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Η NAOYΣA ΣΤoN 21 o ΑlΩNA
Π ρooπτιKεq Kαι δυVατoτητεq

του Δημ{τqη Bλιi1oυ
Δημιiq1oυ Nιiουααg

oλα αυτι1 αημα(voυν dτι η Ndoυoα βρfοxεται
ατη δ(νη μιαg xρ6οηE, με την ανεργ(α οτα {ψη'

Απd την ι1λλη μεριιi, στηγ xoριiφωοη αυτrjg τηg
xQ(οηζ, ι1ρ1ιααν να εμφανζo\παL οριoμιJνα oημd-
δια oιxoνομιxriE ανdxαμιi.lηg οε τομε(g πρωτd.,,νω-

QoυE για τη Ndoυoα'

Eιδιxdτεqα: Στουg οδιxo{g dξοvεg Νdoυοαg _

Σ.Σ. xαι Bdροιαg - NιiουοαE - Eπιοxοπt1: cιναπτιio-
σoνται βιοτε1νιx6ζ χαL εμποριxd: ετι7ειρr]οειg, ο-

ριο'μdνεg εxτων oπo(ωγ ιJxoυν υπε ρτoπtz6 7.αραxτη-
ρα. Στoν τoμdα τηζ oιγοπoι(α<. 1"ιετd crτ6 τo €τοg
1987 ττoυ η Nιioυοα d^iινε το επizειτρο atrετtxcilν
ουνεδρfων xαι επδηλιiσειt]\! ιD< ''Διεθr'{: Πdλη τoυ
O(γoυ y,αι τηζ Αμπd}"ου''. αι,ci..ττυσσoιται αρxετιi
μιxριl oινoπο ιε iα y"αι αυτiι με υ7ε Qτo:tιΖt] ε ιιβ dλε ια.

Tdλοg η σLlστ1'll-ιατιzf Τουριοτι'z-r1 Ποi.ιτιz'r] που ο
Δriμοg ;-ιαg αoz.ε[ τηι' περiοδο 1980-89 φερr,ει ου-
αιαοτιxιi απoτελdοuατα.

Το ξει,οδo1ε(o ''BEPMΙON'', τα εοτιατdQια χαL
αναιpυr.τηqια τωγ Δημοτιxriν Eπι1ειqrjoεων η δια-
μdQφωση τoυ Αλοoυg Αγ(ου Nιxoλd,oυ Nιioυααg, η
ανdπτυξη του Xιογοδρoμιxof K6ντρoυ το:ν "Πη.7α-
διιδγ'' d1ουν ωg απoτ6λεσμα να γfνει η Ndoυοα το
επ(xεντρο ενd g oη μαιτιxοt1 τoυριοτιxof ρ ε f ιιcιτo :.

Σε αυτιi πρdπει γα πQoστεθoιiι, οι αηιιcιrτι'z.d<

εχσυγχQoγ ιoτιν"f, g επενδιiο'ε ιg τωt, πcι ρ cιδοοιcιzι6ν

βιoμη1ανιι6γ μαE'

Oλα αυτιi 61ουν ωg απoτdi'εσLlC{' \'ι't cιο7ioει μια
γ6α xαι ελπιδoφdρα ανιiπτυξη π1: \ι'iι-lισ{ι:. η o-
πο[α ''δε(χγει'' χαι τo μ6λλοι' π;: τ..,,"η: tιc(:. πoυ
ε(ναι:

Πριν απd 20 xαι πχ€ov xρ6νια ε(1α, ωg νdo 9τ6τε
Δrjμαg1οg, γρdψει 6να παρdμoιo dgθρo, πQoσπα-
θι6wαg γα σχιαγQαφiσω τιg δυνατdτητεg ανιiπτυ-

ξηg τηg Ndoυοαg. To πε9ιε16μεν6 του fταν αυνι-
oταμdνη τωγ τdτε επtχQατoυσc6ν ιδει6ν xαι αιτιλ{-
ψεωγ περ( ανdπτυξηg.

Aπ6 τoτε πι5ραοαν 1q6νια xαt τι6τω απ6 τιg

γdφυρεg τηg Αρdπιτααg xriληαε πoλrj νερd. Tα
πρdγματα ιiλλαξαν xαι εξαxoλoυΘοrjγ γα αλλιi-
ξoυν. Η παχl,d.. xραταιd βιoμη1αν(α τηg Νι1ουoαg
περνd xρ6αη δεινri. H γεωqγ(α ι|.lυ1oρραγε(. To
εμπ6gιo xαι ιδfωg τo εξαγωγιx6 €γει ουoιααrιxd,

1αθε(. oι ελπiδεg για οδιxrj α6vδεοη Nιiουoαg -

Πτoλεμαiδαg φυλλoρρ6ηoαν xαι αποδε(1θηxαν α-
vεδαφιxdg.



1) Η ανιiπτυξη των μιxρc6ν βιoμη1αvιxι6ν, βιο-
τεμ ιx6ν χαι εμπoQιxιilν επι1ειρr]oεων.

2) Ι1 αν dmυξη των μιπρc6ν o ινoπo ιε [ων xαι γεγ ι-
τιdτηζ αμπελoυργfαg.

3) o Toυριoμdg.

Αg τα δoι1με αναλυτιxιiτερα:

BΙOTEXNΙA - BΙOMΗXANΙA _ EMΠoPΙo

Ε1ω την πεπoiθηoη ιiτι η Nιioυσα ldαL ιδfωg η
περιoμj Σ.Σ. - Στενημιi1oυ μπoqoriν να γ[voυν τo
xdιπρo μιαg νιiαE ανdπτυξηg τηg περιo1rig.

Η ευgrjτερη περιo1ιi τηg Θεooαλoν[xηg, dπoυ
ανtixουμε, παgd τηγ αQτηQιooxλriρωoη τoυ "Kρd,-
τoυE των AΘηνι6ν'' εiναι de facto η πρωτειioυoα τωγ
Bαλπανfωγ παι γενιxιi τηg N.A. Eυρι6πηg χαι τηζ
Παρευξε(νειαg ξι6νη9.

Αν λdβουμε υπ'<iψιν μαg ιiτιτα Bαλxιiγια εξdρ_

χo\ται εtτ,ε απ6 6ναν πoλιi1ρoνo πιiλεμο ε(τε απιi
6γαν Mεααiωγα υπανι1πτυξηζ χαι μιξ6ρια9, τ<iτε

γ(νεται φανεριi dτι απoτελoι1ν μιαg πρc6τηg τιiξηs
αγoρd.

To αιjγoλo τωγ γoιχoχυριιiν ε[ναι απογυμνωμd-
γα χαL d1oυν ανιiγxη απ<i μια oειριi αγαθcδν. Oλα
αυτ<1 μαg δ(γoυγ τη δυνατdτητα ανιirιωξηE επιχει-
ρηματιxrjg δριiαηs μεγιiληg xαι πρlωτ<iγνωρηg. o-
μωg δεν αgxoιlν αυτdE oι αυνθrixεg. Aπαιτοιiνται
xαι οqιoμdγα dλλα.

Xρειιiξεται μια μεγ<iλη oδιxri αgτηρiα xαι βελ_
τ(ωoη τηg oιδηροδρoμιxriE συγχoιγωγ(αg. Λdγo-
γται πoλλd για ηγ ΠαραEγνατ (ατι.χ.π. Eλπξω πωg
δεγ εiγαι oι αυvηθιαμdνεg μεγαλoαεoμiεg των Kυ-
βερνc6vτων, o ι oπo(oι xαταoπατdληααν εxατoντ6'-
δεg διg χωQrE γα π<iγoυν dQγo.

Xρειdξεται απdμη η oργtiνωαη μιαE ευρε(αg
Bιoτε1νιxrjg - Bιoμη1ανιπ{g περιo1rjE, με dλεg τιg
αναγxα(εg υπoδoμdg. o Δrjμog μαζ fδη ξεxιν<lτην
πoλεοδoμιxη ψε}''€τη περ ιo1ri g 2.500 oτρε μμtlτων
πoυ πεQιχλε(εται απιi τα ιiρια τoυ Kοπανoιj xαι
φθdνει ατr1 Στενtiμα1o. E(ναι dνα dργo μεγιiληg

πνotjg για τηγ αν<iπτυξη.

Στιg πρoτιiσειE μαs γιατo 3ο Koιγoτιxιi Πλα(φο
Σfljριξηg (παx€τo ''Σαrπdρ") 61oυμε πρoτεfvει τα
6ργα υπoδoμrjE αυτliE τηζ πεQιο1rjg r1ψουg 6 διg.
Eλπζoυμε ιjτι θα εγxριθε(τo πρdγραμμα αυτ6.

Παριiλληλα αυνε1ζουμε τo dργο ανιiπλασηE τoυ
εργoαrαo(oυ "Λ<iγγoυ - Toυρπιiλη" πoυ θα μαg
δrioει dναν απ6μη χι6Qo ανιiπτυξηg τηg Bιοτε1ν(αE
xαι μιiλιαrα προηγμ6νη9.

MΙKPIΙ oΙNoΠoΙΙA _ AMΠEΛOYPΓΙA

To αμπdλι, τo αταφriλι, το xραα( δεγ ε[γαι απλ<i
αγρoτιxιi { βιoμη1ανιxι1 πρoidντα χαt αo1oλ(εg.

To αμπdλι χαι τo xραof ε(γαι xαι ''Mιiθog'' ε(ναι
παρdδoοη, ιoτoρfα. E1ω τη γγc6μη dτι η προoπιi-
θεια (δqυοηg μιxρc6ν Oινoπoιε(ωγ χαι "ετι}.(,ετc6ν'',

με ofνoυg υΨηλlis πot6τηταg, επιβιiλλεται γα συγε_

1ιoθε[, διdτι παι ειo6δημα θα φ6ρει αrην περιo1ri
μαg, αλλd χαι τoγ Toυριoμιi θα βοηθrjoει. Oι "ΔQιi-
μoι τoυ Kρασιoιi'', στoυE οπo(oυg d1oυν εντα1θε(
αρxετo( oινοπoιo(, μαg δ(νoυν τo ατfγμα τηs πQo-
οπιiθειαg. o Δtjμog μαg θα παριiα1ει xdΘε oyετιτιη
βorjθεια.

ToYΡΙΣMoΣ

Πεπoiθηοη μoυ ε[ναι <iτι o Toυριoμ6E εiγαι τo
μεγιiλo αναπτυξιατι6 ατo6 τηg Nιioυααg. Tηg ν6αg
Nιioυoαg. To πανdμoρφo Bdρμιo, τα oQεtγιi διαμε-
ρiαματα μαζ, τα Xιoνοδρoμιxti π6vrqα χαι oι αQ-

1α ιdτητε g αποτελoιiγ dνα crαγηνε ντιx6 αιjγoλo αγιi -

πτυξη g. Σε αυτιi πριiπε ι γα πQoσΓεθ ε f o Aγ ιοg Γεc6ρ-

γ ιog Πεgιoτερε ι6τα9 ωg dνα πανελλriνιαg ε μβ 6λε ιαg
πQoσχηγη ματιxd ιdντρo.

o Δ'jμοg μαg d1ει rjδη xιiνει αρxετιi για τογ
Toυριoμιi. o Αγιog NιxdλαoE χαι τα Πηγιiδια απo-
τελoι]γ dνα δiδυμo μεγιiληg εT*ιτιx6τηταg.

Και τα ξενoδo1ε(α χαι οι λoιπ6g εγxαταατιioειg
αποτελotjγτη "μαγιιi" γriρω απιi τηγ oπo6α αγαm6o-
σoγται rj&η oημαντιxdg τoυριoτιx65 μoν<iδεE. (A-
γιog Nιxιiλαog, Αγιοg Παriλog x.λ.π.). Oμωg αυτ<i

I



δεν αρxοιiν. Tο 1989 εf1αμε πρoxηρriξει Πανελλri_
νιο διαγωνιoμd ιδειδν για τηγ ανιiπτυξη τηg ''NτoEl-
ντdποληg". Noμζω ιiτι η Nτoρντoπ6λη πElι1πει να
απoτελ6oει το επ6μενo ιiλμα μαg.

oμωζ εδι6 απαιτεfται η ιδιωτιxrj πρωτoβoυλiα
xαι μεγι1λα xεφιiλαια. Nομζω πωg θα βρεθoriν.

Σε αυτd θα βoηΘrjoει χαι η διαμι1ρφωη χαι
ανtiπτυξη τoυ διευρω παixo6 oρε ινoti μoνoπατιoιj
Ε'4, η oπo(ααρ1ζε ι αιivτo μα με εγ}ιεχQ ιμ6νη επιδd_
τηoη απιi τηv E.E. Παριiλληλα με 6λα αυτιi πρdπει
χαι μπoQοtjν γα αναπτυ1θorjν μιxρdg τoυριατιxι1g

μoνιiδεg, ατo πqιlτυπo αντiαroι1ωγ τηE Aυoτρ(αg -

Eλβετ(αg, ιδfωg οτoν oδιxι5 ιiξονα Αγιog Nιxdλαog
- Moυτo<iqεg. Σε αυτιi θα αυμβdλλει η αν<1πτυξη του
εxτρoφε (oυ ιiγριων ξι6ων - πτηνc6ν του Aγ[ου Nιxo-
λιioυ παι η πραοιιi τηg Αρι1πιτσαζ ποU θα φθtiαει
μ6χQι τον Aγιo Nιxιiλαο. E(ναι dργα πoυ d1oυμε
πρoτε(νει ατο 3ο Κ.Π.Σ.

T6λοg οτην ανι1πτυξη του Tουριoμori θα αυμβιi-
λει η αξιοπo(ηαη τωγ αQχαιoτtjτων μαg. To ΑΡ-
ΧΑΙo θdατρo στηγ πεQιo fi xdτω απ6 τo''Toιφλixι',
ε (ναι λαμπρd δ ε fγ μα αρxα(ου Θ ειiτρoυ xαι τo xαλf -

τερο απ6 6λα τηg K. Mαxεδον[αg. Φυoιx6' oε αυτ6
πριJπεινα πρoοτεθorjν η Σ1ολrj Aριoτoτι1λoυg χαιοι
Mαxεδογιxo(Tιiφoι. Γιατo 3ο K.Π.Σ. dxoυμε προ-
τε[νει 6ργα πoυ θα oυr,τε(νoυντην ιδεατri ενoπo[ηη
τηg Bεργ(ναs με τιE αρ1αι6τητdg μαg.

oλα αυτιi που αναφ6ρω πιo πιiγω εfναι 6qγα πoυ
ε λπ ζω vα υ λoπo ιη θoriν αιiντο μα xαι 6xι απ}"€ g oxi' -

ιpειg, xαι πιαrεdω ιiτι θα oυμβιiλoυν oτην ανιiπτυξη
τηg Nιioυααζ χαι τηs πεQιoχrig μαg γενιxιiτερα.
Γιατ( αμ6oω9 θα 1ρειααθοriν xαι νιJεg τoυριοτιπ6g
μoνιiδεg. Στo Αρxo1ιδρι, τo Θαυμιioιο παραδοoια-
xιi 1ωρ ιd μα g. To Γιανναxo1ιiρ ι, τo τ6 o o παρα μελη -

μdνo xαι τo Ρoδo1ι6ρι τo πανdμορφο.

oΙ ΔoΙΠEΣ ΔPAΣTIΙPΙOTHTEΣ

oμωζ χαι η γεωQγiα μαg, παριi την xρ(oη, 6xει
μ6λλον. Αγ οι παQαγωγo ( ψαζ, αξιoπoιιiνταE τηγ
πε(ρα xαι γνc6oη τoυE, στQαφoιjγ oε πgoΙ6vτα υι|-lη_
λrjg πoιιiτηταE χαι με oιxoλoγmoι3g τρdπoυg xαλ-
λιdργειαg, τα ροδιixινα, μriλα xαι α1λιiδια μποροriν
να ξαναφdgoυν ειοιiδημα στη Nιioυαα. Eξ,ιiλλoυ
ε(ναι xαραxτηριομιiνα ωg''Oνoμαo(αg Προ6λευ-
oηg'', xdτι πoλf οημαντιπd για τιg αγoρdg. Αxdμη
πιατε6ω6τι με τηγ ειρfνευοη αrη Γιουγxoολαβiατo
εμπdριο φροriτων θα ξαναρ1(oει, €oτοl χαι σε μι-
πρι1τερo βαθμ6.

Τ6λοg ελπζω πωζ oL <iνεμoι τηg Παγxοσμιo-
πoiηoηg τηg Oιxονoμfαg δεν θα εξαφαν(ooυν τιg
παραδoαιαxdg βιομη1αν(εg μαg.

Eτoι βλ6πω τη Nιioυoα ατoν 2\o αιιδγα.

Mια πdλη πoυ ι11ει δυνατdτητεg ανιiπτυξηE.

Αλλι1 πoυ θα αλλι1ξε ι ριξιxιi η δoμlj xαι η oιχoγo-
μ(α τηg.



Tα εΘvικα Ξ πατριδωVUμικα
τωV ΗμαΘιωτωv

Eθγιxιl rj πατριδωνυμιx<i λ6γoνται τα oνιiματα
πoυ oημα(νoυγ τoγ ιiνθρωπο πoυ xατdγεται απιi
oρ ιoμdνo τ 6πo ηπoυ ανιj xε ι σ' αυτ<iγ. (Nε o ελλην ιxιj
Γραμματιxri του o.E.Σ.B. oελ. 48).

Eπειδrj xιiρη αroν "Kαπoδ[oτQια''η Ημαθ(α 61ει
πια δc6δεπα δrjμoυg, απ<5 τoυg oπoioυg oι μιoof ε(ναι
xαινotiριoι xαιx6πoιoι απιj αυτofE 61ουν oνιiματα
"ααυνtiθιαr α'' π.x' Δri μos Aνθε μ(ων, ΔriμoE Aγτι-
γoνιδc6ν, Δriμos Mαxεδoγ(δog, oxιfφτηxα πωg δεν
θα rjταν περιττιi να αo1oληθοιiμε με αυrπoμfα με τα
εθγιxιi - πατριδωνυμιπιi oνoμιiτα τωγ Ημαθιωτc6ν
ιiλωγ τωγ δrjμων, xαινoιiριωγ xαι παλιc6ν, με αλφα_

βητmη αε ιριi, γ ια γα μηv υπιiρξε ι παν ι9ναg παQαπo -

νεμ6νog...

1. ΔΙΙMoΣ ΑΛEΞΑNΔPEΙAΣ,
dδgα τoυ η AΛEΞANΔPEΙA

To ιiνoμα ε[ναι αg1α[o παι μαg φdρνει σrη μγliμη
τo M. Αλdξανδρo χαι τιE 6γι }νηεg Αλεξ<iνδρειεg
που (δρυoε xαι πqοπιiιτωγ εxε(γη τηg Aιγι1πτoυ. Η
Αλεξ<1νδρεια αυτri για πεqιααιiτερα απd 1fλια 1ρ<1-
ν ια tjταν πε ρ 

(φη μo xf iπρo ελληνιxoιi πoλιτιαμ o6 xαι
πηγf μεγιiλων αυγγgαφ6ων, πoιητc6ν xαι πεξoγριi-
φων. Στo γεγoνιig αυτιi oφεftοvταt μιiλλoν χαι οι
πoλλd g μoρφdE τoυ ε θγ ιxοιj oνιi ματoE τωγ xατo ixωγ
τηE' lτo1) υπoχQεωτιx6. απoτεχoιiν xληρoνoμιd xαι
των δημoτι6ν τηg διxrig μαE, τηE ημαθιc6τιxηs Αλε-
ξ<iνδρειαE' τLL αS εfγαι πoλrj νειiτερη μ' αυτιi τo
ιiνoμα, του oποioυ η γoητεtατην 6χαγε γα αφrjαειτo

του Θωμιi Γαβqιηλ6δη

φιλιiλoγoυ - \oyoτ6γη

παλιιi τηs' τo 6νoμα Γιδι1g, πoυ τιi<yo θr1μιξε εxεiγo
τη5 πρι6τηg πqωτεrjoυσαs τηs αρ1αCαg Mαxεδo-
ν[αg, των Aιγιiν.

Tο εθγιx<i - πατριδωνυμιxι5 των xατofxων τηg
Αλεξ<iνδρειαE d1ει τιg εξrig μogφdg:

α) Αλεξανδρε ιανιig, β)Αλεξανδρειi g, γ) Aλεξαν-
δρ ε ιriτη g (Θ. Αλε ξανδq ε cδτιoαα), δ) Αλε ξανδq ινιi g,

ε) Αλεξανδρηνιig (με fτα) xαι ατ) Αλεξανδρινdg (με
γιcitτα) (θ. Αλεξανδρινlj).

2. ΔHMoΣ ANΘEMΙΩN,
dδqα τoυ o KoΙIANoΣ

Δημιofqγημα τoυ "Καπoδ(ατρια". TA ΑNΘE-
MΙA, γεν. TΩN ΑNΘEMΙΩN, πληθυvτιx6g αριθ-
μιigτoυ αρ1αfoυ ελληνιxοti ονιiματoE "το ανΘdμιoν,,.
(Ανθdμιον εiγαι 6γα ανιiγλυφo rj ξωγραφιαμ6νo
x<ioμη μα με απαθoε ιδri φυλλα πιiγω oε xιoγ6xρανα,
αxρox6gαμαx.λ.π.).

E[γαι γνωoτιi 6τt €ναg απιi τουg ωρlαιιiτερoυg
αρ1αfoυg μαxεδονιπoιig τιiφoυg τηE πεQιoχrig Λευ-
xαδ[ωγ - Κoπαγoιj αποxαλε(ται "τι1φog τωγ Aγθε_
μiων" 1ιiρη ατα ανιiγλυφα ανθ6μια πoυ ατoλζoυν
την πρ6αoι}.rη τoυ ωE αxρωτriqια.

oι xdτomoι τoυ Δriμoυ Aνθεμfωv πριiπει να
απoxαλoιjγται Aνθεμιc6τεE (θ. AνΘεμιc6τιooεg) ri
AνΘεμινο[ (θ. Αvθεμιvdg).



3. ΔHMoΣ ANTΙΓONΙΔΩN,
dδqα του τα ΚΑBAΣΙΔΑ

Δημιoιiqγημα επ(oηg τoυ "Καπoδ(ατρια". AN-
TΙΓoNΙΔΑΙ, γεν. των Αντιγoνιδc6ν, πληθυιlτιxιiE
αριθμιig τoυ αρ1α(oυ ελληνιxorj πατQωγυμιxoιj A-
ντιγoνiδηg, πoυ στη συγχ,εχQιμ6νη πεgfπτωη δη-

λc6γε ι τoγ απ6γονo του γενιiρ1η τη g δυνααrε (αg των
Αιτιγoνιδιiν, τoυ ξαxoυoτori ατρατηγorJ τoυ M'
Αλεξιiνδgoυ Aιπiγoνoυ Moν6φθαλμoυ rj Kι]xλωπα.

oι xιiτoιxoι τoυ Δrjμoυ Aντιγoνιδc6γ θα πρι{πει
γα απoxαλodrrται Avτιγoνιδιc6τεg. "Noυν6g" τoυ

Δrjμoυ Aντιγoνιδc6γ εiγαι o ιαεoριxιig τηg Bdρoιαg
x. Γ. Χ' Xιoν(δηg.

4. ΔHMoΣ AΙΙoΣToΛoY tΙAYΛoι
6δqα τoυ τo MAKΡoxΩPΙoN

Για τoγ Απ6ατολο Πα6λo, τov ιδρυτlj τηζ απo-
ατoλιx{E εxxληo(αg μαg, δε 1ρει<iξεται, νoμζω, να
πω τ(πoτε, ytατ( €πεαα απ6 την παθι6ρωση των
"ΠαυλεΙωγ" εδιi xαιτdoοερα 1ρ6νια δεν πρ6πει να
υπιiρ1ε ι xαν6ναg Hμαθιιiτη g πoυ γα μηγ ε (ναι xαλιi
ενημερωμdνοg.

oι xιiτοιxoι τoυ Δriμoυ Απoατ6λoυ Παrjλoυ θα
πρ 6πε ι να απoxαλoιjγται Αποαroλοπαυλ(τε g (6πω9

oι Aιγαιoπελαγ(τε g), Απoαιoλoπαυλιιiτε g ri Απο-

oτoλoπαυλιγo(.

5. ΔHMoΣ BEPΓΙNAΣ,
dδqα τoυ η BEPΓΙNA.

E(γαι xαι αυτ69 δημιoι1ργημα τoυ "Kαπoδf-
στρια", 6μωg τo dvομti του, το 6νoμα τηg θρυλιx{g

βυξαττινli g η ρω (δαg τη g Bdρο ια ζ, τηζ Σουλτανiναg
ΠαλαιoλoγtναE (xcιτ6' π6'oα πιθανιiτητα) "Bαoi-
λισσαE" Bεργ(ναg, ε(1ε 1ρηoιμoποιηθε( {δη ωg τo-

πωνti μιo απιi τo t924 xt 6τot τo ε θγιxιi Bεργ ινιc6τηE

(θ. η Bεργινιc6τιoαα) ε(ναι rjδη xαθιερωμ6γo. B6-

βαια oι Bεργινιι6τεE }ιαι oι Bεργινιι6τιααε9 ωg δη-

μι1τε g πια θα μπο goriσαγ γα απoxαλοιjγται xαι Bε ρ-
γινα[oι xαι Bεργινα(εg, 6πωg π.1. Aθηνα(οι xαι
Aθηναiεg... Tι Aθriνα... Tι Bεqγ[να!

6. ΔΙΙMoΣ BEΡOΙAΣ,
dδgα του η BEΡOΙA

E(ναι oπωoδrjπoτε o αρ1αι6τεQοζ δriμοs τηs H-
μαθ(αg με dνoμα πoυ, αν χαL oι ρζεg τoυ 1ιiνoνται
μdoα αιουg αιc6νεgτoυ μιiθoυ, xραπiθηxε - χαQφω-
μdνo θαρρε(g - α'αυτ<iντoγτ<jπo με πιiπoιεgπαραλ-
}"αy€g, oι oπo[εg oφε(λoνται σrηγ πQoφoριxri παριi-
δoαη παι αιζ σιJνυφααμ6νεg μ' αυτrjν αλλoιc6οειg
τηs πQoφoQιig των φθdγγωγ τηE ελληνιπrjg γλι6oοα9
χα ι τιE περιπιJτε ιε g τoυ ελληνιαμοti : Bdρoια, Bιf ρια,
Bdqγια.

oι περιπ6τειεE τoυ oν6ματο9 τηg B6goιαζ απει-
xoνζονται εriγλωττα χαι σ[o παgdγωγo απ6 αυτ6
ε θγιx6 - πατρ ιδωνυμιπ6, τo oπo (o παρoυoιιiξεται με
τιg εξr{g μoρφ69:

α) Bερoια(os (θ. Bερoιαiα), ^/εγ. τoυ Bερoια(oυ,
oγoμ. πληθ. αQ. oι Bερoιαioι, γεγτωγ Bερoιαiων. o
τtπog αυτdg εiγαι o παλαι6τεqοE. o Ko(ρανog o
Bεροια[og, o oπoiοg αιJμφωνα με τoγ ιαrοριxd Aρ-
ριαν6, τοποθετriθηxε απ6τoν M. Αλdξανδρoτo 331
π.Χ. ωg υπειiθυνog για η αυλλoγr] των φdqων αrη
Φoιν(xη, πριiπει γα ε(γαι o αρ1αι6τερog γνωατ6g
μαg Bερoιαiog'

" Ε6ανδ qοg Ευdνδ ρoυ Β ε ρo ια[οg'', €τσL υπογρd-

φει σε ανιiγλυφo ιJργo τoυ, τo oπo(o τc6ρα αroλζει
τo αρ1αιoλογιx<i Moυοε(o Θεαoαλoνfxηg, dναg αρ-
1α(og αι.lvτoπCηg μαg γλυπτηζ, πoυ dξηoε τoν 1o

αιιivα π.X.

β) Bερoιειiζ, ΥεV.Bερoιιiωg, πληθ. oι Bερoιε(g,
των Bερoι6ωγ. O τυποg Bερoιεf; αι'ι,αιτιdται για
πQ c6τη φoρ<i ατo 6 Qγ o τoυ ι αro ρ ι r. οf Πoi.{ β ιoυ (202 -

120 π.Χ.).

γ) BερoιιiττηE, θ. Bερoι6τισσα 7-αt δ) Bεργιιiττηg,
θ. Bεργιι6τιooα. o τυπog αιτιi; α:,.οf^,,εται στην



χαθημεQινti oμιλ(α xαι γριiφεταt απ6 τoυg πoιητι1g
πoυ δεγ αν61οvtαι τη 1ααμωδ(αxαt απιi τoυg λαο-
γρdφoυE oι oπo6oι επιμιfνoυν να }tαταγQιiφoυν dτι
αxotjγ αrηριξιiμενoι σtιs εξαιρ6αειg τηg επfoημηg
ΓραμματιxliE.

7. ΔΙΙMoΣ ΔoBΡA,
dδqα τoυ o ΑΓΙoΣ ΓEΩΡΓΙoΣ

Δη μιot1ργη μα τoυ "Καπoδiαrρ ια,,. To ιiνο μιi του
παρoυοιιiξει xιiπoιo πριiβλημα εφιiooν αjμφωνα
με επiημα 6γγραφα πρdπει να λdγεταt ,,o Δοβριig,,
(αραενιxori γ6νoυg 6πω9 o Kρεβατιig, o Mυαrριig
x.α.)παι 6xr"ηΔoβριi" 6πω5 τo rjξεραν ωg τc6ρα oι
Ημαθιι6τεg.

Tο εθγιxιi - πατριδωνυψιx6 των δημoτι6γ τoυ
Δoβριi ε(γαι xατα1ωρημdνo αηγ ισ[oQfu τηg πξ-
λεωg NαoιlηE του E.Ι.Στoυγιαννdxη ωg Δoβρηνο(,
oriμφωνα ιiμωg με τη Nεoελληνιxrj Γqαμματιπri πρ5_
πει γα γριiφεται με γιι6τα, Δοβρινo(.

8. ΔΙΙMoΣ MAKEΔONΙΔOΣ,
dδρα τoυ τα ΡΙZΩMATA

Δη μιοtiργη μα τoυ "Kαπoδiατρια",,Noυγd,,, τoυ
η αg1αιoλdγoE K.Η. Κoτταρfδoυ. Hλdξη 1ρηαιμo-
ποιtj θηxε'α π6 τoν πατdρα τη g ιαroρ(αg, τoν Hρdδo-
τo, ωE πρooδιοριομιig τηg χc6Qαg τωγ Mαxεδ{iνων,
"Mαxεδoγ(s γη". Αργιiτερα χQησιμoπoιriθηπε ωg
θηλυxd τoυ ονdματog ο Mαxεδc6γ. Η Mαxεδoνfg =
Mαxεδιiγιooα. oι δημ<iτεg τoυ δrjμoυ Mαxεδονfδog
θα πρ6πει γα απoxαλoιjγται Mαxεδoγιδιc6τεg (Θ.
MαxεδoγιδιcδτιoαεE). Tο ιiνoμα αεη δη μoτι xη εtν αι
πριυτιixλιτo: η Mαxεδoν(δα, τηg Mαxεδoν(δαg.

9. ΔHMoΣ MEΛΙΚΗΣ,
dδρα τoυ η MEΛΙΚH

Yπriψε χαι πQιγ απιj τoγ "Kαπoδiατρια,,. To
τoπωvli μιo Mελixη θωρ ε fτα ι (ιιατ6. π6'o απ ιθανιiη -
τα) βυξαντιv<i, 1ωρ(g γα απoxλε(ογται ειτελc6g xαι

xdπoιεg αρ1αιdτερεg ρζεg τoυ.

To ε0νιπ6 - πατριδωνυμιπιi Mελιxιι6τηg (θ. Mε-
λιxιι6τιoαα) εiναι xαθιεqωμdγo απιi xαιριi.

10. ΔΗMoΣ NAOYΣAΣ,
dδqα τoυ η NAOYΣA

Eiγαι o δεrjτερos σε αQχαιιiτητα δrjμog αrην
Η μαθ iα xα ι π ιθ αγιjτατα πλη ρoνιi μo g τη g ευ qr1τε ρη g
πεqιo1rig, τoυ α(ματoE χαι τoυ oνιiματοE τηE αQ-
yα(αg μαxεδoνιxrjg πdληg M(εξαg, τηg μυθιxrig α-
δερφriE τηg BdρoιαE.

Η oμoγιiλαxτη αδερφrj τηE Bdρoιαg, η Bερητιιi-
δoυ Mι6ζα, αrιiθηxε oπωoδrfπoτε πολrj ιiτυxη, εφιi-
σoγ χαι τo 6νoμιi τηE, αγ xριjβεται π(oω απ6 τo
dνoμα Ntioυoα, <1πωg υποοτηQ[χτηxε, 6γινε εντε-
λιig αγνιilριστo, χαι η θdoη τηg ιiλλαξ ε, yκlπ( η
Nιioυoα εiναι πρoφανι6g 1τιαμ6νη oε xdπoιααπ6-
Φσση, δυτιιd απd τα ερε[πια τηg αρ1αiαE π6λη9
χαι η πQoσπιiθεια που dγιvε να αναoτηθε(το <1νoμd

τηs α\τtχαθιαει6νταg το τoπωνtiμιo Koπαγ<i g €πεαε
οτo Χ,ενιi, αφorj xιiπoιoι "υπειjθυγoι των Aθηνc6ν,,
δεν την αναγνιiριoαγ ωE Eλληνiδα!

ot nιdτoιxοι τηE NιioυααE - Nιιiουαταg ε(ναι
γνωαro( ωg Nαoυoα6oι (θ. Nαουoαiεg), Nιαουoτι-
νo( (θ. Nιαoυoτιγιjg) xαι Nιαουαrιανo( (θ. Nιαoυ-
oτιανdg).

11. Δ}ΙMΟΣ ΙΙΛATEOΣ,
6δqα τoυ το ΙΙΛΑTY

Tο τoπωtrιjμιο Πλατri ε(ναι γνωαε6 απ6ταβυξα-
ντινιi 1ρdvια χαι ωg ουδ6τεgo τo Πλατιj, χαι ωE
αρoενιπd o ΠλατυE'

Πρo6ρxεται απιiτo αqxα(ο ελληνιιιi επfθετo πλα-
τ69, π}tατε(α, π}"ατ6 xαι αρ1ιxιi πρoαδιιiριξε foωg
xιiπoιο 1ωριιi (1ωρio = ξευγηλατε(o = αγQιixτημα)
ηxdπoιoν αμπελc6να ri δρ6μo.



Στη διαθrjxη του Bερoια(ου βυξαvτινori ιiρ1ovτα
Θεoδc6ρoυ Σαραντηνoιi, η oπo(α αυντιi1θηxε τo
L326' βρioχoυμε μεταξri τωγ ιiλλωγ xαι τιg εfujg

φgιioειg: α) "ΕιE τoν Πλατιjν αμπελc6να μoδfων εξ"
(=:ιληQoδoτιΔ xαι αμπελι6να πoυ βρioxεται σroγ
Πλατriν, ετα6'oεω9 dξι μoδ(ων),β)"Ε1ειν με δε xαι
εξ αυτc6ν των αμπελcΔyων μξχQι τελευτηg τοy τoυ
Πλατιi, τηg Ελα[αg..." (:Aπ6 αυτοfgτoυg αμπελι6-
νεg πρατc6 ωζ τo τdλog τηE ξω'iζ μoυ τoγ αμπελι6να
που βqiαxεται στo Πλατυ. αrην Eλαiα...) (Eλαfα =
Eλι<i = Eληιιi).

Bλdπoυμε λoιπ6γ &,ιτo iδιo τoπωγrjμιo χQησιμo-
πoιεiται οτo [διo πεiμενο xαι μιiλιατα οε αυνε1ι1με-
νεg o1εδdν φρdoειg χαι ωE αραενιx6 χαι ωE ουδd-
τεQo.

Oι xιiτoιπoι τoυ Δrjμoυ Πλατι1og πρdπει γα απo-
xαλorjγται Πλατιc6τεg (θ. Πλατιι6τιooεg) ri Πλατι-
νο( (θ' Πλατιν6g)'

12. ΔΙΙMoΣ EΙPΙΙNoYΠoΛΗΣ,
iδqα τoυ η EΙPΗNoYΠoΔΙΙ.

Ωg δ{μog η Eιρηνοι1πoλη πρotπrjρ1ε τoυ Kαπo-
δ(αrρια' oι δημ6τε9 ηg απoxαλoιjγται Eιρηνoυπo-
λiτεg (θ. Eιρηνoυπoλiτιoαεg) 6πω9π'1. oι Κωγατα-
γτιγoυπoλfτεs l{αt oι Aλεξανδqoυπoλ(τεg.

To xoιγd γνc6ριoμα των τριc6ν τoπωνυμ(ωγ, πoυ
προαναφdρθηxαν, ε6γαι τo 6τt τιατατdσσoγται σ[α
χαταχQησ[ιxtl α6γθετα.

Αλλd θα πρdπει πdντανα τoνζεται 6τι η EιQη-
νοιiπoλη δεν ιδρriθηxε otτε αφιερι6θηxε αιη μνrjμη
xdπoιαg γυνα (xα g που oγο μαζ6ταν Eιρriνη. Bαφτ(_
στη11"ε dτoι για να γ(νει τo ουμβολo τηg ειρrjνηg, dνα
oυμβoλo πoυ χαι αrην επο1ri μαE ε(ναι1qηcrιμ6τατo
xαι πιiγτα θα πρ6πε ι να το πρατdμε ψηλιi αα αη μαiα
για γα μην ξαναγ(νει η ευρrjτερη περιo1rj μαs, η
Bαλxανιπlj Xερoιiνηαog, πυριτιδαπoθrixη τη g Eυ-
ρ6πηE.

Tο ημεiωμα αυτιi δε γρtiφτηxε με τη φιλoδoξiα
γα λrioει τo πρ6βλημα πoυ φα(νεται <iτι υπιiq1ει
oyετιx6"με τη μoρφj τωγ εθγιxι6ν - πατριδωνυμιxι6ν

oνoμdτων των δημoτι6γ των νdων δrjμων τηg Ημα-
θ(αg.

o γριiφων πιoτεtjει αιτηλιiη θατη βρει xαι θα
τη δcδαει τεχιx6' ο fδιog o λαιig ηg Ημαθ(αE, 6ταν
αυνειδητοπoιlioει τη ν6α xατιiαrααη πoυ δημιoυρ_
γtjθηxε με τoγ "Kαπoδ[αrρια".

Ωg τ6τε θα ιcr1ιioυν τα εθγιιιi - πατριδωνυμιxιi,
τα παρtiγωγα απιi τα oνιiματα τωγ παλιιiγ Koινoτr{-
τωγ, πoυ αυγαπoτ6λεσαγ τoυs νdoυg δrjμoυg, χαt oι
Ημαθιι6τε g θα αλληλoπροαφωνori\ται ωE Bεργ ιc6-
τεg xαι Ναoυσα(oι, Koπανιcilτεg, Κoυλoυριι6τεg xαι
Αλεξανδρινoζ Ξε1αoμενιc8rε g; Pαψoμανιxιc6πε g, xαι
Διαβατινo ζ Παλατιταιc6τε g, Mελιxιc6τε g xαι Πε ρα-
τινο(, Καλo1ωρ(τεE χαι Kαμπoxωgιαγo(...

Eυτυ1c6 g υπιiρ1ε ι πολri μεγιiλη πo ιx ιλ(α xαταλri -

ξεων με τιg oπo(εg o1ηματζoνταιτα εθγιxd - πατρι-
δωνυμιxd (-Φs, -αΙηζ, - ιdτηg, -(m(ζ, _ιι6τηg, _

ανdg, -ιανdg, -αγοs, -ινιig, -LdS, - ιog, -α(οg, -6ξoE...).
ΔιαλιJγoυμε 6τι μαg αρdoει }.ιαι μαs ταιριιiζει... παι
πα(ρνουμε!
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Η OργαVωση τηq MαKεδov(αg
κατα τηV εΠoχη τoυ Mεγαλoυ AλεξαvδρOU

M.B. XατξιiπουλoE
Llντηg Κdντρoυ Eλληνιxιi5 xαι Pωμα'iπtiE Aq2gαι6τηταE

τoυ Eθγιxoιi ΙδριiματoE Eρευvιfv

To xιiροg τηg δυναoτε(αE των Tημενιδcδν βαoι-
λ6ων τηg Mαxεδoγ[αE, απoγdνων τoυ Ηραxλdoυg

xαι μ6αω αυτoιi τoυ (διoυ τoυ Δι6g, επεox(αξε
ανdπαΘεν, τιioo ατην αρ1α(α doo παι oτη νειiτερη

ισιoQιoγQαφ(α, τη oημαofα τoυ 6θνoυ9 τωγ Mαxε-
δ6νωγ αroγ πoλιτειαπιj χαL τoγ πoλιτιxιi τομ6α. O

βααιλεrig υπ6 την τριπλri τoυ ιδι6τητα ωg αρ1ιερdωg

τoυ 6θνoυ9, αρ1ιαrρd,τηγoυ χαι αγιiτατoυ διxααroιi
xατελιiμβανε ιiλoτο oqατd πεδ(oτηg πoλιτιxf E σχη-

γtis.

o πλοriτoE τoυ, riδη απ6 την επo1rj τoυ Φιλ(ππoυ

B', μετd, την πρood,Qτηση τηE ει1φoρηg Xαλπιδιxrig
}.ιαι τωγ 1ρυooφ6ρων περιο1ι6ν τoυ Παγγα(oυ, τoυ

επdτρεπε να αυγxρoτrioει αυλri απιi εxατoντιiδεg

"εταiρoυg" { "φ(λoυg", αφoσιωμdνoυg oυνεργιi-

τεg, Mαπεδdνεg xαι ιiλλoυg'Eλληνεg, ιπανotig να

αναλαμβιiνoυγ xtiθε εiδoυg σrQατιωτιχrj η διπλω-

ψατιxη απoατoλrj, xαθι6g επiηg χαt γα αυvτηρε(

επi μoνiμoυ βιioεωg επαγγελματιxrj αιρατιωτιπrj

διiναμη 1ιλιιiδων ανδρc6ν. "o βααιλειjζ","oι φ[λoι''
tLαL "αι δυνdμειg" θα απoτελdooυγ την τριαδιx{
oυνιoταμdνη τωγ xρατιiν των διαδιi1ωγ τoυ Mεγti-
λoυ Αλεξιiνδρoυ. Η εντυπωoη εν τotiτoιg 6τι η

πoλιτειαπlj υπιiαrαoη τηg Mαxεδoν(αg πoυ xληρο-

ν6μηoε αυτιig απιi τoγ πατdρα τoυ Φλιππο B' εξαν-

τχεkαιoτατρfα αυτιi ατoι1ε(α Θα riταν λανθαoμ6νη.

Toγ αυθεr,τιxdτερo απoλoγιαμιi τoυ 6ργoυ του

Φιλ(ππoυ xαι αυνdμα την αυ θεντιx6τερη απoγραφtj

τηE xληqoνoμιιig πoυ παρ6λαβε απ6 εxεiγoγ παQα-

δ(δει o 6διοg o Αλdξανδgοg oτην αqμi τoυ λdγoυ τoυ

πQοEτoυE Mαxεδ<iγεE στηγ ΩπιτηE Mεαoπoταμ(αg

τo 324 π.X". " Φ [λιππog yd'ρ παραλαβc6ν υ μd'g πλdη -

ταζ 24αι απ6ρoυ9, εν διφθ6ραιζ τoυζ πoλλoιiE ν€μo-

ντ αg αν d. τ α 6 ρη π q 6 β ατ α o λ [y α.'' 1λα μιi δ αg μ εν υ μ [ν

αlη| των διφθεqcilν φορε[ν 6δωxε' xατηyαyε δε εx
τ ων o ρ cilν ε ιg τ α π ε δ [α..' π6λεriν τ ε o ιxητ o ρ αg απ ξφη -

yε tlαι ν6μoι9 xαι 6θεαι yρηoτo[g εx6oμηoεν'' '

Πρdγματι, η πρc6τη διαπ(αεωοη πoυ επιβdλλε-
ται οrjμερα ιLμεoα στoγ αQχαιoλιiγo xαι αμεoιiτερα
στoν ισ[oQ ιx6 ε iγαι 6τι η Mαxεδoν(α τoυ τελευτα[oυ

τρ(τoυ τoυ Δ' αι6νo9 π.X. riταν μια 1c6ρα π6λεων.
Tα αγαoxαφιxιi ευρrjματατωγ Αιγειδν, τηg Πdλλαg,

τηg M(εξαS, στο Παλαι6 BαoΙλειo, αλλd xαι ηg
Aιανlig, αιην Aνω Mαxεδoγ(α, διαιpειiδoυγ παγη-

γυριxd τoν εδqαιωμ6νo μιiθo ιiτι oι π6λειg riααν
"τι,dτL τo μη μαfεδονιx6" η 6τι η Mαxεδον(α riταν

"φεoυδαλιx6 xρdτog" θεμελιωδι6g "ε1θgιx6 πρog

τιg πιiλειg".

o Αλ6ξανδρo9 6μω9 oτoν λιiγoτoυ δεν αναφdρε-
ται μιiνoν αιην πoλεοδoμiα χαt τηγ αρ1ιτεπτoνιx{,
αλλιi xαι σ[oυE "1ρηoτοιig νdμoυg" δηλαδ{ σtηγ εγ

γ 6ν ε ι πoλιτ ειατιηoργιiνωαη. Πρd,γ ματι, Θα μπo ρoιi -

oε xανεtg, χωQrE να αμφιο'βητιjoει τα oημαvτιxιi
υλιxιi xατιiλoιπα, γα υπoσΓηQξει, 6πωg 6ναg αιiγ-

χQoγoζ Γερμανιig ιαroριx6g, 6τt "υπηρyαν β6βαια
εxεf xd.πoιoι μεyd'λoι oιxισμo[, αλλd. τoυg ι!λειπε

αυτd πoυ oυνιατoιjoε μια π6λη yια τoυg Ελληνεg. Δ εν

xατoιxoτjσαιl εκε[ αυθεvτιxof πoλ[τεg, αλλd. yαιo-

xτημονεg xαι1ωριxo['.. ". Αλλιi xαι αυτri η πρoxατd-

ληιpη xαταqρiπτεται oriμεqα απιi αδιdψευσ[α τεlt-

μliQια ιιαtxατ6' πρι6τo λ6γo επιγραφιxιi.

L!



Πολιτειαxrt 6ργανα στo βαοiλειo τoυ
Φιλfuπoυ - Oι πιiλειg

M,6λιg πρo δdπα ετοiν δημοοιειiθηxε o xατ<iλo-

γoE, συγτεταγ μdνο g τo 323 π.Χ', τo dτog του θαγdτου
τoυ Mεγdλoυ Aλεξι1νδqου, των θεωρoδ6xων, τηg

Nεμ6αg, δηλαδrj εxε(γωγ πoυ εixαν αναλιiβει oε
xιiΘε π6λη την υπoδo1r] xαι φιλoξεγ(α τωγ θεωρι6ν,
των απεσταλμdνων τoυ ιεροd τη g Nε μdαg που περιd-
δευαν την ελληvιxrj oιxoυμ6νη για να αναγγε[λoυν
τηγ πQoσεχrj τ6λεoη των πεγτετηQιπc6γ παγελλrjνιων
αγι6νων. 'Ωg γνωατ6ν, oι θεωρo( επιoxiπτoνταν
μ6νoν αατιy'6.lι€ντQα που rjααν αυνιiμα dδρεg αυτο-
νdμων πoλιτιxc,iγ oργανιoμι6ν, πdλεων, εθνι6ν {
βαoιλε(ων, διdτι η αι-lγxατdΘεση τωγ αρμoδfων αρ-

1ιδν rjταν απαqα(ητη για την απoδox{ τηs ιερdg
εxε1ειq(αg, ου1νd δε oι [διεg αυτdg αQχ6ζ επdλεγαν
τoυg Θεωροδdxουg.

'Ετση αεογ xατιlλoγo τηζ Nεμdαg oιiξoνται ονd-

ματα Θεωρoδdxωγ βαοιλε(ων τηg Κ{πqου, πoυ ε(-

γαι xατιi xαγ6γα οι iδιoι oι βαoιλε (g, xαι πι1λεο:ν τηg

δυτιxrjg Eλλιlδog, νrjοων τoυ Aιγα(oυ, τηζ βoρειo-
δυτιxrig Mιxρι1g Αofαg }.(,αι τηs Mαxεδογ(αs (Aμφι
πoλιg, Λητri, Aλλι1ιπη, (αωg Πdλλα). Η oημαοiατηg
μαqτυρ(αg γ(νεται αντιληrπrj, ιiταγ o xατιiλογog ηg
Nεμdαg oυγxριθε( με τoγ αιiγ1ρoνo qεδ6ν (330
π.X.) xατιiλογo των Θεωροδιiπωγ τoυ Αgγoυg αφ'
ενdg xαι τoν τιατ6.37 €τη προγενdαεεqo xατdλoγo
των Θεωρoδdxωγτηg Eπιδαrjqoυ αφ'ετdρoυ. Στον
πρc6τo η Κλεoπdτρα, αδελφrj τoυ Αλεξdνδρoυ xαι
1rjgα τoυ ομoiνυμoυ βαoιλdωg τωγ Moλoοoc6ν, εμ-

φανζεται ωg μ6νη θεωρoδdxogτηg Ηπε(qoυ. Στoν
δεriτεqο o θε[og τoυ Αλεξdνδρου Περδ(xxαg Γ'ωg
μ6νog Θεωρoδ6xoζ τηζ Mαxεδoγiαg. Tο αυμπ6ρα-
αμα ε(ναι προφανdg.

Ση Mαxεδoγ(α τηg εποfiE τoυ Aλεξιiνδρrου,
αγτiθετα με 6τι αυνdβαινε ατη αιiγ1ρoνη Ηπειρo η
oτην (δια τη Mαxεδoνiα μια γενεd ενωρ(τερα, o

βαoιλει1g δεν riταν τo μdνo πoλιτειαxιj dργανο με
διεθνri αναγνc6qιoη. Yπ{ρxαν αυτιiνoμεg πdλειg,
δηλαδrj οQγαγισμo( με ανεγνωριoμdνη νoμιxη πgο-
o ωπm6τητα, ιltανo ( να αυγ ιαrodν υπox ε (μενα " δ ιε -

θνotjg" διxαioυ χαι να δ61oνται απεoταλμ6νoυ9

ξdνων xρατι6γ xαιγα δLαπQαγματεf ovται -θεωQητι-
x6'τoυ}'dγtσroν- μαξ(τoυg. Δεν υπdρ1ει δε αμφιβo-
λiα 6τιη μεταρqιiθμιoη αυτrj υπriρξε 69γοτoυ Φιλfπ-
πoυ, επ( τηg βαoιλε iα g τoυ oπo (oυ η xα θαυτ6 Mαx ε -

L2

δογ(α διαιρ6θηxε συστηματιχd oε αυτιiγoμεg πολι-
τιx('g ψoν6δεg με την αναγνι6ριση του πολιτειαxotj
xαθεoτι6τog π6λεω9 σ[oυζ αατιxoιig oιxιoμoιig τoυ
Παλαιοιj BααιλεCου χαι σ[ιE πQoσηQτημdνεg πα-
λαιdg νoτιo-ελληνιxι1g απoιx(εg, με τον oυνoιxιoμ<i
xωμcδν γfQω απιi μια "μητρdπoλη", δηλαδ{ xωμ6-
πoλη, αιην ενδο1ιliρα των N€ωγ Xωqι6ν χαι με τηγ
παρα1ι6ρηαη xαθεοτι6τog π6λεωg αrα 6θνη τηE Α-
γω Mαxεδoν[αg, των oπο(ωγ oι πoλfτεg εξαxoλου-
θorjoαγ ωg επi τo πλε(αroν να ξoυν "'Lατ'6' xιilψαg'' .

'Εyεt υπoλoγιοθε( 6τι ουγολιxιi η Mαxεδογ(α του
Αλεξιiνδρoυ περιελιiμβανε <iνω των πενrjντα π6-
λεων, αυτιiνoμων δηλαδri πoλιτιxι6γ μoνdδων.

MεταγενdαrεQεE μαQτυρ(εg απd την fδιατη Mα-
xεδoγ(α διxαιoλoγοιioαν την υπ6θεoη dτι rjδη απd
την επo1rj του Φιλ6ππoυ xιiθε π6λη, πdραν τηE χoι-
νrig αε ιiλην τη Mαxεδoγ(α νομoθεοiαq -τdoo εθιμι-
xοlν νdμων ιioο xαι βαοιλιxιδν "διαγραμμdτωγ"-
δηλαδri διαταγμι1των, ε(xε τη διx{ ηg νoμoθεοfα. Η
ειiλογη αυτrj υπ6θεoη επιβεβαιc6θηxε πρ6οφατα
απ<i την αναxιiλυι|.lη αro Δioν επι.1ραφrjg των μι1οων
τoυ Δ'αι. π.X. με φoρoλογιz.6 ι,dμο ηg π6λεωg. Θα
αxoλουθf οoυγ dλλα η μαιτ ι zdτ cιτ α ιε (ψενα, dπω g

ο γυμγασιαρ1ιx6g νdμoζ πlζ Bdρoιαg rj o εφηβαρ1ι-
x6gxαι ο ιεg6g νdμog τηg Aμφιπdλεωg'

Ωg αυτ6νoμoι oQγαγιομοi οι πdλειg, πdραν των



γαγ απoφdσειζ σχετtχιl με την τρd1oυoεg υπoθ6-
αε ιg. Δεxdδ ε g τ6τo ια "ψηφ (oματα" 6xoυν αγαxαλυ-
φθε ( oτη Mαxεδoγiα 1αραγμdνα oε λiθo, τα αρ1αιιi-
τεQα τωγ oπofωγ ανιiγoνται r{δη ατον Δ, αι. π.X.
Xαραxτηρtoτιτι6 ε(ναι ιprjφισμα του Δ[oυ τoυ τd-
λoυg μιiλλογ τoυ Δ' αιc6νog oyετιx6 με τηγ απoνoμrj
τιμι-liν oε ευεργdτη τηg πdλεωg: πρoεδρ[α σroυζ
γυμνιπoιig αγι6νε9 τLαLτα Διoνtjoια, αναγqαφr] του
ι|-tηφfoματog oε οτriλη xαι ανιiθεorj τηg πρo του ναori
τoυ 0λυμπ6oυ Διιig, xcιτααxευrt ανδριιiντog τιαι (-

δρυori τoυ σ[o τ6μενο9 τoυ 6διoυ Θεori, τ6λog δε
αποαιολri πqog τoντιμιδμεvo δεπαμελoιi g πρεαβε (αg,

αυμπεριλαμβανoμ6vωγ χαι των αρ1ιiιτων τηg πιi-
λεωg.

Πo}uιτιn€ζ σ'Qx€S στo Mαχεδoγιxιi βααi_
λειo - Διπαιι6ματα ιlα. υπoχQε6σειE τωγ
πoλιτιfγ.

Πoλιτιxri αυτoνoμfα δεν εΙγαι νoητrj 1ωρ(E πολι-
τιxdg αρ16g. Πλfθog δε επιγραφιxι6ν xειμdνων,
ιpηφιομιiτων, ωνriν, αναθημιiτωγ x'λ.π. τα αρ1αιd-
τεQα τωγ oπo(ωγ ανdγoνται ατη βαoιλε(α τoυ Φι_
λfuπoυ χαt τoυ Αλεξιiνδρoυ, βαζ επιτρ6πoυν να
γνωρ fαoυ με την πoλ ιτ ε ιατιη oργιiνωoη το:ν μαx ε δo -

νιxtΙw πdλεωγ.

O επo3νυμog ιiρ1ων, με τo ιiνoμα τoυ oπo(oυ
1ρoνoλoγoιjνταγ 6λα τα επ(ημα fγγραφα τηgπ6-
λεωg riταν oτην xαθαυτιi Mαxεδovfα ο ιερεrjg τoυ
Αoxληπιoιi ' AJτ6 τoγ Δ' αι. π.X., π6ραν των πoιx(
λων εγγριiφων, {iπoυ μνη μoνεrioγται αυτo( ωζ μ6QoE
τηE χQoγoλoγ(αg, oι6ξεται xαι xcιτlλoγos με τα
ov6ματατριιiγτα ιεριiωντου Aoπληπιoιi τωγ Kαλιγ-
δo(ωγ απ6 τo 33514' dποτε "βαoιλει1g Αλ6ξανδρo9
6δωxε Mαxεδ6αι Καλfνδοια 2lαι τα yωριd' τα περi
Καλ [ν δ o ια Θ α μ ι o x [αν, Κα μ α x α [αν, T q ι π ο d.τ ι!'', Ψ€ -

χQι τηγ επΦμη αλλαγri τηg δυνααrεiαg τo 30615
π.Χ.

Oι xυgfωg πoλιτιxο[ ιiρχoγτεζ, τQειg με πιiντε τον
αριθμd, oτιg πιiλειE τoυ Παλαιod Bαoιλε6oυ τoυλιi_
χισroγ oνο μιiξoντ αν " ταy o(', 6πω g ?.t α t στη Θ εooα_
χ(α' Επ( xεφαλrj g τoυ g rjταν ο " επιcxdτηg", τo tiνo μα
του oπo6oυ χQησιμοπoιε(τo αυ1νιi για η 1ρoνoλιi-

γηση τωγ επιαιiμων εγγρ<iφων μαξi με επεfγo τoυ
ιερdωg τoυ Αoxληπιoιi, ενioτε δε xαι αγτi εxεiγoυ.
Yπ{ρxαν επ(oηg xαιxατιΙnερoι ι1ρ1oντεg με ειδιxιi
xαθrjxoντα, ι1πωE ταμ(ε g, αγoρανιi μoι, γυ μναο(αρ-
yoι x'}ι.π'

oι ιiρ1οντεg πρoljδρευαγ τηζ βoυλιiE χαt τηE
εxτι}'ηo(αg,τιg oπoiεg αυγπαλoιiααγ χαι σ[ιE oπofεg
ειαηγotiιπo τιg αποφιiαειg, δηλαδιj τα ιpηφ(oματα.
Eπιγραφrj τoυ Δ(oυ διαοc6ξε ι τo αυθεγτιxιi μαxεδo-
νιxιi 6νoμα των βoυλεντιt'w, πoυ μd1ρι πρ6αφατα
rjταν γνωαrιi μ6νoν απ<i ιjγα 1ωριιi του Στριiβωνog
χαι μια "γΧ{iJσσα" τoυ λεξιπoγριiφoυ ΙJroυ1(oυ ,,πε-

λιydνεg οι 6νδoξoι, παρd'δεΣ,ιjρoιg oι βουλευταΓ'.H
θητε6α των αρ16ντων {ταν ενιαιiσια, o δε τρdπog
επιλoγr]g τoυg η εxλογrj απιi την εxxληo(α,αo1dτωg
αν η βαoιλιxri εξoυα(α ε*ετηδυνατιiτητα προωθri_
σεωζ υπoψηφiων αρεατc6ν α'αυπjν { αν το *πoχ|
τευμα", δηλαδri τo ι:c6μα των ενεργι6ν πoλιτι6ν με
πλr1ρη διxαι6ματα δεγ περιελιiμβανε ιiλoυg τoυg
xατofxoυ g. Axd μη τιαt xατ6' την ελληνιαr ιxη επoγj
αυτoi 6πρεπε να d1oυν περιουα(α αξiαg τoυλιi1ι-
ατoγ 2'000 δραxμc6ν αε αx[νητα rj οε πo(μνια. Aυτιi
οrjμαινε 6τι απoxλεfoγταγ απd τoγ ενεργd πoλιτιx<i
βfo 61ι μc5νo oι δoι]λοι χαι oι απελειiθερoι χαι ot
πρι6τη9 γεvειig απ6γoνo(τoυg, αλλι1χαι ot 6μπoρoι
χαι oι βιoτd1νεg xαι γενιπdτερα 

,.oι αγoqα(α τ61νη
πεxqη μ6νοι". Δηλαδrj πλriρη πoλιτιxιi δ ιxαιι6 ματα
ε (1αν μιiνoν εxε fγo ι τωγ οπo (ων η o ιxoνο μιxri xcyπ6.-
σταη χαι oι επαγγελματιπ6g υπo1gε c6oε ιg δεν τoυ g
εμπdδιξαν γα αoπodιται σωματιχd. ατα γυμνιioια
χαι γα ε(γαι αγιi πdoαγ ατιγμrjν ιJτoιμoι να xληθoriν
υπιi τα 6πλα.

Η αrενιiτατη - oy'6 oημεταξιi πoχιτιιιιιΙwχα ι σ[Qα-
τιωτtxιΙw θεoμc6ν, πoυ χαQαχτηQζει την αρ1αiα
Eλλιiδα γενιxιiτερα ε(γαι ιδιαCτεQα εμφαγris οτηγ
πεQιφεQειαxtj ogγt1νωση' Η Mαxεδoγ6α rjδη απιi
την επo1ητου Φιλiππoυ riταν διηρημdνη αε μεγιiλεg
διoιxητιπdg χαι σ[Qατιωτιx€g περιφ6qειεE τωγ o-
πo (ωγ πρoiαταντο αrqατη γo [: την Aνω Mαxε δoν (α,
δ'υτιπιi τoυ Bερμ[ου, τη Boττiα, δηλαδrf τo Παλαι6
Bαoιλειo μεταξri Bεqμfoυ xαι Aξιοιi, ην Αμφαξ6τι-
δα μεταξri Aξιoιi xαι xoιλιiδos τoυ Στρυμ<iνog xαι
τηv Παραoτρυμoν[α, αργι1τεgα γνωαrri ωg Προiτη
Mερ(δα, ατα πλαfοια τωγ oπo(ωγ γιv6ταν η επt-
oτρ<1τευη. ΠρωτεrjoυσεE τωγ τριc6ν τελευτα(ωγ
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tj ααν αντiαro ιχα η Π dλλα, η Θ ε ooαλo ν fuη, ψετ6. την
(δρυοtj τηg επt Κααoιiνδρoυ χαι η Aμφ[πoλιE.

Στιg πρωτεtioυoεg αυτ6g dδρευαν οι ατρατηγo(
επi xεφαλrjg xdθε διαμερioματog, αι.lγxαλotjγτο oι
π ε Q ιφε Q ε tα x€ g εxlι}" ηα(ε g, oυγx εντρι6νονταν ο ι φιi_
Qoι χα ι αQγ6τερα λε ιτoυqγοιioαν νo μισματo1{oπε iα.
o τρdπog αναδεξεωζ 1.ιαι η διdρxεια τηg θητεiαg
τωγ σ[Qατηγιiν δεν ε(ναι γνωα169, φα(νεται πιivτωg
6τt ενπ6E απ6 τα τoπιxηg φιioεω5 πoλιτιxιi xαι
στQατιωτιχιi τoυg xαθfxoντα απoτελofoαγ χαι πo-
λιτειαxotlg παριiγoντεg' Πριiγματι, oε αυνθtjχη με_
ταξr1 Mαxεδ6γωγ xαι Mεoαηγ(ωγ τoυ τελευτα(oυ
τετιiρτoυ τoυ Δ'αι. π.X., πoυ αγαχαλι1φθηxε πριi-
σφατα, δηλι6νεται 6τι τoγ νενoμιoμι1νo <iρxo θα
διiαoυν, ενπ6g απd τoυg βαοιλε(g, oι αrρατηγoi,
xαθι6g xαι o (ππαQχηE τωγ Mαxεδ6γωγ.

Πoλιτευιiμεγoι σrιE xατ6'τ6πoυg πιiλειg η σ[Qα-
τoλoγoliμεγoι σ[ιE επιμ6ρoυ9 περιφdρε ιεg oι Mαxε-
δdνε g, -Mαxεδιiγε g εξ Αιγειiν rj Mαxεδ6νε g εξ Αμ-
φιπιiλεωg- παρ6μεναν πριiτιατα Mαπεδ6γεg. Η ευ-
xαιρiα να επφρ.ιiοoυγ τo γεγoνdE αυτ6 εδ(δετo δrjo

φoQdζ τoν 1ριiνο xατ6' τα Ξανδιxιi, δηλαδrj τον
ετrjoιο xαθαqμd τoυ αrρατεtiματoζ τoν Mιiφιo, xαι
xcιτ6.την ετηιiια παν{γυqη των oλυ μπfων τoν Oxτcri-

βριο. Τιiτε λιiμβανε απτητπ6aιαση το Kοιγιiγ τωγ
Mαxεδ6γων, αυvερ1ιiταγ σε εxxληαiα xαι ι|.rfφιξε
πo}'ιτ ιxo6, τιψτιx o6 η dλλoυ π ε ρ ι ε xo μ ι1νoυ " δdγ μα -

τα", δηλαδr] απoφιiαειg.

Πqιν απιi ααριiντα αxριβιig 1ρ6νια o Ch, Edson
δημοo(ευε 6να γιiνιμα πρωτιiτυπo ιiρθρo υπιi τoγ
τk}"o "Ιmpeium mαcedonieum: The Seleucid Εm-
pire αnd the Literαry Ενidence''' δηλαδη "Mαxεδoνι-
x6ν xqd'τog: τo xρd.τog των ΣελευxιδcOν xαι oι φιλo-
λoyψ6g μαρτυρfεg", στo οπoio εξfρε τη αυνιf1εια
oτιg πoλιτε ιαx€,gδoμ69 τoυ μαxεδoγιποιi βααιλε(oυ
χαι τωγ Σελευxιδι6γ. Oι επ(xαιρεg διαπιαrc6oειg
τoυ συγγQαφ dω g αφoρot] ααγ o1ε διiν απoxχε ιccιx6'
τουg θεoμoι1g τηs xεντριxrjg εξoυo(αg.

Πιo πρdαφατα o Frezouls xαι ιδ(ωg o P. Bernard
επdαυραν την πρooo1ri στηγ πQωτo φανη €,τιταoητηg
αναπαQαγωγηζ τηE μαxεδονιxrjg τoπωνυμfα5 ατη
oελευxιδιxr{ Συρiα, με το παριiλιo διαμ69ισμα τηE
Πιερ(αE, τoγ πoταμ<i Αξι6 ^λαL τLζ πιiλειg Πdλλα,
B6ρoια, Krjgρο, Eυρωπ6, Ι1νεg, Eδεαoα, Δoλ(1η,
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Kαλλiπολη, Αμφfu oλη, Aρ6θoυoα xα ι Δ(oγ. Αγιiλo-
γη μελ6η θα ιiξιξε γα αφιεQωθε( παι σ[oυE τoπι-
xof g πoλιτιxoιig θεομoιig, των oπoiων η μαxεδoνιxrj
πρodλευoη oπαν(ωg εξα(qεται. Oι μητρoπιiλειg, δη_
λαδrj oι xωμοπ6λειg - διoιxητιx6'x€ντραηs γοτιo_
ανατoλιx{g Mιxρtig Ao(αg (dπωg χαι ηs Aιγιi-
πτoυ) δεγ ε(γαι παgαφυ<iδεE τωγ ταυτιiοημων μη-
τροπdλεων τηg Mαxεδoν(αg, ιjαrω xαι αν αυτdg
μαρτυρoriνται <iψιμα.

Oι oτρατηγfεg των Σελευxιδι6γ δεγ απoτελο{γ
πQoσαQμoγrj των oμc6vυμων διαμεριoμdτωντηs Mα-
πεδoν (αg αε μια 1c6gα dπoυ, ελλε iψ ε ι ε θνιxrj g o μo ιo-
γιJνειαg, απουαιdξει τo πιiριoογ τoυ Κoιγof τωγ
Mαπεδdγων; Λιγdτερo dμωE απιi oπoυδrjπoτε αλ-
λori η αυνd1εια μπoρε( να αμφιαβητηθε( αιoυg Θε-
oμoιiE τηE πιiλεωg. Στα μαxεδoγιx<i "}ιτ(σψατα" τoιJ
xqdτoυg των Σελευxιδc6ν, 6πω9 αxριβι6g xαι ατη
Mαxεδoγfα, oι πdλειg διοιxoιjιrrαι απ6 την εxxλη-
α[ατoυ δr]μου, απd βoυλrjτηgoπofαgτα μ6λη εξαxo-
λoυθoιjγ να φdρoυν τo dνoμα πελιγ<iνεE παι απιi
oυναρx[α αρx6vτων με επi xεφαλrig τoν επιαrιiτη.
Eνα ψtjφιoμα ηE ΛαoδιxεiαS .:τ.χ.ειαιiγεται ωE
" Ααx λη π ι d.δ oυ ε π ι ατ dτ oυ tι α ι α Qχ6ντ ων ψ cil μη " 1l"αL

πρoτε(νεται πQoζ Ψfφιoη "τoιg πελιγdσLν'' ' Aυτο(
εiγαι oι θεαμo( oι οπo(oι. πρooφ6ρoυγ το οιxε(o
πoλιτειαxιj πεgιβιiλλoν, xαθιαrι6νταg ιJτoι δυνατrj
τη μετoιχεσ(α 1ιλιιiδων Mαπεδdγων απo(xων, τoυg
oπo(oυg η πQoσφoQιi απdραιτωγ -με ελληνιπιi μd_
τρα- γαιι6ν προoελxιiει χαι παQηγoρε( iαωg για τoγ
απoxλειoμιI τoυg απ<i τη oυμμετο1ti τoυg ωg πoλιτc6ν
oτη διo(xηoη τoυ αυγιiλoυ xρdτoυg'

Aυπi την πληρoνoμιιi παρdλαβε απ6 τoν πατ6ρα
τoυ o Αλdξανδqo g xα ι αυτrj ν μ ετα φ./τ ε υ οε ε π ιτυ16 g

o (διοg χαι oι διι1δo1o[ τoυ σε εδαφοg εΞαπιxd. To
δι<iλoυ αorjμαvro αυτ6 επΓτει1.i,Lιct crtoτελε( dμωg
oυνι1μα παι φιiρo τιμljg αrοl,ΦΟ'ιττo. oι "xρηoτo[
ν6μoι" με τoυs oπo[oυg ε(1ε "zoομl1σει" τιg πdλειg
τηg Mαxεδoν(αg ε(γαν oε i'ι.,,ciτερο cιτd δrio γενε69
αποxπioειτdoo βαΘιdζ aGεΞ. ι,-rατε ε(7αι,γ[νει ανα-
π6oπαoτo τμli μα τη E μαz ε δοι. ιz.τ] ; lo t'ιτtxηgπαρα-
δdoεωg.

Σημ. Σιiνταξηg: Tο zε[uετ: c:τc,τε);| ειofγηoη τoυ x.
Χατ ξ6 π oυ λoυ ατ o Δ ι ε θν { g Σι.l,1δEι.. ^-AJs 

Ξ α τ δ ρ o E o M 6y αE : Απ 6
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Η επιστρoφη τoU Γιωτα ΓκoVoU
στη λ(μvη τωV Γεvιτoωv
Kαι τo ηρωικo τoU τελoq

Στουg παλαιorig θεαμorjg, τoγ χoιγoτιx6 xαιτoν
εxxληο'ιαοτιxι1, με τουg oπo(oυg πατιi τη μαxρα(ωνη
δουλε iα xατo1υριδνoγταγ oτα εxxΜ1o ιαcτιx6' τιαι
τιoιν oτιx6"πρoνdμια των χQιστιανιxι6ν υπt1xdωv τη g

Oθωμανιxr]E ΑυτoxρατoρfαE, oι νdεg oυνθrjxεg πoυ
δημιουργrjθηxαν απιi την επανι1οταoη τωγ Nεo-
τotiρxων το 1908, πρocr6θεααγ ιiνα γ6o oυντελεoτ{,
τoγ πoλιτιx<i.

Δηλαδrj o ι Χρ ιοτιανo [ υπιjxoο ι απdxτηoαγ πoλι-
τιxtj φωνri y,αL στo εξriE o αγιiναg για τη διαφιiλαξη
τωγ πQογoμ(ων θα δ(δεται ατην Tουρxιxri Eθνooυ-
ν6λευαη απd τουg 1ριoτιανotjg βουλευτdg.

Κdτω απ6 τιg αυνθrjxε g αυτ69 η Eλλην ιxri Κυβ dρ-
νηoη 1αgι1σσει χαι αχoλoυθεf μ(α dxρωg φιλειQηγt-
xηπoλ'αmη οτιg o1doειE τηζ με τη γεiτoνα oΘωμα-
ν ιxη Aυτoιιρατoρ (α. Δ 6δ ε ι δη λαδri εντoλri να παt]αε ι
τιCιΘε 6νoπλη δqdη εx μdqoυgτων Eλληνιxc6γ Σω-
μ<iτων χαι απαγoρειiει σroυE πρoξdνoυ6 τηζ στη
Mαxεδoγ(α να παqι1χoυγ τη oυνδρoμrj τoυE στα
dγoπλα o'ι6ματα.

Eτοι με την εfαoδo oτo xoινoβoυλευτιxd xαθε-
oτr1g xαt τη διιiλυoη τωγ α\.rαQτιxι6ν oωμιiτων,
ελληνιxαlν xαι βoυλγαριxriν, oι χQιστtανo( υπrjxooι
πιοτεdoυγ ιiτι ειodg1o\ηαL αε dγα νdο xαθεαε6g,
που τoυE εξαoφιiλιξε ιοoνoμfα xαι ιooπoλιτε(α με
ιiτι o αγc6να5 απι5 εδc6 xαι π6ρα Θα δiδεται μ6νo oε
εxπλη αιαοτ tx6, εxπαιδευτιx6 xαι εxπoχαtccοι6 ε -

πfuεδo.

Moλoγιiτι την (δια υπo1ρdωαη αφoπλιoμoιj των
ανταρτιxαiν ΣωμιiτωντηE στη Mαπεδoγfα ε(1ε ανα-

τoυ Γεωqγioυ Toυαjμη
Ιατοqικoιi Eqευνητr|

λι1βε ι xαι η βoυλγαρ ιxrj πυ βdρνηοη, o ι χo μιτατξr1 δε E
φαινo μεγιχι1 μεν αxoλoιiθηoαν, xρυφιi ιiμωE oυνd-
χισαν την dνoπλη δριioη τoυE χαι μιiλιoτα με τηγ
[δια τρoμοxρατιxrj τανπιxη ιiπωg xαι πριν. Eπιδ6-
θηxαν σε μια dνευ πρoηγoυμ6νoυ xαταδ(ωξη xαι
τρoμoxρι1,τη ση των πατQιαQχιχc6ν, πoυ πgοηγoυ μd-
νωg ε(xαν λι1βει μdQοE ατoγ ιjγοπλo αγιiνα.

Απιi την ιiλλη μεριι1τιg 6διε9 διαθ6oει9 dδειξαν
χαι oι Nειiτoυρxοι. Πoλιj αιiιτoμα επιδ6θηπαν xαι
αυτo(, παρdτη νdα ο'υνταγματιxr] δομl] τoυ xριiτoυg,
oε dγα α1αλiνωτo τουρxιx,6 ooβινιoμ6 χαι σε μια
αφdρητη αφoμoιωτι τιη πo}ιιτι^aηειg βι1ρogτωγ εθνo-
τrjτων τη E Mαxε δoν(αg, δ ιαψ εriδoνταg dτοι τιE πQoσ-
δox(εg πoυ εtγε γεννrjαει τo Xoυρι6τ. (1)

Η Eλληνιxrj Kυβ6ρνηση γLα να διατηρrioει ιiΘι-
γ'τεS τLζ αυτιi1θoνεg ψα1ητιν'€g τηg δυνdμειE, τιζ
οπofεg πιθαγιiγ γQliγoQα Θα ξανα1ρειαξdταν, αλλιi
χαι για vα πρoφυλιiξει απd τη μαν(α τιjoο τωγ
Kομιτατξ{δωγ ιiαo xαιτωγ NειiτoυQχωγ τoυs πλdoγ
oημαiνoντεg oπλαρ1ηγodg, τoυg φυγιiδευoε αrην
Aθriνα χαι εγ αναμονrj εξελξεων αιη Mαxεδονiα,
τoυg φιλοξεγotjοε oτo λεγ6μεγο "Aσυλο τωγ Mαxε-
δ6γωγ" τηg oδοιj Mι1αriλ Bιiδα.

Eτoι η Ιfu β6ρνηoη αxoλoriθηoε μια dψoγo φιλει-
ρηνιxrj πo}νιτtxη 6γαrπι τωγ Nεoτotiρxων, αφοr1 εi1ε
απooιiρει απ6 τη Mαxεδoγiα τoυg oπλαQχηγo{ζ,
πoυ πιθαγιiν θα παραβ(αξαν την πoλιτιxrj τηg για
λdγoυg αυναιαθημυπικotg { απ6 πατριωτιxdE πα-
ρoρμtioειg' (2)

Tον δρ6μoτoυ αγαγχαccιxo{ εχπατQtσμotj αxo-
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λoriΘηoε μαξ( με τουg πλ6oν οημα(νοιτεg μαxεδ6νεg

orrλoρxηγor]g rol, rxoνοg Γιc6ταg' με τoν πιοτ6 αιjν-

"ρoφj.ou 
nαξo Mπαρoβiτoαλη παι μεqιxοrig αφο-

οιωμ6νoυ9 oπαδoιig του'

Aλλd o Γπ6νo9 χαι oι ο'riντρoφο( του xατιi τo

δrJοrη μo πoυ φιλoξεγοιjγταγ οτo^Aoυλo ελdμβα-

uo, *nο τη Mαxεδoν(α τιg πλdoν δυοd'ρεoτεg πλη-

ρoφορ(εg.

Eγι6 αυτo( απραxτotioαν μ6oα oτο Aαυλο' πλη-

ρoφορoιiνταγ dτι η πρooφιλ{ζ τoυζ πατρ(δα' τα

iunιrJ,i, οι oιxογ6νειdg τoυg χαι oι oυγ1ωριανο[

τoυg βρ(oxoγταγ oτo 6λεο9 των Koμιτατξηδων παι

τoυ Bοεβ6δα Aπoαι6λη'

oλ(γο μετd, την xdθoδd του οτην Αθrjνα o Γx6νοg

πλη ρoφoρη θηxε 6τι oτtg' 24 No ε μβρ(ου 1' 9Ο9 αυγ ε-

il;δil"; xα, φυλαxfoτηxαν oτα Γενιτο6" o πcιτ{'-

qαi, η μητdgα xαι d'λλα αυγγενιxd τoυ πρdoωπα'

i,nioηs 
'ηu 

(δια επo1η q(1θηxαν οτιg φυλαx6'gτιαι7

xrρι,*oι απ6 τo Pουμλoιjxι, oι οπofοι μ6γo πατ6πιγ

,ηιuγq"φημd,των πQoζ τoν (διo τογ Πρωθυπoυργ6

nor.ηi, Tουρxιxri Boυλ{ αφ6θηxαν ελεrjθεροι' (3)

Προηγoυμι1νωg, oτιg 8 Mα(ου 1909' dγινε απd-

,rurρi δoλoφoνfαg xατd' του αδελφοri τoυ οπλαρ1η-

γοιi Λdξoυ Mπαρoβ(τοαλη, ενι6 επ6oτρεφε στο χω-

ρι6 τoυ απ6 τη ΓουμdνLσσα, dπου ει1.ε oδηγηαει 7

λγ1rρronoιig τoυ για γα δηλιiooυν d'τι επανdρ1o_

γται στα πdτρια. (4)

oι απ6πειρεζ χαι oι δολοφoν(εg διαδ61oγταγ η

μ(ατην ι1λλη. iτιg25Mα(ου 1909 δoλoφονηθηxε ειg

,o αrρoν τηg π6λεω9 Γενιτoι6ν απ6 ενεδqειiοντεg

,oμ"λ'qηεεi o αδελφ69τoυ διδααxdλoυ Παπαδd-

πoυλου, εγιi-διαoιilθηχε φζ εx θαr1ματog o ουξυγog

ττfE αδελφηg τoυ Γx6νoυ Θωμιig' (5)

Tην αγανdχτηση για ρλα αυτd xαι την ανηoυ1(α

τωγ Mαπεδ6γων oπλαρ1ηγιiγ γtα τo μdλλον τηg

Mαxεδoν(αg εγνι6ριξ ε xαχ6'η Eλληνιxrj Kυβ dqνη-

oη. Και επrrδη 
'φoβ,(το 

μηπωg αυτd'τα μαxεδoνιxd'

λιλντι1ρια δqαπετεfoουν απ6 τo xλoυβi τηg oδοri

Mι1αrii B6δ; xαι dτοι παραβιαoθε( η φιλειρηνιxη

ποiirrroη τηg dναντι τηg Tουρx(αg' doτειλε oτιg 13

Noεμβρ(oυ 1910 τo αx6λουθo τηλεγριiφημα πQοE

t6

τoυg Noμdρ1εg Λαρioηg xαι Tριxd'λων, πoυ ε[1αν

την ευθriνη iπιτηρηoεωg των oυν6 pων 
" 

" Πλη ρoφo-

ρ oιi μ ε θ α 6τ ι τ ιν 6 E ε x τ οlν εvτ αιj θ α M αx ε δ 6ν ων α Qχη -

ivωu ρoρ εrg φ 6 ροντ εE ν iαν βoυ λyαρ ιxιbν oυ μμo g ιrbν

δρd'lαιν, πρoπd.ντων 6μωE τqoμερd'g τoυρxιxcilν αρ-

yrbν xαταπιiαειg ειlαντ[oν oιxογενειrbν tlαι συyχω-

ρ ιανcΙlν τ ων, δ ιxαfωg δ ε oυyx ινoιi μενo ι ε π [ π qωτ οφα-

i, ε i x ατ αδ ιcbξ ε ι ε λλην ιx oιj ατ ο ιyε [oυ, αντ αλλd'σσ oυ'

oιν ox6ιpειg περi oγηματιoμo'ι3 μιxρι6ν αωμdτων xαι

εξ6δoυ ειg Mαxεδoν[αν'' ' (6)

Δηλαδf η Eλληνιxl] Kυβdρνηoη διxα(ωνε τηγ

αγανd,xτηoη τωγ Mαxεδdγωγ oπλαQχηγ6γ για τηγ

πgωτοφανη xαταδ (ωξη τoυ ελλην ιποιj αro ι1ε (ου σΠ lγ

πλρ(δα τουg Mαxεδον(α, αλλd xfριo μdλημα ε(1ε

,η μi noqoβfαoη τηg 1αqα1θεioηg φιλειρηνιxηg τηg

πoλιτιxηg.

Eπειδr] δε αντιλαμβαν6ταν 6τι οι οπλαρ1ηγo(

αυτo( ε(ναι ααυγxqιiτητoι, δι6ταξε την αx6μη πιο

αυοτηρη επιπjρηoη την ελ\νoτoυρxιxι6ν ουν6ρων'

Παρ6λατα αυoτηρd, μ6τρα χαLτηγ d'γρυπνο επι-

τηρηαi των oι;νιiρων η απ6δραoη των Oπλαρ1ηγc6ν

on6 ,o Αoυλo χαι το π6ραομd τoυE-οτo τoυρxιx6

dδαφοg ηταν αναπ6φευxτα εx μdgουg των Oπλαρ-

χηγc6γ Χαι γι' αυτ6 αxριβ6g dγινε'

Συγπεxqιμιfνα για τουg Γενιτoιι6τε9 oπλαρ1η-

γofg ix6νo ,oι Λιiξo ατιg 8 Noεμβρ(oυ 1910 τo

vrouργ.ro των Eξωτεριxιδν πληροφoρε( τουg Nο-

μαρ1η ιαg(oη g xαι Tριxdλ ων : " Tην 3ην τ ρiyoντ og
'r'}iol 

r'ωταg εx Γεν,τocilν xαιΛd'ξog Mπαροβ[τoα-

ληg, oλλαqχηyo[, xαι Αθαναoιog Mπiτoηg εx Γενι-

τicrlν oπλiτηE ανεyιtlqηoαν εντειJθεν yθεg πρωiαν

oxoπoιjντεg ειαβd'λωoιν Toυρxικ6 i'δαφoE' αφοιj

πρooλd'βωαιν xαι d"λλουg oπαδoι\E εx Θεoααλ[αg" '

(7)

o Nομιiρ1ηg Λαρioηg την 9 Nοεμβq(oυ 1910

απαγτd στo παQαπdνω τηλεγρdφημα 6τι o Γx6νog

dφθαοε oτη Λdριoα χαι οxoπε{ει να xατευθυγθε(

πQοζ το Aργυροπoιiλι η πρog το Todγεξι' Exφριiξει

oμrs o Noμdρ1ηg την πεπo(θηoη 6τι 
^ε(τε 

δι6λθoυγ

ε'α ζηραs απ6 το Aqγυρoποfλι ε(τε διd θαλιiοoηg

απ6το Todγεξι, Θα ουλληφθο{ν οπωoδrjπoτε' διdτι

η φρoιiρηoη χαι των δυo αυτriν διαβd'οεων εiναι

αυοτηg6τατη. (8)
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Yαιερα απ6 αυτd, τα τετελεoμdνα γεγoνoτατo
Yπουργε(o Eξωτεριxι6γ διιi να απoφιiγει τυ1dν

πρoαεριβ6ζ με τιE Toυρxιxdg Αρx6s χαι για γα μη

φανεi ιiτι παραβιdξει τη φιλειρηνιxητoυ πo}''ιτtxη,

ειδοπoιε( τoυg Nομdg1εE 6πωg, oε πεq(πτωση πoυ

τα oc6ματα oυλληφθοfγ χαι χαQαχτηQιoθorjγ απ6
τιg οθωμανιx6g αρxd.g ωg πoλιτιxdg αυμμoq(εE, δη-

λc6oουγ dτι οι oμιiδεg αυτ€g ε(γαι xoινof ληοτ6g

xαταδιωxdμενot oτην ξγλ(α, πoυ xατdφυγαν αrο
τoυρxιxd dδαφοg. (9)

Kατd το τελευταio δεxαrj μερo τoυ Nοε μβρioυ του

19].0, τo Σι6μα Λdξoυ xαι Γxdνoυ dρ1ιoε να εμφα-
νζεται oε διιiφoρα 1ωριd τoυ Poυμλoυxfου. oι
Tουρxιx6g Αρxds μ6λιg πλη ρoφο gri θηxαν την ε μφd-
γtση του Σι6ματoE, αμdoωg €αεειλαγ πqog xαταδ(ω-

fuj τoυg αποoπdoματα απd τη Bdροια xαι μιiλιοτα
με επιχεφαλrjg τoν (διo τoγ KαΙμαxdμη Bερoiαg.
(10)

Πρι6τη ενdqγεια τoυ Γx6γου ε[ναι η πρ6αxληoη
ατo λημ6ριτoυ, xιl,πoυ τιoτη6'αιo 1ωρι6 Nηodλι, τoυ

μoυ1τι1ρη τoυ Αρxoυδο1ωρ(ου Σ(μoυ Πατorjλα xαι
μι1οω αυτori η απoοτολrj οτο Eλληvιxd Πρoξενε(o
τη g Θ εooαλον (xη g μιαg αυγxλονιοτιxrj g επ ιoτoλr1 g.

Mε την επιαrολrj αυτt], φωτoτυπ(α τηg οπofαg

παραθ6τoυμε παqαxdτω, o Γxιiνog xηριiοoει την

6ναρξη του δειiτερoυ γtiρoυ του dγoπλου Mαxε δoγι-

xoιi Aγoiνα xαι ειδoπoιε(την Eλληνιxrj Ι(υβdqνηoη
6τι "αν6λαβε χαι πd.λιν τoν ιερ6 ειg Mαxεδoν[α
αyriνα". (Lt)

Σημειωτdoν dτι αυτ6 γ(νεται xαθ'ολoxληq(α με
διxrj τoυ πρωτoβουλfα, δι6τι, 6πωg γριiφει o (διog,

"αυτ6 επιτdσoει η πατQιωτιxη τoυ oυνεfδηαη 21αι oι

ανd'yxεg τηg επo1ηg'' '

Γνωρζε ι πoλιj xαλd o Γx6νog, ι1λλωαrε το oμoλo-
yε( xαt στηγ επισroλf τoυ, 6τι η ενdqγεια αυτtj

αγτισ'Qατεtjεται ο'την επ(οη μη φιλε ιρηνιxl] πoλιτι-
xη τηs Κυβερνrjoεωζ πQoζ τα 6μoρα βαλπανιxd
xρdτη.

Eiγαι πεπειoμdνog 6τι τo Yπουργε[o Eξωτερι-
xιlν αντιτ(θεται oτη δραoτηqιoπo(ηαη των Mαxε-
δoγιπι6γ Σωμdτων xαι 6τι για το λ6γo αυτd το

18

Πρoξενε(ο θατoυ αρνηΘε(τη oυνδρoμrj "την oποiα
αναπ6δραατo9 ανdyxη απαιτ ε Γ' .

'Αλλd' ε μ ε [g", ουνε1ζε ι στηγ επιστ o}"η τoυ, " τ 6 -

}1'l/ατoυ τ6πoυ αυτ61θoνα' ψωqξομεν xd'λλιον πα-
ντ6E d.λλoυ εx των π6ραν τηg ycbραg ταιiτηg διαμεν6-
ντω1'ι 24αι διαβλ6πoμεν xαθαρ6τε80ν τo1) επιxρεμd'-

μενo xiνδυνo υπ6ρ τηv xεφαλη τoυ μαxεδoνιxοιi
Ε λλη ν ιo μ o'ιj. oιjτ ο g αφ αδ d.ξ ε ι oη μ ε ρ ov αoυy x ρ [τ ω g

πλε ι6τ ε ρ ων d'λλη g επoyηg υ π6 την πτ 6 ρνα τ oυ τυ ρiιν -

νoυ αφ'εν69 tιαιτων πoιxιλωνιjμων εyθρc6ν μαζ αφ'
ετ6ρου''.

Eν τοιiτoιg ο Γxdνog χαι oι οπαδof τoυ αγ χαt
γνωqζουν dτι δεν θα τri1ουν τηg αυνδρομlig τoυg

Πqoξενε(ου, εiναι απoφασισμdγοι γα υπεQασπισ-
θoιjγ τα πdτρ ια με τα λiγα 6πλα, πoυ ε f1αν xρriψ ε ι οε
διdφoρα xρηoφriγετα, πQιγ ανα1ωρriοoυγ γtα την
ελεriΘερη Eλλιiδα.

Eνι6 αx6μη ε(γαι εγ εξελξει η xαταδ(ωξrj των
απ6 τα απoοπdαματα τηs Bερoiαg, o πρ6ξενo9
Παπαδιαμαγτ6πoυλog αναΘdτει ατoν παντoπιiλη
τηg Bεροiαg Ιωdννη Στεφαν{ γα μεταπε(oει τoγ
Γx6γο να επιoτρdψει στηγ Eλλdδα, δt6τt"η 2lατα-

oτρoφη αυτrbν iαεται βεβαiα" ' (12)

Αλλd τo Yπουgγεio Eξωτεριxc6ν, βλ6πoντα9 6τι
o Γxdνog ε[ναι αποφαoιoμ6νog γα θυαιαοτεf για
την αoφ<iλεια χαι την εθνιx{ υπdθεoη τηg γεν6τει-
ριig τoυ απαντd αroγ Παπαδιαμαντ6πουλo: ''Εxτα-

φι6μεθα ειg xρ[oιν ημ6y 6wωy εW6q των πqαyμd'-
των'' (\3)

To Σcilμα,το oπο[oγυπdτην αρ1ηγ(ατoυ Γx6γoυ

μετd την πριiτη xαταδiωξη απd τoυg ToιiρxoυE
ιiq1ιoε να εμφανξεται αε διd,φoρα1ιοριdτoυ Poυμ_

λουxioυ, απαρτιξdταν, εxτ6gαπd τoν αQχηγ6 Γx6γο
χαι τoγ υπαρ1ηγd Λιiζο Mπαροβ(τοαλη, απ6 τον
Nαoυoα(o Aθαγdoιo Mαxρr], τον Kυριdxo απ6 την
Koυλαxιd, xιiπoιoγ Στdλιο απd την KQriτη, απ6 τoγ
επioηg Kρητιx6 Mανc6λη Πατερdxη, απ6 δrjo oπλ(-
τεg απιi τη B6ρoια με το 6r,ομια Κdτιαg xαι απd δrjo

αγνι6oτoυ9 στηγ πεQιφdρεια 7'ρy16^16ψενog απιi την
Καoτoριd. Σε αυτorjg πρooετdΘηz.α\, χαι δfo εγ1ιi-

ριοι πρι6ην αντdρτεg.

To Σc6μα εxιγεiτo xυρ[ωg γf Qω απ6 τo ταιφλfxι



Nη αdλι. Bρ ιoπ6ταν υπιi την απηνri δ iωξη των Toυρ-
^ιιnιr0ν Aρ1ιiν xαι αυνε1c6g {ταν περιxυxλωμι1νo
απd.ιoxυριi τoυρxιxιi απoοπιiαματα με τα oπofα
oυνrjψε διjo λυoαc6δειE μιi1εg εχ τoυ αυαrdδην.

Η προiτη μιi1η δ6Θηxε αμdoωE ψετ6" την πρcδτη
εμφ<iνιori τoυ με πoλr1 ιo1υριi τoυqxιxιi απoοπιi_
αματα xαι ιiπω5 ανdφερα παραπιiνω, υπιiτην αQχη-

γ(α τoυ ιδ[oυ τoυ Kαiμαxιiμη Bερo(αg.

H μιixη αυτri αναπτdρωoε τo ηθιxd των Eλλr{νων
xατo(xων τηζ πεQιoχrjg xαι περιιiριαε τιg αυθαιρε-
ο(εg των βoυλγιiρων Kομιτατξr]δων.

M61ρι τo Φεβρoυιiριo τoυ 1911 η παρoυo[α τoυ
Γxdγoυ σηγ πεQtoγηηταν πoλι1 ευεργετιxη.

Δυ αευ1ι6 g ι1 μωE τηγ 23ην τoυ μηγdE αυτoιj (γ. η μ. )
τo ocδμα αυναντriθηχε με ισχυQli τoυρxιxri δriναμη
υπ<i τoν ταγματιiρ1η Xαλλ μπ€η τιαι α6μφωνλ με
υπιiρ1oυαα επιατoλrj του oπλ(του τoυ αcδματog Κρη-
τtxo{l Eμμανουrjλ Πατεριixη "εφoνειj%η o αρ1ηy6g
Γx6νog xαι i'νεxα τoυ αxτηνoιig διωyμoιi αφ' εν69
και ελλε[ψει oδηyιcilν αφ'ετ6ρoυ αvαγxdoθηχαν oι
επιζηoαντεζ να εxtιστQ6ψoυν ατην Ε)λdδα'' '

Aυτdg εiναι o επλoγog τηg ηρωιxιjg εξ<iδoυ τoυ
Γxdγoυ απιi την ελειiθερη Eλλιiδα αrην υπ6δoυλη
πατρ(δα τoυ Γεγιτοιi.

o αγιiναg τoυ <iμωg δεγ τελεfωoε. Συνε1ioθηxε
με τηγ iδια αποφα otctιτι6τητα απιi τoγ αφooιωμ6νo
τoυ υπαQχηγιi Λιiξο Mπαρoβ(τoαλη, ο oπo(οg ξανα_
μjριoε πιiλι, μ6νο9 τc6ρα, oτην πoλriπαθη πατρfδα
τoυ αλλιi δυαευ1ιig την 8 Σεπτεμβg(oυ 1911 βρrixε
xαι αυτιig τoγ (διo ηρωιxι1 θιiγατo dπωg xαι ο
αQχηγ6s τoυ Γxιiνog Γιι6ταg.

Πηy6s - BoηΘ{ματα

t. Σγετιx6. με τη δημιoυργηθε(αα xατιiαταη
μετιi τo Nεoτoυρxιx<i Κ[νημα τηg 10 Ιoυλ(oυ 19Ο8.
Bλ. N. Bλιi1og, To μαπεδονιxιiγ ωg φριioιg τoυ
αγατoλιxoι1 ξηπiματog 1878 - 19Ο8.

2. Tηλεγριiφημα Yπoυργε(oυ Eξωτεριπc6ν πρog
ΠρoξενεCoγ ΘεoααλoyfuηζNo 661 απ6 23-7 -t9lL'

3. Eγγραφoν Πρoξενεfoυ Θεoααλoνixηg πρog
Yπoυργε(ο Eξωτεριxc6γ No 872 απ6 24-LL-1909.

4. Eμπιαrευτιx<i ημε(ωματoυ Κ6ντρoυ Θεοαα-
λoν(xηg πgοg K6ντρο AΘηνι6ν Nο 47 απιi 6-5-1909.

5. Eμπιoτευτιx6 oηψεtωματου Κ6ντ9oυ Θεο.οα-
λoνiπηg πρog Κdντρo Aθηνc6ν Nο 55 απιj 25-5-L909.

6. KρυπτoγQdφημα Yπoυργε(oυ Eξωτεριxι6ν
πρog Noμιiρ1αE Λαρ(σηs χαι Tριxιiλων No 19625
απ6 3-LL-L9L0.

7. KρυπτoγQdφημα Yπoυργε(ου Εξωτεριxι6ν
πρog Noμιiρ1αg Λαρiηs χαι Tριxιiλων No 19854
απ<i 8-11-1910.

8' Tηλεγριiφημα Noμιiρ1oυ ΛαρΦs προE Y-
πoυργε(ο Eξωτεριxιiγ απ<i 9/22 Noεμβρioυ 1910.

9. A1ρoνoλιiγητo τηλεγριiφημα Yπoυργεioυ E-
ξωτεριxc6ν πρog Πρoξεγε (α Θ εαο'αλογ[xη g, Moνα-
oτηρfου, Σερρι6ν (ημ. λrjξεω g 1t-9-19;).

1Ο. Eγγgαφov Πρoξεvεioυ Θεοclαλoνixηg πρog
Yπουργε(o Eξωτεριπc6γ Nο 715 απ6 26-L1-1970.

11. H επιατoλrj εγQdφη εγι6πιoγ τoυ xoμιατoιi
αυτrig πQoE τo Πρoξενεfo Θεαoαλoγ(xηgxαΘ' υπα-
γιiρευαιν τoυ Γxdγoυ απιi τoγ oπλ(η τoυ Σι6ματo9
τoυ Eμμαvουriλ ΠατεQιiπη, Κρητιx6 xαι υiτεγριiφη
απ<i Γxιiνo xαι Λιiξo.

12' Α1ρoνoλdγητo ημεiωμα Kdντρoυ Aθηνc6ν,
xαι dγγραφoν Πρoξενεfoυ Θεoο'αλoνiπηg πρog Y-
πoυργε(o Eξωτεριxc6γ No 695 απ6 24-LL-L9L0.

13. Τηλεγριiφημα Yπoυργεfoυ Eξωτεριπc6ν πρog
Πρoξενε6oγ Θεαoαλoνbιηg No 21660 απ6 24-LL-
1910.
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ΒιβλιoπαQoυα(αοη

Eθvικ6 Mετo6βιo Πoλυτεxvε(o - EΘvικo lδρυμα Eρευvωv

l αro ρ ιKoq βιo μηXαVιKoq εξoπλισμoq
cΓΓηV Eλλαδα

"Η ιoτορ[α τηg Ελληνιxηg βιoμηψαν[αE, oπωE

xαταyρd.φεται oημερα μ{.αα απ6 τoυg αιωπηλoιig

μd.ρτυρεg, τα μνημε[α τηg βιoμηψανιxηg xληρoνo'

μιd.g, ε[ναι απ6 τα πιo σημαντιxd" xαι εν τoιiτoιg

ΙtαQαΨωQιαμ6να xoμμdτια τηg νεoελληνιxηg μαg

παρd.δooηζ }1αι συνεiδηoηg. T6oο τo x€λυφoE των

xτιρ[ων 6oo xαι ο εξoπλιαμ69 πoυ 61oιlν διααωθε[

μ6χρι αημερα' απoτελoιjν φoρε|E μημηs yια τηy

xoινων[α μαg' Ιατoρoιjν τιg oxληρ6g πρooπd'θειεg

yια τηy υλoπo[ηoη εν69 αναπτυξιαxo6 oqd'ματog''',

ξαναζωντ αy ε'ιj oυν τ oυ g αγcΙlν εζ τ ων ε ρyαζo μ6νων

yιατη συy){ρ6τηαη των πρtbτων πυρηνων τηg εQyατι-

xηg τdξηE..., εxφρdξoυν τα πqcΔτα oxιρτηματα μιαζ
ε π ιχε ι Qη ματ ιx 6τητ αE' π oυ ατ 61ευ ε ατη δη μ ιoυ ργ [α

oτ6ρεηE υπoδoμηg yια την εxβιομηydνιαη τηg yc6'

Qαζ'-.''

Mε αυτd τα λdγια η Yπoυργ6g AνιiπτυξηE Κα

Bdoω Παπανδρ ιioυ 1α ιρ ετξε ι την €xδooη του Eθγ ι-

xotj Mεταοβfου Πoλυτε1νε(ου χαι τoυ Eθγιxoιj Ι-

δριiματοg Eρευνc6ν με τ(τλo "ΙοτoqιxιiE Bιομη26ανι'

n6E Εξoπ}'ιαμιi5 οτηv Eλλιiδα", πoυ πρ6oφατα

xυxλoφdρησε, χαt τo oπo (o η αγαπητri αυνdδελφοg

Kα Eιiη Mαυgoυδη ε(1ε ην xαλoα6νη γα μαζ πQo-

αφdρει. Πg6πειται γtα τα υλιxιi τoυ εQευγητιτto{

Παρoυo(ααη : Aλ6ξανδQoE Oιχoνιiμoυ
Aq26ιτiπτων Mη26αvιx6E

πρoγρdμματog "Kαταγaαφf xαι αποτ(μηοη Ιοτo'

qιxoιi βιoμη1αvιxoιi εξoπλιοβod", πoυ 1ρηματoδo-

τrjθηxε απιi τo Yπoυργε(o Aνdπτυξηg παι την Eυ-

ρωπαixη Eνωη xαιυλοποιriΘηπε την πεq(οδo 1995-

1996. Η 6ρευvα αναπτιi1θηχε σε επτιi ελληνιx6E

πdλε ιg, τoν Πε ιραιι1, το Λαι1ριo, την Eρμοιjπoλη, τoν

B6λo, την Πdτqα, τη Ndoυoα χαι τη Γoυμdνιooα.

Kιiλυψ ε εγγ 6α αη μαντιxοιiE xλdδoυ g τη g ελλην ιxrj g

βιομη1αν(αζ, 1ΛαL συγχεχQιμdνα την Ev6qγεια ωg

Yδqoxivηαη χαι ωE Hλεxτgιxr'i ενdqγεια, τα Mε'
ταλλεiα ιιαι τη Mεταλλoυqγiα, τη Mη1ανoυqγ(α,

τη Xημιxf βιομη26αv(α, τη Mεταξoυργ(α, τηv Eπε'

ξε8γαα[α Aγqoτιπt6ν Πqοi6ντωv, τη Bυqαoδειil(α,

την Kεqαμοποι(α χαι τη Xαgτoβιoμιηγανi,α' εξ6τα-

oε δε ειxoαιπ6ιτε βιoμη1ανιx6g μoνιiδεg, που xαλιi-

πτoυγ μια περ(oδo εν6g πεq(πoυ αιc6να, απ6 το ]-85Ο

6ω9 τo 1950.

To βιβλ(o ε[γαι παγ6δετo, μεγdλoυ oμiματog με

πρdoθετα 6γ1ρωμα εξriφυλλα' xαι απoτελεiται απ6

335 oελfδεg με πλoιioιo φωτoγQαφιx6 υλιxd. Περι-

λα μβιiνε ι μια πoλιi ενδιαφ6ρουαα επτεν{ ε ιoαγωγri

(οε}ν L5-62), 6πoυ ο xαθηγητriζ τoυ EMΠ x. Γ'

Πoλιiξog αναφ6ρεται οτο Παqελθ6γ xαι τo Mdλλoγ

y Jα τLζ ζ'oιωπηλdg μηγαν €E'', ο ιαιoρ ιx6 g Bαoλη E
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Παναγιωτ6πoυλo9 ρ(1νει μια ματιιi οτοv Tε26νιxιi

E ξoπλιομιιi τη E Bλληvιxf E B ιομη 1αν (αg, η Xρ ιoτG

να Αγριαντc6νη αναπτιiσσει τLζ KατευΘιjγοειE τoυ

Eqευvητιxoιi Πqoγqιiμματo5, o N ixο g Mπελαβ iλαg

αναξητιi τα Ι26νη τηE Ιοτoqιxr!5 BιoμηγανiαE aτυE

Eλληvιx6E Πιfλει5, η Σιμdνη Zαφειρoπoιjλoυ αγα-

φ6ρεται oτην AιοΘητυnη τoν Bιομη1ανιπoιi Eξo'

πλιομοιi, η Mιiρω Aδιiμη xαταπιdγεται με τα Aq'

γεiαΕπιγειqr!οεωv xαι Bιομη26αγιι6γ εγc6 o Bαα(-

λη g Δωρo β 
(νη g αναφdQεται αro Θ εο;.ιι x6 flχαtoιo

Πqoοτ αο(α ζ τηζ Bιo μη26αvιxι! E Κλη go ν oμt6,g xαι
τoυ Bιομη 1αν υxo6 Eξoπλιαμoιi.

Tα ε ιδιxd θdματα που αναφ6ρθηxαν παραπdνω,

xαταν6μoνταt στα εγγ6α xιiρια xεφdλαια, ιiπoυ πε-

ριλαμβdνoιται επ( μ6ρoυ9 ερευνητιxdg εργαo(εE

μιxqι6ν ομι1δων επιαrημ6νων, ενι6 τα xε(μενα αυμ-

πληριiνoνται απ6 εταενηβιβλιoγραφζα xαι xατιiλo-

γo αQχεLαχcδν πηγιiν xαθι6E χαt μLα αriιτoμη περi
ληψη στηγ αγγλιxrj γλε6ooα.

"... Δ εν υ πdρyε ι xαμ ι d' αμφ ιβo λiα 6τ ι η yril ρα μαg
δ εν 6ζη o ε τ η β ιo μη 1αν ιxη ε πανd.σt αση μ ε τ oν τ ρ 6π o

xτoυ τη β[ωαε η Κεντριxη Ευρcilπη xαι oιjτε 61ει να

επιδε[ξει τη βαριd' βιoμηγανfα d'λλων γωρcilιl' Αυτ6

6μω9 δεν oημα|νει 6τιδεν 6yειτη διxητηg ιατoρ[αxαι

o ε αυτ 6ν τ oν τ o μ € α. M ια ιατ ο q [α dy ρ αφη αx6 μα. Κα ι

oι μη7αν6E, αυτ€g oι μη1αν69 που τcilqα παραδ[δο-

vται στo 6λεo9 τoυ yρ6νoυ, ε[ναι oι ξωττανo| μd'ρτυ-

ρεg αυτηg τηg ιατoρ[αE..." ημειι6γει o χ. Πoλιiξog

αrηγ Eιoαγωγi, παρoυoιιiξo\'[αE τo πρdγραμμα,

πoυ xατdγραψε τα πto σημαντιltti "ιστοριxιi" βιο-

μη1ανιxιi αυγxρoτrj μ ατα επτ6' ελλην ιxriν π6λε ων,

μιxq<i μ6νo δε(γμα τoυ τεqdαιιου πλoriτoυ τoυ βιο-

μη1ανιxοιl εξοπλιαμoι] πoυ απλι6γεται oε dλη τη

χc6Qα.

Απd την πλευρd τoυ o x. Bαof\g Παναγιωτιi-

πoυλοg oημειι6νει: "M6σα oε xd'πoιεE oυνθηxεg

αyετ ιxη g ω ρ ι μ6τητ αg τη E ελλην ιxη g o ιx oνo μ /αg, μ€ -

σα σε παλι69, αλλd. xαι oε νε6τερε9 επι1ειρηoειg'

αναδ ε ιxνιjoντ αι ν 6α αιαθη ματ α αναζητηση ζ τηζ tιo ι-

νωνιxηg μαg ταυτ6τηταζ' ν6ε9 ανdγxεζ αυτoyνω'

o[αg, πoυ εξαoφαλξoυν μια μι24Qη 6oτω δεxτιx6τη-

ταστιζ εxτιστημoνιx{E - πoλιτιατιx69 πρoτd'αειg μελ€-
τηζ }ιαι διατηρηαηζ''. Tα xτfρια ?ιαι oι μηyαν6g, τα

α ργ ε iα 2t α ι τ α π αλ ιd. δ ε iγ ματ α τ η ζ xτ α Q αy ωη E, αλλd'

xαι αx6μη οι επιyειρησειζ με τoυζ πQωτοφανiρω-

τουg τολμηρoιJg βιoμηψdνoυE }lαι τoυζ εξfooυ πqω-

τοφαν6ρωτoυ9 oιωπηλoι\E εqydτεζ τoυζ, 67oυν xι6-

λαg ψαραxτηριατεf ωg 6να πoλιτιατιx6 αyαθ6, ωζ μια
xoινωνιxη παQαιCαταθηxη πoυ ζητεi τη φροvτfiα

μαζ' πoυ μαE xαλε[ ατη μελiτη 21αι την xαταν6ηoη

τηζ...''

'Oπωg εiναι φυoιx6, η Nιioυαα xαταλαμβdνει

μια σημαγτιxrj θ6oη μ6oα ατη μνημειιiδη αυτti αυλ-

λoγιιrj εQγασiα.'Oπωg rjδη αναφ6ρθηxε, αιo πρι6-

τo πεφdλαιo, πoυ αναφdρεταt σroγ τoμdα τηg ενdg-

γειαζ, η 6ρευνα εξ6ταoε την υδqοx(γηαη χαι τoγ

ηλεxτρ ιoμ6. H υδρoxiνηoη παλυφθηxε xυq(ωE με τo

δ(xτυo των υδqoμιjλωγ xαι τωγ xλωαιotiφαντoυρ-

γεiων τηg Nιlουoαζ, χαι x6πotεE ενδιαφ6qoυoεg

πεqιπτι6αειg υδρoμ{λωγ τoυ B6λου. Σε oxτc6 oελf-

δεg (oελ. 66 €ωg73) oι Aρ1ιτ6xτoγεE τηE 4ηg Eφo-

ρεfαE Nεoτdρων Mνημε[ων Eι1η Mαυqoυδri xαι
'o}'yαTqαγανοιI - Δεληγιιiνvη χαt o Mη1ανoλ6γog

ΣdτιηE Xατ ξη γιf γαE παρoυoιιiξoυν τιg "Yδqox(vη -

τε5 Bιoμη26ανi.εg στηγ πεQtoxητηg NιioυοαE", δf-

γογταE ιδια(τερη dμφαoη οτoυE μηχαγtσμorig αξιo-

πo(ηoηg τoυ "λευxotj dνθρrα}tα", τηg Αρι1πιτσαζ, με

τιg διαxλαδc6oειg χαL τoυE τε1νητoιig αγωγotlE, xυ_

ρiωg με τo "τσdρxι'' }ι'αLτLgτoυρμπiνεg, μη1ανιoμof
πoυ αγαπαριατc6νται με ι1αoτο δυγατ6ν μεγαλιiτερη
απρ6βεια, με βdση πρoφoριπ6g πυg(ωg μαρτυρ(εg.

Περιγριiφoνται επfοη g τα ση μαγτιx6τερα εργoατιi-

oια τη g πdλη ζ πoυ χQη σιμoπο (ηoαν την υδρoxiνηαη,

τo Νηματoυργε(o "YΦEN" (πρι6ην "Γxotjτα - Κα-

ρ<iτξια"), τo Nηματoυργε(ο Bαρβαρ6οog (πραiην

"Γρ. To(τoη & Σ(α", την Eριουργfα Γεωργιιiδη

"BETΛΑNΣ - NAOYΣA" (πριiην "EPΙA"), τo

21



Kλωαrodφαντliριo Λ6γγoυ, Kιiρτoη & Toυρπdλη

χαι το Nηματoυργε(o Mπftη & To(τη xαι παρlατ(-

θεγrαι ηεδιαγρtlμματα τoυ τρdπoυ μετι1δoαηg τηg

xfνηoηg μdoω υδροαrροβ(λων xαι ιμ<ivrων.

Η Nιioυο'α εχπQoσωπε(ται xαι ατo 6'τιτo xεφ6.-

λαιo του βιβλ(oυ, πoυ αναφdQεται ατoν τoμ6α τηg

επεξεργαo(αg αγgοτιxιiν πρoΤdντων. Eπε(, στιE σε-

L(δεg 245 €ωg 250 περιλαμβtiγεται η εργαo(α των
(διων ερευνητc6ν πoυ αναφdρθηxαν παραπdγω, τηE

Eιiηg Mαυgoυδri, oλγαg Tραγανoιi - Δεληγιdννη

xαι Σιixη Xατξηγriγα, <iπoυ περιγριiφεται αγαλυτιt

xιi o Kυλιγδqιiμυλog Mατθα6oυ οτη Nιioυοα. H

μελ6τη περιλαμβιiνει oτoι1ε(α απιi τo ιoτoριπιi τηg

oιxoγ6νε ιαg Mατθα(oυ, αναλυτιxrj περιγραφrj του

xτιριαxoιi αυγxρoτiματoζ χατotxfuE - μιiλoυ, xαι
oτoι1ε(α απ6 τoγ τριiπo λειτoυργiαg τηg επι1εfρη-

αηg, Σε επ( μdρoυE xεφdλαια πεgιγριiφεται o μηχα-
νoλoγιxdg εξοπλιoμdg παι ιδιαiτερα η πινητrjρια

διιiταξη τoυ μιiλoυ xαθι6g χαι η παQαγωγιxrj διαδι-
xασ(α,η oειριi δηλαδrj τωγ εQγασιc6ν oτην παQαγω-

γf αλεriρων.

Η 6ιδooη αυτri €ρ1εταιγαπQοσθ6oειτη διxrjτηg

oυμβoλrj στηγ πQoσπιiθεια πρoαταo(αg xαι αγιiδει-

ξηg των ιαrοριπι6ν βιομη1ανιxc6v αυγxρoτημdτων
πoυ ξεxfνηoε riδη απ6 τη δεxαετfα τoυ 1980 αrην
Eλλιiδα.'EQχεταιγα απoxαλιiψειτον oιωπηλ.ιi πλ6oν

πιioμo μιαg tiγραφηg oελiδαg τηg νειiτερηg ιαroρ(αg

μαg, μdoα απ6 εyxαταλειμμdνα xαι ερειπωμdνα

βιoμη1ανιxιi αυγπρoτrjματα, με ηλιx(α πoυ πoλλdg

φoQ6E αγγζει τoν 6να αιιδνα, ,{αι γα βoηθrjoει αrην

xαταν6ηoη τoυ ισ[oQιxot πχoι3τoυ πoυ πρriβεται

μdoα αrιg παλι69 βιoμη1ανιxdg ξι6νε9 τωγ π6λεωγ.
".'. Γιατ( η διd.αωαη τηE βιoμηyανιxηg xληρονoμιd.g

εξαqτdται απ6 τη αυνε[δηαη 1ιαι τoy oεβαoμ6 τηE

αξiαg, τηζ φυσιoy1)ωμ[αg xαι τoυ μ6τρoυ τηg, oυνεf-

δηoη xαι oεβαoμ6 πoυ θα πρ6πει vα απoxτηoει o

xαθ€ναg μαg'' 6πω9 πoλri 1αραxτηριαειxιi επιση_

μα(νεται ατην Eιoαγωγrj.

Ndoυoα, Nodμβριog 1998
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Σxεδιαoτιxri αναπαριiαταη ηs 1{,εγτQιrtljg τoυρμπ(ναs τoυ εQγοσταo[oυ Λιiγγoυ, ΚιiQτη xαι Toυρπdλη
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Η Λ(μVη τωV ΓιαWιτoωv
Aπ6 τηV παραλιακη Πελλα Kαι τα "MUοτικα τoU Bαλτoυ"

στo σημεριv6 ευφOρO καμπo τηq Θεoοαλovικηg

Λευxrfg Σαμαqιi - Δημriτqη Παvταζιiπoυλoυ

.'''Και dvοιξε oτo xo0τooυρo 6να xοιiφωμα ο

Γιdνηg o Χoυβαρδdg, τo y€μιoε λ[ρεg, το ξαvd.xλει-
oε xαλd'χαιτο'ριξε oτη θd'λαooα, xτQoζτη μεQιd'τoυ
Κωνατ αντη. Αλλd' τ α xιi ματ α, η ρθαν ανd'πoδα xαι τ o

xoι3ταoυρo ξαναyιiριoε πd'λι 6ξω απ6 τo απ[τι του

Γ ι dν η τ oυ Xoυ β α ρ δ d'.'. " Καλd π α π π oιj, ρ ωτ oιj o α μ ε

εiyε θd'λααoα η Nd'oυoα; Θd.λααoα;Απ€ραντη. Αν
πdτε oτo "Κι6σ24ι'', θα δε[τε αx6ματηE "xαρx6λεg''
αταντoυβd.Qια' πoυ 6δενα'ι,τα xαρd.βια... " Πρdγμα-
τι oι γεωλoyιx€gταριlτoεg πdγω oτιg oπo(εg ε[ναι
xτιoψ6νεg oι π<iλειg B6goια - Ndoυoα - Eδεooα,

μαρτυρoιiν χαταπο\ηισμ6 τηE οημερινrjg πεδινrjg
πεqιo1rig τηg Κεντριxrjg Mαxεδoνiαg. Στo γεωλoγι-
x6 εργαοτriριο τoυ Eθγιxof Mετooβfoυ Πολυτε1-
νε(oυ, βqiοxεται δε(γμα παν(δαg μαλαx(ων πoυ
ι] ρ θ ε oτην επ ιφιiν ε ια τ o t93 4 απ6 τιg ετιoxαφ6' g των

εγγε ιoβελτιωτιxιδγ 6qγων πoυ πQαγματoπoιoι]vταν.
Tα (δια αφηγο{vται χαι oι παλι6τερoιτηg περιo1rjg
τoυ Poυμλουxιor] oτα εγγdνια τουζ.

περιo1rj τηg πεδιdδαg Θεooαλoν(xηg - Γιαγ-
νιτσι6ν, αρ1ζει B.A. απ6 τηγ ταφQοειδrj xοι-

λι1δατoυ Αξιoιi πoταμoι1, περιβι1λλεται απ6 Bogρι1
απ6τtgoρoαειρdgτoυ Πιiιxoυ (υψ. 1430 m.) xαιτoυ
ουγxροτliματog Tξ6να (υιil. 2183 m.) Δυτιxιi απd τo
dρog Bdρα (υψ' 2595 m.) xαι το B6qμιo (υψ.2052
m.) N6τια απ6ταΠιdρια (υψ. 1878 m.) xαι xαταλrj-

γει στιζ εxβoλ6g τoυ Aλιcixμoνα. Απ6 τoυg oρεινorig
cιυτo6 g 6ylιoυE xατεβα(νoυν 1ε (μαQQοι χαι πoταμoi,
dπωg oι 1ε(μαρgoι Toεoμd xαι Toιναρλrj rj Mπ<iλι_

τσα, o Γριiμμog xαι t\6xxαζ, o πoταμ69 Moγλεν(-
τσαE, πoυ φdρνει τα νερ<1 τoυ υι|-lιπdδoυ τηζ Αλμω-
π(αg, oι 1ε(μαgρoι Σπρ6π παι Κoυτ(1α, o Tριπιiτα-

βoζ, T Agιiπιταα xαι πoλλoi ι1λλoι μιxρο1ε(μαρροι,
ενιi αro ατdμιo τηg πεδιιiδαE πQoE τη θιiλαooα

1tiνoιται οι πoταμo( Γαλλιx6g, Aξι6g, Αλιι1πμoναg
xαι αν<iμεοd τoυE ο ΛoυδfαE, οτη 1αμηλ6τερη γQαμ-
μη τηs πεδιdδαg xαι xtiριog απoδ6xτηg 6λων τωγ
νερι6ν που xατdληγαν ειε(.

Ω! Πιερ[α, ευτυyηg,
xτoυ σε τιμd. o Ειiοιοg (Δι6νυoo9)
Θα'aθει σ' εσiyα με ψoρoιjg,)
μ ε βαxy ιx d' τ ρ αyoιj δ ια,
xι αφoιj διαβε[ τoν Αξι6
με yρηyoqo τo qειiμα
τιg Βd.xyεg τιE yoρy6oτQoφεζ
θα φ6ρει ατoνΛυδ[α (Λoυδ(α),
τoν yεwαι6δωρo yoνι6,

πoυ στoυζ θνητoιjg yαρξει
τιi1η xαι πλoιiτη dφθονα xι d.λoγα ξαxoυoμ6να,
πoυ τρ6φει ειjφoρη τQoφi
2tαι τα νερd' λιπα[νoυν.

διαβι1ξoυμε οτιE "Β6Υ"yε5" τoυ Eυριπiδη, o oπoiog

φιλοξενrjθηχε στη Mαxεδoγfα, στηγ Πdλλα, πqο-
oπαλεομdνog απ6 τoν βααιλιιi Αρ16λαο, o oποiog
τoν τ(μηοε ιδια(τεgα 6ταγ π6Θαγε' τoυ ανrjγειρε

μνrj μα oε πολri dμogφη πε ρ ιo1ri τη g Mαxεδον (αg xα ι
αqνriΘηxε γα δc6oει τα ooτd τoυ στουE Aθηνα(oυg.

Γεωλογιπri εξdλιξη τηE πεQιoγlig

O Struk, απ6πηy€.gαρ1α(ων αυγγgαφ6ωγ ουγd-
ταξε oειριi παλαιoγεωγραφιxc6ν 1αρτc6ν (1-3) για
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να εξηγr]σε ι την εξ6λιξη τηζ πεQιoyaζτα
τελευτα(α 25001ρ6νια. ΣrJμφωνα με τα
oτoι1εiα αυτ6, πριν απ6 τo 500 π.X. o

Θερμαixιig x6λποg επετιτε(ν oνταν δυτι-

x6' γ'αι xατελd,μβανε dλη τη oημερινrj
πεδιd,δα τηg Kεντριxr]g MαxεδoνtαE, ('-

φθανε δηλαδr] μdxgιτην Π6λλα, την αQ-

1α(α πdλη Κι]QoE, πbυ βρiοxεται σrtζ
υπιiρειεg του Πdιxoυ, λ(γο νoτι6τερα
απ6τη αημερινrj Αραβηoα6 xαι δυτιxιi

μ6χQL τη ση μεQιγri Σxιiδρα.

Mdoα oτoγ xdλπo αυτd1ιiνoνται απ'
ευθε(αg oι ποταμof Ex6δωqοg (oημεgι-
ν69 Γαλλιπdζ), o Αξι69, o Αλιιixμoναg
xαι 6λoι οι 1εfμαρρο( τωγ oρεινι6ν 6-

γχωγ, ανι1μεοα στoυE oπofουg ιδια(τε-

ρη αημααfα ε(1ε o 1εfμαρρoE PoΙδιιig tj

Λoυδfαg (οη μεριν6g Moγλεν(τoαg) πoυ

με τα φερτιi τoυ υλιxιi πρ6o1ωνε την

πεδιd,δα xαι απωθodαε τη δυτιx( 61θη
τoυ x6λπoυ (ox. t).

Ιoωg dναg απd τoυg λdγουg πoυ o

Aρ16λαog, ο βααιλιιig τωγ Mαxεδιiνων,

μεταπ(νηοε το 400 π.Χ. την πgωτειioυ-
σα τoυ Mαxεδoνιxoιj Kρdτουg απι1τιg
A(γε g ο'την Πdλλα, ε (ναι γιατ t αυτη ε(γε

απoμαχQυγθε( oημαντw6" απ6 η θd-
λαoοα xαι dρ1ιξε γα σχηματζεται τo
6λο9 Κολοντ6Τ, (Λουδiα) ενιi η Πdλλα
liταν παραΘαλd,οoια π<iλη xαι απ6γαντι
απd αυτrjν, σε μtα μιχQli απdαrαoη απ6
την α^,ιτη, βqιox6ταν το νηoi Φdxog, με
Φρorjριo, 6πoυ oι βααιλε(gτηg Mαxεδo-
ν(αg cμiλαγαγ τoυE θηoαυqorig τoυg.

Aπ6 τo 500 π.X. 6ωg τoγ 1ο αιι6γα
π.X. (o1. 2) φα(νεται ιiτι oι προo1c6oειg
των ποτα μι,iν Aξιoιi xαι Aλιd,πμoνα συγ _

xλ(νoυγ μεταξιi τoυE χαι o1ηματζεται
ατo xdντqo τηg πεδιιiδαs πoυ δημιoυρ-

γr{θηxε η αλμυgli λιμνoθd,λαooατoυ Λoυ-
δiα, ενι6 αrα δdλτα των διjo αυτι6ν μεγd-
λων πoταμι6ν, o1ηματξoνται 6λη. o
Στριiβων (64π.Χ.- 19 μ.x.) αναφ6ρειιiτι
τo λιμdνιτηg Π6λλα9 επtχotγωγoιioε με

Σ1. 1 Moρφli ηg πεδιdδαg Θεαοαλoνixηg τoν 5o π.X. αι. πατd, τoν Struck

Σ1. 2 Moρφ( ηg πεδιιiδαg Θεooαλoν(xηg τoν 1ο π.Χ. αι. xατd, τoν Struck
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τη θιiλαooα μdoω ενdg διαι1λoυ πoυ απ6γετ απ6
αυτrjν 120 αr<iδια (περfuoυ 191ιλιdμετρα).

Aπ6 τογ 1o π.X. μdχQι τoγ 5o μ.X. αιι6να φαiνε-
ταt πωE ot τQειE ποταμo[ Aξιdg, Λoυδiαg, xαι A_
λιιixμoναg oυμπλdxovταt στα Δ6λτα τoυg. O Hρd-
δοτog, αναφ6ρει <iτι o Λoυδ(αgxαt o Αλιιixμοναg
εγc6γoνταγ πρoτοti φτdooυν αrη Θιiλααoα α1ηματi-
ξoνταg 6τoιταιiρια μεταξιi Bοτεια(αg (μεταξri Λου-
δζα xαι Aξιori xc6ρα) χαι τηs τιiτε Mαxεδoν[αg'

Struk, ιiμωg, τo ερ μηνεriε ι oαν βαθ μια(α πρ6o1ω-
ση τoυ Θερμαιπoιi Kιiλπoυ, πoυ ε(1ε ααγ αυγιjπεια
γααπoxλειαθε(η λ(μνη με ατεν{ πQoζτηντη θιiλαo-
αα διdξoδo, ΦηV oπo(α εγc6γoγταγ o ΑξιdE χαι ο
Αλιιixμoναs, πoυ oι xοiτεg τoυg, εξ αιτiαg τηE ενα-
πdθεoηg των φεφι6ν υλιxι6ν, ιiλλαξαν ουνε1c6g θ6-
oη, ενc6 ταυτιi1ρoνα δημιoriργηoαν ξηριi xαι μ(xραι-
γε o Kιiλπog τηg Θεooαλoνfxηg. Γενιxιi, ατo τ6λo9
τoυ 5oυ αιι6γα μ.X. (ox.3) εμφανζεται η λ[μνη
Λoυδ(α με 6λη ατη νoτιoδυτιxri πλευQιi τηg.

o xαθηγητt1s M. Mητα6πoυλog, δ61εται πωs η
απιioυρoη τη g θdλααqαg δεν οφε (λεται απoxλε ιστι-
xti ατην πριiο'1ωοη, αλλιi xαι οε ανoδιx6g ηπεtQωτι-
x€gxwηoειζ πoυ επενriργηααγ σrη Mαxεδoγiα.

Στα πρι6τα λoιπιiγ μ.X. 1gdνια, φα(νεται να xλε(-
γει o δ(αυλoE }tαι η λιμvoθ<iλασσα τoυ Λoυδiα γα
μετατρdπεται αε λiμνη με 6ξoδo απ6 υπερ1ελιoη
πQoζτη θιiλαooατoγ Λoυδ(α. Tαυτd1ρoνα, τo αλμυ-
ρd νεριi τηg λ(μνηg, με τηγ ειoρori των γλυxc6ν νερι6ν
τωγ πoταμcliγ xαι 1ειμιiρρωv, μετατρldπεται αε γλυ-
xιiνερ6.

Για την επιxoιγωγfα τηE ημαντιπrig xoιλιiδαg
του Αξιοιi με τη ν<iτια Ελλιiδα, oι Ρωμα(oι χατα_
αxειjαoαγ πιiγω ατoν Λoυδ(α oδιπri γ6φυ9α που
dνα τ<iξo τηg oc6ξεταt αx6ψα, δυτιxιi ηg Eθνιπrig
oδοr] Θεo/γ fuηs - Αθηνιδν.

H Λiμvη

Eτoι α1ηματζεται η λ(μνη των Γιαγγιτoc6ν με τα
γιjQω τηg 6λη, ιiπoυ 1riνoνται ιiλα ταπoτdψιαχαι oι
1ε iμαρqοι. Γερoντ<iτερoι xιiτoιxoι του Kλε ιδ lοt, €-

λεγαν πωE στoγ ατυxΙi πιiλεμo τoυ t897 για γα
περιiαει τoυ τoυQχtπ6 πυρoβoλιxd γα πdεtναμυ-

π{oειτoν ελληνιx<i ατρατ6 οτη Θεooαλ(α, επιτιiξα-
γε τoυE xατoixoυg τoυ Kλειδιoιj γα αερι6ooυν με
πdτρα τoυE δριiμoυs σtα 6λη τoυ Λoυδ(α χαι τoυ
Αλιιixμονα πoυ rjταν αδιιiβατα oε βαριιi ο1riματα,
γιατf η λ(μνη θιiμιξε τη ξoιiγxλατoυ Aμαξov(oυ σrηγ
πoλυπλοxdτητα απ6 τo αδιαπ6qαοτd τηg, dπωg α-
φηγε [ται ο Θωμ<ig Σταμdπoυλog, ηλιxιωμdνo g Poυμ-
λoυxιc6τηg.

"ΣτoνΑη Nιx6λα, τoνερ6 απ6 δc6θε μεριd' (ν6τια)
ε[yε δεν ε[1ε 1 μ6τρo βd,θog, ενcil απ6 xεfθε μεριd.
ηταν μια πoλιoμdνα (παλιd' xo[τη πoταμoιi) πoλιi
βαθιd,, πdνω απ6 10 μ€τρα. Απ6 δc6θε μεqιd' παyα[-
ναμε με τιg πλd'βεg. Χτυπoιioαμε με τo πλαταiδι aro
vερd xαι ευρtoxαμε π6τρε9 τετqdyωνεζ' πoυ τιζ
εφ6ρναμε με τιζ πλdβεg oτo yωρι6 xαι εxdναμε μ'
αυτ€g τα πατc6ματα (βd'αειg) oτoυg φοιjρνoυg μαg.
M ετd. την απoξη ραναη βq 6θη xαν εx ε [ xαι oτηy τ oxτo-
θεo[α "Παναyιd''' 6πω9 την ελεyd.με, yαλd.αματα
απ6 παλιig εxκλr1α[εg' Εμdq δεν μαg d'φηoαν να τα
δo'ιjμε οι oυνεqγd'τεζ τηζ Γαλλιxηg εταιqεfαg Φαoυ-
ντi'αιoν πoυ απoξηQανε τo Βd.λτo' Πoιog ξ€ρει τι
βρηκαν! Αxoιiyoνταν τ6τε πωζ τα μετi.φεραν oτο
Πα ρ [α ι. Πηy α 24α ι yω y ια 1/α δ ω, d'μα δ εν μ ε d'φη ααν.
Αυτ d. ε fιl α ι π oυ ψ ω q ξω y ια τ o β d.λτ o, 6 π ω g τ α i ζη o α
o fδιog 2ιαι μαζ τα 6λεyαν oι ιταλιo[.''

To γεγον<ig ιiτι η λ(μνη δεν ε(1ε τo εriρog πoυ
xατε(γε πQιγ τηγ απofu{ρανoη τηE, πιστoπoιοιjγ ε-

^λτ6gαxt6 την παρ<iδoση πoυ αφηγε[ται ο ηλιxιωμd-
νog Σ1oινιι6η9 xαι η αναxιiλυι}-lη εν<ig γεoλιθιxοιj
παραθαλιiσσtoυ oιxιoμori ααν Toriμπα τoυ 1ωριol3
Νdα Nιxoμrjδεια (Mπραvιιiτεg) πoυ 1ρoνoλoγε(ται
γ6Qω ατα 650Ο π.X. xαι Θεωgε(ται o αq1αιdτερog
αην Eυριiπη, τoυ περ(φημoυ Λoυτρc6νατωγ υατιj-
qων PωμαΤxι6ν 1ρdνων (3og xαυ 4og αιc6ναg) με τα
θαυμιiαια τρ(α ιpηφιδωτιi τoυ διiπεδα 6ξω απιi
1ωρι6 Nη o(, ατo αγρdχτη μα τoυ χωριoιi δf o μαρμιi-
ρινων λιoνταριι6ν xαι ενιig ρωμαΙxoι1 θωραxioυ xαι
βεβα(ωg το πλr]Θog των αρ1α(ων νομιoμtiτων, απd
τoυg xλαοtτιoι3E 1ρ6νoυg μdχQι χαι η βυξαvτινrj
περioδo, τωγ χεQαμιδιc6ν, των πετρc6ν χαι τωγ αγ-
θρωπ[νων oαrι6γ μ6αα αε μεγιiλα πιΘtiρια οε διd-
φoQεE περιo169.

Η λ6μνη xατ6.τη θερινri περfoδo εi1ε επιφιiνεια
30.000 ατρdμματα χαι τoν 1ειμc6να 220.000 6ωE
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35Ο.000 σ[Qdμματα. Στην πQαγματtχ6τητα ηταν €'-

ναg πυρr!ναg αxαΘdρtoτηg €xτασηζ, με dνα βdλπo

αβαθ{ γεμ<iτo xαλαμι6νεg τo 1ειμι6να xαι πυπνη

πριioινη φυτε (α το xαλoxαiqι. Η λiμνη - βιiλτog {ταv
πυχγoφυτεμ6νη, απq6oιτη, o1εδ6ν απdqθητη'

Τoυρπιx6g oτρατιig, ποτd δεγ ε(1ε μπει ατη λ(μνη

πoυ rjταν γνωoτr] oαν xαταφrjγιo ληαrιiν'

Exε( βψ{xαν lιαταφιiγιo ot Bοriλγαρoι Koμιτα-
τξriδεg, πoυ με τo πρdo1ημα γα ελευΘερι6οουγ τη

Mαxεδoγ(α απd τoυg Toιiqxoυg, επιδ6θηxαγ o' 6γα

ανελdητo διωγμd πd,Θε ελληνιxoιi αrοι1ε(oυ, για να

αλλoιc6ooυν την ε θνoλoγ ιπri βdοη, εxμεταλλευd με-

νoι ηγ ανετιτιx6τητα ηE Toυρx(αg απ6ναιτ(τουg,

ι6αrε γα μπoρdoουν 6τoι γα xιiγoυγ την απ6 τριo1ι-

λιετ(ε g ελληνιπri Mαxεδoγ(α βου\αρ ιxη, 6πω9 τo

ε ιγαν π ετυyε ι λ iγ α 1ρ6ν ια π ρ ωτtiτε Q α, ε χ μ εταλλευ d -

μενoι τιg διεθνε(g ουγxυρ(εE, με τηγ ελληνιx6τατη

Aνατoλιxf Pωμυλ(α. Eπειδri δεν μπoρotiοαγ γα

δριiοoυν φανερd, γιατi oι Tοιiqxοι ιjταν ανεxτιxoi,

μdχQιg εν69 oημε(oυ, απdναντ( τουg, 6oο δεν θiγo-

γταγ τα διxd τoυg oυμφ6ροrπα δηλαδrj, οι χομιτα-

τξljδεg xατdλαβαν ψαρdδιπεg xαλriβεg xτιoμ6νεg με

xαλιiμια xαι ξrjλα μ6oα αεη λ(μνη xαι απ6 χεt με

επιδρομ6g τη νr1μα τQoμoχQατοιjoαν τη γιiρω πε-

Qιoχli.

oι xαλιiβ εζ τηζ λjμvηg χαι η ζωri των

γιjQω %tΙτoanων

Oι xαλ,riβεg rjταν dναg oxε}"ετ6gαπd παοodλουg

μπηγμ6νoυE στογ βυθ6 oε αxriμα oρθoγιδνιo oτεγιi-

μαχQο, αυνδεδεμdνo με δoxdQια για β,iαη.Aνιiμε-
σα σ[α δoπιiρια, ατoιβαγμdνα xαλdμια xαι ξι1λα

πoυ αχoυμπoιjoαγ oτoν βυθ6 xαι υιpcilνoγταν πtiγω

απιi τα ρη1ιi νεqιi o1ημιiτιξαν τ,o "ττ6τωψα". Στη

μdση, ri λ(γo πQoEτη μια ιixqη τoυ πατι6ματoE, ιiλλoι
πιiooαλoι με δοx<fρια υιpι6νoνταν l'ιαι γιiρω τoυE

xαλd,μια πλεγμ6να με ψαθ( χαι με ραγιiξι o1ημιiτι-

ξαν τoυg το(1oυg τηg xαλιiβαg. Tα δοxdρια αυτιi τηg

παλιiβαg, υποατrjριξαν μtα xωνιxrj σι6γη, σγ"επα-

oμdνη παι αυτli απd xαλιiμtα χαι ραγdξι, γLα γα

πυλιi η βροxri χαι γα μην πλη μμυgζε ι τo εoωτε g ιx6'

Oπoυ τα νεριi rjταν βαθιd,τo"xτdτ,ωψα" θα 6πqεπε

γα ε(γαι πλωτ6, δηλαδηπυxν6 oτερε6, για γα βααrιi
παλι1βα παι d,ντqεg. Tιg xαλriβεg αυτdg τιE χQησιμo-

πo ιot] oαγ oι ιpαρdδε g, για να φυλιiγoυγ τα εQγαλε (α

τoυE, τιE τρoφdg τoυζ }tαι πoλλdg φoQds να xoιμorj-
γται τη νrj1τα.

Mdoα σ[ηγ πυ}'ιγoxαλαμιd xυλoιjoε o Bdδαg, η
Αριiπιτoα, oTριπ6ταμoE πoυ με πoλλo{g μαιανδρι_
ομoιi5 μ6oα αιo βιiλτo παταλriγoυν oτo "γoυρνιiντε-

ρο" στoν Λoυδ(α.

Στη λ(μνη ι|.lιiρευαν, xυνηγoιioαν dxoβαν ραγιiξι
για τιE oτΦεs τωγ oπιτιιiν, γ€μιξαν oαμd,ρια, dπλε-

χαγ ψdθεζ (αφηγrjοειg Σται1ρoυ Σπdρτη, Nιxo-
λιioυ Mαρχoβιη) xαι dλεθαν τα ^1εννtiματd τουg

oτoν μoναδιx6 αλευg6μυλοτηg περιo1rj5 "τoν μιiλo
τoυ Σπdρτoη". Eπ(ηg η λ(μνη 6βgιθε απ6 βδ6λλεg
oι oπo(εg εξιiγoιταν αηγ Αυαrρ(α xαι γι' αυτ6 τo

παριiρτημα τηg EφημερiδαE τηg Kυβερν{oεωg τoυ

Bαοιλε (oυ τη g EλλdδoE - Tειi1og Γ' εν Aθriναιg τη 26

Φεβρoυαρioυ τoυ 1915 που υπoγρd,φει o Yπουργ6g
Αθανdoιοg Eυταξfαg, γ 

(νεται σαφtiζ δια1ωριoμ6g
τoυ γoιxιd,σματoE πQoζ τoυζ αλιε(g τηg xdΘε ox6'-

λαg, μ6νo για ιptiρια, ιi1ι για βδdλλεg. (δεg dγγραφo

εφ.Kυβ.) με ελd,1ιατo oριξ6μενo φ6ρo πρooφoρdg
πατι1xαλιiβα.

Η λiμνη γενιxd 6βριθε απ6 ξωli. Ψd,ρια, 1dλια
βιiτρα1oι, νε q6xoτε g, αγg ι6ciαπιε g, αγ g ιd1ηγεζ, α-

λεπoι1δεg, xoυν<iβια, γ6μιξαν τη λ(μνη ιpιΘriqoυg xαι
τηg dδιναν 6Ψη μυαηριι6δη χαt φαντασμαγoριxη.
Tα φυoιxιI, περιioματα "Mιiνεg τoυ νερlor1" βoηθoιi-
σαγ τoυζ ψαgιiδεg xαι xυνηγoιig ατην εxμετd,λλευoη
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.\oΑN. iΥΤΑΞI_\ΣΦωτoτυπ(α τoυ ΦEΚ με ηγ δημoπQασrα εγoιχ,αηE των xαλυβc6ν χαι τoυ

διxαιc6ματog αλιε[αg τoυ βdλτoυ

τωγ πλofσιωγ παQoχι6ν τηE λ(μνηg.

H xυxλoφoQfα στo Bιiλτο

Η πρ6οβαση χαt η χυχλoφoq(α μιfoα ατo
Bι1λπo διεξιiγoνταγ, dπωs πQoαγαφ6Qθηπε, με τη
δ ιιiνo ιξη υδιiτιγωγ μογoπατιι6γ, τα oπo(α xdθ ε 1ρ6-
γo συντηQorjνταν, διιiτι διαφοQετιχd υπ{Qχε ο χ(ν-
δυνog γα χαλυφθoιjγ απd νdα βλι1oτηη χαι γα
χαθoιjγ. Σε xιiθε χωQιd υπ1iQχε dνα xεντριxιi μoνo-
πdτι, πoυ ξ ε x ινoιi oε αΙτ6 τ"η oxdΧα,τo ση με ro δη λα-
δri dπoυ δεν υπrjρ1ε στηγ 6χθη βλιioτηoη χαι δ6γo-
\ταγ oι β<iρxεg, τo oπoro ιiμωE ε(1ε πo}ν}ν€'gδιαxλα-
δc6oε ιg πoυ o δηγotjoαγ αε δ ιαφoρ ετιx 6' πcιτιilματα,
6πoυ υπrj ρχαγ o ι χαλd β ε g xαι δ ιdμεγαγ τα βρdδια oι
ιilαρdδεg. Eτoι δημιoυργοr1νταν dναg λαβriριγθoE
απ6 μoγοπ6τια,η διdλευoη τωγ oπoiωγ απαιτodσε
την ιiριατη γγ6η τoυζ. Πoλλ6' απ6 τα χεγτQιχd
μoνoπ<iτια 6παιρναν τo 6νoμιi τoυζ απd τηγ χαλf βα
oτηγ oπo(α οδηγoιioαν,6πω9 για παριiδειγμα τo
"Πανταξrj μονoπιiτι" χαL τo "Αη Nιxdλα μoνoπιi-

τι". Σxιiλεg υπriρ1αν 1-2 oε xdθε 1ωρι6, απ6 μια
χεγtQιχti σrα 1ωριιi Mιxρoγoriξι (Mαxρoxc6qι), Σxυ-
λfται xα ι Kα βτioιλα, oτην Tρ ι1ο β iτοα (Kα μπoxιiq ι)
στιE τoπoθεofεg Λιβ<iδια παι Kαρατααtqια, σΓo
Nηα( οτην Aμμoυδιd, oτo Παλιoλ(βαδο χαι στo
Ψriλωμα, αroνΣ1oινιi oτη Σπιiλα, τηγ Παλι6oxαλα
χαι σrιE Γoιiρνεg αrο Nεo1ιiQι σ[ηγ Kατotjγα xαι
οτoγ Φ Nιx6λα χαι σroγ Γιδιi oτoυ Kουτoιixα τη
Bψjoη.

Γεωqγιxli τιατασταση

Σε] oριoμdνα παραλ(μνια 1ωριιi xαλλιεργori-
γταγ τo ριiξι, γεγoνιig πoυ πιαroπoιε(ται }tαι απ6τo
τoπωνtiμιo "τα ριiξια", που συγαντιiμε ωE αγQoτι-
xdg αιi με ρα τoποΘεo(ε g αroν Σ1ο ιν 6' xαι τo Nεοxι6-
ρι, ενι6 την xαλλι6Qγεια τηE πιiνναβηg xαι τoυ λινα-
ριori ατα περf1ωρα τηg Bdρoιαg, αναφιfρει ?ιαι o
Toιiρxοg περιηγητ{g Eβλιγι<i Tαελεμπli. To xωqι6
δε Σ1oινιig, oφεiλει τo 6νoμιi του σrηγ xαταoxευη
o1oινιιiν απιiτουg xατo(xoυgτου μεη 1qriη λινα-
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Qιo{ χαι xιiνναβηg, ενι6 οι πιo ηλιπιωμdνoι θυμoιi-

νται τoυζ παππorJδεg τουζ γα φοροιiν πoυxιiμιoα

xαι παιτελ6νια υφαoμ6να απd τα (δια υλιxd" oι
τελευτα(oι χατασχευαοτι1g ο1oινιιδγ αro Pουμλoιjxι

riταν οι αδελφο( Πρ6δqoμog (Πρ6τοιog)xαι Kων/

νοg (Nτ(ναg) Mπαλ6το'αg απ6 τo 1ωρι6 Koρυφj'
Αντ(αro ι1η 6 μω g δρααrη ρ ιdτητα αναπτιi1θη x ε με τη

δημιoυgγ(α εqγοoταο'foυ παQαγωγιjg o1οινιι6γ απd

xd,νναβη αμdαωg μετd, την απoξηqανoη μιiοα αrο

Bι1λτο με τηγ επωνυμ(α "Kανναβουqγε(ο Σ1oινti",

oνo μαo(α πoυ d1ε ι διατηρη θ ε ( dωg orj μεQα ωζ αγQο-

τιxrj τοπoΘεo[α, 6που oι6ξoνται β6βαια χαι oι πα_

λιd g δεξαμενdg απoφλo (ωη g των βλααrι6ν τη g x6ν -

γαβηg.

oιxονομιxf ξω{

Στα παραλ(μνια ρoυμλoυxιι6τιxα 1ωρι<i, η πoι-

μενιπrj ξωri riταν dμεoα εξαρτημdνη χαι απ6 τη

λ(μνη, διdτι oι περιooι1τεροι απd τoυE xατofxoυg

αα1oλorjνταν εxτdg απd την χτηγoτQoφ(α xαι τη

λιγooτrj γεωργ(α, αε μεγιiλη 6'xταoη με τηγ αλιε(α,

λdγω xυρ(ωζ τoυ αφoQoλoγjτoυ τηg τ6ο'o απd τoυg

Toιiρxου g μπ6η δε g ιδιoxτriτε g τη E γηζ τoυ Poυ μλοf -

xι,6σo xαι απ6την Oθωμανιxrj διο(xηoη' Η αλιε(α

εξαoxoιiνταγ για να xαλιiψει τιζ oιχoγενειαx6g α-

νιiγxεg, αλλιi πρωτfαιωg για επαγγελματιxο{E λ6-

γoυζ χαι την ενfo1υoη τoυ ο tχoγ εγ ε ιαxoιi τoυE ε tσo-

δηματog. Απ6 την ιiνοιξη μdχQι το τ6λog τoυ φθινο-
πι6ρoυ, η λ(μνη 6oφυξε απd ξωri, xαθc6g εxοπoyτ6'-

δεg ψαριiδεζ πηγαινodq1oνταν με τtζ πλιiβεg τoυg

(μoν6ξυλα 1ωρ(g xαq(να αqxετιl πρωτ6γoνη g χατα-

αxευrjg) για ι|.rιiqεμα { εργ<iξoγταγ για τη διd'νoιξη

νιJων xαι τη oυντrjqηο'η των παλιι6γ υδdτινων μoνο-
πατιιδν, με τo xdψιμo των xαλαμιι6ν χαι τoυ Qαγα-

ξιof (ε(δog υδρ6βιoυ xαλαμιori) 1αμηλιi μ6oα oτo

νερ6 xαι ο'ε πλιiτog τ6σo,ιioo γα διααταυρc6γoγται

διio πλι1βεg.

Πριν απd τη θεoμηνiα τηg βoυλγdριπηg δριioηg,

η λ(μνη tjταν xατoιπημdνη απd 1ωριxorig πoυ δoιi-

λευαν αrα γιiρω "τoιφλ(xια" τωγ Γιαμαλ[δων, Σπι1ρ-

τoηδων xαι Mαxqloβιταα(ων, Nαoυoα(ωγ, πoυ χα-

τε(1αν τερdαrιεg επτιioειg. oλεg 6μωg οι xαλιiβεg

εγxαταλε(ψηπαν, dταν dρ1ιoαν οι συγχQorioειg

των ελληνιxιfν oωμdτωγ με τα βoυλγαριxιi xαι oι
αγριdτητεg των Κoμιτατξriδωγ, πoυ χατατQομoxρd-

τησαγ τoυζ χωQιl'ιoιig, oι oπofoι, παρ' 6λα αυτιi,

oυν61ιoαν να πρoο'φ6Qουγ τη βorjθειιlτoυζ στoυζ

μαxεδoνoμιi1oυE, με x(νδυvo τηg ξωrig τουg.

Φoqολoγjα τωγ αλιευμιiτωv

Md1ρι τo l9L2 η αλιε(α riταν αφoρoλ6γητη oτο

Poυμλοιixι. Mετ<i την απελευθdρωoη, τo ελληνιx6
Δημ6oιo ενoιx(αξε εqγoλαβιπd το διxα(ωμα τoυ

φ6ρoυ Ι0Ψο επ( τoυ oυγdλoυ τηE παQαγωγfg πoυ

oνoμαξ6ταν μεqιζrjg xαι oι εγoιχιαατ69 προαλ,iμβα-
γαγ ωζ υπαλλ{λoυ g τoυ g φορατξrj δε g που τoυζ απo-

xαλoιjoαγ μεριτξriδεg. Aυτο( εγxαθiαrανταγ σ[ιζ
oxd}"εgxαι πατ6γραφαγ τηγ παQαγωγli των Ψαqιi-
δων, που xατdφθαναγ γtα γα πqoοδ6ooυν τιg πλιi_

βεE τoυg. Mετρι6νταg την πoodτητα, xαθ6ριξαν τoν

φ6ρo xαι τoν ειο6πρατταγ επ( τdπου oε 1ρtiματα,
δ(δoνταg ταυτd1ρoνα 6γγραφη απ6δειξη για τηγ

εiαπραξη του. Ωg τελευτα(oι μεριτξrjδεg αναφdρo-
νταt oι Nιx6λαog Παπαδ6πoυλο9 xαι Aργtiριοg
Kαραγιdννηg απd τo 1ωρι6 Nηo( xαι ο πρdοφυγαg

απ6 τo 191'4 απ6 την Aνατολιxrj Θρtixη Νιxdλαog
Αμπατξf g, xdτoιxo E του 1ωρ ιoιi P 6oιγα (Bρυ oι1x ι).

Oπωg liταν φυoιx6 oι Poυμλoυxιι6τεg ψαριiδεg,
προoπαθοιiσαγ να απoxριiψουν ηγ παQαγωγri του g,

για να μην πληqc6σουγ τoν φ6Qo αυτ6,γι' αυτ6 ε6τε

πρoαdqαξαν τιg πλdβεE τoυζ oε ιiλλα oημε(α ηg
λ[μνηg μαxqιιi απ6 τιg oxd,λεg ε(τε ιpd,ρευαν λα-

Θρα(α τη νri1τα.

Aλλα πgoiιiντα του Bιiλτoυ

^Aν βdβαια με τηγ αλιε(α αo1oλoιiνταν επαγγελ-

ματιxιi τουλd1ιoτογ oι xdτoιπoι των παραλ(μνιων

Αμπdρι xαταoxευαομ6νo με πλoπ6 ραx(ταg του βdλτoυ
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χωQι6γ η oυλλoγf ιiμωg τoυ ραγαξιori, ενd5 εfδoυg
xαλαμιori oαν ψαθd1oQτo χαι τηg ραx(ταg, ενdg
θdμνoυ με ευλfγιαroυg xλιiνoυg {ταν πραlιτιxη
6λων τωγ Ρoυ μλoυx ιωτc6γ. To gαγι1ξι rjταν απαραi-
τητo γtα τo ox6παoμα σ[α παλιoιj τι3πoτ Pουμλoυ-
xιιfiτιτια αγρoτιiοπιτα, τα ραγαξ6οπιτα dπωg τα
6λεγαν, για τηγ xαταoxευη ι|.rαθι6ν, με τιE oπο(εE
xαχ(smoνταγ τα διiπεδα χαι σε ιiψog εν69 περiπoυ
μ6τρoυ oι εσωτεQιxo(τo(γoι των oπιτιι6γ, πoυ τιE
ονιiμαξαν τo ι1oιpιiθ ια xα ι 1ρηo(μευαγ γ ια γα απoQ-
ροφorjν την υγQασ(α τιιαι φυαιxd η χa{ση τoU ωζ
xα{oιμη riλη oτoυg φoriρνουg.

oι ραx(τεg 1ριofμευαν για τηγ xαταoxευf ειδι-
xιiw πΧεyψιiτων, τωγ πλαxι6ν, πoυ αποτελoι]ααγ
μετιi τo 1ρ(οιμ6 τουg (επ(xριαμα) με με(γμα λιioπηg
απ,6 βαρd ( βαρ ιπd) χtt'lψα, βουν ιι1g xα ι α1tiρoυ, τoυ g

τofxoυg των σπιτιιt'lv tj 1ρηoιμoπoιoιjγταν για τηγ

^ιαταo^ιευητων α1υρι6γωγ, τωγ χoυταεqc6ν (απoξη -

ραντrjρια αραβoofτoυ), των βdαεων για τουg φoιiρ-
γoυζ, τωγ xοφιναριι6ν rj αμπαριιiν (απoθηxευτιxo(
1ι6ρoι για τα γεννriματα) xαι βdβαια τωγ περιφqιi-
ξεων αν δεν υπ{ρ1αν παλoυργι6g.

Τo πλ6ξιμo τωγ πλαπι6γ απαιτotjαε μεγιiλη δε-
ξιoτε1ν(α γι'αυτ6 χαι σε xtiθε 1ιδρo rjταν λiγoι οι
ειδιπo(, ενι6 για την ιiφανη των ψαθι6ν με 1οντρ6

ξriλινο 1τdνι εργαξdταν 6λα τα ενr]λιxα μdλη τηg
οιxoγενεiαg, ιiνδρεg xαι γυνα(xεE, διoργαγιiγo-
νταg επ ( τη ευxαιρ (α xα t τα γγωσrιi νυ1τdρ ια, με τηγ
παρoυofα τLαL τη αυνδρομr] αυγγενc6ν xαι γειτιi-
νων. Tιg ι|-tιiθεg μιiλιατα, αυ1νd τιg πoυλorjααν
στoυζ Σαμιι6τεgιpαρdδεg, πoυ 6ρ1oνταν με τα xαΙ-
χLα τoυE oτo ΓιoυβιiQι. Ωs εxτo6τoυ,τo xαλoxα(ρι
tjταν αυνrjθωg η ειxιiνα ξευγιiδεg απ' 6λα τα 1ωριd
να παταφθ<iγουγ ατα παqαλ(μνια 1ωριιi c*ωg ox6"-
λεg τoυg με τα βoυβαλιlμαξιi τoUE, για να φoρτι6-
σουγτo ραγι1ξι xαιτιg ραx(τεg, πoυ oι πλαβατξ{δεE
μετdφε ραν αι.rνf θωg επ[ πλη ρω μ η απ6 τo εσωτε Q ι-
x6τoυ Bι1λτου.

o MαxεδoνJτ16ζAγιfναE οτo Bιiλτo

o B<i}ιτοg, ιJγινε γνωαιιig αro Πανελλriνιo απdτo
6qγo τηg Πηνελι1πηE Δdλτα "Στα μυστιπd του Bιiλ-
τoυ''' Ιτoυ ττε ρ ιγqιiφ ε ι την 6νoπλη φdο'η του λεγιi με -

γoυ Mαxεδoνιποιi Aγι6να, τηg dνoπληE δηλαδ{
αντιπαριiθεοηg μεταξιi Boυ\tiρων Κoμιτατξrjδων
xαι Eλλ{νωγ σ[ιζ αQχ6E τoυ αιc6γα. Στη λ(μνη
λoιπ6γ ε[1αν βρει xαταφrjγιo μετατρdπoιτιigτη αε
πQαγματιχd τoυg Bαo(λειδ, αρxετ6g oμιiδεg Boυλ-
γιiρων παι Boυλγαρoφc6νων Koμιτατξf δων, oι γνω-
ατof μαg τo6τε9' rjδη απ6 τατ€Lητoυ πεQασμ6νoυ
αιcδγα xαι xυρfωg μετd την απoτυ1Ια τηs ψευτoε-
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παγdαασηζ του Ιλιγτεν. Kαταλαμβd,νονταg τιE ψα-

ρdδιxεg xαλιiβεg xαι o1υqι6νoντdζτεζ με πQoχι6μα-

τααπ6 ξriλα παι 1ι6μα, τLζ μετ6τρειpαγ σε πQαγματι-

xιi φροιiρια , cfir,' 6ιτctυ εξoqμοrioαν πQoζ τα παραλi

μγια ?{αι 61ι μ6νo ελληνιxιi 1ωριd,, χατατQoμoχQα-

τrt'wταgτου g ελλην ιxori g πλη θυoμoti g.

Mε αρ1ηγorig τουg Απoα16λ Boε βdδα (Πετx6φ),

ZΧcιτ6' βoεβιiδα, Γιβ<ivτoη βoεβιiδα, Kαλλιμιiνη βoε-

βdδα, Λοιixα, Kαρατιiαo, Xατξrj Στdgγιo Bλι1'1o,

Mητρorioη ξανdαoφ, Nτrjμxo xαιXψioτεφ βoεβ6-
δα, επιδ(δoγταγ σε dνα ιiργιo εxβιααμι6ν, απειλriν,

λεηλαoιι6ν, πυρπoλriαεωγ χαι oφαγcδν πqοg 6λουg

τουg oλαβιiφωνουζ χαι ελληνdφωνουζ, πoυ παq6με-

ναγ πιoτo( oτo oιxoυμενιxd Πατgιαq1εiο xαι τoγ

Eλ\νιoμ6. Σxoπ6g xαι αrd1og τoυg rjταν αq1ιxd o

εxβoυλγαριoμιig τηg περιo1ri ζ γ'αL oε επ€'νπαoηg

βdβαια 6λoυ τoυ Mαxεδονιxorj 1ιiρoυ χαt η πQo-

ιrιiρτηαr] τoυζ ειζ τo Boυλγαqιxιi Kρdτog.

Kατιi oυγdπεια χαι τα Pουμλoυxιrmιxα 1ωριιi

γεrjονται τηγ τQoμoχρατfα τουg, 6πωg επ(oηg xαι
6να ια1υρd oιxovoμιxd πλriγμα, xαθι6g oι ιpαρdδεg

χαι ot εργdτεg του Bι1,λτoυ dπαιi.lαν πλdoν να ειodρ-

χoγταt σ'αυτdν, δι6τι αγιi πιioα στιγμ1i rioαν εxτε-

θειμ6νoι σε μtα ανεπιθιiμητη χαι dxρωg επιπ(νδυνη

oυνdrπηori τoυζ με τoυE χoμιτατξrjδεg. Eπ( πλdoν

xαθη με ρ ινd αι 6λγoγτα ι απ ε ιλητιxd, μηνιi ματα πQoζ

τα 1ωρ ιιi τoυζ, γ ια γα χλε (ooυγ τα ελληνιxd o1oλε fα

χαι να διω1θoιiν oι 6λληνε9 διiαxαλoι. oι απειλ6E

τoυg 6μωg δεν παρπoφ6ρηoαν αx6μη xαι dταγ βoυλ-

γαριπri 6νoπλη ομιiδα επ6δqαμε τo ΔεxdμβQη του

|902, ευτυγ16g 1ωqfg θιiματα, εγαγτ(oγ τηg oιπfαg

των αδελφι6ν Γεωργ(oυ χαt Δημητρ(oυ Δoυμπrj αro

1ωqιιi Nεo1cδρι, otiτε 6ταν για διjo φoQ6ζ πυρπ6λη-

σαγ το 1ωρι6 Nηα(, την πρι6τη τo 1904 χαι τη

δειiτεgη τo βριiδυ τηg 14ηg xαι 15ηg Mαρτ(oυ τoυ

1905.

ΠQoE βoriθεια των Eλλriνων 1ωριπι6ν ειorjλθαν

απ6 τo 1902-3 oι rrτιiπιoι οπλαρ1ηγo( Περtiφανog

παι Θεo1ιiρηg Κoιiγxαg απ6 τoγ Γιδ<i xαι Γιιiταg

Γxdνog απ6 τα Γιαννιτod, με λ(γoυg dντρεg xαι
πενι1ριi μ6oα, περιoρζονταE τη δριiη τoυζ σε

αμυιτιxotig πυq(ωg oxoπo(lE. Tο ελληνιx6 Πρoξε-
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νε(o Θεα/γ(πηg, μ6λιg τo Ι904 διαβλdπει, τη σπoυ-

δαιdτητα χαι τη ατρατηγιxri θ6oη πoυ xατεtyε η

λ(μνη για τηγ 6xβαoη τoυ Aγιiνα στηγ πεQtoxητηs
Kεντgιxrig MαxεδoνiαS, Υισ τoυζ παQαxιiτω λd-

γoυg: α) d,πoιog υπερ(o1υε ατη λ(μνη, rjλεγ1ε τιg

συγχοιγωγ(εg μεταξιi τωγ πιjλεων B6ρoια9, Ndoυ-
oαg, EδεooαE, Γιαννιτoι.,1γ β) μπoρoι1σε γα απo-

xλε foε ι την εxμετιiλλευΦ τηs απ6 τα γιiρω 1ωριιi γ)
δεγ xιγδrjγευε απ6 τα τoιiρ,xιxα ατρατεriματ,α) xα-
θιig δεν ειo6q1oνταν σ' αυτι]ν, θεωρcδνταg τογ τdπo

επιx(γδυγο xαι ανθυγιειν6 δ) εφ' dooν γνc6ριξε
xανε(g τηγ τoπoγQαφ(α τηg, μπoρoιioε με λ(γoυg

dνδρεg να απoxρotioει πoλυdριθμo 6γoπλo oιilμα ε)

μπoρoιioε να μυπrjοει oτ61oυg πεQιμετQιχιi ιαι με
ααφιiλεια να επιατρ6ψεt σrη βdoη τoυ xαι ατ)

γειτν(αξε με τιE εxβoλdg τoυ Λουδ(α στo Kλειδ(,
dπoυ dφθαναγ απιi το Tαιiγεξι τηg Θεooαλfαg ενι_

ο1rioειg oε 6μιjlυ1o xαι dψυ1o υλιxd xαι μπoρoιioαν

με πρcδτo oταθμ6 αυτrjν γα μεταχιγηθoιiν χαι αγ

διαoxoπριαroιjν ατα αιiματα πoυ δqοrioαγ σtrα o-

ρε ινd τη g Kεττρ ιxri g xαι Δυτιxri g Mαxεδον (αg. Eτoι
πλ{θog ανδqι6ν εθελοντι6ν απ6την ελεriθεqη Eλλd-
δα με επιxεφαλfg ιxανoιig αξιωματιxoιig τoυ ελλη-

νιxoιi αερατor3 xαταφθdγoυν σΓην περιο1rj τoυ Poυμ-

λoυxΙου xαι ειodρ1oνται αιo Bιiλτο. ΑxoλoυΘιiιταg
xαι αυτof τo παqd,δειγματων Boυλγdρων, μετατρd-
πoυγ σε φqorjρια τιg υπd,ρ1oυαεg ι|tαρ<iδιπεg xαλιi-

βεg.

Eναg ιδι6μοQφoζ πλ6oγ αμφ(βιog π6λεμoE εξε_

λioοεται αrη λfμνη με δεxιiδεg θιiματα, για τo πotοζ

θα επιxρατ{oει. Tελιxιi ατογ αμφfρρoπηg εxβιi-

oεωg αυτdν αγι6να xυριdρ1ηoαν μιiλλoν oι Eλλη-
νεζ, πεQιoQζονταg τουg Boυλγιiρoυg αε 6γα μιxρ6
τ μrj μα τη g λf μνη g αια βoρ ε ιοδυτι x6" xαι π}ηo(ογ τωγ

εξαρ1ιx6ν 1ωριcδν. oι Eλληνεζ χαπεταγα(oι oι o-

πλαρ1ηγof πoυ 6δραoαν αυτri την περioδo σ[oγ

Bιiλτo rioαν oι παραπιiτω: ΦQαg Nιπηφιiρog, Πα-
πατξανετdα g, Στ€φog, Πετρλog, Γαρ6ξo9, Kιiλλαg,
Mπενlig, Σxoυντρrig, P 6xαg,Ζηριαg, Γαρ6φηE, Kλd-

παg, Kιiλαg, Πανπjg, Kαψιiληg, Δρ<ixοg, Παπαδιi-
xη g, Kα βo δ6QοE, Kαραιτιiνο g, Tαμβ<ixη g, Tηλιγd,-

δηg, Poυπαxιd,g, Nιxηφdρog B', Γxρ6xog, Mπoυ-

xουβdλαg, θεο1tiρη g Koιiγxαg, AποαrιiληE Mατ6-



πουλoζ, Tξdλαg Περrjφαγoζ, Γιι6ταE Γxdνog, Mατα-
π6'gxαι Κ6qαxαg.

Φυoιxιl οτoν μεγαλιiτερο αυτιiν Eθγιx6 αγι6να

μετd το l82| πoυ διεξrjγαγε ο Eλληνιομdg, αυμμε-
τε(xαν εθελoγτιxιi xαι πλrjθoE, επων6μων χαι αγω-
νιiμων γ"ατo(xωy τoυ Poυμλoυxιoιi, πoυ πqοo6φε-

ραν πoλfτιμεE υπηQεσiεg ωg ταxτιxo( xαι επιχoυQι-
xo( oπ}νkεg, oδηγo (, οT iνδεομoι, τQαυματιoφoρε (g,

πλη ρoφoρ ιoδιiτε g, μεταφορε (g ανδρι6ν xαι πυQo μα-
1ιxιδν, τρoφoδ6τε g, πλαβατξrj δε g ( βαρxιiρη δε g) xαι
εργdτεg στην y.ατασ^λευrj των πατωμιiτων xαι xαλυ-

βι6ν xαι oτην xoπrj τoυ ραγαξιοf xαι των xαλαμιιliν
για τη δημιoυqγiα ν6ων rj τη αυντrjqηoη παλιc6ν
υδdτιγωγ μoνoπατιι6ν.

Tα ι1πλα, τα πυQoμαyιx6. xαι oι εθελoντ€g απ6
την ελεriθερη Eλλιiδα, απoβιβ<iξoνταγ σrιS εxβoλ6g
του Λoυδfα με xαixια. Aπ6 εxεiπαραλαμβιiνoγταν
απιi τoυg μυημ6νoυ9 ατον Αγιδνα πατoixoυg τoυ

Κλε ιδ ιoιi, τη g Kι1λιανη g, τη g Kαρυ ιig, των Καλυ β ιc6ν

τoυ ΚλειδiοU χαtτωγ TριxιI,λων xαι oδηγoιiγταγ με
πλιiβ ε g αrην xαλιi βα πoυ υπrjρ1ε σrηγ πεQ ιoχ{ "Toυ-
παχkσα'' αrογ Kιiτω B<flιτo, πoυ βg(oxoγταν σ[α
νdτια τoυ Γιoυβαριoιi tj ατην εxxληo(α τoυ Aγ(oυ
Δημητρ[oυ τηg Kdλιανηg, 6πoυ υπrjρ1ε xαι ειδιxrj
xρriπτη τιdτω απ6 την Aγ(α Tqιiπεξα xαι πdλι με
πλιiβεg μdoω τηg παλιομιiναg (παλιιi xο6η τoυ
Λουδ[α), πoυ αυγδdo\ταγ με τo Γιoυβdρι.

Aπ6 εxεkαπαραλιi μβαναν oδηγo ( }.ιαι μεταφο-
ρεfg απd τα παραλ(μνια 1ωριιi χαι τoυζ μεν dνδρεg
τουg oδηγοtiοαν νti1τα αrον Bιiλτο, τα δε 6πλα xαι
πυQΟμαχιχd τα φ6ρτωναγ σε υποξιiγια f oε βoιδιi-
μαξεζ, xαχ6πτoντιig τα με xoρμoιig xαι φrjλλα αρα-

βooiτoυ xαι πεElνιiνταSτα μεταξιi των 1ωριιδν Πλα-
τι3 xαt Λιανοβdργι, διdτι πιo αγατoλιxιi υπrjρ1ε
τoυρπιxf φρoυρd αrη γ6φυgα τoυ Λουδ(α, τα οδη-

γοrioαν ατιg oτιd}τεE τωγ χωQιι6ν Nεo1ιiρι, Παληo-
χι6Qι, Σ1oινιi, Nηo(, Tqι1οβiτoα, Σxυλfτoι xαι Mι-
xρoγoriξι, οτη Moνrj των Αγ(ων Αναργrigωγ στo
Nηo({ oτην Καλιjβα Kρυφrj (Kρυφιι1), απ' 6πc'υτα
παραλιiμβαγαγ d,λλo ι συγχωQ tαγo ( τoυ g πλαβατξ{ -

δεg xαι τα μετ6φεραγ σrιE παλιiβεg πoυ ε(1αν την
dδρα τoυg oι Eλληνεg xαπετανα(oι. Αg ημειωΘε(
6τι αυτ€g oι μεταxινrioειg dξω απιi τoγ Bdλτo {ταν
επιπ(νδυνεg.

Eπoιxιομιig - Yyιεινη xατdσταση τωγ
τlατoiuωy

Στιg αρ16g τoυ 20oυ αιι6να, οτην πεδιdδα τηg
Θ ε o l ν i^ιηg τιατo ιτιο6 oαν Eλλην ε g, Toιiρxo ι, Bοιiλ-
γαQoι, Αλβανο(. Mετιiτην απελευθdρωoη, τo 1913,

η Mαxεδον(αειηεπληθυομd 1'Ι57 '617 ατομα. Kατιl
τo τ6λοg του Πρι6τoυ Παγxoαμ(ου Πολ6μου (1918)

με τιg αυνθljπεg των Σεβρriν xαι Nεiγιi υπo1ρει6θη-
χαγ oι Boιiλγαρoι τηg Mαπεδον(αg γα τηγ εγχατα-
λεiψoυν xαινα εγχαταoταθoriν οτη Bουλγαρ(α, ενι6
rjλθαν απ6 τη Bουλγαρ(α 99.658 Eλληνεg πρ6αφυ-

γε g. To 1920 ηMαπεδoν(α ε (1ε 1.085.53 1 xατo(xoυg
(Kων. Αγ. Κωνoταντιν[δη, "Tα εγγειoβελτιωτιxιi
6ργα oτην πεδιdδα τηg Θεo/ν(xηg").

Mετd τo 1'922, rjατερα απ6 τtg oυνθrjπεE των
Nεtγri xαι Λoζιiννγ]ζ, βε την ατταλλαγri των πληθυ-
oμι6ν dφυγαγ απd τη Mαxεδονfu329.098 Toιjρxoι
xαι 33.Ο00 βoriλγαρoι παι rjρΘαν 538.595 Eλληνεg
απ6τη Mιxριi Aα(α xαι Aνατoλιxrj Θριixη.

Συνoλιxd, α6μφωνα με τηγ απoγgαφrj τoυ 1'928,
rjqθαν oτην Eλλιiδα απ6 το 1910 ωg τo t925
1.221''849 dτoμα oμoγενε(g. Aπιi αυτι1, 638.253 δη-
λαδrj το 5 2,2qo εγxατααrιiθη xαν οτην Kεντρ txη xυ -

ρiωg Mαxεδoγiα. oι πgdoφυγεζ με τoυg γηγενε(g
μoιgdoτηxαντη Mαxεδoνιxli γη, αλλιi o γεωργιx6E
xλf ρog ι]ταν ανεπαρxljζ, χαι στη διd,θεαη των πλημ-

μυρ6ν, δη μιoυργι6νταg oξιi δη μoγqαφιx6 πgιiβλη-
μα'

Tα μεγιiλα εγγειoβε}ντιωτιxrt dQγα

Tα μεγdλα εγγειoβελτιωτιxd, dργα που αφoρoιi-
σαγ τηγ περιo1{ τoυ Bιiiιτoυ, τηg λ(μνηg τωγ Γιαγγμ
τσι6ν, dρ1ιoαν απ6 τo 1930 xαι διriρπεoαν μd1ρι τo
1935, πgooτιiτευααγ τη γη απ6 τιg πλημμιiρεg xαι
απdδωoαγ ν€εg εxτ6'oειζ για xαλλιdργεια. Kυρ6ωg
dμωg πgooτατεtτηxε η υγε(α των πατofxωγ πoυ
liταν οε θλιβερ{ τιατ6'oταoη απ6 την ελoνoo(α, η
oπo(α rjταν επιδημιπrj αρρι6σ_τια, πρoο6βαλε dλoυg
τoυgxυπoι^ιoυζ, χαι riταν o πρoθιiλαμοζ τηE Ψυμα-
τ(ωoηg.

Στιg7 Σεπτεμβρioυ 1925 υπoγριiφηxε oτην Aθrj-
να μεταξri τη g ελληνιxri g Κυ βε ρνrj οε ωg xαι τη g ανc6-
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Mη1dνημα πoυ χQησιμoπoιrjθηxε για ηγ απoξriρανοη η5 λiμνηg' Διαxρ(νoνται oι εργd'τεE

νυμηE εταιQεiαζ The Foundation Company oυμβα-

ση απ6 41 tigθρα στηγ αγγλιxηxαι ελληνιxf γλι6o-
σα γLα τη α6νταξη πλrjρoυg χαι oQιστtχrjg μελdτηg

υδραυλιxcδν dργων οτην πεδιd,δα τηg Θεoααλον(-

χηζ, },ιαθι6ζ χαLγιατηγ 6xδooη ελληνιxorj ομoλoγια-

xoιj δαγε(ου για τη 1ρηματoδ6τηση τωγ dργων. Tη

αιi μ βαoη υπ dγ gαι|.r αν απd πλευ ρd,g ε λλην ιxoιj Δη μo -

o(oυ οι τ<jτε Yπoυργo( Oιxονoμιxcδν, Συγxoινω-
γιcilγ xαι Γεωργfαg χαι για λoγαριαο'μ6 τηg εται-

ρε(αg ο πρ6εδρog τoυ Δ.Σ. τηg Foundation Com-

pan}, πoυ ε(1ε 6δρα oτη N6α Υ6ρxη Η.Π.A' To

πρoο'ωπιx6 που δoιjλευε στα dqγα 6ψαoε τo Σε-

πτ6μβρη τoυ L933 τα 4.3Ο0 dτoμα (Κων' Aγ. Kων-

oταντιν(δη "Tα εγγειoβελτ. Eργα").

Για τηγ απooτρι1γγιοη των υδdτωγ
πQαγματoπoιrjθηxε η εxβdθυναη τoυ Λoυδ(α, μdoω

τoυ oπο(oυ διo1ετεriθηxαν'oτη θιiλασαα, ενcδ

ταυτd1ρoν α εxoν"dc2πηxε η μεγαλη xεwητητιiφρog

''66'', ψ6σω τηg oπo(αg oδηγoriνταν τα νερd των

πoταμι6ν τηg NdουσαE χαι τηg EδεοoαE στον
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Αλιιixμoνα, ενc6 πιo πρrιν x1ιiνoιπαν oττ1 λ(μη. Αμdoωg

μετd την απ6oυρoη των νερι6ν dλη η πεgιo1l]
oργι6θηxε με μεγdλα ιiρoτρα πoυ doερναν
αλυooφdρoι ελxυoτrjρεg (τo μοναδιxd oωξ6μενο
εγe(Θεται oτoν πρoαfλειo 1ιi:ρo τηg YEB oτην

Αλεξιiνδρεια) xαι xcn6πι διανo(μηxε dνα δ(y,τυo

απ6 μεγιiλα αποστQαγγιoτιxd xαγd,λια ωE

αντιπλημμυριxιi dργα.

Mετιl, τo τdλο g των απoσεQαγγ ιοτιxιδν dErγων, τo

1935 δ6Θηxαγ με xλriρο εxτ6'oειg oε αxπjμoνεg,
πρ6οφυγε9, αλιε(g, χαt στoυE γiωπ6νουg που εγ}tα-

ταoτdθηxαν στηγ πεQLoμi (γεωπoνιx6g xλrjqοg),

χαι πQαγματoπoιrjθηxε η πρι6τη οπoqd πoυ εi1ε
πλoυο'ι6τατη παQαγωγri. Mε την απαλλοτg[ωοη δε

6λων τωγ τoιφλιxιι6ν χαι την r.αλλι6ργεια των xλrj_

ρων υπd την xαθοδ{γηαη των γεωπ6γωγ, η Λiμνη
τωγ Γιαγγιτoc6ν dγινε η ευφoρdτεQη πεQιoχη τηs

χιiQαs μαE ofμερα χαL o βdλτog, μια απ6ραντη
€τιτααηδενδροxαλλιεργε ιι6ν, oπωQoχηπεuιxι6γ xαι
πρι6τo εξαγωγιx.d xdντρo τηg Eλλιiδαg.



H απ(αrεUτη ιστoρ(α NαoUσα(oυ
πoλεμισΓη στη MιKρα Ao(α

τoυ Aγγελου Bαλταδι6qου

Hταν η 25l12 Αυyoιioτoυ τoυ 1919. H ημiρα Jτoυ o ελληνιx6g oτρατ69 απoβιβαζ6ταν στη Σμιiρνη.
Ενθoυoιαoμ6E xαι δdxρυα χαQdg oτην π6λη xαι ε0νιxη 6ξαραη oε ολ6xληqη την Ιωv[α'

oταν, λfyo νωρ|τερα xηριjyθηxε στην Ελλdδα η επιατρd'τευoη' iναg μεyd'λog αριθμ6E Nαoυoα[ων ε[yε
ξεxινηαει να }tαταταyε[ ατιg μoνd.δεg τoυ, οδoιπoρtΔνταg πεζη, απ6 την π6λη πρog τoy Σιδ' Σταθμ6, yια να
επιβιβαoτoιjν ατα τρiνα, δεδoμ€νου 6τι εxε[νη την εποyη δεν υπηqyαν μηyανοx[νητα μ6oα, εxτ6g απ6 διjo
- τQειζ ιππηλατεg d'μαξεg, αυνoδευ6μενoι απ6yονεig, oυζιiyoυE, αδελφig, παιδιd'. Απoxαιρετιoμo[' φων69'
x λd.ματ α, θ ρην og, αy?ι o μαχη τ d' x α ι oφυ ρ [y ματ α τ ων ατ μo μηχαν ων. XΑM oΣ'

Mετd' τρ[α 1ρ6νια ηρθε o μoιραiog Αιiyoυατοg του 1922, που 6φερε την 21αταστqοφ4. H επoπο7α
ριετατρd.πη2rε σε τQαyωδ[α. Και dταν γιiριoαν, 6ooι yιiριααν' o xαθiναg ε[1ε να διηηθεi τη διxη του ιατορ[α,
τη διxη του oδιjooεια'

Σημεqα θα ιoτoρiαilυμε την πεQιπiτεια εν69 απ6 αυτoιig πoυ iλαβαν μiρog oτη Mιxραoιατιxη ε?0τQα-
τε[α, lτoυ i7ει ιδιαιτερ6τητα xαι μoιd'ζει σαy xταQαμιiθι α)λd. ε[ναι αληθινη. Tην περιπιiτεια τoυ Xριioτου
Κυ ριiν ου του Δη μη τq [oυ.

Bριoxdμααrε στη Nιiουoα, την επoγj πQoE τo
τ6λog τηg Toυρxοxρατ(αg. Mεταξri του τoυρπιxoιI
oτoι1ε(oυ τηE πdληg μαg, ξoιiο'ε o τdτε πρoιj1oνταg
οι,6ματι Kιαξfμ Eφdιτηg, τoυ οπo(ου τo αρ1οντιxd
r]ταν οτη γων(α των oδιδγ Δεληδrjμoυ xαι Xατξη-
oτdμoυ.

Διι6qoφo με τα χQωματιαrd τoυ τξιiμια χαt |-ιε τLE

δf o εξωτεριx6g βρriαε g απ6 την πηγli τηg Xιiραg,
δdoπoξε σ[η σL,γoL}.ι6α τoυ Tουρxoμα1αλιi Αγiαg
Παρααxευηg xαι πoυ xατ6" τη διdρxεια τoυ A'
Παγxoopι(ου Πολdμoυ ε(1ε επιταxΘε( απ6 την τ6τε
Γαλλιxr] μoνι1δα, πoυ 6δρευε οτη Nιioυαα για Λd-
ο1η Αξιωματtxr0ν. M6αα σ' αυτιi ξorjαε ο Kιαξ(μ
Eφdντηg με τιS τQεtE γυγα(nε-c,τoυ, για τιζ οπo(εg
ελ6γετo τ6τε 6τι "6διγαγ Ψωμi στουζ xλ'€ψεg" '

Κιiπoτε μι1λιατα, dπωg'μου 'λdγε ο μαxαρ(ηg
BαoληE Mπιiτoαλαg, oτ6λε1ο9 τηg τoπιxηζ oργα-
νc6αεωg του Mαxεδογιxof Αγι6να, μπιfρδευαν xαι
μεριxιi μεαα(α oτεΧ€1η ξενιiφερτα, ουλλ6γoνταg
συγ τoιζ dλλοιg xαι πληρoφoρfεg για τιE πινrjαειE
των απoσπαoμιiτων τoυ τoυQ}.ιιxoιi οτgατoιj, δεδo-

μ6νου ιiτι ο Κιαξfμηg μετε(xε αro oυμβοriλιο αoφα-
λε(αg τηg Toυρxιxrjg 0ργανι6oεωg τηg Nιioυoαg.
Oπdτε ατην περ(πτωoη αυτr] ελιiμβανε 1c6ρα το
"τερπνιiν μετιi του Eθνo-ωφελfμoυ"'

Χιiμπιτoυ Kιαξ[μ Eφdιτη tjταν τo xυνηyι. Λ6γω
τoιjτου αυνεδ6θη με oτενιj φιλ(α με τoγ επir.ηg
xυνηγ6 Δημriτqιο Kυριiνo, πατ6gα τoυ Xρrjoτου.
Kαι ωg εγ"τotτoυ ι1ρ1ιoε o Xρrjαrogνα μπαινoβγα[-
γει στo oπkι τoυ Kιαξiμ, μεταφ6ρονταg απιi τo
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πατριχ6 τoυ π6τε "αρμιd" σε "μπαγxρdτ'ot'" π6τε

xαμιd, πιατ6λα μoυοταλευqιd' - μoυoτ6πtτα' π6τε

λαγ6 oτιφd,δο, αλλιi χαι στη ξoriλα xαλoμαγειQεμ6-

νo 1oιριν6, πoυ τo απαγdρευε ο MωdμεΘ, αλλιi το

λαμαρorjαε o Eφdντηg.

To αλιoβερ[οι αυτ6 πρoxd,λεoε χαtτη φιλ(ατων

oυνομηλ(πωγ τoυ παιδιc6γ τoυ Toυρxoμα1αλd' με

xι1ρδοg, να μdθει o Xgrioτοg ιiπταιoτατην Toυρxιxri

γλι6oοα.

Kαι πdραoαγ τα 1ρ6νια _ που τ6οo γρηγορα

περνoιiντα dQμα - xαι απελευθεqι6θηxε η Mαxεδo-

ν(α xαι η Θριixη. Ξdoπαoε o Mεγdλog Π6λεμo9 xι

6φυγε o Καξiμηg, lQo τηg Mιxραoιατιxrig Kατα_

oτρoφrjg. Και ο Xρlioτog, οτρατευμι1νo παλιxd'qι'

απo βιβdξεταt τo 1 9 1 9 ατη Σμιiρνη, για να ξεxινlioε ι

ωg Λq(αg τηγ ατoμιχli τoυ oδι1oσεια σrηγ εχστQα-

τε[α τηg oυμφoρdg, ψdνονταg μ6χQι τoν Σαγγdριo

ποταμ6 με αυν61εια τηγ επtστρoφli τoυ ο(xωδε'

Kdπoτε, ιiο'τερα απ6 μια μd'1η oτo μdoo τηg

Mιxριig Αo(αg, αγι1θεoαγ oτo Xqηoτo με τη διμoι-

ρ(α του, γα oυγοδεrioει oμdδα Toιiρxων αι1μαλι6-

τωγ στρατιωτι6ν, oε oτρατdπεδo μιαg μιxρηg π6-

λεωg. Στην ε(ooδο μιαToυρxιiλα μητdρα με τo μωρd

τηE στα 16ρια, τoν εxλιπαqε( να αφηαει τoν dνδρα

τηE πoυ ηταν dμηρ6g τoυ. o Xρrioτog τoυ xιiνει

ν6ημα xαι εxε(γοg φειiγει xαtπ6'ει με τη γυνα(xα

χαt τo παιδ( τoυ σto οπ(τι τoυ. Η επoποι(α του

ε λληνιxοιi οτρατοιi ουνε1ζεται. Mε αλλεπdλληλε g

ψ6y'εSψdνει οτo Σαγγιigιο πoταμ6 για γα δει ατα

νεqd, τoυ να διαγριiφεται τo ερc6τημα: "KAΙ TΩPA

TΙ";

TO "TΙ" rjταν η xατd,ρρευoη, η φυγli xαν"ην

xακrt'lg, η oυμφoριi. Kαι ο Xρηοτog να oυλληφθε[

αι1μdλωτog.

Κατd τηγ χαταγQαφr] των αιoι1ε(ων του απd τoγ

Διοιxητri τoυ Στρατoπdδoυ, oμιλε( την τoυQ}'iLχηγ'

Aυτ6 rjταν. Tινd,μηxε 6ρθ ιog ο αξιω ματιπdE υπη Q ε -

o(αg πoυ παραxoλoυθοιiοε τιg εξαxριβrioειg των

oτo ι1ε [ων των α ι1 μαλι6τωγ χα L αφ o6 τoν μ6πη σε μ ε

τo μαoτ(γι6 τoυ, τογ παρdδωoε στoυζ Todτεg, τoυg

αιμooταγεfg Tοrigxουg αντd,ρrτεg, που δρoriοαγ στιζ

π(οω γραμμdg του ελληνιxoιi oτglατοrj, γα εxτελε-

oτε(διd απαγχoνισμoιi διdτιτoν εξdλαβαν ωg Eλλη-

γα τηζ Mιxqdg Ao(αg, τoυg oπo(oυg 1αqαxτrjριξαν
ωg Eθνoπροδ6τεg xαι επ(oρxoυζ χαι τoυg οπο(oυg

εxτελoιjoαγ χωQfs xαμιd πgoδιxαo(α.

Mdταια o Xρrioτοg πgooπαθοrjσε νατoυE πε(oεt

6τt xcιτdy ετα ι απ6 τη Mαx ε δoγ iα, αλλd δ εν τ α xατ6'-

φεQε. Διdτι τ6τε δεν υπηq1αν ταυτ6τητεg ti ιiλλα

οτoι1ε(α 'ιιι €τoι οδηγriθηxε για εxτ6λεoη' oταν

dφθαoαν oτoγ τdπo τoυ απαγχονισμof, oτην πλα-

τεfα μιαg xωμoπ6λεωg dπoυ rjταν oτημdγεζ oι αγχ6-

γεζ, για την εxτ6λεση των ε1θριiν τηg πατρ(δαg

Toυρx(αg χαι τoυ Mωd,μεθ, o Xψjoτog διαxq(νει

6xπληxτοE να βρ[oxεται μεταξιi ιiλλωγ xαι ο Kιαξ[μ

Eφdντηg! Aπευθιjγεται σ' αυτ6γ χαL τoν παραπαλε(

να τoγ οι6oει απ6 την εxτdλεoη. Kαι πριiγματι'

Yoτεqα απ6 μια πρ61ειqη εξαxq(βωαη τηg ταυτ6τη_

ταζ τoυ Xρriατoυ, πoυ εντωμεταξιi ε61ε μεγαλcδoει

αλλd xαι απd τιg xαxoυ1(εg ε(1αν μεταβληθε( τα

χαQαχτηQιoτι^ι6. τoυ, o Kιαξiμ Eφ6ντηg πoυ οτηγ

π6λη αυτη fταν εξ61ων μdλog xαι αυτrig τηE }tolνω-

ν(αg, πrjρετoνΧρrioτo σπ(τιτoυ, αφoιi πριν απ6 dλα

6βαλε οτην τοdπη τoυ xαπετi.vιoυ τηE αυνoδε(αg το

oγετtx6 μπαξ(oι. Eτoι oι6θηxε o Xρηοτog απ6 τoυ

Xιigoυ τα δ6ντια αλλd, δεγ γλ(τωο'αν οι αιiντρoφoi

τoυ'

Eπ( μια εβδoμ<iδα o Xρι]οτog xαλoπdqαoε οτο

oπiτι του Κιαξfμ Eφ6ντη με τιζ περιπoιr]oεtζ τωγ

τριι6ν γυναιxι6ν τoυ. Κατ6πιν, o Torjρxοg πρoιi1ων

αφοr1 τoν εφoδiαoε με dνoρxη μαρτυρ(α 6 τι xαταy ε-

ται απ6 τη Nιiουοα xαι τη Mαxεδoν(α, τον πtiγε xαι

τoν παρdδωσε σε xoιπιγ6 oτρατ6πεδo, μLα xαι δεγ

μπορoιioε γα τoυ πρooφdρει τ(πoτα πεgιoo6τερo'
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Και απ6'δω xαι πdρα ιiρ1ιoε η ν6α oδrjooεια
τoυ Xρfαroυ, αυτjν πoυ υπdαrησαγ oι Eλληνεg
αερατιι6τεE πoυ oυνελljφθηoαν απd τoγ τoιiρxιπo
ατρατd.

Toυg oδηγotjααγ πεξoιig αε διιiφορεg περιo1dg,
dπoυ τη ν6μα τoυg ατεγ<iξανε oε οxυρc6νεg, αrιi-
βλoυg γ"αL^l,ατασ'ιl'ηνc6oειg ενc6 την ημ6qατoυg 1ρη-
οιμoπoιoιioαγ σε γεωργιxdg εργαoiεg η oε xατα-
oxευ('E δgιiμων με ελ<i1ιαrη τQoφ1i.Αλλd xαι εδι6
"xαραδoxο{oε" πdχt η xαλf τι11η τoυ Xρrjατoυ.
Mιατων ημερι6νπdραoε dναg dφιππog αξιωματιxιig
τoυ τoυQχιχoι1 αrgατori απ6 τον δρdμo 6πoυ εργαξd-
ταγ o Xψiαrog χαι τoγ επρ6oεξε, διdτι εxε(νη τη
oτιγμrj rjταν dqΘιog. Toν πρoαπdραoε, αλλd επειδr]
xdτιτoυ θιiμιoε αταμιiτηoε τo ιiλoγ6 τoυ, γιiριoε xαι
τoν ξανdδε. Toγ φι6ναξε xoντ6' τoυ χαι αφoι1 βε-
βαιι6θηxε dτι επριixειτo γιατoγ Λo1(α πoυ τoν ε[1ε
αφrjoεινα Φγει xαιγαπιiει oτη γυναixατoυ χαιτo
παιδ[ τoυ, ξriτηαε χαι τογ πrjgε ατo διxιj τoυ απkι,
6πoυ επ( μια εβδoμιiδα τογ περιπoιr]θηxε xαι μετtl
τον oδrjγηoε σ' 6γα <iλλo αιρατdπεδο αιxμαλι6των,
ιjπoυ επιxρατoιjoαγ xαλriτε ρε g αυνθrjxε g. Βxε( πα-

ρdμεινε μ6χQι την ημdρα τηE επιστQoφrjg τoυ oτην
Eλλ<iδα.

EΠΙΔoΓoΣ

o Xψiαrog εν τ6λει γrjριoε τo 1923 μετιi την
υπoγραφri τηg Συνθrixηs τηE Λωξιiνηg. Aqολr]θη-
χε με τη γεωργiα χαι με τη λειτoυqγ(α τoυ χαφε-
νε[oυ τoυ, τoυE Θερινoιig μriγεζ, πoυ tjταν xdτω απ6
τo απkιτηg οδorj M. Αλεξιiνδρoυ.

Eνα διιioτημα εi1ε αναλdβει oε δημoπqαο'(ατην
περιoριαμdνη τιiτε xαθαριdτητα - τoυ x6ντρου - τηg

Ndουοαg, με ε ιδ ιxιi πενταμελ6g oυνε ργε (o, πo υ ειryε

οργανc6αει ο [διοg. Tιiτε oι δgdμoι τηg Nιioυααg

{ταν αrρωμdνοι με xαλιπερiμι xαι ατη μ6oη τoυ
δg6μoυ υπrjρ1ε η "ρrα1oxoxαλιιl," με αραδιαoμ6νεg
oτη γραμμrj μεγιiλεg πdτρεg, που 1ι6qιξε τov δρdμo
οε διjo επfuεδα επατιiρωθεν.

To αυνεργε(o xαθαρι6τηταE εργαξdταν ωg εfuig:
Πρoπoρειioγ[αγ δr1ο εργιiτεζ με φoυσχ(νεg που xα_
τ6 βρε1αν xαθ6ναg τo " μερd,δ ι" τoυ. Αxoλoυθorjoαγ
ιiλλoι δι1o με τιg ιpηλ6g oxo6πεg απ6 16qτα τoυ
Bερμ(oυ, xαταoxευηg Bαααλα. Π(oω ερ1dταν o
Xψjαrog με 6να γαiδoυριixι με δrio xoφ[νια, oτα
oπο iα <iδε ιαξε τoυ g μιxροrig που βανoti g πoυ ιiφηγαγ
oι πQoπoQευ6μενoι. Tελιxri xατιiληξη o oπoυπιδ6-
τoπoζ xdτω απ6τ'αλc6νια, ιiπoυ αργ6τερα xτioτηxε
τo Noooxoμε(ο.

Στιg Δημoτιxdg Eπλογdg τoυ 1'933 o Xψjαιοg
εxΧ€γΘη^aε o6μβoυλog με το ιpηφoδ6iιτιο τoυ Φιλc6τα
Κoxx(γoυ xαι ανελιiμβανε oυ1νιi ωg αντιδrjμαQχοζ
διdτι {ταν xαι απdφοιτos τoυ Σ1oλαρ1ε[oυ. T6τε
για γα εξoιxoνoμrjσει τηγ xcιτdoταoη, ιig1ιξε την
xαθαριι5τητα τoυ x6ντρoυ απιi 6ρΘρoυ βαθdωg xαι
ψετ6'τo πιiqαg, φoρc6vταg τo xoυαιot]μι χαι τη γQα-
βdτα τoυ ιiπα ιρνε Θ6αη αro γραφε (o τoυ Δη μιiρ1oυ,
τoυ παλιod xτιEr(oυ, πρooφdρoνταE τιζ υπηρεo(εg
του. Σriμβoυλog εxλd1θηxε xαι τo 195L, πιiλι με τo
ι|.rηφoδdλτιo τoυ Φιλc6τα.

Για πoλλιi 1ρ6νια o XρiαroE ε(1ε αλληλoγραφ(α

με τoγ Κιαξiμ Eφdντη xαΘι6g xαι πoλλoiNαoυoα(oι
με ιiλλoυg ηg Toυρxιxrjg Παρoιxfαg

o Χρ{αrog dξηoε τα υπdλoιπα 1qιiνια τηE ξωfs
τoυ χαι π6θαγε σε πQoχωQημdγη ηλιxiα. Toγ ουγιj-
δευε πdγτoτε η αvιiμνηoη αυτlig τηg πεElιπ6τειαg,
c;,:υτηg τηg τqαγ ιπri g πρoαωπ ιxlj g τoυ ιαro q iα g. M ια g

ιατoq(αg απd τιg 1ιλιιiδεg των Eλλrjνων αrρατιωτιiν
xαι α ι1μαλιδτων, πoυ 6λαβαν μdρog oτην περ ιπdτε ια
τη g M ιxραoιατιπrj g εxαrρατε (α ζ τLαL }(αταστ,aoΨi E.
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XειμωVαq,.. αρXεq τoU 1941
o πoλ6μo9 σΓηV Aλβαv(α

Αφιεqωμ€νo ο' ιiοoυg πoλ{μηααν

Aφ ιεqωμι6νο o' ιiυoυ g πιiyεoαν

Aφ ιεqωμ€νo ο' ιiooυE δυοτιi7η οαν

Mπrjxαμε aτα 19 4!' O 1ε ιμc6ναS βαQr]E, πρυcδνε ι

αxdμα χαι τιζ xαρδι6g μαg.

oι μιi1εg oτην Αλβαν(α oυνε1ζo\rται ιiγρια, 1ri-

νεται αfμα. Παληxιiρια λαβι6νoνται, πολλo( oπoτι6_

γoγταt. Π6λεμo9 xαι 1ειμιfναg δι1o d'γρια θηρ6α

1α(ρoνται αντd,μα. Πoλλo(φαντdgoι μαE γυQγοιiν με

xρυλπαγηματα π(oω. Tα γoοoxoμε(α γεμζουγ με

βαρι6g περιπτιioειg. X6ρια xαι π6δια x6βoνται για
να πρoλιiβoυγ τη γ<1γγραινα, oι πιο πoλλo( πεθα(-

γoυν. Aφrjνoυν μανd,δεg, γυνα(πεg, αδ6ρφια xαι

παιδιd,. Στο ιiνθog τηg ηλιπ(αζ τουζ ot πιo πoλλo[

πεθα(γoυγ για τηγ πατρ(δα, για ιδανιxιi' Oι φαo(-

στεζ πoυ δεν 61oυν xαγ6γα Θε6 επιτ(Θενται χαt

oxoτιiγουν. Για πoιoυg; Για 6ναγ - διio τρελorig'

παριiφρoνεζ που τoυE υπoστηρζoυν δυνιiμειg τoυ

ox6τoυgγtα τα μεγdλα τoυζ συμφdροντα, πουλι6-

νταg xαν6νια xαι 6πλα πoυ oxoτι6γoυγ 6oo μποροr1ν

περιοο'6τερο.

ΑπdγΘQωπεg εφευρ6oειg αντiΘετεg με την πρ6o-

δo xαι την xαλυτdρευση τηE ξωι1s' Πoιog μπoρε( να

αταθε[ εμπ6διο o' αυτolig; Κανdναg' Θ€λoυγ γα

με(νουν μdνoι αυτoi oτη ξωli γLα να 1α(ρoνται με τι;

Mε τη oτdγηπoυ απoμdνει γι1ρω τoυg;

o πdλεμog αυνε1ζεται. KιiΘε μdρατα fδια' Θιi-

γατoι, χατασrρoφ6g. oλoι περιμ6νουν να βγει o

riλιοg. Nα ξεαιιiνει τιE xαρδι6g, να αιαματrjoει o

π<iλεμοg. Mια xρυφri ελπ(δα ε(ναι αυτti, μια ευ1rj'

Nα γυρfαoυγ π(oω oι ιiνθρωπo( μαg' Nα ξαναρ1(oει

μια xαινoιjqια ξωrj. Eαrω απ'την αaχ1i'Toυ x<iπoυ'

Σr]μερα πrjραμε τη μια π6λη αιiριo xαταλdβαμε

την αiλη. Kαμπιiνεg μυπoriν xι 6 απ}"69 xooμιixηg

1α(ρεται σtoυζ δρ6μoυ9. Π6oα xoρμιd 6πεoαν για
3ια αuτα' Κι αυτ6 περνd,ε ι dτoι απαρατriρητo, dλλo

μετριiει. Η εθνιxri υπερηφdινεια, o αrεiρoζ πατQιω-
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τιoμ6g πoυ μεταβιiλλογται oε παvηγιigι.

oτανdμωgφτd,νoυντα<ioxημα μαιτdτα 6γα - dγα

τα oπkνα πλε(γoυν. Πd,ει o Γρηγ6ρηs πιiει xι o
Bαoiλη g. o πρι6τοg oτη μd,1η, τoν δειiτε ρo τoν βρ'ixε

βλr1μα dλμoυ xι o τg(τog χαt o τ6ταρτo9..' To dγα

δριiμα πfoω απ'το dλλo. Mαυροφoqloιiνται oι μανd-
δεg, xλεiνoυγ τα παριiθυρα, xλε(νει τo σπtττ τι'αt

dg1εται ιiαrερα απ6 λ[γo η αμoιβri....

"Στo yιo σαζ xτoυ iπεoε ηρωιxd' yια την πατρiδα

απoν6μoυμε....' x.λ'π.''

To 1ωριiφι αxαλλιdργητo, τo μαγαξi xλειατd

φυoιπ6 επαxdλoυθο η αν61εια, η πε(να, η μιξ6ρια' Η
αναγνιiριοη τηg θυοfαg δεγ δ(γει Ψωμζ odτε φαΙ'
E(ναι ηθιxη αμoιβrj πQoζ την πατq(δα. Ποιog θα

φqoιπ(oε ιτην o ιxογ 6νε ια, τα oQφανd,; Nα o π6λε μo g

γα χαι oι αυγdπειεg. Φg(xη xαι π6νο9. Kαι οι dγ-

θρωπoι τoυ πoλd μου 1αfρovιαι, διαoxεδd,ξoυν' ΘαQ-

ρε[g xαι τoυg γ6ννηoε λfxαινα - fαιγα δεν d1oυν

αιoΘri ματα αυτο (. Tρ6φoντα ι με oιiρxε g xαι α(μα, με

τη δυαιυ1(α χαιτογ π6νo. ΦQια θηq(α, αρπαxτιxd'

πoυλιd,. Noμζoυν πωg θα ξriooυν αιc6νεg."' Tι πα_

ραφρoαrjνη.

Κι dτoι, ενιi η δυoτυ1(α απλι6γεται παγτoιj o

π6λεμog oυνε1ζεται με τoγ (διο βιiρβαρo ρυθμ6'
Kαι o 1ειμc6ναg xριiog παι ιiγριοg x6νει παρ6α με

τoν π6λεμo' Και μειg περιμ6νoυμε την dμoρφη μ6Qα'

oμωg dλα δεΦoυγ πωg εiναι μαxριd. Ndα αυγγεφα

dρ1oνται ατoν ουραν6, αx6μα πιο γxqζα αxdμα πιo

μαι1ρα.'o μωg περιμ6νoυ με εxε iνη την dμoρφη μ6Qα'

Ελπξoυμε, ναι ελπξουμε!
o76ι πια πιiλεμog....

Εiναι ιiμoqφη η ζωi
με δoυλειιi xαι τqαyoιiδια.
EIναι ιiμοQφη η ζωi
με ιpωμi xαι λoυλoιjδια.
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H NαoUσα τωV Vερωv
(Απ6 τo βιβλ(o "ΤoΠol TEΣΣEPEIΣ'' εκδ. "Στιγμη" 1996)

τoυ H.Χ. Παπαδημητραxιiπoυλoυ

ΣTo YΠoΓEΙo γραφε(o τoυ 401 Στρατιωτιxorj ματoζ με απoθιiρQυναγ.

Noooxομε(oυ ({μoυν τdτε γενιx6g αρ1(ατρog) ει- -ΣτηNtiουσα,τoυαπαγτι6ιδιoτελι,ig,oxεφτdμε-

οrjλθε 6να πρωf xατ6"τιgδι1xα, αQχ6g Mαρτ(oυ τoυ νog 6τι ε(ναι xογτιi η Θεοααλoν(xη, 6πoυ διαθ6τω

1981, o (μαxαρ(ηg, πια) διευθυντrjg Yγειονoμιxoti. oυγγενε(g παι φ(λoυE.

Kιiθιoε απ6ναγτi μoυ χαι μoυ λdει με ιiφog πoυ Aναoτ6ναξε με αναχorjφιoη.

πρooπαθοfαεναφανε(
αποφαοιoτιxd:

- E1ειg ξεπερdαειτα
δdxα 1ρdνια oτην Aθrj-
να. Πρdπει να φιiγειg,
για γα μπoρ6ο'ω χαt ε-
γc6 να xιlνω τιg μεταΘ6-
oειg. Σου 1ρειdξεται,
ιiλλωoτε, xαι 1ρdνog
διoιxrjoεω s, :τtli,ζ διιio-
λo θα πρoα1Θεig σε τα-

ξfαρxo;
-Που μπορc6ναπdω;

τoν ρωτι6.
- Yπιlρ1ουντρειg θd-

σειζ σε ιodριθμεg
Φρoυq6g, μoυ απαντι1,.

Στo ΣαραντιiποElo, τη
Ndoυοα xαι την Ξιiν-
θη. Διιiλεξε αλλιi τc6ρα.

Σx6φτηxα λ(γo.
Προζ οτιγμrjν με 6Θελ-

ξε η ακdψη τoυ dxρωg
απομoγωμιfνoυ, αxεδdν
εξωτιxof, Σαραντdπo-
ρoυ, 6πoυ Θα μπoρorj-
σα γα τQιγυρνdω xdνα 1ρdνo με Σαραxατoανα(oυg
χαι τα τoιαfτα, 6πωg oδoιπορotioε επ( ψηνεg oτα
Kριiβαρα με τo Στρατoλoγιxd Συμβo{λιo o Kαρxα_

β 
(τααg. Oι πραxτιx 6' g, 6ψωg,δυαxoλf ε g τoυ εγ1ε ιρrj -
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- Θα με(νειg d-

να1ριiνο αxριβcδg,

μoυλ6ει. Θαπερd-
oειgxαki.M6νoμε
τoν δrjμαq1o θα 6-

1ει λ[γεg φασα-
ρiεg, ξrjλωσε τιE
πρodλλεg 6ναγαν-
δριdντα τLαL η 1'|"α'

τdαιαοη ε(ναι τε-
ταμdνη.

Toγ απoγoη-
τειjει η πιfλη.

Eτoι βρ6θηxα,
την 1η ΑυγorJοτoυ
1981, ατη Nιioυοα
τηg Hμαθ(αg, διoι-
τιητηζσε μια μονd-
δα Yγειονoμιxoti
}ιαL εγ, παραλλri-
λoυ, φροriQαQχoζ
τηg π6λη9 - ελλε(-

ψει αQχαιοτdρoυ
μd,xιμoυαξLωματι-
xo6.

- Σε βλdπω τoν μoναδιxd φιiλαρ1o τηg περιο1r]g,

μoυ εfuε o Πι1τρoπλoζ, βε τoγ oπo(o ε(1αμε εxιLσ\λε-

φθεi την π6λη τ6λη Aπριλioυ πQoζ αγαγνι6ριoιν.
E(1α να δω τη Ndoυoα απιi τo 1958, ιiταν υπηQd-

τησα για λ(γo ατo νooοxoμε(o τηg B6ρoια9. Η πιiλη



με απoγοliτευσε : εrχε αλλιiξει τελεiωg.

Tοv τqoμιiξει τo x\iψα.

Ψιλ<iβρε1ε, ε (1ε μια επiμoνη o μf1λη, μια υγραo(α
διαπερααrιxη, dxoυyα τα νεριi πoυ dτρε1αγ απιi
παντοti, πριj ωγα με E σro χαταxαλdxα ιρo, θυ μri Θη xα
τιg ανιiλoγεs πεQtγQαφdE τoυ Παπαδιαμιivτη:

o μαν6τoνo9 qoiβδogτηg βρoχ4g, o βαθυg ρ67θo9
τωνυδd'τωυ...

Πιiγω απ6 τη Λ6αxη Αξιωματιxι6ν, δ(πλα αro
π<iρxο τηE πιiληg με τα πανr1ψηλα δ6ντρα, ατoν
απιiτoμo μiλoφo πoυ επoπτειjει τoγ απfραvτo xιi-
μπo, λiγεg δεxιlδεg μ6τρα απ6 εxεζ 6πoυ xαταlτt-
πτoυγ oρμητιxιi τα νεριi τηE Αριiπιτoαg o1ηματζo-
wαg βουεqorig παταρρ dνaεg,αφori πρcirτα xιvtjooυν
τo παoiγνωστο εQγoστ<ioιo τηg πdληg με τιE φημι-
oμ6νε9 πoυβdρτεg, υπrjρ1ε 6να μιxριi διαμ6ριαμα
για τη διαμονrj τoυ εxtiατoτε φρουq<iρxoυ.

Kιiπoια β6Qα, oxαλζοvταg xdτι 1αρτιιi σε μια
ιiθλια βιβλιoθrixη, βQrixα μια αχoυαQdλα με τo o1d-
διo τoυ xτιρioυ. Στην xιiτω δεξιιi γων(α διιiβααα τo
ιiνo μα τoυ μελετητni : "Στρατιc6η g Mη1αν ιxoιj Xρr1 -
ατoE Παπoυτodxηg''. Eoπευαα χαι τηγ ταpδρdμη-
σα στoγ γνωατti ιδρυτ,{ παι διευθυντrj τoυ περιοδι-
xoι1Αrπ(.

Oταν, €πειτααπd μrjνεg, αυν<iντηoατoγ Παπoυ-
τ o dxη αrην Αθriνα, τογ ρc6τηoα γ ιατ ( προoαγατ6λι-
αε τo πτ(ριo αγ<iπoδα αvτζ δηλαδri, να βλdπει τoγ
μυθιxd x6.μπoτηg Ημαθ(αs με τα oπωρoφ<iρα (xαι,
επf ευδ6α9, τη Θιiλαoαα με ηγ απdxooμη ανατoλrj
τoυ ηλ(oυ) τo αrρ(μωξε πιiγω αroγ δη μ6οιo δριiμo με
τoυζ συγεχε(g θoριiβουS, τΙ φαααρ(α x.χ'π.

_ Eται με διιfταξε oτ6τε φρoιiραρ1oζ, βoυ λιiει o
ΠαπoυτodxηE. Hθελε απ6 τo μltα}"x6νινα 1αξεriει
τη βιiλτα χαι τηγ τι(νησητoυ δρ6μoυ xαΓπυρiωg, να
παραxoλoυθε i τιg παρελιioε ιg !

ΕyxαΘfuταται, εxιiιν 6,nων, ατη Ndoυοα.

Φθιioαμε με τη γυνα[xα μoυ αη Nd,oυσα, xoυβα-
λι6ιτα9 με τo θρυλιxιi δ(1ρoνo Saab μoυ μια σ[οι-
1ειriδη oιxoαxευli. Στη Λdq1η με περfμεναγ εγαγω-
ν(ωg δι1o αξιωματιxoζ φ6ρovτεg επiημεg αroλdg.
Moυ φιig εoαv dρoν - ιiQoγ μιαγ αγτ[αιoι1η δ ιxri μoυ
χαι με 6να ρoυμιiνtxo τξιπ (ιi1ρηαrα τελε(ωg, ιiλα,
dπωg απoδε(γηxε) με oδrjγηααν ατo γriπεδo, ιiπoυ

αναμεν<iταν απιi αrιγμri οε αrιγμrj η πoλιτιxt{ xαι η
σΓQατιωτιχ{ ηγ εo(α για τα (πρoεxλoγ ιxti) εγxα(νια
τoυ xλειατoιi γυμνααrηρ(oυ ηg πdληg.

Tα xαθriπoντιi μoυ ωg φρoυριiρ1oυ ιiρxιξαν!
Mε αιjοτηααν σ[oυE αναμdνoνταζ χαι φυoιxιi,

αroν δrj μαρ1o. Φα ινιiταv αυ μπα θri g, λε β εντ<iνθ ρω _

πog, αλλιi ctεx6ταν xdπωgxoυμπωμdνog παι απιi-
μαχQoE.

- Mε πρoειδoπo(ηoαν ιiτι θα μπλdξω μαξi αου,
τoυ ι|-rιΘυρζω. Απoxαθηλι6νειg πρoτoμιig εθγιxo-
φριiνων...

Mε πo(ταξε λiγo αμrj1ανog. Στη δεξfωη riπιαμε
xιiγα δrjo ποτηqιixια ^λαLτα ε(παμε. Eτoι ιiρ1ιoε η
φιλ(α μου με τoν τ6τε δrjμαρ1o Δημriτρη Bλιi1ο, o
oπο(og aτιg28 Oxτωβρioυ (εi1αν μιiλιg πρoηγηΘε(
oι εxλoγdg) αντi παγηγυQιχoιi ατη Mητρ<5πoλη τηg
π6ΜS, ιiρ1ιoε να απαγγ6λλει, αrεντoρεfατη φωνr{,
τo Αξιoν Eαrf, προg yενιx6 oπαγδαλιoμ<i των υπo-
λo(πων αρ1ων τoυ τcjπoυ.

Στη μνη μoνευθε foα εx εiνητε}ιετητων εγπαιν(ων,
με πληo(αoε dναg μετρioυ ανααnjματοS, βΕ ι|.rαλιδι_
oμ6νο μαιiρo υπoγιivειo.

- Efμαι ατo εδcδ τμf μα τηg ΔιεθνoιiE Αμνηαr(αg,
μoυ λ6ει. Moυτηλεφc6νησε γα συγαγrηθoriμε o Παιj-
}'ogZdνναg.

o Γιc6ργog rjταν ο δειjτερog φilog πoυ θα απo-
xτo6oα: o xtx}"og εi1ε rjδη αρ1(oει να δημιoυργε(-
ται!

Συιτομdτατα αxoλoιjθησαγ o ιiλλοg Γιc6ργoE με
την Αvτωνiα, η Αγγε}τιxη, o Xρrjαrog, o Tιiπηg, ο
Xρriαrog με τη διxri τoυ Aγτωγ[α, γιατρo(, οδovτ(α-
τQoι, φαQμαxoπoιof - αλλιi o τιiνog, η θdρμη xαι
(τoλμc6 να πω) o ρυθμι1g διiθηxαν απ6τoγ Δf μo xαι
τη Niτoα : η ζε oταoιιi, τo x6φt xαι τα τραγoιiδ ια τoυ g
(που μαg παριioερναγ χαι μαE ταξ(δευαν .,αε 

μdρη
μαxρινιi") πρατιiν αx6ψ, μdχQι ΦμεQα.

Πqoοπαθεf vα πqoααρμoοθε( οτη Movιiδα.
Oι εγxαταατιioειg riταν παλι6 S, τlαLxιiπωg πρω-

τιiγoνεg, πλην το οτqατdπεδo riταν απdραντo, περ6-
πoυ 35Οαrριfμματα, ανιiμεoα oε xαλλι6ργειεg εxλε-
xτιiν μljλωγ τηE ποιxιλ(αg Γπ6λγτεγ Nτελfoιoυg,
αλλιi xαι ιiλλων, περ[εργων υβριδ(ωγ, σrιE αγατoλι-
xdg υπ6ρειεE τoυ 6ρoυ9 B€ρμιoν, dνθα xαι τα περf-
φη μα χιoγoδρoμιxιi πdvτQα τη s περ ιo1rj g, δ (πλα απ6
τoν Aγιo Nιx6λαo, τo τερπν6 αναι|.lυxτrjριo-τηg πιi-
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ληg, 6πoυ η αdναη ροri των υδdτων, τα αμdτρητα
πλατι1νια, τo ταπειγι1 εxx}'"ηodν"ι, τo ε1tτQοφε[o για
π6αrρoφεg, τo ιiλλo επτqoφε(ο των θηραμdτων, oι
ταβdρνεg χαι τα εαrιατιiρια (αε λ(γo πρoαrdθηxαν

γriπεδα xαι δη μοτιx6 ξενοδο1ε (o), η πλoιioια 1λωρi-
δα, dπoυτην ιiνoιξη μπoqε(να δρdψειxανεig (dπωg

o Θιiνog Bλdxαg):

[α, ανε μc6ναg, ανθ ρτjoxoυ g, ε ρπιj λλoυg, λευ xdv -

θεμα...

(με τα οπo(α, τη Mεγιiλη Παραoxευri, αιoλζoυν
ταπεινιi τoυg Eπιταφ(oυg), δημιoυργοιjγ 6γα α6γo-
λo ιδιαιτ69ω9 ελxυoτιx6 yn γηγενε[g xαι ξ6νου9.

H (δια η Moνιiδα δεν ε[1ε, εννoε(ται, xαγ6γα
ενδιαφdρoν. oι αξιωματιxo(, πoυ υπηQετoιjoαγ ε-

πε(, δoιiλει|.rαν φιλιiτιμα, παλειiογταE (μ6oα απ6
πoικλε g αντιξo6τητ ε S' \/"αL αvτf π ιγαx (ου φαxrj g, με
τo oπo(o τoυg αμε(βει η Πατg(E) να διαφυλιiξoυν
χαι γα βρoυν dxρη με γoσoχoμειαπιi υλιxd εχατo-
γτιiδωγ εχατoμμυQfων. Toυg θυμιiμαι ιiλoυE, με ιi-
xgα oιlγx(νηαη.

Aπqoοδιixητo ειδιiλλιo με τηγ Καγiλλα.

Eνα πρω( βρ€θηxα, μιiλιg 6φθασα, σε μεγι1λη

φαoαρ(α παι αr1γ1υoη. Κιiπoιo λυο'clααμ6νo απυλ[
(xαθιig μoυ εfuαν) 6ρμηoε ατο oτρατ<iπεδo xαι
dρ1ιoε γα επιτ(θεται εγαγτfoγ πιiντων, αδιαxρiτωg.
Eψα1ναν να βρoυντoν xτην(ατρo, τoυg r{ταν δrjoxo-
λο γα τo αxoτι6αoυν, γ 'ο-τk (ryε xαταφιlγ ε ι ατoν 6q1o

με τα αoΘενoφdqα ο1rjματα.
Πriγα (μdoα αεo Saab, εγγoεiται...) να δφ αυτιiτo

oxυχt. Γtiβγιξε xαι oqμorioε, αxdμη χαι σ[o αυτox(-
νητo : rjταν φανε ρd πωg ε (1ε τρo μoπρατη Θ ε (. AQχισα
oε τατιτ('g ι6ρε9 vα τoυ αφljνω φαγητ6, εξ αποατ<i-
σεωζ. Σιγιi - αιγdταγαβγ(ο'ματα αρα[ωααν, ιiρ1ιοε
γα αγαγγωρζει τoν rj1o του αυτoxινtiτoυ. Σιγd -

oιγιi τα γαβγ(oματα αταμιiτηoαν, ιiρ1ιoε να πλη-
αι<iξει με επιφυλdξει5 αro αυτox(νητo. T6λo9, 6να
πρωi μoυ xoιiνηoε ην oυρd τoυ χαι με xo(ταξε
oταθερd αια μιiτια. Aνoιξα τ6τε την πιiρτα xαι
ελαφρc6E 1εoμ6νοg, xατ6,βηxα xι εγcδ.

Hταν 6να μεγαλ6oωμo θηλυx6 oxυ}"(, μιiλλoν
xoπρ6oπυλo, με xανελ( 1ρriμα xαι βλ6μμα πoυ δεγ
Θα ξε1ιiαω πoτd μoυ. Tην εfπα αμ6oω9 Kανdλλα, τη

1<iιδειpα, την αγxdλιααα xαι xατε βrjπαμε παρ6α ατo
διoιπητrjριo, ενc6 oι πιivrεg ιiρ1ιoαν να τρd1oυν
πρoτρoπιiδηγ χαι γα }1λειδc6νoιπαι dπου πρoλdβαι-
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γαγ.
Eγxαταοτ<iθηxε oτo γραφε(o μoυ, δ(πλα oτη

oιiμπα, xαι 6.xτoτε ξr]oαμε δiπλα - δfπλα. Ktiναμε
μαξi xαθη με ρ ινdg πoρε iε g μ6oα αro δdoog, xυνrjγη -

oε oxιoυριixια, μιiριαε τα α1νιiρια αγριd1oιρων.
Γ6ννηoε oε λ(γo xαιρ6 ωρα(α xoυτιiβια xαι (xιiθε
τιiαo) πoυβαλoιiαε xαι xιiπoιo αδdoπoτo, τo oπo(o
xυριoλεxτιxιi μoυ παqουo(αξε! Σε ελd1ιατoυg μrj-
νεζ oι oxιjλοι χαι ot oxι1μνοι υπερ6βηoαγ τoυs
ε ixoαι - αλλd η Καν dλλα εξαxoλoυ θorjοε με απd)'υη
oιγoυριd να παζει τoν ρdλο τηg Mαναμεγιiληg...

Γνωq(ζεται με 'ηγ 
π6λη.

Aq1ιoα να xιiνω αυατη ματιx6g εξεgευνrioειg oτι1ν
πdλη. Bgιiδυ (α6μφωνα με πιiγιουg xαν6νεg), μετd
πoυ xλεfνoυγτα χατααrriματα χαtστα oπ(τια αμπα-

ριiνoυν π6ρτεE xαι παριiθυρα. Mε ψιλ,6βρo1o, αυ-
νriθωg, xαι ομf1λη ξεxινorioα απ<i τo διπλαν6 πιig-
xo, dπoυ μdoα ατo βαθtj γνdφo των νερc6ν dμαθα να
ξε1ωρξω τoν rj1o απιi ην περιoδιxri πτc6η των
παρπι6ν τηg ιiγριαg xααrανι<iE, ενιi τo ιiρωμα τηE

φλα μoυρ ιd E xατ6,x}ωξε τoν 1c6ρo.
Tραβ oιioα xατ6. τιg απρα (ε g γ ε ιτoν ι6 g, ανα.ξητc6 -

γταζ τα χαQαχτηQιacιx6' τηg παλιιig π6ληg πoυ θυ-

μ6μoυν απ<i την επoγητηE B6ροιαg - xαλντερ[μια,
περ(xλειαrεg αυλdg με πανιjψηλουg το(1oυg, πoρlτιi-

Qεζ με αφυρrjλατα xαρφιd, oπktα με ετoιμ6ρQoπα
μαxεδoνfτιχα σαχγισι 6., π(oωαπ6 τα xλε ιατri παρ<i-
θυρα των oπo(ωγ τιg o(δε τι ιαroρ(εg ελιiμβαι,αν
1c6ραν...

Θυμdμαι με τι 6xπληξη ε(δα 6να φθινoπω9ιν6
βριiδυ με τσoυχτερd xριib, επιoτqdφοτταg απιi την
περ υiγη oη, να λε πoυργε f δη μoτιxrj xιvη ματoγQαφt-
xη }ν6oyη: 1ι6θηxα μdoα απιiλαυαα dγα απ6 τα εχ6'-

xLσtα μιoιiξιxαλ τηζ πQoχoπrjE, εxεiνo τoυ Mπ6μπ
Φι1oι ΑΙ1 that jazz, πoυ πα[μηχε με τ(τλo Η παρd-
σταση αρ1ζει.

Αναξr{τηoα τo εβδoμαδιαfo παξdQt τηE πdληg:
61ω διδα1θεf πωg xιiθε λαixrj αγoριi εfγαι o xαθρd_

φτγlE τωγ ανΘρc6πων χαι τoυ τ6πoυ - xαι 6γα παγη-

γriρι. Απoλdμβανα τιg απλωμ6νεg πραμ<iτειεs, τα

φρoιiτα, τα λα1ανιxιi, τα ιpαριixια απιi τo πoτdψt,
αλλιi xαι η μεγιiλη ποιxιλ(α των ι|.rαριc6γ απ6 τoγ
Πλαταμι6να, τα ιiγ ρ ια βατ6 μoυρα, τα αι.πoφυrj oπα-

ριiγγια, τo αρωματιx6 φλαμoriρι, τoυζ μιχQo6Ex6x-
χιγoυs καρπoιig τoυ δ<iooυs πoυ τoυg oνoμιiξoυν



χQdγα. Mε εγτυπωo(αoαγτα rjρεμα, διαυγrj, χαμo-
γελαoτd πρ<iαωπα τωγ γυναιx6ν πoυ πoυλot]ααγ τα
πρoΙ6vτα τoυg, τoαλαβoυτι6vταg μ6oα αrα νερd xαι
τιg }νdoπεg, με 6xφραη μιαs μυαrrjριαE tσoQQo-
π(αg.

Παριi ην αξιιiλoγη αλλιi, πε ρ ιdργωg διαπρπιπri
βιoμη1ανιxrj υπoδoμri τηE πεQιoχrig, riπιαg πdwα
o1λri αεωg (xλωαrrjρ ια, γη ματoυQγε [α, υφαvτri ρ ια,
xoυβdρτεg, ξυλoυργιx6 SτιαταστlευdE), τo tiρωμα τηE
πιiλη g παρ6μενε αγgοτιxιi.

Πoλλdg φοQ6t μια δυα<iρεαrη, βαριιi μυρoυδιιi
ετα6πιξε αυτ6 τo ιiqωμα απιi τιg απραfεg αυνoιx[εg:
ιiρ1ιξαν xαι εδιi oι ιiγριoι, τυφλo( ιi-lεxαoμo( των
oπωρc6νων με φυτoφ<iQμαχα.

"To μt]λo", με ε[xε x6ttoτε πρoειδoπoιliοει ιfναg
xαλλιεργητrjg αro Πt]λιo "θιjλειτoυλd1ιαroν 18 ιpε-
xαoμodE". Ιδor1 (αx6φτηxα) με πoια πρlofxα oδη-

γoιiμε τα φqoιiτα μαζ στιE 1ωματεq6g.
Παιξ6ταv xαι εδοi τo εγxληματιπd παι1ν[δι των

πολυεθγιxι6ν. Στη Nιioυoα, παqιi την ιiπαρξη εν<ig

μoναδιπof ατην Eλλιiδα Ιγoτιτoιjτoυ Φυλλoβιiλων
Δ6vτρων, δεν αντελrjφθην (τoτε) xαμιιi πρoαπιiθεια
βιoλογιxιfν μεθdδων ιαταπo}"εψησεωζ τωγ αoθε-
ι,ειι6γ. Erj1oμαι otiμερα να d1oυν αλλdξει ρ<iτα.

Πεq-πατoι παι εxδqoμdE

Τα 1λιαριi απoμεαrjμερα τραβor1σαμε για τηγ
παραxε(μενη Σ1oλr] τoυ Αριατoτ6λη. Στoν μυθιxd
1ι6ρo, δiπλα απ6τα εναπομ6νovτα ερlε(πια, πιiνω
αιo ο1εδ6ν α<1qατo qυdxι πoυ διαo1ζει τηγ πεQιo-

xη, επιπ}'6.oυν tlγρια αdλινα xαθι6g xαι ιiλλα, 1θdγια
Ψυτd.

Στα πdριξ, oι oπoυδα(oι oπωρc6νεg ρoδαxινιιlg
xαι α1λαδιdg, αroυE δριiμουg γ"αLτLS ρεματι6g ορ-

γιιiξoυν την ιiνoιξη οι μωβ πoυτooυπιι{g.
Η μεγιiλη dxπληξη τηg ευgυτεgηg περιo1rig, fταν

oι τερdαrιoι μαxεδoνιxo( τιiφoι - των Λευxαδ(ων,
των Aνθεμ(ων, τoυ Λιi<rωνog xαι Kαλλιxλ6oυg...
2ωγραφιoμ6νε g μoρφ6 g νεxρι6ν, ι|-rυ1oπoμπι6ν, xρι-
τι6γ τoυ Aδη - αλλι1xαι τoυ Διdg, τηg Περοεφ<iνηg.
Παγτoιj ξωγραφιαμιfνα qιiδια xαι γιρλdvrεg με xλα-
διιiτηg ρoδιιig xαιτoυ λωτorj. oιτιiφοι ε(1αν αφεθε(
αro €λεog τωγ }.ιαtQιχι6ν αυνθηxc6ν. Eμπαιγαγ τα
νερti τηg βQox'ig, φoιioxωναν xι €πεcψαν oι ooβιi-
δεE, ξ6βαφαγ τα 1ριδματα, 6αβηναν τα oνιiματα,
μεριxo( παριiμεναν αδη μocr[ευτoι. Kατ6ρρεαν !

Mια απ6ραvτη, η μαvrιxιiτατη, αQχαιoβριθrjg πε-
Q ιoχ1i, αvτι μετωπ ιξιiταν με πλrj qη πε ρ ιφρ6νη σγ] χαι
εξoργιoτιxrj αxηδ(α.

To ξινιiμαυqo NαoιiαηE

Mπoρε( o πλoιiτog ηg Nιloυααs γα εiγαι oι
β ιo μη1ανιxdE η s μoνdδε g παι oι απdgαvτoι oπωqc6-
γεE ηE με τα μljλα, τα ρoδιixινα, τα α1λιiδια (xαι τα
μoναδιx<i xεριiαια), η αιc6νια <1μωg δ6ξα τηg εiναι
τo oμι6vυμο xραα( τηg. Καλλιεργoι1μενα αrιg πλα-
γι6g τoυ Bεqμ(oυ, εφτd 1ιλκiδεg oτρ6μματα αμπε-
λc6γων xυριαg1oιiγται απoλιjτωg απ<i μια παλιιi,
μα]Qη πoιxιλ(α αμπελιod, το περ(φημo ξινιiμαυρo
Nαo{αηg. To θ6αμα πoυ πQoσφ6ρoυν, xυρ[ωg την
dνoιξη χαι τo φθιν6πωρο, ε(ναι αυγxλoνιαrιx<i!

To xραo(, αrη Nιioυoα, δεν ε(ναι μια αx6μη
xαλλιdργεια, dναg αxdμη τg<iπog επιβ(ωηg. oι
xαλλιεργητ 6s τηs μυθιπrj g αμπ6λoυ την αvτιμετωπ[-

ξoυν με xιiπoια ιερ<5τητα, τη θεωρoιiν περfuoυ μ6λo9
τηE oιχoγενεiαg τoυg. ΑναφιJρoνται αε αυτriν με
εxφριioειg τρυφερ<iτατεE.

"Tο αμπdλι xoιμtiται", λdνε τoυE χε ιμωνιιiτιxoυ g

μtiγε g. Tdτε πoυ oργανι6νoνται τα ιiλλα εxεtν α πα-
νηγtiρια, αrα λ(γα oιxoγεγε ιαxιi απoαταxτiρια, τουg
αμβυxεg, ιiπoυ (πεgιμ6νovταg η oειριi τoυs γα
βγdλoυν τo διxιi τoυg τοfαιoυρo) ετoιμιiξoυν μυαrι_
x6" τα μυρωδιxιi πoυ τουs εμπιoτειiτηχαγ oι γεQo-
ντdτερoι, c6αrε o xαθ6ναg να επιτ{γει6να ιδιαiτερo,
ο ι1{,oγεγε ιαx6 αρωματιx6 1αq μιiνι.

Eξηoατdτοιεg βραδιdg με φoβερdxριjo, αε αυλ6g
o1εδdν απdιρυφεg, δ(τιλα απ<i φωτι69 πoυ σε 6δρω-
γαγ. Oλοι xoυβαλoιiααν xι dψηναν oυν61εια λoυxti-
γιχα χαι xρdατα, μo(ραξαν ξεαrιi ιpωμιιi χαι τoυQ-
σι6', τιαι δox(μαξαν (ωg io πρω() τo xαυτιi αx6ψη,
ενιig εxιiατου, τo(πoυρο...

H μ6θη τωv Aπιfxqεοi.

Kιiθε 1ρ6νo η τηλεdραοη μαg οερβiρει μεριπ69
φευγαλ6εg oxην6'gαπιi τo ξαxoυαr6 Kαρναβιiλι τηg
Nιioυααg. Mαg τo παρoυoιιiζει σαγ τουQιατιπ6 α-
ξιoθ6ατo, με ιδια(τερo αroι1ε(o τιg oτoλ6g τωγ χo-
ρευτι6ν xαι (xυρ(ωg) τιg μιioπεg. Στην πραγματιx6_
τητα, πρ<ixειται για 6γατελε(ωg ιδιιiξoν φαιν6μενo:
μια 1αρotiμεγη χαι ευτυ1ιαμ6νη πιiλη παραδ[δεται
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επf ημ6ρε9 αε μ6θη περ6που υπερβατιxri.
Axιi μη Θυ μιiμαι τo ρ [γo g πoυ μoυ προxαλoι1αε, τo

ooιiρloυπo, €ναg αιφν(δωs χαι μoν6τoνog iχoE τυ-

μπι1νου, αxoλoυθorjμεγos απd oξεfεg xραυγdg του
xλαρ(νου. Mια ξυγι<i Αθιγγιiνων με vταoιiλι xαι
ξουρνιi περιερ1ιiταν αgγιi τιE γειτογι€sτηs πιiληg
χ,α ι αυτoσχ ε δ ι<iξονταg, xαλoιj oε τ oυ g xατotxoυ E γ ια
ξεφ<iντωμα. Δεν riταν'απλri πρ<ioxληη, xαταλ<iβαι-
νεg αμdoωg 6τι εδc6 μεταβιβαζιiταγ μια αιiρατη
ειτoλri: δεγ ooυ 6μενε παρd να υπαxotiοειE.

Aυτrj η εlω69 ελdγ1oυ μdθη τιE βραδι69 τωγ A_
π6ρπεω, η περ(εργη xαι ανεξriγητη επ(δqααη ενdg
τυπιxoι3 μoυoιxotj αυτoα1 ε δ ιαoμοιi, με παρ 6πε μιp ε

αμ6oωg ατα Aγαoτενιiρια, ιiπωg τα ε(1α παραxo-
λoυθfoει πριν απ6 1ριiνια αrην Aγ(α Eλ6νη Σερ-
ρι6ν. H fδια xαι εxεf πρoετoιμαα6α, o iδιog επ(μoνog
xαι ανηλεrjE {χos τoυ τυμπtiνoυ, η iδια πρoειδο-
πο(ηαη, τo (διo QiγoE, η (δια απρooδιιiριαrη Eιπo-
λ{...

Kιiγει αn6ψειg για μιivιμη εyxαt6'aταοη.

Η γαλrjνη τηg πιiληg, η αιoιoδoξfα τωγ xcιτo(xων
τηζ, η oμορφιιi τoυ τιiπου, η ξεαrααιιi των φ(λων, o
αμ6ριμνo9 τριiπog τoυ β(oυ, oι αυ1νdg εxδρομdg, oι
εruox€ψug ιiλλωγ φ[λων χαι συγγεγcδν, η υπdγεια
γoητε(α του μαπεδoνιxοtj τoπ(ου - αιπ6.'xαι δι<iφo-

ρα αλλιi, με dπαναν να αρx(oω να βλ6πω την πdλη
oαν μιiνιμη μελλoντιxr] διαμονrj. Mαg 6λειπε, ιiμωζ,
η Θιiλαooα.

Eλειπε εξ(αoυ xαι απιi τoυ Excιτotxoυg, τ,dτε. Tην
Κυριαπri, 6ταν xατdβαιγαγ αro πιiqxo να ξεδc6σoυγ,
dλεγαν βλ6πoψα9τoν απηνrj xdμπo: "Η θ<1λασσα"
- σαγ γα τη διdxριναν πdρα απιi τo ποι]αι...

Mε γorjτευαν τα Σαββατoxtiρlιαπα αrη Θεooαλo_
νΓxη. oταν ο xαιρ6g ηταν xαx6E, πQoτιμotjoα τo
τoπιx6 τρdνo. Σε dγα τdτoio ταξ(δι πρdαεξα αroν
xtiμπoτηgΣxriδραE 6ναν μιxριi, dρημo αrαθμd, μετο
ααiνηθεg ιiνoμα "Ξεγαoψ€,νη".Σε μια τoυ επ(oxε-
ψη σΓη Ntioυαα o N(πog Γαβρ(λ ΠειτξfxηE με
πληροφ6qησε πωζ εxε i τoπoθετrj θηxε xαι υπηρdτη _

σε ωζ διioπαλog (μετιi πoυ επdατρει|.lε απ6 oμηρ[α
xαι εξoρ[εg) o ξε1ααμ6νοE χαι παQαγνωριoμdνog
πεξoγριiφoE oμηρoE Πdλλαg - γεwη μ6νog αrα oρε ι-
vι1τηg Κυπαρια(αg, αε 6να 1ωριι1 με τo απ(ατευτo
dvoμα "Kαημ6νη Γυγαixα". T6τoιε9 αυγxυρfug!

Eιδοπoιε(ται γα επιοτρdψει στηγ AΘrivα.

Στα τ6λη Ιoυλ[ου Ι982, €yoντα5 μιiλιg γυρioει
απιi διαxoπ6E αrην ωραiανriαo Θιiοo, δ61τηxαην
επioxει|.rη φ[λoυ γενιxoιi αρ1ιιiτρoυ: εi1ε 6ρθει,τc6-
ρα αυτ<ig, πQoζ αγαγνc6ριoιν.

O υπεo1ημdνοg 1ριiνoζ εLxε rjδη παρdλθει, o
απα ιτoι1 μενo g 1ρ6νo g δ ιo ιxrj oε ω S ειxε ου μπλη ρ ω -

θε(. oφειλα, λoιπιiν, εγxαταλεfπωγ τηγ εqατεινrjν
Hμαθ(α γα επαγιjλθω ατιg μξεQεζ αυνθrixεg τηg
πρωτεtloυoαg, ιivταg πλ6oγ xαtτνπtxιt'lq ιxαν6g για
πρoαγωγtj oτoν βαθμιi τoυ ταξιιiρχoυ...

Aρ1ιoε o θλιβεριig xιixλog των επιοxι1ψεωγ, τωγ
απoχαιQετιoμι6ν, τωγ τελευτα(ων γευ μtiτων.

Aρxds Aυγorioτoυ παρ6δωoα στoγ αγτιχατα-
oτdτη μoυ τη Moγιiδα xαι r5λωg ιδιαιτι1ρωg, την
Καγ6λλα. Βxεiνη, παθcδg 6φευγα τo μεημ6ρι, με
oυγιiδευαε ιiπωg xιiθε ημ6Qα ωζ τηγ πρc6τη σ'Qoφli
τoυ δρ<iμoυ, 1ορoπηδcδwαg ανι1πorπη γιiqω απ6 τo
αυτox(νητo. Δεν την ξαναε (δα πoτ6. Mιiθαινα εξω_
δ(xωg ιiτι εfγαι xαΧ6', ιiτι εξαxoλoυθεf να γεννdει
x.λ'.π., αλλιi oοιixιE επtox'(.ψτηxα 6,xτoτε τη Ν<ioυ-
oα, δεν τιiλμηoα γα τηγ ξανααντιπρfoω.

Εγnατα}uεiπουγ με θλ(ψη τη Nιioυοα

Ξεxινrioαμε με το Saab πρω( - πρωf την επoμιiνη,
αφοι1 διαθdααμε oε φλoυg νaηψmhgχαL τα τελευ_
τα(α αxυλιixια. Tη συμιiμαι εxε(νη τη oxηνrj: τoυ
π6ραααν αλυo(δα xαι τραβor1σαν τo αxυλ<ixι πρog
την αιτ(θετη xατειiΘUVσΙl, η Nι6βη με η Niταα
dxλαιγαν αγxαλιαoμ6νεg γoεριi, γε(τoνεg μαE ξε-
πρoβιiδιξαν, μερlιxo( μαg πρ6αφεραν φρoιiτα. Φι]-
γαμε.

Θυμorivται τη Nιioυαα

Noαrαλγoriντoν αμ6ριμνo β(o oε αυτri τη 1αρoιi-
μεγη χαι αιαι6δoξη π<iλη, τη ξεατααι6' ^aαι τα τQα-

γoriδια των φλων, την Kαν6λλα χαι την αγdλη των
μιxρι6ν αxιiμνων, τoν ξε(δωρo riχo των ρε<ivrων
υδιiτων, τo tiρωματηg φλαμoυριιig, τα 1ρc6ματατoυ
φθινοπc6ρoυ, το xιιiνι τoυ 1ειμc6να, τη Qoξ θ<iλαoαα
απ6τιEρoδαπινι65 την tiνoιξη, τα 1ιλιd,δεg ανθιαμd-
να ηλιoτριiπια τo xαλoxαfρι.

Ω, Nιioυαα, Nιιioυαrα = π<jλητωγvερc6ν, ευδαf-
μων πoλιτε(α, xα(ρε!
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ΣA1{(APΩΔΗΣ ΔABHTΗΣ
τoυ ΠεQ]xλ{ Mιigα

' Eπιμελητri A'τηE ΠαΘlxηg Κλινιxli5
Yπειjθ. διαβητoλ. Ιατqεioυ Γεγ. Noοοxομε(oυ Nαoιioη5

Συ1νιi 1ρειdξεται αι6μα να χαταφriγει xανεfg
oτη ληψη αιπιδιαβητmιiw 1απιc6ν.

Θα τoλμηαω εδι6 να παραλληλ(αω τoγ αν_

θρc6πινo oργανιαμ6 με τo αυτoπ(νητo, για γα

γ(νει πατανoητ6 πι6g o oQγανtσμdg μαE πρo-
oβdλλεται απ6 δ ιαβ{τη.'Oπωg αxριβι6g τo αυτo-
lιiνητo 1ρειdξεται βενξiνη για γα πdιρει ενdρ-

γεLα χαt να xινηθε(, €τoι τlαL τα xtiτταρα τoυ
oι6 ματ6 g μαg 1ρε ιιiξoιπα ι ξd1αρη (γλυxdξη ) γ ια
να πιiρoυν ενdργε ια, πρoxε ιμdνoυ : γα xινη θoriν
oι μυζ, να oxεφθε( o εyx€φαλog, να βλdπoυν τα

μd,τια xαιyεντx6. να λειτoυργriooυν 6λα τα αυ-
ατη ματα τoυ oQγανισμoιi. Αx6μα 6μωg xαι γε μιi-
τo με βενξ(νη να εfγαι ιjγα αυτox6νητo, δεν πα[ρ-
νει εμπρ6ζ, αγ o oδηγ6g δεν γυρ(αει το xλειδf
στη μηχανli τoυ. 'Eτoι απριβιig oυμβαfνει xαι
oτoν d,νθρωπo. Ax6μα δηλαδη χt αγ τo α(μα μαg
ε(γαι γεμd,τo με ξd1αρη, αυττ] δεν μπoρε( να

μπε ι oτα xliτταQα γ tα γα τoυ g δι6oε ι τηγ εν dργ ε ια
που 1ρειdξoνται αγ δεγ δoυλdψει tjγα "χλειδ(".

To xλειδf αυτ6 ε(γαι η oρμdνη του πd,γxρεα-
τoζ πoU αναφ6ρθηχε πQιγ, η ινooυλfνη. Η βενξ(_
νη λoιπ6ν ε(ναι η ξιixαρη πoυ τηγ πα[ρνoυμε με
τα διdφoρα φαγητιi.'Oταγ'iρc6με, τo πd,γπρεαg

απελευΘερι6γει ιγooυλ(νη, πoυ με τη oειρd τηg

επιτρι1πει οτη ζιlxαρη γα μπει μdoα oτα πrjτταρd

μαE.

o διαβητηg ε(ναι ψια xcndoταση πoυ χαQα-
xτηρζεταιαπ6 μεγd,λη αιiξηoητoυ ξα1dρoυ σro
αfμα, επειδri εkε χειπει απ6 τoν oQγαγιoμ6 η
δεν xd,γει xαχ6τη δoυλειιi τηζ μLα oρμ6νη, πoυ
λdγεταιΙNΣOYΛΙNΗ.

Διαβητη μπoρεi γα πd,θει oπoιoαδrjπoτε. A-
π6τo μιxρ6 παιδ( μ61ριτoν παππoιi η τη γιαγιιi.
Διαβrjτη d1oυν d,νθρωπoι απ6 6λεg τιg 1c6ρεg,
απ6 6λε9 τιg φυλ6g, αε 6λεg τιg ηλιxiεE, d,νδρεg

xαt yυνα(xεg. E1ει υπoλoγιοθε( 6τν 3Ο με 50

εxατoμμιiρια dνΘρωπoι στoγ xdoμo d1oυν δια-

β{τη.

Yπιiρ1oυν δrjo βαοιxo f τιjπoι διαβriτη : o δια-

βητηg τ{πoυ Ι (6να) χαι o διαβητηg τriπoυ ΙΙ
(δf o). o διαβητηg τιiπoυ Ι λdγεται xαι νεανιx6g
διαβητηg εμφανζεταιαυνηΘωg oε παιδιd{ νεα_

Qodζ.Στoγτιjπo αυτ6τoυ διαβητη τo πdγxρεαE,
πoυ εiγαι o τdπog παραγωγηζ τηζ ινσoυλ(νηg,

παρd,γει ελd1ιατη η xαθ6λoυ ιναoυλiνη.

o διαβητη gτ(lπoυ ΙΙ εμφανζεται oυνηΘωζ σε
πα1rioαqxoυg ανθρι6πoυζ, ηλιxfαg d,νω τωγ 40

ετιΙw. Στoγ τιjπo αυτ6 τoυ διαβriτη, τo πdγxρεαg

φτιd1νει oυνηθωg ιναoυλiνη, που 6μωg ε(τε δεγ
ε(γαι αρxετri η δεν xdνετ xαχ6" τη δoυλειd τηg.

Συνηθωg δεν xρειιiξoγται γιατη θεραπε(α εν6-

σε ιζ tγσoυλiνη g, η τηQηση 6μω9 τη g αωoπiE δ(αι-
ταζ}1'αL η σωματιχti doxηoη εfγαι απαραfητα.
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Eπειδη οι διαβητιxo( δεγ ι11oυν αρxετη ιν-

ooυλ(νη, η ξιixαρη oτο αiμα τoυg ανεβα(νει oυ-

νε1ι6g. 'Βτoι δημιoυργε(ται ατoν oργανιoμd η

λεγ6μενη υπεργλυxαιμ(α με τα εξ{g αυμπτc6μα-

τα: 6ντoνη δι'ψα - πoλλd otjρα, μεγdλη 6Qεξη,

ειixoλη x6πωoη, φαγoιiρα, ξερ6 δ6ρμα,1d,αιμo

βd,ρoυ g, δ ιαταρ α1 d g oτην 6qαoη, δri oxoλ o " τlχε (
σLμo" των πληγ16ν, αυpdg φλεγμoνdg xαι λoιμι6-

ξειζ.

To αγτ(θετo τηζ υπεqγλυxαιμ(αg ε6γαι η υπo-

γλυ xα ι μ(α, xατ6'oταoη xατ6. την oπo (α το ξιi1α-

ρo πdφτει πoλιi 1αμηλd. Στην xατdαταoη αυτη

μπoρεiνα βρεθor1ν μdνo oιδιαβητιxo(πoυ πα(ρ-

νoυν 1d,πια γtα ξd1αρo η xdνoυν ινoουλ[νη. Tα

oυμπτι6ματα τηζ υπoγλυxαιμ(αg ε(γαι: τρεμod-

λα, τα1υπαλμ(α, dφθoνοι ιδρι6τεg, τdoη για λι-

πoθυ μ(α, of γpoη oτο μυαλd, νευριx<iτητα, υπε -

ρευαιoθηα (α, πoν ox€φαλog.'Oλα τα παραπdνω

αυμπτc6ματα εξαφανζoνται |"ιε τη ληψη ξιixα-

ρηg, γλυxoιi, xαραμdλαs f πoρτoxαλdδαg.

Θεqαπε(α τoυ διαβ(τη:

Tην πρrilτη θdοη oτη θεραπε(α τoυ διαβ{τη

τιατ€γει η δ(αιτα, τη δει1τερη η ιioxηoη χαι τε-

λευτα(α dρ1oνται τα αντιδιαβητιxιi γ6πτα χαι η
ινooυλfνη.

Edν 6ναg διαβητιx6g τριiει dτι Θdλει xαι δεγ

αoτιεkαιxαθdλoυ τ6τε 6oαγdπια χαι γα πd,ρει

xαι dνα xιλ6 ιναoυλiνη να xdνειτo ξιi1αρ6 τoυ

δεν πρdxειταt γα π6oει.

Στην ερι6τηση τt θα πρdπει να τρι6ει dναg

διαβητιx6gηαπdντηoη ε(ναι απ'6}"α' αλλd αε

μιxρdg πoodτητεg χαt με αrαθεq6 ωρι1ριo. o-
πωαδηπoτε απoφειiγoγται η ξιixαρη xαι τα γλυ-
x6..

o διαβητιx6g θα πρ6πεινα φιiειτρ(α βαοιxd,

γεriματα δηλαδη πρωινd - μεσημεQιαγd - βραδι-
γ6 ιαι τρfα ενδιd,μεσα δηλαδη φρoιiτo η ι6Qα

1Ο:30 - 1 L :00τo πρω(, φρoιiτo τo απ6γευ μα c6ρα 5,

φρorjτo πQιν γα xoιμηθεf τo βρι1δυ.

Θα πρ6πει γα πQoτιμιi xυρ(ωg τα λα1ανιxd,,

τα λαδεριi φαγητd, τo γd,λα, τo γιαotiρτι, τo τυρ(,

τo xρ6αg, ενc6 θα πρ6πειγα πεQιoρfαειτιg πατ6'-

τεζ,ταμαxαρ6νια, τα ιpωμιd,,τιgπ(τεg'τo ρriξι, τo

πριθαριix ι, τιg πkoεg'

Η doxηoη 6πωg πρoανdφεqα παζει βαoιx6
ρ6λo oτη θεραπε(α τoυ διαβητη. o διαβητιx6g

πoυ αoπε(ται ρυθμζει πιo ειjxoλα τo ξd1αρ6
τoυ. Η d,οxηoη xd,γει πιo δραατιxη την ιγooυλ(-

νη, ελ6γ1ει τo d,γ1og, βoηΘd ατην απιδλεια βιi_

Qoυζ χαt ελαττιilγει τηv π(εαη.

'oπωg η δ(αιτα χαι η oωματιxη d,αxηoη, 6ται

αxρ ιβι6 g χα ι τα αντιδ ιαβητιxιl φι1ρ μαxα ( ιναoυ -

Χtνη,y&πtα) επηρεdξoυν τo ξd1αρo. Tα φιiρμα_
xα xατεβ6ξoυν τo ξιixαρo oτo α(μα xαι βoηθorjν
oτoγ xαλιjτερo 6λεγ1o τoυ διαβητη. Πρ6πει πιi-
ντα να d1oυμε υπ' dψιν μαg 6τιτo xd,θε φd,ρμαxo
δρα διαφoρετιxd, αιoγ ιd,Θε διαβητιx6, γι'αυτd
χαι η απ6φαo11για ληψη τoυ oπotoδηπoτε αιτι-
διαβητιxof φαρμιiπoυ πρdπει γα ε6γαι τoυ θε-

ρd,πoιτoE ιατρoιi.

To ξιi1αρo 6ταν για πoλλd 1ρ6νια δεν ρυΘμ[-

ξεται oωoτd μπogε( να προoβdλλει τα ψdτtα,

τoυs γεφQoιig, τα πdδια, την παρδι6",τα αyγε(α.

o διαβητtτ'6g Θα πρ6πει γα συγεQγιiξεται
oωoτ6'με τoγ γιατρ<5 τoυ, να υπιiρ1ει μεταξri τoυg

ειλιxρ(νεια, εμπtστootiνη, αλληλoβorjθεια. Η
oωατη ενημdρωoη χαι η γνιfαη ε[ναι απαρα(τη-

τα στoγ διαβητιx6 o oπoiog θα πq6πει γα πιoτd-

ιpει 6τι o διαβητηg ε(ναι περιoα6τερο τρ6πog

ξωrig παριi νι1oog.

44



Aπ6 Τo μεTαφραστιK6 εργo τoυ Παρ(oη Kατoαρoυ
0voρ6 Vτε Mπαλζακ: "MερKαVτε, 0 επιχειρηματ(αg"

τoυ Χq{οτoυ N. Mπαταvτζf

(Επειδη xατατην εxτιjxτωση τoυ σχετιxoιi d'ρθρου τoυ Xρηoτoυ Mπαταwζη o1ετιxd. με τo μεταφραoτιx6
€ρyoτoυ Παρ[oη Κατααρoιi πoυ δημooιειiτηxεατο πρoηγoιiμενoτειi1ogτηg''Nιd'oυαταg''' παqαλε[φτηxε απ6
παραδρoμi μ'α oλ6xληρη oελ[δα απo τo τρ[το μ6qoζ, με απoτiλεαμα τo περιε16μεν0 να εμφανξεται
ελλιπ6E, δημοoιε6oυμε στo σημεQιν6 τε'ιjyοg oλ6xληρo τo o1ετιx6 μ€ροg τoυ d'qθρoυ, πoυ ευτυψriE μπoρεl
να oταθεi xαι ωζ ανεξd'ρτητo xoμμd'τι')

Γ. o "Mερxαντ6'', η τρ(πQαχτη xωμωδ(α του
Mπαλξιlx, ε (να ι η τρ iη oλοxληρo: μ6η pιεταφρ αacmη
δoυλειd τoυ χ. Πι1ρη Kατoαρof . Ξεφυλλζo\ταE τo

δαπτυλoγραφημ6νo, μdχQι οτιγμ{g, xε(μενo
διαπιαιι6γε ι xανε ig 6τι xρατd. αrα 1dρια τoυ €νααπ6
τα πιo αξιd}.oγα 6Qγα τηζ παγxdoμιαg
δραματoλογfαg xαι ε(ναι απoEl(αg ι1ξιo γιατf τo
ιJργo αυτd δεν μεταφρdoτηxε απd παγ6γαγ d,λλο

ελληνα μεταφραατrj.

Tο λογ oτε1ν ιxd dργo τoυ Oνoρ 6 rπε Mπαλξdx (L7 99 -

1850) ε[γαι τερ<iοτιo σε dγxo xαι oυο(α.
Yπoλoγζονται γtiρω oτα εxατ6 τα xdθε ε(δoυg

dργα του. E(ναι γνιυο'τdg ωg μυθιοτοριογρdφog xαι
1αραxτηq(στηχε σαν χοιγωνιxdg αναλυτfg xαι
ανατ6μoE τηg Γαλλ(αg τηg επo1rjζ του. Η θεατριxf
τoυ παQαγωγr] δεν θεωρεiται oπoυδαfα. Eξαfρεη
απoτε λε [το dργo "MEΡΚANTE, ο επ ιχειQημα 1(αg'' .

Πρ6xειται για τρiπραxτη πωμωδiα, oτ€qεα
δoμημdνη, με λ6γo γoQγ6, dξυπνεg ατdτιεg xαt
LσoQQoπημdνουg διαλ,dγoυg. oι μιxρo( μoνdλογοι
πoυ συγαγτιοfνται διdαπαρτoι μdoα αro dργo ε(ναι
λειτoυργιxo( χαι απαραfτητoι γLα τηγ
"xατασταλαγ μdνη'' επ ιχε tQη ματoλoγ iα των ηρι6ων
τoυ 6ργoυ.

o Mερxαντιj εiγαι o χαQαχτηριαrιx6g τιiπoE τoυ

αδ(oταπτoυ επιχειQηματ(α πoυ xαταφειiγει αε xdθε
ε(δoυg xoμπ(να, για γα επιβιι6oει μ6οα αυτον dγριo
αγταγωγισμ6 με τoυg oμοioυE τoυ.

Δεν πρ6πειταt γtα μtα χαQιχατoιiρα τ{πoυ, που
πρooπαθεi να πρoxαλdοει τo εr]xoλο γdλιo, με

αoτεiεg γxριμ<iτοεg, ν"alψtτι(.g xινηoειg xαι xυδα(o
λ6γo. E(γαι ''σoβαg16" πρdoωπo ο M6ρxαιτ6.'Eναg
''Ktiρ ιo g" τη g επo1rj g τoυ, με τηγ ιjγγο ια πoυ δ (νε ι αrη
λ6ξη ο Bdρναλη g oτo πε ρ [φη μo πο (η μd τoυ''ΑN", τo
oπο6o ε(ναι μ(α παρωδ(α τoυ oμιiτιτλου πoιrjματοg
του Κ(πλιγx' 'EξυπνoE, σαQχαoτtx6g, ωβ6S,
oρθoλoγιoτrig, γγωQζει πoλd παλι1την επομi τoυ
χαι τoυζ ανθρι6που9 τηg xιiαταg τoυ, πρoσπαθεiγα
τoυζ χεtQιστε( αtjμφωνα με τα συμφ6ροντd τoυ χαι
ουνrjθωg τα xαταφ€'Elνει, γιατ( d1ει dνα γεριi dooo
οτo μαν(xι τoυ:τoυζ 1gωαrι1πoλιi 1griμα χαι ξdρει
xαχ6' 6τt στηγ επoχri τoυ ''6yαν dνθρωπo πoυ δε
yρωoτd.ει τ[πoτα, xανε[g δεy τoν υπoλoyξει, xανεIE
δεy τoν α6βεταη xανε[g δεy τov σxiφτεται.''

Σ' dλλo οημε(o τoυ dργoυ τoυ θα μαg πε(: ''Σημερα
δεν υπdρyoυν παρd μ6νo oυμφiροντα, xαι δεν
υπd.ρyει πια oιxoy6νεια, α)λd. dτoμα.To μtλλoν τoυ
xαθεν6g βρfoxεται μ6oα α' 6να Δημ6αιo Tαμε[ο.
'oλεg οιυπoyρεciloειg μαg ε[ναι αε xoυπ6νια: [βyd.ζει
6ναν6μιoμα] νdτη η oljyyρoνη επoyη''. M6οα σε μια
τ6τoια επoγη πλημυριoμdνη αυναλλαγματιxιfg,
oμιiλογα, ψετoγ€g, τραπεξoγραμμdτια ξει παι
xιγε (ται o Mε ρxαντι1 xα ι πρoαπαθ ε ( απεγνωoμfνα
γα μηγ χαταπoγτισrε( οτoγ ωπεαγd των 1ρειiν τoυ.

o μωg αυπj τη βαθε ιd γνιioη τη g πoινων(αg τουE τηγ
d1ουν xαι 6λα τα δευτερειjoγτα πρdοωπα τηg

xωμωδfαg. o Nτε Λαμπρ(β, o παρ'oλiγoν γαμπρdg
του Mερxαντ6, dλλη φιγο{ρα απtiτηg xαι
xαπατoωαjγηζ τηζ επoy{1g, Θα μαg πε('.''Γιανα σαζ
xαλiooυν να πd'ρετε μ6Qog oτην εξoυα[α, δεν oαg

ρωτoιjν αημεQα τι xαλ6 μπoρεiτε να xdνετε, αλλd. τι
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'1αχd μΙtoQε[τε να χdνετε. To ζητημα δεν ε[ναι να

€1ει xανε|g ιxαν6τητεg, αλλd yα εμπν€ει φ6βο- Tην

επoμ6νη τoυ yd'μoυ μου θα 61ω'ιJφoE αοβαρ6, βαθυ
xαι αρyι!g''Εyoυμε 6να μαxριi xατd'λoyo με αργ€g

xαι μεyd.λη πoιxιλ[α. Θα ε[μαι oooιαλιoτηE. H λiξη

μoυ αρ€oει. Σ' 6λε9 τιE επoyig υπd'ρψoυν επiθετα

που ε[vαι τo xλειδ[ yια τιζ φιλoδoξiεg. Πριν τo 1789

λεy6ταν xανε[g oι24oνoμιστηg, ατα 1815 ηταν
φιλελει1θερoζ' τo αυριανd x6μμα θα oνομαατε[
xo ινων ιx6.' Ιoωg yιατ [ θα ε [ναι α'ιη ιxοινων ιx6. Πρ 6πε ι
να πα[ρνει xανε[g τιg λ6ξει9 απ6 την ανd.πoδη.-.''

Η απελπιoμ6νη πqοαπιiΘειατoυ Mερxαντ6 να απo-

φιiγει τη α[γoυρη 1ρεoxoπ(α με xιiθε μdαo xαι xdθε
x6λαo,xαθc6g χαι η σroν iδιo βαθμ6 χαι με τα (δια

μ€oα αντ[δQαση τωγ δαγειαrcδγ του, ε(ναι τα στoι-

1ε(α πoυ βγιiξoυν dνα πιπρd γdλιo xαι xιlνoυγ τo

dργo να εtναιxατισα μtα μα6Qη xωμωδfα, ενι6 θα

μπορoriαε γα ε(γαι 6να δgιiμα ri παι μια... τqαγωδ[α
αxdμα. Mια τραγωδ(α με πQωταγωγιατητo χa{μα
χαt τη διιiβρωoη πoυ πQοχαλεi αυτd αrιg ανθρι6πι-

νεg αυνειδrjoειE xαι αξ(εg. O Mερxαντ6 ε(γαι oυ-

oια,oττx6' dναg τqαγιxιig riρωαE. To πλ6γμα των

oρiων μ6oα ατo oπo(o ε(ναι αναγxαoμ6νοg να ξει [η

oυνεμjg αναξriτηoη τoυ 1ρr{ματoζ χαι oι δανειαιdg
τoυ] ε6ναι αυoτηgd πρoxαθoριομ6νο. Nα η ΑNAΓ_
KH τηg τραγωδfαg. Eπι1ειρεf πριiξειg πoυ αγτιδι-

xoιiν ατην ΑNΑΙKH χαι τη διαοαλεdουν. Nα η

αρ1α(α YBPΙΣ. Moιρα(o απoτdλεαμα ηζ η αυγχυ-

ση τoυ νoυ, η ΑTH, |xdνωox6ψειE αυτoχτoνfαg xαι

η τελιx{ του dξοδοg απ6 η oxηνri ε(ναι 6ξoδo9

ανΘρc6πoυ πoυ α1εδ6ν €.γεtγ6oεtτo μυαλd τoυ].

To 6ργo δεγ τελειc6γει με τη ΔΙKΗ [την τιμωρ(α
τoυ φτα(1τη] αλλιi με 6να αroι1ε(o δανειαμ6νo παι
πd}"tαπ6τηv ελξνιxιjτραγωδiα. Tη λriοη δ(νει dναg

"AΠO MΗXΑNHΣ ΘEOΣ" xoμμ6νοg xαι ραμμ6-
νο5 6μωE αrα xαλoιiπtα τoυ Mερxαwd χαι τωγ

oμofων τoυ. E6γαι 6ναg "ΘEOΣ" πoυ μoιριiξει
1ψ{ μα, λυνoνταg 6λα τα προ βλf ματα, γ ια να xαταλf -

ξει τo 6qγo oε 6να "ευτυ1ιoμ6vo τ6λο9".

Αυτιiγτoγ αγdλπιαrα αναμενdμενo απ6την αρμj
τoυ dργoυ "ΘEO" xαι πιiλι τ<ioο αγ6λπtστα εμφα_

γιoθdγτα αro τdλog χαL πoυ τo 6νoμιi τoυ ε[ναι

ΓKoNTo [αrα αγγλιx<i η λ6ξη GoD η μα(νε ι θεdg],
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θα τογ αυναντtiαoυμε εxατιi 1ριiνια αργιiτερα ατo

περiφημo 6ργoυ τoυ Σd,μoυελ MΠEKET: "ΠEPΙ-
MENONTΑΣ ToN ΓKoNTo". Kαι ατo dργo τoυ

Ιgλανδοιi δραματoυργoιi o ΓKoNTo ε[ναι αυτ6g

πoυ μιiταια, αλλιi με τιiαεg ελπ(δεg πεgιμdνoυν την

dλευorj τoυ oι riQωεE τoυ dργoυ, τιioo αγ6παQχτoζ
oτην oυo(α τoυ, αλλd xαι τ6oo απαρα(ητoE γtα τη
διαπ{ρηη αυτrig τηg ελπ(δαE, πoυ χωQrE αυτrjν θα
τoυg rjταν αδιiνατo να αηxιiooυγ τo βιiρog τηg ιiπαq-

fujg τoυg. Σ(γoυρα o Mπdxετ απιi αυτ6γ τoγ ΓKoN-
To τoυ Mπαλξιix εμπvειioθηχε χαι τo διx6 τoυ
ΓKoNTo παι ιiμoια τoγ χQησιμoπofηoε δραμα-
τουqγιxd αλλι1, oε ιiλλεg πιο... μεταφυ om€gδιααrd-
σεtE.

Tελειι6γoγταζ τηγ ανιiγvωαη τoυ 6ργoυ μdνει
σ[oγ αγαγγι6oτη η πιπρri α(oθηη πωζ το dργo αυτd

μoιdξει σα να γριiφηxε οrjμερα, xω 6γι πριν"απd
1501ρ6νια, για γα oαρπdoει χαι γα oατιρ(αει ην
επoyημαE πoυ χαQαxτη ρ ζετα ι απ6 την ε ξωφρ εν ιxr]

μαν (α των ανθqιiπων γ ια εrjxoλο xαι γρrjγoρο πλoυ -

τιoμ<i, απd τoγ πυρετd τoυ χQηματιατηqfoυ χαι τη
δρdoη των τoxογλriφων. Mια επoγn δηλαδ{ ατην
oπo(α dλεg οι AΞΙEΣ [πλην τoυ 1ρriματοg φυoιxd]
d1oυν τoπoθετηθε[ αro περιΘc6ριo τηg ιiπαρξηg του
"χοιγωγιχoιi " ατιiμoυ.

Η μετdφραση τηs xωμωδ(αg απ6 τογ Π. Kατoα-
qd, oλoξι6νταγη, πγευματc6δηE, λειτoυργιxti, υπηQε-
τε(τ6χειατo xε(μενο xαι διxαιc6γει τηγ ιiπαρξη τoυ

6ργoυ μdαααrη μεταφQαστιxrj μαg θεατριxf βιβλιo-
γgαφ(α. Eλ^τιζουμε xαι ευ16μαατε α6ντoμαγα δoιi-

με τo dργo τυπωμdνo γα διατ(θεται σ'α βιβλιoπω-
λεiα 6ληE τηE 1ιiραE. Eμεfg απ<i την πλευριi μαE
υπoα;ιiμααrε 6τι μιiλιg αυrπρ6ξoυν oι πρotiπoθd-
oειg θα δoυλdψoυμε με πιiθog c6ατε αυπj η oxληρr{

xωμωδ(α να ξωvτανdψlει πιiνω αεo oαγiδι τηE σχη-
νrjE εφ<iooγ για εxε[ πρooρζεται παι μιiνo εxε(
παfρνει otiρxα xαι ooτ<i 6vα θεατριx6 xε(ψενo'

Απιi τη υιiνταξι7

To παρ6ν αg θεωρηθε[ αναφoρd. xαι φ6ρo9 τιμηg
yια τα διαx6αια 1ρoνια αxτo τη γ6wηoη τoυ 0νορ6
wεMπαλξd.x




