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ΝΙΑryYΣTΑ Ιατoριxd"

oι ερεUVεq Yια τoV ταφo
τoU Mεγαλoυ AλεξαvδρoU

Στην περιιlxri μαs εfxαμε την τι11η vα γεννηθε[
χαt να μεγαλι6oει, να εxπαιδευθεf xαι να αρ1f-
σει. τo μιεγι1λο dργo τoυ εxπο}.ιτιομιof , ο μεγαλιi-
τεQοζ οτρατηλdτηg ι5λoυ τoυ x6οριου xαι dλωγ
τωι, επoχι6ν, βαοιλειig τηg Mαr"εδον[αg Αλdξαν-
δροg. H Πdλλα r]ται,η πρωτειiουoα τoυ 1.ιεγdλου
Mαxεδoγιxoιi πρι1τοιlζ χαι στη Miεξα, (δ(πλα
ατη Ndουoα), oτο oημεfo που βρioxονται οr]με-
ρα οι πηγdζ τοlν Ιοβορ(ων, rjταν η Σ1ολrj, οτην
oπο(α μαθrjτευoε o μεγdλog αυτ6g Eλληναg, δΓ
πλα οτoν εξ[οoυ μεγιiλο διδdοxαλο τιlιl xαι φιλι1-
σoφo Αριιrτοτdλη τoιl Σταγειρiτη.

oμωg gγ6j r1ιCΙ τη γdννηοrj του δεν υπι1ρ1ει
αpιφιβολiα xαμμιιι1' αφοιj αυτrj dγιι,ε οτην Π6λλα
xαΘι6c χαL για τογ τ6πο του θανι1του τoυ. πoυ
d.1ι'r,ε οτl1 Bαβιlλιriνα, μεγdλη διαμd1η xαι διcl-
σταση απιiψεων ιlπciρ1ει ωζ πQοζ τo μdροg που

του lωιiγvη Καqαταιι6λη

ετι1φη: Oριοριdνoι αρ1αιολdγoι Uπoστηo(ουι,,
6τι τιlφηxε οτη Mdμφιδα, ιiλλοι οτηι,Αj.εΞαr,-
δρεια xαι dλλοι oτην 6ρημο Σ(ουcι τη: Αι^,,υττου.
Yπιiρxουν χαι |-ιεQιχo( που ιο7υρ(οt,ται dτι o
τι1φο< τoυ πρdπει να βρ(οzετα.ι στL: Αι^,,d: τη<
Mαxεδοv(αg, ανεξdρτrlτα τi1 : τo;τo U ε τti ι iε ι,'l: τιυν
τελει.lτα[ων οτην Eδεοσα. τη Νιiοι,ocι (\.{(εξα -
Λευxιiδα) r] τη Bεργiνα. αφοi l(r.L.,L'cιι,τd: (τιq
Αιγdg) υπιiρxει διι1oταoη cιι,ci.ιιεοιι στoι!: αo-
1αιολι5γουg - ερευι,ητd<'

Ιοτορ ιxο (, αρ1αιολιi.,,ο ι. τciοt1 : U ιi ι-Tε ιl] ; εQ ευ-
νητ6 g α^)'χ(ι xαt ε ργ dτε ;. υ τ ci 7.).'1 i. ι. ι . L-ΤτΟ cιτ ι ιi)τL-
xo( αx6μη xαι μdντιουμ d7oι'r, α.cr/-,-i ιlΘε( zατ6'
xαιροιig |ιε την ανεtjρεοη τοι'τciαοι. εr,ι,i z"dθε
φoQd πoυ μtα zαινoiρια θει,,,Qicι :τερi cιυτoιi
αγαxο ιγcδγετα ι, αμdοο_l < δη ιι ο ιτι ε υ ε τC{ L σε d i.ο τογ
Παγx6αμιιl τιiπο.
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Ιατoριxd' NΙΑ0'ΣTΑ

Eτοι πριν μεριxodg μηγεζ o Ιταλdg αρ1αιoλd-

γοg N(xoλα Mπoγαxιl,ξα, επιxεφαλljE του Αρ-
1αιoλoγ ιxοιj Ιγοτιτo{του τoυ Παλ6ρ μoυ με δηλιi-
σειζ τoυ ιοxυρζεται, {iτι o τι1,φog τoυ Αλεξι1ν-
δρου δεν ε (ναι ι1λλοE απ6 τoν μεγdλo αλαβdοτρι-
νο τd,φo, που 61ει αποxαλυφΘε( απ6 τo 1907 oτo

ρωμαΤxι5 νεχQoταφε (ο τη g Αλεξdνδρε ιαg. Δηλα-
δrj ο Mποναxdξα επαναλαμβιiνει τη θεωρfα τoυ
δαοxd,λoυ τoυ χαι διαπρεπorjg αρxαιoλ6γoυ Α-
x[λε Αντριdνε (παλιoιj διευθυντη του Ελληνορω-

μαΤxοf Mουoεfoυ τηg Αλεξdνδρεια<), που απd
τo 1966 d1ει εxφρdσει τ"ιlν ciποψf του (επιφυλα-
xτιx6"οτην αρμj) χαt πLo 6ντονα αργ6τερα (ψετ6"

τo θdνατd τoυ) οε dxδοοη που επιμελrjθηxε ο

μαθητrjg τoυ, 6τι τo μνημεio του αλαβdστQινoυ
τd,φου, ε (ναι o τιLφoζ του Mεγdλoυ Αλεξdνδρου.

Ax,6μη xαι ο Σλrjμαν που πιiραoε απ6 την Αλε-
ξιiνδρεια (xωρ(g γα oταΘεf για πολιl) ανdφερε
6τι o τdφοg τoυ Αλ€ξανδρου βρfοxεται οτο Nα-
μπ( Nτανιdλ (δηλαδri τo τdμενοg του Πρoφrjτη
Δανιr]λ, που xαλdπτει αxριβιδg το οημεfο
τoυ τιiφoυ τoυ Αλεξciνδρoυ). Αυτd dγραιpε
οε γρd,μμα τoυ' πoυ ιjoτειλε απd την Αθrjνα
πQoζ τoγ A'Μ. Z6εψπ, μελετητri ττlζ τoπo-

γραφ(αg τηg αqxα(αg Αλεξdνδρειαg.

Για τo μdQoζ που τdφηxε ο Αλ6ξανδρog
τ6οο ο Διdδωροg o Σιxελιι6τηg, doο xαι o
Στρι1βων, ε(ναι βdβαιοq, 6τι πρdxειται για
τηι, Αλεξdνδρε ια. o Στριiβων μ<1λιαrα ανα-

φ6ρει τo Σrjμα, dνα μ6ρog των βααιλιxιfν
αι,αxτιiQωγ, 6πoυ rjταν οι τιiφoι 6λωγ τωγ

βαοιλιιiδo:γ χαι τoυ Αλεξdνδρου.

Kαι η εxxληοiα ενδιαφdρθηxε αx6μη για
τoν τιiφο, αφot' στηγ επισrολrj του πρog
Κορινθ(oυg o Αγιοg Ιωι1ννηg o Xρυo6αιo-
μog, επ(αxoποg Kωνoταγτιγoυπ6λεωζ, ε-

ρωτd: ''Πoυ γαρ, ειπι1 μoι, τo oljμα Αλεξιiν-
δρoυ, δεξον μoι...''. Bριοx6μαοτε στιζ αQ-

x€gτοτ 5ου αιriγα xαι δεγ υπdρ1ει xανεig
να δcιioει μια ααφr] απιiντηοη.

Στoυg αιι6νεg πoυ θα αxoλουθrjooυγ, η
θdαη τoυ Σ{ματοg { Σιr1ματog, τoυ μαυσω-
λε(ου δηλαδ'ιjτoυ M. Αλεξιiνδρου, θα μπει

ατη oφα(qα τoυ μrjθoυ. Σε πεqιηγητιig πoυ dQχo-
γται στηγ Αλεξιiνδqεια xατιl τoγ 18ο αιιδνα, οι
Αιγ{πτιοι δε(1νoυν ωg τdφο τoυ, τo τξαμ( Aττα-
ρ(ν (6που πρotiπ{ρξε ναιig τoυ Αγ(oυ Aθαγα-
οfoυ), ενι6 αργdτεQα χαι για πoλλιi 1q6νια επι-
xρατε( η ιiπoιpη τoυ τεμdνoυE Nαμπ[ Nτανιιiλ (η

μdνη qdoη βdβαια Δανιιjλ xαι Αλεξdνδρoυ rj-
ταν, dτι πdθαναν χαt oι δ6o oτη Bαβυλcilνα, αλλd
|-ιε τQειζ αιιιiνεg διαφoριi!!).

Eν τοfτοιg αoxoλrjθηxε (ανεπιτυ1c6g β6βαια)
με την ερευvα oτην xρfπτη του Ndμπι Nτανιιiλ ο
Mα1μοfτ Mπ6Ι ελ Φαλιixι' ενι6 στην πεQιo1l]τoυ
τεpιιJνουg, τoν τdφο αναξrjτηαε χαt o μεγι1λοg
Ιταλ6g αρ1αιoλ6γoζ E. Mπρdτoα. Τo 1893 o
Eλληναg αρxαιολdγog Ιωανν(δηg dοxαι{.rε oε ι1λ-

λo οημεio τηg ΑλεξιiνδQειαζ' 6που τελιxιi βρf xε
dνα πτoλεμαιxd νεxρoταφε(o, εγc,i xογτι1, οτoγ
λ6φo Koμ-ελ- Nτιx αναξr]τηοαντοντdφo o Eλλη-
ναg γιατρdg T<iοog Nεροιiτοοg xαι η Πoλωνιxrj
Αρ1αιoλογιxrj Σxολη (η oπo[α απ6 τo 1950 xαι
για τριιiντα 1ρ6νια 6xαμε μεγdλεg αναοxαφdg),
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To τξcrμ( Ncrμπi Nτανιdλ oε φωτoγραφiα των αρ1ιi;ν τoιl 20oιl αι.,
dνα μνημε[o σην χQυπη τoιr oπo(oυ θεωρεiτcιι oτι βρ[αxεται o

τιiφog τoυ Αλεξdνδρoιl
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χωQaζ 6μωg επιτυ1(α'

EναE απd τουg Πoλωνοrjg αναoxαφεig o M.
Ριiτξιεβιτg διατ{πωοε την dποιpη, 6τι η αq1α(α
οδdg τη Σrjματog του Aλεξιiνδρoυ δεν ταυτζεται

με τη σημερινrj oδd Nαμπf Nτανιdλ, αλλιi δια_

oταυρcδνεται με τηγ αρ1αiα xανωπιxt] oδ6 αγα-
τολιx6τερα, στoν χιiqο του λατιγιxοιi νεxροτα-

φε(oυ. Exεi δηλαδrj πoυ βρ(oxεται xαι o αλαβd_

στQιVοζ τdφoE. Σε 6ρευνεE dμωg που dxανε η

Aι,γυπτιαx{ Aρ1α ιoλογ ιxr] Yπη g εο'(α 1 00 μdτρα
ανατολιx6τεQατoυ μνη με foυ, δεγ απoxαλf φθηxε
τ(πoτε'

Eν το{τοιE ο διιioημog Γι1λλοE αρ1αιολdγog
Zcιν Υβ Αμπερdρ επιμdνει 6τι η περιο1η (oτο

λατινιxd νεχ,Qoταφε(ο) ηταν xατd την αρ1αιdτη-
τα i-ιια νεxq6πολη η,^γιcιτ(d1ι, αxdμη xαι βαοιλι-
xr] νεxρ6πoλη. 6που ε (1ε μεταφ ε ρθ ε ( xαι τo oιf μα
τoυ Αλεξdνδρου. Eτoι οrjμερα o AμπερdQ πQoσ-

διορζει τον τdφο xογτd oτα λατιγιxd νεxρoτα-

φε (α τη g Αλεξιiνδρε ιαζ χαι oxετtxα xoντα (απ€-

1ει λiγεg δεxdδεE μdτρα) απ6 τoν απdριττο τdφo

τoυ Eλληνα Αλεξανδρινο{ ποιητli Κοiοτα Kαβιi-

φη (ατα Eλληνιxιi xοιμητιjρια), dπoυ εi1α την

τιi1η προ δεxαετ(αg περfuoυ xατd pιια επ(oxειprj

μου στηγ Α(γυπτo να βρεθιi.

Τιiρα ({δη εδι6 xαι ενdμιοι 1ρdνo) o xαθηγη-
τlig τηE αρ1αιολoγ[αg τoυ Πανεπιοτημ[ου τηg

Αλεξdνδρειαζ χ. Φdουξι Φαxαρdνι (ο οπο(og
dxαμε χαι σχετι}.ιrj ειοrjγηοη oτο διοργαγωθdγ
oτη Bdgoια Διεθν6g Συνdδριο για τoν M. Αλd-

ξανδρo oτιg27-31Mα(oυ 1998) ξεx(νηοε τη διxη
του αγασχαφrj οτo λατιγιxd νεxροταφε(ο.

Nα αναφdρoυμε επ[oηζ χαι τη γνωoτrj μαζ χ.

ΛιdγαΣουβαλτξf (dδοlοε xαι διdλεξη ιπη Ndoυ-
oα), που τo L992,ταfτιοε, οτην dαοη τηg Σ(ουα,

dνα xτ(ριο, τo oπo(o αποxαλιiφθην"ε ιιπ6 τtζ αγα-
oxαφdg τγ'lζ, βε τo μαυoωλε(o τoιl M. Αλεξιiν-
δρoυ, xαθc6g χαι τoν φλο ιοτoqιxci ερευνητη

υπooτρd.τηγo ε.α. x. Τριαντ. Πα'παξc6η, πoυ ι-

ο'1υρζεται, 6τι με βtiοη τιg αq1α(εg ιατoριxιJq

μαρτυρ(εg, o αποxληθεig ωgτdφog τoυ Bααιλι1ιυg

Φιλiππου απd τoν M. Aνδρ6νLχο στη Bεργ(να,
δεγ ε(γαι τoυ Φιλ(ππου, αλλιi τoυ M. Aλεξιiν_
δρoυ, ιiοτερα απ6 μεταφορd xαι επαναταφrjτου
εxε( (oτη Bεργ(να).

Bdβαια διd,φoροι xατιi xαιρo{g πιθαι'o( zαι
απ[θανoι ιoτoqιοδ(φεζ χαι ερευνr1τdg εμφαr'[-

στηχαγ ωg γνιiοτεg του μ6ρoυ9, 6πoυ βρ(οz.εται
o τdφog. Eτoι dναg υπιiλληλog τo 19]3 πληρoφο-

ροιiοε την Αq1αιολογιxη Yπηgεοiα τηg Αιγf-
πτoυ, 6τt ο πεθερdg τoυ ε(1ε αναxαλriψει μια
xοιλ6τητα οτo oπiτι τoυ, πoυ oδηγodοε oτον
τdφoτoυ M. Αλεξι1νδρoυ. To7916 6ναg εργdτηg
rjταν β6βαιοg,6τι βgιox6ταν οτoν αριθμ6 11 τηg

oδοrj Mοox6 Tερμπdνα xdτω απ6 την Ελληνιxt]
Bιβλιoθηxη τηg Αλεξιiνδρειαg, ενι6 αια τdλη τηg

δ εxαετ(αg του 1 970 επ ιoτρατειi Θηx ε xαι pι 6ντιου μι

επ( xεφαλ{E xd,ποιoν Στdφαν Σ βαρτ; αλ}"d zαι με
την ανιiμειξη xιl,ποιων οoβαριi;ν πολιυr,ι6ν xαι
αιγυπτ(ων αρ1αιολ6γων, πoυ d.ρ1ιoαν ι'α σχd-

βουν οτην xρliπτη τoυ Nαμπi Nται'ιdλ, χωQrζ

φυοιxιi να βρεθε( τ(πoτε'

Η πιo γραφιxη περ(πτιυαr1 υπ{ρξε του παo(-

γγωστου ατην Αλεξiιr,δQειcι Στεi'ιου Κουμorj-
τoου (oερβιτιiρoυ TΟ €'π{i^,l^,,g).μα ). 

'τoυ 
επi οαqd-

ντα 1ρdνια ιo1υριξdται' 6τιν.α-τε(7'ε μυιrτιxd 1dq-
τη |-ιε τη θ6oη του τdφoυ 7"αι 'u'cιτιiρθυ'lοε τι1oαεριg

φoQdζ να πd.ρει την d'δεια ατd τι: cιι^1υπτιαxdg

αQχdζ για dρευνεE σrην Αλεξdι'δρεια'. xωρ(g xα-
ν dνα αποτdλεoμα, με οι'ν dπ ε ια r'α ε Ξαι' ε μiσε t χαι
τα 1ρηματα απ6 το υοτ6ρημd τoυ.

Η αναξιjτηαη λοιπ6ν του τdφου ουνεxζεται
xαι θα ουνε1ζεται για πολλd 1ρdνια, δι6τι η
λιiμΨη xαι η δ6ξα του μεγd,λoυ οτρατηλd'τη εξα-
xολουθε( xαι θα εξαxoλoυθrjοει να xαταυγdξει
τo πα^1r.6opιιο oτερdωμα' η δε τυ1ιiν αναxd,λυψη
τoυ τdφου του θα αποτελdαει παγx6ομιo χαι
ιαrοριz6 γε^1οr,ιig. παριiμoια του οπο(oυ, ελι1,1ι-

oτα d1ει να επιδεξει η αQχαιoλo'1ιxη ιοτoριxη
dρευr,α.

dγ μd,}ιιοτα πιαrεfουμε τοr' Αi'εξαι'δριι'd π1ι'

xαταγωγη ιαroριz.ι1 ερευι'ηπ] 'z.. Χciρη T-tαi"α. o

τdφοg δεν θα βρεΘε( τοτε. Διdτι. οπο;: δηλc6νει,

τo μνημε[ο xατααrριiφ'ι1ιε zατ(ι του< Xριαειανι-
xo{g διωγμofg οτα τdλη του .lου l] αρ1dg τoυ 5oυ

μ.X. αιc6να. επειδr] dπω< y'αραz"τηριαrιxd. ανα-

φdρει: ''o xεραoφ6ρog Αλ€ξανδρog, ειδιxd' oτην

Αλε ξd'νδ ρ ε ια' ητ αν 6να9 επ ιx [νδυνοg αντ [παλοg
yια τη νiα θρηoxε[α. Mπoρoιjαε να yλιτcδoει;

Πιoτειiω 6xι''



Ιoτoριxα NΙΑrywTΑ

ME AΦOPMH ΤΗN ΑΠOΓPAΦΗ

Στιg 18 Mαρτ(oυ του 2001 d.1ινε η xαθιερο:μ6νη
ανι1 δεxαετ(α απογραφr]του πληθυομo{ τηg xc6-

Qαζ μαζ.

Η 1ρηοιμdτητα τωγ απογραφιi:ν ηταν γνωoτη
απd πολλdg xιλιετfεg πριν. oι ιoτοριxo( αναφd-

ρoυν 6τι η πρι6τη απoγραφtj dγινε απd τoυg

Bαβυλι6νιουgτο 3.800 π.X. Στην αρ1α(α Eλλιlδα
απογραφ69 ι1γιναν oτα1ρ6νιατου μυθιxof Bαoι-
λιd, Κι1xροπα, στα 1ρ6νια του Λυxo{Qγoυ, τoυ

Σdλωγα χαι στα ελληνιοτιxιi 1ρdνια επ( Δημη-
τρioυ Φαληρdα' Στη ρωμαΙxrj περioδo θεωρoιj-
νταν πολιj 1ρrjoιμεg oι απoγQαφdE, γι' αυτ6 xαι
ιiγιναν αρxετ6g. Στη otjψρονη εποfi, μετd την
απελευθdρωoη απ6 τoυg Τoriρxoυg, αναφdρo-
yταt24 απoγραφdg χαι χαταμετρrjoειE μ61ρι τo

1920.

-Γo 7920' oτιg 18 Δεxεμβρ(oυ, γ(νεται η πιo
οoβαgrj xαι αγαλυτιxrj απoγραφ] απ6 την (δρυ-

ση τoυ ελληνιxοιi xρd,τoυg. Kαταγρdφειτον πλη-
θυομd ανι1 νoμolig, επαρ1iεE rj υπoδιoιxliοειg,
π6λειg xαι 1ωριιi xαι περιλαμβdνει για πρι.liτη

φoQd τlαLτ1f Mαxεδoγ(α, Η Στατιαrιxrj Yπηρε-
o[α οτιg Eπετηρ(δεE τηg αυπj θεωρε[ ωζ την

πρι6τη επfοημη απογραφη τηg Eλλιiδαg παι δ[νει
πλη θυ oμιi 5.0 1 6. 889 xcιτoιxoυ g' Tα απoτελdομα-
τα τηζ απoγqαφrjg αυτr]E αγαxoιγι6θηχαγ στην

Eφη μερiδα τη g Kυβε gνrjαεωg dνα 1ρdνο αργιiτε-

Qα στιζ 27 Δεxεψβgfου τoυ 1921' Aξιoαημεiωτο
ε(ναι 6τιτο διdταγματηg αναxo(νωσηζτωγ απo-
τελε opιdτων υπoγριiφε ι o Bαοιλιdg Kων/νog, οτιg

31 Aυγofοτoυ τoU 1921, ευριοxdμενοg oτην
Πρoιiιrα.

Tα αμdοωg επ6μενα 1ρ6νια επριixειτo να ση-

μειωθoriν οτoν Eλλαδιx<i 1ι6ρo xαι ιδιαfτερlα
ατιg β6ρειεE περιο1dg δραματιxdg αλλαγdg xαι
αναxατατιl,ξειg πληθυoμof με την 6λευoη των
πρoαφriγων 1.ιαtτην αιταλλαγrj. Mε τιg ανταλλα-
y€gαυτi,g- 6oo οδυνηqdg xαι αν rjταν - αναδιαρ-

τηgΕλ"6νηE Mfταιαλα - Ζεyntνη

ΘροiΘηxε ριξιxd ο εΘνoλoγιxdg 1dqτηg τηg Bαλ-
xανιxr]< xαι η διευρυμιJνη Ελλιiδα αναδεf1θηxε
οε 6r,α αυμπαγ6g εθνολoγιxιi xαι θρηοxευτιxri
xρdτοg. Η οριoτιxrj αυτr1 ειxdνα θα αποτυπωθεi
στην απoγQαφη τoυ 1928'

oι απογραφdg τoυ 7940 xαι 1951 dγιναν x(ιτal
απd διjoxoλεg αυνθηxεg γι'αυτ6 ηταν πoλri πρd-

χειQεE με d1ι αxριβη οτoι1ε(α. Η πρι6τη dγινε
διδδεxα μ6λιg μ6ρεE πQιν απ6 τη ναξιοτιxrj ει-
αβoλιj xαι η δεrjτερη υπ6 τη oxι6" τoυ εμφυλ(ου
πoλdμoυ. Aπd τo 1961 ιiρxιoαγ oι συστηματιxι1g
απoγqαφdg oι oπoiεg xαι oυνε1ξoγται ανd δε-
y"αετ(α μdχρ t οrj μερα. Kdθ ε φoριi τα ε Qωτη ματo-
λdγια διdφεραν, αλλι1 απd φ6τo9 απoλoυθorjγ
διεθνrjπρdτυπα.

Θα οταθorjμε τι6ρα oτιg αελ(δεg τηg πριδτηg
απoγραφr]g,τoυ L920, πoυ ι11oυν ox€oη με την
περιo1η μαζ. Η Nd,oυoα την περ6oδο αυπj υπd-

γεται διoιxητιν"α oτo Noμd Θεooαλoγfu"ηg xατ
την υπoδιo fuηoηBdρoιαg - επαρ1[εg για τo νoμd
Θεοοαλoγ(xηg τoυλd1ιατoγ δεν αναφιJρoνται. Η
υπoδιο(xηoη Bdρoιαg d1ει δfo δr]μoυg τoυg Bε-

ρoiαg xαι Nαoιjoηζ. o Δι1μos Bερo(αg, αroν
οποio oιlνυπολογζoνται xαι αρxετιi μιxqιl1ω-
ρ ιd που βρ(oxονται ν"oντ6', 61ε ι πλη θυο ψ6 14.27 9

πατοfπoυg εναi μ6νo η πdλη 13.349 ^ιατofu'oυg
(ιiρρενεg 6.613 tαι θrjλει96'736)'o Δr]μοg Nιioυ-
oαg 61ει 8.483 xατobιουg ιiπoυ oυμπεριλαμβιi-
γoνται χαι οι 15 xdτoιγ"oι τoυ Ανω Σελfoυ, δηλα-
δri πληΘυαμdg π6ληg 8.468 x<iτoιxoι (dρqενεg
3.993. xαι θr]λειg 4.4]5). Στoν πληθυο'μd αυτd
περιλαμβdγoνται χαι oι Moυοουλμd,γoι οι o-
πο(οι xατοιποfγ αx6μα οτη Mαxεδoν(α. Mετιi
τουg δrjμoυζ χαταχωQotjγται xατd αλφαβητιxη
oειριi οι xoινdτητεE τηζ Υπoδιo(xηoηg B6ρoιαE
πιiθ ε μια απ6 τtg oπo [ε g περ ιλα μβdνε ι οEl ιoμdνα

1ωριti. Πoλλd απd τα 1ωριd ε[ναι xατα1ωρη μdνα
με την ονoμαα6α πoυ εi1αν απd την πεq(οδo τηg

τουρxoxρατiαg.



NΙΑqyΣTΑ Ιoτoριxd'

Παρατηριδντα( τα 1ωριd που υπιlqxoυν σ[oυζ
π(ν ατι"ε g δ ιαπ ιατι6γoυ μ ε ιiτ ι τα d ρ ια τη g Yπoδ ιο (_

χησηζ Bdροιαg δεν 61oυν o1dοη με τα dρια τoυ
oημερινοιi νομorj Ημαθ(αg. Δεν oυμπεριλαμβ<i-
γεται η Aλεξι1νδQεια χαt η περιo1rj τηζ πQoζ τα
αγατολιxιl, ενc6 οτην περιοxrj μαζ τo Bdρειo dριο
ε(ναι η Αρdπιταα.

Tα 1ωqιιf Λευxdδια, Eπιoxoπrj, Mαρiνα, Πο-
λυπλdτανοζ πoυ ε(ναι β6ρια απd την Αρι1πιταα
ν"αΘ ιilg xαι τα οqε ινιi Γιανναxoxι6ρι xαι Poδo1ι6-

Qι αγ χαι πoχt γ"oντ6'oτη Ndoυοα δεν υπιiγoγται
οτην Yπoδιοfxηoη Bdροιαg. Aπ6 τα oημερινd
1ωριι1 τηE επαq1(αg Nι1ουοαg αυναντorjμε τoν

Αγω Koπαγd' Κιiτω Koπανι1, Bdτιοτα - Α^.^.,εi"ο-

xc6q ι, Zερβo1ι6ρι, Moνι1απιτα, Αρxουδo1ιi;ρι z.αι
Xωρoπdνι. Απ6 αυτd τo μεγαλfτερo εit,αι το
Aγγελo1c6ρι (Bdτιοτα) ψε 592 xατo(xoυ 

-< 
ιαt

αxoλoυθοfν το Αρxoυδo1ι6ρι ψε 446 xατo[xουg
xαι ο Κιiτω Κοπανdg ψε 442 xατofu"oυg'

Στη αυνd1εια παραθιJτoυμε τογ π(ναxα με τoυζ
πληθυομοιigτoυ 1920 των δ{μων χαι τωγ χoινο-
τrjτων τηg υπoδιοfxηαηg Bdροιαg 6πωg ε[ναι
χαταχωQη μιjγo ι oτα β ιβλfα τη g Στατιoτιxrj < Yπη -

ρεοiαq.

AΠo TrΙΙ\ AΠoΓPAΦtΙ ToY L920

A/A Δημol, Kolv6τητεζ Kατo lκo l

Πoλεlq κα| xωρlα Aρρεvε< Θηλεl< Σ0voλo
ΔHMol

1 Bερoiαg
1' Bιiρotα 6,613 6,736 13,349
2. Kαρατoαλη 34 33 67
3. Kατω Λoυζiτoα 103 104 207
5. ΛαζoyΦρlo 50 36 86
6. Mdτol 85 60 145
7. Moυoταλη 15 11 26
8. Pαxωβα 69 46 115
9. Σlδηρoδρoμrκoq ΣταΘμoq 86ρorαq 17 12 29
'10. Τεραμιi.lvlo 33 25 58
11. Τoπλlαvη 66 57 123
12. ToυρκoxΦρl 28 30 5B
Συvoλo 7,192 7,157 14,279

2 Nαoυo'ηq
'1. Nαoυoα 3,993 4,475 8,468
2. Αvω Σιiλr 6 15
Σ0voλo 4,002 4,481 8,483

KolΝoTHTEΣ
1 Αλαμπoρoυ

1. Αλdμπoρo Mεγα 126 123 249
2. Aλαμπoρo Mtκρo 91 84 175
3. Kαλ0βlα Αλαμπoρoυ 45 36 81
4. Nηoελo0δl 51 49 100
Σ0voλo 313 292 605

2 Αvω Koπαvo0
1. Αvω Koπαvoζ 114 114 228
2' Κατω Koπαvoq 235 207 442
Σ0voλo 349 321 670



Ιατoριxd. Na0ΥΣTΑ

3 Αρκoυδoxωρioυ
1. ΑρκoυδoxΦρto 229 217 446
2. Xωρoπdvl 149 202 351
Σ0voλo 378 419 797

4 Bετioτnc n Bετofoτnc
1. Bετloτα η Bfτoloτα 303 289 592
2. Γεvη - Ktoi 59 60 119
3. Zερβoxιi.lρt 138 132 270
Συvoλo 500 481 981

5 8oo'o6βnc
1. Booooβα 241 228 469

6 ΓlαvτoIoτηζ
1. Γtdvτolo'τα 180 173 353
2. Αγiα Mαρ[vα 116 100 216
3. Λυκoβioτα 50 42 92
4. Mov6oπlτα 128 137 265
Συvoλo 474 452 926

7 Γκριτζdληq
1. Γκριτζαλη 306 259 565
2. Nηo'dλl 146 133 279
3. Σφ[vto"τα 100 52 152
4. Τρiγλoβov 27 27 54
Συvoλo 579 471 1,050

8 Δ6λtαvη<
Δ6λlαvη 214 259 473

9 Δρατo[κoυ
Δρατotκo 231 230 461

'10 Eπloκoπηg
'1' Eπloκoπη 187 136 323
2. Kαβαotλα 101 63 164
3' Σκυλiτol 56 51 107
4. Σταυρ6q 93 95 188
5. Τρlxoβ[o'τα 141 118 259
Σιivoλo 578 463 1,041

11 K6κκoβα<
1. K6κκoβα 315 307 622
2. Kαλ0βlα Mπρατlvloτnc 36 27 63
3. Mπρατivloτα 51 43 94
4. Movη Moυoταλα 2 2
5. Movη Πρoδρ6μoυ 6 6
Σιivoλo 410 377 787

12 Λoυτρo0
1. Λoυτρ6c 243 222 465
2. Kαψoxιilρα 147 158 305
Σι1voλo 390 380 770



NaqYΣTΑ Ιατoριxd"

13 Mελiκηg
't' Mελiκη 521 486 1,007
2. Γερακι 12 11 23
3' Mαυραγγ€λr 5 5 10
4. Πρoδρoμoζ 189 185 374
5. Σαδεvα 65 67 132Σιivoλo 792 754 1,546

14 MlκρoγoυζΙoυ
1. Mlκρoγo0ζr 358 350 708
2. Αμμog 37 33 70
3. ΑoΦματα η Αvαoωματα 39 39 78
4. Δlαβqτ66 110 98 208
5. Mπραγrdτεg 35 18 53Συvoλo 579 838 1,117

15 MπooτιαvηE
Mπooτtαvη 321 372 693

16 Nεoκαoτρou
Nεoκαoτρo 265 285 550

17 Nηoioυ
1. Nηoiov 210 170 380
2. Kαταφυγl 4 5 I
3. Pfolαvη 67 60 127
Σ0voλo 281 235 516

18 ΞεXασμεvηE
l. ΞεXαoμdvη 223 206 42(
. Koυλoυρα 148 170 318

3. ΠoζαρiταlE 170 155 324. Pαψoμαvfκlov 67 64 't3
Σιivoλo 608 595 1,203

19 Παλατiτolαg
1. Παλατiτolα 190 200 390
2. Ko0τλεg 52 58 110
3. Mπαρμπεζ 58 54 112
4. Συκrα 67 56 123Συvoλo 367 368 735

20 Σπoυρλiτηζ
Σπoυρλ[τα 165 14 309

21 Τooρvoβoυ
1. Τo6ρvoβo 316 363 679
2. Δlαβ6ρvlτoα 121 121 242
3. Kωoτo1Φρl 6 I IΣι]voλo 443 487 930
Σ0voλo Yπoδlolκησεurs B€ρolα< 19,602 f g,7gg 39,391
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Ιατoρικd. ΝΙΑ0ΥΣTΑ

Αρxειo MαKεδOVιKOU Aγωvα

του Γεωqγ(ου Tουο(μη
Ιoτοριxoιi Ερευνητη

Συν61εια 13η

H μdqιμvα τoυ Καπετιiγ Axq(τα yJα τLζ οιxoγdνειεE τωγ θυμιiτων

Στην πqοηγοιiμενη ουνιJ1εια ( Συν. 12 η
τειi1οg 90 αελ Ι8 - Ζ2 ) αναφερθrjχαμε στην
ιδιdμορφη δqαοτηρι6πlτα τoυ οι6ματog τoυ
Αετο{ πoυ εi1αν oxηματiοει xαι oργανιδοει
οι τσoQμπατξr1δεg Nαουοα(oι χαι στην επι-
φυλαxτιxη ατdοη τoυ Kαπετιiν Αxρ(τα απd-
ναγτι οτο οιfμα αυτ{i , διdτι dτρεφε πoλλdg
υποιp(εq , dπωq αναφdgθηxαν χαL παλαι6τε-

Qα.

Στην επιοτολr]απd 15 Ιoυλfoυ πoυ παQου-
οιd,ξουμε οημερα αναφdρεται dτι το ιδι6ρ-

ρυΘμο αυτd oι6μα ι11ει περιxυz,λοiοει π1r,

Φ6τιοτα ( Πoλλιi Nερd, ) xαι o Καπετdν
Αxρ(ταg βρ[oxεται εν αναμονr]των απoτελε-
ομdτων τηg επι1εQησηζ.

Eν πιiαει περιπτιilοει , oι επtχεLρrjοειg τoυ
oιiματοE Αετo'ιi , που αναφdραμε στην πQoη-

γοrjμενη αυνdxεια ε[1αν xαλ6 αποτdλεoμα . Ξ
oι εξαρ1ιl,.οf τoυ Tοερμορiνοβο ( Mαρ(rα ) },j
αQχισαγ γα εQχογται σε επtχoιγωνtα με τoυζ
Nαoυoα(oυζ . Oι εξαq1ιxo( ciμωg τη< Eπι-
oxoπηg παρd τον πανιx6 που δοx[μαοαν
απ6 την ειοβολrj τoυ Αετο{ οτo 1ιυριι1τoυg
ιJμε ιναν αδιι1λλαxτοι . Διαμαρτυρr]Θrixαν ε-
νιδπιον του ΚαTμαxd,μη Boδενιilν γ"ατ6' των α-
νταρτcδν χαι για τη μη υπooτrjριξη απd τoν στρα-
τ6 .Βπ( πλ6oγ δε προdβηoαγ χαι οε dνα αx6μη
δ ιd,βη μα, απ6 το οπο (o επ ιβ ε βαιci.lν ετα ι πλf Qωζ η
dxρωg μερoληπτιxιj οτι1οη υπdρ των βoυλγαρι-
xιδν oωμιdτωγ τωγ Pc6oων αξιωματιxι6ν διoργα-
γωτι6γ τηζ τουQχιxηg 1ωροφυλαxrjg τoυ Bιλαε-
τioυ Θεoοαλoν(xηE βdoειτηg λεγιiμενηg συμφω-
ν(αg τoυ Murrteg.

,ra 4

Mcιz"εδονομd1og. (Φωτoγρcrφfα ιrπo τo αρxεfo τοιl δr]μοιt
Nιioιroιrζ)

ΠαρουαιιloΘηxαν ο'τoγ Pci:αο διοργανωτr] α-
ξιωματιxd Πdoωφ οτην Eδεοσα, ο oπofοE τoυζ
oυνdοτηoε να περιμdνoυν 5 μdρεg xαι θα δουγ 6τι
δεγ θα με(νειλfθοg επf λ[θoυ οτη Ndoυoα. Eγγο-
οι1αε β6βαια, ειοβoλrj των βoυλγαριxιfν oωμι1_
των μιJoα οτην π6λη για αντεxδ[xηoη. Eπ[ πλdoγ
δε τουg oδrjγηαε o (διog oτη Θεαoαλον(xη ενι6-
πιογ τoυ πολιτιxoιj πριixτoρα Demetrie για γα
xαταθ6ο'ουν εγαντiον των ελληνιxι6ν οωμιiτων.

11
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Σημειωτdοv δε ιjτι, ο (διοg αξιωματιxdζ στιζ
οιxογdνειεζ τ(,]ν θυριι1το_lν το:ν βουλγιiραlν του
Mεoημερ[ου χαι τoυ Bλαδιiβου ανενδοιιiοτωg
τουg ε(πε 6τι ανr]ταν εξαρ1ιxοiβοfλγαροι δεν θα
d1αναν τουg ανΘριilπουE των.

Απoτελεoμcιτtx6 μdτρο τηg εθνιx{E εργαιτiαq
xατd την τελευτα[α δεxαετiα τηζ τοUQχoxρατfαg
πoυ εν(οxυε oε μεγdλο βαθμ6 το εθγιx6 φQ6νη-
μα, μιεταξf τωγ dλλωγ, {ταν xαι η βοrjθεια εχ
μdρoυg των Eλλrjι,ων Τραπεξιτι6ν τηg Θεoοαλο-
νixηg υπd μορφr] δαγεfoυ πQoζ τoυζ Πατριαρ1ι-
xο'ιig 1οlριxofE δια την εξαγoρι1 γηs χαι τηγ
απι1xτη οη ι δ ιoxτrjτου πε ρ ιουο(αg. o β ιo μrjxανo g

Γεοiργιog Tοiτοηg πληροφdρησε τoγ Kαπετιiν
Axρ(τα ιjτι πo;λε(το απιj τον Eβραiο ιδιοxτrjτη
Xαναγιι1ν Xα1ιiμ το ρoυμdνι του βλαx6φωγoυ
1ωρ(oυ Mαροιiοα χαι του μrjνυοε dτι θα rjτo
εΘνoφελdg xαι πoλιi επιxερδd< αν αγoρdξετo
απd ελληνιx{ xoινοπραξ(α Τραπεξc6ν για \,α
περdαει στην εχμετdλλευoη απd πατριαqxιxοfg
xαι €τα γα εχτoπιστο{ν απιj τo or1με(ο αυτιj oι
xαλt'βε< των Bλd1ωγ γLα να ε[γαι πιo ελεf θερεE
oι xιν{oειg των οωμιiτωγ, τα οπofα χατασχo-
πειjογτο xαι πρoδ(δοντο απd τoυq ρουμανζοντεg
στιζ τουQχιxdE αρxdg.

H αναxcilρηoη παλαιι,3γ οπλιτιi:γ ciρ1ιoε να γ(-
νεται πιο oυxνrj. Απ6 τo οοiμια ξrjτηααν γα απo-
xωρ{oουν ι1λλoι διiο οπλ(τεg απd την ελε{θερη
Ελλιiδα. Εναg μdλιοτα εξ αυτιriι,Erjτηοε να αγα-
xωρrjοει εαπευομdνcυg δι6τι απεβ(ιυoε o πατ€-
Qαζ τoυ ο οποiοg οτηγ πQαγματιz'οτt1τα ε(xε απο-
βιιilοει πρo πολλοiγ ετι6ν.

H δ ιo ργι1νωoη τoπ ιxι6ν ολιγo μελιδν oω pιιiτο_lι,

ι1ρ1ιoε πλdογ γα συστηματοποιε(ται 14611γg }tVi-
xειjεται. Eιg τo εξr]g, o Kαπετdν Axρiταg Θα
αxoλου θr] oε ι τηγ ταxτtxη των oλιγoμελcιiγ τoπ ι-
xι6ν οωμι1των, διdτι δεν r]τo ε{y.oλο να ενεργε(
επιxειρr]oειg ολdxληρο τo οcδμα xαι μι1λιοτα
xινodμενο οε μεγdλη αy'τ(yιx'

Eπεiγει η οργι1νωοη τoπιxοtj ocιiματοg oτην
βορειoανατoιtxηπλευρd τoυ xιiμπoυ για περto-
ριoμ6νη δριiοη στηγ πεQLo1r] Σxrjδραg, ofτωg
ι.δατε παγτoιj xαι πdντoτε γα εiι,αι αιοθητrj η

παρου ο(α ελλrjνων αιπαρτc6ν.

ΠQοζ τo αxοπ6 αυτ6 οτdλγει ο Καπετιiν Αzρi-
ταζ τoν βλαδοβ(τη Mπofα για γα αυγενr,oηθε[
επ(του προxειμι1νoυ με τον oταΘμ<1gxη των oιδη-
ροδρ6μων oτη Σx{δρα, τoγ γγωστd Moναoτ.η-
ριcδτη Aγoραoτ6, o οπo(οg με τηγ ιδιdτητd του
αυτr] προοdφερε ανεxτfμητεg υπηρεαfεζ στoν
Mαxεδογιxd Αγι6να.

Mε τηι, επdμεvη απ6 L7 Ιουλ(oυ επιοτολrj τoυ
πQoζ την ειδιxlj υπηρεοfα τoυ Πρoξενεfoυ, o
Καπετdν Αxρ (τα g αναxο ινιf νε ι ευ1dρ ιoτε g ε ιδιj -

oειg απ6 τo" ψ€τωπo " τωγ Bλιi1ων xεxαγιdδων

' πoυ τoν απααxoλoιioε, ιiπωg εfδαμε σε πQoη-
γο{μενη αυνd1εια, oε μεγιiλo βαθ μd. Αναφdρει
ιjτι οι xε1αγιιiδεg πρoο.dρ1ονται oωρηδdν, υπo-
βιiλλουν τα odβη των χαι ξητοιjν oυι,εργαο(α'
'E1ουν απομdνει μιiνο οι φανατιxοf ΖηοηgΣα-
μαQdE xαι Kαραν(xαg' Α),λι1 xαι αυτo( αναμd-
νoγταL dπωq x'αι o xεγα^1tα< του Γραμματιxoι3
Στ6ργιοg.

Σαr, απ6δειξη τηg ειλιxρiνειαg του τελευτα(oυ
o Καπετιiν Axρ(ταg oxoπεtjει να ξητrjαει απιi
αυτιiν να οηxc6οει τα xαλdβια τoυ απci τo Γgαμ-
ψατtx6. O ι oxdοε ιg τουζ με τα βουλγαριxιi αc6 μα-
τα tjταν πολ,f οτενι1g xαι δ εν μπορoιiοε o Kαπετdγ
Axqrfταg γα τoυζ d1ει ε1.ιπιατοοfνη. Mdνo αυτr]
{ταν η μoναδιxrj λυοη δια να τεθεf τdρμα oτιg
επιx(νδυγεζ για τo ελληνιxd αιδμα αυτ€g oxi.-
σειζ.

Η μdρ ιμνα τoυ Kαπετιlν Αxρ[τα υπι1ρ των oιxo-
γει,ειι6ντων Θυμιiτων ε(γαι πιiιτοτε ενεργ6g. Kαι
oε αυτi] την επ ιοτoλr] xιlμνε ι λdγo γ ια τιζ υποτ8ο-
φiε; τoυ ε(γε υπooxεθεi ατιg οιxογ6νειεg τoυ
Ki.εfτoυ. του Kdτα Σαμιαρd, τoυ Αδιiμoυ Σαμα-
ρti. τηg οιzo^idι,ε ια: Δη μητρ(ου απ6τοΓραμματι_
xd. τoυ Ιι,:cirι,η Τοkcrιcι -Βi'α7ον απci τηr,'Eδεo-
σα. τoυ Ml]ταr1 cιτd τοι,Πρoφrjτη Tll"fu.τη< oιχo-
γdr,εια< Κιigτα cιτo το Bi.ιiδoβο zαι ξητd να
πQαγ μιατoπoιη θot'r, ε iτε μ ε 7ρη ματιz"l] εν (αxυ οη,
ε(τε με υποτρoφ(α στα oQφανd για ανι6τερε9
οπoυδd< oηι,Αθl]r,α.

Για την z.αλfτερη διεξαγωγr] τoυ Αγαiνα oτoν
xdμπο z"ατdαrρωoε ιjγανεdτερo o1dδιo. Ζητηαε
απd τoυg ιδιoxτητεg των ταιφλιxιι6ν, Kdxxινo,
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NΙΑryΥΣTΑ

Πε1λιβc1νο' Xατξηδη μt1τρ (oυ, Λαπαβ(τoα,
Πλατoοιjxα, Π6τoo απ6 την'Eδεοοα γα
ξητrjoουν ι1δεια απd την διοfxηοη γtα να
διορ(οουν περιοo6τερουζ φ'f λαχεζ crταxτη-

ματιi τουq. 'Eτoι Θα διαμο(ραξε οπλ(τεg

μεταξιi τωι,τοιφλιy'ιιilγ του Kοπαι,οt'. τoυ
Τοερμορινιiβοιl. τη< Επιοzοπi]<. τι,lν Mο-
γ6οπιτων. οι οποioι το βριi'δι' θα εy"τελοf-
οαν διdφορεζ αποοτολdg xαι την ημdρα θα
εφα[νoντο ω< φfλαxεζ τωιl z.τημdτων. E-
πQεπε oπωοδr]ποτε να .,,fνονται μιχρoεπι-
1ειρrjοειg oτον xιlpιπο απd μιr,ρdg ομdδεg,
διciτι ι'lι xdτοιxoι rjταν τρoμoxρατημι1νοι α_
πιi τουg Bουλγι1ρουE. Mε αυτrjτην ταxτtxη
θα ελαττιliι,ετo τo x{ριο oοiμα χαt οι δαπιi-
νεζ για την oυνττ|ρηoη του ooiματog δι6τι οι
oπλiτεg αυτοf θα πληριδνoγταν απ6 του<
ιδιοxτrjτεg.

Tην ταν"τtxrj των μιxρι6ν οωμιiτοlν |ιε τo_
πιxrj εμβdλεια εφdρμοοε ο Καπετdν Axρf-
ταζ χαι oτο B6ρειοτμrjματηg διxαιoδοο(αg
τoυ, διdτι y"αι υ.υτ6 rjταν απομαxρυομι1νο
απd το Πεqιο6ρι. Eγxατdοτησε στηγ πεQιo-
xti τηs Αqνιαα< μια μιxρrj oμdδα απ6 π€ι,τε
οπλ(τεg, η oποiα με τηγ ουνεργαo(α των
εφdδρων τoυ 1ωριοιi. ε(xε απoοτoλrj να πε-
ριφdρεται μεταξιi Αρν(οηg - Kατριiνιτoαg
xαι Γραμματιxo{, για γα εiναι αιοΘητ{ η παρου-
ιτ(α Eλλrjνων αιταρτι6ν xαι εν ανιlγxη να προβαd-
νει χαι οε εxxαΘαρiοειg επιxινδιjνωγ.

Eνθυμοιiμαοτε 6τι 6ταν oτιg 27 τoυ περαoμd-
νoυ Απqiλη το οι6μα αποβιβdατηχε στtE εxβολdg
τoυ Αλιdxi.ιoγα χαι αμdoωg ι1ρ1ιοε την πoρε[α
για τoν πρoοριαμιi τoυ σ[o Περιο6ρι του Bερ-
;-ιioυ, η διdβαοη απιj το διαβατιi οημε(ο του
ποταμοιi rjταν επιx[νδυνη . Διιiτι oτη γriρω περιο-
1tj απαo1oλorjτταγ υλoτ6μo ι, xαρβoυναρα iο ι, μυ -

λωνdδεE xλπ. σχισματιxof , ο ι περιοοdτεqo ι πρι1-
χτoQ ε ζ του βουλγαρ ιxοιi xο μιτιiτου προε ρ1ιi με -
νοι απd το Toι1περι τilζ πεQιoxrjg Bιτωλ(ων, oι
οπο[oι υπr]ρxε πιθανdτητα γα xαταδι6σoυν στtζ
τουρxιxdg αQχdζ τη διι1βαoη του αοi1-ιατοζ χαι γα
αρ1(οει η xαταδ(ωξrj τoυ.

Πρoxειμdνoυ να πdι}oυν να προξενοιiν ξημ(εg
oτην εθνιxrj εργαο(α, ε(τε μεταφdQoντεζ απι1την

δt]μoιl Nιi,oιloαq)

ελεrjΘερη Eλλιlδα 6πλα για τα βoυλγαριxιi αι6-
ματα, ε(τε πρoδiδογτεE την διιiβαoη των οωμι1-
των, ο KαπετιiνΑxρ(ταg ιixρινε 6τιηταν απαραi
τητo .....γα τoυg βαπτfοει μdoα οτoγ Αλιιixμoνα .

Yoτερα απd 3 περ6που μrjνε g οτην (δια περιο1ιj
Παλατ[ταια xαι Σποqλ(τα εμφαν(οτηxαν οι (διοι
οι πεQυσtνo( xαρβουναρα6οι υπooτηριξιiμενoι
απd μυλωνιiδεg oυμπατριcδτεg τουg.

o'oλriμπιog, ο πρι1xτωρ του Προξενεiου oτη
B6ρoια oιog Mανωλιixηg, ξrjτηαε απιi τov Καπε -

τιiν Αxρ(τα να αποσταλε( απdοπαoμα, υπoθd-
των dτι πρdχε ιται μι1λλον περi ληατριxrjg ουμμo-
ρ(αg. Eπειδrj η απ6οτααη riταν μεγdλη o Kαπε-
τdν Απρiταg dδωoε εντολι] dπωg αναλι1βει την
απooτoλr] αc6μα απιi τo Ρoυμλoιixι για γα με(νει
ελεriθεροE o δρdμog επιxoινωγ(αζ με τηγ ελεf θε-
ρη Eλλιiδα.
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ
'Ερευνα

oΙ ΑΓΙoΓΡΑΦΗMENoΙ NΔQΙ TΗΣ Ι\ΙAoYΣΑΣ ToY 19oY AΙΩΙ\ΙΑ

lερoq Vαoq Zωoδoxou Πηγηs
(ΠAΝAΓlΩΠOYΛA)

1. Θ6αη

To Καθoλιxι5τηg ι1λλοτε ΙεριLg Γυναιxεiαg Mo-
νιjg Ζa:,oδ6γου Πηγrj g, τη ζ επoγo μαξd μενη g''Πα-
ναγιαlποιiλαg'' βρ(oxεται dγα 1ιλι6μετρο αγατo-
}'"ιν"(ιτηgπdλεωg Ndουοαq xαι 150 μdτρα απ6 το
δρ6μo Nclουoαg - Kοπανo{, oε επ(πεδο (πατι1ρι)
που xεiται 60 μdτρα xαμηλι1τερα απ6 το επ(πεδo
τηg πdληE. Tο dνoμα "Παναγιωπο{λα'' δηλαδr]
pιιxρr] Παναγιι1 (μιxρr] ωζ πQoζ τo μ6.1εθο< του
ναοι1) επιxριlτηοε οε αvτιδιαοτολr1 με τoι, t,α6
τηg "Παναγ(αg'' πoυ βρ(οxεται 1-ιι1αα οτην πdλη,
αγ χαι o ναdg τιμι1ται ατη μνl]μη τηE Zωοδ,6xου

Toυ Παιjλου Kυqιαxfδη
Πολιτιxοιj Mη1ανιxοd _ Θεoλιiγου

Πηγ{g.

2.Ιυτoρfu

Πdτε xαι απι1ποιoυg xαταoxευciοθηxε ο ναιig
πριν απιi τoν ''xαλασμd''τηE NdουοαE αλλιi xαι
παλαιι5τερα μαg ε(ναι ιiγνωαιo. Αγι,ωαrη παQα-
pιι1νει xαι η αρ1ιxη τoυ αQχLτεχτονιxrj μoρφrj. oι
πλdoν αρ1αιdτερεg πληροφορfεg πoυ d1oυμε γf-
ροl απ6 π1ν ιαrορ(α του ναotj πqοdρ1oνται απd
τογ Eυoτιiθιο Στουγιανvdxη xαι απιiτο dργoτου
"Ιoτορ[α τη< πdλεωg }{αoriσηg", dπου αναφιJρει
oyετtx6":

1.4



'Ερευvα NΙA0ΥΣTA

yrΙlρων πρ€πε ι να πQoστ εθr1oι "u' **-.'
οι πoλλof ευxτηqιoι o(xoι, ητoι ffi

''Ειgτην ανωτiρω φυoιxην xαλ-
λoνην τηE π6λεω9 χαι τω"v xτεQι-

ριοναoτηρια xαι εξωxληαια, o[τι-

νεζ εy?tατεoπαρμil,oι τηδε xα-
xεioε εντrig των πiριξ δαoωδωy

μερcilν εx6oμoυν αυτην πQo τoυ

1822' Tη oηριεqoν ιiριωgτων πλε['
ατ ων τ oιjτ ων ε ρ ε fπ ια μ6νoν or7ξο -

νται εxτιig oλ[yων αναxαινιαθi'-
ι,τωy χατd διαφ6ρoυg yρ6νoυg.

Tα ιερd' ταιjτα xαθιδqδριατα ε[-

ναι τα εξig:

*$ ρ***'ε*4
I

$g g:

1 ).. . .. .. ........

12) ZωoδrJyoE Πηyi (Παναyιωπο6λα νυν xα'
λουμiνη), μoναoτηριον xε[μενοl' xd'τωθεν τoυ

,}' .Φ€u*""*M-" fr αγaioλιxrj 6ιpη τoυ γαoιi με ηγ χαQαχηqιoτιxrj

Briρεια xcιι διrτιxr] ciψη του νι.ιo{

Κιoαxιo'ιj αναxαιyιαθ6ν xατd' τo ]864'''

oναdg, αιiμφωνα λοιπdν με τoν Στουγιαννιixη,
αναxαινζεταιτo f'τogL864. Mαg ε(ναι dγνωοτα
dμωg οπoιαδrjπoτε dλλα οτοιxεfα πoυ αφoρorjν
oτο μ6γεθοζ τηζ αγαχα(νιοηg. Γεγονdg απoτελεi
πdντωg πωζ η αναxα6νιοη αυτη αφοqd την πρc6-

τη αναοτηλ ωτmηπροοπιiΘεια για τηγ επαγαλει_
του ρ.,, 

(α τoυ γαof . Tριdlτα dνα 1ρ6νια αργιiτε ρα,
το ι1τo g 1 895, πqαγ ματοπο ιοtiντα ι xα ι πι1λι ε Qγα-
ο(εg αναxα(νιοηg υπ6 των επιτq6πων Δημητρ(oυ
Αρνri xαι Kωγoταντfγου Kαxαλd oιiμφωνα με
επιγραφη πoυ υπιiρ1ει μιJoα ατο γα6

Ε,ΓΕNΕ,To Ε,ΠΙMΕΛΕa TΩN ΕΠΙTPo
Π ΕΥoNT Ω N ΙζyPΙ Ω N Δ H M HTP Ι oΥ ΑPNΙ
ΚΑΙ ΚΩΝΣTΑNTΙN0Υ Κ4ΚAΛΕ, ΕTΕΙ
Ι 895

Tο dτog αυτ6 πιθαγoλογε(ται 6τtγ"cnαoτιευdο-
Θηxαν xαι οιτo(1οι αντιοτliqιξηg oτη νdτιατoι1ο-
ποι(α τoυ γαοf .

Αγνωoτo πdτε o ναdg τηg Παναγιωπoriλαg 1ι1-
γει τηγ αυτoτdλειd τoυ χαL πρooαgτιiται στoγ
ιερd να6 τoυ Αγ(oυ Γεωργfου. O να6g, ι1ωg xαι
οrjμερα, απoτελε( λατρευτιxd π6λo dλξηg, ιδια[-
τερα xατd την πανrjγυQη τηS εoρπjg τηg 2ωoδ6-

1oυ Πηγrj g' Επtαηgxdθ ε Παρα o^ιευηπQαγ ματo -

πoιε(ται Θεfα λειτoυργ(α απd τουg ιερε(g τoυ

Aγ(oυ Γεωργ(oυ, εγι6 δεγ λεfuoυγ χαι οι "ιδια(-
x6γ1η τoιl Ιερoιi.
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ Ερευνα
τερεg'' Θεiεg Λειτουργfεg που λαμβι1γουγ χιiρα
xαθ' ιiλο το διι1οτημα τoυ dτουg.

3. Aq26ιτεuτoνιnη τoυ ΙΨαοιj

o Ιε ρ,6g να 6g Zοloδ6xου Πηγrj g (Παναγιωπο{-
λα). xτ(ομα του 19oυ αιι6να, ανl]xει οτoγ τιjπo
τηg τρ(xλιτηζ χεQαμoοxεποfg βαoιλιxrjg - ενιig
τι]πoυ που ε(ναι διαδεδομdγoζ στα 1ρ6νια τηg
τοUQχoχQατ(αg αε πανελλr]νια o1εδι1ν xΧ(ψατια
xαι ιδια(τερα ατo 1cδρo τηg Mαxεδονfαg. Η μoQ-
φrj, o τρdπog αλλι1 y"αLταυλιxd δομr1s dπωg ατη
oυνdxεια θα δofμε, δ(νoυν την εντ{πωοη ενdg
λιτoιi εxxληoιαοτιxοf μινημε(ου, που ι1xει υπο_
οτεf αρxετιjq, ατυχοfζ αQχιτεχτονιxr]< αιοθητι-
xrjg, επεμβdοειg.

o ναι1g ε[ναι oρθoγωνιxrj< xdτoι}.rηg διαoτιi-
oεαlν 21.20 X 11.40 μdτραlν. oQιξοντιoγραφιxd
διαpιoρφιιiνεται σε διjο ιδιαiτερoυg 1ι6ρουg:

α) τον xυρ[ωg γαd διαοτdαεωγ 16.20 X 9.95
μdτρων, oτo δυτιxd τμrj μα του οπο foυ π ε ρ ιλα μβci-

γo\ται ο 1ι6ροg ειαdδου οτο γα6 xαι o xιi'lρο: .,,ιιι
την πρdοβαση στoγ γυναιxων[τη.

β) τo Ιερ6 βrjμα διαοτι1αεων 3.07 X 9.95 (δεν
περιλαμβιiγoνται oι x6γ1εg τoυ ιεροιi).

H περιμετριxrj τoι1oποι(α του ναο{ (πωρoλι-
θοδoμrj) ε(ναι πι11ουg O.75 μι. περ(που. E[γαι
επιxριoμdνη xαι βαμμ6νη με αοβεοτι11ρωμα δfo
χQωματισμιriν 6πωg φα(νεται χαι στts φωτoγQα-
φ(εg. o νdτιοg το(1og αντιoτηρζεται με oyxdl-
δειg για την xλfμαxα του ναοt' το(xoυg αντιοτl,iρι-
ξηg ι1ψουq 3.90 μdτρωι, xαι διαoτd'oεωl, βclοεωg
1.70 X 1.55 μιdτριr;l,' O να6g στtlν ανατoλιxr]τoυ
6ψη d1ει. ιiποlg ουνt1θζεται oε παρciμoια μγη-
με (α τη g fδ ιαg επο1ιj ζ, μια πQo ε ξ d1ουοα y'6yχη, η
oπo(α εξωτεQιxιi xοοριεiται με πdι,τε τυφλα αρα_
θ{ αιp ιδιδ ματα, που xαλιjπτoυν ολdxλη ρο το f ψοg
τηg, απd μια ξιδνη 80 εxατοοτcδγ απcj τo 6δαφο9
μdχQL το γε(oo τη< επιοτd.1,σοηζ, πoυ ε(ι,αι 1Λ'ατα-

oxευαομdνη με χεQα|-ι(δια. E(ναι η επo1rj πoυ
οτo xιilρο τη< Mαxεδον[αq σι}νηθζεται η διαx6-
σμηση τηg xdγ1ηg με τdτoια αιilιδι6ματα, πoυ o

*
;t:s
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Ερευνα ΝΙΑqaTΑ

αριθμdg τoυg ποιx(λλει
απι1 περιο1rj οε περιο1{.

Πι1νω απd τη δυτιxrj
xαι βdρεια εfοoδo του
ναori, υπdq1oυν αβαθε (g

αγιογραφημdνεg εοοxdg

με θι1ματατονΑγιο Θεο-

φι1γη πoλιof xο τηE
Ndοιloαg χαι τo θαfμα
τηg Zωoδd1oυ Πηγrjg α-
ντ(ατoιxα. Και oι διjο α-

γ ιογραφ (ε g πρoατατειi ο -

γται με υαλοπ(ναxα. Η
οτdγη εfνcιι δ[ρριxτη γ"ε-

ραμoοxεπr]g με μιxρdζ fu'"^
τριγωνιxdg αποτμrjοειg
στηγ ανατολι,xf xαι δυτιxι] πλευρι1, dτοι πιiγω
απd την ανατoλιxr] xαι δυτιxrj dψη, δεν ο'1ηματ(-

ξεται τριγωνιx6 αι1τωμα αλλd, dνα τραπ6ξιο. Η
oxεπrj ε (ναι xεραμoοxεπrj g.

Eοωτεριxιi, πdντε ξε{γη xι6νωγ 1οlρξoυν το
ναιi αε τρ(α xλiτη. oι x(oi,εc του vαοιi, ε[ναι
γ"CΙτασγ"ευαoμ6νοι απ6 ξ{λο xαοται,ιdζ, τετQα-

γωνιxηg διατoμrjg, πλευρdg 30 cm' Η διατομtj
oτη απ6 το ιiψog τoυ ενιiE μdτρου xαι πd,νω, για
λdγουE αιοθητιxιjg διαμdρφωoηg, γ(νεται εξα-

":*-:*&***pΞffi ψΨffi

f{'τf .'-.''"ξ:l_1
w:i'
Sf,!$f '

#
.{

γωνιxl] με απdτμηοη τωντεοodqων αxμι6ν. Στην
απ6ληξη τΟυζ ot x(oνεg φdρουν θαυμdoιο xιoγd-
χQαγo ενιil επιoτρdφονται απd επfαηg ξ{λινα
τoξωτιi επιιπ{λια. Η περιο1r] μι1λιoτα υπερι1.νω
των επιστυλiωι, ε(γαι διαxooμημdνη με πριioω-
πα απιi τον 1cιlρο των πρoφητι6γ χαιτωγ Eυαγγε_
λιαrιfν. Στον πgι6τo xατ6" oειριi x(oνα τoυ βd-
Qειου xλ[τουg, εiγαι τοποθετημdνog ο ιlμβωναE
τoυ ναοti, οτον δεrjτερo xioγα τoυ νοτfoυ xλ(τoυg
τo Δεοποτιxd.

o ναdg διαθdτειτoγ oυ-
νηθιομ6νο τιiπo γυναιxω-
ν(τη οε δε{τερo επiπεδο
πCιν αl απ6 την xιiρ ια ε iο'o-
δo. Mια ξιiλινη ^a}"(ψαxα
oτη βoρειoδυτιxrj πλευριi
τoυ ναoti, oδηγε( oτo ηιil-
Qo τoυ γυναιxων[η, του
oπο6ου το περ(γραμμα εf_

ναι ο1r]ματoE Π.

o οqoφιjτoυ ναoιj απο-
τε λε f oη μαιτ tx6 ν'αΧ}'ιτεγ-
νιxd δημιοrjQγημα πoυ o-
πωοδriπoτε αγαδειxγdει
την ευoι1βε ια, αλλιi xαιτην
oιχoγομιχri δυνατ,6τητα
των πιoτc6ν' Exτ6g απd
τιg διαxoομητιx€E αυνθd-

,1
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Tο ξυλ6γλιlπτo τ6μπλo με τιg ειxdνεq

To xεντριxd υψηλι5 τμrjμα τoιl τ6μπλοιl
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NΙAryYΣTΑ
Ερευνα

οειg απci ξfλινουg πηxι.oxουg, περιλαμβdγει (πo
xιJντρο τηζ, χαL εντdg xfxλoυ, τη μοQφli του Πα-
ντoxqdτορα Ιηοo{ Xριoτof . Tο διiπεδo τoυ ναoιj
ε(ναι επιστρωμ€νo με χεQαμιχd πλαxfδια πoυ

φ6ρουν γεωμετQιχd οxrj ματα.

4. Tο T6μπλo, oι ειχdγεζ nα. οι λoιπli
ειχoγoγQ,iφηοη τΟυ γαoιi

Tο τdμπλο του Nαοrj ε(γαι απλιi μεγ' εγτυπω-
oιαγ"6 δε oτo rjψοg xαι απdριττο, τoπoΘετημdνo

μπρoοτιi απd τ o πρι6το ξειiγοg xι6νων του γαοιi.
Aνr]xει ατον τfπο με τηγ τριμερrj xαθ' dψοg
δια(ρεοη. o θgιγx6g πoυ παQεμβdλλεται ανdμε-
σα στη δεriτεgη χαι την τρ(τη ξι6νη αυξciνει τo
ιiψog τoυ. Tην xατc6τε ρη ξιiγη xαταλα μβιlνouγ τα
θωρdxια. oλoτοτdμπλο d1ει βαφε[με ελαι6xρω-

μα 1gι6 ματog λαδi, με''νερd'' στoγ τι1πο του ξι1λoυ.
Στο (διo χQ6μα εiναι βαμμιjγα τα βημ6θυρα, τo
δεαποτιxιi, τα πQoσχυνητdρια χαt o dμβωναg.

Tαπλα(οιατωγ ειxιiνων εiγαι βαμμdνα με yρυοd

χQ6μα, ενι6 dλλεg επιφιiνειεg d1ουν βαφε( με
μπλε xαι λευxd, δ(νονταg μια απλrj pιεν, αλ,ι"d.

αιοΘητιxιl 6 μοQφη εντ{πωοη. Τ6λog τα θωριi;," ια
των βημοθfρων ε(ναι διαxοομημιJνα με θαυμci-
oια μoτfβα xαι 1ριi:ματα. Στην xriρια ξι6νη του
εiγαι τoποΘετημdνεE 6ξη (6) ειxdνεg μεγdλων
διαατιioεων, (διαg περιdδoυ χαι τεχγoτρoπ(αg
xαι πιθανιig ιδ(oυ αγιoγρdφoυ, με dτog πρι6τηg
αγιoγρd,φησηζ τo 1860. Tη ξι6νη oυμπληρι6νoυν
οι τQειζ ειx6νεg των βημοθriρο:ν διαφoρετιxrjg
τεxνοτρoπ(αζ χαt μεταγενdαrεQηζ χατασxευ{g.
Πιo αναλυτιxιi:

''o ΙΣ XΣ''

E[γαι η πρι6τη απιj τα δεξιι1τηg Ωραι.αg Πfληg
ειx6γα του τι1μπλου τoυ γαοrj. Σημαντιxci dργο
τηg επο1ηg του 19oυ αιιi.lνα δημιoriργηi-ια τοU
ιερ6ωg Αθαγαo(oυ απd την Εδεοοα xαι Στερ-
γfου απd την Kοξdνη' Στo xιiτω αριoτερ6 τμ{μα
τη< ειx6ναg διαβdξουμε :

'' + δια yειρ6g Α
θαναo[ου Ιερf
ωE προτ6ππ(απα): εx
βoδενοig xαι Στ ερy[oυ : εx
Κοξd.νηg
]860 Mαioιl 20''

o dνθρoνog Ιηοof E Xριοτdg με τo δεξ(Tου xdρι
ευλoγε ( ενι6 με τo αQ ισrερ6 xρατιl ανo ιxτ6 Eυαγ-

H ειz6γcι τoιl Xριοτοιi.. ..Ζ(ιι η ι!πoγQαφlj τoιl ξωγρciφoιl
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Εqευνα NΙΑ01ΣTΑ

γdλιo πoυ αγαγQι1,φονται τα εξrjg:

''ΕΓΩ Ε'ΙMΙ l To ΦΩΣl ToY ΚoΣMoΥ
o ΑΚoΛoYΘΩN l ΕMoΙ oY MH
ΠΕPΙΙATH l ΣΕ'Ι ΕN TH l ΣΚoTu Α
ΛΛ ΕΞΕΙ To l ΦΩΣ THΣ ZΩrΙΣ''

Το θ6μαoυμπληρι6r,ουν οι διjο αρ1dγγελοιπoυ
παραατdxoνται ευλαβιxιi δεξιι1 xαι αριοτεριi
του ΧElιoτο{. H ειx6να διαxοομε(ται μιε επ(1qυ-
οα xαλιiμματα πoυ xαλfπτoυγ τo φωτoοτιJφανο
χαι τo δεξi 1dρι του Xριοτof .

''o ΑΓΙoΣ ΙΩANNIΙΣ ο Πριiδqομοg''

E(ναι η δειiτερη πQoζ τα δεξιι1 ειx6γα τιlυ
τ6μπλoυ. oΑγιοg μετο δεξfτoυ1dρι ευλογε(, ενι6

με το αQιστερ6 του xρατd "επi π(γαxοζ τηγ χεφα-
λfν του''. Mε τo α9ιοτερ6 τoυ xdρι επ(οηg xρατι1
ανoιγμdνο ειλητdριo με τα εξr]g:

''MΕTΑNOΕΙTΕ HΓΓΙΚΕ ΓΑP H ΒΑΣuΕΙΑ
ΤΩN o'?Α.Λ/ΩΛr'

Πρ6xειται για ι1να επιξωγραφημdνo 6ργo 1ω-
ρ ig ιδια fτερα xαλλιτε1ιlιxd oτο ιxε iα. Aγvωoτο g

παραμ6νε ι ο δη μιουργ6g του xαΘιri< xαι o 1ρdνog
xcιταoxευηq τηζ επιξο:γQdφησηζ του. Απd μια
ιiμωg αxνti οημεfωοη πoυ παQατηρr]οαμε, διαπι-
oτιioαμε πωζ η αρ1ιxlj ειx6γα ηταν dργo τoυ
188(;). Tη oημε(ωoη αυτr]oεβdοτηxε πολf ορθd
o xαλλιτd1νηζ τηζ επιξωγρdφησηζ.

''TA EΙΣOΔΙA TrΙΣ ΘEoToΚoY"

Η επ6μενη ειxdνα του τdpιπλoυ ε(γαι αφιεQω_

μdνη οτο γεγονdg τηg ειοdδου τηg μιxgrjg Πανα-
γ(αg οτo ναd τoυ Σολομcliντog. Η Αγ(α Αννα xαι
o Ιωαxε(μ πρoοφdρουν τη μιxρrj τoυg x6ρη οτο
ναd παραδfδονταg τη στoγ ιερ6α. Tην παρdοτα-
οη ουμπληριδνουν το πλriθog τoυ x6ομιl,υ πOυ
παραxολoυθε( εγι6 αro βι1Θοg διαxρ(νoνταιxτ(
ρια απ6 τογ γαιi. Για το 6ργο δεν γνωρζουμε
dλλα oτοι1ε(α. Πιθανολoγο{με dμωg 6τι μπoρε(
γα ε(ναι dργο τoυ ιερ6ωg ΑΘαγαο(ου πoυ αγιo-
γριiφηoε ?rαt την ειx6γα του Xριoτoι'i. Tα xαλriμ-
ματα των φωτoοτdφαγωγ τηE Αγ(αg Aνναg xαι
τηg μιxρfg Παναγ(αg εiναι επ[1ρυoα.

''H ENΘΡΟNOΣ ΓΙANAΓΙA','

E[γαι η πρι6τη απιj τα αgιοτερι1 τηg Ωραiαg
Πι1ληg ειx6γα του τιJμιπλoυ του ναοrj. Σημαντιxd
dργo τηg επο1rig τoυ 19ου αιc6γα xαι δημιo{ργη-
μα πιΘανcδ< του ιερι1ωg AΘαναα(oυ απd την E-
δεοοα xαι Στερ.1(oυ απ6 την Kοξdνη των δη-

μιουργcδν π1g ειxdναg του ΙΣ XΣ.

ΗΠαναγfα με ιλαρd xαι παραμυθητιxd βλdμμα
xρατd τoν μιxρ6 Xριοτ6 πoυ l"ιε τo δεξi του x6ρι
ευλογε( ενc6 Lιετo αQιστερd xρατdανοιxτ6 Eυαγ-
γdλιo. Δεξιι1χαt αQιστεQd τηE Παναγfαg παρευ-
ρiοxoνται ευλαβιxd oι δ{ο αρ1dγγελοι σε μια
oτι1οη ετοιμιiτηταζ γα υπαχ,oiοoυν οτo θdλημα
τoυ Θεοd. Xαqαxτηριoτιx6g ε[ναι o θρ6νοg τηg
Παναγ(αg, 1-ιoναδιx6g οτo ε[δog του, αφof τα

ιi,i&-'
!:t j.;a#

o Eυcιγγελιαμιig, ειx6να με δυτιxdg επιδρd'oειg

*s
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Ερευvα
ΝΙA0lΣTΑ

δ ιαx o ο μr1τ m α ν"υ xΧιx (l" pιoτ G

βα d1ουν οαν Θ6ματουg πριi-
σωπα απ6 την Παλαιd Δια-
θtjxη, που αγαπαQtστοdντην
Παναγiα εχ τηζ "Qζηζ Ιε-
σα 1'. Tα xαλιi μ1-ιατα τοlν φιι]-
τooτdφαναlν xαθιδg χαι τωγ

δεξιι6ν 1εριιiντη g Πανcιγ (αg

}1,αt του Xριοτοrj ε(γαι επi-

χQυσα.

"Ο EYΑΓΓEΛΙΣMOΣ
TrΙΣ ΘEoToKoY''

E(ναι η επ6μενη του τdμ-

πλoυ με θ6μα τηg τον Eυαγ-

γελιομι1 τηg Θεοτ6xου. Χα-
ραχτηQ ιΟτιxr] ε ιxdνα που φd-

ρει αρxετd. οτoι1ε(α - επιδρdoεtζ τηζ δυτιxηg

τd1νηg xαι θεολογ(αE. T6αoν o xρ(ι'og πoυ πQo-

oφ6ρει o αρxdγγελοg Γαβρι{λ,6σo\' τιαtτcιxτ(

Qtα πoυ ουμπληριilι,oυν τη oxηνrj τoυ Eυα'1'1ελι-

opιof , εiναι xαθαρd, δυτιxηg προελε{οειυg. i\λλα
οτoι1ε[α δεν αναφdQoγται. Tο dργo, ωζ πQοE τη

θdοr'1 του ατo τι1μπλo, δημιουργε( πρ6βλημα ωg

πQοζ την oνoμαο(α τoυ γαoιi. Στη θ6oη αυτrj

dπρεπε να βριox6ταν η ειxdνα τηg Zωoδd1oυ
Πηγ'is'Αντ'αυτof 6μωg η ειxdνατηg 2,ωοδ61ου

Πηγ'1s βρ(οxεται οτο δεξιd πQoσχυγητιlριo πoυ

πλα ιοιι6ν ε ι τo τ d μπλο. Καν ε (g μπoρε ( να υπoστη -

}Ψ€'{$ffi:;iμ,;;: ;;

ρ(ξει πωE η αq1ιxη ονoμαo(α του γαoιi rjταν πρog

τιμι{ του Eυαγγελιoμoιj τηζ Θεoτ6xoυ. Kdτι πoυ

δεν τεx1-ιηριι6γεται απ6 τιg 6ωg oliμερα γνωoτdg
πηγdζ. Παρdμιοιο πρ6βλημα διαπιαιιlioαμε χαL

οτο να6 τηE Παι'α^1iαg.

"Η ΣYNAΞΙΣ TΩN APXAΓΓEΔΩN''

Eiναι η επ6μενη xαι τελευτα(α ειx6να τoυ τdμ-

πλoυ με θ6ματηgτη αιiναξητωνAρ1αγγ6λων. To
θdμα αυτ6 6πωg ε(δαμε ε(ναι πρoαφιλdg ατo

xc6ρο τηg Nιioυοαg, αφoιi ο πoλιοri1og τηg π6ληg,

o Aγιοg Θεoφdνηg, υπriρξε για dνα διd,oτημα

ηγοrjμενοg τηg Ιεριig Mo-
νιjg Δo1ειαρfoυ οτο Αγιo
'OQoζ, 6πoυ η μoνli ετιμd_

τo χαt τιμdται dωg ol]με-

Qα σrη μνι]μη των Tαξιαρ-
1ι,iν. Πρ6r"ειται για ιJργo

τoυ 19ου αιιδνα 1ωρig να

φ6ρει αλλα πληρoφoQια-
zd. αrοι1ε(α.

Η επdpιενη ξι6νη τoυ τdμ_

πλoυ περιλαμβd,νει ειxd-
νεg μιxροti μεγ6θουg, με
θdματα απι1τη ξωli xαιτα
θαιiματα τηg Παναγ[αg (_

διαg τε1νoτqοπ(αg με τιζ

μεγdλεEπoυ αναφdραμε'
Στη θdoη τoυ xεντριxoιi

Zιυγρrrφκτμdνo επιατιiλιo (1ο:ρ(g επιξιυγραφrjοε ιg ειlτιlxιi g)

20

Λεπτoμ6ρε.ια οQoφiiE με τον Παντoxρd'τιrρcι



Ερευνα
l'{ΙA0ΥΣTΑ

τ)νftoυgτoτ6μπλο γ(νεται αx,6μη ι|rηλdτερo με
την πρoοθην"η τiταρτηζ ξι6γηζ, η oπoiα επι-
oτdφεται με τα "λυπηριi'' xατd, δυτιxrj επiδρα-
ση, πoυ αποτελε( 6μωg oυνdxεια παλαιοτι1-
ρων Bυξαντινc6γ 6ργων. o οταυρdg d1ει iαεg
xερα(εg με τρiλoβα ιixρα xαι οτη βdοη του
dνα ξειiγοg δραxdι,των, πoυ οτηρζoυν τιg
ειx6νεg τηE Παναγ[αg xαι τoυ Aγ(oυ Ιωdγ-
γoυ. Η ι1λη orjνθεoη εδριiξεται επ( τριγωνι-
x{g βι1oεωg η oπoiα διαxooμεfται απd αγιo-
γραφημ6νη μoaφf αγγ6λου xαι ι1λλα διαxο-
o μιητ tlι(l" ξυλιiγλυ πτα oτο ιx ε [α. Eτoι αxρ ι β cδ g
επιοτdφεται τo τιJμπλo με μιxρdτερα dμωg
τρ(γωνα xαι 1ωρ(g xαψfuoιiνθεοη επ( αυτcilν,
oτo βι1ρειο xαι γιiτιο τ'Χkog.

ΠPoΣKYNΙΙTAPΙΑ

'".4'Φ'a,. '.\

*β o{di&
'%ξ ',,.;._ **@

O ''xoλoβωμdνog" ιiμβοlναg ,guμ,roμ6rog orfr
χαQαχτηQιστιιrj oxταγωνιxrj ξι1λινη xoλι6γα.

Τo δε{τερo πQoσχυγητιiρι οτο δεξι,6 μ6ρogτoυ
τdμπλου 61ει ωg θdμα τoυ τo θαιiμα τηg Zωoδd_
1oυ Πηγrjg. Oπωg 1{αι πQoηγoυμdνωg αημειc6να-
με, η ειx6να αυτrj Θα dπρεπε να βριox,6ταγ δfπλα
απd την Παναγ[α αφori o ναιig τιμιiται oτο θαrlμα
τηg Ζοloδ6xου ΠηγrjE. Aγνωoτοι παραμι{νουν
πι1ντωg oι λιiγoι αυτrjg τηg μετιiθεοηg' Στo xιlτω
xαι δεξιιi μdQog τηg ειxιiναg διαβιiξoυμε:

Δu ΕΠΙTPoΠ
MΠoYZΑΛH:
Χ: ZHΣH: ΙΩ

''o AΓΙoΣ xΑPΑΛAMΠoΣ"

Efναι το πρ ωτo απ6 τααριοτερι1 πρoαxυνητιiρι
γ'oντ6' oτην εiooδο τoυ Nαoιj Αποτελε[ dργo τηg

€l
4

ff*ιg?#
89,

Ψ

O ναιig διαθdτει ουγoλιxd τ€ooερα ξυλ6-
γλυπτα πQoσχυγητιiρια. Τα δrjο απd αυτd
βρ(οxονται ατα ιlxρα τoυ τεJμπ),ου εγc6 τα
ιiλλα διjo ατην ε[αοδoτου xυρfωE vαοιi μπQo_
oτ6' απ6 τιg δυo πρι6τεg xoλdνεg που διαμoρ-
φιδνoυντα xλ(τη τoυ γαοιj. Αναφdρoυμε σχε-
τιx(ι:

"O AΓΙOΣ EYΣTΑΘΙOΣ,,

To πρι6τo απ6 τα αqιοτερd του τdμπλoυ
πQoσχυνητdρι τoυ ναοrj 6xει ωg θdμα του τoγ
Αγιo Eυoτιiθιo. ΠρdχεLταL για τoγ πρι6ην
ειδωλολclτρη στQατηγd Πλαx(δα xαι dαrεοα
απci τη Θαυμααιrj πρ6οxληoη πΟυ τoυ ιiγινε απd
τoγ (δ ιο τογ Xρ ιoτιi, βαπτirτην,ε αλλι1 xα ι μαρτri-
ρηαε αυτd< χαι η oιχoγιjγειι1του για τoγ Xριoτd.
o Aγιοg παριοτι1νεται dφιππog τη oτιγμ{ που
ετοιμι1ξεται με το δι1ρυ τoυ να xτυπrjοει το ελιiφι
ανιiμεoα απ6ταx6ρατατου oποfου ε61ε εμφανι-
οτε( o oταυρdg' Στα δdo xαταxιiρυφα ι1xqα τηg
ειxdναg 6xουν ιιπορηθε(δ €xαoxην€gαπdτη ξωιj
χαι τo μαρτfριo τoυ Αγioυ, εγc6 cπo ιiνω μdροg
τηg ειx6ναg, εντdg x6xΧoυ, παρ(οταται 1oριig
Aγiων πoυ 6xουν οτo x6ντEro τoυE τoν Xριατιi.
Για τo dργo αυτιi δεν 6xουμε ιiλλα oτotγε(α.
Eπιlργυρο ε(ναι μιiνo τo xι1λυμμα τoυ δι1ρατog
τoυ Αγ6ου.

λ1:'Ξ

δ:
.ffi,

''Η ZΩOΔoXoΣ ΠHΓΗ,'
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Ερευνα
NΙΑ0ΥΣTΑ

ιδ(αg επo1riζ με oτοι1ε(α δυτιx{g τε1νoτροπ[αg

χωQaζ ιδια(τερο αιοθητιxd αποτι1λεoμα. Tο xιjγ-

τQο τ1'lζ ειxιjναζ xαταλαμβι1νει ολ6οωμη τη μoQ-

φrj του Αγ(ου πoυ με τo δεξ(του 1dρι ευλογε(, ενιδ

ι'ιε τo αQιστερ6 τοιl xρατd xλειοτ6 Eυαγγdλιο.
Στιg dxρεg τηg η ειxdνα πλαιοιι6γεται απ6 δ6xα

παραoτdοειζ πoυ αναφdρονται σε γεγoνιjτα απd
τη ξωη τoυ Αγ(oυ. Αλλα οτοι1ε(α δεν αναφdρο-

ντΓΙι.

''OΙAΓΙOΙ ΠANTEΣ"

E[γcιι το πριδτο δεξιιi πQoσχυνητdριo xοντd
oτην ε(oοδo τOυ ναof, πoυ παQιστι1 τη οιiναξη
6λο:νταlν Αγiο:ν. Tην xεντριxη θ6οη ατην ειx6να
xατιJ1ει η μoaφr] του Xριοτοιj πoυ πλαιοιι6νεται
απ6 την Παναγ(α χαιτoγ Aγιο Ιωdννη τον

Πρ6δρομο. Δεξιd χαt αQιστερd τoυg δια-
τdooονται' οι ξιοι Απιiοτολοι. Πdνω απ6
αυτο{g οι Αγγελιxdg δυνι1,μειg, ενιri xdτω
oε διio oειρι1g οι Α^1ιoι dνδρεg παι γυναixεg
τr1g εxxληο(αg μαg πQιυτoστατο{ντο:ν των

Αγ(ων Kωγoταγτ(γoυ χαι Ελdνηg χαι oι
Αγιoι τηg παλαιdg Διαθrjxηg. Στo xdτω

μdQoζ τηE ειx6ναg διαβdξoυμε:

''Mνηαθητι x'{ριε τoυ Δoιjλclυ oου
Αδd'μου, συν τηζ oυμβ: χ,αι τωy
τixνων αυτo6 ειg μllημ6oυνoν
αιci'lνιoν, Ι863 Αυyoιiατclυ 10.

Κ διd' yειρ6g Ανααταoioυ Ι'Ιαoυσ'' '

ToΙXoΓPAΦΙEΣ

o Ι. 2,ωοδ61ου Πηγr]g ε(ναι ο δεfτερο<
(μετd τoν γαιj τoυ Aγfου Γεωργfoυ) ναdg

τηg Ndουοαζ πoυ φdρει οε 6λε9τoυ ο1εδdν
τιE επιφdνειεζ αγιoγQαφ(εg, πoυ ε(ναι δυ-

οτυxοig επιξωγραφηpιdνεg. Αγνωοτοg πα-

ραμdνει ο 1gdνog τηg πριilτηE αγιογqιiφη-
σηζ τoυ ναοιj xαθι6ζ χαt o l] oι δημιουργο[
τoυ g. Τα πλdoν πρdαφατα αιo ι1ε (α oyετιν"(ι

με την αγιoγρdφηση τoυ ναoιi αναφdρoυν
ωg 1ρ6νo ''αναν6ωσηg'' των αγιoγραφιοiν
τo dτοg 1993 απd τoν ιτdπιο αγιογριiφο τηg

π6ληg z. Xαοιot'ρα. Αξζει πdντωE η Αρ-

1αιoλογιxη Yπr1ρεο(α να προβε ( ο'ε διερευ-
νητιxdg τoυλιi1ιoτoγ απoxαλfιirειg τηg αρ-

χLγ,ηζ μo Qφli ζ τ0)ν τo ιχογραφ ιιliν.
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oλ6xληρη η επιφdνεια τoυ Nαoιj ε(ναι xιυρι-
ομ6νη οε δfo ξι6νεg. Η πρι6τη απd πι1νω πQoζ τα

xdτω περιλαμβιiνει θ6ματα απd τη ξω{ του Kυ-

ρfου (βdqεια χαι ν6τια εoωτεqιxlj επιφd.νεια)
xαθιig χαι παQαστdoειg απd την Παλαιd ΔιαΘl1-

xη (δυτιxη). Eνι6 η δεr3τεqη περιλαμβιiγεt μoQ-

φ6g αγ(ων. oλεg φ6ρουν το 6νομα τoυ δωρητr1

xαθιΙlE χαt την ημεqομηνiα επιξωγρdφησηζ τoυ

6ργου. Αγιoγραφημdνο ε(ναι επ(οηE τo ιερd βη-

μα, οι τοξοοτοι1(εζ χαι η οροφ{.

5. Ιοτ oρ ιx oιlατ ασ τl,ευ ασ τ.τlη αvιiλυ οη

Η fπαρξη του ναoιj πιθανoλογoιiμε 6τι πdqαoε
,απd τι1οοεριg φdoειg. Η πqι6τη αφοριi την riπαρ-

ξη τoυ πqlιν απ6 τoν Απρ(λιo τoυ 1822, δηλαδη

,i
a

{
E ,u-,
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o Δεοπoτιx6g Θρ6νo9
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Γενιxιi ciπoψη τοιt εσο)τεQιχof τoιl γαoti πQoE τηv xεντριxrj ε(oοδo

πQιντηγ χαταοτQoφtjτηg πdληg. H δεdτερη αφο-

ριi το διdoτημα απ6 το 1822 6aηχαι τo 1864, dτog

τηg πριδηg αναxα(νιoηg, η τρ(τη απ6 τo 1864 dωg
το 1895, dτog τηg δεrjτεqηg αναxαiνιαηζ, χαι η
τdταgτη απ6 τo 1895 dωg xαι οljμερα.

Στoι1ε(α για τo πωg (ταν o ναdg μd1gι τον

1αλαoμ6 τηg Ndoυoαg δεν διαθ6τoυμε. o ναιig
αιiμφωνα με τιζ πQοαναφεQθε(αεg περιγραφdg
πoυ αφoQodγ τoγ 1αλαoμd τηg πdληg, αοφαλι6g
γ"αL γ"ατα('τqιiφηxε. Aγνωοτο 6μωg ε(ναι το μd-

γεθogτων χαταστQoφιfν. Eιxdξουμε 6μω9 dτι Θα
r]ταν oη μαrπ ιτι6' g' Βτoι αxολου θ ε ( η δειiτε ρη φd-
ση τηE ξωrjgτoυ xτιρ(oυ, πoυ τo βg(οxoυμε gr,lΧa-

ταλειμμιJνo για 38 περ(που xριiνια, ωg το 1864
δηλαδrj, oπ6τε ξεx(νηοε χαι η τρ(τη φdοη τηg

ξωr] g του μνη με ioυ. ΠιΘανoλογof με πωg o ιτεxν |
τεE πoυ ανdλαβαν το dργο τηg αναxα(νισηζ crτα

1864, θα βρ{xαν μπρooτι1τουg 6να1oρταριαoμd-
νo αoγ"επ69 xτfριo χωQrζ xoυφιiματα xαι dλλα
oημαντιxιl μορφoλογιν"6' oτoιyε(α. Eτoι η νdα

μoQφli πoυ απ6δωσαγ στoγα6 δεν ε(γαι σrγουQo
πωE απoτελε( επανdληψη τηζ αρ1ιxrjg.

Στo oυμπ6Qασμα αυτd ουνηγoρoιiν:

- Η μoρφtj τηg xdγ1ηg

- Tα εoωτεριxd δομιxι1 αrοι1ε(α τoυ ναorj.

Αγνωατog επiοηg παραμdνει o 1ρ6νο9 }'|.ατα-

ο'xευrig των τo[1ων αντιαrrjριξηE στη γdτια πλευ-
ρι1 τoυ γαotj. Aν ο ναdg με τoν 1αλαoμ6 ε(1ε
πριiγματι xαταστQαφε ( ολοo1ε gι,3g, υπdθεοη πoυ
δεν d1ει πoλλ69 πιθανι1τητεg, αφοιi o xι6ρog τoυ
ν"ατα τη δ ιdρxε ια τη g πολιορx(αg 1ρη oιμοπo ιrj -

θηxε ωg oτgατηγε(o του τοliρxου διοιxητrj Λου-
μποrjτ χαι εφQουQε(το αoφαλι6g, δεν θα υπrjρ1ε
λ6γo9 υπooπjριξηg τηg νdτtαζ τοιχoπoι[αg, αφo{
Θ α γ"υπαoxευιfξονταν ν dα. Πριixε ιτα ι επo μdνωg
για μεταγενdοτερη τoυ dτoυg 1864 εργααiα υπo-
oτrjριξηgτoυ πτιρ(ου. Πρι1γματι oliμφωνα χαι με
την ι1πoι|-lη τoυ 1η. Mπιiιτοη, oι τo(1οι αντιοτrjρι-
ξηg xαταoxευdoΘηxαν oτην αρ1rj τηg τdταρτηg

φdσηζ τηζ ξω{ζ του xτιEl(ου, δηλαδrj τo 1895.
Mεταγενdοτε ρε g ε (ναι xαι ιiλε E o ι dλλε g εξωτε ρι-
xdg επεμβι1σειE πoυ αφoροιiν τη 1qωματιxrj απd-
δooη του πτιρiου' Aπ6 τ6τε μdχQι orjμερα δεν
πQαγματoπo ιrj θηxαν ιiλλε g οη μαντιx ιJ g επε μβt1-
oειg, πλην τωγ αγαγχα(ων εργαοιriν oυντrjρη_
σηζ.
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NΙA01ΣTΑ ΑE θυμηθo6με

''Τα Kαμεvα"

Τα "Kαμ6να'', οljμερα Πλατεfα Διoιxητηρioυ,
r]ταν τo εμποριxd xdντqο τηg Ndoυοαg μd1ρι τον
Α.riγoυοτο τoυ t949 που xι1ηxαν. Σε αυπjν την

πλατεfα γινdταν τα παξdρια χαι οι ανταλλαγdE
των προιdγτων χαt γ{Qω τηg rjταν 1τιομdνα τα
περιoodτερα αρ1οντ6σπLτα πoυ ε(xαν xαι απ6
xdτω τα μαγαξιd τουζ, oι περιοο6τερloι.

Στην Πλατε(α Καμμενα xατεληγε η οδ6g ''Zα-

φειρι1xη", η ''ΔημαQχ(αg'' , ''X" Γρηγoριdδη'', η
''Prjγα Φεραfου", ι1ναg δρ6μοg που οδηγο{οε οτην
εxxληο[α τηg Mεταμ6ρφωοηg xαι η ''Περδιxd-

Qη''.

Kατιiμεοljg τηg Πλατεiαg, β6ρεια , {ταν "φυ-

τευ^t6'' τo oπkt του Kρουοταλfτοη (oτην φωτo-

τηg Λευx{E Σαμαqιi

γραφ(α , μεταγενι1στεQη , ε(ναι το ταξi ) dνα
διι,iρoφο xτηριο παλαιι1, πoυ σ[α μαγαξιd τoυ
ν'dτω οτ€yαξε τo υπoδηματοποιεio τoυ παππο{
μου Γιdννη Ρoυβ6τη, πoυ dxαμνε τα xoυμπωτιi
παποfτοια, τo τσαQou1dδιxο του Παλιοpι6τoxα
xαι xρεοπωλε(o .

Στα επι1γω δωμdτια οτεγιiξονταν o ot'λλογοg
''Aθηνd'' xαι ιiφανε παγιd ο γαμπρdg του Παλια-
ψdτoν"α ο Zαyαρdxrlζ' Tο oixημα αυτ6 υπrjρxε

μ6χQιτο 1911'

Kοιτdξοντα: την παQαzdτω φωτογραφ(α, δε-

ξιd βλ6που|-ιε στη\/ .1ιυν(α πλατε[αg χαι σημεQι-
νηg Περδιxdρη , το oπktτoυ Γxοrjγτα, που απιi
ν"dτω ε(xε τtζ αγτLπQοοωπe[εg τoυ Γεωρ. Tofτοη

Tα ''Kcιμdνα'' πριγ τηγ xιιταoτqloφlj τοι' '48
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πoυ πoυ_
λoιiοε νrj-

ματα χαι υ-

φdoματα
ι6oπoυ τo
πrjρε o δαι-
μdνιοg Mε-
γαλοπολ(-
τηgBαoiληg
Mαρνdρηg
xαt oτ€yα-
σε τo βι-
βλιo1αρτο-
πωλε(ο,
πραxτoρε[ο Γει,iργιοg Xριοτοδoιiλoι, Τo[τoηE

ε φη μ ε ρ f δω ν γ"αL εy"τa Ιτωτr] ρ ιο oτο οπo (ο τυπι6γο -

γταν χαι dλεE οι πρoxηρ{ξε ιg xcιτ6"τοlν Γερpια-
νι6γ ατην xατo1rj.

Συνι11εια rjταν τo oπ(τι του Γιι6ργη του Πε1λι-
βdνoυ xαι ο δριiμoζ για την Mεταμιiρφωοη.

o Γειιigγιοg Πε1λιβdνοg εi1ε παντρευτεf την
Αγθfα τoυ Toiτoη, πoυ rjταν 6xι μdνο η πιo

Λντιδνιοg Γεα.lρ1,iρ11 Tοiτoη ;
(φιυτo.7ραφ[ιr oτo Κιiiρο)

ντα τεοoιiρωγ ετι6γ.

oμoQφητηζγει-
τονιιi< αλλd ε(-

Χε τlαL φοβερrj
πρooωπιx6τη-
τα, τ6τoια πoυ
πανε(gπoτι1δεν
τηνπρooφιδι,η-
σε μετo επc6γυ-

μoτoU ουξ{γoυ
τη<" Εμ'εινε πd'-
νταηΑνθ[ατoυ
To[ταη''Χ€εtψε
xαμdρι o γιoζ
τηg Kωοτdxηg
Πε1λιβdνog,
οrjμεραεννενrj_

To oπ(τι τoυ Πε1λιβι1νoυ γωνιαx6 , ουνdxιξε με
τoυ Toiτοη τα υφαντrjρια

Απιjναντι απcj του Πε1λιβι1νου r]ταν του Δ11μη-
τριι1δη του Mπdμπη' τoU Σιπητι1νου, τoυ Αργυ-
ρο{ xαιτoυ Τξιdλα, γωνιαx6 που oδηγoιiσε σrηγ

ξ] ai

|,Z
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NΙΑryYΣTΑ Αg θυμηθoιiμε

Mεταμ6ρφωση, τo Σεφ6ρτξειο χαιτο Παρθενα-
γωγε(o, με διπλανd τoυ τo o[xημα πoυ ιJμενε o
παπ(ιg τηg εxxληο[αg.

Επt τηg αη με ρ ινri g Ρljγα Φε gα (ου, ιiπο.lE xoπ6"-

ξουμε την ειx6να δεξιι1 ' ηταν, εxτ6g απd τo

γωνιαxd του Mπ6μπη τoυ Δημητριdδη , του Mη-
τοιγγdλα, τoυ Γεωgγιdδη, του Xατξηπαρdo1η
χαι τoυ T{μη , γων(α oτo ooγ"Cιxι πoυ oδη.1οιioε
πdλι ατην εxxληαiα γ"αLτα ο1ολεfα.

Απdγαγτι αxριβιilg γων(α Prjγα Φερα(ου -Δη-

μητριι1δη , {ταν τo παλι6 oπkιτoυ Kdρτot1 , πoυ
τo αγdραοε o Λυοiμαχoζ χαι εxε(πηyενriφη την

γυναfxα τoυ τηγ Σoφiα τoυ Λ6γγoυ.

Θυμι1μαι xι ' εγι6 την αυλrj με τα πετQαδdxια
χαι την γoιjβα που dxανε xdτω απ6 τα oxd}να,
πoυ xατ6. τα λεγ6μενα τoυ μα1αλι1 βρ€θηxε το
xαξιlνι μιε τιg λ[gεg απ6 τoγ Κf gτοη ο oπo(og απd

εργι1τηg γηg' απ6 το Nτραξλoβo βρdθηxε βιομti-
χαγoE. Λ6για πoυ τα αxoriγα με μαξi με την Eφη
Πλαταgfδου xdρη τηζ M.Bλd1ου ( Λυοιμι11oυ ),
, 6ταν πηγα(ναμε να παξoυμε στηζ γιαγιι1.g Σο-
φ6αζ .Kαι μετι16ταν βριοx6μαοτανιpd1ναμε για
...' xαξι1νια με λ(ρεg .

Δ(πλα, xατεβα(νονταg βdρεια τηg πλατε(αg επ(
τηg Ρtjγα Φερα(oυ rjταν τo οπ(τι τoυ Eβρα(ου
Mπουρλd που πουλoιioε υφιioματα, τoυ Mπoυ-
μπουλιd , που υπdρ1ει xαιτιiρα , του μουoιxoδι-
διioxαλου Aλdxαντη ( Αλ. Kουiμτξrj ) , του ΤαΓ
τoη ( πoυ ε(γαι xαι otjμερα ) xαι του Σdρμπoυ .

Σαν dνειρο περνι1ειτο 1α1"ιoγελαοτd πρdοωπo
του Tdλη του Σdρμπoυ στo gαφε(ο τoυ, |-ιε τα
γυαλιd xρεμαoμιiνα πολrj xογτd οτη μιiτη γ"αLτη

μεξoιiρα μdνιμα οτο λαιμd, τογ λαλd Tdλη dπωg
τον λdγαμε βΧdγιν"α, πoυ |"ιαζ dxανε με του< οτ(-

χουζ του, μιοι1 ελληνtx6" xυι 1"ιιοc1 βλd1ιχα γα
ξεxαρδιξ6μαστε στα γdλια. Ηταν o πιo xεφdτοg
τηg πλατε(α<. Σrjμερα oτoν (διo χ6Qο οτεγdξεται
το xατιiοτημια διilgων τη< Mαρofλαg Πεxλιβιf-

o βιβλιοπι6ληg Brroiλειog Mα.ρνdρηg με την γιlνιι(xα τoιl
Mαρiιr
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o Λαλrr-Tdληq ρciβol,ταq oη λιcιxciδα τηg πλατε(ιr'E

νoυ.

Κd.τω απd τo σπrτι τoυ Αλdxαντη rjταν το oαγ-
μιατoπoιε(ο " Eιλιxρ6νεια " τoυ Γουτιd,γου xαι
τoυ πεθερorj μου Γ. Σαμκιρι1πoυ dφτια1γαγ χαι
επιδιdρθωγαν τα οαμιι1ρια, τα ..' ανταλχαxτtγ,α
τηg επoxrjg .

Kολλητd με τo Qαφε,ο του Σdρμπoυ {ταν τo
xαφενε(o " τα Ηλ{oια " μd1qιτη ημεριν{ X''ΓQη-
γοριdδη ( που oδηγε( oτη Λαιxrj αγορι1 ) που
τdλειωγε με τo χoυQεfο του Toιiρxoυ Mααμαντf
(αργdτερα xoυρε(o Tοιxιτ(xoυ ) xαι αxoλουθof -

σαγ πQoζ το οτεγιj το oιδερι1διχo τoυ Περιoορd-
τη, ι1να 1ρυοο1oε[o χαι ο φοιiρνog τoυ Mπoυ-
μπουλιd.

Απdγαγτι αxριβιfg ( παλιd ΤEBE ) πι1νω oτην
πλατεiα rjταν το Χασdτ(,Lγ'o του KαληcδQα, τoυ
Kαμπfτη , oι αδελφoi Nιxd}πoη 'Εxεt ιjταν xαι η

μπυραρ (α του Γρ dξιoυ, το xπj ρ ιo τη g Ηλεxτριxι] g

Εταιρ(αg Nαοfoηg, με τον Λdλα xλειδoπgdτορα
να ανdβει χαι γα οβrjνειτα φcδτα, τo ψπαnιαλ'mo
xαιγ"ατ6πιν φαQμαχεiοτου MπιJρoο, η XωQoφυ-
λαxrjxαι nιατ6πty Eφορ(α, xdτωαπ6το οπ(τιτoυ
Mπλη y"αL στo οημερινci Kο{ντξουλα, τξζ Pdναg
xαι Mαγoυdλαg rjταν του Mατξdλα απd 6πoυ
ι1ρ1ιξε η αη μερινrj Δημαρ1(αg xαt Ζαφεtq6xη'

Το οημερινd ξα1αgοπλαoτε(o
Tξdπoυ rjταντoυ Xατξηνι6τα πoυ
εf1αν τα xoυy"oilλια, οτη ουγι1-

xε ια rjταν dνα αυμβoλαιογραφε (o

τo σημεQιν6 xτrjριο του Mοιiγ-
γQη, το οπ(τι τoυ Σιοfγγαρη xαι
αxολoυθοrjoαν τα Πε ρδιxαραii-
πα. Απd x(ιτωηταν τo χQεοπω-
λε (ο τoυ Στoυμπιdρη, τo 1oρoδι-
δαoxαλε(ο τoυ Nτdιτη xαι μετd
το xουρε(οτoυ Γιι1ννη του Σιorjγ-

γαQη χαι οτη oυνdxεια το περf-

φη μo ξαxαροπλαoτε (ο " Κρ(νog"
xαι ο φoιiργoζ τoυ Φε(δαρη xιi-
τω απd τo oπ(τι του Γx€ρου (orj-

μερα γωνiα Περδιxdρη - Brjρω-
γoζ).

oλα τα oπ(τια τηg νdτιαg πλα-
τεiαg dβλεπαγ χαι oτην Aρdπιτσα χαι τηg Σo-
φρων(oυ xαι ε(yαν π(οω pιπα1τοdδεg πoυ 6βλε-
παγ στoγ Αγια - Σωτtjρη .

oλατα ε[1ε η πλατε(α "Kαμ6να" . Oλη η oιxο-

Oι τιjτε ''γει'toooi'' τοιl μα1αλci
Mιiντoog, M(μηg

ιiνog Mιrρνdρηq, Tdχηs

I

;

Ι

ι

Πε1λιβdνog
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ΝΙΑ0lΣTΑ Αg θυμηθoιjμε

νομιxrj χαι χοινωγιxrj ξωr]τηg Ndουoαg περνof -

σε αΙτ' ετιε(, ν"oυν"orjλια, ξαρξα βcιτιιι6', αrαφf λια
πουλι6γταγ oε μαγαξdr"ια με τεγεχεδ6νια oρoφrj
- υπ6αrεγα γ,αι απ6 εxε f πoλλοi Nαουoα(oι αγ6-

ραξαν oταφdλια για γα xι1νoυγ τo xρααf για τo
οπ(τι τουg χαι για ποιjλημα.

'Γ6τε xoντ6' ατιg αρ1dg του 20oυ αιιi.tγα ε(1αν
dρθει χαι oι Mπoυτd,ρηδεg oτη Ndουοα xαι dρ-

χισαν να φτιι11νoυν xραο(.

Mια xαλιj 1ρoνιιi, πrjραν πoλλιi βαρdλια απ6
τογ Mαγωλoιiαη xαι τα γ€μιoαν διxd τoυg εxλε-
xτd xραα[ πoυ το πoυλotjοαγ χαι σε πιo ψηνrj
τιμιrj απ6 τουg υπdλoιπoυE, με αποτι1λεσμα να
.1 iνεται ανd,Qπαστo. Tα βαρdλια τα ε(γαν απo Θη -

xε{οει ιlε οπ(τια Nαουoαiων τηg πλατεfαg, τα
oπofα επiαηg πουλoι]οαγ xραo( xαι δεγ ι1ντε1αν
τoν ανταγωνιαμ6 τωγ Mπoυτιiρηδων. Γι'αυτ<i,
dνα βρι1δυ, τoυζ dνοιξαν 6λα τα βαρ6λια χαι τo
πρωf η Αριiπιτοα "ετρεxε xρασi", ι1πωE θυμd,ται
ο Θ6δωρo9 Λιππαg' Παρ'6λα αυτι1oι Mπουτιl-
Qηδεζ προ1ι6ρηoαν αxαΘετιτoι χαι υπoσxdλιααν
πoλri γρrjγοQα τoυζ dλλουE .

Γωγiα Περδιxιiρη xαι Γxοιjγτα, πηγα(νoνταg
πQoE τα Mπατιlνια, ljταν πιiλι τoυ Περδιxιlρη
μετd αυλrj xαι μετι1τoυ.To(τoη , πoυ (οωg πoλλο(
να θυμιοriνται τηγ ψετ€.πειτα1τιαμdνη βιλiταα με
τατριαντι1φιlλλα xαι 6ναπαλι6 οπ(τι με π6ρααμα
απ6 την εxν"Χηofuoτην oδ6 Περδιxdρη xαι μετd
τo oπkι τoυ Πε1λιβιiνoυ, πεθερorj του Σταtiρoυ
Λαναρ<i, τoυ X"Γρηγoqιιiδη χαι τoυ Eπαμεινι6_
ντα τoU X''Παριiαxη, ι1xλεινε μ6χQι τη Σωφqo-
γ(ου πoυ ανηφ6ριξε στo αρχoγτιxι1του Mανω-
λofα1 απιjγαγτι απd το Επιonιoπε(o χαι τηγ εχ-
zληo(α. Tο αρxoιτιxd ( οημεριγ6 KΑΠΗ ) ε(xε
δυo π6ρτεg απd τιg οπo(εg περr,o{οαν τoυg πεθα-
μdνουg για \/α β.1oυι, οτη Σωφρoν(ου xαι μετι1
απ6 εxε( αro τ6τε \,εχQoταφε[o τηg Bαγγελ(-
στραζ .

Σ{μερα 6i'o το τετριiγωνo Γxotjγτα ,Totτoη,
Πε1λιβιii,oυ. εiι,αι τo διοιxητrjριo χαι η πλατε(α
τoυ.

Mετd τo z,dψιμο, στoγ εμφιiλιo τo 1949' τα
απαλλοτρ fωσε' ο αε (μνηαιo g Φ ιλc6ταg KιixxινοE
επιαfροιταζ μdχQt οriμερα την μrjνιν των ιδιo-
xτητrfν, εγι6 τα υπdλoιπα πoυλrjθηxαγ oαγ οιxd-

Κιlριαxιiτιzo ξfπνημα: Exδρoμ{
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τεδα, γιατ( οι νoιχoχυQα(oι τουg πrjραν των
ομιατιcilν τoυζ χαL εyν,αταoτdθηxαν οτη Θεοοα-
r.οι,ixtl xαι Αθr]να .

Tο oημεριν6 οo{περ 1-ιι1ρxετ του Toilη liταν τα
Περδιxαραfiγ'α xαΘrΛζ χαt τo xαταoτημα τηζ
Mαροι1λαE τηg Γιαννιxoυρr] οτη θdoη τoυ " ΚQf-
νoυ " χαι τo μπαQμπdριxο .

Mετιi ηταν τo clπiτι του Γxdρoυ, τoυ Ρdπτη, το
oτεν6 τoU X"ΠαQdσχη, του Kαρδολdμου του
Κρdνου ( Λtππα), τoυ Καμιτσι}tti, τoυ Nτfxου xαι
ιiρ1ιξε η πfτρινr1γdφυρα, τα Mπατιiγια.

Tο οπ(τι του X"Παρ αοyη xCιηxε, Υ'ατα λdΘοg,
απc5 Mαxεδονομιl,xoυg, xαι αυτιj {ταr, η αιτ(α
πoυ ο X"Παρdο1ηg αρνrjθηxε να πληριliσει στη
Nαoυοα(ιxη xoιν6τητα τιg λ[ρεg που xρο;oτοfoε
οαν oυvδρoμlj .1ια να πι1ρει dδεια γdμoυ. "Αφo6
εoεig δεν μεριμνηoατε ααν xοιν6τηταyιατο oπlτι'
ιιclυ' δεν πληρωνω " διεμ{νυοε .

Φυοιxd o γι1μοg dγινε, ι1ναg γι1μog με πολιi
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Η ξοlrj αιrνε1ζετcιι xαι μετci την xαταoτροφlj.
Απιi ιιριoτερci Πciνoq Mιrρν6ρηg, Mπdμπcr Παπιιγιriννη Xατξηδημητρfoιl, Nτdρα Στρciτoιl (Απoxριci)

μεγι1λη ιoτoρfα oτην oπο(α αναxατε{τηxαν μd-
χQt χαL εξαρxιxο( ιερε(g χαι τo οπiτι ξανα1τfoτη-
xε " πi'τρα xαι λ[ρα πoυ oτd'λθηxαν xoυβαν6E "
απ6 την A(γυπτo dπου εμπορεtjoνταν oι X,,Πα-
ρdαxηδεE.

Tα "Καμ6να" μια περιo1rjτηζ Qoμαγτιxrjg πα-
λιι1g αρ1οντιxrjg Ndoυσαζ, που επι1ειρriθηχε γα
ξαναξωγραφιοτε( με πoλλdg αφηγrjoειg , πολλ69
πρoοωπιxdg αναμνrjοεtζ χαι πολ{ αγιiπη για την
πι1λη μαg χαι τηγ ιοτορiα τηg xιlθε παλιι1g γειτo-
νιι1g ....

(Eυ1αριαειδ τουζ χ. Θεdδο:ρο Λ(ππα, Kωoτd-
xη Πε1λιβι1νo, Πι1νo Mαρνdρη, Zωr] Αγoρααταj
, Mαρoιiλα Πε1λιβιiνoυ , Eυγεν[α Tοιιiτoιoυ -
Tο(τoη , Eλdνη Σdρμπου - Mατααxiδου για την
αμdριατη βοrjθειιi τoυζ στηγ συγγQαφli τoυ χει-
pιιJνου χαL το φωτoγQαφιxd υλιxd)

,1&ωω;u,
i ,. ii ",ii'

f'J' l-ε.' .-'ιφl
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Παoxαλιvα εθιμα σΤη NαoUσα

Mεγιiλη η γιορπj του Πdo1α αrην Eλλιiδα

μεγαλ{τερη xι απd τα Xριαιofγεννα, που βρi-
σχονται ιπην πqι6τη θdoη των Λαι6γ του Bορρti,
διdτι εxε( τα oυγδιjoυν με τoγ τεQματιoμd τηg

μεγ<iληg νriμαg χαιτο μεγdλωμα τηg ημdραg. To
ελληνιxd Πd,o1α oυγδdεται με τηγ ι1νοιξη, με τηγ
Ανdoταoη τoυ Θεαγθρcδπoυ χαt τηζ φιiαεωg.
Διxαιoλογημ6νοι, ουνriθωg οι παγηγυQισμο(πoυ
oυγoδεfονται φυoιxιi γ'αι απ6 γααrρονομιx6g
απoλαtjοειg.

Στην Eλλιiδα την πριfτη θdoη αιο πααxαλινιi
τραπdξι ε(1ετoαρν(. Kιiθε oιxoγ6νεια 6πρεπε να
οφι1,ξει τo αρν( τηg Παο1αλιdg. To iδιo xαι oτη

N<ioυoα με τη διαφoρd 6τι αιτf για oβελ(α πoυ
r]ταν oπιiνια εξα(gεοη, χυQιαQχo{oε o νταβdg

oτo φoι1ρνo με φqdoχα χQεμμυδd,xια. Ηταγ o
xανdναg που αργdτερα περιdλαβε παιτη μαγεt_

ρ[τoα, αλλιi xαι τον οβελiα πoυ ιpηνdταγ χαι
εξαxoλoυθε( να ι|-rrjνεται oε γ"dπoια εξo1ri.

Tο μαγε(ρεμα τoυ Παoxαλινo6 νταβ6' γινιiταν
"ουλλoγιxd" σ' 6να oπιπιx6 φoriρνo τηE γειτo-
νιιig φoυρνζoνταν oι νταβιiδεg πoλλιiν οιχoγε-
γειι6γ. Kατ6πιγ οφραγιξ<iταν η πdρτα τoυ χαι η
"π'ιiρα" με λιioπη. To ιiνoιγμα γινdταν μετd τη
δειiτερη Aνtloταoη, τη Λειτoυργ(α τηg Φιiπηs.
oλη αυτr] η διαδιxαo(α αυμβ<iλιξε την ταφrj, τo
αφqdγιoμα του τtlφου χαι τηγ Ανdoταoη τoυ

Xριoτoti.

Παo1αλινd τoουρdxια τι'χ'π' δεν εi1αμε oτη

Ndoυαα. Στη θdoη τουg εi1αμε τα εφτdξυμα
"χoυλiχια" τo ξriμωμα τoυg rjταν 6ργo ηλιxιωμιi-
γων γυγαιχιδν πoυ r]ξεραν τη διioxoλη αυνταγι]

με τη μαγι6' απ6 ρεβ(θια. Oταν πετιjχαLναγ τα
xουλ(xια - πoλλdg φoQ6ζ η μαγιιi "doβηνε" γιατ(
6πωg 6λεγαν rjταν "αναιμιxr]" η πεθερd διdλεγε
το xαλιiτερo "χoυλ(χι'' χαι τo doτελγε διiρo oτη

μνηαrrj του γιοf τηg' Eπειδ{, ιiμωE το ξιiμωμα
των xoυλιxιιilν xαι η επιτυ1(α τoυg fταν προβλη-

τoυ Πdτqου Δειγιiπoυλoυ

ματιxtj, υπrjρ1ε xαι η οfγoυρη λriαη των dτoιμων
xoυλιxιι,1γ πoυ παQασχεriαξαν τα φoυρνιiριxα,
τα οπο(α 6βγαξαν ατον xλιjρo τα εφdξυμαxατ6"
πειτιiδεg πoυ πεqιλdμβαναν xουλ(xια πdντε δια-

φι1ρων μεγεθι6ν. Tι 1αριi xdναμε dταν ερ16ταν
oτo oπ[τιo παραγι69του φoιiρναQη γα μαg φ6ρει
τα xoυλ[xιαπoυ xερδioαμε γιανα πdρει xι αυτ69
τo ρεγdλo του, dνα δ[φραγxo rj 6να τιiλιρο!

To βtiψιμo των αυγι6ν dρxιξε τη M.Tετdρτη με
τα τρ(α πgιδτα αβγιi, ενι6 6λα τα υπ6λoιπα β.iφo-
γταγτη M. Πdμπτη. Η επιτυ1(α αro βιiψιμo θεω-

ρoriιταν ωg xαλιig οιων69 εγιf τo αιτ(θετo προ-
xαλοrjοε ανηαυ1fεg, 6τιxdτιxαx6 θα αυμβε( οτο
oπkt.

To βριiδυ τoυ M. Σαββιiτoυ o "xριlxηg" ο

νεωx6ροg τηg εxxληοfαg περιdρχογταγ τηγ πε-

Qιoχli τη5 ενoρ(αE χαι με dνα ρdπαλο 1τυπotioε
τιg πdqτε g τωγ απιτιιiγ γ ια να πλη ρoφoρη Θοιiν ο ι
dνοιxoι dτι πρdπει να σtαματοliν για την Ανd.-
στασγl rj να ξυπνrjooυν ιiοοι ε(1αv xοιμηθε(νωρ(-
τεQα, πQoχειμιiνου ν'αιτdξoυν oτη oυνd1εια τηζ
Λειτoυργ(αζ, γα μη φriγoυν δηλαδrj μdλιg αxoιi-
σoυντoν "Καλdτο λdγo". oιγoιxoxυρdg φρdντι-
ξαν να ηxc,iοουν απ6 τη φωλιd τoυE χαι τιζ
"xλωσσαρι69'' τιg 6ρνιθεg δηλαδrj πoυ xλωooιj-
σαγ τ' αυγd τoυg!

Tιg μdρεg τoυ Πιiαxα. oι πιτoιρlιxciδεg αλλιi xαι
μεριxo( μεγdλοι διαoxιiδαξαν με την "}to1iνια"

που αnjνoιταν οε xiιπoιo δdιπρo τoυ xtjπoυ πoυ
δ ιdθ εταν τdτε d}'rι αxε δ6ν τα oπkιαοτη Nιiουοα.
Στην τοdπη τουg φρ6ντιξαν να 61oυν 6να παo1α-
λιν6 αβγιi r-αι μιια πdτρα "οιδερdνια" για να ε [ναι
υγιε[g σα\, τo ο(δερο. Mε τo x6xxινo αβγd μιiλι-
στα οι μανιiδεg ιJφερναν γriρουg αrα πqιiαωπα
τωγ παιδιο1ν τoυζ ιpιθυρζoιταζ τηγ ευ1ri "Α-
oπρo xdxxινo σαν τ' αυγd τη Παo1αλιιig".
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Καρτ ιgoιjoαν τoυν yαλαoμ6
Md'να xι θυyατiρα x[νηoαν τα7ιj - ταyιj την Tιτρd.δη να

πdνουν oτου μπαξ€ να [μαooυ'ιl τod'xνα' oυ τ1ι69 ου Pi-
στoυζ τιg ixαμιν τoυν πη1υ.

- Tηρηατι να τα μd'ατι xαλd.' yιατ[ d.μα δ' απουμ6ν0υν 2tι

oαπ[ooυν, βyd'ξoυν π[xρα xι βλdβoυν τιg δρoυxινιig' Mη
μoιjγyι ατα xαρναβd'λιατoυ μυαλ6 oαg. 06τι ταd.xνoυ απ'
του xλdδιμανα μηv απoυμ6νη. Ιyω δανd'ρθoυ υoτηq6τιρα
yια να πd.ρoυ πρcΔτα φd'ρμαxα y ια τoυ ρdντ ιαμα.

Α1ηριoαν pιι yoιioμη να μαξcilνoυν τα τod.xνα yια να

μπ ιτ [αoυν μ ια ri ρα αρ1[τη ρα x ι να ψ ρ [αoυν αyληyoυ Qαζ y ια
oιρyιd.νι. Για τα6τoυ ε[παν xι oτουν Γληyουρd'xι πoυ παyα[νει στoυ γυμνd'oιoυ να πd'νη xι αυτ6E yια
β6ηθoυν dμα μπιτ[αη τουg διαyoυνιαμo6g.

Εμαααντι €μαoανxαμριιd'ιΙlραxιαyηριαινναoxoυτινιd'ξη oυ oυραν6ETηροιjναι'απd'νoυ' ουηλιoυg

xd'νιτι. Σα αμo6ρyια y[νηxιν. Κι τα πoυλιci' τoιουτoιoιjριζαν xι δεν ηξιραν τι να xdμουν.

Md'να xι θυyατ6ρα xιτ|ρνηoαν.

- Mαρi yανoυμ6ατι τoυ xατd.λαβιg; Εφτααιν η διφτiρα παρoυα[α πoυ λ{ει τoυ Ιβαγ6λιoυ! λtει η
pιd'να'

Α1[ριαιν να τρ6μη 2(ι τoυ xoυρfτoι 21ι να μoυ'ι)τζoυxλα[ει'

- Tι δα φxιd'αουμι τωρα; Που δα πd'ριι να xρυφτοιjpιι;

- Στην xαλ6βα πηλd.λα ατην xαλιjβα.

Σιβα[vουν ατην xαλιjβα 21ι αχιQνoι|ν τα μoιρyιoυλ6yια xι τιE μιτd'νιεg.

- Αμd'ν, δεν δα ξαναy6νουμι xαρναβd'λια τd'ξει η θυyατ6qα.

- Αυτd xι αυτd μαg 6φιραν ατoυ yαλααμ6 φoυνd,ζι η μdνα. Για ταιjτoυ δα μαg xιiΨηg Θ€ μoυ. Αμd'
να λυπηθηg τoυ xoρ[τoι μoυ πoυ ε[νι αvιjπαντQoυ }tι δεν ψd'ριxιν τoυ δ6λιoυ.

oυ ηλιoυE x6ντιβιν να αβιioη ντ[π. Αyxαλιd'ζουττι μdνα xι θυyατ6ρα xι αγιρνoιlv τιg τoιρ[διE. Ιxε[v
την ιEιρα να 21ι oυ υyι6g oυ Γληyoυρd'xηζ' Tιζ ε|διν πoυ θρηνo'ιjααν xι ξιxαρδ[oτη21ιν στα y€λoια'

- Toυ φιyγdQι μαQη 6xρυιpιν τoυν ηλιoυ. Εxλειιpιg εiνι!

Αλλoυg θρηνoυg πc1λι.

- ouχ,τι επαθd'μι πdει oυ Γληyoυρd'xηζ' τoυν 6oτριιpιν xι αy[ραιν τα 1αξd..

Αυτ69 να ξιxαρδξιτι αυτi'g vα τoυy πιQνo'ιjν yια λoυλd xι φoυνη τoυ Θι6 να δ[νoυν, cδoπoυ να χι oυ
τ7ι69 oυ P[ατουg'

- Tι μι xλειoτιx6τι αα7αq€μι ριαρη; oξου αyληyoυραζyιατατod'xνα' Δε λoυλdθηxιν τoυ πιδ[, ειoεfg
ε[oτιyιαδ6αιμoυ. Δεντηρdτιτoυνηλιoυ πoυτQανειiει;Αυτ69δενδαμθηαμd'oιδρoυxινιigδαyαθοιiν
dμα δε μd'mι τα xλoρ[τyια' Tι iψoυ πd,θει oυ xαδμiνoυg μoυ μ'ανθρcilπoυg πoυ δεy ιmd'νoυyτι απo'ιj
τiτ7ιαπρdyματα!

H NΑNΑ H MΑPΙΓu (Φωνη τηg Nαοι3oηq 1961)
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Η NαoUσα Kαι τα Kρασια τηq

oι ερυθqο( ο[νοι τηg Mαxεδονiαg (των JτεQιφε-
q ε ιιiν Nαoιi oη g, Aμυντα|ου, Αγ. Παντελειiμονοg,
Γoυ μεν [α oη g, Κοζιiνη g, Γq ε β εν ιΙν, Αρν αiαg x.λ.π. )
παρου α ιιiζουν μ[αν εξαιq ετ ιxιiν αqμoν [αν συ στα-
τιltιiν, αναλιiyων προg οριαμ6νου9 εxλεxτοιig ερυ-
θqοι1g οfuου g ανεyyωQ ισμiνων δ ιεθνιΙg.

(Γ. Γεulqlγcιxoπoιiλοιl, Η oιioταoιg xαι η πoι6τηq τωγ oiνο.lγ
τη g Mιrxεδoνιlα;" 1 957)

Aυτι1 dγραιpε o οινολdγοζ χ. Γ. Γεωργαxdπου-
λοg το 1957 yια τα πραoιd τηg Mαxεδον(αg. Αg
δoιiμε τι6ρα τι γρdφει για τα xραoιd, τηg Mαxε-
δον(αE 6ναg ot'γxρονog διεθνο{g xrJρουg αvαλυ-
τrjg xαι γνιδoτηgτηg οdγχQoγηζ Ελληνιxιjg Αμπε-
λoυργfαg xαι οινoλoγiαg o Miles Lambert - Gocs
ατo βιβλ(o του "TΑ EΛΛΗNΙKΑ KΡΑΣΙΑ, ο-
δoιπoριπd οτη 1c6ρατoυ Διoγιjσoυ" ιJxδoοη 1993,

βιβλfο που η dxδoαη του οτα αγγλιxιiτιμrjθηxε τo
1992 ψε τo ειδιxι5 βραβε(o τoυ oQγαγLoμoιi ,,The

Wine GuiΙd..." χαι |-ιε ειδιx6 βραβε6o απ'την
Αγγλo-Ελληνιxf Λεγει6να. Eμε(g πρoοθdτουμε:
Κq(μα πoυ dναg τε1τoιog ιiμνοg για τi.] 1c6ρα μαg
γριiφηxε απd ιjναγ ξdνο xαι dxι απιj dναν Ελληr,α
ειδιxd. o x. Gocs γριiφει πρι6τα γLα τη Mαxεδο-
ν(α:

"ΠoλυιiριΘμα τμrjματα τηg Mαxεδον(αg ε(1αν
αμπdλια xατ6.τη διdρxεια τωγ αιιilγων τηg oθω-
μανιxr]g xυqιαρ1(αg. O To{ρxοg περιηγητr]g τoυ
17ου αιιiγα Eβλιιi Tαελεμπιj απαριθμεf μια σει-
ρι1 μαxεδονιxιiγ τoπoθεοιι6ν με πλοιioιoυζ α_

μπελι6νεE: (απ,6 δυτιπιi πQoζ αγατολιxιi) Kαοτo-
ριιi, Σx6πια, Φλιδρινα, Εδεoοα, Nιioυαα, Bι1-

ρoια, Ζ(γνη, Σ6ρρεE, Δοξdτο. Στιg αρ16g τoυ
19ου αιc6να, ο Γιiλλοg ταξιδιιδτηg Ami Bοue
βρixε επiοηg αxμιlξoντεg αμπελιiνεg. Αλλι1 xα-
θι,ig προ1ωρoιjoε o 19og αιι6να η Mαxεδoν(α

,,;T;;.*,::"f#ffifr

.1ιν6ταν 6λo xαι λιγdτερo πρdoφoρη για ειQηγι-
xdg δgαoτηρι6τητεg 6πωg η αμπελοxαλλιdργεια.
Η περιo1rj dξηαε τo μεγαλι1τερo μ6ρog αυτοιj τoυ
αιιδγα δαπαγι6γταg τη ξωτιxdτητιlτηg οε πολιτι_
xdg διαμd1εζ πoυ υποδαυλζoγταγ απd τη νιJα
λαTx{ Θρηοxε(α του εθγιxιoμοιi, με πρoβλ6ψιμα
αποτελι1οματα σ' αυτιj τo πληθυομιαxd οr,lγoθ{-
λευμα τωγ εθγιxoτr]των (υποθdτω πι,)( Ot πεQισ-
οdτερoι xοιλιdδουλοι γνωρ(ουν γιατ( o dροg
macedoine xατd'ντηoε να oημαfvει ανιiμειxτη
οαλdτα)'.. l xαι ουνεxξει

"... o ειxoοτιi< αιι6r,αs φαινιiταν o1εδ6ν εξi
οoυ δυoo(ωνog περfπoυ ωζ τιζ μεοαiεg δεxαε-
τ(εg τoυ. Η φυλλοξrjQα, η μετανι1ατευαη χαι oι
πολεpιιxι1E επι1ειρrjοειζ συγωμοτοfoαγ γtα τo
ξερ(ξωμα των αμπελιιby y"αι τηγ παQαχc6λυοη
τωγ αγαφυτειjοεωγ. Αλλd τc6ρα η Mαxεδoν[α
ξαναγ(νεται γρr]γoρα τo xdραg τηg Αμαλθε(αg,
dπωg αoφαλι6g rjταν πρoοριομdνη απd τη φdοη.
Η περιoxrj xερδ(ει χαι το 1αμ6νο dδαφοE οτην
α μπελουργ (α, xα ι rj δη με ρ ιxιi απd τα ε μφ ιαλω μd-
r,α xErαοιd τη< δε[1νουν dτι η Mαxεδoγfα εfγαι
dτo ιμη t,α ε Ξορ μ{ οε ι γ ισ. την χατιixτηοη των πo ιo -
τtzci)ι''z'ορυφιilι,οτo ξηρd ι6y.γ-ιι,o xραoi dπωE το
γι,ο:ρζουμε.

Oι πρdοφατε< μιαzεδoι,ιΖdζ επιτυ1(εg οτα εμ-
φιαλιυμι1ι,α zρcιoιιi d^,,11,g1, εφtxτ€g1dρη οε μια
παραδοoια zιj πo ιιιi'(ατη < π ε q ιo1rj g, το ξ ινι1 μαυ -

ρο οταφfλι... Συι,ε7ξει... Md1ρι o{μερα μdνo
τQειζ τorτoθεοiε: d1oυν ουαιαοτιxιi απoχατα-
οταΘεf σtη\, πooγει,dοτερη oημαα[α τουg σ, αυ-
πjν τη ι, πε ρ ιο7rj : Η Nιioυσα, η Γoυ μ6ν ιασα χαι τo
Αμtjr,ταιοr,. Εxε( το ξινι1μαυρro πλεoνεxxε(, xαι
μπoρof με ι,α ελπζoυμε dτι μια ευρtjτεgη γγωQι-
μ[α με τα z.ραoιd τo{τα Θ' απoβεf προg 6φελο9
χαι τι')\, οι\,οπαQαγαlγιxοiν περιo1ιδν τηg Mαxε-
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δoν(αg πoυ βρiοxονται αx6μα oε παραxμrj.

NΙAoYΣA

Το Bdρμιογ ε(γαι τo ορεινd oυγxρdτημα πoυ
δεοπ6ξει οτη Mαxεδoν(α. Σε pιιαν απι1τoμη πλα-
'1ια aταγoτιoαγατoλιxd xρdoπεδα τoυ Bερμfoυ,
:τoοσαγατoλιoμ6νη πQoζ τo μαxριν6 xαι αθdατο
Αιγα(ο, η Nιioυοα βλ6πει ν' απλιδνoγται μπρo-
ατ'ιi τη g εxτεταμdνo ι α μπελιfνε g xα ι πε ιθαaχη μd-
r,οι oπωρdxηποι. Tο dνoμα τηg Nιlουο.αg εξελf-
7Θ'ηxε απd τoγ παλαιιiτερo τdπο NιιLoυοτα, που
zατ6' ψιαεxδο1ιj ο'υνδdεται με τoν πoταμd Nι1αro,
zατ' d}ληεxδo1rj πρo6ρ1ετα ι απd τη N6α Aυγori -

οτα (NοvaΑugusta), ι1πιυg oν6μαξαν oι Pωμαioι
αυτrjτην τοπoθεοiα. Η περιo1rj ηταν xατoιτ1ηψ€-
ι,η απdτην αρ1αιdτητα, χαL o Γdλλοg επιox€πτηg
τoυ 19ου αιc6γα Cousinery, εντυπωσιαoμ6νοg
απβ τoυg "ωρα[oυg αμπελc6νεg τηg,,, απdδιδε
αυτd το γεγoνιig ατo ιδια(τερα πρdοφοQo γtα τηγ
z"αλλι dργ ε ια των xλr1 μιiτων dδαφ6 g τη g. M ετ<i την
dλευoη το:ν oθωμανιιiν oι xιiτoιxοι xατιiφεραν ν,
αrrοoπdoουν οριαμι1να προν6μια, μεταξf των
oπο(ωγ μια o1ετιxιlυπoφερπj φoρoλoγιxη επι-
βιiρυνoη χα ι τηγ απoυ α[α τουρxιxrj g φρoυριiE, x ι
dτoι η Nιioυoα oτdΘηxε ιxαν{ να διατηρrjoει
τουg αμπελιfνεg τηg, αλλ' αx6μα y'αLν'αυξr]oει
τι< δqαοτηριιiτητεgτηg ατo εμπ,6qιoτου xραοιοf '

Oι Nαoυoα[οι 1ρειιiατηχε γα επιoτρατεtiοουν
την επιγoητιx6τητ6' τoυg: εφιiοoν η τoποθεαfα
τηg πdληg δεν πρooφεριiταν για τηγ εxoν'αφη
υπdγειων οιναπoθηxc6ν, βρrjxαγ τoν τρdπo να
επ1-ιεταλλευτoιiν τιg υπdγειεg υδατoπηγdζ τoU
Bερμ(oυ. Tα oπiτια των oιγεμπdqων r]oαν 1τι-
ομdνα πdνω απ6 τα ρειiματα τoυ υπεδdφoυg
cilοτε οι ιo<iγειεg x6"βεg να δρoοζoγται απd τα
ψυχQd νεριi πoυ xυλofοαγ απ6 γ"dτω' oι πιo
π ε ρ ιξr]τητε E θ dαε ιg β ρ fαπονταν xoτη6'οτο ρ εrj μα
τηg AριlπιτσαE, πoυ φυoιxιl xυλοdoε ψ6.oα απ6
τα αxqιβdτερα οιxιiπεδα τηg πdληg: εxεi βρfoxο-
νται απdμα orjμερα τα σημαγτιxιiτερα απ6 τα
παλι<i oπktατηg Nιloυoαg' Kαι 1ιiqη ατιg x6"βεg
τoυE, oι Nαουοα(οι μπoρotiααν να εξαoφαλf-
σουγ τη μαxριi ωρ(μαναη ατo βαρdλι πoυ 1ρειd-
ξoνται τα πoλιj ταννιx6" xρααιιi τoυζ, τα oπo(α
παριiγονται ι1πειτα απιi μαxρo1ριiνια ξιiμωση με

ταxoτodνια χαι τtζ φλoriδεg. o Γιiλλοg ταξιδιιi-
τη g Pouqueville, γριiφoγταE τo 1 826, παρατη ροrj -

οε ιiτι τα xqαοιd τηg Ntioυoαg οπιiνια π(γογται
πρoτoιi παλαιωθodγ επf τιJoαε ρα η π€τπε1ρdνια'
Σfγoυρα dμωζ η αγαμoνrj ιiξιξε τoν xιiπο για τoυg
Nαoυοαfουg οινεμπιiρουg, dπωg oημειc6νει ο
Cousinery (Voyage dans La Macedοine, 1831):

"Tο xραα|τηg Nd'oυoαg ε[ναιyιατη Mαxεδον|α
6τι ε[ναι τo xραo[ τηg Βoυqyoυνδiαg yια τη Γαλ-
λ[α: πoυλιiται στη διπλdαια τιμη απ6 τα d.λλα
xραoιd', αx6μα xαι αυτd' που παρdyoνται αε πoλιi
y ε ιτ ον ιx i E π ε ρ ιo16 g' M ετ αφ 6 ρ ετ α ι στ η Θ ε ooαλo -

ν [xη x α ι τ ιg Σ 6 ρ ρ ε E d πoυ x ατ αν αλcilν ετ α ι α ε μ εyd.-
λεE πoodτητεg''.

Αg δoriμε τι6ρα τι λ6με xαι μειg oιjμεgα γtα τα
xραοιιi τηg NιioυoαE xαθιig παριiγονται απιi
δf ο μεγι1λεg φ(ρμεg τoυg Mπoυτιiρη ιαι Tοιiντα-
λη xαι απιi μια δεxdδα περiπoυ μιxρdτερων
ιiλλων ντdπιωγ Nαουοα(ωγ oιγoπαQαγωγι6ν.

Απ'τo 1975 μd1ρι τo 1982 διετ6λεoα επ6πτηg
Αμπελoυqγfαg οτo Yπουργε(o τdτε Boρε(oυ Eλ-
λdδog xαι νoμξω πωE ξ6ρlω αρxετιi γtα τηγ
αμπελoυργ ιxη xαto ινολoγ ιxrj εξ dλιξη xαι πρdο -

δo τηg πεqιoxrjE.

E(ναι γνωατ6 πωζ Φη "Φωνt] τηg Nαοfαηg,,το
1988 (Φεβρoυιiριog) δημoo(ευoα απιiψειg αυ-
γxεxριμ6να για το αν πρι1πει f δεν πρdπει να
πoτζονται τα αμπdλια τηg Nιlουοαg, xαινοτoμ[α
πoυ ψπηxε στηγ πεQιoxn ψαξ( με τα γραμμιxιi
oyηψατα xαι ιiλλεg αιiγ1qoνεg τεxνιx€g (λιπιi-
σματα, φυτoφιiρμαxα, βαqι<i μη1ανrj ματα x.λ.π. ).
KαΘc6g η πλειονι5τητα or]μερα τωγ οιγoπαQαγω-
γαiν 6βαλε αr'αμπ6λια τηζ το vερd, η TΣΑNTA-
ΛHΣ A.E. εξαxoλoυθεf ,μdνο αυτti, να xρατιiει
τα αμπι{λια τηE ξηριxιi, πιστειioνταg πωg dται
παiρνει απ' αυτ6" oταφriλια που δfγουγ xραοιιi
που αγταπoxqiνovται ατογ παλιιi τtjπο των xρα-
αιc6ν τηg Nι1oυoαg' Αg δoι1με τι αυν6βη οτo
μεταξιi. ΚαΘιig με τo νεριi η παQαγωγri των
αμπελιc6ν dφτααε τουE δrio χαι παQαπ<iγω τd-
γoυζ το ατgdμμα, ο Διεπαγγελματιxdg αιiλλoγog
που εf1ε αrο μεταξri αυαταθε(, αναγxιiοτηχε γα
περιορ(oει τo <iριo τηζ παQαγωγrjg αrα 1000
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xιλd, προφανι6g για το λdγo 6τι ιjτοι υποβιβd-
στηχε η ποιdτητα xαι 1-ιαξ( μιετεxdλεοε τo Γdλλο
xαθηγητr] Bοubals γ ια να γγω ιιατειiσε ι επ' αυτοf
χαι γα γρι1ψει οε ιiρΘρο τoυ που δημοοιεfΘηxε
oτo Γαλλιxd περιοδιx6 "Le prοgres viticοle et
vinicοle'' 6τι η Nd'oυoα oφε[λει τα αμπiλια τηg

yd'ρη ατα d'φθονα t,εQ(ι τηζ'''..

o (διog εξαxoλoυθc6 να πιοτε{ω, χαι o 1qιiνog
oτο μεταξιi νομζω πωζ |-ιε διxαιιilνει, 6τιτα 1000

xιλιi οταφ{λια το oτρdμμα oαγ αγιiτατο ιiριο τα
παfρr,ει xανι1ναg απ'τα αμπdλια τηq Ndουoαg

1ωρ(g νερ6 χαL σε πoιdτητα που δ(γει τo γ.χαom6
περ(φημιo Nαoυοαiixο l'ρcrοi, γιατ(τα 1000 xιλd
ξηριxι6ν oταφυλιι6ν αγτιστoιχοfν οε μεγdλο α-

ριθμιi οταφιlλιι6ν με μιxρd τοαμπιd που dxοιlν
μιxρdg Qdγεg γιoμdτεg απιi πολrjτιμα πoιοτιxd,

χαQαχτη Qι oτιx6" (odx1αρα, 1ρcil ματα, αρcδpιατα)
6γαγτι τωγ 1000 πoιoτιxιδν xιλιi:ν σαγ πεQιοQι-
oτx6 ι1ριο ατα πoτtοτιx6" αpιπdλια που 6xουν

μ ιxριiτε ρο αρ ιθ μd οταφυλιc6ν, μεγdλα τοαμιπ ιd,

πoυ oι Q6γεg τουg ε(ναι xoνδρdg αλλd φουοxω-
μdνεg απ'τo νερd!
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Αg δοιiμε ι5μωE τι γ(νεταt χαι σε dλλεE πεqιo16g
τη< Mαxεδον(αq π'χ. στη Xαλz.ιδιxrj που ε(γαι
:τιο ξηριxr] απ'τη NιLουοα. (Η Nι1ουοα 6xει 650

7.ιt.tooτ6" βρoxti εjγαντι τηg Χαλxιδιxrjg πoυ dxει
j'sO). Στo Aγιο oροg 6λα τα αμπdλια τηg TΣAN-
Τ,'\ΛΗΑ.E. ε(γαι ξηριxι1' ενι6 ατην περιοxrjτου
.\'1(oυ Παιiλoυ ξηριxo( αpιπελι6νεg τηg (διαg E-
τcιιρε(αg απoδfδoυγ ι1γετα τα 1000 xιλd αταφιi-
7-ια τo οτρdμμα, oταφιiλια ι1ριoτηg πoι6π1ταg,
του δ(νουν τoπtx6" xραοιι1πoυ παiρνουν διεθνrj

1iραβεια xαι διαxρ[oει;.

Φυoιxd το γριi.ψαμε χαι τo ξαναγgdφoυμε 6τι
τα ξηριxd αμπdλια για να τα φxιdοειg απαιτofν
ιιιcι δ{oxολη τεxνιxrj σε Lιια πολλαπλf οιlνdρτi1-
ση πα8αγωγιχiζ διαδιxαo(αζ στoυζ oΠΑΠ χω-
q(E λdθη με ειδιxlj αγωγli. Eνα ι1ριoτo xραo(
ε(ι,αι οτr1ν αντιoτοιxfα τoυ ι1ναg πρωταθλητrjg
zραoιιδν χαι oι πρωταθλητdg xαι οι oλυμπιονi
;/.εζ απαιτoι1ν αxληgf αγο:γrj xαι πρoπιiνηση για
ι,α γiνoυν, ν"αι 6γι την χαταφυγrj oτην εfxολη
7'fοη που πρoοφdρει τo νερd.

Αg πdμε να δoriμε xαt γ,απoυ αλλο{ τι γ(νεται
ει"τ6g Eλλdδog, π'χ. oτην Πoρτογαλ[α ιjπου οτα

αμπdλια οε εΘγιx6 μdτρο d1oυν μdοο 6ρo παQα-

γωγfζ 40Ο xιλd τo οτρdμμα. Θα μπoροιjο'αν γα
πιiρουν λdγω oυ1νι6ν βgo1οπτc6οεωγ 2000 το
ο'τρdμμα! Γιατ( πρoτιμoliν τα 400 xιλιi τo oτρ6μ-

μα. Σdμφωνα με οriγ1ρoνη dρευναη Πoρτογαλ[α
διατηρεi 3.500.00Ο στQεμ. αμπ6λια με xdρδog
oιγoπαQαγωγori πoυ ξεπερνdειτο 1.000.000 δρx.
το oτρ6μμα xαι μαξ( διεxδιxεf απ'την EυρωπαT-
xri μαg Eνωοη επιδoπjoειζ στo 757o yn να
εyν'cnαoτηοει αxdμα 1.00Ο'Ο0Ο oτρdμματα α-

μπ6λια, dταν εμε[g απd 3.000.000 αιρι1μματα
αpιπ6λια πoυ ε (1αμε προπoλε μιxιi τα ξερ ιξι6οαμε
ε(μαοτε οtjμεgα oτα 1.200.000 oτρdμματα χαι η
E'E. δεγ μαg δ(νει 61ι μ6νο επιδ6τηoη αλλd μαg
απαγορειiει να φυτ6ψoυ1-ιε dαεω τιαι 6να αρ6μ_
μια! Συμπληρωματιxd ααg παραθιiτω πωg o μd-
οog 6ροg παραγωγηg οταφυλιι6ν oτη 1ι6ρα μαg
ανd οτρdμμα εiγαι 800 xιλd xαι η μdoη πριiο'oδog
του Eλληνα Αμπελουργοr] ε[ναι f δεν φτdνει τιE
200.000 ανι1οτρdμμα!

Φυoιxι1το θdμα δεγ ε(γαι τ6oo εrjxολo 6αο η
αριθμητιxrj αναγωγr] τoυ. Απλιig εμεfE τo παQα-
θdτoυμε αν Θdλετε για ανoι1τrj oυξrjτηoη.

Φιυτoγραφ(α απo oιlνd}"ειlαη Nαoιrοα(ωγ αμπελοιrργοiν
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H Πτωση τωV Koλoooωv

ΠΡooΙMΙo

Nιlουοα, το ''Mdγτσεοτερ" τηg

Mαxεδογ(αg. Ηταν μια πQoσωγU-
pι(α που xdρδιοε η Nιiουοα, η μο-
ναδιxf (οωg βιoμη1ανιxιl ανα-
πτυγμdνη πdλη τηE Boρ. Eλλιiδοg.
Mε τιgγνωοτdg oτον ευρfτερo1ιf -

ρο εριoβιομη1ανfε5, εφιiμιλλε g αυ-

τιilν τoυ Mιlντοε ατερ τη g Αγγλ(αg.
Η αρxri dγινε με τo εργoοτdαιo
''Λ6γγου - Tουqμπdλη''τo 1875. Η
oιxoγdνεια Λαναρd ειodρ1εται
αργdτεqα oτον βιoμηyανιx6 oτ|
βo' dμωE γQliγoQα γ(νεται η χQα-
ταιιiτερη, με τιE δrjο εριoβιομηχα-
ν(εg τηE' 

*,k:N

Δεν εiμαι (αωg o πλdoγ γ"ατdχ-
ληλog να γρdψω για τηγ ιoτορiα
τηg dλλoτε xqαταιdE εριoβιoμη-

1ανfαg "Λαναριi - Kυρiτοη" xαι
τη g''Αδελφriζ" τηζ εqιoxλωοτriρια
''ΑΔEΛΦoΙ XP' ΛΑNΑΡA','. Kd-
πoιoι ι1λλoι, μεγαλrjτεροf μoυ οτην

ηλιxiα, Θα πρdπει να αo1oληθoriν
χαι γα γριiψoυν. Eπιβdλλεται να
διατηρηθε[ η μγ{μη. Exε(γo πoυ
επιγQαμ|-ιατιxιi μπορε ( να γριiψε ι
xανε(E εfι,αι. πωζ η βιoμη1αν(α

BΙOMΗXΑNΙEΣ TΙ{Σ NΑoYΣΑΣ
EPΙOBΙOMΗXΑNΙA ''ΛΑNAPΑ - ΚYPΙTΣΗ ΚΑΙ ΣΙA A.E.

EPΙOKΛΩΣTΗΡΙΑ ','ΑΔEΛΦOΙ XΡ. ΛΑNAΡΑ Α.E.','

Tου Δημriτqη Bλιi1ου
Διxηγιiqoυ ΠAP'APEΙΩ ΙΙAΓΩ _ oιxoνoμoλιiγου

Δημιiq1ου NιioυοαE
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cιι'τ{ ε(ναι δημιofργηi-ια των αρxιriν του 20oυ
ιιιιδι,α χαt ot δημιουργοι1τηg ε(ναι τQειζ, xυρiωg.
οι;r-o^,,dνε ιεE βιoριη1ι1νων Λcιι,αQι1, Kf ρτοη xαι
Πε7λιβι1voυ. H αxμrj τηg τοποθετεiται ατιg δε-
z. cι ετiε g του 1920 - 1930 xα ι τ6τε απαo1ολε i xοντc1,

σroυζ 2'000 εργαξιiμενουg. Aν ληφθεi υπ, 6ψη
ιiτι 11 Ndoυοα εxε(νηq τηg επο1rjg δει, ιjχει πdνω
cιτd 12.000 xατoixoυg, αντιλαμβι1νεται xαγεiζ τι
οjpιαιι,ε αυτι5q ο αριθμ69 για τηγ οιxoνομfα τηg
τ6ληg. oπο:g λ6ει xαι η επωνυμ(α τηζ η x{ρια
cιο1ολ[α τηg rjταν η παQαγα)γr] μαλλ(νοlν υφα-
oμι ιiτο:ν, xoυ β ε ρτιilν x'χ. π. Εxτ6g απι1 τη Nι1ουοα
δτoυ ι]ταν η x{ρια παραγωγLχιj τηg δραoτηρι6-
τητα, εQγoοτclοια ε(γε xαι oτην Aθιjνα. στηγ
τεριo1{ Κολoxυνθofg.

Στη διirρxεια του εμφυλ(oυ πoλ6μιoυ, dπο:g εξ
α7"λoυ χαιτηζ χατο1rjg, τα ερ1,οoτd,οια οτη Νι1oυ-
οα υφ(ατανταL τLαταστQoφ6ζ. Ηταγ τo τ(μημα
του πλιjροlοε 6λη η Eλλι1δα, που βγ{πε ματοlμιJ-
ι'η απ6 ε1ναν αδελφoxτι'iγo πdλεμο 5 ετcιiν χαι ιιε
7.ατεσ[Qαμμι1νο το oιiνoλο ο1εδ6ν τoυ παQαγωγι-
'z-oιi τr1< δυνα1-ιιxοtj. Το τdλοc τoυ εμφυλfoυ σπα-
ρα^,,1'ιοιi, 'ou 

4'1iγouστο τoυ 1949. βρioχεt τ}l

βιoμηyανiα τηg Ndoυοαg πλrjρωg απαξιωμdνη,
με τεριiοτιεζ χαταστQoφdg οε xτfρια xαι μηχαγo-
λογιxd εξoπλιομd. Αλλd με συγχQιτιxι1πλεoνε-
xτ{ματα, dριoτο εiδιxευμdvo πQoσωπι x6, τεμι-
γ"6 xαt εQΥατιx6. Ιδιoxτt]τεg - επι1ειρηματfεg
ιxανοιig, 6ντιμιουg,{αι με ιiριοτη γνι6οη του αγτι-
xειμιdνoυ xαι βdβαια μια μεγιiλη παριiδooη xαι
τεχνογγωσ[α. Oμωg αυτci, μολονc1τι οη μιαvτιxιl,
εν τoιiτoιg δει, dφθαναγ γtα την xερδοφιiρα επα-
ναλειτουργ(α τωγ εργοαταο(ωγ. Απαιτοfγταγ
νdεg επενδfοειE σε |"ιηχανoλογιxd εξoπλιομ6,
εχσUγχQoγιομο[ xαι πQoσαQμoγrj οτιg νdεg ουν-
θ{xεg. M' dλλα λdγια απαιτotjνται xεφdλαια.
oπιυg dλα δεf1νουγ η oιχoγdγεια Λαναρ<1 δεν
dxαι,ε πiοω xαι (oωg ε(ναι απ6 τιq λiγεg, παγελ-
λην(ωg, οιxoγdνειεg βιoμη1dνωγ' που oυνειοd-
φεQαγ διxι1τoυg xεφdλαια για τηγ επαναδρα-
oτηριoποiηση των εργοαταα(οlν. oπωg γρι1φει o
αεfμνηoτοg Θε6δωρog Λαναρdg oε επιoτολιjτου
πQοζ τον τ6τε Yπουργd Bιομη1αν(αg χαι εμπo-
ρ(oυ Παπαληγοriρα, η oιxoγιJνεια Λαναρι1 εια6-
φερε περ( τιg 20.000 1ρυο'dg λ(ρεg (βλfπε φωνri
τηg Nαof oη<, φιiλλo τηs 28l 4179] 5\'

Tιl ΕPΙΑ xαψ€να
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oμωE xαι αυτιi. δεγ ε(γαι αρxετιl. Ε,τοι ι1ρ1εται

τo ελληνιxιi xρdτog να ενιο1tjοει τα εργοαrdοια

με δd.νεια, Στιg γραμμdg που αxoλoυθorjν θα
πρooπαθrjοου με να δ ιε ρ ευνr] ο'ου με αν τα δdγ ε ια
rjταν βοriθεια ri τελιxιig η αιτ[α τηg πτc6οηg τηg

αυτoxρατoρ[αg.

TO ''ΚΛΙMA'' KΑΙ ''ATMOΣΦΑΙPΑ" THΣ E-
ΠoxΙΙΣ

Oπωg ε(ναι γνωoτd με τη oυμφωνiα τηg Γιdλ_

ταS oι τρειg τdτε, μεγdλoι Η.Π.A., Σoβ. Eνωoη
r,αι Aγγλ(α, "μo(ρασαν'' τογ xdoμο. Η Eλλdg
''παρα1ωqι]θηxε'' στηγ επιQQolj τηg AγγλiαE, πoυ

dμωg xι αυπj rjταν βαθιd λαβωμdνη απ6 τoγ

πdλεμo. Oλα αυτι1γ(νονται ιπo τdλog τoυ πoλd-

μoυ, τo t944.'Γo 1947 ηΑγγλiα αδυνατιiιταζ να
oηxι6oει τα βdρη, αποοriρεταιγ"αt €τoι η Eλλιlg
περιdρxεται oτη oφα(ρα επιρρoιigτων Η.Π.A. o
εμφι1λιog π6λεμοg βρfοxεται oε πλrjρη dξαροη
xαι η 6xβαση τoυ ε(ναι αβ6βαιη. Σε παγxιioμιο
επ(πεδο ο ψυ1ρ,dg πι1λεμoE 61ει αρ1(οει χαι o

x6αμog xωρζεται ατα δfο. O τ6τε πρ6εδρog των

Η.Π.Α. Tρodμαν, θ€λoνταg να ενιο1dαειτη μd1η
πατd τηg Σoβιετιxrjg Eνωoηg γ"αι 6τι νdο xαι
επαγαστατιx6 εxπρoοωπofοε αυτrj η 1ιiρα, ε-

ξαγγdλλει το ''Δdγμα Tρodμαν" πoυ πρoβλdπει
o ιxονo μιxrj, σ[Qατ ιωτι xη ν".}ν'π' εν iο'1υοη τη g Eλ-
λdδαg, οτην εμφιiλια διαμιi1η τηζ με την ι1λλη

πλευρd. Oπωg ε6γαι αυτογdητo η βorjθεια συνo-

δειiεται απd 6qουg βαριiτατoυζ, που oυoιαoτιxd
xαθιαrorJντην Eλλιiδα πρoτειτoρι1το τωγ Η.Π.Α.
Η Αμεριxανιxη oτρατιωτιxtj απoαroλ{ (πoιog
δεν θυμdται τoν επιχεφαλfg τηζ στQατηγd Bαν
Φλητ) oυoιαoτιxιi διοιxε( τoν Eλληνιx6 οτρατ6.
H Αμεριxανιxtj οιxoνομιxrj απooτολrj δια1ε ιρf-

ξεται ουoιαoτιx6'6λη τη βorjθεια, αλλd xαι διoι-
γ"ε(γ"αι δια1ειρζεται dλη την Eλληνιxrj οιxoνo-

μ(α. Στoυπουργε(ο Eθνιxrjg Oιxoνoμ(αg εγxαθi
σταται Αμεριxαν6g επ(τροποζ, χωQrS την ιiγxρι-
ο'η τoυ oποfoυ oυδ6γ μπoqε iνα πρdξε ι o Eλληναg
υπoυqγιl g. Η νo μιoματιπr] επιτροπr] oτην Tρdπε -

ξα τηg Eλλι1δοg πρoεδρεriεται απd Aμεριxαν6
αξιωματori1o. Mε λiγα λdγια, η Eλλdδα xυβερ-
γdται απd τουE Αμεριxανoιig αξιωματori1oυg.

Mdοα oε αυτιi τα ασφυχτιxιi πλα(oια χαι με-
oοrjντog τoυ εμφυλ(oυ πoλ6μου, η Eλλιig πqo-
oπαθ ε ( γα βρ ε ι τo δρd μo τη g. Η xρατoιiαα ιiποι|.rη

για τo μ6λλoν τηg ελληνιxrjg oιπoνoμ(αg, εiναι
αυτιjτων Αμεριxανι6γ, που λ6ει 6τι η Eλλιig δεν

μπορε[, εξ αντιxειμ6voυ, να απoxτtjοει ooβαqrj

βιoμη1αν(α, αλλd θα παραμε (νει ωg μια 1οjρα τηg

Κoιtφciρια... ...xαι εγxατιiλεψη.
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" -' lαν (ιπτυxτη g πε ριφ6Qε ιαζ, xυρ (ωg γε ωqγ ιxrj.
\Ιdταια oqιoμιJνoι πρooδευτιxo( πρooπαθotjν
l'α τεiοουν για τιζ δυνατιiτητεg τηg Eλλιlδαg να
ιιr'απτfξει οοβαρrj Bιομη1ανiα (Aγγελ6πoυλοg,
\1τατοηg). Η xρατoriοα dπoιpη εiναι αυτf τηg
ττο;xrjg Eλλιiδαg" tιαt αυτη η ιiποιpη γ(νεται

διi.1μα, πoυ oη ματοδoτ εt τιαι γ'ατευθtiνε ι την xρα-
τιzrj πολιτιxtj 6ναιτι τηg βιομηxαν[αg. Και 6πωg
ε(ι'αι αυτoγdητo το "Δdγμα'' αυτιi επηρει1ξει xαι
τη\l χQατιχη πo}"ιτιxη dναγτι τωγ Nαoυoαfιxωγ
βιoμηxανιιiν. Για τoυg Αμεριxανοdg χαt τoυζ
τοτε xυβερνιilντεg oι βιoμη1ανfεg ε(ναι μια1αμd-
ιr1 υπdθεοη xαι dτoι αντιμετωπζoγται. Tη αrιγ-
ιrj πoυ oτη Γερμαγfα xαι Ιταλ[α, δηλαδr] τιg

ητrημdνεg xαι πληρωζ χατεστQαμμι6νεg χι6Qεζ,
cιρ1ζει η συστηματιxrj εxβιoμηxdνιoη, με τηγ
ε z μιετιiλλευση των συγχρ ιτιxιiν πλεoν εxτη μιiτων
τoυg (ειδιxευμdνο πρoοωπιx6, τεxνoγνωοfα),
αrην Eλλιiδα xαι ειδιx6τερα οτη Nιiουοα, πoυ
€7ειτα (δια αxριβι6g πλεoνεxτrjματα, η βιομη1α_
ι'fα αφrjνεται να χαταρρ6ει.

H ΧPHMΑTOΔOTΙΙΣΗ TtΙΣ BΙOMΙΙXANΙAΣ

Παρ' 6λα ι1μωg τα πεgf την αν<iπτυξη δι1γματα,
αρ1ιxd αrιg υπdρ1oυσεζ βιoμη1ανfεg δ(δονται
δdνε ια αγααυγxρ6τηαηs. Πηγ{ xρη ματoδ6τηοη g

η βo{θεια απ6τo δdγμα Tgoιiμαν xαι δια1ειρι-
οτrjg των xεφαλαfων η Eλληνιxrj xυβdρνηοη, με
την αUστηQη επoπτε(ατων Aμεριxαγι6γ. Για τογ
οxoπ6 αυτd ιδριjεται o 0ργανιαμ6g Xρηματoδo-
τ{αεωg oιxoνoμιxrjg Aναπτfξεωg (o.X.o.A),
πoυ μετιi λ(γα 1ρdνια μετεξελfoσεταL οε τριiπε-
ξα, τη γνωοπj Eλληνιxri Tριiπεξα Bιομηxανιx{g
Aναπτιjξεωg (E.Τ.B.Α). Tα διiνεια δ[γoγται οε
δρα1μ6g αλλd με QliτQα δολαρ(oυ. Σημειι6νoυμε
6τι εxεfuη την επo1ιj (αρxdE τηg δεxαετ(αgτoυ
1950) o πληθωριoμdg xαλπ<iξει, η δρα1μri εfναι
νdμιoμα με αγαγωγrj αε 1ρυo69 λfρεg rj δoλι1ρια.
Kατd τoν YπουργιI Bιoμη1ανiαg τα διiγεια πoυ

1oρηγtjθηxαγ στη "Λαναριig _ Ιftiρτοηg'' ανdρ1o-
vται σε 200 εxατ. δρx. xατιi τογ Θειiδωρo Λανα-
ρd μdνo oε 112εxατ'δρ1. Kανdναgδεν μπoρε6να
ξ dρε ι την αλrj Θ ε ια, αλλιi θεωq ι7 πoχ6 πε ρ ιooιiτε -

ρo αξι6πιοτη την dπoιpη τoυ Θ. Λαναριi. oμωg
δεγ εiναι αυτd το xρ(οιμο ξ{τημα.

Tον Απρiλιo του 1955 oτην εξoυo(α βρ(oxεται
η xυβ6ρνηοη τoυ Αλεξ. Παπdγoυ xαι "TσιiElog"
τηζ oιχoνoμ(αg εiναι o Σπ. Mαgxεξ(νηg' Exε(νη
την επo1rj o Mαρxεξ(νηg xdνει αιφνιδ(ωg μια
x [νηο'η πoυ ανατρι1πε t τα πdντα οτην ο ιxoνο μ(α.
Eν μια νυτα( υπoτιμιi τη δρα1μrj xcιτ6. Ι00vο xαt
6τoιτo δoλιiριo απ6 15 δρx. ανεβαiνει ο'τιg 30. Η
υποτfμηoη αυτrj μαxqoπρ6θεομα ιJxε ι ευεργετι-
ν"€g επιπτιfi oε ι g αιην Eλλην ιxt] ο ιxονο μ fα. Η δραx-
μ{ απ6 νdμιoμα αναξιdπιoτo, απoν"τ6. oταθερd-
τητα, αQχε(να επιοημαγθεf dτι η ιooτιμ(α δραx-
μrjg - δολαρ(oυ μdνει η fδια μ6χQι τo 19]3. Η
oιxονoμfα απoxτ6. αγταγωγιστιxdτητα πριiγμα
που ευνοε( τηγ παQαγωγ{, ενιo1fεται o τoυQι-
σμdζ, αυξdνoνται oι εξαγωγdg. oμωg για τtζ
βιoμιη1αν(εg τηg Ndουααg εiναι x(νηoη ''Θαγι1-
τoυ''. Tα 1ρdη τoυg διπλαoιdξονται σε μια νfxτα
xαι β6βαια εfγαι αδrjγατη η εξυπηρdτηση τoυζ.
Σε αυτιi πρdπει να πρoατεθε(xαιτo γεγονdg dτι
για γα χοQηγηθoriν τα δdνεια η xυβ6ρνηoη χαt oι
τριiπεξεg επιβι1λλoυν xαι oρζoυν οτη διo(xηοη
τηg βιoμη1αν[αg ανθρc6πoυg τηE επιλογ{g των,
πoυ δεν ε(ναι μdτo1oι τηE εταιρiαg xαι β6βαια
oriτε γνωρζoυγ πωE να τη διοιxtjαουν, otiτε την
πονoriν, ιiπωg οι ιδρυτdg xαι μιJτο1οι τηg. oι δfo
αυτo[ εξωγενε(g παριiγoντεg, oε oυνδυαομd xαι
με τη γενιχri xρΦ πoυ μαατζειτηγ Eλλ<iδα, την
ανεργ(α, τoν πληθωριoμ6 tlαLτη μιχQli dωg ανri_
παQχτη αγoQαστιχιi διiναμη των Eλλrjνων, oδη-
γoliν τη βιoμη1ανfα oε xατιiρρευση. Eναg επι-
πρ,doΘετog παριiγoνταζ πoυ επιτεiνει την xq(αη
ε(ναι xαι η επιχειQηψατtxη νooτEloπfα των χυ-
q f ων μετd1ωγ τη ζ εταιρ (αg. E(γαι επ ιxε ιρη ματ(ε g

τηg "παλιdg oxoληg'', ε(ναι dρ1oντεE με 6,τι xαλιi-
τερo περιdxει αυτdg ο dρog, αρνoιiγταιγα απoλf-
σoυγ πQοσωπιx6. Συγαιαθαγιiμενoι τtE χατα-
oτρoφ ιx6 g ουνdπε ιε g γ ια τη Nιfoυoα, πτω1ειioυν
χαι oι (διoι, αλλd παλειioυν, πωλofγ περιoυο(εg
xαι αvθ(αrαγταl.

Η xρfoη xορυφιilνεται στα μdαα τηg 10ετfαg
τoυ 1950. Τo 1956 με α[τηoη τoυ υπoυQγorj Oι-
xoνoμιxι6ν διoqζεται αγαγχασtιxdg δια1ειρι-
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οτ{g, ο οπofοg αναλαpιβι1νει εξ οr,6ματoζ τωγ
δανειoτι6v. τη διοiπr1ση τηζ εταιρ(crE. Αυτrj η
εν6ργεια εiναι t1 1αριοτιxr] βολrj. Mε βdoη ν6μο
πoυ ιilηφ(οτηxε εxεiνεgτιg ημdρεE, o αναγχαστt-
xdg δια1ειριoτrjg ε(xε' εxτ6g το:ν dλλων χαι τη
δυνατι5τητα να αυξi]οε ι το μιετοxιxιi lr.εφιiλαιο τη g

ετcrιρ(αg με 6xδooη ν6ωι, μετοxιilν που θα περιdλ-
θoυγ oε πιοτωτdq r] οε οπoι,oνδr]ποτε ενδιαφερd-

μενo επενδυπj' pι ε οxοπ6 ι,α ε ξοφλη θοι1v τα 1ρ dη

τη< εταιρ(αg. Στην π8αγι-ιατιχ6τητα αυτd δεν
dγινε ποτd. Oμωg η αναγχαστιxrj διαxεQιoη ε6-

ναι στi]ν xυριολεξ[α χαταστQoφιxrj. διιiτι επιτε(-
ι,ει dλoυζ τουq προtiπdρ1oντεg παρd^1οντεg τηg
xρ(οηg' H περιdλευση τηζ xο}"oοοια(αg βιoμιη1α-
γ(αζ οτα xdρια τoυ αγαγχαοτιxοιj διαxειριατrj
ε(ναι απc5 μdνη τηg χαταστQoφιxr]. Αυτdg δεν
ΥνωQζει οιjτε γα παρι1γει ο{τε γα διοιxεi, ο{τε
να ε|-ιπoQειjεται' Στην xαλιiτερη περ[πτωση ε\i-

διαφdρεταt για τ'ην προιiοπιοη των αιlμφερ6-
ντων τωγ δανειοτοiν xαι 67ι τηg εταιρ(αζ, ]j χα-
τι1ρρευoη τηg οπo(αg ουδ6λωg τον ενδιαφdρει
γιατ( αυτ6< δεν d1ει τ(πoτε να xιfοει. εxτ6g βd-
βαια απ6 τη θdoη τoυ.

H ιοoτιμ[α αυτrj των αγαγχαστιxο1ν δια1ειρι-
ιlτιδγ, GVαγ11x611xr]g αfξηοηg xεφαλα(οlι, xαι
.1 εν ιxcl η xρατιxrj πολιτιπrj 6ναντι τοlν ευρ ιοz.d μιε -

γωv σε xρ(οη βιoμη1ανιιilν, θυμ(ξει λ(γο τον αλrj-
οτου μνtjμηg o.Α.E,., τoν Oργανιοpιd Αvααυγ-
xρ6τη οη g προ βλη ματιxιδν επ ι1ε ιρr] oε ων τη < 1 0 ε -

τ(αg τoυ 1980' που xατ6οτρεψε τογ παQαγω.1ιx6
ιοτιi τη g ε λληνιx{ g o ιxoνο tr-ιfα g, χατασπατdλη oε
εxατοντdδεq διg xαι δημιodργησε τα "Ndα τξιi-
xια'' τηg Eλληνιxrjg OιxονομΓαg.

B6βαια επ πριilτηg dψειυg τα μι1τqcι εz.εfνα τηg
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εij'ηvιxrjg xυβdρνηoηζ, για την ε(οπραξη των
' 1c(.1ω μ{iνωγ πιoτιδoεων'' φα[νονται δ(xαια xαι
ιιτoλrjτωg λoγιxd. Πr1ρεE διiνεια, δεν πλrjρωoεE,
H(ι σε αναγxdοoυμε γα πληρι6oειg. oμωg τα
τ9ci.7ματα δεν εiγαι dτοι. Σε μια επo1rj πoυ η
Εii"6'g βq(oxεται στο σταυQoδρdμι ανdπτυξηg
zαινπcιy (ιπτυξη g, οι παραγο:γιxdg μονdδε g 1ρε ιci-

Ξοιται βοl]θεια χαι η χQατtxηυπooτηριξη δiδε-
τcιι ιιε τo σταγον6 μετElo, ενc6 τo μεγιiλο μ6ρo g των
'z.οι,δυλ(ωγ oδειjει σε μη παQαγωγιx6E χαι παQα-
οιτιz.ι1g δgαoτηριdτητεζ. Aπ6 oτoιxε(α τηg τρα-
τεξηs τηg Eλλι1δοg αλλιi γ"αι απ6 μελdτεg των
z.αθηγητc6ν ΖoχιΛτα, Aγγελdπoυλoυ, Bαρβαqd-
σου χ.α. πρoxιjπτει dτι το μdγιοτο πoοoατ6 των
zor,δυλ(ωγ τη g Αμερ ιxανιxrj g βorj θε ιαg xαταoπα-
τcι7"{Θηxε σε παQασιτιxdg επι1ειgr]οειg, εγι6 dγα
ετfοηg μεγιiλο μdQοE xαταληαεε{θηxε απd τoυg

ετιτηδειουg. Η βorjΘεια πQοζ τη βιομιη1αν(α τηg

Νcioυoαg rjταν ελdxιστη χαι η συμπεQLφoριi τηg

Εi.ληνιxrjE πολιτεiαg πQoζ τιζ επι1ειρηοεtζ τηE

Νciουoαg r]ταν oxληρrj xαι εν πoλλο(E αντιφατι-
'z-rj. αλλιi oπωoδri πoτε χαταστQo φ ιxιj . Eφιiρ μοξ ε

τρoφανι'ig τo δ6γμα "Ε,λλι1g χι6Qα τηg περιφ6-
οειαζ, xυρ(ωg γεωργιxrj".

Η Ndoυoα αντιδρd. o Δrjμog χαL τo Δημoτιxd
Συμβοrjλιo, oι επαγγελματιxdg οργανιliοειg xαι
οι εργαξ6μεγoι συγιστo{ν επιτρoπdg αγcδνα xαι
διαμαgτυρ(αg. o πgωθυπουργ69 x. Kαραμανλrj g

ι'.τdσxεται 6τι Θα ενιoxlioει τιg βιoμη1αν(εg τηg

\clουoαg, αλλd τ(ποτε δεγ γ(νεται ιiπωg μαg
πληρoφορε(η φωνf τηg Nαοr1oηg (φfλλoτηg 16/

9 1956) ''... o χ. ΚαqαμανληE xατδπιv αυνεννοη-
σεωζ χαι μετd' τoυ Παπαληyo6ρα, διαβεβα[ωoε
τ ην ε Ιt ιτ Q o πην 6τ ι α ι β ι ο ριη yαν [α ι τ η E N αoιi αη g θ α
τixoυν ευνoi'xωτdτηg ριεταyειρηoεωE... '' oμωg αrο

φfλλο τηs 4111156 η (δια εφημερiδα οτo xιlριo
Θdμα τηg αναφdρει ''dναg xoλoοοιig αργoπεθα(-
\'ει'' με υπιjτιτλο '' Eριoβιομη1ανfα Λαναριi - o
z'αθημεριν69 εφιdλτηζτωγ εQγατriν - Ωgπ6τε θα
d1oυμε τo ψωμr μαζ; - Eργdξoνται 3Ο00 - Pεπd
70Ο''. Eνδ ε ι xτtx6 τoυ xλ(ματο g πoυ επ tχQατε f ατη
},Ιdoυοα εxεiνηg τηg περιdδoυ ε[ναι το xtiριo
o16λιο τηg fδιαg εφημερ(δαg (φdλλo 24l2l57) ψε
τoν εfγλωττo τ(τλο '' O χ. Yπουργdg xαι η αυτοti
εξo16τη9 τo ιpdμα'' που αναφdρεται oτιg ιiνευ

αντιxq ioματog δ ιαβ ε βα ιι6ο'ε ιg γ tα την'' ευγoΙχo-
τι1την μετα1ε iρη oιν'' τη g Nαουoα[ιxη E β ιο μη1α-
ν(αE.

Eται οι xραταιdg βιoμη1αν(εg τηg Ndoυοαg
xαταρριioυγ σ[ιE αQχ6E τηg 10ετ(αg τoυ 1960 xαι
η εριοβιoμη1αν(α εξαφανζεται απ6 τη Nιioυοα.
Ηταν αποτι1λεoμα μιαζ xοντ6φθαλμηg παι xατ'
εξo1riν αγτLαγαπτUξιαxι]g xρατιπrjg πoλιτιxl]g.
Ιαωg {ταν χαι οι εφαρμoγr{ oτην πριiξη τoυ
επιxρατoιjντοg δdγ ματοg''τη g πτω1rj g αγροτιxrj E
Eλλdδog''.

EΠΙΛoΓoΣ

Παρ' 6λα 6μωg τα πgοεxταθιfντα η (αωg εξ
α ιτ(αg αυτι6ν, μετιi λ(γα 1ρdνια η β ιo μη1αν (α xαι
πι1λι ανθζει στη Nιiουοα. Tι6ρα ε(γαι τα xλω-
οnjρια βιlμβαxog πoυ πα[ρνουν τη oxυτdλη, αλ-
λd xαι η οιlνθετιxr] (να Kρυλdρ. Tα xλωοτrjρια
Nαοιioηg τηζ oιχογεγε[αg Λαναρι1, με επιxεφα-
λr]g τoν μεγιiλο ευεργdτη τηg Nιioυοαg x. Xρ[oτο
Λαναρd, δ(γoυγ τo 6ναυoμα. Η "Τριxoλιiγ'' οτo
dτoιμο 6νδυμα, η ''Bdτλανg Nιioυοα" xαι η "Πdλ-
λα Oλυμποg" οτηναxριλιxrj xουβ6Qνα, o Bαρβα-
ρdοοg οτη Nη ματουργiα, αυνεxξoυν τη βιoμη1α-
νιxri παριiδoση τγlζ Nιioυοαg. Tα xουβερτdδιxα,

μετdαπ6 μιαλαμπρrj πoρε[α, πτω1εfoυντo 1990,

ενc6 η ''EσΓ(α'' xαι η ''Mπ(λλη - Tοιταη'' ουδ6πoτε
oυνdρxoνται. Oμωg η ξωt1 αυνεxζεται. Η ''Bιξτ-
λανg Nιioυσα'' με δωρει1 τoυ γν' Xg. Λαναριi,
περι6ρ1εται αro Διjμo Nιioυoαg τoν Mιiρτιo του
2000 ^ιαt rjδη μελετιiται η νdα πoρεiα τηg, 67ι
dμωg ωE βιoμη1ανfαg. Η "Mπ[λλη - Tαfτoη" α-
παλλoτριιilθηxε απ<i τoν Δrjμo τo200Ι,ιiπωg xαι
η "Λdγγoυ - Toυρμπι1λη" τo 1983 xαι απoτελo{γ
τιg βιiοειg τηg νdαg ανιlπτυξηE τηg Ndoυοαg. Σε
ν dου g τoψε(g, τoυριομod, β ιοτε1ν [αg, oυνε δρ(ων
x'χ'π. η ξω'1 o'υνε1ξεται χαt η παρdδooη τηg
Nαoυoα (ιxη ζ επιχε ιQη ματιxdτηταg lιαλι1 xρατε i'

***
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ΔημητριOq Mητααλαg

Πλriqηs η μεριiν xαι αφοd 1ι1qηxε xαιτην τελευ-
τα(α Kυριαxητηs Nαουοα(ιxηg απoxριdE, ιjφυ-

γε dναg μεγιiλog xαλιig μαg φλog, ο μπdρμπα
Δημητρ6E o Mrjτοαλαζ "O Mπαμπdg τηg Λd-
γαζ".

Oταγ το υπdγειο γραφεio μαE στηγ οδd Φιλ(π-
πoυ, πoυ μαg ε(1ε παρα1ωqrjoει ιjναγτι oυμβολι-
πf g αμoιβ{g 6ναg ιlλλoE αεfμνηοτοg φ(λοg ο Η-
λiαg oιxoνdμoυ ε(1ε xd,πoια ξdοτη, αυτljν την

dφειλε ατoν μπι1ρμπα - Δημητρ6 xαι οτα ξιiλα
πoυ ταχτιχd μαζ εφoδ(αξε. Ηταγ ιjνα απd τα
πoλλd γραφεfα πoυ dλλαξε oτα πενrjντα xρ6νια
τη g λε ιτουqγ(αg του o ΑNΑΣTΑΣΙoΣ MΙXΑΗΛ
o ΛoΓΙoΣ xαι oτα 251qdνια dxδoοηg τηg η
NΙΑOYΣTΑ dωg dτου εγxαταοταθε( στoν φυσι-
x6τηgχ6Qο, τη Δημoτιx{ BιβλιoΘrjxη (απ<i 6πoυ
xαι πρωτoξεxiνηoε ο o{λλoγοg), με πρωτoβoυ-
λ(ατoυ δημdg1oυx. Πoλdxη χαιτη ουμπαρd,οτα-
ση χαι τoυ x. Λι6λιoυ χαι του oημερινοf Δημιiq-

xoυ y". Bλdxoυ.

Στo αξdxααιo 6μωE υπdγειο τηg οδof Φιλ(π-
πoυ 1ωρ(g τη βοrjθεια του μπdgμπα Δημητροri
δrjαxoλα θα τα βγιiξαμε π6ρα.

Tρειg ν'oυτo€.groρ6rλug "6ττLπχo'' xαι μια ιpd-

θινη, dλεg δc'iρo απd περιoοειiματα oυμπoλιτcδν
dνα oιδερdνιo παλαιd γραφεio, πdλι 1dριoμα
χαι ι-ιtα αρ1ειοθrjxη αγoQασμ6νη, μετd απd πoλ-
λιi παξdρια rjταν dλα μαζ τα 6'πιπχα.

Mετd προοτ €Θηxε xαι €να ντιβιiνι του Tdxη τoυ

Mπιiιτοη xαθιδg xαι ι1ναg μιxρ6g μπερντdg που
dφθανε μ6νον γtα τo μιο'd παρdΘυρο xαι dτοι
rjμαοταν xoινr] Θdα για dποιογ {θελε να xατ€βει
τα oxαλιd,του υπογε(ου χαι να πι1ρειτα αμυγδα-
λdxια του απd τιg γεμdτεg τo€'πεgτoυ oδυοαdα.

τηE Λευπ{g Σαμαριi

Koυρνιαο1-ιdνoι 6)"oι μα; z"dτcυ απd τι< φτερof -

γ ε ζ τoU' xo}"i'ο f οα μι ε μ ε ξυ μ αgdx ι τα 1αqτ d^ιια ψε
τιg διευθfι,σει< τιl)\, αι'r,δQομητι6ν τηE NΙAOYΣ-
TΑΣ για r,α αrαi"ofr,, τt1g οποfαE το μoντιiξ τo
xιiναμιε με... αελoτι1ιπ, πdλι μdνoι μαg. Tα dαoδα
παντα πει,ι7glιi. μεγd.λo dμωg τo x6φι για πQoσω-
πιxr] εργαοiα.

Oταν οι εxδdαειg ι-ιαζ, μαζ dπνιξαν δημιoυgγcδ-
νταζ τo αδια1ι6ρητo, xd,ναμε μια μεγdλη oπατ6"-
λη για αγορd. ραφιο3ν.
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Η μεγι1λη oιxoνoμιx{ ανιiοα εi1ε 6ρθειαπ6τtg
'Εzxληoιdξoυσε<", που ανεβι1σαμε με τον Xρr]-
ιyrο τoγ Mπαταιπξri πα ι xιiγαν ε ρε x6ρ ε ιoιτη ρ Cων

z.cιι o Mπαταντξljg αντ( να πιiρει... dδινε xιdλαg.
Ετoι xιiπωg oυμμαξευτljxαμε... ευπρεπc6g.

Φρoυρ69 μαζ σε 6λα τα xoινc1xαι πραxτιxd, o
ιιτdQptπα Δημητρdg ο Mrjτoαλαg.

Τα ξfλα ερ1dτανε xαγονιxιi xoμμ6να χαι στoι-

βdξονταν oτη oειρd, απ6 τα 1dρια τoυ χαι τα
τροoανdμματα σε τελdρο. Παρι1λληλα dφερνε
zt.-αδαιιια, φιiλλα η xαι dνΘη που παQoυο'(αξαν
:ιροβλ{ματα χαι περ(μενε τη διι1γνωoη τoυ o-
δυοo6α οτην οπο(α προα6θετε xαι την πε(Qα τoυ.

Mαg xo(ταξε με τo 6μορφο 1αμdγελ6 τoυ, riλεγ-

7.ε την ξυλdooμπα αγ xα(ει xαχ6'xαι μαg ιiφηνε
ι'αδoυλdψoυμε.

o αξd1αιrτog μπdρμπα Δημητρ6E, πoυ μαE d-

δο;αε xαι την πoto ετιπ}a1νaιxη αφ1iγηση για τη
ξcοrj των βιoμη1ανιxι6ν εργατι6ν τηg Ndoυοαg,
τl1ν oπo (α παραθ dτου με ααν ελd,1ιοτο φdρο τιμrj g

σrη μγliμη τoυ μεγdλου μαζ φ(λoυ πoυ 6φυγε.

''......Για τoυζ φτωχoιjg Nαoυoα[oυg xαι τουg
πρ6oφυyεg πoυ μ6λιE ε[1αν 6ρθει ξεριζωμ6νoι
απ6 τ ιg πατρIδεE τoυg τo xαθημεριν6 μερoxd.μα-
τo ηταν πQαyματιχd' ευεqyετιx6, αλλd' χαι oι
oυν θη x ε g δ ου λε ιd'g π ο λιj αx λη ρ 6ζ χω Q iζ xαθdλoυ
ελεiθερo yρ6ιlο yια πQoσωπιxη ζωη. Πρoφανcilg
οι [διoι xαν6vεg ερyαo[αg ioxυαν yια 6λε9 τιg

βιομηyαν[εgτηg επoyηg. To ωρd'ριo αυτ6 αυνε1/-
oτηxε μ€xρι τo Ι935, oπ6τε η xυβ6ρνηoη Mεταξd'
xαθιiρωoε τo oxτdωρo. Tιg παρoυo[εg xατ6yρα-

φε xdθε μ€ρα ο Γιc6ρyοg o Tξιαμd'ληg, ο [διoE
υ πoλ6y ιζε ?nα ι τ α με Q o xd'ματ α πoυ πλη ρω^νoντ αy
xd'θε 15 μiQεE με επιταyη. Tην επιταyη εξαρyιi-

ρωνανoυνηθωEoτo μπαxd'λη, πoυ xqατοιjoε πρω-
τα τα βερεαiδια τoιl δεxαπενθημiρoυ'

Hμiρεg d'δειαg δεν εi1αν xαθιερωθε[ αx6μη,
χαι τo πρoαωπιx6 δο6λευε oυν6yεια dλo τo yρ6-
νο. Αρy[εg ηταν oι μεyd'λεE θρηαxευτιxig yιορτig

xω ρ ig 6 μω g v α πλη ρ rtrν ετ α ι η μ ε Q o μ loθ ιo y ι' αυτ i g

τιg ρι€ρεg. Mια xαινοτoμiα πoυ xαθιiρωσαν oι

Λαναρd'δεg ηταν vα δlνoυν xd'θε yρ6νo την Πρω-
τ oyρ oν ιd δ ci'l ρ ο στ oυ ζ ε ρyd τ ε E ιj φ αo μα y ια ρ oιj yα
14αι στιζ ερyd'τριεg 1τoυ πα'ι',τQειjoνταν €να αημα-
ντιx6 yρηματιx6 πood. Mια d'λλη xοινωνιxη πα-
ρoyη ηταν η δωρεdν ιατQoφαQlιαxευτιxη περ'[-
θαλψη. Αι, xd'πoιοg απ6 τουg ερyαζdμενoυg αρ-
ρrΙlαταινε πηγαινε ατo yιατρ6 τoν Κων. Χ'Γρηyo-
qιdδη (Χ'Γιαvνoιiση) η τol, xαλoιjoε ατo απ[τι
yω q IE vα πλη ρωoε ι y ιατ [ αυτ 6 πλη ρ ων6τ αν απrj τ o
ερyοατd'αιo, επ[oηg xαι τα φci'ρμαxα xτoυ χQεια-
ζ6ταν τα iπαιρνε δωρεd'ν απ6 τo φαρμαxε[o με
απ6δειξη τoυ yιατρoιi.

Στ α πqωτα yρ 6ν ια τηg λε ιτ oυ ρy fαg τ ου ε Qyoστ α-
αfoυ oι ερyd'τεE iπαιρναν τo φαyητ6 τoυg απ6 τo
oπiτι' Εβαζαy στo yιαμd'xι τα φαo6λια, τιg μελι-
τ ξd'ν ε g x α ι τ ι g ντ o μ d.τ ε g τ ιζ τηγανητ € g, τ ο μ π d τ o ιo
21αι τιζ ελι€E, το δε ι/lωμ[ τo τ'ιjλιyαν αro μαντ[λι η
oε yαρτ[ πoυ τo 6βyαξαν απ6 τo ατημ6νι. Στιg 12

oφδριξε η oφυρ[xτqα yια τη μεαημεριανη διαxo-
πη xαι τ α μηyαvη ριατ α στ αματ o{ααy. o ι ε ρydτ εg

xαθ6ταν πdνω oτιg xd'αεg απ6 τα μαooι1ρια yια
να φd'νε' Tιg xριjεg μiQεg τoυ γειμrbνα συyxεν-
τ ρ cilν oντ αν γιj ρ ω απ 6 τ ιg o6 μπ ε g π oυ € x αιy αν y ια
oυμπληρωματιxη θ6ρpιανoη xαι παρξιd'λιζαν τo
ιpωμfτουE, ενω dταν ξiαταινε o xαιq6g 6βyαιναν
iξω απ6 το xτiριo xαι xαθcjταν yια φαyητ6 xd'τω
απ6 τιg 1doυτσoυπι6'g oτιg 6yθεg τηg Αρd'πιτoαE.
Απ' αυτig τιζ 210υτσ0υπι69 ixoβαν ανθιαμiνα
xλαδιd' την Πρωτoμαyιd', πoλ'ιj πριν xαθιερωθε[
σαν εQyατι21,4, xαι τα 6βαζαν oτον αqyαλει6 τoυE.

oταν περiααευε λfyη cΙlρα μ€yρι τηv επ6μενη
oφυρ[yτρα, στιζ 1 μ'μ. 6yερναι, λ|yo τo xεφdλι
τουg πdνω oτον αρyαλει6 yια vα ξεxoυραστοιiν,
yιατ[τoυg περiμενε πoλιj δoυλειd αx6μη μiηριτo
βρri'δυ.

Πριν απ6 τo μεσημεQιαν6 xρατoιjoε yια πρo-
oφdι δ[πλα oτo μηyd.vημd του o εqyd'τηg 6να
xομμd'τι Ψωμ[' το [διo ixανε }ιαι yια δειλιv6. Tην
r0qα τηg μεσημεQιανηg διαxoπηE αυyxεvτρclνo-
νταν 6ξω απ6 τo ερyoατdαιo διd.φoρoι μιΙtQoπω-
λητig πoυ πωλo'ιjααν yαλβd. xαι διd'φoρα d.λλα

ξαψαρωτd, ωg πρ6δρομ0ι των oημερινc6ν xυλι-
xε[ωνη xαντινrΙlν. Κd'πoια επo1η, που ε[yε ενoxη-
ιl'lει επιδημ[α τι1φoυ, yια πρoληπτιxoιjg ληoυg
δεν τουg d'φηvαν να φ6ρoυν φαyητ6 απ6 τo απ[τι
παρd' τουE μolραξαν ιllωμ[ που 6φερναν απd τoυg
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φo{ρνoυg xαι iται περνο{oαν 6λη τη μ6ρα με
oxξτo Ψωμi.

Tο 19 (; ) d ρyιoε να λειτoυqyε[ oυαofτιο yια τoυζ
ε ρy αξci μ εν oυ ζ π 01) δ ιατη ρη θη x ε μ 6yρ ι τ η ν ε π οyη
του πoλiμoυ. Και μετd την xαθιiρωση τoυ 8rΙlρου

oι εqydτεg τηg πρωινηg βci'ρδιαg αφo6 α1oλoιiααν
παρ6μεναι) yια φαyητ6, ενc|l οιτηE αποyευματινηg

β(ιρδιαE iρxονταν νωρ[τερα yια τoν iδιο λ6γο. To
ιoιiyειo τoυ εQyoστααiου διαμορφcδθηχ,ε σε τQα-
πεζαq[α με μεyαλα τραπ€ξια xαι xαqixλεg ενω
iξω oτηl, αυλη xτiαθηχαν μαyειρεiα. Αqyψιd'yει-

ραg liταν o Παταιd,g, ενcb βoηθοi ο Παπαoαρci'-
ταηg (o μετiπειτα ιερiαg), ο Mαqy. ΧωρoπανIτηE
21,αι o ooλιαν[τηE. Tο φαyητ6 ηταl, d'qιoτο. Δ6ο
φoQiζ την εβδoμd'δα μαyε[ρευαν xρ€αg χαι τιζ
υπ6λoιπε9 ιiσπρια, ξυμαριxd' η λαyανιxd'' Στην
αaχη η α[τιoη ηταν δωρεd'ν, αρyciτερα 6μο19 xρα-
τοιioαv 2 δρx.την ημiρα απ6 τo ηtrιερoμ[oθιo.

To ερyοατci'oιο ''Λαναρd' - K6ρτoη'' πρι^ι, ylνουν
τα Εqιoxλωoτηρια τo 1929' παqηyαyε ααyιαxια,
yαx i, x οιs β i ρτ α xα ι υ π cl α d'y ριατ α y ι α τ ον ε )λη ν ι x 6
oτ ρ ατ 6, yqη o ι μο π o ι ωντ αg εyyω ρ ι α μ αλλιiι'. Α ρy6 -

τ ε ρ α τ α Ε ρ ιο x λωατη ρ ια χQη σ ι μo π0 ι oιi oαν ριαλλ ιd'

N' Zηλανδ[αg yια υφd'oματα xαλ[τερηg ποι6τη-
ταζ' 2r,αQντ6. Tο μαλλ[ περνο{oε 6λα τα oτd'δια
επεξερyαo[αg. Πρωτα πλυν6ταν με ξεoτ6 νερ6
χαι στη αυνiyεια yωρξονταν oε πoι6τητε9' Στo
''λ{χo'' xriβονταν η προβιd' oε κoμμd'τια }tαι στo

xα ρ μd'ν ι αy αx ατ ειj οyτ αl, 6λα τ α μα)λ ιd' τη g [δ ιαg
π o ι 6τ η τ αg. Στ α'' λαν d' ρ ι α'' y ιν 6τ αν τ o φ ιτ /λι χ α ι σ ε

''π{i'yxoυg'' ατριβ6ταν το φιτ(λι oε xλωατη. To
x αλ6τ ε ρo μαλλi yρη o ιμoπo ι o'ιjντ αν y ια ατη μ6ν ι
χ'αι τo xατωτερo yια υφιi.δι. Tα μαooιiρια yια τo
oτημ6νι τυλ[yoνταν αε xoυβαρ[oτqεg χαι στηy
ιδιd'ατqα yfνoνταν τα ρoλd' τoυ στημoyιοιi. Tiλog
oι ερydτριεg ixαναν το μ|τωμα 6πoυ περνo6ααν
τιg xλωoτ6g απ6 τα μιτd.ρια }ιαι τ() 1τiνι. Κd'θε

ρoλ6 ε[yε 250 μ6τρα ατημ6νι 21αι απ'αυτ6 δφαι-
ναν 5 xoμμd'τια των 50 pι6τρων ιjφαoμα' Στα
ααyιci'xια 2{'αι τιζ xoυβ6ρτεg τo ατημ6νι ε{xε λιy6-
τερα μ€τρα. Tα xoντρd' υφd'αματα υφαfvoνταv
ατα μεyd'λα'' αρyαλε ιd''. Αρyciτ ε qα εyxαταoτ d.θη -

?lαy χ'αl ριιxρd' αρyαλειd' yια λεπτd. υφdαματα,
α)λd. xαι βαμβαxερd . Tο 6φαoμα ε[yε τη διxη τoυ
επεξερyαo[α crτo πλυπηριο' βαφε[ο, μπατd'νια,
oτ εyν ωτη ρ ι o' φ ι ν ι Q ιστη ρ ιo, α ι δ ε ρ ωτ η q ιo ρι iyρ ι να

yιyει τo τoπι yια τo εμπoQιo.

To περιαo6τε80 πQoσωπιx6, dνδρεζ χαιyυνα[-
xεg, δoι1λευε στoυζ αqyαλειο6g. Κd'θε ερyd'τηg
yειριξ6ταν 6να αρyαλει6, 6πoυ d'λλαξε τη oαi'τα
xαι πρ6oεyε vα μη xoπεfτo ατηρι6νι' Στην παρα-
yωγη τoυ υφd'αματog yιν6ταν {λεγyog, αy δεν
παρηyαyε τα μiτρα πoυ πρoβλ{πoνταl' ηl.ιεQη-
α[ωg τoυ yιν6ταν παρατηρηoη. Στo ααyιd.xι ηταν
πιo ελαoτιxο[ yιατ[ τα νηματα xcLβoνταν oυxνd'
χαι η τταQαyωyη ηταν μιxqη.

Mε την εφαρμoyη τoυ 8lωρoυ χαι τηζ βd'Qδιαζ
dλλαξε τo o6ατημα εργαo[αg' Καθιερτlθηχ,ε τo
''xoυτoυqo{''' δηλαδη πληρωμη τoυ ερyd"τη oιiμ-
φωνα με την παραyωyη του' Και ηταν πολλiE οι
περιπτrΙlαειζ πoυ o ερyd.τηg δεν 6φτανε τo 6ριo
τoυ ημεQoμιoθ[ου. Md'λιατα yια να ριην ε|ναι η
πoαriτητα τηζ παQαy(])yig ειg βdρog τηE πoι6τη-
ταg xαθιερc|lθηxαν xαι ρητρεg. Στην τελειοπo(η-
αη 6που yιν6ταν xαι iλεyxοζ τoυ υφααριατoE
xd'θε ερydτη - 6yραφε τo 6νoμd" τoυ στo τ6πι - αν
δ ια π ι oτ ων 6τ αv ελd"ττ ω μα ε π ι β αλλ6τ αν π q 6 oτ ι μο
ανdλoyο τηg ξημιd'g. H επιτηρηση τηζ ερyαα[αg

ηταν αυατηρη, ενcδ περιθc6ρια yια διαμαρτυρ[α
δεν υπηρyαν. Παρd.λληλα μεταξ'ιj τoυ πQoσωπι-
xοιi υπηqyαν dτoμα πqυ τιiψαιναν ευνoi'x6τερηg

μεταyε|ριoηg ανd.λoyα με τιζ πoλιτιx6g i θρη-
ox ευτ ιx 6E τ oυ ζ 7t εxτo ιθη o ε ιg'

Αφηoα yια τo τ€λog μια ευxd'ριoτη ανdμνηoη
απ6 την ερyατιxη ζοlη, πoυ ljταν η λειτoυqyfu xαι
τoyλ6ντι πoυyιν6ταv xdθε1ρ6νo ατoνΑyιo Nιx6-
λαo απrj τoυg Λαναρd'δεg την ημ6Qα τηg Αναλη-
Φ ε ωζ. Εx ε [ ο Παταιd g ετο /μαζε φαyητ6 y ια 6λo τ o
π ρ oo ω π ι x 6 π ο υ y λεντ ωντ αg ξ εyν oι1 o ε τ α β ci'oαv d'

τoυ. H yιoρτη αυτη απixτηoε 1"ιεyαλ6τερη αiyλη
6τ αν, μ ετ d' τ η μ ετ αφ ο ρ d' τ ων δ ρ αoτ η ρ ιοτη τ ων τ ων

β ι o μη7d'ν ων ατην Αθηνα, ε ρx6τ αν την η μi ρα αυτη

με τη φρoντfδα τoυ εQyoσταo[oυ το πρooωπιx6
των Αθηνων xαι 6oριιyε στov Αyιo Ι*x6λαo με
τ oυ ζ συ [ιπατ ρ ιιilτ ε g oυν αδ €λφ oυE'
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Επ[xαιρα θi'ματα NaqΥΣTA

Η γεVOKTOvIα ΤωV EλληvωV ΤoU Π6vτoυ
Eγα γιγd,ντιο dqγο πoυ ...αναξητεi εxδ6τη

Η ολoμdλεια τηζ Boυληg τωγ Eλ-
r.ljνων, αποφι1,oιoε ομdφωνα oτιE
i4 Φεβρoυαρ(oυ 7994 την Ι9η
}{α(ου ωg ημ6gα μγriμηg τηg Γενο-
zτoν(αg των Eλλriνωγ τoυ Πdντου
ιαι oτtg20 MαΙου του 7996 o Πρ6ε -

δqog τηg Boυλr]g των Eλλrjνων Α-
τιJoτoλog Καxλαμdνηg αν6θεοε
αroγ Kωγοταντ(νο Φωτιι1δη, γνω-
αε6 ιoτoριxd τoυ Αριατoτελε(oυ
Πανεπιοτημ(ου, xαι οτον Mι1dλη
Χαραλαμπ(δη, πολιτιx6 επιoτr]μο-
\,α. τη αυγxι1ντρωοη, αξιoπoiηoη,
σL'γγQαφli xαι επιμ6λεtα τηE 6xδo-
oηg εν6g τ6μoυ πoυ θα τεxμηρ(ωνε την αναγνc6-

Qιση τηE γενoxτoν(αζ χρι παραρτημdτωγ σ[α
οπo[α θα περιλαμβdνονταν τα περfπoυ 90Ο0
6γγραφα πoυ αναφιJρoγταL oτο oλοxαtjτωματoυ
τoντιαxof Eλληνιoμοli.

o xαθηγητrjg τoυ ΑΠΘ Kcilοταg Φωτιιiδηg
απoδ61τηxε την πρ6ταοη, αρνrjθηxε oπoιαδrjπo-
τε αμο ι βrj, 61ι μ6νoν γ ια τη συγγQαφr] του dργoυ,
αχχ6" xαι για τα 1ιλιιiδεg dγγραφα πoυ αυγxdν-
τQωσε, φωτoτtiπηoε xαι μετdφQασε χαι ξrjτηoε
zd,πoια παEl Cιταοη1ρ6νoυ πdραγ τoυ ι1τουg, γιατ[
τo αQχειαχ6 υλιxd rjταν τεριioτιo.

Τoν MιI,ιo τoυ 1999 τo dργo ολoxληρι6θηχε σε
14τ6ψoυgxαι παραδ<iθηxαν, 6πωg ε(1ε απoφα_
οιαrε( oι τQειζ πρι6τoι τ6μοι στην επισrημονιxrj
επιτρoπrj τηE Boυλrjg γtα τηγ αξιoλ6γηorj τoυ.

To oxτιδβριo τoυ 1999 παραδιiθηπε oλ6xληρo
τo 6qγo απd τoν τι,Φωτιιiδη οτoγ Γενιπ6Γραμμα-
τ(.ατηgBoυλrig x. Π. Tξωρτξdπoυλo, o oπo(og με
αμη1αν(α ενo1tjE αρνrjθηxε να παραλι1βει τoυg
τ6μoυg, δεγ απoxdλυιi.rε τουg πQαγματιχoιig πo-
λιτιxoιig λ6γoυg, αλλd πqοαπιlθηoε να ρξειτην
ευθliνη ατον αυξημdνο αριθμ6 τωντdμων xαιτηγ
xαθυοτdρηοη ! ! ! τηg παρdδoαηg.

Exτoπιoμdνoι τoιl πcjγτoιl ενι6 πoρειioντcιι xιiπoιl οην 6ρημo ηg
ανατoλiαg (ιιπo το βι|jλΓo 'O Π()NToΣ' εχδιi(rι:ιζ MΑΛΛΙΑl,ΗΣ_ΙΙΑΙΔEΙA)

Για την dgνηoη τηg παραλαβr{g τoυ dργoυ o x.
Φωτιdδηg ενημdρωoε τoν πρ6εδρo τηg Bουλrjg x.
Καxλαμdνη xαι ξriτηοε dγγqαφη απd,ντηοη, για
την τελιxr] απdφαoη ωζ πQoζ την dxδooη τoυ.

Δυοτυ1c6g μdχQι αυτr]ν τη αrιγμrj δεν πrjρε xα-
μrα.

O x. ΦωτιιiδηE απεφιiσισε γα πqο1ωρr]oει μd-
γoζ του oτην dxδoαη τoυ ι1ργoυ, αναξητιivταg
1oρηγolig αιoν δημ6αιo χαι ιδιωτιxιi φoρdα, αλ-
χ6' xατ προγρtl,φoνταg oυνδρoμητdg, oι oπoiοι
oτην πρι6τη dxδoαη των 1ιλiων αγτιτrjπωγ θα
πληρc6οoυν μoνdxατα dξoδα τη g dxδooηg, 60.000
δρ1. για τoυg 14 πολυτελ6αιατoυζ τι1μoυg.

Γιατ( ιiπωE εfutε xαι o Πρ6εδρoE τηg Δημoxρα-
τ(αg"oι Π6llτιoι €1oυν δfxαια παρd'πoνα απiνα-
ντι σε 6λoυ9, odτε την ιoτoρ[α τoυg διδd'αxoυμε
επαρxcδg, o'ιiτε τιg θυα[εg, τιg oπο|εg ξiρoυμε'.."

(Για τιg πQoεγγQαφdg των 1oρηγι6ν χαι των
ουνδρoμητι6ν η διεrjθυνoη ε (ναι: Kωναrαιτ(νοg
Φωτιιiδηg, Aγ(oυ Δημητρfου 128 T.K. 54635
Θεolνfuη - τηλ.031 270520 Aριθμ. Λoγ. ALFA
Tρι1πεξα Π[ατεωg 7 L7 -002Ι01-015900).
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ Εxδ6αειg

ENδ6οειζ:

Ιoτoριx6 μυθιoτ6Qημα

"Η ΘΛ|MMΕNΗ ΠPIΓKlΠlΣΣA
ANNA KOMΝΗΝΗ Η ΠOPΦYPOΓΕΝNΗTH','

"Oταγ o dρωταg xαι η δiψα για εξoυo'ια
ιrυγxρofονται, t] μo(ρα πα(ει παρdξεvα
παι1νiδια σ[oυζ ανθρι6πoυg". Η "Θλιμμd-
νη Πριγx(πισσα" ε(γαι dνα ιοτoριxd μιυθι-
oτ6ρημα, το oπο(ο ατηρ(ξεται αποxλειοτι-
x6' oτιg πηγdζ (Bυξαι,τινο{g 1qονoγριi-
φoυζ) xαι αναφιJρεταt στη ξωrj μιαg σπoυ_

δα[αg γυναfxαg τoυ Bυξαντ(oυ, τηq Αι'ναg
Kομνηνrjg τηg ΠορφυρογdννητηE. Η Αννα
Koμνηνr] rjταν μια γυνα(xα - επαγαoτd,-
τρια για τηγ επο1li τη g. Για γα πετ{χε L τoυζ
oxoπo"ι3E τηg δεν χQησιμoπoιοfοε γUγαι-
xε(α 6πλα (γoητε(α, πονηριd) αλλι1 "αγ_

δριxι1," μι1οα, διiναμη, ιiπλα, επιμιoνη. Ι-

σωζ να rjταν μια απ6 τιg πριiτεg φεμιν(_
στQιεζ στα χQoγιχι1, αλλd η απ6πειρα τr1g

r]ταν xαταδιxαoμι1νη να αποτfxει μιι1oα

στηγ αυσ[ηρd ανδρoxρατoι1 μενη xoιγωγiα
τoυ βυξαντινo{ παλατιo{. Η "Aλεξιdζ",
τo βιβλ(o τηζ για τη ξωf χαL τo 6ργo τoυ

πατdρα τηg Αλdξιου Koμνηνο{, απoτελε(
αxdμη xαι orjμερα βαom6 εργαλε(ο οτα

1dρια των Bυξαντινολdγων. Στo βιβλ(o'
πoυ xυxλoφoρε( απιi τιg xαλdg θεοοαλoγι-
xιιlτιν"εgεxδ6oε ιg, xαταγρdφoιται, επτdg

τηζ ξωηE flζ, 1-l πολιτιxrj xαι xoιγωι'ιxιi
ξωrj oτo Bυξdντιο, oι (ντριγxεζ τωγ ανα_

xτ6ρων, η ιο1rJg τη g E ν'xΧηofugν"αι η διε ιo-

δυτιxdτητα των αιρdοεων.

Mε τη "Θλιμμ6νη Πριγxfπιαoα" ο Γιιilργog
M(ντoηg xdνει την πρc6τη τoυ εμφι1νιση οτo μυ-
θιατ6ρημα, ενc6 ε(ναι rjδη γνωoτ6g απ6 τα ιστo-

ριxd τoυ αυγγρdμματα γtα το μαxεδoνιx6 ξfτη_

|-ια χαι τη γεQμανtxηxατoγη ατην Eλλιiδα. To
1 9 9 8 β q α β ε ilτl1xε απ6 την Axα δη μ(α Aθηνcilν γ ια
τo β ι βλ(ο του " Eθνoλoγ ιxrj οriνΘ εoη τη g Mαx ε δo-
γ(αζ".
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Εκδ6αειE Ι'{ΙΑOYΣTΑ

TιμητιKη βραδια σUγγραφεωV
-\νθριδπουg του βιβλiου χαt τ0)ν γQαl-ιl"ιtiτων,

ιιι'θροiπoυ< πoυ d1ουν πρoοφdρει πoλfτιμεg υ-
:τl1ρεοiεg ατα ελληνιxd γρd.μιματα. τ(μr1oε ο Σιiγ-
δεσμoζ Exδοτιiγ Bιiqειαg Eλλc1δαg. οε εl"δr]λω-
σ}] ;τoU πQαγματοπιiι{θηxε το βρdδυ του Σαββd_
του 3 Mαρτfου 20Ο1 οτην α(θουαατου Mαxεδογ(α
Πα.i.λιig.

Mεταξι1 αυτιliν που τιριrjθr1xαν rjταν χαt o
cιr'τιπρdεδQoζ τηE Πολιτιoτιxrj< Eταιρε(α<
\iιουoαg, δημοoιογρdφοζ xαι διευθυντrjg
ειδrjοεων τηg ET3 Kιi;οταg Mπλιι1τxα<.

o πρ6εδροgτου Σ.EΚ.B.E. Xαρdλαpιπο< Mπαρ-
ιιτoυνιixη< μεταξι1 ι1,λλωγ δrjλο;οε "H τιμητιxη

'3ραδιd' 
oυyyραφ6οlν πoιl iyει xαθιερcδαει oΣυνδ.

Εzδ. Βdρειαg Ελλd'δαg iy'ει y[νει θεoμ6ζ yια τoν
Β ο q ε ι ο αλλαδ ιx rj ycil ρ o.

Ε1ει oτ6xο τη βρd'βευoη τω"ι', πQoσπαθειων τoυ
Β ο ρ ε ι ο ε λλαδ ιτ cδν δη μ ι oυ ρy 17ν χ α ι τη δ η ρι ι oυ ρy iα
xινητρoυ d'μιλλαg oτo ευρ6τατ0 2ιαι ιδια{τερα
πρ6αφορo αυτ6 πεδiοτηg λοyοτεyνικηg δημιουρ-
yiαζ.

Tουg Ελληνεg λογoτiyνεζ τoυζ yαραxτηρξει
iναg δυναpιιαμdg, yι' αυτ6 η προoπd'θεια τουg θα
π ρ i π ε ι απ6 ιiλoυ g μαζ χα ι να υ πoστη Q ι7θ ε [ xαι να
πqoωθηθε[, να τoυζ πεqιβd'λλουμε με την εμπι-
oτοo{νη !ιαζ χ,αι yα τoυζ ενθαρρ6νoυμε'

o oυψραφiαE αποτελε[ την πηγη xαι τoν εμ-
πλουτ ιαμι6 τη E λογoτ εyν ιxη g δη μ ι oυ ρy iαE.

o αυγyραφiαg ε[ναι ο εψυητηgτηg διατηρηαηg
χαι τηζ αxτινοβoλiαg τηE πoλιτιoτιxηg ταιlτciτη-
ταg, σ' 6λη την oιxoυμ6νη. ''

(J Kιiαταg Mπλι(rτxcι5 βραβειiετιrι (Ιπo τoγ βoιlλευτrj x. Xιiρη Kαoτcrνiδη
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NΙΑqYΣTΑ
Tiyνη xαι πoλιτιoμ69

AΠo THΝ OMAΔA ΘEATPOY ToY 2oυ ΛYKEloY NAOYΣAΣ

lφιγεvεια εV Αυλ(δι

Toυ Δημ'iτqη Bιiντοη

Tη γνωατri τραγωδ(α "Ιφιγdνεια εγ Αυλfδι" xαι αυτ6gδ61εται γα τιζ πρooτατ6ψει θιγdμε-
τoυ Eυριπ(δη ξαναξωντ<1,νειpαν με τηγ παρι1- νog απ6 τη χQησιμoπo(ηαη τoυ oνdματdg τoυ
oταoη τoυE η oμdδα Θεd,τρoυ τoυ 2oυ E-
για(ου Λυxεioυ τηg Nιioυoαg.
Η Ιφιγ6νεια, x6ρη του Αγ61-

μ6μνονα, λαμβdνει 6να μrj_

γυμα απ'τoγ πατ6ρα τηE πoU

τηE ξητιi να πdει oτην Αυλ(δα,

με πρdo1ημα τo γdμο τηζ με
τoν Α1ιλλ6α. Στην Αυλιδα εf-

γαι συγχεντρωμdνog dλog o
oτρατ6g των Eλληνων xαι θd-

λε ι γα εxατρατεtiοε ι εγαγτiων
τηg Tροiαg, αλλd η Θει1Αρ-
τεμιζ, θυμωμ6νη με τoν Αγα-

μdμνoνα πoυ αxdτωσε τo α-

γαπημdνo τηg ελdφι, δεν α-

φriνει τo oτdλo γα απoπλειj-
σει, c6ατε να επδιxηθεi την

αρπαγri τηg ωρα(αg Eλ6νηE
απ'τoν Πιiρη. Oταγ η Ιφιγ6-
νεια μαξ( με τη μητ6ρα τηg,

την Kλυταιμνt]οτρα, φτιiνoυν
oτην Αυ λ(δα πλη ρoφoρorjντα ι
<iτι o Aγαμ6μνoγαζ με συμ-

βoυλ{ τoυ μι1,ντη Kιiλ1α oxo_

πεtjει να θυαιι1,oει την x6ρη
τoυ στηγ Aρτεμη για να ξεxι_
νrioει η εχστQατε(α. Ζητo6ν
τ6τε τη βor]θεια τoυ A1ιλλ6α

?" Evιαi.ο Λι}κειo Nαουοαg ΞΙμαθiαg
Ομαδα Θεατροu

Περiοδοg 2oοο-2οο1

Euριπiδη

"Ιφιγiιrεια ει, Aυλi6ι''
Tραγαrδiα

a'EΤAΦΡAΣΗ: ΙΙΑPΙΣΙΙΣ ΚATΣΑΡoΣ
ΣΙ{Ιt1{οt3EΣΙΑ-ΣΙ{ΙJΙ\iοΙ'PΑΦlΑ: AΛEΞΛ3ΙΔPoΣ οΙΚοNoMoΥ
δroYΣlxΙ:
ΧΟΡOΓFλ<}lEΣ:

tΙETpοΣ ετoΙιrrε
&ΙΙl}Ι}lTPΑ xΟΙilΔpοΓΙΑΝl{Η

ΓΙρδτη Πορ&ατοαη: 5ιiββατο 10 Φεβρουαρiaν iΟσ1
Δημoτιxδ Oiατρo 1{αιrrrοιιq
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Tiyνη xαι πoλιτιαμ6E ΝΙA0|ΣTA

στoν υπoτιθ6μενo
'iα;"ιo. Tη λrioη οτην

τραγωδ(α δ(νει η Ι-
φι^1dνεια που δ61ε-

ται γα θυοιαoτε( για
τo zαλd τηg πατρ(_

δαg. Tην ι6ρα dμωg

:τoυ τo μα1α(ρι υψι6-

ι'εταιηΑρτεμη πα(ρ-
\,ειτηγ Ιφιγ6νεια xαι
oτη θ6oη τηg βιiξει
dι'α ελι1,φι.

Mιαπαρd,σταση α-

τ6 μαθητ69 Λυxε(ου
σε μια τραγωδiα με
τcjoo πλodοιo λιiγο

'tQωταQχιχ6 
oy"oπ6 εxει να πετ(yει τoυζ παι-

δαγωγιxofζ τηζ απoπofg, χωQrζ οloτ6oo γα
παραβλdπει τo αιoθητιx6 απoτ6λεoμα. Απd
την ιiπoιpη αυτrj xι1,θε πρooπι1θεια πoυ φι1ρ-
\,ει σε επαφrj τα παιδιd με τα νot]ματα, τoν

Γwξw
F"F
ffi uuλ

9S::
β,8.
#r::e:
ffi*i;t';'

πλoιjoιo λ6γo των αρxα[ων xειμ6νων, σε μια
πιo ξωνταν{ πρoodγγιση πoυ πρooφdρει η
θεατριπrj παριiαταoη, εiναι πετυ1ημ6νη. o-
ταγ δε o 1oρ69 τoυ ι1ργoυ, (ερμηνευτιxιi δεγ

μπoρotjμε να ι11oυμε μεγιiλεE απαιτrjoειg)

ΦοlτoγριιφΙα απιi ην πcιριioταoη: Kλιrταιμrjoτρcι - Αγαμdμνων - xoρ<Ig

49



NΙΑayΣTΑ Ti,ψνη xαι πoλιτιαμ6g

πoυ δiνουν το oτ(γμα μtαζ τραγωδ(αg 1y"ατα-

φdρουν με τηγ xfνηolj, το ρυθμd, τη μoυοιxη
χαι τo λ6γo να απoδιΔοει τηγ τQαγιy,dτητα των

oτιγμι6ν τ6τε εiγαι πετυ1ημdνη χαι απd τη

δεdτερη dπoιpη πoυ ε(ναι η αιαθητιxlj.

Η oπηνoθεα(α - σχηγoγQαφ(α - ν'ooτοfμια

riταν του Αλ6ξανδρoυ oιxογdμoυ, τιζ χoQo-

γραφ(εg επιμελrjθηxε η Δrjμητρα Xoνδρo-

γιιiννη, τη μoυσιχ,{ πoυ παtyτηxε ξο:ντανd,

απd μαΘητ69 ουνι1θεoε o Π6τρog ΣτoΙδηg,

ενιil τη γενιxη επιμ6λεια ε(1ε η Αγαοταo(α

Moυξουρdχη. Η μετd,φραoη ηταν τoυ Παρioη

Κατoαρo{.

Toυg ρ6λουE ερμriνευoαν: Xρrjoτog Xoν-

δρoγιdννηg (Aγαμ6μνων), Δημητρηg Xρυoι-

xdg (Πρεοβriτηg), Θεdxτιοτog Σαραoiδηg
(Mεν6λαog), Πdτροg Kρoμυδοrjoαg
(AγγελιoφdQoζ), Mατ(γα Todνxoυ

(Kλυταιμηοτρα), Nατd,αα Αxριτ(δoυ
(Ιφιγdνεια), ΔημητρηE Ραπιτξf g (Α1ιλλ6αg),

Θιiνog M(oιαg, Kωοτηg Kωoταβdραg
(Αγγελιoφ6ροι).

Στo 1oρ6 τωγ γυγαtχι6ν oυμμετε[1αν: Σοiτια

Ηλιι1δoυ, Mαρfα Σιδηρoποt'λου, Nατd,oα Λο-

γδαν[δου, Bdφα Σfρxoυ, Ρofλα Toμαο6x,

Eβiτα Mπoυρλ(δoυ, Eλενα Λι1νoυ, Nτfγα Ψα-

ρι1, Mαρfα Καρδd,xoυ, Mαρiα Kαξαντξ(δoυ,

Mαρ(α Σfρxoυ, Nτ(να Πoυτxιl,ρη.

Στρατιι6τε9 riταν: Δημητρηs Mπληg, Ηλfαg

Eυαγγfλoυ, Kι6oταg Mπιλιof ρηg, Παναγιι6-

τηg Kαραμανληg.

Moυoιxoi: Mαρ(α Πι1τπoυ, Kιiοταg Kριiβα-

ρηg, Mυρτιil Kαρανιiταιoυ

Tραγofδι: Nτ(γα Πoυτxd,ρη, Σι6τια Ηλιd-
δoυ
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ

"N/oυσα 19og 7ooc) aιdlvaq" ...

...6να βιβλio πoυ δεν πqi,πει να λε[πει
απ6 την βιβλιoθfxη σαζ

ΔΙΑΘΕΣΗ: - Πολιτιατιxri εταιρεfα NιiουααE (Δημοτιxlj βιβλιoΘ{xη)
τηλ. (Ο332) 24t02' (0332) Ζ2.575
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