
/

ffiO
TPl M Ηlq lRl o Π EPloΔl Ko Π oΛlTtΣTl KHΣ ETAI PE lAΣ NAoYΣAΣ
Eτoq 22o _ ToMoΣ l, - ΣΕΠTEMBP|oΣ - ΔΕKEMBP|oΣ '98 - AP. τEYXoYΣ 84-85 ΑPlΘ. iSSN 1106 - 2r118

ι' 
} t' €\* -o''-*-"}Ξ {a, ι+

"+ *\ \ **-*,.,' tr'ι
rraLr.l&&:.: ...,li*;x:

t.

:r





''}{ΙAΟYΣTA''
ΠEΡΙOΔΙKIΙ BKΔOΣH
TΙΙΣ ΠoΛΙTΙΣTΙKΙΙΣ ETΑΙΡEΙΣ NAO1ΣAΣ
"ANAΣTAΣΙoΣ MΙxAΙΙΛ o ΔoΓΙoΣi

ΔΙΠΛο TEYxoΣ ΣEΠTEMBPΙOΣ - ΔEKEMBPΙOΣ 98

Ετιlg22ι'l - Tιiμοg Ι'- Tειi1ιlg ti4-tl5

Αριθμοg ΙSSN 11υ6 2118

ΙΔΡYTΕΣ:
Σiλ}.ογοg Απιlφοiτιυν Νiιουιτcιg, oδιιτιrεi: Ντινιiπιlυi,ιlg

ΣYNTAKTΙKrΙEΠΙTPOΠΗ:
Eλdνη Mιiτιτιcιλα - Ζε\χ(\'Ι]. Λειlz"τj Σcιμcιρir
Xρr]οτο g Mπcιτατξr] g. Ai'dξcινδρ ο 5 o ι z'οr'ιi μου

ΓPAΦEΙAΙΙΕΡΙoΔΙKoY:
Δημιlτιxη Bιβλωθ{xη Νiιιlυιrcrg
Δκlν. Σιlλωμιoi 3 T.K. 592ιlΟ ΝΑoYΣΑ
T ηi'. 03 32 l 241 02 & 2257 5

ANTΙΠPoΣΩΠoΣBEPOΙAΣ:
Γιirννη< Kcrρcιτιτιιiληg - Γεωπι1νοg ηλ. 6Ο331

EΞΩΦYΛΛo:

ΣΕΛΙΔοΠoΙΗΣFΙ: ΕKΔoTΙKΗ ΑΙΓΙNΙ oY

1'ΙΙEYΘYNοΣ TYΠoΓPΑΦEΙοY
Παναγιοlτf g Πετροg Ι(ΑTEΡΙΝΗ

Πεqιε1dμενα:
Ιoτοριxιi Θfματα
Ι) o τιiφοE τηE Κq[υεωg oταΛευxdδ ια Nαo6σι15 τoιl Kιοoτα
Ζι(ιψπα..'......
2) Pιiγα5 Φεqαh5 τoιl Ι. Α. Παπανδριανoι1 '....................

3) Βερy(να - Ερριηνευτιxιi Zητιiματα τηs XQ.Παi*αδ6}η

4) Βεgi,iνα: Ενα θiμα επιατημoνιxιi λf ξαν ιoυ Π. Φcixλα-

aη'..................
5) Ενα αυτοxqατoριxιi Φιρμιiνι του 1772 τoυΚ.Ζε^1ν"fuη

6) Κουτoo6φλιανη -Γ' Xιoνfδηg - Αλ. oιxoγ6μοι!.'.......

7) Mια λειιllανo1ιixη'τoυ 1812. απιi τη Nιioυoα τoυ Γ.

Kαρcrτoιι6λη.
8) o θουλιxιig Mαxεδονομιiψog T€λλοg Ayqα5 Eπιμdλεια
A^7' tsαλταδι6QoE ..'....'........

9) Δωqητig xαι Ευερyι*εg τoυ Aγγ. Bαλταδoiρoιl ...........

|0) Νιxιiλαog Φιλιππfδηg ηq Eλ6\'ηΞ Mr]τoαλα Ζε^γxfuη

l|) Αqμεio Mαxεδοyιxoιj Αyο6να τoυ Γ. Toιloι1μη ............

Λαoγραφιxιi - EρευγεE
L2)Γιjqω eιτri την εξοiμoαη τηE υυξiyου του Ayyελιi Γιiταoυ
Toιl Γιιriργoυ Toυo(ιη........
12) H βο6λα στo μ6τω110 των yυναι110iy του Poυμλουxiου
τοιr Δ. Παντoλ6πoιlλoυ
13) oι δριiμοι τoυ xqααιο6 οτη Nιiουαα....
L4) Tο μεταφQαστιι1ιi iρyο .του Παq[oη Κατααqοιi τoτ
Χρηoτoυ Mπατανξi] .............

|5) Ιoιiτητα των διjο φιiλλων τoυ Ζωyια Χρονιixη.........
|6) Ενα παλαιιi xαπιi τoυ Αγγ. Ι3αλταδιiρoυ................'.'

ΠαoουοιιiαειE - Πoιxiλα Θ6ματα
17) Σxallειg τoυ xαλoxαιqιoιj τoιl A1. Γxoιiτα
L8) ofu og xαι πoλιτιoμιig...........
19) Ε μ"lτ o ρ ιxιi cuτ ο oτ o λιi o τ ι g yιΙ ρ εE τη g Π. Γ'Δ .........'........

20) Mια θeατqιxιi παqιioταoη ηg Eυ.1εν(αg Ζ6χιoυ .......

2t) Φυλλoβιiλα oπωqοφ6qα δ€ντρα τoυ X. Xαρ(oη.........

Σελ[δrι

4
7
8

13
15
16

20

22
71

32
29

37

39
46

53
42
58

56
60
55
63
65

Δ ιαxtνη ση JτεQ ιoδ ιxc6ν

Εμβtioματα - συνδQoμ€ζ:

Loγιaτνι6 Γραφε(o

Β αγ y e}'iτ o αg Δελη 2trqf οτ ου

Παναγοf λη 14 - τη}'. (0332) Ζ5 '278

Δευxri Σαμαqιi

Γxαρνdτα 17 - τη}'. (0332) 22'575

Tιμli τε('xoυζ

Eτrf oια συγδQoμli ιδιωτι6γ

Διiμoι _ ΚοινιiτητεE - Συγ/ομo(

Eξωτεριxοιi δολλιiqια

10ΟΟ

4ΟΟ0

600Ο

50



Τo 6ργo αTτoKατασταoεωq ΤoU ταφoυ

τηq Kρ[oεωg σΤα Λευκαδια NαoUσαq

oλοxληρι6θηχε στιζ 7 Aυγοιioτου η δoμιxrj απoχα-
τdοταοη τoυ Mαxεδογιxοtj τιiφoυ τηE Kρfoεωg οτα
Λευxιiδια Ncioυοαg, του μεγαλfτεQoυ xαι πoλυπλο-
xdτερoυ €ργoυ αναoτηλιυοηg αρ1αfoυ μνημε(ου, που
d1ει γ(νει ποτd οτην περιο1η ευΘfνηg τηg ΙZ' Eφoρε(αg
ΠρoΙοτοριxι6γ xαι Kλαοιxιδγ Αρxαιοτrjτο:ν (ΙΖ'ΕΠ-
KΑ) oτην Kεντριxη xαι Δυτιx{ Mαxεδoν(α.

o τιiφοg ε(γαι "o μεγαλ{τεροg xαι πλουoιoτεροr'
διαxεxοoμημdνοg εχ τωγ μdxρι τoiδε γνοlοτι1ll' μctz'ε-
δoγιxι6γ τd,φtl)ν", 6πο.lg τoν 1αραxτηριοε o zαθη^,,ηπ]<

αρ1αιoλογiαg Φιi;τιοg Πdτoαg oτο βιβλ(o τoυ "o τd'-

φoE τωγ Λευxαδ(ωγ" πoυ τoγ ανdoxαιilε το 1954, τoγ

μελdτηοε χαι τoγ 1ρoνoλdγηοε περ(πoυ τo 275 π.Χ'

Toυ Κιfοτα Z6.pτα
Πολιτ ιlιoιj Mη1αvιxotj, υ π ειj θυνoυ τη5 απoxατ ι$'στ αση ;

Aλλιi xαι ψετ6" τιg αημαντιxdg αναxαλfψειg ιiλλων
μαxεδονιxιilν τdφων τιg τελευτα(εg δεxαετfεE, ο τιi-
φoζ ηE KρΓoεωE παραμι1νει ο μεγαλriτερo< oε d^1xo.

επιφιiνεια xcrι διαοτι1οει< πρdοοψηζ 7"αι εfνcιι dι'cι

μοναδιx6 τcιφιxd μl,ημεiο με διι6ροφη :τQιlσιrl''l] . ιττll\'
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σειζ τωγ χoQεσμdγωγ με γεQ6 χωμdτωγ ανd τoυE

αι(iγεζ, μd1ρι την αναο'xαφη τoυ τιiφoυ, liταν τεριi-
oτιεg. Η πρ6οoιpη βρdΘηxε σε μια xατdoταοη πoυ

στηγ πQαγματιπdτητα riταν dνα oτιγμι6τυπo xατdρευ-
oηg. oταν ιiρ1ιoε να εxδηλιδγεται, στoυζ αρ1αfoυg

αx6μα 1ρ6νoυg, προηγrjΘηxε dνα τμημα ηg xαμιiραg,
πoυ xατ€πεσε με 6γxουg 1ωμdτων οτoν πρoΘdλαμo

xαι εμπ6διoε την εξ6λιξη τηg πτιiοηg τoυ εξωτεριxοrj

τof1oυ.

Η πρ6ooψη dδινε ην εντriπωoη 6τι ε(γε δεμε( μια
υπερφυoιxri γροθιιi oτο xι1ντρo τηζ. Η μdγιoτη oπιo-
Θo1ι6ρηoη οτo ανι6φλιo ηg ειο6δου {ταν μιο6 μdτρο.
oι δωριxo( ημιx(oνεg τoυ xd,τω oρdφoυ ε(1αν ουνΘλι-

βε( oτo μdοo xαι οτην ιiνω dδρα τoυ xoρμοli τoυg. To
ανι6φλιo ε(1ε ρηγμα oτo μ6oo τoυ με ειiρog t3 εxατo-
οτd. Δfo μεγdλα ρrjγματα με dνoιγμα περ( τα 6

εxcιτoοτ6' 1ι6ριξαν oε 6λo το ιiψog τα αxραiα τμtiματα
τηg πρ6ooι|.lη9 απ6 το μεοα(ο με τιg μεγιiλεζ παQαμoQ-

φc6οειg. Tα ρriγματα αυτd δι6ο1ιξαν τιg ξωγραφιπdg
xαι ανdγλυφεζ παQαστdoειg xαι τιg παραμ6Qφωγαγ
dιπογα. Στο xdντρο τηg πρ6οoψη9 τα πqod1oντα τμri-

ματα τωγ γεioων εC.1αν xαταπ€.oεt xαι οι ανι1γλυφεg

μoQφdE d1oυν απoλεoΘεf οριοτιxιi απ6 την ιo1υρli

orjνΘλιψη. H xριoιμ6τητα τηE xατdοταοηg επdβαλε
στoγ αγασχαφ6α το oταμιiτημα τηζ αγασχαφtig oτον

προθιiλαμo οε ιiψog 2,5 μ€τρων απd τo δdπεδο χαι την

xαταoxευη ενdE ξfλινoυ ιxριι6ματοg που αιτιoτriριξε
την πρdαοιi.lη.

Ι1ΙΖ' EΠKΑ απ6 τιg αQχ6ζ τηg δεxαετfαE του '80

dρ1ιοε τιg εν6ργειεζ για ηγ εξειiρεoη λrioεωg που Θα

επdλυε oριoτιxd τo Θdμα τηg oτατιxdηταζ τηζ πρ6oo-
ιpηg τoυ τdφου, dνα πρdβλημα πoυ αντιμετωπζετo για
πρι6τη φoρd, οε μνημε(ο αυτorj του ε(δουg. Καταoτι1-
λαγμα 6λωγ τωγ πρooπαΘειc6ν υπηρξε η μελdτη τoυ

μηxανιxof x. Κ. Ζ6ψπα η oπo(α εγxρfθηxε απ6 το
Κεντριxd Αρ1αιoλογιx6 Συμβο{λιo xαι dτοι τo dργo

dρ1ιοε αυτr{ τη 1ρoνιιi, αφο{ πρoηγriθηxε η oτερdωoη
τωγ χoγιαμdτων τηE πQdσoψηζ απd ουιτηρητ6gτη9 Δl
νοηg ΣυιπriQησηζ του YΠΠo xαι dγιvε η πqομηΘεια
τoυ απαρα(τητoυ εξοπλιoμoιi για τo dργo τιDγ αγαστη-
λαlτι6γ.

To ξ{λινο ιxρfωμα xαθαιρdθηxε χαι α\τιχαταoτ6-
θηπε απd dνα oωληνωτd μεταλλιx6 για τιg αν(ιγτιεg
τoυ 6ργου απoxατιioταοηg. Eνδιαμ6oωg δ6Θηxε η
δυνατ6ητα να φωτoγQαφηΘεi ελεfθερη η πρ6ooιpη,

για πρcδη φορd μετd 45 1ρ6νια απ'την αναxdλυιpη
τoυ τιiφoυ.

oλο τo μεoαfo τμημα με τιE μεγdλεg παραμoρφι6_

σειζ απoσυναρμoλoγliΘηxε. Mε τη βοriθεια μιαE γε-
ρανoγdφυραζ με ιiνoιγμα 13 μdτρων xαι φdρoυοα
ιπαν6τητα 9 τ6νων, αφαιρ6Θηπαγ ουγoλιxιi 93 λιθ6-
πλιγΘοf oυνολιxοtj βιiρoυg περfπoυ 6Ο τdγωγ Ιαι ταξι-
νoμriΘηxαν αε μεταλλιx<i ριiφια τιcιτ6' την περfμετρo
τoυ οτεγd,οτρoυ απ6 οxυρdδεμα που xαλιjπτει τογ
τd,φo. Για ην απoσυναQμολ6γηοη τoυ x<iτω ορ6φoυ
απαιηΘηltε να oλoxληρωΘεf η αναoxαφι] στoγ πQo_

θιiλαμo }tαι γα μεταφερΘorjγ oι 15 λ(θoι πoυ ε[1αv
xαταπιjοει oτo 1c6ρo αυτd.

H αποoυγαρμoλdγηoη των λiθωγ χαι τωγ θραυομd-
των τoυζ 6γινε 1ωρ(g να τQαυματιοτοrjν τα 6γ1ρωμα
επι1ρfοματα. To πλ6γμα των ανoι1τι6ν αρμι6ν }ιαι τωγ

ρηγμιiτων liταν τ6oο tτυxν6, πoυ dριξε xαι τo περ(-

γQαμμα τωγ λ(θων χαι τωγ Θραυoμι1τωγ τoυE χαι
επdτρει|.rε με τoυζ xατιiλληλουζ μιχQoχειQιομoιig xαι
την περiδεoli τoυE γα απoσυναρμoλoγηθοιjν με το
επf1ριoμα τlαLτLζ ζωγραφιxdg παραoτdοειg η τα ανd-

γλυφαπoυ φ6ρoυν. Στιg περιπτιioειg πoυ τo επ(1ριoμα
δεν {ταν ρηγματωμd ν o, 2! λιΘ6πλιγθο ι αφαιρ 6Θηxαν

oλοοcδμωg οε oμιiδεg των 2 η 3 1ωρ(g να γiνει τε1νητr{

λ{οη τηg oυνd1ειαg του επι1ρ(οματοE, των ξωγραφι-
xι6ν παραoτιioεωγ χαι τωγ αναγλιiφων. Toμ€g επι1ρ(-
σματog oε αρμoιig dγιναν 6πoυ δεγ υπliρ1ε ιiλλη
εναλλαxτιx{ λ{oη, μ6λι9 oε 6 τρd1oντα μdτρα, oε
ουνoλιxd μrixoE αρμιiν περ(που 150 μdτρων. Η ξωγqα_

φιxrj παριiοταση με τη μoQφli τoυ Eρμti απoτοιx(oη_
xε, επειδrj δεν τη διdτρε1αν ρliγματα, μολoν6τι oι
αντfοτοι1oι λ(θoι πoυ την dφεραν εf1αν υπoοτε( βλιi-
βεs.

Tα ευρtiματα τηζ απoσυναρμολ6γηοη9 επιβεβα(ω-
σαγ τo αναπ6φευxτo τηζ επdμβαοηg: Eντoνη οι]γΘλι-

ψη, με χαταχεQματιoμ6 των πωρoλ(Θων στηγ εσωτε-

ριxr{ παρειιi των γωνιι6ν τηg πρ6οoψηζ χαι στηγ
εξωτεριxf παρειd τηg μεoα(αE περιο1tiE. oι μη1ανι_
ομο( που Θα μπoροriοαγ γα oδηγηoουν oε πτι6οη με

μια εξωτεqιxη διdγεροη, 6πο:g dναg οειoμ6g η ν"αι

χωQrE αυτr{, rjταν πoλλo(: Aνατρoπli προg τα 6ξω τoυ

ιiνω τμriματοg, oλioΘηoη oτo μ6οo επfuεδo τoυ xι1τω

oρdφoυ η γενιxri xατoλ(οΘηoη τoυ πο}.υρηγματωμd-
νoυ τo[1oυ. oι λfΘοι π(οal απ6τoν γραπτ6, ξωγραφιx6
xαι γλυπτ6 διιlxooμo r]ταν οε πολλdg περιπτc6oειg
χαταχερματιομ6νoι xαι ν'αψt6' επdμβαοη εx των dξω

χωQiE απoσυγαQμολ6γηοη δεγ Θα μπoρο{oε να εξα-
oφαλ(οειτη oτερdωoη τoυE σε παQαμoQφωμ6νη xατd,-

σταση.

oι λιΘ6πλιγθοι τoυ τdφoυ αναουντ6Θηxαγ απd τα
Θρεriοματιi τoυζ πoυ ουγxολλ{Θηχαγ με qdβδoυg απ6
τιτιiγιο χαι με αοβεοτoτοιμεντoxoν(αμα ειδιxr{g οriv_



Θεoηg, πoυ d1ει πg,oταΘε[ απd το Kdντρο Λ(Θoυ του
YΠΠΘ. Σε λ(γεg περιπτιiloειE, dπιυg oτο μdοο χαL στo
ανιilτερo οημεio του xoρμo'ιi το;ν ημιxιdνιυγ χαι στιζ
αθdατεg εoωτεριxιig γων(εg, τα διαλυμdνα απd τη
oιiνΘλιψη τμljuατα λfθοlν, αναπλιiοτηxαν tr-ιε xονfαμα'

Η πρdοοιilη του τιicρoυ επαvορθι6θηχε με τoυζ απo_
xατε οτη μdι,oυ g λf θου g, απ6.xττ1o ε ξαvιi ε υοτιiΘ ε ια xι-ι ι
ιττατιxrj επιl.ρxεια H.αL ε-
ξαλε6φΘηxαν οι μεγriλεg
παρr-ιμιlρφι6oε ιg τη E. Aπο-
x{r.i{tστ(ιaηy"ε t1 ουι,d1εια
τ(,.)ν μι}Qφ(liι, τι'lγ lιllfoα-
φιxr6ν παραοτι1.ιτειι)γ τΟU
νεxροιi χαι τΟι, Pαδιiμιrν-
θη, zαθιilE επ(ιτηg τ{r)γ cι-
νc1γλυφο;ν μορφι/lν τ(i)γ ε-
φiππιllν xαι πεξιilν πολε;-ιι-
ιrτιilι, τηζ ξιυφιiρου με το
xλε(οιμο τοlν gη.1ριιiτοlν
που τιζ διαιροιioαν. Tη ου-
rlιjχειci τoυg απdzτησαγ ε-
πiοηg οι δulριxοf xfογεζ
του xι1τοl ορdφου με τιζ
dγτογεζ Θλdoειg. Η πριi-
oοψη διατηρε( dνα μιxριi
μdνο μdρog τηg παραμdρ-
φωοtjg τηg. E(ναι 7 εxcιτo-
οτci ατο μdοο τηg, δη}'αδij
τo \5 Ψο τηg πρoη1,oιi μενη g.

Oφεfλεται στιζ παQαμoQ_

φciloειE των αxqα(ιυγ τμη-
μιiτων πoυ δεν απoσυγαρ-
μολογriΘηxαγ χαι xαθο-
δ{γηοαν την επαγατoπo-
Θdτηοη τωγ αφαιQεΘdγτωι,
λfΘωγ.

Mε τη δoμιxrj απoτtατ6'-
σταση του τιiφου τηE Kρi

Η 1ρηματoδ6ηoη τσ)γ εQγασιι6ν εξαοψιii.,-''
απd το Yπουργε(o Πoλιτιιτ;-ιof χαι τα Περιφε,..
Προγριiμματα τηE K. Mαxει\ον(αg' ΦορdαΞ ε./-:: .

σηζ τoυ dργου rjταr,η ΙZ' ΕΠΚΑ με τηγ πQΟι-'l,:''-
φρoντiδα τηg Προiοταμ6νηE τηq, αQχαLoi.d^,,ιll l,1
Axαμciτη. λ,Iελετητrjg, επιβλdπο.lν xαι υπειjΘυ\,o: τ -

ε1ρ^,,ου t]ταr, ο Κ. Z6'ψπα< ΙTολιτιxdE Mηxαr,ιzο: τ.-,
dργου απo7,αταστ(iοε ιll( το ιl Παρ θ ενιilγoζ.

Λεπτoμ6ρεια τηq δεξιCig πλευρdg ηE αποχατεoτημdνηg
πρ<iooψηg. Διαxρ(νονται oι Kριτ6g τoιl Aδη.

(Φωτ.Α. oιxoνιjμoυ)

Το ιτυr,εργεfιl που εzτd-
7'ειrε τι'l dργο ε(1ε επιχε-
φαλr]E τον Αρμπιλιd xαt
αποτελεiτο απd τουg Φ.
Αλεξdπουλο, Ε. Καρcι-
γειilqγη, Α. Λυρiτη xι,ιι ΤΞ.
Σxcι}"γ"ιjπ ο.E fi,α ι ιii.ιl ι μι ιr9 -

ιιL{l r( )τε7\'l'τΕi ,tl',l, τ111)., ,,-

τε': ιττιl do',,ι] τι)ι' Πα'ρθε-
ι'ι,it'ι-.:. Bιlll t,l1 θrl;r'αr, απι1
τιlr' τε7ι'[τl1 ττ1: ΙΖ' ΕΠΚΑ
_\. 1r1ιιl1τροι1ol-1 zα.ι τουq
6 ι_l'" lτ1 : \. \1αο, )ι'q iδ}]
zιιι Χ. Φι';ι'gι)ρlji'η.

Τι, Ε ιl','ι) ι,τoοτη ρ iyΘηxε
ι (if1i .]1',1'6g',,ε[ο ιτυντt1ρη_
ι]}l: ιιε ετι;r.εφιr7"tj< τo\/ συ-
t'τη9r1111 του Bυiα.r,τιγοιj
-\Ιοι'ιτ g (ql1' Θ ειτοαi'οr,ixηE
Γ. Kιl]\'c]τα.l,τιr,fδη αnOτε-
λof pιεl,o απd τιg ουr,τηρtj-
τριεg M. Φωτoποιi),ου, Δ.
Ιoοoποf}"oυ, xαι Κ. Xρι-
oτoφιλι1,xου - Δημητρof-
ση.Η αποτοfxιοη τηc ξι,l-
γραφιx{g παριiοτcιoi1 του
Egμrj 6γινε απd τοι, σU-
ντηρηπj Α. Bοii.^,,αρη. Ef-
xε προη1ηθε i η επιφαl,ε ια-
xrj προοτεqdο;οl1 τi'1g πρd-σε0]E επαγαxτrjθηxε η μoναδιxri οε διατ{ρηση γLα

αρ1αio xτ(Elιο oλdτηταg τηζ μγημειαxtjg αρ1ιτεxτονι-
xtis μoρφtis, τηζ πολυxρωμfαζ χαι τoυ γλυπτοd xαι
ξο:γραφιxorj διιixoομου. Mε την oλoxλrjQσ]ση τoυ
dργου τηζ επιφαγ ειαν"ηg ουvτrjρηοηg των xovιαμdτων
πoυ αxολoυΘε(, των αναγxαiων oιxoδομιxι6ν xαι ηλε-
χτQoμηχανoλογιxιi:ν dργων }lαL των μdτριυν πQoστα-
ofug απ6 τα ανεq1dμενα νεριi, που Θα α\τtμετωπισΘεr
με μια οειρι1 γεωτρrjοεω\.' πεQιμετQιxιi τoυ τιiφoυ,
οιiμφωνα με η σχετιxrj μελdτη τoυ τμriματog Γεωλο_
y(αg τoυ Πανεπιoτημ(oυ Αθηνcilν, τo oπουδαio αυτ6
μνημε(ο Θα απoδoθε( oτο xoιγd.

6

σoψηE οιiμφοlvα με τη μελdτη oυr,τrjρηoη: ιιε υτεfΘυ-
νo τoγ ΠρoΙοτdμενο τηg ΔιεfθU\,ση: Συl"n]ρηοηE του
YΠΠo N. M(γου. Σιiμφιυνα με τη\, iδιcι μιεi.dτη θα
αxολoυΘriοει το dργο τηζ επιφα\,ειcι;,'l]: ουlτr]ρηοηg
του τι1φου.

Η αναo'xαφr{ τoυ προθαλdμοι' d.,,ιι,ε ιιε ευΘι1νη τηg
αρ1αιολdγου τηg ΙZ' ΕΠΙζA Λ. Στεψcιr,t].

oι αρ1αιoφ6}'αxεg K. Λιαιιτcι: zcιι Ι. ΑΘαναοιιiδηg
εf1αν 6πωg εδι6 xαι πoχλ.(ι7ρoι,ιιι π-1l, ει,θιiνl-1 φfλαξηξ
του 1ι6ρoυ.
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0 "εμμαvηq" Τηq βαλKαVικηq ελευθεριαq
τoυ Ιωιiγγη A. Παπαδqιαγof

Bαλxανιoλιiγoυ, παθηγητri τoυ Δημοxqιτεfου Παγεπιατημ(ου Θριixηg

Δεν υπdρ1ει xαψt6" αμφιβoλfα dτι o Ρηγαg Φεραio-c
- Bελεγοτιγλ{g, fταν ελληνιxrj< zαταγιυγl1<, τo επαγα-
oτατtx6 του dμωg 6ργo αφορo{οε dλoυg τουg βαλxα-
νιxo{g λαorig, για ηγ ε).ευΘερfα τωι, oπoicυγ θυαιci-
στηχε. Γι' αυτd, πoλf εfοτo1α, ο αε(μνηoτog φi}.οg r"αι

ειδιxdg εqευνητrjg του Pr]γα, o ΛdανδροE Bραl,o{οηg,
τον oνdμαοε "εμμαντ]" (παΘιαομ6νο) με την ελευθε-

ρiα των λαι6ν τηg Xερooυjοου τoυ Αiμoυ.

Πριiγματι, o PηγαE με τoυζ 1ιiρτεE τoυ, τo Σιiνταγμι1
τoU για το μελλοντιxd ελληνιxd xριlτog xαι xυρfοlg με
το "θοιjριd" τoυ, τo επαγαστατιγ"6 αυτ6 οιiλπιoμα τηg

ελευθερ(αg, xαλε( τουE Bουλγriροιlζ χαι τoυζ Αρβαν(-
τεζ, τΟU Σ6ρβoυg χαι τoυζ Ρομιοf g (Eλληνεg) oτoγ απ6
ξηρι1 xαι θdλαοοα αγι6να για τηγ ελευθερiα. Κατdπιγ
παραxινε( τουg Σουλιι6τεg xαι τoυg Mανιιiτεg, "τoυ
Mαυροβουviου τα τιαπχ6νια (τ(γρειg), τoυζ σταυQαε-
τοιiE τoυ oλfμπoυ χαι τωγ Aγριiφων τα ξεφτιJρια",
τoυg Mαxεδ6νεg xαι τουE Xριοτιανorig τoυ Σι1βoυ xαι
του Δοιiναβη, τoυζ Σdρβουg δηλαδ{ τηg περιo1rig τηg

Σουμιiντιγια χαι τoυg Mολδοβλd1oυg, να ξεοηxω-
Θodγ εγαγτiογ τoυ τυριiννoυ, να ανdι].rουν μια φλ6γα
οε ολdxληρη την Toυρπ(α, πoυ θα ιiρ1ιξε απ6 τr1v

Mπdoγα (Bοoνfα) xαι Θα xαπ€)ηyε oτην Aραπιιi. H
φωτιιi αυτη Θα xατCιxαtε τo απoλυταρ1ιxd παΘεοτι69
τoυ οουλτciγoυ }tαι οι βαλxανιπof λαoi, ελειiΘεροι πια,
Θα (δρυαν μια Δημοxρατ(α, την Eλληνιxri Δημοxρα_
τ(α,6ποlg την ονομι1ξει ο Pηγαg Bελενοτινλrjg.

Στην Eλληνιx'ιj Δημoxρατiα Θα υπriρ1ε Θdοη για
6λoυE xαι μdνoν t1 "αυταρ1iα των τυριiννων" δε Θα

ε(yε τιαψι6 Θdoη o' αυπjν. Tην xυριαρ1iα τoυ ν6ου
xριiτουE Θα ε(1ε ο "αυτοxρ{iτωρ" λα6g, δηλαδrj 6λoι
oι xdτoιxο( του, 1ωρ69 εξα(ρεοη θρηαxε(αg xαι γλι6ο-
οαg. Eλληνεg, Αλβανof, Bλd1οι, Aρμdνηδεg xαι x6Θε
ιiλλο ε(δοg λαοιj.

Αλλιi παι oε ιiλλo οημεio τoυ Συντιiγματdg τoυ, o
Ρtiγαg γριiφει τα εξrjg συγαQπαστιx6": "oταν iναE

μ6νoxiιτoικοgταυxρα-
τoυg τoιiτου αδιxηθε[,
αδιxε[ται dλoν το xριi-
τoζ' χαL πd'λιν, dταν τo

xρd'τoEαδιxε[ταιfi πo-
λεμε[ταη αδιxε[ται fi
πολεμε/ται κd'θε πoλ[-

τηg... ο Βοιiλyαροg πρ6-

πει vα xινε[ται 6ταν
πiι'o1ει o Ελλην, xαι
τoιiτoq πdλιy δι' εxε[-
y oν }r ()ι αμφ6τ ε ρ o ι δ ιd'

τον Αλβιινον xuι Βλd-

χoν''.

Δυοτυ1ιilg, τo επαναστατιx6 xfuηψα τoU Prjγα τo
πρ6λαβε η πρoδoοfα. Η "1ριoτιανιxη" Aυοτρ(α,6πωg
εiναι γνωοτ6, cnτ( γα διxιiοει ανθρι6πινα το Ρrjγα xαι
τoυg εφτιi oυιτρ6φoυ9 τoυ στη Bιdννη, τουg παρdδωοε
στηγ πιo μιoητtj φdρα τoυ x6oμoυ, τoυg TοιiρπoUE τoυ
Bελιγραδ(ου, για γα τoυζ θανατι6οoυν απιiνΘρωπα,
με τρdπο εξευτελιοτιx6.

Η οπdθη του Toιiρxου δημfoυ Θα π6οει oτα xεφιiλια
του Ρljγα χαι τωγ ουντρdφων τoυ στιζ 13 Ιουν(oυ
(παλαιd ημερoλdγιo) rj oτιg 24Ιoυνioυ (νdο) τoυ 1789,

αxριβι6g πριν απ6 2ΟΟ 1ρ6νια, oτo φροfριo τoυ Bελι-
γραδfoυ, που ονομαξ6ταγ "ΑτQdμητoζ πιiργog".

Και τι6ρα "μιiνοg oτα 1αλιiοματα", γριiφει oε tjγα
ποiημα τoU o Σdρβοg πoιητr]g xαι Θαυμαοτrig τoυ
Ptiγα, ο BoΙολιiβ Ι}uπg,"ατ6xει o παλι69 o πιiρyog xαι
xαρτερεl μιαν iνωoη oxdρπια τα Mπαλxd'νι.α". Στ'
αλriθεια τo dραμα του Priγα Bελεοτινλ{, πoυ βγαiνει
απd τo οτoι1ειωμ6νo πfργο τoυ μαQτυQfoυ του, ε(ναι
otjμερα παρdν, ε(ναι ξωνταγ6 xαι πεqιμdνει oπdρπια
τα Bαλxιiγια γα εγωΘο{γ xαι αδελφωμ6να γα εQγα-
oτοfγ χαι γα προxdψουν.
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Md'λιιπα τo xαινοιiριo τηζ υπ6θεoηE εiναι, 6τι }{αι o xαθηyητηg τηg αρxαiαg ιοτoρ[αg τoυ Α.Π.Θ. x. Ι.Tουλoυμd'xogαμφιαβξτηαετηνται1τιαηαυτli ενcbo x' Π. Φdxλα'ρηE'δ/; 
"a';'r;i;iλooιlν6δqιo (πoυτη απoυofατoυ η 2r' Χ' Παλιαδξλη προ6βη oε xριτι.xιi τωu απriψεc6ν του)' ig yrωοτdν ο x. Παy. Φd'xλαρηg ιoxυρξεται 6τι οιΑιyig ε[ναι ατην περιoyη τωy Λευxαδ(ων - Κοπαν'o.ιi Nd'oυoαg.'

Πρoxειμiνoυ να βyd'λoυν οι αναyνcΔατεg τηg NΙΑoΥΣTΑΣ τα oυμπερ(ι'ιlματd' τoυ; παραθ6τoιlμε οlg txoυν τ6oοτην ειαηyηoη τηg x. Χ' Παλιαδ{λη dαo xαι την απiι'ντηση τoυ x. Π. Φd'xλαρη.

Bεργ(Vα Ξ ΕρμηVεUτιKα ζητηματα
EΙΣΑΓΩΓΙΚA

Συμπληρι6νoνται φ6τog dξι δεxαετ(εg απd ην ιiναρ-
ξη τηs συστηματtχr]E αναoxαφ{g τoυ Aριoτοτελε(ου
Πανεπιoτημfoυ ηg ΘεooαλoγixηE ση Bεργ(να xαι 30
1ρ6νια απ6 τ6τε που ο N.G.L. Hammond πρ6τεινε ην
ταfτιoη τoυ αρ1αιoλογιxorj τηg 1c6ρoυ με τιE AιγdE, ην
παχι6" μαxεδoνιxrj πρωτεfoυοα γ"αL νεxρ6πoλη των
Αργεαδι6ν. Η ανεfρεοη τωv βαoιλιxι6ν τdφων παι η
oυo1dτιοη εν6E απ'αυτoιig με τoγ Φfλιππo B,τιiραξαν
τoυE αQχαιολoγιxofg x6x}"oυg, τρoφοδoτι6γταE τηγ
dρευνα με νdα πεδfα επιστημoγιχorj ενδιαφdQoγτoζ,
που τελιxd επιxεντρι6Θη?.ιε σε δrjo ξητriματα: Kα(ριο
εξαxoλoυθεf να παραμ6γει τo πqdβληL;α τηE χQογo-
λdγη οη g τoυ μεγ<iλoυ τιiφoυ ΙlαL τηζ oυ iγ€τιoηgτoυ με
€ναν απ6 τoυE διio βαοιλεfg πoυ πQoηγηΘηκαν ηδιαδdμηxαν στo Θρdνo τoν Αλdξανδρo. Λιγdτερo
oημαντιxd, αλλιi με απoπQoσαγατoλιοτιxdg επιmc(l-
αειg υπ{ρξε το δεrjτερο ξriτημα που ανdπυιi-lε πρdoφα-
τα απ6 την αμφιοβriτηοη τηg τα6τιoηg τoυ αρ1αιολo-
γιxotj 1c6ρoυ τηg Bεργ(ναζ με τιE Aιγdg. Mε δεδoμdνo
πωs η Bεργ(να γ'αL τα μνημε6α τηg απoτελol3ν xcn6'
γενιxη oμoλoγiα οημεfo αναφοριig για τηγ αρ1αιολo-
γfα τoυ βoρειoελλαδιxoιj 1ι6ρoυ ειδιxdτερα, αλλιi xαι
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Αqxαιoλιi7oυ,.,"Η.',"T,::J;:,*:r}:}χi:}}

πηγrj νdοlι, δεδoμdι,ιοr, ^/ια πl\, αρ7-αfu εi.i'ι1νιxη τ€yνη
^1ενιxοτερα, επιβιii,i,εται l,α αL,ξ4ΠΘοfr, εδι6 τα διjο
αιπιi ξηπiματα πoυ ο1ετξoιται με τoν 1αραxτrjρα xαι
τη oημαοiα ηg. Eναg orjντoμog απολογιoμ6g ε(ναι
otiμερα περιoο6τερo αναγxα(og απ6 ποτιj - παΘι6E
>ιαταΧαyιdξει πια η dιταoη απd την ανειiρεοη το'lν
ααriλητων μαxεδονιxc6ν τιiφωv. xαΘc6g αυξιiνονται oι
δημοοιεfοειg τoυ υλιxof τoυg xαι xαθ,i;g πληθαiνoυν
oι διατυπωμdνεg απoτιμ{οειg των ιiλλοrγ ερευνητι6ν
για τo μεγι1λo εfρημα.

Η ταriτιoη τoυ αQχαιoλoγιxοd xι6ρoυ π1< Bερ^7iναg,
με τιg Αιγdg δεγ θα dπErεπε \/α μια( απαo7'ot.ljoει εδc6,
αφof η απoδο1{ τηE ε(vαι μιiλi'oν ιαθoi.ιzη' Eπειδ{,
ωστ6αο, μεoολιiβηoε η μιor,αδιz.l] εr,ι,τ6^,,6gφη αντ(ρ-
Qηση πoυ δημoοιειiτηxε, δfο 7ρ6r,ιιι μετci το θιiγατo
του Mαγdλη Aνδρ6νιxου cιτd πl\,:rιo ατροοδdxητη,
εiναι αλrjθεια, xατεfθυ\,ση. τo Ξr|π1ιιcι δεr, μιπορε( να
μεiνει αο1ολ(αοτo. Mε dr,α iιρΘριl τoι1 :ιoU εμφαν(οτη-

'ιε 
στα 1994 o Παναγιι,iπi; Φcizi.ιιρη: . ταzτtx6 μdλog

τηζ ανασχαφιχlis ομiιδcι; ιιτο τ,] 19-8. ξιiφνιασε τη
διεθv{ επιστημo\'ιΖ{ .zιrιι',iη11,_ι. Η εz.τiηξη υπrjρξε
εντελωg διxαιo)'ο.,,t1ιdlτ1: εr"ιι βιι.-τιzιi oτ€}'εγog τηg



αγασχαφliζ, ι1μεoog γνι6oτηg τωγ αQχαιoχ6γιxιiν δε-
δoμdνων, διατrjπωoε ευΘαρoc6g - doτω xαι μεθ{oτερα
- τη ριξιxη τoυ αιτiρρηση για την ταrjτιοη τoυ αQχαιo-
λογιxori 1ι6ρου τηg Bεργ(ναE με τιζ Aιγ6g. Aμφιoβfτη-
οε επoμι1νιοζ τηγ εQμηγεfα τωγ αοrjλητων μαxεδoνι-
xι6ν τιiφων ιυg βαοιλιxιiν, θdτoνταg, €τσt, αυτονdητα
σε αγαστoλ{ την απdδoοη εν6g απ' αυτoιig οτoν
Φ(λιππο B'. Η εξαιρετιxη πoιdητα τηg πολεμιxljg
oxευrig που μελ6τηoε χαι η 1ρονoλdγηοη τηg οτo τρ(τo
τdταρτo του 4oυ π.1. αιι6να δε επηρdαοαγ τηγ τελιxri
του διατιjποlοη: o τιiφοE του Φιλ(ππου θα πρdπει,xατ6'
τη γνι6μη μoυ, γα αναξηηΘεi στηγ πεQιoχlj των Λευ-
zαδ(ωγ.

Η oυλλoγιοτιxη τoυ Mανdλη Aνδρdνιxoυ Ζαι τo
εποιxoδdμημd τηζ φdνr1xαν να xλονζoνται πQoζ στιγ-

μrjν εx τοw ιjοω ιηαt απ6 τη Qζα τoυg. Mηπωg τε}'ιx6'
ο Φcixλαρηg 6.xει δixιo Θα αναρωηθηxαγ πολλof απ6
τoυg ειδιxoιjg. Η μαxρ61ρoνη συμμετoχη του oτην
αναoxαφli εγγυdται ιiριoτη γνc6οη των αρ1αιολογι-
xc6ν δεδoμdνolν. Mriπωg νεdτερα ευρriματα απd την
dρευνα τoυ σηγ αxρ6πoλη τηg Bεργiναg, ανατρdπoυν
τη oυλλογιοτιxt] τoυ Mαν6λη Aνδρ6νιxoυ xαι 6oωγ
την απoδd1τηχαγ, αγαQωτηθrjxα-

με dοoι απ6 τoυE oυναναοxαφε(E
περιμdναμε εναγι6νια να διαβιi-
οoυμε, τελευταfoι εμε(g, μετdτoυg
αμεριxdνουg oυναδdλφoυE μαζ'
τηγ αγατQεπτιτιη dπoιpη του φf-
λoυ xαι oυνεργιiη μαE.

Tο ευr]xooν odg του δημooιo_

γραφιxod x6oμου xαραδοxofοε,
dταν πρoβιiλλoνταg τη θαρρα-
λ6α επιoτημονιxf πριiξη τoυ συ-
ναδdλφoυ, προoδοxoriσε τιζ αγτι-
δρdοε ιg των συγανασχαφdων του.

Η ουνειδητη oιωπrj τωγ υπoλoi-
πωγ εQευγητιilγ του αq1αιoλογι-
xo{ 1ιiρoυ δεν riταν τυ1αiα: το
Θdμα rjταν αμιγι6g επιoτημονιxd
xαι ι1πρεπε γα πQoστατευτεi απ6
τtg εx}'αtτιευμ6νεg αντεγxλrjoειE

μ6οω τoυ ημεq{οιου τιjπoυ xαι
των τηλεoπτιxtilν παραΘfρο.iν. Η-
ταν απλιig Θdμα 1ρ6νoυ: η επι-
οτημoι,ιxr] μoυ εxτiμηση γtα τιζ
απdψειg του ουμπαΘοrjg oυγαδdλ-

φoυ, πoυ θα xυxλοφoρ{οει οε λ(-

γεg μ6ρεg Θα ε(1ε δει τo φωζ ηζ δημooι6τηταg, πoλf
νωρiτερα, αγ τo πεQιoδιxd πδυ δdμηxε να τη φιλoξε_
ν{oει απd τιg αρ1dg τoυ 1995 δεν ε(1ε μια πρωτοφαvrj

γtα ηγ ιοτoρ(α τoυ παΘυoτdρηαη. Αλλωoτε d1oυν rjδη

δημοοιευθεi oι ιiμεοεg αντιδρd,oειg του N' Ηammοnd
χαι του Mιλτιdδη Xατξ6πoυλoυ χαι τo θ6μα μπoρε( vα
Θεωρηθε( επιστημoνιχιi λriξαν. Πρ6πει ιοοτdσo, να
oμoλομiοω κι απ6 τη Θdαη αυτtj, πωg οτoν αγαπητ,j
αυνιiδελφo 1ρωατι6 μεγιiλη προοωπιxrj 1ιiρη: με α-

φοaμli την απροοδdxητη επιoτροφri τoυ σηγ παQω-

χημ6γη dποψη τoυ Leon Ηeuzey ?{,αι τoυ Kωγοταγτf_
νου Pωμα(ου γtα την ταriτιαη τoυ αQχαιoλογιxoιj 1(l-
Qoυ τηE Bεργiναg με τη Bιiλλα, επ6οτρει|.rα απd ην
αρxη οτη ρζα του προβλ{ματoE για να διαπιοτι6οαr
πωζ η φειδωλri φιλολογιxli μαρτυρiα }.(,αι τα εdγλcυττα
αρ1αιoλογιxιi δεδoμdνα δεν αφrjνoυν αμφιβoλfεg για
την ταdτιoη τηg BεργIναE με τιζ Aιγdg.

Η βαoιλιxη παρoυα[α στoγ αQχαιoλογιxd x6ρο ηE
Bεργ(ναg δεν περιoρ(ξεται στo γεχQoταφε(ο τηζ αQ-

1α(αg π6ληg. Πρotiπιlρχει τηζ ανεrjρεoηg των τιiφων
τηg Mεγdληg Toιiμπαg xαι γ[νεται ουνε1ιig εμφανd-
στεQη εντ69 του o1υρωμ6νου oιπιoμod.

Απoψη τoυ αναxτdρoυ ηg Bεργfναg.
Στo Bιiθoq τo οημερινd 1ωριd



Η BAΣΙΛΙΚtΙ ΙΙAPOYΣΙA ΣTH BEPΓΙNA

Oπoιαδriποτε 1{ι αγ ε(ναι η ενδ6μυ1η ερμηνε(α
τoυ oυναδdλφoυ για το ανd,xτοqo τηg Bεργiναζ, για τo
οπo(o, περ(εργα, δεγ διατtjπωοε xαμιιiν ιiπoιpη, Θεω-

ρcδ πωE η ταrjτιorj τoυ με βαoιλιx6 ενδιαiημα ε(ναι
αδιαμφιοβ{τητη:

(Α) oι διio αναΘηματιx€4 επιγqαφdg oτoν Hραxλ{
Πατρcδo πoυ βρ6Θηxαγ ση θ6λo τoυ απoτελοιiν πρo-

φανri αναφοριi οτη γνωο'τη γενεαλoγιxtj o1dοη ηg
βαοιλιπrig μαxεδονιxrjg οιxoγ€νειαE με τoγ ημfθεo.

(B) η μoρφιj xαι oι διαοτιiοειg τoυ εντυπωoιαxoιj
αυτoιj xτιρ(oυ, η ανdγεροr{ τoυ στo επιφαν6oτερο
πλιiτωμα τηg αρ1α(αg πdληg παι η dμεoη πoλεoδoμι-
πli τoυ α1€'oη με τo Θdατρo χαι τηγ αγορd του αρ1α[oυ
oιxιομo{ δεν επιτρ6πoυν dλλη ερμηνε(α για τo χαQα-
xπjρα τoυ.

Eντoνη ε(ναι η βαoιλιxri παρoυo(α χαι σε dγα ιiλλo
oημε(o τoυ oχυQωμ6νoυ oιπιαμotj, πoυ αφοριi, 6πωg

φαiνεται τμliμα τηg αγορcig ηg αρ1α(αg πdληg. Στo
Ιερ6 τηE Eιixλειαg πoυ αγασχιiπτουμε αυoτηματιxd
απ6 τo 1982, ανdψεσα στo πλ{ΘoE τωγ αQχιτεχτoγt-
xrΙw xαταχo(πων, ι11oυν βρεθεf δdo ενεπfγραφα ανα-
Θt{ματα ηg βαoilιαoαg Eυρυδixηg, γυναixαg του
Aμιiντα Γ'oην πανελληνια αυπi Θε6τητα. To δεrjτερo
διαηρε(ται ο1εδ6ν αxι1ραιo, oτηιl αρ1ιxrj τoυ μoρφli,
πρdxειται για dνα μαρμιiρινο γυναιxεio ιiγαλμα, oτo
xεφιiλι τoυ οπo(oυ αναγνωρζουμε ηγ 6δια την ανα-
Θdτρια, oτο μoναδιxd μ61ριg στιγμfζ, xαι γι' αυτd
πoλιiτιμο για την ιoτoρ(α τηg ελληνιxrjE τd1νηg, πoρ-
τρα(τo ηg. Kαθι6E πρdxειται για αφι6ρωμα ηg fδιαg
τηg βαoilιοoαg, δεν υπdρ1ει xαψυ6' αμφιβολiα πωg
oυiΘηxε με διπrj τηg πρωτοβουλfα,6οο αxdμα ξorioε.
Η αν<iθεοη, επoμ6νω9 δεν μπoρεi να ξεπερνd xατd
πoλιj τα μdoα τoυ 4oυ π.X. αιc6γα. Συμπ(πτεt, ,6τoι,

1ρoνιxιi .με την αxμαι6τερη oιxoδoμιxli φdοη τoυ
Ιερoti, οτα 1ρ6νια του Φιλfππoυ, απoδειπνtiονταg ταυ-
τd1ρoνα, τη οημαofα τoυ 1ι6ρου ανεrjqεoηg για η
βαοιλιxrj oιπoγdνεια. Mια τρiτη επιγραφri, με τo oγo-

ματεπc6νυμo τηg Eυρυδixηg, πoυ βρ6θηxε οε δειiτερη

χQ1iση, xoντ6" οτα Παλατ(τσtα, βεβαιι6νει πωg
πρ6xειται για 6να αx6μη ειxoνιστιγ'6 ιiγαλμα τηg
δυναμιπ{g γιαγιιig τoυ Aλεξιiνδρoυ. H ιδι6μoρφη
Θ6oη τηg επιγραφηg παραπ6μπε ι, (σοlg, οτο oιiνταγμα
των 1qυοελεφιiντινων αγαλμ<iτων που oπiθηxαγ χα-
τιi παραγγελ(α τoυ Φιλ(ππoυ ατην Oλυμπ(α.

Tα πρ6oφατα επιγQαφιχιi δεδoμ6να απd τo Ιερ6 τηg
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Eυxλε(αg χαι τα Παλατ(ταια χαι η παQoυσi:ι ;_'_

αναxτ6ρου oτη Bεργfvα βεβαιιiνoυν xdτι πoυ .,1'',-\._

ξαμε riδη απ6 τtg αρ1α(εg πηγ6g: η μεταφoρiι τ,:,l'

διoιxητιxοrj xdντρoυ του μαxεδoνιxoιi βαοιλεioυ ιτηι
Πdλλα, δεν μεfωoε τη οημαοfα των Aιγιiν. Η τcu.ι'_i:

πρωτεdουoα διατriρηoε 6xι μ6νον τo πρoν6μιo τΙl;

βαoιλιxηE νεxρ6ποληg, αλλd χαι τoυ τdπoυ dπoυ ο
Φ(λιπποE γι6ρταoε τουg γdμουg τηg xdρηg τoυ. Στo
ανd,xτορo των Αιγc6ν, πoυ δε1dταv με τdτoιεg αφoQ-

μdζ η βαοιλιxrj oιxoγι1νεια, (oωg oε 6λη η διιiρπεια
τηE ανεξαρηoiαg του 1-ιαxεδονιxod βαoιλε(oυ, εfναι
πιθαγdγ ττωζ τιατoLτLοrjοε γriρο; oτα μdοα τoυ 4ου αι. η
βαoiλιοοα μητdgα τoυ Φι)'iππου, dπι';g δηλc6νει η
6ντoνη αντανdxλαοη τη( παQouσfαg ηg σηγ πεQιo-

xη.

Η ουνtiθηg 1ρoνoλ6γηoη τoυ zτιρioυ οτα 1ρ6νια τoυ
Kααodνδρoυ αγ χαι oηρζεται oε οτυλιοτιx6., xυ-
ρ(ωg, επιxειρr{ματα, δεν αναιρεi την υπ6Θεοη αυτ'rj.
Ax6μη χαι oι Γιdννηg Toυρdτoογλoυ, dνθερμoζ υπo-
oτηριxπjg τηg οιxoδομιxrjg δραoτηρι6τηταg τoυ Kαο-
odνδρου, τoποΘετε( τo ανd,xτορo στα 1ρ6νια τoυ
Φιλ(ππoυ. E(γαι, επομdνωg φανερri, η υπo1ρ6ωoη τιυν
αναοxαφdων να επανεξετιiooυν τα αρ1αιoλoyιx6'
δεδoμdνα χαι γα επεxτεiνoυγ την dρευνα oτoυg 1ι6-
Qoυζ τoU, με xιjριo οτd1ο η oυλλoγ{ 1ρονολoγιxc6ν
oτoι1ε(ων. Σ' αυτ6 τo πλαiοιo ειτιiooεται η πρ6Θεoli
μoυ γα επιoτρdι}-lω τo xαλoxα(Qι πoυ πληοιdξει oτον
τ6πo τηg πρι6τηg αγασχαφιχrjg εμπειρfαE μoυ, στη
Θ6λo τoυ αναxτ6ρoυ, με την ελπ(δα πωg θα πρoxrj-

ψoυγ πεQισοdτερα oτoι1ε(α για τηγ πατανdηοη του
xυxχιxo6 1ι6ρου oτoγ οπofoν μεταγενdοτεροι βαοι-
λεig, θ6λoνταζ γα υπoγραμμ(οoυγ τη oxdoη τoυζ με
τoυg Αργειiδεg, αφιdρωοαν αναθηματα στoγ γενιiρ1η
τoυζ, τoγ Ηραxλrj Πατρι6o. Σε αvτ(Θετη περ(πτωοη Θα
πρdπει να αναξητrjσoυμε xdτω απ6 τα θεμdλια τoυ
xτιρ[oυ rj οε μιαν ιiλλη Θdoη τoυ αρ1αιολoγιxotj 1ι6ρoυ
τηg Bεργiναg τo παλαιdτερo ανd,xτoQo τωγ Αιγc6ν.

o αγαπητ6g ουνιiδελφoE χαι συγαγασχαφ6αg oτη
Bεργ(να ('1εt xdΘε διxα(ωμα γα πιοτεf ει dτι ερευνιi
την αxρdπολη τηg Bιiλλαg. Tα αq1αιoλoγtx6', ωατd-
οο, δεδoμdνα επιβιiλλoυγ γα απoδε1dμαoτε ωg μ6νη
πιΘανrj την ταιiτιοη τoυ αQχαtoλογιxof 1cδρoυ τηg
Bεργ(ναg με τιE Aιγ€E. M6γo dγα γ6o εriρημα που θα
ανατρdπει την ειiγλωτη μαρτυρiα τουg μπορεf να
πqοxαλdαει την επανεξdταoη τoυ ξηπjματog.



ZΙΙTΗMA ΔEYTEPO:

H xΡoNoΛoΓΗΣΗ ToY MEΓAΛOY TAΦοY

1. Η ταrjτιοη τoυ αρ1αιoλoγιxorj xc6qoυ τηg Bεργiναg

με τη βαoιλιxli νεxρdπολη των Aργεαδι6ν, αυνεπciγε-

ται την απ6δooη των τιiφων τηg Mεγdληg Tοtiμπαg oε

μdλη τηg BαοιλιxriE οιxoγdνειαE. 01ι μ6νoν εξαιτ(αg

των πoλυdριΘμων πoλυτελc6γ xτεριoμdτων τουg, αλλ<i

xυρ(ωg λ6γω τηg εξαιρετιxlig τουg πoι6τηταζ ltαL τηζ

μοναδιxrjg ξωγραφιxηζ τewηζ που πooμεi τουg το(-

χoυζ τoυE.

2. oι δr]ο αοιiλητoι μαzεδονιxοi τdφοι δεν ουμπi-

πτoυγ 1ρoνιxd. OπωE dδειξε η μελdτη των 6πλο;ν, απd

τον Παναγιc6τη Φdxλαρη, η πολεμιxηoxευητoυ λεγ6-

μεγoυ τdφoυ τoυ Πρ(γxιπα χαι τα μετd.λλινα oxεfη
του, ι5πωg με διαβεβαιι6νει η Στ6λλα Δροtjγoυ, χQoγo_
λoγofν τoν τιiφo οτo τελευταio τdταρτo του 4ου π.Χ.
αιι6γα

3. ΠρογενdστεQoζ, τ'ατ(ι γενιxrj ομολογ(α ε(γαι o

μεγdλog τdφοg πoυ βρ(οxεται δ(πλα τoυ. o Mαν6ληg
Ανδρdνιxog πριiτεινε τη 1ρονολ6γηση τoU oτα 336

π.X. xαι την ταfτιoη του νεxρof με τoγ Φftιππo B.

Αλλoι ερευνr1τdg υπoατηριξαγ πι'JE τα οοτιi τoυ Θαλιi-

μου πρ6πει να ανtixoυν oτoν ετεροθαλη αδελφd xαι
διι1δο1ο τoυ Αλεξdνδρου' Φ(λιππο Γ'τογ Αριδαio xαι
πωζ o τdφog θα πρdπει να 1ρoνολογηθεi μετd τo 31'7

π.Χ., ioωE το 316 π.X.

3.1. To επι1εiρημα πωζ η xαμdρα εμφαν6οτηxε στoγ

ελλαδιxd 1c6ρo μ6νoν μετd, την εποτρατεfα του Αλε-

ξιiνδqoυ, αδriναμο μεθoδoλoγιx6, o{τωgri dλλωg, δεν

ιoxrjει μετι1τo t987: η αποxιiλυιpη οτη Bεργ(να, τoυ

λεγdμενoυ τd,φoυ τηE EυρυδiχηE, χQoγoλογημdνoυ
1ιiρη οτα xεqαμιxd ευρriματα oτα τdλη τηg δεxαετfαg

τoυ 34Ο π.X. επιβεβαιc6νει τη χQliση τηg παμι1ραζ στoγ

ελλαδιxd xι6ρo πριν απd την εxoτρατε[α τoυ Aλεξdν-
δρoυ οτην Aνατολri. Η Stella Miller, απd τoυg xαχ6τε'

ρoυg γνι6οτεζ τηζ μαxεδoνιxrjζ αQχιτεχτoνιxr{g βρf-
σχεται οrjμερα ανdμεοιi μαζ για να ουμβιiλει με τη

γνιilοη τηζ στη oγεττxη ουξητηoη'

3.2.Η απdδοoη τoυ μεγdλoυ τιiφoυ oτoν Φiλιππo Γ'
απoxλε(εται απ6 dνα oαφdg αγασχαφιχd δεδομdνo,
πoυ περι6ργωg dμεινε αναξιοπο(ητo στη οxετιxr{ ουξli-
τηoη, παρd την xαΘοριατιzη οημαοiα τoυ οτη διερεd-
γηση τoυ ξητrjματοg: τα υπoλεfμματα τηE πυρdE πdνω
απ6 τoγ Θιiλαμο του μεγιiλου τιiφoυ γ'αι €να πλ{Θοg

απd αγαoxαφtτι€g παqατηρrjoειg βεβαιι6νoυv πωζ η

ανδριxi] ταφη
τoυ θαλdμου εf-

γαι πQωτoγε-
ν{g. Aντ(θετα,

η μεταφoριi
τωνοοτι6νriτηg
οoρoιi τoυ Φμ
λ(ππου Γ' oτιg

Aιγ69 απ6 τoγ
Κιiooανδρo,
αρxετorig μηνεg

μετιi τη δoλo-

φoν(α του, βε-

βαιιδνουνποlgη
ταφη τoυ r]ταν

δευτερoγενηg.
To αναοxαφι-
xd δεδομdνο α-
πoxλε(ει επoμdνωg με τρ6πo χατηγoQηματιxο oποια-
δriπoτε υπ6Θεοη για τη oυo1dτιoη τoυ νεxρo{ οτo

θdλαμo του μεγdλου τιiφου με τoν ετεροθαλη αδελφd
του Αλ6ξανδρoυ.

3.3. Στo fδιo oυμπ6ραομα oδηγε( η τoι1oγραφ(α με
το xυνηγι πoυ χΟσμε( την πρ6οoψη τoυ τdφου: η
oλoxλliρωoη τηg μελdτηg για τη δημοο(ευοtj τηζ με
dπειoε πωζ η αυο1dτιoη του Θ6ματοg ηs με τoγ Φilιπ-
πo Γ'Αρριδα(o ε(ναι αδιiναη.

3.4.LΙ πρooπιiΘεια oριoμdvων ερευνητι6ν γα αγα-

γνωρ(oουν στηγ χεγτQιxti μoρφti τoυ νεαρof ιππιjατoγ
Φilιππo Γ' τογ Aρριδα(ο πρooxρot1ει oε dοα γνωρ(-
ξoυμε για τιE μειωμενεg ιxανciητεg τoυ διαδο1ου του

Aλεξιivδρoυ να αo1oλε(ται lιαι με το xυνηγι. Ax6μη
πιo απ(Θαγη μoυ φαfνεται η πρ6οφατη πρdταoη τηg

oλγαg Παλαγγιιi, γα αγαγγωρ(οουμε οτην xεντριxt]

μoaφrj τov μιxρd Αλdξανδρο να xυνηγιi με η συγo-

δε(α του Kαoοdνδρoυ xαι υπd τη oν'€πητoυ Φιλfππου
Γ'Aρριδα(oυ πoυ αγαγνc6ριοε oτη μεγαλοπρεπr{ μoρ-

φli τoυ γενειoφ6ρου xυνηγοri.

3.5. A:lτ6 τηγ τoιχoγQαφ(α με τo xυνriγι που xοoμε(
την πρ6ooιpη τoυ μεγαλoυ τclφoυ τηg Bεργiναg απoυ-

oιι1ξoυν εντελι6g οτoι1εfα που Θα επιJτρεπαν γα υπo-

Θ6οoυμε πωζ τα xυνηγετιxι1 επειο6δια διαδραματζo-
γται στηγ Aνατολη. Πριixειται πρoφανιig για απειx6-
γιση μιαζ δρdοηg που λαμβιiνει 1ι6ρα oτoν Eυρωπα'i-
xd 1cilρο, χωQaE xαν€να οημdδι περοιxηg επιρροrjg,

6πoυ ε(γαι oε Θdοη γα σαζ διαβεβαιι6οει o Pierre
Briant που αo1οληΘηxε με τo θdμα.

Eλεφciντινo πoρτρ6τo Φιλιππoυ B'
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3.6. Θεωρι6 πωζ η τoι1oγραφ(α με τo xυυjγι απoxτ6
ν6ημα ωζ ιστοQιχri παριiοταση με τoυg 6ρoυ9 πoυ
xαΘ6ριoε o T. Ηοelscher, μ6νον αν απoδε1τoriμε ην
ταιiτιοη τηE χεγτQιχrig μoρφ1is με τoγ νεαq6 Aλdξαν-
δρo xαι τoυ γεγειoφdqου ιππdα με τoγ πατ6ρα του
Φ(λιππο B', dπωg πρdτεινε πριν απd 14 1ρ6νια o
MανdληE Ανδρdνιxog xαt υπooτηριξα πρdοφατα στη
δημoo(ευοη τηζ τoιχoγQαφfαg.

Σ' αυτtj την πρι6τη πoΧπιxη πριiξη τoυ νεαροf
βαοιλιιi να επιλ6ξει dνα Θdμα με βαqrjνουoα oημαoiα
για τη μαxεδoνιxri xoινοlνiα, dποlg dδειξε ο Mιλτιιiδηg
Χατξdπουλog, η oυνtiπαρξη δrio πQωταγωγιοτc6ν ατο
xυνriγι απo+ιτ6' ιiνα νdημα xαΘαρd πoλιτιxd, που
ανταπoxρiνεται σε ιoτοqιxd γεγoν6τα που αxoλofΘη-
σαγ τη δoλoφov(α του Φιλ(ππoυ. Η πιθανri μdλιοτα
αναγνι6ριαη τoυ Πτoλεμαioυ, οτον νεαρ6 με την Kαυ-
o(α πoυ ψετ€yεt οτο xυν{γι τoυ λιονταριοtj απoxλε(ει
νoμζω oπoιαδrjπoτε oυο16τιοη τηζ τoιχoγQαφfαg xαι
τoυ τιiφoυ πoυ τη φdρει με τoγ Kιioοανδρo ^ιαι xcιτ6'
oυνdπεια, με τoγ Φiλιππο Γ'τoγ Αρριδα(ο.

ΕΠΙΛoΓoΣ

1. Σε μια τιjτοια περfπτωoη xαι εφdοoν τα xινητ6'
ευρfματα τoυ μεγdλoυ τ<iφoυ 1ρονολογoιjνται στo
τρfτo τdταqτo τoυ 4oυ π.X. αιι6γα 6πω9 dδειξε η
μελdτη τωγ 6πλωγ απd τoγ Παναγιc6τη Φdxλαρη xαι
dπωg με διαβεβαιc6νει η Στdλλα Δρorjγου για τα
πfλινα xαι μεταλλιxd xτερ(οματd τoυ, μπορoιiμε να
xαταλrjξoυμε στo ουμπ6ραομα πωs το ofνολο το;ν
αγασχαφιχιilν xαι το]γ αQχαιoλoγιxι6ν δεδoμdνων ε-
πιτρι1πει τη 1ρονoλdγηση τoυ μεγιiλου τιiφoυ τηg
Bεργ(ναg oτα 336 π.Χ'

2.Κdτω απ6 τo πρ(αμα αυτd Θα riταν ενδιαφdρoν vα
ερευνηΘε( αγ ιjγα μdQog τoυλιi1ιoτoν του πραγματιxd,
oυγγενιxoιi oυγ6λoυ ευρημdτων απ6 τουg τιiφoυg τoυ
Δερβεν(oυ μπoρε( εvδε1ομ6νωg να 1ρoνoλογηθε( πριν
απ6 τα 1ρ6νια του Kαoοιlνδρoυ οτη διιiqxεια δριioηg
τoυ οπo(oυ τoπoΘεπiθηxε πρdοφατα απd τον Πdτρo
Θ6μελη χαι τoγ Γιdννη Toυριiτοογλoυ.

2.\' Η ιiπoι|-lη πωE τo ιiφθoνο χariμα ειοdρευoε oτη
Mαxεδογfα μετci τον Aλ6ξανδρo δεν ουνεπιiγεται
αναy'LαστL^λd την πλ{ρη ανυπαρξfα τoυ στα xρdνια
πoυ προηγrj θη xαν η g εxoτρατε (αg τoυ. o ι τdφoι Γ τoυ
Σ6δεg, ο τιiφog Ι τoυ Tιiμβoυ A οτην Αfγεια xαι o
τdφog 2 τηgΣε βαοπjg Πιερ(αg φαiνεται πωg δηλι6νoυν
τo αγτ(θετo.

2.2. Κcιτανoι6 βεβαiωg τουg λ6γoυg αοφαλε(αg που
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o δ{γη οαν
τoυg μελεη-
τdg, απd την
πoλriτιμη νο-

μιoματιxrj
μαρτυρfα
των 1ρυοc6ν
οτατri ρ ων
τoυ Φιλ(π-
που B'στoυζ
τιiφoυg B
xαιΔxαιτoυ
Δερβεν(ου, να επιλdξουγ τελιxιl ιοg terminus pοst
quem τo xατcδτερo dριo xοπ{E τoυs στα 328 η323 π'Χ.
xαι 6γι η dναρξη τηg xυxλοφoρfαg τουg, oτα 340 η 336
π.X.

2.3. Θεωρητιπιi ωoτdoo, η πQoγεvdoτερη 1ρονολο-
γ(α δεν μπορεi να απoxλειoτεf, εφ6οoν βεβα(ωg υ-
πιiρ1oυν xαι ιiλλα δεδομ6να πoU σUγηγoροfν οτην
επιλoμi αυτι], ανιiμεαιi τoυg χαι o oQφι?{,dg πdπυρog,
που 1ρoνολογεiται με αοφdλεια oτo τρiτo τtJταρτο τoυ
4ου π.X. αι. Η ενδε1dμενη dΨιμη 1ρονολ6γηoη τωv
αντιπειμι1νων απ6 τo Δερβ6νι φαiνεται, αλλιi δεγ
εiναι απαραΦτo, πωζ συμπαραοrjρει αναγxαοτιxιl,
το o{γολo τωγ αγτιχειμdν-οlν του μεγdλoυ τιiφου τηg
Bεqγ(ναg. Aναρωτι6μαι, λoιπdν, μliπωE Θα μπoροfoε
να ουμβε( απριβι6g τo αγτfΘετo, για dνα τoυλd,1ιοτο
μdQoζ τοlν τιiφοlν του πρdoφατα δημoοιευμ6νου αυ_
τoιj ουνdλου.

Περιμdνoυμε πολλιi απd τη δημοο(ευoη τιογ dλλωγ
xινητι6ν ευρημιiτοlν του μεγdλoυ τd,φoυ ηg Bεργ(ναg,
των μετιiλλιγωγ οxευιilγ 1.ιαι τιι)ν πfλινιυν αγγεfων τoυ
απd τη Στdλλα Δρofγoυ, των 1ρυoc6ν αντιxειμdνων
απd την Mπεττ(γα Toιγαρfδα χαι τωγ xρυoελεφιiντι_
γωγ xλινcδγ τoυ απd ην Αγγελιxrj Koτταρ(δoυ, γLα γα
βρει την oριοτιxli λrioη τoυ 6να θ6μα πoυ θα ουμβιiλ-
λει απoφαοιoτtx6οτη γνι6οη μαE γtα την τd1r,η χαι για
τηv ιoτορ(α των tiοτερων xχαoιxζιν 1ρ6νcυν oτη Mα-
πεδoγ6α.

oλoxληρι6νoνταE, επτιμι6 πιl]ζ τα αναoxαφιxιi δε-
δo μdνα, o L ΙιcΙτασΙ'l,ευαoτιx ι1 g λεπτo μ dρ ε ι ε g, η ταφ ιxli
διαδιxαο(α, η ιoτoριxtj μαρτυρiα. η τολεμιxrj oxευη,
τα ανθqωπολoγιxιi πogfoματα ιαι τ€}'o<, το θ6μα xαι
τo νdημα τηζ τoιχoγQαφiαg οδηγoιil,η 1ρoνoλ6γηοη
του μεγιiλου τdφoυ τηg Bεργil,αΞ 7"αι τιl]γ xτεριoμd,των
τoυ στo τρiτo τ6ταρτo τoυ 4ου τ.X' αι.

.ι -.'
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Στα xρ6νια που μεooλdβηoαν απd το 1995, dται'

δημοοιεfΘηxε η μελdτη μoυ πoυ αμφιοβητε( την απd

τo 1977 xρατoιiοα dποψη, dτι oι αρ1αiεg Αιγdg βρ(-
σχoνται οτη Bεργ[ι,α, παQαηQ{θηxαν πoιx(λεg αντι-

δρdοειg. Το θdμα oυξητl]θηxε αρ1ιxd oε διαδρ6μoυg,

γραφε(α xαι oαλ6ι,ια zαι μετd, τoν ημερ{οιo τtiπo, σε

αγαxοινιiοειg ουνεδρ(Ο]γ, σε διαλdξειg xαι οε δrjo -

τρ(α ιiρΘρα σε ευQcυπαΙxd επιoτημovιxd, πεqιoδιxιi.
Eντιiπωοη xιiνει ποlg η x. Παλιαδ6λη, d1ονταg απαλεf-
ιilει απ6 τη μγ'}iμη τηE τα γεγoνdτα αυτιi, αναφdρθηxε
σε "oυνειδητrj οιοlπη των υπoλο(πωγ εQευγητι6γ του

BEPΓ| NA: Evα Θεμα επισΓημoVιKα ληξαv;

Toυ Παγαγιιfτη Φιixλαqη
Aγαπλ. KαΘηγητr| x}'αenxτiE αq26αιoλoyiαE A.Π.Θ.

οαγ dτι οι πρoxλrjoειζ τoυζ δεν ε(1αν αιταπdxριoη,
υπoxρει6θηχαγ να απαιπ{oουν σε επιστημoγιx6 επ(-

πεδο.

oι απ6ψει9 μoυ χαι τα επι1ειρriματα |"ιoυ βρ(οxο-
γται χαταγεγραμμdνα απd το t994 καt δεν d1ω απο-

φαciioει γα επαγ6λΘιD στo Θ6μα, αφοιi μdxρι οτιγμrig
δεv d1ει γραφτε( oγετιτι6 τ(πoτα περιoodτερo απ6
doα εi1ε γριiψει o xαΘ. Ηammond xαι ο αε(μνηστoζ
xαθ. Ανδρ6\,ιχoE. Eν τoιiτοιg, ε(μαι ευτυμig πoυ η
δημoo(ευoη ηg ιrπ6ιpειiE μoυ, προxdλεοε oριoμdνουg

αρ1αιολoγιxοιi 1ιilρoυ", αφod "τo Θdμα {-
ταν αμιγιδg επιστημoγιx6 xαt ιJπρεπε να
πQoστατευτε( απ6 τιg εxλα'ixευμιJνεg αγτεγ-

xλrioειg μdoω του ημερlioιου τfπoυ χαι τωγ
τηλεοπτιπι6ν παραΘf ρων", 1ωq(g αοφαλιi:g
vα εxτιμrjοει dτι η διατr{ρηoη τoυ διαλ6γoυ
σε επιστημoytγ"6' πχαiοια, οφε(λεται oτη δι-
xf μου oτdοη.

Πρoοωπιxd' 6λo αυτ6 τo διd,oτημα τ1iQη-

σα την αρxιx{ απ6φαoη μoυ να μη αυμμετ6-

χω σ' αυτη τη διαδιxαοfα. oι αυτoν6ητεg

πιdoειg των ελληνιxι6γ xαι ξdνων δημοoιo-

γραφιxι6ν xrjxλωγ για γα λdβω θdoη xαι
εγι6πιον τιυγ MME δεv βρηxαν ανταπ6xρι-
ση (o ο1ολιαομ6g τηg μελdτηg μου οε δυo

αθηναixdg εφημεqiδεg, δεν oφεiλεται odτε

oε διx{ μου επιΘυμfα). Αντ(οτοι1εg πρoτd-
σειζ για διαλ6ξειE, επ(οηg δεν dπρινα ox6πι-

μo γα τιg απoδε1θc6. Αρ1ιxd, οριομ6νoι α-
ποπειρdθηxαγ γα πρoxαλ6οoυv ηγ εμπλo-
xrj μoυ οε ουξr]τηoη μdοω τoυ Τfπου, με
o1dλια τoυE πoυ εμφανioτηxαν oε αθηνα[xrj
εφημερ(δα.

M6γo με τηγ dρνηori μoυ γα υποβαΘμfoω

με αυτdν τoν τρdπo dνα οoβαρ6 επιστημογι-
xd ξ{τημα (παρd τογ αυτoγdητo oεβαoμd
οτo δημoοιoγραφιxd λειτοrjργημα, ιiλλοg
εiγαι o χ6Qoζ τoυ επιστημογιxοι] διαλ6γου),
το θdμα xρατriθηxε στo επιστημονιxd {ψοg
τoυ χαι οι ενδιαφερdμενοι, αφof διαπ(οτω-

Η πρ6ooψη τoυ λεγιiμενoυ τciφoυ τoυ Φιλ6ππoιl B'οη Bεργ(να.
Διαxρ(νεται oη ξωφdρo η ξωγραφιxli παριioταοη του xυvηγιοιi
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συγαδdλφoυζ γα εχφQciοoυγ xαι εxεiγoι γραπτι6g τιg
θdoειg τoυg. Eτoι, η επιστημoνιxri xoιν6τητα }ιαι η
ιoτορ(α Θα πρfνει ιο6τιμα oτo μdλλoν, 6oου9 απιi εμιig
dγραιpαν (περιdργωg δεγ τo 61ουν πριiξει dλoι oι
ιiμεoα εμπλεx6μενoι). Αg μoυ επιτρdιi.rει η oυμπαθ{g
oυνιiδελφog oτο Πανεπιοτrjμιo χαι συγεQγιiτηg απd
τo 1987 στηγ παγεπιoημιαπrj αναοxαφrj τηg BεργG
γαE, γα Θεωρι6 dτι'απoτελε( πρoοπι1θεια γα πQol{ατα-
λιiβουμε τιg εξελξειζ, τo γα δηλιiνoυμε δημοoiωg
πρoφoριxcδζ χαι γQαπτrilg 6τι "το θi'μα μπoρε[ να
θεωρηθε[ επισtημovι'4d' λfiξαν" xαι ενδε1oμdνωg να
ιxαγoποιorjμεΘα εxατdρωΘεν Θεωρc6νταg 6τι εμεfg
γριiψαμε την τελευτα(α λdξη. Αυτd δεγ εiναι οτη διxη
μαζ υπoχειμενιπrj χarη. oλoι oυμβιiλλoυμε οτo διιi-
λoγo πoυ τo 1977 ανof1Θηxε μαξ( με τoν περ6φημo
τιiφο. Αοφαλι6g δε Θα ουμφωνriοω 6τι"xαταλαyιd.ζει
πια η 6νταoη απ6 την ανευρεαη των αoiλητων μαxεδo-
νιxctty τd'φωv, xαθcbg αυξd'νονται oι δημoαιε'ιjσειζ τoυ
ιlλιxo6 τoυζ 2ιαι xαθrilg πληθα[νουν oι διατυπωμi,νεg
απoτιμηoειg των αλλων ερευνητων...".

Η επιοτημoνιπ{ πραγμιiτευoη του Θdματοg, δεν
d1ει παρουoιιioει ενδεξειg riφεοηg xαι αxριβc6g οι
επιxε(μενεg δημοoιειiαειE τoυ τιiφoυ τlαL των χτεQι-
oμιiτων τoυ, εγγυιiνται για τη διατrjρηοη τoυ ξωηρorj
ενδιαφ6ροντoE στoυζ xfxλουg τωγ ειδιxιiγ. Eγδειxτι-
x6 εfuαι 6τι την fδια οτιγμli πoU η x. Παλιαδ6λη,
διατfπωγε οη Bdρoια την ιiπoιpη 6τι τo Θ6μα εiναι
λr]ξαν, oτη Θεοoαλoνdxη, οτo Συν6δριo Ιοτoρ(αg πoυ
διεξrj1θη οτη Φιλοοoφιxrj Σxoλri τoυ Παγεπιoημ(ου,
ο xαθηγητrjg αρ1α(αg ιoτορ(αg του Α.Π.Θ. Ι. Toυλoυ-
ψ6xog, διατυπιiγor,ταS για πρι6τη φορd oxετιτ'η dπo-
ιpη, αμφιοβητoιiοε την ταtjτιoη τηg Bεργiναζ με τtζ
Αιγ6g χαι τoν oυο1ετιομd του τιiφoυ με ιοτoριxd
πρ6οωπo xαι μιiλιoτα βαοιλιιi.

Δεν rjμουν παρc6ν oε xαμιιi απ6 τιg δrio ο1ετιxdg
αγαποιγc6οειg εxε(νηg τηg ημ6ρα9 xαι xcιτ6'την πιiγια
ταxτι^ιη μoυ δεν Θα πρoβι6 οε εxτενtj oxολιαομd των
Θdοεωγ τηg oυναδdλφου, αφorj δεν πρ6πειται xατ,
ουofαγ για^adτιγdο. orjτε Θα α1oλιdoω το γεγονdg 6τι
οτο πρ6γραμμα τoυ oυνεδρ6oυ η Xρ. Παλιαδdλη d1ει
δηλc6oει ιiλλο θdμα, otjτε τo πq6βλημα τo oγετιx6 ψε
τιg πρoοxλr]oειg. Θα Θdoω dμωg oτην xρ6oη τoυ αγα-
γνc6οτη, ενδειxτιxd,, τα εξ{g οημεfα: Η ομιλrjτρια
Θεωρε( πιΘαγ6ν dτι η Eυρυδ(xη, μητdρα τoυ Φιλiππου
B'γrjρω oτα μdoα του 4ου αL., χατoιχoιjαε oτo λεγdμε-
νo ανιlxτoρο ηg Bεργ(ναζ, στo οποfο dμωE, οrjμφωνα
με τη χQoγoλdγηοη τωγ αγασχαφιδν αειμνr{στωγ χα-
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χαι τoυ xαΘηγηπj Moυτο6πουλoυ, δεν υπηρ7ε π1ι.
επoxη αυτη xαι 1ρoνoλoγε(ται τoυλι11ιoτον oαρciιτιι
€ωg πενηντα 1ρdνια μετd τα μdοα τoυ 4ου αι. Lτι-
πλdον oι οxετιx6g επιγραφ6g δεν μπoρoιiγ να απoτεr.ε-
ooυγ απdδειξη 6τι η Eυρυδ(πη εγxατdλειι|.lε τη βαοιi.ι-
xη oιxoy€νεια σην Πdλλα xι 6τι εyxcιταoτιiΘηxε oη
Bεqγiνα.

Για γα αrπιμετωπfoει τo πρdβλημα πoυ πρoxtiπτει
απ6 αυτη τηE ηγ υπdθεη. η Xρ. Παλιαδdλη υπoστη-
ρζει dτι πρdπει να επανεξετιiοoυμε τα αρ1αιoλoym6"
δεδoμdνα χαι γα επεxτεiνουμε την dρευνα στoυζ
1cδρουg τoυ xτιρfoυ αυτοd, ,,με xιJριo crrdxο τη clυλλοyη
ηqονoλoyιxc(lν crroι6εiωv'' τa oττo(o xαι προτ(Θεται η
fδια γα πρι1ξει. Tηg ειi1oμαι εγxαρδ(ιοg γα απoxαλιj_
ιilει αoφαλrj 1ρovολoγιxιi οτoι1εfα, dταν πραγματο-
πoιrjοει την dρευνα αυπi. Aν βρεθoriν, θα ε(vαι για
6λoυ9 μαs τoυE αναοxαφε6g τηg Bεργfναg πολιjτιμα
xαι ευπρ6oδεxτα. Η αμφιoβriτηοη 6μω9 τηg 1ρoνoλd-
γησηE, oην οπo(α xατdληξαv oι επιφανεiE αγασχα-
φεig τoυ xτιρ[oυ, Θα riταν xα}",3 xαι επιοτημονιxιi
επιβεβλημ6γo, γα ε(xε αναβληΘεf ωg εxε(νη τη oτιγμlj.
Σγετιx6' με τηγ επιγραφrj ,,ΗPΑKΛEΙ ΠATPΩEΙ,,,
ην oπofα η oυνιiδελφog επιxαλε(ται oυ1νι1,,1α(ρoμαι
πoυ ε(1α ην εUχαιQ(α να τηg επιoημdνω την oρΘri,
ορθoγραφfα τηg δoτιx{g τoυ ονdματoζ στηγ επιγQα-
φli, με ει xαι d1ι με ηι, dπcυ5 ε(xε την πρdθεοη γα ηγ
αναφιiρει, αzo}'ουΘι6vταg xcn6' γQdμμα μια παQα-
δρομi τoυ αvασ7.αφ6α τοlν τιiφcον.

Κατανocδ η oυναιοθηματιz.η αr,τfδραοη ηE φrληζ
Xρυoοriλαg oε Θ6ματα πoυ αφoQo{ν η Bεργ (να xrιι
ε(ναι αξιdπαtγη πoυ εxφριiξει ευΘαρoι6g τιg πεπoιΘ{-
σειζ τηζ. Aυτ6 dπωg απoδειxνιjεται δεγ ε(ναι xdτι
αυτονdητo. Δεγ Θα επιθυμorjoα γα δοΘεi oτo xoινd η
εντιiπωoη τηζ πQoσωπιχrjg αντιπαριiΘεoηg μεταξd μαg.
oι 6ποιεE διαφωνiεg μαE, εiμαι βdβαιog 6τι δεγ 6γoυν
μεταβιiλλει oην αρ1ιxli μαg ο16ο,η, που xιγεiται oτα
πλα (oια 

μ ιαg φ ιλιxrj g ουν ε ργαof α g' T ε}*ιι6", o1ετιx6' ψε
το Θιfμα τηE Bεργiναζ γ"αL των Αιγι6ν, με εxφρι1ξει
απoλιiτωg η απιiντηoη πoυ dδωoε τo 1968, o αε(μνη-
οτog xαθ. ΑνδρdνιxoE πQoζ τoγ xαΘ. Ηammοnd, dταν
o δειjτεροg διατιjπωαε, oε ΔιεΘνdg Συνdδριo για τη
Mαxεδoν(α, την υπ6Θεoη dτι oι Αιγdg βρ(οxoνται οτη
Bεργiνα: "Θα ημoυν ευτυ1ηg αν xτQαyματιxd' ημουν ο
ανααxαφiαg των Αιyc6ν 6ατω xαι xωρ[g να το ξ6ρω,
αλλd. δεy μπoρc6 να το πια16'ψω,, '
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Η tστoρ(α επαVαλαμβαvεται
Eπιμdλεια Κι6οτα Zεγxiνη

Καυ1ηματα των ιεροδιxαατcbν πηyαi αρετηg xαι λ6-

yoυ, ιερoδ[xαι }{αι yαiπαι των xαζdδων τηg αριaτερ(ι'g

πλευρd'g τηg Poιiμεληg. Καυ1ηματα τωy ομo[ων oαg,

ζαμπiτηδεg xαι αyιdν xαι ιo7.υρo{τoυ τdπoυ, αυξηθητω

η ιxαν6τηg ααg.

Αμα τη αφ iξ ε ι τ oυ π αρ 6w o ζ αυτ o2{' Q ατ ο q ιx οιJ φ ιQ μα -

ν[oυ Moυ 6oτω yνωατ6ιl 6τι εξηxριβιilθη απoλ6τω9

παρd τηg αυτoχQατoριxηg Mεyαλει6τητ6g Moυ 6τι οι

Αλβανol τυyγd'νουν xακoηθειg xαι d'ρπαγεE xαι 6τι

ε[ναι μια φυλη αιoyρd', ητιg πλην τoυ 6τι ε[ναι dπιcrrοg

ειζ ταζ ερyαofαE, ειζ αζ χQησιμoπoιε[ται, διαπρiιττει
xαι πλεicrrαg τυραννiαg xαι βαodνoυg κατd. των εμπε-
πιcrrευμ6vων υπ6 τoυ Θεοi. ραyιd'δων, xατασrρ6φει ταg

π6λει9 xαι ληcrτειiει τoυζ xατolxoυg. Ιδ[ωg απ6 τινοE

1ρ6νoυ μια oμd.g εx τηg απαια[αg αυτηg φυληζ διατωy
ειl Πελoπoννηoω διαπραy"θειoων ληαrειc6ν χαι ταQα-

yciν τηg διηyειρε τον π6θoy πQoζ α1rταQo[αy xαι xα-
lιoυρyiαν ?dαι τωv ειE dλλoυg τ6πουE ευριoxoμ6vων
oμoεθνcδν τηg. Δια ταιjτα ε[yoν εxδιbαει πρoηyoυμ6νωg
ιερdν διαταyην, 6πω9 τoυ λοιποd μη δ(δωνται ειζ τηy

φυλην ταdτηv ξιαμ6τια xαι τιμdρια ειζ τoυζ xαξdδεg
τηg Pοι|μεληg oiτε χα[ να ενoιxιd'ξηται ειg αυτοι3g o

xεφαλιxdg φ6Qoζ, αλλ' εd'ν ενoιxιαoθη τoιiτοg xαθ'
oιoνδηποτε τρ6πον, να μη επιτρ6πηται η δια1ε[ριoιg
αυτoιj υπ' αυτ{bν, πρoxειμ€νoυ δε περ[ ιδιοxτητων
xτ η μ(ιτ ων ν α δ ιαyε ι ρ ξωιrτ α ι τ αιjτ α δ ια π λη ρ ε ξ oυ o [ωy'

Σκοπ69 τηg διαταyηg τα'ιjτηE ητo dπωg αποxοπli xαθ'
ολoxληρtαν παE μετd' τηg Poδμεληg δεoμ69 τηg φυλrjg
ταιiτηg, εxτoπιζoμ6ηζ ειζ την ιδ|αν αυτfig πατρ[δα.
Πλην 6μω9 περιηλθεν ειg yνcboιν Moυ απ6 διαφ6ρoυ9
ταξειδιrilταg dτι αyιd'ν τινεζ των xαζd'δων χQησιμo-
πoιοι3ν τoιoιiτoυg ΑλβανoιiE ωE υπηρi.ταg xαr αιlνεπrΙlg

υπ6 τoυg dρoυg τοιjτoυg xαθioται αδι3νατog η επtτευξιg
του αρ1ιxo6 oxοπo'ιj 6νεxατηg βαθμιαlαg εξαπλr1oεωg
τηE φυληg τα6τηE ειg 6λουE τoυg xαξiι'δεg, riτιg θα 6χη ωg

oυνiπειαν την ταλαιπωρ[αν των πτωycδν xαι τω'ι, δια-

βατrbν. Δια ταιjτα διατdooω 6πω9 τoυ λoιποιj οι αyιd'ν
τ ων x αξd'δ ων μη π ρ o oλαμ β dν oυν ου δ 6ν α Αλβ αν 6ν υ π 6
την π ρ 6φααιν τη ζ χQη σι μο π o ιη o ε ωg αυτ o6 εν τη υ πη Q ε -

o[α τoυ αyιd'ν, εd'ν δε 1ρηoιμoπoιηooυν αυτο'ιjg διατdo'

oω iyα μετ' 6ρευναν xαι εξαxρ[βωoιν τιμωρt6νται οι
παραβd.τ αι τη ζ απαy o Q ει5 αεωg τ αιiτη g'

ΚατCι' τα'ιjτα οειg, ιερoδ[xαι χαι ναi'παι, να παQα}to-

λoυθητε διαρxc6g την xατiιαrασιy 2{αι να μη παιiητε
αυ μ βoυ λεi o1π εζ τoυ ζ αQ μoδ loυ g 6 πωg μη yρη oιμo πo ιοιiν
Αλβανoι1g εν τη υπηQεσIα των, τουE δε 4ρηoιμοπoιοιi-
wαE τoιoιiτουg ν' αναφ!'ρητε ειg την πρωτειioυod'ν Moυ
1tαL να πρCι.ξητε 6τι εξαρτd'ται εξ υμιΙlν δια την επιτυ-

1[αν τoυ ανωτ6ρω oxoπo6' Δι' 6 ιnlνετdyθη xαι απε-
oτd'λη υμ[ν τo παρdν αυτo}4Qατoριx6ν φιρμd'νιον δια
τoυ τσo?{α1rτdρη τηE μεyiι'ληg βεξυqεiαg Xαλiλ' Αμα τη
αφ[ξει αυτoιj, πληρoφoροιiμενoι 6τι crrαθερd' επιθυμ|α
Moυ τυy1d'1/ει η εφαQμoyη τηζ ανωτ6,ρω απoφd'αεωg
,ιαι η τιμωQ[α των παραβατc6ν αυτηg, δ6oν να oπειjoητε
ν' απoμαxρ'ι3νητε τουg τυ16ν ευριoxομ€νoυζ εν τη υπη-

ρεolα ααgΑλβαvοιjg xαινα μη πqοoλd'βητε του λοιπoιj
τoιoι1τουg παq' υμ[ν' Nα γνωρξητε 6τι αι ανωτ6,ρω

παραψελiαι δεν ε[ναι σχημα λ6yoυ, αλλ' 6τι iyουν
ληφθ4 oοβαραi απoφdαειE επi του ξητηματοg το6τoυ.
Toυ λoιπoιj δεν θα παιjoωμεν να ερευνtiιμεν χαι να
εξετd'ξωμεν την xατd'oτασι1'' χαι εdν αyαxαλυφθoιiν ειg

τoυE xαξd'δεg υμcilv τοιοdτoι Αλβανoi θα επιβ(ιλωμεν
αν ο ιxτ ιρ μ6νω g την δ 6oυ oαν τ ι μω q lαy ε ιζ τ oυ υ παιτ ioυ g.

Ωoτε ταιjτα yνωρξowεg, ενεργηoατε αναλdyωg. Σειg
δε, ξαμ[τηδεζ }rαι ισχυQoiτου τ6πoυ, παραxoλουΦαα-
τε τo ξητημα 24αι' εd'ν ανπιληφθητε παqd'βασιν τινd',

x ατ αγ ε [λατ ε τη ν π ρ d.ξ ιν ε μ π o δ ξ οτπ ε ζ τη ν π α ρ d' β α o ιν
τηg διαταyηg Moυ. Toυg μη συμμοQφoυμ6νoυg αναφ6-

ρατε πd,ιπεg oμοφtbνωg. Δι' 6 εξεδ6θη το παρ6ν αυτo-
xρατοριx6ν φιρμdνιoν, d'ματη αφ[ξειτoυ oπο[ου δ6oν
yα συ μμo Q φω 0ητ ε π ρoE τ o π ερ ιε16 μεν6ν τ ου απoφευy o -

yτεζ τα ειlαvτ[α. Tαιjτα yνωρξοντεg να o6βηαθε τo

ιερ6ν oιiμβολ6v Moυ'

Eγριiφη εν μ6αω ξεμιiξη oι1λ Eβdλ 1'193 εν τη €δρα
Κωγοταγτινoυπ6λεωg (31 Mαfου 1779)

Aπ ιi τ o Αq7ε io τ oυ Ι ερ ο δ ιxε i ου B ερ o iαE N αoιi oη g, Ι 5 9 8
- 1886 (Ι. Βααδραβ6λλη9 - Εκδιiαειg Ε.M.Σ. Θεolνiκη
19s4)
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0ι oιKισμOι "KOUΤσOυφλιαvη" Τηq Ελλαδoq
(τηq NαoUσαq K.α.)

με αφoρμη τηV εκδooη εv6g βιβλ(oυ

1. Πgολεγιiμεγα, για πo}u}u6"

Δεν γνωρζω πdοoι xαι πdοεg γνωρζoυν (απιi τη

Nιioυoα ri την Ημαθ(α γενιxιiτεqα), 6τι Oιxιoμdg με
τo dνoμα Kοιπoοιiφλιανη δενυπιiρ1ει μoν<i1α, ΦηV
περιo1ri τηg NιI,ουoαg, αλλd χαι σε ιiλλα διαμερΓ
σματα τηg 1ι6ραg μαg.

A'. Aνο[γω, λοιπιiν, τo "Λεξιx6γ τωγ Δrjμων,
Koινoτrjτωγ παι Συγoιxιο'μcδν τηg Eλλdδog, επ(τη

βιiοει τηζ απoγQαφrig τoυ πληθυoμoιi τoυ dτoυg

t920'',6xδooη τoυ Eθγιxori Tυπογραφεfoυ ("εν
Aθriναιg, 1923''), αηγ 58 oελ(δα χαι στηγ 182 xαt
διαβιiζω για τα 1ωρι<i (Συνoιxιαμοιjs ri Κoινdτη-
τεg): Κουταοι1φλιανη (Κoιv6τητα) τηg επαρyiαg τηg

Κ6νιτoα9, με 104 xατo|xουg' Κουτoo6φλιανη N€α,
τηg αυνc6νυμηE Κoινdτηταg τηg Καλαμπd'xαg, με 620
dτομα xαι Κoυτoουφλιαη Παλαιd', τηg Κoιν6τητα9
N6αg Κoυτoοιjφλιανηζ (τηg Καλαμπd'xαg) με 75

x ατ o fx oυ g (τo 1920, επαναλαμβιiνω).

B'. Συνε1ξω με το " Λεξιx6ν των Δrj μων, Kο ινοτrj -

τωγ χαι oιπιoμc6ν τηg Eλλιiδog, τηζ απoγQαφlig τoυ
1971 (δηλαδf μετιi 501ρdνια), πoυ εfναι η dxδoαη
(197L) τηg Eθνιxηg Στατιoτιxrjg Yπηgεo(αg τηg

Eλλιiδog, dπoυ (ατη 250 οελ(δα) διαβιiξω, 6τι αγα-

γρdφoνται, μονd,1α, oιxιομοi (Συνoιxιαμo(), 6γι
πια Koινιiτητα: Eναg Oιxιoμιig "Koυτσotiφλιανη"
αν{xε oτην Kοιν6τητα Bερδιxοrjooηg τηE Eλαoαιi-
γαζ, με 62 lηατotxoυζ χαL €ναg dλλoE Oιxιoμ6g
Koυτooιiφλιαγη του Δrjμoυ Γαρδιxioυ τoυ νoμoιi
τηg Φθιc6τιδαg, με 114 ιiτομα.

Γ'. Θα διερωτηθε(τ.εxαιη διxlj μαE, η ημαθιc6τιxη
Koυτooυφλtαη, τι dγινε, δεν υπrjρξε ποτ6 για τo
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τoυ Γιι6qγoυ Χ. Xιοv(δη

ελληνιπd xριiτog;

Απ6 την Ιoτoρ(α, γνωρζoυμε, παριi τα"ι3τα, 6τι
υπriqξε oπουδα(ο 1ωElιd, xαθdαoν ο1ετζεται με τηγ
επιχυQιαQχ(α του Αλιj Παο'ιi των Ιωαγγ(νωγ xαι
στηγ πεQιoχri μαE, αναφεq<iτανε ρητι1, ανιiμεoα oτα
τoιφλ(xια rj "τιμtiρια", τα οπo[α του ανrixαν παι dρα
tiταν xαι πλοιiαια, μια χαι o Tεπελενλrj ζεLxειiριαrτ1
πληqoφιiρηη χαι α1ιiρταγη 1{,αt αQπαχτιxrj διιiθε-
αη, 6ταν ιiξιξε o x<iπog.

Δ'. Αλλωατε αro Aρ1εio τoυ (αro ελιi1ιαιo μ6ρog
τοιiτου που διααι6Θηxε), βρrjπα }ιαι "αναφoqd Koυ-
τoουφλιανιτι6ν, τηg 915lΙ816', oyετιx6" με τηγ επι-
στQoΨi συγχωQιαγι6ν τουg, πoυ xατ€,φυγαγ σtη
Nιiουαα xαι διατιi1θηxαν να επιoτρdφoυγ. Eναg,
dμωE, xρrjφτηxε, με απoτdλεσμα γα φι1γoυν xαι
ιiλλοι αJτ' τo 1ωριιi τoυζ, να εγχατασταθοιiν oτη
Ndoυoα γ"αι 6τoι vα μειωθε( o πληθυαμιig τoυ τoι-
φλιxιοri (τoυ). Γι' αυτιj ξητοιiν την 6xδooη ν6αg
διαταγrjg του (Aλrj Παοι1). Toν παραxαλoιjγ δε γα
εξαιρdoει απd την ιδιοxτηofα τoυ τo βουν6, "6πoυ
d1oυν τα αμπιf λια τoυ g" (6πω9 dγραψα ατη μελετoιj -

λα μου: "Tα ιJγγqαφα τoυ Aρ1ε6oυ τoυ Aλrj Πααιi
τωγ Ιωαγγ(νων, τηg Γεγγαδε(oυ Bιβλιoθfχηζ, πoυ
αναφ6ρoνται στηγ KΔ Mαxεδ oν(α" ,που δημοαιεrj_
τηχε στο επιστημoγtxd περιoδιxd "MαxεδoνLτLd,',
oτoν 26o τdμo, τoυ 1988, αrιg αελ6δε E 22L-228 xαι
σι)γχεχQιμι1να, εδc6, αιιg αελfδε E 225- 226, αριΘψ6
16).

E'. Πoλλd αναφ ιf ρoυν, εξιiλλoυ, ο ι Δ. Πλαταρ iδη s
- Ε. Στoυγιαννιixηg αrην πολdτιμη "Ιατoρ(α τηg

πιiλεωg Nαoιjηg" (βλ6πε σε μLα απ6 τιg τQειζ,

μdχQι τι6Erα, εxδ6oειg τηg, 6που πολλ6g αναφορι1g,



για την εlιoxi, χυQiωE, του Αλrj Παod χαι για τηγ

xατ6.τo !822Επcw 6'σταση xαι μετ<i τoriτη) αx6μη δε

xαι €γγραφα τoυ Αρ1ε(oυ τoυ τoυQχιxor1 ιερoδι-
τιε(oυ τηg B6ρoιαg - NιioυoαE (πoυ δημοο(ευοε η
"Eταιρε[α Mαπεδoγιxcδγ Σπουδc6V", βΕ επιμ6λεια
τoυ αξd1αατoυ Ιω<1ννη - Γιd,ννη K. Bαoδραβdλλη, o

oπo(og oυμπεριdλαβε τιJτοια χαι στo Παριiρτημα

μoγoγQαφtι6γ του για τη αυμβoλ{ τωγ Mαxεδdγων
αγωνιoτιiν oτην Eπανdoταη τoυ 182l' για τoυζ
xλεφταqματολorjg τη g Mαxεδov(αg x.α.)

Στ'. Η απdιτηη δ(δεται xαι η λrioη υπdρ1ει οην
dxδooη (τηg "ΚειτQιχηE Eνι6oεο:g Δl]μων xαι Kοι-
νoτriτωντηg Eλλdδοg"), Αθriναι 7962 ψε τk)"o: "Στoι-
yε(αανατCισεωγ χαι εξελξεωντων Δrjμων xαι Koι_
νοπ]των", τομ(διο "15 Noμιig Ημαθ(αg": Στιg oελi-
δεg 140 - 141 υπι1q1ουν xdποιεg, 1ρriαιμεg πληρο_

φoρ(εg για.τη "διoιxητιxt]" εξdλιξη τηg Koινι1τηταg
Poδo1ωρioυ (πριiην Mεγιiλoυ Ρειiματοg) στηγ ε-
παρ1[α τηg Ndουοαg.

Συγxεxριμ6να, γρι1φεται ciτι (η Κοινdτητα)
"πρorjλθ εν ετl τoυ Δrj μoυ Nαof oη g". Συ μπληqι6νω,
dπoυ xαι επανdρ1εται με τη θ6ληο'η (;) του "Kαπo-
δfατρια" (!!) xαι τωγ συγχQ6νων (rj "εl,.αυγ1ρονι_

οτr1ν" ) Καποδ ιατρ ιοπα (δωγ.

Η Koινιiτητα, λοιπ6ν (τoυ M. Pεriματog, ιioτερα
Ρoδo1ωρ(oυ) αναγνωρ(oτηxε τo t927 (Β'^. 17l3l
L927, ΦΕΚ, A' , 46lt927) xαι (με 6δρα τo M. Ρεriμα
- Poδo1ι6ρι) απoτελ6οτηxε αρ1ιxc6g απ6 τo6το, τo
"Δρoξdλoβoν" χαι την Koυταoιiφλιανη. Oι διjo αυ-

νο ιπιoμo [ μετoνο μdατηxαν μετι1 dνα 1ρdνo (^. 1,9 l 7 l
1928, ΦΕΚ, A','J.56l1'928), oε Mεταμ6ρφωση χαι
Aγιοg Παriλog, ε[1αν δε. αντ(oτoι1α, 57 xαι 44

xατo(xoυgτo |928 xαι \t4 xαι 67 ιiτoμα τo Ι940.

2. Και dνα ενδιαφdqοv βιβλiο

A'' Aπ6 αναγγελ(α στoγ "Oιχονoμιx6 Tαpδρ6-
μo" (τεf1os τηE 1,91211'998) πληροφoρriθηxα την
6xδοoη του βιβλfoυ Γ.N. Σι1ρρου - Α.Δ. Στρdτη: "Η
Ιοτoρ[α τηg Koυτooιiφλιανηg (Παναγfαg) Καλα-

ψττdΥ'αg", dxδoο'η τηg "Αδελφdτηταg Παναγ(αg"
(oδ6g Ιoυατιγιανot 22, Αθriνα, ταχ. τoμ. 1L473,
τηλ6φωνo 8339762' τηζ πQωτειioυoαg). Eγραι|.rα

oτo Σtjλλογoντoriτoν, o oποiog ε(1ε την xαλoαυνη (o
πρ6εδρo9 τoυ χ. X.N. Zorjxαg) να μoυ τα1υδρoμri-
oει, δωρειiν, αvτ(τυπ6 τoυ.

B'. Eγτυπωoι6oτηxαxαι 6γι, μoνd1α, απ6 τo γε_

γoν69, dτι ε(xαawγ€Qια μoυ 6ναντ6μo 520 αελ(δωγ
(!!), αλλιi xαι απιi τoγ πλoriτo χαι τηγ πoλυμιiρεια
των πεQιεχομι5νων τoυ. Ax<iμα δε xαι απd τo ευο(ω-
νο δεδoμdνo, ιiτι oι oυγγραφε(gτoυ ε(γαιγ6oι, αφod

γεννfθηxαγ τo 1959 tj τo 1958, αιτioτoι1α. o x.
Στρατr]g, απdφοιτog του λυxε(oυ χαι τωγ KΑTEE,
αoxε( το επdγγελμα τoυ 1ρυoo1ιiου, σ11V Aθrjνα
xαι γριiφει αυγ1ρdνωg. o δε π. Σαρρr]g ε[ναι για-
τρdg, xovτιi αια dλλα.

Γ'. Τo βιβλ(ο διαιρεfται αε τρfα μdρη, τo δε xαθdνα
απ6τo{τα oε xεφιiλαια (7 αυν 8 ουγ 10),25 συγο-
λιπιi. Xι6gια δη μοoιεrioντα ι ο Πρ6λoγοg, η Eιoαγω-

γ{, ο EπiλoγoE, Ανdxδoτα, Eγγραφα, Eυ1αριαι(εg,
ΑπoγqαφdE χαι η χQησιμoπoιηθε(oα Bιβλιoγρα-

φ iα, dπωg 1ιαL τα 4ο6λιδα Πε ρ ιε16 μενα. Δυαrυ1c6E,

δεν υπιiρ1oυν Eυρ ετrj q ια τωγ xυρ(ων oνo μdτων xαι
τωγ τoπωγυμ(ων, η δημoofευση τωγ oπο(ωγ Θα

διευx6λυγε πoλιi οτην ειjxgη αιη χQηoιμoπofηοη του.

Δ'. Λυπιiμαι, δι6τι η οτενdτητα τoυ 1c6ρoυ δεν μου
επιτρ6πει τη λεπτoμερrj παρoυαfαοη τoυ πεQιεχτι-
x6τατoυ βιβλ[ου. To παρελθιiγ τoυ 1ωgιoιj Kου-
τoorjφλιανη (-Παναγ[αg, τι6ρα) τηg Καλαμπιixαg
ε iγαι πλοι]olo χαι ηQω ιxιi. Aναφdρω, μονιi1α, ιiτι τo
1898, oι τιdτoιxo( τoυ τo 6xαιpαν oι iδιοι (παι την
ι|-lυxri τoυg β6βαια), για γα διαμαρτυρηθoιiν 6μπρα-
xτα, y νατt δε αυ μπε ρ ιλrjφθηxαν oτo "Eλλην Lτ16ν'' .

Και γ ι' cιυτ6, 7o αο'υνrj θ ιαιo γ εγoνιi g, υπιiρxε ι oε ιριi
δημοoιευμιiτωγ τoυ τdπoυ, γιατ( δε θ6ληααv να
απoδε1θοιiγ ηγ παQαχιδρηoη τoυ 1ωριoιi τoυg σΓoυE

Tοιiρxoυg. Axdμα παι πoιtjματα, εμβατ{ρια x.τ.λ.
oυνετιiθηxαγ χαι η ΔιεΘνrjE xoινrj γγ6μη (xαι oι
εφημερ(δεE) αqoλ{θηxαν,6πο19 xαι η Boυλri μαg.

E'. H riλη τηg εxδ<ioεωg εfγαι πoλυπofxιλη xαι
δημooιειioιται πoλλι1 αroι1ε(α χαι γtα τoυg Bλιi-
χoυζ _ Koυτooβλιi1oυg, γιατi αυo1ετζovται με τo

1ωqι6.
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Συνεπιfg, τα ειλιxgινri μαs ουγ1αρητriρια ανrj-

χουγ σ[ουζ oυγγραφε[g, οιoπo(oι (ααν εργατιx6τα-

τεE μ6λιooε9) oυγxdντQωσαγ πdμπoλλα oτοι1εiα

(μεριxdg φog6g xαι για γενιx6τερα θdματα xαι πρo-

βλrjματα τηg Ιοτορiαζ, τηE Γλωooολoγ(αg, τηg Tο-

πογραφ(αg, τηg Λαoγgαφiαg x.τ.λ. πoυ αναφdρo-

νται, αx6μα, χαι οε oλdxληρo τoν ελληνιx6 xιfρο)'
Eτσι, παταπιιiγoγται χαL με τα dλλα 1ωριd - oιχι-

ομofg, πoυ φdρoυγ το 6διo 6νoμα (δεν αγνοoliν,

βdβαια την riπαρξη χαt τoυ ημαθιι6τιχoυ Συγoιxι-

αμοti)'

Στ'. Αξζειτονα αγτιγQdψω (απdτην 11η αελ(δα)

ι1oα γρdφoυν για την ετυμολογ(α τoυ τοπωνυμ(ου:

"To dνομα Kουτoοriφλιαγη, το oφε(λει oε xdπoια
πατριd, η oπο(α ρζωαε εδc6, επ( επoxlig Bυξαιπ(oυ,

xα ι δηλι6ν ε ι τη ρ ζα τη g πατριιig αυτti g. Mεταo1η μα-

τir:.τηxε αrη βλd1ιxη διdλεπτo, χωQrE γα εiγαι ολ6_

xληρη η λdξη βλι11ιxη, τo (διo (δε) ο'υνdβη χαι σε

ιiλλα1ωριι1, dπωg π.1., Nεdταιανη (Nεγdδεg). Κιυ-

οτdνιαννη x.λ.π' Τo πριiτo oυγθετιxd (Koιτοοf;'-)
ε(ναι τoιiρxιxη λ6ξη xαι oημαiνει μιπErd, oλ[γο".

Για γα δοtiμε, λoιπdν, τι θα πoιjνε xαι οι διxo( pιαg.

τoπtν'ηg προ 6λευoη g Mπαμπ ιν ιι6τη δε g ! !

Ζ''Ιλεfuoνταg, νoμζω, 6τι εiναι απαρα(ητo να
εξdqω ειδιxd, γ'αLτη δραoτηqιdτητα τoυ Συλλdγoυ
("Aδελφ6τηg Παναγ(αζ"), διdτι επιδειxγt'ει μεγd-
λο ενδιαφ6Qογ για τη διατηρηση τηζ Παραδdαεωg.

Πρ6οφατα (61ι, αoφαλιig, xαι τελευτα(α) εν6ργειιi
του υπfρξε η συμμετoχri αrη διoργd,νωοη ειδιxrig

εxδηλc6oεωg (dπωg διιiβαoα) την 7l5l7998, με τη

oυμπλrjqωη τηg πρι6τηg εχατoγταετ(αg απ6 τo "o-
λoxαιiτω μα 1 898" τoυ ελληνoπρ επιJοτατου 1ω gιori

τουζ.

(Tη διειiθυγση χαι τo τηλ6φωνo τoυg, πρoη με (ω-

οα rjδη, για τoυζ ενδιαφερομ6νoυ9).

Kι 6vα μιKρ6 σUμπληρωμα

για Tη NαoUσαIιKη KoUτσOυφλιαvη

τoυ Aλdξανδqoυ Oιxoνιiμου

H αναφορd τoυ ?tr. Χιoνiδη oτην Κoυτooιiφλιανη τη διxη μαE xαιτιE d'λλεg, ιδιαiτερα δε η επιαημαvoη απ6

τoν αxοιiραστo εQευνητη του ε^rryρd'φoυ απ6 το Αqψεio τoυ Αλη Παod' "Αναφoρd. Κoυταουφλιαyιτcilν τηζ 9'

5-18]6'', δημιoιiρyησε τηy xατd.λληλη ευxαιρ[α 1)α ntαQoυσιd'ooυμε για τoυζ αναyνcbατεg τηg "Nιd.oυσταg''

μια αελtδα απ6 τo 6ργo του ΣπιJqoυ Ααδρα7d "ΓαιοπρciαoδοE xαι υxιoχQεωτι2lιiE εxψqηματιoμιig των

αyροτιxι6ν oιxονoμιι6ν'', στo1l τ6μo "Eλληνιxιi Κοινων[α xαι oιxoνoμiα, 78oE' Ι9og αι.'', ε}ιδ' ΕPMΙΙΣ'
Αθηνα 1988, oελ. t31- 132, πoυ αναφ6ρεται αxριβc6g oτo yωρι6 αυτ6 του Βερμ[oυ, oε αyiαη μd'λιατα με την

π6λη τηg Ndoυoαg ατιg αqψ{.E τoυ 19oυ αι'' πQιy αx6μη απ6 την Επαvd'αταση τoυ 1822. ΕλπGoυμε o }t.

Χιoν|δηg να μην iψει αντ[ρρηση yια την πqoαθηxη αυτη.

To μ6ρo9 αυτηg τηg μελ6τηζ' xτoυ παqoυoιdζoυμε στη oυν6yεια, δfνει μια ειx6να των αy6oεων yωριoιi -

π6λη9 oτην επoyη εxε[νη, 6πω9 xαι xdποια oτoιyε[α πoυ αναφ6Qo1/ται στην 14oινωνιxη αιJνθεση τoυ

yαoυσα(ιxoυ πληλυoμoιi' Tα oτoιyεiα ατα oπo|α oτηρξεται 21αι χQησιμoπoιε[ o x. Ααδρα1d'g πqoiρyoνται

απ6 τo "Αqγε[o Αλη Πααd'' τηg Γεvναδε[oυ βιβλιoθηxηζ 24αι oυyxεxριμ6να απ6 τον xατd'λoyo τω1)

τoιφλιxιcbν του Αλη Παod' 
'4αι 

των yιωy τoυ' πoυ αυy€ταξε o Χριoτ6φoQoζ Φιλητd'g xαι δημoαiευoε ο Σπ.

Αραβαντιν69, στην "Ιoτoρ[α τoυ Αλη Πααd.'', Αθηνα 1895 (xαι φωτoανατιixτωση' Ι-ΙΙ, Αθηνα 1979).

Σημειc6νει λoιπ6ν o μελετητηg αyετιxd' με τoν ρdλo τηg Κοιν6τητα9 oτα yρ6νια τηg Toυρxoxρατ[αE:
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"... Exε(γo πoυ παθορζει τη o'ταθερoπoιητιxli

λειτoυqγ(α τηg xoιν6τηταg ε(ναι ο ρ6λog τηE στηγ

xατανομrj τoυ ατoμιχοιi φdρου χαι στηγ ε(oπραξri

τoυ. Eτoι oι ατoμιxdg φυγ6ζ xαταδιxdξo\παι, χαt οι
xotνoττν'f'g αυθεντfεg 61ουν διxαiωμα γα πα8αχω-

ρoriν τιg γα(εg των φυγdδων σε ι1λλα πρ6οωπα rj

αx6μη γα πουλorjγ τα απ(τια τoυζ γtα την πληρωμri

των φdρων τoυg.

Exφρdξοιταg αυτιi τo πλdγμα o1dαεων oι xdτot-

xoι εν<ig 1ωgιoti, τoιφλιxoιi τoυ Αλrj Παoιi, τηg

Koυτξοriφλιαγηζ, πoυ υπαγ6ταγ σto Boδενιi, γρd-

φoυγ στα 1816 οτoγ xriριd του, ξητc6vταE τoυ να
επαναφι1ρει στo χωQι6 6γαν απ6 τoυg xατo(xoυg,

πoυ θεωρεiτo ωg "ο πρrlτog oιxoxιjρηg" xαL xτoιJ

εtxεxcιταφιiγει oτην π6λη τηg Nιioυσταζ. Πqoηγoti-

μενα, oι χoιγoτLχo6 υπεrjθυγoι τηE KoυτξoιiφλιαγηE
ε(1αν επαγαπατQ(oει, με εντολrjτου Αλ{, τoυs συ-

μπατριriτεg τoυE, πoυ εi1αν ξητ{oει xαταφιiγιο o'

αυτrj την πι1λη. Ωoτdoο ,"}1αι oι d.λλoι απ6 τo yωρι6

oπο6 xd.θoντα'ι)' σαν ε(δg'v 6τι απ6μεινεν αυτ6E ατη

Nd'oυoτα, €φυyαν xαι d'λλoι πdηααν εxε[ xαι εyα-

λd oθη x ε τ ο yω ρ ι6' Αμdν εφ i.ντη μ, ν α y 6ν ε ιg βαx ο6 φ ι
να oτε[λειg υιpηλ6ν μπoυρουλτ[ να 'ρθει αυτ69 o

ραyιd.g ατo τζεφλ[xι σoυ" ' Aπ6 την πλευρd τoυE οι
γ"oιν oτιxotd,ρ1oιτε g τη g Nιioυααg πρoαιατειioυγ τo

φυγ<Lδα τιαι "θiλoυν vα τoy xd'μουν Nαoυστιν6ν'',

μoλονdτι εδ16 xαι εξrjντα 1ρ6νια "ε[ναι Koυτζoυ-

φλιαν[τηg, €φθειαξε χαι τo oπ[τι τoυ xαι τcbqα τo

dφηoε''.

Αξ(ξει γα συγχQατrjoει xανε(g αυτrj τη μαgτυqfα
χαL γtα dνα πg6oθετo λ6γo: επιοημα(νει τηγ χοιγω-

νιπli διαoτρωμdτωoη που πQαγματοποιε (ται μdoα
την xoινdτητατoυ 1ωριoιi χαtτην επfπτωοli τηE στo

επ(πεδο τωγ χoιγωγιχι6ν ιαoρρoπ ιιΛν ("να μη yiνειg
xαιληg εξαιτfαg τoυ να 7αλαoθε[ τo τξεφλ[xι σoυ'')'

oι oπo(εg oτην περ(πτωσγl μαζ φα(νoιπαι αο'υμβfβα-

στεζ με τηγ οιχoγoμιxf προαγωγri εν6g μ6λoυg τηg

xoινι1τηταg, που ξητι1 να ξε φrjγ ε ι απ6 τoυ g ελdγ1oυ g

τηζ χαι απoδυναμι6γει dτoι τη φoρολoγιτιητηgtτια-
νdτητα.

Oι μεταναο'τειioειg αυτ69 ενιο1tioυν τo δημoγρα-

φιxιi xαι oιπoνομιxd δυναμιxd τωγ πιiλεωγ υπoδο-

1rjg: για τo λdγo αxριβι6g αυτ6ν οι xoινoτιxdg, αυθε-

ιπ(εg τη g Nιioυο'αg προoφ6ρoυν τηγ πQoσ[ασ(α τoυE

στουζ ξdνoυg, φoρoλoγoιi μεγoυE πoυ συμμετd1ουν

oτην εxπλriQωση τωγ υπο1ρει6oεων τηg xοινιiτηταζ.

E(γαι ενδειxτιxli πρog αυτri την πατεriθυγση η

απιLντηο'η πoυ δ(γoυγ οτoν Αλri Παοd oτα 180]-,

6ταν τουg ξητιi να επαναπατQ(οουγ τoυE Σαμαρι-
νιι6τεg, που εi1αν εγχατασταθεi οτην πιiλη τoυg.

Διαoαφηνζoυγ 6τι δεν υπdρ1oυν μετανd,ατεζ φεQ-

μ6νoι πριν 6ξι ri δ6xα μliνεζ, { 6να 1ρdνo παι ιjτι
αvrf θ ετα, εnλε(Ν ot " o ιτ oι3 ευ ρ fo x oyτ α ι ε ly α ι α π 6 τ ρ ιd' -

πα 1ρ6νoυ9 xαι περιoo6τεQo1) εδcΔ xαθιαμ6νoι xαι
ιi.yιναν τρ6πoν τινd' yερληδεg, €yοντεg ενταιjθα απ6
αυτoιjg d"λλog ooπ[τιoν xαι d'λλoE d.μπελoιl xαι d'λλοg

yωqd'φιoν". Δεγ υπιiρ1ουν dμωg μdνo oι ιiνθρωπoι
τηg ΣαμαρiναE, αλλd, παι ιiλλoι, πoυ rjρθαν απ6
διdφoρoυg τ6πoυg xαι αποτελοιiν την πλειοιρηφiα
τoυ πληθυoμοri. oι ιiνθρωπoι αυτof "εμβηxαν 6λοι

ειg υπoιll[αν xαι φdβον" α''τ6 τη διαταγti τoυ επανα-
πατριoμori παι ε(ναι "{τoιμoι να φ'ιjyoυν, αν α11o-

λoυ0ηoει 6να παq6μoιoν": αν oυμβε( αυτri η φυγ1i,
"γ[νεται yιαζfx ειg ημd6 τoυg δυoτυyε[g, ωαdν oπoιi
δεν iψομεν oλfyην βoηθειαν απ6 αυτoιjζ τoυζ yια-

μπαντζηδεg 6λoι μαζ ειζ αυτoιjE τoυζ στεyoιig xαι-

ρoι1g xαι μoνα1o[ δεν ημπoρoιjμεν να ντεyιαντ[oω-

μεν ειζ τoν δυατυyιoμ6νoν xαιρ6ν'' '

E[ναι φανερ6 dτι οι πq6οψυγεg, γιατoυζ oπoioυg

μιλoriν αυτd τα τεxμliρια, εiναι αγρdτεE πoυ, αφοιi
xατααrρdφηxαν rj, αντ(Θετα, πρol]1θηxαν oιχoγo μt-

x6",φτriμναν την ιiπαιΘρo απd τηγ οπο(α 6ρ1bνταν,

xαι πλoιjτιoαγ τιζ π6λειg 6πoυ ειiqιoxαν xdτι για να

ξriο'oυν, oι.lνε1ζoιταζ γα παλλιεgγoιiγ τη γη..."

Tα λ ly α αυτ d' oτ o ιyε [α π oυ π α ρ ατ [θ εττ α ι π α q απ d. -

ν ω μπo ρ oιjν ν α δ c6αoυν τ ο 6ναυ o μα γ ια μ ια πα ρ απ i. -

ρα δ ιε qειiνηση των μετ αx ινηoεων τ ων x ατ o [xων τ ων

ο ρ ε ιν cbν x o ινoτητ ων τ ου B ε q μ loυ π q og d')λεE x ατ ευ -

θιiναειE xαι ιδιαiτερα πρog τη Nd'oυσα' iτoι tΔατε να

'4 

ατ αy Q αφ ε | η δ ι α δ ιx αo [α εy x ατ d.λ ε ιιpη ζ χ α ι ε ξ αφ d'
νιoηg αυτcilν των yωριcΔν, oε αημε[ο πoυ oημερα να

αψooιjμε αx6μα 24αι τιζ τoπoθεo[εg 6πoυ βρ[ακo-
νταν πολλ69 απ6 αυτ69 τιg xoιν6τητεg, τo 6νoμα των

οπoiωy διααcbξεται αx6μη μ6oα απ6 τα επ[θετα

πoλλrilν Nαoυσα|ων, δηλωτ ιxd' τ ου τ 6πoυ xαταyωyηg

τ oυ g ( oαλιαν [τηE, Π ε ρ ιαo ρdτηg, Κoυτooυ φλιd,νoE,

x'λ'π.)'
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Mια λειψαVοθηκη τoU 1B12 απ6 Tη NαoUσα
Εvτoπ[oτηKε απ6 τOV μOvαχ6 π. Πoρφυριο oτο Aoβεoτoxιilρι

τoυ Γιdγνη Kαqατοιι6λη
Απ6 τov αyαπητ6 φ[λo, μoναy6, π. Πoρφι3ριo τηg Ιερdg MoνηE Σ[μωνoE Π6τραg 6λαβα μια

ενδιαφ6ρoυαα πληqoφορ[α yια τηv ι1παρξη μιαE λειιllανoθηxηE τoυ lB12 με τα Αyια Λε[ιpανα των

Αyiων Παντελεημoνog, Θεoδoαioυ xαι Πρoxoπiου απ6 τoν ιερ6 να6 τηg Παvαy[αg τηE Nd'oυααg.

To ενδιαφ6ρoν αυτ6 ε6Qημα ε[ναι oημεραστoν ενoQιαx6yα6τoυΑyloυ Γεωρyioυ oτoΑoβεoτoycλρι
Θεαoαλoy[xηg xαι πιθαν6τητα διαocbθηxε απ6 την χαταστQoφη xαι τo oλoxαιiτωρια τηg Nd'ουσαζ τo

1822.

Παραθ6τω ατη oυιl€yεια τιζ α1ετιx€g απ6ψειE τoυ Σιμωνo - Πετρfτη μoιlαyo'ι3.

Ι8L2z Ev Nαoιiοη

Aπ6 τη oτιγμη πoυ η xαταoτρoφli
τηg π6λη9 μαg oτ6ρησε τιE πληqοφο-

ρ(εg για τηγ παλαι6τερη ξωη τηs Ndoυ-
σαζ, oπoιαδηποτε εiδηoη γtα τηγ πε-

ρiοδo αυτη θεωρε(ται oπωαδηπoτε πo-
λι1 1ρtiο'ιμη.

Mε τη oxdψη αυτη δημooιεtiεται η
επιγqαφη μιαg λειιpανoθηxηg πoυ oοi-
θηxε απd τηγ χαταστaoφη xαι oημερα

βρ(αxεται στoν εγoQιαx6 γαd Αγ(oυ
Γεωργ(oυ oτo Aαβεoτo1ι6ρι Θεoοα-
λoνixηE.

1Bl2: Κατd' μiνα No6μβριo 27: Διd
oυvδρoμηg | των oρθoδ6ξων' χαι επι-
oταoiαg τoυ αιδεoιμoτdτoυ |' ιερiωE
Κωνoταvτiνoυ πρωτoπαπd. ToU /'t'! 7[C1:

τξιrilρη | xτη μα τηg xατd' Nd.ουoα'ιl Πα-
ναy[αg, επiτευyμα Γεωρy[oυ | υιo6 τoυ
αυτoιj πQωτoτταπd' αρμεqατει1oντog
τoυ xταyιερωτd'τoυ α |' y[oυ Bερρo[αg
ΚυQι - Zαyαρiου' χαι επιτQoπει1οvτog
τoυ τιμιωτdτoυ | xυρlου Κωyαταyτ{νoυ Διαμα-
ντη: Εν Nαοιioη: | |

(Kdπoια oρΘoγραφιxιi λdθη διoρθcιiθηxαν,
xατ6" τo αriνηθεE, σιωπηQ6". Ι1 xdΘετη γQαμμη
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δηλι6νει αλλαγη oτiγoυ χαι ot δdo xdΘετεE τo
τ6λog τηζ επιγQαφfs).

H επιγραφη ε(ναι 1αραγμdνη oε ααημ6νια
πχdxα πoυ εiγαι βιδωμ6νη oτo xαπdxι τηg λει-
ι|-lανoθηxηζ εσωτεQtχd, τα δε ιiγια λεiιi-rανα ανη-

1 g*'r',,g. ""ji''ffi*fiditi$. s*'ξ

irl?η:ξξ'{- r ;""i.
xs "'μ+q 
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χουγ στoυS αγaoυζ, πoυ oι μoQφdE τoυζ, (με την

τεxνιxητoυ φoυσχωτoιi), υπdρxoυν oτo εμπρ6o-
θιo μ6ρog τoυ μιχQo{ xιβωτiου. Oι dγιoι αυτo(
ε(ναι απd αριατερd πρog τα δεξιd xoιτd,ξoνταg:
o dγιog μεγαλoμιiρτυg Παντελεl1μων, o doιog
Θεoδ6ο'ιοg o KοινoβιιiQxηg χαι o dγιog μεγαλo-
μι1ρτυg Πρoxdπιog.

Στιg 27 λoιπ6γ Noεμβρioυ 1812 o Γεcδργιog
(M) i Πατξιιi:ρηq τελε(ιυoε την χατασxευη τηg

λειιi-lανoθηχηζ, πoυ τoυ παρηγγειλε ο πατ6ραg
τoυ πQωτoπαπ6'g Κωνοταγτiνog. H λειψανoθη-
γ'η γ'ατασy"ευdoτηxε με oυνδρομrj των ορθoδ6-

ξων xαι ανηxει ατην εxxληo(α τηg Παναγ[αg τηg

NαofαηE. Tην εποxη αυτrjν επiτρoπoE τηζ εχ-
xληo(αg εiναι o Κωνο'ταντ[νog Διαμαντηg xαι
μητροπoλ(τηg BερoiαE o Ζαyαρ(αg.

Tα ιoτoριπd oτοι1ε(α πoυ παριi1ει τo ε\/ λdγοl
εxπληoιαoτιx6 xειμηλιo παQoυσιdξoυr, εξαιρε-
τιx6 εγδιαφ6ρoν γtα τoγ ιοτoριxd, αφενdg γιατi
δ(γoυν τρ(α oη1-ια(νoντα πρ6oωπα τηE Ndoυoαg
πQιν τηγ χαταστQoφητηs π6ληg, αλλd xαι επει-
δη φανεριδγoυν τηγ fπαρξη εqγαoτηρ(oυ ασημι-
xιiν oτην πdλη, απd τo οπoiο πιθανιig προ6ρ1ο_
νταL χαL <iλλα ανd,λογα εxxληoιαατtx6' xετψη-
λια.

EQγo τoυ ιστoQιxοf εiναι η ofγxριoη τωγ
oτο ι1ε (ων αυτι6γ Lι ε τoU ζ oγo μαστιχ o'3 g xατα}'6 -

γoυζ τωγ οιxoγενειιilν τηζ Ndoυoαg που εξαν-
δραπoδ(o'τηχαν ατην dλωoη τηE π6ληg.

Πωg 6φθαoε η λειιpανοθηxη απd τη Ndoυoα
oτo Αoβεoτo1ι6ρι εiγαι ιiγνωατo πQoζ το παρ6ν.
Διdφoρα 6μωζ επxληαιαατιxd xειμrjλια αγoρd-
στ11y'αν απ6 τoυg Eβρα(oυg απ6 τoυg Tοrjρxoυg
τoυ Λoυμπor1τ Πααιi. Πιθαvιlig μεταξf αυτι6γ γα
εiναι χαι η παραπdνω λειψανoθrjχη, πoυ μετα-
πωλriθηxε στoυζ Ααβεατo1ωρ(τε g.

Φωτoγραφfα τηg λειψανoθrjxηg δημoαιεriτη_
χε στη oεΧ. 28, αε dγα ενδιαφι1ρoγ χαι xαχα(-
αθητo φωτoγQαφιxd λεt'xωματoυ Ι.N. Αγ. Γεωρ-

γioυ Αoβεατo1ωρfoυ, πoυ εξι1δωσε η Koιν6τητα
την ι1νoιξη τoυ 1'99].

EΦ fi lι..,r E p Ιt l.:'rι n,Φγl,,,,ψ H $ rrx,πε,.
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o Θρυλικ6q Mακεδovoμαxoq
Tελλoq Aγραq

o MAΚEΔONΙKOΣ Aγι6ναg τoυ oπoiου η τελευ-
τα(α xαι θα λ6γαμε xriρια - dνoπλη φdoη xαχ(sπτει
τηγ τετQαετfu 1904 - 8, απoτελε[ 1ωρ(g αμφιβολ(α
τoν δειiτερo μεγ<1λo αrαθμιi τη g Nεοελληνι ^aηgΙaτo-

ρiαg μετι1την επανι1αιαoη τoυ 1821.

Δεν πρdπει 6μωE γα μαζ διαφειiγει ιiτι oι Mαxε-
διiνε g πoυ ε (xαν ατυy(α να με iνoυγ γ ια π ε Q ισodτε ρo
απ6 oγ"τtilδεxαετ(εg dξω απd την αγxαλιd τηg μητd-

ραg πατρ(δαg (1828 - 1912) dμειναν με αrαυρωμ6να

16ρια.

To t821 - 22 επαναoτ<iτηoαν χαι oι Mαxεδιiνεg xι
6γραψαν λαμπρ69 oελfδεg διiξαg (επoπoι(εg Xαλxι-
διxrig _ NαorjoηE lι.}".π.), εν oυνε1ε[α δε αυνdβαλαν
ατoγ απελευθερωτιxd αγι6να μ6χQι το τ6λo9 οτη
Nιiτια Eλλιiδα (Mαx εδoν ιxη ΦdΧαγγα x.λ.π.).
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Tου ΛαμrτQoυ Toυφεξri

Δεν πρdπει αx6μη να ξε1νdμε τα Mαxεδoνιxd
Επανααεατιxd Kινrjματα 1854, 1878 xαι 1896. Αλλ'
η περ(οδog L904 - 19Ο8, που {ταν xαι xατα}'ηxτιxη
θα λdγαμε, υπrjρξε dνδoξη περfoδog διμετc6πoυ
(Τo{ρxων αφ' εν6g xαι BoriλγαQo - Qoυμαι,ιξιiντων
αφ'ετιJρoυ) αγιiνα, αγι6να πoυ πQαγματιτι6. ιjαωοε
τη Mαxεδoγfα απιi τα νtj1ια τoυ Παγολαβιαμο{.

Και oι εxατογτιiδεE πoU dπεοαγ τ6τε ηρωιxιi για
τη οωτη g(α τηg Mαxεδον(αg, δεν υοτερorjν xαθιiλoυ
οε δdξα απd τoυg αγωνιoτι1g τoυ 1821' ιδια(τερα δε

για μαζ τoυE Mαxεδ6νεg.

Eναg τdτoιog rjρωαg, πoυ ιjδωοε τη ξωli τoυ για τη
οωτηρ(α τηg Mαxεδoν(αg pιαg, ε[ναι o ανθ/γ<ig πεξι-
xori Αριαrοτdληg _ Σαρdντog Αγαπηνdg, γνωοτ69
με τo πoλε pιιx6 ψ ευδι6νυ μο Καπ ετιiν Tdλλog Aγρα g.

Γεννrjθηxε αro Nαtjπλιo το 1880, r]ταν γιog εφ6τη,
xαταγιiμενου απ6 τoυ g Γαgγαλιι1νου g. Eιorjλθ ε oτη
Στρατ. Σ1ολ{ Eυελπ(δων τoν Oxταiβqιo τoυ 1895

xαι απεφoiτησε ωζ ανθ/γdg πεξιπoιi τογ Ιorjλιo τoυ
1901, τoποθετηθε(g οτo Jo αιiνταγμα πεξιxoιi.

Oταν dq1ιoε να φoυντιliνειτo δqιiματηg Mαxεδo-
ν(αg απd τη oλαβιxri απειλrj o T6λλοg dρxιoε να
ενδιαφdρεται ξωηριi για τηγ επ(xαιρη αυτrj υπιiθε-
ση τωγ βορεiων αδελφc6ν τo1) xL επιδ6θηxε με ξrjλo
oτη μελ6τη τηg λαoγραφ(αg, των γλωαοιxc6ν ιδιω-
μι1των τoυ χQιστιαγιxoιi πληθυoμof τoυ μαxεδoνι-
xori 1c6ρoυ χαι τηE γεωγQαφιχrjg δoμljg τoυg.

Στεγιi αυνδεδεμιJγoζ με τογ Kαπετdγ Kολιιi (ανθ/

γ6s N.Pιiπαg) o oποiog δροrjoε αηγ πεQlo1ri Eδ6o-
ο'ηE - Nαοr1αηg απoφιiσισε γα 6λθει xι αυτ69 αrη
Mαxεδογfα επιxεφαλrjζ αγταQτιχοri oοiματog.



Στιg 10 Σεπ/ρ(oυ 1906 €γει rjδη αυγπρoτηΘεf τo

αιταρτιx6 oιiμα τoυ Aγρα με 12 ιlνδρεE }'ιαt υπαQ_

1ηγ6 τoν λo1fα πεξιxoιi Γεc6ργιo Tηλιγιiδη.

o Aγραg 1iταγ επιφoQτιoμdνog να xdγει αναγνι6-

ριση του γεωγQαφιχo'ιi τμriματog που επριiχεUro γα

δρ<ioει για γα μελετriοει ιiλεg τιg o1ετιx€'gλεπτoμd-

Qειεζ χαt να εξoιxειωθε( με τιg xλιματoλoγιxdg

oυνθrixεg που επιxρατoιiν.

Ξεxιγι6νταg απ6 τo Bdλο xαι xατευΘυνdμενog

πQoζ τo Tξαγdξι των Τεμπι6ν o Tdλλog Aγαπητ69

dγραφε σε συγχιγητιx{ επιαroλr] τoυ oτq 23 Σεπl

ρ(oυ 1906 πQoζ τογ μoναδιxd πqοοτdτη xαι θεio τoυ

Xρlioτo Tαβoυλαq(δη τα τελευτα(α λ6για αποχαι_

ρετιομoιi:

"Αyαπητi μoυ θε[ε, αιiριoν αναyωρcil δι' ιατιoφ6-

ρου διd. τoν αyωνα δι' oy πρooρ[oθην' Ε67oμαι να

επαν6λθω 6πω9 πq6πει xαιναΣαg ιδcil6λου9 6πωE

επι0υμcΔ.

H αημεqινη ημεQα ε[ναι δι' εμi η oxληρoτ6ρα xαι
oυyyρ6νωg η yλυxυτi.ρα τoιαιiτη' Δεν υπd'ρψει γλυ-
xι1τερoν' υι/lηλdτερον }lαι τιμητιx6τεqoν τoυ yα συ-

ναιαθd'νεται τιg 6τι πρo6ριoε τη ζωην τoυ πQoζ

υ πε ρd.oπ ιαιν των αδ ixωg xαι βαρ βd8ωζ ?1ατ αxτατ oυ -

μ{νων διxαiων τηE πατq[δoζ μαζ' Ε6yoμαι [να o

Θε6E με βoηθηoει χ,αι με αυνδqdμει ειζ τoν αycΙινα

oιoν αxτ' αιiριoν απoδιiομαι.''''

Toγ doτε ιλαγ τdτε o' €ν α απ6 τα πιo xα(ρια χαι πιo
επιxiγδυγα αημε[α του αγιiνα, ο'τη λ(μνη τωγ Γιαν-
νιτσc6ν, που {ταν τo οπουδαιdτερo xρηο'φιiγετο χαt
τo πιo oημαvτιx6 oρμητriριο των Boυλγdρων xoμι-

τατξriδων οτην Κεντριxli Mαxεδoγ(α xαι θεωρorj-

r,ταγ απd τουg Boυλγdρoυg απdρθητο.

Στo Tξαγ 6ξι των Τε μπι6ν τον περ f μεγαγ ο ι γτ6πιo ι
οδηγof xαι ι1λλoι ιiνδρεE αγωνιστ €E' Εν"ε( ντυθηxαν

την τιμημ6νη αroλri του Mαxεδονoμd1ου αντdρτη

χαι σε μια Eπxληο(α εγ"ε(ν,c'ντ6,6δωoαι,τον oυνli-

Θη 6ρxo τηg πατρiδαg.

Κατ6πιγ 1ωρ(oθηπαν oε δr1o τμr{ματα. Το ιjγα απ'

αυτd με τoγ υπαQχηγd Tηλιγ<1δη, 6φθαο'ε ιιε μtα

βιigxα, σε μLα 6ρημη ανπητηEΧαλdοτραg xαι οδη-

γ{θηxαν oε μια ιi.lαριiδιr.η xαλrjβα. Exε( dφθασε τηγ

ι1λλη μ6ρα o αρ1ηγ69 Φραg με τoυE υπιiλoιπoυg

<iνδρεg n/'αL αlτ' εxε( ψε πoλλdg περιπdτειεE χαι
xινδι1νουg dφθαoε οτη λ(μνη τωγ Γιαγγιτoι6ν xαι
εγxαταoτιiθηxαν σε μια xαλriβα ελληνιxrj απ'6που
τιg ν{μεg εξoρμοιiααγ σ[α παραλ(μνια ελληνιxd

1ωριιi τα oπο[α διοqγdνωoε, ενεθdρρυγε τουζ χα-
τo[xουg παι εγxαθιατoιjoε επιτρoπ6g αγιiνα.

Kriριοg oxoπ6g 6μω9 τoυ Φρα fταν να μυπηoεt
τoυE Boυλγdρoυg αrο (διο τoυg τo x6ιπρo, σεo αQχη-
.1ε[ο τουg.

Ευ Θ{ g τιατ €'σrQωσε τo ο1d δ ι6 τoυ. M' α ιφν ιδ Lασ[ ι-

xri dφoδο xατ6λαβ ε τo πρoγ εφιi ρω μα τoυ βουλγαρ ι-

xori αρ1ηγεioυ (80Ο μ. απ'αυτ6) το πιiτωμα "Koιi-

γxα" pιdοα oτη λ(μνη απd ιiπoυ ox6τωoε διiο Koμι-
τατξrjδεg xαι αι1μαλωτιoε dγαν. Aπd εxε( xoπ6-

πτευε τιg xινrioειζ τωγ Bουλγιiρωγ χαι oε λ(γεg

μ6ρε9 επετdθη εναντ(oντου βουλγαριxori αρ1ηγε[oυ

απιi δυο μεριdg. oι BotiλγαQot πoυ τουg ξriπνηoε ο

oxoπ6g τoυg πriραγ τα 6πλα παι ι1,ρ1ιoε oφoδρf

μdχη.

Σxοτc6θηxαγ πoλλo ( Bοιiλγαρo ι xαι τραυ ματ(oθη -

xαν 6 αντι1ρτε g Mαxε δoνo μd1o ι μεταξιi των oπo (ων

xαι o ξραg xαθc6g χαι o υπαQχηγdE Tηλι^1ι1δηg.

Θα ε(1ε xαταλιlβει τo βoυλγαριx,6 αρ1ηγε[o ο
ΑγQαζ, αλλιL oι Bοdλγαqοι ειyαν υπoνομειiοει τιg

ειοιiδoυg τoυ χαι οι d,νδρεg εβοrJλιαξαν xαι οι β6μ-

βεg πoυ χQησιμoπoiηααν δεγ dοxαααν λιiγω τηg

υγρααiαE l.ιαt τοU βoriρxoυ.

O ι τραυ ματ(ε g μετα φ6ρ θη xαν οτην Eλλιlδ α, ε^ιτ6 g

του Αγρα πoυ μεταφdρθη αrη Θεα/ν(xη. Tην αq1η-

γ 
(α τoυ αιδματo g αν6λα β ε ο oπλαq1ηγd g Nιxη φdQog

(ανθυποπλo (αρ1og Ιωαν. Δεμdοτι1αg, ο μετ6πε ιτα

υπoναfαρ1oζ πoυ πQωταγωγ(oτηoε ατο xfνηματoυ
1e3s).

Mετd otiντομη θεραπε(α τωγ τQαυμdτωγ τoυ o

ΑγQαg επανrjλθε οτη λ(μνη xαι αγdλαβε πdλι τo
τμliμα τoυ. Eπεδιjθη xαι πι1,λι oτoγ αντιxειμενιx6
τoυ σποπd, την εξoυδετfρωoη τoυ βoυλγαριxorl αρ-
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χηγεrου, αλλιi oι περιπoλfεg διεπfαrωoαν 6τι αυτd
ε(yε εγ xαταλε ιφθ ε [ απ6 τoυ g Boυλγdρoυ g, o ι oπo (o ι
ειγαν xυρlιoλεxτιxιi τgομoxρατηθε( απ6 την εxε(
παρoυo(α τoυ Aγρα xαι ε[1αν απoαυρΘε( xαθι6g
xαι απ6 τιg γriρω απ6 τo αρ1ηγεfo xαλιiβεg τoυg.

o Αγραg επειδf .αφ' ενιig μεv εi1ε εxδιι6ξει τoυg
Boυλγ<iρoυg απdτη λ(-

μγη χαι αφ' ετι1gου η
ελoνοo(αε61ευπoοπιi-

ψειηγυγε(ατoυ (αυ-

νεγtΙlgξoιioε με πυQε-

τd!) αναγxιlαθηxε να
εγxαταλε(ψειτη λ(μvη

τωγΓιαγγιτoι(lγxαιγα
εγχατασταθεi με τo
oc6μα του σtα βoυνιi
τηg Nιioυoαg (ατo
Bdρμιo) απ' 6πoυ τlα-

τdβαινε αrη Ndoυαα

για θεραπε(α xαι γo_

οηλεf ετoατooπ(τιτoυ
Aντα1νη Miγxα μdλoυg
τηgΚεντριxrigEππρο-
πηg, τo οπo[ο χQησr-

μευσε σαν γoσoχoμε(o τωγ αγταQτc6ν μαE, xαθι6g
τLαL στa oπΓπιτoυ πgoxρ(του Ζαφε(ρη Λdγγου.

o Λιiγγog πfρε 6να γQdμμα απd τoγ Boriλγαρo
οπλαρxηγιi ( βo ε β<i δα) Γιο β<iν Z}'ατ6ν,πoυ υπ{ ρξ ε
υπιiλληλoE τoυ Λ<iγγoυ χαι εiryε xατ' επανdληψη
ευεργετηθε(απ' αυτ6ν. Eγραφε αro γριiμμα αυτd o
Zχm6ν:

" o πωg ξ 6 q ε ιg x ατ dyo μα ι απ 6 ε λλην ιxη o ιx oy tν ε ι α
xαι 6μαθα ελληνιxd, yρd'μματα ειζ τo αψoλεio'

Mετανocδ δι' 6oα €πραξα xατd, τωιl Ελληνων 6ω9

τc6ρα xαι θ6λω να επαν{λθω ειg τoν Ελληνιoμ6ν xαι
την oρθoδoξ[αν. Ε'λdτε εδciι να αυνεννoηθoιiμε xαι
να ?dαταQτ[ooυμε ελληνιx6 ocΔμα υπ6 την αρψηyfαν

μoυ. Γνωρξετε π6oην επιρρoην 61ω ειζταχωQιd,xαι
6λα θα π6αoυυ xαι θα επαν6λθoυν ειζ τo^ι) Ελληνι-
αμdν' εdν xαταρτ[oω ε)ληνιx6ν αcbμα oτην περιφi-
Qεια xτoυ xατdyoμαι''.
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o Λ<iγγog 6δειξε τo γριiμμα αυτιi oτον AγQα.
Απoλοrjθηoε αλληλογραφfα, ιiατερα απd την οπofα
δ d1θηπε o ΑγQαs γα σι)γαιτη θ ε ( με τo ν Ι$ Cιν ZΧcιτdν,

χωQ[ζ γα τo αγαxoιγc6oει σrουE dνδρεg μoυ, πι-
oτε{oνταg γ"αL στη βεβα(ωη τoυ Λdγγoυ για τη
oυνdrπηoη. Eξιiλλoυ o αγνdg xαι dδoλoE αγωνιαπjg

AγQαg π(ατευε xατα
xιiπoιο τgιiπo xαι
οτην "Eλληνοβoυλ_

γαριxtj αυνtIπαρξη"
xαι θα ευ1dταν μια
γενιxdτεqη πρoαdγ-

γιση τωγ δυο αιτι1"ια-

1ομιfνων, ενc6 xoινιig
ε1θρdgrjαανoιTοιiρ-
xoι. Θα λdγαμε 6τι o
ΑγQαE υπljρξε 6να9

πρι1δρoμog τηg βαλ-
xανιxηg oυμμα1iαg
που πQαγματοπoιr]-
θηxε μετι1 πεγταετ(α
(7912)' Δεν γνι6ριξε
οιiτε μπoρoιioεναφα-
ντααθε(τη βoυλγαρι-

xrj ανανδρiαxαt δoλιιiτητα, διdτι δεγ την εi1ε υπo-
oτε(. Στην περιο1rj τoυ Bερμfου ε.ιιτ6gτoυ βoεβιiδα
Ιβ6ν ZΧατ6ν πoυ xαταγ6τανε απ6 την Γxoλ6oανη
(Λευxιiδια) δρoιioε xαι ο πλ6oγ αιμoβdροg Γxε6q-
xη Κααιiπτσε πoυ παταγ6ταν απd τo Kροιiooβo.

Aποφαo[οθηxε λοιπιiγ να συγαvτηθorJν αrιE 15

Mαioυ 1907 oτo μοναοτliρι τoυ Aγ. Προδρ6μoυ,
αλλιi η πQ(ftη εxεfuη αυνdvηoη ματαιtiθηxε. Στιg
αQχ6ζ Ιουγioυ 1907 επη}τΘε οριαrιx{ oυμφων[α xαι
xαθορioηχε ωE τ6ποg αυν<1,ντηoηg η δααωμdνη
πε ρ ιo1rj Πε ριoιiq ι, γνωαr{ με τηγ oγο μααiα 

.,Γαβρι1

Kιiμιν" (: βριixosτων Koριiων) 18 xιλιoμ. βogειo-
δυτιxti απ6 τη Nιiουαα. Eτoι τα ξημερc6ματα τηE
Κυριαxljg 3ηg Ιoυν(oυ ο Αγραg oυνoδευιiμενog απ<i

τoυ g Zαφ ε(ρ ιo Λ<iγγ o _ 
φ λo g xα ι ιiλλoτε πρoαιιiτη g

τoυ Ζχmdy, τoν αγγελιoφdρο T6λιο Γιαvναxoβ(η
με τoγ γιo τoυ χαι τoγ επιoτrjθιο φilo τoυ Aντι6νη
Miγγα.

o xαπετdν ΑγQαE, o υπoλo1αγii5 K. Σι1ρρo5 xαι o
ανθυπoλο1αγιig Ιω. Δεμdοτι1αg



Η ενdδqα

Η εξdλιξη τη g αυνιiντηο'η g ε (1ε τραγ ιxrj dxβαη. o
ΑγQαg χαι oι oιivrρoφo(τoυ dπεααν oτη βoυλγαρι-
xιj παγ(δα: Aι1μαλωτ(οθηπαν!

o γενιxιig πρ6ξεν69 μαζ στη ΘεolνfuηΛιiμπροg
Koρoμηλιig πoυ αυντdνιξε τoν αγcδνα τηλεγρdφηοε
oτιg 6 Ιoυγ(oυ 1907. (To xατc6τερω τηλεγριiφημα
πoυ βρ(oxεται στα αρ1ε[α τoυ Yπoυργ. Eξωτερι-
τιι7ν'' "Αρyηy6g Αyραg - Αyαπην6g επινoηoαg €λθη

oυν ενν6η αιν πρog Β oυλyd'ρoυg οπλαρψηyoιi g, χω Q iζ
να ξητηoει ημετ€ραν d'δειαν, χωQ|ζ να αναxoινc6oη
πqdyμα ειg xαν{.να εx Nαoιjαηg, εξελθr1ν Κυριαxην
πρω[ d'oπλog, μηδ6να τωy oπλιτcEιν παραλαβc6ν, συ-

νoδευdμενogυπ6 4 Nαoυoα[ων xαι εν6g Βoυλyd'ρoυ
πρog oυνd'ντησιν Βoυλyd.ρων. Tqειg 6Qαζ δυτιxιΙlg
Nαo'ιjoηg παρd' τη θ6oιν Γαβρdν Καμ[ν oυνηwηαε
π g ciτ ον απ 6 α π αo μα βλαyo β oυ λy α ρ ιx 6ν ε [τ ε ocil μ α
Boυλyd'ρoυ Zλατd'ν xαι Γεcilρη. oιjτoι επ[ διiο cδρεE

υπεxρiθηααν αιoθηματα φλιxd' μiχQιg oυ επε[αθη-

oαν 6τι αρyηyo[ oυδ6να ε[yον λdβη προφυλαxτιx6ll

μiτρoν. Ε[τα αυyξλαβον αυτιiν xαι {'να, τον πιoτ6τε-

ρoν xατd'την xρ[αιν των αυντρ6φων }lαι απηyαyoν.
Toυg d.λλουg απ6λυoαν. oλryαq 61ω ελπfδαg διααcΙl-
σεωg''.

oι διjo Eλληνεg αι1μιiλωτoι μεταφdρθηoαν δd-
σμtoι στο χωριd Aνω Γραμματ(xoβo (Aνω Γqαμμα-

-τ-ιxι5). 
Σxoπ6Eτων δoλiωγ Boυλγιiρων t{τo να επι-

δεξουν ειs τoυE τQoμoχQατημdνoυg oπαδoιig των
τoυ 1ωριoι1αυτoιj τoγ αι1μιiλωτoν Eλληνα αgχJ1^t6y

διιi γα αναπτερc6ooυγ τo ηΘιxdν τωγ. Για τoγ [διo
oxoπ6τoυgπερι6φεραν αrα 1ωριιi Γιoι1γπoβo (Bρυ_

τιi) Πατετα(ν (Π<iτημα) Aνω xαι Kιiτω Ριiδoβo
(Koρυφi) παι εαrιiθμευσαγ επ( ειxooιτετριiωρo
oτo Σαραx(νoβo (Σαραxηνο f) το οπo(o απoτελodoε
oρμητrigιo Koμιτατξr{δων - }tαι γι' αυτ6 τo oν6μαξαν
"ψL'LQηΣι1φια". Κατ<i την πεQιφoριi τoυg oι αι1μιi-
λωτoι υπdαrηααν xtiθε ε(δoυg βαoανιατιjQια, τoυE

ξυλoxoπoιiσαγ, τoυζ πετρoβoλoιjααγ. Η ατιioη τoυ
'AγQα υπ{ρξε εξιoθαιjμαη. Συνε1ιig 6βριξε τoυg

βααανιoτ65 τoυ oαγ ιiγαγδQoυE χαι δειλorjg xαι
τoυg dφτυν ε xατ6' πριioωπo. Απιi το Σαραxiνοβo oι

αι1μι1λαπoι oδηγrjθηxαγ σtο Πιiτο'επ (Mαργαρiτα)
xαι Kqovrodλοβo (KεραoιdE) xαι τελιxιi μεταφdρθη -

χαν σ[o T61oβo (Kαρυδιιi) ιiπoυ τη νri1τα τηS7ηζ
Ιουγioυ L907 τoυg απηγ16νιααγ απιi μια υιpηλ{ xα-

ρυδιd, μεταξri Tε16βoυ xαι Bλι1δoβoυ (Aγρα).

oι xdτoιxoι τoυ Bλαδ6βoυ, μdλιg πληρoφoρrjθη-
xαν το θλιβερd γεγον69, αν6λαβαν να μεταφ6Qoυγτα
πτιilψατα με πρωτoβoυλ(α ηg Mαρiαg ξιiλα ατο
προαrjλιo τηg εxxληο(αg τoυ ξioυ Δημητρ(ου αro
Bλιiδoβo'

o πρdξεvos μαs στη ΘεolνfuηΛιiμπρog Koρoμη-
λdg γνωαroπoiηoε αro Yπoυργεfo των Eξωτεριxc6ν
τα τgαγιxιi γεγoνιiτα την επoμdνη (8-6-19Ο7) με
μαxροoxελ6g τηλεγριiφημα πoυ ιiρ1ιξε : "Tη 8η Ιoυ -

νioυ 1907 τo πτrbμα τoυ Αyqα χαι τoυ μετ' αυτοι1
oυλληφθ 6ιπo9 Tcbη ευ ρ€θη oαν π qω [αν Παραox ευηg
εν τo δd'oει των Καρυδιc6ν του Βλαδ6βoυ πd'ρα τo
Tipβοv' Εφ6νευoαν αυτoι1g διd. μα7α[ρων, εfτα α-
νη ρτη oαν τ α πτ c6 ματ α' o ι x d.τ o ιx o ι Β λαδ 6 β ου π αρ i -

λαβoν αυτd xαι τελ6oαlπε9 τη vεxρc6αιμον αxoλoυ-
θ[αν €θαιllαν εy τω xοιμητηρ|ω. oιiτog 6πεαε θiμα
τηg αδιxαιoλογητoυ αυτoιj εμπιοτoαιjυηζ ειζ ανθρcΔ-

πoυE φαιiλoυζ 2l,αι αναξioυg. N6og εξαiρετοg, δια-
πq6ψαE απ6 τηg πρcilτηg στιyμηζ επ[γεvναιdτητι }ιαι
νoημooιjνη.

Εy[ψωoxoν oι Βo'ιlλyαQoι τι iξιζε, δι6τι ε[yον ιδε[
αυτ6ν εxτoυ πληo[oν, 6τε εφ6ρμαηγοιjμενog πd'wo-
τε των ανδρc6ν τoυ εν τη λ[μνη xαι xαταλαμβdνωυ εξ
εφ6δoυ τα βoυλyαριxd o1υρcbματα oυδ' αυτd. τα
τρα'ιjματα tlαι αι πληyαf αν6xoι/lαν ποτ6 τη δqd'αιv
τoυ. Hτο πdντoτε επιφοβc6τατoζ ειζτoυζ αuτιπd,λουg
τoυ. Δεν ετ6λμων πλ€ov απ6 xαιρoιj να τον αντιxριi-
σωσιν. Αλλ'η 6xφυλog βουλyαqιxη ιιαρδιd', εdν μη
€yει πo)λην yενναι6τητα, ε/ναι πληρηg πoταπo6 δ6-
λoυ.

Kαι xαταλ{γε ι αro τηλεγριiφη μα τoυ ο Λ. Koρoμη-
λιig, αφoιi περιγqdφει λεπτoμερc6g τα γεγoνιiτα:
"Φυαιxd. εdν τc6ρα επ6λθωoι αντεxδιxηαειg, oι Βοιiλ-
y α Q o ι θ α ε x β d'λλoυ ν y o ε q d'g x ρ αυy d'g' Θ α θ ρηνη αω o ι
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δ ιd. την τιiyη αθc|lων yω q ιxcδν, τ oυg oπo [oυg π ι6ξουoι

xα ι δoλoφονο6o ι τα ελληνoμαx ε δον ιxd. oc6 ματ α, θα

επιxαλεαθr.6α ι την παρ 6 μβααιν τη E Ευ ρrb oηζ. H Pου -

μαv[α θα φ,ρυd.ζει επi τη διεξαyωyη τοlν ανταρτcΔν

υποxρινdpιενη 6τι αyνoεf την ιjπαρξιν qoυμανιξ6-

ντ (l)ν' συ lι μ υρ ι ων...''

Αυτd απd το μαxgοο'xελ€,gτιατ εξαιgετιxd, χατα-
τoπιoτιγ,6 τηλεγρ<iφημα πQoE τo Yπουργε(ο μαg
των Εξωτε ρ ιxι6ν, του γ εν. πρoξ dνoυ Θ ε olν (xη g Λι1μ-

προυKoρομηλd.

Tο γεγονdg τηg

ιLνανδρη9 δoλo-

φoν(αg τoυ Aγqα
xατατιlραξε τoυs

Eλληνεg τηζ πε-

QιoχliE. Η δολiα
ενdργεια τωγ χο-

μιτατξιjδωγ φα-
ι,ιiτιοε αx6μη πε_

ριαοι1τερο τoυg
Eλληvεg αντdq-
τεE χαι αγτf γα
τQoμοχQατι]oε ι
τον Eλληνιoμdν
τηζ πεQtοχriE, α-

ντ(θετα τoυ πQo-

xιlλεoαγ αγανdxτηοη χαι αποτρoπιαομd πqοζτoυζ
ανιJντιμoυg βoεβdδεg Ζχατ6ν xαι Kαοιiπτσε, oι
οπο[oι πoλrj αιjγτoμα πλ{ρωoαγ με τη ξωιi τoυζ το

ανοοιοtjργημιi τoυg. Eξιlλλου oτιg 4 Ιoυν(oυ 1907,

επoμdνη τηg αι1μαλωοiαgτoυ ξρα, αφi1θηxε σ[ηγ

περιoμj Nαo{oηg ο ν6og αρ1ηγdgτoυ διαμερiομα-
τog αυτοιi o μαxεδoνιτιηgxαταγωγrjg λo1αγ69 Nιx.
Δoυμπιι6τηg (ΑμriνταE) με εβδομ1i\ηα εx}'"εν"τofrg

ιlνδρεE χαι υπαQχηγιi τoν υπολo1αγd πεξιxori Δη-

μαgd Κων/vo (K(τoo). Kαι ο αγι6vαg αυνε1[oθηxε

με περιο'οdτερη dνταoη.Tα ελληνιxd oι6ματα πoυ

ε tyαν rj δη πολλαπλαo ιαοθ ε [ παντοf odρ ωναν του g

xομιτατξfδεg. Και 1ι1ρη ατoν υπdρο1ο επε(γo Mα-
xεδoγιπ6 Aγι6να ο'c6θηxε η Mαxεδoν[α. Tο τ(μημα

δε πoυ πληρcδoαμε xατ6'τη διεξαγωγli τoυ αγι6να
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δεν rjταν αorjμαντo. Πoλλdg 1ιλιιiδεg Eλλrjνων απ6

dλεg τιg γωνiεg τηE πατρiδαg 6οπευο'αγ χαι εχατo-
ντdδεg θυο'ιιfοτηxαν στo βωμd του υπ6ρo1oυ αιτοf
αγιfνα oωτηρfαg τηg Mαxεδoνfαg μαg.

Στoν αγι6να αυτιi oι Mαxεδ6νεg dδωοαy τα π6'-

ντα. Αγυπολ6γιιlτεg υπ{qξαν oι θυο'[εg xαι δεγ
rjααν λiγα τα ολoxαυτιiματα αλλd αrο τdλοg Θριιiμι-

βευαε η αλ{θεια xαι η διxαιοοriνη.

oι βoυλγαροι πoυ ε(1αν αρ1(oει τρειg δεxαετfεg
ενωρiτερα τεχιxα απι6λεoαγ 6τι εi1αν επιτri1ει με

oφαγdg xαι δηι6-

oειg xατd τoυ ελ-

}ηνιxof ατοι1ε(oυ.

Απ6φευγαν συ-
oτηματιxιl oι
Bοιiλγαρoιτηγχα-
τ6' ψ€τωπο σfγ-
χQoυση, δειλο(xαι
εγxληματ(εg α-
γεjxαθεγ επιδ(δo-
γτoοτηδoλoφoνiα
αθι6ωγ Eλλrjνων.

Tα παθr]ματd
τoυζ σrη Mαxεδo-
νiα, την oπo(α εi-

1αν επιβoυλευθεi, τα πλrjρωαε o Eλληνιoμιig τηg

Ανατολιπrjg Pωμυλ(αg, πoυ ξoιioε xι ευδoxιμοιiαε
εxε( απ6 xαταβολrjg ιοτoρ(αg. Π6λει9 ελληνιx6g
dπωE η Aγ1(αλog, η Στεν{μα1og, Bιiρνα, ΠrjgγoE,
Σωξ6πoλι9, Φιλιππoιiπoλη, Mελdγιxo x.χ.π. υπ,('-

στησαγ τ6τε τη βoυλγαριxη θηριωδ(α. ΔεxιiδεE

1ιλιιiδων Eλλrjνων oι oπoioι xατιiρθωoαν να δια-

φriγουντιg αφαγdg xατdφυγαν ατην Eλλdδα. Ωο'τd-

oo η ελληνιxrj αντ(δραη αroν Mαxεδoνιx6 Αγι6να
δ ιdοωοε απd τογ εxβoυλγαρ ιoμιd dνα πε ρ iπoυ εxα-
τoμμιiριο Eλληνεg Mαxεδ6νε( χαι αγαπτdρωoε το
πολε μιxd πν εd μα που ε (yε xαταπdoε ι οαν απoτ6λε -

σματoυ ιiτυ1ου πoλ6μoυ 1896.

To Σι6μcι τoτ Tdλλoυ Α^1ρα μπρooτd oην xαλiβα οτo βci,i'τo



ΔωρηΤεq Kαι Ευεργ6τε9 Tηq Ναouσαq
τoυ λγγ ελoυ Bαλταδι6qoυ

Απ6 τα πρcΙιτα τειiyη τηE αxdμα, αrη "NUOΥΣTΑ'' πριν 21 1ρ6νια o oυνερydτηζ μαζ Td.xηE Mπαiiαηg
ε[1ε αναφερθε[ ατoυg δωρητιlE xαι ευεργ6τεg τηg Nd.oυoαg, εxτενi'ατατα, oημειcΔyoyταζτη1) πρooφoρd'τoυg
oτην π6λη

o x. Αγελog Βαλταδ6Qoζ, στo σημεQιν6 τειiyog τoυζ αναφ{ρει πιo oυνoπτιxd', παρoυαιd'ζoνταζ
παρd'λληλατηναγyελfαθανdτουτoυ δωρητηΑγrων[oυ Κωνlνιδη απ6την Εφ'τoυΛαo'ιjτηg Nd'oυoαg 31-3-
1929 (δημoαιειjεται oε ξεyωριoτi aτiλil xαθrΙlg επiαηg €να ευyαριoτηριo τηζ εxτιτQoπηg ανεyiραεωζ τoυ
Αy[oυ Mηνd'προgτoυg ερyατoυπαλληλoυgτων "Εριoxλωατηρ[ων Πενι6.'' πoυτoνΣεπτ6μβριοτoυ 1952, ατην
πιo δ'ιjαxoλη oι24o1',oμικd' yρανιd' για τη Ndουoα' ψd'ριoαν €να μερoxdματo yια την αν{yερση τoυ Nαoιj.

Η φιλοπατρiα των Nαoυoαiωγ τ6οo υπ6 ην
ευρεfα ιjννοια 6οο xαι υπ6 την οτενtj, r]ταν xαι εiναι
δεδομdνη. Απ6δειξη περ[τρανη για τo πρc6τo, η συμ_

ψετoμ\ τoυζ στηγ Eθνεγερο(α τoυ !821 - L822 }LαLxo
ολοxαtiτωμιi ηg π6ληg, για δε τo δειiτερo η πληΘι6ρα
των δωρητιδγ χαι ευεQγετι6ν τηg oε 1ρriμα, σε πεQιoυ-
oιατι6' oτoι1ε(α, αλλιi xαι σε πQoσφοQιi υπηρεοιc6ν.

Πρoβα(νω τιδρα οην xατιlρτιoη εν69 xαταλ6γoυ

με διxrj μoυ dρευνα, αλλιi xαι απ6 τα oτoι1ε(α πoυ μoυ
dδωoε o φfλοg Γει6ργιo9 oιxoνoμfδηg, αλλιi χαι με
διx6 μoυ μ6τρο orjγxριoηg, ξητc6νταg πρoxαταβoλιxιi
ουγνc6μη για 6τι λαΘεμ6νo fΘελε προxrjψει.

Ξεxινc6νταg απd τoυg 1ρ6νoυg ηg Toυρxoxρατ(αg,
οτα μ6αα περ(πoυ τoU πεQασμ6γoυ αιι6γα:

1) o XATZΗKOYΡKOYTΑΣ, ανεγε(ρει xαι δω-

ρζει διc6ρoφο Δημoτιx6 Σ1oλε(o οτoν αυλ6γUQo τoυ
3oυ oημερινoιi Δημοτιxoιi Σ1oλε(oυ "ΓΑΛΑKEΙA".
Για γα εxτιμηΘε( η βαρ{τητα τηE πQoσφoριig για την
επoγη επε(νη αρxεi γα σημειωΘεf 6τι oι μαΘητdg
εδιδdoxoγτo στιE εxx}τηoiεg αx6μη. To o1oλε(ο λει-
τoriργηoε oε μεγιiλη ανιiγxη χαι ωE oανατ6ριo.

2) o ΧPYΣAΦΗΣ XΑTZΗΔΗMΗTΡΙOY

To 1867 ανriγειρε τo Nαd του Αγfoυ Mηνd ατον
παλαι6 xχαowι6 ρυθμd ηg βααιλιxrig, o oπoios 6μωζ
xατεοτριiφη oτην περiοδo 1940-195Ο.

3) o ΔΗMΗTΡΙoΣ ΛoΓΓoΣ
Εxτιoε τo 1879 τo εxx}'ηodxιτηg Yπαπαντrjζ χαι τo

παρε1c6ρηo'ε στη φιλdπτω1o Aδελφdτητα Aνδρι6ν
Nαoιiοηg για γα d1ει dοoδα xαι αγ6ραοε παι τα γtiρω
oπkια απ6 Toriρxo, τα oπo(α επ(ηE δι6ριοε οτην
Aδελφdτητα.

4) o ΓEΩΡΓΙoΣ KYPTΣΗΣ

α) Kαταoxειjαοε το πρc6τo υδραγωγε(o τηg πιiληg
μαζ, πoυ τρoφοδdτηoε με παΘαρ6 νερd απ6 τιg τlτηΥ6ζ

τoυ Αγ[oυ Nιxολιiου μdoω των oπoiων απdxτηoαν
ιiλεg οι xατotxkE τηg Nιiουοαg τρε1oιiμενo νερd.

β) Tο 1895 xαταοxεdασε τo χαι οημερα oαlζdμενo
Ωρoλ6γιo _ Πriqγο ηg π6ληE μαE πoυ για πoλλdg

γενε6g ρrjθμιξε η ξωr1 των xατo[xων.

γ) Tηγ (δια πεqfuoυ περ(oδo ανηγειρε τo xoμιpd
εxx}'ηo6xι ηg Eυγγελiοτριαg xαι διαoxειjασε τo πε-
ρ(φραγμα τoυ γεχQoταφεfoυ τηg.

5) o ΓPΗΓoΡΙoΣ (ΓΑΛΑKΗΣ) ΛoΓΓoΣ
Exτιoε τo ,{αι οriμερα oοlξ6μενo διι6ρoφo 3o Δημo-

τιx6 Σ1oλε(o (ΓΑΛΑΚEΙΑ) μετιi την απελευΘ6ρωοη
τηg Mαxεδoν(αg xαt τo εδc6ριoε οτην τ6τε Koιν6ητα
ηg Nιioυoηg.

6) oΙ AΔEΛΦoΙ ΛAΙΙΠA.

Kαταoπεdασαγ τo 1922τo παι o{μερα οωζ6μενο
γεoxλαoιxoιi ρυΘμorj xτfριo, 6που oτεγιi στητLε τo εξα-
τ6ξιo κυπ'αQχliν Λιiππειo Γυμνιiοιo πoυ χαι oriμερα
αx6μη ε(ναι εγ λειτουργ(α.

7) oΙ ΑΔEΛΦoI XPΙΣToΔoYΛoY ΛΑNΑΡA
ΚAΙ ΦΩΚΙΩΝ ΠEXΛΙBΑNOΣ

Σην περiοδο τoυ 1938 - |940 ιιmαoxειjαοαγ τo
Noαοxoμεfo ηg N<ioυοαg, με πλ{ρη εξoπλιoμd χαι με
τoν τiτλo "Η Xqιoτιανιx{ Aγιiπη", πoυ xαι ο'{μερα
αx6μη εξαxoλoυΘε( να πρoοφdρει τιg υπηρεoiεg τoυ.

8) o ΓEΩPΓΙoΣ XΡΙΣToΔoYΛoY ΠΛΙΑΤΣoY-
KΑΣ

Σην περfoδo ηg παραζιiληg ηg Γερμανιxηg xα-
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τofrζ ε(1ε την πρ6νoια με 6να ποo61ρυoc6ν λιριiν να

τιdνει xατdθεοτ1 οτo Tαμεfo ΠαραxαταΘηxιilν xαι
Δαγε(ωγ χαι γα εξαλε(ι|-rει χQdoE εν69 δανε(oυ τoυ

Δr]μου Nαofoηg, 6να δι6ρο πoυ απιiλλαξε το Δliμo

μαg απ6 πολλdg ταλαιπωρ(εg.

9) o ΓPΗΓoPΙoΣ TPoMΠΑΚAΣ

Πρodβη οτην α,γορd τoυ δdοoυg Καν6λλη χαι τo
εδι6ριoε οτoν Δ{μο Nαoriοηg. Mια oγxι6δ}lζ πQoσφo-

ριi οε μdγεΘoζ χαι οε αξfα πoυ η χQησιμ6τητd τoυ για
τoν δημο αx6μη δεγ δ'f-

γαται γα υπoλoγιoτε(. o
(διοg αγ6qαοε dλα τα
oxεr3η xουξ(ναg στo γoσo-
xoμε(ο'

10) o KΩN/NOΣ
ΠΛΙΑTΣoYΚΑΣ

To 1935 με δαπdνεE
τoυ l{ατασxευd,oτηxε το

πιiρxο τoυ Kιooxιoιj επ(
Δημαρx(αg Φιλι6τα Kοπ_
x(γου.

11) oΙAΔEΛΦoΙΣE-
ΦΕPΤZtι

ΠρoodΘεοαγ dγαγ 6-

Qoφo στo μοvι6ρoφo τ6τε

4o Δημοτιxd Σ1oλε(o.

1Ζ) o ΓEΩPΓΙoΣ
ToYΡΠΑΛΗΣ

Eδι6ριoε oτο Δ{μo
ΝιiουoαE το γεoxλααιxd
xτ(ριo τηζ σημεQιγlig Δη-

μoτιxr{g BιβλιoΘ{xηg πoυ φdρει τoν τiτλo "Φ<iρμαxoν

τηζ ψυχiζ".
13) o ΣTΑYPoΣ TΣΑKΙPΗΣ

Διiριοε oτο Γηqoxoμε(o Nιioυοαζ ηγ oημαιτιxliE
αξfαg αxfνητη περιουo[α τoυ.

14) Tdλog τo oρΘoπεδιx6 τμ(μα οτo Νoooxομε(o

Nιioυoαg δcδqηοε η oιxoγdνεια Θ. Λαγαρd, ενι6 η
Aφροδ(η Λανdρα €τlτιoε τo εxx}"ηa61{ι στoγ περ6βo-

λο τoυ Nοοoxoμεioυ μαE. o δε Kr.'iοταg Δoιiδοg 1ρη-

ματoδ6ηοε ην πτ6ρυγα "K. Δoriδog" στo γηQoχo-

μεio τηg Nd,oυoαg

Στoν παρ6ντα xατ<iλoγο πρ6πει να συμJrεQιλιiβoυ_

με η μεγιiλη xαι ανεxτ(μητη πρoοφoρd πQoζ τηγ
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π6λη μαg χαι τωγ Σωματε[ων:

1) TΗΣ ΦΙΛoΠTΩxoY AΔEΛΦOTΗTΑΣ TΩΝ
ΑNΔPΩN NAOYΣΗΣ πoυ πιiνω περ(που απ6 εxατo_

γταετ(α πρoοdφερε τo φιλdνθρωπο €ργο πQoζ τoυζ

αναξιοπαΘοιiνταg ηg π6λη9 μαE παγτoιοτρ6πιυE xαι

με τη ουνπiQηση τoυ πρι6τoυ φαρμαxε(oυ ηg πdληE

μαg. Ιδ(ωg πρ€πει να εξαρθε( η δωρεti, με τη μεooλd-

βηoη μoυ, πQoζ τo Γηρoxoμε(ο Nαοιioηg του οιxoπιj-

δoυ οxτι6 (8) περ(που oτρεμμdτων 6πoυ ευρ(οxεται

ofμερα xαι λειτoυργεf.

2)TΗΣΦΙΛoΠTΩ-
XoY AΔEΛΦoΤΗ-
TΑΣTΩΙ.{ΓYNΑΙKΩΙ.{
TΗΣ NΑoYΣΑΣ, που
παρdλληλα με η Φιλd-
πτιυχo τιl)\, αl,δQc6ν oυ μ-
πληρcυνε xαι oυμπλη-

ριiνει την πρoοφoρd
xαι βo{θειαg πρog πι1-

oαγ xατεfΘυγσιγ.

3) To ΣΩMΑTEΙo
TΩN NΑOYΣAΙΩΝ
TΗΣΘEΣΛ{ΙKΗΣ,που
μετd την xαταoτρoφη
τηg Nιioυoαg τo L949

oτdΘηxε αρωγ6g με μια
εξαιρετιxη, οε μdγεΘog,
προoφoρdπρogηνπ6-
λιν αλλιi }ιαι πQoζ τoυζ
αναξιoπαθo{νταg xcιτ'

εxε[νην την περ(oδo
Nαoυοα(oυg.

(Φωντj Nαoδoηq 1952)

4) TA ΔYo ΣΩMΑTEΙA TΩN NΑOYΣΑΙΩN ΤΗΣ
AMEPΙKHΣ

Στην περ(οδο 1910 - 1912 τα δι]o Σωματε(α των

Nαoυοα(ωγ τηg Aμεριxris α) Tωγ Nαoυoαfων τηg

Boοτι6νηg "Αγιog Δημriτριοg" xαι β) Tωγ Nαoυoα(ωγ

ηg Ndαg Ydρxηg η "NAOYΣΑ" ανrjγειραν το διc6ρo-

φo, νεοxλαoιxοιi ρυΘμoι1 επιβλητιx6 oιxoδ6μημα επi
τηg oδoιi Bενιζdλoυ, 6που οτεγιiζονται oliμερα τo 1ο

xαι 2o Δημοτιxd Σ1oλεfο.

o πατdλογog oταματdει εδι61ωρ(g αυτd γα ημα(-
γει 6τι δεν υπrjρξαν xαι <iλλoι δωρητα(. Δυατυ1c6g

dμωg τα αρ1εiα του Δtiμου, d1oυν χαταστQαφε( xαι
δεν μαg ηταν δυνατli μια πιo α\τιπQoσωπευτιxη μνη-

μ<iνευoη.

Ι,
ΔΩΡEA [IpoΣ ANEΓEPΣΙN

'Ογ IEPογ NAοY ToY AΓIΟγ mrΙNA
Ι(ατ6πιν' εloηγιioεωΞ xαi

$ερuiE παραxi'rioεω; τoi
Διευs υγrοi τis 'Eταιqiαg
.'Ecι g'".λωoτι'1ρι,ι Πεννι}'A.
δε2.φoi Χρ' Δαναρδ A.E.,
rι' 'Αγαo. Tαiταη πQδg τδ
θgγαtοiiπαλληλιxδv πQoσωπι-
xιiy, &πεφcioιοεν :oδτo μετιi
1ιεγrii.ηE πqo$υμiα; xαΙ Ια-
φri; νdι δια'9doη Ξy' τδγ ιiπo
δo1δν τoυ Eν fiμερoμ(ο$ιoν
8ργαo[μoυ iμdραe tπδo τi;
ιiι'εγdρoεω; τo[, 'Ιερ,:i Nαoi
τoi 'Αγioυ M'ηvd. Tδ πo-
oδγ τo0 dvωτ6ρoυ 81,ciνoυ

ar . , Λ(υs μαζ . ε,oηΛωυη ' υπo τoυ
Διευsνγτoi, τfrg'Eτ.npieτ3
ιiνθρy-εται εiq Δρι. l3 870.0Ο0
lιαi πλ6oγ. πooδv 6περ 06τει
ιiμ6oωq εiE τi1v διdr}εoiν μα-:.

λ{δ oυγxΙνηoιν μεγdλην δ-
δ67"$ημεν τi1r, πιiνυ εi'γενδc
πρoooaρl9εiααν δωρεd ν το-rν

lργαroiiπαλλdλωv τi; ιivω-
τ6ρω'Erαιρiα; lτ8o;Qχoβ6-
νηv δx tοi l3oτερfματd; των
{iτιg μGE δiδει ν6α; δυνci-
ιιει6 vιi oυνε1ioωμεν τi1ν xα-
ιαβαλλoμ6νην πριroπci$ειαv
τη; ανεγε8σεω; τoυ l'γαoυ.

Πoιo'ιiμε&α Ξxxληoιν δπωg
τδ εiγεvδ; xαi 8εciφεοτoν
αiτδ παριiδειγμα μιμη3δoι
χαι 0ι ειζ τα αΛΛα εργoσiα-
αια τfrE πdλει69 μα; 8ργαξ6.
μεγoι, πρδ; Eviο1υoιν ιαi
εi'6δωoιν τofi iερoι1 aιoπo0.

Θεωρciμεv riπo1qΞωoiv μαg
δπω; r.αi δημοoiα 8xφρiioιο-
μεν τιig,ι9εQμdζ μαζ εri;αρι-
oτiα5 εi; εδ ιiνωτ6ρω πQoσω-
πixδγ εiri6μενοι δzω3 δ "Y-
ι|ισrο; ιαρiξη ti; αδτοi; xαi
τdζ οixoγε'ι'ε[α;. τωv ι)γε(αν
xui εilλoγiαv.

' !Ι'Eπιτρorεη'Avεγ6goεω g



Mακεδovικog AYωVαq

Συν67εια 10η

Η επιοτoλri τoυ Καπετιiν Axρ(τα πoυ παραΘdτoυ-

με στη οημερινf oυνd1εια ε(ναι μαxροοxελrjE μα 6πωg

Θα δoriμε, περιd1ει πoλλ6g ενδιαφ6qoυοεg απ6ψειg
xαι xρ(οειg τoυ για διιiφoρα οργανωτιxd Θdματα xαι
πρ6oιυπα.

o Toriρxog αξιωματιx6g επ( των xαταδιcilξεων
εξαxολουΘεf να ξητιiει τη συγεQγαοiα του Kαπετdγ
Axρiτα, την oπo(α dπωg ε(δαμε οη ουγdχεια απo-
πoιrjθηxε το τoυQχιχd παταδιωxτtx6 or7ψα διd γα
xατoρΘιioει να εξoυδετερc(loει το επιπ(νδυνo διd τη
δημdοια αoφιiλεια oc6μα τoυ ΛorixαE, ξητιiει γα συ-
νεργαοΘεf με τoν Καπετι1γ Αxρiτα δεδoμdνoυ dτι o
ε1Θρdg ε(γαι xoιγ6g. Eπειδη δε oι 1ωριxoi εx φ6βoυ
δεν μαρτυρodγ τiπoτα ειζ ταζ τoυQxtx6'g αρ16"9, ξητιiει
απ6 τoγ Axρ(τα γα τoυ παρ61ει πληρoφoρiεE για τιζ
xιν{oειg των βουλγιiQιχων οωμιiτων.

Και διιi δευτdρα φoριi o Kαπετιiγ Axρiταg απo-
πoιε(ται τη φανερrj ουνεργαο(α με τα τoυQχιτι6 xατα-
διωxτιxιi απooπd,οματα. Δd1εται μ6νo την αιηαλλα-

γ{ πληρoφoριιδν xαι μιiλιoτα υπ6 τoγ dρo να σταμα-
τljοει o τoυρxιι6g oτρατ6g να παρd1ει δυο'xoλ(εg ειg
τo o16μα χαι γα απoουρθεi απ6 τα διιiφoρα 1ιυριd xαι
τιE διαβdοειg. Mdνo dτοι Θα ει'ναι δυνατt{ η εξdιτωoη
τηg τo6τα9 του Λοιjxαg, εφ6ooν τo oι6μα θα xιγεiται
ελεrjΘερα χωQrζ να εμπoδζεται απ6 τoν τoυρxιx6
oτρατd.

o Kαπετιiν Axρ(ταg ιjταv πεπειoμdνog 6τι εiναι ειg
θ6oιγ γα εξοντc6oει τo οc6μα του Λoιjxαg αν δεν
εμφανζoνταγ τoυQχιχ6g oτρατ6g, δι6τι με τηγ εμφd-
.νιση τoυQχιπoιi οτρατofi fiταν υπo1ρεωμ6νoζ γα Uπo_

1ωρriοει χαι γα μην διδoει xαψ(α μιi1η. E(1ε αυoηρdg
oδηγ(εg απ6τo K6ντρo, να μηγ oυμπλαxεf με τoυQχι-
xd oτρατ6, δι6τι o αγι6να9 δεν {ταν απελευθερωτιx<ig
εναντ(oγ των Toιiρxων, αλλ<i αγc6ναg πρooταo(αg των
Eλλrjνων τηg Mαxεδoν(αg απ6 τιg βιαι6τητεE πoυ

μεπ{ρ1ετο το Koμιτιiτo διιi να τoυζ απoμαxριiνει απ6
τo Πατριαρ1εfo.

Αν λoιπ6γ αφrjoει ελειIΘεqo τo πεδioγ δριioεωg ειg
τα ελληνιxιi αιiματα α(γoυqα Θα επιτυγ1ιiνετo o εξ6-
γτωση των βoυλγαριxc6ν αωμιiτων ειg περiπτωοιγ δε
πoυ θα ουγαγτιiτo τo ελληνιx6 oι6μα με τoυρxιx6

Tου Γιι69γoυ Toυσ[μη
Ιοτoqιxoιi Eqευνητli

oτρατd 6πρεπε f d1oυν dνα oιiνθημα αναμεταξf τo:ν

διιi να απoφευ1Θεf xαταδfωξη η oυμπλox{.

Διd, τoγ (διo oxοπ6, παQαχινo{μενog o Aρxηγ6g

ηζ χωQoφυλαxηg Bοδενι6γ Noυρ{g απ6 τογ oτεγd του

φilo ιερdα του Boδεγι6ν Παπαoιβ6να εξ{τηοε μια
oυνdντευξη με τoν Kαπετιiγ Αxρ(τα. Αλλιi o Kαπετιlγ
Axρ(ταgτα iδια επαγ6λαβε xαι ειEτOγ Noυρli. Zητηoε

μ6νο διd τo xoιγιi ουμφdρον γα ειδοπoιε( το ελληνιι6
oc6μα xαι γα τoν πρατιi ενriμερον περ6 των xιν{oεων
τoυ στQατoιj. Aυτ6 πQαγματoπoιriΘηπε, γριiφει ο Kα_
πετ6ν Axρ(ταg, μ€ooυ τοlν ημετdρωv, δηλαδri μdoo
τoυ πoιγοtj φ[λου τoυ ιερ6α Παπαοιβ6να.

Mε ην ευxαιρfα ηg xαθdδoυ τoυ απd τo Περιο6ρι
διd πoρεiα πQoE τα Boδεγιi oυνανπjΘηxε με πoλλorig
Nαoυοαfουg, oι oπo(oι τoυ υποo16Θηxαν πoλλιi.

Ει το εξrig τον ιxαγ6τατo xαι dξιo Nαουoα(og
oπλαρ1ηγd Κι6τα Kουτooγιι6ργo θα τον oυναντιiμε

με το xωδιx6 ψευδιiνυμo Kλε(τοg. Η δρdoη τoυ Κλε(-
τoυ εiγαι πλdoγ πoλιj εναργrjg. Ανdλαβε οτρατoλoγ(α
εφ6δρων, απd Nιiουοα, απ6 Boδενd, απ6 τα 1ωριιi
τoυ xιiμπου.

Tην πρooταoiα τωγ xτημ<iτων τoυg απ6 τα βουλγα-
qιπιi oι6ματα oι Toιiρxoι μπ6ηδεg αναΘ6τoυγ ειζ τoγ
Kαπετιiγ Axρ(τα. o μπdηg Aλτiν απ6 τα Bοδεγιi,
ιδιoxητηE τηζ σημεQινrjg N6αg Zωrtζ, o μπ6ηg ηg
Δραγoυμιiνιτσαζ' oη μερινli g Aμιiλλου, η g Π6λιανηg
oημερινrig Πoλυxιiρπηg, αποατ6λλουγ αγτιπρ6oωπ6
τoυE ειE τη Nιioυοα για oυνενν6ηση με τoγ Kαπετι1γ
Axρ(τα.

Αξζει η ημειωΘε( 6τι 6λoι oι παραπdνω μπ6ηδεg
riταν oτενof, φiλoι τoυ ιερdα των Boδεγcδν Παπαoιβ6-
να χαι παραxινoιiμεγoι απ6 αυτ6γ εξr{τηοαν την
πρoοταo(α τoυ xαπετdν Αxρ(τα, παρd1oντεg γιατιi-
χια - χαταφriγια ειg τα ελληνιxιi oι6ματα ri οδηγoι1g.

Στoν αντιπρ6oωπo το:ν μπdηδωγ ο Καπετιiν Αxρf-
τεE απαντ6'ει 6τι δ€1εται τηγ εν[ο1υοr{ των xαι υπ6-
σχεται 6τι με ιο1υρri δriναμη Θα βαδ(oει πQoE τoυζ
Σαρxαινoιig, 6πoυ liταν η φωλιιi των Bουλγαριxι6ν
οωμιiτων, dπωg του ε(1αν ξηπjoει oι παQαπιiνω μπdη-
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δεg για να xτυπηθε (τo xαx6 απd τη qζα του' Eνγoε(-

ται dτι την πoρε(α αυπi θα ην υπεοπiqιξαν με 6λα τα

μι{oα oι μπ€ηδεg εxτ6g βdβαια απ6 dνoπλoυg τoιiρ_

xoυg, δι6τι υπriρ1ε φdβog γα εxτεΘotjγ ειζ ταζ αQχdζ'

Aυτ6 dλλωοτε δεγ Θα το εδd1ετo otjτε o (διog ο

Καπετι1γ Αxρ(ταg. Η παqoυoiα dγoπλων τoιIρxων

μdoα οτo οιiμα εΘεωρε(τo πoλιi πρooβλητιx6 για τoν

αQχηγ6 Kαπετιiν Aπρ(τα.

AπoΘrixη 6πλωγ riταν η Koξιiνη. Aπ6 εxε( μεταφd-

ρoγτo με dψιοτoυg αγωγιιiτεg μdoω Kατρ<iγιτσαζ χαι
Γραμματιxori οτο Περιo6ρι. Η απooτολf 6μωg 1ρεια-

ξ6ταν dνoπλη πqooταο(α δι6τι υπliρ1αν φ6βoι πρoδo-

ο(αE. Oι υπε{Θυνoιτου Kdιπρoυ Koζdνηg χωQrζ συγo-

δεiα ανδρι6ν τoυ oc6ματoE εφoβodντo γα τα απooτε(-

λουγ. Πιiγτoτε με ουγoδεiα εγ6πλωγ τα 6πλα μετεφd-

Qoγτo ειζ τηγ Kατριiνιτoα ciπoυ παρεδ(δοιπo oτογ

Bαoδdxη iιαι απ6 εxε( μεταφdQoγτo οτo Γραμματιπd

απd 6πoυ o δdοxαλοg Γoυodπoυλog τα απdoτελγε oτo

Περιοdρι.

o Kαπετdγ Axρiταg πατηρ1ετo oυ1νd,, εγγoεiται

xρυφd απ6 τo Περιο6ρι oη Nιioυοα για γα ουζητr{οει

με τoυζ διευΘιjγoιτεg τo K€ντρo, αλλd xαι πoλλ6g

φoQ€ζ για να βιiλει τιiξη oη ofγ1υο'η πoυ επιxρατorj-

οε μεταξιi των διαρxι6g διαφωνoriγτωγ χαι αε(ποτε

φιλoνιxotiντων Ναoυοαfαπ, dφθαoε μdλιoτα μd1ρι τo

οημε(o να θεωρε[ αναγxα(o dνα μr1πημα, τo μιiπημα
αυτd ανdΘεσε στoγ ιxαγdτατo για τηγ εxτ6}'εoη, τ6-

τoιωγ εγτoλιiγ Γι<iννη Nατο6πoυλo απ6 το Nυμφα(o'

Tη oτρατoλoγ(α εντ6πιωγ ο Kαπετι6ν Axρ(ταg απ6

την αρ1ri αx6μη ηg αφξεωg τoυ Θεοlρofοε βαoιxη
πρotπ6Θεοη τoυ αγc6να. Mε ιxανoπoiηαη αναφdρει

σην επιστoλf πoυ παραΘdτoυμε dτι oι αιlμβoυλdE τoυ

περ( oτρατoλoγiαg ειτoπ(ωγ "6ττLασαy'' 6λoι υπ6ο1o-

τπαι li απoοτιjλλoυν εφdδρoυg. o ΚουταdγιωQγoζ υπo_

o1dΘηxε 10 εφ6δρoυ9.

Η οταθερ{ διiναμιg τoυ oιilματog {ταν 35 ιiνδρεg'

Αλλιi με την πρoodλευση χαι ην απo1ι6ρηση εγτo-

π(ων εφdδρων o αριΘμdgηταν xυμαιν6μενoζ χαι ωζ εχ

τofτoυ o πρoβλεπ6μενoζ διd η αυγniρηoη του oι6μα-

τog πρoilπoλoγιομ6g δεν ηταν επαρxηE xαι η διαφoριi

εxαλιjπτετo απd oριoμdνεζ πεQιχοπdg των μιoΘι6ν'

Η επιoτoλη πρdπει να περιε(1ε πo}'r1 oημαντιxdg

πληροφορ(εg απ6 τo Kdιτρο Nαor3oηg. Αλλd το εθγι-

x6 Κ6ντρo,( τo πρoξενε(o Θεoοαλoν(xηE d1ει διαγρd-

ψει σε αρπετ6g οειρdg, φρdoειg, ον6ματα, πoυ πιΘα-

γ6γ δεγ 6πρεπε να γiνουν ευqιiτερα γνωαr6E'

Αν xρ(νoυμε απ6 μεριxιig αναγνι6οιμεE φρdοειg
οτα ενδιdμεσα τωγ διαγραφoμι1νων, φαiνεται dτι το

Κdντρo Nαoιiοηg δι€ρ1εται μια πoλι1 xρfoιμη xcn6-

σταη η οπoiα oφε(λετo μιiλλον οτιg διαφων(εg, οτιg

δι16νoιεg, των πρoxρ(τωγ, σε αδυναμ[εg τoυ Κι1ντρoυ,

σε αγυπαχοli των πρoxρ(των πQoζ τιE εντολdg τoυ

Kαπετιiγ Axρfτα 6λα αυτιi δυο1dραιναν την εΘνιxli

εργαofα.

Διαxρ(νoνται μερ ιxd g φριiοε ιg, 6πω9, πoυ ψoρoιi-
σαν να oδηγriooυν τo οιiμα ειE δι<iλυοιν, η ειg ην
απoxcδρηoιγ χαι ηγ ανdθεοη μιxρoιi oι6ματog ε(τε ειg

τoν Γιoβdνη, ε(τε ειζ τoν Nαoυοα(o oπλαq1ηγ6 Koυ-

τo6γιωργο, ε(τε οτoγ Γαρ6φη η αx6μη χαι σε υπαξιω-

ματιxd τoυ οιilματοg.

Γεγιxd 6μω9 Θεωρεf πιo απoτελεοματιxr{ 6πωg τo

d1ει δηλc6οει επανειλημμ6νωE την εγxατdσταση στη

Nιiουoα ξ6νoυ, δηλαδf αξιωματιxoιi τoυ ελληνιxoιi

οτρατof για να διευθrjνει τo Κdντqo, πoυ απoτελoι]oε

τη βιioη τoυ οc6ματog.

Δεν παραλε(πει γα xdμει χαι μια οriντoμη xριτιxη
τηg δρ<ioεωζ τωγ μιχQοoμιiδων πoυ dδραοαν πQo τηζ

αφξει69 τoυ χαι εξαxολουΘorjοαγ γα δρoυν oλfγoν

ανεξιiρτητα xαι υπ6 τη διειiΘυνση τoυ. Κατηγoρεi
δριμιiτατα τoυg oπλαρχηγofE Tοc6ρo xαι Λεων(δα, oι
oπofoι, φιλoνιxοrilτεg μεταξri των διιi ην αρ1ηγ(α,

εi1αν xαΘηλι6oει τα oι6ματιi των σε απραξ(α. Στoν

γεροxαπετ<iνιo Γιo βdνη xαταλoγ ζε ι oλιγ6τερα oφdλ-

ματα χαι xdμνει xαι οριομ6γα ευνoixd o16λια γι'
αυτ6γ. Αξιον ηE αJτoστoλr]g τoυ Θεωρε( μ6νo τoν

Κρητιx6 oπλαρxηγd Mανι6λη Kατo'iγαρη. Διιi τoυg

δrjo τελειπα(oυg oπλαq1ηγoι1g (Γιοβιiνη παι Kατοiγα-

ρη) d1ει ην fδια 6τι ε(γαι παλιιiνΘρωπog, ανεξιiρη-
τωg ιiλλων αρετιiν δι αg εiναι ανεxτo( xαι 1ρt{oιμoι,
τoυg Θεωρεf παλιανθρ6πoυ9 δι6τι ειg xαγ6να δεγ

dδωoαγ πoτd xαγdγα φιλοδc6ρημα, δηλαδ{ δεν επλf-

Qωγαγ 6τι 6παιρναν απ6 τουg Bλ<i1ουg.

Exαγε μεγιiλη εγτt]πωoιγ ειE τoυE ιiνδρεg τoυ η

απλo1εριιi τoυ. Eπειδr{ dβλεπαν 6τι xαγdγα δεν αφr{-

γει να φιiγει "με xενιig ταE 1ε(ραg'', τoν ουνιIxριναγ με
τoυζ παQαπιiνω oπλαρχηγo{E ?iαι τoυ εδτ]λωοαν 6τι

αυτo( oι δriο dφαγαν μιοΘοrig τωγ oπλιτι6γ χαι ειζ
ιiλλουg λιγ6τερα απ6 dτι τoυg 6φειλαν. To φαγητ6

ηταν πιiντοτε πλιdτoιxo. Mdγo ο Mανι6ληg διd τoν

τιjπο 6διδε ...L μετζ(τι διd τ6ooερα αρνιι1, για γα
διxαιoλoγε(ται 6τι πληριiνει, ενιi; ο Γιoβιiνηg 6λεγε

6τι επ(ηδεg δεν πληρι6νει δι6τι τα αρνιd ε(ναι ρoυμιi-
γιχα. Γι' αυτd δεγ 6βλεπε xατ6τηγν6μη τoυ Axρfτα,

με xαλ6 μdτι τoν αQχηγ6 6ταν dβαξε τo x€ρι οτην
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τσ{'τtΙ1'

Στο oημε(o αυτ6 o Kαπετιiγ Axρ6ταg απoxαλιjπτει
xdτι πoχ(l ...διιi τoν Γιoβιiνη. Aναφdρει επi λdξει
"εxδιxoι1μεvοg διd'την απλοyεριd. μoυ xαιαυτ69 d.πλω-

oε τo x6ρι τoυ 
'ι,αι 

μoυ επriρε ενιΔ εxoιμrbμεθα αyxαλιd
πoλιiτιμo oταυρ6 oιxcrγεyειαx6 απ6τoν oxoιJφo μoυ με
20τυρxoυdζ'

Συν6βαιναν 6μωg xαι
εντ6g τoυ αι6ματog τα o-
πo(α εβιiρυγαγ τoν χα-
θoριομdνo διιi η oυιτri-

Qηση τoυ οι6ματο9 πqoil-
πολογιoμ6. Eπλdπηoαν
ιiλευρα απ6 τη Moνri
Προδρ6μoυ. XιiΘηxανd-
πλα ειg τo Γραμματιx6,
δι6τι διiΘεν oι τρoφoδd-
τεE ειE oυμπλοxf ιιε τoυζ
τoιiρxoυg απ6 τoν φ6βo
τoυζ τα dριξαν οτo πoτιi-

μι. Στo Bλιiδoβo απ6 α-

μdλεια μoιi1λιαoε μεγd-
λη ποο6τητα ιpωμιoιi. 

_

Τη διαφoριiτουπρoij_
πολoγιομori o Kαπετιiγ
Axρ[ταg ουμπλ{qωνε α-
π6 τιg 8Ο προοωπιx€.g τoυ
λiρεg, τιg oπofεg φειiγo-
νταg απd ην AΘriνα τoυ
παρ6δωoε η oιxογ6νειιi
τoυ χαι διιiφoqoι συγγε-
νεig.

Αναφdρει με ιχαγo-
πo(ηoη dτι δεγ ιiφηoε αν-
Θρωπιixo, δηλαδrj ιiν-
Θρωπo 1ρrjζoντα ανιi-
γxηg 1ωρ6g να μη τoυ δι6oει τfuoτα. Απ6 τo πρooωπιxd
τoυ ταμεio ενfo1υε xfqεs xαι oρφανιi φoνευθdντων
oπλιτc6ν xαι oδηγ6ν. Eνfo1υαε 1qηματιxc6g με λiqεg
την oιxoγdνεια τoυ φoνευΘdντog oδηγοrj απd τη Φλα-
μoυριιi. Στo Γραμματιxd εβor{θηoε 2 oιxoy6νειεg. Eιg
τo Bλιiδoβo ενiο1υοε η Θε(α του Mπorjα η oπoiα
6.1αoε <iνδρα xαι υι<j. Oταγ oτo Γqαμματιx6 φιλoδι6-
Qησε τιE απoQφαγισμdνεg oιxoγιJνειεg, liταv τ6ο'o oυ-
yxινητιxfi η oτιγμri c6ατε διιi πQcδη φoριi oυγxινfΘη-
1|'αν γ"αL oι <iνδρεg τoυ τα 6ρνια".

Δεν ιiπαμνε εξαiρεoη oιiτε οτoυg Mωαμεθανorig r{

Aρβαν(τεg πoυ προο6φεQαγ υπηQεο(εg οτo oι6μα τoυ,
ri ανελιiμβαναγ "τo ξεxαΘιlριομα" επιx(γδυγωγ Bλιi-
χωγ.

Aγιxαγoπoiητοg απ6 τιE συγεγνοljoειg τoυ με τoυζ
Bλιi1oυg' δυοαρεoτημdνοg με τoυg απειΘε(g Nαoυ-
oαCουg, εξαxολoυθε(xαtαε αυπi ην επιoτoλrj τoυ γα
μεμιpιμοιρεf. Η αντ(δραση των Bλιi1ων oυνε1ζεται,
αναφ6ρει πQoζ τo πρoξενεio Θεοοαλoν(xηg, ιiρ1ιoαν

να oπλζονται χαι γα σχη-

ματζoυν οι6μα. Exτ6E τoυ
dτι ειg τo οc6μα τoυ Λοιjπαg
oι περιοo6τεροι riταν Bλ<i-

χoι τoυ Γραμματιxoιi.

Συνε1ζει, 6μωζ, τιE συ-
νεννor]οειg με τoυζ 1ιεxα-

γιιiδεg βλιi1oυg. Απoοτdλ-
λει τoγ Kλε(τo, οπλαρxηγ6
Κoυτo6γιωQγo με oριο'μd-
νεg οδηγ(εg πQoE τoν μεγα-
λoxε1αγιd Mπατραλdξη ιαι
εν oυνε1ε6α τoυ αγαΘ6τει
γα επισχεφΘε( 6λoυE τoυg
xε1αγιιiδεg χαι να τoυζ πα-
ραδc6οει επιoτoλ6g τoυ. Διιi
να πρooελxιiοει τουg γ"εxα-

γι<iδεg υπdo1εται να πι1ρει
τα τιjxγα τωγ }tαι γα τα
οπoυδdοει ατην Eλλ<iδα με
τηγ υστεQoβουλ(α να 61ει
οτα 1dρια τoυ o)ζ oμliρουg
τα παιδι<i τωγ.

Eπανελημμιiνωg oτιg ε_

πιoτo}'€gτoυ ο Καπετι1γ A-
xρ(ταg εxφρ<iξει ηγ ιχαγo-
πo(ηor{ τoυ απ6 η συμπεQι-

φoQd ΙlαL τη δριioη τoυ
Nαoυοαioυ oπλαρ1ηγοr3 Koυτoογιι6ργoν με τo xωδι-
x6 6νoμα Kλε(τog. E(ναι πεπειαμdνοE dτι Θα φdρει ειg
πdραg χαι ην τελευταfα απooτoλri πoυ τoυ αν6Θεοε
γα πQoσεγγ(oει τoυg βλd1oυg, δι6τι εfγαι διπλωμιiηg
xαι περιμdνει πoλλιi απ6 αυτ6γ.

Στo τ6λο9 ηg επιοτoλr{g δεν παραλε(cιει γα υπενθυ-

μ(oει oτo Κdιπρo 6τι διιi η διεξαγωγrj τoυ αγc6να xαι
τηγ απoχατdoτααη τηg τdξεωE 1qε'ι<iξεται χQ1iμα,
χQliμα, χa{μα.

ι1λλα δυoιiρεοτα γεγoν6τα

To διαγραμμ6νo τμrjμα ηg επιoτoλr]g
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Nικoλαoq Φιλιππ[δηq
o Tτρωτog ιστoρικog τηq NαoUσαq

τηg Eλ6νηE Mriτοιαλα - Ζεγutνη

Η ιοτορfα τηg πιiληg μαg πoλλι1oφελει οτo N(xo
Φ ιλιππfδη, τον πρι6τo λ6γιo _ ουγγραφdα που ασχo -

λf θηxε συσ[ηματιχι1, με την Eπανdoταoη τηg Nιloυ-
oαg, εxδ(δoγταEτo 1881την πραγματε(α "Η επαγιi-
στασιζ τlαL 1'|"αταστQοφli τηE Nαοtioηg''. To βιβλ(o
αυτ6 €.xανε ευριiτεgα γνωoτ6 το oλoxαtjτωμα τηζ
Nιioυoαg, αλλιi υπrjρξε αφορμrj χαt για πoλλ6g
περιπdτειεE τoυ συγγqαφ6α.

O N. ΦιλιππΙδηg rjταν γ6νog ενδdξoυ oιxoγενε(αg
απ6 τη Δoβρ<1 Ημαθ(αg. o παπποfs τoυ Σiμοg
Φ ιλιππ(δη g, πrcτ6g στηγ o ιχoγ ενε ιαxlj παρdδooη,
oυγετdλεoε στηγ απιixρουοη του Αλlj Παod αrιg
δυo πρc6τεζ τoυ εxοτρατε(εg xατ6. τηg Nιiουoαg.
Κατd την τρ[τη επαrρατε(α dμωg τoυ Αλr], τo 18Ο5,

χαt την xυριαρ1(α τηg πdληg, η oιπογ6νεια τoυ Σ.
Φιλιππ(δη με τoυζ 7 γιoυg χαι τιE 2 x6ρεg τηg
αναγxιlαrηχε γα xαταφliγει αrη Mηλoβ[τoα τηg Δ.
Mαxεδoγiαg (επαρ1fα Mοναοτηg(ου). o θεfοgτoυ
ΣτιJφανog, δdαxαλοg, χαταχQεoυqγrj θηxε απd τoυ g

TodρxoυE τη M.Tετι1ρτη τoυ t82'J'. o πατdραg τoυ
ΓεοiργιoE, πoυ με ιiλλα τρ(α αδ6λφια τoυ (δρυoε

μεγιiλo εμποριxd o(xo oτην Αυαrρiα, Σερβ6α xαι
Mαπεδoγfα, ε(1ε ουνδεθεi αrεγιi με αγωγισ[dg τoυ
1821' xαιτου 1854 xυq(ωg με τoγ Tοιiμη Καρατdοo
χαι τoγ Παπαx6οτα Toαμιiλα. Αλλd xαι η oιxoγ6-
γεια Πυλαγ6ρα τηg μητdραg τoυ ε(1ε να επιδεξει
riQωεE. O προπdππos χαι o παππoιjE τoυ φoνεrjΘη-
xαν απ6 τoυg Tοιiρχoυζ τo 1'822xαιτo 1847 αντ(-

στoιχα.

O Nιx6λαog γεννfθηxε oτη Mηλoβ(τoα τo 1845.

Σποιjδαoε αεη Θεooαλoνfxη xαι oυνd1εια σrηγ
Aθriνα ιiπoυ xαι εyxαταoτdθηxε με την oιxoγ6νει<i
τoυ χαι απ€^ιτηoε την ελληνιxη τπηxooτητα. Στην
Aθ{να απεφo(ηoε απιi η φιλoαoφtxηoyoβ'

To 1886 o Φιλιππ(δηs riρθε ατη Mαxεδoν(α ωg

διευθυντrig των ελληνιxι6ν o1ολε(ων oτη Φλc6ρινα
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1866 - 67 xαt ατη Mηλoβ(τoα τo 1868 - 69. Παριiλ-
ληλα dρ1ιαε γα αγαπτι]σσειτηγ εθνιxri επαγαστατι_
xητoυ δριiη.

Mετd τιE επαναστιioειg τoυ 1851, 1854 xαι ιiλλεg
μεμoνωμdν εgτoπτxi.g, πoυ xατdληξαν oε απoτυ1(α,
πoλλo( μoρφωμdνoι Mαxεδdνεg, xυρfωg διiαxαλoι
xαι xαθηγητιig διαπ(αrωσαν dτι μιiνo αγ oQγαγω-
θotjγ θα μπoρ6ooυν να απoτινdξουν τoν Tοrjρxιxo
ξυγd xαι γα α\ηισrαθoιiν αrην ξ6νη πρoπαγιiνδα
πoυ ανθorjσε στη Mαxεδoγ[α.

Eται τo 1867 αυνdρχo\ηαι αro μoνααnjρι τηE A-
γ(αg Tριιiδαg Πιαoδεgiου 7 επιφανε(g Eλληνεg με
oxoπ6 ην Γδρυαη μιαg ''N6αg Φιλιxrjg Eταιρε(αg"
πoυ απ6β}.επε σ[o ξεolixωματων Eλλrjνωντηg Mα-
xεδoν(αg xατd,τωγ Totiρrπων, αιiμφωνα με τo παρd_



δειγματηg xρητιxrig επανιioταoηs, πoυ τ6τεητcxιl o'
dλη τηg την απμrj. ΠρωτεqγdτεE τηE oργιiνωηE
αυτrig ε(γαι o Nιx6λαog Φιλιππ(δηg με τoγ FΙπειρc6-

τη εxπαιδευτtx6 παι δημooιoγρdφο Θωμιi Παo1i-
δη, τoυg oπo(oυg dμελλε γα εγι6oει xoινrj μofρα, o
o1oλιig1ηg Αγαατιioιog Πη1εc6ν, o γιατq6g Ιωι1γ-

νη g Aργυq6πoυλog xαι πιΘαγιiν τα αδ6λφια Toiρλη
απ6τo Nυμφαfo xαι xιiπoιog Δof μαg απ6τo Πιoo-
δdρι.

Πqιν απιiτη Ndα Φιλιxri Eταιqε(α, ε[1ε ιδρυθε[τo
1852 μια παριiμoια οργtiνωαη με συγωμoτιxηεπα-
νααrατιxtj δριioη απ6 Moγαoτηριι6τεE ν6oυE με την
επωνυμ(α ''Λ6σ1η'', πoυ διαλιjΘηxε dμωg αργ6τερα
απιi τoυg Toriρxoυg. Φανερoi oxoπo( του σωμα-
τε(ου ηταν εxπαιδευτιxo( μουoικo( xαι αθλητιxο(.
Στουg ιδρυτdg τηg ''Λ6α1η9'' Mηνιi B(αrα, Nιxdλαo
Ζo{lξιo xαι Aγαoτι1oιo Bαφειιiδη πoυ 6πεοε το
1866 ατo Bαφ6 τηg Κριiτηg αφιdρωoε ο Φιλιππ(δηg
το βιβλ(o τoυ "Η επαγdoταoιζ χαt xαταoτροφri ηE
Nαοtioηg''.

Η Ndα Φ ιλιxr{ Eταιρε (α δρα με μεγιiλη μυαrιx6τη -

τα επt 20 ολ6xληρα 1Q6νια oε Mαxεδoνiα, Ηπειρo
xαι Θρdιxη παι μυοιiνται o'αυτtjν xαθηγητ6g,€'μπo-

ρoι, ιερε(g αλλιi xαι απλo[ 1ωριxoi. Aιταρτιx6g
oμιiδεg oυγxρoτorj\ηαt χαι ε[ναι ι1τoιμεg να δριi-
ooυγ αγd π6"oασrιγμ1i dπωg παι dγινε oτην επαγd-

._Ψασγl τoυ 1878.

O Φιλιππiδηg πραπooτατεt περιoδεrjovταs αη
Mαxεδoγ(α. Mετd ιiπωg τη ματα(ωη τηg επανd-
στασηEτηE Kρriτηs επιxρατεf η oxdι|.rη να ατραφε(η
πρooo1rj περιoαdτεgo σtα γρdμματα για να γ(νει
ωριμdτερη πQoετotμαo(α αργιiτερα. To 1'871' επι'
ατρdφει οτην AΘrjνα για γα oυμπληρc6oειτιE σπoυ-
δι1g του, dμπειρog riδη γνc6oτηζ τωγ Mαxεδoγιxc6γ
πραγμdτων.

Mετd τoν πιiλεμo Booν(αg παι Eρξεγoβfνηg τo
!875,απ' 6πoυ βγriπε 1αμdγη η Toυρxiα, xατεβα(νει
o Παo1iδηE στηγ Aθriνα 6που πρooπαθoιjγ χαL oι
δrjο διd τoυ τιjπoυ να διαφωτ(αουν την xoινri γγι6μη
για τo τι πg6πει να γiνει oτη MαxεδονΙα, ενc6

παρι1λληλα αυγαγτιotjγται με τoυE πoλιτιxοrjg Δελ-
ληγ ιc6ργη, Κoυ μoυνδo (l ρo, Ζαιψηxαι Tρ ιπoιiπη. To
ανljαηo πνειi μα ιi μω5 του Φιλιππf δη δεγ τoν xρατti
oτην Αθrivα, αν ε βα iνε ι πιiλι oηγ xατε1<i μενη Eλλd-
δα 6πoυ περιoδει1ει απιi τo 1876 ωE τo 1878 αrην
Ηπειρo, ατη Θρι1πη, αrη Mαπεδoγ6α παι ατην Αλ-

βανfα για γα αναθερμιiνει τo εθνιπ6 φρ6νημα των

Eλλrjνων, 6πωg φυoιx6' xαt oι ιiλλoι τηg oργιiνω-
σγ]S, βε απoτ6λεoμα ηγ επανιiαrαοη τoυ 1'878 με
την ατυ1ri ιiμωg 6xβαoη.

To t877 ψετ6. τη Συνθ{xη του ξ(oυ Στεφιiνoυ
που 6ριξε oαν γdτιo α6νορo τηg Mεγιiληg Boυλγα-
qiαg τo λιμιiνι τηg Kαβιiλαg, απd τoυg πρc6τoυg

υιpι6νουν φωγli o Φιλιππfδηg με τoγ Παo1(δη υπ6ρ
τωγ συμφερ6ιπων τoυ Γdνoυg μαξ( με τoυg xατo(-
χoυζ τηE Mαxεδον(αg. Στ6λνoυν υπoμνrjματα πQos
τιg Mεγιiλεg Δυνdμειg που αυνεδριιiξουν αro Bερo-
λiνo, 6που τελιxd αγατρdπεται η Συνθrixη του Αγ(ου
Στεφdνoυ.

Aπ6 τα τ6λη τoυ 1878 μαξ( με ιiλλα 6 μ6λη τoυ
Φιλoλoγιxoιi Συλλ6γου τωγ Aθην16ν "Παρναασιig"
πqoετoιμιiξει dνα αυνdδριo 6λωγ τωγ ελληνιxι6ν
αυλλ6γων τoυ εξωτεριxoιi, τηg ελεrjθερηg xαι υπιi-
δoυληg Eλλιiδαg. To αυν6δριο πQαγματoπoιrjθηxε
απ6τq23 Mαρτ[oυ μ€1ρι τηE 9 Απριλ(ου τoυ 1879.

Σ' αυτd παρευρdθηxε τo ιiγθog τηg ελληνιxrjg δια-
νdηoηg xαι αxoιiατηxαν πoλλ69 xαι oπoυδαiεS γγ6-
μεg xυρiωg για εxπαιδευτtx6" θ6ματα. Exε( 6γινε
απoδεxτli η γνc6μητoυ Φιλιππ(δη απ6τoN. Mαυqo-
xoρδ<iτo, πρdεδqoτoυ ''Συλλιiγoυ πqog διιiδoση των
ελληνιxι6ν γραμμdτων" για να γfνει η Kαβιiλα εx-
παιδευτιxd xdντρo τη g ανατολιx{ g Mαxεδoνiαg xαι
γα αγτιμετωπιoΘε( η Boυλγαqιx{, Ρουμανιxrj παι
Σερβιxrj πρoπαγιiνδα πoυ εξαπλων6ταγ με μεγιiλη
ταγ6τητα, ιδριiovrd,g γυ μνtioια, διδαoxαλε iα, τlαι
παρθεναγωγε(α. o Φιλιππiδηg διορζεται απιi τo
''Σfλλoγο'' διευθυιτrjg τoυ γυμγασ(oυ KαβιiλαE χαι
επιθεωgητrjg των α1oλε(ωγ τωγ γdQω περιo1c6ν.

Λ(γεg μ6Qεζ μετd τη λrjξη τoυ ουνεδρfου, aωg27
Απριλioυ, o Φιλιππ6δη ζ, εχφωγε ( αrογ "Παρνασσ{i''
την περ(φημη ιατoριxri πραγματε(ατoυ "H Eπαγd,-
στασtE ΙlαL 1'|,cιτασtrQoφli τηs Nαotioηg''. Στr1ν πρo-
απdθεια τoυ να xdγει γvωoτoιig τoυg αγι6νεE τωγ
Mαxεδιiγωγ εi1ε αναγνc6oει πρo μηνι6ν ατoγ [διo

χιiQo ιiλλη πραγματε(α με τα γεγoγ6τα τηg Eπαγd-
στασηζ τηg Xαλxιδmηg, ενtil ε[1ε εxδc6oει xαι 6γα

βιβλ(ο για τoγ Toιiμη Kαρατdoo, τo oπofo 6μωg
xατ6" πdoα πιθαν6ητα δεν αc6ξεται.

Tα περιoαιiτεQα σrotχε(α για τη Nd,oυoα φαiνε-
ται 6τι τα oυγx6ντρωαε <iταν περι6δευε τιg π6λει9
τηg Mαxεδoν(αE απ6 πρoφoριxdg πληρoφoρ(εE τωγ
επιξcδvτων απ6 ην χατασ[Qοφti. Συγxεxριμ6να πα-
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ταγQdφειτα oγdματατoυ ιεQ€α Kωγ/γoυ oιxoν6μoυ
xα ι τωγ αδ ελφriν Δη μη τp hτ xαι Ζαφ ε ιρ (oυ Bιi ε ιoυ.
Aπd βιβλιογραφ(α, dπωg αναφdρει o (διog, ε(1ε
υπ<iψη τoυ μdνο το dργo τoυ Πoυxεβfλ.

Η διιiλεξη στoν "ΠαElνασσ6'' πρ6πεινα d1ει μεγι1-
λη απrj1ηη στoυE απαντα1oιi Eλληνεg. oπωE βλd_
πουμε, δrio 1ριiνια
αργ6τερα, οτηναντ(-
στοιχη 6xδooη χατα-
γριiφοιπαιoγoμασtι-
ιι6" ωg αυνδρoμητdg -

6πωg ουνηθιξdταν
τoτε- 496 ιiτομα για
635 βιβλ(α απd oλιj-
xληρητηνEλλιiδα(αε
oημε(ωοη που υπιiρ-
χει σ[o τ6}ιogτου βι-
βλiου αναφ6ρεται d-
τιυπ<1,ρ1oυγ xαι πολ-
λoi ιiλλoι αυνδρoμη-
τdg τoυg oπo(oυg d-

μωgδενπρdλαβαννα
xατα1ωψjοoυν)'

Στην Kαβιiλα ο Φι-
λιππ[δηg 6μεινε απιi
τo L879 μd1ρι τo
1881. Exε(xατdρθω_
oε μdαα oε αιiιτομo
1ρoνιx<i διιiαrημανα
επιτελ6αει απουδαiο
dργο με την (δρυoη

o1ολε(ων, αυλλιiγων,
oυoαιτ(ωγ παι βι_
βλιοθηxι6ν. Mε τη
δραoτηριιiτητιi τoυ
ατην Kαβιiλα αo1o-
λoιjνται πoλλ6g εφη-
μερ[δεg τηg επo1rjg
οτηνKων/πoλη,Aθ{-
γα χαι Tεργ6oτη.

oταγ τo 1881 μετατdθηxε oτη Θεooαλoν(xη, πρo-
τ[μηοε να μεταβε[ oτη Γερμαν(α για να αυμπληρι6-
σει τιζ οπoυδ6g τoυ στη φιλoαοφ(α χαι τα ανc6τερα
παιδαγωγιxd. Στη Γερμαν(α ιJμεινε αro Mιiνα1o,
Tυβ(γγη, Bερολiνo παι Bι6ννη επ(€ξιdτη παι αυνδd-
θηxε με πoλλoιig Γερμανorig τoυ πγευματιγ"o6 xαι
πoλιτιxoιj xιioμoυ. Tdoη δε fταν η εxτ(μηoη τoυ5
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π8oζ τo πρdαωπ<i τoυ c6αιε τoν πρoo6λαβαν μεταξι1
τωγ συγταxτι6ν τηg Mεγιiλη5 Παγxdoμιαg Eγxυ-
xλoπα(δειαg τoυ Mπρdx1αoυg, ιiπoυ πατα1ι6ρηoε
πε ρ(τα 1 500 ιiρθρα αναφε ρd μενα αιη νε6τερη ελλη -
νιxιj ιαroρ(α χαι επιφανεfg Eλληνεg. Mε τα αρθρα
του o Φιλιππiδηg διαφι6τιξε τη γεQμαγιxη xoινη

γγι6μη για τo Mαxεδο-
νιxd ξrjτημα χαt την ελ-
ληνιxιiηταηgMαxεδo-
ν(αE, εξrjγειρε ιiμωg xαι
τη μrjν ιν των Boυλγιiρων
xαι Pουμιiνων, oι oπo(οι
περ(μενανην xατdλλη-
λη ευxαιρiα για εxδ(xη-
ση. FΙ πανεπιαrημιαx{
xoινdτητα αναγνωρ(o-
γταζ ηγ αξiα τoυ, τoυ
πρ6οφερε την dδρα των
Eλληνιxι6νoηνAxαδη-
μfα των Αγατoλιxc6γ
Γλωοoc6γτoυ Bερoλ(νoυ
την oπo(α dμωg δεν α-
πoδdxθηπε γιατi εi1ε
oxoπ6 να xατ€βει αεην
Eλλιiδα.

_ O Φιλιππ(δηg 6πειαε
τη αυιπαξητηg εγxυxλο-
πα(δειαg ιiτι oι πεQισ-
oιiτεgεg πληρoφoρ(εg
πoυ ε(1αν πι1ρειαπιiτην
Ανατoλrj rjoαν αν 61ι ε-
oφαλμdνεg τουλιi1ιαroν
πλημμελε iζ επισrημoγι_
x6'. τoυ ανατ6θηxε λoι_
πdν μια περιrjγηοη oτην
Ανατoλrj γ ια τη αυλλογιj
xαι αυμπλ{Qωση τηζ α_
ναγxα(αg rjληg'

Τoν Απρiλιo τoυ 1887
xατεβα(νει για μtα πε-

ριoδε(α oην Eλλι1δα y'αι η M' Αo6α. Φθι1νoνταg
oτην Αθfνα αυγαιτιi τoν πρlωθυπουργd Tριπoιiπη,
ο oπoiog τoυ πQoσφdρει την 6δρα τηg Φιλoαoφfαg
oτo Πανεπιαnjμιo, ο Φιλιππ(δηs dμωE αρνε(ται,
γ ιατ( πρ ιiπε ι να τελε ιι6οε ι πρc6τα την απoαroλrj τoυ.

Συνε1ζoιταg περνιi στη M.Αοiα. FΙ περιιjγηαli
τoυ 6μωg αυπj δεν ξεφεliγει απ6 τα μιiτια των
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πQoπαγαγδ ισ[ι6γ τη E βoυλγαQ ιχli E χαι Qου μαγ ιχ1iζ
x(νηoηg. Δημoαιειioυγ, στtE 4 Mαρτ(oυ oτη γαλλd-
φωγη εφη με ρ fδα τη g Boυδαπ6ο'η s Relιre d' orient
(Eπ ιθ ειiρη σιE τη E Ανατολrj g) dνα μαxρooxελdoτα-
τo ιiρθρο εγαγτioγτoυ Φιλιππ(δη, 6τι oυνωμoτofoε
δrjθεν xατd τoυ Σoυiιτdγου xαι απdβλεπε στηγ αγα-
τρoπ{ του πoλιτειjματοE. Για γα τεxμηgιιioουν μti-
λιαrα τιE χατηγoρ(εg τoυg xατα1ι6gηοαγ αποoπd-
σματα, xατιlλληλα επιλεγμdνα απ6 την ιατoρ(α τηg

επανdαιαη S τlαL τLαταστQoφliζ τη g Nαoιioη g.

Tι μπoρoιiσε γα 61ει μαξi τoυ μια oυγγαρ6ξιxη
εφημερ(δα; Κατιi τo Γ. Mdδη η αυσtQooυγγqιxrj
πολιτιxrj με τη Qoυμdνιν"η πρoπαγdνδα ε(1ε oxoπ6
να oτρdψει τηγ πQοσoχrj τoυ ρoυμιiγιxoυ λαοrj απ6
τη γειτoγιχrj Tραναυλβαν(α, cjπου xατoιxoιioαν 1ι-
λιιiδε g xαθαgoi Ρου μdγο ι' σ[η μαxρ ινrj Mαxεδoν iα,
6πoυ υπriρ1αγ σχoQπισμ6νοι Κoυτα6βλα1οι, οτυλo-

βι1τεg αγ6xαΘεγ τoυ ελληνιομori.

Η Revue d' Orient εν τω μεταξrj ουνε1ζει τον
πdλεμο xατ6'του Φιλιππ(δη. Σ' dλλo φιiλλo τηζ τoν
xατηγoρεf 6τι αφι6ρωoε τo βιβλ(o για τη Ndoυοα
στoυg Mηνιi B(αrα xαι Nιxdλαo Ζo6ξιo, μdλη τηg
"Λι1o1η g" Moνααrηρ(oυ, πoυ ετοfμαξαν επαγι1,αια-
oη. Παριiλληλα πρooπαθε( γα ενo1oπoιtjαει πολ-
λorig μoναατηριι6τεg πoυ ε (1αν γραφε (αυνδρoμητdg

στo επαγαoτατιlι6 βιβλ(o, dπωg o μητρoπoλ(ηg
Mοναoτηρ6oυ Mατθα[og xαι ιiλλoι τoυg oποioυg
αναφ dρε ι oνo μαστιχιi, 6λoι τoυ g Oθωμανο ( υπητιo -

ot.

O Φιλιππiδηg πληqοφoρηθεfg τα δημοoιειiματα
περι6ρ1εται οε δ(\μμα, αν θα πριjπειγα φfγει απ6
την Tουgxiα για γα απoφιiγει τυ1dν αυν6πειε9 rj να
ουνε1(oει τo €qγo τoυ. Tελιxιi επιxgατε( η δειiτερη
ox€ιtlηxαι €τoι οτιg 29 Απριλ(oυ του 1888 απoβιβιi-
ξεται αrην Κων/πoλη. Eδc6 oυγαγτdται με πoλλι1

γνωαrd πρ6oωπα παθι6g χαι με τo φiλo τoυ Παoxf-
δη πoυ εξ6διδε τηγ εφημερiδα "EπιΘεριigηoιg".
Παριiλληλα πρoετo ιμιiξε ι τα αxιiλoυ θα επι1ε ιQli μα-
ταxcπ6'τωv χατηγoQιιδν τηg εφημεg(δαg ατην περf-
πτωση πoυ θα τoγ αυγελιiμβαναν:

Mε την ιατορ[α τηg επανd'oτασηζ τηζ Nαoιjoηg o

μ 6ll o g π oυ αop λη θη x ε μ 6 1 ρ ι τ c6 q α η τ αν o Π oυ x ε β [λ,

πρ6ξεvοg τηg Γαλλ[αg oτην Hπειqο' Αυτ6E αναφiρει
6τι o dyριog xαι αιμoβ6qοgΑβδo1jλ-Αμπo6δ παod'g
θ6λoντα9 να πqooφ6ρει υπηρεα[εζ στo Σoυλτdyo
6πλααε ανιiπαgxτη επανd'oταoη εx ρι6ρου9 των

N αoυoαfων xαι πρo i βη o ε αδ ιxαιoλoyητ εg τ ρο με ρ69
oφαy6g. oι δε ανδqε[oι xαι φιλελειiθερoι NαουααIοι
παqoυαιd'ξowαι ωg δειλο[ πoυ αvυπερd'oπιoτoι oτ6-
2toνταy }{αι τoυζ ixoβαν τα xεφd'λια' o Πoυxεβfλ
περιyρdφει 6τoι τα yεyoν6τα yια να προxαλ{oει τoν
o [xτ o τη g Ευ ρ cil πη g υ π 6 ρ τ ων M αx ε δ 6ν ων, αλλd' xα ι
την o ρyη τ oυ E x ατ d' τ ων ToιJ ρ x ων. M ε την ιoτ o ρ {α τ oυ
o Φιλιππ[δηg απoxαθιoτd' την αληθεια λ6yowαg 6τι
oι μεν Nαoυαα[oιυπηρξανyεννα[οι πολεμιατ6ζ, U δε
αιτ |α τ ων αφαycδν ητ αν μ ια πQαyματ ιxη επανd'oτ ααη
των Mαxεδ6νων. Επioηg θα ια1υριζ6ταy 6τι xαι
d'λλoι ιoτoριxo[ 6γραιpαν {ρyα yια την επανd.oτααη
του 1821 αx6μη 2.cαι yι' αυτην τoυ 1878, 6πω9 o
Αραβαντιν69 πoυ yεννηθηxε' 6yραιllε xαι πiθανε
oτην Hπειρο, o Σεiξd'νηζ xτoυ ξει oτη Σμιjρνη' o
Παπαρηy6πoυλog, πoυ πoλλ6ζ φoQεζ π€ρααε απ6
την Κωνlπoλη xαι 6μω9 xανε[g δε τoυg ζητηoε το
λoyo. Γιατ [ αυτ 69 να xατηyoρ ε [ται y ια τηy ιστ o Q [α τηg
NαoιioηE. Π[oτευε 6τι μ' αυτi.E τιE εξηyηαειg θα
6πειθε τουg ToιJρxoυg'

Στ;1- 23 Mα(oυ τoυ 1888 αυλλαμβιiνεται xαι αρ1[-
ξει η oδιioοειd τoυ. Eπi 10 περ(πoυ μrjνεg, ωE
υπ6διxog, υπoφdρει τα πι1γδειγα μεταφεQdμενog
απ6 τη μια φυλαxrj oτην dλλη. Toυ ιJγιναν αλλεπι1λ-
ληλεg αναxρ(oειg αrιg οπo(εg ιiμωg με τιcxταπ}νη>ιτt-

xri ευαrρoφfα xαι ευγλωτr(α xαταφ6ρνει πι1,ντα γα
αντιxρloιiε ι τo χατηγoQητrj q ιιi τoυ.

Eγ τω μεταξιi ε(1ε πqοηγηθε( αεην Κλειoorjρα η
otλληι}lη τoυ Aγααrαα(oυ Πη1εc,iνα, για τηγ πα-
τριωτιxti τoυ δρι1oη. Tα dγγραφα πoυ βρdΘηxαν οτο
oπkι xαι τo o1oλε (o τoυ ενo1oπo ιoιiν τoυ g αυνεργι1-
τεζ τoυ. Πoλλo( απιi αυτοιjg αυλλαμβdγoγται xαι
προαdγoιπαι αε δfxη στo στQατoδιxε(o Moναoτη-
ρ(oυ. Ηδ(xη αυτrj ε(ναιγνωoπj ωg''Πη1ιωνιx6'' απ6
τo ιiνoμα τoυ πQωτεQγιlτου τηg.

Στα Πη1ιωνιxιi πρooπdθηoε να εμπλ6ξει το Φι-
λιππiδη o Δερβ(g - Παοιig, αQχηγ6ζ τηg μυαrιxrig
αoτυνoμ(αE τoυ Σoυλτιiγoυ, σε μια εμπιαrευτιxtj
oυνoμιλiα - ανdxριο'η μαξ( τoυ, χωQrs ιiμωg να
απoδε ι1θ ε kεχιx6' xαμιιl ενο1ij.

Oλεg oι εφημερ[δεg τηg Kων/πoληg παι των Αθη-
γc6γ xαι πoλλ69 του εξωτεριxοιi με xαθημεριvιi δη-

μooιεrjματα αo1oλoιiνται με τη αυλληψη χαιτη φυ-
λιlxιoη τoυ Φιλιππ(δη, αναφ6QoγταE ωg αιτ(α η
oυγγραφ{ τηg ιoτoq(αg τηg Nαoιiσηζ χαι τα <1ρθgα

τoυ στη γεQ μανιπrj Eγxυxλoπαfδε ια. Tην iδ ια επo1ri
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oυλλαμβd.νεται χαι o Παα1iδηg.

Στη φυλαπrj o Φιλιππ(δη g xdτω απ6 dθλιε g αυνθri -

xεgπ#,ξεται να απoχαλυψει τoυE συγεQγιiτεg τoυ.

Xωρ(g xρεβdτι, χωQ(E ρoιi1α, χωQiζ τη αroι1ειc6δη

xαθαριdτητα, σε υγqιi παι oxoτειγd μπουντρoriμια
δεμ6νog1ειρoπ6δαρα, μdνο μ' dναxoμμιiτιιpωμ(xαι
νερ6 xινδrjγευσε γα πεθdγει,πoτ6 6μωg δεν d1αoε

τo θιiqρog τoυ υπoστηQξoνταg πιiντα την αθωdτητιi
τoυ. Παρti την απoμιiνωorj του xατιiφερε αqxετ€g

φoQdE να αrεfλει επιαεoλdg oε ιo1υρoι1g φftoυEτου
B(oμαgx, ξrjτηoε απ6 τoγ ια1υρd xαγxελdριo να

μεαολαβrioε ι σ[ηγ τουQπιxrj xυ β dργηη γ ια την απε -

λευθdρωor] τoυ. Σι1μφωγα με τα αρ1ε(ατου Yπουρ-

γε(ου Eξωτεριxιδγ χαι η ελληνιxrj Kυβ6ρνηoη ε(1ε

xαταβι1λε ι πρooπι1,Θ ε ιε ζ γ ια τηγ απελευθdρωori τoυ.

oι Toriρxοι rjoτερα απ6τιgπιdoειg πoυ δ6μηxαν
απd τo εξωτε ρ ιx6 xαι επε ιδri απd τιg αναπρfoε ιg δεν

μπdρεοαν να αrηgξoυν xαμιιi xατηγορfα ι6oτε να
τον πρootI,γoυγ σε δ(πη αxdφτηxαγ 6τι η xαλιiτερη
λιioη rjταν η χdaη. o πρ6εδρos τηE αγαχριτιxr]g
επιτρoπrjg λoιπ6γτoγ xαλεf xαιτου αγαxoινι6νει 6τι
o Σουλrdνog Xαμ(ττoυ απoν6μει xι1ρη. o περliφα-
νοg Φιλιππ[δηg ιiμωg του απαγτι1 με τo περiφημo
''Ειg τoυg αθcδoυg δε δ[δεται xdQιE εξoψdτατε' Εγc6

ζητc6 φωg. Θiλω δ ιxαιoodη''. Aγαγxdξoγται γα τoγ
παρoυoιιiαoυν αx6μη χαι στoγ (διo τo Σoυλτιiνo, τα
ανdxτoρα τoυ Γιλδξ, μ1iπωE xαι δε1θε( τη χdQη,
αλλd xαι εlιε( απαντ<i τα iδια.

Σωτηρ(α δεν υπdρ1ε ι πια γι' αυτ6ν, ξαναxλεiνεται
ατη φυλαxη ν"αι απ6 γ'ετ οτιg 10 Φεβρουαρ(oυ του

1889 με τo πoλεμιxιj πλo(o "Xασιiγ - Παoιig" μετα-
φ dρ ετα ι με μ εγιiλη ψ aτtν"6τητα πρι6τα ατη B εγγιiξη
xαι ψετ6' αro Φεξd,ν τηg Tριπoλ(τιδαg (Λιβfη), τoν
τdπo τη g εξο g(αg του. Mε τo iδ ιο πλo io μεταφ6ρεται
στo εQημι1t6 Φεξιiν, μdoα οτην 6Qημo τηg Σα1ιiqαg,
xαι o Παo1(δηg, 1ωρfg ιiμωg πoτ6 γα σlJγαγτηθε( με
τo φλο^του.

Στο φoβερ6 Φεξιiν oι δυo πατριc6τεg υπ6φεQαγ τα
πιiγδειγα επ( δrjo παι πλ6oγ 1ριivια. Kαι απd xει
6ψω9xατdφεQαγ γα ατελoυν υπoμνliματα πQoζ τιζ

μεγιiλεg δυνιiμειE, ιδιαπdρωE αrο μεγ<iλο ιiγγλο
πoλιτιxιi Γλιiδατωγα χαL σΓoγ χαγxελιiριο Bfομαρπ
εxθ6τονταg την xατdacαorj τoυg xαι ξγιt'lνταE τη

βorjθειιl τoυg. Πρ<iγματι με τη μεooλdβηoη των

μεγιiλων αυτι6ν ανδρι6ν αναxλf θηπαν απιi την εξo-

ρfα, η υγε 6α τουg ι5 μωg ε [1ε xλoνιoθε ( αγεπαγ<igθω_
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τα. o Παα1(δη g δεν ιivrεξε τo δρ6μo τη g επιατρoφrj g

xαι tiφηoε την τελευταfα τoυ πνοrj μ6oα αη Σα1<i-

Qα. o Φιλιππ(δηg με ooβαριi πρoβλriματα υγε[αg,
ε π 6αrρ ει|.r ε αrην Aθrjνα, 6πoυ αo1ολri θη xε πλ6 oν με
τη δημooιογραφ(α, αυγαγτc6γταg 6μω9 την πλriρη
αδιαφoq(α χαι αγγωμοα6νη τηg ελληνιxrjg πoλι-
τε(αg'
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ριyqαφε[η παραμoνη oτo Φεξdν xαιη απελευθ6ρω-
oη τoυE. Ιδια[τερo ενδιαφ6qov παρoυoιd.ζoυν τα
απooπd'oματ α ε φη μ ε ρ [δ ων' ελλην ιxcbν xαι ξ6νων,
Ιτoυ ιlαταχωρoιjιπαι xd.τω απ6 τα xε[μενα, xαθc(lg

t'ιαι τα €ψραφα η επιατoλ€g πoυ εατd.λησαy σto
Φιλιππ[δη απ6 διd'φορα πρ6αωπα η αρ1€g, xυq[ωE
6τανηταν oτην Καβd.λα.



ΓUρω απo τηV εξωμoση
τηq σUζυγoυ τoU Aγγελη Γατoou

Bαoιx6g δεoντολoγιx6g xαν6ναE τηζ ιστoQιoγQα-

φiαg εiναι η xιiλυι|lη των ioτoριxιiν γεγoνdτων χαι
πληρoφoριι6γ απ6 αυΘεντιxdg αρ1ειαxdg παι οοβαρ6g

βιβλιoγραφιx€g πηy€g.

Aυτ6 απαιτε( η ι|.lυ1ρli ιοτoριxlj επιοπ{μη, πQoπα-
ντdg dταν περιγριiφoιται τα γεγoγ6τα απd μια χQoγι-
τιη απ6oταoη αρxετc6ν ετι6ν, εν αγτιθ6oει με τη Θερ-

μ6αιμη ιστoQιoγQαφrα, η οπo(α, dλλoτε ox6πιμα ιαι
ιiλλoτε εξ αγνoiαg πρoοπερνd τιg πηγdg χαι πQoσαQ-

μdξει τα γεγoνdτα οε διι1φoρεg αxoπιμdητεg.

Aυτ69 τιg αxι1ιi.rειg μου εγdννηοε 6γα γραπτ6 ντo-
xουμι1ντo, πρoερ16μενo απ6 τoγ iδιo τov Aγγελri
Γιiτοo, oyετιx6' με την otΔ/ιoγεγειαχri του τραγωδ[α.

ΠoλυιiριΘμα ε(γαι τα δημooιειiματα για τηγ πQo-
oωπιτι6τητα την χαι εΘνιxrj δριiοη τoυ Αγγελ{ Γιi-
τοoυ. Oι περιοodτερεg πληρoφoρ(εg που 61oυν δει
μ61ρι αriμερα το φωs τηg δημοοι6τητα9 εiναι αυΘεγτι-
x6g xαι αξιdπιoτεg, δι6τι αρδειioνται απ6 ooβαρ6E
ιoτοριxdg xτηyeζ παι xυρ(ωg απd τoυg οιiγ1ρoνoυg με
την Eλληνιxη επανdoταση ιστoQιχorig Φωτdxo, Γεν
Koλoxoτρι6γη, XQ. Περραιβ6 xαι ιiλλoυg.

Τιg xυρι6τεQεζ ιστoQιχdg xαι βιβλιoγqαφ ιx€.g πΧη-

ρoφoρ(εE o1ετtx6' με ηγ πατριωτιxtj xαι εΘνιxli δριi-
ση τoυ Αγγελf Γιiτσoυ τιζ ουν6ι|-lιoε Θαυμdοια χαι με
ιρπιxη διιiΘεοη ο Γιιiννηg Παπαλαξιiρoυ σηγ εQγα-
o(α τoυ "Αγγελrjg Γιiτoog, dναg αγν69 xαι αγνoημ6νog
riQωαE" στo ιστoQιχ6 περιοδιx6 τωγ Γιανιτoι6γ "Ιστo_
ριxci xαι Λαoγραφιxd Θ6ματα" τ.9 oεχ.3-17.

Exε(νο το oπo6oγ πρoπαλεi τo ιδια(τερo ενδιαφ6-
ρoν απd τo δημoo(ευμα τoυ Γιιiννη Παπαλαζιiρoυ
εiναι μια αν6xδoτη πληρoφορ(α πoυ αναφdρει o συγ-

γραφ6α9 για η\, oιχoγεγειαxr{ τραγωδ(α τoυ Aγγελrj
Γιiτoου.

Πρdxειται για τηγ τρd1oυoα ιoτoριxri αrπftηιi.rη
περf δ{θεν εξc6μoοηg ηg γυvα(xαg τoυ Aγγελrj Γd-

Tου Γιι6qγoυ Toυσ,μη
Ιατοqιπoιi Eqευνητri

τσoυ, 6ταν ουνελriφΘηxε απd τιg oρδdg τoυ Eμπoιi
Λoυμποιiτ xατ6'την χαταστQoφrj ηg Nιioυoαgτo 1'822
xαι φυλαxioΘηxε οτιg φυλαxdg τηg Θεoοαλονfπηg.

E(ναι αναμφιοβrjητo 6τι oι γυναfxεζ τωγ αρ1ηγιiν
τηg επcw6oτασηζ ση Νdoυoα υπdοτηoαν τα πιiνδει-
να. o ιoτoριxdg Ι. Κ. Bαoδραβ6λληg αναφdρει 6τι η
περιγραφli αυτι6γ προξενε6 ρ(γog ειg τoν αναγνι6οτη.

Eν ουνε1ε(α 6μω9 1ωρ(g oxετtxηπαραπομπri ανα-
φdρει 6τι η Γιiτoαιγα μη δυνηΘε[oα να αντdξει ειζ τα
μαρτιiρια αλλαξoπ(οτηoε. Tην πληροφoρ(α αυτti επα_
ναλαμβιiνoυγ χαι ιiλλoι εξ(οoυ αοβαqoi orjγ1ρoνoι
ιoτoριxο(, 6πω9 ο ΔιoνtiοιoE K6xxηg dλλoι δε δεν την
αναφ6ρoυν δι6λου.

Tην αxριβ{ χαι αγαμφLοβ{τητη oγετιxηπληρoφo-
ρ(α μαg η δ(δει o (διog o Αγγελrjg Γ<iτοοg με επιοτoλri
απ6 3Ο Σεπτεμβq(oυ 1830 που απηdΘυγε πQoE τoγ
Kαπoδ(oτρια ζητι6νταg τoυ γα λιiβει πρ6νoια για την
απελευΘdρωση τηζ γυναixαg τoυ χαι των παιδιι6γ τoυ.

Αναφιfρει λoιπ6ν, o Γιiτoog πQoζ τoγ Kαποδfατρια:

Εξο16τατε

ΕιE την 1.(,ατασrQoφη τηE Nαοιjoηg η1μαλωτioθη η
o6 ξυy 6 E μ oυ Π q 6γ ια oν ο μ αξ6 μ ενη o μ o,ιi μ ε τ ην x d ρη μoυ
Mαρ[yια xαι εφ6ρθησα1) ειζ τη Θεooαλονlxη, ειg τo
xoνd.xι τoυ Λoυμπoiτ Παod' dπoυ xαι εφυλαx [αθηoαν,

η oιiξυy6E μoυ, 6yxυog 6wαg εyiννηoε ειgτη φυλαxη 6να
αqoενιxd παιδi xαι ιJcrrερα ε1d'ριoε o Πααd'g τη yυναi-
t4α μoυ με τα παιδιd' τηg ειg τον (λ6ξι9 δυoανdγνωαrη)
ο oπο[og μετd' xαιρ6ν €oτειλε τη yυναlxα μoυ }tαι τα
παιδιd μoυ στα διxd' του yαρ6μια ειg Γιd'φα εν τη
Ιεqουoαλημ 6ποιl ευρfoxοwαι 6ωE τηg οημερoν' Ειg τo
iδιo μ6ροE ευρ[αxo,ιιται ?tαι τα παιδιd τoυ μαxαρlτoυ
Καρατd'oου διd' τα οπο|α αναφ6ρθη πρoλαβ6ltτωg o
υιdg τoυ Καπετd.ν Tαd'μηg πQoζ την εξo76τητd' oαg
xαθrbg μoι επληqοφ6ρηαε o iδιοg xαι ελd'βατε πρ6νoια
διd' την απελευθ6ρωoτi των.
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Αυτην την iδια πρ6νοια να λd'βετε xαι διd. την
ελευθ6ρωoιν τηg αυζιjyoυ μoυ ?4αι των τ6xνων μoυ
παραxαλω δε να yρd'ψετε ιτQoζ τoν Χ'Mπ6η ειg Ε,ι1ρω-

ooν διd' να yρd'ι!ει εxε|νog ειE Κωνoταwινoιiπoλη να
iqθει φιρμdνι τoυ Σoυλτd'νoυ τo οποioν o ειρημ6νoE
Χ' M π εη g vα τ o oτ ε [λε ι π ρ o g την Γρ α μ ματ f α τ ων ε ξωτ ε -

ριxriν xαι εxε[θεν να τo λd'βω εycΙl xαι να τo crτεiλω με
επ[τηδεg d'νθρωπ6 μου ειE τη
Γιd'ρα διd' να ελευθερriloει
την oι3ξυy6 μoυ ?tαιτατ6χνα
μoυ.

Ενα d'λλο παιδ/ μoυ ευρ[-
σ}dεται oxλαβωμ6νo ειζ τo

1ωρ[oν Καρd' Γιd'xι ονομα-
ξdμενoν πληciον τηg Σιατ/-
στηζ.

To ειρημ6νo παιδ[ μου o-
νoμd'ξεται Nιx6λαoE ltαι τo
61ει ο Χ6τξα9 τoυ ειρημ6νoυ

1ωριoι3 Καρd. Γιd'xι xαι εxε[
ευρ[ακεται μ61ρι τηg oημε-

ρoν xατd' τιg πληροφoρ|εE
πoυ 61ω. Παραxαλc6 να λd.-

βετε πρdvoια χαι διd την
ελευθ6ρωoιν τoυ ειρημ6.νου
υ ιoιi, yρd'φοw εE η προg του g

εν Κωνclταντ ινoυ π6λε ι πρ 6-

oβειg των ξ6νων δυνd'μεων η
xατ' ευθε[αν πQoζ τoν Kου-
ταxην διd' ναυπo1ρεωσει τoy
ειρημ6νo Χ6τζα να μου δι6-
σει τo παιδi μoυ'

M6νω με dλo τo σεβαζ

τη 13Σεπτεμβρiου 1830

λωτη με τα υπ6λοιπα γυναιx6παιδα oτη Θεooαλoγ(-
xη. Ηταν μιiλιοτα 6γxυοg xαι γιΞννηoε μdoα οτη φυλα-
x{. Aργ6τερα oδηγriθηxε μαξf με τα παιδιιi τηg ωg
6μηρog oτη Γιιiφα xoντ6' oτην Ιερoυοαλ{μ, 6πoυ
εi1αν oδηγηΘε( xαι τα παιδιιi τoυ Kαρατιlooυ.

Eιlν ε(xε δε1Θεf να αλλαξoπιoτηoει' αναφdρει
πoλrj oρΘιi o Γιιiννηg Παπα-
λαξιiρoυ, τo φυoιxdτερο θα
liταν να μην εf1ε xλειαθε(
οτη φυλαxlj θα dπρεπε γα
απoλαμβιiνει πλrjρουg ελευ-
Θερ(αg ειδιxrig μετα1εiριoηg
χαι πQoγoμiωγ xαι αυτrj παι
τα παιδιιi τηg.

Aν πριiγματι ε(1ε ουμβε(
αυτ6, ποιog λdγog υπriq1ε να
oδηγηΘε( η oιxoγdνεια ση
Γιdφα, dπoυ xρατotjl.ταν ωg
dμηροι τα τρ(α παιδιιi τoυ
Kαρατιiooυ xαι πιΘαγ6γ τα
μ6λη oιxογεγειc6ν xαι ιiλλωγ
παπεταγαfων.

Αν τdλog εf1ε εξιολαμιο-
Θε[ η γυνα(xα τoυ Θα εξαxo-
λoυΘοιjοε γα ηγ αναξητε( o

μπαQoυτoχαπνιoμdνοg xαπε-
τιivιog, απελπιoμdνog τ6οα
1ρ6νια. Tι γα ην xιiνει μια
γυνα(xα δειλιi xαι εχτoυQχι-
oμ6νη;

oυoιαoτιxιi η παροιioα
εργαo(α ε(ναι μια παρoυο(αoη τoυ ιiρθρoυ με τιζ
ημαιπιx6τερεg πληρoφoρ(εE πoυ μαζ δ(δει o Γιιiννηg
Παπαλαξιiρoυ.

o δoιiλog ααg Kρiναμε δε dτι αξζει να μεταφεQΘοfν xαι oτo

1ιλiαρ7og Αwελiζ Γd'τoog ιοτoριxd περιoδιx6 ηg Nιioυοαg "Nιι1ουατα" δι6τι
απoxαΘιoτoriν μια λανθαομdη πληρoφoρ(α, πoυ Θ6-

Eιg ην παραπdνω επιoτoλri o Aγγελrjg ΓιiτοoE γει ηγ πατριωτιxri τιμrj xαι υπ6ληψη ηg oυξriγoυ ενdg
διεxτραγωδε(λεπτoμεριilgxαιαυΘεγτιxιiηγoιχoγε- απ6 τoυg ηρωιxdτερoυg Mαxεδ6νεE αγωνιστ6'9 τoυ
νειαxτj τoυ τqαγωδ(α. 1821, εν6g Mαxεδ6γα αγωνιαnj πoυ απoλιiμβανε τoν

Kατιi ην oρθrj εxτ(μηση τoυ Γιιiννη Παπαλαξιi- ;::H:ffij],,trfr}fr$:J}:;"H'. "u"'"'
ρoυ, απ6 το περιε16μεγo τηE επιoτoλrjg oυμπεραiνε-
ται 6τι η γυνα(xα τoυ xλε6oθηχε στιE φυλαxdg τoυ
Λoυμπoι1τ Παοιi cl:τ6τηoτιγμri πoυ oδηγiΘηxε αι1μd_
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Η επιατoλrj τoυ Α. Γιiτooυ πQos τov Καπoδ(ατρια



Η βoυλα στO μετωπO τωV γUVαικωv
τοU PoυμλοUKιου

Evα ειδoq Παραδooιακoυ ΤαToUαζ.

Στα 1ωριιi τoυ Poυμλoυxιoii, μdχQι xαι τα μι1oα
τηg δεxαετiαgτoυ 1930, {ταν αqxετι1διαδεδoμ6νη η
oυvtjθεια, oι νεαqdg ανtiπαιτρεg πoπ6λε9 γα χατα_
oxευιiξoυν ατo μ6τωπo τoυE ανdμεoα oτα φριiδια
μια βoriλα. Tη βoriλα αυτη, πoυ αποτελofoε 6γα
ε(δog 1ειρoπo(ητoυ τατoυιiξ, την ιjπαγαγ αυγriθωg oι
ξανθ dg xαι γαλανoμιiτε g { ο ι πoλιi 6μoρφε g πoπdλε g

μdλιg ειo6ρχoγταγ oτην xατ<lλληλη πgog γdμo ηλι-
xiα δηλαδr] oτα 15 - 161ρdνια τoυE, για γα μηγ τιE
"ΙτLdνεL'' τo μd,τι, γα μηγ ματιιiξoιται. Αποτελotjαε
l.ιατ' αυτdγ τoν τριiπo dνα oυμβoλo απoτροπrjg τoυ
xαxoι3, ενcilταυτ6γρoνα λειτoυργoιjoε xαι ωg δε(γ-
μα oμoρφιtig.

Bααιxιi oτοι1ε(o oτην dλη διαδιxαo(α τηSτlατα-
oxευηgτηgβorjλαg rjταγ η συμμετo1rj αρπετc6ν συγo-
μrjλιxων xoρ ιταιι6ν, dπωg επ(ηE χαι η βοrj θε ια πoυ
Θα τιE πρdoφερ ε μια μεγαλrjτε ρη g ηλιxf αg xoπ€}"α η
αx6μη ιιαιιηdπoιαπαντρεμ6νΙ, T οπo(α ε[1ε rjδη oτo
ψ€τωπ6 τηE τη βοιiλα. Πιo αυγxεxρlιμdνα, 6λεg oι
xoπ€λ'εg, η xαθεμfα με τη oειgιi τηg, ξdπλωναν
xαταyηg €γoνταg το xεφιiλι τουE σΓα γdνατα τηg

μεγαλriτερηg. Ητελευταiα, 6τριβε με φiλλα ιiγριαg
τooυxγ(δαg τo oημε(o πoυ θα 1ι1ραξε τη βoliλα για
να μoυ δ ιιioε ι χα ι σ[η ο'υν ι11 ε ια απoλυ μα (νoντα g dνα
βελdνι xαηoντ6"gτo xαχ6' oτη φωτιιi τιg τρυπoιioε
τo μ6τωπo, τo γ"εwofoε 6πωg ι1λεγαν, μ61ρι να
πληγωθε( ιiλo τo oημε[ο χαι γα ματι6oει. Eπdγω
oτην πληγri τoπoθετorjoε μαrjρo πιπιiρι rj μπαρoι1τι
η xαπν t6. απιi τoγ φoιi ρνo, o1η ματζονταE τo ο16δ ιo
τη g βoιiλαg. Kατιiπ ιγ dδ ενε την πλη yη ψε €ν α xαθαρ6
λευπoιj 1ρι6ματo9 riφαoμα }ιαι τηγ <iνoιγε ψετ6. απ6
τρε ιg η μ6ρε g αλε (φovταs τη με ελα ιιiλαδo γ ια γα την
r'αταπραtiνει. oταγ επoυλιiγογταγ χαι 6φευγε τo
xαtν"α}'o, τdτε ι1μενε τo oημε(o τηg βοrjλαg ωζ τα-

τoυ Δημtiτgη Παvταξιiπoυλoυ
Λαογqιiφου - Eqευνητli

τoυιiξ. Στιg ξανθ69 μιiλιοτα xoπ6λεg τoπoθετofoαγ
μεγαλιiτερη πoαdτητα πιπεριoti, μπαQoυτιο6 η xα-
πνιtig ατην πληγrj' για γα 61ει η βοriλα 1ρι6μα βαθri
μπλε, ενc6 οτιg μελα1ριν69 λιγ6τεQη, για γα ε6γαι
γαλdξιoυ xριiματog. Πtiντωg η χατασχευrj τηg βοd-
λαg πρotlπoθ6τει μεγιiλη δεξιoτε1νiα απd τη γυναf-
^λα, Ιτoυ θα πρoxαλoι]oε αλλιι69 ε ιρωνιxι1 o1dλια εx
μ6ρoυ9 τωγ dλλωγ γυναιxιiν τoυ 1ωριοti'

Η oυνrjθεια αυτlj τηS 1.l'σ:tασ11'ευrjg τηg βοriλαg
oυναιrrdτα ι οτογ Eλλαδ ιxιi 1c6ρo μdνo oτo Poυ μλoιi -

χι, στηγ Αιανf τηg KoξιlνηE χαι στα γειτoγτx6'τηg
1ωριd χαι σ[o Kεφαλ6βρυσo τωγ Ιωανν[νων, ιJνα
απ6 τα Bλα1o1c6ρια τηE Π(νδoυ, dπου μι1λιαια δf-
π}ια xαι επdνω απιi η βorjλα 1αρι1oooγταγ δ ιdφoqα
γραμμιxιi α16δια για λdγoυg xαλαιoθηoiαg xαι
oμoρφιι1g. Σε ι1λλoυg μη ελληνoγενε(g πληθυoμoι1g
παρατηρoriγταγ σε οριoμdνεg απιi τιg oμdδεg των
οπηνιτc6ν Aθιγγιiνων παι μd1qι την ανταλλαγrj των
πληθυoμc6ν oε αρxετdE απ6 τιg 1ανoιiμιoαεζ τωγ
Totiρxων μπdηδων τηg Mαxεδoν(αg. Ενπ69 δε Eλ-
λαδιxοιi 1c6Qoυ, παQατη ρε (ται dωg πα ι αj μερα αιoυ g

Agαβιxrj g xαταγωγr]E πλη Θυομοιi g τη g M6αη g Aνα_
τoλr]g χαι τηE Bdgειαg Αφριπrig, xυρiωg δε οτουE
νoμιiδεg χαι στoυζ Bεδoυ(γoυE χαι τdλog στoυζ
λαoιig τlαL τα dθνη πoυ xατoιxoιjγ oτην Ινδ(α, τo
Παxιoτιlγ χαι τo Aφγανιατ<iν.

oooν αφοριi την πρodλευοη τoυ εθiμoυ τoυ,,τlε-
ντtjματog" τηg βoriλαg αro μdτωπo τωγ γυναιxιδν,
μιiνo υπoθdoειg μπoρodμε να πιivoυμε. Γεγoν69
πdιτωg εiναι dτι τdτοιoυ εiδoυg xαι xαταoτιευηg
τατoυι1ξ παρατηρηθηχαγ σε πρωτι1γoνoυg λαοιig
'ιLαL τLS ^ιλ"ειaτ€g xoινων(εg τoυg, ιi1oνταg βεβαiωg
την αιoθητιxrj λειτoυργiα τoυg, αλλd απoτελc6νταg



πQωτ(στωE oιi μβολα, ταυτ6τηταg xαι δια1ωριoμori

,,in roruruιxι6ν oμιiδων χαιτωγ φυλιiν' Η xαθoλι-

nri xρη"η παλαιdτερατηg βoriλαg oτo Poυμλoιixι ωg

onorρur'ι,n6 μ6αoτου xαxo(s ματιoιi' (oωg απoτελε(

δι1γειo απ6 τoυg Aθιγγd'νoυζ που διdg1oνταν f
xαταoxrjνωγαν στηγ πεQtoχ'i li απd τιg 1ανoιiμιoοεg

Mεγdλoυ Αλεξιiνδρoυ,6ταν ο (διog ωg επιxεφαλr]g

τoυ σιQατoιi τoυ 6φθαoε πoλεμι6ντα9 6ω9 τo μα}'ιQι-

ν6 Αφ]rανιoτdγ' Πoιog ξdqει, (r,ωg xdπoιog απ6

τoυg Mαxεδ6νεg πoλεμιoτ6g τoυ γα επ6τρειμε αrη

γ εν Ξτε ιριi τoυ χαt γα μετdφε ρε τη αυνη θ ε ια αυτη τη g

λ*'oιig. Ιoωg πdλι xd,πoιoζ ιiλλog απ'αυτofg να
παντρειiτηxε γ'dπoτα

ουξriγουg των Tοιiρ-'
xων μπdηδων, ιδιo_
y'τητriw τηζ γηE στα

Ρoυμλουxι6τιxα
1ωριιi. οι oπo[εg διd-

μεγαν στα πογdxια
τoυE, xυρ(ωg xατd
την περ(oδο τoυ θd-

Qoυζ χαι τηζ συγχo-

μιδιis των παραγω-

γι6ν. Αρxετ6g δε απ'
τιg τελευταtεg, αντ(

για βοrjλα 1ιiραξαν
μια μιxρrj xd,θετη

γQαμμη, ενιf πoλλdg
Poυ μλoυλxιc6τιo-
oεg,τoυλd,1ιαroν μ6-

χQt χαt την πqc6τη

δεπαετiα τoυ αιι6να

μαζ, χατασxεriαξαν
dνα μιxρ6 οταυρ6,

γtα γα υπd,ρ1ει οε
dλo τoυg τoν β(o ωg

oημεfoπoυγαπισro-
ποιε( 6τι riααν 1ρι-

Eιxoνζεται η Φαν{ Πρ6ιoυ απo τoγ Σ1oινiι' μια απ6 τιE τελευτα(ε5_ 
γur.ιr*ug oτo Poυμλoιixι πoυ ι11oυν oτo μ€τωπιi τoυg η βο{λα

γηγενη πoπ6λα απ6 τιg

xαταxτημ6νεζ πεQιo-

γ6.9, ταxτιτιη πoυ εν(_

σχυσε o Αλ6ξανδρog
δfνονταE μd,λιoτα o (-

διog τo παρd,δειγμα
πρog μ(μηοη d1ονταg

ωg αjξυγo τoυ τη Pω-

ξdνη, η oπoiα να ε[1ε

τo μ6τωπ6 τηg τη βοιi-
λα xαι επιoτριJφoνταg

μετd απd 1ρ6νια αrη

Mαxεδoν(α να τη δι6-

δωoε xαι oτιg Mαxε-
δ6νιooεg. Πιθαν6ν η

παQαπdγωυπdθεoηνα
θεωρηθε( αqxετd ρo-

μαντιxη, dμωg μηπωg
ε(ναι λ(γα τo πoλιτι-
στιx6",αx6μη xαι θgη-

oxευτιlι6' δdγεια τωγ

αρ1α(ων Eλληνων α-

π6τηνΑνατoλ{ χαιτo
αιπ(θετο;Ημliπωgδεν
ε(ναιγεγoν6g αναμφι-

οτιαvεg χαι vα απo-

φυγoυν xατ' αυτdγ τον τρdπo την πιθανη βfαια

αρπαγη τoυg απ6 τoυg Toιiρxoυζ χαι τoγ εγxλειoμ6

τoυE στα 1αqdμια τουζ, αν rioαν πoλυ 6μoρφεg'

To γεγoν6g 6μω9 6τι η βoliλα oτo μdτωπo απoτε-

λε ( ευ jε (α αυuηθ u'o'ru γυναιπc6ν τη g ανατoλri g xαι

μι1λιoiα των Ινδιιiν, τoυ Παπιαrιiγ xαι τoυ Aφγανι_

oτtiν, μαg επιτρ 6πε ι να υπoθ6oου με 6τι η αντfαιoι1η

Poυμλoυxιι6τ'xη βοιiλα (oωE απoτελε( δdγειo απ6

,', iu u g 

"r5 
nε ρ ιο1d g. Aν αγαλoγ ιoθ ε ( xαν ε (g ι1τ ι oτα

1ωριd, "ou 
rorμιoυxιod επιζorjν πoλλdE αρ1αιοελ-

iη*rεg παραδ6oει9 xαι μι1θo ι πoυ. oyετξoγται με

iou ujγ* λεqανορο χαt τoυζ πολεμιαrdg τoυ' 6-

,rg γr* n*ριiδειγμα η παρdδooη γtα τo xατooι]λι'

,o, γuuorrε-(ο δηλαδf Poυ μλoυπιι6τιxο xεφαλ6δε_

σμo, μπoQoriμε xατd την dπoιpri μoυ γα ειxd'οoυμε

6τt τιαιρoι1 λα <iγ ε ι τηγ χαταγωγr! τη g αιην ε πo1ri τoυ
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οβfτητo η ιiπαρξη πoλλι6γ φυλriν xαι εΘγι6γ πoυ

xατoιxoιjν oτιg Ινδ(εg, στo Παxιστdν, στo Αφγανι-

oτdν μd1ρι χαL τo Oυξμπεxιoτι1ν xαι τη μαxρινf
Κ(να, ,rou ,o1uqζoνται 6τt xατdγoνται απ6 τoν

Σιπιiντερ, τoν Mdγα Αλdξανδqo δηλαδη χαι τoυζ

πoλεμιοτdgτoυ, αρxετd μ6λη των οπo(ων παqoυoιti-

ξoυν ανθρωπo μοqφ ιxd, χαQαχτη Q ι ctw6' πoυ μo ιd'-

ζouu nuρ-odτερo αεον Mεοoγειαx6 τιiπo παρd' οε

Aoιdτεg.

ΠQoE ενiοxυη μd'λιαιατηs dπoΨηs μου, θεωριi

ox6πιμo να αναφdρω πωζ στoυζ πqo τoυ 1'940

Poυ μioυxιιiττιxoυ g γdμoυ g, o ι xoντινι1 g αυγγ6νιo-

org roι, oι φfλεg τηζ \'υφηE παταoxει]αζαν oτo (διo

αημειo με τη βοιiλα τατoυdξ αro μdτωπ6 τoυg τo

βριiδυ ηg Παραoxευlig πριν απ6 την Κυqιαxti των

oiεψ'r, μια μεγdλη βoιiλα με oυxνιi, 6πωg oνdμα-



ξαν την xαφ61ρc6ματog φUτιχf βαφi τηg K(ναg, για
να δηλιiαουγ 6τι εiναι επioημα xαλεoμ6νεg oτoν

γdμo' Η βoιiλα αυτrj τoυ γιi-
μου rjταν (διου μεγdθουζ χαL

1gc6ματog με τη βoιiλα που
o1εδιιiξουν oτην Ινδ(α xαι
τo Παxιαιdν γυνα(xεg μου-
οουλμdνε g xαι Ινδου (αιριε g,

αxdμη χαt oι ειδωλολι1τριo_
σεζ τηζ φυλ{s των Kαλιlg,
πoυ διαβιοιiν αjμεqα ατιg
πλαγ ιd g τoυ Ιγδ ιxoιj Καυxι1-
σoυ στα οtiνoρα τoυ Παxι-
οτdv με το Αφγανιαrι1γ xαι
πoυ ιoxυρζογται 6τι xcιτ6'-

γονται απ6τογ Σιxιiγτεa (Α-
λdξανδρo) χαι τουζ πoλεμι-
οτdg τoυ.

Στο Pουμλorjxι dμωg βοri-
λα oυνιj θ ιξαν να o1ε διdξoυν

με xιiqβoυνo χαt oι μητdρεg
οτα μιxρd παιδιt1 τoυg στo
π(oω μdρog τoυ λοβorj τoυ
δεξιoιi αυτιoιi, για γα μηγ
ματιdξoνται, να πι1φrει τo
xαx6 ψ6τι ατo oημε(ο τη5

βoιiλαg χαι γα μην επηρειi-
ξει ιiλλο αημε(o τoυ ocδμα-
τoE, πQαχτtν"η πoυ oυγαιπιdται χαι σ[oυζ Πομαxι-
xηg xαταy ωγri g μου ooυλμdνoυ g ^ιατo ιnoυ g τη g Po-
δ6πη9 για τoγ fδιο αxριβr15 oxoπ6 dπωg xαι αιo
Ρoυμλorixι.Επtoηgη βoιiλα αro μιJτωπo με τo αiμα
απ6 τoy oφαγιααθdντα 1o(ρo τωv Xqιαroυγ6ννων
€τιανε χαι o παππotig τηE οιxoγ6νειαg αrα εγγdνια
τoυ, για να μηγ τoυζ τσιμπotiν τα xoυγotjπια x ατdxη
διιiρxεια τoυ xαλοxαιριori, xαθιfg η ελoνooiα πριν
απd την απoξ{qανoη τηg λfμνηg τωγ Γιαγγιτoc6γ
(Bιiλro g) αποτε λoιj oε πQαγ ματ ι xη ψ6'oτιγ αγ ια τoυs
xατo(xoυg xυρ(ωg των παραλ(μνιων χαι των παQα-
πoτιiμιων 1ωρ ιcδν τoδ Ρου μλoυxιoιi, πoυ παρoυo[α-
ξαν εξ αιτfαg τηg μεγιiλη παιδιxrj θνηoιμdτητα.

Σrjμερα ατo Pουμλoιixι βρfoxογται σ[η ξωr] ελι1-

xLστεζ ηλιxιωμdνεg γυνα(xεg πoυ ι11oυν βoriλα τα-
τoυιiξ αεo μdτωπιi τουg, xαθc6g ο φυoιx6g νdμog
ε (γαι αδυoι-'3πητo g παι ο ι πε ρ ιoο6τεQ εζ, doε g γ εννr] -

θηπαν αια τ6λη τoυ πεQασμ6νoυ αιι6γα tιαL στLs
αQχ6E του τωQιγo6, €yoυν fδη απoβιriαει. oριoμd-

νεg μdλιoτα απ' αυτdg d1oυν "tLεντησεL'' ετα69 απ6
τη βoιiλα αrο μ6τωπo χαι μtα ιiλλη oτην xνrjμη τoυ

δεξιoιi πoδιοrj τoυg rj οτο
δεξ(τoυg 1dρι λ(γo πιo πd-
γω απ6 τον xαρπιl, για γα
θωραxιoτoriν xαλfτερα α-
π6 τo xαnι6 ψdτt, ενr1 x6'-
ποιεs ι1λλεg ε(1αν o1εδιιi-
σει στα 16ρια τoυE με τoγ
(διο αxριβιig τq6πo ιiπωg
tLαLτη βοιiλα τατουdξ διd-
φoQα γqαμμιxιi ο1dδια με
^ιαψπυΧωτ €g γρα μ μ6 g, λoυ -

λοriδια, δ6ντρα ^/"αL γ'"ι)Ιτα-

ρ(ooια, για γα δε Φoυγ πιο
6μoρφεg dπωg dλεγαγ. Σri-
μερα δυoτυxιilg δεν ξει xα-
μιd, απ' αυτdg που εi1αν
τατoυιiξ αια 1dρια τoυg xαι
xcw' αν dγ xη αντf φωτoγρα_
φ(αg παραθ6τω τα o1dδια
ι1πωg τα αντ6γgαt|.lα απd
την τελευτα(α Pου μλoυxιι6-
τLσα πoυ τα ε(yε' την Eλι-
οιiβετXλιαροποιiλου - Zω-
γοποιiλoυ, τo γ6νog Κoxxι-
γιjπουλoυ απd το 1ωρι6
Σ1oινdg, πoυ απεβ(ωoε το

1988 αε ηλιx(α 87 ετr1ν'

( )J(
Tdλog oι Poυμλoυxu6πιooεgπου βρfαxονται orj-

μεQα σrη ξωrj xαι 61oυντατoυιiξ βorjλα οτo μ6τωπιi
τoυζ, τιE oπoiεg χαι ευχαQιοτι6 γιατιg πληρoφoρ(εg
πoυ μoυ εμπιoτειiτηχαγ γιατηγ dρευνα μου ε(ναι oι
εξrjg: Λιαxoπoιjλoυ Prjνα ετι6ν 101 απιi το 1ωρι6
Αγxαθ ιd (πρ6ην Γxgιτξιd,λι), Διαμαιπoπoriλoυ Mα-
g(xα ετι6ν 80 απ6 τo 1ω9ι6 Καβdoιλα ^aαι απ6 τo
1ωρι<i Σ1οιν<ig, η Πq6Ιoυ Aμυγδαλιti ετriw 82'Zα-
βαντiα Aγθoιiλα ετι1ν 74 xαι Κoυρπουτιi M6λπω
ετζly 74.

/l\ \l/

/t\ \t

Φωτoγραφiα αι1γ1ρoνη5 ν6α9 Ινδι]g με ην ''βorjλα''

ατo μdτωπo
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Πωq η τυπικη ισοVOμ(α Kατoχυριilvει

τη φUλετικη διακριση

Πoιο ε(vαι τo ouσ,Eor,^6 περιεχ6μεvo

τηq σUvταγματικηg αρxfiq Tηq ιo6τηταq τωv δυo φυλωv

To 1792δηλ. 20O p6νια πQιν, η olympie de Gouges

xαταθ6τει oτη Γαλλιxri Eθγooυγdλευση τη "Διαxιiρυ-

ξη των Διxαιωμdτων τηg Γυνα(τιαg καt τηg Πoλfτιo-

σαg" σε μια πρooπ<iθεια γα xατo1υρι6οει τηγ παQoυ-

o(α των Γυγαιxc6γ oτo Δημ6oιo βfo.

Στo πρι6τo ιiρΘρo τηg διαxτiρυξηg δηλc6νει ρητιi:

"H γυνα[xα γεννι6ται ελει3θεqη xαι 6,1ει τα [δια

διxαιc6ματα με τoν d'ντqα''.

Kαι οτo <1ρθρo 10:

"Η γυνα(tια 6yει το διιια[ωμα να ανεβα[νει στo

Ιxρiωμα' Πρ6πει να 61ει }lαι τo διxα[ωμα να ανεβαiνει
oτο Βτjμα"

Oπωg ε(ναιγνωoτ6, ι1πρεπε να περιiοουν περιoο6_

τερο απd 150 1q6νια για γα πατo1υρωΘεf η ιo6τητα

τωγ δυo φriλλων oτα Συττ<iγματα τωγ EυρωπαΙxc6ν

Kρατι6ν.

Στην Eλλιiδα, απ6 τo Πρoαωρινd Πoλfτευμα τηζ

Eπιδαιiρoυ τoυ 1822 χαι σ' 6λα τα ουντdγματα πoυ
(o1υοαν μd1ρι οriμερα, βλ6πουμε oταθεριL να επαγα-
λαμβιiνεται η διιiταξη "oι Eλληνεg εfναι iooι ενι6πιoν

τoυ N6μoυ". Aγ xαι η aητ{ xατο1ιiρωoη τηζ αQχηE ηζ
Ιo6ηταg ε(γαι απ6 τα πιo Θετιx6 οτoι1εfα των Eλλη-
γιπι6γ Συνταγμdτων, oυδι1πoτε η λdξη "Eλληνεg" ερ-

μηνεriηxε 6τι αναφdρεται εγ γdνει oτoυg Eλληνεg

πoλfτεg ανεξαρτr{τωg φιiλoυ, αλλιi xαι o'3τε 6τι xαθιε-

ρcδνει την Ιo6τητα των αρρ6νων πoλιτc6γ.

Παριiλληλα απ6 τo Σιjνταγμα τoυ L952 oρζεται οε
ιiρΘρo 6τι "η πρoοωπιx{ ελευΘερiα ε(ναι απαραβ(α-
στη"'

EλευΘερ(α xαι Ιο6ητα λoιπ6γ r{ταν oυvταγματιxd
χατoχυQωμdνεg xαι αγαγγωQισμιJνεE, αλλιi γενιxd'
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ττ1g Ζι6για9 Xqoνιiπη

xαι xυρ(ωg Θεωρητιxd.

oλα αυτιi τα 1ρ6νια απιjγαγτι οτo Γυγαιxε(o φ{λo
εxφριioτηxε η dρνηoη για τηγ xατo1riρωοη τωγ δι-

xαιωμdτων τoυ χαι η δυοπιοτ(α για τιE txαν6τητ€.gτoυ

σ' ιjγα διπλd επfuεδo: τ6οo οτη φυοιxli αδυναμiα πoυ

τoυ 1ρεc6Θηxε 6oo χαι στη Nομιxrj που xατασxευd-
στητLε ειg βdιρog τoυ.

Παριi τιζ πιo πι1νω αναφερ6μενεg διατdξειg εξα-
xoλοriΘηαε γα συ\ηηQε(παι xαt γα αγαπαQιiγεται o

δια1ωριoμ69 των δrjo φrjλων xαι ανιο6τητα oε βιiροg
τnw Γυγαιxι6γ.

oι Eλλην(δεg δεν ε(1αν την ιδι6τητα του "Eνεργoti
Πoλ(η" παι oτερoι1νταγ των Πολιτιxc6γ τουg Διxαιω-

μιiτων.

Αxdμα η Ιο6τητα εφαρμoξ6ταν μ6νo oαν Ιodτητα

"Eγιδπιoν τoυ N6μoυ".

Mε διαφoρετιxof g N6μουg γιατoυg Αιτρεg απd 6τι

για τιζ Γυνα(xεg.

Η Διxαιoοtjνη δηλ. oι Διxαοτdg δεν 6xριναν αυτoιig

τoυg N6μoυζ ωE α\τισυνταγματιχoιig γιατ( xαι οι iδιοι
δεγ πfοτευαγ σην Ιodπητα τωγ δrjo φιiλοw αλλd xαι

γιατf, 6πωg γριiφει o AQ. Mιiνεoηg "Φα[νεται 6τι η
ενcrrιxτωδηg μ6ριμνα τηg Διxαιoo6ηζ yια τη oυwηρη-
oη τηg xαθεατηxυ[αgτdξηg πqαyμd'των χαιτην απoφυ'
yfi αναoτd'τωσηζ στιζ υπdρ1ουclεE 6ννoμε9 crxloειg,

τ6oοτoυ Ιδιωτιxo6 doo xαιτoυ Δημdoιου Διxαioυ, ηταν

μεyαλ6τεqη απdτην ευαιoθηotατηg απ6ναιlτι σε παQα-

βιd'oειg τηg Γενιxηg Αρxig τηg Ια6τητα9".

H Ιο6ητα λoιπdγ των Eλλr]νων riταν oτην ουο(α

μια Ιοdητα μεταξrj των Aνδρι6γ. oι Γυγαfxεg 6μμεoα

πλην οαφι6g oτερoιiνταν τηg ιδι6ηταg τoυ πρooιiπoυ



'ιoυ 
πQdπει να €'xεL xιiΘε Ανθρωπoζ σαν 6λλoγo παι Αντραg xαι γ"cn6'ουγdπεια η Ιodτητα επ6ρ1εται μdoαoυνειδητιi oν. 

α π6 τoν εξανδριομ6 τωγ Ιbναιπι6γ.
Eπρεπε να φτιiooυμε oτo 1975 ψετ6' απ6100 1ρd-\,ιDγ γυγαιχεfoυg αγι6νεζ, για την xατoylρroη iηg

Ιοdτηταg, ψετ6' απ6 μια Διxτατoρiα αλλιi xαι μu"α 
"oMιiη τoυ'1968 xαι την εμφιiνιoη οην Eυρcriπη του Ndo

- φεμιvιστιxo6 xwηψατoE για γα θεαπιoΘε( οτo vdo
Σfνταγμα η αaχrj τηg Ιoονoμiαg δηλ. το ιiρΘρo 4 παρ.
2,6πoυ "ΕλληvεE xαι Ελληνiδεg 6xο,υν ioα Διxαιιilματα
χαι υπoχQεriιαειg,,.

Mια διιiταξη αυτοτελ{E. Evαg xανdναg δεoμευτι-
r"69 για το NoμοΘdτη αλλιi 

"o, fro τo Διxαoτη αφo{
πρdπει γα την ερμηνειiει χαι να η, uφoρμ6ξει μετρdπo αυτ6νoμo απ6 τηγεvιxrj αQχi τηζ Ιοοηταg τoυ
dρΘρoυ 4 παρ. i.

Kατο1υρι6νεται λoιπcjγ η Ιοdτητα 61ι μdνο ,,εyd)-
πιoγ τoU N6μου" α},χd" xαι..εντdg του Ndμoυ,,.

.Ιοη ρdΘμιοη dλων των Θεμιiτων για dλoυE τoυE
πολdτεg ανεξαρτriτωE φιjλoυ.

Η διατιjπωση τoυ ιiρΘρoυ 4 παρ. 2 ε(yαιαπdλυτα
σαφliζ ωζ πQoζ το πεqιε1dμενd τηg xαι δεγ αφrjνει
περιΘc6ρια παQεQμηνειcirv. Aπdλυτη too"η.o. H Ια6-
τητα πoυ επιβιiλλει τo Σιjνταγμα xωρig επιφυλιiξειg,
αναφdρεται στι]γ foη μετα1εfρ'oη ,'o, πραγματc6νε-
ται μdοα απd την τυπιιιη ιαoνoμ6α, Θα μποροιioαμε να
πodμε dτι ε(ναι μια Ιοdτητα ,o, 

"ou.quι τα δυo φ{}rα'πoυ πQoσπαθεf να xατο1υριδοει μια ιo6τητα χωar;
φrjλo.

Aντιxα'θιoτ6' τιg παΧι6τερε9 διατιiξειg που rjταν
προoδιoρlιοτιx6g τoυ Ψιiλoυ xαι ciνιoεj με ιiλλεg -τιg
νdεg, τιg εχσυγχQoγι oτιx6.g- rro, ,oρoo"rευciξovται αα
φυ}ιετtx6. oυδ6τερεg xαυ τυπιx6 ir;lεg.

}{τυπιxηνομιπri Ιαdτητα δεν παiρνει υπdψη τηs τοxoιγωγιπιj φ61"o, xdνει αφαιρdοει( χαι μ, αυτ<i'iον
τρdπo οδηγεiται oε πλαoτdg λαταoτdoεq'

Η Γυγαixα δεν αντψετωπζεται σαγ μια ξε1ωριοτlixαι ολοxληρωμdνη oυλλoγιxdτητα αλλd οαγ ιjvα oυ-δdτερο oν πoυ υπdxειται οτιg fδιεg με τoγ Αντρα
ρυΘμfoειE.

To Δixαιο d1ει δομηθε( παι εξαxoλουθε6 γα δoμε(-
ται oιiμφωνα με τo πρdτυπo ,o, A*ρo. Mε τη Θdoη
:ou Ψu Παραγωγri, τη διx{ τoυ 1q{αητoυ 1ρdνoυ, τιg
δ ιxdg τoυg αξιολoγrjοε'g ro, urr.λoγ: € g' τ6o o oτoν ιδ ιω-
τtx6 6oo χαι στo Δημdοιo χ6Qo.

To πρdτυπo τηg Ιοdτηταg ε(ναι δεδoμ6vo: εiγαι o

Η Γυγα(πα xαλεiται.γα πQoσαQμoστεi αφori εxρι-
ξωΘεf η διαφoρι1Αγδριiν - Γυuoιx}u για γα μπορdoεινα επιτευ1Θε( η πoΘητrj ιoι1ητα'

Αυπj την απ6λυτη ρrjθμιοη o Συγταxτιxι5g NoμoΘd-
τηg Θ€ληoε γα τηγ περιoρ(οει με το ιiρΘqo 116 παρ.2
που βρ(oxεται σε ιiμεoη ουνιiρηoη μ-ε τo + ,*ρ. ).

"Αποxλioειg επιτρ6πονται μιiνο yια ooβαρoδg λ6-yoυζ'''

Θεωρrjθηtε δε 6τι τdΘηπε πρog 6φελog των Γυναι-
xrΛν, 6πωg υπooτη ρ ζε ι ο xαΘηγηπi g Αρ ιoτ. Mιlνεoη g.

Θεοlρητιxci ερμηνεrjτηxε dτι η διdταξη τoυ 116παρ. 2 τdθηxε για γα περιoρfοει την ευ16ρεια τoυxoιγo! NoμoΘ6τη να Θεοπζει dπoτε o rδioi roμqur,
απoxλfοειg απ6 τον xαγιjνα 4 παρ.2.

^ 
Η επιδfωξη εfναι η εφαρμoγrj γα εiγαι απιiνια, oεδιxαιολογημdνεE, εξειδιxευμ6rug, oρronds χαι αγα-π6φευxτεg περιπτι.6oειg xαι μdνo γλ oοβαρoι1g λd_

γoυg δηλ. 61ι αυΘα(ρετα.

^ - 
Πoιoι Θα μπoροrjσαγ γα εiγαι αυτof oι οoβαqo(

λdγoι που θα διxαιoλογoιioαν "rrg ono"λJoειg. oι δrjoερμηvε(εg πoυ δiγoγται απd τογ Αρ. Mιiνεοη τιαL τoΔιον Kαλλιβωπιi θεωρorjγ dτι ooβαiοf λ6γoι μπoρofννα ΘεωρηΘofγ 6oοι υπιiγovται uλu ou βιολογi,xdgιδιαιτερdτητεg' εkε oε λεπουργιπdg διαφoρdq...

^ 
Δηλαδrj η Mητρdτητα }'LαL oι oιxoγdνεια με τoδεδoμdνo χαταμεQισμ6 εργαοfαg xαι ευθυγc6γ. Kαι

τtg ανCιyxεgτωγ υπηQεσιc6γ oτo 1ci:ρo τηE αμειβdμενηE
εργαο(αg dπoυ xαι πdλι oι αντιλriψiιg γio 

"η 
θdαη xαι

τo Q6λo τωγ διjο φrjλων δεν d1oυν oiλαgu,'xαι, π,iqoπoλιj.

Στιg βιολoγιxdg ιδιαιτερdτητεg οτεxdμαοτε ιδιαf-τεQα επιφυ}ιαxτιx{4 yιcn( απ6 αιι6νεE oλιixληρoυg
ΘεωρrjΘηxαν oι βαα,πof λdγοι 

"ηg 
,oμ,iα χατoχυQω-

μdγηg χαι χoιγωγιιι6' απoδεxτηg ανιοdτηταg οε βciρogτωγ Γυvαιxc6γ.

H "Φιjση,, τωγ ΓυναιxrIν xαι' o ρ6λog τoυs στηγoιxoγdvεια Θεωρ{Θηxαν δεδoμdνα ro, μη ανατρ6ιpι-
μα oτoι1εfα, ιlQα χαι oι νoμoΘετιxdg ρυΘμfoεξ θα
6πρεπε να τα λαμβιiγoυγ υπ6ιj-rη ,o 

"* 
rr}oorατεrjουγ

xαt €τoι γα τα αναπαριiγoυν.

Σf μερα <1μωg μιλιiμε για Mητρ6τη τα 11'αLΠατρdτη-
τα ση διαδιxαofα χoιγωνtχoπo(ηoηg των παιδιι6γ παι
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για 6γα νdo ιo6τιμο χαταμεQισμd τωγ-ευθυνιiν xαιτωγ

urro1ρuωouων ανdμεoα στoυE ουζιiγoυg μ6οα oτην

oιxoγdνεια.

oι λ6γoιτoυ ooβαροri Δημ6oιoυ oυμφdρoντog πoυ

επrxoλu(ται o Δ. Καλiιβωxdg ε(ναι αx6μα πιo επιx(γ_

il;",, γιατi ψoρoιjγ γα ερμηνευτoι3ν με διιiφoρoυg

τρdπoυg χαι να εμπoδ(ooυν πληρωg τηγ εφαQμoγη ηs
t}ο.ηrog ανdμεοα oτα δrjο φriλα οτo Δημ6οιo χ6Qo'

ΑπoxλioειE λoιπ6ν πoυ θα oτηρζoιται σ' αυτoιig

τoυg λ6γoυg ror, μu NoμoΘdτεg xαι Διxαoτ6ζ' πoυ σηγ

'ιri"ψηφr" 
τoυg εξαxoλoυθorjγ να εfγαι φoρε[g πα-

ραδooιαxc6γ, αναχQoγιoτιxc6ν αντιλ(ψεων Θα 6διγαγ

xαι πιiλι τoν τ6νο τoυ Πρoατατευτιoμoιi oτιg ρυΘμ(οειg

αρ" ο" Θεωρoriοαν oα δεδoμ6νη τηγ χατωτερ6ητα

τιiγ Γυναιxc6γ xαι γι' αυτd dξια προoταo(αg'

Γι' αυτ6 Θα πρ6πει μ6νo xατ' εξα(ρεοη 1{αι σε

περιoριoμιiνη dxταoη γα χQησιμoπoιε(ται η παρ' 2τoυ

;aδa; iι6 ,oι, β6βαια με μια ιiλλη αντ(ληιpη xαι

oτηριξ6μενη oε dλλεg αξ(εg'

Tο ιiρΘqo 4 παρ. 2 6ψω9 για γα απoxττ]oει το

πραγματix6 τoυ περιε16μενo χαι να ψoρ6oει oυσια-

oτιxιi να εφαρμoοτε(, θα πρdπει γα τo εQμηγειiooυμε

οε oυνιiρηoημε διio ιiλλα ιiρΘρα τoυ Συvτιiγματog τo

2 παρ. 1 xαι τo 5 παρ. 1'

To ιiρΘρο 2 παρ. 1 αναφιiρεται στo oεβαομ6 xαι

τηγ πQoσταo(α τηg αξ(αg του Ανθρι6πoυ σαν πQωταQ_

1ιxι{ υπo1ρdωοη τηg Πoλιτεiαg'

Η Aξ(α χαι η Aξιoπρ6πεια τoυ AνΘριiπoυ δε

' μπoρε( λ εξαρτι6vται απ6 τo αν ανηxει oτo dνα ri τo

ιiλλo φιiλο.

Aξiα τoυ ΑνΘρι6πoυ ε(ναι η ιxαν6τητα γα ε(ναι

urrorJrμuuo Διxα(oυ f πρ6οωπo' Nα τo μετα1ειρζo-
γται με τρdπo πoυ αρμ6ζει oε 6λλoγo xαι oυνειδητd

oγ.

To Kριiτog oφεilει γα τo πρoοτατεtiει χαι γα τo

o6βεται. Nα πρoοτατειiει ην τιμli xαι ην υπ6ληι|'tτ]

,or, ηn ηΘιxr{ χαι χoιγωγιπη τoυ αξ(α' ην πρoαωπιxτ]

του ξωη.

Nα μην επιτρdπει να γ(νεται "ψ€σo'' r{ να υπoβιβd'-

ξεται oε αντιxε(μενo.

Kαι 6ταγ τo Σιivταγμα απαγoQεtjει xαι τιμωρεi

xιiθε προoβoλ{ ηE ανΘρι6πινη9 αξιoπριiπειαg' δεν

αναφdρiται μ6νoν στηγ ατoμιχ'i gl,ια χαt στηγ χoι_

νωνιxτ!, 6πωg υπoοηρζει o Αγτ' Mαγιτdιιηζ'
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Aγ dλα αυτd τα οτοι1ε[α τα μεταφ€ρoυμε στo

γυναιxε(o φιiλo xαι πιiνoυμε τιgoγετιx€Eαναγωγ6g oε

λιευρεg ηs ξωrjs τωγ Γυγαιxιiν, αντιμετωπ(oειg xαι

xoινδνιxdg πραxτιx6g _βfα, διαφημιση' πoQγ6' σε-

Ξ"r"ι*εg ,αiενo1ληοεLζ χ'α'- Θα δοιiμε π6οo μεγd'-

iη .rno,, η oηιαο'rα τηζ εφαQμoγ1iE τηE διdταξηg οε

oυνdρηoη με τηγ αaχ1i ηE ιo6ητα9 τωγ διio φιiλων'

Πωζ η αξ(ατου Aνθρc6πoυ εμπεριd1ει xαιτην αξ(α

τηg AνΘρc6πoυ.

To δεriτερo ιiρθρo ε(γαι τo 5 παρ' 1' πoυ xατο1υρι6_

γει τo διxα(ωμα xαΘεν6g xαι xαΘεμιιig να αναπτ6οοει

ελεriθερα ηγ πQoσωπιx6ητιi τoυ/τηg χαι γα ουμμετd_

1ul, orηi, ιoiνωrιxη, oιxoνoμιxri xαι πoλιτιxri ξωη ηs
χ6Qαg.

Oπoυ πρooωπιx6ητα ε(γαι τo orjγoλo ιδιoπiτων

χαι χαταστdοεων πoυ αφ' εν69 πρoxιiπτoυγ απ6 την

υπ6oταη τoυ/ηζ Ανθρι6πoυ oαν €λλoγoυ χαι συγει-

δητoιi 6ιτo9, αφετ6ρoυ εξατoμιxεrioυγ ι1να συγχεχQι-

μjno πρoοδπo το ξε1ωρζoυν απd το^ofνoλo η ανα_

γνωρζουν νdεg ουλλoγιx6τητεE με ιδια(τερα χαQα-

xτηριοτιxd,.

Η πρooωπιx6τητα του Aνθρc6πoυ oιlvτfΘεται απ6

τη σωματιχη, ψυ1ιxri, πνευματιxti, ηΘι1ι1 χαι χoιγωγι_

*η urooτoοη,'or'6 'ηn 
oπo(α απoρρdoυν επιμdρoυg

διπαιι6ματα για ηγ πρoοταo(α oυγxεxριμdνωγ ιjγνο-

μων αγαΘι6ν πoυ ε(γαι oυν-υφαομ6γα με τηγ πQoσωπι-

x6τητ6' τoυ.

Aυτιi μπoρε( γα ε(γαι η οωματιxrj ελευΘερ(α xαι

αxεραι6τητα, η υγε(α, 1 τιβ1, η ιδιωτιxr! ζωη' τo

δrxotιωμo αυτoδιdθεoηg, η δυνατ6ητα να εξoυοιd'ξει

xαψt6lxανε(g το οι6μα ττlE/τoυ }ιαι να τo 1ρηοιμοπoιεi
6πω9 ελειiΘερα Θ€λει.

01ι 6μωg απλd xαι μ6νo να €'γειxαινα αoxεi αυτd

,o ιλoλμλτα, αλλιi xυρ(ωg να ηglτoυ παρd1εται li

δυνατ6ητα γα τα αγαπαjσσει χαι μ€οα απ6 αυτιi γα

διαμoρφι6νει ηγ προoωπιx6τητd τoυ'

Αρα τo Κριiτog, ιδια(τερα oι Nομoθ6τεζtLαL Διxα-

oτ6g,-υπo1ρuorjn"o, γα μηγ παρεψoδζoυν την ανιi-

πτυζη ηi-πρoorπιx6τηταg, να α(ρουν τα εψdδια

,ror-uφι*"λι αλλιi χαι να παρ61oυν τα αναγxα(α

μdoα για ην ελειiθερη ανιiπτυξτ] τηg'

Η πρoοωπιxr] ελευθερ(α ε(γαι η βαoιxτ] πρotπ6θε-

ση για ηγ ιiοxηοη 6λωγ των ιiλλωγ Διxαιωμdτων'

Δημooiων xαι Ιδιωτιxι6ν'

Eiναι η δυνατ6τητα να διαθdτει o/η ΑνΘρωπog



χατd πQι6τo λ6γo η φυoιxli τoυ ιiπαqξη, αλλιi ε6γαι
χαι η 6λλειι|-lη περιoριομc6γ o' 6τι αφoριi χαι τηγ
ψυχoσωματιxη τoυ r1παρξη xαι δριioη.

Ιo6τητα λοιπ6γ διιi τηg EλευΘερ(αE xαt 6γι διιi ηg
ταιiτιoηg των Aνθρc6πων.

Ιδιαiτερα για τη Γυγα(xα ε(γαι τo Διxα[ωμα ,,να

ε(ναι o εαυτdg τηg". Nα αυτoxαΘoρξεταt χαι γα
αυτoδιατiΘεται.

Nα μπορεi τo dτομo να oρζεται xατιi φιiλo αλλιi
παριiλληλα χαι σα ουλλογιx6 υπoxεfμενo.

Oι Γυγαfxεg αx6ψα xαι orjμερα xαΘορζoνται απd
δfo παριiγoντεζ:

1. Tη βιoλoγιτιηaoυg ιδιαιτερdητα, δηλ. ην ιxαν6-
ητα τηE αναπαραγωγ{g.

2. Tο διαφoρετιxd δoμημ6νo xοιγωγιxd xαθεοτι6g
χαι τoγ xατιi φrjλo χαταμεQισμd τηg Eργαοfαg, τdoo
oτoγ Ιδιωτιx6 6oo χαι στo Δημdοιo χdQo.

Και αν ο πqriτοg παρ<iγoνταg ε(ναι αταΘερdg xαι
αμετιiβλητoζ χαι 1αιρdμαoτε γι' αυτ6 o δεriτερog
ε[ναι τροπoπoιr]oιμog xαι ανατρεψιμoE.

Η διαφoρι1, 6πωE δoμrjθηπε, μεταξf Aνδρriν xαι
Γυγαιxι6γ xαι διαμ6ρφωσε την ιδεολογfα τηE χατωτε-
ρ6ηταg τoυ Γυγαιxε (ου φrjλoυ γ'αL τηζ Aνδρoxqατ6αg,
πρdπει να εxριξωθε[ για να επιτευxΘεf η oυοιαοτιxr]
Ιo6τητα.

oι γdοι N6μoι 6μωg για ην Ιοdτητα, τo εχσυγχQo-
νιoμdνo Δ(xαιo - oτηρCxΘηxε σηγ εξιiλειιi-lη ηζ δια-
φoQdE, οτην ταrjτιoη των φι1λων χωQrζ 6μωg να αλλιi-
ξει τo φriλο - πρ6τυπo δηλ. τo Aνδριx6. Δεν 61oυμε
λoιπ6γ dφυλo Δfxαιο, αλλιi εξανδqιομ6νo.

Mε αυτd τoν τρdπo 6μωg δεν xατo1υρι6νεται oιjτε
η αξ(α τηg Aνθρι6πoυ, otiτε η ελευΘερ(α για τηγ
ανιiπτυξη τηg διxrjE τηζ πQoσωπtx6τηταg'

Η διαφoρι1 εxλαμβιiνεται ωE φτιilγεια, ωE πηγli
διαxq(oεων πoυ πρdπει να εξαλειφΘεi. Tα ιiτoμα
dμωg δεν ε(ναι dμoια (xαι γιατf να ε(ναι;) εivαι διαφo-
ρετιxd αλλιi ιo6τιμα' "oυσιααιxli ιo6τητα 1ωρiE την
παραyνcbριση τoυ φιjλoυ, αλλd' με την πληρη αναyνrb-
ριoη τηg διαφoρετιxdτηταζ 2lαιτων [clων Διxαιωμd'των
χωQiζ τη μεταμφ[εσlΙ των oωμd'των oε oυδ6τερα, αλλd'
με τoν πλoιjτο τηg αxd'λυπτηg διαφορd.g τουg'' 6πω9
γριiφει η Γιι6τα Kραβαρ(τoυ.

To Σr1νταγμα δεν xατo1υρι6νει μ<iνo τo Διxαfωμα

οην Eλευθερfα, αλλιi χαι την ιo6τητα οην EλευΘε-
ρiα επειδr{ αναγνωρζεται η (δια αφηρημ6νη δυγατ6_
τητα αυτoδιιiΘεοηg χαι αυτoπQoοδιoριομoι1 οε 6λoυE
τoυg Ανθρc6πoυg.

Nα μην ε6γαι λοιπ6ν η 1ειραφdηση τωγ Γυγαιπcδγ
μια εμπειρ(α απc6λειαg οπoυδαfωγ τμημιiτων τoυ εαυ-
τorj μαg. Να μη ξoι1με η δυoφορ(α τηζ χειQαφdηoηg
dπωg δηλι6νoυν oι Ιταλiδεg Φεμιν(oτριεg - Kομμoυν(_
στQιεζ.

o οτd1og δεν ε(ναι βdβαια να επιoτρdιpουν οι
Γυναixεg στoυζ 1ι6ρoυg ηg παραδoοιαxlig Θηλυx6η_
ταg πoυ τdoo τoυE x6oτιoε για αιι6νε9 οιπε 6μω9 χαι γα
ταυτιοτο{γ με το ανδqιx6 φ6}'o. Αυτ6 πoυ Θα πρ6πει
να γfνει εiγαι γα oριατεi εx γιjoυ τo τι εiναι Δημdoιo
xαι Ιδιωτιx6, να oριoτε( η o16oη με τηγ εργαoiα, να
επαγατoπoθετηΘεf o ρ6λo9 oην oιxογι1νεια, oτην
πo}ιπιxη, oτoγ Πoλιτιoμ6 xαι γενιx6τερα στηγ χoιγω-
νiα.

Mdoα απ6 €yα νdo Noμoθετw6 πχαioιo oι Γυγα[-
χεE γα υπι1ρξoυν οαγ αυτ6γομα υπoxε(μενα ξεxινι6-
νταg απd επιλογdg πoυ θα xιiγουν για τιζ διx6g τoυg
αξ[εg, ανdyxεg, προτεραι6τητεg δηλ. για τη ξωrj τουg
χαι τηγ ταυτdτητιi τουg.

E(γαι δrjoxολo βdβαια να πρooδιoριoτεi αxριβc6g
το περιεx6μεγο χαι η εφαQμoγli μιαg τ6τoιαg Ιο<iτη-
ταg. E(ναι dμωg η μ6νη δυνατ6ητα για γα απo1τrjοει
oυοιαοτιxd περιε16μενo να εxφElιiξει 6να Δημoxρατι-
π6 Πoλ(τευμα χαι xυρfωg να 61ει ιiμεοη o16.oη xαt
oυνιiφεια με την πραγματιx6τητα.

Kαι 6πωg λdει η Zωrj Kαρdλλη oτo πo6ημιi τηζ ,,H
ΑνΘρωπog'':

Δεν xλα|ω, oι3τε τραγoι1δι ψd'λλω.
Mα y[νεται πιo oδυνηρ6 τo διx6 μoυ
ξioxιoμα πoυ τoιμd'ξω,

yια να yνωρ[αω τoν xdαμο δι' εμo.ιi,

yια να πω τo λdγo διx6 μoυ,
εyrl πoυ ωg τtbρα υπηρξα
yια να θαυμd'ξω, να o{βομαι }tαι να αyαπιEι,

εyrΔ πια δεy του αντixω

xαι πρ6'πει μoνd'ψη να ε[μαι,

εy6, η d'νθρωπog.
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Oι δρ6μoι ToU Kρασιoυ σΤη MαKεδov[α

Kαι η θεση τηq NαoUσαq

Στηι, αναxο fνωoη εξετιiξoιται oρ ιομdν ε g πρoUπo-

Θ6οειζ χαι τα ειδιxd χαQαχτηQιστtτ'6τηg εφαρμoγηg

χαι στη Mαxεδογ(α μιαg ειδιxηg τoυριοτιπηg διαδρo-

μηg' που εfναι γνωoτli οτιg oιγοπαQαγ(υγdg περιo1dg

τηg Eυρι6πηζ χαLτωγ Ηνωμ6νων Πολιτειc6γ ωg δρ6μοι

τoυ χQασιof. Η oημαντιxη θ6οη xαι παριiδοση τηE

}.Τdουοαg ανdμεoα στιs otνoπαραγωγdg περιο1dg τηg

Mαxεδoγiαg (αλλd χαt τηζ 1ιilραg) την xαΘιoτι1 xoμ-

βιxd οημε(ο οργd,νcυoηg αυτorj τoυ εξειδιxευμdνoυ

αλλd xαι o{γΘετoυ xαι oλoxληρωμdνoυ τoυριοτιxοf
διxτdoυ.

o Δρ6μo9 τoυ Κqαoιoιi: η iνvοια

o Δρdμog του Kραoιoι1 rj Δρdμog του Αμπελι6-

να, ε(ναι μια πολf xαινοtjρια ιjγγoια. Eγxαινιd'oτη-

χε για πρc6τη φoρd, τo 1990, οτην Kαμπαν(α, dναν

τωγ N. Παπαμ(26oυ 1{αι B. Xαοτιiογλoυ
αq1ιτεxτιiνων, Eπιx. Kαθηγ. τoυ A'Π'Θ'

απ6 τoυg γνωoτ6τερoυE αμπελι6γεζ τηζ Γαλλ(αg,

μετd απ6 πQoετoιμασ(α 6 1ρ6νων χαι dδωoε τo

πρdτυπo μιαg ιδdαg που βqηxε 6τιτoτε μεγιiλη
απτ]1ηοη, oαν ο1dδιo / εργαλε(o τoπιlιηg - ιδιωτι-

xηg πρωτοβoυλ(αg, αλλd xαι οαν δομιxη dννοια

μιαg ν6αg Eυρωπαixlig Koινοτιxηg πολιτιxηζ για
την προβολη του xραoιοti.

o Δρ6μο9 τoυ Kραoιo{ ουγfoταται σε μιαν
πρoxαΘoριoμ6νη, επιλεγμdνη διαδρoμη απ6 τα

πιο Θελxτιxd οημε(α του αμπελι6να, η oπο(α πQo-

τε(γεται oτoν (μη1ανοx(νητo) επιoxdπτη. Η δια-

δρoμli (ειδιxιi oηματoδοτημdνη xαι φρoντιoμdνη)
oυναρθρι6νει τιζ τοπoθεo(εg με ιδιαiτερο φυοιx6
xd,λλog, με oημε(α τoυQιστιχoιi εvδιαφ6ρoγτoζ, ε-

πιoxdψιμoυE ιστoQιχofg τ6πουg, oιγοπoιεfα xαι
τιαταoτηψατα πoυ εγγυι6νται υιpηλdg προδιαγρα-
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φdg φιλοξεν(αg, με oxοπd την προοdλχυση επισχε-
πτι6ν.

Πρ6xειται, δηλαδrj, xατιi βιiοη για dνα τoυριoτιxd
ο1dδιo βαoιoμdνo σε μια ειδιx{ βιoμη1ανιxη τoπιτιη
παρdδooη τo oπo(ο 6μωg d1ει li μπoρε( να d1ει ευρt'-

τε Q ε ζ χαι oη μιαντιxd g επ ιπτιiloε ιg επιχε ιQη ματ t^ιιΞ, g τιαt

αναπτυξ ιαx 6' g, 6πι'ιg Θα πρooπαθrjοoυ με να δε ξoυ με
oτη oυνι11εια.

o ΔριiμιοE τoυ KQασιoΦ:
oι πρoδιαγQαφ6E

Η διεθνrjg εμπειρiα μαg δ(νει τιE πρoδιαγQαφdζ
πoυ πρdπει ι,α πληQο( 6ναE ΔK., πdρα απd τη Θεμελιι6_
δη προilπdΘεση τoυ ποιοτιxο{ xραοιof που παρd,γει:

oι φυoιxdg παρdμετροι του αμπελc6γα εiγαι πολ{
oημαντιxdg. Eγα τoπ(o με τα ιδια(τεQα χαQαχτηQιστι-

ΓΞ*}ιlηλc

Παραδε(γματα Δρ6μωγ τoυ
Kραοιοf ουvαντοfμε οημεqα οε
αρxετoιig ευρωπαΙxofg αμπελι6-
νεζ, στη Γιrλλ(α (Kαμπαν(α, Γιοιi-
ρα, Λανγxντ6x - Pουοιγι6r,), π1

Γερμαν(α' την Ιοπαν(α. τo Λου-

ξεμβoι1ργο (Moξdλ)' Ιταλ(α (πε-

ριo1rj Κιιiντι) x.λ.π. αγ xcrι δεγ
πριixειται οε 6λεE τιg περιπτι6οειg

για τηγ oλοxληροlμdνη μορφη τηg

ιδdαg. Ιδια(τερo ενδιαφdρoν πα-

ρoυοιιiζει η περ(πτωoη τηg αξιο-
πο(ηoηg των αμπελι6νων τηg Napa
Valley oτηv Santa Cruz τηg Kαλι-
φdρνιαg με 157 oιγοποιεiα.

Τα πλεογεxτηματα τη< ιδdαg
dγιναν γρηγορcr ορατιi, xαι το 1 993

ιδρfΘηxε η Eυρο:παΙxr] Eνιοοη
Δρdμιον τoυ Αμπελι6να (Assοcia-
tiοn Europeenne des Rοutes du
VingnobΙe) με συμμετoy'€g 24 ετι-
πρoοc6πιυν αμπελοivων. Σημερα η
EυρωπαΙxη Eνωoη διαΘdτει dγαγ
ολdxληρο μη1ανιoμd για τo θdμα,

με ειδιxοfg φορε(g, dργανα, δ(-

χτυα γ"αL υπoδομdg: την Eυρωπαi-
zrj Σrjνoδο oινοπαραγωγιxι6ν Πε-
ριο1c6ν, τη Xιiρτα τoυ Kραoιof,
το Eυρωπαix6 Παγεπιοτημιο o(-
\/oυ χcΙL Aμπdλου, τo δ(xτυο τηg

τριiπεξαE δεδoμdνcυν ΔιdνυoοE, το
Eυροlπαixd Συμβofλιo O(γωγ o-
l,oμαοfαg Προελεf oεωg zαιτο Eυ-

ρωπαixd Συμβοrjλιo Δρ6μων του
Κραoιοd,τoυ οπo(oυ οxoπdg ε(ναι

η υποοmjριξη τωγ τoπιχι6ν πρωτο-

βoυλιc6ν για τη δημιουργ(α Δρd-

μωγ τoυ Kραoιori.
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o δρ6μog τoυ xραoιoιi αηv περιo1l] Nrioυoαg
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ν'6' τηg xαλλιdργε ιαg ( μdγε Θog - xατ<iτμη oη αψελιι6ν,
τoπoΘεo(εg τoυζ, μoQφη πρ6μνων x.λ.π.), μdοα oτα

6ρια του oπo(oυ εψερι61oνται οημε(α φυoιxoti xαι
πoλιτιoτιxori ενδιαφdρoγτoE: ιoτοριxd xιiντρα oινο-

λoγιxηg παριiδοoηE, oιiνoλα r{ οτoι1ε(α τoπιxηg αρ1ι-

τεxτoν ιxηg, μνη με f α ri αρ1αιoλoγ ιxο ( 1c6ρo ι επ ιοxdιi-r ι-

μoι, τ6ποι φυοιxorj xdλλoυE, σUγχoιγωγιαxιi δ(xτυα'

oι ανΘριiπινεg παριiμετQoι, δηλαδη η παρoυo(α

δυναμιxι6ν oιγΟπαQαγωγc6ν xαι επαγγελματιι6ν τoυ

τoυριoμod, ουλλογιxι6ν φoρ6ων επαγγελματιc6γ τoυ

xραoιοιi, πoλιτιoτιxιδγ xαι πoλιτιxιiν φoρdων, πoυ θα

συ\τoγιστoriν για να xινηoουν τιg διαδιxαo(εg δη-

μιουργfαg τoυ ΔK.

Συγxεxρ ιμ6 ν εg τεμ ιx(.g πρo βoλrj g τoυ ΔK (oδoοη _

μαγση, ιjγτυπα - 1dρτεg xαι oδηγoi, 6λεγ1og πoι6ηταg
πQoσφεQoμdνων υπηρεoιcδγ x.λ.π.'

Tα 2gαqαxτηqιoτιxιi
τoυ Mαxεδογιxoιi αμιπελι6να

o Mαxεδoγιxdg αμπελι6_

ναg d1ει ενια(o γεωγραφιxd
φυoιx6 περιβι1λλoν -6δαφog

xαι xλ(μα- πoυ απλι6γεται
πdρα απ6 τα οfνoρα, τη ν6-
τια Γιουγπooλαβ(α xαι Boυλ-

γαρ(α. Διαμoρφι6γει μια
γεωργιxri (τoπ(ο, dδαφ og, x}"(

μα, εiδη xαλλιεργιι6ν x.λ.π.)

xαι εδεαματoλογιxri παρd-
δooη διαφoρετιxrj απdτη ν6-
τια χαι νηoιωτιxli χ6ρα.

Mαρτυρiεg αρ1αιoλoγι-
x6gxαt ιοτoριπιfg για τηγ πα-

ρoυοiα τηg αμπελoxαλλι6ρ-

γειαζ χαι τηζ oιγoπoι(αg οτη

Mαxεδoγfα απ6 την αρ1αι6-
τητα, μαE δ(γoυγ ην ειx6να
τηg πλoriοιαE αμπελoυργιxlig παρdδοoηg στoν μαχε-
δoγιxd 1ιiρο (Π6λλα, Ημαθ(α, Πdτρεg, Θεοoαλoνfxη,
Xαλπιδιxri x.α. - Σ1ετιx6' oτoιγε(α 61oυν παQoυσια-

oτε( oτo ουν6δριo για τo xραοi, Nιioυοα t993)'

Η περιo1ri τηg Mαxεδoν(αg διατηρoιioε πoλυdριθ-

μoυg αψελc6νεg οτη διdρxεια τηE οΘωμανιxηg xυ-

ριαρ1(αg, dπcυg γνωρζουμε απ6 αφηγησειE πεQΠlγη-

τι6γ. O Eβλιιi Τoελεμπli - 17og αι. - απαQιΘμεi τιg

τοπoθεo(εg τηg Kαoτοριιig, Φλι6ρινα9, Σιιiτιοταζ, E_
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δεoοαg, Ndoυoαg, Bdρoιαg, Ζιxνηg' Σερρcδν xαι Δo-

ξιiτoυ. Tον 19o αι. oιAmiBoue, Cousinery,PouqueviΙle,

Leake βρ(oxoυν αxμ<iξoντεg xαι ωρα[oυg αμπελc6νεE

πoυ παριiγoυν ξηρd x6xxτνo xραo(. Tα πoλιτιxd xαι
πολεμιxιi γεγoν6τα πoυ μεooλιiβηοαν οτιg αρ1dg τoυ

2Οου αι., oι επιiλληλεζ μεταγαστεrjoειg που πρoxι1λε-

σαγ oι oριoΘετηοειζ τωγ εΘγιxι(lγ ουν6ρων μετd τo
19112 xαι η φυλλοξf ρα, αν6oτειλαν τηγ αψελοxαλ_
λιdργεια χαι τηγ oιγοπoιfα μd1ρι τιg πρ6oφατεg δε-

nαετ(εg. Η μαζιxη εγxατιiαταοη τωγ προoφιiγων τoυ

1,922 €δοloε νdα τρoπrf στηγ αγQoτιxrj φυoιoγνωμ(α
τηg Mαxεδoν(αg xαι ειδιxdτερα οτην αμπελουργfα.

oι περιοo6τερε9 απ6 τιg γνωoτdg απ6 τo παqελΘ6ν

για τα xραoιd τουg τoπoΘεo(εg, περiπoυ 12, €'γoυν

αδρανοπoιηΘεf για τoυζ παQαπιiνω λdγουg. Η dλλoτε

αxμα(α Σιιiτιοτα, το Boγατοιxd' η Koξι1νη χαι τα
Γρεβενd, περιμ€νουν αναξωoγ6νηoη. Mdνο τQειE τo-

ποθεo(εg d1oυν απoχατασταθε( οτην πρoγεν€oτερη
oημαo(α τoυζ: η Nd,oυoα, η Γoυμ6νιoσα χαι τo Αμι1-

γταLo, xαι oυγΘιjτoυγ ιjγα οημαντιxd "τρ(γωνo" αμπε_

λουργιxιiν ξωνc6ν oΠAΠ, το οπo(o απoτελε( η βdoη

για τη oυγxρ6τηοη τoυ Mαxεδoγιxoιj Δρ6μoυ τoυ

Κραoιo{, oε ουγδυαoμ6 με ην dλλη, πιo απoμαχQυ-

ομιiνη ξι6νη oΠΑΠ τηg Xαλxιδιxrjg.

Στο τρ(γωνo αυτd η ξιiνη ηg Nιloυoαg ε(ναι τo

ια1υρ6τερo oημε(o, εξ αιτ(αg τηg θdοηg χαι ηζ σημα_

ντtτ"ηg παρdδoorjg τηζ στo xραo(, αλi'd xαι ηζ σημε-

ρινηg δυναμιxlig παρoυο(αg τηζ στoγ Mαxεδογιx6
Αμπελιδνα.

Στo xτημα τoυ xυρ-Γιd,ννη ατo Γιανναxo1c6ρι



Mια orjιπoμη αναφοριi στιζ πεQtoχ6E αρxεf για γα
δεξει τηγ ιστοQιχη oυν61εια αλλιi xαι τη μαxρ6xρoνη
ofνδεoη τoυ χQασιoιi με την τoπtxηιοτορ(α xαι παρd-
δoοη.

Nιioυοα

Eιδιxιi η περιo1ri τηg Nιioυoαg, λdγω ιδιαιτdρων
προνομfων τιcιτ6' την oΘωμανιx{ περ(oδo, xατιiφερε
να διαηρliσει τoυE αμπελc6νεg χαι γα αυξ{oει τη
δqαοτηριdτητ6 τηg oτo εμπdριo τoυ lιρασιοtj, ,,dνα

lι6xxwo πoυ μοιιiξει με τo Mπορντc6 για ην οξrjτητιi
τoυ" 6πωg λdει ο Ami Bοue. oι παραδoοrux€gx1ιβεg
τηE Νιiουοαg βρfοxοιταγ στα ιοdγεια το;ν μεγιiλων
οπιτιι6γ των oιγεμπdρων, xoντ6' οτο ρdμα ηE Aριiπι-
τοαg, dπoυ τα ιi-rυ1ριi qεrjματα του υπεδciφουg δη-
μιoυqrγοιioαν ουνθηxεg πρdoφoρεE για η διαπjρηoη
τoυ χQασιotj. Mε την εξdγεροη τηg Ndoυοα g τo 1822
αxολoιiθηοαν εχτεταμ6νε9 "ιαταοτQοφdE τηE π6ληg
χαι τωγ αμπελι6νων τηg. oμωE, μd1ρι το τιiλog του
19oυ αι. αναδεfxΘηxε ξανιi σε σημαγτι!.tιj τdπo οινο-
πoιiαg (εyxcxτdoταση τηζ οιxoγdνειαg Mπoυτιiρη τo
1879) xαt €να απ6 τα ε}'6γιoτα βιομη1ανιxd xdντρα
τηg Mαxεδoν(αg. Για την ανιiπτυξη τηg αμπελoxαλ-
λι6qγειαg χαι oιγoπoι(αg οτον 20ο αι. xαt ψετ6' τιg
χαταστQoφ€g τηg φυλλoξriραg, ιδιαiτερο ρdλo dπαι-
ξαν oι πρdoφυγεg, 6μπειροι αμπελουργof xυρiιυg απ6
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τηγ πεQιoχi τηs Φιλιππoιjπoληg (Στανιμιixα), που
εγπαταοτιiΘηχαν στηγ περιo1li τηg Στενημd1oυ.

Γoυμiνιαοα

Η περιο1ri r{ταν γνωoτri για το xραo( xαι τη ραxrj
τηE αγ ν"αι ε(yε oγετιν"6' περιoριoμι1νη δραοηρ ι6τητα,
πυρfωg εξ αιτ(αg τηζ μειoγεχτιχliE για το εμπ6qιo θdοη
τηζ, ^ιLαL λdγω τηg xυριαρ1fαg των διjo οηματτιxι6v
γε ιτoνιxι6ν τη ζ o ιγoπαQαγωγιπc6ν πε ριo1c6ν, η g Nιiου-
σαζ χαι τoυ Mελ6γιχoυ ση νoτιoαγατoλιxri Boυλγα-
ρ(α. Η αναδιιiταξη των oφαιρι6ν εμποριx{g δραoτη_
ρι6τηταg πoυ αxoλofΘηοε τη xdραξη τωγ γdων εΘγι-
xι6ν oυνdρωv μετιi τουg Bαλxανιxoιig πολdμουg χαι τη
}'Qo xατοπtνη εyxατdoταση τωγ προαφιiγων τoυ 1922
δεν μετdβαλαν δραοτtx6' τα δεδoμdνα αυτd. Eπι_
π}'€'oν, oι χαταστQoφdζ τηE φυλλοξriραg ανιixοιpαν η
δραoηριdτητα τηs μd1ρι τα μεταπoλεμιxιi 1ρdνια.
Tα x6xγ'ινα xραοιd τη< απdxτησαγ oγoμασfα πρoε-
λεfοεωg το 1981.

Aμιivταιo

Η περιo1rj, xατ6"την τoυQχoχQατ(α, δεν ε(1ε dντo-
γη oιγoπαQαγωγιxrj δραoτηρι6τητα, xαΘc6E η xυρ(αρ-
χη παQoυσ(α μoυοoυλμανιxod πληΘυoμorj απdπλειε
την ιiοxηoη τηg αμπελoυργiαg. Η παραγωγli περιoqι-
ξdταν γdρω απ6 το Aμιivταιο xαι 6διγε τo παραδoοια-
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τι6 κ6xxινo πραo( πoυ ε-
γταοodταγ oτην εμποριxrj
oφα(ρα τηg ιiλλοτε απμα(αg
πdληE του Mοναoτηρ(ου. Oι
χ'αταστQoφ6g τηs φυλλοξrj-
ραg (1912-13) dxαμι].lαν οη-
ψαντιx6' την παραγωγrj.
Παριiλληλα, με τoυg Bαλ-
ν"αν ιxot g πoλdμουg tdαL την
ανταλλαγrj των πληΘυoμcδν
τα δεδομ6να μεταβλrjθη-
xαγ. Η αγoρι1του xραοιod
πQoσαγατo}'toτηxε εντdg
τωγ γιjωγ εθγιxι6γ oυν6ρων
χαι oι πρdοφυγεg x(Lτotxoι
τηg π'εριo1rjg oτρdφηπαν
στην αμπελοxαλλιdqγε ια.
oι αμπελι6νεg αυξrjΘηxαν
αημαντιxιi αλλιi η δραοτη-
ριdτητα ανεoτι1λη ξανιi α-
πd τoγ Δεrjτερo Παγx6ομιο
π6λεμo ?.ιαι τoγ Eμφriλιo,
πoυ υπtiρξε ιδια(τερα oxλη-

Kciβα παλαfωoηg xραoιι6ν ,,Ndoυoα'' αε δqιiινα βαρ6λια
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Qdζ γtα τηγ πεQιoχη. Η ξιilνη oνομαo(α< προελεfοεcυg

εγxρ(Θηxε τo 1971.

Χαλxιδιxf

Η Xαλxιδιxη μνημoνεfεται απ6 την αρ1αιdτητα

γtα τα xραοιιi τηg. Eiναι γνωοτo[ οι αψελι6νεζ στιζ

τoποΘεo(εg τηg M6νδηg, τηE Σxιιiνηζ, τηE ΣιΘων(αg

(Ndοg Mαρμαρd,g) xαι τηg Axd,γΘoυ. Kατd την oθω-

μανιxli περiοδo, η παQαγωγη τoυ xραoιoιi εντοπ(oη-
xε xυρ(ωg oτην περιo1rj τηg Aρνα(αζ, αηγ xεντριxη -

ανατολιxη Xαλxιδιxη, χαι στη 1ερo6νηοο τoυ ΑΘo,

xdταl απ6 τη φροντfδα τιι]γ μoναoτηριcδν τoυ Aγ[oυ

oρoυg. Τα xληματα πoυ φdτευαν ηταν το λημνι6 xαι
πoιxιλ(εg πoυ oι μονα1οi ε(1αν φdρει απ6 τη Γεωργ(α
γ"αLτLζ αxτ€.gτηg Mαfρηg Θdλαοοαg. Σημερα η παριi-
δooη αυτli επιβιι6νει oτoγ ΑΘω.

Σι6τιοτα

Στιg πλαγιdg του ΣινιdτσL?{,oυ χαL σε πρ6oφορα για
αμπελoxαλλιdργεια εδdφη, η Σι<iτιοτα μπα(νει εντo'f-

τoιζ, στη 1oρε(α τωγ oιγoπαραγωγιxc6ν π6λειrlν μετd
την oΘωμανιν"η ιιcιτdxτηση' oι πληΘυομιαx6g αναxα-
τατdξειg (τdλη 15oυ αι. οιxιoμdg Bλιi1οlν - ειορoli
ελληνoφι6νιυν) αλλιiζουν τη δραοτηρι6ητd τηg απd

χτηνoτQoφιxli οε γεωργιx{' oι εxτεταμdνoι αμπελιi-
γεζ τηζ dδιγαγ d.φθoνo yι6γ"γ"ιyo ξηρ6 xραo( που τo

εμπορεfονταγ στη Mαxεδoγiα xαι Θεαoαλ(α, αλ}.ιi

χαι σε Γι1λλουg εμπ6ρoυg (μετιi τη φυλλοξηρα τοlν

γαλλιxι6ν αμπελιilνωι,) xαι την 'Ετιαναν απ6 τα σημα-

ντιxdτερα x6ντρα oινοποι(αg oτην οΘωμανιxιj επι-
xρd,τεια τoγ 19ο αι. Η π6λη διατηρε( με τα οπιτιxd,

xελdρια τηζ τιζ μαρτυρ(εg τηg επoxηg εxε(νηg, αλλι1 οι
αμπελι6νεg τηζ χαι οι οινoλoγιxη τηg παριiδoοη d1ουν

ατρoφηoει μετιi την επ(θεoη τηg φυλλoξriραg (i926-
28) xαt τη μεταπoλεμιxη μεταν<1οτευοη.

Βαoιτιd χαQαχτηQιστιx6.τηE πqιiταοηE για τουg Δq6'

μoυE τΟυ Κqααιoιi οτογ Mαrιεδογιπιi αμπελι6να.

Η μoρφολογ(α τoυ μαxεδoνιxοrj αμπελι6να πoυ

1αραxτηρiξεται απ6 αρxετd μεγιiλο χαταχεQματι-
oμd xαι μεγιiλη διαοπoρd oτο 1ι6ρο, επιβιiλλει χειQι-
ομodg xατιiλληλoυg πoυ διαφoροπoιoriν την ελληνιxη
εxδο1lj των δρdμων τoυ χQασιo{ απ6 τα αμεριxdνιxα
rj γαλλιxci παραδε(γματα. Tο μιxρd μdγεΘοg τα'lν α-

μπελc6νοlν γ"αLτo γεγον6g dτι δεγ υπdρ1ει 6να oυνε1dg

τοπ(o αμπελιι6γ απ6 τη μια ξι6νη οτην dλλη, οδηγεi
oτην επιλoγ{ μιxριilν "διαδρoμι6ν" συσ1ετισμdνιυν με
dλλα ιαxυρd. oημε(α - αρ1αιdτητεg, ιοτoριxd,, αQχιτε-

xτoνιx{i' πoυ θα αποxαθιoτο{γ
τη ουν61εια τoυ διxτιioυ με
xατdλληλo τρ6πο.

Η πλofoια ιoτoρ(α γfρω α-

πd τo xραof αλλd χαι o σημε-

ριν69 δυναμιομdg τoυ δη μιουρ-
γοriν dνα υπdβαθρo ευνoixd

για την ανιiπτυξη xαι οτη Mα-
xεδογfα - xαι ιδιαfτεQα στo

δυτιxd τηg τμημα ει,dζ διxτfoυ
διαδρομιι6ν xαι επιoκ6'ψεωγ,
αρΘρο;μdνoυ γriρο; απd τo α-

μπιJλι, τo z'ραoi r"αLτσ. ευρrjτε-
qα πoλιτιoττx6' oτot1ε(α πoυ
ουγδ6oι.ται μ' αυτd. Exoνταg
υπ6ψη τα χαQαχnlριοτιxιi τoυ

μαxεδοι,ιxof αμπεi'"cilνα θα
πρdπει oτο δfzτυο αυτd γα ε-
ντα1Θodν α;g δομιxιi oτοι1ε6α
τoυ τα τουριοτιz"ci αξιοΘdατα,
οι αρ1αι6τητεζ, τα oτoι1ε(α
τηg τοπιz'ηg παριiδoοηg αλλd
χαι τηζ of^17"ρoνηg παQαγωγι-
x{ δι1ναμηg. Πd,ναl οτα (1νηΠoιoτιxdE 6λεγ1o9 o(νωγ O.Π.Α.Π. απo ειδιx6 oινoλ6γo
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τιrυ χληματoζ χαι τoυ χρασιoιi θα διαμορ-

φι,;θεf dτιtι dγα πολιiμορφο πλdγμα ενδια-

ψερ6νταlν με πoλιτιοτιxιi 1αραxτηρα xαι
ιιr,cιπτυξιαxη λειτουργ(α.

Eιδιxdτερα για τι) τρ(γι.υνο Ndoυοα,
Γoυμdνιοocr, Αμιiνταιο πρdπει γα σημεtσ)-

θεi dτι ot τQειζ αμπελι6νεg oΠΑΠ βρfοxo-
ι'ται μι1οα oτη "δι1dλα'' τa)Υ 2 ιοτοριxι6ν
εμποριxriν δρdμων τηg Κ-Δ Mαxεδον(αg,

με xdντρο οτη Θεooαλoν(xη xαι xλdδoυg

βdρειo πρoE Σx6πια xαι δυτιx6 προg Mο-
ναοτηρι. Mdoα oτo τρ(γωνo τιυν αμπελιδ-

\,ωγ μπoQofμε -για xι1ραξη των δρ6μων

τoυ χQασtof- γα εντoπ(οουμε χαι να ανα-

βιιilooυμε τιg παλιdg εμποριx6g διαδρομdg

?'αL τLζ αλυοfδεg των εμπoQoπανηγdρεων
τ0]ν πεQασμdγωγ αιιilγωγ.

Λαμβdνονταg υπ6ψη τα ειδιxιi γνωρi-
σματα τηg ευριjτερηg περιο1ηg, (παραγωγιxιi, τoυρι-

oτw"6" x.χ'π.) μια πρι6τη προο6γγιoη του τρdπου διιiρ-
Θρωoηg το;ν διαδρoμι6ν oτο 1c6ρο δε(1νει dτι βαoιxli
οργαναlτιxri αρ1ri Θα μποροfοε γα ε(γαι η oργdνωoη

εν69 πλdγματοg διαδρoμι6ν xαι επιοxdψεων πoυ Θα

xιι,ο{γται οε δfo επfuεδα: €νατoπνr'6,γιiρο: απ6 xιiθε

μια περιοxη xαι ιjγα υπερτοπιx6 τo oπofo xα}'6πτειτtg

τQεtζ πεQιoxdg oΠΑΠ xαι περιλαμβιiνει τα σημαγτι-

xoτερα τουριoτιxd, χαι αQχαιολογιxd, ενδιαφdρolτα
τηζ K xαι Δ Mαxεδoγfαg. Στο πλdγμα αυτd xεντqιxη
θdοη xαταλαμβιiνει ο αμπελιiναg τηg Nιiουσσαζ χαι
zfριι'lg π6λog ε(ναι η (δια η Νιiουοα τηg οπofαg η
αξιdλoγη βιομη1ανιxr] xληρονoμιd μπoρεi να ενιοf -

σεt τηγ ιδdα του "δρ6μου".

Αν μπορo{με γα xιlνoυμε μια oιiντoμη αναφoρd
οτιg επιπτc6oειg, αυτεg αφoροιiν δfο τoμε(g:

Πρι6τoν, 6λη η δqαoτηριdτητα απoτελεf μια πQo-

βoλη τoυ xραοιοf, xαι ιδιαiτερα τωγ τoπιxι6ν xρα-
oιιi:ν, ο'lg προΙdν που oυγδdεται με τα πολιτιoμιxd

χαQαχτηQιστιx(ι y"αι τιg παραδdσειζ τηE περιο1rjg. Η
παραγωγη του χQασιoιi οε 6λεE τιg φdοειg γ(νεται
αντιxε(μενο γνωριμ(αg οε ευρ6τερo xoιν6, το oποfο

γνωq(ξει ιjγα πoιοτιxd πρoi6ν, εγι6 απ6 την ιiλλη
πλευρι1 αμπελουργ o( xαt o ιγoπo ιο( αιτιλαμβιiνoνται
6τι παρdγουγ dγα "διαxεxριμι1νο" πρo[6ν χαι χtγητo-

πoιοfιται για τη βελτ(ωoη τoυ.

Δεfτερον, γιiρω απ6 την πρoβολri του τoπιxo6
πρoTdντog, ενιο1riεται τo τoυQιστιx6 ρειiμα στηγ πε-

Qtoχli, με τα αυτoνdητα Θετιτι6' αποτελdοματα στηγ

τoπιxη oιxoνoμ(α, εγcil αγαπτιjσσo\ταt χαι εχσυγχQo_

νζονται οι υπηqεo(εζ τoυQισμof, τoνιi:νεται η πQo-

οφoριi xαι δημιoυργοfνται νdα ερεθfοματα για τoγ

ουντονιoμd τωγ επαγγελματιι6ν του xλιiδου.

Efναι βdβαια πρoφανdg 6τι για την επιτυ1(α εν69

τtjτοιου ο1εδ(oυ διiο προ{ποΘdoειg ε(ναι απαραiητεg:

Πρι6τo, 6τι θα xαλυφΘorjν ταxεν6" χαι oι ελλε(ψειg
oτην πoιdτητα των παρε1dμενωγ τoυQιστιχι6ν υπηρε-
οιιiν (εoτιατ6ρια, ξενι6νεg x.λ.π.).

Δε'tiτερο' 6τι θα υπι1ρξoυν αξι6πiοτοι φoρε(g -

οργανι6oειg αψελoυργι6γ χαι oιγoπαραγωγιδν για γα
xινηοoυν τo 6ργο.

Λαμβd,νoνταg υπ6ψη dτι η ανdπτυξη εν6g τιjτοιου

διxτιjoυ 6πω9 οι Δρ6μoι τoυ χQασιo6 ο1ετζoνται
dμεoα με τηγ τoπιxη ανα'
πτυξη αλλιi xαι με την εν(-

σχυση εν6g παραγωγιxοf
ιλdδου (xραοf...) xαΘcδg

χαι τo 1ι6ρο εφαρμoγliζ

μπορε( γα εγτoπfοει χα-
νε(g αρxετ6'g xoινoτιx€.g
πρωτoβoυλ(εg xαι πρo-

γριiμματα απ6 τα oπo[α
Θα μπoρdooυγ γα αντλη-
θοf γ πdρoι (n.x'
LEΑDER, ΙNTERREG
r'.Χ.π')
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Διεθv6q χρυο6 βραβε[o
σΤO "PAMNIΣTA '95'' τoU Γιαvvη Mπoυταρη

τηg Λευxfg Σαμαqιi

Στoγ 29o Διεθνri Δια-
γωνιoμιi Oiγoυ παι Oι-
νoπνευματωδcilγ 1998
πoυ ι1γινε oτο Surrey,
οτο πλα(oιο του Lοn-
don WineFair, το "Ρι1,-

μγtστα t995', 6γα xαι-
νoιiριo xραo( oΠΑΠ
Nιloυoα απ6 τo Kτtiμα
Kυρ Γιιiννη στo Γιαγα-
xo1c6qι FIμαθ(αg, με oι-
γοπoιd τογ Γιιiννη
Mπoυτdρη, απdσπασε

1ρυod βραβε(o. Πρdπει-
ταt γLα μια εξαιρετιx<f
τιψητικη διιlxgιοη oε 5-

vαν υι|.lηλoιj επιπdδoυ
διεθνrj διαγωνιαμ 6, ν"αt

τo PιLμνιoτα ].995 εiγαι
τo μ6νo ελληνιx6 xqαo(
πoυ απ€.oπααε 1ρυο6
βραβε(o.

Σε μια ξε1ωgιoτri τελετri πoυ ι1γινε aωg29 oxτω-
βρ(oυ 1998 οτo Guildhall του Λoγδ(γoυ, 6γινε η
απονομrj των βραβεfωγ τoυ Διαγωνιαμori. Στη με-
oαιωνιxf xρriπτη τoυ 13oυ αιι6να, πoυ βρioxεται
oτα υπ<iγεια τoυ GuildhaΙl, οι πQοσχεχλημ6νοι ε(-

χαν τηγ ευxαιρ(α να αυμμετdχoυγ σε μ(α γευαrιxri
δoxιμιj dλωγ τωγ βραβευμdνων o(γωγ xαι oιγοπγευ-

ματωδc6ν του Διαγωνιομoιi, μ(α. απ6 τιg μεγαλιiτε-
Qεζ γευαιxdg δoxιμ6E στoγ x6αμo. Στο λαμπρ6
δεfuγo πoυ αrιoλoιiθηoε αεo Great Ηall του Guild-
hall, απoνεμrjθηxαν dλα τα βραβε(α τoυ Διαγωνι-
oμοιi. To Xρυoιi Bραβε(o για τo Pd,μνιοτα 1995
παq6λαβε απ6τα16ριατου πρodδρου TonyGreener
με ξε1ωριοτrj χαQd o oιγoπoιdg Γιd,ννηg Mπoυτιi-

QηE.

Η ιδιαiτερη χαQd του Γιιiννη Mπουτdρη γtα τη

βριiβευoη αυτrj, oφεiλεται στoγεγoνdg dτι βραβειi-
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O x. Γιdννηg Mπoυτιiρηg παραλαμβdνει τo βραβε(o

τηχε για πρc6τη φοQd αε διαγωνιoμ6 του επιπ6δου
αυτoι] 6να xραo( απd αμιγrj ελληνιxrj ποιxιλ[α, επι-
βεβαιι6νοντα9 6τoιγια μ(α αxdμη φoQd τη δυνατ6-
τητα τωγ ελληνιxι6ν πoιxιλιι6γ.

O Tοny Greener, πρ6εδρo9 τoυ 29oυ Διεθνo69
Διαγωνιoμoιj ε iπε : "Αφoιj παραxολoιjθηoα π ροoε-
xτ ιxci τoν τ ρ6πo ερyααfαg των xρ ιτ cilν yια 6να δ ιd'oτη -

μα δ€xα εβδoμd.δων, 6πoυ 6λε9 oι συμμετoχig xρi-
νoνται με τη μ6θoδo τηg τυφληg yευoτιxηg δoxιμηg
21αι αντιμετωπξoνται κd.θε μια ξεyωριaτd με εxταy-
yελματιαμ6 xαι αεβααμ6, ε[μαι oiyουρog 6τι 6αoι
διαxρ[θηxαy στoν διαyωνιαμ6 αυτ6 πρ6πει vα αισ-
θdνοw αι Ιt Qαyματ ιχd' υ πε ρηφανo ι'''

Πριiεδρog για τoγ επιiμενo Διεθrnj Διαγωνιoμ6
τoυ L999, ανdλαβε dγα ι1λλο εξd1ον μdλοg τηg διε-
θνoιi g α μπελoo ιν txηg xo ιν 6τηταE, o ιoπαν6 g Mi guel
Tοrres, o ινoλ6γog xαι πριi εδρο g τη g ο μι6νυ μη E ετα t-

ρεfαg διεθνοιig xriρουg.



Τo μεταφραστικ6 εργo
τoU Παριση KατσαρoU

τoυ Xq{οτoυ N. Μπαταντζη
o yνωoτ6g ατoυg λiyo παλι6τερoυ9 Nαoυoα[ουg φιλ6λoyog ΠαρiηE

Κατoαρ69, πατiραg τoυ yνωστoιi οφθαλμιdτqου Δημ(τρη Κατoαρoιi,
yd'ρ ιoε πρ6αφατα ατα μ{λη τηg Συwαxτιxηg επ ιτρoiηg'λu nεq ιοδιxοι|
μαζ ".'. με εxτ[μηoη yια τo €ρyo τoυg'.''', 6πωE o iδιοg ιδιLoμε[ρωE
αημειcilνει, τρειg διx6g τoυ μεταφQd'αειE 6ρyων 

'ηg 
noy'6oμιαg ληo,-

τ εyu [αg' Πρ 6x ε ιτ αι y ια τ ιζ μεταφρd'oε ιg oτα ν εoελλην ιx,d, τ ου 6 ρyoυ τoυ
Λατ[νoυ oυγyραφ{αΛoυxρητ[oυ *H Φιjαη των Πραyμd.των,,, τηζ τQα-
yωδiαg τoυ Σoφoxλη "Φιλoxτητηg'' ιιαι τoυ θεατριxoιi 6ρyoυ τoυ
oνοq6 vτε Mπαλξd'x ,,Mερxαντ6, o ειτιχειQηματ{αg''. oλεg αυτεg oι
μεταφρd'oειg διαxρlνoνται yια την xτQoσε2ιτιxη, αxριβη xαι 6μoρφη
λοyoτεyυιxd' δoυλειd' τoυ μεταφQαστη, απ'6oο δε {yruε δυuαr6ν να
ε ξαx ρ ιβωθε i, τα αυyx εx ρ ιμ6να i ρyα τ oυ Λουx Qητ [ου xαι τ oυ M παλζd'x
ρι ετ αφ ρd.ζoντ α ι y ια π ρc6τη φ o Q d oτ α ελληυ ι x d..

o Παρioηg Κατoαρ6E yεwηθηxε το 1920 ατιg Σ€ρρεg' Απ6xτηoε το Πτυyiο Κλααιxηg Φιλoλoyiαg απο τηΦιλοαoφιxη Σ7oλη τoυ Πανεπιoτημ[oυ Θεαααλouriηg 
'o 

1942. Συμμuτuiμi" εuερyd' ατην Εθνιxη Αντ[ατααη'xαι oτη αυν67εια, λdyω των πολιτιxcΙlν τoυ πεπoιθηαεων, iμειuε εξ6qιατo,g yια ioλλι1rc6νια αrα Γιoιjρα xαιτη Mαxρ6νησo' ?ιαι δεv διoρiατηxε πoτ6 ωg xαθηyητηgoτ:oΔημdαιλ. τoibsε uyxαταaτιiθηxε oτη Nd.oυαα,6πoυ xαι εξαoφd'λιoε τα xτQoζ τo ζην παραδiδou|og φρouτιατηριαxιi μαθηματ:α φιλoλoyiαg oε μαθητ69 τoυεξαταξ[oυ τ6τε Γυμναα[oυ xαι σε υπoψηφ[oυg yια rηi ,rooy'yη τoυg ατo Πανεπιoτliμιo. Σξμεqα xατoιxε[μ6νιμα oτη Θεoααλoν[xη, α)λd' επιαx€πτεται ταxτιxd, τη Nd'ουoα, ιiπoυ xαι διαμ6νει xατd. τoυg θερινοιigμiνεg.

Ευ1αριoτc6γrαζ τoν φ|λo μεταφQαστη.yια τηy 
'ευyενιxli 

τoυ πQoσφoρd', παραθ6τουμε oτη oυν61εια μιααναλυτιxη παρουα[αoη τωy μεταφQαoμ6νων απ6 r'u oyoληr6 Παριoη kα'oo[o ερyry' πoυ εxτιμεληθηxε οx' Χρηoτog Mπαταvτζηg, λd.τρηg xαι μελετητηE του θελρoυ' τoυ oπo[oυ τη μεyαλιiτεQη πQoσoχη, απ6oπα-oαν' 6πω9 ε[ναι φυoιx6' τα δτjο θεατqιxd' xε[μενα.
o εμπλoυτιoμds τ1s-ψεταφQαστιχtjg, επιoημoνι- γιc;π( ευτυ1ησαμε γα γνωρfoουμε διjo επiπλdoγ χoQυ-xis η λoγoτε1νιxrig, βιβλιoγραφdαg τδυ xιlθε 

'λαorj 
φαiα xε(μενo, δrjo πoλιi iιεγιiλων, σε παyx6oψια xL(-Θεωρε(ται μεζoν γεγoν6g, xαι ατtoxτd ιδιαiτερη oη- μαχα, λογoτε1νc6ν: αυτd' τoυ Λατfvoυ ΛOYKPΗ-

μαοfα για τα επιστημoγιχιi r] λoγoτε1νιxιi πριiγματα TΙoY χαι τoυ Γιiλλου MΠΑΛZΑK.
τoυ λαorj αυτoιj αγ oι μεταφριioειg εiναι αξidπiοτεg A. Τo dργo ,,Η ΦYΣΗ TΩN ΠPAΓMΑTΩN,,[Dexαt πoιoτt^ι€g' 

ni*- T.z^.--^.' ι ΙeΙum natura] τoυ TΙTUS LUCRETΙιJS CARUS [1ogo φιλdλoγog π"qΨ5 Kατοαρdg, o γνωoτdE Πι1- π.1. αιc6ναg],λυτoιi τoυ μεγαιo, urφqoooi xoι urιαμ
QηE στoυζ παλιdτερουg Nαoυαα6oυg, xατdρΘω oΞ xcπι xευτητηg$ιl,oοoφιxηg δεωgrαg ror'irrrrouqου, uivαιπεριoodτερo με τιζ μεταφριiοειg των τριι6ν λoγοτε1νι- dνα πoημα. Efγαι τo'-6.πoE iηg-πρc6ιμηg ,o,.- ηρr,nηgxιi'lν xειμιΞνωγ με τα oπofα xmαπt6"aτηxε. Σxιjβoιπαg προoπιidειαg του ανθρc6πιγoυ γoυ να ερμηνεtioει τoν
με βαθrj οεβαoμ6 xαι αγιiπη πιiγω ο'αυτιi xαι'1ρηoι-- *3οψo, απd iα ιiτoμJμd1ρι τo οtjμπαγ xαι απ<1 τoγ
μoπoιι6νταg ιiψoγα η γλι6oαα μαζ στηγ xαΘo1iλoυ- μαγνητιoμ6 χαι τα οni,d μd1ρι τoν α6ρα xαι τoν
μdγη ηg μoQφli, μαg dxανε γα τα αγαπliooυμε xαι Θιiνατo, χωQ(E η βοrjΘεiα Θ;;γ xαι δαiμdνωγ χαιεψε(g xαι να θεωρorjμε τoυE εαυτotjg μαg τυ1ερorjE μιiλιοτα [6oo-οu'μ,o buorρo"oriμενη επoxri.
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Eργo δεxιixQονηζ πρooπciθειαg η μετιiφραση τoυ

Λουxρητιου, oλoxληρι6θηxε πριν απd 15 περfπoυ

1ρdνια, εxδdΘηxε 6μωg μ6λιE τo 1997 oτη Θεoοαλο-
ν(xη xαι η Θαυμd,oια επιμελημdνη dxδooη του με
ειoαγωγrj xαι ο1dλια τoυ μεταφQαοπ], διατ(Θεται
οτα βιβλιoπωλεiα τLαL αττ'6oo γνωρζoυμε η xυxλο_

φoρfα τoυ ε(ναι ιπανoπoιητιxη.

B. Mε την πολιi πρoοεγμdνη μεταφQαστιxη δουλειd
τoυ πιiνω στoγ "Φιλo^/'τητη", στηγ τQαγωδ(α πoυ

1ιiριοε οτo Σoφoxλ{ ην πρc6τη νixη oτoυg δραματι-
πorig αγι6νεζ τoυ 409 π.Χ', o Παρioηg Kατααρdg
dρxεται να πρoοθdoει ιiλλη μια αξι6λογη μετιiφραοη
τoυ συγχιγητιxo{ αυτoιi δριiματοE οτιg riδη υπd,ρ1oυ-
οεg. Kαι <iξιξε τoν x6πo το 6λo εγ1ε(ρημα εφ' 6ooν
πρodxυιpε μια μετιiφραοη δυνατri, χωQ(ζ oxoτειγd,
νoηματιπci oημε(α, με λ6γo ολoζc6ντανo xαι δρooε-

ρ6, που πρoβιiλει τo πdντα επ(xαιρo θdμα αυτtjg τηg

τραγοlδfαg. Στογ "Φιλoxτητη" o Σoφoxλriζ παQoυ-
οιιiξει ιjγτoγατο δρdματων ανΘqι6πων πoυ γνιiριοαν
τη αxληρ6τητα ηζ εξουο(αg. Eiγαι τo δριiμα "6λωγ
των αδιxημιjγωγ xαι xαταδιωγμ6νων" dπωE αναφd-

Qει o μεταφραoτrig οτο οtiντομo πρdλογ6 τoυ. Kαι
xιiτι γνωρζει o Π. Kατoαρdg για τη oxληρ6τητα
τorjτη των εxιioτoτε εξουαιαοτιδν. Στο δρι1μα αυτ6,
αιτ(α για την απoμ6νωση, τηγ εξoρiα, του Φιλoxητη
οε dγα dQημο νηoi ε(ναι τo μ[αομα που προt1ρ1εται
απd τo oαπιομι1νo τoυ π6δι. Mε τη διxαιoλογ(α xιi-
πoιoυ dλλου "μιdoματog'', στην Eλλιiδα των μ6oων
αυτοιj τoυ αιι6να, απομoνι6θηγ'αν στα ξεqονrjοια για
xρdνια πολλιi απd τoυg αγωνιατdg πoυ πd,λευαγ τdτε

για τηγ ανθρι6πινη αξιoπρ6πεια'

Η μετιiφραoη αυτri ε(ναι για την ιiρα δαxτυλo-

γραφημdνη xαι xυxλoφoqεf φωτοτυπημdνη μεταξri
γνιυοτu'lν xαι φ(λulν.

Γ. Η απελπιoμdνη πρooπdΘεια τoυ Mερxαγτd γα
αποφriγει τη o(γoυρη 1ρεοxoπ(α με xιiθε μ6oο xαι
xdθε zιdλπο, xαΘc6g χαι η στoγ (διo βαΘμd χαι με τα
(δια μdοα αντfδραοη τωγ δαγειοτc6ν τoυ, ε(γαι τα
oτoι1ε(α πoυ βγιiξoυν dνα πιxρd γ6λιo xαι xιiγoυγ το
dργo να ε(ναι xdτt σα μια μαfQη xωμωδiα, εγι6 Θα

μπορoιioε γα ε(γαι 6να δρdμα ri xαι μια... τραγωδ(α
αx6μα. Mια τραγωδfα με πQωταγωγLoτf τo χa1iμα
xαι η διιiβρωση πoυ πρoxαλεf αυτ6 oτιg ανθρc6πινεg
ουνειδ{oειg xαι αξ(εg. o Mερxαvτ€' εfuαt oυoιαoτιxιi
6να9 τραγιx6g {ρωαg. To πλdγματων oρ(ων μ6oα oτo
oπo(o ε(ναι αναγxαομdνog να ξει [η ουνεxrjE αναξrj-
τηση του 1ρriματog χαι ot δαvειοτdgτoυ] εiναι αυστη-

ριi πρoxαθoριομdνo. Nα η ANΑΓΚΗ τηE τραγωδfαg.
Eπιxε ιρ ε ( πρ<iξε ιE πoυ αγτιδιxoιiν oην ΑNΑΓKΗ xαι
τη διαoαλεrjουγ. Nα η αρ1α[α YBΡΙΣ. Moιρα(ο απo-
τdλεoμα τηg η oιiγ1υση τoυ γoυ, η ATΗ, I xιiνει
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οx6ψειg αυτoxτογ(αζ χαι η τελιxη τoυ dξoδog απ6 τη
οxηνη εiναι dξoδοg ανθρι6πoυ που o1εδdν €xει16'oει
τo μυαλ6 του].

Tο dργo δεγ τελειι6γεt με τη ΔΙKΗ [την τιμωρ[α του

φτα(1τη] αλλd με dνα οτοι1ε(o δανειομdνο xαι πdλι
απ6 την ελληνιxη τραγωδ[α. Tη λr1oη δ(νει dναg "A-
Πo MHXΑNHΣ ΘEoΣ" πομμι1νoζ χαι ραμμ6νoE
dμωg οτα xαλοrjπια τoυ Mερxαντ6' xcxι των oμο(ο;ν
του. E(γαι dναE "ΘEoΣ" πoυ μoιριiξει 1ρliμα, λriνo-
νταg 6λα τα πρoβλ{ματα, για γα xαταλriξει τo dργo οε
,Ξνα " ευτυγιoμ6νo τ€}'og" .

Αυτ6γ τoγ αγdλπιοτα αναμεν6μεγo απ6 την αρ1ri
του dργoυ "ΘEo" xαιπdχtτdοο αγ6λπιστα εμφαγισ-
Θ6γτα οτo τ6λoE χαι πoυ τo 6νoμιi του ε(γαι ΓKoNTo
[oτα αγγλιxιi η λdξη GoD αημαfνει Θειig], Θα τoγ
oυγαι,nioουμε εxατ6 1ρ6νια αργdτερα οτο περiφημο
dργου τoυ Σdμoυελ MΠEKET: "ΠEΡΙMENONTΑΣ
ToN ΓKoNTo". Kαι τo 6ργo τoυ Ιρλανδori δραμα-
τουργof o ΓKoNTo ε(ναι αυτdg πoυ μιiταια, αλλιi με
τdoεE ελπ(δεg περιμdνoυν την dλευαj τoυ oι riρωεg τoυ
ι1ρ^1ου, τ6οο αγιjπαQχτοζ οτην oυοiα τoυ αλλd xαι
τιiοo απαραΦτοg για τη διατrjρηοη αυτlig τηg ελπG
δαg, πoυ 1ο:ρ(E αυτrjν Θα τoυg liταν αδιiνατo να oηxι6-
σoυγ τo βιiρos τηg ιiπαρξliζ τoυE. Σ(γουρα o Mπdxετ
απ6 αυτ6γ τoγ ΓKoNTo τoυ Mπαλξιix εμπνεfοΘηxε
με τo διxd τoυ ΓKoNTo xαι 6μoια τoν 1ρηoιμoπo(ηοε
δραματoυργιxιi αλλd oε ιiλλεg πιo... μεταφυοιx6g
διαοτdοειg.

Tελειι6γογταζ τηγ ανιiγνο:oη τoυ 6ργου μdνει oτον
αναγνι6oτη η πιxρrj α(oΘηοη πωζ τo dργo αυτd μoιιiξει
σα γα γριiφηxε oημερα, xαι 6γt πριν απ6 150 1ρdνια,
για γα οαρxιioει χαι γα οατιρ[oει την επο1rj μαζ πoυ
1αραπτηρζεται απ6 την εξωφρενιxrj μαν(α τιt)ν αν-
θρc6πων για εtixολo παι γρηγορo πλoυτιομ6. απd τογ
πυρετ6 τoυ χQηματιοτηρ(oυ χαι η δρdoη τιι]\, τoχo-

γλιiφων. Mια επο1rj δηλαδ{ oτην οπο(α dλεg οι A-
ΞΙEΣ [πλην του 1ρrjματog φυoιxιi] dxουν τοπoΘετηΘεi
oτo περιΘι6Qιo τηζ ιiπαqξηg τoυ "}toινι,]γιxοf " ατ6μoυ.

Η μετιiφραση τηE xωμωδiαg απci τoγ Π. Kατoαρd,
ολoξc6ντανη, πνευ ματι6δη g, λε ιτουργιxrj, υπη ρ ε τεt τ€ -

λεια το xεiμενo xαι διxαιc6γει ηγ fπαρξη τoυ dργoυ

μdοα οτη μεταφQαστιπri μαg Θεατριxη βιβλιoγραφiα.
Eλπζoυμε xαι ευ16μαoτε οtjντoμα να δοrjμε τo dργo
τυπωμdνo γα διατ(θεται στα βιβλιoποlλε(α dληg τηg

χ6Qαζ. Eμεfg απd την πλευρd μαg υποοy'6μαοτε 6τι
μdλιE ουvτρ6ξoυν oι πρotπoθdoειE θα δoυλ6ψoυμε με
πι1Θog c6οτε αυτri η οxληρ{ xωμωδfα να ξοllτανdψει
πιiγω oτo οαγ(δι τηE οxηνrjg εφdooν yια εxε( πρooρ(-
ζεται xαι μdνo εxεi παiρνει oιiρxα xαι ooτιi ιjγα
θεατριx6 xε(μενο.



Aπ6 τη NoμαρΧ(α ΗμαΘ(αg Kαι τo Γραφε(o Bιoμηxαvικηg Aλλαγηg

EμπOριKη διερεUVηΤιKη αΤτOσToλη

στιq δημoKρατ[εq Τηq Πρωηv ΓιoUγKOoλαβιαq

Aπd τη Nομαρ1ιαxη Aυτοδιoixηοη ΗμαΘ(αg r'αι
την ΑNHMA (Αναπτυξιαxη ΗμαΘfαg), διιi τoυ Γρα-

φε(oυ Bιομη1ανιxηg Aλλαγig, το οποiο ιδριiθηxε οτα
πλα(oια τoυ πρoγρdμματoζ ανd,πτυξηg των φθινoυ-
oιilν περιο1ι6ν, οργανι6θηπε οτιg 24-8-98 εμποριx{
αποoτoλrj oτιg δημοxρατiεg τηE πρc6ην Γιoυγxoολα-

βiαg.
Σxoπ6g τηζ απoστoληg υπ{ρξε η διερεriνηοη ν6ων

αγoρι6ν για τα προ[6ντα τoυ νoμof.
Η πρc6τη πετυ1ημdνη αποοτολri 61ει γ(νει oτη M6-

oxα,6πoυ xαι επιτειi1θηxε η fδρυoη γqαφε(ου προι6-
θηοηg εξαγωγιi;ν, το οπo(o xαι λειτoυρyε( επιτυ1€oτα-
τα.

H δει1τερη αποoτολri επιox€φτηxε τα Σxιlπια, τo
Bελιγρdδι, την Mπιiνια Λodxα χαι τo Ζ6'yxρεψπ'

Eπ( xεφαλrjζ τηζ αγτιπQoοωπεiαg r!ταl, ο πρdεδροg
τηζ επιτQoπr]g πoινοlνιxod τoμdα τoυ νoμαQχιαxοd
oυμβoυλ(ου x. Λιiξαgοg T6μαg πoυ 1dριg oτιg διxdg
τoυ τεριiοτιεg προoπιiθειεg ξεπερdoτητιαν 6λα τα
εμπdδια χαι πQαγματoποιriθηxε η αποoτολrj. Exπρo-
οι6πηοαν oτο ταξ(δι την ΑNΗMΑ o x. ΣτdΘηg Παγα-
.1ιωτfδηg, εxλεγμ6νο μdλοE τηg διo(xηοηg xαι ο διευθυ-
ντr]g τηg x. Δημιjτριog Pοδοβ(τηg.

Mε dγα ιiρτια xαταρτιομdνο πρdγραμμα oυναντη-
σειυγ με τα xcιτ6' τ6πουg εμποριxιi επιμεληπiρια 1iQ-

θαγ οε απ' ευΘε(αg επαφrj οι ενδιαφερ6μενοι για
oυναλλαγdg Ελληνεg με τoυs xατιi xλιiδo ενδιαφερo-
μdνουg τωγ αιτfoτοι1ων 1ι6ρων.

Tηg Λευxtig Σαμαqιi
Στην dλη πqooπdΘεια βαοιxri xαι πoλ{τιμη υπriρξε

η βοτ]Θεια τωγ xατd. τdπουg ελληνιxι6ν πρεoβειιiν xαι
Πρoξενεfοlν' πoυ d1ι μ6νο oργdνωοαν τιE ουναντη-
οειg, αλλd xαι oτdΘηxαγ στo πλευρ6 των Eλλrjνων
ενδιαφερoμdγωv xαθ' dλη τη διιI,ρxεια των παρoυoιι1,-
σεωγ χαι τωγ συγoμιλιc6γ xαι μετιi η λriξη των συνα-
ντrjοεων τωγ απoστολι6ν ηταν διαρxι6g oτο πλευρ6
τoυζ για x(ιΘε επ( πλdoγ πληροφορ(α.

Mετd τη γενιx{ ενημdρωοη απd τιg διio πλευρdg
επαxoλorJθησαν γ"ατ' ιδ(αν ουνομιλfεg των ενδιαφε_

ρoμdνων ανιiλογα με τα αντιxεfμενα παραγωγrjg,
ποiληoηg η ειoαγωγrjg που riθελαγ να ενημερωθoιjν.
oι πληροφoρ(εE πoυ αιπηλdγγηoαγ χαι οι εμπoριx6g
χαι οι oυναλλαγματιxdg διευxριν(οειg πoυ δ6Θηxαν
dφεραν ιiριοτα απoτελdoματα.

Βxτ6g απ6 την πλriρη xαι γενιπri ιiπoιpη πoυ σχημα-
τ(oτηxε απ6ιg διjo πλευρdg, αντηλλιiγηοαν διευΘrjν-
σεtζ γtα απ' ευΘεfαg επαφdg.

Η 25 ψεkfig αποατoλrj, οτην οπoiα εxπροοωπ{θη-
tlαν'ιατασxευ αoτ€g μη1ανη μdτων, θερμooιφι6να;ν,

ψυxτιxc6ν εyxαταoτ6'oεων, τροφiμωγ' μεταπofηοηg
αγρoτιxc6ν πρoi6ντων, επ(πλωγ χαι χoυφωμdτων, ε-
πdoτqει|lε τα xαρdματα ηg Kυριατιηg 30-9-98 με τιg
xαλdτερεg πρooωπιxι1ζ εγτυπc6oειE χαι με τη oιγoυριιi
πωg Θα πQαγματoποιηθoιiν εμπoριx6g ουναλλαγdg
χαL με την Kρoατ(α τιαι με τη Γιουγxoολαβ(α, τη
δημoxρατ(α τηg Σερβiαg (Bοoν(α) 6οo xαι με τα
Σx6πια.
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ΠEPlBAΛΛoΝΤoΛoΓlKΑ

ΣKEψEIΣ ToY KΑΛoKAlPIoY

Mπrixαμε απ6 xαιqd σε μtα επο1ri μοντdρνoυ

εxβαρβαριoμοιi. Mε μoναδιτι6 oτ6γo τo "x6ρδοg",

παραβλdπoιταg dλατα ιiλλα (αξiεg, ιδανιxιi, ηΘιπdg

x. α. ), προ1ωqoιi με αxdΘ εγπoιπQο ζ την χαταοτρoφli

μαg. Mε dμετρη υπoxριo(α προβd,λλουμε ωζ πQoμε-

τωπiδατωγ ιiνομων αxoπι6γ μαζτη δηθεν "Ανιiπτυ-

ξη" xαι τoν δηθεν "εxσυγ1ρονισμ6"'

Στη 1ι6qα μαg, xατd, μ(μηοη τηg "τριτoxooμιxηg

ανdπτυξηg", πρoσπαθoriμε να "ε}tσυγ1ρονιοθoιi-

ψε" , π6t/τoτε με oτ61o τo γρljγoρo, το πoλ{ γQf γoQο

x6ρδοg. Ιδεcδδεg τωγ γεoελλ{νων 6γινε η "αρπα-

1τη". Oι παQαγωγιχ6g επενδιiοειg dμειναν μ6νo

σαν χαQαμdλα τωγ πολιτιxιδγ μαg' Kαι βρ{xαμε το

"θαυματουργ6" μdoo για τηγ ΑNΑΠTYΞΗ, τoν

Toυριoμd. oλο ι μιλοriν, αυξητοrjν, xoυ βεντιι1'ξoυν

για τον ν6o βιομη1αγιxd δ{θεν xλd,δο, τoν γdο πα-

xτωχ6 τη g ελλην ιxri g o ιxoνo μ(αg, τον Toυ ρ ιoμ6'

δo1ε(α με ξενιxdg ονoμαο(εg, με dναg1η οιxoδdμη-

oη, βiλεg xαι παρdγxεg ανdμειxτεg, 1ωρ(g ο1dδιo'

Αλλαξε η μoaφ1i xαι η πoι6τητα τoυ τ6που μαζ, σε

dλεg τιE παραθαλdσσιεE πdλειg, 1ωριιi xαι νηοιd'

Kαι, αφof βiαοαντη Φιioη oιατo(δεg, επαxολorjθη-

σαν oL χαταστQoφ6g με τιg πλημμ{qεg στηγ πQω-

τε{oυαα xαt τιζ πυQχαγιdg αε dλη τη χ6Qα' Υποxρι-

τιxιi, 6μω9, αναξητoιiμε δηθεν τoυE υπαιτioυg αυ-

τι6γ τωγ χαταστQoφ6ν του τ6πoυ μαg, ενc6 xατd

βι1θog γνωρζουμε 6τι 6λοι ε(μαατε ουνιiνο1oι'

Oι αxρoγιαλιdg μαg, απ6 τtg ομορφ6τεgεζ στoγ

x6ομο, βρ6μιoαν xαι oτ6πog εxπoρνε{τηxε' Kοντd'

οτα d,λλα xαι πd,λιγ εν oν6ματι τoυ Toυριομoιi,

εγxατ6οτηοαγ χαι τα Καξiνα. Kαι 6γινε πολυg θ6-

ρυβoζ xαι xαβγdδεg. 01ι βdβαια για τo επιxiνδυγο
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τoυ Aχιλλdα Γxοιjτα

τoυ τξ6γoυ, οτα ηθη xαι ι{θιμα τωγ γτdπιων, αλλd

για τη θdoη πoυ dπρεπε να oτηΘoιiν τα 1αqτoπαf-

γγια χαι οι ρoυλ6τε9 δηλαδη xαβγdδιξαγ για τον

τ6πo τoυ εγxλrjματog.

Kαι αφoιi ταxτoπo (ηααν τιg αxτιJ g, τα ξενoδο1ε iα

στηγ παQυφη τoυ αιγιαλorJ (κατιi παρd,βαoη πd'θε

ν6μoυ χαι συγταγματιxrjg διατιiξεωg) xαι δημιο6ρ-

γησαγ xαι ιδιωτιxdg πλαξ, fρθεν η ι6Qα να "ταχτo-

πoηθoιiν" χαL τα βoυνd μαg' Tα εγxαταλειμμ6να

ορεινd 1ωqιd, μαg dγιναν τηg μ6δαg. 01ι πωg ενδια-

φdρεται τo KιJντqo xαι η Διo(xηση γtα τουg λ(γουg

που ξαπ6 με ιναγ εxε ( ψηλd, γα τoυζ xαλυτερ6ψ ε ι τη

ξωη με δρdμουg xαι d,λλα μιxρd dQγα, αλλd για
δηΘεν ανι1πτυξη τoυg. Milησαγ χαι πdλι για τον

xερδοφ6ρο Toυριoμ6 χαι πQοπαγανδζουν dλα τα

M.M.E' ιδoτε να γ(νει ουνε(δηoη 6λωντων ελλr]νων

πωg μ6νoν o Toυριoμ6g θα μαg αι6αει. Σε δεriτερο

οτdδιo ψπην"ε βοηΘ6g ο 1ειμεqιν6g αθλητιoμ6g'Εx-

μεταλλεfτη xαν xαt π&λι τα ν ιι1,τα xα L την 6φ εοη των

νι1ων για τα σπoQ. Eπρεπε αυτd πoυ t]ταν οτα

oπd,ργανα, τo αγνd oρειβατιxd πνε{pια xαι τα λ(γα

1ιoνoδgoμιxd xdντρα να αναβαπτιoτοfγ να πληθα(-

γoυν χαι γα χαταχτηθε( για xαλd τo Bουl'd'

Tο πιο xoγτιγ6 οτην Aθrjνα μεγdλo βoυνd {ταν o

Παρναoο6g. To xατdφεQαγ xαι μ6oα οε λ(γα 1ρd-

γ ια τo ιiντρo των νυ μφιfν, η Λιdxoυ qα τη g xλεψoυ -

qιdE, xατιlγτησε τ6πο9 ουνdwηοηζ των μεγαλοα-
ο'τι6ν τηg Αθηναg, τηg xρυoηg νεολα(αg. Αυτd', d-

μωg, εξαργυρι6νoνται χαt oι επιχεLQηματ(εg, εργο-

λdβοι xαι παρατρεxdμενοι τρ(βουν τα 1dρ ια τουζ με

τα x6ρδη.

Πt1,ει πoλr1g xαιρdg πoυ τoυE μιτ{xε αro μdτι ο

oλυμπog τo βουν6 τωγ Θειiγ. Exαναν παρατηρri-



σειE, μελιiτησαγ το θdμα: oι 1ιλιdδεg πιoτof πoυ

οxαρφαλι6γoυγ στLE πλαγιdg χαι στLζ xoρφ6g του

ε[γαι -λ6νε εxμεταλλεrjoιμo υλιx6. Πρo1ωροιjγ αυ_

οτηματιxιi χαι με επioημoυg δoλιoφθορεfg αxdμα.

Κιiποια μ6ρα εμφαν(oτηxε μια εταιρε[α, δrjθενλαΙ-

x{s βdσηs (τηg μ6δαg xι αυτ6) xαι xαλο{αε τουE

φλoυg τoυ βoυνori να αυμμετιiσχoυγ { μdλλoν να
oυν ε ργηαoυν αιo dγxλη μα. M ιλoιi oαν γ ια o ιx ια1ιoti g,

τελεφερ(x, δρ6μoυ9 x.λ.π. An6τυγε τo εγ1εiρημα
τdτε. Tιg πρoι1λλεg, 6μωE, xιiποιog πανεπιστημια-

xdg xαθηγητηg αναxo'wωoε 6τι πρdxειται να παQα-

xωρηθε( μια μιxρri €xταoηαπd τoγ Δρυμd του oλιi-

!-ιπoυ σε xιiποιo Ιδρυμα με τiτλo "M6γαg Αλdξαν-
δQoE" (xαι εδc6 η ιiγqια εxμετιiλλευση τoU οv6ματog

επιφανofg ανδgιig) με oxoπotig αdριoτoυζ χαι γε-

φελωδειg.

Ag dρθoυμε τι6ρα χαι στα διxιi μαg. oλoι oι
Nαoυo'α(oι αγαποriμε το βουνd μαζ, τo Bdρμιο με
την oμoQφιd τoυ χαt τα xαλιi τoυ. Και αωoτιi ανα-
πτυ1Θητιε δiπλα αrην oρειβαoiα xαι o 1ειμεgιν69
αθλητιoμdg. O μεταπoλεμιx6g E.o.Σ. προ1ιδρηοε

συστη ματιχ 6", ψετ6.ταdοxη μα 1ρ6νια τηζ δεxαετiαg
τoυ '40 ξεxινι6νταE με τηγ xαταοxευf του πglι6τoυ

xαταφυγ(oυ. o Δrjμog τηg πιiληζ μαζ 6πιαoε τo

ξ{τη μα xα ι βοf θη οε οτην πqοc6θηoη του 6λoυ 6ργου

οτα Tρ (α Πηγd,δ ια. Eτoι δη μιουqγrj Θηxε 6να x6ντρo

1ειμερινoιi αθλητιoμoιi αξι6λoγο. B6βαια εf1αμε

xαι oριoμ6να oτqαβιi, αλλι1 xαλrjτερα να τα ξε1νoιi-
με. Καλλιεργtj θηxε xαt γ"dπoιoE νεοπλoυτ[oτιxοg

ο'υρμιig, με xoμιpdg εμφαν(oειg, μoντελιixια μ61ρι
xαι... επ(δειξη μdδαg ατo βουνd. Φαiγεται 6τLπαQα-

ουρθfxαμε λ(γo απ'τo νε6τεqo ιδει6δεg, τoυ Kdρ-
δoυg xαι xιiγτευε να ξε1αατε( o αΘλητιx6g oν"oπ6g'

ΩE εδri xαχ6". Aλλd τελευτα(α αxοtiγονται xdτι
xoυβdντεg για πQoγQαμματtσμoιig, xoνδfλια απ6
παx6τα τη g Eυρ. Eνωoη g, γ ια... εχσυγ1ρoν ιoμd τoυ

βoυνoιi μαg. Kdπoιoι αοβαρoφανε(g oυμπoλfτεg

μιλorjν γιατελεφερfx απιi Αγιο Nιx6λαo προg Tρ(α
Πηγdδια, για αθλητιxιi 1ωρι6 οτην Nτogντdπoλη,

για K6ντgo oλυμπιoμoιj oτo μιxρ6 ogoπdδιo ατo

Kοtiτελo, π<1γω απd την Κoυτoοriφλιανη.

Tιiρα, γιατ( να γ(νει 1ωgι6 rj οιxιoμdg οτην

Nτoρντdπoλη, 6ταν περιoοειiουγ τα γfQω oρεινd

xωριd, τα περιooιiτερα ερημωμ6να, δεν μαg το εξη-

γoιiν. Kαι γιατ( να διι6ξoυμε τα πριiβατα πoυ βd-
σχoυγ απ6 αιι6νεg αrη γιiρω περιo1li, μdνει ανεξrj-

γητo. ooo γ ια τo "Tελεφε ρ 
(π" μαg πλαoιiρoυγ ο ιχo -

νoμολoγιxdg εξηγrjoειg, xωρfE γα μαs λdγε αγ θα
xαταργηθε(ο oημεριν6g δρdμοg απ6 Ndoυoα πQoE

τα Πηγιiδια.

Noμζουμε πωg αυτιi δεγ εiγαι ooβαρι1πρι1γμα-
τα'Ετα69 ειiγ π(oω απιj τα αdqιoτα πqογριI,μματα

χαι τoυζ ο1εδιαομoιig xρriβoνται εργoλαβ ιτι€g εται-

ρεfεg.

Tο 86ρμιo oαν βoυνι1 με τη γ{ρω περιo1t], τα
νεριi τoυ χαL τηγ Aρdπιτοα, απoτελε( dγα εγιαio
oιxoαιiοτημα χαι συγχρdτημα, πoυ λειτoυgγεf απd
αιcδνεg. o ,dνθρωπoζ τo εχμεταλλειiεται, συγεQγα-

ξdμενοg με τo oιxοο'ιiστημα αυτιi. Δεγ μπoρε( xανd-
γαζ γα τo αλλoιc6οει για λdγoυg xαθαριI, xερδοοxο-
π ιxof g. Eiγαι αδιανι1ητo να xαταοτρ 6ψoυ με o ι iδ ιo ι
τo δdοog μαζ, τηγ χτηγoτQoφ(αxαιτo 6λο αιiαrημα

για εφrjμερουg οxoποtig.

Γγωοτ6 ε(γαι dτι τα χειμεQιγd oπορ οτη 1ιiqα
μαg γενιxd, αλλι1 χαι στo Bdρμιο, περιoρζονται

1ρoνιx<l oε μια μιxρli πεq(oδο δdo xαι τo πoλ.ιi τριιiν
μηνι6ν. Κατι1, αυγιjπεια δεγ ε(γαι λoγιx6 γα χατα-
οτρ6φειg ιjγα oιxoαιjσmlβα, πoυ λειτουργε( απ6
αιc6νεg 6λo τo 1ρdνο, για μια "επι1εiρηοη" -€στ'ω

xαι xερδoφ6ρα- μιαg τρ(μηνηg διdρxειαg.

AE μηγ παρααυρ6μασ[ε απ6 τιg μoντιiρνεg oει-

ρrjνε g πε ρ 
( xε ρδoφ6goυ τoυ Q tσμο { γ"'χ'π.Tο ξliτη μα

απααε( αιiνεoη xαι πολλrj ox6ψη. Eπειδrj, dμωζ,

οτη 1ιiρα μαg ξdφνου ξεπετιiγoνται oL "αετot' εtlε(

πoυ δεγ τoυζ πεQιμ6νειg, με γερ6g πΧ6τεg xαι πfοω
τoE τα πεg(φημα "διαπλεxdμενα αυμφdρο\τα", δεν
oταματotjν πoυθεγd xαι τααλαπατodγ τα πdιτα. Ag
ogγανιliooυμε εμε(g oι Nαoυoα(oι την ι1μυνα τoυ

βoυνοd μαE. o Oρειβατιx6g 6'γει πρc6τog το λι1γο,

αxολουθorjν oι περιβαλλoντoλ6γoι xαι μετ<1 doοι
αγαπofμε τo βoυν6 μαg.
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ΑvαμVησειq

Στo "αγαπαλαιωθιjγ" η, πιo σωστd,, oτo γιjο

xτ(ριο πoυ πηρε τη θ6αη τoυ παQαδοαιαπof
oπιτιof Mαγωλorjση, μεταφ6ρΘηxε χαL εγχαι-

νιdοτηπε την Kυριατ'η 29 Mαρτ(oυ, τo KΑΠΗ
τηg π6λη9 μαg. oμωgτo πρι6τo KΑΠΗτηg Ndoυ-

oαg λειτofQγησε πρoπoλεμtx6. xαt υπ6 τη oπιd,

τoυ πλατdγoυ τoυ Κιooxιorj.

Tα πλατd,γtα τoυ
Κιooxιoυ παρdoτη-
ααν μdρτυρεE 6ληg
τηg πoλυταQαχηg ι-

oτoρ(αg αυτof τoυ
τ6πoυ. Kιlτω απ6
τηγ πλατt'φυλλη
oxιι1τoυg πιiραoαν
ευ1dριο'τααλλd,xαι
θλιβερd γεγoνdτα
τηg Ιατoρ(αg μαg. E-
να απ' αυτd. τα γε-
γον6τα ηταν xαι η
λεπουργiατoυπριil-
τοι' ΚΑΠH τηg πd-
ληg μαg.

Mπαiγοιηαgαπo
τηγ χεγτQιxη εfo'oδo τoυ Kιooxιof πρog ηγ αQι-

clτερη πλευρd, 6πoυ τελειι6γει τo πχαy"6oτQωτo

ol]μερα }tαL πQoζ την τ6τε xατηφ6ρα τoυ Λ6γγoυ
- Kriρτoη, στo μεσoπ6λεμo διdoτημα, x&τω απ6

τoγ πλd,ταγo πoυ βρ(oxεται oτoν διdδρoμo πQoζ

τo ταμεfο τoυ Θερινof Θεdτρoυ, γιvdταν xατ6"τη

1ρoνιxη περfoδo 1920-7940 μια ιδι6μοQφη σli_

ναξη ανθρι6πωγ τηE τqiτηg ηλιπ(αg, πoυ π6τε

58

του Aγγελου Bαλταδιfqου

6ρθιoι xαι π6τε xαθιαιo( η ξαπλωμ6γoι αγαλ6_

γωζ τωγ xαιριxι6ν αυνθηxιilν, oυξητοriααν τα αriγ-

χQoγα θ6ματα αλλd, xαι τα πεQασμιΞνα, 6oα 6ζηαε

o xαθ6ναg χαι πoυ o 1ρdνog δεν doβηαε απ6 τη

μγημη τoυζ.

Για πoλλd xρ6νια, απd μαθητηg, dxoυγα ιoτο-

ρ[εg τoυg γtα τη Nιioυoα πoυ συμμετε(xαν χαι οt
(διoι, αλλd xαι d,λλεg πoυ 1ωρ(g τη συμ|"ιετo1η τoυg

oι αυγι1πει6E τουg επdδραoαν xαθoριατιx6' oτη

ξωη αυτι6ν. Γινdταν αναφoρdg αλλd xαι xρfoειg
αε πρdαωπα τηζ πoλιτιxηg oε βιoμη1dνoυg, oε

επαγγελματ(εE, δααπd,λoυg, πατριιδτεg αλλd xι
πρoδ6τεg. Eντoνεg αναφoρ6E γ[νoνταν στηγ πε-

ρfoδo τoυ δι1αoμoιi (1916) xαι τoυg πQωταγωνι-
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οτι1g του, τoν Bενιξ6λo xαι τoγ Kωνοταντ(νo,

z.αθι69 χαι για τo ανατoλιx6 μ6τωπo με τo π6ρα-

oμα γαλλιxo{ y'αι αφQιl,ιανtχoti oτρατοrj, αλλd,

Ζαι oι προφητε(εg τoυ Αγ[oυ Koομd δεν dμεναν

dξω των oυξητηoεωγ τoυζ, ιδ(ωg η περ(πτωoη

πoυ τo ξανθ6 γdνog (Pωofα) θα xυρ(ευε τηγ

Kωνoταγτινorjπoλη χαι να ξανd,oτηνε τη Bυξα-
ντινη Αυτoxρατoρ(α. Συ1νd γriριξε η xoυβ6τπα

oτιg παλλιdργειεE των αμπελιι6ν, oτιg τιμdg τoυ

xραoιoιi χαι τωγ xoυxoυλιc6γ.

oλoι τoυg φoρof oαν τηγ πατQoπαρdιδoτη αν-

δριxη oτoλη τηg Ndoυοαg, οαλβιiρι μ61ρι τo

γ6νατo, μαt'Qη μαxριd, ν"d}αoα, μαriρα... παγτo-

φλ€ παπo{τoια (γημινιd), πoυπd,μιο'o υφαντ6

xαι ραμμ6γo στo oπkι,γιλdxo χωQiE xουμπιd το

zαλoxα(ρι χαι το 1ειμc6να μαriρo παλτ6 χαι τo
απαρα(τητo τι"αλπ6y't στo xεφd,λι. Ωg πρog τo

χQc6μα απoτελοιjoαν εξαiρεoη διio - τρειg Bλd-

χoι τωγ oπo(ωγ η oτoλη, ο1εδ6ν (δια μ' αυτη τηg

Nιl,oυoαg αλλιi ο'ε xαφ6 χQ6μα.

Aπ6 τα oν6ματα πoυ θυμd,μαι αναφ6ρω τoυE

Ζdγoυδεg, Mπoυξ(ναδεg, Nτoιiληδε g, Mπατσo-

γιdννη, Γιoxαλαfoυg, Xωρoπαν[τη, Ζ6'ψoυδε1
Σταμπoυλori, Xατξητριjφων, Παπαπωγ oταyτi'
νoυδεg, Παπα1ατξι1,ραδεg, Σαμαρdδεg, Mπαμ[-

1αg, Mπdρooυδεg, Tοoυπαλιiδεg, Mπαλωματη-
δεg, Σπdρτσηζ, Kανταρτξηζ χαι dλλoι πoλλo[.

Δtiο <iμωg ηταν τα θ6ματα πoυ τoυζ απασχo-
λodoαγ επ6 μoνiμου βd,oεωg. O Mαxεδoνιx6g
Aγιfναg χαι η αλλαγ{ ημερoλoγioυ. Στo πρι6τo

θdμα περνotjoαγ τα γνωαιιi τ6τε oνιiματα τωγ

Kαrrεταγα(ωγ του αγιiνα αυτoti, 6πωg τωγ Mα-

ξαρdxη, Tαfπoυρα, Aγρα, Tιλιγdδη,'Σημανixα,
Γαρ6φη χ.α. με διιiφoρεg αναφoριig για τoγ

xαθ6να, ανd,λoγα με τη oxoπι6" πoυ βρ6θηxαν
oι [διoι oτην περ(oδo επε[γη. Απd τη Ndoυoα

μ6oα α' αυτ6γ τoν Αγc6να περνotloαγ ωζ πQωτα-

γωνιoτdE τα oν6ματα τηE τoπιxηg oργιiνωoηg
τηg πdληg των Πεgδιxd,ρη, Xατξημαλoιloη, Λα-
ναρd, Λ6γγoυ, Xωνotj, Mπ6μπη - Δημητριιiδη,

Σημαν(πα x.α.

Αλλd τo πιo y"αυτ6 θ6μα πoυ πoτ6 δεγ dλειπε
απd τιg oυζητr]oειζ τoυζ ηταν τo ΗMEΡoΛo-
ΓΙΑKo. Δηλαδη το γ6o ημερoλdγιο πoυ τ6θηxε
oε ια1ri τo 1923. Eνα εxoυγ1ρoνιoτιx6 μdτρo τηg

επo1rig πoυ εγστερν(oτηxε χαt η εxxληo(α τηg

Eλλdδog, θεωρηθηπε απ6 τo μεγαλriτεqo μ6ρog
τoυ Xριoτεπc6νυμoυ πληΘυoμorj ωζ πρoδoo6α
πρoζ τη Xριoτιανιxη παρdδooη. Kαι γtα τoγ

λ6γo αυτ6, στηγ πλειoι|.lηφ(α τoυg θεωρoriοαν
υπα(τιο τωγ EλευΘ6ριo Bενιξ6λo "πoυ μαζ φQd-

γxειpε".

To xαφενε(ο τoυ τ6τε Kιoαxιoιj δεγ τoυg πλη-

αiαξε υπfρ1ε 6μωs ι{να xινητ6 "αναιpυ1ιτtiQιo".

Yπηρxε τo ?{αQoτσdxtτηg μιαg ρ6δα9 με γxαξd-
ξεg τoυ "Tρotixoυλα", τηg επι1ειρηoεωg Xριοτf-
να - Tεγεδιod, πoυ τιg π(νανε με τo μπoυxdλι
μ6χQι πd,τo για γα απολουθηoει εxδηλωαη απd-
λαυoηg, μ'6να δυγατ6 ρουγπd,λιoμα. Kι αγ θ6λε-
τε γα μd,θετε τo αντ(τιμον αυτηg ηταν μια δQαχ-

μoιiλα πoυ τη βγιiξανε απ6 ιjγαν τι6ψπo τηζ μιαζ
,i*Qηg τoυ υφαγτoιi μαντιλιof τουg.

Απ6 τιg ελd,1ιoτεg απoλαdoειζ τηζ ξω{E τoυg

riταν τo xdπνιoμα χαι o ταμπd,xog. Στρfβανε oι
(διoι τo τoιγdρo τoυζ ?tαι τo ανιiβανε με dνα

τααxψ6xt με μαxρri φιτ(λι πoυ dναβε με τη oπ(Θα

μtαζ τσαχμαx6πετραg. Η dλλη απ6λαυoη για
τoυζ πεQισo6τερoυg ηταν η 1q{oη του ταμπdτιoυ'
ενιiE υπoπρoi6ντοg τoυ χαπγof οε oxdγη πoυ

πqooφ6ρoγταγ σε μιxριi oτρ6γγυλα τενεxεδ6-
νια^aoυτ&γ"ια χαι πoυ τoγ ρoυφotioαν oε μιπρ6g
δdoειg με τη μriτη τoυζ για να τoυζ πρoxαλdoει
αγαχoυφιστιx6 φτ6ρν ισμα.

Ηταγ dγα K.Α.Π.Η υπαfθρoυ. Eγα Κ.Α.Π.Η
χωQ(ζ μπoυφd, τραπ6ξια xαι xαρ€τιλεg. Eνα
K.Α.Π.Η. χωQrζ επι1oρηγηoειg. Eνα K.Α.Π.Η.
πεqιβαλλoγτιx6. Ηταγ 6γα Κ.Α.Π.H. ανδρoxρα-
τof μενo. Ηταγτo πρcilτo K.Α.Π.Η.τηg Ndoυoαg.
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Για δειjτεQη φoQd πQαγματoπoιξ-
Θηxαν xανφ€τoζ με επLτυx[α oι εxδη-
λc6oε ιg με γ ενιx6 τCτχo''o(νog xαι Πo-
λιτιoμ6g'', πoυ διoργανc6θηxαν απ6 τον
Δη μoτιx6 Πoλιτιο'τιx6 oργανιoμ6
Nιioυο'αg χαι στoυζ ''Δρ6μoυgτoυ Kρα_
σLof ". oι εxδηλc6αε ιg πQαγματoπoιη-
Θηxαν απ6 την Παραoxευη 4 Σεπτεμ-

βρ(oυ 6cοg την Ι(υριαxη 1"3 Σεπτεμ-

βρ(oυ 1998 στην αμπελoυQγtχli ξι6γη
τηg Ndoυoαg.

Mε τιg εxδηλι6oε ιg αυτ6g επι1ε ιρε (_

ταL η α6νδεoη τηE παQαγωγηζ oiνιυγ
ανο6τερη9 πoι6τηταζ με την πλoιiο'ια
παρ d,δooη τη ζ π ε Q Lo γηg ^ιαι dλλα oljγ -

χQoνα πoλιτιoτιxd ρειjματα tLαL αγα-
ξητηο'ειg, υπd,ρxει δε πρ6Θεαη Θεoμo-
Θ €τηclηgτoυζ σε ετη oια βι1oη. oρ ιoμ6-
γoι απ6 τoυζ πoλυπofxιλoυg oτ6xoυg
τιον εxδηλιiloεαlγ αυτc6ν ε(-
ναι:

- Η oυο'ια oτtxηγνι6ο'η τηg
αμπελoxαλλι6ργε Lαζ χαL oL-

γoπαQαγ LDyηζ,οδο'τε να εξ ε -

λι1θοιiν oε xfριo 6ooδoτιυν
xατo(xrnν τηg Nd,oυσαζ }/,αι

τηζ πεQLoxηgτηg.

_ Η 6ρευνα τηζ ιoτoριxτ]
εξ6λιξηg τηg xαλλι6ργειαg
τηgαψπ€λoυ oτη Nd,oυo'α α-
π6 την αρ1αι6τητα μ6xρι oη-

μεQα.

- Η γνο6ο'η τηg oγ€oηζ τoυ
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ΖQασιod μα τoγ χot-
\|cυνtχ6 β(o xαι τη

χaηση τoυ στην χα-
Θημερινη ξωιjτoυαν-
θρο6πoυ.

- Η συγε ιδητο-
πο(ηoη 6τιτoαμπ6λι
πoυ ζει τ6ο'oυg αιο6-
νεg σ' dναν τ6πo δεν
μπoρε( παρd, να ε(-
ναι d,ρρηπτα oυγδε-
δεμ6νo μετηνπαρd-
δooη αυτoιj τoυ τ6-
πoυ (τραγofδια,γα-
oτρoνoμ(α, oxει3η
x.Χ.π.)

- F{ αγαπαρd,oταοη τoυ παQαδoαιαxo6
τρυγoυ.

- Η αγd,δειξη τηg oγ€oηgτηg "Αμπ6λου"
με τηγ Εν'xΧηo(α.

- Η διερειiνηoη γναL'Lαταγaαφf αγαφo-
ροδν τcυν δη μιου ργcυγ τoυ χLγη ματoγρd,φoυ

ατo xραoi.

_ Η αν<iδεLξη, με τη συμμετoχτ] τoυ oτιg
εxδηλι6oε tζ, τoυ πλoιjoιoυ πoλιτιoτιxoιj δυ-
ναμιxoιi τηg Nd,ουοαg.

_ Η πρoα6λxυοη ξ6νων εΙτLστ1εtττc6ν xαι
η γγα}QLμfα τoυg, μ6oω τoυ χQασιo6, με τη
N<l,ουoα χαLτην περιo1η τoυζ, τoυζ αμπε-

λι6νεg χαιτη γαστQo-
νoμ(α τηg.

Στη διι1ρχεtα τωγ
επδηλ,ι6oεωγπQαγμα-
τοπoιrjΘηxαν πρoβo-
λ6g τrον ταιγιc6γ ''To
xραo( oτη μεγdλη o-
θ6νη'' (αrQρoφ4oγ'η-
νο6ν απ6 γνιυoτ69 ται-
ν(εg, μεαγαφoρ6gατo
xglα.o(), ''ΦαΙ, πoτ6,
αραενιx6, Θηλυ?.ιd'',
''X(λιεgxαLμιασυ\ηα-
γ6.gεν6gεραrτευμ6νoυ
μd,γειρα'' γναL ''Bη-
Θλε6μ 2ooo", παQoυ-

H dπθεoη oτo xτ(ριo ''Mπoυτdρη''

Παρcioταoη χoμε\τια ντελ Aρτε απo τo "oMMΑ Στoιjγτιo''
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σL6"στηγ'ε παQd,σταση θεdτρoυ δq6μoυ
Commedia del'arte εγc6 αν6πτυξαν σχετt-
xd θ6ματα oι γ".x. Βαoληg Ραφαηλiδηg,
Δημητρηg Xαρ(τog, Xqηoτog Zoυρd,ρηg,
Πd,νog Θεoδcυρ(δηg xαι Mαρ(α N6το'ιxα.
Ιδια(τερε gεντυπr1oειg d,φηoε η αυμμετo1η
oτιg επδηλc6oε ιg τoυ συγγQα φ€α ν'.Ηραxλη
ΛoγoΘ6τη, πoυ αν6πτυξε τo Θ6μα ''Διdγυ-
oog oινoφ6Qoζ'', με αγαφορd, oτoν Δι6γυ-
σo "Λt'στo", αυτ6ν δηλαδη πoυ λιjει oι6μα-
τα, διαθ 6σε ιE χαL πvειi ματα υ π6 την επ(δρα-
ση τoυ o(νoυ.

Παρ<iλληλα πραγ ματoπo ιrj Θ ηxcιιl επwx€. -

Ψειg xαι εxδηλο6oειg oτoυg αμπελc6νεg xαι
τα oιγoπoιε(α τηg Nd,oυσαζ (Todνταλη,
Φoυντη, Mπoυτd,ρη, Bα6νι, Δαλαμdρα, Ι(α-

ρυδd, Mελιτξανη, Διαμαντd,Χoυ, Xqυαo-
16 oυ ιι.Χ.π.), o ργ αν ri θ ηγ'ε L:'τ:τLγ'6 g αγ ιiνα g

στoγ αμπελιδνα τηζ Nd,oυoαg, εxθdο'ειg

φα}τoγQα φ(αζ,x ε ρα μ ιxrj ζ Υ ε1J στLτ|!6 g δox ι-

μ6ζ με yΧυx6.απd μo6oτo, παιδιxη ξαrγρα-
φLy'rt με θ6μα τo αμπdλL χαt τo xραo(, ενtΛ

oι εxδηλο6oειg oλoxληρc6θηxαν με την α-
ναπαρdο'ταση τoυ παραδooιαxof τρf γoυ.

Διιiλεξη γtα τo xραο( xαι oυξfτηoη oτo xτiριο ''Mπoυτ<iρη''
απd τoγ x. ΛογoΘdτη

dιοnτxοs
οΙt',ΙοΨΟΡΟ5

σμlληγξq
ΗραxλξE
fιογοs*τηg
αυγγpαφiαg

Τετ*ρτη.
9 Σεπτεμβρii}ι,,
Φpα θ'30 μ.μ
Στc παpαδοoιακδ
κτiριο ftsΓΙ*ΥΤΑΡΗ

Στ&μvι}ζ {λξ1noμιpιJα}
αre ,o\,:μlKρο, }ιjo9, (Σισ $ιjι'] Ι].X
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Θεατρικη παρdαrααη απ6 τo Σcbμα Eλληv(δωv oδηγωv Ndoυoαg.

"o μαγoq με τα Xρωματα"
Tηg Eυγεν(αg Ζrt}uιoυ

Tο τoπιxd τμ'iμα του ΣEo παρουο(αοε φdτοg οτο

Δημοτιxd Θdατρο ΙιΙιiουοαg. τη θεατριxη παρι1οταoη
του Γ' ΞανΘοfλη "o μιiγοE με τα 1ριilματα" σε σ7,ηνo_

θεο(α Γ. Mπdxα.

E(ναι η δεfτερη φορd που η θειrτριxη oμιiδα τoυ
ΣEo αoχολεiται με τo ανε1βαομα ενdg πιrιδιxoιi 6ρ-

^,,ου. ΠQιγ δfο 1ρdνια παρoυο(αoε τoγ "Oδυσoεβ(ιy"
τηζ Ξ. Kαλoγερoπofλου.

"O μc1.γog με τα xρι6ματα" ε(ναι dνα ο{γ1ρογo χαι
δια1ρclνιx6 ιiργο. Διαπραγματειiεται τα επ(xαιρα χoι-
\,ιl]γLχd xαι διαπροοοlπtτι6' προβληματα τoυ τdπου

μαg' dπο'lg η πολιτιx{, το περιβιiλλoι, - οιxoνομfcl
z".}".π. Mε dγα απλ6, dοο xαι γοητευτιxο τρ6πo χαι ι"ιε

τo μrjνυμα ιjτι "dλοι μαg ε(μαοτε ιzαι,oi για dπειρα
επιτεfγματα, με xλειδιd τη Θ6ληοη, την α'1dπη γLα τη

ξοlη xαι τον πληo(oγ μαζ, τo οεβαομd oτoν dνθρωπο
7"αLτη Ψ{οη", οατιρζει τo ψεfδog οτην πoλιτι^/'η,την

εμπoρευματοπο(ηοη τωγ πιiντων, την αντιμετι6πιοη
τηg δραxμηg απd τα dλλα ιo1υριi νομ(oματα, το Θ6ρυ-

βo xαι τη μιiλυνoη τoυ περιβιiλλοlτοg τιαιxαχε( dλoυg

να βdλoυν τo διxd τoυg λιΘαρdχι, για πιo ανθρι6πινεg
o1doειg, για dνα xαλriτερο x6ομο.

Ηταν μια ευ1dριοτη, 6oο xαι διδαxτιx{ παρdoτα-
ση πoυ ιiρεoε οε 6λoυg, dοoυg τηγ παQαχoλoιiθηoαν.
Η παρdοταση παQoυσιdατηxε χαL στoυE μαΘητ€6 των

Δημoτιxιilν Σ1ολε(ων χαι στα Γυμνι1oια.

" Π d'y ω α π' 6 λα ευ yρ ρ iοτ η oη ! Αυτ 6 x ε ρ δ ξoυν π ρ tbτ'

απ' 6λα τα παιδιd' απ6 τo θ6ατρo'' ' τoνζεται oτo
πρ6γραμμα τηg παρdοταoηg. "Toυg δ|νεται η ευχαι-
qlα να εxφραcrrοdν xαι yα αναπτιiξoυν τη φαvταo|α
χαι την xαλλιτεψνιxη τουg ευαιαθηo[α' Καλλιερyo6ν
την }l,oινωνιxη τoυg oυνε[δηαη, τιζ πvευματιx6g τoυg

ιxαν6τητεg, την ευyλωττ[α, την αυτoyνωotα' τoν αυτo-

oεβαoμ6, τηv αυτoπειθαρy[α ?1,αι τη'ι) αυτoεxτiμηαη.

Σημερα, το Σιbμα Ε)λην[δων oδηyωv επιδιrlxει να

προoφ{.ρει ατα παιδιd xαι crrουg ν6ου9, 6oo τo δυνατdιl

περιoα6τερεE ευxαιρtεg xαι εφ6δια, yια να μπoρ6oουν
να ξηoουν ααv oλοxληρωμ6να d'τoμα με αξ[εg xαι
θ6oει9 ατη ξω4, oε €να x6oμο αυνεγc6g μεταβαλλ6μενa,

riπoιl μια ανθρωπιvη, ηθιxη xαι αξιoπρεπηg ιττd'oη

ζωηg, θα 6δnε κdπoια εx6ψυα yια €να αυριαν6 xαλ6-
τερο x6αμο. Εvημερωμ6yοι xι ευαιαθητοπoιημ6'νoι αυ-

ριανo[ πολ(τεE oραριατιξ6ριααrε 6τι θα εiναι τα σημεQι-

νd' μαg παιδιd. Πολiτεg (lξιoι να ηyηθοιiν αυτoι1 του

xαλtτεριlυ x6σμoυ''.

"oλoι μπoρo{με να y[voυμε Md'yoι'.." oημειι6νει ο

oxηνοθ6τηg του 6ργου ΓιιfqγοE Mπdxα5. "To τραyoιi-
δι τoυ Mdyου μαg υπενθυμξει 6τι 6λoι μαg ε|μαατε
ιxανοi yια dπειρα επιτεiyματα, με xλειδι(l τη θiληoη,
την αyd.πη yια τη ξωη xαι τον πληα[oν βαζ, τ7] διαθειlη
yια πQoσφoρd', τον oεβααμ6 crτον d'νθqωπo ?ιαι τη

φι.1oη, διlvd'μειζ πoυ ε[ναι xρυμμ6νεg μ6oα μαζ ?{αι

Σeilμα Ελληγi6ωv fiwtjr}
Θεατρικrt 0μil6α τomκoιi Iμlμoη iJιiαmg

OM
Γιdrμn ΞοιδolΛn

tαvoc ue.J J 
I

I

τα

ΣιιιrιoΘοσιa'
ΓLΔρYoc frτa.ac xΡCυγαTα
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πQ6xrεL να μdθoυμε να τη χQησ[μoπoιo6με σωστα'

Mε βiι'oη αυτ69 τιg δυνd'μειg, πρooπαθηoαμε xαι

εμε[g ααν oμd'δα να δrbooυμε 6αo τo δυνατ6ν ιιαλdτερα

το μηwμα πoιl βγαiνει απ6 τo 6ρyο τoυ Γ' Ξανθο6λη' H
παρdcrrαοη μαg' ε[ναι, β6βαια εQασLτεχνι?{η, γεyoν6g

που xατd' τη διd.qxεια τηζ πρooπd'θειd'ζ μαζ, μαζ
δη μ ιoιi ρyη oε xd.ποια π ρο βλη ματα, τα χαQ αt{τη ρ ιατ ιxd'

π q ο βλri ματ α μ ιαζ ε Q ασ ιτ εχν ι2lη g δ oυ λε ιd'g' o qyαν ωτ ι-

xd, σrο crr61o μαE παρd' τιg δυαxολ[εζ που ατπιμετωπ[-

σαμε.

Βααιx6g παρiι'yoνταζ σΓην πραγμdτωoη τoυ σχo-

ποi μαg ηταν o ζiλοg 6λων των παραy6ντων τηE

παρd'mαoηE xαι xυρbζ τω'ι) παιδιcbν, xτoυ με τoν

αιlθoqμητιαμ6 τoυg 24αι τη ξωντdνια τoυg, xαταφ{'ρνcι-

νε να μαζ δrbooυν πολλd μαθηματα oωατηg κoινωνιxηg

oιlμπεριφoρd'g.

Ελπξουμε τo αποτ6λεσμα yα ε[vαι ατπ(lξιo τωv

x6πωv μαg' xαι τηg θ6ληαη9 πoυ ε[7αμε xατd' τη διεxπε-

ρα[ωαη τoυ α16γου μαζ, τηζ θεατρικηE δηλαδη παρd'-

στcισηζ πoιl θα παραxoλoυθηoετε ιlε λ|γο'''

Oι ουγτελεoτ€.E τη5 παqιiαταοη5

ΣπηνoΘεοiα: Γκ6ργo9 Mπdxαg

Χoqoγqαφ(εE: Στ6λλα Xρηoτoυ

Διααxευ{ Mουαιxιig: Xρrioτog Ηλιιiδηg

Σxηνιn6 - Koοτοι1μια: Mαρ(α Σαραxατoιdνου

Φωτιομo(: Θωμdg Φρdγγηg

Xειqιoμοi Koνοιiλαg: Aλ6ξηg Ζ('ψog - Xριοτ(να Mπα-

ξεβαν(δoυ

Aφiοα: Αxηg Θωμαfδηg

Γεν. Eπιμdλεια: Eυγενiα Ζd}''ιoυ

Συμμετεi1gαν oι: Γιιiννηg Ιωοηφ(δηg, Στdφανοg Kυ-

ρ ιαφ [νη g, Tιiοοg Γιαxου μdπουλo g, Θoδιilρα Σαραxα-
τσιtiνoυ, Mαρfα ΠιJτxoυ, Eλπiδα Πιττdxη, Eλιodβετ
Παπαxοlγoταντiνoυ, Pω μαν6 g Kελε μουρ (δη g, Eιρ{νη
Παυλ(δoυ Mαρx6λα Παμπoυ1(δoυ, MdρxοE Σιι6ταE,

Κατερ(να Σιοriγγαρη, Α(γλη Ψειρ(δου, Αλdξηq Aμπιi-

ρηg, Bαγγ6ληE Αδαμ(δηg, Σoφ(α Mιilxιου, Aλdξηg

Αμπdρη g, Αγγελοg Σαxελλιlρηg.

oι Αλdξανδρog oιxον6μoυ, Στdφανog Ηλιdδηg,

Αιμιλ(α Πιττιixη xαι Παιiλog Παπαιωιiνoυ ουνdβαλαν

απoφασιστιxd οτην πQαγματoπo(ηoη τηg παρdοτα-

σηζ.

ηilf

64

Φωτoγραφ(α απd ην παρdoταοη



ΣYNOΠT|KEΣ ΠPOΤAΣΕIΣ ΠAPAΓΩΓHΣ KAl
ΕM Π0 PIAΣ Π 0ΛΛAΠΛAΣ|AΣΤI KOY YΛl KOY

ΦYΛΛ0B0ΛΩΝ 0ΠΩP0Φ0PΩΝ ΣΤΗXΩPA MAΣ
του Ιωdγvη Xατζη2gαgiοη

Aναπληqωτf Eqευνητli

ανdλoγα με τoγ oxoπ6για τογ oποfo πρooρζονται,
(νωπf xατανdλωο'η, μεταπo(ηoη x.λ.π.).

ΠqοiiπoΘdαειE

Η υλoπo(ηoη ιioων αναφdρΘηxαγ στην πρoηγori-
μενη ενιiτητα προtπoθdτoυγ :

- Tην rjπαρξη xατιiλληλωγ πoιxιλιι6γ παι Uποχει-
μdνωv.

- Tην εγγραφrj αυτc6ν oτoγ EΘγιxd Kατιiλoγo. - Να
αναλdβει τη διατrjρηση τo EΘΙΑΓE oε xατιiλλη-
λoυ g Σταθ μoιi g αυτoli που θα του g ανατε θ ε ( αυτd τo
αιπιxεfμενο.

- Να αγαλdβει τη διατιjqηοη oμιiδα φυτωριαxιiν
επιxειρrjοεωv.

Η εγxατιiοταση μητe)ιχcδν φυτειιiν πρo0πoθ6τει
τα εξfg:

- Nα βqεθεi πατι1λληλη αρδευ6μενη dxταοη οε
περιo1rj πoυ δεγ xαλλιεργοιiνται φυλλoβdλα οπω-
ρoφιigα rj oε περιoyη πoυ οι παλλιεργοr1μενεg φυ-
τε(εg απ'6'yoυν τρiα 1ιλιι5μετρα τoυλιi1ιαroν. Nα μην
υπ<iρ1ει αυτoφυri βλιiατηοη ειδι6ν, πoυ ε(ναι ξενι-
oτ€g επιxfuδυγωγ αoθεγειc6γ χαι γα λαμβιiνoιται
6λα τα μ6τρα φυτoπQoσταofαg.

- Nα δη μιoυργη θof ν εργαο.τriρ ια θερμoθεραπε (αg
απd ιι6oει9, εργαοτrjQια μεQισ[oματιxοtJ πολλα-
πλαoιαoμοιi παι εγxαταoτιloειE πoλλαπλαoιαoμotj
με μoo1εtiματα.

- Nα δημιουργηθοriν επbηgεπαρxε(g εγτoμoσtε-
γεfg θιiλαμoι για τη διατrjρηση τoυ πoλλαπλαοια-
ατιxo6 υλιxοtj τoυ xαλλιτερευτoti χαt τoυ βααιxori
υλιxorj ανανιf ωο'ηg τωγ μητQιχιiν' φυτε ιιδν υιp(οτηE
αoφιiλειαg.

Ειυαγωyη

H υ φ ιοτι1 μενη πατιiαrαση παQαγ ωγrj g πoλλαπλα -

oιααειxod υλιxoιj ψυλλoβdλων oπωρoφdρωγ ση
χι6Qα μαg, ι11ει rjδη αναφερθε( oε <iλλεg αυοx6ψειg
zαι ε(γαι γνωοτrj oε ιiλoυg τoυg φogεfg του δημo-
oiου παι του ιδιωτιxοti τομdα, πoυ εμπλ6xο\ται σ,
αυτrjν.

To περιε16μενο των σχετιχι6γ xαγογιoμc6ν τηg
E.E. xαι oι απιiψειg για τηγ εναρμdνιη με αυτoιjg
τωγ εθγιxc6ν πανoνιoμι6ν τηg 1ι6ραζ μαE, εfvαι επ6-
σηζ γγωστ(t' xαι αυνoι|.rζονται στα παραxιlτω:

To πολλαπλαοιαατιxιj υλιxιi φυλλo β6λων οπωρο-
φdρων πoυ θα διατ(Θεται απ<i τoυg φυτωριorj1oυg
οτoυg δεvrρoxαλλιε ργητιJg, θα ε (ναι δ ιαβαθμιο1.idνδ
σε χατηγoQ6εg ιiοoν αφoρd:

- Tηγ πιoτoπο6ηοη απd απ6ψεωg φυτοtiγεfαg.

- Την ταυτoπo(ηαη απιi απ6ψεω9 γνηoιdτηταE τηζ
ποιxιλfαg χαι του υπoxειμ6νου.

- Tην πoιc1τητα τωγ διατιθdμενων δενδρυλλiων.

- Oι πoιxιλkg τιαt τα υπoxεfμενα, πoυ θα πoλλα-
πλααιι1ξονται, θα πρdπει γα εiγαι εγγεγραμμ6να
oτoν Eθγιxιi Κατι1λογο Πoιxιλιι6γ χαt Yπoxειμ6-
νωγ.

- Oλα τα παραπιiνω θα πρdπει να ελ6γ1ονται απ<j
αρμιiδια dργανα, για γα εξαoφαλιαrεf η τr{gηαη
αυτι6γ.

- oι διατιθdμενεg πoιxιλfεg 14αLταυπoxεfμενα θα
πρdπει γα εiγαι xατιiλληλα για τα διιiφορα εδαφo-
ν"}ιιματιx6' περιβιiλλογtα τηζ χι6QαE μαg πoυ θα
xαλλιεργη θotjγ xαι τα Συαrrj ματα Kαλλιdργε ιαg πoυ
θα εφαρμooτoιjγ χαι ot xαρπo(τoυg να πληqo6ν τιg
διεθνεig πρotπoθ6αειg απd απdψεωg πoιιiτηταE,



- Nα διενεργoιiνται oε dλεg τιg βλαoτιx6g φι1αειg

των δdντρωγ μαχQoσχoπ ιxο ( xαι δε ιγ ματoληπτιxo (

ε Qγαστη Qtαxo( dλεγ1οι φυτofγε (αg, απ6 αρμdδια

εργαοniρια rj φορε(E f να δημιoυργηθε( xατd'λληλη

υπoδoμri γι' αυτ6 το oxoπ6 oτα τ''.τηψcιτα πoυ θα

εγχατασταθoιjγ oι μητριx6g φυτεfεg'

- Nα ενιo1υθor]γ oι ουλλογdg διατι]ρηoηζ γεγετι-
xοrj υλιxο{ ποιxιλιc6γ χαt υποχεtμdνων οτα Ιγοτι-

τoιjτα του EΘΙΑΙE ti να δη μιoυργη θ ε ( ε ιδ ιxd Ιγoτι-

τo{τo γι' αυτ6 τo σv'oπ6, μι{oα οτα πλα(οια τηg

Tρdπεξαg Γενετιxοιj Yλιxο{ γtα γα μη 1ιiνεται
πoλrjτιμo φυτιπd υλιxd.

Oι φυτωριαxdg μονdδεg θα πρ6πει γα εχσυγχQo_

νιoτοfγ γtα γα παqd,γoυν δενδρ{λλια οTiμφωνα με

τιg διεΘνεig πgοδιαγqαφdg xαι d,λλωγ τωγ χατηγo-

ριι6ν πoυ προβλdπoνται απd τουg διεθνε(g xανονι-
oμoιig.

- Πιoτοποιημ6να 6oον αφogd τη φυτotγε(α απd

dλεg τιg αoΘι1νειεg, τιg ααθιJνειεζ χαQαγτ(ναg, τα

επιx(γδυγα βαxτηρια xαιτιg ιι6oειg xαι ιδιαirεQα τη

SΗARΚΑ'

- Tαυτoπoιημdνα 6οoν αφoρd, τη γνηοιdτητα τηζ

ποιxιλ(αg χαι τoυ υποxειμ6νoυ'

- Διαβαθμιoμdνα 6oον αφορ<1την πoιιiτητα, σιjμ_

φωγα με τιζ διεθνε(g πρoδιαγραφ69 xατιi εiδοg

oπωρoφ6qου (ljψοg δενδρυλλ(ων, διαxλαδcδoειg,

ριξιxd οιiοτημα, φλoι69, 1υμoi, x.λ.π).

Για την παqαγωγr] δενδρυλλ(ων υι|-lηλc6ν πρoδια-

γραφιδν θα πρι1πει:

- Nα ε[γαιxατdλληλoτο εδαφoxλιματιx6 περιβdλ-

λογ οτo oπo(o θα εγxαταoταΘοfν τα φυτι6ρια'

- To dδαφοE να ε(ναι απαλλαγμ6γo απ6 επιxiνδυ-
να παΘογdνα εδd,φoυζ, πoυ μεταφdρoνται στιζ φυ-

τε(εg oπωρoφ6ρων.

- o φυτωριoti1οg ναxατ61ειτηγ απαQαkητητεγ-
νoγνωofα χαι αν εiγαι επιoτημoνιxd xαταρτιoμιJ-

νοg rj να διαθdτει εξειδιxευμdνo επιoτημoνιx6 xαι
τεμw"6 πqooωπιx6

- oι φυτωρ ιατι€gμονι1δεg να ε(γαι απ6 dγα ελd1ι-

oτο μ6γεθοζ χαι πd,νω, για γα διαoφαλ(ξεταL η

δυνατ6τητα εφαρμoγr]g 6λωγ τωγ διατdξεων που Θα

διιjπoυγ το φυτωQιαxd υλιxd.
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- oι φυτωριαν"i.gφυτε(εg, να ε(γαι εγχαταστημε-

γεE σε απdoταoη τουλd1ιoτoγ 1.500 μdτρων απ6

εμπoριx6g φυτε(εg oπωρoφ6ρωγ, γtα γα μηγ επιμo-

λι]νογται απd επιx(νδυνεg αοθ6νειg.

- Nα διαθdτoυγ μια οτοι1ειι6δη υποδoμη υπooτlj-

aLξηζ dπωg υδqoν6φωοη xαι Bοttοm heat, για τη

ριξoβoλ(α μοo1ευμι1των, 1ι6ρoυ9 οτρωμdτωοη g οπ6-

Qωγ χαι διατηρηαηg δενδqυλλ(ων εν'τ69 εδd,φoυg,

oτοι1ειι6δη εργαοτrjρια ελdγ1ων φυτoπQoστ αo(αg

γ''χ.π. ωg ελd1ιoτεg πqοδιαγQαφ6ζ, ανιiλογα με τηγ

xατει]θυγoη του φυτωg(oυ.

- Η θdοπιoη χαγoγισμι6γ πoυ θα περιγρdφoυγ τα

χαQαχτηQ ιοτιxd, τωγ δ ιαφdρων xατηγοqιι6ν των δια-

τιθ ε μ6νων δ ενδqυλλiων, dοον αφoρd, τη φυτοtγ ε iα,

τηγ ταυτoποiηoη ωζ πQoS την πoιxιλ(α χαι τo υπo_

xε 6μενo γ"αL aLζπo ιοτιxιJ g προδ ιαγραφd g αυτι6ν, θα

πρdπει γα αντεθεi οε ειδιxrj oμdδα εμπειρογνωμι1-

γωγ, πoυ θα λι1βει ooβαρι1 υπ6ψη τηζ τα 6oα ι-
oxfoυν διεθνc6g xαι θα ο'υντι1ξειτιg ανdλογεg πρo-

διαγgαφdg.

- Η θ6oπιoη xανoνιoμιδν xαι oργdνων ελ6γ1ου θα

πρ6πει επ(αηg να αγατεθεi oε ομdδα εμπειQoγγω-

μ6νων, η oπο(α θα λdβ ε ι υπ6ψη τη g τα επιοτη μoνιxd
δεδομ6να χαtτη διεθνrj πρανπιxηxαι θα προγεiνει

με θdδου g, τρ6που g παι αυ1νοτriτων ελ6γ1ων, oε 6λα

τα oτdδια τη ζ παQαγω y Lτ1ηζ δ ιαδιxαο(αg ( μητρ ιx6 g

φυτε(εg, πoλλαπλαoιαοτιx6 υλιx6, φυτιilρια, δεν-

δριiλλια). Tα 6gγανα ελ6γ1ου μπορε( γα ε(γαι ανε-

ξd,ρτητoι φogε(g ri Yπηρεο(α του Yπ. Γεωργ(αg lj να
αγατεΘεi οτo EΘΙΑΓE rj αx6μη }tαι σε Συνεταιρι-
oτιx€g 0ργανι6oειg με νομοθετtxig ρυθμ(οειg πoυ

θα εξααφαλζoυντην εγxυq6τr1τατων διενεργoυμd-
νων ελdγ1ων.

- Η οr]μανοη τoυ ελεγ16pιενoυ φυτωQιαχο{ υλιxof
ε(γαι τo δυοxολ6τερo μdgog 6ληg τηg διαδιxαοiαg
xαι θα πρdπει να μελετηθε( επιοταμdνωg xαι απd

πολλ6E πλευρdg, περιοα6τερo αρμ6διοι fοωg να
ε(γαι dλλoι φορεig που αο1oλοιjγται με αυτι1 τα

θ€ματα.

- oι xυριiοειg στην περ(πτωοη παρdβαoηζ τωγ

ο1ετιxriν xανoνιoμιiν, θα πρdπει γα ε(ναι διαβαθ-

μιoμ6νεg ανιiλoγα με τη ooβαρdτt1τα, το μ6γε θog xαι
τη oυ1ν6τητα, σε διοιxητιxι1g, ααιιx6g xαι πoινιxdg'






