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"Νιd'oυστα"

To τε6γog αυτ6 τηζΙ\ΙΑoYΣTΑΣ εxδoθηχε
με τηγ ευγεγυxη χoQηγiα τη<

x. Tαυfuζ Δοιjδoυ - Σιοιiγyαρη
στη μγ'iμη τoυ πατερα τηξ
ΓQηyogiου ΣιοιiyyαQη

25 χρovια
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25 χροvια "ru{ αoUσΤα"
Aγαπητο( φΓl.ι'

'Oταν dι'α τι'lιοτι'z.ιa Tι1]Tι7-ιi εlτι'.το ιi:(ι|J; 1l Cι';'tι-

πη μdνη μιcι; 
" \ ιciι-rι'στcι σι' ιι:τl'ηρι,iι' ε ι 25 1ριiι' ια

παρoυο[cι;. cιυτd ιπ1ucι[ι'ει οτι εxει επιτελιjοει τα

μ6γιαrα σΓη\' ισroQι;,'rj dρευνα, τη λαογqαφ(α, τιg

παραδdoει;. τι; τdxι'εζ χαι τιg επιοτ{μεζ τoυ

τ6που μα;. Σημα(vει dτι στηγ πQoσπιiθεια αυτrj
τηζ πQoαγοl.1r]g εμπειqιxrjg χαι επισrημονιxrjg

γνι6oηg oε ευα[αθητα θdματα του τdπoυ χαι των
ανθρc6πων του, υπιiρxε ι αxd μη ανθρc6πινo δυγα-

μιxd που αγιδιoτελι69 €1ει xιiγει τρdπο ξω{s τη

διατr]ρηoη τηζ μνiμηζ χαι τηγ πρoι6θηoη τηg

γνιiοηg για τη διxrj μαg Ιθιixη. Η Ndουoα d1ει
ανιiγxη των υπηQεοιιfν πoυ απλd1εqα πρooφd-

ρει η τρ[μηνη αυτrj 6xδooη.

Oφεftoυμε αναγνιδριoη σ[oυE ανθρι6πουg τηg
"Nιdoυσταg", oφε(λoυμιε τιμ{ στoυE πρωτεργd-
τεζ χαι τον διxd μαg 0δυαο6α, oφε(λoυμε οτliQι-

ξη οτη αυνd1ιoη αυτrjg τηq προoπdθειαg.

Γιιiννηg Σπιiqτοηg
Noμιiρ1η-ζ ΗμαΘ(αg

**.**

ΠQog τη "Nιιiουαrα", το περιοδιx6 μαq

Συγxαqηπ]ρια θερμd γLα τo αργυq6 Ιωβηλαfο
Σαg. Kαι xoυρd,γιo γtα να ο'υνεx(οετε την πQο-
οπ<iΘειd ααg. Γιατ[ θdλει μεγιiλο xoυρdγιο η
6xδοοη ενdg πεqιοδιxοιj σε μια επαρ1ιαxrj πdλη.
Που d1ει πoιdτητα' Kαταγρdφει τηγ ιαιoρ(α τηg
πdλη g. Διδιioxε ι. Mορφι6νε ι χαι ομoQφα(νε ι την
πdλη μαg. Δεν εxπιπτει σε εγτυπωoιαομοfg xαι
ευτι1λειεg. Kλε(νει 25 1gιiνια ξωriE. Kαι oυνε1f-

ξει. Mπριiβo ο'dλουg οαg. Nα ταεxατooτηoετε'

Δημιiτqηg Bλιi21οE
Δrjμαρxog Nιioυοαg

**r<*

Tο'τolαd τεριοδι;r'ci ε(l'cιι ο z'ρι'φο; τλο./τog
z.ιiθε ιδιαiτερηg πατg[δαg, dvα πραγ1"ιατιxd τα-

μιευτrjριο πoλιτιομori. Η λειτουργiα τoυg ε(ναι
oυοιααrιxιi διττrj. Απ6 τη μια συγχεγτριiνoυν
xαι διαoι6ξoυν τη ουλλoγιx{ μγ{μη απιi τη λη-
oμονιιi. Aπd την <iλλη παριiγoυν πoλιτιαμd δ(νo-
νταg βr{μα xαι δυνατrj φωγti στην τoπιχrj λογιo-
orjνη. Πoλλo( λογοτd1νεE χαι ιαroριxo( ξεx(νη-
σαγ τη oταδιοδρoμ(α τoυg απ6 τιg oελ(δεg τoυ
επαQχιαχoιj τtjπου xαι αxdμη περιoo6τερoι ι-
οτoρ ιoδfφε E χα ι τοπLχο [ διioxαλο ι αναλιδθη xαν
για να εμπλoυτ(oουγ τιζ εxδ6οειg τηg πατρ(δαg
τoυζ.

'oπoιοg d1ει αα1oληθε( με την επιτdπια ιJρευ-
γα, τηγ παρατιjρηαη χαι τη μιxροΙαrορfα γνωρf-
ξει απιi πρι6τo 1dρι τιg εxπλr]ξειg πoυ τoυ επιφυ-
λdοοουν τατoπιxα περιοδιxd. Τ[πoτε δεν ε(ναι
ε x πρoo ιμiου απoQQ ιJιτdο. Αφηγf οειg γ ε ρdντων,
παραλλαγ 6 g τραγου δ ιιiν, ατ(1ο ι νι1ων πo ιητι6ν,

xαριτωμι€να πεξd τηg xαΘημεQιγtiζ ξωljg, φωνdg
xοινωνιx{g διαμαρτυρ(αE, xαταγgαφdg εΘ(μων,
6λα πρoοθ dτoυγ μια ψηφfδα ατην ταυτιiτητα ενιig
τdπου πoυ αναδιαμορφι6νεται διαρxι6g. Η μγri-
μη αυτrj, xcιτ6'την επoγητηg πολιτιoτιxrjg παγxo-
αμιoπο(ηοηg, ε(ναι μια oαν(δα αωτηρ(αg απ6
την ανιαqrj oμoιομoρφiα xαι τt1 oυλλoγιxrj αμγη-
α[α που μαg xυριεf ει.

o πλoιjοιοE πoλιτιομdζ χαι η ιαrορ(α τηζ πα-
τρ(δαg μαζ τηE Ndoυoαg ε(ναι τo xα{1ημιi μαg.
' Ενα g πoλιτιoμ6g otiνθετo g, ξωντανd g, φoρτω μ6-
νοE χαι πoιxιλμι1νoζ με τιζ εμπειg(εg αιc6γων,
που αντjxει στοUζ πατdρεg μαζ) σε μαE χαι σ[α
παιδιιi μαg. Αυτdν τογ πoλιτισμd εxφριlξει χαι
πεQιφQουQε( για 25 xg6νια η "Νιι1ουοτα" αν-
τλι6νταg απd την dqεξη γ'αL τη φιλoπατρ[α των
εxδοτι6ν, τωγ συνεQγατι6γ αλλd χαιτoυ αγαγν0J_
oτιxoιiτηgxoιγotj. Tηg εrj1ομαι μετηγ (δια επιτυ-

1iα να oυνε1(οει τo 6ργο τηE για πoλλιi xρdνια
αx6μη. Η μαxρoημdρευοη των τoπιxιΙlν περιoδι-
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25 ΧΡoNΙΑ ,,NΙΑOYΣΤΑ"

Πιoτεf ι,-l ιiτι λ(.1cι περιoδιzci οε δl'η τr1; Εl').αδιr
d1oυν τηγ ιστoQιΖi] αξicι που ε1ει ^,,ια την π6λη
μαζ το περιοδιxιi "Nιd'ουoτcι". Δεν ε[ι,αι δα xαι
μιxριi πρι1γμα να εxδfδεται ει,α περιοδιxι1για 25
συι,(ιπτι1 dτη απι5 μιcι ομιiδcι ανΘροiπαlν πoυ τo
μιιiνο N[ι,ητQο πoυ dxoιrν ε[νcrι η αγιiπη γtα τηγ
πιiλη zαι η θd}"ηοη να γ(r,ει η γνoioη Nτηψαιjλοlγ.
Στα 25 ιιυτc1 xριiι/ιc{ παQοι)σιd,οτt1xαι, ιιπιi το
πε ρ ιοδ ιzιi πολ)"ι1 ενδιιιφε ριlr,τιι ι1'ρΘρα. Ιοτιlρι -
xci, λαο.,,ρc ιφιxα. ^ 1 ε ιllποι,ιxci. πoi.ιτι ιyrι :r'ci. i\ρθριι
ε |-ιπ ε Q ι στcιτι,l t-ι dr,ιr, cιπιi €., γ.a ιτοι' : ε.τ ι ο-ιt1 ιι o\, ε :
χαι εQευνητε< oυμιπο}.iτε: |-ιC1<-χ(/.ι 67ι uοι,ο.
Αρθρα πoυ dδιrlocιr,τl1 δυvατdτ).lτα \/α γ\1ιl)ρισoι!-
ιιε r.cιλιiτερα το xοiρο μι(Ι( χαι την ιοτορfα μια<.
Tηv xιlιι,α-lt,ιxrj ξιυιj τηg πιiληg απd την iδρυοrj τη 

_<

μd1ρι ιτrjμερcι.

Το περιοδιx6 "Nιd'οι)στc{ α:τoτ€i.ε[ oi.,,g1'gg
ιtι,απ6σπαcπο xoμιμirτι ^;/ιc{ z'ciθε r,ιιοι'οcι (ο τclι,
αγαπc1ε ι τηv πιiλη τoυ 7.cιι θε i.ε ι r,cι ε \,1l ιι ε o(,]\,ετcι ι
οιlνεxι6g γtα τo παρελθιir, 7σl τo.τcιριiι. τl1:. \cι
προβλημιατξετcιι 1./ια τιJ μιdi'λοl,τη:. Νcι ει,διcιφε-
Qεταt για τη\/ προxοπr] τη<.

Νciιlυοα xαι "Nιcl.οιloτα,' ε(νcιι dννοιεg τcrυτ6-
ση|-ιε!. H ι1παρξη τηc δεfτερηg ουμβιiλλει oτην
πριioδο τη g πρci;τη <' Ef 1o μια ι η προοπι1θ uι,o,-ru.:η
τηg dxδooηζ τoυ πεQloδιxoι1 να συνεχιστεi γιcι
πολλιr 1ρdνιcr αxι1μη. Kαι η 

,.Nιιiουοτα;,uo 
rrρo-

oφdρει πoλfτιμη γνι6οη χαι στι( επ6μει,εg γε-
ι,ιdζ.

Hραxλfg TdοοαE
Εxδ6τηg-ΔιευΘυr,τ{ζ

Τη< εφημιερ(δαg "Nιjoι Καιρο[,,

xοiγ εit,αιτεχιxιiη zcιl'ιiτερη cιπι5δειξη τ(Dγ α\,τo-
1υiν τr1t ιιιzρti: Ζιlιι,ιIlι,i({: ιιι{(.

Xρ6vια πoλλcl "Nιd'oυoτιι"
Kωγoταγ τtν οE Φωτιιiδη E

Kιι[)η^,,ητi]q τη ; E}"ληνιxr]q Ιιττιlqliι ι:
Π ρι 

j ε δρι l q τιll, τpι{ pιrιτιl q l3 ι ι^)'zι ιι, ιxιily Σ πιlι' ι) ι, l r'

Kιlιτμr]τοριιg τti< Πrιι,διιγιll.,,ιxi]q Σχoλi1ζ Φλιilρινι ι: (.\Π(-) l

Α'7απητrj "}.Τι(ioυστα',

Η ',,εl,ι,i1otj σoι! τo 1977 τι1ραξε τα ι,ερri. τ. 1

l]ιτι,7111 πdλη< μcι< δ(νoντiιg τηg crυτιi πιlι, τli:
εi-,.ειτε. το διxd τη< περιoδιxιj. Η φιλοδoξ(ιι ιrοι,
ι'cι δει: ''ο7.ε; τιξ τi{ξεtζ, 1-ιιxρdg xαι μιεγriχgq 1,61
','9ιiι1οι,ι,',,tc{ τ'tl\| zii,ηoη. τη ξω{ χαι τα προβλf -
ιιcιτ(ι ι:{:τι-)Ζi.ειιττιzιi zcιι μιciνοι, τηg Ntioυocιg.....
:τιστει1(') ciτι διzcιιι,iΘη;,-ε cιπd την πληΘιilQα τω\l
θε1ιciτι,ll, :τoι' Ζcii'ι!ψε: ιjl.ιr αιlτcl τα xρι5vια. Η
διcιρz"i]< xαι ποi,υπλευρη πcιρdμιβααιi οου ιrτcι
θdματα zυρiο.ig τηg ιοτoρ(α< τηg πdληG φιilτιιτε
πoλλd g πλε υ ρ dg τη ζ, λε ιτOυργ ιriντcι< πclρ ri.) -i.l1).c ι.

οαν βιβλ(ο LστΟQrα(' πdριr ιrπο τi1 οιrι,t]θl1 (iι)θΟΟ-
.1ραφ(α οου.

Tιδρα οτηv οiριμη πλdοι, l1i.tν.kt. ιτoι, ιτ,l ι:7 
-iε .:

r,α πρoοφdρει: cιι'το τοι, dιιιι(lεΞ 111,,.-;1 .,1 i , ιr,.
τ}']\'ε'τ({(Ιtj ιιε τοι';τιri'iτι,'ll, i :,,].-, -- ..- ,1.,.,.:-.
τt1 ^,'r'ι,iοη τηΞ ",,ll: ιl(ι:. τΓ1 '. /-ι l .,., 1 - '' -"ε.,ri').rι
Θεμcιτα τ1l: \'Cιι)ι'ιΙCιiι'zri: Ζ1.,'#: -'.,' . iτ:lτ,-ι:. \1ε
υ.i-i'υ'i"o^,,ιcl ιιC/':',,\,ι,-)ι)ι'iε,: τ,-ι . ,.. τ ,, :.Ξ'

Ει,7ε:'/-(ιι ει,/ι_1ιlLιττiε : .

σψεoε:.','l' l ιi'τ{i 11 r1' a,.

J1r -\,μ.2'_1,]/.,, \,_ _,.',- '_ ].' - τl-: Π,_,j-,τ.ιtτι7.1i: Ε-
τ(_ιιa|ε ι(-{: \ι_i1'r:.'i.τr', ; ".\i r_i'ττι,.-, 1-r1 \ [ι 7rrl]l. ιl .\ιj-';'ιo: ει'/{ιιr:ιτTΕ i τιrl_': 7 ι)ιr1l.,.ιlLi: .τι)ι, ./'(!'τ(r. 

/.(|'L-

ροι1; οπ]ριΞcιι, zcιι g!1 17.1ii.ρi,Ηι\l.i\, \,(l ι]τ1]ι]a;ιrι'\,
οιz"oι,ομιι;,.α τl1ι, ε-z'δοol1 τl1: '.\ιιiοι,σrCι: 

:

-AΣEΠoΠ Nιiουοα5,
-Aγγελ"o Bαλταδιfqo,
-( + )Γqηγdqη Bαqβαqdοο,
-Xqιiοτο, Aντι6vη xαι Δημriτρη Δoιiδιl,
-Πdτqο Δειvιiπουλο,
-Σταιiqο Σαμαριi xαι
-Μιγd}"η Χqυοο1otδη.
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Γεωργιοq Τouσ(μηq
Evαq δικοg μαq αγθρωπ0q ΠOU εφUγε

Tηg οιiνταξηE του πεqιoδιxoιi

Eναg απd του; οπουδαιdτερουg ιοτoριxοιig μαg
εqευνητdg o Γει6ργιοE Toυo[μηg, 6φυγε τελε(ωg

ξαφνιxd απd xoγτd μαg, αφrjνoνταg 6να δυσαγα-
πλrjρωτo xεν6 οτoν χ6Qo τηE ιστoQιχf g dρευναg.

"TρειE π6λειg 6yω ξεyωρ[αει xαι €yω υιoθετηαει
την ιδιαfτεgη πατρ{δα ριου την Εδεoαα' τα Γεwι-
τod' xαι τη Nd'oυoα ατη " N ΙΑoΥΣTΑ'' τη g οπo[αg

ΥQdΨω'''oμoλdγηoε οε μιαoυνdντευξη πoυ ε[1α-

με.

Kαι πρdγματι, εi1ε τη Nd,ουοα, "παLδ(" τoυ, o

Γει.6ργιog Tουoι1μηg.

Aφοιi μαζπαQαχι6ρηοε το πολrjτιμo αρ1εioτoυ

για τoγ Mαxεδονιx<i ξιilνα οη Nιiουοα για ηγ
περιο1η ηg, επ( 1ρdνια, oειρd ετι6ν, o1oλfαξε
xαι ερμηνευε ιοτοριxd,γεγoνdτα που αφοροf οαν
την π6λη μαg μ6oα απ6 τo περιοδιx6 "NΙΑOYΣ-
TA", γρd,φoνταE χαι στo βιβλ(o "NAOYΣΑ 19og

αLι6ναg", τo xεφιiλαιo "O Mαxεδογιxdg Aγι6-
ναζ".

o Γει6qγιοg Toυoiμη g γεννηθηxε oτην'Eδεoοα
xαι τελειιiνο\ταζ τιg oπoυδ6E του εργdoηxε
oην Αθrjνα στo ιoτoριxd Αρ1ε(ο τoυ Υπoυρ-

γε(oυ των Eξωτεριxι6ν.

Εxε| oτo Ιοτοριxd Αρ1ε(o τoυ Yπoυργε[ου,

μdoα απ6 τα 6γγραφα πoυ ερευνotjοε, τoυ απι)-

xαλriψηxε ιiλο το μεγαλε(o τoυ Mαxεδονιxο6
Aγιδνα xαι απd τo t9]0 xαι μετι1 ιig1ιοε vα

μελετd χαι γα ερευν<i τlαL τα ξ6να αρ1ε(α oε

βιβλιoθηxεg xαι Πανεπιoτrjμια τηg Eλλιiδαg xαι
του εξωτεριxοri.

"oτι ε[ναι αληθινιi ε[ναι xαι εθvι21,6'', εfπε o

μεγιiλog μαg ποιηηg Διoνιiοιog Σoλωμ69 xαι
αυτd αxoλοιiθηοε πιoτ6" οτην πoλιi1Qoγη πQo-

οπι1θειι1τoυ ηE t-

οτοριxηg dqευναg,
o Γει6ργιog Tουoi
μηζ.

Mετ6λμη,μεοθ6-
νos χαL με αδιιioει-
στα επιχεLqηpιατα,
δημool,ειiοιπαgαπι5
τα επ(oημα Ιοτoρι-
xdΑρ1ε(ατoυKριi-
τουζ, 6φερε οτo

φωgxαι6δωσε(πογ
Mαxεδoγιx6 Aγι6-
να, τoγ dγνωοτo, τη θ6oη πoυ τoυ αξζει. Αυτ6γ
τoν "παραμελημ6νo εθνιx6 Φιiγα", 6πω9 τον

ονdμαοε o xαθηγητηg Δ. Ευρυγ6νηg.

o Γειigγιοg Toυofμηg, 6xανε π<iγω απ6 40

αναxoιγιioειg π<iνω οτo θ€μα, οττ1ν Eλλιiδα χαι
oτo εξωτερ ιx6,6γoντα9 dριoτη oφαιqιxri γνι6οη
τηgxατ6.oταηE στη Mαxεδογiα xατdτον τελευ-

ταiο αιιiνα τηg Toυρxοxρατ(αg.

Παρεi1ε οτoι1εfα οε πdμπoλλουg παθηγητ69

πανεπtστη μ(ωγ xαι ι1i'λουζ εQευγητ6 g, παqαγνω-

ρζoνταg x6Ιτo,1qdνo xαι 6ξoδα.

''O πoλfτιμos χoE Γιι6ργoE, Γιιiργog Tουο(-

μt1g'', dπωg τoγ αποχαλοιioαμε ι5λoι μαg.

"Στιg τρειg υιoθετημ6νεζ μoυ π6λειE, Εδεooα,
Γεyιτori. xαι Nd'oυαα, ετοιμd'ζω απ6 6να δrΙlρο-

Για την Εδεααα θα ε(ναι αυτ6 που αφoqd' τη
pιoqφη xαιτο 6ρyoτoυ Mηνd.Mηνω[δη, που 6ξηoε

oτoν xιjxλο του Αδαμαντ[οιl Κoραη ατcl Παρfuη,
αυτ6ν τoν Εδεoαα[ο Mηνd. Mηνω{δη πoυ τoy α'
yνooι'lμε' Αυτ6 ε[ναι τo δrilρo μoυ στηy Εδεαoα.



ΝΙΑ0ΥΣTΑ Ειgμνημην

To δωρo μoυ στα Γεlη'ιτod', ε[ναιη ερyαα[α μoυ,
πoυ αφoρd'τη διαy"ρονιxη πορε[ατηg oυν[αgτων
Γ ενν ιτ α c6ν x α ι τ ην ι δ ι6 ριo ρ φη π o ρ ε [α π oυ ακo λoιj -

θηoε αε α{yxριoη [ιε την πoρεfα τηE oυν[αg.

Tο δωρoτηg Nd'oυααE, ε[ναιη εqyαoiα μoυ πoυ

βαα ξετ α ι oτ α Αρyε [α τη g E ξαρyiαg' Αφο ρd' oτ α 9
oλαβdφωνα yωqιd τoιl xd'μπου τηζ Nd'oυααg.
Πραyματειjoμαι την εθνιxη xαι εxxληoιαoτιxli
εναλλααo6μενη μoρφη των xατd' την τελετ,τα/α
δεxαετ[α τηg Tουρxοxqατ[αg. Αυτη τηt, τε)'ετ'-
τα[α ερyαoiα επιθυμω να αφιερωαο.l με πο).i'
εκτ[μηoη ατη Λευxη Σαμαρd oε αναγ'ο.lqιoη τη;

πνεL]!ιατιχlig xαι πολιτιoτιxηζ πQoσφoQ.i: :'':
oτη ΙιΙαουoα.''.

Δει,Ξdροι'1"ιε αν ο Mεγιiλοg μαg φ(λοg xαι clξ,,_ ;
ερευι'ηπj: πρ6λαβε να oυγγριiψει αι)τα ;τι.,.

ηθε).ε \'α ιιcι: 1αρiοει.
Ειιεf: cjιιι,'l:. πdιτοτε θατογ θυμ6μαοτε με α.1α-

πη Ζαι €ι,',,t',,r,,o-νη για dλα ιioα πQοσ6φεQε
οτηι' ερει,ι'Cι τη: Ιοτορiαq τηg Π6ληg μαζ χαι η

μιr]ιιη του θcι ε(r,αι αιιδνια οε dλoυg μιαq.

Δ|HΓHMA AΠ0 T0 TEΛEYΤΑIO B|BΛI0 TOY Γ|ΩPΓOY TOYΣΙMH
ME ΤIΤΛ0 "KAΛHMEPA TΣ0ΤΣA"

'''.'ΘλιβoμεVωV η χαρα.
..'εKασΤ)q εφ' ω εΤαΧθη. ""

H Στεφανfα γεvν{θηxε zαι ιιε'.,d).ιl]σε στo Bdι-

ρ6οι τηg πoλιτε(αg. Και μd.i'ιατα αr,ciμιεοα oε δυο
εxxληοιdg. ΠαρdπλευQα σro πατριzdηE ljται'τo
παgεxxλrjoι τηg Αγιd Παρααz"ευlis τηs Επιβα-
τιανrj g. Kαι xατιirηιxqf του g τo αγ ιορ ε [τιxο μετ6 -

χL τηζ μoνliζ Δο1ειαρioυ "oι Αγιαρ1ιiγγελoι".

Mε ξε1ωριατrj ευλdβεια ι1τρε1ε ο xdομog xαι
προoxfναγε την oλ6oωμη ασημοντυμdνη αγιo-
ρεiτιxη ειπ6γα τoυ αQχηγοιj τωv αγγdλων, που

φυλαοα6ταν στo πQοσxυνητιiρι τoυ Kαθoλιxοtj'
Ιοο;g γιατ( o $υ1oπoμπ6E αρ1ι1γγελog 6δινε η-
μdδια αroν xdομo πωg ε(ναι ξωντανdg.

Κι 6πο;ζ dμιαθα αργdτερα, τdνε ξωντdvευε o
δo1ειαρ[τηg μιoνα1dg που υπηQετοtjαε το ψετ6xt'
Aτλιδg. ιcιτα τα xαριiματα, πoυ χαι πoυ πdταε
δυo - τρfα 7'αi.ιι"αztα αrο μ,6νιμα ραγιoμdνo τξα-

μdφι,i-l.o τοι' ;,.ι'lυμιπd. Kι οι διπλανo(Γιανoιiλτη-
δεg zcιι Σιβει'cι(οι. αz'οfοrταg το τρξιμο τoυ
τξαμιιοι1 1ιεοcι ιττη L]ι'/cιi.ι(' τli: ι{1τα<. σrαυQoχo-
τ ιciιταl' ψ: ι Θι' ο Γlοιτ cι -:: 

" Θ ε o ;' cr1 ο.l q i αr'τ oy ". To

iιzoι,οucι ιιι'τδ τοι': ετειt,ε :τιl]: o φτερωτιig Tα-
ξιiιρ7η;:τεταiε cιτο n1ι' ειzciι,cι τoι'. παQαμιJριοε
το ραγιομει'ο τΞciιιι zcιι τlj',,ε ι'cι τooπdμιι|rει xιi-
τoια ψι,1rj αrοι'cii.l'ο z-ciοιιο.

Tofτο τo α.7ιορεiτι7"o Lιο\,cισrrjρι ε(xε πιiντα
μ6νιμo xελλdρι οε τουτο το μετο7ι του. Περιοοιi_
τεQo για ι,α οοδιdξει τα γεr,r,ljμιατα ηζ γηζ πoυ
xdτεγε οτο λ6γ.,,o μαg'

Φρ6ντιζε dμωg πdrπoτε νιiγαι o μετο1(τηg ξε-
1ωριoτd ευαεβrjg' Kαι xαλιi γQαμματισμ6νog.
Γιατ(, απ6 πoλf παλιιi παριiδooη, dxαμνε, εξ6ν
απ6 τ'ι1λλα, χαL τoν πνευ;-ιατιxd. Ξoμoλoγοrioε
τον xdομο. Κι αxιiμr1, ο'την ανιlγxη, dxαμνε xαι
τογ γQαμματoδιδιiαxαλo. Mιiξωνε ατo νdρθηxα
τα xoρdoια απd τα δrio Bαρdοια }.{,αι με τo οxταri-

1ιτα δ(δαoxε γρdμματα. Καμιιi φoQd δiδααxε xι
απ6 τo ι|.lαλτrjρι. oοo δηλαδr] να μπogοfν r,cι

γριiφoυν τ'dνoμιi τoυE. Nα ιpελλζουν τΟ "Πcιτε-

Qημι6γ". Nα απoαrηθζουν π€ντε /'d^,,ιcι cιτo π1

Χρηoτoμdθεια. Αυτd {ται, cιo;r-ετιi. 'Jει 'i'L.ι.i:.-

ξoνται περιoo6τερα γρα.Lιιιc.ι'τ.; 
". i.ε'' ιi , , _-'. .ιr .



Ε,: uιtτιιηl" \ΙΑryaTΑ
''Δεν πρ6xειτC|.! ],,'''. '' .'" : _

Ημιxρ{Bcιριl.τ.τ : - l Σ-,
oτον δοxειαο[τi1 z_ε:i. :'- ' ].1

Tοt'το<oτ\'ει,ιι1 i:.'.:,::_, ;- ;,, .. -i
Kι εξ6ν απο τcι.'ι.-':' : _,' . -'
μιερα. oτtl't'ct':ε.-:'"'-. _: - ;' :,.
αγdπη γιcι τιι r. ι

Δυοτυ7ι,i:. ιτiι" .'].:._ '- . :]. τ ., .τQιrΞε \,i'1τιiι\ι,lι,.

oτη Στεφcιι'[ι:ι ε.ιε,'.i.s ι,'ι ιιil 7.clιiεi ιιε .τρoΞεr,ιε<.
ιjποl< zci'θε 'u.ι-l.τΕ).ιιi τl1: ηl'ιziαS τηζ. Συpti -

πυxι,6. ι-ιr'οι','ε l1 μυτr1 τηξ χt αιμoρροo{οε. Kι
αxιiμη t]τcιι' 'z.cιι zdτtγελ"ιΛνLα στo λαιμιi τηζ' πoU
ιioo xι αι,τdz.ρυβε χαι τα ox€παξε με τo χεφαλο-
μι1ντηλd τηζ, o x6ομog τα πιχQoσχολfαξε.

TdτοιεE χαχoτυχaεζ αρxoιiοαν για γα γ[νοιπαι
διοταxτιxd< οι πqοξενljτQεζ τηg πολιτε(αg.

oμωg ο πγευιιατιx6g τηg Mελ1ιoεδdχ εdQισε
πd,ντoτε τα xατdλληλα ευαγγελιxd λ6για να τrjνε
xαθηουxιlξει. Kαι ουνιiμα να τrjνε oτρ6φει πρog
τoν δρ6pιo τoυ Θεοιi.

Αxoλουθι6νταE η Στεφαν(α τofτo τo δρdμο,
τdγτηxε να διαxογrjοει για την υγεiα τηζ τo
παριiπ)'ευρd τουg παρεxxλι]oι τη< Αγια Παρα-
οxευ{g.

Π6ραοε ι"αμπoοog xαιρdg. Er,α απ6βραδο. την
αiρα πoυ η Στεφανfα oφdλιξε την εxxληoιιi, τηg
λ6ει μιrr περαoτιxtj γεριiντιooα ιyrα ντοπιoλαλf-
τιχα. ι-ιε τη γλfxα τηg γλιδoοαg που πιiει γα δι6oει
oυμβoυλr].

"Στ{iινo' trιd'ιxoυ. Κ6ρη μoυΣτεφαν[α' Εα6, xo-
q[τoι μου, λειiτερη xoπiλα, δεν xd.νει να υπηQε-
τd'g τηv Αy[α - Παραoxευη' Mεyc1λη η χdQη τηζ'',
εfπε η yερ6vτιooα 2lαι σταυQoκoπηθηxε' "Δεν
67ειE αxοtσει τo λcjyo πoυ λiyαν rlι παλιο(' πωg
6ποια λε6τερη xoπiλαyiνεται ληααριood' τηg δεν

βλiπει ατη ξωη τηg ατεφd'νι; H ψdρη τηg θα αε
xρατliαει oτη δοιiλειllη τηE παρθiνα μiyρι xτoυ να
πεθd'νειE'''

Τofτη η δoξαo(α των παλιιfν ανθρι6πων δεν
τgι1μαξε xαθdλου ατη Στεφανiα. ΑπεγαγτfuEτη-
νε αυγxλ6νιοε. Την εfδε οαν ιiγωθεγ φαν6ρωμα

'_ ]ε : '.. Θε'i

), ' τ ,"'!,, ι-

:.l].__"'1lτ1_-,ι

ji .;,- :,--,| ιι1'.;.7llj ιι.,'ii-. iTυ)-ι-:9,'l,)υι.'ιιcιι cιι'-
τ,j '. ε'/'α\'ε ιl δεoτdτη: αι'ο τε7'ο: oιεπτtι6<. "Τo
σL'))"o^'!ι::oιιαl xι εγril πολλig φοQiζ. Ενα ρηριαy-
μιtνο xι iρημο ριοναoτljρι xαταπατιiται ετixολα'
Χωρ |g xαμιci' δυoxολ[α''.

Και αε λfγo oυμπλ{qωοε: "Tο δQωg d'λλo πρi-
1τει να ζωνταν6ψoυμε. Nα xοινoβιd'αει o' αυτ6
oυνoδε[α. Κι αg ε[ναι ρημαδιri. Διαφορετιxd' oι
Nτουρζηδεg θα αqπd'ξουv τα xτηματd' του''.

"Πoλιi φοβoι1μαι τo'ιjτη την 21αταQαlι6νη yενιd.
τ ων Nτ ου ρξη δ ων'', αυν €7ι o ε τη ν x ου β iντ α o y ε Q o -

ταορμπατζηg. "Ε[ναι μπ€ηδεq, δtαπoτα, πo1J 21Qα-

τd"νε απ6 τo Εβρεν6ζ. Δεν ε[ναι αυτoi oyλoιiδεE.
Ε [ν α ι π αν [o7υ ρ o ι ξαντ 6 δ ε E. Στ ον τ 6 π o μαg η θ 6λη -

oη τουE ε[ναινdμog' oλog o μοyλενiτιxog xd'μπoq
ε[ναι oτην xατο1η τουE. Στα x€ρια τoυg ixoυν xι
6λη τη yηE xατ' εxε[ ατα Καμεν[xια. Tciρα θiλoυν
να βd.λoυν π6δι xαι στoν χQιστιανιx6 μαg λ6γo.
Που ωg τcilρα δεν ε[ναι πατηtrι€νοg απ6 τo,ιiρxιxo
ποδαρι'''

Και oε λfγo πρι1oΘεoε:

"Σ[yουρα, δ6αποτα, θα το πετιjyoυν xι cιυτri.
Φτ d'y ε ι ν α τ o β d λουν oτ ο μd'τ ι. M οναoτ( ρ ι αx ατ ο [-
χητo 

'4αι ρημαyμiνo δενyλιτωνει απ6τη βoυλιριiα
τoυg. Ε6xολo ε[ναι yι' αυτoιjg' να βydλουν τα
xτηριατd τclυ ιριλd'xια. Κτηματαyαlρ[g ααi'μπ{. Κι
iπειτα yα τα xri.νoυν διxd' τoυg. oπωg €yινε,
xαταπrΔg λiyαν oι παλιo[, με τα xτξματd' τηE

μ π o oτ αl, λ[δ ι xη E trιονη g τ oυ Π ρ o φητη Η λiα' Π ου τ'
d'ρπαξαν dπoιoι μπiηδεg xαι αyci'δεg πqcLλαβαν''.

Mε τoν ερ1ομιi τηg ι1νoιξηg, ο ι1γιog πρωτoof-
γxελoE x(νηoε με τιE ευλoγ(εg τoυ δεoπdτη γα
περιοδειioει τη Θεdοωοτη επαρ1(α. Tογ dπεμι|ε
o Nιxdδημoζ γα θεραπεriαει πι1γω απ' ιiλα τιg
πνευματιxι1g ανιiγxεEτωγ πιατc6ν. Mε τη βorjθεια
των ξαπτιι1δωγ να μαξcδξει χαι τα δεoπoτιxci
δoo(ματα. Και cruνιiμα τογ αυνιJατηoε γα μεQι-

ιJ



NΙΑ0ΥΣTΑ Ειζμ
μν{oει να βρει Ψυxds που ι,ιiχουν του Θεοri την
xλτ]οη. Πoυ ι,α επιθυμιofv να φoρdαοUντo αγγε-
λιxd dνδυμα.

Σ ε dνα xαμπoxιiρι, βoυτηγ μdνo μιdoα cπο γει,νι-
τoιιiτιxο γxι6λι, o πρωτοoιiγxελoE ε[δε vα υπη-

ρετdει την εxxληο(α τoυ 1ωριori ιJνα xoριταιixι
φoρεpι6νo oτα μαfρα. Mε xρυμμdι,oτoπQdοωπo
απιi τoν x6otr-ιo. Και 1cυρiE xαλιl - xαλιlνα 61ει
oφιxτοδdoει αxdμη το xoρ1"ιι1,xι του.

O παπα-Σιδ6qηg του εξr]γηοε πωζ εiναι, πε-
ντιiρφανο' Aπιi πατdρα xoλλrjγo οτα τoιφλ(xια
του μπdη. Toυπε αx6μη πωζ πQιν μεαrι6oει ορ_

φdνε$ε "ιt απι3 μιiνα. T6τε, γLα να τr]νε γλιτιιiαει
απιj τα 1dρια του αγιi, τrjνε πr]ρε xoντ6.τoυ. Nα
μεγαλιιioει μαξ( με τo διxd τoυ ομdgι. Mα για να
μην γxρινιιlξει η παπαδιι1τoυ, χαt γα μην τρι6ει
ιiδιxα το ι|.rο:μi, τo ιjxαγε xληαdριοoα στηγ εγo-
ρ(α τoυ.

Aυτ6 το διioτυxo γρr]γορα αφoοιι6θηxε |-ιε τηγ
xαρδιιl τoυ στα εxκλt1οιαατιxιl. Χοlρig xαμιc1
δυαxολfα. Kαι μdλιοτα o παπα- ΣιδdρηΞ με μια
ραooευ1r] τo βorjτηξε οτα μιαυρα. Και μι'z.ρι1_

μιxριi, μdλι< που δε xαo1τιiρ ιEε, τη ι, dzαι, ε 7.oσtιo -

xαλιiγρια.

O dγιog πρωτοoιi.1xελo; dδειξε π1 αι'ιιταθειci
του, αxo{ονταζ τo αι'ι,αξdQι τη< δυοτι'7ηΞ 7.Ο-

αμoxαλιiγqιαg. Kαι τo πdραοε αrα 7αρτιιi του.

Λfγο xαιρd μετι1, dγινε σroυζ Αγιαρ1ιiγ.1ελoυg
η xoυριi τηg αδελφ{E Aγαθrjg, xατ6'x6oψον Στε-
φανfαg'

E[1ε γ(νει πλdoγ πtoτ6 πνευματιx6 ανιiοτημα
τoυ Mελ1ιoεδdx.

Kαι τα δrio Bαρdαια, 1-ιε dνα oτι5μα, τηg αναφιδ-
νησαν τo "ττ6yτα ιiξια''. Τrjνε φdρτωσαν λoγris
διiρα xαι πεox€oια. Λεg xαι γινιiταν ο γιiμοg
τηE. Nα τα πιiει προιxιιi oτην Παναγιd τη Λoγ-
γιι6τιοοα, dπου oτο εξrjg θα διjεται για τη σωτη-

ρ(α τηg Ψυxis τηE. Kαι τη οωτηq(α τoυ αtiμπα-
ντoE x6οpιου.

O παπα-ΣιδdρηE x6.ταl απ6 το Bιiλτo ιjοτειλε
την χoσμοy,crλdγρια Πρoxοπ(α, για να φασχιω-
θε6 για τα xαλ"α pιε τα μαf ρα 7.αι ι,α γ[l,ει πλdογ

οιr;oτ}i xαλdγρια.

Ηλθε xαι μιια ξενιlxoυρfτιιlοα. Η cιδε7.ιι li \. -

^1ελiι'α. Την 6πεμιpε o παπα_Nι1oτoρα; cιτιi πl
Mor,riτη; Ooιαννιjg. Φ{τρο απιi παλι6 ΠG]ΤCιι\ι,-
o6t γαι παπαδoφαμελιιi. Απd τη φιrμε}'ιci πι='ι

xρατουοε η προoτιiτιδα του τdπoυ η νεoμiιρτι,:
Xρυοrj.

Απιj τι< πcιρ6yθιεq μον6g του Αλιιixμoνα rjλθε
να xοινoβιd.oει xι 6να Θλιβερ6 απoμεινι1ρι ιιLαζ
παλιdg οι'ι,oδε(αζ. Η α6μματη χCιι παρdλυτη
γ ε ρdντιοοα Κι,-ll,στcιt,τiα.

Mαξ( μι' αυτrjν η Αγclθη, η Προxoπfcι z'αι η
Aγγ ελfνα οxη μdτιοαν ουγοδε fα. Σιlγοδ ε iα ε ;τcιQ-
ν'η xατ6" τoυE μoναστιxοιl g xαν6ν ε < ι,α l,ι,-lι,τcιι, ε -

ι|-r ε ι ξανιi τo μoναοτr]ρι. Κcrι νcx ιι'αrαΘ ε [ το Ι ε ριi
Ηγουμενooιlμβοιiλιο τη< Ιε ρd; lν{οι,l] : π1 : Πcιι,cι-

γιι1g των Θλιβομιdνοlι,.

Mα προπα\'τιi< ',,161 \'cι L-iι!iιτε ι (ι--τιi τcl. 7εριcι τι,-lι,

Nτουρξr] δι|]\' τo :τ ι o rι Ξ ι ι-lτ ιιι llτι1 :τι}Οιf 7- Ll\,η μια τη (
τοi'ιτε icι:.

Γ, c|' :'. r., :'] 
- 

c, υ l :' :ι ηζ

Κcιλη μι i ρcι
Τoriταts

'Ι']ziiιι:: Π:::!ιι.-..:

Το ε Ξ ι,iψ r'i-,'ιl τοι, β ι βi.ι or' 1ι.l1, f 11il ρ.1111r Τοι'ιrf Lιη.
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ΔlΕθΓ,iΕΣ ΣγιJΕΔΡlΟ
,,Ο ΑPlΣΤΟΤEΛΗΣ ΣΗMΕPΑ"

l,ΑΟγΣΑ - l']lEΖΑ 20 - 23 ΣεπτεμβριOU 2ΟΟ]

Tηg Θεοπ(υτηE Κεφαλιi _ Σπιiqτοη
ΔιευθrJvτqιαE τoυ Δημoτ ιxoιj ΙΙoλιτ ιατιxor5 oqγανιιrμοri NιioυιrαE

Mε πρωτoβoυλ(α τoυ Δημdρ1ου Nιloυoαg
xυρfου Δημtiτρη Bλιl.xου xαι διοργανωτd-< τον
Διiμο τηg Ηρωιxrjg ΠdλεωE Nαofοηg, τoν Δημο-
τιγ"6 Πολιτιoτιxd Oργανιομ6 Ndουοαg
(ΔΗ.Π.o'N.) xαι το Aριοτιlτdλειο Πανεπιoτtj-
μιιο Θεοoαλoν(xηg, υπd την αιγ(δα τηg Πoλιτι-
oτιxr]< oλυμπιdδαζ. πραγματoποιljθηxε στη
Ndουoα ΔιεθνdE Συνdδριο με θdμια''O ΑPΙΣΤO-
TEΛΗΣ ΣΗMEΡΑ", απ{i τL'ζ20 dωg τι; 23 Σε-
πτεμβρ(ου 2001.

Η πρcrγματοπο(ηοη crυτο{ του Συr,εδρ(ου

{ταν crποτdλεoμα τoυ γενιxι5τεQoυ προβ),ηματι-
οtr"ιoi για την xρ[οη τοlν αξιι,iv oτη οημεριr,i]
xοιι,ωγiα αλλd xαι γtα την αr,ιiπτυΞη τηE πoi"r1<

χαι τηE περιo1rj< τηg.

Στην εναρxnjρια οριιλ(α του ο Δrjμαρ1ιlg
Nιiιlυοα6, μεταξι1 τωγ dλλωγ, τονiξει:''''''' Γι' αυ-
τ6 αυτ6 τo Σιlνiδqιο. Για να δo{με τον κc}oριο

ριiocl απ6 τιE ιδiεg του Αριατοτiλη.'oριωE δεν

ηταν μrjνoν cιυτ6 ο λδyοg.'Hταν υποyqiωαη ριαg
yα αποδωoουμε την oφειλriριενη τιμη oτον ριεyd'λο
δ ι αν clη τ li' T oν ρι εy ci' λο' Ε λλη ν α. Τ ον π αy αν θ ρ il π ι -

ν ο Α ρ ι oτ oτ i λη. Στη ν ο ι x oυ μ εν ιx( ox iι!η τ οιl. Κα ι
clυτη ητιμη να απoδoθε[ ΕΔΩ.ΣτηνΣΧoΛHτoιl'
Στc'lν τrjπο που φιλclξiνησε τoν φ,ιλrjooφo oτην
πλiρη ωριμ6τητd' τoυ' Στον τ6πo rjπου oυναντri-
θηxε ριε τoνΑλiξανδρο τoν Miyα. oΑριοτοτiληE
o MiyιατclE. Στον τ6πο 6πoυ oφυρηλdτησε την
π ρcloωπ ι x 6τητα, riξυν ε τ ο πν ε'ιi μια x α ι yαλi βδ οLo ε

τη'L) πQoσωπιx6τητα τoυ oιχoυρtενιxο6 Αλiξαν- :

δρου' Γιατ/ cιυτ6g ο τ6πoE 6πρεπε να yιiει γνω- ]

ατrig. Και 6yι μ6νον αυτri. Γιατ[ ατoν τ6πo αυτ6 l

: _: ..:l ll:, r:-

Λlεοlιεε ΣγruεΔΡiΟ, ,, ,, .a"
lιlτεκτιlΑT] ΟΝΑι C οru rεnEΝ CE

* Aμt*"ξ*t#&ffiq X*μg**

&r*gθ**$* &#xy

::,, ' , .:;..;.-::::|..;;τ||ι

aτ / \ rι
1\ αΟUσα - lVΙ1εZα
2a :23 Σεπιεμβpiου 2ΟΟ1

Naοussa - Μie za - Greece
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ΝΙΑ01ΣTΑ

πQiπει να yiνει
'ΙδρυμαΑριoτοτε).ι-

x c6y Σ ποιl δ ci-lν....'''

'Ει,α 
xρc1νο

;ιQl\'. o Πρι1ταvη;
του Αριoτοτελε(oυ
Παγεπιοτη μioυ
Θεοoαλον(xηg, xcι-
θηγητtis Mι1ιiληE
Παπαδιjπουλοg, α-
πεδd1Θη την πρ6τα-
οη απd τον Δr]μο
Ndoυοαg' 6πω< o (-

διοg αναφεQει στoν

χαιQετισμd του ''

'...με μεyd'λη yαρd'
xαι προθυμiα απο-
δεyθηxαμετην πρ6oxληση χαι πρ6xληoη νασυμ-
βd'λουμε στην jτQαyματoπohyιlη τηg εξαiρετηg ι-
δiαg ποιl εixε ο Δ4μοq Nαο6αηg;να συyχεντQω-
θο6y εδc|l, oτον τ6πo πoι; δ|δαξε xrιι xαλλιiρyηoε
τo πνειjμα χαι την ιllυylj του ριεyd')'ου Mαxεδri^ι'cl.
Στ gατη λd'τη o Αρ ιατ οτ i λη q, δ ι αx ε x ρ ι ιι i l' ο ι'ι ι ε ). ε -
τητiE του €ρyοιl τoυ, yι(Ι" να ατινδioοι'l' τηl, -^1οι-

oτoτελιxη φ'lλlσoφ'fu. !ιε τη oι1^,,7ροl'η oziμ'η oε
πo ιx [λοιl q τ o μ ε ig,..'... ιi π οτ' θo. z cιτ cιδ ε ι 7 θ ε ι η δ ι cι -

yρoνιxriτητα αλλd' χαι l7 ε:τιχαιοοτητα τη: Αρι-
oτοτελιxηg αxiψηg'''

Αμdoωg μετι1 oυγxρoτrjΘηxε η Eπιοτημο-
νιx{ Επιτροπιi:

Πριjεδρog: Αυγελf g N ιx6}uαοg,ΚαΘηγητrjg Φι-
λooοφ(αg, του Aριοτοτελε(ου Πανεπιoτr]μιου
Θεooαλογfxηg, Tεqfξα Πεντζοποιjλoυ - Bαλα-
λιi, Kαθηγrjτρ ια Φ ιλοοoφ(αq του Αρ ιοτoτελε [oυ
Παν επιoτrj μιου Θ εοoαλoν (z.t1 g, Αγτεπιoτ6λλoν
μdλog τηg Αxαδημ(αg Αθηνιriν, Δriμητρα Σφεν-
διivη _ Miντξoυ. KαΘηγtjτρια Φιλοoοφ(αg τηg
Eπιoτ{μιηE'του Αριoτοτελεioυ Πανεπιoτrjμιου
Θεοααλογfuηg, Στ€}νλα Δqοιiγου Kαθηγrjτρια
Kλαoιxr]< Αρ1αιολoγfαE του Αριοτοτελεiου Πα-
νεπιοπjμιιoυ Θεοοαλον(xηg xαι Mαρiα Λxαμ6'-
τη - Λιλιμπ6"xη' Διευθιiντρια τηζ ΙΖ' Εφo-
ρ 

(α gΠρoΙοτο ρ ι xιδν χα ι ΙΟ,ασιy"cδι, Αρxα ιoτ{τι,lt,

Η επιτροπrj αυτrj ανdλαβε τo\, επιστ]lιιo\,ι-
x6 τoψ€α τoυ ουr,εδρ(οι' εr,ιil o oQ.l/α\,ιl)τι;,'d; τo-

O δijμαρ1og Nιi.oι,ocιζ xηρtiooει' ην dνιιρξη τοlν εql^,,ιroιιilt, 1ρ1r ιJ1,1,Eδιli1lι
ιττιl 1ιilρo τηg Σ1oλrjg τoιl Α8ιιrτoτε1χ61rq oτιι Ιοβιiριιι

Επ|xαιρα θiριατα

μιdαg ανατιJθηxε οτοι, ΔΗ. Π. o. \. Γ ι c ι τ ε ιl ι ιτιτcl -

τερο απ6 8 μιi]r,ε: 1l]ιιο: \(iιli,ιτιι:. _\Η'Π.o.Ν.
zcιι Α.Π.Θ.. cιr'ε πτι' ΞrΙ\' .ι ι { ι r 1-,.C1ιJτ.il (-Ιι,\,ε o.,c/.σrα
',,t(ι τll\' ε'τιτι'7rj :τΟ(ι',,ιιCιτι]iτι)allι]}l 1ρ1l !1r1rg-
δρ[οι'.

o Π g]ι-i g 5go : τll : ε :τι ι-'τtl ιιo\/ ιztj < επιτρo-
.τlj: ;ucιΘl1',l1π]: Νιz.ιji'cιo: Αι'^i,εl"iiζ, η xαθηγ{-
τρια Τερεξcι Πει,τlοτουl'οι,- Βcιt.o.}"αγ.αι η xαθη-
^1tjτρια Δr1μητρα Σφεl,δοι,l1 - Mdr,τξου, |-ιε την
επιoτt1μιoofνη τουζ Ζ.αι τll\, μεγiι7'"η τουζ πεi.Qα
dγιναν ιiλο αυτιj το xροr,ιz'd διιiοτημια xαΘoδηγη-
τdg pιαg χαι μαζ προodφερcrι,πολfτιμη βoι]Θεια.

Aριοτη oυνερ.1αο(α εf1ε xαι 11 τε1νιxr]
υπηρεο(α του Δrjpιoυ Nιioυοαg με την ανiιλoγη
υπηρεο(α τηg ΙΖ' Eφορ(ιrg ΠροΙιrτoριxι6ν xαι
Kλαoιxι6ν Aρ1αιοτrjτωγ πoυ ανdλαβαν την δια-
μ6ρφωοη xαι τo φωτισμ6 του αρxαιoλογιxοιi
1ιriρου τηg Σxoλr]g τoυ Αριοτοτιjλουc.

Η επιλογrj του θdματοζ τoυ Συι,εδo(oι' " o
Aqιοτoτdλη5 Σriμεqα'' dγι\,ε dxι μιι1r,οr, 

./ια \,(ι
xαταδειxθεi η επιxαιρdτητcl τη: Αριαrοτεi.ιz.r]<
διανdηιrη< αλλd xαι χs",6,; 1ρ1' 7ρεοι': μcι: \,α
t'ιiνουμε χoι\,ιl)\,Οι': cιι'τt]: τη: ο-z'εψ't1:. ιi7ι μιdr,ο
ι5ooυ< αα1οi.ουι'τcιι ε;τιστll ι{o\,ι'zci μιε το εQ^,,o τoU,
cι t'i.α zcι.t τOι! : ιιll ε ιδ ι ;r.οι; :. τοι' : απi.ο ιi : πολaτε(.

\1ε'',r'ι'iιιοr,cι cιι,τt] τη οz'dψη προοxλijΘηxαν
δ ι cι;r.ε'zQ ι ιι ε l,οι ε πιατlj μιo\,ε E, xορυφαfo ι μελετη -
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τdζτη_ζΑριι;τιlτεi.:.:':' l', -: -: ;- :

τομε(<dπι,l;τl1;.\' . : _:],1,- : _ 
-

Ηθιxli:.τt1:Π,'l.._.- : = , :

φ(crqτι'lυΔι^zcιi.',.. i; -, : = ; - -

Φιλοοοψl({ΞΤι' ' . - :. :

,oi'ιlιcιtτ'.',-,:.:'......'...j,...:

τερt1 σι'',,;r.iνrl1i'' -:.l : ,.'. ,-:a i / ]ι,ι_-r

τηg Σ7οi't]; iι'. _\., ._ι,τι-i.ιlt: ιτιr1 \Ιι'εiιι ιιi'i.ci
Xαι ^,l 11-ι1i τ ρ l ]τil ι ιl ιl(ι τ ετι] ι () ι)t'\,ε δQ ι o .l/ ι\,oτct\, ιιε
πρι'lτο |iοι,i' [ιι ιjl ι τll < ε π ιστη μιoγ tχli ζ 7.Ο tνιjτi']ταζ
cιλi'ιi εr'ιi; Δl]μου.

Oι προαxεxλημιdνoι oιiνεδρoι - ομιλητdg
χαι oι τ(τλοι των αναχoιγιδοεο5γ τoυζ liταγ:
JohnΑntοn, KαΘηγητt]g του University οf Sοuth
FΙorida, Η.Π.Α. ''o Αριoτοτiληg xαι η oι777ρονη
xρloιg το.lν αξιriν. H πρ6xληoιζ τηζ :τα^/χoσLιιO-

πυιηoεulE''
Γ{ιxιiλαoE Αυγελri5, Καθηγητr]g του Αριοτοτε-
λεiου Πα'νεπιοτημ(oυ Θεοοαλον(xη<, Ελλιiδα
''Γλc6oαα xαι ν6ημα oτoν Αριατoτiλη''
Enrico Berti, KαΘηγητ{E του Universita' Degli
Studi di Padοva, Ιταλ(α ''H πoλυφων[ατου'oντοE
oτην o ξψορδ ιανη Φιλοooφ [α''
Αbraham Bos, Καθηγητliζ τoυ Vrije Universiteit'
Amsterdam, Oλλανδ(α ''H Αριατoτελιxη Ψυyο-
λoy/α: Γιατ[ θα πρiπει να απoQQιφθε[ η αιiyyρoνη
ιl πdθεoη τηg εξ6λιξηg''
Gerald Bursey, Καθηγητrjg τoυ Nοrtheastern
University, Bοstοn, Η.Π.Α. ''ΑριατoτiληE xαι Πο-
λιτιxιjΘεωρ|α''
Κωγοταγτ(νο g Δεοπο τ6πoυLοE, Αxαδη μαΤx6g,
oμ6τιμog Kαθηγητt]g Παντεiου Πανεπιoτημ(oυ
Aθηνιliν, Eλλιlδα ''oιxoyiνεια xαι Παιδε[α x.ατ'
Αριoτοτiλην''
Gottfried Heinemann, Kαθηγητ{ζ τoυ
Universitat Gesamthοchschule Kassel, Γερμα-
ν(α''Αρετη xαι o Αyαθδg Βiog''
Yalentin KaΙan, Καθηγητιig του Παvεπιoτημ(ου
Ljubljana' Σλοβw(α ''H Απciφααη yια την Αλη-
θεια''
Αryeh Kοsman," Kαθηγητfig τoυ Ηaverford Cοl-
lege' Η.Π.A. ''oν Hα'ι oιlαfα ατην ΑριoτoτΕλιxη
Mεταφυoιxη''
ΛιiμπqoE Kουλoυμπαq(τοηg,, Kαθηγητr]g του
Uηiversite' Libre, Bruxe1les, Bdλγιo "Η
M ετ αφυo ιxη τ oυ Αρ ιατ οτ iλoυ g Ση μ ε q α''

- 
:- ]*' '\'r-"" -...Ε,.;

r}-".-ΓtrLξ1 ^ ι_:: l
.7.

i. --,;. .', , ,

Richard \ΙcΚirahan. iiι ;*l,',''1τιi: τιjι' PιlmΟΠ?
Cι]llese. Califοrnra. Η.Π.Α. ''o 

'1'οιoτιlτ!)'η< zcιι
τ α. α.ντ ι x ε [ 1 ι ε τ, Ct' τ (υ ν M α θ η μι ctτ ι x ci'lν''

Ernan McMulΙin, ΚcιθηγητrjE του University οf
Notre D ame, Η' Π'Α.'' Ε π αν ε ξ ε τ ci'ξοντ αg τ η λ [oτ cι
τ ων'' α ιτ [ων'' τ ου Αρ ιστ oτ i λoιl g''

Eυιiγγελοg MουτοιiπoυλοE, ΑxαδημαΤxdζ, o_
μ6τι μοq KαΘηγητr] g Παν επ ιoτη μ 

(ου Αθηνι6ν, Ε,λ-
λ "6'δ α'' M iτ ρ ον, μ ε o ciτ η g, pι ετ ρ ι 6τ η g :' Εν cι π ο λ ιτ ι x ci

μ d'θη ρια τ ου Αρ ι oτ clτ iλου g''

Tερdξα Πεντζoποιiλου - Bαλαλιi, Kαθηγr]τρια
Φ ιλoοoφ iα< Aρ ιοτoτε λε f ο υ Πανεπιοτη μι(ου Θ ε ο-
ιrαλoν(zη <. Εχλ"6'δrι'' M εταφυ oιxη xαι Λoy ιxη ατον
Αριατοτiλη''
Mι1ιiληE Πολ6μη g, Kαθηγητr] g του Πcrνεπ ιιlτη -

μ(oυ τoυ Κagenfurt, Αυοτρ(α 'Ψυχi -'Ερωg xαι
Φ ιλiα oτ oν Α ρ ιoτ οτ iλη x αι Ση μ ε qα''
Hοrst Seidl, Kαθηγητ{E τoυ Universitas
Lateranensis, Ιταλ(α ''Η xριτιxη των Ε' HtιsserΙ
x αι M. Heidegger τη g Mεταφυαιxηg τoυ Αρ ιoτ oτ 6-

λουg''
Δτiμητqα Σφενδιiνη - M6ντξου, Καθηγr]τριcr
Φιλoοoφ(αg τηg Επιοτrjμηg Aριοτοτελε(ου Πα-
νεπιοτημ(ου Θεοoαλoνfxr1g, Eλλιlδα''To βiλοg
τoυ yρ6νoυ ατoν Αριoτοτiλη χαι στ()y Prigogine''

H oργι1νωση του Συνεδρ(oυ, μdχQι χαι τηγ
τελευταiα λεπτoμι1ρrεια, ιiγινε με dλεq τιg πρoδια_

γQαφdζ αντ(οτοιxων διεθγιδγ διοργανι6οεων.
'oλοι οι oυνεργdτεζ τoυ ΔrΙ.Π.o.N: χαι τoυ
Δl]μoυ ερ',lciοτηxαν με ενθουoιαoμ6' με αγdπη
xαι π(oτη, xdνoνταg τo ουνdδqιo χαι διxrj τουg
υπ6Θεoη. Kαι 6xι μιiνoν αυτo(.

H ουμμετο1rj των ουμπολιτιi:ν l-ιαζ στηγ
διoργdνωoη αλλd xαι παραxολοιiθηoη του Συνε-
δg(ου r]ταν xαθoλιxrj.

'oλoι oι ναoυoα(οι xαλλιτd1νεg ετο(μαοαν
dργα για την oμαδιxr] dxΘεοη ξωγραφιxηζ πoυ

.:
a
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Επixαιραθ6ματα
NΙΑ0ΥΣTΑ

dγινε οτo χ6Qο διεΞα^,'ι,;γiig τoυ oυνεδEl(oυ, οτt1ν

Eοτ(α Moυoι,iι' :,'αι πρ6οφεqαν μινιατοfρεg,
που δ6θηxα\'σc{\' αναμιγηστιχd οε 6οουg παQευ-

ρι1Θηxαr,οτl1ν τελετr] λr1ξηs. o ξωγριiφοg Γιc6ρ-

γog ΙV1παδdλαg παρoυο[ασε, οτo ιοdγειo τηζ

Δημοτιxr]g Bιβλιοθrjνηζ, βLσ πρωτ6τυπη dxΘεοη

dργαlν με τ(τλο '' Περ[ Ποιητιxηg τoυ Αριατοτi-
λoυg'' ' Mιxρd παιδιd ξο;γρdφιoαν μεγιiλα παι'6

με Θdμα ''Nd'lιlσα, η π6λη μαg''. Η θεατριxrj

ομιlδcr του ΔΗ.Π.O.N. με τη συμμετο1η xαι ατ6-

μων απ6 dλεgτιg θεατριxdg ομdδεEτηg π6λη; μα<

παρoυο(αοαν τηγ xωμο;δiα του Αριαrοφd.ι'ουΞ

''Λυσιστρι1τη". Oι 1oρευτd< τοιr oμiλoU ',l1g-.-,'1

διατr1ρrioη του εθ(μιου ''Γιαl'[τσαρoι Ζ"αι Mποf-
λεg" Xαι τoυ Λυxε(ου Eλληr,(διr;γ Ndουοαζ συμ-

μιετε(1αν με την παρουο(αοη παραδoοιαxι6ν xο-

ρι6ν' οτην τελετrj λ,1ξηE. Η νεανιxrj 1oρωδ(α, η

Bυξαντιι,η 1oρo:δiα xαι η ορ1rjoτρα παραδιlοια-
xιiν oργdι'ο]γ τηζ Eοτ(αE Moυοιδν, το 1-ιουοιxd
οοl1-ιατε(ο τoιl Ωδεfoυ NdουοαE μιε τη\' μιαντολι-
ν(ιταxαtτcι μιι1λη τη< Λαiz'{g Oρ1r]οτρcι; Νiιοι'-
σαζ συγερ1lciιττt]xcιl' για τ-ιl\l :τQcΓi/μσ'τo;το(ηοη

τηE Συναυλ(αE οτηντελεπj dl'αρξη;. Kαι πd'i"o(

ουμπoλ(τεg |-ιαζt o xιiθε dναg ι-ιε τoν τριiπο του'

αυμμετε(1αγ στoγ''πυρετ6'' τηζ πQoετoιμαο(αg.

Και αυτιj {ται, που 6xαγε ιδια(τεgη εγτιjπω-

ση στoυζ ουr,ι1δρουg.'o1ι μιdνο η xαθολιxrjoυμ-

μετoxij αλλd xαι το ιlψη)'"d πr'ευ!-ιατιx6 xαι πολι-
τιοτιxιi επ(πεδο τωr'

xατοixulν.

Το Συνdδριo πoυ
τ6θηxε υπ6 την αιγ(δα
τoυ Yπουργε(ου Πoλι-
τιο1"ιoιi, τoυ Υπουρ-
.1ε(ου Mαxεδον(αg -

Θριixηg, τηg Πολιτιοτι-
xηg oλυμπιιiδαg, τl'1g

Α'E. ΠροβοληgτηgEλ-
ληνιxr]g Πολιτιοτιxr]g
Kληρονομιdq''TΑNΕ,Α
BΑΛKΑNΙA'', τη< Πε-

ριφdρεια< Kεντριxrj<
Mαxεδoι'(c{ζ χαι τηζ
Noμαρ1ιcιzrjg Aυτιl-
διo(xηοη< Hιιαθ(crg. με

1ορηγοι1g επιzoιι,ιοr'(αζ

τηι, EPT3, τιg εφημεg(δεE ''Eλευθερroτι'τicι 
'. \ 1'l_

y-εδot'fα'' χαι "Θεσσαλoν[xt1'', παραr,οi'οι1t|l1ιτ'ι''

ε π iοt1 μο ι lr"αλεομdνo ι, τε λε ι6φο ιτο ι χα ι ιι ετ(Cττ ι' _

7ιαzο( φοιτητdg φιλοοοφιxι6ν ο1ολιiν 7.C(ι ]Tιri'_

λο( εr'διcl.φερ6μενoι για το Θdμα απd π1 }'Ιiιοi_'ι_'cι

Ζciι τι: ';,ειτo\'ιχ6ζ π6λειg.

Τcι ουoιcιαrι z.d απoτελdοματα του Δι ε θι'ι-l ιi :

Συι'εδρ(οι' θcι φαι'οfν αργdτερα. Πd.ντoτε oμι';:
ε7'οrτcι: οcιι' οτιi1o' η Miεξα οτην Ndουσα \'cΙ

^,,(r'ει οημε(ο αυνιiντηοηg μελετητι6ν τηg Aριοτο-
τεi'ιz"t]< διαν6ηοηg.

Η xαθηγ{τρια Φιλοοοφ(αg, xυρiα Τερεξcι
Bαλαλd στην ευχαQιοτrjρια επιοτολrj τll: ;τQoΞ

τον Δrj μαq1o μεταξυ των ιiλλοlν αι'crφ ε ρε ι :'' .... Ε ι -

ναι συyχινητιxri να σχεφ'τε[ zc'ι.l'ε[: οτι lqcδτη

φορd oε χωQο διδαoy"αλkι7τc'lι''1ριoτιlτ[).ι7 - 'ιιιcι
δ ιδαrlxαλ[α oτ ητ' ο π ο [cl. ^,'1 ι )-ι l ι' 7 l j θ\ z. r'l.l' ι' i tι l α. ι -

διd' ριε επιxεφci.ιj: τcll' ^4)-iΞr.ι.γδοo oτι; cιξ[ε; τη<

ε λλητ' ι x η : l cι ι δ ε [c ι : - σ1'"'' 7. ε ι|τ o cilθη x αν φ ιλrj o o -

φ oι αQιστΟτε)'ιoτi; cι;το ο)'ο τclν xοαpιo yα rταQoυ-

o ι αo οι' l' τ ην τ ε λε υτ α [α τ ου g € ρ ευνα oτη αx €ψη τ ου

Στclγειρ[τη. Απ6 αυτη την ri'ποι/lη, αυτ6τo Δ ιεθν69

Συνtδριo oτην M[εξα ε[ναι ιστoριxrj''.

r'.;{,|" β,

Ι4

Απo τι< ερ';αιr[εg τιlι' ι;ι'r'εδQ(οrl ιττηγ Eιττiιι Moιloιilγ



[ιlτ,lτlιzι-! \'L10ΥΣTΑ

AIβ-ηΕ n{ΤΙ0γΓ,ηΓl0γΚ βdTΕ PlBEPY

MIΑ KPEOΛH ΓΑΛΛlΔΑ
BAΛ|ΝΤE ΣoYΛTΑΝΑ

(Αφιdραlμα oτα γενdΘλια τηs Ndουο'αg: 9 Αυ-
γoιiοτου)

Η νεο1τιoμdνη Ndoυοα (πιΘανrj ηpιερομην[α
επcrνiδρυoηg 9 Aυτoιjοτου 1,460) 6ποlg ε(ναι

φυoιx6' αρ1ιxd riταν dνα< μιxρ6g οιxιομι6g Xρι-
οτιαγιilγ Eλλ{ι,ων μdοα οτο τιμdρι τoυ Τοιiρxου
Mπdη Xατξ{ A1μι6τ Eβρενdξογλου, λ[γο πιo πι1-

ρα απ' τo xιdοxι, 6πoυ βριοx6ταν ο τεx6g (τo

μοναοτrjρι) τουg μωαμεθανοι1 Σει1η Ιλαxr], o
oπο(og ε(xε αναλιiβει"τη διαπαιδαγcδγηση τωγ
παιδιι6ν τοι) τιμαQιoιi1ου, πoυ πQoαναφdgθηxε
xαι μαξi μ'αυτ{ν xαιτην επ(βλειpη του αγασυγοι-
xιομoιi τηg ξανα1τιξ6μιενη g πdληg.

oταν oτυ' Ι490-7491 πdθανε oτoν τεxd τoυ σto
xt6cxt τηg Ndουοαg o ΣεΙ1ηg Ιλα1r1' ο γνωoτdg
οτιg παραδιiοειg Πλαταρ(δη - Aνωνιiμου - Φι-
λιππfδη ωg Σιd1ηg Λιdνηg { Σεx Λεαrjg, oι1μφοl-
να με την παgιiδoση τoυ Ανιiνυμoυ Nαoυοαi"ου,
ο oπo(οg ουνdγραιilε τογ 19ο αιc6γα τo "Ιστoρι-
x6γ Nιdoυσταg''. η Nιlουoα ε(xε μιiνο €ντεxα
(11) oπ(τια, πενηνταπdντε δηλαδr] xατο(xουg πε-

ρ(που χαι τα dοoδα του τtμαQιoι'i1oυ απd αυτrjν
προφανιig δεν {ται, αxdμη αξιι1λογα. Πdντωg,
ιiποlg oυμπερα(νεται, μετd τo θdγατo του Σεi1η
Ιλαμj χαι τη μεταφoqd το:ν λε ιιpιiι,αlν τoυ απ6 τoγ
τεxd του oε τξαμ6 - μαυοωλε(oτωγ Γιαγγιτσι6ν, το
oπoio μΓοτηxε πρog τιμljν τoυ, η Ndoυoα ι1γινε

βαxodφι (αφιdqωμα) αυτοιi του τζαμιoιi - μαυ-
αωλε(oυ χαι oι φdqοι τηE πrjγαιναν στo ταμεfο
λειτoυργ(αg xαι oυντrjQησηE αυτotj τoυ ιδρrjμα-
τoζ τoυ Xατξr]Axμdτ Eβρενdξογλoυ Mπdη.

oταν τo 1668 πdραoοε απ6 τη Nιloυαα ο Tοιiρ-
χoE πεQιηγητrjg xαι ουγγραφdαg, ο Eβλιγιd Tοε-

Γqιiφει o Θωμιig Γαβριηλiδηg

λεμπrj, αυτrj rjταν μια xωμιiπoλη των π€.ντε1ιλιd-
δων περfuoυ xατοixων (1ιλiοlι, οπιτιc6ν) χαι cl)s

βαxοfφιτου Eβρεν6gτη διοιxοιjοε dναg Eπ(τρο-
πog Bαxουφ(ου (μουτεβελr]g - mutevelli)

o Εβλιγιιi Τοελεμιπr] δε γρdφει τ(πoτε oxετιxα
με τηv πρoαταoiα τηg Nd,ουοαg απιi τη Bαλιντd
οoυλτιiγα τηg επο1rjg τoυ, αλλιi oιjτε xαι απιi τα
Aρxε(α τoυ Ιερoδιxεfου Bερο(αg αντλof με dμε-
οα xdποια oyετtxη π}"ηροφορ(α, ενι6 crπ6 την
αναφoριi ο' αυτιi τηζ παQουσ(αg οτην πdλη βoε-
β6δα γfρω οτα 1705 (crρ1dg 18oυ αιωγα) ουμπε-
ρα(νου1-ιε 6τι η Nιlουοα ε(xε γ[νει πιο πρooοδο-
φdρα xαι ε(1α αναβαθμιοτεiοε "αυτoΧρατoριxd
l"λη ροδ6τη μια''' δηλαδrj οε οουλτανιx6 1dοι.

ENAΣ ΣTΑMΠOYΛHΣ MΠOΣTANTrΙΣ
ΠΡAΚTOPAΣ TΙΙΣ ΣOYΛTANAΣ

H πριfτη ωg τι6ρα γνωoτη μαρτυρ(α, dτι η
Νι1oυoα rjταν " αυτoxρατoριxd xλη ροδ6τη μα'' xαι
xατoιxοdαε o'αυτ{ν dναg βοεβ6δαq, τoυ oωμα-
τοζ τωγ μπoαrαντξιj δων τη g Σταμποιiλ (Κο;νοτα-
ντινofποληg), dναg δηλαδrj οταμπουλr]g Mπο-
οταιτξr]g, πoυ fταν "πρd,xτoElαg τηg οoυλτdναE"
χαι "δoυλειd τoυ {ταν να μαξεfει τog φdρουg
απ6 την πιiλη xαι την πεQιοχrj..." βρiοxεται στo
dργο τoυ Aγγλoυ περιι1γητrj Leake "Περιfγηοη
οτη Bι5ρεια Eλλιiδα", ο oπo(ogrjρθε οτη Nιioυοα
oτα 18Ο6'

Απιi τη μαρτυgiα αυτr] του Ληx oυμιπερα(voυμε
dτι η Ndουοα δεν fταν απoxλειoτιxd xι1,οι πoυ
διγι1ταγ pιdνo οτην εxιlοτoτε βαλιντ6 οoυλτιiνα
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NΙAqYΣTΑ Ιoτoριxd'

(αoυλτανομdνα) αλi.ιi μιπoροrjoε γα δoθε( xαι oε

γ"dπotα d,λλη οoυi'.τιiνα (π.1. την αδελφr] του

ooυ)ιτdγου), dπο_lg Cοωg οιlνdβαιγε τo 1806, dταγ

oτo οoυλταr,ιx6 Θρ6νο βριοx6ταν o Σελ(μ o Γ'
(1789 - 1s07) o πρωτοξιiδερφog τoυ μεΘεπdμε-
γoυ οουλτι1.νoυ Mα1μοfτ B', οπo(οg διαδd1τηxε
τoν αδελφ6 του Mουοταφd Δ' (1807 - 1808).

Aπ6 τoγ Δημrjτqιο Πλαταρ(δη (Ιοτoρiα τηg

πdλεωg Nαofοηg E. Στoυγιαννιlxη αελ. 59) πλη-

φοροriμαοτε dτι η μητdρα (βααιλoμr]τωρ) του

αουλτdνoυ Mα1μo6τ B' (1808 - 1839) απoxαλoιj-
οε τη Nιlουοα "ροδιfνα τηζ" (Γxιoυλ - μπα1τod)
xαι 6ταν dμαθε (τo 1'822)6τι ο Aβδο6λ Λoυμποιiτ
παo6"9 xατ6οτρεψε τη Nιioυoα, επειδ{ επανα_
oτdτηoε,6qμηoε πdνω oτo θυμd τηg να πνξει (!)

το οoυ)ιτι1νo γιo τηE, o oπο(οg για γα την ηoυ1d-
οει φα(νεται 6τι πρoοπoιrjθηxε 6τι δεν rjξερε
πωg dγινεΤo ιιαx6, ενιf ε(1ε oτεiλει φιρμdνι με
εντoλf την oλoxληρωτιxr] χαταστQoφητη-< "xα-

ταραμ6νη9 εoτlαg των xαx6βουλο'lν xα-ι βδεi'ι'-
ρ rbν απ foτ οlν ( Nαου oα [ων )'''

a.iι,rn NTΙoYMΠo\aΚ NTE PΙBEPY

Eπειτα απd μια oιiντoμη ιJρευνα πoυ xdναμε,
νομζουμε 6τι αξζει τον xdπο να πorjμε δυo
λ6για lιαι γι' αυτrjν την περιβdητη βαλιντd οουλ-
τιiνα, πoυ απd τη μεγd,λη τηg θλ(ψη για την

lιαταστQoφtj "τoυ ρoδcδνα τt1Ξ". z,6ι'τεψε t'α πι'(-

ξει το οoυλτdγo γιo τηζ...

Oπωg ε (ναι γνωοτ6 o Mα1pιοιiτ B' l]ταr' γ ιo( τoU

οoυλτdνου Aβδοrjλ Xαμ(τ A'(1774 0 1788), o

oπofog δι6θετε πλουoι6τατo 1αρdμι, τo οποio

φρdντιξαν xd,θε τdοo γα τo τροφοδoτotjν oι πι-
οτο( του υπrjxοοι, 6ποlg π.x. ο Mπdηg του Aλγε-

ρ(ου. Aυτ6g (ο Mπ6ηg τoυ Αλγερ(ου) αγciρααε
απ6 αλγερινoιig πειρατ€g την dμoQφη Γαλλ(δα
Κρεoλ{ (μιγdδα) ΑΙμd Nτιουμποfx ντε Pιβεgri
χαι την 6oτειλε ωg δcδρο οτον Aβδοιiλ Xαμiτ A'.

Η ΑTμ6, που xαταγ6ταν απ6 τηMαgτιν(πα, ε (1ε

πdει αrη Γαλλ(α για οπoυδdgτιαι 6ταν επ6ατρε-

Ψε με πλoiο οτt1ν πατρ(δα τηg ιξπεαε oτα xdρια
πειρατc6ν, πουλrjθηxε ωg αxλιiβα, αλλιi η μo(ρα
τη ζ τη E επιφ{λαξ ε την τυ1η να γ iν ε ι η ευνoori μενη

ο{ξυγoE τoυ Aβδοι11 Xαμ(τ Α', η μriτεo[ι τι-.ι'

Mα1μo{τ B'xαι η γιαγιd του Aβδουi. \Iετiiτ
(1830 - 1861).

Αν βdβαια η οoυλπανομdνα Aiμd Nτιoιtιι-τι')li7'

ντε Pιβεqf. η Γαλλ(δα xgεoλr] απd το μαzριι'ο
νηo( τηg Mαρτιν(xαg' d1αοε τηγ ψυχQαιμ(cι n1;.

6ταν dpιαθε για την ολoxληρο:τιxη xατααιρoφr]
του xαοιοf τηζ, τηζ Nιioυοαg, τo |822, επειδl] τηι'
αγαποrjoε χαι τη Θειυqofο'ε "ροδιilνα τηζ" li
επειδ{ αυτrj ι]ταν μια πλοιiοια πηγ{ γρoοiι'lι'.
ιJναg oπουδαfog "xρυοo - βoλι6να9!''. αυτιi i/ια \'cι

ξεxαθαρ ιαrε ( απαιτε (ται μεγαλιiτε ρη d ρ ε ιι'cι. Γι cι-

τ| ενr7 απ6 τιg γνοlοτ6g ωg τιδρα ιαrοριzd; ;rη^/6ζ

αλλd xαιτιE παραδdοε ιc η Ν iιοι'οcι ε iι'cιι ^,'r'cυσrη

για τα αμπιJλια τl'l( 7.αι τcι τερiφημιcι z"ραοι<i τηg,

6πωg r"αι γιcι τcι ιiτi'cι ;r'cιι τcι dρ^,61των αQγυQο-

1ρυoοydοlι'π1: 'z..i..τ.. δει' εiι'αι το iδιο, πQoφα-
1119-. '-l1',1r]gτl] ','ιcι του; ρoδο1νεζ τηζ, 6oο {ταν,
o:τι')σδliπoτε. η τρ6γονdg τηg, η αρ1α(α θρυλιxrj
M(εξα. στ1l\, πεQιoxri τηs oπο(αg, oτιg πλαγιdg
τoυ B ε ρ μ(ου υπrj qxαν o ι xι]ποι του Bαoιλιιi M [δα

τoυ γιoυ τoυ Γdgδιoυ με τα περ(φημα εξηxoντd-

φυλλα ριiδα...

'oμωζ τo πρdβλη!-ια, αγ oι εxdοτoτε βαλιντd
αoυλτd'νεg, 6οεg 6τυ1ε να d1ουν τη Ndουοα ωg

1ι1oιτουg, δεν ενδιαφι1ρoνταν μdνο γιατα ciφθο-

να doπρα ( γρ6οια' που dπαιρναν απd αυτrjν'
αλλι1 φρdι,τιξαν xαι για την προαrαα(α τηζ χαι
τη\l πQΟ7"oπri τη<. επειδrj δεl, ε(ναι εfxoλο, πρι1-

πει \'α ατοτεi.dοει αrτιzεiιιει'o ξε1ιοριοτrjg dρευ-
\'αΞ. η oτo(cι μπορε( ι'cι βoηΘr]οει σrη λrioη xd-
πo ιιt)\, παq ε ξη',,r] οε ιt)\' dπιυζ [οιυE ε fναι αυτt], πoυ
πEr dπε ι να i.γεt aβoημ ε τt'l ν παQoυοfα αrη Nd,oυ -

oα ενdg βoεβdδα, αlτιπροοιilπoυ τηζ βαλιντd
ooυλτdναg απ6 τo αι'iμα τιl')\' ιι;τoσrαrτξrjδων (=
xηπoυρι6ν - φυλclxιυι,) τtr]\' tΙ\'CΙΖT6ρων τηg Κων-
oταγτιγoιiπoληg, xαι τοι' ιιυθο (;) dτι η Nιioυοα
{ταν "ροδιilναg" (γz.ιουi' ιιπαξdg) τηg βαλιιτ6
αουλτdναg...

Γιατ(, αν τα doα ).dγοιται 'i'ιc( το dτι η Nιioυoα
rjταν "ροδιδγαζ'' τ[ζ Αιμd }iτιoυιιπofz rτε Ριβε-

ρri οφελoιται σε παQεξl1γηot1 τηζ πρoσωνυμiαg
"oταμπoιiλη ζ ι"ιποoτα\τξli ζ" του βoε β6δα, αγτι-
προoι6που - ειοπρdxτoQα τηζ βαλιντ6 οoυλτd-
ναg, ε[ναι πια xαιρdg να πdψoυν να λι1γoνται.''
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ΠΩΣ ΣΩθHΚΑt{ 0l ΝA0γΣA|EΣ
AIΧMAΛΩTΕΣ T0γ AΛΗ ΠAΣA

ΣΤ0 ΔAΣYΛΛ|O B0l0Y

A. Λ(γα ιατοqιxιi για τo 24ωqιιΙ

Kατd τη διdρxεια περιοδεfα< oτα πλα(oιατων
υπηQεσιαχι6ν μιου εr,αοχο)'ioεωv σε οιxιο1-ιοfg

τoυ BoΙου χαt των Γρεβει'ιilι,. ε(1α την ευxαιρiα
να περι1οω απd το 1ο:ριd Δαοιiλλιο, πoυ διοιxl1-
τw"6"ανην'ει oτo N. Γρεβενι6ν, 6μωg ουνορειiει 1-ιε

τηγ επαQχ(α BoToυ τoυ N. Κοξdνηg, απ6 την

oπo fα xαι απooπι1στη χε.,6ταv δη μιου gγrj θη x ε o

N' Γρεβενιiν. Exxληοιαοτιxιi εξαxολoυθε( να
ανr]xει οτο B<iιo χαι συγχεχqιμdνα οτη Mητρ6-
πολη Σιοαγ[ου xαι Σιατioτηg.

Αxoλουθιδ\ταζτην εΘνιxr] oδd Κoξdνιlζ - Ιιοαι,-
γ(νιυγ πριν απ6 τoν Πεντdλoφo (Ζoυπ(ινt) υπdρ-

1ε ι η διαο'ταιiρωοη για τo xωρι6 Δ(λοφog (Λo{ν-
τξι) του N. Koξιiνηζ χαt εισεQ1c5μενοι εxεζψετ(ι
τoν Δftoφο, ε(ναι τα otiνoρα με το N. Γρεβενιiν

μιε πρι6το 1ωgιd το Δαοιiλλιo, που με το παλιd
dνo μα λιJγoνταν Mαγdρη.

Eπε ιδrj τo 1ωρ ι6 βριox6ταγ οτoγ xεντριx6 ιiξο-
να Mαxεδoν[αg - Ηπεigloυ, xατιiτην περ(οδoτηq
τoυQχoχQατ(αg δε16ταν oυ1νd επιδρομdg α8βα-
νiτιxωγ oυμμoριιilν, με απoτfλεσμα oι xι1,τοιxοι

του οιr1νd να τo εγxαταλε(πουν. Eτοι απιi την

αg1ιxrj τoυ θι1ο'η "Παλιομιiγερo" (5 xλμ.N'Δ. τoυ

oημερινoιi oιxιομod) xαθι6g xαι απdτουg διπλα-
νοιig οιxιομorig Kαλι'iβια xαι KιιiτElα, (δρυοαν

νdο 1ωριd τo "Παλιοxι6ρι" (6πωg λdγεται οtiμε-

ρα χαι βρ(αxεται 1 xλμ. γdτια του αημερινοιi

xωριοf), oτο οπo(ο ιjδιυοαν τo 6νoμα Mαγdρη.

Toυ Ιωιiγγoυ Aθ. Kαqαταιι6λη

Αυτ6 dγινε ιrιiμφωνα με τoγ Αλdξ Αδαμ(δη οτα
1 700 μετd την ολοxλη ρωτιxlj xαταrροφrj τoυ " Πα-
λιομdγερου'' απιi τoυg Αρβανiτεg' l-ιε την διxαι'o-
λoγ[α 6τι oι xατono( τoυ, περιdθαλπταν xαι
βoηθο{οαν τουg xλεφταρ1-ιατoλoιiE. (Αλεξ. K.
Aδαμ(δη: "To Δαοιiλλιο N. Γρεβενιriν", Θεοοα-
λονixr1' 1989, οελ. 16).

Σι1μφιυνα δε με αφliγηση στoγ υπoγQclφοντα
τoυ xcno(xου του Δαoυλiου x. Δημητρioυ Xαρι-
ξdπoυλου οι οιxιομo( Kιdφα, Kαλι1βια xαι Πα-
λιομciγερο xαηxαν απ6 τοιrg Αρβανiτεg τo \720
ιcιtτ6τε dγινε xαι η xdΘοδοg οτo Παλιo1ι6ρι.

oι xατοιxoι με τα oρλωφιxιi (1770)δεινοπιi-
θηoαν xαι γι'αυτ6 εγxατdλειιpαν το φτωxοxιδρι
τουζ χαι τo μετdφεραν 1 1λμ. βoρει6τερα οτo
fψωμα "ΠαλιdxαοτQo", βΕ εxτεταμdνη ΘιJα, για
να ελdγxoυν xαλfτερατηνπεριο1r]. To 6νoματου
(η) Mαγdρη μιiλλον πρo6ρ1εται απ6 το λατιγιx6
επiθετo majοr (μc1γιορ) - με^1αλriτερη, αφof

ηταν τo μεγαλfτερο οε ιruγxQtση με τα γιiρω
1ωριd, (dταν rjταν οτη θ€οη "Παλιoμdγερο") xαι
αφoιi ε[ναι γνωοτ6, 6τι οτην περιo1tj υπrjρ1ε
δερβdνι (διιiβαοη) απd τα 1ρdνια τηg Ρωμαιο-
xρατ(αg. Mετοι,oμdοθηxε δε oε Δααfλλιο' απd
το δαoιjλλιο τηg Αγ. Παραοxειlliζ, με Διdταγμα
τηg 20-1,-1927.

B. oι Ιι[αoυαα(εζ υιofi6}\εE στη Mαγεqη.

Tο παλoxα(ρι τoυ 1804 oι Aρβαν(τεg τoυ Aλ{
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Παοιi xατdλαβαν ι,]: .-/\,ιl]στ6ν χαι ε_ W:r;ff-,*'
λεηλirτηοαγ τη\, Niιουοα. Στην επι_ :ξ- u'*-**/-.lΙ/ιιιlΙ|UιΙ\,ιl|\,1\(ι()ι'σα.Ζτηνεπι-'il.=
oτροφrj τoιl( στα Γιd.γνενα dφεραν F * ffi#"*", .:##:'fi; 

::::: :.;l : !

;:*i:J;iiill:;,i&1,.:;ff': 
,oταvεφθιισανoιΤοι,ρr-οιιλβαι,oi1ιε....,..ff&}ffi-},aft*&oLut* 

Ξφff
il;,:';:f:ilJ",3i.Ψ:}:':;,,ff;:; Ψ F,{fr 
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Τi i-ffJ, ο*'*trοι

τηg Aγ(αg Παραοxευ{g' αrαμιiτηοαν * xrj* F; 
** 

λ}-o h b4 € Τsγ
να περι1οουντη νf1τα Αφoι1 αoφι1λι- ξ'.,#E"'af$? { l{Χ-χ*#$ri,σαν τtζ xοπdλεg μιdoα οτην εν'xt"ηo(α, . *$s.t*,tr &e* ξ, e 

*; 
F

αμdριρινoιxατευθ{νθηxανοτοxιiι,ιτου €ξ 
-?;; 

# f 
'--- 

Ξχ$r, uΠoιjλιουΣxιiδρα,πουr]ται,δυτιxααπ6 gwff*& s. t Ψ ee ι* t g ιtτηνεxxληιτiα,1αμη}.ιioτη ρε1-ιατιι1. ΨFΨtr ?eFψJΑi{ ετιτ ι\iΑi}γtΑ
oιπdτοιxοLτoυχωριoιi,μεαπα(τηοη *€ ffi*ετEξε,Σ ΣΕ iι: a ε{ Ξι{

τωνΑρβανιτιi:ν'dφερανατο1ιiνιπλοι1- € r Γtr Q t-'t ο Σ γ${Η Σ AaFtffiFi
οιαφαγητιixαιμιπdλιxοραxi. Eται oι Σ τ }*i{ Ει( K λ ΗΣ lA A \, α
Αρβαν(τεgdφαγαι,xαι μεθυομιεr,οιcι- Α Σ ΗFtΕΙ{ε& EΤ ΚΦ Aι{ιΑπoxoιpι{Θηxαν 

Φ:&8fΞΡ*Φ*- trrΤiffF{ EFιgtι{
Oιxoπdλεg6λητηr,ιi7τcιπαρcιzcιt.ου- & s g Ψe&$ *T*F{

σαγ τηγ Αγια Παραοzει,tj l,α λυοει τα
δειτμι1 τοUζ χC1ι \,α σ(l)θof\, απ6 τo
μαρτιiριο που τιζ περΓμεr,ε. Ετοι ιiρxι-
οαν oιγι1 _ οιγι1να irιiνοι,ται τα oxοινιιi
χαι ,τQιγ τα μεοιiνυxτα, αλληλoβoυη-
θοιiμενεg, λf Θηxαν dλεg.

oι ΔημογdQoντεζ y'ι o Ποrjλιo gΣx6- H ε:πιγραφr] τoλ:J::i;"i,;:,l,:i;Ι:" ιτηr''\','iιι

δρα g, παραxoλου Θοt'oαν την xατιloτα-
οη' oταν αποxoιμrjθηχαγ o Αρβαν(τεg, ιiνoιξαν
την πι1ρτα τιg εxxληαiα< xαι οι xοπdλεq βyηxυ.ν Γ. H αντ(δραoη τωγ Tουqxαλβαvιfν.
dξω. Eναg Mαγεριιδτη g τι c οδιiγη oε με πρoφι1),α
ξη ανιiμεoα απιi τη 1αρι1δρα τl1;πκ(ιια 

-< 
oτο ε;,.ε [ . YτCι\' 

τo :τoι'-}t Ξυπγησαν oι Αρβαν(τεg xαι δεν
xoντdδdooE τoυ Παλιoμονdοτηρου. Ez.ε[ ειιει- lja]lt\. τι: zοπελεg εξεμdνηoαν. Πρι6τα πrjγαν
νανxρυμμ6νεgαρxετdζμ6Qεs'Στηαιrι,d7ειαδι,ο οτo -\α'r'ι' εδειραν τoγ Ποιjλιo' στη oυνdxειcr

- τρεtζ Mαγεριci:τεg, απd νι3yτα οε .,fi..r. o"_rο 
:τ}-|''c{\'αro1ο_lριι1, dδειραντουgΔημογdροντεgxι

απdτητα μoνoπι1τια χαι με τη φιλoξεν* o. ,o,- α/'/'oιιΞ zατο(xουg' που βor]θησαν cπην απελευ-
oτιανιxc1 1ιυριd τιg οδrjγηoαl,οι6εg oτη ιταoι,ο., θερι'lol1 τΟ]ν χoQιτσιιιiν. Bdβαια ο Πο{λιο< y'αt ot

Δl1μογdροντεg αριlrjΘηχαν τllν πρriξη του( χαι
Yατερα απd την απελευθdρωση τωγ xoριτοιοiν ε(παl,πΟ]ζ τιζ απελευθιJρ0]σε η aγio πoρor..υ'1.

o ΠοUλιοg πrjγε oτο Χιiγι xαι oι Δημoγ6ρoντεζ
ατo 1ο_lριιi. Τciτε ιlι Αρβανiτεg μπ{xαν οτην εxxλη oι6' xcl.t

με βριοιdg dδειαoαγ τtζ χουμπoιiQεζ τoυq οτην

&Ρ&€{€Η
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ειy.dνα τηg Αγιcrg Παραοι.ευι]<. 11 οτ.. r i r- Ξ t Ξ

τρ(α οημdδLα των μολυβιι6ν. Αξξε ι ε ) ", ι l' -

μειcυθε( dτι την Θαυμιατουρ'1l] ει'z..iι ι:. '.. |1 7'
επιμι5νoιlπαρcrxλrjoειisμα.; (σl_'l'ι..\Ξ' ., ', :_-

τογ oιlνι1δελφο Γεωπd\'Ο τ1l: \_ΕB \ ] l', : .. l

εxTοoτυλ(oι}Xατα',,oιιε\'ιr7:. Ι ι'. \1 : _:l. 
1

μαg επσδειξε xαι:τριrι_τ7: '''. '' - '.' : - 1. :::, ,' ] ι

αυτrjνx. Bαοιi'ι;r.l] Γει' ',_' ],, '.' .].''τΞJ,iι _:,_r-

πτι1ρα.ρ7οι' τl1 : Ε).z.l1 ι' ι'z. l 
1 
: ^\ ε ρι-l1ρ ρ [cι : l. ιττ ι. l δ

Σεπτεμ| ρiιlι, ][)ι)Ο. Φι'ιτι;,.ι ι το ο7'εδοι' ερημο οlj-

|ιεQc{ /ιl)oι(i (zcιτοιzεkcιι cιπιi λ(γουg γdροντεg)
6xει xλειιlτdq εxxληo(εζ χαt ο1ολε(o χαι |"ιε τη

ofμφωνη γν6μη τηζ αQχαLoλογ(αg τα xειμrjλια

φυλλdαοονται σε oπ[τια εγxρfτων xατο[πωγ τoυ

1αlριοιi xαι 1-ιεταφdQoγται οτιg εxxληοιdg xατd
τιE πανη1/υριxdg χαι εΘι,ιxοθρηιlxευτι,xdg εxδη-
λι6οειg.

Ε,τοι διcrxρ(ναμιε δiο αμυ1dg απ6 μολι1βL στην

ειxdνα τη< Αγ(αg ΠαElαoxευr]g οτo επι1,νω μ6ροζ
του xεφαλιοd xcιι xdτιυ cιπ6 το αοημdνιo φ0)τo-
οτιiφανο. oλη η ειxιiνα ε(ναι αoη;"ιοοτολιομιdνη

χαL |'ιoγο το πρ6oωπo τη< Αγ(αg διαxρ(r,εται.

Mετd λοιπιiι, απιi τογ πιlροβοi'ιομιd τη< ε ιzοt,α<

o ι Αρ β αν (τε g βγi] xαν απ ιi τt1 ι, ειxLι1o kι ιαι 6'ρ7.ι -

σαγ να πυροβολοfν τηr, πd-

τQιγη oxαλιοτrj ειx6να τr1g

Αγ(αg, που r]ταν πd,ι,ω απ6
την ε(οοδo' Tα μολυβdνια
βι5λια τoυ g ιiμωg εξοοτραx(-
στηχαν oτιg oιδερ6πετρεg
xαι ξαναγrJρ ιοαν πιir,ω τoυ g.

Toυg ιJxαναν μεγιiλo xαx6.
Bγr]xαν μc1τια, παραμoQφd) -

θηxαν πρι1oωπα' xιiπηxαν

μιiττεg. Η Αγ(α τουq τιμιi-

Qησε.

oι Αρβαν(τεg απ6 τη μα-
ν(α τουg, dβαλαν φωτιir oτην
εxxληοfα xιrι πrjραντο δρc1-

ιιο γtcΙ την Ηπειρο δια μd_

σoυ τoυ Παλιομirγεριlυ. oxι
πολυ 1ιαxριci oι'ναντt]οιιν

Τ -,

l-:'- --:::;, -'- :, -''.:'.::.,'..-
:. - ';.'' ] '''. ι _" :.",_"':.. '"' i' -:.:. ::a lτ.,ε,'il\'.

. - '-.., ., t .: ". "',.i.,rιl\. 
ι:τi|1' . Ζιiγrr 11',-

_\','icι. ι1 i7.l1ιlcιr' τιr τ7.ιιz.διττoι!]τΟ ;r.cιι -il'iτr1ocιl,
111,^,7'ι'ioεσl1. Mετciι,ιοlσα\, ^,/ιc1 τηr, αoε |1ε ιC{ Ζcιι τη

βεβljλωοη y.αι σαν δεiγ1-ια μετc1,ι,οια< d.δειαοαι,
τα xεμιJρια τoι}ζ χαt αφηοαr, αρxετιl γρ6οια.
Αλειι|αν τι< πληγd< τoυζ με το λd,δι τηg xαντrjλcr<

xαι βγαfνονταζ απ'την εxxληο(α 6βγαλαν φου-
οτανdλεg xαι ταλαγirνια (xι1πεg βοοxοiν). τα
xρ6pιαoαν οτo εξωι,dρθηxα xαι dφυγαν.

Δ. H ευγγωμΟσι1νη των }ι{αoυααiωγ

oι Nαουoα(ε< xοπdλεζ πoU ελευθεριilΘηχαν.

1d,ρη οτη βor]Θεια τηζ Αγ. Παραοxευη< xαι το_lι,

Mαγεριιυτι,iν. 6oτειλαν .rr,,i gυr,lνωμιοοfνt1 r.αι

ευλdβεια oτηr, εz.xληοicr τη< Α.,,. Παραι;y"ει}liζ.
δfο οτεφι1νια απcl ατιiφιιl αοrjμι' ιiπου ε[1αν
^,ραιιμιdι,α χ(Ιι τα ονc1ματd τoυ<. Τα οτεφιiνια

,''
:-ι

n

F

β,
qr;
l:':=. .

'6λllx
fl.:::,=

fuffi

Η πλη1,111μ6u, ειxιiγα τηq Α1l(11q Πιιρrιιixει,{q
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|iΙΑ0ΥΣTΑ Ιατoριxd
οljμερα δεν υπdρ7ουl,. Ε-
να< επιτ{δειοξ Γιαr,ι,ιι,i-
τηζ χρυσο/ιjο< τcι α,l,τιiλ-
λαξε με τl1ι,cιοημιdvια ε-
πιz"dλυψη του Ευαγγε-
λ[ου τη< εxxληo(ιιq του

1ωριοιi, τοp Αγ. Nιxο-
λι1ου, γdQω αrα 1885.

oι φιlυoτανdλεg χαιτα
ταλιr.1ι1νια το;ν Αρβανι-
τι6ν βριαxι5ταν οτoν εξcυ-
νιlρθηxα μdχQι τo 1920.
o xρ6νog, o oxαiQοq xαι il
υγρrxα(α τα εi1αν χoUQε-
λιι1οει' Kαι επειδr] rjταν
τ(ιpιατα, οι dγxυεq γυνα(_
χεζ τoU xωριori dxoβαν
απι1 dνα xoμ μιiτι φουοτα-
γdλαq, τι-l 6xαιγι.ιr, γa] y.( ι-
πν|ξoνται,. ^i/i[.t γc{ ^i,ε\,\,li -

:,&,,:
,:,,Wi''il

".ψ.
: n::

$:::.,''

, "t;:t, 
.

7:!i:.
ι:.,.ι:]
f,' '.

k '',.1

οουt, ε{xολα. Επ Γοη : ε.z-ο11clι, ιι ι.z.ρcι 7.ι] ιι u(ιτι cι
y'αLτα dβcιξαi,. oα'r, φι'i.cι7τιj. οτcι ιιιzglci τcιιδια..

Oταr.,τo 1920 οι Mcι",,εριιδτε: z.cιτεδιiφισαv την
εxxΧηo(cι'xr_ιι dxτιocrr,τη oημεριvrj, πr]ραν 6τι ε[1ε
απoμεir,ει cιπιj τι< φουoτανd},εE χαι τα ρGαι,ε
οτα θεμdλια, θιiβονταg 6r,α ξωvταν6 θα{pιrr τηg
Αγiαg Παραοxευr]E.

Σrjμερα ofτε οτεφdνια χαι οιiτε φoυoταν6λεg
ιlπdρxoυι,. Tο μιiνιl πoιl υπι1ρxει να lιαζ θυμζει
τη οωτηρ(α των χoQιτσιι6ν τηg Nιioυοclg χαL τa
Θα'Jρια τηq Αγrαζ Πcιραoxευrjg ε(ναι η τQαUματι-
oμdνη χαι ασηιιoγτυpι6νη ειxciγα τηg Αγfα<.

Yπιiρxει εχdμη oγετrxηεπιγραφr] oε μαρμdρι_
νη πλdxα οτη Bdρε ια πλειlρι1 του ναο{ τηg Αγiαg
ΠαραoxευriS, ιιε υπιlγραφrj τηg Φιλοπρoοδευτι-
xrj< Εr,ωoηq Δαoυλλιωτι6l,,,Αγ. Παραοxευtj,'' t1

οπoiα γρdφει επΓλ€ξει: 'Tο Ι804 οι xλειoριiνε;
ατην εxxληαirl α'υτη ]5 Nαουoα{ε:g xοπiλεg αι7-
ριd"λοlτε; το.l1, fρ7ιρxαλβανc6ν που oδηyο6νταν oτο
xαρiριι τοτ' 'Lλli Παoci' αlο θαiμια τηg Αillαq
Παραoxε'-lf< λιiθηxα'τ' τα δεαμια τoυζ χαl !ιε τ?7

β ο fi θ ε ι α τ ο'lν Δ α oιl λλι ωτ ωι, ε π i oτ Q ει1l rι, o, o' o ou -
ιτcl. oι zoπdλεζ oε iνc\εtξη εyνο.lριοrtιiνηg c}cilρηoclν
ατην εxxληo[α διio αol7ρ'ι iνια oτεφlιiνιcι''.

Ncr oημιειοiσoυμε οτι οl1μ,ερcι ι,πιiρ1ουr, μεταξ{
τιυr, Δαοιlλλιωτιiiι, τηc διιrοπορι1E αρxετοi xαι
οτη }iiιLoυι'α γ'(ιL μεταΞιi 1i1r11i-11, οι ιlιxoγdι,ειε<
το]ι,Nιx. Kων. Γεραιτιjπουi.ου. Αθαι,. Kιυι,. Σxιj_
δρα, Γεωργ. Θο;μiι Σ:<οδρα. Δliμι. Θιllrι. Σxdδρα.
Θolμd Γειllργ. Σ;ιc1δρcι. Θι,lιιci Α7'' ΧαριEcjπου-
λου xαι Ιοlirι,. Θ. Χcιqι*ιi-τΟι,).οι, Ζαι στη Bdροιcι
τoυ Nιy". Ιοlci.r,' Χcιο ι iιj.τοι,i.ι'lι,'

Θα rjθεi'α \,α. ει,Ζ({ΟLι-Tτt]οr,-l .,,11l τη βorf θειd τουq
τo\' ιστOQιΖο εοει'ι'r1τr] τι!r\. ΓQει]ε\,α)ν xαtoυνd,_
δελφο Mli7cιl,ι -zο 

π1 : 1ΕH ιττηr, KοEιlν η x' Aπ6 -
oτολο Πcιτcιδr1ιιl1τΟιι)ι,. τιlι, επiαηg oυνιiδελφo
υπci.i'7.l1i.ο ιπl1 1EΗ \cιoυoηg x. N(xο Δουλγερ(-
δt1 zcιι τοι, ετ[ιτηt οι'l,iιδελφo (οτη Γεο:πονιxrj
επιαιl]ιιl1) Ζ({L l]o[ι,jτl1 ;ι. Ιιυιivνr1 Moυρτοdxα.
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ΝA0γΣΑl l ΚA lΔl ΩTI KA ΕΓΓPAΦΑ
AΠ0 ΤHΝ ΠΕP|ΟΔ0 THΣ TΟγPKOKPAΤ|AΣ

τηg EλdνηE Mfτοιαλα -Zεγxfuη

Πολλdg πληρoφορ(εE γtα το Δ(xαιο στ'ιlγ μετε-
παναστατιxlj Ndουoα χαt τα ιδιοlτιxd, dγγραφα
τηg (διαg επo1r]g μαg δ(δει ο Αxιλλdαg Γxοιiταg
στην μoνoγραφiα τιlυ "Δ[xαιο χαt dθιμα oτη

ι.ιετεπαν(ιστατιxη Ndουοα (1830 - 1912)'' οτην
πρdοφατη dxδοοη τηg ΠEN "Nιioυσα 19οg-20oE

αιιi]να(".

Kdποια επιπλdοι' οτιlι7ε(α στo πα.Qαπdr'ι'l θd-

μια ελπζουμε 6τι θcι προοΘdοouν τα διjo ιδιιυτιzil
dγγραφα πoυ παραΘdτουμε οτη ιlυνιlxεια. To
πριiτιl ε(γαι dνα πο:λητr1ρ(οτoυ 1843 πoυ πQωτo-
δηpιoο(ευοε o Ιο;dννηg Bαοδραβdληg (MAΙζE-
ΔoNΙΚΑτιiμιοg 10οg EMΣ 1970) xαιτο δειiτερo

μια διαθrjxl'l τoυ 1906 πoιl βλdπει .1ια πρι6τη

φoQd τo φωζ τηq δημιοοι6τηταg.

Tα πρι6τα xριiνια 1-ιετd την επανο(xηοη τηζ
Nι1oυοαg τα ιδιωτιxι1, dγ.1ραφα γρdφοι'ται πdνo:
oε απλ61αρτ(, χωQrζ να dxοιlν ιjνcrν ενιιL(ο τ{πo
οιir,ταξηζ. i\λλα ε(ναι xαxογραμμdι,α χαι ανoQ-
θdγραφα, ενιi dλλα ε(ναι γραμμιdνα oε λ6για
γλι6οοα ουνταγμdνα απιi xι1,πoιουg μoρφωμd-
νουg. Mετd τo 1860, πoυ η xοινοlνiα τηg Nd,oυ-
ιταg oργcxνι6νεται χαι αvαπτ{ooεται, τα ιδιωτιxd
dγγραφα παρoυoιdξοUν πιo επ[or1μο 1αραxτηρα
με oωoτrj oιir,ταξη xαι ορθογραφiα. Απd τα τ6λη
τοιl 19oυ αιι'iνα πoλλdg επ(οημεg πριiξει<. 6πωg
υιοΘεοiεg, πρoιxοοιiμφιι)να, διαΘr]xεg, βεβαιι6-
σει( χαι επιxιlρι6οειg ιδιωτιxc6ν εγγρdφωγ χα-
ταγρι1φονται (rε ειδιx6 βιβλ(α τηg Mητρoπιi-
λεοlq, τoυg KΩΔΙKEΣ. Δυοτυxιig πολλιiiν απ6
αυτoig α.1νoε(ταιη τιi1η, αλλd, xαι οτουg υπdρxo-
ντεg ε(ναι δ{oxολη η πρdοβαoη πQoζ τo παρdν.

ΣτουE ΚΩΔΙKΕ,Σ τιg πρdξειg xαταγρdφεt o
Γραpιμιατdαg τηg Δημογεροντ(αE τηg Ιερι1,g Mη-
τροπιiλεωE 6πωg αναφdρεται στoν "Καγονιoμd
τηg Eλληνιxr]E 0ρθοδ6ξου Kοινdτηταg Nαof-
ση g"τo 19 12' Συy γ"εxρ ι μdνα ο Γραμ1"ιατdαg μετα-

ξf των d,λλων xαθηxdντων τoυ "...β) εxτελε[ xα-
θη x οντ α αυ μβολα ιoy ρd'φoυ' ητ ο ι oυντ ci'oo ε ι π ρ ο ι-
x o αi μφ ων α' δ ι αθη x αζ' αφ ι ε Q ωτη ρ ι α, πλη ρ ε ξοιi -

o ια δ ι' Ε x x λη α ι αoτ ιx α x α ι M ι xτ d' Ε x x λη α ι αατ ι xd'
Διxαoτηρια 11αι ξ6να9 διxαoτιxd'g xαι διoιxητι-
x (l g Α ρyd.g x α ι π αν d'λλο iψ ρ cιφ o τ η g α ρ ριo δ ιriτ η -

τα; αυτoυ ...y) τηρεi ει,τd'ξει τα αρyε[α χαι τ()υζ
x ιδ δ ι x α g ε υ θυν 6 trι ε ιl ο g δ ι α π d.ααν τ υ y6ν α π τΔ λε: ιαν
αυτci.lν... ε ) τηρε1 εν ταξει τα αx6λοιlθα βιβλ[α, ων
ρ:ιfifil ριi.ροζ (Ι'"ι)αχ()ιΤ'ε[ αyειl διcιταyηg του προi-
δρου Ι)... 5) Toν xriδιxα των πρd'ξεων αυριβο-
λα [ων x α ι δ ι αθη x r6y.. "'' Παχαιιiτε ρα ιδ ιωτ ιxι1 dγ-

γQαφα ε(ναι xαταγεγqαμμdνα απ6 τoγ Αρ1ιερα-
τιxd Επ(τρOπo τηζ Ι. Mητροπιiλεωg Bερo(αg xαι
NαοfοηE.

Πωλητ{qιo τoυ 1843

Το πιυλητηριο αυτ6 βριοx6ταν oτο αρ1ε[ο του
ου μ βολα ιoγρiιφοιl Θ ε οοαλον (xη g Αρ ιοτoτ6λoυ g

Γxοιjτα ' ο oπο(οg xαταγ6ταν απd τη Ndoυοα.
Σιiμφο:να με τtζ πληροφoρ(εζ πoυ μαg δ(vει o Ι.
Bαoδραβdλληg το προπ6τυπo ε(ναι γραμμdνο
οτην πρωτη oελfδα δ(φυλλου xdρτoυ διαοτd-
οεων 0,21 X Ο,30 εx. Tο xεfμιενo ε(ναι ουντεταγ-

μι1νο oε λ6για γλι6οοα προφανι6g απd xdποιo
μιlρφωμdνο d.νδρα , του οπo(oυ δυοτυ1ι6g δεν
αναφι1ρεται το 6νομια. o γραφιxc1g 1αραxτrjραg
του εγγρdφου μοιclξει με τηνυπoγραφr1του πριil-
του μdρτυρα Kωγoταγτ(νου Αγαoταo(ου, (οω<

αυτ6g να ε(ναι xαι ο ουγτd,yJηζ τoυ πωλητηρ(ου.
Η πιiiληοη dλαβε χ6Qα το dτοg 1843, δηλαδf 20

1ρdνια περ(πoυ μετd τo γdο εποιxι.ομ6, πoυ επα-
xολoιiθηοε τηγ χαταστροφη του 1822' Τo αντι-
xε(μενο τηg πc6ληοη< ε(ναι dγα xτr]μα - οιx6πεδo
μdοα οτην π6λη με μια οιxοδομι] μdoα σ' αυτιi.
Αναφdροντα.ι τα ονdματα τα)γ ιδιοxτητιilν πoυ
oυνορειioυν με την εν λι1γω ιδιoxτηο(α μεταξf
ταlγ oποfωγ εi.γαι xαι dνα xdνι xd,ποιου Χ''Kωγl
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νου X"ΑElγιiρη. Η cιξ(cι του oιxοπιjδου με την
oιxοδομrj ανι1ρxεται οε 2.500 γρ6οια.

Στo xεfμιει,ο δεl, αι,αφdρεται το 6νομα τoυ πω-
λητof . αι'zρ(νoυμε ιiμωg απ6 ι1λλα ποlλητrjρια
τη< iδιαg περιdδου, πωλητrjg πριiπει να ε(ναι o
πρι,iτo< υπoγρdφων Mdμαντηq Αγαcπαο(ου με
την εγγQαφη δ(πλα "βεβαιωνω τα (ιyωθεy", ενιil
δ(πλα απιj τι< υπ6λoιπεg υπογqαφdg, των μαρτt'-
ριυν, υπιiρ1ει η εγγQαφη "μαρτιlρci-l''.

o Ι. Bαoδραβdλη-ζ oτα oγ6Χwτoι' ταυτiLει τοl,
"π0)λητι]" Mdμαντη Αναοταο(ου με τo γι,οlιrτιi
Mdμαντη απιi τα γεγoνι5τα τηg επανιioτασηζ τηζ
Ndoυoαq' μdλλον dμωg πρdxειται για λαγΘα-
ομdνη ε xτ f μη oη γ ιατi o Mι1μαντη g rj δη ε (1ε πε θι1-
γει απd το 1828 χαι τo επι6νυμd του rjταν Δραγα-
τιig, ενιδ εδι6 ε(ναι Aναοταο(oυ. Eξιlλλου το
6νoμα Mdμαντηg rjταν oυνηθιoμ6νο παλιι1 οτη
Ndoυoα σαν υπoχοριατιxιi του Διαμαντrj< .

Tο xε(μενο τoιlπωλητηρiου d1ει ωg εξr];:

"Δια του παρδντοg πωλητηρiοL' zCι.ι ειιιιCι.oτl-;-
qoυ yρd'ριματοq δηλοπoιιδ τοι: lrioι ο ι'lο9'cι.ιν,5-

μενoζ 6τι txων ειζ τη1) Q',,ono'' zτlj'ιιcι ιδιzοl' 'ιιοι'
yειτνιd'ξον δεξι6θεl' 'uε οoπljτιol' τoL' Τξιτξη
Tρo6πxο'ιl, αριoτε qoθετ' ιιε 7dτ,ι τοt' Χα.τζηxων-
oτcιντiνoιl Χατξt7αρ^,.,ι1ρη' ειζ τα 6πιαθεν με οαπη-
τloν τo1) Γιαννd"xt7 Γqixου xαι πλαylο'lg pιε xοιν6ν
δ ρ 6 ρι o ν, x ατ ci' τ ι7 q x ρ o-τ α ι α g x ρ [ o ε ω g τ ου α ι oυ ρ oιi -

τι ( αντ[i'ραφo επiαημου εψρci'φoυ) τo ετραφ'ι
(dρια) oεφιλixι (;) εν δqαoxiλιον αφ' oυ το εyd'-

Qισα πQoζ τoν Λd'xην Π[ππα, 6λλην την d'λλην
λoιπην οιxoδoριην ριαζ6 xclι /δι6ν μoυ xτημcl τo
ε π cOλη oα tιυ τ o 7τ Q o α ι Q 6τ ωg x α ι α β ιd.oτ ω g π Q o ζ τ oν
ρηθ6ντα Λci.xη Π[ππα δια yρ6oια Nο 2.500 : ητoι
δ{ο y'ιλιri'δαζ χ(Ιι πενταx6oια, τα οπο[α iλαβoν
π α ρ' αυ τ οιi τ oιjτ οιl τη ι δ [α oτ ιγ μη αω α x α ι αν ε λλι -
πη μiyρι οβολοιi, xαι δεy tyω να λd'βω του λοιπο6
παQ' αυτo{ τ[ποτε' ωαd'ν 6πoιj επωληθη πρog
αυτ riν π α ρ' ε ριoι1 x α ι i λα β oν 6 λη ν τ η ν Cι π α ι τ oυ ρι € -

νην τιμιiν, ωE πρoε[πον, xαι επ[το6τoυ θiλει ε[ναι
απιi τηq oηριεqoν τo μiyρι το(lδε xτξμια μιoυ ι'π6
την εξoυo[clν τoυ ρηθiντog Λci'xη οlq fδιdν τοι''
xτηρια' cicπιq βiβαια θiλει τo μεταχειQξεται οlg
xτητο.lρ αυτo'ιj xωρ[g vα ενοyλε[ται ηδη μητε παρ'
εμοιj, μlfτε πcιρ'd'λλου τινcig xαxεvτρεyoιiE αυy-
yενo{g ριου οl; απ6λυτoE εξoυαιαατηg αυτo6, δια
τo βiβαιον λοιπciν iyινε τcl παρriν ενrΔπιoν αξιoτ[-
μων ανδρcilν' χ,αι εδ6θη πcιρ' εpιο6 πqοg αυτ6ν
βεβαιωμ€νον ε'ιιο[ τε χαι τoιζ υπoφαινoμιiνοιg
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τ ο {τ cl ιg αν δ ρ do ιν, [ν α €xη τ ην απ α ιτ οτ''ι ι i τ l'] |' ε l' τ (-!)

xριτηρ[οl ιox6ν τηg διxαιooι|νηg Χαι ι'lυq'c''.iι't'-
!ιCιl ''

1843 : 23: Ιoυλioυ εν \-cι.υι.:rlοη

μι d"'u αντη q αν rιoτ α o [ ου β ε β ε c|ν ο τ Ct α. τ' ι.'l o ε i'
Κων ατ cιντ [ν ο ζ Αν αoτ αα [ ου ιι 0. oτ 1-' Γ) L')

Tλrηq δη μητ ρη' ιι 'ir,'i,,',
θ εοδ6αι9 y εορy [οι' lι {ι Qτl' Q ι i

y ι6 ρy ιg Xcιτξη ρκιλοιi αη .Ξ,Lt 0. o T ! n t i

δηtrι ιiτ ρl1g Λ ε trι πciγιu,LΙ ( |' oT t o ι l
(το xε f μιενο d1ε ι πρoοαρ μοοθ ε ( οτo μoνoτιr \. ι 7.ιj

οιiοτη1-ια, διατηρ{θηxε 6μιυ9 η ορθo^,,ρcια iCι τι]ι'J.

Διαθι|xη τoυ 1906

Η διαθijz.η cιι,τl] { ι]Qιι-τΖετl:ιι ιΤrιr c{Q/ε(O μoυ)
ε iνα ι αι'τ i',' €)(ι σ o ( ιτ.i :τ !.,',τιiΓι':τ ι_l :τι-lι, ε ι ι,α ι γ'ατ α-
7 ιυ ρ η ι ι ε ι' ιl ι-'τΟ \' ι'\ ι 7. ε iιr'u.,',i δ ι ;r. c ι τl l Ξ \ 1 ητρ οπ6λ ε οl <

7.Cιι στι: ιτεi.[δε: ]1b-]1.i . Ε[r,cιι .,,ραμιpιdι,i1 οε
i.ιi',' ι ιι','l.,.'iοιτcι τCir'ι,-l ιτε δυο φt'λλα δ ιαοτciοε cυr,
:g\_1j εΖ.. /(ιQτιrσl1μcιομιdι,η με διio 1αρτ6αημα
τι_)ι,τoυo7.ι7.ου δημοο(oυ χαι σφQ)αγιoμιJνη μιε τη
οφριιγ[δα τηξ MητQoπιiλεο'lg . Ωg προgτoν τριiπο
οfi'ταξηg παρατηρofμε dτι μοιdξει με επ(oημιε<
διαΘrjxεg που ουντclοσογται αργιiτερα. μιετιi τηι,
απελευ Θ dρωιrη, απ6 xανογιxo{ g oυ μβολα ιoγQιi-
φουΞ.

Η διαθrjxη γρdφηxε ιττιg 12 Δεxεμβρ(oυ τoυ
1906 απ6 τo Θεoλι5γo Toαxμιixη. γραμματdα τη<
Ιερ<ig Mητρoπιiλεωζ 

' πoυ ειτεχε(xαι 1ρdη οιlμι-
βολαιογρdφου, στην α iΘoυοα ουr, ε δρ ιι1οε ων τoυ
Mιxτοιi εxxληοιαατιιοf διzcιoτr]Qioιr τηζ Mη_
τροπιiλειυg. εγιliπιor, 7 μcιρτfριυr,. Το γνljοιοr,
τωγ UπoγQαφι,'lι, βεβαιιυr,ει o c{QχLεQcιτιxdq επ(_
τQoπo< Ναofοη: οιz.οr,ιj1ιοc πcιπα-Αθαγclοιιl(,
ιυg εxπρdοιl)πo: τoι' Bεροfα< zαι Nαoιjoηg Απο-
οτιjλου (πρdzειται ^/ιc,. τo\, Απιiοτoλo Xριιrτο-
δoιiλoυ που διετε).εσε μητQoπολiτηg oτη Bdροια
απd το 1906 ιιε7ρι το 1908). oι μd.ρτυρε( υπO-
^-,ριiφοι'ι'μιciι'ο αιoν zι,iδιxα, εr,ι6 oτο αντ[γραφιl
που ε7-οι,ιιε στtι 7ερια μαξ τcr ονιiμιατα ε(r,αι
'i gcι μι μι ε ι'cι cι.τcl το',,ρcι ιι ιιcl.τε α Θ. Tιrαi," μ ιlxη.

Ω; προ;το περιε7ιiμιει,oτη; διαθr]xηg δεν f1ου-
με ναπαQατηρt]οoυμε z"ιiτι ιδια(τερο. o διαΘdτηE
xαΘιoτ6' z.ληρονι1μουζ τοU εξ fooυ τη οιiξυγιi του,
τη θετl] του z6ρ11 xcrι τoν εοιιiγαμβρd τoυ. Φροwi
ξει ιδια(τερα για τη ο{ξυγ6 τOυ ./ι' αυτ6 xαι θιjτει
ιiρoνα μη πωληθε(τ(ποτα απ6 την περιο'υο(ατου
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πριrlιrπdτΟ H(ir,.ιτ, ' :'l: E'.-,l.. _::-': : l--'-
χηs oQrξει τr1 ttετlj - ' 'i. 

''

τονΧ"Γιcιr,ι,ιι'z.1 \'ιΞi . : - ] tr:'], , ι:, .._

QατηQ}iσoιιιιε Οτ, l 1_ ''" : - '' 
,-' 1 ',' ,_ι τ({

o1ολε(α τl1: τιii.l1 :. ;'l .: l ; " . ι-τιl\ ιn'\'τ]l-

ροιiντcιr,απο τl1ι'τι :τ ":.: ' Κ _' '"', 1_ l'l'1'Γl:.. ττl1 ιτι,ι'ε7'ε ιci
παQαΘdτoιιιιε ιιJι]lι-:1_l.ι-.ι1 ].τ(_ι cι.το τl1r' εr, i.6^1ιυ

διαθr]z'η.

o Βερρο[cι: zι'ιι ^\-cLοτ;oηg Απ6ατoλο9 επιβε-

β cι ι ο { τ cl ^i' 1' 1 i σ t ('l l, τ ων rj π ι oθ εν υ π oy ρ αφ riν

Διαθlixη
Ση μ ε ρον την δ ω δ ε xr1'την Δ ε x ε μ β ρ iου μηνcig xαι

€τoυg yιλιοατo6 ενεα}{0στ06 ixτoυ (Ι906) ημi-
ραν εβδομd'δoE Tρ[την xαι ωqαν ενδεxd.την τουρ-
xιxιi ελθ6ν εν τη ενταιjθα ιερα Mητροπιiλει δω-

ριd'τιoν το-lν oυνεδριci.σεωι, τoιl Mιxτο{ εxxληoια-
ατ ι x οιi δ ι xαατl7 ρ [οτ' ο ... x ciτ cl ι x ο g Ι[ αο{ oη ζ' ι' :τ η -

xοclg οθωριανcig, y"ριoτtclτ,ri: ορθ6δοξο; xα"t αo7.ε-
τoζ αηryενε[αg προg εριi, παρiατtγ ενrilπιclτ, ε1ιοιi
του 1)πoφαινοlιiνου Θεoλοyου Τoαxμιαxη εx-
π λη ρ ο6ντ ο g εντ αιi θ cι yρ iη y ρ α μ ιι ατ 6 ω g τ η g ι ε ρ d'g

Mητρoπciλεωg Βερρο1αE xαι Nαo6αηg, oυνci'μα
δε xαι xρ6η αυμβολαιoγρd'φoιl εν Αυτη xαι ητη-
oατo, [να oυνταξω την διαθηxην τ()υ παροιlo[α
των επ[ τclιjτω υπ' αυτο6 προoxλl7θiντωy επτd'

μιαρτ6 ρων Κοlνcrταντ iνoυ N. Mαρxoβ [τ oη, ρciπτ ου,
Γεο.lρy/ου Κωνoταντ[νου Πd.ντoιου , xουρiωq, Α-
θ αν. Δ ι α ρι rj'ντη' υ πα λλη λου' Ι ω ανν οιl Α' M π ι λ ι οi -

ρη, βαqελοπ{lιoιi, Αντοlνioιl Φιδci'ντoη , ξυλoυρ-
y o 6, Α ρ ιατ ε [δ oυ Π α π αy ι ci'ννη' ω ρ ολoy ο π o ι o{ x α ι
Παναy ιωτ ου Γρ. Παναy ιci'lτ ου, xηπου ρo6, απd'-
ντ ων χ ατ o [xοlν Nαoιi oη g, υπη x ri ων οθω μαν ι.6ν'

yριατιανcilν οqθοδr5ξων' yνωατοjν xαι ιxανcbν xαι
μη εξηρε:μiνοlιl ιlπ6 τoιl ν6ριoυ' Αφo'ιj δε ε[δον xαι
εβεβαιιilθην 6τι ο διαθ6τη9 .'. 6yει oc6αg ταE φq€-
ναζ }1αι υyια τclν νoυν πQ()σεxd'λεoα τoυg μd'ρτυ-
Qαζ yα υπcloyεθriloι εν βd'ρει oυνειδηoεωE 6τι θα

φυλd'ξωoι μιlατιx6ν πd'ν ci'τι αxο[oοloι παρd.του
διrιθiτοιl xι iωg του θανd'τoυ αυτo6' Mηδενcig δε
ετiρου πλην τoυ διcfiiτclιl 2lαι των προαηριειωθ{-
ντων [ιαQτιiρων ει'lριoxoμiνου εy τω δωμclτfω
τοιiτοl , ο διclθ6τηg ..' ενcilπιoν εμοιj χαι των

μαρτiρων εiπε τα εξiq. Α) Αxυqω την προηyο6-

μενην διαθηxην μοιl ιlπci xρονoλoy[αν δεxατην
οyδ6ην Φεβρουαρ[οιl μην69 xαι iτoυE μλιoατο6
ε"ι)ε:αχoσιzστοιi τετd'ροιl. Β) H περιουαicι μoυ α-
ποτελε(ται εχ των εξηq (απαριθμoιiνται τα πε-
ριουoιαxd' ατοιyεiα) Γ) Απd'oηg τrι'ιjτηg χαι πεQι-
yραφε[oηq ανωτiρω xινητηg xαι αxινητoυ πε-

' -' ]J;ι' ''' z.r'ι.θιστi'l^,161'17'ιlt'- 7.'-^;

., _ :,-', _ !'*,,δι' ιιοι' '\[rιοι'',ι-,. :i ,

:τωΞ:τ(ι|τεΞ τ'l; Z,''|i '' ; ,_. - _ .'" :::;'. !'' i l!'τ, !''''/ε'

ριι[ιu'τΙ]ν :τt oιι)1'σlt !'i' ι.! /.'''' -' ι1 H, ''".' 
"'rι 

]1' τ?J: σ1''

ξiyοιl ριου xωρ[q yq ;7φ1).7j1l6loι τι εΞ ιιι'τιil'. Ε'1

Z ) Δ ιατd'ooω δε τοιlq ειρηρι !l,οι:ζ ),ει,ιγ"ουζ
xληρον6μo1)ζ Lιoυ , ciπωg λ6yω ιδιαιτ6ρων xληρo-
δοτηριciπων μου yoqηyηocυαι απcj xoινοιj τα εξηg.
1)'.'......2)Ειg τα oyολε[α τηg ενταιlθcι ορθoδriξου
ελληνιxηg xoιν6τητοg ημ[αεια (Ι12) λiραν . H)
Εxτελεoτd'E τηq διαθηχηζ μ0υ ταιiτηg ορξc'l xαι
x αθ ι oτ cil την ε ι ρ η μ i'ν ην θ ετ η ν θυy ατ i ρ αν ρι rlυ Ε λ6 -

τ,?]ν τoν αι1ξυγον αυτηg ... χαι τοy X''Γιαννcixην
X'' Θ ε cl δ ο o ι ci δ ηl, x d'τ cl ι x ον N α οι1 oη ζ, υ πη χ o oν 0 -

θωιιαι,6l,' z'τt7ριclτ[cι^ι'' ιΤcι xατci την θ6ληo[ν μoυ
lqοβcδoι εlΞ τt'Jν ι.,ο,ιιιιιοτ, εxτiλεoιν αιlτηg ριετci'
τoν θciνclτοl,τι7; αιlξii)o11 !ιoυ. Ειq π1ατυioιy τ(υν
α^ι'οlτ€Qω 6ιlνεταxθη η πrιρoiαα διαΦjxη xαι Α-
yαyν(Dσθε[σα μεyαλoφ,ιi'lν(Dζ χαι ευxρινcilE ειg υ-
ποxοον τoυ διαθiτoυ χαι τ())y μαρτι\ρωv xαι ιδ[α
π α ρ' ε x d'oτ ου αυτ ι1lν π α ρ clτ η ρ η θ ε [α cl ιl π εy ρ dφ η
παριi τoυ διcιθiτoιl ...ιδιοyε[ρωg, παρd' των [ιαQ-
τiqων Χαι παρ' εριο{ του αυμβολαιοyραφο6ντοg.

Εν Ναοιiαη τη Ι2η Δεxεμβρiου 1906 εξ
o διαθiτηg
oι Md'ρτυρεE ..............

Κων. N. Mαρxομπ|τoηg
Γεωρy. Κ. Πdνταιοιl
Ιοlci'νν. Α. Mπιλιοιi ρηg
Αvτωνιog Δ. Φιδd'ντoηg
Αρ ιrsτ ε IδηE Γ. Παπαy ιd'ννη g

Θανd'oηg Διαμci.ντηg
Παναy ιτiτηE Γ. Παναyιωτηg
o oυ ριβoλα ιοy ρ αφ rbν yρ α μ ριατ ειi g

Θεολ6yοg Tααxμd'xηg
o Αρ1ιερατιxcjE επfτροποg Nαοdαηg oιxονrj-

μ og π α πα Αθ αν ιi'α ι οg β ε β α ι ω τ cl yνη o ι ον τ ων αν (]) -

τ€ρω υπoyqαφci.lν'
'oτι αxριβ69 αντ[yραφoν τoυ πQωτοτιiπου εξα-

y'θiν εx τοιs clιxεioυ x6διxοE @ελig 216-218)
Εν Nαo6oη τη 12η Δεxεμβρioτl ]906
Θεολδyοg Tααxμd'xηE εxτελcδv εντα6θα xρiη

yραμματiωg τηE Ιερd'g Mητροπ6λεωE Βερofαg
xαι Nαο6αηq
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σTη NαoUσα (Mεγαλoq Πρ6δρOμOq)

A. Kιiποια ιστoQιxα οτoιγεiα

Η ιοτορ(α τoυ Nαο{ του Tιμ[ου Πρoδριiμου

μι1oα οτην π6λη τηg Ndoυoαg (Mdοα Πρ6δρο-

μοs) - μετο1(oυ τηg ομι6νυμηg Moνrjg τoυ Tιμioυ
Πρoδρ6μoυ ('Eξω Πρ6δρoμog) πoυ βρ(οxεται
oε απdοταoη 4 μι5λιg1ιλιoμ6τρωνπQoζτα βdρεια
τηg π6ληg, ε(ναι αναπdοπαοτα ουνδεδεμdνη ι-ιε

τt1 γ εν ιx6τε ρη ιoτορ (α τ6oo τη g μονη g dοo xα L τη ζ
Ndoυοαg. Σε pιια πoλιi νει6τεQη επιγQαφrj που

υπdq1ει πιiνω απ6 τo δυτιxd πρooτι6ο του γαo6-

μετο1(ου τηg μoι,r]g μιdοα οτην πι5λη τηg Nι1ουοαg

αναφdρεται: "ΙEPoΣ NΑoΣ / ΤΙMΙoY ΠΡoΔ-

24

Tου Aλ€ξανδqου Γ. Oιxογιiμoυ
Αρ1ιτ€xτovα Mη1ανιxο{

ΡoMoY / ΕNoPΙΑΣ ΑΓΙoY MΗNΑ / ΑNΗ-
ΓEPΘΗ TΩ 1715''. Η πληροφορ[α 6μιιυg αυτij
oγετιν'6' ιιε τo dτοg ανdi,εροη: δει' d1ει γΓνει
δυνατ6r,να δι.cιoτcιυρι'.lθεf . Πiιr'τι'l: uεoα στo γcιc1

η y'ρονολdγllσΙl τιl]\' φoQητιli\' ει7.Ci\'ι,)\' φτirι'ει
μ6χQt τo 1815. πριι' cιτο τηr' ετιrι'dστασll χCΙι

ΖαταστQοφrj τη; λ{iιου aα; zατ(ι τo Ι82Ζ.

Aτd τηι' ΖατcιστQoφr] αυτr] μι1νo τo μετd1ι τηg

Moνrj; Προδρoμου μdοα oτr1Ndoυoα διαοι6Θη-
xε. μαξi ι-ιε τα'Ι/υ\/αιx6παιδα πoυ ε(xαν παταφir-

γει εxε(.(1) Κdποια παρdδοoη αναφdρει dτι αυ-
τd dγινε με ειδιxr] ει,τολliτoυ Εμπο{ Λουμιπιlιiτ'

μετd απ6 παρdxληοη του φυγd ναουοα(oυ προ-

Η διlτιxi dψη τor' γιrof απιj τογ ι\Qιjμo. Διιιxρ(νετιιι ιl νciρθηz"ιι;.



Ερει'l'cι \-Ι'10YΣΤΑ

dλλο;ν r,cιι,ir, τll; ;'', j..-;. '''i ι., ,.] ,,-l1,,-l; 11l.11l; ;7- ..' ..,,: , ) :: -- ],1
..Tι"

xλt1oιcιομιι-l1i 1ii'''l' fl l\' \ r'i 1)iι1Τcι[ι''li'' (]) 
\{ετιi τi]\, ι];τ{ι.ι/ι!].,,11 τll : ιιrlτ.1Ζii: ιι(]\,]i: τι)ι'

Η Mοι'r] τιlι' Ι1ριlδ1ι)ιιι)ι1 Ci;τ(ι)Ξ y.αι το |-ιετ6χι τηζ Προδριiμου ιπt1r,Mητριiποl'η Bεριl[α< z'cιι Ιιiαοf -
μdι;α οτl1 Λ^'ιιιlι'ι;ιr. d^1ι'ιυι_lτo απιj πιiτε, (3) βρr- σηζ, τo ι-ιετdχι λειτoυργεi ι0< παQεχχλ{oι τοιl
σΖo\'τc'ιι μdχQι τα μιε1oα του 2Οου αι.(1950) υπι1 εγoQιαχο{ ναoιj του Αγfου Mηνd τηs Ndουσαζ.
τη\/ πνεU|-ιατLy'ιi, αχχ6' xιιι διαxειριστιχ}i διxαιο- Mdλιοτα. μιετc1την χαταστQοφ ητo 1947 τoι.r γcrοιj
δοο(ατη<Mητρι5ποληgBοδει'ιilv('Eδειτααζ).(1) τoυ Αγfoυ Mηνd' xαι μεxρι την ανoιχι)δdριηαη
Η παριlιlοfα στηv πι1}"η αυτιlιi του μιετοxfου πQo- του γdου ναο'f το 1972' ι>Ι. Nα.ιig του Προδριiμoιi
ξει'oiοε xdπoιυ' δυαcrνcrοχdτησlj στOυ( προi,.ρ(- λειτουρ.1οιiσε ιt)ζ ει,οριαxdq ναι1g. (9)
τουζ τllζ Κοιι,dπ1τα< Nιiοιroα<. Kαι τοt'το διιjτι
τtι OLχovο|-ιιxι1 doοδα τοιr μετιl7.[οι'. τα οπoiα δει,
ijταv ιiποlq φα'[r,ετcιι i.i^,,ct. διo7ε.u.o,1,::]l-r:j,, 

B. H Aq1ιτεxτ oνL}1ητoυ NΙαoιjτη< Moνrj< Προδριiuo1l 11g gi1.',1l. τη: Mt1τρι-l"τo- 
ν' ιL L'

λειυ< Boδει,ιi]\,. Γιcι r,α. cιι,αzιiψοι'l, cr.υτljt, τilt, o γcrci< βρiιrzεται στη\, χε\,τριxιj περιο-''διαρροrj" οι \/αoιlσc{iιlι dxτιοιLν παρεxxλrjοL. γ"li τη< πιiλη< αι,o"μεοιr στοUζ εr,οQιαxου(
..,u 1Elldpιεr,ο "N{ιxQιj Πριiδρομo''' χOlτ(i στι) i,.,,nιs-.ηE Πανcr.7(ιr< χαι του Αγ(οιl Mηνι1.ιιετιixι' στηγ περιοχli τηζ Πανιrγ(αq. (5)αλλd ll Tο z.υρrιυg xτ(ριo 6xει εξοlτεριxd< διcrοτd-
ιlπijxηοητt1<πριlιlπiιΘειαqιlυπ]qτο:νπροxρ(το:ι, οε..g 1i.5tlμ Χ i8.00ι.ι χαι εμβαδι1ν. Lιιl-ξ( Lιε:τl1< Niιοιlιrαζ στοUζ πιιττι'lilζ δεν rjταν οημια.ντιxr]. xciποιcι πριlοxτiομιατα, πεQι τα 250.00 μ2,

ει,ιδ ο νι1ρΘηxdg τΟU σε ο1rjμιi Γ dxει πλirτoc
Το1878,Lιετ}l\'υπoυτrjριΞητoυMητροπολ(του περi τα 4'00 μι' Ε(γαι οαφι6g μιxρ6τερo<

Bεροiαg Προxοπiοιl (1877- 1892) οι r]α'ιlι,οα.(οι απι1,τoυ< clλλοιl< γειτονιxoιiζ τοU ενιlριιιxοιiq
zcrταλιrμιβdγουι, δια τηE βfcι; το μιετιi7ι. Στor, ι'αοιi<. α/")"(l'cιρxετd μεγαλιiτεριl<απoτoυgυπo-
α\,dχδoτo "Kιiδιxα λo-
^7ιrριαο1-ιι6ν τα;V επt-
τρdπιυν τoιl Προδρ6-
μοιJ" ε|-ιπεQιdxεται ε-
πιoτολι] του Eφdοου
ΑγαΘαγγdλoιl (1872-
1893). τoπoτηρητof
τoυ Oιxoιl1"ιενιxοιi
Θριiνoυ. 6πoιl προτρ ι1-

πεται o Bερo(α< Προ-
x6πιονα ''αποoτε[πd'-
oηg επεμβci'oεοlg επ[
τηg περiηg cl λ6yοE εx-
xληοkιE xαι πιιρcιδril
τ αιiτην ειg τoιιq επ ιτ ρci-
πουζ τ1?ζ Mονηq ειζ ην
ανηxει". (ιi) Tdιτο η
xατc1ληι].lη, ι1οο xαι oι

| "{
;s

o πλιi.,,1ρq νιiρθηxιιg ιιπιi π-1ν γιjτιιι πλι:r'Qιi τιltr νrιoιi.
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\L10yΣTΑ Ερευνα

λoιπουg μιxροιigναοf ;
τηg πdληg (Αγ. Πιιρcι-
οxευιj. Α',,. Τιι,iδcι.
Eυαγγελ(οτριcι. \'πα-
παι,τlj). Πριi'zε ιτcιι',,ια
μιια τρi;,.i.ιτη |Jcιοιi'ιxrj
μ ε αrε',,l1 ;r' ε ρcι μοοzεπr]
δ(ρρι7τη. η οποiα απο-
λfi,ε, οε clποτμrjοει; α-
νατοi.ι;,'α z.cιι δι,τι;r.ir. O
να6-< διcιΘετε ι τροοτι'iο
(νι1ρθηzα) on1 δι'τιz.i]
χαι στη γ6τια πλει'Qα
τoυ, πQoζ ανατoλιig δε
προεξ61ει η xdγ1η του
Ιερof . oιπεριμετριxo(
τoυ τoixoι, απ6 αxαγιi-
νtστη πωQολιθοδoμrj. η
οπo(α δυοτυγc6g επι-

p:ξ::

fu': ":.ι'ξ

1ρfοθηxε εξωτεριxd πριioφατα' dxουν παxog πε-

ρ( τo 1.00 μ.

Tο 1lηπεδο πdνω οτo oποiο ε[r'αι zτιομιdνo τo

xτ(ριο παρουοιd,ξεt σηιια\lτι7.r] υψομετρι;'-r] διcι-

φoρd μιεταξrj τηg δυτιz"r1< (οε ψη)'"dτερη oτciθμη)

χαt τl'lE ανατολιx{g τoυ (οε 1αμη}'dτερl1 αιciΘμη )

πλευρdg. Ωq εxτο{τoυ. τα ιο6'1εια μεQη τoυ ι'αου
οργανcδνoνταL σε δδο - τρ[α βαοιz.ci διαφορετιxιi
επiπεδα, πoυ επtχoι1l6;1r6f1l μεταξι1τoυg με xλ(-

μαχ ε E. oρ ιξoντιoγραφ ιxd,, αλλιi z"α ι υψο μιετρ ιxι1

διαxρ(νονται πQoζ δυομιιig χαι πQoζ ν6το ο νι1ρ-

θηxαg οε ο1r]μcr Γ (oε διiο οτriθμιεg), oτο (διο

περ(πoυ επ(πεδo |ιε τoν δυτιz6 νd.ρθηr.α o πρd-
γαoζ, πdνω απ6 τον oποio υπiιρxει ανι6γειο9
',,ιlt,αιz.ιot,[τηg' o xυρfωg ναdg. αρxετd 1αμηλ6τε-
ρα Ζ.αt τo Ιερd Bημια με την απαρα(τητη χdγχη
προ( την ανατoλ{' οε μιιxρ{ υπερ{ψωοη oε oηi.-

ση με τoν xυρ(ωg να6.

Ο νιiqΘηxαE ε(ναι ημιυπα(θριog 1ι6ρog πoυ
xαταλαμβir\'εt τllγ δυτιxrj πλευρd, του ναοf , ενιi
οτo τμr]μια τOυ CΙQιστεQι1 τηg xεντριxrjg ειοdδου
υπdρxει z"l.ειoτιig xιilQοg που περιλαμβι1νει το
xλιμιαz"oοτdoιο πρog τoν γυγαιχων(τη, xαθι6g
χαι τι) εξομo)''ο',,ητr]ριο τoυ ναο{, πoυ απoτελε(

;-ιεταγενdoτερη προοθljz.η. Καλ{πτεται με αγε-

ξdρτητη απιi τιl ιlπcii"οιπο xτ(ριο τρ(ρρι1τη οτdγη,

που φ6ρεται απcj τll\' τotχoποι(α του xλειοτοιj

26

O νciτιclg νciρθηxαg. Διιrxρiνετrrι η ιlπερι1ψolαη τη; oτdγηg ατο αημε[o ηg ειοιiι\oιr.

xc6ρου xαι απ6 οειρd' ξυλfνolν υποοτυλωμιiιτι,'lν
xατα γιητ"og τoυ δρdμιoυ. χαι περιφρdοoεται ι-ιε

ι δ ιαiτε ρα περ (τε7ι,o 
μ ετcιλλιxιi x ιγxλ(δωμα. Αρ-

^1ιzαφα(ι'ετcιι 6τι βριox6ταν oτο iδιo επfπεδo με
τοr, δρ6μo τοι' διdρχεταt μπQoστd του (την οδd
Προδρdμου). οl]μερα 6μιυg βρ(oχεταt οε ελα-

φριδ < 1α μ η )"οτε ρη οτd Θ μη απ' crυτιjν λf .1ω υπε ρU -

ψlοiοεο;g τoυ τελευτα(ου. O.ημιυπα(θριοg αυτdg

χι6Qoζ ουνδdεται i-ιε αντ(oτoι1o τdτοιο xι6ρο που
xαλfπτει την ν6τια πλευρι1 τoυ γαoιj xαι "βλι1-

πει'' προg τt1ν

αυλη που δια-

μoρφι6νεται ο'
αυπjντηνπλευ-
ad' H οτdθμη
αυτοιj του 1ιδ-

ρου ε(ναι ελα-

φa6ζ 1α1-πiλd-
τερη απ6 τηι'
oτdΘμη τoυ δυ-
τιxοriνι1ρθηxα.

η δε οτdγη τoυ
ε(ναι xεραμo-
oxεπrjg μον6-
xλινη χαL συν-
δdεται με την
oτdγη του dλ-
λoυ νd,ρθηxα. Η rιr,ιιτoλιxr] ι1ψη trιε τr1ν xd^71η τoιl

[εροri



Εοει'l'cι ΝΙA0ΥΣTΑ

ΠQoζ αυτrj ι' π1 ι' :τr-ε ι' gct,:ιι'ιr f" ετcιL 7 Γι : t] ι\ ε'-Tε Q 
t'l

(πλαγια) ε[οοι\ιi: τιl'''.'.'''.' :.l "}_'. ., -

μεριxι,iγzατιo\τι:J\'{ι\, l:" ιt-,.'.','' :: Ξ'' *Ξ. -ι", ]T."ι

xυρ(ωg ι,cιo. Erτιi:τl_'-lιr1l ;τ{ιr7:r'ιj.ε . τ,_' ''Ξ','ι_r"ι,- ; ,_ τ"

η πλαγιιι ιιι'τlj Ei1τ1'l|1l;. :τril'ι'., ιι.τιi τll\' ι]]Τ,.'..'.

υπdQχει cιβcιθr]; zο^,'^1'l1ιιε τ1l\' ειzciι'cι τοι' Προ-
δρ6μοιl, τoι,(t'εται ιδια.iτερα l-ιε τllν ειδιxlj αετιι)-

ματιxrj υπεQιiψωση τηζ επιχdλυψηζτoυ νdQθηχα
y"ατα νLiγ'oζ τoυ dξoγα xiνηοηg των πιστιδν γtα
την εioοδο - 6ξoδo απd τηι, πι1λη αυτrj.

o π qιiναo g ε (νb ι αρxετd ιrτενd g, xαταλα μιβdν ε ι
ολι5xληρη τη δυτιxri πλευρι1, βρ(oxεται οε υψηλd-
τερο επ[πεδο oε ο1dοη Lιε τoν xυρ(ωg ναd, xαι
oυγδdετcrι pιε αυτιir, με z"iιπιυ; oτεr,fi xατιο{οα
ν"Χ(ψαxα εννdα αι,crβαΘμιilι'. Oπτιzci oι δi'o 1ι'iροι
επιχοιγωνοιiν μdoω οειρdg Gνoι',l116i11,3r' τoι' δll-

μιουργοιiνται μετcιξf 161, ξυi'ιr'ι,;ι' i'εττι'ir' υτο-
ατυλωμdτων πoυ φιJρrουι,το δiιπεδο τoι! r-,ιl\'α.ι-

xων(τη πoυ βρ(oxεται αxριβιi'lg απ6 πιiι,ιυ. του
oυμπαγodg οτηθαiοιl χαι εγ6ζ ουμπαγοfg oριξο-
γτ[oυ επιοτυλfoυ, Jτου για dγνωοτο λdγο περιο-

ρiξει τo ελειjθερο ιiψοg αυτιi;γ των ανoιγμdτιDν.
Ωg εx τοriτoυ, το ελειjθερο fψοg τoυ πρdναου δεν
ε fναι μεγιiλo, γ εγον6 g πoυ επαυξι1νε ι τo οτo ιxε (o

τoυ εντυπα)oιαομοιi, ιjταν ο επιοxdπτηg περνι1,

Αποψη το1! χεντQιχoιi xλ(τοιlζ ιιπιi τιl iψoq το1, πρoνιi'oι'

; . ξ--Δ

dψ
&\u
T"*€...-' €

t

Γενιxr] ciπoι|rη τoιJ εσ(]]τεQιχοιi τοι, γrrοi απιj τclν γιlνrrιxιυνiη
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\Ι101ΣTΑ Εqευνα

γι1γ(ιιχ(])γιτηq.o

xινο{μενo< xαθοδιxd, απ6 τo χιilQο αυτ6 οτον
xυρfωg ναd. ;-ιε το πο}'.ιi ;-ιεγαλ{τερo'ι1ψοg. o
1ιilροg αυτ6< δεν dxει c1λλο εξωτεριx6 irνοι.,l1'ια

πληι, τηq διlτιπr]g ειαιiδου. Στo γ6τιο τοfxo του
υπdρ1ει ανηρτημdνη μιια μεγciλη οfι,θεoη σε μoU-
oαμιi. φερμdνη απ6 τα Ιερoοιiλυμα το 1853, με
τη\/ επtγραφιj "Χ''Γλιyriριοg:Ιωd"ννοιl, Προoxl'l-
"lητ[q τoυ Πανcly[ου xαι Zωoδciηoυ Td'φοιl: 185-7'''

O γυναιxωνCτηg βρfιrxετcιι ι.ιzριβι'i: τιiι'ι,-l ιιτιj
τον πρ6ι,αo' χαι σ αυτιjι, οδη',,ε( ιιιcι Ξι1l.ιι'η ;<i.[-

μιαχα ε σιl]τε ρ ιzrj απci τιlr, τo6r'Cιι). Προ ε Ξ ε 7' ε ι ε i.cι -

φQdJs πQoζ τoν xυρiωg νcrd xαι ορΓξετcιι :τQo: τη\,

πλευρd αυτrj μιε μια. οε ιρι1 ορθο^,ι,lr, ιzl1 : δ ι cιτιl ιιt] :

ξ f λιναlν υποοτυλοl μιiιτι')ι, ( ι; ε cιι,τ ι ιττι-l ι 7 irι ιι ε τοι,
ιοιiγειo πριiι,αο) τοι, φεoιlι,ι' σιiι'Θετcι τοΞι'lτiι
επιοτ{λια (τρΓcι oτιl zει'τοιz-ο 'ι.i.kιl:zcιι αl,iι δfο
oτυ' πt.0'^,,ιcι 'z.l'(τl1 l.

Σ1ρr' zυqiιιl: γαιΙ τcι τρ(α z'i'(τη xωρ(or,τcιι μιε-
τcιΞιi τι'lι': ιιε δι'o οειρd< απιi τdοοεριg ραδιr,οf<
Ξυ7.ιl'οι': z'[οι'ε< xυxλιxιj< διcrτομrjg, διαμdτριlυ
0.10 μ. Στουg τελευτα[ου< ttιiΘε οειρirg οτηρ(ξε-

I
,'gi '.i

,i .-

&;"
€ffi=;

O πριir,ιιoq.
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Εοεl-''ι'ι ι
\Π0rΣΓ,,{

ταιτοξfi'ιl'()T€ιι:τ] l-)''.

()ι Ζι()\'ε:(πι l\ Ζc".-.t

Qo τOυ \,C].oιi εii 'ι ..- ', 
_

υ1ιενιlι Ζ'ιιι |i, l,
ταλ{γουι, σε ','ιi,. .'' '-.

νιixραr'ιl μιε cι.τi',: :' - ''"'

διαzιlιτι ιιr. '/-ι!.' ''-, ' ,,'.ι:; '-

l'οι'l,. .z-ι ιτ(i | {)lΖ( l: τι 1l , \.( ιι ) 
' 
,.

τοξoοτοι7[ε: μιε 11μιιzυzλι-

xd τc1ξcι. Τιι τ6ξα αυτir α-
ποτελo{l, μc1λλον διαzo-
οpιr1τιxdq επιxα)'iιρειg α_

πci επι1ρι,ιτpιdr,α μιε xονiιι-
μια ξ{λινα οαι,(δια ηπηxα-
χ ια τιι)ν απ}"ι1υι, ορ ι ξοντiιυν
ξιiλινο;r,δοxιilι, μιε τα αr,τi-
στοtχα πρoιrzdφαλcι. πoιl
φdρονται επi το:r' 7.ι6\,ι,)\,.

Ζ({ι πoυ πiιt,οl τιlυg εδρcitετt{ι }l Ξι,i'ιl;r.ιl.τcιιr;r.ει'ti
τη( στdγηζ. Αxριβαig πιiγαl απιi τt-1ι,τοΞιlιrτοι7iιl
cLιlτt] υπιlιρxει ιrνι1γλιlφη διαxιlομητιxij ταιι,[Cι -

τλο1μιιj< με z"λημιατ6βεQγεg dpιφορτε< με οταφι1-
i' ι ci. Αx 6 μ η' πd'γ ιυ απ6 x(ιΘ ε x ι ον ιixρ crνο ι l πil. ρχ ε ι
ε)'λειπτιx{g μιορφrjg rινci.,,λι'φcl trιεr,ταγιιiν. pιdοcι

οτο oπo(ο ε(ι,αι ξαlγQαφιιrμιdνα τρfα αοτερdxια.

Τo xεντριπ6 xλ(τοg τoυ ι,αο{ εir,αι πλατ{τερo
zcιι 6γει Ι.ιε!qχf'rnO f ι1]o( cιπ6το.δf ο πλαΤr,ι1. Το

δciπεδιjτοιlε[-
t,αι παi'ιcj xαι
αποτελεiται
απιi μεγι1λε<
ορθογιliνιεg
πλι1xεg λευ-
xoι3 pιαρμιιi_

ρου,1οlρi<zα-
νdνα ιδια(τερο
ιrydδιο.Ηορo-
φrjτoυ εft,αιo-
ριξιiντιcι' xα-
ταοxευαι;μιd_
νη απιi ξιiλι-
γεζλεπτοoαγ(-
δε<, xcrι απο-
τελε(ται απ6
τdοοαρα μιε-

Αποψη τoι' Τdμπλοι'ιjποι, διcιzQ(r,ι.τιιι t1 xλ(ιτη τοlν
ιιt,ιilτιl ρι' lt, ιτε ι gl ι'it, ε ι xιjι,ιllι,.

{, ,β}θt

. ,1+

γsi
1

t

J

Η ε(J(l)τεQιΖ{ ιj1lη τιlι' τdμπλor' 1ι'iρ(q
x, ιμ I l ι, i ε;τεt:1'ι)','ι ι( ][{ ι.

ffiffiy.
Η ιιι'rιτιtιlriιττ(Ι.ι)η τηa Στιιιiοι,lιτη: ιlτο ψlηt.ιiτε1lιl τμlj1ιιι τιlι, τdιιπλιlι,

)o
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ματcι dxουι, π ι o ε ξ ε ξητη μdνε g μιoρφολo^,, ι z' ε : δ ι cι -

μιορφιδoει<. περιλαμβι1γουγ δε xαι ειχo\'ι)^,'oci.-

φr]οειg.

Tο εoιυτεglι;r"ιi του xυρ(ω< ναοf φωτ(ετcιι cιπο
δυο οειρε: παρα.θrjρων πoυ ανo(γoνται στoιtΞ
δ{o πλιi^,,ι6υ; εξοlτεριxοιig τof1ουg. Tα παρdθυ-

Qα τιι)\' χciτιl] σειQιliν ε[γαι λιγιiτερα (δf o ατο τr1

γ6τια πi'ευρα xαι τρ(α cιπ6 τη βdρεια)' cιi.7'iι
oγετιzα μεγαλι1τερα απ6 εxεfγα των πd\,ο'l σει-
ριδι,(αι,ci πdιτε αε xdΘε πλευρι1, χαι σε αντιστoι-
y.(α pιε τLζ εσωτεQιxdg τοξοοτοι1(εE). Για τl1l,

zαλfτερη διd1υοη τoυ φUσιχοιi φοlτdg η πoδιιi
τι,:ν παραθdρων τηg επιiνω αειρdg d1ει απoτμη-
Θεi λoξι1 xcιτατην 6γνoια τοιl πιi1oυg του τοi7oιl.
Δfο αxdμη παρι1θυρα ανο(γονται αt,ιi dι,Cι ψlηλd
oτο x6ντElo του αγατολιxοιi (πdl,ιυ απ6 τηr,xιiγ-
χη) χαι του δυτιy.οιi το(1oιl (στo ',ι'ι'cιιz'οlι'(τη).
Αντ(θετα, η χιjγχη του Ιερου ε[r'cιι "τυφ).rj".

O riμβιυνιr< pιε τιq qlι'τιzdl ι\ιιιιοομι]ιτει< oτα θοlρdl"ιιι.

γιiλα φατνι6ματα (τρ[ατετρd^1ωνα xαι ιjγα oρθo-

γc6νιο), το xαθdγα απ6 τα οπo(α περιλαμβdνει
dνα διαφo ρ ετιν"6 αν αyλυφo δ ιαxο αμητιxιi 1-ιoτ(-

βo, που δημιουργε(ται με πη1dxια' Τα φατνοiμα-
τα αυτd, δεν oυο1ετ[ξονται xαθ6λoυ με την xατc1

μr1xoE διι1ταξη τωγ xιdtοJγ, oι oπoioι, λdγo: του
αρ ιθ μoιi του <, δη μιου qγoιiν απι1 πdντε αι].r ιδιi μα-
τα σε y"dΘε xιογooτοιx(α. Αιτ(θετα. τo μdγεΘοg
τoυ xαΘ εγ6 g απd τα τρ (α τετριiγ ωνα xαΘορ (ξετcι ι
απd το πλdτοg τoυ χεντQιxοιi xλ(τουg, ενc6 το
τdταρτo ορ Θογιflν ιο xαλιiπτε ι τoγ υπdλo ιπο χιf Qο
πoυ πεQισσε{ει. Ανι1λοΥα ε(ναι xαταοxευαοpιd-
νεζ χαL οι oροφ6E οτα διjo πλdγια xλ'kη,η μoaφ{
τoυg dμιυg εiναι πολt απλοfcπερη, χαL μιiνο οτo

μdooν του μπjxουg τουg διαμορφι6νεται με πη1d-
xια διαxooμητιx6g ρdδαxαE' Η μoρφη αυτr] τηg

oQoφliζ τοιr ναo{ πqοοιωνζει την αντ(οτοι1η
διαμ6ρφοlαη τηg ιlρoφr]ζ σrογ νε6τερo γειτοt,ιxιl
Ι. Nα6 τηg Πανα^,,fαg, dπου τα oyετιν"6' φατνι6-

O Δεcrποτιxιjc θριir,ι)ζ
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απλdg ξ{λιr,ε: δ.,lΖ, -, -_: ] ', l - :

fψοg oργd\'ι')ιΙ]l' '-,'. ':,- , : : -] . -

τrιioυ; xioι'ε: Tι, ,\. 7. . _ -:

τρ(rιxλiτη.Η7cιιιl1).ι-i:ε, _ .. .:._', : _ 
,

Ωρα(α Πfi'l1 Ζ.(r.ι τ : ,-\ .:,.. . .. -- ._ ]. ι],, _: :
Ιεροι1. zr ιΘι,l:'/-{ t.ι 7''.,ιΕ-,,r ιz.t : ι\εσ:τιlΤ|ΖΓΞ Ε ι Ζι,-
t,εg, αt,{i τεοoερι: δεΞιci Ζ'(ιι αΟιστερα τr1; Ω-
8αi]α( Πfl"ηq. τoπoθετημdvε< πdvol απ6 cιπλ'(ι
ταμπλαδωτι1 θωριlxια. Kc1το.l απ6 xαΘε μεγclλη
εLy.6\,α υπdρxει pι(α ριιxρ{ πQoσχυγηριατιχli, πoυ
εiι,αι αυγriθωζ LιιχQογQαφfατηg μεγdληE. Η επd-
μενη ξοiι,η απoτελε[ται απd ξfλιγα xυμιιiτια με τα
οπο(α ο τε1ι,(τηg - χατασχευcroτrjg τoυ τι1μπλoυ
επιδιιδr,.ει να διi'lοει ριια xλioη πQoζ τα dξιο οε 6λο
το ανιilτεριl pιdρο<' ι6οτε οι μιxρdg ειχdt,ε(, ει,
σειQd τοποθετημ6ι,εζ' π1lυ απoτελof\/ χαι τη\,
τρiτη οριξιiντια ξοiνr1' να μιπορot'ν ι,α ειδιl:θοfι,
.τιο ειjxoλα απcj το pιd,τι του πσ.QατηQητr] που ε1ει
τληoιιiοει ιπo τdμπλο. ΠαQ' dλα αυτι1 δυοτυ1ιi;g
δει, ε(γαι' ειixoλο γα παQατηρr]οει zανε(< τιg
ειzdvεg αυτdg γιατi ε(ναι εξαιρετιxd xαπνιομιι1-
ι'ε< απd τιg xαντlj}'εζ πoυ xρ6μιoνται απ6 xdτr:l
;,.cιι αxι1ριη χQησιμoπσιoι]ν λdδι για γα xαiγε.
Πιiντιυq φα[νεται dτι εδι6 αντtπρoσωπεfονται
διdφoρεg τεχγOτQοπiεg, ξωγρdφοt. χαι επο1dE.
Το οιjνολo επιoτdφεται απd δt'ο ανdγλυφε< δια-
z ο ιτμι ητιx ι1< τα ιν (ε g μιε φυτιxιi θ d ματα. l-1 αι,ιδτε ρη
cιπιj τιζ οπο(ε( εiγαι xαι διιiτρητη. οαι,δαι,τ6λcr.

Τdλog, οτο ιpηλ6τερο οr1με(o του τdμιπλου βρi-
σΖεται η αναπαρdσrαση τηg Σται1ριυσi](, πo1,!
cιποτελεiται απιj 6ναν ξυλdγλυπτο περ(τεxνο
οτcιυριi μιε τρiλοβα ι1xρα, πoυ περιλαμβι1νει ε-
ιτ 6g απ6 τoν Eoταυριυμdι,ο oτο xεντρο, τεloσεQ Lζ
αxιiμη παραι:rτd,οει< αγγdλοlν στoυζ λoβoιig τοlν
xεραιι,lν τoυ. Tην ιrυνθεοη oυμπληρι,iνουι, δ.f ο
ανεξι1ρτητεg ι5qlθιεq ειxιiγε< τηg Παναγ (αζ γ"α.ι
τoυ Eυαγ.1ελιοτr] Ιωdγι,η οε ξυλ6γλυ πτα πχcγ'(
σια, πoυ oτηρ(οντcιι οε δι]ο ξυλdγλυπτoυg δρd-
χοντεE.

Απd τo εοωτεριπιi τoυ Ιεροιi Brjματog μποqοιi-
με γα διαxρ(νoυμε τον τElι5πo οτrjριξηg του τdμ-
πλoυ oτουg τελευταfουg x(oνεg xdθε οειρd<. oι
r"foνεg αυτο( μι1λιοτα dxoυν αφεθεf οτη φυοιxrj
τoυE μoQφrj τoυ ξι1λου xαοτανιι1g, 1ο:ρ(g o{τε
οτοι1ειοiδη βαφri, dπω< επ(oηg xαι oλdxληQoζ o

1i

Er,ιr απιj τα πρo(rχι!γητriρια τιrt, νιl'ιlι1

υπιiλoιποg αxελετιig πoυ οτηρξει τo τdμιπiιο, με
τη\/ σllLια\/τιxrj ciποl< αναφdρθηxε ijδη xλ(or1προg
τα dξο; που dxουι, οι ανι,iτερεg ξιi)νεq τοιl. Ξιl),cj-
.,lλυπτο εντυπωσLαxιi lr.ιβιilριο xαλιiπτει τr1ν Αγiα
Τριiπε ξα, μoνrrδ ι xιi δ ε i1 1.ιιr τ6το ι αg xιrτααx ευij g
στoυζ ναοιig τηζ περιoχliζ τηg Nι1ο,υoαg. Α),,o-
γραφη μdνη ε fνα ι μdr,ο η l.dγxη τη g Προoπο μ ιδr] <.

μι] την παριioταιτt1 τηq Aποxαθηλι,iοεοlq, 1ιllρfE
pιvε(α οl,ομciτο'lv. Αr,τ(θετα η y'6^tχη τoυ Ιερof
ε[ι,αι τελε(οlg λευxrj'

o ΔεοποτιxιiE Θριil,οg ε(ναι ξιiλινοg, oxετtx6'
απλrjg μοQφliζ, μιε δι1ο-τqειg αναβαΘμot'g, διαΘ6-
τει ωαrdoo xd'ποιo ξυλ6γλυπτο διιlxοαtr-ιo 1ιε λdo-
ντεζγ'αL ι1}.λα φυτιxrjg 6μπνευoηg θdματα. Στην
"πλdτη" του υπdρxει φοqlητr] ειχciι,α .'o Mdγαg
Αρ1ιε ρ εf g ", δυστυxι6 g ιiτεxνα επιξω1,ραφη μdγη
με τt'lγ επfοηg επιξωγραφημdγη ημερομην(α
"1E15".

o επ(οηg ξιiλινοg ιiμβωvαE' οτογ οποiο οδηγεi
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απ6τoμη οzα}'(τοcι. στηQr-Lεται στo\/ πριδτo αQι-

στεQd y.(οl'α. Αι'τi ειz'οl'(i]\' στcl θοlρdz'ιiι τoι'
διαθdτει dμορφε; lι'l','οcιφι;''ε: τιιρcιοτirσε t: ιιε

φυτιχd θdμcrτα.

Yπd.ρ1oυι, στο ι'crο τεοοερcι !fi'ιr'α 'τQoσχυνη-τιiρια μιε απλ"dg διαz"οομrjοει<. αι'ci dr'α οτι< ιi-
χρεζ τoυ τdμιπλου zcrι cιι'ιi dι'α οτηριγμι1να oτουg

πQιi)τoι)( x(οr,εζ μιπιι(ι'οr'τα< oτoν xυρ(ωg να6.

Στα διjo πριliτcι φιi''οξει'οt'r'ται οι ειx6νεg τιlυ
Tιμfου Προδριiμου (μιε επ(1ρυιJη χαι επdQγυρη

επ6νδυη οτα δεξιc1) 1ρονoλο'i'ημdνη τo "1868",

χαι . Στο cιριoτερι1 ιlπι1τcr τε/"ευτcr(α φιλοξει'εf-
τα ι t1 ε ιr'dνα του Eυιr^1'1 ελιομoιi τη g Θ ε οτcixου ( μιε

επd.ργυρcι φιυτοοτdφανα), χαι οτο δεξιd η ειx6-
\/α τoι! Αγfου Τρι1φωνα, πρooτι1τη τα)ν αμπε_

λoυργιi_lν χαt τωγ αγqοτιilν' 1-ιε οxηνι{g απ6 τη ξωrj
χα ι τo μαρτ{ ρ ιd του ( με ε πd.ρ'7υ ρο φωτooτdφαι'ο
χαt ημεQoι-ιην(α 1887, "dρ.1ιlι' Εμμcrνoυi]λ Σ. Γε-
\,ιτσιιiτoυ"). (1ιr) Στο πλdι απ6 το πρoor"υνl1τι1ρι

αυτ6 ιlπι1ρ1ει, εντι)πιDσιαy'd παλι6 μεγd.λο επιδα-
πdδιο ρολι1ι εxxρεμdE που ι1μιοlg δεν λειτουρ','ε(.

Γ. EιxιΙνε6

Εxτdg απιi τιg ειxdνεg oτιg oποiεg dγινε ηδη
αναφιlριi. ι'πirQχoυ\'οτο γαd πολλdg ι1λλεg αξι6-
λογε<. οι oποfε: αr,tiπουν xυρ(ωg οτον 19o αιι6-

i 
^!-

να. Ιδια(τερα ιlι μι ε^,'ci.i.ε: Δε στιlτι Ζ ε: ε ι'z'ol'ε: τιlι'
τdμιπi"οι' ιιε τι] 7'({Q({7'τllιrιιπι7.ιj 7.ρι'ιicιφ ( φιiι'τιl
7.cι ι τη\' ε τ ι ιι ε l.l-1 ιι ε r'll Cι'τ ιr ι\υ ι]]l τι, ll' ιι t','σ.i'tl)t'. ct 7'-

).cj.'ι.ct.ι τι')\' ιιι7.ι]ιjτεoι!)\' ιι()oφιri\'τι,lγ ir.^,(ιrlr'. φ{ι--
l'ετtιι ιjτι εiνcιι ερ^,'cι τοι, ιδ[οι' Ξι'lγQιlφου:

oι Δεαπoτιx€E ειx6νε5 του Tdμπλoυ

Α. Δεξιι1τηg Ωρα(α-ζ Πι1ληg

1. o Xριι;τιig Mdγαg Αρxιερε{E χαι oι Διi;ι\εxιr
Απιjοτολοι οε οτηΘι1.ριcr

2. o T(μιοg ΠριiδρopιοE
3. o Aγιιlg NιπιiλαοE xcιι οr.t1ι,dg ιrπd τον β(ο

του (1815)
4. Oι Αγιoι Ανdργυρoι Kooμιdg xαι Δαpιιαν6E

xαι ο Α.7ιοq Παr,τελεrjμων

B. Προg αριοτερd τη< Ωριr(α< Πfληg

5. Η ΘεοτιjxοE oδηγr'|τQια 7"c{ι Διδδεzcr Προφ{-
τε( y.αt Δ(xαιoι τη< Πcιλcrιiι; Διαθl]zη; ιlε οτηθιi-

ρια (1815)

6. oι Α','ιοι Πiιr'τε:
7. o Α^,'ιο: ΑΘαr'αοιο<
8. Η Α',(α Πcιραoz"ευl] xαι οxr1νdg απd τον β(ο

τη; (181_5)

Σπ1l, αρ ιοτε ρlj πλdγ ια ε (αοδο τoυ Ιερoιi ε ιxoν(_

ξεται o Aρxd..7γελog Mι1αrjλ, (χ.ι,Q. Δ. X''Nιδτcι

Το αριιlτεριi
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ξω^7ρiiφοι' ] 9| in '. 6 "'

αντ[τoυ Aρ^/'(!"'"' Ξ'.'

ι;τdg ωg "7(r.'/.1\: :.
Mατθα(οι' 19]:

Δ. Aγτ( επtλdγoυ

Συγxρiι,ονταζ τoγ ει,τιjζ τηg Nαοfoηg Nαιi τoυ
Προδρdμου μιε εxε dι,ον τη< ο1-ιιriι,υμηg ριοι,r]g δια-
πιοτιliνουμε πι1.πoιεζ ο1-ιοιιiτητεq οτηv διciταξl1
τιυν βcιοιxιliι, xιliροlν. οε ciτι ιxφοριi στην υι|,oιιε-
τριxη δ ιαφoρd μετcιξιi πρ6ναου χαι χUρ(olE ναοf ,

αλλd zαι οτtiν εΞιυτεριz'rj μορφrj του περι.1ραμιμα-
το( τηζ πdτoψηE 7"cιι τil( cπdγη<. dπoι' α\, αφαιQε-
θιl{γ οι τρειg τρoυλiοl"οι μιε τct ι,ψ'(z'oρμια τf ιιπcι-
\,α. τo υπιjλοιπιl πιιρcιπε μπε ι ευθdι,lΞ οτηr'τι'τι;<l]
δiρρι1τη οτdγη ιιε τt( απcl.ραiτητε: απoτμljιτει:
στην αγατoλιx{ xαι διlτιz"rj πλευρd.. ιjλι,]t, τι,)t,

ταλαιιfγ νrrιiγ τηE }.Ιdουοcιg" Bεβα[οlζ η εσι,Jτε_

ριxr1 δομιr] τηg οτdγηg ιττο Moγαoτrjρι του Προ-
δρdμου ε[ναι τελε(ωg διαφoρετιxrj, μια που εδιi'l

ιlι οροφι1g ε(ναι xαταοxευαoμι1νεg απ6 λιθoδo-
ιιij, που δη μιουργ ε i yαμη λοι1 g θολ(oxουζ xα L τQoυ-

7"iοzουg με ψηλ6 τιiμιπαι,ο. αγτ[ τιυν ουνrjθωg

ξf λινων ψευδοροφι6l,τιυν ιiλλων ναc6ν τηζ επο_

7'η<' ν"rιτ oτηρ f ξ ετιr ι οε εντ ε λιli g dλλη α ρ1 ιτ ε χτo \/ ι -

zr1 αντiληQη' εxε(νηg δηλαδη του εγγεγραμιμιdl,ου
οταυροιi ποιl δtlι.ιιoιrρ.1εiτcιι ιrπ6 τι< διαοταυροf _

ιιε\'εζ α{(δε< χαι τo\', xει,τοιxd τρoι1λο που φdQε-
τCtι στoUζ τdοοεριq xior,εζ του xι-'ρ(ω< l,crοf .

Παρ' 6τι δεν ι11ουν εγτοπιοΘεi αxcrταμι1.1ητα
τεxμπjριcr γtα τOν 1ρ6νο ιινdγεροηg τιl'ιl ναoιi, xαι
μιiι,ι-l οι fμμειrεg ιιlτoριxd< μιαρτυρ(ε< για την
ιiπαρξl]τoυ μιdοcι οτr1 Nιloυαα πQιγ απιi τo oλο-
zαιiτωμια τoυ Ι822 xcιτα.1ριiφογταt ω( παρciδο-
or1. φα(νεται dτι cjι,τωζ το xτ[ριο αυτο{ τoυ ναοιj
πρot1φ[οταταt τOυ 19oυ αι., xαι μι1λιoτα δεγ
πειριlxΘηxε οοβαρd xατ(ι την πυρπ6ληοη τr1g

πdληg τιiτε. Eξ dλλου, χαι στoυζ υπιiλοιπουg
μεγdλoυg ενοριαxοfζ ναoι]ζ (πλην του Αγ(οιl
Δημητρ(oυ, πoυ στ}l Θdοη του dγιι,ε Tξαμf) πιΘα-
νολογε(ται 6τι x(ιηxα1, pιdνον τα ξιiλινα μdρη
(xυρ(οlg οι οτdγεg), ενι6 οι πεQti-ιετQιχdg λιθοδο-

μ d g oιil θη r"αγ σε xtιΧη η λ ιγ dτ ε ρο ν"αΧη ν"ατ 6'oτα -

oη. 'Eτοι εξηγε[ται πιig ανoιxοδομrjΘηxαν (οτην

'1-n ξ1rχsl,lλιrπτο ε πιχQt !σ0) ιιιjγcl xιβι,'lτι ιl
τi1 < Α^,, icl'<'Ι'ριiπε t'rι:.

πQα1i/ |-ιc{τιχ6τητα επ ιοx ειl ciοτηxαν) τιiιrο .7ρ r1γιl -

qα μιετι1τηι, ε:τι1ι,οδο τωγ xατο(xωγ στην χ({τε-
οτραμιpιdι,η (xιιι ιl ιxιlνιlμιxir) πc1λη. ( 1 1 )

Mε τα δεδoμdνα αυτιi.. o Ι. Ναι5g του Tιμιfου
Προδριi μου ιrιη Ν ι1οιlοιι ( pιdοcl Πρ6δρο μο<) μπο_
ρε ( να θε ο.lqη θε i το αρxcι ιdτε ρο οοlξι1 μενο xτ(ριιl
τηg πdληg, χαι (,.-)ζ τdτοιo θα πρdπει γα τt'χεt
ανdλογηg προoταο(αg απ6 τηr.,Πολιτεiα' αλλd
xαι απιj τoυg fδιουq του( Nαoυοιriιlυ ζ. Mε οι-,l-

οτdg xαι επtστημιονtz"d τεxμηριοlpιdνε< επεμβd-
σεtζ πΟυ θα το απαλλdξουν cr,πιj τα "εEιl;ραΤοτι-
xd," επιxρ(σματα, λαδομπο"1ιι1g xαι επιξοlγρα_

φrjοειg, ο ναdg pιπορε( γα απoτελdoει dγα πQαγ-

μιrτ ιxι1 xcioμη 1-ια γ ια την πdλη χα L την ιοτορ fα τη <.

Nιiουαα, Ιοιiλιοg 2001

t
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\L101ΣTΑ Ερευνα

Yποoημειι6οεξ
i . Eυoτιiθιo5 Στoυ^',ιαιr'tizη;: ΙιΙτο_

ρ(α ηg πι1λει'l: Ν ιlιlti.ηl: zι ιτ' r.ιι'€ι-
δoτo ιr1ειliιιι_τιιrι Ι. K- Πi.ιιτctρiδoιr.
B'] E;<δ.'ι,7-,.. _'\τιlq ιliτι'lν Niroιlαcrζ
Αι'ιιιττιiιτιιl: \Ιι7cιr]7' o njγιι]S".
l9-6. ιτεi.. r6-_'Ο.

2. Στiq7ιoυ -{πooτιiλoυ: "Ιιlτιlριxιl
π1< Mονr] :'Εξοl Πρoδqιiμoιl Ncioιr-
ιτιι:". Πε ριιlδιzιi "Nιiιιxlι'iτα". Exδ.
Σι,i.λ. Απoφι_liτ111γ f1rμινιrιi. Νιiοι'-
οrιq Ανcroτιiιτιο< M ι1rrr] λ ο Λι1.7ιog",

τει11og 33. oxτ.-Δεx. 1985" oελ. 148-

l_54. Στη μελ6η (r'ιtτ1i π(iQ(Ιτ[θετ(.ιι

πριlφoριxrj πιιρciδoοη ο7ετιzιi με
τοt,: i.ο7,lι,; διιιzιlπ4Ξ τi}ι' ε77i'll-
ιτιΙιciι|t)li τιl)ν N{ιοι1σlιιiΙ)\' στο ν(ιa;

ιιι'τ6 xιιι ηg "ε.z1ι,'lρηιrιjd'' τι_lιl ιlτη
διzcιιoδoι'r[ιι τηg Mητρ6πoληE Boδενιilν (αελ.151).

3. O Kωγαταντ(vοg ΙΙαπαδcixηE. οτηι, ιιι,ι'i,,δoη cιxιiμrη

εργcιιτicr τιlι' "ΙεQci Mοr,ιj Τι μιiιlι' ΠροδQιiμοr' NrιιlrjιnlE",
xιrτιl1lριiφει'οlq πριilτη |3dβιιιη ιοτoριzr] μιιρτ'ιrρ(ιι .1ιιr π1

Moνi] Πρoδρciμιlιl τιl 1785. ιjπι,l< πQιlzιiττει ιl.τιi τοr, "Κι,iδι-

z"ιι τηg Ελληι,ιzη< Σxολij; Bοδεr,ι,ir"' dτιlι' ιl Bιlδει'ι,ir' \1εi.d-

τιog Α' βεβιrιιilνει με ημιερομην[ιι 1δ Ιιlι')-[ιlι' 1-δ5 "ιlιιιli.ιr-
.1iιι" 1ρdoι,q _5QQ ^'lρoοiι,lι,τη: \,Ιolr']: Πgοι\ilιiμιιlι' \ιιιlιiιτlΞ
πQoE τoγ προηγοΙμεr'6 τr1: Χ(ι:ιτξl]) ;ιι'Q f ιοι'ιiοιιl. ;r.ιιι ιjτι
fγ111111 11111ρ11 sιι ι\ir,ε ι εφ'ιiQιlι,Lιυlj: oτοr,Διιlr,ιiιτιο 6Ο ^,,ρdοιιι

ετηιτ(alg. μετι'ι δε τoγ Οιir'ιιτιj τιlι,η μοι'r] θιι μερioει τo

1ριllι;τοriμενιl ποιτιj zrιι θιl ι\ι,iιlει μiιι oμολo.1iα αξkrE 3Ο0
.,οιlοiιrll,oτo Eλ)'.ηr,ιxιi Σ1oλεio Bοδεr,ιilγ τ"ιιt μiα cιξ(ιιg 200

γροι;fιoν ιττο Κoιι,ιj Σ7ιl)'εiι_l Ι]οδεγιl'lr,. Tιl d';γριιφιl επι|3ε-

βιrιιilνoι'ν ι_l ηγclιiμει,o: 7,(ιι ι)ι σιlγ(ισll,o1iμενιlι πατdρεq τη<

μoνrjg. xιιθιli< ιcrι πdr,τε: z.)ηριxoi η<'Eδεoocrg οlE μirρτι'ρεg.
Bλ. επioηg γιιr το [διo θdμι-r': Ευατιiθιoυ Στουγιαννιixη:
'Eδειrιrrr 

η Mιrl"ει)ονιxij εν τη Ιcrτoρiιl'' Θει'iοαλον(z.η 1932.

ιlελ'.247 '

4' Γεωργ(ου Στoγκiirλου: "Η E;ιzi.ηιτiιι zιιι τιι ιτlιl).εiι.i ,'lπl
Νciι'lι,ιtιι". ('το (η1λ)"ι]^i/ι7-ιi τιjιιο ''\.\()\'- \. 1",.:_]ι)ιi: ιιι."
εzδ. ΓΙο).ιτιιττι'z.r]: Ετιrιglε iι ι: \,iιll'ι-, ι:. \, iι\l', r, l i.,,l9ι]. ιτε )..-S-
s1

_<. Στiq,'ιoι -\-οοτιii.ου: Oτ. τιιιlιι:τι ir'ι l l. ιΙΕ).. 1.-ξ 1 - i.i ]

6. Kιυγ l'ου Θ. Παταδιizη: "Ιεριi iν{οιr] Τιμiοr' Προδρι1μιοι,
\((ι)ιiι]η :". Αr'6z'δοτ1 με7,dη.

7. Efι,ιιι /αQcrχτηQιστιxd ιiτι, ο E. ΣτουγιαwιixηE oτην μεi.ε'-
τη τοιt με τoγ τ(τλο "NΑoYΣΑ''.-πoιr δημιlιiιειiτηzε oτιl
"Mcry"εδoγιxιiν Ημερoλιiγιο\,''. πεQι()δι7,ιi το1' Π(ιμι-ιCιz.εδο-
νιxοιi Σιrλλciγοιl Α0ηνι'iν τ. i911 ι\εν ανcιι1,dρει z,rιθιiλoι' τηr,

ιiπαρξη τoιr Nαo{ τοιr ΠροδριiμOι! (i\,(ilιεσCι 6161lq 1'πιi}"oι-

ποtrq νcrοιiq n91l 1γ1]2g111l1r ι]τη\, περιoιt(ricι τη< Koιι,ιiτητrr<
Nιιοιiιτilζ.

8. Αγcιλι'τιz"ιi ιττοι7ε iιι .1ιιl. τ1 lν1οr,l'i Π9οι)ριiμιclι,
πεQιλ(ιιιι](i\'ο\'τ(ιι Ζ((ι στΙl με).dτη τοι, Παt'λου
Kυριαxiδη:'' Εz.zl'ηυ(ε : τοι' ΙΘ' ιιι ιir,ιι ιττη Nιiοl'-
oα". Ncloι'ι_τcr 199δ. clεi'. 11-62γ'r.l.t ιιi.l.ιlli.

9. Θωμιi Γαβριη}'(δη: "Nιiιlr'οcιr' ιιzoιjτι'lιιoι,...τd-
τραl,- Nιιoι'ιlιι[ιzιι ιτη ιιε ιι,iιιtιτιι". ),iι-ιιlι,ιτrι 20Ο 1.

οελ.76. Ετ(οη: οτιl iδιι-l ιτε).. .S_ξ (ι'ποoημεiιυcrη )

10. O Θ. Γαβριηi"iδηE ιlτο: "Νc]ιoι,ιτcιι,cιxρciτο-

ιιoν...πdτQ(ι\' - Νιιιlι,ιτιι[ι'z.ιι οη μει(,i|ι(ιτ(ι". N(iο1!-
oιι 20Ο1. ιτεl'.79. ιιr'rιg dρεται xιrι ιrε irλλα 6ργιr
11'1111111 1111, lιυ.,,oιιψ oι' τo11 τdλolrζ τοιt 19οιt (ιι.

i1. Πα{λου Κυριαxfδη: "Εxxληιriεg τoιt ΙΘ'
αιo)1,({ ιJη Nιioι,or-ι''. Ndoιrιτα 1998.

:;:&

#&:
ι)

Δiο ιιπ6 τιι διcιz"ιlιiμητιχ(i g-(rτγ(r')μ({τιi ηq oQoφliζ το1! χεντQιΖιlιi zi.iτ,.";
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'. \-:),4\ Υ-s 'l.
,\ξιlνιlμιιlτιlιzr] riποιμη Τ1li llg11u,,,,i- ιιπιi τηι,

:\lι.ιllι'[ιυι' - MετιL1.ιιiρq,ι'lιτηg (N. +

.ι Ιr -ητ _-j, i' i
1,,

ειδι;<rj πιli"ειlδομιxι'j 1ιι:7'dτη τοlν πιιρrιδιlιτιιιz'ι,'lν ιlι;u.ιιlτιxιilt, ιrι,r,ιiλιDt,
Α. Kιιλιl.,,r]ριl1r. f. |iρ1r1il1inη<. M. Νιlμι;ιιiq. Ι'. Πιιλιiιrzιιq).

''Trι αλt1lyιcι, 761 Qυ't1ιοιj1ιαι πολιi xαλd', cιx6μια
rι;τri τrjτε που αλιi-lι,ιξcιν οt Ναοιloαiclι τα ατd'-
olα."Λεει η Kλεcrρdτη Kαρυδd l.αι μιετdπειτα
zιl ρ icι. Γε ο;ρ.1 (ου Δ iι,τη.γ ενι,η μdνη xα ι μιε1lgχφ -

μιι1r,η ιrτην παλαιι1 cιυτt] γειτοr,ιd,

Tο dνoμci τη< η πλατε(α xαι cjλη η περιο1{ τιl
ιlφεΓλει οτα διjο αλιiνιιl ποιl {τιιν εxεi γιιr να
ιιλιυr,iξουν το οιτιiρι. τιlυ( χαt τΟ zριΘι1ρι , πε]ρισ-
ιrι1τερο οι Nαοι-lοcιiιlι y.crι λ(γοι' απιi τα γ{ραl
1ιoριd.

Η ιτοδειcl' xουβαλιιil,ταν μιε τιι ιiλογcr oε pιπιl-

λεq, πoυ οτoιβαξονται, |-ιε τOν \/oιχoxιiρη διπλα" r,ιr
περιpιdι,ει τηι, ιlειρi.ι τoυ, χαι τcr dλογcι ιiλη μdρcι
γυρl,oiοαrl xαι αλιilνιξcrν

-Η οημιεριι,rj με.1ι1λη πλατε(cι Αλιilι,ιιr t1τιιι,τcι
cιπd,\,ιl'l αλι'iνιcr ,γιατf ιrτiiν iδιιι γε:ιτοr,ιiι μιι:τι1 τοιl
Γιdzαλcr τo οπiτι (ιιπι1 τον δρ6μo ποιr xατεβcιΓ_
γOυι'ιε αρι,οτερι1τr1< πλατεiιιq , iιτα για τηγ πυQO-
οβεoτιl,"i]) cινι-liγιl\,ταν μιcι αxιiμιcι πιιl 1-ιιxρtj πλcι-
τει.cΙ, τCΙ Κατ'ιrλιυγι(Ι. πoι) επ(oη< crλοiι,ιtιlν.

'Oλoι Αλιilνιξιrι,τoγ Αλolνiιρη (Ιοfλιo) xcιι η
γειτοr,ιι1. ijταν το πCΙQαγιl]γtχιiτεριl zιjr,τQιl τηc
Nc1ιlυιlrrζ. Tο x6ντριl επισιτισ|-ιoυ τη< πι1λη<'
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\'L10ΙΣTA Αg θυμιηθoιiιιε

.ω''*η:
:; *'iJ']; :r,;. , l_, .- . . {,,,1 .l

ι:Φa Φ." -"_."*l.,+*]

()λο< o γιιιy.cιλ'ciqαπ(i τιlt,o,,,ro uro. eμu|,r,iun,, 
]-iuλη1ρι,rrn,, 

,;;':#i..,,ffa a;., , 
' 

,o-λιlμιιιioι' zιιι τrt μιzοri Ιl: ^,/ειτ()\.ι.ι:.
- Πετιlr' -

To 1ιilμα που zιiλυπτε τll\' π}'-cl'τεkli]τιιr'τciiτcι ',,ιcι τr1r, lr1ιιιcr .TΟΙ, :τι_11167.1,1*,5. ιττ6 E;16i.l.'lρ1111ixcrλοοzoιtπιoμιει'ο' ιioτρcιφτε ο τciτ.l:' cιcιιlιi οι τιrι':. Ctqι)ιi ι)ι ,r,,,ρ,ιδaa τr11 Νiιοι,ο(.{: πQΟιιη-γυνcι(xεq α;τ τ(ι Αj'ι'-lι'ιcι tjτcιl' Ξcιz-ιlιiαrε; {'z-cιι n., o..,]'' τcι η,ciElιcr απo ταπcrρrri.[μιr,ιrι 1αlριiιεiναι) γι(t τ}l\, πciι;τocι τι-)ι': Ζc{ι π1r, φιi.οτιιι[ιι
τοUζ.

'Oλα ιτrηr, πρoποi'ειιιzlj Ndουoα ιiρ7ιξαι, απci
τα Αλoiνια xαt xcιτ€t-'ι1.Ι/C1\, στll\/ Πoυλiιiνα, η απc5
την Πoυλιdνcι στα Α7,ιδl,ια

Περιξr]τητεg οι νιiφεg, απd τcr Αλιδνιcx oτα
παντgroλoγrj ματα,πoυ γ(νονταr, xυρfοlE μιεταξι1αυτι,iγ το:ν μαxαλdδων. Koρ fτoι rrnΖ roΑλι,iγιcι
xαι 

^ι1ντραE 
απ' τηv Πουλιirr,α ιjταv o ιδανιy.cjq

ουνδυααμιiζ για γα βγει oιαργxαβοg Nαoυ-
ααfοg .

'' Δ εν o'cιqιζclι, τ Αλilνια Mαρ{α - Moν'od.qιξε ηΠουλιd'να Nτ αιλιci'να,

Π rl ι'' λ ι d'l, α μι α1αλri, oυ βντ αλiδ ι χ α π ι l,τy ι d,,

Η',,ειτοr,ιiι εixε νoιxοxιiρηδεg με αρxεn] oιτο-
;τcl.oc{^i,ιl;../j'1 ^,,ιατi εixαι, xλrjρο οτoν xd'pιπο. Mετd
τηι' cιτο!l]ρcι\,ση τηg Λ(ινηq των Γιαγvιτσων,
oi-ι-lι οι ι*'cιρciδε: πi]ραr, xλrjρο απι1 την εrJφορη
πεδιclδcι ;τoι' ιΙlll ιιατrοτηxε. αα', αrr,rξ,it,i;; ()ι zιl.,ε1r,ε ιι l Σταμιiτη
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ΝΙΑ01'ΣTΑ
Ζci731δε' 

-<' οι Bεροι1ληδε< 'o},ο το ιιn.ciq ι τιι-lι,
ιil(ιQirδιυν xατοιxoιiαε στην θρι'r.ιz-l] ., 

ε ιτι]\,ι Ci

Γλdι,τι το |-ιεση με 8 ιαι,d φα.7 ητιi ciτcιr, cιi.ι,ir, ι Ξαl,.
Oι νιlιxοxυρ6g 

' φ(λευα\/ τoυ: ερ.,,ciτε: πoυ r]ταν
xυρι.ιr.lq Nαουοα[οι cιπιi τηr,σι,ι,oιz-icι του A^7Γoυ
Γεοlργ(oυ' y.ολoxι'θ]oπιτc_ι ιιτιj το zαινοιiριο α-
λεt'ρι, πιlιl {ταr,οzουρο 7.{ιι tl..,l1,1j. γιcrτ(δεν rjταν
επεξεργ1111μdl,ο. λιπαρfδε;' φαοdλια' χαι φυσι_
x(ι τιl δροιlιoτιxd ταρατ6ρι.

o Αλωr,dρΙζ riτcrι, τo 6l,α πανηγ{ρι τηs γειτo-
ι, ι iιζ. Το irλλo 6ται, μι1ξευαν τα xαλ"cι'pιπ6xtα y"αt

dφxιανcrν τιζ χdσεζ oτιζ αιlλεq τι,)\, σπιτLι6\,,
μdοα οτcι xαλαμιπoυxdφυλλιι. ^/ιcΙ να χQεμα-
οτof v ιrτιq γρ1γ11fζ. στo ταβιiι,ι. ιl τρυγιl< |-ιε τCΙ
oτoλιομdνιι με γιrλciξιcr λoυλοi'δια xαδιιi χαι τo
μεγαλt'τεριl παι,ηγιiρι xαι xαρι1 η απιlxριιi, πoυ
fβγαξαν dλcι τcι μπουλoιixια εxε[ τοι,ζ πQoσιι)-
πιiδε< xαι xιiρευαν μιε τ()ν xιiομιιt. ciπιllg αxριβιrig
.,liι,ετ{ιι xαι oljμερα. Περιττ6 να πof;-ιε πωE
γ11i1r1;1,111γ ο1εδιiι,ιjλcι τα αγιiριcr l.αι η παρι1δο-
οη pιdι,ει cιxdμια.

"Τιrιi,ρxrι" 
trιε ιιι'τιlxfr,ητο ! ! !

Xαροil μενr1 γ ε ιτιlνιι1. Tιι τρcιγοf δ ια τη < Ρο:ξcr_
\,}l( τOυ Γxοfγy.1lμρα αxοfγoι|τ(y.ν χαι πfρα cιπιi
τc{ "Γαλcixειιι'' Ζαι α)ζ το δημαρ1εfo' Tdτοιo
ιlι,ομαoτd α'Ιδι1ι,ι δεν ξανcrxοιiοτηxε οτην Nclοιl-
σα.

Τιι Αλι6για, ιl μια1αλιig. αρ1(ουν γιjτιιr crπιiτιl
οπiτι τιlυ Κλειιrιi ,εμ.ε( πoυ ε\,ι1)νο\,ται η Το.
Kαρατι1oου |ιε τηγ Xατξηxoυρxιlιiτα .

Αγατολιxiι, cιπιi τt1ν cιπι1.νιυ μιεριir τη< Α.1(οιr
Αθανcιι;(oυ (πηγα(νονταζ για το νεxρι.lταφεfo
απ6 τr1v εxxληo(α τηζ Παγαγrαζ η αριιττερrj
μεριι1)

N6τια ε(ιlcrι Ι Bdλια.

Bciρεια μd1ρι την Α1,[61r Θεoφciνοιl( U): τC{
οπiτια τοιl T'ιlιxιτixοιl xcιι τιlιl Αιιclιiτtιιr. xcrι
τ6ρμα τηζ Α-
νταρτι6ν πoι)
βγα[νει ο δριi-
|"ιo( για τηv Α-
γ(cι-Παρα-
oxευ{.

Tα οπiτια ε-
π(τηg πλατε[α<,
ι1ρ1ιξαν,απιiα-
ριoτερd, γιυνfα
μετηγ oημερινr]
Kαρατdοουαπo
τo οπ[τι του
NταοιIτr1. (Η
Kαρατclοoιl η-

Ελκiιi|}ετ Mπιιqlμπιl-ρε,ξιltl χιιτιiπιt,
'z-ι ι Ιlr ιr,. Π[πιι.

!|t::,Ξi

( )ι\ιi;,\.,li111l Θε oι{,ιi'γιlιlζ Φοlτιl.1ριιφ,(ιr επo1ι] g τη c
Kλε, ιρε'τη; Krιυtlδι i.
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ταν ι1ναg oτεν6g δρο-

ιιοζ με πολλd δρομιci.-
y,tα πoυ οδη',,ρa;o,,''
οτα οπiτιc-l. τοι' Ροι,l]d-
τll. τoι1 Kιlι'τiτοcι .τoυ

Κcιρcι',' ι ο |Jcir'οι' )

Συι,ε7ιiαι, ;-ιε τοιl Aν-
δρεoυ. τoιl Tααιιilvα,
με τ}l\/ Θε(α Xριlοιlιi-
λoυ τt1ν l,"ιlλfτερη υ-

φiιντρα τηg περιο1rjg
οτcl ξιλιd. τoυ Ndγ-
χQoυ. τoυ Παπαoτοι-
xcι. πdχt dλλιl dνιι του
Αι,δQdoυ xαι 1-ιετir τoυ
Σταμιποιlλrj .1ο;t,ιαx{i,

xαι οτρiβoι)με για τηγ
Α.,,ioιl Θεοφιiνουg.

Ανε βcriνor'τctζ τll\' Α',,iιlιl Θεοφιiι'ιlιl( για τc{

Γαλiix ε ι α, clρ ι ι;τε ρiι. πQιliτcΙ tjτcιl, δ υ ο σπ (τι ιr τo ι'
Tξιωνα, μετci του Mητρd^,,z"cι. τοι, Λειιιιi)ι'cι zc-ιι

του Γxο{γxοι]Qα. ι-ιε τ}l\'ΡιυΞαr'η 7.Cιι τoν Kιυοτιι
να τραγιlυι\ο{ν πιιλcιια τιlιι^,,oιiδια 7'{ιι τt1ι' Mcι-

ριdνΘr1' τt1ν μετdπι:ιτcr xυρ(α Κοομιαρ(xου, στο
Τξαμi' ιiλo pιε το δ(oxο οτo 1dρι' dτoιμη πιiντcr.1ια
z.ι1ραομcl.

Αxoλουθoiοαγ του Ιγτoυ. του Χoυλιαριi, τοιl
Γιιiτιτιου του Λo'fxα χαι τοι) Σιαρdνοιl τOυ

"αμεριxιiνου''. σπ(τιιr με πoλi μεγc1λεg αυλdg xcrι
του Tοιxιτ(xου, Aγ(ου Θεoφdr/oυ( z"tl.ι ΧιrτEη-
πιlυρt "ιlιiτα απd\,αι,τι crπιj τα Γαλciz ε ι ιr'

Αντ(xρυ' xιrτεβιr[ι,ιlντα< τιliρα πciλι 1,ιCr 1η1,

πλιrτε(cr Α}.ιi;r,ια tjτcrι, το οπiτι τιlυ Αμοt'τξια.
l,l611l1117'j. μιε τ()ν φοιiρνcl τoυ Tdxη τoυ Γαλαγοf
cιπ6 xατ ο'l, του Mαxoιiλη. τQ ε ι ζ αγαπt1 μdι,ε q oιlι,ιl -

φdδεg οτo (διo οπ(τι μιε πολιi dpιoρφα xορiτοια,
Οι πQασι\/oμιiτεg οι Mαxοdληνεg που dγιr,αν
crr,ιiρπcιοτεq ι,ιiφεE, foτερα του Πριμι1ντα τo
οπiτι . του Τοαρl,οf1α, τoυ Tοoυxαλd, τ oυ
Γy.αια.τοι, Σιαpιοiνη, τιlυ M{τα, τoυ Διμιοxrj
δυo οπ[τιcι. αλ"λ"cι δυο τιlυ Φειδdντοη, πoι, η
Mαιρη ri Φειδιiι,τοη zαι οrjμερατο διατηρεi xαι
το ξι'lr,ταr'ευει ιi)'ε; τιg γιoρτdg με πdρα πολι1

μερiιz"ι χαι φα\lτΓι(Ιiα. τοιl Κcl"ρυδd, του Λι6λιoυ

που ε[xε χ(Ιt τογ ιloυιτιl.1ιιiμιιtt"ιl zcLι τιlι' Νειlτιlο(l
με τιl φιlιiργO τOι) N4ιΙι'δr1. φιiτιlιι οτt1r, πl.cιτε iιι.

s-it - -'

Ξ i_Ξ1

"S;:.=.*:,*

#tr

f

fi
Ψ

,'&

Γ.+'
ξj

β*
{
*_.-
ffiffiw,&#4Μ:ffi

Mε τηι' ι)ιΖl\'"ι.:\'FιI ι Φειδ,ir'τιlιl.

$ξ1lΦi'

Τιl tε-ιn,ιl< Ψrιl'ριi - ιlι .,ε'γι'ιQχε- -
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\'uryΥΣTΑΑτει,αιτι απd τoυ Nιj-

ι'iτoρα. επ( τηg πλατε(αg
tjται, τα δυo οπiτια του
Σιοt'λη, μιετιi του περ(-
φημοU Tξιoιiλη, ψυχi
τηs vαουοαfιxηζ απo-
zριιig με τα oατυριzd
του , dατερατoυ ΖCιxoυ.
τoυ Ιταxιlρα ' χαι τε-
λεfωνε με τoU Γ6λη τoυ
Γιιjxαλα τo oπkι πoυ
cLπ6 εxε( ατo ι1νοιγμια,
ιiρ1ιξαν τα Kιiτω-Αλι6-
\,ια.

Απ6ναγτι τ ου Tξιoυ_
τΙιorjxλα ( Λαδι1) το oπf-
τι πoυ dβγαινε xαt απ6
την ιiλλη μεριd,οτην Γι1-
τσιoυ, με τον Tξιι6τξη xαι
την Φανodλ α,(την xcι}"{ -

o .1riμιl; ηE Kλεc,ιρdτηq Kιιφι'δci με τoν Γκilρ.1ιl Δir,τιτη.

Ιi:.''
.#r,

{,'
s*

,. i.

. .,, ):..

#

τερη φιλενιiδα τηg γιαγιι1g μoU, τηζ Mαρ(αg τoυ
Τξιριουγιιiννη xαt yεtτ6νιοοαE),'iα δυo τoυ
Πdιoυ xαt φdτoαoτην πλατεfα τoυ Koυτoοfxου
τoυ dxαγαγ γαμπριi τον Nixo Θεoφiλου, Δrjμαρ-
loτηζ επο1tjgτoυ εμφυλfoυ, π oυτoν ox6τωσαγ oι
αrτι1ρτεg. Kαι γυρξoυμε πQoζ την Γιiτoου, ηοπo(α τελειc6γει οτην Αγioυ Αθαναο(ου με τooπkι τoυΣταΘdxη (Γιαννoιiλη), τoυ Bαρθολo-
ιια(ου, η ιiλλη φιiτοα του

xαι ο δεfτεQοζ στηγ φυαιxrj.

Mιλdμε για επo1r] που η μιiρφωοη {ταν φo[3ερrjπολυτdλεια τιαL τo π.ανεπtoτημιo dνειρo απλη-
αCαοτο. Tα Αλι6για, λοιπι1ν , η γ.ιrourj Lιε τoUζ
ψαριiδεg χαι τoυζ αγQdτεζ ιjταν πqωτor.ιiρα xαi
ατην tr-ι6ρφωαη

οπιτιoιi τoυ Τξιoυτξιοι1-
γ.χαxαι τoυ Τξαμπtlξη.

Αυτι1g o δqιiμog αΙτ,'τα
Αλο;νια, η Γι1τooυ, dβγα-
i.ε δυo ονιlμααrοfg διxη-
',,ι1ρουg, τoν Γιαννοfλη
7"αL τoν Γιι1ννη τοv Tξα-
μπdξη ι5πωE η Αγ(oυ
Θεoφι1νουg, δυο για-
τροιig, την Πριμdντα γναL
τον Σιαμοrjλη xαι η Α_
ιταρτcιiν δυο xαΘηγητdg,
τoν Kι6οτα τoγ Mciι,ταιo
zαι τoγ Γιοiργο τον Mπαρ-
μπαErdξo, που μι1ρφωααν
'7ενεdg ναoυσαiων, o
τρcδτοg oτα μαΘημ ατtx6"

Αντ6xρυ,
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rjταν τo oπ(τι τoυ [l1ιιο','ιiι-
./χσ, τoU Toιο',':,.cι. τcii-ι η

Πλατε[α. τoι' fΙi.ιjzcι τρ(α

οπiτια. τoι' Κ()ι'qoι'z-ιji'ιoυ.
του Γz-ιj',';,.cι. Στο cii.i'o οτενd.-

7'ι :τoι' εβ'"ιι]ε zαι αrου Χα-
τΞl1ιι''liιιι'ου τo στεν6, ιiπου
;r'ciΘοιται' 7"αt o t Bερο'f ληδε g.

Αr'εβαir'ονταζ για την Α-
ι'ταρτοir'. δεξιd ( 6λα τα
οπ[τια απ6 την π(οω μεριι1,

dβλεπαν oτην Bdλια, ι-ιε ι-ιπα-

ξdδεg) ηταν τoυ Kι6οτα τoυ

Ι.Jdιττoρcr το οπ(τι, του Ψαρd
δf o oπ(τια του Mι1.ραι'τi1, δυo

του ΚαρατQουπχοι,. oγol"ια-

οτoιi τοαγπι1ρη, τρ(α τoιr Koυ_

xουoιd.νου' μετd του Mπιxιρdντοη. του Toιλιd-
λη' του Λdια, του Mπαρ1-ιπαρεξου, που εxτdζ

απd ιjναγ xαθηγητη ε(xε xαι διlo παν6ξυπγoυζ

μη1ανιxο{ζ εQγoστασ(cυν. πατdρα y"αL r1ιo' Toν

Kι6oτα Mπαμπαρdξο xαLτo\' Γdλη Mπαρμπαρd_

ξο. δυο του Koυλτξrj, τoυ Σωxριiτη τoυ Mιi'1:''ου

xαι τελε(ωγε ι-ιε τo γο_lνιαxιi του Mανdxα'

Απdγαντι, xατε βα(νογταζ γ ια τα Αλι6νια, ijταν

τιl οπiτι τοιl Mπιλιοιiρη, δiο του Mητοιιiνt1, τηg

Kλεον(xη ;,ιε τον αδιxoxcιμιι1νο μονα1ογιd, που τCΙ

μοιρολ6για τηζ σου ξ6o1ιξαl'την xαρδιd' oτο

γεχροταφε(o, τoυ δdοxαλου του Πλαταρ(δη,

πdγαl οτιg οημειι6σεtζτoυ oπo(ου ο Στoυγιανι'ιi-
xηg dγραιi)ε τηγ Ιατoρ(α Tηg Π6λεω9 Nαoιioηg,

του Σdφxου' τoυ Md.ντοιοιl τoυ Kιi-loτα . δι'o του

Nτιληρ(οτιlυ πoυ ηταν 1αοdπηδεg, τoυ Mπιτ6ρ-

να, ι-ιε τr1ν xαλιiτερη ρdφτρα τ'ηζ πεQtoχtig μo-
ντι1ρνων ευρωπαιxιiν ροfxων,τηι' Mαρ(xα Mπι-
τdρνα, 6να μεγdλo ιiνoι1'μα που περνο{οε τo

ποτd,μι που ερ16ταγ απ6 τoν μfλο του Mιlγτoιoυ
χαι ο σoυσαμdμυλoq τoυ Λι6λιoυ πoυ εxτιig απd

τr1ν xουλιιfαα, dβγαξε χαι τo λd,δι για να ξε1ει-

μωνιιioουν τα σττ(f,ια, αφοιi η λ(γδα χαt τo σoυ_

οαpι6λαδo fταν τα πριiτα υλιxd Υια τo βαΥε[Qε-

μα.

Στο ποτdμι πoυ περνοfοε μπροοτd xαt απ6

τoν φο{ρνο του MαTδη, 6ρι1νε παλιι1 χαt τoν

oταυρd τα Φι'iτα, η ενoρ(α τηg Παναγιdg'

40

'Oλα τα οπ[τια, δεξιι1 τηg Αγfου Θεοφiινουg
χαt αQtστεQιl τηE Aνταρτι6r' ε(xαr' απιl π(οιυ

μπcr7iτιrd δ ε ζ γ,αl επ ι χo ιγιl)\/of ιrαν μετcrξi' τoυ <.

() Πclνιι.ρiζ ΚαQllδιiq Γιιrν(τιτrιροq

μιε. τηl, ^7ι,ν<ι[l,rι τοιl KιιΦ.

u\γ [ιlι' Θ)ε:ιlq'iινριlq ιτij μι:ριl.
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δ:ιι,l: zcrι rrπci τi1ν ιiλλη πλευριi μιε το στε\,ιj τ-}l:

ιJ]lιιεQι\/}is Kαρατιiοου, πoU {τcrι,τα σ:τfτιcι τι-lι,
Ρου βdτη,του Kουτ(τσα, τoU Kαρcι^,,ιο βciι,ιlι'.

Στα Αλοiγια δεν dμεναι,xαθοr.ου τουρz.οι .z'αι

δεν εγxαταατιlΘηxαν πρciσφι'.,,ε:. Oι ιιciι,οι ξd-
ι,oι, tjταν μια οιxoγdι,εια απci τηι, Λljμιι,o, το
Moιiδρο,που εγχατc{στirθη;ιε. απd φιλ(α πoυ α-
ι' απι{yΘηxε, μεταξd Ncrουοαiοlγ χαι γ,ατo(y'alν
τoυ νηoιοιi ιiταν οτol, εμφfλιο πολf Nαουοα(οι
πljγαν εξoρ(α οτo Mofδρo.

Tα αλιrivια r]ταν μια γειτoνιιi που oxεδdν
αποδεxατioθηxε οε φυλαxdg xαι εξoρ(εg. Λεβd-
\,τtχη γειτονιd. πλrjρωσε με διιliξειg ',απd ταg
αQχdζ '' την αντ(σταση τωγ τιατo(xalν τηg xατιl
τωγ γεQμαγι6ν, με τt1ν ανιiητtl χαι χαταστρoφιxrj
z"υ[3ερνητιxr] πολιτιxη' που αxoλουΘrjθηxε μετd
την χατοχtj, την oπo(α πλ{ρωoε αxριβd dλη η
Ndοιloα.

ιrciι\ε; cιτιi τον παπποιj ιi]ζ τOι.,: t.',.',ι-l\.1-l1i;. ( ρ
Πcιr'cι','r-|: τοτd δεν ποιiληοε ιpciρι 7ι,-lι-lι: \.(ι ιrε
οριιηι'εrr'ει iΙ(ι)1 1'g το μαγειρdΨειζ , ο;τι,): 7.(.l.ι ιiι
Ψrαρρriιδε: ol]ιιεocι) αλi'ιi xαι iιριοτoι y.ρασo:τ(ι-

Qα',l6;'lρi.

Ηνι1φη τoυgαπι5τα Mπιrτιiι,ια 
' η Mαριγουλoιl

τoυ Tατιiτoη ,yυνα(xατoυ Πετρoυ τoU Kαρυδι1
εxτ6g απιj πολιi 6μoρφη xαι περrjφανη Nαου-
οα(α , rjταν xαι 1ρυοοxdρα.

Απd τιg λ(γεq που dραβαν γαoυααiιxα ρο{yα ,

εi1ε dνα απ6ταπιo αγοιχτd oπ(τια τηq γειτιlνιd,(.
''Tο απ/τι yεριd'το. o πατiραg πd'ατοlνε τα yiλιc'ι
χαι τα xρεμoιiαε oε iycl xαλciθι αναπoλε( η
Kλεαρdτη Kαρυδιl- Δ(νταη. (ι1λλη μιια ροδομiι-
γoυλη ποU παντQειiτηxε, μιχQ}i- μιχQli οτoνΓιιi;ρ-
γo τογ Δ(ντoη )xclι απ6 xρclo[ xαι cιραx[ clλλιl
τlπoτcι. Δεν προλd.βαινε να xdπαει d'νθρcυπog xαι
ο πατiραg μου φrΔναξε '' Mαριyοiλου , φiQε
χαναν μεξ6 'Θιlμοιlριαι ριαλιoτα 7ιια φορd' πoιl
ηρθε iναg oτο oπ[τι να δει τoν πατiρα' πQιι/
πρoφτci'oει να φωνciξει , MαριyoιLλου φiρε' o
επιαxiπτηE ριαg ενηtrιiρωσε '' iyω ααρtrιιi'.ι) στην
τoiπη.'''

oι xdτoιxΟι τoυ μαxαλι1 ε(xαν (xαι d1ουν)
βαθiτατo τo θρηοxευτιxd αυναiοθημα xαι πο),i
αιlcπηρι1< αQχdζ. Θιlμιiται' η χα. Κατ(να Πιir,-
τσιoυ, xιiρη τοιlΑριoτε(δη Ψαριi. την μιiνα τr1<'
πdοο αυοτηρrj rjταν. Δεν τιg ciφηνε να οηποiοου-
r,ε xεφι1λι,6λο τιg ειiριοxε δουλειdc να μην d1oυν
ελει1Θερο 1ρι1νo να βγουν 6ξω.

Oι xι1ρεgτoυ Αριοτε(δη του Ψrαρρι1, η Kατiνα,
η Bαγγελrj xαι η Αντιγdνη, {ταν απd τιg xαλλο-
r,ι1< τηg Nιloυοαg, πανdμιορφεs χαι η μι1να τουq
τι< φ(λαγε oαν xdρβεροg.

oι υποιpr]φtoι γαμπQοi πdρα πολλοf. Γιαυτιj
''riταν με αρραβcΔuιασαv' λεει η Kατ[να, με τo.ι)
Κιlloτα τον Πci'νταιo, η ριd'να ριου ε [πε να xd'νω την
ci.ρροloτη xαι να ριην βyα[νω xαι εyω αxoλoιjθηαα
τηv oιlμβoυλη τηE xαι xoυxουλcΔuoμo1)ν. Tξτοιo
'ιιυαλ6.'..Mια φoρci' βyixα ωζ την π6ρτα να τoν
ξ ε π ρ o β o δ [ααl.'oτ αν μ πη x α μ i oα oτ o o π /τ ι η μ d'να
ιιoυ με iφτυoε xαι εyω 6λη μiρα 6xλαιyα. Αλλd
ο πατiραg μ()υ' με πιo ανοιxτ6 μυαλ6, την ριd'λω-
σε χαι ο clδελφ6E μoυ o ΑντcΔνηg την φοβiριoε
πωg θα με αφηνει να βyαiνω iξω xdθε μξQα''

Τo εxxληοd,xι του Αγioυ Nιxoλι1oυ το dxτιο.ε η
οιzoγdνεια των Kαρυδιlδων . παραδοοιαxοiψα-

Mιr(ρηq Φ ιδriντoη ιiτoλιιrμdνo πιιρcrδιlιτιιι-
xιi τιq Απ6z.ριεg.
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Tι τρ{yοq fiταν εzε|;''-':. Τι

πανηyιjρι. Tcl"(l)'r:l','c'ι 116 76ι. zot'-
δrliνιιl τ( t στι ,).1,τιιt l't l. llΓ TΙΞ'

yο"λciξι ε : ιι(|. o','(ι o ιτ oL1)'εζ τα
)'clι' )'ι'll' δ ι j' z ! t .'' τ Ιi : ε :τ oχιjg, 6πω9

z(|.r τ('!. ,jι':ο!)-ιcι. ' τηl, ρι(l"να μclυ
l'ι.;- lεotιιil'ει τα- φορτιd" xαι
ε ιιε [: ι'cι lcιτ(l,ιιε oτην πατωxri''
δcl- τcι oταφi'λια ριioα oτην yα-

ρri'. o *'αq βοηθοιiαε τοl' d'λλcl

oε d"εg τιζ α1/Qoτι?{ig ερyαo[εE
z cι ι xυ ρ [ο'l g τ α d'λoyα τ oυ Γxri ι α,

του Toαρνο6yα xαι των Mrl-
xοιiληδων''

Τα απογειiματα 6|3γαιγαν τα

xαοεμ.λι1πια στo xcιλοοxoυπι-
ομdνο xαλιτερ(μιι. (θυμι1μαι την Eλεν(τσα τΟυ

Καρυδd,' ι'ιtν xυρ(ιr Στ. Aποoτ6λου, πd'ντα

cΙγαψoχoχl.ινιομιfνη να ψdνει οτο Λdπειο μ6λιg
πριν μυπησει το xουδοfνι, '1ιατ( η θεια- η Mαρι-

γοι1λου δεν την dφηνε ν{t φir',lE1 προτοιi φουzcrλ"[-

σει τον δρ6μιο...) xαι d.ρ1ιξα\/ oι ιστoQιε:. πoι'

ε(1αν πd,ιηα qdοη μιε υπι'oβirτε< 7'αι φαr'τil'ομιc'ι-

τα' πoλ{ αγαπημιΞνα Θdματα τηg επο1i1g.

Φυoιxd, αυτc1 δει' τα '' μαoοι1σαν'' oL παι',dξυ_

π\'εΞΖαΧηγεζ με τουg cιτdλειωτoυζ οιαxciδεg'

ιlιiτε η xαμαριυτη Λυμπιιiδα τοιl Tξιαμπdξη xαι

η "τριξdτη '' Eλdνη του Toι6γxα, πto x6τtl' Αυτι1

τα dλεγαν για να ι11ουν xdτι να φoβ(oυν τα

παιδιd, 6ταν δεν πoλυdxoυγαγ τιζ ουμβoυλdg

xαι τιg.....διαταγdg.

Η γι1γα xαι ο ν6νηζ, oι αQχηγοf του σπιτιoιi,

απoλdμιβαναν βαΘ'rjτατου οεβαομ6 xαι ηταν με-

γιiλη τιμlj για μιια νιiφη να xοιτιlξει xαλd τουg

τQανo{E για γα πdρει την ειl1η τουg.

Tα παλαιd τα 1ρdνια πdQασαγ. Πολλd οτην

γειτονιd dλλαξαν, (αν xαι ε(ναι διατηρητdα γει_

τονιd,) αλλιi εξαxoλoυθε(να παραμdι'ει αxdμα

πανdpιoρφη xαι ανΘρι6πινη.

Αλ}"οι. dφυγαν, d,λλoι ηρθαν, πdρα πολλο(

xαιr,ο{ρ ιο ι επιoτlj μoνε g αναδε (μηxαν απ6 τoυ g

'' οιιiργ xα βoυζ,'' αλλd. τηγ αQχo\τιι1, xαι την ι,,ο ιxο -

xυροoirνη cιυτιδr' απd τα Αλιi:νια, δεν xατ6ρθωoε

να αλλdξει χαι \'tι cιλλοιι6οει τo πdραομα τoU
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ΠdΙoι, - Τιrιτιιilνιi - Πιιρiη - Λr'δQ6ιlι'.

xρdνου χαι o "πι]λιτιομ6g " τoιl ......τfπOτC/'.

- (Ειr1cιριοτοi θερμiι τηr' z' }Ιi'εcιρdτη Κcrρυδir -

Δ(ι'τοη . τt]\'z. Kcιτiι'cL Ψαρρα - Πιir'τοιι'lι]. τo\/ 7"

Στ6ο'',ιο ΙιΙεοτοqcι . τil\' 7'. Mα(ρη Φειδιir'τιrt1τi1ν

z. Ν[τοα Γιdz.αi'α τηr' X Αγ',lgχ17'li Σαμαρiι -

Λiπcι. τo\' χ. Γιιiννη Kοομcrρfxo. την χ Mαροiλcr
Πε1λιβd.νου - Γιι1xαλα τον x.Γιιilρ'7ο Ψαρd' ',lιcι
τιq πoλιiτιμιεg πληροφορ(εg που εδυ-,οιιγ για τη\'

οiνταξη τoυ xειpι6νoυ' xαθαig χαt τιζ φιυτογQα-

φiεg που μoυ εμπιoτεriτηxαι' ). Λ.Σ.

ffiii
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Θεoδωρoq Χρ. Λαvαραq

o Θειiδωροg Λαναριig i]ταν η xορυφαfα προ-
o amιτι6τηταιrrην ανι1πτυξη τη g xλωοτoυφαντouQ-
^,,(αq οτην εποxrj του.

ΓεννljΘηxε οτην Nι1ουσα τo 18]6 xαι μετd τιE
εγxυxλ(ουq οπουδ6g του οτο Moναoτrjqι τηg Mα-
xεδον[αg, αοxολrjΘηxε ιΙ€ τo εμπc1ριo των πριυτd_

γoγωγ υφαομιiτων ( oα^1(ιxtα ) που r]ταν xαι η
oLχoγεγειαxl] του βιoτεxνiα 6ποl<xαtοε αρxετd<
oιxoγdνειε< τη< Ndoυσα( τα oπο(α διατiθεντο
oτην τdτε ελει1θερη ΑΘrjνα, Θεοoαλ(α xαι Πελο-
π6ννηoο. Δι6τι η Nι1oυοα ιiπαlg xαι ολ6xληρη η
Mαxεδoνiα tjταν αxdμη υπ6 τoγ υπ6 τoν τοf ρxιxο
=UΥo.

To 1922 ιδρriει - ανεγεfρει - το πρι6το εργοατιi_
αιο Kλωoτοι}φαντουργ(αg με ουμμετο1rj των oι-
xογενειιiν Παπαλιjλα, Λfτη, που rjoαν ιδιοxτ{-
τεg παρ61θιων αxινljxφγ, ΠoU ε(xαν τo xαι δι-
ιαhlμα ε π [ τη g παραl' ε f ριε ι',η q υδατdπτιυοη ζ, πoυ
tjται, απαρα(τητη για την x(νηαη του oυγxροτrj_
|'ιατοζ, διdτι αxdμr1ο ηλεxτριομdg δεν εi1ε ειοα-
1Θε( ατην xαθημερινri xρriοη.

ΕυθfE με τιζ πρc6τεg παραγωγdg τoυ εQγoσrα-
o(oυ 1ι1ρη οτη ουμβoλrj Γερμανιδν τε1νιxcδν,
αλ}"(l' xαι γ6'Qη στl.l ν πo ιdτητα τη g πρ ι6τη g ιiλη g, το
μαλλ( τηg Αυοτραλfαg xυριιiρ1ηαε στLζ αγoρdg
oλοx.λιjρου τηg 1c6ραg xαι ιδ(ωg οτην Αθijνα πoυ
r]ταν o xιiElιοg xαταναλωτrjE'

-Γo 1929 ιδρfει την δει1τερη επιxεfρηοη xλω-
στoυφαγτουqγiαg υπ6 τoγ τ[τλo ,'EΡΙoKΛΩΣ-
ΤHPΙΑ NAOYΣΗΣ ΑΔEΛΦoΙ XPΙΣ-
ToΔoYΛOY ΛΑNΑPΑ,' με συμ|-ιετοxr1 Αγ-
γλων xεφαλαιof1ων, γεγον6E μεγι1λo για την
επoyητoυ ν"αιπoυ εξ6πληξε τουg ααxoλot'μενoυg

τoυ Aji,ελου Bαλταδωqoυ

με το ε(δοq αυτd τηg xλωoτουφαντιlυργ(αg. oι
εργαofε< χαι τωγ δdο ουγxρoτημιiτων χαι η
xαταγιiλωοη τηζ παQαγωγ{E ε(xαν φτι1oει εtζ τo
dπρoν τηg δυνατdτηταE των εγχαταοτdοεων τη<
Nιlουοαg, oπ6τε ο Θεdδωροg Λαναqιig απoφα-
οζει, dxονταζ πλdι τoυ τoν Φωx[ωγα Πε1λιβdνo
χαt τoυζ αδελφofg του Σταriρo, Θωμιi xαι Κωγ/
t,o να χdνει το μεγciλο oιiλτο xαι ιδρ{ει Bιομη1α-
vιxf Moνciδα οτην Αθr]vα γtα να xαλιiψει τιg
ανιiγxε< τηg αγορd'g xυρ(ωg δια τηq πρoοωπιxrjE
επαφr]g. Eτοι ιδρfθηχε στηγ Kολοxυνθοιi τo τε-
ρι1oτιo ουγxρ6τημα (αωg xαι ιjγα απ6 τα ιιεγα-
λfτερα των Αθηνc6γ, πoυ xριiτηoε για μετι1πειτα
με επιτυ1(α χαt με τξ6ρo αοτρoνοριιxιi αριθμd.

E(μαoτε oτoν Ιανουι1ριo του 1933 ciταν ε(1ε
ξεοπιiαει dvτονη διαφων6α μεταξf τη< διευΘιiν-
σειDζ των εργοoταοfων ΛΑNΑPΑ (Θεdδωρου
Λαναρc1) xα ι του τιjτε Δη μι1ρxου Nι1oυοαg Γε ωρ-
γ[oυ Περδιxdρη. που xυρiοlg ι]ταν πρooο:πιxtj
αντιπαριiθεοη μεταξιi των δ{ο ανδρι6ν, με αr.τιο
μια μιxρr] φορoλoγiα υπdρ του Δrjμου Ndουοαq
xαι μιiνο οτα εξαγdμενα (20 λεπτ<1/ μdτρo).

Η ι1ρνηoη του Θε6δοlρου Λαναρd να την δε-
xτεi, dφερε οε oημεfο οfγxρoυαηg μεταξ{ τoυ
πQoσσ]πtχοf τιυγ εργooταα(ων (1(λια xαι πλιjoι,
ιiτoμα), τo οπo(o ε(δε γα xι1νεται 11 εργαοfα τoυ
λιiγω τηg απειλrjg του Θε6δωρου Λαναριi περi
ολιxrjg μεταφoρι1< τcDν εQγoσταοfο;γ Λαναρι1
οτην Αθrjνα. 0π6τε το πQοσωπιxd απoλυμιJνo
rj δη απιi τoν ε qγοδciτη τoυ xιjxλωαε το Δη μαg1ε [ο
χαι απαLτorJοε την dραη τηg φoρολογiαg Και
c1ταν, ωg oυνrjθωg, xιiποιοι ξωηροi doπαoαν τtiν
φρουρd αατυνoμiαζ χαι στρατof, dπεοαν oι πυ-
ροβολιομoi xαι θρrjνησε η Ndουoα πt1ντε γε-

!'Ιa0aTΑ
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xροιi g χαι (Ιιι)Q ε i Ct τΟ' ιι'."lτ : ι'lr" Στην προxε iμιει'η

περfπταlοi'1 ε7ιlι'ιιε τιj U ιιι\'oιιει'ο οι ερ'1αξιiμενoι

νcι δρcLιiτl1 ρ ι ιr :τ ιr ι ιr ιi \τcι ι υ π 6 ρ τιυν ε ργοδοτων'

}f ι'11i θ g ι-η1 εi'r1 ξε μ ε τoν ερ1opιd oτο Δη μαρ1ε iο

τιlι' Φιi.ι'-,τcι Kο;r.;r-(ι'ιlυ χαt ι-ιε την dροη τηζ φoQo-

i.ι'l','[ιι:.

o Θεoδοlροg Λιrιlιrqldg xατε(1ετο απ6 βαΘι1

θρηοzευτιxιi ουνα(αΘημα. Αοxοληθηxε πoλf με

το Eυαγγdλιο xαι με την Αγ(α Γραφrj' Hταν το

μιdνο z.αι τo δυνατ61ιiμπι τoυ l'αι εξ αιτfcιq αυτοf

δεν πιrντρε(lτr1xε. Πι1νοl ιr'(ιυτd dγραι],rε αρxετd'

xcιι τελευτcι(α ε.(1ε χiιl'ει xαι ειδιl'η μελ6τη ο1η-

μιατ(ξor,τα< dνα οt1μcιι'τι^ι6 y"{γ"Ι'o γιiρω τoυ ποιl

ουl,ιjπλεε πdνιυ ι_lτην d.πoψη του ωζ πQoζ τoν

Xριοτιcιr'ιιlμιi' Η x(νηοr'1του oι-ιι1)ζ αυτr] ενd1λη-

σε τη\/ Εzxληο(α τηg Eλλdδoζ χαι τΟν xdλειrε ι;ε

cιπολογfcι. Αιlτιiζ τηι' δεyiτηxε ιlπd τol' 6ρΟ ι'α

.1(νει ε.1xατiιοτc.ιοη |ιι7'Qοφιl)\'ιιι\ zcιι \'α αΖΟυ-

oτεf ιiλη η ουξijτηοη zαι dΞι'l cιπο τcι ^i'ocιφ ε rcι τll:

Αρ1ιεπιοl"οπl]<. τfμr11μιcι τo oτιl[ιt δεr' ε','ιι'ε tι:τιl-

δεxτιi xcrι η Ιεραρ1(ιι προ7"ιορl1ιτε οτηι'τιιιιυρ(cl'

τοιl ( crφοριoμιι1 )' "g^,l1'11'1j1 που δεr'τοr' εl'ο7i"l1οε

χαt ποι! εΞαz'ολclυθllιJε τc{ επ6μει'α 1ρdι'ια τηE

ξοlrjg του νcι διδιiοz-ε ι στo\'i ι{xχo τoυ την Θεοlρ(α

του μd1ρι τοl' Θir.l'ατd του'

μιε(o που 1οlρ(οτηxαν οι επLχει-

ρηoειg. εχ τιΙ)γ οπο(ωγ 6να με-

γdλo τμι] μια ανdλαβ ε επανερ1d_

ι-ιεγoζ ο Θε6δωροg ειg τr1ν δι'ε{-

θυr,οt] τoυ εQγοιjτασ(ου, γεγo-
ν6< ιiμιοlg πoυ τoυ x6οτιοε την

χαταστρOφrj τoυ.

o ΘειiδιlρoE Λαναρι1ζ απO-

οirρθηzε πλεοr'πτοlx6g, πλην 6-

ι_ιιl) : ε\,τo\lα δρcroτηρ ιοπο ιοιi μιε -

νο( πcir'ι'l οτηι'α(ρεοr] του αxo-

λoυ Θου 
1 
ιε ι'ο: ιιπιj ο μιιiδα πιοτιilν

τoυ μιd7ρι το τ6i.ο: του που ουνd-

ΛΛ?T

βη τo 1964.

o Θεdδο:ρog Λανcιρd,g riταν γιατηγ επο7.t1 τιlι'

ι1ναg απ6τουζ πιο οf'71ρονoιrg βιομr11cινoυ: στι-)\'

το μ ε cι τη < Ζλιι]στoυ φαντου ργ [α g. MιiλιE dφτcrν cιι'

τα περιoδιγ(ι τα oγετtxα μιε τιζ εξελ(ξει; τη;

z.λοlοτotφαι'τουργiαg, doπευδε οτt1ν Ει'ρι'iτl1

γ"αlτααγιiρcιξε χαι τα dθετε στl1ν παQcι'i/(l)'i'li τllζ

βιoμη1αν(αζ τoυ. Eγ crγτιθdοει l-ιε τΟι)Ξ ci'i'i'οι';

oυr,αδdλφουE τoυ πoυ ι-ιε την πρι6τη ε^1ιcι'τ(l'στct'-

ol1 εμιεναν χωQ(ζ να r[Qoσθετοιlγ oιiτε μιcι βiδιι'

o Θε6δωριlg Λαναρd,g r]ταν dνθραlπο< ει'ρε (cι:

αντιλl]ψεωζ χCΙι στην μεταxεiριαη τιι)\/ εQ^/Cιξομιf -

ν0]γ στιζ επι1ειρrjοειζ τoυ. Ιοτοριz'i1 εμιειι'ε η

1ορ{γηιτη δωρεiιν συσοιτ(ιlυ οε dλο τO iτQΟσιl)πι-

x6 AΘηνιilν xαι, NiιοιlοCιξ ^Ι/ιcι μιιιl' τερ(οι\ο δεz'cι

xαι πλdον ετιi_lν πιlυ τt1r' cιι'ε;''ιlι+!ε O ]o; Πcι'"zci-

σμιo( Π6)''εμιl:

Ει'τιlι'l-1 cι;r.ιiuη δε. ljτcιl' l1 ι\9ιιοτr1ριιiτητiι τοι'

οτιlι' τοιιεcι τl1: φιz-ιιr'θqι'lτ[cι:. μιετcιξi τ(l)ν ()-

τοfι,lι' ε(l'cιι z"αι η iδρυοη. xαρη οτηι'προlτοβου-

i"[α του α7't'α xcιι με τηγ οirμφαlνη γνοiμr1 τιrlν

α δ ε λφ ιilν του χα t τOυ Φωx (ωι' o g Π ε 1λι β irι' ιl υ' τιl υ

Noοοxo1-ιε(ου Ndουοα(, πoυ εξυπηρdτησε για
πoλλdg δεxαετiεg αοθενε(g τ6οο τηg πιiληg pιαg

ιiοο xαι των γειτοr'ιxι6ν.

Tο 1951 fπειrε 6ντονη διαφιυν(α μεταξι1 αυτο{' 
Για ιjλα αυτd, αξiξει, ι.,ομι[ξι,l. τo σηιιε8Lν6 μα<

τoυ Φ ωy. (ιιlνοE Πε1λι βιiνοιl xcιι Κωoτιlxil Λcιι'α -

ρir' απ6 τt']ν μιtα πλειrρd xιrι απ6 .,'," ,ii;;; μιιxρci cιφι6ρωμα oτη μνr]μιη τοιl'

ιiλλων αδελφιδν τoυ Στιrfρo xιrι Θωpιd'' οε οη-

:: -:
'ti'i$Φaιι$'τεpe δ eiιφ{y f ι(ι τ+ι'L

: ,'.:.:,l:. i,: i: : , r-:l.:,,,,.t::::il:I: ' i:: 'ι|Ιoιιε σ€ιL: "';';:|':Ξ':"' ': '
]' 

1' 
" 
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Τo μελωδικ6 ιδιωμα ηq NαοUσαq Kαι oι
q με ριμα Kαι

Πoλλrj ουξl]τηοη γiνεται τογ τελευτα(ο παιρd
',,ιc{ την παγχoσιιLοπο(r1οη που επιδιιi-lxoυν οι 8
ιε7ι1λοιτι-lιl xι5οpιου χαι πoυ dδιυοαν αφορμ{ oτcr
cιιματηριi .1εγοr,ιiτα του Ιουλiου στ}l Γdνoβα με
l]ροlε< 1ιλιdδεg αντιφρoνot'ι,τε< cιπο τcl zρiιτη
τl1: Eυριrlπαιxrj< Eνωοη<.

Κανε[q δεν ξdqει πotεζ [Jα εiγαι με}"/.οι,τιl.d οι
ετιπτιi;οει( στην oιχoνoμiα ταlν μιxριiν xρατιi'lν ,

.τοoο θα επαlφεληθοιjι, oι ιιε),iιλε< βιoμηxαι,ιxd<
7ι,iρεg xα"ι xυρ[ιυg oι-Ηνωμdνεg Πολιτεfεζ χαt η
Ιιιποlι,(α απ6 τl1 δυι,ατιiτητcr πoυ θα ιJ1ουν να
εzμεταλλειioνται ιjλo τον dM.o x6oμο

Yπιiρ1ει dνα πριlηγoιiμενο μια< μιxρrjζ 
.,πα-

',,7"oσμLοπoiηoηE" oτη 1ιilρα μιαg. d1ι οε υλιxcj
αl"i'α c'τε πνευμιατιxc1 επ[πεδο. Στη γλιδoοα μαζ .

i] μιiλλοι, oτα πολλcl τoπιxdγλιυοοιπιi ιδιcilματα
;τoυ ιiρ1ιoαν vα 1ιlνοντcrι μιετι1τον πιiλεμιο, ιiταν
διιiφορα γεγoνιiτα ( εριφι1λιοg, ανεQ)/rα χτλ )
'τρoxd}.εοα\' την εσιl]τεριxrj pιετανι1oτευαη , απιi
τcr x'οlριιl χαι τtζ μιxρdg πιiλειg πQoζ τα μεγι1λα
cl.οτιy"6" xdντρα.

oι dt,θQο'lποι πoU ξοιioαν' μdχQL τιiτε οτι< μι-
zgdE επαρxtαx€g xοιγοlviε( με τLζ διzd< του<
ι δ ια ιτε ριiτl1τε ζ, τα διxd του < γλolo o tx6"ιδ ι.ιriμιατα
βρdΘηxαr, ξcιφνιxd στo χωVευτ{ρι το'lν μεγαλoυ-
π6λεων, ιiπιlυ ιixουγα.ν ',xαΘαριr Eλ}.ηνιx d x6'-
πο:g διαφορετιxd cιπ6 τα διxιi τουg. Προoπιiθη-
ααι,, λοιπ6ν, νC{ μιμηθοι1ν τουg πολιτιομdνουg,
^/ια γα μην γ(νονται oτιixοg oy"οlπτtxιily o1ολ(ων
dταν xρηοιμoποιο{οαν το γλωοoιxι5 ιδfι,'lμα που
ε(xαν μdθει απci τα γενοφαoxια τoυs. Eμε(g oι

του ΠfτQου Δειγιfπoυλoυ

Nαoυοα[oι π.χ. πQoσπαθoιioαμε να μη λdμε
ε φαγι1 μ ι. οη xιυθη xd μι, μι τρcιlγητι' μ ι xο ι tr-ιιl τt xτχ
αλλιi φclγαμε. οηxωθrjxαμε, πεινιi{-ι-l, νιlιττιiξοl
z.τ)'. Αr,ιiλoγr1πρoοπι1θειcι ι1xαγαν χαι oL Kοξα-
ι,iτε(' οι Bεροιοiτε( χαι clλλοι που dπρεπε νιr
οτα1-ιατtjαοUν να xdβουv x6"πotα φοlν{εντα των
λdξεοlν dπο.l<: π'δi μι, γtε'μ χoQ,, oαμι xτλ, αλλιi
παιδ( μιoυ, γιd μoυ xι1ρη οοιloαι-ιι .

Για xι1τι τdτoια 1-ιαg 
,,δοιiλεUαν ,, oι Σαλογιxιοi

αλλci δουλευ6μαατcrν xαι μεταξι1 μαg' Τo ν6οτιμο
ε[ναι dτι οι Bεροιιiτεζ μαζ πεiραξαν εxμεταλ-
λευιiμενοι τα χαQαχτηριατιxιi τωγ δι]ο γλο:οoι-
xι6ν ιδιcυμιiτων.

Γνο:οτd ε(γαι τιl εξrjg αι,6xδοτo: Eναg Bερoιιυ-
τη< φιλοξενοιiμιεvιlg oτη Ndουοα' xλrjθηxε, λdε ι.
να φιiει πkα ''φcii'yιi ρι'iyει od'μι ριioα'' τoιl λdει
ταycι η Nαoυοα(α νοιxιlxιlριl'. Φυoιxι1 o χCΙτα-
oxευαoτrjg του αγεxδιjτου π6γταρε οτο ..dxει
οd,pιι'' ιjταγ αxουoτε( ωg μια λdξη ..εyεισirμιι,,

cιπoγ'τ6' δυοι1ρεoτη ,,γεfση,,. Δεν λογι1ριαιrε. r]

δεv ι]ξερε ιiτι οτη Nιloυoα λdμε xαΘαρcl '. γιε |.ιoι}"z,αι ''σoυσc1'pιι".

Aυτι1 ι5μιυE rjταν αθιi.lα πειρdγματα πoυ σχα-
ριilναμε εμεig oε βι1ροE των Bερoι'ωτuiν xαι τωγ
ciλλωι,γειτdνων |-ιαζ ' 

τωγ Eδεαoαiωγ πoυ περιd-
γ'oΙτταy τoτελιx6 " γ'' ' ΤoU( λdγαμε cjτι ε(ναι απc1
"τη Eδεoοα" τιτχ

Για τoυg Kοξαr,iτεg λdγεται το εξrjg αγdxδοτο :

Eξω απι1 xατ(ιoτηpιατηg Aθrjναg oτιJxεται 6ναg
περ(εργα ντυμdνοg dνθρωποg , πoυ πεQιεργι1ξε-
ταt τα εfδη τηg βιτρ(ναg. Bγα(νει o χαταστημα_

μετρο
Παρ0ιμιεq Τη
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ΑE θυριηθo{ριε
ΝΙΑ)YΣTΑ

τι1ρχηg χαι τoυ i'f ει r'cι τεραοει μdoα' O περ(ερ-

γοE-ττποg cιr'τi ι'ιι ι\ε7.τε( την πρ6οxληοη ρωτιiει
;' 
π ρ αξ' r, r', r2 ι.i. ι'l l' : 

"' Kcι7.ε iται dναg γαλλo μαΘrj E να

συ\'\'ε\'ι]1ltt ε(. ct.t.'t.0 ο τιiποg επαναλαμβd'νει τηι'

(διcι ερι'iτliιτr1" lρrιξ'αντρd'οιl;'' Tο (διo ιJγινε με

7'(ιι ιιε ιι',','i'ομιαθr1, γεQμαγoμαθη xτλ' Mdγο dταr'

.τεριιιτε τι'7'cιiιυ< dναg Kοξαν(τηg τουg 6λυοε τηι'

cιτορ[cι. o τfπog ηταν ουμπατριι6τηg τoU Ζαι

oιl)τoι'σε ''πειρri'ξει αν τηρriω ;" '

Θα μυτοροfcrαμε να ανcrφ6ρoυμε ανd)'o'/α α-

νdy.δοτα χαι γtα την Κ6ρxυQα με την μεi'ιιlδιz'i]

πρoφορd, xαι dλλα χαQαχτηQι aτιxαοτoιxε[α τoυ

γλιυοοιxοιi τηg ιδιοiματοE, xαθι6g xαι ι1'λλωγ πε-

ριo1ι6ν τηE 1ιilραg αλλd, δεγ ε(ναι του παρdντοg'

Θα μπορofoε ι1'λλωοτε γ' απoτελιjoει αντιxε(μιε-

νo ερ.1crο(αg τιυν ειδιπιliν ερευνητιilν'

Πdρci cιπιi τcι ει'τρiy'πεi,cι. 6μιοlE' ιlπd'ρ1ουν zαι

τα οοβαρir. ιjτcιι' οι ετclρ7ιι1lτε;. μιμοf μιε\'oι τoι';

μιεr7ciλοαοτο{: z'cιι cl'ι'ι)f^,'Ol'τcι; το ρcιδι οφ ι'lι'ο'

απεβαλαr' οιγα - o,''1i. τσ- ιδιcι(τερcι 7cιQCιΖτηQι-

oτtx| τoυ ','λιυσσιzου ιδιι'lιιcιτo:' τοι' l]τcιι' t1

ταυτιiτt1τci τιlιl<.

Στη Nd.ουoα. εz'τιi; απd αυτd που αr''αφdραμε

l]δη (τηr'πτιi:οη του τ6νοιl οτoν α6ριοτo xαι β'

πρ6οωπο του πλl1Θυr'τιxοf των ρημιι1'το)γ χαι τoυ

τιjπου ριι τρcil1ll7τ1, μιι π[νι1τι xτλ ), ε(1αμε xαι ιjγα

dλλο οημαr,τιx6 γνιilQισι-ια: τo μελο:διxd οιiρoιμο

τηg φωνtjE' στην τελιxrj oυλλαβrj, xυρ(ωg, dταν

ραlτοιiμε: ''Ιτoυ θα παα{ιg'', ''τι χ(iνει η yυνα[xα

σoιl0ιloυ;''.

Σr1μερcr pιι1νο λiγoι ηλιxιοlμιdνoι xαι dοoι επιμd-

νoυν στα "παραδoσι αν'6" εξcιxoλουθοfν να τη-

ρο{ν , να ''σdβονται'' αυτην την πQοφορd xαι ι'α

τηι, τον(ξουν' 1-ιιiλιοτα. με υπεQηφdνεια' Πολι1

xcιχ6' "ι6'νoυ\' χαι dξιοg ο μιοθ6g τουg' Aλλd' xαι

doοι Nαουοα(oι αποφειiγoυμε τι1τοιεg αxρ6τη-

τε< δεν xciταφι1ρνoυμιε να απoxρ{ψoυ1-ιε τελε(ω<

τ11ι, τcιυτοτl1τιi 1"ιαg' Kdπο ι α λ6ξη, xιiπο ιο g 1Q ιl: l-ια-

τιομd< τη; φοlι'r]g. θα μαg απoxαλfψει' Tο (διο

οιlμβcι(r,ει χαt !.ιε τoυ< Eδεοοα(ουg τουg Φλωρι-

r,ιιδτεζ του: Θειτοαλοt'-<, αλλd περιοο6τερο μιε

τουg Kρl]τε:. Δηl"αδr] η l,'λωοοιx{ "παγxοoμιo-

πo(r1οη" ιrrliι' Ε}"λdδα πι1ραοε απ6λυτα '
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}Ιιfτρo χαι Qaμα

Eι'cι di'λο γνι6ριoμα ημι6γ τωγ Nαουσcriι'lν

ε(ι'cιι η αδυναμfα που ιJ1οιlμε οπ1 ρ(μια' τ)lν o-

μιοιο'z'cιταληξiα το'lν παροιμιι6ν αλλd' xαι ιπο μd_

τQo τoυζ. Στη Ndoυοα 6λεg oι πανελλr]\'ιε: πα-

ροιμιiε: που δεν dxoυν μ6τqo xαι ρiμιcι τQoπo-

ποιουι'τcιι l] ιιd.λλοι' "μεταλλd,οσογταt"' '/ια \'ιi

χQησιμοπoιt]oουμιε dνα οιiγx.ρονο 6ρο. ιδστε ι'α

dρθουr, αrα "pιdτρα'' μαE'

Παριiδειγμα : Σ'dλη την Ε,λλdδα ε[ναι','ι'1';g11i

η παρoιμ[α " χατd μdνcι xατα x6ρη τετοιοι 1lιο[

xαι θιlyατ6ρεE " 'Δεν ι11ει oιiτε μιdτρο clfτε ομοιο-

xαταληξ(α . oι παλιο( Nαoυοα(oι φριiι'τιοcιr'l'α
την "μεταλλd.ξoυν " για να αποzτ{οει zιl-ι τα δυo

" χατ(ι ρι(ινα xαι πατiρα' τiτrlιοζ ^,'l111i Zσt θLn'α-

τiρα " '

Στοι, τ(r,cι;r.Cι ;τι)ι! cιz.ο).οι,θε ( ιt;τ(i'QΖOυ\' πo}"λdg

τετοιε: τιro-τΟ:τoιηιιει'ε: τcιροιpι(ε:. Πρdπει να

cιι'ctφεοι,l το τροβi'r11.ια 
'τoυ με |1αοαr'ισε' αν

δηi.αδ{ πρdπει ι'α περιλd.βιυ χαL μεριxι1g πCxQoι-

μ(ε; πoυ περιd1ουν ''xαxαλdγια" λdξειE δηλαδη

που ουνηθioαμιε' τουλd1ιιττο στην επαQχitt , να

μη τιζ γρirφουμε. Τελιxd, αποφdoιιrα να συμπε-

ριλιiβω xι' αυτdζ. Σημερα d,λλο:οτε τιg αxοfμιε

γ'αt απ6 γυναιxε(α 1εiλη. Mετd απd αυπ] την

εξoμoλ6γηοη ιδοιi ο π(ναxαg 1-ιε μεριxdE απd τιζ

π ιο γνωοτd g παρο ιμ(ε g' 6ποlg λdγ οντα t στη Ndου _

οα. Σε παρdνΘεοl1 oι λdξει; rj οι φρd'οεtζ πoU

ι11ουντροποπoιηθε i.

- χdaη oτο βααιλιxο π[yει η γλdoτρα το νερcj '
( πoτ Gετcιι η γλd ατ ρ α. ) -

-xατd' ριd'να xclι lcιτ i ρcι (ziqη ) τiτoιog yιοg xιιι
θυyατiρcι -

- τη5 νιi7-τcl: τη δουλειci' (τα xαριr6ριατα) τα

βλiπει ι7 'uiρcι 
ι-αι i'ελci' '

- Zljoε 'ιιc'ιυοο 
α)'ογ,'l ( Mαη 1ιoυ ) να φαgyλωριi

7oρτri.ρι ( τqιqτ1λλι ) -

- Η πο)jlj δοιιλειd' τρrΔει τoν Αyd' ( αcγiντη ) -

- oποιο< 7"α(,ι,ιτι oτo yri"λα ( yυλ6 , xoυqxoiτι )

φυoιi.ει χαι στo γιαo6qτι .-



-1: *'ιιtll1l}l'1 ιιε \'L10'ΣTΑ
- 1l'δενi.cιιa €'τ : .. '. __:'. : '.l r- ,'_

'.:, :[ ( ν,cι φciει l-
- ooα ξεοει ,,1'ι ),z, /7.' ι ,. i _ : - -= -
iοt1: (ο χδο,ιιtl: ιl).ιlΞ l -

Τt αου λε[πει χC].σΙδι(i'Qη ,' Σzυιiφ ιιι !ιε 'uσ.Q^,',(ι-

2ιταρι ( ιiλα τα ε[yε η Mαρyιορη ο φερετξ€g τη5
;))"ειπε ) -

- Χτυπο6ριε τo oαμd.qι yια ν' αxo6αει τo yοριd.ρι
'ογci"[δcιροg)-

- Αx6ρια δεν τοl, ε[δαριε , Γιdwη τoν βαπτ[oαμε
τον εβyci'λαμε ) -

- Κd'νε τiyνη yια 'ι)α ξηoειg xαι εριπdριo να
il.oυτ[αειg (δοtλει!ε yια να φαζ χαι φ{λαξε yια

"ci.7ειg ) 
-

-'1ν oε y.''. (αδιxηαει) o Κατη'<' πoιι θα:ταζ να
;ι ρυφτ εIE βιxαoτε /g; ) -

- Αg trιε λειl xυρci' μιπε1να ( cιφ€ντρα ) xι' αg ι!οφω
,.l.16 την πεiιlα -

-Ανri'φερε τo ox6λο πd'ρε xαι το ξιiλο ( xατd'
g υlνη xι' ο yd'i'δαaoζ ) -

- Φiδι να τoι1'ιπ[oει η yoμci'ρι να σε y..... ( ριπρoE
','zρερι6g xαι π[oω ρiρια ) -

- Αλλoι oxd'βoυν xαι xλαδειjoυν χι' d,λλoι π[-
|'oυν χαι yoρε6oυν (τρων xαι πiνoυν ) -

-Τoν xιilλο βci'ξειg ριciyειρα oxατd' αε ριαyειρειiει
|θα φd'ζ)

Στη Nιloυοα dxουμε χαt παQοιμ(εg που δεν
ξdρω αν υπdρ1ουν xαι αντ[ατοι1εg πανελλr]νιεE .

Τι< αναφ6ρω dμωg για να δεξω 6τt y,t'αυτι1g

εxουν μ6τρo χαι ομoιoχαταληξ(α . Oι ερευνητdg
Lιαζ αζ ιi.rdξουν να βρουν xαι ιiλλεg, clioτε γα
εμπλουτιστεf o παραxι1τω π(γαxαζ που παρατ(-
θεται ενδειxτmd xcυρ(g νcr ε(ναι πλrjρηg

-Αλ i α π' τ oν πατ ι7oυ μ €ν o τη ζ y ε ιτ oν ιri'g τ ο y ι r1 μ α
- H xυqd' η Θωpιαη απ'τoν ιjπνo oτo φαi'-
- Κdλλιo ιiπνο παρd' δεiπνo -

- o λr5yοg αoιl με y6ρτασε }lαι το φαl'αου φα'τo
-Αλλoιj τQωζ }{αι π[νειg xι'αλλo6 παg xαι δIνειE

- Tι θα φ(lμε βρd'διl ; Κουτooυλιd' ριε λd.δι -

- Bρο-lμd'ει ιllαριd. , xαλd' παζd'ρια -

- To ριετci'ξι θ€λειτci'ξη xι'dνθρωπoνατo xoιτei'-

-

- oλη μ!ρeιlilτε -:τεlτε 7.ι.;'| Τιl P(,ιι.ι)l-'dεz'ct'li-
ντε -

- oλα τα παρd'ξε1)α χι () yαtrιοg την Tετd'ρτη -

- Mιxρο6 xcilλo δεν 6δειρεg, τρclνo.ιi trιηι, φοβερi-
ζεlζ -

- Αρια θξλoυν νιiφη xαι yαμπρcig τtφλα νd'yουν
πεθερd' xαι πεθεριiq -

- oπου yd'ριοg xαι xαρd' τρixα Γιd'ννη μααxαρci
- Tρd'νειllε το ,ι,οριri'ρt ρι[xραινε το ααμιci.ρι -

- Φατε ριdτια Ψ,dQια xαι xοιλια περ[δρυριιl -

- Ι'{α λιλi δ6μιι τoιτα/ ('τοιτοf : δηλcοr,ει αορiοτο;<
xdτι τι )

Eπ(λoγoE

Πqιν xλε(οοJ τo σημε(ωμα αυτ6 πρdπει ν'
αναφ6ρο; dτι προτ(μησα γα παQαθιJoω τι g παρoι-
μiεg αrην xοινlj νεοελληνιxrj γλι6οοα' αποφεf-
γoνταζ τη χQ{ση τoπιxι6γ ιδιωμιατιομι6γ πoυ θα
δυoxιjλευαν τoυ( Nαουοα (oυ g αναγνιiloτε< . Στην
απ6φαοη αυτη ν"ατ6Χηξα μελετc6νταE τηγ εQγα-
o[α τoυ Nixoυ Σπιiρτοη γtα τιζ " παρoιμ(εζ πoυ
λdγουντι οτη Νιιioυστα" που δημοoιειiτηχε σε
ουνdxειεg οτο περιοδιxd "NΙΑOYΣΤA" Exεf o
αγαπητdE φftog χQησιμoποιε( dνα δυονc1ητιl

γλωoαιx6 ιδ(ωμα με oτοιxε(α πoυ δεγ το χατα-
νοε( ο αημερινι1q Nαoυοα(og. Αν θελrjoει να
ξαναγρdψει τηγ εQγαο[α τoυ χαι γα πqοodξει
περιoοdτερo τηγ εQμηγεiα τωγ παροιμιιδν πoυ
θα επιλdξει τεΧιxα' θα πρooφdρει οημαντιxιi
dQγo .

Kαι xdτι αx6μα "Tα Θε1ματα τηE γλιiοσαζ μαζ,
τωγ παQoιμιι6ν xτλ ε(ναι ανεξι1ντλητα χαι πQo-
οφ6ρoνται για ιiοoυg d1ουν τα προοιiντα, τo

χQdγo χαι τo xdφι να γ'αταπLαστ'oliν με αυτα,
ιδ(ωg oι oυμπoλ[τεg xαΘηγητdg xαι φοιτητdE πoυ
ιpd1νουν θ6ματα για τιζ διατριβdg τουg.
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Ερευνα
\a}ΥΣTΑ

Γvωστα Kαι αγvωσΤα σπηλαια

Τηq NαOUσαq

Eπιμdλεια τoυ Aλdξανδqoυ oιxoγιiμου

Στιg 24 Δεxεμβρ{ου του Ι995 μια ομαδcι τοτ'Σlη)'cιιο)"ο^,'',ιxοιi Ελληνιxoi Εξερt:ιlνητιxο[ oμ{λclυ 
'

(ΣΠΕΛΕo) εξερειiνηoε διio on1i ro τ'παο7οι,τα στl7ν jτεQιoχlj Ndclιloαq oπηλαια, τo yι'anτιi !ιε τΙ71)

επωνυpι[α Σcιρriντα Κri'μαρεg χαι τo n,yλ,ruρo )lνοlατ6 Λιρινooπηλαιο. Tην ομciδcι c.ιποτελclιiιlo.ι' ot

Αqyiρηq Αργυριr1δηg, Δηριητρηg Κo,uπ,ληρηg, Γιrlννοiλtι Κριταιριd', ΣτεφcινοC NιxoλαΙ'δη3 xcιι Βαο[-

ληg TριξιΙlνηζ' rΙ opiιrδo oιlνiταξε y,o ourηu τlμl εξερειiνηoη ειδιxtj ixθεoη, ποιl σιlι'οδειiεται απ6

oxαριφημιατα xαθc|lζ xαι απ6 φοlτoyραφiεq1ιια xd'θε oπηλcιιο' Tα oτοι1ε [α αυτ(ι' πoυ χ0ι'ν()πoιfiθηxαν

?Lαι στo Δljμo NdουocιE' πclρουoιd'ξoνται στη oι'lνi'xεκl, [ι'ε τηy ελπ[δα να ιlπdρξει oιlι'ilειcι ctτιζ

6ρειlνεg. Tcιυτ6xρονo, io, yια ν('ι ε[ναι πιο ολοxληρο'lριiνη η 1ιiy.ρι τc|'lρcl τοιlλαχι('τ()1'' xctτcιyρcιcγ f τοτ'l

ληλo,oλoγ,"o,6 πλο{του τηζ πεQιoχ4ζ μcrζ, αναδημιοoιειjετcιι τcl oyετιxιi ρεπo12ταΞ πrlι'' αq'rlQιi' oτην

πρr5ocρcιτη (2 Ιoιwιου 2001) εξερευνΙlσ'ι] τoυ ιlπl|"α[oιl τηg Κρci'oτα; ατο Pοδο7ιυ9ι' oπt'l; δηριοoιε{τηxε

στoν τoΙτιχ6 Tιjπο.
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Ερει-l'α \L401ΣTΑ

Α. Σπfλαια τηs πεQ]oχfg "Κοt'xο5''
τοu Σπηλαιολοy ιxοιi Ελλην ιxοd
Ε ξε q ε υνl1τ ιxoιi oμ(λου ( Σ ΠfulΕ o l
@

Ε(r,αι πολf γνωoτ6 αrου: :r.cιτο[:r-οι': ;r.cιι θει,l-

!rεiται πολυδαiδαλο z'αι α7cιι'ε:. dτι,l< δε(1ι,ει
'u.cιι τ' dνoμι1τoυ' Tο 1994 πρoβλtjθηxε οτα MME
ιiτcιν τQ(α παιδιιi xdΘηxαι, οτη οπηλιd xαι τελιxci
τιι διιjοο:oε η Πυροoβεοτιxιj μετι1 απι5 τdoοεριg
,)ρε g.'Ε,τοι πληροφoρrjθηxε xαι ο ΣΠEΛEo την
ιiταρξrj τηζ χαι οργιiνωoε αποoτoλrj στην πεQιo-
'/.ιi.

Η πρdαβαoη οτη oπηλιd γ(νεται με απ6xρημινο
ιιοαφdg μονοπdτι. Η εiοoδog ε(γαι ελλειψoει-
δrj;. fψουg 2ψ. xαι πλιiτου< 3μι. Eoωτεριzd η

σ1 l Ζcιι δ ε ι' ε ξε ρ ε ι'ι'l] υl1 :,- ε . ιοιI : τo :τcιρdι'' Σ ι'r'ο).ι -

xα o ι ιαpιαρ ε ; ε ir'α ι επτ α. cιi -i.Cι ε τ ε ι δ r] τα o1l] μα -

τd τουg ε(ναι αοαφrj. μπορε[ xαι,εiζ να μετρrjoει
χαt πεQtσσ6τερεg.

Η μορφ{ τηg οπηλιιig δεfxr,ει dτι εiγαι xoiτη
απoξηραμdνου υπ6γειoυ πoταμoιj. Ε(ναι δια-
νοιγμdνη ιi1ι οε αοβεoτdλιθo ιiπωg ουr,t]Θοlg,
αλλd xυριoχεγ"τιxα μdocr ο'ε απoλιθιiματcι. x(ιτt
foο;g μοναδιxd γιατα ελληνιxd δεδoμdνα. Mε μιια
πρooεxτιx6τεqη pιατιd φα[νεται dτι τα τoιxcιiμια-
τα απoτελοUvται απι1πυxν6 δ(xτυo απολιθωμd-
γφ1, φ{λλο;ν, pι(οxιον, xλαδιc6ν xαι ριξcilν πουοτr1λιd ε(ναιοριξdντια με dναν

'z-t'ριo διdδρομο μιr]xουg περi
του 1Ο0 μ. χωQ(ζ οημαντιxd
:τcιραxλιlδια χαι ι1τοι δεν μπo-
ρ ε i r,α xαραxτηριοτε [ πoλυδα(-
δαλη. o διdδρoμog αυτdg xι1θε
5- l0 μι διευριiνεται χαι σχημα-
τξε ι διαδοxιxdg α(θoυσε g-"Χt1,-

ιιαρεq'' xατd τουg ντdπιουζ- πoL-
z-iλων διαοτdοεων (η μεγαλι1-
τερr1 ι11ει δdπεδο 10 y 10 μ. χαι
υι1-lοg 5 μ.) oι xdμαρεg 1"ιεριz.dE

φoQdζ oυγδdογται μεταξf τoυE
ιιε στενιi xαι δυοειiρετα περd-
σl-ιατα χαι αυτd ε (γαι πoυ xι1'νε ι
τη οπηλιd φαινoμεγιχd πoλf-
τλοr.η xαι μπορε (xαν ε(gν αγ6'-
σει τηγ dξoδo. Γενιxd 6μωg εi-
ι,αι ε{xολη xαι βατιj, xαι 1-ιιiνo
ο' dγα οημε(ο 1ρειdξεται απλrj
αναρρ(xηoη. Aρ1ιxd η ιτπηλιd
xατευθiiγεται γdτια xαι λiγο με-
τιi το μι1αoν τηg αλλdξε txατε{-
θυναη xαι ατρdφεται δυτιxd.
Τελιxιi xλε(γει οε oτενι1 οη-

μιεfα πoυ δεν 1ωρdε ι τo ανθριi-
πινο αc6μα. Στην oQoφliτηζ τε-
λευτα(αg μεγιiλη g xdμαραg φα(-
νεται οτ6μιo διαδριiμoυ, αλλιi
απαιτε (ται διioxολη αναρρ f1η_

Nboυ6ε5
κ δ.-"Ψ; (z*."ρι+,lpo)

Σ Π'EΛ.Eo L995

ΑvεΞεp εr'ητ o
ε-τoμιδ oΡoφηs.

<-Εicoδos
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ΝΙΑOYΣTΑ Ερευνα
φdρoυν επιxιlλυψl1 cττ ct ).cιzτι-
τιxοιjυλιxοf . Το δi;r.τι'ιl αυτd
δει, ε ιναι σι'ιι.τcι.,,ε :. c'ι7"λ'α ot
σχη μciτι σιιιr [ τοι' 7ιυρiLoγταt
cιτci cι ε goι1-ορου ; 1ι.liρουζ, ι6-
oτε τεi.ι;,-ci ο μιοc1g dγxog του
:τετoι,jιιcιτοξ ε ft,αι xενdg.

Στηι, τρ[τη xατιi οειρι1 xιi-
ιιcιQα υπι1ρ1oυν oγxιriδει.<
zορμο( δ6ντQωγ χCχι μι1λιoτα
dνcιζ cπdπει dρθιοE oτο μ6-
σον τηζ xι1μαραg οαγ xολοi-
να ι1ψουE 5 μι. απd τo δι1πεδo
μιd1ρι την oρoφrj. Δεν ε(μα-
ι;τε βdβαιοι 6τι πρ6xειται για
.1νrjοια απoλιθc6ματα 6πο;g
αι'τci τt1< Mυτιλrjνηg. Eπειδr]
στoυξ xoρμιοirg δεν διαxρi
νo\,ται ετr]οιοι δαy"τιjλιοι. i
οοl< αι'τci πoυ φα.[ι,εται οij-
1"ιερα ε(r,ι.ιι ιιciνo τo εΞι,lτεQι-
x6 εxψα^γε(o τoU φι'του. δr1-

μιουργημιdι,ιl απι1 εr,cιποθd-
οειg αλciτοlν rj αrαi'α.,tμtTt-
xof υλιxοd, ενω το Γδιο τo
φυτd 6xει απooυντεΘε(.

O αταλαγμιτιxdg διιixο-
σμοζ τηE oπηλιιig (xαι αυτdg
φυτιxdE!) εiναι μdτElιo;χαι αQ-
xετιi λεηλατημdνog απιi τoυg επιoxi.πτε<, ιδ(ιυq
xoντ6" οτην εfοoδο. Eiγαι ιiμωg xαταπkηxτιν.ηη
θ6α τωγ απολιθωμι1των που χdvoυ\, αυτrj τη οπη -
λιιi μια αξιoθdατη εξα(ρεoη τηg φijoηg.

Αρ1αιολογιxd ευρljματα εx πριiτηg 6ψει,:g δεν
πα9ατηρr]θηχαγ. Τdλοg η πανfδα τηg oπηλιιig
αποτελε(ται xυρiωg απd λ(γεg νυ1τερfδεg.

2. Λιμγοοπ{λαιo

Bρfoz'ετcιι 1αμηλ6τερα χαι αγατoλιxιi τωγ Σα-
ριir,τα Kαμαριilι,. Η εi.oοδog εiγαι δυoειiQετη στη
βdoη τη; βιiρεια; ορθοπλαγιdE του oροπεδfoυ
τη< Ndoυοα:.

Η πρc1oβαση σroν z.υριο 1ιilρο τηg οπηλιc1g
γfνεται με Ζc{τηφοριzci διciδρομιo μιιjxoυs 8 μ'

πατειiΘυνoηg νdτιαg. o oποΓog εiναι λαξευμdνοg
με πλdτo< x"αι {r1ο< 1 μι. xαι φdρει ιlποoτυλι,iματα
σαl, oτoα μεταλλεioυ. Δεl, εir,αι γνιυοτι1 ποια
ljται, η μoQφli τη< ειοιiδου πQιγ γ[νει η λdξευοη.

Tο xυρiοl< οπr]λαιο d1ει μιορφrj διαδρ6μου μij-
xoυg 30 Lι. χαt διεfθυνοηg απ6 Δ πρog Α. -Eνα
οτενd πdραoμια oτο 1-ιι1οoν τοU τo xωρζει oτην
ανατολιxrj α(Θoυοα χαι' στoγ δυτιxιi διdδρoμιo. H
ανατoλιxrj αiθουοα. οτην οπο[α xαταλt].1ει xαι η
oτοclτηg ειοdδου, d1ει μr]xog 15 μ. πλι1τo_< ο μ.
xαι ιiψοg 1-3 μ. Στo μ6ooν τηζ τo διiπεδo υψι,ir,ε-
ταtxατ(l'2 ψ. ocιν πατirρι επιφανεiαg 514 μ. Tο
ανατoλιxd dxρo τηg α(θουααg απoτελε(ται απιj
μιια oτενιiμαxρη διαυγrj λ(ινη μrjxουg 8 xcιι βir-
θουg 1_3 μ., τηE οπο(αE τα διiο dxρα ε(ναι οιφιδ-
για - το αγατoλιxd βι1Θoυg 2 ψ' xαι τo δυτιy.ιj
βι1θουg 1,5 pι. oτα οπoiα δεν dxει γ(vει xατdδυοη.

-L

,rfr

Ση μεi" -__}*cιvαpyιΧηεη:
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Εgει'ι'α
ΥuqΥΣTΑ

Απιl την εξερε{νηoη ιττιl Λιμνποoπrjλιιιο

\'πιiρ1ει αργrj ροrj απ6 Δ. πQοζ A. xαι μι1λλoν τα
ι'εριi xαταλrjγουν οε-πηγ6g που βρ(oπονται, στo
εΞο:τεριxd Qdμα, οε απιjοταοη 70 μ. ανατολιxι1
7.(ιL στη φυoιxrj προdxτααη τηg οπηλι,ιig. Στο
δυτιx6 τμrjμα τηg αdΘουoαg υπdρ1ει μιxρdτερη
).[μινη 2 x 2 μ. με ροli fδιαg φoρdg. 1ωρig ciμοlg
δυι,ατdτητα xατc1δυοη g'

Πρo1ωριilνταg δυτιxι1 η αfθoυοα τελειcilνει αλ-
i.α ψετααπd αναρρ(χηoη ιiψoυg 2 μ. βρfοxεται τo

:rn
ι'{'|

στε\'Ο :τεo{ιιτιι{ι :του α-
ι,cιφ ερΦη'z.ε διcιιιετqοι,
0._ξ ιι. τιl ιττιf(ι] οδη-,,ει
ι:-rοι'δεiτεοt] 7.' |n}ο τΟι'
ιτ.r'i;-(:ιι..... τιr δι,τι Zο
| 1 ι_!}1-l111r' _λι'το : δ ε ι, ε -

7ει i.fιιr,ε: 7'σ.ι .τQoΞ τo
δυτιzo του αr"ρο βαθ-
μιαiα οτενει]ε ι xαι xλε[-
νει. 'Εyει 

ψην'og 12 ψ'
π}ιdτog2-3 ψ. xαι ιiψog

' i δαπdδoυ του υπιiρxει
lΙ μεγι1λη ορθογιδνια το-
,... μrj λαθραναοxαφrjg, ε-

ξ vω στo οπtiλαιo βρεθη-l''|t. xαν τtαL dλλα (1νη αρ-
'.,. xαιoxαπr]λων xαι θη-

σαυQοθrjρων, dπωg
o xαπτtγ"6"ε ργ αλ ε (α xα ι
dγα x6οxιγο. H λι1ξευ-
αη xαι διαρριiΘpιιoη τηg

ειo6δου μι1λλoν xαι αυτι1, εiναι διxιi τουg dργα.

Η οπηλιιi ε(ναι τμrjμα xο(τηg υπdγειου ποτα-
μοιi' ο οπο(οg εfναι ενερy6g xclι ορατι5< οτην
αγατολιxιi αfθoυοα, εγαi ο δυτιxdg διdδρομoq
εiναι προφανoig η παχι6' xokη, χαι o ποταμιι1g
τιi:qα περι,ι1ε ι xα μηλιiτε ρα. Για να oλοxλη ρωΘ ε ( η
ε ξερ ει1νηοη xqε ιdξεται οπηλαοxατdδυοη οτα δι1o
οιφαiνια, εχ τO')γ οπο(ωγ το δυτιxιi' αγ xαι ε(ναι
ατεν6τερo, 6xει xαXι3τεQεζ πQooπτιxdg ουνιJ1ε ια<.

O δfτηg, αφοιi διαγtjοει υπoβρrj-
xια ποqεfα, foωg αναδυθε( οε ι1-

γνωστο οπrjλαιo πιΘανc6E αξιd-
λογων διαoτdoεων χαι οτoλι-
ομoι1. To αγατoλιxd ιτιφc6νι, ιi-
πωg αναφ6gθr1xε, μclλλoν oδηγεi
oε xoγτινdζ πηyf'ζ'To πdτρωμα
τηg oπηλιι1g αποτελε(ται απιi φυ-
τιx6' απoχιθι6ματα, xαι ειδιxιi
ατην αfΘoυαα υπdρxε ι αυνdθροι-
οη crqxετι,3ν μιιxqcilν xoρμι6ν.

O διdxοομog ε[ναι xαι εδcδ μd-
τQιoζ, αλλι1 δεν d1ει λεηλατηθε(,
επειδrj η οπηλιd δεν ε(ναι πολιi
γνωιrrrj. Tα απoλιθιilματα 6pιο:g
εiγαι xαι εδιri εντυπωοtcιx(l".

,, _ffi
, A&*,# ;, 1c?.: 4' 9Υ
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Ερευνα
ΝΙΑryYΣTΑ

zαι {ψog πεq( τα πdγτε μdτρcι. Ezε(

β9foxονται xαιτα πολλι1. dοτραz.cι που

α1'fγονται oτην παλαιoλιθιl.r] ετο1rj.

cιπ6δειξη τηg ανΘgιiπtγηζ παροι'ο(α<

ειεi y"ατατην μαχQινrj αυτη περiοδο.
απd τo 6.000 6ωg το 3.50Ο π.X.

o 1ιilροg d1ει μεγdλη επιαιl1ιιοr'ιz-t]
αξ[α xαι γtα την πρι6ιμη ι'εο7'ιθι^z"r]

εποxη. Tην επoxι] που δεr'7.QησιLιo-
πoιofνταν αxι1μη τα μιιJταi'λcι. Τcι ερ-

γαλεiα l]ταγ λ(θιι,α χαι τα ct'."'εiσ- l'τα\'

φτιαγμ6να οτo 16ρι 1ιυρ(; τr1 7911οη

τρoxοιi, που δεν ε(xε crι'cι:'.c'i-1'φθε( cι-

x6μη. Η αρxαιoλo]/ι7.ii dρει'ι'cι ε[ι'αι

B. Tο οπriλαιΟ τηs "ΚqιiοταE"
στΟ Pοδο1ι6ρι

Ε ι δι'z.li 9111 i)rι οτ t1r.rιι ι ll-.. i','ι']\' :τ(]ι' rι:τ('}τε /'ι)ιi-

σα\' ι) ι Στα μιiιτr1 ; K(9δl1 ;.',' ε ι'li.ο''ο ; -οτη l'cι ιοi'ο-

γοg. Bαo()-η: Γιcιι'ι'οτοι')-o:- διδci.;'-τα;ρ','ει')/'o-

γ f crg οτην Εφ ο ρ ε 
(α Πcιi"α ιοcιι' Θ ρtr)πoλο',l (c{ ; -Σπη -

λα ιολoγ (αg. Θ ε oφirι'η <' Ελλr1r'α<, Xρ ιοτ(ι'α Γxιiρ -

^,,χoυλα l"αι Πελαγ(α Φιλιππciτου, οπηλαιολ6-

γoι, επtσχ6φθηxαν χαι πQαγματoπo(ηoαγ μLα

πρι6τη αναγγι,]ριστιxij επ(οxειpη στo Σπ{λαιο
του Pοδο1ιυρ ioυ, dπoυ τουg υποδ61θηxε ο ι'ομcrρ_

γtατ'6g οι1 μβουλοg x. Λdξαρog Td μαg.

Η εξερεfνηoη xρdτηοε αρxετd-< ιi:ρεg. Tα μιι1λη

τηg ομd,δαg εξερει1νηααγ ιiλα τcι επισγ6-
ιilιμα τμηματα τoυ oπt1λα(ου, οε βdθog
18O μ€τροlγ, χαL 35 μιdτρα x1ιτal απ6 τo

f ιμog τoυ οτο μ(oυ. Διαπιοτc6θηxε 6τι πρ6-

χειται γιιr ιJνα βαραθριilδεg οπrjλαιο με

μιxρd; οπdgπεQιφεQεtαxd, γεμdτο με χoμ-

pιdτια οοτρd,xιοr' (θραυομd.των crγγε (ωv)

παλαιολιθιl"rj g επox{g xαι υπολειμμdτων

φοlτιiιg οε πο)J'ιi αημεiα. Σιiμφωνα με τα

πριδτα ου μπερd.οματcl, πρ6xε ιται για oπrj-

λαιο που δημιουρ','f θηz"ε ιiτανoαoβεοτd-
λιθog, οτο απιυτατο παρελΘ6ν, 1ι6ριoε
οτα διiο. Η z"fρια ε(οoδdg του ε[ναι η

ο1ιoμrj. χαι ι_'τΟ zα.τι'iτατο οt1μιε[ο του

υπd.ρ1ει αiθουοα δdz"cι επ(τριiιι'τα μιdτρα
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επoμdνωE ανα^1}ια(α, 6πιοg xαι η ιιεi.ετη |3ιολd_

γων. Tο oπ'ιjλαιο ε(ναι γεμd.τιl ι'ι'7τερ(δε< :'"cιι

πdρcι πολλd ξω{φια. Αυτ6 εir'ιιι εξclιρετιz"ιi οη-

μιαι,τιx6. .1ιcrτi αrα oπr]λcιιcι μ'τορε[ ι'cι ιιεi'ετηθε(

μ ιιι ι δ ιcι [τε οη ε Ξ ε i.ι ;'.τι;'.11 τοο ε [cι τι')\' Οo^,l1L11 1 
gμ,ι-i-,r.

Το οτr]i.cιιο δει' τριlοφερεται ^,'ιcr μαξιxdζ επt-

o;r'εψει:. ^,'ιcl'τf o 1ιυροg ε(ναι περιoριο1ιdνοg' οι
y"αταπτιδοει: εit'αι επιx(νδυγεζ χαι τα ρrjγματα
εξαιρετιxiι επιοφαλrj. Ωοτdοο, μετd. απιi επιστη_

μoνιxrj 6ρευνα μπoροιiν να γ(νoυν xc1πoιεg βαοι-
xdg εργαoiεE για xιiποια μιχQη διαδρομtj.

Mελη τη< oπηλιrιoλο1'ιxijg oμιiδιιg οτην

l'
,! 1

i,g
β' /{

β if*'
Απoψη ιιπo τo ιiπηλιικl τηg Kριioταg



Ε π izcιι ocι θi ιιcιτcι ΥL10ΙΣTΑ

TΑ MAΘΗMΑΤ|KΑ
Απο τOV 20o στΟV 21a ΑιΦvα

του Ιοlιir,νη }Ι{ττα
oμιiτιμoυ xαθηi,ηττj του Γενιxο{ τμ{ματog

τηE ΙΙολυτε1νιxηE o1ο}'ηg του AΠΘ

Γ;}U-'u'ιιενo για rινd'μνηση τηζ τελετfig απονοριηq τιριητιxηg διcixριοηq στo σι)WQαφicι cιπιi τt7l,
'τιιt7τε|cl τηq Πclλιιτεy'νιxη< Σyrlλljg xατd' την 8 - ] Ι - 2000

Τιl ετιl( 2Ο00 που οδειjει πρOζ τη λrjξη του 61ει
) (.1aτεQil oημαο(cr , θειllρο{pιενo απιj μαθηpιατι-

'..,' οzoπt6'. Κι' crυτcj' ^γtcιτ| η Διεθν{g Eνο'lοη
\Ι'.ιt)l1ματιxιilν xατ(ι το ουνελθ6γ ιJτo Ρ(o Nτε
,], ιr'dΙQο τηg Bρcrξιλ(αg 19ο Διεθγιjc N{αθημιατι-
''.., τυι,dδριo στt( 6 Mαiου L992 απoφdοιοε να
..'ΙQι1Ξει το dτι'lg 20ΟΟ οlg "f{gγxιiομιιο Eτοq Mα-
-'1ιια.τιzctiν". To r/εr,l61l{q. ιjπω< ε(ναι φανεριi.
, i'ιιι Ξε1ωριιrτ/|g οη;-ιαο[αg' τιi-
_ι} ',l16' μαζ τoυζ μιαθημιατιxιlιig,
ι]Ο 7"σt για τoU( φυoιxοιig xαι

τ..7r'ιxιtιig. που dxoιlν για θεμd-
;' .-. 7.[θo τηg επιατrjμι}lζ τoUζ τα
-,ιιθηpιατιxιi 

' 
α}"λ"(ιχαι' γtα τoυξ

_ ιl.ιiοοφουq, δεδομdr,ου ιiτι xcrι
ιι'το ( απ6 την αρ1αιιiτητα αλλα
,:ιιι ιrιjμερα, ιδ(ωg μdoαl τηg
=lε ι'lQiαζ τιυν oυνιiλο:v, ουγδdo-
ι'τcιι d,μεοα 1-ιε αυτι1. H οημιιr-

'' Tουg φυσι?to6ζ αQ ιθρι06ζ
τoυζ ixανε o αyαπητdζ
Θε66 αλλd' 6λατ'd'λλα ε/ναι
6Qyo τoυ α1/θQrΙlπoυ''

νιl' ανιrφ6ρOυ|-ιε την επiδραοη τουg. ιδfωg οτον
αιι6να που πdρcrοε, οτηv εξdλιξη τηζτεχVoλογfαg
οε ουγδυαομι6 pιε την πληρoφoριxrj με το πλljθog
τσrν εφαQ1-ιο.1ο1lν τη<. ciπω< οτoυζ ι1λεxτροι,ιxοιi<
υπολογιοτ6ζ πoυ 1-ιε ποιx(λα. ιlυοτ{ματα' αλ116-

ρ(Θμιαlι, ουνdβαλαν ατt1ν xcrλfτερ}1, στi1\' ciριοτη
θιiλεγα' επιxοιι,,ιυt,(α pιεταξιi τι-υν αr,θQοjποJν χαι
οτηι, dEοδο τοιl ανθροiπOι, στo διiιιττημα. Eiνcrι

αρxετcl γvωοτc1 τCL τεy-
νο}ιoγιxι1. επι'τεfγματcr.
που απoτε}"ιlιir, xcr ι αφε _

τηρ(α γLα παQcΙπερcr cι-
νciπτυξη, οiοτε δεν Θcr

στ}1γ χαταγραφrj τOυq.
E,iι,α ι πirντο: g τιiοο cιξ ι ο -

Θα{μαοτα ω< δt1pιιιlυρ-

γrjμιιιτα τoυ ανθρωποιl.
οiοτε να επιβ ε βαιιilνετα ι

γιc{ l"ιια αxdμιη φορd o
Σοφdzλειο< fμι,οq " Πολλcj' τrι δεu,d' , x' r'lυδξν
cιl'θρilπου δειl,6τερcll, πtλει "

Τιδρα ιioοr, αφοριi το Συγ6δριο ιττο Ρ(ο, η
ΔιεΘι,i]g Evιl)σll Mαθηpιατιxι6ν xηριiοoονταζ τo
2000 ιυg Παγzdοpιιo Eτο< MαΘημιατιxοiν, dθεoε
τρειg οτd1ου<. Tη βελτ(ιυoη τηq ειxιiναζ τα)γ
MιrΘηpιατιxι6ν, τt1 μελdτη τηg λειτιlυργfαg τoυg'
ωE τo "xλειδf" γLα τ11γ μελλοντιxr] τoυg εξdλιξη
χcιL τΟγ xαθοριιrμd των μιεγirλων μαθηpιατιxοjν
προπλ{oεωγ για τoγ 21ο αιιi.lνα.

Σxετtx6' με το τελευτα[o, xρ(νουμιε οxι1πιμιl xαι
xdριν παρcrλληλιομιοιi, γα αγαφερθoιiμε στoν α-
ντiοτoιxο oτι5xο που dΘεoε το 2o ΔιεΘνdg MαΘη-

,lιt{ τoυζ oμοl< ε[νcιι xcιι γει,ιxdτεQα σll|_ιαντιxrj.
, rl, ληφΘε( υπι5ιμr1 ιjτι ιlι μcιΘημιcιτιz6< ιδ6ε< επd-
)QασC{ν απιi διdφορεg απιiιμειξ στo\/ το).ιτιoιιο
,ι.τιi τη\/ αQχιrιιiτητα ω< τι< ριdρε< μια< . Στηr, ετο7.rj
ιιαξ ot ιδ6ε< ιrιlτ6< πoλλαπλαοιilστt1z.α.ι, 1.ιε σχε-
.)gγ φιrγταoτιxιi ρυθμιi χαι oι επιδρciιlει< τουg
ιιυξrjθηxαι, ιτε αριθμ6 Ρ"αt σε πολυπi,οz.6τt1τα.
Φυιtιxι1δεγ θα μπορoιiοα;-ιε ι-iτο ι1ρΘρo αυτcj ι,α
'zciνoυμε dγαν απο}"o.1ιομd γtα τη ο1dοli τωι,
ιιαθηματιxιiι, με την τdxνη, τηγ τη φιλοοοφiα, τιg
i'o^γtxητL( χοιγω\,ιr"dE επιατf μεg, τη €)ρηον'ε(α.τη
l'ο1,o1grri , ν"αt xαγιι(ι δεy'dδα αxdμιη xιiριεg αν-
θριilπινεg απαα1ολljοειζ χαι ενδιαφdρoγτα. Αq
crρxεoΘο{μιε 6ριω< απd το τερι1.oτιι'l αυτd πλ{θο<

53



Επ[καιρα θ6ματα
NΙAryYΣTΑ

ματιx6 Συν6δριo .τι-'ι' ε','ιl'ε αro Παρ(oι οτιg 8

Aυγοιioτου τοι' 19ιx'l . δηi.αδr] 1001ρ6νια πριν.
Στο Συr'dδοιo cιιτcj ο David Ηilbert, dναg απd
τoυ( 7.oQι'q cι[ου; μαθηματιxoιig τηg εποxηg τoυ,

c'ι)'t.c'ι'ι.cι.ι ο7'ιllr'τιυν επo1ι6ν, με μLα ιoτoρrιxη τoυ

oιιιi.[cι. cιφου αυι,6ψισε τιζ τι1οειg τηg μαΘηματι-
z-l]; ετιαrl]μηg xατd τoγ 19o αιι6να, xαΘ6ριαε
Ζαι τo\' αι'd1ο των μαθηματιγ'ιΙlν για τoγ αιιiνα
πoυ ανdτειλε τdτε, δηλαδrj τoν 20o, διατυπι6νο-
\τα( τα 23 ανotμαπροβλrjματd τουg που xιiλυ-
πταν dλα τα πεδ(α των μαθηματιxιiγ γ'αL τα
οπο(α o (διοg επdλεξε ωζτα αγτιπQωσoπευτιx6-
τεQα. Απ6 τα πρoβλrjματα αυτι1 μεριxd λιiθηxαν
πριν απ6τογ θιiγατ6 τoυ,τo 1943,6πωgπ.γ.τo2o
oyετιx6' με τηγ απdδειξη τηg πληρ6τηταζ των

μαΘηματιxι6ν θεωριι6γ πoυ απαντrjθηxε το 1931

απd τον Αυoτριαx6 pιαθηματιxd xαι λoγιx6 Kurt
Goedel , αλλd μετιiτον θι1,γατ6 του, dπωg tτ'x'τo
16ο oxετιxd με την τοπολoγ[α των αλγεβριxc6ν
xαμιπriλων των επιφα\'ειι6ν, που oδr]γησε στηγ

θετιxf απdντηοη στllγ ειχασ(α του Fermat το
1995, οτη διioη τoυ 20ου αιc6να, απd τoν BElεταl'6

Αndrew Wilew, ενιi dλλα παρdμιειναν αx6μη
dλυτα.

Aξζει να περιγqdψουμε παρενθετιxιδg τα δf ο

λυμdνα πρoβληματα πoυ αναφdραμε λ6γω xαι
τηg μεγdληg οπουδαι6τητdg τoυg.

Ωg πρog το πρι6τo τoνζoυμε 6τι βαoιx6g aτ6'

χoζ τoυ Ηilbert, που 6δωοε την τελιxri διαμ6ρ-

φωση oτην λεγ6μιενη αξιωματιxrj μdθοδo, r]ταν η
(δρυοη μιαg μαΘηματιxrjg θεωρiα< με ofοτημα
αξ ιωμdτοlν πoυ να f ταν οιl μβ ιβαοτ6 r'α ι πλrj ρ ε g.

Tο οrjιπημα ε(ναι ουμβιβαοτ6, {iται'εiναι απαλ-
λαγμdνo απd αντιφιiοειg, 6ταν δηλαδtj r'αμιιi
πρ6τααj τoυ δεν αντιφdοxει με xαμιd ιiλλη πρ6-

ταση τoυ οιlοτrjματοζ χαι ε(ναι πλrjρεg, '6ταν
xdθε πριiταοrj τoυ πoυ πQοφανι6g περιγρdφεται

με ιiννoιεg που περι61oνται oτα αξιι6ματα, μπo-

ρε( να αποδει1θε( ιjτι ε(ναι oaθη rj μη oρθrj. Kαι
τ6αο αυτ6g, ιiαo xαι οι περιoοdτεQoι μαθηματι-
xo( των τριιδν πρι6των δεxαετιιilγ τoυ 20oυ αιιδ-
να. π(oτευαν 6τι αυτd ηταν δυνατ6 xαι μd,λιoτα

για xdθε μαθηματιxd, xλd,δo. oι ελπ(δεg τoυg

6μωg απoδεf1τηxαν φρoι1δεg. Δι,6τι o Gοedel
δι6ψευoε την πiοτη τουg αυτη, απoδειxνι]ο\ταE
6τι το ουμβιβαoτd τιυν αξιωμι1.των μιαg θεωρ(αg
xαι η πληρdτητιi τr1g ε(ναι dννoιεg αντιφατιxι1g,

με d,μεoο προφανdg oυμπ6ραoμα {iτι, αγ 6να
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ο{οτημα υποτεθε( oυμβιβαοτ6, τ6τε δει' ε[ι'αι
πλ'ι] ρ ε g xαι επo 1-ιι1νω g υπdρ1ουν προτιioε ι ; μ d οcι

σ' αυτ6 μιη απoxρ(σιμεζ. Eπ( πλdoν ο Goedel
απιJδειξε dτι. αγ 6να λογιx6 oljoτημα περι7-cιμιβd-

νει τo οfoτl'1μα των φυoιxιilν αριθμιi:ν. το αι'ββι_

βαoτ6 του οιlατr] ματog δεν μπoρε ( να αποδε ι7θε f

μιdoα ο' αιlτo, δr1λαδ'1 με τα μι1oα που διcιθετει
αυτd, ενιli ι1λλοg οι1γ1qoν6g του μιαθημcιτιz6: ο

αμεριxαν6g Alonso Curch, απdδειξε }'iiο ιιετd,
τo 1936, dτι o' ιjνα oπoιoδf ποτε λογιx6 6a'μβιβα-
οτ6 αrioτημα πoυ περιd1ει τo αfοτημα τιl]\' φυσι-
xιfν αριθμι6ν, δεν υπdρ1ει μdθοδοg πoυ \'tι επι-
τρι1πει να απoφανθοriμε πoιεζ προτdoει; μιπο-

ροfν να απoδε ι1θof ν εντ6g τoυ σι1στη ματo;. Aλ-
λo εxπληxτιx6, πρdγματι, ουμπι1ρασμα ;''ι' αυτcj

αλλd, xαι π6οη απογοljτευοη!

Ag αναφdqουμε 6τι γ(νεται 6τοι φαl.'εριi 6τι τo

ο{οτημα τωγ πQαγμιατιxιliγ αριΘμι,iι'. πoυ χατα_
oxευtlοτηxε με αφετηρ(α το αfοτημια 169γ QUσt,-

xοlν αριθμιιi:ν. ε(ναι ουμβιβαοτιi. αt'το τελευτcΙ,o

αυτιi εil,αι ουμιβι|3αoτΟ. που διzαιολoγεi την d,-

πoψη τoυ μεγd.λoυ Πυθcr,lιiρq ιjτι dλα (για τα
Mαθη μιατιxιi τουλιi1ιoτg1, ) εξαρτι6'ιπαι απd τoυg

φυοιxοfg αριθμοι1g χαι που παραδdxθηγ"ε 25

αιιιiνεg μετd o μεγdλοg ενορατιx6g μαθηματιxdg
Krοnecker με τη φQdση τoυ "τoυq φυoιxο{g
αριθμοιig τoυg 6xανε o αyαπητ6g Θε69, riλα τα
d'Mα ε[ναι €ρyo του ανθρeiιπoυ''

Για τη θεμελ(ωοη τ{Dγ πQαγματιxι6γ αριΘμι6ν
εργdοτηxαν xορυφα(οι μαθηματιxο( απ6 την αρ_

xαι6τητα (Efδοξοg ο Kν(διοg) ωgτουg νεdτεQουE

1ρ6νοιl< (D' Αlambert. Gauss, Dedekind,
Weirstrass. Cantor. Ρeanο. xαι dλλοι). To ο{-
οτl1μα αυτο . που απci τη1' '1El,'ι,t1oι] τoυ δεν παρoυ-
oiαoε xαμιιιl αrτινομιΓα ' απιJxτηοε oτdρεεg βd-
σεtζ για να οτηρι1θε( σ' αυτc1τo οιxoδ6μημα τηζ
Mαθηματιxrjg Αναλrioεωg, t"αθc6g xαι dλλων
ουνδεδεμdνων ι-ιε αυτl]ν xλdδων (AqιΘμητιxη A-
νdλυoη, Στατιοτιx{, θεωρ(α Πιθανoτrjτων' Mη-

1αν ιxri, Ααιρoνο μ[α x. α. )xαι ο ι μαθη ματιxo i δ εν
διαxατd1ονται απd αιαθr{ματα αναοφdλειαg α-
πoδε16pιενoι αυτci .

Ωg προg τo dλλo απd τα λυμ6να πqοβλr]ματα
τoυ Ηilbert πoυ αναφdραμε, θα περιoριατοf μιε,

μιαπoυ δεν εfγαιδυνατrj οε dναdρθρο ευρfτερη
επιαxdπηoη, σε μLα, σημαντιχη 6μωζ, z"λiιοη
αλγεβριxιiν xαμπrjλοlν, στιζ ελλειπτιx6g.'1ιατ(
o1ετζονται d,μεoα με την απdδειξη τηg ειxαοfαg
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-_, ε i'i"ε ιπτι x6''< xαψπι3}"ε < δεr, ε iι'ζl l .-'-' - . . ;.l.. -

, :. ουτε ελλειπτιxd< ουι,cιρτl1ιτειΞ. ιιj.i'ιi .r:.:,,,'--

,: εΞιοι6oειE τηζ μoQφl]Ξ }]= a.rj-3\]_.-.\.
' ]., ιδi] το οt'νολo τιυr,i-υοει,lι,cιι,τι,lι,. ιlτοι, a. b.
. ι;,.εQαιοι tj εν γ6r,ει. ρητο[ αριθμοi (cιι,αφερci-

ιι]T€ σ€ αλγεβριzdg zιrμπfλε< οτο oιliμα των
_ -,lr,). Απ,6 ιjλα τα oημιε(α μιαg αλγεβQιχ{ζ
, .",'τf)ιξ( ιδια(τερο ενδιαφdρον παρoυoιι1ξουν_ 

ρr1τι1τουg οημε(α, αν υπd'ρ1ουν τι1τοια. Φυοι-
. , i.οιπ6ντo εριδτημα αν μια ελλειπτιxηxαψπι3Χη
:';.ει l] δεν 6xει qητιi οημε(α xαι οε περ(πτωοη
" ιτcιφατιxr]g απαντrjοεωζ, αν τo πλrjθο< τουq
: ', {{t περtoριομdνο rj ιiπειρo. Διαπιοτιilθηχε 1-ιε

ι ιr α δ ε rγ μ ατα 6τt υπdρ1oυ ν ε }.λ ε ι πτ ι x d < z" α μπt' -
'.:'i/ια xιiθε μια απιi τιg oποiε< ιlπιiρ1ει z"dποιο<

:'.τo< πoυ παρdxει το πλrjθoζ τω\/ ρητcδv oη-
. . [ιl)\,. Aυτdg λdγονται xαμπ{λε< modular (ο α_
"..., ι 

|3 
ij g oρ ιομ6E του g διjoxο}"o γα απoδoθ ε f ε δc6 ).

Ξ;οι πgοxιiπτει τo ερι6τημα xατ6. π6oo dλεg oι
.-').εtπτtx6'ζ xαμπrjλε< ε(ναι modular. Oι Ιιiπω-
ε: μαθηματιxo( Yutaka, Τamiyama xαι Cοro

Si-iimura, {οτερα απd πολιiμoxθo dρευνα oδηγrj-
Ξ |l7'c1ν τo 7979 oτην διατrjπωση τηζ ειxαο(αζ που
-Ξoει τo dνoμd τoυg, ιiτι dλεg oι ελλειπτιxdq
.: rιιπιiλεg ε(ναι mοdular
Η ειy'αα(α των Τamiyama 

' Shimura εiναι πολf
_iΟ σημαγτιxrj για τr1 θεαlρiα αριΘμιδν απd 6,τι
, 'zεir,η τoυ Fermat, αυτrj πρox{πτει οαν π6ριομα
ιτd την πρoηγο{μενη. Tην ειxααfα τοlγ

Τamiyama, Shimura απdδειξε oρθrj o Αndrew
\\ rles τo 1995 fοτερα απ6 επ(πoνεg προoπι1-
]εtεζ. Oooγ αφοριi τη oy€oη ηg ειxαα(αg του
Fermat με την ειy.αοiα των Tamiyama, Shimura,
-cι πρ6πει να αναφdρουμε dτι oυνdβαλαν αrην
'ιτdδειξη τηg πριiτηg απ6 την δειiτερη oι μαθη-
.,.ατtxo( Gerhart Frey, Jean-Ρierre Serre xαι
Kenneth Ribet με την απ6δειξη οημαντιxοiv βοη-
ι,ητιxι6ν προτιiαεων χαι με την y"ατασxευ{ ενdg
.ιι,τιπαραδε iγματog οτηγ ε ιxαofα των Τamiyama,
Shimura απιi αγτιπαριiδειγμα τηg ειr.αο(αg
Fermat. H απ6δειξη λoιπ6ντηg ειxαo(α< Fermat,
-jτι δηλαδri η απ6δειξη τηg εξ(oωοηζ l=ax1 bx2
*cx δεν επαληθεfεται για xαμιιi τριιiδα φυσι-
'z'ι'iν αριθμιιiν x,y1Z για n, d1ει ωg εξrjg. Eoτω dτι
oι φυαιxo( αριθμof a,b, c επαληθειjoυν την εξi

Fermat. που παρd τιg προoπιiΘειε: ε:τ
-cιΘηpιατιxcriν για την απdδειξl] τl1:. τ

, : τρο|3λημα ιiλυτo για 350 πεql[-τι'l._, ;,,1. 
,

n-h-

Τι'jQcι. οι_lοi cιφοοci τl-1ι, ι)ιι'ιz,jι,,Ξll τοι, Piιl. με
αυπjr, η Διε θι,r]< Ε,t,ιrlot1 Mcιθi1 μcrτιzι'jl, πQιlγQαμ-
μιι1τιοε οε ιqιi ε xδηλι6oε ο-lν (ουν dδρ ια, δ ια.,lων ι-
oμοrjg xλπ) pιε τιq oπο(εq θα προοπαθrjοει να
ανταπoχQιθε( οτουg τρειE oτdxουg ro, ,uuoε για
τηι,γενιxdτεQη σημαoiα τηg Mαθηματιxrjg Eπι-
στ{μηE. Στο πλα(ο'ιο αυτ6 χαι oι Mαθηματιxd<
Eνcilοειg ο' ιjλο τoν xdομο, υπci τt1ν αιγiδα τηg
ΙJnesco, προγρα μμιiτισαν ιrε ιριi επ ιοτη μoν ιxι6ν
εxδηλοiοεο;ν. Σ1ετιxι6g αναφdρουμιε dτι χαL ]l
Eλi,"ηr,ιz"rj Mαθηματιxιj Eταιρεfα ατο (διo αυτιi
πi'α (oι o προγρcr μι μ ατ ιoε oε ιριi δραατη ρ ιοτ{το;ν'
dπωg (i) τilν oQ.,l6|1,6r;οil Πανελλtjι,ιου Συνεδρ(ου
μιε θdμιcl "τα Mαθημι ατιx6'Kλειδf Αγdπτυξηg'' ( ii)
τt1ν xιrxλoφoρ(α dvτιlπoυ υλιxo{ οτα ο1ολε(α για
την πρoβολrjτoυ ρdλou των Mαθηματιxι,iν ατην
ανι1πτυEη γ'αL τη ου μβoλrj τη g Αρ1α(αg Eλλdδαg
ατην xαλλιdργεια χαι τηγ ανιiπτυξη τηg μαθημα-
τιxηgoν"6'ψηg, xαθc6g r.αι (iii) τηγ πQαγμcΙτοπoΓη-
oη ημερ(δo;ν στα παραρτrjματ(ιτηE με ανιiλογα
θdματα.

Η αφετηρ(α λoιπdν τo 200Ο ιυg Παγxdομιο
Eτοg MαΘηματιxι6ν xαι γνιil1-ιoνα τoυζ τQειg οτd-
χoυζπoυ dθεoε η Διεθνrjg Eνωοη Mαθηματιxιriν,
η Mαθηματtxη Επιοτημη πoρεfεται oτoν 21ο
αιriνα για γα γνωρiοει αναμφ(βολα, ιδ[ιυg, με τιζ
αιiγ1ρονεg εξελξειg, xαινοιiργιεg xαταxτrjαειg
cιioτε γα μπoρε(να ια1υριoθε(, ι1πωg λdει o Bρε-
ταν6g μαθηματιx 6gxαt φιλ6ooφog ΑΙfred North
Whitehead, ιiτι ε(ι,αι "η πιο αυθεντιxη δηριιoυρ-
y[α του ανθρωπ[ιlου πνε6ματοg''
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NΙΑ0ΥΣTA Επ|καιqα θ€ριατcL

ΠΟ|OTHTA ΠAPΑΓOMΕNΩN
0ΠΩP0KHΠEYΤIKΩN 

*

Απo Tα ΠOλλαΠλασιαστιKα υλικα σΤο τελικο προΙov

τoυ t. Χατζηxαρiαη
Διευθυγτod ΙΦΔ }iαοJαηg

πτtx6"οτoιxε(α xαι xυρ(ιυ< oε βιτcιμ[r'ε( χαι ιχ\'ο-

oτoιxε(α, το dριυμια, η αναλο',l(6ι οΞdι'll'_oαxχιi-

Qcυ\/. πεQιεz"τιz.6τητα οε οΞειδι,πιz€ 
-< 

γ'cl.t αντιo-

;ειδι''1117.E- υι'σιε : ι.'t..l'

Αρ7ιοε cι'z.dμη t'α δtt'εται ιδιαiτερη dμφαoη,

στα στoιχεfα εz.ε(να πoυ χαQαχτηρζουν xdθε
αγρoτιx6 πρoΙοr,. Tα πoρτoxdλια π.1. χαι oι
πιπεριdg, ε(ναι πλο{οια"οε βιταμι(νη C. Καqπο(

με xαμιηλr] περιεxτιx6τητα σε βιταμ(νη C, δεν

θεωροιiνται xαληg ποι6τηταg αxdμη xαι αν δια-
θ6τουν 6λα τα dλλα 1αραxτηριoτιxι1..

oσoι' αφoρd το μdγεΘo; τoυ zcιρπο{, τα οQγα-

ι,οi.ηττιz.d χαQα7'τηQι cπιz(ι z'αι γενιxιiτεQα η ε-

Ξιυτε ριzl] ε μφdι'ιοη τι']\' 
'τρο[d\'τιυl'. 

αυτιi πQοxα-

θoρξοιτcιι cιπιi τι; ιδιαιτερ6τtlτεζ τηζ xdθε πoι-

xιλfαg 7'αι τιζ προτιμr1oειζ τωγ αγoQιiν των δια-

φ6ρων αγορι6ν, οτιg oπο(εg διατ(θενται.

Tα διατιθdμενα πρoΙ6γτα Θα πρdπει γα ε(ναι

απαλλαγμdνα απ61ημιxdg ουο(εg επιx(νδυνεg rj

μη, πoυ χQησιμoποιοιjιπαι στη φυτοπρoοταοiα
xαt απ6 επιx(νδυνα οτοι1εfα xαι 1ημιxd( ει'ι6-

σεtζ πoU πρooλαμβd,νoγται απ6 τo dδαφοg. 6πωg

τα βαρdα μdταλλα rj δημιoυqγo{ιται απ6 τα φυτci

xdτω υπ6 ορ ιoμ6νε g ο'υν Θrjxε g, 6πω g τα ν ιτρ ιnδη.

Nα μην ιixουνπροoβληΘε(απd ε1θροιi; z"αι αοθ6-

νειεE. Nα αιτιi1ουν στιζ μεταφορdg χαι την συ-

ντr]ρηαη χαι γα διατηροrjν dλα τα επιθυμητd

1. Σ}TXPONEΣ TAΣEΙΣ AΞΙoΛoΓHΣHΣ
THΣ ΠoΙoTΗTΑΣ TΩΝ tΙAPΑΓoMENtΩN o-
ΠΩΡoKHΠEYTΙKΩN.

Tα oτoι1ε[α πoU 1αραr"τηριξαr' με7ρι οrjμερcι

την πoιdτητα τιDγ oπιDρoΖηπευτιΖιilt'. στt1ι' αι'τ(_

ληιi.rη των παqαγω'yοi\'. των φορεοlι' διdθεοη;
αυτι6γ xα ι τωγ αγoQαστι6ν, αναφι1ρονταν xυρ (οl g

οτην εξωτεριxri εμφιlνLση των πqo[6ντων, τo μιJ-

γ ε θoE τoυ xαρ,πο{, ανεξdρτητα απιi τιg δυνατιiτη -

τεζ τηζ xdθε πoιxιλ(αg, το χQ6μα τηg επιδερμi
δαg , ανdλoγα !-ιε τηr, πoιxιλ(α, το οxηpια χαL τα

λο ιπd εξο:τεριxιi .,,νοlρ [oματα.

Απ6 απdψεωg ευπι1Θεια(. cιυτd πoυ z"υρ(ι'l<

ενδι6φερε ηταν η αι'τo1η oτη αιlι'π]ρilσll 7"αι τιΞ

μιεταφο ρ 6 g. Τα ο gl^1ανοληπτιxd χαQα7.τη Q ι cπ t ι6'
xαι η υφrj τr1g odρxαζ τoυ χαQπο{, Θεοlρofr'ταν

δευτερεf οντα ι:τοι1ε(α.

Mε την υπεQπQoσφoρd αγροτιxι6ν προidντων,

πoυ oδ{γηαε στην αfξηoη του αγταγωνισμoιi xαι
την ενημ6ρωση τωγ xαταναλωτιiν, αυξηθηχαγ ot

απαιτηοειg τηg αγορdζ χαι η αντ(ληιpη αυτrj

dλλαξε.

Tα οργανοληπτιxd χαQαχτηQι oτν'(ι θεωρο{-

νται εξ (οου οημαντιxd με την εξωτεριxri εμφdνι_

ση τιl)γ xαρπci.lι,z'αι προοτdθηxαν xαι dλλοι πα-

ρdμετροι 6πιυg ε(ναι : Η περιεxτιν'6τητα oε θρε-
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",. ιιr(ιΖτ]lQtστιxιi τουE, ιjταν διατ(θε\τ{ιι ι_-.τi_-l'. ι_
_'οcιστli 

.

H τοιdτ1τα των παQα^l/ol-ιει'ι:'ll'.-τQa a',T". - i

::rΕ;τει αxι5μη να διατl1ρε[τcιι ιιε ;ι,:'τ''ii-,''.

'τljρηoη, να προβdi.'r,.ετctι ιιε Lr-ιτc'ιi.'l.ιli.'j Γ',.Tι-r -

:οil1oη χαι συσχευαo[cι. \,Cι :τιι-Ιτo.τοιε[τα.ι ιιε
a'.,'-loαφα απ6 6γz"ιrροι': φορεi: ^ zατoπιι, εt'€^|-

).,!]\, χαι να γνιυστoποιε(ται στο\| αγoQαοτ{, με
: ιδιy.ιi επiοημα otiματα.

Για περιβαλλoντιxοιjq λdγουg xαι διαoφιiλιoη
τη : πο ιdτηταq, 1ρε ιdξεται αxιi μη να πιoτoπo ιoιj-
\ταt χαι oι μdθoδoι πoυ εφαQμdoτηxαν oτην
:ταQαγωγιχr] διαδιxαο(α.

oι διεθνεig χανoγισμo( xαι οι πρoδια.7ραφι1g'
του ρυθμζoυγτα θιJματαπoιdτηταq αrη διdθεοη
τιr)\lσΥQoΤtxιriν πρoΙdντων . τελodγ υπcj αγαθει6-
Qηση σε dλεg τιg χ6ρεg. Aτυπα δε xαι υπ6 την
τ(εoη τoυ oxληρof ανταγωνιoμοf χαι τts διαπι-
οτιιioειg ιiτι, οε πoλλι1 αγqοτιxιlπροΙ6ντα ανι1_
r,εfονται επιxfνδυγεg xημιxdg oυo[εg, ι1ρ1ιοαν
ι'α διαμoρφιιiγoιπαι dλο xαι ψηλdτεQεζ πρoδια-
'iQαφdζ, να ειαι1g1oγται νεjα xριπjρια χαι να
ε φαρμιiξονται αυστη Q6τερoι dλεγ1o ι, απ6 1ι6ρ ε g

z.αι φoρε(g πoυ μπoQοdγ να τα εφαρμιι1ξoυν xαι
t'α τα ελ6γξουν.

Τηντελευτα(α δεxαετ[α dqxιoαν να εμφανξo-
\ταl, στην αγoρd χαι πιστoπoιημιJνα παινοφανrj
α.1ροτιxιi προTdντα πoιdτηταg, πoυ απολαμβιi-
ι,oυν υι}.rη λιiτε ρε g τιμdg, t] πEroοτατεriονται, dπω g

εiναι

-Tα πρoTιiντα Πρoατατευιiμενηg Πρodλευoηg
(Π.o.Π)
-Tα πρo ιιiντα Προοτατευd μενη g Γε ωρ.1 ιr.rj g Εν -

δειξηg (Π.Γ.E.)
-Τα πqloΤ6ντα Ιδιoτυπiαg (Π'Ι')
-Tα πρoΤdντα Bιολoγιxιjg Γεωργ(αg
-Tα πρoι,6ντα oλoxληgωμdνηg Δια1εiqιoηE ι]

παραγωγ{E
_Τα oρεινιi xαι Nηoιι6τιxα πρo'i6ντα

:. hlPΙ ΩΤΕΡoΙ ΙL{PΑΓo\ΤΕ Σ Π(]\' ΕΠΙ1-
Ρo1\ ΣΤH\ ΙL{P.{ΓΩΓΗ Κ\t ΣΤΗ 1L\ΘΕ-
:Η ΠΡΟiΟ\-ΤΩ\ ΠΟΙΟΤΗΤ {Ξ

i-1 :-ιi. ι' ' -: ι',:-'",':'._:'
-ιi ] Ξ :. i. :.: '.'. :-._

ιιε τ()\'ε:t,τi'll'] ,T.'\ ι\t'ι:,].., .: ,,.:, .i

oι zυριciτεριlι α.το cl.ι,τοιi: ε[ι,cιι

: ι:. ,'r__.,.ι '',]''Γl

Ξ.T "r1.'','i'r:!l,'ε τcι ι

:τ(_ιι]cι'.'ιj\τιr]\' .

'' Τo εδαφιx6 πλιμιατολογιx6 περιβιiλλoν .

* Η επιλoγrj ποιxιλιιriγ πoυ δ(νoιlγ εξαιρετιxr]
ποιdτητα xαρπι6ν
" Η επιλογιj υποxειμdγωγ ανθεxτιxcιiν oε αοθd-
νεtεζ τoυ εδι1φουg, πoυ γα παρoυoιιiξουν συμ-

φων[α με τιE πoιxιλ[εE πoυ θα εμβoλιαοτο{γ αε
αυτ6', xατdλληλων για τιζ διι1φoρεg xατηγoρ(ε'.<
ε δαφιilν πoυ θα xαλλιε ργη θorjν xα ι τα ουοτ{ ματcr
φfτευοη< xαι διαμdρφωση E πoυ θα εφαρμοαroιjγ.
" Η 1ρηoιμοπο(ηοη τυπoπoι}'lμdνoυ πoλλαπλα-
οιαοτιxo{ υλιxo{
* Tα oυοτrjlιατα' οι μ6θοδοι χαι oL τεxνιx€gxαλ"-
λιdργειαE που θα εφαρμoοτofν
* H oυγxoμιδri, τυποποir1οη xαι αυοxευαο(α
" Η oυντrjρηση των πρoidιτων μdχQι τη διdθεοη
'* Η διαx[νηση των προTdντων
* Η πιoτoπo(ηoη τηg ποι6τηταζ τ(υν παραγοpιd-
νων πρoΙ6ντωγ χαL των συστημιiτων xαλλιdρ-
γεtαs πoυ εφαQ|-ιdξoνται
x Η fρευνα αγορdg, η εμπειρ(α, η διαφljμιση χαt
η ενημdρωση τωγ xαταναλωτιilγ.

3. YΦΙΣTΑMENΗ KΑTAΣTAΣΗ, AΞΙoΛo-
ΓΙΙΣΗ AYTIΙΣ KΑΙ ΠPOBΛHMATA

Η αημαοiα τηq ποιdτηταζ στηγ διι1θεοη των
παρα.1d μ ενιt)ν οπωQoχηπευτιxc6ν d1ε ι γ 

(ν ε ι αντι-
ληπτrj απ6 dλoυg τoυE παQαγωγoιig χαι τoυζ
ουλλoγιxoriq φoQεiζ διdθεoηg τηg παραγωγr]g
αυτι,3ν, εδι6 xαι πολλc11qdνια. Κυq(ωg ιiμωg για
τα πρoΙdντα πoυ πQooρζoνται γ ια νωπrj xατανd,-
λωoη, εγι6 οτα προΙdντα πoυ πQoοQζoνται για
μεταπο(ηoη δεν δ(γεται αxdμη η ανιiλoγη σημα-
ο(α.

H αντfληψη τηE ποιι1τηταg πoυ επιχQατεf οε
dλoυgτουg εμπλεxdμενoυg φoρε(E σ[ηγ παQαγω-
γr]xαιτη διιiθεoη των πqotdιτων, αrηρζεται στα
παλιdτερα δεδoμdνα xαι 6yt Cπα σημεQινd, Χαι
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τιg νιJεg τdoειg ποι' διιιμορφοiνονται διεθνι69.

Η εxμετdi'i'ει'oη oi'ιον των παραγtiντωγ χαL o

ουνδυαοιιο: ιιι'τιδι' δεν γ(νεται με τον xαλλ(τερο
τροπο. ουτι,l; ιδοτε να επιτυγ1ι1νoγται 6λoι οι
οτο7οι τη: πoιdτηταζ πoυ d1ουν διαμορφωθε( μιε

τcι ι'ειυτερα δεδoμdνα xαι 1ρειdζoγται επανεξd-
τα-σil. 7"αι πQοσαaμoγf τωγ xαλλιεqγειιi:ν.

3.1. EδαφοxLιψατιx6 πεqιβιiλλον

Η xαλλι6ργεια των διαφdρο'lν ειδι,iι' χαι τιl)\'|

διαφdριυν πoιxιλιι6ν oπωQoχηπευτιy-οiν, δεν γf-
νετ(Ιι πd,ντα oε εδαφοxλιpιατιxd περιβι1λλογ πoυ
ευγoεf την παQαγωγrj πρoiιiντων dριoτηg ποιd-
τηταζ με εξα(ρεoη τιg xαλλιdργειεc τηg μηλιdg
χαι χεQασιdg που xαλλιεργoιjνταL σε ορεινdg
xυρiωg περιο16g' 6που εξαoφαλζεται xαλλ(τε-

ρη πoι6τητα. Oλεg dμωg oι ορεινι{g περιo1dg, δεν
δ(νουν εξ(οoυ xαλr] ποιdτητα. Το fδιο παρατη-

ρε(ται χαι σε dλεg τιg d'λλε< z.αλλιdργειε< oiτιl]-

Elοxηπευτιxιilν.

Η επιλογτ]περιο1ι6ν μιε xατdλληλο εδαφοz'λι-

ματιx6 πεqιβd,λλoν, γιατην xαλλιdργεια των δια-

φdρων ειδιiγ xαι ποιxιλιι6ν, Θεωρεiται τo θεμ6-
λιο για τηγ παQαγωγ{ πρoΙdντων πoιdτηταg.

Η επιοljμανοη αυτι6ν δεν πρι1πει να ατηρζεται
στην εμπειρfα { την απλrj παρατηQηση, αλλd γα
τεxμηριιfνεται με εδαφoλo.1ιxofg xαι xλιpιατο-
λoγιxοιig 1d,ρτεE πoυ πElιJπει r'α δt1μιουργr1θοilι,

για xdΘε περιoxr].

Oι 1ιiρτεg αυτο(1ρηoιμεdουν επ(οηg σrην αγω-

γrj λfuανoηg, dρδευοηζ χαι φυτoπρoοταo(αg που
θα εφαρμoοτεi oτιg xαλλιdργειεg.

3.2. Επιχoγη xατ d}"Lηλωv ποιxιλιι6γ

Η επιλoγr] των ποιxιλιιδν πoυ xαλλιεργοfνται,

γivεται orjμερα με πρι6τα xριτrjρια τηγ παQαγω-

γιx6τητα, εγιil θα πριJπει να χυQιαQχεi το xριτlj-

ριo τηζ πoι6τηταg χαι η αντο1rj oε ε1θqοιig,
αoθdνειεg xαι αντιξodτητεg τoυ περιβd.λλοντog.
Θα πρ6πει αxιiμη oι ποιxιλiεζ να αγαγει6γoγται
oυνε1c6g με xαλλ(τερεg' γιατf: αφενdg μεγ εχ-

φ ι,).i'ξοι,ται οταδιαxd xαι xιiι,oυν τα xcιt'α'7-ct.ρcι-

i,'τηριαrιz.ιi τoυg, αφετdgoυ δε αλλι1ξoυι' oι c1.:τcιι-

τr1οει; τη; αγoριig χαt οι xαλλιερ.iητι;,"d; τε7ι'ι-
z€ 

-: 
zcιι 7ρειdξεται πρoοαρμoγιj

N ε cι πο ι;r' ιλiε g xαι υποxε (μιενα, πoυ ι7"α\'o :τo ιι]f γ

ιii.ε; τι: απαιτrjοειg τωγ παQαγωγιi;ν. τη: cr,,οριi:
7'61 1 1(l)\' zαταr,αλωτιirν, με xαλλ(τε ρα χcιQ cι7.τll Q ι -

oτιγ.a απci τιg xαλλιεργοιi|-ιεγεζ, δημιιοι,ρ^,,ι'lυι'τcιι

οι,r'ε7ιδ: απd τα αρμdδια εQευγητLz'(i ιδρυμιcιτα.

τη; 7οiραg ι-ιαζ χαι του εξωτεριy"ο{. Mε το ι'dο
zαθεoτι6g πoυ ιο1tjει oτην E.E' χαι σε δi'ε; τι<

dλλεg ανεπτυγμdγεζ τoυ xdoμιoυ' οι zιl.i'7'(τερε<

απd αυτdg πρoοτατεt'oνται με τcιτεl'τcι Ζ.cιι 1l

χQησιμoπo(ηοη τουE απ6 τoυg παoC{^-/(ι)^-,oι1: υπcj-

χειται οε δεομεfοειq.

Γιαι,α ξεπεραοτο{ν οι δεομευoει: ιιι'τε;. α'λ}.ιi

χαt για να διαοφαλιoτοt'r, τα oυιιφdρο\'τα των
δη μιουργιοlν y.c{ ι τιD\' πcιott' lιr)',ιrir'. cιτ6 τilγ σ'\,ε -

ξ d }" ε.i z.τη δ ι d δ ο οη cLzcιτ (ι't 
"i.ι1i.ι1] \' :τ o ι 7' ι i, ι οiν. ιiλε g

oι 1ι'iρε; ε7οι'r' θεοτioει ΕΘl'ιzου: Κcrταλ6γουc
Πο ι ;r-ιi'ι ιδr, ;r'α ι Υποz-ε ι μι dι,ωt, γ"(ιL \! lα να επιτQα-
πε ( η διiιθεοη αι'τιi;ν. θα πρdπει να εγγραφοιiν αε
αυτofg. Η διιiθεoη στoυζ παQαγωγofg πρot1πο-
θdτειτην 6γxριoη του δηpιιoυργοιi αυτιiνr] αυτοιi
που dxε ι την αποxλε ιoτιxrj δ ιdΘ ε οη y.α ι τηγ χατα-

βoλrj διxαιωμdτων χQliσηζ.

Αρμdδιο 6ργανo γtα την π1ρηoη τωγ Εθr,ιy"cδν

Kαταλdγων τηζ x6Qαg μαq. ε[ι,αι τo Ιγοτιτοιiτo
Ελdγ7'ου Πoιxιλιι6ι,, πoυ εδρεf ει αrη Σiι,δο Θεο-
oαλor, Γz"η ; ν"αι 6'γε ι πρo β ε 

( οτη oιi ιταξη τι,lν πριi -

τιυι' zαταλd',, ι,) ι'. cιi")'ir δ ε l' π ρ o7 ιil ρ η οε cr r"d pιη οτ ιg

εr,εργε ιε< εz"ε[r,'ε; πoυ απαιτofl,ται για τil\l τliQη-
ση τιυ\' δεαμεioεο]\1 /.αL τη xορlj.,,ηοll τιυν σχετι-
xcιiν εγxρ(οεων' Ωg εx τοfτoυ παρoυοιιiξoγται
δυο'xολ(εg οτη διdθεοη ξdνων xυρ(ωg αξι6λο^1ων

ποιxιλιι6γ, πολλο( φυτωριoιixoι η οποροπαQα-

γωγιx6g μoνιiδεg ειοdγουν xαι διαΘιjτoυι' πολ-
λαπλαoιαοτιx6 υλιxd αυτιriν, χωQ(ζ οι ποιxιλiεg
να ι1xoυν αξιoλογηθεi οτιg ουνθ{xεg τηg 7ιi_lραg

μαg f τιg αναπαρι1γουν παρdνομα.

Tα (δια ιoβoυν χαιγιαταυποxεiμενα oπU]ρo-

φdρων χαι χηπευτtν"tilν, oτα ε[δη εχε(ι'α πoυ

γiνεται χa{ση εμβολιαoμο{
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_r *1.Πολλαπ χαaιαυτιx6 υχιx6 oπωQozη:rευ.

τιzr:"lr'.

Τ τ οi.i'απλαοιαατιxc1 υiιι zιi τι_lι, Ζ!r1l J. .,,_'.-T,_, Ξ _

_ 
--τ1l 7ιilρα μαg, δεν ε (t,αι :τιιτrΟ:τa,ι 1l .. ε'. '--,. .: :

': ,_ii.ε: τιg dλλεg α\,ε-τι,'-,Lιε\,θΞ i,ι.lιlΕ:.

Π οτoπο ιη μdνo ποi'i'α..τ7'cl. ιτ ι cιιτι ι'z. d ι' i. ι ;r' ο θ ε ι,l -

: τ(ιι αυτd που €7ει ε't"ε',,^7'θεi cιπο dγxυρουq
- :rε(ζ xαι ε(ναι απαλ}"αγμdνo απd ιιi:oειg, βα-
":',jοια'. μfxητεg xαι dλλεE εiτιx(νδυνεζ πQoσβo-
,.: : Ζ.ciι ταυτoποιη|"ιdνο dοογ αφορι1τηr, ποιxιλ(α
.| '1ι το υποxεiμενο.

Το uη πιστoπoιημdγο πoλλαπλααιαοτιx6 υλιxd
:;r' ιι'τορεi να εξαοφαλ(οει τr1ν ποιιiτt1τα τυlι,
Ξ'lΟC{^,ldp1gγαlν προ[c5ντιl)ν χαι ιδιαiτερα των δεν-
1 
ι, o;z.ο μ ιxιliν χα L y'η π ε υτιxc,iι, xα}'λι ε ρ.1 ε ιιi.ll, που

-gοοβclλλoγται απd επιzitδυι,ε< ιοiοει; y'c1ι ασ-
Ξε\'ε ιεζ του ριξιxoιi oυοτr]μιατο<.

Π ιοτoποιη μιdνο πολλαπλαoιαοτιxcl υλιxd οπο:-

:.Οφ6Qωγ, δεν παρirγεται στη χ6Qα μαg απ6
ar:ι|.ιι(i φυτωριαxr] μονdδα xαι 6οεg φυτωριαxdg
''οl'ciδε< Θdλουγ γα διαΘιjοoυν τdτοιο υλιx6 xαι
. 7 ο υr., την δυr,ατιiτητα, τιl ε ιοc1γουν απιi τo ε ξωτε -

' 
ι'z.ci.

!τα xηπευτιxd υπdqlxoυι, ορ ιομι6vε g ;-ιοvιiδε < ο ι
l :τ ο [ε ζ παριiγουν π Lστoπo ιη |-ιdι,ου ζ οπ6ρο υ q xα ι

.. ιι |3ολιαομdνα οπoρ6φυτα' χατ1lγορ (ε g standard
"ιcι οριομdνcι 6μιυ9 εfδη xαι σε πεQtoQtοpιdνεg
f ι]ι]ιjτητεζ. Oι ανιiγxεg τηg xc6gαζ μαζ χαι στα
'l.l1π ευτtx(t' παλf πτογτα ι xυρ (ω g απd ε ιoαγοlγ d g

Η παραγοlγ{ πιοτoποιημ6νου πoλλαπλαοια-
ι]τι7"o1_i υλιxof oπωQoχηπευτιxιfγ αrη 1cδρα μαg
τρoUπoΘdτει:

-Tην ανα μciρφωοη των σχ ετιχιδν xαt,oι, ισμ ι,it,
του διι{πoυι, 6λο το φιiομα τηE παQα1Ι/ιl)γrjg l.αι
εμπορ(αg πoλλcrπλαoιαοτιxo{ υλιxοt' Ζ.αt τllν
εr,αρμι1νιοη αυτc6ν με τoU( χα\,o\,ισι_ιof ; τηg Ε.Ε.

- Tη δημιoυqγ(α οπο'lροπαQαγ(t]ll/ι7"ιιiν r"αι φυ-
τωριαxι6ν μoνdδων που γα 6xουν τη δυνατ6τητα
r,α παqdγουν πιστοπoιημdνo πολλαπλαoιαοτιxd
υλιxd. Oι μoνι1'δε< αυτιJg Θα πρι1πει να πληροιiν
οριομdνεg προtποθdοειζ γα λειτoυργο{γ orjμ-

φωνα με οριομdνε g προδ ιαγραφdg, να διαθ ιjτουγ

Ξι "_lr_-la Jit''.ιι17.σ'l ε:τιστl-ltιLr\'ι7.]l'1.|r:il-τ1la, :1l . \'ι-,.

. l.ι' ''r. ' ',- ,. -τr'l_li.t'ιιττι:r.ci 7.a!.ι- \,'(!. 
'J 

,aετ '' '. : _r :il_:.-

; ι' _"a'' : ' ;-'. :τi.{ι.-τιrιι]τιΖc i' :ι - ..: a.,Ζl_,ιrll
:'.'.-": --: -;'.'''':''.' ".r" 

1|ιτ\'_.

-f._', 1_,.11 1;,:,' 'l,,,_-τ.',,.-"ι ,.-',iΕ_'',i':τ,_,ιzιi.ιι,lι,;r'cιι

ι"τ o 7. ε t ιι ε \' ι'r \'. -τΟ ι, ιJ. ι /. ιl ι l l', Lr,', \. .τ ι ι-Ιτ ι) :το ι η ιι ε r,ο

μητρ ι z'ο πo7.t'cιl t "αoι cι oτ ι z cj τ' t.tγ'o οτ ι ; παραπci -

γcυ σπoQoπαραγωγιl'dζ χαL φUτιDριαl.69 μονci-
δεg.

O ι υπιiρ1oυσε ζ μητQ tχdg φυτε (εg oπωροφdρων
οτα διdφoρα KρατιxιlKτrjματα , δεν μπoρoι1ν να
ανταποχQ tθοιlν οτιg απαιτtjoε ιq τη g παραγωγr] g,

xα ι 1ορtjγη ση ζ π ιστoπο ιη μι1νου " βασιxotj " πολ-
λαπλαοιαoτιxο{ υλιxο6, υπ6 τη σημεQιγrj τoυg
διdρθρωοη xαι δoμrj.

Τdτοι ε< μητριz"d< φυτε (ε g μιπορof ν να δη μιoυρ-
^,,η Θof ι, απ6 αρ μc1 δ ια z.ρcιτ ιxιi ιδριi ματα, οιlλλo -

γιxoig φορεi; r] φυτωριοι11ουq.

oι, .rγ(r1Ρ'εζ των φυτο;ριο{1ων οljμιερα xαλf-
πτoνται ιrπ6 εμιποριxdg φυτεiε( ιδιοlτοiι,, πoU
επιoημαiνoγται απ6 φυτωριοfxουg. yιυρi< ι,α
dxoυν προηγη θε ( οι απαιτοιi 1-ιενοι dλε.11ο ι ταυτο -

πoiηοη< πoιxιλιοiγ xαι φυτoi1γε(αg.

Bαοιx6 πολλαπλαoιαστι)tc1, υλιxι5 xηπευτιxων
παρι1γεται απ6 ερευνητιxι1g μoνdδεg τoυ Ε,ΘΙΑ-
ΓΕ' xυρ[ωg για τη διdδoοη ελληνιxc6ν πoιxιλιιδν,
αλλιi oε περιοριομιJνεg πoο6τητε<. Για τηι' xαχιl-
ψη των αναγxι6ν τηg 1c6ραg μαE' θα πρdπει ι,α
ληφΘεi ειδιx{ μdριμνα μdoα oτα πλα(οια τηg
EΘΙΑΓΦ { dλλoυ δημdoιου r] ι,διωτιl'oι1 φoρdα.

Αρμ6διε< υπηρεοiεg ιlτη 1ιiρα μαζ για τη διε-
ξαγο:γrj των ελdγxωγ, τηγ πιοτoπofηοη χαι τη

1ορ{γ η αι1 τιl)ν σχετιχιliγ πιcπoπo ιητιxι6ν χα ι ση -

ματων τoυ παQαγ6μενoυ πολλαπλαοιαoτιxof υ-
λιxοf, ε(γαιτα xατ6"τ6πoυg KEΠΠYEΛ, εγι6 οι
απαιτof μενoι εQγαoτηριαxoi φυτoi1γε ιoνoμιxo i
dλεγ1οι, διεξdγoνται απ6 τα γραφε(α φυτoπρo-
oταodαg των Nομαργιαxrilν Διευθf νoεων Γε ωρ-
γiαE.

Το οxri μα αυτd xαι oι αδυναμ[ε g ε μπλεxdμενων
φορ16ων, με τη oημ,ερινιj τoυg διdρθQωση χαι
δoμri, δεν μπορε( να αντεπεξdλθει oτιg απαιτrj-
oειg ελdγ1ου χαι πιστoπo(οηαηg τηg παgαγωγrjg
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πoλλαπλαοιαοτ ι ;,.ο υ ι'r' ι.z ου υ ψη λιiν πρoδιαγρα-
φ6ν.

Oλε: oι cιοιιι'iδιοτητεg ελ6γ1oυ xαι πιοτοπο[η-
σ}lΞ τ(1]\' ι].τι]oo:τα.Qαγωγιxι6ν χαι φυτωQιαxc6ν
ιιoι'ιiδι,.lι'. τoι' σπoQoΙ[αQαγωγιχι1 xαι φυτωρια-
;,.οι1 ι')-ι;r-ου 7.αι των βαοιxιiν φυτειι6ν χoQηγησηs
loi't.cιπl-αoιαοτιxoιj υλιxoιi, θα πρdπει γα πε-
ριε}'θουν οτα ΚEΠΠYEΛ.

Για να ανταπoχQιθoιjγ τα KΕΠΠYΕΛ αrο ρci-
λο τουg αυτ6 , Θα πρ€πει γα τρoπoποιηΘεΓ το
θεoμιxd πλα(οιo, να αναδιoργανωθοt'ν. γα σΓε-
λε1ωθot'ν πλr1ρωs βε εξε ιδιxευ μιdνo πρoοωπιxd.
να εξοπλιοτoιjγ xατιiλληλα xαι να εξαoφαλ(οoυν
την αγαγχα[α εργαοτηριαxrj υπoοτrjριξη'

3.4. Συοτriιιατα , μiθοδoι τια. τεw.Ιl€g xαt'-
λιfqγειαg .

Tο orjαrηtr-ια xαλλιdργεtα( πoυ εφαρμdξεται
οt]μερα oτη 1cιiρα μαζ' σε ιiλα τα oπιυQo7.l-]πευτι-
x6', ε(ναι Συμβατιxd, που αrηρζεταL σrt< αυξη-
μ6νε g ε ιoρο d g xη μιxc6ν φυτoπQoστατευτιxcιiγ ου -

οιι6ν, λιπααμιiτων, νερoιi x.χ'π' To ofαrημα αυ-
τιi οτoxειiει πρωτ(oτα)E στηγ αriξηοη τηζ παQα-
γωγ ιπdτητα g xα ι δ ευτε ρ ευdιπω g οτην xαλrj πo ιιi-
τητα των παραγι5μενων πρo[dιπων, ενCδ παρdλ-
ληλα xαταοπαταλιi πολfτιμουg φυοιxori< πd-
τoυζ χαt μoλrjνει το περιβιiλλoν με επιx(νδυγεq
xηpιιx€g ουο[ε-<.

oλεg oι 1ιi8εζ του x6oμoυ, για \'α μιειιi_lοoυι,τι:
δυoμενεig επιπτοiοειg τoυ αυoτrjματοζ αυτοf.
διαμdρφωoαν γdα αυιπrjματα xαλλιdργειαg 6-
πωg ε(ναιη Bιoλογιxr]Γεωργ(α, η oλoxληρωμd-
νη Παραγωyηx.}'"'π.Xρυοrj τομrj ciλων αυτι6γ τωγ
νdων αυοτημdτων εiναιη oλοxληρωμdνη Παρα-
γωγli, η Aειφοριxrj Δια1ε(ρηoη (o.Π.). To αj-
στημα αυτιi ιiρxιαε να εφαQμιiξεται απd πολλdg
ευρωπα[xdζ χΟiQεζ χαt σε οριομdνεg απι5 αυτdE
ιiπωq ε(ναιη Ιταλiα, η Γερμανiα, η Eλβετ(α γ".χ.π.
χαι σε οριομdνεq xαλλιdργειεg, 6πωg ε[ναι τηE
μηλιιig , τηg αxλαδιdg x.λ.π. xαταλαμβιiνει το
9 0o/ο τοly xαλλιε ργod Lιενων εxτι1'oε ωγ.

Το o6oτημα τηg o.Π. ενδε(xνυταL γα εφαQμo-
oτε(xαιοτη xιliρα μαg, λ6γωτoυ dτι εξοιxoνομεf

φυοιxου< π6ρου9, μειιfνει τιq 1ημιxd< ειοροd:
oτo εt'(ιγrcτo δυγατdγ, odβεται τo περιβcii'i-ιll,
εξαοφα7'ξει τtlν πoιιiτητα τω\, παραγομιει,ι,;r,
προ[οι'τιυι, χαι την παQαγωγιχdτητcι τιlJ\, δε\,-
τQιl)\,. ιιπoρε ( να πιoτoποιη θεi, αυξιiνε ι τ]l\, ({\,τcι-
'/ ι')\, ι στι Ζ'dτllτα τιl)ν δ ιατιΘ ε μ6νων πρoΤιiι,τι1)\, 7- C/. ι

μειι,ir'ει το xdοτοg παραγωγrjg, λ6γω τη: ιιε(ι,l-
σil: τιl]\, ειοροι6ν.

Η εφαρμιογ{ τoυ oυoτr]ματοζ σε επ(πεδο .τc1-ocι-
.,, ι,)γιi-lν προΟπoθ dτε ι :

-Tην απdxτη ση τη ζ oγετ txηgτε χνoγνιi) σ [cι : z α ι
τηγ πQoσαaμoγ{ αυτrjg ατιg διιiφορε; zαi).ιdρ-
γ ε ιε ζ χα ι τα διιiφορα ε δαφoxλιματo),o.., ι ;,"iι π ε Q ι -

βι1λλoντα.

-Tα διdδooη τoυζ στoυζ παQαγιl]γo{< με ειδι-
xι1g εxπαιδειiοειg.

-Tη βελτ(ωση τηζ υπoδoμιij< oε 6λcι τcι επiπεδα
τη ( παQαγο].,,ιxrj g δ ιαδ ιz"αo(α; z'α ι δ ιιiθ εoη <.

-Τηι, εξαoφιii.ιοτ1 επισtlll-ιoνιxr]q εργαοτηQtα-
ιη 

-< 
xαt τεxνιxlj ; υποαrrj ριξη g.

-Tην rjπαρξη dγxυqων φορdων πιοτoπofηoηg
τωγ παQαγιiμενων πρoΤdντων.

-Tη θdληοη των παQαγωγcδν να τo εφαρpιd-
σουγ'

T€λοg Α'μ6ρου9

YΠoΣHMEΙΩΣΕΙΣ
- Ειol]^1ηoη π1: ιlμιiδιι: ερ^,,ιιιτ[ιι: . πoι,oι'ιτπjθηΖι] με τηγ

299 14-02-2001 cιπιiι1ιιoη τοι, Γεr,ιz.ι.ιi Γρrlμιμιιτε1ιl τlΞ περι-
φdρειιι; Kεl,τριzr]< Mαz'εδoι,icι; ;<cιι τιιροι,ιτιcioηxε oτo 3ιl
Σ.Α.Π. τη< Περιφdρεια< Kεντριzij: Mαzεδoν[ιrg πι:lr' dγιγε
οη Θεoorrλoνfπη oτιg 'ι142001
oμriδα εργcιo(αg
1. Xατξη1αρ(oηg Ιωc1vνηg Δ/νπjg τoιr Ι.Φ.Δ. NιioιloιιΞ .
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M0YΣT0Σ, O αχαροq εφηβoq

1. βαοιxd γλυxαr,τιxιi σε μtα ατdλειοlτη oειρd
;:-. cιρtrαfα ελληνιxd xαι ρωμαix6' yΧυxα καt
; ' iιιCi. ι]ταν ο μotioτog. Mια xαλrj παρoμοfωαη
' 1- τo\, μο{οτο ε(ναι αυτr] τoυ ι11αρoυ dφηβου,

_,'_ δει, d1ει οfτετη 1dρη xαιτη γλrjxατου μιxροιi
- ι'ι\ιof. τoυ σταφυλιοf δηλαδrj, αλλι1 οtjτε το
,.'- Φι]Ξ ιαLτη αoφ[α του ενrjλιxου, δηλ. τoυ χQα-
:-,-,'_i. 'oπωg η εφηβεiα ε(ναι η πιo ι1ντoνη xαι
],(η:ιtιcιτιχli περ(oδοE τηζ ξωtiE μαg, ι1τοι χαι o
.,, ,.:iστog xαθoρ(ει το μdλλoν τoU χQασιo{. Σr_

ι'oc1 o πgιfτog ι1νΘρωποg που πολτoπoiηοε
τ''ιφi'}'ια δεν oxεφτ6ταν γα xdγει xραοf, αλλd
:τ).ιδ; να χQησιμoπoιτ]οει τoγ σταφυλdξoυμο,

: 'τε '.,ια γα απoλαfσει τη γλυxiιδα τoυ π(νοντι1g
:-'i'. ε(τε για την ξινiλα του, dπωg dxαγαν oι
l..7.cι(oι Aιγιiπτιοι, πoυ τo dρι1ναν oτα ι|dρια
.τ,o: εμιεig τα λεμdνια. o xυμdg του οταφυλιο{,

:;gcι απιi τt1ν οινοπo(ηοη,
''--,'τξχει μεγι1λη θdαη αιην
:, ι',,zciαμια μαγειριxr] απd
-:τ(οεωg xdoμoυ. Md1ρι xαι
--'iιιερα, o τρdποg που χQη-
τ ιιoπotoιiμε τoν μοdοτo δεν
.;'ει αλλιiξει ο1εδ6ν xαθd-
;...,υ. (,,)

Στr1 Nιioυoα τα παλι6τερα
τ.ρονια η γrjρω περ ιοxrj rjταν
"εμdτη α1-ιπ6λια χαL γLα τo
j-ιj^.,o αυτ6 οt γoιχοχυρds d-

:/-Cι\'αν dπειρεg νοοτιμιι1g με
Jiιοη τo οταφfλι, τo μο{oτo
'/'αL τo xqαα[. o 1υμ6g απ6
:i^,,oυρα οταφfλια, τo "αρ-
lτdνι'' 6πωg }'€y εται, χQησι-
ιιoπotεrταt απd τιg παλιdg
ι'οιxoxυρdg μ6χQι xαι αrjμε_

Τη; Ευγεν(αg Ζ6}uιoυ

ρα αz"ομη. υτο;r'cιΘιαrι.jιτιι: το 7.ειιοl,ι. E(r,αι πo-
λf ξινd. o1εδdr, τι;,'ρf'ει στo ιΤrciμι/_. Για ι,α τo
xtiνoυν, πα (ρνoυι, " α^.,ου ρ ι δε ; 

" 
δl1 7.. τoiιοιι,α στα-

φfλια rj αταφJλια που δεγ ^,,i,υΖαfι,oι'\'. Τα αrου-

μπξουν, "λαγαρνοιiν" δηλ. περι,oft, ατd λεπτr]
ofτα τον οταφυλ6ξoυμο χαt τoν χQησιμoπoιοft,
αμdοωg. Για γα διατηρηθεi ιjλo τo xqciνο τον

βρι1ξoυν αρπετι1 ι6oτε να γfνει πηxτd, οxoιiρo
αιρdπι' 6πωg το μdλι απ6 μο{oτο. To "αρντdνι''
τo χQησιμΟποιo{οαν για ξινd στo ψι1Qt. τιg διd,_

φoQ ε ζ oof πε g, τt1ν dq μη xλπ. Νοοτιμ6τατε g ε (να ι
oι ιpητdg πιπεριι1g οτην φωτιd, ξεφλoυδιoμdνεg
χαι πεQtχυμdνεg με λι1δι X,αι "αρντdγι". 'oταν
πdλι ουνοδει1ογται με φαοολιiδα xαι τριliγoνται
στον "μιπαξd" ε(γαι αx6μα πιo νdατιμιεg! Yπdρ_
χ ε ι μια ν"ατ απ)"ην'τιxrj ουνταγl] γ ια μ ε λ ιτξανoοα -

λdτα με αγουq(δα, την oποfα δox(μαοα oτo oπkt

}l
z
il
:?l

;Ξ3;: .:s

19-50: TριlγoE oτo oπ(τι τoιl Αλ6xoιr Toιιixιlιl. Πιiημιιr oταφιlλιιliν oην xοιlπdνα.,,ιιr
νιι βγεf μoιioτoE

'. .' ?.Ξ... I a a.' ::'1ζ'Ξ

-. :..... ...ik:iaiιl|ι'a:!|:,:.
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τηg Kιxηg Γzοτοη.

To "αqlιτει't τolQησtl-ιoπoιodoανxαιοαν φαρ-
μαΖo.'oτcιι' εQ-αν Qrγoζ με πυρετ6, dxοβαν αγου-

ρ(δcι αrcιφυl.ι. το ι:τρdγγιξαν cπο ποτrjρι 7"αι τo

ε.τιr'cιι'. ''Εyω δεν ηπια, αλλd. με το fλεyε η μd-ι'α
,ιιoι'' o αδερφ6E τηE ε|yε πd'θει. Piyog ριε πο).ι1

πτloετ6. Καιτoυg ε(παν oτραγ(ατε αyουρ|δα zαι
δωoτε yα πιει. 'Επεoε o πυρετ6E xαι oτ'νiQθε
αμioωg'', μου ε(πε η Διαμαντοdλα Παr,αγιιδτου

ηλιx(αg 72γρoνriw.

Mε τoν μοdoτo γiνεται η "οταφυλαρμιιιi", αια-
φf λια δηλ. διατηρημ6να μιdοα οε μot'οτο r] xρααf.
Mια μοι,αδιx{ λι1ουδιd. με γλυx6ξινη, αρωματι-
xη γειioη. Η δυοxoλ(α δεν ε(γαι οτην παραoxευrj
τηq doo στo γα πετιi1ειg γα πQoσεγγfοειg μια
γ ειiοη τdοο ο'f νθετη, 6οo τo γλυx6 - ξ ινd - αλμυρ6
xαι ωατciαο ιδια(τερα εxλεπτυομdνο αταφfλι
τoυρo(. (**) Η γλυxιiξινη γε{οη τηg οταφυλαρ-

μιιlE, ε(ναι η χαQαχτηQιοτιxf ελληνιr.r] γεf οη. μιε

ρξα την αρ1αι6τ11τα.

Για τr1 oταφυλαρμιιi διdλεγαν σttγχεχριμdνεg
πoιxιλ(εg oταφυλιιδν "xρo{oταλλα'', "χoλοχυ-
θdδεg" η "φοιiοτιαγεζ". Τα xροιiοταλλα ε(γαι
νιαουστtανd ιioπρα οταφιiλια, μυτερd με xοντρη
φλoι1δα. oι xολοxυθιiδεg ε(γαι πoλf xαρπερd
ι1oπρo oταφfλι με λεπτ{ φλofδα, λfγα xoυxoιi-
τσ Lα y.αL οτρογγυλη ρ6γ cι. E(ι,α ι "l,.ρ dxτα'' σαν τα
xροfοτα).λα. αλλd. λ(γo πιο oxληριi. Συναντιοf-
γται στη Ndoυοα απ6 τα πο)'t' παλιd xρι5r,ια
(xολοxυθdg αυγουλdτοg).

oτη yε6oη.'o7ι δεν π[ναριε τoν μιo6oτο' Ι'[ονο τα
oταφιjλια τρωyαμε. o μoδατog ηταν αραιο; xαι
τον βd'ξαμε στo 21αδ['', μoυ αφηγriθηxε ο πcιτdρα<

τηζ φrληζ μου Κc6οταg Δαλαμιiραg 86 ετιυι'. απ6
τoυζ πιo παλιofg oινoποιoιig τηg π6λη; μιcι:'

Γ ι α να χdνουl, oταφυλαρ μιι1, dπλυγαl''ιcl.)'(ι τ α
αrαφfλια, αφαιροrjοαν αν τιi1αινε να υπαρ1ουν
7αi'αομdr,εζ Q6γεζ χαι τα ιiφηναν να σrρα^,,γ(-

oουι'.'ΕπαtQνcΙν 6να μιxqd xαδ(rj πljλιι,ο πιθciρι
τηι, -'γzαβd,vα", αql{iδιαξαν μdοα τα οταφυi"ια,
την γdμιξαν με μοtjοτo χαι dqι1ναν οιι,ciπι. Η
δoοολογ(α yια2xιλ"α οταφriλια χαι τo\l αι,dλογo
μοfοτo, εiναι διjo γεμι1τεg xουταλιd; οo{παg
οπ6ρo oιναπιοf . Σxdπαξαντo οτ6μιο τη3γxαβιi_
γαζ με πετo€τα χαι τηγ dxλειl,αι, zα7'α ψε τo
xαπ(ιxι τηg. 'Eτοι xλειoμdνη dπρεπε t,cι με(l,ει
ο'το xελι1ρι μεριxοιi< μriνεg, cδoτε τα αιαφt'λια να
παρcrμεiνoυν τραγανιi χαι \,α αποzτtjοουγ την
εxλεπτυομιdvη γεfοη του:. Mε7'Qι τι: ι,t1οτεfε<
τοlν Xριι:τoυ^1dι'ι,t,]ι, tjτcιι, dτοιμt1 η ορεxτιxrj xαι
τdοo δροοιαrιz'lj αrαφυ)"αρμια. που τριilγονταν
οαr, επιδορπto στιζ xειμιωνιιiτιxεg βεγγ6ρεE χαι
οτα νυ7'τdρια. Mια διαφορετιxrj εxδοxr] τηζ πα-
ραπιiνω xαταπΧηxτιxrjg λιxουδιιlg εfναι xι αυτrj
πoυ τηγ dφτιαxναν με xραoi xαt 6yι pιε μιοfoτο.
'Eβαξαν μdοα oτo πιΘdρι rj ο'τo xαδ(τα οταφι1λια

με τoγ oιγαπdoποQο, τo γdμιξαν με xαλ6 xραo(
χαι τo dφηναν για αQχετorig μηνε<' ιi;οτε να
απoρροφrjοoυν τα οταφι1λια αρxετrj απιi την d-

ντααrj του. Η.7εfοη τη< οταφυi'αρμιcig εξαρτιd-
ταν απ6 τt1ι, ποι;r"ιi'iα του οταφιr}ιιoιi χαι την
πoιdτητα του zραοιoυ.

oι διjo παραπdνω ποιxιλ(εg ηταν ν.αt τα αγα-
πημdνα επιτραπdξια oταφfλια τωγ Nαουoα(ων. H αrαψ1'1cιρμιιi οαl' μdΘοδο< oυντl1ρηor1g των

"6ταν τα εβαξd.μι ατo ατ6μα iφτιαναv xQα?l- oταφυλιι6ν, αναφdρεται στo ''Γεο]πoγιxdν" τoυ

t1Qαχ απd xρεψτci'δα, δεv ηταν "τσιoυρβd'g'', Θυ- Αγαπ[ου Λdνδoυ - 16οg αιι,iναg μ.χ., στα "Λαo-
pιdται o πατdραg μιoυ Bαγγd}'"ηgΖd}"ιog, ηλιx(αE γραφιxd'' τoυ EυαrαΘ[ου Θεoοcrλονfxη< - 11οg

οrjμερα 86 ετιδν. αιι6να9 χαt στo "Bυξαντινιliν β(οg xαι πολιτι-
oμdζ" του Φα(δωνοg KουxουλιJ.

Σταφυλαρμιιi dxαγαγ χαι με τιg "φolioτιανεg",
ιiψιμα dοπρα'Eδεοααg, xroυ τα μdξευαν τελευ- oι αρ1α(oι 'Eλληνεg xαι Pωμα(ot χQησtμο-
τα(α απ6 ι1λεg τιE dλλεg ποιxιλiεg. "Για να xd'- πoιο{oαγ τον μotiοτo οε πολλα xαr διιiφoρα

voυμε oταφυλαρpιιd', διαλiyαριε αταφ6λια xαλd'' φαγητd. O Αθrjναιοg περιγρι1φει dνα φαγητι5 με

τραyαvd', xολoxιlθd'δεζ 2ιαι xρo{oταλλα' 'Hταν ιpdριαxαρυxευμι1ναμεμofαro,τooπο[oμdλιoτα

ωρα[α, 6πω9 το φρ6oxo oταφ6λι xτoυ τo x6βειg αναφdρει ωg παgιiδειγμα υιilηλl]g μαγειριxr]E
χ,αιτoτQωζαπ6τoαμπ€λι.'Ετoιηταν'Διατηρo{- τ6xνηζ, οημειιfνοιπαg 6τι τdτοιεζ δημιιoυργiε<

νταν στoν |ιoιjoτο. Εiyε pι6νο μια μιxρη διαφορd' ε(γαι εγ τdλει αυτdg πoυ dοοlοαν τον dνθρωπο
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l-: .l τoν zcιι, ι βαλιομιi' o Pω μα (ο ( Α.τ [;r. ι.. : 1. ! l ιτ. -
. ,.τοιοιiοε βραομdνo pιοιioτο σε ιιιc{ ι]ι ii-τ,--τ, :. 'ι;

_. ..i ^;,ιct' μαρουλοοαλdτα. οε xριθclροσι]ι,]TΞ Ξ,4l i'
: ιiροlμια οε πλοιioια πιιiτα μιε ;r.ι,ι,ii.,, 

-/.ι:.':1'-'-'-

. 
ρrι.(L'.

Bε'|3αια απd τr1 αρxαιοτr1τcι. τι)\, 7,ι'tιιr Tι]i, ι]Tι ι-

- 
' 'i'ιοt' τoγ χQησιμor.o,g11gtl'\, zι'ι][ι,;: r,la .'''t.τ,γ.(t.-

' 'τrγ.o, παQiΙ αl( υπο;r'cιτciστcιτo τoι, l.ε μιοι,ιου. Γιcι-
-' εzτ69 απιi το μιελι τη< με)ιισσtι(' που l]τcιr,
)l_'oεfQετo xαι γ,ατα ουγdπεια πoλυτιμιdτερο, ο
' l'υ'z-6< μofαrο< γ"αLτα παQc1γ0)γd τoυ, ιjταν τα
ιiι'α. γλυxαντtχd. To μdλι που γ(νεται απd τoγ

-τcιφυλο1υ μιi, ε iναι .1νωoτd απιj τα πανιiρ1αια
'l.gciι,ιcr, xαι η ελληνιx{ oι,ομιcιofα τoυ εiναι ,,σ(-

',_lLoV'' t] "ι1ψηρια''. Πανελλαδιxιi 6μο.l< επιxρι1-
.llσε με την τοιiρxιxη λεξη "πετιμιdtι" zαι πgοφd-

='εται 
ανιiλoγα με τo τoπtx6 ιδ(ιυμα: '.πετουμιε-

- ". "πεx;-ιdξι", "πετμιdξι" x.α. Στη Nι1oυocr το
'').τ'ι6 παxι1qρευαrο αυτιi ιrιρ6πι,, το οι,oμdξoυμε
" ιεi'ι απcj μroιjοτο".

o ι αρxα(οι'Eλληνε g χQt]σιμοποιoιiοαν δ ιdφο-
a,ε; παQαλλαγdg πετιpιεξιι6ν (βραομιdνου μοιi-
_τrου), τα oπo(α διαφορoπoιoιiγταν απιi την πυ-
:zr'ciτl1τα τουg. To γλε{xοg {ταν ιi,τι xαλ{τερo,
ι Qdσχoζ χυμdζ δηλ. απιj τα υπερι6ριμα xαι λια-
rτir οταφιiλια, τo οποfo βdβαια δεν εixε μεγι1λη
)ιciρxεια ξωriE. Kατ6πιν ηταν τα αρxαiα πετιμd-
]ιcι. τα dψημια, ο εψητdE χαLτο αfραιοι,. τcl οπο(α
)ιεφεραν μεταξιi τοUζ στην πιlχl,ciτllτα. 'oλα crυ-
τιi r]ταr, φθηνι1 υπoxατ6'oτατα τoυ μεi'ιοf. Oι
Ρι,-lμιαfοι ε(xαν ιδια(τερεq προτιpιr]οει< οε πετιμε-
]ια απd οριoμdνεq πoιxιλ(εg' dπωg η ποιxιλ[α
Chian f Chianti οl]μερα.

Τo πετιpιdξι ε(ναι φυoιr"d oιρdπι πoυ γ(ι,ετcrι
l ι:τ6 την συμπf xναloη τoυ 1-ιοιiιττου με βρiιαιμο. Η
'''ilx{τητ6" τoυ οφε(λεται στo φιloιxιi οιiz"7cιρο
τι1]\/ σταφUλιοiγ xαι τo μοναδιx6 τoυ υλιz"cj ε[ι,αι
ι] μoυστoζ. Καγoγιxc1 δεv πρoοτ(Θεται xαθdλου
.dxαρη.

Για γα xιlνoυμε ατη Nιloυοιr το "μdλt απ6
ιιoιiστo'', αυτ{ τη θαυμdοια τοπιxη οπεoιαλιτd
ιιαg, 1ρειdξονται οταφιiλια οινoπο[ηoηg, γιατ(
τα επιτQαπ6ξια d1oυν πολι1 odρπα xαι λ(γo χυμ6.'oοo πιιl υψηλ6βαθμog ε(ναι ο ριoιiοτοE' τ6οο
',,)'υxriτερo Υiνετcιι το "με1λι''. Η υψηλrj πεQιεχτt-

'oποl; οε οi.ιj'z'l.r1 ρr1 τl1 l, ε ).7.l1 ι, ιz'r] υτα. ι Θρο. dτοι
χαL στl'l Nιloι,oci το "ιιεi.ι" cι.τιj τη οι;,.o.,ει,ειαz"ii
πclραγιυγr], ι]τιrι, τιl μιiι, ιl τιl ι' ε i7 cιr, οτη δ ι ιiθ ε ιτl]
τoι]E oι νoιχοxυρ6c.1ια να ^,,i,ιlz.ιιit,ουr, τι : τροφd<.

xοlρ(< να επιβαρf νογτcΙι Oιχo\/o;-ιιxci' Το μdλι τη<

μdλιοoαg xαι η ξcl1crρη απιr"ιτο{ oαν ι(ιπoιo x6-
στo< για τι< πολυμιελε(< οιxογdγειεζ χ(Ιι ι1τoι τιl
μ dλι crπ6 τοι, μιοf oτο i]ται, 6.τι xαλι1τε qo. Eξιiλλου
οτη Nci ου οcl. ο1 ε δοι, 6λο ι ε (7α'r, α μπ ελor'cιλλι dρ -

^ι/ειεΞ ΖCιι ετoι οι ι,οιxοzυρdg εξαοφciλιξαr, απο
τον Σεπτεμιβρη τηr,πριoτη ι1λη για τcι.,,λυxd που
θα dxαγαι, 6λο το 1ειμιilνα' 'oποια οιxο.1dνεια
δεν εi1ε αμπdλι, α.16ραξε οταφfλια χαι dxαι,αl,
απαραiτl-1τα "μιdλι".

Η διαδιxαοfα παραοxευ{g του δεν ε[ναι διj-
οxολη αλλι1 1ρειdξετcrι ιδια(τεροg z.ι5πο(. πoυ
παλιd διαρy.orjοε δι1o ολιixληρεg μdρε<. Την πρι1l-
τη μdρα πατo{οαι,τα ιτταφιiλια για να βγει ο
μοfoτo<. πoυ στ}1γ ιlυι,dχεια τoν οοfρο.lναν χαι
τοl,dxοβcιr,με 1οiμα.'Ε,ρι1vαν δηλ. μdοα οτο xαδ(
αοπριi1αlμα για γC{ σται-ιατtjοει το "βρι1,οιμιο,'
δηλ. η φυoιxrj ξιiμιυιrη του μο{οτου, xιlρη οτιl
ανθραxιxo νι1τριο πoυ περιdxει.

Τη ι, επd μιενη μ ε ρα €xαν cL'\' " γ'αταoταλαγrj " δηλ.
οοfρυlt,αt, γ"αι παχt τον μιoιioτo, πεQγι6νταζ τιlγ
crπo τυzι,ιj τoυλπcl,νι xαι γιδfοιο τουρβι1. Στη
οι'r'dχεια di'ο το υλιxd το dβαξαι,αrο xαξιlνι xαι
το εβραξαι, 10']. Tο περνοι1oαν xαt πdχι απιj το
τουi'πd,l,ι z"αι τdλο< τo dβραξιr ν οε οιγcινrj φοlτιc1,,
μ ε 7 Q ι το απdγ ευ μια. Κατι1 δ ι croτrj ματcr ξι1φρ ιξαν
την επιφιir,εια με φι1λλα ουxιιiζ. 'oταν 

fταr, ιiτoι-
μο το ''μdλι'', ε(1ε απoμιεfνει τo 1l3 περ(πoυ τηg
αρxιxr1< του πoοc1τηταq. Eιlν 6βαξαι, ξdxαρη dμε-
νετo 712. Eπειδrj ι{xαναν πoλιi "μdλι"' το λιγιiτε-
ρο 50 xιλι1 μoιiοτο' το βρι1οιμο γιν6ταv οτo xαξιl-
νι1 στo μπαξd του οπιτιοιj. 'Ηταν 

μιια xιlυραοτιxt]
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μ6qα για τη γo ι7'o7.ι'Qcι - αl J.CL

dμωg dτoι εξcιοacii.ι'Ξtι\' τo

βααιx6 υi.ιz.ο','ιcι 7Γr.ιε< δυο
λιxουδιd:.

Τι,iρcι 11 διcιδιzαofα για να
;r.iιr'οι'ιιε ιιεi.ι. 6xει απλoυ-
αrει'θε(. Απd τo εργαoτriρι
τoυ Κιδοτα Δαλαμd,ρα f τηg

Σ oφot'),'αg Mουqαφετλ{ μπο-

ροfμε να πρoμηθευτodμε d-

τoι|-ιo "Χομμ6νο" μοfαιo xαι
οτην αυνdxεtα γα φτιdξoυμε
τo "μdλι" ψαg.''Εyoυμε πολ-
λo6E πελd'τεq. Κd'θε yq6 νo

με ειδοποιο'ιjv 6να μηνα νω-

ρ iτ ε q α. Π oυ λιb yιi ρω oτα 1 5 0

xιλd' μoιjoτo. Συvηθωg iQχo-
νται ηλιxιωμ6νεg.'Εyoυμε
xαι λ[yεE νεαq6g πoυ iyoυν

l95-ι: Ι:,ξ(Ι) απo το σπιτι τoι! rtαναγη Διαμ(ιντη

πd ρει τιg oυνταyig απ6 τιE μdνεζ τoυζ' Σε ποΜig
δ[νουμε xαι εμε[g την συνταyi'' ψoυ εxμυοτηρεf -

τηχε o θε(οg Kι6oταg.

''Απ6 ]5 Σεπτεμβρioυ - 20 oxτωβρ{oυ, την πε-

ρioδo τoυ τρ6γου, ετoιμd'ξω xαι πoυλcil γιjρω oτα

200 xιλd' ριοιjατo, €τοιμo ''Χ0μμ6ν0'' xαι λαyαρι-
αμ€νο' ''Κ6βω'' oλrixληρο μεyd'λo βαq€λι' διjο xαι
τρειg φoρ€g' Π6ρυαι συμπτωματιxd μoυ περiooε-
ιllε μιoiατog 2tαιyιανα μη yαλdoει, τoν iβαλα oτoν

xαταιl'lιjxτη στoυζ '3 βαθμοιig yια μια βδoμdδα'
'oταν τoν €βyαλα xαι τον δox[ριαoα μηποlg ξ[νιoε'

με ευyd.ριατη 6xπληξη διαπ[oτωoα dτι 6yινε iνα
υπ€ρo1o πoτ6, αταφυλd.δα.'Hταy τo xd'τι d.)λo,

φυα ιxrfig ιl πciξ ινog yυ μdE αε yqrΙl μα υ π6λευ xo π ρ og

τcl ροξi' πoυ μπoQoιjoε να αραιωθε| με λiyο νερ6'

Φiτοg oxiφτopιαι να αυξητηαω με €ναν yημιx6
}tαι να μoυ πει πωg pιπoρτΙ να τoy διατηρηoω
αυτ6ντoν1υμ6'' ψoυ εiπε η ΣoφοιiλαMoυραφετ_
λ{.

H Λιλfxα xαι o Kι6oταg Δαλαμιiραg, μoυ περιιJ-

γραψαγ ωE εξiζ τα μυοτιxιi πoυ πρ6πει γα γγω-

ρζουμε για γα xιlνoυμε "μdλι": ''ΠριΙ'lτα -πρrilτα

yια να y[νει xαλ6 το ''μ€λι'', πρiπει να εiναι xαλd.

χαι τα oταφι5λια. Αν θiλειg να ylνει τo ''μtλι''

ξανθd, βdξειg d'oπρo αταφ6λι, αν θiλειE oxoιlρo,

β d'ζε ιg μαιi ρ α oτ αφ'ιj λια. M ε 6λα τ α x ρ ααo ατ d φυ -
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λαyiνεται, με τη διαφoρd' ιiτι τo ξιν6μιαιlρο θiλει
να δiαει περιαα6τερo, επειδη iy'ει λ(yο περιoo6-
τερα οξiα, ενri υπiι'ρ1ουν d'λλεg πoιxιλ[εE που
ε[ναι λlyo πιo yλυxd'. Συνηθωg εμε[g xιiuουtrιε

απ6 μοoxdτo, ροδ|τη xαι ξιv6μαυρο αναxατεμi-
να.

'oταν τρυyoιioαριε παiρiαμε oταφιjλια, τα ρiy-
ναμε στην xd'δα xαι τα πατo6ααμε αμ€oωg. Tο

ξουμi πρiπει να ε[ναι φρiαxο' να tιη αταθε[ τo

oταφiλι ωζ τηy d'λλη ριiρα. To περνoιioαμε απ6
τo τρυπητ6 χαι τo βdζαμε oτο xαδ[' T6τε oε

μεγd'λα ξ{λινα xαδιci. φxιd"ναριι μo6oτo, yια να
y €ν ε ι μπ 6λι xo τ o'' ρι tλι' 

"o7ι 
o ε ριπ αx ο{ ρ ια. M ετ d'

x6βαμε τoν ριοιjoτο ριε αoπρ6yω!ια χαι το ρ[yνα-

με λiyo- λ[yo' αναxατευol,ταE oυνixεια. To α'
oπρ6xωμα 6ταν θα ετoιpιd'ξεται να x6ιpει τη ξ1j'

βωσ0, αρyξει να αφρξει oαν μπδρα. T6τε oτα-

ματoδμε να τo ρiyνoυμε. Αφo6 ρiξειg oιyiι'-oιyd
6λo το χilμα, αvαxατε{ουμε'ι)α xd.ταει λryο o
αφρι69' Σxεπd.ξoυμε το xαδ[ με €να τooυβci'λι,

πεταtτα η τqαπεζoμd'ντιλο 2lαι τo αφηvoυpιε €ται

6λη τη νιiyτα, να xαθαρ[oει' To 7ωμα xd'θεται

xdτω xι απdνω μ6νει o αφρι69. To ααπρ6xω/ιατo

ρ[1νoυμεyιανα μην πd'ρειξ'ιjμωαη o μo6oτοE xαι
αρ1ξει να ωριμd'ξει oε xραα[. Σε 50 xιλd μo{ατο
ρiyνoυμε iνα xιλ6 yci.lμα.



Εli'ιcιιρcι θiιιcιτcι \'L40ιΣTΑ
Τt1ν αλλη μiρα xci'νoυμε ''Χ,αταστα)-cr,'i" ' 'Εi'ε, 

,i-, c!'-,',ι ιιε το zo'θαρ6. Ε[ναιτo''ποL,Qο(.ωιιCι.'' cιL,τo
:-').ι1 φαoαρ[α. Mε μια oητα χαθCιOι',-lι.:ιtl' τ'.,", alj7. i7Ξ!τρτ,lε:.'oπωgε[παταπετρil1ιcLτcιz.ci.-

- qι6 απ6 πd'νω-πd'νω πρooεyτιxα 70'lo[: i'(ι zl'lτ. - aU'i -7.i-:aι )1' ε7οι'ν φ)"iβεg μαλαxci' μioα, απο εzε i
.':ljoυ!ιε τo xαταxd'θι xαι ριεταγ,,ι1οι'!l€ Ti_t iit'ιl - ,.ι^",-"|""\'Ξ l' |:ii''τ('j τυ 7-(iιια. Mεριxigyυναixεg βyd'ξουν-:i) σε c1λλo δoyεfo περνωντα; τol'(:.:τ,j τGr-.:',:.).'.;. .]'l1_'ι,, 1'7-.-]ιii':. ι|:.Τ Tol, Αl-Γιωρyη την εxκληα|α,
τ 'lι-')1γfiy11. Toν oτραψGαμε zιι.l.ci. zcιι τ() /!',)Ιιl':' ι)aι', lΞ 7.ι.;.TΞ-,,-,1,1'εJ: .,''ιCι τι: εργατιxiq xατoιx[εg.

: l ι',ιι iν ε ι απ6 x d'τ οl, y ι α y CΙ-'ιι η ^,' [l' ε ι φ L1 o cι. ε ι / (r. ι ι ε

,'ι. ε ι l,α τ α xρ6ν ια €να y /δ ι ο τ οτ' 9 β α z α ι τ o l ε 9 ι'ο ι; -

: ':ιιε απcj 'xει''Εoταξε -6oταξε )"αyαρο5 ο τελετ'-
:.ι[οg μοιioτoζ iaαι το xωρια iριενε oτoν τουρβd..
\ αταρνα το πετoioαμε. Tωρα τον μοιiατo πoυ

' ''''αι λαyαριαμiνog, τoν βd'ξουμε ατο xαξd.νι 2ιαι
: ι'δ[νoυμε μια βρd.αη, να xoxλd'oει Ι0'. Σβιjνoυ-
- ι ε τ \ cp ωτ ιd' x α ι τ oν αφην oυ μ ε, y ια y α x ατ αx d'τ o ε ι
'ijo χ(iμα απriμεινε. Mιiλιg xqυriαει' τoν λαγαρ-

'' OLi,ιιε πd.λι απ6 τουλπcj'νι xαι €ται y(νεται λαyα-
1ο;. Δεν μ€νει xαθ6λoιl yωμα,

'Υ-oταρνα απ6 6λη αυτη τη διαδιxαo|α' πoυ τη
''.€ιιε ''χαταoταλαyη''' βd'ξουμε τoν μο6ατο oτο
z.cιξd'νι 21αι σε oιyανη φωτιd' τoν βρd'ξoυμε' ανα-
z'cιτε6oντα9 xd'θε τcjαο. Επειδιi δεν πQoσθεταμε
'ciηαρη €πρεπε να βρd'oει πoλλ69 ωρεE, μiyρι τo
3qαδυ. Απ6 50 xιλd' iβyαινε μιαyxαβdνα. Εxε[νο
,ιιο'lζ iταν μiλι xαλri! Tωρα αε 5 xιλd' μo6ατo

Ξιiξουν iνα xιλcj ζrixαρη xαι yqειd'ξεται λιy6τερο
Ξigιi'oιμo. M6λιg d'ρyιoε να βρdξει iβyαξε αφqιo.
\Ιε iνα xλωνd'ρι oυx6φυλλα πα[ρνα1ιε χαι τoν
:ετοιioαριε. Δατo πd.ρειg iτoι xαι δατo πετd'g. δα
τr'l τινd'ζειE. Πd'λι δα παiρνειg...' Επειδη τo xαξdνι
)ετ'y'ωροιjαε 50 xιλd., βd'ζαμε τoν ριιocj μιοιjoτο xι

' iτ αν αcilνoντ αν ατ ο β ρd'αι μo, αιyd'- oιyd. π ρ οoθ !τ α-
iιε χαι τον υπ6λoιπo. Nιiyτωνε riloπoυ να δiαει το
ιιiλ/'. Εiyε xo{ραoη c5λη μiρα. Βd'λε ξ6λα απ6

zατω xαι φιjαα χαι yα ανd"βει xαι oβηνει '.'.''

"'oταν δioει τo ριiλι xαι πQιν τo xατεβd'oου,uε

' ιπ6 τ0 φωτιd, παiρνoυμε 3- 4 xλωνιd βαοιλιz6 η
oιιiρνο Qωρξ σπ6Qo xαι d'νθη, yα ε[ναι πρd'oι-
'''οq, φρiαxοg) τoν xλc6θoυμε €να γ{ροl χαι τo1'
Lιφ ηνoυμε lιioα yα πri'ρει ευωδιd' τo'' μiλι''. M6λι9
z.oυc6σει, τoν βyd.ζουμε''. Tα παλια τα xρ6νια
3d'ξαμε oτιg yxαβd'νεg τα μ€λια. Τc6ρα oτα βd'ξα.
ι \4αρτυρ(α Mαρ(xαg Διαμιiντη).

''Τo ααπρ6yωμα τo παiρναμε απ6 οριαριiνα
zετρcilδη μiρη.Στιg μπιατιριig πoυ λ€ριε' ΑνoL
''oυμε τρ6πα, xαθαρνoιiμι λiyo xαι απ6 μι€oα

o ιιclι':οτυ: 'ι,ijετcl'ι i/.αι ,ιιε oτd'yτη ξ oινd'πι.
'ilj.ο. δεν i7ε ι τιil'l',',oτιιιιiι lοι'δ[νει το αoπρδxω-
μια'. Εμεi: zcιιιιiι7 qcι: δεν zοψ'α'ιιε με oτd'yτη.
M6νo με yeδμα''. (Kοiιτrcι: - 

'\ιt-(zα Δαλαμclρα)'

''Στη Ι'{d'oυoα εqy6ταν xcιι cLπo τα ^1ιiρο-l yοlριd'
yιανα πd'ρoυν πουρ6yωμα. '' Εμιε[g δεν τoν''xciβα-
με'' με ατd'yτη το trιo6oτο, αλλd' ρι' iνα y"ci'lμια πoυ
[ιαζ τo iφερναν απ6 τη Nd.oυoα. ηταν €να xc6ρuι
d'oπρo, ιllιλri oαν ααβ6oτη'' (Mαρτυρiα Mαρiαg
Κουτρο{xη απd τη Στενrjμαxο Αγατ. Pοlμυλ(αE
84 1ρdνιl:ν, απ6 τo βιβλ(ο τηg Efηg Boυτοινιi).

''Miλι pε xιiqεE''

Tο ''μ6λι'', dμωζ, εγ'τ6ζ απ6 γλυxαντιxd ε(γαι
xαι θαυμιiσιo συντηQητιx6 για ιiλλα φροfτα''Eτοι oι γαouσαrεζ παρdλληλα με το παxιiρρευ-
οτo - ευωδιαοτ6 μ6λι, ιjxαναν xαι ''μdλι με xdρε<,'
ιjνα πλοfοιo χαL μoναδιx6 παρααxεfαομα απ6
xομμιiτια μελιτEdνα<' xυδc6γι xαι ιioπρη< xoλo-
xt'Θα<, βραομdνα μdοα oτo μdλι. 'Eνα r.αταπλη-
γ1γ7(^1t"υl"o, που ε(ναι επ(οηg υπ6ροxιl, οερβιρι-
ομιdι,ο πdγω οε ξεοτrj μπoμπ6τα. "Πρω(-πρω(
z"αρfδια οπαoμιι1να xαι x6ρεg. xαι dτρωγεg με
ψοlμ( xαι rjooυν 1oρτιiτog dλη μdρα ....".

Για γα xιiνoυμε τo "μ6λι με xdρεg" 1ρειαξ6μα-
οτε ιioπqη xολoxrjθα ''τσαλμd,'', μελιτξιiνεg xαι
xυ δι6ν ι. H xoλoxrj θα πρdπ ε ι να ε iνα ι r} ωμιi τη γ"αL

c6Qιμη, για γα μην ξαρcιioει' Mε το μα1αfρι xαθα-
ρζoυμε την εξωτεριxr] τηg φλοfδα xαι απ6 μ€οα
τα oπdρια γ"αLτo εοωτεριxι1τηg. Αφrjνουμε μ6νo
τo ψωμ[. To xdβoυμε οε μαxρdστεγα xoμμιlτια
πιi1oυg (oα με 6να διi1τυλo. ''Εμε[g εxε[να τα
xρ6νια xεντo6ααμε τιg x6ρεζ. Mε το ριαxα[ρι
x6βαμι yιiρω-y6ρω €yα δοντd'xι, €να δoντri'xι,
6λε9 τιg xιiρεE. Γiνoυνταν xαyxελωτig' Χρειd'-
ξουνταν πoλιj υπoμονη. Tcilρα δεν τιq φxιd'νoυpιι
drαl " (Mαρτυρ (α Λιλ(xαq Δαλαμι1ρα).
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Tιg μελιτξdι\'ε: τt: ;'-οβαιιε αιqoγγυλdg φdτεg

πd.1oυE L ll2 ε'L' ?-CιL τι:' z'υδι6για μαxρdoτενα
6πω< τl1l' 'z.ιli-ι'i'z.υΘcι. Πριν τα βclλoυμε να βρι1-

οοι'i, μcιΞ( 116 11l ''μελι'' τα αφt1νoυμιε οε αoβεοτd-

\'εΟo','ι(ι ι ιι ιτφGoυν χαι να μη διαλυθofν' Πα(ρ-

\'ι)ι'ιιε 7'ιι,lιιεr'ο ιrιτβ6oτη r] αν δεν ε(ναι λιωμ6νοg

τοr'περι'irμιε απc1 φαρδιi τρυπητd. o ααβ6οτηg να

ε(r'αι :,'cιτd' πρoτ(μηοη απιi τo επι1γω μdροg, δηλ'

η zρdμια y"αι τoν αραιιilνουμε xαλd με ι'εριi' Η
crι'αi'ογ(α ε(ι'crι διjο πλιi1ερcι (xο{φτεg) αοβdoτη

οε dναν xουβιi νερci για 50 xιλd μo{οτo. Αφr]νου-

με μιdο'ατα xoμιμι1τια διiο-τρειg ιiρεg, αναxατε{o-

ι,ταζ xdπου-y"d,που. Mετd. τα βγι1ξουμε χαι τα
πλι1νουμε πολιi xαλd οε ι1,φθονo τρε1οf μενo νε-

ρ6. Στη αυνd1εια τcι gfxνουμιε στoν μotiοτο που

ηδη βρι1ξει, d1ει απoμεijγει ο μιodg xαι ετoιμdζε_

ται να γ(νει μdλι. Bρdξoυν για πoλλ6g ιiρεg μαξi
ι6oτε γα πdρουν τη γλ,fr,α απ6 το μιiλι xαι να

γ(νoυν οxουρ61ρωμεE ''x6ρεg''. ''To xυδcΔνι δεντο

πoλυβci'ζαριε' γιclτ( ξiνιξε το μiλι' Αν θiλειg να

βd'λειg yιcι ιiρεξη λiyο χαι να τo βyd'λειg 6σταρνα''

(Mαρτυρ(α Mαgιγοιiλαg Σεραφε(pι ετιriν 88)'

Tο μdλι το 6xαγαν o^ι(τo' με dνα ε(δoζ ''xdQεζ''

r] pιε διdφορεg x6ρεg. Aνdλογα με το τι ηθελε η

xι1Θε νοιxoxυρd. To dβαξαν oε ξε1ωριαr€'gyxα-

βdνεg xαι τριδγoνταν σα γλυx6 η 6ταν νfοτευαν
dβαξαν oτο πιι1το pιdλι με xdgεg χαι τo dτρωγαν

pιε ιjlιυμι(. Δεν ε(1ε τdτε μα-ρμελdδεg odτε μηλα
oιiτε ροδdxινα' Για τιg μπο1-ι"τι6τεζ χαι τιζ μoυ-

oτ6πιτεg το dβαξαν οε dλλεg γxαβdνεg'

Tο μιdλι απoΘηxευμdνο l"αλd. αrιg γxαβdνεg αrο

xελdρι. διατηqoriνταν dπω< ε[δαμε dλoτο 1ρ6νo
xαι μι' αυτ6 dxαναν μουοτ6ΙτL'rcζ1 αoυτξoιixια,

tr"ιουoτoxoιiλουρα, μπoμπ6τα με μdλι, γxρlαxλιd-
νo, τo dβαζαν οτο τοιiι. Mdλι οτο Ψωμ(, rjταν η

αγαπημdνη λιxουδιd τωγ παιδιι6ν, γι' αυτ6 xαι
οτο παι1ν(δ ι τoυ "λof λιαxα", δηλ. dταν xυνηγoιi-

σαν τo xαλoxcr(ρι πυγoλαμπ(δεE xαι τιg xολλοιi-

σαν στo μιιJτωπo γtα να ''φdγγoυν''ν oτo οxoτιiδι
τη νιi1τα, 6λεγαν τo τραγodδι:

'"Ελα-6λα λoιjλιαxα
να αι διioου μ6λι
μιiλι xι xαριiδι
π6τoα αποιi γουμιiρι
xι iνα πουρτουxιiλι.''
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Moυοτιiπιτα

Η μιοιlοτdπιτα (η αg1α(α xαι βυξcrντιt'ti "οιι'οι1-

τα") ε[ναι dι'α ελαφρf xρεμιδδεgγλυi',d με διιιz'ρι-

τιxd d.ρω1"ια oταφυλιoιi. Tριiγεται φρ6οi''ια. πcι-

oπαλιopιιJνη με xαqιiδια xαι λ(γη γ"αν€λ-}'cι'Φτια7-

νεταt χαι οερβ(ρεται οτα γρ{γoρg, για απροο1-ιε-

νεg επιοx6ψειg.

Παλιι1.ljταν το γλυx6 πoυ dοτελνε η πεθερci οτη

νι1φη, αμdοωg μετιi τον αρραβιliνα. Στο)ιιομdνη

με xαqrjδια μιiοα οε μεγdλη πιlροελd.ι'ιι'η πιατd-

λα με λoυλoυδdxια ''πιατdντξcr", tiτα-v τα πριδτcι

γλυxd 1αιρετ(oματα τηζ πεθερdE, μαξ( με 6ι'α

ξευγdρι παντdφλεg, αυνr]θωg σε χι1xxιt'ο 1ριilμα.
Eπ(oηgτιg αποxqιdg η πεθεριi y"αt ot πολ{ xοντι-
ν6g ουγγdι,ισσεE, dοτελγαγ οτη νΙφη μoυοτιiπιτα
oτην πιατι1λα. Την ''χεντofσα\"' με xcrι'dλλCι, σχ1l-

ματ[ξoνταE μπαxλαβoτd τετρdγο;\'α χcΙι γ{Qω-

γ{ριll τελε (ωι-ια ιιε xολιdδε g οαl' δαντι1λα. Eγδιd,-

|_ιεσα τl1ν ατdλιξαι' με oλ6xληρα "ξεl"λε(δια'' χα-

ρfδια y.αt την παοπιiλιξαγ με στουμπιομι1να xα-

ρ{δια. '' oι πεθερdg ουναγωι'iξονταγ πoια χαL

πo ια να τll oτoλiαε ι xαλιiτε ρα''. Kαι ιπιq λεxιiν ε g'

τo χαQαχτηgιoτιx6 γλυxιi που πt1γαιναν ηταν ο

xαλβιlg χαι η μουστ6πιτα.'oμωζ xαι χαθ' 6λη τη

διdρxεια τoυ 1ειμοiνα {ταν το ελαφρri χαι αγα-

πημ6νο γλυx6 μιxρcδν xαι μιεγdλαlν. To "μιdλι''

υπrjρ1ε dφθoνο ο' 6λcr τα γαoυσαC[xα οπ(τια xαι
dτοι η παQασχευ1] τηg i1ται' ξljτημιr ελd1ιοτιrυ

1ρdνου.

Η επιτυy"fα τη< oφεfλεται στη\' r"α}"ι] ποι6τητα
πoυ πρ6πει να dxει το ''pι6λι'' δηλ. ι'cr ε(r'αι απ6

υψηλ6βαθμια οταφιiλια, πoυ προι{ρ1oνται απ6

ξεριxd μdQη.Nα ε(γαι διαυγr]g χαι να d1ει γλυx6
βαθυx6xxινο 1ρι6pια. Τη δια{γεια τηγ πετυ1α(-

νoυμε ι-ιε τη σωστrj αναλoγ(α oτα υλιxd. χαι τΟ

χQ6μα απ6 την πoιxιλ(α των οταφυλιι6ν.

Για γα xdι,ουμε μουοτ6πιτα xρειiιξoιπαι 1 πο-

τηρι xαλd ''μdλL" για xιiθε 4 ποτηqια νερ6 r"αι 3/4

ποτηριοιi νεoεοτdg ι] για xdθε πoπjρι vεροti υπo-

λογζoυμε μια γεμd,τη xoυταλιd οο{παg νεαεoτd
(o νεοεαι€g ε(ναι dμυλο απ6 xαλαμπ6xιy"αt 6τot

η xρdμα τηg μoυoτdπtτα ζ γ(νεται απαλη xαι
λεiα). Αν τη θ6λoυμιε πιo γλυxιι1 απd το φυoιxd



Εl[zcιιρcι θiιιcιτcl. \'Ι101'ΣTΑ
_ 1";.7tιQo τιυν σταφUλιι6ν, βιiξουLιε 7-(.1ι 

] 
7.!l_'T.

- _iτcι: ξιlxαρη. Κρατοf με dνα ποτt]gLι 1,'tι)L]. ιf _

: ,,_' διαλfουμε τo νεαεoτd. Mdοα οε τ)'cιτ'ιi z.,-ι-
- _ιοιjλα ρi1νουμε το υπιjλοιπo l,εoιi ;r.cιι το ιιεi'ι.
- 1 ι(\'σ.χCΙΤtιioυμε χαι τct ξεαrcιiι,οι'ιιε εl.(ιC.., ,:.
-; 7cιμιηλιj φωτιd. Στη ουι,d7ειCι ι]Ci;Oι,Lιε τι) \.ει-τε-
rτε (ι\/αy,ατειiονταg σL^,l1i-1y1.,l6i ιιε Ξυl.ιι,11 lj ιι,ρ-
., ι.lΙι \,}l xουτd.λα, γ Lα νCr μιηι, oβoi"ι ciοε ι. Ψt]r,οι' με
:"1 ιιουοτιiπιτα pιd1ριg ιiτoυ αρ1foεt \,α βγdξει
..l-''zι,d<-ψιλ6g φουοxιlλεg. Στην αaχri η xρdμα
. iνcιι θoλrj, με το βρι1oιμο πrjξει, αxoυραiνει xαι
' jι'tTCΙL διαυγr]g. Tdτε ε(ναι dτοιμη.

Ι.'i"εiνo'υμε το μιι1τι τηg xουξ(ναg οιlνε1ζογταζ
' rι i.i.,,o ιrx6pια το αναxι1'τε1"ια. Την αφf νoυμε να
,:.-lι'ιδσει λiγo xαι τη oερβΓρουl-ιε σε ρηxd πιατιi-
,lιCi. σt μπωλ r] πιατdλα. Παoπα}'ζουι-ιε τl.l\/ επι-
,*ciι,ειιi τηζ, που γιrαλζει οαν zαθρdπτη<' με
;,.cιr'dλλα xαι r"αρ{δια. M6yριg dτου xρυι,iοει δει,
τl1ι' r"ουνιiμε. Διατηρε(ταt 2-3 μdQεζ οε δρooερc1
.ιερο< { .πo ιpυγεfo. Φρdοxια βdβαια d1ει ι1λλη
"ι'oστι!-ιιd,'

Η πιo ν6oτιμη dμιυ< 1-ιoυοτc1πιτα γiνεται τoν
sεπτdμβρη, την περ(οδο τoυ τρfγoυ. Xρηοιμο-
:τοιοf pιε ox6τo μοf οτο ("xoμιμιdvo'' xαι βραομdνο)
ι_Ιε Γ{vαλoγ,α 6 πoτrjρια με 1 πoτrjρι νεoεατd (dxι
'τιlλf γεμclτο). Δεν βι1ξoιlμε xαθ6λoυ ξιixαρη. Η
.\ ι crδ ιxαοfα παραoxευrj g τη < ε fνα ι dπω< αναφ dρ -

θηzε πιο πιiγω. Η γειiοη τηg dμωE εivαι ανεπα.-
ι'ciληπτη. Το Σεπτdμβρη dλεg οι πεθερd< dοτελ-
νt{\l στιζ cιρραβωνιααμdνεg νιiφεg' μιουoτdπιτα
,-ι.τd Lιofστo.

Σoυτζoιixια.

Πα(ρνουμε xαλιldοπρα xαρfδια' τα xαθαρ(-
-ουμιε' τα ο1ζoυμε ο'τη μdαη (μεoιiδια) γ'αL τα
ιιρμαΘιdξουμε δηλ. ι-ιε μια βελ6ναταπερνο{μιε oε
',,ερtj xλαloτlj, ουι,rjθωg οπι1γxo χαt τα oπρι,i1-
ν o U l-ι ε xoντ6" -xoντι1' o1η ματζo\,τα ζ αQ μα θ ιd,. Στη
οιrt,dχεια σ' dνα μιxρ6 xαξανιixι rj οε μια μεγι1λη
zcrτοαρ6λα ετοιμι1ξουμιε τη |ιoυστdπιτα, η οποiα
θcι πρdπει γα ε(γαι λ(γο πιο ττηχτiαπd την χανo-
ι'ιz.r]. βciξονταg 1 ποτrjρι λιγιiτερο vερd. Bουτιiμε
τιg αρμαθι6g.pιdοα, με μια xoυτdλα τιg περι1f-

..'ιrι,ιιε .,ιε ιιι'lι'στoπιτα χαι τιg βγciξοι'ιιε .,,ι(ι \,(ι
ι-τ{}1'ι'-'iι'Τιrι'\' 7.cιι r,α xριlι6oει το πριilτο στoι|]tι(ι.
τt''';lgοι'rl: 

7cιιιηi-ιδνoυμε τη φαlτιιi. ι,α βQαοει
cι-τι_ιi.ιi ll ιιοι'αrciτιτα. Αυτd επαναλαpιβι1νετιιι
clρzετε. εagε_. ιιε7ρι< dτου δημιουqγηθει. γιiριrl
(ι.:τιj τι:ι zcιοιiδ:cι εr.cι τcι7i ατριilμα xρdμιαg l"αι
',,[r'ει εr'cι: ;,.ιil.ιr'δοο: ιιε διιiμετρο περ(που 4 εx.
'Ετοι ο7.l1ιιcιτfοιτcιι τcι οουτξofχια που ριοιd-
lοι'l' ιιε 7υιτυrj i.ιιιι-τriδιι.

oι Στενr1μcι/ιιliτεΞ στo Χιl]Qoπcir,ι. τα )'.6ι,ε μιlιl-
οτoλα μπdδε g. Δ ι ατη ρoυιτα ι ;,. ρ ε μ αoμ dl,α οε δρο -

οερ6 μdροζ πoυ αερ(ετα'ι. Τcι πcιt'ι6.7ρdι,ιcι.
περνο'fοαν τα οoυτ'ξo{χια σε zαλα;-ιfδιcι rj οτοl,
xλι6οτρη y'αL τCΙ" xρεμοfοαι, ιilηλιi οτο ταβiιι,ι.
ιiπωg τα λουxι1γιxα, ριdoα οε πι1νινε< οιrxoιjλεq.
Ε(γcιι 6να πoλ'f γευατιx6 ι;πιτιxd γλιixιομιι, πιlιl
τo dτροl'1crl z"dβoι,ταq dνα xoμιμιατdxι ιjι;ε< φoρdζ
ιjθελαι, r,α γλυy"αΘι]fl, xαι σrιζ χεtι-ιωνιι1τιxεζ
βεγγdρεg. Εiι,αι τoγλυx6 πο,υ περ(μεναντα εγγο-
ναγ'tα απd τη γιαγιd' οε xι1θε γιορτrj' ιrφοιi ιlι
oοxολιiτεq xαι ιiλλεc γνωιπd< λι1ουδιd<, ιjταν
οπciνιo εfδog τηι, επο1ιj εxεiνη.

Bdβαια τα παQασχευιiομιατα πoυ αι,αφιJραpιε
πιο πc1νιυ τα σι)γαντo{pιε r"αι οε dλλα μdQη τηζ
Ελλdδαg με ιiμoιεg η παραπληοιεg ονoμιαo(εq
xαι γεfοει(. 'Opκυg το "μdλι με xιiρεg'' πoυΘενir
αλλοf δεγ oυγαγτιdται μι'αυτrj τr1ν oνο1-ιαο(α z.αι
τη Θαυμdοια γε{οri. oι απλdg λεπτoριdρειεζ στoν
τρ6πo παραoxειlr]ζ τoU χαι πι1γω απ' dλα ο υπd-
Qoχoζ χυμ6ζ τoυ ναouσαiixου ξιν6μαυρoυ στα-
φυλιοrj, πιοτεfω ιjτι εfναι τα oτoιxε(α πι-lυ xι1-
νoυγ το ''μdλι μιε xdρεq'' αEεπdραoτo, μονcιδιxd.
Δεν απoμdνει, παρd, να το δοxιμdoετε!

YποοημειιfοειE
* NταΙdνα Kιi1υλα "Tα Ndα" oxτι6βρηg 1997.

'" Et'η Bουτoινιi "H Καθημιερινιi" oxτοiβρηq
1999
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ΝΙΑ0yΣTΑ Εκδ6αειE

'' ΝαλUσαV αKρ6Τ0μ0V '. ' '.ΠεTραV''

Exδ6θηxε xαι xυxλoφdgηοε τo τελευτα(o βι-
βλio τoυ φιλdλογου - ιιlτοριxotj εqευνητlj xαι
μdλoυg τoυ Διοιxητιxo{ Συμβoυλiου τηg Πoλιτι-
oτιτιηg Eταιgεiαg Ndουoαg ''Αγαιπιiοιog Mι-
1αηλ oΛ6γιοg'' Θωμd Γαβριηλ(δη' μετoγ εxxλη-
oιαοτιx6 τ(τλo "Nιiουoαν αxρdτopιoν
...π6τραν"

o oυγγραφ6αg ε(ναι απc5 τoυg πα-
λι6τε ρoυ g ουνε ργdτε g τη g "NΙΑoYΣ-
TΑΣ" αφori xε[μεγd του δημoαιεrio-
νταν στo περιοδιx6 αυτ6 απ6 τo 19]9.
Kαταξιωμdνoζ στογ πνευματιx6 xd-
σμo τηζ Nιioυoαg αλλd xαι τηg Ημα-
θ(αE γενιxdτεQα, ο Θωμιdg Γαβριηλi
δηζ, μ' τo τελευτα(ο τoυ βιβλ(ο προ-
oφdρει νdεg απdψετg, oγετm6' με την

1ρονολoγiα (δρυοηg τηg NdoυoαE.

O υπ6τιτλοgτoυ βιβλ(oU τoυ "NαοU-
οαΓixα οημειι6ματα" μαE δ(νει xαι το
περιε16μενo τoυ dργου τoυ, πoU α-
παρτζεται απ6 διdφορα, xατι1, xαι-

ρoιig, δημοoιεf ματd τoυ στηγ ημεarj-
σια εφημεQ(δατηg Bdρoιαg "1,\OΣ"
χαι στo περιοδιxd "NΙΑOYΣTΑ".
To dργo αποτελε(ται απd 115 oελ(δεg
( 17x24 εx.), το δε εξc6φυλλo xοομε(

φωτoγQαφ(α με μεριxr] dπoψη τηζ
Nιiουoαg των αρ1cδν τoυ 20ου αιι6να,
Tο βιβλio αφιεριιiνεται απ6 τoν συγ-

γραφ6α αη μνliμη τηg μητdραg τoυ

Bαοιλιxιig.

Θωμd Γαβριηλ(δη

του Γιιiγvη Kαρατοιι6λη

Αg1ζει με μια ειoαγωμj για τoυs.1ι,ιυαro{g ωg

τι6ρα ιατoριxοιig πoυ αοxολrjθηxαr, με τιζ παQα-
δdαειg για τηγ (δρυoη τηg Nιioυoα;. Στη αυγd-

χεια αναφι1ρεται oτην υπι1ρχoυσα για τo θdμια

αυτd βιβλιογραφ(α. Eτοι φυοιz.α αρ1ξει oε ξε-

Θα)Mλ ΓλBPIHλ|Δ.H

ΝλοYcλ},|

λtrFΦ.T,sλ$ΦΜ ,,* ΙτΦTΡffi

ΝλoYcλiκι cHvel α)Mλ_Γλ

ΝλοYcλ .:.Οc',
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Εzδdoει: \'L10'ΣTΑ

- ._)ιιJτα xεφι1λαια να περι.1ραφει τι: διcιι-ιrι-jε:
::ιοcιδ6οειζ για τηγ (δρυoη τη: τδi.ει,',; ιιε τΟ\.
l\l_.1l,11116 Nαουοα(o τoυ 19ου cιιι,iι,cι. τοl. \.Γ.
}.i.ιτπiδη χαt τoν Δ' Πλαταρ(δη.

Περ[οπτη θdοη οτηv dλη εργαο(α ι'ατ€7ει ι1
';.1-,ιlι,oλdγηση τηζ παQoυο(αg τη g οιxογdνε ιαq το:ι,
Ε']οει,ιjζ, χαι τoυ Σει1η Ιλαx{ (Σια1η Λιιiνη)
rΙl\'πεQιοχri μαE, xαθι6g xαι η εξιοτdρηοη μιαg
:ιr.i'η< (τdταρτηg παρdδοαηE) για την (δρυoη τηg
\ciουοαg, πoυ διηγr]θηχε o Nαoυοα(οg Γειδρ-
''ιο: Mιjαxog. Eπfοηg αναφι1ρει xαιτα γραφdμε-
\ {_ι τoυ Φελξ Mπωξοf gr για τηγ (δρυoη τηg πdληE
",ε τη\, ι1ρευνα για την αρ1ιr"{ iδρυοη χαι τηγ
:.ται,iδρυorf τηE.

o τfτλog τoυ πονrjματοg (αxρdτoμoν ..πdτραr,)
. i.r]φθη απ6 την γ' ωδ{ του Tριο:δ(oυ (πoυ ψι1λ-
l.εται τo πQωι τηζ Kυριαx{g των Bαiοll') ν'αι
τcιρoμοιdξει με ιixαμπτη (xομμdνη ατo ιixρo τηg
.τετρα) την Nιioυοα (οτην ωδr]η πι1τρα αυτl] ε[ναι
_. XQιατdζ) xαι r]ταν ο τ(τλοg δημοα(ευαηg τoυ
'τι,',,.1ραφ6α οτo περιqδιxιl,,NΙΑOYΣTΑ,, αrο
τευ7og 67 τoυ 1994'

Στη ουνd1ε ια αναφ6ρε ι για τoυζ πρι6τoυ9 επcδ-
ι'ι'ιιoUζ Nαoυοα(ουg xαθιδg χαt μεQtχo{E αταθ-
.ιοιig οτην ιατoρiα τηg Nιiουoα<, xωρ(g να παQα-
i.ε(πει y"αLτα1ρι1νια του doιου Θεoφιiνη χαι την
εταvιioτααη τoυ 1822'

Στα υπdλοιπα xεφι1λαια τoU βιβλioυ αο7ολε(-
τcιι με τουg ναοιig, τα παQεχχλrjoια xαι εξο:xλl]-
,_τια TΤlζ Nιioυoαg xαΘcδg χαι τιζ ενεπ(^1ραφεq
ειz6νεg τoυg. T6λοS, }ια να μαζ υπενΘυμioει
'οιυg xαι την πoγτιαxrj του xαταγωγrj, o Θο:μιi<
Γαβριηλfδηg γρι1φει για τous Ελληνε< αrt1r,Τρα'-

:τε]ιrιlιτι:t: Ζ.((ι στ1'l Nιioυαα, οtjμιφιl'lι,α ιιε τι:
.\111'.'liιτ€].Ξ οι,'.",εr,ιδν τoυ χαι παλαιοτ6ρων. θεμιcι
:τι] l.t Ζ ιι . {ι ]_Tιi . τΟι,)τo δη pιοoιει1τηχε στo π ε ρ ιοδ ιxιi
ιιl_ι: ιΤτΟ τειi7ο: ]3 του 1983.

ΑΞιι-lαtl.ιε['',-Ιτι] εiγcιι. dτι ο ουγ^1ραφdαg oτο
τεi'o; ;r.clΘε cιι'τιlτεi.ου: δημοοιε{ματοg, γρdφει
τo ε\τυ'τo Ζc{ι τll 7ροι,o).ο.,,ic{τη( πQωτoδημoοiευ-
otjg του. Τεr'ειιδr,οrτcι: ι'τciρ7ει πλiρηs βιβλιo-
γραφiα xαθι,ig zαι cιι,cιr'υτι^z'ο ει'ρετl]ριo τιι')γ χυ-
ρ iων oνo μιiτων 7"α ι πiι,cι;r-α < τ ε ρ ι ε 7ο ιι dι,ο:ν.

Nα υπεγθυpι(οουμε γναLτα μεχQι or]μερα εy.δo-
θdγτα dργα τoυ Θωμιi Γαβριηλ(δη.

"Πατρ[δεg τηg xαρδιd'g" πoιrjματα Bdρoια 1974

"Αρ7α[οι' Ε)ληνεg Λυ ριxo['' Bdροια 1 975

" Δ ε x α π i ντ ε Ω δ i ; o ρ ci'τ ι o υ " λογ oτ ε xν ι xη pιετ6"-

φQαση α'dz"δοαι1 Bdρoια 1978 β,dxδοoη φο)τo-
τυπtxη, Bdρoια 1995.

"Πρoox6νημα στα ιερd'τηg θεoor1oτoυ π6λεωq
Βερolαg'', B6ροια 1996

"Βαα[λιoαα Βερy|να", Bι1ρoια 1998

"H Βiρoια στoυζ αιtbνεg - Βερyιcilτιxα αηριειω-
ματα''. Bdροια 1999

T6λog αυμιμετεf1ε χαι σ[ηγ dxδoοη τηg Πολιτι-
οτιr'r]< Eταιρε(αg Ndoυoαg .Αγαοτι1oιog Mι-
1αtjλ ο Λιiγιοg'' στογ ιστοQιxιi τ6μο ,Νιiουoα
19οq - 20og αιι6ναg" με την σUγγQαφli τoυ χεφα-
λα ioυ " Tα ν i α αρyα ιολoy ι x d' ε υ ρη ρι ατ α τ η g N d'ου -
σαζ χαι η oημαofα τoυζ yια την Ιoτoρ[α τηζ', ττoυ
εξεδdθη οτη Nιioυαα τo 1999.

***
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"Njoυσα 19oq Ξ Zooc, aιdlvag'' 'O'

...6,να βιβλio πoυ δεν πq6πει να λε[πει

απ6 την βιβλιoθixη σαζ

ΔΙΑΘΕ,ΣΗ: - Πολιτιοτιxri εταιgε(α NιiουααE (Δημιlτιxli βιβλιoθrjxη )

η}". (0332) 2a102

'ΣαμαQιi Λευxr{ τηλ' (0332) 22'575

70




