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M' 6ν α μεγ ιiλο αφ ιι{q ω μα στoυ ζ Παy ε λ-
λιiνιoυE αy6yεζ χιoνoδρομiαg που οqyιi-
νωσε o νεooιjoτατog ΕoΣ Nιioυoαg oτo
Σ€λι το 1937, μ'iνα εξαιQετι}rιi ενδιαφ€-

Qoν αxτdσπασμα α7ιιi την ''Ιoτoρ(α τoυ
Εμφυλbυ'' αγετιxιi με τα δQαματιxιi yε-
yoyιiτα xτoυ ξη οε τιiτε η πιiλη μαζ' χαθ0jζ
xα ι ιiλλεE εν δ ιαφ6ρoυ o εg ουν εργ αo [ε g xα ι
{ρευνεg τεγτητοιi xαι λαοyqαφιxοι1 πε-

ριε7ομ€νου εtναι εμπλουτιoμiνο τo τειj-

χoζ πoυ xρατιiτε oτα ηiqια oαg xαι θα
σαE 21Qατπσει oυντqοφιιi οτι1ν παoγαλιιi-
τιxη αρy{α
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Η APXAIOEΛΛHNlKΗ ANT!ΛΗψΗ
K0THTAΣΠEPl ΘPHΣKEYT

Η dνγoια του Θεοrj στoγ χQιστιανιxο xciομιο,

ανciμεοα οτιg dλλεg ιδι6π1τεg, περιλαμβι1γεt ωζ
xυρ(αρ1η' εxε(νη περ( δημιoυργ(αg του x6ομoυ
εχ τoυ μηδεν6g, εγιi'l oυνδ6εται ι1μεoα με την

dγγοια τηg Exxληα(αE xαι του xλrjρου τηg. Mε
την ουμιβoλrj τηg (διαg, δια1ο;ρ[ξεται πλrjqοlg η
Exxληο(α απι1την xοινο:ν(α, οε αντ(θεoη πQoζ
την αρ1αι6τητα, dπoυ το ιεElατιx6 λειτοιiργημα
δεν θεωρεiται μιiνιμο επdγγελμα δια1ωριoμ6νο
απci τoγ xoιγωγιxd βιoπoριoμ6. Tα ιερατιxd
xαθtjxoντα αγατ(θενται με εxλογrjf τυxα(α. Oι
dρ1οντεg τηg πιiληg - οε AΘljνα xαι Σπι1ρτη -

εxτελofγ χαι oι [διoι τdτoια xαθrjxοντα. 'Oταγ

υφ (οτατα ι xλη ρονo μι x6τητα τ'η ζ tε Qoστνη <. χα -

τι1αταoη xατ'εξα(ρεση χαι 6γιν"cιτ6" xαν6\'α. oι
ιερε(g υπιjxειγται οε δημdoιο dλεγ1ο, ι5oον αφο-

ρd την οιxονομιxr] δια1ε(ριoη. Eνιιi η ανdθεοη
doxηοηg ιερατιxι6ν xαθηxdντο:ν ε(ναι πdyτoτε
προοωρινrj xαι αναxλητr]. Δεν απoτελεf επdy-

γελμα, δεν ξουν απd τιg α1-ιοιβdg τηg λειτoυργ(αg
τoι]}ζ.

Oι Θεo(τoυ ελληνιxοrj δωδεxιiθεoυ δεγ διαΘd-

τoυγ τtζ ιδιdτητεg τηE Θει1τηταg 6πωg γ(νεται
αι,τ ιληπτti ο{ με ρα' δηλαδ{ δ εγ ε (γα ι αιι6νιο ι γ ια-
τiγεννrjθηxαν, δεν ε(ναι τdλειoι, οt'τε παντογνιδ-
oτεg, οilτε παντοδιiναμoι. Κυρiωg dμωg δεν
δη μιοι1ργη οαν αυτo ( τoν xdοpιο, απoτε λodν γ 

gγ-

νl]μιατα τoυ xdοpιoυ, εμφαν(οθηxαν αε διαδοxι-
xdg γενεdg με αφετηρ(α πQωταQχιx6E δυνdμειg,
τo Xdoq χαι την Γα(α. oι ιδι6τητεg βdοει τοlν
οπo[ωγ oρiξεταιη dννοιατηg θεdτηταg, xατdτον
Eπ(xουρο, εiναι η μαxαρι6τηταγ"αL η αφθαροfα.
Ανdμεοα οτο εγxdομιο χαt τo θεix6 δεν υπdρxει
η θεμιελιιi:δηg διαφoρd που 1ο:ρζει στη\/ χQι-
οτιανιx{ dπoιpη, το φυoιx6 απ6τo ιlπερφυοιxιi.

Ποιεg οι διαφορdg ανirμεοα αrα ανθριδπιι,α

Toυ Mηνιi KιΙxxιγoυ

6γτα xαι του< ΘεoυΞ. Τα μεr, απoτελο{ν υπdρ-
ξειg αβdβαιε:. εφrjιιερε:. θι,ητ6<. υποxε(μιενεg
oτιg αoθdνειε< 7'Cιι τcι ',,ερci.μιατα. εt,ιiιl οι Θεο(
ε(ναι μη θνητoi (ΑΘΑNΑΤoΙ)..,,αλljνιοι (MA-
KΑΡΙoΙ) xαι δUι,ατor (ΚΡΕΙΣΣoNEΣ). Γι'αυ-
τ6 αποτελεi εδραιιυμdr,η τεπο[θηoη 6τι το 7'αομα
μεταξ{ τoυζ ε(ναι α',,εφυροlτο. Ω; εz τουτου. t1

ελληνιxrj οιυφρoot'r,η επιβιiλλει 6τι ο dr,θQιυποζ
δεν μπoρεi 1-ιε οπoιoνδr]πoτε τρ6πo, να crξιιilοει
να εξομοιωθε( με τoυg Θεofg. Mdταιη η |-ιεμψι-
μoιρfα. αποτελε( YBPΙN, η αξ(οlοη r,α εi';τ(οει σ'
dπoια μoQφ1i αθαναο(αq. Η ελπiδα αυτrj dπιυg

3...
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εxφρdοθηxε απd τογ Πλdτωγα ουδdπoτε 6τυyε

ευρε(αg λαΙxriE αποδoxljg' Aζ μηγ παqαβλdψου-

με dλλωοτε, 6τι στηγ αQχαι6τητα o Επιxoυρι-
oμdgυπl]ρξε η πoλυπληΘdοτερη xαι μαxροβιdτε-
ρη Σ1oλl], ο{;-ιφωνα χαι με τη μαQτUQ(α του

Διoγdνη Λαερτioυ. o Πλdτωναg, 6ταν οτον
''Φαiδρo" |-ιε την φι,:ν{ του Σωxρι1τη διαxηg{ooε ι
την αθαναοiα τηg ι]-lυ1{g, λαμβdνειτιg απαρα(τη-
τεζ πQoφυλdξειg ι6οτε γα μηγ πQoχαλιjoει τoγ
Δ{μo χαι τo λαΤxιj α(oθημα, d1oνταE επiγνωoη
τηζ αQιστoxρατιxrj g oλιγαq1ιxlj g dπoιpη g του.

Η xρατοιioα στηγ αρ1αιdτητα dπoιi.lη, εxφρdο-
θηxε μι1λλογ απd τον 'Oμηρo αεην oδιiοαεια,
15ταν περιγρdφει την xιiθoδο τoυ Oδυoο'dα οτoγ
Αδη xαι την ουνdντηση τoυ με τoγ A1ιλλ6α, τo

φρdνημα τηg οπo(αg παρι1μεινε ιo1υρd oτην δη-

μoτιxη μαg παρι1δοοη. 'oταν ο A1ιλλdαg ρωτιiει
μιε απoρfα τογ oδυοodα'' πωg βdoταξεg να xατi-
βειg oτoν Αδη' 6πoυ yυρξoυν oι πεθαμiνoι α-
να[αθητoι [oxιοι νεxρrllν;'' χαι παQαχιiτω επμυ-

oτηgειiεταt''0δυoo6α' με τo θd'νατo μη με παQη-
yορηoειg' Θα θελα να μαι yωqιx6g xαι να ξεvo-
δουλειjω αε αφiντη δiχοlg xτηματα' πoυ ε[ναι τo

βioE τoυ λ[yο''. Στo δημoτιx6 μαg τραγoriδι δεν
αυναντdμε παραμιiθια μετd. θιiνατoν ξω{g. o
NAΔΗΣ xαι o KΑΤΩ ΚoΣMoΣ ε(γαι oι -ιδεo-
λογ ιxd- φορτιoμdν ε g λdξ ε ιg πoυ αυναντιiμε xατιi
x6ρoν, οι οπο(εg ορξoυν την περ[ θανιiτoυ αγτ(-
ληψη. Mιxρd απdνΘιοματηg δημoτιxι]g πo(ηοηg
ενιo1υτιxd τηζ παQαπdνω ιiποιpηg.

A. - Tι xαλημtρα θtλω εycil ιδril ατον Κriτω x6oμο;

Ιδri εfuαι τα oτειρiματα xαι τα μαljρα ακοτd'δια,

ιδιi yαρig δεν y[νουvτι xαι πανηψρια 6yι,

να βyoυν οι νiφεg oτο yoρ6, xoρd'αια oτατqαyoiδια,

vα βyω xι ιycil, μωρ' μανα μoυ, πωg ημαν μαθημiνη.'..

B. - Xαfuετε oειg oι ξωντανο[ ειE τoν Απdνω κdαμο,

yιατ' επα πoυ 'ριεoτεν εμε[g oτεν69 μαg ε[ν' ο τdπog'

Δεν iψει ο Ι'/dδηg xoπελιtg μηδε xαι xαρox6πουg

μιiδε xαι oημαδ6τoπουg να oημαδε6ουν οι yιdντρεg'

μ!δε xα'ι βdλι δε y'οlρε(, yιατ' ειν πηλd xαι βο{ρxα.

Σ1dοειg dμωg ανd,μεσα στoυE θνητorig χαι τoυ
αθανd,τoυE δεγ αποxλε(ονται, μLα πoυ χαι μoQ-

φdg αυγγ6γεLαζ xαταγριiφoνται, Θεωριiνταg
την τ<1ξη xαι εμoρφ(α τoυ xdoμoυ, τηγ αρμoν(α,

τo μdτρo, τoγ αυτodλεγ1o dτι αγταγαxλοfν την
τελειdτητα τωγ Θεc6γ τoυ, o αρ1αiog 'Ελληναg

εxφρι1ξει την ευλ<1βεια τoυ, dxι με τoν δρ6μο τηg

παρα(τηoηg αλλti τηE συμμετo1fg οτoν dμοqφo
τoιjτο KoΣMoN.

Π(οτη xαι λατρεfα. o 'Ελληναg λατqειiει τιg

φυαιx6g δυνdμειg - οι Θεο( τoυ αποτελoιiν τιg
πoιητιxι1g εxφdνο'ειg των δυνdμεωγ τηζ φfοηg -

1ωρ(g να υπαxοf ει οε xωδιxοπoιημdνη σUμπεQι-

φoQd βιiοε ι Θρηoxευτιxιδν xg ιτη ρiων. Λατρεdo -

γταζ τoγ Απ6λλωγα, υμνε(την θαλπωρrj που του
πρoοφdgει ο riλιog, δεν 1ρειd,ξεται xαμιiα xατη-

χηση { μ{ηση yιατι6τιφυο'ιxd πoυ τoγ oυγοδειjει
o' 6λη τoυ τη ζωri. H πioτη αγτiθετα oτη θρη-
oxευτιxητηg 6ννoια, αυγiαrαται απ6 την απoδο-

xrj ΔoΓMAΤoΣ, την 6νταξη oε xdπoια συγχε-
xρ ιμdνη EKΚΛ}ΙΣΙΑ xα ι την τrj qη oη θρηoγ"ευτL-
xιiν KΑNOΙ\ΙΩN. Στην αρ1α(α Eλλdδα 6μωg
δ εν υφ [οταται οιjτε δ6γ μα, oιjτε ιερατε [o. Για την
εξαγγ ε λfα η θ ιiιδγ αρ1ιδν απε fρω g αρ μoδ ιdτερo ι
αναγνωρζoγταL oι Πoιητ6g xαι οι Φιλ6οοφοι. o
'Eλληναg ουνε1ζοντα< γα απoδiδε ι τιE λατρευτι-
^ι€gτιψ€g των πρoγdγων τoυ δεν 61ει διαλdξει
ανdμεoα oε πfατη xαι απιοτiα. Mπορεi να
επιδεξει μια αxρα(α ευπιoτ[α φθιiνoνταg μdχρι
τα 6ρια τηg δειoιδαιμoνiαg r] dνα ουγετ6 σy"ετττL-

xιoμd σαντoγ Πρωταγ6ραπoυ περ[Θειilν δηλιιi-
νει τηγ dγνoια τoυ, αγ 6ντωg υπιiρxουν rj δεν
υπdρ1oυν, r] μια αxραiα δυoπιoτiα ααντoν Κρι-
τ(α πoυ υπooτηρζει πωζ οι Θεo( επινοrjθηxαν
απ6 xαπoto πανοrjργο για γα πρoxαλoriν τρdμο
στoυζ ανθρcilπουg για 6τι πρι1ττoυν. λdνε rj οxd-
πτo\παt. Kαι βdβαια εxφρd,οειg dπωg "δoιiλog
τoυ Θεoιj'' δεγ απαγτι6νται, γιατ( η διd.xριoη
ελευθερ(αg - δουλε(αg ε[γαι τ6οο αrιβαρrj, c6οτε

o ελειi θεροg πολiτη g δεν ε iγα ι δυγατdγ γα αποδε -

yΘ ε( ν α γdoε ι τηγ πQωταQχιχrj τoυ ιδι6τητα, odτε

για λατρευτιxoιiE λdγουg.

o KoΣMoΣ που θαυμd,ξει d1ει ι|-rυ1rj xαι ξω(
μdαα oτην φυαιx6τητα του, dνταg αδιdoπαο'τη η
εν6τητα αυτr]. o iδιοg αποτελεi αδιιioπααro
μ6λog αυτrjg εν6τηταg. H xαρτεαιανf αντiληψη
''σx€πτoψαι dρα υπι1,ρ1ω'' τoυ ε(γαι τ6οo ξdνη
ο'την oriλληΨη τηg. Αxριiδαντα πιoτεtiει πωg δεν
αποτελε( μια απoμoνωμdνη μονdδα πoυ μπoρεf
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γα xλειοτε( οτογ εαυτιi τηg. γα ενδoοxoπηoει xαι
εξαιτiαg αυτoιj τoυ γεγoν6τog να πειοτε( dτι

υπiιρ1ει. Αντ(θετα η οxdψη του υπι1ρ1ει 1d'ριg

o'on koΣMo xαι πρo6ρ1εται απ'αυτ6ν' Δεγ

δι1d,ξει τoν εαυτ6 τoυ σε fλη xαι πνε{μα, oτo

φυoιxd xαι ιpυ1ιx6. Aποτελε( την γνrjoια εxδη-

λωοη ενdg ΠoΛΙTΙΣMoY ενια(ου χαt αδιd-

σπαστoυ, dπωg τoν περιdγραι|αν ο Ηρd'xλειτog

'' εχ πdντωy εν χαι εξ ενιig πd'ντα'' ,\ο Eμπεδdxληg

''τα π(ιντα φρciνηoιν ixειν νrilριατοE α[ααν'' (τα

πd,ντα 61ουν αντ(ληψη xαt €νcι μερiδιο νου), f o
Παρ pιεν [δl 1C'' τ ο yα ρ αυτ cj ν ο ε ιν i ατ lν τ ε 2l α ι ε [ν α ι'''

πρoαπαντιilνταζ οτηγ απi'.οix6τητα τoυ ιουδαi-

xot ΔυΙαpιι1 (Για1β ε -Σατg1'). Απd τηγ [δια εν6τη -

τα εxφρdξεταt χαι σε χotγωνιxιj επ(πεδο, ταυτ(-

ξονταg τηι,τιlxη τoυ με τηγ τf1η τr1g ΠoΛΗΣ του'

To δελφιxιl"ΓNΩΘΙ ΣE AYTON'' δεν αποτελε(

xri ρυγ μια ενδοοxιiπη oη <, αλλd, μl]νυ μα ou1glΙ'VιD-

ο(αg. Md.Θε τα 6qια οου, ε(οαι θνητ6g, μην

ξεπερνιi,gτο μdτρο'

To πριiτυπο τoυ KΑΛoY ΚΑΓAΘoY δεν ου-

μπεριλαμβdνει αιοθr]ματα ενομig xαι αυτdτα-

πε iνωoηg crλλιlτιg αρχdg τηE ομoρφιdg, τηζ ευQω_

οτ(αq, τηζ γεγγαιιiτητcrg, του μdτρου, τηg αξιo-

πρdπεια<. Σ' dνα πολιτιoμ6 dπου η ι1ννοια τηg

τιμη g xcrι τη g αξιοπρdπε ιαg διαδραματζουν πρω-

τεfoγτα ρ6λο, ε(ναι φυoιxd η επιδfωξη τουg να

αποτελε( oxοπιj ξο:rig' Πωg θα επιτευ1θε( αυτdζ;

Mε τo γα μην υποοτε( εν ξωrjg πρooβoλdg χαι |"ιε

την επιδ(ωξη τηs μετd, θdνατον ΔoΞΑΣ' Η o:δη

των πoιητι6ν χαt τo επιτdφιo μνημε(ο' Αντi για
την αθdνατη Ψυxη ι11ουμε την υCπεQoφr1μ(α, αrη

θdoη τoυ παραδεfooυ η βεβαι6τητα τηζ διαιι6νι-

oηg μdoα απd την μνiμη τηζ χoινι')νιπl]g ιiπαρξηg

των επιγ,6νων Αxιλλdαg, Λειυν(δαg, Αρμ6διο9 -

Αρ ιoτογ ε (των. Θνητ6τητα χα t αθαγαo(α συ |"ιπο -

ρειioνται ομαλd, μι1oα oτo (διο υπoxεfμενo, τoυζ

AΓAΘOYΣ ΑNΔPEΣ.

'Exουμε λoιπ6ν' μια "θρηοxε(α'' 1ωρfg εξ απο-

xcrλ{ψεωg αληθεια, xωqι.g πρoφητη ιδρυτη γιανα
επαναφd ρε ι τoυ g ανΘριiπου g αro δριi μo του Θε οιi,

xο'iρfg xανdγα ιερ6 βιβλiο, χωQiζ τoυg απαρα(τη-

τουζ εQμηγευτdg ιερcδν xειpιdνo:ν, χωQrζ xαψfu

απoλfτιυg εxδηλωοη θgηοxευτιxηg μιοαλλoδο_

ξ(αg, 1ωρ(g μ6vιμη επαγγελματtxη x6"oτα xαt

πυραμιδoειδ{ oργd,νωοη ιερατε(oυ, xωρ(g πρα_

ν'τtν'i.g απo μ6ναlο'η<''αιρετιxιiν'' απdψ εο-ll'' o ι

δoξαο(εg το:ν ποιητι6ν πεqf γεννηoεωg τoυ Kd-

σμου -'oμηQog xαι Ηο'ioδοg - δεν απoτdλεσcιι'

ποτd αγτιxε (pιενo δoγ ματ ιxιiγ αγτιπαQαθ ιjoε ο:γ'

Ιδdεg ααν αυτη περi ''πρoπατοριxof αμαρπj-

ματog" ε(ναι φυοιολογιx6 6τι δεγ ευδοx(μηoαν,

ο'Eλληναg dνθρωπog ε(γαι xαγoνιxd, xαθαρ6g,

αρxε( γα μην 61ει υπoπdσει σε παριiπταlμα πoυ

επιφιJρει μ(ανoη. Eφdοον δεν 61ει πqoxαλι1οει

αιματοχυσ(α, οdβεται τιg τελετ6< xcrι τoυg dρ-

χουζ πoυ ιjδωoε εγιiπιoγ των Θει.δν, χαι αJμμε-

τι11ει oτιg λατρευτιxdg τελετdg πoυ επιβι1λλει η

παρd,δooη - μdοω θυoιι6γ xαι αναΘηματιxιiν
πρooφορι6ν - d1ει oλoxληρι6αει τoγ xfxλο τηg

θρηoxευτιxt1g τoυ δραοτηριιiτηταζ. Η ιδdcι τηg

μfανoηg dπωg xαι η διαδιxαo(α τηg xιiθcrgoηg

ε (να ι υλιπrj, μετι1 τoν απαιτο{ pιενο xρ6νο αι)τO ε -

ξορ(αg - χοινωγιχη περιθωριoπο(ηοr1 - επtτυγ-

1d,νεται l.ιε τηγ απ6νιψη { oπανι6τε8α με τoν

υπoχαπγισμ6. o oεβαομ6g. αυoτατιx6 oτοι1ε(ο

τoυ ιερoιi, δεν μετατριiπηxε πoτ€. oε dνα βoυβ6
xαι τυφλ6 τρ6pιο. Xαραxτηριoτιxlj dxφραoη

θεooεβε(αg απoτι1λεαε τo ''Ζευ φ(λε θαυμιiξω

οε'', δηλιiνογταζτηγ απoρ(ατoυ μπQoζ στo μεγα-
λε[ο του Δι69, τον οπο(o 6μοlg τον θεωρε( φ(λο
του. Τα θdματα τηg οαπηqfαE τηE ψυχηζ χαι τηE

μετd θdτατoν ξω{E ε(ναι περιθωElιαxd, ιioτε να

ι-ιηγ απασχoλorjν την δημdοια λατρευτιxri πqα-

ν'τιxη'

Ιδdεg περ( οιxoλoγ(αg, ωg ξε1ωριοτ6 νoητιxd

αrτιxε(μενο' εiναι απολdτolq xατανoητ6 γιcιτ(

δεν εμφαι'iοθηxαν, ι-ιtα πoυ η λατρεiατηζ φliσηζ'
θ εoπo ι ιilγτα g ποτα μιοt' ( χα t ι εQoπo ιιδνταg πηγ 6ζ

- NΥMΦΑΙA - z.αθιoτofοε περιττη dπoιcr ανιi-
λογη θεωρ(α... Ai'λα r1θr1, τα οπο(α επιβλ{ θηxαν

μεταγ ενdοτε ρα, ε π d βαi,λαι' τt1ν α.πο ιε ρoπo (ηoη

τηg φriοηg με τα γνωστd περιβαλλoντιxir επαx6-
λουθα.

(Xιυρ(g ηr, πoλιiτιμιη oι'μβολrj τoι' dQ'/οι' τιιlγ JEΑN -

ΡΙERRE VERNΑNΤ. MΑRΙo vEGΕΤΤΙ. EΡ:\ΤoΣ-
ΘENΗ KΛq-'ΩMENOY i'"αι ΙΑΣoNΑ ΕYΑΓΓEΛOY θrι

dμενε cιπqαγμcrτoπoiητo τo πcιρον δox(trιιο).
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oι oλυμπιαKo( αγωVεq To 1896
σΓηV AΘηVα

oι πρωτεργατεq Kαι τo Xρovικo τηq αvαβiωσηq

Eπιμdλεια: Λευxιi Σαμαριi

1.A. ΠqdλoγoE

Mε αφορμri τo ουνdδQω γ]α τoυE oλυμπtαxo6EAγι6νεE 
'lαιτo ριiλο τoυ Δημητρfoυ Bιπiλα

που Θα πραγματoπoιηθε( τoν επιiμενo μliγα οτην πιiλη τηE Bdqoια5, αναδημoοιειioυμε απιi τo
αφιdρωμα τηE εφημ. ΚAΘHMEPΙNΗ τηg Kυgιαxη1 "Επτιi Ημiqε5'' τηS 31-3_1996 τo
παραxιiτω 

'lc1lα1otlLστιn6τατo 
xε(μενo τoυ Κωγ/γoυ Γεωργιιiδη xoομriτoqog τηE ΔιεΘνri5

Aπαδημiαg.

o ΓAΛΛoΣ βαρ6νοg Πιερ ντε Koυμπερτdν
(1863-1931) βαθιιi επηρεαoμdνog απdτo αγγλο-
oαξονιxd εxπαιδευτιx6 αfοτημα των ελεf θερων

φυoιxι6ν αoxrjoεων χαι τo πgιiγgαμμα ηθιxr]g
χαι χoιγωγιxr]g διαπαιδαγι6γηαηg, μ6oω τoυ ο1o-
λιxοιj αθλητιο1"ιoιi, αφιι1ρο:oε τιg δυνιiμειζ τoυ
στηγ μεταQρfθμιοη τoυ α1ολιxoιi oυοτrjματοg
τηg 1c6ραE του. Το 1890 επιαπdφθηxε τo γιατρ6
W. P' Brookes, o oπo(οg απ6 τo 1851 oργdνωoε
τoπιxoιjg oλυμπιαxο{g Aγιiνεg
ατο Much Wenlοck τηg Aγγλiαg
χαι συγεQγαξdταν με τηγ επtτQo-
πητrων Oλυμπ(ων τoυZ6ππα. o
Brοοkes αναφdρΘηxε στιζ πQo-
απι1θειεg αναβ6ωoηg τωγ oλυ-
ψπιαxιilν Aγι6νων απιi τουg 'Eλ-
ληνεg χαι τoγ [διo xαι oργιiνωοε
αγιliνεg για να''μυι|οε ι" τoν βαρd-
γο στην ιδdα τηg αναβ [ωoη g τoυg.

Tο 1892 ο Koυμπερτ€ν xατ6.τη
διdρxεια των εxδηλc'ioεων για
την 5η επdτειo τηg [δρυαηg τηg

USFSA ('Eνο:oη Αθλητιxοiν Σω-
ματε(ων Γαλλ[αg), πρ6τεινε για
πρrι6τη φoQd δημdoια τηγ αγα-
β f ωoη των oλυ μπιαxιδν Aγιfνων
αε διεΘν6g επ(πεδο. Αντιμετoiπι-

σε τη γενιχri αδιαφορ[α.

'Eνα 1gdνo αργdτερα, σε συνεQγαo(α με τον
ΑμεElιxανd xαθηγητrj W. Sloau χαι τογ Αγγλo C.
Ηerbert πqοετο[μαoε οxdδιο πqογgιiμματoζ για
τη διοργdνωoη διεθνoιig αθλητιxοιi ουνεδρ(ου
οτo Παρfοι. Στr1ν εγxιixλιο του oυνεδρioυ που
απoοτdλθηxε oε διdφοgεg 1ιδρεg, τ(θεται ξεxιi-
θαρα τo θdμα τηg αναβ(ωοηg τωγ διεθγιiγ oλυ_

Τrr μdλη ηg πριi;ηgΔιεθνoιig Qχ1lμιπιcιxrjg Eπιτρoπrjq(1894). Στο xdντρo
xαθιoμdνog o πριilτog ηg πqι1εδρog Δημrjτριog Bιxdλιrg

ι }i"
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μπιαxι6ν Aγι6νων.

Στην Eλλιiδα o Kουμπερτι1ν απευθιiνθηxε ατoν
Ιωdννη Φωxιαν6, πριiτo πρ6εδρoτoυ Πανελλη-
ν(oυ Γυμναoτιxoιj Συλλdγου xαι πατιfρατηg Γυ-

μναοτιxrjg αrη 1cδρα μαg. Η αντ(δραη τoυ
Φωxιαγof fταν dμεoη. Aπoφαο(oτη1ιε yα εγ"-

πgooωπηθε( o αrjλλoγoE στο αυνdδριo απιi τoγ
'Eλληνα λdγιo Δημriτρη Bιxdλα (1835 - 1908), ο
oπo(og διdμενε ατo Παρioι. Στo πρdoωπo τoυ Δ.
Bιπι1λα, πoυ απoδdμηxε την πρdταοη τoυ Πανελ-
λην[oυ Γ.Σ., o Koυμπερτdν απ6xτηαε dγαγ πολf -

τιμo συγεQγdτη xαι φilo.

Δημιiτqη g Β*ι€λ"αg
To αυν6δqιο dρ1ιoε ατιE 16 Ιουν(ου 1894, ατo

αμφιθ6ατρo τη g Σορβdννη g, ιiπoυ αxoιiατr1xε για
πριiτη φoQd απ6 μεγιiλη xορωδ(α γυναιπc6ν o
Δελφιx6g ιiμνοg του Απ6λλωνα. Στιg 23 Ιoυνbυ
o Bιx6λαg παρoυα(αoε την πqιiτασητηE διεξα-
γωγliζ των πρc6τωγ Διεθγc6γ Oλυμπιαxιiν Aγιδ-
νων αrην Αθrjνα ιiπωg αυτηει'γε διαμοgφωθε( oε
oυνεργαoiα του με τoν Κουμπερτ6ν, oτη μ(α απ6
τιg δrio επιτρoπιJg του αυγεδρ(oυ, oτην οπo(α
προriδρευαε o [διog.

'' Mην ξ εyν dτ ε xιi ρ ι o ι',ανdφε ρε αrην oμιλ(α τoυ
'' 6τ ι αν π ρ o7ω ρ ε /τ ε oιj ριφων α μ ε τ o αρyα [o ε λλην ι-
x6 πνε'ιiμα, εμεig oι'Ελληνεg τo xατ61oυμε πιo
d.ριεαα. Aν εfααoτε oι ε1η)oyo[τηg xοινηg πρoy6-
νoυ, εμε[g ε[μαατε oι yιoι'.. Εδω δεν οριιλc6 ατο
6νoματoυ αυM6γoυ πoυ αντιxτQoσωπε6ω' 'Εyω

αx6μα λιy6τερεg δυνατ6τητεE να δεoμειjαω την
xυβ€ρνηoη μoυ' Αιαθd'νoμαι 6μω9 6τι 6λo9 o
xcioμog ατηv Ελλd'δα θα αyxαλιd.αει μια ευνoi|xi
απ6φααη τoυ oυνεδρ[ου xαι θα πρoαπαθηoεινα
την τιμηoει. Δεν ααg ξητri'l uα δεoμειjαετε αμετd-
xλητα την oQyαvωτιxη επιτρoπη πoυ εαεfg θα
oρ[αετ ε''' Π ροτ ε [νω απλd τo oυν€δρ ιo να εxφρd -

σει την ευyη τoυ cilατε o πρclτog εoρταoμ6E των
Δ ιεθνc6ν oλυμπιαxcδν ΑycOνων να διεξα7θε[ oτην
Αθηνα.''

Tα μdλη του αυνεδρioυ oμdφωvα εξ6φραoαν
την ευ1rj για τηγ τ6λεοη των πρι6των Oλυμπια-
xι6ν Αγι6νωγ σtηγ Aθrjνα. O Bιx6λαg, πoυ ορ(-
στη1ιLε πqdεδρoE τηg π9ι6τηg Διεθνorig Oλυμπια-
xr] g Επιτρο πηg, 6.oπευσε γα ενη μερc6oε ι το βααι-
λιι1 xαι την ελληνιxrj xυβdρνηαη'

Τo Eλληνιx6
Δημdoιo,oφειλd-
τηg ''εν πτω1ειi-
σει" πρog τιζ με-
γιiλεg ευρωπαi-
xdg 1ιligεg, δεν
τoλμοriοε γα δο3-

oει ιjoτω εγδεΓ
ξειg αρωγrjE στηγ
dλη πρooπd,θεια.
oι πoλιτιxo( τηg

xυβ6ρνηoηζ TQι_
ιιo6πη υποαrr]ρι-

ξαν dτι oτην Eλ-
λι1,δαδενυπ{q1αν
οι ειδιπo( με τtζ
απαQα(τητεg
γνωoειg, εμπειq(εE xαι ιxανdτητεs πoυ θα μπo-
ρoιiοανναφdρoυν ειgπdραg μιατdoo μεγdλη xαι
πρωτoφανri εxδrjλωoη. Eφoβoriντo, δε dτι η
απoτυ1(α των Αγι6νων θα δυo1dραινε αxdμη
περιοo6τερο τη Θdoη τηg 1ι6ραg xαι τελιxιi θα
απdβαινε η dλη επιxεfρηoη ειE βιiρog τηg. Απ6
την ι1λλη πλευρd υπrjρ1αν νει6τεqοι πoλιτιxo( oι
oπofoι rjταν υπdρ τηg διεξαγωγr]g των Αγιfνων
αrην AΘriνα. Oι υπoαιηριxτdg oραματζoνταγ τη
διεξαγωγri των Αγιiνωγ σrηγ Aθriνα ωg μοναδι-
xr] ευxαιρ(α για τη φτωχli πατρiδα τoυζ γα απo-
νaηoεt την αξιoπιαr(α τηg απιjγαγτι oτιg dλλεg

xc6QεE χαι γα διαoι6ooυγ την ''Eθνιxrj υπdληψη''
πoυ διατελofσε ''εγ xινδrjνω" λ6γω τηg πτωγε6-
σεωζ τηζ χc6QαE τo Δεxdμβριο τoυ 1893.

o Bιxdλαg πληρoφoρrjθηxε τoυg διαταγμorjg
τηE ελληνιx{g xυβ6ρνηoηg. Eντοdτoιg r]ταν αι-
oιdδοξog xαι απoφασιo1.ιι1νog μετιi την <iφιξrj του
oτην Aθfνα να xd,γει xdΘε τι οτo πλα[αιo τωγ
δυνατoτιjτωγ τoυ ι6oτε να πετιi1ει τoγ oxοπd του.

Στιg5 Oxτωβρfoυ 1895, μετιiτη αυνdντηor]τoυ

με τoγ πρωθυπουaγd X.Tριxoιiπη, γνιiριξε dτι
λιiγω τηg διαρxοdοαζ oιχογoμιxrjE xρ(oηg, "θα
liταν π9oτιμ6τερo γα μηγ αoxoληθε( xαθ6λoυ με
τουg Oλυμπιαxoιig Αγιiνεg''. Mετd τη αιlνdντη-
αη αυτrj 6οτρεψε τo βdρog τωγ εγεQγειι6γ τoυ
πQoE τηγ Eπιτροπrj των 0λυμπ6ων xαι xληροδo_
τημιiτων τoυ Ζ6ππα αrην oπo[α πρo6δρευε ο
υπoυργιig Στ. ΔραγοrjμηE χαt πQοζ τoυζ υπεriθυ-

o λdγιog Δημ(τρι'og Bιxι1λcιg
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γουζ χαι αρμdδιουg επiτωγ αθλητιxιδν θεμιiτων.
Γρr]γoρα διαπ(ιπωοε dτι oι €1oντεg o16οη με την

υπd θ ε oη δ ιαxατιJ1ονταν απd την πλιiρη απαισιo-
δoξiα xαι μεγιiλη φoβiα για τηγ αποτυ1(α των
Aγιfνων. oι πρoοπdθειεg του γα πε(oει τoυ

αρμdδιουg διεx6πrioαν ξαφνιxιi dταν αrιg 14

oxτωβρ(ου dλαβε ι1να επε(γoν τηλεγρdφημα ι1τι

επιδεινοiθηxε ηxατ6oταση τηζ αoθενοriE συζf-

γoυ τoυ xαι dπρrεπε να επιoτρdιi-lει oτo Παρ(οι.

Aμdoοlg μετd,την ανα1ιiρηoη τoυ Bιxdλα, o Στ.

Δραγο{μηg γtα να απoτρι1ψει την επ(oxεψη τoυ

Πι€ρντε Koυμπερτdν oτηνΑθrjνα, η οπo(απιθα-
ν6τητα να δημιουργoιiοε επιπρdοθετεg πιιJοειg
πQοζ τηγ xυβ6ρνηoη, τoυ τηλεγρdφηοε παQαχα-
λι6νταg τoυ να αναμε (ν ε ι την αυθη pιε El6ν αποοτα-
λεioα πρog αυτdν επιoτoλ{, οτην oπο(α εξηγoιi-
σε τουζ λdγουg αδυναμ[αg τηg Eλλιiδαg να δε-

xθε(τo αΦμα- ευ1r] του oυνεδρfoυ.

o ΚoυμπεQτiγ στηγ AΘfvα
O Κoυμπερτdν rjταν πλr]Qωζ ενη μεQωμ6νog για

τιg πρoθdοεLs τηζ ελληνιxrjg xυβdρνηοηs χαι τηE

Eπιτρoπrj g των Oλυμπ(ωγ απ6 τογ Bιx6λα. Tαξi-
δεψε λoιπdγ στηγ Eλλιiδα ιo1υριξιiμενog ιiτι δεν

γνι6ριξε τ(ποτα χαι χωQfg να περιμ6νειτην ιiφιξη
τηg επιοτoλ{g Δραγοιiμη στo Παρ(αι. o Γιiλλοg
Bαρdνοg γνι6ρ ιξε ιiτι εdγ ναυαγοliοε η απdπε ιρα
διεξαγωγrjg των Aγιiνωγ στην Αθrjνα, πoυ τιioο
Θετw6'o16λια ε(1ε πρoxαλιjoει ατo ελληνιxd xαι
ξdνο Τfπο, τ6τε θα r]ταν πoλf πιο δdοxoλo γα
διατηρηθε( η ιδ6α τηg αναοdστασηE τωγ Oλυ-

μπιαxι6ι, Αγιiνων.

Στην Aθrjνα, o διdδo1οg Kωναιαντ(νog αγdθε-
oε oτογ Koυμπερτdν
vα αναλιiβει τη οt'-
σταση τηζ επιτροπrig
οτ{ριξη; xαι διεξα-
γωγr]ζ των ξιiνων
xαι μαλιοταναπQoε-
δρειiαει των εQγα-
oιων τηg αrην πρω-
τη αrjoxει|.r{ τηs. o
iδιocαποδ61θηxενα
αναλd,βει τηv π8oε-
δρ6α τηg. Στιg 12

Noεμβρ(oυ (24ψετo

Ndο Ημερoλ6γιο) oυνrjλθαν oτoZdππειo M6γα-
ρo 29 πρooxεxλημdνοι xαι εξελdγηoαν 4 αντι-
πρ6εδροι. 'oλoι θεωψ]θηxαν μ6λη τηζ επιτQo-
π'iζ, η oπo(α rjταν η πρι6τη επιτgοπrj oλυμπια-
xι6ν Αγι6νων τηg Eλλιiδαg.

Λ(γεg ημdQεζ αργ6τεqα o Koυμπερτι1ν αναxω-

ρoιioε γιατo Παρ(oι. Δεν rjταν dμωg βdβαιοg 6τι
οι'Eλληνεg θα ουνd1ιξαν τιg πgoαπdθειεζ για
ανει'iρεoη π6qων xαι d,Qχισε γα αγαξητε( εναλλα-
xτιxηΧ6oη.

'Ηδη πριν ανα1ωgrjοει απdτην Αθrjνα 6γραψε
oτον Ofγγρo Kemeny, μ6λo9 ηg Διεθνοrig oλυ-
μπιαxrjg Eπιτρoπrjg (ΔoE) αroγ oπο(ο πρdτεινε
να εξετdoει τη δυνατιiτητα τdλεοηg των A' Διε-
θνι6ν oλυμπιαxι6ν Αγ6νων οτην Boυδαπ€oτη,

μι1οα οτο πλαfαιο των εxδηλι6σεωγ για τoγ εoQ-
ταομd των 1ιλ(ων ετι.6γ απ6 την (δρυοη τη g π6λη g.
'oμωg oτην oυγγαρ[α, 6πωg xαι οτη Eλλιiδα,
υπrjq1ε xυβερνητιπrj xρfoη χαι o ελιγμ6g τoυ
λ6γω τη g oυνε1ιξdμενηE πολιτιxηg ιιαιoιχoγoι.ιι-
xrjg ααει1θειαζ στηγ Oυγγαq(α ναυιiγηoε. Eγ-
γoε(ται 6τι o Koυμπερτ6ν για τιE ενdqγειdg του
αυτ€g δεν ε(xε ενημερι6αει τoγ Bιxιjλα χαι τoυζ
υπειjθυνoυζ αηγ Eλλιiδα.

Πρoβλιiματα
Mdλιg ανα1ι6ρηοε o Κoυμπερτ6ν, η αυαrαθε(-

σα επιτQoπrj xατdληξε αrο oυμπ6qασμα 6τι γ1g
την διεξαγωγri των Αγιfγωγ απαLτοιjνταγ 600. Ο00

δρx. To ποod αυτ<i Θεωρrjθηxε ιiτιrjταν αδιiγατo
γα σUγχεντρωθε [ μ6oα στα χQoνιχιi 6ρια των διiο
μηνι6ν, ιδαιε γα αιελγdταγ εγxα iρωE o ι πρoαxλrj -

σειζ γtα τoυg Aγιiνεg. Για το λ6γo αυτd η
τετραμελ{g επιτρoπrj τωγ αγτιπQodδρων παQαL-
τξΘηxε.

Στιg 13 (25) Δεπεμβρ(oυ dφθανε oτην Aθrjνα o
Bιx€λαg. Η επdγoδdζ τoυ χαtQετfuτη^ιε ι.ιε εγ-
θουoιαoμd απd τoγ Trjπο xαι ιiλουg dooι π(-
στευαγ αrην δυνατdτητα διεξαγωγr]ζ τωγ Aγc6-
γωγ σ[ην Aθrjνα. Στον ελληνtx6Ttπo ι1ρ1ιοαν
να xαταφθιlγoυγ αυγ1ρdνωg με'τηγ ι1φιξη του
Bιxdλα τηλεγραφr]ματα πoυ αγαxofγωγαγ γεν-
να[εg δωρεdg υπ6q των Aγc6νων. Yπιjρxαν 6μωg
xαι μιxρ6τεqεg, 6πω9 αυτrj τoυ νdoυ φoιτητr], ο
οπofog doπευoε να δηλιilαει dτι απd το υοτdρημd
του θα xαταβιiλλει απιi την 1η Ιανουαρfου 1895

o Γdλλog βαριiνog Πι6ρ ντε
Koιlμιπερτdν
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dωg τoν Ιοιjνιo 1896 oυνδρoμl] των 10 δg1. υπdρ

τηg διεξαγωγr]g των Αγcδνων.

Eντoιiτοιg, o 1ρdνog περνoιiοε xαι doo απoτε-
λεoματιxdg χαι να rjταν oι ενdργειεg των διιiφo-

ρωγ σωματε(ων xαι πρdθυμog ο ελληνιxιlE λαdg
γα συγεισφdρει, γινdταν χατανoητ6 6τt απαιτεi-
τo πριiτιαrα να υπιiρξει xd,ποια επιτροπri πoυ θα
oργdνωνε, xαι θα διηιiθυνε τo dλo 6Qγo.

Tην fδια περfοδο η xυβdqνηαη Τριxoιiπη (xαι
τo [διo τo xρdτog) βαλλιiταν clπ6 παyτof xαι
πρooδευτιx6. €yαιlε xιiθε dλεγxo }.ιαι σILE εσωτε-

ριxdg εξελξειg, αφοιi dλεg oι πρoαπdθειεE για
πτωyευτιτι'6 αυ μβ ι βαoμd ανιi μ ε οα oτo ε λλην ιx6
xριiτοg χαι τoυζ δανειαrdg τoυ απdτυ1αν.

'Eνα 1ρ6νo μετd την πτιδ1ευoη o Τριxorirηζ,
oτιE 10 Ιανoυαρ(oυ 1895, υπdβαλε την παραiτη-
ori του. Σ1ηματ(oτηχε υπηQεotαxη xυβdρνηoη
υπιi την πρoεδρ(ατoυ Nιxoλdoυ Δεληγι<iνγη, για
να διενεργriοειν6εg βoυλευτιx6g εxλoγdg' oνdοg
υπηQεσtαχdg πρωθυπoυργ6g πoυ δι6μενε σro
Παq(oι ωg πρdξενoζ τηE Eλλd,δαg, γνc6ριξε dρι-
στα τoν Bιxdλα xαι ειryε απoδε1θεi ευμενι6g την
πρdταoη διεξαγωγrig των Αγι6γωγ σTγ]γ Αθljνα.

Λ(γεg ημ6Qεζ αργ6τερα, τo oτιηνm6 dρ1ιoε να
αλλιiζει ριξιxd,' Στιg 13 Ιανoυαρ6oυ 1895 υπd την
πρoεδρ(ατου Διαδd1oυ Kωγαrαιπiνoυ αυνεδρ(α-
σε σ[o Ζdππεto M6γαρο η ν6α επιτρoπ{. Η
επιτρoπtj αυτrj oνo μαξ6ταν''Kεντριxtj Eπιτροπrj
των oλυμπιαxι6ν Αγι6νωγ" χαι <iλλεg φoρdg oνo-

μαξdταν''Συμβoriλιo των oλυμπιαxι6v Αγc6νων".

Στη αυνεδρ(αoη ο Κωγαεαγτ[γog xr]ρυξε επiαη-

μα τηγ dναρξη τωγ εQγασιrfν για την πQoετoιμα-
o[α των πρc6των ΔιεΘγοiγ oλυμπιαxc6ν Aγι6νων.

Παγεθγιxri ουμμετο26li

Η ψωxi τdτε Eλλιiδα πgιiγματι αν6λαβε να

φ6ρει ειg π6qαg τη βαρι1τατη αυτri υπo1ρ6ωαη
διdτι o λαdg τηg t]ταν πρdθυμoE γα την αrηρξει.
Πολ[τεg απd την Eλλιiδα,'Eλληνεg τηg Διαoπo-

ριig, Σ{λλoγo ι χαt συγτε1νiε g, πρ ιν αxd μη σχη μα-
τιoτε( η πεντριxri oQγαγωτιχ{ επιτρoπrj χαι τoυζ

ξητηθεf η βοf θειι1τoυg αναxo[νωγαν στιE εφημε-

ρ(δεg oυνδρoμdg xαι δωρε6g υπdq τηg διεξαγω-
γrjg των Αγιiνων. Oι εγθoυαιc6δειg xαταβoλdg
ειoφogc6ν γtα τουE πρι6τουE oλυμπιαπoι1g Αγ6-

ι0

νεg πρodτqειpαν την xεντριxrj επιτgoπl] αμεoοl<

μετ<1, τη αυγxληoι] τηζ γα απευθ{γει διαl"{ρυξη
πQoE τoυζ ''απαντα1oι'i 'Eλληvεg" ξητιiιπαg τη

oυνδρoμrj τoυg. Αποφαo(αrηxε μdλιοτα,dπo:<
αναφ6ρει ο T. Φιλημων, γα μην δε1θοι1ν εισφο-

ρdg απιi αλλoδαπorjg. Στο xιiλεoμα αυτd αγταπo-
xρ [θηxαν διj μo ι, πρoξενε iα, Mοναoτrj ρια, σrQα-
τιωτιxdg μoνιiδε g, ελληνιxdg xo ινdτητε g απ' dλο
τo 1c6ρo τηg Bαλxανιxrjg χ,αι τηE ανατoλιxr]g
Mεooγεfου αλλd xαι απιi την oδηood, την Kο-
πεyy6yη,το Λονδiγo, την Ιgλανδ(α, τη Bοαrιiνη,
τη Mαooαλ(α, τη BιιJννη, το Κdιρo x.α.

Bρfθηxαν dμωg xαι ιiλλoι τq6ποι γtα να ενι-
ο1υθoιiν τα oιxονoμιπd τηg Eπιτρoπf g. Mε πρd-
ταστl τηE Eπιτρoπrjg Oλυμπιαxcδν Aγο1νων η
xυβ6ρνηoη Θει1δωρου Δηλιγιdννη πoυ εixε εντω

μεταξrJ xερδ(oει τιg εxλoγ6g, εν{ργηoε γα ψηφι-
oτεf νdμog για την dxδoαη αναμγηστLxι6ν γραμ-
ματoοr]μων xαι μεταλλ(ων με θdμα τoυg oλυ-
μπιαxorig Αγιilνεg. Mετd δε τη μεγαλdδωρη
1oρηγ(α του εθγιxof ευεργdτη Γεωργfoυ Aβd-
Qωφ, πoυ πρdοφερε 585'Ο0Ο δρ1. για την χατα-
oπευrj χαι αγαμαqμιiqωαη του Παγαθηναιxοιi
Σταδ(ου, οι αυγoλιxof π6ρoι γtα τoυζ αγι6νεg

ξεπdραoαν το τεριioτιo για τηγ επofi πoοd τωγ
1.500.Ο00 δρ1. Mε τα-1ρrjματα αυτιi dγινε η
αναμαρμ<iQωση τoυ ΠαναθηναΙxοrj Σταδ(ου αιo
πριδτο διιiξωμα xαι oλoxληροiθηxε αργdτερα με
νdα 1ορηγfα του Aβdgωφ. Eπioηg ανεγdgθηxαν
τo oxοπειπf gιo αrην Kαλλιθ6α, τo πoδηλατοδρd-

μιιo αιo Nd o Φιiλη ρo, xα ταonιευ dcτη xαν τα γr] π ε -

δα lawn tennis, oι εξdδρεg τι.αLτ,α αrdγαατρα των
λdμβων για τσυs ναυτιxoιig αγι6νεg. 'oλα αυτd
αοφαλι69 απoτελoιiν την πριδτη oλυμπιαxrj αQχt-
τετιτoνιxη. Η Kειπριxli Eπιτρoπr] oργιiνωoηE
των πρι.'iτωγ Διεθγιδγ Oλυμιπιαxι6ν Αγιiνων προ-
oπdθηoε χαι α\rταπoxρiθηxε επιτυ1c,ig στιE α-
παιτlioειg xαι πρoδιαγQαφdζ τηg διεθνoιig xoι-
ν6τητα9.

Aντιδριiοειg
'Εναg dλλog ox6πελoE γtα την επιτυ1fα των

αγι6νων πρodxυι|.rε απd την Aγγλ(α. oι Αγγλοι,
μ6oα απd δημoαιεfματα τoυ Tιjπoυ ιiφηναν να

γ(νει xατανoητ6 oτι ειiν δεγ γ(νoτταν απoδεxτιi
xατ6'τη διιiρxεια των αγιδνων τα ιοxtiοντα στη

χ6Qα τoυE (απoατιiοειq, xανdνεg xαι 6λα τα



Ιατoριxd. NΙΑ0'ΣTΑ

ουναφl] ), αυτo ( δ εγ επρdxε ιτο να λι1,βουν αo βαρι1
τη διoργdνωση των Πqιδτων oλυμπιαxι6ν Αγ6-
νων στηγ Aθ{να.

Aπ6 την ιiλλη πλευρd, η ουμμετoχli τηE Γερμα-
ν(αg. 1"ιετd. την d,ρνηοl'l τιυν δr1o μεγαλriτεQωγ
αθλητιxιliι, ενοjοεοlν τηg Γερμαν(αg να πιiρoυν
μdQoE στoυζ Αγι6νε9, xινδιjγευε να ναυαγr]αει.
oι Γερμανoi αιτιoλογο{οαγ την απdφααr] τoυg
υπoατηρζονταg dτι εoxεμμιJνα ληομoνrjθηxαν
oτο Πριiτο Διεθνdg Συνdδριo ατο Παρ(oι απd
τον Κουμπερτdν xαι dτι oτo πρ6γραμμα των Πqι6-
τωγ Διεθγι6ν oλυμπιαxc6νΑγι6νων δεν δdθηxε η
πρdπουοα αημαοfα στη γεQμανιxlj γυμναοτιxrj
(turnen).

Yπrjρ1αν xαι dλλα oημαντιxιi προβλrjματα πoυ
xλr]θηxαν γα επιλιioουν τα μdλη τηg xειπριxljg
επιτEloπ{g, πρoxειμdνoυ να εξαoφαλιοτε[ η επι-
τυy(α των πριiτωγ Διεθγιi:ν oλυμπιαxιliν Aγι(l-
νωγ. 'Ηταν η πgιiτη φοQd πoυ oQγαγωγ6ταγ oε
παγxι1oμιo επiπεδo μια μεγι1λη αθλητιxr{, εxδrj-
λωclη xαι ιJπρεπε να υπoλογ(ooυν πdοoι ξ6νoι θα
επιoxdπτονταν την Aθ{να με αφoρμl] τουg Aγc6-
γεζ για γα πQoετoιμαoτοtiν xαταλriματα χαι να
φιλοξενηθofν oι επtox€πτεg. 'Eπρεπε γα διευ_
xρινιοθε( τo πρ6γρα|-ι|-ια των αγι6νων χαι πoια
αγο:ν(oματα θα oυμπεqιλιiμβανε ιi:αrε να εiγαι
αποδεy,τd απd 6λεE τιg 1ι6ρεg, να υιoΘετηθoriν
υπιiρ1oντε g διε θν ε fg χαγον ισμo f των αγων ιoμti-
των η ι,α ιrυνταχθο{γ νιjοι χαγoγισμo( απoδεxτoi
απd τιg χ6Qεg πoυ θα αυμμετε(1αγ στoυζ Αγ6-
νεE. Eπιπλdογ πoυ χαι οε ποιουg θα
αποοτdλλογταγ οι πρooxλrjoειg αφoιi
δεν ε (1αν ιδρυθε ( EθνιxdE oλυμπιαx€g
Eπιτρoπdg. Αν xαι δεν υπr]ρ1ε η αrια-
ραiτητr1ε μπε ιρ[α, εν τοfτoιg για dλα τα
ξητr]ματα βρdθηxαν λriοειg με μεγιiλη
δεξιoτε1νi α γ"αL ανoιxoδομr] θηxαν ιi-
λoι ιlι απαρα(τητoι αθλητιxo[1ιiρoι oε
διιioτημα μιxgdτερo τaw Ι2 μηνc6ν.

Πoλιτιxri πριiξη
'Eτoι φθι1οαμε oτιE 25 Mαρτ(oυ 1896,

ημdQα xατ6" την οπo[α dρ1ιoαν αro
νε6δμητo Kαλλιμιlρμαρo ΠαναθηναΙ-
x6 Στdδιο oι πρι6τoι Διεθνεig oλυ_
μπιαxof Αγιliνεg.

H επιλoγri τηg 25ηE Mαρτ(oυ δεν rjταν τυ1α(α.
Mετιi την απελευθdρωαη, η ιδεoλoγ(α πoυ ε-

πιxρατoιioε στο γεooιjοτατo ελληνιx6 xρdτοg
ε(ναι dτι απoτελo{oε τoν xληρον6μo xαι διdδo-

χο τηE αρxαfαg Eλλιlδαg' To πνειiμα αυτd xαθ6-
ριξε 6λη τη διοργd,νωση τωγ αγιilνων αλλιi xαι
τιg τελετι1g xατ6τη διdρxεια των αγc6νο:ν.

o ελληνιομ69 εQε ανdγxη εxεfνη την ι6ρα να
πιoτιJψει στηγ αγαγdννηοrj τoυ, γα απoιιτioει
την αυτοπεπofθηαrj τoυ χαt γα τηγ εδραιιiloει
6οo γfνεται xαλriτεqα. Η xαθιdgωση τηζ 6ναg-

ξηg των Oλυμπιαxι6ν Aγc6νων την 25η Mαρτiου
rjταν μια ιδdα πoλιj παλιd xαι ανtjxει στoγ πoιη_
τrj Παναγιιilτη Σοιiτοο απd τo 1834.

Η dναρξη τιιν πρriτων oλυμπιαxων Αγι6νων
την 25η Mαρτfoυ. ημdQα τoυ Eυαγγελιoμοri τηg

Θεoτdxoυ χαt τηζ επετε[oυ τηg εθνιxljg εξdγεq-
σηζ χαt μια μdρα μετd την ανdoταοη τoυ Xρι-
oτοrj; αφοri oτιg 24 Mαρτiου rjταν τo Πιio1α
oρθdδoξωγ xαι Kαθολιxιiγ Xριαrιανcilγ, απο-
τελοrioε μια θρηoxευτιxt] xαι αυγ1ρdνωg πoλιτι-
xrj πqdξη. Θα διν6ταγ η ευxαιρ(α στoυE'Eλλη-
νεζ τηζ διαιlποριig χαι τωγ απdμαxρων πεQιo-

1ιδν, ατoυg αυτ61θονε9 xαι ετερ61θονεg αλλ<i

χαι σ' 6λoυg τoυg φιλoξενofμενoυq ξdνουg να
πdρουν μ6Qog oτιg θρηοxευτw"€g xαι δημdοιεg
τελετdg για τηγ αναγdννηοη τoυ ελληνιxof xρd-
τoυE. Mε αυτd τoγ τρdπo, τoνιξ6ταν η πoλιτιxrj
xαι θρηοπευτιxf αι.lνo1rj των Eλλrjνων.
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Η μαxη τηq NαoUσαq
(1 1'15 Iαvouαρfoυ 1949)

Στιg 18 Δεxεμβρfoυτoυ 1948, η X μεραρ1iατου
Δημιοxρατιxo{ Στρατοf ξεx(νηoε απci τo B(τoι

για γα πQαγματοποιr]oει επιθετιxd ελιγμ6 oτα

νιilτα τηE εxθgιxηg παρdταξηg' Cπtζ πε8to1dg τoυ

ΚαΙμαxτοαχdy xαtτoυ Bερμ(ου. Η oιiγθεοti τηg

π ε ρ ιλιi μβαν ε τρ ε ιg ταξ ιαρ1(ε g _τη 1 8η (δανε ιομ6-

νη απιj την XΙ μεραρxiα), τη 14η χαι τ11ν 108η _

ενιο1υμιιJνεζ με τιζ μιoνιiδεg 1ιδQoυ τωγ πεQιo1ι6ν

dπoυ θα γινιiταν η διε(oδυoη. Η dλη δrjναμη

πληo(αξε τoυg 2'50Ο μαxητdg (1). Στ61ο9 τηg

x(νηoηg αυτrjg rjταν η πρooβολr]των xυβερνητι-
xοlν μoνdδωγ πoυ πρodοπιξαν τα ασ[ιχ6" xαt
διoιπητιxd, xdντρα τηζ πεQιoχriζ, τηγ 'Eδεοοα,

την Αρδdα χαt τη Nι1,ουοα ν"αtηxατdληιpη 1"ιιαg

rj περιooοτdqων απιi τιg π6λει< αυτ69. Τυ16ν
επιτυ1(α θα 1αλdρωγε τoν xλoι6 γιiρω απd τo

B(τοι xαι (οοlg δημιoυgγo{οε πρoβλr]ματα στιζ
αναμεν6μενεζ επιχειQrjαειg των xυβερνητιxιδν
δυνdpιε ων την ιiνο ιξr1, με τη β ε)ιτiωαη του xαιρoιi.
Δευτερευdντωg, dπωg 61ουμε rjδη επιοημdνει,
(οιοg dλυνε πgοβληματα oτρατoλογ(αg xαι ανε-

φoδιαoμο{.

H αρ1ιxl] πgoοdγγιοη του xο:-

ρoυ επtχειρrjoεων dγινε oε τρειE
ολονrjxτιεE πoρε (ε g xαt απ6 τιg 27

τoυ (διου μrjνα οι μονdδε< αυτι1g

βρ6θηxαν οε Θdoειg οτο Kαiμα-
xτααλιiγ χαι τo B6ρμιo. Στιg 22,

1ωρ(g ανdπαυλα, εξαπdλυoαγ συγ-

δυααμ6νε g επιθdoε ιg εναντ(ον τη g

'Eδεooαg, με τtζ 14η xαι 103η

ταξιαρ1(εg, χαι τηζ Ndoυοαg, με
τη 18η ταξιαρ1iα. oι επιθι1αειg
αυτ6g αποοxoποdσαγ στoγ αιφγt-
διαclμd του αγτιπιiλoυ πριν προ-
λdβει να oργανc6σει τιE δυνdμειg

$-3_

Κoρ(τoια τηg Ncioιrααg μπρooτιi oτo oημερινιi παιδιxιj oταθμι5. Στο βιiθo< η
oιxfcr Διiρη xιιψ6νη.(Αρxεio: Λ. Σcιμαρα)

Aπo το βιβλ(ο
τoυ ΓεωQγ(oυ MαqγαQiτη

τoυ για την αντLμετιδπιoη τηg απειλrjg. Η x{ρια
αι1μrj οτρι1φηxε πQoζ τηγ'Eδεοoα, 6που ιi;'ιωg η
l.6πωoη των μαχητc6ν, σε αι,νδυαoμ6 με τtζ CΙ-

πρ6 βλεπτε g αντιξo6τητε g, ε ι δ ιxd, τo πι1ραoμια του

παγοlμdνoυ ρdματοg τηg Αqαπ(τσαζ,(;) οδ{γη-
σαγ σε αποτυ1[α την επι1εiρηοη. Η απoxoπη

μdλιοτα εν6 g λd1ου τωγ επ ιτιθ ε μdνωι, 1-ιι1οα oτη ι'
π6λη, 6που εfxε xαταφdρει γα διειoδrjοει, λ(γο
dλειιpε να oδηγr]οει σε χαταστaoφ{. Η απcιyx(
στQωση τ εχtx6" επ ιτεf 1θη xε 1o:ρ (g μεγdλε g αποi -

λειεg. Στη Ndουοα, παρdτη pιιxqrj αρxιxr] επtτU-

x(α των ανταρτιδν που xατdφεQα\/ να ειo1ιυρi]-
σoυγ στtζ παρυφ6g τηg π6ληg χαt να πQαγl-ιατo-

πoιl]οoυν οτqατoλdγηο'η πεq(που 70 νdr'υν αγ-
θρωποlν' οι εξελξειg πrjραν επioηg επιx[νδυι'η
τροπrj. o ι xυ β ερνητιx€ g δυνdμε ιg xατcrδ (ωξαν τη

18η ταξιαq1(α οτo Bdρμιο χαιτ1'lν ανdγxαοαν να
υπο1ωρfοει στο Kαipιαxτoαλd,ν, με x(ιπoιεg α-
πι6λειεg αε ανθριilπουζ χαι υλιx6(2),

Η εx τωγ υαrdρων xριτιxη τιl]γ επιχεLρrjoεων
αυτι6γ απd του( Bλαντd xαι Σxoτiδα διαπ(οτωνε

L2
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cιδυι,αLι(εζ διo[xr1oηg,6λλειψη o1εδ[oυ, μη εξα- πdνηoηgτων1εqoα(ωνδυνdμεωνoεμιαχεLμεQι-
οφd,λιοη εφεδgειιiν 'ν"αν"ηαriνδεοη 

χαι σι,γτoγι- νr] επι1ε(ρηαη πd,νω αro Kαiμαxτοαλιlν, η ιioxη-
oμd μεταξιi των μoνdδων, παρεξηγrjοειg x.λ.π. οη π[εoηg ανατ6θηxε xυq(ωg στηγ αεQoπoρ(α
(3). Νομ(μωζ αναQωτιdται xαγε(g μ6oα σε πotα απ6 την 1η ωE τιg 8 Ιανoυαρ(oυ. Δεν rjταν η
1ρονιxd περιθιilρια χαι σε πoιεE αυνθrjxεg θα πρc6τη φoQd πoυ η υποτiμηοη τωγ δυνατoυ]των

μποροfoανναπρoληφθodνxαινααποφευxθoιjν του ΔΣE θα xdοτιξε ατoν xυβερνητιxd oτρατ6.

τα πQoηγoιiμενα. Αυτ6g οι πρι6τεg xρoliοειg
ε(xα'ν ωg μ6νη πιθαν6τητα επιτυ1iαg τη αυγ1υoη
χαL τ}lν αποδιι1ρΘρωση τoυ ε1θρori εξαιτ(αg τoυ

απ6λυτου αιφνιδιαoμoιi τoυ. Απ6 τη οτιγμr] πoυ
αυτ6 δεγ λε ιτο{ ργη oε, o ι επ ι1ε ιρηοε ιg ε ixαν ελd-

χιι)τεζ ελπ(δεg επιτυ1(αg.

Παρd τιq αρ1ιxdg αποτυ1fεζ χαt τηγ oλo6να
αυξανd pιενη π(εοη εναγτ(oγ τoυ g, ο ι μονdδεE τoυ

Δημoxρατιxοιi Στρατod δεν ι1ργησαν γα αναλd-

βoυν xαι πιiλι επιθετιxι{g πρωτoβoυλiεg. Tη
νιi1τα τηg 28ηg προg 29 Δεxεμβρiου xαι μετd
πdλι τη νf1τα τηg 30ηg προg 31 Δεxεμβρ(oυ
επιτdθηxαν εναντ[ογ τηg Aρδdαg. o οτr51og, η
xατdληιi-lη τη g πdλη g, δ εν επ ιτε{1θηxε, o ι δυνατ6-
τητεg dμωg των επιτιθεμdνων φdνηxαν για αxd-

μη μια φoQd. Mε ελιγμorjg xατιiφεραγ γα απo-

φεfγουν τιg xυβερνητιχ6ζ δυνιiμειE που εfxαν
αναλdβει τηγ παQαχoλorjθηoη χαι τηγ ιioxηαη
π(εοηg εναγτioγ τoυE χαι να εμφανζoγταt, με
επιμoνri μdλιoτα, μπροαει1 στoυζ επιλεγμdνoυg
οτdxουg (4) Παρι1 aE ταν"τιx('g αδυναμ(εg, τo

oυντoνιομd χαι τη οωoτrj χarjση των διατιθdμε-
νοrν μdοων, των βαρι1ωγ 6πλωγ δηλαδrj, π€τυyαν
να πιι1ooυν τη φρουρd χαι γα πετrj1oυν μιiλιoτα
ρr]γματα στηγ αμυντιxη περfμετρo. Γιν6ταν αα-

φ6g dτι η απdoταοη πoυ xιilριξε την επιτυ1iα απd
τl'lν απoτυχfα rjταν μιχQli xαι dτι τη διαφoρti την
ιjxαγαγ απdλυτα συγχυQtαχ6g xαταoτdoειg.

oι διαδο1ιxdg αυτdg xρotiοειg, oι oπofεg μιiλι-
οτα δεν οιlγoδεrjτr1xαν απ6 επ(τευξη των oτ61ων,

θα μπορodσαγ γα xλογ(οουντηγ απoφασιοτιxd-
τηταχαιη μα1ητιxιiπ1τατoυ Δημοxρατιxoιi Στρα-
το{. Η ηγεo(α του Eθγιxo{ Στρατori φα(νεται
μ<1λιoτα να xατdληξε ατo (διo ουμπdρααμα. Mε
την πεπο (θηoη 6τι η xιlθε αποτυ1(α ουνoδευdταν
απι5 ooβαρdg απιδλειεζ χαι χατανιiλωoη δυoα-
ναπλrjρωτων πυQo μαχιxιδν, (oω g θεωρrj θηxε dτι

η δυναμιxη τηg διε(oδυσηζ τoU Δημοxρατιxοrj
Στρατοιi ε (xε ε ξαντλη θ ε f (5 ). Mιlλλoν γ ια λdγoυ g

οιxονoμiαg δυνdμεων χαι απoφυγrig τηg τLατα-

To ooriρoυπo τηζ 9ηg Ιανoυαρ(ου 1949, oι
δυνdμειg τηE X μεραq1(αg τoυ Δημoxρατιxοf
Στρατoιi τdθηxαι, πιiλι αε xiνηoη. Mε νυxτερινd,
dπωg oυνrjθωE, δρομoλdγιo, πdραoαν απd τιg

παρυφdg τηE'Eδεοoαg, ανdτρεψαγ τιζ αιτιδρd-
οειg μoνdδων τηE 32ηg πυβερνητιxrjg ταξιαg1iαg
xαι διεxπεραιιiθηxαν αro B6ρμιο' Tο επdμενo

βριiδυ xαι εγι6 oι xυβερνητιxdg δυνdμειζ πQo-
οπαθοfoαγ γα πQoσαγατολιoτodγ οτη νι1α xα-
τεdθυνοη, 11 'Eδεoοα δd1θηxε ιο1υgrj επfθεoη
αντιπ εQ ισπαoμοri απι1 μιxρd τοπιxd τμrj ματα του

ΔΣE' Η επαφ]των xυβερνητtxιilν δυνd,μεων με
τον xriριo 6γxo των ανταρτι6ν 1ιiθηiε, γεγον6g
που πρdoφεQε στoυE τελευτα(oυg τη μιxρri, μα
τ6οo απαErα(τητη αγdπαυλα για γα ξεxoυqα-
οτo{γ χαι γα oργανιiooυν τη νιJα τoυg επι1ε(ρη-
ση: τηγ εx γ6oυ επ(θεoη εναγτ(oγ τηg Ndoυ-
οαg(6).

oι xυβερνητιxdg δυνd,μειg ε[1αν o1υρc6oει την
π6λη τηE Nιiουοαg οε βιiθog' Δηλαδrj, υπ{ρ1αν

μoνdδεg τοποθετημ6νεg γriρω απd την πdλη, ι-
o1υqd o1υqd xαι φυλdxια dξω rj oτιE παρυφdg
τηζ οχυQωμdνηg περιμdτρου, γaαμμli dμυναg, ε-

νιοxυμdνη απ6 παγιδεfoειg, ναρxoπdδια. συQ-

ματοπλdγματα γrjρω απ6 την αoττxη ξι6νη xαι
πoλλd ιo1υρd oργανωμdνα x6ντρα dμυναg μ6αα
oε αυτrj. Η πdλη ε(1ε δε1τε[ επιΘ6οει9 πoυ
6μoιαξαν με επιδρoμdE αro παρελθdν, ι:την πριil-
τη φιiαη τoυ Eμφυλioυ, 6μωg χωQaζ διιiρxεια xαι
οη μαντιπd g επιπτιioε ιg. Bρ ιoxdταγ oε επιx(γδυ -

νη ξιiνη, χωQrE ωοτciσο, να θεωgε[ται ιδια(τερα
επιoφαλrjg. Mετd απd τdαεg απoτυ1[εg του ΔΣE
μπροoτd σε oχυQωμfνεg π6λειζ χαι παρd τα
πρ6οφατα γεγον6τα αrην Καqδkoα - dπoυ δεγ
θ(1θηxαν τα ιο1υgd xdντρα αντ(οταoηg τωγ αμυ-
νo μι1νων μdoα oτην πdλη - ελιixιοτo ι π iαιευαγ dτι
υπriρ1ε πQαγματιχ6g x(νδυνοs' Eξdλλου oι δυ-
νιiμειg πoυ πElοαrdτευαγτηγ π6λη {ταν σημαγτι-
x€ζ.
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Στη Ndoυoα fταν εγχατεστημ6γη η διofxηοη
τηg 33ηg ταξιαρx(αg τoυ EΘγιxοf Στρατοrj μαξ(
με τtE υπηQεα(εg τηE ταξιαρ1(αg, τo επιτελε [o xαι
τo λ61o διοfxηoηg. Διiο λ61oι τoυ 519 τdγματog
πεξιxoιi φρoυροιiοαν επixαιρα οημεiα μ6οα οτην
πdλη xαι τo σημαγτιxd εργοoτdoιo υφαντoυρ-

γfαg του Λαναρd. To 44 τdγμα Eθνοφρoυρdg
εi1ε αναλdβει τo βιlροs τηg dμυναg χαι οι δυγd-

μειζ τoυ {ταν xατανεμημdνεg οε φυλdxια στιζ
πρooβdο'ειζ πQoζ την π6λη xαι μι1οα oε αυτr].

Eξαιτ(αg τηg dxρυθpιηg xατ6'oταoηg πoυ ε(1ε
δημιoυqγηθε( με τη διεfοδυoη των μoνdδωγ τoυ
ΔΣE, oι δυνιiμειg τηg Eθνoφρoυρdg ενιοxrlθη-
χαν με 6ναν λd1o νεοαr]λλεxτων απ6την περιo1rj
τωγ Γιαγγιτoα1γ. Στην π6λη εf1αν διατεθε( επf-
αηg ουλαμdg πεδινοri πυροβoλιxotj xαι ουλαpιdg
τεθωραxιαμ6νων, βdoειg ι1λμων των 60, 81 xαι
707 γ}"oτ. σε στQατηγιxd αημε(α, xαθιiE χαι πo-
λυβdλα. Η τoπιxrj Xωρoφυλαxη εQε 60 dνδρεg,
υπr]ρxε ιjγα απ6oπασ!"ια τωγ 30 MAΔ xαι ιο1υρrj
- στα χαQτιd τουλd.1ιστoγ - δdναμη MΑY, εγd-
πλων xατofuιlν τηg π6λη9, 1-ιε περfπου 500 τυφd-
xια. 'oλα αυτd μπoρodοαγ γα συγoψιστoιiγ α-

ριθμητιxd σε Lιtα διiναμη περfuoυ 1ιλ(ων στQα-
τιωτι'1ν, χωQ(ζ να υπoλογζoγται οι dνoπλοι πολ(-
τεζ τωγ MΑY(7). Oι δυνιiμειg αυτdg αποτελorj-
οαν τμrjμα ενdE πυxνorj διxτυου μoνι1δων του
xυβερνr1τιxοιi οτρατoti πoυ xdλυπταγτηγ ευρ{τε-
qη περιφdρεια χαι μπoροιioαν να ελπζουν oε
ταγ{τcnηιiφrξη ενιoxιiαεων απd τιg γdρω φQoυ-

ρ69 rj απ6τιg εφεδqιxdg μoνdδεgτoυ Γ'Σι.,5ματοg
Στρατοιj οτη Θεooαλoνfxη. Η βαoιxrjαπoαιoλrj
τηg φρoυριig riταν να xαθυαrερr]σειτoυζ επιτιθε-

μdνoυg xατdτρ6πo ιioτε με την d,φιξη των ενιo1ιi-
σεωγ να βqεθoriν οι τελευτα(οι οε δfoxoλη θdoη.

o ΔΣE dριξετο αιjγολοτωγ μονιiδωνπoυ ε(xαν
πdqει μdQog οτη διε(oδυoη 1"ιαξ( με τιE τoπιx€g
δυνιiμειg. "Tρειg ταξιαρ1fεg πεξιxοιi, την 14η,

την 18η, την 103η, που ε(γαν 7 διλoxfεg αυνολιxr]g
διiναμηg 2'069. Tρειg λd1oι ααμπoτdg δrjναμηg
170, ψιo6 oυλαμ,6 oqειβατιx6 δdναμηg 25, 6να
λιi1o του Bερμ(oυ, διjναμηg 55, ο1ηματιoμo( X
Mεραq1(αg διiναμηE 92, αιiγoλo 2.447' Απd
ιiπoιpη μ6oων. 'Eνα oρειβατιx6 πυρoβdλο, 2
αντ ιαQ ματ tx6" τωy 2Ο 1 ιλιo οτc6ν, 2 αντιαEl ψατtx6'
ταlν 37 ytΧtοοτιiγ, 14 ομαδιxorig 6λμoυg, 14 πολυ_

βdλα' πdντξερ, τυπoπoιημdγα xαι νιiρxεg' τον
ατο1"ιιxd οπλιoμd των μα1ητιδγ LιαE, πεqιoριομιd-
να πυQoμαxιxιi xαι οτην πoρε[α τηζ μdχηζ λciφυ-

ρα, 6να βαqιi τανx xαι 2 xι1ρρtεQE χαι dνα oλμιο-

βdλo με 250 βλr]ματα'' (8). oι δυνdμειg αυτdg
dπρεπε να xατανε μη θorjγ αε δrjο απoοτολdg : αrην
εξoυδετdρωση τωγ αμυντιxιiν oτηριγμιiτων τηg

π6λη9 χαι την xατιiληιp{ πlζ χαι oτην παρεμπd-
διοη τηg xiνηoηg των ενιαx{oεων απιi τιζ γιjQο:
φρoυρ6g προ< αυτtj.

Διio ιο1υρd, o1υρωμdνα οημε(α οτrjριξηg δd-
οπoξαν τηγ αμυγτιx{ διdταξη τηg πdληg. Στον
Θεoλ6γo φρουρoriοε διμοιρfα τη g EΘνoφρoυρdE
ενιο1υμdνη με πoλυβdλα xαι dλpιoυg. Στον Πρo-
ψjτη Hλfα υπ{g1ε επ[οηg διμoιρ[α Eθνoφρου-
ριig. Και ατα δ{o oημεiα υπr]ρ1αν θdοειg μdχηζ
xαι πoλυβoλε(α απd oxυρdδεμα, ουρματoπλdγ-
ματα }.(,αι παγιδε{oειg. Tα φυλιixια αυτιi dπρεπε
να εξoυδετερωΘofν αrην αρxr] τηg επ(θεοη<.
ι6oτε γα ανoξoυν oι διαβιiοειζ πQoζ τηγ πdλη. o
ΔΣE ε[xε διαμoρφιδo ει τεγνιx€g για απoοτoλdg
αυτο{ τoυ εiδουg. Στι< dντεxα τη νd1τα' αrιg 11

Ιανoυαρ fου, ε ιδιπ ιiE ο μιiδ ε g πληο'(αoαν απαQα-
τrjρητεg 6οoτo δυγατιiγ πιo xoγτιi ατα oxυρd, με
oxoπ6 γα τα πλr]ξoυν με αγτιαQματtτι€ -<γροθιdg,
ενι6 ταυτ,61Qoγα με ''οταιJροtjg'' Θα dνοιγαγ διd-
δoυg μdαα απ6 τα αυqμιατoπλdγματα χαt τιζ
παγιδεrjoειE (9).Στoν Προφ{τη Ηλ(α o αιφγι-
διαoμ6g δεν πιiτυxε. Στoν Θεoλdγo, dμωg, oι
ε(xoot €ναg επ(Χεxτoι μα1ητdg εxτdξευoαγ ταυ-
τd1ρονα τα αντιαQ ματιxιi τoυ g πρoπαλι6ντα g xα-
τααιqoφ6g xαι πανιxd στoυζ υπεQασπtστι1g τoυ
oxυρori. Mdαα oε ελd1ιoταχεπτ6"η θdoη ιjπεoε
xαι dνoιξε η ε(ooδog τηg π6ληE. Aπ6 ιiλλη
xατεrjθυνoη, οι δυνdμεtζ τoυ ΔΣE πoυ πληο(α-
oαντο φυλιlxιo Koυxοfλιτo βρ{xαν εγxαταλειμ-
μdνo, εξαοφαλζowαg απd επε [ μια δεrjτερη δ[o-
δo (10). o Προφrjτηg Hλ(αg dπεοε αργ6τερα,
ψετ6.απ6 μdχη.

Η γρ{γoρη ε(oοδοg των τμημdτων εφιiδoυ τoυ
ΔΣE oτην π 6)'η xαι τo μtπη μα των πολυ βoλε (ων

απ6τανιΙπα εξιiqθρωoε dλη την αμυντιxr] διdτα-
ξη τιl:ν αμυνoμιJνων. Τα τμriματα τωγ MΑY δεγ
πρdλαβαν να συγχQοτη θof ν oε oci: ;-ια, αι, υπoθιj-
σoυ |-ιε 6τι εtγαν τdτο ια δ ιdθ ε οη. Η Xωροφυλαxrj
xΧεfuτηxε αrα xτr]qιιi τηζ, τα οτρατηγε(α των
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διαφ6ρων 1.ιoνdδων επiαηg χαι o ουντονιαμ69
τηg d,μ:υναg αφdθηxε οτα τεΘωραxιoμdνα, τα ο-

πo(α, 6μωg' 1ι,:ρ(g ιo1υρr] oυγοδε(α πεξιxοιi,

ηταν ευdλωτα στι( εν6δqεg των τμημdτων τoυ

ΔΣE xαι στoυζ αγτtαQματιxοιig εxτoξευτdg. ΩE

τo μεoηpιdQl τηζ επo1-ιι1νηg, 12 Ιανoυαg(oυ, η

αντ(oταοη ε(1ε περιοριοτεf xυρ(ωg ο'ε διio oη_

με(α, οτο xτ(gιo τηg Yποδιο(xηοηg Xωρoφυλα-
xr]g οτο xdιτρo τηg π6ληg χαι στο αrρατηγε(o τηg

33ηg ταξιαQχrαζ' Kιlθε απdπειρα εξ6δoυ των

πoλιoρxη μι6γο-lν απ6 αυτιi xατ6ληγε σε ου μφoρι1.
Oι μα1ητdg τoυ ΔΣE dδειξαν αξιooημε(ωτη ε_

φευql ετιx6τητα στη δ ιdρxε ια των oδo μα1ιι6ν επ(

των επιθιjoεωγ σε οxυqωμ6να xτr]qια. Ετα69 απ6
την παλιd ταxτιτιη τoυ τρυπrjματog ενδιιi|"ιεσων
το(1ων. ι6αεε γα διειοδιjουγ μdοα αrα ^ιατεγ6ψε-
γα απd τον ε1θρd τετρdγωνα' χQησι|"ιoπo[ηoαν -

πρog μιεγclλη dxπληξη φ(λων xαι ε1θρι6ν- τατε-
θωραπιαμ6να πoU 6πεοαν cπα 16ρια τoυE (11).

Tην τρ(τη ημdQα, αcιg 13 Ιανoυαρioυ, τo τελευ-

τα[o oημε(o αντ(oταοηζ, τo oτQατηγεfo τηζ τα-

ξιαρ1(αg, €πεoε oτα 1dρα τoυ ΔΣE' 'oλη η
Nιiουοα βριαxdταν πλdoγ oτη διxαιoδoo(α τoυ.

Η τε}'ιxη dφoδοE (12)

Πεqiπου σαγ τoγ x6xxινo o26τι6βqη....

o yειριωνιdτι'1oζ ηλιog ξεμιjτισε τ' αlτoμεoημε-

ρo απ6 τα αxο'ιjρα ατα1τιd' oι|wεφα, oαν η ιllιλη

βρoyη εiyε πdι/lει. Πυxνo[ μαιiρoι xαπνοlυιt'ι6νο-
yταν πdνω απcj τo τετραyωνo των ερyoαταα[ων
του Λαναρd'. Mια oμd'δα ααμπoτiq, 6ατερα απ6
o λoη μ ε ρ ε g π ρ oα π riθ ε ι ε g εν 6 g τ dy ματ og, x ατ d'φ ε -

ρ ε να φτ d'o ε ι o ε 6ν α xτ [ q ι ο 21 α ι ν α βd λε ι φωτ ιd. M α
τ α υ πdλo ιπα x ρατοιjoαν' Π iραoε η πρcllτη μ6ρα,
πiρααε xαι 6λo τo πρωιν6 τηE δε'ιjτερηg xαι αx6-

ρια xρατo6oαν'

Εxε[ ε|yε την 6δρα τoυ ?ιι o ταξiαρψοE Κατooυ-

ρiδηg. Εxε[ εfyε 21αι τα πιo μεyd.λα 21αι τα πιo
πoλλci' oxυgd.. Εxε[ ηταν αyεδ6ν 6λα τα ταwι 21αι

τ α αυτ ox [νητ α 

"oλα 
ε lyαν ετ o ι μαστ ε [ €'τ α ι, y ια ν α

δciαει o εyθρ6g εxεl την τελευταiα μdχη. oι
xαμινd'δεg που ιpηλωoαν xαι oτo[yειωσα^ι) με τo^ι)

xλεριμ€νo ανθρc[lπινo μΦθo ηταν διαταyη να φιl-
λαxτodνε με xd.θε θυα[α' T'αερoπλd'vα βoμβdρ-
δ ιζαν α ατ α pι d.τ η τ α' αν αox ετ ιx Cι τ oυ g y6 ρ ω συ ν o ι -

xιαμοιjg' Σπ[τια ξεx6βo1/ταν }ιαι xατiρqεαν xd'θε

τ6oo. Aνθqcilπινα μυαλd' xoλλo6ααν oτα ντoυβri'-

ρια. Στριyxιig xραυy6g παιδιcbυ πν[yοvταv μεE
ατα ερε[πια' Mα αg xα[yoνταν τα πdντα. Αq
yαν6ταν η πoλιτε[α ?tαι oι dνθρωπoι μαζ[. Tα

ερyooτd'αια να μiναν yερd''

H τελευτα[α τoιiτη μri'yη ηταν τ6oo oυριβoλιxη.

Tα ερyooτdoιαΛαναρd προoπαθoιjoαν να ?l8α-
τηθoιjν ριε τcjαo πεbμα, μ' 6oη λιjoαα παλε6ει να
xρατηθεf ατη ξωη o x6αμog τηg αδιxfαζ, xtoυ

xαταρρiει.

Η μεyd'λη iφoδog d'ρyιrlε oτιE 3 η c6Qα. 'oπωg

oρμoι1ν τα φoυQτoυνιαoμ6να xιiματα xαι xαβα-
λdy τα βqd'yια, iτoι ξεyιiθηxε o λαixdE ατρατr1g

xε|νo τo δειλιν6. T[πoτε δεν αυyxρατε[ την oρμη
τoυ μα1ητη.

o ε7θρ6E λυγCι'ει. o Καταoυρ|δηq με τo επιτε-
λ ε fo τ oυ φ ε ιiy ε ι x ρυ φ d.. oιjτ ε o ααυ ρ ματ ιατη g τ oυ
xατd'λαβε π6τε τoυE τ61ε αxdoει. Σxυφτ6g επd'-

νω σ' 6να yαρτ[, 6παιρνε την τελευτα[α διαταyη
τηζ μεQαQχ[αg τoυ, 6ταν η π6ρτα dνoιξε μ' oQμη

x ι η μπoιi xα εν 69 oτdy ε ρ τ o υ πoyρ €ωαε να αηxω-
αειταy6ρια' H διαταyη 6μεινε μιαoγqαμμ6νη, μα
η βqαxyi φωνi αυνi'yιαε να μιλd'ει ατo δixτη του
αoιiρματου τηλεφωνoυ.

- Κρατηoτε! Κρατηoτε αx6μα! 'Ερ7oνται ενι-
αyljoειg!'Ερyoνται! Κρατηατε! Κρατηατε!...'

**{.**

Κd.πoυ - xd'πoυ ριεριxd' λιανoντoι1φε2lα 21αι α-

ραιig xoφτig ριπ69 αxοιjyoνται αx6μα. Ε[ναι oι

oμd'δεg πoυ εxxαθαρξουν τo iδαφog xαι φ{.ρ-
νoυν τoυζ τελευτα[oυE αιyμαλcilτoυg. Tα αερo-
πλdvα βομβαqδξoυν ασταμd'τητα τα ψναιxd-
πα ιδ α, ατ oυ g δ ρ 6 μoυ ζ' τ ιζ συν ο ιx tε g. To x αιl oν [δ ι

μoυyxρξει φοβερd αtα yιjρω υιllιilματα. o ε-

xθq6g xd'νει τιg τελευτα[εg πρooπd'θειεg να μπει
oτην π6λη. Mα εxε[ θα με[νει xαρφωμ6νog xι
απciιllε xι αιiριο'

* ****

Πυxyο[ xαπνo[ υιpcδνo1)ται χαι τυλ[yoυν τ ιζ χα-

μινd.δεg, 6λo εxεfνo τo τετρdyωνo'
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ΝΙΑ0YΣTA Ιoτoριxd'

Κα{yoντ αι τα ε qyoατ d'oια τ ου Λαναρ d' !
H ε iδη oη τ ρ 67ε ι ααν αατ ραπη πdνω ατην προλε -

ταριαxη π6λη. Στα παρdλυQα' στιζ αυλ6E, ατιg
π6 ρτ ε g, ξ ε π ρ ο β dλλoιlν x εφd'λια πoυ αyν αyτ ε6 oυν
τoυE xαπvoιig.

{<**i<*

Eγ τω μεταξri, γf Qω απd την πdλη, απd τo πρω(
τηg 1'2ηg Ιανoυσ,ρfoυ, ι1ρ1ιoαν να φθtiνουγ εγι_
α1rJoειg. Στα xυβερνητm6' επιτελε[α xαι ιδια(τε-

Qα στη διo[xηoη τηg αρμdδιαg XΙ μεραρ1[αg
επιxρdτηoε αιiγ1υoη με αρxετd oτoι1εiα πανι-
xοιi. 'oλεg oι γιiρω φρουρdg ειδoποιrjθηχαγ να
οτε(λoυγ ενιομioειg οτη Ndoυαα 1ωρ(g γα γγω-
ρζoυν την xατιioταoη πoυ επιχQατoιiαε, τιg αvιi-
γχεζ πoυ υπriρ1αν xαι 1ωρig oυντoνιoμd των
πιν{οεων των διαφ6ρων oμdδωγ. To απoτιjλε-
ομα r]ταν απoxαρδιωτιx6' oι μoνdδεg - λd1oι,
διμoιρ[εg, oυλαμο( - 6φθαναν r] μiα μετd την ιiλλη
χωQrζ oυντoνιομd τιαι €πεφπαν στιE ενdδρεg τoυ
ΔΣE i οταματo{οαν μπροαιιi στιζ χατασΓρoφ6ζ
r] τιg ναρxoθετrjοειg των δρdμων. Αν xαι οι
δυνd με ιg πoυ συγχ εγτρ ι6 θη xαν t]ταν oη μαντ ιπι1 g

(13), δεν xατdφεραν να δημιoυργrjoουν μια ι-
σχυQli αιχμli επfθεο'ηg, γα συγεQγαoτoιjγ χαι γα
εxβιt1ooυν την εiοoδo oτην π,6λη. oι αoθενε(g
απιiπειρεE προg αυτr] την xατεrjθυγση αγτιμετω-
π(αrηxαν με ευxoλ(α απdτoυg μα1ητdgτoυ ΔΣE.
Oι μιxq6g απιfλειεg πoυ εi1αν οι μoνιiδεg των
ενιo1ι1oεωγ απoδειxνfoυγ ιiτι στιζ πεQισo6τε-
Qεζ πεQιπτι6οειg, περιdριoαν τη δριioη τoυζ σε
υπooτrjριξη πυρι6ν, χωQ(ζ να γνωρξουν επαχQι-
βιig την xατdoταoη εμJ[Q6ζ τoυζ χαι γrjρω τoυg
(14). Eγxατ6ατηααν ιαxυρf προφυλαxri αroν
αιδηgoδρoμιx6 αταθμιj xαι θα dλεγε xανεfg dτι
πρoετoιμιiστηχαγ για μαxρdχQογη ταxτιxη πo-
λιορx(α τηg πιiληg!

Στo μεταξιi διιiατημα o ΔΣE, παριi τη διαρxrj
παqενd1ληοη απd τoυg βoμβαρδιoμοιig τoυ ε-
1θροri, oργιiνωoε την "εxμετιlλλευoη'' ηE επιτυ-

1(αg του. Tο γdο πρdβλημα rjταν ευ1ιiριστo μεγ,
dλυτo xαι αδ ι6ξoδo δε. Τα λιiφυρα, τα υλι lι6' πoυ
6πεoαγ oτα 1dρια των νιxητrilν fταν τ6oα πολλιi
που liταν αδιiγατo να 1.ιεταφερθorjγ 6λα oε ασφα-
λ6g μ6ρo9. 'Επρεπε να υπιiρξει αωoτrj ιερdρ1η-
ση τωγ περιoοιiτερo αναγxα6ων χαι να oQγαγω-
Θεi εxτωγ εγ6γτωγ 6ναπoλrjπλoxo xαιπoλυπρ6-

σωπo αtiαεημα μεταφoρι6ι,. ''Λιiφυρα 4 πεδιγιi
πυροβdλα με 3'000 βλrjματα, 7 βαριd τ(ινx,21
xdρριερg, 210 φoρτηγd αυτox(νητα χαι π€ντε
τξιπ,27 pιoτoουxλfτεg, 1 oλμoβdλο pιε 250 βλrjμα-
τα, 5 ομαδιxοιig 6λμουg με 2.000 β)*jματα, 9

xαναδdξιxoυg dλμoυg με 3.000 βλr1ματα, 15 πo-
λυβ6λα BΙKEPΣ, 110 οπλoπoλυβ6λα, 550 ατομιι-
x6" 6π}"α, 70 ημιαυτdματα, περ(που 2.Ο0Ο'0Ο0

oφα(ρεg, 15 αpιεgιxανmotg αoυρμιiτoυS' 4 α-
oυρμιiτoυg No 22, 13 γραφoμη1ανdg, 5 ριiδια,
170γ}ια(νεg, 120 αrρατιωτιxdg οτoλιJg, 130 ξε{γη
dρβυλα, 135 μoυλιiρια ειδιxoιj φ6ρτoυ, 120 μoυ-
λιiqια xoιγο{ φ6ρτoυ, 2 ηλεxτρoγεννrjτριεg, 33
τη λdφωνα, 3 τηλεφωνι xo( π(ν αιιεg πoλλιilν δ ιευ -

θιiνoε ων, 20 μπαταρ iε g, πoλ{ υγε ιoνo μιx6 υλιx6,
πoλλd τρdφιμα, υφιiαμιατα, πoυ απιi τα τqdφιμια
dφαγαν οι μα1ητdg μαg, μoιριiσαμε στo λαd xα-
θιriE xαι τα υφdoματα. 'Eγα τooυβιiλι επιτελι-
xotjg 1dρτεg. Tα αρxεiα υπoδιo(xηοηg Xωρoφυ-
λαxrj g, αοφαλε(αg αoτυνoμιxοti τμηψcαog, 44τdy -

ματoζ, 33 ταξιαρ1fαg, 519 τdγματοg'' (15).

Η αρxιxrj αντfδqαοη τωγ μαχητιliγ του ΔΣE
ηταν -απ6 €νoτtγao θα λ6γαμε- η xαταoτqoφr]
τωγ υλιxι6γ που ι5πεφrαν οτα 1ι1ρια τoυg. Mε τoν
τρ6πο αυτd xαταοτgιiφηxαν τα πεδ ινd πυρoβdλα
xαι πολλιi απ6τα δυoxολομεταφερdμενα 6πλα,
dπωg τα πoλυβdλα BΙΚEΡΣ. Η xαταατρoφtxη
αυτlj διιiΘεoη αrαμdτηοε dταν dπεoαν 'ιLαL τα
τελευτα[α xι1ντρα αντfαεαoηg τoυ ε1Θρof χαι oι
αιπιiρτεg βρdθηxαν να χυQLαQχodν απ6λιπα οτην
πdλη. Axdμη xαιτ6τε, αιιg διioxολεg αυνθr]xεg,
oι μηχαγισμof για εxμετdλλευση τηζ επιτυ1(αg
απoδεf1θηχαν αγεπαρxε[g. Tο μεγαλιiτερο μ6-
Qos τωγ εφoδ(ων πoυ πtiρθηxαν απιj την πdλη

φα[νεται 6τι αυγiαrατo σε ι1,τι πriραν οι μα1ητ6g
χαt ot μιxρooμιiδεζ σrη διιiρxεια των επι1ειρrj-
σεωγ. oι 1ρdνιεg ελλεiψειg εf1αν μετατqdψει
τoυg τελευτα[ουg αε ιiριαroυg ι1νηλιiτεg χQ'iσι-
μων ειδιiν. Eλd1ιoτoι αrπdρτεg βγrjxαν απιi την
πιiλη με τα Elοιi1α, τιg αρβιiλεζ χαι τoν ατoμιx6
εξοπλιoμ6 που ε[1αν 6ταν ψπηxαν oε αυτrj. Στη
διιiρxειατηζ μdχηE ιτriθηxαν με xαινο{ρια ρori-
1α, φdρεoαν νdα ιiρβυλα xαι απdxτηοαr,πλrjθog

1ρ{oιμωνr] λιγ6τερo 1ρrjαιμων ειδc6γ. oι xαπγι-
αε6g εφoδιιiαrηxαν με τοιγdρα xαιxαπν6 χαι oι
αντιiElτιοoεg, oυ1νιi, με ξε1αopιdνα εiδη απαρα(-

1.6



Ιατoριxd' NΙΑ0|ΣT.4

τητα στη 

"'υναιxεfα 
φιλαρdoxεια. Η γdα ειxονα

τουg τοιiE dxαγε να ξε1o:ρξουν οαφι69 απ6 τουg

συγαγωγιστ6g τουg με απoοτολη oτιg γ{qω απ6
την π6λη θdοειg xαι ενdδρεζ, πoυ δεν μπdρεοαν
να επωφεληθοfν απιi τον παxτωλ6 που η πdλη
πρ6αφερε.

H ορ.1ανωμdνη, dμωg' επιxεfρηoη διιiοωoηg
χαι l"ιετtΙφoρd,g υλιxι6ν παρουο[αοε πλr]θοg πρo-

βλrjματα. Τα διαθ6oιμα μουλdρια, λdγου χdQη,
6πρεπε γα χατανε|-ιηθofν οε διιiφορα, αγτtφατι-
xd μεταξιiτουg xαθrjt,"οντα. Συνdβη ι6oτε μουλd-
ρια πoυ ε(1αν φοgτωθε[ υλιxd να 1ρειαoτεi να
ε^1xατcιλεiψoυγ τo φορτ(ο τoυζ για να ουνδρd-

μoυγ στη μεταφορd τραυματιιiν τηg 1"ιιixηg. Για
τοιlg τελευτα(oυg δεν υπrjρ1ε oQγαγωμι6γo αιj-
στηι-ια διαxομιδrjg, ουγxdντρωσηζ χαι μεταφo-
ρd q, xα ι6τo t x6Θ ε τoπm6 g δ ιo ιxητrj g ξητorioε να
εξαoφαλ(oει τη μεταφoρι1το_lν διxιiν του αυ1νι1

oε βdροg d,λλων πQoτεQαtoτητων xαι αναγxιfν.
Η αλr]θεια ε(γαι dτιτο πρ6βλημα δεν εi1ε προxrj-
ιpει ξανι1 οτoι, ΔΣE xαι οι μoνdδεζ του βρdθηxαν
να αUτoσχεδιdξουν μπρoοτι1 οτα προβλ{ματα
πoυ προχαλο{oε η επιτυx(α (16).

Η οτρατολoγ(α xαι οL επιφoQτιoμιdνοι μιε αυτιi
τo xαθl]xoν βρdθηxαν επ[οηg μπρoοτd σε αγτL-

φατιxdg xαταοτιloειE. Η π6λη ε(1ε χαQαχτηQι-
oτε ( αρ ιατε ρrj xαι οε μεγιiλο βαθ μd rjταν. Πoλλo i
απ6 τoυg xατο(xουg τηg rjταν εqγdτεg ατα διdφο-

ρcr εργοοτdοια, xυρ(ο;g υφαγτoυQγfαg, ενι6 πολ-
λο( αντι1ρτεg xατd,γονταν απ6 αυτr]' Oι εxε(
σUγχ εντQω μι1νo ι γ'dτoιxot των oρε ινι6ν 1ωρ ιιilν
εixαν οxεδ6ν dλοι τουg ουγγενε(g, φiλουg ri χω-
ριανof g ιττο ΔΣE. oι γενιx6g oυμπιiθειεζ, ιiμωζ,
οε xαpι(α περ[πτωοη δεν αr]μαιναν dτι oι ν6οι
dνθρωποι τηg Ndουοαg r]των πQoσφυγιχι6ν oι-
x ιομι6ν ε i1αν τη δ ιdθ ε ση να στQατευ θotiν, 1ε ι μιil-
να xαιρ6, oτιg τdξειg τoυ ΔΣE. Η oτρατoλdγηαη
αγoριων χαι χoQιτσιιiν dπρεπε να γiνει υπο-

1ρεωτιxd. Tο δil.ημμα r'1ταν οoβαρd. Yπερβoλι-
πη βιαιdτητα στη οτρατoλdγηση χαι μεθοδιxdg
οxληρdg dρευνεg oτα oπ(τια για την αναx<iλυψη

6οο:γ δεν r]θελαν γα παQoυσιαoτοrjγ θα πρoxα-
λoιioαν οoβαρd ρr]γματα οτιg α1ιJoειg του ΔΣE
με τoυE xατo(xουg μια π6ληg που θεωgoι]γταν

φιλιxι1 διαxε(μενoL πQoζ αυτι1γ. Απιi την ιiλλη,

dμιωE, oτρατολογ(α dπρεπε να γ(νει.

Δοxιpιdoτηxε 6λο τo φdoματων μεθιiδων, απd
τιg πλdoν ηπιε< ωζ τιE πλdον oxληρdg. Στρατoλo-

γηθηxαν 50Ο ωg 600 γdοι xαι νdεg, αριθμdg που
απιi την ηγεοiα του ΔΣE xρ(θηxε τελεiωg ανε-
παρx{g. oι υπε{Θυγοι γtα τη ατρατoλ6γηoη
xατηγοgrj θηxαν μιiλλoγ d.δ ιxα dτι''αγτ( να βqουν
6λουg τουg τρ6πoυζ για να ξετρυποioουγ τον
ε π ιοτρατ ειi οι μο x6ο μο' dχαι,α\, τυπιν"{' g επιox(' -

ψειE, επηQειiοτηxαν απ6 τιg ρεβερι1ντoεζ χαt τα
xερdο'ματα πoυ τουζ ιjxαγαγ oι γυναtχoι'iλεg xαι
ιjται δεγ πr]ραμε ιiοoυg μποgoιioαμε γα επισrQα-
τεfοoυμιε'' (17)' To 6λο ξι]τημα {ταν φυαιxd
πoλtj πιo αιjνΘετο χαι η αντtπιiθεια πoυ dδει1ναν
τα αιελd1η τoυ ΔΣΕ απι1γαγτι οτo xcιθr]xoν τoυ
ατρατολdγoυ βρr]xε νιJα επιxειρriματα οτην 6λη
εξ6λιξη τωγ πQαγμdτων. Στo y.ι1τω - xι1τω, ιiνα
οημαντιx6 ποoοοτd απ6 εxε(γουζ πoυ με τ6ο'εg

δυοxoλfεg xαι oυμβιβαoμο{g επιατρατειiΘηxαν
αxοτιilθr1xε απd τα αερoπλι1,να oτο δρ,6μο τηg

επιοτροφηg πQoζ τo Bfτoι rj βgrjxε ευxαιρ(α να

Πριioxoπoι ηg πιiληg φοlτoγριrφζoντrιι μπρooτri οτo
πιιμι1νo δημoτιxd θdcιτρo. ciπorl or]μιεριι βρfoxετrrι η

ιττριιτιοlτιxrj )ν6' clxη. β ρ x ε i o : Λ. Σ α μ rι ρ ci )
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NΙΑ0ΥΣTΑ Ιατooιxα
Χtπoτα^aτηaει μdαα σrηγ αναταρα1rj τoυ "ελιγ_

μo{''.

To x6υτog
oι δυνιiμειs τoυ ΔΣΕ αποxc6ρηααν απ6 την

π6λη τo oοtiρoυπο τηg 14ηg Ιανουαρ(oυ. H
επ[oημη διxαιολογ(α {ταν o πεQιoQισμ6g των
πυQoμαχιχr1ν xdτal απdτα dρια αoφαλε[αg. Πα-
ρι1τo παxτωλ6 των λαφJQωγ, o ΔΣE r]ταν αδrjνα-
τογ να πEroο'αρμ6oει τoγ oπλιoμ6 χαι τηγ επtμε-
λητε iα τoυ με βιioη τα λιiφυρα xαι o ι μονιiδε g που
xρατoιioαν τιg γιiρο: απd την πιiλη θdαειg πιdξο-
γταγ απci τιg ελλεiψειg. Η απαγx(oτρωoη απι5
την π6λη δεν μπoρorjοε εξιiλλου να xαθυoτερrj-
σει πεQισσιiτερo. Σημαντιx6E δυνιiμειg του χυ-
βερνητιxοrj oτρατοιi xατευθιiγoνταν -d1ι με ι-
διαiτερη οπουδrj ε(ναι αλrjθεια- πQoζ τιE υπo-
1ρεωτιxdg διαβιioειg για τo Biτoι, απειλιιiνταg
να παγιδεrjσoυγτιζ δυνιiμειg τoυ ΔΣE αrη N<ioυ-
oα. Tην επομιiνη, οτιE 15 Ιανoυαρfoυ, o EΘνιxdg
Στρατdg ψπηxε oτην πdλη. Η ειxdγα τηg τελευ-
τα (αg dγινε αμdαωg αντιxε [μεγo πQoπαγαγδ ιoτι-
τιη 

-q 
ε^ιψετdλλευ αη g απd τoυ E xυ β ε ρνητιxoιi g.

Aπιf τη Nιioυοα
'Eγτυπο ΣιfματoE (18)

Απd Γ'Σ.Σ. πρog ΓΕΣlA1-A2
15.1.49 22:75

[..'l Π ρ cilτ α ι πλη ρ οφ o ρ iα ι π ε ρ [ N αoιi oη g' Εx τη g

φρoυρci'g παρουoιd'oτηxαν μ6yρι τηg 16η9 dlQαg
180. Εx τoυ ατρατηyε[oυ 33 Tαξιαρyiαg δεν
παρ oυ o ιd αθη x αιl ε ια 6τ ι ε π ιτ ε λd' ρyη g Δ 6 ρτ αg x α ι
ειg Αξιωματιx6g. Ανευρ€θηααν εντ69 π6λεω9 57
νεxρo[. Mεταξιi τoιjτων πιθαν6ιl xαι Στρατιωτι-
xο[. Ανεψωρ[oθηoαν 5 νεxρo[ αξιωματιxo[. Κα-
τ ε crτ ρd.φηααν η υ π6oτηoαν oο βαριig ζη μ lαg ε ρyo -
ατd'oιcl π6λεωg. Επυρποληθηααν η υπiατηoαν
ξημiαg oυxl μεyd'λαs 200 περ[που οιx[αι ε2t των
oπo [ων πλε [ατ αι o ιx [αι στ 8ατ ιωτ ιι1ιiν εyx ατ αατ d'-
σεων. oμo[ωg δημ6αια xαταατηριατα. Εx τoυ
αμd'yoυ πληθιlαμoιi εξηκριβrlθη μεχQι ατιyμηg
6τι απoυαιd.ζoυν 300 περ[πoυ d'τoριατων οπo[ων
περιαociτερα νεαρd'g ηλιx[αg, ριαθητριαι, πρ6-
σιtoπoι' oδηyo[ x.λ'π' Mεταξ6 εxτελεαθ6'ντων,
δημαρyog, εig δημoτιxriq α6μβoυλo9, 2 δηρι6oιοι
υπdλληλοι [..'].

o ΔΣE ιjoπευoε περι1αρrjg να περιγρdιpει τι<
χαταοτQoφdg που πρoxdλεoε οτην ε1θρι xη π6}'η

xρεωνιiμενog ιiθελιlτoυ χαι τιg αντ[oτοιχεE πoU
πρoxdλεοαν oι xυβερνητιπo( βoμβαρδιoμof. Συμ-
βoλιxd rjθελε να δηλr;5αει, μι1oω αυτι,iν, τη δυr,α-
τ6τητ6' τoυ να δ (ν ε ι xα (ρ ια 1τυπr] ματα οτo xριiτo <

τηgAΘfναg xαι οτην πλoυτoxρατfαπoυ τo οτriQι-
Lε.

Ο ΔΣE τιμωQε6... (19)

Zημι€g: Κd'ηxαν }{αι ανατινd'yθηxαν oι στQα-
τιωτιx6g αποθηxεg ιματιαμoι1, βενζ|ναg x.λ.π.
Κd'ηxαν 21αι αyατιvdψθηxαν 6λα τα ερyooτd.oια,
yιατ[ ηoαν oxυρωμ6να, με 6λα τα εριπορειjματα
xαι πρc|lτεg 6λε9 πoυ υπliρyαν σ' αυτd', αε τερd'-
ατιεg πoα6τητεζ' P|ξαμε 2 αεροπλd'να. Κdηxαν
ιtαι ανατινd'ψθηxαν rjλα τα oxυρωμiνα δηpι6αια
yτη ρ ια xαι oyυ ρω μ€να πλoυα ι6oπ ιτ α π.y. Δη μ αρ -

xεio, Tα7υδρoμε[o, Tηλεyραφε[o, Επαρyε[o, Ει-
ρηνοδιxε[o, Δημδoιo Tαμεiο, Tρdπεζα Αθηνων,
Ε ρyατ ιx6 Κiντ ρo, Tαμ ε lo Ανε ρy [αg' Στ ρατ ιο.lτ ιxd'
Γραφ ε [α, Δ ιο [xη oη Χω ροφυλαxη g, Αoφd λε ια, Α-
oτυνομιxd Tpιημα, Α[θoυoα Tιτd'νια, Βiλλεg Πε-
τ ρ [δ η, Χ ρ η ατ iδη, Λ αν α ρ d', Αyy ε λd' x η, Π d'ζη, Κιλ ι -

μoυρ[δη, Κιτα€λη, Δημοβixη x.λ.π.

Ανατινd.yθηxαν 6λε9 oι y6φυρεg τηg πιiληE ατo
πoτd'ρu Αραιτ[τσα, xαθcbg xαι η Βερρoιc(lτικη y6-

φυQα.

['..] Εxτελioαμε τουg περιαα6τεQoυζ πρoδ6-
τεE. oι ψαφιiδεE τηg ααφdλειαζ αυτ02π6νηααν.
tl

oι εxτεταμι1νεg xατααrρoφdgxαι oι εxτελ6οειg
6γιναν ευρtiτατα γνωoτ6g. E(γαι αμφ(βoλο αν το
μ{νυμα πoυ r]θελε γα δc6oει ο ΔΣE βρrjxε πoλ-
λoιjE απoδ€,xτεg' Η xατααrρoφrj εργooταo(ων
μπoρoιioε να εQμηγευθε( ωg μι3πηψα ^ιατ6' τηg
πλουτoxρατ(αg, μπoρoιi αε ιi 1-ιω g να γ iν ε ι αντιx ε (-

μενo αιτiθ ετη ζ πQoπαγανδιαrιxlj g εxμετdλλευ-
αηg xαθι6g, oε επo1€E δ{οxoλεg, πoλλoi 6βρι-
oxαν δoυλειιi αε αυτti xαι ειo6δημα. Η xατα-
oτρoφrj δε τηg παQαγωγιχr]q υπoδoμliζ τoυ α\,τι-
πdλoυ δεν {ταν αγαγχασ[ιxd ιο1υρd dπλο για τη
νfxη. H πoλε μιxr] πρooπιiθ ε ια του xυ β ε ρνητιxoιi
ατρατoπdδου ελdxιoτα αrηριξ6ταν οτιg βιoμη1α-
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νtx€ 
-< 

χαL oιχoγoμιxdg επιδ6σεtζ τωγ Eλλfνων
xε φαλα ιorixων. Aπd την dπoιi-lη αυτr], πqαγ pιατι-

xα,τo μriνυμα του ΔΣE oτη Ndoυoα πρ6πει να
dμε ιvε 1u.lρ[g αποδdxτε;.

Πιo oυοιαοτtxi.gηταν oι απιriλειεg που πρoxd-
λεοε o ΔΣE οτουg αιτιπι1λουg τoυ. Πoτd d.λλoτε

ο Eθνιxdg Στρατdg δεν εi1ε τ6oεg απι6λειε9 oε
τ6οo μιxρι1 1ρoν ιxιi δ ιdστη μα. o ι ν ιxητd g υπoλd -

γισαγ oε 1.500 τoν αριθμ6 των εxτdg μd1ηg απι1

τη φρoυρd τηg π6ληg, α9ιθμ6g πoυ αγγζει το

100 σ/ο των δυνd μ ε ι6ν τοU E ι-ιε oυνυπoλoγ ιoμι6 των
dγoπλων πολιτιiν τη g MΑY (20)' Axτ6αυτοf g, oε
5Ο0 υπολoγfοτηxαν oι νεxρoi xαι oε 700 oι τQαυ-

ματ(εg. Στην πραγματιx6π1τα. πoλλο[ απd τoυg

φαντι1,ρoυg χαι τουE αξιωματιxοdg, xαθι6g χαL το

μεγαλriτερo μιdρog το:ν MΑY xρ{φτηxαν oε oπf-
τια τl'lζ πdληg περιμιJνονταζ τηγ απο1ι6ρηoη των
ανταρτc6ν. o οτρατdg, απιi την πλευρι1 τoυ,

ur'oχ$γ ισε τιg απι6λε ιε ζ τι')ν στQατιο:τιxιl:ν δυγd-

1"ιεων -δηλαδr] 1ωρ (g τη Xωρoφυλαxη, την Aοφd-
λεια, τα MAΔ χαιτα MΑY- οε oαφοig μετριιiτε-
ρα επ[πεδα.

Mdοα οτην π6λη οι νεxρο( στQατιωτιχoΓ rjταν
28 (3 αξιωματιxo[), oι τQαυματfεg 6_5 (8 αξιωpια-
τιxοQ χαι oι αγνoodμενoι 206 (7 αξιωματιxo[).
Στην xατηγoρ(α των παQoυσtασθιjγτων μετιi την
αναxατι1ληιμη τη g π6\ g ταξινoμrj Θηxαν 368 αrρα-
τιωτιxο( (27 αξιωpιατιxoQ(27). Η τελευτα6α
xcrτηγορfα περιλdμβαγε τ6oο αυτοιig που ε(1αν
xρυφτε( oε διιiφoρα
οηpιεfα,6οo xαι εxεf-
νoυζ πoυ ουνελrjφθη-
οαν αι1pιdλωτοι απd
τo ΔΣE ιαι αφdθη-
xαγ ελεfθερoι μετι1,
τηναναxι6ρησητωγα-
νταρτιiν απ6 την πd-
λη. Στο αfνoλo πρ6-
πεt να προοτεΘofν oι
απιriλειεgxωρoφυλd-
xων (τουλdxιοτoν 15

dτομα), MΑΔ xαι
Μ^Υ (22). Nα oη-

μειωθε( 6τι οτιg 15

τoυ μl]να μεταφdgθη-
χαγ στην B6ρoια 120

τραυματ(εg στQατιωτιχο( (6 αξιωματιxoQ, αριθ-

μ6g πoυ dρ1εται οε αντ(φαοη με τoν επ[oημο
τελιx6 αριθμ6 τωγ τQαυμcιτων(23).'Oπωg xαι
να 61ουν τα πριiγματα, εiναι γεγον6g dτι μια
ιo1υρ{ φρoυριi εxμηδενiοτηχε σε μια επfθεοη
που r]ταν xdτι περιoο6τερo απ6 απλrj επιδρoμrj.

Aντiθετα, oι xυβερνητιx6q δυγd,μειg που ι1-

σπευσαν να ενιoxιiooυγ τηγ πoλιoρxημdνη π6λη
εi1αν πολf μιxρdg απι,iλειεE. 'Ε1αoαν, στην
τριημερη μdχη, αυγολιxd 8 νεxρo{< xαι 55 τραυ-
pιcιτω -<(24)' α ρ ι θ ;"ιo 

( που ο πω oδf πoτε δ εν π tστο -

ποιofoαν επ(pιονεg επιθιJοειg προg απελευΘd-

Qωσl1 τωγ αναξιοπαθoιjγτωγ oυναδdλφωγ τoυζ.

Απd την ι1λλη πλευgd, του λdφoυ, o ΔΣE ανα-
xo[νωoε απι6λειεg 58 νεxρι6ν, 174 τραυματιιilν
^ιαι36 αγνoουμdνωγ οτη διιiρxεια τηg μι1xηg τηg

Ndoυoαg, μdoαxαιγriρω απdτηνπdλη. Mαξ( με
4 χtπoτ6γαεζ' ot ο'υνoλιxιig απι6λειε9 dφΘαααν
τoυg272 εν"τ6g μdχηs, αριθμdg πoυ, με βdοη την
ειx6γα τηζ μdχηE, πριJπει να βρioxεται xoγτd,
oτα πρdγματα(25).

o δριiμog yLα τo B(τοι
Η επιοτρoφr]τοlν tr-ιονdδων του ΔΣE οτo B[τοι

δεν f ταν η απλoι'iαrερη τωγ ενε Qγ ε ιι6ν. Πε ριλdμ-
βανε π6ρααμα μdoα απιj πεδινdg περιo1dg xαι
μdoα απ6 ποτιiμια πoυ, στηγ xαρδιιi του xειμι6-
να, xατdβαξαν dφθονα νεριi. Πoλιj σι-lνoπτιχd,

Απo ην επ(oxειpη τοι' Bααιλιιi Πα-ιiλοιr χαι ηE Bαoλιooαg Φρειδερflιηg oη Nιloιloιι.
αμdoοlg μετιi ην cιπo1ιilρηoη ταlν αντιιρτι6ν. Στο βιiθοg τo πrrρθενcrγοlγε[o xαι τo

xcrμπιr,νιrριd ηg MετιrμιiρφΟ)σηζ.
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για oσoυζ μετεrχαν σε αυτd τo εξαντλητιxd ελιγ-
μd, oι αναμνfoειE συνoψξογταγ σε ''αφdνταoτη
xorjqαοη, δ€xα μdρεg πορε(α xαι tiπνog σεαλιιi"
(26) Εxτ6gτων ιiλλωγ, oι φι1λαγγεg dπρεπε να
μεταφdρουν μαξfτουζ τα λιiφυρα αλλd xαι 15Ο
τραυματfεg, αριθμ6g πoυ μεγιiλο:γε διαQxc6q μd-
oα απ6 τιg οιlνεxε(g αυγxρofοειE'

Παqιl την xιητoπο(ηοη ση μαγτιχι6ν δυνciμεων
απ,6 την xυβερνητιxrj πλευρd, ανιlμεοd τoυζ χαι
η77ηταξtαρ1dα απ6 τo B'Σι6μα Στρατοf , χαι τηγ
επιoφαλrj θdoη οτην οποiα βq6θηπαν αρxετdE
φoρdg oι φιiλαγγεg του ΔΣE, το xυριdτερo βιiρos
τη< xαταδ(ωξηg τo επωμι[oθηxε η αεQoπoρiα' o
1ειμc6να< αποδε(1θηxε αxιiμη μια φogd πwτ6g
οf μμα1og των ανταErτι6ν. Παριi τιg ταλαιπωρ[εg
που πQoχαλοfoε, πErοοτdτευε τιg xινrjοειζ τουζ
l"ιε χαχoχαιg(εg, 1αμηλrj νdφωoη xαι μεγdλεq
ι,ιi1τεg' Tαυτ61ρονα, μι1αα οτo αφιλdξεγo χεtμε-
ριν6 τοπiο περιοριξdταν ο ξrjλοg των μονdδων
πεξιz"οιi του αγτιπιiλου, των μιirlο:ν που μπoροιi-
σαν να πετfxoυν χαταστQoφιxιi πλr]γματα στιs
βαρυφορτωμdνε< φι1λαγγεg των ανταρτcδν.

o ελιγμ6g απdδειξε εξdλλoυ τη βελτfωαη τωγ
επιχεtQησιαlηc6ν δυνατοτητωγ τoυ ΔΣΕ. To μη-
xανιx6 λειτοfργηαε με σχετιxη επ6"ρxεια χαι
πιiτυxε να δη μιoυργf οε ι γdφυρε g xαι περdoματα
στoUE υδdτινουg π6ρoυg(27). Η αντo1l] δε των

μα1ητc,3ν του ΔΣE αεην x6πωση, στιζ xαιριxιJ<
αντιξodτητεζ χαL στη διαρxrj π[εοη dδωoε αx6μπ1

μια φοριi πετυ1ημdνεg εξετιioει<. Oι φιiλαγγε<
τηE X μεgαρ1iαg τoυ ΔΣE dφθαοαν οτo B[τοι
πληqι6νoνταg dναν πρ6oθετo φ6Qo αiματo<. 49
νεπροfg, 1 1 1 τgαυματtεg,33αγνoοrjμενoυg r.αι 8
)"moτCιxτεg (28). Στη διαδρoμrj 1dθηxαν επ(οη<
αρxετo ( απd τουg νεοεπιoτρατευθ €ντεg,αρπετo Γ

αι1μιiλωτoι xαι τElιιiντα μουλιigια με τα εφ6δια
που μετ6φεQαν. oι ν6εg αυτdg απι6λειεg, πoιl
ανιJβαoαντο αιiγoλo oε περlfπoυ 450 εxτ6gLιdχηζ
- doοι rjταν xαι οι επιστQατευθιjγτεζ xονδριxd,
δεν μεfωoαγ αε τ6πoτα τtlγ αioθηοη θριι1μβου
πoυ ιiφηοε πioω τηg η επι1ε(ρηοη οτη Nιioυοα'
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- Oιrλιrμιiq τεOοlριιxιoμιlγοl\, ιιπιj τη Ndα Xιrλxηδciνcι.
_ Λιi1og τclr,.556 T.Ιt ιιπd η Bdρoιιι.
_ Διλo1icι _5_56 Τ.Π. απci τη Θειlοαλoνixη.
- ft1'ρoβολαρxiιι πεδινoι1 πιrρoβολιxoι'i cιπιi η Θεooαλo-

ι,fxη
_ Λιi1o< 519 T.Π. trπ6 την 'Εδεοoιι.

- Διλοxiα -5 ] 7 T.Π. ιιπιi τι'l Moιl1α'ρ6μ Xiινι
- Λιi1og -5 15 T.Π. ιιπ6 ην'Eδεαoιι.
- Orlλιrμιig ιrρμciτι'lν (''K6ντιrιrροE") απ6 η Θεoοαλoν(xη
- Διλo1Ιιr.553 T.Π. απd τη Θεooιιλoνiπη
- Διλο1(ιr .5-5ιJ Τ.Π. cιπιi τη Θεoοιιλoνfxη
- Δriιl ιlιlλcιμof τεθαlραxιιτμdνοlν απd η Θεοιταλoν(xη -591

τ'π'. cιπ6 τo B'Σιilμα Στρατoιi
- Πιlρoβoλιιρx[ιr πεδιvιrιi nιrροβoλιxoιi
Σι'l,oλιxιi ιlι ενιιτ1'ιiιτειq πoιl εjφθtιoαν ιιπd τo πρω(η 12ηg

Ιrιγιlι'ιιQ ioιr,ιοζ τιq 1 4 ΙιrγoιlιιQ(oιl περιλιiμβcινιιν δι1o πλrjρη
τιi1l1ιιιτα πεξιxclι1 xιl,ι 9 μεμoνιllιιdγoltζ λd1oιlg' δηλαδrj δι1o

οlg <)r'ι'lμιoη 1ιλκiδεg ciνδρεS, πdγτε oιrλαμor1q (10 πιlρoβdλιl)
x61'ριlβιlλιxo{, riρμιιτιr μιi1ηq xιrι τqε ιg oιlλι.ιμoιig τεθαlραxι-
οpι€νο-lν. H δriνcιμ.ιη rjτιrν rrνιilτερη ιιπ'ι5λεg τιg απdψειg ιrπd

η <\riνιιμη τοι' ΔΣE οη Nιioι'ιlα πoιl. (1)ζ τιg 13 Ιιιl,ιn'rrρiιlι'
τoι'λιiχιοτoν, rjταν ιlπo1ρεωμdνη νcι πoλεμιi ιτε δtio μι1τι,lπιι
y,αι τ(rιlτdχQoνιr να oργιινιilγει τηγ εxμετciλλει'oη τηζ επιτ1t-

1[cιg xιιι ην ιrπo1ιilρηoη. Πρβλ. ΓEΣ/Α1, ''-Exθειτιg επ( τη<

επιθdoεο.lg xατd, Nαofoηg πιιριi τοlν KΣ cιπ6 11 dιυg Ι6
Ιανoιlcιρfoι' 1949" oτo ΓEΣ/ΔΙΣ. Αρ1εici. o.π., τι1μι:g 12.

χεrμενo 8, ο. 81-82.

14. Παρ' dλcι ιlιrτci, o xαταιγιoμ6q πιrριiiν ητιιν εξrrιρετιx6g.
Στιq 13 Ιαγoι,ιrQ(oιl 1Οι ,τ1rρoβdλcι 161γ y"1lβεριlητιιιilr, δι'γιi-
μεων dριξαr, 1.426 β^}'ηγιιιτα (|) ενι1ντια oε oτιδηπιlτε τοr'q

φαιγ6ταν r1πoπτoζ oτd1οg. Η ειxιlγcr πΟ1} π(ιQoltσrαξε η
Nιiιlιlαιι μετιi ην ιιναxιrτιiληψr] ηg - ειxciνcι ^yιιι ην oπoiιr
θεωριjθηxε 1'ng1i$1lνo το ''t,ατιroτρι;φιxd μι1νog τσ)γ σ1!ιι|.ιo-

ριτιi.lν'' - oφειλ6ταν α(γoιlριr ιrε μεγιiλο βαθμιi oτην xιιτcιιγ(-
δα απtj ξηρiι xαι ιιdρα. Στo (διο' ο. 84.

1-5. Yπooτρciηγoι Bλrrr,τιig xαι Σxοτfδcιg. "-Exθεοη γκrτη
μιi1η ηg Niιoι]σ(ΙE χαι για τoν ελιγμι5, 28 ΙcιγοιrιιQ(clι, 1949".

oτo ΓEΣ/ΔΣ, Aρ1εiα. ιl.π., τdμo; 12' xε(μενo 8. o. 97.

16' Πoλιi ειiιολα. dπο-lg γινιiτιrν xcrι ι;ην αντiθεη πλεrrqri,
οι ει'θιiγεζ για την ιινεπciρxει(ιτσ.)ν μηχ(ινιομιilν μετιιφdρθη-
z'ιιν cπα πρcioο]π(ι: ''Η πιo (.ιδι1νιrη πλειlQιi οηγ επι1ε[ρηοη

ηg Nri,oι'oιιq τ]τcrν η επιμελητε(α ιττo οιiνoλι5 τηg, Yπrjρ1ιrν
τ6οε< zαι τι1τοιεζ πoιτciητεE ιiποlg τρoφ(μοiν' ι1"ιιrτιoμοri

,.^.r'. r,ρ1r t]ταγ δι'νιιτ6 γιι φ&yεxcιχ(l.oι μι11ητ6g. νανπ'θoιiγ
xαι νrr πιiροιlμε μεγιiλε; πclιlιiητεE. Aγτi νcr γiνει αι'τιi τιι
τμrjμιrτri μαg δεν τρiιφηl,"ιrν γ'ιιχ(ι xαι. επιoτρι1ιpα,1"ιε ιτ1εδιiν

με cl,δειcινci 1dρκr. Oι επιμελητ69 xαι πριliτα ιιπ' dλιι τηg

Mερcrρ1iιιg 6δειξαν πληqη rινιπιινιiητcl'. Φιloιxci εδι6 ανιr,μ-

φιoβrjητα φoρτιilθηxιrν xαι με πιlινιιι1g ειrθιiνεζ ιιιι τo λιiγo
τι.6ρι1 61ει η oτρατιοlτιxtj μιιg διxαιooι'iνη". Στo iδιο o. 101.

17. Στo (διo, ο. 100.

18. Στo ΓEΣiΔΙΣ' Αρxεfα, ι:.π'. τdμog 12. ιε(μενo 5β'o'74.

19' Yπoοτρiιηγoι Bλαντclg χαι Σχoτ(δαE, ''Exθεoη για τη

μii1η τηg Nιioι,οαζ χ(ιι γι(Ι τoν ελιγμ6, 28 ΙαγoιlQiιηl 1949".

οτo ΓEΣ/ΔΙΣ, Αρ1ε(α' ιl.π., τ6μog 12, xε(μενo 8, ιl. 97

20. Στo [διo. o.97

2|.ΓΕΣlA1. "-Εxθεoιg επ( τηg επιθdoεοlg xατci Nιιoιiηg
πιlριi των KΣ απ6 1 1 dοlg 16 Ιανoιlcrρ(oιr 1 949''. oτo ΓEΣ/ΔΙΣ.
Αρ1εicι o.π., τ6μoE 12' xε(μενo 8, ο. 91.

22.' Εyαlπo olj ματo g αγτισι)γταγ μ(ιτιiρ1η Δι ιι μαντdπoι,-
λoιr πριrg ΓΕ'lA2 απ6 τη Ndoι'oα Ι5.1.49, οτo ΓEΣlΔΙΣ'
Αρ1εiα, o.π., τιiμog 12, xε(μενo 5α' a.73.

23. Στο (διo o' 73

24.ΓΕΣlA1' '''Exθεαιg επ( τηg επιθdoεοlζ xιrτιi NιιoιioηE
παρd τιι)γ KΣ απd 1 1 6ο19 1 6 ΙαγoιrcιQ(οιt 1 949''' oτo ΓΕΣ/ΔΙΣ.
Αρ1ε(α o.π., τdμog 12, xεtpιενo 8, ιτ. 92

25. Yποιlτρciη.7oι Bλιιντιig xαι Σxοτ(διιg, "-Exθειη γιcι η
μil1η ηg Nιioι!σ(ιζ χαι γιατoν ελιγμ6, 28 Ιανoι'lιιqfoιl 1949",

oτo ΓEΣ/ΔΙΣ' Αρxεicl o.π.' τ6μιog 12. xε(μιενo 8' o. 98'

26. Κι'τ6πoιlλoE Nixog, Η μιlxη ηg $ciιlιloαE, ιr.π. o. 104-
t07.

27 .Υπooτρ(ιτηγoι Bλαντιig xαι Σxoτiδαg, "-Exθεη γιιι η
μ(iχη ηE Nιiοιloαζ xαι για τoγ ελιγμd, 28 ΙανoιlαQioιl 1949".

ατo ΓEΣ/ΔΙΣ, Αρxεirι ο.π., τdμog 12, xε(ψενo 8, ιτ. 102.

28. Στo [διο α. 99
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AΓlo To APxEIo ToY KΩNΣTANTINoY M. ΛoYΣH

0ι ΣΤ' ΠαVελληvιoι αγωVεq χιOvoδρoμιωv
στO Bερμιo τO 1937

Eπιμdλεια: AλdξανδQo g oιxovιiμoυ

Tο yειμc6να τoυ Ι937, pιεταξιj τηg 28ηE Φεβρoυαρiου xαι lηE Mclρτ[ου' πQαy[ιατoπoιηθηxαν oτο
Βiρμιo 2tαι συγ2tε}lριμ6να ατο Σi.λι οι 6οι Πανελληνιoι ΑyrilνεE Xιονoδρoμιων, με ευθ6νη τoυ ΕoΣ
Nd'oυααg' ατoν οπo[o ε[xε ανατεθεi η 6λη διορyd'νωoη'

oτ6τε Γεv'yραριματiαEτουΤμηματοg Nαoδαηgτoυ ΕoΣ Κωνoτrιντ[νοg M'Λo6αη9ε[1ετηνπρrjνoια
να συyχ'εντρc6oει {να αρxε[o με μεyd'λo αριθμ6 εψρd'φων των oQyανωτrΔν xαι αyεδriν τo α{νολo τοlll
δημoαιευμci.των των εφηριεριδων τηg επo1ηg αyετιxd' με τoυg αyωνεg αυτo6q, οι oπoiοι iλαβαν μεydλη
δηpιοoιdτητα xυρ[ωE λδyω τηg παqουofug του τ6τε Διαδ6yoυ τoυ ΘρcLνοιl ΠρiyxηπoE Πα6λοιl.

o x. M. Λοιiαηg, yιoζ του Κωνlνου Λoιjαη, ε[7ε την xαλooιiνη να xταQαδωαει αντ[yραφo τoυ αρxεiοιl
αιlτoιi στoν 

'1. 
Στiρyιο Αποoτriλoυ, o oπo[og με τη αειρd' του μαg επi.τQεψε να παQoυσιd'oουριε απ6 τιg

αελ[δεq τηg ''Nιd'ουσταg'' μεριxiι' απ6 τα πιo ενδιαφiροντα περιεxdριεvd" τoυ, ωατε οι oηριερινο[
αναyνriloτεg να δημιclυqγηαoυν μια oλοxληροlμiνη ιδiα yια την τιτd'νια προoπd"θεια 7τoυ xατiβαλαν
xci'ποιoιαυριπολ[τεg μαgτdτεyιατην διoρyd.νωαητων αycivων εxε[νωyxαιτηνφιλοξεν[ατων αθλητων
χαι ε1τισ2dεπτcδy' Πρooπd'θεια πoυ ααφαλιig iθεαε τα θεμiλια τηζ σημεQιyηE δυναμιxηg παρoυαiαg
τoιl ΕoΣ Nd'oυoαg στα χειμεQινd' αθληριατα αε εθνιx6 dλλd' xαι παyx6oμιο επ|πεδo!

A. Aγαxo(vωαη τoυ τμliματoE NαοιiοηE
Αγαπητo( Συμπολiται,

Eυριox6μεθα ειg την ευ1ι1ριοτoγ θdαι να γνω-
q(οωμεν ειE υμdg dτι, η πολιixQoγοζ πQoσπ<iθεια
τoυ Τμrjματdg μαs τoυ Eλληνιxorj Oρειβατιxof
Συνδdαμoυ για τηγ xαθιι1ρωοι τηg Nαofαηζ ωζ
Πανελληνiου Κι1ντρου τωγ χειμωγιdτιxων Σπoρ
xαι yενtxα για τηγ ανιiπτυξι τηg Tουριοτιπrjg
xινriαεωg τηg π6λεc6g μαg, αρ1ζει γα ευοδodται
xατ' ευx{ν. Τα Xριοτoιiγεννα dγιναν oι πριiτoι
δoxιμαoτιxo( αγιilνεg oτo Σ6λι, με oυμμετο1r]
εxατ6 περ[πoυ φιλι1θλων, μελι6ν των διαφι1ρων
τμημdτων του E.o.Σ. xαι ιiλλωγ φυoιολατριxιδν
οωματεfων τηg Eλλιiδog. 'Eπειτα απ6 την επιτU-

1(α των δοxιμαoτιxιllν αγιilνων των Xριοτoυγdν-
νιl)ν! η Kειτριxrj Eπιτρoπιj τoυ oρειβατιxod απε-
φιioιoε να τελοdγται xdθε 1ρ,6νo oτo βουνd μαg
αγοir,ε< 1ιονoδρομ(αg για το πρωτιiΘλημα του

τoυ EoΣ
Bερμ(ου. Eπ( πλdoν, €πεπα απ6 ταg ενθoυoιι,i-
δειc εxθdαειζ των συμ|-ιετασχdντων, η Κεντριxrj
Επιτqοπrj τoυ Ε.O.Σ. απεφιioιοε να αναθιJοη
οτο Τμιrj μα Nαοιiοη g την Oργιiνωoι xα ι των προ1 -

τωγ Πανελλην(ων αγιiνων οτo Bdρμιo. Στουg
αγοiνεg αυτοfg' πoυ θα τιμrjαη με την παρουο(α
τoυ ο επ(τιμιοg Πρι5εδρoζ του oρ ε ιβατιxοιj Α.B.Y.
o διι1δo1og ΠαιiλoE με τηγ αxoλουθfα τoυ χαι
επιτροπrj επιοrjμων, Θα μετιiοxουγ τα 30 Tμ{μα-
τα χαι oμι1δεg του Oqειβατmot dληg τηg Eλλd-
δοg, dλα τα φυoιολατρ ιx6.xαι1ιονοδρομιxd Σcυ-

ματε[α τηg Ελλιiδοg xαι πλrjθog φιλι1Θλων απd
dλην την Eλλιlδα.

Efμεθα βdβαιoι 6τι οι αυμπολ(ται μα< αντιλαμ-
βdνoνται την οη1"ιαo(α πoυ d1ει για την πdλι pιαg

η επιτυ1(α των αγc6νων αυτι6ν, για την ανdπτυξι
τηg TουριατιxrjE μαg x(νηoηg xαι επο;-ιdνωζ την
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ΑE θυμηθo6με liΙΑ?'ΣT.1

ευεργετιxrj τη< επ(δρασι στ}1γ οιxονομιxr] ξωrj
τηE πιiλει6g μαq: Ε(ναι φανεριiν 6τι πdλειg 6πωg

η Nιioυοα, με τLζ πQoνομιorixεg φυoιxdg xαλoνdg
τl]ζ' με τιg υπdρο1εg βοιll,οxoQφdζ των γ{qω
βoυνι6ι, τη g τιiιro xαταλλrjλοw γ ια την oρ ε ιβαo(α
y'αL τυ" 1ε ιμων ιιlτιxα Σπιi Er, πρ ι1π ε ι μιελλοvτ ιxι6q
να ε ξαoφαλ[οε ι απ6 τη ν Tουρ ιοτιxljν τη g x (νη οιν
χαι τl'lν βιομη1ανiα το:ν ξdνων' ιjγαγ απd τoυg

οπoυδαιoτdρoυg βιoποριοτιxοfg π6ροUζ τηζ.

Tο Τμrjμcι NαοfoηE του Eλληνιxοιi oρειβατι-
xoι1 Συγδdσιιου, με τιζ αοθενε(g τoυ δυνιiμιειg,
clr,ευ τηζ ουνδρομl]g oυδενdg, xαιυπ6 τηγ γεγι-
r"r]ν αδ ι αφιlρ iαν, xατ6ρ θιυοε να φ dρη τηι, προπd-
θειirτου oε αρxετd ευ1dριοτo αημε(o: Κατdρθοl-
σε γα προοελxιiοεtτηγ Πανελλrjνιo προοοxlj xαι
ουμιπdΘεια. xατ6ρθωοε να γ\/ωQ[oει τo βoυνd
μαζ ειζ τoυg oρειβdταg xαι φ(λοιlq τoυ βoυνοιi
dληg τηg Eλλι1δοg' να τουq xαμε ι ν' αγαπ{ooυν τo

βoυι,6 μαζ χαιγα διiοουν αxdμαxαιτηγ oχoγo|-ιt-

xljν τουq oυνδρομην γtα την αν6γεροι τoυ χατα-

φυγ(ου οτο βουν6 μαg.

To Tμημα Nαοriοηg του Oρειβατιxoιi δεγ θα
οταματr]οει ωg εδι6, αλλι1 θα oυνεxiοει την πQo-
oπι1θειd του: Επειδ{ dμωs αxdμα οι δυνdμειg
τoυ εiγαι μιxρdg για τηγ ολoxλljρωoι τηζ χοtνοJ-

φελoιi g τoυ προοπιiθε ιαg, απευθdνεται ατην Κο ι-
γωγiα τηg π6λειilg |"ιαζ χαι ξητε[ την ουνδρoμr]ν
τηs. 'E1opιεν ανdγxη πρι6τα - πgι6τα απ6 την
αγd,πη πQoζ τo dqγον μαζ εχ μdρoυg τηg Koινιυ-
ν[αg μαg, d1oμεν ανd,γxη dπωg γ(νει xοινrj ουγε(-
δηοιg σ[llν χoιγιυν(α μαg dτι εργαξciμεθα dργoν
y.οιι,of< oφελε[αg. 'E1oμεν ανdγxην απ6 την

ηθιxr] xαι υλιxlj ουνδροtrι{ των συμπoλιτι6ν μαg.

Kαι ουγxεxqιμdνα ιδοιj τι ξητοι1με:

Πρdπει πρriτα να σχηματ(οoυμε dνα ιτι,iμα α-

γωγιατcilν με επαγγελματιxη oυνε(δηoι. oι αγω-

γιι1τεE μαg πρdπει γα γoιci:oιlυν xαχ6" 6τι πρdπει
να xιiμoυν το παγ για γα εξυπηρετ{ooυγ τoυζ
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Στo βciθog η cιfθoι'oιι τoιl θειiτρor' TΙTΑNΙΛ
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NΙΑ0ΥΣTΑ ΑEθυμηθo6με

ξdνoυgμαg. Πρdπειναεiγαιευγενε(gχαιευπQo- Eντdg των ημεριliν ανo[γομεν ιJρανoν για την
or]γoρoι στουζ ξdνουg xαι δεγ πρι1πει να θεο:ρr]- οιlγxιJντqωοιν 1ρημdτων με τα οπo[α θα μπoρd-
σoυν τηγ αΘρdα πρoαdλευotν τωγ ξdνων ωζ ευ- σoυμε γ'αγταπoχqιθoriμε στιζυπoχQειδο'ειg πoυ
xαιρ(α για αθdμιτo χQηματισμ6. Nα εfναι πει- αναλαμβdνouμε με τηντdλεοιτο:ν Παγελληνiο:ν
θαρ1ιxο( oτα τιμoλ6για πoU Θα οq(oη το τμr]μα αγι6νων 1ιoνoδgoμ[αg' την οτdγαοι οτο Σdλι το;ν

μαζ για xdθε αγιiγι xαι γενιxιl oτιg oδηγ(εg που επιotjμων, αθλητιiν, φιλdθλων, δημοοιoγρdφων.
θαδ(δoγταtxαΘεφoQd. Πριiπειναξαiρoυνπωg θεατι6γ γ"'χ'π' Ηoυνειοφορdτηgxoιγωl,(αζ μαζ
dτανευ1αριιπ{ooυντoυgξdνoυgμαE θαξανιiρ- ειζ τoγ dρανdν μαg θα δdoη το μdτρον γtα να
Θoυγ xαι Θα dgxoνται oυνε1ιδg o' €ναyτ,3πο dπου xqιθrj μιd1ριπoιoυ οημε(ουγνωρζoμεννα εxπλη-
υπιiρ1oυν πολιτιoμι1νοι χαι ευγενε[g αγωγιdται. ρι-ιiνομεν τιg υπo1ρειδσειE μαE απdγαγτι τoυ χoι-
Kιiθε φωτιαμ6νοg οιrμπολ[τηζ μαζ πqdπει να νο{ καλo{, xαι μd1ρι πofoυ αημεioυ γνωρζοpιεν
θεαlρrjoη υπο1ρdωοi του να αυμβιiλει για τηγ ναενιoxtiωμενμιαγευγενr]προoπιiθειαν. EιEτα
διαπαιδαγι6γηo'ιν τωγ αγωγtατι6ν μαE. 'Eναg 

γραφεfατουTμι]ματdgμαgθαεντοι1ιαθr] πχαxα
φ(λαθλοg πoυ ι1ρ1εται απ6 την KQriτη, απ6 την με τoν τιμιητιx6 π(γαxατων ευεqγετιδν xαι μιεγd,-
Πελοπdννηoo rj την Aθιjνα xαι Ιωdγγιγα υπo- λων ευεργετιδν μαg. Και dταν αfριον η Ndουoιi
βdλλεται oε τ<jαα dξoδα xαι xαλoπληρι,iνει τo μαg αποβεiτo Tουριοτιx6ν Kdντρo πoυ φιλοδo-
αγοiγιτου, d1ειαπα(ησινατoυφερθoιiν ευγενι- ξοfμε, dταν αrη Nιioυαα θ'αγθε( η βιoμη1ανiα
x6.. Γνωρfξoιτεg τα φιλdξενα αιoθrjματα τωγ τωνξdνωνdπωEoνειQευτr]xαμεγι'αυπjν,τιiτεμιε
oυμπoλιτι6γμαζxαιγενιxιiτoνανc6τεElοπολιτι- περηφdνεια ο xαθιjγαζ μαζ θα λdει 6τι xdτι
αμd τηg xoινων(αg μαg, ε(μαoτε rjαυ1oι απd αυ- πρoodφερε για τηγ ευημερfα τoυ τ6που του χαι
τrig τηg πλευρdg ιiτι oι ξdνοι μαg θα μεiνoυν διxαιωματι,a6' Θα xατ6γει τη θdοι τoυ στην ευ-
ευχαQιστημι1νoι ιiπωg χαι ειζτo παρελθdν dφευ- γνωμoαriνη τωγ επεQχoμdνων γενειiν.
γαν ενθουοιαoμι1νoι απ6 τα αιoθ{ματα αγιiπηg
xαι oυμπαθε(αg που πdντoτε εdριοxαν στην χot-
νωγ(α τηg πdλεoig μαg.

Δεrjτερoν θdλου με γα πυxνωθoιiν οι τιiξε ιE των

μελcδν του τμrjματdg μαg. Δεγ ε(γαι oωoτd γα
δiδoυμε την εντιjπωοι dτι την dλη xfνηoι την

δημιoυqγofν μια δρdxα απd ενθoυαιι6δειg ν6ουE
τηg πdλει6g μαζ. H φυαιoλατρε(α, η εxδρoμιxri
x(νηoιg xαιη α^1ιiπη γιατo βoυνd απoτελεf παρι1-
δoοι αεην xoινωγiα τηg πιiλεc6g μαE. Αxdμα xαι
oτα ανrjου1α 1ρ6νια τηg μαrigηg oxλαβιdg, o

NαoυοαfoE dβγαινε για τα περ(φημα ''ξεφαντι6-

ματα" xαι πoλλdg φοQdζ 6μενε oτo βουνd ''αυν

γυναιξi xαι τ6?tνoιg'' εβδoμιiδεE oλdxληρεg. Θd-
λουμε να δdοoυμε στoν Oρειβατιx6 μαs γενιxd-
τεQo χαQαxτtjρα, να παQουσιdoουμε επιβλητι-
xιiτερo dγπo για να προoελxιiοουμε τηγ πQoσo-

xητηsToυριoτιxrjζ αaμiζ τηg 1ι69α5 μαζ χαι γα
d1oυμε την ενio1υo( τηE. O xαθ6ναg μαζ αE

θεοlρr]οει υπo1ρdωo( τoυ γα εγγadψη ν6α μdλη
οτo Tμrjμα τoυ Oρειβατιxoιi μαg. Αιπjoειg εγ-

γaαφi ζ με λιδν θα ειiρητε ε ιE τα χαταoτr] ματα των
x.x. Γ. Πλατoorjxα, Aντ. Παπαδοποιiλoυ, Στ.
Κofλη xαι Aγγdλoυ Παπαφιλ[ππου.
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ETOΙMAZONTAΙ ΠYPETΩΔΩΣ oΙ ΓΙAΙγEΛΔHNΙOΙ
AΓΩNEΣ xΙoNoΔPoMΙΩΙ\{ ΣTo BEΡMΙΟ

- Σε ιiψοg 18ΟΟ μ. dνα 1ωριd ξυπνd απ6 τη 1ειμdρια νd,ρxη τoυ

To υπ6ρo1ο θ6αμα τωγ χιoγιομdνων βoυνoxoρφ6γ.
To ορειν6 oυγxρdτημα Bερμfoυ, xιJντρoν αλπιγιοτι6γ χαι τoυριoτriν.

H ΔPAΣΙΣ ToY OΡEΙBΑTΙKOY NAOYΣHΣ

Απd xθεg μια oμdδα ορειβατιiν του τμljματog

EoΣ Nαo{σηE με ειδιxοt'g τε1ν(ταg. xαταγfνε-
ται στο γα πQoετοιμdoει τα oιxr]ματα dπoυ θα
xcrταλdooυν η A.B.Y o Διd,δo1οg, oργανωτα(.

δημιoαιογριiφιlι, αΘλητα[, φiλαθλoι, Θεατα(. To

1α:ρι6 Mαgιlιiοα rj Kιiτω Σ6λι, που απ6 τα Xρι_
oτoliγεννα, (6ταν dγιναν οι αγιδνεg για τo πQω-

τιiθλημα Bερμioυ) εi1ε να ιδrj ανΘριδπινη rjπαρ-

ξη, 1ωμιdνο μdoα ιπα 1ι6νια ξαναπ{ρε ξωt]. H
ευdριΘμη ομdδα των oρειβατιδν, με τα'1dλια, τιg

φι,:νdg, τουg xρ6τoυζ των εργαλε[ων των, δ(δει
την παραioθηoι πωc η-ξω{ τoυ 1ωgιoιi πoυ εixε

βυθιoτε( oε νdρxη, ξαναξωντdνειj.lε υπιi την επ(-

δραoι δεν ξα(ρω πoιαE φανταoτιxtjg δυνdμεωg.

Tα οπ[τια αυτti που ανrjxουν ο'ευπdρουζ παQα-

θεριoτι1g απ'την Θεo/ν(xη. Bdρoια xαι Nd,oυοα,
παρε1ο:ρriθηοαν πρoθdμωq απ6 τoυg ιδιοxπ]ταg
των με την πρι6την dxxληoι τoυ τμηματog Nαoιi-
σηζ τoυ EoΣ.

Tο 1ωρι6 d1ει βdβαια περi τα 400 οπiτια ανr]-

χoγτα ειg νopιdδαg xτηνoτρdφoυζ αχατιiλληλα
dμαlg για 1ειμερινd xαταλ,dματα. Tα oιxrjματα
των παραθεριαrc6ν, αρxετd dνετα, θα ε(1αν ανd,_

γ}.ιην μεQιχιiν μιxρoεπιδιoρθι6oεων γLα γα στε-

γdooυν τoν xει1"ιι6να τoυζ μετd1ονταg ειζ τoυζ

Πανελλην[ουg αγο'lναg 1ιoνoδgoμ(αg. Mε τo dρ-

γo αυτd αxριβαig xαταγ(νεται η εfθυμη ομι1δα
των oρειβατοiν. Καραβιiνια ολdxληρα απ6 μου_
λι1ρια, ξεφ6ρτωoαν 1θεg oτo Σdλι ο6μπεg, τoti-

μπcι, fφαoμα χαι 16ρτο για οτρι6ματα, μεριxιi
xg ε β βdτια εxιπρατε (αg xαι αxεπdσμιατα γ ια τoυζ

επιαr]μoυg, πρdxειqoυg νυπτr]ραE δο1ε[α για την

μεταφο gd τoυ νε ρotj, oαν(δ ια, τξd μια x. λ.π.' Ηδη
ιiλα αυτd, εγxαθfαεαγταιταξινoμοrJιται: εδοi περ-

νοιiν μια o6μπα, εxε( διευθετεiται τo τζdxι, πα-

ραπdρα διορθι,iνεται τo ταβdγt χαι περνoriν τα
oπααμι6να τξdμια ri τα παραθυgdφυλλα πoυ λεi
πoυν εγτελιιig. Ξυλοφdρο ι μεταφ 6ρoυν ξυλε fαν,

ενιδ αυτοoxdδιoι ξυλox6ποι πελεxοιiν τα ξriλα
για τιζ odpιπεE. Oι fδιog oργαoμdg παρατηρε(ται
χαι στηγ Nιiουoα' 6που dλλα μdλη τoυ ορειβατι-
xo''j xcιτα^|(νoνταt εLE τηγ oυγxdντρωoι των υλι-
xιΛν xαtτην απoσ[oλrj των αro Σ6λι'

Στη Bdρρoια dπου rjμoυν πρo1θ69, dπωg xαι
οτη Nιiουοα, τo θdμα τηζ ημ6Qαζ ε(ναι οι Παγελ-
λrjνιo ι αγιi:νε g 1ιoνοδρoμιι6γ.'oλoι επιθυ μοriν
γα παραχολoυθriooυν τουg αγιδναg xαι απευθti-
γoγται εtζ ταζ τoπιx6'5 oργανι6oει9 xαι αθλητι-
xorig oυλλ6γουζ για γα δηλο3ooυν αυμμετo1tjν. o
oqειβατιx6g Nαoriαηg δ61εται αθρdεg αιτηαειg
εγγQαφliζ μελιiν εLζ τo τμημα του. Για λdγουg
τιiξεωg, η oQγαγωτιxr] εππρoπrj των αγιliνων δεν
δd1εται δηλι6οειg ουμμετο1rjg ατoμιxdg, Mαxd-

ριοι λoιπιiν εxεfγoι πoυ €τυγε να ανηxουγ στoν

oρειβατιx,6 rj o' ιJναν αθλητιx6 oωματε(o. Αλλd
xαι απ6 τoυg τελευτα(ουg, μαxd.ριοι εxε(γοι που

θα δηλι6οουν εγxαiρωE συμμετoχrj, γιατ( 6ταν
xλεioη o αριθμdg για τον oπo(ο ετoιμdξεται η
οτι{γαoιg, o ι d,λλoι θα με (νoυν 6ξω του νυ μφιδνo g.

To θdαμα πoυ παQoυoιdξει τo 1ωqιd Kιiτω
Σdλι rj Mαρο{οα, αυτrjν την επo1rj ε(ναι φαvτα-
αμαγοριxι.'iτατo. oι xατdλευxoι x6βoι των σπι-
τιιδν τoυ γιiρω απ6 τουg διiο 'λoφiαxουg που

1ωρζουν dτοιτο 1ωρι6 στoυE διjo αυγoιxιoμοιiE,
τη Mαρoιioα χαι τo Σdλι, δ(δoυγ τr1ν εντtiπωη
πωζ τουζ d1ει τoπoθετrjαει σε μια 1αριτωμιJνη
oειριi τo oοφ61dρι εν69 υπερποoμ(oυ οxηνoθd-
τη. Αμdoωg απι1ναντι υι|-rc6νεται η d1qαντη λευ-
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τι6τηg του τερι1αrιoυ αυγοri πoυ αποτελε( την
xoqυφrj Aοoriρμπαοη (1873 pι' υιpdμετρον). Kαι
γι]Qω γdQω εxτε(γoγται oε ατdλειωτη oειqιi oι
πdλευxoι xυ μματισμoiτων xoρυφι6ν του oρε ινοf
oυγxροτrjματog Bερμ(oυ' πλαιοιωμιJνοι ειζ τl'lγ
οργιι6oαν βλιioτηοι των δααι6γ του Bερμ(ου.

Eπdνω στην χοQυφrj xαι τιg πλαγι6g τoυ A-
οοrjρμπαoη πρdxειται να γ(νουν oι 1ιoνoδqoμι-
xo[αγι6νεg. Tο μ6ρo9 αυτd, pιoλoν6τι d1ειυπdρo-

1o οτ(βo για αγdlνεg, δεγ εfγαιτo xαταλληλ6τερο,

γιατ[ ε6ναι εxτεθειμdνο oτo Noτιι1χαι στην αγα-
τoΧην"αι6τσισυγ-
xρατε[ τα oλιγιδ-
τερα 1ι6νια. O ι-
δεcδδηg οτ(βοg
για 1ιoνοδQομL-
xodgαγιi:νεg, βQ(-
σ}dεται οτη βd-
ρεια πλευριi τoυ
Bερμ(ου ιδεcιiδηg
xαιμoναδιxdgγια
το xλiμα τηζ πα-
τρ(δοg μαg: Eνιi
υπερd1ει απd α-
πdψεωg ευμοQ-

φιd,g τoπ(ων, iγει
ημερc6τατεg πλα-
γιιig, xαταληλ6-
τατεζ για τα πι1-

επoχηζ

αηg φιioεωg 1ειμωνιdτιχα σποQ' επf πλdoν 61ει
χαt τo πλε oν6xτη μα να xElατε ( 1ι6νια xατιiλληλα
για 1ιoνoδρoμ(εg μdχQι τoυ MαΤoυ.

Στην βoρεινr] αxριβιδg πλευρd xαι ατη θdoι
''Π6ντε Πηγdδια'' οε ιiψog 1900 μ. ανεγε[ρει τo
Tμιr]μα Nαοrioηg τηγ πQoσεχrj dνoιξι τo xαταφιi-
γιd τoυ. 'oταν 6τοι εξαο'φαλιoτri xατdλληλo
xατdλυμα oτη βoqεινrj πλευριi του Bερμ(oυ τα

1ειμωνιdτιχα σπoQ oτην Eλλιiδα δεγ θα απoτε-
λοfγ oυτoπ(αν, dπωg πολλo( νoμζουν. Tα xρri-
ματα για την δαπdνη τηg ανεγdρσεωζ τoυ Kατα-
φυγfου d1oυν συγχεγτQωΘrj. 'E1oυν αυνδρdμει
παι o Δr]μog Nαοriαηg, η Kεντρlιxf Eπιτρoπrjτoυ
E.o'Σ. τo Tμriμα ΘεoΝfuηg E.o.Σ. ' o Διjμοg
Θεoiνfxηg. Yπoλε fu εται αx6μη dγα ποoιiγ 50.000
δρ1. τo oπo(ο. xcrτ6"την τελευτα(α επ[οxειpr] τoυ

οτη Ndoυοα o υπουQγdg - Διoιxητrjg πρωτευοιi-
σηζ χ. K. Κoτξιι1g, υπεoxι1θri dτι θα προοφερθrj
απιi το xgι1,τοg, τo oπo(o ενδιαφ6ρεται για τ1lν

φυoιxr] αγωγli τηg ελληνιxljg νεdτητCrζ χαι για
dργα πoυ d1oυν oxoπ6 τηγ τoυQιστιx{ν ανdπτι'-
ξην τηg xcδραζ μαE. Τo oιxdπεδο 6πoυ θ'ανεγερ-
θr] το xαταφdγιo, ιi1ει πqooφερθεi ευγενιilg απιi
τoν ιδιοxτrjτηγ τoυ δαοoxτr]ματog Κανdλλη.

o δρ6μo9 που oδηγε( oτην θdoι τoυ χαταφυ-

γfoυ ''Πdντε Πηγιiδια'' χαι ωζ τo υι{l<iμετρο 1061

μ, (δηλ. τα2l3τηE dληE διαδρoμrjE) ε(ναι αμαξω-
τ6g, εγxαταλειφθεig
ι1μιοlg απιi δεxαπε-
νταετ[αgαφ(γεταιl,α
xαταoτglιJφεται. Η
[διαπλευρclτoυ Bερ-

μ[ου διαο1ξεται α-
πd διjo οειρdg οιδη_

ρoδρομιxrjgγaαμLιr]ζ
χαι μια εναιJριo πoυ

μετdφερε την ξυλε[α
τoυ δdαoυζ ωζ την
οιδηQoδQο pιιxrj
γ8αμμιi Θεο/ν[xηg -

Φλωqιvηg. Πραγμα-
τιxιi εργα πoλιτι-
oμοf, pιoναδιxιi για
βουνci τηg Bαλxανι-
xrjg πoυ δυoτυxωg α-

φdθηxαν να χατασ'Qαφofν μετιi τα γεγoν6τα του
παγxοομιioυ πoλdμου.

'Επειτα απd το xαταφriγιο ατα ''Πdγτε Πηγιi-
δια'' τo Tμriμα Nαoιioηg μελετ<i την αν6γεροι
xαταφυγiου oτη θ6oι ''Σιδεριixι'' (Bλdπε oγετtx6
qεδιdγgαμμα τoυ ορε ινoιi αυγxρoπ] ματog Bεq-
μioυ). Mε αφετηρ(ατο xαταφrJγιο ''Πι1ντε Πηγα-
δι{6ν'' χαι ''Σιδερ<ixι" η ιiγoδo< oτιg γrjρω xoρφdE'
εiναι εrjxoλοg: Κoρυφrj Kαριi - Τιig (ι1ψoυg
2027ψ')' Xαμ(ντ (υιp. 2061 μ.), Σενεxorj (riψoυg
2047 ψ.), Αγ ιον Πν εri μα (2017 μ.), Nταβdλ ι (77 07

μ').

Απ6 τo "Σιδεριixι'' (πεmα, αxoλoυθιδνταgπ6"-
γτα τιζ πορυφdg xι ανdμεoα απd δdoοg αιωγd-
βιων πεrjxων φθιioαμε αrην θdoη "Πρι6νια'' ιi-

I
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πoυ τo υπε Qο1ιilτε go ε λληνιx6 διiοοg πεrjxΟJν χα ι
ελι1των, xαι 6πoυ υπd,ρxoυν xατdλληλα παταλ,d-

ματα - xαταφtiγια για oρειβατιxdg oμ<iδεg. Exε(
επrσηs υπ<iρ1ουν χαι τα xυνηγετιxd περ[πτερα
τηg βαoιλιxriE μαg οιxoγενε[αg. Απ6 τo ''Πριd-
νια" γ(νεται η ανιiβαοtζ στιζ xoρυφdg ΑγxdΘι
(1800μ.). Αγνι1ντι (1511μ.) χαι πρoζ το Ααοιj-
l"ιπασι (1874pι'). Kατdπιγ χαι τo 1ωριd Κdτω
Σdλι. Aπd το 1ωqιd Kdτω Σdλι ωg τη Nιioυoα,
pιελετdται να γ(νη αμαξωτ6g δρdμοg.

'Eτoι dταν γiγoυγ 6λα αυτιiτα ε1ργα, το Bdρμιoν
θ'αποδoθ{ στoγ πQoοQιoμι5 πoυ τo dxει τclξει η
φιioιg με τα πρoνομιοιjxα πλεoνεxτl]ματα πoυ
τoυ ι11ει 1αρiοει Θα γ(νει μοναδιxd αλπιγιοτιπ6
χαt τoυQιστιxd x6ντqο. Kαι Θα μιποροdμε γα
ποriμε πωζ απoχτr]ο'αμε το xι1ντρο μαg τηg εξα-
oxtjοεωg των χει!-ιωγιιiτιxωγ σπoQ χαι τηζ oρει-
βαοfαg πoυ δεγ d1εινα ξηλdψη απdταπαρdμoια
πρdτυπα xι1ντρα τωγ τoυQιστιxc6g πρoηγμdνων
xρατιδν.

Tο τQελλ6 πανηyιjaι τωγ στoJxεiωγ
επdγω στo Bdqμι,oγ

O Κoυτoφλdβαqo ζγ'αLτα xαμι6ματd, τoυ.

- Nα ριξιiαoυν!
o Mπιiρμπα - Καραφoιioιαq, ο φriλαxαg τoυ

1ωqιod, χQησιμoποιε(ται αυτdg τιg μdQεζ αlg αιjν-
δεαμοg με τη Nιioυοα. Tελευταfα dμωg αν6λαβε
xαι οoβαρc6τερα xαθrjxοντα' E[γαι o Ι-ιετεωQo-
λdγoE των ορειβατι6ν'

- Τι λ6g μπdρμπα - Καραφoιiαια, θιi χoυμε
γι6νι;

- Nα ooυ πο: πιδ(μ'απαντιi o ΚαραφοιiσιαE με
αoβαρι1tiφog, ιδοi παλ6β' oυ λ(βαg μι τουν Kαρα-
τξιουβ(τ αν νιxriα' ου λfβαg, θα μαg φι1η πουλri
yι6ν' αν νtxηo'oυ Καρατξιoυβ(τg, θι11oυμε μπd-
λιxου xιdν.

N[xηαε λoιπιiγ o Kαqατξιoβiτηg (βορη 6"g) ν"αι
απ6 γΘεg τo 1ι6νι oτElι6νεται για τα lιαχ6". Mε
δυαxoλiα οι αγωγιιiτεζ μαs dφεραν τιq πριδτεE
αποoτολ6E των xoυ βερτι'iν τη g ε ρ ιo β ιo μη1αν iαg

oλ(γη tστoQ(α tηg oρειβασrαE στη BdQειo Eλλι1,δα.
Η πρdγoγoE των Eλλην[δων oρειβατιiν.

Τρελλd πανηγriρι ε(1αμε 1θεg πιiνω oτo Σdλι.
Eυτυxιrig πoυ το 1ωqιιi ε (γαι xαλι1, πρoφυλαγμιiνo
απιi τουg αν6μoυg με τα γιiρω υιpι6ματα πof να
ξεμυτ(αειg ιiμωE 6ξω απdτo1ωριd.'HλιoE, 1αρd
Θεorj αιο 1ωριd, χαι σε xαμμιd εxατoοπ] μ6τρα
απdατααη, παλειjoυν σε απεγνωoμιJνo αγι6να o
βoρηιis με τo νοτιci, ενι6 oτροβιλζoνται οτον
αdρα xdxxoι σπειQωτorj 1ιονιorj. 'Ηλιοζ, αdραg
xαι 1ιdvι!

'Eναg φαρodρ' oατυρζoνταg πρωτι1βγαiπo o_

ρειβιiτην πoυ ανdβηxε δω πdγω με 6λα τα γνoψ-

φdρ, πrjρε τo οενδιjγι τoυ, το 6qριξε επdνω τoυ
?.(,αι παQιστdvει τη νrjφη. o oυραν<ig τoν βoμβαρ-
δζει απατdπαυoτα με ρrjξι'

Kιiπoιοg ι|.rι1λλει τo γαμrjλιo εμβατrjριo τηg
Nαorioηg, εγι6 6λoι ξεαπιiξoυν oε αxριiτητα γd-
λoια.
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Προg τηr' xιlριtq:ην'.'

Nαo{oηg Λαναρd. - Kfρτοη χαι τηζ εταιg(αg

Bορρdg Mαροdν xαι Σ(α (πριilην '''Eρια" Nαof-
οηg). Mσαα οε xαλd αpιπαλλαριoμ6να δdματα,

αφρdτεg, dοπιλεg, υπdρ1ουν oι xουβ6ρτεζ, πoυ

pι6λιg βγ{xαγ απιj τα εργoοτ<iσια των ευγενc6ν

εQγoστασιαρ1ιi;ν xαι περιμ€νουν τουg ξdνουg
που θα τιζ χQησιμoπoιfοουν για πριiτη φoQd.

Eπi 15 μ6Qεg ο Φεβρουdριog πdτε με oμf1λεg.

π6τε με το νoτιiι, μιαg d1ει φdει τo υπdρo1o 1ιdνι
που ε(1ε οτριilοει o Ιανουdριοg. M6λιg ανηγγdλ-

θr1oαν οι Παγελλrjνιoι αγι6νεζ, o πυQετ6g τηg

ανηου1(αg των οqειβατci;ν εixεν 1"ιεταδoθη οε

1-ιιαν ολdxλη Ql1 χo ινωγ (α. Aοτo (, αγρdτε g, επαγ-

γελματ(αι, μιxρof, μεγdλoι, xαθη μερινd fψωναν
το βλdμpια τουζ σ[o βoυν6 χαι |-ιε ανηαυ1iαν
dβλεπαν να αποoιiρεται τo 1ιdνι xαι να περιορ(-

ξεται οτιg xιlρυφdg' E(xαν ξε1dοει τoν x(νδυνo

που διdτρεχ.αγ οι οπωqι6νεg τωγ με την πριδΙμη

μαλαxdτητα τoυ χαιQoυ, δεν τουg ενδιdφεQε πα-

ρι1 11 επιτυ1(α των αγι6νων χαι τo γdητρο τoυ

αγαπημdνου τωγ βουνοιi. Στα xαφει'εiα το Θ6μα

τηg xαθημερινrjg oυξητrjoεωg xιiπoιog dxoυοε
οτo ραδι6φωγo πι']ζ η xατdιπασιζ σταE ιiλπειg
r]ταν ελεεινη xαι αxατdλληλη για 1ιονoδρομ(εg
πωζ στην Κεντριxrj Eυρι'liπη, 6που τογ περαoμd_
νo μr]νατo Θερμ6pιετρo ε(1ε xατdβη στoυζ 26υπ6
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το μιηδdν, τι6ρα βρ61ει. Eμε(g δεν d1ου1-ιε τα μι6οα
που διdθεοαν οι Γερpιανo( oτουg oλυμπιαxodg
του Carmisch - Partenkirchen dπου με βαγdνια
μετdφεραν το 1ι6νι πoυ τoυζ 6λλειπε.

- A1! xαι να ε[1αμε το Kαταφ{γιο στα Πdντε
Πηγdδια. τo Καρd - Mπουνdρ θα μαg dβγαξε
αοπροπρ6οωπoυg!....

Kαι γα οxdπτεται xανε(g πο:g λ(γoυζ μηνεE
πριν. δεν ε(1ε xcrμιι<i απf1ηοι στην χoινο]ν(α μαg

η προoπdθε ια του oρε ιβατιxο{ NαοιiαηE για τηγ

προc6θηοι οτοντιiπο μαζ τUJγ χε ιμο:νιdτιxων oπ6ρ.

Θα pιε(νει για πdντα οτηγ ιστoQ[α το τελευταio
επιxε(ρr1μα πoυ βqrjxε εγθoυoιcilδηg φiλοg τηg

ιδdαE που υπηρετε[ o oρειβατιx6g: Συνεδριd,tει
τo Δημοτιx6 Συμβoι1λιo, ο φ(λαθλοE Δημαρ1og z..

Φ ιλι6τα9 Kdxxινo g ε ιoηγ ε (τα ι την ιpf φ ιoι χοι' δ ι' -

λ(ου για τo xαταφfγιo τoυ ogειβατιxοri. Γενιxl]
απoδoxιμαοfα. o φαQμαχοποιdg x. Xατξηδημη-
τρ(oυ παiρνει για τελευτα(α φοριi τo λ6γο: Κt'-

ριoι, ειiν πιοτεrjετε πωζ oι γdoι αυτoi ιιε την

δρdoιν των εξυπηρετoιiν xoινο:φελr] oxoπ6v, πιοg

προι1.γουν τoγ τoυQ tσ|-ιdν, πωE εξυπη ρ ετο{ν odτω

χαι οLχoγομιxι6g τoν τ6πoν, πρdπει να εγxριθε(
το xoνδ{λιoν, γιατi μαg βoηθο{ν ειζτο dργο μαg.
Αγ πι1λιτουg θεωρε(τε τρελλοfg xαι πι1,λι πρdπει
να ιpηφιoΘε( τo xονδι-iλιον, εγ τη μερiμνη ι-ιαζ να
προοφdρωμεν doυλον πρoE ατυ1ησαγτα μdλητηg
Koινων(αg μαζ!...

Δε{τερη ουνεδρ(αoι τoυ δημoτtγ"o(l ουμβου-
λ(ου, 6λο τo ουμβοf λιo τoυ oρειβατιπof παq6ν.
E(1ε πρoηγηθε( οειρd oλdxληρη απd διαφωτι-
oτιxα ιπopιν{pιατα χαt εxθdοειg. Tην πq6ταοι

ψηφ(oεωg xoνδυλfoυ για τo xαταφιiγιο τoυ O-

ρειβατιxο6, την υπoδdχoγται ειρlωνιxd ο1dλια.
Η υπ6θεoι9 ε(ναι 1αμdνη. T6τε ξητdει τo λdγο o

πρ6εδροg του oρειβατtxoil τι' B. Xριoτ(δηζ, χαι
αρxζει ο xαταπιjλτηζ των επι1ειqημdτωγ του

ανθρι'iπου που ξα(qει xαλd ιiτι υποοτηρ[ξει δi
χαLo χαι ιiγιo οxοπd' Tα ειρωνιxd 1αμ6γελα
oταματotjν, η πgοοo1rj ε(γαι εγτεταμ6νη χαι στo

τdλοg εγθoυοιιf δη χε ιQoχQoτr] ματα. To xογδrjλι
ιpηφζεται xαιτo δημοτιxd αυμβo{λιο τιpιdει dτοι
τoγ εαυτd τoυ χαι διxαιαiνει τιg ελ:ι(δεg χαι τoυζ
αγιfνεg του oρειβατιxotj.

Mdοα oε λ(γουg μiνεg τα πqιiγματα dλλαξαν.
Tα μ6λη του Oρειβατιxoιj υπερδιπλαoιdoτηxαν.
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Και δεγ μπoqο{oε να γ(νει αλλoιιiE: Η φυoιoλα-
τρε(α xαι η αγιiπη πρogτo βουνd, αποτελε(παριi-
δoοιν για την xοινων(α τηg Nαof oηg. Αxι1μα xαι
αrα ανr]ου1α 1ρι1νια τη g Τoυρπoxρcπ[αg, oι Nαoυ-
οαfοι dβγαιναν για τα περ(φημα ''ξεφαντι-l3ματα''
xαι πολλ6g φoQ€ζ ι1με ιναν οτο βoυν6''oυν γυναιξ i
xαι τdxγοιg'' εβδομdδεg oλdκληρεg, ενc6 οι dγ-
δρεg r]ααν xαλιi οπλιoμι1νoι, για ν' αντιμετωπf-
οoυν τυ16ν x(γδυγο.

Mdλιg 6μωE dμπαινε ο 1ειμcδναg, xιiθε xiνηοι
ιjπαυε χαι τo βουν6 νεxρων6ταν. Mε τα πρcδτα

1ιdνια δεν αxoriγονταγ πια o6τε o αραιdE xτfποg
τoυ τσεχouριot' του ξυλοxdπου. oι πρι6τοι oμα-
διxo( dξoδοι τoν xει1"ιc6να, ιiq1ιoαν με τηγ (δρυοι
του oρειβατιxoιj. oι πqc,iτοι αυτoi 1ειμερινοf
ορειβιiτεg με πολλoιig xdπoυg απι1xτηοαν τη ση-

μεqινrj πε(ρα που dxoυντoυ 1ιονιoμdνoυ βoυνο{:
Xριοτoιjγεγγα πQtν τι1αoερα 1ρdνια 37 oρειβd-
τεsτων τμημιiτωντoυ E'o.Σ. Θεooαλονi}tηζ χαι
Nαorjoηg, dναg (αρ. 1) μdνoν με oxι! Διαvυxτε-
ρεriοαμε oτα "Πριdνια'' στo xυνηγετιxd περiπτε-
Qo τηζ Bαoιλιxrjg μαg oιxoγενεfαg.

Tην επομ6νην, αξη1ιdQωτα, πr]ραμε τo δρdμο
γLα τηγ επιοτροφr], αxoλoυθο1γταE τιζ χoQυφo-

γQαμμdζ, Mπdρα, Σιδεριixι, Aγιo Πνεriμα, Yπα-
παντη' Nιlουοα' o Skieur, dδιδε φτερ6" oτα
πdδια τoυ, ανεβoχατdβαιγε τιE xoρυφd g, xαι 6-
στεQα πrjρε το δρdμo γtα τηγ επιοτρoφιiν, ενι6
εμε[E, απλo( πεξoπ6ρoι ξηλεfαμε την τ{1η του.
Xqειιioτηxε μtσli ιiρα για τηγ επιστQoφrj. Eνιf
oι πρoλετdQιοι τηζ oρειβααiαg, παλεfαμε με τo

1ιιiνι πoυ xαθc6g ε[1ε μαλαxι6αη με το μεσημε-
ρ ιdτιxο rjλιo, βoυτoιiααμε σε 6Ο ε xατoοτιi, xαι το
βιiδιoμιi μαg {ταν χoυQαστιχιiτατο. Xqειαοτrj-
xαψε9 ιiρεE ι6oπoυ γ'αxodοoυμε τη 1αρμdουνη
xαψπ6να τηg θεια - Noιiλαg oτην Yπαπαντrjν
(1000 μ. υιp6μετρo), πoυ μαg υπoδε1dτανε με
χαQdE. Για πρι6τη φoQd τα βουνιi μαζ, στην
xαρδιd τoυ 1ειμι6να εiδαν τdαα ξωηρι1, xαι ε{θυ_

1-ια νειιiτα να διαο1ζoυγ τα 1ι6νια τoυE, για
πριiτην φοQd ε(δαγ τα σ'ι1,L να διαγqdφoυγ στηγ
ιi1ραντη οινδι1γα των xιονιιδγ των φανταoτιxιi
o1rjματα.

Αλλd αζ σαE γνωρ(οουμε τη θεiα _ Noιiλα.
Γρηιi - εβδoμηιτιiρα ε(δε οτoγ ιjπγo τηζ τηγ
Yπαπαντrj πoυ τηζ παραπον6Θηχε πωζ τo ξωx-

xλ:ηot τηg μdνει ερειπωμ6νο' Tα τρdμoντcι μdλη
τηg oυμπαθητιxrj g γρηodλαg, 1αλυβδc6θηxαν: Kιi-
θε μdρα 6παιρνε το δριiμο για τo ξωxxλ{oι xαι το
βριiδυ επιJoτρεφε για ερι1,νoυg. ΣημειιiocΙτε π(.l)E

η ανι1βαοι οτην Yπαπαντrj εfναι αqxετd διioxoλη
y.αι γ 6o ι αxd μα δεν τολμοdν να την επι1ε ιρrj ooυν.

- Πωg τα xαταφ6ρνειg, Θε(α - Noιjλα, τη ρο;τοιi_
σαγ' γ'ανεβα(νειg οτην ηλιx(α oου απd'νο; οτο
βουνd;

- Η Παπαντorjλα μου γυιd μoυ |-ι'ανεβιiξει...
'Eπειτα απ6 λ[.1oυE μriγεζ, ατo ωραfo φυoιxd

pιπαλxciνι 6πoυ dλλoτε τα ερε(πια του εξωxxλη-
oιοιi, υιpcιiθηχε τo 1αριτωμdνo εxxληoc1χι τηζ
Yπαπαντι]g xαι δ(πλα dναc ξεγιδγαq αρxετιl ευ-

ρι11ωρog. 'Eνα παριiπονo ε(1ε μoνα1ιi η θειι1 -

Nοfλα, 6ταν τη βρr]xαμε: oι αxΓουροι δεν τηg
ιiφηναν το xε ι1"ιιilνα τα φυτrjλια ιπιg xαι,διiλεζ. Η
"Παπαντofλα" αργot'οε να δεiξη τo θαilμια τηg
τιμιωροiνταζ τoυζ μιιxρod g αυτοιi g δ ια β6λου g' Tι1-
λοg το θαιiμα dγινε. o γαμπριig τηζ τηζ 6φερε μια
παγ(δα χαιτl1V ιiλλη μιdρατo πρω[πιdoθηxαν dξι
οx(ουEloι μαξf. 'Eτoι η Θειd - Nοfλα ε(xε διπλrj
1αρd: τo θαrjμα τηg "Παπαντοιiλαg"xαι τt1ν επ[-
οxειil( μαE. Ιδιαiτεqα xαμdqωγε τιζ oρειβdτια-
oεg. E(ναι ι5pιωg εννηd ιδρεg νιi1τα xαι πρε1πει να
φJγουμε. Eγxdρδιεg χειQαψ(εζ, φιλιι1 ι-ιε τιζ
oρειβιiτιαoεg. Mε παfρνει δiπλα η θειιi - Norjλα
χαι με ρωτιiει:

- Tfνog ε[ναι, μπqd γυd pιου, αυτci xoρfτoια;
- Σαλoνιxιιi, Θειιi - Noιjλα.
- Xαρd αrιg μdννεg πoυ τα γι1ννηοαν τα 1αiρε-

ται η ιilυ1{ μoυ.
Kαι oι εfθυμοι μ{πot τηg xαμιπdναg μαg ξε-

πρoβοδοιiν. Aθdνατη Θειd - Nofλα! Eοdνα
1α(ρεται χαι χαμαQι6νει η ψυχli μαζ εο€να την
πgι6τη oρειβιiτιooα πoυ η ξω{ ooυ απoτελε( για
μαE φωτεινι1παριiδειγμα. Eο6να που η cιxατ6"-

βλητη π(oτι αου oε ξανι1νειωσε χι επQαγμCΙτο-
πo[ηαε g dνα ηρdxλε ιο xατ6ρΘωμα. To ρεx6ρ ooυ
αναβιiοεων xανε(E x[oic υt Uα μπoE; ι να Qτd-
oει. Tι xι αν τραβdζ γtα τα oγδ6ντα 1 'jvια. Tα
ρ6δα cπα μdγoυλιi ooυ δε θα μαgαθουv πoτιj. Η
ξωrj ooυ oτo βουνd χαt στη φrJοι γdμιοε την ιilυ1rj
σoυ με π(oτιxαι xαλωοriνεg.

Σdλι, Φεβgουιiριοg 1937
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Aγι6νε6 nαL γλ"εrΙτJ στo Bigμιo
- Περdοτε παιδιd να πι1ρετε αυοo[τιo.

'Eναg Σελιι6τ11g, οτεx6τανε οτην ε(οoδo τoυ

1ιυριοri απ'το μdρog πoυ xατdβαιναν oι1ιoνoδρd-

|-ιοι τo μεοημdριτη< Δευτdραg, μιετιiτo π6ραgτων

αγιiνων' 'Eoτελγε dλουg να πι1,ρουν ''σUσσ(τLo".

- Περdοτε, οτo οπ(τι τoυ Kαραβ(δα.

'Oιrοι δεν τo rjξερcrν αυτ6 το oπ(τι, δεν xοπ[α-

ξαν πολf ι,α τo βQoυν. Exτdg απ'τιζ oη1-ια(εg xαι
τιg πραιτινι1δεg, με τιg oποfεg rjτανε οτολιοpιdνο,

μυqοlδιd το_lν ι}rημdνων αρl'ιι6ν' ηταν αρxετrj για
να τραβrjξει 6ωg εxεf πι1νω τoυg οxιdq.

To γεiμα τηg ημ6ραg εxεiι'ηζ τo ιjδινcrν επτιi
απ'τoυζ xατο(xουg του Σελfου που πrjρανε τη

cl1ετιxr] πρωτoβoυλ[α. E(1αν ανdβη απ'τη Bdρ_

ροια 6φεραγ ειxοoιdνα αρνιιi, πoυ dψηναν στLζ

οof βλεg xι'dδιναν 1"ιια μερ(δα οτο xιiθε ορειβd,_

τη. Eπiοηg 6διναν ιilο:μi, τυρ(, πορτox(ιχι xαt
xραo(. 'Eτoι oι τελευτα(εg cilρεE oτo 1ωριι5,
πdραοαν μι1αα οε x6φι, γλdντι, 1oρoιig χαι τQα-

γοfδια. Το xαλοιpημdνo αρν( μετo dμορφo xqαο(
τηE Nαoιiοηg, {ται,ε το xαλdτερo φαΙ πoU |-ιπo-

ρodοαν να πgοoφdQoυγ οι xαλof
Σελιιi_lτεg οτη νεoλαiα μαg xαι
στoυζ ν6oυg οτην xαρδιc1υπερη-
λιxαg ιlρειβdταg. oι ευ1dg που
πtj ραν ε, νci1ουν ν'αΧ€ g δουλε ιd g,

ητανε τ,6oεg, ι6οτε τoυ 1ρ6νου το

1αlgι6 θα διαθιJoη πολ,ιi πεqιοod-
τερα αρνιd, xαι xqαα(γιατo γλd-
ντι....

Eνιδ ιlτα οπ(τια χαt στo σχo-
λεfo, oι ορειβι1τε< τd1ανε ρξει
οτo γλdι,τι, τo αυθ6ρμητο αυτ6

γλιJιτι τoυ βουνο{, xdτω αιην πλα-
τε iα ετοιμαξι1νταν xαι τα δ{o γε{-
|ιατα. Tο dνα τιυν Σελιωτιiν πgog
τo Διdδο1ο χαι τoυζ επιο{μoυg,

,ιΨi.tΞ. "f
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το dλλo πQoζ τoυζ πρι,lταθλητdg.

Στo γεfμα πoυ πα8ετdθη ατoυg επιοημου<.

παρευρdθησαν o Γενιx6g Διοιxητrjg x. Tοfuου-

Qαζ, o oτρατηγ6g x. K(τοιοq, ο Διoιxητηζ χιΙ]Qο-

φυλαxr] g x. Tρ ιανταφ{ λλoυ, ο αντ,6γγ161.1 ματdQ -

χηζ τoυ επιτελε(oυ x. Παναγιωτ6πουλo9' oι εy"_

πρ6oωπoι του 1ωριοιi γ''χ.π. Απ'την αρxrj ητανε
φανερ6, 6τι το τραπdξι δεν θα ε(1ε τo 1αραxτljρcι
επιοη1-ιoυ γειiματog, αλλd μιαg εγxirρδιαg οι'-

γxεντρι6oεο:g ανθριilπων πoυ αγαπof οαr'το βου-
ν6 xαι πoυ τουζ ουνι1δεε, d1ι μdνoν η απλr] 1αρd
τηg ξωηg τoυ υπα[θρoυ χαι τoυ xιονιoιi, αλλd y"αι

τo.... ωρα(ο φα(.

H Α.B.Y. ο Διdδο1og xdθηoε για να πιiρr1 μιdl'o
dνα ''μιεξd''. γιατ( dπρεπε να πι1η οτο dλλο γεf μια

το;ν νιxt1τιιiν |-ιαE τoν ΠqdεδQo τoυ oρειβατιx"οf
x' Aγαπ11τ6ν.

' Eναg Σ ελιc6τη g εξηγ ε [ dτι ι:το 1ωριd τoυζ ε (ι'αι

dθιμo, το ιμητιi να το τρι6νε με τα 1dρια, γιcrτi ετοι
το xαταλαβα(νει xανε(g xα}ιι,τερα. Γι' αυτ6 τα
περιoοdτερα πηρorjνια xαι μα1α(ρια 6μιειναν d-

θιxτα χαι τα διixτυλα εixαν την ευεQγετιxr] τουg.

Eιxooιιjγα <ιρνιci oη c'ρ1iβλcι.
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ΑE θυμηθοιiμε NΙΑ0ιΣTΑ

o διιiι)ιlxιlg Πιiιiλοζ ιτη Nιiclιlιrα. Δεξιc1 ο ι\r]μιιρ1o<
Φιλιi:τιr< ΚιixxινoE.

o Διdδοxοq εδοxfμαoε πολλdg φoQdζτο σ]Qαro
χQασr χαL τo πoτliQι τoU - αγ χαι λaγo LιιχQd'
γdpιιοε δiο - τρειg φoQdζ, τ6σo πoυ α\/αγ7.d.στη7.ε
γα πει ιjτιδεγ θdλει clλλoγιατf dπQεπε ι,α πciει z.αι
oτο dλλο Υειiμα. Η oυξ{τηοιζ πεQLεστQdφετο

γfρο_l απ6 τoι}ζ αγο1ναq. Mεριxοf διηγοιiνται
διι1φορα επειοdδια. Η Α.B.Y' θυμdται τl1ν τo{_

|ιπα πoU dφαγε xc1ποιoq εχ τU)ν πcιριοταμdνων
oυναδdλφων, ο οπo(o< pιdλιοτα εi1ε διilοει ουμ-
βoυλ{ οε πd,ποιo oυνdδελφο γα μη..'. oφ(γγεται
επciγω στα σ).|"( γιατ( αυτd< επ( τdιταερα χQ6νια
οφιγγdταν xαι δεγ μπdρεoε να μι1θει. O ατρατη-
y6Ξx' Κ(τοι'lg, ρωτιi τoν Διdδο1o, π6τε θα φι1γει
για να πdει ατη Nι1oυoα.

- Σταg τρε ιg, cιπαντ6" η A. B.Y.

- Ε, τιiτε, Yψηλ6τατε, να φιi-
γoυμε εμε(g'..' μιι1μιoη οiρα
πQιν, για γα σαζ προλιiβουμε
oτη Nci,oυοα.

Και (oοl< δεν ε[xε clδιxο, για-
τi τcr π6ι\ι(Ι τηζ Α,B.Y. ε(νιrι
cινιlλoγιl 1-ιε το {ψog τoυ.

o Διdδο1οg βρfoπει πdλι την
ευxαιρ(α να εxφρdαεt τηγ ιχα-
νoπo(ηo( τoυ για του< αγι6ναg
χαι για την x[νηοι πoυ γ(νηxε
ι5λη αυπ]την επoxrj εξ αφoρμπ]g
αυτcδν των αγιiνων. Κατdπιγ

οηxι6νεται xαι υπd τα χειQoχQoτrjματα τιυr,
παριοταpιdνων πηγα(νει στο dλλo γει1μα.

o υπoυργιi< π. Tιr[πoυQαζ, πoυ ξdρει xαλιi
την περιφdρεια, λdγει στουζ Σελιιilτετq ν'αQ-
1fooυν τα βλd1ιια τραγo{δια.' Eναg 1ονδρ6g
ρoδοxιixxινοg Σελιιliτηg xιiνει την αρ1rj. Αρ-
xζει μι' dνα τραγoιiδι του τραπεξιοd:

Καλωg ανταριωθηxαμε, εμιε[g oι ντερτιλtiδεg,
Tο6τον τον yρriντl τον xαλ6, xι ci'λλον, Θε69 το

ξiρει,
Για ξοιipιε yια πεθα[νoυμε, η α' d'λλclν xrioριο
πd'ριε.

Απ6 την dλλη dxqη τoυ τραπεξιod oυνε1ζoυν
με dλλo τραγo{δι:

Π€ντε Αρxοντdiεq ητανε xαι δixα Καπετri'νοι,
Ε[yαν τραπiξι αρyυρ6' oοφρd' ριαλαριατtνιο,
Ε/7αν χι 'iνα xαi'φy"6πουλo πo1) τουg xερνd. xαι
l[νουl'.

'oτιrν τα τραγoιiδια τoυ τραπεξιοrj τελε(ο:oαν.
ο ι Σελιι6τε< οηxοiθηxαν γ ια 1ορd. o επ( xεφαλrj g

αρ1(ε ι να τραγουδιi τo τραγοι1δι τηq Σαμιαρ(ναg.
E(γαι τo τραγo{δι του παλληxαριο{ που πεθcι(-
νει:

Παιδιd' τηE Σαμαqι|ναg, oαν βyiτ' απd.νου oτcl
yωρι6,
Tqαyοιjδια να μη πητε, ντclιlφ6xια yα ριη ρfξετε.
Κι αν ocιg ρωτηα'η ριd'να |ιo1) χ'η δriλια αδελφη
ριoυ'

Αριoτεριi ιττo βιiθog o Διιiδοxog |-ιε τοιtζ 1ιιlr,οδqdpιιll'g oτην xορι'ιρij
τoιr Bεριιiι:lι
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ιlllογzτl Αζ θυμηθo6με

Mην πητε πωE αxοτιi.lθηxα, μην πητε πωq εydθη- ληg, 6πεοε μdοα. Tογ αxoλοfθηoε τo ''γΧεσdpιι"

χα. τoυ, τo πgι6τo πρdβατo του xοπαδιοιj. Aυτd

Ιι/cι πητε: πωζ παντQει.iτηxα, πηρα xαλli yυνα[xα. γ(νηxε αφoQμη να π6oουν μdοα 6λα τα πριiβατα.

Κci"ιlω την πλci.xcι πεθεq(ι' τη ριcι6ρη yη yυνα[xα, Kαιαπ6τ6τεονoμdοθr1xεη''TρtiπατουMι1dλη".
Κι αιlτri. τα λιανoλ[θclρα' rjλα ξαδiρφια xcj'νω. Η τρ{πα αυτ{ ε(νε πoλιi βαθιd. P(1νoυν πdτρεg

Mε πρooxαλοfν το Δεxαπεντα{γουοτo να παω To γλdντι 6xει τελειι6οει. Π6oο αλλι1ξει, αλrj-

πdλι ιlτo 1ο;ριιi τουE. Aυπj την εποxri '1(νονται oι θεια, η ξωr] επdνο: οτο βoυνιi''.
γιiμιlι, πολλo( xιiθε μdρα. 'oλo τo 1ωρι6 βρ(οxε-
ται σε x[νηοι. oι γf ρω πλαγιdg αντη1οιiν λrr' .o Ετoιμιiξονται γtα την ανα1ιiρηση' Η Α'B'Y' o

τιi1-ιπcrνα, τιg π(πιξεg' 161.16λια yναLτατρα'1orjδια 1:*δ:roE με τουg επιοtjμουg dxουν Ψd1'ει' Tο

oλιixληqο το 1αlριo γλει,τd'ει. Σdλι θα ξαναπd,ρειπdλιτη ουνηθιομdνη τoυ 6ψη.

oι xαμινdδεζ τoυ θ' αργl]οoυν πιiλι να ξαναβ'1ιi-
- Εχdτε να πirpιε χαι στj'lν Tριiπα του Mι1d'λη' λoυν xαπγd xι η x[νηοη οτο xωρι6 θα ξαναρ1(οη

Tο xdφι oυνε1[απ1xε ωζτην ιilρατηg ανcr1ωρη-

σε0Jζ. Oι Σελιιilτεg μαg λdνε γtα τα 6θιμιi τoυg'

Αυτη η Tρfπατου Mι1ι1λη βρ(ιτxεται αριαιεqα
απιi τo Aοοιiρμπασι, μLα ι6ρα xι dι'cr τ6ταQτο

μιαu"ρυd, CΙπ' τo 1ιοριd. Περνd xανεig τη θdοη

Kατcιφλιι6ρα χtΙι φθdνει oτη θdoη Nτουxdτα,
6πoυ ε(ναι μιcr πηγr] μιε τ6οο xριiο νερ6, που το

xcιλor,αfρι βdξoυν τα xαρπofξια xι απ'τo xρ{ο

οπirξουι'. Η τρ{πα βρ(oxεται 1-ιετd απ'την πηγ{

μεαοπλαγιiι. Λdνε 6τι εfναι παληιi ηφα(οτειo.
Exε( λοιπ6y x(ιπoτε,λι1νε, dναg βoοx6g ο Mι1d-

pι6oα xαι τιg αxοfνε που πdψουνε πολλrj ιiρα,

1τυπιfνταg οτα τoιxιδμιατα τηζ τριiπαg.

την iινοιξη. Στιg xoρφ6g τα xιιiνια θcι λιlιilοουr'
y"αL τα νερd θα τρd1ουν πλο{oια μιdοα απ' το

1ωριd. o xαπν6g των τξαxιιi:ν θ' ανεβα(νει σΓl/d

- oιγd. xι οι πλαγιιJg πoυ θα φα(νoνται πiοο; τoιl

δεν θdγαι πLα χιoνι,σμιdνεg. Η Eοlη πoυ για λiγεg

μ6Qεζ πρdβαλε oτt1ι' xαρδιci του Bερpι(oυ. τιδρα

φεfγει. Δε διαλι1θηxε 6pιαlg' Συνε1iοτηz"ε oτη

Ndουοα, ιlτο αυτοxiγητo, στo οιδηρdδρομo.στη
Θεoοαλογ(χη. στo Πλατ{, οτo B6λο, ατηνΑθfl'α
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ΑE θυμηθo6ριε ΝΙΑ0'ΣT^J

xι ioιυ< xι αλλo{ αxdμα. Τα τραγοrjδια τωγ
oρειβατιliν αxοdοπ1xαν οε πολλdg γωνιdg τηg
Ελλι1δοg χαι τo x6φι τoυg dxανε πολλofg να
oυγx ινη θοdν. Η αυ θι5ρ μητη ε ιλιxρ (νε ια τη g ξοlrj g

του βoυνoιi, o xαθρdφτηζ, η ειxιiνα τηg xαλr]g
;r.crρδιιig, dxαγαγ του< επιβιiτεζ τoU τρα[νου xαι
πoλλοf g dλλoυg fαωg να οxεφΘorjν πολλιi πρdγ-
ματα. Mdoα oτα βαγdνια, στα xαφενεfα, oτα
εο'τιατ6ρια, στoυζ δρdpιoυg, δειλd οτην αρ1rj με
θιiρροg Υ"ατ6πtν, dρ1ιξαν oι xoυβιiντεζ για τηγ
ορειβαοiα, για τη ξωrj τoυ βουνof xαι του λdγ-
^1οU. Απ'αυτofg πoλλo( θα ξεxινrjοoυν dνα πρω(
γ ια τo βoυνιi. Tην ιiλλη tr'ιdρα Θα νo ιcδιτουν ε xε [νο
που τdοο εfxoλα xdρδιoαν.

Φdτοgτα ριονοπιiτιατων βoυνιδν μαg δd1τηxαν
dνα oωρd xαινoιiργιουq φ(λουg. Tου 1ρdι,ου xι
dλλοι φfλoι Θα φορτωΘοιiν οτην πλdτη τo cαxγ,G
διο. Η ιιπλrj 1αριi τoυ βουνοd θα τoυg γoητdψει
xι αυτοt'g.

Mια oμixλη dρ1ιοε νcι οxεπdξει το Σdλι. o
δρdμοg για τη Nιloυοα ευτυxι/lg εfναι αρxετd
ει1xολοg. Mdαα απ'την opι(1λη' το πoιjoι πoυ
περνd τιg πλαγι6ζ τoυ Bερμ(oυ, φαiνονται oι
ο'ιλουdττεg των δdντρωγ, σα να ξεxινιiνε για
xιiπoιο ταξ(δι, οα ν' αxoλoυθoιjγ τουE ορειβι1τεg.
KαΘι6g το πoιjoι περνι1 νoμζει ν"ανε(g 6τι τα
δdντρα φεfγουν oιγcl. Στην αQχ1i, διαxρ(νεται

αα. Η ομ(1λη, dxει περιiοει. Tο μονοπciτι γ'ατε-
βα(νει ανιiμιεοα απd οξυdg xαι πυξαριd<. Η
υγραοfα τoυ βουνod, €'xεt διiloει πλοι'1oια βλd-
στηση1 θυpιζει τι< δροοερ69πλαγιdq του Ανcrτo-
λιxoι] Πηλiου. o rj1οg τηg αρβιjλαg, δ(ι,ει dνα
ρυΘμd y-ι αυτ6<. Εiναι περ(εργo' γιατ( dταν
περνdει y.ανεiζ τα dμoρφα αυτι1, pιoνοπciτια, δεν
μιπoρε(να περπατdει οιγιi. Θdλει να πt1.1αil,ει να
τρd1ει γρrjγoρα, να πηδιi, νrι πετ6".

- Αν μποροι1οαμε να πηγcriνoυ|_ιε χι εδιil ριε αxι.
νοoταλγεi μ6νοg τουg dναq oρειβdτηg.

o ι xogφdq τoυ Bερμιfoυ ε fναι τωρα αrεφανοlμιd-
νεζ l.ιε πυxνιi οfι,εφα. Την irλλη ριdρα, dπεoε
βροxi χαι πιo ψηλιi xι6νι. To Σdλι, oxεπ(ιoτι1xε
πι1λι xαι αρ xετot ε(xcιν την ευ1αρfστηση yαxcιτ€-
βουν 6ωq dνα οημε(o με τα ox( τουq.

Φθι1οαμε πια oτο xd'μιπο. Ψηλιi ε(ναι αxdμα τα
1ιdνια. o πλofοιοg, ι5pιωg, xιlμπog, με τιζ π8ασι-
νιiδεg γναLτα δ6ντρα που ε[ναι ι1τοιμα γα ανθi-
σoυν μαs θυμζει, 6τι η ι1νοιξιζ δεν ε(ναι πολ{
μαxρυd. Tο βoυνιi ('yει ν"ι αυτrjν την επo1rj dνα
oωρ6 oμορφιdg.

;;):'ii:i,:.:.,::.1

χαπoιoζογχoζαχCi-
Θdριατoq, .1iνετc.ιι

xορpιd<' διαxρ(νε-
ται τo ο1t]ριcr του.
ταxλαδιdτoιl. 'pγ61

δdιτρο που φεfγει
οε xdπoιο ι1πειρο,
απαλd - απcrλιi. ιπα
xιdνια' oτη.1αλrjνη,
σα |-ιouσιχljμε ρυθ-
μιc1. αλλd 1ωρ(g {-
χoυζ. |-ιια 1-ιελωδ[α
pιε ι1γνιlιτrο εxτελε-
στf.

Περd,οαμιε τηγ
πηγf Γραμμdνr1xαι
πα(ρι,ου;"ιε ι1να μο-
νοπι1τιγιατη Ndου-
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NΙΑ0ΥΣTΑ Ερευνα

Η ΠEΔlΑΔA TΗΣ ΘEΣΣAΛON|KΗΣ
& H EΞEΛIKTIKΗ TΙ_lΣ ΠOPE|A ΣT0 XP0N0

A. Θdοη - oqια

Mε τoγ 6ρo πεδιdδα Θεooαλoν(xηg 1α-

ραxτηρiξεται η περιο1η δυτιxd τηζ συμ-

πρωτε{ουοαg, oριξιiμενη αγατολιxιi απd
τoν oημεριν6 x6λπο τηζ Θεοoαλoν(xηg
(οτo βdθοζ του ευρdτερου ΘερμαTxο{ xιiλ-
που)' απ6 βoρEi{ απ6 τriν οροoειρd του Πιiιxoυ,
δυτιxd απd τo Bdρμιo xαι γdτια απ6 τα Πιdρια
c1ρη.

Η πεδιdδα αυτr1 περιλαμβcLνει τμl]ματα των

ι,o μι6ν Θ ε ooαλoγ fxη g, Κιλl"ig' Πdλλη g' Η μαθ (αg

z.αι Πιερ(αζ χαL τo αfι'oλo τηζ πεδινrjg ξιiνηg τηg

Ηpιαθ(αg.

Πρoodτι xαταλαμβd,νει τη γαiν(α τoυ γιiμα (Γ)

xεφαλα(ου, τo οπo(ο o1ηματ[ξει ο xορμ6g τηg

ελληνιx{g 1εραονl]οου. oι ουντεταγμdγεE τηζ:

40o 25'6ωg 40ο 50' βdqειο γεωγQαφιχd πλιiτog

xαι μεταξ{ 22o xαι 23o ανατολιxοrj γεωγραφι-
xof μηxουg xαι επ[το αxριβdoτερoν - 0o 52' €al 

-<

-1o 32'δυτιxιi των Αθηνι6ν.

B. Exταοη τηζ πεδιιiδoE

Για την dxταοη τηg πεδινfg αυτtig πε-

Qιoχiζ υπdg1ουν διιiφoρεg εxτιμrjoειg. o
N. Σιiτταg αναφερdμενοg μd1ρι τηγ υψoμε-
τριxlj xαμπ{λη των *50μ. τηg πεδιι1δαg Θεο'-

oαλoν(xηg - Γιαγνιτοι'iν - Bεqο(αg, πoυ
περιλαμβdνεL χαt μιxρd τμriμα του N. Kιλ-
x(g, εxττψ6" την dxταoη oε 2'046.000 oτρdμ_

ματα. Tο ETYEM (Eιδιxd Tαpιε[o Υδραυλι-
xοiν Eργων Mαxεδoγiαg) το 1940 εi1ε υπoλoγ(-

ξει την (δια dxταοη oε 2.080.000 oτρdμματα

περιλαμβdνoγταζ xαι 6λεg τιg μον(μωg rj περιo-
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διxι6g xαταxλυζ6μεγεζ εxτdoειg.

o Κ' Θεo1αρfδηs γqdφει, dτι ε(γαι η πιο μεγιi_
λη απ6 τιg ελληνιxdE πεδιd,δεg, με αxαθιiριοτη
(;'ταoη Ι.545'221ατρ6μματα, ενc'i oι B. Ηunts-
man, Λ. Eυμoρφdπoυλοg xαι Δ. Kωτorjλαg ανα-

φεριi1-ιενoι μdνo οτo βαθιiπεδοτηg πεδιdδαg xαι

με 61ι αxριβ6g εμβαδομετρ{oειg τo εxτιμιot'ν oε

1300 τ.1. o πρcδτog χαι σε Ι200 τ.γ' oι dλλοι δrjo.

T6λog o K. Kωγαrαντιν[δηg με αxριβε(ζ εμβα-
δoμετρrjoεLE στη μεν xυρ[ωg πεδιdδα Θεο/νixηg
(dπου ι1γιναν τα εγγειoβελτιωτιxd 6ργα) ανεβd-

ξειτην ι1xταοη οε 1.285.000 οτρdμιματα, ενιi μαξ(

με τηγ xοιλιl,δα του Aξιoιi χαι τη χαμηλ{ λεxdνη
των λιμνι.δν Agτξιiν xαι Αματι5βoυ στo N. Kιλx(g
(πoυ 61oυν οrj με ρα απoξη qανθ ε i) μdxq ι την υιi-tο-

μετριx{ xαμπιiλη των *50μ., δfνει τιμr] 2.050.000

oτρεμμdτων.

Γ. Η xαταβriΘιση τηE πεδιιiδαg

Σε εxτενr] αναφoρd τoυ οτηγ ιατoρ(α τηg Bd-

Qotαζ ο Γ' Xιoγ(δηg επιxαλεiται τιg απ6ψειg των

Eλλrjνων xαι ξ6νων γεωλdγων (M. Mητοιiπoυ-
λοg, Mαξ. Mαραβελdxηg, Philipson, Ηuntsman
x.λ.π.) dτι η πεδιιiδα εxαλιjπτετο απd τη θ<1.λαο_

oα xατ6' την Αλλοrjβιoν (τελευταfα επo1rj) τηg

Tεταρτογενof E περι6δoυ τoυ Κα ινοξωιxοιI αιιδ_

νoζ.

Kατιi τιg αq1dg τηg Mειoxαfγoυ (πρoτελευ-
ταfαE επο1{g) τηg Tριτoγενodg περι6δου τoυ

xαινοξωιxof αιιi:νog η πεδιdδα Θεooαλoγ(xηζ -

Γιανν ιτoι6ν δ ιαμορφι6νετα ι υπd μoaφ{ τεχτoν ι-

xrjgτι1φρoυ που σχηματiαιηxε αρ1ιxιi απ6 xαθo-



Ερευνα ΝΙΑryyΣTΑ

διxι1g, xυρ(ωg, ηπειQoγενετιx€q xtνηoεtζ με σU-
νdπεια xαταβυθ(oειζ των περιο1ων αυτι6ν. Αρ-
γι1τερα αxολουθε( η ειoβoλ{ τηg θι1λαoοαζ.Ση-
μιειωτι1oν 6τιxατατη Mειdxαινο επομj δεν ξοιi-
οαν ιlνθρωπol στη γη αλλι1υπr]ρ1ε φυτιx6E xαι
ξωιxcig xclομoE.

O xαθηγητ'1E M. Mητodπoυλog μετd εξdταoη
τωv απολιθωματoφιiρων οριξ6ντων xαθdElιοε τα
dρια τηg xατdxlυoηg, με τιiξo πoυ περνοfoε απd
την Αγ1fuλo, N. Xαλxηδdνα, Γιαννιτoιi, Eδεo-
oα, Nιioυαα B6ροια oε oυνoλxrj επιφdνεια 1.200
τ.1. Oι δε γεωλoγιxdg ταρdτοεg, πclνο: στιζ o-
πoiεg εfναι xτιoμ6νεE oι πιiλειg Bdροια, Nι1oυoα
xαι Εδεooα' μαQτυQofν για τoγ χαταπoντιoμ6
τηζ σημεQινι]g πεδινrjE περιox{E τηg Kεντριxr]g
Mαxεδoνfαg.

O Κ. Κωγoταντιν(δηg τo 1952-53 οε εδαφoλο-
γιxrj dρευνα τηζ πεδιιiδαg Θεooαλοviχηs, που
πQαγ ματoπο fη oε επιxεφαλrj g ο μιiδαg 1 0 γεωπιi-
νων με πυxν6τητα μια τoμr] αγd 500 μdτρα xαι oε
βιiθog 4 μdτρων αε παριi πoλλι1oημεiα αυνιir,τη-
οε Θαλdαοια ιiμμο με-'πo1ιiλια, ο δε M. Mητoι1-
πουλoζ σε οτQωματoγραφιxdE χαι τεxτονιxι1g
dρευνεg τo Ι934-35 βq{xε σ[1.lγ περιoxrj Λoυδ(α
- Πλατdog μια πλorjoια παν[δα μαλαx(ων, που
rjλθε oτην επιφdνεια απd βαθfτερα oτρι6ματα,
απ6 αg ε^ιoxαφ 6. g τωγ ε γγ ε ιo β ε λτιωτιxι6ν dργ ων
πoυ πQαγματoπoιotjνταν εxεiνη την επoxrj. To
υλιxιi αυτιi τηE παγfδαq πρι1πει να βqfoxεται
otjμεgα οτo Γεωλoγιxιi Eργαοτrjριo τoυ E.M.
Πoλυτεxνε iου oτην Aθrjνα.

Δ. Η απιiουgοη τωγ γεQ6γ

Ετoι xατ6" την Aλλoriβιον (dπωg προε(παμε)
.1εωλογιxrj επoyη, η αaχ{ τηg oπο(αg δεγ ε(γαι
επαxριβc6g πρooδιοριαμι1νη, dμωg για τη Mαπε-
δογ(α τdτε d1oυ με τη Nε ολιθ ιxrj επoγη(8000 π.X.
- 30Ο0 π.Χ.) που περιλαμβιiνεται οτην Αλλοriβιo,
|-ιε τιζ προο1ι6αειs τωγ ποταμoiν ιiρxιoε γα απo-
οιiρεται βαθμια[ωg η θιiλαooα γ'αL εΙτεγ"τειν6ταν

η ξηρι1. o M. MητοdπoυλoE δd1εται, ιiτι η απd-
συQση τηg θι1λαooαg δεν oφεfλεται απoxλειoτι-
xιi οτην πρlιjαxωoη τηE πεQιoχriE με ιλrj, αλλι1

xυρ[ωg oε αγοδιxdE ηπειQωτιxιjq xιγriοειζ' πoυ
επενdργηοαν στη Mαxεδογ[α.

Η περιο1ljτηg πεδιdδαζ Θεοοαλoνfxηg - Γιαγ-
νιτοι6γ αρxξoντα< B.Α. απιj τηγ ταφQοειδr] xοι-
λιiδα του Αξιοrj περιβι1λλεται απι1 βoρριi απ6τo
Πdιxο χαtτo oυγxqdτηματηE Tξdνα, δυτιxιlαπ6
το Bιiρα (KαTμdxτοαλιiν) xαιτo Bdρμιο xαινdτια
απ6 τα Πιdqια xαι xαταλr]γεt στιζ εxβολdc τoυ
Αλιιixμoνα' Απd τoUE οQειγorjg αυτoιig c1γxoυg
xατεβα[νουν πληθc6ρα xειμdρρων xαι μιιxρων
πoτα μιiν dπωg o ι 1ε f pιαqrρο ι Τοεομι1 πα ι Tοιναρ -

λιi' η Mπιiλιταα (Oμπαρ), o Γριiμoζ χαι ο Λdx-
χαζ, o πoταμι1g Moγλενfτoα (που φdρει τα νεριi
του υιj.r ιπdδoυ τηE Αλμωπfαζ ), o ι χε (pιαρρoι Σxρoπ
xαι Kουτ(1α, ο Eδεoοαfog (Bιiδαg), η Αρc1πιτoα,
o Tριπιiταμoζ χαι πoλλof μιxρdτεροι xαι ανιiμιε-
oιi τουζ ο Λoυδiαg, που εfναι η 1αμηλιiτερη
γQα μμ1i τη g π ε δ ιci,δαg Θ ε οααλoν ixη g xαι xijρ ιο g

αποδdxτηE τωγ υδιiτων τoυζ, εγιδ οτo οτιiριιo τηg
πεδιιiδαE πQoζ τη θdλαooα x{νoνται οι ποταμo[
Γαλλιxιig, Αξι6g xαι Αλιιlxμοναζ.

Κατιi δε τoγ Huntsman περιοodτερα απ6 625
τ.γ' (625'000 οτρ6pιματα) προαrdθηχαν (rτην πε-
διιiδα τα τελευταr:- 2500 xρdνια απιi προιryαi-
σειE των πoταμι6ν αυτιiγ, δηλαδ{ η επdxταοη τη<

ξηριig προxωρoriαε ετηο(ωg με ρυθμd 250 οτgε μ-
μι1των.

o μη1ανιx6g Λ. Eυμoρφdπoυλog υπολογ(o_
νταζ τηγ επdxταoη τηs ξηQdζ απd το 1850 ωg τo
19 52 ψε την τoπOγQαφ ιxr{ μdθοδo, εxτtψ6'dτι ατα
102 1ρ6νια πρooτ6Θηxαν απιi τoυs τQειE πoτα-
μorjg, Γαλλιxci, Αξι6 xαι Αλιιlxμονα πQoσχιlioειq
dγπoυ t.447'000.000 x.μ. δηλ. μdοog ετr]oιog
ιiρoE εναπoτεθειμdνων φερτιiν 14.200'000 ν"'ψ.
Πρooθdτoνταζ χαι τα φε ρτιi υλιxιl των δ ιιiφο ρων
1ειμιigρων τηζ πεQιoχrjg, ανεβιiξει το ετt]oιo pιd-
oo riψog πqοα1cιiαεων oε 16.000.00Ο x.μ. Eτoι oε
περ[οδο περ(πoυ 2500 ετιilν d1oυμε oυνολιxdg
απoΘιJαειg 40 διg x.μ.

Σιiμφωνα με τoυζ υπολoγιoμδrjg αυτoιj ζ y'αL
αφorj η επιφ<1νεια τoυ μυ1ori τoυ xdλπoυ τηE
Θεoοαλoγixηg rjταν 1.2Ο0.000 οτρdμματα με μd-
οo βιiΘog 25ψ., xαι η αημερινri επιφιiνεια τηg
πεδιdδαg Θεοοαλoγfuηg €γει μdoo υιρdμιετρo 7
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tr-ι., oυνεπιrig επι1ωμcrτοiθηxε ιJνα oιlνολιx6 βι1θοg

32pι., πoυ α\'/τιστoιχε( οε dγxo 1.20Ο.000'000 X
32 - 38.400.000.000 x'μ. dρα οι φερτdg fλεE

επαρxοιiν για τη δημιουργ(α τηg πεδιιLδαg'

Aλλd xαι ο xcrθηγηn1ζ Δ. Kωττοfλαg με βdοη
τιg γεωλογιxdq εξετdσεtζ τωγ τo1-ιι6ν βαθdιυν
.yεωτρ{οεοlν υπeiλoγ(οιlτσζ το μdαo βι1θog τηg

πεδιιlδαE οτα 28 μι. xιlτιυ τηg επιφdνεtcΙζ τηζ

θcrλdοοηg. xαταλr]γει αε 6','xo αποθdοεοlν περf_

πoτ 42 διg π'μι. οτην περ(oδο τωr' 2500 τελευ-

τα(ωγ ετιδι,. oι υπολογιoμo( τωγ Λ. Eιlμορφ6_

πουλου xαι Δ. Kωττoilλα δεν απιJxουν πoλιi μετα-

Ξιj των.

Διμι

E. oι τελευτα(oι μετασχηματισμoi
τηg πεδιιiδαg

O Struck, απd πηγdg αρ1αiων ουγγραφdων,

oυνdταξε μια οειριi παλαιογεωγραφιxιδν 1αq-
τιiν για να εξηγrjoει τηγ εξdλιξη τηg περιο1{g

xατιl, τα τελευτα(α 2500 1ρdνια. B6βαια xατd, τον

Γ. Xιoν(δη 'οι 1ιiρτεg αυτo(. μη οτηριξ6μενoι επ(

γεωλογιxιi:ν παρατηρησεωγ' αλλd μ6νο σε ιστo-

ριxdg πηγdζ, δεν Θεμελιιiνoυγ ορθd, ουμπερι1,-

σματα. Eτoι dλλoτε τoπoθετε( τη Bdρoια γ"oντ(ι"

oτη Θd,λαoσα χαι d,λλoτε μαxErιι1, γριiφει περ(

λιμεναρxε(oυ τηE πι1λεωg x.λ.π.

Εν πdοη περιπτc6οεt πQtν τo 500 π.X. αναφd-

ρει, dτι ο ΘερμιαΙx6g xι1λποg επεxτειν6ταν δυτι-

γ'6" xαι xαταλd.μιβανε dλη τη σημεQιγη πεδιdδα

Πιεριo
l''lεει,in nΙ

(Σx.1) Mορφlj τηg πεδιιiδιrg Θεοo<rλoνixηζ y'(rτα τον Struck' τι'lγ 5o π'X' αι'

φθdνoνταg μ6χQι την Πdλλα, την πι5λη Κιiρροg
(λ(γο νοτιdτερα απ6 την Αραβηoο6 οτoυg πρd-

ποδεE του Πd,ιxου) xαι δυτιxd μ6xρι τη Σxιiδρα.
Στον x6λπο αυτ61ιiνoνταν απ'ευθε(αg o πoταμοi

Γαλλιx6g, Aξι6g xαι Αλιιixμοναζ xαι dλoι oι

μιxρdτεροι μετrrξιi των οπoiωι' ο Pοiδ(αg η Λoυ-
δfαg (πρodχταση τoυ σημεQινοrj Moγλενiτoα)'
πoυ με τα φερτd του υλιxιl πρ6ο1ωοε την πεδιd,-

δα xαι απωθo{oε τη δυτιxr] dxθη του x6λπoυ
(οx.1)' Ιοωg dναg απ6 τoυg λdγουg πoυ o Αρxd-
λαog, ο βαοι}'ιdg των Mαxεδ6νο;ν 1-ιεταxfνηoε το

400 π.X' την πρωτε{oυσα τoυ xρdτουg του απd
τιg Αι.16g (αν δεxτοdμε. dτι δεν ταυτ(ξεται με τη

Bεργ (να, ciπιυg απd πολλο{ g υποoτη ρζεται) αrην
Πdλλα, ε(γαι 6τι αυτrj (η πρω-
τεrioυοα) απομαxρ{νθηχε αQ-

xετ6"απ6τη θdλαοoα παι dρ-

χισε γα o1ηματζεται τo dλog

KoλοντdT (οτιg εxβολdg του

Λοιlδ(α), ενι.δ η Πι1λλcι ηταν
παραΘαλdσσια χαι απιjναντι
απ6 αυπjν, οε 1"ιιxρl]απιiοτα-
αη απ6 την αxτη, βgιοx6ταν
τo νηα( Φιixοg 1'ιε φρotjριο,
πoυ oι βαοιλε(g τηg Mαxεδo-
ν iαg cμ1}'.αγαν τουg θη oαυ ρof g

τ(,]ν'

Αργdτερα οι απoθιjοε tζ τωγ
πoτα1-ιιiν τr1g ν6τιαg πλευρdg

δημιo{gγηoαν εμπdδιo στη Qοli τoυ Αλιιix1"ιονα

χαι τoν απι6θηοαν N'Α. ιiατε να ο1ηματioει
xo(τη ατιg παρυφdgτωι, ΠιεQ(ωγ χαινcΙ εxβιiλλει
στoν αγοιχτ6 Θερμαιxd xdλπο (ox. 2).Απ6 το

500 π.1. ιjο:q τογ 1ο αιιδνα π.X. (πdντοτε xατιl
τoυg xdρτεg τoυ Struck), o εοωτεqιxdg xdλπog
απ6 τιg προο1ι6οε ιg των πoταμιiν xαι 1ε ιμdρρων
απoοτεγοfγται σιlνεχc6g xαι o1ηματζεται η α-

λoυβιαx{ πεδιdδα τηg Κεντqιx{g Mαxεδoν(αg.
Eτoι τo 1o π.X, αιι6γα (ox. 2) oι προο1cδαειg

Αξιοf xαι Αλιdxμoνα αυγxλ(νoυγ μεταξιi τουg

χαι σχηματζεται οτo xdντρo τηg δημιoυργηΘεi-
οαq πεδιdδαg, η αλμυρ{ λιμνoθdλασσα Λoυδ[α
(επονoμαοθεiοα λiμνη τωγ Γιαγνιτοι6ι'), εγι,j oτο

δdλτα των δfο πoτα1-ιι6ν (Αξιof xαι Αλιd,xpιoνα)

ο1ηματζονται dλη. Eτοι o Στρd,βο:ι' (64 π.X. - 19

μ.Χ.) αναφdρει dτι το λιpιdνι τηg Πdλλαg επtχοι-

(η
,o

iε*o'*i
'o Kιτιoν,Il, /?,9 \Γ.a -1"Φ)
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(Σ1.2)Moρφf η< πεδιirδιrq Θεοoιιλoν(xηζ χατα τoγ Struck. τoν lο π.X

\'(']νεr με τη θdλαooα ιιdσω εν6ζ δια{λου xαι
απεχεL απd αυτrjν 120 οτιiδια (περiπου 191ιλι6-
uετQα).

Για την επιχοtνωνiα τη<
Θεooαλογfxηg xαι γενLχdτε-
Qα τηζ xοιλdδαg τoυ Αξιοιi μιε
τη N6τια Eλλ<iδα οι Pωμαfοι
xcιτcιoxε{αoαν ατο Λουδ(α ο-
διx{ γdφυρα, τdEο τη< oπο(αζ
oαiξεται pιd1ρι αr]μερcι, δυτι-
xατηg εθνιxrj< οδoι1 Θεοοα-
λoν(xη g - Αθηνc6ν, λ(γα μdτρα
νοτιιiτερα τη g οη μερινrj q διευ-
θετη μdνη g xοiτη g τoυ Λουδ(α.

(ιι' Απιj τον 1ο μd1ρι τον 5o
μι.Χ. αιοiνα φαfνεται 6τι οι

τQει( πoταμοi Αξιdg, Λουδ[αg xαι Αλιιix1-ιοναE
ουpιπλι1xoνται στα δdλτα τoυg. Διι1φoQoι συγ-
γραφεfg δiνoυγ oιlγxεxυμι1νεg πληρoφορ(εg. Α-
φο{ ο Ηρdδοτοg γριiφει 6τι Λoυδ(αg xαι Αλιι1x_
μoναζ ενι'iνογτcrι προτoιi φθdοουν oτη θι1λαοoα
ο1ηpιrrτζονταg dτοι τα ιiρια μεταξd Bοττιαfαζ
χαι τηζ τ6τε Mαxεδον(αg, o Στqdβων αναφιJρει
dτι 6ναg βραx(οναg του Αξιο{ 1υνι5ταν pιdαα οτη
λ(ινη Λουδfα, ενοi dλλοι, 6τι o Λoυδfαg l]ταν
παραπ6ταμοζ τoυ Αξιο{.

oλα αυτιi ερpιηνειioνται ωζ αποτdλεομα τηζ
βαθμια(αg πρdoxωαηg του Θερpια[xοf xdλπoυ,
πoυ ε(xε ωζ oυνιjπεια l,α απoxλειοτε( η λiμνη με
οτενr] πQoζ τη Θdλαoοα διdξοδo' οτην oπο(α
ενοiι,oνταν ο Αξιdg χαι o Aλιdxμoναζ, πoυ ot
xo(τεg τουg, αξαιτ(αg τηg εναπdΘεαηζ τι,_)ν φεQ-
τιi:γ υλιxοjν, ιiλλαξαν ουνε1ι6g θ6οη, ενιil ταυτιi-
χQoγα δημιoυgγoriοαν ξηριi xαι μfxραινε o xdλ-

ΣT. oι α}ν}ναy€,g στα ψετ6. Xgιοτιiν 1qιiνια
oπωg εiπαμε ο xαθηγητljg M' MητοdπoυλoE

επιμιJνει ειζ τηγ υπo1ι6ρηοη τηg θdλαoοαζ στην
πεδιιiδα (εxτ6g των πQbα1ιδoεων) xαι oτιg εξι1ρ-
σεtζ τoυ εδιiφουg (ηπειρoγενετtτι€g xιν{oειg)
ιατ6"την Αλλοfβιο επoγη, dμωg 6λoι oι υπιiλoι-
πoLy'αL διιi μαΘηματtγ"c6ν υπoλογιαμι6ν αλλιi xαι
διιi τωγ προoφdτων (αxdμη δε xαι δορυφoρι-
xc6ν) παρατηρrjoεων, τιioooνται υπdρ τηg δη-
μιoυργ(αg τηg πεδιιiδαg απd τιq πoτdμιεq αποθd_
σειζ.

Στα πριδτα pιετιi Xριoτι1ν 1q6νια απιi τιg πρo-
ο1ιioειg των ιλυoφιiQωγ πoταμιiν Αξιoιj xαι Α-

Αl1,αiχαι η λιμνoθdλασσα μετα-
τEldπεται oε λ(μνη με υπεQ_

1εfλιοη xαι dξoδo πQοs τη
θdλαοoα τoυ Λoυδ(α (oχ.
3). Tdτε χαι τo αλμυριi νερd
τηg λ(μνηg |"ιε τηγ ειορο{ των
γλυxοiν νερι6ν των πoταμιiν
xαι 1ειμciρQωγ πoυ εxβdλ-
λoυγ σ' αυτrjν χαι τηγ υπεQ-

1εilιoη μdoω του Λουδiα
πQoζ τηζ θdλαοοα μετατρd-
πεται oε γλυx6 νερι5'

Πιερiα
M s Arlwr
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(Σx.3)Moρφtj ηg πεδιd'δrιg Θεoοcrλoν(xη s γ,ατ(ι τoγ Struck. τoν -5o μ.X. αι.
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πoζ τηζ Θεσοαλoν(xη g οτον μυ1d του ΘερμαΤxoυ.

Απd που 6μιυg dρ1εται ο ιiγxοg αυτι6γ τοrν

φερτιiν υλιxcδν; Πqαiτιοτα απci τoγ Αξιd xαι
fοτεqα απ6 τον Aλιdxμονα. Πρdγματι o Αξι6g
d1ει μεγαλ{τερη λεxιiγη απoQQοηg Ζ3.747 τ.γ.

πηγd.ξονταg απ6 τo Σxd.ρδο oτα αλβανοσχoπια-
νiι οιiνoρα xαι δεxιiμενog τα νερd πoλλc6ν παQα-
πdταμων περνd,ει απιi την πιiλη των Σxoπ(ων xαι
απιj τα ατεγd τη g Γευγ ελrj g dρ1εται oτη 1ι6ρα μαg.
o δε Αλιdχμoγαζ d1ει λεxdνη απoρροrjg7.3Ι2
τ.1. 1ωρig τηγ πεQιφεQε ιαxtj διιδρυγα (την επoνo-

μαξ6 μενη τιαι 66) χα ι l-ιε αυτ{ν 9 .45 5 τ'γ. ευριoπd -

μενoζ ολdxληρog επ( ελληνιxο{ εδdφουg. Σfμ-
φι!)να δε με τoυg υπολογιομοfq τoυ Λ. Eυμορφ6-
πoυλου ο ετrjoιog 6γxοg φερτιliν υλιxcδν τoυ Α_

ξιoi ε(ναι 9.000.000 x.μ. ενιil τoυ Αλιιixμονα
6.000.000 γ'.ψ. τιαL του Γαλλιxοιi 300.000 x.μ.

Z. Πεq(οδοg 19oυ αι6γα

Απιi τo 500 μ.X. xαι μd1ρι τογ 19ο αιιiγα
δεν υπdρ1oυν συγ?{εxgιμdνεg πληρoφορ(εg

για την εξdλιξη τηg πεδιdδαE Θεοoαλoν(xηg.
Για την περioδο 1832 - 1916 υπιiρχouν απo-
τυπι6oειg τοlγ αxτι6γ xαι βυθομετρrjαειg του

xιiλπου πoυ ι1γιναγ απ6 αξιωματιxoιig του
αγγλιxο{ πoλεpιιxοιj ναυτιxoιj. Απd τουζ

xdρτεg αυτοfζ μαθα(νουμε χαt τα παραxιi-
τU):

To 1832 χαι τo i850 ο Αξιds οτo {ψog του

Bαλμdδαg εxτρεπ6ταγ δυτιxιi τηg Xαλd,οτραg
xαι αφοιi ιjxcrγε dνα μεγdλο τdξο με πoλλo{g

μcrιανδριoμorig xυν6ταν απιjναι.πι or'5 
'o 

14ε'1tiλo

Eμβολο (Mεγιiλo Kαqαμπουρνori) xατ' ευθεfαγ
απd Θερμαix6, ενιil o Λουδ(αE φαινdταν παQα-
πιiταμοg τoυ AξιοrJ. Kατd τo δεrjτερo μιοd τoυ

19ου αιιliγα τα φερτd υλιxιlτoυ Aξιod πρoo1ι6-
νoυγ τoν Λoυδ (α οτo τμrj μα 8 - 1 3 xιλιd μετρα ν6τια
τηg αιδηρoδρομιxrjg γQαμμ1iE Θεoααλoγfuηζ -

Πλατdog, με απιlτιiλεσμα γα αυξηθοι1ν τα dλη

γ{Qω απ6 το Λoυδfα xατd 88.000 oτρdμματα' o
ΑλιdxpιοναE ε(1ε εxβoλ6gνοτι6τερα, β69ειωgτου
xd)ιπoυ (6ρμου) τηg Mεθιδνηg.

To 1916 ο Aξι6g δημιoυργεf xαιν6α xoiτη με
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εxβολdg απdναγτι απιjτο Mιxρci Eμβoλo (Mιxρ,6
Kαραμπουqνdxι), ενιδ εξαxoλοιl θ ε ( ιJναg xλι1δο g

του να αxoλουθε( την xo(τη τoυ 1850. Η xο[τη
αυτrj 1αραxτηρζεται παραxλd,δι τoυ Aξιof πoυ
εxβd,λλει οτο Λoυδ(α ποταμd. o Αλιdxμοναg
εξαxoλουθε i να εxβdλλε ι oτoγ xdλπo τη g Mεθι6-
νηg δημιoυργcδνταg τεριioτια dλη ιττο Διjλτα τι,:ι'
πoταμι6ν.

Aπ6 αφηγι]oειg γερ6ντωγ του 1ωqιοd Κλειδ(
Ημαθ(αg oτoν xαθηγητιi τηζ Γεωπoνιxηζ τoυ
Α.Π. Θεο/γ(xη E Kωνiνο Κωγoταντινfδη (πoυ διε -

τ6λεoε χαι πεQtφερειαπ6g διευθυντrjg τηg Yπη-

ρεο(αg Eγγε(ων Bελτιαiοεων Κεντριxrjg Mαxε-
δoν(αg oτην αq1rj τηg αrαδιoδρoμiαg μιoυ 0Jζ

Γεωπι5νoυ αγροτιxιliν ηλεxτροδοτrjοεων τη g ΔΕΗ
Θ ε ooαλoγ ( xηg), xcπ6"τον dτυxo πdλε μο τoυ 1 8 9 7,

για γα περ<ioει τo τoυQχιχ6 πυροβoλιxd να πdει
να xτυπ{οει τoν Eλληνιx6 Στρατ6 οτη Θεοοα-
λ[α, επ[ταξαν ( επ ιoτρd,τευοαν ) τoυ g xατo (xoυ g

του Kλειδιοrj για να cπρι6οουγ με πdτρα τoυE

δρ6μoυg oτα dλη του Λoυδfα xαιτoυ ΑλιdxLιογα,
πoυ r]ταν αδιιiβατα oε βαριd oμjματα.

Mεταξd τoυ 1916 xαι \924 ο Aξιdg αφrjνει τr1ν

παλιd ν"okη του 1832-185Ο xαι ατo rjψog τηg

Bαλμιiδαg (Ανατoλιxori); με δrjo xλdδoυζ πα-

ρι1λληλoυg, περνιi αγατoλιxd τηg Xαλdοτραg
(Π{ργου r] Kουλαxιdg) xαι εxβιiλλει oτα γdτια
τoυ Καλo1ωρ(ου (απdναγτι απd τo Mιxρd Kαρα-
μπoυρνdxι) xαι απειλε[να πgoo1αiοειτoν xιiλπο
τηg Θεoοαλoν(xηg με τιζ φεqτdg rjλεg τoυ'

Τdτε οι λιμενoλdγoι Couper xαι Ker υπολdγι-
oαγ 6τι η διιiρυγα πλεrjαι1g πQoζ τo λιμιiνι θα
περιορζoνταν σε 6να μiλι πλd,τοE, μεταξrJ των
εxβολι6ν Αξιο{ xαιτoυ Mιxροf Eμβ6λου, xαι 6τι
απ6τo 1975τα μεγdλα πλο(α δεγ Θα μπoροtioαν
γα χQησιμoπo ι{ ooυν το λιμιiν ι τη g αυ μπρωτεdoυ -

σαζ.

Η' Tα 6Qγα τηE πεδιdδαg Θεαοαλoν[xηg

Ετot xατα την περ(oδo 1926 - 7937 dγινε η
διευθdτηoη τηg xo(τηg, o εγxιβωτιoμdg χαι τα
αντιπλημμυριxd ι1ργα οε Γαλλιxd' Aξι6 xαι Α-
λιιl,xμoνα. H xαταoxευ{ τη g πε ρ ιφ ε ρε ιαxrj g δ ιιδ -
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Qυγαζ (τdφρoυ 66), πoυ οδηγο{οε τα νερι1, Bερ-
ιι[oυ xαι Αλμωπ[αE oτον εγxιβωτιoμι1νο Αλιιix-
μoνα. Η εxτqoπrj του Αξιo{ ι6οτε να εxβdλλει
ε1ξω απ6 τoν x6λπo τηg Θεοoαλον(xηζ χαι οc6θη_

zε τo λιμdνι τη< απd τιg προο1ιδoειq. ΑποξηQdγ-
θηxε η λ(μνη Γιαγγιτoι6ν y"αLτα dλη τoυ Λουδ[α'
των πεQιoχι6ν Γιανγιτοι6γ xαι των εxβoλι6γ A-
Ξιoυ.

Mετd την απoξrjQανση xαταoγ"ευαστηχαγ
στQαγγtστιxd, δ[xτυα γtα τη γεωQγιχli αξιοποiη_
ση τωγ απoxαλυφθ6ντωγ ι,6οlγ εδαφι6ι,. Περ(πoυ
150.00 oτqdμματα πεQι|-ιετQιχωE τηE τεο:g λ(pινηg

Γιανγ ιτoιδν απoστQαγγ (αrηxαν xα ι η τdτε Y.M. Κ.
(Yπηρεo(α Mη1ανιxιjg Καλλι6ργειαg) του Y-
τoυργεioυ Γεωργfαg εxxdροο;αε τη γη απ6 την
ciγρια βλιi,ατηoη, γιατην απdδoοη το:ν αποxαλυ-
φθειoιδν εxτd,οεων oτην xαλλιdργεια. Απoξη-
ριiνθηxαν χαt ot λ[μνεg Αρτξιiν - Aματ6βoυ οτo
Ν. Kιλx(g xαι δciθηxαν στηγ xαλλιdργεια 36.000
oτρdμματα (dμεινε μdνo dνατdλμα 13.000 στQεμ-

μιdτων οτo xιJντρο τη< πρc6ην λfμνηg Aρτζιiν).

Bαοιxl] τιαταoxευ6"σ[ρtα των 6qγων αυτc6ν η-
ταν η εταtQε(α Fοundation. o Ηuntsman (διευ_
θυντrj g τη g εταιρ ε (α g) υπολoγ ζε ι την απoσ[Qαγ -

.1 ιοθ ε fαα €νa αoητη g π ε δ ιdδ αg o ε 432'000 oτρ d μ-
μιατα, ενιi την πQoστατευθεioα απ6 τιg πλημμrl-

Qεζ σε 792.000oτρ6μιματα. KατdτoνN. Σdττα (με
οτoιxε(α τηq Διεfθυνοηg Eπoιxιομοd τoυ Yπ.
Γεωργ(αg πoυ εyιιατ€στησε τoυg αxτημoνεζ τLζ

ι, € ε g εxτdoε ιg) αποοτραγγ (οτη xα 3 75. 00Ο oτρ d μ-

i-ιατα χαι προoτατεfτηχαγ 705'00Ο oτρdμματα
xαt xατα τo EΤYEM 400.00Ο oτqιJμματα απo-
ατραγγ 6ατη γ"αy γ'αL 600' 00Ο οτρ d μματα πQoστα_
τε{τηxαν απ6 τtg πλημμriρεg, oτρογγυλoπoιc6-
\ταζ τα παραπdνω πooιi'

oι διαφoρdEτωγ αναφερo1-ιι1νων οτοι1ε(ων για
μια πεδιciδα 1.285.Ο00 oτρεμμι1τωγ εfγαι διxαιo-
λoγη μdνε g, γιατ( δεν υπriQxε οαφr] g δ ια1ωqιoμdg
των μoν(μωζ y"αL περιoδιxι6g xαταxλυξoμdνων
εxτιioεωγ. Kαι οι τqειg πηγdζ συμφωνo{ν, dτι
απ6 τιg παραπιiνω εxτdoειg 5Ο.000 οτρdμματα
xαταλrjφθηxαν απ6 τα dργα. To πoooατ6 (5Ψο)

ε(ναι ο1ετιxd μιxρ6, για τdτoιαg εxτdοεωg xαι
oημαo6αE 6Qγα, για την επoxr] εxε(νη.

Αργ6τερα (1954-1958) παταοxευιioτηxαν για
την dρδευση τηζ πεδιd.δαq χαι τα φρd,γματα
εxτρoπrjg Aξιof xαι Αλιι1xμονα 1"ιαξ[ με τLE αQ-
δ ευτι xd g δ ιι6ρυγ ε g y"αL τα αποστQαγγ ιοτιxιl αυ -

λdxια χαι απαχoλo{θηοαν αναδαομo( χαι ισo-
πεδιιiοειg - συστηι.ιατοποιrjoειq των εδαφιilν για
την εφαQμoγr] τι,lν επιφανειαχωv αρδει1οεωγ α-
π6τo 7961 - 1982.

Αxoλοιiθηοε η χατασxευr] απd τη ΔEΗ των
υδρoηλεxτριxι6ν dργωv του Αλιιlxμovα i"ιε τα-

μιιευτrjρε< νερorj xατιi oειρlιi λειτoυργfαg οτο
Πολιiφυτo Kοξιiνη g (197 4 - 197 5), xατιlντη αυτoιj
oτην Σφηxιd Ημαθ[α -ζ τιαL οτη ουνd1εια στα
Aoι6ματα Hpιαθ(αg (1986 - 1987),τα oποfα ρυθ-
tr"ιζoυν τη Qoli τoυ πoταμot γ'αt €τaι εξαoφαλ(ξε_
ταt χαι η ι1ρδευαη τηE πεδιdδαE χ,αt η απoφυγ{
πλημμυριxcδν xαταοτdοεωγ.

Tο αρδευτιxd 6ργo Ανατoλιxod Bερμfoυ, πoυ
ιigxιοε τo 1987 xαι δεν ολοιληqΦΘητιε αx6ψα,
προoρζονταγ γα xαλriψει τιζ πεQιoχdg δυτιxι1
τηζ πεQtφερειαxrjg διιiρυγαg pιd1ρι τα υιpιδματα
πoυ δεoπdξoυν oι π6λειg BιJρoια, Ndουοα xαι
Eδεooα. Η περ(μετρoι τωγ dργων ε(γαι 304.0Ο0
οτρ6μματα απd τα οπo(α περ(που τα 250.000
ατρ dμματα xαλλιεργoιi μεν εE εxτdοε ιg. Η υποπ ε -

Qιoχli Aρdπιτοαg Ndoυoαg θα πdτιξε 78.00Ο
ιrτρ. (επf 90.000 xαλλιεργoυμιι1νο:ν), η του Tριπo-
τι1μου Bdροιαg 76.50Ο ατρ. (επi 88.000) χαι η τoυ
Eδεoοαiου Eδεoοαg 62.00Ο ατρ. (επ( 72.000
xαλλιεργoriντων). Στο dργο ελλεfπουγ αxdμα oι
δευτερειiουσεζ χαι τριτειjoυοε< διιiρυγεE, ενοi
τψηpιcιτ6" του (xλειατd δixτυo Nι1,ουoαg x.α.) d-

1ουνoλoxληρωθε(.

Kατd xαιgorjg oι εργoλαβιxιJg εταιρε(εg εxη-
ρtioooντo €xπτοlντε g (" Γ.N. Xρυ ο,6πυλοg A. E. "
oτη Bdρoια, "ΔoMΙΚΗ" στt1Nιiουoα, "ΔoΡY-
ΦoPoΙ" oτην Eδεoοα) xαιτην oλoxλrjρωαr] τoυ
ανdλαβε η "EΛΛ-ΚAT", η oπo(α xαι αυτt] οτα-

μdτηοε αr]μερα. Αντιθ6τωg η ΔEΗ, οτα πλαioια
τωγ πQoγQαμμιiτων αγqοτιxι6ν ηλεxτροδοπjoεων,
oλoxλrjρωoε τιg ηλεxτρoδoτrjoειg των μεγdλων
αρδευτιxι6γ αrηλιoοταα(ων του dργoυ ατην Αμ-
μο, Tαγαρo1ιiρι xαι Πατg(δα B6ρoιαg, Mονd-
σπιτα xαι Λευxιiδια Nαοιjoηζ χαι 15 αιrμπληροl-

ματιxιiν γεωτρr]oεων μεταξri Σε βαατιαγιi;γ - Σxιj-
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δραg xαι Mαυροβoυν(ου Eδdooξζ, Υια την περ[-

πτωση ξηραo(αg. r] ελλιποt'g λειτoυργ[αζ τ(,)γ

υδροηλεxτριxι6ν οταθμι6ν ΑγQα παι Eδεοoα(oυ,
ιlπd την εποπτεiα των Κλιμαxfο:ν Aγροτιxιi;γ
Ηλεxτρoδoπjαεων τηE ΔEΗ Ηpιαθiαg (με υπει1-

θυνι) τιlι, ιlπο.1ρd,φoντα) xα ι Π dλλαg ( με επ ιxεφα-
λljg τoν ουνι1δελφο Γεωπ6γο Bαο. Pdγxο)'

Tdλog για την dρδευοη το:γ αγατολιxιi;γ εxτd-

σεων τηζ πεδιd,δαg στtζ παQυφdg του Γαλλιxοιj
(Exεδι6ρου) ποταμoιi xαταoxευdστηχε τo αQ_

δευτιx6 δ[xτυο Ndαg Mcιγνηο(αg. Αυτ6 δεν περι-
λαμβανdταν oτo ο1dδι,o αξιοποiησηζ τηζ πεδιd-
δαg Θεoοαλον(xηg, αλλd επειδη οι λαxανoxη-
πoυρo[ τηE πεQtoχfg, εφοδιιiξοντεg την αγοριi
τηg πιi}'ηg 1-ιε ναlπd ν"ηπευτm6', d1αoαν τα νερd
τ0)\' γεωτQηοεο:ν τoυg απ6 τ]lν χατCΙσxευr] των

d ργων οι1 λληψη ζ τη ζ ι)Ιιdγ ε ια g ροr] < του Γαλλιxoιi
oτo "Nd'ρεζ", ΥLσ υδρoδιiτηοη τηζ EΣΣo-ΠΑ-
ΠΑΣ, Xαλυ βοιlργ (α g x. λ.π. χα ι τtlγ υπε ρd,ντληη
τοiν γεωτριjι;εων ιiδρευσηζ τoυ o.Y.Θ. (oργανι_
oμοf Yδρευoηg Θεοιrαλoνfxηg) για τηγ υδρoδd-

τηση τηζ Θεoοαλον[xηE, απειλofνταγ με χατα-
oτρoφrj' αποφαo[οτηχε με πdγτε αντλr1τιxιl oι-lγ-

xρoτrjματα ιrπ6 το δ(xτυo Γdφυqαg (Tdψιν), με
ι,εριiτου Αξιοf , οε xλειοτd δ(xτυο υπ6 π(εoη, να
crρδευθοfν περ(που 6.500 oτρdμματα τηζ πεQιo-

xris N.Mαγνηοiαg.

Την πριilτη φdοη των 6ργων αυτc6ν, (μεταφoρd
νεροιi), εxτdλεοε η εταιρεiα "Oδιilν xαι Oδo-
οτρω μιdτων'', το 1 978- 1 982 xαι την ολoxλrj ρο:οη,
(δ(xτυο διανoμr1g)' η εταιρε(α "Αθ. MεοοχωQ(-
τi1'', την περ(οδo 1983-1986.

To95% τηg λεxιiνηg απορρoljg του Αξιof εiναι
εxτ6g ελληνιxο{ εδdφoυg xαι απ6 τα 380 1ιλιdpιε -

τρα μrjxoυg τoυ πoταμο{, μdνo τα74 yιλ'6μετQα

βρ(οxονται οτoν ελληνιxd 1c6ρο, γι'αυτci η 1οiρcr

;-ιrrg δεν pιπορε[ να επηρειiσει τηγ παρο1r] του

ποταμιοf με την xαταoτιευηφραγμdτωγ. Αντiθε-
τα ο AλιdxμoγαE ε(ναι εξ oλoxλr]ρου ελληνιx6
ποτι1pιι χαι για τον λ6γο αυτ6 ειy'ε προβλεφθε( η
αν (ιy ν'η δ ιααιjγδεοη E τωγ αρδ ευτιxcδν δ ιxτιjο:ν

# *''ι

''ζ.I

& e**&
Πλι,lτr] εξε1δριr ciντληιrηq ιττιl ερ^1ιlτιiξιo τηζ (ΙμεQιχανιz.i]g ε.ταιρε((Ι( ποι] πριι'1μcιτoπo(ησε τα dργιι ιiπoξriρα\/σηζ η<

λ(ινηE τιllν Γιιrγγιτoιilγ
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του Αξιoιi με τoν Αλιιiχμoνα γtα την ενfo1υoη με
ι'ερd των διxτιjωγ τoυ Aξιοιi, oε περiπτωoη αι,ιi-
'i/7"ηg.

Eτoι dρ1ιoε απιi τo 19]6 η χατασχευli τηg

εr.,ιυτιx{g διι6ρυγαg 94, πoυ ξεxινο{οε απd τη
διc6ρυγα 6Αxoγτιlοτo Nηοdλι Ημαθfαg, dφθανε
οτoγ Λουδ(α (xoντ6' στo εQγoστdοιο τηg Nestle)
zcιι αφο{ τoν περdoει, δι1dξεται, στην "προσα-
'iιrlγ6 Aλιdxμoνα" B.Δ. xαι αρδευτιxti δ(xτυα
Παρθενioυ, Xαλxηδdναζ χαι Πdλλαg xαι νdτια
στt1ν "πρoσαγωγd Aδdνδρου", που περνd, dξω
απ6 τo Αδεr,δQo παι xαταλr1γει στη δεξιd 61θη
τoυ Aξιoι1.

Kαι το 6ργo αυτd irρ1ιοε εταιErε(α (η "ΠE-
ΛoΨ")' που δεν ανταπεξljλΘε xαι η εργολαβiα
διαλriθηxε' γtαγα συνεx(σουt, οι "AKMΗ", "AK-
ToΡ" χαι "K.Ι. ΣΑPΑNΤoΠoYΛoΣ''. Tη διd-

βαοη με υδατογdφυQα τoυ πoταμιof Λουδ(α xα-
ταοπεtjαoε η "ΘEMEΛΙoΔoMΗ".

Oπωg ε[ναι γνωoτ6. δεγ xαταoxευdoτηxαγ αQ-
δευτιxd 6ργα οτο τμrjμα τηg πεδιι1,δαg Θεooαλo-
ι,[xηg, μεταξri τoυ Aλιιlxμoνα χαι των βορεiωι,
απολr]ξεων τηs οQoσειρdg των Πιερ[ων (Bεργi
ναg - Mελ[xηg - Aιγινfoυ) των νoμι6ν Hμαθiαg
xαι Πιερiαg. Exxρεμε( βdβαια η r"αταοxευtjτου

φρdγματοg xατ6ντητηg γdφυqαg Bερο(αg - BεQ-

γ[ναg xαιτoυ φρdγματog εxτρoπrjg - υδρoληψ(αg

γLα τtζ αρδεdο'ειg, γ"oντ6' oτην Αγ' Bαqβ<iρα.
Απ6 εδιf πρoβλdπεται χαι η υδρoδdτηση τηζ
Θεooαλoγixηg, αφοrj oι πηγdg τηE Aραβηooιi
δεν επαρxοtiν.

ΠQoζ τo παρdν αgδεrjoνταt oι πεQιoχι{,g αυτ('g

εiτε με αντλrjοειg υπoγεiων νεgι6ν με xoινoτιxι1g
(δημoτιxdg) xαι ιδιωτιxι1g βαθιdg γεωτρrjoειg
εiτε με παραποτι1;,ιια αγτλιoατιiοια (απ6 τoν Α-
λιdxμoνα) xαι αρδευτιxιi δixτυα, πoυ xαταoxεf α-
σαν μεQιχo( oργανιομoi Tοπιxljg Αυτoδιo(xη-
οηg (Δljμoι Mελ(xηg xαι Αιγιν(ου)' Στη συγτQt-
πτtxη πλειoιpηφ(α τoυζ τα αγτλιoοτdοια αυτd
ε(ναι ηλεxτρoδoτημdνα απ6 τη ΔEΗ, μdoω των
τoπmriw προγqαμμdτωγ αγQοτιχoιi εξηλεxτρι-
ομoιi των Noμαρ1ιι6ν Ημαθfαg xαι Πιερiαg.

Θ. oλ(γα γJατηy Λ(μνη τωγ Γιαγγιτσωγ

Η λfpινη των Γιανι,ιτοcιiν xατι1τη θερινrj περ(ο-
δο ε(xε επιφdνεια xαθρdπτου 25_30.000 oτρdμ_

|-ιατα, 6 pιω g το 1ε ιμι,iνα dφθανε τα 220. 000 οτρd μ-
μιατα. o Xρ. Aναγνοlοτ6πουλοg γρdφει dτι oε
εξαιρετιxdg πλη μμυρι xi'g ν"αταoτdοε ιg xαταλciμ-

βανε 6xταοη μιd1ρι 350.000 οτρεμμι1των. Eδιi
υπoλoγζει χαι τα τενι1γη του Λoυδ[α αναφdρo-
γταζ ιDζ 1"ιεγdλη λ(μr,η τη βοqεiωg τηg οιδηροδρο_
pιιr"rjg γQαμμ1iζ Bερο[αg - Θεoιταλονfxηg χαL ωζ

μιxρr] λ(;-ιιni τη νoτ(ωg αυτrjg. Mετd την αποξrj-
qαι,οl] τηg η οριoθdτηorj τηg dδοlοε 217.000 οτρ6μι-

ματα. Κρ ιτη ρ ιο δ ε oρoθ 6τη οη < πrj ραr, τα 6Q ια το)ν

xαλαμι,iνιυν τηE λf μνηg.

To υψ6μετροτιlυ xαθριJπτη τηg λfμνη< l]το-ν 4 μ.,
τo δε μdγιατo βdΘοg τηE δεν ξεπερνο{οε τα 3 μ. o
K. Kωνοταντινfδηg τη χαQαχτηρfξει πυρrjνα λ(-

μνη g π εδ ινrj ζ μoQφli ζ, αxαΘdρ ιοτη g ιJxταοη g, που

γfρω τηg εxτειr,6ταγ dι,α dλoζ (βιiλτοg) αβαΘdq,

γεμdτo απd xαλrrμc6νεg xαι πdwα οxεπαoμdνο
το xαλοxαiρι απd πυxνrj φυτε(α χαι τo 1ειμιcδνα
απ6 ξεριi xαλιiμια.

Η λfpινη - βιiλτog rjταν πυχγoφυτεμιdνη, απρ6oι-
τη, ο1εδ6ν απ6ρθητη' Kατιl την τoυQχoxρατfα
δεν μπr]xε τoυρxιx6g oτρατ6g οτη λfμνη, η oπofα
ι1γινε xαταφfγιο ληατι6ν. Exε( βρrjxαν xαταφιi-
γιo Bo{λγαQoι χoμιτατξrjδεg, πoυ με πρdα1ημα
να ελευθερι.'ioουν τη Mαxεδoγfα απ6 τoν τoυρxι_
xd ξυγd, επιδι5θr1xαν οε ανελdητο διωγμ,d τoυ
ελληνιxo{ οτoι1ε(oυ, γtα γα αλλoιιiοoυν την ε-
θνολογιxrj βιiοη τηg περιoxr]g, με απcδτερo σχo-
π6 ν αγ"(ιν oυγτην ελληνιπrj Mαxεδογ[α βoυλγαρι-
xr], με την ανo1rj των Tof ρxων. Kατιl την πε ρ 

(oδo

dμωg τoυ Mαxεδoνιxof Αγι6να 1904-1908 ελλη-
νιxd, ανταρτιxd, οcδματα, με επ(xεντρo τη λfμνη,
oυνdτρ ιιi.rαν τoυζ βoιiλγαgoυ g xo μιτατξr] δε g xα ι
οε ουγδυαoμd xαι με dλλεg επι1ειρrjοειg αλλοli
ατoν μιαxεδoνιx6 χ6Qο, διατrjρηoαν την ελληνι-

^ι6τητα τηE πεQιoχriζ, μdχQι τoυg Bαλxανιxοrjg
πολdμoυg τoυ Ι912 - 73, oπ6τε xαταλrjφΘηxε η
Mαxεδογfα απ6 τoυg Eλληνεg.

Στην πυxνoxαλαμιιiτηg λ(μνηg xυλοιjοε ο Λoυ-
δ (αg ποταμdg, πoυ ο1η ματιξdταγ απd τα γερd του
Αλμιωπαfου (Moγλdνιτoα) xαι των 1ειμιι1,ρροlν
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ΝΙΑ01ΣTΑ Εaευνα

τηg βdρειαE πλευρdg τηg λ(μνηg. o Λουδ(αg ε(1ε

δ{ο xrjριoυg xλdδoυg, πλd.τoυg 5-6 μdτρων ο
xαθ6ναg, με xατεfθυνoη απ6 N.Δ. πqοg A. xαι
εν ιο1ιiονταγ απd δ ιιl,φοq ε g dλλε g νε ρο μι1νε g απd

1ειμμαριxd rj πηγα(α νερd. o B6δαg (Eδεo-
οα(οg) μαξ( με τα νερd τr1g Αρdπιτοαg, Tριπoτd-

1-ιoυ x.λ'π. dμπαινε οτη λ[μνη απd τη νoτιoδυτιxη
τηg πλευρd χαι ι-ιε πολλofg μαιανδριομιoιig μιioα
oτo βι1λτo xατdληγε oτo Λουδ(α' Λdγω των πoλ-

λιiν 1-ιαιανδριoμι6ν τoυ ot 1ωριxοf τον dλεγαν
"Γoυρνiιντερο''. Yπdιpη 6τι τoυg (διουg μαιαν-
δριομofg, xιiνει ο Eδεoοα[oζ χαι οr]μεqα δια-
ο1ζονταg τη λfμνη τoυ Αγρα, απ6 τtg πηγdg των

Bρυττιiν μ6χQι τoν εγxιβωτιoμ6 τoυ, ανdντη τoυ

υδροηλεxτριxο{ αταθμοιi του Αγqα τηg ΔEΗ.

Tελιxd τα πλεoνdξoντα νερd τηg λ(μνηg ξε1εi
λιξαν, ξαναο1ηματζoιπαν o ποταμ6g Λoυδ(αg
(που oι Tot'ρxoι τoν oν6μαξαν Kαρd - Ααμdx)
xαι 1υν6ταν oτo ΘερμαΤx6 xιjλπo.

Ι. H 26λωq(δα παι παγ(δα τηE λiμνηg

o,τι οr]μερα χαQαχτηρξεται υγροβι6τοπog
(οfμφωνα) με τιζ διεθνε(g oυνΘl]xεg RΑMSAR
x.α.) παρουoιαξdταν oτην ευρfτεqη περιoxrj τηg

λ(μνηg τωγ Γιαγνιτocδγ' Η βλdοτηoη r]ταν πλου-

oιdτατη' Kατd πυw€gτofφεE φιiτρωναν διdφο-

ροι θdμνoι. oπoυ ηταν αx(νητατανερd απλιiι'ο_
vταν πλατ.{φυλλεg νυμφα(εg (νo{φαρα). Λαπα-
τιdg 1οντρdφυλλεg, παγι€g, με μεγdλα απλοlτd
oxληgι1φ{λλα, πλdι οε qαγdξια, πoυ υψc6νoνταν

δ{ο xαι πεqιoο6τερα μdτρα πι1,νω απ6 τα νεριi.

Tα xαλdμια πετιi.1oνταγ ωζ τιJooερα μdτρα

ψηλd οαν πριioινog το(1og τo xαλoxα(ρι, x[τρι-

γοζ χαι ξερ6s το 1ει1-ιι'iνα' Ηταγ η xαλιiτερη

η1ητιxr] μ6νωoη - φaαγrj γιατf με τo οφιiριγμα -

μoυ ρ μoUQητd τoυE xdλυπταγ xdΘ ε'3πoπτο θ6ρυ-

βo xαι x(νηoη τα xρdνια τoυ Αγιiνα. Aραιd xαι
πoυ ατQoφιxd δdντρα (ραx(τoα τα 6λεγαν oι

ψαριiδεg) βλcioταιναγ στιζ 61Θεg, ενι6 ιτιιig παι
οξυdg δd,οωναγτη δυτιxη πλευρd,, dπωg xαι φrε-
λιdg, βαλανιδ6g xαι ατιαν"(εg'

Oπωg γρd.φει xαι ο Ι. Mελετ(δηg (οτo dqγo τoυ

για τογ γεολιθιxd οιxιoμd τηζ N. Nιxoμljδειαg)

απ6 τα πλοιioια παραλ(μνια δd,αη Σταυροf , Mα-
xρο1ωρ(oυ x.λ.π. oι xιiτοιxoι το:ν γfρω 1ωριι6ν
προμηθεrio\ταν την ξυλε(α τoυg.

Η υδατοπανfδα xυριοχεxτιx6' εγdμιξε τη λiμνη.
Απ6 τα ιi-rdρια γριβdδια, πdoτροφεg, πι1ρlxεg xαι
16λια ξoriοαν dφθoνα xαι απoτελodoαν πηγrj

ξωrjg γιατoυg παραλfμνtoυζ oιχισμοrig, αλλd xαι
απd μιαxριiτεqα B6ρoια, Nιloυοα x.λ.π. doπευ-
δαν να ι|.rαρ6ψουν xαι να xυνηγrjooυν τα υδρι5βια
πτηνd. Σriμφωνα με αφηγrjοεtζ των Σταfρου
Σπdρτoη xαι N[xoυ Mαgxοβiη οτη Λευxlj Σα-

μαQd, Nαουοα(οι ιi.rdρευαν, dxoβαν ραγιiξι για
τq oτ€yεg των οπιτιι6ν, γdμιξαν οαμdρια, dπλε-
xαν ψdθεg, ενιil αυγιjλεγαγ χαL βδdλλεg (απd τιg
οπο(εg {ταν γεμι1τη η λiμνη) χαt τtζ εξr]γαγαν
οτην Αυoτρ(α!

H λ(μνη dβριθε xαι αμφ(βιων ξι6ων (βιiτρα1oι'
νε ρο1ελι6νε g, ααλαμdντqε g, νε ρ6φιδα x. α. ). ενιi:

11 ορνιθoπανfδα τηg r]ταν πλουoιdτατη. με χαQα-
κτηρrιοτιxdτερα ε(δη αγqι6παπιεg, αγριd1ηνεg,
νερ6xοτεg (που τιg 6λεγαν oιντ6πιοι xoυxλ(xεg).
πdρδ ιxε g, o ρτtix ια, πελαqγoιi g χαL τα αντ(οτo ι1α
αρπαxτιxd αετο(, γερdxια, xουxoυβd,γιεg x.λ.α.
Στα παραλ(μνια δd,oη εγxαταβιorjoαν φυτοφd,-

γα χαt oαqxοφιiγα θηλαηιxd 6πω9 αλεπorjδεg,
xουνdβια, αγρι61οιρoι, ξαρxιlδια, ελιiφια αλλd
xαι αρxoriδεs χαt λrjxoι xατdβαιναν ο'lg εl,"εf τον

1ειμcδνα απd τιg oρεινdg περιο16g.

Για ι,α επLχoLνO]\'oriν oι ιi-rαρd.δεg μεταξι1τoυg
y.αι |-ιε τιg αxρολ(pινι.εζ, αναγxdξονταν να αγo(-

γoυν υδdτινα "μιο\,oπdτια''. πλιiτoυg εν6g πεg(-
που pιdτgου στη λfμνη (xdβoνταg τα xαλdμια

βαθιι1oτο νερd), γtα γα περνoιiν oι πλιiβεg τoυg.

Ηταγ δε οι πλdβεg μιxρdg βιiρxεg χωQrζ xαρ(να
πoυ μπoQοfoαν γα xιγοdγται dγετα μ6oα οτo

βιiλτo'

Απ6 οτoι1ε(α τηg αrατιοτιxtiE υπηρεo[αζ πQo-

τι:6πτεt 6τιεπ(τουρxoxρατ[αg η λ(μνη Γιαγγιτoc6γ
παρrjγε ετηo(ωg 40'000 oxdδεg ι|-rιiρια, εγι6 τo

193Ο η παgαγωγ{ τηg ε(1ε φθdοει τιg 500.000

oxιiδεg. Aυπ1 η διαφορd (oωg να οφε(λεται οτr1ν

εγxατdλειιpη τηg αλιεiαS σrη λ(μνη εξ αιτ(αg του
Mαxεδoνιxο{ Αγcιiνα.

42



Λαoyoαcοιxd' NΙΑ0ΥΣT'4

To lατοριKo Kαι ΛαογραφιK6 MoUσε(O

Δ(πλα oτην εxxληoiα του Αγια Δημljτρη πoυ
την Kυριαxιjτηg oρθoδoξ(αE τoυ \822 οηxαiθη-
zε τo λιiβαQo τηζ λευτεριdg oτη Nd,oυoα. σ' dνα
παλι6 οπ[τι τηg πιiληq, πλrjqο:g απoχαταστημdνo
οιxoδoμιxd, ο'τεγιiξεται το Ιoτοριxιj xαι Λαo-
',,ραφι xci Moυoε(o τr1:.

Πρoβι1λλεται η ιοτoρfα μιε διdφορα αντιxεfpιε-
\,α χαι dγγραφα, ιοτορ(α πoυ παρdμοιd τηg ελι1-

/"Lστεζ π6λειg του xdoμoυ dxoυν να επιδεξoυν'
μιε τ6oουE αγιliνεg για Θρηoxε(α, Λευτερια γ"αt

AνΘqωπιd.

Toυ Tιixη Mπιiιτοη
Πρoiδρου τoυ Δ.Σ. του Moυοε(ου

Παριiλληλα 6pιο:g οτεγd,ξεται xαι η λαο.1ραφ(α,
ο πoλιτιoμ6< του τ6που, πoU |-ιαζ αποδ6δει εxθε-
οιαxιi τον τρdπo ξω{g των ανθρι6πων' πoU xCιΘη-
χε αγεπιστρεπτ(.

Στουg 1ιιiρουg τoυ Mουoε(oυ πoυ dxoυι, τη
δυνατιiτt1τα να επισχεφθoιjγ ιjoοι α.1απoft, τι'lν
τομdα αυτ6, εxτ(Θεγται 6πλα, 6γγραφα. oxειiη.
αντιxε(μενα, φορεοιι|g xαι τdοα dλλα πoυ υπli8-
xαν oτην πdλη μιαg xαι ε[γαι πλdoγ αναπιjοπαoτo
μdλog τoυ oι6ματdζ τηg.

NαoUσαq

Στo ιo6γειo o ιrργcιλει6g xcιι τα ιiπεργα ηξ ιtφ(Ιγτιχrjg oιxoτε1ν[cιg.
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o Δημog μαζ τo 1'962 ψε τη βοljθεια αξιωματι-

xιriγ που υπηρετοdoαν τ6τε εδι6 απιjxτηoε ι1να

oηtr-ιαντιx6 αgιθμ6 dπλων απ6 εθγιxοfg αγιilνεg,

τα oπo(α o τ6τε Δημαρxοg Φιλιriταg K6xxινοg

φρ6ντιοε νrr οτεγdοει στo γεοαγαγειρ'6μενο xτf-

Qιo, ποU ι1γινε γι' αυτd τo oν'oπ6' pιπροοτιi oτο

Kι6οxι. Mια επιγραφj ανdφερε ''Πολεμιx6ν
Moυοε(ογ Nαoιioηg''.

Το 1966 η πρι6τη διo(xηοη του Λυxε(oυ Eλλη-

γ(δων Nαοιiοηg με την τ6τε πρdεδQ6 τηζ x. Αν-
θofλα Πετρ(δου xατdφεqε γα τηs παρα1ωρηθε(
o xιδροg xαθιilg xαι η ουλλογη. Aυτd dμωg ljταν

μ6νo η μαγιd, μπροοτd, οτoν αγι6να πoυ περfμενε
αυτιJg τιg xυρ(εg.

Mε την πgoοοlπιxr] τoυζ επιQQοrj, xατιlφεραν
γα συγχεγτqιioουν απ6 τo λαd τηg Ndουααq, d,τι

ε(xε φυλαγμ6νo οτα οεγτο{xια του χαt να δη-

μιoυq.1rj οουν μια πλoυoι6τατη oυλλογf αξιο Θαιi -

ι-ιαστη για τηγ ποιdτητα χαι το μdγεθdg τηg.

Συγ1ρ6νωg ξεxινd xαι η πρι6τη 1ορευτιπr1 ομd_

δατου ΛEN που γιατoν ενδυματολoγιx6 εξoπλι-

αμd τηg, χQησιμoπoιεiται αυθεντιxd υλιxd.

Mετd την πριδτη αυτr] περ(οδο διαδd1εται τηγ

πρoεδρε(α τoυ ΛEN η x. Κα(η Τοiτoη η οπο(α

φροντζει για την xαταoxευf γdωγ oτολι6γ, πι-

οτc6ν αντιγρdφων. Αυτ6 d1ει ωg απoτdλεσμα γα

οωθofγ τα αυθεγτιxd. xαι τα xε ιμιjλια. Παρdλλη -

λα oυνε1ζεται o εμπλoυτιoμ6g τoυ Moυoεiου
χαι με dλλα εxΘdματα.

o 1ι6ροg 6μωζ, λdγol υγραo(αg xαι z.λιματι-

oμo{ ε(ναι αυατηρd αxατd,λληλοg. Παρd τι<

φιλ6τιμεg πρooπιiθειεζ των xυριιδν δεν εiγαι

o Tcixηg Mπciιτoηq επιμελεiται ην xo{xλα μεην
επ (oη μη γιlναιx ε (<ι φo ρ ε οκi τη g Nci,oιrιτιιg.

δυνατη η ουνπ]ρηοr1 xαι πρoβoλt] τoυ Moυoε ioυ.

Τo 1999. ο Δ{μοg τηg Nd,oυoαg μετd απd πρ6-
ταση τoυ Δημdρxoυ x.T6xη Bλd1oυ ιδρdει τo
Noμιιxd Πρ6oωπo "Ιαrοριxι5 xαι Λαογραφιx<i
Moυοε(o τηg Ndουoαg''.

Η διoixηolj τoυ σε αυνεργαo(α με τηγ σtlμερινtj
διο(xηoη τoυ ΛEN με πQωτoσrατοιjοατην πρ6ε-
δρο x' Bdτα Xωγorj μεθοδειiουγ τη ι"ιετασrdγαoη
τηg oυλλoγrjg οτον oημεριν6 xατdλληλo χιδQo
πoυ παgdxει περιoo6τεQεζ διαoφαλ(οειg.

Tο 6ραμα γfνεται πQαγματtχdτητα xαιτην Kυ_

ριαxr] τoυ Θωμd τoυ 2001 εγxαινιdξεται τo γιjo
Mουoε(o.

Σ(γoυqα δεγ ε(ναιτο τελει6τερo Moυoειολoγι-
xιi. Tονζουμε 6μωg 6τι αrrjθηxε εχ των εγdντωγ

μdνo με δαπdνη του Δrjμoυ |ιαζ χαι αυτri dοo τα
Πρoθ{r.η με πιολi. ξο.lνιiρι xαι ciρμιατcι τoιr Kαρcrτriαoιl
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- ΛαoyQαφιxd' l'lllογzrl
οιzονoμιxdτoυτoεπdτqειpαν. Tε1νoλoγm6'χε(- Στη μεγιiλη α(θoυoα αριοτεριi εxτfθεγται οι
:τoυν ο xατιiλληλο< xλιματιoμdg, o τι1λειoζ φωτι- αρxοn,τιxdg γυναιxε(εg φoqεoιdg, ανδριx{ γαμ-
σμoζ χ.α.

Παρt1 τιg μελdτεg πoυ υπoβλriθηxαν oτo Y-
πουργε(o Πολιτιομοf αro τμrjμα ΛαΙx{g Παρd-
δooηg δεν εf1αμε xαγιjγα θετιx6 απoτιiλεoμα.

Στο παραδooιαx6 αυτιi xτ(ριo, με τo ιo6γειο
7-αι τoυζ διio oρ6φουE του, o επιoτι('ππηE _ πQo-
ozυνητr]g τηg παρdδoσηζ χαι λι1τρηg τoυ παρελ-
θ ciντo g ('yε ιτηδυνατι1τητα γα δ ε ι xα ι να xαταγ ρd-
ψει μdoα τoυ τα εξrjg:

Στο ιοιiγειο ε(γαι oτημdνα η oιχοτεχγ(α παιτα
oz'εf η πoυ χQησιμοποιorjγταν λε ιτουργι τιαy tα τo
\ αουοαiixo γοtχοχυQι6. Αργαλε ιdg με ην Nαου-
oαfuτεηνkQια πoυ υφαfνει τo ξιλf τηg xαι δ[πλα
6 t'α τα''ιiπε ργα" : TαιxEr (xι, ανι1 μιη, ρoδdν ι, λαγιi-
ρια, ρdxεg, τυλιγdδι xαιτdοα ιiλλα. Απαραiτητα
τα xαξdνια, πλαoτrjρια, παναx6τεg.

Απdγαγτι απd τoν εxθεoιαx6 xι6ρo, τo γραφε(o
του Moυσε(oυ πoυ εxδ(δειτα ειοιπjρια xαι δια_
θdτει βιβλ(α χαι αναμγη aτιx6. πoυ αναφιJQoνται
οτην π6λη.

Σ' ιjγα τραπεξιixι τo βιβλfo εντυπc6oεων των
επtoτιεπτιiν '

Στον πqιfτο ιiqoφo, οτo ανιδγι δεοπdξoυν ο
Γιαν(τoαqoζ χαt η Mπoιjλα xαι πλι1,ι τoυζ τα
6qγανα πoυ τουg αυνoδειioυν, ξoυρνι1g xαι ιταoιi-
l.ι.

Στην αiθoυσα αQLστεQιI, τo Nαoυοα(ιxο xαθη-
μερινd, με το oτξιdτlL' τo οoυφρd χαι τιE x6xεg
τoυ. Απιjγαγτt o xαλdg νoντιig με τoυE xαyαπ€-
δεg, το μαγxdλι χαι τoυE ανθριiπουg τoυ σπιτιοf ,

μιε τo μωρ6 τουg.

Στη δεξιιi α(θουoα εxτ[Θεrπαι αντιxε(μενα, με-
ταξωτιi, xοομriματα xαι εξαρτljματα απd φoQε-
oιdg'

Στoγ δειjτεqo ιiqoφο στo χε\τQιxd ανc6γι, τo
ενδ ιαφdρoν επ ιxεντErι6γε ι o χεγτη μdνο g π fναxαg
- ψπdντα απd τουg πρι6τoυg Oλυμπιαxoιig αγιi-
νεE τoυ 1896. Mια τραπεξαρ[α τoυ 1918 θυμζει
παλιdg επo1ι1g πoυ oι Nαουoαfoι ε(1αν oυγαλλα_
γ6ζ με τo εξωτεριx,6.

πριdτιxη xαι ε(δη οιxοαυoxευfg.

Στην αριoτερrj α(Θουοα εiγαι xαθαρd τo ιστo-

ριx6 μdρog με ιiπλα, οτoλdE αγωγιατc6γ, αot1μιxιi
xαπετανα[ων χαι εξαρτrjματα τηζ φoQεαιdg του
Kαραταoιoι' xαι cjπλα τoυ.

Bεβα(ωg d,τι αναφdρεται σι}νoπτιxιlοτo σημε-

ριν6 dρΘρo ε[ναι 1"ιια μtχQ{ παgdτρυναη γLα τoγ
xdθε oυμπολ[τη xαι dxι μιiνo, για επ(oxεψη στo

μoυοε(o.

M6γo εxεf Θα pιπoqdoεινα εxτιμrjοειτοντρdπο
ξωrjg των Nαoυoα[ωγ, την αγdπη για τov τι5πo
τoυζ χαι τo μεριl,xι για δημιoυργ(α, που οrjμερα
ουνε1ζεται οε ιiλλoυE εχσυγχQoνιoμdνoυg το-

με(g. E,(ναι γεγoνdg ιiτι η ξωrj dxει αλλdξει.

o xαλfτεροg 6μωg πρoφr]τηg τoυ μιdλλοντog
ε(ναι η μελdτη τηg ιαιoq(αE τoυ παQελθ6ντοg.

Στoλ{ Mαxεδoνoμci,1oιr
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ΝιαoUσΤιV6 Kαρvαβαλι τ6τι Kι Τωρα
Toυ ΓιΙ(xoυ Σπιiqτoη

Σrlv olj μ ε ρ r ιq ατη !'{ κiο"ι l ατ cι μ clq γ ι6 μουξcw μπ α.ρντ rLx ι α

Tcl xc'ιρναβ riλι α πγ ι(lβ ι ιξαν !.νcιν ι'lιlι l ρ 6ν ατoιψcixκL

T'ι< αποιlxρ ιi q δε:ν ιyλιπιq xcινivαv δixοιlc, μciαxα
'Γην τιλει'τr ιkι ΙQt o^/κtxi ολ' ε φ xιανd ριι yloxα
' () λο ι ν ο ι ι" α ρτ ε ρ ιlιi ιlα μ ι ρu x ρ o i τ ρ α"v ο i c wτ (ι μ rl

l'J' cινοiξει τclTρκδδιοu ναyiνει clυτd το θειαμα'

'Γ ιq απ οιlxρ ιi:g ιπη N ιdoιlιπcl xε fu'τcι πrlλκiτcι 1ριwια
'oλο ινιl ι 1.ιαιτxα9 { βουντcιν δ ε v ε ηα μ ι δ ιy"ιw ιcl'

Ν ταοilλιcι ιδοi, yxrilντεg ε xε ( c\εv ε l7αμι μπιλιd.δ ιE
' 0λο ιv ο ι π η λcιλοιi ιlcl 1ιι ν' cιx οιkl οιl μ ι ξοιl ρν ci'δ ιq

Στ α. ιlπ ft ιcι οι π ri ρτ ιq r ιν οιγ"τ !. g, ιπη αxi'λα τ o μπ ου x(lλι

Kρν ιοilντι ιv ο ι π t: ρ cκπιxιl i τ6q,r' ιrwαν τ ο xιφ'(ιλι

Δ ε ν rlμπ ο ρ οι'i ιlιζ y cι ατ αθ ε iζ μι τ α x αλ(ι ντιl μ {ν ου E

M ι τ απ cl ιτε μ ου ρτξοιi λαιu αν x ι' ηιlοιlν 1'ιclαx αρ ε μiν οιt E

' Εφ τ r ιν ιν μοιiyx ι iναE ψωατ6q x ιdλο ιvοι w αλyτ οιiαrμ

Nιixτ cι ξεvιiy"τ ιι ξ6ρ ιξαν τ ιg π d ρτ ιg ρ αlπαυτ oιi αrυ
Θ {:λιq δε 1, θ iλιq δ' (ιν οιy ιc' ν riρθ ο'ιlν τ α xαρναβ (ι"λια

T α ι\t:xοιl μ i'rπ αy 6λο ιyο ι x i αq ε ιχαμι ξαβ(Ι'λια

'oαοιyοι δεy αντιiyουyτrιν x ι' ηταν ρu τα xαλd'τoιlg

Στην πατ ιναc\α αν (ιπ οιl δ cι {' βαν αν τ α παλτ (ι τ ουg

Αυyri xε ρ {'νια' xοιlq'ιτ i xι' {ναν αουρ6 xοιlλοιi ριg
' Επαιρναν xι' iδουyαy πayτιlι'l ριιτιq xαπιλαδo{ριg

o ι n|1τ ιq μ i ρ ιg y|v cnlντ αν οι ciνθ ροlπoι yfuw αi ααν

T ρ ειq ιβ ροιl μd'διq απαl xρ ιi:q yβ ρ ιβ αν xι' απηδoυααν

Σιi με ρα 6λα d'λλο'ξαν παν xι οι μααxαριμiνoι
'oλοινοι xαρτιροι1ν νο' ιδoιiν βoιlβofuoιlβαρε μtνoι

Ανιilyια αυλi:q y'αλdrπ ηxαν {xλε ιααν x ι τ α απ iτψι α

Tfu οι'τ r ιζ δεy clπ 6 με ιν ιν πdt ι η παλι(ι αwητxια

Κινοιiqyκ'ι αντiT/'ια qdyηγ61y 6ιv{.οι πηραν φ6ρα
M ι rlyxαατ ρ ι(ι παντ ρ ει1 οιlντ ι τοιlq φx ι(ινοιlν x(λια διil ρ α

Ι Ι νιoιlλcιiα μrlEyλινταε ι μι !'τοιμοι'lg παρi"διg

Ποιl τοιt τ ιq δ(yοιlv ειixoυλα παποι1διζ xι yιαγι(ιδ ιg

T ι μπ i,γινkι x riθoι.lγτ ι 6λο ι ιπcl xrιφιν [α

Κi αν π ε ι g ν α π αν χ ατ' τ oυy |'ι π αξ 6 lyoιw λιπ οθιl μ [α

Τα αμοιβαkl, oι μιτoιlxig, oιlμ6λrryαxιτiτxκl
Mαg i φrlγ αν τ rl y'ρη ματ α μ ι {λι rι μοιl ραφ{'τ7ια
Π η ραν ιiλc'ι τα {.τ ο ιμrl λιφτ (ι απ' τ οι lν xοα μτi'xη
Κι λi μι μη y'ει ρriτιρα, xι τοιl ιllοιηι[ψoυ μdxι
Απ οιi την (lλλη τ η μ ιρ ιri. γ ιoιl μ(lτ α ε iν ι τα x !'ντ ρ α
ΙΙ μ ε 

(q δ α β riλο'ιυι ι !ιl cιλd Fοιiyx ι μι μι cl β oιt xtντ ρ α

ΙΙ Αρ(Lπιταri' μcιg η τ ρανη ποιl το νιρ6 τηg ηπyια
Tοι t r' cιλοιlxα[ρ ι y ινητ ι αyιily ι μι x ουν ο{π7ια

M ιyαλι η ιξiλιξι π οιl δλο ιy ο ι τη θ iλοιw

|t'[ ι x ινητ 6 τηλiφοιlνοι'l οiποιl να ε [α ι ξ! ρ oυν

K' οι μoιlρατξ|διEτιbρα ι(ι" δεν {.yοι'lv xcιν αxοιlταiρα
lτΙι ιντερνfι βρbxοιlν μουρig μιτcι xαλd.ττι μοιiρrι

o ι πλι6τ ιρ ιg αρy"ι6τητ ι< τηc Ν doιιoαg ιπoιlλfuryια
Ε tν ι y ιοιl μd τ ιq βclτ αινιk, μτι ι ι ι!ηλ(ι τooιtxν ιντγ ιcι

oιl αxοιlπ κ\ 6τ ου ποιl E β ρoιl μ(l'ε ι νιixτα αμri xι μi ρ α
'oντrlq 

φ'υαd'ε ι οιt ν οιlτ ιd'E απoιi τοιlν xαριπ οιl πi ρ α
' Η ρ θ αν μι λ{ τ7ι α riνθ ρ οιl π ο ι x ι xλια τπy ι6 τ α ιαo [τyι α

Ι Ι oυλt q β ουλ{'c μαq dνryιαααν τ α ιξoυy"ιxci το' oπ [τ1ια

Π (ιε ι η δ ρ rly"uη η ρθ ιν ιβ ρ il μα η ρθ rw x ι αxο'ιlvτ (ιματ α

Γ κιτ οιl ζ π απ οιi διζ ε ιy ι αιlτ d τιiρ α x ινοι1 ρy κl y ρd'μ ματα
Πoιlλrj. λιανοt ρy ια iy3l αιlτd λιπτ ri' 6πoιlg παλι(L

Και y ια να yλiπ oιlν o ι πα),r1 o [ θ iλε ι νd1οιtν γl αλιd.

Δ η 1ιοιlq μι τ o'ιl yo1)σo1)χoL) με [ου μαg μαλιΙw οιlν τ ρ [α1qιwια

Κτιν πληριilνε ι ου λαriE αιlτηναv την διy"6νια

Δ η μ α ρyρ ι ι l π οι lι/tη φ ι ο ι τ dξοι l ν π ρ 
(ιy 

μ ατ α {)ι α
Στ oιl τ {λοιl ζ δα μαg δ ιilαοιlνε λαyoιi g μι π ιτ ρ αy"[λια

o ι α1 μβοιlλoι oι δη μοτιxo{ π' 6λουq τοιlg πxιd νι αrρlxλα
Mαλι6νoυν, αιν ιρ ξαlντι ριοιryx ι yιατην xαρ6xλα
Θ !λoυν του α'ιlτ ιδη μαρ7οιl οι πλε ι6τ ιρ ι την θ {'αι

yιαv α πλη ρcilν oιlw ι μιoτ oν που α' 6λαlν οιlg αρ i oε ι

' Επιαιν 1ιιiνι μπ6λιxoιl ιφiτoιlg γ n ιμπ ρ {π ι
Mα oι παy οιινι {' g τ οιι ιξdτ μιoαν δεν tγρ ι αιλιαμf.τ ι

Χριw ια xι γρ dνιrl dλοι λεν y ια φρ dy ματα x ι τ {'τ1ια

M α 6 λα r m oιl δ ε ιyJ η x αν*ψ ειiτ ιx α μ οιl ρ αφ iτ 1ι α

M ι τα ν ιρ ri ριαg λιyαν δ αγ"οιl με ιλιy"τ ριoμον
Mπαρντ(lx ια dλα τ α ox!'δ ια λoyια yια μπ ιξιρ ια μoν
' Εy'λε κlαy τ ci αρyoυ oτd'oια ν οι1 δ ι x ι φρoιiτ α tψoυ ρι ι

oι' τoιl Q ιolι 6ζ απ6 με ινιν xi αιlτ Φ δεy τοιty πραl αi'xoιl μ ι

Αρ μcιτ α ε [π αν τ οιl y' αy'6ν οιt πoυ παθ(ιμι
Mι λ6yια αιlγd' δε β αφ,ου.ντ ι μα θ{λε ι xι μπαxdμι

Αμα δ εν π iαοιlν yρη pιατ α xαν τ tπoιlτ cιg δεν γ f'νητ ι

Αι'π d' oτ αρατ α λi.yοιlντ ι x ι' αq μη μ αζ 11 α1ιoυφ'αινητ ι

Τ α 7ρ 6ν ι α ηx ε [ν α τ α π αλη d rlwην oιm αν π αρτ ciλια
' Ε βrnαν oιiτ ι ειi ρ ιox αν τ6ι9 ιlτ α xαρν ζ)αλια

7'ιΛρα αλλdξoιlν ο ι xιρ ο i θiλoιl μι x clλ6 ciιπιl μα
P οιiyμ oυ ρα(α x ι ι αλd x ι' ιiy"ι xαx6 xατ (lντη μα

M λiτ ιg αrην Αρ 6.πιτ αcι δ' αΜ(ιξoι w τ oιl τoιlπ ε ioιl
Δ α y iι ουν π oυ }λri. π ρ ciy μ ατ α ox 6 δ ι α μ εy α-λ.ε i oιl

M α που δα βρoιi μι τοιl νιρri δε βρiy"ε ι xι πιlxνα
Στου τi'λoυgδ' αποιlμtνουγιι ααν Σοιiλτοιl oτην ιxνd.'
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Λαoyραφιxα NΙΑ0ΥΣTΑ

NαoUσα(ικεg π(τεg

Tηg EυγενiαE Ζ6}'ιoυ

Oι Nαoυoαtεg εxτ6g απd τα νdoτιμα παραδο- 9. Toυλd1ιστoν |-ιια φοQd την εβδopιdδα xιlντε
oιαγ"6'φαγητιi, x<1γoυγ xαι πiτεg, πoυ ε(ναι ξε1ω_ μιια π(τα, γιατi dται 6λoι oτην οιxογdνεια Θα ε[ναι
ριoτ69 για τη νοoτιμιti τουg. Για να d1ετε xι εoε(g ευ1αριοτημdνοι!
την ανdλoγη επιτυ1iα αεην εxτdλεση τιυν συντα-
',,0iν, με λ(γα λdγια να "πατrjσετε στηγ π(τα",
αy.oλoυθεiστε τιE επdμενεg απλι1g oυμβουλdg: Yλιxιi ζfμηs για φιiλλo πiταEQ)

- 1 xιλ6 αλει1ρι yια π[τα

2. Aν i.yετε "λ(γδα", η επιτυ1(α εiναι
εξαoφαλιαμdνη xαι ofγoυρα η π(τα οαg
θα γ(νει dλo "λιλ(δια".

3. Ανoξτε 2 €ωg4χεπτ6'φιiλλα με τoγ
"xλι6οτρlη'' 'Ηπ(τ,α δεν πρdπει να γ(νει
1oντqrj. To xιiτω φriλλo να πρoεξd1ει
απd τo "σιγf" χαι στo τdλoE το τυλfγετε
πρoζ τα μdoα, για να α1ηματιο'τε( o
''xdθoροg". Toπd'γω φriλλo να εiναιxαι
αυτd pιεγαλ.riτερo. Τo τυλfγ ετε αroγ xλοi -

στQη χαt τo ξετυλ(γετε πιiνω οτo ταψ(
z.ουνιiνταg τογ xλιi:οτρη xατιi τdτoιoγ
τρ6πo ιi;αrε γα σχη ματιοτoιjγ "οοtiφQεζ"
(οoιiρεg), γιατ( 6τoι ηπkα oαg θα φου-
οxιiοει xαι θα γiνει πιo αφριiτη.

4. Mην xαρdζετε την π(τα πQιγ τo

ψljοιμo.
5. M,6λιg ιpηθεi, την ραντ(ξετε ελα-

φa6ζ με νερ6 χαι τηγ oxεπιiξετε με
υφαντrj πετσ€τα, για να μαλαxιiοει.

6. 'Oταγ η π(τα περιdxει γdμιoη xαι
ιδια(τερα απd xdρτα, την ετoιμdξετε λ(-

γo πQιν την χQησιμoποιl]oετε γιατ( 6oo
oτ€,xεται ν ερουλιιiξε ι.

7.'oΧεg oι πkεg θdλoυγ ιprjοιμο αμ6-
σωζ.

8. Αν d1ετε "γdστρα" ηoππm6 φofQ-
νo με ξrjλα, o(γουρα ηπ1παoαg θαγ(νει
μoναδιxrj!

Η Στεργιιiνοιl Γxιjταοιl ετοιμiιξεται να ξεφoιrρνioει ην πfτcι ηg
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- 1 Ι 12 ?loυτd'λι yλυxo6 αλd'τι

- 250 yqαμ. βο6τυρο ytα τo d'λειριμα
τοlν φιiλλων
- Λ fyo απο ρ iλcιιo γ ια τ o ε παν ω φιi λλo

Ι o χαQαχτ}lQιστιχo γνωQισιια τ)lE

ναουοαi[xηg π(ταg εfναι η ιδια(τερη
διαδιxαιτ[α πoU γ[γεται oτo φιiλλο
τηg, ιilοτε γα ε(ναι αφρdτη σαν σφο-

λιdτα.'oλη η τ€y"νηεfγαι oτo φιiλ}'ο,
που 6ταγ τo τ8ωζ πριJπει να γ(νεται
"λιλiδι'' δηλ. τρfμματα.

Η αυΘεγτιxrj εxδο1rj ε(ναι με βο{-
τυρο "λ(γδα", πoU παλιd υπljq1ε <1φθονη οε dλα
τα γotχoχυριιl,' 'Oταν τον 1ειμιδνα 6οφαξαν το

γουροfνι, πoυ τo τιiιξαν με xαλαμπdτιLτlαL σπιτι-
x6' απoφdγια, dλιουναν το λ(ποg τοU χαι γdμιξαν
4 γxαξoτενεxdδεg "λ(γδα" (περfuoυ 50 xιλd), με
την οποiα ι1φτια1ναν πkεg xαι φαγητd 6λo τo

1ρ6νο. Tιi:qα oι πiτεg γ(νoνται με βorjτυρα τoυ

εμπoρ(oυ. αλλd oμολo.1oυμι5νωg με τηγ "λ(γδα"

fταν αοriγχQιτεζ. oι νηoτioιμεg πiτεg γ(νoνταν
με σoυσαμ6λαδo.

Exτdλεαη

Για γα γ(νει η ξιiμη xαι γα αγotχτεf το φιiλλο,
αγoλoυΘε(στε την εξrjg διαδιxαo(α:

Kοοxιν(ετε τo αλειiρι, τo βdξετε σε μtα λεxα-
ν(τοα, ανοiγετε οτο xι1ντρο μια λαxο'f βαxαιεxε(
ρ(1νετε το νερ6 χαι τo αλdτι. Αναxατε{ετε το

μ(γμα πα(ρνονταg μdoα λ(γo - λiγo αλεfρι. Ζυ'
μιiνετε ταυλιxιi οε μαλαx{ ξ{μη xαιτην 1ωρζετε
οε διjo μπαλdxια η ανdλoγα με τα φιiλλα πoυ

1ρειd.ξεoτε. Tα βdξετε oε ταιpιixι αλευρωμ6νο,
τα oν'επdξετε !-ιε υγρrj πεταdτα xαι αφrjνετε τη

ξfμη να ξεxoυqαοτεf για 1 ι6ρα περ(πoυ, πριν
πλdoετε τα φfλλα.

Πα[ρνετε τoν xλc6οτρη χαt σε αλευρωμ6νη επι-

φιiνεια ανo(γετε αε φrjλλα ιjνα - 6γατα μπαλι1xια,
αλευρcliνοντ6'< τα ουxνd, γLα γα μην xολλdει ο
xλιilοτρηg. Tα φιiλλα ανoiγoυν πιο ειixολα αγ
παοπαλξετε τηγ επιφιiνεια με αλεrigι(2). Αφοf

ι'πιχη Ι\αoι!σ(Ιιιχη πιτ(Ι με y,ouoQo σε σινι.

ανοι1τε( xαλd τo φιiλλο, το αλεiφετε με τo λιωμd-
νo βoriτυρο, y"dyετε με το διlxτυλo δrjο oμdxεν-
τρουg xf xλoυg (dνα μιxρ,6 xαι dναν αρxετιlμεγd-
λo) xαι 1αρdξετε με τo μαχαiρι διαγιi:νtα αγ"τ(-

νεg, 6πωg o r]λιog. Πα(qνετε 6να - ιjγα τα φυλλα-
ριixια που o1η ματζoνται, τα βουτυριiνετε χα ι τα
οτοιβdξετε τo dγα πιiνω ατο d,λλο. Mε το τελευ-
ταfo xαλ,riψτε dλα τα ιiλλα 1ωρig να τo βoυτυgι6-
οετε απιj πιiνω' Τo αφrjνετε σrην <ixQη.Aγ xdγει
ξdοτη το βdξετε οτοιpυγε(ο. Eπαναλαμβιiνετε τo
iδιο με την υπ6λoιπη ξ{μη

Παiρνετε τo πqοiτο φιiλλo, το παoπαλ(ετε με
αλεfρι χαι τo ξανανο(γετε πQοσεχτιxd μιε τoν
xλιioτρη. Tο oτgιiνετε αε βoυτυgωμdνο ταψ(. Tο
xdτω φιiλλο πρι1πεινα πρoεξd1ει απdτην επιφd,-
νεια τoυ ταιirιoιi, γtα να οxηματioετε τον "x6Θo-

ρο". P(xνετε λ(γο βοfτυρο λιο_lμdνo (3) xαι βdξετε
πdγω τo "ο'[βραoμα" (γdμιoη) που €'γετε ι1τoιμo.

Ανο(γετε |-ιε τoν (διo τρ6πo τo δειiτερo φriλλο
γ'αL τo βιiξετε επ{iνω, xουνιδνταg ελαφρd τoν
xλιilοτρη, ι6αrε γα σχηματιστorjν πoλλdg οοfρεg,

γLα γα φoυοxι6οει (4). To πρcδτo φιiλλo πoυ
πρoεξd1ει τo τυλfγετε πQοζ τα μdοα xαι o1ηματ(-

ξετε τoν "x6Θoρo" (αν θdλετε xαθιigγυρζετετoν
"x6θoρo" βdξετε μιxρd xομμι1τια μπdτoιo)' Boυ-
τυρι,iνετε την επιφdνε ια τηg π(ταg με το υπ6λoιπo

βοι1τυρο, ρ[μετε λ(γo oπoρdλαιo xαιτην ιprjνετε
oε προθερμαομdνo φoιiρνo στoυζ 250o C για 5

λεπτιL. Στη oυνd1εια xατεβιiξετε στοUS 200o C
χαι τηγ ι|.r{νετε για 1 ιiqα περ(που. MdλιE τη

βγdλετε απιi τo φodρνo την ραντζετε με λiγο

Tι'πιxli Nαoι'ocιiιxη π[τιι με r,6θoριl oε oιν(.
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ι'ερd xαι τr1ν οxεπdξετε με πετo6τα.

Π(τα ψε τlιψ6" χαι πQdσΟ

Στιζ πιo επ(οημεg γιoρτdg του 1ρdνoυ στα πιo
τλodoια σπkια,τo χαQαχτηριoτιxd dδεαμα rjταν

η πiτα με xιμd xα πριiοo. Eπ(οηg dταν φ(λευαντα
r'ι6γαμπρα, fταν απαρα(τητη η πρααdπιτα με
zιpι6', πdντα οε ουγδυααμd με oοtjπα απd "χου-
z-οfλια''. Tα υλιxd xαι η διαδιxαo(αανofγμιατοg
τolν φriλλωγ εiναι dπωg τα πρoαναφdραμε. Η
',,dμιιοη πoυ'μπα(νει στo xdντρο απ6 τα φriλλα,
ε[r,αι η εξrjg:

- 112 xιλ6 πρd'αα

- 300 yρ. xιμd'

- 3-4 αυyd'

- αλd.τι - πιπiρι
- λ[yο βο6τυρο

Kdβετε πoλf λεπτd τα πρtloα χαι τα α1νζετε
oτο τηγdνι με λ[γo νεqd. Ρfxνετε τον xιμcl, τo
βorjτυρo, το αλι1τι - πiπdρι χαι τα βριiξετε oε
σιγgγη φωτιιi για μιor] ι6ρα περfπου. Κατεβαξε-
τε το μfγμα απd τη φωτιιi χαι τo αφr]νετε να
zρυι6oει λ(γο. Xτυπdτε ελαφριi τα αυγιi τιαLτα
ρ 

(1νετε μdοα αναxατειioνταg.

Π(τα με xολoxι1Θα

Στιg περιοοιiτερεg οιxογιJ_
ν ε ιεE, η Πgωτο1qo ν (ιτmη πftα
{ταν "xoλo Υ"υΘ 6πιτα'', y ιατ( 6 -

λoι οι γοιχoχυQαfοι xαλλιερ-
γofoαν οτα xτr]ματ6" τoυ 

-< 
x(

τρινεg xολο x6Θεgpιε λαιμιd, πoυ
τιg φriλαγαγ 6λo τo 1ρdνο. Αυ-
τηηπ1πα με τηγ παριiξενη υπd-

γλυxη γεdοη, τρι6γεται συνli-
Θωg τo 1ειμι6να.

Υχυx6"γ6μιoηE

- 1 112 xιλ6 xlτρινη xoλoxιiθα

- Ι ποτηρι yd'λα

- 4 αυyci'

- 2-3 xουτd.λια αο6πα9 φρ€αxo βo'ιjτυρo
-Λiyη ζdxαρη
-Λiyο αλd'τι

Κ6βετε οε xoμματd,χtατην xoλoxιiΘα, xαθαρf-
ξετε το εξωτεριxd τηζ, τη βqdξετε xαλd. xαι την

βι1ξετε oτoτQυπητd { την xρεμdτε με το τουλπιiνι
αρxετr] ιδρα για να oτραγγfοει, ιi:οτε να φιiγουν
6λα τα υγQd. Στη ουνd1εια τηγ oοτι1ρετε ελα-
φaι6ζ με τo βofτυQo χαt ρi1νετε λiγο - λ(γo το

γιiλα. Mdλιg xρυι6οει λiγο, βι1ξετε τα αυγιi, τt1

ξιixαρη χαι τo αλdτι. Η "xολoχυθdπιτα'' γiνεται
με δυο - τρ[α φt'λλα χαL η γ6μιoη μπα(νει οτο
x6r,τ8ο' Στoν "?.t dθoρo " αν Θdλου με βdξου pιε μπι1-
τσιο.

"Γxqαxλι6νoE''

o "γxραxλιd,νog" εfγαι εfδoq πkαg μπαxλαβι1,
πoυ oυνηθζογταν απαQαiτητα"την παραμoν{ τηg
Αγfαg Bαρβι1ραg. Προoφdρογταγ οαν γλrjxιομα
χαι σε ιiλλεE γιoρτdg' Xριoτorjγεννα, Aπ6xριεg
xτλ. Xρηoιμοπoιεfται ιδια(τερα ωq νηαrfoιμo
γλυx6 τη νηατε(α του Πι1,α1α. Η επιτυxfα χαι η
τd1νη στο "γXραχλιd'νo", ι11ει να xιiγει μιε τo
φr1λλo χαι τo oιρ6πιαομα.

Τo φι1λλo ε[ναι οπιτιx6, πoλa3 χεπτ6 xαι παλιιi

Λιι1ταριoτιi xoγιGτιcι oπcr'ναxdπιτcιg.
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ΝΙΑqYΣTΑ Λα
το dλειφαγ |-ιε σουσαμιdλαδο. Tιδρα χQησιμο-
ποιε(ται οπορdλαιο. Γιcr να ανοιxτε( το φdλλο,
αxολουθε(ται η fδια διαδιxαο(α. Τo οιρ6πι γινd_
ταν με οπιτιx6 μdλι. απ6 οταφfλια χαι για το
λιiγo αυτι5 o "γxραxλιclνοg" rjταν σxoυρ61ρωμog.

Tι6ρα οιροπιιiξεται με ξdxαρη.

Υχιxd για τΟ φι1λλο
- 1 ] 12 xιλ6 αλεdρι

- 3 φλιlτξd'νεg τααyιoi y)ιαqd νεριi η δoο πd'ρει

- ] Ι 12 xoυτri.λι yλυxοιi αλατι

Yλιxιi γLα τη γiμιοη
- ] xιλ6 xαριiδια xοριμιiνα με τo ριαyα[ρι i χον-
τροαλεαριiνα
- 200 yρ. oιlιloιi'μι ψl7μι6νο

- Λiyη xαν€λλα

Εxτ6}uεoη
Aνο(γουμιε 6 - 8 λεπτd φfλλα, με τl]ν γνωοτrj

διαδιxαο(cr (δηλ. 6πωg οτη π(τα) χαι στo τdλοg

προoπcrθοt'pιε να τα δοiοoυμιε τετραγωγιομdνo
οxr]μια. Tο xd.θε φιiλλο το πdβουμε oε Ζ - 3 λωρ(-

δεg που π6ντατι9 βoυτυρc6νουριε. Κι1θε λωρiδα
τη\' πασπαλζoυμε oλdxληρη ι.ιε τα υλιxd τηg

γ6μιοη<, τη βirξoυμε πιiγω oτογ xλιilοτρη, τυλ(-

γoυι-ιε γιiρο: τoυ τo φιiλλο, το oουρι6νoυι-ιε, τo

βγdξουμε πQOσεχτιχd xcιι το βdξoυμε γ"υγ"χm6"

στo ταψa. ξεxινι6νταq απιi το xιJντρo. Tο τ{λιγμα
του φιiλλου pιπορε[ να γ(νει xαι δ[1ωg τογ xλι6-

ατρη. Tο (διο επαναλαμβd.νεται dο:g 6τoυ γ(νουν
6λα τα φ{λλα' Bουτυρc6νoυμε xαλd, την επιφd-
νεια με λdδι xαι ιpljνoυμιε τoν
"^1xραxλιιiνo'' σε μ6τρ ιο φοιiρνo,
pιι1xρι να ρoδoxoz,xινηοει χαι να

γ(νουν τα φdλλα τραγανd. Αφof
ιilηθεf, τoν αφrjνουμε να γ(νε ι1λια-

ρ6g, αυγ1ριiνο:g ετοιμdξουμιε το

οιρdπι χαι τo περι1fνoυμιε. Αφ{-
γoυμε τo τcιιp( οxεπαοpιdι'o χαι τo

οερβ(ρουμε την dλλη μdQα'

Σιριiπι απ6 "ψ€}uι," οπιτιxιi (5)

Αr, dχουμε oιρ6πι απ6 "pιdλι"

οπιτιxd, ξεoταiνου1-ιε 4 ποτr1ρια

"μ6λι'' χαt πεQιχιiνου1"ιε τoν
"γxραxλιιlνo". Αν τo "μdλι" εi-
ναι πr11τd' το αραιι6νου1-ιε να'1f-
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νει μdτρrιο, 6πωg τo μ6λι απd ξιlxαρη.

Σιqιiπι με ξιi1αqη
- Ι xιλci ξd'yclρη

- 4 πoτηριανεqci
- Λiyο λεμ6νι

Το αφl]νουμε γα βρdοει 5 χεπτ6" xαι περι1d-
γoυ μιε τον "γxραxλιιiγο".

Yποοημειι6αειE

1.'oλεg oι ι\dιτειE ε[νιιι γιιι τετριi.,,ιυνο τιrψf ηλεxτριz.rjq
y,91rξillιιq.

2. Mπορεiτε \'(ι χρησιιιoπoι{ιτετε z'ιrι r,εoεoτd' ιiμοl< dτoι τιl

φiλλo δεν ι11ει πoλιi νooτιμιci.

3. Κιi0ε cρορci πιlιl βιiξετε. ατο τιιψ( 6νιι ι1niλλo τιl rιλεiφετε με
λιιυμιι1r,ο βοιiτι'ριl r] ιrπoρι1λrιιιl.

4. Σoι1QεΞ χdγoιlιιε ιlε. ι1λιr τιr φιiλλιι, oτo επιiνι,l ιipκ'lq

περιoιrι1τερε<.

_5' Επειδl] οτη Nιiιlιloα ιrπriρ1ε μεγirλη πιιραγοlγr] στ(1φ11-

λιι'iν, 6λεg ι:lι νoιxoxr'QιjS ιjzιrνcrγ τor, Σεπτdμβρη "μιιiλι" ιιπιi
oτcιφιiλια. πoι' τo cιπoθtiy,εl!αγ γι(Ι dλo το 1ρdνo. To 1ρηιτι-

μoπoιorioιιν γκι ι\ιiιφoριι γλιιx6',ν"ο'Θ6g επ[ηg xιrι γιcι r'ιr τιι
oιριlπκiξot'ν' ιιντ( γιιi ξιi1αqη. To oιριiπι ιrιrτιi. {τιιγ y"ιιι

^;λι'i,,ιi, ιι)"}"(ι ε(xε xι dγιι ιrπ6Qοχιr. μoνcrδιxd ιiριllpιrr. Eπειδη

^1ινdτcιν ιlπιi oτιrφιiλιcι t]τιrν oxιlιlρ6χQιJ)μo xιrι 6ι\ινε τo iδιιl

xglαiμα οτo γλι'xd'

Ρoδοψημt1νη n'λιχσ π[τα.




