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Στo τειjψog 87 τηg NuoΥΣTΑΣ σαζ xdνoυμε μια
παQoυσ[αση τoυ επ( 12 χQ6νια ταxτιx6τατoυ συ'yεQyd'-

τrl βαζ, εν69 απoυδα[oυ ιoτoqιxoιi ερευvητrj x'αι σπd,-
yιoυ ηθoυζ dνθqωπo τoy }l. rε6Qyιo Toυoiμη.

Tα α qψε [ α π oυ αφ o Q o13 |, τ oν M αx ε δ oν ιx 6 Αy ιΔν α τ η g

πεQιoχηζ μαζ, τα oπo[α δημoαιειiει με πληθoE opλ[ων
και επεξηγισεωv πoυ τo oφεiλει αrην απ6ραιπη ψιΙlαη
?{αι φιλoμd'θειdτoυ' ε[ναι 6'να9 πραγματιx6ζ ΦσαυQ6ζ
yιατoυζ αyαyvd)σtεζ, τoυζ εQευητ6g, τoυg oπoυδαaτ€g
?ιαι 6λ0υζ 6σ0ι19θ6λoυν 6yι μ6yo1,αασχoληθoιiν ειδιxd.

α}λd. 2{αι vα μd.θoυv τα y εyω6τ α exε[νηg τηg περι6δαυ'

Επioηs δημooιειiει 2ιαι μαζ xdvει ψωoτd' yεyσν6τα

τηζ ιστoQ[αζ τηζ π6ληζ μαζ χαι τηζ πεQιoχηζ τηζ, αvα-

τ Q6χo1rταζ 24αι απoδ ε ιx'η3 oνταζ τα συ μβd1,τα σε αQχε [o

dψωατo xαι δυoπρ6αιτ0 yια μαζ.
Αυτ6 τo τε{χoζ ε[yαι 6ι'α αφι€qωμα xαι 6να "ευ7α-

Qιστ(i''' στoy σJτoυδαio xαι συyεxτ6στατo συ1''εQydτη

μαζ tlαι φiλo Γιοiqyo Toυαiμη.
H Συντον ιoτ ιxιi E π ιτq oπιi
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Γε6ργιoq Toυo(μηq
Mικρ6 γραTττ6 πoρτραfτo τηq NIAOYΣΤAΣ για εvα μεγαλolατoρικ6 - Eρευvητη πoU μαq τιμd με τη σUVεργαo[α τoU

τηE Λευx{g Σαμαqιi

''oτι εtναι αληθιν6 xαι εθνιx6'' εfπε ο μεγιiλog
μαg πoιητrjg Διoνιiοιοg Σoλιυμdg xαι αυτ6 αxoλοιj-
Θηοε πιατιi οην πολri1Qoγη πQoσπιiθειιi τoU ωζ
ερευνηπjg των Aρ1ε(ο)\, τoυ Mαxεδoγιxori Αγι6να
xcrι ιiλωγ το;ν πτυγιilν τoυ o Γειiργιοg Tουο(μηg. Mε
τιiλμη, με οθdνog χαι με αδιιiοειoτα επι1ειρrjματα,
δημoοιεdoνταg απd τα επfημια Ιοτoριxιi Aρ1ε(α
του Kριiτoυg, dφερε στo φωE xαι dδωοε oτο Mαxε-
δoγιxd Aγιiνα, τοv ιiγνωoτο, η θdoη πoυ τoυ
αξζει. Aυτdγ τoν ''παραμελημ6νo Eθγιx6 Αγι6να'',
dπωg τον oνιiμαoε o Δ. Eυρυγdνηg.

o ΓεcilργιoE Toυο(μηg, που τo dνoμιi τoυ βλd-
πoυν τcjοα xρ6νια οε οειριi ιiρΘροlν τoυ oι αναγνcil-
στεζ ηE ΝΙAOYΣTΑΣ, ερευvηπjg xαι αxodραoτog
συμπαQαστιiηg dλων των μελεητι6ν, d1ι μdνo του
Mαxεδoγιxoιi Αγι6να, γεννfθηxε ατην Εδεοοα
παι τελε(ιυοε τo Γυμνιiοιo στα 1ρ6νια ηg Κατo1riE,
με ελιi1ιαrα βιβλ(α, ''δανειxd. απ6 δω xαι απ6 εxεf'
dποlg λdει.

E1οιταg πιiθog με η μιiΘηoη παραxιiλεoε η
δαoxιiλα μητ6ρα τoυ γα τoγ oτε(λει να μιiθει
γαλλιxιi xαι αyy}'ιx6'''crrην xαθηyιjτρια x. Φιλανθi-
δoυ'' 6πιι9 την απoxαλε( αx6ψα με oεβαoμd.

Kατo1rj, πεiνα oι ορζorπεg μαrjρoι xαι o Γει6ρ_
γιog Tουα(μηg ζητιi να μ<iΘει ξdνεg γλιioοεg. Πωg
αντ6δρααε η μητ6ρα ααg; Toν ρωπ]οαμε.

''To 6λεyα ιnνε1cig, τo ζητοιjαα με τδoη επιμoνη
πoυ η 'lαημ6η η μητ6ρα μoυ ε[πε ''d.τηε πd'νε xαι θα
την πληρc6ooυμε με ιi,τι βyd'ξουμε απ6 τo xτηματd'xι
crr oν Λ 6γ ο. Ετ o ι πιj ρ α 7d' ρ ιg ιrτ η μητ 6 ρ α μoυ }ι α ι τ η,ι)
x. Φιλανθ[δoυ τιgyερ6g μoυ βd'oειg oταyαMιxd xαι
αγλιxd.' Β{βαια ιsπιiρ1ε oτην Εδεooα, τ6τε και μια
yερμανiδα xαθηyητρια crτογυμνd.oιo μαg πoυ δ[δα-
σ}{,ε yεQμαyιxd. δωρεdν, αλλd' δεν πriγα yιατi τo

θεωροιioα προδοo[α να διδd.αxο1ιαι τη yλc6ααα των
xαταxτητc6ν. Ααx6τωg' αν ioτερα απ6 αρxετd' yρd-
vια η yεQμανιxη tyινε η αγαlημ6η yλrbooα, πo1.) τη
διδdxτηxα crτο Ινιτrιτoιiτο Γxα[τε xαι πliρα d'ριιrrα,''

-Πιo rjταν το dι,αι'οιια πoυ dxανε το Γιιi:ργο
Toυα(μη να αοxο),'ηθεi με τ6οo πιiθoE με ',τα ιiδυ-
τα'' τoυ Mαxεδοr,ιxοf Α^,,ι'iγα.

''Πρ6τα απ' diι τα lαραμιiθια τηg yιαyιd'ζ μoυ.
Mε ναvoiριξε μιε τα cινδqαyαθηματα τωv Mαxεδο-
νoμd.γωv, τoιt Α7qα, τοιl Mαζαρd'xη, του Nειixo-
oμoυ Γρηyoριdδη :τoL| τoν ε[xε xαι 6νοιxο oτο απ[τι
τηζ. H δε εx πατρd; 7ιαγιd. μoυ' την oποiα δεν
yνc6ριoα' iδειξε τ6oτ7 δρd'oη xαι φιλοπcιτρ|α o'
αιlτdν τοv αγcilνα, ilcτrε τoy yιo τηζ xαι θε(ο μoυ τoν
πηραν τιuη; iτ'εz'εν 7ωρ[; εξετd.oειg crτη Σ0oλιi Ευελ-
π[δων.

oταν τελε[ωσα τιζ oπoυδ69 μου εyχατασrd'θηxα
cττην Αθliνα. o Εδεooα[og μαxαρ[τηg Σιβ6να9' με
παραxiιλεoε να ερευνηoω στα χQατιχ(ι. αρy"ε[α yια
iνα πολ6 απoυδα[o 6ηραφο τηg Κoινdτηταg Βoδε-
νcbν' Hταν η διαμαρτυρ|α πoυ 6αrειλε η Κoινdτητα
αrην πρεoβευτιxη δ ιd'oxεψη στην Κωναταwινοιjπo-
λη τo 1878. Mια ολ6xληQη πQαyματε|α yια το Mαxε-
δoνιx6 Zητημα.

Στo Ιcrroριx1 Αρxεb τoυ Υπoυρyεioυ Εξωτερι-
x tllν 6που ε ρευνοιioα, μoυ αποxαλ,ιjπτ οwαν ολ6xλη -

ρog o Mαxεδoνιxdg Αycδναg. Εται d.ρyιoα να εQευ-
νιb, να oημειrbνω }ιαι να δημοoιει1ω oριoμ6να d'ρ-
θρα. Η διειsθιjwρια των Αρ7εiων του YπoτlQ7ει.oι,
των Εξωτεριxcδν x. Δdμνα Δoιπd', εξαiρετη επιοτη-
μων, oημερα xαθηγiτρια τηζ Διπλωματιzη; Ιrπο-
ρIαE oτo πανεπιoτημιo Ιωαw[νων 1ιε εζετ[uτ '. ,-L;
αoβαρci ερευητli xαι με πρoo€}'αβ€ σTo Ttιi ι''- : zT oΞ
διαyωνιoμoιj. Ετoι βρ6θηxα 1ι|ocι cτrε, Ι';τ ---c "y-: -4ο-



χεto τoυ Yπoυργε[ου Εξωτεριxtb"ι)' τo σταυQοδρ6μι

των oοβαριΙlν ιατoριxciν 6λη9 τηg Ελλd.δαg.''

-Π6οα 1ρ6νια μελετιiτε, αο1oλε [ατε, δη μooιεti ε _

τε, πα[ρνετε μ6ρog oε oυνdδρια με oοβαρdτατεg

αγαxoινι6οειζ χαι ουνε1ιilg αγαxαλι]πτoγταζ χαι-
νοriρια οτoι1ε(α πoυ τα φrJρνετε στo φωt ηE δημo-

oι6τηταg;

''Απ6 τo 1970, μελετι6 xαι ερευνcδ 6λα τα ελληvι-

xd. xαι ξ6να αρ1ε[α αε βιβλιoθη}4εζ 1(αι Πανεπιcrιιj-

μια τ6oo τηg Ελλdδαg 6oo xαι τoυ Εξωτεριxoιi'

Στo Ιclτοριx6 Αρψεio τoυ Yπουρyε[oυ Εξωτερι-
xc6ν ε(yα τη δυνατ6τητα να ερευvηoω τα αργεfu
6λων των ελληνιxι6ν Πρoξενε|ων τηE MαxεδονiαE
xαι απ6xτησα μια αφαιριxη γν(bσrι τηg xατd'ιττααηg

ιlτη Mαxεδoν[α xατ(ι τον τελευταio αι6να τηζ τoυQ-

xoxρατfαg' yιατt θεωρtb υπo7ρ6ωoιj μoυ νcι αυμβdλ-
λω xαι εyeΙι ιlτην εθνιxη πρooπd,θεια.

Ε1ω xd'vει oε ιιlτoρικd clυμπ6oια πd'νω crro θ6μα

35 αναxoινιiloειg οτην Ελλdδα χαι σro εξωτεριx6.
Αξ6yαcrcο θα μoυ με[νει τo Ιcrrοριx6 Ελληνoμαυρo-

βoυνιιΔτ ιxο oυν6δ ρ ιo crτ o Mαυ ροβoιiνι τη g Γιoυyxoo-
λαβiαg πoυ το ε[7ε διορyανιboειη φιλooοφιxη Σpλη
τoυ Δημoxρ[τειoυ Πανεπιιlτημ[oυ Θρd'xηE με τη Φι-

λοrloφιxri Σ1oλη τoυ Mαυρoβoυνloυ. Hταν μιααλη-
oμ6νητη εμπειρ(α.''

-Kε Toυο(μη, πεiπε χωQ(ζ μετριoφρooιiνη, π6-

οεg π6λει9 ηg Mαxεδoν(αg βoηΘιiτε παρ61oιπαg

τα οτoι1ε(α χαι τιζ γνc6οειg oαg, πdοoυg ουλλdγoυg,

π6αα οcυματε(α, π6ooυg ερευνητdg, πdαα Moυ-
αε(α;

''oσoυg περιoodτερoυg μπoρcΙl μ6oα ατo μεydλo
μου φ6ρτo τηζ συwQαφriE, των oυνεδρ[ων χαι τηζ
6ρευνα9. Χαlρoμαι να τoυζ παρ61ω τιg ψcbαειE που

μπ6qεoα xαι xατ61ω, αλλd 61ω ξεψωq[oει, oαg

oμoλοyril την αδυναμ(α μoυ, τρειg π6λει9 τιg oπofεg
xαιυιoθ€τηoα. Tην ιδιαtτερη πατρ[δα μουτην Εδεo-
σα' τα Γενιτod' tlαι τη Nd,oυoα. Ε'xτ6g πoιl yρiιφω
ιlτo περιoδιx6 oαg τη ''NΙΑoΥΣTΑ'' yιατ[ θεωριil

χQ6.oζ μoυ να oυμβiι'λλω cπην εθνιxη oαg πρoιlπd-
θεια, yρd'φω ιτro περιοδιx6 ''ΦΙΛΙΠΠoΣ'', των Γενι-
τoιbν xαι δημοo[ευα μ61ρι προ τινoζ σtο "ΕΠΙ TPo-
ΧΑΔHΙ\Γ' τηg Εδεooαζ' πoυ τιΔρα, τo λ6ω με λ'ιiπη, oι
εxδιiτεg τoυ xατ6yowαι απ6 d.λλα εxδoτιxd ενδια-

φ6ροvτα. Στ6λνω xαι oε d.λλεg π6λει9 6oε9 πληρoφo-

ρ(εg τιg αφoρoι1ν xαι ιjoα 6ηραφα μoυ ξητηαoυν.

Tα Γενιτod' τα 6yω αyαπηαει ιδιαiτερα yιατ|
oτην Ιcrτoρ[α των Γενιτoc6ν απαlη(ιται το ανερε6νη-
το, αλλd επιταxτιxd. ερευητ6o xεφd'λαιο τηg oυ-
ν[αg'

Εyω xiινει ειδιxη 6ρευνα αα Αρ7ε[α τηg Εξαρ-

γIαE τα Αnnαles τηg Moηg των Λαζαριαrcδν 14αι σrη

β oυ λyα ρ ιxη δ ι εθvιj β ιβλιαy ρ αφ iα.

Στιg τρειg υιoθετημi.νεζ μoυ π6λει9 Εδεαoα -

Γεyιτod xαι Ndoυoα ετοιμd.ξω απ6 6να δc6ρo'

H Λαοyραφιxιi Εταιρεiα τηg Εδεooαg μoυ 61ει

αναθ6oει να παQουσιd'oω το 6ρyο xαι τη μoρφη του

Εδεoαα[ου λdyιoυ που 6ζηoε crroν xιixλoτoυ Κοραli
aτo Παρfoι Mηνd Mηιlω[δη. Στην Ελλdδα δεν βρf-
σtζoυμε τfπoτε origiιιαl απ6 τoν Mηνd' Mηνωiδη. Στη
Γαλλ[α 6μωg, υπd'ργoυν oειqd' Dossier τoυ Mηνd'
Mηνωtδη' Αx6μη xαι διδαxτoριxη διατριβri yd.λλoυ

επιατliμoνα, yια τoν διx6 μαE Mηνd. Mηνωiδη τον
Εδεooαfo, πoυ τo1) cιψοoιiμε' Αυτ6 εtναι τo δc6ρο

μoυ στην Εδεooα'

H ερyαo|α μoυ των ΓενιταιΔν, τo δc6ρo μου αφo-
qd' τη δια4ρoνιxη πορε[α τηg oυνtαg των Γενιτoι6ν
2ιαι τη1) ιδι6μορφη πoρε[α που αxoλoιiθηαε oε αiγ-
?ιQtση με τηy πoρε[α τηg oυν[αg.

H ερyαo[α μoυ yια τη Nιioυoα βαoξεται oτα
Αρ1ε[α τηg Εξαρ74iαg. Αφoρd' τα 9 oλαβdφωνα

74ωριd' τoυ xd'μπoυ τηE Nd,ουααg. Πραyματεioμαι
την εθνιxri xαι εxκληoιαcrtιxη εναλλαoo6μεη |ιoQ-

φιj τωv xατd την τελευτα[α δεxαετ[α τηζ τoυQ?{o-

xρατtαg' Αυτιj την τελευτα[α ερyαo|α επιθυμrb

να αφιερι1αω με πoλιj εxτ(μηoη αrη Λευxιi Σαμαρd'
αε αvαyvι6ριση τηζ πνευματιxιig xαι πoλιτιαrιxηg
πρooφoρd'g τηζ στη Ndoυoα.''

-Αυτ6 εxτ6g απ6 μdγιoτη τιμri εiναι χαι τo πιo
πoλιiτιμo δc6qo οαE, dπωg ε(ναι πιiντα χαι η συγεQ-

γαo(α σαζ με τo περιoδιx6 μαg.To ξdρετε, φυoιxιi
πωg 6γετε κcιταxτioειτoγ τ(τλo τoυ πιo oπουδα(oυ
ερευνητιi, του xιiπoτε παραμελημιjνoυ xαι ληoμo-
νημ6νoυ Mαπεδoγιxο{ Aγι6να.

''Αυτ6 ε{ναι μια μεyd'λη xoυβ{ιrτα. Ε7oυν γρd'ψει
yια τον Mαxεδoνιx6 αyιilνα πολλo[ διαxεxριμ6νoι
πανεπ ιστη μιαxoi, Ι δ ριJ ματα, ιoτ ορ ιxo[, ιoτoρ ιoδ [-

φεg. Βiιξω xαι εyιb 6να πετραδiιxι απλcΙlg, πoυ τo

11ρωoτcΙl oτη Mαxεδoν[α μαg χαι τηv Ιcrcoρ[α τηg'''



Tα αιματηρα εργατικα γεγovoτα
στη NαoUσα τo 1933

Θλιβερ<i γεγoνιiτα dλαβαν 1r6Qα σTη Ndoυoα
oτιg αρ169 τoυ 1933 πoυ εi1αv ω5 απoτ6λεoμα 5
vεπgoιig παι 10 xαι πλdoγ τqαυματfεg.

Tα γεγoνιiτα <iρxιααν yα εxτυχtoσoγται τηγ
8η Δεxεμβρbυ 1932. o Δ{μog Nαoriοηg απd
πoλλιi dτη 6θεoε ωg dργo τoυ τηy ^λατασ,ιLευrf τoυ
υδραγωγεioυ ηE πιiλεωg χαι τη 1ιiραξη νdωv
αρτηριc6v ειπιig xαι εxτ6Eτηg πιiλεωg.

Γιιi αυτιi αυνrjφθη διiγειo xαι o Δriμog tiρ1ιoε
τo dργo τoυ. Eιg τoν πρotiπoλoγιoμ<5 προoετdθη
oxετιx6 xογ&jλιo με τo oπofo επρdxειτo vα εξo-
φληθεiτo δdγειο διdτo υδραγωγεio. Λ<5γω ιiμωg
τηE oι}ιoγoψLγ"ηζ xρ6oεω9 οι διιiφoροι φιiροι τoυ
Δ{μου oι oπo6oιτιiτε αγετfθεγro oε εργoλdβoυg
δεν απdφεQαγ τα πρooδoxc6μεγα ωE αυvιjθωg
dαoδα.

Δι αυτιi ο Δrjμog αναγxιioθηχε γα εξειiρει
νdoυE π<5ρoυg - φdρoυg διιi την εξdφληη του
δαγε[oυ χαι ηγ τε}"ιxηαπoπεριiτωση του υδqα-
γωγεfoυ. ErΦs τo Δημοτιxιi Συμβoriλιo απo-
βλιJπovταg ατην εξυπηρdηoη τηg λα'ιxrjg μιiξαg
απoφ<iαιοε να 1αρfoει πtiγω απιi 50Ο βρrioεg oε
ιiπoρloυg }iαι σε xrfρεs.

_ Bdβαια dπρεπε xdπoτετo υδραγωγε(o να τε-
λειι6αει' Γιατoλdγo αυτιi, πρog εξεriρεη 1Qημd-
τωγ τo Δημoτιxι1 Συμβoιiλιo αναγxιioθηχε γα
επιβιiλει φιiρoυE δκi να σUγχεγτQωθoιjγ τα ποoιi
διιi την απoπεριiτωη τωγ dργων μια χαι τα
6oοδα δεν επαρxoιjααγ.

τoυ Γεωρlγ(oυ Toυo(μη
Ιoτoqιxoιi εqευνητli

Koινοτriτων. Kατ,αρ1ιig δ61θηxαν dλα τα εQγo-
αrιioια. Eξαfρεη απετdλεααν τα εργoατιiαια
Λαναριiτα oπoiα αρνriθηxαν να xαταβdλoυγτo
φdQo, δηλι6νοντα9 ι5τι δεν πριixειται να xαταβιi-
λoυγ τo φιjQo, ενι1οω Δriμαρ1og Nαοriαηg xαι
Πρ<iεδροg τoυ Δημoτιxoιi Συμβoυλioυ riταν o
Tξι6v ΠερδιxdρηE. Πρoodτι δε εδriλωoαν ιiτι
οπoιooδriπoτε ιiλλog Δrfμαρ1og χαι αγ r]ταν θα
τovπατdβαλαν.

Eγ τω μεταξιi βρdθηxε διiγειo xαι η φορoλο-
yfu εxεiνη (1927) δεν επεβλrjθηxε.

Αλλd xατ6' τo L932 τo Δημoτιx<i Συμβoιjλιo
βρ6θηxε oε πολιj δυoιiρεαrη oιxoνoμιxri Θ6η
χαι αγαγχιiαθηxε γα επαγαφ6ρει ην παλαιci
απιiφααη χαι γα επιβιiλει τη φoρoλoγ(α, ην
o1ofα, ιiπωg αναφdρθηxε παραπιiνω, ε[xαν δε-
1θεf ιiλοι oι εQγoσrαoι<iρ1εg εxτdE τωv Λαναρd.

Διιi τo λdγο αιπι5 ηγ 8η Δεxεμβρiου 1932τα
εργoαrιiαια Λαναριi dxλειοαν ειg 6νδειξη δια-
μαρτυρ(αg, ξητιiivrαg ηγ dQη ηg φoρoλoγiαE.
o ι εργιiτε g αυγx εvrρι6θηxαν, χαι εUQ ισχdμενo ι
oε απι1γνωση, πQο τηg απειλrjE ηg μεταφoρdg
τωγ εQγοαααfωγ οτην Aθιiνα, δημιοriργησαν
την πρc6τη oυγπ6ιπρωση, στηγ οπoiα 6λαβαν
μ6Qog 1{αι oι επαγγελματ[εg, oι oπο[α φoβoιiμε-
γoι ηγ πQαγματοπo(ηoη τηg απειλrjg, εxινrjθη-
xαν xατ6τηE απoφιioεωg. To Δημοτιxιi Συμβοrj-
λιo πιεοθdγ απ6τηλαΙxrj θ6ληoη rjqε τη φoρoλo-
γiα.

Eτo'ι τo Δημοτιx<i Συμβoιiλιo Nαorjc Κατιi τo διιiαrημα αυτ<j o Δriμαρ1oΞ ξοlι'
φιiαιoε τo ιg)lνα επιβιiλει τo πρc6το 
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φoQoλoγrα χαt 6τι σι]\.τoμα επtστQ6φει αrη Nιioυ-
σα.

Eγτω μεταξιiη Γενιxrj Διο(xηη απdρριιpετην
απ6φαoη περ[ d,ρoεωζ τηζ φoρoλoγfαE με τo
αιτιολογιx6 ιiτι αυτr] εi1ε ληφθεi υπιi την πkoη
των εργαξoμ6νων χαι των επαγγελματιιiν. Eπι-
πλdoγ δε o ειoαγγελ6αg υπ6βαλε μιjνυη xατιi
τηζ επtτQoπfg τoυ ο'υλλαλητηgfoυ επi εxβιdoει
τoυ Δημoτιxοιi Συμβoυλioυ. oι Aδελφoi Λαγα-
ριi μdλιoτα αξiωοαν απιi τoγ ειoαγγελdα dπωg o
Δrj μαρ1og Περδ ιxιiρη g λιioε ι παρoυoιαξ6μενog
εγιiπιdγ τoυ xαι ι1λλεg διαφoρ6E προγενdoτερεg.
O ειααγγελ6α9 πρog αυπj ην απαiτηoη απrivτη-
αε 6τι δεν riλθε να λιjoει τιg διαφoρ6E των, αλλιi
να επιβd,λειτην τdξη.

-Tην 5η Ιανoυαρ(oυ L933 oι Aφoι Λαναριi
εγγωστoπofηoαν εγγριiφωg dτι εφ6αoν δεγ α(-

Qεται η φoρoλογfα εiναι αναγπαoμ6γoι να xλε(-
αoυν μετιi 6γα δεπαπενθrjμερo τα εργoατd,αια
xαι θα μεταφερθoιiν αrην Aθrjνα.

Eγτω μεταξr1ιiμωg ανε1c6ρηoε διιiτην Aθriνα

η oιxoγdνεια, εναi επιμ6νωE διεδiδετο ιiτι τoυg

γiνoνται ευνo[x6g πρoτd,oειg ιiλλoτε απd τoν Δri-

μo Πατριiν, Πειραιc6g παι ιiλλoτε dτι αγ6ραoαν
oιxιiπεδα αrην Koπxινιιi, ατην KoλoxυνΘorj διιi
την ανdγεqoη νdων εργoαrαo(ωγ χαι <iτι μ<iλιg
αφι1θorjν τα μη1ανriματα απ6 την AΘrjνα θα τα
επιoτρdψoυγ π(oω ατην Aθtjνα.

Ετot xυxχoφoρorioαν πoλλ6g ανηαυ1ητιxdg
ε ιδ{oειg, απd διαφιiQoυs εχμεταλλευτdE τηg xα-
ταoτιioεωg xαι αγτιπιiλoυg τoυ Δημιiρ1ου, oι
oπoiεg xαλλιεργοι1oαν τo μ(oog τωv εργατc6ν παι
των επαγγελματιι6ν εγαvrioγ του Δημιiρχoυ, ωE

υπειiθυγoυ διd τo πλεfoιμο των εQγoσταα6ων
Λαναριi. Oι διευθυιπαf τηg επι1ειρrioεωE χαι
μετι1τη λrjξη τoυ δεxαπενθημ6ρoυ εξαxoλoυθoιj-
σαγ γα xιiγoυγ τιg πληρωμdg ειg τo πρooωπιπιi
ειg 6νδειξη τηE δriΘεν oριατιxcδg ληφθεfoαg απo-

φιiαεωg τηg διευθιiνσεωE των εργoαrαo(ων περ(

μεταφoρdg τωγ εQγoααofωγ.

Eτσι, τα πριiγματα 6βαιναν πQoE τη αυγxριi-
τηαη oυλλαληηρioυ διαμαρτυρ(αg. To αυλλαλη-
τriριο πρoα1εδιdoΘηxε διιi την 20 Ιανoυαρfoυ

1933 διιi την υπoβoλ{ν ψηφiαματoζ περ( τηg

xαταργrjοεωζ τηζ φoρολoγiαg.

Kατιi την η μdρα αυτrj πoλιi ενωρ (g πqoorjλθαν
dπαξ6παwεg oι εργιiτεE σ[ογ οQισμ6vo 1ιiρo του
ουλλαλητηρ(oυ. Η oQγανωτtχrj επιτρoπrj 6δωoε
τo λιiγo ατην Αατυνoμιxιj Διειiθυνoη dτι δεγ θα
διαταρα1θεi δι6λoυ η τιiξη χαι με αυτι1τoν ιiρo
εδdθη η ιiδεια αυγxεντρι6oεωg ειg xλεια161ι6ρo.
Kατιiτη αυγxdντρωoη αυτrj oμληoαν εx μ6ρoυg
μεγτωγ επαγγελματιι6ν o ΑβιixoE, εχ μdρoυg δεν
των εργατι6ν o Xρ. Bαιναλiδηg o δε Xρ. Koγδf_
λη g, ανιiτερoE υπιiλληλog του εργoαιαo(oυ, αν d-

γγωσε τo ιp{φιαμα.

Mετιi τιg αγoρειiσεtE η επιτρoπ{ αυνdoτηoε
ατα πλrjθη γα διαλυθoι1ν ηαιixωg, ενc6 αυτrj θα
επ dδ ιδ ε τo ι}-lrj φ ιoμα. Kατιi τη σιιγ μη εx ε [νη dγ ινε
αιπιληπτιig αγαμεμειγμ6νo9 xαι o πρι6ην πρ6ε-
δqogτoυ Δημoτιxοιi Συμβουλioυ, τoγ oπoio dφε-

Qαγ oι φriμεE ωg μdλλovτα Δriμαρ1o.

Tα θλιβεqrtyεγoν6τα

Η αoτυνoμ(αxαι o ατρατdg dφραξαν την oδ6
πoυ oδηγoιiσε πQoEτηγ Δημαρ1fαν xατιiην ι6ρα
τηg επιδιioεωE τoυ !;ηφioματog. Exδηλr6θηxε
6μωs η επιθυμfα των διαδηλωτι6γ γα επιδoθεiτo
ιprjφιoμα εν διαδηλc6oει' Eτoι τα πλrjΘη πQoπo-

ρευι5μενα xαι 61ovτα oτo μdooν την επιτρoπtj xαι
τoυg διευΘυντd,g τoυ εργooταo(oυ Tερξ6πoυλo
xαtZαγαριiπoυλo εβιiδιααν πQoE τo Δημαρ1εio
xαι xατιiρΘωoαγ γα διααπιiooυγ τιg ξι6νε9 ωρυ6-

μεγoι xαι μαιν6μ εy oτ xατ6. του δη μιiρ1oυ.

Tα πλrjθη φθdνoυν ειE τηγ πQο τoυ ΔημαQ_

1εfoυ oδιi απωθoιiμενoι απιi την dφιππo 1ωρoφυ-
λαxri, η oπo6α αγρfωg λιθoβoλε iται απ6 τo μαινd-
μενo πλrjθog, τo oπofo εxριlυγαξε xατιi τoυ Δη-

μdρ1oυ "θα τoν φdμε τα oυxcilτια..... θα τoν
xdνoυμε xoμμdτια''

ΠQog ηg τoιαιiηExαταctιiιoεωs o αστυγoμι_
xιig διευθυvτrjg διdταξε επ6λαoη xαιπυρ εxφoβι-
ctw6. Mdαα δε ειg τo πλriθog υπriρ1αν πoλλo( oι
oπo(oι ενεθdρρυναγτα πΜθη φωνιiξoνταg" [αα
xατd' πdνω τoυg''. T6τε διατιiχηχε παι πιiλι η
dφιππog 1ωρoφυλαxrj να τoυE διαλιioει, πλην



6μωg αφηνiαoαγ τα ιiλoγα xαtxατ€,oτηαδιlνατη

η διιiλυη.

Oι διαδηλωτdg εxμεταλλευιiμενοι τo γεγoνιig
αυτ6 oρμodν ειEτηγ ε(οoδoτου πρoαυλioυτQαυ_

ματζoιταE 6να oτρατιι6τη ατη μιiτη τoν oπofoγ
αφοπλζoυν παι ειo6ρχoγται αroν περ(βoλo τoυ

Δημαρ1εfoυ.

O αoτυνoμιxιig διευθυντrjg δι6ταξε παι πιiλι
εxφo βιατιxr1 βoλr1. Tα τμri ματα συμπυχγoιjγται
εγιi oι διαδηλωτdg oρrioνται " 

'4ατd. 
πdyω τoυg''

τη oτιγμrj αυτrj o πομμoυνιoτrjg Δημητριιiδη5
ανεβααμdνoζ σro παραxε(μεγoτoυ φριixτη δdν_

δρο πυρoβ6ληoε εγαγτiογ τηE εν6πλoυ δυγd-

μεωE.Αλλοι δε πομμουνιαε69 ανεμεi1θηααν με
τα πλrjθη χαι τoυζ παρ6τρυναν να λιθoβoλoιiν τη

1ωρoφυλαx{.

Eτoι αρ1ζoυγ οι πυρoβoλιoμoi τoυ πλrjθoυg

γ"cn6' των στQατ ιωτιχc6ν αρ1ι6ν. Πoλλd g oφα f ρ ε g

πιoτoλιοr] oφηνιiνoνται στηγ πρ6oοιpη τoυ
δημoτιxoιi xαταοπ]ματoE. Tη oτιγμri αυτri μια
ιiλλη o μι1δα ε ια6ρ1εται β iαια γ ια γα επιδιδoε ι τo

ιp{φιoμα oτον Δfμαρ1o, ενc6 oι oφα(ρεg δια-
oταυριiνονται χαι θραιioνται oι υαλoπiναxεg.
Δημιoυργε(ται μια θλιβερrj ειxdνα. To γqαφεio
τoυ Δημdρ1oυ μεταβdλλεται αε πεδioγ μιixηs.
Eναg διαδηλωτrjg επιτ(θεται xcιτ6. τoυ υπoι-ιοι-
qdq1ου xαι dλλog xατιi τoυ Δημdρ1ου, τoν ο-

πο(ογ oυνdλαβεν απd τη γqαβιiτα με τoγ axoπ6
να τον πνξουν t] να τoν oliρουν dξω ειg τo πλιjθοg
διι1 γα τογ λυιτotiQoυν'

Eν το μεταξιi π(πτoυγ γεπρo ( oι Ιωανν[δη g xαι
Σταυραx(δηE xoντιlοτην ε(ooδo τoυ πρoαυλ(oυ
dπου τo dδαφog riταν 1αμηλ6τερo απd τo λιθd-
στρωτo, oλiγον δε μαxqιiτεQα χαι πQo τωγ o-

φθαλμι6ν αατυνομιxι6ν π(πτεt χαι το τρ[το θιiμα
τQαUματtσμdνog o Aδdμog Toιμπουxλrjζ, o o-

πo(og υπdxυψε αμdoωg αια τραιiματιi τoυ. Σε
λ(γo πfuτει χαι τo τdταρτo θriμα, o ΣrjρxοE, για
τoγ oπo(oγ διαδιiθηxε αμ6oω9 6τι φονεfθηxε
απιj τoγ Δrjμαρ1o, o oπο(og πυροβdληoε απ6 το
παριiθυρo τoυ ληξιαρ1ε(ου' Md1gι να διευxρι_
νιoθ ε [ η δ ιdδoαη αυτri, βtioε ι τoυ dqΘρoυ 212 τoυ

Πoινιxoιl Διxα(ου o Δriμαρ1og oυλλαμβtiγεται
xαι φυλαxζεται.

Oαoγ αφoριi τoν φdνo τoυ Σιiρxoυ, 6πιιi;
αν6φεραν αυτ6πτεg μιiρτυρεg, 6λαβε 1ι6ρα υπd
ταg εξlig αυνθ{xαg. Mε τo πλriθοg πoυ ωθε(τo
πQos τη Δημαρ1iα ωθεfτο χαι o Σιiρxo5, oπ6τε
τoν βρηxε, η αφα(ρα xαιτoν dφηοε dπγoυγ. Aυτ<i

απoδε (1θη τLε τLαLαπιi την ιατρoδιxααι ιxη εξ6τα-
ση χαι απd τα αxdλoυθα πεQισιατι?{ιi: 1) τo
πτtt'ψατoυ Σιiρxου βρdΘηπε με τoυs π6δα5 πρog
τo πρoαιiλιo τoυ Δημαρ1εfoυ, dπoυ riταν αυγχεν-
τρωμdνo το πλrjθog, 2) H διεf θυγση του τqαιiμα-
τοg liταν ιiνωθεν ηg αριoτεριig oφριiog με 6ξoδo
πQoE τα δεξιιi 

'LαL 
ετlτωγ xιiτω πQoE τα ιiγω πoυ

oημαfνει dτι πυροβoλriθηxε απd dτoμo πoυ βρι-
oxιiταναro (διο με αυτ6νι1ι|οg,3) E<iν εφoνειiετo
απdτoν Δrjμαρ1o 6πρεπε να ε(γαι εx δεξιι,iν πρoE
τα αQιστεQιi ri εξ αριαεερc6ν πρog τα δεξιd xαι εx
τωγ ι1γω πQoE τα xιlτω απαραιτrjτο:g. Δι6τι το
παριiθυρoτoυ Ληξιαρ1ε(ου dπoυ 6πω9 διαδ6θη-
xε βριoxdταν o Δriμαρχoζ χαι επυρoβdλη oε 6yει
rjψoE, απd το 6δαφοg L,70 ψ.To oπο(ο εdν πρooε-
τfθετo xαιτoliψogτoυ Δημιiρ1oυ θα dφθανετα 3

μdτρατo ελd1ιαro, ωg εxτοtτoυτoτραιiμα dπρε-
πε γα 61ει φoριi εχ τωγ ιiνω πρog τα xιiτω.
Επιπλdογ δε το πτι6μα βρ6θηxε oε μdροg που
dπωg απoδε[1θηxε απ6 την πQαγματογνωμoοTi-
νη rjταν απρ6oβλητo απd τo παριiθυρo του Λη-
ξιαρ1εiου. Κατd αυνdπειqo Σfρxog εφoνεrjθη
απd αγνι6αroυζ μαιγoμ6νου9 χαι ευQισχoμdνoυg

μεταξιi του εντdg τoυ πρoαυλfoυ πλrjθουg χαι ειs
τo fδιo ιiψoE με αυτ6ν,

Kατατdθηxε επfη g 6τι ε fδαν τα μανιxι1τια τoυ

Δη μιiρ1ου xαι απ6 αυτ6 αυμπdQαγαγ ιiτι tjταν τo

16ρι του Δημ<iρ1oυ dξω απd τo παρtiθυQo. Η
xατηγορ(α αυτηxατ6. τη διxαοτιxrj διαδιxαo[α
απo ρ ρ 

(φθη x ε δ ιιjτ ι απ ε δ ε (1θη 6τι xατ6' τη α ιγ μη
τoυ πυρ6g o Δr]μαρ1og βριox6ταν ειπdg τoυ γρα-
φε(oυ τοU με μεριιo{E δημoτιxorig oυμβorjλoυg
τQo μoχQατη μdνo g δ ιd τα 6oα γινι1ταν 6ξω, ενι6 το

μαινιiμενο πλrj θog πgοoπαθοιjαε γα αναρρ ι1η θ ε i
απιi τo παριiθυρo τoυ Ληξιαρ1ε(ου xαι γα ειodλ-
Θει εντ6g τoυ Δημαρ1εiου.

Φυoιπd ιjατερα απ6 αυτιiτα oυιπριπτιxιi ατοι-

1εfα o Δrjμαρ1οg απoφυλαxioθηπε. Γρdφθηxε
dμωg oτην ιατoρiα τoυ εQγατιxοιi xινriματοζ ηζ
Nd,oυoαg μια αιματηρrj xαι θλιβερrj οελ(δα.



XρoVικo τηq βαoιλε(αq τoU
Kωvσταvτ(voυ Γ' τωv Aoεv

Διαoκευη απ6 παλαιooλαβovικ6 1ρovικ6

Eγραψα εγc6 ο Ιoαdx'o δoιiλog χαι πγευματι-
x6g τηg περ[λαμπρηg τααρfτoαg Mαρiαg Πα-
λαιoλoγ(ναE Aα6ν.

Σταλμdνog απιi τoυg υπdρλαμπqου5 αυθ6ντε9
τoυ Kωγαταγτ[γo xαι Mαρfα, xfνηoα μια μ6ρα
για τη βαoιλειioυoα πιiλη τoυ Kωγαrαγτiγoυ.
Ei1α λιiβει εντoλ{ να παραδc6σω σ[α 16ρια τoυ

αυτoxριiτoQα τωγ Pωμαfων xdπoνα παρ<ixληαrj

τoυζ.

Κι εxε(, με τη μεo_oλιiβηαη τoυ Πρωτooπαθιi-

ριoυ, δι1o φoρ6g oυναvrriθηxα xαι αυvoμληoα με
τo Mεγαλεioγ τoυ. Tην πρc6τη φoQιi με δd1ηxε
σαγ απo1{Qιoιiριo του ταιiρoυ Tρ(τoυ Kωγαrα-
γτiγoυ Aα6γ. Tη δευτερη, ψε ει"7ε xαλεoμdνo αrην
αUτoχQατoρ ιxri τριiπεξα.

Oμωs, με πoλri βαριιi xαρδιιi, πrjρατo δρ<iμo

τoυ γυQισμori. Eπ6αερεφα, xoμζovταg dνα μtiγυ-

μα, πoυ δεν γνc6ριξα με τιτρ<iπo γα τo αγαψε[λω
σroυζ αυθdvτεg μου. ooo χt αγ βαoιiνιξα η
ox6ιpη μoυ, δεν μπoρoιioα με τfπoτε γα τo παQo-

μοιdoω. Δεν μπoqoιjoα γα τo πω μriτε βαoιλιxri
πρoαrαγrj, μriτε ανoιioιo 1ωρατ6. o αυτoxρdτo-

QαE μoυ δωxε τo λιiγo τoυ dτι πριiγματι θα μαg
παρ6διδε τι5 πoλιτε[εg Aγ1(αλo xαι Mεαηβρ(α,
πoυ dταξε γα δι6οει πρo[xα στηγ ανεψιιi τoυ
Mαρiα Παλαιoλoγ(γα' Καγιαxoυξηνri, oαν πjνε
αυξευξε με τoγ ταιiρo Kωγαταrπ6γo Aαdν, Θα τιg
παρdδιδε, ιiμωE, μ6νo 6ταν τo τoαριxti ξευγιiρι
απoxτoιioε διιiδo1o, πoυ dφειλαν γα τoυ δι6ooυγ
τo ιiνoμd τoυ.

Λtiγια δηλαδri πoυ μoνιi1α απιi αατιi1αατoυg
ανθρι6πoυ9 αxoι1ει xανεfg. Kι ιi1ι απιi αυτoxρd-

τoυ Γ. Tουo[μη

τoQεs.

Mα αυτdE, ιi1ι μoνd1α τα ξεαιdμιoε, παρd
6βαλε χαι τoγ αηxρriτι τoυ γα τα xατααrρc6oει
oε μεμβριiνη xαι επιπλdoν νατα oιγoυρdψει με τη

χaυΦ βoιiλα'

Aναθυ μοιi μαt με τι τQεμιiμενo 1dρι παρdλαβα
τoιiη τη 1ρυo<i βoυλη γaαφ'i . Triνε xρατof oα αrα
16ρια μoυ χαι μoυ φαινιiταν dτι xρατιiω dνα

φαρμαxεριi φ(δι, πoυ ιiφειλα γα τo πQoσχoμ(αω
Φoυζ αυθdvτεg μoυ.

"Παναγιd παρθ6να, ψιΘι1ριξα ααταμ<iητα.
Σx6πη }tαt χαταΨυγli μαg.Σε μεγιiλη δoxιμαo(α
με βιiξει o τριοxατtiρατog".

Moυ πρoπαλοιioε δdog η στLΦη 6τι πriγαινα
να ποτ[oω με ν6α φαρμι1πιαη ξωt1ηE πoλriπα-
θηg τoαρ[τoαg Mαρfαg.

Efxoλα μιiντευε xαιtεiE 6τι 6παγε τoν αυτo-
xρdτoρα των Ρωμα(ων να φερΘεf 6τoι. Aπ' ιixQη
o' ιixρη oτη Bααιλειioυoα μιλoιioαν γ ια ην 6 μπ ι-
αrη πρεoβε(α, πoυ xεfuε5τιE μdρεE ε(1ε αεελει
αroγ απαiοιo Xdγo των Tατιiρων Noγxιii.

Toυg dπεμιilε γατoγ πε(αoυγγα αυνιiψει αυμ-

μα1fα με τoυζ PωμαioυE. Λ6γανε μιiλιατα πωg

γι'αυτι1 τo oτtoπ6 τoυ υπoo1ιiταγ γtα αιiνευνη τη
νdΘo θυγατdρα τoυ Eυφρoαιivη Παλαιoλoγ(να.

Mε ιiλλα λ6για, γι1ρευε να αυμμα1riσει με
xε[νoυ5πoυ o oixoEτωνAαdγ dπαιpε πιαρνι6ταν
γα τoυs xαταβdλει <iλλo τα επjoια λιiτρα.

Καβιiλα πιiνω ατη 1ιoνdη μoιiλα, βυθ ιαμ6νoE



oλ6τελα oε oxdψε ιg, 6δευα επιxεφαλr]E τη g θλιμ-

μdγηs αυνoδεiαg.

Mα oι oυλλoγιoμof μoυ μπερδε{oνταγ. Και
xιiνoιταν ανι1μεoα ατα λι1για τoυ αυτoχQιiτoρα
ιiμοια με 6ναγυμνoodλιαγxο πoυ μπλ6πεται αγιi-

μεσα στα αγριιi1oρτα.

Παρoμo(αξα τον εαυτιj μoυ με τογ ταλα(πωρo
ιερομ,6να1ο Nειiφυτο. Tο Nεdφυτο, <iπωE τoν
περιγριiφει σrη συγγQαφri τoυ o φαρμαxdγλωo-
οog πατρ(xιοE τηs Mυτιλ{vηg Xqιαr6φoρog, να
τριγυρνdει στoυs δριiμoυg, ιpd1νονταg να βρει
ιiγια λε(ψανα.

Φυοιxιi 6να9 αυλλ6xηg ιερι6ν λειψtiνων μπο-

ρε ( να xαυ1η θ ε ( γ ια τιdτι πoυ το νoμζε ι αλη θ ινιi,
χι αζ μην εfναι. Eγc6, 6μωg, πoυ επdoτρεφα,
xρατcδvταE τοr1τη τη 1ρυαιiβoυλη γραφη, xdΘε
<iλλο παρ<i μπoρofoα να παυ1ηθι6.

Προoπεριiσαμε τηγ π6λη τoυ Αδριανoιi. Κι
ιiταν αφrjoαμε π(oω μαE τηγ π6λη του Φιλ(crπoυ,

ξανof1θηxε μπQoS μαE o ατ6λειωτo9 xιiμπog.
Πιiτε xoρταριαoμ6νog με xαταπριioινα θαλεριi
γραο(δια. Π6τε πνιγμ6νog απd θραoεμdνα oιτη-

ριi.

Απd xαιρ6 ξεπετιιiταν xαtxαψt6' ερημιxti αη-
διiγα. Mα, τo xελιiηδημιi ηE, πoυ ε(γαι αωαιd
μι1να εξ oυρανoιi, δεν εriριαxε μoνoπdτι για γα

φθdoε ι xαι να γλυxdνε ιτηγ πoνεμ6νη μoυ ψυμj...
Συ1ιliρα με, Mεγαλoδιiναμε, για τo βαρι1 λ6γo
που θα γadψω.Ρωμιoi εμπαζανε Pωμιorjg. Aν
δεγ xυλoιioε αιs φλdβεg μαζ τo (διo με τo διxd
τoυg α(μα, μπoροιiοαν γα μαE φ6ρovται 6τoι.
Oφειλαν, 6μωζ, γα συμπoγoιiν τoυλd1ισtoγ αυ-
τrjν πoυ με απdαεειλε. Τη Pωμι<i τoαρ(τoα Aod-
νινα. Φliτρo τηg γενιιiE τωγ Παλαιoλ6γωγ απd
τov πατdρα xαι Καγταxoυξηνri απ6 ην πλευρ<i
τηg μητdραg.

Kι ι1ται, βυθιομ6νog o'αυτ69 τιg μαιiρεg ox6-
ι|.rειg, φΘ<iααμε στo Mεγιiλo Tι1ρνoβo.

Πριν εμφανιoθc6 μπρoοτti oτoγ τodρo Kων-
oταγτ(γo Aodν, dγινα δεxτ6g απ6 ην τoαρ(τoα
Mαρ (α Παλαιoλoγfγα Αο6γιγα'

Στα 16ρια τηg δε xριiτηoε παριi για πoλri λ(γo
το Xρυαdβoυλο. Mε 16ρια αργοxινoriμενα, αμ(-
λητη, 1ωρ(g να ξεατoμfoε ι ιjαrω xαι μια λ6ξη, μoυ
τ6δωπε πιiqαυτα π(oω.

Η oιωπli τηg, ιiμωg, μoυ φιiνταξε πoλrj πιo
τρoμερrj απιi oπo ιαδrjπoτε λ6για xι αν ξεαrdμιξε.

Yαrερα απd τo oιiατιoμα πoυ dνιωoα βλ6πο-
vταζ τηγ απελπια(α τηg τααρ(τσαs, τo φdρoιμο
τoυ τoιiρoυ, oαν 1ρειιiαθηxε γα εμφαγtσθcδ xαι
σ'αυτιiν, δεν με ξ6νιοε διιiλoυ.

o Κωγαταντ[νog Ααdγ 6λαβε αμ6αωE oτα

16ρια τo 1ρυοιiβουλo. Kαι πριν παλd xαλιi αxoιj_
σει τα 1αιρετ(oματα πoυ τoιi 'φερα απ6 τoγ
θ εoπρ6βλητo αυτoxElιiτoQα τωγ Pωμα(ων, τo πα-
ρ6δωxε αroν αηxρrjτι.

Εxεfu og,αν xαι νdog αxιiμη ατα 1ρdνια, για γα
τo διαβdoει 1ρει<ioθηχε γα το ηxι6oει ι|.ιηλιi.

Σ1εδ<iν xατdντιxρυ oτα μιiτια. Γιατf απιi το πoλιj
oεxρετdριο εf1ε λιγoαr6ιpει τo φωζ τoυ.

Evτρoμοg πρdoεξαπωg πριναπdμη ο αηxρri-
τιg τελdψει την ανdγνωη, η φωγli τoυ π{qε vα
τqεμoυλιdξει. Σαγ το απoδιdβαoε, ιiπλωαε ο
τoιiρog Kωνοταντ[νog τo 1dqι πρog το 1ρυαdβoυ-
λo. To 6αυρε με μανiα απd τα 1dρια τoυ αoηxρrjτι
xι dξαλλog απ6 oρμj, xρατc6ιταE το xατιlφατoιi
μoυ, βρυ1rjΘηxε:

"Kι σειg ot υπoταχτιxo( τoυ δεν διαφdρετε
δι<iλoυ. Efοθε dμoιοι με τoν αυτοxριiτoριi οαg'
Aπ6 oαg μoνιi1α δεινd d1ω δoxιμιioει. Ξαφανi-
oου αμ6oωg απ' εδc6, xoλαoμ6νε xαλιiγερε. Δια-
βoλιioπερμα''.

Πρooxιiνηοα βαθιιi xαι πιoωδρoμιiνταg πιi-
Qαγαξεμαxραiνω.

Διio μ6ρεg oωoτdg, αφαλιαμ6νοg iπo xελ[

μoυ, πεoμ6νo9 αrα γ6νατα, ιxdτευα τoν Πανιiγα-
θo γα αυγετiαει χαι γα οωφgoνioει τoν βαoιλdα
των Pωμαfων. Mrjπωg χαι μετQιασθoιjγτα δειγ<i

μαζ.

Θιiταν τo τρ (τo βριiδυ, 6ταν, απ6δ ε ιπνα, ιiνo ι-

ξε απ6τoμα η πιiρτα xαι πρ<iβαλε η τoαρ(τoα.
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Γιoμdτη διixρυα, πoυ λαμπι1ριζαν xαθαρti οτα

μιiτια τηg, dπεοε oτα γdνατα. Evτρoμη πrjρε να

μoυ διηγιdται πωs o τoιiρog τηνε xιiλεoε xoγτti
του. Moυ διηγriθηxε μετι βλαατliμιεgnjνε δdμη-
χε για τoν εμπαιγμd πoυ ψα5 ειryε xιiγει xαι δεγ

dλεγε γα μαE παραδι6oει τα xtiαuρα τoυ Eυξε(-
νoυ, πoυ τηg dταξε για προ(xα o αυτοxριiτoραg
Θε(og τηg Mι1αriλ o Παλαιoλιiγog.

T6τε εγιδ, ταραγμ6νoE χαι με oxoτιoμ€νo το

λoγιxd, dxαμα ν' αναγερθι6. Mα xεtνη,πQoσπα-
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θιiiνταg να εγγ[αει 6oo γ(ι'εται πιο oιμιi μοι:

ψdλλιοε:

"Θdλω παιδ[. Θ6λω dγα :τα.l,δi."... απιi εοιi-
γα..... εxεiνοg ε(γαι απιi φυoιxοti το'υ αν(iιιr.vοg....

μoνιi1α με αdνα μπoρι6νατο αποxαjοο'l.... Γιαγα
πdψει πλεoγ γα μαζ εμπαζει ο tμ.tτοxρ<iτοQαζ

των Pωμαiωγ. Kαι γα μαs παραδli,i;ει τιE πο}.ι-

τεiεg που ιlπoο1dθηxε, σαγ μ' dt\ι,:l.:: αιiνευνη
oτον τρfτο Kωγοταντ(γo Ααdγ.

Aυτoατιγμ(g, ξιiπνηoε μ6oα μoυ o χαταπγιγ-

μ6νοg μου ανδριoμdg. Αμdoω5, δi1ωgναxαταλd-

βω πωg, με εγxατ6λεψε ο φdβoE του θεo{.

Σαγ υπγωτιoμ6νo9 την αγxdλιααα παρdφο-

ρα. Kαι την 6αυρα ν"ατ6.τη ιπρο:μν{ μoυ. Eυτυ-

1ι6E, μ6νη τηg εi1ε πqoνorjοεινωρ(τερανα διπλο-

μανταλιioει την πιλοτrj.

Eφυγε. Mα εγιi ξενrIxτηοα με γλαρωμdνα τα

μdτια. Mε xαρφωμ6νo τo 1αμdνo μoυ βλdμμα
oτην oροφj. Κι ααrαμιiτητα ιpιθιiριξα ουvτετριμ-

μ6νo9:

"Hμαρτον, Παναγιι1Παρθ6να. Eγι6 o πγευ-

ματιxdg xαλdγεgog πατd.ιπηocι μoι1dg. Συψιilρε-
oε τo αν6μημιi μoυ".

Oλονυxτig, oυλλογιξ6μoυν ιιε φQfχη πωg απι1

δω xαι πdρα θα υπιiρ1ει α"νdμεoti μαg τoιiτο το

τρoμερ6 μυoτιx6. Που, o Θεdg να φυλdξει, μπo-

ρoriαε αγι1πιiοα στtγμ1i να πρoxαλ6oει τηι, πιο
παρtiφορη μljνι τoυ αν{μπορου Kωγoταγτ(νoυ.

Ooo, dμωg, αναλoγιξdμουν εxεiνoν, τιiσo πε-

ριoo6τερο διxα(ωνα την αυθιiντιoιi 1"ιoυ. Συλλo-

γιξ<iμoυν πoυ o τodρoE rjταv πoλr1 πιo πQoχωQη-

μ6νο9 oτα 1ριiνια απ6 εxεiνη. Υοτερα., με xαμιιi
απ6 τtgδιi o προτιν 6 g τoιl αιjγ ευι, ε ζ δ εν xατdφ ε q ε

να απoxπjoει παιδi. Αοφαλιδg, αυλλογιξdμουν
τοιiτη τηγ αγημπoρ(α τoυ τodρoυ ε(.1ε xατd, νoιl ο

βαοιλιdg χαι μαζ υπdγραι|.rε xεiγο τo 1ρυοdβου-
λo.

oλoφιiνερα, δηλαδη, 1λεi1αξε το δrjο1rοιqο

τρ(τo Κωνιτταγτiγo Αodγ. Kαι του φανdρωι,ε πε-
q[oοια περιφgdνηση για τoιiτη την ανημπoριιi'

Kεiγo τo βρ<iδυ, δε ξdρω ytατ| ολodγα εQχd-

ταv οτo λογ ιο μιi μoυ o τρ6πo g 1.ιε τov οπo f ο τofπo;
ο α1ρε(οg Παλαιoλdγog πιiθιoε oτo θρdνo. Mι-
l ιρo ( xαι μεγιiλo ι γνωρξoυν τo ματoxιlλιομα πoυ
ιJγινε 'εciτε. Kιiτω απιi τo απαθ[ τoυ 6πεoε o
επiτροποg του ανrjλιxoυ αυτοxρdτορα Ιω<iννη, o
Γειiργιοq Moυξιlλων. Mειριlxιo αxdμη o ν6μι_

μοg διdδo1og d1αoε τo φωζ των ματιιδν τoυ, απd
τo διxιi τoυ 16ρι. Kαι λ[γo μετd oφετερ(oθηxε xαι
το θρdνο τoυ. Oοo xι αν βαοdνιξα τη αx6ψη, δε

μπoqoιioα να θυμηθιi βααιλ6α τιiοo α1ρε(o. Kι
6βλεπα πωE η xαx(ατoυ tiταν η αιτfα που dβαλε
τον εξαπoδι-,1να μαg οπρι6ξει αιο xρiμα.

oλoνυ:r'τ(g, με δdxρυα ατα μtiτια, ιxdτευα την
υπεραγ(α' Θεοτ6xο, τη Δdoπoινα τoυ oυρανoι1
χαιτηζ γηE, να ρξει ολιixερo τo xρ(μα πιiνω μoυ.
Ιx6τευα γα oπλαxνιοθε [ αυτr{ν που ε [1ε την τ6λμη
\,α'Qθει ατo xελf μoU, μιια xι εγι6 σαγ πγευματt-
xdg dπqεπε να αιπ6ξω στογ πειραoμ6 χαι να
φυλιiξω oτην ανδρ6παυαj μoυ.

Mιiγo xε'ινητη βραδιι1 μπιiρεoα να εννοιjoω,

γtατζ οαν πρωτdρθαμε εδι6, δε με ιiφηνε να
xoινoβιι1oω μαξ( με τoυg ιiλλουg αδελφοrig αrην
xdτω πιiλη, oτη Mονrj τωγ Tεαoαρdxoντα MαQ-
τ'rjρων. Παρι1 με riθελε εδιi πι1,νω, oτην Tραπdξι-
τoα. Κι1τω αrιι1 την (δια α16γη. Eoωxατdxoιλo
oτο παλdτι τοlγ Αoιjγ.

Απατι1παυοτα ιπdτευα την πανd1ραντη Θεο-
τdxο'ι,α βoηθ{οει η χdQη τηζ γα xαταλα.γιιiξει η
oργrj τoυ βαoιλdα. Nα φανε(οπλα1νιxdg πQoζτη

γυναiz'α, πουτdoο λα1ταρoιiοε να δdoουνxαρπ6
τα οπλd1να τηg.

Eπρεπε να βqει επιτdλoυg νdημα ιπη ξωr1τηs.
Αλλιι6E, αE τηζ 6λειπαγ xαλιiτερα 6λα τ' αγαθd
του xι5oμου. Και τo oλd1qυoο παλdτι. Kαι η

1ρυorj xαι πλo'rjoια τqιiπεξα' Mια xαι θα φαρμα-
xι6νονταγ αδιdxoπα απ6 ταxαxdβουλα xαμ6γε-
λα τηg περιγυρiαg τηg. Που αγd πιiοα αιιγμlj θα
τηg θrjμιξαν την απoτρdπαιη λdξη oτεfρα. Και τo

χειρdτερo, χωQιζ να ε[γαι.

Yατι:ρα απd αυτ<i, παραδ6θηπα oε νηαιε(α
χαt JιQοσεUx.ti. Σε oλoνfxτιo xομπooxo[νι.

Λfγεg pιdρεg μετιi, ιiνoιξε η π69τα τoυ xελιoιj
μoιl. Και πgιiβαλε ο πιo ι1μπιαrog υπηρdτηE τηg
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τσαQ rτσαζ. O ευνoιi1o g Τdρτεροg' Mπrjxε xι απo-

θεoε xdτι δiπλα μoυ.

Στριiφηxα xι ε[δα να α1νζουν μdoα αε dγα

μπαxιρdνιo πινιixιo πoυλιd, oβηoμdνα σ[o χQα-

o[. Kαι παραδιτιλα, 6να φλαoxfγιομ<iτo ρoδαλd
μελfτη'

Σφιiλιoα παρευθrig την π6ρτα. Και οτρι6θηxα

οτo φαγητd. Tην επομdνη μιiντεψα πωg απ' εδc6

xαι π6ρα τoιjτo θα ε(ναι τo oημι1,δι για xdθε ν6α

μαE αυνειjρεοη.

Tdτε, εfπα oτoν εαυτd μου. "Mια xι ε(γαιτdoο

μεγιiλη ανdγxη, αg φdρω ειg πdραg τo ανιiμημd

μoυ. Kι ο Θεdg, εfμαι β6βαιog, θα μoυ τo συγχω_

ρ6σει".

Αυτd οιlνε1iαrηxε ιioπoυ xαqπ(oαντα οπλd1-

γα τηs τoαq(τoαg Mαρ[αg.

Φυoιxd, τoυ λoιπotj, dπαιpε πλ.6oν γα με απo-

ξητιiει.

Αντ[θετα, o ευνoιi1οg T6ρτερο9 δεν dπαι|lε να

με θυμιiται. Aυτ69 oυν61ιξε να μoυ φdρνει λoγris

εxχεxτ6' ε δ doματα. Bλ6πoντα g, 6 μωζ, 6λα αυτιi,
xυριoλεxτιxιi απαραξ6ταν η ψυ1ri μoυ. Eβλεπα
xαθαρd πωg δεν riμoυν πλdον oε θ6η να ξεδια-
xρ [νιυ τα πν ευ ματιxιi απd τιg μj ινεg απoλαriοε ιE.

Aφιiνταoτα ταqιi1τηχα σαγ μου απ6oτειλε
x6πoια μ6Qα η τααρ[τoα τo "ΣτρατηγιΧ6" τoυ

Κεxαυμ6νου. Eνcδ γνc6ριξε πωg εγι6 νιi1τα μdρα
μελετι6 μoνd1α τιE πατεQtχdg γραφ6g. Φαiγεται
πωg απ6 αυτ6 το βιβλio η (δια εi1ε διδα1θε( τη

oωφρoαr1νη. Και τc6qα επ ιθυ μoι1oε να τtjνε δ ιδα-

γΘι1xt εγc6. Πoλλdg ρrioειg, o[γoυρα, για γα με
xιiγει γα τιE διαβιioω με ξε1ωριoτrj πρooo1ri, τιg

εf1ε αημαδεμ6νεg.

Mα εγc6, 6oo αγαθυμ6μoυν τo xoιγ6 μαs α-

μdQη μα, δ εν ειi ρ ιoxα ανιiπαι|.lη. Kι απ6 τα xατιi-

βαΘα τηg ψυ1rjg μoυ δεdμουν να λoγιαθε( oλιixε-

ρo πdνω μoυ.

Πρoπαvr6g αγωνιoιioα για τo πλdoμα πoυ σε
λiγo θα'ρ16ταν oτη ζωri. Kαι διαλoγζιiμουν.....
τι θα εiγαι ιiραγε..... αν γεννηθεi αρoενιπιi.....

T6τε εγιi, αφoιi τo oνοματfooυν με τ'dνoμα
του αUτoχQιiτoqα των Ρωμαfων, θα πρ6πει xα-

βιiλα oτη 1ιονd,τη μorjλα, να xιν{οω γα πιiω γα

ξητrjαω απιi τoγ αυτοxρι1το8α να τηφjoει τα
αυμφωνημdγα. Nα μαE παραδιδoειτιE πoλιτε(εg

Mεoημβρiα xαι Aγ1(αλo, πoυ υποo1dθηxε. Για
γα δc6oει o Θεdg γα xαταλαγιιioει η oργr] του

τoιiρoυ Kωγαrαγτ[γoυ Αodν πιiγω αrην ταλαi
πωQη τοαρ(τοα xαι αυθεγτιοd μoυ Mαρ[α. Πoυ

για 1dqη τη g, εγxατ6λε ψα τη μoνrj τη g μετανo(αE
μoυ στo Πετρ(oν τηg Πρoπowiδαg χαt τηγ αχo-
λoιiθηoα γtα πνευματιxdg τηg oτη νdα πατρiδα
τ1lζ, αt] χι6Qατoυ Αodγ. Tην αxoλοfθηoα dπωg

την απoλοιiθηoαν παι η Eιρrjνη Xοriμναιγα με
την Eυδox(α Γαβαληνrj για ξωοτ69 xαιγιαπληo-
ααριod τηg η γεριivτιooα Yπαπαντηαπ6 τ' Aγια
Mετdωρα.

Πρoμdντευα πdοo ανυπo1ι6ρητo9 Θα εfμαι.
Aφοι1 θα ξ6ρω για πoιoν παo1ζω..... Σ[γoυρα,
αυλλογιξ6μoυν, θα με δυναμιiγειτo μυατιxc5 xαι
η ιερdητα τηg πριiξηE.

Mεγαλd1αQη, υπεQαγfα Θεoτ6xε, Δdοπoινα
του oυQαγo6 xαιτηgγηs, ξ6Qω πωE με νιιiθειg.
Eiμαι βdβαιog πωE o Πανιiγαθos, σαγ διxαιo-
χρiηE, θα xq(νει δ(παια την πρd,ξη μαg.

Kαι θα o1ωρdoει το ανdμημιi μαE.

Σαν γιιiμιααγ 1.ιι απoμdτqηoα εγγιd φεγγd-
ρια, rjλθε αroν xιioμo o νdog γdνo5 τηg δυνα-

αrε [αg των Ααdν. Κo ιλιiρφαγos. Γιατi λ(γε g βδo-
μιiδεg πQtγ, o Kωγαrαγτfγog Ao6ν 1ιiθηxε αrη

μdχη ηζ Kλox6τvιτααs με τoυs Tατd,ρoυg.

Tην επoμdνη, o Tυρν6βoυ Eυθriμιog xατ6δυ-
σε τQειE φοQ6E τoν νεoγdννητo Toιiρεβιτg αrην
αoημ6νια xολυμβιjΘρα τoυ ναorj τηg Mεγαλo-

μιiρτυραE Παραoxευri g τη g Tυρνoβ iτιαoαg, πqo-
ατ<iτιδoE τoυ o(xoυ τωγ Aαdγ.

Toγ αγdδυσε αγαφωγι6νταE: "14αL τo 6νoμα
αυτoι1 Mι1αrjλ" παι τιjγε μιiρωαε με τ' ιiγιo μ6Qo.

Kαι εγc6 πiνηοα για η Bααιλεtjoυoα.
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ΑρXε(o MακεδoVικoυ AγωVα
Η επιθεση κατα τηq Movηg τηq Aγιαg Τριαδog

Mεoημερ[ου 2loυλ[ου 1 905

Συγdχεια L1
ι

Xρovιxd χαι αQχειαxιi φθ<ioαμε rjδη αεην
επiθεoη τoυ oι6ματogτoυ Kαπετdν Axρkαxατ6"
τηg Moν{g τηg Αγfαg Tριdδοg του Mεοημερ(oυ,

η oπο[α εiναι μια απ6 τιE τολμηρ6τερεs χαι
oη μαντιxιiτεQεζ επι1ειρrjοεLζ τoυ oι6ματog.

Mετιi τηι, πριiτη απoτυx6α του oι6ματo gxαπ6'
τηg Moνrjg τηg Αγfαg Tριιiδog Mεoημερfoυ, λ6-

γω ουγ1ιiοεωE χαι απειθαρ1fαE τωγ oδηγιilν
επι1ειρriθηxε η δειiτερη επ(θεoη η οπο[α επdτυxε
πλrjqωg.

Oπωg αναφdρθηxε παραπdνω (Συνd1εια 9η

τ. 83), xατd'τo πριiτο μιo6 τoυ Ιουνioυ τoυ 1905

o KαπετdγAxρ(ταg, xατ6πιν ερευυjoεωE μετoγ
παπαΣιβ6να τoυ Kdγτρoυ Bοδενιiν, περιdδευoε
τα δυτιxιi 1ωριιi τηE πεQιoχrjE, διdτι {ταν απα-

QαΦτη η εμφdνιoη του oc6ματog xατιi τα μdρη
εxε6tα για γα ενιo1υθε[ xαι εγxαρδιωθε( o τQo-

μοxρατημdνog πληθυoμ69 απd την εxε[ δριiοη
τoυ Boεβdδα Λofxαg.

Eπ(oηE riταν επιβε βλη μ6νη εx των πραγμdτων
χαι μια επ(θεη xuπ6.τηE μoγris τηg Aγ[αg Tριιi-
δog Mεημερ(oυ, η oπo(αrjταvφωλιιiτων εξαρ-

1ιxιilν. Πρoπαντιig δε επιβιiλλετo μια εxδ(xηoη
διιi τη δoλoφoν(α oττg2 Φεβρoυαρiου 1905 του
ιερdα τoυ 1ωgιoιi παπαΣτογιιiννη ιαι των 7 πgo-
πρoxρfτων oυγoδι6γ τoυ, otiτωg ι6ατε γα τQoμo-
xρατηθoriν oι φαγατιχo( α;ιoματιπo( τoυ 1ω-
ριoιi.

Σημειωτdoν δε, ιiτι xυπ6. την απoυo(α τoυ
Axρiτα o Kαπετιiγ Λoιixαg βρrixε ευxαιρ[α παι
πQoζ αVτιπεριoπααμ<i πυρπιiληoε τη Moν{ Πρo-
δριiμoυ dξω απ6 τη Nιloυoα.

τoυ Γεωqγ(oυ Toυο(μη

Eτoι, μετ<i την πρι6τη απoτυ1iα rjταν επιβε-
βλημdνη μια δειiτεqη απ6πειρα.

{ζ**

Η πορεfα τoυ oι,iματοg απ6 τo B6ρμιο πQoE τη
Moνri ιiγινε xιiτω απd xαταιγfδα xαι xαλ<1ξι. Η
xαxoxα ιq [α πρoπιiλεο'ε oε dλου g xρυoλoγrj ματα.
Παρ' 6λα ταtjτα 6μωg αxoλoυθoιioαγ dλoι με
παραδειγμcιτιτ'η πειθαρ1[α χωQrs να ρωn]oει
xcινε(g που πtiνε χαι τι θα xciνουγ.

Λημdριαoαν oε απdoταoη 1 cδQαs απ6 τη
Mουi εξαιτλη μdνoι λdγω τη g πoλriωρηg πορεfαg
xdτωαπ6 xαταιγ(δα, χαtτα μεoι1νυ1τα 1ηg πρog
2η g Ιoυλfoυ πoλι6ρxηoαν τη Moνri. Mια διμoιρ[α
τoπoθεπiθηxε εμπqι1g αιη'θriρα τηg Mον{g υπ6
τoν λo1iα Παπαxι6oτα, δι1o διμoιq(εg υπιi τoγ
Mονδραβ(δα xαιτoγ Nαoυoα(o oπλαρ1ηγιi Kι6-
τα KoυτooγιdQγη 6πιoΘεγ xαι ιjγα xαραoriλι oε
υπερxε (μενo λ,6φo υπd τoν γη ραιd Σλη μνιταιι6τη
oπλαρ1ηγιiΓιoβdνη.

Η πρoφfλαξη xαι xιiλυιpη τηg επι1ε(ρηoηg
απd τo xαραoιiλι rjταν αναγxα[α xαι dπωg Θα
δoιiμε παραxιiτω φιiνηxε πoλιi 1ρr]oιμη xατd τη
διεξαγωγri τη g επι1εfρησηs.

o Καπετdν Αxρiταg o1εδ(αoε την επ(θεαη
xατιi η Moνr]g ψετ6' τη δωρoδox[α μ6oω τoυ
ιερdα ΠαπαΣ ιβ dνα ταυ ααων6 μαυ Boδεγιiν Noυ-
ρη. Kατιiη αυνιivτηαη με τoγ Noυρrj αυμφωνli-
θηr,ε <iπωg, dταν προoε1c6g τo oι6μα εμφανιαθε(
ατα δυτιxd, 1ωριιi, o Noυρrig απoμαxριiνει τα
xαταδιωxτιxd oιiματα πQoζ τηγ αντ[θετη xατε{ -
θυγη Kαρατξdβα, βs τγ] διxαιoλoγ(α 6τι δ{θεν
dγιναν αυμπλoxdg αro Mπιi1oβo.
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Πρdγματι, την 1η Ιουλ(oυ τo πλε(oτογ τoυ

oτρατοι'i ανε1ιδqηoε διι1 το Mπιixoβο τιαι €τot

χιiQιg ατoγ παπαΣιβdνα εξαoφαλfoθηxαν τα νιi-
τα τoυ oι,iματog. Αυτd τ]ταν dναg απιi τoυE σπoυ-

δαιdτερoυg oυvτελεατιjE τηE επtτυ1(αg ηg επι-

1ειρlioεωg.

Δειiτερog παρdγων τη g απoτελεo ψo:tιxηg επi-
θεοηg rjταν η πρooθrixη oτο οι6μα εντoπ[ων εφ6-

δρων οπλιτriγ. Διιi τη συγχεχQιμ6νη επι1εfQηoη
τo οιilμα ενιο1ιi-
Θηxε απd 15 εγ-
θουoιι6δειg, d-
πωs τoυζ χαQα-
xτηρζειoKαπε-
τ(ιν Axρ(ταE
ν6oυ9 απd την
Aρνιooα,5 απιi
την Εδεooα χαι
4 απ6 τη Ndoυ-
αα υπ6 τηγ αQ-

χηγrα τoυ ατρd-

μητoυ Nαoυ-
oα[ου oπλαρ1η-

γoιi Kιiτα Koυ-
τooγιι6ργη, o o-
πo(og στα εμπι-
oτευτιx6' ση-

μειιδματα τoυ
Kαπετιiγ Αxρi
τα φι1ρειτoν xω-
διxιi Kλε(τοg.

{ζdζ*

Kατιi τα ξη-
μερι6ματα τηg

Kυριxrjg 2 Ιoυ-
λ(oυ xατdφθαoε
στη Moν{ ο
o1ιoματιxιig ιε-

ρdαgτoυ 1ωριoιi
oυνoδευ6μενog
απd 5 πρoxρi-
τoυζ χαL 5 oτρα-
τιdπεgτου τουQ-

xtxo6 xαταδιω-

γ"τtxoι3 απooπιioματoζ του Mεαημερ(oυ. Σε λ(γο

xατdφθαoε χαι μια oμιiδα εξαρ1ιxιiν xατo(xων.

Κtiθε Kυριαxri αυναθρoξoγταγ ατη Moνr],
την oπofα ημειωτ6oν xατεf1αν απ6 τo ].90Ο, o

ιερ6αg xαι20 περ(πoυ σχισματι?{o( xιiτoιxoι για
επxληoιαoμd, αλλd χαι για Συμβoι1λια χαι συ_

νεννorioειg με τα βoυλγαριxd, oι6ματα.

O Τoαorioηg - δεxαν6αζ του τoυQχιxoι] απo-
oπιioματog o
oπο(οgπροη-

γoυμ6νωg εΓ
1εδωρoδoπη-
θεf με 1 λiρα,
τoυζ oυν6-
δευαε μdχQι
τη θιiρα xαι
xατ6" τα cυ-

μπεφωνημ6-
να με τον πα-
παΣιβ6να α-
νε1c6ρηoεμα-

ξf με τoυg 5
oπλ(τεE τoυ.

Eνι6 τo
αι6μα εf1ε
πoλιoρxrjoει
oτενd,τη Mο-
γli, ο1εδιiν
πατd η οτιγ-

μrj, που αφ(-

1θηxε o tε-

ρ6α9 xαι η
αyvoδεiαταυ,
o Kαπετdγ
Γιoβdνηg ει-
δοπo(ηoε α-
π6 τo γ'α-

ραorjλι τoυ
τoγ Καπετιiγ
Αxρiτα6τια-
πιi την πλευ-

ριi τηg Φλα-

μουqιιig 6ρ-
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χεταt στQατdE α:lτ6 40 πεQfuoυ ι1νδρεg.

Eνιi rjταν εξαoφαλιαμ6να τα γι6τα απιi τoγ

oτρατd των Boδεγι6ν, ξαφνιxd βρdΘηxε μdτωπο

με μdτωπο με ατqατιi απd τη Φλαμoυριιi. Eναg

βοοxιig αvτελriφθηxε η διιiβαση τoυ oι6ματοg

xαι ειδoπofηοε τoν οτρατ6 τηE Φλαμoυριι1,g.

Η εμφdνιη τoυ στQατοf ανιiγxαoε τoγ Kαπε-
τιiν Axριτα να δρdoει πιiραυτα xαι αoτραπια(α.
Δι,6τι r]δη o τoυqπιxdg οτρατ6g βριoxdταν dξιυ

απd τη μoνli xαι ο1εδdν riταν περιxυπλωμ6νoι.

M6oα οτo περfβoλοτηg Moνf g εi1αν ειodλθει
xαι εxρriβoντo o Nαoυοα(οg οπλαρ1ηγdg Κoυ-
τoογιι6qγηg, o Bλαδοβ(τηE Xq. Κι1ρταg xαι x6'-

ποιοζ Παναγιι6τηgαπ6 τη Bdξoβα, ιiριαrog xαι
ιxανdτατog οδηγdg του oι6ματο9.

Aμ6oωE ot τQειζ xαιροφυλανaο6ντεg επετd-

θηxαν xατd τωγ πQοσεQχoμ6νων o1ιoματιxciγ
xαι o ι τελευταfoι μ6λι9 τoυ g αντελrj φθηxαν xλε iα-
θηxαν εντ69 τηg ετιx}"ηοiαg. oρμdει o λo1fαg
Παπαxι6αιαζ χαι επειδιj βq(oxει τη θriρα τoυ

ναoιj xλειδωμ6νη αρπιiξει 6να oγxdλιθο, θραtiει
τη θriρα χαι εισoQ|"ιιi. Eπειδrj o1εδdν ε(xε xατα-

φθιiοει ο τoυρxιπ6g oτqατdE ο Koυταoγιι6Qγηg
πυρoβoλεi τoν πρcδτo oτρατιιilη διι1 να τουg

xαλrjψει xαι o Παπαxι6οταg αρπdξει τον ιερ6α
xαι ι1λλoυg 6 οι oπo(oι rjταν oι φαγατιχιiτεροι
σχισματιχo( του Mεοημερfoυ χαι τουζ φονειiει
dξω απ6 την εxxληα(α με περ(oτQoφo.

O oτρατdg {δη ευρ(οχετo στην εμπρooθfα
θrjρα, αυτο( δε oι τρειE ειζ τηγ oπιoθiα.

Mετιiτην εxτ€λεοη,το αιδμα επετdθη xατ<iτoυ

oτρατoιj πoυ το ε (1ε πολιoρ xηo ε ι ^ιαι αρ1ζε ι μια
oυμπλoxri εξ απooτdο'εωg 50 μdτqων. Τo oc6μα

του Axρiτα ειδoπoιημ6γο απdτo παραoιiλι 6βλε-

πε τoν τoυQxιx6 oτρατ6 απ6 πριν. Δεν τoυg επε(-

ραξε 6μω9, αν χαι ευρ(oxετo ειg υπερxε(μενη
θ6οη παι μπoρorioε γα τουζ αποδεxατfσει, φo-

βο{μενoι μliπωζ απooπαoθε( η πρooo1rj των
εντdE τoυ περιβ6λoυ xαιqoφυλαπτοιiγτωγ oπλι-
τι6γ xαι αφriooυν τουg εξαρ1ιπoιig ατιμιδQητoυζ,
διdτι θα riταν αδriνατo στo μdλλoν να βρεθε(
τιjτoια ευνoΙxrj περ(πτωοη.

Φαντι1ξεται xανεfg π6oo xατ6χoπoι rjταν οι
ιiνδρεg riατερα απι1 μια επ(θεοη υπιi τoιαtiταg
oυνθr]xαg. Παριi την x<iπωοη rjταν <iλoι ευ1αqι-
oτημdνoι δι6τι ιjταν ανιiγxη να γ[νει τorjτo προg
εγπαρδfωοη των Mεαημεριωτιiν, oι oπofoιdαrε-
ρα απd η δoλοφoγfα τoυ ιερdα τωγ παπαΣτo-
γιd,ννη χαι τωγ 7 αυγ1ωριανι6γ τωγ fταν τρoμo-
πρατημ6νoι.

O Καπετι1γ Αxρ(ταg πρ6λαβε να αφrjoει oτη
θfρατoυ ναof την εξrjg ημε(ωση με τη αφραγi-
δα του. "ΠQoζ εxδixηοιν τηζ χαταστρoφrjg του
Moναoτηρiου Προδρ6μoυ χαιτωγ 7 εxMεoημε-
ρfου φονευθ6γτωγ Eλληνoμαxεδdνωγ oρθοδι1-

ξων" Kαπετιiν Axρ(ταE.

Mdλιg ιiρ1ιoε η αυμπλoxrj γfνεται η υπo1c6qη-
oη απ6 ριi1η oε ριixη.Kdτω φαιν6ταν οτρατdg
xαι 6πρεπε xρυφdνα απoμαxqυνθοιiν. Hυπo1ιf -

ρηoη dγινε xανονιxι1,, εγι6 oι Tοrjρxoι τηg Φλα-

μoυριdg 6ριxναν οτα γεμdτα χωQ'E xαν6ναg να
πιiθειτiποτα, οι δε oπλ(τεg πυρoβoλorjoαν αραιd
πQoE υπoαriρι,ξη τηE υπoχωQrjοεωg.

***

Κατιi ην υπo1ιf qηοη ξ6ηοι}-rαν απd τo οrr1 μα o ι
Eδεoοαfoι οπλfτεg xαι xαλoi οδηγoiπrjραν <iλλη

'ιατεr1θυναη' Eν6μιoαν 6τι απιδλεoαν τα (1νη,

του xυρiωg oι6ματog, αν χαι μdχQt ην τελευταfα
ο'τιγμrj rjται, μαξf με τoγ Καπετιiγ Axρ(τα, xαι
εθειiρηoαν πρoτιμdτερo αγτi γα υποχωQ{αoυν,
να xρυφθοrjν οε 1αqιiδρα xοντd αrον δριiμο τoν
oποioγ εθ6ριξαν oι oφαiρεg.

oι πυρoβoλιoμο( που αxoιiγoγταν απιi την
πλευρd ηg Mονr]g πρoxdλεοαν την dξoδo τoυQ-

xιxηgπεριπολ[αg απ6 το Bλdβοδo. Axριβc6g πιi-
γω σε αυτrj την περιπολ(α ιjπεοαν oι Eδεooα(oι
oπλfτεg xαι φoνεf θηχαν.

Θιiματα r]ταν o Ιωdννηg Tokoxαg { Bλιixog,
ανειpιdg τoυ γιατQotj των Boδεγι6γ Pξoυ, ο Π6-
τροg Προxoπ(oυ, o Bλαδoβ(τηE XQ.Kdρταg, o
οποiog rjταν xατιi την oμoλoγfα τoυ [διoυ τoυ
Kαπετιiν Aπρ(τα, o xαλfτερog ντdπιog oπλiτηg,
διdτι rjταν οδηγ69 του oι6 ματog ε ιδιxd εxπα ιδευ-
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μdνοζ στoν Nα{σταθμo τoυ Πdqoυ xαι o υιog τt1g

oιxoγι{νειαg Δημητρ[ου απ6 τo Γραμματιx6 Ι-

τσoζ.

H oιxογ6νεια Δημητρfου 6παιξε πρωταρ1ιxd

ρ6λο oτo Γραμματιxd. Αυπj ljταν οι oιxογdνεια
πoυ περιdθαλπε τoυg ιiνδρεE τoυ oιliματog ιiταν

μετdβαιναν εxε[. Πqο μην6ζ εtγεγ6.oειxι dλλoγ
ιiνα υ ιιi φoνευ θ dγτα απ<i τογ ΛorjxαE με τη συγε Q-

γααiα των Bλd,1ωγ τoυ Γραμματιxoιi. Αμdοωg

μετιi τη δoλοφoνiα τoυ δεriτερoυ υιotj τoυ Ιτooυ

παρoυoιιioθηxε ατo oc6μα rιαι o τρiτog υιdg τηg

οιxογdνειαg' o οπoiog, εξoπλioΘηxε μαξ( με ιiλ-
λoυg 5 ΓραμματιxιιiτεE xαι ο1ημι1,τιoε τoπιx6
oι6μα' Mε τη μεooλιiβηoη τoυ η Qωιχoιi ιερdα των

Bοδεγι6γ παπαΣιβ6να τo πρoξενε(ο π{ρε dνα

παιδdxιτηg oιπoγενε[αE oρφαν6 8 ετι6νγιανατo

μoρφιioει παι υπoαrriριξε οιπoνoμιπιi την oιxo-

γιJνεια Kdρτα.

{ζ**

oι Eδεοoαioι απιj xαιρι1 περ(μεναν μια πα-

ραδειγματιxli τιμωρiα των δολoφ6γωγ τoυ πα-
παΣτoγιιiνγη χαι των 7 oυντqι1φων τoυ αλλd,

μoιiδιαoαν απι1 dγα απρoαδ6xητo γεγoνdg.

O 6να9 απιi τoυg 5 oπλfτεg πoυ δεν απoλοriθη-
oε τo oιδμα τtατ6' την υπο1ι6ρηαη, αλλιi μαζi με
τoυg ιiλλoυg 4 Eδεαoα(oυg oπλ(τεg xατευθιiνθη-
χε πQοE την Eδεooα, αυνελriφθη αι1μdλωτοg.
Aυτ6E πρoxιiλεoε ανηαυ1(α oτo Kdντρo Boδε-
νι6ν. Φoβrjθηxαν μriπωg xατd την ανιixριη xα-
xoπoιηΘεf xαι xαταδι6σεt τηγ oργιiνωoη τηg πιi-
λεωg.

Aλλd o παπαΣιβdναg dδειξε αxdμη μια φoριi
τo θιiρρo g πoυ τoγ διdxρινε. Συνεννorj θηxε με τoγ

φ[λo τoυ Aoτυν6μο Noυρr{ χαι τoυ υπdδειξε τι
ερωτrjoειg να υπoβιiλει xατd την ανιixριη. Συγ-

1ρ6νωg δε εμι]νυoε αroν αυλληφθdντα να πει 6τι
otlνιiντηoε τo ocδμα τυ1αfωg 6ξω απd την πdλη
xα ι τoν πri ραν μαξf τoυ g. Αλλιi αυτιi g ξdφυγ ε τoυ g

αxoλοrjθηoε xατιiτην απo1ι6ρηαη xαι δενγνωρi-

ξει τfπoτε περιoo6τεgo.

o Αxρι'ταg oμoλoγεi 6τικoπ6'την επι1εiρηη
αυτrj dτυxε μεγιiληg βorjθειαg απιi τo Kdντρo
Boδεγι6γ' Ετιτ69 απ6 τογ ΠαπαΣιβdνα o oπo(og
εξαoφ<iλιοε τα νι6τα του oι6ματο9 απd τoν τoυQ-

xιxd oτρατd τωγ Boδεγι6γ χαι τoυ Mεoημερ(oυ,
δfδoνταg αroγ εxεiαπoσπασματιiρxη 1 λ[ρα, τον
εβoriθηoε πoλtlxαι o N[ποgXατξην(πoυ, πoυτoυ
doτειλε τoν " πoλλαμilg yρηαιμειjααlπα Tσιτoxα,
αν ειp ι 6 τ oυ γ ι ατ ρ oιi P ξoυ, 6 π ω g x α ι τ oν ε ξ o crτ ρ 6 -

βoυ Xατ ζη 1α ρ |αη αν ειp ι6 Χατξηy ε cil qyη x αλιilν
oιxoyενειcbν". oL διio παραπdγω γdoι απιi την
Eδεοoα χαι τo oαrρoβo xατti αtjαιαoη τoυ Κα-
πετ6ν Axq(τα ενι6θηxαν με dλλoυg oπλiτεg O-
ατριiβoυ, Boδενc6ν, Bλαδdβου xαι Mεoημερfoυ
xαι o1ημdτιοαν εξαρτι6μενo απ' ευθεfαg απd
αυτιiγ τoπtx6 εφεδριxd oιiμα διιi dxταxτεg ανιi-

γχεE.

Πdντωg τo x6ντρο Boδεγι6γ ενθαρριiνθηxε
απ6τη oυμμετo1lj oε μιατ6oo επιτυ1rj χαι σημα-
vτιxrj επι1ε iρηαη xαι διxιδγ τoυ ανδρι6ν, διd τoυE

οπoioυg εξεφριiοθηxε o Kαπετιiν Αxρ(ταg 6πω9
τo βλ6πoυμε σ[α εμπιστευτιxti τoυ ημιειιiματα,
με πoλιi εγθoυοιαομ<i xαι ιxανοπo[ηoη.

Πρoπαιτιig δε εγΘουoιc6δειg xρ(oειg τoυ Kα-
πετιiν Αxρ(τα ειodπραξε o Nαoυαα(og oπλαρ1η-

γ69 KoυτooγιC6QγηE, o oπo(og εxτdg τoυ ιjτι αxo-
λor1θηoε τoν Axρ(τα οε 6λε9 τιE επιχειQtioειg,

μεριπ6E φoQ6E πρo6βαινε σε επιχεtQrjoειE παι
μdνog τoυ.

Δεν 6μεινε, 6μωs, xαθ<jλoυ ευ1αριαrημ6νo9
απ6 τoυg 10 εφ6δρoυ9 Nαoυαα(oUζ πoυ σ[Qατo-

λιiγηoε o Κoυτooγιc6Qγηg. Kατd, την ημ6ρα τηg

ανα1ωρrjoεωg <iλoι {ταν μεθυoμdνoι. Απ6 τoυg

10 πρoοrjλθαν μιiνo, 4 xαt 1 dμεινε μον(μωg.
''Ε[yαι μ€0υσoι''' γριiφει o Καπετdγ Axρ(ταg γι'
αυτoιig τoυg εφ6δρoυg '' }ιαι ε[ναι xρ[μα. Διdτι ωg

d.νδρεg ηταν ανc6τερoι ιiλων, αλλd. xαθ6λoυ φα-
νατιαμ€,νoι ?{αι τoυ πoτηριoι1''.

Γενιx<i, 6μωE, dμεινε tχαγoπoιημ6νog απ6 6-
λoυg τoυ ιiνδρεEτoυ. oλoι dδειξαν ψυχQαtμ tαxαι
αφoofωαη ειg ιiτι τουg δι6ταξε.

To αι6μα επ6oτρει|-lε αυθημερ6ν αro xρηoφιi-

γετι1του oτo ΠεριoιiQt τoυ Bερμiου, αφori oδoι-
**{€
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π6Qησε απ6 τts 6 τo πqωi μdχQι τη διioη του παι απoαrdλλογται αrα οπ(τια των μdλιg τελειι6-

ηλiου. Δεν dxαγε xαγdγα αrαθμ6 δι6τι περιπo- σει η επιχεiqηοη οι dφεδρoι, οι oπο(oι ε(1αι,
λoιjο'αγ ανιi τo Bdρμιο τουρxιxιi αποoπιioματα xληΘε( διd, γα ουμμετdo1ουν.
που εi1αν τη βιioη τoυE στo Γραμματιxd.

***

Στο τdλog τηE επιατoλt]g o Καπετιiν Αxρ(ταg
αναφdρε ι πQoE το εθγιxd xdντρο xαι τα τριJ1oντα
oQγαγωτιχιi ξηπi ματα. Yοτερα απ6 την επιoτoλrj
του Καπετι1ν Αxρ(τα πQoζ τoγ Στdργιo Κε1αγιιi
μετoν oυλληφθdντα ανειpιdτου οτo Γραμματιx6,
φα(νεται dτι επrjλθε τo πoθoιiμενo ρriγμα μεταξf
τωγ Qoυιιανιξ6ντων 1.ιαι o Στ6ργιοg ξrjτηοε να
ουναιτliοε ι τov Axq iτα.

o αδελφdE τoυ Στdργιoυ Tι1οog Kε1αγιdg,
στoγ γυιο τoυ οποfoυ 1ιiριοε τη ξω{, xηρι11θηxε
επιοημωg ελλην6φρων.

o ιυπoιpiεg γLα τoν αQχηγd τoυ K6vτρoυ Nαof -

oηg Φλιiρo αxdμη δεν 6xoυν διαλυθε(. Γι'αυτ6
xcιτ6"τoν Kαπετιiγ Αxρiτα πρoτιμdτερo ε[ναι γα
αγτιχατασταθε( διd τρ6πoυ αλλιi απd ξ6νo dxι
εντdπιo Nαoυoαio, xαθdτι ε(1ε πληρoφορ(εg dτι
o Φλιiροg δdo φoρdg απoλιiθηxε απd την εται-

ρ ε 
(α Αλατiνη δ ιιi xατα1ρr]oε ιg, dπω g xαι o Σ ερα-

φ ε(ψ (;)' Στ η N d. ου αα 6 λo ι αλλη λo x ατ η y ο Q ο{ vτ α ι
ciloτε δεν ξiQει xανεiζ τι yα πιoτiψει'' παρατηρε[
o Καπετdν Αxρiταg οτo τιJλog τηg επιοτoλrjE τουζ
πoλ'ιi ορθιδg.

***

H επι1ε (ρηoη τoυ Mεοη μερfου r]ταν παριiτολ-

μη επι1εfρηση χαι ενεf1ε πoλλofE xινδιiνουg.
Παρι1 τιg βεβαιιδσειζ του παπαΣιβ6να για την
εξαoφdλιoη τωγ γιiτωγ απ6 τoγ τουρlxιxd στQα-
τιi, ο Kαπετdν Axρ(ταζ εLxε ενδοιαομοιig. Διdτι
o ι περ ιοoιiτεQο ι απιi τoυ g εφdδρoυ g r]ταν μιiλλον
γdα παιδιd xαι 6yι 6μπειροι πολεμιοτdg, otiτε

γνι6οτεE του εδι1φoυg. oι δε Mεοημεριιiτεg ξlj-
τησαγ ωg 1dριν να φιiγoυν πρo τηE επιχειQrjoεωg

για γα μην εxτεθoιiν.

Επ(οηg η επι1ε(ρηο'η μπoρε( γα χαQαχτηQισ-
Θε( παρdτoλμη xαι για 6να <iλλο λdγο. Παγτorj
ατα γriρω 1ωρ ιι1 υπrj ρ1αν τουρxιxιi xαταδιωxτι-
ν"6' o6ψcιτα, η δε Moνri ευρ(αxετο εν τω μιioω
oτρατοιi Boδενιiν, Φλαμουριdg, Bλαδdβoυ γ"αL

Mεoημερfoυ, oπ6τε xαι 1ωqig πρoδoo(α μπο-
ρo{oαν να περιxυxλωθorjγ απd 6λεg τιg πλευρ6g.

Δυοxoλfε g παρoυo(αξε χαι η απoχι6ρηοη. Δι6-
τι fταν αναγxαoμdγoι γα βαδζoυν εν xαιρι6
ημ6Qαζ xαι μdoω γυμνori γ"ατ6'τo πλεiοτoγ εδd-

φoUζ. Eπ(oηg πρoxιiλεoε μεγιiλη ανηoυ1[α αrον
Καπετdγ Αxρfτα γ"αLη'Lαταιγfδα με 1αλιiξι τηg

προηγοliμενηg βραδιιiE χαι η αοθ6γεια 10 περ(-
πoυ oπλιτι6γ απιi πotiντιαoμα χαι πυρετodg.

Η επι1ε(ρηση παQoυσ[αξε xαι μια dλλη δυ-
oxoλ(α' Απαιτoιjoε μεγι1λo oιiμα oπλιτιilγ το
oπofo rjταν αναγxαoμιiνo γα εxτελ€οει μεγdλη
xαι εxτεθειμdνη oε πινδ{νoυg πogrε(α, διdτι εiτε
εx προδοo(αg' εkε λ6γω των μεγdλο:ν αποαrd-
οεων απ6 τo oρμητt]ριιi του αro Bdρμιο tiταν
πιΘαγιiγ γα συγαγτrioει αrρατd { πoλυιiριθμo
oι6μα Boυλγιiρων.

Διαφoρετιxηηταν ηπερ(πτωη επι1ειρtioεων
με μιπριi oιδματα' Tα μιxριi αποoπdoματα επι-
τυγ1<Lνoυν dταν παραμdνουν ειπιig του 1ωρ(oυ,
εξdρ1oνται διd επι1ε ιρ{η xαι πιiλιν xριiπτoνται
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Η Eλληv(δα τoV 19o αιωVα
Πρωτεq πρoσπαΘειεq τωV γUvαικιilv

για ισoτιμια Kαι Xειραφετηση

"To σπ[τι μαg εfψεν xαι 61ει εxε[νoν τo πα-
λαι6ν βdqβαQoν 21αι αφιioιxoν xαι απdνθqωπoν

η θ og, 6 π oυ θ { λε ι τ αg yυν α [x αg ξ ε7ω ρ ιαρι 6ν αg απ 6
την ανθρωπ[νην εταιq[αν''.

Eλιoιiβετ Moυτξιiν Mαρτιν6γr'oυ
1801-1832

τηg ΖιΙιγιαg Xqoνιixη
Nομιποιi, Ιδqυτιxοιi μ6λoυE τηE opιiδαg

Γυγαιπε(ωγ Σπoυδι6γ του A.Π.Θ.

x6μη πιo oυντηρητιxtj χαι υπoτLμητιxti την αvτι-

μετι6πιoη των γυναιxcitν.

"Σαλdψι β6δι ν6παqε xαι yd.ιδαρο xαμποιjρη,

ψνα[xα ατ ενoxdπoυλη xαι yοfρo μα}1Qυμo6Qη",
oρζειη λαιxri παρoιμ(ατη δυαιυ1(ατoυ Eλληνα

oΙ EΛΛΗNΙΔEΣ
ατιg αρxdg τoυ 19ου
αιc6γα ξουν μ6oα ατην
εθνιxrj xαι προoωπιxtj
τουg αxλαβιd. Aτομα ε-

ξαρτημdνα, αγριiμμα-
τα, υπoταγμdνα xαι
με ιoνεxτοιiντα, γε μι1τα
πρoλfψειg δεν d1oυν
περιθι6ρια για να αγα-
xαλrjψoυν χαι γα αγα-
πτυξoυν τηγ πQoσωπι-
x6τητ6' τoυg. H θ6οη
τoυζ στην χoιγωγ[α xαι
την οιπoγ6νεια d1ει1ει-

ρoτερdψει με την πτιi-
ση τoυ Bυξαντfoυ xαι
την Toυρxoxρατiα. Oι
αvτιξψειg των Toriρ-
χωγ για το γυναιxεfo
φrjλo xαι τo ριiλο τoυ
επη Qεd,ξoυν xαθοριατι-
x6' τtE αυνε ιδrjoε ιg των
Eλλriνωνπαιxιiγουγα-

αγρdτη τηs επo-

γηg, xαπoπιiο'oο-
\ταζ τη γυναixα
oτηv [δια - rj xαι
1ειριiτερη;- Θdη
με τα ξcδα.

Διπλd χατα-
πιεoμ6νη απ6
Tοιiρxουgxαιι1γ-
τQεζ ηE oιxογιJ-
νειdg τηg η Eλλη-
ν(δα τηE επο1r]g
αυτrjg δoυλεrjει
στη γη τo (διo ιi_

πωg οι tiντρεs χ,αι
61ει παριiλληλα
χαι τηγ απoxλει-
oτιxη ευθr1νη τoυ
oπττιxoι3 τηζ, των
ιiλλωγ μελc6ν αλ-
λιi xαι τηζ oιχια-
xrig oιxoνoμfαg,
μετηγπαραγωμj
ρoti1ων χαt τη
διαπiρηητQoφζ-

Κ€ρxυρα, 1874.Η Aγαθoν(xη Αγτωγιdδoυ με μια δαoxciλα
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μωγ.

Απdγαγτι o' αυτli τη γενιxri πατ<ioταη των

γυναιxιiν d1ουμε τιg oλιγιiριθμεg εξαιρdoειg ε-

πε(γωγ πoυ ε(1αν την τυ1η να γεννηθotiν, να

μεγαλιiooυγ χαι να ξriooυν oε oιxoγdνειεζ με
υψηλ6 οιπoνoμιxιi χαι μoQφωτιx6 επiπεδo. Σε
οιxoγ6νειεE που οι dντρεE, xαλλιεργημ6γoι παι
δεxτιxο( oτιg νdεg ιδdεg, ταξ(δευαν αro εξωτερι-
x6 ιηαtεi1αν την ευxαιρiα να δoυγ παι να γνωρ(-
ooυν γυνα(χεζ μοQφωμdνεg παι δρααιriριεg. E-
πdτρεπαν, λoιπ6ν, χαι στtE διx6E τoυg γυνα(xεg
γα αxoλουθriooυν νdoυg δριiμoυg. Kλααιxd πα_

ρdδειγμα oι Φαναριιiτιoεg, oι διiμνεE χαι oι
δoμν(τoεg, oι Eλληνiδεs πoυ ξoυν αrην Ιταλiα ti

οτιg παραδoυνd,βιεg χc6QεE, dπoυ υπιiρχoυγ ι-

o1υqdg ελληνιxιJg παρoιxfε g.

Oλε g, 6μωg, αρ1ιiιτιooε g xαι αγρατισσεζ, μoQ-

φωμ6ν ε g xαι α^,lριlμματεE, tiταν θ ε ματoφJλαxε g

τηg παριiδoσηζ, τηg θρηoπεiαg, τηg γλι6αοα9'
των ηθι6ν xαι εθ(μων αλλ<1, xαι των πρoλriψεων.

Mdoα απd τα τραγoriδια τουE, τα γανoυρ (oμα_

τα χαι τα μοιρoλ6για - τη ξωri παι τo θιiγατο -

πλd,θoυγ τη αυνd1εια τηζ ιαrορ[αg, διατηρoιiν
στη μνliμη τα γεγoν<iτα, δημιoυργoriν μια διαφo-

ρ ετ ιxlj "λoγoτε1ν iα''' 6ΙιωE τLαι μdoα απ6 τα 6 ργα
των 1εριι6ν τoυE, υφαντ6',xεντηψατα, πλεμιi, μια
"y€α" ξι6oα πλoυμιαιli τ61νη.

Oαεg αρνoιiνται η η μια 'i 
τηγ ιiλλη μορφtj

ξωrig βρ(oxoυν xαταφιiγιο σtα μoναατ{ρια πoυ

παρουοιιiξoυγ ιδιαiτερη ανιiπτυξη αυτli τηγ πε-

ρ(oδo.

ToυqxoπQατiα

To νομιxd xαθεατιδg αrην πεq(οδo τηg Toυρ-
xoxρατ(αg ατηρζεται oτo Bυξαιπιγ6 Δ(xαιo -

Eξιiβ ιβλo g- παι λε ιτoυqγε f παρ<iλληλα με τo Eθι-

μιx6 Δ(xαιo, πoυ αγαπτr1oαεταισε xdθε περιo1rj
xαι διαφoρoπoιε(ται oτo βαθμ6 πoυ αvτιχατo-
πτρζει τtg τoπιx(.g xoινωνιπ6g αντιλl]ψειg. Για
παριiδ ε ιγ μα : στηγ ηπε ιρωτιxri Eλλιiδα η παγtQ ε -

μ6νη γυνα(xα δεγ d1ει διxαiωμα υπoγραφtig.

20

01ι, dμωg, οε oριομdνα νηoιιi 6πω9 oτην T{νο
6πoυ oι γυναfxεg 61ι μιiνo μπoρoιiο'αν γα υπo-

γρtiφoυν αλλιi xαι δια1ειριατοriv την προιxι6α
τoυg περιουo(α.

Σ' ολ6xληqη την Toυρxoxρατοιiμενη Eλλdδα
δεν λειτoιiργησαγ ελληνιx<i διxααrriρια. o xλrj-

ρog εi1ε ειδιx6g αρμoδιdητεs χαι ριiΘμιξε xατ'
απoxλειατιxdτητα τα Θdματαγdμου, oιxoγdνειαg
xαι διαξυγ(ου τωγ Eλλriνων. Tα ξευγι1ρια παγ-
τρειioνταν με πρoξενι6 xαι τα περιoo6τερα δεγ

γνωρζoνταν μ61ρι την ημdρα τoυ γdμoυ.

Η oυνηθιoμdνη ηλιx(α για τα αγdρια rjταν 18-

201ρdνων χαι για τα xoρiτoια 13-15 xq6νων. Η
πρo[xα πoυ dδιγαγ ατα xoρ(τοια rjταν oυνt]Θωg

μεγιiλη με απoτ6λεσμα "oι γονεig απεγυμγοtiιηo
oλoπλriρoυ τηζ πεQιoυα(αg xαι xατεδιxdξoιτο
τoγ υπdλoιπoν β[oν εν εo1dτη πεγiα".

Mdoα α' αυτdg τιg oυνθrjxεg, γυναixεg αυjαυ-

1εg, δραατf Qιεζ με δηλωμdνη η διdθεoη γα συμ-

μετdo1oυν αrιg xινrjοε ιg τη g επομiE για ην πQo ε -

τοιμαofα τηg Eπανιiσταηζ, ξεπερνoιiν τα dρια

ηg ξωrig τoυg xαι xdνoυν πoλιτιxf με διd,φορoυg

τρ6πoυ9. Eνεργοπoιoιiνται παqιiλληλα με τoυE

ιiντρεg, παρεμβα(νoυγ στιE εξελξειg χαι συμ-

βι1λλoυν αrη διαμdρφωη τουg, E[ναι oι γυνα(-
χεE που γ(νoνται μdλη τηg Φιλιxljg Eταιqεiαg,
6πω9 η Mαγταi Mαυρογdνoυζ,1 Mαριγιli Ζαρα-
φοπodλα, η Κυριαxf Nαιiτου, η Pωξιiνδρα Kα-
gατξd, η Eλιodβετ Yψηλιiντη πoυ χαQαχτηQξε-
ται χαL σαν "Πρωτoμιiνατωγ Φιλιxι6ν". Aνιiμε-
σα o'αυτι1g χαtη oγoμααn1 Kυριi - Bαoιλιxrj αrα
Γιdwεγα.

E(γαι oι γυνα(xεE πoυ με τo πνεtiμα χαι τηγ
πρooωπιπri τoυE δρααηριιiτητα αυν6βαλαν xαι
αυτdE αιη δημιουργfα φιλελληνιxr]g ατ<ioηg xαι
αυμπαριiατασηζ σtηγ Eυρc6πη χαι σ[ην Aμερι-
xη.

Oι πιo γνωαr6E εxδηλc6αειg αυτlig ηE δριiηE
ε(γαι τα γριiμματα τηg Mαντιig Mαυρoγ6νoυg
"Βoηθε[ατε λoιπ6ν ιαγυqιlg Κυρ[εg, βoη0ηoτε με,
να yευτoι5με επιτ6λoυ9 τη yλ'ιjxα τηg ειρηηg xαι
τηg ελευθεQiαζ''''' oι ξυyoi μαg'πν[yoυy τoυζ
θριd'μβoυg μαζ' 

'1,αι 
η νixη μαg ε[ναι πdwoτε



πiνθιμη'' xαι τηg Ευανθiαg Καi'ρη "Nαι, φiλαιτηg
Ελλd'δοg, η δι'ημd'g θλIψιEΣαg, ελd'φqυνε πoλλd.-
24ιζ την ιδιxην μαζ' τα υπ€ρ ημcΙlν δci.xqυα ααg
ελιy6ατευααν τα ιδιxd' μαζ..'''', :lτoυ oυγτιiooουγ
χαι συγυπoγρdφoυν xαι ιiλλεE Eλλην(δεg. Στdλ-
γoνται oτιg γυνα(xεE τoU Παριαιoιi xαι τηg Αγ-
γλ[αg, αλλιi xαι πqog dλεg τιg φfλεg τηg EλλιiδοE
α' oλdxληρo τoν πoλιτιoμdνο x6αμο τηE εποxljg.

Mε αυτrj τoυE τηγ πgωτoβoυλiα δημιoυργoιiν
oμιiδεg φιλελληνiδωγ πoυ oηρξoυν υλιxιi παι
ηΘιxdτη απλαβωμ6νη αxdμη Eλλιiδα.

Mα εxτιig απιi τιg περιoαdτερo ( λιγιiτερo

γνωoτ69 γυνα(xεg, ε[γαι οι πoλλ69 ιiγνωατεg xαι
γι'αυτιi ανι6νυμε9 Eλλην(δεg πoυ α-

γωνξoνται με xdθετq6πo -αλλdxαι
ιjγοπλα - για τηγ απελευθdqωση του
τdπoυ.

Η επ(oημη ιoτoρ(αxατ6γραψε μι5-
γo τηγ Mπoυμπoυλ[να xαι τη Mαιτοi
Mαυρoγ6νoυ9, xαΘι6g χαι τιs αυλλο-

γιxdg θυofεζ των γυναιxc6ν τη g Ndoυ-
σαE τoυ Σoυλfoυ, τηg Mιiνηg χαt τoυ
Mεooλoγγ(oυ'

Δεν ε(ναι 6μωg μιiνo αυτ6g. o xα-
τdλoγog μαxqιig, πολλcδγ τα oνι1ματα

γνωoτιi ο'f μερα πια, αλλ<i τα πεQισ-
oιiτερα 1dθηπαν μdoα oτην αδιαφο-

ρ(α xαι την υπoτ[μηση τηg αυμβoλr]g
τωγ γυγαιχι6γ τoυ \82Ι απ6 τoυζ ι-
oτoριxoιig. H Kαλλιρρ6η Παqqdν
πρc6τη xαι η Σωτηρ(α Αλιμπ6Qτη στη

αυνd1εια ε (1αν το ενδιαφdρoγ γα συ-

γxεντρι6ooυν πολdτιμo υλιxd για τιs

ηρω[δεg τoυ'21.

Tα δημοτιxd τραγoι1δια τηE επo-

1rjg δ[νoυν με χαQαχτηριατιxoιi5 αι(-

1ουE αυπj τη δριioη των γυναιxιiν.

".'. Ειjyε σαζ' ματαει3yε ααgl
yυνα[xεg, dντ qεg y{νατ ε l
σαν αyτQειωμ6νεg μdyεατε, f

oαν Αμαζ6νεE xροιjετ ε''

Εnτ6g γoμoθετιxoιi πλαιο(ου

Δεγ εCγαι ιiμωg μdνo ot ιστoQιχo( πoυ δεγ
αναφ6ρovται στη συμμετoμj των Eλλην(δων αεην
Eπανιiαrαη. Τo επ(oημo ελληνιxd πριiτoE αντι-
δριi με dνα ιδ ιαiτερα " ενδιαφdρoντα" τρι5πo σ[ηγ
αiτηoη τηg Mαντc6g Mαυρογ6γoυE για oυνταξιo-
δdτηαli ηs.Η αυνταξη τηζ χoQηγε(ται μεν αλλιi
ωs "χliQαs oπλαρ1ηγot xαι απdμα1ηg". H (δια

αντιδρd με επιαroλri τηE στo βααιλι<1, Oθωνα,
ιiπου δηλc6y εL " o'ιjτ ε απ6 μαyo g η μoυν o6τ ε, αλλα
οιjτε υπανδρευoμ6νη διd να ε[ναι δυνατ6ν να

H Eλιαciβετ Moυτξdv-Mαρτιν€γxoυ (i801-1832) εiναι η πρc6η Eλλην(δα
πεξoγρciφo5.To λoγoτε1νιx6 η5 6ργo 1dθηaε, διααι6θηxε μ6νo η
αυτoβιoγραφ(α ηg, με ειiοτο1εE παραηρr]οειE για η ξωrj των γυγαιxοlγ.
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2ζ,αταστ(i) χiQα'' .

Κατ<i τη διd,ρxεια τηζ Eπαγιioτασηζ oι o-

πλαρ1ηγoi αιoθιiγoιται τηγ ανdγxη γα αυντιi-

ξoυν αυvταγ ψαπιx6"xε(ψενα ιiπoυ oρζουνη μoq-

φj' τoν τρ6πo αυγxρ6ηoηg τoυ xρdτoυg αλλιi
χα ι τα βαοιxd δ ιxαιι6ματα τωγ πολιτcδγ. Eι'ναι τα
τρiα Επανααrατιxd Συvτιiγματα ri προoωρινti
πoλιτειi ματα: τη E Eπιδαriρoυ t822, τηg Tρoιξf -

ναg t827.

Eiγαι 6γτoγα επηρεαoμ6γα απ6 τη "Xι1ρτα"
χαι τα "Δ(xαια του Ανθριiπoυ" τoυ Pljγα Φε-

ρα(oυ. Γι' αυτ6 παι oε ιjλα αγαφ6ρεται dτι 6λo ι ο ι
Eλληνεg:

A. "απολαμβι1νoυν dνευ τιν6g διαφoρdg 6λων
τωγ πoλιτιxιfγ διxαιιυμtlτων"

B. "εισiγ ιiμoιoι εγc6πιoγ τoυ Nι1μoυ"

Γ. "ειg ιiλα τα αξιι6ματα (δημdoια επαγγ6λ-

ματα) 61oυoι τo αυτ6 διxα[ωμα".

E(γαι ααφdg 6μωE, χωQrt να δηλιiνεται ρητd
dτι αrουE Eλληνεg δεγ ειπιiooo\παι χαι οι Eλλη-
ν(δεg. Aρα, δεν μετd1oυν dλων αυτc6γ των δι-
xαιωμιdτων. Η αυμμετo1li τoυg οτoν αγιiνα ηg
Eπαγdαrαηg δεν τιg 6xανε txαν€gγια αναγνι6-

Qιση στo νoμoθετιx6 θεομιx6 πεδ(o.

Aυτtl τα 1ρ6ν ια, πqrιν xαι xατιi τη δι<iρxε ια τη g

Eπαγιiαtαoη g, d1oυ με διiο φωτε ιν 69 γυναιxε (ε g

μoρφ69: την Eυαγθ(α Καιρη (1799 - 1866) χαιτην
Eλιo<iβ ετ Moυτξιiν - Mαρτιν6γxoυ ( 1 80 1 - 1832)'

Η Eυανθ(α Καιρη θα μπoροιiσε γα χαQαχτηQι-
oτεi oαγ η πρι6τη διανooriμενη αλλd xαι με 6ιτo-
γη χoιγωγιxri δριiη γrjρω απdτα εθγιxιi θ6ματα
χαι τηγ εxπαfδευoη των xοριτoιι6ν.

Η Eλιoιiβετ Moυτξdν - Mαρτινdγxoυ ε(ναι η
πρι6τη Eλληνfδα πεξoγρι1φog. Aφrjνε ι 6να λoγo-
τεyν ιτι6 6qγ o πoυ 1ι1,γ ετα ι χα ι μ ια αυτο β ιoγ qαφ fα
πoυ οιiξεται, με τιE πιo ευαioθητεζ χαι εr1ατo1εg

παρατηρrjoεtζ για τη ξωr1 των γυγαιτιι1ν oτα
αν16τερα οιxoνoμιxιi αrρc6ματα oτιg αρ169 τoυ

αιι6γα.

Mε τr1ν απελευθ6ρωση χαι την ανεξαρτηo(α

τηg Eλλ<iδαg η xατιioταη ση ξωri των Eλ\ν(-
δωγ δεγ αλλιiξει για πdπoια 1ρ6νια.

Σιγ<i - oιγιi,6μω9, αq1ξoυν να μπα(νoυν oη
ξωrj xιiπoιων γυναιxι6ν η αμειβdμενη εργαoiα
xαιη εππα[δευoη. Η εργααiα με αμoιβlj dξω απd
το 1ι6ρo του oπιτιotj απαo1oλε( xατ' αρ1riν γυ-
να(xεg πoυ εiγαι υπο1ρεωμdνεE να δoυλdψoυν

γιαγα επιβι6οoυν, αφoti δεν 61oυν dλλoυg oιxo-
νoμιxorig π6ρουg. B6βαια, ε(γαι ποΜ συγχεχQt-

μ6να xαι λιγοαrιi τα επαγγdλματα που επιτρ6πε-
ται γα απαα1οληθoιiν. Mπoρoιjν να δoυλdψoυν
oαν υπηρdτQιεE, εργdτριεg γηg, εργdτQιεE, μα-
μdE.

To 1834, 1836 xαι 1837 ρυθμζεται νoμοθετι-
xtiη Δημoτιπrj, Mdη xαιAνιδταη Exπαfδευη
xαι αφoριi τo αQσεγιχ6 φυλo. To 1834 αγαγγω-

ρξεται χαι χατoχυρc(lνεται νoμoθετιxιi τo δι-
xα(ωμα ηg ΕλληνiδαE για αυμμετομj τηζ αη
Δημoτιxrj Exπαiδευoη. Mdνo <iμωE, 60 1ρ6νια
αργ6τερα δηλαδ{ τo 1893, ρυθμζεται τo θdμα
τηg δημι1oιαg B' βιiθμιαg Exπα(δsUσηζ, δηλαδ{

η λειτoυργ(α των διδαoπαλε (ωγ xαι παρθεναγω-

γεiων.

Oλεg αυτ69 oι ρυΘμ(oειg δεν αλλdξoυν την
xoινωνιxtj αvτfληιi.rη πoυ θdλει τα αγdqια να
παραxολουθotjν τα δημdαια o1ολε(α, αλλd τα
xoρ [ταια rj να μdνoυν αναλφιiβητα r] 6oε g ο ιxoγd-
νειεE 61oυν την oιχoγoμιxri δυνατ6τητα γα τoυE

παq 61oυν " oιxιαxηανατρoφr] " δηλαδri να πα(ρ-
γoυγ δdoxαλo αεo σπkι' δι6τι: "..'. αι ειζ ταζ
Παρθενc6ναζ χαι τα Moναoτηρια ανατραφε[oαι

ψυ α [x ε g y [ν oντ αι x o ιν c{lg x αx α [ μητ € Q ε ζ ο ι2t oy ε -

νε[αg' Ιδoιj λoιπ6ν ο λ6yog διd. τoν οπo[ov αι
γυνα[xεg δεν 6yoυν τ6πον ειζ τη δημ6αιον ανα-
τρoφην''.

Αλλd χαL σ[η δημ6oια εxπα(δευη τωγ χoQι-
τοιιliν τo πρ6γραμμα των μαθη μdτωγ ε (γαι τ6το ιο
πoυ τιζ ετoιμdξει για τoγ πρoxαθoριο'μ6νo xoι-
γωγιxιi τουg ρ6λo. Eτοι τη γυμναοτιxf αγτιxαθι-
οτd η ραπτνxηxαtτα γυγαιχε(α εργd1ειρα. oοo
για τη γεωμετρ(α χαι η φυoιxli πειραματιxlj
διαγρdφoνται απd τα o1ολε(α θηλ6ων. Η dλλει-
ι}.rη ενδιαφdQoγτoE τoυ xρdτoυs για τη β' βιiθμια
εxπα(δευη υπoxαθ(αταται απ6 την ιδιωτιxrj
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Η Kαλλιριiη Παρdν-Σιγανof (1856-1940) ε(ναι η πρι6τη Eλλην(δα
δημoοιoγρirφog. Τo 6νoμci τηg οιrvδ6θηxε με τo ξεx(νημα τoυ αγι6να για ην
oιloιαoτιxri xιιι τυπιxη xατo1iqωαη των διxαιωμciτων τωγ Eλληνfδων.

To 1836 o Ιωdννηg Kοxxι6-
γηζ μαξr με ιiλλoυg σιJσrfγειτη
Φιλεxπαιδευτιχ{ EταιQε rα" με
σχoπd τηγ (δρυη σχoλεrων για
χoQrτσια. Aνdμεoα oε αυτd τα
σχoλεrα εfναι xαι τo "Aρoιi-
γuΕLo''. E(ναι μια πQωτoβoυλiα
πoυ ανoiγειτο δQ6μo ση μdQ-ι'

l φωη χoQtτσιωντων oιχoνoμι-
] xd αoθενc6ν τι1ξεωγ. To 1835

φoιτodγ πεQiπoυ 500 xορ[τoια.
oι δαoπdλεE ε(γαι oι πρι6τεg

μορφωμdνεg γυνα(xεE πoυ α_

ναλαμβιiνoυν να μιiθoυν γριiμ-
ματα στα xoρfτoια τdoo τηg E-
λειi θε qη g Eλλιiδαg 6oo χαL σιιE
περιο1dgτηg M. Αoiαg χαιτωγ
παραδoυνιiβιων 1ωριiγ. E(γαι
μ6λι9 15-16 χQdγωγ χαι oι συν-
θriπεg ξωrig παι τηg δoυλειιig
τoυg ιδια(τερα δrjoxoλεg.

Παρθεναγωγεiα dμωg, λει-
τουqγoιiν μ6νo oε 3-4 μεγιiλεg
π6λειE με αυν6πεια να εξαxo-
λoυθεf η B' βιiθμια Exπα(δευ-
ση των χoQιτoιc6γγα ε(ναιπρo-
ν6μιoτων λiγων xαι o αναλφα-

βητιoμιig μιiνιμη πατιioταoη
τωγ πoλλι6γ.

Tα Διδαοxαλε[α, τα Παq-
θεναγωγε(α χαι οι δαoxdλεg
παζoυν 6να xαθoρ ιαrιxι1 ριiλο
ατη μ6ρφωση χαι εξdλιξη των

Exει γ(νει 6μωg τo πρc6τo δειλιi, μιxρ6 βriμα
τωγ γυγαιχcδν πρog τo Δημιioιo 1c6go. H ξωt1
τoυ g εξαxoλoυθε [ γα βρ(oπεται oε oτενri εξιiρη -

ση με τo παρελθdγ. Oι πoιγωνιxdg συμπεQLφo-

ρ6E, ο ι ηθ ιxo ( xανdνε g, τα ri θη χαt ο ι πQoχαταλf -

Qειg δεν αλλιiξoυν. Η παρ<iδοη €1ει βαθιdg
ρζεg πoυ xρατoιiν δεμ6νε9 τιg γυναixεg xαι 61ι

μ6νo αιπdg. o Δημ6oιο9 1c6ρog δεν τουg ανrjxει

ai

Φιλεxπαιδευτιxr| Eταιgε(α

To 1831 τo ξειiγog Xιλ ιδρrjει τo πρc6τo oιxo-
τρoφε(o xαι διδααxαλε(o για xoρiτοια αrην A-
θrjνα, εγιli το 1833 αγαλαμβιiνει αυατηματιxdE
πρooπ<iθε ιεζ για επαγγελματιxrj εxπα(δευη ατo

x6ντηψα, ρdιψ ιμo, αργαλε ιιi, μαγε ιριxri.
. a". ,Ξ

πρωτοβουλ(α, που αναλαμβιiνει εξ ολoxλrjρoυ γυναιxι6ν τηg Eλλιiδαg τoν L9o αιc6να, ιδια[τερα
αυτιi τo 6Qγο. επειδri το Παγεπιoτrjμιο ε(γαι xλειαrd για τα

xoρ(τoια μ6χQι τo 1890.
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?,ιαι oι (διεg δεν τoγ διεxδιxoriν μαξιxιi. Mια
μιχQli μειoιpηφiα εργιiξεται παι μoρφc6γεται χαι
o1εδ6ν παμιιi δεν 61ει πoλιτιxl] δριiη.

Η Kαλλι6πη Παπαλεξoπorjλoυ (1809 - 1898)

πoυ χαQαχτηρ[αrηxε ωg η "Mαντιiμ Poλλιiν" ηg
Eλλιiδαs εξαxoλoυθε(γα εiγαι μια εξα(ρεαη με
την ιδια(τεQα σημαvrιχli ηE πoλιτιxlj δραοτη-

ριdητα. E(ναι η γυνα(xα πoυ πλdγιoε τo θρ6νo

του oθωγα τo L862.

Συvταγματι'li ιiqvηοη

To 1864 61oυμε τo γdo Σιiνταγμα πoυ oρζει
ωg πoλiτευματηζ Eλλιiδαgτη Bαoιλευoμ6νη Δη_

μοxρατ[α, xατo1υριiνεt τηγ ιo6ητα των Eλλri-
νων "ενriπιoγτoυ N6μoυ" παι μετod,ρθρo 66την

"ιiμεη, xαθoλιxf, μυoτιxrj ψηφoφoqiα". E(γαι
ιiμωg xαθoλιπr] μιiνo ωE πQoE τoυg ιiντρεg, <iπωg

xαι η ιodτητα ιo1ιiει μ6νο γι'αυτorig.

oι Eλλην(δεg δεν αναγνωρξo\παι ωg "πoλ[-

τεS" η"πoχι"τιx&υπoxε(μενα" με απoτ6λεσμα oι
oυνΘrixεg ηs ξωig τoυζ να απoφαoζoνται ερrj-

μηγ τoυζ. To 1874 ο N. Ι. Σαρfuoλog ατην "Πρα-

ματε(ατoυ Συγrαγματιχori Διxα(oυ" γρ<iφει: " oυ
μη παρ6λθει μια yενεd. 1ιαι αι yυνα[xεg xoινωνη'
σoυσι των ιδ[ων Πoλιτιxcilν Διxαιωμdτων πQoζ

τoυg Ανδραζ'''oι Eλλην(δεg θα dπρεπε να "πε-

ριμ6νουν" περ(που 801ρdνια για να πQαγματo-

πoιηθε( η ευχli τoυ Σαρfuoλου.

To 1889 ομdδα γυναιxι6ν αυγτιiooει υπιiμνη-

μα πQoE η Boυλri χαι τηγ xυβ6ρνηαη xαι ξητoιiν
την xατoβQωση τωγ Ιαωγ Διπαιωμdτωγ σ[ηγ

εργαo6α, την εππαiδευσγl χαι την πoλιτιπri.

Eμμεoo xαι δευτερειioγrα πoχιτιτι6 ριiλo θα
διαδραματ[ooυγ οι δαoxιiλεE αrα τ6λη τoυ 19ου

αιc6γα 6ταγτoυg "ξηηθ εi" tι'αtotfδιεE θα αναλd,-

βoυν τη διιiδoη xαι αrrjριξη των xινημιiτωγ τηζ

μεγιiληg ιδ6α9 τoυ εΘγιxιαμori xαι τoυ δημοτιxι-
oμoιi πoυ Θα εμφανιαroιiν αυπj την επo1ri.

Oι μoρφωμ6νε9 Eλλην[δεg ατα μ6oατoυ αιc6-

vα αναξητοιiν τριiπoυg xαι μ6oα γtα γα εxφρd-

σoυνdo διxd τουg λ6γo να φ6ρουν οη δημooι6-
τητα τιζ αυνθriπεg ξωrig των γυναιxι6ν, γα δcil_

ooυν δε(γματα των πνευματιxc6ν αλλd, xαι πoλι-
τιπιiγ - με τηγ ευρεiα 6γνοια - ενδιαφερdιτων
τoυg. Tα περιοδιπιi πoυ oι (διεg επδiδoυν χαt

γρdφουν, ε(ναι η μιiνη δυνατ<iτητα για να εχφQα-
oτoιjν oυλλoγιxιi. Η προτεραιιiτητα πoυ θ6τoυν 

t

εiναι η βελτiωη των oυνθηxι6ν ξωrjE των γυναι- .

πι6ν, αλλd χαι τηs xoινωνιx{g τoυg θdoηg. To ι
ενδιαφ6ρoν τoυ g ε [ναι να δ ιαβαατoιiν απ6 γυνα(_
χεE σ[ιE oπo6εg xαι απευθιjνoγται. Efναι η πριiτη

φoριi πoυ εxφρ<iξεται μια αυλλoγιπdτητα φfλoυ,
μια αυνε ιδητoπoiηη τoυ " ε με(g". Πρdxειται για
μια αγωγtστιx{ πρooπιiθεια πoυ ιp<i1νε ι να ανo[-

ξει δρdμουg oε διioxολεg επo1dE χαt με πoλλdg
αντιατιioειg.

Tα πqι6τα dγτυπα

To θdμα τηg ιo6ηταE τωγ γυναιxι6ν χαt αγ-
δqc6ν τo θ6τειτo 1838 η εφημερiδα με τoν περfερ-

γo τ(τλo "O Σωxρdτηg, Eφημερ(g των Γυναιxι6ν
xαι τoυ Λαoιi" που ην εxδ(δει o Π. Σoφιαν6που-
λog - γιατρdg, φιλιxιig xαι γgιiφει; " H ζημιd' τoυ

y6νoυg ε[ναι μεy[ατη ε21τηζ αμαθεiαg τωv γυναι-
xcilν''.

Tο 1842 αrηγ Κωγoταvτινofπoλη η Eυφρoo'6_

νη Σαμαρτξiδoυ εxδfδει xαι διευΘιjγει τo γυγαι-
xε(o περιoδιxd "Κυψdλη" πoυ πρoωθε[την ιo6-

ητα τωγ φιiλων. Αυτd,6μω9 πoυ παρoυoιιiξoυν
ιδια[τερo ενδιαφdρoγ ε(γαι η "Θdλεια'' xτo1) ε1ι,-

δfδεται τo t867 ατην Aθriνα απιi την Πηνελdπη
Λαξαρfδoυ. Κdvτρo τoυ ενδιαφ6ρovτogτηE ε[ναι

η τεxμηρ(ωση τηE γυναιxεfαg ιoοτιμiαg. To 187Ο

xυxλοφoρε(αrηνΚωνoταντινoιjπoληη"Eυρυδ(- i
χη,γυναtχεiαEπιθεcδρηoηgμετdo1εδiωνλro- 

:

1εfρων" με εxδιiτρια την Aιμιλ(α Κτεγti - Λεo- ι
γτιιiδoυ χ,αι με oυνεργιiτεs πoυ γρdφoυν xαι
υπoγριiφoυν τα xε(μενιi τoυg, τα oπo(α d1oυν

oαν αrιi1o να αναλι1ooυν τoγ προοριαμ6 ηg
γυναixαg χαι γα προωΘriooυγ τη γυγαtxε(α εx-
πα[δευoη.

Kυxλoφoρoιlν 6μωg τo 1898 η "Oιxoγ6νεια"
με διευθrjvτριαηνAνvαΣερoυ(oυ χαι με συγτ1η_
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Qητιχd πεQιεχdμεγo. Στd1οg τoυ η επιαιqοφ]
οτιg παραδooιαx6g αQχ6ζ. Τo 1899 εxδ[δεται
απιi τo Σιiλλογo Κυριιiν "Eργιivη ΑΘηνd," το

περιοδιπ6 "Πλειtig", επfoηg με συvτηQητιxoιig
οτ61oυg χαι με φιλανθρωπιxrj δριiοη. Kαιτα διiο
π ε ρ ιo δ ιπd δ ρααrη ρ ιoπo ιoιjιτα ι xατ6' τηg γυγα ι-
xε(αg 1ειραφdτηoηE. Tο περιoδιxd dμωg που
oφραγξει ην επo1r] παι επιδρd oυoιααrιxιi xαι
dvτογα στιE χoιγωνικ69 αντιλriι|.rειg για τη θ6η,
τo ριiλο χαι τιS ουνθrixεE ξωr{g των Eλληνiδων
ε[ναι η "Eφημερ(g την Kυριιiν" (1887) τηg Kαλ-
λιρgdηg Παρdν - Σιγανorj, τηg πρι6ηE φεμινi-
στριαζ oτην ιαιoρfα του φεμιγισ[ιxοri xινriματog

H Kαλλι6πη Παπαλεξoπoriλου (1809-1898) xαραxηρ(οτηxε
ωg η ''Mαvτιiμ Poλdν" η5 Eλλdδαg xαι εξαιολoυθεi να
εiναι μια εξαfρεαη με ην ιδια(τεQα ημαγτι1.ιr{ πoλιτιxιj

ηg δραοηριιiητα. E[ναι η ψναfuα πoυ zΜνιoε τoγ
θριiνo τoιl oθωγcι τo Ι862.

ατην Eλλιiδα. Η Kαλλιρρ<iη Παρ6ν - Σιγανoιi
(1856 - 1940) εiναι η πριiτη Eλληνiδα δημooιo-

γQdφοζ. To 6νoμιi τηg αυνδdΘηχε με τo ξεχfνημα
του αγc6να για τηγ oυoιααrιx{ xαιτυπtxη χατo-

χι1ρωαη των διxαιωμ<iτωντων Eλλην(δων. Αυτ6
πoυ ξε1ωρζει την K. Παρdν - Σιγανoιi ε[γαι 6τι
d1ει πλrjρη επ(γνωη για τηγ αvαγxαιιiητα ηs
ενεργοπofηη χαι δριiηs τωγ γυγαιχ,cδν -τηg

αυλλoγιxrjg δgdoηg - χαt πQoσπαθεi να τιg xινη-
τoπoιfoει. Παριiλληλα, δεν διατιiξει μ6αα απ6
τιg oελiδεg τηζ "Eφημερ(δαg των Kυριι6γ" να
"μιλr]σει" για θdματα ταμποrj για τηγ ελληνιxr]
xoινωγfα. Η δριiη τηg εiναι πoλυπo(xιλη, πoλιj-

χQoγη xαι dνιoη. Απιi τιg πιo ενδιαφdρoυoεE
πρωτoβoυλ(εg τηg ε[ναι η δημιoυqγfα τηg "Σ1o-
λriE τηs Kυριαxrig των απι1ρων γυναιxιδν χαι
xoραofων τoυ λαoιj" πoυ εγτιlοσεταt σε μια
ευρr1τερη πρoαπιiθει,i'ηg να δημιoυργrjαει ε-
παγγελματιx6g o1oλds για τιs γυνα[xεg, xαι ιi1ι
μιiνo ατην Aθrjνα, γιατ[ πιαrειiει ατη "1ειραφd-
τηη δι<i τηg εργαo(αg".

To (διo διιioτημα ιJ1oυμε μια ευρriτεQη πQo-
oπιiθε ια δη μιoυργfαg επαγγελματιxι6γ α1oλc6ν

για xoρ(ταια απιi διιiφορoυg γυναιxεfoυs φo_

ρεig, ιiπωg τo "Eργαoτriριo Απιiρων Γυναι}ιcδν",
τη "Σ1oλrj υπηρετριι6ν'', την "Oι}.ιο}tυριxr] Σ1o-
λ{" x.α.

Σriμφωνα με τηγ απoγραφtj τoυ 1861 €1oυμε
7.724 υπηpdτριεg, 832 μαiεg.

Tο 1870 6.735 εργιiτQιεs σε 28.400 εργιiτεg.

Oι γυνα(xεg ε(ναι ri δη πλειοιpηφ(α oε oριoμ6-
νουg xλdδoυE 6πω9 oτα υφανπjQια, σtα μετα-
ξoυργε [α, οτα εργαατr]ρια qαπτιxri g. Δουλειjoυγ

μαξf με τουE ιirπρεg με τιg iδιεg αυνθlixεg, τo iδιo
ωρdριo αλλιi διαφορ ετιxιi μεροxιiματo.

Oι εργιiτεg πληρc6νoνται 3.00 δρ1. oι εQγd-
τριεg 1.Ο0 - 1.50 δρ1. oι δdαxαλoι 100 - 150 δρ1.,
oι δαoxιiλεg 80-100 δg1. το μliγα"

oι εργαζdμεγεs γυνα(xεg απoxτodγ oιγιi -

oιγιi xαι διjαxoλα τo xoυgιiγιo να αντιδριiooυγ
στην εχμετιiλλευαη πoυ υφ(αταγται. 'Γo 1892
d1oυμε ην πρι6τη απεργ(α εργατριc6ν στo εQγο-
αιιioιo "Pετσ(},lα'' τoυ Πειραιιi μιiλιg αγαxoιγι6-
γεται ιiτι μειc6νεταιτo r]δη γλioxρo μερoxtiματιi
τoυg. Oι πεQισσ6τεQεg 6μωg Eλλην(δε5 εξαxo-
λουθoιjγ γα ε[γαι αγρ<iτιooεg χαι γα δoυλειioυγ
αxληριi σε μια δoυλειιi αδriλωτη xαι απλriρωτη.

Στo δειiτερo μιod τoυ ].9ου αιc6γα εμφανξo-
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\"rα ι πιο οQγαγω μ6γεζ γυναιχε f ε g oυλλoγ ι x6τη-
τεg μ6oα απd τη δημιoυργfα γυναιr.εiων αυλλ6_

γων με διdφoQo πεQιεχ6μενο. Αλλoτε φιλανΘρω_
πιx6',dχχoτε με αιιi1ο την εππα(δευη τωγ χoQι-
τoιcδν rj με πολ{ περιoo6τερo πρooδευτιx6'ααη-

ματα. E(γαι xινrjoειg πoυ ξεxινoιiν, αrηρξονται
απd γυνα(xεζ χαι ε[ναι μια ν6α εμπειρiα αυτrj

τoυE η δqαοτηqιdτητα,.

To 1898 με πρωτoβουλiα του oυλλdγoυ "Eρ-

γιiνη Αθην6" 14,αL πρooωπιxιi τηE Καλλι6πη9
Kε1αγιιi διοqγανtiνεται oυγ6δQιο στo Aγρ[νιo
dπoυ μετ61oυy 72 γυνα[xεg, αvτιπριioωποι Γυ-
ναιxεfων Σωματεfων απ6 διιiφoρεg πdλειg.

Παρ' 6λα αυτd τo 1879 το 937o των γυναιxιiν
εξαxoλουθoιjγ να ε (ναι αναλφιiβητε g.

Oι πqιfτεE φoιτliτQtεE

Yπdρ1oυν ιiμωE xαι εxεiνεE oι νdεE ποπdλεg,

γdνoι αoτιxc6γ oιxογενειιiγ, πoυ δυναμιx<i διεx-
διxοtjγ την ε(ooδ6 τoUζ στo Πανεπιαrrjμιo τηζ
AΘrjναg. Mεταξιi αυτι6γ χαι η 181ρονη Eλdνη
Παγτελ(δoυ πoυ αυτoxτoγε( τo 1887 γιατ( δεν

γiνεται δεxτri oτην ΙατριxηΣγo}'η' " o θd'νατ6g

μαζ αζ αxουoθε[ ωg xραυyη ειg εxε[νoυg o[τινεg

θεωρoιjν τη yυνα[xα μεσαιωνιχη δoιiλην'.'''

Τρfα xρ6νια αργ6τερα η Ιωdννα Στεφανdπο-
λη ε(ναι η πριδτη Eλλην(δα φoιτrjτρια.

To 1896 απoφoιτοriν με ιigιαrα απ6την ιατQι-

πri oι αδελφdg Παναγιoτtiτoυ πoυ "εf1αν την

ανδρε[αν να oπoυδdooυγ πoδoxρoτοιiμενεg επ(
τ6ooεqα 1ρdγια απ6 τoυζ συμφoιητ6E τoυg". To
1901 το πoαoατιi των φoιτητριι6ν ψιiνει μιiλιg το

0,27Eo τoυ αυνdλoυ τωγ φoιτητc6ν.

Mα αγ xαι αργoιiν τdoo γα τιg δε1θοriγ στηγ

ανιliτατη εxπα f δ ευη αρx ετd g γυvα(xε E δ εν ε iνα ι
απλc6g μogφωμ6νε9, αλλιi βρfoxουντo θιiρqogνα

γριiφoυν πεξιi xαι πoιrjματα χαι γα τα δημo-
oιεdoυγ. To 1856η Σαπφc6Λεoντιdg, εxδ(δειην
πριδτη ποιητιxli αυλλoγrj τηg. Axoλoυθoιiν η Α-
λεξιiνδρα Παπαδoπorjλoυ, διηγηματογρdφog, η

Aγαθονixη Αγτωγιdδoυ, η Κρυαrαλλ(α Xρυoo-
β6ργη, η Καλλιρρ6η Παρ6ν x.α.

Toλμοrjν αxdμη xιiτι περιoo6τερo. Nα βγoυν
oτo θ6ατqo' To.1843 d1ουμε τιg πρc6τεg επαγγελ-

ματiεE ηθoπoιorig γυνα[xεg. E(ναι η Αιxατερ[νη
Πανωγιcδτoυ χαι η Aθηνιi Φιλιππιixη. Axολoυ-
θoιjν xαι ιiλλεg τα επ6μενα 1ρ6νια. To 1896

μιiλιoτα σ[oυζ πρι6τoυg Oλυμπιαxοιig αγc6νεg
oτην Αθr]να, μπoρε( να απαγoqειiθηχε η Cruμμε-

το1rj των Eλληνfδων αθλητριι6v, αλλιi δrjo θfαooι

γυναιxι6ν dδωoαγ παρααrιioειg.

Γυvα(xεg ζωγqιiφoι

Tην fδια δεxαετ(α -1894- ανoiγει xαι η Σxο)'{
Kαλι6γ Τε1νι6ν για τα xoρ iτoια' Η πρι6τη δ ιπλι'l-

ματοri1og ξωγριiφog εfναι η Mαgιdνθη Δραzο-
νταε ιδrj' Γυνα(xε g ξωγρι1φoυg, dμωE, oυναιτiι-
με πολrj νωρl[τερα, ιiπωE η Mαρ(α Pιiδoυ - Σπα-
γoιj 1805 - 1877) χαι τηγ Eλdνη Mπorixουρη -

A)ιταμoιiρα (1821' - 1900).

Aπoδειxτιxd αroι1εfο αυπjg τηg ιiπαρξηg ε(-

ναι η dxθε oη ξωγραφιxrj g με 6ργα αυτοδ (δαxτοlι'

γυναιxιiν ξωγριiφων που oργανιiνει η Kαλ"}"ιρ-

ρdη Παρdν τo 1891 στα γQαφεfα τηg "Eφημερ(-
δαg των Κυριιiν''.

oι EλληνiδεEτoυ 19oυ αιιiγαriταν παρofοεg.
εixαν xoινωνιxtj δρdoη, πrjqαν πqωτoβoυλiεg,
προoπιiθηοαγ γα αλλdξoυν τη μo(ρα τoυg. EγQα-
ι|.rαν ιατoρ(α πoυ"γ6Θηlι"ε'' στα1ρ6νια που αχo-
λοriθηoαν. "Σε μαg μ6νει να xd.νoυμε oρατ6 το
κρυμμ6νo, γνωoτd τo dψωoτo, ηχηaη την αxτo-

oιωπημiνη φωνη τoυg", dπωg γριiφει χαι η ιαo-
ριx6g - φεμιν(αrρια Michele Perrot. Γιατ(1ρεια-
ξdμαατε αυτr] την ιoτoρ[α. E(ναι τo παρελθ6ν

μαE πoυ oρξει τo μ6λλoν μαg.
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H μη KραTιKη σχOλιKη εKΠαιδεUση
σΤηV Eλλαδα Kαι σTιq xωρεq

Tηq EυρωΓtαικηg Evωσηq

Kdθε λ6γog πρoφogιxdg, xυρ(ωg, ε(ναι λ6γo9
αυτοβιογραφιπιig. oπdτε δεν μπορc6 παρd να
σαE μεταφ6ρω εμπειρtεgxαι βιc6ματα, τα oπo(α
δυαrψc6g η ευτυ1tfg, πρodρ1oνται απιi ιiλλη xrn-

ρα, με τηγ oπο(α δεν μπoρoriμε να xdνoυμε ε6xo-
λεg ουγπρ(oειg. oπωoδriπoτε, dμωE, τo Θ6μα

εiγαι dτι εδιi, αλλoιj xαι παιτοd η παιδεfα πεqνd

μια xρ(η. Θα φdoω αrην xρiη, αλλιi πριν

φτιioω oτην xρfoη, επιτρdψε μoυ γα σαζ πω
oριαμ6νε5 πεπoιθ{oειs χαι oριoμdνεg παQατη-

ρfoειE, θα 6λεγα, πρωταg1ιxdg.

Η πqι6τη μoυ πεπo(θηoη εiναι ιiτι ατιE σημε-

TηE Eλ6vηE Aqβελdq

ρ ινdg πο ινων(ε g, αν θ6λoυ με να dxoυ με μια πρι5o-
δo πoυ γα μηγ εfναι μ<iνο τε1νoλογιxη, τεμιxη
χαι επιστγ]μoνιxrj, πρ6πει γα μοιQασ[oιiμε τη

γνc6ση 6πω5xdπoτε μoιριiξovταν τo ιpωμi. Αυτ6
το μofρααμα τηg γνc6oηg xtiνει τoυg ανθρι6πoυ9
να εντα1θοιjγ αε μια χοιγωγ(α η οπoiα αλλι1ξει
xαΘημερινιi xαι γι' αυτιi λ6με oε 6λoυg τoυg
νι1oυg, εδιi xαι αλλori, dτι xανε(g πια δεγ θα
αoxtioει dνα μdνo επιiγγελμα αrη ξωri τoυ. Γι'
αυτ6 η πριr1τη πρotiπdθεη.

Eρ1oμαι αrη δεriτερη πεπο(Θηoη, εiναι να
ε[ναι ετοιμααμ6νog.
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Mε ηνπριτιxηox6ψη,με τo αθ6νo9τηg αλλα-

γris, γα μπoρdοει 61ι μdνo γα oι1{ειoπoιηθε( τo

γ(γνεoθαι τωγ χoιγωγιc6ν τωγ oημερινι6ν, αλλd
να μπoρ6αεινα 61ειxαι εμπιoτoα6νη αoγ εαυτιi
τoυ l.ιαL αrιE δυνατιiτητεg τoυ, δηλαδ{, να εfναι
υπειiθυνog πoλ(τηg. Η δεriτερη μoυ πεπo(θηη -

πι αυτ6 θα τo dλεγα tιυρ(ωg για τηγ Eλλdδα,
περιαo6τεgο απιi ην Eυρι6πη - ε(γαι ιiτι τo μι1νο
εΘγιxιi θ6μα τηg Eλλιiδαg ε6ναι η Παιδε(α. Kαι
λ6ω τηg Eλλ<iδαE γιατ( oυνηθζoυμε oτoγ τ6πo

αυτ<i γα oνoμ<iξουμε Θdματα εθγιxd τα θ6ματα

πoυ μαEχωρζουνri μαgπληοιdξoυν με β6ρειουg,
αγατoλιxotig, δυτιxorjg rj νdτιoυg γε(τονεg. H με
επ6βoυλoυg ε1θρoιig ri με αβdβαιoυg φiloυg. No-

μξω dτι - xαι δεν εiναι μ<iνo ρητoριxrj oxdψη -τo

μ6νo πqαγματιπd εθγιx<i ελληνιx6 Θ6μα ε(ναι η
παιδεfα.

Η τq(τη μoυ πεπo(θηοη εiναι 6τι δεγ μπoροri-
μενα μπλ6xoυμε εoαε(τηνπαιδε(α μετηγ εxπα|
δευοη. Αλλo παιδε(α παι dλλo εxπα(δευαη. Η
παιδε(α ε(ναι 6να9 αxoπ6E, η εxπαiδευoη ε(ναι
dνα μdoo για να μπoρ6οει9 να φθιiσεts σε αυτd τo

oxoπ6.Η παιδε6α δiνει μ6qφωoη, δηλαδrj μoaφ1i
xαι xιiνει τoν <iνθqωπo ιiνθqωπo, ενι6 η εxπαi-
δευoη oε ιiλη τη ξω'i δ(νει τη δυνατdτητα αχQι-

βc6g να ε (oαι oτο επ(πε δo τoυ ανΘριiπoυ πoυ ιf 1ε ι
την ανθρωπιd oανπρriτο μdλημιiτoυ. Ηπαιδε(α
ε(γαι dγα φαινι1μενo oλιoτιxιi, θα λ6γαμε dξω,

δηλαδrj αν πι1ρειg τo xdΘε μdρog τoυ 1ωριατιi, τo

dλoγ ε(γαι xdτι παραπιiγω απ6 την πρoαθtjxη
των επιμ6ρoυg μεριliν, ενc6 η εxπα(δευoη ε(ναι
x<iθε φoριi μεριxrj, η παιδεiα ε(γαι πdγτoτε 1θε-
oιν{, τωρινrj παι αυριανti, δηλαδrj παντoτινr],

ενι6 η εxπαfδευoη εiγαι πιiττoτε τωρινri. Kαι ωE

τωρινd φαινιiμενo η εxπα(δευoη αλλdξει, μεταQ-

ρυθμζεται xαι απριβιig βρ6oxει τη φ6Qμα χαιτo
σχliμα πoυ γα μπoρεi γα τηγ xdνει γα ε(γαι
απoτελεoματιτιη oε xdθε ι6ρα τηg xoινωνfαg.

Mια εxπα(δευοη, ι{γα εxπαιδευτνι6 α6ατημα

πoυ δεγ αλλιiξει εfγαι xαταδιxαoμ6νo γα πεθιi-
γει απ6 αxλriρυνη χαι αγαπoτελεαματιx6τητα.
Crπ6τε η μεταρριiθμιoη ε(ναι μια αναγxα(α, θα
dλεγα, πρoοπιiθ ε ια xαθ εν6g πoυ d1ε ι μ6λη μιi τoυ

xαι 6γνoια την εxπα(δευση ωζ β{μα πρog την

παιδε(α. Αλλd μια μεταQQrjθμιoη α1oλιxrj, μια
μεταρρfθμιαη εxπαιδευτιxη, για γα μπoρ6oει
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αxριβrig να xριθεf αεα απoτελdoματd, τηg, πρd-
πε t γα 61ε ι εφαρμoαrε i τουλdχισ[oν μια α1oλιxrj

γενιd. Γιατ(6πω9 xαι νατo xιiνoυμε, τo φαιν6με-
γoτηE εφαρμoγrig μtαζ μεταQqriθμιoηg ε(ναι φαι-
ν6μενo μαπρdg διαρxε[αg, ενι6 oι διαδηλι,3oειg
ε(γαι π<iγτα φαινdμενo μιxρrjg διαρxεfuE. oπ<1τε

μη μου ξητrioετε τη γνc6μη μoυ για τo τι γ[νεται
oτο δρ6μo, σαζ την εiπα rjδη. Λυπotiμαι, γιατ( δε
θα βγω ατο δρdμο, αλλιi xαταλαβαiνω 6τι oι
dλλoι βγα(νουν oτο δρdμo απ<i ιiγνoια.

Δε θα αταματriαω, 6μωζ, oε αυτd τo θ6μα. θα
dρθω, αν θdλετε, ατo διxιi μoυ πQoφoριxd λι1γο.

Eiπα6τιη εxπα(δευoη xαιη παιδε(α δεγ ε(l'αι το
(διo πριiγμα. Πρ6πει γα σαs θυμ(oω 6τι ιcιτα
τρdποτελεfωg ιiδιxο, η λdξη "παιδεf ω" xατiιι'n1-
σε γα oη μαiνε ι τυElαννι6, ενcδ oτην αρ1αiα ^ γ 

t.tilo -

oα, dπωg ξ6ρετε, η λdξη ''παιδεdω" or]μαιι'ε εz'-

παιδειjω xαι αxριβι6g δ(νω μια xαλr] αγωγτ]. Kαι
dλοινoμζoυν 6τι αυτri η παρdxxλιοη τηg εij.ηl'ι-
xrjE γλιioοαS, τγlζ ετυμoλογfαg, οφε(λεται σroυζ
xαxo6g δααx<iλoυg, σrLζ αγεπd,qxειεg τιg διδα-
oxα}"ιx('g των μεoολαβητιfν, γιατi oι δdαz.αi'οι
ε(ναι οι dλλoι μεooλαβητdg μαξ( με τoυζ δημο-
οιογgdφουζ γLα την αγωγli των παιδιιiι'. εl'ιi]

6πω9 αoφαλιig ξdρoυν oι αυγdδελφoι που ε[ι'cιι
ατην α(θoυοα, αλλιi τo υπoγQαμμζω, η dι'ι'oια
"παιδειjω" με τηγ το:gινrj ι1γνoια "τυραννοi'' εΞt1-

γε(ται μ6νo απ6το Χgιστιανιxd, αν θ6λετε, μciθη-

μα, γιατf xtiθε φoρdπoυ ο Κrjριog διεπ(αrοlι'ε dτι

υπdq1oυν παρεxxλ(oε ιζ τoυ πo ιμγ (oυ του, dαrε}'-

νε θεoμην(εE, δηλαδl] xαταxλυομοtig, oειoμο{g,
χαταπoγτισμori g, αqgιiστtεs, λιμoli g, γ ια γα μπo-
ρdoε ι να τoυg επαναφdQε ι με αυτd τo πdΘη μα σro
αωoτd δριiμo. Δηλαδιi, 6τot τo πdθημα γiνεται
μιiθημα. Δεν ε(ναι, λoιπιiν, ανdγxη να φορτι6-
γoυμε τoυg δααxιiλουg μ6νo με αυτrj την dwoια
την ετυμoλo^μγ"ηaηζν6αg λ6ξηE "παιδε{ω" σrα
νdα ελληνιx6', α}ι}ι6 δεγ εiγαι ανd,γxη να περιi-
σoυμε αrα παθηματα για να d1oυμε xαλιi μαθη_

ματα'

Θα μoυ επιτρdψετε τιiρα γα σαζ διioω, αν
θdλετε, την προβληψυπtτιη πoυ d1οιlμε oτα iδια
θdματα αrη Γαλλiα. Στη Γαλλ(α xαι αrην Eυρι6πη
λ(γo περιoo6τεgo. Mια διαπiοτωoη. E[ναι βαoι-
χ1i. Η εππαfδευη αυτi τη σtιγμli dξω xαλιiπτει
6λεg τιg ηλιxiεg. Δεν ε(ναι, δηλαδ{, πια μ6νο



θdμα των γ6ωγ παι τωγ παιδιι6ν, θα γινιiταv
αλλιιig 6να νεxρd πριiγμα. Δηλαδrj, o νdog dν-
θρωπog ε(ναι υπo1ρεωμ6νog να περιioει απd το
o1oλε(o - xαι αυτιi τo λdω μεταφoQιχd - αε dλη
τoυ ξωrj, χωQrs διαxoπf . Aυτri η διεrjρυνoη τηg
εxπαiδευoηg αε 6λεg τιE ηλιx(εg {'xανε τo σχo-
λεfo γα αντιμετωπζει νdεg πελατε(εE. Δεν εiναι
τo iδιo πqιiγμα να μιλd,g οε παιδιd μιαE ηλιx(αg,
oε ν6ου9 ιiλληg ηλιx(αE, οε ηλιxιωμ6νoυg τaΦζ
ηλιx(αg. Eτσι, τo μεγdλo πρ6βλημα orjμερα 6ξω
δεγ ε(γαι η διαπαιδαγιiγηη τωγ παιδιιiγ - χαι
εδc6 oι αυνdδελφοι πoυ ε6γαι αιην α(θoυαα θα
εxπλαγoriν - εfγαι η διαπαιδαγc6γηoη τωγ δα_
oy.ιiλωγ. To α1oλε(o τωγ δαoxιiλων, μαξ( με τo
o1oλεfo των γονι1ων, μαξf με τo o1oλε(o των
παππofδων, θα πω χαι τωγ γιαγιιiδων, δηλαδri
τηζ τQΦζ ηλιx(αg ε(ναι αxριβc6g τα τρ(α βαoιxιi
α1oλε[ατα oπo(α θα μπoρ6ooυννα βoηΘrjooυντo
o1ολε (o, dπωg λ6με, δηλαδrj τo οxoλε (o των νdων,
παιδιιδγ ?ιαι νdων, γιαγα xαλιiψειτo χ6Qo χαιτo
ριiλο του, δηλαδrj, γα πιiει πQοζ τηγ παιδε(α.

Γιατiτo λ6ω αυτιi. Γιατ(η παιδεfα δεν d1ει ωg

φoρdα μι1νo τo o1oλε(o. Kαι πρ6πει xιiπoτε γα
πdψουμε xαι εδc6 xαι α},λoι] να φoρτι6νουμε τo
ο1oλε(ο με ιiλα τα ελλε(μματα τηζ oιxογdνειαg,
τηg πoλιτεiαζ, τηE εxτι}νηotαg,τηζ χoιγωγ[αg. Δε
φτα(ε ι για dλα αυτιi μdνο το α1oλεfο. Φορdαζ τηE
παιδ ε 6αg πρι6τo g xαι πρωταρ1ιx6g μ6νε ι πιiιτα η
oιxογdνεια, δε θα μιλrjαω για τηγ αποδ6μηoη
τωγ οιχoγενειι6ν στιE σημεQινι1g xοινων(εg, τα
πρdγματα ε(ναι γνωαrιi, αλλ<i 6ταν rjδη τo παιδ(
φτ<iνει ατo o1ολε(ο, φτιiνει xατ6.xdπoιo τqιiπo
d1ovrαg μαξ( του βι1ρη 11 αν θ6λετε, 61oνταg
οριoμdνεg αρετ69 για τιE oπo(εE τo ο1oλε(o εiναι
ιiμοιρo τιαι6'oxετo. Φοqdαg, dμωE, τηg παιδε(αg
πρc6τα απ6 6λα, θα 6λεγα, ε(γαι ο δρ6μog. o
δρ6μog dπωg xι1θε στιγμli τo oπoιoδrjποτε παιδ(
πoυ βγαiνει απd τo oπ(τι για να πιiει ατο α1oλε(o
τo βλdπει στιs παQασ[doειg πoυ d1ει. Αλλo γα
ξειE oε μια μεγαλοιiπoλη πoυ ιiταγ ξεπιν<ig απ6
τo oπkι σoυ για να παs oτo o1oλεio, περνιig
μπροαιd απ6 μoυoε(o, απ6 βιβλιoθljxε5, απ6
α[θoυοεE oυνεδρ[ων, με τα ωραι6τερα χαι πιο
il*ιυ aωx6' πριiγ ματα xα ι ιiλλo γα ε (αα ι ιjγα πα ιδ (

τηg υπα[θρoυ { ενιig φτω1or11ωqιoιi πoυ για γα
π6.ει απ6 τo oπkt τoυ σ[o α1oλε(o δεν περνιiει

παρd απ6 μια απdψη, αν θ6λετε, xαλιiτερηg ξωf g.

ΑυΦ η διαμ6ρφωoη μεταξιi των α1oλε(ωγ τωγ
μεγαλoυπ6λεων, μεταξιi των α1oλε6ωγ τηs υπαf-
θρoυ xαι τωγ συνoιχιι6γ πoυ ε(ναι dξω απ6 τα
xdντρα τη g μεγαλoriπoληg xιiνε ι την εππα(δευη
να ιJ1ει διαφogετιxoιig τ6νου9 xιiθε φoριi ,nλαLyL'
αυτ6 αxριβc6g η εφαρμoγrj μιαg μεταρρriθμιoηg
πoυ να xα}fiπτει τα π6ντα χαι τoυζ πdνcεg xατ6'
τoγ (διο τρdπo. Tα πρoβλriματα τηE παιδε(αg
ε(γαι πoλλ69 φoρdE τoπtx6' παι δεγ μπoρεf να
λrjγoγται με dνα πανελλ{νιo τρ<iπo πιivτoτε.

Eδαl xdγω dνα μεγιiλo ιiνοιγμα, αλλιi δεγ
μπoρoι1oα παρt1γα τo υπoγραμμfoω, γιατ( νομ[-
ξω dτι ιiλλo Αθ{να xαι <iλλo 6να 1ωρ ιιi, μoλoνιiτι
εδri λ6με "τι Λωξιiνη τι Κoξι1νη".Oχ,, 6πωg xαι
αγ τo xιlγoυμε, ιiλλο εfγαι γα 61ει9 γεννηΘεf oτo
16o διαμ6ρισμα τoυ Παριoιori ri αιo 5o xαι 6o
πoυ εiγαι τo πιo 6ξυπνo τετQαγωγιπd 1ιλιdμετρo
τoυ x<ioμoυ xαι ιiλλo ε(γαι γα 61ει9 γεννηθε[ αιo
!1o η aco 20o.

c,π6τε η πgc6τη ανιαι1τητα αrην παιδε(α ε(γαι
μια ανιo6τητατoπtxη. Kαι αυτri την τoπιxti ανι-
o6ητα ioωg θα πρrJπει οι τoπιxι1g αυτoδιoιx{_
σειζ χαι oι τoπιx6g αQχdζ γα τo d1oυν υπ6ιpιν
τoυE για oυμπληρωματιxri παιδε[α xαι 61ι για.
αναπληρωψατιx6' πgdγματα. Δηλαδri xαλ<j τo
πανελλ{νιo, αλλιi θα πρ6πει να υπιiρ1ει 1.ιαι μια
παgαxoλoυθητιxri πρoαπdθεια γtα τα μdρη τα
oπo(α δεν d1oυν αυτιi τα ανo(γματα.

Θα f θελα νατελε ιι6oω με 6να ιiλλo πριiβ\μα
τo οπofo μoυ φαiνεταιτo μεγιiλo πρ6βλημα αυπj
τη ατιγμrj, τo ιiνoιγμα των διαφdQων πQoγQαμ-

μιiτων oyετιx6" με τιs ν€εgεπιαημεζ πoυ παQoυ_
οι<iξovται xιiΘε αrιγμri οτ,,E xoινωv(εg τιg α6γ-

χQoγεE. Δε θα μιλfoω για βιoλογtx6.g,γενετιx€g
τι.}".π', αλλd oπωoδrjπoτε o αιc6ναg μαg ε(δε τoυg
περιαoιiτερoυs εQευγητ6g ατoν x6oψo απ6 6τι
61oυν ξrioει μ61ριτιiρα oε ι1λη την αvθρωπ6τητα.
0π6τε αυτri η αν<iπτυ ξη τωγ ε Q ευνητιiν αη μα (ν ε ι
6τι η επιoτημη πgoοδειiει με ιiλματα, τα οπoiα
πρ6πει τo o1oλε[o xατ6' x6πoιο τρ6πo <i1ι να
δαμιioει, αλλιi απλc6g να υπoδεξει ατα παιδιd
για γα μην με(νουν dξω απ6 την πq<ioδο. Aυσ η
αλματιiδηg εξdλιξη τωγ επισ[ημιiν, αυτri η δια-
μdQφωση παι πoλυπoιxιλ(α τωγ επισ[ηψιiν x6.-
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γεtτη σχoλιx{ ημdρανα ε(γαιπιiγτoτε μιxρrj. Δεν
μπoρoιiμε να πρoαθdτoυμε, δηλαδrj, αrην Ιατο-

ρ(α, oτη Γεωγραφ(α, αrα Eλληγιxιi... xαι ιiλλη
επιoτιjμη xαι ιiλλη xαι dλλη. Αυτri η προoθrjxη
ε(ναι μια επιβιiρυναη πνευματιxrj xαι διανοητι-
xη, η oπo (α δ εν μπo ρ ε 

( ιlα βγιiλε ι πoυ θ ενιi, παριi
μ<1νo οε ιjναγ παπαγαλιoμ<5 χαι σε μια δι]θεν
oιxεfωη με επισrημoγιx<i θ6ματα. Γι'αυτ6 α-
xριβrig τo πριiβλημιi μαs εfγαι διπλ<i.

To dγα ε(ναι πωg τα τε1νoλoγιxιi αιiγ1ρoνα
μdαα θα μπoρdοoυνναγ(νουν 6ναg φoριJαEdπoυ
o 1q6νog διδαoxαλ(αζ να d1ει δαμαοτεi παι γα
δcilοει την ιπανιiτητα στουE ν6oυ9 να πιiνε πρog
τo oυoιc6δεg.

Αλλd, πρooο1ιj, η ειxιiνα orjτε δαμ<iξεται,
o6τε 6xειαx6μη αυντα1θε(. Στην ειx6να απιiγα-
ντι, εννoι6 σ[ α oπτtκ6' μιioα, ε [μααr ε ιiλo ι υπιi την
επriρεια ανθρc6πων πoυ δεγ d1oυν τιg iδιεg αxo-
πιμ<iητεg με τηγ παιδε(α. Για γα γ[νει το Συγτα-
xτιx6 xαι η Γραμψατtxη omιxη, d1oυμε ανιiγπη
αxιiμη απιi μια μεγιiλη εμπειq(α xαιαπ6επιoτη-
μoγεζ πoυ dρ1ovται απ<i διαφoρετιxoιig xλιlδoυg,
ι|.rυ1oλιiγoυ g, φυoιxoti E x)".π. πoυ δ εγ μπoρori με
να πoιiμε ιiτι 61oυμε πρo1ωgrioει. Eτσι, βλαπω-
δc6g λdμε ιiτι xανdναg δεν εivαι αγριiμματog μπρo_
ατιi αrην τηλειiρlαη, αλλιi τo επαγαλαμβιiνω
oυμ6τατα' oι Γdλλoι oι οποioι ε(ναι oxωπτιx6-
τατoι, λdνε γαι μεν, δεν υπιiq1oυν αγρldμματoι
μdαα ατo μουoεfo, αλλιi xαμιιi γυναfxα oτον
x6αμo δεν d1ει αxoιjoει περιooιiτερεg βλαxε(εg
απιi τη M6γα Λζα αro Λοιiβρo.

Λοιπιiν, απ6 τη σrιγμη αυτrj δεν πρdπει να
ξ ε 1νιi με 6τι η oιττtxηανιiγνωαη ε [να ι μ ια απd τιg

βαoιx6g μεθdδoυg τιg oπo(εg εμε(g oι δdoπαλoι
πρ6πει να πρoωθrjσoυμε xαι δεγ πρ6πει να ξε1-
νιiμε dτι τα ν€'α τε1νoλoγιx<i μdαα εγxυμoνoιiν
dγαγ x(γδυνo, ο oποfog για μ6να ε(ναι μdγιαrοg,
να μη θεωρη θε ( o prjαιη g ιiτι ε iγαι παι διiαxαλoE
xαι μαθητrjg αυγ1ρι5νωg. Και ιiταν d1oυν 6γα CD
- RoM μπροαrιi μαg πρdπε ι να ξ6qoυμε τι αη μα(_
γει τo RoM xαt 6γt τo CD, δηλαδrj Read onΙy
Memory. Kαι για να διαβιiξει τη μνrjμη, δηλαδrj
αυτιi πoυ δεν πgdπει να ξε1ιioειg, δηλαδ{ την
αλrjθεια, γιατf η ετυμoλoγ(α τηg λdξηg, 6πωg

ξ6ρετε, εfγαι τo α - ληθoν, δηλαδf αυτι1 πoυ δεν

πρdπει να ξε1αατεi, πρdπει να ξdρειg τo α6γoλo
χαι τo γενιπιi τoυ περιβιiλλoγ. Αυτdg εiναι dνα<
απd τoυg μεγιiλoυg xινδιiνoυg αυτη τη σtιγμ]i,
αλλιi δ εν μπoρoriμε παρ<i vα xιiνoυ με μαξf xα ι να
βoηθtjοoυμε τoυE νdoυg σrη χQliση αυτιδγ των
γεγoνdτων.

Tελειι6νω λ6γοντιig σαζ τα 5 πριiγματα πoυ
πρooπαθoriμε αυτrj τη αrιγμrj να πρoωθriσουμε
oτη Γαλλfα αroγ παιδαγωγιxd τoμdα. Θεωρoιiμε
ιiτι επειδ{ αxριβrig o 1gιiνoE ε(ναι 1ριiνοg xαι δεν
μπogε(g να xιiνειg την ημ6ρα να 6γuπεριαodτε-
ρεg απd 24 ιilρε5, θα πρdπει να βρεθorjν oι μdΘo-
δoι που η xριτιπri αxdψη να εiγαιτo πριδτo dπλo
πoυ θα 61oυν oι νdoι, oriτωg ιioτε να μπogoriν
πριν απ6 τη μιiθηαη να xιiγουγ οτo1ααμ6 xαι
α1ολιαομ6. Στο1αoμιig xαι o1oλιαoμ6g πριι, απιi
τη μtiθηαη αημαiνει απιiαταoη xαι xριτtxη ox€.-

Ψη. Πωs μπoρoιiν να γ[νουν αυτιi τα πρtiγμιατα,
ιiταν εioαι ν6ο9.

Θεωgoιiμε dτιυπtig1ουν 5 βαoιxο(γλωooιxo(
xι6διxεg, oι oπofoι εiναι πρoν6μιο τoυ xιiθε αν-
θριiπoυ. Kι αυτο( oι 5 βαoιxo( γλωooιxoi xιδδι-
xεg πρι{πει γα αγαπτυχθoriν με xιiποια αρμιον[α,

για γα μπoρdoει η πQoσωπιx6τητατoυ xαθενdg
να ολoπληρωθε(. Πoιοι ε6γαι οι 5 βαoιxo;.1λωσ-
oιxo(xαlδιxεg. Πρι6τo9 x-αι βαoιx6τερog, η γνc6-
ση τηζ μητριxrjg γλo1oααg. Αγ δεν ξ6ρειg βαθυτα-
τα τη μητQιxr] αoυ γλι6αoα, δεν ξdρειg οriτε ην
παρ<iδoη του πολιτιαμοιi oου, oιiτε την εμβd-
λεια τωγ πραγμιiτων, oriτε dxειg τη δυνατ6τητα
τηg dxφραηE ηζ πQoσωπtxη-< αoυ oxdψηζ. Λd-
με 6ξω αναλφ<iβητoυg ιi1ι αυτorjg πoυ δεν ξdQoυν
να διαβιiξουγ χαι να γqιfφουν, αλλιi αυτοf< πoυ
δεν ε(ναι ιxαγo[ γα xαταλι1βoυν μια φρdη πoυ
dxε ι πtiνω α π6 4 ψ6}η,δηλαδr] ρri μα, υπoxε [μεt,o,
αντιxεfμενο dμεoo xαι ιJμμεαo.

O δειiτερog βαοιxdg xι6διxαg ε(ναι η βαθιiτα-
τη γνc6η μιαg ξ6νηg γλc6αoαg. Γιατ( d1ι μdνο η
ξ6νη γλc6ααα θα ooυ ανoξει dναν ευgriτερo oqi
ξοντα πρog ιiλλoυg xιiαμoυg αλλιi πυg(ωg για τον
ηθιxdτατο λιiγo 6τι θα xαταλιiβειg dτι δεγ ε(οαι
ο πρι6τo9 xαι μ6νog τηg παρdαg xαι 6τt αxριβ6g
6,τι 6γε.6 oxεcμεt αrη γλιioαα σoυ τo 61oυν
oxεφθεf xαι oι ιiλλoι αrη διxri τoυE χαι 6,τι €γετε
xι εo{ για 6γνοια χαι για μdλημα (αωg το €γειxαι
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ο dλλog, o διπλανdg ooυ. 0π6τε η γνι6οη μιαg
ξdνηg γλι6oσαE σε xdγει γα €γειgoy€.oη6xι με τα
τριiγματα, αλλd με τo αυγdνθQωπo. Κι αυτ6
αz'ρ ιβιri g ε (γαι dγα απιi τα ελλε iμματα, δηλαδrj να
ιιην d1oυμε oγ(,oημε τουg ανθρι6πoυE, αλλd με τα
τρd,γματα.

O τρ[τoE βαοιx6g xι6διxαg ε(ναι βεβαfωg ο
επισ[ημoγιx6Exαι o τε1νoλoγιxdE' Δεν μπoρε(g
\,α πQoχωQrjoε ιE xωρ(g την ιiννo ια τoυ 1ι6ρoυ, τoυ

7ρ6νoυ, τηg μdτρηoηg, 1ωρ(E τιg βαoιxdE ιJννοιεg
τoυ σε πιiνoυν να 61ει9 μια θειiρηη τoυ x6ομου

η οποiανα εfναιoλιxlj. Συνηθζωγαλ6ωdτι ε(γαι
oι Eλληνεg περrjφανοι γιατ( δι6oαγε τα φι6τα
αιον x6oμo 6λo, αλλι1 γα μην ξε1νdμε 6τι dλλoι
ιιαg dδωoαν τoν ηλεxτqιομιi.

o τ6ταρτog βαοιxdg xι6διπαg ε [ναι η τι11νη xαι
τρdπει να ξdqoυμε 6τι με την τι11νη, με τηγ εφαQ-
ιιογri μιαg τ61νη9 απd τoγ xdθε γ6o υπd,ρ1ει μια
ιJzφqαοη χαιτηζ Ψυxtis χαtτηζ ν6ηοηg, αλλd xαι
ιιια διεfο'δυoη μdoα στo χoσμιχ6, πρdγμα πoυ
δεν μπoρε( γα σoυ διiαει xανdναg ι1λλog xcδδι-

zαζ-

Kαι ο π€μπτog xαι τελευτα[ο g xι6διxαg ε ι'γαι ο
;,.ι:iδιxαg τoυ oιiματog. Δεν ε(ναι μ6νo τo sport,
δεγ ε(γαι pιdνo το ιiθλημα' αλλd γα ξ6ρειg πoιεζ
ε(ναι οι δυνατdτητεg τoυ oc6ματdg οoυ γtα γα
μιπoρdoειg να ξrjoειg oαν dνθρωποg ολοxληρω-
udνog. Mε αυτoιig τoυg 5 βαοιxοrig xιilδιxεg μπο-
ρε(g να 6'yειg τo oθ6νo9, τη διiναμη να αιαθε(g
απ6ναγτι χαι γα εfoαι π<ivτoτε ιfτoιμoE για τηγ
αιτιξoιiτητα.

Γκπ(xατ6'τη γνι6μη μoυ - χαι θα oαg πω τηγ
τελευτα(α δημoαxιiπηση πoυ xdναμε oτoΠαρ(oι
- 6λoι μποqεf να εiμαατε ευτυ1ιoμ6νot χαι η
τελευτα(α δημoαxιiπηση πoυ xdναμε ατo Παρi-
σι, τηγ xιlναμε αε παιδι<i πλoυo(ων, διανoουμd-
νωγ, πoυ 61oυν ιiλα, πωg γιιiθoυν αrη ξωli, η
απιiντηoη rjταν, την υπoγραμμξω, €7ω τα πιiντα

γιαyα ε|μαι ευτυ7ιαμι{νοg εxτιig απιi την ευτυγfu.

Σημε[ωμα τηE oιiνταξηg: Tο xε[μενo αποτελε[
ειoηyηoη ιτro 6oΣυν6δριo Παιδε[αg πoυ διoρydνωαε

η oμooπoνδiα Ιδιωτιxcby Εxπαιδευτιxc6ν
Λειτoυρyc6ν , τo ΙNΕ, η ΙΣΕΕ xαι η ΑΔΕΔY (19-21

Mαρτioυ 1999)

A', BPABEIO ΣT0
ΔHMOΤIKO TPAΓOYΔI

Η 111ρoνη Nαoυoα(α μαθ{τqια τoυ 4oυ
Δημoτιxoιi Σ1oλε(oυ Eυφρoαιiνη Ιω. Δoι1τoη
απdoπαoε τo Α' βραβεio oτoγ 4o Πανελλ{νιo
MαΘητιx6 Διαγωνιoμd Tραγoυδιof, πoυ dγι-
νε στηγ Kαρδ[τoα.

Η μιxρri Φριiαω μαE dβγαλε αoπρoπριioω-
πoυE με τo δημoτιπd τqαγoriδι "Η Λdγ}tω",
αxoλoυθι6vrαg τα 1νdρια τηs μεγαλriτερηg α-
δερφtig τηg Mαgfαg, η oπoiα πdρυοι πrjρε το
Γ' βραβε (o αroγ παγελλriνιo μoυoιπ6 διαγωγt-
αμd που διoργ<iνωoε το Yπoυργε(o Παιδε(αg.
Η Φρ6αω οπoυδ<iξει πιιiγo εδc6 xαι τdooερα

1ρdνια xαι 6νειρd τηg εiναι να γ[νει oυγθd-
τQια.
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o ΣlMΩN KΑPAΣ
KA! TΑ ΔΗMOΤ|KA MAΣ TPΑΓ0YΔIΑ

Eναg αxd,ματοg παιδαγωγ6ζ, πoυ αo1oλljθη_
'ιηε επ( εβδoμl]ντα xαι πλ6oγ 1ρ6νια με τη μελdτη
χαι την αν<iδειξη τηg γνr]αιαg ελληνιπιjg δημoτι-

xrjg μoυoιxrjg, αλλιi χαι τη διιioωαri τηg απd τιg

δυτιxdE επιδρdoειg, dφυγε απd τη ξωrj ατιg αρ-

γ6,5 τoυ 1g6νου, oε ηλιx(α 96 1ριiνων. Ηταγ o

Σ(μων Kαριig, πoυ αφι6ρωoε oλιixληaη τη ξωli
τoυ γtα να συγχεντρc6oει να χαταγQd,ψει, να

μελετrioε ι xαι να προ βdλε ι η δη μoτιxrj μουoιxrj,
την "εΘνιxrt'' 6πω9τηγ απoχ,αλofoε.

Γεννrjθηxε αro Στρoβ(τσιηE Oλυμπfαg, ι1πoυ

μυrjθηxε σrα μυστtχιi τηg βυξαvτινrig εxxληοια-
ατιxηE μoυοιxrig, πoυ ε(γαι η βιiοη για τα δημo-

τ ιxιi μαg τραγoιiδ ια. Στιg εξ ε ρ ευ νητtτι'f' g εξoq μrj -

σειζ τoυ oε 6λε9 τιg περιo1dg τηg 1c6ραζ, γ'αLτLζ

πλdoγ απoμα1{Qυσμ6νεg ε(1ε πεgιλιiβει xαι τη
Nd,oυoα. Hταγ αν θυμιiμαι xα}"6', oτα τ6λη τηg

δεπαετ(αg τoυ 1950 dταν 6φθααε αrη Nιioυσα ωζ

dναg απλ6ζ χαt αυνηθιoμ6νog dνθρωπoζ, που

δεν ε(1ε να δεξει τ(πoτα το ιδια(τερo, ιiτι tiταν

"Χdπoιog". Zητηoενα dλθει o' επαφrj με π96οω-
πα πoυ να γνωρξoυγ τα τoπιx6. μαE δηματιxιi
τραγoιiδια'-Γoτεμdνο παταλιiβαμε dτι €xoυμε να
xιiνoυμε με dνα oημαντιxιi πρdαωπο, για τo o-

πo(o ε(1αν f δη αρ1(οει να γριiφoυν oι εφημερ(-

δεg xαι να αo1oλε(ται τo Pαδιdφωνo τo oπofo
εxε (ν α τ α γρdν ια π αρ o υ o (αζε ταxτιxti x o μπ αν [ε g

δη μοτιxri 5 μoυαιxrj g. Toυ αυαnioαμε, λo ιπιiν τον

Ψιiλτη Δημrjτριo Pιiπα, τον Aνααι<iαιo Mαρxoβ(-
τη χαι τη Pωξ<iνη Γxοιiγπουρα.

Tουg &io ιiντQεζ τoυE δd1θηxε ατo εαrιατ6ριo
"Πανελλrjνιo" τoυ Γ. Kαραδημητρ(oυ, πoυ βρ(_

σχoνταγ τ6τε acην οδd Γ. Kωγαrαrπιγiδη, ιiπου

τoυ ΠdτQoυ Δειγιiπoυλου

αrjμερα τo xcιτ6'oτημα υπoδημdτων Παρζα.

Βxε( o' dνα τραπdξι dπλωαε τα 1ειρdγραφd
τoυ χαt xατdγgαφε τιg μελωδ(εg πoυ ιixoυγε υπ6

τα βλdμματατωγ ιiλλωγ πελατι6γτoυ εαιιατoρioυ
πoυ παQαχολoυθοrjoαν με πεqι6ργεtα τη ozην{.
Τη Ρωξιiνη, πoυ {ταν αδriνατo γα βγει αrην
αγοριi, την <ixoυοε oε ιjγα cruγγενιxd ηg oπ(τι,
τηs χ.Eλιαιiβετ Παλιixα - Kαραxι6αrα, ατην oδ6
B. Kωναrαντ(γου. Axoυοε πολλd τραγoriδια' α-

π6 τα oπo(α μεqιxιi τα χαQαχτrjριαε xαθαριi
τoπιlι6", ενιi για xdπoια dλλα εiπε 6τtηταν πα-

ραλλαγ d g τραγoυ δ ιc6ν ιiλλο:γ π ε ρ ιo1ι6ν, πρd'γ μα
oυνηΘιoμdνo. Για τtπoτε ιiμωE δεν r]ταν xατηγο-
gηματιxdE, διιiτι, ιiπωg εiπε, βριoxdταν αxdμα
oτo oτ<1διo τηζ χαταγQαφrjg xαι τηg 6ρευνα9.
Aυτti για τdτε. Aργdτερα, φυαιxd, θα 6xει ταξι-
νoμrioει τη αυλλoγrj τoυ, πριiγμα πoυ μπoρoιjμε
να μdθoυμε αriμερα, απιj τoγ "Σriλλoγo πqog
Διιiδoαιγ τηg Eθνιπrig Moυoιπrjg'' στoν oπofο

βρ(oxεται σιJγχε\rΓQωμ6νο dλο τo σημα\τιxd dq-

γo του Σ(μωνα Kαgιi xαι 6που θα πρdπει ν'
απευθυγθε( o ΔΗΠoN για να μιiθoυμε απιi την

πιo αρμιiδια χαι υπειiθυνη πηγrj πoια απd τα
τραγor1δια πoυ λdγoνταγ στη N<ioυoα εiγαι d-

ντω5 διxd, μαE χαι ποια ε(γαι παραλλαγ6E.

Ooα τραγοιiδια αυγ6λεξε xαι xατ6γραψε o

Σιμι6ν Kαρ 6'gxατ6"τιgπεqιoδε[εg τoυ σε oλ6xλη-

ρη την Ελλιiδα €1oυνη1ογραφηθεf απdτην oρμj-
ατρατoυ Συλλ6γoυ του παι μεταδfδovταιταxτιxιl
απιi τo xρατιxd ραδιιiφωνo, αλλd oε αxατιiλλη-
λεg, δυoτυ1c6E cδρεg, πoλι1 νωρ(ζ τα πQωιγd τoυ

Σαββιiτoυ xαι KυριαxliE oυνrjθωE, πQιγ απ6 τη

μετιiδooη τηE Θε(αg Λειτουργ(αE .kτ6τηΣυλλo-
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','τi τoυ Καρ<1 θα μιiθουμε οfγoιlρα πoια τgαγoιi-
δια ε(γαιπρ<1γματι διxd μαg. Aξζειτoν x6πoνα
τα οι6οoυμε, πριν1αθofν, dπω< 1ιlθηxανxdπoια
ciλλα πoυ ε[1αν η1ογραφηθε( τo 1957 η58 απ6 τo

ραδιoφωνιxd αεαθμ6 Θεο'clαλoν(xηg.

Αξξει να θυμηθorjμε εxεfνη την περ(πτωoη.
T6τε' πριν πεqiπoυ 40 1ρdνια τo Nαoυαα(ιxο
zαρναβιiλι δεν r]ταν { δη πολιi γνωoτιi 6ξω απd τη
Νdoυoα xαιτο ενδιαφ6goν των δημooιογρd,φων
r]ταν πoλιi 6γτογο xαι 6λοι προoπαθoιiσαγ γα τo
ταρroυoιdοoυγ σ[ιE εφημερfδεg rj τo ραδιdφωνο.
Τ6τε rjταν πoυ πQοσπαθoιiααμε να oυνδdooυμε
τουg ΓιανfτσαQου6 χαιτιE Mπoriλεg με τoυg εθνι-
'z.οf g μαg αγι6νεg, πλdθoνταg μιiλιοτα xαι φαγτα-
αrιxdg ιατoρiεg oι oπofεg μαE χυγηγorjν αxdμα
zαι orjμερα για γα μαg τιμωρ{αoυν (οωg, για τo
cιαεβdg μπdρδεμα xαρvαβαλιoιj xαι εθνιxc6γ α-
'1ι6νοw. T6τε, λοιπdγ fρθε απd τo gαδιoφωνιx6
αrαθμ6 Θεoοαλογ[xηg ο μαxαρiηg δηpιooιογριi-

φοg Τιixηg 2αφειρ6πουλog για να η1oγραφrjαει
δημοτιxd μαg τραγoι1δια xαι να πιiρει oυγεγτεrj-
'ξειg 

για την πρodλευση τωγ εθ[μων μαg. Eπι-
αrρατεriθηxαν, λοιπclν απ6 τον Tουqιαrιxd dμι-

λo, τον TON, 6ooι μπoρodoαγ γα διαφαπiαoυν
τον δημοoιογρdφο. Eιπαγ τιαLτ'L δεν εiπαν, για
τoυg Γιαν(τσαQoυζ χαι τιE Mπoυλεg, 6τι μεριxο(
r]ταν xα μoυφλαρ ιoμιJνo ι αιτιiρτ ε g, 6τι γλειτoιi -

ο'ανυπdτην xιiλυψη τoυ "πρoσ{iπου" dτι dxαγαγ
6ρανo για τογ "αγ{iνα" dτι η Mπoυλα πrjρε το
6νομιi τηg απd τo μπoυλοrixι xαι ιiλλα παρι1μοια
διdτι δεγ εtγαν προxιiψει τ6τε τα ατoι1ε(α πoυ

βρioxαμε αργ6τερα. Tην (δια μ6ρα oτo xαιγoιj-
ριo τdτε Δημαρ1ε[o αιrjθηxε xαι ιjγα πρ61ειρo
οτofγτιο η1oγριiφηoηg. Tραγοιiδηοαν πιiλι οι
fδιoι πoυ ει"γαν βoηθrjοει χαι τoν Σiμωνα Kαριi,
αλλιi τι6ρα ε(1αν χαι μoυσιχli αυνoδε(α απιi
ττ6πιουg oργανoπα(χτεE, τoυζ 1\τoηδεg χαι τουs
Bελιγδdνηδεg, γνrjαια Nαoυoαfιxη xoμπανiα.
Πρι6τη xαι τελευτα(α φoρd αυγxεντgc6θη γ'αy γ"αL

6παιξαν 6λοι μαξ(. Δυατυ1ιig αυτrj η ηχογQdφη-
ση, πoυ θα riταν πoλ,ιiτιμη για τηγ ιαroρ(α μαg,
δεν υπ<iρ1ει. oταγ τη ξητriααμε dπειτα απ6 λ(γo
xαιρd εi1ε oβtjoει, γιατ[η μαγγητoταινiα 6πρεπε
γα χQησιμoπoιηθε( για ν6α εγγραφ{. Tα oιxoνo-
ψtx(ιτoυ oταθμorj rjταν πενι1ρti xαι δεγ διxαιoλο-
γorjoαν τη διdθεoη μαγγητoταινιι6ν για αρ1εfo.

O Σ(μων Καρcig με τo μoυoιxιi τoιl αιiγoλo
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o Δημr]τριog Καλιiτσηζ, πQοιχιoμdνog ξω-

γQdφoζ με εξαιρετιxd τιiλαγτo, doο ξorioε 61αιρε

β6βαια εxτιμr]αεωg xαι oεβαoμof, εγc6 dooι τoγ

γν ιilρ ιααν απ6 xoντ6' μιλoιj oαν με θαυ μααμ6 γ ια
τo ξωγgαφιx6 τoυ dργo. Η πQαγματιχti ιiμωs
αναγνι6ριοη τη5 xαλλιτεμιxηg τoυ αξ[αg t]ρθε

μετιi θιiνατον, dπωg αυνdβη }ιαι με τo μεγιiλo
λαixιi ξωγρ<iφo Θειiφιλo (oιiνηθεg φαινιiμενo
ατην Eλλdδα). Tε1νoxρfτεg τlαL τolτ,Lxoi τηλεo-

πτtxo( αιαθμo( επανειλημμdνα ξrjτηoαν πληρo-

φoρ(εg γtα τo 6ργo του τιαL τ\ ξωrj τoυ, εγι6 oι
π(ν αx{.gτoυ d1oυν αξiα ανυπoλιiγιατη.

o Δημrjτριοg Καλιiτoηg, τριτ6τoxoE γιoE τoυ

Θωμι1χαι τηE AγλαΤαg Kαλιiταη, γεννr]θηπε τo

1895 αιoγ Στενrjμα1ο ΑνατολιxrjE Ρωμυλ(αg. Η

0 ζωγραφOq Δημητριoq Kαλ6Tσηq
(18e5 l e8e)

Toυ Κωγ/γoυ Γxλαβdνα
Φιλoλ6γoυ

oιxoγdνειd του riταν ειiπoρη, γι' αυτ<i χαι o γεα-

ρdg ΔημrjτqιοE π{ρε επιμελημdνη ανατρoφ{ xαι
μ6ρφωoη. o πατdραg τoυ εf1ε εργoαrdoιo αε-

ρ ιori1ων πoτcδν, ενcδ παριiλλη λα αυντη ρorj oε μιπα -

xιiλιπo, μαγ ε ιρ ε fo xαι μεγιiλε g απoθrj xε g με χQα-
σt6',τα oπoiα μετdφεραν με βαγ6νια χαt τQoφo-

δoτoιjoαγ xυg[ωg τη B6ρεια Boυλγαρ(α.

Mετιi τιg εγx6x}"ιεg απoυδds τoυ σrηγ πατqf-
δα τoυ, φo[τηoε αro ελληνιxd o1oλαρ1ε(o τηg

Αδριανοriπoληg' Φoρdαg πλdoν γdων ιδει6γ xαι
αιπιλrjψ εωγ, επανεQχ6μενog oτoν Στενrj μα1o, δi-
δαξε ωg 1ogoδιδ<iαxαλog τoυg ευρωπαixo{ζ γ"o-

ρoιig, 6παιξε xιΘιiqα, ξωγριiφιξε εραοιτεxνιxd,
ιpdρευε, €.xαyε πατινdξ x.α. Tα πoιxiλα αυτd
ενδιαφdρoντα διατrjρησε σε 6λη qεδdν τη ξω{
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τoυ. To 1920 παντρε(lτηxε τη Mα-
ρrα (ri Mαq(xα) με τηγ oπo(α απ6-
zτησεαργdτερα διiο x6ρεg, την Α-
',,λαΤα χαι τη Σωτηρiα. (1)

'oταγ η xατdoταοη για τoν Eλ-
i.ηνιoμ6 τηg Aνατoλιxrjg Ρωμυλ(αg
dγινε πια αφdρητη, ο Δημt]τριog
l]ρθε το 1920 ψε τηγυνα6xα τoυ αrη
Θεοoαλoγixη. Η τυ1α(α γνωgιμ(α
τoυ με τoν πρfγπιπα τηE Pωo(αE
).Ιιxoλι1,Ι 0ρλι6φ, διαπρεπli xαθη-
'i ητη τηζ ξωγqαφιxι]g, oτdΘηπε xα-
θορ ιαrιπri. o oρλιf φ xατιlτη διιig-
7. ε ια τηζ Oxτω βρ ιανlj g Eπανιioτα-
σηζ τoυ 79t7 xατdφεQε γα δραπε-
τε{οει απ6 την ξiα Πετροιiπoλη
7'αι να αναξητfοει αοφαλdg χατα-

φfγιo ατη Θεoοαλoνixη. o γεα-

ρdg Δημ{τριog KαλdτσηE τoγ φι-
i.oξ6νηoε oτo oπkιτoυ χαι oι δ{o
ιiνδρεg €xτoτεoυνδ6θηxαγ με σ[ε-
ι,{ xαι α1ι6ριαrη φιλf.α.'Ιδρυααν
ιιdλιαrα αργdτερα xαι ποιν6 ατε-
)'ιd. o 0ρλι6φ, επιβλητιxrj πQοσω-
πtx6τητα, μιjαrηs τηg δια1ρονιxηE

ρωoιxrjE ξωγραφιxri ζ εLy'ε μετoυ-
oιι6oειαρμoγιxιi αro 6ργoτoυ ιiλα
τα εχφQασrm6' aιoιηε(α τηg, απ6
τον AντρdΙ Poυμπλιοiφ (1360- 1430) με τιζ αγε-
τανdληπτεζ τotχoγQαφ(εg του, πoυ απoπγ6oυγ
dντονη πνευ ματιx6τη τα τLαL εαωτεqιxd xιiλλog,

μιd1ρι τoν μεγdλo oιiγ1ρoνd του ξωγριiφo Ιλfα
Eφiμoβιτg Pfπιγ (1844-L930) με τιE qωμαλdεg
πoλυπqdαωπεg αυνθdσειζ χαι τα εxφραoτιxd
πoρτρdτα του, 6πoυ xυριαρ1oliν η πλαoτιlιιiτητα
xαι 11 ρεαλιcιιxηαπ6δοoη των μoρφι6ν, πoρτρ6-
τα με εxπ}"ηνπιxη δriναμη πρωτοτυπiαg.

o Δημrjτριog Kαλιiταηg xoντd του 6μαθε πoλ-
Χ6, απ6 τo απλd o1dδιo μd1ρι tr1ν oλoxληqω μdνη
αιiνθεαη.'Eμαθε να ξωγραφζει. To πηγαio τα-
λ6γτo τoυ αxολoriθηαε δριi μoυ g πε ιθαρ1η μdνoυg.
Απd δω xαι π6ρα θα αxoλoυθrioει διxli του
αυτιiνομη πoρεfα αrη ξωγραφιxrj, με 6γα αrιλ
xαθαριi προoωπιπιi πoυ συγαQπιiξει.

T o Ι925 διoρioτηxε απd τoγ Yπoυqγ6 Yγε (αg

Απιjαrολo Δoξ ιιiδη επ6πτη9 πqooφιiγων πα ι μ ιi -

λog τηg Eπιτρoπrjg Απoxατααr<ioεωg Πρooφιi-

γων. Γι'αυτι1αναγxιiαrηxε να μετoιxt]σει με τηγ
oιxoγ6νειιi τoυ στηγ Αθriνα, 6που παρdμεινε
μ6χQι τo L933' Τη 1ρoνιιi αυτrj λιiγω αoθενεiαg
τηg xιiqηg τoυ Σωτηρiαg {ρθε χαι εγχαταατ<iθη-
}iε oQ ιστ ιχιi ατo Xωρo π6ν t (ψετ('πε ιτα Στενri μα-
1og). Eδ6 ηταν εγxατααrημ6νoι χαι oι συμπα-
τριιδτεgτoυ Στενημα1[τεg. Στo 1ωqι6 dξηoε ειρη-
γιxd τo υπdλoιπo μαxρ6 διdoτημα τηg ξωrjg τoυ

μdχQι τηg τελευτliE τoυ τo 1989..

E(γαι 6μω9 εντελιig αδιαν6ητo αγ αγαφεQ-
θoιiμε τυπυx6' μr5νo oτο ξωγραφιxιi του dgγo xαι
δεν φωτfooυ με παριiλληλα τογ Καλoταη - tiνΘρω-
πo. KdΘε xαλλιτ61νηg δεν ε(ναι ξεxoμμ6νo9απ6
τo dργo τoυ, αλλιi τo θεωρε( πoμμdτι τηE ψυχlis
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τoυ. o Δημriτριog Kαλιiτoηg υπ{ρξε d'νθgωπog

οε μνιig, ενιiρ,ετog, ταπειν6φρων, φιλr!αυ1og, ολι-

γαQχliζ oτoλιoμ6νog με εξα(ρετεζ χQtσrtανm€g
παι ηθιx6g αQχ6ζ.'Ηταγ μια oπιiνια φυσιoγγω-

μ[α πoυ riξερε να oxορπζει γιiρω τoυ μdνo αγd'-

πη, xαλoαιiγη χαtγα αποoπdτo oεβαoμd χαιτηγ

xαθoλιxf εxτ(μηαη. Aνθρωποg "εν ω δ6λoζ oυ24

€στιν, oυδξ xαx[α".

Eξαιqετιxιi καλλιεργημ6νog, με πνευματιπιi

xαι πoλιτιστιxιi ενδιαφdρoντα, r!ταν o μ6νoE πoυ

ειγε π}νo{oια ιδιωτιxrj βιβλιoθ{xη oτο 1ωριd'
Mελετoι]oε c6ρε g oλιixληq ε g xαι τρoφoδoτoι]αε

τo πνειiμα τoυ με πoιx(λεg γνc6oειg' Στα περα-

oμ6να 1q6νια, τα xgtiα βρdδ ια τoυ 1ε ιμιiνα, dταν

δεν ει1ε τηλε6ρααη xαι ραδιιiφωνo, οι1ωριανo(

μαξε μdνoι γιiρω τoυ αιo μιxρ6 xαφεγεδdxι ιixoυ-

γαγ με ευ1αρ(αrηoη τoγ χυQ - Δημητρ6 να διηγεi_

ται ιαroρiεg με γλαφυριi τg6πo.'Eται περνoιioαν

την c6ρα τουg. Πqooω πtx6τoν θυμιiμαι να αniγε ι
την παλ6τα τoυ χαταμεαig αro δρ6μο { αroυg

γfQω λ6φoυ9 χαι γα ξωγραφξει με τo μαγιπιi

1gωατriρα τoυ τoπ(α που επ6λεγε o (διog' Τoν

Θυμιiμαι αxdμα να πα(ρνει τo xαλιiμι τoυ χαι γα

πηγαiνει, πεξοπορc6vrαg ι6ρεg πoλλdg, για ιpιiρε-

μα.'Eνα μιxριi αμπdλι παι o xliπog τoυ απιτιoιi

τoυ riταν η μdγη χειQωγαχτιxri τoυ εναo16ληη'
Aπιi τη ξωri, δεν r!Θελε xαι πoλλιi πριiγματα για

να ε(γαι ευχαQtστημ6νog, τα απαρα(τητα για να

επιβιι6oει' 'Eτοι dξηαε με εγxρd,τεια μd1qι τα

βαθιιi γεqιiματα.

To ξωγραφιxιi τoυ dργo ε(ναι διd,oπαρτo' Oι

φoρητo( πiναx6g τoυ βρ(oxoνται xυρ(ωg oε ιδιω-

τιxdg αυλλoγ6g αrην Eλλ<iδα χαι σ[ηγ Aμεριxti'
'ooα d gγα τoυ 6 με ιναν αδιd,θ ετα πεqιηλθαν μετιi
τo θtiγατd τoυ στηγ xυρι6τητα των oιxε(ων τoυ'

Απ6 τo 1957 μ61ρι τo 1961, τ6τε πoυ η Bdρoια

ε(1ε την ωρα(α πρωτoβoυλ(α xαι διoργιiνωνε με

επιτυ1[α Φεατιβιiλ ΓεωqγιxriE Παραγωγι] g xατ6'

μrjνα Aι1γoυστo, o Kαλ<iτoηE xdθε 1ρdνo πQαγ-

ματoπoιoιioε ατoμιxdg εxθdoειE με επιτυ1(α'

Φιλoτd1νηoε, αγιoγQαφ(εg, θqηoxευτιxdg ε ι-

x<iνεg xαι λιiβαρα εxxληαιαστιx6', πoυ φιλoξε-
γoιiγται αroν Ιεριi Nα6 Aγ(ων Aναργfρωγ Στε-

νημ<i1oυ χαL σ[o παρεxxλrioι τoυ Aγ[oυ Τρtiφω_

να (1ωρ(g υπεgβoλri oι διio ναο[ θεωροfιηαι

μoυoε(α Καλ<iτη). Περ(φημη ε(ναι η τoιχoγQα-

φ(ατηg Πλατυτdgαζ, στηγ x6γ1ητoυ Ιερor1Nαo{

Aγ(ων Αναργιiρων. Η επιβλητιxri μoQφi τηE

Παναγ(αg ενoαρxιiνει τη μητQιχri αγιiπη με μια
αυoτηρr! θε[xri μεγαλοπρ6πεια. Η Aπoxαθrjλω-
oη, πiναxαE μεγιiλων διααrιioεων, εiναι 6ργo

μνημειαx6 για τηγ πλααιιx6τητα χαι ην αvriρ-

ρoπη x(νηη των μoρφι6γ τoυ. Η ειx6να τoυ

Aγ(oυ TριiφωνoE, αro oμι6νυμo παQεχχλr!oι, εf-
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\,αι χαι αt]μερα αιπιxε(μενo θαυμαoμorj ιiλωγ
τΟ]ν πQoσχυνητι6ν. o Aγιog ειxoνζεται oρθdg
'z-αι αγdνειoζ με ρωμαΙxrj ενδυμαo(α. Στo dγα
7dqι xgατdει το παQαδoοιαxd xλαδευτrigι, σαγ
τρoαrdτηE των αμπελoυργιiν, χαι σ[o ιiλλo dγα
τοαμπf αrαφιiλι. Κιiτω 1αμηλιi η επιγραφl]: "E-
'76νετο τη φρoντfδι τηg αυνδρoμiζ'' (6πονται τα
oν6ματα των xυριcbν 7τoυ με τη συνεισφoρd' τoυE
iyινε η ειx6να)' Xρoνoλoy[α 22-Ι-1939 Δημ4-
τριog Καλ6τ6η9.'' (A}λωατε <iλα τα 6ργα τoυ ξω-
',,ρldφoυ ε(γαι εγυπιiγQαφα).

H θεματογραφfα τoυ ξωγραφιπori τoυ 6ργoυ
7ιυρζεται αε 4 xιigιεE xατηγορ(εE xαι περιλαμ-
βdνει dγα πλοrjτο θεμdτων:

1) Πqοοωπoγραφ(εg. Ξε1ωρζει το πoρτρ6τo
του Απ6oτoλoυ Δoξιιiδη με τo βαθυαrd1αατο
υφοζ.

2) Nεxρ{ φrioη (ανθοδdoμεg, φρoιiτα).

3) Θ6ματα εμπνευoμdγα απd τo φυαιxd περι-
βιiλλον rj ιδεαλιοτιxι1 θdματα (Xoρdg των Φγd-
i.ιυν).

4) Θρηαπευτιx6. dργα (xυqiωζ τoιχογQαφ(εg
xαι φoqητdg ειxιiνεg αε οαγ(δι rj μoυoαμιi).

To dργο τoυ διαxρfνεται για τη 1ρωματιxli τoυ
ευφoρfα, τογ πλoιjτo των απo1ριioε ωγ, την αQμo-
νfα ηg α6νθεη9, την ευγ6νεια χαι υπoβλητιxιi-
τηxα, τη ρεαλιατιxr{ xαι πιoτη απdδoη μορφc6ν
xαι τoπioυ. o Kαλdταη g, xατεξoγηV tμπQεσιoγι-
στliE, χQησιμoπo(ηαε με επιτυ1(α την προoπτιπri
1.ιαι φωτoσ}t(ααη, ιδια(τεQα στα τoπ(ατoυ, ιiπoυ
χQησιμoπo[η oε xαθαριi xαι φαπε ινιi 1ρc6ματα oε
εγιαfα xλ(μαxα.

Πdθαγε πλriρηg ημεριiν aτιg 22-12-1989 oε
ηλιx(α 95 ετιΛν, παταλιπιliγ τη μυjμην ευγενolig
ανθρι6που xαι εξα(ρετoυ ξωγριiφoυ.

L τα βιoyραφιxd oτoι7ε[α τoυ x. Δημητρioυ Καλdτoη
παρεyιilρηoε ευyενt6g η x6ρη τoυ Σωτη9[α ηλιxiαg ατjμερα 72

ετιδy.
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Θ0PYB0Σ: M|A ANΘPΩΠ|NH MAΣT|ΓA

Oταγ μιλ<iμε για ριiπαναη περιβιiλλoγτos, εγ-

νοoιiμε xd,θε αλλo(ωoη τηE α6αταοη9 τωγ φυσι-
xι.,iν, 1η μιπc6γ xα ι β ιολoγ ιxι6ν χαQαχη Q ι oτιxιΙw

ri τηs μoaφri τoυ περιβιiλλovτοg. Αλλo(ωη, η
oπo(α μπoρε( να διαταρ<iξει ην ιαoρρoπiα, να

βλ<iψε ι την υγε (α τoυ ανθρc6πoυ παι να πqoxαλ6-
oει ξημιdg ατην πoλιτιoττxη πεgιoυα(α τoυ.

Eτoι λoιπ6ν αιτ[εE ριiπανοηE μπoρor1ν γα ε(_

ναι <i1ι μ6νoν oι διdφoρεgμψw€.Eoυo(εg, αλλιi
xαι η αυξη μdνη θερμoxραoiα xαι οι θ6ρυβoι πoυ

οφεiλοvrαι αε ανθρriπινε g δρααιηριdτητεg.

Tο πεqιβαλλoγτιxιj πρ6βλημα πoυ oφε(λεται
oτην αιiξηση τωγ θoριiβων ε(ναι γνωα16 οαγ

"η1oρrliπανση " { "αxoυαrιxri ριiπανη ". Eνα πρ6-

βλημα πoυ γ(νεται αρxετ<i 6vτoνo, ενo1λητιx6 xαι
επιπ(γδυγo xυρ(ωg τoυg θερινoιig μrjνεg.

o rixos ε(γαι dγα μ6αoν επιxoιγωγ(αE των

ανθρι6πων μεταξιi τoυζ χαι με τo φυσιx6 περι-

βιiλλoν τoυg. Mε τη βorjθεια τηE ομιλ(αE μαζ
μπoqoιiμε να συγεγγoηθoιiμε μεταξrj μαg. Axoιl-

γoγταE μoυαιxrj μπoqoιiμε γα διαoιεδιiooυμε
xαι να ηρεμriσoυμε. Axoι1γovταζ τoυE 6μogφoυE

ιiχoυs ηE ΦoηE (τo xελιiηδημα τωγ πoυλιι6ν, τo

Θq6ιαμα των φriλλων, τo xελdqυσμα του νερoιi,
τoν φλo(oβo τωγ xυμdτων x.λ.π.) μπoρoιiμε να
dρΘoυμε πιo πovτιl o' αυτtiν xαι γα απoλαιiσoυμε
τη γαλιiνη τηg.

Δυoτι11ι6g ιiμωE οι διιiφoρεE ανθρι6πινεg δρα-

αηριιiτητεζ, η αdξηη τωγ μηχανc6ν xαι πoλλdg

φoQdE η}4αγ'η διαπαιδαγι6γηΦ μαg, 61oυν ααν
απoτdλεαμα τηγ ενo1λητιxrj αιjξηη των θoρri-

βων γtiρω μαE.

oπωg ε(ναιγνωαrιi o r!1og d1ει μoνιiδα μdτρη_

τoυ Νιχoλιioυ Kιiqoυ
xαθηγητ{

σηE τo Nτεoιμπdλ. Σιiμφωνα με τoυE ειδιxοιig
ιατρoιig, rj1og π<iνω απ6 1Ο0 ντεαιμπ6λ, μπoρε(
γα ε(ναι επιx(γδυγoE για τηγ υγε(α τoυ ανθριi-
πoυ. oι δυνατo( ri oυνε1ε(g θ6ρυβoι ε(γαι δυγα-

τ6νναπροxαλ6αoυγ ιi1ι μ6νo xι6φωoη, αλλιiπαι
ιilυ1ιxrj xoιiραoη, αtiπν(εg, επιθετιx<iτητα, με-
λαγ1oλfα, νευριxιiητα, <iγ1og, υπερdντααη, νευ-

ρι6αε ιg, αδυναμfα πνευματιxtjE αυγxdιlτρωσΙζ,

1αμηλιiτερη απdδooη x.α. oι αυνε1εfg θdgυβoι

μιαE βιoμη1αν(αg μπoροιiν γα εfγαι αιτfα ooβα-

ρc6ν λαθc6ν χαι εQγατιxc6ν ατυ1ημdτων.

Αg δoιiμε λoιπιiγ πoιεE ε(γαι oι πηγdg τηg

η1oρι1παναηg:

1. oι διιiφoρεg βιoμη1αν(εg πoυ λειτoυργoιiν
oυνriθωg με παλαι<i μη1ανriματα απoτελoι1ν πη-

γr{ Θoρι1βωγ, πoυ βλ<iπτει_rηνυγε(α 61ι μdνo των

εργαξoμdνωγ, αλλιi χαι τωγ γειτιiνων ηζ. To
πρ6βλη μα μπogε (να λυθεi με μια xαλrj η1oμ6νω-
σγl, βs δεvτρoφιjτευη τωγ γrjQω 1ι6ρων, με απo-

μιixgυνoη η g βιoμη1αν tαg απ6 τιg xατoιxη μdνεg
περιo1dg, με τoγ εχσυγχQoγιoμ<i των μη1ανc6ν
τηE χαι με τη χa'iση εx μdρoυg των εqγατιiν
ειδιxι6γ ωτααπfδωγ.

2' Tα διιiφoρα xdντρα διααx6δααξζ, lΙrσQ,
vτ(oπo, xαφετdριε g, θ6ατQα, χtγη ματoγρdφoι, xυ-

ρ(ωE αυτιi πoυ βqfoxoγται oε υπαiθριoυg 1ι6-

ρoυg, θα πρdπει να ηρoι1ν αυαrηρ<1τo ωρdριo
τoυζ χαt γα μη βιiξoυν αrη διαπααc6ν την 6ιπαη
τωγ μεγαφιiνωντoυ. Hυιpηλ{ dvταoη παQαμoρ_

φιiνει τη μουαιxrj xαι ε(γαι επιx(νδυvη για τογ

ιiνθρωπo. Σιiμφωνα με μελdτεg ειδιxι6ν οι νdoι
πoυ αxoλουθoriνη μoυoιxrj ρox αxoιiν λιγdτερο
απ6 αυτoιjg πoυ αρ6oxovται στηγ xλααιxri μoυ-
oιπrj. o μ6oog Aμεριxαν6E 25ιiρηg αxofει λιγιi-
τερo απιi 70ιiρη ΑιΘ[oπα.
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3. Δυνατof xαι επιx(γδυνoι θ6Erυβoι εxτιγιiα-
Jo\ξαι xαι απ6 τα διι1φoρα μ6oα μεταφoρι1g.
B ε βαια ε (ναι λfγoι αυτοf που 6xoυν την ατυx(α να
iουν xoγτd oε αεροδρ6pιια xαι oιδηροδρdμουg.
Αλλd ιiλoι μαg d1oιlμε υπoαrεiτηg oυνι1πειεg τoυ
θορf βoυ τωγ αυτοχLνr]των xαι xυρiωg τωγ μoτo-
οιxλετc6γ. Αιτ(εg ε[ναι η oυ1νrj xαι 1ωρig λdγo
Ζafση των xλιiξoν, o αρqriθμισroE xινητrjραg, η
1αλαoμ6νη εξdτμιoη, τα xαλαoμι1να φgιJνα, τα
ιιαρoαρ(αματα, τo αrdρεo x.χ.π'

4. oι oιxιαx€g oυoν"ευdg (πλυντrjρια, μξερ,
l1λεxτριxdg oxοtjπεg x.κ'π') dταγ ε[γαι παλαιι1g
τε1νoλoγ(αE χαι λειτουργorjν σε αtl'ατtiλληλεg
ιδρεg'

5. Τα διιiφoρα μη1ανrjματα (xoμπρεodρ x.α.)
ουι,εργεiωγ τoυ Δrjμoυ { ιiλλων ιδιωτιxιi:γ xαι
δημι1οιων υπηρεαιι6v, ιiταν δεν λειτουργotjν οω-
oτ6' xαt oε ι6ρεg xoινr]E ηαυ1fαg.

6. Oι φων6E τωγ παιδιιilγ πoυ παζουγ στoυζ
δρ6μουg ti ατιE αυλ6E των α1ολε(ωγ σε περιo1dg
:τυ /,γoχατo ιxη μdνε g. o ι πλαγdδιο ι πωλητdζ πoυ
δ ι αλαλoι]γ τα ε μπoρεri ματd τoυ g με xoρναρ ioμα-
τα χαι μεγιiφωνα απ6 ταξημεριiματα.

7. oι Θ6ρυβoι απ6 τιg διιiφoρεg μoυαιxdg
αυoxευdg πoυ d1oυμε oτα oπ(τια μαζ (τηλεdρα-
οη, ραδιdφωνο, στεQεοφωνιx6). To xαλoxα6gι
ιιdλιαrα πoυ τα παριiθυρα ε(γαι αγοιπτd xαι η
dνταoη αυξημ6νη, τ6τε α(yoυqα ε(ναι μεγιiλη
:τηγrj ενιi1λησηE για τουg γεiτoνεg. Oι γεiτoνεg
τoυ μπoρε(γα ε(γαιπιiπoιoζ dρρωαrοg, γα ε(γαι
υπoιp{φιog πoυ διαβιiξει, να ε(ναι εργαξdμενog
πoυ θιjλει να ξεπoυραατε(xαινα ηρεμrjoει.

Bdβαια υπιiρ1oυν νdμoι που απαγοgειioυν
τoυ θοqriβoυg oε 6ρε5lιoινlig ηoυ1(αg. Tο πρ6-
βλημo ιiμωg δεν λdγεται με πoινdg χαι αστυνo-
μεliοειg. Σxοπdg ε(γαι o xαθ6ναg μαE να αιiβεται
τo διπλαγd του χαt γα μην ξε1νoιiμε dτι η ηχoQd-
πανση εiναι δεil,ιπηg πoλιτιομοιj xαι μιiρφωαηg
ενdg λαori.
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"Xρεoq τιμηq"
Mια μικρη αληΘιvη ισToρ[α απ6 Tηv αvτ[oταση

τoυ Tιixη Aδαμ5δη

Aqxds τoυ 1ειμc6να Ι943 πρog'44 x6πoυ εxε(

dξω απ'η Ndoυoα d1ι πoλιi μαxριι1, σε μια xα}"6-

βα oτα Tρiα Πλατι1νια, δυo παληxιiρια ξoυν η
μιξdρια τoυg. Aντιiρτεζ τoυ EΛΑΣ xι oι δυo. Eναg
τραυματ(αg με oφα(qα ατα πιοιγ<i πoυ δεν oυρλιιi-

ξει. Kι o ιiλλοg ιpriνεται στoν πυQετ6 με βαρti
xqυoλ6γημα, {οτερα απ6 πdραομα oε πoτιiμι πoυ

dγινε μοιlοxεμα χαι oτdγνωοε επιiγω τoυ. Kι oι δυο

τoυg ε(1αν 6να μαντ(λι oτo οτ6μα για γα μηγ
αxoιiγoιπαι o 6ναg απ6 τoγ πdγο xι o dλλog απ'τoγ
ααrαμιiητo βli1α. 'Eξω τo xριIo τooιiζει μα χαι

μdοα oπ1ν xαλriβα, πoυ μπιiξει απ6 παντof. Mια
xαλrj βα φτιαγ μdνη crrτ6 παλιoτεν εx€δ ε g, πρ61ε ιρη.

Tα παιδιιi τυλιγμ6να με τooυβιiλια χαι xιiνα δυo

xoυρελoxoυβdρτεg, πρooπαΘoι1ν να ξεαταΘoιjν. A-
θλια xατιiαταοη.

Aπ6 την oργιiνωoη μoυ δι6οαν φαγητ6 dνα

πρωινd γα π<iω αrα παιδι<i. Mαξ( μoυ θα 'ρ16ταν

να βγιiλειη οφα(ρα απ'τα πιοιγιiτου Γιc6ργη (dται

6λεγαν τoν dνα) γνωoτ6E γιατρ6g ηg π6ληg μαg.

Eτoι 6γινε. Πl4ρα τo φαγητ6, π€qαοα απ' τoν

γιατq6 (μιλ{οαμε) xαι εxε(νog με ooβαρ6ητα χαι
ουνιjπεια μ' αxoλoιiθησε σε απ6αrαoη 30_40 μd-
τQωγ στγlν αρμi μ6oα oην π6\ χαι σTη αυν61εια
6ξω ωι'ην π6λη.

Mε πρoφriλαξη μπρooτ6' εyιil xαι π(oω εxεiνog

φτ<iοαμε αην xαλιiβα.

Tα παιδιιi {ταν 6λo 1αρd πoυ μαg ε(δαν ιαι
περιοο6τεqo 6ταν dμαΘαν πωg riρθε o γιατqdg.

To φαγητ6 {ταν 6τι αγτ(Θετo oτr1ν περ('τrτωα{

τoυg. Φαoιiλια, ο1εδ6ν αλιiδωτα, λfγεg ελιdE, 6να

ιρoμrjδι xαι ιjγα xoμμιiτι ι|.lωμf απd xαλαψdxι.
oμωζ o γιατρ69 dπρεπε αμdoωE να xιiνει την

επdμβααη. 'Eπρεπε να βγιiλει η oφαQα απ' τoγ

πιαιγ6 τoυ Γιc6qγη. Και ξεxiνησε η δoυλειιi τoυ.

Πρc6τα 6βγαλε 6ξω εμ6να α1τ' ην xαλιiβα για γα

μην βλ6πω. Δεν r{μoυν xαι πoλιi μιπρ69, oτα δεxα-
π6vτε μoυ. 'Eτoι dμωg dxρινε α"ιπ69. Bγrixα dξω

ΘυμωμdνoE γιατi δεν μoυ δ6Θηxε η ευxαιρ(α να
δεξω πωg {δη ε(1α γ(νει ιiνδραg xαι μπoρoι1σα να
liμoυν παρc6ν οτην επdμβαοη. o γιατρ6E oιωπηλ69
χαι με η βoιiθεια τoυ Στρατri (dτoι dλεγαν τoν

ιiλλo <iqρωoτo) ιiρ1ιoε η δoυλει<i.

'oοο xι αγ πQoσπαθoιjοαν να xαθηαυ1d,ooυν
τoν Γιc6ργη, τα oυρλιαγτ6' τoυ dβγαιναν απ' ην
xαλιiβα για xιiμπooo μαxριιi. Eβγαλε η oφα[ρα xι
6oo γα'ναι ηoιi1ααε o Γιc6ργηg.

Aφoι1 τελεfωοε ο γιατρ69 dπρεπε απ'τo (διo

μoνοπιiτι γα τoν πιiοl π(oω οτην π6λη. Θυμιiμαι τo

φαγητ6 πoυ xριlωoε l{αι πoυ xαν6ναg τoυg δεν
6βαλε μπoυπιιi ατo οτdμα. o γιατρ69 πoλri οoβα-

a6ζ μα στεναχωQημdνoE για ην ελεεινli xατdatα-
αri τoυg, τoυg dδωoε x<iτι φ<iρμαχα πoυ διdΘετε xαι
ξεxινrioαμε για τo π(oω γιjριoμα.

Π6ραoαν λ(γεE μ6ρεg χαι γω πεqfεργog xαΘcilg

ε(μαι, π{γα να τoυg ξανgδcδ 1ωρ(g να ρωτηoω
παγ6γαγ. 'Ηταγ xι oι δυo τoυg xιiπωg xαλιiτερα.
Mε δd1ηxαν με 1αριi, μιλ{oαμε αρxετ<i χαι τoυE

απαγτot]oα oε 6oα με ρωτoriααν. oλo με ρα:τoιi-
ααγ. Moυ ζliηοαν γα τoυE τραγoυδrjoω χαι γω
6βγαλα απ' ην τa6πη μoυ η φυοαρμ6νι'Lα 14'αL

τoυg dπαιξα δυo - τρ(α xoμμιiτια αυτ<i πoυ {θελαν
xι dφυγα αφοri τoυE <iφηoα ευχαQtσtημ6νoυg. Moυ
εftιαν γα ξαναπιiω xαι πriγα xι ιiλλεg φoQdζ.

o Γι16ργηg rjταν αγρoτ6παιδo, οxληρ6E LLε x6-
ρια 1oντριi δoυλεμ6να. ΑvτCΘετα o Στραπjg αδf-
γατoζ παι λεπτοxαμωμdνog. o Γιcilργοg απ6 dνα

1ωρι6 τoυ xιiμπoυ xι o Στραπ{ζ απ'η μεγιiλη π6λη

η Θεoοαλoνfxη.

Πατριc6τεg xαι δυo, μεγ<iλα παιδιιi' μπlixαν
αην αντ(oταη. Aυτ6 6xαγαγ τ6τε oι περιoodτε-

ρoι νdoι oτt1 οιλαβωμdνη Eλλdδα' 'Eμπαιναν σtιE

γQαμμdE ηg αντioτααηg, πoλεμc6ιπαg τουE φαof-
στεE.

Ηταv βλdπειg 1ρdog τLνLηE.
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EΛΛΗNIKoΣ ΠoIMEΝIKoΣ
o ελληvικog oκυλoq φυλαξηs Koπαδιωv

τηE z\ευx{E Σαμαqιi

'"Ετσι μιλoιioαν oυναλλιiλoυζ τoυζ εxεiνoι oι διiο, xαι τιiτε
αφτιιi xαι xεφαλιi αναoιixωυε, 24ει Ιfoυ 'ταν πλαyιαoμ{νog,

ο Aqyog o αxιjλog Eroυ τoy μεyιiλωνε, πρι21oιi ατην TροIα την ιiyια

φιiyει ο oδυoα6α9 ο xαqτεqιiιllυχoζ' μα δεν τον γιiρηxε, ιi7ι

Κει πιiνω ο oxιiλοg ο AρyoE xεtτoνταν, ταιμπoιiρια φορτωμ€νοg

μα ξιiφνου, lmQoζ τoυ μιiλιE ξyιωαε τoy oδυαo€α να ατ€xει,

με μιαζ τα διjο τoυ αφτιιi xατ€βααε xουνοiνταE την oυριi του,

lια στoν αφ6ντη τoυ oιμιiτεqα πια δε βαατοιiοε να'ρθει.
Κι αυτιiE την ιiιllη αλλοιj γυρξονταg, oφοιiyyιξε ι{να διixqυ,

τον Ειiμαιο ξεyελοiνταg ειjxoλα.
'oμωζ τον Αρyο η μofρα εαx€παoε τoυ σ'ιoτειyοιi θανιiτου,

τον oδυαα{α μιiλιg αντ[xqιoε ατα εfxοαι 1ριiνια απιiνω.
(oΔYΣΣΕΙΑ: μετιi,φραη N. Kαξαντξ<ixη Ι. Kαxριδ( oε}''234-235)

Γιανναιο1ι6ρι Nιioυoαg. oΑγdθωναg xαι η Φα(δρα με τον χ. Γ. Αγααταodπoιlλo τoιl WWF
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Σην Eλλιiδα τιg τελεπαiεg δεxαετ(εg τo παQα-

δoοιαx6 τooμπαν6oxυλo, ο AQγοζ πoυ τ6οo τρα-

γοrjδηοε o 'oμηρog για ηγ π(oπl τoυ χαι ην αγdπη

οτoν αφ6ντη του τεfνει πQoE εξαφιiνιη.

o ελληνιx6g πoιμεvιx6g θεωρε(ται xαι διεθνιδg

dναg απ6 τoυg ιxαν6τεQoυζ οxιiλoυg φιiλαξηg xo-
παδιι6γ πoυ εξελ(1τηγ'ε τLαL πqoοαρμιioηχε στιE

διiοxολεg ουνΘrixεg ηg oρεινr{g xηνoτρoφ(αs μαζ
απ6 ην αρ1αι6τητα. oι xηνoτρdφοι αναφdρο-
γται πdντα με Θαυμαομ6 oτα μεγαλ6οοlμα, τολμη-

ριi xαι πιατι1 oιυλιιi πoυ υπriρ1αν παλαιdτερα.

''τη διiναμti τoυ Θα xαμιiρωνεE 2'ιαι τα yoqγιi τoυ

πιiδια

κανιξyα αyρiμι δεν τoυ yλiτωνε στα xτιo βα0ιιi του

διiοoυg,

σαν τo 'oτρωνε μιrρooτιi, τo τo 'βριoxε μεμιιig ξανιi
τ'α21νιiqια''.

oπωg απιiντηoε o Eιiμαιog oτoγ oδυoo€α 6ταν

τoν ριiηoε στoν γυQισμ6 τoυ ατην Ιθιixη.

''T6τοιo υιιυ\iπoλιi παqιiξεγo γα τo χoυγ πεταψ€'
γo με τιE xoπqιd5 αλιiΘεια, 62gει ιiμoqφo οxαρ6 μα
δεν xατi21ω oξ6v την oμoρφιιi xαι γρriγoqα, πα\ι6"
τα π6δια αν ε61ε''.

O xαλιiτερo E φs\αxα1 xoπαδιι6γ

Eπειδri η πρ6ληψη εfγαι π<iιηα o xαλιiτεqos τQ6-

πoζ αγτιμετι6πιοη9 των πρoβλημιiτων μ6oα oτo
πρdγραμμα ''Αxρτoriρog" τoυ W.W.F. εvτ<i1ηxε
xαι η δι<iοωση τoυ xαΘαρoti, Eλληνιxoιi Πoιμεvι-
xo6.

H xoιν6ητα Γιανγαxo1ωqioυ ηg Nιioυοαg, διd-

θεoε μια μεγιiλη Θαμvι6δη 6xταοη για να στεγα-
oτotjν xατ' αρ1<ig o ΑγιiΘωναζ με η Φα(δρα,

xαθαρ6αιμα ελληνιxd τoo-
πανιjοxυλα, πoυ τιfρα δη-

μιoιiργηoαν μια 1αριτωμιJ-
νη πoλυπληΘri oιxoγιiνεια'

o x. Kc6οταg Απooτ6λoυ,
πρoερ16μενοg απ6 oιxoγd-
γεια χτηγoτρ6φων τηE πε-

ρ ιομi g, περιπο ιε iται xαι τρι1 -

φει τα xουτιiβια πoυ θ6λουγ
'Πoλιj yd.λα xαι ειδιx6g βι-
ταμ(νεg' 6πωg μαg ε[πε o x.

ΑναoταodποιlλoE Γιc6ργοE
απ6 τoν ''Αρxτοιiqo''. Αυτη

τη αrιyμη υπd.ρψoυν 32 μιiνo xoυταβd2ιια ιtαι ε1{,2t,Qε-

μ oιi ν 1 1 0 cι ιτ ιi α ε ιg xτ η ν oτ ρ ιi φ ων π oυ ξη τ dν ε τ o Ε λλη -

νιxd Tαoπανdoxυλο' Tα oxυλd'κια τα''δανεξowαι''
δηλαδη yiνεταιclιlμβ6λαιo με αυτ6ν που θατο πd'ρει,

πριΙlτoν να τo φQow|αει oωcrτd να το ειιπαιδεdoει
o'ιjμφωνα με τιζ οδηy(εg που θα πd.ρει 1lαι να τo
επιιlτρ6ιpει πd.λι π[αω 6ταν ποιsλιjoειτο xοπd'διτoιl'
Ε[ναι oxυλιd' ερyαo[αg 14αιτα πιο xατd'λληλαyιατο
xλ[μα χαι τη φ{oη τηg yιilραg μαg'''

Για τιg ξημιdg οτα xoπιiδια το oι1οτημα ατrοξημιι6-
σεωγ με τηγ συγεQγαo(α EΛΓA xαι ΑPKTOY-
PoY, d1ει βελτιωθε( αιoΘητιi τα τελευτα(α 1ρ6νια.
Η ριξιxr{ λrjoη 6μω9 παραμdνει η πρdληψη. Η
oγετιx6 οπιiνιεg επιθdoειg αρxοriδαg oε xoπdδια
χαι οι επιθ6οειg aπ,6)ν6xo μπoρorJν να αγτιμετωπι-
οτoιjγ απoτελεoματιxιi αγ διαηqriooυμε xαι αξιo-
πιriαουμε τo ελληνιxd ταομπαν6οxυλο φυλrj που
ιiρ1ιoε να γ(νεται xαι διεθνc6g γνωoπi ωg ''Eλληνι-
x6E Πoιμενιx6g".

tΙ διατligηοη τη5 παΘαg6τηταEτηEφυλ{s (με ηγ
ατιoφυμj διαοταυρc6oεωγ με ιiλλεg φυλdg) διαoφα-
λζει ην oοlματιx{ διιiπλααη χαι τoγ 1αραxπ{ρα
τoυ Eλληνιxoιi Πoιμενιxoιi, πoυ τoγ xιiγoυν ιxαγ6
να αγτιμετωπiοει τoν λι1xo t{ ην αρxoιiδα.

Mε την xατιiλληλη εxπα6δευαη τα oxυ}uι6" αυτ6
γtνoνται οωοτoi φιiλαπεg χαι απoχτorjν αfoθηoη
τoυ ζωτιxοιi τoυg 1c6ρoυ χαι "πfση" ατo xoπιiδι.

Tα 1αραxηριιrτιxιi τoυ Eλληνιxoιi Πoιμενιxor1
οxιiλoυ, xαθoρζoυν ηγ φυσιoγνωμ(α τoυ χαι τoγ
xdγoυγ να ξε1ωρζει απ6 <iλλεg φυλ69 οxιjλωγ. Η
πQoσαQμoγri τoυ οτα βoυνιi τηg 1ι6ραg μαg, 61ει
διαμoρφc6oει χαQαχτηQιoτιx6. πoυ 1ωρig αυτιi Θα

riταν αδιiναη η επιβiωη xαι η λειτoυργ(α του oαν

φιiλαxα.
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MIΕΖA: Η ελληVικoτητα
τoU αρXα(oυ πoλεωVU μ(oυ

Γιιiwη Kαgαταιι6λη - Γιιivvη Mωqαλiδη

Eιοαγωγιi

Oταγ τo 1{oιγoτιx6 oυμβoιjλιo τoυ Koπα-
νoιi Nαoιiη g τo \993 dλαβε απoφαση για τηγ

μετoγoμασ(ατηg Κoινdτηαg oε M(εξα, απ6τo
ιiνoμα τηg αρ1α(αE Mαxεδoνιπrjg π6ληE τηg
περιo1r{g, απαιτriθηxε dπωg πρoβλ6πει η γo-

μoθεo(α η oι1μφωνη"γγ6μη τoυ Συμβoυλ(oυ
Toπωvυμfων. To Συ μβo6λιo αυτd (πoυ εδρει1ε ι
βdβαια ατην Αθηνα) γνωμoδ6τηoε xατ6 τηg

μετoνoμασ(αg αυτtjg με τoγ απiατευτo ισχυQt-
oψ6,6τι τo 6νoμα M[εξα εiγαι ξεν6γλωαoo.

Στη oυνεδQ(αη ηταν παρdντεg (τoυg ανα-
φdρoυμε για την ιoτoρ(α) μεταξri <iλλωγ xαι
oι Eυδ. Σερ6λη, Γεν. Γραμματdαgτoυ Yπoυρ-

γε[oυ Eoωτεριxriν Δημ. Διofxηαηg παι Απo-
z.6ττρωoηg (ωg ΠρdεδQοE), Γειilργιog Mπα-
μπινιc6τηE xαΘηγητηg παγεπιστημ[oυ (o γνω-
ατ69 για τo θdρυβo πoυ πQoχιiλεoε με τιs
παρdξενεg απoδ6oειE στα λliμματα Boιiλγα-
ρog, Πdvτιos χ.α. ατo εxδoθdν λεξιπd τoυ), N.
Mπoξdνα - Κοιiρoυ, xαθηγ{τρια Aρ1αιoλo-
γ[αg τoυ Παν/μ6oυ Αθηνι6ν (αναπληρoιiοα
την ημdρα επεfνη τoταxτιx6 μdλog, πoυ απoυ-
oiαξε, xαθηγητrj B. Λαμπρινoυδdπη), Δημ.
Γεωργαντιig, ΔιoιxητηE Γεωγραφιxrjg Yπη-
ρεo(αg Στρατotj xαι dλλoι 6 υπηqεoιαxoi ωg

επt τo πλεioτoγ παρdγoντεE με ειoηγr{τρια
την Δtiμητρα Κoυταorjρη, ΔιευΘιiντρια Δ/νηg
oργdνωοηs χαι Λειτoυργfαg oTΑ τoυ

YΠ.EΣ.Δ.Δ.Α.

'oλoι τoυg με τηγ απd 10-10-1996 γνωμoδ6-
τηαη απ6ριιpαν την πqdταη τηg xoιν6τηταg
Koπαγor] για τηγ μετoγoμασ(α xαι 6τoι μα-
ταιc6θηxε τ6oo για τdτε doo χαt για αργ6τε-
Qα, πoυ με τη αυν6νωoη των χoινoτriτων oτα
πλαioια τoυ α1εδ[oυ Kαπoδ(ατριαg, o ν6og
ΔημoE πoυ πqo6xυΨε με 6δρα τoγ Koπαγd
oνoμιiατηxε Δti μog Ανθεμiων.

H ετυμoλογ(α τoυ ιiqου

Σε εργααfατoυ εξ ημ6γ Γιιiννη Mωραλiδη
(φιλολdγoυ- λυxειιiρ1oυ) ατo περιoδιπ6 "Φι-
λdλoγog" πoυ εxδfδει o Σι1λλoγog Απoφoiτων
τηg Φιλoαoφιxηg Σ1oλ{g τoυ Παν/μioυ Θεo/
νιnηζ χαι με πλoιioια βιβλιoγραφιxri τεxμη-

ρ[ωαη, αναφdρεταt,6τι o 6ρog Mfuξα μαQτυ-
ρε(ται απ6 τη γραπτri χαι τηγ επιγραφιxri
παρdδooη τηg Αq1α(αg Eλληνιxr]E Γραμμα_
'τε(αg (Πλofταρ1og, Aρριαν6g, Πλiνιog x.α.
χαι σε Δελφιx6 Kατdλoγoτoυ 2oυ π.X. αιc6-
να). oπωg δε ε(γαι γνωατd οε 6λoυ9 εiγαι τo
6νoμα μιαg απd τιg αρ1αι6τεQεs π6λειE τηg
Boττια(αE μετd, τη B6ρ(ρ)oια χαι τηγ Aλωρo.

Η θ6oη ατην oπo[α βριox6τανη π6λη cιυτξ,
δεγ εiγαι απριβιig γνωαrri, xαι διατυποiΘη-
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xαν ηδη xατ6. xαιρoιig πoλλdE αυναφε6g, για
τo πρ6βλημα υπoθ6oειζ, πoυ περιoρζoυγ 6-

λεE τo ξητoιiμενo χc6Qo αrην ευριiτεQη πεQιo-

1rj ανιiμεoα στγlγ Nd,oυcrα ατα Λευπιiδια xαι
oτoν Koπαν6.

EξετιiζovταE την εξωτεριxr{ δoμlj τoυ o1η-

ματιoμoιi M(εξα, ειixoλα χαι σε πρrilτη μιiλι-
oτα ενe(ψηoη διαπιoτc6νoυμε αντιxειμενιxιi
6τι o τ6πogαυτdE εγτd,ooεται αναμφ[βoλα αrη
Mορφoλογ(ια τηg Ελληνιxrig Γλc6αααg, 6πω9

δε(μoυν ιiλλωoτε oαφ6oτατα χαι πoλλ<i ιiλ-
λα ανιiλογα oν6ματα dπωg τα oμηQιχ6. dζαl
ιiξη, αργυρ6πεξα, πυαν6πεξα, π€ξαlπ€ξη, Qr-

ζα, qηζαloxξη, τρdπεξα, φιiξα,1ιiλαξα, xα-
Θι6g xαι ιiλλα μεταγεν6oτερα, 6πω9 ιiλιξα,
ιiρπεξα, μιiξα, ox6ζα x.χ.π.

Eπoμ6νωg τo πoλεωνιiμιo Mfεζα επιβιiλ-
λεται να ανα1Θεf αγαγτ(λετlτα σε πρωτ6τυπo
σχηματισμ6 *Mfεδ-yα, ιiτoι: Mi-εδ-yα (dπoυ

δ+y -> ξ' xατ6' τη φωνoλoyiατηs Eλληνιxηg
Γλ16ooαg), στoγ oπo(o ειjxoλα μπoρoιiμε να
αναγνωρ(σoυμε dγα ιyιiγΘετo τfπo, πoυ χατα-
ληγει εμφαν6ατατα σEo τ6ρμα -εδ-yα χαι πoυ
τo Θdμα τoυ oυγδ6εται αμεo6τατα -'lαLταυτ(-

ξεται μιiλιατα απdλυτα- με τη ρζα τoυ *o6δ-

yo-μαι /* dδ-yo-μαι -> 6ξoμαι (=xαΘ6ξoμαι,
xιiθημαι, xdθoμαι πε[μαι, τoπoΘετofμαι, o-
μηQ., }t.σ.) πβ.τα ευθ6α xαι ριξιπιi α1εδdν
παgιiγωγα τoυ ρηματog: 6δog (τo) xαι *6δo9/

oδ6g (ιi), (αλλιi: εfδωγ-> oυδdg (o) "πατri-

Ψλ[", παι oιiδαg, τo "6δαφoζ, Υξ").

Aν, επoμdνωE τo β' αυνθετιx6 μdρog τoυ
α6νΘ ετoυ πρoφανc6g σχη ματισμoιi 

* M (-ε δ-yα/
Miεξα εiγαιτo ριξιx6 θ6ματoυ ρrjματog 

*oεδ-

yo-μαι (dξoμαι, xαι oριoμ6γωζτo μεταQQημα-
τιx6 παqdγωγo dνoμα (*oεδ-6g ->) *εδ-69

(η) (=*"oμαλ6 xαι επfπεδog 1c6ρoE, αγoριi,
τ6πog αγoραπωλησιc6ν" - χαι ατη αυνd1εια,

ψε επ€τιταoη πgoδηλωg τηg αημαoiαg: δqd-

μoζ, πoQε(α, ταξ[δι πβ. oμηρ. Eπιγρ. 1-4,5:

"πoλλιi μεν ειγ αγoQη πωλειiμενα, πoλλd δ'

αγυια(g" xαι "dδειν πωλε(γ" Ηoυ1), τ6τε βε-

βαι6τατα μπoρoιiμε να αναξηπjσoυμε χαι τo
α' αυγΘετιxd μdρog μ6αα ατα ofγθετα τoυ
oδdg, ti π.β.αν-oδog, δ(-oδoE, διiα-oδog, εr1-

oδog, εφ- oδoE, περi - oδoι, τoι-oδog x.λ.π.

Αλλd, επειδri εμφανι6g xανdγα απd τα γνω-
oτ6. xαt εμμιiρτυρα α6νθετα τoυ oν6ματo9
δεν μπορε[ αvτιπειμενιx6" γα εγαQμoγιoθε(

με τoν υπoτιθ6μενo πρωτ6τυπo σχηματιoμ6
*μ(-oδog, απ6 τoγ oπoio φα(νεται να πqoηλΘε
oαφdαrατα o παρdγωγoζ dρoE *M6-oδ- yαl
*M[oζα - 6πωg λ.1. πdρυδoE -> x6ρυδ-yα/
xdρυξα - (xαι) με τηγ ιo1υρη εξdπαντog επ[-
δραη τoυ τoνιξoμενoυ γειτoνιl{oιi -(-) - > "Mi-
ε&yα/M(εξα, oδηγoιiμαστε riδη αoφαλc6g αro

βdβαιo χαι αγαγχ(o πιiιτωg αυμπ6ραoμα dτι
o αναξητoι1μενog τ6πo9 πρ6πει γα ε(γαι o6-

γoυQα τo αμιiρτυρo αιiνΘετo *ημ(-oδoζ (η),
δωqιπιi xαι - ιiρα xαι μαxεδoγιπd *αμf-oδ6g

(d) (*"ti ημ(oεια oδ6g, oτενιi oδdE, στενωπ69''
π.β. r{μι-6δι-ιoν, τo).

Παριiλληλα ωg θηλυx6 πoλεωνι1μιo *Aμ(-

oδ-yα / *Aμ(oξα, oτη αυν61εια (με αφα(ρεαη
απd επ(δραση τoυ d,qΘρoυ, 6πωg λ.1. *Αλιν-

δog/ Λ[νδog, *Aμερ6πα/Mερdπη, *Aodμιν-

ΘoζΣιiμιγθog, Aoτερdπη/ Στερ6πη, *oμiλη-

τogMftητoζ, 1{,αι πιiμπoλλα ιiλλα) *Mioξα,

xαιτεχιx6. (με αλλofωη τoυ ημixλειoτoυ -o-

, εξαιτiαg πρoφανc6g τoυ dλoυ φθoγγιxotj πε-

ριβιiλλovτoζ, -π.β. xαι: *oεδ-yo-μαι l €ζoψαι -

> oδ6g) :Mfuξα (=* "η επiαrεγωπoιi πειμdνη
π6}"ι9'') 6πω9, για παρdδειγμα: *τετταρd -

πoδ(o)g / τετρdπoυE χαι παριiλληλo θηλυx6
*τετρα-ποδ-yα / *τετqdπoξα -> *τρdπoζα l
τριiπεξα (ωg παριiγωγo oυσιασtιχ6), x.}'.π.

πβ. xαι: *ofελ-ydg l ε}τ}"6gxαι ελλ6-foQ-os ( = 
*

"μαυρoμιiτηg") xαι πoγτ. λεβdριν, μα[νoμαι /

μαινoμ6νη xαι Mαιγεμ6νη (= o oμc6vυμοg
δr1μos τηg ευρ(rτεQηs πεQto1ηg Θεooαλoν(-
χηE.
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Συμπ6ραομα

Eπειδri -απ' doo τoυλιi1ιoτoν μπoρoriμε γα
γνωρξoυμε- δεγ d1ει πρoταθε( dωg τc6ρα xα-
μιd, απoλriτωζ ετυμoλoγιxri ερμηνεfα χαι ω-
ατ6αo θεωρε(ται τo 6νoμα ωg θραxoφρυγιxd
xαι πdντωg μη ελληνtx6, χωQrζ τη λoγιxd
αναγxα(α επtχειQηματoλoγ(α (βλ. νv.
Τomaschek, Die alten Thraker - Eine
ethnologische Untersuchung ( = SBΑkad. Wien
130, 1893 ΙΙ., Αbhandl. - xαι αγατυπ. Wien
1980), ΙΙ2 o.67) ψε αυτd.ταπεριληπτιπd (βλ.
axετιxη αναλυτιxη επιχειQηματoλoγ(α Γιιiγ_
νη Γ. Mωραλiδη: "M(εξα, τo ι1τυμo, η oημαofα
7"αι η ελληνιx6τητα τoυ αρ1αioυ πoλεωγυ-
pι(ου" περ. Φιλdλoγog τoμ. 19, τευ1. 80, Θεα/
ι'txη 1995, o.o. 126 - 133) απoσχoπof με oτην
αναγxα[α απoxατdoταη τηs Αλrjθειαg πρo-
παντ69, αλλιi χαι σ[ηγ διxαfωoη -παρdλλη-
λα- τηg αxρdδαντηg ελληνιxdτηταg τoυ μαχε-
δoνιxof πoλεωνυμ6oυ.

EπαναπqoοδιοqιομιiE τη E ΘdοηE
τηE Mjεζαg

Aν, επoμ6νωg, ε(ναι oρΘri xαι πρdγματι
αληθηg η παραπιiνω πQoτεινdμενη ετυμoλo-

γiα για τo dνoμα Miεξα (="η επ[ ατεγωπoιj
zε(μενη π6Χq'') -παι φα(νεται 6τι.αρxoιiντωg
{δη xαι oαφdατατα πλ6oν 61ει απoδει1θε(,
xαι εiγαι dqα 6ντω9 oaθ{ xαι αληθηE- χαι αγ
παριiλληλα o 6ρoE M(εξα εxφριiξει μια αντ(-
σroιχη xαι εξiooυ αιiμμετρη με τo πεQιε1dμε-
ν6 τoυ ιατoριxrj πQαγματιχ6τητα (πβ. την 6ν-
νoLα "στενωπ69''), τ6τε πχ€oν ε(γαι πQoφα-
ν€g xαt αυτ6δηλo, dτι πρ6πει αγτιχειμεγιxιi
γα επαγαπρooδιoριoτεi αε νdα βιiη τo 6λo
πρdβλημα για τηγ αxριβrj Θdoη τηg αρ1αfαg
π6ληg.

Eται επιβdλλεται η αναξliτηαli τηg πoλιi
ψηλ6τερα απ6 ην περιo1ri τoυ Koπαγo{ xαι

πιo xow6" [αωg ατην oρεινri εiαoδo πQoζ τη
oημερινη π6λη τηg Nd,oυoαg (Nιιiγoυαrαg
πβ. *''dyαν + €γω" : "oφ6δρα xαι δυγατιi
xατ€γω, αυν d1ω, oυαφ iγγω χα ι συγχQατri" - >
6yxω xαι λατ. ango -> an gystus "στεν6g,
ατεν61ωρog'' τLαL Θηλ. "Αngysta <via> πβ.
επ(αηg χαL: angustia'-ae, θηλ. "ατενη διιiβα-
oη, oτενli δ[oδog, αιενωπdg, πηΜ'' χαι ωE
πoλεωνrjμιo Αγουoτiα "π6λη τηg Δαxiαg"
Πτoλ.3.8.7).

Σημ.: Kατιi τoγ Σ.N. Λιιixo, "Η xαταγωγ{
των Bλd1ωγ ({ Αρμd,νιων)" Θεoααλoν(xη
1965, o.15 (xαι ημ. 61), τo τoπωγιjμιo Nιι1,-

γχoυστα (sic): "ΠρoηλΘε απdτην λdξη angustia
= ατεγωπ6g τηg Λατινιxηg,6θεν xαι τo παQε-
φθαρμ6νo Ιnogost" τηg μεταξιi Bρdνιαg xαι
Λ6oxoβατE (τηg Σερβiαg) πλειαoιjραg, αφοιi
dλλωoτε η παλιιi Nιdιγoυατα βρfαxoνταγ στo
ατ6μιo φαραγγoδιιiβαoηg τoυ Bερμ[oυ".

oμωE τo συy}lεtlριμdνo πρdβλημα (τηg θ6-
σηs τηE Mfεξαg) απoτελε( dνα Θdμα πoυ ε-
wdooεται αrα d,μεαα ενδιαφι1ρoγτα των ειδι-
xc6ν ε ρ ευνητc6ν (πρωτ[oτωE αρ1αιoλ6γων) xα ι
επιβιiλλεται η πεQαιτ6ρω διεqειiνηαrj τoυ.

Δ ιευx g ιv ιυ τιxrt yλωοοoλ oγιxd:

1) ο αoτερισχos (*) πQog απ6 λ6ξη, δηλι6-
γει υπoθετιx6τilπo, o oπofog δεν μαρτυρεiται
απ6την γραπτri παριiδoη των πειμ6γωγ }iαι
τωγ επιγQαφι6ν.

2) o ααrερfuxog(*) πριν απ6xε(ψενo μ6αα
σε εισαγωγιx6., φανερι6νει υπoθετιx6 ερμti_
γευμα μιαg λ6ξηg, τo oπo(o δεν επιμαρτυρεi_
ται απ6 τα λεξιπιi.
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'}1 T1ιδ Κα ττ^(-

χ0υ στ oυ K-ι6οxi
1'.1

Bαoiλoυ μαρ[. Bαοiλουoυου.
'Ξ,ια κατoυ cτοδ τιζocλι να
σμπουοtoουuι καuποσου.'Ι
τρουιUig iκε|r' τ&'διαβουλoυ.

lt-αluτγια τα δικα μoυ, ντθ κΙκαλα να μi παρουν oτoΟ
Κι6oκι

" Ξλα νd δic πδg δα σιαρ ,οη. 'Ξλα γα δηζ : [ καλα
ε Iνι κi μi τα ζoρια τ& πουλλα μi, καντιοαν. Χρονoυγ κιρoν
εΙ1α να παv.οι9. .'Αψo τi καλd oιvιαγμεvoυ τοΦ τoδ Ξxcυν
1δρ:: Kαi τt λαδq ξταν iκεiνουc; Kαλα φκιαι'ουν 161 11ji.1ια
τοΟ Ξρxoυν11 οτLg δεκα l Οχτιζ. Τα βιουλια τ{. καλα πoΟ Ξτι.
ζαν o' Ξγ: καyκιλουτδ παταρι ιΙ,lηλα κi τ[ λαμπιg τουλλiq
ποΟ εΙ1ιv. "YσΓα9-ν'αζ κi αΙ λιε.γoυ ση1Φθηκιv Ξvαg κι' cΟμη:
λιoιv dτ' τoΟ ρ:δοΦ]υνoυ: ι(ι ';d οl πδ δθv dπη κασα τi.
εΙπ-v κi σ oυλiγoυ βλθπoυμι Ξrα, δu.υρΦουν μ' Ξvα uαντοU.
,ιiνoυ κi μια, θιαμα t'α 

- 
τη γιθvη, ..τ[ e ιγκoυλιdνιαμα fiταν

αΟτ6, τi i'rτρoυπ4, εΙxιv dvτυuθ''loυ iuα φoυστανι μi γαττα-νιε κi μi. κoυρδiλιq. oΟ αντρα( καια Tl1 xdΙδιβιv Kι, [l.εlνη
κατ& λιγδγgψvTσV i<i, κουνιoυvταν oαν τoιαγκiστρου κι'δταν
τραγουδoδαιν τd Μακρυ"Lτqβ, μ'ηρθ,ν να τ;αβηξου τοO
xoυρ6 . -Ο ιαv μπ[τηoαν .αΟ ιηνδi τα τ ρ.τΥoΟδ'α cxηiio', να
γoυρεΟουv uπ&λουν τα ζιβγαραKια. :ν1ια. εΙxειν τoακci::ει
Hvαv dπ' τoδ oβθρκoυ. Θ:ρoyσιc.δ9 το'] πν,ξη. 'Αλλoι ντγιο
nαλι τoακiζovrαv Erb,v κιριμiy κL λιxvιοδvταv odν τ'&λoυ.yα. 'Αrτ' τ' αιjτα _ κι' &π' ;' αιiτα δα Ι4&c χαoη o$ Ξιδc.
'tκεΙ τρcυγιoυρνoΟoιv μt μια &oπρη αιρβ€τc αicΦv δuoυ
Ξ uαξ, θαρoΟoιξ fl ιαν &γκαατρουμθνoυg. Mαρi -πoιδq εΙvι 

"ο_τδg ρcbrηoα; Mι εΙταγ τoΟv λiν 'Aμtγκα. :A, vα'oi'πδ, cπd
δδ κi oια π€ρα, δd τrαγα(νoυ vτ&[uα. 

:

Σ υvεργαo [α βΙ πο6 μ:Ξo υ,οcι-,.-'.& πf1δο υ λcι
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