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NαoUσα 19oq - 20Oq αιιilvαg

Kυριαxli Ι2-1'-2000 οτο Πoλιτιοτιx6
K6ντρo τoυ δ{μoυ τηg NdoυoαE, σε

μια ασφυχτιxιi γεμιiη α(θoυοα, dγι-

γε η παQoυο(αοη τoυ βιβλ(oυ ''Nd,oυ-

oα 19οg - 20og αιι6να9''.
Tο 6ργo αποτελε(ται απ6 αυτoτελεig
εργαoiεg ειδιxιδν ερευνητι6ν oι ο-
πo(οι αγαλ6oυγ με dγραφα χαι πQo-

φoριxιi οτoι1εfα, τη Nει5τερη ιoτιl-

ρ(α τηE πdληE.
Γριiφουν ο xαΘηγητliE του AΠΘ x.
Γει6qγιοE Στογιιiγλoυ, o x. Kι6οταE
ΦωτιιiδηE ΚαΘηγητ{g τoυ ΑΠΘ o

ιατοριxιig ερευνητιig π. ΓειfqγιoE
Tουο(μηE o επ. Διxηγιiqοg xαι τ6ω9

βουλευτrig τηE Γ.Γ. τoυ υπ. B. Eλλ{i-
δoE x. Aγγελog 8αλταδι6ρo5' o επ.
Διxηγ6qοg xαι συγγQαφ €.αE n. Λγι}'}'6.αE Γ xο(sτ α5, o

nαΘηγητηg τωγ TEΙ x. N(xoE Σπιiqτοη5, ο ιδρυτrig
τηg "ΦωνfE τηg Nαoιiοηg'' δηpooιoγgιiφoE n.Π€'
τqo5 ΔειvιiπουλoE, ο αq21ιτ6xτων x. Aλdξανδρog
Oιπονιiμου, o φιλ6λογo9 πoιητr{g παι ουγγqαφ6αE
x. Θωμιi5 Γαβqιηλiδη E, η Διxηγ6QoE 1i. λναqταoiα
Περιοoριiτη xαι η διευθιiντρια τoυ ΚEK λαoγqιi'

φos ι4. Eυγεν(α Zdχιoυ - Mπαοιαxoιiλη.
fΙ ιοτοq(α εxδιiΘηxε απιi την Πoλιτ ιoτtιιτiEταιρεiα
Nιioυοα g''Aγαοτ dοιοE Mι26αriλ ο ΛιiyιoE'' xαι' η 6λη
dπδοαη 1qηματoδοτιiθη ne ατtr6 την" Κ. Δοιiδog" απιi
τoυE αδελφοιig Xqriατo, Aντιiνη, Δημfτqη 

'ια. 
(''

φιερι6θηπε οτη trιvriμη των γoνfων τoυE Kι6οτα παι
ΣμαqαγδfEΔoιjδoυ.
Η ουγγραφli ιiρ1ιoε τo 1995 χαι τηγ Kυριαxlj 16

Ιανoυαρ(ου οτιg 11 τo πρωf, μdοα oε πανηγυριxrj
ατμdοφαιρα, παρoυο(α ταlν 1oρηγιilγ, τιυν συγγQα-

φι1ων, ηζ oιχoγενε(ιrg του x. Χρηoτου Λαναριi
απ6 την ΑΘriνα xαι πιiρα πολλιilγ Nαoυoα(ι'lν zιαι

φfλων ηg Π.E.N. dγινε η παρoυο(αη του βιβλioυ
απ6 τoγ αxαδημα'ix6 x. Αιμ[λιo Tα1ι<io.

Toυg 1oρηγorjE τoυg ουγγραφε(g χαι τoυζ παQευQε-

Θ6ντεg ευ1αρ(ιπηοε η πρ6εδρog ηg ΠEN x. Λευxη
Σαμαριi.
o Δriμαq1οg τηE Nιioυσαζ }i. Δημriτρηs Bλd1οg,
εxτ6g απ6 τo θερμd xαλοlo6qιoμα του, παρdθεoε
xαι πλoυοι6τcno μπουφd με εxλεxτιi Nαουoαiιxα

xραοιd για γα γιoρταoτε( αυτli η μεγιiλη μdρα.
Mετd. ωιd 76 1ρdνια πoυ εxδ6Θηxε η "Ιοτορ(o ηs
Πdλεο;E Nαο{αηc'' crπd τογ Eυοτιiθιo Στουγιαννιi-
χη' τo 1924 xαι περιιJy.ει ην ιoτoρ(cr ηg π6λη9 απ6
την (δρυαη ηs μdχQι το ολoιcιfτιομc1 τηg τo Ι822
crπ6 τουE Τodρzουc, τo βιβλiο ''Nd,ουσα 19οE - 20οg
αιιilναg'' crπoτελε[ την π9ι6η oυγxρoημdγη χαι
oλozληρc,lμdνη εργαo(α γιcΙ την π6λη απd την
xατααrρoφτ] τηζ μdχQι ην ιiι,Θηαj τηg ξανιi, dιυg

τoν B' παγxdομιo π6λεμο.

o αz'αδημcιtz.cig z. Τα1ιιiog με τον χ. Αγγελo Bαλταδοiρo
:,"αι Xριαroδoι'iο ΛαναQci σηγ παQoι,σ(αoη τoυ βιβi.(ου

16-1-2Ο00 - Παρoιlαfαη τoιl βιβλ(oυ:''Nri oυαα Ι9og-20οg αι.





ElΣAΓΩΓlK0 ΣHMElΩMA

Στo εξι6φυλλo τη g πρι6τη g 6πδooη g τoυ β ιβλ(oυ
Ιαrορ(α ηg πdλεωg Nαοιiαηg απd τηg ιδρriαεωE
τηg μd1ρι orilερoν, xατ6'αν€xδoτoγ o1εδ(αoμα
Δ. Πλαταρ(δoυ, πoυ εξ6δωoε τo 1924 μετιi πoλ-
λc6ν διogΘι6σεων, πρooθηxι6γ χαt αυμπληρrf-
σεωγ o διδιixτωq τηg Φιλoλoγ(αg Eυαrdθιog Ι.

Στoυγιανν6x'|ζ, αημειιiνεται διαxριτιxιi ι5τι o
τ6μo9 αυτdg απoτελε(τo A' μdρog, 6πoυ διαλαμ-

βιiνεται Η μ6xρι τη5xατ6'τo 1822 xαταατρoφrjg
ιατορ(α. Πρ6xειται δηλαδf για dνα 6ργo, πoυ o
oυγγραφ6αg τoυ υπoλdγιξε να oυμπληριδαει χαι
με τηγ xαταγραφr{ τηg εκε(θεν... απ6 τoυ αγασυ-
νo ιxιαμoti τηE πιiλε ωg ιαroρ(α5 με βιiαη ατoι1ε (α

επtτ6πιαg 6ρευναE, πoυ διεξrjγαyε xoπ6'τηγ πα-
qαμον{ τoυ ατη Nιioυoα. Στoν πρ6λoγo του πρc6-

του τ6μoυ ο [διοE o Eυαr. Στoυγιαννdχηt ση-

με ιι6νε ι: ε μελdτηαα επιαιαμι1νωg τα πενι1ριi αρ-

1εiα η g Mητqoπ6λεωg, περιαυν6λεξα εx τorjτων
xαι εξ dλληg εqειiνηg ιiλην διιi ην νεωτdτην
ιαrορiαν τηg π6λεω9, ην ελ^τιξω αυγ Θει6 oτι θα

l:'ιιr'' !ι!.'} ιy ι,)r.τr>: rr1; 1ιiι1l1(,{J: li{i1'il{,1 l'lt^1t' τll: }'Jιt-'rrrι'rli;

αξιωθc6 να αυμπληρι6oω xαι εxδc6αω πQoσε-

xrbs...

Δυατυ1r6E μια τdτo ια αυνd1ε ια δεν δ6θηxε πoτd
ατo 6ργo αυτd. Σιiμφωγα με πληρoφoρiεζ, τo
υλιxιi για τη μετεπαγαστ ατιxηιαroρ(α τηg N<ioυ-
σαζ, πoυ ε[1ε αυγxεντριiοει xαι επεξεργααrε( o
μαxαρ (η g Στoυγ ιαwιiχη ζ, }tατασ[ριiφηx ε <iδo -

ξα απ6 τoυg xληρoνdμoυE τoυ σε μια αυνriθη
εxxαθdριη των "xαρτιι6γ'' τoυ xαι 6ταoτε xα-
νεig δεν αo1ολrjθηxε συΦηματιx<i με το θ6μα. O
fδιog o E. Στoυγ ιαννιixη g ε i1ε προλιiβε ι να δη μο-
oιειioε ι αro Mαxεδoγιx6ν Hμερoλιiγ ιoν τoυ 1 9 1 1

dνα ημαrτιxd.ιiρθρo, πoυ περιλαμβdνει εγδια-
φι{ροιπα αroι1ε[α για τη Nιloυoα τηg επo1rjg τoυ
τ6λoυg τoυ 19ου χ,αι των αρ1ι6ν του 20oυ αιιiνα,
αxριβι6g λ(γo πριν απd την απελευθ6ρωση τηs
π6λη9 απ6 τογ τoυ ρxtx6 ξυγ6 xαι την dνταfuj ηg,
μαξi με τιg Νdεg xι6Qεζ, σrο γεοελληνιx6 xqιiτog.

Ι|'ιι. !{}, Ι{ |' ι1'|!t:τ'ιι|' |}('Eι'ι}ιl

t,\ιJ}'Eι,ii{ i1 l1' 111il1i.

Απo τo xεφd,λαιo εxxΧηoiα xαι εxπα(δειlη



**

' Ετιτoτε υπriρξαγ βεβα(ωg ιαιοριxdg αναφoρdg

στoγ τoπιχ6 τυπο για επf μ6ρoυg θ6ματα ri επι-
oτημoνιx6g αναxoιγιioειζ χαι εργαo(εE για τηγ

αρ1αιoλoγιxri xυρ(ωg 6Qευγα αηγ πεqιoμi, αλλιi

μιiνο μετιi τ o L97 7,με την (δρυoη παι xυxλoφoρ(α
τoυ περιoδιxοtj Nιd,ουσ[α τoυ Συλλdγου Aπo-

φο (των Nd,oυσαE, ιiρ1ιοαν να δη μoοιεf oγται xιi_

πωζ πto συαηματιχti ιiρθρα xαι μιπρd μελετrj-

ματα, πoυ αφοροιioαν αrη νε6τερη (παι 61ι μdνo)
ιατog6ατηg Nιioυααg. Mdοα σrηγ ειχoσιπενταε_
τ(α ι1παρξηζ τoυ πεQιoδιxoιi αυτoti, d1ει αυγxεν-
τρωθεf αημαντιx6 υλιxd, πoυ μπoQεf γα απoδει-

1θε( xαλ6 εργαλε(o oτα 16ρια τoυ μελετητti ηs
τoπtxηE μαg ιαroρ(αg.

Eτoι, η Ιατoρ(α τηg πdλεωE Nαoriηg τoυ Πλα-
ταρ(δη, xατιi την απ6δooη τoυ Στουγιαννd,xη,

παρdμεινε γενιxιi ωE η μoγαδιx{ "επfημη" ι-

στoγQαφιχri πρoodγγιη τωγ r[Qoεπαγαστατι-
xriw επoγrilν ηg N<ioυoαg, αλλιi xαι αυτι6γ xαθ'
αυτti τωγ επανασ[ατιxι6ν γεγον6τωγ πoυ ημd-
δεψαντη βααιxri τoμrj αrην ιαroριxri τηg διαδqo-

ψηxατ6'τoγ 19o αιιδνα. M6γo αγετιx6"πρdoφα-
τα, υπιi τo φωE τηg νε6τερηE ιαroριxrjζ χαι αQ-

1αιoλoγιxrig dρευναg, dπωg xαι πιo ι|.lιi1ραιμων

χαL αποσEααιoπoιημdνωγ πQoσεγγ(oεων τωγ ι-

ατoqιxι6ν πρooι6πων που 6δραoαν xuπ6"την E-
πανι1oταoη, δημooιεriτηχαγ πιiπoια xε(μενα ri

xαι μεγαλιiτεQεζ εργαoiεg πoυ "ανατρ6πoυν'' η
παι αυμπ}ηqι6νoυν oριoμdνα oτoι1ε(α τηg δεδo-

μ6γηE "Ιστορ(α5".

oταν πριν α π6 π6ιπε oyε δdν 1ρdνια, με αφoρμri
τη γενναι6δωQη oιxoνομιπri αrriριξη πoυ προod-

φεQε στην Πολιτιxri Eταιρε(α Ndoυoαg "Aγα-
oτdαιοg Mι1αriλ o Λιiγιog" η εταιρε(α Κ. Δoιiδοg
A.E. ξεx(νηoαν οι oυξητriαειg για τo μεγιiλo
εγ1εiqημα, αυτd τηg xαταγgαψjg τηg νεdτερηg
ιαroρfαg τηg Nιioυoαg, τηg ψετ6' την xαταoτροφri
τηg δηλαδri απ<i τουg Toιiρπουg xατ6την Eπαγti-
σταση τoυ 1822, ι6αrε γα xαλυφθεf x6πωg τo
xεγ6 πoυ 6λoι διαπ(οτωγαγ ιiτι υπ<iρ1ει, oι πε-

ριαo6τερoι oυμμετ61oγτεζ ατιg oυξητriσε ιE αυ-
τ€ 5 ηταν τoυλιi1ιαroν ε π ιφυ λαxτιxo ( τ6οo γ tα τιζ
δυνατ6τητε5 που υπrjρχαν γι'αυτrj τη δoυλειιi, τα

o xαπετ6y Γιιiννηg Σημανfx,αg
Kεφciλαιo: O Mαxεδoγιx<ig Αγι6να9

oτoι1ε(α πoυ θα dπρεπε να πεqιι11ει τηγ επισrη-

μoνιxιiτητα των πQoσεγγ(oεων, 6oo xαι για τη
1ρoνιπri περfoδo πoυ θε ι5πρεπε να xαλιiπτει,
xυρ(ωg ωE πQoζ το ειxoοτιi αιιiνα, τη μoρφr! του

<iλoυ 6ργου, τo πoιoι θα αναλd,μβαναντην ευθιiνη
xdθε τoμdα, xι €να oωρ<i d,λλα θdματα μιxρdτε-
QηE li μεγαΜτερηg oημαoiαg.

Πd,wωg, μετι1, απιi μαxqdE αυξητrioειg, απoφα-
o(atηxε τo dργo γα εiγαι αυλλoγιx6, 61ι με την
6γνoια τηE συγγQαφrig ενdg εγιαfoυ xειμ6νoυ
απ6 πoλλorig, τρdπog, του οπo(ου την απoτελε-
oψατιxoτητα η αιiγ1ρoγη ιστοQιoγραφ(α αμφι-
αβητε (, αλλιi τη g πατανoμrj g των δ ιαφdρωv Θ ε μd-
των, πoυ εxτιμriθηxε dτι θα πq6πει xατ'αρ1riν vα
πεgιλαμβιiγεL, χαι την ανdθεoη τηg 6ρευναg για
τo xαθdγα απ6 αυτιi oε ειδιxoιig επιαrrjμoνεg, oι
oπo(oι ε(1αν χαι σ[o παρελθdν ενδιαφερΘε(για
τo συγ}tεχQιμ6νο θ6μα xαι riδη υπtjρ1ε dνα πqω-
τoγενdg υλιπ6 μελdτηg. Eτoι, πι1ρα απd την πqο-
οωριν{ ευθιiνη τεxμηq(ωαηζ τoυ αγτιχειμdνoυ
τηg 6ρευναg, υπιiρ1ει η δυνατιiτητα μελλoντιxrjE



συμπλ{Qωσηg ri αναθει6Qησηζ των δεδoμdνων
ατo ι1 ε [ων πι1 θ ε Θ ε ματ ιν'ηg εν 6τηταg με ν ε 6τε ρ α,
r] xαι πρoαΘηγ"ηsπαι ιiλλων ιpηφ(δων αrο ι|.lηφι-
δωτd, που xoιγti παρoμoιdξεται ωs η xαταγραφri
μιαE ιστoQιx{E περιdδoυ. Γι'αυτ<1, τo α6γoλοτωγ
εργαοιc6ν πoυ περιλαμβ<iνονται σ' αυτ6τo dργo
oε xαμιd περ[πτωοη δεν μπoqε[να θεωρηθε( 6τι
απoτελεf dγα "κλεισrιi" σtiνoλo, αλλ' αγτ(θετα
6τι απoτελεf μια πQ6τη προαπιiθεια ουγxdντgω-
σηE χαt χατιiθεoηg ιατoριxoti υΧιxo6,που αφoριi
στη συyτLεtlριμdνη περfoδo τηζ ιστoQιχrig δια-
δqoμris τηg NιiουoαE χαι τηE περιο1rjg τηζ1τlαL
ιiτι α(γoυρα αrο μ6λλον θα 1ρειαατεivα αυμπλη-
ρωθεi τιiαο ωE πQoE τη θεματoλογ(α, 6οo χαt ωζ
πQoE τηγ €^ιταoη ?{αι τo βιiθοg τηg 6ρευναg.

Αρxεπj ουξ{τηoη ι1γινε xαι για τη χQo-
νιxη €xταoηπoυ θα ιfπρεπε να xα}'riψει η
ι1ρευνα, xυρ(ωg για τα θ6ματα εxε iνα πoυ
εxτε (γoγται μd1ρι τιg μdρεg μαg, <iπωg για
παριiδειγμα εiγαι η εξdλιξη των διαφιi-
qων τoμdων τηζ τotτL14rig οιxoνoμ(αg. A-
πoφαα(ατη>ιε τεχιx6. γα τεθεi ωg ενδει-
xτιτl6, xαι 6γι αποxλειαrιx6, 1ρoνιxd o-

ριioημo η 6ναρξη τoυ B'παγπoαμfoυ πo-
λdμου για dαα θdματα ε(ryαν περαιτι1ρω
ιαroριxrj διdρxεια, πρoxειμιiνου να εξα-
αφαλιαrε( η απαραiητη " απ6oταση" α-
π6 τα γεγον<iτα, αλλιi xαι yιατ( oι3τωg η
ιiλλωg η δεπαετ(α του'40 υπrjqEε xαταλυ-
τιxrj για oλ<ixληρη τη αιiγ1ρoνη ελληνιxri
ιοτοEl[α, ψε επιπτιt'lσειg σ' ιiλoυg τουg
τoμε[< τηg πoλιτιxtjg, oιπoνοψtxηg' xoι-
νωνιxrjg ιη.χ'π. ξωriE τηE χι6ραζ, που αxci-

μη δεν d1oυν μελετηθε( α' dλη τoυζ τηγ
€'xταoη. Eξαfρεoη αποτελε [ τo xεφιlλαιο
που διαπραγματεtjεται τη νειiτεQη αQ-
1αιoλoγιxrj dρευνα στηγ πεQιοχli τηζ
Nιiουoαg, τα ευρrjμα'τα τηg oπο(αE, σtηγ
πλειoιpηφ(α τουE' riρθαν .:r[o φωζ μετα-
πoλεμιxd, αλλd η μελdτη τoυE φωτζεLτην
αρ1α(α διαδρoμri αυτoιj του τιiπoυ, για
την oπoiα πoλλ6E αvαlιρ(βε ιεg d1oυν δια-
τυπωθε( μdχQι τι6ρα. Ωαrdoo xαι x6'-
πoιεs απ6 τιg υπιiλοιπεE εργαα(εg εγaε(
γoγται 1ρoνιxιi χαι στoυE πιo πρ6oφα-
τoυg xρdνoυζ' μια πoυ oι αυγγραφεfg

τoυg θει6ρηααγ ιiτι dται oλoxληρc6νεται xα}"6τε-
qα το θdμα τoυg.

Oι βαoιxo(τoμε(g πoυ θfγoνται aωg επ(μ6ρoυ9
εργαo(εg αφoqoιiν ατην οργι1νωσγl τηζ τoπιxηg
Εxxληα(αg x'αLτηζ εxπα(δευαηE, σ[ογ Mαπεδο-
νιxιi ξι6να σrην πε Qιο1ri τη g Nιioυσαt, τo ε μπιi-
Qιo }tαι τη ναουσα[ιxη παρoιx[α ατην A(γυπτo,
την εγxuπ6.ααση των πρooφljγων Πoντ(ωγ αηγ
πdλη μετιi τη Mιxρααιατιxri χαταστQoφri, τηγ
τoπιxη αυτoδιo(xηση χαι τιg πo}ιπm6g πινrjoειg
οτιg αρ1dg τoυ αιι6να, το εθιμιxd χαι oιχoγεγεια_
x6 Δfuαιo xατ6'τoy 19o αιιilγα, τoy τoπικ6T11πo
απd την απελευθ6ρωoη μ61ρι τo 1940,τα σωμα-

l|''ιx' l ' lΙμl_lι:ι1';l:,1.ηιi r;:lε {ι. {}rη Νιιιιι:ιyιι.
Απo τo xεφdλαιo: ''Εyxατiι.oταoη των πqoαφiγων''



τε(α χαt τιζ επαγγελματιxdg oqγανι6αειζ τηζ
πdληg απd τo 1915 μd1ρι τo 1939. Περιλαμβ<iνο-
νται επ(oηE εργαo(εg που αναφdQoγται στoυE

πιiριoυg xλιiδoυg τηE οLχογομ(αg τηg π6λη9, τη

γεωργ(α 1ιαLτη βιoμη1ανfα, παι 6πωg ηδη ανα-

φ6ρθηπε, παρουαιd,ξεται η νε6τερη αρ1αιoλoγι-
xri dρευνα σrηγ πεQιo1rj, γ(νεται μια oιiντομη
oyετιx6" αναφ o ρ d αια o ιxιcytιγ'6' xα ι α Qχ ιτ ε χτoγ ι -

xd 1αραxτηριαrιxιlτηg π6ληg απιi τoγ πρoηγoιi-

μενo αιι6να μιJ1ρι τo Mεοοπ6λεμo, xαι τdλοg

παqατfθεται μια συνoπτιxrj μελ6τη τηg εξdλιξηE
τηgτoπιxηgενδυμααfαg, ενri για λ6γουE xαθαρd

1qονιxoιi πε QtoQ ισμor1 τη g 6xδooη g δεν xατ6αrη
δυγατ6γ να ολοxληρωθε( η dρευνα oyετm6' ψε τα
απoxριιiτιxα δρc6μενα, τιg Mπoιiλεq xαι τoυg

Γιανiτοαρoυζ, για τα oπo(α τ6oε9 αυΘα(ρετεg
ερμηνεfεg 61ουν xατιi xαιρoliE γραφεi. γ"t €τot

αυτιi θαπαQoυσιαστoιlν αε ειδιxr] dxδooη αQγd-

τεQα.

'OπωE φα(νεται απ6 τη o{ντoμη αυτrj απαρ(θ-

μησγl των θεμd,των που περιλαμβdνει o τ6μog

αυτdE, ι1γ ινε πρoαπι1θ ε ια γα συγχεγτQωθoriν ε ρ-

γααiεg xυρ(ωg πι1,νω oε θ6ματα, τα oπo(α δεν
απoτ6λεααν σ'ο παQελθdγ ατπιxε(μενo σUγχQo-
τημdνηg dρευναg, cδαrε γα αυμπληριilνεται η μ6-

1ρι τι6ρα διιloπαqτη παταγραφri των ιατoριxc6ν
ατoι1εfων, τιαι 6yι απλι;1g γα αγαπαQdγεται με
ιiλλη μοqφri. Φα[νεται επ(οηg 6τι α(γoυqα δεν
xα}"{moνται ιiλα τα θιiματα, πoυ αφoQοriν αrην
περioδo πoυ εξετdξεται, ενri αε οριoμdνεζ πεQι-
πτι6αειg μιiνoν απλdE νιiξειE για xιiπoιο Θdμα

περιλαμβdνoγταt σrη σχετιχri εργαοiα. Tοι]τo
oφεfλεται xυρ(ωg στα χQoνιχιi περιΘι6qια πoυ
τ€Θηxαν εξαgxrjEγιατην oλoxλriρωη τoυ ουλλo-

γιxorj αυτorj dργoυ, γνωατori 6ντo9 ιiτι η ιατoqιxri
dρευνα για xdθε θdμα απιiνια oλοπληρι6γεται
xαι παγιc6νεται ωE dπoψη, xαι επoμdνωE, θεω-

ρητιπιi, Θα μπορoιiσε γα αυνε1ζεταt aτ' &πει-
ρoν. ΘεωρriΘηxε δηλαδri προτιμι1τερο να δημo-
σιευτoι1ν, dατω xαι με xιiπoιεE ελλε(ψειg, ιioα
oτoι1ε(α για τηγ επoyηπoυ εξετdξεται riταν δυ-
νατdν γα συγχεγτρωθoιiν χαι γα τιi1ουν επεξερ-

γαα[αg μ6oα ατα αυγxεπριμ6να 1ρoνιπιi πεqιθι6-

Qια? χαι γα αφεθεi ανo ιxτ6 τo ενδε1dμενo μελλo-
ντιxηgαυμπλr{ρωoηgτηg dqευναg με νdα Θdματα

{ νdα αroι1ε(α, πoυ θα πρoπιiψoυν, ε6τε με την

6πδooη ενdg δειiτερoυτιiμου, ε[τε μετην επαγ€π-
δoαη, oυμπληρωμ6νη βεβα(ωg, αυτor3 εδι6.

oι oυγγραφεig των εργααιι6ν πoυ αυγθdτoυγ
τον τ6 μo αυτιiγ ε fγαι επιoτr] μονε g, o xαθ dναg απ6
τoυg oπο(oυg'$trεt αoxoληΘε( oτo παρελθιiγ oo-

βαριi με το θdμα πoυ διαπg,αγματειiεται xαι τιi-
ρα. ΠoλλdE δε απιi τιg ε gγααf ε g αποτελoriν πρoid-
ντα 6ρευναE, πoυ διενεργriθηxε ειδιxιi για τιE
ανdγxεE αυτrjg τηg dxδooηg χαι χQηματoδoπjθη-
γ'ε απ6 την Πoλιτιoτιν"η Eταιρε(α μ6αω τηg γεν-
ναιι1δωρηg 1oρηγiαg των Kλωoτηρ(ων "Κ. Δoti-
δoE". ΑναΧυτιν"6"' οι μελετητdg, εργαα(εζ τωγ
oπo(ων περιλαμβιiγoγταL οτoν τιiμo αυτ6 με τoν

γενtx6 τiτλο Ndoυοα, 19οg 0 29og αιι6να9, ε[ναι

με αλφαβητιx( oειριi oι παραxιlτω:

1. ΑyyελοE Bαλταδοiρog Eπiτιμοg διxηγ6ροg τ.

βoυλειπrjg
2. Θωμιig Γαβριηλtδη5 Φιλ6λoγo9, πoιητrig, αυγ-

γQαφdζ
3. A7ιλλ€αg ΓxoιiταE Eπ(τιμog διπηγdροg

4. Π{τρoE Δ ε ιν ιiπ oυ λο g Δη μooιoγριiφoE, ιδρυτrj g

τoπιxηE εφημερ(δαg Φωνr{ τηg Nαοιiαηg.

5. Ευyενtα Zιiλιου - Mπααιαxοιiλη Ε^ιπαιδευτι-
x6g, διευθιi\rτQια ΚENE Nιioυoαg, λαoγριiφοg.

6. Ιιixωβog Mι26αηλiδη5 Διδιixτoραg Ιαroρ(αg -

επtστημονιx6E αυνεργdτηg του K6ντρου Eρευ-
ναg Mαxεδoνιxrjg Ιoτoq(αg παι Tεxμηρ(ωαηg
τoυ Moυαεfου τoυ Mαxεδογιxοιi Aγc6να.

7. Αλ6ξαν δροE o ιxoν ιiμoυ Aργιπ('τιτων μη1ανιxιig,
πoλεoδιiμog

8. Ανααταo |α Περ ιooqιiτη Διxηγιiρog

9. Nιxιiλαog Σπιiρτoηg oμoτ. xαθηγητtig Γεωπo-
νiαg τoυ TEΙ Θεooαλον(xηg

10. Γειiρyιοg Στοyιιiyλoυ Θεoλιiγog, oμιiτ. xαθη-

γητrigτηg Θεoλoγιxrjg Σ1oλrigτου Αριατoτελεioυ
Πανεπιαrη μ(oυ Θεooαλον(xη g.

Ι1. Γεriqyιog Toυo[μηg Ιαroριxcig ερευνητrig

1 2. Κοi oταg Φ ωτ ιιiδη g Kαθηγητrj ξ Αρ ιαεοτελε (oυ

Παγεπιαrημioυ Θεαoαλον[xηE, xοoμriτoραg Παι-
δαγωγιxιj g Σ1oλriE Φλc6ρ ιναg.
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H Παρoυαiαοη τoυ βιβλ(ου

"NαOUσα, 1goq - 20Oq αι6Vαq".
Απo τoγ AxαδημαΙx6 Aγτc6γιo Αιμfλιo Tα1ιdo

''oι επαql1ιαxdg πdλειg τηg Mαxεδoνiαg 61oυν η
xαθεμιd την ιoτoρiα τηg, πoλλ6s φoQ6g ιατορ(α
dνδoξη, πoυ αυμβα(νει ιiμωg να 1dνεται σro πα-

ρελθ<iν αxατdγραφηxαι 6ταιγα παQαμεiνει ξε-
1ααμdνη απιi του g αιiγ1ρoιloυ g. Mια τdτo ια πdλη
ε (ναι xαι η Nιiουαα, πoυ 61ε ι παι αυπ] την dvδoξη
ιοτορ(α τγ]ζ, γl οπo(α dμωg δεν d1ει γ(νει ωg

οrjμεqα αντιπε(μενο μιαE συστηματιχrjg xαι εξο-
νυ1ιαrιxrj g ι5ρευναg xαι 1ιαταγQαφrig. Mια πρcδτη

πρooπιiθεια συγγQαφrig ιατοg(αg τηg Ndoυααg
ε(γεxdνειoΔ. Πλαταρ(δηg, ο oπο(οgxαι εξdθεoε
τα μ61ριτηζ χατασ[Qoφrjgτoυ 1822yεyoνdτα. To
αγdxδoτo 1ειρdγραφo τoυ Πλαταρ(δη ανdλαβε
γα επδι6ο'ει τo |924 ο φιλιiλoγog Eυoτdθιοg
Στουγιανν6xηS,o oπο[οg επ6φερε πολλdg διαρ-
θqι6oειg xαι πρoαθrjxεg, tΙloτε γα χαταστε( αυτ6
δημooιεrjαιμo. Eτoι το 6ργo τoυ Στoυγιαννιixη

δεν υπriρξε μια πλrjρηg ιατoρ(α τηg Ndoυoαs. Η
περfoδog απ<i τo 1822 €ωE ΦμεQα παρ6μενε
αxατdγραφη.
E1oνταg υπ6ψη τo xεγd αιπιi, η Πoλιτιαrιx{
Eταιρεiα τη Ndoυoαg "Αναατιiαιog Mι1αliλ o
ΛιiγιoE" απoφdoιαε γα επισrQατειjαει oμιiδα
ειδιxιiγ επιαrημdνωγ χαι να τηζ αναΘdoει η
αυιταξη μελετι6ν, πoυ ιiλεg μαξi, θα 6διvαν μιαν
ολoxλη ρω μdνη ε ιxιiνα τη g ιατoρ ιxri g πoρ ε [αE η g

NιiουoαE για τηγ περ(oδo που ε(1ε με(νει €ξω
απιi την 6ρευνα των Πλαταg(δη - Στoυγιαννιixη.
Πρdπει εξαρxris να αημειc6ooυμε πιioo επιτυγηE
liταν η ιδ6α τηg Πoλπιατιxrig Eταιρε(αζ γα επt-

μ ε ρ 
(oε ι τo επ ισ[η μoγ L x6 αντιxε(ψεγο χα ι γα αγα-

θdoειτo 6ργο oε ομιiδα επιατημιiνωy,τlαL61ι oε
dνα αυγxεxριμ6νo ιiτoμo. oι ημεριν€gαπαπη-
σειE ηE επισ[ημoνLπrjg dρευναE, η oπo(α χατευ_
Θιiνεται oε ιiλo παι πιo εξειδιxευμι1νεg πτυy€g,
cιπαπε( απαραιτrjτωE τη συγεργαα(α oμιiδαg ει-
διxc6ν, πqoxειμιJνoυ γα πqooφdqει o xαθ6ναg
τουg τoν ο βoλd των γνι6αε ι6ν του, xαι μ' αυτ6ν τον
τρrιiπo να oλoκλη ρωθε ( η ερ ευνητιxf δ ιαδιπαα(α.
Aυτ6 απqιβc6g 6γινε χαt σ[ηγ υπ6ψη πρooπιi-
θεια, απoτdλεoμα τηg oπo(αg υπriρξε η παQαγω-

γrj ενdg βαρυorjμαvτου 6ργoυ, που παρoυαιιi-
στηχε αε dγαγ xαλαfαθητo xαι επιβληττx6 τ6ψo
τετραxoα(ων oελ(δων, o oπo(og φdρει τογ τ(τλo
"Ntioυσα, 19og - 20οg αιι6να9"' H εμφιiνιση τoυ
dργoυ αυτοtj μαζ απoμαxριiνει πια απd τιζ συγη-
θ ιαμ6νε g τοπιxdg ε xδιiοε ιE μαxε δoν ιxι6ν πι1λε ων,
τωγ oπo(ωγ με επιειxl] xατανdηαη παραβλ6παμε
τιg επαq1ιιδτιxεg ατιiλειεE χαι παQαλεiι|.lειg. Eδιi
61ουμε να xdνουμε με ι1να πoλιi oοβαqd ιf ργo, το
oπo(o απιj xιiθε ιiπoι}-rη αντd1ει ατην oπoιαδriπo-
τε xριτιxrj. Αλλd αg ξεφυλλ(σoυμε μαξ[ αυτιi τo

βιβλ(o για γα δοriμε τι θηοαυρd γνι6oεων μαg
πρooφ6ρει γ6Qω απd την ιοτoqiα τηg Nιioυoαg.

ry@
#%,

rg* I .t--
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Oι πρdγoνo( μαE dλεγαν γα "απd Θεorj dρ1εο-
Θαι", δηλαδri να ξεπινιiμε τoν λ<5γo μαζ με αγαφo-

ριi ατoν Θειi. Αυτ<i περfuoυ γ(νεται χαι σ[oγ
παρ6ντα τ6μο, ο oπo(οg αρ1ζει με μια ε'ιαενη

μελ6τη που φ6ρει τoγ τ(τλo. "Η Exxληαiα xαι τα
α1oλε(α αrη Nιioυoα". H εργαo(α αυτri ανατ6-
Θηxε αε 6γαγ αxoιjQασto xαι dμπειρo ιατoριxιi
εgευνηπi, τoγ αυγιiδελφo x. Γ. Στογιιiγλoυ, oμιi-
τιμo xαθηγητri τηg Θεoλoγιx{g Σ1ολrjgτου Πανε-
πιατη μf oυ Θ εoααλoγ txηg, τoυ oπo [oυ παλα ιιiτε -

ρεg λαμπρ69 εργαofεs για τη Moνri Bλατιiδωγ
Θεαααλoγ(xηg xαι για τογ επ(oxoπo Kαμπαv(αg
Θε6φιλo, απoτελoιjααν λαμπgιi ε16γγυα για τo
ιiτι θα πgo1ωρoιiοε σε μια υπoμoνετιxri αυλλoγri
xαι διερειiνηση τoυ ιαrοριποιi υλιxoιj χαι για τηγ
παρoιiαα εργαο[α. Η εxxληαια cctxηιαroρiα τη g

Nιioυααg δεν ε(1ε γ(νει αro παρελθιiν αιπιxε[με_
νo ιδια(τερηE μελ6ηg, ενc6 τcδρα o xαθηγ. Στo-

γι6γλoυ τη φdρvει στo φωs xατιl ιjγα υπεtjθυνο
χαι τεχμηQιωμdνο τρdπο. Η εργαο(α τoυ, πoυ
καχι3πτει 120 oελiδεE xαι εfναι η εxτενdατερη

μdαα ατoν τιiμo, αxoλoυθ ε ( μια διαδιπαο[α 6xθε _

ηs τηs ιαεoρ(αg η5βxπληo(αg Nαoι1ηs χαι
τηg παιδε(αEηζ με 1ρoνoλoγιxrj αxoλoυθ(ατην
πoιμα\πoQ(α των επwx6πων τη g, αρ1ζονταg βε-
βαiωg με τoγ ιiαιo Θεoφιiνη, τoν πoλιoιi1o ηE
Nιioυoαg. oι ρζεg τηg π6ληg ανιiγovται oτoν
14o αιc6να, ιiταν ωg βαxoιiφι τoυ Γαξri Eβρεν<ig

μπ6η ιiρ1ιoε να εξελ(ααεται απιi μoναατιxιi oε
ααrιxιi xdvτρo. Aπ6 τ6τε αρ1ζει μια αυνε1rjg
dνoδog τηg Nιioυοαg, η oπoiα εξελ(1θηxε αrτ1

γνωαrri μαζ επαQχιαxrj πιiλη με ανθorioα β,ομη-
1αν(α. H πρoαπιiθεια αQχιεπιoxιiπωγ τηg Αxρf-
δαg να υπoτιiξoυν σrην αQχιεπιoxoπη τoυE τη
N<ioυαα ε(γαι 6γα θ6μα που ιδιαfτερα εξετιiξει o
xαθηγ. Στoγι<iγλoυ, ο oπο(og μιiλιαrα πριiαφατα
παρloυo(αoε σε επισ[ημoνιxιi αυν6δqιo παι ειδι-
xrj αναxο[νωoη γι'αυτ6. Tην επxληo(ατηg Nιioυ_
oαg διαπo (μαναν πoλ,ιi αξιιiλoγο ι ιε ριiρ1ε g, πριiγ-
μα πoυ δηλι6ν ε ι π<iο'o τo Πατρ ιαq1 ε io τη θ εωρoιi -

σε ημαγτLx{ πιiλη. Αξξ".ιτoν x6πο να διατρdξει
πανεfg τηγ πQoσωπoγραφιπrj πwαxoΘηxη τωγ
ιεραρ1ι6ν τηζ για να διαπιατc6οει πdαoι απιi
αυτffi5 υπrjρξαν μoQφdζ πoυ πQαγματιxd αυγ-
δdoγται με ιδιαiτερα αξι6λoγη πνευματιπti παι
συγγQαφLχ{ δρααrηριιiτητα. θα αναφ6goυμε ε-
πιτqo1dδην μεριxorlg μ<iνo απ6 αυτoιiE: o 1.|,ατα-

γι1μενοg απιiτo Γραμματιxd μητρoπoλΦE Xριl_
αανθoE 0799 - 1811) αναδε[1θηχε σε oι}toυμεγι_
xd πατριιiQχγ], o xαθηγητtig τηs πατQιαQχιχlis
Θεoλoγιπrjg Σ1oλιi5 Xdλxηg ΑπιiαιoλoE Xριατo_
δorjλoυ (7906 _ 1909), o oπo(og παριiτη οιIvrομη
αρ1ιερατεfα τoυ (δρυαε ιερατιπri α1ολri, o λαμ-
πρdg Kαλλ(νιxog Δελιxιiνηg (1911 - L922), δια-
πρεπri g αυγγqαφdαg xαt εQ ευγητri g των πατριαρ-
γιxιilν αρ1ε(ων, αλλιi xαι ιiλλoι, τoυg oπo(oυg
πρoφΘιiααμε σrιζ μ6QεE μαg, <iπωg o Xρυoιiαro-
μoE Xατξηαrαtiρoυ, o μετdπειτα αρ1ιεπ[oποπog
AΘηνc6ν, ο oπofog πρc6τog αrα νε<iτερα 1ρ6νια
προodλxυoε το ενδιαφdqoν των επιατημιiνων αrη
μελdτη για τoγ μεγdλo βυξαvτιν6 θεoλιiγo, Γρη-
γιiριo Παλαμd, χαι o Σωφq6νιoE Σταμοιiληg, o

γνωαrdg για ην oαιιiτητα τoυ β(oυ τoυ, πoυ
(δρυoε σχoλf για αγQαμμιiτoυg ενrjλιxεE. Δεν
ε(γαι δυνατιjγ γα παραλε(ψω γα μγημoγειioω η
αιγμli αυπj τoν αε(μνηατo εvιiρετo μητρoπoλ(τη
Παrjλo Γιαwιx<iπoυλo, αυμφoιτητrj μoυ xαι φ(λo
πoλf αγαπημdνo, xαθι6g χαι τoγ ευριαxιiμενo
αυπj τη αιγμ1i σroγ μητQoπολιτιxιj θριiνο, πoυ
διετ6λεoε xαι φοιτητιjS βου, xιiριo Παντελεriμo-
γα, τoυ οποioυ η αQχιεQετε(α ελπζω 6τι Θα
αναδε ι1Θ ε ( αντιiξια εxε (νη g των διαπρεπc6ν πρo-
xατιi1ων τoυ. To πρc6τo μ6QoE τηE εργαo(αE τoυ
x. Στoγιdγλoυ τελειιiγει με τηγ περιγραφrj των

μoνααrη ρ ιιiν xαι εxxλr1 oιc6ν τωγ εvτιi g xα ι εια6 g
τηg Nιioυααg.
To δειiτερo μ6Qog τηE εχτεγoιig αυτrlg εργαα(αE
αναφ6qεται σrηγ εxπαιδευτιπri δqααrι1ρι<iτητα
τωγ γαoυσα(ωγ. Σε μια πdλη πoυ τo oικονoμιx6
επιπεδo διαρxc6g ανερ1ιiταν, σαγ φυσtχri αυνd-
πεια παQoυoιαξιiταν χαt τo ενδιαφdρoγ για τη
μoqφωτιπrj χαι πνευματιxri ιiνoδo. Στα αg1ιxιi
oτdδ ια τη g ανιiπτυξη g τη g π6λη g oη μαντιπιi ριiλo
διεδqαμιiτιοε o επ[oxοποE Kαμπαν(αg Θειiφι_
λog, ιiνθρωπog υιpηλrjE μdQφωηE χαι συγγQα-

φdαg. To xεφ<iλαιo πoυ αναφ6ρεται σtroγ Θε6φι-
λo παρoυoιιiξει ιδια(τερo ενδιαφ6ρoν, καθc6g o
xαθηγ. Στoγι6γλoυ φ6ρνει αo φωζ νdα, ιiγνω_
σtα σ[oιχεiα για την ιαιoq(α τηg Nιiουααs στα
τdλη τoυ ]'8ου αιc6γα. Η ι1ρευνdτoυ σε δημooιευ-
μ6νo xαι αγdxδoτo αρ1ειαxιi υλιxιi 6δωoε αroγ
oυγγραφ6α τη δυνατ6τητα γα αυγθιjαει τηγ ισΓo_

Q(α ηg ωρα(αg αυτιjg oελ(δαg τηg Nιiουoαg,
μdoα ααην oπofα πρoβιiλλoυν τα ονdματα δια-

TL



πQ επ6γ τ6χγωγ τηE, δυναμιxc6ν μελιiν τη g xo ιγω-

ν(αg τηg, πoυ με την πρooδευτιxιiητα χαι τηγ

πQoσαQμoγli Φιζ απαπrioειE τωγ γdωγ xαιglι6ν,

dδωααν ιo1υφj riθηoη' 61ι μ6νo αrην oιxoνoμιxt!
αλλιi xαι στηγ πγευματιxη χ,αι μoQφωτtxη αν6'
πτυξη τηg π6ληg χαι τηE πεqιo1riE. Η εργαo[α
xλεiγει με τη δημοo(ευoη αλληλoγραφ(αE τoυ

επιoτι6πoυ Kαμπαν(αg Θεdφ ιλoυ, απ6 την oπo [α

πρoxιiπτoυγ πciλ;ι1 ενδιαφdqοντα αιοι1ε(α για τo
θdμαπoυ αναφ6ραμε.
H δειiτερη εgγαo(α του τ6μου προdρ1εται απ<i τη

γραφ(δα εν69 επ(αηg γνωατoι1 xαι dμπειqου ι_

ατogιoδfφη,τoυ }ι' Γεωgγfoυ Toυofμη, ο oπo(og
ιJ1ει διilαει dωg τιiρα oειρd απ6 πd"''ι αξι6λογα
δημooιεriματα γιiρω απ6 την ιατoρfα η5 Mαπε-
δoν(αg. o x. Toυαfμηg εξετιiξειτoγ Mαxεδoγιxd
Αγιδνα σ[ην πεQιo1ri NιioυοαE - Bερμ(oυ μεταξιi
τωγ ετc6γ L904 - 19Ο8. Δεγ ε(γαι δυγατdν εμε(g οι
MαxεδdγεE, χαι μdλιoτα oι παλαι6τεQoι, γα πε-

ρ<iοoυμε αυτdg τιg oελ[δεg, 1ωρ[g να αιοθαγθoιj-

με xdπoια ρ(γη oυγπ(νησηs.Aγ τα παιδιιi ι1λλωγ
πεqιo1ι6ν τηg Eλλιiδαg dμαθαν για τoγ Mαxεδo-
νιxd Aγc6να απιi του υπdρο1o βιβλ(o τηE Πηνελιi-
πηg Δdλτα "Στα μυσ[ιx6.τoυ Bdλτoυ", εμεfg τoν

γvωρζoυμε απ6 τιg διηγ{oειζ των γονdων μαg,
πoυ dξηααν μdoα αrα γεγονιiτα χαL μιiλιαrα με
αυμμετo1rf σ' αυτd. Eδιi o x. Toυo(μηζ, με το

γλαψυρ6 τoυ tiφοE, μαg μεταφ6Qει στιζ oxληρ6g

μdχεζ χαι τoυE αxoτωμorjE, μαE πεQιγριiφει πα-
τατρεγμοιiζ χαι χαταδιι6ξειg, αε 1ι,iρoυg τQαγι-
τιo69, ψ('oασroυζ οπο(oυg δεoπ6ξoυν oι ηρωιπ6E
φυσtoγγωμ(εg του xαπετdν Axρ(τα, τoυ Aγρα
χαι τoυ Κι6αrα Γαqdφη. Tα διιiβαoα χαι μου

ξαν<iρθαν σroγ γoυ o ι δ ιηγrjoε ιg τη g μητdραs μoυ

γtα τo πωE o παππo69 μoυ Π6τρoE Nιxoλιiπηg
ε(1ε φιλoξενrjαει oτo oπkιτoυ σtηγ Kατριiνιταα
τoν Γαρdφη χαι τα παλιxιigια τoυ , ψετ6.τηδειjτε-
ρη ε(οoδ<5 τoυ στη Mαxεδoγ(αJ1'ι,αLtτ,ωso Γαρd-

φηg ξljτηoε απ<i ην επτd1ρoνη τdτε μητdρα μoυ
να τoυ τραγoυδrioει dγα ελληνιxd πατριωτιxd
τραγoιiδι. oι διηγrjoειE τoυ Mαxεδoγιxoι1 ξι6-
να 61oυν μια ιiλλη 1gοιιi, πρ6xειται για ιατoρ(α
που μαE αγγζει με τριiπo αυγxλoνιoτιx6, γtατt
σ' αυτ6γ τον αγιfνα oφελoυμε τo ανεxτ(μητο
δι6ρo ιiτι αυτrj τη αrιγμri μπoρoιiμε, εδιi αεη

Ndουoα, <iνταg ελειiθερoι Eλληνεg, γα συγχεγ-
τρων6μαατε χαι να μιλιiμε ατη γλι6ooα μαS.

Eμεig με τηγ αξθεια αυτοιj τoυ παραμυθιoιi
μεγαλι6οαμε. Η λαμπρtj αυμβολ{ αroν τ6μo τoυ
x. Toυα(μη μαg ξαναθι1μισε τo χQdoζ ηE ευγνω-

μoα6vηE μαs γtατιs λαμπρ69 μoQφ6s που μγημo-
νειjει.
Oι πιiλειg τηg Mαxεδονiαg ε(1αν απ6 πoλrj παλιιi
επαφdg με τηνAiγυπτo. Tdποg μεγιiλων δυγατo-
τrjτων για το εμπdριo, η A(γυπτog τραβoιioε τουg
Mαxεδ6γεg, εμπdρoυg xυρiωg, oι oπo(oι ειiρι-
oxαν εxε ( ευπα ιρ iε g πλoυτιαμo{. Για τoυ g Nαου -

oα(oυg μετανιiαrεg αrην A[γυπτο γqιiφει o επ|
τιμοg διxηγdρoE x. Αxιλλdαg Γxοιiταg, o oπo(οg
ααν φ(λεργη μdλιoαα αυνdλεξε επιμελc6E 6αε9

μπ6ρεoε πληροφoρf ε g απd δημοoιευμ6να xε (με-

γα αλλιi xαι απιi προφoριx6g μαρτυρ(εg. Eτoι
πληρoφορorj μααιε 6τι οι Nαουoα(o ι ειγαν εγχα-
τααrαθ ε f 61ι μdνo αn1ν Αλεξιiνδρε ια xαι τo Κtiι-
ρo, αλλιi ε(1αν φτιioει μd1ριτo δdλτατου Nε(λoυ.
Mdαα απιi την τι1oo 1ρriαtμη εQγασtα τoυ x.
Γxoιiτα παρελαdγει 6να9 εντυπωαιαx6g αριθμ<ig
oνoμd,των Nαoυoα(ωγ εμπdρων xαι επιχειQημα-
τιιriν, προγdνων αoφαλιig πoλλιiγ απr5 αυτoιig
πoυ βρ(oxoνται αυτrj τη αrιγμli εδαi μεταξιi μαg.

iζ*

o πολrjπαθοg ελληνιoμ6g γνι6ριαε πoλλ6g αυμ-

φoQdζ αro διιiβα των αιι6γωγ. Mια απ6 τιg φoβε_
ρdτερεg {ταν o ξεριξωμ,69 τoυ απ<i τLζ πατQoγo-
νιx6g εαriεg του, ι1πoυ ξοιioε αιι6νεg oλιixληρoυ5
πρoτori να εμφαγιαroιjγ oι βιigβαρot πoυ τογ
6θεoαγ υπd διωγμd. Συγdπεια αυτod τoυ διωγ-

μοri riταιl να ερημι6αoυν τα ελληνιxιi xdντρα τηg
Aνατ. Θρdxηg, του Πιiιτoυ χαιτηE Ιωνiαg, χαt oι
Eλληνεg tιoυ τLcιτoLτlotioαγ εxε( γα τρ16ξoυν να

βρoυν xαταφιlγιo στη μητQoπoλιτιxr{ Eλλιiδα. o
ε ιδιxdg αrο θd μα, xαθηγητrj g xα ι xοαμriτoραg τη g

παιδαγωγιxrig Σxoλ{g Φλι5ριναg x. Kωγαr. Φω-
τι<iδηg, σε συγεQγαo(α με τoy γ'. Ιιixωβο Mιxαη-
λiδη, επιατημoνιxd αυνεργdτη τoυ Kdvτρoυ Ε-
Qευγαζ Mαxεδoγιxrjg Ιαrορiαg xαι TεxμηQrω-
σηζ τoυ Moυoεfου Mαxεδoγιxo{ Aγι6να, μαE
παρoυoιιiξoυγ ατoγτdμo αυτ6το θ6μαηg εγχα-
τdαταoηg τωγ πQoσφιiγων oτη Ndoυoα. Mελε-
τc6ιπαE επ[ημα απoγQαφtχιi παι αrατιατιxιi δε-
δoμ6vα xατορθι6νoυγ γα πqooδιoρ(ooυν αριθ-
μorig πgoαΦγωγ xαι τ6πoυ9 πρo6λευoliE τουs.
Bdβαια μιια τ6τoια, απ6τομη ενoωμdτωοrj τoυg
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στoγ χoιγωγL'L6 Lστ6 τωγ γηγεγι6γ δεγ {ταν μια
διαδιxαο(α πoυ εξελi1θηxε 1ωq(g πρoβλriματα
xαι δυ α16qε ιε g. Ωαrιioo, με τoν 1ρ<iνo τα πρo βλri -

ματα ξεπεριioτηxαν, oι πριioφυγεs με τo αφρf_

γoE χαt τηγ εQγατιzι6τητ6' τουg δ{λωσαγ μtα
δυναμιxrj xαι ενεργιi ποινωνιxti παρoυo[α, xαι
or! με ρα τo πQoσφυγ ιχιi αro ι1ε (o, απιjλυτα ενσω-

ματωμdνo αro γηγενdg, αποτελε( δημιoυργιxιi
παι πρooδευτtx6 παρ<iγoιτα, o oπo(οg, oε πoλ-
λdg εμφανioειE τoυ xoιγωνιxoιi χαι oι?{oγoμιxoιi
πεδioυ, xαπ€xει μtiλιατα xαι ηγετιxιi ρdλo.

**

o επ(τιμoE διxηγιiρog xαι τ(,ω5 βoυλευτrig x.
Aγγελog Bαλταδcδρog αυμμετιiχει σ[oγ τdμo αυ_
τ6 ψε 6ναπεριεxτιx6 ιiρθρo πoυ αναφdρεται αrην
xοινoτιxli (δημoτιxli) xαι πoλιτιxri (xομματιxrj)
x[νηαη oτη Nιioυoα oτoν 19o xαι 20o αιc6γα.
Eδιi 61oυμε μtα πQoσωπoγραφ[α των δημιiρ1ων
τη5 π6λη9 τoυ ].9oυ αιιilγα xαι εxε[γωγ τoυ 20oυ.
o ι πρc6πo ι αυ μπριiττoυγ στγlγ πρooδ ευτιπ i xtlν η-
ση τoυ "Πdπoλo", ενιi δυαιυ1cδg αroν xατιiλoγo
των δειiτερων dxουμe εxτελdαειg xαι δoλoφo_
νiεg, θλιβεqιi επαxιiλoυθα τoυ ενδημιxoιi στoυs
Eλληνεg δι1ααμoιi. Η εμφιivιoη πoλιτιxι6ν xoμ-
μdτων, πoυ εxτε(γoνται αε dγα ευριi φιioμα πoυ
αγγζει τα διjo dxρα, δεfμει oπωoδrjπoτε ιjγαγ
πoχιτw6 δυναμιoμ6. Ιoωg εδc6 θα μποροιioαννα
πρoαrεθoιiν περιoo<iτεQα σ[οιχε(α, o νoυνε1rig
ιiμωE αυγγραφdαg τoυ tiρθρoυ ε(ναι φειδωλ69
oε προεxτ<iαειg, γιατ( oπωoδriπoτε ε(γαι χQoγι-
x6"αx6ψπoλι1νωρig για γα πρo1ωρriοει xανεfg
oε βα&iτερεg αναλιioειE χαι αναφoρdg.
o x. A1ιλλ6α9 Γxοιiταg αυμμετd1ει oτoντιiμo xαι
με dνα δεriτερo μελdτη μα, εξ(οoυ ενδιαφ6ρoν xαι
υπει1θυνo, 6πωgxαιτo πqcδτo. Eδc6 αναφ6qεται
ατo δ(xαιo χαι σrα dθιμα αη μετεπαγαccατtxη
Nιιioυoτα, μεταξι1τωγ ετι6γ 1830 xαι 1912' No-
ψικ69 o iδιog, ε[γαι o xατεξο1riν ειδιxιig για γα
μελεπioει ια1ιiοvτεg ατη Nιioυαα θεαμorig, θd-

ματα απoνoμriE δ ιxαιοα6vηE, ιδ ιαπιx<i, ε θιμιxιi,
ε μπρ<iγματo χαι οιχoγεγε ιαπιi δfxαιo, διxαιoδo-
α(α τωγ τoυρxιxι6v διxαoτηρfων τιπλ.Ετα69 απ6
6ργα ιαroρ τxιilν, o τl. Γxοιiτα5 61ε ι υπιiψη τoυ χα ι
την ειδιxrj νoμιπri βιβλιoγραφ(α, ιiπoυ χυQιαQ-
1orjν oι μελ6τε9 διαπρεπc,iν νoμιπc6ν ιiπωg o Πα_
νταξ<iπoυλoE χαι o ΠαπαατιiΘηE. Mε η δημo-

α(ευη νoμιxtjg υφig εγγqιiφωγ τoυ πεQααμdνoυ
αιι6να, ο x. Γxotjταg εμπλoυτζειxcn6' oυσιασ[ι-
xd τριiπο τo πιiνημιi τoυ.
Toγ oπουδαfo oιxoγoμιxιi xαι xoινωνιxιi ριiλo
πoυ 61oυν διαδραματ(oει oι συσσωματι6oει9των
Eλλri νων τιoπ 6. την τ oυ ρxox ρατ (α, τoγ €γε ι xατα-
δεξει με εμβριθε(g μελ6τεEτoυ o ooφιigxαθηγη-
τtis N. Πανταξιiπουλοg. H Nιiουαα δεν riταν
ιiμoιρη τι1τoιωγ αυoαωματι6σεων χαι σιrwεχ-
νιι6ν, των "εσναφ(ων" ' 6ττω9 λ6γovtαν παλαιιi-
τερα. Η διxηγιiρoE xα Αγααrαo(α Περιαoριiτη
μαg δ(νει αxριβdοτατoυg π(ναxεE των σωμα-
τεfων τηE Ndουoαg απd τo 19L4 €ωE τo L939.
Πριixειται για μια xoπιαoτιxti δoυλειιi πoυ πρd-
πει γα εxτιμηθεf ιδια(τερα. Πραγματιxιi τ<iαo o
αριθμιig τωγ σωματε(ων doο χαι oι αxoπof πoυ
dθεταγ ατιg επιδιc6ξειg τoυg πρoxαλoιlν xατ6'-
πληξη για μια επαρ1ιαxrj π<iλη. Eδc6 φα[νεται η
ευριiτητα των oρ ιξιiντωγ χα ι τo πνεr1 μα πρoιiδoυ
πoυ χυQιαQ^1o6oε αrη απ6ψη χαι τιζ πρoΘ6oει9
των ανθρι6πωγ τηE περιo1rig. M6αα ατην [δια
αυνιiφεια τoπoθετεfται χαι τo αιiντoμo, αλλιi
πo)ν'6 xατατoπισrιxιi, αημεfωμα τoυ δημoαιoγριi-
φoυ χαι ιδρυτrj τηg εφημερ(δαg "Φωνri ηg Nιioυ-
σαg", Ιl. Πdτρoυ Δειγιiπoυλoυ' τo oπofο αναφ6-
Qεται στιζ εφημερ(δεg τηg N<ioυααg. Γραμμ6νo
απιj 6γαγ ειδιxd, πoυ χαι o (διoE υπιiqξε εxδιiηg
ε φη με ρ 

(δα g, απoxτ6' ξε1ωqιαrιi ενδ ιαφ dρoγ σαγ
τεxμrjριo ιαroqιxιi'
Tα δrio επ6μενα ιiρθρα αναφdρovται σ[η γεωQ-
yιxη xαπdaιασTl στη Nιioυoα απιi τo 1820 dωg
otiμερα τo dνα, χαι σrη βιoμη1αν(α τηg απιi τoν
19o xαι 20o αιcδγα τo ιiλλo. Tη γεωργιxηxατ6.-
σταση μελετιi o x. Nιx. ΣπιiφoηE, oμιiτ. xαθηγη_
τrig Γεωπoν(αE τoυ TEΙ Θεαoαλoν(xηE. Aρxζo_
γταs με μια γεωλoγιxri, υδρoλoγwηxαιπλιματo-
λoγιxri θειiρηαη τηg πεqιo1riζ, o συγγQαφ6αg
περνιi αrη αυν61εια σ[ηγ dρευνα των αυνθηxc6ν
εργαo(αg, ατη δημιoυργ(α αγρoτιxc6ν αυνεταιρι-
αμι6ν στιs γεωQγιx6E εργαα(εg, ατιg παλλιεργrj-
σιμεζ 1{αι μη ετιτdoειg,για γα φτdoει σ[ιE συγχ,ε-
πριμdνεg xαλλιdqγειεg, tiπωg η αμπελoυQγrα, η
αη ρoτρoφΓα x.ιi. Eιδιxιi πεφιiλαια υπdρ1oυν για
τη δενδρoxoμ(α, τα δ<iαη τηE Nιioυoαg χαι τηγ
χ,τηγoτQoφiα. Mε τηv εργαο(α αιπri εμπλoυτζε-
ται η γεγιχ<iτερη ειxιiγα τηE oιχoγoμιxrjg ξωrig
τηg π<iληg χαι ηζ περιο1rig. 'Βπεταtη μγημoγευ-
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Θε(oα, εταενηE εργαo(α, τoυ αρ1πdχτoγα μηχα-
ν txαil xαt πoλεoδ6μου x. Αλεξ. Oιxoν6μoυ για η
βιoμη1αν(α αη Nιioυoα, dνα xεφιiλαιο που εγ_

διαφ6qει γενιx6τερα την ιοτoρ(α τηg ελληνιxtig

β ιo μη1αν iαg ατo αιiνoλ 6 τηζ,αφor1 η Ntioυσα χα ι

η Eδεooα υπriρξαν τα μεγαλιiτερα βιoμη1α'lιx6'
π6vτρα τηE Mαxεδoν(αg. Mετιi απιi μια γενιxrj
ε ιoαγωγrj, ανo (γε ι τo πρc6τo xεφιiλαιo τηζ εQγα_

o(αg, ατo oπo(o o x. oιxoγιiμoυ xdνει μια επι_

oxιiπηoη τηE βιoμηxανιxrig επανιiοταοηζ στα

Bαλxιiγιατoγ ]'9o αιι6γα xαι ηελετιiτoντριjπo με
τoγ oπo(o η ευρωπαixrj βιoμη1ανιxti επανιiαrα-
oη π6ρααε oτιg βαλxανιx€gχιiQεg χαι τηγ Eλλd-
δα. To δεriτερo xεφιiλαιo αφoριi πιo συγχεχQι_

μdνα ατη βιoμη1αν(α τηg Nιioυoαg. Axoλoυθc6-
\ruαs επιστημoνιxιi αxριβολdγο μ6θoδo, o x. Oι-
xoνιiμoυ πε qιγριiφε ι αρ1ιxιi τιg τoπιxdg πρotiπo-
θdαειg ανdπτυξηg τηg βιoμη1αν(αg, για να ψιi_
οει τελιxιi αηγ ισrοQιxri εξ6λιξη xαθεμ(αg απd
τιg αxμ<iαασεζ στo παρελθdν βιoμη1ανiεE τηg

π<iληg. Eδc6 παgελαιjγoυγ oνdματα μεγιiλων xαι
διαπρεπι6ν βιoμηxιiνων τoυ παQελΘ6ντog, oνd-

ματα πoυ ιixoυoα απ6 μιxρ6 παιδ(, αφoιi xαι o
πατ6ραg μoυ, ε μπoQιxdg αvτιπρ6αωπo5 xαι υφα-

αματ6μπoρoE o [διog, ε(1ε αυνεργαα(α με αQχε-

τoιig απιi αυτoιig. Σε μιατ6τoια περ(αrαη, 6πωE

αυτrj η ημερινri δεγ ε(γαι iαωg πρ6πογγαπαQε-
πτρldπεται xανε(g σε πQoσωπιxdg αναμνrioειg
χαι αναφoqdg, θα μoυ επιτQαπε( ωα16oo γα πω,

πωg εxε(νo που γνωρζω για τoυg βιoμη1ιiνoυE
τηg Νd,ουααg, ε(ναι ιiτι ατην πλειoνιiτητιi τoυg

riταν ιiνθρωπoι dντιμot χαι γoιχoχυQεμdνoι, α-

ξιoπρεπε[g xαι περr{φαγoι για τo 6ργo τoυg,

xρατι6νταg €να υψηλ6 επ[πεδο προαωπιxoιi xαι
επαγγελματιxof fθoυg. Exε(νη η παλαιti βroμη_

1ανiα, για πoλλoιig λ6γoυ9 πoυ δεγ εiναι τηE

oτιγ μr{ g να μνη μoν ευ θ oι3ν' €γει παg,αx μιioε ι, δ εν

dπαψε ιiμωg πoτ6 η Ndoυoα γα ε(ναι βιoμη1ανι_
xιi xdvτρo, ενι6 αυγ1ρdνωgτdxναηE d1oυν μετα-

φdqει τη δρααrηρ6τητ6.τουE σε ιiλλoυg τ6πoυg

τηg Eλλdδαg, dπου αυνε1ξoυν επιiξια τηγ πα-
λαιιi γαoυoαiιxη β ιομη1 αν txη παριiδοαη.
o φιλ6λoγo9, πoιητrig }ιαt συγγQαφ6αζ, π. Θω-

μιig Γαβριηλ(δηg, d1ει αναλιiβει να παqoυoιdαει

μ6oα απ6τoν ωραfo αυτdτ6μοταγ6α αρ1αιολο-

γιπιi ευρliματα ηζ NιioυoαE, αυτd πoυ d1oυν

ιδια(τερη αημαο(α γtα τηγ ιαroqfα τηg. 'Eται
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επιxεvrρc6νει τo εγδιαφ6ρoν τoυ στoυζ μαxεδο-
ν ιxoιi g τιiφoυ s, τη μαρμιiρ ινη πρoτo μrj τoυ oλγα -

γoυ, τηγ επιτυμβια αniλη τoυ "εαρινoιi ριiδoυ",
τo Nυμφα[o χαιτo θdατqo ηg M(εξαg. Ανατρd-

χovταE ατιg αρ1α(εg μαρτυρiεE για τα μνημε(α
cιυτ6, xαθιfE χαιτα αυμπερtioματα τωγ αQχαιo-
λdγων, xαι μιiλιαrα τoυ oεβααrorj φiλoυ Φd)η
Πdτοα, πoυ αν<iλωαε 1ριiνια oλ6xληρα στηγ αQ-

1αιoλoγιxri 6ρευνα ηg μαxεδoνιxrig Υξζ, o χ.

Γαβριηλ(δηg πρoαδιoρζε'η Miεξα ωE ηγ αQ-

1α(α πρ6γονο τηE Nιiουσαζ, χαι υπoγQαμμξει τo

γεγoν69 ι5τι παριiτη ρωμαΙπrj xατofi αrην περιo-

1ri, η ελληνιxrj παρdδoαη xαι γλι6ooα αυνd1ιoαν
να υπιiρ1oυγ χαι πoλιi oωαrιi υπoατηρξει oτι

γιαγα δoθoιjγ απαγπiοειE σε πεQισσ6τεqα ερω-
τriματα γιjQω απ6 ην αρ1αiα ιαroq(α η5 Ndoυ-
oαg, Θα πg6πει οπωoδr]πoτε γα oυνε1ιαroιiν oι
αρ1αιoλoγιxdg ανααxαφds.
o x. o ιxογ<j μoυ, πoυ σιJγ6γQαψ ε τo xεφιiλαιo γ ια
τη βιομη1αν(α τηg Nιioυααg πρooφdgει εδιi,
μdoα αια πλα(oια τηg ειδιπιiτητ6gτoυ, χαι μια
δειiτεqη εργαo(α για τα oιχιστιxd, παι αρ1ιτεχτo-
νιxιi xαραxτηριατιxd τηg π6λη9 τoγ 19o xαι20o
αιι6γα. Η N<ioυαα αxoλοιlθηαε την τυ1η 6λων
των ελληνιxι6ν π6λεων, πoυ υποταγμ6νεE σ[ιE
πρoαrαγdg τηg xεqδoφoρ(αg, xατααrρ<iφηxαν

για γα ξαναxτιαrοιjγ απl αυνd1ε ια, <i1ρωμεs πια
xαι 1ωρ(g ιδιαιτερdητα. Ωαr<ioo x6πoια ιιτ('
σματα πoυ 61αυν απoμε(νει απd τo παρελθ6ν,
απoτελotjγ τη βdση για γα ερευνηθεi τo αQχιτε-
xτoyιx6 xαι πoλεoδoμιxd παρελθ6ν τηg πιiληg.
ΑxoλoυΘιiγταE χαι πdλι τη oωαrri τoυ επισ[ημo_
νιxli μ6θoδo o x. oιxoγ6μoυ ανατρd1ει αιιg ρζεg
τηE πdληg xαι διαγριiφει τιE xoινωνιx6g xαι
oιxονoμιxd5 αυνθf πεg που υπαγdQευσαγ τηγ πo-
λεoδoμιxr{ μoaΨi τηζ χαι η διαμ6ρφωση τωγ
πτιqιαxcδν συγχQoτημιlτων. Aντ(θετα με ιiλλεg
πιiλειg τηg Mαxεδον(αg η Nιioυoα παρoυοιιiξει
την ιδιαιτερdτητα τηg εξ6λιξηζ μιαζ "βιομη1ανι-
xrjg" αρ1ιτεxτονιx{g μoρφoλoγ(αζ, τηV οπo(α
xαι αναλ,ιjει o συγγQαφdαg επιτυx6E. Η 6λευαη
των πρooφιiγων δημιοιiργηαε νdεg oιxιαrιxdg
ανιiγπε5 που υπαγdQευσαγ xαι ειδιxoιjg πoλεo-
δoμιxorig α1εδιαoμoιig.
Tη μo6ρα των ωρα(ων, παλαιriν γαoυααfιxωγ
xτιρ(ων ε'ιηε xαι η ναoυoα[tχη φoQεσιιi. Aυπi
μdλιατα παρoυo(αξε μια μεγαλι1τερη ιδιαιτερ6_



ητα μ6σα αo μαχεδoγιxd 1riρo. Η ν6α επo1ri τηg

μoντ6qναg βιoμη1ανiαg, τηg πoλιτιαrιxrig εξ[oω-
σηE χαι τηg ιooπdδωσηζ των ιδια(τερων χαQα-
xτηριoτιxι6ν, ε(γε ωg αποτ6λεσμα η ναoυαα(ιxη

φoρεoιd, ιδια(τερα η πανdμoρφη γυγαιχε(α φo-
ρεαιti, να εξαφανισrε[, x,αι απιi xαθημερινri εν-

δυμαο(α να μεταβληθεf oε πανηγυρ(oτιχη γQα-
φιxιiτητα. Η xα EυγενfuZdχωυ - Mπαoιαxoι1-
λη, εxπαιδ ευτιx65 παι λαoγρtiφo5, διευθιiντρια
τoυ Κdντρoυ NεdτηταE Nιioυααg, πλε(νει τoν
θαυμιioιo αυτ6 oυλλoγιxd τιiμo, με τηγ εργαo(α
τηs σxετLtlιi με τιg παραδοαιαxdE φoρεαι6g τηg
N<ioυoαgτoυ 19oυ με αρ1dg 20oυ αιι6γα. Λεπτo-
μερειαxri αην πεQιγaαφ{ τγ]ζ, γ] xα Z6χιoυ -

Mπααιαxoriλη xυριoχεγαm6. γτtjγει νoητιi την
παλαιd Nαoυαα(α με τα εαι6ρoυχα χαι τα εξι6-

ρoυ1ιiτηE χαι με ι1λατα αroλ[δια, "απd xεφαλrig

μ61ριg oνri1ων", 6πωg dλεγαν ο ι παλαιιiτερoι. Τo
πιiαο εντυπωαιαxti υπrjρξε αυτr] η φoρεαι<i τo

ξdρoυμε ιiλoι doοι ε(1αμε ην τυχη γα η δoιiμε να
xυxλoφoρε( αrα γραφιxιi δρoμιixια ηζ π6ληg,
xooμcδvταg λυγεριixoρμα oc6ματα ωρα(ων Nαoυ-
oα(ωγ xυριι6ν. Αυτιi τo υπdρo1o θ6αμα €γεtγα-
θε( πια ορlιoτιxιi, xαι δεγ απoμ6νει παριi να
αvατρ6xουμε, dπωg χαι γtα τo αQχιτεχτoγιx<i
πιiλλοg τoυ παρελθdντog, αrιg ξεθωριαoμ6νεE
απd τoγ 1ριivo φωτoγQαφiεg xαι τιs χαQτ-πo-
αr<iλ.

Kυρfug xαι Kιiριoι. Προτoιi xλε(ooυμε το βιβλ(o
πoυ d1oυμε ΦμεQα αεα 16ρια μαE, d1ω 1ρ6o9 να
πω δυo λdγια τlαtyι'αυτoιig πoυ τo xατdαrηααν
πQαγματt}1,dτητα. Για γα πQαγματoπoιηθε ( xdτι
τo αξι<iλoγo π96πει να υπιigξει η αρ1ιιrj αυλλη-

Ψη τηs ιδ6α9, χαι σTγlγ προxε(μενη περ6rrτωαη η
ιδdα γιαη oυγγραφri εν6gτιioo αξιιiλoγoυ, αλλιi
χαι απαQα(τητoυ dργoυ, προηριiφεται σto ε-
νεργητιxιi τoυ ιδρυτrj τηE "Φωνrjg τηE Ndoυααg"
π. Π6τρoυ Δειγιiπουλου. Επqεπε 6μωg να υπιiρ-
ξει xαι εxε(νog ο ιiνΘρωπog ri φοgdαg πoυ ηγ
ιδ6α αυτrj Θα την ενιjλωγε. Kαι βρ6θηχαγ, o
ιivΘρωπog μεγ σΓo πqιiαωπο τηζ χα Λευπrjg Σα-
μαQd, ο δε φoρdαE στηγ Πoλιτιαrιxlj Eταιρεfα
Nιiουoαg "Αγαστιiσιog Mι1αrjλ o Λdγιog", τηg

oπo(αg η xα Σαμαριi εiναι πριiεδρog. Eδc6 6μω9
αυνυπιiρ1ει χαι η βοriληαη των αξι6τιμων μελc,iν
τoυ αυμβoυλioυτηg Eταιρε(αg, δr]o απdτα oπofα
μ<iλιαrα αυν6βαλαν αroν τdμο με τιE πoλυ αξιιi-

λoγεg διxdg τoυg εργαo[εg. Aυτo[ επdλεξαν xαι
την ομιiδα των λαμπρι6γ ειδιxc6γ, oι oπo(oι xαι
αυνdγραιpαν τιg μελ6τε9 πoυ μνημoγεr1oαμε. Ooο
αξιdλoγo χαι αγ rjταν τo 6gγoυ πoυ ετoιμιiσrηχε
δεγ θα dβλεπε τo φωζ τη5 δημooιdτηταE αγ δεγ
ευρ(αxετo o 1oρηγdg ετιε(νog, o oπofoE θα xιiλυ_
πτε χαL τη δαπιiνη τηg επτι1πωσηζ σε ιjνα τυπo_

γραφεio υΨηλ{E πoιιiηταg, 6πω9 ε(γαι αυτιi τoυ
x. Αθαναoiου Α}ιτιγτξrj. Και o χQηματoδιiηs
βρdθηxε αεα πριiαωπα τριc6ν παιδιc6ν ηE Ntioυ_
oαg, τoυ Χρtjαroυ, Aντι6νη xαι Δημ{τQη Δof δoυ,
αυτι6γ πoυ αxoιiρασrα συγεχζoυν με πανελλri_
για αγαγγωριoμdνη εππυ1(ατη ναoυoα(ιxη βιo-
μη1ανιxrj παριiδoαη χαι στηγ πoιιiτητα χαt στο

{θοE. Γιo( του αληαμιiνητoυ εxε(γoυ, ωρα(oυ
ανθρc6πoυ, τoυ Kι6αrα Δoιjδoυ χαι τηE αεμν{g
xαι ενdρεηs χ,αt αφοσιωμ6νηg oυξιiγoυ χαι μη-
τιJραg, Σμαραγδrj g, τo γιJνοg Λυoιμti1ου, 6xρ ιναν
6τι ε(γαι xαθ{xον τoυζ να 1ρηματoδoτrjoουν τo
dqγo. Tο αυμβoι1λιο ηg Πολιτιαrιxrjg Eταιρε[αg
τουs τo πρoodφερε ευγενιxιi ααν αvτι1ιiQισμα
γ ια τη δωρειi τoυ g . Ετσt, 61oυ με ori μερα εδc6 6να

βιβλ6o x6oμημα, πoυ τιμιi }tαι τη Nιioυαα αλλιi
xαι dλoυg αυτoιig πoυ τo 6xαγαγ πραγματιxιiτη-
τα. Noμζω ιiτι δεγ απομdνει παριi γα τoυs συγ-

1αροιiμε θερμdτατα χαιγατoυE ευ1αριατriοoυμε
απ6 τo βιiθog την παρδιdζ μαζ για την υπ6ρο1η
αυτrj πqοoφoQd.

Αvτc6νιog - Aιμiλιog Tα1ιιioE
Ntioυοα 161112000
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Bιoγqαφιu6 οημε6ωμα:

Αvτιilvιoq - AιμιλιOq Tαxιαoq

Γεννrj θηxε ατη Θεooαλoν(xη
τo 193L. Σπo6δαoε θεoλoγ[α
ατo Αριαιοτ6λειo Πανεπιoτri-

μιo Θεαοαλον(xηg xαι αυν61ι-
σε τιE oπoυδ6g τoυ σ[o Παρ(αι.

Παραπoλoιiθηoε ατη Σ1oλ{
Aνωτιiρων Σπoυδιiν τηg Σoρ-

βιiwηs τα μαθriματα αρxα(ων
ολαβιxιiν γλωooι6ν xαι φιλo-
λογιc6ν τoυ xαθηγηπj A. Bα-

γιιiν, ενι6 oυγ1gdνωg αro Pωαι-
x6 Ιν oτιτoι3το o ρθοδ6ξoυ Θ ε ο-
λoγiαg εργιiαrηπε oε θdματα ι-

ατoρfαg των oλαβιxιδν εxπλη-
oιι6γ xαι ιδiωg τηg qωoιπrjg υ-

π6 την xαΘοδfγηoη τoυ παθηγ.
A. Kαρταoιiφ, dλλoτε υπoυQ-

γorj θρηαxευμιiτων τηE επαγα-
oταττxηE xυβdρνηoηg τoυ Κε-

ρdνoxυ. EπΦE παqαπoλoιiθηοε μαΘtiματα αQ-

1α(αg γεωργ ιανιxri g γλc6αoαg τoυ xαθηγ. Σ. Mερ-
oι6 αrη Σ1oλri Αρ1α(ων Aγατoλιxc6γ Γλωαoιiγ.

Mετιiτην επιαrρoφli τoυ ατην Eλλιiδα xλriθηπε

γα εQγαστεf ωE επισtημoγιxd oυνεργ<iτηE τoυ

Ιδρriματog Mελετι6γ - Xεραoνrjσoυ τoυ Α(μoυ
(ΙMXΑ), ιiπoυ (δgυοεη Σ1ολrj Bαλxαγιπι6γxαι
Ρωoιπrig Γλι6αoαg τιαι ('Θεoε αε xυxλoφog(α τo

"Δελτ(o Σλαβιxrjg Bιβλιoγραφtαζ'', το oπo(o α-

πoαxoπoιjoε σ[ηγ ενημ6ρωoη των Eλλriνωγ επt-

ατη μ<iνων επιiγω στηγ επ ιση μoν ιxli δρααrη ρ ι6-

τητα τωγ oλαβιxι6ν 1ωρc6ν.

To 1965 εxχ€xτητιε υφηγητ'iζ οτην 6δρα τηg

Ιαrορfαg των Σλαβιxcilν Βxx}"ηoιιiν τηg Θεoλo-
yLτlηSΣxολr{5 τoυ AΠΘ χαι στη αυνd1εια €τιτα-

o Tα1ιciοE αη Δl,jλo τo \993 με τoι,s μεγciλoυg βιrξoντινoλ<iγoυg 'Ιγπoρ

Σεβdιτοxo, P6μπερτ Mπρd,oιlνιγx xαι Σερ Nτιμ(τρι oμπoιlλdνoxιl. o
Mπριioυνιγx rjταν 6ναg απd τoιrg πιo dνθερμoιlg υπoοηριxτdg ηE

επιoτρoφr]5 τιoν μαρμd,ρων τoυ Παρθενc6να xαι o_ oμπoλdνoxυ riταν αυτ6g
πoυ δd1ηxε oτι o Tα1ιιiοg απ6δειξε χατα αναμφιαβriητo τρ6πo ην

Eλληνιxrj xαταγο;γt] τoιl Κυρfλoιl xαι Mεθoδfoιl

11'τo ζ τlαL τανπιx6g xαθηγηπi g.

To L971 dΘεοε oε xυxλoφoρ(α τη διεθνoιig
αυνεργαα(αg, ξενdγλωοαη ελλην ιxrj ολαβoνιxri
επεηρ[δα C}rilloMethodianum. Tο 1965 (δρυoε

την Eλληνιπrj Eταιρε(α Σλαβιxιiν Mελετc6ν, πoυ
απoτελε [την ε λλην ιxlj ε θν ιxrj επ ιτροπrj αλα βολιi -

γων. Aυτri εχπQoσωπεf την ελληνιxri oλαβoλoγι-
xrj επιαrrjμη αα διεθνrj oλαβoλoγιx<i oυν6δρια
χαL συγα\τrjoειE.

Απd το 1976 €'ωgτo 1990 διετdλεαε αwιπριiε-
δρog τoυ ΔΣ ηg Eταιqε(αg Mαxεδoγιπc6ν Σπoυ-
δc6ν. Yπriρξε ιδρυτιx6 μ6λoEτηg "Διεθνoιig Eνω-
σηE για τη Mελ6τη των Σλαβιxι6γ Πoλιτισμ{6ν"
παρι1τη oYNEΣΚo, dπΦE επioηg χαιτoυ "Διε-
θνodE Συμβουλioυ Σπoυδι6γ Kεvτριxrjg xαι Aνα-

L6



τoλιxrig Eυρc,iπηg".

Ωg υπιiτρoφoζ τoυ αμεQιχαγιχοιi ιδρι1ματog

Φoιiλμπραiτ 6δωoε διαλ6ξειg ατα Πανεπιαιrjμια
Γεriλ, ΑqιξιiναE xαι Kαλιφ6ρνιαg (Λog Αντξε-
λεg). Ω5 ετα(ροg τoυ Παγεπιαrτ1μ(oυ Xιiρβαρντ
διεξriγαγε επανειλημμ6νω9 6ρευνεs σro Κ6ντρo
Bυξαντινc6v Σπoυδc6γ Dumbarton oaks τηg oυ<i-

σιγχτoν.

Tο 1965 rjταν o πρc6τoE EλληναE πoυ εγxαινiα-
σε τηγ ελληνoβoυλγαριxr! μoρφωτιxri αυμβαoη.

Απιj το 197 6 εxlιρooωπεf την Eλλiδα οη Διεθνtj
Eπιτροπrj Σλαβoλ6γων.

Υπrjqξε oργανωπjg διεθνιiν oλαβoλoγιxcδν αυ-

νεδρ(ων χαt συμπoα(ων. E1ει λιiβει μ6qoE αε

πλriθog αλαβoλoγιxιilν xαι ιατοριxι6ν διεθγc6γ

oυνεδρ[ων παι oυναντliσεωγ. E1ει τιμηθε( με
παριioημα τoυ BoυλγαριxoιI Κριiτoυg, τoυ oι-
xουμενιxoιi Πατριαρ1ε(ου, τoυ Πατριαρ1ε(ου τηg

M6o1αg, τoυ Πατριαρ1ε(oυ Poυμαν(αg, τηE OQ-

ΘdδoξηE Exxληα(α5 Toεxoολoβαx(αg χαι τoυ

Πανεπιαιημ(oυ τηg pιiφιαg. To 1981 εξελ6γη
αλλoδαπ6 μ6λog τηg Σερβιxr]g Aπαδημ(αg Eπι-
αrη μι6ν παι Tε1νι6ν xα tτo L987 τηE Boυ\αριxriE
Αxαδημ(αE τωγ Eπιαrημc6ν. E1ει τιμηθε( με δι-
δαxτoριxιi διπλι6ματα "τιψηζ 6γεχεγ" τoυ Παγε-
πιoττ1μ6oυ τηg Σιiφια5, τoυ oρθoδ<iξoυ Θεoλoγι-
xorj Ιγoτιτoιjτoυ τoυ Παριαιoιi xαιτo oρθοδιiξoυ
Ιγαrιτot1τoυ τoυ Αγ. Bλαδιμliρoυ τηg N6αg Yιiρ-
xη5. Eiναι μdλog τηs συγταχτιxrig επιτρoπrig των

περιoδιxc6γ εxδ<ioεωγ "Eπιθεc6ρηoη Bυξαντι-
γc6ν Σπoυδc6ν" τoυ Πανεπιαrημ(oυ τηE Mπoλ<i-

για χαι "Eργαoiεgτoυ TμrjματoEAρ1α(αg Ρωoι-
πr{g Λoγoτε1ν[αg" τηg Pωoιxrjg Axαδημ(αE Eπι-
oτημc6ν ηg Πετρoιiποληg. E(γαι επ(τιμo μ6λo9
τηg Eνωoηg Φιλoλdγων - Boυλγαρoλιiγων τηE

Boυλγαqfαg. To 1995 αν6λαβε η διειiθυνση τoυ
" Kdvτρoυ Πoλιτιαrιxι6γ Mελετι6ν Aγ. Kιiρ ιλλoE
xαι MεΘ6διoE", πoυ υπoαrηρζεται oιxoνoμιxc6E
απ6 την Πoλιτιαrιxιj Eταιqε(α Eπι1ειρηματιι6ν
Boρεfoυ Eλλιiδog, χαι σ[o oπo(o, υπ6 την επο-
πτεCα τoυ, εxδιiΘηxε γ ια πρι(lη φoQd, αυνoλιx6 g

θεματoλoγ ιιι69 xατ6}'oγoE τωγ αλαβιxc6ν χειQo-
γρdφων τoυ Φ(oυ Oρoυg.

Toν Mιiρτιo 1,999 εx}ι€γηιιε αγτεπιαr€λλoγ

μ6λoE ηE Aπαδημ(αg Aθηνι6ν αrην πQoχηQυ-

1θε[oα dδρα αην περιo1rj EλληνιαμιiE xαι Σλα-

βιxιig Kιioμog τηg Tdξηg Γραμμιiτωγ xαι Kαλι6γ
Tε1νc6ν.

To αυγγραφιxιi τoυ dργo περιλαμβιiνει πoλλιi

βιβλfα, μελdτεg xαι ιiρΘρα. To dργο αυτ6 πιγε(ται
xυρ(ωg γιiQω απιi τιg ελληνooλαβιτι69 εxxληoια-
cctx€ g, φ ιλoλoγ ιx 6s χα ι πγ ευ μ υπιx€ g o1dοε ι g. o
Tα1ιιiog εξαψriE φαfνεται ιiτι 6βαλε ωg oτ61o να
αα1oληθε( με τιs βυξαιτινdg επιδριioειE ατην
πνευματιxli ξωti των Σλ<iβων. Ετα69 απιi 6γα

βιβλio τoυ πoυ ε(ναι αφιερωμdνo αrη ξωri χαι τη
δρ<iη των Eλλrjνωγ εxπoλιτιαιι6γ των Σλιiβων,
Kυρλλoυ xαι Mεθoδ(oυ,6γεt γρ<iιpει xαι ιiλλα,
επ ι μdρoυE μελετrj ματα, πoυ αα1oλotjγτα ι σιJσ[η -

ματιx6τερα xαι ειδιxιiτεQα με ιwυγ6g αυTιis ηζ
δριiαηg. Σ' αυτd, διατυπc6γει δfo, εντελc6g δικ69
του, θεωq(εg: α) 6τt o lι:6xχog τoυ Kυρ[λλoυ χαι
Mεθoδ(oυ, o oπo(og Θα πραγματoπoιorioε τo
qdδιo εxπoλιτιαμοιj τωγ Σλιiβων, ε(1ε oργανω-
θεf αιη Mιxριi Ao(α, σroγ oλυμπο τηE Bιθυνfαg,
ιiπoψη πoυ βαoξει oε γλωoooλογιπιi χαι ιστo_

ριxιi επι1ειρtjματα, xαι β) 6τι o Mεθ6διog α' αυτli
αx,qιβι6g ηγ πεQιoχi ε'xε διoριoτε[ ωE βυξαντι-
νιig αξιωματoιi1οE απ6τoγ αυτοxριiτoρα xαι ιi1ι
σπlγ πεQLο1ri τoυ Στρυμιiνα, 6πωg d1oυν υπoστγl-

ρξει Σλιiβoι επιαrf μoνεg.
'Eναg ιiλλoE τι.ιlx}νog μελετc6ν τoυ Tα1ιιioυ α-

α1oλε(ται με η διdδoση τηE βυξαvτινrjg xfνηoηE
τoυ Hαυ1αoμoιi αroν xιioμo των Σλιi β ων. Σ' αυτιi
τoν xι3n}'.oτων μελετc6ν ανlixoυν xαι τα βιβλ(α τoυ

για τoγ μεγιiλo Oυxρανιi μυαrιxιατrj τoυ 18oυ

αι6να, Παιοιo Bελιταx6φσχυ, τoυ oπo[oυ ην
ανdπδoτη Αυτoβιoγραφ(α, ιiπωE παι ην ιiγνω-
oη ελληνιxri αλληλoγqαφ(α, πρι6τo9 εξdδωoε o
Tα1ιιiog. Aγγλιxf μετι1φρααη αυτrig τηg Αυτo-

βιoγqαφ(αE, με εισαγωμj τoυ Tα1ιιioυ, δημo-
o(ευoε τo Ιγoτιτoιjτo Oυxρανι{ι6γ Mελετι6ν τoυ
Πανεπιαrημ6oυ Xιiρβαρντ. Στo ενεργητιx6 τoυ
Tα1ιtioυ ανrjxει }tαt η δημoofευαη xαταλ6γoυ
oλαβιxc6ν 1ειριiγραφων ηg Moνr|g Παντελεriμo_
γoζ τoυ Αγ(oυ'oρoυE.
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Αρxειo Mακεδovικoυ Aγιδvα

Συν6γεια 12η

Στιg 5 Ιoυλioυ 1905 o Καπετιiν Αxgliταg
απ6oτειλλε με τογ Nαoυαα(o oπλαρ1ηγ6
Kλε(τo (Kr6τoo Κουτooγιι6ργo) αημε(ωμα
πQoζ τoν Qoυμανdφωνo μεγαλoxε1αγιιi Κα-
ραβ(δα, τo oπoioυ δε(1νει dτι δrio μηνεg μετd
την 6λευαr{ τoυ στo 86ρμιo τo ξητημα τηE

συγεQγασ(αg τoυ με τoυE βλd1oυg εξαxo-
λoυθεi γα τoγ απαo1oλεi αoβαqd.

Σ1εδ6ν μdχQι τo τdλog τηE παQαμoνηE τoυ
αα1oλε(ται με τoυζ Bλιi1oυg τoυ Bερμ(ου.
oπωg αναφ6ρθητlε γ'αι" σε πQoηγoιiμενεg
αυν61ειε9, dλλoτε τoυE επαιγεi xαι dλλoτε
τoυg ιp6γει δριμι1τατα. Πιθαγ6ν η πoλιτιxη
?(αι η συμπεQιφoqd τoυ δεν r{ταν η ενδεδειγ-

μ6γη. 'Ιoωg γι' αυτd υπιigl1ει η ιiπoψη 6τι o
(διog με την πoλπιxη τoυ πρoxdλεαε τo λε-

γ6μενo ρουμανιx6 ξr1τημα αro B6ρμιo.7\πo_

Ψη η oπο[α 1qει<iξεται πoλιj επεξεqγααfα
xαι dρευνα για να γiνει απoδεγ'τrtηνα απoQ-

ριφΘε(.
Ετιτog απd την συγεQγασi,α τιαι τηγ συγ-

δρoμrf πoυ παρεi1αγ oι Bλιi1oι ατα Boυλγα-

ριxιi oι6ματα τoυ Λoιixαg χαι τoυ Mανιiφη,
τoν εξ6ργιξε αφι1νταστα τLαL τo γεγov6E 6τι
oι Bλd1oι xαλoιjααγ παπdδεg xαι δααxd-
λoυg ρoυναμζoντεg. To γεγoν69 αυτd τo
θεωρεi πoλι1 ooβαEl6 xαι επιxiγδυνo για τα
ελληνιxιi αυμφ6ρoιτα χαι δια τoυ παραπd-
νω αημειιilματos ξητdει ην βor{Θεια τoυ ελ-
ληνζoντog Bλιi1oυ μεγαλoxε1αγι<i Καρα-

β(δα.
Η oυνηθηg μ6θoδ6g τoυ για να πqoαγειιi_

τoυ Γεωqγ6oυ Toυαjμη

σει τoυE Bλιi1oυg χαι να τουs απoμαxqιiνει
απ6 την ρoυμανιπri πρoπαγdνδα riταν ιiλλo-
τε απεt}τ€,g, dλλατε xoλαπεiεg xαι φιλoδωρrj-
ματα χαι ιiλλoτε υπoo16αειE υπoτQoφιι6γ αε
τ€xνα ρoυμανιζιiγταrγ xατ6πιγ υπoδεξεωζ
τoυ Καραβiδα.

oι απειλdgτoυπολλ6s φoQdE ε(ναι αxgα(εg.
Toυg ειδoπoιε( 6τι αγ δεν με(νoυν πιoτo(
oτην Θqηoπε(α τωγ πατ6ρων τoυs' εwoε(ται
χαι στηγ ελληνιxr{ παιδε(α, riταν απoφααι-
oμ6νoE να τιμωρriσει αυστηqιi xιiθε πρoδd-
τη τoυ ελληνιαμoιi με τoν τρdπo πoυ τιμι6ρη-
oε xcιτ6. τo παgελθ6ν (δoλoφoνfα).
Mε Eloυμdνουg δαoxdλουg xαι παπdδεg

oτα 1ωριιi υπηρ1ε xfνδυνog γα απoγQαφoιiν
oι Qoυμαγ6φωνoι ωg ιδιαfτεqη εθν6τητα,
Bλ<i1 - Poιiμ, πoυ θα με(ωνε αριΘμητιxd τo
απoγQαφιx6 απoτ€χεσμα ωE πQoζ τoυζ πα-
τQιαQχιχoι1g 6ναrπι των εξαρ1tτιιilν.

Δια γα λιiβει τελιxη απ6φαoη ωE πQoE τηγ
συμπεQιφoρti τoυ απ6ναlπι σroυE Bλd1oυg
αν6μενε πρι6τα την απιirπηση πoυ θα τoυ
6φερνε o Kλε(τog (Kιiπoo Κουτα6γιωaγoE)
απ6 τoν Καραβ(δα.

Στην επιoτολri απ6 15 Ιoυλioυ 1905 πqog
τo Κdwρo Θεoααλoνbιηg β)''€πoυμε σε πoια
xcιτ6"oταoη ηταν τo oι6μα μετd την επι1εiρη-
oη xατ6. τηg Moνrig Mεoημερ(oυ.

Kτd, τα μ6oα Ιoυλ(oυ o Kαπετdν Axρfταg
επι1ε[ρηoε με μεQι}{,οιig oπλ(τεζ τoυ μια πε-

ριoριαμdνηg xλfμαxog περιoδε[α ατην πε-
διιiδα τηg Ndoυoαg.
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Επιαx€φΘηxε πρι6τα τo Tαερνομoρ(νoβo
(Αγ. Mαg(να). H πQoσωπιχri παρoυoiα τoυ

oτo 1ωριd αυτ6 riταν απαραfητη. oι xdτoι-
xoι ηταν διηqημdνoι σtα διio xαι riταν ανd,-

γχη γατoυg αυμφιλιι6oει. Eπιπλdoγ δε 1ρειιi-
στη'Lαν μεqιxoι1g εφdδqoυE, oι oπofoι Θα

παρ6μειναν ατo 1ωqι<i dνoπλoι πρog φρoιi-
aηση τoυ χωQιoιj, αλλιi εν ι6ρα ανdγxηg xαι
πQoE ενiα;υοη τoυ αι6ματos σε τoπtx€,5 επt-

1ειρrioειE.
Η επtoxεψη στo εν λ6γω 1ωρι6 απ6βη

απoτελεoματιτιη| oι διjo μερiδεg αυμφιλιι6-
θηxαν αμ6oωg, δι6τι oι αφoρμ6g τηg δι6νε-

ξηE riταν ααriμαιlτε5) tLαL υπoα16θηχαν γα
xρατorjν 2-3 εφ6δρoυg oπλ(τεE oε επιφυλα-
xri. oι xdτoιxoι δ61θηxαν με ενθoυαιααμ6
τoγ Kαπετdν Axρkα, o oπoiog διεπfατωoε
επιτrjπoυ τoγ πατQιωτιομd τωγ χαι dγραψε
πQos τo Kdlrτρo Θεooαλογ(xηE: "Ε'tναι <iγ-

δρεg xαλo( xια με xαρδι<i".
Axdμη δεν 61ει λιiβει την απ<iιπηση τoυ

Bλιi1oυ μεγαλoxε1αγιd Καραβ(δα xαι τo
ξηημα τoγ απασχoλε( oοβαριi. Aφηoε στo

1ωρι6 5 διxoιig τoυ oπλ(τεE χαι τoυE αγdΘεoε

μαξi με τoυg εφdδQoυE τoυ 1ωqιoιi γα παQα-
xoλoυθoιiν τoυE qoυ μανζοvτεE χαι τoυE Qoυ-

μανοδααxιiλoυg πoυ διηq1oγταγ απd τo 1ω-
ρι6 για τα Σdλια χαι εν ανdγxη να φυλιiξoυν
xαρτ6ρι.

Δεν μπoρor1σε, 6μωE, να δριiοει σε μεγα-
λυτεqη ατιτiνα. Ηταγ απoφασισμ6νo9 γα με-
ταβε6 o 6δo9 oτα Σ€λια με τo αc6μα τoυ για γα
τoυg διαφωτι]oει ε6τε, να τoυζ ε).ιφoβ(oει,

αλλιi δεν τo επdτρεπαν oι περιoτdαειE.
Δυατυ1ι69 ' ψετ6 την ιixρωg εξαντλητιxη

αλλιi επυτυγη επ(θεoη, τιvπ6 τηg Moνrig τηg

Αγ(αg Tριιiδog Mεoημερ(oυ, δεν μπoqoriαε
γα διαθdoει ιiνδρεg για μια τdτoια επι1ε(ρη-
oηg. Yπ6ρ τoυE 15 oπλ(τε5 rjταν αoθενεtExαι
απ6 αυτoιi g oι 7 νoαηλειiονταγ σ[η Ndoυαα.

Εxτ6E αυτοι1 δεγ τoγ βoηθoι1oαγ oι πεQι- '

oτ6.oειE για γα xινηθεi ευqιiτερα. Β'iγε την
πληρoφoρ (α 6τt παρoυαιdoθηxε τoυρxιx6E
oτρατdg πdγω ατo Bdqμιo χαι 6πρεπε να

απoφιiγει μια συμπλoxη μαξi τoυ. Εlιτ69
αυτoιi oι dνδρεE τoυ ε(1αν απ6λυη ανdγxη
αγαπαriαεωg. Τ6αo μεγιiλη riταν η xoιiqαoη
των ανδρι6ν τoυ απ6 την πoλι1ωρη πoρε[α
παι μdλιαταν(lτ'ι.ταυπ6 βρo1rj μ6χQι τη Moνri
Mεoημερ(oυ χαι την εσπευομ6νη επισEQo-

φli στo λημ6qι τoυE στo Περιo6ρι, c6ατε με-
ριxo( ιlνδρεE ιiρ1ιααν να ξητοιiν να επιoτρd-

ψoυγ oτην Eλλιiδα.
H αλriθεια ε(γαι 6τι o Kαπετd,γ Axρ(ταg

απ6'πεμlτε αμdαωg dαoυg εξεδrjλωoαν επι-
Θυμ(α να επισtQdψoυν oτην Eλλ<iδα. 'ΗΘε-

λε γα απαλλαγε( απ6 oριαμdνoυζ πoυ 6πωE
αναφ6ρει o fδιog πQoE τo Kdvτρo Θεooαλo-
ν(nηE, εργιiζovταν μ6νo απd φ6βo { απ6
ειπροπrj. Hταγ τηE γνι6μη E 6τι ηταν πρoτιμd-
τεQo γα απo1ωρriooυν, δι6τι εφoβε6τo, dτι η
απoγoιiτευαη ε(ναι xoλλητιxrj xαι Θα παρ6-
συQαγ χαι τoυζ παλιiτερoυ5 ιiνδρεg.

ΗΘελε να μεiνει με oλιγdτεQoυE για γα
μπoρε( να ελfαoεται τo oι6μα xαΘι65 {ταν
εγxλωβιoμ€νo xατ6. την περioδo αυτri απ6
150 τoιiρπoυζ σ[QατιιiπεE xαι απ6 διιiαπαρ-
τεE μυσEιχ6g παγiδεE Qoυμανιξιiντων.

Bdβαια με την απo1ι6ρηoη χαι την επι-
oτρoφri ατην Eλλιiδα oπλιτι6γ τoυ εξααΘ6-
νιξε η διjναμη τoυ αιδματog. Ηλπιξε 6τι τo
xεν6 θα αυμπληgωγε με εrrεoπfoυg εφ6δρoυ9
xαι γι' αυτ6 6δειξε μεγ<iλη δυoπιoτfα 6ταγ
τoν πληρoφdρηoε o Πρoxdπη5 (γιατρ6ζ Πε-
ριδxιiqηg) 6τt ιΞγει την πληρoφoρfα 6τι o
μεo<1,ζων μεταξιi xυρβερνηoεωE χαι Koμι-
τ6τoυ συγταγματιiqxηs Nιxoλαiδηs χαι o
Ιων Δραγoι1μηg Θα τoυ απoσrεiλoυν ενiα1υ-
αη 15 ανδρι6ν. Κατd τoν Kαπετιiν Axρfτα
πιo απoτελεoματιx6g θα riταν o αγι6ναg αν
ατo oι6μα υπερτερoι1oαν 6φεδqoι εγ1ι6qιoι.

Eνι6 ο Καπετdγ Aπq[τα5 για τoυ5 παραπιi-
νω λ6γoυ5 παρ6μενε στo Περιo6ρι, σtroγ

Kιiμπo τηg Nιloυoαg γ(νεται μια επι1ε[ρηoη
εν αγνοiα τoυ. Παρουοιdoτηxε 6να οc6μα
ληoτριxoιi 1αραxτriρα oQγαγωμ6νo απιi
Toιiρxo αξιωματιx6 με την xαθoδηγηση, 6-
πωg Θα δor1με αgγdτερα τωγ Nαoυααiωγ

_l,l
;l
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τζoρματξ{δωγ υπ6 τo 6νoμα "Aετ69''. Mε τo
oι6μα αυτd αυγ6πQατταγ xαt 3-4 6φεδρoι
Nαoυoα(oι xαθrig χαι o οπλαρ1ηγ6E τoυ
αι6ματo9 τoυ Kαπετdν Axρiτα Ιωιiννηg Nα-
τodπoυλos, o γγωστdg παλαι6E }νηar;ηg απ6
την Ndβεοxα Νdτoιo5, πoυ τι6qα εf1ε πρo-
oxoληθεf oτo oι6μα τoυ Καπετιiν Axρiτα.
oι επι1ειQriqειg τoυ "Αετoιj" ευγootiσαγ

τoν αγι6να τoυ Καπετιiγ Αxρ(τα. Διdτι με
αυτη την ψL'firt αjνθεαη ενεργoιioαν ενα-
γτfoγ των εξαg1ιxιilγ τoυ xdψπoυ χαι πQoχα-
λoιjoαγ μεγιiλo παγιxd μεταξιi αυτc6γ.
Η oμιiδα τoυ "Αετoιi" πqι6τα μετdβη oτo

1ωριd Επtoxoπη. Συνdλαβαγ τoν ιερ6α, o
oπofoE rjταν o φανατιxdτερog εξαργιx6gτoυ
x6ψπoυ χαι τoγ 6δειραν μdχQι θαγdτoυ. Η
γυναfxα τoυ, η oπo6α 6ρμηαε γα τoν γλυτι6-
αει, φoνειiθηxε πιiνω ατη oιiγ1υoη.

Eιoriλθαν χαι στo 1ω9ι6 Tαερμορ(νoβo
(Aγ. Mαq(να) xαι dδειραν ανηλεc6E τoυg
BoυλγαgζoγτεE. oι επιδρoψ€g αυτ€g ευγo-
oιjααν aην εyγ"cιτdαταoη oτα 1ωριιi πραxτd-
Qων τoυ Kαπετιiν Aπρ(τα για γα πQoπαγαγ_
δζoυν τηγ επιστQoφri των oτo Πατριαρ1ε(o
xαLτην εγγQαφli τoυ ωE πατQιαQχιxriw xcιτ6.
τηγ απoγQαφη πoυ διεγεργoιiααν τ6τε oι
τoυρxιxι1g αQχds.

E(γαι αλriθεια 6τι τoγ πανιx6 πoυ πQoχα-
λoιjoαγ ατα 1ωριιi τoυ lιdψπoυ oι επι1ειρrj-
σειE τoυ "Aετo()" ειαι1πρατταν χαι επdβαι_
γαγ πQoζ 6φελog τoυ Καπετιiv Axρ(τα.

Παg6μoιεE συμμoQhg ζητηoαγ απ6 τoγ
Kαπετdν Axqfτα να oργανι6σoυγ χαι ιiλλoι
oθιομανof. Eπιδiωξαγ γα τoν αυναιπ{αoυν
για τογ oxoπ6 αυτ6 o Toιiρxog μπdηg τoυ
Tε16βoυ (Καqυδιιf Eδ6ooηg) xαt xdπoιog
Τoιiqxog απ6 την'Eδεoαα.

'Βτoι πqo6xυιpε ζητημα αυμπριiξεωE τoυ
oι6ματoE με τoυQχιr{dg oυμμoqkgτην oπo(α
επ6μενo rjταν να απορρiψει ααυζητηmj o
Kαπετι1γ Axρ(ταg.
o Καπετdν Axρfταg δεν ε61ε oυδεμ(α πρo-

oωπιxη επαφη με τoγ "Aετ6'' αγ χαι o τελευ-
τα(og επιμdνωg επιδfωxε μ6oω εμπ(ατων
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πρoαΦπων γα συναvηθε( μαζ( τoυ.
Καρπι6θηχε μεν τoγ παγιχ6 πoυ πρoxdλε-

σαγ στα 1ωριιi τoυ xdψπoυ, αλλ<i για τoγ
Καπετdν Axρiτα rjταν αδιαν6ητo να αυμ-
πριiξει τo oιilμα μαξ( τoυ. Δ61θηxε μ6νo να
συνεQγασ[oιiν εμμdoωg. Eγραψε oτo Κ6ν-
τρo Θεooαλoν(xηg γα απoστεfλλoυγ ατoν
"Aεa6'' τoγ Kαπετιiν Αργrjqη, απ6 την πεQι-
φ6ρεια Γεβγελιi, o oπo(og dλλoτε xcιτ6" τo
παρελθdν ε(1ε αυνεργαoθε( με τoυρxιx<i α-
πoαπdoματα.

Για γα μdθει τι5 ειrruπι6σειE των 1ωριxι6ν,
αν αιτελriφθηπαν δηλαδri την ενdργεια ωE
ελληνιxrj, { αν υπorιτειjoγτo τoυg ToriρχoυE,
ξriτηoε απ6 τoν o'υνεργdτη τoυ τoυ Kdντρoυ
Nαoιioηg Φλιfρo γα επισχεφθεi τo xωριd
χαι γα τoυ αγαχoιγι6oει τιg εντυπc6σειζ τoυ.
Ανηαυxoιlαε διdτι αντιλαμβdνoγταγ, 6τι θα
r{ταν μεγιiλη η ξημι<i απ6 μια επι1ειρηoιαxri
αιiμπραξη ληoτριxoιi 1αραxτriρα με τoιiρxo
αξιωματιx6. Επm}ν€.oγ δε εφoβεfτo μηπωE
π(oω απ6 αυτrj τηγ συγεQγαoiα υπoxρriπτε-
τo δdλog.

*
oι xινfοειE τoυ αι'iματog ηταν πoλιj δυ-

o1ερεig. Ηταγ αδdνατo να ενεQγε( xαι γα
tιινεCταt oλdxληρo το αι6μα, αφενdg €νεxα
τηE xoπιilσεωE των ανδριΙlν, xαι αφετdρoυ
για τo λ6γo oτι δεν υπrjρxαν αoφαλri "yιcιτ6"-
xια" διdτι αυνε1ι6g πεgιπoλorioε τoυρxιxdg
oτρατ69. Παqιl την μεμιpιμoιqiα τoυ, dμωg,
για τoυE Nαoυoαioυs, τηγ oπoiα εξdφραοε
oε πoλλ6g επιοτoλdg τoυ πQoE τo K6ντρo
Θεαoαλoγ(xηg, oε αυπj την επιoτoλη τoυ
oμoλογεi 6τι oι Nαoυοαfoι με 6λη την φλυα-
El(α των πqooφdρoυγ υπηQεσtα xαt αoφαλdE
<iαυλo. Δηλαδrj αναγνωqζει 6τι η Ndoυoα
ηταν η βιiαη των εγεQγειι6γ xαι των επιχει-
ρrjoει6ν του.

Εxτ6g τηg xoπrfioεωg υπrjρxε φ6βo9 τLcΙτα-

διι6ξεωg παρ<i τoυ τoυQχιxοιi αcqατoιj xαι η
τυ1dν xαταoτρoφf θα επ6φερε γενιxti απo-
θιiqρυναη. Γι'αtπd απoφd,αιαε να εργααθεf
με μιxgιi oι6ματα παι ιδfωE με αriματα εντo-

tl
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π(ων, με τo διx6 τoυ αι6μα βdβαια πιiγω oτo
Bdρμιo oαν αxεπr!. Επfa.ηg 6πω9 αναφdρει
oτo Κ6rπρo Θεooαλoν(xηg, rjταν απαραiη-
τoι χαι oι ερlαoιτ61νεE Αλβανo( Γxdγxηδεg,
oι oπo(oι πρoαφdρoγταν... δια πιiθε ε(δoυg
υπηρεo(α, εγνoε(ται επ( πληρωμti.
oι Αλβαν oi Γzι6yxηδε g επιoτgατειjoγτo α-

π6 τan Bλαδoβ6η Χρ. Mπoιiα με τoγ oπo(oγ
r{ταν φiloι xαι ε[1αν συγεQγασΘε( πρoηγoυ-

μdνωE χαι με τα μιxqιi o<6ματα τoυ Mανcδλη
Koυτα(γαQη χαι τoυ Γιoβιiν\, \('" oπoiα d-

δραoαν αro Bdρμιo σε τoπι}ιη αxτfνα πριν
την <iφιξη τoυ Καπετdν Axg(τα.

{ζ

oπωg αναφ6ρθηxε παραπdγω, o Καπετdγ
Axρ(ταg βριox6ταν εγ αγαμoνiτηs επισ[Qo-

φrjg τoυ Kλεfτoυ (Kιiπαo Koιπo6γιωQγoυ)
τoυ oποioυ ε61ε οτε(λει πQoE oυνdvτηαη xαι
oυνεν6ηoη με τoγ Kαραβ(δα.

Tα απoτελdoματα αιtτηg τηE αι-lναvτriσεωs

με τoγ αημαvτιxdτεQo Qoυμαν6φωνo των
Σελiωγ ηταν ευγ6'Qισ[α o επiαηg ιo1υρdE

μεγαλoxε1αγιdg τoυ Bερμioυ Tιiαog Σαμo-
ρd,g αυγx6vτQωσε }tαι τoυE ιiλλoυg xεyαγfi'-
δεg oι oπoioι 6δωoαγ μr1ριεg υπoα;doειg xαι
6ρxoυg π(ατεωg.

TιE πρι6τεE ημdQεE τηg αφξεωg τoυ Καπε-
τdν Axρ(τα στo Bdρμιo πqoorjλθε ατo oι6μα
τoυ χαι o παλαι6g oπλαρ1ηγ69 απ6 την Σλη-

μνιτσα τηE Kαoτoρι<ig Γιoβιiνηg Bλ. Aν xαι
πQoχωQημ6νηg ηλιπfσS, o Γιoβιiνηg πρoαd-

φεQε πoλλdg υπηρεαiεg δρι6vταg με dνα μι-
xρ6 αι6μα 18 ανδρι6ν στην πεQιoμ{ τoυ Bεq-
μ(oυ- Boδενι6v, oι oπoiεg δεν d1oυν μελεη-
θε6 xαι δεν 61ουν εxτιμηθε6 δεdvτωg απd
τoυE ισtoQιxoι3E τoυ Mαxεδoγιxoιj Aγοiνα.

Η πρo1ωρημdνη ηλιx(α τoυ χαι oι χαχoυ-

aiεg πdνω ατα βoυνd, τoν εi1αν xαταβιiλει
πoλιj xαι ε(γε απ6λυη αι'ΦxηπεριθιiλψεωE.
Γι' αυτ6 o Kαπετdν Axρiταg τoυ dδωoε ιi-
δεια xαι παραx<iλεσε τo K6vτρo να μεριμνη-
oει δια την εiooδ6 τoυ oε xανιiνα νoσoχo-

μεio τηE Θεαoαλoν fuηs rtτων Αθην ιily.' Ετoι
τερμιiτιoε ην πατQιστιτιητoυ δριioη σε πQo-

1ωρημ6νη ηλιx(α o Καπετdν Γιoβιiνηζ o o-
πo(og αρxετιi 1ρ6νια υπriρξε o πρoοτdηg
των 1ωριc6ν τoυ Bερμ(oυ χαι τωγ Boδεγι6γ
απ6 τα βoυλγαριxd, oιliματα.

*
Mετd ην επι1εiqησrlτoυ Mεαημεqfoυ χαι

τηg Επιoxoπliζ η επiδρoη τoυ Kαπετιiγ A-
xρ(τα riταν μεγιiλη. Προπαvτ6g μεταξιi των
Bλιi1ων oι oπo(oι τo πληρoφoρriΘηxαν αμ6-
oωE. 'Eλαβε, 6μω9, πρ6νoια χαι για ηγ σtα-
Θερoπo(ηαη τηg επ(δραoliE τoυ. oι ox6ψειg
τoυ χαι oι δαπdιγεS πoυ διdΘετε δεν αφoρoι1-
oαν μ6νo την διατliρησγ]τoυ oι6ματo9 ν.αLτLS
xινrioειg τoυ' Eξriτηoε αιiξηoη τωγ δαπα-
νι6ν. Ηταν τηg γνιiμηg dτι <iνευ δελεαoμoιi
των Bλιi1ων δια 1ρημιiτιον, αx6μη τLαι ^ιLεxα-

γιιiδων, ρoυμανoδιδααxdλωγ xαι παπdδιον,
δεν Θα τoυs πQoσ€}νxυε ειjxoλα. Δι<jτι oι
fδιοι δ{λωναν ιiτι υπoατηρζoυν τoυg Ρoυ-
μdνoυg δι6τι αλλιc6g δεν Θα τρι6γανε ι{.rωμ(.

Στην (δια επιoτoλri o Kαπετιiν Axq(ταg
oμoλογεf πQoE τo Kdvτρlo τηg Θεooαλoν(xηg
dτι δεγ θα μπoροι1σε να xd,μει μεγ<iλα πQdγ-
ματα αγευ τηg εξαγoρ<iE εραoιτε1νι6ν Γx€-
γxιδων δι'oριαμdνεE πεQιπτι6oειg. Διdτι ε-
τtf,6ζ τηS Nαotioηg, ατην ιiπαιθρo 1ι6ρα δεν
δι6θετε πoυθενd ιoxυρdg βιioειg xαι εxε(
6πoυ dπqεπε να υπd,ρ1oυγ δεν υπr{ρ1ε φα-
νατιαμdE.
oι ξ6νoι ωE επi τo πλε6oτoν oπλfτεg, 6oo

xαλo( χαι αν iτcyv, δεν ιiντε1αν σε παQατε-
ταμ6νη παι επfμoνη εργαo6α χωQ(s ην συμ-

ψετoγj των ε\πoπ(ωγ. oι oπλ(τεg τoυ ευρi-
σχoγ[o, xατ6' την διxri τoυ dxφρααη oε 6γα
xυxει6να xαι πoλιi oλ(γoι μπoρoιiοαγ γα α-
ντ6ξουν oωματιxιi xαι ηθιxd δι' αυτ6 ηταν
αναγxα(o η δημιoυργiα ιo1υρι6ν βdoεων
ατα 1ωρι<i απ6 εντoπ(oυg.
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Η ΤΙρωΤoθUσ[α στo Kιλκιg

τoυ Γεωqy(oυ Toυοiμη

Για να διαπqαγματευθoiμε τo θ€μα''H πqωτooυνiα τoυ Κιλxig'' δηλαδιi τα πqc6τα βιiματα τηζ
oυνfαg oτο Κιλιι[g, πρ€πει πqιΙτα αιτ' ιiλα να γνωqtooυμε τo oιxονoμιnιi nαι μoQφωτιxιi υπciβαθqo
τηg ιcωμoπιiλεωE xατιi την επoγιi εxεtνη. Κατιi τα μ€oα τoυ Ι9oυ αιοjyα τo Κιλxig yνιΙqιoε
oικoνoμιxιi ιiνOηoη xΦιE mιg τoπιx€g βιoτε7ψtε514αι στo εμπιiqιo oιτηqe6ν, δερμιiτων, mισα'l.ιε-
λαιoυ xαι βαμβαxεqcΙν Jτoυ μετuωυλoιjoαy επιiνυμοι €μπoqoι Κιλxιoιciτεζ στιζ αyoρ{E τηg BΔ.
Mαxεδoν[αg.

Φυoιni oυy6πεια τηζ oι2aoyoμιxιiE ιiταν 14αι η εxπαιδευτιιli xαι xoινωνιxιi ιiνoδog. oι εμlto-
qευιiμενoι kλnιoιcfiτεg oτη ΒΔ. Mαaεδoνiα ιiρμoντo οε επαφιi nαι oυνιiπταν yνωqιμfεg με
δααxιiλουg ελληνιoτ69, δαoxιiλoυg δηλαδιi με xλαoιxιi ελληνιιcιi μιiQφωoη xαι παιδεiα, τoυg
οποfoυg μεταιιαλoιjoαν ωg δαoxιiλoυζ στην γεν6τειqα τoυE.

Ιcrτoριxιi ε(γαι απoδεδειγμdνo 6τι xατ6' την
τρ(τη δεxαετiα τoυ πεqαoμ6νoυ 19oυ αιc6γα υ-
πriρ1αν <rτo Kιλxfg διioxαλoι πoυ δiδαoxαγ χατ'
o(xoγ επ(πληρωμ{ ελληνιπri γaαφi xαιαν<iγνω-
oη. Σιiμφωγα με τιg [διεg πηy€ζ, η ελληνιxri
μ6Qφωση dρ1ιoε να γενιxεtiεται απιi τo 1825 με
τηv λειτoυργ[α α1oλεioυ βε}ιτιωμdνoυ τ6πoυ με
την φρoντ(δατηg xοινdτηταg η oπo(α μεριμνoιioε
γιατηγ ανειiρεη χαιτoγ διoριαμd διδαox<iλωγ.

oι δdoxαλοι, λοιπιiν, τoυ Kιλπ(g, dπωg ανα-
φ6ρθηxε παραπι1,νω 

' 
ε(ηαν πdwoτε xλαoιx{ ελ-

ληνιxrj μ6Qφωση, την oπofα μεταλαμπιiδευαγ
ατην Πoλυανrj. Διαoι6ξoνται xαι oν6ματα ελλη_
γoδαoxιiλων τηg δεxαετ(αg τoυ 184Ο. o ελληνι-
αrfs Γρηγιiριοg χαι ο ελληνιοτrjE Xατξημαxιi-
ριοg. Mε αυτd το δεδoμdνo η xoινιiτητα πρι6Ιμα
αxdμη, το 1840, ανriγειρε ν6o o^tro}ιιx6ofxημα, τo
oπo (oγ ανταπεxρ(vετo σrιE αυξη μ6νε g ανιiγxεE.

με τιE δυo εxxληα(εE τηg xωμoπιiλεωg, Aγιo
Γειiqγιo xαι Παναγ(αg αειg oπofεg λειτoυργoι1-
oαγ 6 πατQιαQχιχo( ιερε(g.

Kατιi το 1858 oι εμποQευ<iμενoι Kιλxιoιc6τεg
αην B.Δ. Mαxεδoγfα εξdλεξαν γ ια διδααx<iλουg
τη g πατρ(δαζ τωγ τωγ χαταγdμενο απd την Στρoιi-
Υγ'α τηSπεριoxf g Πελαγωνεfαg πεq[φημo ελλη-
vιαrrj διδιioπαλo Δ. Mιλαγτινωφ, απιiφoιτo ηζ
Zωαιψα(αgΣ1oλιj g των Ιωαw[γων }tαL τoγ Ξεγo_

φι6ντα Zινζ(νωφ, επtoηg απ6 την Στρoιiγxα, α-
πιiφoιτo Γυμναo(oυ Aθηνc6ν.

Δυατυ1ι69 ιiμωE η εxλoγιi των Mιλαντiνωφ
xαι Zινξ(νωφ riταν πολr1 ατυxri5. Δι6τι, εγ τω
μεταξri, xαι οι δdo πQι6ηγ ελληνιαrdg διδdoxαλoι
απιi την Στρoιiγxα, ε(1αν εξαγοραoθεf απ<i ην
Ρωoιπtj, Παναλαβιoτιxrj εταιρεiα xαι μυαrιx<i
ε(yαν xαταclτε( ενεργιi ιiργανιi ηg.

E(ναι απoλιiτωg εξαxριβωμ6γo dτι μ61qι τo Eδ(δααπαγ μεγ σtηγ Σ1oλrj τoυ Kιλx(g ην
1858 πoυ εμφαν(oτηxε η Oυν(α, το α1oλε(o τoυ ελληνιπri γλιδαoα, αλλιi δεγ d1αναν ευxαιρiα να
Kιλx(grjταγαπoxλειατιπιiελληνιxιixαιoε16ρια επεξηγοιiν τα μαθr{ματα αηγ oλαβιx{ τoπιxη
ελληνιαrcδν διδαoxιlλωγ. To (διo αυνι5βαινε xαι διιiλεxτo ωE πιo πατανoηπi, αγ χαι oι iδιoι δεγ

I
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εγγc6Qιξαγ τηγ γQαφli χαι την αγdγγωη τηs

Boυ\αριπr{E.

Mε αυτ6 τον τριiπο προδιdθαταγ τoυg μαθητ69
υπdg τηg χa{σηE χαι εισαγωγtig αro o1oλεfo xαι
την εxxληo(α ηg Bουλγαριxrjg γλc6ooαs ωE πιo
xατανoυητrjg xαι ειixoληg διατηv μιiρφωorj των.

Eτoι, δημιoυργriθηxε μεταξιi τωγ xατofxων
dνα qεrlμα, πoυ σε πρc6τη Ψιiση, ευνooιioε την
ειoαγωγri τηE αλαβιxrig γλι6oααζ σro o1oλε(ο
χαι ηγ εxx}νηo(α, χωQrE γα απoσχισΘoιiγ απιi τo
Πατριαρ1ε(o.

Αυτ6 δεν διdφυγε ηγ πQoσo1rj τoυ επιαx6-
πoυ. Κατrjγγειλε τoν Mιλαγτ(γωφ στιE τoυQxιx6.g

αQχdE ωs ταQαχoπoιd, xαι πρoαωρινιi oι τoυQχt-

π6g αρ1dg τoν απεμιiχQυγαγ απ6τo Kιλx(g.

Mετιi τoγ Mιλαγτiνωφ εγxαταατdθηxε ατo
Kιλx(g ν6og ελληνιατ{g διδιiαxαλog, o Aνδριiνι_
xog Ιωoriφ. Αλλd ατυ1<ig o διioxαλog αυτιig riταν

μαθητrjg τoυ Mιλαγτ(νωφ xαι αxoλοιiθυηαε τα

βrjματιi τoυ.

Κατι1τα 6τη 1857-1858 o Mιλαγτiνωφ διορio-
θηxε δια δευτdρα φοQd οτo Κιλx(g με την συγχα-
τ<iθεαη τoυ επιox6πoυβ Mελετ6oυ.

O Mελ6τιog xαταq1<ig θει69ηoε ανιiξια πqο-
σoχliζ τα δρc6μενα σro Κιλx(E μετd την δευτdρα
dλευoη τoυ Mιλαγτ(νωφ. Δι6τι o τελευτα(og xα-
τι6qθωoε γα τoγ πε(oει 6τι αιsτ6 δεγ αττ(xειται
στηγ πQαχτιxr{ τoυ Πατριαρ1ε(oυ, εφdooν η oλα-

βωνιxlj γλι6ooα διδιlαxoγταγ χαι στηγ Σ1oλri τηg

Xιiλπηg.

''Αδελφ6 μoυ, απriντησε o Mελ6τιog, πoιιig
τουg εμπoδζει. Ag διδιioxoγται χαι βoυλγαριxιi
xαι γαλλιx6.xαι αγ θ6λoυγ χαι την γλc6crοα τoυ
διαβdλoυ. M<1γo γα με αφriαουν tiαυχο''.

Eται, με την ευλoγiα θα μπoρoιioαμε να πoιiμε
τoυ επιox6πoυ, o Mιλαγτ[γωφ εξαxoλorjθηαε
απρ,6oxoπτα γα χατεQγdξεται τoν επβoυ\αρι_
αμd τoυ α1oλε(oυ χαι τηs επxληα(αE.

Παριiλληλα για να εxβoυλγαρ(oει 1{αι τηγ
εxx}νηofu πρoοεxιiλεαε απιj την Movf Zωyρ6'-

φoυ του ξ. oρoυE τoν μoγαχ6 Kλriμη για γα
τελε(, απoυoιιiξoγτoE ωζ γvωαr6ν τoυ επιoxd-
πoυ στηγ ΔοΤριiνη, την Θε(α Λειτoυργ(α oτηv
oλαβωνιxrj, δεδo μdνoυ <iτι oι 6ξι ιεqε fE τηE xωμo_
πιiλεωg αγνooι1ααν ην oλαβιxl{ γραφli.

Tο xυρι6τερο δε ε(ναι ιiτι φιλoξdνηαε δrjo
επιφανr{ μ6λη τηg Παναλαβιxrig Eταιρεiαζ, τoν
Pατα(γoxι xαι Γιουξdχωφ με τουg oπo(ουg επ(
dνα μriνα περιιiδευoε σrηγ Πολυανrj xαιτεχιx6'
απdαrειλε με τηγ υπoατrjριξη αιπcδν 3 ν6oυg oτη
Ρωαiα για απoυδdg ωg υποτgι5φoυs τηE Παγαλα_

βι,π'is Eταιρε(αg.

Eται προλειιiνθηxε το dδαφog για ην ανιi-
πτυξη τηE βoυλγαQιχliζ πρoπαγιiνδαg, η oπoiα
ατην πoρε(α τηg φdρεσε το πQoσωπε(o τηs αJ-
νfαE.

Aξιoαημε(ωτη επ( τoυ πQoχειμdvoυ εiναι η
oλι,γωqiα τoυ μητQoπoλ(τη Θεοοαλoγixη5 Nειi-
φυτoυ. Oιnflτoιxoι τηg Πoλυαvιig riταν δυσαQε_
ατημdvoι, xαι" εiμαν εξεγερθεi εγαγτ(ογ τoυ εrτι-
on6πoυ Mελετjoυ xαι, επi 11 26qιfvια αγων(ζοvτo
γα τoγ α\'τLιιCιτσ"στliαουν.

Tρειg φοQ6ζ αγτιπQωσωπε[α του Kιλx(g επι-
ox€'φΘητι'ε τoν Nεdφυτo χαι επdβαλε αναφoριi
εγαιτ(oγ τoυ Mελετ(ου 1ωρ(g γα ειoαxoυαθε(.

Eπειδri οιiτε τo Πατριαρ1ε(o, o6τε o Mητρo-
πoλ(ηg ΘεoααλoγiηE riταν διατεθειμ6νoι γα
ιxανoπo ι{oουν τα αιπj μα των χαt γα επιτρι1ψoυv
τoν εxβoυλγαριoμιi τηE επαρ1(α5, η xατιiσΓαση
oξriνθηxε ατo 6παxρoν.

Απλιig δια εxτιiνωη τηg xατααιιiαεωg o Nεd_

φυτοζ μετ6θεαε τoγ Mελ6τto χαι τογ αιτιxατd-
στησε με τoγ επ(αnl'oπo Πλαταμι6νo9 Ιιixωβo,
oτoγ oπo(o παρα1ι6Qησε τηγ .επtoxoπη αντ(
3Ο0.000 γρdoια, η xvπ6 τoυE Λαξαρια169 2.000
πιιioτρα.

To γεγoνιig αυτιi δυoαρdoτησε χαι εfujγειρε
αx6μη περιoα<iτερo τουζ xατo(xoυg, oι oπo(oι
επιμ6νωE ξητoιioαν oλαβdφωνo επtαxoπo, γω-
ρig αυτιi να αημα(νει απ6o1ιαη απd τo Πατριαρ-
1εfο.
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o Mιλαντ(γωφ πQoχειμdνoυ να πετιi1ει τoν

εxβουλγαριαμ6 τηg επιoxoπrlg Πoλυαvr|E xρα-
τo6oε xαι dνα xρυφ6 1αqτ(.

Στην πατg(δα τoυ ε(γε ctεν'{,5 o1doειg με ην
απooτoλri των Λαξαριoτι6ν αrην Bιτc6λια xαιτoγ
πqoΙαrιiμεγo τηE απoαroλr{E Lepavec.

Για γα εxφoβ6αει τo Πατριαρ1ε(o χαι τηγ

Pωoιxri Πρεαβε(α dπαιξε τo 1αρτ( τη5 Oυν(αg.
Πρo6τρεψε τoυs χατo(πoυ g να ξηπiαoυν την πρo-
oταα(α των xαθολιxc6ν μιoιoνιiριων, 1ωρfg βd-

βαια δoγματιx6g παρα1ωρrioειg, παριi μιiνo με
oγoμασ'ιχri εξιiρτηoη απ6 τoν Πιiπα.

Axριβι6E αυτri την ευνoTxri σcιγμ'li εxμεταλ-
λειiΘηxαν oι xαθoλιπo( μιooιoνιiQιoι τoυ τd,γμα-

τo5τωγ Λαξαριατc6ν xαι ιjδωααγν6ατροπri oτην
υπ<iθεαη.

oι Λαξαριατdg xαιqoφυλαxτoιiααν δια τoιoιj-
τoυ ε(δoυ5 ευvoΙx6E περιαrιioειE δηλαδrj διεγd-

ξειg μεταξιi xoιν<iηταE }ιαι μητQoπoλrη, γtα γα
oπειjαoυγ να πρoαφdQoυγ τα δoλι6ματιi τoυg.

Aνεξιiρτηη απ6 τo Πατριαρ1ε(o εxxληα(α ανα-

γνωρζoυαα ωE χεφαλri 
"ηE 

1ριαrιανωα6γηs τογ
Πdπα,1ρrjη τη5 αλαβιxrig γλτiooαζ στγlγ εxxλη-
ofα xαι oτo α1oλε(o xαι δriθεν πρoαrαo(α απ6τα
xαΘoλιxd πρoξενε(α τηE Θεαoαλoνfxηg liταν τα
δολc6ματα, τα oπo(α πρoαdφερε ο πρo'ιαrιiμενοE
των Λαξαριαrι6γ αεην Θεo/νixη Turrοque, dταν

η αγτιπQωσωπε(α να υπoδεξεt τoγ Mιλαvτ6νωφ

μετιiην tiρνηαη τoυ Mητρoπoλ(η, απευθιiνΘηπε
σ[oυE Λαξαριoτ6g. Mετιi ηγ συγομιλfα με τον
Turroque η oπo(α dγινε αρ1dg Ιoυλfoυ 1859,

επαxoλoι]θηoε αυvdλευση τωγ xατo(xοw xατα
την oπo(α απoφιiαιαααν γα πρo1ωρrjooυγ σtηγ
Oυγfα. Eγγoε(ται β6βαια 6τιτανrf ματα xιγoιjoε
o Mιλαvriνωφ.

Αμdoωg ψετ6.20 ημdQεE παρdδωoαν σ[oυE
Λαξαριαrdg, δια γα τηγ μεταβιβιiooυγ αroγ Πd-
πα Πιo ΙX αναφοριi υπoγεγραμμ6νη απιi 84
κατo(xoυg μεταξιi τωγ oπo(ων 4 ιερεig, σl1V
oπofα εξ6φραξαν xαι αγεxo(γωναγ ηγ επιθυμfα
τωγ γα oυνεγωΘoι1γ με ηγ xαθoλιxr| εκxληolα
}ιαι γα αγαγνωρ (αoυν ωE πγευ ματιχri xεφαλri τoν

Πιiπα, υπιj τoγ 6ρo 6τι η oλαβιxrj γλι6ααα θα
ειαα1θε( ατην εxxληo(ατr,αι oτo o1ολε(o xαι θα
τιi1oυντηg πρoαrαo(α5τoυ Γαλλιxoιl πρoξενεfoυ
τηg Θεooαλονixηg. Bαoιxri πqoi.iπιiθεαη ηE πρo-
qωρrioει6s τωγ ατην oυν(α riταν ιiτι θα διατη-

ρoιioαν ατo αx6ραιo τo πατQoπαριiδoτo τελε-
τoυ ργ ιxd τυ πιx6, την o ρ θ ιi δoξη xcιτηγ1oη χα ι τ ιζ
πατρoπαριiδoτεg δoγματιxdE xαι λειτoυργιx6g
παgαδιioειg'

Yατερα απ6 τo γεγoνdg αυτιi, o Turroque
μετ6βη αro Κιλx(g για γα βεβαιωθε[ εππ6πoυ
για ηγ ειλιxρ[νεια χαι τηγ ooβαρ6τητα τηs επι-
θυμ(αE των xατo(xωγ.

Eγθoυoιαoμdνog επdατρειpε αrηγ Θεαoαλo-
νΦ xαι αμioω5 ανε1ιiρηoε γLα τηγ Κων/πoλη

για γα εvημερι6αει χαι γα λιiβει oδηγfεg απ6 τoγ
ΠρoΤαrιiμεγo τoυ Λαξαριατri xαι απd τoν Γιi},λo
Πρ6oβη. Aμ6αω9 xινriθηxε o μηχαγισμ6E των
Λαξαριαrι6ν. Eυαπεομdνog επιαπ6πτεται τo Κιλ-
xξ €ναg ιiλλog διαxεxριμdγoE μισιογdριo5 Λα-
ξαριαrrjg, o ηγoriμενοg τηg Moνriζ τωγ Λαξαρι_
ατι6ν αrην Kωγαrαγτινoιiπoλη Eυγ6νιoE Bore
oυνoδευ<iμενo5 απ6 τoγ μισιoν<iριo ιερdα τηg

Θεoοαλoγ(xηg Chaude

Η απρoαδdxητη αυπj τρoπιj τoυ ξητriματog
xαταΘoριiβησε τo πατQιαQχεio xαι την Pωoιxrj
Πρεoβε6α. Αμ6οω9 απd αυμφc6γoυ αγ6Θεoαγ
oτoν Boυλγαριxrjg παταγωγriE επ(oxoπo Mαxα-
ριoυπ<iλεωg Ιλαρfωνα να μεταβε( ωE πατQιαQχι_
xι1g dξαρ1oE σ[o Kιλx[g xαι εφoδιαoμdνog με
πατQιαQχtχ,ιi dγγραφα να απoτρdψει τoυs xατoi-
xoυE απιi ην μελετc6μεγη πQoσχι6ρηη.

o επioxoπo5 Ιλαρ(ων riταν απ6 τoυg πλ6oν
δεδηλωμ6νoυE θιαoc6τεE ηE ειoαγωγrjg τη5 αλα-
βι,x{s γλι6oοα9 σrουE ναoιiE, παραμdνων, εγ-
γoεiται υπ<i την διπαιoδοofα τoυ πατQιαρxε(oυ.

o Ιλαρ(ων oυνrjντηαε δυαxoλ(εE ατo Κιλxig,
δι6τι εγ τω μεταξri ε[1ε προλειαγθε( xαλιδg τo
dδαφog υπ6ρ τηE OυνfαE.

o ι διjo αvτιπρooωπε (ε g ε ιorjλθαν α1εδ6γ ταυ -

τιi1ρoνα αro Kιλx(g. Συγαvπiθηπαν μιiλιαrα oε
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μΠ βQfση dξω απιi την π6λη, 1αιρεπiΘηxαγ ψυ-

1ρd xαι xατευθιjγθηχαγ η μεν παθoλιx{ υπ6 τoυ

Boτα πρogτo o1oλιx6 o(πημα, η δε πατριαQχιχli
υπd τoγ Ιλαρfων πQoE τo xoινoτιx6 xατιiαrημα.

Kατ<iτιg πρι6τε9 ημ6ρεgτo πqoβιiδιαμα ε(1ε o

Bore, xη ριiτrων δη μoo(ωg xα ι επ ιδε ιxτ ιx6, (.ψει-

γε τQ ε ιE ε βδo μιiδ ε g <rτo Κιλx(g. Πανηγυ ρ ιxιj αγ ε -

xo(γωoε ιiτι o Πdπαg ΠioE ΙX δ61θηxε τηγ αγα-

φoQd τουE χαι dτι διjγαται υπιi την πρoαταo(α
τηg xαΘoλιxηgεxx}ηo(αg παιτoυ Γαλλιxοιi Πρo-

ξενε(oυ ατη Θεαoαλoν(xη γα τελoιiγ ην θε(α

λειτoυργ(α Φηγ μητQιxli τουg γλιiooα χαι τo
πατροπαρd,δoτo αγατoλιxιi ρυθμ6.

O Bore επιαrρdφovταE σ[ηγ Θεolνιxη αυγ€_

στησε τoγ Turroque να μεταβεi εx γdoυ αro
Κιλx(g με διio αδελφ69 τoυ ελ6oυ9 χαι με lιηQυ_

ταm6 χαι JτQoπαγτι6g φιλανθρωπιxιi dργo εx

μ6ρουE τωγ ΑΦι6γ τoυ ελdoυg να αrαθερoπoιli-
σει τηγ oυνιxri εxx}νηo(α.

o Ιλαρ(ων δεν riλθε ειE ουδεμ(α επαφti με τoυE

Λαξαριατdg, ενιioω αυτo( βριαxιiταν ατo Kιλx(E.
Eνεργοrjoε απ6 τα παραoxηνια, συγεQγαξ6με-
γoζ με τoν xυρι6τεQο χοιγoτιx6 εxπριioωπo, τoγ

μεγαλdμπoρo Nιixo Σταν6oεφ, αναμdνovταE τηγ

ι6ρα τηg ανα1ωρriαεωs τωγ xαθoλιxι6γ μισιoγα-
ρiων. T6τε παρoυο[αoε, διio επιαroλ69 του Πα-
τριαρ1ε(oυ. Mια πQoE τoγ πιct6 λα6 xαι μια
oπQoE τoυE πρoxρ(τουE, με τιE oπo(εg ο πατριιiq-

γ1g υπ6qετo oυγ1cδQεση για τo παρdπτωμιi
τoυg. Διεξrjγαγε μ6oα αην εxxληo(α μαxριi δκi-
λoγo με τουg προπρ(τoυg xαι xυρfωE με τoν Ndxo
Σταν(oεφ o oπo(og1ρηαιμoπoiηoε oπληρri γλιio-
oα xcιτ6. τηg αδιαφoρ(αg xαι ηg oλιγωρ(αE τoυ

Πατqιαq1ε6υ. K6qδιoε 6μω9, dλoυE με το μ6ρo9
του, ιiταν τoυζ αγεχo(γωoε 6τιτo Πατριαρ1εfo
δ61εταινα διoρ[αει σrηγ επαQχiατωγ ολαβιiφω-
νo επ(oxoπo.

oι xdτoιxoι αγεxιiλεααγ ηγ αvαφoρd τoυg

πQos τογ Πιiπα xαι ξrjτηιlαν ωg επ(oxoπo τoγ

αλαβ6φωνo Αρ1ιμανδρ(τη Παρθdνιο Zωy pαφ('

τη, o oπo(oE 61αιρε μεγιiληE φ1μηE. Πριiγματι
τoν OxτcbβQιo τoυ 1859 τo Πατριαρ1ειo εξdλεξε
το πρ6oωπo πoυ επιθυμoriοαν. Toν Αρ1ιμανδρ(-
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τη Παρθ6νιo.

Η επλoγri τoυ Παqθεv(oυ επdφεqε αxληqιi
πLηyμα στo oυγι,τ]xιi φαιvιiμεγo τoυ Kιλx(5.
Hταγ μια ν6xη τoυ Πατgιαq26ε(oυ με μια μχaf
υπο1ι6qηοη. Αγεπιiλεαγ τηγ αvαφoqιi πQoE τoγ
Πιiπα xαι επαvriλθαv ατηv διxαιοδoοiα τoυ
πατQιαQχε(ου διιiτι riδη ε(1αν πετ6γeι τov πρι6-
τo onoπ6 τoυ xιvliματog τωγ, τηv εxλομi επι,-

oπdπoυ που γα oμιλεj την ολαβιxf.

Παριi ην απoτιlyiατoυg oι Λαξαριαrdg αυγd-

χισαγ να 6ρ1ovrαι σε επαφt{ με τηγ επαρ1(α
Πoλυανtig.

Ef1αν παραμε(νει μεριxdg ιiλλoτε αυξαν6με-
γεs χαι ιiλλoτε μειοriμενεg εoτk5 Oυνιτιiν, τιg

oπo(εE η xαΘoλιπrj πρoπαγdνδα εν(oxυε διdτιτι5
θεωρoιioε μελλoντιπti εφαλτriρια.

Για τo λιiγo αυτιi o Turroque επdαcρεφε αro
Κιλxig με τιζ διio Αδελφdg τoυ Eλdoυg, oxoπειjo-
γ[αζ γα αυαrrioει γdα απoαrολli δια τηg φιλαν-
θρωπ[αg χαι να ανααυoτliαει τηγ oυγ(α. Oι xα-
θoλιxo( dρ1ιoαν να τρ6φoυγ εx γdoυ ελπ(δεg
αγααυoτtioεωE ηE oυν[αg, δι<iτι oι x6τoιxoι η-
ταν δυoαρεαημ6νoι αro 6παxρloν απ6ην αxαιιδ-
δη αυμπεριφoριi τoυ επιοπιiπoυ τoυ ΠαρΘεν[ου,
αγ χαι τoν εξdλεξαγ oι (διoι, xαι ξητoιiσαγ ηγ
αvrιιατιiαταo{ τoυ.

Πρdγματιτo Πατριαρ1ε(o μετdΘεαε τoν Παg-
Θdγιoτo L867 xαtτoν ανιiψωoε απ6 επ(oxoπo σε
Mητρoπoλιη' Πλ{ν 6μω9 επανατοποθdησε τoγ
ανεπιθri μητo πgι6ην επioxoπo Mελdτιo, πριiγ μα
πoυ ενεΘιiρQυγε τoυE ΛαξαριαιdE.

Αυτ6 αυγετdλεoε οτηv δειiτεqη εpφιiνιoη
τηE Oυv(αE η oπoiα ιiταv πιo xαθoqιοτιιιτ| απ6
τηv πqι6τη. Διιfτι διευθιiγετo απιi τoγ διαπεxρι-

μ6νo ιεqαπ6οτoλo Hγoιiμενo τωv Λαζαgιοτιfγ
τη5 Θεο/νixηE !ιsγoυοτο Bonettir 6aoνταg ωg

ιiργαvo τηγ πQoπαγιivδα του τογ επ(οxoπo Nε(-
λo.
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ΑΠ0 THN ΕKKΛΗΣ|AΣT|KH lΣTOPlA THΣ
APΓYPOYΠOΛΗΣ Π0ΝT0Y

ENOP|A AΓ. ΘE0ΔΩP0Y TOY ryPΩNOΣ

A. Eιoαγωγli

Στη Nιioυσα τηζ Ημαθ(αg εγxατααrιiθηxε
μετd την ανταλλαγri των πληθυαμc,iν τo 1923
περfuoυ 100 oιxoγ6νειεg απd την Aργυρoιiπoλη
τoυ Π6γτoυ xαt απoτ6χεσαγ τo πυρriνα του πQo_

oφυγιxori ελληvιαμοri τηg πdλεωg. Η Aργυgoιi-
πoλη ευριoxιiμενη L20 μΧ. γdτια τηg Tραπεξoιi-
vrαg r]ταν πρωτεrjουρα τηζ επαρ1(αg Xαλδfαg
xαι 6δρα τηg Mητρoπ6λεωE Xαλδ(αg xαι Xαι_
ριιiνων. H πιiλη rjταν φημιoμ6νη για τα μεταλ-
λεiα αργriρoυ χαL ιiλη η επαρ1(α ηταν απ6 τo
ooυλτι1γo αγαχηQυγμdνη πρoνομιoι11og (μπεΙ-
}τtx) xαι oι xιiτoιxo( τηg μπεΙλιxτoιiδεg.

H πιiλη ε[1ε ανθηρri oιxoνομ[α (βιoτε1ν(α,

μεταλλoυργ(α, εμπιiριο) παι τo €τog L750 ε(γε
60.ΟΟΟ xατοixoυg. Απd τα μ6αα τoυ 19oυ αιc6γα

με τηγ Tfiιui,σητη g τιμrj g τoυ αqγrlρoυ η λε ιτου gγiα
των μεταλλε(ωγ 6γινε ααriμφoQη χαι ιiq1ιoε o
πλη θυoμιig τη E να με ιι6νεται. Hδη απιi την περio-
δo τηg αχμ.ιis τηS εLxε περιxαλλε(g ναοι1g xαι
εxπαιδευτιxιi ιδριiματα (Φρoντιoτrj ριo, Mητρo-
πoχtτm6 Mdγαρo, Γυμναoτrjρια x.ιi.). Παριi την
oιxoνoμιxrj τηs χQiση η πγευματιxη xαt πoλιτι_
oτιxητηζ ξω'i ηταν απ6 τιg απoυδαιιiτεqεg τoυ
Πιjγτoυ.

B. Η εxxληοιαoτιxηnατdoταυη οτηv πιiλη

Η διxαιοδoα(α τηg Mητροπιiλεωg Xαλδiαg
περιλιiμβαγε απd τo 191'3 }.(,αι τηγ Kεραοοfντα
xαι ε(γε δ εrjτε ρη μητρoπoλιτιxri dδρα οτην Πoυ -

λαντξιlxη. Στην Αργυρoriπoλη ιjταν μητρoπoλιτι-

τoυ Γιιiγγη KαQατσ]6λη

xdE ναdg o Αγ. Γεc6ργιog με τηγ ενoρ(α τoυ
(Koτααρrjμ), ιiλλεE ενoρiεg riταντoυ Αγ. Ιωιiννη,
Αγ. Γεωργ(oυ (Γιαγλri - δερd),τηg Παναγ(αgxαι
του Tιμ(oυ Σταυρori xαθι6g χαι τoυ Αγ. θεoδιi-
Qoυ τoυ Tιiρωνog.

Mεγιiλη εxπληoιαατιxrj πρooωπιxιiτητα αεη
Χαλδ(α υπrj ρξε o Mητρoπoλ(η g Γερβιioιo g Σoυ-
μελiδηE 0864 - 1905), τoυ oπoioυ πρoτoμrj υπιiρ-
χει σ[o χι-6Qo ηg βιβλιoθixηs τηE Eυξε(νoυ λd-
o1ηE NαodσηE, o δε δrjμog Nαorlηg dδωoε τo
ιivoμιlτoυ σε χεγτQtχrj oδ<i τoυ συγoιχ,ισμorj τωγ
Aργυρoυπoλιτι6γ τιμ16νταg τoγ ιyεπτι5 ιεριiρ1η
1{αι τoυζ εx}νετι'τo6g Πdντιουg τηE πιiληg.

Γ. o ναιiE τoυ Aγ. Θεoδιfqoυ

Aπιi 1ειριiγQαφο xdδιxα τoυ ναotj, πoυ διd-
σωσε o επ μητρι5gπαππoιig μoυ ΙωιiννηgKανoνf-
δηg, δ<ioxαλog αrην Aργυρoιjπολη, (οι πρ6αφυ-

γεζ ωζ γνωατ6ν μετdφεραν μdνo ειxιiνεE χαι
βιβλfα xαι παγιjγα πε8toυσιαχ6 oτoιxε(o), μα-
θα(νoυμε 6τι αυτ<iE o ναdg r]ταν πριν τo 1702
μιχQli oπηλι<i ltαι δεν 1ωρorioε τoυg oρθoδιiξoυg
1ριαιιανorig. Eται o xιigιοg Bαολειοg πρωτoμιi-
στoQαE τωγ ματε\,τξt]δων (ματεντξr]δεg riταν oι
αρ1ιμεταλλoυqγο( xαι r]ταν πdντoτε EλληνεE με
dδgα την Aργυρoιiπoλη), επαν€xτιoε 1{,αι αγα-
xα(γιoε τoν ναd, αφorj ιixoιpε τη oπηλιιi xαι
ιiνoιξε θεμdλια χαι σtro x<iτω μdρoE dγινε o να69
τoυ Αγ. Θεoδιiρrου τoυ TιiρωνoE χαι στoγ γυγαι_
xωνkη (επdνω μdρos) ο ναι5g του Aγ. Xαραλιi-
μπoυE.
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Η ριξιxri αυτti αναxα(νιοη τoυ ναoιi dγινε

6ταγ o Αρ1ιεπ(oπoπog Xαλδfαg παι Xεριανcδν o

ΦιλdθεoE Kααrηλrjτη g τo Ι702. Eτoι απ6 τoγ

xc6διxα αυτιi μαθα(νoυμε, dτι τoυλιi1ιoτoγ απd

τo 17 02 η Αργυ ρoιiπoλη riταν d δρα Aρ1ι ε xτLστLo -

πtig αcα 6qια τηg Mητροπ6λεωg Tραπεξoιiιταg,

ενc6 μd1ρι ΦμεQα επιoτεtiτo, 6τι τoιjτo dγινε (η

πρoαγωγri απ6 ΕΙτtoxoπrj με Aρ1ιεπιoxoπr!) επ(

αρ1ιερατε(αg (αrην Tραπεξοrjντα) του Σιλβ6-

σ[Qoυ μ ετιi τo t7 24. Σηψειc6γ ετα ι dτ ι Mητρ6πολη

dγινε η Xαλδ(ατo 1761 επfuρ1ιερdωg Διογυo(oυ

Tξιτιανοιi αrην Aqγυρoιiπoλη.

Στη αυν61εια τωγ ιoτoριπι6ν αναγραφιδν τoυ

xιiδιπα, atιE25 Mα(oυ 1705 dγιναν μεγαλoπρε-
πητα εγπα(νια τoυ Aγ. Θεoδc6goυ, 6πoυ ετα69

απ6 τoγ Φιλ6θεο παqdαrηoαγ o Σελευxε(αg xαι
o πρc6ην Xαλδ(αg Γρηγdριog μεταξιi ιiλωγ τωγ

ιερ6ων, ιε ρoδ ιαx6νωγ xαι 6λο:ν των ΑργυQoυπo-

λιτιiγ. Tην |l711717 o Tραπεξοιiντog Παioιog με

πατQLαQχιχ6 γqιiμμα εξοqζειτoν Xαλδ(αg Θε6-

φιλo αro 1ωρι6 Περτ6xη xαι εxεi απdθανε αrιg

2917lL1Ι7 .

Aρ1ιεπioxοπog 6γινε oτη oυν61εια o Ιγνιiτιog

Φυτιανdg, o οπo(oE ccιgt2l9l17L7 εμπ}νo{τισε με

6λα τα αναγxαfα βιβλiα τoν να6 του Aγ. Θεoδril-

Qoυ χαt τo L723 " ανταoρriθηoαν τo ιερ6 τdμπλo,

o oεβdαμιog θqdνog xαι o θε(oE ιiμβωναg", dπωg

χαQαχηQιcωx6' αναγρdφεται, με δαπ<1νη των

oρΘoδ6ξωγ χQισ[tαγι6ν τηg ενορ(αg, 6ταν riταν

oιxoν<iμog ιερdαg ο ΓρηγιiριoE. Mετd τoν αγα-

xαινιαμ6, πλrjθog αφιερωμdτων παρατ(θενται,

με τηγ αξ(α ενιi5 εx6στoτ, ωE πQoσφoρ6g των

ενoριτι6ν. O Ιγνιiτιog Φυτιαν69 π6θαγε acιgL7l4l

1733. Aυτ69 (δρυoε τo πεq(φημο φρoιτιαrriριo
τηg Αργυροr1πoληg, τo δεriτερo oε oημαo(α εx_

παιδευτιπd (δρυμα αroγ Π<iγτo, ψετ6 τo φQογτι-

αrr]ριo τη g Tραπεζoι1νταg.

Δ. H οημαo(α τωγ αφιερωμιiτωγ τωγ vαι6ν τηE

Αqγυqοιiποληg

Απ6 τoυg εxxληoιααrιπoιig πι6διxεg των ναι6ν

τηg Aργυρoriπoληg μαθα(νoυμε για το πλriθog

τωγ αφιεQωμιiτων απd αoliμι xαι 1gυoιiφι που

εατιiλιξαν τo εσωτεQιx6 τoυg, δεδoμdνηg τηE υ-
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πιiρξεωg πoλλc6γ μεταλλε(ων αργιiρoυ σtην ευ-

ρriτερη περιo1rj τηg Xαλδ(αg. Eτoι 6ταγ εξαντλ{-

θηxαν τα xoιτιioματα χαι 6γινε αα6μφoQη η

εxμετιiλλευαri τουg xαι ιiρ1ιoε o πoλυπληθ{g

ελληνιxιig πληΘυομ6g τηg περιο1rig να μεταxινε (-

ται πQoζ τoγ Καιjxασo χαι αλλοιi αναξητc6vταg

dλλεg μεταλλoφ6Qεζ πεQιoχι{g, ο μεγιiλog διδd-

oπαλog Γει-liργιog Κ. Παπαδ6πoυλo9 - Kυριαx(-
δηg xαι o Mητρoπoλιηg Γερβιiοιog Σoυμελ(δηg

πρωτoαrιiτησαγ σrηγ αναθ6ρμανση τηE πγευμα-

τιxηE, τoυλιi1ιαroν xiνηoη g τη g περιo1rj g.

Eτoι με τηγ πQoτQοπ{ τoυ πqι6του χαι τη

αιiμφωνη γν6μη του δευτdρου πε(oθηxαν oι Aρ-

γυρoυπολiιεs, γα εxπoιtiαoυν τα 1qυοd χαι αση-

μ6νια xε ιμriλιατωγ γαιiγ τoυζ, για γα xτiooυν γdo

xτiριο για το ΦροντιαrriQω l'ιαt να αγoριiooυν
πρoooδoφ6ρα xτrjματα στηγ Tραπεξoιiντα χαι
Κων/πoλη, εξαoφαλζoνταE lτoιτtgoιxoνoμιxdg
πρotiπoθdoειE για τη λεπoυργ(α d1ι μ6νο αυτoιi

τoυ εππαιδευτιxoιi ιδqιiματog, αλλιi παι πoλλιiγ
ιiλλωγ o1oλε(ων τηg περιo1rig.

o πατριωτιoμ69 των tLατotxων, με τηγ πQα}τo-

βoυλ(ατων δrjo αιπriγ μεγ<iλων ανδρι6ν, αυγετ6_

λεoε, ι6αrε γα πτfooυγ εxτ6Eτου ΦEloντιoτι1ρioυ

xαι πολλ<i ιiλλα xoιγoτιxd dργα dπωg Παgθενα-

γωγε (ο, Γυμνααrriριo, Mητροπoλιτιx6 M6γαρo,
o ιxoτρoφεfo, Koινoτιxd Ξεγοδo γεb x'6'' Mdλι-
ατα dπωg αναφdρεταt χαQαχτηQιctιx6" ιiαrερα
απιi μιαπιiνδημη Δoξoλογ(α, 6γινε dξοδog 6λων

τωγ πoλιτι6γ στγlγ τoποθεoiα Ηλr _ Mπoρνoti,
6πoυ rjταν τα λατο με (α' Εxεζδ (νοιπαg πρ ιiπo g τo

παριiδειγμα, o Mητρoπoλ(ηg Γερβιioιog φog-
τι6θηxε το πρ6το αγxωνιiρι αrην πλdτη τoυ χαι
τoγ αxoλoιjθηoαν φogτωμdνoι oι υπ6λοιπoι πο_

λ(τεg.

E. O xι6διxαg τουAγ. Θεoδιiqoυ xαιoι,αq26ιεqε(E

τηE Xαλδ(αE

O πρι6τo9 xιiδιxαg τoυ Αγ. Θεoδc6ρoυ απ6

την (δρυoη του ναοd τo t702 μ6χQι τo L862

πρoφανι6g xατααrρdφηχε, o δε αναφεq6μενog
αεo παρ6ν xαι δ ιαoωθ ε fg περ ιλαμβιiνε ι αντιγρα-

φt{ τoυ πqιiτoυ απd xd,πoιoγ Nιx6λαo Zωγρ<iφo

με τηγ επιαταα(α τoυ εππρ6που Ιωdγγη X"Aν-
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δρειiδη Toελιγoπor1λoυ. H αvτιγραφri ιJγινε αrι5

19 Mα(oυ 1862 xαλλιγραφιxdτατα χαι με λ(γα

oρθoγραφιxιi f αυντα ταιx6' λιiθη.

Eπανερ1ιiμενoι στιζ αναγραφ69 τoυ xιiδιxα

για τoυs αρ1ιερεig τηg Xαλδfαg, d1oυμε 6να

πλr!ρεg βιoγραφιx6 oημε(ωμα για τoγ διαδε1θd-

vτα τογ Ιγνιiτιo Φυτιαγι1 αρ1ιεπ(oxoπo Ιγνιiτιο
Κoυθοι1ρη, πoυ χειQoτovf θηxε Αg1ιεπ(oxoποg
Xαλδ(αE xαι Xεqριdγωγ ατιg 8 Mαfoυ 1735

(Ι(υριαxli του Aγ. Ιωιiγγoυ τoυ Θεoλdγoυ) ειg

τογ να6γ τoυ Aγ. Δημητρ(oυ ατo Γαλατιi.

O αρ1ιερ6αg αυτιig 6δωoε αrην ενoρfα τρ(α

(3) πηγιiδια απ6 τo νεριi τo απoπαλοιiμενο τηg

Kαλoγqdα g, απ6 π€ντε (5) πηγ6g τoυ βoυνoιj που

τα τρoφoδoτoιiσαν, επειδri πρoφανι69 αvrιμετc6-

πιξαν πρoβλriματα λειι{-lυδρ(αg αrην περιο1ri, xα-

Θc6g επioηg παρε1ι.'iρησε χαι τdooερα (4) εργα_

oτtiρια, ι6ατε η εxxληofα να ειoπqd,τrει τα εγο[-

xιιi τoυE για τα dξoδα ιiδρευαηg τηg ενoρ(αE.

Eπ(oηs πρodβη oε γεwα(α δωρειi 5Ο0 γρoα(ων
οτo γα6 τo 1736.

Στιg 26110 l 17 49 π€.Θαν ε o
ΙγνιiτιoE χαι τα αδdλφια τoυ

ειg μνriμην του δωρζoυν χa{-
ματα χαι xαντriλεE στo ναιi,
ενι6 αξιooημεfωτo ε(γαι 6τι
oτιg λεπτoμεqε(g αναφoρdg
των δωρειiν υπoγριiφoυγ o

ιερdαg xαι πιigα πoλλo( εγο-
q(τεg xαι φυoιx<i oι επiτqo-
πoι.

Στη αυνd1εια d1oυμε ανα-

φoQ6s των επ6μεγων αQχιε-

ρdων τηE Xαλδ(αg ΠαΙαioυ
Φυτιαγoιj (πdθανε 61 8l t1 57)'

Διoγυo(oυ ξιτιανoιi (π6θα-

νε 201711783), Θεoφιiνη Φυ-
τιαγοι1 (πdθαvε 6l12lt789)'
Σωφρον(oυ ξιτιανοrj (πdθα-
ν ε L3 l 1'L l L81 8), Συλβdατρεου

ξιτιανοrj (π6θαγε 1 829) Θεο-

φ(λoυ x.o.π. xαι ανιiλογεg δω-

ρε6g oτην ενoρ(α επ(των αρ-

1ιερατειc6ν εxιiαιoυ'

Συμπεραoματιxιi o xc6διxαg του ξ. Θεoδι6-

Qoυ μαE δ(νει αρxετdg πληρoφoρiεg γιατηγ χoι_

νων ιxr] xαι εxxληοιααrιxr{ ιατορ (α η E Aρμρoι1 -

πoληE, oν6ματα διατελεoιirπων επιτρ6πων, δω_

ρητι6ν χαι αφιεQωτc6ν τoυ ναoι1, απ6γoνoι τιυν

οπoiωγ (αxιiμα παι επιξοiντεg) εγxαταβιoι1ν oτη

Nιioυoα xαι <iλλα μ6Qη ηE EλλιiδoE.

Eυ1αριαriεg oφεilovται στουE x. Γρηγ. Kαν_
δηλιiπη, Φωτ Koυτooυπι<i χαι η μητ6ρα μoυ
Tερψι16ρη Καρατoιι(lλη - Καγoγ(δoυ, oι εχ μη-
τqιig θεioι ηg oπo[αE (τηg oιxoγενε(α5 Moλυ-

βδιi) ααxorioαν xαθr{xoγτα επιτQιiπωγ αro γαd
τoυ Aγ. Θεοδc6qoυτoυ Tιiρωνoζ σrηγΑργυρoι1-
πoλη.

Tα ερεiπια τoι, φQovτιστηρ(oυ ηg Αργυρoιiπo\g
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H ΓtoλUτεKVη oιKOγ6vεια
σΤoV Ξεoηκωμ6 ΤoU Γι1voυg

τoυ Tαιαπoιiμη Παναyιι6τη
Θεολ6yoυ - Φλoλαyoυ

Δεy εiναι oτιg πqoθ€αειζ μoυ με τo παqιiν Φθρo yια ηy πρooφoριi τωy πoλιjτεxνωy oιιtoyενειciy oτoy
παλλαixιi αyιΙνα τoυ '2Ι yα αλλoιιΙαω τον ενωτιxιi 1αqαxτιiqα πoυ εi7ε εxεiνη η ηφαιστειαxιi €xρηξη
τoυ δoυλωμιξνoυ Γ€νoυE μαζ. To επι7ειριΙ ιiμωgγια διio λιiyoυ: Πρι6τα - πqιiταyιατηy ιδιαiτεqη αyιisτη
xαι oυμπιiθεια πqog τoυE πoλιiτεxνoυE, αφoιj xαι o iδιog ε[μαι παιδi πoλιiτεxνηE οιxoy€νειαS' ?lαι
ι1oτεqα, αε ουνιiqτηση με τιg επιx[νδυνεg διαoτιiσειζ xτoυ 67ει πιiρει τo δημoyqαφιxιi πqιiβλημα στη
6ιliqαμα5,yιαyατoy[αωτην ιδια(τεqη πqοαφoριiπoυ εi'1ατ oιπoλιjτεxνoιτo'2l, αφoιi €δωααν ιi7ιμιiνo
πoλλoι1g αyωνιoτ6g αλλιi xαι πoλλ6E εξ€ψουoεE μoQφ€g τηg επανιioτασηζ τoυ '21 (Κoλoxoτριiνηg,
Mπι5τoαρη E' Tζαβ€λαg, Δ ιιixo).
To Ειxoαι{yα παqαμ€νει ωg oιiμερα η ανυπ6ρβλητη ιΙqα τoυ Ε0νουg μαζ ?ιαι τoυ λαoιi μαζ' 21'αι δiνει τη
δυνατιiτητα ατην Ιoτoqiα να διαιωνξει τo διxα[ωμα των Ελλιiνων να μιλοιiν yια ιiλα ατην xoινων[α
των αν0ρι6πων τηζ Bαλxανιxιig, τηg Ευqιιiπηζ 21αι τηζ oιxoυμ€νηg yενιxιiτερα. H cΙqα αυτιi εtναι
θηααυqιig α.lτιi τoy oπoiο εμε{E oι Ελληνεg μπoqoιiμε να αντλliαoυμε αγνιi φιλoπατρiα xαι πνειiμα
αyωνιατιxιiτηταg, ενιiτηταg, ομιiνoιαζ 24αι θυoiαg eiατε να απoxqυαταλλωνιiμαoτε oε €να εθνιxιi
oιiνoλo, πoυ oυμφιλιωμ€νο με τηυ Ιατοq[α τqαyoυδιiει, χτξει, πλιiθει xαι φιλοooφεi oτην xαθημεgινιi
ζωi με xαμιiρι. oμωζ ε[yαι δixαιo 24αι απαQαiτητo yα υπoyQαμμιoθεi xαι τoιjτo: α' εxεfνη την ηρωιxιi
€xqηξη τoυ 1lαταφρoνεμ€νου υπιiδoυλoυ λαoιi μαg o πιiλεμog δεν €yινε με επιτελεiα, επιμελητε[εg,
πυqoβoλιxιi, ιππιxιi xαι oπλooτιiαια. Εyινε με ιiφθαoτo εθελoντιxιi ηρωιαμιi πoλλιiν παλιxαqιc6ν, 6yινε
με ε0ελοντιx6g θυo[εE των ραyιιiδων Jτoυ πiατευαν ατo Θειi xαι στηy ανιiατααη του Γ6νoυE μαg.

Αμdoωg με ην ιiλωoη τηg πιiληg τoυ L453
ιiρ1ιαε η γεγoχτoγ(α τωγ υπ<5δoυλων πια ελλri-
γων. E(γαι ανυπoλιiγιστog o αριθμιig των ελλrj-
γωγ ηζ τoυQχoχQατ(αg πoυ 1dθηxαν απιi τo
oπαθ[τoυ τoriρlxoυ, εiναι αx6μη ιiγνωατo π6oοι
εξιoλαμ(oθη^λαν' π<iooι εx6wεg - dτιoντεg μετα-
γιiατευααγ, π<iooι πoυλr]θηxαγ σ[α oxλαβoπιi-
ξαQα, π6oοι oπoτι6Θηxαν απ6 ληαεdg ri πειρατ6E
xαι πιiooι πιiθαναν απιi τιg xαxoυγkgτηE ξωris
χαι τιs επιδημιx6g αqριiαrιε5 πιiιτωg ιiμωE θα
πρdπει γα ε(γαι εxατoμμιiρια.

dρ1ιαε η αιαδιαxrj αιjξηοη του Eλληνιoμοιi, αg-
1tjg γενομ6νη9 απιi τoν 16o αιc6να; Πoυ oφε(λεται
αυτli η εξιoορρtiπηση τηs φθoριig χαι τoυ 1αλα_
αμoιi των ελλriνων τηζ τουQχoxqατ(αE, ι6αrε σ'
dνα δημoτιπ6 μαE τραγoriδι να παινεdεται ο υπιj-
δoυλog xαι χαταφQoγε μ6νog ραγ ιιig ιiτι δε φoβd-
ται τoγ τοιiρxo γιαπ( €γει "τιαχ6' παιδιιi πoυ
τρc6νε τo μπαρoriτι;" Λ€ει χαQαχηQιctιx6' τo
δημoτιxd μαg τραγoιiδι:

- Δε αε φoβdμαι Toυρxαλd, στo νσυ μo1, δε oε βdνιo

Tι 6yω xαρd'βιαclτ6ρεα, xαρd'βια oιδερ6νια
Mετιi λoιπ6γ απ'<iλα αυτιiγεννιdται αμιiαωgτo ι6yω αντ6νε9 μπραιiτζινεg, xαqdβιαατξαλ6νια

ερc6ημα: Πωg μετιi απιi αυπi τη γενoπτoν(α 
μπαρoιjτιεχ'τoστQoυy}lixαιβιiλια,7ταMπαρδoiνια
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xι ι!7ω παιδιd, xαλd παιδιd, πoυ τρι6νε

τoμπαqoιiτι.

- Δεν oε φoβdμαι Toυρxαλd, στo νσι)

μoυ δε oε βdνω

xι 61ω παιδιd', xαλd παιδιd' πoυ τρc6νε

τoμπαρoιjτι.

Mια απιiντηη α'αυτ<i, tσ[oQι-
xιi τεxμηριωμ6νη, μαg δfνει απd
τo L748 δηλ. πoλιi πQιγ απ6 τηγ
εξ6γεgoη τoυ '21', o γιiλλoE αxα-
δημαΤx6g Γxιiιg, απ6 τη Mααoα_
λ(α: "oι'Eλληνεg πασχζoυγ γα
γ(νουν πoλλof για να επιβι6σει τo
Γ6νοg τουE, χαι την χατιiλληλη
στιγμli να ξεoηxωθoιjγ xαι γ' αγα-
χτliσoυγ την ελευθερfα τoυg". Η
επιβ(ωαη τoυ Eλληνισμof yLα L2

γενι6E }tαι η ανdσrασf τoυ oφεi-
λεται xαι αrην πoλriτεχγη οιχoγ6-
γεια, αφod με τη γdγγηη πoλλι6ν
παιδιc6γ τQoφoδ6τησε τoν ξεoη-
xωμιi τoυ Γ6νoυ9 μαζ με πολλοιiE
xαι γενvαioυg αγωνιατdg.

Η πoλrjτεκνη oιxoγdνεια παQ' ιiλoυg τoυζ χιγ-
διiνoυg πoυ εi1ε γα αγτιμετωπ(αει σrηγ τoυQχο-
xρατ[α, δε δ(αταξε να xιiγει dμωE πoλλιi παιδιιi
για γα επιβιι6oει το Γdνog xαι η Θρηαxεiα τoυg.
Ε(γε πoLL6'ν' αντιμετωπfoει η πoλιiτεxνη oιxoγd-
γεtα σ[ηγ Toυρxoxρατ(α. Πριiτα - πριfτα ε[1ε να
αγτιμετωπ[oειηντoυρxιxrj διxαιοαr1νη πoυ αιiμ-
φωγα με μια λαix{ διrjγηoη rjταν 1ειρdτεQη χαι
αlτ6 τη διxαιοoιiνη τoυ διαβιiλoυ, γιατ( oι ραγι<i-
δεg 6λα _ περιoυo(εg, διxαιc6ματα, παιδι6. - τα
61αναν με μια απλri πρoαrαγrj των ανωτdρων. Η
πoλriπαιδη oιxoγdνεια πλr]ρωνε αxdμη αυξημdνo
xεφαλιxιi φdQo (1αριiται) πoυ επιβαλλιiταγ ατα
αγ<iρια, τα θεωρoιi μενα ιxαν<i για εργαο[α.'ooo
για τηγ ηλιx(α οι τοιiρxoι δεγ πολυαxοτζoνταν,
6παιρναν dνα xoρδιlγt χαι μ' αυτιi τoν τριiπo
dβγαξαν τα ιxαγιl αγιiρια για τηγ εργαo(α. Πλrj-
ρωνε αxdμη μεγιiλα πoαιi αroντoιiρ xo xαταxτητη
ωg ιiδεια xαι τ6λη για τα αρραβωνιιiσματα χαι
τoυg γ<iμoυg. Kινδιiνευαν αx6μη τα xoρiτoια xαι
τηg πoλdτεχγηE oιχογdνειαg απ6 τα (δια τoυg τα
νιιiτα, αφori για γα απoφιiγoυν την ατ[μωαη xαι

o Γdροg τoυ Moριd,.
O πατ6ραg τοιl KιυνoταντtiE Koλoxοτρι6νη5 ε(1ε διiδεxα (12)
αδdρφια παι τριd,lτα δι1o (32) ξαδ6ρφια

ι

J

την αxoλαoiα απd τoυg τorjρxoυg oδηγoιjιταγ
oτην oδd του μαQτυQioυ. E(1ε ν'αντιμετωπiαει
αx6μη η πoλιiτεxνη oιxoγdνεια σε μεγαλιiτερο
βαθμd με τιg dλλε g o ιxογ ιJνε ιε g τo παιδo μιiξωμα,
την αρπαγr] τωγ γdωγ παιδ ιι6γ πoυ πρooρ ζοvrαν
για τα επλεxτα αoxdρια των τoriρxων.

Oι τoιjqxoι θεωρoιioαν την ανθρι6πινη ξωrj των
ραγιdδων φθηγri. Mια τουρxιxιj παρoιμ(α τηg
εΙτoxηS επε(νηg dλεγε χαQαχτηQιoτ,tx6: "μπιQ
τξαν, μπιρ παλτιdιiv = μια ξωri μια μελιτξdνα,,.
Mπoρ ε ( ιi μωg rlα ιjταν φτηνri η ξωrj των ραγ ιdδων
dπωg μια μελιτξιiνα, <jμωE η πoλιiτεxνη oιxoγ6-
νεια <1φηνε πoλλιi ελληνdπoυλα, τι5oο πoυ παριi
τιg μεγdλεg xαι ατ6λειωτε9 λαiλαπεg να μdνoυν
xαι πdχt ελληνdπoυλα, να παντgεtioνται χαι γα
ριξοoπελιiγoυγ σαν τoy xtoo6 πoυ xoλλd αrο
δ6ιπρo xαι απλιiγει. Efγαι γενιxιi απoδεxτιi, dτι
πριν αx6μη xερδηθεf o αγιfναg τηg Eπανιiαrα-
σηsτoυ'21, o ραγιιig 6δωοε δrjο μιi1εg μdoα αrη
αxληρri δoxιμαo(α τηζ τoυQχoxρατ(αg τlαL τLζ
x6ρδιoε, τηtιdxηγιατη ξωrj του τLαLτημti1η για
τη γενιιi τoυ. Τo πoλυ1ρηοιμdτερο εργαλεfo με

!
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το oποro xεgδriθηxαν αυτ6E oι μιi1εg tiταν η
πoλιiτεxνη oιπoγdνεια'

Στην τoυρκιxri δoυλεfα η πoλιiπαιδη oιπoγd-
νεια ε[1ε 6να φoβερd μεγαλεfo. Πρoοπαθoιioε
γα πdγει πoλλιi Eλληνdπoυλα, xαι να τα διαπαι-
δαγωγriαει xατιiλληλα για να τα διαθdoει ιjταγ
6λθειη "ευλoγημdνη c6ρα" αιo βωμ6ντηE θυo(αg

γtα τηγ πατρ(δα }ιαι τη θρηακε[α. Γι' αυτd ιiταν

ρωτoιioαν τ6τε ιη6πoιoγ π6oα παιδιιi ε(1ε, τoυ

6λεγε "6yω π6ντε ιτoυφ6xια ' εφτ6' vτoυφ6xια"
xαι ιiλoι xαταλιiβαιναγ dτι ειγε π6ντε η επτ6.

παιδιιi.
Παιδιιi - ντoυφdxια πoυ ιiταγ {λθε τo "πoθot]-

μενo" πriραν ιiλα τα ιiρματα τoυg xαι ξε1riθηxαν
ατoν αγι6να γtα την ελευΘερCα. Eνn-rπωoιαxrj

βdβαια ε(ναιη πoλ6πλαδη oιxoγdνειατωγ Koλo-
xoτρωνα(ων. O Kωναrαιτtig Ko-
λoxoτριlivη g, πατ6ρα9 τoυ Γ6ρoυ
τoυ Mωριιi, oτιoτtΛΘηxε αε ηλι-
xtα33 xρ6νων, αφoιi ιiφηoε oρ-

φανd τdoαερα αγ<iρια xαι ιfγα
xoρ(ται. 1υτ6 τη δημο_τιxr] μαE
πoiηοη πoυ ε(γαι εμπνευαμdνη
απ6 τoυg αγιiνεg των Κoλoτρω-
να(ων, μαθα(νουμε ιiτι o πcιτ6.-

Qαζ του Θεdδωρου Kολoxoτρc6-
νη Kαπετιiγ Kωγoταγπiζ, ε(γ'ε
1 2 αδdλφια xαι 32 ξαδdλφια, πoυ
rjταν ιiλoι xΧ('ψτεg' Nα τι μαg
λ6ει 1αραxτηριαιιxιi τo δημoτι_

x6 ψαgτραγoιiδι:
- E1<iααμε την xλεφτoυριιi xαι

τo λεβ6ντη Kι6ατα,

οπod1ε δc6δεπα αδελφoι1g xαι
τqιιivτα δυo ξαδdλφια.

Oι ιατoριxo(τoυ '2L ψαgπαρd-
χoυγ α\τιπQoσωπευτι τι€g }ιεπτo-

μ6qειεg τηg ανατρoφri g τoυ Θεd-
δωρου Koλoxoτρι6γη χαιτων α-
δελφc6ν τoυ απ6 τη1riρα μητ6ρα
τoυ. Kιiθε μ6ρα xλα[γoγταEτoυs
dλεγε:

- "Π6τε θα μεγαλι6 o ετε, ν α τι6 -

ψετε με τo απαθ(τoυg τoιiρxoυ5
πoυ ox6τωσαγ τoγ πατ6ρα ο'αg;

_ Εγι6, oαν μεγαλι6oω, dλεγε o εξαετr{g Xψ]-
oτog, θα αoυ φdρω επτ6xεφdλια τoυρxιxti.

- Mπριiβo Xρtioτo! Kι εαιj Γιιiννη, τι θα μoυ
φ6ρειg;

- Eγc6 μιiνα θα οoυ φ6ρω εxατιi.
_ Aμ, ΘoδωQdχη, εα6 πoυ ε(oαι μεγαλriτερog;
- Eγt6 δε β<iνω xεφ<iλια τotiρxιxα αro ταγιiρι

γιατ( βρoμorjν. Θα διc6ξω του5 τoιiρxoυg απ<i τo
Mωριιi, ιiπωg 6λεγε o πατdραg, για να γλιτι6ooυ_
με.

Η 1r{ρα τ6τε πα(ρνoνταg το τελευταio παιδ( τηg
τo Nιxoλιixη τoυ λdει:

- Eσυ Nιxoλdxη ε(ααι μιxρdg, απιiμη δεν μπο-
ρεfg να Qξειs ντoυφ6xι. j

-Πωg εμdνα,ψ6λλιoε o μιxρ6g, δεν μ'6δωxεEτη

Γρηγ6ριo9 Παπαφ}"6αoα5.
Ηταγ τo ειxoοτd 6γδοo (28o) παιδ( ηg μεγciληg oιxoγdνεια5
τoυ Δημητρ(oιl Διxαfoυ (Παπαφλdοoα)
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Λαμπρri xαι dριξα διio ντoυφεxι6g;

Eτoι διαπαιδαγωγoιioε η πoλιiτεπνη μητdqατα
παιδιd, τηE, '6πνιyε τη μητqιxri αγιiπη τηE πQoζ

αυτ<i xαι τα παρι1τρυγε γα θυoιαoτοιjγ για τηγ

' πατρiδα. Tη θ6αη ηg ανυπ6ρβληηg xαι ανε[πω-

τηg αγd,πηg τηg μιiναE 6παιρνε τo ντoυφ6xι χαι η
ελευθερ(α τηg πατρ(δαg.

Η πoλιiτεxνη.oιxoγdνεια 6λα τα θυo(αξε αro

βωμ6 τηg πατρ(δαg. Θα αναφ6ρω επι6νυμεE πo_

}ωτεxνεg oιxoγdνειε g τoυ'21 xαι φυoιxιi π(αω

τoυg αxoλoυθorjν oι 1ιλιιiδεg ανc6vυμεg πoλι1παι-

δεg oιxoγ6γειεζ. Στα xαxoτριi1αλα βουνιi τoυ

Σoυλ6oυ oνoμααr6g riταν oι πoλιiτεxνεg oιxoγ6-
νε ιεg των ξαβελα(ων xαι Mπoτoαρα(ων. o Φ6-
τοg ξαβdλαs, γιoE τoυ Λιiμπρoυ ξαβ6λα, εi1ε

dξι παιδιd πoυ ιjλα αναδε(1θηxαν γεριi vτoυφd-

χια σ[oυs μετdπειτα αγι6νε9 τoυ Mεooλoγγioυ.
Η πoλιiπαιδη oιxoγ6νεια επ(oη5 δε αrιiΘηxε ε-

μπ6διo αro Mιiρxo MπιiτoαQη γα πεΘιiνει ατη

μd1η τoυ Kαρπενηo6oυ αφliνoιταg πioω π6wε
oρφανιi παιδιιi. Ση Mιiνη ξε1ωρζει η oιxoγ6-

γεια τωγ Mαυρoμι1αλαfωγ πoυ τo πιiΘε παιδ(τηg

ε(yε πo}"ι,sτεχγη oιχογ6γεια. O αυαrριαx65 ιαro-

ριx6g M6rπελαoγ Mπαψιiλrrτι επι oηψα(ν ευ vιι 49

παιδιιi τηg μεγιiληg πολιiτεxνηg oιxoγ6νειαE τωγ

Mαυρομι1αλαiωγ €πεoαν ατoν αγι6να τoυ '2\'
Και oι Yψηλ<iντηδεg riταν oιxoγ6νειεE πολιiτε-
χγωγ. Η Eλιoιiβ ετ Bαxαρ6αroυ _ Yψηλιivτη 6δω_

σε τηγ ευ1ri τηg γα συμμετdo1oυν }tαι oι π6wε

γιoιηE ατoν αγc6νατηg ελευθερ(αE. Δ(αrαξαντα

μεγα}ιιiτερα παιδιιi τηE να τηg πρoτε(νoυγ γα
δc6αει την dδεια χαι για τo μιπρ6τερo, αλλ<i

αμdαωg η (δια αvτιλ{φΘητLε τLS πρoθdαειg τoυ

xαι 6δωoε τη αυγπατdΘεori τηg λdγονταg:

- "Αν ε(γαινα ελευθεqωθεf η Eλλιiδα απιiτην
απooτoλrj xαι αυτoιj τoυ παιδιoιi μoυ, πoυ μoυ
dμεινε, αE το αrερηΘι6 xι αυτιi. Ag πιiει με τηγ

ευ1ti μoυ".
o AνΘιμοg Γαξris ατι6 τιE Mηλιdg τoυ Bιiλoυ

riταν τo 6γδoο παιδ( τηg oιxoγ6νειιig τoυ. o
μιxρ6g ΑνθιμoE αγαποιioε τ6oo τη μελ6τη, πoυ

διιiβαξε απ6μη χαt τη n6βα, αλλι1η ψω1r! τoυ

μητdgα δε μπoρoιiσε γα διαΘdαει λιiδι για τo
λυ1νtiρι xαι τo βριiδυ. O μιxq6E τ6τε φρ6vτιαε να

γ(νει o επιoτoλογρdφog του 1ωριoι1 τoυ σrιs

34

Mηλι6g χαι με τoν παρd πoυ 6παιρνε αγ<iραξε

λdδι για τo λυ1ν<iρι. Παιδιιi αx6μη πoλι1τεxγωγ

οιπογενειc6ν rjταν o Γgηγdριog E', o ΑθανιioιoE
Διιixοg χαι o 0δυαo6α9 ΑνδρoιiτooE. Tο πιo
θαυμαατd ιiμωg δε(γμα πoλ{τεπγηg oιxoγdνειαE
r!ταν o Παπαφλdoααg, αφoι1 {ταν τo ειxoαr6
6γδoo (28o) παιδf τηg μεγιiλη5 οιxoγ6νειαE τoυ

Δημητρioυ Διπα(oυ (Παπαφλ6ooα9) απdη δειi-
τερη γυνα(xα τoυ.

M' 6λα αυτti φα(νεται 6τι η πολriτεπνη oιπoγd-
γεια αγαδεf1θηxε oτη διιiρxεια τηE τετρα[ωνηg
τoυρxιxrig δoυλεfαg πQαΙtη oε xιiΘε μετερζι τoυ

απελευθεραπιxoιi αγι0vα. Πριfη αro 1ωρκi, πρι6-
τη αoγ xιiμπo, πριiπ1 ατην π6λη, πρι6τη χαι σtα

βουνιi των xλεψαρματωλι6ν πQ6η αrη αrεριιi
αλλιi πρι6τη χ,αι σιη θdλααοα riταν η πoλtiτεxνη
o ιπoγ dνε ια αrη δ ιιlρx ε ια η s τoυ Qltoxρατ(αg. Κα ι
6ταν rjλθε η ι6Qα τoυ λυτρωμori τoυ γ6νoυg τα
παιδιιi τη g 6γιναν τoυφ6xια, dγ ιναν ιiνδρε g πολε _

μιαrdg πoυ Θυoιιiαrηχαν για ην πατρfδα τoυE.

Γι' αυτ6 η πoλιiτεxνη oιxoγ6νεια τηE τoυQχo_

πρατiαg θεωρε(ται απιj πoλλoι1g xαι d1ι ιiδιxα η
αρ1r{ τoυ θαιiματoE τoυ'2'l'. Kαι αυτ6 γιατ( πoλ6-

μησε τoγ τorlρxo xcrπαταητη ιi1ι μιiνo αττ1 διdρ-
χεια τηE επανιiαεααηg αλλιi απιi ην επ6μενη τη g

ιiλωoηg τηg Πιiληg τoυ 1453, αφoιi με τα πολλιi
παιδιdηg xαι με ην xατ&λληλη ελληνιxri αγωγ'i
που τoυζ 6δινε, αrdθηxε εμπ6διo ατoν αφελληνι-
ομ6 xαι σEoγ ε?{τουqπιoμ6 πoυ επιδ(ωχαγ oι
τotiρxοι.
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0l ΠΑPAΔOΣΕ|Σ
ΓlA TΗΝ lΔPYΣΗ THΣ NAOYΣΑΣ (B',)

Στο πρoηγoιiμενo oμιiτιτλo αημεfωμα oτη
NΙAOYΣTA (τεr11og 89-1999, oελ.4-9) o1oλιιi-

ξovrαE τη qετιwη με ηγ fδρυαη ηg Nιioυoαg
παρdδoαη, η oπofα περιλαμβιiνεται στηγ ΙΣTo-
PΙΑ TΗΣ ΠoΛEΩΣ NAOYΣΗΣ τoυ E.Ι. Στoυ-

γιαννιixη, επιαr] μανα την xατ6' π6oα πιθανιiτητα
τoυρxιxrj πρo6λευαrj ηE χαι εξdφραoατηγ dπο-

ψη dτι πρ6πει να πλιiατηπε μετd τo 1668 επειδf
ο ToιiρxoE περιηγητri5 χαι συγγQαφdαE, o Eβλι-

γιιi Toελεμπri, ο oπo(og επιox€φθηxε τo €τog

αυτ6 μεταξιi των <iλλων μαxεδoνιxc6γ π<iλεων xαι
τα Γιαγγιτo<i, την 6δρατoυ Γαξrj Eβgεν6g παιτον
απoγιiνωντoυ, χαιτη Nιioυoα, πoυ riταν βαxoιi-
φι τoυ Γαξri Eβqεγιrs ({ τoυ εγγoγoι1τoυ Ayψετ
Mπ6η), δεν αναφdρει τ(πoτε oγετιx6 με τη θρυ-
λοι1μενη (δρυαη τηg Nιiουoαg oι1τε απιi τον πgι6-
το (τo Γαξri Eβqεν6g), or1τε απd τo δειiτερο (τoν

Axψ€τ Mπdη) oιjτε απιi xανdγαγ ιiλλο, πρdγμα
πoυ αυνri Θωg δε παgαλ ε(πει, ι1ταν γgιiφε ι γ ια τιs
πιiλε ιE πoυ επtox€πτεται.

Στo αημεριν6 μoυ oη με iωμα παqoυoιd,ξω αx6-

μη μια μαgτυρ(α ιiτι η παριiδooη για ην (δρυοη

τηg Nιioυααg απ6 τoν Γαξri Eβρενdg ε(ναιπqoidν

μεταγεν6oτερων "θαυμασrriν" τoυ, εφιiαoν, ci-

πωg θα φανε(, παρoυoιιiζει γα συγυπιiq1oυν xαι
να αυνεργdξoνται πρdoωπα πoυ 6ξηααν oε δια-

φoρετιxti1ριiνια.

Γ^ZΗ EBPENOΣ _ ΣEx ΛEAHΣ -

oΣΙoΣ ΘEoΦAΝΙΙΣ
"H δι<i αε6ματo9 των xατo(xων φεριiμεγη πα-

ριiδoαιg, γρdφει ο E.Ι. Στoυγιαννιixηg, λ6γει ιiτι
xατ6'τoυ51q6νουg εxεiνoυg (πoυ rjρθε αro B6ρ-

μιoo ooιog ΘεoφιiνηE) ουνωxζετoχαιη Nιioυ-

τoυ Θωμιi Γαβqιηλiδη

σα χαι ιiτι o την επιτriρηαιν τoυ συγoιχιoμoι1
επιτετQαμμdνoE υπd τoυ σrQατηγoιi Γxαξti Eβρε-
νdg παιδαγωγιig των τ('xνων αυτoιi Σε1 Λεαrig
ε(1ε αrενιig o16αει5 μετιi τoυ oα(oυ Θεoφιi-
νουE..."

Σtiμφωνα λoιπι5ν με ην παραπιiνω παριiδoη
(πoυ διdoωoε ο Δ' Πλαταρ(δηg ατo o1εδ(ααμιi
τoυ το oyετιx6 με ην ιαrορ(α τηg Nιioυoα, πoυ
απoτdλεoε τον xoqμd ηg ιαroρ(αg ηg Π6λεω9
Nαorioηg τoυ E.Ι. Στoυγιαννιixη) oι Γαξri Eβρε-
νdg, Σε1ΛεαriE, Oοιog Θεoφtiνηg fταν αιiγ1ρo-
γοι χαι τιατ6'xdπoιο τριiπo αυνεργιioτηχαγ αη
δημιoυργ(ατηg Nιioυοαg, αλλιi αιiμφωνα με μαQ_
τυρiεg που riρθαν στo φωE τα τελευταfα 1ριiνια,
τα πρdoωπoα πoυ πρoαναφdρθηxαν δεν μπo-
ρotioαν να συγεQγασroιiν, εφoαoν ο Γαξri Eβqε-
νdg απ6τη μια μεριtiπ6θαγε oε βαθι<iγεριiματα
acα14L7 η 1418, εβδoμriντατρ(α 1ρ6νια αgγdτε-

Qα' Η 1ρoνιπri αυπi διαφoριi oδηγεi αro αυμπ6-

Qασμα πωs χι αν αx6μη o Σε1Λεαlig ε(1ε γεννη-
Θε(γι1ρω αro 1400 θα rjταν αρxετ<i 1ρ6για γε6τε-

Qοsτωγ παιδιι6γτου Γαζli Eβρεν6E ι6αrε να μην
ταιριriξει για παιδαγωγ6g τoυE.

Για oυνεργαα[α τoυ oo(oυ Θεοφdνη με τoυE

διio πqoηγoιiμενoυE oπωoδfπoτε δεγ θα πρdπει
να γ 

(νεται λιiγο g, αν δεν αμφιαβητη θoriν τα πoρ(-
σματα τωγ τελευτα(ων ερευνι6ν, α6μφωνα με τα
oπoι(α o ooιog Θεoφιiνη g o Nι{og γεννriθηxε αrα
Γιιiγγενα γtjQω acα t520 με 1530 xαι riρθε ατo
Bdρμιo μετιi τo L570 απ6 τη Moνf Δo1ειαρfου
τoυ Aγ(oυ ogουg μdoω τηg ΣxtiτηE τoυ Tιμ(oυ
Πρoδρ6μoυ BερoiαE.

Πρ6πε ι να ημε ιωΘdι ιiτιτo χαγoνιχ6 τoυρxιxd
"dνομα" τoυ Σε1Λεαri εiγαι Σε'iχηg Ιλα11i.
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AΔH MΠEHΣ
Σιiμφωνα με 6γxυρεg πηγ€ζ o Γαξri Eβρενdg

ε(1ε δrio γιoυE, τoν Aλf xαι τoγ Ιαιi.
Αξζει vα αημειc6αoυμε τ( 6λεγε 6ναg θριiλog,

πoυ xυxλoφoρoιioε ανdμεoα στoυE μoυαoυλμ<i-
νoυgτηg Mαxεδoνfαg γιατov Αλrj xαιτον πατιJρα
τoυ τo Γαξtj Eβρdνog, επειδrj τα θρυλotjγεγα
δε(μoυν μ6χQι πoιo σγ]με[o παραπo(ηαηs τηg
αλrjθειαg μπoροιioαν να φτιiooυγ επε(γoι πoυ
ε(1αν βιiλει ωg xriριo oxoπ6 τηζ ξωrjζ τoυζ τηγ

ηρωoπο(ηοη τoυ Γαξrj Eβρενιig.
Eνιf λoιπιiν o Αλrig αriμφωνα με ιαroριx6g

μαgτυρ(εg ε(1ε διαxριθε( oε εxατρατε(εg πρι6τα
δiπλα ατoν πατdρα τoυ xαt €'πειτα x6τω απ6
διαταγ6g ooυλτιiγωγ rj οφετεριαrc6γ τoυ οoυλτα-
γιπoti θρdνoυ, dπωg rjταν ο Moυαιi Toελεμπrj,
γιoE τoυ Bαγιαξ(τ A', o οποfog ξαναxυq(εψε τη
Bdρoια γrjQω oτα 1410 - 14L3 xαι μετ6τρειpε τo
γα<j του Απoαrιiλoυ Παrjλoυ oε τξαμ(, πoυ α6μ-

φωγα με τoγ Eβλιγιιi Tοελεμπrj dφερε τo dνoμιi
τoυ,ltαι ενι6 rjταν παρc6ν αrην ιiλωoη τηg Θεααα-
λoνixηg απιi τo Moυρ<iτ B' σrα L430 6ταν o
πατdραg του r{ταν riδη πεθαμ6νo9 απd τo 1417lt8
o θριiλog 6λεγε 6τι εxτε}ν6'ατηxε δriΘεν απ6 τo
γ6ρovτα πατdρα τoυ, 6'πειτα απιi διαταγr] τoυ
αoυλrιiγoυ Moυqdτ, επειδrj τιi1α o oμoρφι1τατog
xαι γενναιιiτατo5 αλλ<i xdπωE απερ(orιεπτoE νεα-
ρι's Αλ'is εi1ε τoλμriαει αε dνα παι1νiδι γα πQo-
αβιiλει τον αφdrπη τoυ ooυλτιiγo.

Mε τo θρriλo αυτ<i o Γαξr{ Eβρενιig αvαδει-
xγυιiταγ αε τραγιxrj πρoαωπιxιiτητα, αφoιi ααν
αρ1αfog Pωμα(og δε δ(αταoε γα θυαι<ioεL σ[α
γεριiματιi τoυ το πιo ιiμoqφo χαι πιo γεννα(o
παδ( τoυ πρoπειμ6νoυ γα δι6oει το παρdδειγμα
τηg τυφλ{g υπαxorig oτην εξουο(α...

TAΠPoNoMΙΑ
Για γα oλoxληρωθoιiγ τα 6oα c1ετιxιi με την

fδρυαη τηg Nιioυααg απιi τo Γαξri Eβqεν6g περι-
λαμβιiνoνται σ[ηγ ιατoρfα τηg Πιiλεωg Nαoιiηg
(Δ. Πλαταρrδη) - E.Ι. Στoυγιαννιlxη Θα πρdπει
να συ μJIεQ ιληφθε i xαι τo xεφ<iλαιo ΙA' τo σχετι-
x6 ψεταπρoνιiμια ηg ν6α9 πιiλεωE, τo oπo(o d1ει

ωg εξriE:

Tην πρoαταo(αν τηgνεoνπbτoυ πιiλεωg ανα-
λαβoιiαηg τηg βαoιλoμljτoροg, o ΣoυλτιiγoE ηυ-
δoπηoε γα παQαχωQιioει ειE αυτr{ν δια X<iτrι
Σεριφfoυ xαι ιδια(τερα πρoνιiμια, ε(δog τι δημo-
xρατιxri5 αυτoνoμ(αs, τωγ oπο(ωγ η tσμjg τlαLτo
xrjροg διετηρriθηoαν αrαθεριlis μ6χQι τηS τLατα-
στQoφliζ τoυ 1822.

Κυρι6τερα τωγ πQoγομ(ων τoι1τωγ ε(ναι:
α) Exτιig τoυ εχ 400 γρoα(ων τLτηψατLτιοιi φιi_

ρου τηg δεxιiτηg (ααιιiρ) xαιτoυ εx δι1o παρdδωγ
τιατ' dτoψoν (oπdντααν xαλουμdνου) ουδ6να <iλ-

λoν φ<iρoν ετdλoυγ. oι δε φdρo ι otiτοι μετι1 βαινoν
ειE τo εγ Γεγιτσο(E τdμενοg τoυ Γπαξri Eβqενdg
(6νθα ηγ χαι o τιiφog αυτorj) xαι oυγ( ειζ το
αυτo}.ιQατoqιxιiν ταμε (oν πρog δε rjααν υπo1ρεω-
μ6νoι να ιαfωoι διαρxc6E λri1νoν παι διjo αrεdτι-
να xηρ(α ειs τoγ τεx6y τoυ Σε1Λεαr{.

β) oυδεig εxτιigτου ιερoδιxαcrτori (Kαδr]) xαι
τoυ υπd τoυ Κιξ},ιiρ Aγ<i (αρ1ινευνoι11oυ) oριξo_
μ6νoυ αντιπρooc6πoυ αυτoι] (Boεβιiδα xαλoυμ6-
νoυ), ιiαrιg ειαιJπραττε τoγ ωQισμ6νoν φ6ρoν,
<iλλog oθωμανιig εδ ιxαιotjτo γα xατo ιxr] oε ι εν η
πdλ,η.

γ) oυδε(g Oθωμανιig, οιαoδ{πoτε θ6oεωg xαι
πεqιωπrjg, επιθυμc6ν να EπιoxεφΘεf την π6}"w,

ηδιiνατo γα ειo6λθει ειg αυτriν dφιππo5.
δ) Η διo(xηoιg τη5 πdλεωE ηγ ανατεθημ6γη ειs

6ν α εxτων πρoxρ(των εxλεγι1μενογ υπd τoυ λαod
}tαι αγαγγωρ ζoμενoν υπιi τoυ Kιξ},ιiρ - Αγιi, τoν
oπo(oγ εxtiλουν ιiρ1oντα (τουρxιατ(Mπααμπoυ_

Υti = ΠQtiεδρos)' oιiτog εξ6λεγε αυνιiρ1ovταg
<iooυg πρloετ(μα, διc6xει δε xαι τηγ φQουQιiν τηg
πι1λεωE, ητtg xατ6' Πoυxεβλλ επ( Ζαφειρdxη
ενrjρ1ετo ειg 3ΟΟ ιiνδραg.

E(1εν απ<iλυτoγ εξoυo(αν εδ(παξε xαι xατεδi-
τιαξε, ετιμι6ρει xαι αυνε1ι6qει xατιi βoιlληαιv,
εφυλιixιζε χαι απεφυλιixιξε χωQ(E γα δ(δει λιi-
γoγ των πριiξεc6ν τoυE ε ιs ουδ6γα. Mιiνov γενιxrj
oυνdλευoιg τωγ πoλιτc6ν ηδrjνατo γα παιjαει xαι
αvτιxαταoτrioει αυτdγ δι' ετdρoυ... o δε ιερoδi-
χηE χαι o Boεβoδαg τjααν απλοi τ{sπot xαι oxι6.
εξoυoiαg...

oυδε μfα παρdδooιg αναφ6ρει, oυδdν γεγoνdg
μαρτυgε( ιiτι η ειφ]vη χαι ηαυ1(α τηg π6λεωg
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διεταρd1θη xαθ' 6λoγ τo απ6 τoυ συγoιχιoμoΦ

αυτrig μ6χQι τdλoυg τoυ ΙΗ' αιι6νo9 1ρoνιx6ν
διιioτημα'

MEPΙΚA ΣxoΛΙA
Eπειδri o Δ. Πλαταρ(δηg Φη συγγQαφri του

Σ1εδιιioματοs τηE Ιαrορiαg τηg N<ioυοαg βαα(-
σητLε xυρ[ωE στηγ πQoφοριxrj παρdδooη τηg

επoγj5τoυ (19o5 αι.), oτo xεφdλαιo ΙA'τo o1ε-

τm6 ψε τα πgονdμια (Ιατoρ(α τηE πdλεω5 Nαorj-
αηg E.Ι. Στoυγιαννdxη εxδ. Σ.A.Λ.Γ.N. Aγαατd-
oιoE Mι1αriλ o Λ6γιo9, Θεαααλoν(xη 1976) υ-

πd,ρ1oυν xιiπoιε E παραλf ψ ε ιs χαι αγαχρf β ε ιε g.

1. Eγri ημειι6νεται <iτι oι φoQoι απd τη Nιioυ-
oα πriγαιναγ στo τdμενog τoυ Γxαξrj Eβgενιig,
(6πoυ tiταν xαι o τιiφog τoυ) αrα Γιαγγιτod, δεγ
αναφ6ρεται ιiτι αυτd γιν6ταν επειδrj η Nιioυoα

{ταν βαxoιiφι τoυ Γαξli ΕβρενdE.
2. Εν6 oημειιiνεται ιiτι oτη Nιioυoα dδgευε

xαι 6ναE βο ε βdδαg, πoυ ε ια6πElατιε τoν oριαμdνo

φ6Qo, αυτιig 1αραxττiQζεταt ωg αγτιπQoσωπoE

τoυ Κιξλιiρ Aγιi, ενc6 rjταν αιτιπρdoωπog τηg

βαoιλoμr]τορoE, διoριξ6μενo9 απ6 τoγ Kιp,ιiρ
Aγ<i (Αρxιευνoιi1o των αναπτ6ρων τη5 Kωναrα-
ιτινoιiπoληg) xαι ουγx6ντρωνε τα ιjαοδα τηg βα-
oιλoμrjτoρog τηg οπo(αg η Nd,oυoα liταν 1ιiοι.
Aυτti τα 6oοδα πrj γα ιγαγ στηγ Kωγαrαιτιγoιjπo -

λη.

3. Δε γ(νεται xαν6ναg λιiγοE γιατoγ Eπ(τρoπo
τoυ Bαxoυφ(ου (μουτεβελ{), o οπo(oE α6μφωνα

με τoυE Oθωμανιxoιig νιiμoυ5 τo1JS qετL'ιloι1g με
τα ιδιωτιxιi βαπoιiφια αντιπροαι6πευε αro βα-
xoιiφι τoν ιδιoτjτη του, διoριξιiμενοE απιi αυτιiγ
xαν cυyx€ντQωγε τηγ xαθoριαμ6νη ειoφoριi.

Στην περ(πτωση τηζ Nιiουoαg, πoυ xατoιxotj-
ταν μdνo απ6 xριoτιανοr3g Eλληνεg, δεν πρdπει

μιiλλoννα απoπλειοθε(τo ενδε16μενοηg ανιiθε-
oηg απd τoυg ιδιoπτliτεg Eβρενι1ζoγλoυ τωγ χα-
Θηxdvτων τoυ Eπιτρdπoυ τoυ Bαxουφ(oυ oτoν
Nαoυoα(o Πρ6xριτo, πoυ εxλdγovταν xdθε φoριi
dρ1oνταg τηg π6λη9. Ιoωg μιiλιαrα αυτιj γα }tα-

θιερι6θηxε απ6 τ6τε πoυ η Nιiουoα dγινε 1ιiαι
παι liταν αναγxα(α η παqoυo(α α' αυπ]ν xαι ενι1g

τρ(τoυ Oθωμανoιi αξιωματοriχoυ, τoυ βoε β6δα.

ΙΙ. [Ι tΙAPAΔoΣH ΓΙA TtΙN ΙΔPYΣΗ TΙ{Σ NAOYΣAΣ
ΣYMΦΩNA ME ΑNΩNYMO NAoYΣAΙo ToY 19oυ AΙΩNA

Στο πεgιoδιπci "Mαxεδoγιxιi" τdμog Γ' ].956

δη μooιει1τηχε με η μαντιx6 oγ6Χια απ<i το απoυ-
δα(o ερευνητli - συγγQαφ6α Γιιiννη Bαoδqαβdλ-
λη dνα αvυπ6γgαφo, δυαrυ1ιig, αντiγραφo τωγ

1ρ6νων 1'870 - 18801αμdvoυ μι<iλλoν πρωτοτ6πoυ

1ειgoγριiφoυ αγνcδoτoυ Nαoυoαioυ, αυτdπτη

μ<iqτυgα τoυ ολoπαυτιilματog τoυ 1822, με τηγ
επιγραφri "Ιαιοριxdν Nιιioυαταg".

Eπειδri οτo "Ιστοριxdγ Nιιiουσταg" περιλαμ-

βdνονται xαι πληρoφog(εg για τηγ (δρυoη τηg

Nιiουoαg, αντλημdνεg oπωαδriπoτε απ6 χαποιεE
πηγ6ζ αλλ<i xαι παραδ<ioειE διαφοgετm64 απ6
αυτ69 πoυ μαs δι6αωoε ατo διxιi τoυ o1εδ(αoμα
τηg ιατoρ(αg τηE πιiλεωg Nαolioηg o Δ. Πλαταρi-
δηg xαι oτo ομdτιτλo αιiγγqαμ6'τoυ,πoυ ε[1ε ωg

βιioη τo ο1εδιdoμα πoυ πQοαγαφ6ρθηxε, ο ισto-

ριxdg τηg Ndουoαg E.Ι. ΣτoυγιαννιixηE, ε(ναι
νoμζω 1ρrioιμο γα παQoυσιαατotjγ oπ1ν αυνd-

χειατoυ αημειc6ματog αυτοιi ι6ατε γα βoηθηθoti-
με αηγ εξαγωγrj xdπoιωγ συμπεQασμtiτων1ρtj-
σιμωγ γtα τη γνι6οη τoυ πεφαλα(oυ τηg ιαroρiαg
τηg N<ioυοαE τoυ oyετιxo6 με ηγ "θρυλιxιi''
(δρυαrj τηg.

AE oημειωθε(6τιη εργαo[ατoυ Γιιiννη (Ιωdν-
νoυ) Bαoδραβ6λλη πoυ πQοαγαφ6qθηπε δημo-
ow6τητιε χαι στo περιoδιx<i NΙAOYΣTA,τε6μ
14,ι5,1'6 - 1981.

To XEΙΡOΓPAΦON EN ΠEPΙΛΙ{ιΙ,EΙ Πo-
TE KΑΙΑΙΙo ΠoΙoN EΚTΙΣΘΗ HNAOYΣA

Η N<iουοα ενaΓοΘη πεQιπoυ dτη ε(xooι πριν
τηg Κωναrαντιγουπ6λεωg αλι6οεωg (1453) υπ6



τωγ Oθωμαγc6γ. Afτιog τηg τοιιiυτηg πριiξεωg
dγινεν o Xατξri Μψετ Eβρεν<iξoγλoυE, εx τoυ

oπo(oυ απιiγoνοι ειαΙγ αι γενεα(τoυ Σελriμ Πα-
ot6'' ξψ€τ Mπdη, Ιooriφ Mπdγη xαι εα1dτωg
πρι6τηg τιiξεωg παoι<ig απoβιιδoαg xαι Χαo<iγ
MπdηE Γιαννπαιc6τηE.

Eιg την π6λιγ Γιαγγιτoιi 6.xει επ'oνιiματι xαι
τ ι μri τoυ Xατξri Α1μ6τ E βρ εν<iξoγλoυ π ερ iφη μoν
τoιαμ[oν 6πoυ κεkαι χαι τo μνriμα τoυ..

ΠΩΣ ΠΡΙN TΗΣ ΑΛΩΣEΩΣ KΩNΣTΑNTΙ-
NoYΠoΛEΩΣ METEBΗΣΑN EΙΣ TAYTA
TAMEΡΗ oΘΩMΑΝoΙ.

Πρωτειioυoαν τιiτε o τ6τε ooυλτιiνοg απ6 τo
€τog1420 περ[πoυ dωg dτου ηλι6θη υπ'αυτoιi η
Kωγαταγrιγoιiπoλιg εf1εν την A(ν)δqιανoιiπoλιν
xαι αυνε1c6ζ ετlτηS Aα(αg τoγ επιox6πτo\τo oι
πεπαιδευμ6νoι xληριxo[, οι ooφι6τεQoι xατ6' O-
Θωμανc6ν εβλιι1δεg (ιiγιοι) xαι αυμβodλια επ(
αυμβoυλ6ων ιixαμνον αιτιxε(μενoν d1oντεg πωg
ευxολι6τερα να xαταxπjσoυγ χαι εxτoυρxfooυν
την απ6ραντoν Bυξαντινrjν Αυτoxρατogfαν.

Eιg dνα απ6τααυμβoι1λια dγινεν πριiταoιg να
xατη1ηθoriγ oι xdτoιxοι Mαxεδoν[αg, Hπε(ρου,
Θεoααλ(αE, xαι α1εδdν ιiληg ηζ γυγ λεγομdνηg
EυρωπαΤxtjg Toυgπ(αg.

Oιjτω λoιπιiγ εξελ6xΘηoαν oι μι1λλoν ειδιjμο-
γεζ χαι oι αυταπαQγηαrα( ετdΘηααν επ(xεφα}'ηg
xoπ' εxΧoyrjν των μιxρoιi αριθμοιi εγ6πλων xαι
εx(νηααν dxαoτog ειE τo μ6QoE 6πoυ xατ6' τo

μιiλλoν xαι ιiττον εγνι6ριξεν ri επιθυμorioεν.
oιjτω χαt ο μγησθεig Eβρενιiξoγλoυ, ωζ ειζ εχ

των επιoriμων, με 18 αυταπαρνιoτdg εxιγε( δια
την Mαxεδoν(αg, 6φθαoεν ειg Σ6ρραg μετιi πo_
λιiν rj oλiγoν xαιρ<iν dνθα ηοli1αoαν oλiγαg ημ6-
QαE... o μνηαθε(g Εβρενdξoγλουg απιi τoυg 18

τoυE 13 6γθεγxαι dγθεγ εξαπ6ατειλεν ειgτα μdqη
ε}ιε(πα, Δριiμα, Nευρoxιiπι xαι λοιπιi. AυτιiE με
τoυE υπdλoιπoυE, 6λoι π6γrε 6φθαoαν ειg Θεo-
οαλoν(xην.'.

o Α1μ6τ Eβρενιiξoγλoυg, αφοrj ειE τα μdρη
τα6τα dαrειλεγ τoυg υπολofuουg να xατη1rjαoυν
τουE γοημoνεαrdρουg χαι επιQQoην €1oτπαgxα-
τo(xoυg δια γα υπoτε1θoιiγ εts τoγ Σoυλπdγον...
τ6τε αυτ6gxα ι o ν ε αγ (α g υ ιιi g xα ι ο διioxαλ<i g τoυ
υιοιi τoυ, oνoμαξ<iμενog Σιti1η Λιιiνηg, επriγαν
xαι ετoπoθετriθηoαν ειg Γιαννιτoιi, ιiπου τα π€-

ριξ μdρη xατη1oιiααγ τoυζ xατo(xoυE χαι ωE
x6ντρoν λιiμβαναν ταg ειδriαειg περ6 τη5 πρoιi-
δoυ τωγ εγ τη πεQιφ6ρεια τηg Mαxεδoγ[α ζγ"Cxιη-
γητι6ν'

Mαθc6γ o τιiτε Σoυλπιiνog ταg προdδoυζ τoυ
A1μ6τ Eβρενιlξoγλoυ, dδραξεν τoν xαιριiν xαι εν
oλ(γαιg ημdQαζ dφθαoεν ιi1ι με Θ<iρυβον xαι
μεγ<iλαg πoψτdg dωE ειg Γιαγγιτoιi.

o Eβρενιiξoγλoυg μετιi του υιoιj τoυ παι διδα-
oxιiλoυ τoυ χαι dαoυg tiλλουg ηδυνrjθη εβγrjκεν
ειg πρoπιivτηαiγ τoυ dωg ειg την μπιiνια... χαι
λdγoυν ιiτι o υι6g τoυ Eβρενιiξoγλoυ, νεανiαg
ξωηQιiE, ε1<iρευεν τo ιiλoγ6ν τoυ 6μπρoαθεν τoυ
βαoιλdωE xαι ε βριiδυνεν oλ(γoν να πρoαxυνι]αε ι
τoν βαoιλdα τoυ χαι δι' αυτι1 o Σουλτ<iνog ε(πεγ
ε ιζ τoγ πατι1qα τoυ "πολιj ελευθdqαν ανατρoφriν
6λαβεν ο υι{ig" (xαι αυτιi εαrιiθη αιτ(α παι xατ6-
πιγ επ6τιαε τoγ νεαγ[αγ με τo oερμπdτι ευγεγoo_
Θωμανιαr( λεγιiμενoν τo δηλητrjριoν).

Tι5τε λdγoυν εζ{τηoεν o Eβρεν<iξoγλoυg παριi
τoυ Σoυλτιiγoυ oλfγoν τιiπoγ δια γα τι,τ(oεtπ6Χtν,
dπου εxλdξει }ιαι τoν αρ6αει δι' αγιiπαυσiν τoυ,
χαι τoυ dγινεν η χdQιE }ιαι μιε ιioα πρoνιiμια o
(διog θελrjαει.

Ofτω πεgιφερdμεγoζ εtζ τα μdρηE τα πληoιd-
στεQα ειζ την πιiλιγ Γιανγιταιi rjρεαε την θ6αιν,
ιiπoυ orjμεqoγ xεfται η Nιiρυoα, xαι αφοri διdτα-
ξεν τoν Σιιi1η Λιι1νη να φρovτ(η περ( τηg τιτ(-
σεωE χαι αυναθρο(οεωg xατo(xωγ απ6τα πεQξ,
ανε1ι6ρηoεν o [διog δια Mdxxαν (1ατοηλ(xι).

o Σιd1ηg Λι<iνηg, ωg λιJγουν, διιi τoυ ημdρoυ
τq<iπoυ, τηg xαταπληzιτtxηg τoυ ευγλωττtαg xαι
γλυxυτιiτoυ riφoυ5 τoυ oμιλε(ν, ε(λxυoεν μερι-
xodg η μιαγρ(oυ g xατoixoυ g τη g Παλιoνιiγoυαιαg
λεγ6μενη9 xαι εxατεβηxεν (-αν;) ειE την xαθ'
ευατod oημερινri Nιioυοαγ xαι ιjγδεy"α, λι1γoυν
οιx(αι, ξων o Σιιi1η Λιι1νηg, εxτ(αθηααν ειs τηγ
Ndουoαγ.

o Σιιi1η Λι<iνηg την oxriτην τoυ την ι{xαμεν ε ιg
τo σημεQιγdν Kιdoxι, ειg μfαν χατηφoQιχηy d-
χQαν, dπoυ xαι ετιiφη. Αλλd αφοrir]λθεν o Eβρε-
νdξoγλoυE απd τo 1ατoηλfπι dμαθεν τoν θιiγατoγ
τoυΣιιi1η Λι<iνη, δι6ταξεν xαι oμοιi με ενανθρcιi-
πtγoν μ6τρoν χc6μα να ηxι-liooυγ τoγ Σιd1η Λιιi-
γη χαι γα τoγ υπιiγoυν ειζ τα Γιαγγιτoι1 xαθι6g
xαι ι1γινε, xαι oriμερον ευρ(oxεται ειg dγα τωγ
τoαμΙων τωγ Γιαγνιτοc6ν.
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TAΠΡoΝoMΙA
o EβρενιiξoγλoυE ιfuι μ6νoν ι1γινεν αιτ(α ηg

ταΓοεωg ηE γυν Nαoι1αηE, αλλ' 6λαβε xαι πρ6-
γoιαγ δια τo μ6λλoν ηg, τιioον αυτ69 xαθιilg xαι
oι τηζ γεvειig τoυ μεταγενdoτερoι εξr{τηααν xα
επf ραν rj μιiλλoν επρo(xηοαγ του xατo(πoυE τηs
Nαoιiηg με μεγdλoν ιεριiν φιρμιiνιoν εxτr5g ενιig
xαδri λεγoμ6νoυ νoμιιoιi xαι εν69 Boιβιiδα, o(τι_

νεg θα απoτελoιjγτην διxαατιxην xαι εxτελεαrι_
xr{ν αg1riν, ιiλλog oθωμανdE γα μην xατοιxfαει
ειg Nαoυoαγ. oλαι αι τηE xoιν6ητog δημdoιαι

πληρωμα( αυγ(αrαγτο ειg γριiαια εγγεαxdoια.
Aυπ{ riταν η πληρωμri,xαιτα6ταεδiδoγro εξτo
τoαμ( τωγ Γιαγγπσc6ν, xαι απιi δυo xηρiα εxιi_
ατην εαπdραγ ειs την oxriτην , 6που εxεfτo o
Σιιi1ηE Λιιiνηg, γ'αγιiπτoυγ oι Nαoυoαioι.

Tα πqoνιiμια ταιiτα εφυλιi1θηααν xαι εoεβιiα-
θηοαν <iλoι oι oΘωμανof xoπ6. τo μιiλλov παι
riττoν oxεδιiν 6ω9 ειsτηγ εμφιiνιoιvτoυ Tεπελεγ-
λri Ηπειριiτoυ Αλβανof Αλ'i Πααιιi, <iατιE πoλ-
λc6ν μεριliν δια τηg ιo1rjo5 τoυ χαι δια ταg αθ6μι-
τoυg ραδιoυργ(αE του εχαταπιiτηαεν, τo6τoυ επ(
τ€λoυg }tαι τηζ Nαoιiαηg εxατdατρlειpεν ο αιπ69.

ΙΙΙ. Η ΙΙAPAΔOΣH ΓΙA THN ΙΔPYΣΙΙ TΙΙΣ NAOYΣAΣ
ΣYMΦΩNA ME ToN Ν.Γ. ΦΙΛΙΠΙΙΙΔΗ

o N. Γ. Φιλιππ(δηE στην ισroQιxri πραγματεια Τα ιεριi xαι απουδα[αταιiτα πρoνιiμια ανιixα-
τoυ "Η επαγdαιαoιs χαι χατασΓQoφli ηg Nαoιi- θεγ διετt{ρηoαν αεβααιιi υπ<i ηg αlrτoχQατoQι-
σΙ]S'', Υl oπo(α διαβιiαrηxε πρc6τα, aωE27 Απρι- lqsτoυ Σoυλτιiγoυ xυβερνliαεωE μ€1ριηs επo-
λ(oυ 1879 αro φιλoλoγιx6 Σιiλλoγo των Αθηνc6ν 1riE τoυ περιβιiητoυ επε6γoυ τωγ Ιωαwiγωγ oα-
"Παρνασσ69" xαιεπδ6θηxε €πεπα,τo 1881απιi τριiπoυ Αλri Παoιi, 6οτιg.'. εξliτηoε γα xαθυπo-
τo αθηναΙx<i τυπογραφειo τωγ αδεφλι6ν Bαqβα- τιiξει εγ τ6λει διd τωγ ιiπλωγ χαι τηγ Nιioυoαν...
ρ[γoυ, αναφ6ρει για ηγ (δρυoη τηg ΝιioυoαE τα (τdλη ΙΗ' αQχ6s ΙΘ' αιcδνα).
εξris: ΣΗMEΙΩΣΗN.Γ.ΦΙΔΙΠΠΙΔ[Ι: oΣεγ-Λεαrj

Η N<ioυαα xτιoθεfαα περ( ταg αQχds ηs δε-
xατηEπ€μmηE εχατoγταετηρfδog μ.X. xατωxrjθη

βαθμηδ6ν υπ6 t0-t2 1ιλιιiδων 1ριαrιανι6ν α-
xρα ιφνoιi g ελλην ιx{ g φυλri s. E(1ε δε oπoιαrto ει
εξαιρετιxιiν πρoνιiμιογ δια ιερoιi ooυλπαγιxοιi
φιρμαν(oυ, xαΘ' o oυδειg oΘωμανιig ετα69 εν69
πoλιτιxoιi διoιπητori χαι του xαδri (ιεgoδιxα-
αroιi) επ' oυδεγi λdγω oιiτε γα χατοιχε[ oιiτεγ γα
ενδιατρiβει εν αυτrj επετρdπετo. oι δε xfτotxoι
αυΦ9 ο(τιvεg oυ μιiνoν φιλ6μουοoι, φιλoπιiτρι_
δεE, φιλελει1θερoι, γενγαioι xαι ωρα(oι, ην μoρ-
φrjν, αλλιi χαι ειs ιixρoν φιλ6πoνoι εf1oν αυαnj-
οε ι δ ιιiφoρα β ιo μη1αν ιx6' xαταaιiματα πε gιξη -

τrjτων μαλλ(νων υφαoμιiτων, ψετdξηg, dπλωγ
x.χ.π. εν τη πdλει, υπε1ρεoliντο γα τελc6οιν ετrj-
oιoν φιiρoν μ6νoν 90Ο γqιioια αργυριi, πρog δε
?{α ι γα δ ιατη ρι6oιν υπoχQ ε ωτ ιχωE αγη μμdγα δrjo
xηρ(α νυ1θημεριiγ εγ τη υπ<i τo ημεριν6ν "Kι6_
στLt" 

'LCΙτ6" 
ηγ αQισ[εριiν 6xθην τoυ πoταμod

Aραπ(τoα xειμ6νη oxητη (τεxdg) τoυ Σε1- Λεαri.

oυτ o E 6 αr ιg αη μ ε ιωτ 6 cw 6τ ι ητ o ε ι g τ ων ι ε ρ o λαγ ιω -

τd'τωιι oθωμανc6ν xαι διδd,oκαλog των τ€xνων
του πεqιων'ιjμoυ στQατηyoιi Χατζη - Αψu€τ oμ-
πρεv6ζ'η Εβqεν6g, τoυ εν τoι πρcilτoιζ ε1l τηζ
Αo[αg ειEτων Mαxεδoν[αν επελθ6woE xαι εyιtα-
ταoτdιπog εν τη παρd' τη αρψαtα yενετεfρα ταιl
μεyd'λου Αλεξdνδρoυ π6λει Γενιταo[g, εxλ6ξαg
την ω ρα[αν xα ι ζωy ραφ ιxην θ6oιν παρd" τη oπo [α
ωxfαθη xατ6πιν η oημεqιη Nd.oυαα xαι λαβcδν
d,δειαν παρd τoυ στQατηyoιi [δρυoε περ[ταg αρ-
ψdg τoυ δεxdτoυ πiμπτoυ αιcΔνog την oxητην
ται3την, εν η βιc(loαg επ[ μιxρ6ν ετελειjτηoε xαι
ετd.φη. Tα λε[ιltανα 6μωζ αυτο6, ωE xατd' παρd-
δooιν διηyηθη ημiν πρo εν69 fiδη 6τoυ9 πoλι69 τιg
y€.ρων εν Nαo'ι1oη, μετην610ηoαν μετd, τινti yρ6-
νoν ειζ Γεyιτod' xατd, διαταyην. τoυ ειρημ6νoυ
oτ ρ ατηy οι1 x α ι x ατ ετ 6 θη ααν εν o θ ω μαν ι x ciν τ ιν ι
αυτ6θι τεμ6νει, εν ω ?{αι μ6χQι τoυ yυν xε[wαι
απoλαιjoντατιμrilν oofoν xαι διxα[oυ ανδρ6E πα-
ρd'των oθωμανcΔν, o[τινεg αxoiμητoν λιiψον επ[
τoυ τd'φoυ αυτoιj διατηρoιjoιν'
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0ι loπαvoεβρα[oι Τηq Mακεδov(αg
(εγnατ &σταση, αn}ιi, ολoπαιjτωμα)

Στη Θεαoαλoν6xη, r{δη απιi τουE αρ1αioυE

1ρ<iνoυE, υπrjρ1ε εβραιxrj παρoιx(α, αrην oπofα

μιiλιαεα δ(δαξε τo χQιστιαγιαμι1 o απ<iαroλog

Παιiλo g τo €τo g 49 μ.X. Κατιi τη βυξαvτινli επofi ,
αυτri η ε βραΙxrj xo ιν6τητα με ιι6Θηxε α ιoθητιi xα ι
6τειγε πQoE αφομo(ωη με τoν υπ<iλoιπo πληθυ-

αμ6, επειδιi η Eβραioιτηg Θεooαλoν(πηg μιλor1-

oαν μεταξιi τoυ g ελλην ιxιi (γ ι' αυτιi oνoμιiξovταν
Pωμαιoεβρα(oι = Romaniotes) xαι ανdπτυξαν
ιδια[τερo τ6πo λατρε(αζ, τoγ λεγdμενo Manchοr
Romania (Σταυρoυλd*ηs,6-10 Ρ. Μ6}'ryo' L996'

t2-t3).

Arπ(θ ετα, αroυ g ν ειiτερoυ g 1ρdνoυ g, η ε βραΙxtj
xoιν6τητα τηg Θεoααλoν(xηg γνcδριoε μεγιiλη
αxμri, γ ιατf απ<i τα πρc0τα dη τη g τoυρxoxρατiαg

η Θεαoαλoν6xη 6γινε xdντρoυπoδox'iE εβρα(ων

μεταναατc6γ απ<i oλιiπληρη την Eυqι6πη. Συγxε-
xριμ6να, oι πρc6τοι Eβρα(οι dψαoαν περf τo
1470, διωγμ6νoι απι1 τη Bαυαρ(α xαι τηγ oυγγα-

ρ(α, ενι6τα μεγιiλα xriματα εβρα(ων μεταναατc6ν
6ψταoαιl xατ6'τατ6λη τoυ 15oυ αιι6να, εξαιτiαg
των Θqηoxευτιxιilν διωγμιilν πoυ υφ(oταvτο απιi
την Ιεριi Eξ6ταoη ηg xαθoλιxηEΒxx}τηofαg oτη

δυτιxrj χαι στηγ πεντριxri Eυqι6πη. Eιδιπιiτερα,
oι εβρα(οι πρ6αφυγεg τηE Θεooαλoν(πηg χωQ(-

ξovταν oε διio μεγιiλεg xαηγoρ(εg: α) τoυg E-
oxεν<iξι { ogθιiτερα Αoxεναξfμ (εx τoυ
Αschkenazim, Αschkenaz = Γερμαν[α), oι o-

πo(oι πρodQχoγταγ απιi τιg γερμανιxdg 1ι6ρε9 παι
την Oυγγαρ(α, ενι6 αrα μ6αα του L7oυ αι. dφα-
σαγ σrη Θεooαλoγfxη εβραioι διωγμ6νoι απ6

ην Πoλων[α, ην Oυxραν(α, αxιiμα xαι τη βιi-
ρεια Αφριχ{ β) τoυg Σεφαραδ(μ (εx τoυ
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τoυ Γει6gγιoυ Ι. Mivτoη

Sepharadim, Sepharad = Ιoπαγ(α) ri γvωατιiτε-
QoυE ωE Ιoπανoεβgα(ουg, oι oπo(oι xατ€φταααν
oτην oθωμανιπli Θεoααλoγιxηαπ6 την Ιαπανiα
(τo L492, λιiγω των μεγd,λων δ ιωγ μc6ν του Φ ε ρδ ι-
γdγδoυ χαι τηs Ιoαβdλλαg), τη Σιxελ[α xαι την
Kdτω Ιταλ(α (L293)'ην Πoρτoγαλ(α (1497) xαι
την Πρoβηγx(α (1506) την (δια περ(oδo, μεγιiλog
αρ ιθ μιi g Ιoπανo ε βρα (ων εγxατααrιiθηxαν oτt1ν

oλλανδiα (λ6γω τηg θρηoxευτιxηg ανo1rjg των
εxε ( πρoτεαrαvrοiν), d1τιoαν δ ε ατo Aματερvrαμ

μεγ<iλη oυναγωγr{, η oπo(α αxιiμα xαι αιjμερα
ε(γαι 6γα απ6 τα πιo σημαγτιxιi αξιoθdατα ηs
πιiληg. Aπ6 τιg (διεg 1c6ρεg, dφταoαν ωE πρ6-
σφυγεs αrη Θεooαλoν(xη εχχQισrιαγιαμdνoι E-
βρα(oι xατιi την ειxooαετΙα 1540-156Ο xαι xαπ6'
τη διιiρxειατου Tριαxovrαετoιig (θρηαxευτιxoιi)
πoλdμoυ (1618 - 1648), γιατ(, παq<i τoγ εχχQι-
ατιανιoμιi τoυg, παρ6μειγαγ ι]πoπτoι ατην Ιεριi
Eξ6ταoη (αυτo[ oι εχχQισrιανιoμdνoι Eβραioι
oνoμιiξovrαν Mαρρdνoι). O ιτελευταioι Eβρα(οι
dψrαoαν ατη Θεooαλoν(xη ατιg αρ16g τoυ 18oυ

αι., διωγμdνoι απ6ην Ιoπανfα,την Πoρτoγαλfα
χαι τηγ Ιταλ(α (Παq(δηg, Xαμoυδιiπoυλog,
Nehama, γενιxιi Bαxαλ6πoυλog, 132 Σβoρι6νoE,
359-360 Veinstein, 43).

Yπoλoγζεται 6τt πιiγω απιi 40000 ισπαγoε-

βρα(oι πρ6σΨυγεs βaixαγ ιiαυλo εxεfνη ην επo-

χ'i σηγ οθωμανιxri αυτoχQατoQ(α, η oπo(α, βε-
βαfωE αε αιπd τo θdμα παρoυαιιiξεται πoλιj πιo
πρoοδευτιxη απ6 τα χQιστιανιx<i xρdτη τηg Δtl-
οηg. oι περιooιiτερoι απ' αιπoι1g εγxατααrdθη-
χ,αγ στγ] μαxεδονιxri πρωτεrioυoα, αλλιiξοιπαg
ιi1ι μιiνo ην πληθυoμιαxrj αναλoγ(α, αλλ<i xαι



ηγ πoλιτισr Lxrt xαL την oι}toγο μιχti φυσιογγωμrα
ηg π6ληg επf τεoοερdμιαι αιι6νεg (μ61ρι τη
δεxαετ(α τoυ 1940) (Bαxαλ6πουλοg, π135
Georgeon, t997 ΙΙ Sephiha, 1997IIΙ). Eτoι riδη
απιi τo 1519, αιiμφωγα με τιg oΘωμανιx6E αρ-

xειαx€g πηy €g, τo ε βραΤx6 αrοι1ε fo επιxρατotioε
πληθυαμιαx6': τ6τε, η Θεoοαλoνfuη εtηε 7 t43
ε βραι,x6E οιxoγιfνειε g, 1 37 5 μoυooυλμαν ιx€g xαι
μdλιg 1 087 χQισtιαγιχdg (οι oθωμανιπ6s απo-

γQαφ6ζ γ[νονταν με βιiαη τιg oιxoγιfνειεg, γιατi
αυτdg απoτελoιjααν τιζ φoρoλoγιxdg μονιiδεg
(Gokbiligin 

'226). Mε oρμητrjQιo τη Θεoααλoγi-
y'ηSτlαL λιiγω τηg dιτονηg εμπoρικlig δρααrηριιi-
τητ6'gτoυE, oι Eβρα(oι πoλιj α6γτoμα επεxτιiθη-
χαν σε <1λα τα ααrιxιi x6ντρα τoυ ευρtiτερoυ

μαxεδoνιxoιlπαι βαλxανιxori 116ρoυ αro Moγα-
στliQι, τo 159L, απd τα L 5ΟΟ οπ[τια τα 200 riταν
εβραΙxιi, αι1μφωνα με τα αQχε[α τoυ βαiλoυ (=
iρ6ξενoυ) τη g Bενετ(αg Lorenzo Bernardo (M6q-
τξιog, 128 - L29) τo L566, αrα Σxdπια περιγρd-
φoγται επ(ηE απ6 τoυg Bενετoιig ωE εβραιoιiπo-
λη (M6ρτξιog, t49 - 15p), εγιi oε ιiλεg τιg πιiλει5
τηg ανατoλιxrig Mαxεδoν(αg (Σ6ρρε9, Δριiμα,
Κα βιiλα) μαρτυ ρoιiντα ι αγθoιioε g ε βραΙπ ιJ g xo ι-
ν6τητε9τo iδιo αυν6βη χαι σε πoλλdg π6λειg τηg
δυτιxrig Mαxεδογfαg, dπωE αrη Στροιiγγα, σ[ηγ
Α1ρ(δα χαι στγ] Bdρoια (Bαxαλ6πoυ}τog, t37)'
oμωE, υπriρξαν xαι μεqιx6g πιiλειE ιiπoυ δεγ
εγxαταατιiθηxαν πoτ6 Eβρα(οι, ιiπωg για παριi-
δειγμαη Eδεooα (Boδεvιi), αrηνoπο(α -xατ6'τη
λαΙxri παρd,δooη - δεν μπιiρεσαγ γα εγχαταστα-
θ oιiν λ6γω τη g η μdρα g του παξαρ ιoιi, πoυ γ ιν6ταν
Σιiββατo, η μ6ρα υπο1ρεωτιπri g θgηαxευτιxrig αρ-

γfαE για τoυE εμπoQευ6μενουE Eβρα(oυg (Toυ-
ofuηg 4-9)'

H πρoαφοριi των Eβραiων αrη μαxεδoνιxη
ιαroq(α oυγ(αταται οτη μεγιiλη oυμβoλrj τoυg
σ[ηγ o ιχoγο μιxrj ανιiπτυξη τoυ τ6πoυ : αυτιi οφε (-

λεται xυρ(ωg στoυE πρoοδευτιxorig ιoπανoε-
βραiουg Σεφαραδ(μ, oι οπo(oι rjταν επιδ6ξιoι
βιοτ61νε9 παι ιiμπoρoι αα1oλorivrαν xυρ[ωg με τη

μεταλλoυρy(α, την υφαγτoυQγ(α (oι λεγιiμενoι
draperos) χαι τηγ ταπητoυQγ(α (oι λεγιiμενoι
manderos). Πoλι1 α6ντoμα, xυρι<iρ1ηοαν ιi1ι μ6-

γo σrηγ xαταoxευη, αλλιi χαι σto εμπιiριo των
παραπιiνω προΙdιτων, δεδoμdνoυ <iτι η εμπoρiα
tiταν η παραδooιαπl] εvαq<iληη τωγ Eβρα(ων,
ενdl επεταdθηxαν σrιE τQαπεξιx6g εργαα[εE xαι
ανdδειξαν αξιιiλoγουg επιατrjμoνεE, xυρ(ωg δε
γιατρorjg (Emmanuel, L3-14 Nehama, γενιxιi
Σβoρc6νοg, 377). Ετoι, oι εβρα(oι μετανιiατεg
xυπ€oτηoαν oι xrjριoι φoρε(g τηE μεγιiληs oιχo-
νoμιxlig προιiδoυ τηE Θεoααλoγ(xηg επf τουρπo-
xρατ(αE, αε αrπfθεoη με τoυE παλιoιig Pωμαιoε-
βρα(oυg ηg βυξαντινr{g επo1rig, oι oπofoι r{ταν

ψω1o( εργιiτεg xαι βιoτd1νεg (Bαπαλ6πoυλo9,
1 34) διxαιoλoγη μdνα, λο ωrιiν, o ι Eβρα(o ι υπεQη -

φανειioνταγ για τηγ παρουαiα τoυE σ' αυτrj ην
ελληνιxri πιiλη, την oπoiα ονtiμαξαν, α6μφωνα με
μαρτυρ(α τoυ τοιiρxoυ περιηγητrj τoυ 16oυ αι.
Evliya Celebi, "η Θεαoαλον(xη μαg" (Δημητριιi-
δηg, 1973,105) f "μητριiπολη τoυ Ιoραljλ" (P.
Mdλ1o, L996, Lη rt "μητdρα τoυ Ιαραfλ"
(Mazower, 238 - 244), δεδoμ6νoυ ιiτι επεi βρι-
ox6ταν η μεγαλriτεQη παQoιxfα Eβρα(ωγ σ[η
Bαλxανιπrj.

Απιi τιE πρoαναφερθε(οε5 δrio xιIριεE χατηγo-
ρ6ε9 εβρα(ωγ μεταγαoτι6ν αrην τoυρxoxρατoti_

μενη Θεooαλoν(xη, αναμφιoβ{ητα πιo πQoo-
δευτιxοf rjταν η ιoπανoεβρα(oι Σεφαραδfμ, οι
oπo(oι αιiιτoμα μπιiqεααν να επιβληθoιiν γλωo-
oιx6' xαι πoχαιoτιx6' oε oλι5xληρη την εβραΙxr{
xoινιiητα τηE πιiληg: oι Σεφαραδ(μ, πoυ μιλοιi-
ααν ανιiμειxτη διιiλεxτo με σroιχεiα εβgαixιi,
ιoπανtx6' xαι ιταλιπιi (Sephiha, L992, 79-96),
αυμμετεi1αν dγτoγα στγlγ χoιγωvιxrj xαι ατην
οιxoνoμιπli ξωri των 1ωρι6ν πρlodλευoriE τoυE,
ιiωg 6τoυ τoυg εxδ(ωξε η Ιεqd Eξ6τααη dται,

μ6λι9 dφταααν αrη Θεαoαλoν(xη, ανα mι3xΘηxαν
αε ιiλoυg τoυg τoμεig xαι αιivτoμα αφoμo(ωααν
τoυg παλιorig Ρωμαιοεβρα(ουg που μιλodοαγ ελ-
ληνιx<i. M<iλιαια, χαQαχτηQιoτιx6 δε(γμα τηg
ιoπανoε βραΤxri g διαλ6xτoυ απoτελε( - xαπ6' την
xρατοιiαα ι1πoψη - η oνoμαα(ατob εθγιxo6πoτo6
των Eλλrjνων "oliξo", πoυ πρodQχεται απ6 τη
φadση τoυ Σεφαραδ[μ τηg θεαααλογ(xηs "per
uso de sultano", με τηγ oπo(α αυγdδευαγ τα
φoρτ(α oriξου πoυ ι1ατελγαν ωg δι6ρo αroυE αoυλ-
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τ<iνουg για γα απoxπiooυγ τηγ ειiνoιιiτoυg. Aντ(-
θετα, οι γερμανoεβρα(oι Eoxεγdξι, πoυ μιλoιi-
σαγ τηγ εβραΙxri διιiλεxτo yiddisch (με πoλλιi

γ ε ρ μαν ιxιi ατo ι1ε (α), ξoιiααν πε ρ ιθ ωριοπo ιη μd -

γoι σε ghettο των 1ωρι6ν πρo6λευαrig τoυg 6ται,

χαι στoγ τιiπο τηg ν6α9 εγxατιiαrαoηg (Θεooα_
λoν ixη ) παρ 6 με ιναν π ε ρ ιαoιiτε ρo υπαγιlπτυxτo ι
οε α6γxqιαη με τουE Ιoπανoεβρα[ουg (Σβoρι6-
νog, 360).

Aπιi θρη οπ ευτιτι:η <iπoιpη, o ι Eβραio ι τη g oθω-

μανιxr{g Θεαoαλoγ(xηE απoλdμβαναν πλriρουg

ελευΘερ(αg, xαι μιiλιατα' σ[α μdoα τoυ 16oυ αι.,

μαρπυρε (ται απιi τoγ περιηγητri Nicolas de Nicοlay
(oε}'.279) ιiτι ατη Θεαoαλoν(xη υπliρ1αν ογδιi-
1lτα συγαγωγdE. Απoτ6λεoμα τηζ διαφoρετιxrjg
πρodλευηg των Eβρα(ων τηg Θεooαλoγixηsrt-
ταγ xιiθε ομdδανα διαθdτειξε1ωριατli συγαγω-
yηxαt αυτιiνoμη xοινιiτητα γtiρω απ'αυτriν επι-
xεφαλrig τηg xoιvιiτηταE ι{ταν ο λεγιiμενοg
marbitz, πoυ αυγπ6\rτQωγε τιg ιδι6τητεE τoυ πo-
λιτιxoιi αρ1ηγoι1, τoυ θρηαπευτιxoιj ηγdτη xαι
τoυ δαoxιiλoυ oι marbitz πρodρ1ονταν απιi τoυg

ραβiνουg xαι αρ1ιxd εxλdγoνταν xιiθε 1q6νo,
ενι6 αργdτερα ιooβfωg. Tη διofxηητηgπoινdτη-
ταg, εxτ6E απιi τoγ marbitz, αoxoιjoε χαι τo

επταμελ6g xoινoτιx6 αιlμβoιiλιo, τo λεγ6μενo
maamad hakahal, απoτελoι1μεγo απιi λαΙxιi μ6-
λη, με xιiριo 6ργo την xατανoμri των xρατιxc6ν

φdρων χαι τηγ ε(oπqαξr] τoυg, ενι6, γιiqω oτα
L 540, με ρ ιx 6, E xo w 6τητε g αν dλα βαν επ ιχε ιQη μα-
τιx6g δραατηριιiτητεg αroν τoμdα τηζ υφαγτoυQ-

γiαg. E1oυγ διααωΘε(αρπετd ονιiματα συγαγω-

γι6ν με τιE αντ(ατoι1εg xoιν6τητεg,6πω9 PoΙya,

otranto, Kalabrya, Ρrovanca (παρατηρεkαt 6τι
αυτιi τα ογιiματα υπoδηλι6νoυν αxριβc6g τον τdπo
xαταγωγrig τωv Eβρα(ων τηg xdΘε πoιν<iτηταg)
(Σβορι6νo9, 366 Kαραθανdoηg, 126 Mεαο(ναg
4-5 Nαρ, γενιxd).

Ωαειioo, αι1ντoμα, oι εβραΙx6g xoιν6τητεg τηg

Θεαααλoγ(xηg oργανc6θηxαν σε oμoσπoνδιαπrj

βιioη: αrιE αq1dg τoυ 16oυ αι., μια τριανδρ(α

ραβ(νων, πoυ λειτoυργoιiαε μιiλλoν ιiτυπα, εξd-
δωoε oειρtl xαγoγιαμc6ν με ια1ιi για ιiλο τo ε-

βραΤxιi πληθυαμιi ηg Θεαοαλoν(xηg αrα μ6oα

τoυ [διoυ αιιliγα λειτoriργηαε xαι δειlτεQη τQLαγ-

δρ(α ραβ(νων με πιο ενια1υμdνεE εξoυo(εE, αλλιi
d1ovrαg ρ6λo μιiλλoν συ\πoγισ[ιx6 κω6γιαγrα-
γωνιατιx6 πQoζ τtE επιμ6ρουE xoιν6τητεE. T6τε,
xαθιερι6θηxαν διιiφoρα ιδριiματα με αrr51o την
xoινωνιxti προαrαofα χαι τηγ πνευματιxri dγoδo
των Eβρα(ωγ τηs Θεoααλoγ txηE, 6πω5 τo Pidion
Chevοneyim (ταμε(o για ηγ απελευΘ6ρωση αιχ-
μαλι6των), τo ΑΙbacha (διανoμri ρoυ1ιαμoι1 oε

Ψτωχd παιδιιi), τo Bikorn Ηolim (ε(δog νoσo1to_

με6oυ), η αδελφdτητα Herva Κedicha (περιποiη-
ση χαι ταφri νεxρι6ν), τo 1689 dνα ταμεio για την
πρoιxoδ6τηση τωγ oρφανcδι, xoριταιι6ν χαι τo
περiφη μo TaΙmud Τοrah ( 1520), τo μεγ<iλo πνευ-

ψcκιx6 fδρυμα των Eβρα6ωγ τηE Θεoααλoνfxηg.
Γιlqω oτα 1690 - 1700, η oμoσπoγδιαxrj διo(πη-

η, υπεQεγιαxυμ6νη, μεταβλ{θηxε oε εγια(α χoι-
νιiτητα, εγι,i oι παλι6g xoινdτητεg τωγ συγαγω-

γιiν διαπiρηoαν ελd1ιατεg αρμοδι6τητεg το ανι6-
τατo διoιπητιx<i ιiργανo τηg νdαg ενια(αg εβραi-
xrig ποινιiηταg ηg Θεαοαλονixηg riταν μιατQιαν-
δρ(α ραβ(νωγ χαι μια επταμελrjg επιτροπη απ6
λαixori5 (τα μ6λη riταν ιodβια χαι xdθε μdλoE
διoριξιiταν απ6τα παλαι6τερα με επιλoyηαπ6
τoυζ πιo πλoιiοιoυg μoρφωμ6νoυ9 EβραioυE)
επιπλ6oν, υπri ρ1αν τ6σσερα τQ tμελrj διxαοτri ρ ια
ραβ(νων (Nehama, τoμ. Ι, ΙΙΙ για τoγ τελευταio
αιcδγα τηE τoυQ}.ιοπρατ(αg, βλ. R. Molho, 1992,

64- 78).

Oοογ αφoqιiτιg oxdoειgτoυζ με τηγ οθωμανι_
πrj δ ιo iπη οη, o ι Eβρα [ο ι π€τιγαν ευ θri g ε ξαQχi E,

με διιiφoρεg δωρoδοπ hS, τηχoariγηση αρxετι6ν
πρoνoμiων α' αυτoιig. Mιiλιαrα, τo Ι567, ψtα
απoατολ{ Eβ ρα (ων πrjγ ε αrην Kωγαταιrτιγoιjπo -

λη xαι απ6απααε ooυλταγιxιi φιρμtiνι, το oπoio
<i1ι μιiνο επιxιiρωνε τα παλιι1 πρoνιiμια, αλλιi
6ριξε xαι δrjo ν6α: πρc6τoν, η εβgαΙxr] xοινdτητα
τηg Θεooαλoν(xηg θα απoτελοιjoε musselemΙik
(διoιxητιxrj μoνιiδα ανιiμεοα ατo αγαλ(xι xαι
ατo παoαλ(xι), πoυ Θαυπαγ6ταγ απευθε(αE σrηγ
Yψηλ{ Πrjλη, τιαι €τoι οι Eβραiοι τηg Θεαoαλo-
ν(xηg - θεωρητιxιiτoυλιi1ιαrογ - απαλλιioσο\rrαγ
απd παρεμβdoειg τωγ τoπιπι6γ αρ1ιδν δειiτερoν,

η εβqαiπtj xoινdτητα θα xατ6βαλε τoν xεφαλιxd
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φ6Qo 6γιoε χQliμα, αλλιi αε εfδog, χαι συγχεχQι-
μ6να oε υφιiαματα για ηγ dνδυαη τωv ταγμιiτων
των γεγιτσdρων. oι Eβρα(oι αvτιμετιiπιoαν μιi-
vo ιξγα αxληριi γι'αυτoιig αoυλτιiνo, τoν Moυριiτ

^' 
(7623-16a0) (Σβoqc6νog, 367).

Στα μ6oα τoυ 17oυ αι., η εβgαixη xotναtητα
ηg Θεoααλoν(xηg διιjλθε μεγιiλη xρ(η, εξαι-
τ(αgτηg αiρεηg τoυ Σαμπατιiι Σεβf: επρ6xειτo
για νεαρ6 ραβ(νο, o oπo(og, τo 1648, ιiρ1ιoε να
διδιiαxει 6τι ε(ναι ο αναμενιiμεγos Mεοαfαg.
Eπειτα απd μιπρdE επιτυ1fεg αrη Θεαααλονixη
χαt στγ] Σμιiρνη, xατ6'ψυγε αετ1ν A(γυπτo χαι σ[α
Ιερoo<iλυμα, ιiπoυ απ('τ'"τηo ε πoλλoιiE οπαδoιig
τ€)'οg, €,πειτα απ6 μυθιαroρη ματιxdg περιπ 6τειε9,
o Σαμπατιiι Σεβ( εξιαλαμiαηχε για να γλιτc6οει
η ξωli τoυ χαι πdθαγε dδoξα. Ωoτ<iαo, η διδα-
αxαλiα τoυ απ€wηαε πoλλoιjE πιαroιig σrουE
xιiλ:roυE ηg εβραΙxr{g xoιν6τηταs ηE Θεoααλo-
ν(xηg, λ6γω τηE oιxονoμιxt|s χαι ηE ηΘιxrjg xρ(_

ηg εxε(νηgηg επoγ1g (ενετατoυρπιx6g π6χε-
μog, διωγμo( τωγ Eβραfων αrη Διiαη). Eτσι, oι
Eβρα(oι τηE Θεooαλανixηg διαoπιiατηxαν, ενr7
μεγιiλo τμliμα τωγ oπαδιδγ τoυ Σαμπατιiι Σεβf
εξιαλαμfoτη,ιLε' τt.x. oμαδιxιi 1 500 oπαδoιig τoυ
το 1686 αυτoιig τoυE εξιαλαμιομ6νου9 Eβρα(oυg,
oι Toιiqxoι τoυζ απoχαλoιjααγ Donme (αrα ελ-
ληνιxιi ε[ναι γνωατo( ωg Nτoνμ6δεg), οι Eβρα(oι
τoυs απoχαλoιjααν Mιν(μ (ιiπιαroυg), ενι6 oι
iδ ιo ι αιπoαπoxαλoιjγταν Mααμιν [μ (π ιαro[) αυ_
το( oι Nτoνμ6δεE (= απoατιiτεE) 6ξηααν ατη
Θεoααλoνfκη ωgτo 1923,oπ6τε. ωg μoυooυλμιi_
νoι, δεν εξαιρdθηxαν xoι6.την αvrαλλαγrj των
πλη Θυαμι6ν, xαι τ6τ ε (1923) riταν π ε ρ irroυ 1 6000
ιiτoμα (Kαραθανdoηζ, 130 Σβoρ16νo9, 355
Georgeon, 1992,705 - 119).

oι Eβραfoι 6πoιxοι τηg Θεαααλoνfuηg ηταν
φoρεfg υΨηλfs παιδε(αg xαι πoλιτιομoιi, ιδfωg
o ι ισπαγoε βqα(οι Σ εφαραδ(μ: πoλιj α6γτoμα, δf-
πλα oε xιiθε αυγαγωγri fδρυσαγ χ,αι απ6 6να
o1oλε(o (yechiva) πoυ παρε(1ε βααιxri xαι μ6η
εκια(δευη , ενι1,τo 1520, ιδρrjθηπε η περfφημη
Talmud Torah, εfδog θεoλoyιxηg qxoλrjg, ιiπoυ
δfδαoxαγ ονoμααroi ραβiνoι επιπλdον, oι E-
βqα(οι (δρυoαν βιβλιoΘr{xεs }iαι τυπογραφε(α

(μιiλιατα, το πριriτo τυπoγQαφεio μεταφ6ρΘηxε
{δη τo 1512 απ6τηv Πoρτoγαλiα). Eται, η εβρα.ι-
xηxoινoτητα τηs Θεoααλογixη5 ανdδειξε πoΜ
μεγdλoυE λ6γιου9 xαι επιαr{μoγεs, dπωE τoν
SaΙomon ben Ηebib (1504), τoγ Ιsaac BusaΙo
(1525)' τoν SaΙomon CabaΙlero (1520), τoν
SaΙomon Αbοdiente (1541) χαι τoγ περfφημo
SaΙomon Lebeth Halevy (Nehama, ΙΙ141γιατηγ
πoLιτιxη xiνηη χαι τoυs λιiγιoυE τηg νε6τερη9
επoγj5, βλ. Φιi ιg, 32'Ι\dννη- Γx (ννε ρoυ π, 30 -3 1
Κουρμαιτξri,2LlνΙ. MoΙho, t947,23 - 12tΜαγ-
πλιβ6ρα9, 18_19 Ρoυμπ6ν _ Moρδoxαq.

Ωαrιiαo, απ6τα μdoατoυ 18oυ αι., η EβραΙxri
xoινιiτητα παρoυαιιiξει oαφrj ημεiα χdμψηE
τιioo αrογ oιxoνoμιxιi <ioo xαι στoγ πγευματιx6
τoμdα oι αιτ(εg τηg πρdπει να αναξητηθofγ oτη
αυρρ[xνωη τoυ εμπoρ(oυ πQos η Bεvετ[α, ιlτη
διdλυη τo 1797 τoυ εγετιχoιi xqιiτουs, στΙ]γ
α(ρεαη τoυ Σαμπατιiι Σεβ(, αroυE εξιoλαμιoμoιig
χαι σ[o πλεfoιμo τωγ τυπoγQαφε(ων τιiτε, αxρι-
βι6s, αρxζει η ιiνοδo5 τoυg ελληνιxoιi ατoι1ε(oυ
ατη Θεoαα}νoνfuη τlαL σε 6λη τη Mαxεδογ(α.
oρθιi, μιiλιoτα, 6xει τoνυctε( (Σβoρι6νo9, 377)
ιiτι τo εμπιiριo των Eβρα(ων ηg Θεαoαλoν(xηg
δ ιε ξαγι1ταν xυρ iω g με τη Bενετ[α, με αποτ6λε αμα
xuπ6' τtg περιιiδoυg τωγ εγετoτoυρxιxι6ν πoλd-
μων (ιiπωg 1.645 - t669)vα δι6q1εται xρfαη ιJται,
ψετ6' την xατ<iλυoη τηs εγετιχrig (,,Γαληγoτιi-
τηg") δημoπρατ(αg απ<i τoγ Nαπoλ6oγτα A,, τo
17 97' επη}ιΘε βαθ μια (α παραxμri σ[ηγ o ιχoγoμ ι_
xη toy"6 τoυ ε βραΙxοri αro ι1ε ioυ η g Mαx ε δoν (αg.
Παqιi τα6τα, oι Eβραioι παρ6μειναν η πρc6η
πληθυομιαπri διiναμη oτη Θεαααλoνiη αx6ψα
xαι xoπ6' την επoxη τηE εγσωμιiτωαιjg ηs σro
vεoελληνιxιi xριiτog, τo 1972 (Koντoγιιiννη, 11)
συγχε}tQιμιfνα, αναφdρεται ι1τι τι1τε o πληθυoμιig
τηg Θεooαλoνiηg απoτελoιjγταγ απ6 64.439 Ε-
βρα(oυg, 45,867 ΤοιiρxoυE, 39.956 Ε)λην εg, 6.263
Borjλγαρoυ g xαt 4.364 αλλoδαπorig (μη oθωμα-
νo [) υπηxιioυg (Δη μητρι<iδη g, 1 983, 88- 1 1 6 πρβλ.
Λoυx<iτoE).

To μεγιiλo πλrjγ μα ατιiν ε β ραΙxri xo ινιiτητα τη g

Θεoααλoγ(xηg δ6θηxε oτη διιiρxεια ηs γεQμα-
νιxηg xατoγig 0941 - 1944), αrο πλαfαιo τηs
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1ιτλεριxrig Entlosung τoυ "εβραιxoιi πρoβλrjμα- Qωη μιiλιE 187 απ6τα2.000 ιiτoμα επ6ατρεψαν
τog"' Η πρι6τη αγτισγ]μιτιχri ενdργεια τωγ Nazi απ6ταατρατιiπεδα συγχεvτQc6αεωg (Γgηγoριιi-
tjταν η απαγιiρευαη ηE θρηαxευτιxηE χαι τηE δηg, 496).
πo}νιτιaωxηs ξωrfs τηg εβρα'ιπrig xοιν<5τηταg riδη
απ6τιE 11 Απριλ(oυ 194t xαι απoλotjθηαε επι- ^ 

Σημαxριi1ρovηιαrορiατoυ,oελληνιx<iEλαιig
oτρtiτευαη 9.000 εβραiων αιπρc6ν πQos αγαγχα_ δεν d1ει δεξει δε(γματα αvτισγlμιτισμoιi. Eται,
aωxη εργαofα ατιg 11 Ιoυλioυ 1942 ψ€γρι τoν oι Eλληνεg xατdβαλαν xιiθε πρoαπιiθεια για η
oxτc6βριo τoυ 6διoυ ι1τoυE, oπ6τε dληξε αυπj η :Ψa,o των Ελληνoεβρα(ων: o αρ1ιεπfοrιoπog
πo}νmυxη επιoτριiτευη, πoλλo( Eβραioι εtγ'αi Αθηνcδν Δαμααπηνιig πιiλεαε τoν xλriρo γα τoυs
πεθιiγει απ<i ην εξdvτληoη τιαLτLS αoθdνειεg, πρoατατεtjσειχαιγατoυgπριiψει,ενι6πρoαωπι-
xαταoxευdξovταg δριiμoυg roι o.goδριiμια γ,α xd^o (διog 6παιξε ημαντιxιi ριiλo αεη oωτηρiα
τη Wehrmacht. Αλλιi, αιlτ6ηταν μ6νo η αρxti: oι 250 παιδιι6ν επ(ηg, o μητQoπo}νkη5 Zαxι3νΘoυ
MaxMerten,DieterWislicenyxαιΑloiwBrunner, XρυοdατoμoE dxρυψεταxωρι<ixαι ιjταιδιdoωαε
oι xυρfωg "αρμιiδιoι για τo εβραΙπιi πρc1βλημα,' τlαt τog 257 

.Eβqα(oυg τoυ νηoιoti (αrπfθετα,
ναξιατ69 αξιωματιxof ατη Θεoααλoν(xη, οργd- ε[γα-ι γνωατιi ι1τιjη Aγrα Eδρα τηg Pι6μηE δεν
γωσαγ τη μαξιx{ εxτ6ruoη των Eβqαfων-τηg αvτεδρααε αrην εβρlαΙxη yενoxτoν6α). Tαυτti-
π<iληE, την ι1νoιξη του L943, ψυoιxd με xατειiθυν- χQoνα, πdyω απ61.300 dλληνεE Eβραfoι xvπoπ6.-
ση τα αrρατιiπεδα τoυ θαγιiτoυ τα αρ1εfα μdνo xτη'ιlyy αrιg αντιiρτιπ6g oμιiδε g τηg υπα(θρου,
τoυ σ[Qατoπ6δoυτoυΑuschwitz-Birkenauxατα- περιλαμβανoμ6νωγχαιτων QαβiνωντηgΑθriναg
γρdφουν ην ιiφιξη 48.974 Εβραfων απιi τη β<i- 

χαιτoυ Bιiλoυ μιiλιoτα, εfναι αυ1ν<iτατε5 oι επi-
ρειαEλλdδα,ενc6 oι37.386απ'αυτοt1goδηγriθη- αηβε! επφριiαειE ευγνωμoα6ηs ηE εβρα'ιxrig
xαν αμdαωs στoυE θαλιiμoυE αερfων (Mazower, 1oιν^6η1αsηgΕλλdδα5(Kεvrριx<iEΙαραηλιτιxιi
238-244 Φλιiιoερ, 24-26). Συμβoriλιo) πρog τoν ελληνιxιi λαιi xαι ην oρθιi-

δoξη Exxληo6α για τη διιioωαη 1ιλιιiδων E-oι BoιiλγαQoι συνεQγιioτηxαγ επΦs με τoυs βραfων απ<i τoυg Nazi iη τελευτα(α δrjλωoη ευ-Γερμαναιjgxαιtiλλoι6.000Eλληνoεβραfoιεxτo- 
γνωμoαυνηg dλαβε xc6ρα πoλri πρι5οφατα, αrιE 9πfuτηxαιt απ6τηβoυλγαρlιxri ξι6γη xατo1rig (α- Ιανoυαρ(oυ 1998, για τη διdψευη oριαμ6νωννατoλιxιi Mαπεδoγiα xαι Θριixη, ιiπου υπriρ1ε η συχoφα\πιc6ν τηE λγruρog xατ6' τηgΑθrjναE).

αxψα(α εβρα'ιxιi xoιν6τηταηE KαβιiλαE). Αvτf- Παριi τιg πρooπιiθειεg αυτds τωγ Eλλrjνων, δυ-θετα, oι Ιταλo( αvτιατιiΘηxαν επιτυ1ι69 στιζ γεQ- αrυ1c6g,τo μεγαλιπερo μdροgτωνEλληνoεβραiαw
μαvιπdg πιdoειg και €τα oι Eβραfoι ηE ιταλo- - xυρfωg γυναιπ<iπαιδα xαι ηλιxιωμdνoι - εξo-πρατoιiμενηζ ξ6γηζ εταoπiαrηxαν ψετ6.τoγ Σε- ιπc6Θηπε η "τε}"ιwη λdoη,, τoυ ΗitΙer xατdληξεπτdμβριoτoυL943,ιiταγoιΓερμανο(xατ6λαβαν oττ1ν εξιivτωη πoσοστors ετE"περirroυ απ,αυ-χαι τηγ ιτα}νιxη ξc6γη' oι Eβρα(oι τηg ΚdρxυραE τo69, €νααπ6 τα υιpηλιiτερα πoαo oτd' oειiλη τηνriταν oι τελευταfoι πoυ ειαoπ(αrηxαν xαt αιsτ6τo xατεγ6ψεηEυριiπη (Ηοndros, 7983,93xαι1993,
γεγoνιig dλαβε χc6Qα μιiλιg ατιg 19 Ιoυνbυ L944 54Μazawer,256-26tBowman,2 9l-3L4Paliakov-
ηxαθυατfρηηoφειλriταvατoνφιλriνθQωπoστQα- SabilΙe, 15s-159 Molhο-Neh ama,326o Γρηγo-τtωτιx6 διoιxητri τη5 νriαoυ, συγταγματ<iQχη ριdδηg, 496,υπo}uoγζειιiτιμιiλιg L0.2266λληνεgoberstEmiΙJaeger,ooπo(ogυπιjρξεμιααπιiτιg εβραioι επdξηoαν απιi τoυg 77.377, εγc6 oελ<i1ιoτεEεξαιρ6αειgγερμανc6ναξιωματιxcilνπαυ Ρarkers, \64, υlπo}νoγξει τoυg επιζrioαvτεg oεαντιτdμηxαγ σrγlγ εξoλιiΘρευση τωγ Eβρα(ων 10.500).Tιiλog, anωgηioναναμενιiμενo,oιναξ(
αλλιi' o Hauptsturmfuhrer Toni Burger 6φrααε επιπλdoγ λεηλιiηααν ην xινητri περιoυo(α τωvγι' αυτιi τo oxoπ6 ατo vηoi xαι xατdφεQε γα Eλληνoεβραiωγπoυυπoλoγqεταιαε54.Ο00.Ο0Ο
αυγxεvrροiσει χαι να ειαoπ(oει τoυζ Eβρα6ουg δoλιiρια (Eλευθερoτυ nfu, λτ-τ-ινντ1.τηEΚ6ρxυραgτ6oαεριgμriνεEπριιlτηναπελευθd- 

errorειroμα ηE ναξιατιπrlg Θηριωδiαg υπιjρ-

44



ξε η πληθυαμιαπrj αυρρixνωoη τηg ιαιoρ(α5 ε-

βρατxljg ποινιiηταg τηg Θεoοαλoν(πηg, η oπo(α

ΦμεQα πλdoγ αριθμε( μ6λιE 1.200 μdλη, ενιi
αυvηgoιiνται δι]ο αυγαγωγ6g, dνα δημoτιx6 α1o-
λεio xαι dνα γηρoxoμε(o (Ρ. M6λ1o,1996, L5)'

dτoι, μεγαλιiτε ρη ε βρα i xη xo ιν oτητα €1ε t χατα-
αrε[ πλ6oγ αυαj των AΘηνιiν με 3.500 επ( αυγ<i-

)Φυ 5.800 πεgfuoυ Eβρα(ων oε dλη την ελληνιπrj
επιxριiτε ια (Bαoιλε ιdδηg' 20-22).

Tdλog, ενδιαφ6ρoγ παQoυσιιiξει η τrj1η των
πραrτα(τιωγ του εβραΙποιi ολoxαυτc6ματog τηζ
Θεoααλoγiπηg: o Wisliceny xαταδιxdατηχε σε
θιiγατo σε μια απ<i τιg δ(πεE τηg Nυρεμβ6ργηs
xαι εxτελ6αrηxετo1'946. o Dr. Merten - διπηγd-

ρoζ τoυ Bερoλ(νoυ - δι6φυγε αμdoωg μετd τoν
π6λεμo, αλλιi, τo Ι957,επ€oτQεψε αη Θεooαλo-
νfxη (μtiλιαrα, oι φriμεg επ6μεναν ιiτι γιigιoε για
να εγτoπ(oει xbι vα ξεθιiψει τoυs εβραΙxoιig
θηoαυρoιig πoυ εf1ε xρriψει την περ(οδo ηE
xατo1η5 τε}νικ6, d μωE, τoν αναγνcδQ ισαγ, συγ ε -

λiφθη χαι τoγ Mιiρτιo τoυ 1959 xαταδιxdαrηπε
oε25 ετιilν xιiθειρξη 6πειτα απ6 μεριπorig μriγεζ,
βιioειg τoυ N. 5933lL959 χαι τoυ N.Δ. 4016/

1959, απoλιjθηπε των φυλαxι6ν παι εxδιlθηxε
αηγ τdτε Δυτιxlj Γεgμαν[α, ιiπου αι1ιτoμα αφd-

θηxε ελειiΘερoE, πdθανε απιi φυoιxι1θιiγατo. O
Brunner δεν διxιiαrηxε πoτ€, γιατf διdφυγε τη

αυλληψη παι orjμερα - 86 ετοiν πλιjογ - xριlβεται
αη Δαμααx,i 
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Θε6φιλoq Σιμαv[καq (Νικηταραq)

Mdoα ατηγ πλειιiδατωγ αγωνιαrιiντηg Εθνι-
xηg Aντfutασγlζ πoυ υπfρξαν θιiματα του αγιi-
μαλου xαθεαrc6τoζ σι)γχαταλdγεται χαι ο συ-

μπατ9ιι6τηζ 1{αι συμπoλεμιαnjg μoυ στoγ EΛΑΣ
διxηγιiρog Θε<iφιλοg ΣιμανixαE.

Ζοwτcιν6gxαι ανriαυ1oE χαQαxτiραs, γιοE του
Mαxεδoγoμd1oυ xαπετ6νιoυ Γιιiννη Σιμαν(xα,
πoυ η πQoσωπoγραφ(ατoυ xoαμοrioε για πολλιi
1ρι1νιατo Γυμναοειαq1εfo αrο Λιiππειo Γυμνd-
οιo αγdπτυξε πλoιiοια δριiαω αro 16ρo τηE αQι_

αrεριig oαν φοπητtig αrο Παγεπιαrriμιo τηg Θεo/
ν(ιηg.

Γνωριαrrixαμε αιs αQχ6E τoυ L943 ιiταν riρθε
απ'τη Θεolνfuη παι ιiυvεργααθrixαμε για λ(γο
σ[ιE γQαμμ6g τoυ EΑM τoυ οπο[oυ εfμααrε αιε-
}'€γη €yoνταs χαι oι διjο ην ιδι6τητα του μdλουg
τoυ ΚΚE (εγιri απ'τo 1941, o Θεdφιλog (oωg απ6
πιο νωρ(g).

Στα πλα(αια ηE γQαμμliE τoυ x6μματoE για
ανdπτυξη τoυ EΑM με την ε (ooδo α' αυτd xαι τωγ
αoτιxιδν xoμμtiτων μαg ανατdθηxε τo xαθt]xον να
επιoxεφΘοιiμε τουg αρ1ηγoιig των διio xoμμdτων
δηλ. Toν Πdτρo Πετρ(δη του ΛαΤxoιi xαι τoγ
Φιλι6τα Κ6xxιγο τωγ Φιλελευθ6ρων.

Στoν Π6τρo Πετρ(δη πljγα μ<iνog μoυ xαι αφoιi
τoυ αγ6πτυξα ην πρ<iταση τoυ x6μματog να μπει
oην ηγεo(α τoυ EΑM τηg πι5ληg π{ρα την απιi-
ντηση: Καλιi - Καλιi γα τo οxεφθι6 xαι θα ααg
απαντlioω. oμωζ απιiντηoη δεν π{ραμε.

Στoγ Φιλc6τα Kιixxιγo πrjγαμε μαξ( με τoν
Θε6φιλο. Mαg δdμηxε φt}"ιx6τατα χαι αφorj
ιixουoε ην πρι1ταΦ μαζ, εγθoυoιαομ6νog 61ι
μιiνo δdμηχε να αναλιiβει ηyετιxη θdη ατo
EΑM αλλιi μαg ανdπτυξε χαt μια οειριi δgαατη-

ριιiτητεg που θα αναλιiμβανε 6πω9 για παqd-
δειγμα την dxδoαη εφημερ[δαg παι πoλλιi ιiλλα.

του Φιλι6τα Aδαμfδη

Θε6φιλoE Σ ιμανiιαg (NιxηταρciE)
t9t4 - Ι949

Φιiγαμε με τoγ Θειiφιλo ευχαQισ[ημ6γοι πoυ
εδι6 τουλιi1ιατoν βρrixαμε xαταν<iηη. oμωg δυ_

oτυγr7g μεiναμε με τιζ υπooγ€,oευg γιατ[ εxε(νεg
απριβιig τιζ μdQεE oι Γερμανo( με τoυg αυνεργιi_
τεE τoυE x6yαy αυλλι]ψειg αγωνιαrc6ν χαι επε-
xριiτηoε Tρομoxρατ(α.

Mπρoαrιi ατην xατιiαrααη αυτrj o Φ. Κ6xxινog
τα μιiζειpε xαι 6φυγε αrην AΘrjνα, dπoυ }iαι
παρ6μεινε οε xdτι συσσiτια, dπiοg dμαΘα.

H ιiφιξη τoυ Θεdφιλoυ oτη Nιioυoα δεν riταν
τυxα(α'Ηταν βdβαιαη π<iλη αιην oπο(αγεννf θη-
1.|.ε τlαL αrηγ oπo(α o πατ69αg τoυ Γιιiνvηζ εLxε
αναπτιiξει πλorjoια δρ<iη σαγ χαπετιiνιog αro
MαxεδoγιπdΑγιδνα.

1 9'!4 - 1949

g*il
1ξ
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Aυτ6 αxριβι6g τo δειiτεQoτoγ dφερε αιη Ndoυ-

σα για γα ε[γαι xoντ6"αro B6ρμιο χαt να αυνε1(-

σεt τo 6ργo του πατ6ρα του εγιiγτια σroυE ν6oυ9

xαταxτητ('g με τo dπλo αro 16ρι.
Πριiγματι αrιg 3L Mαρτ(oυ τoυ 1'943 6ταν o

Mαιiρog (Xρriατog Παλαμιig) με τα λ(γα παλιxιi-

Qια τoυE xατ6λαβε τη Nd,oυoα για μια μ6ρα, o

Θ ε6φιλog ιiαrερα απd μια ενθoυoιc6δη πατριωτι-
xri oμιλ(α αrα Καμμ6να (πλατε(α Διoιxητηρfoυ)

βγrixε αro βoυν<i με πιiνω απ6 200 Nαουoα(oυg

μαξ( και με ιiλλoυg dφεδgoυg αξιωματιxoιig πoυ

γ 
(ναν xαπεταγαfo ι - δ ιo ιπητdE συγ}l,Qoτη μιiτων.
Θ6ληαα τoτε να βγω xαι γω με τoυE φiloυg μoυ

6φεδρoυ9 Θεdφιλo, Aγ6αrη Kovrξj, N(xo Απo_
oτoλ(δη παι Αλxη Παπαδιiπoυλo με τoυg oπo(oυg

ετoιμιiζαμε η μιστQατιωτιx6 g οργανι6αε ιg γι' αυ-

τ6γ τo oxoπ6. oμωE η oργιiνωoη τηg Nιioυoαg
δεν με ιiφηoε y ιατ( ετα69 απ6 at'Ε}'ε1oE τoυ EAM
ri μoυν χ,α ι γQαμματ6αg τoυ ε ργατιxori oω ματε foυ

πoυ φτιιioαμε με τoγ Γιc6ργo Boυτυρd.
o Θειiφιλog μιiλιg βγ{xε ατo Bdρμιo ανdλαβε

τη διoixηαη εν6E απ'τα συγχQoτrjματα πoυ δη-

μιoυργriθηχαγ σ[o B€ρμιo την ιiλλη μ6ρα τηg

εξ6δoυ απ'τη Nιioυαα.
Tα αυγxρoτiματα πoυ δημιoυργliθηxαν υπ6

τoυg Mαriρo Axq(τα xαι Θειiφιλo (xαπετιlν Nι_

xηταριi πλ6oν) αvτιμετc6πισαγ με μεγιiλη επιτυ-

1[α τoυ g Γερ μανoιi g πoυ xινri Θηxαγ ενιiγτια τoυ s,

ι1oτερα απ6 δυo μ6QεE στη μdχη τoυ Πρoφtiτη
Ηλiα πυνηγι6ντα9 τουE μ6χQι η Mηλ[τoα, πQοχα-

λι6ντα9 τουE απc6λειεE χαι πα[ρναν τα λιiφυρα
oπλιομ6 πoυ τoγ ε(1αν ανιiγxη.

Mετιiτη μιi1η αυτri 6λατα αυγxρoτrjματα dφυ-

γαγ για τηγ ελεrIθεqη Eλλιiδα για αγασυγxρ6τη-
σγl χαι απoφυγιi αvαμ6τρηαηg με μεγαλιiτεQεE
γερμανιxdg δυvιiμε ιg μιooεξοπλιoμ6νo ι αro Bdρ-

μLo.
Mετιi απιi L tl2 ψηνα πυνηγημ6νo9 απ' την

Γxεαrdπo αναγxιiαrηχα γα βγω xαι γω αιo βoυ-
ν6 (Bdρμιo) δημιoυργc6vταE διx6 μoυ αυγxριiτη_

μα σrα Δραξλoβo με τoυE λ(γoυg που βρrixα παι

με ιiλλoυE πoυ βγrixαv.
o Θε6φιλoE με τo αυγπρ6τηματoυ,6πω9 xαι o

Mαriρog με(ναναην ελει1θερη Eλλιiδαxαι μ6νoν
o Axρ(ταE επ6αrρει|.lε με τo συγχQ6ηματου στo

Bdρμιo ι1αεερα απ6 2 μliγεE περftroυ. Mε τoγ

Ακρiτα ενι6oαμε τα διio αυγxqoπjματα oε dγα
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αναλαμβ<iνoγταζ αυνδιο ιxητ €g @qα πρoτε (νε ι
oτoν Αxρ(τα γα ε[ναι αυτιi5 διoιxητr{g σαγ πα_

λαι6τερoE αντ<iρηg χαt γω υπoδιoιxητrig μα o
Ανdαrηg δεγτo δdμηxε).

Toν Aιiγoυσrο τoυ L943 ψε βιioη πληρoφoρfα

για επιxε [μενεg μεγιiλε g εxxαθαq υo'τιx6.gεπιχε ι-

ρrioειg των Γερμαγι6γ oτα βoυνιi B6ρμιo - ΚαΤ-

μαξαλαν - Πιiixο - Κροιioια (Κιλx(g) αυ μπτυ1θti -

xαμε ιiλα τα oυγxροτrjματα τωγ παgαπdνω πε-

ριο1ιδν ατo ΠιiΙxo 6πoυ xαι πoλλo( ιioπλoι xυνη-

γημdνoι xαι εθελoγτ6g για xατιiταξη πQoE πα-
ντιig απ'η Θεα/ν(xη.

H πλτ1ρoφoρ(α για εxxαθαριαrιxdg διαι|.lει1-

σrηχε oπιiτε με εντoλ{ τoυ Kαπετιiν Πdτρoυ
(Xριαrιiδουλoυ Mιiα1oυ) 6λα τα αυγxρoπiματα
πrigαν εντoλri να επιαrρ6ψoυγ σcα βουνιi τoυg

εδι6 1ωρ(οαμε με τoν Αxρ(τα πoυ επdoτρεψε

μ<iνo με τo oυγxρ6ημα μαE αro Bdρμιo. Eμdνα

μoυ ανατdΘηχε η δημιουργ(α ν6oυ αυγxρoτt|μα-
τog απ' τoυζ χαινοιiqιoυg ανι1μεoα σroυE o-
πoioυE xαι μεριxο[1ωρoφιiλαxεg xαι υπαξιωμα-
τtτιoiτηg1ωροφυλαxηgπoυ βγrjxαν με τoν oπλι-
oμd τoυg χαι η παραμoνri μου γtα δριiοη αro
Παixο.

Στo Πdixο υπriρ1αν πρoηγoιiμενα δrjο αυγ-
xρoτriματατoυ παπετιiν Γαq6φη χαιτoυ Σoφια-
νοιi. o Γαρdφηg πoυ xαταγdταγ απ'την πεqιo1ri
Kιλπ(g 6Ψυγε για μdρη τoυ τα Kρoιloια. oμωE
ιiαιερα απ6 λ(γo πriρε εvτoλrj xαι o Σοφιαν69 να
τoγ αxολoυθrioει yιαπ( εxε( δημιoυργriθηxε ιi-
σχημη xατιiαrαoη με τoυs Γερμανoβoυλγιiρoυg
αλλιi xαι με τα τμriματα τηE ΠΑo υπιi τoυg,

υπoμoιριiq1oυg ξαμαλoιixα xαι Mriτooυ (μετ6-
.lτεLτα ατραηγorj υπει1θυγoυ για η δoλoφoν(α
τoυ Λαμπριixη) πoυ αυvεργαξ6ταν μαξ[τoυg.

Eτoι dμεινα μιiνog με τo συγχρ6τημα μoυ σ[o
ΠιiΤxo, βρrjπα xατιiλληλο λη μdριγια ξε1ε ιμc6νια-

oμα αλλd χαι για την υπoδoγ'τι τηs Aγγλιx{g
απoαιoλrig υπιi τoγ Tαγματιiρ1η ξαx πoυ mjγα
xαι παρdλαβα απ'τo Kαiμιiξαλαν.

Στoλημdριαυτ6r!ρθεxαι με βρrixε o Θε<iφιλog

πρoερ16μενog απ'ην Eλειiθερη Eλλιiδα τοπo-
θεημdνog μετdην (δgυη τηE XηE Mεραρ1(αg,
xαπετιiνιοg τoυ 30oυ Συν/τoE με dδgα το Πιiixo.

To Συν/μα β6βαια oπ1ν αρ1rj τo απoτελoιjαε

μ6νo η διiναμη τoυ αυγxρoτ{ματoE μoυ πoυ συγε-



1rig μεγιiλωγε μια χαι o Σoφιαν<i g dλε ιπε πρooω-
ρινιi oτo Kιλx[g. Bdβαια μετoνoμιiατηxε oε 3o
trt;1o xαι αργιiτερα oε ΙΙΙ τ<iγμα.

Mε τo Θειiφιλo xoιμιiμααrαγ σ[o (διo αμπρ(
oαγ παλιo( φλoι, πατριι6τεg αλλιi xαι oυγδιoι-
zητ € g τoυ μoναδ ιπori τμrj ματog ω g τη δη μιoυ ργ (α
επιτελε(oυ τoυ Συγ/τog xαι dλλων τμημ<iτων.

Mαξi ri μααrαγ σrηγ αγατ(ναξη τoυ τqdνoυ αrην
Eιδoμ6νη xαι μαξ( στηγ τQαγιxηπεριπ€τεια τηE

ξdναg πoυ περιγριiφεται σto βιβλ(o τoυ Mηταd-
τoυλoυ "To 30o αυν/μα τoυ EΛΑΣ'' xαι ψε τη
διxri μoυ βοljθεια (6.147). Tο βιβλ(o υπιiρxει oε
αρxετιi αγτ(τυπα oη βιβλιoθixη τηs Nιioυoαg.

Δυατυ1c6g για τη ξημιιi αυτrjν xατηγoρrjθηχε o
Θειiφιλοg σclrl 'ιLαttετιiνιog του Συγ/τoζ. oμωg
επειδr{ dξηαα την περιπdτεια χαι για τηγ απoχα-
τιiαrααη τη g αλri θε ια g δη λc6νω ?ιατηγoQη μ ατιx6'
6τι η απ<iφαση για ελιγμιi μdoω ξ6ναs πQos
Πευxωτιi με πλriρη ηλιοφιiνεια πtiρθηxε απ, 6-
λoυg μαg riαrερα απ6 o6oxειpη των αrελε1c6ν
μαξ( με ντ6πιoυg oυνδdoμoυg, πρc6ην πυνηγori5
z"αι ξυλoxιiπoυE. Φα6γεται ιiμωg πωg xαι αυτri η
περιπιfτεια μdτgηαε αρνητιxιi αεo <iδιπo τdλοg
τoυ Θεdφιλoυ.

Δεν ιLργηoε ι1μωg να ρθει χαι μια δεriτερη
fαrερα απd λ(γo, πoυ αυτri δεγ τoγ διxαιολoγε(
απ6λυτα. Στα τdλη του Γενιiρη τoυ !944 παχι oε
xινtjoειEτων Γερμαvοiγ οτο ΠdΙxo βρ6θηxε αιιg
πιo xρ(oιμεg αrιγμ6g xαι παρdμειγε σ[oγ xdμπog
ηg Καρατξdβαs, dταγ τo Συν/μα ιiαcερα απd
αυατηρrj xιiλυψη αε 1αριiδρα πιiγω απ' τα 1ωριιi
Πρ6δρoμo - Nερ6μυλo 6να24ιilρo αναγxdorηxε
να διαq1(oεt νiμα τo Πιiιxo με 1ιdνια χαι γα
πt6.oεtτoν xdψπo τωγ Γιαγγιτοι6ν για xιiλυψη.

H ενdργειατoυ αυτrj 1αραπτηρiατηχε αψυχo-
λ6γητη xαι επιπιiλαια χαι (oωg xαι αυτlj να
xαταγριiφηχε αQγητιχιi αrο μητρc6o τoυ. Bdβαια
o Θειiφιλog υπdφερε απ6 xηληxαι μετιi xdψπo-
αεg μ6ρε9 αφoιi αυναντriθηxε με τo Συγ/μα ξαγd_
φυγε αoγ x6.μπo για γα xdνει την εγ1ε(ρηoη
μ6oω oElγιiγωσγ]E 1.ιαι για 6να εξιiμηνo περfπoυ
ανdλαβα εγcδ τη θdη τoυ.

ΠQoE τα τdλη Mα(oυ τoυ L944 xαι εγι6 τoΣυνl
μα rioτερα απ6 επwυγ| ελιγμιi για γα αποφiγει
μ εγιiλε g εxπαθαρ ιατ ιx6. g ατo Πιi ιxο, dφταoε ατο
Πευπωτι5, tiρθεs χαt o Θεdφιλog xαι αν6λαβε

ξανιi τη διo[xηoη. Λ(γεg μdQεg πιo μπρoαrιi
εfxαν γ(νει εxπαθαριoτιx6g χαι στo B6ρμιo με
απoτdλεαμα γα σχoQπioειτo 16o Συν/μα πρoE
Σνι<iτoιxo τo μεγαλι1τερo μdρog xαι dγα τμliμα
τoυ πQos τoν x6'μπo (Αγγελοxιiρι), που αvr(
πgoαrαo(αE τoυE dφαγε μια oλιixληρη oμιiδα
δολ(ωg. Διαδιiθηxε πωE τo 16o αυγ/μα διαλriθη-
xε xαι πoλλιi 1ωριιi πrjραν dπλα απ, τoυg Γερμα-
νoιig με πρc6τo το Αγγελo1ι6ρι. Για διιiψευσγl τηζ
διι1δοαηg xαιαναm€Qωση τoυ ηθιπorj απoφαα(-
σrηχε τo 30o αυν/μα να 1τυπriοει παραδειγματι_
xιiτo Αγγελo1ι6ρι. Στην επι1ε(ρηη αυmi πrfρα-
με μαζ( με τoγ Θειiφυλο μdQoE qεδι5ν σαγ συγ-
διoιxητdE μd1ρι την τoπoθdτηoη μoυ ιioτερα απ6
λiγεg μ6qεζ σαγ xαπετdνιoυ χαι διoιxητri αυγ-
1ρ6νω9 τoυ Π/3Ο τιiγματoE πoυ δροιiαε ανεξιiρ-
τητα α1εδdγ σro KαΙμιiξαλαγ χαι τoυ oπo(oυ
ε(γαν oxoτωθεfxαι o xαπετdνιog παι ο διοιxηm{g
μdνιμoE υπlγog ΓερdoιμoE Κατoπ6δηE (Αριiπη g).

Eδri 1ωρζoυμε με τoγ συμπατριc6τη, φilο xαι
oυναγωνιoτi Θειiφιλο για πιivrα. Eγri φει1γω
για τη νdα μoυ θdoη xαι o Θε<iφιλog riαrερα απιi
λ(γo xαιριi αγτιxαΘ6αrαται, φειiγε ι για τηγ Eλεrj_
θερη Eλλιiδα απ' dπoυ η δ/oη τoυ EΛΑΣ τoγ
ατιfλνει, 6πωE dμαΘα, στηγ Kαβdλα oαν xαπετ6'-
γιo τoυ 81oυ αυγ.τoζ τoυ EΛΑΣ απ, <iπoυ πι-
oτειjω χαι γα απoστQατεriθηxε με τη αυμφων(α
τηg BιiρxιξαE χαιτηγ παριiδooη τωγ dπλωγ. Kαι
επιατρdφω αoφαλι69 ατo oπfut τoυ αrη Θεo/
νfuη, 6πω9 xαι ιiλοι oι Eλαo(τεS, Υισ να ξrioω
ειρηνιxιi εξαoxc6νταg τo επιiγγελμα του διxηγ6-
qoυ αφoιi dπραξε ατο αxιfραιo τo xαθriχoγ τoυ
οτη αxλαβωμ6νη πατρ(δα.

Αvτ[ ιiμωg τιμc6ν, διαxρ(αεωγ χαι μεταλλ[ων
απ'την πoλιτεfα για τoυs αγι6νε9 του εγιiγτια
ατoν τριπλ6 xαταxτητη επατιo}"or1θηoαν ιiπωg
χαι για ιiλoυg μαζ, οι διc6ξειg απ'τo παραxριiτoE
τηg δεξι<ig χαι τωγ Aγγλων, για τιE oπo(εg β6-
βαια δεν εiναι ιiμoιρη ευθυνc6ν xαι η τ6τε ηγεα(α
τηE αQισΓεQιIE. Ηαφ6ρηη τQoμo}iρατ(α πoυ επε-
xρ<iτηοε απd η μη τriaηη τηE συμφωνfαg τηg
Bιiρxιξαg απιi τουg "\tτlητ6,g'' των ΔεxεμβQια-
νcδν, πoυ δεν rioαν ιiλλοι απ6 τoυg ηττoπαΘεig
παλαιoπoλ ιτιτιo6g χαι τoυE πρι6ην αυνεqγιiτεg
τωγ χαταχτητι6ν ταγματαoφαλiτεg, ανιiγxαoαν
τoυE αγωγιατdg να ξαναπιtiαoυγ τo xλαρf oαν
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χαταδω}ι6μενοt δημοxρατιπof πoλiιεg. Τo δρ6-

μo αυτ6 αναγxιiαιηχε γα αxολoυθrjoει }tαι o
Θε6φιλοg. Δεν γνωρξω π6τε ?{αι πωζ βγrjxε αro

βoυνιi. Φαiγεται 6μω9 πωg dξηoε αgxετ6 xαιρ6
νιiμιμoE αrη Θεα/νιnη, 6πω9 θα-φανε[ απ' τo
παραxιiτω πεQισΓατιχ<i πoυ θα αναφdρω πoυ χαt
αυτ6 μd,λλoν πρoατdθηχε σ[α επιβαρυντιx6' oε

β<iρos τoυs στoιχε(α απ' τoυE xριτdg πoυ τoγ

δ(xαoαγ χαι τσ/ xαταδfxαοαγ σε θιiνατo.
Toν Mdρτιo τoυ 1946 π{ρα εντoλ{ απ' τo

γραμματdα τηg Noμαg1. Eπιτρoπrig Eδ6ααηg τoυ

ΚΚE Mπιiρμα Nixo να αφ{αω τo xρηoφιiγετo

μoυ στo Pιξιiρι, 6πoυ rjμoυν μιod xq6νo xρυμμd-
γoζ με τo ψευδc6νυμo Περιxλriζ χαι γα μπω σrηγ
'Eδεoοα παριiνoμα να oργανc6σω τηγ αυτoιiμυ-
γα. To διιiατημα πoυ riμουν ατην'Eδεoαα συγα-
vτrjθηxα dνα βριiδυ α' dνα παgιiνoμo oπfτι με διiο
ανc6τερα αrελd1η τoυ xdμματoE χαι τoυ EΛΑΣ.
Toν Eυqιπ(δη Kαπετιiνιo (Πιiνo) τoυ Mαxεδ.

γραφεfoυ (γνωατ6 μoυ απ'την xατoγjατη Ndoυ-
oα) xαιτo Θανdοη Γx6γιo (Λαoιiνη) xαπετιiγιο
τηg Mεραρ1(αEτoυ EΛΑΣ. Σxoπdgηg αυνιiwη_
oηg riταν να μoυ δι6οoυν ειτoλri να βγω oτo βoυν6
xαι να δη μιoυργrioω dνοπλo τμrj μα απιi xαταδιω-
π6μενoυ g ελαo(τεg. Γενο μdνη g αυξt1ηαηs με τoυζ
dλλουg γνωαrοιig xαπεταναfoυg ρι6τηοα αν ξd-
Qoυγ τt γ(νεται με τo συμπατριι6τη μου χαι συ-

μπoλεμιoτri μoυ σro EΛΑΣ Θειiφιλo (Nιxητα-

ρd). Στo ιixoυoμα τoυ ονdματιig τoυ ε(δα γα
αλληλοxoιτdιξoνται πατηφε(E xαι μετιi o Λαoti-
γηζ μου διηγr!θηπε τo εξrig πρ6oφατo πεQιστατι-
x6: Τιg πρodλλεg ατη Θεo/ν(xη περνc6νταE με τo

Mπαρμπαγι6Qγη (Kιx(τoα) απ6 τιdπoιo δρ6μo
παριiνoμοι, απoιiμε απd 6γα μπαλx6νι, xιiπoιογ
να φων<iξει: Mπαρμπαγιι,iργη - MπαqμπαγιC6Q-

γη Θανιioη ιiνοιξη τo βrjμα σoυ να απoμαχQυγ-
θoιiμε πρωτor3 μαg μπαγλαqι6ooυν.

Στενα1ωqdΘηxε αxoιiγoνταg αυτιi τo πεQιστα-
τιπ6 μoυ 6xαγε εντιiπωoη πωg o Θε6φιλo9 xυxλο-

φoρoιioε ελει1Θερα ατη Θεα/νfuη xαι δεγ τoν
xυνηγoιioαν 6πωg εμdg, dμωg πoτ6 δεν πdραoε
α:,τ' τo μυαλ<i μoυ πωζ ο Θεdφιλog rjταν προβoxd-
τoQαE. Λ6γω τωγ πoλλι6ν μεταθ6oεων τoυ σ[o
EΛΑΣ με τελευτα(α τη μαxρινri Kαβιiλα, ιiπoυ
δεν πρ6λαβε να γfνει γνωαrdg τoυ dδωοαν τη
δυνατ6ητα μεγαλυτερηg νdμιμηg παραμoνrjg αrη

μεγαλorjπoλη Θεo/νixη. Αυθιiρμητog 1αραππj-
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ραg 6πω9 tiταv xαι νι16θoντα9 χαQd πoυ 6βλεπε
6ναν γνωoτd του xαι αγι6τεριi τoυ oτo EΛΑΣ τoγ

φc6ναξε με τo ιiνoμ<i τoυ για αν τoγ xαλdαει ατo
oπ(τι τoυ. Ιαωg μετιi να xατιiλαβε πωg oι συγα-

γωνια169 τoυ, {oαν παρ<iνoμoι, 6μωs η ξημιιi για
τογ fδιo dγινε. oι διio dvrωg xαλo(αυγαγωνιατ6E
τoυ dβγαλαγ τ6τε το λαγθαoμ6νo αυμπdραoμα
πoυ ασφαλ16g θα dφrαoε χαι σ[α αφτιιi των
αδiαιαxτωγ εxτελεατι6γ τoυ Θειiφιλoυ, πoυ υ-

πriρξαν αργ6τερα αrην πoλιτιxri πρooφυγιιi διcδ-

}.|f,Εs τlαL τωγ ιδ(ωγ (Kιx(τoαxαν Λαodνω).
Mε τoγ Θε6φιλο δεν αυναντηθrixαμε xαΘ6λoυ

oτoν εμφιiλto χαι oτην πoλιτιxli πρooφυγιιi 6μα-
θα για τoγ ιiδιxο 1αμ<i τoυ.

Mια oειριi απ6 ατυ1ε(g αυγxυqiεg dδωoαν η
δυνατιiτητα στουs ηγ6τεg του ανι6μαλoυ xαθε-
oτc6τog να απαριiαoυν τo 1{ατηγoQητrjqιo (ρετoι-
νιιi): oπαoμdνog, λυγιoμ6νog, dτoιμoE να λιπoτα-

1τrj οε ιE, πρ<ixτoραE τoυ ε1θρoι1 g π.λ.π. παι να τoγ
εxτελdooυγ. Aγ ο Θειiφιλog { θελε γα λιπ oταταη-
σει η δυνατ6τητα αυτiν τoυ τηγ dδινε, dπωg
dμαθα, o (διog ο αιτιiρηg φqουqdg τoυ, πoυ

μαθα (νoντα g ιiτι θα τoν ε xτε λoι1oαν του πρdτε ιν ε
γα τo οxdooυν μαξ(. oμωg ο Θε6φιλog δεν δdxη-
γ"ε γ"αL τoυ ε(πε: "Δεγ θα τολμrjooυν γα oxατιi-
oουγ dγα Σιμανixα".

To φαινdμεγoτηζ Ψυσ-ι1(1iE εξ6ντωoη9 ιxανc6γ
xαι ιiξιων αγωνιαrι6ν με το θιiρρoE τηζ γνc6μηE
απ' τoυE θqααι1δειλουg "αrρατηλιiτεg) Γorjoια
παι Bλαγτιi δεν r]ταν δυατυ1ιlig μεμoνωμdνo φαι-
ν6μενo αrο Δ.Σ.E. μαξi με το Θεdφιλo εxτελdαrη-
τLε tLαL o επ(αηg xαπετ<iγιoE αι-lν/τog τoυ EΛΑΣ,
Mι1ιiληE Σoυγλoυτξ6γλoυ (Aρη5)' Aπ' τo Tμtiμα
Σεgρcδν o xαπετιiγιos τoυ 19ου αυγ/τog τoυ E-
ΛΑΣ Bαofληg PαφτoιiδηE.Απ'τα τμtjματα τoυ
Γριiμμoυ ετα69τηg γνωαrri g υπ6θεoη9 Γιαγγοt1-
λη xαι o μ6νιμog αξιωματιxdg τηg qoλrjg ευελπ(-
δωγ xαι αγι6τερog αξιωματιxdg τoυ EΛΑΣ Γιc6ρ-

γog ΓεωργιιiδηE xαι <iλλoι, xυρ(ωg xαπετανα(οι
τoυ EΛΑΣ.

Για την απoxατtiαταση ηE μνriμηg τoυ συμJ[α-
τριιi:τη, φiλου χαι συμπoλεμιoτιj Θεdφιλoυ Σι-
μανιxιi (Nιxηταριi) γqιiφτηxαν αυτ69 oι γQαμ-
μ6 g, 5Ο 1ρdνια απ' τη λriξη του ε μφυλ(oυ πoλd μου.



Ηλιαq Τ06χ0q
Eναg διxιiE μαE "6γωυτ0ζ'' πoιητlig

o Hλ(αg Tod1og (Toε1ελ(δηE) γενν{θητLετLαL

μεγιiλωαε ατo Γιαγγαxo1ι6ρι NιioυoαE τo t952,

τελε(ωoε το Λdππειo Γυμνdoιo αη Nιioυοα,
αλλιi απd τo Ι976 τιατotxε( παι εργιiξεται σ[ηγ

Aθriνα. Υπriρξε για μια δεxαετ(α (1976-1986)

μ6λo9 τoυ αυγxρoτηματoζ ελληνιxc6ν 1oριΙlν ηg
Δι6ρα5 Στρdτoυ, ενι6 αυμμετε[1ε ωg 1oρευτtig 1i

ωE ηθoπoιιig oε χιγηματoγQαφιx6g παραγωγ6E

με oxηνoθ6τεg ιiπωg o N. KoιlγδoυQοE ("Mπιii-

QoV", t992), Θ. Pαxιvrξriζ ("Η Aριιiδνη μdνει
oτη Λdρo", L993)'ο Γ. Σμαραγδfg ("Κ.Π. Kαβιi_
(pηE". t994), Θ. Αγγελ6πoυλο9 ("To βλ6μματου
0δυαo6α" , t994), T. Ψαρρ<iE ("O ΠρiγxL!ταg'' 

'
1995), Η Ιωoιφ(δηs ("Η δr1ναμη ηg φιλ(αg",
1997),Π. ΠαπαδημητQαχoπoιiλου ("Η Α(θoυοα
ταυ Θριiνoυ", 1998) x.ιi. E(γαι μ6λo9ηE Eνωοη5

Eλλliνων Λoγοτε1νιiν uι6 τo ]' 983 xα ι πo ιrj ματιi
τoυ 61oυν μεταφQασ[εf αrα αγγλιxιi, γερμανιx<i,
λιθουαγιxd, αλβανιxιi χαt τoυQχιπιi, xιiπoια δε

' 
oJt' αυτ6'μελoπoιriθηxαν απιi τον Θιiδωgο Avτω-

i'(oυ xαι Tιiαo Γπρoυg.
Η πρι6τη του πoιητιxli αυλλoγi με τ(τλo "ΕQη-

μη αλιiθεια" επδ6θηxε απd τιg εxδ6αειg "ΚdQ-

δog" τo 1978xαι μdxqιτο 1980 dxαγε διiο αxιiμη

επαγεxδ<joειg. Oι επ6μενεg διio με τoυg τ[τλoυg

"Tαyμ6να'' xαt "Διiφνε πιiταμε'' εxδιiθηxαν απιi
τιg εxδd,oειE "Διoγ6νηE" τo 1980 xαι 198L αγτi-

σΓoιχα, ενc6 η τ€ταqη πoητιν:ητoυ αυλλoγri με
τk}"o "Ανθ6μια" εxδ(δεται πιiλι απ<j τoγ "Kd-
δρo" τo 1982. To ]'983 xυπλοφoρε( η αυλλoγtj
uTα πιiθη πoυ φoριig'' απ6 τιg εxδ6αειg "Θεω-

ρiα", τo 1985 6να9 τριπλ6g τ(τλog "Φων€g o'6να

μoυ α ε io'' r "AπQ ιio πτη Υλη'' xαι " Mιj θo ι η oυ ρ o f ''
απ6 τtE επδdoε ιE " Ηρ ιδανιi g " xαt τ€}νog τo " Δ ιιi -

ρoφo M€λλoν'' τo 1988 απd τιE εxδιioειg "Σιiγ-

χQoγη Επoγ|'' Oλα αυτιi τα βιβλ(α, εξαιρετιxιi

Eπιμdλε ια: AλdξανδQoE oιxoνιf μoυ

φρoντιαμdνα χαι με εξι6φυλλα φιλoτε1νημdνα
απ6 Toαρoιi1η, Piroo, Πατριxαλιixη x.λ.π. ε(ναι
oη μερα δυαrη165 εξαvτλη μ6να.

o Ηλ(αg To61og €1ει να δηλιioει επδoτιxri
"παρι6ν" xoγτd €ντεxα 1ρ<iνια. E1ει 6μω9 dλoν
αυτ6ν τoν xαιρ6 σro εγεQγητιxιi τoυ δεxιiδεg
ποιητιx6g παρoυoιtiαειE α'6λη ην Eλλιiδα, δη-

μοαiευoη πoιημdτων τoυ σε πoλλι1λoγoτε1νιxd
περιoδιxd, αυνεvτειiξε ιg, ραδιoφωνιx6g παQoυ-

oιdoε ιg, ανθoλογ (ε g x'χ.π. Eτo ιμιiξοντα ι δ ε πρog

dxδoαη τρειE αυλλογ6g με τ(τλoυg "Φωτoγρα-

Ψ(ε ζ'', " Διδδεxα Mαντε (ε g" τι,αι "Μdτlτρα", Λειi -

χωμα με υπ<iτιτλoυg "Λασποxαθαριoτιiρεg - Σι-
δεqι6E".

"Η πo(ηoη τoυ Ηλiα Tαd1oυ τoπoθετεiται στγl

αι1γ1ρoνη πρoβλη ματ ιxη τι.αι στην πQoσπιiΘ ε ια
που πιiγoυγ oι πγευματιxof ιiνθρωπoιτoυ xαιρoιi

μαg να βοηθf αoυν γαι να θεμελιι6αoυν μια xαλιi-
τεQη πQooπτtxη για τo μι1λλoν..." αημειc6vει o
Δημliτρηg Σταμ6λog oε μtαπαQουσ(ααη τoυ πoιη-
τη,τo 1981. "... Συγδ6oιπαg ρεαλιαrιxιi xαι λυqι-

x6. αtoιyεdα, δ(νovταζ εγτυπωσιαx6g ειx6νεg,
αλλιi παι αυμβoλιπ€g πqoεπτιioειg, πλdΘει αr(-

1oυg αδqoιig,6πoυ πλοιioια ε(ναι η ευαιoθηo(α
xαι η βαθιiτεqη αγtiπη σroγ ιiνΘρωπo. o ατ(1o5

61ει ατερε6ητα cyτη δoμri τoυ, διαι1γεια χt o
αγdραg τηg αιαιoδoξ(αg, μ'6λε5 τιg xαυτ6g δια-
π ιαrι6oε ιg η s πQαγ ματ ιx6τηταg, ε (ναι oλoφdνε -

ρog. E(ναι μια πo(ηoη πoυ μαE αυγxινε( χαι μαE
πρoβληματζει. Aιπr{ η αυν<iρτηαη αυγxiηαηg
xαι προβληματιoμoιi, νoαεαλγ(αs χαι μγliμηE,
αναδρo μrj g xαι διαπιαιι6oεωγ αιiγ1ρovη g ξωris,
δ(γουν αrην ωρα(α πoιητιxri τoυ πQoσφoρti μια
εν{iητα".

"O Ηλ(αg To61ο9 ε(ναι dναg μoντdρνog πoιη-
τηgπoυ εxφρdξειτo ιiγ1ogηg επo1rig μαs με μια
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ιδιoτυπ(α πoυ ιiλλoτε ξαφνιιiξει ευ1tiριαrα xαι
ιiλλoτε oε πρoβληματζει με τo ευQηματιxιi θd-

μα..." αημειι6νεταt σ[o αντ(αιoι1o λriμμα τηg

Διαρxοιig Ιoτoρiαg τηg Nεoλληνιxr{E Λoγoτε1_

ν[αg (Θεooαλιxrj Εoτ(α, τ6μo9 4og' L984, oε}ν'

99)."... Eλλειπτιxιi g πdντα, γιατ( ξ6ρει πωζ oυ}t

εγ τω πoλλι6 τo ευ, xαταφ6ρνει γα xλε(γει βαθιιi
νof ματα αε λ(γεg λ6ξει9: αυτ6 τo πoiηtrια μιiλιE
ξεπλιi θηxε l 6.π?'ωψα Θ €\ειl o τ €γωμα/ xαι αι6μα

vατo φoqdoει, λdειαro "Toπo(ημα ε6ναιxαθαqri

Ψυχti "... ". " Aργιτ εxτoνιxι| δoμιi αvεπτυγpdvη.

/νι,τ& ουynιvηαιαxιi εqεθjοpατα o' €να οτi1o

πoυ ο επ6μ.εvοE δημιoυqγε1 dxπληξη. Γqαφ',i

πρoοεγpdvη. Eπιγqιipματα με εγτυπωσιαxη α'
πλιiτητα χαι εφευQετιx6τητα. ΛυqιxιiE συγτo'

νιομιig αξd26αοτωv ατιγμι6ν. Πoiηαη σε αγε'
πτυγpdνη πogεiα..." αημειc6νει o επfoηg πoιη-

τrig Tιioοg Aιγιαλ69 στη "Θεσπραπιxti" τo 1982,

παρoυαιιiξοvτιig τoν.

Πoλλ6E ε(γαι oι xqιτιx6E παρουofεg στtE σχε-

τιxt€.E ctη}νεE των εφημερ(δωγ χαι τωγ περιoδι-
xc6γ τoυ πoιητιxoti dgγoυ τoυ Ηλ(α Tod1oυ, με

αφoρμlj την xυxλoφoq(α τωγ βιβλiων του. Παρα-
τ(θεται ατη αυνd1εια μια μιχQli ανθoλoγ(α απ'
α'ιlτ€g, ιiατε oι αναγνιδαrε που δεγ ε(1αν την

ευxαιρ(α να dρθουν o' επαφrj με ηγ πo(ηαιi τoυ

να μπoρ dooυγ να " μυρ fooυν'' τιdτι απ6 τo ιiρω μιi
τηs:

"EQημη αλιiΘεια":
- Λευτεριd / μ6νo η λ6ξη αου/ λειiτεQη ε(ναι.

- Aψζει ιiταν φτιiνεql πoτ€ δεν ψdνειg/ xι
6λο αρxζειg.

Mια oδυνηρri περιπλιiνηoη μdοα αε μνrjμεg
πoυ πdvτα πoνοιiγ αλλιi παι η προoπtiθεια τηζ

αυνιiντηαηζ με τo oρατ<i oημεio μιαg xαινoιiριαE
αaχ{ζ 1αραxηρξoυγ τηγ πofηoη τoυ Η.T. o
λ6γo9 πoλιi xαλιi δoυλε μdνog, δ 6νε ι ιiριαrα μετα-

ξιi τoυ g ε ιx6ν ε g, μνli με E, oριiματα xα ι εξo μoλoγrj _

oειg, ενι6 η διιi1υτη λυριx6τητα ανεβdξει πoλυ

θετιxιi τo μdτρo τoυ αναγνι6αrη.
"Aι)yη", 26-L0-1983
αTαγψ6να''ι

-... χαι γ6λαγε μαξ( μoυ / xαι γdλαγε / 6γινα
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πoτriρ/ xαι π6ρναγε
-... Πtiγτα πρατd,ω dνα μαντ[λt l '6να μεγιiλo

xαθαρ6 μαντλι / αg rjξεραν τι ε(γαι να πρατιig l
6να μεγd,λo xαθαρ6 μαιτλι l oταν δεγ xλα(ει o
xdoμog / γα τoγ 1αιρετd,E...

Διαβιiξovrα5 απ6 σcLxo αε αr(1o, απd αrροφi
oε αrρoφrj xιαπ6 πo(ημα αε πο(ημα νιι6θειg την

ιpευδα(οθηαη 6τι μ6αα εxε( επφqιiξεται χαι η

διπri αoυ ευαιoθηο(α xαι η διxri ooυ ατo1αατιxrj

πρoβληματιχli, η διxri αoυ απελπιο(α xαι η διxrj

ooυ αιoιoδoξ(α... Δεν μπoqoιiμε να μαντ6ψoυμε
αν αυνε1ζoγταζ να γρd,φει ποιriματα o Hλ(αg

Tαd1oE θ' αναδει1θεi α' αξι6λoγo διεxδιxητr!
πoρυφαiων θ6αεωγ αrον αιiγ1ρονo Παρνααoιi
τη g Nεoελληνιxrig μαg Γραμματε(αE, γνωρζoυμε
dμωg ιiτι μαg 6φερε αιμιi oτη γνrjoια Πoiηη,
dαrω για λ[γo, παι μαg αυγx(νηoε.

Θ.M. Πολ(τηg, Eφημ. "Eλεr1θεροg", 15-11-

1980

"Διiφνε Π6ταμε":
- Παρ6ν / ευτυ1ιομdγα αγαλ(oxoυμε / xι 6oα

1ωριiει / ααν ερααι€g l aτo μ6λλoν απoθdτoυμε.

- Ωρα(α πoυ παπνξειg xoπελιd / ωρα(α xαι
μoιρα(α.

- oταν xoιτι6 τoν oυραvιi l }"€ω πωgxαι xιiπoιoE
ιiλλog τον xoιτιiει / αυτrj η παQαφoQιi να αυvτρo-

φεtiεααι lπdwα ααν λriπη!

- Kαιτo φεγγdqι απιiψε μoυ θυμζει lτηφετα
xαρπoυξιo6 lπoυ φιiγαμε μαξi εxθ6g.

o Η.T. αro1ειiει σε μια δωrλri xατιixτηoη: Tην
εγxυρdητα τoυ μιπρoti πoιriματog, ωE συμπυ-

xνωμ6νoυ πυρriνα αγωνfαg χαL τη γραφi μιαg
α6ψρoνηE πo(ηoη5 πoυ εγσωματι6γει η απηγε(
oτoι1ε(α του δημoτιxοιi τραγουδιoιi' o τελευ-
τα(οg ατ<i1οg εξυπηρετεfται με διio τρ<iπoυg: Mε
τη χQ'iση μιαg δημoτιxζουααg γλc6oααE, πoυ
αoφαλι69 αυooωματc6γει πεQισσ6τερεg τηs μιαE
διαλdxτoυg χ,αι με τη θεματoγραφ(α, πoυ σ[o
πλα(oι<i ηg διατηρε( xιiπoιεg επαφdE μ' αυτιi
πoυ oνoμtiξoυμε βουλιx6...

Bαγγ. Xατξηβαoιλε6oυ, "Toψ€g", Φεβρoυιi-

ριog L982



"Avθdμια":
- Σ'αυτli τηγ πλατεiα αγταμc6ααμε / 6να oιντρι-

ftiνι / τρειg ιτι69 l 6να xαχdθι α1ψ]αrωγ / διio

lαγxdxια x6xxιltα xαρδιαxti / γriρα μουρι6g /

ι'Ιl.Qd πχαx6,xτα l o' αιsττjτην πλατε(α
- Eδci) xαι 1ρ6νια xι αιcδνεg / oμilεψα τα

βατοαλα ατρoγγυλd ατο o1riματγlSΥαλfηg/ δεγ

ε fδε g το πoρτοπαλf μου 1αμ6γελo /την υγε (α μoυ ;

αrα περιβ6λια;/ Eδι.6 χιλιdδεg 1ρ6νια ανεβα(νω

Ιυμds / αν x6ψειg 6να 1ορτd,ρι θα πoνdoω.

Tα "Aνθ6μια" τoυ Η.T. ε[ναι μια πο(ηη επι-

γQ}αμματιχri, λιγ6λoγη. Πο (ηαη χωQ(E δ ιιixooμo,

χωQ(ζ επ(θετα. Καν6ναg λυριoμdg ατην 6xφρα-

αη. η λυριxri διιiθεoη του πoιητi βγαiνει "ε}Lτω\

dγδω" μ6oα απιi ειx6νεg xαι ιpυ1ιx6 S τι,cιτασt6"-

σειζ.... o Η.T. χωQrζ γα τo θιiλει, ri xαλιiτερα

/.ωQrζ γα τo επιδιc6xει, μ6νο xαι μ6νo απιi την

ιδιαπεριiτητα τηE ιpυ1oα6νθεαrig τoυ xιγεiται σ'

dνα πoιητιx6 1ιilρo αrεγν6, αυμπαγri, απατ6ργα-
σro χαι πqoτιμιiει γα τoν δ(γει dτoι dπωE ε[ναι,

χωQrE xεγτfδια...
Φα(δρα Zαμπαθι1 - Παγoυλdτoυ, εφημ. "Ριξo-

oπιiαrηg'' 20-4- 1983 
_

"Tα πιiθη πoυ φοqιiE"
- KαΘημεgιν6τητα τoυ αιιiγιoυ / διxιιi μαg

z.α Θη με ρ ιν 6τητα l xαΘη μεq ινdτητα η πανιix g ι βη /

xαι αxριβrj διxιιi μαg.
- Περιxαλri ιiπoυ παiαiγoυ, βλιi1α ψ' lταyι6'τα

δ6ντρα τα τρανειiανε / γα xρriψoυνι τη φdτοα
dπου τα oπkια lταxαηψ€να.l Ο.6, ρε απιτιiδιg.

. ' .τα π<1,θη πoυ φoριig l (xαιτ6γατα γνωqζε ιg)

i Αγγελε Mι1αrjλ / Eυθιiμη Γιι6ργη lΕυτυγfu l o'
αυτ6 τo oι6μα μαζ τηζ Πo(ηοηg φανεqωμdνα
εiγαι...

o Η. Tod1oζ, μtα απ6τιgαντιπQoσωπευτιx€g

φων€g τηg αι1γ1ρovηg πo6ηαrjζ μαE, μαg δ(νει την

π('μπτη πoιητιxη τoυ oυλλoγη 6πoυ επιxραπj o

γνri αιοg xι αλη θιν69 εξoμoλογητιx<5g λ6γog. Πρo-
oωπm6' g ε μπε ιρ(ε g xαι διαπιαιιiοε ιg διευρrjνο-

\ται σε γενιxιiτερεg θεωψjoειE }tαι χατασ[doειg

με μtα χQ ω μ αττxηδ ιαιiγ ε ια xα ι ε ιλιxρ iν ε ια, ιiπoυ
oυνυπdρ1oυν o λυqιαμ6g xαι ο αυμβoλισμ6E.

Aνθρι6πινε gxαταctdoε ξ' η πQαγματιxdτητατων

xαιqι,5ν, oι ανι1νεrioειζ σro χc6Qο χαι τoγ 1ριiνo,
απoτελoιjγ μια ενιiτητα πoυ αγτι}dειμεγιx6g τηE

oτ61o9 ε(ναι η απoξriτηοη τηE εσωτεQιxrig αλri-

θειαg χαιτηζ oμoρφιd,g... M6oα απ6 6νειρα 1ει-
ρloπιααrιi, απ6 μια πραγματιx6τητα ξεxιiΘαρη, o

πoιηπi g ανο (γε ι ην xαρδιιi τoυ, δε (1νε ιην ευαισ-
θηοiα τoυ...

Δημ. Σταμ6λοg, εφημ' "Eλευθεροτυπ(α", 10

Noεμβqioυ 1983.

"ΦωνdE ο' 6να μουoεfo" - "Aπq6οπτη ιiλη" -

"MιiΘoι αγoυρoi"
_ Mυαrιxd oε αxι<iξoυν / φιiλλα διαx<iαια /

αι1μιiλωτεE μliτQεs
- Aρρωαroι xαθρ6ψεg / oερβ(ρoυγ ε(δωλα /

αντιβιι6αειg
- Mαπρ6νησogl' 1ντυμdνη μεροxιiματα l xαι

πρoλετd,ρια τ6y'νη

o αυγετιi παQαγωγtχ6g τo6τo9 πoιητrig (H.

Todxog) με τηντ6λμη πoυ o xαθdναg θα μπoροι1-
σε ν' ανι1νει1οει χαι σrιE πρoηγofμεvεE δημο-

oιεtioειg τoυ γ(νεται τι6ρα πιo "πρox}'ηττx6g" 
'

υπoτιiαooγταE τηγ (ανdxαθεν) επιγgαμμυπt'ιιη

γaαφf xι dμπνευorj τoυ σε μια φ6ρμα "ελειjθε-

ρoυ" τρ(αrι1oυ, ελλειπτιxoιi ωg πQοs τη αιivταξη,
πoυ αναδ(δ εη €τσι αποσπασμ ατtx6,τdoειg (xcrα'

ανιiγxη ) υπε ρρεαλζουσεE, xαθc6g xαι μια γεrioη
απ6 1αixoυ - με πνεtiμα τoυλιi1ιαιoγ πoυ τo

μετ6φερε oτη γλι6αoα μαE o Σεφ6ρη9.
Bιβλιoδεfxτεζ, εφημ. "Η Πρι6τη", 23 MαΤoυ

1986

"Διιfρoφo μdλλov"
Eναg πoιητrjg μπoρε( να επφριiαει απιiιpειE

χQησιμoπoιι6vταg εoxεμμdνα διιiφoρα q{ματα
λ6γoυ, ιiπωE η oμotoχαταληξ(α, η παρli1ηη x.λ.π.

Eναg ιiλλοg τρdπog ε(ναι η αxdπιμη παραβiααη
τηg δoμrjE τηE γλι6αoαζ. o Η. To€γog' δf1ωE να
ε(ναι δυcy'ι6ητog, αην τελευτα(α τoυ πoιητιxη
αυλλογri εφαρμ6ξε ι αυτjν ην τ εμ ιxη,βαoιξd με-
γοs σε μια ιδιdξουσα παQαπofηoη ηE συνταχτι-

ιιηg, xατ6' xιiριο λ6γο, δoμlis τηg γλι6ooαE μαE...

Πιoτειioυμε πωE το "Διι6ρoφο μ6λλoν" δ(νει μια
παλ{ ευxαιρ(α να διαπιαrιiαει xανε(g dτι η πα_

ραβiαoη αυτcδν των xαγ6γων μπoρε( xdπoτε να
oδηγrjoει αε πoιητιx6 απoτ6λεαμα.
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Δημriτριog Παγoυo<ixγlζ, εΨγlβ. "Pιξooπιiαrηg", 6 Ιουλioυ 1989

Δrio πoιrjματα απd την ανdxδoτη αυλλoμj τoυ Ηλfα Tod1ου "Φωτoγραφ[εE" ειδιπd για τoυζ

αναγνι6ατε9 τηg "Nιιioυσ[αg"

,,ExEΙ TΑΙΡΙ o NEKPOΣ
OTAN o ΔAΓoΣ KOYNA T[Ι ΦTEPΙΙ"
oτ αν τ o πο [η μα τ ε λε ιcΙlν ε ι

Εναg τo αxoιjει
Tα δd.7τυλα πoυ λιcΙlνoυν €ναg

Χαρταετ69 η γη μoυ αλλoιj πετd
Απιi ιpηλd ααg ψαιρετoιjμε'
H μ6ρα ε[1ε xαι μιo6 φειv7d'qι
Δυo μεoημ€ρια ατο τραπ6ζι
To d'βατων αiρα
Χoυρδd.xηg €λεyε ξανd'λεyε N[xo με λtνε
o Παρθενcbν φωζ εν6E φτεqo'ιj
Στ α oιjv o ρα Xελιδ oν ιoιj
Κ6ρναyεg Δι6wαε

,.ΓΛYKo KOYTAΛΙOY"
o ηqoνog oν αyi.wητo'

H πolηoη τoυλdηιαtον ζυy6g
Αxορντε6ν νooταλy[αg
ZdpρηλιrΔνoνταζ
Π€τρα πoυ π[αω €ριξεg
Και ε[ααι εoιj
H πo[ηoη τoυλdψιαroν oπoνδ€g
Ερωτεg αυλαxιcilν
Λ6φων αφαιρ€oειE πριν αlt'τo βoυv6
Md xτ qα P6πτ ρα Υδ ρo q ρo6E.
Mfληαε τηg Κ6ρνα τηg
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Mαι1ρη xωμωδ(α απ6 τη Θ.o. τoυ ΔΗΠoN

"BIKTOP η TA ΠAIΔIA ΣΤHΝ EΞOYΣIA"

Παρoυo(αση : Λευπιi Σαμαqιi

Τo 6ργoτου Poξ6 Bιτρdπ"BΙΚTOPti TAIΙAΙ-
ΔΙΑ ΣTΗN EΞOYΣΙA" παρoυσιιioηxε αrην
τ6ληg μαζ στιE t9, z0l2 4 xαι 5l3 oτo Δημoτιx<i

Θdατρo oε oxηνoθεo(α Xψ{αroυ Mπαταντξrj.

"o BΙΚTOP" λdει o αxηνοθdτηE ε(ναι αναμφ(_

βολα μια πωμωδ(α xαι μdλιoτα oπαρταριαrri

φαQσoχωμωδiα. Η δoμri, η υπdθεαη 6πω5 παι oι
iiβεqμε τιE oπokg ε(ναι 1τιομdνo το 6qγo παρα-
πdμπoυν ξεxdθαgα αηγ χωμωδ(α. To τ€}τog 6-
ι ιιυζ τoυ dργoυ (με 6να oωρd νεxρoιig επ( oxηνηg,
σαν να riταν τραγωδfα), ανατρdπει τo xωμιπ<i

αrοι1ε(o xαt €τoι (oωE να μποροr1με τελιπd να
τoυ δcδooυμε τoγ χαQαχτηQιαμd τηg "ιλαρroτρα-
'iο:δ[αg". Aυτ6 6μωg αυμβαiνει μoνd1α σια τε-
λευταiα χεπτ6. του 6ργου, xι 6τσι ιiπωg ε(ναι
δooμdνo, o θεατri g δεν προλαβα(νε ι να αφo μo ιι6-

σε ι τo τQαγιxιi ατo ι1ε (o xαι μdνε ι με τηγ α(αθηoη
τoυ xωμιxoιi.

o Bιτριix εiγαι d-

\'αζ υπεQQεαλιoτrig
αυγγqαφdαE χαι τo
dρ^1oτoυ ε(ναιιiγνω-
σro σro ευqιi xoινιi'
oμωgτo 6ργo δεν α-
πευθυγdταγ σε μια
ιιερ(δα μ6νoτoυ xοι-
ι,otj που μπoρε( να
xατανo{αει dγα.'.
''δυοxoλο dqγo'' διd-
τι δεν υπιiρ1oυν dρ-

γαδrioxoλαταoπo(α
αδυνατει] γα χατα-
ι,ο{oει τo ευglιi xοι-
ι,6. oλα εξαρτι,iνται
απιi τoγ τρ<iπο πoυ

θαδουλευτε(τo 6ργo, δηλαδf απdη αxηνoθετι-
xri τoυ oαφtjνεια. H απηνoθεα(α εiναι αυτri πoυ
xιiνει dνα 6ργo xατανoητιi f απαταν6ητο.

To θεατριxιi ιiφoEτoυ Bιτριix δεν €1ειτo ιiμoι<i

τoυ σ' oλdxληρo τo πα^γx6oμιo δραματoλ6γιo.
E1oυν γfνει <iμωg μιμriοειg αυτοιj τoυ τρ6πoυ

γραφ{g απd μεταγεν6σrεQoυE συγγραφεi5 (αxιi-

μα χι o πoλιig Ψαθιig μιμoιiμενog αυτιi τo oτιλ,
dγραψ ε τα " ελληνιπιiτατα" €gγα τoυ) γι' αυτ6 παι
τo xoιγιj ε(γαι πια εξoιxειωμdγο. Τo ατιλ ηg
φdροαg τoυ, (πρι6τα o Bιτριix τη 1ειρ[στητLε
dτoι) θατo βροιiμε επiσηζ oτo θ6ατροτoυ παQα-
λ6γoυ μ61ριτον Nτdριο Φo. Δεγ μπoqoιiμε 6μωg

να πorjμε 6τι o Bιτριiπ xαι o "BΙΚΤOP", του 6oω9

δεγ ε[γαι xατιiλληλα για dνα επαρ1ιαxιi xοιγιi
πoυ oι o1(.oει τoυ με τo θdατρo γενιxιi εiναι
ελιi1ιαrε dωg αWπαQχτεζ.
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To xoιγ6 dμωg τηg Nιioυoαg ε(1ε ην ευxαιρ(α

γα παQαχoλoυθ{οει τα τελευτα(α 1ρdνια τ6oo

θ6ατρo ι6αrε πιαεειiω πωg dγινε εφιiμιλλo xαι
foωg πιo απαιτητιx6 απd αυτ<i των ελληνιxcilν

μεγαλoυπιiλεων, oε βαθμd πoυ δεγ μπoρε(νατου
πρoodψει xιiποιog εrjxoλα την χ,ατηγoρfα τoυ

"επαρ1ιωτισμoι1".

Πιαιεrjω πωE τo 6qγo dγινε xατανoητ6 αxιiμα
χαι στoυζ θεατdg πoυ δεγ θα (θελαν να xoυqιi-
σoυγ τo μυαλ<i τoυg, αλλd απλd xαι μιiνo θα

rjΘελαν να πεgdooυν δrio ευ1ιiριαrεg c6gεg παρα_

xoλoυθc6γταg 6τot γενιxιi xαι αιiριαrα 6γα δια-

oxεδααrιxd dργo. o Bιτριix δεγ μαζ εxθ6τει αroν
"BΙΚTOP" xtiπoιεE δυαv,6ητεg φιλοooφιx 6g Θ6-

αειg ri απ6ψειg, oιjτε αγαπτ6oαει xdπoια oυλλo-

yιoτtwηπου μιiνo xιiπoιoι μυημdνoι αυλλαμβιi-
γoυγ. Mαg μιλιi με dναν τ6λειo θεατριxd τριiπο

για απλdE xαΘημερινdg, δια1ρoνιxdg παι πoλri

ανΘρc6πινεζ συμJ[εQιφoρ6g. Tα υλιxιi του δηλα-

δri ε(ναι γνωoτ<i χαι χαταγoητιi ατον xαθdνα. Η
αυναρμoλ<iγηση 6μωs αυτιιiν των υλιπι6γ χαL

μdλιoτα xdτω απ6 τo αxιiπιμα παQαμoQφωτιxιi

πρ(oμα τoυ υπεQQεαλιoμοιi, rjταν για την επo1η

πoυ γρ<iφηxε τo 6ργo, δηλαδrj τo t928' x6ττ τo

πoλιj παινοrjριo xαι ξ<iφνιαοε τo xoιν6. oι μετα-

γενdαrερoι αυγγραφε(E ?iμωζ, ιδιαiτερα αυτo(

πoυ δημιoιiQγησαγ τo λεγ6μενo θ6ατqo τoυ πα-

ραλ6γoυ, dψαααν oε πoλι] πιo αxραiεζ τLατα'

oτιioειE χαι τo dργo τoυg φαντιiξει πoλf πιο
"τρελ6" απd αυτd τoυ Bιτριix. Για τoν λ6γο
αυτιiν, o "BΙΚToΡ" μπoρε[να ΘεωρηΘε ( of μερα
ωg €να θεατριπ6 dργo πoλιi βατιi xαι xατανoητιi
(παg' 6λo τoγ... σoυQεαλιoμ6 τoυ), xωμιτι6 xαt
ευ1dριoτo (παρ'dλη τη δραματιxητoυ εξdλιξη),
"ξω\ταν{i" (παQ'6λo o "θαγατLχd" πoυ πdψει
ατην τρ ι'η πρ<iξη τoυ ), xα ι α1ε δ6ν xλαoιx6 (παQ'

dλεE τιg αxq6τητ6g }.ιαι αγατQoπdg τoυ). Kαι dγα

τdτoιο dργο δεν βλdπω τoν λιiγο γα μην αρ6oει
στo xoινιi, oπoιααδrjπoτε χατηγορ(αg xοιν6, xαι
μιiλιαrα αν αιπd το dqγo 61ει δoυλευτε( με μερd-
χι, με επLμoνri xαι πtiθog απ' 6λου9 τoυg αυlτελε-
στ6g τoυ.''

*
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0 Π6λεμ6q σαq - Η Eιρηvη μαq

"o πιiλεμoE εiναι η 6xφραη τηζ πατQιαQχ(αζ,
τoυ 6oo τη ξoriμε αrην xαθημερινli μαg ζωri oε
"ειρηνιx6g επoy6,g''.'. δεν ενo1λε[ τoυE πoλλοιig,
δεν σοxdρει".

"H xυριαρ1fα τoυ (μιλιταριoμori) γ(νεται απ6-

μη πιo ει1xoλη γιατ( βρ(απει τo μιαd του πληθυ-
ομor1 -τo αιτριπ6 φriλo - oτο αιiγoλ<iτου α1εδ<iν,

α6μφωνo με τιs αξiεg πoυ πρoβtiλλει".

"Πoτ6 xαγεfg δεν ξriηοε oι βιαoμo(τωνγυναι-
zιjlν τoυ ηττη μ6νoυ λαoιi απ6 τo νιxητri oτρατι1 να

χαQαχτηQιαroιjγ ααν dγπλημα πoλdμoυ }tαt να
τιμωρoιiνται".

"H β(α εγιiγτιααειgγυνα(xεg δεγ εiγαι μ6νoτo
α6μπτωμα μιαg β(αιηg xοινωνiαg, εiναι τo πριi-
τυπo γtα τιg βιαιoπραγfεg τoυ ανδριxoιi φιiλoυ
)/'αι μετατQ6πεταt σε μια εμπειg(α δfναμηg xαι
επιβολrig, πoυ εφαQμιiξεται χαι σε εμπ6λεμεg
κατααt6'oειζ σε μια πιo πρoωθημ6γη 6xφραη".

Η ιoτoqfα €τot 6πω9 εξαxoλoυθε(, oε μεγdλο
βαθμιi, να γρdφεται xαι γα διδ doxεταt, φαiνεται
σαγ γα εξελ(ooεται μι6oα απd τoυg πολdμουg.

Oι πdλεμoι φτιιi1νoυν, με τη oειqιi τoυE, ιστo_

ρ(εg αλλιi xαι ηγ6τε9. Ιαroρiεg πoυ τιE διηγoιi-
νται χαι τιg μεταδ(δoυγ χαι για αιc6νεg αxdμη
dντρεg xαι γυνα[xεg, μιλι6νταE για νι"xεg ν"αι

ητιεζ, αρ1ηγotig xαι rjρωεg, χ,ατασ[Qοφ('g xαι
πρoελιioειg, ηττημdνουE χαι θριαμβευτ6g. Πoτd
dμωg για αιαθrjματα ιiπωg o πιivog, τα δdπρυα, η
φQ(χη, o φιiβog.

O πιfλεμοE ιiμωE, ε(vαι η ιδεoλoγfα χαι η
ιoτοqiα τηE εξoυοfαE πoυ πdντα ε(nγαυ xαι πυ-

οτειjει 6τι πqdπει γα ε(γαι ια1υqιi, xυq(αq1η,
αδιαμφιοβ6tητη, αποτελεομ ατιxη ιiqα παι ιilυ-

1qf , oxληq i' χωQG ευαιαΘηαjεg.

τηE Ζι6για9 Χgονιiπη

o πιiλεμoE ε(γαι τo πιο ιpηλιi επfuεδο τηE
β(αg, τoυ αγι6να για επιβολf μιαE εξουο-α5
δυνατr|5 πιiγω σε μια ιiλλη αδιiνατη, τη5 xηδε-

μιiνευαη5, τoυ ελ"€γ7oυ 1{αι τηE xατoμi5. Kι αγ
για6\α αυτιi ε[γαι απαqα(τητη η χαταστQoΨti,
o θιiνατoE, το ξεxλιiqισμα' o αφαvιομιi5: τι γα
γiνει αE oυμβoιiv xαι αυτrt.

o π6λεμo5 ε(vαι η πλ{qηs εξαφιiνιοη τoυ
ανθqωπιομoιi, τoυ οεβαομοιi τoυ ατιi1ιoυl τtlg
απoδo1ri5 τηg διαφoqετιx6τηταE Eiγαι τo στα-

1ι6,τηψα xα. η nα'τ αοτqοφri τoυ Πoλιτι,ομoιi παι
τη5 εξdλιξηE.

E(γαι ο ΘιivατoE πQαγματι,}i6 υιαι μεταφoQι-
x6..

Η ιδεoλoγ(α του πολ6μoυ αrηg(1τητLε 
'lαL 

στη-

ρζεται ατη "λoγιxΛ", "O πιo ιo1υρ6g ενιivτια
στoγ πιo αδdγατo" παι εxφριiαrη xε π6yτα με τηγ
αναxd,λυψη xdπoιου "ε1θρoιi" που επιθετιιιi
ξητιiνατον εξουδετερι6σειγατoγ χαταμ{οει, να
τoν υπoτιiξει χαι γα τoγ επιβιiλλει μια ξ6νη xαι
ε1θqιxrj πqog αυτdν εξουα(α.

o πιiλεμο5 ε(vαι η αxqα(α dxφραοη τηg πα-
τqιαq26fαg που 6οο τη ζοιiμε οτην xαΘημεgιvli
μαE ζω{ αε "ειqηνι}t€,Eεπoγ€g'', μ6ααοτo cπiιι,
την olxoγ6νεJοΙ'' τo ο1oλε(o, τηγ εQγασiα,, oτo
δqιiμο ΙlαL στL5 oγ€oειE μα5 δεv εvo1λε- τoυE
τιο}u}'o6g, δεν αoxιiqει, δεv ξυπνιi αντιδqιiαειE.
Eρμηνειiεται. σαγ ηθιxti αξiα που βoλειiει dνα
πολιi μεγιiλo αqιθμ6 αvθqι6πωv xαι βdβαια την
(δια τηv εξoυοiα.

Eτοι αγαπαρdγεται μ6oα απ6 τoυg θεoμoιig
χαι τη νoμιμdτητα, αλλd xαι μιJoα απd τα 6θιμα
χαι τιE παραδ<ioειg xαι δημιουργε( ιiτoμα παθη-
τtτl6'' υπc'ταγμ6να, αιωπηρι1.
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M' αυτtjν την ιδεoλoγ(α μπoρε( xαι "διxαιoλo-

γεkαι" η ααrαμιiτηη xoιlρoατωv εξοπλιoμ6γ, η

δημιoυργ(α ιο1υρc6ν αλλιi παι πειΘαρ1ημ6νων

αrρατιilν, η χQησιμoπo(ηη τηg τε1νoλoγ(αg για
ν6α πιo φoνιxd ιiπλα. Η διπλωματ(α τoυ πoλdμoυ

αλλιi xαι η θρηαπε(α xαι η εxxληα(α πoυ xιiθε

φoQd ευλoγ ε ( τα dπλα εγc6 υπoπρ ιτιxti μιλιiε ι γ ια
"ειρτ]νη" ε(ναι η ιδεoλoγ(α πoυ γεννιiει πρdη _

πατ6ρε9, αλλd παι xgιiτη - αφ6vτεg, "πqoαrιiτεg
του Διxα(oυ χαι σωστo'ιj" αλλ<1 xαι xqιτdg -

xατriγoρoυg των υπoλο(πωγ. Kρtiτη - υπερδυν<i-

μειζ li 6αrω ιo1υqιi εξoπλιoμ6γα που oδηγoιiν oε

αφανιαμd f περιθωριoπο(ηαη λαoιig oλdxληqoυg

παι πισrειjoυγ 6τι βq(οπoυν xαι δ(γουγ "}ν6σεLg"

oτα πρoβλriματα μ6νo μdoα απd τη αιiγxρoυoη
πoυ θ6λει να αβfαει τιE αντιθ6οειE με τη β(α xαι
τo θ<iγατο. E(γαι σαφ,ιiE η φadση τoυ προ6δρoυ

τωγ ΗΠA Mπoυg: "Nα επιβιiλoυμε ν6α τ<iξη

πραγ μιiτων στην πε Q ιο γj, Ιlαt xαταλα βα (νoυ με
πoλι1 xαλιi τι εwoε( χ,αι τt ρ6λο θdλει να παξει.

Η ιδεoλoγ(α αυτli ε(ναι φυαιι6 να γεννdει rj

τoυλιi1ιoτoν να ατη ρ ζε ι τo μιλιταρ ιoμιi o oπo (o g

πιiγια επηρεdξει <iμεαα rj 6μμεoα, τι5 xυβερνti-
οειg <iλων των xρατι6ν.

Δεγ ε(ναι ιδια(τερα διioxoλo αυτ6 αφoιi διαθd-

τει μια τεριiαrια oιxoνoμιxri xαι πoλιτιxrj δι1να-

μη. Πολλ6E φoQdζ ε(γαι τo fδιo τo πρtiτog, η

ηγεα(α τoυ πoυ 61ει απoδεμεi τη λoγιxli τoυ

μιλιταριoμori.

Aξfεs του μιλιταgιαμoιi: Θετιxdg ανδριx6g α-

ξιεE

Ooo πρo1ωριiνε oι αξ(εg τoυ μιλιταριoμοι1
τιioo πρo1ωριiνε xαι oι αξ[εg τoυ ατoμιxιoμοιi, o

γε(τοναg γ(νεται πιθανdg ε1θρ6E, η ιεραρ1(α
αναγxα6α 6πω9 παι η υπαxoli. Mειι6γεται ri εξα-

φανζεται η αυμμετoμj, oι oυλλoγιτι6τητε9, xα-
ταqγε(ται η Δημoxqατ(α xαι αυξ<iνεται η Πα-
τριαq1iα. Η πυριαρ1(α τoυ γ[νεται απιiμη πιo
εrixολη γιατ( βρ(oxει το μιo6 του πληθυαμori - τo

ανδgιxιi Φλo - αro α6γoλo τoυ α1εδ(oυ, α6μφω-

γo με τιg αξ(εg πoυ πqοβιiλλει.

Aξ(ε5 πoυ πtivτα 1αραπτηρζovται ααν Θετιx€g

ανδριx6E αξfug. 'Βτoι ψτ6νoυμε στo παριiλoγo
oημε(o oι μιλιταρια16g να ε(ναι τo πρ6τυπo ιiλωγ
των πqoβαλλ6μενων αρoενιxc6ν ιδιoτiτων πoυ
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ε(γαι xαι πoινωγιxιi αποδεxτ6g: ε(ναι η διiναμη,

η υπερo1r{, η οxληριiτητα, η πεqιφq6vηση τoυ

oωματιπoιi πιiνoυ, η μη εxδrjλωη ευαtσΘηαιι6ν.
o α161ο9 ε(γαι πιiγτα η επιτυχ[α, η ν[xη, η πυ_

ρ ιαρ1(α. Φυαιπd απoτ6λε αμα xα ι δυ αrυ 1ιil 5 απo -

δεxτd, ε(ναι η υπoταγti, η εxμετιiλλ€UσTl, η αxλα-

β'ιi, η εξαφdνιη ιj η ιooπ6δωαη αυτoιi πoυ
θεωρoιiν xατι6τεgo { διαφoρετιxι1. Η πλειoψη-

φiα τoυ ανδριxoιl φiλου θαυμdξει xαι υιoθετε(
αυτ69 τιg ιδι6τητεζ πoυ αλο(μoνo τιg αναπαριi-
γoυν, αx6μη xαι γυνα(xεg.

'oταγ αυτ69 εxδηλιiνovεαι σε μη εμπ<iλεμεg

περιdδoυg δεν θεωρoιivται αρνητιxdE, αλλd dταν

επδηλ6νovται μdoα oε εμπιiλεμεgτ6τε μαE τQo-

μιiξoυν.

o π6λεμoE ιiμωE xαι η ειqι{νη δεγ ε(γαι xιiτι
oυδ6τεqο oιjτε πoλιτυn6", o6τε φυλετιxιi. "Πoλιi
oπ6tlια vα βqεθεj ανΘqι6πινο πλιiομα μπgοoτιi
οτo τoυφdxι }ιια5 γυναiιιαg'' λdει, η Bιgτζ(vια
Γoυλφ oτιE "Tqειg Γιιlν6ε9'' xαι oυνε2g(ζει λdγο-
νταE 6τι "O π6λεtrιοζ 4ταν πdνtα μια αvδqιxι{
υπ6θεαη, ποτd γυναιτιεtα'' .

Aλλιi α5 Θυμηθoιiμε xαι τιg διπ69 trιαE qιiαειg:

"O οτρατ6E θα οε x&ι'ει 6l,τρα'', α}uλ"6'γιατi 6aι"

ιιαι o π6}"εμo9, αγ ζιiαει.E ψετ6" απ' αυτ6γ.

O ανδριαμιi5 λoιπ6ν-βqiοxει τηv 6xφqααιi
τoυ μdαα απ6 τιE στQατιωτι.}idE επι2gειqηοειg
πoυ γiνoνται πηγr{ ιδι6τυπηE ευτυγ1α5, εξαιqε'
tιxτig 6ν τ αoηE, διdξoδo g yJα' τ.' ανδqιxιi πqooιi'
vτα, αφoιi πgι6τα €yιναν επ6γγε}uψα, τριiπog

ζωηEnαι αxdψηE, χι6QοE xαqιdqα5.

AE θυμηθοιiμε π6oο περriφαvα φoqoιiν oι
στQατι(')τιχ o( τη oτo\ητoυE χαι π6οo xαμαqι6'
γoυγ για τα παqιioημιi τουE. Αλλd π6οοι αλf'
θεια διεqωτc6νται, τιι69 xαι yιατi τα πriqαv, για
πια dqγα xαι δqαοτηqιιiτητεg; Oι ιivτgε5 ε(ναι
αυτο6 πoυ π6'ι'τα xαι παnι.to6 αoxοιjγ πo}uιτιxη,
€γoυν την εξουαiα, διαθdτoυv τη διiναμη, σUP-
pετ 6γoυν σ τ α ο ι1,ιoγo ψιn6" τιαι ο τqατ ιωτ ιxd ου μ'
βoriλια }tαι απoφαο(ξουv για τoγ εξoπλιομιi,
τηv ιiμυνα' τα στQατιωτtx6 γυμνιiοια αλJu6" xαl
την πriρυξη τωv πολ6μωv.

!rπ€'ι α'ιτι o' αυτ6 το ολoxληq ωτιx6 φαιv6με'
νo ευτυ1ιfE υπιiq1oυγ xdπoιoι πoυ αντιδqoιiν.



oι εφηvιοτ€'g α}'\d" xυqjω5 oι dοτω xαι ε\6'7ι-
στoι αγτιQqηo(εg oυvε(δηοη5. E(ναι τo μιπqιi,
α}Jιi πoλιi Θετιx6 φαιvdμεvο τωγ τελευταjωγ

1ριjνων.

Αν oι ιivτρεE αυγoλιxιi αρνοι1vrαι να π<iγε αro
ατρατ6 xαι πολιi πε ρ ιαoιiτε ρo ατoν π<iλε μo ε (γα ι
οf.1oυρo <iτι δεγ θα γινι1ταν. Kαι φυoιxd, θα
βρiαxoνταv ιiλλεg λιioειE για τιE 6πoιε9 διαφο-
ρd; ανd,μεoα αrα Κgtiη.

Oι γυναfxεg xαλoιiμασ[ε αη δι<iρxεια του
πoλdμoυ γα συμπαQααιαθoιiμε ααν μιiνεg xαι
αιjξυγoι στoυE γιoυs παι αυξιiγoυg li oαν εQγd-
τQιεs γα xαλιiψoυμε τιgxεν€g θ6oει9 σrα εQγo-
αrιiσια, αλλιi xαι oαν πιiρνεg γιατην ξεxor1ρααη
τoυ πολεμιαnj.

Kαι πdvτα βdβαια να δε1τotiμε, να μοιρoλoμj-
σoυμε, να xλιiψoυμε χαι να Θιiψoυμε τουE νε-
;,φo{g μαg.

Για dλλη μια φoριi δεν υπ<iρ1ουμε παριi μ6νo
'/ια τoυζ ιiλλoυE. Kαι oιωπηρfg, αλλιi 6γι xαι
α6μφωvεg, αναλαμβιiνoυμε αυτd τα xαθriπovτα.

-*

Tελευτα(α μαg πρoτε(νεται 6vαg <iλλοg ριiλog
πoυ xα}'fiπτεται π(oω απ6 την επfφαη τηg ιoι1-
τrTταs. Αυτ<ig τηζ σtQατιωτ(ναg.

Mε διιiφoρα ιiqθρα σrιE εφημερ(δεg πqοβ<iλ-
l.εταιτo μoντ6λo τηg Γυνα(xαE πoυ - επιτdλoυg!!
- xατ6μηoε xαι αυτtj μια θdoη ατo Στρατd xαι
αx.ιiμη περιoαιiτερo αυμμετ61ε ι σ[ιE πoλεμιx6g
επι1ειρrioειg ια6τιμα.

Δiγovται δε με ιδια(τερη dμφαoη ατoι1ε(α για
αντη τη αυμμετo1rj, αλλιi πυρ(ωg 6τι 6τoι "δι-
zαuΔνεται" xαι "επιβεβαιιδνεται" o αγι6να9 των
Γυναιxc6γ για ιαdητα.

Mα γιατ( ε[ναι ιoιiητα η εγσωμιiτωαη αιη β(α,
.1ιατ( ε(ναι "μ6δα" τα σ[Qατtcυτιxιi ρloιi1α αrιg
γυνα(xεg, πoλιi περιαο<iτεqο γιατ( ε(γαι xατιi-
χτηση να πιλoτιiρειg ιiνα βομβαρδιαrιx6 αεgo-
.τλιiγo rj να oδηγεig 6να πυραυλoφιiQo ταγχ πoυ
oxoρπιiει το θιiγατo χαι ηγ παταατρoφi.

Σ' αυτti δε την περ[πτωοη ξε1νιdται oxdπιμα oι
παραδοαιαxιi πρoτε ιν6 μενog παρι1λληλα ρ6λο9
ηE ευα(σθητηE, τQυφερrjg, αδιiναμηg γυνα(xαg ri

τηg μιiναE πoυ αγαπαρdγειη ξωt1.'Eναg ρdλog
πoυ για αιι6νε9, αλλιi αx6μη xαι αι{μεραπρoβ<iλ-
λεται oαγ oxoπ6g,πoλλ6g φoQds μoναδιx6E, αrη
ξωli των γυναιxc6ν. Η μriπωg ε(γαι oι διio ιiψειg
τoυ [διoυ νομfoματoE δηλ.γυνα(xεg ri πρooρι-
oμιiνεg μιiνo για να γεwoιiν ri απ6λιπα εγσωμα-
τωμdνεg αην xυq(αρ1η μιλιταριoτιxrj t<,αι πα-
τριαρ1ιxι] λoγιxri.

Ετoι βdβαια xαταλriγoυμε ιiτι τo γα ενια1ri-
σoυμε τo αrρατιi με η διxf μαE συμμετoχ1i ση-

μα(νει ιiτι ενιοβoυμε τηγ xαταπfεοη χαt ηγ
περιθωριoπofuoη μαs πQoE 6λεE τιg xατευΘι]γ-
oειg. Αλλd αγ σχεφτoι1με λ(γo θα δοιiμε ιiτι oι
γυνα(xεg δε1ιiμαατε τιE πιo βαριdE αυνι1πειεg
απ6 μια μιλιταριoτιxf oιxoνoμιxrj πoλιτιxri. Σε
xαιριi "ειρliνηg" - ιiπoυ πιiγτα ιo1ιiειτο αλ6γxαν
"ετoιμ{iσoυ για π6λεμo αν θ6λει9ην ειρriνη"!! -

πoυ αυξιiνoγται αυνε1ι69 oι σtQατιωτιxdE δαπιi-
γεE πεQιoQζovται η περιxιiπτογται εχ τωγ πQαγ-

μιiτων ιiλλεg, που 61oυν ιiμεαη σχdση με τιs
αυνθ{xε5 τηg διπrig μαE ξωliζ αφoιi ε(μααιε η
xoιγωγιxιi αοθεγ6αrερη oμιiδα, η πιo εξαgημd-
γη χαι χαταπιεσμ6νη. Π.1. δεν γ(νοιπαι επεγδιj-
σειE χαι δεν υπιiρ1oυν θ6oειg εργαoiεg 1tαι για
τιg γυνα(πεζ, σ[αματoιiν o1εδιiν oι xoινωνιxι1g
παρo169, περιοριξdμασ[ε σ[o χι6Qo τηg οιxoγ6-
νειαζ πoυ xαλε(ται γα λιjoει 6λα τα xαθημερινιi
προβλri ματα (παιδιιi, <igρlωαroυg, γ6ρoυ9, φρo-
ντ(δα, x.τλ.) εxλε(πειη xoινωνιxti ευμιiρεια, η
ανιiπτυξη τoυ πoλιτισμori πoυ θα μαE dδινε τη
δυνατ6ητα για μια διαφoρετιπr1 xρr1oη του ιi-
πoιου ελειiθερoυ 1ρdνoυ μαE χαι την εxδriλωαη
των ενδιαφερdντωvxαι ιxανοτliτωγ μαE.Σε xαι-
ρor1g πoλ6μoυ xαλoιiμααrε γα xαλιjψoυμε 6λατα
xεγιi πoυ δημιoυgγεf η ανδριxrj απoυα[α xαι επ(
πλ€oγ σαγ απoχoι1μπι να αrηρξoυμε τουg μ<i1ι-

μουg ι1πoυ,6πωg xαι doo 1ρειdξογται. E[μααιε
δε τα πριiτα θι1ματα τoυ ιiμα1oυ πληθυαμoιi.

oι γνναinεζ ψετ6. τoγ πdλεμo.
Η εμπιiλε}Lη uατιd,σταση γι' αυτ€g
συγεχiζετα].

Στην επo1rj μετι1τoν πιiλεμo ιiπoυ δεγ υπιiq-
χουν γιχητ€.g xαι ηττημ6νoι oυoιαατιxιi, αλλιi
dλοι υφ(αrα\ταt τιg αυν6πειι1g τoυ, oι γυναfxεg

l
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τιE ξoυγ σε μεγαλdτεQo βαΘμ6 }ιαL6xL μ6νo οιχο-

νoμιπd. E(γαι αυτdg που θα μαξdψoυν τα xdθε

ε(δουg "ερε(πια" ανθρι6πινα χαι μη. Για ι1λλη

μια φoριi θα υποoτotjγ xαι θα φoρτωθofν τιg

θυα(εg πoυ απαιτoιiτται για τηγ αν6ρθωoη των

oιxονομιxι6ν αλλd xαι <1λων τωγ ιiλλων χατα-

oτρoφιiν.

Mα πιο ooβαq65 εjγαι οι ουvdπειεE τoυ πολ6-

μου πιiνω οτοilE αvΘqιfπουg πoυ μια ειιι'6nια

d26oυμε απ6 του5 AμεqιxdνoυE βετεqιiνουE του

Bιετνιiμ. 'oλοι αυτoi οι ιiνΘqωπoι πoυ ενοωμιi-
τωσαγ τη β(α χαι τηγ χαταστQoφri δεν ε6ναι

δυγατdγ γα τηγ αποβιiλλoυv παι xυqiωE' γα μηγ
την εxδηλιfοoυγ στoυE πιο αδιivαμoυg απ'αυ'
τoιig αυvαvθqι6που5 τoυE: χαι αυτo( ε(γαι οι

γνναttιεg.
'lτoιλοιπιiγ o "πιiλεμog" μεταφiqεται μ6οα

oτα oπ(τια, υτυg o16'aειE, στη συμπεQιφoqιi των

αvΘρι6πωv xαι δεγ ε(ναι υπεqβολf να το λdμε

αυτιi.

oι γυvα(xεg δεν ε(μαo1ε tlt'ι δεv θiλoυμε να

εfμαατε πQωταγωγiατqιεE iωv πoλεμιπι6v ουq_

ριiξεων, την ητταE i τηs νixηE, αχ}u6 εx τω
πραγμιiτωv γινιiμαατε ' ιιαE αναγxιiξoυν να

γ(vουμε - πqωταγων[οτqιεE τωγ απoτελεoμιi_
τωγ του πoυ εiγαι π6ι,τααqνητw6"rαdι'τα μειω_
τιx6' α\}u6' xαι πrtντα υποτιμημ6να.

Πoτd xαγεiE δεν ξr{τηοε οι βιαομο( τωγ γυγαι'
xιfγ τoυ ηττημdνoυ λαοιi απ6 το vιxητr{ οτqατιi,
γα χαQαχτηqιοτoιiν οαν ξx}'ημα πολfμoυ χαι
γα τιμωQoιiγται.

Πoτd nανεeg δεν μfληαε yJα nJζ βιαομdνε5
απ6 τoυE ToιIqxουg KιiπqιεE. Kαι δεν ε6γαι

μιiνo αυτdE, ε(ναι 1ιλιιiδεg ψναi;xεg οε xιiΘε
πιiλεμo. Aλλd, Θεωqεiται οαν πqιiξη που εξευ'
τελ(ζει πεqιαο6τεQo τo νιxημfvo οτqατ6 παqιi
την iδια τη γυνα(xα. E(γαι η απιiλυτη επιβoλti
τηg διiναμηζ 

'ιαl' 
τη5 χυQιαQ2gfαg που δεν εxδη'

λιfγεται ιiμω5 πιiνω oτo''l αντiπαλo αλλιi ατη

γυνα(xα τoυ.

Eiγαι η γνωοτr| 26υδαιoλoγfα εφαqμoομiνη
με τηγ "ελευΘεqiα" τoυ πoλiμιoυ.

o βιααμ69 ε(vαι μια xαθαqri πgιiξη πoλ6μου.
Mα αυτr,i τη β6α oιyυνα(nεEτη ξoιiμε xαθημεqι'
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γιi οε πεqιιiδουg ειglivηg, ιiπου ιο26ιiει ιiμωE η
διxri τoυE ειρriνη xαι ια24ιiει γι' αυτoιiE 61ι γι'α

μαE.

Aλλωοτε οι (διοι πoυ αποφιiσισαγ τογ πιiλε_

μο, xιiπoια οτιγμri με βιiαη τιE διx6E τουE xqi'
σεt5' πQoτεqαιιiτητεE, ουμφdqον ταl,lαL επιλο-

γ€g, απoφαο[ζουν 
'ιCl;L 

tην ειqfvη. Tην επιβιiλ'
λουγ xαι αυτri ιiπωg χαι τoγ πιiλεμο.

Γι' αυτoιi5 ειρliνη ε(γαι τo οtαμιiτημα τoυ
πoλdμου, iοωE xαι η χαταστQοφri xιiπoιωγ 6-

πλωγ τε2gνολογιxιi ιi2gqηοτωγ ,τια' μα πιivτα
εbιαl, 

'ιαι 
πιiλι μια αυμφωv(α αvιiμεαα στoυE

(διουE ηyετεEτηg εξoυο(αE οε επ[πεδo xoqυφr{5

αυμφωνημ6νη.

Η απουοiα πoλ6μoυ ιiμωE δεv οδηγε( oτην
ειρriνη, αφoι1αυτri η ειgrivη δεv οημαfvειnαψι6.
αλλαγri οτ6^1ων, ιδεολογιι6ν, ανατgoπt! τηE ε'
ξoυο(αE nα." τηE πατqιαq1fαE.

Πoτd παι πουθενι1 μ6χρι oriμερα μια τdτoια
ειρrjνη δεν αμφιο'βrjτηoε τιE δoμdg των χoιγω-
νιι6ν, τιg xυq(αρ1εg αξ(εg, την xατ6γQηση τηs

εξουoiαg, την επιθετιx 6α1τα,την xαθη μεριvri β[α,
την ανdγxη τηg liπαρξηg ε1θρod. Δεν oδrjγηoε οε
νd ε g ανθριiπιν ε g o1dαε tζ, στηγ τQυφε ρ6τητα xαι
την επιxρldτηση τoυ αυναιoθfματοg δ(πλα ατον
περiφημo oqθoλογιομd, οτo α(αθημα τηg ααφd-
λειαg <iταν xαι ο-η ιiλλog-η νιcδθει ααφαλrig, στηγ

απoδ o1ri τη g δ ιαφο ρ ετιx6τηταg, σroγ αυτoxα θο -

ριoμ6 ανθρι6πων xαι λαι6ν, ατην αλληλεγγdη.

H ειρriνη πoυ αποφαoζoυν ουνε1ζει γα'γαι
μια εμπ6λεμη xατιiαrαση για μαζ τιE γυνα(xεg.

Ζo6ψεxαΘη μεqινd ατο φdβo τηg βiαg εναντ(ον

μαζ, αηγ εxμετdλλευση, τηγ υπoτ(μηαη }'ιαι τηγ
xαταπ(εoη.

Η β(α εγ<iντιααrιgγυνα(xεg ιiλλωoτε δεν ε(ναι

μdνο τo o(μπτιυμα μιαg βfαιηg xoινωνfαg, εiναι
τo πρdτυπo για τιE βιαιοπραγfεE τoυ ανδριxori

φιiλλου χαt μετατQ6πεται σε μtα εμπειρ[α δ'ιjνα-

μηζ χαι επιβολrjg πoυ εφαQι"ιdξεται χαL σε εμπ6-
λεμεg xαταoτdαεLζ σε μια πιo πρoωθημ6νη dx-

φραση.



H ειgliνη τωγ γυγαlxιilι'
Η απoυo(α τηg ειρt]νηE oε "ειρηνιx€5" περι6-

δουg επιβεβαιι.,iνεται απ6 την παρουo[α ιiπει-
q,ιυv πριiξεων β(αg πoυ ααxoιjγται σε βtiροg μαg
zατ6γι μιiνο.

Γι' αυτιi xαι πoλλ69 φεμιν(ατριεg δεν μποqoιi-
με ειjxoλα χαι με απ6λυτη αυμφων[α γα συγεQ-

γαατoriμε με ομιiδεg rj ogγανι6oειE γtα την ειρri-
ιη' E[ναι παι πιiλι 6ναE ανδριxιig λιiγog πoυ
εzφριiξεται μdoα απιi αυτιiE, πoυ ιi1ι μdνo δεν
μαg εxφριiξειαλλιiπoλλ6gφo969 δεν μαg αφoριi,
γ-αLτo1ειρ6τερo δεν αλλιiξειτη ξωrj μαg. Φα[νε-
ται dτι ε(ναι dλλη, διαφoρετιxri η διxri μαg ειρri-
\η. το dραμα που d1oυμε εμε(g γι' αυτrjν απ'ιiτι oι
clιτρεg φ6λoι παι αυ1νιi ουναγωνιατdg.

"H ειρriνη των γυναιχc6ν δεγ ε(ναι μια ειρriνη
τoυ oυμβιι6νει με τη β(α χαι τηγ xατιi1ρηαη"
d}εγαν οι Ιταλ[δεE φεμιν(οτριεg α' dνα παν<iτoυg
σε μtα διαδ{λωαη.

Kαι εξηγorioαν: "Eιρtiνη αιο δρdμo για dλουE,
ι'αταπfuoη oτo oπkt για μαg" η "Εxεtνog x6'-
το ιεE φορdg τη δdqνε ι,L^.ιε(νηd μωg crωπα(νε ι γ ια
r,α διατηρtjσει τηγ ειρtiνη".

Δεγ ε(γαι λoιπ<iγ μ6νo o δημιioιog 1ι6ρo9 πoυ

1ρειιiξεται την ειqriνη, αλλιi, θα λdγαμε πατιi
τρc6τo λ6γο - ο ιδιωτιxιig, ιiπoυ διαμoρφc6νo\ται
τα πρdτυπα, oι χαQαχτ{QεE χαι oι αυνειδrjαειg
τωγ διjο φriλων. 'Ετoιoι ειρηνιiφιλoι <iνδρεg δεν
ιιπoροιiν να μιλιiν για ειρriνη ατο δημιioιo 1ιiρο
ενcil dαιω χαι σιωπηQιi, απoδd1oγται τη β(α xαι
ην xαταπiεση }tαι την εξ<iρτηη σrογ ιδιωτιxd.
E iνα ι τουλ dηιoτoν τ ποxρ ιτιxrj μια τιiτo ια oτ6'oη.
M ια αrιioη ε θ ελοτυφλiα g, ιiταν επ ιxαλo6γτα ι τoγ
π6νo τηg μιivαg αλλd δεν αρνoriιται δυναμιxιiτoν
ε ξευτελιoμ6 τη E γυνα fxαg, ciταν παταδιxιiξoυν τo
θtiγατo αrα πεδ(α το:ν μα1c6ν, αλλιi απ6 την ιiλλη
xιiγoυγ 6τι δεγ αντιλαμβ<iγoγται τo 6γxλη μα τoυ

βιαoμοιi, dταν αυξητoι3ν xαταπιiτηoη των δι-
xαιωμιiτων τωγ λαι6γ αλλιi δεγ λι1νε τ(πoτε για
ην περιθωριoπoiηαη τoυ μιαοι1 πληΘυομοιi, 6-
ταν ξητoι1ν τηγ χατασrροφrj των dπλωγ εγcδ πα-
ριiλληλα oιωπodγ rj 1ρηoιμoπoιoι]γ xαι οι (διoι

ηγ ποQγογραφ(α.

Πρ6πει λoιπιiγ να ξεxαθαg(oουμε για πotα

ειρrjνη μιλιiμε χαι πωζ βλdπoυμε 6να x6αμo 1ω-
ρ(g π6λεμo, αλλιi χαι με πoλλd ιiλλα 1ωρ(g.

Κι αγ o π6λεμo9 εiγαι oυoιαaωx6 γ6νoυ9 αρ-
οενιxοιi, η ε ιρr]νη θα πρ6πε ι να'γαι πιiντα oυσια-
ατιx6 γ6νoυE θηλυxorj.

Mα για να φτιiooυμε α'αυτti την xατιiαrαη
d1ουν γα διαγι]αoυμε πολd δρ6μo χαι γα 61oυμε
πoλλdg προαπιiθειεg.

Σαν φεμιν(σ[Qιεs, oαν γυνα(xεg πρdπει, oφε(.
λoυμε, 61oυμε υπo1ρdωη να αντιδριiαουμε' Nα
βρorjμε ν6ου9τρdπoυgνα δεξoυμε αυτri τη θdλη-
αti μαE. 01ι πια παθητιxιi ιiτoμα, oιωπηqd υπd-
χoυα, αλλιi δραατrjρια πoλιτιxd υπoπεiμεγα πoυ
θα επηρεdσοUμε την ιαroρ(α. Δεν μπορoιiμε πια
να μιJνoυμε μ6νo οτο μdοοτηg επιρqorig μαE, τηγ
περiφημηg επfδραoηg πoυ θεωρε kαt 6τιαoxof -

με αoυs <iντqεg, πdντα dμμεοηg χαι υπoτιμητι-
xljg - για dνα oλdxληρο φljλο, τo φiλo μαg.

Eμε(g θ6λoυμε να'μαστε oι (διεg που απoφα_
oζουμε xαι δρoιiμε, υπεriθυνεζ για τιζ πριiξειg
μαE χαι τα απoτελ6oματ<i τoυg.

Αλλεg γυνα ι.xεg, 6πω9 oι Kιiπqιεg βρrjxαν νdουg
τρdπουg, ειqηνιxoι1g αλλ<i xαι επαγαστατιxotig
ιiπωg οιπoρεiεg ατα xατε1ιiμενα απ6τoυg Toιiρ-
xoυg εδιiφη τηg Πατρ(δαE τoυE, για γα διαδηλι6-
σoυγ τηγ αιτiθεαj τoυg αλλιi χαι τηγ απdφααri
τoυζ να επιατρdψoυγ σ' αυτd.

oπωg oι γυνα(xεg τoυ Grehnam Common που

1ρdνια εi1αν περιxυxλωμ6νη την πoλεμιxli βιiαη.

Φαιτιiξεαrε αν <iλεg απoφαoζαμε να xιiνουμε
τo (διo τι θα γινdταν; η 6ατω αν αρνιι5μασ[αγ γα
δoυλ6ψoυμε μdoα xαι 6ξω απ6τo oπ(τι μαg για
μdQεζ li για μrjνεg ξητιδιπαg ειρriνη.

'Eται λoιπιiν, ε με (g τo ν6o πολπιxd υπoxεfμενo
μπορoιiμε να δεξoυμε dτι η ιοτoEl(α γριiφεται
xαι αλλιι6g xαι 6γt μ6νo με πολdμoυg αν x<iνoυμε
τη θλ(ψη μαg αvτ(δραση χαι το oXΙ αιη β(α των
βιαoμιδν, γ(νει τι6ρα oXΙ οτη β(α του πολdμoυ,
παqdλληλα με 6να μεγιiλo. Nαl οτη διπli μαg
ειQliη

6t



nΤnnNΘ0Σ
Eγα αξιιiλoγο αλλιi αγγoημdγo δdγτQo

Oooι διιiβαoαv τo θαυμιiοιο μυΘιατ6ρημα τηE Mπdτυ

Σμιθ: ENΑ ΔΕNTPO MEΓAΛΩNEΙ ΣTo MΠΡOYK-
ΛΙN, πoυ πα(1η x ε xαι oδιν θ εατρ ιx6 dργo αε Θ 6ατρo η g

Θεoοαλογ(xηζ πQιγ απd αρxετ6g δεxαετ(εg' θα θυμof-

vται αοφαλr6E τoν παραλληλιoμd ενdg διivτρoυ πoυ επι-

βιι6νει xιiτω αττ6 αντξoεg περιβαλλοvιικdg αυvθηxεg xαι

ηg ηρω(δαgτου μυθιoτoρriματoζ, πoυ χιαιsτηx6τω απ6

παg6μoιε g διIoxoλε g xo ινωνιxdg αυvθr{xε g xατορθιiνει

vα επιξηoει xαι να επιτι11ει αrη ξωη'
Πρdxειται γιατo δdvrρo Ailanthus sp xoιvι6g βρωμoκα-

ρυδiαη ρρωμοδεvτρο, αηνπ6λη μαg αvlixειαην οιxογd-

iuro "ru 
ΞανΘοξυλωδιnν ( ri Σιμααρoυβιδι6ν -

Simarubaceae). E(ναι δdvτρo φυλλoβ6λo, δαoιπ6 f xo-

oμητιx6, ιθαγεν69 τωγ Αγατ. Ιγδιι6γ, K(ναE, Ιαπων(αg'

Αυατραλ(αg. Στην Eλλιiδα ειorj1θη επ( oθωνoE Α'χαι

1qηοιμoποιrjθηxε γιαη δημιουργ(α δεν/λιων ri για φιj-

τευoη μdoαoη1λ6η.
Σηv Ιcuτων(α με τα φιiλ^λατoυτρdφεταιo μεταξοoxc6\-

xαE Attacus τ! Saturnia synthia. E(γαι παι μελιoοοxομιπ6
δ6vιρο.
Σε πλ{ρη ανdπrυξη, φθιivει οε ιiιpοg 20 m εiναι ειθιixορ-

μo, μuγoλrnρεπ6g, με πλοιiοιο oxotiρo πριiοινο φiλλrομα

χαι εγτυπωσιαπj ανθοφoρ(α oε επdxτιεg x(τρινo πoφo-

xαλιdg φ6βεE (οαντοαψιd) πoυ αναδiδoυν μια ο1ετιxd

δυοιi8εαιη για πολλoιjg oαμli.

XρηοιμoπoιιivταE δdvιρα με dvθη θηλυxιi, γιατf ε(γαι

δdντρo δ(oιxo, μοροιiμε ναπrιραxdμψoυμε αιπ6τo μειο-

vdxημα.
Υπιiρ1ουν αρxετ,d ε(δη του δdrπρου, μεταξι1των oποfιυv

τα A. glandylosa r! altissima, A' pendulifolia, A'
sutchuenenzis lι.α. E(γαι δdντρo με πoλλ<i αξιdλoγα πρo-

odγτα xαιπεqιμdνει oην αξιοπoiηαj τoυ, γιατ(αvτd1ει
oτην ξηραo(α με βαθμ6, που ενι6 η γιiρω βλdοτηοη υπo-

φdρει ωτd dλλειιpη υγqαo(αg, αιπ6 αναrπfoοεται θαυμd'-

οια. Aιτd1ειοε ι1ξog δριμεig1ειμι6νε9οτη θεooαλoν(xη,

με πoλυriμεqουg ιο1υροιjg παγετοιig δεγ τo επηρdαoαν

xαθ6λου.
Φtjεται xαι αγαrτπjοoεται οε αβαθη xαι υπoβαθμιoμdvα

εδιiφη, αε εδι1φη με μεγιiλη xλ(οη 1dριE δε oτo πλoιiοιo

επιφανειαx6 qζιx6του orjστημαχαισε πυxνrj φtiτευoη,

τα πQoστατειiε ι απ6 τη διdβρωοη.

Mπoqε( να 1ρηoιμoπoιηΘε( για τη δημιουργ(α αγεμo-

φραπτι6ν xαιχιoγoφQαχτι6ν, xαΘιiE xαι γιατη δημιoυρ-

γfα δεvrρoατοι1ιι6ντdοo οε αοτιxι1g περιo1dg 6οo xαι oε

τoυ ΔημliτQιoυ Σ. Στυλιανiδη
Γεωπανoυ

εθνιxorig { αγροτιxοιiE δρ6μουE.

Στη Θεoοαλoν(xη μ61ριτο 1950υπrjqαν δrio oργαvω-

μdνεg δεντqoατoι1(εg: μια αεην oδ6 Eθνιxηg Aμ6ηζ χαι

μια αην oδ6 Mαν. Ανδρoν(xoυ (πρι6ην Δεoπεραι), που

πqoφανι6g ε(1αν δη μιoυργηθε[ πριν ην απελευθdρωαη

τηg π6λεω9 τo |912.
Σriμερατo βρ(oxoυμε να αγαπτιjoαεται θαυμdαια ατα

πιo απ(Θαγα oημε(α: ατιg παρυφdE εγxαταλειμμdναlν

οιxoπdδωγ, oε μη ελεγ16μεγoυζ αγoιχτor1E δημ6αιoυ9 {
ιδιαπιιoιiE1ι6ρoυ9, αxdμη δε xαιοε... ατ6γεg xτιρ(ων (π'1'

χεQαμoσχεπαατιj ατ6γη τoυ xινlφoυ AΛKΑZΑP) ατηγ

π6λη μαg.
Πoλλα:ιλαοκiξεταιπολri ειixολα με oπορι1, μoα1ειiματα

r] παραφυιiδεg. Δεναvτd1ει οε πoλf υγρ6 dδαφog oπdτε

πρoοβιiλλεται απ6 μιixητεg, xυρ(ωg τoυ Nectria ditissima'

Πdραv αυτr6v τo δdιπρo δ εν πρoαβιiλλεται o1εδdν απd

xαμιd μυxητoλoγιxrj r{ εvτoμoλoγιxη αοθdνεια, πQdγμα

που d1ει μεγd\ οιxoνομιxτ! oημαoiα,γιατiδεv επιβαριi-

νειτoυg προUπoλογιομorigτωγυηQεσιι6ν με ψεxαoμοιi5,
αρδε{oειg, xλαδdματα x.χ.π.Επ( πλ6oγ η ξυλε(α τoυ

ψoρε ( να 1ρηoιμoπoιη θεi xαι ατην επιrιλoπoι(α.

Eτoι, αtπd τo αγνοημ6νο oημερα δdντρo με τα τ6oα

ανεxτiμητα 1αQαχηQιστιxd, ψoρε( να γiνει αvτιxε(μεvo

ερειiηg για τηγ αξιoπo(ηαj τoυ απ6 τουE αρμ6διoυ9

φoqε(g xαι xυρ(ωE τιg δαoιxdg υπηρεο(εζ με τα εQευητι-
κdτoυExdιτρα.
Toλμι6ναπqoβλdψω 6τι (οωE, μετoγ QυΘμ6, πoυτq61ει

η μ6λυνoη xαι χαταστQoφli τoυ πεqιβιiλλovτog εξαιτ(αg

τηg oπo(αg αργoπεθα(νουνπoλλιiφrπιxιi ε[δη, o Aiλαν-

θog θα εfγαι απ6 τα λ(γα δ6vτρα που θα επιβκ6σoυγ σ[o

d1ι xαι πoλrj μακρινd μdλλον.
Ed1ομαι να διαιμευαθι6 oτιg προβλdψειζ μoυ.
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