτιανιιlμιoιi στην Ανατoλrj . Η "Δειiτερη
Ρι6pιr1". E,ξ' αιτ(αq αxριβι,iE τηζ ση|-ιασiαE πoυ
ιrπdδιδαγ oτην Kωνοταγτιγofπoλη η Eυρι6πη
χαL ο Xριοτιανιx6g xdoμog, χαι μ6νo η
α'πιiπειρcr για xciτι1ληΨη τηg π6ληg ηταν αυτη
xιrΘαυτt1 τoλμηρrj πρι1ξη απ6 μdρoυE των
oθιυμιανιδν, Δει1τερον. παρd το .7ε^7oν6g 6τι oι
υπεQασπLστdg rjταν xατd. πολιi λιγιiτεροι απιi
τoUζ επιτιθεμενουq'
ι\ε θιi"πρεπε γc{
παρα.1νιυριοτε( llΙ
ι| ιr x οl μ d ν η 'i
ι)υ'Ι'((νιt)ιιεν}l αμυνιi
τοr':. ιι).λιi οι1τε xαι,
τo ι;xεδι1ν απιiρθητο i

τrl: τιii't|:. i

Kοlνoταντ ιν oιi πολ11 c

Φdβj;Φ.ν]#ΞiΞ'n

Παλιdγκραβoι1ρα n1q Αγια Σoφιdq

απd πολλdg δεηoειg xατιiφερα\, ι'ιl.
ανορθι6ooυν. Κατd την διdρxεια τηg iδιιι:
λιταγε(αζ , ξdοπαοε oε δυγατιj xαλdξι βρoz,1.
αοτραπdg xαι βροντdg, απειλι6νταζ τη ξωη τοlν
πιοτι6γ. Tην επdμενη μdQα πυτt'νη oμι(xi'η
xdλυιilε dλη την Kωγσταντινοfπολη, πoυ
ερμr1νε{τηxε σαγ oη μdδι θεixηg εγxατdλειιpηg
τηg Π6ληE

oλεg ot διηγηoειg, oι παραδdoειg xαL τα
δημoτLy'α
τραγof δια τo1]

Ε,λληνιxof λαοi
λειτουoγofν μdzρ,
oημερα oτην i'α.['z'ri

oυν ε (δη oη σaι\
ελπ(δα πι|); τι:τΟτε
δεν γ"aΘηιε . l':).ι
ιιε /.Qι'llιι'' !ι.
zιJ'ιooι|Ξ l,.:).t,1ι z'''
ιι U.: βι l'Ι'L,.! Γ ιrlτι
υ.τU): 1, 1i11,τ1). 1ιl1

Ai.dξα.νδg'c : 
-:ε ι Ζιιι

βαoιl'ειεL. ΕΤιrL 7'li.L

o τ ε r.. '.' ]' '.|.' ' ]
αl,τΟ7'oriτι,,'ιl:

e1 Φ* -ιιω *tiLF]Ψ'
::*.::: J

ιi.ποτελε f ιιε ι -ξoν
^/εγo\,ι)ζ στ1]ν ιστoQια
τη< c,r'νθρο_lπιiτr1ταq. Σημιατοδdτησε τo τd}'οq τoυ
Mειrα[ωγιr χαt τllν απrrρxtj τηζ Σfγ1ρoνηq
Επο1ι1<. Δεγ 11ταν 1-ιιiνο τo τdλog τηE
Bυξιlντιν11q Aυτοxρατoρiαq ιrλλιi γ'αL η
ιLφετl1 ρicr τηg Aναγdνγησηζ. Q1 χfl,,ιοι που
διfφυ.,,i1γ απιi τr1ν πιiλη πrjραν μαξf τoυ( στην
Ιτιl'λiιι τη γνιilοη y'αL τα xε(μενα τηζ
Ε).)'l1l,oρο_lμιαixij< διανdηoη<' τα οπο(α dθεoαν
τιt θειιελιcι του Ανθρωπιοτιxoι] xιν11 μιατο< xαι
"Lcl"τ' ε'π6'γταση τηζ Aναγdννηοηg.

Kατd την λαΙxη αντ(ληψη , τo τdλog τηq
Πολη< , θα οημαινε χαt το τdλog του K6oμιoυ ..

Το 1346 ' η πτι,ior1 τoυ τρoiλoυ στl1γ εxxλr1oιd
τl1< Α^liιr< Σοφ(αg θεο:ρr1θηxε oαηριε[ον περi
τοlν εαy"ιiτοlνo.

Ποτε r1 λciTxr1 ψυ1η δεv dπαιitε να πιστε{ει oε
ι!περφιtσιχr] προοτατειlτιx{ παρdμβαoη, παQ'
ιjλα τα θετιxd, oημd'δια πoυ πQoηγrjθηxαν τηg
riλο;οη< τoυ 1453. Eγινε ολιxr] dxλειιilη τηE
ιrελr1νl1<. dπεoε τo ειxdνιoμα τηζ Παναγ(αq
ιrπιi τ(Ι xdρ ια τΟ_)γ ανθρcriπων πoυ τηγ
μιετdφεραν σε λιταγε(α }ιαL τ,o βι1ρog τηg
ι:ιxιiνrl( αυξr]θηxε υπερβoλιxι1. που μdνο μετι1
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Kωγοταγτ(νοζ ΙΑ' Πα7.α'ιoi..j',ο: ι\ε
οxoτc,iθηxε y"ατ(l. τη\, iιi.ι,rιτil . cι.i-i-ο.

μεταφιJρθηxε. l-ιε θαυμιατοι,ρ',,ιi τoιi:τa,. ιτε

υπ6γεLo oπr1λαιο. ιjτoι, θιι .τι{ti(ιιιει\'ει
.. lιαoIt{(Q(l)μιεr'ο:,,. ιιεlQι \'(ι ((:τι)( (i.ι'lι1 Εt ι]

Θεdg.7ια τηr,αl'ci.;r-τllσll τll ; Πιii.l1 : tl.τιi τ()ι':
Εi'i'r1r,εq. Τιjτε εl,α: α'',^,ε7,ο; θcι τΟ\'

ξοlντανεψει. θα τoι' δοiοει τo οταθi τoυ 7'αι ll
Πoλl1 θα αναzτηθε(, εγcυ oι Τοiρz"oι θα
εxδιοlxθofν cD( την Κιixxινη Mηλια' με d\,α\,

πdλεμο τ6oo οφoδρd xαι φoνιxd. ο1οτε θα
xoλυμπrjαει τo μooxιlQt στO αiμα ( Πολiτr1g.
19Ο4. Ρωμαι.o6 1953α).

Περιαodτερo oτενrj οι1νδεoi1 με τt: δι11',,t1οει:

γ Lα τηγ ε θν ιxr1 απoy"ατ6"αταση :τ t{ Q o ι, ιτ ι ιιΞο ι' r'

oι παραδdοειg ^/Lα τo ξfλιl'ο ι-ττιtri[ τoι'
Kωγoταγτ(νoυ ΙΑ' Παλαιoλιiγ61,. 1τμ11ι* '-')\'r'{ tιε
τLζ oπorεζ xατ(ι τι1ν αναξωoγοr'ηιτt] τι. .' ],:ιlL i1_\'

εxδ(ωξη τωv Tof ρxωγ απd τηι' Πιi7.i' '' ' :;.,.;
Kυρ(ου θα του διi;οει oτο Ζt:.t : _.:'. :ιr
oπαθ(' πoυ ε(xε oτην μιi1r1 . τo o.τ,''. ., l]...-τtι
θα ε(ναι ξιiλινo. Tο ξιjλιr,o α-ι':.. _-:: l_ Ξ:/.ε

πρooφdρει o Aρxci^l^lε7.ιl -

Kουνoταγτ(γo ΙA'' xο:o. τl'''



Kωγoταγτινoriπoληg, τo dδωοε dμωE τελιxιi
στoν Mωι1μεθ B' τoν Πoρθητη, επειδη o
Χριοτιανdg αυτοxριiτοQαζ δεν πiοτεψε στην
υπεQφυσιχli τoυ δfναμη (ΗμελoE, 199Ο).
Σfpιφωνα με oριoμdνεE μιiλιοτα παραλλαγdg,
τo oπαθ( παρdλαβαγ τα παιδιd τoυ
Κωγoταγτ(γoυ ΙΑ', πoυ τo παρdδωoαγ στα
παιδιι1' τουg, ι6oτε με την διαδο1{ των γενει6ννα φυλιiγεται απ6 τoυζ Eλληνεg, για γα
1ρηoιμoποιηΘε( στην ε π ιχε tμεγη
αναxατι1.λr1Ψη τηE Πdλη g.

Αναβ(ωoη τη.1ανιoμdνιυν (μιooτηγανιαμdvων
'z" αλιiτε ρ α) ι|αρ ιιδν αναφ d ρ ετα ι oε παραδdοε ιg
γι(Ι την ι1λωoη τηg Kωναταγτιγoι]πoληζ, 6πoυ
o δfoπιoτoq ε(γαι xιlρ(ωq xαλdγεροg. oι
συγχεχQL|ιdvεq μdλLστα παραδdσειζ γtα τηγ
ιi"λιυι;η τηg Kωνoταντινoι]πoληg oυο1ετ(ξoνται
Ζ.αι πQοζ τo αγiαομα τηE ΠαναγiαE Zωoδd1oυ
Πηγi1c τoυ ,,Mπαλoυxλrj" (ι1Θυοφdρo), dξω
απd τα τεf1η τηζ Kωνoταγτινοιiπoληq, στo
ι,ερd τoυ οπo(ου πιοτεfεται dτι 6πεoαγ τα
ιιισoτl]γανιoμdνα ιp<iρια, πoτ αναβ(ωoαν
θαυpιατoυργι1 (Πoλ(τηg, 1904).

Toν xαιρd πoυ εixαν ζcΔoει την Πdλη oι
Τoiρxοι, iναq xαλδyΞQog τηyανιζε
εφτd. ψci"ρια στo τηyci.νι Tα εixε τηyαν[αει απ6
τ1] l'ιια ριεριci" χι' (jτι ηταν νcl τcι yυρ[oει απ6
την d'λλη, 6ρyεται 6να'9 χαι τoυ λ6'ει πωζ
τηρα"ν oι Toιiρxclι την Π6λη. <Πoτ6 δεν
θcι πα"τηαoυy την Π6λη oι To'ιjρxoι, λlyει o
xcιλ6yεqoE. Tdτε θcl το πιατ{ψω αυτti, αν
αυτα τα ι'/ld'ρια τα τl7γανιαμtνα
ξcιντclνiψουyr! Δεy απdoωσε τoν
λ(l^vο xαι τα ψdQια" πηδηααv απd
τo τl7^γd'νι ξωντανα x' iπεααν' E
iνα νερ6 εxε[ xoντd ...

...χαι θα βρioxoνταt εxε(
μιtσoτ}lγαγLoμdνα xαι ξωντανι1., ωg
r,α dQθει η 6Qα να πι1,ρoυμε τηγ
Πdλη. Τ6τε λεγ πωζ θαQθε( dναg
d'λλο< xαλdγερoq γα τ'
ιrπoτη.1αν(oε ι.

H παριiδooη αυτη γνι6ριoε μεγιiλη
δ ιdδ oοη στoγ ελλη ν ιxιi λαd.
Ωοτ6oo, στoυζ θνητoιiq αυτoιiq, η
απελπιο(α δ(νει τη θdoη τηE σε μια
αιiριοτr1 ^λαL αoxημι1τιoτη αxdμη

αιοιοδoξiα, oτηριγμdνη σε μια dντoνη
dxφρααη τηζ εθvιxlig oυνεiδηoηζ χαt τηζ
αυτooυvειδησ(αζ, γrjQω απ6 τα πρoτερηματα
χαι τηγ αντο1η τoυ γ6νουg (M6γαE, 1954).

Εναν πr'lυλ[ν, xαλ6y πoυλ[ν, εβyαi'
απ6 την Π6λιν.

oυδε' g o' αμπ6λια ' xdνειf'lεν, oυδε' ζ
αε περιβ6λια.

επηyεy xαι εκ6νειl'lεν 2dαι ' 5 αoυ Hλι'
τoν xd'oτρoν.

εαε[ξεν τ' i'vαν τo φτερ6ν' ' g oo αiμαν
βoυτεμiνoν.

εoε|ξεν τ' d'λλo τo φτερdν, yαρτi {xει
yραμμiνoν.

< Απ6 xα.νε[E x' εν€yνωσεν, oυδ' ο
μητροπoλ[τεE.

€ναν παιδ[ν, xαλ6ν παιδ[y, €ρyεται xι'
αναyνrilθει>.

Σεiτ' αναyνωθ', αε[τα xλαιyεi σειτα
xροdει την xαρδ[αν.

oΑλ| εμαg xαι βd'[ εμiιζ, ' πdρθεν η
Pωμαv[α!,

Moιρoλoyo'ιjy τα εyxληαιd"E, xλαlyvε τα
μοναoτηρια.

xι' αL' Γιd'ννεg o Χρυα6oτομoy xλα[ει,
δερνοκoπαται.

- Mη xλαιE, μη xλαιg, α| Γιd'ννε μoυ'
x α ι δ εν ρ o κ o π ιαxiι'αα ι.

- H PωμανIα ' πiρασεν' η Pωμανiα '

πd'ρθενo
- H Pωμανiα xι' αν π6ραoεν, ανθε| xα.ι

φ6ρει xι' dλλο.

$.FιilγΙlli*'a"'jiji

Eλληνικη εκκληοiα oτo Mπαλoυκλi. Στα υπdγεια τηq υπdρ1ει τo αγiαoμα με ταμιοoτηγανιομdνα ψdρια τηq 1νωoττ]g παρd'δοoηq. iιδηρoγρ"φι" τoυ'r ε 
jε. '
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MαKεδovικog Αγωvαq

Συνixεια 9η

To φθιι,6πωQο τoυ 1904, o K. Mαξαρdnηζ,
ε ι δ ιz. ιi q γ ρ α φ d α g- αξ ι ιυ μιrτιxι5 g τoυ Π ρ o ξ εν ε (ου

Θεοoαλoνfxηq, με το ιpευδι6νυμο K.
Σεργιιixη< ' xcιτd μ(α oιiντo1"ιη, περιοδε[α τoυ
6ξοl απιi τη Θεoααλoν(xη' περνι6νταg απd την
δεooα 6ριαε τετραμελη επιτρoπη, απd τoυg
Αθαγ. Φοc1'γxο. Nιx. Xατξηνixo' ιατρd Ρfto
xα'ι ιε:οdα παπαΣιβdνα.

Σε πOλλdc ουνdxειε< θα δοι1με απ6 τα Boδεγιi
γc{ επtχoινωγεi απ' ευθε(αζ με τoγ Kαπετclγ
Αxρiτα xd'πoιoζ |ιε τo r.pευδι6νυμo . μηQoζ".
To ψειlδωνυμιo αυτιi δεγ εiναι παριi τo xωδιx6
ιiνιlμιcι τoυ ιερdα παπαΣιβdνα.

Eπειδrj η περιο1{ Bοδεγι6γ l]ταν εxτεθειμιJνη
ιlτην διdθεση των βουλ^,lαριxι6ν oιομιciτιυν. τα
οποicl' εEαφανfξoντo ιιdλιζ dατελνε ο Kαπετd'ν
Αzρ iτα< ριιxρο ο ud,δ ε q, εν ιoxυ μdν ε g απ6
τoπιxoi(, ειρdδρουE για πQοσωρινrj δριioη xαι
επιοτρoφη στo ορuητηριo1 τoυ Περιodρ, o
παπcrΣιβdναq ξητηoε απd τον Καπεταν Αxρ(τα
r,α dxει μαξ( τoυ, μια μυιJτLχr] oυνι1ντηση στη
Ι.{ιioιlοα, προxειpιdνoυ να τoυ εxθdοει τηγ
xατ6"oταoη πoυ επιxρατoιiοε στη περιο1rj
Bοδεγιi:γ 

"

}Ι dι,τογη εμφciνιoη τoυ oιδpιατoζ τoυ Kαπετdγ
Axρiτα στηγ πεQto1rj Boδενι6ν rjταν αναγxαiα.
Εxρειc1ξετo, μ(α εν(o1υoη τoυ ηθιxo{ των
τQoι-ιοχQατημιdνων απιj τογ Kαπετd,γ Λofxαg
πατριαρ1ιNι6ν χαt η διoργι1νωοη για τηγ
πρ ιloταο(α τωγ xιυ ρ ιιilν εξoπλ ιoμdν ων
εφεδριxι,iν μιxρoοωμι1τωγ απd εγ1ι6ριουE με
τοπιxr] εpιβdλεια' To ηθιxιi τωγ πατQLαρxιxc6ν,
θα ενιox{ετo σε μεγdλo βαθμd απ6 μια
πcrρciδειγματιxrj τωγ εξαρxιxιiν τoυ
Mει.lη μεριοιi.

14

τoU ΓεωQγ,oυ Toυα(μη
Ιοτοqιxoιi Eqευνητri

Η πλειoν6τητα τωγ xατo(y"ων τoυ Mεoημεριοi
ηταν πατριαρ1ιxoi, πoυ συγεχι6g εν(οxυε το
xυρ(ωg oc6μα Lιε εφdδρoυg χαι με ειδιz'd
εxπαιδευμdνoυE οτo Nαfαταθμo τoυ Πdρου
oδηγοι1g. Η μειονdτητα dμωg τιll, εΞαρ7ιzιυ.,,

ηταν πολ{ φανατιxο(. Δεγ δiοταξα.l'\'α
πρoβαiνoυν αxιiμα σε oιιαδι;r-d: ε;r.τε).εοει<
oυγxωριανι,iν τoιi; .τατoιtιo/ι7'ι,)\'. Ε(l,αι
γνωιττ{ η oμαδιxr] εz"τdi.εοr1 . 'l.c'ι.τcι. τη\' 2α'

Φεβρουαρ(oυ 1905. του ιερεα τoι,/ι!]Qtoι τιl]\'
παπαΣτo.7ιd'ννη ;r'αι τιl)\, ε.rτiι 1-r1'1'g|ιlir' τoU'
εγοi επdoτQεφα\' στo /ιl)oιo cr.το τl-1 ','ειτor'ιz'11

Φλαμoυριιi..

Mετd τt1ι'οι'r'ιir'τl-1 ιτt] του tιε τo\'τcιταΣιβεl,α
ποd.',ιατι. o Kαπετιi.ι' Α;r'οiτα: €zυ.ι'ε μια
περιοδεiα πQoΞ τα χιl]Qιd. τοlν Bοδεr,ιilr,μιε oi'ο
τoυ τo οοiμια, την oπoiα περιγραφει στo
οημεiοl1"ιιi του απιj 18 Ιουγioυ 1905, τo οπoio
dγραψε στη Nιioυαα, πQLγ επιοτρdψει στo
xρυoφfγετd τoυ oτo Περιodρι.

Kαταρxι1g μετdβη εtζ τo Π6τι, την oημερινrj
Φλαμουριd, τo oπo(o ηταν επ(xαιρo oημε[o
διd,βαoηg χαL γtα τα ελληr,ιzιi ι'U.l l/ια τα.

βoυλγαριxι1. oι6ματα. Στην Φλαιιoυριd r]7'θε οε
προσωπιχη επαφrj με τoUΞ /ιl)oι7.ιrfΞ 7.a'L

παρdμεινε οτo 1ωριd τoυg δio r1ιιdρε;. διdτι
ε(1ε την πληροφορ(α απ6 τol, οδt1'.,ιi τοι' oτι θα
διr]ρ1ετo βoυλγαριxd οι,iιιcι. Πιtlιlι'ιiι' τo

βoυλγαριx6 oιi'lμα τl.ηgοcοql'.1i ;,-ε τll ν
εμφι1νιoη τoυ ελληνιz.ου ιτι-''l ιιr-:l1r] -Ξ 

'r.;-ι'T(t τ0.

μdρη αυτd xcι.t xυ.τα τιi^.'ιι_ι τ\!.7.: 
"/.'. 

- _;_' δεl'
ιjδωoε oημε(α ξοlrj;.

Στη Φλαμoυριci o K'_ι.-|Ξ: 'ι',
υυνεννοriοει !ιε τoι': ι\ι\'' ::
τo o1dδιo επfθειτl1 : l.rιι, - -. '.

i " c\/

'. ,-.,--aO..,Oa

-, ::.,: -'l' τoυ



Mεοη μερ(oυ, oL oπo(οι, dπωg αναφdρΘηxε
ταραπdνω, dπρεπε oπωσδηπoτε να
τιμωρη θοιiν.
Η ιrημερινr] Moνr] τηg Αγ(αg Tριιiδοg τoυ
Mεοημιερ(ου ε(yε xαταληφθεt απ6 τουζ
εξαρxιxοig αxdμη απ6 το dτog 1900 y'αι €xτoτε
εzτελοιjoαγ εxε( τιζ θρηoxευτιxdg τουζ
ανdγxεq ι-ιε τoγ ιερ6α τoυg. Σf μφωγα με τoυ
oxεδιo, |-ιtα oμdδα oπλιτι6γ μετdβη πQoζ
cl.νixνειrοi1 oτo Mεoημdρι xαι στηγ πεQtoxη τηg
Mονfg. εγιi ο (διo< παρdμεLνε με τo xdριo
oι'i1-ια οε απdoταση μιαζ ιδραg για γα επιτεθε(
την xατdλληλη οτιγμι1 εναντ(oγ τηg oμdδαg
το:ν εξαρ1ιxιiγ πoυ θα μετdβαιναγ στη Moνrj
'j/ι(Ι γα εxxληoιαοθofγ.

Αi'λd τo οxdδιo αυτι1 μιαταιι'iθηxε. Oι oτεγo(
σι]γγενLχο( δεομo( μεταξf εξαρ1ιxι6v χαt
πατριαρxιxιiν του xωρ(oυ δημιοfργηοαν
ξ11τl'1μια ουνειδι]οεωζ στoUζ oδηγo{E για τηγ
εxτd)''εοη τηζ επι1ε(ρηoηg. Πρoφααιξdμενοι
ιiτι παρουoιdαθηxε στηγ περιoxη μεγιiλog
ιiριθμ69 τoυρxιxοf oτρατof, αρνrjθηxαν να
ε;ιτελdooυν τi-1ν αποoτoλ{. Αλλιi χαt dταγ
επdμιενε ο Kαπετιiν Axρ(ταg ιjτι oπωοδηπoτε
πρdπει γα xτυπηθοfν oι εξαρ1ιxοi τoυ
Mειrημερiου y'(''L πdλιγ προoπι1θηoαν να
μιrταιοiιloυγ τηγ επι1ε(ρηoη. Δεγ πρooηλθαν
γα oδηγr]ooυν τo οοlμια πQoζ τηγ Moνη
πρclφαoιξdLιεγoι ιiτι δηθεν dxαoαν τoν δρdμo.

Σr1μιειο:τdoγ ιiτι η εoxεμμdνη pιαταiωoη τηg
ιrποιlτολt1< λ6γω οτενιi.lν ουγγενιxι6ν δεαμι6ν
μεταξιi πατριαρ1ιxων ^λαL εξαρ1ιxι6ν τoυ
xιυρ(ου επιβ(ωνε μdχQι πρo ετι6ν μεταξf των
παλαιοτιiρ ωγ xατo (xοlν.

oμο.l;, λ(^1εg μdρεg αργdτερα, συγχεχQιμdνα
τi1ν 2α Ιoυλfoυ τoυ (διoυ dτουg, o Kαπετιiγ
Αxρ(ταg επιxε(ρηοε μια δειiτερη, πολιi επιτυ1η
αirτr1 τη φoQd, επ(θεoη xατd τωγ
('ι)γχεγτQωμdνων εLζ την Moνr] εξαρ1ιxιi:ν,
ιiπο_lζ θα τηγ περιγριiψoυμε σε πρoαεxtj
ουνdxεια.

Συμπληριilνoνται δι1ο μrjνεg απ6 τr1ν dvαρξη
ι\ρirοηg τoυ οωματoζ στo Bdρμιo xαι απ6μη η
πλr1ρη< ιτιlνερ.1ασ(α ιιε τoυζ Bλd1ουE δεν 61ει
εξαoφαλιαθε(. FΙ αντ(δραoη των
ρoυ ι-ιαν ιξoγτωγ μεγαλoxε1αγ ιc1δων

Θεοοαλον(xη πρoxαλεi μεγι1λεg δυo1dρειεg
στηγ x(νηoη τoυ oι6ματog y"αL τωγ
μιxρoo μd,δων πoυ απoατdλλογται γ tα
διdφoρεg μιχQoεπιχειρηoειg. Η ουνεργαo(α
χαι πQoπαντ6g η xιiλυιpη των βoυλγαριxι6ν
oωμdτων εx μdρoυg των, dxει αντ(xτυπo οτιE
xινηαε ιq του οι,iματοg.

Eνι6 ευρ(οχετo στη Φλαμoυριιi πρoβα(νει oε
μια αxdμη απdπειρα oυνεννot] oεωg y"αl'

oυμφιλιcδαεωg μαξ( τoυg' Ζητησε γα dλθει αε
επαφrj με μεριxοrig ρουμανdφωγoυζ
πρoxρ(τoυg, αλλιi η παρoυο(α τoυρxιxof
ατρατo{ παρεxι,iληοε τηγ πρoodλευor1 τoυg
oτη Φλαμουριι1. Ετοι απoφdοιοε να μεταβε( o
(διog.1ια δεfτερη φoQd oτo Γραμματm6 χαι να
επιxοινωνηoει απευθε(αg με τoυζ xατο(χoυE,
ρoυμαν(oγτεζ, χαι ελλην(ξoντεg'

Kατι1 of μπτωοη στo Γραμματιx6
εφιλoξενoιiγτo απd τoν μπdη τoυ xωριo{ oι
ε πιx (γδυγo ι ρ oυ μαν (ξoντε ζ μεγαλoxεxαγ ιι1δ ε g

Στdργιog y"αL Πdτρο Mπorioη, απd τoυζ
xυρ ιdτε ρoυ g oυν ε ργ ι1τε ζ τoυ Λo{xαg.
Δiγογταγ η ευxαιρ(α γα τoυζ oυλλdβει χαι να
τoUζ τιμωρrjαει παραδειγματιxd' Πρoxειμdνου
γα πdαoυγ στηγ παγiδα τoυ. ειδοπo(ηοε
xι1ποιo ελληv(ξoντα Bλιixo τoU xωριo{' o

oπο(og oυνεργdξετo μαξi τoυ, γα τoυE xαλεoει
σε γεfμα χαι να τoυζ μεθιioει' γLα να
xαθυοτερηοει η ανα1ι6ρηoη τoυζ για τα
xαλιiβια xαt (.τoι γα τoυζ oτr]οει νυxτερινd
xαρτdρι. Πρoτ(μηοε γα τoυζ απαγdγει με
αυτdγ τoν τρ6πo dξω απd τo 1ωρι6 γLα γα μηγ
εxθ6oει τα oπtτια τωγ δ{o φoνευθdντων
oπλιτι6γ του, 6που ε(1ε xαταλιioει.

Η εμφd,νιoη τoυ Καπετι1,γ Αxρiτα στo
Γραμματιxd πρoxιiλεοε μεγdλo ενθoυoιαoμ6
μεταξ{ τωy xατohηωγ τoυ. Κατd την παραμoνij
του δεγ παρdλειι|ε να xd,μει ooβαρ{ εθνιxη
εργαοfα μdoα οτo 1ωρι6. Πρooxιiλεσε τoυζ
πρoxρiτoυζ χαι περ(που υπ6πτoυ(
αμφoτερiξoγτεζ, στoυζ oποfoυg εξηγηoε τoυg
oxoπorjE τoυ αγιiνα πoυ διεξηγαγε. Qισε χαι
dρxιoε τoπtxη επιτρoπ( πoυ θα διr1ιiΘυνε τoν
αγι,iνα μdoα oτo 1ωριd. Σ1ηβdτιoε εφεδριxd
oι6μα γtα περιπτιiloειg ανdγxηg €^aταν'τηg

ενioxυoηg τoυ xdριoυ οι6ματοg. Tρειg oπλ(τεg
απ6 τoυζ εφdδρoυg τoν αxoλofθηoαν y'αL

πρoοεληφθησαγ στo αι6μα.πραxτdριυν τoυ Qoυμαγιxof Πρoξενε(ου στηγ



Στr1ν περιoχη τηζ Kατρι1,νιτoαζ εxιγε(το χαι
ε.λιμια(νετo τογ τιiπo μLα τoυQχιxrj ληoτριxη
ιrυμιμιoρ(α. Η oυμμoρiα αυτrj δεν ε(γε
διιrπρdΕει τ(πoτε εναγτiογ xριοτιανcδν
zατoixων, διιjτι εφoβo{ντο τα ελληνιxd
ιτι,]ιιιιτα. Oι xι1τoιxοι πρciτειναγ στογ Kαπετdν
Αxρ[τα γα dλθει oε επαφr] ;-ιε αυτofq, διι1τι τo
ιr1τoiιrαν χαL oι fδιoι oι ληoτdg.

() Kαπετd,γ Axρiταq δεγ {ταν δυγατd να
ενοιυματιilοε ι στo οι6;-ια τoUζ Τοιiρxoυq
i't1ιrτι1q. Tουg ε1"ιi]νυοε, dμοlq, ιjτι δεγ πριixειται
να τoUζ πειρι1ξει. αγ πεqιποιηθoιiν
(ιrxoτωοοι,ν;) μεριxoiE βουλγαρiξoντεζ τηζ
Kατρd,νιτoα< επιx(γδυγoυζ για τηγ εθvιxrj
ε ρ.1ιrιr(α.

Τt1t, l,ixτιr dνιr μιxριi οιilμια υπcj τoγ Nαουoα(o
Kιδτα Kουτι'lιi^7ιωργo dοτηoε xαρτdρι στoυζ
διi ιl ιρ ιλο ξεν oιi μεγ oU ζ στo Γρα pι1"ιατιxd

1ιεγιιλοxεxCι^/ιιiδεζ. Δυιrτυ1ωq Lιε την ενdδρα
δ εν ε π ιτειi1θη xε αυτιj πoυ επ ιδ f ωxαν.
Επιτε:ιixθ11xε dνα ι1λλo εξ'(ιroυ αoβαρd
ιl"ποτd}"εομια. o Στdργtoζ επdτQεψε απ6 dλλο
δριiμιl xαι γλfτο.loε. Σιrνελrjφθηxε. ι5μο'lE εναq
ιiλλοq πολιj επιxiνδυγοζ πρdχτoQαζ τ1lζ
ρoιlμοινιx{q πρoπαγdγδαζ. o xαβι1οηg τoυ
Επιθεοlρητoi των ρουμιανιxιi_lν Σxoλε(ων
Δoιiμcr, ο οπo(ο< 11ταν dνα απιj τα xυριdτερα
1jgr,lcrVα τη( πQoπαγιlνδα<. Περι6δευοε μαξ(
tιε τoν Επιθεωρ11τt1 τιυν Σxoλε(ιυν Δoιiμιo xαι
πciρdιrι.l ρcιν στιl Qoι) ι-ιαγιχlj πρoπαγdνδα
πολ)'orjζ ρουμανιiφιυγουζ. Eπdτυxαν τ1']ν

οι1i'λr1 ιilη τoι]l χαt <<τov τιμιδρηoαν" dπωg
ιlvιrqlεοει στi]ν επιστoλr1 . Mαξi ιιε τoγ xαβιioη
ιrι'r,ελtj φθηγ'ε γ'αL ο ανει].r ιιig του Στdρ.,,ιoυ' o
oπoiιl< διdφυγε τ1lγ oiλληιpη. Mε τoν
ιrυλληιpθdντα ανει|ιd o Kαπετd.ν Aπρ(ταg
doτει/'ε επιoτoλrj πQo< τoν Στdργιo χαL τoγ
oυμι[3oι-rλεfει για τελειrτα(α φoQd γα
μετιιμιεληθε( γtα γ({ μην €γεt xαx6"
επιιy"ιjλoυ t]α.

() Στεργιο< υπιjθαλπε διι1φoρεE oμι1δεg
;r"ιlμιιτιrτtηδιον γ'αL ο Kαπετιiν Αxρ(ταg τoν
ιrυμβoυλειiεt γα τoυζ παραδι6oει oτο ελληνιxιi
ι;ιυμcι, ιrφoιi προηγουμιdνωq oυvεννoi1 θε( με
τ(]ι]< z.εxαγιι1δεζ πoU ι.lιlνεργι1ξοντο με τα
ελi"r1νιxιi οι'iματα Xρ. Bαofλη xαι λoιπofg
Σ ιi.ρ ιrxιrτoαναioυ (.

It)

Kατcl. τr1ν περfοδo αυτη oι Todρxoι εt7υ.ι'
προβε( σε μια απoγραφ{ τoυ πληθυopιoi' ια.τ0
εθνdτητα. Στην περ(φημη απoγQαφη τoυ 19Ο'i.
H απoγραφrj αυτrj rjταν ιδια(τερα xρ(oιμιη. oι
ξdνεg πρoπαγdνδεg πρoxειμιdνου να ε(ναι
ελαττωμdνoq o ελληνιxdq πληθυoμι5g στι<
επ(ση μεζ εΘνιxdg οτατιoτιxdg, προdτρεπαν
τoυζ Qoυ|ιαν(ξοντεg vα γρdφoνται ιυζ Βλ"α^1-

Pofpι, δηλαδ{ xριoτιανo( υπηxoοι αχχ0"
ιδιαιτι1ραg εθνdτηταg, βλαxιxrjζ χαι (lχt
ελλην ιxη <.

To ξrjτημα τηζ επfoηpιηg απoγραφrj< τoU
πληθυομof απo τιE τoυρxιxdg αρχdζ zu.το.
εΘν6τητα απαo1dληoε οoβαρι1 τoν Κα.:τετci.r,
Αxρ(τα. Στιg επαφdg του ιιε τoιt:
ρoυμιαν(ξογτεζ τoυζ oυμβoιiλειr ε 70l τoι':
απειλoιjοε, γα εγγρι1φονται Ο]; Ροiιι
(xριοτιανο( πατριαρ1ιxo(). Oι πρoιττιi.θειε:
τoυ Kαπετιiν Αxρfτα να φdρει Qli',,ιιcl. ι-ΙΤot'Ξ

ρoυμαν(ξοντεq. πQoσεταLριξιiμιει,ο: τot':
xυριdτερoυg xεxαγιιiδεg, ουνεxiξo\,τCιι. ΠQο;
τoγ σxoπ6 αυτιi μιε τoγ αγεψιιj τoι, Στεo.,,ιoι'
doτειλε ε pιπιoτευτιxη επιοτο7.t] .τρι',; το\,
πατdρα τoυ αγεψLori' ελπ(ξoντα.: ιjτι l..1 ;',τιr: ιιε
τo xιiρog πoυ διdθετε θα itiΙoQι-l ι'ιτ€ \'(1

απoσπdσει πoλλοιig ρoυμαν6φι1)\,oι,: ct.τιi τtlν
ρoυμανιxij προπαγι1νδα.

Oπωg φα(νεται μdoα οτη ΙιΙcioι'οcι ι,τ lio7rιι' _zα.ι

πληρoφoριoδιjτεζ τοιl Kαπετcir, .\οι;,.ιι:. Η
ι1παρξ{ τωγ στη Nιiουoα εξηγεiται ιιιi\'ιa ιιε τllν
ι1πoψη dτι πρoηρxoγτο απd εξαρ7ι;ιιi /l.,]Οιιi.
επ(τηδεg oταλμιdνoι στη ]ι{d.οι'οιι .l:τι1 τoν
Λoιixαg γtα τoγ οxoπ6 αυτd. Πi"11 ρ6q ο,-ltlυει:
λoιπdγ o Λοdxα< την απoισiα τοι, Kcι:τετiιr,
Axρ(τα, dxανε τη διxf τοι, :lCιQoι,ι-τι.1 ιτT]lν
περιo1η. Πυρπ6ληoε την Ι!.Ιοι'r1 f];rρ,\,1,i11111r

πληα(oν τηζ Nαοιiοt1 <, μιt] r'ι'ιιιι.τιιrΞ τι]ι':
Nαoυοαfoυg ιiτι υπι1ρxει. [t€g121;-'z,-ιl.υ1}ε:
πατριαρ1ιxιi_lν Bλιixων 7'C|'|' iΙ;. -, 

',.,l. ιτΤllν
Γxoλdμα- PξxcL., oημερινd \Ιε'',ι ΡΞ,_ι-l'

Για να πρoφυλιiξoUγ τι( ]TtΟlι]'.
τιζ επιχειρl] oειg τoυζ !tΕg-l 17.

ξητοιiυαν να F}/'UΤUιΙΤ,l-:
xαταδιωxτιxd απ6oπαοιιιι ,_.

περιoxdg. Aυτci dμωg ητα.r' a,_;.
την x(νηοη των ελληνιχιlir' ιt ., l

μεγciλα xττ| μιιτα y,αL;τΟ].:.

t:: ' ''.':'/-('Ι.|

Ξ. ] Ζιrtτoι
' - ι''l'ιzo

; :. ι'ιroε(
,a'1._...l .,,tσ'

-. .'. _\.,_ τι τα
';- .l i]ταr'



oQμητηQια χαL χαταφ{για τoυ oιiματοE. Mε
xdθε τρ6πo ο Kαπετd,ν Αxρ(ταg ξητd απιi τoυg

ενδιαφερdμεγoυζ ιδιoxτητεq γα μηγ πρoβofν
ιJε μια τdoo βλαβερη γtα τηγ x(νηαη των
υιυμriτυlν ενεργεια.

Σε pιαxρooxελdE oημε(ωμα πoυ
πιrροι-,oιι1ξoυμε στη
οημερινη ουνdxεια,
ο Kαπετι1ν Αxρ(ταg
επανdρ1εται στtζ
μεμψtμotQι.εζ του γLα
τoυζ πQoχρ(τoυg. Oι
,,λεοντιjxαρδοι, τηζ
Ι'JdοιοαE ουνεxι'ig
τoυ δη pιιoυργof ν
πρoβλr1ματα. Πoλλ6-<

δ ι ιrδ dοε ιζ; χαι
αxρ ιτo μιi θ ιε < τoυ
',,εννοf ν την υπoι|(α
ιiτι -ι-,φ(οτατιιι, πfοω
απιi την πλι1τη του.
ιιιci μυστιχη
(J1] ν ε ι')1/ ασια τωγ

;τQο}.ριτα)γ με τα
β oυ λγ ιrρ ιxι1 oι,i ματcι.
Την ιlπor}.riα αυτri
εξoμoλoγε(ται
ιrυxνd, dπωg ε(δαμε
y'αι θα δoι1με χαt σε
επιiμενεg oυνdxειεq,
πQoζ τo ελληνιxd
ΠQυΞενεiο
Σ'υ μιπ}"ηριliνει, ιiμιο:q.

πι1γτοτε ιiτι δεν ι11ει
cιποδεiξειq περ(
ι,ιι,του' αλλι1 πoλλd.
}'dγoνται, αx6μr1 xαι
απd τoυζ (διoυ< τουζ

"ρδη11ofg πoυ τoυ
ι;ι'ν 6οτtl σε o
Φλοiρo<".

oμoλoγoυμdνωE, 6πωE 61oυμε αναφιiρει (βλ.
συγ. τ.80) rjταν η ι|.rυ1η τoυ αγι6να μr,oα ατη
π6λη χαι ο πλdoγ oτενdg χαι dμπιoτog
oυνεργdτηζ χαι τoυ ιδ(oυ xαι τoυ Πρoξεγε(ου
Θεoααλoγ(xηζ.

oι υπoιilfεζ για τoγ Φλcδρο
τηγ
τoγ
χεQια

απo
απo
στα

εν6g
Γιαγναχoβ(τη
επLστoλ{ζ πρoζ τoγ
Λorixαg, πoυ τoυ

ενιo1rjθηxαν
+ι"ατ6oγεoη

oτρατd

ανηγγ ε ιλε
απoυσ(α
oι6 ματog.

τηγ
τoυ
Στο

tη oελiδα τηg επιoτoλfg l8 Ιoυνioυ

Γιαννι1xoβo χαι τη

Φdoτιτoα o Φλιilρog
ε(yε τιζ
ανΘραxoρυxιτι6g xατ
υλoτoμt,ι€g
επιxειρrioειg τoυ.
Πιθαγdγ, τo γεγoνdg
αυτd τoυ γεννd την
υπoιp(α oτι
απo oτo λεrj ζ τoυ
oημειι6ματοE ηταν o
(διog ο Φλι6ρog.
Πd,ντωg, oL Uπoψrεζ
γ ια τoγ Φλι6ρo
εξαxoλoυ θοriν γα
ε (ναι αβdoιμεg"
Tελιxι1, 6μωg, dπωE
θα δodμε σε
επ6μενη oυνdxεια τo
Πρoξενεio dλαβε
πoλλorig φιλιππιxοdq
εγαγτιoγ τoυ
Φλιδρoυ, με τoυζ
οπo ioυ g μι1λιoτα
επιxροτodoαν γ"αL

μεριxοi πρ6xριτoι.

Αοφαλι6q ι-ιια συνεργαo(α τωγ προxρ[των με
τιr βoυλγαριxι1' οιiματα πoτd δεν rjταν δυγατ6
να πρodρ1εται απιj φυλετιxη oυμπdθεια.
Απλofoτατιr, γLα γα προoτατει'1ooυν τtζ
περιουο(εq τουζ 1"ιπoρoιioε xανε(g γα
φιrντcιοτε( 6τι προoπαθofγ γα τα d1oυν xαλd
χ(Ιι l-ιε την dλλη πλευρι1. Exφριiξει υπιiνoιεg
ιrxdμη χαι για τον ιDλι6Qo, ο oπo(οg

Aυτorj τoυ ε(δoυE oι υποιp(εg χαι oι διαδ6oειg
απαo1oλoιiν πoλ{ oοβαρι1 τoγ Kαπετdγ
Axρ(τα. < Γυq(ξει τo μυαλ6 μoυ, αναφdQεt στo

oημεiωμα, πQoζ τo K6vτρo Θεooαλογ(xη6, δεν

ξdρω ποι6γ γα πιστε{οωr. Mε ειλιxρ(νεια,
dμωζ, πρoοθ6τει ( τ(πoτε δυoτυ1ι6g, dλα
υπdνoιεgr.
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Eγα< απιj τoυ( σχοποιiE τη< oυναντηαηg τoυ
παπαΣιβdνα με τoγ Kαπετι1γ Αxρiτα ηταν η
πQOετοιμαο(α μιαg oυνdντηoηg τoυ Αiρ(τα με
τoγ Tof ρxo αQχηγd τηζ Xωρoφυλαxrjg
Bοδεγιi_iγ.

Απιj πoλλdg ιiλλεg πηγdζ xαι δημοoιειiματα'
επιβεβαιcδνεται 6τι o πcιπαΣιβ €ναg ε(yε πoλλrj
οτενi1 φιλ(α με τoγ αQχηγd τηg Xωρoφυλαxηg
Bοδεγι6γ Noυρη. o παπαΣιβ6ναg την φιλ(α
αυτrj την εxμιεταλλευ6ταν πρog dφελοg τoυ
αγοiνα. Αλλωoτε χαι o (διog o Noυρηg
επεδ(ωxε πdoη θυo(α ουνεργαo(α με τoγ
Kαπετd,γ Αxρiτα γLα τηγ xαταδ(ωξη τωγ
βoυλγαριxι,iν oωpιd.των xαι ιδ(ωg τoυ oιδματog
τoU Λοιixαg. Eπειδrj o Kαπετdν Axρfταg
r1ρνε(τo γα συναγτηθε( μαξ( τoυ, o NoυρηE
αν d βη x ε με οτρατιi στα πρ ιιiν ια τη ζ
εδεοoαιxrj< 61146^,,6νειαg Γιodoμη πι1,γω οτo
οημεριν6 Bdρα xαι αφt1xε εxεf επιοτoλη προg
τoγ Kαπετc1,ν Axρ(τα. Ζητo(:οε τr1ν oυνεργαο(α
του. υποδε[xνυεζ τoν τριiπo τηζ συνεQγαο(αζ
γ"αt xατ(ιχχηλo μdρo< για oυνciντr1oη.

oπωζ θα δofμε σε επdμενη oυνd1εια,
πQαγ ματt 'll σUγαντηση αυτη
πραγματoπoιrjθηxε με τηγ επιμoνη τoυ
παπαΣιβdνα μdοα ιττη Νdουoα. Διdτι o τριiποg
oυνερ.1αo(α< πoυ πριiτεινε o NoυρηE
ουνdφερε στα ελληνιxι1. οιδματα. Δεν
επρ6xειτo για dνοπλη xoινη oυνεργαoiα
εναντ(ογ τωγ βoυλγαριxιιiν οωμdτων παρd
μιiνo διευxολι]νοειζ πQoζ τoγ Kαπετd,γ Αxρ(τα
γtα τllν επιτυxη διεξαγο:γη τoυ αγι6να τoυ.

oι δι1oνoιεq μεταξι1 τωγ προxρ(των τηζ
Ι\Ιd.oιloα< μdQα με τηγ ημdQα dxαμναν να
φα(νεται αxdμα πιo επιταχτιxη η ανd,γxη να
ιrνιiλι1,βει τη διεfθυνσ1l τoυ Kdντρoυ ξdνοg.
Mιjνο dναg ξ6νog ^/'αL μdλιοτα λληναE
Aξιιυματιx6g Θα μπoροιioε γα τoυζ xιiγει γα
ιlμιονoi1οoυν χαL γα υπoταxΘofγ στιζ διαταγdg
χαt τtζ πρωτoβoυλ(εq τoυ. Kαι πdλι αναφdρει
ο Kαπετιiν Αxρ(ταg dτι δεγ υπrjρxε xαψt6'
ι:μοφιυν(α μεταξι1 τουζ. Oι Τofτoηg Λdγγoq
Τουρπι1ληq Λαμν(δηg ε(xαν oxr1ματ(oει μια
παρdταξη πoυ δεγ εδιJ1ετo γα συνεQγαoθofγ
με τoγ Φλιiρo τoν xυριιiτεQo αγτιπQdoωπo τoυ
Kαπετclν Αxρ[τα, μdoα oτην πιiλη. Ζητoioαν
να ιτιlνεργd,ξoνται απ' ευθε(αζ με τoν Kαπετdγ
Αxρ(τα^
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oπωg φα[νεται, τo μ(οog τωγ εγαγτ[oν τoι'
Φλι6ρoυ ηταν πολd μεγdλo. Δι6τι o Kαπετd,ν
Axρ(ταg υπογραμμ(ξει oτο oημεfωμιi τoυ 6τι o
Φλc6ρog φοβdται xαι δολοφον(α αxdμη. Αλλιi
o Φλιiρog ηταν τ6oo 1ρηoιμog οτη Ndoυoα.
ι6oτε xατ6" τηγ oμoλογ(α τoυ (διου τoυ
Kαπετdν Αxρ(τα xαL αν oι oυxoφαντiεg
εγαγτ(oγ τoυ ενε(1αν x6"πoια αληθεια δεν
dπρεπε γα εχτoπιστε(. Το o1dδιo τoυ Kαπετdγ
Axρfτα ηταν η δη μιoυργ(α εφεδριxοiν
oωuι1τωγ στtζ πdλειg xαL στα 1ωριd. Oι
πρdxριτoι Nαoυoαioι dδωααγ υπoο1doει<, o

δε oπλαρ1ηγ6E Kι6ταg Koυτodγιο_lργog
oτρατoλoγoιioε ιiνδρεg απ6 την xdτω τdξη zαι
δημιoυργorjoε ρεrjμα τιατ6" των απρoθiμοlι'
πoλλdg φoQdζ πρoxρ(των.

Mετd απ6 πολλdg πρooπdθειεζ o Kαπετciν
Axρ(ταE dρ1ιαε να dxει πρooωπιl'r] επαφrj με
ση μαγτtχoυ ζ Q oυ |ιαν ι 'qoντε:
μεγαλoxε1αγιdδεg χαL γα τoUζ επηρεdξει.
Στην oιxfα τoυ ΛdγγοU πQαγματoπο(t1οε μια"
απoτελεoματtxη oυνι1ντηoη lιε τoν
ρoυμανdφωνo πρdxριτo Kι6τα Σαμαριi. FΙταl'
απαραiτητη η πρoodγγιoη με τoυ<

ρoυμαν6φωνoυg διdτι οι ρoυμανiξoντεg ε(γυ.ν
αρ1foει πdλι γα οηxι6νουν xεφdλι. Ε(γ'αν
o1ηματ(αει την γνιδμη ιiτι το ελληνιx6 οιυμα
διαλt'θηxε, βλdπoνταg τουζ διερ1dμενoι,g
χιπoτ6'xτε-< τoυ oι6ματo9 απd τα xαλriβια το;ν.
o Kι6ταg Σαμαρ<ig εγθoυoιιiοτηxε απ6 τoν
Kαπετιiν Αxρ(τα χαL υπoσχdθηxε dτι θα τoν
βοηθο{oε. Yποοxιiθηxε να μεταβε( στη
Σxoτ(γα χαι στο Σdλι για να επηρει1.σει τoγ
μεγαλfτερο αγτ(παλo των ελληνιxι6ν oωμiιτο:ν
Mπατραλdξη.

Tιζ o1dαειg με τoUζ Σαραxατoαναioυ; oι
οπofoι ετd φdβoυ υπηρετofοαν τιζ
βoυλγαριxdg oυμμoρfεg, ανdi'αβε \'α τιζ
απoχαταστrjαoυν o Kι6ταg Σαμαρα; ιCιL o

Γιι1ννηE Kε1αγιιiE Kαπofλαg, ο oπoiο: απ6
την αρ1rj τηg αφ(ξει6ζ τoυ Καπετcir' Α'z-ρiτα
ε(yε δεfξει ευνoixdE διαθdοει;:τQoΞ τo
ελληνιx6 οι6μα.

Η oυνεργαο(α με τουg Σαραxατσαr'ιι[oι': t]ταr'

βααιxrj γtα τoγ Kαπετdγ Axρ(τα. \Ιεοo τoι'
Kι6τα Σαμαρι1 πρooπdθηoε l,α τciρει ιιε τo

μdQoζ τoυ τoυ( αημαντιxdτεQot,: τgο;,.1[1ρ1' 1



Γουλr1, Φαρμdxη χ,αL dλλoυg. Aλλd oι
Σαραxατoαγα(oι χατατρoμαr1μdνoι απd τσ.

βοι,λγαριxd oι6ματα δεν dδιναν ουδεμ(α
ιlπιjιlχεοη. Θα βoη θof oαν ιι6γο ε6'y

[jεβαιοiνoντο 6τι o αριθμ6q τΟ]γ ανδρι6ν
φθιiνει τoυζ διαxoοiοιq, οπιjτε το οι,iμα θα
11ταν οε θdor1 νcl αντιμετC,]π(oει τα βoυλγαριxι1
ιτιilματα.

Η q,}1 ι"ιη τoυ οιri1"ιιrτog τoυ Kαπετdν Αxρ(τα
r]τα"ν uεγdλη μεταξι1 το.lν Tοiρxων μπdηδων
πoυ xατε(xαγ εχτεταμdνα xτr1 ματα. oι μπdηδεg
τΟ)γ τoυρxιxιilν xιυριιriν Πdλιανη, oημερινr1
Πoi'ιlxι1.ρπi'l χαt Oολoβο, oημερινrj
Πα'νcι^7iτoα, τoν βο11Θοι1ν αr1μαντιxι1. Η
ιrιrνερ^1αoiα γ,αL η βoi1 θειd τωγ ε(γαι
ιrπι.ι"ριr iτητη ./ tα το oοi μα. Π ρ οοφ dρ oυν
'ι|LU.τ(ι"/.|.α - xαταφ{'γtα μιdοα oτα xτr] ματd, τoυq
;,.αι οδη.1oιiq. Πρoπαγτd< o με.1αλoxτηματfαE
Αλτ(γ Mπdηg πo1-} xατεr,xε τllγ oημερινrj
Πoλι'xαQπη, τoγ Αψαλο χαL τη Ι!dα Zωr]. ιiπω<
zrrι o oof μπασηζ επιιrτι1,τηq τη< Toερxdβιανηg,
ετρε.φε μεγι1λo μiοog xατιi. των Boυλγι1ρων.
Τliι, παρc1γραφο αυτr1 o Kαπετιiν Αxρ(ταg
xλεiι,ει με τη φQdση < πoυ xαταντt]οαμε ,!
δr1λοιδi1 γα περιμενoυμιε βοηθεια απιi τoυE
Τυιiοzυι': 1ι.τεt1δε:.'

Την ιριλοξεv(α του (διoυ xαι τωγ πdγτε ανδροiν
τoU πoυ τoυ πρoοdφεQε o Tξι'iρτξηg Λιiγγog, o
οπο[οg φιλoξdνηoε 10 μερεg χαt τoγ €xταxτo
ι.l'πεοτα}";"ιdνo τo ελληνιxοιi Προξενεioυ
Γιοβdνη θdλει να την ξεπληρι,ioει με διδρα για
τr1ν οiξιl.1o τoυ Λιiγγoυ χαt την αδελφη τoυ, τα
οπο (ιr ξη.,1 γα τoυ crπooταλof y απ6 τηγ
Θειτoαλογ(xt1. Toν Tξιi;ρτξη Λι1γγo τoν θεωρε(
xρι1ιrιμιiτcrτο χαι εργατιxιi, αο1dτωg αν xαμιιl
ιρι]Qti oυμιπεριλαμβιiνεt χαι αυτιjγ στoUζ
ιi.,ιλιππιxοf ζ τoυ εναγτ(oν των τξορμπατξr]δων
τr1 < Nιiιlυoαg.

Η z"ατιi;τερη τιiξη τη< Ιι{ι1oυoαζ, στηγ oποiα
ε i1ε: ε:πιβιlλλov }ιαL επιρρoη o Kι6ταE
1ρ111gιi.1ιο_lργog. ι1ρ1ισε γα δεixνει διαθdαειg
(]ι'νεQγασtαζ απ'ευθε[αζ με τον Kαπετι1γ
Αzρiτα. Για την croφι1λεια τωγ πoλιτοjν απd
προδιiτεq xαι απειθofντεζ ειζ τογ Kαπετι1,γ
Αxρ(τιr ξητοι1ν γα σχηματιoτεf απd ξdνoυg xαι
(i^l/\,(ι)(ETοU( στllν πεQLoxi1 πoλιτoφυλαxrj.
Πιθανιjτατα ειραlνιxιi o Kιrπετd,ν Axρ(ταE
crr,ιιφdρει γ(Ι απoσταλoιiv "μdρτεq> απιi τt1ν

Θεooαλoγ(xη πρoE τoγ oxoπ6 αυτdν.

Η πqι6τη αελiδα ( απιi τ.ζ 7 ) τηg επιοτoλrf E
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απ6 [Ε]δεαoα
Φ[λτατε

Ευρ[oxομαι εyτα"6θα απ6 xθεE πρoαxληθε[g
απ6 τοy oμηρoν πQoζ συνενν6ηαιν , αημερoν
δε εαπ{'ραE αν6ρyoμαι παλιy
Ιδod xατα oειρd'ν τα τηζ περιοδε|αg μoυ .

Mετ{βην πρcilτον παρα τo Π6τι 6πoυ
διtμεινcι 2 ημiραg πλri'xα δι6τι υπηρxε
πεπo[θηαη παρα τω οδηycll 6τι θα διηρxoντo
oι Βoiλyαρoι εxεlθεν .

Εxε[θεν διiτcιξα ομdδα εx 1() να μεταβι6oιν
ειg Mεoημiρι ενil με τo xdριoν ocδpια' θcι
iμενεν ειg Ι rΔρα.g α.π6oτα"oιν iyα επιτεθε[
xατd. τωv oyιoμα"τιxc6ν μεταβαινcjyτων εtζ
Moναoτηρι iξω Mεαημερ[oυ. oι 3 οδηyoi
MεαημεριrΔτεg φοβηθ6ντε9 ηρνηθηααν xατ'
elρyci'g υπερβci'λλoντεζ τα περ[ oτρατoi x.τ.λ.
τoυζ εξεβiααα. Αυτo| 6μ'ζ τηy ν6xτα
παρεπλd'νησαν τoυζ ανδρεg μαg δηθεν 6τι
iyαααν τoν δρrjριoν χαι o'ιiτοlg εματαιrilθη η
α'πoατoλη Mετiβην ειg Γραμματ[xoβo ( εg
Π6τι πρoαxd.λεαα τινig τωy πρoxρ[των η
παρoυαiα 6μ'ζ oτρατoιi εx Βoδενωy τoυζ
ημπdδιαε ) ειE Γραριματ[xoβo ειαεiλθoμεν τα'

ριεod'νυxτ .

Εντdg παρευρlαxετo o Κεxαyιd'g Στf ρyιog με
τoν Π[τo Mπο{αη ( φανατιxo[ Poυμοiνoι )

φιλoξενοιiμεyoι παρα τω Mπ6η. Ε{τα
επεoxiφθηααν ημ6τερoν 6y εy6
πρoαεxd.λεσα χαι τoιl επiβαλα yα τoυζ......

Συvε16ξεται
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H Mεταμoρφωση
Kαι <<o ΠUρYoq τoU ερωτoq>>

H Mεταμιiqφωοη

oταν ι]τα μι6οα τη ζ δεxαετiαg τoυ 1930
xτioτt1xε o νdoE l.Jα6g τr1< Mεταμdρφωοηq' πoυ
αvτιxατdοτηοε τoν παλι6. θεωρηθηxε
oπoιlδα(o γε.1oνd< για τη }.{ι1oυοα, oι εvoρiτεq
τoιl dνoιωιταν υπερrjφανοι, διι1τι ο ΙιΙα6g τουg
r]ταν ο πρωτοq με.,,ι1λog },Ιαdg τηq Nι1oυoαg
Bυξcιντιγoιi ρυθμoιi, xατ6' τo πρdτυπo τηζ
4t1ιd'< Σoφιι1< τη< πdληq. εγι6 ιi}.οι οι dλλοι
ενοριιrxo( Nαo( μαg 11ταν ρυθμoιi <βαoιλιxrj<r.

Bεβιliω<. μετd την πιrρoδο dξι xαι πλdoγ
δεzαετιοiν φι1νi1xε ιiτι o αρ1ιxdq
εl,θoυιrιcroμιιig δεγ r]ταν χαι τdοο
διxιιιoλoγημι6νοg' αφoιi o νdog 1ι,Ταdg δεγ
περιdxει' xαγdνα oτoι1εio ιδιαιτdρου
ε νδ ι cιφ dροντo g, απιi ι1ποιilη αρxιτεxτoν ιxη.

Σi μφιυνα lιε |-ιtα
πλr1ρoφορ(cΙ, πoυ δεγ

υ Πιfτqου Δειγ6πoυλoυ

y'6'yεt μεγι1λη εντfπωoη xαι πρoxd,λεoαν την
<ξηλεια> χαι των επιτρdποlν του Nαoιi του
Aγ(oυ Γεωρr1iου.

Oταγ o Nαdg αυτdζ rjoτερα απ6 72 περiπoυ
xρdνια απ€τι"τηoε τρofλο, oι επ(τρoπo( τoι'
xdλεoαν 6ναν αγιoγQι1φo - τογ !ιαχαρ(τη τoν
Tαxη Xαοιoιiρα- vα ξcυγραφ[οει τoι: 4
EυαγγελιoτdE αντιγρciφoντα< εxε[νoυζ τη;
Mεταμι1ρφωσηζ. Kανdναg δεν οxdφτr1zε dτι o

βυξαντινdg τρoι1λoE με τη ρο:oιzr]
αγιογρdφηση στov παλιd <βαoιλιxd>, Nα6 τoι'
Aγ(oυ Γεωργ(oυ ηταν 1τυπητrj ανoρθoγρα.φiα.
Tdτoιεg αλλι1 xαι ι1λλεg λεπτoμι6ρειε( δεt, τι:
πρdοε1αν τ6τε οι επ(τρoπoι - λ(',,oι τι;
πρood1ουv χαL orj μερα - ot oπoioι
ενδιαφdρoνται xυρfωg να πρoβιiλλoυγ τα dρ.7α
που dγιvα.ν ,.επ( των ημερι6ν τoUζ>.

Kαι oτο oημεiο αι'τιi.
ιjμωζ υoτdρηoα.ι,. οι
τdτε επ(τ9οτοι τll Ξ

Mεταμ6ρφΟ)ση:. Δει,
ιρριiντιοαι' r'' cl.φl1οοι'ι,
xαπoιo οτo ι7 ε io :τoι1

\,α διιr.i'ιιi.ε[ τr1

ουμβol'lj τoι,:. ιjπι'lζ
xd'γoUι, oι dr'θρι';τοι
;τoι, ι oοr'τilοι,r' ^i ι U.

τη\/ ιlστεooσl-1 ιιicι τoι':.
ιlxιiμα 7.L cιι,τo[ τoι'
δεν ;τooιΙε( εoιι\'
oπoυ δ α (α τρ ci',' ιια-τcι.

Στo υτερθι,qι-', τoι1
Nαof υπdρ1ουν μιiνo δf o μαgμiιoιi,ε --' 

ll.ci.zε:.
Η μLα αναγρdφει το dνoμα τoι' ιιrι'zcιοιτil
Eπα;-ι. Γxαρνdτα' ο.lq μεγιii'οιl ει ε ρ.', ετl] τoι,
Ι{αοι], η ιiλλη αναφdρει τoν oυ).i.ο..,.l ..'_\.,,ιo:
ΔημrjτριoE> τωγ Nαoυoα(ιυ\, τη: Boι-τ.ii'i':.

μπιiρεοα
εταλr1 θεtjι;οl

γα
απιj

ci.λi'"ε< πηγdζ, xτ(ατηxε
!ιε βιiοη τα οτoι1εfα
ε νιj < P ι'iιτοιl ιιι1xαν ιxοi
z.ιl'ι cιρxιτ6xτoγα, απd
εχειγoυ( τoU (
εμ.ιι.7z"ρdδεq' πoυ εfxαν
xιrτιl'φιiγε ι ι;τη Eλλιlδα
1ιετι1 τoUζ διο_lγ1-ιo{<
τoυζ απ6 τoυ(
μπoλοεβ(xoι'q. Πoιο
xoντ(ι στην αλr1 θεια
ι:Γνιιι t1 πληρoφoρι.α ιiτι oε Ρι6οo αvιoγριlφο
οφε(i.εται ll τoιχoγQαφfα τηg Πλατυτdραq xαι
τι;r' τεοoιiρων Eυαγ^1ελιoτοiν oτov τρoιiλo τoιl
Ναoi, dxoυν πολλιi xoιγι1, oημε(α με τLζ
ειxιiνεq τηq "ριδαιxηg oxoλrjq"' Tdτε ε(1αν
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Kανdγα oτoιxε(o ιiτι ,,ο τρo{λog εξωγραφ(αΘη
δαπdι,αιζ τoυ)>, για dλλoυg ευεργdτεg η για την
ταυτιiτητα τωγ αγιογQdφων πoυ φιλοτdχγησαγ
τtζ μεγι1λεg ει'x6νεg τoυ Τdμπλoυ. Σε dλεg
υπd'ρ1ει μciνo μ(α 1ρονoλoγ(α "1B42> oτην
xιiτοl αριοτερl1 γων(α, ενοi oτη xι1τιυ δεξιι1
αναγρι1φεται <Aνεxαιν(oθη 1-72-\847".
Kαμ(α dλλη dνδειξt1, ^1ια την ταυτ6τητα τoυ
αγαxαιν(σαγτo(. Mιjγo στLζ αντ(ατoι1εq
μιιxρdg ειxdνεζ υπclρxουν τα αρ1ιxι1 Δ.X. πoυ
επιτρdπουν γα συμπεQι1νoυμε 6τι πρdxειται
γtα τoν Τdxη (Δημητριο) Xαoιof ρα, τoγ oπo(ο
ουνcrντοιi1-ιε σε πολλd< ,,αγαxαιγ(σεtζ>,
ερ.7αo(α την oπo(α ουνd1ιoε αργιiτερα ο γιoζ
τοιr Απdoτoλοg. Mε τι< ειxdvεg τη6 εxxληo(αg
αυτr1< ε(γε αοxολη θ ε ( εxτεν ιΔE σε
προηγofμενο τειi1οq τηg NΙΑOYΣTΑΣ ο x.
Θο:μιig ΓαβριηλiδηE.

o "ΠιIgγoE τoυ Egωτog>>

Το ιiνoμιr τoυ Επαμι. Γxαρνdτα. το βρι,οxου1-ιε
7.Crι (-,την εντoι1ιopιdνη πλιlxα στo χαμπαναριd
τηζ MεταμιiρφΟJσηζ, πoυ d1ει τη διxη τoυ
ενδιαφdροUσα tστo'Q(α. ιiπο:g την dγραψε με
1ιουμoρ ι;" dνα 1ρoνoγρι1φημι1, τoυ o Σταμ.
Σταμ. o περ(φημιoq ευθυμoγρdφog ε(1ε
διιrτελdι;ει προπολεμιxιi νoμιiρxηg στηγ
Εδεοοα, dρxoνταν στη Ndουοα, επειδη η

^,,ιlνιl-[xα τoυ ε[1ε ου^7γε:νιxof g δεoμodg με τηγ
π6λ11 μαE. Hταν φυι:ιxιj λοιπιjγ, να μαθαiνει
ι-lριομdνα πεq(εργα υυμβι1ντα y"αL γα τα
περιl.αμβdγει στα χQoγoγQαφrjpιατιi του σε
περιoδιxιl χαι εφημερiδεg' Eνα απ6 αυτd με
τoν τiτλo "o πf ργog τoυ E,ριυτoq" αναφdρεται
στo χαμπαναρι6 τηg MεταμdρφωαηE.

Yπηρετoioε μtα πολf ιiμoρφη δαoxdλα, τηγ
ι'lπoiα ερωτεfτi1xε ο Γxαρνdταg. Για να
xινt1 οει δε τo ενδιαφdρoγ τηζ τtαL τoγ
θαυμαομ6 τηζ, ο νεαρdg ερωτευμdνog,
πl]γιιιν ε πρ ω ( - πρ οl ( στo εργoτdξ ιo,
ξαμπρατoοiνoνταγ xαι μιετdφεQε τιζ μεγdλεg
πουριiπετρεg, ενι6 τα μd.τια τoυ oτρdφoγταγ
πQoζ τα παρι1Θυρα τoυ oxoλεfoυ γLα γα δει αγ
τoγ παραχoλoυθoιjοε η δαoxιiλα. Φα(γεται 6τι
η δαοxι1λα δεν dδιγε οημαo(α στoν
ερο:τευμdνo Nωντα, o οπo(oE ιxανoπo(ηαε τoν
ε.7ο'lιo;-ιιi τoυ με την τoποΘdτηoη μιαE πλιLxαg
μιε τo dνopιd, τoυ στo χαl-ιπαναριι5.

Ετoι θα εξαoφιiλιξε την υστεQoφημ(α τoυ,
dπωg επεδ(ωξε xαι με dλλεg εxδηλι6αειg τoυ
xαι dπωζ τε}'m6" τα xατ6"φερε, διdτι χαt ωζ
Mαxεδoνoμdχοζ αναγνωρ(oτητ].ε, y'αL δρ6μo
απ€xτηoε. Mdγo dναg απd τουg Nαoυαα(oυg
που doτειλαγ χQliματα απd την Aμεριxr], για
να xτtατε( τo xαμπαναριιi, o μαxαρ(τηg
Πρox6πηg ΠατoιdE, αντ6δρααε εμπρι1xτωg.

oταν γιiριοε απd την Aμεριxη τ"αt ε(δε dτι
στηγ πλdχα αγαγQαφι5ταν μdνο τo dνoμα τoυ
Γxαρνdτα. πl'iρε τo 6πλo τoυ χαι τηγ
πυρoβdληαε. E' τοι "πληγωμιdνη> βoiοxεται
μdχQt αημερα .

oι επ(τρoποι τηζ εxxληo(αg δεν
ενδιαφdρθηχαγ γα τηγ απoχαταοτt1ooυν, (oωg

δι6τι φoβηθηxαν μηπωg οτραφεi εγαντioγ
τoυζ η oaγ{ τιΙ)γ ελληνoαμεριxανι,3ν, [οωE
δι6τι rjθελαν να υπdρxει x6"πoto μυοτrjριo
γιiρω απd τoν "Πιiργo τoυ Eρωτoqr.

il./."lit;:i

i:"4:,i

F..:

!"-:;,

, rfr4 Cl

:'j-:$'l' 4' r.&*1:,ε:.a,:i;
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ΓEΝIKO ΝOMAPX|AKO N0Σ0K0MΕl0 ΝAOYΣAΣ
Πoρε(α μιoo(l Kαι πλεov αιωvα

παρoυο[αοη απ6 την οιiνταξη τηg "Nιd,ουσταg"

xατανdμoνται σε διio τoμεfg - τoγ Παθo16'7ιx{i
χαι τoγ Xειρoυργιx6 Toμdα.

H dλη λειτoυργ(α τoυ υπooτηρ(ξεται απ6
εxπαιδευμdνo Ιατριx6, Noοηλευτιxd y"αl

Διoιxητιxd προoωπιx6 πoυ oτελεxι6νει τι<

τρειg (3) υπηρεo(εE τoυ-Ιατριxη - Noοηλευτιz"r1
- Διoιxητιxη, πoυ oυλλειτoυργofν dριoτα.

Π6ραοαν 60 oλdxληρα 1ρdνια απ6 τ6τε πoι! τo
Nοαoxoμε(o L{dουααg λειτoυργε( οl<

Noαηλευτιxd δρυμα, δ(νει τη ι|υ1r1 τoυ για την
υγε(α μαζ χαL για τη βελτ(ωοη το'lν παρo7ιυν
τoυ πQoζ τoυg αoθενε(g. Aν εξαιρdooυμιε τoυ(
δεxc1.xλιγoυg θαλdμουζ τoυ, oι oπo(oι oε λ(γo
θα αποτελofν παρελθ6ν, τfπoτε πλdoν δεγ θα
θυμ(ξει τιg δεxαετ(εg πoυ πdραoαν.

Παλιd μη1ανη ματα -Ιατρ ιxd xα]" μη
παρoπλ(oΘηxαν στιζ αποθηxεq. Ιατριz"d
εργαλεfα αγτLχαταστdΘηxαν, ενι'i πυ}la
dγγραφα που xατdγραιj.rαν x(t'πoτε ιa.L

;-ιαρτυρofν oημερα τηγ ιοτoρiα τoυ

φυλdoαoνταt εQμητιχι1 xλειαμdι'α στC{ cιι't-17.ια

xαι υγρd αρ1ε(α τoυ. Θα r1ταi' ;'.ρiιια μια
ιoτoρfα 50 1ρ6νων πoυ αποτυπιδr'ε ι τoιt<

μd1θoυg, τιg αγων(εζ χαt τα επιτειi','μιατα. τι|)ν

ανθρι6πων πoυ πι1ραoαν. ερ'1ciοτl1;'.α\' 7'αι
αγdπηoαν αυτd τo }{ooο;'.oιιεiο \'α ιι1l\/

αγαδυθε( oτην επιφclγεια χαι ι'ιi ^,'[l'ει θdαιια.
oτα μιd,τια τωγ επισχεπτι,iν του.

Γι' αυτ6 με τηγ ευxαιρ(α τl1 ιτι'ιιτ7.l'i oιr)σ1l 60

oλdxληqων xρ6νων απιi τl1r' i.ειτ..'ι'o^;'[cι του
Nοαoxoμε(oυ ]ι{ιioι'οα: r_')] Κρcιτι;'-οf
Noοηλευτιxoι1 Ιδ9tiιιιιτο:. l' διει'r'ι;ι'τQια
ειoηγηθηxε τηγ (δρι'ol1 \{1r1',*τε Lι-rι' Ι{:ιτQι7-ι'jγ

χαι μη μηχανημιd'τιlr'. ερ^,'cιi.ε[,.'-,}\'. ε'.''.'Qtιq ιΙ)\'

xαι yενm6 υλιxιδι' :τoι' θcι ιι{ιι]τι'L.Ου\'τη\'
ιoτoρ(α τoυ, χαι δει'θcι ε[r'cιι .':τεg1ioi-r] cιν

λdγαμε dτι, θα εΓr'αι t'1 ιι\υι',-l' :ι--' τg191ρμ
Noοoxoμιειαxof Moι'ι-lε [oι' .-τt''. El.i.,iι)cι 'zιιι
Θα απoτελdoει xαι 6i1'115 11τ1g.'[,ι. K,ι:ι1i.i.rl7.ο:

Τo Γενιx6 Noμαρ1ιαx6 Noooxoμεio Ndoυoαg
ιiρxιι;ε να xτ(ξεταt τo 1937 με δαπdνεζ τωγ
B ιoμηxιlνων Αδ ελφι6ν Xριοτoδοf λoυ Λαναρd
xαι Φωx(ωνοg Πε1λιβdνoυ, oε oιxdπεδo πoυ
παραxωρηθηxε απd την Aφρoδ(τη Λαναρd,
Mαρι,α Πιπιλη χαι τo Δrjμο Ndουoαg.

To 199B, oυμπληρι6θηxαν 53 1ρ6νια
λειτoυρ1liαζ τoυ ωζ Κρατιx6 Nοοηλευτιxd
(δρυμα (1045-1998).

Eπ[ πdγτε xρ6νια πριiοφερε υπηρεο(εE ωζ
Στρατιιοτιxιj }.Ιoooxoμε(ο, oτην διιlρxεια τoυ
B' Παγxdοpιιoυ Πoλdμoυ υπ6 την xατoxη των
Γερμανιxι6γ στ8ατευμι1των (7940-1945). Mε
τη λr1ξη τoυ πoλdμoυ dρ1ιoε να λειτουργε( ωg

Kρατιxd Nooηλευτιxd (δρυμα με τηγ επωνυμ(α
Γεγιxd Nooοxoμιε(o Ι'{ι1oυoαq "η Xριoτιανιxη
Αγciπη".

Αναμφιοβητητα η πρooφoρd των ευεργετc6ν
στilν π6λη τηζ Ι'{dουoαζ, αλλd y,αL στηγ
ευρfτερη περιο1rj ε(ναι τερdοτια. Η ι1παρξη
y'αl λειτoυργiα τoυ Noooxoμε(oυ oυνdβαλε
ciνdλογα στη διαμdρφωιlη τoυ επιπdδoυ
υ.1ε(αg τιly xατo(xων. Ιδια(τεQα, στLζ δf oxολεg
περιdδoυE, τ6oo τηq xατo1ηg των Γερμαγιxιiγ
οτρατειl μιι1,των, στηγ διι1ρxεια τoυ B'
Παγxdoμιoυ Πoλ6μoυ, ιjoo xαι τoυ εμφdλιoυ
πολdμoυ, η παρo1rj τωγ υπηQεoιιδγ τoυ υπηρξε
πολιiτι1-ιη.

Σti μερα...

Σ!μερα μετd. 50 1ρdνια λειτoυργε( με τηγ
επαlνυμι(α .,Γενιxιj Nopιαρxιαxd Ι'Jooοxoμεfo
}jι1οιroα<, στα πλα(οια τoυ Eθγιxof
ουoτl]ματoζ γ.1ε(αg (E.Σ.Y.) y'αL παρd1ει
rρο;τοβdθμιLα χαι δευτερο βdθμια υγειoνoμιxη
περiθαλψη ιoιiτιμα σε x6"Θε πoλ(τη,
ανεEιiρτητα απιj τηγ oLχογoμιxη, xοινωνιxη
χαι επαγγελματιxη τoυ ^ιατ6"oταση.
Διαθdτει 120 προβλεπι5μενα xρεβdτια πoυ
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χ6Qoζ γLα τo σχoπ6 αυτd θεωQεrταL τo ααλ6γι
των εξο:τεριxι6ν Ιατρε(ων αφ' ενdg μιεν γιατ(
ε iνα ι xυ ρ ιoχεxτtx6' dδ ε ι o χα ι αν ε χμετι1'λλευτo,
(Ιφ'ετdρου .1ιατ( ε(ναι o πλdoγ πρooιτ6g
xιilροg γLα τoυζ επιοxεπτε(.

H ιδdα ενιig ανασχη pιατιoμoιi τoυ
ι)γειoνoμιιy"oιi 1dρτη τη< 1ι6ραg, ανdλoγα με τtζ
ιl^1 ειoνoμιxdg ανι1,.1xε< τ(l)ν περιoxι6ν, την
γ ε (|)γQαφtχη 

'
πλη θυ oμ ιαxij ^nαL

συ1ll.''g,ra'ιιιxο( xιrτd,αταoη τσ)ν, με την
δη μιoυργ(α ευριiτεροlr, υγειονομιxι,iν
περιφερειι6ν, ιiπoυ τα γοσoχoμιε(α αυτιi:ν θα
λειτoι-'ρ.7ofν ουμπληροlματιr,iι μεταξf τoυζ
ιxαγι1' να (Ινταπoxριθoιiν πληρο_ig oτην ξητηοη
υπηρειτιιδν γr1εiα( 6)'ο;ν oxεδdν τΟ)ν
ειδιxοτiiτωγ, να ιιilγ α.ποτελε( oυτoπiα.

Aγ μdλιoτα η παραπι1νο: εφαρuoγη
oυνδυαoθε( ιιε τi1ν ειlcrιoθt1oiα ανι1πτυξηE τηg
επαρ1fαg με τηγ δημιιoυργ(α εξειδιxευμdνων
Ια.τριxιi_lν Kdντρων (dxει πρoταθεf η
δημιουργfα Kdντρου Φυοιxr1q Ιατριxηg
Φυοιολo./(αζ στo Ι\,loοoxoμε(o Nιlουoαζ, σε
ιτι'γδυιrομιιj ιιε τo .1εγoν6g 6τι, η πdλη τη <

Nι1oυoαg d1ει εξελιxθε( οε Αθλητιxd Kdντρo
προτιμιilμεγ1l απq τιq με^1αλ{τεQεζ αθλητιxdg
ομdδεg τηζ 1ιδραg. ιττoxεfoνταg στηγ
απox6ντρωοη τωγ μεγιiλιυν πdλεωγ (

υ γ ε ι ον ο 1-ι ιxι1'' συ.1xο ιν οlν ιαl.ci. πλη θυ o;-ιιαxd,
εργαoιαxιi), (oωg απoδειxθεf μελλoντιxd
αναγxιι(α.

Τo Ιι{oooxoμε(o Nd,oυoαg τo t993 πdραoε
1ρoνιd oιxoνoμιxr]ζ χαL νooηλευτιxηg xρ(oηg
με ανεξdφλητεg υπoxρειiloειq πoυ
μεταφιiρθηxαν τLαL επιβdρυναγ τηγ
οιxoνομιxt1 χaηση τoυ 1,994 ενιδ η xdλυQη των
xλιγιδγ μ6λιg dφτασε τo 41,,6 Ψο' με μdoo 6ρο
νoor1λε(αE 4,5 ημdρε6 xαι ημερηoιo xdoτoζ
νoοηλε(αg 36'078 δρα1μdg ανιi αοΘενη.

Για τo 7994 dpιεοοg ατ6xoE τoυ τdθηxε η
oιxονoμιιx{ xαι νoαηλευτιxη τoυ ανrixαμιpη.
Στd1og πoυ πQαγματoπoιηθηxε με τη ληψη
βρα1υπρ6θεo;"ιων χαt μεooπρdθεσμωγ
oιxονομιxι6ν μdτρων 6πωg, πQoμliθειεE
απ6λυτα αναγxα(εq τLαL αιτιoλογη μdνεg,
ιιε(ο:oη τωγ απoθεμι1των oε dριo αoφαλεiα<,
pιε ανd,λογrl ρευστoπo(ηoη xεφαλα(ωγ, αfξηοη
τηζ διαπραγματευτιxηg ιxαν6τηταζ στηγ
αγoρd, με απoτdλεομα τηγ επ(τευξη
xαλf τ ε ρ ο:ν τ ι μι6ν y'αt ε τιπτ ιt'lσ ε ωγ, ε π ιτd,xυν αη
τηg διαδιxαo(αE ε(oπραξηg εodδων, εφαρμoγη
ειoιτηρ(oυ νooηλε(αE oτoγ θd'λαμo ημερηo(αg
παραxoλoι1θηοηg, dρευνα γtα νdεg πηγdζ
1ρηματoδιiτησηζ χαι ε(oπραξη εodδων,
dλεγ1οg y'αL περιοριαμdg διαφυγdντοlν
εο6διυν, αιiξηoη τηζ πα8αγωγιχdτηταg τoυ
πQoσ0)πLχoιi, νdεg προοληψειg οε oριαxd, μdvo
επ(πεδα x.λ.π.
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Eυαιοθητoπoιηθηxε χαL χtνητoπoιrjθηxε πρog
αυτη την xατε6θυνοη, τηζ ανrjψωαηg του
Ιδρfματog oτη Θdoη που τoυ dξιξε. Ετoι, η
διαxε(ριoη τoυ 1'944 υπερxd,λυι|.rε το 1ρdog τoυ
1993' γ"αt dxλειoε θετιxd,, εvι6 η xdλυιi-rη των
xλιγι6ν dφταοε σε πoσoστ6 64,6 Ψo ψε ψ€oo
ιjQο νoαηλε(αg 5,1 ημdQεζ y"αL ημερηoιo
xιiοτog νoοηλε(αg αγd αοθεγη 31'.210 δραxμdg.

To 1995 η απ6δoαη των ληφΘdντων μdτρων
λειτo{ργηοε πρooθετιxιi με αποτdλεoμα η
δια1ε(ριoη γα εμφαν(ξει στo τdλog τηζ
οιxονoμιιxηq χQliσηζ τo φανταoτιxd
πλε6ναoμα των 245.000.000 δρα1μι6ν, παQ'
ι1λo πoυ τo 1995 λ6γω τηζ βελτιωμ6νηg
oιxoνο;-ιιxηg xατι1οταot1 ζ τoυ νοooxoμε(ου
πQαγματoπoιr1θηxαν πoλλ6g πρoμηθειεg
αναγxα(ου LατQoτεχγoλoγιxori tLαL

Eενοδoxειαxοιi εξoπλιαμoι1 (πληρηg
ξενοδoxειαxdg εξoπλιομdg τηg νdαE πτdρυγαg
των ιατριxι,iν εργαoτηρ(ων) xαθι6g y,αL

οt1μαντιxdζ επιoxευdζ χαt βελτιι6oειg στιζ
xτιρ ιολο.7 ιx dg y"αL μη1ανoλογιxdg
εγχαταστασεtζ.

Η xαλυι|η τωγ xλιγι6ν αυνd1ιoε xαι αυτη τη

xρoνιd να d1ει ανoδιxη τιiαη φθdνoνταζ τo
πoοοοτ6 66,6 q" με μdoο 6ρο νοαηλεiαg 5

ημdQεζ xαι 11μεqrjoιο x6οτog νooηλε(αg ανd
αοθενi1 δραxμdg 37.884.

Αξ(ξει να σηιιειωθε( dτι τo Σεπτdμβρη τoυ
1995 τoπoθετηθηxε στo Ι'{oοoxoμε(o
υπεροf^11ρoνog Αξoνιxdg Tομoγρdφog με
δαπdνεg του Yπoυργε(ου Yγε(αg, Πρ6νoιαE
ν"o'L Κoιγωγιxιδν Aoφαλ(αεων, πoυ ηταν
ocυτl1ρ(α για 6λoυg τουζ xατo(χoυζ τωγ γ{Qω
}{ομοiν πoυ dτρε1αγ στιζ μεγαλoυπdλειg, οτα
ιδιιυτιxd xdντρα.

To 1996, υπr]ρξε xρoνιιi επ(αηg πoλ6 θετιxη.
Tα νoοηλευτιxd. χαt oιxoνομιxd,
απoτελdαpιατα επιβεβα(ωoαν πωζ η xαλη
πoρε(α του Noσοxομεfου Ndoυααg δεγ ε(γαι
τι-'xαfα χαι oυμπτωματιxη. To 1996 η
oιxονoμιxt] δια1εfριoη dxλειoε με πλεdναoμα
378.255.000 δρα1μιliv, γεγoνdg πoυ
αποδειxνf ει dτι' τα oιχoγo|-ιιxα y'αt διoιxητιxιl
μdτρα πoυ πdρθηxαν, oε αυνδυαoμ6 με τη

ιrυνεxη παραxoλofθηoη y'αL βελτ(ωoη τωγ
δεδopιdνων ουνdxιoαν να απoδ(δoυγ χαι γα

πρoερ1oμ6vων εξ oλoxληρoυ απd iδια doοδα

για τηγ πρoμηΘεια ιατQoτεχγoλογιxod y'αL

λοιπorj εξοπλιoμot xαι για εργαo(εg
επισxευι6ν χαι βελτιc6oεωγ στιζ xτιριαxdg
εγxαταoτι1oε ιg τoυ Nδooxο με (oυ. Tηγ
νooηλευτιxη xfνηoη η xdλυι|η τωγ xλιγc6γ
διαμoρφc6Θηxε στo 66 qo, με μdαo 6Qo
νoοηλε[αg 5 ημdρεg xαι ημερηοιo x6οτoE
νοoηλε(αg αγd αoθεγη 36.860 δρα1μdg.

To 1997 πρoβλdπεται, απ6 τηv διεdΘυγση, γα
ε(γαι επ(oηg πoλf θετιxη 1ρονιd,. Yπdρ1oυν
δυνατ6τητεE αx6μη μεγαλfτερηE βελτ(ωοηE
τηζ otχoγoμιx6τηταE xαι απoδoτιxdτηταq του
Nοooxομε(ου. Bαoιxο( oτ61oι θα ε(ναι η

βελτ(ωoη τηg xτιριαxηE, μη1ανoλoγmηE ν"αr

ξενοδo1ειαxηg υπoδομηg τoυ παλιοf xτιρ(oυ
(με δfxλινα δωμdτια πoυ xτ(oτηχε τo 1938)
xαθc6E χαι η μηxανoγρdφηση τωγ υπηρεoιι6ν
βαoιxdg παρdγoνταE για τηγ παραxολofθηoη
χαL dλεγ1o 6λωγ τωγ oιxoνoμιxοiν
παραμdτρων.

Γενιxd oι πρooπτιxdζ τoυ }'Ιoooxομιεiου
Ndουoαg διαγριiφoνται πdρα πoλ{ ευο(οlνε<
τdαo γι'αυτ6 τo (διo 6oo χαL για την πdλη τη;
Nιiουoαg αφo{, απ6 oιxoνoμιxηg πλευρd<.
ε(γαι σε θ6oη γα οηxι6oει τo x6oτo< τη:
δημιoυργ(αg xαι λειτoυργ(αζ νdων τμημd.τοlν 11

μονdδων (μoνdδα ε μφQαγ !"ιατιl)\1.
πγευμoγιoλoγιx6 τμημα, τμημα φισι;/-tl(
ιατριxηg - φυoιoλoγfαg).

Kαι 6λα αυτ6" xατορθιilθηz"αr' τo

υπoγραμμfζoυμε τηγ oυνειoφoρd ιj7.oι' τοιl
πOoσωπLχoυ τoυ No oo xo μ ε io ι' στη \'

πρoαπdθειιi τoυ για την βεi'τiι'loη τιl')\/

οιxονoμιxc6γ }ιαι τηζ παρo1r1; ;'.α7.fτερalν
υπηρεoιι6ν υγε(αg. To :rεριοδιz'd
<Eπιθει6ρηoη Yγε(αg" σε δημοοiει'ιιil. του
oν6μαoε <θαfματα, τα επιτεf','ιιcιτcι τιl)\'|

τελευτα(ωγ ετι6γ του Noooz"oμε[oι' \iιoυοα:.

H αdνταξη τoυ περιoδιxoιl .'_\'1_{ o\ΣTΑ"
ευχαQιστε/ την χ. Αyτι^.'6ι'η Πο -Ξοι-'z[δoτ'
διoιxητιxη διευθiντqια τoL' \-οoοz.ο ιι ε ι'o|-'. ^'rιo-

τιζ τ6αo ενδιαφ€ρoυoε: l).ηροrrορ|ε;. τo|)

αντιπρ6εδρo τoυ Δ.Σ. z-. "Ll'ioτιi 'Αι'δρεo-δη
χ,αι τoν χ. Td.xη Αθαναoοτ|)-η lgοioτα-'uετ'o
τoυ Γραφε[oυ Επιoταo[α; ','ιc: τl: :τ0).i'τl'ιιεΞ
πληρoφoρ[εg τoυζ σε οτl r.:.,- ''lQο. τo
Nοoοxoμεiο.

t

λειτoυργofν
oυν εx(οτηxαν
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μεσoΠ0λ6μO UαVαμvη σειq εv6q εργατη
σε εργooτασια τηq N α

Απo τιq

Η Nd,oυοα, ωζ γγωστ6ν, απ6 τα τιiλη τoυ
περαoμdνoυ αιιδνα μdχQι αημερα, με μιxριi
διαοτr1ματα ιiφεoηg, Θεωρε(ται μια %ατ'

εξoxην βιoμη1ανιxη π6λη. Για τη βιoμη1αν(α
χαι τoυζ βιομηxdνουζ τηE d1oυν γραφε( πολλd
xε(μιεvα y'αL επιστη μoνιxdg εργαo(εg απ6
αξιιiλoγoυg μελετητdg, δεν d1ει αxoυoτε( dμωg

η φοlνrj εν6E απλοιi εργdτη, απ6 τoυg 1ιλιιiδεg
;τoυ εργιioτηxαγ στα εργoοτd,οια τηζ
L,Ιι1oυoαg. Ση μερα xαταγρdφoυμε τιζ
αναμνηoειζ τoυ Δημητρ(oυ Mηταιαλα, εν6g
rlπ6 τoυζ λ(γoυg επιξc6ντεg εργdτεg τoυ
ερ.1ooταo(oυ "Λαναρι1 - Kfρτoη" τηg πρι6τηE
δεxαετ(αζ τr1g λειτoυργiαg τoυ.

Για dγα xρdνo, τo Ι925, εργdoτηxε στα

"Ε,PΙΑ> oε ηλιx(α 14 ετιilν,6πωE xαι πολλd
dλλα παιδιιi τηg ηλιx(αg τoυ, με ημερoμ(oθιo
12 δραxμιiγ" Tη 1ρoνιd εxεfνη τα oxoτειγd,

1ειμιωνιdτιxα πρωινι1 - δεγ ε(yαν

ηλεxτρoφωτιοθε( αx6μη oι δρ6μoι τηg π6ληg -

μιε ενα φαναρdxι τoυ εQγoσταο(oυ οτο 1dρι
μdξευε τιg εργιiτρtεζ τηζ γειτονιιig xαι 6λοι
μαξi" πl1γαιναν να πιd,οoυγ δoυλειd,
διαo1iξονταg πoλλ6g φoQdζ το παxf 1ιιiνι.

To 7927 d,ρ1ιoε να εργι1ξεται στo εργoοτdoιo
,,Λcιναριi - Kι1ρτοη> με ημερoμ(oθιo iB
δραxμιδν. Στt'<7 π.μ. ιiρxιξε η δoυλειd, με dνα
ιυρd.ριο εξoυθενωτιx6. To μερoxdματo
αντtστotχof oε οε 10 ι6ρεE εργαofαg απ6 ug 7

π.μ. μd1ρι τιg 6 μ.μ. με !.ιια ι6ρα διαxoπηE τo

μιεοημdρι, αλλι1 6λoι ot εργdτεg
υπoxρει,iνoνταν γα xαθ(αoυγ τLαL 3 ι6ρεg
r,υxτdρι, δηλαδr1 μdχQL τιg 9 μ.μ. Για γα φι1γει
xd,πoιoζ στηγ xανoνιxη,6Qα, στLζ 6 μ.μ.,
dπρεπε να υπι1ρxει πολf ooβαρdg λ6γoE xαι
να δωoει ειδιxrj d.δεια ο διειlθυγτηE τoυ
ερ.1οoταo(oυ. Tιζ 3 αυτιiE ι6Qεζ τιζ
πληρι,iνoνταγ με προααf ξηoη 50Ψο, η μ(α ι6ρα

μιιιiμιoη ιiπωg dλεγαν. Mε τoν τρdπo αυτd

TOU

0Uσαq

τηg Ε}ν6νη9 M{ταιαλα - Ζεγxfuη

ενιo1tioνταν x6"πωζ τα 6ooδα τoυ
εργαξoμfvoυ χαι το ημεQoμ(oθιo πoυ μετd τo
1930 ηταν 28 - 32 δρα1μ6g dφθανε ατι5 42 - 46

δρx.

Για τoυζ φτω1ofE Nαoυoα(oυE χαι τoυζ
πρ6αφυγεg πoυ μ6λιg ε(1αν f ρΘει ξεριξωμdνoι
απ6 τLζ πατρ[δεg τoυζ τo xαΘημερινd
μερoxdματo ηταν πραγματιxd ευεργετιxd,
αλλd, xαι oι oυνθηxεg δουλειdg πoλrj oxληρdE

χωQ(ζ xαθ6λου ελε{θερo 1ρdνο για
πρoοωπιxη ξωη. Πρoφανι6g oι (διoι xανdνεg
εργαα(αE (o1υαν για 6λεE τιg βιομη1αν(εg τηg

επo1ηg. To ωρdριo αυτ6 oυνε1(oτηxε μd1ρι τo
1935, oπ6τε η xυβdρνηoη Mεταξd xαθιdρωoε
τo oxτdωρο. Tιg παρoυα(εg xατ6γραφε xdθε
μdQα o Γιι6ργοg o Tξιαμd,ληg, o (διog

υπoλdγιξε χαι τα μερoxdματα πoυ
πληρc6νoνταγ xdθε 15 μdρεE με επιταγη.Tηγ
επιταγη εξαργf ρωναν αυνηθωg oτo μπαxd,λη,
πoυ xρατofαε πρc6τα τα βερεοdδια τoυ
δεxαπενθη μdρoυ.

Ημdρεg d,δειαE δεν ε(1αv xαΘιερωθε( αxdμη,
χαt τo πρooωπιx6 δofλευε oυνdxεια 6λo τo
xρdνο. Aργ(εg ηταv oι μεγdλεg θρηoxευτιx6E

γιoqτdg χωQrζ dμωζ γα πληρι6νεται
ημερoμ(oθιο ^'|L' αυτdg τιζ μdQεζ. Mια
xαινoτομfα πoυ xαθι6Qωσαγ oι Λαναρd-δεE
fταν να δ(γoυγ xdθε 1ρdνo τηγ Πρωτo1ρoνιd
διiρo στoυζ εργι1τεg fφαoμα για ρodxα xαι
στιζ εργιiτριεg πoυ παντρεdoνταν dγα
oημαντιx6 1ρηματιxd ποα6. Mια ιiλλη
xoινωνιxη παρo1η ηταν η δωρεd,ν
ιατQoφαQμαxευτtxη περiθαλψη. Aν xdπoιog
απd τoυE εργαξ6μενoυg αρρι6oταινε πηγαινε
στo γιατρ6 τoγ Kων. X"Γρηγoριdδη
(X"Γιαννorioη) ιj τον xαλoιjoε στo oπkι
χωQrE να πληριδoει γιατ( αυτ6E πληρων6ταν
απ6 τo εργooτdoιo, επ(oηζ χαt τα φdρμαxα
πoυ χQεLαξdταν τα 6παιρνε δωρεdν απd τo
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φαQμαχεro με απ6δειξη τoυ γιατQoιj.

Στα πριiτα 1ρdνια τηζ λειτoυργ(αζ τoυ
εργoιlταο(oυ ot εργι1τεg dπαιρvαν τo φαγητ6
τoυζ απ6 τo oπ(τι. Eβαξαν oτo γιαμdxL τα
φαο6λια, τιq μελιτξι1γεζ χαL τιg ντo;-ιdτεζ τLζ
τt1γανιτdg, τo μπι1τoιo χαι τιζ ελιdg, τo δε ιpωμ(
το τfλιγαν ατo μαντ(λι rj oε xαρτ( πoυ τo
dβγαξαν απ6 τo oτημdνι. Στtg 12 oφdριξε η
οφυρf1τρα για τη |-ιεσημεQιανr] διαxoπη γ'αLτα
μηxανriματα oταματoιioαν. oι εργdτεg
xαθιiταγ πι1γω oτιζ xιiοεζ απd τα μαoo{ρια
γLα να φαν. ΤιE xριiεE μdQεζ τoυ xειμιiνα
Ci1'.1xεντρωγoγταν γιiρο_l απιi τιg οdμπεE ποrj
ixcιtγαν για oυμπληρωματιxrj θ6ρμανoη xαι
παρξιdλιξαv το ιpωμf τoυζ, ενι,i dταν ξdoταινε
ο xαιριiq dβγαιναν 6ξω απd τo xτ(ριo xαι
xαθιjταν ./ια φαγητd x6.τω απιj τιζ
χουτσoυπt6q oτιg ιi1θεg τη< Αρdπιτoαg. Aπ'
ιrυτ6ζ τιζ χoυτσoυπιd; dxoβαν ανθιoμdνα
xλαδιι1 τηγ Πρωτoμαγιd,, πoλιj πQιγ
xαθιερωθε( οαν εργατtτιη, xαt τα dβαξαν oτoν
αργαλειd τουq. oταγ περ(ooευε λf^rη 6Qo
ιιε1ρι την επιiμενη oφυρ(1τρα, στιζ 1μ.μ.,
dγερναν λ(γο τo xεφι1λι τoυq πdγω στoγ

"αργαλειd για γα ξεxoυραoτodν, γιατf τουE
περ[pιενε πoλf δoυλειd αx6pιη μdχQt τo βρι1δυ.

Πριν cιπ6 τo pιεor1 μεριανd xρατoιioε για
πρoοφdι δiπλα oτο μη1dνημd του o εργιiτηg
dγα' xoμιμι1.τι ψωμ(, τo [διo 6xανε χαι γLα
δειλινd. Tην οiρα τηζ μεσηιιεριανη< διαxoπ{g
ιlυγzεντρι,iγoνταν dξω απ6 τo εργooτι1oιo
διdφoρoι μιxρoπωλητdζ πoυ πωλodoαγ xαλβιi
xιrι διdφορα ι1λλα ξαxαρωτd. ωg πρdδρoμoι
τωγ σημερινιδν xυλιxεfο:γ η xαντινιδν. Kciπoια
επο1r1, 6πο:< θυμdται o Δ. Mr]ταιαλαg, πoυ
ε(1ε ενol"ljψει επιδημ(α τιiφoυ. για
προλi1πτιxoιig λdγoυE δεν τουg ι1φηναν να
φdρoυν φαγητιi απ6 τo οπiτι παρd' τουζ
μo(ρcrξαv Ψωμ( πoU dφερναν απd τoUζ
φoιiρνoυq xαι dτoι περνofoαν 6λη τη μdρα με
ιτxdτo ι}.rωμ(.

Tο 19(,) dρxιοε να λειτoυργε( oυoo(τιo γLα
τoιlq εργαξoμdvoυq πoυ διατηρηθηxε pιd1ρι την
εποxη τoυ πολdμιου. Και μετιi την xαθιdρωαη
του 8ιi_lρoυ oι εργι1τεg τηζ πQωtγηE βι1ρδιαE
αφoι1 οxoλγοιioαν παρdμεναν για φαγητd, ενι6
ot τηζ απoγευματιvrjg βdρδιαg dρxoνταν
r,ωρfτεQα γtα τoγ (διo λdγo. To ιoι1γειo τoυ
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εργooταα(oυ διαμορφι6θηxε oε τραπεξαρ(α με
μεγιiλα τραπdξια xαt xαρ6'xλεE ενc6 dξω oτην
αυλη ^ιτfuΘηxαν μαγειqε(α. ΑρxιμdγεL8α(
ηταν ο Πατoιιiζ, ενι6 βοηθο( o ΠαπαοαρdτοηE
(o μετdπειτα ιερ6αg), ο Mαργ. Xωροπαν(τηg
χαL o oαλιανi.τηg. To φαγητd ηταν d,ριοτo.
Δυo φoρ6E την εβδoμdδα μαγε(Qευαν xρdαg
y"αL τιζ υπdλοιπεg doπρια, ξυμαριxιl η
λα1ανιxι1. Στην αρ1rj η ο(τιoη ηταν δο;ρεdν,
αργιiτερα dμωg xρατofοαγ 2 δρx.τηv ημdρα
απd τo ημερoμ(oθιo.

To εργooτd,oιο "Λαναρd, - Kfρτoη> πQιγ
γ(νoυν τα Eριoxλωoτ{ρια, τo 7929, παρrjγαγε
οαγιι1xια, xαxi, xoυβdρτα xαι υπoοd,γματα .1ια
τoν ελληνιxd oτρατd, χQησtμoπo ιιilνταg
εγxcδρια μαλλιd. Αργ6τερα τα Eριoxλωoτrjρια
χQησtμoπoιοfoαv μαλλιd N. Zηλανδ(αE για
υφd,αματα xαλdτερηg πoιdτηταq, xαρvτd. Tο
μαλλ( περνoιiοε 6λα τα oτιiδια επεξερ.1αo(αg.
Πρι,iτα πλυν6ταγ με ξεoτd νερd y,αL στη
αυνι1xεια 1ωρ(ξoνταν σε πoιdτητεE. Στo
,,λι]xo, x6βoνταν η πρoβιι1 οε xoμμι1τια χαι
ατo xαρμdγι αγαχατεfονταν ιjλα τα μαλλιd τηg
(διαg πoιdτηταζ. Στα <λαγιiρια" γινdταν τo

φιτ(λι τl"αL στoυζ <πι1'γxoυq> ατριβdταν τo
φιτ(λι σε xλωoτrj. lο xαλιiτερo μαλλ(
χQη σtμοπo ιο{vταγ γ ια oτη μdν ι y"αL τo
xατι6τερο για υφdδι. Tα μαοoιiρια για τo
οτημdνι τυλ(γονταν oε xoυβαρfοτρεE χαι στ}1ν

ιδιdατρα γ(νovταν τα ρoλd τoυ οτημοl,ιoιi.
Tdλog oι εργdτριεg 6xαναv τo μι(τι'lμια ιiπoυ
περνoιioαν τιg xλωατdc' απ6 τα uιτιiρια χαι τo
yτ('νι". Kι1Θε ρoλd ε(1ε 250 μ6τρα οτημι1νι xαι
απ" αυτ6 iφαιναν 5 xομμdτια Tιr-i\, '50 μdτροlν
fφαoμα. Στα oαγιι1y'Lα y"αL τι< z"oυβdρτε( τo
oτη μdνι ε(yε λιγdτερα μdτρα. Τα 1οντριi
υφι1oματα υφα(νονταν στα μεγciλα
"αργαλειd>. Αργdτερα ε^1lιαταoταθηxαν xαι
1-ιιxρι1 αρ^7αλειι1 για λεπτd υφcioμιατα, αχ'ια
xαι βαμβαπερd. To iφαoμα ε(7ε τη διxrj τoυ
επεξεργαο(α στo πi'υντr1ριo, βαφε(ο,
μπατd,νια. oτε.1νο;τt1 oιo. φινιριατηριo,
oιδερωτrjριo μdxρι να γ(νει τo τ6πt για το
εμπdριο.

Tο περιοoιiτερo πρooωπιxιi, ι1νδρε; ιαL
γυνα(xεg, δot'λευε στoUζ αργαλειof<. Κιiθε
εργιiτηg 1ειριξ6ταν dγα αργαλειd. 6πoυ
dλλαξε τη oαtτα xαι πρdoεxε γα μ]l zoπε( τo
oτη μdνι. Στην παραγωγrj τoυ ι,φιi.oμιατo<



',,ι\/6ταν 6λε.1xog, αγ δεγ παρijγαγε τα pιdτρα

;τoι] πρoβλ5πoνταν η μερηoiο:g τoυ γιν6ταν
τciριrτr1ρηοη. Στο οα^7ιιixι ηταν πιo ελαoτιxo(
^,,ιατi τα νη1-ιατα xdβoνταν oυxνd y"αL η
τιrραγο;.1r1 ηταν μιxρ11.

\,Ιε τl1ν εφαρμογη τοιr S/ιilρoυ χαt τtlζ βι1ρδιαg
ιiLλιrξε το oιiιττημα ερ.1ιio(αg. Kαθιερωθηxε τo
(ΖoιJτοι)Qoi))' δηλαδr] πληρωμl] τoU εργι1τη
ιrfμιιροlνα με τηγ παρcrγιυγ11 τoυ. Kαι rjταν
τι'li,i.ε< oι περιπτοiι;ειq πoU ο εργdτηg δεν
dφτιrνε το ιiριo τoυ 1lιιεQoμιιoΘfoυ. Mdλιoτα
',/ια να uην ε(ναι η ποιτιiτi1τα τl]ζ παρα.1ιυγr]<
ει< βdρog τr1q ποι6τ11τα< xαθιερι6θr1xαν xαι
ι}lτΨε:. Στt1ν τελειο.τυil1υη 1inρ1' γινοταν χαι
dλε.,,1oq τoυ υφαοματoζ τιclθε εργdτη - dγραφε
τo ιiνο1.ιι1' τoU στo τ6πι - αγ διαπιoτωγdταν
ελιiττοlμια επιβαλλιjταν πριiοτιμο ανι1λoγo τη g

ξη μιιir<. Η επιτηρηοη τηζ εργαο(αE rjταν
c.ι.ι-'οτr1ρι1 . ενι,i περιθι'iQια για διαμαρτυρiα δεγ
ι'πl]ρxαr,. Παρiιλληλα uεταξι1 τoυ πQoσωπιxoιi
ι'πt]ρ1αν dτoμα που τιixαιναv ευγοix6τεQηζ
1ιετcr1ε(ριοη< ,ru,i1"ογ{Ι με τtζ πολιτιxdg r]

θρt1οir"ευτιxd; τoυ< πεποιθf οε ιq.

'Αφηιlα γtα τo τdλoE pιιcι ειlxd,ριοτη ανι1pινηoη
τιlιl πctτdρα μιoιl ιrπιi την εQγατLxr'i τoυ ξωη πoυ
r]τιrν t1 λειτουργ(α χcΙι τo γλιiντι πoυ .1ινιiταν
zciθε xρoνο στoγ 'Aγιo Ιr,Ιιxιj}'αo απιi τουg

'\ανrrριiδε< την ημερα τηg Αναλr1ψεωE. Exε( o
Πατοιd< ετο(μαξε φαγητι1 για 6λo τo
τροιlο.iπιz.ci πoU γλεντιδνταg ξεxνot'oε τα
iiιiιτανd τoU. H γιορτrj αυτrj απdxτηoε
!ιε1lι1i6..n,1 α(γλη 6τcrν, μετι1τη μεταφoQι1' τωγ
δρcrοτr1 ριoτl1το.lν τιυν βιopιη1ci.νιυν oτην Aθηνα,
ερxιiταν την r1μdρα ιlι'τti με τη φρoντ(δα τoU
ι:ργοιlτιrιlfou τo πρoσο;πιxd των Αθηνοiν χαι
6ι;μιι'.,ε στoν 'Aγto }'] ιxdλα με τoυζ
ιτιl μ πctτρ ι ι'iτε ζ ιτυγαδ dλφoυ g.

' ζ|'Bαβ'uλα)V[α"
Uπερ αvε'{iρσεωq τωV Λoυτριilv

' .l|llια θεατρικη σnaδρoμ;η σT0 Γ[αρεft'σοv

An6 τηv sφημερiδσ ''Λαι5C τηg ΙιΙαο,iοηq''

Κυριακη 31 -3 - 1929

Mετ(ι μεyd'ληg επιiυy[αE εy€νετο
εατριxli πclρd.oτααιg των μελων των ε

μεριxηg Nαουoαiων Συνδ€αμον η Κ

d'ουσα'' ειζ την αiθουoαν τηg oo'μονοiαE
πiρ ανεyiQσεωζ λrlυτροfr εν Nαοιjoη {νθα'
πα{7θη θαυtrιd'αια η ξεxαρδιατιiιi 'iω,μωδ[α
Bαβυλων[α,.

x. Nιx' Λ[yxαg ητο αμiμητοg 6παι.ξε δε τo
iλον του ααν €ναE τ€λεtοE ηθοποιdg xα
ρο"yματιx6E ΑνατολIτηE επ{oηE o Χ''

εοydρn| Γρ{ξιοgγi Κdλqg ωE λοyιc$τατ
παιξε τo μ{ροg του θαυ'μdαια. o x. :Γρην,

ρiντζηg ωg Αατυνdμ0ζ' ο χ. Θ. Tαουxαλd
Κqis o x' Zο'ι3πoζ 0Jζ oεgβιτdρaζ' Χαι oι

.x. ΣπιiροE Καραγιοβd.vog Χιe6τηg, Γρηy.
iτog ΙΙελοπονηoιοg,, Δ. Αθανααοιjλη
vτιπ7oσωπε6oντεg τουE διαφδρουg τι}που6
0Jν ετταQχιιbv μαg με τα'ζ ιδιαιτ{Qο"ζ αυτr1l

αλ6xτουE ηιlαν υπ{ροyο ι.

ιζ την' εν λ6yοl παρ(ιατααιν πλην των αρytb
ηg Ναoioηg διεxqfιlαμεν 11αι τουζ χ. χ.
ωidy Αρνljν μετd' τηζ xυqiαg τoυ,
'ωνσταντfyoy Α.Οιxoν6μoυ μιετd' τηg xυEirl
aU, Θε6δωρον X'' Δημητρ{ου, Δημητρι
ο'ιjδοy Βαo[λειoν Χριατfiηv Δ' oιxονdμον'

iλα τα μ6λη τoυ ΕλληνοαριεQιy"ανι}lo
νδiαμoιl xαι πολλο( d.λλοι ων τα οΦδματ

αE διαφεdyoνν.

ν trι6γα εiγε ειE τα xαλα αυτd' παιδιri. διdτ
clτενδηααν την αξiαν των Λουτ.qιδν χα
αντ[ αθ{yει προαπαθο{ν oπ
εριαυλλdξουν τo απαιτοitrιενον ποo6ν δι

ην αν{.yερα[ν των τυγyd'νουγ δε ri'ξια παoηE
υπooτηρiξεalE εx μiqoυζ τωy α'tαι)τ(1χo

αoυσαιων.
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Η KαληVυτσα
Εθιμικo δρωμεVO ΤOU Στεvη[αxου, ΠOU γιορταζεται
στιq 24.|oυv[ου _ Γεv6θλια Iωαvvoυ τOU ΠρoδρoμOU

o ι1νθρωπog τoυ λαod πιoτεfει dτι η 24η
Ιoυγioυ, η ημdQα του ηλιοoτασ(oυ, α'π6 την
οποfα αρ1iξει νdα περ(oδoζ τoυ dτoυE, αoxε(
εξαιρετιxrj επ(δραοη. Πληθoq oι δoξαo(εg xαι
πoιx(λεζ oι εxδηλι6σειζ πoυ πλαιoιc6γουγ τoγ
εθιpιιxd xαραxτr] ρα τoυ.

oι πιο γνωοτdg εfναι oι φωτιdE τ'Αι-Γιαγγιof
χαL η γtoQτη τoυ Kληδoνα. Πoλλo( πιστεf ουv,
επ(oηq, πωζ τη μ6Qα αυτ{, xαθετη πoυ
μαξειiεται πQιv την ανατολη του r]λιoυ xαι
μεταφdρεται στo oπ(τt αoxεi μαγιxrj επfδραοη
στηγ υγεiα τoυ ανθριilπoυ, τωγ ξι6ωγ xαL
ουντελε( στην χαρπoφoρ(α των δdντρων.

o Αι - Γιι1ννηq o Kλrjδoναg ε(ναι πανελληνια
γιορτη. Ειδωλoλατριxιiτατη, γιoμι1τη μι1για
)ιαL μαντdματα, φωτιdE tLL'αμ(λητα νερι1,
ξεοηxι,iνει παγτοιi, μdoα στo λιoπfρι τoυ
xαλoxαιριorj, τογ γυναιxdxοoμo xαL τoγ
στd)ιγει να μιληoει Lιε τα στoιχειι1. O φdβog τηE
Moiραq, η προoπιiθεια γα μαντευτrj τo Pιξιxd,
ν' αλλι1ξει η Tιjxη, η λα1τιiρα του xoριτoιοf
για τo γιiμo, η αγων(α γα πQoμαγρεrJoει τo
μιdλλoν, μαξεfει x6'Θε τ€'τoια μ6ρα x6'τω απ6
τoν (οxιo τη< τQιαγταφυλλιdg, oλdxληρη τη

γειτoνιd., πoυ σχυμμdνη πι1νω απd τo αμiλητo
vεριi, xoιτιlει για τη Mo(ρα τηζ με αφdλεια
συγχινητLχli, ενι,i xι1θε xoρ[τoι πλι1.θει ιiνειρα
γtα τo Mdλλoγ χαι για τoν πoθr1τd τηg.

<Ανo[ξατε τον xληδoνα με τ'Αι-
Γιαyνιoι1 τη χαQη

xι' 6ποια 'ναι xαλoρ[ξι xη τoν
π' αyαπd να πd.ρει,

Ετοι γ(νεται παγτorj. Mα οτoν Στενημα1o dλα
αυτιi dxoυνε μια 1αριτωμdνη παραπαν(oια
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τoυ Κωγ lνoυ Γxλαβdνoυ
Φιλoλιiγoυ

λεπτoμιJρεια, τηγ Kαληνιiτοα. Η λdξη
προηλθε πιθαγdγ απ6 τo <xαΧη νυφ(τoα,
δηλαδf xαλrj νυφoι]λα. Η Kαληνιiτoα ε(γαι τo
xοριτoι1'xι πoυ θα τραβηξει τα αημdδια τηζ
xι1θε μιαg ψ€oα απ6 τ' αμ(λητο νερd xαι θα πει
την Td1η τoυE. E(ναι η μιxρη Πυθfα, δc6δεxα
1ρονιiν xορfται, απdqθενο xt' αyν6 6μoρφo
xαι ντυμdνo oτα νυφιιiτιxα. Kι1ταoπρη ^λαL

οτoλιομ6νη με λoυλοf δια, με το νυφιxιi π(.πχo
στo xεφdλι τΙζ, . βε τα μαγoυλdxια τηζ
τιonιxινιoψ€vα απd τιg πρι6τεg αυγxινηοειq τηg

φιλαρdoxειαE, με vεανιxr] xι1ρη αλ}"d ^/'αL

ευγενιxr] oυατoλη, εiναι τo πρdαωπo πoυ
πρωταγωνιοτεf xαL -oυγxεvτρι6νει τo
θαυμαoμd γ'αL τα βλ6μματα 6λωγ τωγ
ανΘρι6πων.

Tην oρ(ξoυν απ6 μdQεg oι oυνομηλιχεζ τηζ, γα
ε(vαι τυ1ερη xαι να dxει 1gγq r/,οVtorjζ τηE
ξωντανori g χαt πQωτooτdφανoυ<. Αναμφiβολα
η αντ(ληιpη ο.υτη 6.yεt τιq xαταβoλ6q τηq στηγ
αρ1αι6τητα, dπoυ το παιδιixι πoυ θα dxαγε
πoδαριxd oε xιiπoιo oπ[τι για τoν xαιvof ργιo
xρdνo dπρεπεg γα ε(γαι (παtζ αμφιθαληgr,. KL'
η μd,να xαμαριδνεL y"αL τ' d1ει oε xαλd πoυ θα
γ(νει η x6ρη τηg Kαληνfτoα.

Απd μdQ ε ζ γ (ν εται η ετο ιμαo(α. Κιi θ ε

γειτoνιιi, x6'Θε μαxαλιlE dxει τη διxη τoυ
Kαληνriτοα. Tηγ παραμoνη, τo απdγευμια,
μαξεrioνταL στo οπ(τι τηq ΚαληνrJτoαq τα
xoρ(τoια πoυ θα ουνεoρτd'oουγ χαι θα τη
πλαιoιι.,1αoυγ. H Kαληνf τoα, ooβαρr] y.αL

αμ(λητη, παiρνει ι1vα δο1ε(o, αυνηθιυ< .xCi'xtνo

ευρfxωρo, μεριxdg φoQdζ }1αL oτdμνα. 7"αL

φdρνει νεριi απd πηγιiδι η απ6 πηγl] dξο; απιi
τo 1ωριd. Mdοα oτo δoxε(o zdθε z.oρ(τoι θα
ρiξει dγα oημιiδι, δα1τυλ(δι, ο;,'oυλαρixι,



7.oυ|"ιπι, rj ι1λλo αντιxε(μενo. στε8α τo
ιJ7.επιiξεL pιε xdxxινο παγ( xαι τo βγι1ξει dξω
(Jτο iπαιθQo rj οτα xεριιμ(δια τoυ σπιτtof , για
ι'α δεxτε( dλη τη vfxτα τη μαγιxr] επ[δραoη
τι;ν ιioτριυν .

Τo πρωiτη< επι1pιενηζ μdQαζ, τηg24η-c, Ιoυγfoυ
ιι αξε f oντα ι πdλι τα xο ρ (τoια με τo
',,i'ι,z'oχdQαLια στo oπ(τι τηE Kαληνfτoαζ. Tηγ
ι'τιiνoι-tν χαι τη oτoλ(ξoυν νυφoιiλα με γd}'ια
'l.rιι"1"αρ6 

-<. 
Eπιxρατε( 1αρo{μιενη φαoαρ(α. Tα

ιtγdρια δεν μπαiνουν μdoα. TριγυρνorJγ στoγ
z-ιjπo. ταγ η Kαλην{τοα ετoι1"ιαoτε(, βγα(νει
ετ[ιτt1 μια οτον xt1πο xαι πα(ρνει τo δo1ε(o με τα
ι])lμdδtα ( ριξιxdρια. στεQα επιοτρdφει πιiλι
ιιειlιι, ξεoxεπdξει το δο1εio χαι oαν μιxρ11
Πυθiα. αναofρει dναν- dνα τα οη1"ιciδια,
.ταραδiδει το xαθ6να οτr1ν xι1,τοxo τoυ xαι
'ι'6'νει πρoγνι6oει( γLα την Tf 1η τoυq. Kυρ[ο'lg
ιιctt,τειjουν oι xoπdλεζ γtα τoν μιdλλοντα ιiντρα
τοιt(. Η επιθιl μι(α αλλιi χαι i1 od,τιρα δεν
ι':τ(1νrιοι]γ την ιδριr αυτr1 . Παραδiδει τo αημι1δι
rl Kιrλrlγiτσα χαι εxφωνε( dγα αυτooxdδιo
δiοτι1ο: π.1.

Εαιj -θcι πciρειg 6ναν τεριπiλη
πc'lυ clφηνε'ι clδο6λευτo τ' αμπiλι.

oταl, τελειοioει τo
τε)'ετoυργιx6
ιιdροq με τα
ιτl1 μιιiδ ια.' αρ1(ξε ι τo
ιτε ρ'7 ιι1ν ιομια τη ζ

δQιlιιουζ
/{l]pιoi'

τoι1

Η Kαλr1νf τoα
7αμιηλo|iλεπoiιrα.
ι'πιlβαοταξιiμενη
δε!ιιi xαι αριoτερd.
ιlπcj δι]o xoπdλεζ.
;τQoχ0)Qεi ιrργιi..
ιJttινd.. με ουoτολη.
Στιl 1dρια τηζ
7"ραταει εγα
ιιπoιxdτο με ολdδροoα. λoυλofδια. Π(oω τηE
α"i:"o).oυθε( μια xoπdλα πoυ xρατι1,ει ανoιχτη
ιlμπρdλα για να μην την xι1ι].lει o ijλιog. Λ(γα
β11μιατα πto π[οω dρ1ονται διjo αγdρια
ι;ι'γοδo( πoυ χQατoiν ραβδιd χαt τα χτυπoιjν
ρυθμιιxd. στo 1ιδ;-ια, τ6'γcιτεg φυλdγοιlν την

Καληνfτoα. Απdγαγτf τηζ σε απdσταση 4

μιiτρο:ν πεQ(πoυ dλog o dμιλοg των xoριτoιι6ν
σε ι-ιLα ευθε(α. πιαoμdνα αγxαξ6, περπατotJν
ανι1πoδα, βλdπονταg την Kαληνfτoα. Στα
xdρια τoυζ χQατoιiν βεντι1λιεζ πoυ τιg xουνofν
ρυθμιxιi πdγω - 'κ(ιτω, 6τι δηθεν δρooζουν
υr1ν Kαληνιiτοα xαι 6λεg μαξ( τραγoυδofν το
τQαγoιjδι:

Γιd'ννιog

Καληνιiτoα ατoλιαμ6'νη' Γιd'νιo μ'
δc6δεxα 1qονc6ν.
με δcilδεxα yρoνcδν την πηρε o

xι o Γιαννlτοαρo-<
να πd.y να μd.ooυνε λουλoiδια,

Γιd"ννιo μ'
"1' 

qιvρoσT!'φανα
να στεφ(l"'ι)riooυyε τoν Γιd'νyιo }{αι τη

Mαριycil.
ατα μ(lρμαQo. αν πατο6οε9 Γιd'ννιo μ' -

Γιαννιο ρι'
6βγαζε9 φωτιfE ,

ατα oι'lννεφα αy xτατo{oεg Γιd'νν[o μ' -

Γιdννιo μ'
χαι xoρνιd'1τιξεg'

Χ,oυQνιαχτ6 : αx6νη)
(ερyα\εζ

To τραγodδι αυτd επαναλαμβ(ινετυ't oυνε1ι6g
απo τα χoQLτσLα
τηζ ουνoδε(αζ.
Efναι πριiδηλο ιiτι
o Γιd,γγιοg ε(ναι
συμβoλtx6
πΓ)(')σα)πo
αναμφiβoλα
αναφορd

χαL
η

τoυ

λiμ'il

1iιlffi ffi

oγοματoζ τοU εχει
oxdοη με τηγ εoρτr]
τoυ Aγ(ου Ιωd.γγoυ
τoυ Πρoδρdμoυ.
Tογ Γιd,γγιo τoγ
oραματ(ξoνται ot
xoπ6λε < με
υπεQφυοιxεg
ιδι6τητεq, x6"τt

ανιiλoγo πoυ θdλει η αxριτιxη πo(ηοη γtα τογ
Bαo(λειo Διγενtj Axρ(τα.

H πομπrj τηE Kαληνfτoαg με τ'η 1αρoιiμεν'ι1
oυγoδε(α τηζ, αφoιj διαo1(αει τoυζ χεγτQιxoιig
δρ6μoυg τoυ 1ωριod, xαταληγεL στηγ εν'xΧηofu
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τιυν Αγrωγ Αναρ.1ιiρων. Σ' ιiλη τη διαδρομr]
ciνθρο'lπoι x6'Θε ηλιxfαg, 1αρodμενot χαι
ιτιl.7xριiνωζ συγχιγηpιdνoι, ρα(νουν με
ρoδιlπdταλα την Kαληγιjτοα. Στo προαιiλιo τηE
εxxληο(αq, στo χoQoστι1oι dλεE oι Kα}ιηνιiτοεg
με τη αυγoδεfα τoι!ζ θcr xoρdψουνπαQαδooιαx.ofg
1ορoι1g. στεQα η
ιιητε ρα τηE
ΚαληνιiτoαE φιλεrJει
τcr παιδιι1, ιjλα με την
αριiδα, oαν πεθεριi'
ΚαθιεQιυpιdνo
Ψ'ιι',' 1, a u y'(Ι"L

επιxρατdoτερo ε(ναι
τ(ι γtαπραχtα

1ωριd μαζ oι γoνε(g μαg απd τo Στεvrjμα1o
ΑνατολιxηE Pωμυλ(αg. μoια xαι απαρι1'λλαxiα
τελοfνταγ xαι εxε( με ιδιαiτερη λαμπρdτητα.
Tην iδια 6.φατη χαQd, oυγx(νηοr1, xαι το [διo
xαμdρι dνιωθαγ xαt xε(νoι ααν dβλεπαγ τηγ
Kαληνιiταα x6"Θε xρeiνο vα περνoδιαβαiνει

στιζ γειτoγιdg . τoι
xληρoνομηθηxε oε
μαE.oι απαρ1dg
τoυ εθfμoυ τoυ
xλrjδονα γ6"ν εταt
βdβαια στα
βυξαντιvι1 χQ6για.
To εi1αν y,αL ot
Bυξαντινo(. Aυτd
τo
πλη ρ οφo ρof μαoτε
απ6 τoγ Mιxαrjλ
Ψελλ6 (11og αι.),

(ντoλμι1δεg
αμπελdιpυλλα)

με

oι oυγxεντριrioειq
αυτdζ οτο οπfτι, τt1ν
παραμοvrj ' y'σ"L τα
ι\(οτι1α του xληδoνα
ε (ναι παvελληνια

απo τoυ ζ
ερμηνευτdζ τι')γ
ιε ρ c6ν xαy 6ν oly
ΘεdδωQo
Bαλααμι6ν y|αL

γν(.ι)(Ιτεζ ^λαL ουνη θιιτμdνεg. Exε(νo πoU
ξε1ιυρ(ξει στo Στενrjμα1o ε(vαι τo νυφιNd
ντiιJιμo 1λαL η πομπl1 μιxροιiλαg, πOU μετελετoυργιxdg διατυπιδαειζ πρoετoιμι1ξεται
γLα τον μεγιiλο ρdλo τη< ιdρειαq τηg Τι1xηg.

Xαριτο;μdνη oυνi]θεια χαι συγχιγητιxrj μαξι..
Τo r,ιlφιriτιxo ντf αιpιo τηg Καλην{τoαζ εiγαι τo
ιτι1μβολo τηg λαxτι1ραζ τoU xιiθε xoριτοιod γιατι') ./tiμο. Γι' αυτcj y'αL μdνει ατα(ριαoτη
νυφοι1λα, δ(1ωg γαμιπρd στo πλι1ι τηζ.
Πριlιlιυποποir1oη τηζ νυφιxrjE ιδιdτηταE
γεr,ιxci. To ται.ρι θα τo oτt1oει δ(πλα τηζ ηTixη.To oεργιι1νιoμια τηζ σττl γειτoνιιi
ι'lxοQπ(ξει ελπfδε< οτα μεγdλα xoρ(τoια' πoυ
^1εμιiτα dνειρα τη βλdπoυγ απd τα παρι1,θυρα
χαι τll 1αιρετοdv. Το παρθενιx6 γερ6'xι τηζ,
ποr.' αvαo{ρει μdοα απ6 τ' αμfλητo νερι5 τo
ριξιxιiρι, θα τoυg; φdρει, μαξ( με τo γαμπριi,
την τι1xη ^γενtx(ι, τηγ αποχατιiοταοη xαι xι1,θε
1ιlρci τl1q ξωr1ζ, πoυ τ6ιrο dxoυν διxα(ιομα να
γνα.lρiιloυν. Και η πομπi] των χoρασfδων μιε τα
τραγoι1δια τουq θα ^7(νει γρi1γoρα γαμi1λιαιrυνoδεiα, ωζ τo xατοiφλι τηζ xαθεμιι1,q,
γιoματη x€φt xαι ευοfωνr1 πρoοδοr.fα.

Τo dθιμo τηζ Kαλην{τoαq τo dφεραν στο

3Ο

Ιιυι1ννη Ζωναρα ( 12οg αι.) xαι απd τoγ
Ιο;oηφ Bρυdννιο ( 15og αι.)

Η λdξη xλ{δoναg πρodρ1iται απ6 τηv αρxα(α
λdξη xληδιiν (f xλεηδc6ν Ιoγιοτε ( xαι
Kληηδων επιxι6g) Δε αημα(vει μ6νo φliμη,
αλλι1 dπω< λdγει o Ι. Zωvαρ 6'g <τo δια τtνων
αημεiοlν ξητε[ν yνriναι ει τιζ ρι6λλοι
ευ πρ αyη ααι η δυoπρ αyη αα ιr.

Η Θρdxη παρoυoiαoε πιiντα' απ6 τ' αργα(α
xρdνια, ;"ιια π}"oiοια λαoγραφfα. Εθιμα xαι
τελετoυρ^7ιxdq εxδηλι,iοειg dπωg τo
xoυρμπιiνι. η Kαληνι1 τσα, τα αναoτενι1ρια, ηooιiρβα, rl γυγαιχoxρατ[α xαι τιiαα ,dλλα
dθιμα λιγ6τερο γνωoτd, dxoυν την πρodλευοη
χαt τιζ ρξεE τoυg oτη Bdρεια Θριixη. Tα
μαytx6" δρι,1μενα τωv Θραxι6ν dxoυν
μπoλιαοτε( βαθιd οτην ελληνιxη i"αtxη ψUχi1'Γι' αυτ6 xατd,φεραν να επιβιωooυν μd1ριοr]μερα 1ιυρf; γα ξε1αοτοt'ν i] να
παρα1"ιεληθofν. Αντiθετα ουναρπciξoυν ?,CιL
εμπγεoυγ. ι1tατ( εiναι ^iεQd υφαoμdνα στo
οτημdνι 191l xρdνoυ χαι η αναπdληor] τOυξ χαι
η πQoσμoγr'i τoυg εivαι τo πιo ελxυοτιz6 βfulψα
για τov xαθενα 1ια:.



Δημητριoq Kατσιαμπαq
0 τελευτα(oq τηq γεvιαq τωV Ιταραvoμωv oτο Poυμλoυκι

Eιααγωγli

M(α απ6 τιζ πLo γνωατ6q πτυy€E τηg ιoτoρiαE
τoιi Pουμλoυxιo{ xυ'τ6" τηγ περ(oδo τηζ
Τουρxοxρατ(αg ε(ναι η δρι1oη οτην περιo1η
διαφdρων παραν6μων, πoυ δρofoαν ε(τε
μιιiνoι τουζ ε(τε oργανοlμdνοι oε oλιγoμελε(g
oμdδεg. oι παρd,νoμοι αυτo( ηταν γηγενε(g
ιrτllν xαταγωγrj xωριxο(, oι oπo(οι γLα
διαφιiρουg λιiγουg ε^1xατ€Χεmαγ τoγ φιληoυxo
βiο τoυ γερατξr1 (xoλrjγοg) xαι διαβιodοαγ oε
z"αθεoτιi:g παρανopι(αζ σε o1doη με τιζ
Τoυρxιxdg αQχdζ.

H αφορμη πoυ oυνηθωζ τoυζ ωθorjαε oτην
παρανoμι,α ηταν η διαμαρτυρ(α γ'αL η
αντ(oταοrj τoυζ στLζ αυθαιρεo(εg τωγ
παν[οxυρων oΘωμανιδν μπdηδων, ιδιοxτητιiν
τηζ γηζ στo Poυμλofxι χαι των Αλβανιiν
Γxdxr1δων (νoμι1δων), πoυ ξε1ε(μαξαν τα
zoπd,δια τoυζ στην περιo1η, η ο φιiνog
zιiπoιoυ μoυαουλμι1νoυ στo θρηοxευμα.
Εγxαταλε (πOγταζ τα xιυρ ιd τουζ xαL
zαταδιωxιjι"ιενoι απd τιE ToυρxιxdE αQχdζ,
εβριoxαν xαταφιiγιo στιζ πoλλdg φυoιxdg
;,'ρυιpοiνεg πoυ υπijρ1αγ στηγ περιo1{, λ6γω
τllΞ γειτνiαοη< με'rα βιiρεια υι|(πεδα των
Πιερ(ιυν χαL τoν Bdλτo, αλλd γ"αL των
απdρντων εxτιloεωγ στoγ x6'ψπo, πoυ
z.αλι]πτoγταγ
εναλλαοod μενα

απ6 πυxν6" δdαη,
με παQαπoταμιεζ

διαzλαδοiοειq xαι dλη.

Για την επιβ(ωoη τoυq επιδiδoγταγ oε xιiθε
ε(δoυg ληoτε(εg xυρ(ωg σε βdρos τωγ
Τoiρxων xαι ουνδρd,μονταν απd το αfγολo
ιr1εδdν τoυ ντ<iπιoυ Xριoτιανιxod πληθυoμod.
Mε τηv πdρoδο του xρdνoυ εξελ(xθηχαv στη
μοναδιxrj εoτ(α ενoπληg αντ(οταοηg xατ6" των
Τoiρxων xαταιτητιilν χαL στη ουνε(δηoη των

τoυ Δημιiτρη Πανταξιiπoυλoυ
Eqευvητr{-Λαoγqιiφoυ

Xριoτιανιδγ ωζ πατριcδτεE.'oταγ μdλιoτα
ξεoπofoε xαL x6"πoιo xαινoιiργιo
επαγαστατιxd x(νημα, dοπευδαγ γα τo
ενιο1fσoυν, πρoοφ6ρoνταg πoλdτιμεg
υπηρεo(εg.

Mαρτυρ(εg για τηγ fπαρξη τdτoιου ε(δoυg
παραν6μων oτo Ρoυμλorjxι υπιiρ1oυν ηδη απ6
τoγ 1Bo αιι6να, dπωq φαivεται απ6 τα
6γγραφα τoυ Toυρxιxoιi Αρxε(oυ τηg Bdρoιαg
}ιαL τηζ Nd,oυoαq, xαL η δρdoη τoυζ
oυνεx(oτηxε dωE y'αLτα τελευτα(α γρdνια πριν
τηγ απελευΘdρωση τoυ 7912. O τελευταiog
επι6νυμog xαι πλdoγ γνωoτ6g οτη λαixrj μνημη
παρdνoμog oτo Poυμλoιixι ηταν o Δημrjτριog
Kατoιιlμπαg απ6 τo xωρι6 Pαιi.lομαν(xι. Toγ
β(ο xαι τηγ πQoσωπιν"6τητα τoυ Δημητρioυ
Kαταιdμπα θα πρooπαθrjαω να παρoυoιd,οω
oτηριξdμενoE στιζ μαρτυρ(εg πολλι6γ
υπερηλfxων Pουμoυxιωτι6ν, oι oπoiοι τογ
γνι6ριoαν oι (διoι, τlαL σxLζ ελd1ιοτεg, αλλι1
oημαντιxdg γραπτdE αναφoρdg πoυ
διαoc6ξoνται xυρiωg απ6 τηγ επoxη τoυ
Mαxεδoνιxοrj Αγι6vα.

o ΔημtiτQtoE KατοιιiμπαE

o Δημητριog Kαταιιiμπαg γεννr]θηxε γfQω
ατα 1865 οτo Ραιpoμαν(xt, dνα μιxρd 1ωριd
οτην πεδιι1δα τoυ Poυμλoυxιo{. Η μητdρα τoυ
Kυρdννα Ποξιαρfτη, μrα αρxετιi δυναμιxrj
γυνα(xα' χηQα, μεταxdμιοε με τα ι1λλα δrio τηg
παιδιd τoν Πρdδρoμο Πoξιαρ(τη (Σxoτ(δαg)
χαι τη Δρooιd. (or1ξυγo μετd,rιειτα Αργυρ(ου
Παπαiωd,vνoυ), απ6 τoUζ Πoξαρ(τεg
(Kεφαλoxι6ρι) στo Pαι|.roμαν(xι, 6πoυ
παντρεrjτηχε τoγ πατdρα τoυ Δημητρ(oυ. o
Δημητριog μεγιiλωoε dπωg 6λα τα παιδιd τηg
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επoχ}1ζ τoυ, εQγαξιjμεγoζ σχληQd στιζ
γεωQγoχτηγoτQoφtχdζ εQγασrεζ στo πατQιχ6
τo1-} σπiτι χαt βιιiνονταg απd μιxριig τη
οxληριiτητα των Oθωμανιxι6ν ιδιoxτητc6ν τηg

γη ζ' Mε τα xρdνια εξελ(oοoνταν σε €να
cιρxετd, ε{oωμo xαι ρωμαλα(o 6φηβο.

o Xατξrj μπdηζ ιiμωg τoυ Pαιpoμανιxιoιi,
βλdπoνταq τLζ σα)ιιατιx€ -ζ ιy,αν6τητεζ χαι τo
crνηιlυxο τoυ
χαQαxτηρα
τoι].

πυρπ6ληoε τιE Θυμωνι6E xαι το xoγιixι του
μπdη τoU xωριoιi Mdαη, αξιι6voνταg
ταυτ61ρoνα με γραπτ6 μηνυμιi τoυ την
απελευθdρωοη τoυ ΠαπαΙωιiννoυ, δι6τι
διαφορετιxd θα πυρπoλofoε γ'αL τo xoν6'xt
τoυ' Xατξrj μπdη με 6λoυg τOυζ
παQ εU Q ισχο μεγoυ s. oι Τof ρxoι,
τQoμοχQατημdνoι απελευθ6ρωσαν τoγ
Παπα[ωd,γγoυ, μιooπεΘαμdνο dμωg απ6 τα

β αoαν ιoτrj ρ ια
πoυ υπ6ατη.
Xρει(ι"oτηxε
τoτε να
σφαχτoυν
αρχετ6'
πρ6βατα. γtα γα
τoν τυλ(ξoυν με
τα τομdρια τoυg

μdχQι να τoγ
συνεφdqουν.
Αργdτερα
βdβαια o
KατoιdμπαE
ox6τωοε μετd
απd αγιi_lνα τoγ
Pεφ μπdη xoντ6'

στo Pαιpoμαν(xι, στη σημερινη τoπoθεoiα
<r7 0>> .

o Kαταιdμπαg πλdoν ηταν παρdνoμoζ xαι δεν
θα ξαι,αξofοε πoτd πια Ο)( φιλrjoυxog xoλrjγog
(γερατξηE). ΑντΓθετα τον εi1αν xερδ(oει τα
γειτονιxιi δdοi1 . ο Bdλτo< χαL τα Πιdρια'
Πεgιφερdταν διαρzιil< οτo Poυμλιoυxιιiτιxo
x6'pιπo xαι dβριoxε xαταφ{yιo στtζ φυoιxdg
xρυιpιιiνεE τoυ. Eγl"αταλε(πονταζ τα Qofχα τoU

xω ρ ιxoιi ' φd ρ ε oε φου οταν dλλα, φαρ δf
πουxc1'μιιoo' γιλdxo xαι ξωνιiρι, cjλα μαriρoυ
xροiμιατοg χαt ωζ xιiλυμα τηg xεφαληE dφερε
μαιiρο xcl'χπ6'xι η 6δενε μαιiρo μαντηλι' Ωg
επανο:φdρι χQησLμoπoιοfoε μ(α τooπdνιxη
^λ6.τtα, xdτol απιi την oπo(α dxρυβε πdντoτε τα
6πχα τoυ. 'Αφηοε μdλιατα y,αL μαxρυιl
γεvειαδα, xιiριo γνιi:ριoμια τωγ αγταQτtilν xαι
τωγ παQαγd;-ιων τηg επoxrj;.

Mε τα xρdνιcι εγxατελειιpε τLζ |ιιχQoληατεfεq
xαι εξελi1θηxε οε UπεQασπtστη των φτω1ιδν
ραγιdδων αγαπτιjoooγταζ ταυτdxρoνα }ιαL
dvτoνη εθνιxη ουνε(δηoη γLα τo dργo τoυ.
'oπoυ τογ πQoσχαλoιjοαγ η πληρoφoρofνταν

τoγ
πQοχαλoιjοε
διαρxιi< γα
ουμ;-ιετι1 οxει
σε αγιf να
πciλη < με
αντ(παλο τo

γιιi τoυ Pεφ
μιπdr1 , πoυ
11 τa.γ

επcr^1γελuατ(αg παλαιιττι]g (Πεxλιβdνog). o
Kατoιιi;"ιπαq απεdφει)γε τιζ προxλrjοειζ τoυ
Xατξr] ;"ιπ dη, μdχQ L πoυ xι1'πo ια oτιγ μrj
ιπoχρειδθηχε γα αγιυνιοτε( με τoγ Pεφ μπdη,
παρουcriα dλο;ν τcυν συγχιυρ ιανοiγ τoυ }tαL
ιrρxετων μπdηδο;ν o"πιi τα γειτoνιxιi xωριι1.
Κατd τη διι1ρxεια τoU αγιriνα o Pεφ μπdηζ
παριl.πiιτηoε χαι dπεoε ατo 6δαφoζ απ6 τιζ
οxι1.}"ε< του διι6ρoφoυ xoγαxιof , μιdνoνταq
ανιl"iοθl1τοc. Tdτε o Kαταιd,tr-ιπαg νoμiξoνταζ
ιjτι oxoτιυθην"ε, xατ(φυΛ/ε στo γειτoνιxd βdλτο.
o Χατξr1 μιπdηg πQoζ αγαχι1λυιilη xαι oι1λληQι'i
του xιlλειτε την Tουρxιxrj 1ωρoφυλαxrj απd τη
Bdρoια τ{αL τo απιiοπαoμα διενεργoιiοε
ε λ dγ1oυ < (Jτα γι1ρ οl xοlρ ι d. Mdλ ιατα
ουνdλαβαν χαt τo ofξυγo τηζ αδελφ{g τoυ
Kατoιι1μπα, τoν Aρ.1ιiριο Παπαiωιlννoυ xαι
τoγ Ξυλoxoπoιjoαγ επ( 8 11μdρεE στo xογι1,xι
του Xατξr1 μπdη, αναxρiνoντd.ζ τoγ γtα γα τoυζ
αποxαλιiψει τo χQ'ησφιiγετo τoυ Kατοιιiμπα'
1o:ρ(g βdβαια αποτdλεoμcι.

O Kατοιdμπαg μ6λι< πλ"r1ροφορι]θηxε τη
ιrrJλ}"ηψη τoυ γαμπρof τoU, οx6τωoε ωζ
ιrντ[πoιγα 30 αγελι1δε( τoυ Xατξη μπ6η xαι

Η φωτoγραφiα προdρ1εται απ6 τιg εκδηλωσε1ζ τoυ εoρταoμo$ τoυ Συντdγματoq των
Nεοτoriρκων (Xoυρι6τ) l908 οτην B6ροια. Mεταξri &λλων εικoνiζoνται o Ναoυοαiοg
Σημανiκαq, o Kατοιdμπαg Δημl]τριoq, ο τol5ρκοq λo1αγ6q Σεραφετiν και ο Σκoτiδαg
Πρ6δρoμοq'



6τι xαταδυγαοτε{oγται oι Χριατιανο( ηταν
;τcrρι1'iν. Oι μπdηδεq, ot οoυμπαoηδεE
(τoυρxαλβανο( επιoτdτεg oτα τοιφλ(xια) xαι
οι Αλβανo( γxdxηδεg (νoμι1δεg) d.ρ1ιοαν να
τιlν υπoλογ(ξoυν. Tι5οη rjταν η δfναμη τoυ,

'ιoU 
oι πιo πd,γω απ6 νωρ(g, βαoιλεf oντα-q ηδη

ο 11λιoq, xλειδι6νoγταγ στoυ( oντdδεζ το:ν

zoναxιιilγ τoυζ γLα αοφdλεια. o Κα.τoιdμπαg
ιi1-ιο_lg πι1,ντoτε τoυζ εδινε μ(α ευxαιρ(α να
ιrυνε1(οουν χαL να φdρoνται πιο ανθρι,iπινα
στoυζ Xριοτιανoιjζ τη< περιoxl1g' Αν δεν τo
fπρατταν, τιjτε τoυζ dοτηνε ενdδρα χαι τoυζ
oxdτωγε. Πρooφιλη< τoυ δε αυνi1 θεια t1ταν να
oτr1νει ενdδρα ανεβαoμ6νο< επd,νιο oε xd,ποιo
11g.7riλo διJντρο. ενιil παρd τα αυξημdνα μι1τρα
αοφcrλε(ιrg απο τoυ( 1-ιπdηδεE, dβριοxε
οιrl,ti θοlζ τρdπo να μπα(νει οτα xoγι1xLα τoυζ
z.ρiιυg i-ιεταμφιεσpιdνog oε ιερdα, oε ξητιdνο η
',,υνα(xα. Συ1νd oυνελι1,pιβανε τoυζ μπdηδεE
Ζ.αι τoυ( απελευθdρωνε 1-ιετd την xαταβoλ{
7.ιiτρο;ν απιj τoυζ ιrυγγενε(g τoυE, τα oπoiα
τροoι{φερε oε φτω1dg oιxoγdνειεE, αε 1r]ρεg
7.αL ι]Qφαγιi r1 ωE προ[xα oε dπoρεg xoπdλεg.

Oι ιιπdηδεζ τQoμoχQατr1μdνoι ξητodοαν την
προοταιτ(α τηE Tουριιxrjg Xωρoφυλαxηg, πoυ
δ ι εν ερ^1οιiοε δ ιαρxωg ελdγ1oυ g xαι πε ριπoλ(ε g

ι)τα 1ιυριd. Συ1νd τα αποoπd,οιιατιl τηζ
περιxt'xλοlναν xciποιo xο.lριd τη νυ1τα.
ε1οr,ταg την πλr1ρoφορ[α dτι xατdλυε o' αυτci
ο Kατοιciμπαζ η ιjτι τοι' παρεixαν βoηθεια oι
z.ι1τιlιxoi τοι' }\αL xαλoιjoαν στo οπ(τι τoυ
ιι οι,xτιiρ 11 ( Πριi ε δ ρ o του 1ωρ ιoι1) τη

δr1μιlγεροντ(α. τoυζ ηλιxιωpιdνoυq δηλαδf
επιqlανε(q xατο(xoιlζ, τoυζ οπofουg χαι
clνdz,ριναν εξαντλητιxιi ij τoυg ξυλoφdρτωναν,
πρoxειpιdνoι-l γα απooπdσουγ οπoιαδ{πoτε
π)ιl]QοιpoQ(ιr οxετιxr] Lιε τoν Καταιdμπα. o
Kατιτιιitr-ιπαζ dμωζ. ιiγτα( xαλdg γvωοτηg τηg
περιιl1ηg, πdντοτε τoυg ξdφευγε χαι dβριοxε
:ιιrτιrφιi.1 ιo στtζ ιpcrρι1διxεg xαλ{βεg τoυ
Birλτου' oτo δd'οoq χαι πLo συγχεχQLμdνα oε

μι(α πoλi μεγdλη ουoτι1.δα βdτων dξω απιi το

1ιυριιi Σxυλ(τιlι. στ)lν Kραooπoυλιιi στη
Mελixr1, oτo Mοναοτr]ρι τιυν Αγ(ων Πι1.γτων
oτιr Πιdρια χαι στo 1ωρι6 Kαλιiβια, πoυ ηταν
βαxof φι τηg Mονrig του Αγ(oυ Aθαναο(oυ τηg
Σφηνιτοαg.

oι Αi'.βανoi.1xdxr]δε< πoυ φdρoνταν πoλd
oxλl1 ρd στoυζ Poυ μλ.ουxιιilτεE, που

xαταπατo{σαν με τα xοπιiδια τoυζ τιζ
xαλλιdργ ε ιεg τωγ Xρ ιoτιαν ι6ν η πoυ
παρενo1λofoαν αεξoυαλιx6' τtg ελεfΘερεg
^ιoπ€}"εg, εfxαν πολλdg απιilλειεE τ6oο σ'Cσ.

μdλη των oιzoγενειιδν τoυζ 6oo xαι oτα ξι6α
τoυg. Η παρoυο(α τoυ ηταν αιoΘητη παγτοd
xαι πι1γτα δ(πλα oε xιiθε Θf μα τoυ d,φηνε 6να
xoμμdτι 1αρτ( πoυ dγραφε τo dνoμd τoυ

"MητQηζ Kατoιd,μπαζ> πQoζ εxφoβιoμd των
υπoλo(πωγ oθωμανι6ν. Axdμη δε τlαL oι
Tof ρxoι xωρoφι1λαχεζ τoγ dτρεμαν, γι' αυτ6
χαι στoυζ ελ6γxουE τoυζ συμμετε(γε dλη η
δι1ναμη τηg Xωρoφυλαxηg τηg Mελ(xηζ τoυ
Λιανoβεργioυ χαL τηζ Tριxoβ(oταg
(Kαμπoxοiρι). Aπoτιiλεαμα τηζ 6ληs τoυ
παρoυο(αg 11ταν να βαoιλε{ει μrα oxεττ^ιη

ηρεμ(α στo Ρουμλofxι y"αL oι'Eλληνεg
1ωριxo( να d1oυν βελτιοioει τιg oυνθηxεE
διαβ(ωοτj< τoυ<'

Στογ MαxεδονLn6 Aγι6να

Oταγ dρxιoε η dνοπλη φdση τoυ
Mαxεδoνιxοιj Αγι6να, το Eλληvιxd Πρoξενε(o
τηg Θεο/ν(χηζ πQoσπι1θηoε γα σταματrjοει τη

δρι1oη dλωγ τωγ Xριατιανι6ν παρανdμωγ χαL
ανταρτcδν " 'O oo ι δροιi ααν ωζ λη oτρ ιxrj
oυμ1-ιορfα^nαL εtζ βι1ρoE τωγ Eλληνων
εξoντιiθηxαν, εγιi oL υπιjλοιπoι xρ(θηxε
οx6πιμo γα εγσωματωθo6γ στα oQγαγωμ6να
πλdoγ Σι6;"ιατα των Mαxεδoγoμ<i1ων. αφof
ηoαν αρxετd 1ρr1οιμoι, λdγω των δεινι6γ τoυζ
ιxανoτητωγ χαι τηζ πoλfτιμηg πε(ραg πoυ
ε(γαν απoxτηοει ξι,1νταg οτoν παρdνoμο τρdπo
ξωηE xαL στtζ oυνθηxεg διαβiωoηg τωγ
ανταρτιiν χαι ηααν επ(αηE γνι6oτεg τωγ
περιoxιδν τoυζ χαt των πρooι6πωγ τoυζ dνταE

γηγενε(g x6'τoιxot'

Mεταξf αυτc'iγ τωγ παραν6μωγ πoU
οτρατoλoγηθηxαν ηταν χαL o Δημητριοg
Kατoιιlμπαζ, στηγ αρ1η πλαιoιωμdνog απ6 2-3

παλιofg oυντρdφoυE τoυ, 6πωE τoν αδελφd
τoυ Πρd δρ o μo Σxοτ(δη y"αL τoυ ζ
xαταγ6μενoυg απd τoυ Γxριτξιdλι (Aγxαθιd)
Θωμι1, Παλοrjxα, Αργrjριo Koυxoυλη χαι
Nτdxo. Αργdτερα εντιl1θηxε μαξr με τoγ
Σxoτfδη στo Σι6μα τoυ y'απετ6"ν Kdραxα
1Bαo(λειog Σταυqdπoυλοg) χαι εξελ(1θηxε
oτo ^aαχfrτερo εxτελεοτιxd τoυ dργανο, λ6γω
τηζ μεγιiληg μυΙxηg τoυ δrjναμηE, τηζ
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ει!ι]τρoφaαζ, τηζ πειθα'Qχ(αζ χαι τηζ
γεγναtdτηταζ πoυ επdδειξε, ανα}"αμβdνoγταζ
ιr1εδ6ν πιiντοτε με επιτυx(α τi1ν εξdντωοη
οιρxετοiν oργdνων χαι πQoπα^7ανδιoτc6v τoυ
βρ1lχr1αQ t){oιj xα ι Pοιr μανιxo{ xομιτι1τoυ.

Τr1ν επιlxη εxε(νi1 y.ατoιxοι]ι;ε στη Mελ(xη o
Ροιlμιcrγdβ}.αxο< Τοfοιιrq (Δηpιrjτριog)
Κεxιr..1ιιiq, που t]ταν ιiργανo του Poυ1ιαγιxoιi
Kοιιιτατιlι! χαι πληροφoριοδdτη6 τηζ
T'ουρzιxr] < Xο.lροφυλαxη 

-< ^γtα τιq xιν{οειg των
Mαiιεδονoμc11ιυν. Καθημιερινι6g απειλοιjοε
τΟι)< αμι.1ιi;< Ελληνιxοig πληθυoμοιi< τηζ
Mελiz"η< τ].(ιL τoι! Πρoδρομoυ, oL οπo(οι
ιjιrπειrιrαν ν(Ι ll1τr1 οoυν τη ουνδρoμr1 τoυ
Kατιlιci1"ιπα για τηγ εξι1ντοlοη του. 'Ετοι dνα
βρdδι' o Κατοιιi,μιπtlC σ1]γι]δευdμενο< απd 3
ιiγτοεζ τciιr πεoιxixλοlιτε τo οπiτι του Toι]oια
ιιειrt{ (''τ}l Mελixη i1αL επειτα απιj οιiντoμr1
ι.ιl'τι;'l'i.α'.,,t1 πυροβολιομιυν μαξr τoυ, τoν
ιτ;.r'ιjτι,;ιτ(r\,, z.ιl.τορθιυνoγταζ ν(Ι διαφιiγoυν
ιrιilιlι. ιl"φoi το Kιrραxιiλι εμιφclνfoτηxε αρxετιi
z"ιr0ι'ι;τερl1 με1r,α xcιτ(ι τtlγ προoιρυλr1 τoυ
τct'xτιιιj.

Στr1 Bdροιιr ι;y"rjτο_lιlε τ() ιiρ.711rn τOιt
Pοι,ιιctγι'r'ι'lιi Koμιτιiτιlti Kαραγιciννr1 στo
xιrιρενεiιl *Αλ"τ". ιιαyιιιριυνοντιi( τoι, μdρcr
μιει;r1 μερι ),t'CtL γ'(ιτα.{t,g1i^,lg1r1gg xατ6πα ιτε ει,α
ε:).λr1νιxιi οπ(τι. για ν({ τον qlυ.7cLδdψιlι,ν οι
B ε ιl''l 1 1,l1 5. ιr π ιi τ ι ζ ιi πιi ν ξ ε ι < ( π ιr ρ cl π ιi ρτ ι Ct τ ι1] \,

Bερ^,,ιιiτιxα;ν oπιτιιi_lν). Στo oπiτι δε τoυ Δ.
Kατνd dλαβε μdQoζ μαξ( με τoυg Αργιiριo
Toιxερδι1νo, Γιd'νxo Τdλιo, Mαρμαρd ^λαL
τσo. στηγ παγ(δα που dqτηoαγ στoν Pαxtπ
Aγι1, dναν Αλβανι1 πoυ χατoιχof αε oτo Γιoλc1
Kελγτ( y"αL rjταν φοβερdg διι'ixτη< τωγ
Eλληνων τηζ π6λεωζ χαι τoγ φ6νευoε o (διoq
oφι1ξoντdq τoγ |-ιε μαxα(ρι.

Συμιμετε(1ε επ(αηg μαξ( με τov αδελφι1 του
Σxoτ(δα xαι υπd τηγ αQχηγfα τoυ xαπετdy
Kιiραxα στηγ απoστoλη εxτελdοεωg μdοα οτη
Bdρoια τoυ Παπα./ιιl:ργη, ενdE 'Ελλr1να ιερdcι
πoυ απoox(ρτηoε y'αL dγινε dργανo τηζ
Ρουμανιxηζ πQoπαγι1νδαg xαL ιερdα< τωγ
Poυuαvoβλd1ων. "Ηταγ τιjτε πoιr oι τελειταioι
πr]ραν τα xλειδιd τη< εxxληoiαg τηg Kιlτοl
,rorcrr1ιd( xαι λειτoυρ.1oι1οαν οτ11 Poυμανιxιj.
Kιiπoια μdρα μιε τη οιlvoδε[α τοι' Τουρ;ιιxori
oτρατοι1 χαι επιxεφαλr] < τoιt Παπα.7ιιi_lργη
dφευγαv απιi την εzιt"ι1o(υ. γ.cl't €zανυ.ν πoμπη
μdχQt την σι'\,oι;r'iα τoιi< τgαγουδιi;νταg
Pου 1ιιrν o βi'o.γιzο. τριr^i ο υ δ ι α. o Kιi ρ αxαζ d μωE
μαξi με τΟ\, Κα.τοιci.μιπα γ'αL τoγ Σxoτ(δα
παοcιιri)"ιr^;/α\, στo δρoμo πoυ θα περνοdoε t-1

r"ιται,ε (cL. zclt ιιε την υπdδειξη τoυ Bεροιο1τη
Kαραr'd.oιοι' οxιjτιυoαγ τογ Παπα.7ιcιiρ.1η,
δiνoι,τcι< dr,α οοβαρd πλr'iγμα oτη δριiοη των
Ροι'ιια.r,dβi'αχιυν στη Bdρoια. o Κατοιdμπαq
τdi.ο< dλαβε μdQoζ y,αL στιζ περιοοιiτερε<
ιιci1εq πor' dδιυoε τo Σι6μα τoυ Kιiραxcl στo

Bιiλτo χαL στo Bερμιο εγοj
συ μl-ι ετε Lχε ιαL στηγ
πυρπdληοtl τoι' 1ωριο{
Δdλιανη ι'πd τtlν αρ1ηγ(α του
Kdραxα.

Tο 190B μετd τl1ν αναxl1ρυξr1
τoυ Συντιi.,,μιατoq τωγ
Nειiτουρxιυι, (Χουρι6τ) y"αL

τηg ^7ενιxr]: αμινηoτ(αg πoU
διiθηiιε οε o)"α τα ανταρτιxc1'
Σι1;pιατcr,. o Kατoιd,pιπαq παρd,
τηγ αργιz'fi ουμμετo1η τoυ
ιJτι( εoQτα oτm€< εxδηλιδοει<
τoυ 7'ιrου χαι τιl.)γ τoυoxιxοjγ
(iO7(r)\l στη B dρo ια,
ι.ι"z'oλοiθηοε 1ιαL πdλ'ι τo
δρ6μο τoυ πρdτερoυ β(oυ
τoU' τηγ παρανo;"ι(α. oι
ιrυνθr]xεg διαβ(ο.iοηζ στo

o Σιδηροδρομικdq Σταθμdq του Γιδir κατir τα τελευταiα dη τr1q Tουρκοκρατiαg.
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PoιrιιΛοι1xι r7 ια τoU ζ
7-α'τoiχoυζ τoυ liταγ χαι πdλι
{_iσχηlιεζ. oι μπdηδεζ χαt ot
\l"βcινο( Γxdxηδεg
;εΘd.ρρεψαν απ6 τllγ
i{rτoυσi.α των Ελληνιxι6ν
Σι,lιιdτωγ y'αL d.ρxιοαν να
z'a"y'o|Lεταxειρ(ξoνται χαι
τciλι τoυζ xoληγoυq τoυζ.
Ετιπ}'dογ o Toυρxιxdq
ιjτQciτ6( χαL η 1ωρoφυλαxl1
διενεργοιioε xαθημερινιυ<
ε)'ι1.11oυE oτα 1ωριd 1r/[G TllΥ

cιι'αz,d,λυιpιl τωγ xρυpιμι6νοlι'
,j τ)''ιυν τιυι, Mαxεδονopιd.xο;r'.
o ξυλoδαρμιiq, οι ουλλr1ψει<
/.α.l ot εχτoπtσιιo( r]ταν
;r.cιθημεριν6 φαινιi1-ιενo'/ια
τοι'< Ρoυι-ιλιoυxι'οiτε(. oι γηγενε(g oπλ(τεg oτα
sιδματα τωγ Mαxεδoνoμd1ων ε(xαν ηδη
'l-cl.τcιφiι1εt στην Παλαιd Eλλdδα η
ιιετcrνιiι:rτευοαγ στηγ Aμεριxη. oι 1ωριxoI
ε μιε ινιrν εντελι,ig απρoατι1,τευτoι στoυζ
oθιlμανoιiζ χαταxτr1τdg. o μdνοg
ι'ιlιtΠGQσσTdτr1g τoυg oτι1θηxε γLα ιιια αxdμη
qορd o Kατoιdμιπαg"_

\'1ε τη δρι1oη τoυ ιiρ1ιοαν χαt πιiλι γα τoγ
g οβoιiνται ot μπdηδεg, εγι6 δε δ(οταξε να
ερ1ετcrι αντιμdτωποq αxdμιη χαι με ιo1υρofE
',/αιoχτημογτεζ ελλr1νιxrjg xαταγωγrjg, πoυ
εxμεταλλε{oνταγ oxληρd τoυg xoληγoυζ τoυζ
7-αι τoι( φdρονταν απdνθρωπα' Md'λιοτα ε(xε

Ξεir.ιr,{οει πρooο.lπιxη βεντdτα ιιε τoγ Ιωι1,ννη

Χατtfxα, ιδιοxτητr1 του με'1αλfτεQoυ τμηματog
τo1] τoιφλιx ιοιi τη ζ M ελ(xη g χαt του
Γxριτξιαλ(oυ (Aγxαθιι1). Απoτdλεoμα αυτη;
τl1< διαμdxηg rjταν να πυρπολr1οει 6λεg τιg

θυμιοlνι6< y'a.L τα" xονd.xια τoυ στl1 Mελ(xη xαι
ιjτo Γxριτξιιiλι στιζ 29 Ιoυγ(ου 1910, εγι6
επd.\,ω σε |"ιtα αι|ιμα1(α ox6τωoε χαt τoγ
αδελφιi τoυ πto πι1γω γαιoxτημoνα Δημητριo
Xατξηxο.

Aπιiπειq α nατ6" τoυ Σoυλτιiγου

To l910 επι.οηE ο Σoυλτι1γοg Mωxd,μετ Pεodτ
ταξ(δειi.lε oιδηρoδρομιxι6g για τo Moναοτrjρι
(Mπιτ6λια), 6πoιl θα πQαγματoποιofoε
επιθειiρr1oη. To τρα(νο πoυ τoν μετιiφεQε
ιrτιiθμευοε oτoν Γιδd (Αλεξι1νδρεια). Για να

o ιερdαq T ριαντd.φυλλοg Γιανν6πoυλοq απ6 τo 1ωρι6 Νηo€'λι' o oπoioq αναγν^ιδριoε τον

rημητρη Κατoιdμπα oτoν Σιδηρoδρομικ6 Σταθμ6 του Γιδd και απfτρεψε την δoλoφoνiα

τoιl Σoυλτdνoυ Ρεodτ.

απευθir,ει 1αιρετιομ6 στoυζ xατoixoυg τηE

περιoxrjg o ΣουλτdνoE. Στo οταθμ6 ηταν
συγχεγτQωμdνo πληθog 1ωριxι6ν απd το Γιδι1
y"αL τα γf Qω 1ωριd xαι μεγdλη διiναμη τηg

τoυρxιxηg 1ωρoφυλαxrjg χαt τoυ οτρατo{.
Mdοα στο πληθog dμωζ βριοxdταν γ'αL o

Δημr1τρηg Κατoιι1,;-ιπαζ μεταμφLεoμdνog σε
ιερdα τι'αt ('γoνταE τo dπλο τoυ xαλυμμdνo με
τo ρdoο ε(xε oxοπd γα οxοτιioει το Σoυλτdγο.
'Oταγ ο Ρεοdτ πρdβαλε dξω απ6 το παρdθυρo
του βαγονιoιi τoυ y"αL η μπdντα πoυ
απoτελo{γταγ απ6 5 ξυγιdg γταοιiλια "/,αL

ξoυ ρνd,δ ε g dρxιoε γα πα (ξε ι xd.πo ιo
εμβατηριο, o Καταιdμπαg dβγαλε τo 6πλο του

γLα γα τον οημαδdψει. Tην τελευτα(α oτιγμη
ιiμωq τον αναγvιi:ριoε o ιερdα< Γιαγγdπoυλoζ
Tριαντdφυλλog απ6 το Ι"Ιηodλι xαι μαξi με
dλλoυg Γιδιιiτεg τoγ απdτρεψαγ απd τo

παρdτoλμο α1dδιd τoυ, τoνiξoνταg dτι αγ τo
επι1ειροιioε, τcjτε oι Tof ρxoι θα dοφαξαγ dλo

'o 
gγr1xtντρωudνo πλr] θog των Χριοτιανι6γ.

πoυ dλλωoτε υπo1ρει6θηxε γα παραβρεθε(
χαι τη μηνι τoυg θα τη δoxiμαξε dλο τo

Pουμλofxι' o Kαταoιιiμπαg oυνειδητoπo(r1oε
τo doτo1o χαL το επιπdλαιo του o1εδ(oυ τoυ
y'αL dφυγε αθιiρυβα, dπωg αxριβι6g χαι
ειoηλθε οτo πληθoE. Md,λιoτα μνllγoμεfεται
6τι την dλη oxηνη τηγ παQαχoλoυθorjοε xαι
dναg Tοι1ρxοg αξιωματιx6g (Tοαoι1αηg), πoυ
dμωE δεν αντdδραoε, o{τε xαi την απoxdλυQε
στoυζ ουναδdλφoυζ τoυ.

Προδoο(σ" υlαL θιivατoE τoυ

eΕ



Καταιιiμπα

Η dντoνη επαναδραοτηριoποiηαη τoυ
Kατoιd,μπα ι6Θηoε τoυg μπdηδεg οτο γα τoν
επιxηριiξoυγ χαι να πρoοφdQoυγ σε dπoιoγ θα
τoυζ τoγ παρdδιδε vεxρ6 3.0Ο0 xρυα6E λ(ρεg
xαι 60Ο oτρdμματα xαλλιεργηοιμηq γηζ. To
ρdλο αυτd αν6λαβε o Aντι6νιog
Αγτωγdπoυλoq xαι η orjξυγ6g του Διioπω με
τοUζ οπo[oυζ o Kατοιd,μπαg διατηρoιiαε
φιλιxdq o1dοειq. Kc1πoια μdQα λoιπ6γ o
Ανταlγιiπoυλoζ τoν προοxd,λεοε για επ(οxειj.rη
οτο ιτπ(τι τoυ στη Mελ(xη χαL τoυ πρoα6φερε
xαφd μdoα οτoγ oπo(o η Δdοπω εi1ε ρ(ξει το
μιπαροiτι πoυ αφαfρεoε απd dνα oλdxληρo
xoυτ( οπ(ρτα. o Kατoιd,μπαg αμdοωE μ6λι9
11πιε τoν xαφd ιlρxισε να xιlνει τιg αιoθrjoειE
τO1] xαι παiρνoγταζ ιlτo 1dρι τo dπλo τoυ
βγl1xε ι-ιε δυοxoλ(α στην αυλη για γα
ιιναπνειjoει xαθαρd αdρα. Αxoυμπιδνταζ γLα
γt" ιrτηριxθε( σε dγα δdντρo ιiφηαε τηγ
τελειlτιιi1α τoυ πνol1 .

o Αγτωνιjπoυλoζ ειδοπo(ηoε την τoυρxιxη
1ωρoφυλαxr] τηg Mελ(xηE χαι οt αρ1dE τηg
Bdροιg εξdδωoαν διαταγf γα μεταφερθεf η
ιτωριiq τoυ οτην πdλη. Για τo oxoπd αυτ6
μd,λιoτα doτειλαγ χαt στρατιaπιx6 απ6οπαoμα
για να τoγ ουνοδdι|oυν, xαΘι6g xαι dγα αμdξι
βιrμμdνo μαι1ρo χQdμα xαι τdοσερα λευxd
ιi'λoγα ποιl θα το doερναν γι ατη μεταφοριi. To
rrμdξι διdβηxε τoν Aλιι1xμονα dξω απd το

1ιυριιi Πρ6δρoμoζ χαt σε 6λη την πoρε(α πρog
τη Bdρoια οι oτρατιι6τεζ υπoχQιjωααν με τη

χ Q 11ση τωγ ιjπλωγ τoυ ζ xωρ ιxof g, γα
παραταxθοdγ oτoγ τξαντ€ (δημdαιog δρdμog),
r1 ισ να δoι]ν το νεxρ6 Kατoιι1μπα. oταν
dφτιl.oαν οτη Bdρoια, τοποθdτησαγ τo ι1ψυ1o
oι6pια x(xτιι απ6 τογ αιωνιjβιo πλdταγo πoυ
υπd.ρ1ει μ6χQι xαι oημερα μπρoατιi απ6 τo
ΔιoιxητrjριΟ χαt τo ι1φηοαν εxεi επi τρειq
ημdQεζ, πQoζ δημιiοια dxθεαη χαL
πcιραδειγ1"ιατιoμd τωγ χQLστLανι6γ. Kατdπιγ το
πτωμια παραδdθηxε στoυζ'Eλληνεg τηζ
Bdρoιαq, oι oπo(oι τo ενταφ(ασαγ στo 1ωριd
Mdοr1 (Mdτοι).

Η ε(δηoη τoυ θαγιiτoυ τoυ Kατoιd,μπα
γρt]γoρα μεταδdΘηxε oε ιjλo τo Ρουμλoιixι.
Τιiτε η συγτριπτιxi] πλειοιJ-lηφ(α των
Poυμιλουxιωτι6γ dxλαι}ε γιιx τoν ι1διxo xαμ6
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τoυ. Md,λιoτα η λαr.xrj μοf oα τoυ αφιdρωσε χαt
τραγoιiδι που αναφdQεται oτo θdγατ6 τoυ χαL
τραγoυδιdται μ6xρι xαι οημερα απ6 λiγoυg
μεραxληδεζ στo Poυμλorjxι, oτη Ndoυσα χαι
oτα 1ωριd, των Πιερ(ωγ πoυ γειτoνεf oυγ με τo
Pου μλoυxι. Ταυτ6xρoνα χαπoιoL
Poυμλoυxιιδτεg δημιofργηoαν xαι 1oρ6 με τηγ
επωνυμ(α <τoυ Κατoιι1,μπαr, πoυ 1oρειiεται
oτo ρυθμd τoυ oμι6νυμoυ τραγουδιof .

Aγ βdβαια οι Poυμλoυxtιilτεg τ(ψι1oαν xατ'
αυτdγ τον τρdπo τoν πQoστιlτη τoυE εγd,γτια
στηγ αυθαιρεο(α χαι τηγ xαταπkoη τωγ
μπdηδων χαι'το_lγ τoυρxιxων αρxιiν τηζ
περιoxrjg, τo επioημo xρdτog δεγ τoγ
αναγνιδριoε, 6πωg <iλλωοτε oυνdβη χαι |-ιε

τdoουζ dλλoυg cι^7ωνιoτdg τoυ Mαxεδoνιxoι]
Αγcδνα. Σ' αυτιj (oωg oυνdβαλλε y"αl τo
παρdνoμo τoυ β(oυ τoυ πQιv χαι μετd τo
Mαxεδονιxιi Αγcδνα. ΑE ελπ(οoυμε 6τι το
παρdν dρθρo θα απoτελdοει την αφετηρiα
για τηγ παραπdρα μελdτη χαt dρευνα του
dργoυ χαι τηζ πρooο:πιxdτηταζ του Δημητρ(oυ
Kαταιclμπα, otiτωg ιiloτε γα τoU δoθε( η
πρdπoυαα θdoη στηγ ιoτoρ(α τoυ
Poυμλoυxιοιi.

To Poυ μλo υxιι6τιxo τqαγoriδι
<<τoυ Kατοιdμπαr,

'Ενα Σdββατo βρ(ιδυ' βρε Κατoιαριπα μ'
μια. Κυριαzη προ-l[,

βαρioαν τoυν Δημiτaη τουν Κατoιiι'μπα
μiαα ει; την Mιλ[xη.
Τoυ xρ|μα' νd''xει η Δ6απoυ η Αντoυνoιiδα
πoυ σι φαρpιd'xουoιν
χαι τ' αδιxoυ να τ6 '7ει, βρε Καταιd'μπα μ'
η NτrilvαE τ' Αντωνo'ιjδ'
πoυ στoυζ Toιiρxoυg αι παρiδoυoιν.
Mαdρη ηταν η xαρ6ταα , βρε Κατoιdμπα μ'
xι d'απρα τ' ri'λoυyα.
Tqειg μtQεg ξαπλουμiνoυζ oυ Κατoιαμπαg
πoυ 'xd'τ' C]'π' τoυ πλατdyι.
Σαν τ6 'ριαθιν η Βiρyια. xι η Nιd'oυoτα
ioτειλαy ανθρωπoυζ να σι θαψουν.

oι xλαiει η Βiρyια 6λη, βρε Καταιαpιπα μ'
oι xλα[ει xι η Nιαoυoτα,
αι xλαiει χι τoυ Poυμιλo'ιjxι βqε Κατοιαμπα μ'
μ6χQι την Κoυλαxιd..



ΘΕΑTPlK0 ΕPΓΑΣTHPl ElPHNσYΠ0ΛHΣ
Mια KαιVoτoμ(α πoU πρoαγει τη oxoλιKη ζωη
Kαι αVαβαΘμ(ζει τo παιδαγωγικ6 απoτελεσμα

τηs Δf μητQα5 Xoνδgoγιιivνη
YποδιευΘιjγτQιαE τoυ Γυμναο(oυ Eιρηνoι1πoληE

YπειiΘυνηζ τoυ Θεατqιxori Eqγαοτηqιoιi

oταν xαθηyητf g xαι 1ιclθητiq rlπoφα'o[ξoυν ν'
'''ιl'ιl[ξoυy τo αxoλεlo στlγy τorτιχfi ι"oινων[α ριε
,φετηρiα. τη θεατριxli πρdξη' η oπo[α
:qoilπoθ{τει, ο.lq ριiαo τηζ παιδαyαlγιxηE
ιιcLδιxααic:ιE, την αβ|cιoτη χαι δημιoυρyιxη
1ιd.θεαl7 τoυ ελειjθερclιl xρdνoυ τoυζ' τcjτε ιιαι
.D :τιo ιiνιlδρcl τoπiο ανθ1ξει.

Ετιτι εδιi οτην Ειρηνoιiπoλη. dπoυ δεγ υπ(ρ1ε
;,:ιιιι[α οxεδιiν πολιτιoτιxrj x(νηoη γ"αL o

..l'ειiθερog 1ρdvοq τωγ γι1ο:ν dφευγε
,lr'ε;ιμιετd,λλευτoζ, τι6ριr υπdρ1ει μια oμdδα
τα'ιδιι,iν πoυ συγεQγiιξονται, πoυ πQoσπαθoιjγ
..'(Ι. xιrταλιiβoιrν χαt ν' απoδιiloουγ dνα
,lεα'τριxιj xε(μιενo. πoιl εγδιαφdρoνται o dγαζ
'.,ι(1 τογ clλλo χαt τo αποτdλεoμα πoU θα
.τρoxιiψει απιj τ'η ουνεργαo(α τoυζ, πoυ
εr'διαφdρoνταL για τo πωζ θα ειoπριiξει αυτd
το ιl'πoτdλεσLια il τoπιxl1 xοινωνiα, που δεν
)ιιtιτxεδcltοιlγ απλιδ<. αλλd επιθυμιοdν γα

ψυχαγωγηθo{γ xαι γα ψUχα^/ωγηooυν.

Η Eιρηνodπoλη ε(ναι dναg oγετtxd'
γεoο{οτατοE Δημog π€ντε 1ιλιd.δων xατo(xων
στηγ επαQx(α τηg Ι',Ιdoυοαg, πoυ ψdχγει να

βρει τον πQoσαγατoλιoμ6 του. Δεγ υπdρ1ει
χινη ματoγQdφoζ, πολιτιoτιx6 xιiντρo,
δημoτιxf βιβλιoΘηxη. 'λη η πoλιτιοτιxη δριiοη
εξαvτλε(ταL στα χoQευτιxd ουγxρoτηματα, των

oπoiο;γ η πQoσφoριi εfναι Θετιxη, αλλd δεγ
xαλdπτει τιζ oyfiι1xεS τωγ γdωγ για
δημιoυργιπη απαo16ληoη στoν ελε{θερo
1ρ6νo τoυE' ofτε τη φυoιxη τoυζ Qoπη \|'

ανιχγευoυγ χα ιγ oυ Qγ toυ ζ δρ6μoυg
πρoodγγιoηζ τωγ πQαγματων.

Ex τωγ πραγμιd,των λoιπdν ωρ(μαoε η ανdγxη
αναξητηoηζ μιαζ διαφoρετιxrjg εxφραoτιxηg
διεξ6δoυ, χαι τo ο1oλε(o, -Γυμvdoιo χαι
Λυxειαxd< τι1ξειg- δημιoι1ργηoε dγα Θεατριxd

Aναμι,t1oτικl] φωτoγραφiα με 6λoυq τoυg ουντελεoτ6q τl1q παρdoτασηζ του dργoυ τoυ Ε'. Σβdρτg "o Δρdκog"
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E,ργαοτrjρι, ωζ συνισταμdνη δf o πρoαιρετιxιi_lγ
μιαθr1 μιd.τιυν, τoυ τμr1 ματog ειy"αστιxcilγ χαL
θεατριxrjg παιδε(αζ. Σxoπd< τoυ θεατριxof
εργαoτr1ριoιi εiγαι τo ανdβαoμα ενdg
τουλd,1ιoτoν Θεατριxοι1 dργoυ xιlθε 1ριiνο χαι
η παQoυσ(αoη τoυ στoυζ μαθητdg χαι τoυζ
xατο(xoυζ τηζ .πεQLoχ}1ζ, η πQαγματοπo(ηoη
ειy.αοτιxοiν παqεμβι1ιτεων στo χ6Qo τoυ
Σ1ολε (ου σ' dλεg τLζ γιoρταοτιxdg
ε:xδηλιδoειg, xι αx.jμη oργιiνωoη επιoxdψεων
oε εxθdoειq, μoυοε(α, αρxαιoλoγιxοιig 1ι6ρoυg
)'|'αl παρ αxoλοι1θη οη θεατριxων
παραστασεωγ.

Tο θεατριx6 εργαιττι]ρι
ξεxiνηοε πQtγ ενιi1"ιιoι
7ριiνo περ(πoυ. Συγxριiνω<
στo 1ι6ρο τoυ οxoλε (oυ,
(]τl'lγ α(θουιrα πoλλαπλιi.lγ
1ρr1oεων, με τη βor1θεια τoυ
ι;ι.lλλιi^,,ου ^/oνdωγ χαι τ'ην
πQοιr(.t)πLχη δ ουλε ιι1
xαθr1γητιiι, χαt μαθητων,
φτιιi.1τηxε dγα μιxριj

xαL τoυ o1oλε[oυ) συγαγτιοfγται γtα τtζ
πρ6βεE xdθε Σαββατοxfριαxo xαι γιoρτ6g,
μdοα σε ενdμιιoι xρ6νο ταξ(δεψαν στrlν
Aθηνα, Θεοoαλoγ(xη, Bdρoια χαL Ndoυοα"
Παραxoλof θηoαν πολλdg ιiλλεg θεατριxdg
παραστdσε ιg, ε π ιoxdφθη xαν μoυ oε [α,
αρ1αιολoγιxoιjζ xι'iρουg χαι τo οπoυδαιdτερo
ανdπτυξαν xαλdg ο1doειg, ομαδιxd πνε{μα,
διιiθεoη για δη μιoυργιxη εναo16ληoη χαL
προoφoρι1.

Ζαιoπoυχου t1ταν η οπ(θα
./ια να εxδηλωθε( τo
ταλεντο τωγ παιδιι,iν, η
διc1θεoη. o εγθουοιαομι1g, η
rιν6''γxι1 για αλλoυ εiδουE
ε'τιχ()ινο_lγiα. Τoγ (διo

1ρι1νο, με διοτα.1μιi γιcι τo
αποτdλε.ιτ1-ια, αλλd μιε xdφι,
οι μιαθητdg δoι1λειpαν χαt
παρoυιr(αoαγ τo dργo τoυ

Eργαοτηρι τoυ Γυμναo(oι
dxει θ6oει απd την αQχη ωζ

oτι5γo να επιλd^/ει τo xd,θε
dργo πoυ Θ' ανεβdoει με
παιδαγωγιxd xριτrjρια. Mαg
ενδιαφdρει xυρ(ω -< τα
παιδιd, γα dρθoυν σε
oυσLαστtχη επαφ{ με τoν
xιlομo του θειiτρoυ d1ι τdαo
για γα πρoβdλλουγ τα dπoια
ταλεντα τoυ:. oσo ^l|α να

γ(νoυν τα (δια ενεργo[ xαι
υπoιpιιrομdνoι Θεατι1g. τσt'
τo dQγο πoυ gn1χfr1ουμιε
xι1θε φoρd, Θα πρdπεt' για
παρdδειγμα^ γα ε(ναι π6.ντcι
dνα dργο πoλυπριioιl)Πo, }ισ'
να μιπoρoυl, ιiοο το δυνατ6ν
περιοοοτερα παιδιιi να
ουμιμιετdxoι,ν γ'αL να
εz.φραοτofν μdoα απ' αυτιj.
Θα πρdπει επ(οηg τ,α

νoi1 1-ιατcr τoυ dρ^,,oυ γα ε(vαι
τετo Lα ωστε γcιΘιυμ d'-c Π απαμπουζiνo':: Xdν ρυ

Ταοo: Παυλrδηc: Δr1μαρtrοg

To Θεατριxd
Eιρηνodπoλη<

θειιτρd'xι.
μι οr, ιi πρ αxτο

-Eγα

τoυ

Δ. Πoταμ(τr1 "Ιoτoρ(εg τoυ παππof ε"ι3xoχα απo τα παιδιιi, γtα να μπορ6ooυν ν'
Αριιlτοφdνr1>. To dQγo παραπολoriθηoαν αυτενεργrjσoυν. TdλoE θα πρdπει να εfναι
περiπoυ 1iλιοι θεατd< τηζ πεQιoχr]q, μιxρof xαι oυγ1ρdνωg dνα 6Qγo πoυ εγεQγoπoLε( τη

μιενciλoι, υε πdγτε παριrιττc1ιrειq.

o Δr1μog Eιρηνoιiπoληg χαι η Koινdτητα
Xιrρ(ει.lιlα< μετd απιi αυτη τηγ παρcloτααη
ε-r,iιrχιloαγ oιxoνo;"ιιxd, το Θεατριxd
Ερ.,,ιrοτ!ρι. 'Eτoι φ6τοE oυνε1(οτηxε η
τροοπι1θεια. Mια προοπιiθεια πoυ dμωE δεν
περιoρ(ξεται στo ανεβαoμα μLαζ θεατριxι1g
πciρc1οταoi1q. Tα 30 περ(πoυ παιδιd πoυ
ιτιl μμιετd1ουγ στo θεατριx6 εργαoτηρι χαt πoU
λιiγαl τηζ ιδιαιτερdτl1ταq τηζ περιo1ijg
(αποοτd.οεLζ μεταξιj του τι1πoυ διαμονηg τουE

.]ο

πQoσεγγιζoνται σxετLy"α

οxdψη χαt φαγτασ(α παιδιιi_lν xαι θεατωγ.

M" αυτιi τα xριτηρια φdτog τo Θεατριxd
Eργαοτrjρι αν6βαοε τo .<Δqιixor, τoυ E,υγdνιου
Σβαρτg' Ρι6ooυ oυγγραφdα, πoU dγραιpε το
dργo oτo ΛdνLγγχQαyτ τo 1942, με oτd1o τoν

ηγdτη τoυ Ι{αξιαμιoυ. Η παριioταοη dμωζ
dβαλε oε oxdψειE του< λoγoxριτdq του Στdλιγ,
πoυ τo xατdβαοαν την επdμιενη τηζ πQεμιdραE.
To dQγo ε[ναι dγα αντιεξουoιαoτιxd
αλληγoριxd παQαμ{θι' που xρ11oιμιoποιε[
oτοιxε(α xαι απιj τoυ6 ελληνιxod-< μdθουE τoυ



Περodα, τoυ 'Aη Γιι6ργη, απ6 ιoτoρ(εg
:r1λαδrj πoυ xo.τ6" x(l"πoιo τρdπo διατρdxoυν
,ii"oUζ τoυE λαoιig. E(γαι |ιια χαυστLxη oιiτιρα
:l1 Ξ πoλιτιx{g τυρανν(αζ' χαL τα νοr] ματd τoυ,
:cι πριioωπα χαt o ρ6λog τoυζ στηγ xoινων(α,
; ιi;r-υλα αναγvωρ[υιμα χαι δια1ρovιxci.

Τl1 oxηνoθεo(α τoυ dργoυ, τη σχηγoγραφ(α
Ζ.αι τll μουoιxη επιμdλεια dxαγε o Aλdξανδρog
oιzονιiμoυ, πoλιiτιμιoq oι1 μμαxog χαt
;,'α.θoδηγητηg τoυ θεατριxoi μαζ εQγαστηριοιi,
.τoυ με τilγ πoλfxρoνr1 πεiρα τoU στo
εραι.lιτεxνιxd θdατρo, αi'i"6' /'αL τo
τα.ιδαγωγιxd του ταλdντo. οδr]',,ηoε τr1ι' oμd.δα
ι]Ε ιιLα πολιi αξιολoγη παριioταoη ^/ια τα
δεδομdνα τoυ μαθητιxoυ θεdτρου.

\1ε τo 68γο αυτd t1 θεατριi,,i1 oμιiδα τoυ
Γι'ιιναο(oυ μαq dδο:οε οτην Eιρηνofπoλη xαι
..τη Nαουοα εξι παραoτι1oειg. Πηρε επ(oηg
,ιερoE στoυζ Πανελ)'ηνιoυq Mαθητιxofg
_\',,οiνεζ Σιiγxρoνoυ Θειiτρoυ, πoυ
.)ιoργι1,νωoε για τdταρτη φοριi το Yπoυργε(o
Πα.ιδε(αg. Στην Περιφερειαxrj διoργdνωοη
].Ι.ι'τιυν τωγ Αγc6νων απdoπαoε τo πρι6το
iοαβε(ο, μεταξι1 δdxα επτι1 διαγωνιξoμdνων
,-7.ολε(ων^ χαι εχπQoοιilπηoε την Περιφdρεια
:ηl ΚεντριxιjE xαι Δυτιxηg Mαxεδoγ(αζ στoν
Παr,ελληγιo Διαγωνιομο Mαθητιxo{
Θεdτρoυ, ατηv Aθηνα. o μιαθητijq δε TdooE
Παι,λ(δηζ τιμrjθηxε |-ιε Eπαινo Kαλfτερoυ
_\r,δριxoιi ρdλoυ' γtα την ερμηνε(α τoU στo
.'ιiλo τoυ Δημdρ1oυ.

Τιr πciιδιc1, τηg o1"ιι1δαg ε[1αν
ετοι την ευxαιρiα να
ταξιδdι|oυ, r,lια ι1λλη pιια
ιi oρd στγlν Aθr1να για μtα

χαι εQμηγευτιxη εxδο1η του iδιoυ 6ργoυ, με τo
oπo(o αoxoληθηxαν ολdxληQη τη χQoγt6"' απ6
την φoιτητιxη θεατριx( oμι1δα τoυ
Πανεπιοτη μ(oυ Aθηvι6v, πoυ ε(γε τηγ
xαλωoιiνη γα διioει για xι1ρη μαζ ειδιxη
παρι1,oταoη , εxτ6 

'c' 
πρoγρdμματoE.

To θεατριx6 μαζ εργαoτηρι θα ουμμετd,σχει με
τo (διo ιiργo ατα Ημαθιι6τιxα '9B, ψετ6" απ6
πρ6oxληoη τηζ Δ/νoηg Πoλιτιoμof 

'ηζNoμαρx(αg Ημαθ(αE.

Θα πρdπει αxdμη γα σημιειωθεf πωg για την
θεατριxη αυτη παραγωγη ε(1αμε
σU!-ιπαQαστdτη τo Δlντη τoυ o1ολε(oυ N(xo
Eυαγγεi'dπουλo xαι τουq xαΘηγητ6ζ Γιι1ννη
Bαρθoλομα(ο' Δημιητρη Δημιoxη xαι Eλdνη
Mπoγδdνη. Tη, xαταoxευη τωγ oxt1νιxι.'iν
dxαναν τα παιδιιi τoυ Θεατριxof ερ^,lαοτηριο{

με τη βοηΘεtα τoυ Γιι1ννη Bαρθoλoμα(oυ, με
την xαθoδ,1γηoη τoυ Αλdξανδρoυ Oιxoν6μου,
πoυ r]ταν }1.αL υπειiθυνog τoυ τμηματoq
ειxαστιxι6γ τoυ οxολε(oU μαζ.

'oλoι εμε(g λoιπdγ πoυ ξεxινηoαμε xαι θα
oυνε1(αoυμε αυτη την πρooπdθεια,
δoυλει]oγταg ουλλoγιx6", xαt με oεβαoμιj ατα
παιδιd, χαι τtζ δυνατdτητdζ τoυζ, πιoτεfoυμε
πωq αvo(γoυμε δρ6μo' χαι για ι1.λλεg τdτοιεg
προoπι1,θειεg, πoυ θα βρoυν εxτiμηoη y,αL

ουμπαραoταση χαL πoυ Θα oυμβdλoυν οε 6γα
οxoλεfo δημιουργιx6, ανοι1τd oτην τoπιxη
xoιγωγ(α χαι τα πρoβληματι1 τηg.

ε |jδο pιαδα,
θ ε ατQ ιxd<

γα δoυν
παQαστασε Lζ

ιii')'ο.lγ ο1oλε(ο:ν. vα
επtσχεφθο{γ
ιιρ1crιολογιxοfE \λαL μη

/",'lυoι'- τll( ;τQωτει1oυυιι(. vα
11'υχtΙl/Ο]γη θof γ, χαt να
',,r,ιυρ(οουν μαθητdg απ' dλη
τrlγ Eλλdδcl.. Kατι1 μ(α ειlτυ1l]
(]υ^i/χ1]ρrα tr"ιι1λιoτα, ε(xαν τr1ν

ε1!χαιOιtl ν(Ι

τιrραxoλoυθrjοoυν μια ι1,λλη,

διιrιρορετιxι1 οxηνoΘετιx{ Mια 1αρακτηριoτικη oκηνl1 απ6 την Γ'πρdξη του 6ργoυ "o Δρd'κoq"
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Ν(κoυ Kαζαvτζdκη

πoυ δ[yονται oλ6ψυxα" στηy σχηyιx( υπ6θεαη'
Αν αxoλoυθηooυμε τωρα την πoρε[α ενδE
απd τα πρdαωπα αυτd'' αυτην του Χqηατoυ
Mπατα.ντξη, θα ανoιxτoιiμε σε ν6oυg
θ ε clτ ρ ιx ot g ο ρ iξoντ ε g... (ν'αt αφοf περιγρdφε ι
τo πoλυπo(xιλo 6ργo τoυ y'. Mπαταντξrj )
oυνε1(ξει . Κρuφi ελπiδα αυτηg τηg 6ρευνο.g
yια τo θ6α"τρο oτo Mαxεδoyιx1 μilρo ε[ναι να
oyτυπηoειg, τiτοιεq φλiβεq θεατριxo{
μεταλλε'ιjματoζ χαι yα απoχ,αfuιiψει τiτoιoυE
ανθριilπoυq pιε' πρdματα , ιδ6εg' εριπνειjoειg,
πd'θog xαι αn7rΙlνα oε xd'θε αντιξo6τητα...,

o Γιοiρ.1ο< Xατξιδdxιζ στo περιoδιx6 πoU o Xρ(oτog Mπαταντξ(g, παρoυα(αoε στo
εΞdδιδε ^/ια τo θdατρo τα <ΘEATΡΙKAr, xοιγd τηE NιiουoαE με την θεατριπrj oμι1δα τoυ
(τευ1οg 11 τoυ '93) με αφoρμη μια πλατιιi TEΛ, τo xατ6" xι1'πoιo τρdπο dγνωοτo dργo τoυ
dρεr'ναq πoυ dxαγε για τo θdατρo στη Ι'{(xου Kαξαντξιixη <ΚΩNΣTΑΙ{TΙNOΣ o
Mα:ιεδoν(α. γρι1φει: oΠαραxoλουθωνταg το ΠΑΛΑΙoΛoΓoΣ"
διriyραμμα των θεατριxων oμd.δων, Πιilg τo διι1λεξε;
διαιττcιυροlθηxcι1ιε ριε το πd"θoζ πρoocbπων

oΤ8yη αyο-θfi θα' πει.
Στι; clρxi; τoυ
Δεzi'uβρη ,uoυ δdθηxε
η ευxα.ιρiα yα
παραzολουθηoω ατην
Θεolνι;ιη μια
ΚoυτσεQτriντε
ε z'τiλεoη τηζ 6περαq
τ ()υ M. Καλoμoiρη
,' Κοlν 7'ν og o
Πα.λαιoλdyoEr.
Ενθουαιd.oτηχα με τη
διiνα"'uη χαι τo πd'θog
τηζ ριουoιxηg τoυ
Καλoμoiρη, αλλα
πεQισσoτεQo με τo
εντ ελrΔg dyνοloτο σε
μiνα, μξχQι εxεiνη τη

Mια χαρακτηριoτικl] oκηνι] απd την Γ'πρdξη τoυ dργoυ "Kωνoταντiνoq Παλαιoλdγog,,
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KΩNΣTAΝΤI NoΣ ΠΑΛAI oΛoΓoΣ
Mια παραοταoη αΠo τηV ΘεατριKη 0μαδα τoU TΕΛ NαoUσαq

E,πιμdλεtα-παQoυο(αοηg απ6 τη Λευxri Σαμαqιi

ιDdτo< για προiτη φoQd λειτoυργorjγ oτo TEΛ
ΙιJιi.ουοαg τα τμrj ματα πρoαιρετιxι6ν
μιαθηuι1τοlν Θει1τρoυ χαι Εtγ.αoτιxGlν, πoυ
δfνoιlγ τηγ δυνατιiτητα σε Γυμνd,oια χαι
Λixεια να ορ^1ανc6ooυν τμιr]ματα μαθημι1των
μιοιlιlιxt]q. 1ορoιi, θει1.τρoυ, xινηματo.1ρι1φου
x)"π, εφ'ιjooγ θιr βρεθoι1ν xατιlλληλoι
δ ιiιrxιιλο ι,.

Πoιo< ι1λλog φL\σLn(]', θα δ(δαoxε στo τμrjμα
()εclτρoιl εxτιjζ ιl.πιj τογ ιτυμπoλ(τη μαg Χρr1ατo
Mπιrτιιντξrj"



στιytιi χ,ε[Lιενo τoυ Καξαντξd'xη. Εoπευαα
cιpιiαοlg να βρω την τQαyωδiα αυτη χαι yα τηy

'ιι 
ελετfi oο.l .. . ''

Στην επιxr] τραγωδ(α "Kοlνσταντ(νog o
Παλαιoλιiγog" o Kαξαντξdxηq περι^1ριiφει, με
το διxιi τoυ στoχαστιx6 λ6γo την απελπιoμdνη
αχχ(ι xαt ηρωιxη αντiοταot1 τoυ τελευτα(oυ
βαοιλιd τηq Π6ληζ. o ηρωdE τoυ δεν υποxοlρε(
μιπρooτd οτη β(α χαι στi] βdβαιη 11ττα. Πολεμd,
γν Ο]ρ (ξoντα< π ωζ τελ'ιxa θα π ε θdν ε ι
πολεμοiνταg. Eγα( τdτoιο< θιiι,ατo< ε(ναι η
iδια η αθαναο(α. Ε(ι,αι η υπoθr]z"ll για τιζ
^Ι/ενLdζ που θα dλθoι'γ.

o Καξαντξιixr1< oτo dρ.7o αυτ6 πρoβciλλει τη

μεγαλoοιiνη τoU ελληνιoμof απdναντι στη

βαρβαρdτητα y'(l'L διευρfνει οε απεριdQLστα
τλι1τη τoγ γνοlοτd εθνιxιj μαζ θρriλo τoυ
;'!-ιαQμιαQωμdνoυ Bαοιλιd." χαι τηζ τελευτα(αg
i"ειτουργ(αζ στην Α^7ιαΣοφιιi, πoυ δεν
τελε(οlοε ποτd...

"..'ΕyτυπωαιααριiνοE, xαραxτηριαα το i.ρyo
clυτ(l, σ(Ιν {να oιλιyyιωδεg, {Qyo, μεατ6
ελληνιx6 πιi.θoq yεριατo ρωμαλ{α ατoιxε[cl"
xιιτιiλληλo yα αποδoθε[ απ6 τουg iφηβουg

'ιιclθητig τoυ τμηματdq ριoυ'', oυνε1(ξει o χ.
Mπαταντξηg. "Κdριο; ηρωαq τoυ i'να
πρ6oο.lπo τηg Ιατoρiα'ζ χ('ιι τoυ θρiλoυ' πoυ
βρiθηxε στην xcLρδιri. xoαμoi'ατoριxrilν
γεyclν6των χ(1r oτd.θι7xε δυναμιxci'
cl"ντιριtταlπo ιιε τη ριo/ρα τoυ. oι αυyxρο'ιiαειg
τιυν ηρrΔωy τoυ ε[νcιι τιτd'νιεg. o λ6yoE του
yειριαρρrilδηE. Στo αtbμα τoυ xειμiνoυ
oιlνclντ6. xc.ι"νε[q φρd.oειg yεμci'τεE αoφ[α. xαι
ιριlxιxη δ{ναμη.o Καξαντζd.xηg δ[yει
αη1ιcια|cl ατη oxiψly, y"(Ιι yι' αυτ6 ο λ6yog τoυ
xε:ρδ1ξει ααν λciyog, 6yι 6ριο19 oαν θεατριxη
πρciξη. ΠαQ' cjλα αιlτιi απoδειxνιjεται 6ναg
πoιl7τηg πoυ ξ6ρει νcl μεταπλri'θει ιατoρtεg,
πριiαοlπα, ειx6νεg, xαταατd.oειg. Nα ξνα
oτο.θερd οηριε[ο dπου μπoρε| να αταθε[
xcινε:|q χα.ι να ριετατρ6ι/'lει αυτ6ν τoy επιxd
λriyο αε θεcιτqιxη πρdξη.

Hξερα" πωq θα d'yyιξε την ιpυψη των νεαρτΙlν
ιιαθητrΔν xα'ι αρy[α(j"Lιε τη δoυλειri'. Δουλεια
πoλλιj, δoυλει(ι διjoxoλη, 6πω9 o oυνδυααμ6g
τoτl λciyoυ χαt τηζ x/νηαηg, τηg oxηνιxξg
δΦηζ, δηλαδη αxηνιxc|lν χαι χoστoυμιcilν, πoυ

τα ανiλαβε με τo απα"ρd'μιλλο xριτηριo τηg
αιoθητιxηζ '1α[ ευαιαθηα[αζ πoυ τoy
διαxρiνει o Αλ6ξανδρo9 oιxoν6μoυ
Αρyιτ{.xτοναE, xαθηyητηζ ειxαoτιxcΔν χαι η
oμαδα των παιδιc6ν που αυμμετε[yαν στo

μd'θημα αυτd.

Αυτ6 6μωζ πoυ με βααd'νιαε ιδια[τερα, ηταν η
ωρα τηg απ6φαoη9 ytα τo 6φο9 τηg μoυoιxηg,
την oπoiα θα iπρεπε να υπoyQαμμloω τιE
παμπoλλεg ηρωιx 6.g στoχαστ ι?|ig δραματιx69,
μεταφυσ[}ri.g' xαταατd'αειg τoυ 6ρyoυ. Γιατ[ η
Καξαντζαxικη αυτη τραyωδ|α oηxc6νει απ6
τη φtαη τηg μεyd'λo μoυαιx6 6yxο. Και θα'

6πρεπε oπωoδηπoτε αυτη vα τα.ιριd'ζει στη
αxηνoθετιxη αντιμετcilπιαη, την (ι'πo'ιl'lη

δηλαδ( τoυ iρyoυ. Για τιζ ανd'yxεg τoυ
oΠαλαιoλdyου" xατiφυyα σε πολλ€g μουoιx6'9
τεyνoτρoπfεE φgοντlξoνταg 6μ'ζ πdντα η
τελιxη α|oθηoη να ixει μια αυνoλιx6τητα,
απoφειiyoνταζ τιζ xραυyαλ6εg αντιθ6αειζ τηζ
μoυoιxηg υφiζ.

Xρηoιμoπo|ηoα αυμφωνιxη μουαιxη yια τα

ηρωικ(l χαι τQαyιxd' αημε|α του i'ρyoυ (η

Td'νια Koυμdγκα: Αννα
Eriα Στd.ρκα: Bd.για
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συ!ιφων[α No 1 του M. Καλoμoiρη ηταν η xαι ταυτ61Qoyα επιχη μελωδiα διανθιoμiνo
ιδα.νιx6τερη λιjαη.To 6ρyo α"υτ6 εμπερι61ει με διri'φoρα πoλιj πετυyημ6να αχoυστι2'{iι" εφi
τcjαο το yoρωδια.x6 oτη υπερμri'ψω, '4αι (ιδiωE εxε[νoE o αiραg πoυ φ6.ρνει xι' "ιjoτερα

ριoνoφοlνιxα σε xdπoια επαναληιllη - αxoρπd τoν επιβλητιx6 'ιiμνo, μαξi με τιζ
απαρα.[τητo σε αQ}lετ6g του iρyoυ - 6oo xαι xραυytg τoυ πλ(θoυg xαλπααμοιig αλ6yων
τηy συμφωνι}l11

Tε1vtκo Eπαγγελμoτlκo Λυκεro Nooυooq - oμαδα Θεoτρoυ xαι yλιμιντρ[oματα)'
cινd'πτυξη τoυ' {ρινoυ
χαι ριd'λιατο. σε
πriριπoλλεE ριoυαιx{g
^/χ(ιμεζ)
Χeησιμoπο[ηoα
επ[oηq oιiyyρoνα
ριoιloιxα ατυλ
(ιμυyεδε:λιxd' θα'

ριπορoιiαcl νcl ποl) yια"

τl1 oxlyνfi του oνεiρoυ
7.U'ι yια τιζ
μεταφυαιxtE
'...πcl"ρoυαiεg (η
πα.ροι'lo[cl" στη oxηνη
τ()υ Αρxriyyελoυ }7αι
τηg Παναyι(ιg).

Γιrl τη αxηνfi τηζ
εtoβολη< των To'ιjρxων
(τ cl τ Qαy ιΧ'Oτ ε Q o
υt1trιε[o) 1ιfou στην
4γ ια Σoφια'
χQησι[ιoπoιησα
ρυθριcl,jg, xραυy6g' xαι
1ιελωδ[εg pιε xcιθαρd"
α.νrιτoλiτιxη υφi yια
γα τ()yιστε[ o ιiyxog, η
δiνcl'1"ιη χαι η

Περioδoq 1997 ' '1998

ΝΙκoυ Kαζαvτζ6κη

<Κωrucτxruτiνοc ο Πxιxtοι6roc>
Eπrκη τραγωδ1ο

Διδασκαλ(α^Σ(ηvΟθεσiα'ι,4oUσικη επιμελεια] χρηστos Mπατovτζηs
Σκηvoγραφio'Εvδυμoτoλoνio: Aλ6ξαvδρoq olκovoμou

Εnιμελειoπαρογωγηq] Πoσxσληq Mr1oλ6πoυλog

\ l/AΙ\.loΞ\rτ H
Κωνaτοn|νοq Πoλοtολoγοq: Γt6γγηξχdρτσtoξ

Πυρoβoτηq: Δαvηqloρδοviδηq
Ηγoυμεvoq: Bογγ6ληqΑδομiδηq

Φραντζηζ: MlχdληξΓολiτηξ
Noταραζ: Bογγ6ληqAδομiδηq

Καρυaτιvoq: Aλaξαvδρoξ Θεoχαρηξ
Χαρκoiτoηq: NiκoqZlΦτοq

Γιουoτιναvηq: Γldwηξτσoχολiδηq
Καρδιvαληq: KατερivoΦοτo0ρο

Τoiρκoq ογγελtαφ6ρoq: /ιλ6ξοvδρoq Τo6κωvοq
Σ0υλτ0vοζ: TρuφωγΓεωργloδηξ

Avva: Tοvrο Koυμογκο

Bαγια: Eυo Στdρκo
Καλoγερoq: Τ, Γεωργlοδηq.A,Σοκελορηq
Λειτaυργoq: ΝiκοqZlΦταq

Πρtiιτη Βαρδιo: Γι6wηq Too1ολiδηq

Δευτερη Bαρδιo: Γlοwηq Xdρτoιoq
Δaυλoι: Ν. Zlιjlτοξ, A. Σοκελdρηq

Δaιλεζ: B' Σoρηγr6vvη, Χρ. Kοτooλη
Aoτρaλoγoι' Α. Τα6κωvοq, Ν. ZlΦτoq, E, Φiτoυ

Mαyιoοεq: B. Σορηγr6vνη, K' Φοτοιiρο, Γ, Φατoυρο

Mαvεq: Γ, Φοτoυρo, K, Φοτoιiρo, B. Σoρηγtiwη' E. Φhoυ

Aρyαγελoc': Γι6γvηqχ6ρτσ10ξ
Παvαγια: Ε. Φiτoυ

Λαaq'' Ν. Zlιiτοq, M. Γαλiτηq' A. Τσoκωγoξ, Ι Γεωργt6δηq,

Α, Σοκελλσρηq, Γ, Toο1ολiδηq' A. Θεo1oρηq,

χρ. κοτσολη, E. ΦiτοU, Γ. Φοτo0ρο, κ. Φοτoιjρo,

B. ΣορηYι6γvη, Σ. κoυμ6γκ0, E. Στdρκο.

Κοντd' α' 6λα αυτd.

χQησLμoπoιηθηxαν
μουoιxd' 6Qyα πoυ
πε8ιεiyαy
χαμπανo2ζQoυσ[εζ'
ψαλμωδiεE ηxoυg πoυ
iμoιαξαν με xανονιiE
x.λ'π' απαρα[τητα yια
τη oυμπληρωoη τηζ
μoυαιxηg τoυ iρyoυ.

Για να oλοxληρωθε[
αυτη η διαδιxαα1α
αyoρ(ιατηxαν δ[oxoι,
επιστQ0.τεdτηxαν oι
διoxoθηxεg xαθι1lg xαι
δ[oxoι με yεc'ιvιxd"

αxο{αριατα (xυρ1ωE

χεβυμεταλλei.διxα")
των ριαθητriν pιoυ που
oμολoyoυμ6vοlg [ιαζ
6δωoαν πdμπoλλεg
λdαειg

Και μετα 4 μηνεg
εντατιxηE δoυλειd.g το
ΣcLββατo 1-4-98

i)αρβαρ6τητα τoυ Φωτισμoi: Θωμ6gΦρ6γγηq ημαατα.ν iτoιμιoι να

Τ o ιi Q χ ι χ o υ Ζ'γροφ,ιηεκ::^'::;::;f:l;::;; i:;'x','}fl'r:nl.,,.xοληq,Στ.Ψοθ6q, τηνπαQoυoια'ooυριε
σ τ Q cι τ ε d μ (). τ o ζ - ^'Φφwιoτηριo: 

M'zοφεiρκou{μιiληηξψdδ0ηεllΦσΙΠ(ωη

(xρηoιριoπoιηθηxcιu Π9ooθετεcκaτi:::r:'';'^::Αi:tfri, '-:',fi'ff*i|1i'ξ oλoι dοoι
xd'πoια αημιε[α απ6 τη Χειριoτη.qμoγνητoφιΔvoυ: Bογγ6ληqAvδρtoυ oυνερ^1 d'οτr1 r'αν γι'

'tιουαιxη ,oi, Κρaυaτα 'T]μποva: ΔημητρηqΔlοxoγλoυ αυτr1 την παQdσταση
yρ(ιφτηxε ylα τo Eυ1αριαιoυμε τo KΑΠH και τo KΕΝE Ναoυoαq θειυρof ν τoι!( εαυτof ζ

1ιεyαλoιyδιx6tπo;γιoτηvΠοραχωρησητωvxιilρωvτoυqγιατιqπρoβεqτηqoμαδoq.τoυζτυ1ερoiq.oχ.
uMcιhcιbhαrαtα> απ6 μoνo γιατ( γνιiQtσαγ
τη oxηνιxη δoυλεια τoυ Peter Βook). τoγ μεστ6, πoιt1τιx6 χ6ir7o xαι τoν θρηoxευτLχd

οτoxαoμιi, στo dQγo τoυ Ν(xου Kαξαντξd.xη,
Moυoιxη φτιαyρι6νη σε αυνθεod'ιζερ αλλd }LαL γιατr αιοθd,νΘηxαν αxdμα

χQησt[ιoπoιηθηxε yια τιζ τελικ6g oxην6g τoυ πεQtσσdτεQo EλληνεE μdoα απd τιg ρ(ξεg
!ργoιl (ευτ6yηpια τo 6τι βρ6θηxε αε C.D. τo τoυζ με το τ6σo ηρωιx6 xαι μεγαλειι6δεE oτην

iρyo τoυ Β. Παπαθαyασroυ <Pαψωδiεg>' πoυ τραγιxdτητci τoυ, παρελθ6ντoE.
περιixει 2lαL π(i.λι τη ριoυoιxη ανci'πτυξη τoυ
'ιjμνoυ <τ?l υπεQμd.ycll, 1ιε τη yνοlατη θλιμμiνη
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H ΦYTOΦΘOPA ΤΩN ΠYPHNOKAPΠΩΝ
KAl TΩN MHΛOΕ|ΔΩN

τωγ A. Χιτξαν(δoU, Mπενιixειo Φυτoπαθoλογιxd Ιγατιτoιjτo
Δ. Στυλιαν(δη, Ιγατιτoιjτo Φυλλoβ6λων Δdνδρων Ndoυoαg

K. Eλεγα, EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. & Mπεγι1,xειo ΦυτoπαΘoλογιxd Ιγoτιτοfτo

o λαιμ6q το_lν φυλλοβdλο:ν δ6νδρων, δηλαδη
τo τμι] μα τoυ χoQ|"ιod που εiναι αμdοιυ( πιiνο;
zαι λ(γo x6"τω απ6 την επιφclνεια τoυ εδιiφουq,
τροoβι1λλεται αυxνd, απ6 μι1xητε( τoυ γ6νοg
Ρhvtοpthora. Η πρooβoλl] επεxτεiνεται σε
αρxετ6 ιiιpοg πι1νω απd τo dδαφog- d1ι ιiμωg
περιαοιiτερo απ6 μιαιi μdτρo ουνι]θωE- xαι
).ιγο πto xατοl απd τηγ επιφd,νεια τoU
εδciφoυq. Axdμια, πρoοβdλλoγται oL
επιqjανειαχdg 1oνδρdE ρ(ξεg των δι1νδρωv πoυ
εfνιrι πληοιdοτερα πQοζ τoγ xoρμd. Η
α"οθdνεια αυτ{ εμφανfξεται οε δdνδρα μιχQliζ,
αχχ(l" γ'αL μεγι1λη< ηλιxiαg. oι ξημι6s πoυ
προxαλoιiνται ε(γαι πoλι1 μεγdλεζ, γιατ( τα
τρooβεβλημdνα δdνδpα oε ofγτoμo 1ρoνιxd
διιiοτημα ξερα(νoνται Στην περ(πτωoη των
τυρηνoxdρπωγ, η αoθdνεια ε(ναι .7νο_loτη ωζ
"αποπληξ(α".

ΞενιατdE

Απιj τα πυρην6r.αρπα' τη μεγαλι1τερη
ευπι1,θεια παρoυoιciξει η αμυγδαλιιi, η oπo(α
πρoοβdλλεται απ6 6Lα τα ε(δη που
αναφdρoνται στη oυνd1εια. Αxoλoυθofν με
φΘ(νoυοα oειρι1 ευπιiθεια< η βεριxoxιιi, η
ροδιrxινιι1. xαι τdλo< η δαμαoxηνιιi. Στην
zεραoιι1., σε λ(.1εg περιπτι6αειg d1oυν
ταρατηρηθε[ στo λαιμd oυμπτι6ματα πoυ
θυpιfξoυν την αοθdνεια, τo παθογdνo 6μωE δεν
ixει απο1"ιoγο:θε( πoτd. ΠρooβoλdE απ6 ε(δη
τoυ .7ενoυE Ρhytοptlrora στTl βυooιvιd δεν
dxοιlν αvαιρερθε[ οτην Eλιiδα. Aπ6 τα
ιιηλoειδr], oοβαρdg ξημιιdg dxoυν παρατηρηθε(
οτη μηλιd χαL στllν α1λαδιιi, ενιδ η xυδωνιιi,
μιdxρι τι6ρα δεν dxει εμφαν(αει πρ6βλημα.

ΣYMΠTΩMATA
Στην περιο1η τoυ λαιμod τωγ
πρooβεβλr1μdνων δdνδρων, oι ιοτo[ τοU

φλoιof πα(ρνουν 6'να oxoliρo xαoταν6
χQdμα, πoυ φτd,νει μd1ρι τo xιiμβιο, αμdoωg
x6'ταl απ6 τo φλoιd Στα πυρηνdxαρπα o
φλoι6g oyiξεται τ|.αL αυ1νd παρατηρεCται
dxxριοη xιiμμεog. To ξrjλo δεγ
πρooβιiλλεται.Στηv αaχf η ξημιι1 περιoρ(ξεται
οε dγα τμημα τoυ λαιμot, oιy6'- oιγιi dμωE
πρooωριi' xαι dταγ τoν περιβd,λλει oλdxληρo,
τo δdνδρo ξερα(νεται. Tα πρoαβεβλημdνα
δ6νδρα oυvταγτcriγται μεμoνωμdνα στoν
oπωρcδνα η oε xηλiδεg, δηλαδη μεριxd αoθενr]
δdνδρα μαξr, rj αx6ψα βρ(oxoνταt ^aατ6' μηχoE
τωγ γQαμμι6γ. Tα αoθενη δdνδρα πριν απd τo
θdγατd τoυζ παρoυoιdξoυν ^aαyεNτtxη
ανι1πτυξη με 1λωρωτιxd φιiλλα, τα oπo(α
αργdτερα μαραfνονται. Tα oυμπτι6ματα αυτι1'
μπoρεf γα παQoυσιαoτorjγ μονdπλευρα στηγ
xdμη τoυ δdνδρoυ η xαθολιxd, ανdλoγα με τηγ
6'τ'τcl.oη τηE ξημιdE, oτo λαιμ6 τoυ διiνδρου.

Η αoθ6γεια εμφαvζεται oυνηθωg xαλoπα(ρι'
αλλd μπoρεi xαι πQoζ τo τdλοE τoυ xειμι6να ri
αQχdζ τηg ιiνοιξηζ' Αγ η αoΘdγεια εμφανιoτε(
τo xαλoxα(ρι, τα φι1λλα των δdνδρων γ[νoνται
1λωρωτιxd, μαρα(νoνται yναL 6ταγ η ξημιiι
ε (γα ι xαθoλιxη, τα δ dvδρ α ξ ε ρα [νoνται
απιiτoρια. Αγ εxδηλωθε ( ατo τdλoE τoυ
xειμι6να, τα νεαρd' δ6νδρα ξερα(voνταL πQιγ
απιi την €'xπτυξη των φrjλλωv, τα δε ενηλιxα
παρoυοιιiξoυν ανdοxεση τηζ βλι1oτηoηg xαι
oταγ oL θερμοxραα(εg ανdβoυν, τo MdΙo η
Ιorjγιo' ξεραiνoνται. Σε απιiγιεs πεQιπτι6oειg
παρατηρε(ται αναβλι1oτηoη τoυ δ6νδρoυ
απιjτo υπoxεiμενο' αγ αυτ6 ε(γαι ανΘεxτtx6
υτην αoΘενεια.

ΞηρdνoειE δdνδρων μπoρorJν Vα πρoxληθorJν
xαt απ6 ι1λλα α(τια, παQαστLχιlι6" η 6yι, 6πω9
π'x. αδρoμυxι6oειE, αηιpηρριξfεg, αoφυξι1
ριξιilν, xα^aη oυγγdνεια εμβoλ(oυ τlαL
υπoxειμdνου, πρooβoλη απιj τo dντομo capn-
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odis tenebrlonis' τoξιxιiτητα απ6 χm6'oματα rj
ιiλατα, d}.λειιpη νερoιi x.λ.π.Στιg ααΘdνειεg
ποU πQoχαλodγται απd μfxητεE τoυ γdνoυgPhytopthora χαQαχτηριoτιxι1 αυμπτιriματα
ε iναι o xαοτανιiE |"ιεταχQωματιομdg τoU
φλoιοιi τoυ λαιμo{ χαL η απdτoμη ξrjρανoητoυ δdνδρoυ. FΙ διι1γνωοη πd,ντωg
επιβεβαιι6νεται μ6νo με αποudγωoη τoυ
παθογιiνoυ στo εQγαστηριο' η διdγνωση στoγ
αγρd δεν εfγαι πιiγτα αxριβηg.

Α(τιο _ Συvθ{τlεζ αν6"ΙττυξηE

Η αοθdνεια oφε(λεται oε διι1φoρα εfδη τoυ
γdvουq Phytοpthora.Στην Ελλι1δα 61oυν
αναφερθεi στα πυρηγdxαρπα xαι μηλoειδη τα
ει.δη. Ρ. Cactorum, Ρ. Citropthora, Ρ.
Ρarasitica. Ρ. Syringae, P. Citricola, P.
Drechsleri. Πιθαγιjγ ν*α υπι1ρ1oυγ χαt ι1λλα,
πoU δ εν dxoυν πρ oοδ ιo ρ ιατε (' Πιo
ιiυνηθιομdνα ε[γαι τα ε(δη P. Citropthora, P.
Cactοrum xαι P. Syringae' Aπ6 τα εfδη αυτι1 o
P. S-vringae dxει παρα1ηρηθε( μ6νο oε νεαρd
δdνδρα. Τα μηλoειδη προoβdλλογται xυρ(λE
απιl τoν Ρ.cactorum. Tα διι1φoρα ε(δη d1oυν
διαφορετιxdg απαιτrjoειg θερμoxραα(αg . o P.
Syringae π.Χ' δραoτηριοπoιε(ται χαι
πρooβι1λλει τα δdνδρα dταγ oι θερμoxραα(εg
ε(ναι 1αμηλd< xαι πιθαγιjγ dταγ τα δdνδρα
βρ(οzονται σε ληθαργο, εγι6 ι1λλα, π.1. P.
Citrοphthora, Ρ, cactorum, 6ταγ oι
θερμιoxραο(εq αγdβoιlγ. Tεχνητdg μoλriνoειgσε δεvδρdλλια πυρηνdxαρπων dδειξαν ι1τι
τιlιli'ciχιoτογ τα ευπαθi] πdρην6xαρπα
μπορο{ν να ;-ιoλυνθοfν ιjλεq τιE επoxdg τoυ
1ριiνoυ- xυρfωg την ιiνοιξη χαt τo φθιν<iπωρo-απ6 ε(δη τoU γdνουq Phytophthora, σε
pιιxρdτερo η μεγαλι1τερο βαΘμd.

Tα παθoγ6ν α αυτι1 ξουν στo ε δαφog.
ευγooιjγται απd oυνθιiηxεq υψηληζ υγραo(αE
τoυ εδι1φoυg }LαL τα μολrjoματιi τoυE
μεταφdρoνται |ιε το νερd. Για τo λι5γo αυτd
δημιιουργoιiν οoβαρι1 προβλrjματα στιζ
xαλλι6ργειεg σε 1ρoνιdg με πoλλdg
βρo1οπτc6oειg η oε αρδευιiμενoυg oπωρι6νεq.
Εdγ γiQω απ6 τo λαιμd τωγ δdνδρων
ι-'πιiρxουν πoλλι1 ξιξdνια, δημιoυργodνται
ουνθrjxεg υΨηληg υγραο(α<, πoU εUγoofν την
προοβoλ{ απι5 Φυτ6φθoρα. Eπ(αηg , dταν τo
νεριi τoυ πoτfο;-ιατog βρ61ει τoγ xορμ6,
δημιουργoιiγται ευγoixdζ ουνθrjxεg μ6λυνoηE.Α, η ι1ρδευoη γ(νεται lιε xατι1,xλιoη η μu
αυλιixια, τα μoλfoματα μεταφdρονται απ6 τo
dνα δdνδρo oτo dλλo ;-ιε τo νερd.
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H μ6λυναη τωγ δdνδρωv απd τo noβgr,,dvo
μπoρε( να γiνει απ' ευθε(αg, διευxoλrjγεται
dμωE απ6 την rJπαρξη πληγι6ν που μπoρε( να
δημιουργηθoriν απ6 γεωργιxιi μηxανηματα,
dvτoμα, τρωxτιxd,, παγετd rj dλλα αkια.

Aντιμετι6πιοη τηE ασθiνειαE
Oι πρooβoλdg του λαιμorj των δ6νδρωγ απd
μfxητεg τoυ γdνoυg Phytophthora
αντιμετωπ(ξovται με μ6τρα πoυ λαμβdγoγται
πριv απci τη μdλυνοη (πρoληπτtxd) ^aατ μdτρα
που λαμβciγoνoγταt μετd τηv εμφdνιoη τηg
ααθdνε ιαg.

Για την πρι5ληιi.tη τηg αοθ6νειαE πρdπει:
1. oι oπωρι6νεg να εγxαΘ(σταγταL oε εδι1φη
πoυ oτραγγ(ξoυν xα}"6", c6oτε γα μη
δημιoυργεfται περιβιiλλoγ με περ(οoεια
υγραο[αg.

2. },Ια απoφεd^1εται η δηpιιoυργfα πληγι6ν με
oπoιoδrjπoτε τρdπo oτo λαιμd χαι τιζ ρ(ξεg.

3. Kατιi τη μεταφrjτευση στoν oπωρι6να τα
δενδρrjλλια να φυτεf oνται στo (διo βιiθog πoυ
ηταν 1ιαL στo φυτιδριο y'αL να ιpεxιiξoνταL
αμdοωg oτη βdοη με βορδιγdλειo πoλτd 1-1-
100 (Θειιxd g yα}'x6E- αoβdoτηg- νερd).

4. Γ{α μη συσσωQε{εται χ6μα γdQω απd τoγ
xoρμd τolν δdνδρων

5. Αγ τα δdνδρα πoτfξoνται ψε xατd.xιtση, με
αυχ6.xι ,1 μ, pι;τεy"' θα πρdπε ι γα μη
διαβρd1εται o r'oρμdg τoυ<. Στο oiloτημα μεαυλιixι μπoρε( να οxηματ(iεται η διπλrj
λεxιiνη με ανιixωμια, ιυoτε τo νερd να μη
φθι1νει στoν χoQ|"ιd τoυ δdνδρoυ.

6. Ι,Jα γ(νεται επdλειψη τoυ r.ορμοf με
βoρδιγι1λειο πι1oτα μdχQιg t'ψoυg 1 μdτρoυ (
οτην α1λαδιιi περιοodτερo) z.αι λ(γo y"α'"l"a)
απ6 την επιφιiνεια τoυ xοiματog τo φθινdπωρo'
χαι τηγ ι1νoιξη. Η βoρδιγιiλειοζ π6"oτα γ(νετισε αναλoγiα 6-13-100 (θειιxdg γαΧx6g-
ααβdατηE- νερd). Η επdμιβαοη αυτη
oυοτηνεται ιδια(τερα γtα την αxλαδιιi, ιiπoυ η
πρooβολι] επεxτε(yεται ψηλdτερα στoγ xoρμd
χαι στoυζ βραx(ονεg Αγ η επdλειιpη ε6ναι
δ{oxoλr1, μπορεf να γ(νει αντi αυτrjg ιpεxαoμdq
στo (διo τμliμα τoυ δdνδρoυ με x6'πoto
xαλxoιi1o μυxητoxτ6νo, στην ιαxυριiτερη
oυνιoτι,iμενη δ6oη.



7. Kαταoτρoφrj ξιξαν(ων γf ρω απd τογ xoρμ6
των δdνδρων, xατ6' πρoτ(μηοη με
μεταφUτQωτιxd ξιξαν ιoxτdνα.

8. Xρηοιμoπo(ηoη αγθεxτιxc,iγ υπoχειμdνων,
εφιiοον υπι1,ρxoυν, xαι εμβoλιαoμdg σε αQχετ6
ι1ιpoq απι5 το dδαφog (περ(πoυ 50 εxατ.)
Στα πυρυνιixαρπα xαL στα μηλoειδ{ δεγ
υπι1ρ1oυν δυoτυ1ι6g πQοζ τo παρdν ανθεxτιxιi
UπOχε[μιενα με xαλofq 1αραxτηρεg, Φπωg
ε(ι,αι π.x' η νεqατξιιi (citrus aurantium) για τα
εοπερoειδη, η η τoιxoυδιιi (Pistacia tere-
binthus) γtα τ'η φιοτιxιιi. Eξα(ρεαη απoτελε( η
xυδωγιd,' πoυ 6πωg αναφdρθηxε ε(γαι
ανθεxτιxt] , πιθανdγ χαι η φιριxιd. Αντ(θετα
υπdρxoι-lν υποxει.μενα με πoλf ιαχ€ 
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δενδρoxoμιxdg ιδιdτrlτεζ. ;τoυ παρουαιclξoυν
ευπirθε ια οτl1 Φι'τιiφθoρα.

Στηr, αμυγδαλιd, πoυ ιjτο;: 11δη αναφdρθηxε
εir,α.ι πoλf ευα(οθr1τl1, ιτε μr]α αξιoλ6γηoη πoυ
ε^1ινε οε δενδρfλλια διαφιiριυι, υπoxειμdνων
α"πο τo Ινοτιτofτo Φι'λλοβ6λιυν Δdνδρων
Νιiιlυoαg (Ι.Φ.Δ.Ιl,Ι.). oε oυνερ.7αo(α 1"ιε τo
Ι ι,ιττ ιτιlιjτο Π ρ ooταοiα: Φυτι6ν Πιiτρ αE
(Ι.Π.Φ.Π. ) 7"4-l

ιDιlτoπαθο)''ο^1ι;ι6 Ι'r,οτιτofτo (M.Φ.Ι.)' δεγ
βρdθηxαν ανθεzτιxιi υπoxε[μιενα.

Τα αμυγδαλορoδαz"ιr'α yενw"(ι' ε(ναι ευπαθ(.
Ε(γαι πιθαγιjl, t1 ει'πι1,θεια αυτι] να προ6ρ1εται
α"πιj τo.,loνεα αμυγδιrλιd. Mε τηγ ευρε(α
διdδοοr1 τω\, ιrμιυ.7δαλoρoδd,xινων, τo
πρoβλημα τιl]\, πρoοβoλων, απ6 εfδη
Φυτιiφθ ο ρ α" €7ει o ξυν θ ε (. Aπd τ,α
{l"μυ^,lsαχ6ρoδcizιι'ιr τo GF 6J7,τo oπo(o dλυαε
πολ}.ιi ιiλλα προβλl1ματα oτt1ν xαλλιdργεια τηE
ροδcιxινιιiq. ε(ναι λι.7dτερo ευπαθdζ απ6 τα
ιiλλα αμυγδαλoρoδdxι\1α πoι! αξιoλoγηθηxαν
σε πεtQdι"ιατα τoυ Ι.Φ.Δ.N' xαι M.Φ.Ι. Aπ6
ιlγετtx€c' dρευνεq που εγιναν σε διι1φoεg
Ζr')QεΞ για επιoi1ι-ιαγσl1 υβριδfων
cινΘε'xτιxιiτερων στην ιtιτθdνεια, απιj το GF
6]1' μιjνιl στην Oυγ.7αρ(α βρdθηxε dγα
ι'[iρ(διοι πoυ πρorjλθε απιj διαοταιiρωση τηζ
ροδαxινιι1q Lιε τo εfδoq Prunus davidiana, τo
ιlποiο xατιi τt1ν ι1ποψη Γdλλωγ επιοτημdνων
ε:iνcrι λιγι5τερο ευπαθdg απ6 τo GF 617. H
o\1ol-ιασι,α του ε(ναι <Cadaman-Αvimac', xαι
d1ει ειοcrxθεi oτη χωQα μαE απιi τo Ι.Φ.Δ.Ν. το
Ι99ι). To υβρiδιo αι'τd δεγ €yεt αxιiμη
δοxιμαοτε( αρxετd oτιg ελληνιxι|E oυνθrjxεg.

oπoρ6φυτα ρoδαxινιιig, χαι τα oπο(α
χQησιμoπoιo{vταγ παλιdτερα, εiναι λιγ6τερo
ευα(οθητα απ6 τα αμυγδαλορoδιixιγα. Αξiξει
γα αημειωΘε( 6τι απ6 τo Ι.Φ.Δ.N.
επιoημdνΘηχαγ πQoοβoλdg απd Φυτdφθoρα
οε δενδροxoμεfα με τdτοια υπoxε(μενα.

To υπoxεiμεγo τηE δαpιαoxηvιdg, Damas GF
1869 xαL St Julien 65512' πoυ
χQησιμoπoιοdγται ωζ υπoxε(μενα για xLζ

ρoδαxινιdg, απoδε(1Θηxαν ανΘεxτιx6' στηγ
αοθdνεια, οε αξιολ6γηση πoυ 6γινε απ6 το
Ι.Φ.Δ.N. γ"αL'(o M.Φ.Ι.' δυoτυ1ιδg 6μωg, τo
πριiτo παρoυoιι1ξει προβληματα ασυμφων(αg
με τη ρoδαxινιd χαι τo δεriτερo 6.γεt τ6"oη
παραγωγηg xαρπι6ν μιxρoιi μεγ6θoυg.

'E,γα ιiλλo υπoxε(μενo με μιχQli ευπdΘεια
ε(ναι τo αμυγδαλoδαμdοxηνο <Προxoπ(oυr,
το oπoio dμωg πρog τo παρdv προoρ(ξεται
μdνον ωg υπoxεiμενο αμυγδαλιιig οε βαριd
xαι ξηριi εδdφη (Παρατηρr]αειg Ι.Φ.Δ.N.)

Στη μηλιd τo πριiβλημα παQoυσιdoτηxε με τη
δι<1δoοη τωγ νd,νωγ γ"αL ημινdνων
υπoxειμdνωγ, τα oπo(α λdγω των επιθυμητι6ν

τ() Mπεγιixειο δενδρoxo;"ιιxι6ν ιδ ιoτητων τoυζ
αντtxατ6oτησαγ το oyετtx6" ανΘεxτι"x6
<φιρixιr. Ιδια(τερα ευπαθdE διαπιατι6θητ"ε 6τt
ε(γαι τo 11μινdνo υπoxε(μενo MM 106.

Στην α1λαδιιi oριoμ6νεg πoιxιλfεζ
παρουoιdξoυν μεγdλη ευπdθεια. Η προoβoλrj
oε αυτdg επεxτε(νεται ιpηλd στoγ χoQμd xαι
μdχQι τουg βρα1iονεg. 'Eντoγη πQoσβoλη d1ει
παρατηρηθε( ατην <Koγτoιjλα> χαι οτη ν6α
πoιxιλiα αυτrjg "Kαλλιι5πη " (719)' η oπo(α
δημιoυργηθηxε στo Ι.Φ.Δ.N.Σε oριoμdνεg
περιoxdE d1oυv oημειωθε( πoλλαπλdg
προoβoλdg , xυρ(ωg των βρα1ι6νων, στηγ
πo ιxιλ[α "Κρυοτιiλλι".

H ευ πιi θ ε ια εν ιig υ ποxε ιμdνου στLζ
ΦυτιiφθoρεE δεν πρdπει γα απoτελεi α[τ(α μη
χQη σtμo πo (η αη g τoυ, 6ταγ ('yεt dλλε g

αξιdλoγεg δενδροxoμιxdg ιδι6τητεg. Η γνι6oη
dμωg τoυ βαθμorj ευπdθειαg ('xεt βααιxη
σημασ(α , ιilσ"cε να εφαρμ6ξονται dγxαιρα τα
απαρα(τητα πρoληπτιxd μdτρα αντιμετιδπιοη<
τηg αoθενειαc.

Mετd τηv εμφι1νιση τηζ αoθdνειαg, πρdπει με
o1ολαατιx6τητα να λαμβι1voνται τα μ6τρα πoυ
αναφdρoνται στη ουνdxεια:
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Τιr υ'τo7.ε iμεr,α πoυ προερxονται απ6
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/ηTεWη
ν(Ι, I{Ινειζ ενTυrια'

Στο ari STUDlO, οxεδιdζουμε

και παρdγoυμε dντυπα

'Εντuπα dι,Uογα, ιιου ξε1ωρ[ζουν

και πpοκαλo,jv ει.ιUπωoη

Mελoτημθvα αιην κdΘε τoυq λεπτομερεια

με τ6λεια αιoθητικη και πρωτoπoριακδ

design Kαμωμ6vα με τηv αρτι6τερη τε1vικη επεξεργαοiα

καιτυπωμdvα με τι-q πιo oιiy1ρovεq επυπωτικ69 μεθdδoυg

oε ειδικευμ6vα εργααηρια,

Tfroια 6vιυπα Κdvouμε σro art sTUDlo'

Kαι ψωρ(ζoυμε καλd τov τρdπo

Γιατ( διαθ6τoυμε βαθειd ψωoη

και πολυετη εμπειρ(α αrιq γραφικdq τ6xvεq

Γιατ[ διαθ6τoυμε τov μεγαλιiτερo Kαι πιο oUγ1ρovο, ηλεπρονικd

ααθμd εργαolαq επιτραπ6ζιωv εκδdoεωv (Desktop pυblishing)

Kαιγιατ[oυvεργαζdμαοτε με dvα dριωo επιτελεio 57 επιλεγμιivωv

και εξειδικευμ6vων oυνεργατωv και παραγωγικωv εργααηρ[ωv.

Αλλd πdvω απ' 6λα,

γιατ(αVtιμεtωπζouμε τo θ6μα ηg σχθδ(αηq τωV εvΓιjΠωV σαζ

με Kαλλτεχνιη ευαιoθηo(α.

To vα κdvειg 6ycυπα εfvαιτ6μ1,
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