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Αyαπητο{ φ[λοι
Γλυxιi μιιg ιiρθε το cρθινιiπωqο μ,αζi με
τον τρ6yοτoυ 

'tαιτοy 
Nαουoαiixο κραoi

τηE φετινιig yqονιιig, λιiyω τηg ξηqo-
αkιE, θα εiναι απιi τα xαλιiτερα.
Σ' αυτιi το τεiψοg εγxαινιιiζουμε μια
xαινοιiqια αειqιi pιε τ|τλο "αg θυμηθοιj-

με''. Αρ24ξουμε |ιε την οδιi Κοqαιi, το

τζαμf' θα αυνε7iαουμε με το ποδιiαφαι-

ρο 1970 - 1973, τη 1ρυαιi επο7ιi τηg

Nιiουοαg xαι θα θυμιiριαατε ιiλο xαι μια
παλαιri yειτονιd' μιαg.

Στο "Αg θυμηθοιjμε"' η βοιiθεια σαζ
xαθιig 21αι τα yQαπτιi οαE xε[μενα θα

ε[ναι πολιiτιμα xαι θα τα δημoαιειjooυ-

με με μεyιiλη χαQd, ιiπωg xαι παλαι69

φωτοyqαφ[εζ σαζ.
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ΝΙA0ΥΣTΑ Ιατoριxd"

Ο! ΠAPΑΔOΣE|Σ ΓlA TΗΝ lΔPYΣΗ
ΤΗΣ ΝΑOYΣAΣ (Γ',)

ΣxoΛΙA ΠPOΣΘHΚEΣ ΣYMΠEPAΣMATA

Md1ρι τcilρα η περιoαιiτερο διαδεδoμdνη
απ6 τιE παραδdαειs γtα την fδρυoη τηg Nd.oυ-
oαg rjταν εxεfνη πoυ xατ6γQαψε o Δ. Πλατα-
ρ(δηE ατo Σ1εδ(ασμα Ιοτoρfαg τηg πdλειυg
Nαοfoηg xαι εξdδοlσε στo oμιδνυμo 6ργo τoυ
o E. Ι. Στoυγιαννι1πηg (NιιioUστα τεri1οg 89,

οελ. 4-9).

oι παραδιiσειζ πoυ xαταγρdφηxαν απd τον
''Ανιδνιlμιο Nαουoα(o'' χαι τογ λ6γιo N.Γ. Φι-
λιππiδη (Nιι1,oυoτα τεd1og 90-91, oελ 35-39)
εtγαν 1ιdxρι πρ,6τιι,oq την (δια τ{χη, βρ(oxo-
νταν δηλαδr] ατο περιθci:ριο, θα 'λεγε xανε(g
σαν''α ιρ ετ Lτι.6 g'', ε φdαον επ ιxρατoii oα'' ε π i,ση -

βη", θεωρorjνταν εxε(νr1 που ε[xε ουμιπεριλη-

φθε( oτην Ιοτoρ(α τηg π6λεω9 Nαοrior1g τoυ
E.Ι. Στoυγιαννd,xt1.

Eται αδιαφιλoν[xητoE "ιδρυτr]g'' τηE Νιιioυ-
αταg rj Nιlουιταg εφιJρετο o Tοιiρxog στQατη-

γdE Γαξr] Εβρενι1g.

Κι1πoιεg βdβαια φωνdg, πOυ αι.ιφισβητοri-
σαγ τη o16αη τoυ Γαξη Eβρενιig με τηγ (δρυoη

τηg Nιioυααg. εf1αν αxουατε( χαt στo παρελ-
θον, 6μο:g τα πρdγματα αλλdξoυν "ιiρδην''
απdτr1οτιγμr] ποιl βλ6πεtτo φωζτηg δημooιd-
τηταζ το απουδαiο βιβλio "ΝAoYΣΑ 19οg -

20og αιοiναg - 6xδοση τηE Πoλιτιxrjg Eταμ
ρε(αg Νι1oυoαg, Αι,αοτιiοιοg Mι1αriλ ο Λd-
γιο - N<iουoα7999",6vα dργo αυλλoγιxd, που

Γqιiφει o Θωμιig Γαβgιηλiδηg

παρoυοιd,oτηχε στoυζ Ναoυoαioυg oε λαμ-
πρη εxδriλωση στι( 21 Ιιιγουcrρfoυ 2000.

Στη μιελdτη τoυ Γεο;ργiου Στoγιdγλου "Η
εxxληofα γ"αLτα ο1oλεfα oτη Nd,ουoα'', πρcil-
τη στη οειρι1αυτcilγ πoυ απαρτζoυντo αυλλο-
γιxd 6ργιl πoU πQoαγαφdρθηxε' παρουoιdξε-
ται μαξf με τηγ παρdδοοη τoυ Δ. Πλαταρfδη
?{αι η παρι1,δοοη του Αι,ιilνυμoυ Nαουαα(oυ
ο:g εξ(ooυ πιθανri cιν 61ι ωg πιθανdτεQη.

Αg οημιειωθεi ιiμοlg dτι o Γεriργιοg Στoγιd-
γλου, ενι6 φcι(ι,εται dτι ου1"ιφο:νεi |-ιε τoγ Αγι6-
ι,υμo Nαoυoαiο τoυ 19ου αιι6γα ωE πQoE τα
πρdοωπα πoυ πQωταγιυν(oτηoαν στηγ (δρυαη
?{αι τo σι,νoιχι,σμιi τηg ΝιioυσαΞ, φαiνεται 6τι
διαφωνε ( με τη χQoνoλογια ιδρt'oεωg, τo 1433,
πoυ επε(γog αναφfρει fμμεαα xαι τοποθετεi
το γεγονdg αυτιi oτα 7420,τρfα περ(πoυ 1ρd-
νια trιετιl τo θdγατο τoυ Γαξ{ Eβρενcig, τoν
oπoio θ εαiρε i πατdρα τoυ Χατξrj A1ψ€τ Eβρε -

νdξoγλoυ xcιι 6γι παππo6 dπαlg d,λλoι.

Αg οημειωθε( επ(oηg dτι o Γ.Σ. απoxαλεiτο
ουνεργι1,τη τoυ Xατξrj A1pιdτ Eβρdνοξoγλου
Σε1 Λεανη xαι τον θεο.iρεf πνευματιx6 τoυ
δερβiοη, εγιi: οι ιiλλεg παραδdοειζ τoγ απo_
xαλοιjγ Σε1 Λεαrj xαι Σιιi1η Λιιiνη χαt τoγ
θεωρoιiν παιδαγωγιi τοlν γιοlν rj τoυ γιoυ τoυ
xτrjτορα.

Δεν πρdπει να διαφfγει τηζ προoο1lig μαζ η
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πληqοφορ(α πoυ μαg δfνεται απ6 τoν Γειilρ-

γιο Στoγιdγλoυ (ΝΑoYΣΑ 19og - 20οg αιι6-
ναE, oελ. Ζ2,oηψε(ωοη 8) πoυ αναφdρεται oτη
δηλητηρfαση τoυ γιoυ τoυ Χατξrj A1μ6τ Eβρε-
ν6ξογλου ({ Α1μdτ Bdη) απ6 τοι, (διο τογ
πατdρα τoυ, γεγο\,ιig που ο Ανιi_lνυμιog Nαoυ-
oαioc το αυι,διjεt με τηv [δρυol-1 τηg Νι1,oυοαg
xαι oυνdβη ιiταν ο Σoυλτdγog Mε1μdτ Α' επι-
oπ6φθηxε τα Γιαγt,ιτοιi για απoτiοει φdQo
τιμliζ οτον τιiφο τoυ Ι'αξη Eβρενdg, ο oπoiog
6τυγε γα πεθd,γει ι1ταγ ο οoυλτι1,γog βριox6-
ταν dξω απ6 τα τε(γ.η τη< Θεooαλον(xηg, oτα
1411 - 1418.

Mε τη 1ρονολdγηση τηζ δολoφoν(αE του

γtoυ τoυ Αxμdτ Mπdη (Xατξrj Α1μ6τ Eβρενι1-

ξoγλoυ) oτα Ι417-1418, pιετd, τo θd,γατο τoυ
Γαξri Eβρενdg, αποουγδ6εται χαι μd,λιατα
αιτιoλoγη1"ι6γα dγα ιi1ι αorjμαντο, 6πωg φα(-
νεται, γεγoνdg απ6 τoν Γαξη Eβρεν6q με τoν
oπoio, πdρα απιi xd,θε λoγιxη ουγδε6ταγ ωζ
τιi:ρα. (NΙΑOYΣTΑ, τευ1. 90-91, οελ. 36).

Αλλd γ"αιxdτι απ<iμα. απ6 επε(γα πoυ συγ-
θ6τουγ τo μfθο τoυ Γαξη Eβρενdg πριJπει να
αποξεν16νεται απιj αυτ6γ. Mεταξf των dλ-
λοlν, πoυ τoυ απoδfδoγταγ απ6 την παρd,δo-
oη, {ταν χαι η πρooφορd, τηζ γεoχτιομfνηg
Nd,oυoαg οτη Bαλιντd Σουλτι1,να 1ωρfg βd-
βcιια r,α xατονoμιlξεται η συγχεχQιμdνη βα-
αιλομd,να.

Σγετι'x6'πριiοφατα 1d,ρη οτο ιιrτoριxd πdνη-

μα τoυ Γιc6ργου Λεονι1ρδοιl ''Md,qα, η XQι-
oτιανr] Σoυλτdγα - Αθηναι 1999" πληροφoρη-
θηxαμε ιiτι ατα 7433 - 6το9 ιδρf οεωg τηg Nd,oυ-
oαE οιiμφωγα με τoν Αγιi:γιlμιo Nαoιlοα(ο -

παντρειiτηxε η Mαρfα Mπρd,γxoβιτg - Koμνη-
νοd, η xciρη του Σdρβoυ ηγεμdνα Γειυργfoυ
Mπρ<iνxο[3ιτζ τo οουλτι1,γο Moυριl,τ Β' (1421-
1451). o MoυριlτB'ιJ1ριαε τη Mιiρα ''βαλιντ6
αουλτdγα'' 1=βαoιλoμι1,να), αγ χ,αι δεγ τε-
xνoπofηoε, χαι τηζ αγdθεoε την αι,ατροφr]
τoυ γιoU xαι διαδd1oυ τoυ, τoυ Mε1μdτ B'τoυ
Πoρθηπj τηg π6ληg (1451- 1481).

o Πoρθητrjg λdγεται dτι ανταπoδfδονταg
τηι, αγι1πη γ'αL τη oτoργrj, με την oπo(α τογ
εixε περιβdλει η Mdρα, τη οεβ<iταγ χαι τηγ
τιμοtiαε οε dλη του τη ξωrj.

Δεγ ε(γαι xαθdλoυ απ(θανo, αν λιiβoυtrrε
υπdψη μαg 6τι παqd το γαμo τηg δεν ιiλλαξε
θρηοxε(α, γα ε(γαι η Mdρα Mπρdνxοβιτg _

Κoμνηνου ('14L2 - 1487) η χQιστtαγrj βαλιντd
οoυλτd,νcr πoιl εf1ε πdρει υπιi τηι, πρoο"ταοfα
τηζ τη Ndουoα γιcr λ6γουE βdβαια που απdμη
αγνοοf μιε.

Αλλιi δεγ ε(γαι tr-ιciνο τα παραπd,ι,ω γεγoνd-
τα' τα οπofα θα μπoρofσε να τα 1αραxτηρi-
oει xι1,πoιοE δευτερευιlντα, που θ6τoυγ υπιi
αμφιoβητηση τo ει,δεχdιιει,ο ι,α ε[γαι o Γαξri
Eβqενog ιδρυτ{g τηg Νι1oυοαg. Yπιlρ1ειx(ιτι
πολf πιo οημαντιxι5. Ε(γαι o περ(φr1pιοg Σε1
ΛεαηE η Σιιixηg Λιι1νηg που 6λεg oι παραδd-
σε tζ τoγ παρου αιdξoυν οJζ συ μr[QσJταγωι, ιοτrj
οτηι, (δρυoη τηg Nιiουοαg. Απιi τη oτιγμri πoυ
απoxαλfφθηxε η πQαγματιχrj ταυτιiτητα τoυ
περ(φημoυ αυτoι1Tοf ρxoυ οεΙ1η εφdαoνταυ-
τtoτην'ε με τoγ Seyh Αbdullah alΙΙahi, τα πριiγ-
ματα 6γιναν oπωoδr]ποτε πιo ξεxιlθαρα.

o ΣEΙxtΙΣ ΙΛΑxΗ

o Σεi1ηg Ιλα1{ (Σεx Λεαtjg - Σιd1ηg Λιι1νηg
- Σε1Λεανr]g ατα ελληνιxcl). Seyh ΑbduΙlah al
tlahi (ατα τοrjρxιxα) γεννriθηxε oτο Semar
xoγτιl oτην Kιουτdyε'ια τηg MιxριI,E Αofαg.
Eπειτα απ6 διι1φoQεζ πεQιπλανηαειg π{γε
οτην Kωναταντινoιjπoλη xαι πατ6πιν αxo-
λουθcilνταE τoν Α1μdτ Mπdη εγγον6 του Eβρ ε-
νdg Mπdη ηρθε ατα Γεγιτοιi dπoυ xαι πdθαγε
oτα Ι490 - 149 l xαι ο τdφog τoυ dγ1γg φη μιο'μd_
νο πρoοxιiγημα.

o Gokbilgin τoν αναφdρε ι ωg Seyh Abdullah
al Ιlahi xαι λdει 6τι {ταν dl,αζ απιj τουg αεi'1η-
δεg τηg επo1rjg τoυ Mεxμ6τ B' ( 1451 - 1481).

Για τογ τdφo - τdπo πρooxυνr]ματoE - τoυ
Σεi1η Ιλα1r] γρι1φει ο Eβλιγιιi Toελεμπr] oτο



σxετLτ16 με τα Γεγιτoiι xεcρdλαιο του Tαξιι)ιω-
τιxοf τoυ τα εξηg: ''Επιoηg πd.λι μ6oα ατην

π6λη (των Γενιτoct'll,) βρiαxεται o μ6yαg τ6ποg

προoxυνη ριατ oζ τ oυ ε xφρdξοντοE τ ι g αλfi θ ε ιεE. "
τ0υ ηyoυμ6νιlυ τοlν xclτlycυll τηE yαρd6' του

cιρxηγοιj των συντ86q,ru'' τηq cιy(ι'πηζ'... τoυ

αγ ι6τ ε ρ ου τ ωi αy ι'ω ν, τ o ιl ε ξ6yοιl Σ ε Qη Ι λαyli..'

Ε π iαη g π λd' ι τ οιl t; [ν α ι θ α ρι 1 ι il' o E o Αyμ iτ M π i η g,

ο ευαεβηg ιδρυτιig'''

oλα δε(p'ουγ ιjτι o Α1μ6τ MπdηE, Xατξrj,

Σεμιαεr,τiν" o γιoζ του Αλτi χαt εγγoγιig τoυ

Γαξη Εβρεν6g Mπdη r]τιιν o αγ61nη..1g ουν-

τQoφoζ τοιl Σει.1η Ιλα1rj, αυτdg πιlυ μετ6φερε
τo oxt]νωμιl, τoυ απd τη Nd,ουoα οτα Γεγιτod,

χαt τo 6θαιμε μdοα ιrε ενα τξαμ( μιαιloιυλεfo
που ε(xε xτ(αει ο fδι,og πιιι εf1ε, ιiποlg φcιiνεται
εxφρd,ιrει την επιθυμfcr γα θαφτε( xαι αυτ6g

δ(πλα οτo φiλο τoυ.

o A1μdτ Mπdηg, Xατξ{, Σεμοεr'τ[ν (Eβρε-
νdξoγλοιl) πdθαγε: εφτd, { ο1τι61ριiι'ια crρn'ιi-

τερα απd το ΣεΙ1l1 Ιλα1η' ατα 1498.

Ηταγ o πιo ξαxουoτdg απd τoυζ εγγονο{g
του Γαξ{ Eβρει,dq αλλd τα ''Χατoρθιi:ματd,'

του ciπωg xαι ιiλλοlγ απο1l$γφ, του Γαξη E'-

βρενdg αποδιiθη:.,'αι' απιj τoυζ μεταγενdoτε -

Qoυζ οτo γενιiρ1η τηg δυι'αατε(αg Eβρενdξo-

γλoυ με αυγdπεια τoγ παQαγy'αlνιoμci τουζ χαι
την πτriloη τουζ στην αφdνεια, αλλd xαι τη

διαοτρdβλα]ση τηζ ιoτοριxηg αληθειαg oε τ6-

οo μεγdλo βαθμ6 πoυ γα μην εfναι xαθdλου
εfxολο εγ1εfρημα η απoτ'ατdαταoη τηg.

Aλλd επειδt], 6πary φα(νεται ''o β(οE χαt η
πoλιτε[α'' τoυ Γαξη Eβρενιig Mπ6η χαι τωγ

απoγ6νων τoυ χαι πρoπιiνταlγ τoυ εγγoνoιi
του Xατξrj Α1μdτ Mπfη, ιiπιυg χαt τoυ ΣεΙ1η

Ιλα1ι] ε(γαι πολ{ γεQd δεμ6νοg με τηγ ιoτoρ(α
τηg Ndoυααg, ε[ναι ανd,γxη να ερευνηθε(
εξαντiητιxιl. To (διο πρεπει να γ(νει χαt με τη

ξωη xιrι τo 6ργo τoυ πολιοfχoυ τηζ Ndουοαg,
του oοioυ Θεoφι1ιι1 τοιl N6ου που xαι αυτη

ε(ναι d,ρρηxτα δεμ6νη με τηγ ιoτορ(α τηg

π6ληg.

Γιατ( παρι1τιr πιlλf αηpιαντιxd βrjματα που

dxουι, γ(νει η πληρηg ιoτορfα τηg Nιioιrocι;
αxdμη δεν d1ει γραψεf.

BΙEΔΙ-o'_t_Ρ3ΦΙΔ

1. Bαο(λη Δημητqιιiδη,Η Κει'τqιxη xαιΔιlτιxη
Mαxεδollicι xιιτci τοι, Εβλιyιd Τoελε1ιπη, Eιoα-

γ0]γ1i - μετd,φραιτη - αxιiλια, Θεο/νixη 1973,

Mαπεδογιxrj |.iιβλιοθl1xη, Δημoαιεf ματα τηE E_

ταιρ ε [αg Mιιx ει\ιlγ ιxιilν Σπουδιilν.

2. Γεωργioυ Χ. Χιογiδη. Η Nrioιloα, η Επανd-
σταση xιιι ο Χrlλαoμiq τηq το ] 822 ' ομιλfιι. Aθt]-

νιι.1992.

3. Γιι6φγου Λεονdφδου, Mιiqα, η yριoτιαlιi
Σoυλται,cl, Ndα Σriνορcι - Α.Α. Λιβιiνη, Aθr]ναι
ι999.

4' Nd.οιloα t9οq - 20οq αuiναg. dxδoοη Πολιτι-
xr]g Eτcιιgε(α< Nι1οιlοαζ ''Αtαιπιioιοg Mι1αrjλ ο

Λ6γιoE", Νd.ουοα ]999.

5. E.Ι. Στουγιανν6xη,Ιoτορ[ατηE π6λεωE Nαοi-
oηg, Εxδoση τoυ Συλλιiγoυ Απoφοiτωγ Λαπ-
π ε (οιl Γυ pιναο [οιl Nαο ι'i α1 q''Αν cιoτdο ιο g M ι1αlj λ

ο Λ6γιοg, Θεαοαλoγfuη L976.

6. Mητqoπολiτoυ BεqοfαE xαι Nαoιjαηg Πα_

ντελειiμονοE Καλπαxiδη, ''o ιδρυτtjg τηE ριcl'ιιηg

των Tαξιαρyilν xαι πολιο67oq τηq Nαoιiσηζ o-
oιclE Θεοφdνt1g ο N€oE'' ' εxδ. Ι' Mητqoπιiλεωg
Bερofαg xαι Nαοfοηg αριθ. ιrειρdg 31, Nd,oυαα

I q98.

7. Ν. Γ. ΦΙΛΙΠΠΙΔoΥ, Ι'Ι επανd'oτασιζ 2rαι

21αταστQοφιi τηg Nrιοιiαηq, \Θηνηοι 1881'
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Η τιμωρ(α τωv δoλοφοvωv

ιiγδοοg Πdτρο; Γιανr,ιιπιlβ(τη g (ο πcrπι lr1q)

o Αγραg, ο τιμημdνog αξι,ωματtx6ζ απti τo

Nαt'πλιo πoιl r]ρθε: να πολεpιrjσει στη Mαxε-
δoγdα, ξεxινir oτιζ 3 Ιoυγ[ου με ομdδα Eλλη-

γ0)ν' απαQτιξιlpιενη απd τoγ Απdοτολo Γιαι,-

ναxοβiτη, το γιo του Γιωργο, τo βι,oμιrj1ανo
Zαφεfριo Λciγγcl που ηταv φftοg του Αντιilνη

Mfγγα, για τηγ περιo1r] Γxαβρι1ν Καμιιν, πρo-

xειμι1νου να διcιπραγμcιτευθεf με τoυE Bουλ-

γdρουE.

oι BιlεβdδεE Γι ο;ργxη Kcιοdrπoε Nαι o Ζχα-
τι1,ν με l5 xομιιτcιτξrjδεg τουg ιlποι}dxθηxαν

φιλιxιiτατα y.αι επειδrj αιiμφοlvιι με dθιμo

πριν cιπ<1το φαγητd ι1πρεπε γcι xαταθdσoι,γ τo

6πλα, πριilτog τ' dφηoε oτο ι1δαφοg o ΖΧατdν

TOU KαΠεταv Αγρα Kαι Αvτωvη Mιγγα

Γqιiφει η Mαqiα Γ. Γιαγγαxοβiτου

,β
,}
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γLα παQαπλciνηαη, ι6ατε γα πριiξει τo fδιo xαι
ο Αγραq, αφof rjταν ο μdνog που oπλοφoρot'-

σε.

Mετιi τo τιJλοg τoυ συμπoσfoυ, 6ταy xατ6'-

λιrβαν oι Boιiλγαρoι 6τι oι Eλληνεg δεν ε(1α^ν

λdβει xαγιjνα προφυλαxτι,xd μdτρο, dρ1ιααν
να xαxfξουγ τoν ΑγQα, dτι oυr,εQΥdξεται με
τoυg Tοrjρχoυζ χαL oυν61ιoαν μ'dλλα πoλλd
οε βιlροE αυτod }.ιαι τoυ ελληνιxoιJ dθνoιlg.

Συγ1ριiνωg δι1ο xομιτατξrjδεg απd τα γιi_lτcι

επιτiθενταt χαt δdγoυγ τoν Αγρα, λαxτiξo-

γτι1ζ τογ xαι βρfξoντiiE τoν 1υδαiα. o γερo -

Tι1ληg ΓιανναποβiτηE, δεμ6νoζ χt αυτ6g π6"-

νω στoγ ξαπλο:μdνo Αγρα, dxλαιγε απαρηγ6-

Qητα. Παραπαλoυoε γα oxοτιiooυν αυτ6γ xαι
ν' αφηαουγ τoγ αQχηγd (βλ. βιβλro Kαγελd-
πουλoυ "o παπετdν Aγραg'' oεΧ. 126). T6τε
cιxοιiγεται η φωνη τoυ dτυ1ου αξιοlματιxοιj οε

παραxλητtx6 τ6νo: "ZητιΔ παρ' υριc6ν μ[rιν

7d ρ ιν, απ oλ6 α ετ ε τ oυ ζ ατυχε IE τ oι3 τ ο υ g αν θ ρ ιi -

xτoυζ οfτιvεg ει5 oυδ6u iπταιααll. Εyω υπηρξα
ο εyθqrig xαι διrΙlxτηE ααE''

Τdτε απoφααfξoυν oι βoεβdδεg ν'απολ{-
σουγ τo Λdγγo χαt τουζ Γιανναxοβfτηδεg xαι
να xρατιjooυγ τoγ πtoτ6 ουνεργdτη του Mfγ-

γα. Mετd απc1 μαρτυριx( πορεfα απαγ1oνfξο-

\,ται στηγ Καρυδιd, εγι6 xαι μιετιi την απd,γ-

θρωπη πριiξη τoυE oι, xομιτατξηδεE 1τυπof-
σαγ τα αιωρofμενα oc6;"ιατα με "φορτωτ{-

Qεζ".

Για τη α{λλη!-lη του εθνoμιiρτυρα εxφρd-

ξονται υπo'ιp(εg αε βι1ρog επεiγωγ που ηταν
αιlνοδε(α. Mιiλιατα τον Ιoιjγιo τoυ 1908 επι-

1ειρεiται δολoφονιxr] απdπειρα oε βdρog του

Γιc6ργoυ Γιανναxoβiη μ6αα στηγ αγoQ.l'ηζ

Nιiουoαg, εγιδ o πατdρα< του Απιioτoλo< r'o-

αηλεfεται απιi ενdδρα πoυ ατι]θηxε για τo

φdνο τoυ στιζ 9 Mαfου του 1908. Η αιlxοφα-
ντημι1r,η οιxογι1νεια xαταφε{γεL στo Mητρo-
πολ(τη Σιοφρ6νιιl xαι ξητε( oυμπαρdοταοη. Η
αγανι1,xτηαrj τηζ χοQυφιi'lνεται, 6ταν o Ζχα-
τι1ν βι'ι1ξει oυγγενη τOυζ. Τιiτε απoφαoξoυν
εxδ(xηoη. Το ξαxαθiιQισμα αν6λαβε o Γιιi:ρ-

γoE χαt o παππot'g μου Π6τρoE Γιανναxοβ[-
τηg. Πληρoφορoυμενoι, λοιπdν, clτι o Ζχατdy
πrjγε ατo παξclρι τηg B6ροιαζ χαι την ι1λλη

μdqα θα γυρνorioε ατα Λευxαδια, dατηααν
εν6δρα xι εγci: o xομιιτατtr]E dτρεxε, ρ[1νoυν
oτο δρdμo 6vα μαντιλdm ψε τοιρι1x (1/a) με_

τξfτι (γριiαια). o Ζχατdy 6πεοε ατην παγfδα
ιiαxυιpε να πdρει τo μιαντfλι xαι μ6λιE oρθιil-
θηxε. dφαγε 9 οφα(ρεg oτη ριi1η τoυ. Eτρεξε
25 μ6τρα μυπημ6νoζ, εχπυQσoxρdτηιlε τo πε-

ρfατροφιlτoυ πατι1, γηg διiιl φoQdζ, oπ6τε €πε-

σε στo πoτ6ψι, ανατoλιxι1 των Λειlxαδfων,
?(αι τoν πriρε τo νερd. "'Ετσι''' r|πωE €λεyε ο

π απ π οι1 g, " χω 8 [ζ τ, (χ y ι ατ Q ε1l θ ε ( τ ο τ q αιi μα τ ου

αδελφoιi o6τε του πατiρα trιoυ xαλrj. xαλd' απ6
τιg δoλoφοuιx69 απ6πειρεE, εxδιxηθrjxαμε τo

θd'yατo τoυ MIψα }ιαι τoυ αρyηyοιj τoν Αλcυyι-

oτη (Ιοιiλιo) τoυ 1908''.

Η εxδixηoη γtα τo dμορφο παλιxdρι με τη

θρυλιxη δρι1αη τoυ αγασυγxρoτεf τιg δυvιi-

μειζ τoυ ελληνιoμoιi. Περιο'α6τερo απd ηθιxr]
πλευqd,, γιατf απoδεf1θηχε παγηγυριxd η

βoυλγαριxrj μ6θοι)οζ πoυ ο'τηριξιiταγ στην

ατιμ(α χαt τo dγxλημα.
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0ι δuo γεvιεq ΠρOσφυγωv πΟU 6φυγαv

Toν Α{γουστΟ τoυ Ι922 o Kεμιiλ Aτατοι1ρx
ν(xηοε τoν ελληνιxd οτρατιi ατα βι1θη τηg Kαπ-
παδox(αg. Αxολοrjθηαε η επ6λαoη τoυ τoυQχL-

xι-lιi ατρατoιi €ιυg τα ιιtχQασιατιxιlπαριlλιcr xαι η
. εξdντωαη 1ιλι,ι1δων Eλλιjνων. Η μdνη oωτηρ(α

rjταν η qruγri οτην Eλλι1,δα, με ιiποιoν τρ6πo

μιπoροrjοε o xαθdναg. Στη διι1,ρxεια ενdg πoλd-

μoυ πoυ διriρxεοε τρ(α 1ρdνια xαι 4 μrjι'εg, σχo-
τωθηxαv 91.000 cπρατευμι€νcι ελληνdπουλα παι
π6θαναγ. εξαφανfοτηχqν η τo'ιiρxειpαν οε Θριi-
xη, Πdντο, Kωγοταγτινot'πoλη xαι Mιxρd Αο(α
περ(που 600'000 Eλληνεg. Kαταατριiφηχαγ συ-

νo ιx (ε g xαι oλ6xλη ρα 1οlρ ιd, εγxαταλε (φθη xcιν
περιoυα[εg, διααxορπ(οτηxαν oιxoγι1νειεg xαι
6αοι xατdφεQαγ γα επιβιι6αουν - πdγω απ6 dνα

εxατoμμrjριo ι|υ1dg - rjρθαν ατην Ε,λλι1δα.

Tcι xιiρια λιμdνια υποδo1rjg των πρoαφdγιον
r]ταν η Mυτιλrjνη, ο Πειραιιig xαι η Θεαααλον[-
xη. Στην πεQι,oχη τηg Θεοααλον(xη5 οι περιοαd-
τεροι αποβιβdξovταν xαι συγχεντQοiνοvταν αrην
παραλiα τηg Aρετοοdg. Eρ1ιlνταν xατιl 1ιλιd-
δεg' με ελd1ιατα υπdρ1oντα, εξαντλημdνοι χαι
προιlβεβλη μdνοι απιi διι1φoρεg αρριi'lοτιεE. Στην
Αρετοοd περνοι'iοαν απd το γνωοτιi "απολιlμα-
ντt'1ριο'' χαι στη oυνd1εια οτεγd,ξονταν σε σχη-
νdg rj cπα παραπrjγματα πΟυ ε(1αν xαταoxευd-
σει τα ουμμα1ιxci oτρατειiματα xατιi τoν Α' Πα-

γxdαμιο Πιiλεμο.

"Πη1,o στη1, xτQoη(υμα[α ?lαι ΙrαQα?tολoι1θηαα
την απoβiβαση |ιιαζ xαραβιd.g πρooφιiyων' Δεν
μιπclρε[ xανε[g να φανταατε[ π'ιo τQαyι}16 θiαμια.
Α πcl β ι β cioτ η x αν τιl λιy pι 6ν ο ι o ε x oυ ρ i λι α, π ε ιν α -

Γριiφει ο Mι1ιiληE ΠαπαδιΙπουλοg
Πρfτανηg A.Π.Θ.

oμιiνοι. (ιρροloτοι yεριd'τοι ξωιiφιcι, [ιε τα ριιi.τια
oxαριμi'ι,α, αναδiνoι'ταE τηl, απcιfαια ooμιi τηg
ανθ ρil π ι ι,η g α κ αθ α ρ o [α g x α ι x ατ cl β ε β λη μ iν o ι α-
π6 τηιl απ6yνωαr7''

Morgenthau, πριiεδροg ιrποxατιicrτασηE πQο-
oφιiγων

Η Θνηαιμιiτητα riταν μεγι1λη y,αι oι ουνθηxεg

ξαlljg τουg οxληρdg xαι ι1θλιεg.

".'' δεy ηται,, πcιιδ[ ριoιl, cl{τε το απ[τι - σπ[τι,
oιiτεηξωfi -ξωη.Tινααου ποl, πολλd τραβηξαμε.
Αλλd ητ α"ι, τυ xε ρ ri u α ξη α oυ pι ε. Π ο ιο g π ε ρ [ρι εν ε ν α
ξηαει..'" - διηγε(ται η Σοφ(α Λιrπηρ(δου, γενγη-
μdνη τo 1908 οτην Kριilμνη.

Σε μια 1ιδρα xατειττgαμμdνη oιxιlνομιπd cιπci

τον π6λεμo, με τη φτιi:1εια να μαoτζει dγα πoλ{

μεγdλo μdQοE χαι τoυ ντιjπιιlιt πληθυαμοf, οι
πρ<iοφυγεg dμιενιιν στην αγεQγtcι y'αι τηγ Uποα-
παο16ληοη η αναγxιlξoνταv γα y,ciγoυν τιζ πto

βαριdg χειQωγαχτιxιig xαι "παραHατιανdg" ερ-

γαο(εg.

"Πiθαyε ο πατiρcιg μ0υ το Ι926, με[τ'αμε εycil,

τα αδ{λφια |ιoυ χαι μιril,cι μιclιl yτiQα'', διη1lg[x61' 9
Εμμανουηλ Αα[xηE, yεννl7μι6ι'og clτηυ Αρεταoιi
M. ΑιilαE το ]9 Ιr3. "Tι νrι xιi'νοιlριε, πoυ xt(t δουλi-
ιlιoυμε; Εφυyε η αδελφη pιclυ, πtiφ αε ξνcι oπ[τι
x(ιτω oτη Θεoclcιλονfxη' δουλrl. Triτε δοiλεE τιg
λ{yανε. H pιd'να μοιl ξενοδο6λευε, iπλενε ρο6yα'
Επιαoα τcι ]2-13 7ρονι6. Πiyα μiχQι την τρiτη
τdξη. Αλλd δε βd'oτηξα, η ριri'νcι μclυ πο6 ι,α βQει
π6ρου9' Εφυγα απ6 μιxρrig xαι πηyα αταιpd'qια,
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αε xαi'xι. Απ6 xει xαιπ6ρcx ci'ρψιααν τα πρ(ιyματcl
λ[yo να φτιd'νουν. Λ(yo..'''

oι διio γενιdg προoφdγων πoυ προηγrjθηxαν
ξrjoανε το ξε οπiτω μα, το ταξ(δι προE την πατρ (δα

Ελλdδα, τιg τραγιγfg αυνθrjxεg τηE πρc6τηg ε-

γxατιiοταoηg. Ενα εxατομμιiριo διαxdoιεs χι-
λιι1,δεg πριiοφυγεg απιi τον Πdrπο, τη Mιxρd
Αοiα, την Ανατολιxιj Θριlxη πρooπαθοtjν γα
επιβιιioουγ, γα αταθodν' να φτιιiξουν oπιτιxιj.
να γ(νoυν δεxτοi ατη φτω1li xαι xαθυoτερημdνη
Eλλιiδα των 5,5 εxατιlμμυρ[ων.

Σ' αυτd το πλαfοιο με oxληq{ δουλειι1, πε(αμια
παι οξιlδdρχεια το πQoσcρι'γιχιi cπoι1ε(ο rqπt(lx-

νε ι τα νο ιχοxυρ ιι1 του, xτζε ι α1ολε (α. ιοoρροπ ε (,

αρ1(ε ι να ενoα'lμιατωνεται. o ι γυναf_
χεζ χ(Ιι τα παιδιι1παζουν χυQια8χι-
xd qιiλο με τη αxληριj δουλειir τουg,
απιiLoνταg ατον τoμdα τηE ερ1lgσ(c/g
τo χατεστημ6νo xαι τιg xoινο:νιxdE
πρoxατα}rjψειg.

Πρdπει γα τoνιστε( dτι xαθoριατι-
πιig παριiγoγταE για τηγ oιxoνομιxt]
ανιiπτυξη τωγ πQοσφrjγων ιjταν η α-
πιiδοη τμημι1των αγροτιxr]g χαι α-
cπιxr]E γηg' xαθιδE χαι μoνασrηQια-
xιιiν περιoυιrιι6γ απ6το ελληνιxι5 xρd_
τog. Πρωτεργdτηg xαι αρωγ6ζ αη
γιγαιτια(α αιlτrj προοπdθε ια επιβ fω-
σηE χαι αρ1ι.x{g εyxατ6"οτασηE τ(Dγ

προοφ'dγο:ν υπrjρξε o Eλευθdριοg Bε-
νιξdλog.

Η γιαγιιi μου, Δdαποινα Koντοξrj το

γdνog Φωαεηροπο{λoυ, απιi πλοfoια
oιxoγdνεια τηg Tραπεξοrjνταg, βρ6-
θηxε 1rjρα με 5 μιxριi παιδιd να περνιi
μdoω Mυτιλrjνηg οτη Ndoυoα χαL α-
πd xει να φτdνει στoυζ Aμπελι1xη_
πουζ, οτην Aθrjνα. Mιxρrj το δdμαg,

με αστQαφτεριi βλdμμα χcΙι, δυναμι-
ομ6, αγοlνfοτηltε, ανιiθρειpε, μdgφω-
σε χαι αποlιατ€.ατησε τα παιδιd τηg.

Eνα' απιj αυτd,, η Xαρ[xλεια' η μητ6ρα μoι,.
παντρειiτηxε τον πατι1ρα μιοι), Aγηoλαο, φτc'l7o-
παιδo - παπrrδοπαiδι, απd την Κρι6μνη. "Κρωpιi-
τεg oxιlλ' υι6E ειμi'' oυνrjθιξε να τραγoυδιi oε
ιliρεg xεφιοιi. Eνα ιιπd τα λii,α 6u'ιru τηζ χατα-
οτροφ{g χαι τηζ προοφυγιiι< l]ταν η xατιlργηοη
των ταξιxιi.lν διαφιlριilr,. Oλoι εγιr,αν (oοι μdοα
στoγ χατατρ εγ μ,ιi τoυζ χαι πραγ ιι ατoπο ιrj Θηxαν
γιiμιοιπου, ανδεν ε(xε πρoηγηθε(ο ξεριξωμι6g, δε
θα εi1ανε γiνει iιrιυg πoτε. Ι{τιjτε δι.α1-ιoρφωμdνη
y,ο ινων(α ταlγ ΥΙ1/ εγι6ν riταν ατην πλε ιoιpηφiα τηg
cιρvητιz"rj απdγαγτι, στουζ πριioφιlγεg. o φ6βο9
τιυν γτdπιιυν γLα τOν πρ6οφυγcr, που θεωροfοαγ
ξdνo, xαι o ανταγU)γιo1-ιιi< μα(Γτοι,' ιτε μια Eλλιi-
δα ποιl ηδη βριοxι5τCΙν σε δι1οxολη ι'lιxονομιxtj
xατιlοταοη, ουxνιi οδηγοι1οε oε αxληρdζ χαι

Προιlιpιlγιzιi ιτπfτι ιlτη Nιioιlιτιι

1Ο



απdγθQωπεζ σι,μπεQιφoQεζ.

Σε πoλλ69 περιπτοiοειg η διαφορετιxl] γλc6α-
σα, oι διαφoρετιxdg αυνtjθειεζ τ(,]ν προoφιiγων,
xαθι6g xαι η πρo6λευorj τoυg απ6 την oθωμανιxl]
αυτoχQατoρ(α, απoτελorjααν πρ6ο1ημα για τηγ
περιφρ6νηση τoυ νεdφερτoυ πληfuoμοιi. oι πo-
}*τιoτιτι6.g διαφoρ6g xαι η περιθο:qιoπofηη αυ-
τη αυν ετ€)"εσαγ σrηγ ανdπτυξη προxαταλrjι|.rεων
αx6μα χαι στoυζ (διoυE τoυg πρ6οφυγεg. Δε
λε(πoυν, ωστdσο, xαι παραδε(γματα φιλιxτ]g υ-

πoδo1rig xαι υποατtjaLξηζ.

Mε την πd,ρoδο των 1ρdνωγ τo α(αθη μα αγτιπα-
λdτητα5 μειι6νεται xαι αρxζει αεαδιαx<lη πQo-
odγγιαη. Η xoινri εμπειg(α τoυ B' Παγxooμ(oυ
Πoλdμoυ, τηE KατοfiE χαιτηE Eθνιxr]gAvτ[αrα-
αηg θα ε(ναι παρd,γo\ηαE πoυ θα μειι6oει dγτoγα
τιζ απoστdoειg ανι1μεσα σε πριiαφυγεg χαι γη-
γενε(g.

Η τραγωδfα τoυ 1922 ψoυ oφραγ(ατηχε με τo

α(μα 1ιλιιiδωγ αθι6ωγ orjμανε το oδυνηρd τ6λο9
τηE μαχQα(ωνηg ελληνιxrjg παρoυα(αE στη μι-
xραoιατιxr{ γη χαι απoτιjλεoε τoγ xαταλfτη γtα
τη δημιoυργfα τoυ αιiγ1ρονoυ ελληνιxof xρd-
τουζ.

Η ευεργετιxιj για την Eλλιiδα παρουo(α των
προαφιiγων αμβλυνει oταδιαxd τιg oυν6πειε9
τηSγ'αταστρoφrjg τoυ πιo δυναμιxoιi παι αxμα(oυ
τμr{ματοg τουg εxτιig τηg Eλλιiδog ελληνιoμori.

Oπο;E γρd,φει xαι ο Γιοiργog Zενεx(δηg:

" Για 6τ ι yd.θη x ε ατη M ιx ραα[α xαι την Ανατολι-
xη Θρdxη xερδηθηxε oτην dλλη 61θη τoυ Αι-
yαfoυ : M ιx ραo ιd'τ εg, Π 6ντ ιο ι Κωyατ αντ ινουπ oλ[-

τεζ xαι Θριi.xεg διαμdρφωoαν την ειx6να τoυ
N6oυ Ελληνιαμoιj'''

Kαι oυμπληριiνει o Γιιiννηg Mαρfνog:

"Toυg οφεfλoυμε τη ριεταφ6τευση τoυ πιo ανα-
πτυyμ6νoιl πoλιτιαμοιj τoυζ' πoυ {δωαε τη σφQα-
y[δα τoυ oτην ελληνιxη επιoτημη' στα yqd'μριατα

2lαι στιζ τ€1νεg τηg νε6τερηq Ελλdδοg. Miygι xαι
το μoναδιx6 N6μπελ oτον πρ6oφυyα Σεφiρη'''

Nα μη ληoμονo{με dτι η παιδε(α για τουg πριi-
σΨυγεζ στην πατQfδα τoυg r]ταν dρog εθνιxrjg
rjπαρξηg. H μεγιiλη του ΓdνoυgΣ1ολι] οτην Πιiλη,
το Φqoντιατrjq ιo τη g TραπεξοιiνΤαζ, γl Eυαγγελι-
x{ Σxoλ{ τηg Σμιiρνηg δ(νoυν τo μ6τqo τηζ πγευ-
ματιxrjg τoυE ανιiπτυξηg.

Kι 6ρ1εται oπdλεμoEτου'40που φdρνει ξανι1τα
πιiνω - xdτω. Tην εποποι(α τηg Αλβαν(αg απo-
λoυθε( ηxατoγη. H πεiνα, εξoντιδνει πdνω απ6
250.000 ανθqι6πoυg' Σε πoλλο{g δρdμoυg τηg

Αθrjναg, μ6λι9 ιiρ1ιξε η xυxλoφορ[α τιg πρωιν6g
6Qεζ, βρfoxoνταν ξυλιαομdνα πτι6ματα, θrj ματα
τηg πε(ναg. Αυτοx(νητα τoU Δrjμoυ, πoυ ιiλλoτε

μ<1ξευαν τα αxoυπ(δια, μαξε{ουν τι6ρα τα xουφιi-
ρια }tαι τα μεταφdρoυγ στο γεχQoτομεfo. Mια
αιiντoμη, oτoι1ειcilδηg xηδε(α xαι ρ(1νoνται σ'
dναν o μαδ ι x6 τdφo, ι1γνωοτα θri ματα τηE xτην ιil -

δoυg τqαγωδ(αg'

Mαυραγορ(τεg, δoo(λογoι χαι oτρατιι6τεg τη5

Κατo1r] g εxμεταλλεrjoγταγ τoυ g πoλ(τε g, πουλιi_
νταE - oε τιμdg που μι1νοιτουg ιiqιξαν - oτιδ{ποτε,
οε μιxρ6g ιj μεγιiλεg πoοι1τητεg.

Aπd τιg πριilτεg μdQεE τηg Kατιl1r]g ξεxινci η
Eθνιxrj Aντ[αιαη. o περr]φανog ελληνιxdE λαιig
αγωνζεται δ[νoιπαg το παρdδειγμιi ιπoυg υπd-
δουλουg απd το φαοιoμd λαoιig τηg Eυρ6π1ζ. oι
εxτελdοειg τωγ πατQιωτιδν απd τoυg Nαξi, με
αυμμετo1ri δυατυ1ι69 xαι ελλrjναlν ουνεργατιiν
τoυg, αυξι1,γoυγ τoγ αρ ιθ μ6 των θυ μι1των. o ι πρd-
σφυγεζ -φιioει προoδευτιxο(- πιoτειjο\r[αE σ[α
ιδαγιxιlτηg πατρ(δαζ χ,αι τηg ελευθερ(αg πρωτo-
oτατo{ν αε 6λουg τουg αγι6νε9.

Στη Δριiμα, ciπου ο πατ6ραg μου υπηQετεf ατην
Eθνιx{ Tqιiπεξα, d1οι.lμε φτιι1ξει επιτ6λoυ9 6να
γdo γoιxοxυριιi. Tα εγxαταλε(πoυμε ιiλα με τηγ
ε(oοδo των Boυλγdριυν. Η μητ6ρα μoυ με διio
παιδιd, τον αδερφιi μoυ Στι1λιο, 8, xαι εμdνα 4
ετιδν, με 3 βαλ(τoεg, με 6τιπολιiτιμo μπoQoιjοε γα
παρθ ε i, φ ειiγoυ με μdoα οτη νι11τα γ ια τη Mεγαλd -

πoλη τηE Πελοποννrjαoυ. Αργιiτεqα ι1ρ1εται xαι ο
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ Ιατοριxd

πατdρcrg. Tο πεqιε16-

μενo των 3 βα.λιτοιilν
αλλι1ξει 16ρια χαι πη-

γαfν ε ι ιlτουg ντιiπ ιοιl g,

με cιντι1λλαγμια }"(.1ιι

φαοι1λια. cιρτιiδεντρο,

1αροιiπια. Ξανι1πqι1-
σQυγgg μdοα ιτιην (-

διcι pκrE την πατρ(δcι.

Eρ1dμαιπετdλogτου
'41 ιπην Αθfνα, ο' d-

να μιxρd oπiτι xρfο
xαι υγqd. Σε διjαxο-
λεg ιi'lρεg τηg πεfναE

μαg μιλιi η μητdρα μιrg

για τα αγαθι1τoυ Πd-
ντου, γιατην ομοqlφιd
τηg Tραπεξοιiνταg' τιg
εxxληο(εq τηζ, για" τηγ

εθνιx{ τηE περηφdνια.
τα πλο{τη που dφη-
οαν εxε[. Kι εμιεfE, πιl"ι-

διd, φοβιομιdνα xαι 1"ιε

αδεγoπdθεια διερω-
τιiμαιττε αγ 6λα αυτd'
rjταν αλrj θι: ιcι tj φαντα-
cπιlι€ 

-ζ 
ιιπoρfεg π(r"Qη-

γοριι1E.

o π6λεμοg τελειι6νει για τηγ Eυριi:πη. Oι πραl-
ταfτιιlι του φααιoμoι1 διxd,ξονται ιττη Nυρεμβdρ-

γη. Για την Eλλiιδα, ιiμωg, ουνε1ιξεται μ,ε την
dγρια μoaφη ενdg εμφiλtoυ πoυ θα την (ΙποQη-

μr1ξει. Αδειdξει η fπαιθροg χαι οι μεγdλεg πd-
λε ι,g απoτελoιiν lr"cιταφf γιο. Αxολoυθοfν για πολ-
λoι1g εξορ(εg' φυλαxιJg, οτρατoδιxε(α, εγaεχ'f'-

σειζ πoυ οιlμπληqωνoυγ το crxηνιxιi. Η δε{τερη

γ ενιcl των πρooφιiγων συ |-ιμετ6xoνταg πλη ρι6ν ε ι

βαρι1φdρο για μιια αxιiμη φοQd.

Ξεxινι1η ανασυγχριiτηαη τηg EλλιiδαE. Συνο-
δεdεται 6μωg απd πολιτιxd πd,θτ1 που θα μαg
1ωρ fαoυν, δη μιουργιliνταg πρdoθ ετα πgο βλrj μα-
τC;." τι.αL αυμβι1λλoνταζ oτηγ πQoετoιμαο(α τoυ

' ..; eλ

]Φ,s

Ν iιoιroα. Φ(-t.)τογQαφ; (cι πQo σΨ]ιiγ(.ι)ν ιrτη r, d rr πιιτρ iι)cr

xλ(ιατog γtα τoν ερ1ομd. λ(γα 1ριiνια αργι1τερα,
τηg διxτατορ(αg.

Πρdπει να επιοημirνουιιε τoν xαταλυτιxιi ρdλο
των ξdνιυν δυνι1μενιυν οε ιjλα τα γεγovιiτα πoυ
d1ουν εξιoτoρηθεi μ6xριτιilρα, απd τη μι,).ζQασια-
τιxtj xαταοτQoφli, τη διxτατορ(ατoυ Mεταξιi xαι
το B'Παγxι1ομιο Πdλεμο, ιt]ζτoγ εμφiλιο με ι1οcι

τον αxολo{θηoαν χαι τη δι,xτατορ(α. Tο oυμιφ6-

Qoντσ]γ ξdνοlν ηταν αυτιi που xαθdριξε τιg εξελ(-

ξειg oτη δdομιοιρη 1ιilρcι μα<' Πι1r,τα dμιυg xd-
ποιοι "ΕλληνεE'' του υπηρετοιiν xαι αυ1'ι"τιρdτ-

τoυν μαξiτουq.

H δεt'τερη γενιι1το;ν προoφfγων ουvε1ζειτον

f**
', :,,,.
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Ιoτoριxd. NΙAqYΣTΑ

αγι,5να' oι γονε(< pιου πρdπει να οπουδdοoυγ
δfο παιδιd.. O πατdραg d1oντcιg απολυθεi απd
την Tρι1πεξα εργιiξεται ωq λογιοτl]g απιi ταΧCΙ-

ρι1,μ ατα ιυg τη νri1τcι αε δ ιιiφoρ ε E ε πι1ε ιρrj oε ι g. Η
μdνα ξενoρι1βει xcrι, αργιi τη νf1τα, xλdβοιταg
απd τoγ ιiπνο τηE, πλιjxει .1d,ιτια. Ατdλειωτα

γclr,τια'

Στα 1ριiνια αυτd οι νdοι τηg γεr,ιdg Lιoυ! τηζ
τρiτηg μετιi τoν ξεριξωμιi, προοπαθοtiι,για xατι
xαλrjτερο: να οπουδαοουν. Πρoυπ6θεοη: ναπλη-

ριδοουν εnrQαφli στo παγεπιοτιjμιo' να αγορiι-
σoυγ υπoχQεωτιxir τιι ουγγρι1μματα των xαθηγη-
των. γα πληριioουν εξdταιπρα' Στιg δ{οxoλεg
αυτdg επoxdg των φoιτητιxι.,iν xρdvων, μαζ σι)-

μπαραιπdxo\ηαι Cruμπατριιi;τε g ξε1ωριιπο(: Θεo-

φdλαxτog, Σιlμεων[δηg. ΛυοoαρiδηE, Mουμτξ(-
δηg, Mουξεν(δηg, Ι(υαγ1fδηg xαι ι1,λλοι που δε
θυμιiμαι αυτr]ν τη οτιγμιrj, oι οπο[oι oργανcδνoυν

xαι ιδριiουν τoγ "o(χο Ποr,τ(oυ φοιτητι]" dπου

βρfoxουν oτdγη xcιιτροφrj xαι καταφdρνoυν dτοι
γα oπoυδdοoυν γι1οι αυμπατριιilτεζ μαζ (οι πε-

ριαοιiτεροι απιi xωριιl), που αλλκilg δε θα εf1αν
αυτli τη δυνατ6τητα. Σπουδι1ξουν, πρox6βουν
xαι αναθυριo'ιjγται με ευγγωμοαfγη.

Aνdμεοα oε αυτοtlg xαι ο oμιλιilν.

Kαι dρ1εται η διxτατορ[α τοlν Συνταγματαρ-

1ιδv τoυ'67, που πληγιiνε ι βαθ ιιi τη δη μoxρατιxrj
παρι1δοoη τηζ χ"ι6Qαs μαg. Συνοδειiεται απ6 εξο-

ρfεg, φυλαlι(oειg xαι εξειrτελιαμorjg, μα ταιlτιi-

χQογα δ(νει για μια αx6μα φoQd τη δυνατιiτητα
oτο λα6 μαζ γα δεξει το μεγαλε(o τoυ οτιg

δrioxολεg c6Qεg. Τελειι6νει τo 1974.

Η μεταπολiτευοη ανo(γει dνα νdo δρdμο για
ogιoτιx{ oυμcριλ(rυοη }.(,αt πQoχoπri ιπη χι6Qα

μαζ, που οτη oυνdxεια γfνεται μdλog τηg Eυριυ-
παiτι'ηg Eνωοηg με πQωτεQγdτη ταlν Kωγαrαντ(-
νο Καραμανλri. Eδιi xαι251ριiνια, ο τdποg pιαg

απoλαμβdνει αληθινri Δημοxρατ(α για πqι6τη

φoρd χαι για τdoο μιεγdλο xρονιxd διdoτημα'
Ζoι3ψε ελειiθερα, δουλεdουμε χαι πQoχc1βουμε
d1οrπαg φτdοει την Ε,λλι1δα σε oLχoνoμιxrj dνoι-

ξη xαι d1ονταg επiπεδο ξωι]g που xανε(g απιi
τoυζ πατεQdδεg μιαg δε θα μπoροfoε γα φαγτα-

στει.

Σrj μιε ρα, μια ξοlντανr] xαι δυνατlj Eλλd,δα, με τo
πQoσφυγιχd oτoι1ε fo ε r,οω 1"ιατωpιdγo αναπιioπα-
οτα μdoα τηE χαι ταυτιi1ριlνα ξε1ο:ριοτιi oτη
διατrjρηoη τηE μντ|μηg για τιζ πατρ(δεg τωγ r[Qo-

γ6vων που 1ιiθηxαν, για την παρiiδoση χαι τογ
πολιτιαμιi του, βαδ(ξει 1ιυρ(g διαxρ(αειg, βε 6-
λουg τουg Eλληνεg, ιjπoυ xι αγ αυτo( γεννriθη_
χαγ, στo δρdμο εν6g xαλrjτερου αιiριο.

Eiναι ι6ρα, 191n6γ, xλε (νονταg, να xdνουμιε τoν
απολογιoμd για τιg δυο γει,ιεq οτιg οποiεq ιπη-
ρι1θ{xαμε, για να φτdοοιlμιε εδιil που φτdoαpιε.
Tουg xρωοτdμε πολλd γLα τoυζ αγc6νεg τουE, τιζ
θυαiεg τoυζ, τηγ αγd,πη y.αι τη ξειπαοιιi τoUζ χαι
xυρ(ωg για τιg αρ1dg ποιl μαE xληροδdτηααν: τηγ
ελευθι:ρ(α, τη δημoxρατ(ιr, τη θρηοxε(α, τηv πα-
τρ (δα, τη σι,γτQοφ tχιiτητα, την οιxoγ ι1νε ια. Κdθ ε

οτιγμrj τουE θυμdμαστε χαι τουζ ευγγωμονοrjριε

για dαα dxαγαν για μαE χαt για την πατρ(δα.
Χρdοg μαζ να μεταδωooυμε στα παιδιd μαζ τιs
αQχdζ αυτιjq, τη ουνd1ιoη τηg ιoτορ(αζ χαι τηζ
παριiδοorjg μαg' Φoβι1μαι, ci1"ιωg, πωg Θα χQεια-
οτεi xαι αυτιi γα διiiοουγ αγι6νεE, για να δια-
οφαλ (οoυν 6yι πια xα ι απoxλε ιoτ ιx6. ο ιχoγo ι"ι ι-
x(,g επιπεilξειE, αλλd xαι xαθoριοτιπι1g για τo
μdλλον τoυg αρ1dE χαι ανθριiπινεg αξ(εg. Η
παγχoσμιοπο iηοη, o ε ξαμε ρ ιxαν ιομιig, η παγτo-
δυναμfα του ενιig, η xαταπι1τηση τωγ ανθρωπ(-
νωγ διxαιαlμιiτιυν, xαθι6g χαι του διxαi<lυ τωγ
αδυγι1των χαι τηζ ανθρωπινηg αξιoπρdπειαg'
βρ[αxονται rτQo τωγ πυλο1ν.

Αg διδcι1θο{με απιi τιg δι1ο γενιdg που πdρα-
οαν, εμε(g }.|.αLτα παι,διd μαE, χαt ιrg oυνε1(αoυ-

με τoγ αγι6να τον παλιi. Eiγαι αυτιi που μαE
ξητιiνε αυτοi πoυ δεγ ε.(ναι πια μαξ( μαg. Δεν
πρdπει γα τoυE τo αρvηθοιiμε.

Σημε(ωμα ΣιIνταξηE
Tο xε(μενιl αποτελε( xcιι'ρετιομιιig ι)τιζ επετει(ιχ69 εxδη_

λι6οειg γκr τιι 3_5 1ρ6ι,ια ιιπιi ην ε:πιιv(δριt(η ηζ ιrδελφιiτη-

τιrq Kρω μνrr [αlν Κrrλιι1ιιιρl ι 0g' Ζ 1 - 1' 1 - 1999'
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Eκκληo(εg τoU 19oυ αι. στη Nαoυoα

lερ6g Nα6q Kοιμησεωq Θεoτ6KοU (Παvαγια)

Γριiφει ο Παιiλοg KυqιαxjδηE
Πολιτιxdg Mη1ανιx6g- Θεολ6γοg

ΠPoΔoΓoΣ
Αφετηρiα τηg oιjy1ρονι1E ιoτoρ[αg τηg N(ι'oυααg απoτελεi ανcιμφiβολα τo iτοg 1822' Ετog πoυ

oημαδειiiη', onο rλ' ηρωixd' αλλd 2rαι μαQτυQιxd'yεyoνciτατoυ "1αλασpι0i''' Ετοg ορ6αημο. Σταθμ69

ατ:ηu rατορ,[ατη-ζ. ΙΙiq'iαμααπ6τοθdνατo ατην αναyiννηση χαιτη αυν6y"ειατηE'Απci εxε|xαι6oτερα

η π6λη πiρνd i"η δrι'rρη φdoη τηg ξωηg τηg. Περνd' αρyd. μα αταθερd. oτη φdoη τηζ αν0ι?10δ6μηαη9'

bτη φ6αη-τη9 δημιoυqγ\og:. M'og δημιoυρyiαζ πoυ απoτυπrΙlθηxε με xιiπο xαι ριερd.xι ατιg ι!υ1{g μα

xα'ιoταπιδριναxτfoματαπoυ 6φτασαv ωζτιζ μiρεg 1.ιαgxαι ιδια[τεραoτoυgναoiEτηg. Mνημε[α, d'λλα

ετηυπωσιαxd' xαι d'λλα λιτd' ?{αι φτωχι?ld' oλα 6μω9 με yo{oτo χαι με τiyνη' Mια τ6yνη πoυ

xαλλιεργηθηxε σ' 6λη τη Mαxεδoν[α τoυ 19ο.υ αιrbνα'

ΠdμπολλεgφoQdζ επιoτι,€ψην"α,λειτoυργriθη- Mdoα τoυg ι1νιωoα τo ξε1εilισμα τηζ ευοdβειαg

χα χαι αγιdοτηxα οτoυζ ναοrig αυτl]g τηg πd\g. χαι τηζ μυοτιxrjg π(οτηg;rων αδο'ιjλωτωγ ηQωι-

Η εxxληo(ιr ηg Πανιιγ(ιιg οη Nιioυoιι. Nοτιoδιlτιxr] ιiψη'
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Ε8ευνα l'{ΙΑ0ΥΣTΑ

xιiν μιοqφcilν τηg Nιiουσαζ τoυ περαoμιJνoυ αιω-
γα. Kι ι1λλεg τ6αεE φoQ6ζ θdληoα να αxολoυθrj-
σωτα (1νη τουg οε μια πoρε [α pιι1οα oτο 1ρdνo για
μια ιruνιlντηση σroν (διο 1ιiρo πoυ πQoσευxriθη-
xαν dxλαι|.lαν xαι βρrjxαγ παQηγoQιd. Eγ1ε(ρημα
τολμηριi xαι δεγ γνωρζω τελιxd. αν Ι[Qαγματo-
πoιr]Θηxε τoriτη η ουνιLντηοη. Αφoι1τα μονοπd-
τια μιαg τdτoια< πορε(αg ε(ναι δυοαν(1νευτα απd
τιg αγριdδεζ τιαL το 1ορτιiριασμα τηg λ{θηg.

Λιγοοτιi τα οημι1δια πoυ ο'ιδθηxαι,. ΑQy"ετd 6-

μωζ για dνα πριδτο ξεx(νημα σε μια περιοxr] που
dωg τι6ρα δει, ε(χε μελετηθεf.

Πιjτε xαι απ6 πoιουζ χατασχευdαθηxαν οι
ναο( πριν απd τoγ "xαλαομd" τηg Nι1.ουοαζ μαζ
εiναι ι1γνιυαrο. Αγνωoτη παριιμdνει χαι η αQχι-
xrj τουg αQχtτεχτoνιxιj μoρφ{. oι αρxαι<iτεQεζ
πληροφoqfεζ που d1ουμε γ'fρω απ6 την ιοτoρ(α
τιυγ ι,αιilν πρo6ρ1oνται απιj τον Eυατdθιο Στου-

γιαννιixη παι απci το dργο του "Ιοτoρr(α τη<

πciλεωg Nαodoηg''. Γρdφει oyετιν'α: "Eχ τι,Jν

ενγιjα νιrι6ν τdο'oαρεg1ιεγ ε(ναι ενοριαxο(, αι,α-
xιrιγιοθdγτεζ. o μεγ τηg Mεταμιορφιilοεα;g του
Σωτrjρog ^ιcιτατo 1833, o δε τηg Παναγiαg (Koι-

μl]αεωg τηg Θεoτ6xου) επiοηE το 1833, o δε του
Αγiου Γεωργ[oυ τo L842..''''

Nα πωg περιγqιiφει με λιτd αλλι1οαφrj τρdπο
την "επ6μενη ημdρα'' o Φιλιππ(δηg, αυντdxτηg
xαι oμιλητrjE τηE ισ[oQιxljg πραγματε[αg "H επα-
νdoταoιg }LαL'ι1αταστQoφti τηE Nαorjαηg'': "...

oιJτω, αφoιi xατεαxd'φθησαν oι ναo[ εν oιE ελα-
τρε6ετο o Υψιατοg χ(ιι τα o7ολε[α, εν oιζ εθεριι-
πειjoντo αι Mo'ιjoαι, απετεφρωθηoαν δε xαι αι
o ι x {α ι, x ατ ε oτ q αφη εντ ε λω q η π ε ρ ιφ ανη g N d.ου o α
α λλ' η απ α ρ ci' μι ι )λo ζ τ ωy χ ατ o [x ων αυτ η g αw [oτ α-
σιζ }tαl ο ηρο'lιxδg θd'νατοq αι'iδειξεy αυτο'ιjq εφα-

ριIλλουE το'lι' παλcιιων εxε[νωι, τηc ελληvιxηg ελειl-
θερIαE προριd7,ων''.

Mετir την χατα'στολr] τοιl επαναστατιxοti xινrj-

ματoζ αrη Nιiιlυαα χcΙι. την ολοxλr1qωτιx{ χατα-
οτροφri τηg πdληg απιi τα τιlιlρxιxiι ιπρατεtiματα,
αxoλoι1θηιτε η dxδοοη (ΙυτοχQατoριxo{ φιQμα-
νιοi για τηγ χαταγQαφrj xαι xατι1ληψη απd το
τoυρxιxιi δr1μdοιο το;ν υπαρ1ιiιταlν αγρι6ν, αμπε-
λοiγο:ν' τoιφλιxιιiν xλπ xτημtiτων μαξi Lιε τα ει,σο-

δrjματd τoυg. Για οxτιi'l 1ριiνια, dλεg oι πεQιoυ-

Γενιxι] ιlπoιpη τoιl εσ(l)τεQιχoιi τoι' γαοιi απ6 τclν γιrvαιxιtlr,[η.
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NΙΑ0YΣTΑ Ερευνα

σιεζ, παQεμει\/αγ στα

16ρια των Oθιυμανιiν
xαι μιiλιgοτα 1830αρ-

1ζει xαι πιiλι η επα-
νο(xηοη τηg πdληg. Η
Nιioυοαξαναπι1l"ηclε
τα ογετιxd' πQoγ6μιιd
τl']ζ, χαι η ξωr1 τηg πd-
λειυg ξαναβρrixε xd-
πωζ τoν παλιιi ρυθμd
τηζ με πρωτη πQοτε-

ραιιiτητα τηγ χατα-
οxευ{ τοlν xατεοτQαl-ι-

μdνιυν ναιδν τη5.

Σε μια oειρι1 dρ-
θραlν θα πρoοπαθη-
σoυμε να παριlυαιd,-
σoL,με pι6οα απd τα τεt'1η τη< "Nιdουοταg'' τουE

δ'ι1o απci τουζ τdοoεριζ ενoQιαxοιig ναοfg τη6

πciληg που διαoιilξονται μdχQι oljμεgα απιi τoν
19ο cιιιilγα δηλαδrj τηg KοιμljοεωζτηE Θεoτιixου
(Παναγ(α) χαt τoυ Α),' ΓεωQγioυ xαθι'ig xcrι
ι1ναν εxτιi g πιiλεω g, τη g iδ ιαg επo1rj E' τη g Zαloδ6 -

1οιr Πηγrjg (Παι,αγιαlποιiλα). oι υπιjλoιποι δι1o

ενοριαxοf ναοi πο'ιl αγαχατασχειld,οτηxαrl μιεν χι
αυτo( nιατ6'τo 19ο αι. (Mεταμdρφωση τoυ Σο:τrj-

gοg xα ι Αγ. Mηνι1 g) ιJxοιlν προ πολλorj αντιχατα-
αταθεf με νεdτερα xτ(oψατα. χωQ(ζ να 61ουμε
δυατυ1ι6E xαμιιιl μαρτυρ(α για τηγ αρ1ιxrj τουg

μoρφi.

o ΙEΡΟΣ NAoΣ KOΙMHΣEΩΣ THΣ ΘEo-
TΟΚoY (ΠΑΝAΓΙA)

Γεωγqαφιxri Θ6οη - Ιδqυαη τoυ γαοιj

O ιερdg να,dg Kοιμljoεωζ τηζ Θεoτ6xoυ Ndου-
οαg, dναg απci τουg πιjντε ενοριαxoιig ναo{g τηg

πdληg' βq(αxεται ιrτο xdντρο τoυ αστιχο{ τηE

ιιποf xαι xαταλαμβιiνει μdQog τηg ομιδνυμηg
πλcrτε[αg. E(γαι o μεγαλriτεQoζ σε dxταοη ναιig
τηg Ndουααζ χαL τηE ευρr1τεQηs πεQιoχliζ, με
εμβαδ6ν πoυ σε πdτο'ιpη ξεπεqι,d τα700ψ2'

Σιiμφοlνα μ,ε μιεταγενι1στεQη επιγραφrj που βρ(-
σχεται πdναl απ6 τη δυτιx{ ε(αοδο τoυ γαod, o
ναdg rπ(οθηχε τι) dτοq 1833, πληροφορfα που
επι[3εβιrιιilνεται l-ιε περιοα6τερεE λεπτoμ6ρειεg
απιi τη μιrq μιdρ ινη εντo ι1ι οpιdνη πλdxα τιi g νιiτιαE
πλευριig τoυ Nαοf.

Εν ]833 oTΩΒPΙoΥ 9

Η παραπdνω ημεQoμην(α τεxμηqιι,iνεται επ(-
oηE ιrπd δriο αημcrιτιxιi τοιlρxιxd. dγγραφα. Το
φιρμ<1νι αν6γεροηg του γαoιi πoυ σε ελληνιxrj
περιληπτιxrj μετclφραση τηζ επo1fg αναφdρει
"Φιρμci,νιoν εxδoθ6ν xατd' το αραβιxc}ν €τog 1249
ΙtQoζ εxτισχειlην των εxxληαιων Παναy[αg xαι
αy[oιl Σοlτηροg'' Υ'αtτ,o oxετιx6 "γoτξ{τt'' , πoυ σε
ελλην ιxrj π ε g ιληπτιxrj μετirφραoη αν cιφ €ρε ι: " Εy -
yQαφoν επιδιορθτ1oεωζ των εxxληαιων τηζ Αy.
Παναy[αg xcιι Mεταpιoρφcboεωg", εrlιil oυμπλη-

ρι,iνεται με μεταγεγ6ατερη γρcιφr]: "τo €τog 7249
(xαθ ημdg 1833) 11 μηνdq..."

Απd,ντηoη για τo πoι'οζ ε(ναι o xπ]τοραg τoιl
γαof xαι ποι,α η πηγli χQηματοδιiτηοηζ σε μια
δrioxολη για τη ου'ι,dxεια τηg Nιioυοαg επo1ri
δ (ν ε ι μια αξ ιdλoγη πλη ρoφοριαxl] επιγραφr1 τηs
Δυτιxfg ειο6δου του γcrοιj
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Εοευνα ΝΙΑ0ΥΣTΑ

ΙΛ Α P oΣ H N ΑPΧt Ε PΕw ΚΑ Ι ΣΥN o'Σ ΑMΑ
ΦuΕ l ΔΙoΝ7ΣΙoΣ ToΥΝoM(Α) ΕXΩN Α-
NHP owoΣ oTΙll ΚΑΛΛoΣ ΛΑMΠP0N
ΕuHΦ'o NΑoΣ owoΣ l ΘΕoToΚoY TΕ
ΚΑΙ ΑΚHP' T0Υ ΑMΑ ΠΑPΘΕNoΥ l ΑΔPΑ
ΧPΙΙMΑTΩN ΔΑΠΑNΗ ΑNΔPoΣ ΚΑΛoΚA-
ΓΑΘoY l ΠΕTPOΥΣΥNΕΤOΥ tuΙΔoΣ Χ tΙΑ-
tΙΑ ΑNΑΣTΑΣΙ0Y l ΕΙνΕΚ4 ΣΩTΙΙPΙΑΣ ΑY-
ToY ΚΑΙ TΩN ΓoNΕΩN l oΣ ΕΙ'{ΕPΓoΣ XΑΙ-
PΕΙ ΕΙNΑΙΑΕ'Ι ToΙoWΩN Ε,PΓΩN l ΕΠΙΣTΑ-
ΣΙΑN Δ' ΕΥPΕΙΝ ΙΝΙΚΑ ToW ΕΞΕTΕΛΕΙ l
ΓΙΑN0YΣHN ΓΚΙΚΑ 0ΣTΙΣ X4ΙPΩN ΚΑΙ oΥ-
TOΣ Ε'ΠoNΕ'Ι l ΛoΓΩ ΠoΝΩ TΕ ΠoΛΛΩN
ΩΣ ΧPΙΣΤΩΝΥMoΣ ΥΠΑPΧΩN

Σιiμφαlνα με τηγ επιγραcρrj' xτrjτοραgτου ναoj
ε(ναι ο ΠdτριlE' γιοζτoυ X"παπι1' Αγαοταοiου. O
νιrιi g xατααxευ dοθηx ε επ ( αρ1ιε ρcrτε [α g Δ ιοr,ιl -

ο[oυ Mητροπολ(του Bdροιιιg παι, Nαoιlοηg, ενιi
"μιη1αvιxdg" τoυ dgr^1ιlυ ηταν ο Γιανοdοηg Γx(-
xαg. o Πdτρog φdρεται αlg αργ.ηγιig μερ(δαg τιυι.'

πρ ιilτιυν μι ε τι1 την χαταατQο cρι] του 1 822 ο ιx ιοτιi;ν
τηg Nαοιlοαg, μεταξιi των οποfοlν αναφdροντcιι
χαι ot xciτοιxoι τηg C)ολιανηζ, σημεQιγr]g ΑγfαE
Φωτει.νrj< Π6λλα9. oι τελειlτα(οι φα(νεται ι1τι

προο6φεραν 30 λfρεg γLα εQγασ(εg επdxταoηg
χαι σUντliρησηζ τoυ Nιιοιj' Σε dγγραφo τoυ 1885

crναφdροντcιι;

Ση μ ε ρ α τ η 2 0η Ι cιικ lυ α ρ [οιl 1B.95.. ( δ ιl ααν (ιyν ω -

ατη yqclφ,η) ιlιlνελθ6ντ0ζ ol ει'clQlτεζ εxρι'νcιμιεν
διiι'τη yci'ριι,την rlπιlfαν 6xcιριαν clι oαλιαν[τcxι δι(ι
την ιερciιl εxxληαlαg τηg ΠαναγiαE, 7αρ|oαντεg
τ ρ ιιix οντ α αρ ιθ. 3 0 λ {ρ clg cl θ ιυ μιαν ι x d'g'' ( δ υ α αν d -

yν ωστ η 1/ a αφη ) ε x ρ [ν c.ι1'ι εν, λiyο μ εν' yι' ω μη.. ( διl -

ααναyνωoτη 1,ραφli) νrl ε[ναι ιlπο7ρεωμ{ν0ζ o
xατd' xαιρ6ι, επ[τQtlποg τηE Εxxληo[αg να φQo-
ντξει να y[νετcιt xατ' iτοg ε1) την εxxληαfα τηg

Πcινrιy{αgτην πρcilτη Κυριαxη των ΝηατειιΔν ιερci'

λειτoιlρy[α xαι' ρινl7trιrλoιlνον υπiρ τοlν xεxοιμηριi-
νων oclλιαllιτωl''

Tclιjτο δε ι,α y{νεται xclτ' iτοq μix,ριg 6τoυ θα
ιlπciQχει η Εxxληokl.

Ειg περ[πτωαιυ xcιθ ην liθε:λε c\ιlατροπηαει επ[-
τQoπ()ζ τ lζ fi θα"'. (δυααι,dyνωστη yQαφξ) xαι δεν
ε π ιτ ελio ε ι τι7ιl cιι'tυτ t ρο'l δ ι riτ αξw να ε i"llαι ιι π ε6θυ-
νOι να πληρciνο.lclι ταg λ' ιινcυτiρω xαριoθiντcι
τριdxoιπα Αριθ' 30 λlρcιg οθ'xιιg ατο ''(c\ιlαανci-
yν(υστη yaαφη) διd' να y[νεται'. (δυoανciyνωoτη

.b:
#'

ft,

ftε
JF:

Tμr]μcι 1111r ξ1'λιiγ}'ιlπτοrl τ6ιιπ}"ιlrl.
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NΙA0YΣTΑ Ερευvα

yqαφη) Συλλε[τουρyo
Εν Nαoιiαη τo 20η Ιανoυαρ{oυ 1885.'(δυοανιi-

γγωστη γaαφli)

Mdoα απd μια oειριi εγγqdφων, που αφoρotiν
διxαιοπqlα ναtx6'g πρdξε ιg δωροληψ (αE, αγoQα-
πωληα(αg χαι εγoι,χιdoεαlg αxινtjτιυν ιδιoxτη_
ο(αg ενoρfαg Πανcrγ [αg, αντλo{ με oτο ι1ε iα τιiοo
γιατα πεQιoUσιαχ6'oτaιγε(ατoυ Nαοf , ιiαoγ xαι
για τα πριioωπα που δια1ειρζονται τηγ πεQιου-
o(α αυτrj. Tο αρ1αιιiτεQo πoυ αυγαι,πioαμε ε(ναι
dνα dγγραφo τoυ 1836. Στo dγγqαφo αυτd ΔωQη-
τrjριο τoυ 1836, o ναdg τηg Παναγ(αg που εδι6
αναφ6ρεται ωg Ιεgιi Moνri Koιμrjαεωζ Θεοτdxoυ
γ 

(νετα ι δωρολrjπτη E ιδ ιωτιxrj g πε qιoυο(αg. Δια-
β<iξoυμε oxετm6.:

I 836
αυθ' αριθ. 1

Δωριτηριoy δι' oιj ο ΚωoταλοιiαηE Πατ6λη9
ε δ ei ρ ιo ε ε ιg τ ην Ι ε ρ d'ν M oνην Κο ιμη o ε ω g τη E Θ ε ο -

τ 6xoιι δ ιd'φo ρα yω gd'φ ια τ ου'
12 oτρ6μματα ειζ yημιlοβo (oημερινη N6α

Στρd'ντξα)
15 ατρ6μματα ειζ ντριoτ€λα' 15 oτρ. ειg ζryρα,

Ι5 oτρ. Καραyd'ται
9 oτQ. ειg Βo'ιjyxoν (Ποιjγxoν) 9 crτQ. ειζ χωQo-

πανιciτιxαoιJνoρcl
9 oτρ. ειg Παλαιιiμυλoν, xαι d'Mα
Παριiμοια πωλητr]ρια δωρητrjqια αλλιi xαι ε-

νoιxιαατrjρlια oυμ β6λαιo υπ<iρ1ουν αqxετιi.

Ag26ιτεπτ oνιτlη τoυ Nαοιj

o Nαιig τηg Koιμl]οεωζ τηζ Θεοτdxου Nιioυ-
οαg ανrjxε ι γενιxιl αιoγ τfπo τηg τρ(xλιτηs χεQα-

μοoxεπoιig βαoιλιxrjg - εvιig τυπoυ που ε(ναι
διαδεδομdγoζ στα 1qdνια τηζ τoυQχoxρατ(αE αε
πανελλ{νια o1εδdν xλ(μαπα xαι ιδια(τεQα στo

χ6Qο τηg MαxεδoνfαE, ειδιxdτερα δε ατoν τιiπο
τηg τρ(xoγ1ηg τρfxλιηg βααιλιxrig. O τελευτα(οE
τ{πog δεν απαιηdται τ6oo oυμ6' ενι6 για την
περιo1ιj τoυ νομoι1Ημαθ(αg εiγαι xαιτo μoναδι-
πι1 δε(γμα. o λι1γοE τηg riπαρξηg τριοiν xoγ1ι6ν
στην αγατολιπr] πλευρd τoυ Nαοιj, Θα πρ€πει να

αναξητηΘε( οτoγ αρ1ιx6 o1εδιααμd τoυ Νcιοt'
o{μφωνα με τον οπο(o πgοβλdπoνταν η δημιιουρ-

γ(α δυο παρεxxληαιι6γ oτo βdρειο xαι νdτιo
xλ(τοg του. Tο ιJνα παρεxxλrjoιo τιμιiται αrη
μγliμη των TαξιαQ1ι6ν (Σfι,αξηg των Αρxαγγ6-
λων) ενι6 τo ιiλλο oτη μνrjμη του πoλιorjχoυ τηζ
π6ληg Αγiου Θεοφι1νoυζ. Η μοQφr], o τρdποg
αλλd, xαι τα υλιxι1, δoμriE, δiγoυν την εντtiπωoη,
ενdg πρoοεγ μdνoυ εxxληοιαoτιxοri μνη με (oυ, ξε -

xωριι:τοti ατo 1ιδρο τηE Nαoδoμfαg xαι τηζ ιαο-
ρ(αg τηg Xριoτια",lιxljg T61νηg τηg Nιiουoαζ για
τη συγχεχQιμdνη επο1r].

]]].,.Ιi."
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o Ncι6g ε(ναι oρθογιυνιxr]g xιiτoιpηg διαoτι1-
αεcυγ 31.80X18'65 pι6τρο;ν xαι διαρθρι,iγεται oε
τρε ιg ιδια(τεQOUζ xιilρουE:

cr) τoν νιiρθ ηγ"α iπριiναο εαωτεριxιδγ διαοτι1-
αεων 18'02X3.05 μdτρων

β) τον xυρ(ωE ι,αιj διαοτι1oεων t6.62Χ22'60
μdτρων

γ) τo Ιεριi βfμα διαoτdoεων 16.70Χ5.00

H περιμετριxrj τoι1οποιfα τoυ ναοtj πι11oυg
1.00 μ6τρoυ εiναι πρoαπαθε( να μιμηθε( τo tσo-
δoμο αriοτημα, αλλd στηγ πQαγματιxdτητα ε(ναι
ιp ευδοΙαoδoμο σdστη μα, "ξωγραφισμ6νo" εχ τωγ
υαrdρων με dξεργη "ισ{iδoμη" αρμoλ6γηοη τωγ

αxανιjνιοτωγ λfθων.

Εξιυτεριxιi oι τρειζ ν,6^,,xεq τηζ αγατoλιxιjg
ιir,Dηg τoυ ναoιi xοομοfιται με πdr,τε περ(τε1να
τυφλι1 αβαθ{ αψιδιi;μιατα' που xαλιjπτουγ ολιi-
xληρo το {ψogτουζ, απcj μια ξιilι,η 80 εxατοcποjν
απ6 τo dδαφog μdχQι τιl γεiιrο τηq επιιπdγασηζ
τηg xαθεμιdg. Ημιιxυxλιxιi τιiξα, xαταoxευααμε1-
να επiιηq με πουρ6πετQα' αγαχουφ(ουν τιg
περιo1dg τιζ τοιχoπΟι(αg ατιg θdoειg τωγ ειoιj-
δωv. παραλαμβdνoντα( τα φορτ(α. Πdγω απιj
την τοξωπj xιiριιι εiοoδο του γαιr,ι1απουοιι1(ει η
αβαθ{g εxε(νη x6yηη πoυ απαγτιiται οε ι1λλουg
vαοfg τηq rδLαζ επο1rjg οτο τtiμπανο τη< οπο(αg

φιλοξενεiται φoρητrj ουνr]θωg ειxdr,α του τιμιi-
μεγoυ αγ(ου.

Η οτdγη ε(ναι, δfρριχντη χεQαμooxεπηg με μι-
l'ρd< τqιγαlνιxdE αποτμljοειg στηγ αγατoλιxrj xαι
δυτιxrj πλευριi, €τoιπ(ινιll απιi την ανατολιxι] xαι
δυτιxrj dψη δεν οxηματζεται τQιγωνιχd αι1τωμα,
αλλir dνα τραπdξιo. Bdβαια με τη μεταγεν€οτεgη
προoθr]zη τoυ νdρθην"α ('γεt πgοιτrεθε( χαι η
μονιjρρι1τη οx επt] τι'lυ'

Δι1ο θι1gεg' η μια (rτη μdoη τηg δυτιxrjE πλευριig
τoυ νdqθητια γ"αL η ι1λλη ιπt1 νοτιoδυτιxr] του,
οδηγοdν τoγ πιατd οτον 1ιilρo του νιiρθηπα χαι
απci εxεf, pιdοα απιi την xιrq(α εiοοδο, στoγ χυ_

ρfωq ναd. Eαοlτεριxιlcπο ναιi dξη ξειiγη xιι5γωγ

1ωρζουν τo ναιj οε τρ[α xΧkη' Oι x(ονεg του
xυρiωq \lαΟd, διαμdτριrυ 45 cm' απoτελοιiγται
απι1 μoνοxdμιpιατο ξf λινο πυρ{να ορθογαlνιxrj g

διατομηg, επενδεδυμdνo με πηydxια, ι6οτε να
πclρει xυxχιx6 αχriμα ι-ιε επιχQισμι6νη την τεΧmη
του επιφιiνεια, φιJρoυν θαυμι1οια πιονdxραvα
πoυ υποβαοτdξουν ξrjλινα επι1ριoμdνα τοξωτd
επιoτdλια.

o ναdg διαΘdτει τον ιlυνι1θιαμdνο τιiπo γυναι-
xων[η πdνω απ6 την xιiρια εiοoδο. Δι1o ξriλινεg
xΧ(ψαxεgη μ[α μdαα απιi τον γdqθηxα xαι η ιiλλη
μdoα απd τογ γαd oδηγοι1ν οτo 1ιiρο τoυ γυγαι-
xοlνkητoυ οπo(ου το περf.1gαμμα εfναι οχιiμα-
τοg Π, ενcil ααγ χ6Qos xclταλαμβdνει ?{,αL εxε(γo
του νιiρθηxα.

] ll l lγ
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l'{ΙΑ0ΥΣTΑ Ε,ρευνα

Η οqοφ{ του Ncιου xιrι
ιδια.[τερα το τμrj μα του μιε-
oαfου xλ(του<, αποτελε(
οημιιrvτιx6 xαλλιτε1νιxd
δημιο6ργημα' μoναδιxd
στηγ πεQιo1rj ποιl οπωσ-
δrjποτε αγαδειy'γιjει τηγ
ειrα6βε.ια, αλλιi xαι την
o ιχoνΟ !"ιιχli ευ μιιiρε ια ταlν
πιοτιδγ τηg Ενog(αE. o-
ρ ι ξoντιογραφ ιxιi γ"αL γ'α-
τσ" μιr]xοE ε(ναι xιυριοtrιιl-
νη οε τdοοεριg θεμιrτιxdg
ει,ιiτητεg. H πριilτr1 απο-

H εxzληιτ[ιr ηg Πιlνιιγiαq ιrτη Nciotlαιi. zιιl,ατoλιxti 6ψη με τιq xιiγxεg τιxl Ιεριxi

τελε( αxτινωτr] οxταγα_lγιχ{ ξdλLγη orjνΘεη πoυ αυτd, ενιi η μεθεπιiμεγη, απoτελεiται απι1 ειxιi-
πεQιμετQιχιi περιγqdφεται απιj μια ξιδνη με α- νεgμιxροιiμεγdθουgαγιογQαφηpιdνεgεπ(ξrJλου,
γιογQαφημιjr,α "ι"ιοτ(βα" λουλoυδιωγ xαι αγγ6- με θdματα απιi τη ξιυr] xαι τα θαι1ματα τoυ Xρι-
λωι,. Η δειiτερη, επ(οηg oχταγωγιχri ιτιlνθεαη , στo{' Στη θ6οη τoU χεντQιχ,οι1 xλ(τoυg το τdpιπλo

φdρειοτoxdντErοτηζτη μοaφf τουΠαγτοxριiτιl- γ(νεται ιirηλιiτερo με τηγ προοθrjπη των "λυπη-
ρα' ενιδ πεQιμετQιχd περιγριiφεταL απιi 1"ιια α- ρ16ν'' xcιτ6"δυτιxri επfδραοη, που απoτελεi dμωg

γι.ογQαφημ6νη ξιδνη με πλrjθο6 crγγελι-
xι6ν μορφιi.lν. H τρ(τη ε(vαι τετραγωνιxrj
οε o1rjμα Σταυροd που επ(οηg περιγqrιi-

φεται απιi αγιογgιxφημdνη ξιi'lvη. Tdλog η
τdτιrρτη που xαταλαμβιlνει xαι τμrjμα τιlυ
Ιεροf BrjματοE ε(ναι αxτιγωτοf xυxλιxοιj
αxιjματοg.

Το τdμπλο του γαιr{ ε(ναι απλd μεν,
εντUπωσιαxιi δε οτo ιiψog xαι απdριττο'
τοποθεπ1μι{νο μπρoοτd απ6το πρι6το ξει1-

γogxιι5νο:ντου ναοd. Αν{r,,ει οτοντιiπo με
την τQιμεQrj xαθ'{r1lοg διαiρεoη. O θρι-

γxιi< που παρεμβιiλ}.εται ανιiμεσα στη
δει1τερη ?{αι την τρiτη ξιiνη αυξdνει τo
ιiιpo< τοιl. Tr1ν xιlτι-6τερη ξc6νη αποτελοιjν
ι;υγxρονηq xατααxευ{g θοlρdxια με crνιi-

γλυφεE μcQφdE διxdφαλαw αετοiγ γ"αLπCλ-

γωνιι6ν. Στην xιiρια ξιiνη τoιl εiναι τοπo-
θετημ6νεq δdxα dξη (16) ειxdνεg μεγιiλων
διαατdαεων iδιαg περιdδου χαι τεχγο-
τρoπ(αg, διαφορετιxοιi dpιωE αγιoγqlιiφου,

με dτοq πqιliτηg αγιογgιiφηοηg μετd το
1833. }_Ι επdμενη ξι6νη τoυ τι1pιπλoυ' απo-
τελεi τμrjμα τoυ ξυλιiγλυπτoυ 1ωρig ειxιi-
νεg τdμπλου που πgοαδfδει απλd ιiψοg οε Λεπτoμdρε ια η q ιrιp ιδrllπjq τοξooτοιx(ιrc τιlιr γιlνιr,ιxο:γiτη
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ουι,dχεια παλαιοτdρο;ν βυξαντινιriν dργων. o
Σταυρdg d1ει (οεg xερα(εg μιε τρ(λοβα dxρα xαι
οτη βd,oη του dνα ξεr1γοg δραxdι,το_lν, που οτηEl(-

ξουν τιg ειxdνεg τηg Παι,αγiαζ xαι τoυ Aγ(ου
Ιωdγγoυ' Η ιiλη oriνθεοη εδρι1ξεται επ( τραπε-

ξoε ιδoιig διαxoαμη 1"ιdνη g βtl,οεοlg.

Στον τρ(το xατι1. οειρι1. xioνα τoυ βdρειοιl xλ[_

τoυg, ε(ναι τοποθετημdνοg o dμβιυναg του ναοιi,
ενι6 ατογ τι1ταρτο xioγα τoυ νοτ[ου xλ(τoυζ το
Δεoπoτιxd. o ναι1q διαθdτει αυνολιxιi τdοοερα
ξυλι1γλυπτα πQοσχυνητdρια. Tα διio απ6 αυτιi

βρ(οxoνται oτα dxgα τoυ τ6μπλoυ ενιi τα iιλλα
διiο οτηv ε(οοδο του xυρiιυg ναotj'

H εααlτεριxr] επιφι1νεια χαι τσ)ν τριιriν xoγ1ιilν
του Ιεqοri Brjματοg εiναι ιrγιo.1ραφημdνη. Aγιo-
γgαφημdνεg εfναι επfοηE χαt οι μιxgdg "a6γyεg
τηg ξ(αg Πρι1θεο'ηg χαι τoυ Διαxoνιxοrj. Απo-
τελοrjγ o'ιiγ1ρονα dgγα r] πιθανιιig επιξωγραφrj-
σειζ τηζ δεxαετ(αg του 1950. χωQ(ζ ιδια[τερα
xαλλιτε1νι.ια οτo tγε(α. Tdλο g αγ ιογραφη pιdνα

ε[ναι xαι τα ψ€τοlπα ταlν τoξοoτοι1ιι6ν' με τtE

μοQφ6ζ αγ(ωι,. υμνογρd.φιυν, ευαγγελιoτωγ xαι
προφητιilν.

Σε ιjτι αφορd τιliρcι τηv ιιπορfcι του ναοιi οτην
ανατολri του 20ου αιωγcl', οημαντιxd οτoι1ε(α
διαθdτoυμιε απdτo Bιβλfo Eodδοlι, - Eξ6δωντου
ναof τηg τετραετfαg 1910-14. Eτοι πληρoφοροri-

μαστε γιατo πρι6το χαμπαγαριι1τιlυ γαοιi xcrθι6g
χαι γιcΙ την riπαρξη xελιιυν, τα οπo[α ο ναιig
δι6θετε πQoζ εγoιχiαοη. Απιiτo (διο ι5μο:E βιβλ(o
Eoιjδιυν - Eξdδων αντλοι1με xαι dλλεq πολrj εγ-
διαφdρουοεg πληροφoρfεg. Ετοι για πριiτη φο_

ρd μιαθαiνoυμε για τη 1ρl]oη τοιpιdr,του oτoγ γαιj
αε πooιiτητct που απd τt1ν αξ(α τηE φα[νεται
πολλιj μιχQ{.Στη οελ(δcr Ι2xαι οτη οτrjλη "Πλη-
ρωμα(" διcrβdξουμε ο1ετιxιi:

Tαμε[ον, 191Ι' Πληροlμα[ Mαklυ 30 ειg ταιμ€-
"ντo yQ. 1

Mtηρι το ]912 ο να69 φωτιξc|ταν ριε φανci'ρια
(πετqελαιriλαριπεg). Στη αελ[δα ]9 xrιι oτη oτfiλη

" Πλη ρωρια['' δ ιαβd'ξοιl μι ε αyετ ιxd':
Tcιριε[ον 19 12' Πληροlμα[ 7lβρ. (Σεπτ€μ-

βριog) j Δι'διciρθωμα φατ'αQfi1y yρ' 12
Tο 1914 ο φωτισιι,6g γiνεται πλ6oν με

λαμπτrjqεg Λουξ. Στη oελfδα 45 xαt oτη
ατrjλη "Πληραlμαf ' διαβιiξουμε ο1ετιxcl:

Tαμε[oν 19Ι4, Πληρrιμα[' Δεxεμβρ. 3Ι
ειg 2 yλclριπoιlq, 2 ..'λci'μπαg Λoυξ (Tω.''
Toiτoη) yρ. 8

H αq1ιxti μoaφ{ τoυ γαοιi

Yπrjρξε dμαlg πqd,γματι η αρxιxrj μoaφ{
του ι,ιrof dτοι ιiπωg περηlgdφηxε, 1ωρig
δηλαδij τo τμrjpια τoυ νι1,ρθηxα;

Απι5 την αQχιτεχτoγιxr] μελdτη ^aαι απ6
την xclτοιpη του ναοιi, παρατηρoriμε μια
αουνι51ε ια ωζ πρoE τo πd1ο< των τoιχοποι-
ιι6γ τoυ ναοιj. Tοrjτο τo μdγεθοg ε(γαι xα-
θοριοτιπd χαt τo μ6νo α(γoυQo για αυτ6g
τιg περιπτιi:σειE (ποιχε(ο, για τη διαxρ(-

βωoη των φdαεων xαταοxευ{E τoυ ναoιi.To πr.ιλιιj xιrμπcινιrριιi
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Eτoι ο ναdg απd το ιεριi χαι γtα dνα μι]xοg 21.00

πε ρ 
(που μ6τρο:ν πgο g τα δυτιxd 61ε ι πd1oE το ι1ο-

ποιiαg 1.ΟΟμ. ενι6 oτη αυνd1εια το πd1οg αυτd

γiνεται Ο.35μ. Η αοι'ν6χεια αυτr] γ(νεται πεQισ-
οι1τεqο πρoφανrj6 απd τη διαφoρετιxdτητα υλι-
xcilν xαιτρ6πουE xαταoxευηζ πoυ αη μια περ(-
πτωση ε(ναι εμφαν{g πωρολιθδομrj, ενι6 οτην
ι1λλη, επιxριομι{νη λιθοδoμrj oτο ιo6γειo τμtiμα

xαι "τσατμιig'' oτο επiπεδo του γυγαιχωγ(η.
Σιiμcρωνα λοιπdν με αυτr] τη διαπ(οτωση η αQχι-
xi μορφr1 του γαο{ ε(ναι αυτrj πoυ τΟ πd1οg τηg

τοι1oπoιiαE τηg ε(ναι 1.00μ'

Tι αxριβcδq ιτυνdβη 6pιωq με την dψη του ναοιj;
Να ε(γαι dραγε η αρxιxrj iδια μι' αυπjν πoυ

βλ6πoυμε οr]ριερα;

Αυτιi μι1λλον απομ.λεiεται γιατ( τo πd1οg τηg

συγχεχQιμιJνηc τoι1οποιicrg δεν ξεπερνι1 τcr 60

εxατοcπιi xαι μιiλιοτα 61ι ο'ε ιiλo τo μηxog τηg' Σ'
αυτci ο'υνηγορε( xαι η ασυμιμετρiα των αποτμrj-
σειΙ)ν τηζ ατdγηg που dπωg εiδαμε ε(ναι αυνηθι-
ομdνο μορφoλoγιxιi οτoι1εiο τηg ναoδoμ(αg xα-

τdτr1 ουγπεxριμdνη xρονιl-,.ri περ(oδο' Πρoφαι'ιilg
υπrjρξε xdπoια τοι1oπoιfα οε θdοη ιiπoυ τελειιδ-
νει η xατιi μrixοg εμφαr,r]g λιθοδομrj του βdρειου
xαιγιiτιουτοixoυ τoυ ναοd, θdoη γιατην οπofα οι
απoτμrjoειg γ[νoνται οιlμμετριxdg. Για ποιο c1-

μωg λdγo xαθα"ιρdθηχε μαζ εiναι clγνωoτo.

Eξ ιiλλου δεν πρdπει γα αποxλε(οουμε την
περ(πτωοη xατα τoy xιιλαομd τηg Ndουoαζ να

μηγ χατ(Ιοτρdφηxε 6λοq ο να6g παρd dνα τμrjμα
τoυ χαι μιiλιοτcι αυτ6 τηg πριiooι|rηg. Eτοι αxι5μη

xα ι αυτιi το αρ1ιxιi xdλυφοζ τoυ γαοr1 να μην ε iνα ι
xτfoματoυ 1833 αλλd πολι1 πρoγενdοτερο.

oι φοqητ6E ειu6νεE τoυ γαoιi

Στην xιiqια ξι,iνη του τdμπλου του γαο{ εiι,αι
τοποθετημdνεg δdxα dξη (16) ειx6νεg μεγdλων
διααrι1οεων (διαg πεqιdδoυ χαι' τεχγoτροπfαg
διαφoρετιxο{ ιiμο:g αγιoγρdφoυ, με 6τo9 πρι6τηg

αγιoγρdφηοηg μετd το 1833. Απd αυτdg ιδια(τε-

ρο ενδιαφdQoν παQoυοιιiξoυν:

1. Η Παγαyiα "Η ΠANTΑNΑΣ-
ΣA" πoυ εiv?rι η πgι6τη απιi τα αρι-
ατερd. τηg Ωραiαg Πιiληg ειxdνα τηg

βρεφoxρατoιiοαE Παναγ ι,ι1g αλλd, xαι
το πρ6το 1ρoνολoγ ιxιi ιJqγο τoυ ναof
μετ<L τoν 1αλαομd τηg πιiληg. Στη
δεξιιi μεριiι τl1g ειxdναg xαι οτo {-

ψoζ τoυ Eυαγγελ(oυ πoυ xρατεf o

μιxριig Ιηαοιig, διαβdξoυμε για τoγ
αγιoγρdφο τηg ειx6ναg αλλιi xαι ιiλ-
λεq οη μαr,τιxdg λεπτομdρε ιε g.

"ΔΙΑ ΧΕΙPoΣ ΔΗMHTPΙOΥ
Z Ω ΓPΑΦ oY ΣΑMΑP Ι NΑΙ oΥ Α ΩΛ'
(δηλ. ]83. o τελευταfog αριθμ69 ε[-

ναι δυoανciyνοloτog) Ιουλ[ου''

Η Παναγ(α δεομdνη με rjφοg γλυ-
x{τατo, παQηγοQητιxιi, υποβααιd-
ξει ευλαβιxd με τo αqιαrερ6τηs χ6Qι
ωg θριiνο επ(γε ιo τoν oυρι1νιo Bαoι-
λ6α. Mε ανd,λoγο fφοg xαι ο ΙηοorigΗ Πιιvαγ(cι "Η ΠANTANΑΣΣA"
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Xριoτdg με το δεξ( τoυ 1dρι ευλογεf, ενιδ με τo

αριοτερι1 xρατd ανοιπτd Ιερd Eυαγγ6λιο πoυ
στt1γ αQtστερrj τoυ oελ(δα αναγρι1φεται:

ΕΓΩ ΕΙMΙ To ΑΛΦΑ l ΚΑΙ To ΩMΕ,ΓΑ l H
ΑPΧH ΚΑΙ To TEΛoΣ

εναi οτη δεξιι1:

ΠNΕYELΑ ΚYPΙoΥ ΕΠ ΕMΕ l oY ΕNΕΚΕN
ΕΧPΙΣΕ MΕ' l ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΕ

Toι-iτο το παQηγoρητιxd tjφοg θαρgε(g πωg

π6τνyε ιi,ριοτα o αγιογριlφoE στα πρ6οωπα τηg

ειxdναg, θdλονταg να παQαμυθ(οει τογ πdνo των
Nαουoα(ιυν πoυ ξ{oανε τo δρdμα του 1αλααμoιi.
Tιjτοια την r]θελε η ψυχ{ τoυg. Παντoβαoftιαcrα
παι δυνατrj να επoυλιiσεt τιζ πqdοφατεg πληγdg

τουg' Eλπiδα xαι ιλαομιi αrογ πιjγo τουg. Tη
οιiι,θεοη ουμπληρο3νουν δrjo dγγελoι επ( vεφε-
λι6γ 6νθεν xαι ιjγθεν τηE xεφαλrjg τηg Παναγ(αg,
πoυ με το dναxdριτουgυποβαoτdξoυντη βααιλι-
xr]xoρdι,ατηg Θεοτdxoιr, ενι6 με το ιiλλo xρατoιiν
αvιlιγμdνα ειλητdρια με θεοτοxfουg ιiμνoυg.

Η ειxdγα φdρει πoλλιi αφιεριiματα xαι πoλ{-
τιμα τιμαλφrj τα οπο (α φcινεριδνοιlν την ευλι1 βε ια
τωγ χQLστιαγιιiγ, αλλd. xαι xυρ(ωG, τη θαυματουρ-

γι5 αντiληψη χαι πQoσταο(α τηg Παναγ[αg'

2."o ΙHΣoYΣ xPΙΣTΟΣ" ε(ναι πριilτη απιi
τcι δ ε ξ ιd ε ιxιiνα τo'υ τι1 μπλου πιrυ αναπαρ ιoτd τoν
Ιηοοd Χριοτd ειrλογοrjντα. Θεο:ρεiται απd τιζ
ιτημαντιxdτερεg ειx6r,εζ τoυ τdpιπλου, μαξ( με
εxε(νη τηg "ΠΑNTANΑΣΣΑΣ" αγ χαL πριixει-
ται για 6ργα διcrφορετιxοiν δημιουργιδν. Ο Xρι-
οτ6g με το δεξf του xdρι ευλογεi ενι6 μιε το αριιlτε-
ρ6 πρατd, ανοιxτιi ιεριi Ευαγγdλιο oτο οποfο
διcιβαξoυμε:

ΕΓΩ ΦΩΣ l ΕΙΣ ToΝ ΚoΣMolΕ'ΛHΛΥΘΑl
ΙNΑ ΠΑΣ o l ΠΙΣTΕΥΩN ΕΙΣ Ε l MΕ' Ε,N TEΙ

ΣΚo lTΕu MH MΕΙNH l Κ4Ι ΕΑN TΙΣ l MoΥ
ΑΚo\ΣΗTΩN PΙΙMΑTΩN MoΥ ΚΑΙ MrL

Η μυοτιxοπαθrjg dxφραοη του Xριοτod τo

γεμdτο ιλααμ6 βλ6μμα Toιl, dδιδαν ο(γουElα πα-
gηγoριι1xι ελπ(δα οτον oxλαβωμι1νο Nαoυoα(o
που πQοσπαθodoε γα αυγdλθει απd τo σoχ τoυ

1αλαομοιi. Δεξιι1χαι αQισ[εQd τηs xεφαλ{g του

Χριοτοιi' παρ[ατcινται οι Αρ1ι1γγελoι ι{1oνταg τα

1dρια τoυζ σταUQωμdνα cπo οτrjθοg χαι τη\, χε-

φαλr] xεxλιμdνη προg τoν Bααιλdα τηg Δ6ξηg.

Η ειxdνα ε[ναι dργoτου 1838, αγνι6ο'τoυ αγιo-

γqιlφου'

3. 'oΗ ΣYNAEΙΣ TΩN TAΞΙAPXΩN" εiναι η
δε{τερη μετdτην ειxdνατr1g Παναγ(αg ουνθεοη.
O ι αρ1ι1γγ ελο ι Mι 1αrjλ xαι Γαβρ ιr] λ δορυφοροti-
ντεg πρoεξd1ουν τηg επ( νεφελιi:ν ιlυναξηg των
Oυρανiων Δυνd,μεων ενιil xρατοι'iν εντdg xυxλι-
xt]g ατεφdνηE ωE επf θρ6νoυ τoν Κιiqιο τηg Δd-

ξηs. H μοaφη μι1λι οτα τoιl Κυρ (oιl καταλαμβι1ν ε ι
το xι1ντρο τηg ειxdναg.

o Ι}ΙΣOYΣ XPΙΣTOΣ
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4. ζ'O ΑΓΙoΣ ΑΘΑΝΑΣΙoΣ,, ε(r,αι η επιiμιει,l1
οτη οειρd ειxι1γατουτ6μπλoυ. oΑγιοE με πλrjρη
αQχιεQατιχ{ oτολr] ευλογε6 με το δεξ( τoυ xdρι
ενιil με τΟ αQιστεQd βαοτιi xλειατd ιεqιi Ευαγγd-
λιo ατo εξι6φυλλο του οπο(oυ ,υπι1ρ1ει 

η παρti-
σταση τηg Σταfρω(ηζ τoι, Χριατori. Το 6ργo
oιi1.ιφο:να με τηγ αφιdρωοη απoτελε ( πρoοφοριi
τωγ χQεοπωλι6γ τηE Ndουoαg του 1841'

"ΔiηoιE τον δοιiλων του Θεclιi των εv τη Nαο6-
αη xρεωπωλητωι' δι'ιδiαg αυνδρoμηq xαι δcιπd'-
νηg αυτc6ν 5-Ι0-Ι84]''

Η ΣYN sJN'ΓΑΞtΑPΧ(JΝ

5. oι "ΑΓΙoΙ ΓEΩPΓΙoΣ, MΙΙNAΣ
& ΔΗMHTPΙOΣ,'

E(ναι η επιiμιενη οτη ουνd1εια ειxdνα του
τ6μπλου Διcιxρfνονται απ6 τα αQιστεQιi πρoE τα
δεξιιi ο Αγιοg Γεοiργιog που xρατιi oτo δεξiτοι;
16ρι δdρυ xαι οταυρd, ενοi ατo αριοτερd, xλιiδο
φo(νιxα. Στη μιdoη ο Aγιοg MηνiιE με μια χιγητι_
xrj διι1θεαη τη οτιγμrj που τραβιi τη λdγxη τoυ απι5
τη θrjxη, εγω οτα αριοτεEriι ο Αγιοg ΔημιrjτριοE με
δdρυ xαι oταυgιi. Kοwιj χαQαχτηQιcπιxd των

ir:.. γ

{i.ξl

Oι u\ΓΙOΙ ΓE()ΡΓΙ()Σ. MHNΑΣ
& ΔHMΗTPΙOΣ

AΞΙΣ T

Το dργo ωζ πQoE τη Θdαη τoυ (πo τ6μπλο
δημιουργε ( xατ,' αρχliγ πg<1βλημα ωζ πQoζ τηγ
oνομα"οiα του ναοd. Στη θdοη αυτrj dπρεπε να
βριoxciταν η ειxιiνα τηg Koιμι]οεωζ τηζ Θεοτιi-
xου' Αvτ' αυτοf dμωq η ειxιIγα τηg Kοιμrjoεο:g
βρ(αxεται οτo δεξιd πQoσχυνητιlριo πoυ
πλαιοιοiγει το τdμπλo. Kανε(g μπορεf να ffi
υποιπηρξει πωζ η αqlxιxrj oνομαο(α του
ναod r{ταv πρogτιμr]των Tαξιαρ1c6ν. Kιiτι
που δεγ τεxμηElι.ι,iνεται απιi τιE 6ωg οriμε-
ρα γνο:αr6E πηγ6ζ. Η riπαqξη παρεxxλη-
α(ου πρog τιμr] των Tαξιαρ1ιi;ν φα(νεται
μdλλoννα εivαιη μoναδιxrj εξriγηοη αυτrjE
τηs ανισοτρoπiαg. Yπενθυμξουμε πωζ τo
ιiλλο παρεlιx}'ηoto oτο γclτιο xλ(τοg του
ναoιi, ε(ναι αφιεqωμdνo oτη μνrjμη του
Αγ(ου Θεoφι1νουg' πολιοιi1oυ Ndoυοαg.
Η odνδεαη β6βαια τoυ αγ(oυ με τουg Tα-
ξιιiql1ε g ε (ναι ιcποριxrj. Αφοf τo Kαθoλιxιj
τηg Ιερι1g Mονrjg Δο1ειαρ(oυ ciπου t]ταν
ηγοrjμενoq, ετιμιiτo πρog τιμιrj των Ag1crγ-
γdλων, το μονααrrjρι πoιl (δρυο.ε οτη Nιloυ-
οα riταν πρog τιμr] τοlν Αρ1αγγ6λων, ενι6 η
xι1ρατιlυ βλdπoυμε 6οlg αrjμεριt να πQοτι-
μd o Αγιοg να φυλι1σσεται οτo ναd τηg
Παναγfαg, ciπου xαι το παQεχχλrjαιιl των
Ταξιαρ1ι6ν.
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G)/(cυγ' ιiτι προdρ1oνταt χαt οι τρειq απο τιg
τdξ ε ιg τoυ oτρατοιi. Τα xαλυ μ ματα τι')γ φωτο οτ ιJ -

φανων εiγαι, xαι εδι6 επdργυρα.

Aγνωαιog παραμιiνει xαι εδιδ ο αγιογρdφog
xαθι6g χαι ο xρdνog δημιουργ(αE τoU dργου.

Mποροriμε 6μωg να ειxιloουμιε τιioo απ6 το ο1d-

διο, dοo xαι απ6 τα 1ροiματα πωζ δημιoυργdg
του dErγου, ε(ναι ο (διοg τηg προηγof μενηg ειxd-
ναg του ξiου Αθαγαιτ(ου' o 1ρdνο g xαταoxευr] E,

θα πρdπει γα τοπoθετηθεi μεταξ{ τιυν ετι6γ 1841

xαι 1845.

6. uo AΓΙoΣ ΙΩΑNNΗΣ Ο ΠPoΔPoMoΣ"

E(γαι η επdμενη πQοζ τα δεξιιi ειxciνcι του

τdμπλου }.ιαι η ουνηθιοpιdνη οτι1οη αrr1ν οπο(α
απειxoνζεται ο Αγιοg, να xρατd μιε τo αριαrερι1
τοιr 1dρι τηγ χεφαλη του μιdoα οε δ(οxο ενιδ pιε το

δεξ( τoυ 1dqι να ειlλογε(.

Eiνιrι dργο (διαg τε1νoτρoπ(αE με τo πqοηγοιi-

1-ιενo γι' αυτιj πιοτειiιlιl1"ιε χαι τoυ ιδ(ου αγιoγρir-

φoυ (του oποiου η ι,πογQαφrj ε(ναι δυοανιiγναl-
ατη). Tα xαλιiμμιατα τoυ φ0Jτoστι1φανου χαt τoυ

δεξιoιj xεριοf ε[ναι επ(oηg επdργυρα.

7. Η επ6μενη ειxιiνα ε(ναι μια θαυμιdoια οιiν-
θεοη με x{ριο θdμα τηνιiψ{,)ση τoυ Tιμ6oυ Σταυ'
qοιi, πoυ πλαιoιιδγεται με dλλα o1ετιxι1, με τον

Tiμιo Σταυρd θdματα. Eτoι πdρα απ6 το γεγoνιi6
αυτ6 xαθ' αυτd οτην αριοτερrj ιiνω γων(α τr1g

ειxιiναg 61oυν ξωγgαφιοθεf Αγιοι πoυ φdρoυν ο

xαθdναg χαι η xd,θε μια τον Σταυρd τηg αθλ{-
σεωζ. Yπdρ1ει μdλιιττα χαι τo oyετtν"6 λογιiδqιo
που επεξηγε(:

oι Aρcιr'τει 1611' 111111rρfν xιιι ιιzολoιl0ljιτ(ιντι]ζ τ0]

Xριιrτιil

oι AραvτεE τωγ οταυgιiν xαι αxoλουΘιiαα'
γτεg τω Xριοτι6

Στη δεξιd ιiνοl γων(α τηg ειxdναE iπτανται
Αγιoι Aγγελοι ενcιi oτην xορυφrj χαι στO xι1ντρο

τηg ειxdναg η Αγ(α Tριι1δα ευλογε(. Στιr xεντρι-
x6 τμrjμα τηg ειxιiναζ αγαπαQιοτdνεται τΟ χυ-

ρ(ωg γεγονcig αε δrjο φdοειg, ενιi'l το ιlπ6λοι'πιl
τurj μα τη g ε ιxdνα g xαλιjπτετα ι απιi του < d,ρ1οντε g

χαιτoγ πι,στd λαd. Στην αριοτερrj xιiτω γωνiατηg
ειx6ναg διαβιiξουμε τα εξijg:

ι,l;4';l+ξ:;a. {.γ 1μι, μ'l.

Λεπτομ6ρειιr ηE επιγριιφrjg ηg ειxdr'α,g με την ημιερoμηνiιι
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NΙΑ7YΣTΑ Ερευνα

Αυτη η αyiα ειxriν τηg υιllrl-
σεωζ τoυ τιρι[οιl xαι ξωoπoιoιj
Σταυροιi, εyαλxoxαρd'yθη δα-
πdνη xαι επιμiλεια του xτανo-
αι'oτd'του εν Ιερoμoνri'yoιg xυ-
q(ου Θεοδoα[oυ xαι Ιερoδια-
u6yoιl xυρ[ου 'Mεθοδ[ου των
(δυoανdyνωclτο) παρ' ων 2ιαι
αφιερc6θη την αυτη αγ{ μoνη
d'νθα xε[ται αyατεθειμ€νη εν

ηρυo'ιjζoν'. λλoιE μiρη δυω εx
τ oυ τ ιμ [ου Ξιj λoιl τoυ ξωoπο ιοιj
Σταυρoιj το μεν μiγιoτoν των
απανταyο6 τo χαι ξουμαλ|αν
6.yoν την εχ τoυ ηλoυ παρα τoυ,

αoιδ[μου Βαoιλεiωg xιlρ[ου Pω-
μαl,o'ιi το δ'd'ψρυ παρd'τηζ αει-
μνljoτηg βαoιλ{ααηg xυρ[αg
Που){yερ[αq 1862.

Στη δεξι<i πιiτω γωνiα τηg
ειxιiναg διαβdξουμε:

Αν ιατ o ρη θη η παρ o{orl ε ι xc6ν δ ιd. δ απανriν xαι
( διloανd'γνωoτo ) τ ων Κυ ρ |ων Αναoταo [oυ Mηλω -

νd. xαι ω των Πατριωτc6ν αυτ6 ...'........ των σαμo-
λαδα[ων δι' c6ι, ιιιων{α η μνημη'

Η ειxι1να φdρει μονογQαφli που ε(γαι αxριβοig
(δια με αυτrjν που βρrjxαμε Cπην ειx6γα τoυ
Aγiου Ιωιiνγoι-l τoυ Πρoδρdμου, γι' αυτd xαι
εxτιμoιi με πωζ o ι τQε ιζ τoυλdχιαον ε ιxιiνε g δηλ.
τoυ Ιηαo{ Χριατoιi, τoυ Aγioυ Ιωιiγγoυ τoυ Πρo-
δρ6μoυ χαt τηζ Yψιilαεωg τoυ Tιμfου Σταυρoιi,
ε[ναι 6ργα του ιδ(ου αγιoγqιfφου.

To πρωτιiτυπο dργο orjμφωνα με τo λογriδριο
χαι τα υπιiλοιπα πληρoφoqι^ι6' ccoιγε(α ηταν
αφιερωμι6νο στηv Ιερι1 Mον{ Ξηροποτιiμου Α-
γioυ Oρουg.

O ναdg διαθdτει ιiπωg αναφ6ρθηxε oυγoλιxιi
τdoαερα ξυλιiγλυπτα πQoσχυγητdρια. Tα δrjo
απιi αυτιi βρ(απovται αrα ιixρα τoυ τdμιπλoυ ενι6
τα ιiλλα δrjο αrην εfooδο τoυ xυg(ωg γαoιj.

Τo πρι6τo απιi τα αριατερd του τdμπλoυ πQo-

C) xεντητdg rrφαoμriτινιlE "ΕπιτιiφιοE"

oxυνητιiρι του γαοιi d1ει οlg θdμα τoυ την Πανα-
γιιi ωg Zωoδ6xο Πηγr1. Για το dργο αυτιi δεν
διαΘιJτουμε ι1λλα αroι1ε iα.

To δεdτεgο πQoσχυνητιlριο ιlτο αριατερd μd-
QoE τoυ τdμπλου ιJ1ει ωg θ6μα τoυ τo γεγονr5g τηg
Kο(μηαηgτηg Θεοτι1xoυ. Η ειx6γα αυτrj θα dπgε-
πε γα βριoxdταν δ(πλα απd την Παναγfα Παιτd-
νασσα αφοtJ ο να6 g τιμι1ται ιπη μνr] μη τη g Ko ιμlj -

σεωζ. Aγνωoτoι παραpιdνουι, πιiντωg οι λιiγοι
αυτrjgτηg μετιiθεoηg. Σriμφωνα |"ιε τηγ επιγραφrj
τo dqγo ε(ναι αφιι1ρο]Ι'ια τωγ Nαουoα[ων ξευγα-
ριiδων.

"Δια αυνδρoμηg xαι δαπdι'ηζ των τιμιωτd'των
Zευyαρd'δων ε?ι τηζ αιlτηg π6λεω9 Ναο'ιjoηg ειg

ρινημ6αυι,oν των χεQ. Γεωρ' Εx Σελiτξηg 1868 (;)''

Σιiμφοlνα με νειiτερη επιγραφrj " Επ ιζωyρ αφη -

θη ιlπ6 Td'xη Χααιo6ρα Ι949''.

Tο επdμιενο πQoσχυνητιiριο (Ι[α αQισrεQιiτηg
ειoιjδου του γαoιi ε iναι αφιερωμdvo αrην "ΑΝΑ-
ΛHΨH ToY ΠPoΦ[ΙToY HΛΙOY'' Απoτελε(
dργo τηg ιδiαg επo1rig με τo πQoηγodμενo με
oτοι1ε (α δυτιxrj g τεχγOτQoπ6αg 1ιυρig ιδια(τε gο

{-

{
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Ερευνα

l

t
I

α ιαθητιxιi αποτdλε ομα' Στo (δ ιo πρoαxυνητιlρ ιο
χαι σε ειδιxri προoθr]xη υπιiEr1ουν τρειg μιxρdg
ειx6νεg δfο απ6 τιg oπο(εg εiναι αιiγ1ρoγεt χαι
ριια παλαιcl, με θdμα τηE τoγ Aρxιiγγελo Mι1αrjλ
xαι τον Αγ ιο Θ εoφdνη. Η ε ιxdνα αυτrj τε xμη ριιil-
νει ιιε μιxρdg επιφυλι1ξειE την oνομαo(α τωr,
παρεxπληο(ωr,.

Το επιiμενo xαι τελευτα(o προoxυνr1τιlριο με
θdμα τα "TA EΙΣoΔΙΑ THΣ ΘEoToKoY,,
β ρ fαxετα ι αrα δεξ ιir τη g ε ιοdδου του Nαo{ 1ο:ρ (g

ιiμωg να διαθdτει ιδιαfτερα xαλλιτε1νιxd αroι-
xεfu'

O ναιig €xει την ευλoγΓα γα διαθ6τει την xιiρα'
του Αγ(oυ ΘειlφdνoυE πολιof1oυ τηE πι1ληg. Η
θ{xη τηg αγfαg πdραg ε(γαι xαταοxευααμιJνη
απd αοrjμι dxει o1ιjμα παγογιxo.ιj εξαγωγιxοf
πρ(οματοg xαι φdρει ανι1γλυφεg παραιrrιi-
σειE χαι διαxoαμrjιrειζ οτιζ dξη dδgεg xαι
την oρoφrf. Στη μια πλευρι1 τηE υπιiρ1ει
ανι1γλυφη η παραxι1τω επιγραφrj:

" Ε TΕΛΕΣ Θ H H ΠΑ P owΑ Θ H ΚH ToY
ΑΓΙoY ΘΕoΦΑ l NoΥΣ ToY NΕ,oY ΚΑΙ
ΘΑw4Α l ToΥ' P ΓoΥ Δ u Σ'^Ι l Δ P Ω M MΙΙΣ
ΚΑΙ Βo l HΘΕuΣ TΩN XPΙΣΤΙΑNΩN
NΑo'ΣΑΙΩΝ ΕΠΙTPoΠΕ lYoNToΣ ΚY-
PΙoY zuΦΕΙPH MΙΙΕPΣ)Y ΚΑΙ ΕΦH-
MΕPΕΒoNToΣ ΠΑΘΩMΑ Ι831 ΙoYΙ'{
/,-)

Aπιi την ημερομηv[α xαταστιευrig γ(νε-
ται φαγε8<i πωg η θrixη τηg πι1ραg τoυ
Aγ(ου καταoxευ6'οθηxε δljo xριiνια νωρf_
τερα απ<i την γ"ατασ11'ευrj του ναoιi τηg Πα-
ναγfαg.

O ναdg τηg Παναγfαg διαθ6τει επ(οηE
xαι αρxετι1 xε ιμrjλια oη ψαντιxηg nιαλλιτε1-
νιxriE χαι ι,στοQιχrjg αξiαg dπωg:

o xεντητ6g υφαομιiτινog ,,Eπιτ 6"φιοE''
μεγιiληg xαλλιτε1νιxηg xαt ιαrοριxrjg α-
ξfαg 6του9 xαταοxευti g7749..,Eγdνετo δι<1

1ειρdg ΦευραlνiαE εν dτει 7749 ,,γ"αι' επι-
διορθι6θηxε'' γ'αL επιδιoρθι6θη τω 1884

υπο Αιxατερ(νηg Nιxorioη' ,,H τελευτα(α οιiμ-
φωγα με ιπoι1εiα του τoπtxo{ ερευνητrj x. E.
Bαλoαμfδη, υπrjρξε η πριilτη δαoxdλα τηg Nclου-
οαζ απd τoν 1αλαopιc5 xαι μετι1.

- To επ(1ρυαd διoxοπιjτηQo με απλdg ανιiγλυ-
φεg διαxοoψ]αειg dτουq xαταοxευtig 1866.

- o Ξυλιiγλυπτοg ιπαυρι1g διiο ιiιilεων εντdg
επ(xqυαηg θrixηE πoυ φdqει αgxετιl διαxοoμητι-
τι6' ψoτ(βα dτουg xαταoxευηg 1887.

- To Επ(1ρυοο ιερd Eυαγ^1dλιο με ανι1γλυφεg
παραοτιiοειg τηg οταfQωσηζ χαι τηE αvιioταοηg
τoυ Xριοτo'ιj, τηs [διαg περ6που επo1r]g.

I

I

Η αoημdνκr θrjιη με την xιiρα τιlυ oιrfoιr Θεoφιiνοιlg
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NΙΑ7YΣTA Αg θυμηθoιiμε

JO-
oι
(ε-

π6-

Aπ6 τo Tριωδι τoυ Λdμvια 6ωq τo Tζαμ[

H oΔoΣ KOPΑH

Η oδιig Koqαri αq1ζει γoτιoδυτιx6"τηg
π}uατεfuE του Δημαq24ε(oυ ιiπoυ ηταν πα-
λαιιi το α8χoγτι1{6 των Λογγα(ων, με τα
πολλιi πεq k εγν αxυxλυδωτιi παqιiΘυqα xαι,

τηv επιβλητtxη εξι6ποqτα (θλιβεqιi αιiγο-
λo οriμεqα μιαE πoλυxατοιx(αE τηE επo-

1rig του 60 xαι τα)γ αγτιπαqο1ι6ν τη6)rnαι
φθιivει μdχQι το Tξαμi oτη Θdοη τoυ
πofoυ xτiυτητιε τo Eqyατιxιi Kdντgo.
παλιιiτερoι τωγ αημεqιν6ν xατotxωι,
τιατ6 πεqfπoυ 1govι6ν) τη θυμοιiνται
γτα σαγ Koραιi xαιηταν απιi τoυg χεγτQι-
xιiτεqoυg δq6μoυE τηg Nιiουοαg. Mια
περιriγηοη α' αυτιi τo δqιiμo, απd τιg
αQχdE τoυ αιι6γα μdχQι 'ιτη δεxαετ(α τoυ '60
απoτελε( τo xε-μενo
πoυ αxoλoυΘε(.

Γριiφει η Λευxη Σαμαqιi

Η oδdg Kοgαrj dγωγε τo Δημαρ1ε[ο, τα Αλιfνια,
τα Γαλdxεια, τ1'lγ πcιλιιi Ζαφεtρ6τιη, τα Καμι1να

με την Πουλιdνα μdοω τηg Παfλου Mελιi.

oριo fταν o μεγιiλοg μιiλοg του Mυλωγιi, πoυ
αν υπrjq1ε orjμερα, ο "ΞεVoxρdτηζ" θα τογ πε-

ριελιiμβανε στηγ πρoοταο(α τα;ν πoλιτοiι, απd
τογ xα{οαlγα, αφoιi 6πo ιοg d pιπαινε ποljντια-

ξε απ6 τα νεριi τηg Αρι1πι-
τσαζ πoυ xινot]oαγ τιζ μυ-

so,

λ6πετρεE. Η xειπριxrj αρ-
τηρ(απου oδηγε(πρog

η Xgιαιoδοrjλου

Λαναρd, rjταν μπαμοdδεg xαι μεταξoυgγε(α
τιυγ οπιτιοiν τηg Κοραη xαι τηg Ρrjγα Φερα(oυ,
xαι μετd,, για πολλιi 1ρdνια dναg 1ο:ματιiδρομog
χατηφoQιχ6g που επdτρεπε τo 1ειμι6να την dνε-
τη τooυλr]θρα πdνω στo σχαμγ( τηg νι1ναg, απd
τo ξαμf μ6χQι τoγ Ηλiα τον xαραμελd.

oι 1ειμιιiνεg φιiντα.ξαν βαριiτεροι foωE λdγω
τωγ χQουσταλfδωγ απd τιg χεQαμoσ1{,επ€g xαt
των δqdμων, 6πoυ δεν dφευγε γQliγοQα το 1ιdνι
λιiγω τηg τdλειαg ανυπαgξiαE τωγ αυτoχινrjτων.
oι υπdρ1oγτεE αραμιπιiδεg χαι αQαμJιατξrjδεg

28



Αg θυμηθoιiμε NΙΑqYΣTΑ

δεν 6βγαζαν τα ιiλoγα με ιiα1ημο xαιριi απ6 τoν

φdβo του γλιατρr]ματog χαι η συγχοινωνfα rjταν
πoδαριiτη με γxαλdτξεg αυνrjθωE, με γαλdτοεg,
λιγdτερο. Αξd1αoτη θα με(νει εxε(νr1 η "γλι
oτρα'' απ6 €να μαxιiβριο μιεν, ιλαρd δε επειoιi-
διο.

Ηται,η επο1rj πoυ τoυs νεxροrjE cπιg xηδεfεg
τιμητιxιlτουE xoυβαλοfοαν οτον ιriμο oι οτενο(

φ(λοι χαι συγγενε(g μ61ρι τoν Aγια Θανdoη.
Απd τογ ουνo ιxιομιιi ε i1ε ξ εxινr]σε ι γ ια τη γεxριil -

οιμη αxoλουθ(α ιπoγ Αγιο Mηνιi η πoμπrj αφοιi
o Aγιοg Δημrjτριοg dγινε πολι1αργdτερα ενορ(α.'
Φλεβιiρηg τοoυxτεqdg μετd τηE Παπαντ{g, xαι o
δgdμog γυαλf. Mε πολr] xιiπο η oιlγoδεfα dφταoε
ατo Tξαμf αλλιi οτην xατηφ6qα του τξαντd dπωg
oνdμαξαν τη Xριοτοδodλoυ Λαναρι1, γλfοτρη-
σαγ οι xουβαλητdζ, τουζ ξdφυγε τo xoυτ( xαι
πιd,oαγε τον πεθαμι1νo στo περ(πτεqo τοU y'αQα-

μελr1, γοlνfα Λαναρd - Xατξηγρηγιριιiδη, μ6oα
οτα γdλια των μιxριliγ πoυ €.xαναν xιlξι βαοτc6-
νταζ την τοιμπ(δα oτο xdρι γtα γα ε(ναι "οιδερι1-
νια" χαι το xλdμα των oυγγενι6ν.

Aγ dρω1η, xαι ").ιυ ρ 
(α τ}'l E... χαταστι1οε ω g'' φd-

νταξε με το xαλοoτρωμdνo xαλντερ(μι τηζ, πQo-
νdμιo μιjνoν των }.ιεγτQιxι6ν δρ,dμο)ν τηζ Nιloυ_
σαE, η οδιig Kοραr1. Tα 1αρdματα γιiρω οτιg
πεντι1μιoι "ρouπουτodσαγ" οι γxαλdταεg επdνω
oτιg πιiτρεζ, τωγ εργατιiν χαι εQγατριαiγ τωγ
εgγοαrαoiων Λαναριi, πoυ πrjγαιναν να πιd-
αoυγ δoυλειd xαι μετd το μεoημdρι, ε,ιτ69απ6 τo
πολr1βoυo πλriθoE πoυ αxολνοdσε, με γ6λια xαι
πειρdγματα, fταν γεμι1τα χαι τα παρι1θυρα τοlν
oπιτιιilν απιi γτουγιιi πoυ €xανε 1ι1ξι, υποιpr]-

φιουζ γαμπροιig πoυ διιiλεγαν τη νdφη xαι μdλ_
Joυαεζ πεθερdg που θα παξι1ρευαν την πρo(xα.

To Tqιιfδι τoυ Λιiμνια
Στο τριc6δι του Λιiμια, πoυ 1ιilριξε τoν δgdμo

για τα Kαμdνα }.ιαι τo Tξαμ[, οτην αρ1rj του, t]ταν
τo Uφασι"ιατoπωλε(ο του Παπλιοιiγxα.. Mαγαξf
oνoμαατd για τα μετι1ξια για τα φουoτι1νια xαι
τoν yαo€ για τα εαc6ρου1α, τηg προixαg. Mιiλι-
ατατι1oη {ταν η δεξιoτε1ν(ατου Παπλιοtiγxα oτo
oxfoιμο τoν γαo(. που dμεινε οαγ απιjλυτo δε(γ-

Η Noιiαxcι Mιlλοlγci μεlτιE φilε< ηg
oτιlν xιιταριixτη τoιr μιiλoιl

μιcι τελει6τηταζ η φQdση "MαQi του xciβει' ααν
τoυ Παπλιoιjyxα τclιlν 4αo{... " Mιλdμε φυoιxa'
γι(Ι το παλιd xατιlcm1μcι ταlν Λαμν(δηδων, πoυ
{'γ"χεπε. δυατυxιilg, xαι απd τη νεdτερη θdοη τoυ,
δiδοιπαE xαι αυτιi με τoν τριiπo του, dνα πλrjγμα
στη γαoυσαiιxη οιxονοtrr(α, αφorj η πoιιiτητα xαι
ο επαγγελματιαμdg τoυ εγγoγod Γρηγιiρη Λα-
μν(δη rjταντι1τοιog που crxιlμη χαι ot Bεριιliτηoεg
ιpc6νιξαν 'tα "γuαχα'' τoυq απd αυτιi τo μαγαξ(.

Oι Nαουοα(εg λdγανε oτoυ Λdμιιατο σταυ8o-
δρdμι, στoυγ Παπλιοdγxα, dνα παρ,6νομια πoυ
π6λληοαν στoυζ Λαμr,(δηδεs, πωζ λ6ει o Γρηγ6-
qηg Λαμνfδηg, μετι1τη βι1θιοη ενdg πλo(ου που

μετ6φερε μετιiξια xαι xεγτ(δια για λογαριαoμd
τoυg' " Mπλιoιryxα iφx ιασιν τoυ τταπciρ ι''. Mπλιoιj_
γxα - Mπλιοι1γxα 6μειι,ε το Παπλιοιiγxα

Ποιo π<1νω ανεβαiνoνταζ αQιστεριi ο μι1λog
του Mdγτοιου χαL τo μπαxdλιχο τoυ Σαριiφη
δεξιιi ιiλλο υφαοματιlδιxο, επ(αηg ονομαoτ6,
του Ndοτα' (Mυοιρλri) με περιοοιiτερη "ειδ(-
Χευση" αιs χQυσοxλωαrdg γLα τCΙ λιμπαιπιι1, xαι
τιgτρα1ηλιdg. Στη μ6oη xαιτωγ διio μαγαξιc6ντo
oπiτι μιαq περ(φημηg μoδ(οτgαg τηg Γραμματι-
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Kαι τ6τε πri.7ιrινιιν oxoλεfο. Trr ιι^,,dρκι oτo Xιlτξηxοιlρxoιlτειι_l..

xrjg τoυ Bογιατξrj. Δι6τι 11 oδdg Koραrj ε(1ε την

τιμ{ να γ"ατoL^/'εkαι CΙπd τιζ δfο περιφημ6τερε9

μoδ,στQεζ τηE Ndoυσαζ. Tηζ χ,υQ(α-( Γραpιμιατι-

xηg lιαt τηg Mαρ(xαζ τηζ Σ(γου. Αυτdg oι δfo

μοδfοτρεE γ'αLτo ραφτdδιxο τηg Ιερoυααλr]μι xαι
τηg ΓdτιvαE σrη γωγaα τηg Παfλου Mελd χαι τ1lζ

Υπαπαντηg, xdτω απ6 τo οπ(τι τoυ Mι1αr]λου
(ταγθ(δη) εi1αν διαδε1τε( την oγo|"ιαστlj τη M(-
τσα τη Σιουγγαρoιi.

Η Κυρfα Γραμματιxr]. oνομα - oliμα χατατε-
θdν "εποι{θει παρι1..'' dπωg θα λdγαpιε oljμερα.
Ψιλrj, ευ θυτενri g, ri Q ε μη, με dνα γλυx6 1αμιiγελo,
riξερε πdr,τα γα πρoτε(νει το ιlωoτd για την xd,θε

πελι1τιoοα τηζ χαt να δημιoυqγε( cπο αιδμα τηg.

H xdθε πελιiτιooα rjταν μιoνcιδιxl] γ1οι την Kυρ(α
Γραμματιπri Boγ ιατξrj. Eργα τdxνη g d βγαξαν αυ -

τι1, τα πoλιiτιμα 1dρια xαι η ετιxdτα τoυζ εμφανd-

στατη. "Αυτcj εiναι ρiιιllιtιo η τηζ Σ[νoυ i τηq

xυρ[αg Γραριματιxηg. 0υριιλο6ν τα ρo67α τoυg''.

Aριoτερι1τηg ανηφ6ρα9, 6πoυ φοlλιdξει xαι
οrjμερα, ξανo(γoνταν ο φοfqνogτoυ Παπι], σχo-

λε(ο για τoυg μιαθητευdμενoυg φουρνι1ρηδεg με
ποιο xαλd μαθητr] τον Θιi μνιο τον Bλd1o, πατdρα

τoυ σημεQινοf δημιiρ1ου Δημr]τρη Bλd1ου. Δου-
λευταρdg χαι ευπQοσriγoQοζ, o Θιiμνιog πoυ ij-
ταν χαι νονdg μoυ (γι' αυτιj πdγτα φρdντιξα να
περνιil να πdρο: ατo τξd,μπα το oιpι(θι μου..) πoλf

γQiγoQα ι1νoιξε διπ6 τoυ αρτoποιεiο, ιfτου Φα-
οoι]λα το οπiτι, oτο οτεvd για τηγ Αγια - Mην<i
pιαξi με τoν αδελφ6 του. Mdλιοτα λειτotjργηοαν
χαι τo πρι6το υποτυπι,iδεq "ΚιJτεριν" μοιριiξo-
\ταζ παQαγγελ[εg για ιpιυμ( με dι,α xαρdτoι oτα
απft'tα που |"ιJ[oQo{οαν ι,α πλr1ριilνoυν xdπoυ _

lιCιπoυ για "Λατiνουν'' (doπρο ιpωμi απι5 αλεfρι
AΛΛΑTΙNΗ). Eτοι με τηγ πoλrj xαταγι1λωoη

μπoροrjοε χαι γα βoηθr]oει ενεqγdτερα χαι με
πιιi μεγdλ.η oιxονoμιxτj ι1νεαη τo Kιiμμια (Eνα
ε(ναιτo x6μμcι). Αφοf 6πωE θυμιiταιη μιi,να μoυ
"χαι τo πoιlxd'ριιoιl Jτo1J τoυ δωριαα rjταν με
oτ ε φ d'ν οl α ε τ ο... πη ρ ε τ o κ 6 ρι α'' (Τdτε τα x6 μματα
τα οUγτηQoιioαν ιlι ιδεoλι1γοι πoυ dτρωγαν χαtτο

ξιiλo των Αg1ιi'lν αγciγγυoτα...)

Δ[πλα απ6 τoυ Παπr] τo φοfρνο το oπiτι του
Κoliλη, που ευτυxιig παqαμdνει πιxνdμοqφο αxd-

μα σε πεfoμα τηg xαx6γοι,Crτηζ "πρo{iδoυ" Χ,αι

απ6γαντι τα Δoυδα(ιxα, (ετοιμdρqοπα αrjμερα,
να θυμξουι, παλαιdζ δ6ξεg) χαιτΟυ Γxo{ντα oτo
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..7.({ι τ(( zυρ[τoιr ι στι) :τ(ιQθεν((]/ιι)],ει().

" σχιlτε ινd (πεγ(i " ποιroδηγοdαε ιyrο Γαλιlxε ιcr.

Mπαξdδεg, δρομdxια xαι πoτιiμια που πεQ-
νοrjσαν μdoα απd τα οπiτια xαι 6vο:ναν τιg π6ρ-
τεE με γεφυροιiδιαl]τcrν o l"λιματιομdgτου xαλo-
xαιριοιi. Eμπαινε η ψιiθινη xαρι1xλα οτο νερ6 xαι
γiνονταν εxε(απ6 xεγτiδια μdχQι μπαλι6ματα με
oιαxdδεE xαι τραγoιiδια. Γιατi ο xιiομοg τιiτε
τgαγoυδοfoε πολf παρ'dλην τη ψι61εια του.

Kλειοτd τo oπkιτηgΤξιουτξιiιναg γιατ( xdθo-
νταν dλο oτηv π6ρτα να μιαθαiνει τα γdα χαι να
βλdπει πoιoι μπαινdβγαιγαγ απdναντι oτουg Tα-
μπι1ρηδεg γο:ν(α Koραr] xαι Δεληδfμου, που
oδηγofοε ατον οτραβιj τoγ πλιiταγο.

Oι Tαμπιiρηδεg, oνομαoτoi oτο αι,δQιx6 xυ-

ρ(ωg ντιioιμο, θεωρoι'iνταν xαι {ταν απd τoυg πιο
xαλοντυpιdγΟυζ χαι ωρα(oυE dνδρεg τηg πιiληg.
To γωνιαx6 απkι τoυζ το ε(1αν αγoρdαει απιi
τον Tοι'iqxo Σιαμαντf εφdντη, πoλrj πριν τηγ α-
νταλλαγrj των πληθυαμιiν. Eπι1νο: rjταν η χατοι-
xkι τoυg xαι απι1 xιiτω ιiλο μαγαξ( με εxλεxτι1
υφιiαματα xαι ραφε(ο.

Kολλητιi, του Παπαβασ(λη xαι απιjναγτι τoυ

Λιiτοη ιιε τ1lν τε.ρdοτια αυλr] xαι τον φodρνo τoυ
"M(σια" του γαμπQο{ τουg, απd την xιiρη τουg
την Eλdνη (ιrr]μερατα ξεxdλληιrε η οδ69 Mυαιρ-
λr]). Δ(πλα του Ταιxιτ(xου xαι τα Aδαμι1αiιxα.
Tο xαλfτερo αQχο\,τιχdτηg Κoραr] τo αγdqααε o
Bαοftηg o Δημουλι6g (Kαρανιlτιlιοg) πoυ δι6λυ-
σε τoγ δεxαo1τιi1ρονο (!) αρραβι6να τoυ για γα
παντqlευτε( τo λoυλorjδι τoυ μαχαλι1, τη δεπαε-
πτiι1ρονη T(γπα (Αιxατερfvη) τoυ Παoβιiτη.

Το οπ(τι τιlυ Δη μολι6, που ιlπιiρ1ε ι xα ι αrj με ρα
oτη δεξιι1 μεgιιi πQιν τo γαlνιαxd Kοραrj xαι
Καραμrjτoου ε i1ε ε foοδο ιτεην Kοραrj xαι τελε fω-
ν ε oτηι, πρ cilτη πι1ρo δo τη g Καρ α μr{τσoυ. Ηταγ τo
ιδαγιxd απ[τι τηg γειτονιcig για γα παζoυν xρυ-
φτιi τα πιτoιρfxια. oι αxανε(E αυλdg του με τα
πολλιi xελιlQ ια το 6xαναν την πιιi xαλrj xρυ'ιpιriνα.

Σιrν61εια Kοραti xαι Kαραμrjτοου το παλαιιi
xοιγoτιxιi δαoαρ1ε(o πoυ dμενε ο παππoιiE μoυ
Γιιiγxοg Ρουβdτηg xαι η μι1να ψoυ Zωη θυμdται
την ημdρα που riρθε το Eλληνιxd xαι την ανdβα-
ααγ απd τoν αμπατξιι1 να υr]lιliαει τηγ ελληνιxrj
oη μα(α. o παππof g ε(1ε απd lη6τω y'αι τo υπoδη-
ματoπoιε(o τoυ (dπου η μdνα μου γνιilριαε xαι
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ Αg θυμηθoι1με

ε ραlτειiτη xα τoν νεαρ16 xdλφα, τον γ ιο τη g ξη μη _

vcrq απd την Αγι,απαραoxευr] τον Mrjταο τον
Αγοραοτ,d).

Δ(πλα δ'ιiο νεoxλcιαν,6" τ0)γ αιιεQιχανιriν τηg

γειτoνιιig' τoυ Αντιiγη του Bλιi1oυ χαι τoυ Mα-
νι6λη του Ροιjοοιl. που βι1λανε ιjλo τωι, x6πο τoυg
τη g ξ εν ιτιιig να φτιιiξoυν ωρα (α απ(τια οτη Ndoυ -

σαχαtνCtπdρoυν απd dνα αxfνητo ατη Θεαοαλο-
νfxη. Σε αυτι5 τo οπ[τι του Αντιδνη του Bλιi1oυ η
r,ιiνα η M(τοα xαι ο νdνηg ο Τξιιliτξηg δd1τηxαν

1}.1.::ξ1;.}!,,i{lffi
i;-1;; 'ι .;*i &'} ''' {βι

+'ε" " *- 
^.t;4

Η Γριrμιμιrτιxij Bογιατζrj oτο μπαλl"ιiνι τοιr ι;πιτκlιi τηg

με τιg μιιθ{τριdg τηg

νι1φη τη Mαiρη τoυ Λυο[μαχoυ ε1/γo-

ν{ τoυ Λdγγου. Tη γελααrrj, την dλο
τραγοfδι xαιx€φt "θε(α Mα(ρη".

Απdναντι, ιiλλο, πdλιτου Παπαβα-
αf\ (Mυλωνcl,) πoυ απ6lιdτω οτ6γα-
ξε τo μπαxdλιxoτου μπι1,ρμπα Σταf ρη
τoυ Mερτξdνη με τη γυqπj χαμηλrj
ξι1λινη πιiρτα χαι τα μεγι1λα γ"oυπ€-

γχιαπoυ oφι1λιξαν βαψι1τo βριiδυ με
τιg αμπιiρεg οημειι6νογταE χαι τo τi-
λοg τηg μdQαζ...

Tο μπαxdλιxο του μιxραοιιiτη
Σταιiρoυ Mερτξιlνη, που ιioπαγε τιg
μdτεg με τη θεoπdοια μυρωδιd τηg
gdγxαg xαι τoυ μπαχαλιιiρου' τηg πα-
oτljE oαρδdλαg, τηg ελιιig. Mια φιλΓ

τσα ψωμr μια ελιιi' MιΦ γtα το dλειμμα τηg

φιλiτοαg, μιorjνα φαγωθε[ oαν εEαιρετιxr] πολυ-
τdλεια μετι1.

Πι1γιυ ατο "γραφεiο'' 1-ιε τα λαδι11αqτα 6να
τεφτdρι διcι την εξυπηρdτηση τιυν πελατιilγ, που
ουxνι1το xο(ταξε ο μπι1ρμπα - Σταf ρηE xdτιυ απιi
τα γυαλιd τoυ, xoυνι6νταg πεqfλυπα τo xεφdλι.
Γι' αυτ6 χαι o μαχαλdg τοlv λιiτρευε...

Κολλητd του Καλdc Mεμdτ τo oπ(τι, πoυ τo
πriρε η Σμαροi |-ιε την αι,ταλλαγf των πληθυαμι6ν

τo '2Ζ. Η Σμαριi;' μιια πανι1μoQφη
Mιr,ραoιιiτισσα' με l"cιτd'λευxο δdρ-

μα χαι τα μαxριd τηg μαλλιd π(ιντα
xαλομαξε tr"ιιiνα, dμoιαξε pιε οπταοiα
oτα παιδιxd μαg μιirτια, 6πaη oτε-
xdταν οτητr] αιο παριiθυρο. Σε αυτd
τo oπkιη γfφη τηg Σμαρrig απι1τoν
γιο τηζ Xρr]ιττo η Mαρ(xα η Σfνου
dραβε την ιlψηλrj xoινιυνfατη g Nιloυ-
σαζ.

Mεγιiλο 1ιiξι ε(xε η γειτονιι1xαι
τρoφli για χoυσχουααριd, βιγxλd-
νταE πoια μιπα(νει ποια βγα(νει απιi
τη Mαρixα. Oπαδιig των μεγιiλων
οixωγ μ6δαg. Nτι<iρ, Σανdλ, δεγ δ(-
οταξε να σoυ πρoτεiνει xαι τo αγτi-
στoιχο'fφααtrια. oμωs το αποτιjλε-
oμα r]ταν xαι ε(γαι εxπληxτιxιi, για-

ffin. #
"Ψf"
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τi r1 Mαρiπα xαι οtjpιερα crxd;'ια' xιiποιo xομιμι1τι
ιιιcι< πoλf "τιτζαg" που δεν ιxανoποιεiται απιi
τli μαξιxrj παραγωγr] θα το ρι1ψει 

,,εfναι αδ{γα-
τΟ\' \,({ oταμαπjοω τελε(ωg το qdιpιμo,, παραδd-
"i.ετc|'L.

Γοlr,ιαxd πρc6τη πdροδοg τηg Koqαιj,τo σπkι
του Mπιiρμιπα Nτι6νη τoυ Ντοιiλη τoυ παλλιτd1νη
οi.η< τηg περιο1rjg. Στο μιoιi πioω μdρog τoυ
τερiιοτιου απιτιοtj τοU, που δεν 61ει αλλιiξει
τoλιi xαι οιj με ρα, rjταν τo ε ργαατr] ρ ι6 του. Mε τoν
ιι ε γ ιiλo τρo γ6 τoυ xαι τα ι1ξ ια 1 dρ ια τo υ, εjπιαν ε τo
^1'ιilγια xαι " €φxtανιν ανθρι6πoυ g"'

Τι τοoυxιlλια για αρμιιi, τι αιdλια, τι ατιlpινε<
ιιε r.6xoElα oτo ατι5μιο νατρd1ειτo νεριi, τι μιοotj_
oια' τι νταβιiδεg... Ενα πληρdοτατo εργαοτr]ριο
τηλοι1 με το φοιiργo τoυ για τo γυdλιoμια δι6θετε
ο Mπιiρμπα Nτιiνηg. Kαι οτο μπαλxdι,ι η γιαγιι1
η P(νxα να xαμαρι6νει. Αoτραφταγ otτQαxηλιdg
τη<, βdλααμο ο xαλ6g τηg λ6γο9 για dλoυ<. Γι,
αυτd o Θειigτηνπrjρε μαξiμετοΧριoτ6. Mεγιiλη
Παραοxευη €xανε τo τελευτα(o τηg ταξ(δι... Λα-
μπdδεg αναμμdνε< ιπoν λιiγο τηζ ο γιοζ τηζ
Φ[λιπαg με τη γυναixα τοιlτη Λιοαβοt'δα..

θυ θοιj

Πριilτη οτo iδιαομα για τον αργαλειιi η oυο-
λαν1fτινα, δ(πλα απci τοιl Nτoιiλη, ιπην πι1ροδο.
Tα αγτιιi x6'τω απ6 τη μαo1ιiλη χαι στo απiτιτηq,
dλεg ιlι ναoυoαfεE πoυ rjθελιrν να υφι1νουν xαι να
ιδιιiαουγ (να περι1οουν μdoα απ6 τα xτ6νια το
oτημιiνι). O γιοg τηg o Αντc6ι,r1g αxdμα xρατιlει
οτην αυλrj τα xαρφιιlπoυ ιδ(αξαν. Στo τ6ρμα του
αδ ιεξ6δου oι Ατoη δ ε E χα ι ll o ιχoγdνε ια Καρανι1-
σιoυ με τα τρ(α ωραιι5τερα xορfτοια τηE γειτo-
νιι1g.

oι Mπιτoυλιιiνινεq fcραιναν οτο ανι6γι γ"oyτ6'
ατο παριiθυQo, τQαγoυδc6νταg με τη Xι1ιδω να
ξε1ιυρζει απιi ομoρφι6" l,'αι δ(πλα το απ(τι του
Κωαrαr,τd του Mπfαxα (Δdλιου) του xεxαγιd.

Mεγdλο τι5λμημα του Kωγαταντιi, μετιi τον
θι1νατιlτηg γυναfxαgτου τηE M(τοαζ να παντQευ-
τεi πριioφιlγα... oμωg η Kατεq(να η Φωτεινη, ο
Xαριλιlxηg, o Σταυρrjg, ο Αλxιβιιiδηg ιjθελαν
φροντ[δα, που πρ6θυμα αν6λαβε να πρoαφ6gε ι η
ποιτ(α Σεβαoτr]. Kιiνοντι1g τα επτ6"' μαξi με τα
δdo ορφαν,1'ηζ, xαι μετι1 oxτιil με τη γdννηoη τoυ
Mιυυοr], δοfλει|ε οxληqd οτα γr1λατα, τα τυριri
χαι τα γιαofρτια χαι τα xαλοπdντρειpε. Oι τ6o-
σεQιζ νriφεg τηζ, η Mαριγodλου, η Σoφ(α, η

. Ιi1Ι
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Λι'εβιι(voγταE γι(, τo Tξαμi. Αριιττερci τo ιlπ(τι τιlιl Kιlι1λη. δε:ξιιi τcι Δουδα'iιxrr
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ΝΙΑ7YΣTΑ Αg θυμηθοι1με

ρε ο μπdρμπα Nι6νταg
o χοσμoγυQιομdνοg α-
πι1την Αμ6ριxα.

o οδdg Kορα"rj oτιg
αQχdζ του αιι6γα xα-
το ιxοιjγταγ cιπι1 νο ιxο -

xυρα(ουg, Tοι'iρxoιlq
xυρ(ωE, πoυ ξοrjoαν
πολι1 αγαπημdνoι με
τοιlg ντιiπιουg xαι γι'
αυτd εxε(ηταν το Τξα-
μ(τουg'τo o1oλε(oτoυg
xαι τα μνιj ματα τα τοtjρ-
xιxα απ€ν αι,τ ι αxρ ι β ι,iζ
απιj του Τdμα xαι δ(-

πλααrουξιoι1λη (Τ6-
oιου).

Στη oημερινt] θdoη

Λυμιπιdδα xαι η Bαγγελ(τοα dλεγαν το "μητdρα' τot, Eργατιxοιi Κdντρoυ {ταντο Τξαμ(.τα μνr]pια-

μ6οα απ,d την ιpυ1rj τοιlg. τα τoυ 16τξια χαι τo τoυρxιxιi ο1oλε(o 6που

Eνα pιπα1τ o€xαιμιααυλrjη γιαγιιiη Σεβαοτr] 1^9]:',:.a"oιΓdλλοιλειτουργofοανταμαγειρε(α
με τo οπ(τι του Κcixα τoυ Λdξου 

""r 
r;;;;; γΞ'-".oo^6 

xαφi ξπιναν xαι dταν €φυyαν yιο-

1.ιιiνα μoυ νιdπαντρη, ,oαι γι'αυτo εxοψ;;;;;,; t?::r::!:::"""o!:^'.-: ρια.yαλd'g απιi τoν xαφi

βελουδdνιεgρdμπεEτηζχαιτιζ €xαyεxou.dgγ,.i τoυζ UUμcΙμαι η μαγα μoU'

νCΙ τιζ φορdαει. "Σε oπiτι trlε νο[xι [g1l φd'ντα- Oταγ dγινε η αντcιλλαγr] των πληθυαμι6ν, τo

ξαν..'' λdει Απιjναγτι, α8ι-
οτερd πιLλι, ανε βα(νονταg,
τoυ Γρdξιoι.l το οπ(τι, μιε
τη Bαοιλιxτ] νειiτατη 1rj ρα
να μεγαλιilγει με περιοοrj
νoιχoχυQoοιiνη τα τρ(α
oρφανd τηζ, το οπ(τι τηg

1ιrμογελαοτrjg xαι φιλιi-
τιμη < Φα;τodλαg, τη g θ ε (αg

ΔιJοπoιναg του Tξιofλη
xαι cιπ6ycιντι ο "μιπι1xα-
}.ιαg" τoυ T6pια Eνα xαφε_
νεfο με φυοιxdg oμπgdλεg
απd δdντρα xαι xληματα-
ρι,dg, με dναν τεριiοτιo
ψπd.ιαxα, 6ναν αη μερινd
xουλο1dρη πoυ xαταβρ6-

1θιξε τιg δεxdρεg μιxρc6ν
xαι μεγι1λων ατo βο:μ6 τη g

τrtxηE' Mια ιδ6α που dφε-

H οι'z.ο1,fγE1ιr oιτλιι ιι'[τη ι]ε χαQι';'
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Η Λιoιrβι:ιiδιι. η Σoφ(ιι, η Αντιυν(ιr, η Bιιοιλιxrj παι η Φοlτ<lιiλιr

μιε τo παιδoμiιγι τotlζ
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τo{Qχιχο o1ολε(o το πriρε για χατoιχfα ο Mηλ6-
πoυλοg o γιατgdg, το τξαμ[ xατεδαφ(αεηxε χαι τα
μν{ματα μεταφdρθηχαν στηγ Κofλα xoντd αrην
Αν θηνd τη Γιο β ιiν ινα' Aπ6 τιdτ αl απ6 τ ιg μπ ιστη -

ρ6g (μεγdλα ανοfγματρ oτιg πdτρεg οαν oπηλιdg)
€xατoαy oι παλιολαδrjτεq χα ι στo f ψ ω μα μiοτι1-
χαγ τα πρoοφυγιxd.

Tdτε οι ελ<i1ιοτεg τodρxιxε< οιxογdνειεζ πoυ
ε(1αν με(νει, dxαναγ ξανd, ιiλλο νεxρoταφε(ο
x6τω απ6 την Koιjλα πQoζ τoν Aη-Λια.

Σιγι1- oιγdτoτξαμf γdμιoε πριiοφυγεg xυEl(ωg
Kωγαταγτινoπoλ(τεg " AΙτε
την Πιiλη" ιiπωg μαg 6λεγε η
θε[α Σαλι6μη τoυ Mπουνιiβα.

Kαι τι δεν dμαθαγ oι γτιi-
πιεg απιi αυτι1g: Kοφτιi αγ-
γλd., νταντ6λε9 με τη βελdνα
"ψιτξ(τLι'' νταντι1λεE δετdE παι
μια xαινotjQtα μαγειQιxη' o-
λog o μαxαλdg απι5 την αρ1ri
τηg Kοραrj μd1ρι το τξαμ( 6γι-
γε με ιτ6πιoυg χαι πQoσφυ-

γιiπoυλα dνα μεγι1λo παιδο-
μιiνι, που ιiρ1ιξε τιg τqdλεE
τoυ απιi τo oπktτηgdμoQφηg
Παναγιωτα g τoυ Ζαiφχα συ-
ν 6γtξε oτα τιοtiταoυ gα τoυ Kα-

ξ6xη ν'αιoliρ ιξα απd το πo-
τι1μι xαι τo oπkι τηg Ανα-
τολrjg dφτανε ωζτoυ Kαρα-
μπινdοη xαι απ6τα μπαξ6-
δια ατου Λdγγoυ. Xωρfg
αυτοx(νητα, με λ(γoυE αρα-
μπdδεq xαι μια φιλ[τααι|-lω-
μ( πααπαλιoμdνο με ξιi1α-
Qη χαι xαφ6, πιi]rαιγαγ oι
μπdμπιρεg ιpdφιοι για ri-
πγo χαι χατευ1αριιπr1μdνoι
απd παι1ν[δι.

Απογευματινιj "αυσσ(-
τιo" δεν υJτrjq1ε. Oποιos γf -

Erεβε τo απdγιομα να φι1ει
δα yiνονταν η μd,να του...
αyελd'δα'

Η oδ6g Koραr] πολυπολιτι,oμιxr] xαι ανoι1τι1-
xαρδη, αxdμα xαι οr]μερα μπoρε[ παι διατηρεf
xCιτt απ6 τη ξεαταοιu'ηζ Nι1oυoαg των αρxι6ν
τoυ 20ου αιc6γα'

E-ιl1αριoτιδ για π1 βοιjθειcι πιlυ 1ιιtιl πριioφεραν για τη αιiνταξη
τoιl z"ειιιdνοιl τoν z,. Γρη.;dρη Λαμνiδη, Αργllρι6 Boγι,ατζrj, Δελιo
Kιοr,/νo, ooλι ανiτι1 Αντι ilνη' Ντoιiλl1 u\ντιriνη' Κον/νo Mε ρτξiινη'
Nοι1οxcι Mιlλι,lνiι. LΙαρixα Σiνιrtl xcιι π'1 1ιητdρα μου Zιori Αγoρα-
oτoιi _ Pιlυβιiτη

i'i{.Ι',r;'
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Στιg αιlλdq ''φιlιlοxιiiνoι'ν'' τα βαρdλιcr για τoν τριiγο

Tο oπfτι τoυ μπαQμιπα-Κωοταγτιi τoυ Mπiιτxcι (Δ6λιo9)
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ΝΙΑ0ΥΣTA Εxτιλoy6ζ

0lN0Σ KAl EYPΩΠAΤKOΣ ΠOΛIΤ|ΣM0Σ
H Bακ1ικη Ελλdδα: M0θoι Kαι Εργα Τ6lyηg

Ε(ναι γνωοτci dτι ο ριrθμdg xαι o βαθμιig εξdλι-

ξηg τηg ανθρωπιiτηταg δεν ε(γαι παγτοι1 oι fδιοι.
Eυνoημdνεg απι1 τη γεωγQαφιxrj θdαη }tαι τc)

xλ(μα τoυζ, μεQιχdg περιo1dg γiι,oνται τιiποι αυ-
.1xιJντραlιτηζ τωγ ανθρcδπων xαι oυγτελo{v ιττην

οργirνωoη χαι τηγ πoλιτιoτιxrj τoυg ανιiπτυξη.

Σ' crυτdgτιg ευνοηpιdνεg crπι1τη φι1οη περιο1dg,
cινηxει η ελληνιxιj 1ερα6νηοoζ χαι ο ευρrjτεριlg
αι'γαι,οπελα^liτιxοg xdlQοg με τts αxτig πoυ τογ
περιβιiλλουγ' Exε( αxριβιi.lE γεννrjΘηxε o ελληνι-
xιig πολιτιομdE που xdλυrρε τ6ooαρε9 1ιλιdδεg
1ρι5νια περfπου, απιi την ανθηρ{ μιινωιxr] περ[ο-
δο μd1ριτην πτιiιlη τoυ Bυξαιτ(oυ τoυ 15ο αιcilγα.
Αυτι5g ο πολιτιιlμιig που εxφριiξει τηι' πλο{οιcr
ιδιαιτερdπlτα τηζ πdληg - xρdτουg, με τα πολυd-

ριθμα π6ντρα πoλιτιxrjg xαι πoλιτιστιxl]g ξιυrjg,
πoυ τo γ"αΘ€νατουg διαμoρφc6θηxε αf μφωνα μ'
dνα xαραxτrjρα dντoνα τοπιxd. Aυτdg o πολιτι-
oμdg που αφοgι1 dλεg τιg επδηλι6oειζ χαt τα
επιτεtjγ μcrτα τoυ ανθριilπινου πνεf ματοg.

Oπαlg 6γραψε ο α{γ1ρονog Γιiλλοg αxαδημαi-
xdE Maulnier, οτt1ν περiπτωοr1τηg Eλλιiδοg δεν
ε[ναι μια δfναμη, δεγ ε(ναι μιατε1νιxr], δεν ε(ναι

μιcr πfοτr1. πoυ dγραψε ιοτoρ[α μdνη τηg. Η ελλη-
νιxr] xουλτοι'iρα ι1,λλαξε τοι, xdαμο.

Στα πλα[οια μιαζ αriντο1"ηg διιiλεξηg δεγ ε(ναι

β6βαια δυνατ6 γα α\,αφεQθofν 6λεg οι μoρφdg
αυτοιj του πολιτιoμοιi που ανυ'πτυyΘηxε οταδια_
xd. oμωg θα ευ1dμουννα μπoρolioαναοαgxιiμιω
γα αιοθανθ εkε 6τι o oiνog. διδgο τoυ Διογdοου -

Bιix1ου <πουg ανθρι6πoιJζ, επηρdαοε τη λoγoτε1-
γiα xαι τιg τd1νεg τηg αρ1α(αg Eλλι1δοg, ιlπriρξε
dναE απci τoυq xυριι5τε.Qουζ αυντελεoτιjg του ελ-

ληνιxοιi πολιτιομοrj, η μελdτη του οπoioυ μαg
απoγ"αχι3πτει dτι το xραο[ αποτελε( αναπ6oπα_

τηE Σταυqοιiλαg Κoυqιixου - Δqαγι6vα
Xημιxoιi - Oινολιiγου

οτo μ6ροg ενcig τρdπoυ ξωιiE, ριξαlμdνου οτη

οη μιε ρ ιν{ ε λλην ιxl] xο ιγωγ(α με αυνrj θ ε ι ε g xιλιd-
δων xρdνulι'.

o ο(νοg στoγ oμιηQι?{d xιiαμo

oι Eλ}ηνεg των ιστoQιχιilν 1ρdι,ο'lν διηγοιiντο
ιι:τoρ(εg pιε rjρωεg τι,q μυθιx6E μορφdg τηg ιiιπε-
ρηg επoxιjg τoιl Xαλxιl{: το θαqρrrλdο Axιλλdα,
τον πoλυ μj1cινo o δυοοdα, το ιιεγdλo Αγαμ€ μι,ο -

να. το οοφιi Ndοτορα xαι τdοoυg dλλοιlg μυθι-
xοrig r]ρωεζ τo1l ομηQιxοrj xιiα1-ιoυ.

Αυτοi οι trιιiθoι τηg ηρωιxr]g επο1r1g αrd,θηxαν
αφιlρ μιι] r,α φ dρε ι οτο φωζ η συγχQoι,η αQχα ιολο-
yιxη oxαπdι,η τιg αποδεξειg dτι ο ομηριxdg
xdoμοg r]ταν μ ια πραγ1-ιιiτιx6τητα.

Mια μεγdλη cιiθoυαcιτου Eθγιxod Αρxαιολo-
.1ιxοιi Mουοεioυ ΑΘηνων συ1lxgr''airγει πλου-
οιciτατα δε(γματα αυτοf τoυ x6ομιου πoυ oνoμιd-
στηχε μυxηι,αixdg. Oι πρoΘljxεE εiναι γεμdτεg
με xαλλιτε1ν{ματα απd 1ρυo6 xαι ελεφαντ6δo-
γτo - πολιiτιμα χαt οπιiνια υλιxd.-: διαδriματα,

χ8υαιi πρoοοlπε[α, πολιiτιμα xoαμrjματα xαι βα-

Xριlο6q ιirνθιrρog απιj τον Kriμπo Κιιλαμιiτιιg.
16οq αι. π.Χ. Aθrjrι.ι, Eθγιxιi Aρ1αιιrλι'l.1ιltιi Moιloε(o.
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\ilιlιτιj ιυχιxcι crπd |1ιιοιλιxιi τιiφο τοlν Mι'y.ηγιilγ. 1(lo; ιrι.
τ.X. Λθtiνιι. E'θι,ι'zιj Αρxιικlλιlγιzci Moιlιiε fo'

οiτιμια ξiφη με λεπτr] διαx,6ομιηοη. oλα LιαQτυ-
ρoυν dτι οι ''πολf 1ρι.rιrεE Mυχ{νεq',' {iπιυg ογol-ια-
]ιiταν στην αQχαιdτητα η πριllτειioυoα. τοιl Αγα-
ιι dμιvoνα, υπrjρξαν πQαγ ματtχιi.

Ανι1;-ιεoα α' αυτοιj< τουq Θηoαυροfq, τουq
.τερiτε1να δοιlλεμdνουg1 βρiοπονται χαt αΥ],εfα
τoυ τ6που απci xρυod xιrι αο{μιι, που μα< θυμi-
ioυν ιiτι η μυxηναΙxtj xoινοlν[α, βαοιομιdνη oε
ορ.,,ιi'νcυοt1 στρατι(,)τιχof τιjπου' α}"λιi αιlγ1ρι1-
\'ι,)ζ χαλλιεQγημdνη xιrι φιλciτε1νη, rjξερε γα τι-
ιιiιει τα xαλιi xραιlιiι.

Πριiγματι, oτηv Ιλιc1δα χαι στηγ oδfοoειcr' o
oμηQοg απαριθμε[ oνομαιττoιig ofνoυg τηζ αQ_

7.αt6τηταg xαι δ(r,ει πολλdg ενδιαφdρουoε< λε-
ττομ69ειεg γtα τουE οfνoυE, τα xελιiρια χαι τη
δ(ψα των ηQ6Ο)ν τoι)' τQαγοfδηιrε μιιiλιοτα με
τ6oη θdρμη τα εγxι6μια του ο[γου. ιδατε ο oρd-
τιοζ τoγ oν,dpιαoε ''VinοSus Ηomerus,'.

OμωE, τα αQιCπoυglγr]ματα τηζ μυχηγαixηE
τd1ιnig oτο ε(δog του oφυErrjλατoυ 1ρυooιi δεν
βρdθηxαν στoυζ βαοιλιxοιjg τdφoυE των Mυxη-
ι,ιliν, αλλι1οε dγα τιiφο xοντι1 oτη Σπι1ρτη. Πρι1-
y"ειται για τ(Ι δdo περ(φημα ''xιiπελλα του Bα-
φειοιi", πoυ 1ρoνολoγοfι,ται οτo 15ο αιι6vα π'X.
Στo dγα ειxoνζεται η ι1γρια oxηνιj τoυ ταdρoυ
που 6xει πιααεε( ατο δi1τιl χαι σrο ι1λλo μια
ειδυλλιαxrj ειxdνα ταriρων xατ βooxιilν. Δεγ εf-
ι,αι μιονd1α η επιδεξιciτητα στην εxτrJλεοη που
ι(ινετ μoναδιxιi αυτι1 τα διjo xrjπελλα. Efγαι

xυρfω< η xαλλιτεxνιxtj dμπr,ευσl.l, tl θαυμdοια
οfνθεοη χαι η δ{νcιμη τηg dxφραηζ που το
xαθιατοιjν 6ργα υQηλr]g xαι εxλεπτυoμ €νηgτ6x-
νηζ.

oλα αυτι1τα xραoοπι5τηρα απιi ευγεν{ μdταλ-
λα, αφοf dοβηοαντη δ[rilατου ομιηErιxοrj xιiαμοιl,
ιiτιrν ιjταν γεμιι1τα. ι1δεια τιδρα, |-ιαζ Υoγ]τεdoυγ
οlg dργα τ61γηE χcιι απoτελοfγ πoλιiτιμεg μαQτυ-
ρfεgτηgοπουδαι<1τηταgπoυ ε(1ε o οfνοgfδη απ6
την αυγrj τoυ ευρο]πcιixοf πoλιτιαμoι1.

To xqαα( στα lτ}'"αiσια τωγ συμπoσiωγ

Kατd τουζ ιστoQιxoι1g 1ριiνoυg, τα ουμπdoια
ε(1αν αναπτυxθε[ οε oργα.ι,αlμιdνο χαι χαQαχτη-
ριοτιxιi xοιγαlνιxd θεομci με χαγογtσμd xαι εθι-
μ οτυπiα xιιθoρι ομεν11'

Το αττιxιlουpιπιjαιo απoτελε(το ιrπ6 δι]o αυτo-
τε)'l] μdρη: το δε[πνo πoυ διcιρxοdοε λ(γo, 1ιυρfg
πο)''}.dg oι'r,ομιλ(εζ xαι απολcιιiσειζ, χαι τoι, πιjτo
πoυ l]ται, διανθιομdνοζ |-ιε ποιxfλη ψυxrrγο:γfα
xαι απoτελο{οε το xιiριο μdQοg του αυμποο(o,υ.

Kατd τη διdρπεια του πdτου, οι xαλειrμdνoι
π(γανε xεxραμdι,o ο6νo (xραοQ xαι μιλot'οανε
πιiνω σ' dνα θdμα που ε(1ε απoφααιοτε[ απci
xοινοd' Eνα 1αραl,'τ{ρα πνευματιxciτηταg xαι

Βyα ιιπιi τrr διiιl περfqημα xρrlri1'ι l,riπελλα rrπcj τογ
θ ολι'iτιj τciφo τοιl Ι3cιφε ιιlιi. ιrρ ι οτιl ι l ργr] μι({τ(.ι η ζ μ ι lxη νιιΙ-
x{q 1ριloο1oΙαq. 1.5og rrι. π.X. Λθr]να, EΘr,ιxιi Aρ1ιrιιlλo-

γι.ιιi Motrιrεiο.
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ΝIΑoΥΣTΑ Επιλoy6E

xοινωγιxdτηταg εi1ε πιiρει o θεομdg του ποτoυ
ατιg π6λειg τηg Ιιυνiαg xαι οτην Aθrjνα. Δεν εiγαι
τυ1αiο τo γεγoνdg dτι o Πλιiτωγαζ τoποθ6τηοε
τουE φι}"oοoφιxoιig διαλι1γoυg για τoν dρωτα oτα
πλα(οια ενι1g ουμποοioυ.

Tα πρ6oωπα που πα(ρνουν μdQoE oτo Συμπd-
σιο τoυ Πλdτωγα δεγ ε[γαι ποιητιxd δημιουρμj-
ματα' ε(ναι dνΘρωποι παQμdνοι μ6οα απd τη

ξω{. To γεγoνdE 6τι οι αυμπιiτεg r]ταν υπαρxτο[
δ(νει μια ιδια(τερη γοητε(α σ[ουζ διαλιiγoυg. Κι
αxdμη, dλεg αυτdg οι αγαφοQ('E oτα dθιμα του
oυμποoioυ, πoυ o ΠλdτωναE ειαι1,γει xατ6" τη
δ ι{ γη αη με αυντo μ 

(α xα ι δ ιαxρ ιπνν"6τητα, ξωντα-
γει'ioυγ την α(θoυoα του πιiτoυ, τoυζ φιλoξενοf-
μεγoυE χαι τoν oιxoδεαπ6τη) τιζ μoQφdt χαι τoυζ

1αραxτrjρεE τουζ, xαθι6g χαι τιζ αυνrjθειdg τουg,

dται πoυ ο αναγνι6οτηg νιc6θει σαγ να παρευρ(-
σγ"εταL o (διoE σ' dγα αληθιv6 oυμιπ6οιo, ανιiμε-
σα στoυζ Aθηνα[oυg τoυ 5ου π.X. αιci'lνα.

To Συμπιiοto τoυ Πλdτο;γα, dργο υιρηλr]g dμ-

Eριlθριiμιορφog αττιxdg xαλυxωτ<1g xρατιiραg με παρdoτααη oυμιπoo(oυ B'
τdταρτo 4oυ cιι. π.X. Αθrjνα, Eθνιxd Αρ1ιrιoλογιxιj Moιlαεiιl.

πγευσηζ, βαθιιig φιλοooφ(αE χαι πρωτdτυπoυ
fφoυg, δεγ ε(γαιτo μοναδιx6 αυμπdoιoτηg ελλη-
νιxrjg xαι λατιγιxrjg γραμματoλoγiαg. E1ουν oω-
θε(, ολιixληρα rj αποιτπαoματιxιl,, τo Συμπdoιo
του Ξ ενοφ r1ντα τtcιι ο ι μεταγ εγ dοτε ρ ε g απo μιιμr] -

σειζ τoυ Πλoιiταql1oυ, τoυ ΑΘ{ναιου, του Λου-
xιανoιj χαι τoυ Mαxρι1βιου.

Απ'αυτι1τα ουμπdοια, πoυ εiγαι β6βαια λιγd-
τεQo γγωστ6' απ6 το αθ<iναντo πρ6τυπ6 τoυg,

μεγdλο ενδιαφdρoγ για τη μελdτη των οfνων τηg
αρ1αι6τητα9 παρουοιιiξε ι το ι1ργο''Δε ιrτγoσoφ ι-
οτdζ" του Αθr]ναιου. Oι ουμπdτεg γνωρζoυν
πολrj xαλd τα δcδρα τoυ Διoγfoου χαt δ(νoυγ
πληqoφoρ(εg πολιiτιμεE για τιζ ιδιciτητε< χαι τον
τρdπo παραοxευr{ζ τOυζ, τα oν6ματα των μεγι1-
λων o[γιυγ τηg αρ1αιdτηταζ χαι τoυg 1αραxτr]ρεg
τουE, τα αγγε(α του πι1του χαι τη δ(ψα των oυγ-

1ρdνων τουg. Κι αxι5μη γ[νονται ο' αυτιi τo συ-

μπcioιο, αναφορdg γεμdτεg πofηαη xαι αγι1πη

για τo Διcjγυοo γ"αLτo ΘεΙπιj του δι6ρο:

Ω πCι'oι τ oιζ φQoνoιiαι προ -

αφιλ€ατατε Δι6νιloε 2ι'αι σo-

φriταθ', ωg ηδdE τιE εlνοg τoν
τ απε ινdν μ iyα φ ρον ε {ν πο ιε [g

ρι6υo9, τoy ταζ oφQ1jζ α[ρo-
ντα συ|ιπε[θειg yελd'' τoy τ'
αoθενη τoλριciν τι' τoy δειλ6ν
θραoιiν.

("Ω, εoti, o πtο αγαπητ69
οε 6λουg τουg ανθριδπoυζ με
φρdνηοη χαι ο πιo οoφdg,
πι1οo γλυx6g ε(oαι, Δι6νυoε.
Eαf που τoγ ταπειν6τoν x6"-

νειE να ox6Cρ-τεται τα μεγι1λα,
τoγ συνoφρυωμ6νο τoν x6"-

νειE γα γελd τoν αδιiναμο να
τoλμιiε ι, τo δε ιλιi θαρραλdo).

Κατιi τη διdρxεια τoυ συ-

μπoo(oυ, oι υπηρ6τεg d1υναν
τογ o(γο αrον xρατrjQα, αΥ-

γεiο με πχατυ οτιiμιo, μ6oα
oτo oπo(o γινιiτανε η ανdμι-
ξη (xρι1αη) του ο(γου με θα-
λαοoιγιi νεριi. ,Aπ'αυτti ηv
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"z'ρdoη''πρoriλθεηλdξηxραοfτηg 

]' tr.':: ]

r'εοελληνιx{g γλωοoαg. .:

Στη oυνd1εια oι υπηρ6τε9 αν-
τλοιiοαγ με οινοxdεq απιiτονxρα-
τr]ρατoν xεxραμ6νο ο(νο xαι γ ι1μι-

ξαν τα x{πελλα ταlν oυ μποτι6γ πoυ
dπιγαγ ξαπλωμdνoι οε αγιlxλιγ-
τQα, γεγογιiE πoυ oυντελofοε πo-
λιj oτην απdλαυαη του πιiτου.

To μdγεθog τoυ xρατrjρα εξαρ-
τι6ταγ απιi τογ αριθμ6 τo:γ xαλε-
oμιdνων oι υπηρdτε g τoν ξαναγdμι_
ξαν xdθε φoQd πoυ η δ(ψα των
oυμπoτι6ν τo επ6βαλλε. oμωg ο
Διdνυαog δ(δααxε τη φρdνηοη με
τα λdγια που o Αθrjναιοg του αποδ(δει στo συ-

μπιioιιi του:

Tρειg yαρ μ6νoυ9 xρατηραζ εy}1εQανyιiω τοιg
ευ φρoνοιiσι τoν μεν υγιεfαg €να, 6ν πqcδτoν
εxπiνουoι το δε δειjτερoν €ρωτog ηδoνηg τε τov
τρ[τον δ'6πν0υ' oν ε}lπι6ντεg oι ooφof xεxλιμiνoι
οιxαδε βαδξoυo' o δε τiταρτοg oυx6τι ημiτερ6g
εαt[, αλλ'ι1βρεωg'

(Tρειg μ6νo xρατrjρεg πqοετοιμdξω για τoυg

φqιiνιμoυg τo ι"ιεγ dνα τηg υγε(αg, αυτdν πoυ
π(γoυγ πqι6τo το δε δεfτεQo του 6ρωτα γ'αL τηζ
ευxαqfoτηαηg τον τρ(τo τoυ fπγoυ πoυ, αφoιi τον
πιoυν oι ο'ι6φρονεE ξαπλωμdνoι, γυρζoυγ σro
oπkt' O τ6ταρτog δεν εfναι διxιig μoυ αλλι1τηg
dβρηs.)

''Mηδdν <iγαν'' r]ταν ιjγα απd τα oοφd αποφΘdγ-

ι-ιατα πoυ rjταν γραμμdγο oτo γα6 τoυ Απdλλωγα
στoυE Δελφoιig. Mε αυτ<i το ιερατε(ο ε(1ε θdοει
τιg ηθιxdg βdoειg σ[oυE Eλληνεg xαι τoυg δ(δα-
σxετην αρετrj.

"Mηδ6ν dγαν" χαιγιατo xρααi, πoυ otiμφαlνα
με τoγ Ιπποxρdτη, πατ6ρα τηζ ιατQιχrjg, ε[ναι
θαυμαοτιi xατ<iλληλo γιατoν ιiνθρωπo -τdοο για
τον υγι{, 6oo xαt για τoν ιiρqωοτo - μdνο ιiμωg
dταν 1οgηγε[ται με μdτρo ανιiλoγα με την πριiαη
τoυ.

Εqιlθρdμoρφoq oxιiφog με παρcioταoη ιilτληοηg ο(γοιl απ<j xρατiρα
xατ(ι τη διιiρxειιι αιlμπoο(oυ. oξφιiρδη' Moιloεio ΑshmoΙean.

Tα αγγε(α τoυ πιiτoυ τηS αττLιι'ηζ
χεQαμιχtiE

Η ελληνιxr]θρηoxεiα, δεν βαoιξdταγε oιjτε oε
δ6γpιατα' ofτε οε ιεριi xε(μενα, αλλιi σε πQoφo-

ριxdg παραδdoειg rjταν η 6xφραο'η μιαg ξωντα-
ν{g αυνε(δησηζ. Η γνι6οη πoυ ε[1αν οι Eλληνεg
για τουζ Θεoιig πrjγαξε xυρ(ωg απ6 την τ€xγη χαι
τη λογoτε1ν(α. o o μηροg, η Ηοiοδog, oι τραγιxo(
παι λυριxof ποιητdg, ο Πfνδαροg, δεν αρx6oτη-
χαγ να μεταδι6οoυν τιg θρηoxευτtx€'g δoξαο(εg
τoυ παιροιi τoυζ oραματιcrc€gοι iδιοι, τιg πλοιiτι-
σαγ χαι τιg τελειοπo(ηοαν.

Eτσι, τα dργα των ποιητι6ν χαι τωγ συγγQα-

φdων αποτελodγ την xυgιιiτεQη πηγ1i πληρoφo-
ριι6ν ο1ετιxιi με την ελληνιxrj θqηoxε(α, 6μωg
οημαντιxd qdλο παξεt χαι η cκπtxη αγγειoγQα_

φfα.

Oπωg ε[ναι γvιυοτd, γrjρω oτα τdλη τoυ 7oυ
π.X. αιιδγα' oι αγγεtoγρdφοι ι1ρ1ισαγ γα αναπα-
Elιoτιiνoυν τoυg μdθoυs χαι τιζ δoξαο(εg, αρ1ιxιi
oτo λαιμd των μεγι1λων αμφορ6ων 

'Lα\αrη 
oυν6-

γεtα'xατ6'τoγ 6ο π.X. αιc6γα, οτο xυρiωg oιiμα
τουE. Eτoι, η αγγεtογραφ[α dδωoε για πριδτη

φoQd, σrουζ μrJθουg πoυ τQαγoιiδηοαν oι πoιη_
τιJg, μια συγχεχQιμ6νη μoρφrj.

Eιδιx6τερα η πλοιioια ειχογoγQαφfα των αγ-
γεfων του π6του τηg απτνκηg xεραμιxr]g μαQτυ-
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λατElε[αg. H αγγειογραφ(α που α1ετξεται 1-ιε τo
Διdγυοο διαφoρoποιε(ται απ'αυτ{ τωγ ιiλλιυγ
Θει6ν, γιατf o γιοE τηζ Σεμdληg οπd'νια απεLy"o-
νiξεται μι1νοg, ουν{θωg ο'υγοδειjεται απd τα μ6λη
τoυ θιι1οoυ του, dποlg αρμιiξει oε θειiτητα πoυ η
λατρ ε (α τη E διαδ (δεται με o ριαδιxdg εxδηλι6οε ιg.
Eξιlλλου oι'παQαστιloειg d1ουν ουνliθοlg μια
6ντονη xινητιxι1τη τα, 6ταν παριoτι1νoυγ το Διd-
γυσο χαι τα παιxν[δια τιυν oυντρι5φοlν του. Αxιj-
μη χαt dταν ο (διοg δεν απειxονζεται, η πα8οU-
ο(α του μαντειiεται.

Mε την εμφιiνιoη το;ν Σειληνc6γ xαι των Mαι-
γι1δοlι, ατην ελληνιxr] αγγ ε ιογραφfα, ο ι βαx1ιxο f
θ(αοoι, πρoιiγγελοι του xω1-ιου. τηg εf θυμηE πα-
ρdαg ταlν ανθρcδπωντου πιiτου, dγιναν τιl αγαπη-
μι6νο θdμα τωγ αγγειoγριiφων. Kατιlτoγ 6ο π.X.
αιιδνα εiναι τιjαιr πoλλdg oι διογυοιαxdg παρα-
oτ6'αειgπdγ0) σε αγγε(α, που θα 6λεγε xανεig dτι
ο Διιivυoog εf1ε ειαβdλει στηγ Aθi]να.

Kαι πραγμ ατty"6",o Δι,6νυoog ψπηxεθριαμβευ-
τιx6' oτην Αθrjνα xατ6"τo δειiτερo μιο6 τoυ 6oυ
π.X. αιιδνα. E1oνταg επiγνο'loη του ρdλoυ τηg
λατρ ε (αg, o Πε ιofοτρατoζ, φωτισμιJνοg τιi ραννο g

των Αθηνι6γ απti τo 560 μd1ρι τo 527 π.Χ., €φερε
τη λατρεfα του Διoνtjαου απd τιq ΕλευθεQdE τηs
Boιωτ(αg ατην Αθrjνα. Tο ιερ,6 του Θεοf μfuτι1-
1λε στηνιjτια πλαγιι1τηg Αxρdποληg xαι οι α^1cιi-

γεζ πQoζ τιμri του γ[νoνταν πια στηγ πdλη τηg
Παλλιiδαg Αθηvιfg.

Τo γεγoνdg αυτci, απλιi απd μιiνo τoυ, ε(1ε
οημαντιx6g ιτυν6πειεg για να πρoλιiβoυντoν x(ν-
δυr,ο μυατtxιoτtxων τιiοεων, οι <1ρ1οντεζ τηζ
Αθr]ναg ευν6ηοανην εξοlτερfxευοη τηg λατρε (αg,
pιε cruν6πε ι α η λατρε fα του Δ ιoγrjoou σrην χε\ηρ ι-
x{ Eλλιiδα xαι ιrτt1ν Αττιxrj να οργανωθεf χαt γα
αναπτ'υ1θε ( 

γrj ριυ απ6 την α1.ιπε λοxαλλιdργ ε ια
χαι τηγ οινοπαραγωγr].

Tα Λr]ναια, τα Ανθεατ{qια, η τελειlτα(α η μdρα
των Eλευοινiων Mυοτηρfων, ciλεE αυτdg oιτoπι-
xεg γιορτdgπου εi1αν για xoρων(δατα μιxριi xαι
μεγιiλα Διoνtjοια, δε(1νoυν πdoο o Θεdg τηg
αμπdλου χαι τoυ ofγoυ λατρεliτηxε οαν 6ναg
Θειig εθνιxdg, αγροτιxιi6 xαι λαΙxι1g, ιαιiθεog με

τογ Απdλλωνα (Ηλιοg) xαι τη Δrjμητρα (Γη).

Στιg γιορτdg αυτι1g, πoU η οπoυδαιιiτητα χαι η
λαμπqιiτητα τoυg δεν αταμι1τηoαν r,α αυξιiνoνται
dλο τον 6o xαι 5o π.X. αιιiγcr, προοτdθη xαy xατ6.
το δεrJτερο ;-ιιοd του 6oυ αιc6να, oι θεατριxdE
παραοτιiοειg xατdτη διιlρxεια των εαρινι6ν Διο-
γυο(ωγ.

Στο''θdατρο του Δ ιoγt'σoυ,,, που τα ε ρ ε dπιιi του
βρioxονται οτη ι,ιiτια πλαγιιi τηg Axρdποληg,
γεννrj θηxε απιj το δ ιoγυοιαxι1 δ ιθιiραμβo, το δριi-
μα, αυτιi τo λαμπρd xεφιiλαιο τηζ ευQωπαΙxr]g
xουλτοιiρcrg πoυ ουνδ d ε τα ι αναμφ ι oβ ιiτητα με τδ
Διιiνυoο.

Στα μdoατου 6ου π.X. αιωνα, η πQοσωπιxdτη-
τα των χεQαμoπoιιδγ τεfγει να xαθιερο:θεf, αγ-
γειoπλιioτεg xαι ξωγριiφoι απoxτofν τη συγli-
θεια γα υπoγρι1φοιlν τα dργα τουg. Eτοι μαE
ε (να ι γνωιπι1 τα ονιi ματα μ ε γ ι1λων xαλλιτε 1νc,iν
που δεγ δ(oταοαν να υπογqldljJoυν τα αγγε(α του
πιiτου χαt να xερδ(οουν την αθαναο(α. Tα dργα
τoυζ απoτελoιiγ τιq πολυτιμιdτερεg αυλλoγdE αγ-
γε[ων του Bατιxανοιi' του Λodβρου, του Moνd-
χoU, τoυ Bqrετανιxοιi Mουαε(oυ xαι dλλων pιεγd-
λων μουoε(ων'

Tα ελληνιxιi μoυoε [α δεν μιπορorjι/ \,α συναγω-
νιαrοdγ τα ξdνα οε dργα τη< εiληνιxlj< αγγειo-
πλαοτιxrjc του 6ου xαι 6oυ π.X. αιoiνα. Ωοτdoo,
ατο Mουoε(o τηg Aγoρirg τιυv Αθηνιliν βqfοxo-
γται συναQμολoγημ6να τα πoλιjτιμα θραιiαματα
ενιiE xαλυxωτoι1 xqατrj8α πoU επιβ ε βιr ιcδγε ι ciτι o
Διdνυαog xαι o θ(ααdg τoυ βρr]xαν αεo μεγιiλo
xεραμdα xαι αγγε ιoγφQιiφo Eξηx(α, τoγ πιο γoη-
τ ευτtx6 ε xφ qαατr] τoυ q. Απιj τι g λα β d g τoυ xραπj -

ρα ξεxινdει o xoρμdg ενιig xλl]ματοζπου διαxλα-
δci:γετα ι πα ι φdρε ι ιrτι q xλη ματ(δε g του φιiλλα xαι
μεγ<iλα τοαμπιti oταφriλια. Σ, dγα απd τα xλα-
διιi, το πιo λ ε'πτ6,y'6Θεται μια νιiμφη που ιJ1ε ι μια
εξωπραγματιxr] ιοορροπ(α. Πριiχειται γtα ιιια
ειxdvαoνειριxrj.

Mπqοατιl σ'αυτιi τα αγγε(α μιι1νει xανεiE xα-
τιlπλr1xτo< απιi τη δrjναμη τηg ελληvιxr]g τd1νηg,
πoυ ιjταν ιxανrj να δημιoυργ{οει, αx6μη παι, μ,
dγα υλιxd τιioο φτω1d dοο χαι ο πηλdg, αρι-
ατoυργrjματα τι1τοιαq ομορφιdg.
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Χι1ρη ο' αυτl]την τd1ι,l1, τα αγγε(α τoυ πdτoιl,
cιφ ιλ6δοξα αι,,τι,x ε iιιει,cι xαθη μερ ινrj g 1ρr]αη g, xα-
τε7ουν ξε1ωριατrj θdοη ατηr, πολιτιoτιxti xληρο-
ι'ομιιd τηg Eυρι6πηg.

tΙ διιiδoοη τηE χa{σηE τoυ χQασιoιi

Ανdpιεοα οτα δοxεiα του πdτου πoυ βρdθηxαν
τo 796Ζ στουζ τdφοιlg του Δερβενιοti, ατα περ[-

/"ωQα τηg Θεooαλoν[xηg, ξε1ωριοτι] θdoη xατd-
7εt (.να6 μεγι1λοg 1ιi,λxι,νοg xgατljραg τoυ 330
τ.X. xατdφoQτοζ με oλ6γλυφεg διαxοομrjοειg,
του δεγ 61ει dμοιd του σ[ογ xdoμο.

oι διαxoαμr]ιrειg αυτdg αν(ΙπαQιστιlγοιlγ το
^,,α.μo του Διογfoου χαt τηζ Αριιiδνηg που πεQι_
'.,ριiφει ο Ηα(οδοE ατη Θεογονfα, αυτdτo μεγdλo
dπog τoυ Joυ π'Χ. cιι'οivα:

Χριlαοxιiμηg δε Διriνιloοg ξανθηv Αριd'δνηι,
xoιi ρην M [τ,ωοg, θαλε ρην πτl ιηαατ' d.xοιτ ιν
τη δε clι αθci'νατoν xαι αγηροl θηxε Κρoν[ων.

(o Διdνυοοζ ιιε τα 1ρυoιi μαλλιιi πr]ρε γυι,α(-
zα ιιxψcι(α την ξανθr] Αριdνδη, την xιiρη του
M(νωα, που ο γιoζ τoυ Κρ6νου dxαμε cιθιiι,ατη
z-αι αγfραοτη).

Πρ6xειται γLα την (δια εxε[νη Αριdδνη πoυ
βοf θηοε τo Θηοdα γα oxoτιioει τo MιγιiταυQο
χαLy αβγε ι ξαwτανdg απd τo ανdxτoρo - λαβυριν-
Θo του πατι1ρα τηE' του μυθιxοri M(vο;α. o Θεdq
oυνdντηoε απoχoιμισμdνη την 6μoQφη Κρητιxo-
πofλα σε μια αxρoγιαλιιlτηg Nιlξoυ.

Tο γεγoνdg ciτι o μ.ιiθοg τοποθετε(τουg γdμουg
τoυ Διογ'ιjooυ με την xdρη του θρυλιxοιi βαoιλιιi
τη g Kq{τη g σn]γ πε Qιο yη των Κυxλι1δο;γ, επ ιτρd-
πει γα υπoθdοουμε dτι οι Eλληνεg αναγνι6ριξαν
την xρητιxrj xαταγωγr] τηg διoνυoιαxr]E λατρε(αg.
oπωg δε απoδεi1τηxε απ6 τιζ αρχαιoλoγιxdg
dρευνεg, τα νηοιιi του Αιγαiου xαι ιδια(τεQα oι
Κυxλιfδεq, απoτελοιiοαγ μια φυοιxrj oφα(ρα ε-
πιρρotjg των Kρητιiν, λι5γιο τηg μινωιxrjg θαλαo_
αοxρατfαg xcπd τηδιι1ρxε ια τη g λεγdμενη g Nεo_
αναχτοQιχfg περιιiδου (1700-1450 π.X.), πoυ
ε(ναι η πιo λαμπρri xαι γιiνιμη φdοη του |-ιtγωι-
xoιj πολιτιο'μοιi. Φα(γεται λoιπιiν ιiτι η λατρε(α
τoυ Δι,oγιjαoυ dφταoε αrιg Kυxλιlδεg απ6 την

προ-ελληνιxrjKρr]τη'

Στη Nιlξο οργανιi;νανε 1αροrjpιενεg γιορτdg,
για να τιpιrjοoυν αυτ,6 τογ ιερι5 γdμο, απιj τογ
oποfο γεννιjθηxαν διjο γtoι με τα oυμβολιxιi
ονιiμιατα Στι1φυλog xαι oιγοπ[ωγαζ πoU διαδιil-
σαγε, αιiμφαlr,α με τηγ πclρdδοoη, την αμπελο-
xαλλιdgγεια χαι' τηv οινoπαραγω^1ri.

Eιδιx6τερα ο Στdφυλοg, αφoιi απo(xιοε τtiν
Πεπι1ρηθο, τη σημεQινιj Σxdπελo, πtjρε μdQoζ
oτην Αγρoναυτιxrj εxατρατεfα. Kαθι6g αxoπdc
τηζ εχστρατε(αg αυτr]E rjταν η χυQιαQχ(α oτιE
περιο1dg του E'fξεινου Πdντου χαι τοU Kαιjxα-
σι)υ' πoι! rjταν πλofσιεζ σε πολfτιμα μ6ταλλα
(xριloι1g, ιiργιlροg x.Χ'π.) χαι σε αιτdρι, η παQoυ-
ο(ατoυ γιοU τoυ Διογιiοoυ ανιiμιεoα ατοιlg Aγρο-
vαιiτεg εξηγεiται, αφοrj ο ο(νοE, dπωE xαι τo
λιiδι, {ταν πρoiιiντα ανταλλαγriE.

oμο:g, για τη γdνιμη φιrνταοiα των ανθριfπων
τηg ηρωιxrjE επομjg, oι οιχονομιxo( xαι πολιτι-
xοf αrιi1oι ι-ιtαζ εχστQατε(αg rjτcrν dννoιεg πολd

C) 1irλιινog xρατrjρcιg τοιl Δερβεν[oιl. πoιl πιιQκlτilγει
oπην69 απci τι'lγ θεixιi γci1ιιl τoιr Διoγι'iοιlιt χ(Ιι τηE Αριιiδ-

νηg' 330 π.X. Αρ1αιολι'l^1ιι"ιi Mοιlιlε(o Θεooαλoν(xηE.
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ Επιλoy6E

Mια απ<j τιg διio αoημ6νιεq oινo1ιiεg
τorl ''Tιiφoιl τoιl Φιλfππoιl''. Exτoq
απι5 η λεπτιiτclτη διαxdoμηoη τoιl

1εiloυg χαι ηE λαβ'is, oι oινοx6εg
cιιrτdg ttοoμoiγται με θαιlμιcioια

xεφ6}"ιc; Σιληνοiν. Αρ1αιoλoγιxι5
Moιlαε(o Θεοιτrrλoνfxηq.

αφηQημε-
νεζ. Tα
πλfθη η-
ταγ ιiτοtμα
να σχΟτω-
θodγ γιcι
μια ΩQαrα
Eλdνη, για
dνα Xρυ-
odμαλλο

πoυ 6θQε-

φαγτη φα-
γτασrα
τoυE χαι o-
δηγoιiοαν
σε γοητευ-
τL11{.ζ LιU-
θoπλα-
ο(εE'

Σ' α-
ντιiλλαγμα
τoυ ο[νου
xαιτουλα-
διoιjπου ε-

ξiγαγ αρ1ιxιi οι Aιγα(oι χαι σ[η ουν61εια oι
Eλληνεg, φdqνανε π(οω δημητριαxd απd την Α(-
γυπτo χαι τιζ πεgιo1dg τηg MαιiρηE Θιiλαοoαg'
1αλx6 απ6 τη Συg[α χαι τηγ KfπEro, χασσrτεQο
xαι αοrjμι απd την Ιοπαγ(α χαL τη Σαρδηνiα,
1ρυo6 απ<i την Αiγυπτο χαt τη Nουβ(α.

Toriλεxτρο εQχ6ταν μαξ(με ιiλλα ε(δη, ατι6τLζ

1riρεE τη5 Bαλτιxrj5 xαιτο ελεφαvτ6δoντo, εμπd-

Qευμα περιξriτητo αrα 1ρdνια τηE μtνωιχτ\g xαι
μυxηναΙxrjg επoγηg' απιi την Αφριxιj.

O Aθrjναιog παραθdτει ατo 6ργo τoυ Δειπγo-
ο'οφιατι1g, τον fμνo στo Διd\ι,σo πoντoπdgo dνα
ιiμνo πoυ αναφdρεται ιiμεoα σ' αυτds τιg ανταλ-
λαγdg πoυ οι EλληνεE θαλαoooπdQoι πQαγμιατο-
πoιοι]oαγ ατον τ6τε γγωστ6 xιioμο αυιτελι6ιτα9,
μ' αυτd τoν τριiπο, αrη διιiδοoη τηg 1ρrioηg τoυ
xραoιoιi.

Εαπετε νιjν μoι, Moι\ααι oλιiμπια δcilματ' iyoυ-
σαι'

εξ oι1ναυxληρεi Δι6νιlσ09 εzt' o[νοπα π6ντoν,
6o'dyαθ' ανθρωπoιg dευρ' iγαγε νηι μελα|νη.

(Πdοτε μου τι6ρα Moιiοεg που xατοιxε(τε αιoγ
oλυμπο απ6 τdτε πoυ ο ΔιdνυοoE πλdει αεη
θιiλαααα με τo 1ριiμα το'υ ofνoυ, π6oα αγαθd
6φερε εδιi oτoυg ανθριi:πουg μ6αα ατο μαriρο
xαριiβι).

oι Bαπ1ιxo( θηoαυQΟ, τηE EλλdδoE του
Boqqιi

Tα εγτυπωoιαxcl ο'ε ποαdτητα χαt πoιιiτητα
μετciλλινα εxθ6ματα που χoσμoιiν τιg βιτρ(νεg
του Aρxα ιολογ ιxοιi Moυ αε ioυ Θ ε οοαλογ fuηg ε(-

ναι dργατηg μαxεδονιπrjg μεταλλoτε1ν(αg, η αx-
μli τηζ oπo(αg ουμπ[πτει με τηγ επoγη πoυ η
πoλιτιxrj χαι πγευ ματιxrj ηγ ε μoν (α τωγ Mαπεδd-
νων βαoιλ6ωγ χυQιαQχοriοε oε dλη τη Mεooγεια-
ν"η}τεxdνη μdχQι χαι τα βιiθη τηE Aoiαg.

Aυτti η περ(οδοg, πoυ εxτε(νεται απ6 τo 340

μd1ριτo 200 π.Χ', riταν αναμφ(βoλα η πιo γι1νιμη
για τα εργααrriρια τηg Bdρειαg Eλλdδos, πoυ
6φθαοαν αxριβι6g τ6τε αε υιpηλd επ(πεδο xαλλι-
τεμιτιηg πoιdτηταE.

Ανd,μεoα σ'αυτιi 
'o 

.*_θdμo'α. ξε1ωριαrf θ6-
oη xατ61oυν τα xαλλιτε1νrjματα τηg Bεργ(ναg:
xτερ[αματα πoυ βρdθηχαγ σε τρειg ααιiλητoυg

βαοιλιποrig τdφoυg τoυ 4oυ αιι6γα π.Χ. αrη Mε-
γιiλη Totiμπατoυ γεχQοταφεioυ των Αιγι6ν, πρι6-
τηg πρωτεriουσαE τωγ Mαxεδdνωγ.

Eιiγ εiναι παγπιioμια αγαγνωQtσμιiνo dτι τα
ευρrjματα τηg Bεργiναg πλουτ(oανε ανεxτiμητα
την πoλιτιαrιxrj xληqονομιιi oλdxληQηE τηζ αν-
Θqωπdτηταg, ε(ναι το (διο αδιαφιλοvixητo dτι oι
αναoxαφι1g φdqανε στo φωE τηγ πιo πλοrjαια
oυλλογri αγγε(ων πdτoυ τωγ tστoQιxιiν 1ριiνων,
χατασχευαομdνων απd πολrjτιμα μ6ταλλα.

M6γo οτo λεγιiμενοτιiφoτoυ πρfγxιπα, βρdθη-
xαγ εfxoοι εννdα ααημdνια αγγε(α πdτου θαυμα-
ατrjg τ61νηE, πoυ παριi τα6τα δε φθdνουν στηγ
αρτι6τητα των αγγεfωγ του π6τoυ που dδωοε η
αναοxαφr] του λεγ6μενoυ "τιiφoυ τoυ Φιλ(ππου",
πατ6ρα τoυ Mεγιiλου Αλεξιiνδρoυ'
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Mιcι ι;ψlριl^1(διl nlποlμιdι,r1 στoγ (iρ^/ιλo τοlι, θιl"οιrrxιilγ
cιμoφρdοlv. Απoτελofαε εγ1niηη' rjι\η απd τον 4o αι.

π.X.. γιcι π1ν rιιrθει,τιι,,jητιι τoι' Θcicrιοlr of'r,ιrιr.

Πολλι1 απd τα αγγεiα τoυ dτoυ πoυ εχτrθε\παι
σ[o Αρχαιολογιxιi Moυοεfο Θεαoαλoν[xη<, εfτε
.ιυτd π8ο{i8χoνται απd τoυζ βααιλιxoιig τ(iφoυζ
τηζ BεQγrγαζ, ει'τε αlτ6 αστLγ"orig τι1φουE ιiλλωγ
μαχεδoγιχαiν πεQ ιοχ6ν, αποτελofν xoρυφαiα δη -
u ι ουργrj μιατα τη E μεταλλοτε1γ iαζ χαι τoρευτιxιj g
του 4oυ π.X. αιιιiγα χαΓ μαQτUQοtiν την υψηλf
αrriθμη τηζ χαθημερινrjg ξο:rjg oτιg βdρειεg πε-
QιoχdE τηg EλλirδoE, πoυ ηταν xατ6'oπαQτεζ απd
οQυχεrα μετdλλων χαt dπou ο Διdγυοοg {ταν
z"υρiαρ1η θεdτητα, ιiπωg ιiρμιoξε οε περιο1dg
τλοιioιεg oε αμπdλια y"αL oνoμαστdζ για τηγ
τοιιiτητcr τηζ oινoπαραγο:γ{g τουq.

Kιlλιxιι με ε.ιrιυτεριxιj διαxιiαμηoη xαριiβκι πoιl
πQc{γμ(rτοπ()ιι'ltiοιιν τo εμπιiριo τotl xρtιιlιotl o'ιjλo τογ
τdτε γ1aηg16 π'rioμκl. -5]Ο-_500 π.Χ. Λoνδ[νo, Bρετcιι,ι,xιi

Mοtlοε(o.

Εn'λoy!' nroo''ro

Σriμφωνα με τουζ μfθoυE πιlυ o1ετfξο\|ται ιιε
τη διι1δooη τoυ χQασιotj, ο dγαζ απιi τουg γιoι,ζ
τoυ ΔιογtjοοU χαι τηg Αριdδvηg, ο oιvoπ(ωναg,
αφod dγινε βαoιλιιig τη< Xfου, δiδαξε στουs
υπt]xοουg τoυ τoγ τQdπo ι,α παρciγouν τo πιo
oνοpιαοτιi o(ι,o τηζ αρ1αιι5τηταζ: τoν περiφημo
Aριοfιτιo τηg X(ου.

oπωg πιοτοπoιε(ται απ6 πoλλdg ιστoQιχdE πη-
γdg, oι ο(νοι τωγ νr1oιιilν του Αιγαfoυ riταν φημι_
αμdνoι στηγ αQχαιdτητα xαι μιtiλιοτα ο 1[og, o
λdoβιοg xαι o Θciοιog υπr]ρξαν oι πιο αxριβοπλη-
ρωμdνοι o(νοι xατιi τον 4ο π.X. αιωγα. Η προ-
στασ[α τουζ απd τιs παQαr[oιιjιiειq χαι τιE απo-
μιμrjοει< {ταν ανα1,xrxiα. Kα1 cιυτrj η προcπαα[α
rjται, xι'iριο μιdλημα τοlν αg1ιiντιυν, ιiπιυg απoδει-
xν{ εται απd τoυg αρxαιι5τερουg oινιπotig ν,6μoυg'
πoυ oι αρ1αιoλιiγoι εf1αν την τιixη να αγαπαλ'f -
ι}tουι,xατιi τιζ αγασχαφ6g ιπη Θc1οο. Σrjμιφωνα
ιιε τoυE ν,6μoυg αυτoιig, xαγdγα xαριlβι με ξdνο
xErαof δεν επιτρεπιjτανε να πληoιιiαει στα χ0)Qι-
x6'rjδατατηg Θι1ooυ, oι ο(νοιτt1g oπο(αg ι1πρεπε
να πιυλοfγται μ6οα σε σφQαγιομdνoυq αμφo-
ρε(g, cδoτε η αυθεντιxdτητιi τoυζ να ε(ναι εγγυη-
μdγη.

Για την εξαγο:γri του θι1αιου οilνoυ, oι αγγειo-
πλι1οτεg τoιl νt1οιοtj xαταοxε{αξcrν πολυdριθ-
μoι,E αμφoρεfE ιιπιi τoπιxι5 πηλιi. Πολλo( απ,
αυτοιjg 6xoυν βρεθεiατην fδιατη Θι1αο, xιdλλoι
πιiλι ατ,r1 Mαxεδov(α, ατη Θριiπη χ,αι οτογ Ed-
ξειι,ο Πιjr.το μdχ8ι τιE cιxτdg τηg θι1λαοσαζ τoυ
Αξιnφ. Mεγclλog αριθμιig απ,αυτοιig βρ6θηπαν
χατεσπCΙQ|"ιdι,οι οτl.lν Αfγυπτο. ατη Σιxελiα χαι
αxdμη μdοα ιττην xαρδιd τηg Αofαg, οτα Σοιjοα
χαι σ[ηγ Καμποdλ, αδιι1ψευατη μαρτυρiα τηg
εξι1πλωoηq του αιγαιοπελαγfτιxου oινεμπoρiοιl.

Αυτoi oι αμφoQε(g 61oυν 6να ορθογιδνιo ε_

μπ(εoτο oφρdγιομα. πoυ dγινε οτο νωπιj πηλιi
πι1γιυ oτη ρι11η τηζ λαβ{E πριν απci την dπτηαη,
στιζ π ε Q ισσιiτε ρ ε g π ε ρ ιπτι6ιτε ιg €xε ι την επ ιγQ α -

φri: Θαo[ων, δηλωτιxrj τηg πρodλευαr]g τιlυ.

Oι oιvιxo( νdμιoι τη< Θιiοoυ του 5ου αιc6να
π.X. οι xαριrγμdνoι πι1'γιυ ιrε ιiαπριr μ<iρμαρo,
θεωρotjvται δ(xαια ωζ τα αρ1ιxιdτερα νομοθετι-
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Ζε13^| o s χoQ εr lτιilγ σε ι\ ιιlγιr οιι ιxr] dιιrτι,ιιτη ε λε φιrl'τo_
oτdΤνι'l αρι'οτο1iργη1-ιιι. πoιr cιπιlπιιλιiφOηxε ιiε iνcιι, crπιi

1g1rq βcιοιλιzιlιiq τιi.q;oιlq τηg Ι}ερ^1iνtιg. Mιjocl' τοιl 4oι' αι.
π. Χ. Αρ1ιrιoλογιtιi Mοιlαε(o Θεοαrrλoνizηg.

xιi xε(μενα πoυ θεσπrστηχαγ για την πρoστασrα
τη ζ''oγoμαo[αg προ6λευση ζl' τωγ o (γωγ' oτα πλα (-

σια μιαE γενιχ6τεQηE αμπελooινιχiE πολιτιx{g,
πoι, cΙποσχoπo{σε στη διασφdλιοη τηg πoιdτη-
ταζ τoU πQoτdγτoζ χαι στην πQοστctσaα τoυ υ-

γιοfE οινεμπoQ(oι}.

Aν ο περ(φημoζ Αριoιiοιοg τηζ Xiου dφειλε
τtlγ πoιdτητιi τοιl (Jτη συντcιγrj πoυ o Oιr'οπ[ωναζ
dδοlοε στουζ Xιι6τεg οιvοπoιοιiζ, dπωg το θιjλει

η παρd,δooη, χαι η ποιι1τητα τoυ Θιiοιoυ orγoυ
πρoιlτατε{τηxε απιi δραxdντε ιoυE ν6 ι.ιoυζ' 6πσ)E

απdδειξε η αρ1αιολο^μy"i σ'λαΙτ(Ιγη, O τQrτoζ με-

γι1λοg o(νοζ' o λ6οβιog, εγιjπγευοε δdο μεγdλουg
λυριxοιig: τογ Αλχαaο χαιτη Σαπφc1; που dξηοαν
τογ 6o αιωνα οτη Λdοβo, αγαπημιι1νο τιiπο των
Mουoι6ι, χαι εrναι γνωστor για τoυζ εQωτιχοιiζ
xαι βατιxιxο{lg cπ(1oυE τουζ.

Βαxγιx6. γoμ,σματα

Tο xιιθιrυτιi νdμιομια, δηλαδrj dνα xoμμιiτι μι1-

ταλλο οτα θ ε ρof β dρ oι) ζ με τlJπω ι"ι ι1ν η οτην l'.υxλ ι-

xl] επιφι1νεια του μια χαQαχτηριοτιxη παρdoτα-
ση πoυ αποτελε( oυοιαoτιxtj τη oφραγ(δα τηE

αQχ{ζ που τo dxει εxδιi'lοει, γεννr]θηxε μ6λιg τoν
7ο rrιrilγα π.X.

Παρdλo πoυ δεγ ε(ναι ;"ιε βεβαιdτητα γνωcπ6,
ειiν εφειlρ€τεg ηταν οι Λυδo( rj oι Αιγινfτεg,
ε(νιιι οl];-ιεραγενιxd παραδεxτ6 dτιη εξdλιξη τoυ
νομι(oματοg riταν ιJρ.1ο τιυν Eλλ{νων xcιι αxιiμη

6τι η ελληνιxη αντ(ληι|η για τo χαQαχτljρα του
νο μ(oματοE επη ρ6αοε τα πε ρ ιιroιiτερα νo μι(αμα-
τα πoυ ν"6πηxαν dxτοτε στov ει]Q0)παΙx,61ιδqo.

oι Ελληνεg ε(1αντην ιδιdπ1τανα οτολ(ξουν με
ευαtσθησ[α xαι λεπτdτητα xdθε cιντιxε(μει,ο τt1g

χαθημεQινrig ξωig' γι' αυτιi xαι δημιοιiQγησαγ
τoUE πιo dξο1οιrg νo!"ιισ|"ιατιχοιig τιlπουE πoυ d^,,ι-

ναν ποτd, φιλοτε1νημdνoυg απ6 oι,oμαιποιi< τε1-
ν(τεg που rjξεραν να δουλειjoυιl βΕ αoυνfΘιοτη
δεξιoτε1ν(α τα ευγειlrj μdταλλcr.

Tα ελληνιxd νομ(ιτματα, χαι ειδιxιlτερα τα
αοημ6r,ια με τιE μεγcιλιiτερεg διαcπιfοειq, Θειυ-

ρο'f νται απd τα ωρcιιιiτερα δη μιουργrjματα που η
ελληνιxl] τd1νη μcrg xλη ρoδdτηοε. Πρι5xε ιται γ ια
πQαγματι,χιl αριατoυργrjματα ι-ιε παQαστdοειg

μιαζ oμoQφιdE απριiοpιενηG οε τιiοο μιxρrj xλ(μα-
γ"α'

Ε,ιτ6g απd τo xαθαqd αιοΘr1τιxιl ενδιαφdρον
τουζ, τα ελληνιxιi νopι(οματα ε(ναιτo xλειδf ενdg
x6ομου σε μι}1,QογQαφfιr δ[νουν πληροφορ(ε g πo-
λιiτιμεg για τηγ ιoτορfα, την πoλιτιxtj, τα dθιpιcr

χαι τιζ xαλλιdργειεζ. Σ' αυτd crxριβι6g dγxειται
το ενδ ιαφ dQoγ τoυS γ ια τo μιiθο του Δ ιονtiooιl ιυg

Θεorj τηE αμπdλου χαι του oiνoυ, xαθιδg χαι γtα
τη μελdτη ταlν μεγdλο:ν αμπελοοινιxι6γ xιiντqο:ν
τηg Eλλιiδog.

Aπ6δειξη cr,ποτελoιjr, τα ι,οLι(οματα πoυ τα
α ιγαιοπελαγ [τι xα νη oιιi ε (xαν xιiψ ε ι rj δη απd την
αρxαiπf επο1rj χαι τα οπclfα oυγxαταλdγονται
μεταξιi των ωElαι6τεQων νo1"ιιoμιι1,τοlν τη< διονυ-
οιαxl]g θεματoλογ(αg, ιiπωg:

- τo τετρι1δQαχμO τηg Πεπαρr]θου (οημερι,ντi
Σxιiπελοg) με τoγ βdτρυ,

- o ατατf ραq τηg Θdοου με παρ<iοταση αQπα-

γ{E γfφηE απιj Σι1τυρo,

- τo ανατoλιxrjg επιρροrjg τετρclδρα1ι-ιo τηζ
X(ου με μια αφ(γγα παθιonj μπρoοτd σ' dνα

βιiτgυ αχουμπισι-ιdνo o' 6ναν αμιφορ6α,

-τοτετριiδqα1μοτηE Θdooυ με την xεφαλrjτου
γ ενε ιοφ6ρου Δ ιογιiclου,
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Επιλoy€ζ πιlογzrl
- ο αρ1α[xdg oτατrjqαg τηE Ndξoυ πoυ crν{xει

ιτ' tιtιτti τα υπdqo1α αοημι1vια νομ(οματα τoυ 6oυ

'--ιι,'δr'cι 
π.X. τα οπο(α παριοτιiνoυν σττl trιια 6ι|η

n1ι, z.εφαλ{ τoυ Διοι,fοoυ χαι στηγ ι1λλη dνα
zc'ιι'θαρο oτολιομdνο με δfο μιxριi τοαμιπιιi αrα-
υυi.ια.

oλα αυτιi τα vομ(οματα cy.ποτελοriν πολιiτιμιr1
ιιclρτυρ(α τηg οπoυδαι,ιiτηταg πoυ εfxε η διονυ-
οιαzr] λατρε [α οτα νι1oιι1 τoυ Aιγαfoυ Πελdγουg,
ι-Ι' CιUΤιj το λ[xνo ιiπoυ γεννrjθηxε o oιγLχdζ πλo.f-
τoΞ τηζ αρ1αfαg Eλλιlδοg.

Oι pιf θοι του Διιlγf oοιl, dποx dλoι οι ελληνιxοf
ιιυθοι. πλoυτ(ατηxαγ σημαντιxd με το πdραotr-ια
τι',ι' χQ6γoυ, dτσι που δεγ ε[γαι πια εfxoλο γα
ι)ιcl-πιστο]θεf η προdλευση χαι η 1ροr,oλογfα τηE
z-ciΘε πρoοθtixηs. Aπ' αυτοιig' ιδιαiτερο εr,δια-
ε dρον παρουο'ιirξουν εxε (νo ι που d1οιlι, ο1dαη pιε

π1 φι1οη τηg Θεdτηταζ χαι την εξd,πλωση τηζ
δ ιor'ιrσιαχli g λατqε [α<.

Σι1 μφωνα με τoγ πιo xλααιxιi απιi τουg μrJθουg.
cιυτdγ πoυ αναφι1QεταL στη γdννηoη τoυ Διoνd-
σoι), γtoυ τηg Σεμdληζ χαι τoυ Δ(α, o Eρμιrjg πrjγε
το ι,εογdννητo σrιζ νιiμφεg τηg Nfααg, για να τo
οι,ioει απ6 τl1ι, οQγliτηζ'ΗQαE εxεi ανατρiιφηxε
ιιdοα oτην dγρια φιiαη απ6 το Σειλr1νιi, αγροτιx6
δcιi1-ιιlνα, xt 6τcιν μεγdλωoε
ciρxιoε να ταξιδειiει συγo-
δευ6ριενοg απd Σdτυρουζ χαι
}'ΙαινdδεE. Απ' που περνoιi-
οε. μιiθαινε τουE ανθqι6πoυg
ι'α xαλλιερ^1oιiν αμπ6λι,α xαι
τουg δ(δαoxετην τ€xνtl γα πα_

ριiγoυν τo ΘεΙxιlτoιl διilρο.

Αυτ6< o πεElιπλανιilμιει,og
θε6g εi1ε υπιi την προoταο(α
τoυ 6λατα ξωτtxαπoυ συμβd-
λιξαν τιg δυνι1μειg τηg βλd-
στησηζ. Tα ιiγτα αυτιi απoτε-
}.orjοαν μια πολυdριθμη αxο-
)"oυθfα θαιlμαοτcδν ποι, τα ε-
ριυτιxιl παι1νfδια τουζ απo-
διiθηxαν 1ωρ(g υπoxρ ιτιxrj αι-
δοi απd τΟυζ αγγειογρdφουg
που διαxooμofoαν μιε τηντd1-

1. Στιrτijρr-ιg. Θciooq, 2o μιοιi τoιl -5oιl αι' π.X. Αθ{να, Noμιιτμcιτιxιj Moιloεfo.
2. Στιrτrjριι6. Θrj[3ιι, γιiραl oτo 3(l4 π.Χ.
3' Tετρciδρα1μο. ΘιiοoE,370 π.Χ.
4. Στcιπjριrq. Ndξog, _5ΟΟ-490 π.X' Αθi]να. Noμκrpιατιπιi Moιloε(ιl
5. Tετριiδριr1μo' Tορι6νη. ],fQοl oτo 500 π.X.
6. Tετρiιδριr1μo. Πεπciρηθοg' _500-480 π.Χ.

νη τoυE τα αγ.1εiα του ποτου.

Αυτι1 τα αγρoτιχ6.6ντα' τα βρ6απουμε χαι σε
μεριxcl αρ1αixd νομ(oματα τηg Bιiρειαg Eλλd-
δοg, περιο1ljg πλοrioιαζ σε αμιπdλια, dπoυ o
Διιiι,υoοS rjταν xυρ(αρ1η θεciτητα.

oι περιο1dq αυτ6g xαι ειδιxιiτεQα η 1ερoιiνη-
σos τηs Χαλxιδιxrjζ χαι oι rιγ"τ{.ζ τηg Θρdxηg,
ηταν xcιτ6'oπαQτεζ. rjδη απιi την αρxαixηεπoyη,
με αxμdξoυσεE απoιχ(ε( xαι πdλειg ελληνιxdg,
απd τιg oποfεg μεριxι1g, ονo1"ιαοτι1g για την ποιιi-
τητα τ1'l ζ o ινoπαQαγωγrj g του g (Mdνδη, Axανθοg
x.λ.π.)' διdθεταν xαι ορυ1ε(α αργfροιl, απ6 τα
πλουoιιiτερα τoυ αQχα(oυ xιiαμου.

Tο γεγον6< αυτιj ιξδιγε ιi:θηοη oτην παραγωγr]
τ0]ν νομισιιcrτοxοπεfωγτoυζ. η τd1νη τιυν oπo[ων
6ψαοε ατο απ6γg1d τηg ηδη απιi τογ 5o αιι6γα
π.X' Eξαfρετo δε(γμcι αυπjg τηg τdxνηg ε(γαι τo
τετρdδρα1μο τη g MdνδηE, αυτ6 το υπ6ρο1ο νιiμι-
σμα πoυ x6πην"εγιiQω οτο 330 π'X. xαι παριατιi-
vει τo Θεd xαθιoμdνο οτη ριi1η τoυ ιεροιi 6νου,
να xρατιiει τo χQασoπι1τηρ6 τοι,: τoγ xιlνθαρo.
ΣΤηi, dλλη dψη απε ιxοv(ξεται ι1να xλrj μα' απ6 το
οπofo xρdμoνται τdοoερα τααμπιι1 αταφιiλια.

Καθιδg πολλdg απ' αυτdg τι< παραλιαx€g π6-
λει< του Bοqριi ε(1αν oτενιJg o1dοει5 με τηγ
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Tετριiι\ριι1μιιl πιlιr πιιQιιττιiι'ιlι τι'l

Διιir,ι,ιiιl ιrτη ρiι1η ενιi; ιrπιi τι.ι

ι,ερri τιlιl ξι1lrr. Στην π[ι:οl ι5ψlη

πρf μrιl ιrμιπiλoι'' ΙΙ 1ιlριιz.τι]
επιγqlιιφri MENΔAΙΟN επι.βε-

βcιιιilr,ει ιiτι το rι1μιι'lμιιt cιr'τιi

xιiπηxε ιττη M6ι,ι)η. 43() π'Χ'

Αθr]να, ιiπουη διο-
νυσtαχli λατρεiα
εlχεστoμεταξ{χα-
λιναγωγηΘε[ xαι, t1

oQγd\,(υση τωγ

βαx1ιl'"ων )'ιoQτcδν
ε(1ε επιoημoποιη-
θε( με βdoη την 11-

μπελo }ιαt τoν o(γο,
αυτd τO νιiμιι'lμicr
τηE M6νδηζ παQα-

!"ιdνει μtα πολfτιpιη

μCιQτυQrατoυ "εξη-

μεQιυιΙενoι,'' πια
Θεο{,η ειχιiνατoυ
oπoroυ υπdQχει
oτο (διιl νιiμιισιια ι"ιε

το πQdμγι) τηζ α-

μπι1λoυxcrιτoνχdγ-
θαρο. ιερd εpιβλr1-

ι-ιατα ποι) xcιθορf-

ξoυν τη φι1oη τηg

θεdτr1τιιE.

σφεQε στoυζ πιoτοt'ζ του αυτd πOυ χανd\'|αg dλ-
λοg Θεdg τoιl ελληr,ιγο{ παγθdoυ δεν ε[1ε υπο-
σχεθεi:τηv αιο'-lνια σοJτηQrα. Kα.ι η Eλλιiδα αrι1_

θηxε ιiξιατηq αιιilγιαE ιrωτηρ(αg xαι xdρδιoε την
αθαγαα(α' 1ιiριg στOUS ποιητdg. του φιλοοdφου<,
τoυζ γλιiπτεζ χαι τουg ξαlγριiφoυζ τηζ, πoυ δεγ

ξdφιlγαι' τηγ επ rδQαση π1 E δ ιονtlοι αxr] g λατρ ε [αg.

απιi την οπo(α ιiντληοιrν αγεχτrμητουζ θησαυ-

ροfg dμπνευσηζ'
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ΣYΚOYTΡΙΙ Ι.' 193,1. ΙΙ}"ιiτι,lγοζ Σιl1tπιioιοι,. Δ. Kολλιiροq zcιι
Σια' Αθtjναt,.
-ΓΙ'Ι()ΝΙΡS()N 

Ι Ι.. 1 976.'Ι-he ΑtheniιιnΑgιrιa.,,\mcl'ican Schοol oI
(]1assical S1uιΙies at ΑtΙlcυs (Ud.)' ',\ιhens.
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YOUNCiΕΙι W.. 1966. ( iιxts' Men aιrd \\/illc, -Γhe Wiιrc and Ι"οοd

Sοcicty (Εd. ). 
'Ι οnιlιltl

ZSCιΙΙE'ΓZS(]Ι'ΙMΑΝΝ W.. ι962, De Ι.'Olyrnpe au F'oιum,

panοΙama des arιs gΙι]c c]t rοmain. Ι'Ιachcttc. Ρaris.

Φα[γετcιι 6τι τα [3cmγι"ια νoμaσLιατCι σταμα-
τofν γfQω στtΙ Lιdσα του 4ου αιdJνα' π.X' με την

ηγε μον(α τωγ Mαxεδcjνων. Τα πoQτQ{rτα τωι' βα-
οιλιjοlν χαL αQγ6τεQα τcl]ν αυτοχQατdQcl]γ στtt

χρdνιατηE Ρωμαιοxρατ(ιrg πα(qνoυγ τη θdση τηζ
χεφαλ{ζ των Θειδγ }tαι τ(,]ν ουμβιiλo:ν τoυg.

Θα dλεγε χαγε(ζ 6τι οε (Ιγτd,λλCΙγμα. η ηγεμο-
νiα rrυτr] ι-ιαE dι\ω(rε dι,cι απd ωQαιdτεQα γλυπτd
τηζ αQχακiτηταζ σε ελεφαγτdδοντo: dναg μιl.qιig
Πιiναg οδηγε[ με τ()\' αυλd του dγα ξεfγοE χoQευ-
τd)γ σε διονιlιτιαxι] ι1xαrcrοη. oλα ε(ι'αι δοομιdνα

με απαQdμιλλη y'ιiρη σ' (Ιυτd τo !"ιι?{,Qd cΙριστοfQ_

γη|-ισ' τ(,]ν μdοων του 4οt) π.Χ. ιrιιi-lγα.

Eπ(λογog

Mεριxιi θαυμdοια 11,ηφιδιυτd πoυ βQfσχοντC{ι
ιJτΟ ΑρχαLολογιxι1 Mοιlοεiο τηg Πdλλαg. δειjτε_

Qηζ πQιDτειiοι,σαζ τιDν Mαχεδιjνulι' βclοιλdων,
απoτελοιjν αν εχτ(μητη πολιτιιττιx{ xλη ρονo μιιd.

Εγα απ' αυτiΙ απειχoγζει το Διdγυσo πdνω σ'
dνα απ6 τCΙ ιερd τοι, ξ6α. Tο Διdγυιro που πQ6-
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Επ[xαιqα θiματα ΝΙΑqYΣTΑ

ME MEΓΑΛΗ ΔΩPEΑ ToY κ. XPlΣΤoYΔoYΛoY ΛAΝAPΑ

σΤO Δημο ΝαOUσαq

του Δημ{τqη Bλιi26ου
Δημιig21oυ NιioυααE

Mε λαμπρ6τητα yιoρτd.στηχε: φiτog η Ι78η επiτειοg του oλοxαιlτcilριατοE τηE Nrioιlααg απri τoυg
Τoιiρxουg. o φετιν69 εoρταoριι}g ε[yε διττ6 yαραxτηριl xαι olηpιαoh. Απrj τη μ[α πλευρd' τιg
zclθιεροlμιiνεg ετηαιεE εxδηλciαειq την Κlριαxη τοιl Θωμιci', εxδηλcδαt:ι< που τrw[ξιl'υ'ν την τQα),ιxdτιγτα
τη; θ{μηoηζ τoυ ηρωιxοδ αyι6ι,rι τωy συμπoλιτων μαζ yι(ι τcι ιδαι,ιxιi τηg ελειlθε:ρklg χαι τηζ
cιl,εξαρτιηα[αζ πoυ xορυφιδθηχε lιε τι7 θυo|cι τeυν Nαουoα[ων 1lιlνcιιxι/lι, στOll xcιταρρcixτη των
Στουμιπdνωυ. Και απ6την d'λλη, την ειδιxli τελετfi την παρcιμoνη τclυ oλοxαιlτcilμιατ()ζ' ),ιcιτην απ6δοαη
τιtrιηg απ6 τοιlg πoλfτεg τηE Ι!ιiυυσαζ σε iναν d'νθρcυπo ft)υ [ιε την ιατορkι 2ιαι τo iQ),ο τοι' τ[ριηoε 6αo
).[,νοι τη yενiτειρci τoιl'

1. Tο ιατoqικιΙ τηE απ6xτησηE 2r'α.J tα
μελλoντιn6' υγ6δια

Tο εργοoτcιοιαxιi οιlγxρdτημιl''BETΛΑNΣ
}Jαoυoαiου επ ι1ε ιρη ;-ιατfα
z'. Xριατdδουλου Θ. Λιr-
r,αρd οε Mεγdλo Eυεργd-
τη χ,(Ιι Eπiτιμo Δημdτη
Ndoυoα5 με αφoρμri xαι
επ(τη ευxαιρ(α τηg μεγιi-
ληg δωρειig του cruγxρoτr]-

ιιατoζ τηg ''BEΤΛANΣ
NΑOYΣA'' πQοE τo Δtiμo
τηg NιI,oυοαE. o x. Xρι-
ατ6δουλog ΛαναριiE δι6-

ριoε ιiλο το oυγxρ6τημα
των εQγoσταo[ωγ oτην π6 -

λ"η xαι ανdλαβε χαι την α-
ν6γερoη xoλυμιβητηρ(oυ
oλυμπιαxι6γ διαoτdοεωγ

μιε διxdg του δαπdνεg.

Το Σιiββατο λοιπιjν 6 Mα(ου 2000 xαι riρα
20 : 3 0 πραγ ματoπο ιrj θη χε στo Δη μoτιxιi Θdcιτρο
τηg πdληg η τελετr] αναx{ρυξηζ τoυ γl,ιυστof

Στιγμιι6τιlπcl απι1 ην τελεπj τηg crr,ιιxιiρηξηg τιlι' π.XQ. Λιrνιrριi αlg trιεγιiλoιl
ειlεργdη τηg Nιioυοαg
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πuοyzru Επ[xαιQα θ6ματα
NΑ9YΣA'' (τιiωg ''EPΙA") βρ(οxεται o' 6γα απιi απ6την ενυπdθηxο δανε(οτρια ''EΘNΙKΗTΡΑ-
τα αlραιdτερα μdQη τoιl Πoλεoδoμιxοd ιοτoιi τηg rΙΕΖA" πoιr dγινε την 15-3-2Ο0Ο.

Nd.ουοαg xαι δεοπdξει τoυ φυοιi',ο'f ''pιπαλxo-

γιoιi'' τoU αγατoλιy.o{ ορ (ου τη g. Αποτελε iτα ι απ6

δι1o τμrjματα, τα oπo(α 1οlρξoνται απd την oδ6

Nοοοxομε(ου. Tο Ανcιτoλιxιi, με επ(πεδη επιφd,-

γεια 9.000 τ.μ. πεg(ποι-l ορiξεται απι1 την xο(τη

τoυ ποταμοιi Αρd πιτοα ( B6ρε ια xαι πdραν αιπri g

τo Δημοτιxd Πdρxο), τt1ν ''πτιδοη'' πQοE τoν xd_

μπο (Ανατολιxd), τo οιxιjπεδοτου Nοooxομε(ου
(N6τια) χαι τηγ οδci Noιroxομε[oυ (Δυτιx<1).

Eiγαι μαξ( με τo πdρxιl χαι τηγ Αρdπιτoα, το

ο;ραιdτερο μdqoE τη g Ndουοαg. To Δυτιxd Tμrj μα
ε(ναι περi τα 3.000 τ.μ χαι dηειxαι αυτ6 B6ρειο
dριo τηι,ΑElιiπιτοα, εγιi: N6τια oυνορεfει με
δημοτιxd οιxdπεδo 1'300 τ.μ. Eπiτωγ δfο αυτιilν

τμη μι'πων υπdρ1oυν οι βιομη1ανιx 6'gε^γxαταoτ6"'

σειζ τηζ xoυβερτoποι(αg "BETΛΑNΣ NΑoY-
ΣΑ'' μιε 6λoτoγ μη1ανολογιxd εξοπλιoμι1τουg, oι
οπο[εg βρ(οxoνται αε αργ(α απιi τo 1990, με

μιxρ dg ενδιdμεαε g απ6πε ιρε g λε ιτουργfαζ τoυζ.

Η ιδιοxπjτQtα εταιQε(α πτιδ1ευοε χαL 6τoι τo

ουγxρι1τημα εξετiΘη oε δημ6αιο πλειoτηριαομd

O Ναουοα(οg βιομri1ανoζ χαι μεγdλο6 ευερ-

γdτηE τηg Nιioυοαg x. Χρ. Λαναριig πρoοdφεqε
oτο Δriμο ωg διυρεci το ποo6 που riταν αναγxα(ο

για γα πλειοδοπjoει στη δημoπραο(α. Η δωρεd
dγινε αποδεxτηxαι 6τοι ο Δημοq NdoυοαE με
προαφoρd δq1. 301.000.000 απdxτηοε τηγ χυ-

ριιiτητατου ουγxροτr]ματοg. Στo ποo6 αυτ6 προ-
oτ6θηxε απd τογ δωρητ{ το x6οτοg μεταγραφι6ν,
Φ.Π.A. x'χ'π' xα'ι 6τoι, το τελιxd τ(μημα xτr]οcυg

ανrjλθε οτο ποοιi τιυγ 330.000.Ο00 δρ1. o δωρη-
τljg dθεοε ωg dρο τηq δωρειlE τoυ τηγ ανdγερoη
xαι εξοπλιομ6 ενιig xολυμβητηρ(ου, μιε δαπι1l'εg
του ιδfoυ. ωζ πQoσφορd οτη γεολα(cr τηζ πεQιο-

xlis μαg.

2. oΙ ΣYΣΚEΨEΙΣ _ ΠOΡΙΣMATA

Mετιi cιπd cιυπj την ευτυ1rj xατdληξη ο Δrjμαρ-

1o< Νι1oυoαg θει6ρηοε oxιlπιμο, πριν ειααγιLγει
τo θ6μα οτo Δημοτιxd Συμβοfλιο γα d1ει τιg
απdψειg xαι προτciσεtζ τ(ι)\l εxπροοιilπιυν τ(,]γ

Mεριιrj dπoψη τoιt εQγoστασιιιxoι'i rrιlγxρoτrjμιιτιlg ηg B6τλανq - Nιioιroιl.
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Επ[xαι
:rαQαγ ωγ ιχιilγ τdξ ε ιυι, τη < π6λη g, τιυν Tε1ν ιxcilν
ι.ι.π.

Για το oxοπιi αυτι1 xλr]θrlχαν σε δι'iο 1ωριαιdE
αιrαxdψειg οι εxπρ6οιDπoι επαγγελματιι6ν - βιo-
τε1νιiν - εμπιiρο:ν' το Eργατιxd Κdr,τQo, oι εχ-
πριiαωποι των αγροτι6γ x.λ.π. Στην ι1λλη α{oτιε-
ψη xλ{θηxαγ oιτεχνιχο(τη< πdληg' Αναλυτιxd oι
πρoτdoειg xαι oxι1ψειζ Τωιl παραoτιiντων εlιτ|
θενται ιττα δrjο μνημdνιcι τωγ oυοxι1ψεων πoυ
cιποτελodγ παραρτrj μιατα τη E ε ιorjγη oη g αυτrj <.

ΣυνoιpiξoνταE τιζ πqοτιiοειE αυτ€E

α) Το Eργατιxιi Κdντρo χαιτo Σωματε(ο Κλω-
ατοi!φαντουργιliν εξdφραοε την ι1ποι|η dτι τo
ερ^1ooτιiαιo πqι1πει γα τεθε( οε λειτουργiα ωg
τιjτoιo.

β) oι εxπρdοωπoι τωγ λoιπιiν παραγο:γιxι6ν
τdξεων εξ6φgαοαν την dπoιi.lη dτι πλdογ επιθυ-
μητdE xαι υλoπoι{oιμοg ατ61οg εfναι t1 τoυQιστι-
xη αξιoπο[ηση τoυ oυγxροτrjματoζ χαι l'l χατα-
oν'ευητου xoλυμβητηρ(oυ oτo Δυτιx6 Τμημα.

γ) O τε1νιxο[ ο'το o{γoλd τουE oυμφιliνησαν ιιε
τ11γ τoυQlστιxrj αξιoπo(ηoη, αφoιi φυαιxd τιiνι-
οαγ dτι πριiπει να εxπονηθoιiν μελdτεg.

δ) oι τ6oοεριg τεγνtxo( (x.x. Αλεξ. Mιiοxοg,
Κοw/νog Mπαξεβιiνog' Γει6ργιog Mfνταηg xαι
Ελευθ. Kriρογλoυ ) που ιiρ ιοε o Δrj μαρ1οζ για τηγ
zαταγραφr] παι αξιολdγηση του εgγοoταoιαxοιi
εξoπλιομoιi ( η dxθ εοrj τoυ g απoτελε ( παρdρτη μα
τηg ειorjγηοηg αυτ'ιjg), εξιiφραoαν ξωηqdg α\τιQ-

ρ{ oε ιg oτη δυνατιiτητα γα επαναλε ιτουργrjοε ι το
εργoοτdαιo.

3. TΙ EΓΙNE MEXPΙ TΩΡA

oρ(oθηxε επιτροπrj ειδιxc6γ τεγνιxrΙw - xλω-
oτotφαντουργι6ν η οπo(α xατdγραιpε r"αι αξιo-
λciγηoε τον εξoπλιομιi.

E1ει rjδη αq1iαει η λεπτομερr{g απoτriπωαη
τoυ oιxοπιjδου xαι των πρανc6ν τηg Αρι1πιτoαg
xαι αυτ6γ πQoζ τογ ν"6.ψπo'

oq(oθηxαν 3 φιiλαxεg xαι ανατι1θηxε η πρdα-
θετη φfλαξη αε επι1ε6ρηoη ιδ[ο:τ. αατυνoμ(αg
(security), φιoτ(oθηxε το προαιiλιo xαι αoφαλ(o-
θηxαν τα xτ(ρια xαι o εξοπλιομdg απ6 x(γδυνo
πυρxαγιιiE γ"'χ.π.

4. Fl BKTIMIΙΣΙΙ TΩl{ KTtΡΙΩl\ _

MΙΙxANHMATΩN

Tα xτ(gια. με εξαfρεoη το αQιστουργηματιxι1
''φουγιiρο" xαι αυτι1τηg διο(xηοηg οε Mαxεδογι-
xrj αρxιτεxτoνιxl\, εiναι xοιγd βιοpιη1ανιx6' xτt-
Qια σχετιχι6g νdαg xαταοxειltig (δεxαετ(αg 60-
70) xωρfE xαψι(ι crπολrjτωg αQχιτεχτο\,ιxi αξiα.

o μη1ανoλογιx6E εξοπλιομιiζ χαι τo αιjνoλο
των ε Qγοσταο ιαx ι6γ εy xαταoτ ασε α)γ απoτε λοιjγ
dνα πλι]ρεg xαι ολοxληρωμdνο (παθετoποιημd-
νο) παραγωγιxd α{νoλο, απoτελofμενo απd βα-
φ ε 

(α, xλωιττtj ρια, ιlφαντri qκx χ,αι εγχαταοτιiοε ιg
τελειοπo(ησηζ - σUσχευαo[αζ αxρυλιxιδν xου-
βερτιiν xαι νημιiτων.

oμωE ο εξoπλιoμιι1g ε(ναι παλαι69 με μdοη
ηλιx(α 20 xαt πλdoν ετιilν y"αι μιετι1την εxτfpιηοη
τωγ ειδιxι/:γ' αxατιiλληλοg για τηγ αγταγ0)γιστι-
xli επαναλειτoυργ(α τoυ εQγoσταοfoυ.

5. ΣKEΨEΙΣ ΚΑΙ ΠPoTΑΣEtΣ

α) Η πιθανdτητα να γ(νει δεxτrj η πρ6ταoη του
Eργατιxoιi Κdντgου ε(ναι μηδιrμινr]. o παλαιdg
μη1ανoλoγιx6E εξοπλιoμ6E, η αxαταλληλdτητα
των xτιρiων (πολυιΙlρoφα x'λ.π.) o ιJντονog αγτα_

γωνιαμdg 1ωριilν με 1αμηλ6 εργατιxιi x6oτog
εiναι παριiγoντεζ που δεγ επιτρ6πoυν τ6τοιεg
οxdψειg.

Ωατιiοο, επειδrj η BETΛΑNΣ NAOYΣAι]ταν
πρωτoπι1ρα β ιομη1αν(α xαι τα πρoiιiντα τη g γνω-
ατι1 αε dλη την Eυριiπη, θα rjταν xρ(μα να 1αθε(.

Για το λιiγο αυτd (oωg πρ6πει να xqατηθoιiν
οριομι1να απ6 τα μη1ανrjματα, γα εγχαταστα-
θoιiν ατουE απ6 το xτιρ ιoλογ ιxι5 πρdγραμμα πgo-
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NΙΑqΥΣTΑ

oQιζdι-ιεVoυζ για βιoτε1ι'iα 1c6ρoυζ τoυ σι'γχQo_

τrjματοg ''ΛOΓΓOΥ TOYPΠΑΛΗ'' χαι γα απo-
τελ6οουν τoν εξoπλιομιιj μιcιE 1-ιιxρ{g παQαγο)γι_

xli g μονcιδαg xoυ β ε qτι6ν. Η μoνιiδα αυπj να απα-
α1ολrjαει 10-15 εργατοτε.xν(τεg με παραγιυγ{
περ(που 3Ο.000 xουβερτιilν ετt1o[ωζ, πoυ να πω-

λο{νται λιανιxιi;g στουζ επwx6'πτεg τηg Νιiου-
σαζ.

[] ) Nα εγχατασταθ ε ( το xολι' μβητri g ιο (xoλιl μ-

βητιxrj δεξαμενr] 25 μdτρων) χαι oι βοηθητιx6g
εγxατcιατ6"σειζ στo Δυτιxd Tμriμα τοιl οιxιlπd_
δου.

γ) Το Αγατολιxd Τμιrjμα γα διcrτεθε( για Tου-

ριοτιxr] - Πολιτιοτιxlj εyxατ(Loταιη ιlιpηλοt' επι_

πdδου, (ξενοδo1ε(ο 5 αιπdρο.lr,. εοτιατιiQια. (Ιγα-

ιi-rυz,τrjρια, 1c'igο ι εxθιjoεοlγ x. λ'π. )

Για την υλoποiηοη αυτιilγ τιυν oxι1rilει,)γ απαι-
τoιjγται τα εξrjg:

Επ[καιqα θ6ματα

α) A1iεοη εxπo(ηοη με πλειοτηριαoμι5 των μη-

xανημι1των x.λ'π.

β) Σfνταξr1 ουνoλιx{< 1ιοροταξιxrjg μελdτηg
xαι xτιριολoγιxο{ πqογρdμιμιατοζ τoυ Αγατoλι-
xοrj τμrjματοg, ιixι αυτοτελιilg, αλλir ωg μ6ρoυg
ουγoλιxοι'l πOυ απαQτζεται απιj τα πρανl] του

xιi1.ιπου, την xο(τη τηg Aqd.πιτoαg μd1ρι τoι,Aγιo
Nιxdλαο (μrjxοg 3 xιλ.) τoυ Πdρxoυ (42 ατρ.) των
πρανιfν τοιl Πι1gπoυ (20 οτρ). χαι τoυ αυγxρoπ]-

ιιατοζ ΛoΓΓoY ΤoYPΠΑΛΗ (5.500 τ.μ. στε-

γαομdνοι 1ιilρoι) το oπo(ου 61ει εγxριΘεi η νdα
xτιριολογιxrj μελdτη xαι βρ(οxεται σε εξdλιξη η
αν6γεραη ι:υνεδριαxοf xdντρoυ' oλα αυτι:ι απο-
τε λοιjν μια αδ ι ιiαπαοτη ενι1τητα. OπωE r] δη πgoα-
νdφερα η απoτιiποlιrη βρ(oxεται oε εξdλιξη.

γ) Διατrjqηση τoυ ''φοιlγiιρου" xαι ενδεxoμd-
νωζ τoυ xτιρ(ου διο(xηαηg xαι xατεδι1φιση τωγ
λοιπιiγ.
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