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Eπιμdλεια: Eλdνη Mητοιαλα Ζεyyfuη

a

l"

Toν Απρiλιο oυμπληgι6θηxαv
10 1ρdνια απ6 τ6τε πoυ 6φυγε
απ6 xoντ6" μαζ o αε(μνηoτog O-
δυαα6α9 Nτιν6πoυλοg. Η απιli-
λεια για μαg' ιiλουg τουg ανθρω-
πoυζ τηs ''NΙAOYΣTΑΣ'', {ταν
μεγιiλη. Παριiλo dμωq πoυ δεγ
τον 6xoυμε δ(πλα βαζ, 1 αx6ψη

μαg π<iιπα τρd1ει πqloE αυτ6γ που
υπrjρξε o εμπγευστ{g xαι πρω-
τεργdτηg τoυ περιoδιxoιi μαg για
15 oλdxληραxρdνια.

Αγ xαι Γρεβενιc6τηE ο Oδυα-
o 6.α9 αy dπηoε dοo λ(γo ι τη Nιioυ -

oα, αλλιi xαι αγαπr] θηxε απd τoυζ
ανθqι6πoυζ τηζ. Kαλoαυνtiτοg,
ευγενιxι15, δημιουqγιxdg, αιoι6-
δοξoE, ιiνθρωπog τηζ πQοσφoρdg {ταν φilog με
ιiλoυg, απιi τογ πιο ιpηλιi ιαrιiμενo μdχQι τογ πιo
απλd αγρ6τη.

Γεννfθηxε ατα Γρεβεν6'τo 7927 
' 
dπου διdμενε

μdχQι το τ6λog τωγ γυμγαoιαxιiγ του απoυδιfγ.
Στη αυνdxεια φο(ηοε αrη Γεωπoνοδαooλογιxli
Σxoλr] τηg Θεolνfuηg, απd ιiπoυ απoφοiτηαε τo
1955 αφoti πρoηγoυμdνωg (1951 - 52) εfiε υπη-
ρετrjαει τη σ[Qατιωτιxη τoυ θητε(α ωg 6φεδρog
αξιωματιxdg.

Στα πριitτα 1ρ6νια τηζ επαγγελματιxrjg τoυ χα-
qιdραg μdχQι τo 1968 εργdοηxε οl< δημdοιοg
υπιiλληλo<, αποσπασμdνo< oη Bααι)'ιz{ Πρd-
voια, υπε{θUνoζ για η\, εφαQμιογ{ του τρο',,ρciιι-

ματoζ "Σπ[τι τoυ πα ιδιoι'''' (ιητ ιcr,,ο]',,ε icι. \"ll :τ ιιr -

oταθ μο (, ταπητoυQγ ε (α. ατε'.,cιστι','.τj βο{ θ ε ιcι cι-
πιiρων o ιxoγ εν ε ιc6r,. z.αταoz-ε υ { cιτrrδι. z.ο ι ι.ι]'{' ε -

λι6ν dργων x'}".π') σroυζ ι,oμου; ΚοΞciιη: z.ιιι

Γρεβει,ιδι'. Σ' οi.ου; τc!ι,: :τ/:ιο,tιjτ{h',_l-l TΟ[€(ζ,

χιiριg στηγ εQγατιzdπiτcι 7.111 fuι(1ιτn1ΟiιtrΙτti τoυ
επιτεri1Θηxαν ιiριαrcι Cιτι]τε iΣσιι{rτ{ι.

Το 1 969 τoπoθ ετε fτα ι αrο Ιι.ατιτοιτι'l Φι'l j-o β6-
λων Δdντρων Nαofoll: 7-cιι ε',,zcιι:lιιτrcπαι στη
Nιioυoα, dπου ανο(γεται uια r'ειι oεi"iδα οην
ιoτoρ(α τηζ ξω'iE τoυ Oδυοoεα' Σηι,τιii.η μαg
βαδζε ι με επιτυ1[α' αυγxρdνοlE oε δυο τcφκ'ιiiη -

λουg δρdμoυg, ο ι1να5 εfγαι αυτd< του γεωτιiι,ου
- ερευνητrj χαι o δεriτερo< τoυ ΠροdδQου τoU
''Συλλιiγου Aπoφo(των Γυμναοioυ Nαοfoηg Α-
ναοτdoιοg Mι1αrjλ o Λιiγιog'' xαι εxδ6η του
περιoδι;,'of "NΙΑOYΣTA".

Στo 7ιδρο πl :'i,ε ι|]:το\,(cι: ε ρ.,,1i61-''lΖε με dρcιμcι
7.{ι ι Gtι\τ(ιιτ[ιι'., ιr'ι πJι, cιι.c'ι:rn, Ξ η z-ιιι ζιr.(:ι' ε,-' l'tr].ι

π1 : δε ιτgxrz.ιl t,l, [ι_1 Ξ' \-:τι:ιπτ1 ιl ι Ξ ι"ε ΦΕ gιιη π Ξ \.ε ε :
:τι-}ι.ΖtlJ,ε: Lι''l ,-l'.rι Ι i*,.lι-_ s_..: y",-ι.i Τlιiι.ιι Γy.ιri.ιτ
Ζ..:. 7.l.gτ;1g;i.ε ..ε ?''. €.T..qιflT 

'.τ..\'rl 
διιιffiιη,

Oδι,ood,'ι; \nι'1i11.1'i..1 ι,\,Ξ; ηΞ "\.



ΝΙΑ0ΥΣTΑ

οιirπoμα o' dλεg τιg μηλoπαραγωγιπdg πεqιo1dg
τηg 1ι6qαg. Συ1νd xουβαλο{oε μαξi του μtα
οαxοrjλα με μrjλα Γxρdνυ Σμιθ xαι τα μo(ραξε
στιζ σι,γχεγτρι6οε ιg φ(λωγ γ ια γα τα δoxιμιiαoυν.
Ao1ολrjθηπε επfoηg με την α1λαδιd xαιτην αxτι-
νιδιd.

Tα απoτελ6ο'pιατα των ερευνι6ν τoυ τα δημo-
o(ευε oε διdφoρα επισrημογtx<i περιoδιx6', ενιΙl

εξdδωoε αυνε qγαξιi μεγoζ με τoγ αυνιiδελφιi του

Στdργιο Παλoιixη το oγxιιiδεE ωγγQαμμα ''Η
αxτιγιδιιi". Γνι6ριξε ιiμωg πoλd xα}"6., 6τι oι
τεχιxo( απoδ6xτεg τωγ αποτελεομdτων τηg δεν-
δρoxομιπrjg dρευναg ε[γαι οι αγqdτεg, γι' αυτιi
παριiλληλα πgοοπιiθηαε μιε εxλαTxευ μι1νo, πρo-
oα6 xαι γλαφυgι1 ιiφog γραφ,ig γα μεταφ69ει
τεγνοι€g γνι6αει9 χαι γεωπoνιxdg αυμβουλdg,

μdοα απd τογ τoπιx6 njπo στουE δεντρoxαλλιεq-

γητ6ζ. Αρθρα τoυ γLα τουE αγρ6τεg δημoo[ευoε
ο' 6λεg τιg τοπιx6g εφημερ(δεg xαι φυοιxd οτη

''NΙΑOYΣTA" dπου xαταγρdφονται 152 xε(ψε-
γα γεωπoγιxοι1 περιε1oμdνoυ. Aπ6 τ6τε πoυ
6φυγε ο oδυoodαg λ6γεg φoQ6ζ διαβιiξoυμε δεν-
τροπoμιx<i δημοoιεriματα σ[oγ τoπιxd τrjπο'

Bεβα(ωg δεν ενημ6qωνε μdνο, αλλd φρdντιξε
να ενημερι6νεται xαι o (διog παραxολoυθι6νταg
oε μινd,ρια oυν6δρια rj πα(ρνονταg μ6ρog αε απo-
oτολdg oτο εξωτεqιxd.

'Hταγ o αγαπημdνοg γεωπ6γοE τωγ γεωργι6ν,
ανιδιoτελι69 xαι πdντα πρ6θυμog να πgoαφdρει
τιg γναioειg τoυ α' 6πoιoγ τoυ τιζ ξητοιioε αroν
oπωριilνα, στο γQαφε(ο του r] αxdμα χαι σ[o
δρ6μο.

To ευριi πνεtiματου Oδυαο'dα dμωg δεν 6μεινε
ιχαγoποιημ6νο μdνο ι-ιε την επαγγελματιxητoυ
εναα16ληoη. Eρ1dμενοg oτη Ndoυoα δημιofρ-

γηoε φιλιx ('gαγ('oειgμε μι1λη τoυ Συλλ6γου Aπο-

φo(των μεριxo( απd τα oπo(α riταν παλιο( τoυ

γνιiριμoι απ6τo Πανεπιοτrjμιο, 6πωE ο Σταιiρog
Σαμαρdg. o Σrjλλoγogτην επο1rj εxε(νη υπoλει-
τουργοιiαε παι 1qε ιαξdταν ν6o α(μα. Tη νdα αυτrj

πνor] την 6δωοε o 0δυoο6αg. Γρrjγορα αναπηρri-

1θηxε μdλοgτου Συλλdγου xαι 1ι1,ριg oτη δραοτη-
qιdτητα που ανdπτυξε, τo \974 εηΧ€yθηxε πανη-

γυριxdπρdεδρog. Tη Θdαη αυτrj xριiτηoε επdξια
για μια 18ετ(α μdχQι τον πρdωρo θd,γατ6 του.

την υπoδo1rj των νdαlν μελοiν

Bαθrig γνι6ατηg τηE ελληνιxrjg ιοτoρ(αg o (διoE

dθεoε ααν πριiτη πqoτεραιιiτητα του Συλλdγoυ
την επαν€xδoοη τoυ oπανζοντog βιβλ(ου τoυ E.
Στουγιαννιixη''Ιoτoρ(α τηζ πdλεωg Nαoιioηg''
πλoυτιαμ6νο με ευρ ετrj ρ ιo xαι dλλε g προoθιjxε g.

E(1ε την ιxανdτητα να μεταδ(δει χαι οτoυg ιiλ-
λoυg τoν διπd του εγθoυoιαομ6 xαι την αιoιoδo-
ξ(α τoυ παρααιiροντιlg τoυζ σε ενε 9γ6 oυ μμετo1ti
ατο Σriλλoγo. 'Ετoτ η ιoτoρ(α εxδι5θηxε χωQ(ζ
xαμιd, επι1oρrjγηoη παρd μdνo με προεγγραφdg
πoυ συγ1{,εγτρ c6 θη xαν απ6 τα μdλη τoυ Συλλ6γoυ.

Tο γραφε(o του Συλλιiγoυ rjταν x<1.θε βριiδυ
ανoιxτd με τoν 0δυαo6α πdyτα να πεqlιμι1νει τα
υπ6λοιπα μdλη του Διοιxητιxοιi Συμβουλ(ου xαι
του g φ(λoυE για ενδ ιαφ€ρoυαα, επο ιxoδο μητιxrj
oυξrjτηοη. Mε μια 1oriφτα αμι'iγδαλα xαι dγα
εr1ατo1o αγdxδοτο δημιoυργo{οε fνα ευxdριαιο
xλ(μα πoυ μαζ τραβoιioε 6λoυg. Στη οι.lντροφιιi
riμαοταν dνθgωποι 6λωγ τωγ ηλιxιι6ν, ε(1ε αυτ6
τo xdριαμα o 0δυαo6αg να γfνεται φλog με
dλoυg. Η ουξr]τηη μαξ[ του riταν απ6λαυση.

o oδιlοοdαg Nτινdποιlλog οε δεξ(ιυoη τοιr αιrλ)ιjγoιr γιcι
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Γλαφιlριig, πoλυμαθdοτατoζ, πο-
λυταξιδε μ6νοg xdθε μdρα ε (xε xαι
xtiτι xαινοιiρ ιo ενδιαφdQoγ να πε ι.

Mdοα απ6 rιυτ{'gτιg oυξητiioειg
τo 1977 ξεπιjδηοε η ιδdα για τηγ
dxδoοη ενdg τοπιxοιi περιοδιxοιi
με θdματα ιoτοριxιlxαι λαογρα-

φtν"(ι, αλλd xαι ιiρθρα για τουζ
αγρ6τε9 xαι dλλα γενιxorj ενδια-

φdρoντoE. To dνopια αυτotj
"NΙΑOΥΣTΑ'' dπωg πρdτεινε o

[διοg.

Eπιοτρατευθrjxαμε πdλι οι oυ-
νεργιiτε g για εγγραφrj oυνδρoμη -

τι6ι, με πριi:το xαι xαλιiτεQο τον
fδιo. Mε την τoι1,ντα π(iγτα ''Uπo

μdληs'' 6που rjταν το xινητιi αρ-

1ε(o τηg ''NΙΑoΥΣTΑΣ'' χαιτo 1"ιπλοx εγγραφιiν
δεν 61ανε ευxαιg(α για να γρdψε ι νdουg αυνδρο-

μητdE. 'Oλα τα 1ριiνια τηE πρoεδρfαg τoυ η
"NΙΑOΥΣTΑ'' {ταν αυτoχQη ματοδoτori μενη.

i\λλοg μεγdλog αγc'iναg {ταν η ει1ρεοη riληg.

Δεγ ε[ναι εdxολo πρdγμα να πε[αειE xd,πoιον να
xαθ(oει να γρdψει, xαι dμιοlg ατoν oδυοodα δεγ

μποροιioε να τoυ τo αρνηθεig. Πολλo( απ6 μαg
ξεxινr]οαμε απ6 xειyo το ιoτoριx6 πριδτo τε{1og
xαι εξαxoλoυθoιiμε αxdμα να γρdφoυμε. Φυoι-
x6"τo μεγαλ{τερo βιiρog τo οtjxωνε o fδιog, r]ταν

η ψυχli του περιoδιxοri' Η oυγxdντQωση τηζ
fληζ, η διdρθωoη των δoxιμ(ων, η διαx(νηση τoυ
περιoδιxοf, η oιχoνoμιxri δια1ε(qιοη rjταν 6λα
o1εδdν διxr] του δoυλειd, ποτιJ 6μωE δε διαμαρτυ-

ρ6ταν. Επ( 15 1ριiνια xριiτηoε αυτtj τη θdη
χωQrζ γα χοUQαστε( αγτ(θετα (.xανε dνειρα xαι
για ιiλλεg εxδdαειg.

Mdxριτο θιiγατιj τoυ ε i1αν εxδoθε [ 58 τεd1η τη g

''NΙΑOYΣTΑΣ" με 2500 oελ[δεg, 6που εf1αν
δημoιrιευθε( 10Ο0 περiπoυ dρθρα. o (διog εxτ6g

απ6 τα γεωgγιπd θdματα πoυ πQoαγαφdqαμε
δημοoiευoε 23 ιiρθρα ιστoQιχof l] επ(xαιρου
πεqιε1ομdνου xαι πλrjΘοg dλλα ανυπ6γραφα rj με
τηγ υπογQαφ{ ''NΙΑOYΣΤA'' rj η ''ΣYNTΑΞΗ''.

Κατd τη δ ι ιiρxε ια τl1 g θητε (cι< τoυ z"υz')'οφdρ η oε
απ6 τo Σιiλλογο 7.αι τo βιβi'(ο του K. Πcιτoυ).[δr1

O oδι'oο6αs xιiνει ενημιdρα'lιlη γιιι δεr'δ.

"Mγriμη Δημητρioυ Τοιi.ιιll Κ '1 l: ' : ''

Ειιτ6q απ6 το εΖδιrτι7.,- __.-' _; :\_-,ε: τoυ
oδυιrodα ο Σ{λ).ο','ο: ε',.. ". : ι,JεL χαι
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Δημoοιειiματα τoυ oδυοοiα Nτιγ6πoυλoυ στoγ τoπιno τυπo

Δενδqo?loμι?4d θ6ματα

0 αΤελε[ωτog πoλεμoq
τετραvUχωV - παραγωγωV

"o ι τετριiνυ1o ι ε (ναι dναg ε1θq6E πρι6τη g xατη -

γορ(αE. Γι' αυτ6 πρdπει γα πQoχηQυ1θοιiν το

ουντoμdτεqo. E(γαι παμφdγoι. 'Oπoυ εγχατα-
οταθοιiν, xαταατρ6φoυγ τα πιiιτα' Δεν αφrjνουν

τ(πoτε στoγ παQαγωγ6. E(γαι επιx(γδυνοι xαι
φοβερο(.

Oι τετριiνυχοι τα θdλoυγ ιiλα διxιi τουg' Bρf-
σχoγταt παγτοιj. Στα δ<ioη, τα oπωQοφdρα, τα
xαλλιυπιατ ιx6. φυτα'τιg ετrjoιεE xαλλιdργε ιεζ, τα
πιiρxα, τουE αμπελιiνεg, τα επjαια φυτιi, τoυE

xηπoυg,τηγ αυτoφυrj βλι1ατηoη x.χ'π. Ε(γαι dγα

xoαμoπολiτιxο ε[δog. Παιτα1οιi παριiν.

'E1ουν dγα πολ.ιj βεβαρυμdνο μητριiο. Αs μd-
θoυ με λο ιπdν την ιoτορ(α τoυζ. Πωg oιl μπεριφd-

Qoγται χαt τιζ αυvriθειdg τoυg. Ag τουg γνωρf-
σoυμε απ6 ιιoντ6". Ιδοrj τα αιoι1ε(α τηg ταυτdτη-

ταζ χαι το βιογραφιxι1 oημε(ωμd τουg.

Oι ειδιxo( επιoτljμονεg ταξιν6μηααγ χαι xατ€-
ταξαν τoυE τετQαvιi1ουg oτα αxdρεα' Oι ασχo-
λod μενo ι μ' αυτodg επιoτrj μoνε g ονoμιlξοvται α-

παρεoλιiγoι xαι τα φdρμα?{α πoυ τoυg xαταπoλε-

μοri g αxαρεοπτ6γα. Eδc6 υπιiγoνται, ο ι αριi1νε g,

ot σχορπιo( xαι dλλοι ξωΙxοi μιχQοoQγανιομo(.
Tα αxιiρεα ξεxωρζoυγ απιi τα dντoμα. Στα
6ντoμα (αxμα(α) διαxρ(νε ι πανεig, τρiα τμri ματα,
τo xεφιiλι, το θιiραxα χαt τηγ xoιλιd: Στα απιi-

ρεα δεν oυμβα(νει το (διo. H xοιλιιi ε(γαι αυ-

γxολλημdνη με τoν xεφαλοθι6Qαχα παι α1ηματ(-

ξει 6να εγια(o αtiνoλo, χωQrζ διαxεxριμdνα τμrj-

ματα. Πολλαπλαο'ιιiξεται με xαταπληταtxη τα-

x{n1τα,πρoπαιτ6g dταν επ ιxρατtj oουν xατιiλλη -

λεg xλιματιxdg ουνθ{xεg. Δηλαδrj ξdoτα xαι
ξdρα (xαλοxαfρι).

o βιoλογιx65 τιtxΧo5, πατιi τoυg ξηρoιig xαι
θερμo6g μriνε5 μπoρε( να oλοxληqωθε( μ6oα oε
7-9 ημdρεE. EυνoΙx6g oυνθrjxεg ανιiπτυξηg γενι-
xιi ε(γαι: Θερμoxραotα26-35 βαθμof Κελoioυ.
Σγετιxηυγρααiα 30 -35Ψο. Eμφανζει 10 γενε6g
χαι παQαπιiνω ετηo(ωg. Πρoτιμιi την τρυφεριj

βλιiαrηoη πoυ d1ουν τα παλλιεργodμενα φυτιi.
Oι xαλιiτεροι μεξdδεg εiγαι τα φι1λλα τηg μηλιιiE
τoυ αμπελιοrj xαι του βαμβαxιoιi.

Yπιiρ1oυν πdρα πoλλdE φυλ6E. Bλdπει xανε(g

μoνd1ρωμου g xα ι πoλιiχQωμoυζ τετριiνυ1oυE, 6-

λωγ των 1ρωμdτων xαι ιiλωγ των xομμιiτων. Oι
πιo πoνηριiE χαt σιχαμεg6g τετqd,νυχoζ εiγαι ο
x6xτιιν o gτρ ι1ωτ6 g, ο γνωoτ6E''Παν6νυ1ο g of λ-

μι''. Aυτdg δεν τoν 1ι6νειpε xανε(g μηλoxαλλιερ-
γητtiζ.

Eπ(τη g γη g ε μφαν(αrηxαν πρrιν απ6 τον tiνθρω-
πo. Σαν αρ1αιιiτερog ξωιxdg oqγανιομdζ πoυ
ε(ναι, θεωgoιiν 6λα τα φυτιi διxιi τoυζ, για απo-
xλειαrιxrj β6οxηαη, διατρoφrj xαι εxμετιiλλευ-
ση. Tο θεωgοriγ ωs χεχτημdνo διxαfωμα χαι
''xληρoνoμιx6''. Eδι6 υπιiρ1ει dνα νoμιxιi πρ6-

βλημα. Oι xαλλιεqγητdE xαι ειδιxdτερα oι δεν-
δρoxαλλιε ρ y ητ6'S ε [παγ τoυ s τετQανti1oυ E : "Φιi -

γετε απ6 τα xαλλιεργoιiμενα Cρ'υτd. Πdτε oτα
δdoη, αιην εξo1ri, σηV tiπαιθρo, ατην αυτoφυ{

βλιiαιηαη. Tιiαα φυτι1 ααg ψdνoυν χαι σαζ
περιoαειioυν. Θdλουμε xι εμε(g να ξrjooυμε" oι
τετρdνυ1οι λ6νε''ιi1ι''.

E(γαι ιo1υρoγνι6μoγεE, δoγμαfιxoi, αψεταxi-
γητoι ατιg απ6ψειg. Yπερααπζoνται μα1ητιxι1
τα xεxτηψ6να διxαιc6ματ<1 τουg, εφαρμdξονταg
την fδια ταταtxη' 6πωg oτo ανθρlιiπινο εiδog, oι
προνoμιοι11ε g τιiξε ιg, oι xαλoπεραoιixηδεg, με



NΙΑq'ΣTΑ Δεvδρoxoμικd. θ6ματα - πoιx[λα
τα xεlιτηψ6να δ ιxα ιιil ριατα, φo Qοαπαλλαγ d g, πα -

1υλο( μιoθο (, πα1υλdg ουντιiξε ιg, πρoτε ραιdτητα
στουζ διoριαμοfg x.χ.π.

Πολλοi νομιxo( ιττον xdομο χαι αQχετo( μεγα-
λοδιxηγdροι τηζ Αθr]ναg υπoατηρξουν τιg απιi-
ι|.rειq τιυν τετρανιi1ων. Λdγε dτι τoυg πιιiνει τo
''xληρονο;"ιιxd ενoιxιοστd,σιο" οαν πριfτο ι xdτoι-
χoι τηζ γηE. Oπωαδr]πoτε θα d1oυμε xαι πιiλι
διxαοτrj ρ ια' o ι τετριiνυxο ι αιαιοδοξoriν. Η δ (xη

δεν πρ6πειται γα αναβληθε(. Tο δηλι6γoυγ οι
υπεQασπισ[dg διxηγdροι. ''Η απo1ηχαι η απεQ-

γ(α πoυ xιlνoυ1"ιε - λdνε - δεγ ιo1ιiει για τα
διxαατr] ρ ια τωγ τετQαγιixων''.

Xιλιιiδε g τ6γοι αχαQεoxτdνων ξοδεfτηxαν xαι
ε xατο μ μιiρ ια λε φτιi χατασπαταλιj θη xαν γ ια τηγ
xuπαπo}"(' ψη ση τωγ τετqανf 1ων.

Oιτετριiνυ1oι θρrjνηααγ πoλλιi θrjματα (νεxρo(
χαι τQαυι-ιατ(εg). Aλλd δεγ τo βι1ξoυν γ"(ιτοl.
'Yαrερα απd xdθε ιpεxαομ6 αγααυιπιioσoυντιζ
δυνdμειg τουg. Κιiθε 1ρdνο ι|-rεxιlξουμε xαι xιiθε
1ριiνo γεμdτoι απd τετρdνυχoυζ εfμαoτε. Γιατ(;
H μ61ρ ι τι6ρ α ταxτιxr] χα t στQατη y ιν"η των παQα -

γωγι6ν ε(γαι λιiθοs. Θα πρdπει λoιπ6γ o παQα-

γωγ6ζ να γνωρξει απαραiτητα τα παQαx6τιl:

1) Tη δριiαη τoυ xιiθε αxαρεοxτdγου' Αυτd
1ωqζoνται σε τQειζ xατηγορiεE: οε ωοxτ6γα αγ
xαταοτρdφoυν τα αυγ<i, σε πQo\,υμφοxτι1να αν
παταπολε μοιiν τιg προν6 μφε g (ανrjλιxο ι τετρι1νυ-

χοι με dξι π6δια) χαι σε αxμαιοxτ6να (ενr]λιxoι

με οxτι6 πdδια). Mεριxιi παgαδεiγματα: α) A-
πdλλο ωoxτ6γο για τα αυγd του Πανdνυxoυg
oιiλμι. β) Kροποτ6ξ πqoνυμφοxτdνo για τογ
Πανιiνυ1oυg oιiλμι. γ) Πεgoπdλ πqoνυμφoxτ6-
γo χαι αχ,μαιοxτιjγο. δ) Τo Mορεατιiν μdτριο για
6λε9 τιg μoQφdζ του Παγdγυχoυζ odλμι (x6xν"t-

γoζ τQιχωτdE τετρdνυ1og). E(ναι δηλαδrj ταυτd-

χQογα ωοxτ6vo (για τα αυγd τoυ παλoxαιριοιi),
πQoγυμφoχτdγo xαι αx1"ιαιοxτdνo. ε) Oμιi'ιτ, xα-
ταπολεμε( πολλdg φυλdg τετρανιi1ου. Προνυμ-
φoxτιiνo χα ι αχ|-ιαto xτ6y o.

2)Στo ετrjοιο πριiγραμμα ιi-rεxαoμοri γα χQησι-
μoπoιοιiνται εναλλιiξ αxαρεoxτdνα με διαφoρε-
τιxηγηpιtxrj oriνθεαη. 'Ετoι παρεμπoδξεται η
δη μιουργiα αy Θ εlιτtxcilν φυλι6ν.

3) Συμμα1iα με τα ωφdλι;"ια drτoμcι. Προοο7rj
στα εγτo μoxτdγα' Yπιiρ1ουι, πo t.i -α. ε rτο ιιο;r'τ6 -

γα, σωστοi πιiραυλoι "σχα\τ" πoυ σz.στιυr,oυ\,
dλα τα ωφ6λιμα dντoμα, χωQaζ εξα[ρεοτi. οτι"l<
ε(γαι oι πυρεθρlfνεg τι'χ.π. 'Εyεtδιαπιαrοlθε( 6τι
εγxαταλε ιμμdνοι μηλε ιilιlε g { ιiλλα oπωρoφ6ρα.
μπoρε[ να d1oυν του xιioμου τιg πρooβoλdg' δη-
λαδr] απd παρπdxαι|.lα, τ(γQη, φυλλοριixτε g x.λ.π'
απ6 τετρ<iνυ1o ιiμωg 61ι. Tην εξdντωση των
τετραvιi1ων αν6λαβαν τα ωφdλιμα dιτομα.

4) Λiγoι xαι επ(xαιQoι εγτoμoxτdι,oι \!ε7'α-
αμo[, επιλ6γo\rrαζ oε xιiθε περ(πτο;αη τo zcιτα^iu

ληλo ειτoμοxτιiνo πoυ odβεται τo φι'οιzιi τερι_
βιiλλoν (Ζo}"6ν, Xoαrαθε(ο x.i".τ.). Α; ιJ1oυν
υπ6ψη τουζ oι παQαγωγoi xcιι το ε-Ξ{:: 'oοo
περ ιαoιiτε ρoι εγτο μoχτdνo ι ψ ε z.cιιτιι o ('-, (l,οιται,
τdoο περιoαdτερoυgτετρdr,υ7oι': Θcι ε7ουμε. Oι
τετριiνυ1οι πρoπαγανδ(oυι, υτεο τι,j\ ε\Tol-ιο-
xτ6yωy ι}-lεxααμι6ν. "Σωαrt]'τ9οβοzιiτοιcι" y.αι

την "πατιiνε'' oι δενδροl.αi.i.ιεq,',,τiτε:. Πciι,ε να
γλυτι6αουν 6να μriλο xαι 7iιι'οι.ι τ,., &_ιοο;.

5) Διαπjρηση τηζ xλ6η: 7'cιι τ,.-|'ι ;',,Οτι,jι, στoγ
oπωρι6να. Πoλλο iτετρdrι'7o ι δ ε ι ε 7'.. ι"ι' ιι ε ^,,ιiλεg

φιλoδoξ6εg' Aρxοιivται σtΟ ξ''.'r-l.,.' ι;,_l ΠlΞ cιυτo-

φυorjE βλ<iατηoη g. Edι, ε Ξι:ιi1_ cι",' - *-Ι ] "_i', τζι ε π]oια
φυτd απιi xιlπoια αιτiα (ξιlcιι',. 

':τ,' 
", "ηι. cρεξdρι-

αμα, xοπ{ 16ρτων α6ριξcι γ..)..-' : ]:: _-,. τετρiιιru-

1oι ανεβαiνoυν σεα δdιτρcι' -\ε '' τ :,: i.',-'αu.d,ττo-

νται, εtiν υπιiρ1ουν 1dρτcι. ι"r:ι iιι Ξ i,-.ι-, :r'ηi.d αrα
xλωνdq ια τoυ δ6ιπρoυ'/ ι cΙ \'c1 Ξ ε :,.'-ιi,.,__ i.,' : ιΟ ιclooυγ.
'Oλoι τουg λdνε: "Καi'ci εiιιι-ιιτ; ; ]-.- ;cιiτιll σεα
αγριd1ορτα".

o ι τετqdvυ1o ι ε φιioοι' τ ε ιι"(i', 6 . . $,,.,i ]ιl ιι' σrQα-
τηyιxη' Απoφαoζotl\, o[trlι\ ''.). ; '..::. ιιετανα-
oτεf oυν προg τα δ 6vτρcι α;z. o r-ι','_' : .', : 1_ : : πl σL'\τo-
pιdτερη οδd, 1ρη αι μoπo ι ιδlτcι : ΖiLτ.- ",] :τtiσσαλo
rj τονxορμι'τoυ δdvτροι,. _\ιτιi }ε'. τ : z:i'u',_rl-'1' 11E

μεγιiλη ευ1αρ(αεηη, ^,,ιcιτi 7111_';ι-i]'r11{ιι. σα\,
πε ιναoμιiνοι που ε iγαι t,' cιι' ε βιι iι'ι-,]_,\', T ; Ξ ιιι11φ6-

ρεE.

Αγxoμα1ιδγταE χαι βρξοrτcι: τι-\r_,: ι,:τει θυ-
νoυg, φθιiνoυν στα πρωτα φυij.cι τoι' βgι.--zιrιτcιι
στουE πρι6τoυg βρα1(οr,ε:. Τοτε ταiρι,oυ\, μιcι
αγιioα. Ξεxληριoμdι,οι cιτο ηr'παi"ιιi τoυ: j/'α-



Δε
τotx(α,oργανι6νουν τη ν6α ξωrj τoυg' Πρ6xε ιται

για "πρ6oφυγεζ'' xαι ''φυγιiδεg" πoυ ε(ναι θεον{-
στLγ'oL χαι ωE εx τodτου ε(ναι α1dρταγoι χαι
αδηφιiγoι. Tο xαταoτροφιx6 τoυg dργο ε(ναι
ιiμεoο xαι oρατιi. Eπιδρoμrj Αττ(λα: Τριilνε και
xαταατρdφoυν |.ιε μαν(α xαι εxδfxηoη.

Η xαταπoλ6μηoη τουτετρανli1ου δεν πρdπεινα

γ(νεται οrjτε ουμπτωματιxd,, oιjτε ευxαιριαxd.
Θα πρdπει να εγτιiοσεται σ' dνα πqdγραμμα
ολoxληρωμdνηg xαταπολdμηcηg, που γα cruγδυιi-

ξει τη χημιχli xαι βιoλoγmηxαταπoλ6μηαη των
τετραuj1ων. 'Ενα τdτoιο πg6γραμμα πρlι1πει να

- πoι}ι[λα NΙA0ΥΣTA

oυμπεριλdβει dλoυg τoυg ε1Θgοιig πoυ ε[γαι ε-
γχαταστημdνoι τη σι'γχεχQιμdνη περιo1r{. Για
τηγ χαταπoλ6μηαη των τετρανιi1ων θα αo1oλη-
θοfμε xαι ιiλλη φοQd προoε1ι6E. Mε την ευχαι-
ρ(α, 1ρ{οιμη ε(ναι xαι η ''πρlοxriQυξη'' xαταπoλ6-

μησηζ των τετρανιiχωγ που δημoοιευτη?{ε στo
περιοδιπd ''Nιιloυσrα'' τε6γo9 50 αελ(δεg 37,38
xαι4t με τηγ ιiδεια φυoιx6.τaw ''τρoμoxρατιτι.dlν''
oργανιioεων τη g 1ιΙlραζ μαζ. Αg αυμβoυλευτotjγ
oι ενδιαφερ6μενoι παραγωγo(.''

o δυ oα €αg Ι'{τ ιν ιiπου λο E

...€να βιβλio Jτoυ

δεν πρ€πει να

λε(πει απιi την

βιβλιoΘιixη σαζ

''Νhoυoa

ΔΙΑΘEΣΗ:

19og - 20og aι6vαg''

- Πολιτιατιxι{ Eταιqε6α ΝιioυααE
_Σαμαqιi Λευxli τηL' 03320 22.51 5



ΝΙA0ΥΣTΑ Ιoτoqιxd'

ΣTA ΠPAKTΙΚA ToY TOYPKΙKOY ΙEPoΔΙKEtoY TΗΣ BEPotAΣ...

Evα αΠO τα θαυματα

ΤoU ΠOλιOυxoυ Tηq Ναouσαq

Θεoφαvoυg0o(oυ

Tου Θωμιi Γαβqιηλ(δη

Στo αημερινii μoυ oημε(ωμα πα-

ρoυoιιiξoνται δι1o xε (μενα:

α) Aπιiαπασμα, σε περ(ληψη, α-
πd τoγ Παλι6τερο Biο τoυ Oαfoυ
Θ εοφιiνoυE, Πολιοrj1oυ Nαoιiαη g,

ατο οπo(o γ(νεται λdγoE για 6να
θαrjμα τoυ στη Bdρoια το 1681.

(Πηγri : Mητρoπoλ(του Bερο(αE xαι
Nαoι1η g Παντελεr] μoνοE Kαλπα-
x(δη "O ιδρυτrjE τηg Moι,rjg Tα-
ξιαρ1cδν xαι πολιofχοζ τηE Nαoιj-
αηg 'Oαιog ΘεοφιiνηE o N6οg",
εxδ. Ι. M. B. xαι N., αρθ. oειρd,g

31, Nιioυoα 1998, oελ. 51-54) xαι

β) H πρι1ξη αριθ. 92 απ6 τo Αρ-
1ε(οτου τουρxιxοιi Ιερoδιxεioυ Bε-

ρο(αg (Πηγri: Ι.Κ. Bαoδραβ6λλη
"Ιαroριxd Aρ1ε (α Mαxεδoν(αg, B'
Aρ1εfoν Bερo(αE - Nαoιiηg, 1598
- 1886, εxδ. Θεo/γtτιη195ξ'

Aπ6 τη μελ6τη τωγ δrio αυτι6γ
xειμdνων βγα(νoυν τα εξηg, ^ιαπ6"

την ιiπoιpη τoυ γριiφογτos συμJ[ε-

ρdαματα: α) O xαxoπoιιiE Παπti-
ξoγλoυ, o oπo(og απ6 τoν ανι6ιι.lμo
αυγγραφ6α τoυ Παλιdτερoυ B[oυ
του Oo(oυ Θεοφ<iνουg φdgεται ωg

xιiτoιxοg τηg Ndoυoαg, δεν rjταν
xιiτoιxοg τηg Nιioυααg αλλιi τηg

Bdρoιαg xαι β) Η τιμωρ(α τoυ
Bε ρo ιιilη xαxοπο ιοf Παπιiξoγλου
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Ιoτοaιxci' ΝΙΑ01ΣTΑ

ιJγινε dπειτα απd τLζ πQoσευ1dg των Xρrιοτιανων
πQοζ τoν'ooιo Θεoφιiνη xαι 1-ιετιi απd την πρo-
σφυγ}i οτο Ιεροδιπεio BdροιαE τoυ μητρoπoλ(τη
Bερo(αg xαι Nαo{αηg Ιοlαxεfμ τoυ εχ Kiτρoυg
oτtg22 Ιανουαρ(ου τoυ 1680 xαι 61ι ατο 1681,

ιiπωE αναγρι1,φεται οτoγ Παλι6τερο Bio τoυ O-
o[oυ Θεoφdνoυg. γ) oι αυθαιρεofεg των Todρ-
xωr, δεγ dφηναν oιiτε xαιτηγ πQoγoμιorj1o Nιiου-
oα {oυxη.

A'Aπιi ToN tΙAΛAΙoTEPo BΙo ToY oΣΙoY
ΘEΟΦΑNoYΣ:

ΠEΡΙΛHΨΗ TΩN ΣxΕTΙKΩΝ ME To ΘΑY-
MA TOY 1681

Στα 1681 ξofoε oτο xιioτρo τηg B69οια9 dναg
Aγαρηνdg, ο oπο(og πιo μπQoστd r]ταν Xριoτια-
νιig. Aυτdg oαν νεoφιΙlτωτoE rjταν πoλri φανατι-
πdE xαι δε xιiρταινε να xdνει^aατι6 στoυs χQιστια-
νοdg, αrιg εxxληoιdg xαι προπdγτωγ σ[α μoγα-
οτr]ρια. 'Oλο το xιiοτqo τoν φoβodνταν, αxdμη
χαι o αρ1ιερdαg δεν τoλμoriσε γα xιiγει xαμιd,
xαταγγελ(α. Δεγ τoν ι1τqεpιε ρι6νo τo xdαrρo τηg

Bdροιαg αλλdτα περ(1ωρα. Φοβ6ριξε αx6μη xαι
τt1ν "περ(φημη Ndουoα'' χαι προπιiντων τo μo-
νcιοπ]ρι των Αρ1αγγ6λων Tαξιαρxιδν.

Mια μdqα πriγε οτη Ndoυοα, 6πoυ φιλoξενrjθη-
χε στo οπ(τι εν6g 1ριοτιανοti, ο οποfοq ονoμαξd-
ταν Παπdξoγλου xαιι]ταν 6μοι6gτoυ. To απoxο-

ρfφωματηg εγxληματιx6τητ(ιgτoυ rjταν η αQπα-

γli τηg αγ(αg xιiραg τoυ Θεοφι1νουg. T6τε oι
1ριοτιανo( παραxιlλεααγ τoν Αγιo Θεοφιiνη να
τον τιμωgrjσει χαι το θαrjμα dγινε: 'oταγ o
ααυνεfδητog αυτ6g εξωμdτηg γιiριοε γεμdτοg α-
λαξoνε(αoτη Bdροια,6λog οx6αμogτηg, d1ι μ6νo
oι χQιστιανo( αλλ<i }.ιαι oι Aγαρηνoi oτριlφηxαν
εγαγτfον τoυ. Tογ 6πιασαν, τoν εαιδηρoδdoμευ-
σαν, τογ doυραν oτo φ6ρο xαι "nιαxην xαxιilg
εθαν<Lτωoαγ αυτdν"'

B' AΙΙO TΟ ToYΡΚΙΚo APxEΙo ToY ΙE_
PoΔΙΚEΙoY BEPOΙΑΣ:

Η ΘANΑTΩΣH ToY ΓEΝΙTΣAPOY tΙAtΙA-
ZoΓΛoY (Πqdξη 92)

"O μητρlοπολ(ηg των απioτων Bεροiαg ον6μα-
τι Ιωαxε(μ, προσαγαγι6ν ενιδπιογ τoυ ιερoδι-

xεioυ τογ xατοιxoν τηζ π6λεωg ταιiτηg χαι γγω-
ατdν υπd τo 6νομα Παπιiξογλου, ληιττrjν, γεν[-
τσαQoγ Mε1μdτ Mπ6οε, υιιiν Αμπτoυλλιi1, rjγει-

ρεν αγωγriγ χατ'αυτoιj λdγων dτι otiτog, o Mε1-
μdτ Mπ6αε, την πQoηγoυμdνην ημ6ραν περ[ την
διjoιγ του ηλ(ου ουλλαβιilν ι-ιε. εχ τηg γενειιiδοg
dμπρoοθεν τηE χατοιχiαg μoυ dcruρεν μιi1αιραν
oxoπtilν γα με φονειioει, τραυματ(oαζ με ειζ τηγ
xεφαλrjν. Δι6 εξr]τη oα μεγαλοφι6νωg βorj θ ε ιαν,
oπdτε πρoοrjλθεν o εχ τωγ μπooτανξrjδωγ τωγ
αναxτιiρων oμdρ μπ6ηE,6oτιg xαι με ι1αωαεν εx
των xειqc,iντου. O αυτ6g ληoτη9ν"ατ6'τo μπαιρι1_
μιoγ με ηπεfληoε λdγων "t] μιoυ δfδειEτοd1αγ δια
γα χατασχ,ευιiοω βριixαν rj oε φoνεrjω", εγd δε

φοβηθεig τω dδωoα μ6αν πριiαινην ταιi1αν διιi
μιαν βριixαν. Aιτοιiμαι να εξεταoθε[ oriτog xαι
να ενεqγηθοιiγ τα δdογτα.

Eρωτηθε(g ο εναγdμενοg ηρνιjθη την πqιiξιν
τoυ. Διιi εξητrjθηoαν απoδεξειE χαι προorjλθoν

H Αγiιr xciρα oτo Nαci η< Κοιμιiοεοlg ηg Θεoτι5xoιl οη
Nιioυαrι

1.1



NΙΑqYΣTΑ Ιoτoριxd'
o ανωτι1ρω μποoταντξr1g oμdρ μπdηζ xαι oιx6'-
το ιχo ι Bdρo ιαg..., ο (τιγεζ ε ξετααθ 6ντ εg ν"υπ€Θ ε -

οαγ ιiτι dντω5 ο qηθεig Mε1μ6τ Mπdαε γ"cιτ6"τoν
ανο:τιJ ρω 1ριiνον ουλλα β c6ν τον μητρoπολ(την ε x
τηg γενει<iδoE, εξrjγαγε μι11αιραγ oxoπεtjων γα
τoν δoλoφoνr]οει, εxτιiπηαε δε αυτ6γ ειζ τηγ
xεφαλrjν τoυ χαι ε(ναι μιiρτυQεζ τωγ γεγονι1των
το{των. Mεθ'.ο προαrjλθoν oι πciτoιxοι τηE πd-
λεαlg ταdτηg Σxαρλclτog BoγιατξrjE xαι παντo-
πιilληg... xαι Δrjμog Σαπoυντξrjg xαι Δrjμοζ Bo-
γ ιατξri g xαι MιiρxoE' Ιλη < xαι Mι1αrjλ Koυγ ιου μ-
τξrj< xαι Γεcδργιοg ToοdλxαE xαι Mι1αr]λ, oiτι-
νεg xατιJθεααν ιjτι ο ρηθε(g Mε1μdτ Mπdαε, τυγ-
1ιiνων μ6θυαοg xαι ανια6ρQoπoζ εν μdoη οδc6
τινιig εξ ημιδγ ετραυμιiτηοε δια 1αντξαρ(oυ xαι
απιi ιiλλουg αφrjρεοε βια[ο:g dλλoτε πεντtixοντα
xαι <iλλoτε επατιjγ γριiαια. Mιlλιατα δε τoγ
ραγι<iν ονιiματι παπα Mιiνθoν, αυλλαβων dpι_

προoθεν τηq oιx(αE τoEυ εφdνευαε ι1γευ λ6γoυ.
ε(γαι δε γνωατιiν μεταξιi των xmo(xων ιiτι αυλ-
λαμβι1νει ταg αυξriγουE χαι τoυg νεαν(αE μαζ
xαταxρατι6ν αυτοtjg. Aιτodμε Θα να εξεταοθοriν
oι παρdντεg μoυαoυλμιiνοι xαι γα απoδοθεf δι-
xαιoαtjνη.

Mεθ' ο πρoαrjλθoν ο μoυφτrjg τηg πdλεωg Moυ-
oτcιφ6. εφdντηE χαι oι πρdxριτoι Tξαgoυλλιi1
εφ6ντηg xαt ΣαΧ(x εφ6ντηE, o ιμιiμηg ΣεTτ Aμ-
πτουλπαγτ(ρ εφ6ντηg xαι Σεiτ Γιαγιιi Tοελε-
ψΙτηζ, ο(τινεg xατdθεoαγ dτι oι ιο1υριομo[ των
εναγdντων ε[ναι αληθε(g xαι πqαγματιxo(. o
ρηθε(g Mεxμdτ Mπdοε πιiιτοτε oυλλαμβιiγει ταζ
γυναfxαg χαι τoυζ με(ραxαg τoυζ oπoioυζ χατα-
xρατε(, ε(ναι ταραξ(αg παι ληαrrjg εξαφανιαιdog
εχ τoυ προαιδπου τηE γηζ xαι otjτoι ε(ναι μιiρτυ-
QεE των γεγονdτων τοιiτωγ. Mεθ'o ανεγνι6αθη ο
υπιi τωγ ανωτι1gω εναγι1ντων προoα1θε(ζ φετ_
β6'E' xατ6' ταg δ ιατιiξε ιE τoυ oπo [ου επιτρ dπετα ι
η θανιiτωoιζ τωγ ταραξιιilν.

Δια ταιiτα oυμφι6vωg τω ανωτdρω φετβd, διε_
τ(ιyΘη η θανιiτωοfg του ειρημ6νου ληαrοd. Τη
27ηΖιΧ Xετξd 1091 = 22 Ιανουαρfoυ 1680''.

....[ΙTAN oΛΑ ΣΙΩΠtΙΛA ΠΑTΙ TA ΣKIΑZE ΙΙ
ΦOBEPΑ ΚAΙ TA ΠΛAΚΩNE tΙ ΣΚΛΑBΙA....

Αγ xαι δεν αναφdQεται απιi τογ ανι6νυμo oυγ-
γραφ6α τoυ Παλαιdτερoυ B(oυ του Ooioυ Θεo_
φιiνουgτoυ Nιjoυ, Πoλιοf1ου Nαοf αηgτo dνομα

τoυ Bεροιιilτη χαχοποιoιi, πoυ τελιxci τιμι,;gl]θη-
χε με τιg ιxεα(εg του oαfου Θεoφι1r,η ;τQo: τo
Θε6, xαι αν χαι ουγx6εται με xιiπoιor,γ'αzclπc,ι6
απιi τη Nιlουoα οτον οποio αποδ[δεται το χQι-
οτιαγιxd επι6νυ μo τoυ εξωμdτη (γ εν(τoαρoυ ) B ε -

ρoιι6τη χQιστιαγoμdxoυ xαxoπoιoιj, d1ιυ τη γνι,i-
μη, 6τι o πQoσεχτιxdq αγαγγιilcrτηs τcDγ δfο xει-
μdνων. που παQoυαιdoτηxαν πιο πd,νω, δεr, δυ-
αxολειiεται γα ταυτ(oει το πριiαcιlπο τoυ φερoμι1-
νoυ ωζ Nαoυααfoυ Παπιiξογλoυ με τoν Mε1μ€τ
Mπdοε - Παπdξoγλου, τον Bεροιιi;τη εzβιααrr]
παι ληατr] xαι παραλ(γο δολοφ6ι,o τοU μl-lτQoπο-
λΦ'ηE Bdροιαg Ιωαxεiμτου εx K[τρου 

-< 
(1649 -

1692)' του πρι6τoυ μητρoπoλiτη .7ι,ο;οτου ιt)ζ Bε _

ρo(αg xαι Nαorioηg.

Σxετιx6'με το xρdνο τη E εxτd}'ε οη Ξ τoU Bε ρo ιι6-
τη χαχοπoιotj πρdπει να oημειιυθεΓ dτι ο ανοiνυ-
μoζ σι,γγQαφdαg του Παλαιdτερoι' βioυ του o-
αfoυ Θεoφι1νουg φαiνεται πιυΞ τo\,αι'^1xdει, με
εxεfνoγ τηg εxτ6λεσηζ τoυ Νcιοι'οαfου ληoτr]
Απ6αrολου Γεωργ(oυ, που αυμφιιlγC( |it τo Αρ-
xε (ο τoυ τoυρxιxοιi ιεροδιz"ε (ου τη : B dρoιαζ dγ ι-
γε στιζ 20 Ιoυλ(oυ του 1681. δεzιιο7τc,i δηλαδιj
περfπoυ μliγεζ αργι1τερcι ατιi τηr, εzτdλεοτ1 τoυ
Mε1μdτMπdαε - Παπciξoγi.οι,. η οτοiα dγινε αrιg
22Ιανoυαρioυ του 1680.

Tα 6ργα τoυ εξωμιιiτη Bεροιι,iπ.1 ;,-cιz-oπoιοd, o
οπoiοg λrjoτευε, απ{γαγε .,,ι,ι,cιfzε: ;r-cιι παιδιιi,
εxβ(αξε xαt ox6τωγε αθι,iοι,: αι,uτo7.iτεζ του
τιαL πoτ για γα τιμωρηθεf ετqεrε \,c{ cι.τoπειQα-
θε (γα δολοφoνrjοε ι xαι τoι, iδ ιο τοι, cιρ7ιε ρ6α τη g

Bdρoιαg αποxαλrjπτOιl\, \,,ια ιιιcι cι:r.ιiιιη φοριi dτι,
ι1ταγ ο Διoνfαιog Σoλο;pιo; ε.,,ρcιφε μεταξd ιiλ-
λωγ οτογ "'Yμνο ειζ την Εi.ευθερicιι," ..l]ταν 6λα
αιωπηλ<1 (οτην τουρxoxρατo υ ιι ε ι,η E)j,.ιiδα) γ ια-
τtτα oxιαξε η φoβdρα χαι τtι :τi-cizιυι,ε η oxλα-
βιd", δεν παρουα(αξε ειμ.ιit,ε: φcι\τcιστι7.dg αλλιi
πQαγματιχ €g, xdτt πoυ o ι 

- Εi.l.ηι, ε : δ ε r, τρ 6πε ι να
το ληoμονrjαoυν πoτd, αν δει, θdi'ουr,ι,α τo Ξανα-
ξtjoουν.
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Ιoτoριxd' NΙΑqaTΑ

Η πρOσφOρα TωV ΠρOσK6πωV BερOιαq σΤα

γεγOv6τα Tηq Ναoυαηq (1 949)

Δriμog ΙΨαοι1αηg
Ag. Πqωτ.:258

ΠQοE τoυE ΠqoοxιΙπoυg Bεggοfαg

Bfqgoιαν

'''Ε1oμεν την τιμην να yνωρ[oωμεν υμ[v 6τι o
o x λη ρ c6 g δ o x ι μ ααθ ε [g, λα 6 g τ η E π 6 λε ω g N αοιj αη g

ηoθdνθη την 6yxαιρoν αφιξ|ν σαζ ειζ την 
'4ατα-

ατ q αφ ε [oαν'.. π 6λιν μαg, ψιjv ου oα β d λoαμον π α-

ρηyoρfαg ειζ τoυζ πoιxfλoυg π6νoυ9, την δ' αφει-
δcilg παραoyεθε[oαν ηθιxην xαι υλιxην oυνδρo-

μην ααg dxρωg ευεqyετιxην δι'ο και εxφρd.ξει δι
εμοι5 ταg απε[ρουg πρog υμd'g ευγαριoτiαg xαι
τηy ευyνωμοoιiνι7ν τoυ με την ευyην xαι παρd.xλη-
σιν πQoζ τoν μεyιiλoν μαζ Θε6ν 6πω9 αποτρ6ψει
τoια'ιiτην δoxιμαo[α απ6 πd'oηg yων[αE τηg ελλη-
νιxηg yηE, ενια1ιioη δε τα εθνιxd μαζ 6πλα δια το
ταψιi xαι νιxηφ6ρoν τiρμα τoυ αyrΙlνog'tl

o Διiμαq76οg Nαoιioηg
Aθανιioιog Κoυλτζιig

'Ετοι διετfπωαε ο τιiτε δr]μαρ1og Nαoriηg τη

μεγιiλη προoφορd,τωγ πQoσχdπων Bερo[αE αrα
αιματηρd γεγονdτα τηg Nαoιioηg 09a9).

'Ηταγ μ6ρεEτoυ εμφυλ[oυ πολdμoυ. Στιg 11 - 1

- L949 εxδηλι6θηxε επfθεoη xατ6'τηg Nαorjαηg.
Πρc6τα xαταλriφθη'ιι,ε τo ι1ψωμα Αγ. Θεoλ6γo9
χαι στη αυνd1εια 6λα τα δεοπdξoντα oημεfα τηg
πιiλεωg. i\λλα τμriματα τωγ αγταQτιiν μπ{xαν
oτη Nιioυοα.

Η oλιγιiριθμη φρουριi ηg Nαοrjηg xατdφυγε

Toυ Παιjλoυ Πυqιvοιi

Eγ Nαοιjοη τη 22 Φεβqουαq(ου 1949

o Αρ1ιπρ6αxoπoE χιιι Πρ6εδρog τoιl Δ.Σ. τoιl Σ.E.Π.
Mπενiιxη 5 π(ΙQαcη μoφoρ ε f τoν Eιliιγγ ελo Χα1axη

στηγ πεQιo1ri του Σιδηροδρομιxoιi Σταθμoιi
Nαor1αηg xαι xqατοtiοε απ6 εxε( την dμυνιi τηg.

oι πρdoxoπ.οι Bερο(αE απ6 την πρι6τη Φιγμli
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NΙΑqΥΣTΑ Ιατoριxd
τηg επ(θεοη 5xατ6'τηgNαο{αηg βρdθηxαν δiπλα
οτο μια1ι5μενο ατρατ6.

Στιq oλoγιixτιεg 1"ιιi1εE υπ{ρξαν oι παqtjγοροι
dγγελοι των στQατιαlτιiν, προοφdροντdg τoυg

dνα ξεοτd γirλα, επιδdοpιουE χαι πQοπαντdg γλυ-
xd 1αμdγελo στουζ τραυματiεg.

Η dλη δι1να1"ιη τηg Nαofο'ηg αποτελε(το απιi
420 ιiνδρεg (τo Στρατηγε(ο, 11 33η Tαξιαρ1(α, το

44 T6yψα Eθνοφρουριig, 41 dνδρεE 1ιυρoφυλα-
xηgν"αι περf τoυg 6Ο M.Α.Y.).

Oι μir1εg εντ6E τηg πdλεωg Nιroιiιlηg πrjραν

μοaφ{ οδομα1ιιilν χαt τηγ επομι1νr1 περιορ(οτη-
χαν σε δdο οημε(α αντ(οταoη<' τr1g TαξιαQχ(αζ
πQoζ τα εElγοιττdαια ΛΑNΑΡΑ χαι τηζ χΟJQοφι)-
ΧcιxηE.

Στιg Ι2 Ιανoυαρfοτl |949 ιτιιiλθηxαν τα πριilτα
τμrj ματα για την εν(α1υοη τη g δυνdpιε ωq τη g Nαod -

σηζ χtΙι εxδ(ωξη των ανταρτι6ν.

Mια πυροβολαρ1fα xαι ιJνcrg oυλαμ6g πυρoβ6-
λων πrj qlε θ dοη βολri g ατο Σ ιδη ροδqο μιx6 Σταθ μd
τηg Nαoιioηζ }tαι χανoγιοβολofοαγ τα υψι6ματα
"Πετρ[δη xαι Αγ. Θεολ6γου" xαι dλλα οημεiα

για να διευxoλιjγουγ τηγ
πqo6λαoητωντμημι1των
xαι εγωθοtjν αυτd με τα
τμjματα τηg πιiλεο;g.

Tιg επι1ε ιρrjοεωg διειi-
Θυγε o ταξ(αρ1οg Πετ(-
νηg. Στιg 13 Ιανουαρ(ου
1949 o ατρατ6g πQοσπα-
θoιjoε να xαταλdβειτην
πdλη. o αγι6ναgουνε1Γ-

ξεται l,.αι τα διiο μdρη
αpιιir,ονται. Η Ndουοα
xα(γεται.

Το μεοημdρι τηE (διαg

ημdραζ dρ1εται στo
Στραηγε(ο (Σιδηροδρo-

μιxod Σταθpιοιi Nαοιj-
σηζ) ο Yφυπουργ6g Po-
δ6πoυλοg Lιε. τoν Σο:pια-
τdQχη Γρηγορ6πουλo.

Ε,π ιxοιγο:ιlοf ν μιε τοι, ταξ (αρ1ο Κατοου ρ Γδη μιε
τον αοfρμιατο, ποι) αμυνdταν εγτ6< τη< πdi'ειυg
Nαo{lοη g, ε μιpυ1ιi;νονταζ τoυζ oτρατιι,iτε ; του.

Oι αντdρτε g διε [αδυοαν, τρυπιliντ αg ruτ6 oπkι
οε οπfτι, οτα πι1ντρα αντ(αταοηg (τηE Tαξιcιρ-
ytαE xαι Χωροφυλαxr]g), τα οπο[α xατdρθο;οαν
να εξoυδετεροiοoυν.

H αγτ(oταoη τηg Xωροφυλαxrjg περιορ(αrηxε
πλdoν οτο oixηρια τη< Yπoδι,oιxrjοεωg. oι α-
ντdρτεg dβαλcιν φιυτιd οτα γιiριD σπ,τια χαι μr[Qo-
oτιi oτογ xiγδυγo τη< φοlτιiι< ο Mοiραρ1οζ Λοιl-
ριδι1g pιε τον Ταγματciρxt1. υποδιoιl,"ητη τoυ 44
Tdγ ματο g Eνθοφροιlρdg Αθαι,croιιi.δη. πQαγ μα-
τοπο(ηοαν dξοδoπαι δια μιdooυ πι'ριliν xατι1ρθιυ-
σαγ γα διαοπdooυν dνα oημε[ο xαι r,α εξdλθουγ
απιi την πdλη.

o Λoυριδdζ με μεQιχοι1g Xοlροφf λαxεg οι6θη-
xε. o Tαγματdρxηg Αθναοιιiδη< τραυματ(οτηxε
xατ6"την dξοδο τη g πdλεωE. Φαivεται dτι π6θανε
απ6 τo xqιio, γιατ( δεν pιπdρεοε r,α περπαπ]αει
χαι να βγει απd την βαλλd;-ιενη tιδι,r1.

Bρdθηxε 1"ιετιi απd λ(γεg μιdρεg.

.._;..,.....
", .:: I

,:iτjι".],i::i;rd

Nciιlι,oιι Ιcιr,oιrιiQιoζ 1949. Σην ιιιlλtj τor' πιιιδιzcιi οτιιθ1ιoi ιlι πριioxoπoι ετo(μιιξcιν

γιiλα γιιι τιι πιιιδιιi.
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Ιoτoριxd ΝΙΑ0ΥΣTA

o Tαξ(αρ1οg (με dλλoυg αξιωματιxοtjg xαι
ιiνδρεg) αποφαοζει xαι αυτdg dξoδο' 6ταγ το
xτ(ριo dρ1ιαε να βιiλλεται απ6 μπαξorjxα των

ανταρτιiν. Κατdρθωοε να δι,αoωθεf, ενι6 ο επι-
τελdρ1ηg xαι dλλoι αξιo:ματιxoi του Επιτελεioυ
τραυματiαεηχαγ'

Σττg14Ιανoυαρ(ου 1949 o αγι6ναg ουνε1ζεται

με τα εξωτεριxd. τ;"ιtjματα.

Mdοα οτην πι5λη τηg Nαοιioηg δεν υπrjρNε 
'Lα-

ν6να οr1μιε(ο αγτfoταoηg. Mι5νo αxotjγονταν oι
ανατινd,ξειζ τωγ χαταστQoφιi;γ xαι πολλαπλα_

οιιiξoνταν οι εοτ(εE φωτιι1< oε 25 οημε(α τηg

πdλεωE.

Tην iδια ημ6Qα ανdλαβε τιζ επιχειQr]οειE απ6
το αιδηρoδρομιx6 οταθμd o Διoιxηπjg τηg 11ηg

Mεραρ1iαS. Tηγ (δια ημ6ρα, το απdγευμα, επι-
οx€φθηxε το Στρατηγε(o ο x. Kαραμανλriζ, Y-
πουργdg Πρ6νoιαg.

Tα ξη μερι6ι-ιατα πQoζ την 1 5η Ιανoυαρ[ου oτιr-

μdτηoαν τα πυρd. Aυτιi orjμαιγε 6τι απο1ιδρη-

σαν οι αντιiρτεg.

Τo πρω( μπrjxαν *η Ndornα, τα πρcδτα τμti μα-
τα τoυ οτρατοιi. Σημειι6νoυμε dτι απι1τo πgωi
τηg 13ηg Ιανουαρ[ου xλιμιixιο προoxι5πων με
εθελ6ντριεE αδερφdg τoυ Eρυθροιi Σταυροti xαι
με 1ε ιραjργo βq 6θηxαν αrο Σ ιδηροδρoμιxιi Σταθ-

μd NαοιioηE, dπoυ διεξιiγονταν oι επι1ειρrjoειg
xαι διαπομξονταν οι τραυματ(εg.

Oι πρdoπoπoι τηS Bdροιαg, μαξ( με το oτρατ6,

μπrjxαν oτη Ndουοα ιlτιg 15 - Ι'49 xαι ι6ρα 2 μ.μ'

Απ6 τη στtγμli αυτ{ ιlq1ιαε το dργο τηE πεQL-

αυλλομjg τωγ τQαυματιιilν χαι τηζ περ(θαλψηg
των γ"απo(xωγ τηζ Nαorioηg.

Απ6 την πριilτη στLγμli οι πρ6oxoποι Bερο(αg
dρ1ιοαν να μαξε{oυγ χαι να μεταφιJQoυν τουζ

τραυματfεg οτα Nooοxομε(α.

Αυτo( doωοαντον Tαξ(αρ1o Eυιiγγελo Nτ6ρτα
πoυ τoγ αναxιiλυψαν πληγωμ6νo xαι ξεπαγια-
αpιιJνο μdαα oτo ποτdμι.

Συγολιxd μιiξειpαν 125 τραυματ(εg. Στη ουγ6-

1εια μιiξειpαν τoυζ νεxρorjg.

Αxdμιη, βor]Θηoclν αποφασιστιxd, οτt1ν oQγd-
νωση συσσιτ(ων οε xιiθε ενορ(α τηg Nαoιioηg.
Tο αυoo(τιο (περfπoυ 600 μερ(δεg) ετο(μαξαν oι
πρ6οxοποι Bερο(αg ?.ιαι με τo αυτoxiγητo τηζ
TοπιxrjE Eφoρε(αE το μετdφεραν ο' dλεg τιζ γει-
τονιdg χαι τo μοfραξαν o' αυτotig που τo εi1αν
ανdγ1η.

Πr]qαν pιdρog σε συγεQγεiα διανoμr]g υλιπιiν
(ροιi1ο:ν - τρoφ(μοlν) τηg Koινωνιxrig Πρdνοιαg,
Ε,ρυθρoι1 Σταυροf, Επιτροπrjg Eπαρ1ιc6ν Bo_

ρε[ου Eλλιiδο-ζ χαι σε πoλλ6g ιiλλεg δgααrηριd-
τητεζ για τt1ν αναxοfφιση τωγ Ναoυoα(ωγ.

'oλεg τιg ανωτι1ριυ υπηρεοfεg πριioφεQαγ οι
πρ6oxοπoι Bερofαg cπα γεγονdτα τηζ ηρωιxrjg
Nαorjoηg (|1 - 15l111949) με xiγδυγo τηs ξω{s
των μι1οα οε ναρxοθετημ6νουg 1ι6ρoυg χαι παγι-
δευμdνoυE με νdρxεg νεxροιig xαι τραυματ(εg.

oι μιοο( τραυματ(εg θα πdθαιγαν δriλωoε o
στQατι(Dτtχ6g γιατρ6g Kαλλ(μα1og Γριiτοοg, αν
δεν βoηθoriσαγ oι πEldoxοπoι Bερoiαg.

Η Παναγ[α φι1λαξε τουζ πQοσχ6πουg χαι χα-
γdγαζ δεν dπαθε τ(ποτε.

Παρα,oημoφdρηιiη τoπιxιlιi εφιiρoιl Δημητρ(oυ

Παπcιι\οπoι'λοιl ιlπd τoν γενιxιi crρ1ηγ6 Αθαγcioιo
Λειrxιlδ(τη.
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ΝΙΑ0ΥΣTA Ιoτoριxd"

Oι ηqωιxdg αυτdg πqdξειg τωγ πQoσχοπωγ
Bερο(αg ξεπdραααν την ι1ννοια του απλotj xαθr]-

χοντoζ, γι' αυτ6 απ6απαοαγ το θαυμαoμ<i xαι τoν
dπαιγo τηg πoλιτεiαg xαι πολλι6ν οργανι6oεων'

Συγxαqητrjρια τηλεγραφrj ματα 6ατειλαν προg
τoυζ πQoσχdπoυg Bεqοiαg οι:

1. o βοηθ6q ΓενιxdE'Eφoρog Boρεioυ Eλλd-
δog A. Κωγοτdγτινfδηg.

2. oΓενm6g'Eφοqοg Πρoαxιlπων Eλλιiδog Δ.
Αλεξιiτog.

3. o Αρ1ιπρ6oxoπoE MπεvιiπηE
4. H Tοπιxri Eφοqε(α ΚυvoοιiqγoυE τηs Περι-

φερε ιαxrj g Eφορε [αg Aθηνιiν.
5. Η Πριiνοια Bοqεfωv Eπαq1ιι6ν τηg Eλλdδοg.
6. Tο Yπoυgγε(o ΕΘνιxηE ΠαιδεjαE xαι Θρη-

οxευμι1,των.
7. o Δrjμαρ1ο5 NαοrioηgAθαvιiαιοg Koυλτζtig

τl'α'

Στtg 25 Oxτωβρiου 1949 παραoημoφoρt]θηxε

η Σημα(α τηg Toπιxrjg Eφοgε(αg Bεgο(αg απιi
τoy τ6τε βαoιλ6α.

Η τελετrj παQασημoφιiρηοηg dγινε αro Στ<iδιo

X.Α'N. Θεofutκηg. o Γενιx6g'Eφoρog Δ. Αλε-
ξιiτοE μrλησε για τιζ δραoτηqι6τητεs χαι ταγ'α-
τoρθc6ματα των Πρoαx6πωγ Bεροiαg στα γεγo-
νdτα τηg Nαοιioηg. Στη αυνd1εια τoπoθετr]θηxε
αιη Σημα(α τηg T.E. Bερo(αE τo Aριατε(o Αν-
δρε(αg A'TAΞEΩΣ.

To Διοιxητιx6 Συμβoιiλιο τoυ Σc6ματog Eλλf-
νων Πρooxdπωγ απdνειμε στoυE Πρooxιiπoυg
τηg Bdρoιαζ με τo υπ' αριθμ. 4951,ltl-1'0-Ι949
dγγραφd του, σ[Lζ παραxιiτω ηθιx65 αμoιβ6g:

1. To Αριαrε[ο Ανδρε(αt Α'TιiξεωE oτo αε(-

μνησro Tοπιx<i'Eφoqo Bερo(α5 Δημιiτqιο Πα-
παδιiπoυλο.

2. Τo Aριατε(o Aνδρεfαg B' Tιiξεωg στoυζ
υπαρ1ηγοrig: Παναγιι6τη Koqδoviδη, Eυιiγγελο
Xαγd:xη' Γειf qγιo Oιxονιf μου, σ'oυE εvω ματιiq -

2gεE Nιπιiλαο Nτουφιiπoυλo, Α1ιλλdα Xατ ζιiπoυ-
λο, Eμμανoυtiλ Mπλιιiμπτηv nαl στoν υπεγω-

μιiqxη Eπαμεινι6νδα Δι.αμαντ[δη.

3. Tο'Aριαrε(o Ανδρεiαg Γ'τdξεωg σ[oυζ εγω-

ματdρ1εg Γειfgγιo JΔ/Ιπαζdnα, Aναατιiαιο Σι1ρ-
πη, Δημliτqιο Bλα1ιiπουλο, Στoγ επεγωματιiρ-
χη Δημ{τaιo Aμιοιq[δη, στoυE πqοαxιiπουs Eμ-
μαvου{λ Λoυπιiαη, Ιωιiwη Zαπrtντη, Κωγοτα-
γτ jγο Καqατ ζιiγλου, Aντtδνιo Tοιqτιiπουλo, Δη -

μr|τqιo Kαξαvτζ[δη, Γειf qγιo Λευx6πουλo, Mαυ_
qoυδri Koυφιiπουλo, Avαοτιiαιo Σαλονιx(δη,
Δημιiτqιo Tαιτιρiδη, Eυιiγγελο Παπαoτεqγιιf _

πoυλο nαι" Δη1ιητqιο Δαφνιι6τη.

Στουg ιiλλoυg πρoαx6πoυζ πoυ πrjραν μdQοg
ατα γεγονιiτα τηs Nαodoηg δ6θηxαν γραπτ6g
ευαρdοxε ιεs (oυγxαρητr]ρια) του Γενιxοιl Εφd-
ρoυ Δ. Aλεξιiτoυ.

Πρ6πει να oημειιlioουμε dτι xαι η Πολιτε(α με
τo B.Δ. 68/13-5-5Ο ΦEK (τειi1οg Γ) απdνειμε τo
Mετιiλλιo Eξαιρ6των Πριiξεων αoυs ανωτdρω.

Πριiγματι η πQoσφoQιi των προoxdπωγ Bε-
ρo(αg.πρdoφερε πoλλιi αrα γεγoνdτα τηg Nαori-
αηg (11-14l1-L949)'

Η πoλιτε[α τoυg τ(μηoε. Δεν πρ6πει γα τoυE

ξε1d,αoυμε...

Bιβλιογqαφ(α

1. Παιjλου Δ. Πυqινoιi, "Ιστoρ[α τoυ Πρooκoπι-
αμοιj oτη Βiρoια'', B6ροια 1990.

2. "'Εxθεαιg επ[ τωv yεγoν6των NΑoΥΣΙΙΣ xατd'
την επ[θεαιv τηg 12ηg Ιαvoυαρ{oυ 1949'', Α. Eυ-
oταθioυ, Noμdg1ου Ημαθ(αg 30-t-t949.

3. Εφημερiδεζ τηζ περι6δoυ 1949 - 1950.

4. Αρ1ε|o Toπιxηg Εφoρε{αE Πρoox6που Bε-
ρο[αg, φd.xελog (1949 - 1950).
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AΙNAMNIΙΣEΙΣ AΠo TΗN ΓEΡMAΙ\ΙΚΗ KATOXH

.,0 ΦlΛ0Σ MOY... 0 ΠAYΛOΣ"

'Ηταγ μια ανoιξιdτιxη μ6gα τoυ 1944. Δε
θυ μtiμαι αν {ταν λι61αρη rj μουντri. Αλλd για μαg
πoυ ανεβα(νoυμε πQos τιζ ελεrjθεgεE πεqιο1dg

{ταν 1"ιια μ6ρα1αρof μενη. BαδζoνταζπQoσεχτι-
x6. ψ(.oα απ6 μoνoπιiτια, 1ωθljχαμε σro δdoog,

με oδηγ6 6ναν οriγδεσι-ιo. Aνηφoρζαμε λiγoι
oτην αρ1ri, μιια μιχQrj oμαδοdλσ, βσ dλο xαι
πληθα(ναμε. Σε xιlποιο ξ6φωτo oυναντotioαμε
ιiλλεg μιxρdg παρdεg, πoυ χι αυτdE εi1αν τoν [διo
πρoοριoμ6, το βουνd' Mεριxo(rjταν xαι α8μα-
τωμdνοι. Kdποτε αυναντrjααμε τα πριiτα αιτιiq-
τιxα φυλιixια πoυ μαg υποδd1oγταγ με 1αμ6γελα
xαι δd1ονταγ xαγιjγαταιγιigo. To 1ωq(o, x6ιτρο
τηg oργdνωoηg, δεν r]ταν μαxριιi. Kαι εxε( αrα-

ματrioαμε να πιiρoυμε oδηγfεg απι1τουg αQμ6-

διoυg xαι xατευθfναειg. 'Ημαοταν τQειζ για τo
λημ6ρι τoυ Ttiπου, μα ξεxινrjoαμε τdooεqιE γιατ[
μαg πdλληοαγ χαι dναν dγνωαro, λ(γο μεγdλo
}dαt πoυ φoροιioε παλτd. Mαg oυαrrjθηxε o (διοg

σαγ ''συγαγωνιoτrjg Παι1λog'' xαι τ(πoτε πεQtσ-

αιiτερo.
Εtγε π'('oει ο {λιοg xαι βαδζαμε πιiλι μdoα oε

δdoοgγια μιorj ι6qαπερ[που παιφθdoαμε xdπo-
τε στoγ πρooριoμd μαg. Exε( μαg περ(μεγαν οι
γνωoτoi συγαγωγtσ[6g, δη μoαιογqαφοι1ντε5 xαι
δ ιαφωτιαι6ζ, γQαφο μη1αν6 g, ραδιιiφωνα xαι oυ -

νεgγε(α. Πρι6τo9 xαι παλrjτερoE ο υπεrjθυνog, o

φωναxλdg Mπαn]E - Δαυλ6g _ χαι μαζ xαλωod-

ριαε μαξ( με τoγ τεμιx6, τoν πελcδριo Γιιiννη,
παλιιi oιδηgοδρoμιx6. Mαg ταxτoποfηoαγ στα

γιατιlxια μαζ 1{αι μετιi τo λιτd δε[πνo, μαξευτrj-
xαμε γrjρω αrη φωτιιi για xoυβ6ιτα xαι τα τελευ_

ταiα γ6α. Tο ραδι6φωγο δεγ oταματoιjoε xαι
dναg xρατoιiοε αημειι6σειs, γtα τo δελτ(ο τιjπoυ
xαι dλλog ετοfμαξε τη γQαφoμηχαγ]i xαιτα oτdγ_

αιλ για τον πολljγραφo. Mαg πliρε γρliγoQα o
ιiπνog, μια χαt η xοriραoη απ6 την πορε(α fταν
αρxεni.

Tο πρωf ξυπνrjoαμε απ6 τη φαoαρiα πoυ γ(νo-
γταν με τoυg αυνδ6σμoυζ, που dπρεπε να φliγoυν
με τoυζ τoQ βιiδε g τoυ g γε μdτoυg με drπυπo υλιxιi.
Kαι oι oδηγ(εg παι oυαrd,αειE δ(νoνταν xυρfωg

Tου A21ιλλdα Γποιiτα

αε δυo παλιxιiρια, πoυ πgoορζoνταγ γLα τα

1ωqι<i τoυ xιiμπoυ, πoυ xυxλoφοροιioαν ταγμα-
τααφαλiτεg xαι αλ(μoνο..... Tο μdνoν ιiπλo πoυ
τoυg dδωααν rjταν απ6 μια 1ε ιροβoμβ(δα, γtα την
περ(πτωαη πoυ θα xrjxλωναγ οι ε1θρo( τον d,ν-

θρωπιi μαg. Kαι ο Γιιiννηg τoυζ 1{ατευ6δωαε με
τo γνωoτ6 "xαλf αιπιiμωoη στα γουγαQιiδιπα"...

Δεν ε(1αμε xαλιi - xαλιiπλυθεiγαγι1αoυ ξεφ{-
τQωσε απd τo διioog ο xαπετdν Π6τρog, o χαπε-
τιiνιοg τηE Mεραρ1(αg. Xωρig φυoεxλ(πια χαι
dρματα, ο Πdτρog φορο{αε dγα παντελ6ν ι ντg[λι-
γo χαι 6να γαx( πουxιiμιoo . Ε'xε για αυνoδ6
dναν αντιiρτη, oπλιομ6νo με dναΣτεν. Aφοιi μαg
1αιρdτιαε 1αμογ ελαα16g, gι6τη αε γ ια τη δoυλε ιι1
oτo λημ6ρι χαι αγ 1ρειdξοvταγ για τη δoυλειιi
μαg πιiτιτo xατεπε(γoν, πoυ θα μπoρolioε o fδιog
να xαλιiψει. 'Yοτερα πriρε παριiμερα τoυg διiο
υπειjΘυγουζ χαι τoυζ μrλησε για τoγ αυγ. Παι]λo
χαι πωζ δεν πgιiπει να τoυ αγατεθε( τ(πoτα τo
χoυQαστιχ6,γτατ( πρdπει γα αγαπαυθε( xαι αιo
τdλog τουg ε(πε πωg θα μαE €oτελνε την dλλη

μ69α τg6φιμα χαι βor1τυρο xαι μ6λι μdνo για τoν
Παιjλo. Πgιν φriγει, dμωg, μαg gc6τηoε αγ μπo_

ρoιioε x<iπoιοg απd μαg γα xtiνει εν6αειE, γιατ(
θα μαg πρoμrjθευε μια αειριi ενdαειE xιiiιταιoυμ

γιατογ Παιiλo, με 6λατα oιiγεQγα. 'Yατερα απ6
dλα αυτd xαταλαβα(νε ιg 6τι αro λη μdρι o ΠαιiλoE

1αqαxτηρ(στηχε..... μυoτηριι6δηg. Και εxε(νoE
rjτανε oφ(γγα xαι μ<iνo 1αμoγελorjoε, πρ6θυμo9
γα xd,γει x<iτι μιxρoδoυλειfg.

'Eνα βριiδυ ,ετιε(τtoυ αxoriγαμε xdπoιεg εχπo-

μπ6g του Λoνδiνoυ, οε ιjγα απ'τα ραδι6φωνα
ψπηxε αν<iμεαα χ,αι μια ιταλιxrj φωγli. Oπdτε
πετ<iγεται o Παriλog, πιd,νει μoλιiβι xαι 1αgτ( xαι
€xανε πqooπιiθεια να σημειι6αει αrα γQliγoQα
τα ν6α. Toν ρωτdει o Mπατlig αv ξ6qει ιταλιx<i
xαι εxεfγοζ τoυ απαγτιiει 6τt "ειγε oπoυδιioει
τιdπoτ ε oτην Ιταλ(α ε μπoρ ιxιi, o ιxονo μιxιi.' Eγα
βριiδυ πληρoφoρηθr]παμε γtα την απελευθdqω-
ση τoυ Παqιοιoιi xαι 6γινε γλdιπι, dπoυ dλαβε

χι6Qα χαt απαγγελ6α γαλλιxι6ν ποιημιiτωγ. o
Παriλοg διixρυαε xαιτ6τε μαg απoxιLλυψε πωg
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ε(xε αδελφ{ παντρεμ6νη στo Παρ[οι. Tην ιiλλη

μdQα, 6ταντoν ξορioαμε φιλιxd,να μαE πει μεQt-
πd πριiγματα για τη ξωr] τoυ, αυτ6g 1αμογdλαoε
χαι τo υποα1dθηxε πωζ μdλιg xατεβοιiμε αε xd-
πoια π6λη θα μαg dδιγε λεπτομ6qειεg.

'Eμπαινε τo φθινdπωqlο, 6ταν λευτερι6θηxε η
Nιioυαα xαι πfραμε εντολr] να xατεβoιiμε xαι
εμε(g. Διαλιiθηxε το λημdρι χαι μαE εγxατdoτη-
σαγ, συγταxτιxti.επιτqοπf xαι τε1νιxofg, oε x6"'

πoιο ευριi1ωQo χαt xαλd oπ(τι. o Παιjλοg ε(1ε
αυγ6λθει για xαλιi, πrjγαμε ατo oπkι μου χαι
γνωρ(αεηxε με τoυE διxoriE μου χαι η φιλiα μαg
μεγιiλωνε. Kdπoια μdgα μαg dνοιξε την xαρδιd
τoυ χαι τo oτιiμα του, μdνoν αιoν Mπdτη }tαι σε

μdνα. Kατιiγoνταγ μαE εfuε απd την Καβdλα,
ιiπoυ εi1ε γqαφεfο εμπoρ(αg xαπγι6ν (δεν θυμιi-

μα ι αν rjταν παπνd μπoροg rj xαπνo μεoiτη g), αλλιi
εf1ε ιδ6ε9 πρoοδευτιx6g. To μ6νο πoυ μαg ξομo-
λoγrjθηxε εiναι dτιτην επο1r] τηg διxτατορ(αgτoυ
Mεταξd,τo 1938 με 39, ναrjλωoε 6να μιxq6 xαixι
xαι ιjατειλε τρdφιμα xαι ροri1α αrουg εξdριατουg
τoυ Aη Στριiτη. Mε τογ ερ1oμci των Γεqμανo_

βoυλγιiρωv ξ6φυγε αrη Θεooαλoν(xη ξανdπια-
σε τtζ διαoυγδdοειg, ανdβηχε σ[o βουνd ιαι
τι6πoτε βρdθηxε επιxεφαλr]g τηg Eπιμελητε(αg
τηζ x Mεραqx(αs τoυE EΛΑΣ... 'Eτοι εξηγοri-
νταν oι α1doειg τoυ με τoν xαπετ<iγ Πdτgo χαι μα
xdπoιoυg dλλουg τρανoιig τηg oqγιiνωoηg.

Tον Nοdμβqη νdα εντoλrj να xατεβοliμε αrη
Θεαοαλoν(xη, oιτρειζ μαζ. Exε(1ωρioαμε γιατi
μαg τoποθ 6τησαγ ο'ε δ ιαφoρετιxorjE το με (g. Mια
μdρα dρxεταt στα γqαφεiα τηζ εφημερ(δαg o
Πα{λoExαι μου αγα?4oiγωoε 6τιdρ1ιoενα εμπo-

ρεriεται νrjματα με xdποιoν διxιi μoυ. Δrjλωoε
ι1μωg ατην οqγιiνιυοη πωζ μπoQεf πια γα επιβιι6-
νει 1ωρig να 1ρειdξεται βoljθεια. Στo μεταξri,
γτtjνεται μια μ6ρα ι.ιε μια xαλ{ αντιiρτιxη αrολrj,
δαγε ιxιιi απ6 xιiποιoυ g του Επιτελε (oυ του Mπα-
xιρτξr]' βιiξε ι €ν α ιι6xxwο φoυλιiρ ι xα ι xιiνε ι την
εμφιiνιorj τoυ στη Λdo1η των xαπνεμπ6gωγ dπου
od1ναζαν οι Καβαλιιiτεq. Kαταλαβα(νει xανε(g
την dxπληξr] τoυg, ποU τoγ νdμιξαν για 1αμdνo
xdπoυ oτα ατρατdπεδα ουγxdντρωoηg τηE Γερ-
μανfαg. Mελιατιiλα1τoι αυτο(, τo (διo χαι o
ΠαriλoE, ε(παγ μεριxdg xoυβdιπε6 χαι τoγ π6ρα-
σαγ χαι απο1ι6qηαε xαι ξανι1γινε πoλiηE xαι
6μπoροg βαμβαxονη μd,των.

'Eγα d,λλo προ:( εμφαν(εται αrην εφημερ(δα
χαι μoυ ξητιiει γα τον oυγoδειiαω xdπoυ. Ξεxι-
νιiμε xαι oε xdπotα πoλυxατoιx(α του xιJντgου
οταμιιiτηoε, βλdπειτo νoιiμερο r"αι μπα[νουtr-ιε xαι

ανεβαfνουμε σ[oγ πριiτο 6ρoφo. Ξαναβεβαιιi:-
νετα ι xαt Nτμπ6ει τo xoυδoιiγ ι εγ6ζ δ ια μερ io1"ια-

τos μια δυo φοqdg. Oπdτε οτo ιiνοιγμα τηζ
π6ρταg εμφανζεται μια ηλιxιωμdνη xυρ(α xαι
oτο αντ(xρ ιομα τoυ Παιiλoυ αλλdξε ι 1ριi μα μ6ν ε ι
ιiλαλη γLα μια (πιγμli xαι foτερlα σαν i"ιια χQαυ-

γrj. Eoε(g εioτε xriριε Γιoυδιi;
Αλλd xαι εγι6 dμεινα dφωνοg. o Παιiλog

1αμογελoriσε χαι η xυρ(α μαg xdλεοε μι1οα να
μαg τρατιiQεt χαι να μd,θει τo πιδg γλ(τωοε o
παλιdg παλ6g νοιxιiρηg τηg. Δεν βιiαrηξε χαι μαs
ευπε πωg ε'ιyε xdπoιεg προαιoθ{οειg, γι' αυτd
xαι πρατoιioε δυο xαλιi xουατoriμια εγγλdξιxα
τoυ ''πυρ(ου Γιουδιi''. o Πα{λοg ντ(lΘηxε επ(
τ6που με τo xαλιiτεQo χαι αφof xαιqετ(οαμε την
xαλrj πυρ(α Φγαμε. Tιiqα τι να ρωτrjσω, τoν
Παι'1λo - Γιουδd xαι γιατ( μαg τdxρυβε τdooν
xαιρd. Πιiντωq, του δrjλωοα, dτι η φιλ(α μαg
oυνε1ζεται αμεiωτη xαι [oωE πιo δυνατri, μ6νo
πoυ εγι6 θα τoγ φι6ναξα πιiλι Παrjλo 

' ψιαxt €τot

γvωριαεl]xαμε χαι ξεxινrjοαμε την dνoιξη...

Toν 6βλεπα ταxιtxdxαι πiναμε μαξi με ιiλλουE
παλι6φιλoυg xαμιd ρετo[να { xανdνα oιiξo αrη
Mοδι<l,γo. 'Ηταν Δεxdμβqηg rj Γενιiρηg τoυ 45,
πoυ ιjγα βραδdxι με πα[qνει για μια βdλτα αrην
παραλ(α xαθ6μααιε σ' dνα xαφενε(o χαι μoυ
ox6"ειτo 1"ιυαιιx6. Aπoφιioιoε μoυ ε(πε να φriγει
για τo Tελ Αβfβ xαι απ6 χεL για το Kdιρο. 'Ηταν

' βλdπειE, μιdτo1οE σε χαπγεQγoιyτι1oιo ατο Σoυ6ξ
xαι riθελε γα π<iει ξαφνιr<i. oπωοδ{ποτε οι
αυνετα(ρoι του θα τoν ν6μιξαν πεθαμdνo. Και
riαrερα απ6 xεt (οωg oτo Παρfoι.

- Tι τρελιi πρd,γματα εiγαι αυτιi τoυ απαγτc6.
Απ6μα o πdλεμog αυνε1ζεταtxαtεlηε(ατην Πα-
λαιαr(νη βqωμιiε ι μπαρoιiτι. Φo βιiμαι, μιiλιαια,
μriπωs πλdξειg με xαμιd επανασ[ατιxri oργι1νω-
αη Eβρα(ων. Σετρι6ειτo α(pια; Και μετι μ6αo θα
παgεxεtσε παQαχαλι6; Kαι εxε[νog με απoαιιi-
μωσε:

- Mε αμεριxdνιxo αrρατιιυτιx6 αερoπλιiγo. Δεν
ξdρω πι1τε. Πd,ντωE, οιiιτομα. Γι' αυτ6 xαι
απdψε απoχαtQετιξ6μααrε'

Πραγματιxιi{ταν μια βραδιd απoχαιQετιαμoιi.
Δεγ τoγ ξαναε[δα, ofτε dμαθα τo πιiτε χαι πωE

ανα1ι6ρηoε γιατη νdατoυ περιπ6τεια. Mdνο, μια
xdqτα του πr]ρε, μετti 6να μriγα, x*πotog xoιν6g
φλog.....

Για μdνα, o φiλog μoυ o Παi1λog ε(1ε φιiγειγια
dvα ταξiδι χωQ(ζ επιαrροφli.
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Tα Mπαταvια Kαι η Αγια-Tριαδα
TηE Λευx{g Σαμαqιi

TαMπατd,γLα, o μα1αλdg
που π{gε το dνομα απιj τα
πολλι1 μπατdνια που ε(1ε,

ι1ψιξε απ6 την γdφυρατηg
Αρdπιτααg οτην oδιi Σω-

φρον(oυ.xαι τελε(ωγε εxε(
που oτρ(βoυμε για τoυE
Στoυμπd,νoυζ χαι τηγ αγη-

φdQα γιατoγ Aγια -Θoλd-

γο νoτιοδυτιxιi, ενι6 νοτιoα-
γατoλιxιi φεdνει απd πα-

ρdδgoμoυg ωζ το γoσoχo-

με(o xαι τo γrjπεδo.

H παλαιd γdφυρδ που
6γωγε τα Kαμdνα με τα
Mπατdγια, {ταν πdτρινη
χαι τηγ εf1αν φτιιiξει οι
Tof ρxοι μετιi τον 1αλαoμιi
τηgεπανdαrαηgηgNdου-
oαg. o δρdμog ονoμdξεται
oδι5g Xριατοδοf λoυ Περδι-
χdQη, προg τιμrjν τoυ για-
τροιi που περι6θαλπε τoυζ
Mαxεδονομd1ουg

Πριν μποιiμε στηγ γ6φυ-
ρα, tiταντo μπατd,νιτου Δη-

μrjτaη του Kαμτoιπιi δεξιd
xαι δ[πλα ε(1ε o Θωμdg o
Xριιrτfδηg δυο αλευρdμυ-
λoυg.

Περνι6r,τα9 την γdφυρα,
ιiρ1ιξαν, αριατερd,τα μJ[α-
τιiγια τωγ αδελφιiν Toiταη,
oυνd1εια r]ταν 1"ιια ντgιoτιi-
λα xαι απ6ναγτι, δεξιd το

oι παλιoi μαχαλιiδεE τηζ Γ{ιiουοαE
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NΙΑ0ΥΣTΑ Αc θυunθoιLμε

μπατciνιτου Σταιiρη τoυ Kαpπαι-
lια.

- oι μπαταντξrjδεg r]ταν απα-

ρα(τητoι στην οιχογoμιxrj δομιj
τηg πι5ληE, που ατηρξoγταγ στα
υφαντι1 για πQoσωπιxrj xg{οη
χαι για εμπdριo.'

Ε,xμεταλλευdμενoι το νερd τηg

Αριiπιτααg, με την διiναμιrj του

μπατι1νιξαν τα oιαιcixια που ιj-

φαιγαν οι γαουσαiεg νοιxοxυ-
ριJg οτο οπ(τι.

Tα oιαΤιixια r]ταν 1οντρ6 μι<iλ-

λινο fφαομα. μcrιiρo. To xριilμα
τη< πλο:oτljζ' τηζ xιiνουqαg' [.1d-

φoγταν με xαgυδ6φλουδεg xαι
rjταν πολιi oταΘεq6 στηγ γεQo-
τaιβ]1.

Στο μπατdνι, τρ(α μεγdλα φαρδιd oανfδια,
oηxι6νονταγ το ιjγα μετι1τo ι1λλο xαι 1τυποιiοαν
το τεντωμdνo σε τελιiρο pιdοα οτo νερ6 μdλλινo
riφαομα xαι ιjτoι εγc6γογταν γερd το υφι1δι pιε τo

ατημ6νι (αυτd που θdλoυμε να αποφ'fγου1"ιε οη-

μεQα με τα μαλαxτιx6"..) xcιι γιν6ταν ντοιiρo xαι
ανθεπτιx6.

Στην ντqιοτdλα xλωθoγriριξαν απαλd μdoα
οτην λιμνοfλα που o1ημdτιξαν τα νερd oι
βελdντξεg για γα αφgατdψει ο φλdxog τουg.

Αυτdg oι ειx6νεg απd την λειτoυργ(α των

μπατανιιliν, δεν ε(ναι xαι πολιj μαxρινι1g xαι
oι πιo πολλο( θα τιq θυμοι'iνται xαλd.

oι xιiτoιxοt στα μπατdνια r]ταν συνυφα-
αμdνoι με τιg δραoτηρι6τητεg ατιg νεροτqιβ6<

Διηγοιiνται, μd,λιcπα το δρdμια εν6g απd τον

μα1αλd, πoυ φιλοξενrjΘηxε απd Eδεoαfoυg

γLα μtα βραδυι1. Oι dνθριυποι τoγ περιπoι{-
θηxαν απd Ψυxtis χαι τoυ doτElο:οαν να χoιμη -

θε(τo βριiδυ οτην xαλriτερη xιiμαqη.

O μπατανιιilτηg, oτριφογfριξε 6λη νdμα
xαι δεν μπορot'oε να xλε(οει pιατt' ''Βρε τι
iπαθα o χQιστιανdE'' μoνoλoγofοε. ''Nα μιε

Στην r"ι:lιiι,ιιr τιl Πiιιηιr τιlr' ] 95 2.

η Noιiλη. xαι η μιιzρi]

xλεfνουν τα ριατια ?{αι yα μην xoιpιοιiμι'.

Κdγτευε γα 1αρd.ξε ι, 6ταν αxοf οτηxε ιjγα δυγα-
τ6 yν'dπ-γxοιiπ Aμdoωζ τOυ rjρθε o ιiπνog παι
μιtσoχΟLι-ιtσμ6νοg οx€qπηxε tr"ιε αναxoιi φtoη.'' Α-
ρci' να τι trιι iλειπιν 7lαι -'δεν xοιμοιiμουν'.Toυ

Π6πη,

t

$
?a,

t
*

Η Ελdiη. η Nι6βη, η
Mιιρ(ιr Λιrφιiρα

o oοιlιτιιμιiμι'λιlζ τοι' Mιixη
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Αc θυunθoιjuε NΙΑryWTA

τ ρd.νταyμα αxτ' τα μπατd'ν ια..'''

- Πηγα(νoιπαE απ6τα Kαμ6να πι1-

γτα για τα Mπατ<iγια, δεξιd rjταν το
pιπατdνι τoυ Σταrjρη Καμτοιxd,
xαι o μf λog του Mιixη, που τoν πrjρε
απιi τoγ Eυρυπ(δη τον Tοιι6μη
ΠροΙιiν υΨηλrjs τε1νολογ(αE τηζ ε-
πo1ri g, αφoιj απιi αλευρdμυλoE μπo-
ρorjαε γα μετατQαπε(xαι σε σoυ-
οαμ6μυλo, ανι1,λογα την περ(oταoη

O ooυααμ6μυλog του Mιlxη r]ταν

o πιo γγωσ[dg οτην Nιiουoα.

Tην μεγι1λη εβδoμdδα, xυρ(ωg,τα
παιδιι1 με τα γχιαμιιixια για να αγο-
ριiαoυν xoυλιι1oα, ο1ημιLτιξαν oυ-

ρd. Md1qι να φτιioει η xουλιι1οια σ[o σπkι,
γiνoνταν αqxετιi διαλε(μματα. για να βουτr]ξου-
ι"ιε τα διi1τυλα, να φαμε λ(γη oxdτη, πoυ {ταν
υπdρo1η, πQιγ τηγ 1τυπfαει η νdνα με μπdλιxo
νερ6 xαι ξιixαρη για να διπλαοιααrεf oε ιiγxο
χαι γα φτουρ(αει, για ιiλη την διιlρxεια τηζ νη-
οτε(αg'

To oπ(τι τoυ Mdxη, πιiγω απ6 τoν μιiλo, υψι6-
νονταγ δ(πλα οτο ποτdμι πολ{ επιβλητιx6, με
oιxοδ€oπoινατηγ Kλημεντ(νη Md,xη πoυ πρoοιJ-

φερε πιiρα πoλλιi με την φιλανθρωπιxrj τηg δριi-
αη πυg(ωg αrην Aγαθoεqγd Αδελφιiτητα των
Κυριcδν.

Mια 1αμογελααπj, ευγενιxf xαι αε ιx[νητη Kυ-
ρfα τηE προοφoρdE. Η π6ρτα τηg Κλημεντ(νηg

Mιixη rjταν ανοι1τ.ri

μdqα -νlixτα oε nι6'-

θε αναξιoπαΘοrj-
γτα.

Παg'6λo τo πoλri

βαρdoπ(τι που χoU-

μαντιiριξε dξια, εrj-

Qισχε πdντα 1ρ6νο
να εQγασθε[ για
τoυg d1ονταg ανιi-
γxη. Oι xdρεζ τηE, η
Σorjλα xαι η Mα-
ρorjλα θα πρ6πεινα

Φφff"#

Γιοiργηg - Mιrgiιι Φεfδιrρη, μιε την Xρr,oriνOη ιιιι τclν Tciπη

* ii:*

θυ μof νται με πε ρη φιiγια την μητdρα τoυ g, αυτt]ν
την μεγιiλη Kυρ(α, την Kλημεντ(νη Mι1xη, που

γεννrjθηxε οτην Bdgoια αλλιi αφoαιc6θηπε τdοο
στoυζ Nαoυoα(ουg, ιilοτε το μdνο πoυ θrjμιξε την

Γκ6ργηg Φεiδιlρηg Tα dξι πιrιδκi τοrl Γιιiiργη χ(ιι τηζ Mαρicιg Φεiδιrρη
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ΝΙΑ0ιΣTΑ

γενdτειQd τηg rjταν οι νταβιiδεζ με τα βεργιι6τιxα
φαγητci πoυ dψηνε oτoν φo{ρνο του Φε(δαρη.

Σ(μερα, η iδια γειτονιιi, πιiλι πρωτoοτατεi
στηγ συμπαριioταoη πQoζ τoγ ουνdνθρωπο, με
την διαxgιτιxr] δρι1οη τηg Xρυο'dνθηg Φε(δαρη,
προ dδρου του oυλλιiγου Φ (λωγ του Nοoοxo με (oυ

μαE.

-Mετdτου Mιixη r]ταντo oπ(τιxαι οαλευρ6μυ-
λog του Mαλιdoα γωνιαxd xαι dqxιξε o δρdμοE
πoυ οδr1γεf οτην Αγια- Tqιιiδα, η Kαρατιiαιου

Απ6ναντι, αxριβιig απ6 του Mιlxη, αqιοτεgιi
riταν τo οπ[τι τηg δααxdλαE τηg xυρ(αg Mαxρrj
xαι αxολουΘοdoε τoυ Mουτοιoυxιlπα. .τoυ Πα-
γαΥ1i, πoλd μεγιiλη dxταoη ' γ"αL το οτεγ6.του
Mπαοιοrjρη, η Nιxολdου Αναδολrj, oτεν6g δρd-

μoζ πoυ dβγαξε oτo Nooοxομεio.

Axoλoυθοιioε, επ(τηg Xροτοδ. Περδιxιiρη, τo

oπkιτηg ΣoυλτιlναE τoυ Kιilνα, που ε(xε χαι τo
μπαxdλιxο o Γιoriργαζ' τoυ Tατdταη τLαL τηζ
Eλdνηg τoυ Πoιiλιου φdτοα ατο αδιdξοδo οτεγ6

g17ρr,lfr'ειcΙ
, . : .i:tita:

Kιlγ/ι,oι' Mητιτιiινη
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ΑE θυμηθoιjμε NΙAryYΣTA

πoυ σχηματζονταν.

Η περliφανη xαιπανdμοQφη MαgιγοιiλοU τoυ

Tατdτoη, μαoτ6ριοοα στo ρdψιμo τηg ναουοαiι-
χηE γUγαtχε(αg φoρεoιιiq xαι περiφημη γoLχοχυ-

ρd, γενψjθηχε χαι μεγι1λωoε oτα Τατrrτοα(ιxα
oτα Mπατιiγια χαι παντρεdτr1xε οτα Αλιi:νια τoν

Πdτρο τον Καρυδd. Πdθανε πq6οφατα στα εγε-

νrjντα τdοoερα 1ρ6νια τηg, φορι6νταζ τα γαoυ-
oα(ιxα ιiμoρφα,6οο xαμ(α ιiλλη.

Mετιi του Tατιiτοη 'ι]ταν του Tοιoιiμη xαι
αxολoυθοrjαε το οπ[τιτου Φε(δαgη με τoν φoιiQ-
νo απ6 x(ιτω

oι Φειδαρα(oι rjταν xαροτodρηδεg, αλ}"d, ο

Γιι6ργη9 Φεiδαρηg δεγ αxολorjθησε τo (διο επdγ-

γελμα.

Πολυ μιxρ6g, πrjγε μαθητευιiμενοg oτον φofρ_
νοτoυ Γαλανοιi xαιπροοπαθοιjαενα μυηθεf oτην

τ 6Ny η. Παν 6ξυπνo g, μια μιιJρ α πιlυ ιiργη o ε xdπω E
το αφεγτιχ6 να πιiει, ξdμωαε μdνog τoυ χαι το

ιpωμi που 6βγαλε, {ταν τdοο xαλd, που τo αφεγτt-
xd φιδναξε τoυg γιiραl μαγαξιiτoρεζ να τo γευ-
τoιiν λdγονταg.. (Tιρι1τε ιpωμ( που 6βγαλε το

Φειδαρ6πουλο'

Στον Mιxραoιατιxd π6λεμo o Γιι6ργηE ο Φεi
δαQηs εξειδιxεrjτηχε σαγ φoιiρναρηg xαι γυqνι6-
νταζ σn1γ Nαουοα ι1νoιξε φο{ρνο xιiτω απ6 τo
απ[τι του Γx6ρoυ οτα Kαμ6να, χαι το t929 τoν

μετ6φερε xιlτω απdτo σπι'τιτoυ, dπoυ ε(γαι μ6χQι
οrjμερα.

o Γιι6ργηg, {ταν xαι (οωg ο μοναδιxιis' που

dδωοε μπιiλιxο ξιiλo ατον νταl] τον Nτ(νη, τoν
νoν6 τηg αγορι1g,οτιζ αQχdζ του αιιriνα. ( To
επιi^1γελμα riταν ... εξιiνdxαθεν..)

o Nτ[νηg, dδιωξε απd τo πανηγdρι τηg Πανα-

γιοποfλαg τα παιδιιi που πoυλοιiοαν oημiτθια
του Φε(δαρη γιατ( δεν δd1ονταν να τοU πουλrioει
(πρoοταοiα)

oταν πrjγε να τoυ χοχoQευτε( oτo μαγαξ(, ο

μπιrλxιiνι τοιl απιτκlιi ηg Ε,λdνηg Γx6yxα
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Γιriργηg τον μαιiριoε oτo ξιiλο, χαι η M(τοα η
αδελφrj τoυ, τoγ ευλογofαε ( Γειιi αια xdρια ooυ
πoυ βρ6θηxε ιiνθρωπoζ νατογ βαρdoει.) Φα(γε-
ται πωζ χαι στo oπ(τι του o Nτ(νηg rjταν το (διo

νταrjg.

Mετd τον φοιiρνo, αxολουΘοιjααν τα oπ(τια
του MαγγαγdQη, του Παπαβαoιλε(oυ, του Σιοtj-
λα xαι dνα αx6μα γωνιαx6 Αριoτoτ6λoυE χαι
Αριαrεiδr1 Κ6xxινoυ, η ανηφ6ρα για την Αγ(α
Tριιiδα.

Αυτd riταν αριαιερd τηg γdφυραg, πηγα(νο-
νταζ γLα την B6τλανζ χαι τo γrjπεδο

Η Αqιoτοτdλουg, rjταν αQαιoχτισμ6νη. Στα
φανι1ρια, τηs σημεQινrjg oδof Eθνιx{g Αγτιοτι1-
σεωs, rjταν δυο oπ(τιατου Kαidφα με τoγ γλυxrj-
τατo μπαQμπα-Θωμd χαtτηγ θε(τoα Eλdνη που
ε(xαν χαι τo μπαxdλιxo.

για τo γrjπεδο, την
Aγτων(ου Kωγαrα-
ντινιδη, {ταν επι-
βλητιxdτoοπkιτoυ
Παναγ{ του Λ(π-
πα.. To d1τιαε με
πoλυ μερdxt, ψετd
το xdψιμο τoυ πα-
τριxoti του σπιτιοιj
oτα Kαμdνα, δ[πλα
ατα ΧατξηπαQα-
o1αΤixα.

Kαι η Kωναταντιν(δη ε i1ε oποραδ ιxd 1τιαμιdνα
σπkια' χαQαχτηQιστw"6"' ψε x6xxtνα τodβλα
φτιαγμ6να

Απdγαγτι δε, απιi τo νοoοxομε(o, πQoζ τo Σπf -

λιο ξε1ωριατd riταν πα tτo oπkι τoυ Παπαδ6πoυ-
λoυ, ι1πωg αrdxογταν xαι μιοναδιx6 νetoψα'

Tα Mπατdνια oδηγoriσαν σrο Noαοxoμε(ο xαι
απd την Αριαεoτ6λoυζ χαι απι1την Aναδoλ{.

Tελε[ωγαν με την'Eρια, πQιν τηγ γ6φυρα για
την Brjρωνoζ χαι το Κιdoπι

Kαι xoιτιi αrην B6τλαν9 υπriρ1αν απ'ιπtα,πd}νι
oπoραδιπd, με πoλf ι5μορφo, αxριβι6g δ(πλα, τηg
Aμιαλiαg τoυ Mπαμπιiταη, oriμερα xυρ(α ΓQηγο-

ρ(ου Ιατρof,

με πoλ,ri oημαντιx{ δρι1oη αεην αγαθoεργd
Αδελφdτητα Kυqιcδν πoυ η μιiνα τηE riταν για μαg
τα μιxριi (oν"€τη ξιixαρη)

Mετti με γωνιαx6 τoυ Mαλιιioα, επtτηg Περ-
διxιiρη xαι Kαρατιiοιου, απριβιig απ6ναντι σrηγ
<iλλη γων (α, πdντα επ ( τη E Xqαrοδorjλoυ. Π ε ρδ ι-
χdQη, tjταν του Γιιiντoη δυo oπiτια,( τo dνα 61ει
π('oει ), xαι τηg αρχογτoχυQ<ig τηg Bαγγελrig τoυ
Σταriρη του Παλιoυμιiτα, ( Mπαταντξlj), πoυ
dαrραφταν οι τρα1ιλιds τηs χαι τα γυριoτιi
μανιxdτια απ'τo πoυxιiμιoo τo μαρουλdτo.

Για τηg Tαιαρτoιiμπηγαs, με τηζ Ψαλ(δηναg
δfuλα,dxανε o δρdμog μια μιxρr] ανηφdρα oαν
αν<i1ωμα, 6πω5 φα(νεται χαι orjμερα, xαι riταν

Miτοrr Mrilxιοrr

Πιο xιiτω, απdναντι, γωνιαx6, πηγαfνoνταg

Ειld'γ^1ελog Mοlxιq. ΑQγι1QηΞ Αντιφιixoq, Θανcioηc
Mαιlρουδr]<
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τoτ Ζιcilταπου xdθor.ταν ο λαλd Td-
ληg o Σdqπog ,ο ρdφl1g, με τρfα πα-
νdμoρφα xoqrfτoια, την Φο{λα, τr1ν

Eλεγ(τoα χαι τηγ μtχQli Kcriτη πoυ
τραγoυδοιiσαν σαν αηδdνι α αιo (y-Qε -

μαοτd μπcιλxονιl.xι). Η Eλενiτoα μd-
λιoτα, οrjμερα xυρ(α Γιι1ννη Mατοα-
x(δη rjταν μεγdλo θεcrτριxd ταλdγτο
xαι ερμrjνευoε dξο1α τoγ Ιοαdx οε

μια μαθητιxri παριiοταοη, απ6 τιg

ωραιιiτερεg πoυ δ6θηxιrν oτην Nιiου-
oα με Αβραι1μτoνΣπf ρoτoν Δαρδα-

μιiνο.

Kαι τα dφερε dτοι η τf1r1, ιi.lοτε

orjμεqα η EλενΓτοα xαι ο Σπ{ροζ γα
εiναι crυμπdθεροι' παντρεdονταζ τα
παιδιc1 τoυζ' τoν Δημtiτgη χαι τ1lγ

Στdλλα xαι 11 xdρη τηg η Κυριαxοιjλα
γα αxολoυθε ( μια πoιοτιxlj δι αδρομrj
οτο ελληνιxd θdατρο, πα[qνοr,ταg τον
οπ6ρο τoυ ταλdγτoυ τηζ pιd,ναg τηg.

Axολουθοιiοετο dνοιγμα ενdg oτε-
γοf με του Πιτ(ιη το σπiτι, του

Kεραμιlρη, τoυ Τοdμπουρα, τΟU

Tαo{λα, τηE ευπQοσriγορηg Αgετrjg
τoυ Πιτoιotiνt1 απ'την Πουλιdγα χαt
xατι1βαινε, το οτενιi, πdλι, με τqiα
oπkια τoυ Tαorjλα. πoυ πrjρε oι6-

γαμπQο τoγ Αλ-
xιβιιiδη τογ Δd-
λι, γιο του Koυ-
oταντ6τoυ Mπ(-
σγ"α αττ'το ξα-
μ(, για την xdgη
του' τηγ oλυ-
μπ(α..Yαrεραrj-
ταγ τo πεg(φημο

γωνιαx6 ( απd-
γαγτι απ' τoυ
Σιοrjλα ) oπkι
τoυ Nτιlντη που

{ταν xαι το χo-
ρoδιδααxαλε(o
τηgνεολα(αζτηζ
επoγηg, xυg(ωg

για ταγxd αQγε-

o γiιμo6 1o11 )x111iρρ1t Νixoιr με την Kιrτiνιr Πιιλιixcr

Στo xcrξιlνι οτo Παλιd τιt]γ Λ(r'γαQiιδοiν, o BαγγdληE Mιi.lxιog με τογ Mπ<rτιιντξι]
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ντ'wtxα, βαλodxια xαι τodqλε-
στoν, απ' dπου doτριβεg πdλι
για τηγ πλατεfα τηg i\ια-Tριd-
δαE.

Axριβι6g εxε( απιjγαγτι σtoυ
Πλατiτoα μπρoατιi 1oρειjουν
στηγ παQαδooιαxrj τoυg διαδρo-

μliτιs απoxριdg οι Γιανν(τααρoι
μd1ριαtjμερα'

Δ(πλα απ'του Πλατiταα {ταν
τoυ Mdρxoυ του Tαoιjλα, τoυ Πα-
παπdτρη παι xολλητd τα δυo τoυ

Ρdioυ πoυ 6βγαιναν επ(τηg πλα-
τε(αg AγiαE Tριιiδog

Ανεβα(νoνταE τoγ πριiτo δρ6-

μo πoυ ανo(γεται για τηγ Αγια-
Tριι1,δα, μετιi την γ6φυρα δεξιd,
απd τo γο:ν ιαxιi τoυ Mαλι<ioα με τoγ

μriλο, αυναντιig, xoλλητιi τo oπkι
τoυ Γι<iγνoυ, πιiλιτoυ Mαλιd,oα, τηg

Φανrjg τηE Καqανιiτoιoυ τo πατQL-

κ6, ψετα του PιiΤου τoυ Aναoτιiοη

με τoγ υδρdμυλο χαι του ΡιiΙου του

Bαοftη με τo μπατιiγι xαι αxολου-
θουοε του Κεφαλoι1δη.

Συν61εια η φραγμ6νη υδατ6πτω-
ση τoυ Xατζηνι6τα, πoυ δεν χQησι-
μoπο ιtj θηx ε πoτ€, τo oπkt τoτ Mπd-
σLoυ, τoυ Tρd,ιoυ δυo oπ(τια τoυ
Nιx6λα χαι τoυ Tdxη, πoυ dξηοε
xαι ανd.oτηoε περrjφανα (με την βε-
λdνα τη5) η Λdνxου του TρdιΙoυ, τα
δυο οgφανιi εγγdνια τηE, μια αγω-
ν(oτρια τηE ξωliE, μετιi τoυ Θωμd
του Tιixμα χαt τo γωνιαxd τoυ ριi-
φτη τoυ Nιxdλα τoυ Σαμαqι1,, πoυ
ε(1ε παν6μoQφα xοg(τοια, πεθερorJ
τoυ ΦdρητουΣιιiτρη απιi6που ατρ(-

βουμε για τηγ εxxληoiα τηg Aγια-
Tριιiδαg. αroυ Tdνoυ το απ(τι.

Στην oειρd ε(ναιτo oπfτιτoυ Σταtj-

Qη του Tριiιου, xαι αυν61εια δυο
oπkια τoυ Mπdoιoυ.τoυ Θdμη xαι
τoυ Zηοη xαι ανo[γεται δ(πλα oτο
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πoτιiμι o 1ιilροg τηg εxxληoiαg

'oλα τα οπ(τια τηg Kαρατdooυ ε(1αν στηγ

πiοω πλευρι1τουζ πQoζ την εxxληο(α. pιτα1τo6-

δια η dλλο απ(τι αδερφιxιi.

Bγα(νονταg απd την πιigοδo τηζ εxxληο(αg,

oδ69 Αγfαg Tριdδog δεξιd dxqη οτo ποτtiμι,

r]ταν τη g N(τοαg του Tο(ρη, ( του Κιilτα του Σαμα-

ρι1 ) μετιiτηg Eυανθ(αg του Σαμαρd παι πιiλιτου

Γιιiννη τoυ Bαοιλd,χη χαtτoυ Kωοτd,πη Σαμαρι1,

γνο:ατdτατων εμπ6ρων' με μεγι1λο μαγαξi οτο

xι1ντρo τηg αγορd,g, επ( τηg Zαφειρdxη

Mετd rjταν τoυ Mπodφoυ που πrjρε γαμπρ6 τον

Kυρμινιι6τη, του Bαο[λη παι Σται1qη Xατξηιωd'ν-

νoυ, τo γωγ ιαxd προg τα επd,γο: (δεξιι1 αν ε βα iνο -

νταg) του Kουoτοι1λα (τι6ρα τoυ T6για ) πoυ

πoυλo{oε πραμιiτεια στOUζ μα1αλd,δεg.

Αxολουθοfοε του Δημr]τρη Λιαxdπoυλoυ, τoυ

Αντι6νη Γραμματιxoιi, του Kρουοταλiτση. που

ε(qετo μεγdλο παλαιd οfxημα oτα Καμ6να χαι
oτdγαξε πολλοfg επαγγελματ(εg, του Tξιιδτξη

Κrιτiνα Mωxιol'- Eλενη Xιυροπανiτου

του Nixου, τoυ Kαραμliτoιoυ που riταν μηχαγι-
x6g οτoυ Λαναρd, dπωg xαι o Γιι6ργηg ο Σιμo-

μιixιog, τoυ Nιx6λατου N(xου, του Θανd,αη του

Xωqoπαν(τη' χτηγοτQdφου, του Γιι6ργη του Σι-

μoμι6xιου, του Bαγγdλη τoυ Σιμομι6xιoυ του

Tdλη του Σιμoμιδxιoυ χαt πιο μdαα τηg Θωμαtig

Σιμομιixιoυ, τoυ Mαυρουδ{, πολti xαλοιi τε1ν(τη

τηE π6τρα9 χ,αι τηs xαταοxευtjg τξιαxιιriν...

Δiπλα τo εργοατd,σtο τoυ K6xxινoυ, με τ6ρμα

Ψηλιi γων(α για τoυζ Στουμπdνoυζ τo σπiτι τηζ

Kαραβ(διναζ χαι απdγαιπι το δρoμdxι για το

εργοατ<ioιο τηg ΥΦEN τo παλαιd Γxoυιτα(ιxo
xατ ψετ6' Kι6αrα Δoriδoυ.

oι Σιμoμι6xηδεg rjταν xαι oυror xυραζjδεE,
πολti πεπειραμ6νοι χαι με d,ρτια εxπαιδευμιJνα
τα ιiλογιi τoυE στα δqoμολdγια τηs τQοφoδοοiαg

των μαγαξιιδγ πoυ αναλιiμβαναν.
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Ανcrμνηoτιxrj φωτoγραφ(α οη γειτovιιi

T6αο xαλιi ητcιν ετιπαtδ ευ μ dνα τα dλογα, c6ατε,

ιiταν μια μdρα o μπαQμπα-Γιι6Qγηg ο Mι6xιοg,
πoυ τoγ ιiρεζε xαι λ(γo. τo πιει , ιiπωg dλoυg τουg
παλαιοrig Nαoυαα(oυE μdθυoε xαι xοιμriθηxε
πdνω οτο xιiρo, πηγαfνoνταζ για τηγ B6ργια.

Τα ι1λογα, 6φταοαν μoνα1d τoυE σ[ηγ γεLτογι-
^ιηπ6Χη, xαι αφori τo αφεγτιχ6 τουg δεν ξυπνοιi-
oε, ξαναγιiQισαγ αrην Ndoυσα χαt τoν π{γαν
oπkι τoν'

To τι γdλια ιjxαγαγ μετιi με αυτd του το

xcΙτ6" , ει1αν γα το λdγε. Αxdμα χαι η

γυνα(xα τoυ η M[ταα, που liφαινε μdτρα
oιαιιixια dλη μ6ρα, γιατi η oιxoγdνεια τα
εμποQ}ευoγταν, αντ( να θυμι-6σει γελο{οε.

Kαι xουxorjλια τιiΤζαν πολλιi οτογ μαχα-
λιi' Πιiγω αrην πολrj δoυλειι1, την επoγ1
πoυ γdνονταν, γεννrjθηχε η Eλεν(τοα η
Xωροπανiτoυ, αδελφrj τηE Mιiρωg, χαι η
μιiνα τoυg, την dβαλε δ(πλα για να μπορε[
γα τηγ αxoιjει d,μα θα xλιiψει

ΗEλεγ(τοα,iοι'χo μο:ρd δεν 6βγαλε x(1.
Oταγ η Xωροπαν(τηνα πr]γε γα δει τι
nιdνεt το μωρd, το βρrjxε τυλιγμ6νo μ6oα
ατο xoυxαjλι παι xαθdρι(αν, γιετ6', το μι_
xρ6 απ'τα μετdξια

Aπι1ναντι, απ'τοU K6xxιγου τo
εργοατιiοιο, γυρνι,iνταE γα χατε-
βοriμε πιiλι για την πλατε(α τηg
Αγια-Τριιiδαg, οδdg Αριcπε[δη
Κoπ (νου, rjταν τα επιβλη τι"ι6. ψη-
ματα τηζ Bαγγελ(αrQαζ, που α-
νrjxαν αρ1ιxιi oτην ενοEl(α τηE
Mεταμ6ρφωσγlζ, ι6oπου τα πrjρε
ο Δrjμοg, με τηγ εxxλr1o(α, που
€μιoε ο Γιι6ργη< o Kιiρτοηg οτην
μγliμη τηg γυνα(xαζ του, μετd d-
ναg μπα1τα6g του Mπ(λη xαι
αxoλουθοιjααγ τα οπ(τια του Mη -

τoιdνη, ( Mοrjτoxα) που dβγαξε
πoλλι1 xουxιiρια για ποιjλημα,
τoυ μdατοgατoυ Γxdγχα, πατQι-
x6τηEEλενηg NoΙδου πoυ παν-

τq εf τη x ε ιπην Πoυ λιιiγα τoγ Tι1 τLη xαL xλη ρον6 -

μη σε τηγ τQ ιανταφυλλdνια επιδερ μ(δα τιυν Τατιi-
τσαδων, απο τηγ μιiνα τηg πoυ rjταν τo γ6νog
Tατιiτη, αδελφr] τηg Mαριγοιiλουg.

Mετd του Tαιιiπατo oπkt, ιiλλο τoυ Τριiιου
γωνιαx6, τo αrεγ6 με τουg Kουτooυγιιiνηδεs. του
Γxαoνdxη,τoυ Αgγrjρη χαιτoυ Mανι6λη Mπεο(-
Vσ,

τoυ Στdgγιoυ τοU Καραφοriαια, απ6ναvτι του

ffi
s
'!;i

ffi
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Πριiπα τoυ Λεωνiδα, που το παιδf του dπεαε oτο

μεγdλο πoτdμιτου μιjλoυτου Χαραταιιiρη χαιτo
€πιαααν xoντ6" αrου Mαλιdαα. ΑxoλουΘorjoε
τηg Mαρ(παE τoυ Nατοι6πουλου, πατριιι6 τηg

Γιc6ταE, περ(φημηE μoντελfαι χαι τηE Eλεν(τοαg
( αrjμερα x. Γεωργ(ου Tοαλιγdπουλoυ) πολλητιi
τoυ Κοαμιi τoυ Π6Τoυ, με γωνiα του Δρατοιriτη
xαι τoυΣτεφανri πoυ ε(γεyυναιlιατην Mαλβ(να,
xαι βγαiνoυμε πιiλι οτην πλατεfα

Ε'π( τηg πλατε(αg, που παλαιd, rjταν αλcδνι,
(dπωg xαι ο 1ι6ροg που 1τiατηxε το Nοooxoμε(ο
ι]ταν αλι6ν ι ) ανι1, μεoα ατου g δri ο δρd pιου g, Kαρα-
τιiοιoυ xαι Aριoτε(δη Koxxfvoυ, {ταν oφrjνα
στo αγoιχτ6 πoτdμι οι μιiλoι τoυ Xαρατoιdqη,
ποιl παλιci τoν dλεγαν "o μt-1λοg τoυ Ζαxιρyt(ι.''
ιδιοxτηα(α Θdδωρoυ. (dντρα τηg Kατiναζ του
Mουταιoυπdπα) xαι Γιriργoυ Mπiλη.

Απιjναντι απdτου Στεφανr]οτην πλατε(α dβλε-
παγ τα οπktα τηE Mατorjλαg τoυ Pιiιου τo γωνια-
ν'6 ψετα τι6xxτνατoιiβλα xαι πιiρα μ6αα πQoζ τo
εργοoτdoιo, τoυ Καρυιi, τoυ Zαyαρ6η, τoυ Ζη-
νoυ τoυ Mυλωγιi xαι φιiτοα του Θωμd του Δημη-

ριiπουλoυ

που dφτιαχνε τιζ πιο μεQαχλrjδιxεg γriψινεg
διαxοομ{οειg.

Aπo εxε(€να δqομdxιoδηγoιiαε ο'τα Mπαμπα-
τοαiixα χαι την ε(oοδο τηg BdτλανE.

Tα οπiτια με πρdαοιpη στηγ πλατε[α, απι1γαγτι
απd τoν μι1λo του Xαραται<iqη; rjταν τoυ Παπα-
π6τρη, τηg Mαqιγοriλoυg τoυ Mπαταvτξri, τoυ
Xρrjοτoυ τoυ Mπαταντξrj, που δ(δαξε Θdατqo
xαι rjταν η αaχ{ xαι η πηγr]τηζ επαγγελματιxlig
οxηνοθεο(αg οτα πoλιτιoτιx6' δqc6μενα τηζ
NdoυααE xαι δημιοriQγησε με τηγ ιiψoγη δου-
λειd του σχολ{ για τoυζ νειiτερoυg.

Axoλoυθo{oε oπktτου Bααilη τoυ Ζιαx6ιιη
oε τρ(α αδdλφια, xαι xατ€βαινε o δρ6μοg, η
Kαρατιiοιoυ, με τηγ xoρδdλα τηg NoriλαE τoυ
Παλιιi, (του Πdιoυ )τηg Πατιλιιiηναg, τι6ρα απ(τι
του Σαγγρ{ 

'€τιανε 
ανηφοριxd ιiνoιγμα, (που με

μια οιiρτoα, 1"ιoνοπατ{i?{ι σαγ αφr]να, dβγαινε oτo
υιpωματιixι τηg Περδιxιiρη, ατου Σdρμπου ) τα
oπkια του ΠιJιoυ, τoυ Tιiμτoη, του Mαρxoυξιi-
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γα, του Tρriφανη του MπιiΙτση, τoυ Μπ€xα,
τoυ Bαoilη τoυ Xειλιi, τoυ Kεντημ6νoυ, }ιαι

φτd,νoυμε οτηg Eλ6νηgτου Γιd,ντoη oτην Περ-

διxιiρη πιiλι.

Στα Mπατdνια dγιναν oτον παιρι1του εμΨυ-

λ(oυ δυο τραγιπd ατυfiματα xαι 1d,θηxαν
τρiαπαλιxdρια. o Hλ(αg ο Δημηq6πoυλοE o

γι6Eτoυ μπd,gμπα Θωμι1, o Δημrjτρηg Mc6xιog

o γtoζ τoυ Mπαρμπαγιι6ργη xαι ο Λευτdρηg o

Σιοtiλαg . πιiτηααν νdρxη τιoντ6 oτo Σπrjλιo

xαι ο ΔημriτQηζ με τογ Ηλ(α oxoτι6θηxαν.

o Θωμdg τoυ Φε(δαρη oxoτιδθηxε πdλι
απ6 νd,ρxη που πdτηoε στoγ Αγια-Θoλ6γο,
6ταν πriγε μαξ( με τον φλo τoυ, τoγ Γιιiργo
τον Σιμoμι6xιo να x6ψουν μriλα για να φι1,νε. O
Σιμoμι6xιog oc6θηxε με τραdματα μ6νo, γιατi
ε(1ε αταθεi λ(γο πιo π(oω πQoζ ...γεQoι] τoυ.

Mπα(γογταEτραυματ(αg o Γιι6ργog oτο No_

αοπoμε(o, γνι6ριoε την 6μoρφη νoοox6μα,την
Φq6αω την Γαβριηλ(δου την οπo(α μετd, απιi
αφoδρ6 ε ιδrjλλιo πoλλι6ν ετιiν, παιlτρειiηxε,

με xουμπιiρoυgτην Δdμνα Δε ιγoπoιjλoυ, Nτoυ-

1d,νη xαι τoν dνδρα τηs σrQατιt:lτιx6 Γιι6ργo
Nτου1dνη. (oταν πηγα αrηv εxxληo(α, εfδα

μια μεγιiλη ανθοδdoμη, xd,τι πρωτdγνωρo για
την Nιiουαα χαι πQοσπαθoιioα xατιi την διιiq-
xειατηgτελεπig να δωτηv xιiρτατου απoσrο-
λ6α. Ηταγ απd την Δ6μνα χαt τoγ ιiνδρα τηg)

θυμdται με αιlγx(νηοη η Φρdαω

o γιiμog τoυ Γιcδργoυ Mι6xιoυ με ην Φριδoω
Γαβριηλ(δoυ. Koυμπd'ρoι Γει6ργιog Nτου1ciηg ltαι Δ<iμνα

Δεινoπoιiλoυ - Nωυxdνη

' |τ 'σαγ τα μαλλιιi τoυ5 ''Bρε αυτd τα Nταμπd'νια,

μιo6 xoυπdδι μαg d'φηxαν''
Koυρνιαoμ6γα τα Mπατdνια με την ξ ια- Tριιi-

δα τoυg oτην αγxαλτd τι1S μdναg Agιiπιτααg, με
τρε ιg γdφυQ ε ζ να τα εγι,jγoυγ με τoυE υπ6λo ιπoυ g

μα1αλdδεgτηg Nιioυoαg, δεν 6yαoαντιπoτα απ6

την παλαι<i γoητε(α χαι τηγ παιγνιδιιiqιxη oαγrj-

νη τoυζ.

Oι οτεγo( χωQrs πεξοδρ6μια δρdμoι με τιs
εξc6πoρτεg τουE οιμd_oιμd, δε(1νουγ γα μηγ
πdραοε xαι πολ{g 1ρ6νo9 απ6τ6τε πoυ περνoti-

οαγ απ6 εxε( 6χα τα xοπιiδια για το Σdλι xαι
xιiθε πιigτα ανoιμt] του μα1αλι1, αφι1λιξε γq{γo-
ρα, βdξοvταg μ6αα xαιαπ6 dνα μανιiρι

Σαν dφταναν ot ταοπαναραiοι oτον Αγια-
Θoλ6γo παι μετροrjσαγ το xoπdδι τoυg τραβoιi-
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'Εvαg 
γαμOq επεισ0διακ69 εV 6τει 1870

τα TIαΠ0Uτσια

Tηg Κατερfναg Λυοιμιi2goυ _ Πoλυ26qοv(δoυ

η

δαvειKα

Η Nιiουoα τηg Mαxεδoν(αg τo 1870 tjταν

μια μιxρrj πιiλη, αxαλωμ6νη σαγ αετoφωλιιi,
στηγ αγατoλιπrj ριi1η του Bερμ(ου. 'Eπαιρνε

ξωrj απd τιEπoλυιiριθμεg xρυoταλλ6νιεE πηγdg

τηE χαι τoυE φυoιxoriE xαταρρd1τεg τηζ
Αριiπιτοαg, τoυ ποταμοri πoυ την διαo1ζει.
Παι1ν(διξαγ πdνω τηg αν"ι{.g απd πλατιiνια,
xαoτανt6g,παρυδι6g παι αμπ6λια. Oι xdτoιxo(
τηE βρ(oxoνταγ βυθιαμdνoιμ6oα oε ατ6ρμονο
{πνooxλαβιdE. Για 6λα τα oπoυδα[α γεγoνdτα
πoυ oυν6βαιγαγ oτoν πλαγr1τη γη. αυτο( δεγ
ε(yαν ιδdα. Tο μιiνo που r]ξεgαν, tjταν αυτ6 πoυ
αυνdβαινε σrηγ ταπεινrj τoυg γειτoνιd ... Ag
πo6ψε,αν γεννoliοε αυγιi η πααιανrj xoτοιjλα

ηE xυρd Mαρ(αg, αν θειdφιoε τo αμπελιiπι
τoυ o γdρo -Nτ6τΨζ, σV μ<iλωαε η μdνα του

Φc6τη την παινoιiργια νtiφη τηS τηγ Ιψυμ(τoα,
πoυ r]ταν λ(γo ελαφqιιi oτο μυαλ6, αν.. αγ...
'oλα μιxριi, παθημερινιi, ταπειγd... Kαι πc6g

θα μπoρoιiσε γα riταν αλλιι69; Σπλιiβoι rjταν
σroυs Torigxoυg, €'oτω xι αγ oι τελευταfoι

φαiνονταν rjαυ1οι τα τελευτα(α 1ρdνια xαι δεν
dxαγαγ παινorjργιo παιδo μ<iξω μα' Δεν ξε1νoιi-
οαν β6βαια τoυζ dλλoυg φιiρoυg, αλλd 6πωE

xαι νd1ει η xαρδι<i τηE μιiναg }tαι τoυ πατ6ρα
dτgεμε απ6 }"αμdQα σαγ ε(1ε γιo απ'6ξη 6ω9

δι6δεπα 1ρoνι6ν rj θυγατdρα δεxατdoαεQα με
δεxαοxτι6. oιjτε ξε1νofααγ τo oλoxαιiτωμα τηE

π6ληE τo L822' τ6τε που αφαγιιiαΘηxε o
περιoιrιiτεqοg πληθυαμ69 τηE πιiληg χαι
πdoαγε μανιiδεg με παιδιιi αrα μαι1ρα νερd τηg

Aριiπιτoα5 γtα γα μην παραδoθoιiγ σroυs

μανιααμ6νoυg διc6xτεg τουζ. Oι Toιiρxoι,
δυατυ1ι6g, μπιiρεααν να πιigoυν με πρoδoo(α

την επαγααεατημdνη πι1λη...

oι ιiνθρωπoι ψω1o( πιiλευαγ με τη
γη σε μιxρ<i 1ωρdφια πoυ βqfoxoνταγ στoυS

γriρω λ6φoυ9.Tα μεγιiλα πoτιcτιx6. xι εriφoρα
tLαL τ' ατdλειωτα αιταρo1ι6ραφα τoυ xιiμπoυ
ανtjxαν οτα τoιφλ(xια τωγ αγιiδων }tαι τωγ

μπdηδων ... Φtjτευαγ 6,τt μπoρoιioαν. Λ(γo
xαλαμπ6πι για τ'αλεr1ριτoυg, λiγο ooυo<iμι για
το λdδι τουE, χQεμμιiδια, απ,6ρδα xαι πατdτεg

για τo xαθημεgινιi τουg ταουxιiλι. E(1αν xαι
μεριπι1 xλfματα για γα xdνoυγ xραo(. Tο
6πιγαγ με τo ψω1ι^ι6 φαγ( τoυg για γα τoυζ

φαiνεται πιo πλoιjοιo. 'Eβλεπαν ετot πιo
ανιiλαφqη τη ξωri τoυs, πιo dμoρφα τα μtiτια
τηg γυναixαζ τoυE, πιo μαl.ιQtγοrig xαι μιxρoιig
τoυζ αγιiδεg χαι τoυE μπdηδεg πoυ τoυE

ρrjμαξαν τη γενιd, τo 61ει tlαL τη λευτεgιιi
τoυE... Tιiτε μπορε( γα dπιαγαγ xαι xαγιjγα
τραγoriδι, oιγαvιi 6μωζ, για γα τoυg φriγoυν τα

μεριixια... Η xαθημεριν{ ξω{ rjταν δriαxoλη,
τα γρ6oια λ(γα, oι oιπoγ6νειε9 μεγιiλεg.
Mo1θofoαν oι dντρεg oτα 1ωqιiφια χαι oι
γυναfxεg aτo oπkι.'oλοι ε(1αν τo ριiλo τoυ5.
Σπoυδαι6τερo9 αυτdg των αντρc6ν. oι oιxoγ6-
γειεE πoυ ειγαν πoλλoriE γιoυE θεωρoιiνταν
τυ1ερ6g. Oι γoνε(g δεν xoυρdξoνταν τ6oo αrη
ξωrj τoυg, δεν dxoβαν τη μJ[oυχι6 απ6 τo
ατ6μα τουE, πoυ λdει o λdγo5, γtα γα ετoιμιi-
σoυγ τιs πqοfxεg τωγ xoριτoιιfν τoυE.
Aπεγαγτ6αζ, Θα dπαιρναν xορiτoια 6τoιμα,

μεγαλωμ6να απd dλλoυg, γα τoυζ γεννfooυν
εγγ6νια αλλιi χαι γα φ6ρoυν μαξa τoυE
νoιxoxυρι6, 1ωριiφια ri 1ρrjματα. Αυτιi Θα
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6μπαιναν oτoγ πoιγ6 πoρβανd xαι θα αriξαιναν για γα παγτQευτor]γ... o xαημι1νog,προοπαθori-

τη δriναμη χαι τo xιiρog τηg oιxoγ6νειαg. E(1ε oε oxληρd γα τα xαταφ6ρει. Ef1ε απ6 μdνog

δ(xιo ο θυμ6ooφοg γεqο-TρriφωγαE πoυ dλεγε τoυ πελεπrjαει xαι φτιdξει τo νυφιιiτιχo τoυE

πωζ ot θυγατdρεg {ταν oαν την xοπριιi. 'oταγ πρεβιiτι χαι ειxε τελειιδοει μια μεγιiλη
riταν φρ6oxια δεγ την {θελε xανε(g,1αριi 6μωg μoυoιiντρα [ντουλιiπι], για γα βιiλει με τo xαλd
σ'αυτdγ πoυ τηγ dπαιρνε 1ωνεμ6νη αιο 1ωgιiφι η νιiφη τα πρoιxιιi τηg. Tο μ6νο πoυ dμενε rjταν

τoυ... 'O,τι dαπερνε, dβγαινε θεριεμ6νo....

Στη γειτoνιιi τoυ Aι Δημrjτρη, σE

διπλαγd σπkια, ψωytlι6χαι τα δυo, ξorJoαν

η Φωτ6νxω χαι ο ΘανdoηE τηζ Γοιiδαg πoυ
τoυE ε(1αν αρραβωνιαoμdνoυg δυo 1ρ6νια
τι6ρα. 0ρφαν6g απιi πατdρα εxεiνog, πdλευε

μ'dνα νaηψcndxι oτoν Αι Λιd, πoιi1ε απ'τo
oυ1ωρεμ6νo τoγ πατ6Qα τoυ. 'oπoιοg ξ6ρει την

περιo1rj, ξ6ρει πωg δεν φυτρι6νoυν xαι πoλλιi
πρι1γματα oτoγ τdπo αυτd, 6oo ιδqι6τα χαι γα

ρξει xανε(s. Αυfli r]ταν xυρ(ω5 η αιτfα πoυ

δεν xατιiφεQγε γα ετοιμαoτεf για τo γdμο τoυ.
'Eπρεπε τουλd1ιoτoγ γα φτιιiξει μια xαλ{

φoρεoιd, yιατ( 6,τι φoρolioε riταν 1ιλιoμπαλω-
μdνo. Η μd,να τoυ ευγγωμογoιioε τo Θεd που

τηs ε(1ε δc6αει γιο χαι 6x' θυγατ6ρα xαι
υπoλ6γιξε παρ'ιiλο πoυ tiταν φ(λεg με την μdνα
τηg Φωτ6νχωs, την πρo(πα πoυ θα dφερνε αrο
απ(τι τoυg η xoπ6λα. 'Eγα xτηματιixι αεην

Πλαπ6νια τιαι xdπoτα μετρητιi, ξd1ωρα απd τα
oxoυτιd ^ιLαL τα xατoαρoλιx<i.. To xoρ(τοι πoυ

ε(1ε απ6 xαιρd ετoιμι1oει τηγ πQoιχoιiλα τoυ

αriμφωνα με τo γQαφτ6 πρoιxοαι1μφωγo -

τdοoερα xεντητιi σεντιiνια, διiο τραπεξομdντη-
λα, 6ξη πετo6τε9' τι1αoεgα μαξιλιiqια,6να ξιλi,
τdαoαρεE αλλαξι69, dξη αυντρdφια [εoιiρoυ1α
xεντημ6να ], dξη πriλινα πι6τα, μια γαβdθα,
δυο oιγιιi για πkτεg 1{αι πιiει λ6γoιτα9,

μαριiξωνε ffioγ αQγαλει6 τηg. o αρραβοiναg
τηg riταν απd αυτorjζ τoυE oπιiνιoυg που δεγ
6γιναν με τη βoriθεια ηg πρoξενriτραg... Tα
ε(1αν ''μιλfσει'' oι μιiνεE τωγ διjo γ6ωγ πoυ
rjταν γειτ6γισσεζ xαι φiλεg xαι ιiαrερα τoυg

λoγoδιiηoαγ. Φυoιxιi, δεν τoυg ρc6τηαε xανε(g
αγ συμφωγotjoαγ με τηγ απ6φαoη των γoνιι6ν
τoυs, αλλιi dγoιωθαν μιiλλον τυ1ερof γιατ(
ξdρoνταν απd παιδιιi. Η Φωτdγxω αxεφτdταν
πωg xαμιιi πρoξενfτρα δεγ θα την αντιiμωνε

με dναν τιiαo φτω16 γ6ο xαι δεγ θα περfμενε
τι6ρα αυπ] να φτιdξει μLα φoQεσιιi o γαμπρdg

γα μαξ6ψει 1griματα για η γαμπριιiτιπη
φoρεoιd τoυ. Η φoρεoιd αυτr] γιν6ταν απd

μα{Qη μ<iλλινη το'61α: Bριixα, σαx6xι, γιλ6xο,
xαι φεοdxι -τα διio τελευταfα xεντημdνα crco

χ6Qι-, πoυxd,μιoo απιi dαπρo μεταξωτ6 xoυ-
xoυλdριxο riφαομα xαι ιjγα μαxρri ξωνdρι...
Αυτd θα dφερνε πoλλd5 γriQεg την μdoη τoυ
xαι θα ιiφηνε τα μεταξωτd xριiooια τoυ γα
π6φτoυν στo αριαιερd μερ( τoυ. Aυτri τη

φoρεoιd την dxανε μια φoρι1 αrη ξω'1 τoυ o
ι1ντραg. Θα τη φoροιioε αro γdμo τoυ χαι
riατερα o'6λα τα χατoπιγ<i μεγιiλα γεγoν6τα
τηs ξωrjs του. Σε γιiμoυg, αε βαφτ(oια, σε
αρραβc6νεE αλλd παι σε θανιiτoυg χαι σε

μνημιiαυνα. Θα τη φoροι1oε αx6μη τoυ
Xριoτoιi χαι τηγ Ανιiαταoη xι 6ταν θα πfγαινε
να μεταλdβει σrην επxληoιιi. Αυτr] θα φoρoι1αε
oαν 6ψανε χιη τελευτα[α τoυ c6ρα xαι θα τoγ
νεπροαrdλιξαν...

o xαημd-νοg o Θανιioηg εLxε

xαταφ6ρει ν'αγoρdοει τo ιiφαoμα, δ(νoιταg
oτoν 6μπoQo μια oλιixληρη χQυσli λ(ρα, αλλd
dμενε να ραφτεi... T6λog 6πρεπε να φτια1τoιiν
χαι τα παπo{ταια τoυ. Τι6ρα πι69 θα τα
xατdφερνε ιiλα αυτti rjταν ιiλλη ιαεog(α. 'Oταγ

dxλειoαγ τα δι]o 1ρ6νια του αρραβc6γα τoγ
xdλεoε ο πεθερ6g του να μιλfooυν. Aφοιi
rjπιαν xαφd παι xερdατηxαν γλυxd μελιτξανιi-
τL\τ,oy ριilτηoε πdτε με τo xαλ6 θα riταν 6τoιμog

για τo γιiμο. o Θανιiαηg ξερoxατdπιε - δεν
rjθελε γα xιiγει φανερrj τηντ6η τoυψι61εια
- τLαL ξrjτηoε διορ(α ιiλλo 6να 1ρ6νo. Toυ
πεθερoιi τoυ χαχoφιiνηxε αυτ1i η ν6α αναβoλrj
xαι ρι6τηoε τo λιiγo. Exε(νoE πρooπιiθηoε να
τα μπαλιδoει, αλλd o πεθεριig τoυ, μεγαλriτεQoE
oε ηλιx(α παι πε[ρα, xατιiφερε γα τoγ xιiγει γα
πει μ6oεg ιiπρεg τι του αυν6βαινε. Η Φωτdγπω

με τoγ αρραβc6να τηζεLΧε riδη εxτεθεf xαι μια
xαινorjργια αναβoλ{ ατo γdμo τη5 θα ξεαrjxω-
γε τoυ xdαμoυ τα xουταομπoλιd. 'Yοτερα
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6πρεπε γα πd,ρoυν οειριi τ' αδdρφια τ\ζ,
'l,ΕΥ0ν6ζ που dxαγε το γιiμo επιταxτιx6''Ετoι
i.oιπdν, αυμβoriλεψε το Θαγ<iση γα ριiψει τη

φoρεαιιi xι αυτ69 θα μεοoλαβοιioε ατo ρtiφτη
γα τα πληρι6oει λ(γα-λfγα αργdτερα.'Eμεναν
τα παπorjτoια. Tα παπo6τoια rjταν dντωE
πρdβλημα. Eδιi πρ6πει να πoιiμε πωs εxεtνη
την επo1ri oι περιαo6τεQot ιiνθρωποι φoρori_
oαν αrιβιiνια τo 1ειμc6γα, αυτoσχ6διεg μπdτεg
απ6 αxατ€Qγαστο δ6ρμα πρoβ<iτων πoυ δdγo-
\rταγ στα πdδια με λoυριιi η oxowι6' χαι τo
xαλοxαfρι ξιiλινα τo6παρα τα oνομαξdμενα

γxαλdτξε g αγ δεγ xυxλoφoρorioαν ξυπιiλυτoι...
Tα παπoιiταια απ6 δdρμα πoυ γ[νoνταν
xατdπιγ παραγγελ(αg r]ταν οπιiνια χαL μια
;-ιεγιiλη πoλυτdλεια. Αυτrjν την πoλυτdλεια τη

μοιgιiξoνταγ τιE περιοoιiτερεg φoρ65 πολλιi
ιiτoμα μαξ(. Δεν ιjταν xαθιiλου oπιiγιο φαιν6-
μεγo, γα πηγα(νoυν αrην εxxληoιιi φiloι rj

oυγγενε(g με dνα ξευγιiρι παπotjτoιαατo 1dρι..
Το φoρoιioε 6να5, 6ναg επ περιτρoπrjE, γα μJτεt
oτην εxxληo(α γα μεταλ<iβει xι tlαιερα να βγει
γQliγοQα 6ξω για να γ(νει βιαοτιxd η αλλαγr]
τωγ παπουταιι6γ... Για τo Θανιiη βρ6θηxε
τεχιx6" η }'υoη τωγ γαμπQιιiτιxων παπoυταιι6γ
απ'τoγ ευρηματιxd πεθερ6 τoυ. Aπλoiloτατα
θα φoρoιioε για xε[νη τη μ6ρα, τα xαινoιiργια
παποfτoια τoυ Φιδτη, τoυ μιxρ<iτερoυ αδελφoι1
τηE Φωτ6νxωg. Tα παπoιiτoια αυτιi rjταν τo

μoναδιxd δcδρoπoυ εixε 1αρfoειoτoν βαψιοι-
μιι5 τoυ ο νoυνιig τoυ o Αμεgιxιlνog ιiταν
γrjριoε ψετ6' απ6 xρdνια ξενιτεμοri. Toυ τα ε(1ε
πιiρει μdλιατατρ(α νoriμερα μεγαλdτερα για γα
τα 6γεt xι"6ταν μεγι1λωνε... Φυαιxιi τo δdoιμo
τωγ παπoυτoιιily σεo γαμπQd dγινε 1ωg(g oιiτε
να ερωτηθε( o xdτoyιig τoυg...Aυτιi5 oνειρευd-
ταγ γα τα φoρ6oει ατo γιiμo τηg αδερφljg τoυ
χαι γα xαμαρc6νει"Βτoι τα φιiλαγε ωg x6ρην
oφθαλμorj... To γεγoνιig τηg υφαρπαγrjg τωγ
παπoυτoιι6γ τoυ απ'τoν πατ6ρα τoυ χαι τo
διioιμ6 τoυζ €oτω πρooωρινιi αιo γαμπρ6
πε(ραξε πολιj τo Φιiτη αλλ<i oιjτε λ6γo9 να
εγαντιωθε[ oτη θ6ληοη τoυ πατ6ρα τoυ. Eξ
ιiλλoυ dπρεπε να παιπρdψoυν επtτdλουg η
Φωτ6γxω. Nα φriγει η oβoυνιιi απ6 τo oπfut
τoυζ, γα πιiρoυν οειρd, τ' αγιiρια για ν'
αυγατdψει η πεQιoυσ[α τoυg με τιE πρoixεE

πoυ θα 6ρ1oνταν με τιs ν{φεg μαξi.'Eτoι {ταν
αυτ6' τα πρdγματα...

'Ηρθε λoιπdν η ευλογημ6νη μ6ρα
που με μιουoιxdE θα π{γαιναν τη γriφη
xαμαρωτrj oτην επxληofα... Η Φωτιjγxω αΙτ'τo
πρω(, αφdθηxε oτα 1dρια των φιλενιiδων τηg
1{αι τωγ συγγεγLσσc6ν τηg. Tη ατιiλιααν oιγd,
σιγd με τραγoιiδια πoυ dλλoτε 6φερναν
διiπρυα oτα μdτια, εξιoτορι6νταE τoγ απoχω-
ριoμd τηE xdρηE απ'τη μιiνα χαt τoυE διxoιig
τηg...To πdρααμα απ'την αθι6α xαι ξdγνoιααιη
ξω{ τηs ν6αg xoπ6λαg o'αυτrjν τηg παντρεμ6-
νηg γυνα!παζ πoυ ξεxινorjαε τη ξωri τηg α'ιiλλο
oπkt γεψdτη υπo1ρει6οειg... i\λλoτε τα τραγoιi-
δια rjταν πειρα1τιxιi xαι εriθυμα που ελιiφρω-
ναγ τη αυγx(νηoη τηg μ6ραg... Mια ι6ρα πριν
τη oτdψη, fρθε o πoυμπdροg με τη μουoιxrj
xo μπαν (α, αxoλoυθoιj ι-ιεγoζ απd τoυ g παgαxori-
μπαQoυE, για γα πι1ρoυν τη γdφη Φηγ
εxxληoiα. Aυτη ιτυμ6νη με επ(οημη εγ16πια
φορεoιd απ6 μεταξωτd ιiφαoμα, φoρoι1oε σ[o
λαιμd τηs τα φλoυριd τηg πρoixαζ τηE. 'Ηταγ
oltεπαoμ6νη σ[o πρ6οωπο με π€π}νo, τηγ
τo(πα. Πριν φrjγει απ'τo oπkι τηg μdναg τηg,
xαρφ(τoωοε r] 6ριξε οτoν c6μο των αδερφc6ν
τηs, τoυ xoυμπdρoυ, τωγ μπQατιμιι6ν χαι τωγ

μπQατιμισσc6ν υφαντdE xεντημdνεg πιi}ντoεg rj

μεταξωτιi μαντrjλια υφαoμdνα αroν αργαλειd
τηg... oι μπρατ(μιooεζ χαι τα μπρατ(μια, θα
τoυE λ6γαμε orjμεgα παραπoυμπιiρεg χαι
παραxοtiμπαQoυE, rjταν φiλoι τηg νιlφηE χαt
τoυ γαμπQori. 'Yαrερα ξεαπι6νταζ σε xλιiματα
απo1αιρ6τηoε dνα, 6να τουg διποιiE ηE χαι
ιδfωg τη μdνα τηg.. Aπ'εxε( xαι dαrερα δεγ θα
6πρεπε να λoγαριιiξει για διxd τηE τo πατριxιi
τηg oπfut. Θα ερ16ταν μdνο σαν μoυσαφ(ριo-
αα.. Miα εβδoμιiδαπριν, ε(1αν μεταφεqθεf τα
πριiγματιl τηg πqo(xαS τTS, εν πoμπti, απιi
γειτονιiπουλα, με αQχηγd x6πoto αγ<iρι πoυ
εi1ε μιiνα xαι πατdρα εν ξωrj, αro oπfτι τoυ

γαμπρori. Εxε( αroλbτηxαν oτην xαλ{ την
πιiμαρη xαι εxτdθηχαγ γα τα δoυγ oι oυγγενε[g
τoυ γαμJιQot. Aυτot ηταν γεμtiτoι επα(νoυE για
τηγ νoιχo}1,υρoα6νη τηg νιiφηg χαt τη γεγγαιo_
δωρiα τωγ γονιι6ν τηζ... Η Φωτdγxω με
δdxρυα oτα μιiτια, αφ6θηπε να oδηγηθε( απ<i
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τoν πατdqα τηζ χαι τoγ xoυμπdρο,. πφπατι6-
γταζ αQΥd, αQγd xαμαgωτtj, πioω απ6 τη

μoυoιxrj xoμπαν(α, ο'6λo τo δρdμo μd1qι την
εxxληo(α.

O πoυμπιiQοζ πιο πQιγ, με τουE

μoυαιxoriE χαι τoυs παραxoιiμπαQουζ ειxε
oυνοδ6ψει τo Θανι1αη αrην εxxληα(α. Αυτ6g
ε(1ε φιλrjoει τ0 16ρι τηE μιiναg τoυ μια xαι δεγ
ειγε xαν€ναγ <iλλo xαι περ(μεγε σιoγ περfβoλo
τηg επxληo(αE να dρθει η γtiφη.'Ηταγ αρxετd
εxνευριoμ6voE, ιi1ι τ<iαο για τo (διo τo γεγoνdg
τoυ γ<iμoυ τoυ πoυ rjταν ψυoιxιi να τον 61ει
αγααrατι6oειαπ6 μ<iνo τoυ, αλλιi για τα dρμα
τα δαγειxιl τα παπoιjτoια... Πρι6τoν τoυ
dρ1oνταν μιπρd }iαι τoγ xτυπoιjoαγ φρι1τιi oτα
δdxτυλα.. Αυτιig ιiμωg που τoν δαιμdνιξε , riταν
o Φc6τηg πoυ ωζ παQαχoriμπαρoE τoν ειxε
oυνoδdψει μ6χQι την εππληoιιi.. Στoν δρ6μo,
ιiλo τoU ιpιθriριξε " πριiαε1ε Θανdαη τo
xαλντερfμι.' , αx π6τηoεg }νdαπεg, πqιioε1ε
παημ6νε aα παπoι1ταια... Mηγ τυγ6ν χαι
αφrjαειg τη Φωτ6νxω γα σε πατtjoει xαt 6γει

βαρrj π6δι ''.

Και dλα αυτιi 6πρεπε γα τα υrfoμdνει
oιωπηλιi, να xαμαρι6γει χαι να xιiγει πωg δεν
dxoυγε, αγ χαι rjταν οiγoυQοE πωE oι dλλoι
που τoγ αυγdδευαγ τον xορ6ιδευαγ π[oω απd
την πλιiτη τoυ... Αxoι1g γαμπριig με δανειxd
παπoη3τoια !!! Πoιog στηχdQη τoυ !!! Για λiγo
εi1ε ηαυ1ιiοει περιμ6γoγταζ αrην εxπληoιd μια
χαι ο Φιiτηg ε(1ε φrjγει γα πtiει να φ6ρει την
γι1φη μαξr με τoγ xoυμπ<iρo. Aυτιig με
oυντρoφιιi τη μιiνα του χαι xιiπoιoυg φftoυE
υπ6μενε τo μαρτriριo τωγ oτεγc6γ παπoυτoιc6γ...

Exε[γα τα μαxρινιi 1ρ6νια πoυ oι
παπποriδεg μαE {ταν oxλαβωμ6νot χαι dπρεπε
να oxr1βoυν τo xεφιiλι για γα μηγ τoυE τo
πα(ρνoυν oι Toυρxαλdδεg, τ6τε πoυ δεν ε(1αν
τ(πoτε πoυ να xoπ€γoυν πQαγματιχ6',o(lτε τιαν
τα [δια τα παιδιιi τουg xoιμιiταγ με τ6 x6τεE
γιατ[ τo λdδι αro xoυxoιiμι riταν λιγoαιd xαι
τo φriλαγαν... Τρc6γανε xρdαg δυo φoρ6g τo

1ρ6νο Xριατoriγεγγα χαι Π6'oγα' γλυπd μ6νo
σΓιE γιoρτ6g χαι σrιζ βεγγ6ρεg...'Ε'τot τα
γεγoνιiτα πoυ εf1αν σχdση με γεγγητoriρια,

βαφτ(oια, γdμoυg, xηδεfεg χαι μνημ6αυνα,
liταν περ ιαοdτερo απιi παλοδε1οιi μενα...' FΙταγ

η μεγιiλη ευxαιρ(α να αυναθρoιαrοιjν πολλο(
μαξ( xαι να μηγ τoυζ χυγηγrjoει xανεfs... N'
αxotjαoυγ μoυαιxιj, να φιiνε,να γλεντtjooυν, να
1αρoιiν ti να πλιiψoυν χαι γα πoι]γε μoιρoλ6-
για...'Yατερα μ6xρι ναρθε( <iλλo xαιγoιiργιo
'γεγoνιig, oυξητoι1oαν γι αυτ6 πολιi xαιρ6,
6πλεxαγ ιατoρ(εg xαι αγαλ(απoγταγ oε αθι6α
χoυτσoμπoλιιi...Tο oπoυδαιιiτεQo χαι πto πo-
λυdξοδο γεγονdE rjταν αυτ6 του γ<iμoυ.. Πoλλo(
πατεριiδεg πoιiληααν μηψαταrj 1ρει6θηπαν για
dλη την υπ6λoιπη ξωrj τουg για γα τα βγιiλoυν
πdgα. To γλdντι τoυ γιiμoυ αυvrjθωg riταν
ολoγι]xτιo τlαL τα φαγητ<i πoυ χαταγαλι6νoνταν,
δεδoμ6νων τωγ πoλλι6γ πρooπεxλημ6νων
oυγγενιiν xαι φ(λων, r]ταν πιiρα πoλλd,. Για
τηγ ιαroρiα πρ6πει ν' αναφερθoriμε στα
επfημα φαγητd τoυ γdμoυ τηζ επoγηE
εxε(νηg. To επioημo n πqc6τo πι6τo r]ταν
oυνrjθωg xg6αg με xυδιiνια rj δαμιioxηγα 1i

1oιρινιi με odλινο rj πριioα, αν<iλoγα με τηγ
επoyηχα t τηγ τo,('πη τoυ π ε θ ε goιj.. .Αxoλoυ θoιi-
σε Ψητ6 με πατιiτεg n αρν( με φρ6αxα
xρεμμυδιixια χαt δυιiομο, x6τεg με πιλιiφι xαι
τηγανιd για τo ρ<ixιαoμα. Mε 6λα αυτιi
oερβ fρoνταν xαι πkεE ιpη μdνεE oε μεγ<iλα oινιιi
xαι dρεε ιiφθoνο xραo(.

'Oλα αυτ<i oxεφτ6ταν o Θανιiηg
περιμ6νoνταg τη γ{φη'.. Πριν εμφανιατε(
εxεiνη, αxoι3ατηxαν τα xλαρ(γα γα πληoιιi-
ξoυν... Πriρε τ6τε o πclπ6.g τo γαμπρ6 απd τo
16ρι xαι τον γriριαε πQoζ το γoτι<i xαι μdλιE
dψααε η γdφη την oδriγησε με τη αειριi τηg
να βλ6πει πQos τo βoρρd, ι6ατε να 61oυν
oτραμμ6νη o 6να9 την πλιiτη τoυ σ[ογ dλλo.
Αφori διιiβαoε διdφoρεg ευγ€g, πρoo(μια τηg

γαμrjλιαg τε}νετηg, ιfπιαoε το 1dρι τoυ ενdg xαι
τo 16ρι τηg dλληg χαι τoυs oδriγηoε μπρoαεd
oτην Ωρα(α Πι1λη. oλη αυτrj η τελετoυργ(α
αυμβ<iλιξε τη διαφορετιxrj πρo6λευoη των διio
γ6ωγ πoυ dμωg oε λ(γo θα ενc6νoιπαν ειg
αdρxαν μ[αν. Απoλοriθηαε η γαμriλια τελετrj
γιατηγoπo(α δεγ θα μαxρηγoρriοω. o Θαγ<i-
σηE, πoυ εν τω μεταξri τα πιiδια του ε(1αν
πρηαεε( απ'την oρθoαrαoiα, εγxλωβιoμ6να
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στα μιxριi xαι oτεν6" δαγειxti παπoιiτσια,
ιαΘ69 τoν oδηγorjoε o παπ66 φαιν6ταν oαν
να πηγαινε μπροαrd με τo ξdρι, πqοg μεγιiλη
ευ1αρfoτηoη τηg Eριφιiληζ, τηζ φαρμαxdγλωo-
oαg ξαδ6ρφηs τoυ μαπαρ(τη τουπατ6ρα τoυ.

Aυπj εLxε {δη xατααxευιioει oλιixληρη
ιαroρ(α, πωg δrjθεν o ανιιpιιig τηE πα\r[Qευι1ταγ

με τo ξ6ρι!! Σε αντ(θεαη με τηγ τελευτα[α, η
xυρd, Mαγδαλην{ που {ταν πραxτιxrj φαQμαχo-
τρ(φτιαα, 6βαξε τo 16ρι τηE σrο ευαγγdλιο πωg
ο γαμπq6g εf1ε πg6βλημα με την μ6αη τoυ...

Αλ(μονo οτη Φωτdνχω αγ δεν dμενε αμ6αω9
6γxυog... Η τελευταtα, αx6ψα πνιγμ6νη στα
δdxgυα, oxεψτ6ταν πωg τ6λειωσαγ πια τα
ι|.16ματα. Αυτd πoυ περ(μενε διio 1ρdνια tiρθε.
Kαι τι6ρα τι; H μιiνα τηE, το πQoηγoriμενo

βριiδυ, τηE εtyε πει βιαατιxιl xdτt πoλrj

μπερδεμ6να πρι1γματα πoυ τηγ 6xαγαγ γα
ριγrjoει απιi τρdμο... Axorig εxε(!! Αυτrj oτ6μα
να d1ει xαι μιλιd xαθ6λoυ, 6,τι τιι αν γ(νει απ'
εδι6 xαι πdgα με τo Θανιioη... Κoυβ6ντα dμωg

για τo τι θα γιν6ταν... Kι ωE rjταν αθc6α,
αφooιc6θηπε στα λdγια τoυ παπ6' Nιx6λα xι
αE μηγ τα xαταλιiβαινε dλα... Σ(γoυρα rjταν
ιiγια λ6για τLαL τα οεβ6ταν'.. Σαγ αε ιiνειρο
τουE dλλαξαν τα δα1τυλ(δια xι dαrερα τα
oτdφανα xt 6ταν o παπ6'9 τoυg ι1νωoε τα 16ρια,
oυνειδητoπο(ηαε με ρiγog πωE χQατotjαε πια
το 1dρι τoυ ανδρdζ τηE . Αυτorj τoυ γνιliριμου
xαι ιiγνωατου oυγ1gdνωg. 'Oαo 6μωE να τo
xαταλdβει xαλd,ιiρ1ιοε o 1oρdg τoυ Ηoαiα xαι
διαπ(oτωoε xι αυτli πωζ o γαμπρdg fδρωνε
αφιloιxα. 'Eαφιγγε τα χε(λη τoυ σαγ γα
υπ6φερε απ6 xdτι xαι αυτtj για γα τoυ δι6oει
xoυριiγιo 6'lιανε γα τoγ υπoαrηρξει με το
δεμ6νo τουg 1dρι. Aυτd ιiμωg απoαυγτιiνισε τo
Θανdoη. MπερδεfτηΥ"ε, €xανε να αυγxρατηθε[
ενι6 η Φωτι1γxωαπ6 ^ιεν'τηψ6νηταγ6τητα 6πεαε
πdγω τoυ, με απoτdλεoμα γα τoγ παπioει xcn6'
λι1Θog στo αQιCπερd τoυ παπo{τoι. Δυo βαθιιi
Αx !! αxotioτηxαν αυγ1ρdνωg... 'Eγα τoυ
Θανdoη, πoυ 6γoιωαε γα τoυ μαρα(νεται τo r]δη

μoυδιαoμ6νο του π6δι xαι τo ιiλλo τoυ Φι6τη,
πoυ dγοιωσε γα τoυ μαρα(νεται η ιpυμi!! To
διπ6 τoυ ΑΧ!! αxoλοιiθηαε dνα ΩX!!, απιi την
τoιμπt6. πoυ τoυ dδωoε ο πατdραg τoυ xι 6τoι
x6πην"ε oτη μdoη η φρι1αη του: " Σιγιi τα

παπod.....''... Δεγ ξdρουμε αγ χαι π6σoι απ'
τoυg xαλεoμ6νoυg xατdλαβαν τι αυνdβαινε,
αλλιi λ(γo oι ι}-rαλμωδ(εg, λ(γo τα λdγια τoυ
παπ6" xαL τα ρriξια πoυ ιiφθoνα ι{πεφταν oτα
xεφιiλια των νεoνιiμφωγ,τα πριiγματα χoυχoυ-
λc6θηxαν... Eυτυ1ι6g για ιiλoυg ο γιiμοg 6λαβε
τdλoE. Ωg rjταν τo oυν{θειο, o γαμπριig
oηxωoε επιτdλoυg την τα(πα τηE νr1φηE χαι τη

φilηoε ατo μdτωπo χαι εxε(νη doxυι}-rε χαι τoυ

φiληoε το 1dρι oημιiδι υπoταγrig xαι αεβα-
oμori... Kατdπιγ π6gαoαν oι γoνεfg αrην αρ1rj,
{αrερα τ' αδdρφια χαι στη oυνd1εια oι
oυγγενε(g χαι oι φiloι... 'oλoι δι6ριoαν oτo

ξευγιiρι, ιiλλοg φλoυρ( ri ειxoαdφQαγχo, ιiλλοg
λ(ρα ri xιioμη μα απ' του g πιo δ ιxo6 5...xαι {σrε Qα
πr]ραν το δρ6μo για το οπ(τι τoυ γαμπρoιi για
τo oλoγ{xτιο γλdντι. o δριiμog για τo οπ(τι

ηταν xιiτι ααγ το Γoλγoθιi γtα τo Θανιi-
αη..'Eπgεπε με σιγαν6 βrjμα, αυτ6g πoυ δεν
dqιξε πια τα πιiδια τoυ χαι 61oντα9 στo

μπρdτoo τoυ αrηριγμdνη τη Φο:τι1νxω, να
διαo1iαει τηγ π6λη με τoυζ μoυoιxοrjg
μπρooτιi με τα 1ιiλxινα dργανα να παζoυν
πατινιiδεg.. o xdομog απ'τα παgιiθυρα 6ρι1νε
ιiφθoνo ριiξι για να ριξι6αει τo ξευγιiρι xαι ν'
απoνaηoει πoλλιi αγαΘd xαι xαλorig απoγιi-
νoυs...

Σαν 6φτασαγ στo oπiτι τουg, ο
Θανdoηg με πoλιi δυo'xoλiα xαι αφiγγoγταζ τα
δ6γτια τoυ αν6βηγ"ε τη oxdχα του oπιτιotj.
T6oo πoυ η Φωτ6γxω υποι|.rιι1ατηπε πωg πrjρε
ιiντqα dρρωoτo xαι γ"6τι πdγωoε μdαα τηg'
Αλ(μoνo σ[ο γ6Χι τηζ }.ιαι σε ποιιiγ γα
παραπονεθε[ τι6ρα πoυ ε[1αν τελειc6oει δυoτυ-

1ιig dλα... Σ? ολ6xληρo τo oπ(τι εtyαν αrρωθε(
τqαπ6ξια. o ''αxαλεαι{ζ'', To αγιiρι πoυ ε(1ε
oυνoδdψει την πρo[x,α τηg νι1φηg λiγεg μ6ρε9
πριν, 61oνταg xαρφιτοωμι1νο dγα πιiταoπρo
μεταξωτιi μαντrjλι σ[o γιλεxιixι τoυ, σαγ,
παριiαημo, ειNε περιiαει τηγ πgoηγoιiμενη
εβδoμιiδα απιi 6λα τα oπkια τωγ xαλεoμdνων
oτoν γιiμο xαt ε(γε πει φωγαχτd το "x{iλεσμα'',
πρooθ6τoνταζ στo τdλog ''Χαι με oοφρri " σ'
αυτoιig πoυ θα παρευρ(oxoγταγ οτο τραπ6ξι
τoυ γιiμoυ. Αυτιi τo αγdρι πQωτoστατotjαε παι
oτην υπoδo1ri των xαλεoμ6νων, ιJ1ονταg πιiρει
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πoλrj oοβαριi το ρ6λo τoυ χαι τoυE oδηγoιioε
ατιg Θdoει5 τoυζ'. Eγ τω μεταξ{ o γαμπρ69 ε(1ε
xαθ(οει με τoγ πεθεριi, τ'αδdqφια τηg νιiφηg,
τoν χoυμπιiρo xαι τoυs παQαxoιiμπαρoυζ, μαξr
με τουE θε(ουg χαι τα ξαδ6ρφια oτην xαλιj την
xιiμαρη. Η Φωτdγxω {ταν ατημ6νη 6ρθια αrην

γων(α, δ(πλα στo γαμπQd να xαμαρι6νει με τα

μdτια 1αμηλωμdνα. Στ'dλλα δωμdτια xιiθo-
νταγ οι μεγdλεg γυνα(πεg, μd,νεg, γιαγιdE,
θε(εg.. Oι νει6τερεE χαι τα παιδιd dτρωγαν
xιiπoυ oτην xoυξ(νσ, ΦΙ oxd}ια,μdχQι χαιστα
παραx6λια. Στo τραπ6ξι με τoυs ι1ντρεg,

xdθoτταγ χαt ot μoυαιxι1ντηδεg που dπαιξαν
χαL τQαγoυδorjααγ τα τραγotiδια τηg τιiβλαE,
αxoλoυθοrjμεγοt απ6 τουg παλλ(φωνoυE χαt
μεραxλωμ6γoυs oμoτρdπεξoυg, 6ταγ δεγ dτρω-

γαγ χαι δεγ 6πιγαγ.'. Σ'dλo αυτ6 τo διι1αrημα,

η Φωτdγπω xαμdρωνε με πατεβααμ6να τα

μιiτια, χωQ'E να βιiξει otjτε μια μπoυxιιi oτo
ατdμα τηE - μια φoQd γινιiταν γfφη...

o Θανdoηgαπ'τη αιγμ1i πoυ xdθιoε
βαριιi αrην xαρdxλα τoυ, υπoφdρoιπαg φριμ<i
πια απιi τα δαγειxd παπotjτoια, oxεcψ6ταν
πc6g θα τα ξεφoρτι6γoγταγ... E(1ε το Φιiτη
δζπλα τoυ πoυ dαxυβε xdΘε τ6oo γα τα
επιθεωρε( xαι δεγ riξερε τt γα xιiγει.. Σε
xdπotα αιγμli που οτελευτα(og γriριoε γα πει
xdτι στo διπλαγd τoυ) o Θανιioηg μηγ
αντd1ονταζ πια, (.τιανε επιτdλουg την xfνηη να
τα βγιiλει, χωQrζ να oxtiψει. Το τρξιμo του
δdρματoE των παπoυτοι6γ αυrπιigαξε τo Φι6τη.
Πια δεγ xρατrjθηπε χαt φι6ναξε: ''Σιγιi
Θαν<ioη, πρ6oε1ε επιτ6λoυg τα παπotiταια

μoυ!!" Κοxιiλωoε o γαμπριig, o πεθερdE, η
γdφη, xαι ιiλoι γfQω. o Θανdαηg αxαομdνog
απ6 τη ιpυ1oλoγιxη πilεoη, τη ντρoπr] χαι τoγ
π6νo, βγ<iξoιταg τα επιτ6λoυs, τoυE dδωoε μια
xαt εtπε ιiγgια στoγ χουγιιiδo του: ''Πdρτα
επιτdλoυg π(αω xαι μου dπρηξεg τo αυxι6τι με
τα παπoιjταια αoυ!!" Eπεfνη την c6ρα εi1ε
αερβιριαrεf τo xρdαg με τα xυδι6για χαι oι
μoυo'ιxο( ε(xαν αrαματrjoεt για λ(γο τo
τραγoιiδι. o Φc6τηE doxυιilε απdτoμα ιιdτω απ'
τo τραπdξι, πgoφανι6g για να μαξdψει τα
παπoιjταια τoυ, αλλιi μπoρεi χαι για γα
απoφιiγει τη οφαλιdqα τoυ πατι1ρα τoυ...

'Eξαλλog απ6 τη συμπεQtφoριi τoυ γιoυ τoυ
πoυτoγ ντρ6πιαξε μπρoαιιi αεoν ξdνο xιioμo,
αηxι6θηxε απ6τομα.. Δεν ξdρoυμε αγ 6φταιγαν
oι απdτoμεg xινrioειg πoυ ιiγιναν μαξεμdνεg rj

ειry'ε πtα ξεπερααrε[ τo 6ριο αντo1rjE τoυ
παλαιoιi βαρυφoρτωμ6νoυ ξιiλινoυ πατι6ματo5.
Αxοιiαrηπαγ αγατQιχιαατιxo( rj1οι τριξ(ματog
1ιαL απαo(ματos χαι ξαφνιxιi μ'6να δυγατ6
xρ6τo, oλιixληρo τo ξιiλινο πdτωμα με τα
τραπdξια, τoυg xαλεoμι1νoυg, τoυζ μoυσwo65
χαι τα φαγητιi, xαταβυθ(αιηxε δυo μdτρα πιo
xdτω π6.qπoγταζ μdαα oτo α1oιigι πoυ ευτυ1c6E
rjταν γεμ<iτo d1υρα γ"αL ιiδειo απ6 ξι-6α...
Ψdματα, <i1ι dλo τo π<iτωμα. Mια γωνiτoα
ιJμεινε 6Θι^ιτη, εxεf πoυ αεεxιiταγ παι xαμdρω-
γε η Φωτdγxω!! 'Eντρομη αυτrj ε(δε γα
1dνoνται απ6 εμπρdg τηg μ6oα σε μια σrιγμli,
ιiντραg, πατ6ρα9 xαι αδερφo(, ξ61ωρα dλοι oι
ι1λλoι... To τι dγινε, μ6λιg αυνειδητoπoiηααν
6λοι αυτo( πoυ βρ6θηxαν ξαφνιx<i με μια
βoυτιι1 μdαα αrο α1οr1ρι, δεν περιγρdφεται..
Eυτψrig για τo Θανιiαη, τα πιiδια τoυ

ξυπdλυτα παθι6g r]ταν ξεμoιjδιαααγ γQliγοQα'.
Αg1ιοε να βoηθιiεt τoυE dλλoυg να ξεμπλdξουν
απιi τραπdξια, xαρdxλεg, ιi1υρα, φαγr1τιi xαι
πυρfωg o dναg απ'τoγ siλλο.. Aφoιi αυvrjλθαν
απ' την πρι6τη τουE τρομ<iρα, ιpd1τηxαν xαιδεγ
βρ6θηxε xανε[g τoυE τQαυματιoμdνog oοβαρα.
Mdγo επιπιjλαια γδαρα[ματα xαι μελανι69.
Eυτυ1cδg δηλαδιj, yιατ( τ6τε <iρ1ιααν τιE
ταιρ(δεg οι γυναfxεg πoυ φ6gνoγταζ τo δεriτερo
πιdτo, αντixριoαν με τρ6μο απ'την π6ρτα να
λε(πει τo δωμιiτιo.'Eγα αυγοθιjλευμα αντρc6ν

ξαλιoμdνων, δυο μdτρα πιo π<iτω πoλεμorioαν
να ξε1ωρfooυν μεταξrj τoυζ χαι η γfφη, σαγ σε
ειxoνooτιiot απ6ναw(αroν το(1o, να σ[dxει σε

μια ξ6λινη γων(τοα μαQμαQωμ6νη απ' αυτd πoυ
μιiλιg εixε oυμβε(...

'Eναg,6ναg βγrjxαγ ot ιivτρεg απti τo
υπιiγειo λα1ταqιoμ6νoι χαι ξαλιoμ6νoι... o
Θανιioηg με μια αυτoo16δια oxdχα πQoσπα-
θorioε να ψιiαει τη Φωτdνxω εγι6 ο Φι6τη9

μdνο5,ανιiμεσα σε ξιiλα, d1υρα xαι ετερ6xλητα
αντιxε (μενα, 6ιpα1νε να βρει τα xαινοιiργια τoυ
παπoιjτoια...
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ΣηρoTρoφια Kαι

παραγωγο( μεταξ6σΤτOρOU

Η oηροτρoφfα απd ην επo1rj που ειorj1θη
αrην Eυqιiπη απ6 τημαxρινri Ανατoλ{, απoτdλε-
οε dλα τα ψετ€πειτα 1ρ6νια xtiρια αo1oλfα των
zcιτo(xων οε πoλλdE περιο16g τηg Eλλιiδαg xαι
π] Ξ M. Αo(αg. Η παλλι6ργε ια τoυ μεταξιoι1 συγε-

7-bθηxε μ6χQι τα μdoα του 20ου αιι6να, oπ6τε
ε μφανξoνται τα αυγθετm6'υφ6'oψατα πoυ συγα-
',,ιυνζoνται xαι υπoxαθιοτot]γ τα μεταξωτιi.

Aπ6 ατατιoτιx6' oτoιyε(α πoυ d1oυμε για
το 193B βλ6πουμε dτι η oηρoτρoφiα ε(ναι αxιiμα
εξαπλωμdνη o1εδιiν o' ιiλoυg του νομorig τηE

Ελλιiδαs με αι-rνoλιxrj παραγωγιj 3.001.000 xι-
i.οiν 1λωρι6γ xoυxουλιι6ν ( λευxιi xαι x(τρινα). O
u g^1 gλ6τερog 6γxog τηζ παQαγωγrj g αυγxεντρι6-
\,εται στη βιiρεια Eλλιiδα xαι ιδια(τεQα στoυζ
ι,oμοrig: 'Eβρoυ ψε 627.000 xιλιi - ωg γνωαεd
ε[ναι η μοναδιxrj πεqιο1rj πoυ εξαxoλoυθεi xαι
ΦμεQα να αo1oλε(ταt με τo αντιxεiμενο-, Πdλ-
i'ηg με 422.740 xιλιi, Λαρ(αη5 με 402.000 xιλιi,
Κιλxig με 302.000 xιλιL, Χαλπι-
διx{E με 266.000 xιχ6', Θεol
r'(xηg , ι1πoυ υπι1,γorπαν χαt τo

μεγαλι1τερο μ6ρo9τoυ N. Hμα-
θiαg, με 262.000 xιχ6" x'6".

Στη Ndoυoα ιiπωg μαg πληρo-

φoρεi o E. Στουγιαννdπη5 η
oηρoτροφfα ηxψαξε πριν απιi
την χατασraοφli ηE πιiληg xαι
oυν61ιoε παι μετdι να ε(ναι μια
απd τιg oπoυδαι6τεqε g εγασχo-
λrioειg τωy xατotτιωγ. Στα πε-

ρ ιooιiτερα νo ιxοxυριιi γ ινdταν
εxτρoφrj μεταξοαxωλ{xων γ ια
otxιαxη χafση αλλιi xαι για
πι,iληoη' To 1 910 αγαφ6ρoνται
7 6μπορoι xoυπoυλιι6ν xαι 2

Tηg Eλ6vηE Mtiταιαλα - Ζεγτι1νη

παQαγωγo( μεταξιiαπoQου. Στo τειi1og No 6
(1979) του περιoδιxoιj μcig αqoληθrixαμε με την
xαλλιdqγεια τoυ μεταξιori αrη Nιioυoα, ενc6 αri-

μερα θα αναφερθoliμε σ[ουs παQαγωγoιiE τoυ

μεταξdoπορου.

Σε παλαι6τερα xριiνια η σποQoπoιΙα περιoρf-
ξοιπαν αrην αυλλoγrj των αυγι6ν 11,αLτηδιατriρη-
oη αυτι6ν μd1ριτην επιiμενη ι1νoιξη απιiτoγ (διo

τογ εχτQoφdα, με αμφ(βολα π6yτααπoτελ6oμα-
τα. Αυτrj ε(ναι η πρι6τη περ[oδog. Αxoλoυθε( η
δειiτερη περfoδog πoυ η oπoρoπoι(α αποτελε[
αυτoτελrj πλd,δo ειδιxιiν επαγγελματιι6ν, των oπo-

ρoπoιιδν, επιαrημdνω''l τd(Υtr' ανιiγxη dνεxα τηg
εφαρμoγ{g τηg γενετιxrjg.

Στην πρc6τη δεxαετ(α τoυ αι6γα, παραγωγο[
xoυxoυλ6oπoQoυ αγαφdροιπαι oτη Nιiουοα oι
αδελφοi Γρηγoρ(ου Toιc6μη, Δημrjτριog xαι Eυ-
ριπ(δηg, γtα τoυζ oπofoυg δεν ξdρουμε αν ε(1αν

Tα μιxρooxι1πια με τα oποiα ελdγ1oνταγ oι πεταλoιiδεE τoυ μεταξιoιi
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ε ιδιxdg γνι6oε ιg ri βαoζoιταν στηγ ε μπε ιQ iα τoυE.

Γνωρζoυμε 6μωg dτι η δgαoτηριιiτητd, τουg δεν

περιoρζονταν μιiνο cπη Ndoυoα. Συγxεxριμdνα
οηρoτρ6φo ι απ6 τηΣιiρπα (η Σrjρπα ε(ναι οliμε-

Qα η εγοQ(α Αγ(ου Αθαγαα(oυ Nιγρ(ταg, ενιi

μ6χQι τo τdλog τηg Toυρxoxρατiαg αποτελot]oε

ξε1ωριoτrj xoινdτητα) αγ6ραξαν μεταξιiοπoρo
απ6 τoυg αδελφolig Toιc6μη. Την πληρoφoρ(α
αυτrj μαg την δ(δει τo "1ρεωστι'16'' τr,oιJ δημo-

ο'ιει1oυμε οτη oυν61εια.

'OπωE διαβιiζουμε o Γεc6ργιog Σαμαριiζ, x6'-

τoιχoE Σιiρπαg, υπoγρdφει dνα "1ρεωστι1(6ν" '
γqαμμdτιo με τη σημεqινr] dννοια - χαQτoσημα-
αμ6νo με 1αρτ6oημο του τoυρxιxoιi Δημοοiου,

για 150 1ρυod γρdαια. To "1ρεωoτιx6\'' αυτ6

d1ει τυπωθε( ειδιxd για την πιiληαη μεταξdoπo-

ρoυ γιατ( αναφdρει ι1ντυπα, dτι η πληρωμri θα

γ(νει για "αξ(αν μεταξ6oπoQου τηζ τελε(αg αρε-
oxε(αg xαι εxλογris μoυ''. To ιjγτυπo 61ει αιiξo-
ντα αριθμ6ν 62, υπoγρdφεται οτιg 3 Δεxεμβqfoυ
τoυ 1908 χαι ωζ ημερομην(α πληρωμrig ορζεται
η 1 ΙoυλΙoυ τoυ 1909 oπ6τε o παQαγωγ6g θα 61ει
τιg ειoπριiξειg τoυ απd την πιiληoη του μετα-
ξιorj. Αν δε o αγoρααιrjg δεν π\ριδoει εντdg τηg

πgoθεαμiαg τo oφειλdμενo ποo6, dφειλε γα χα-
ταβd,λει χαι τον ν6μιμo τ6xo υπερημερfαg.

Π6τε αxqιβιig dq1ιοε η αυναλλαγr] με τη Σιiρ_
πα δε γνωρξουμε, ε(ναι 6μωE o(γoυgο 6τι συνε-

γiοτηxε }.ιαι τα επ6μενα 1ρ6νια χαι με ιiλλουg
παραγωγοrig.

Διio 1ρ6νια αργdτερα τoγ Ιotjγιo του 1910

'Α2.ι9μ'tι _ _

,';ihΛt,::.

τoJ 11) o iτoφαινιi1ιεvo s

τλ i"

_ θι,ταi'sα

, itlo I
61t
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διαβιiξoυ με αην εφη μερ(δα "NΕAΑΛΗΘEΙΑ"
π1; Θεooαλoν(xηg δυo ευ1αqιαnjριεg χαι συγ-

7αρητr] ρ ιε g επιατoλdg προg τoυ g αδ ελφori g Toιι6-
ιιη για τo μεταξdoπoρo.

Η πρι6τη δημoοιεriθηχε στo φ(lΧo 3Ι0171-12
Ιουνfου 1910 xαι ε(ναι ουγ1αgητrjριog επιαιολf
το:ν αδελφιiν Xρ. Zβε xατo(lιων Σrjρπαζ πQoζ
τον Ευριπiδη Tοιc6μη ειg Nιiουοα για τη φετινri
ετιτυ1iα των μεταξιiσπoQoυ.

Η δειiτερη δημοoιειiθηπε λ(γo αργιiτερα, oτιg

]6 Ιoυγ(oυ 1910 oτo φιiλλo 324125 τηg fδιαE
εφημερ(δαgxαι €γει ωg εξr]g:

"Aνoιxτtj επιατoλr] εν Nιγρ[τα τη 15 Ιoυγiου
I 910

Φλε x. Eυgιπ(δη Γρ. Toιι6μη ει5 Νιiουααν.

Εxφριiξω απε(ρουg ευxαριoτiαg δια τoν μετα-
ξ6oπoρον, τoγ oπo(oν μoι dοτειλεE xαι 6ατιg
ε πε δε (1θη πολιi υπ6ρτεQos τωγ υπoo1doεc6ν oαg.

Aπ6 oxταετ(αg διατρdφων μεταξoαxι6ληπαg
ουδιjποτε ηδυνr]θην, χαι με ι1αoυg μεταξooπ6-

Qoυζ χαι αγ επQoμηθεtiθην να <iρω τoιdυτην
λαμπριiν επιτυ1iαν οfαν με τoν υμι1τεgoν μεθ'
dλαg ταg ελλε(ψειg, τα οπo(αg d1ω ωE πQoE τηγ
εxτρoφliν αυτι6γ.

Θεdδωqog Γ. Κoπκ(νη".

o ι η μερομην(εE δη μooiευαη g oυ μπfuτoυν με τo
τ6λο9 τηζ συγχομιδ{g των xoυπoυλιιfν, o δε εν-
θoυαιαoμ6ζ των σηQoτρdφων δεν αφriνει xαμ(α
αμφιβολ(α για τηγ εξαιqετιπri ποιdτητα τoυ oπd-

Qoυ τωγ Nαουoα[ων παραγωγιiν.

O επdμενog αrαθμdg στηγ σπoQoπoιfα 6ρ1εται

με τηγ ι1φrξη τωγ πQοσφrjγων, μεqιxo( με τοUs
οπoiουg 61oυν ειδ(xευoη ατον τoμdα αυτd xαι
61oυν φoιτr]oει στηγ γγωστtj Σxoλf τηg Προιi-
ααg. Στη Nιiουoα εγxαθfoτανται oι oιxoγι1νειεg
απoρoπoιων, Δαδαxαρ(δη, Κoντdπουλoυ xαι
Kουγιουμπξ'i. Mε τoυg τελευταfουg θα αo1oλη-
Θorjμε εxτει,ιjoτεQα σto σημερινd ιiρθρo.

oι oιxoγdνε ιεg Δη μοoθdνη xαι Γραμμdνoυ Κoυ-
γιoυμτξrj xατιlγoνταγ απd την Περiαιαoη - Σιiρ-
xιoγ (παραθαλdοoια π6λη τηg Ανατoλιxrjg Θqd-

Η Στ6λλα Koυγιουμτξrj με τoυζ γoνε(g ηg, oτoν πayxo μιxρooxdπιoηg
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-'- χηζ oτoν Eλλr]oπoγτo, περιο1rjg γνωατrjg ιοg Γα-
' i ν61ωρα). Στην Πεq(οτααη αο1oλoιiνταγ με τηγ

παραγωγr] μεταξ6οποQου, τογ οπο(o xαι 6οτελ-
γαγ σε διdφoρα μdρη του oθωμανιxοd xριiτoυg
μεχQι χαL την Περοiα. Προμtjθευαν οπdρο xαι
ατη Nιioυοα 6που ε(1αν αντιπρ6oωπο για τιE
ε μπoριxι1< xα ι o ιχoγoμιx6g ουναλλαγdg του Kων.
X?Mαλοrjαη. Η d,δεια για τηγ παραγωγti μετα-
ξ6oποqου rjταν αεo 6νoμα του ΔημooθιJνη Koυ-
γιoυμτξlj, o oπofoE ε[1ε φοιτrjoει στη Σ1oλrj τηg

Προιiοαg. Στιg παραμoνι1g του Α' Παγπoομ(oυ
Πoλ6μoυ η ανο1μαλη πολιτιπrj xατιiαταη τουg
c6θηoε να πιiρουν την απιiφαοη να φriγουν για τη
Pωo(α dπoυ ε[1αν ουγ.1ενε(E. Tα γεγoνdτα ιiμωg
πoυ επαχολoιiθηoαν, ι1πωg η xr1qυξη τoυ πoλιj-

μου χαι η επανιiαταση στη Pωοiα τoυg εγxλιiβι-
σαγ στηγ Tουqxfα απ6 dπoυ αναγxιiοτηχαγ γα

φf γoυν το 1922 pιαξi ψε dλου g τoυ g' Eλλη ν ε g μετι1
τη Mιxραotατιιιη xαταατρoφrj. ,' ,,.

μια χαι oι Nαουoαioι του φ(λευαν χαι τoυζ
πε grιπο ιοιiνταν δε 6ντωg.

H δραοτηgι6τητα αυτri ουνε1(oθηxε μιJ1qι τον
πdλεμο τoυ 40, οπ6τε η γενιxrj αναταρα1rj αλλιi
xαι η εμφιiνιση τωγ ουγθετιxιfν ινcδν, σαν υπo-
lηατdoτcιτo του μεταξιοιi, διdxοψε τη σηQοτQο-

φ(α'

Η διαδιxαα(α παραγωγrjg του μεταξdοπορου
πεqνοdoε απ6 πoλλιi οτιiδια. oι oποροπoιof
εξdτρεφαr, με ιδια(τερη προοοxtj μεταξοαxιiλη -

xεE. Για να αυμπληρι6αoυν ιiμωE την πoοdτητα
που 1ρειαξιiταν, αγ6ραξαν xαι απιi oηgoτρ6-
φουζ χoυχoιjλια πολrj xαλr]g πoιdτηταg, με αυξη-
μdνη μdλιoτα τιμr]. τη δεxαετ(α του 20 dδιγαγ 3
xαι 4 δρ1. επιπλ€ον την οxd.

'oταγ τα xουxoιiλια ο;ρiμαξαν, εγιil στα παγογι-

Πριiτα εγxαταοτdθηxαγ oτoγ Πε ιραιιi για
τρ(α 1ρ6νια χαι στη αιrνι11εια ανdβηxαν αrη
Nιiουoα. τo t925,6που 6πω9 προαναφdρα-
με γνιiριξαν τον προ{1οντα K. X" Mαλοriοη.
Στην αρxtj 6μεναν αrο oπ(τιτoυ Γιαμαλ{ xαι
oργιiνωoαν τo εQγαoτrigι απogoπoι(αg ατo
τξαμ( τo oπo(o ε(1αν εγπαταλε(ιpει φειiγο-
νταg οι Toιiρxοι. Στη oυνd1εια μετ6φεραντη
δρlααrηριιiτητιi τουg oτo oπiτtτoυ Toυρπ<i-
λη, dπου xαι dμεναν oτoγ xιlτω 6ρoφο'

Στη δεxαετ[α τoυ 30 τα δυο αδ6λφια χ6Qι-
σαγ τηγ εργαα(α τoυζ χαι για γα απoxτιjoει
χαL o Γqαμμ6νοg επ[οημη <iδεια εξαoxη-
σεωE επαγγ6λματog, 6αrειλε τη μoνα1oxdρη
του Στ6λλα, πoυ ε(xα φoιτιioει oτο Λιiππειο
Γυμνιioιo, ατo Πανεπιατ{μιo τηg Θεoοαλο-
ν(xηg, dπου ατη Γεωπoνιxrj Σ1ολf υπrjρ1ε
ειδιxιig πλιiδog εππα(δευoηE για τηγ παQα-

γο:γrj μεταξ6oπορoυ. Mdγο dαοι ε(1αν πτυ-
yto τηgΣ1ολrig ειxαν το διxα(ωμα να παρd-
γουν oπdρο, μιiλιατα 6λη η διαδιxαoiα ελdγ-

χoγταγ αυστηριi xαι απιi τo Yπουργε (ο Γεωρ-
γ[αs. Συγxεπριμdνα τη δεxαετ(α τoυ '30
il''εyxτ€5rjταν oι KαqαγιιiννηE χαι X?Γιιiγ-
νηE, oι οποioι ι1ρ1oνταν απd την Αθrjνα xαι
dμεναν αρxετdg μdQεg αrη Ndoυoα, {iπου
oυνδf αξαν τo "τερπνdν μετιi του ωφελ(μου"

o Γραμμ6νoq Koιlγιοι'μτξr]q με πl oι1ξιrγ6 τοιl Κατ(να.
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zιi μιεταξoυργε(α βρdξονταν rj ψrjνονταν για γα
θανατο;θεf η πεταλοriδα οiατε γα μη τρυπrjoει τo
βoμβrixιo, αε αυτrj την περ(πτωoη αρμαθιι1ζο-
\ταγ πQoσεxτιγ'6' για γα μη τQαυματιαΘε( η 1ρυ-
οαλ(δα xαι περiμεγαγ την dξοδd τη< απd το
xoυxοrjλι. Oι εργdτριεg τoπoθετotjoαν τιζ ψU-
y(.g'πoυ ε(γαι πoλ{ δυοx(νητεg, ανιi ξευγdQια _ η
θηλυxlj πεταλofδα ξε1οlρζει απd την αροενιxr]
γιατ( εiναι πιο ειioωμη _ σ' 6γα πιiνινo τελιiρo
πoυ ξευγιiρωγαγ. Σ' αυτιi τo ατιiδιo μπορodν να
ξrjooυν1ωqigτροφ{ απd 5 €ωE72μ6ρεg ανdλογα
με τη θερμoxραο(α τoυ περιβιiλλoντο5. Mετd τη
αυξευξη η θηλυxr] γεννιiει 400-600 αυγd η xιiθε
|ιια πΟυ ξυγζoυν περ[πoυ 6να γραμμιiριo. F{
ωοτoxfα πρατιiει 24 ιiρεg.

Απιi τo ατdδιo αυτ6 αρ1ζει η διαδιxαofα δια-
λογriE τoυ απdqου 6οτε να εξααφαλιoθε( η πα-

ραγωγli τη5 επ6μενηg 1ρoνιdg απd ην πιπερiτι-
δα. Ητελευτα(α ε(γαι μια αoθι{νειατων χoυχoυ-
λια1γ πoυ xατdατρε φε xd,πoιε g 1qονιd g την παQα-

γωγli του μεταξιoιi. Η νομoθεo(α μιiλιαrα για
τον dλεγ1ο τoυ χoυχουλ6οπoρoυ rjταν πoλιi αυ-
σ[ηQ1i, dπωg πιo πdγιυ αναφdραμε, χαι ι1πρεπε
ι,α xQατε(ται ημερoλ6γιο ελdγ1oυ.

Tα αυγd xιiθε πεταλoιiδαg τoποθετοιiγταγ σε
πιiγιγo oαxουλdπι μαξ( με τo xεφd.λι τηg αντ(-
σ[οtχηE Ψυxr]g τo οπofo απ6xoπταγ απd το υπ6-
λoιπo αι6μα. Kιiθε οαxoυλd,πι αριΘμε(ται xαι
αναγριiφεται επιiνω η ημερομηνfα γ6ννηoηg xαι
θαγι1του πd,θε 1ρυααλ(δαg. Η διιiρxεια πεταλου-
δι6ματo9 - oυξευξηs - ωoτox(αE ε(ναι περfuoυ 2-

3 εβδoμιiδεg. Oι εργιiτριεg που δουλε{oυγ στo

ε ργ αστli Q ιο, στο συγχ ε xρ ι μι{νο τoυ Koυγ ιου ψξr{
rjταν περ (π oυ 20, xoπdν ιξαν τo xεφιiλι τη ζ πετα-

λoι1δαg μdοα oε μιxρd γoυδιd. Mεριxdg ηλιxιω_

μdνεg Nαoυαα(εg. dπωg η x. Eλ6νη Γοriναρη
θυμo{νται πoυ δorjλευαγ στογ Koυγιoυψξrj xαι
xoπdνιξαν τα γουδd.xια. o πoiιτdg πoυ δημιουρ-

γοriνταν τοπoθετοtjγταγ σ' dνα τξαμιixι μιχQο-
oxοπfου - τη λd,μα - 11,αL σ1'|.εττι1ξονταν μ' dνα

δεrjτερo μιxρdτερο - τη λαμdλα -. Αxολoυθotioε

η εξ6ταoη τoυ υλιxοιj στo μιχQοσx6πιo' Ενa6g
απ6 τη Στdλλα Kουγιoυμτξrj πoυ ε(1ε διxα(ωμα

μιxρooxdπηoηg 6φερναγ τηγ περ(οδο τηζ παQα-

γωγliζ xαι dλλεg τdαοεριg "μιι}ιρoσxoττ6σσε9''

απ6 τη Θεoααλoν(xη. Η (δια xαι μετd τo γdμο

ΝΙΑ0ΥΣTΑ

τ1'|ζ τo 1936, που την ανιiγxασε γα φι1γει απ6 τη
Nιloυoα, ερx6ταν τα xαλoxαiρια για τo oxoπ6
αυτd' Αγ oτην εξdταoη φαινdταγ 6τι τα 6ντομο
rjταν πρoοβεβλημ6νo απd πιπερ(τιδα τα αγτi-
στο ιχα αυγ ι1 xαταοτρ dφοιπαι,, αντ (θ ετα ψυλιiο-
σoγταγ για αγαπαQαγωγli τcr αυγιi των υγιιtiν
εντdμων. Η περ(οδοg αυτrjg τηg εργαα(αζ χQα-
τotjαε περ(πoυ ενιiμιoη μιr]να τo παλοxα(ρι.

o επιλεγμdνοq oπ6qog τοποθετotjνταν μ6αα oε
xoυτι<l απd 1αρτdνι με τη φfρμα τoυ παραγωγoιi,
διαoτd,αεων περfuoυ l5Χl2Χ2 εγ, Kιiθε ^ιoυτ(
6πρεπε να πεqιd1ει 25 γqαμ. αυγιi:ν, που ξυγζo-
γταγ σε ξυγαριιi αxριβε(αg xαι παρrjγαγε με
xαλdg αυνθljxεE 75 γιΧlψα xoυxοιjλια.

Tα αυγd φυλdοαoνταν μd1ρι την επ6μενη 1qo-
γιd oπdτε τα αγιiραξαν οι παQαγωγοi για να
αρ1iοει πιiλι ο τιtxλ'og του μεταξιοιi. H Στ6λλα
Κoυγιουμτξrj πr]γαινε η fδια oτα οπ[τια τωγ
Nαουοαiων xαι πoυλοfoε το οπ6ρo, παριiλληλα
6μωg 6oτελναν μεταξdοπdρo xαιoε ιiλλεgπdλειg
τηE Eλλdδαg'

H αγoριi τoυ μεταξ6οπoρου γινdταν με ανταλ-
λαγri, δηλαδri xατ6. τη oιlγxoμιδ{ τωγ χ,oυχoυ-

λιιδγ o or1ροτqdφοE dδινε σ[oγ σπoQoπoιd ωg

αμοιβri για διxαiωμα οπdρoυ τo Ll10 ηs παQα-

γωγηζ, τo λεγdμενo "Πορτoιiτo". Σε ιjγα dντυπo

μιiλιoτα τoυ 1925 των τριι6ν σποQoπαQαγωγιδν
τηg Nιiουοαg Koυγιουμτξrj, Δαδαxαρ(δη xαι Xα-
τζιιiν διαβd,ξoυμε ,6τι xdνoυγ προοφοqd, σ[oυζ
Nαoυoα(oυg το "Πoρrτρofτο" xρατιilνταg σ)ζ α-

μoιβ{ μια oxιi οτιg Ι'5. Κατ' αυτ6γ τoν τρ16πο oι
σπoρoπotοi αυγx6ντρωναν μεγιiλεg πoo6τητεg

βoμβυx(ων τα oπo(α αιη ουν6xεια πωλοι1οαγ
στoυζ εμπ6ρoυ9. Mεγιiλεg πoο6τητε9 μεταξιoιj
διdθεταγ χαι στο εργοατdoιο τηg Γoυμdνισσαζ
"Xρυoαλλ(δα" πoυ 6xανε μεταξωτ6E xλωαrdg.

* Απ6 τη θ6oη αυτη εxφρdζω τιE θερμ69 μoυ
ευyαριατ[εζ στιζ xιlρ[εq Στ€λλα Κoυyιoυμτξη '
Αποoιd,δου 

'4αιτην 
xriρη τηg MαριdwαΑπoαιd''

δου yιατιg πληρoφορ[εg πoυ ριoυ 6δωααν xαθrbg

επiαηζ χαι στoν x. Γιd'ννη Mπci'xα yια τo υλικ6
πoυ 61ει o1ioη με τη Σ6qπα Nιyρfταg.
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ΝΙΑ01ΣTΑ Ερευνα

"T0 ΣΠΗΛΑlΟ ΤΗΣ NAOYΣAΣ"

Mdοα απι1το πρdγραμμα τ(υγ πQοχαταρτιxιilν
οπηλαιοεξεqευνηιrεο:ν τοιl πgιi;του οτην Eλλd.δα
Σπηλαιολογ ιxoιi Mουοε (ου οτα λουτρι1, Αριδα(αg
τoυ N' Π€λλαg που γγωστοπoιηθηxε χαι στ1lν

Ε,φορε iα Σπηλαιολογ iα< του YΠ.Πo για το ι1τοg

1991, οργανιilθηxε μιχQti oμdδα απιi τουg clπt1-

λαιoλιiγουg του Mοιlαε(ου με ιyxoπd pιια πριi:τη

oπηλαιo6ρευνα.

To oπr]λαιo υποι\ε(1θηxε απd τογ Γ. Pd,xxα xαι

ηταν γνωοτ6 οτoιr< xατο(xοιlE τηg Ndoυοαg ε_

πειδr1 βρiοxεται ο1εδ6ν μdοα οτην π6λη οτην

θdοη "Σφαγεi,α''. Tο οπηλcιιo xαιη γιiρω περιo1η

ε[γαι πλοιiσιεζ σε ιοτοριxιJg xαι λαογραφιx6E

παραδ6oειg. Η ε(οοδoζ τoυ ο'πηλα(ου 61ει ι1ψοg

περiπιlυ 2 μdτρα με πλiιτog 0,90 μ. Αxολουθε(

μιxρ6g διdδρομog πoυ διαxιiπτεται απ6 ογx6λι-

θο που d1ει πι1οει απιi την οQοφη χαι στxlγ ουγrj-

1εια δεξιd διανοiγεται α(Θουοα μεγιiλων δια-

ατd,ιτε ων xαταοτdλιιττη απιi ογxι6 δη οταλαxτ ιτ ι-

xd διdxοομιo πoυ εντυπωιrιdζει' o διd'δρoμog

αυτ6g ε[ναι xατηφοριx6g }'l.αι πQoζ τo τdλοg βρ(-

σχεται 1,70 μ. 1αμηλdτερα απιi τo επ(πεδo τr'1g

ειo6δου. Στην επιφdγειd, του υπιiρ1ουν πολλα

φερτd, υλιxd, xαι ε(ναι cιπαρd,δεxτη η 1qηοη του,

ωg 1ιδqoυ απορριμμιd,τωγ πoιJ δ(νουγ ελεεινr]

ειπιiπωoη για ι1να οημεio μ6οα οτην Nι1ουoα' o
xαθαgιομ6g του θα ευπρdπιξε το xι6ρο αλλd θα

τιμοrjoε τo Δriμο Nd,oυoαg η πaιiξη αυτη' γιατ( η

oημερινr] xατd'oταοη τoυ oπηλα(ου δεν περιγρd-

φεταt.

Tο oπrjλαιο διανo(1τr1xε απ6 δι1o μεριdg α)

απ6 τr1ν οημερινri τoυ ε(οoδο, απ6 διι1'βqωση χαι

oτη oυν61εια απd π1ν πiειη τcυν νεριilν που

oυooωρευdντoιlσαν οτo πριiτο xo[λωμrr με απο-

τdλεομα να εxβαθ{νεται ουνε1ιδg' β) απd την

ΟQoφη του ι-ιε διdβρο:οη πoυ ε(1ε οαν αποτιjλε-

n[o rηn ro'αxρr] μνιοη τμιη μι1τιυr' τη g οροφr] g τoυ'

4Ζ

Toυ Kιiοτα Aταxiδη
οπηλαιολ6γoυ εQευγητli

:t:t':',:1#):

Tα νερd, δι6φυγαν απ6 τογ τελευτα[o πQοζ τα

δεξιι1θdλαμο οε 1αμηλιiτερα επiπεδα' Mετdτην

xι1νιυοη του απιi τα νερd, dρ1ιoε ο ιπαλαxτιτιx6g

oτολιομιdg τοιl απ6 τηγ σταγoνορροr1' Aπ6 την

πρι6τη ματιι1, xαταλαβα(νει xανε(g dτι πρ6xειται

γ* μ,o ωqα(α oπηλιd με πλoιiαιο oταχαyaιτιx6

xαι τραβερτιγιx6 υλιx6, χωQi:ζ ιiμιω< ι'α ε(ναι

ιδια(τερα μεγdλη με την οημεριυ]τηg μορφη' Τo

οε ευθεfα γQαμμli μl]xog τη< ε(ναι πεq(που 30

μdτρα το δε t'ψοg τοlr' ορoφc6ν τηE σε πολλd'



Ερευl'α NΙΑqΥΣTΑ

οημε(α ξεπερνiιει τα 3 pιdτρα. Τo βαθιiτεριl
οη μιε 

(ο ε (να ι 3 μι6τqrcr ιrπιi το επ(πε δο τr1 < ε ιοciδου.

Το Σπrjλαιo τηζ Niroυocrζ παρ'6λο τo μιxρ6
του or]μιερα μιdγεθog θεωρε(τcrι οcιν οπt]λαιο με

τoπtx6 τoυριοτιxι5 ενδιαφdqον. Eiγαι δε dξιο
τουριoτιxrj< αξιοποιησειl)ζ χαι εxμεταλλεfoεοlg
^/ια τoυζ παραxdτω λ6γoυg.

1) Δεν υπdρ1ουν δciπd,νεg για οδ6 προοπελι1-

σεωζ πQοζ αυτ6 επειδ{ η ε(οοδιig του βρfoxεται
οτο πεξoδριiμιιιl τοιl αοφαλτcloτρο:μdνου δρ6μoυ

των Σφαγεiων τηg Ndουοαg.

2) Γιατο πλοdοιο xαι θεαματιxιj διd.xoομκiτου.

Στcιλιιxτιτιxιig δι(ιxoομοq
τoι, oπη λιιiοι' τηζ Niιοι'οιrζ

i-ιατα l{αι dλεg οι xcl'ταοτιjλιοτεg εoο1dg του. Ei-
ναι ειlνιil1το ιjτι θιr oυμβιiλλει. xαι αυτ6 στα ιστο-

ριxιlxαι τιlυριoτιxd θdpιατα πoυ παQoυοιdξει η

Ndoυοα xαι (οο;g αργ6τεqcr επιδεξει χαL ι-ιια
σπη),αιoλογιxη ειxι1ι'α επει,δrj υπdρ1οιlν χαL τα
oπrjλαια 40 Kdpιαρεζ στηγ θdαη ''xodxog" ?tαι τo

οπriλαιο των Λιμνων πoυ d1oυν ερευνηθε(.

3) oι δαπιir,εE τηζ εσα)-

τεριxr]E διευθdτηιlη( χαι
του η λεxτροφιυτιομιoil του

δεγ απαιτε( μεγι1λα πoοci
επειδη τιl pιdγεθιiE του ε(-

\,αι περιοQιαpιdνo xcrι t1 πcι-

ρο1η τoιr ρε{μιατοg εiναι
ι;ε μιxρη ι:ιπιiοταοη. Mε
την xατd,λλr1 λη τιlυρ ιoτι xr1

διευθdτr1oη xαι ιδιιriτερα

ιιε τη\' εxβιiOι'νοη τιrμ $,r-

πdδου του θιr προβληθo'ι1ν

οι πλοιioιεg οε οπiινιo διiι-
χoσμo οροφdg ι1λοlν τωγ
τμιημdτο:ν τoυ oπηλα'(oυ
xαι cιxι5pη pιποροiν να α-
ποxαλυφθοιjι, xα' ι ν εjα τLιti -

Σπf λcικl η< Nιiοιrοcιq (Σιpcιγε(ιt)
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NIΑryYΣTΑ Πoλιτιoτιxιi - Σιiγηqονα θ{ματα

NA0YΣΑ

Eπ ιμιiλεια Eυγεν ( αg Z6}uιoυ

EΙΣAΓΩΓΙΚA ΓΙA To ΠoΙHMΑ TOYJOHN ANTON

Στο Διεθν6E Συvdδριο ''o Αριοτοτdληg οrjμερα" πoυ dγινε ατην πdλη μαg απ6 20-25 Σεπτεμβρfoυ
του 2001 ουμμετε(1αν xορυφαiοι μελετητd< τηg Aριοτοτελιxr]g oxdψηg απ' 6λo τον xιioμo xαι
παρoυo(αοαγ τιζ τελευταfεg dgευνεg τουg.

o Jοhn Αntοn, xαθηγητrjg φιλοοοφfαg & διευΘυντrjg του xdντρου Eλληνιxιilγ οπoυδι6γ (πo
University of South Flοrida, που θεωρε(ται xαι dναq απd τoυζ χοQυφαfουg φιλοοιiφουg τηg επoxrjg

μαg' rjταν dναg απιi τουq πλιjoγ διαxεxριμdνoυζ εxλεxτorig oμι,λητdE.

Γεννf Θηxε cπo Cantοn ohiοτιυνΗΠΑαπιi'EλληνεEγονε(ζ.o B'Πα.,lxι5ομιοgπ6λεμοgxαιη xατoxrj
τoν βρrjxαγ στηγ Ελλdδα xαι δ(1ωg ιδια(τερη
οxdψη ανdβηxε xαι πολ6μησε τoγ xαταxτητtj oτο

βoυν6.

Ωg xαθηγητiE τηg ΦιλοοοφfαE dxει διδdξει οτα
αξιολογdτερα Πανεπιιττrjμια τηg Aμεριxr]g, 6xει
λιiβει μdQog οε πολλι1 διεθν{ ουνι1δρια φιλοαo-
φ(αE, εiναι ιδρυτιxιi μ6λοg τη< Eταιqε[αg Nεoελ-
ληνιxιiν Σπουδι6ν, τηg Eταιρε[αg τηg Ιοτoρ(αg
τηg Φιλοαoφiαg' τηg Eταιρε(αg Mελετιliγ τηζ Α-
μεριxανιxrjg Φιλοooφ(αE xαι τηg ΔιεΘνodg Eται-
ρεfαg Nεoπλατωγιxοiγ Σπουδιi:γ. Tο 1985 το Πα-
νεπιοπ]μιο τηg NdαE Φλ6ριντα9τον oνdμαoε dis-
tinguished prοfessοr.

'Εxει oυγγρι1ψει xαι εxδc6οει περιααdτεQουζ
απ6 ε(xooι τ6μoιlq ν'αι €γεt δημοαιειioει πολλιi
dρθρα, δox(μια xαι βιβλιοxριο(εg.

o x. Jοhn Αnton ε(ναι αγτεπιαrdλλoν μdλog τηg

Axαδημ(αg Αθηνι6ν (1985)' επ(τιμo μdλοg τηg

Eταιρε [αg Mαxε δoγ ιxι6ν Σπουδιiν ( 1 963 ), επkι-
μog ΔιδdxτωQ τηζ Φιλοαοφιxris oxολfs του Πα-
νεπιoτημ(oυ Αθηνι6ι, (|992) κλ"lτ.

Πdρα dμιυg απd 6λουg αυτοιig τουg τιμητιπorig
τiτλουg xαι διαxρ(oειg. ο xαθηγητrjζ Αntοn' ε(ναι
ι1να< tr-ιoναδιxdg ιiνΘρο;πoζ. πoυ με τηγ ξεοτααιd
xαι το 1α μdγ ε λ6 του xdρδ ιοε τι g lr"αρ δ ι d g 6λοlν μα g

O John Antοn ιττιl cn,ι,dδριo γιCι τoγ Αριοτοτtiλη
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cιπ6 την πρι'iτη oτιγμr1. Απλιig μdοα οτo μεγαλε[o τηg ox6ψηg τoυ, ανθριilπιγoE xαι πολ,d φιλιx6g,
€zανε dλουg εμdE που ε(1αμε την xαριi xαιτηντιμιr]γατoν.1νωρ(oουμε απd xoιπd,γα νοιι,iooυμε dτι
ε [ι'αι ''διxciζ" μαζ ιiνθρωποg. Kαι o (διοE dμοlg 6φυγε απιi την πdλη μαg με τηγ xαλιiτερεE εντυπιδσειg,
.τoυ τιζ απoτ{π(l]σε οε 6να xαταπληxτιxd ποiημα του, πoυ παρατ(θεται οτη oιlνι11εια.

o (διοg οημειοiνει για το πο(ημα αυτιi:

''Προoπιiθησα να πιι1oο: τoγ ιστoQιχ6 αλλd χαι τoγ ηθιxd παλμιi τηE πιiληg oαg, 1ωρ(g να αδιxr]οω
την αρ1ιxf λυριxrj ο{λληψη τηg ιδdαg. Tελιxd τo πο(ημα μεγd,λωαε πεqιααdτερο απ' ιiτι ε(1α αρ1ιxιi
τροβλ6ψει. Φτα[ει ο ο(οτροg. αλλd εγιδτο απoδ(δω oτην ιδια(τερη αγdπη χαιτoν θαυμαομ6 μoυ για
π1ν πdλη σαE, Ιi αν μoυ επιτρι1πεται να ειπιδ γLα την π6λη μαg... Παραδd1oμαι dτι 6ταγ δοιjλευα τo
qυθμd ιι(ιΘε oτι1oυ, ταυτd1ρoνα dβλεπα σ[o βιiθοg τηE φαγταofαg μου τoυζ χοQευτ(.g xαι τιg
7ορειiτριεg τηg Ndουοαζ γα με συγεπα(ρνoυν μαξ[ τουg στουζ ρυθμotjg τηg Mαxεδονiαg χαι τα

7ρι'iματα τηE xirθε οτoλr]g των γυναιxι6ν...''

Γ{ιiουαα

Tου John Αntοn

Ξ6ι,ε, oαν τιibει xαι βqεθεig
α o'ιiδεντρα τoυ Βiρμιου

μ6llο9 η xαι με oυντqοφιd.

τoy ΙtειQασμ6 ν' αγiξειζ με τoυ λ6yoυ τα αxρoδd.y"τυλα

τo φωζ τηE λαμπερig ημ6ρog
ιj τα xαθd'ρια τηg Αρdπιτααg νε'ρd'

μην τoy αφηoειg την xαρδιd. σ()υ να yητ€ιllει.

Ξiνε, το φωg εδcil ριαyε'ιjει ααν πiταyμα ααiταg θεi:xηE

χ,αι τα xαθd'ρια τα l,εQd" ποτξουν ρι6νo oτoyααμοiE xαι δ6ντρα

που αντiyoυν στoν αxληq6 βαoανιαμr5
xαι δεν σιωπoιjι' σε τιζ φοβ€ρεg του θα"ι'ατου.

Φωg xαι νερci' ατη Nci'ουoα 1ορειioυν xι ανταμιΔνoυν
oτιg yλd'ατρεζ χαι στoυζ xηπουg

με τα yαροιiφαλα, τιg ανεμιΔνεζ χ,αι τουg xρfνoυg

στων yυναιxc6ν τα oτηθια
yια παιδεριd xαι od.λεμα τoυ νoυ, μdyια τηg αυyηq,

y ια yυ Q ισμoig ατη Nci'ου oα που xd,ποτ' ε ρωτ ε6τη x εg

ατα εφηβιxd. ooυ μεαollιiγτια
xαι τωρα μ6νο αξιcΔθηxε να ιδε[g.

Ξ{νε' δεν iρθεE να yευτε[E τo φωζ

μητε oτη yοιiφτα σoυ να xλε[oειg τ' ci.yραντα νερd. ατo Bd'ραρθρo'

Δεν ε[ν'τηg μofqαq ooυ

μητε τo φωζ τηζ Nci'oυααg ψλαμiδα να ντυθε[g
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ριητε oτιg ξαναμμiιlεg'φλiβεq σ()υ 1)α xλε[oειg τη δροoιclτηE
}lι υστε8α να 7rαινευτειζ

ποlg τd'ψα βρ6θηxεg xι εα6 στoυζ δq6μουg τηg

ααν απ6 τοιlg Θεοιig αταλpι6νοg

τα xd'λλη τηζ να υρινηclειg

διαλεyμiνοE τriyα
τoυ yoρο{g 1ιαι τα τραyoιiδια τηζ να διαλαληαειg'

Nd.oυoα pιε λ6νε, ξiνε,
μriνα του φωτ6q 2{αι τ()υ ιlεQo6 του Β€ρμιου τοιl ξαxοιlστο'ιj

πclιl ριητε ρι{θog dγραφοE μητ'αληθεια αι'θQιilπιι'l1

τη yiννηαη μclυ αμfλειpε oτo 1ιd.qριαQo τoυ yριi"ιloιl.

Mε ξiροιlν ρι6νo τα oτοιyειιi' του δci'ooυg χαι τηζ πoταμιri'E'

oι oπ[νοι 24αι τCι αηδ6νια εδω yoρειiου'ι) στηy παλd'1ιη ριοιl

ριε τηζ αιlγηg τη δ6ξιl χαι τ(ι δci'xριlα τo1) Lιεσoν1lyτbυ
ιlα βΙ'l y'αθεi τηq ανθρωπιd'g ο c\q6μοg.

Κd'πoτ' εδcil ατου Βiρμιου τo yλoερ6 ξωνd'ρι
αερyιd"ιtιoε τoιl Κdδριoυ η θυyclτiρα η Σεμiλη

ξ6νη xι εxε[νη ιiπωg xι εαιi, ι1lρα xαλη,

xι ηταν τo ρι6τωπιi τηg ατολιoμiνo με τη 1αρd' τηg αiqαg
που φiρtlει τcι pιαντtiτα των εqrbτων oτo φτερri τηg'

Κriποτ' εδω η Σεριiλη ο.ι,ειρειjτηxε πrΔg να δεχτε[ τo yd"δι τoυ Θεoιi.

)CU γ6ριoε oτον τciπο τηζ στη Θiβ"
ηρθε pιιαl, dνoιξη που πλαι'εμ6νη oτoιlg λειμcill'εg

το oπriρο εδi6τη τoυ ριεγd'λου Δ[α στoυζ λαyιΙwεg τηg'

Mα ηταν εδιb ατηg διxηg μoυ yηζ τoυζ λαyc6νεg που ε[δε αε 6νειριl

π6αο yλιlxιd. ε[ναι η πixρα τoυ llαQΙτoιj τηg yiιll'αg'

Θειjαταλτοg ο Διeiνυαog δεν ξ{'yααε ποτi τη μriνα τoυ

yι' αυτ6 yαρξει στoυζ ανθρrfπoυE το ανd'βρααμα τl7g αyιαE μiθηg'

Απci τη ρτiyα των oταφυλιιilν μoυ ξεπηδαει ο ριo6oτοq

xαι ξd'λη γiνεται xι ηyoE μυoτιx6g
xciπclιιlυ απ6yol'oυ τoυ Πd'να που τρ{πωoε xρ'ιlφα

oτιg oπηλι6E τoυ Βερμ[oυ yια 1'α /ιη xclθoιiν
o ι π ανd qyαιεg pιελωδ [εg τoυ Mαινd'λoυ'

ΑιlτiE αxοι\q ευλαβιxd' oαν xd'πoιοq νoιxox6ρηg

yεμfαει τo ποτηρι σoυ με του Θεoιi τo θαιiμα

xαι αyd'λι - αyd'λι το xραo[ μoυ y[νεται ανd"ερη

πετρoπ6ρδlχα xαι τqαyοιlδd'ει ατιg φλtβεζ σ()υ'

Αν €μαθεg να o6βεααι τουE ηyoυg θ' αxο6αειE τo τραyοι3δι

τo πtilg εβytixαν μεσ'απ'τιg oπηλι6g

τoυ Βiμιου τηζ t1αι απ'τηg Mαxεδονiαg τα oπλd'yνα

οι xτ[oτεg xι oι ριαατ6Qoι' να διπλοθεμελιτΙαουιlε

την πriλη αυτη πoιl αε ξελ6yιαoεν απri4lε'
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Σαν απιi xci.ποια απ6μαxρα τoυ τραπεζιo6 τqαycl6δια
θα μd'θειE xι d'λλα θαμιαoτd..

'Hτανε λξει oτα yρ6νια τα παλιd' πoυ βαoιλιd'δεg ξεxουclτε[
διαφil,'τευαν τoν τ6πo τoιjτo
xι εδω δ(πλα ατα π6δια ριoυ

ατη MIεξα την πανiμoQΨ1 τηll διαλε7τη
xτoυ την φoροιjαανε xoριΙlνα oι μo6oε9 τηζ yaαφηζ

ηρθε μια μ6ρα xρατωνταζ τηζ αοφIαE το oεπτri δαυλcj
o μ6γα9 δd.αxαλog να δωoει τd.ξη xαι ρυθμ6

δriqα oτον dyoυρο τo μαθητη πoυ διd'λεξεν η μo[qα
να y[νει o qυθμιατηg τoυ μ6λλoντο9'

Ξ6νε, πριν φιiyειg πηyαινε ατου δειλινoιj την r7ρα

πoτl yρcilματα, {σ?ιιoι xαι νερd' ατα Ιαβ6ρια
δεν λεν να αταματησoυνε τo πλ€ξιμo
τηE αρετηg ttαι τηζ ατ6φιαg ομορφιd'g

ατα oτ6ματα πoυ'ιlli'λλιξαν του δd'oxαλoυ τα λ6για.
Εxε{ πoυ τα νερd' τoυ Β6ρμιου φιλo{l, τιq 1ρυyig των απ6ιlτων

πλd.ι ατη Miεζα yεννηθηxα.

Nd'ουαα με xd'λεoαν oι dγελοιτων λoυλoυδιr1ν.

Στd.oου oτην d'xρη τηg oιωπηE αμ[λητοg
' o yε[pιαQQoζ να μη σε αυνεπd'qει των λυyμcilν

τηg δ ιπλoyαρoxαμμiνηg μdναg.
Nd'oυαα με xd'λεoαν xι oι δα[μoνoι τoυ φ6νoυ.

Γεν[τoαρoι δεν φljτρωoαν ατη yη μoυ.
Σαν o|yαoεν ο λα[λαπαg d.φηoα την ορyη μου

τηζ φoυστανiλαg να πd'ρει την αoπρd'δα
2tαι ωζ χoQευτ€g τηg Mπoδλαg τα παιδιd μου

εoxd'ρωoαν το θλιβερ6 παι1ν[δι

tιε τηζ ατciyτη τηg αφαyηg mo πρ6oωπο

Lιε την xαπνιdτoυ ντoυφεxιoιj ατα μdτια
xαι oτηααν απ6 τ6τε τoυ θανdτου το yοq6

oτoυ yiλιου την xαρδιd
τoν [διo το yορ6 xτoυ oι Nαoυαα[εg γυνα|xεE μoυ

ατηoανε oτηνΑqd'πιτoα
να y[νουν τα νε ρd. μη μoιiρ ια.

Στην Nτoιiρλια ατην βoυνoxoρφη πd.λειpε τ' 6νειgο
τηg λευτεριd'ζ με δρd'xoντεg 24αι με θεριd'

yρ6νια xαι yρ6νια.

Στην xαρδιd μου εiψε φυτρcδoει τ6τε πλdτανοE τρανc5g

μα ηταν yραφτ6 να Ιtoτιστoιiν οι ρξεg τoυ

με τ'αλιxo α[ματων παλιxαριc1ν μoυ
xι ανdτρι3α τα φιjλλα τoυ να ιδοιjν xoυφd'ρι αx6φαλo
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να πεQjτατc..-ι περηφανo yιανα xαλωooρ{αει

xαταμεαημερα το Xd'ρo.

Αρyηoε η λευτεριd' να oταριατησει στo xατriφλι μου'

oι φλ6yεg τoυ πoλiμου πdyωααν ατα yεfλη εν6E παιδιοιi'

Βουβdθηxαl, τα μoιQoλrlyια oτo ατ6ματηg τελευτα|αg παπαροι1ναg'

Ξiνε,
Πd.νε oι xαιρof πoυ τα πουλιd" μαg yαιρετo{ααν'

Πd.ιlε oι xαιρο{ πoυ οι αετο[ τoυ Βiρμιου περ[μεναν

να βyει o απoσxτεQ[τηg απ'τoυ oυQανo6 τo x6λυφog

πριν πdl',ε στιζ 2ιQυφooπηλι€g τηE ηδoνηE να ζευyαριitoουν'
Πd"ι,ε oι xαιρof τηE λεβεντιd'g.

Tα xαρυοφιjλλια yd"oανε τα μdτια τoυg

μιετρdνταg τιζ χιoνoστιβd'δεg χαι τιζ πiτρεg
π0L) oι μηyαν{.g τoυ πλοιjτου δαoxαλε'ιjουν τιbρα

vα yfνoνται φτην6.9 γαλxoyραφ[εg'
Πd'νε xι νιi1τεg τηg ντρoπηg

1ιαι τoυ xλεφτοιj φιλιoιj.
Ξiνε, δεν ε[μαι η Nd.oυoα πoυ θα yωρ6αει

στoυ νoυ σου την α7λιi να oε yλιτc6oει απ'τη φoβ6ρα
τoυτιπoτα.

Αν ηρθεg, ξiνε, για να βqειE το x6wρo τoυ oυρανo6

oτα oπλd'xνατων απιτιcilν μoυ
θα φιjyειg ξiνοg πd'λι xι αγιd'τρευτοE xαι ξiνclg θα πεθdνειg'

Mα αν iρθεg διιpααμ6νoζ yια τη yνd)ση τoυ xαλod

περπdτηoε περfαxεφτoζ στoυζ δρ6μoυ9 μoυ
xαι ρωτηoε να μd'θειg πωg θα βρ''g

τo μoνoπdτιyιατη M|εξα

xαι με[ιιε εxε[ yια μια βραδιd. ωζ να 'ταν τd'yα ε[xοoι - τQειζ αιc6νεζ

Διx6g μαζ xτια xι εo'ιj αα oxoλιαρoιjδι
ατoυ Δd"oxαλου τo πλd.ι

πQoσttυνητηg oεμν69 τηE αρετηg

xι {φηβoE yfνε αιiντρoφoζ τoυ Αλiξανδρoυ'

Κοkαξε να μην ξεψαcrτεig στα στενoQιiμια τηg Ψυxis
διxηE σoυ χαι διxηg μου

xciθε ιpυψηζ

yιατ[ ατο τ€λog τoυ βιβλiου τη ξωis
dλεg θα yfνουν i.να..-

Ξiνε, yιiρνα ξανd' ατον τ6πo ooυ'

K αν oε ρωτηoουιl xdπoτε yια μiνα
πεζ τoυζ πωE iμαθεg μoνdyα αυτd' τα λryα λ6yια'

''Nd'ουσα με xd.λεoαν oι dγελoι των λουλουδιr'6ν'''

*'ζ*
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Τα αΠOKαλUΠΤηρια Τηq TτρoTομηq

τOU Στελιoυ Σβαρvoπουλoυ

Tην Kυρια"aη 3L Mαρτ(oυ 2002 €ywαγ σ[o
ιo6γειo χι6ρo τηg Δημdoιαg Κεντριxrjg Bιβλιo-
θi xη s Bερo (αg, τα αποxαλυπτrj q ια τη g πρoτο μrj g

του αξd1αοτoυ Bερoιιfτη λoγoτ61νη xαι επi οει-

ρd ετων oυνεργdτη τoυ Περιoδιxoιj μcrg Στdλιου
Σβαρνdπoυλου.

Τα αποπαλυπτrjρια ιjxαγαγ ο Nομιiρ1ηg Ημα-
θ(αg x. Γιdννηg Σπdqτoηg μαξ( με τoν Σεβαoμιιi-
τατο Mητρoπoλ(η Bερο(αg xαιNαorioηg x. Πα-
ιτελεr]μoνα. Tο dργo φιλoτd1νηoε o γνωα16g
Bερoιc6τηg ξωγρtlφog xαι γλιjπτηg x. Bαοληg
ΣωξερfδηE

Για τη προoωπιxdτηταζ χαt τo 6ργo του τιμηθd-
ιτog μληoε με λfγα λ6για ο αντιπρ6εδροg τηg

Eφoρ(αg τηg Δημ6οιαg Bιβλιοθrixηg μεταξ{ των

oποfωγ χαι oι συγεργd,τεg μαE χ' A1ιλλdαg Γπor1-

\ταζ χαι Γεc6ργιοg Xιoν(δηg.

o Στ6λιo9 Σβαρνιiπουλog γενν{θηxε αιη Bd_

Qoια τo 1'926 τιαι ('γ'ανε τtg εyx6ν"}''ιεg oπουδdg

τoυ χαt 6ξηoε 6λα τα 1ρ6νια τηs ζωηs του. Λαo-

γQdφoE τηg B6ρoια9 dγραψε πoλλdg πoιητιxιJg

αυλλογ69 xαι πεξoγραφriματα εμπνευoμdγα απd

την ιδια(τερη πατρ(δα τoυ χαt riταν ο ταν"τιx6g

1ρoνoγρ<iφ og επ( oειρ<iν ετιδν τηg τοπιxrjg εφη-

μιερ iδαg "Bdρo Lα", ενιi υπrj ρξε για πολλd 1ρ6νια
oυνεqγιlτηg τηg "Nιdουσrαg". ΠdΘαγε οτιg 27

Ιουλ(ου 1987 xαττο ιiνομd,τoυ δdθηxε oε δρ6μo

τηζ γειτoγιdg 6πoυ μεγιiλωoε στηγ πεQtoxη 
^-

γ(oυ Avτωνfου Bεροfαg.

Αξζει να oημειι6σoυμε 6τιτο επfγραμμα αro

βιiθρο τηg προτoμljg τoυ dγραι|.lε ο επ(oηg συγεQ_

γ<1τηg μαg λoγoτdχνηζ χαι ιαιoριxdg x. Θωμιig
Γαβριηλfδηζ πoυ δiετ6λεoε xαι μdλοg του Δ.Σ.

τoυ ΓιιiννηKαqαταιι6λη

τηg Bιβλιoθηγ'ηζ,6πωg xαι oι αε(μνηατoι Φι6τη9

Πdτoαg xαι Γιιiννηg Mωqαλ(δηg xαθcδg ?'ιαι o }ζ.

Παr1λοg Πυριν6g που επ(αη< ατην (δια τελετη

τιμliθηπαν xαι xcιτ6" xαιqοrig 61oυν γριiψει oτo

περιoδιπd μαg.
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Τo διεθv6g oυv6δριo για TOV Δημ. 8ικ6λα

Παqουα(αση: Γιιivνηg Kαqατοι,6ληs

Eγινε με μεγdλη επιοημdτητα χαι την συμμε-

το1ι] πολλι6ν εxπqοοι6πωγ τηζ πνευματιπrjE xαι
επιστη μoνιxrj g xο ινdτηταg ατo Xωρο Tε1νι6ν τη g

B6ρoιαg ιπιg 77 -19 Mα?ου 2002 τo Διεθν69 Συ-

νdδριo μιε θ6μα " Η αναβ(ωση χαt η δια1ρονιxlj
αξiα των 0λυμπιαπι6ν Αγι6νων, που rjταν αφιε-

ρωμιiι,o οτον πρι6το Πριiεδρο τηE Διεθνoι'iE oλυ-

μπιαxl]g Eπιτρoπrjg xαι απd πατρoγενιd Bεροιι6-
τη τoγ Δηpιητριο Bιxdλα.

Oι ειοηγητι1g του ουνεδρ(ου, dλοι xαταξιωμd_

νο ι επιomj μoνεζ τoυ 1ιδρoυ τoυ g, dδωoαν τo ατfγ-

ι,ια χαι τα ιδειδδη πoυ επιχQατofoαν εxεiνη τr1ν

επο1rj (τ6λo9 του 19ου αιι6να) oyετιx6" με τoυζ

oλυμπιαxofE αγιilνεg χαt τη αfγxριαj τoυζ με
τηγ σημεQινrj επο1rj. Eπiοηg αναφdqθηxαγ στη

ξο:rj xαι τo dργo τoυ Δ. Bιxdλα xαθι6g χαt στηγ

ανdδειξη τηζ πQοσωπm6τητ6"gτoυ μι1οα απιi τη

δρdoη του.

oι ειoηγητ,6.g 'ιιαι τα θdματα τoυ or-lνεδqfου

r]ααν:

Π6τρo9 Λινd,ρδog, ιαοqιx6g_δημoοιoγρdφog:
"Η ευρωπαΙxrj αxτινo βολ(α του

Δη μητq (oυ Bιxdλα"' Eλdνη Mπε-
λιιi, ιoτοριxdg Δ/ντρια KιJντqου
Eρεfνηg τηg Ιαroρ(αg Nειiτε-
ρoυ Eλληνιoμοιi Αxαδημ(αg Α-
θηνιδν: "O Bιxdλαg xαι η Παι-
δε(α''. Kωνiνog Καo(νηg, xαθη-

γητ1iζ τηE Mεταβυξαντινrjg xαι
Nει6τερηg Eλληνιxr]g Φιλoλo-

γ(αg Φιλooοφιxηg Σxολrjg Πα-
νεπιοτημ[oυ Αθηνιδν: "Η αυτo-

γραφιxrj λειτουργfα τηg μυθο-
πλαo(αg του Bιxdλα". David
Yοung, xαθηγητiig xλαooιxι6γ
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οπoυδι6ν οτο Πανεπιοτrjμιo Φλι6ριδαg ΗΠΑ:
"Bιxι1λαg xαι Kουμπερτdν". Αndreaw Mοrbach:
"Bιxdλαg. πατριιδτηg, xooμοπoλ(τηζ". Γ. Δoλια-
νΦζ, Πρ6εδρog Eλληνιx6g EταιρεfαE Oλυμπια-
xoij Φιλοτελιoμοιi: "Η oυpιβολr] τoυ Δ. Bιx6λα
οτην αναβ(ωoη ταlν Oλυμπιαxιi:γ Φιδνωγ"
Σωσρηg Γιιiτoηg, επ(xoυρoE xαΘηγητlig TEΦΑ-
A Α.Π.Θ. "oι αθλητιx6g ρζεg του Δ. Bιxιjλα παι
oι απdψειq τoυ για τα αθλητιxd πρd,γματα τηE

επo1rj g του''' Kων/νog Mαναφr] <, Kαθηγηπ] g Bυ -

ξαντιv{ g Φ ιλολoγiαg φ ιλοοοφ ιxri g ο1oλr] g Παν ε -

πιοτημ(oυ Aθηνιδν: "O Bιx6λαζ χαι τα εθγιxd
προ β λ{ ματα τη g επο1ri g του ". Γιιi;qγo g Xιoν f δη g,

ιοτοριx6g: " Η αρ1οντιxrj οιxoγ€νεια τηg Bd-

Qοιαζ των Mπιxdλα-Bιx6λα"' ΔημiτQηg Γqυπd-

ρr1 g, αντιδιj μαρ1ο g δrj uου Eιρηνo'ιiπολη g, Σrj ρου :

"Η γεν6τειQα χαιτα γεανιπιi 1ρdνια τoυ Δ. Bιxd-
λα''' Γιαννt1g Σεqπετξιδdxηg: πρdεδρog επLτQo-

πηg επoπτε(αg Bιxελα(αg Δημοτιxrjg Bιβλιoθ{-
xηg Ηραxλε(oυ:. "Δημ. Bιxdλαg xαι Bιxελα(α
Δημoτιxrj Bιβλιοθrjxη. M(α oγ€oη με οtχoυμενι-
x6τητα"
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H Moυoα Tηq Eλεvηg AvδρOVιK[δoυ

Αξια εxπρoοιiπr1oεη Eλdνη Aνδρονιx(δου ιπο Mπιiριτηg Ιταλ(αgτουg Eλληνεgxαλλιτ61νεg oτην
dxθεoη ξωγραφιxr]ζτηζτoν απρilιoτου 2002'oιxpιτιxdgrjταν διθυραμβιxdE. Παραθ6τοUμε αυπjτου
Mariο Di Francescο Kα}'λιτιjχγη l-ιινιμαλ(αrα πQαγ|_ιατιστrj Κριτιxori Τ6xνηg.

''Η πιθανη πo[ηαη

Tο ι yυι' x oν [αtrι α''ααβi ατηg.

Απδ τo λευxd xαι πci'νω oτο λευx6, λεπτci' yρri-
μιατα διαφα[νονται o' ελαφqιig, αiqινεg ?1αι χ,Qυ-

φig μορφig.
Αiαθημα xαι oυνα[αθημα.

Mαyε(α πoυ περιβd'λει τo μπoυμπo6'1ι στην
αιiρα τηg Ανοιξηg yια τo πρωτo π€ταyρια τηg
πεταλoιiδαg.

o Αλεξανδρινriq μ6θοE, φιγo6ρα o6μβoλo ποτl
απευθιjνεται στoυζ διxoιiE τoυ ανθρωπoυζ χαι
τoυζ xτ(ΙQα2rινε[ προg τη νfxη, oρξει την εν6τητα
τη g ξωy ραφ ιxη g δ ιαλi xτ oυ.

Και ξανd'qyεται στo pιυαλ6 μoυ τo δioι1"ιο του
Κd'oτoqα χαι τoυ Πολυδε{xη oτα xoριμd.τια πoυ
ixoυν απoριε[νει απ6 τιE νωπoyQαφ[εg τηg Πο-
ριπηiαg'

o ηθοποιcig παξει iνα ρrjλo yια να φiρει oτην
ε πιφd.νε ια την αληθε ια.

H Tixνη ει,ciνει τcl αποτ6πωμα [ιε τη
ox€ψη.

o xαλλιτiyνηg ξαναβρ[αxει τα απoτυ-
πcilματα τoυ παρελθ6ντ0ζ χαι oτη δρd'oη
τoυ 1ρ6νoυ αντιπαραθiτει ριια δημιoυρyι-
xη xαι αωτηρια αντ[δρααη τoυ παρdυτog.

Boυβig ειxdνεq, πoυ απcj τη αιωπη αv-
τλoιjν διiναμη xαι δ ιαλεxτ ιx6τητα'

Καθρ 6φτη9 πoυ απΦ!ιαλ6 πτ ε ι την ψυχη.

Καινα, λoιπ6ν, η φυαιxη xαι πνευματιxη
ειx6να.

Tο αυνειδητ6 Εyτil χαι τo ψυ7ολoyιx6
Εyω'

Η xo"θη με ρ ινη αyd'πη xα ι η αθωα αy dπη.

Καν iναg αντ αyων ιoμ69, αλλd' ριια y ιo ρτη

μυ στ ι }l ιστ ι }r,η π oυ α π λcilν ε ι ατ oν α ι θ € ρ α yα ρ oιj μ ε -

νεζ χαl χQωματιστig λd'μιpειg xαι υyQoΙτoιηoειg
o ε αoυ ρ ε αλ ιατ ι x i g αx ολoυ θ [ ε g π ε ρ ιπλαν rΔ ρι εvων
φωτrΔν σε ριυστηQιωδηg βιlθοιjg θαλαooc6ν'

Αλfiθεια που απλcbνεται χ'αι ελx6ει'

Παρoυα|εg που οδηyo6ν αυνειδητ69 φαντααιcδ-
σειζ.

Αναπλξρωoη υλιxηg ιερr|τηταq xαι πρoαyωyη
πρog iνα d'λλo πεπρωμ6vο.

Π λη o [cι o μ α τ οlν x α λoιi ρι ε ν ωy στ o ιχ ε [ω ν εν 6 g μα -
xρινo6 παρελθdντοg, διαβρωμiνoυ xαι μεριx6g
φoQiζ πονεμiνου, με yαρo6μενεg γιρλci,ντεE απ6
λoυ λo'ιj δ ια τη g M ποτ ιατ ε λιανη g ελπ [δ αg.

To ν6ημα τoυ 6qyου βq{ιlxεται oτην εξαιρετιxη
αθωc|τητα xαι αιoιοδοξ[α, cιλλd' χαι στην π[xρα
χ'αι την ειqωvε[α, στηv χαl'ιoyελαoτη o6νθεαη

μπ g ooτ ci' oτ o y ρ 6ν ο πoυ xυ λd' ε ι, oτ η ν o ρ θολoy ι xη
oυνε(δηαη του απτoιj x6αμoυ }1αι τηy ανορθολο-
y ιx 6τητ α τ oυ ααυν ε /δητ oυ.''

Στα εγxαivιcι τηg 6xθεοηg η xιlρiιι Ανδρoνιxiδoιl
με τoν Eλληνcι πριiξενo
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Π6σ0 ωφ6λιμα ε(vαι

τα σTαφυλια Kαι TO Kρασι

Σε μια χημιxri -dπωE τη λ6με_ ανιiλυoη, τα

oταφtjλια πεgιι11oυν:

-Nερ6 περ(πoυ 75-80%'

-Σdx1αρα : φυοιxd ο'ιix1αρα, oπωqοoιixχαQα,
dμεoα αφομoιι6oιμα απ τoν ανθρι6πιγo oQγαγι-

oψ6 |5-25% περ(που.

-0ξ6α, xιτριxd xαι τρυγιx6 3-8% περ(που' .Α-

ξωτori1εg oυofεg (xυρfωg ατη φλοιiδα) 1%.

-Χgωoτιxdg oυo(εg (ομo(ωg xυρ(ωg oτη φλori-
δα). Yπιiρχoυγ χαι μεριx6g πoιxιλ(εg πoυ τιζ
λd με'' βdψ ε g'' που 61ουνε 1ρω ματιατ6 1υ μ 6, 6πω9

τo γαλλιx6 Γxρανoυdq, τo διxd μαg Bερτξαμ(τηE
Λευxdδαg x'λπ.

-Αρωματιπ69 oυα(εg: Xαqαxτη-

ριoτιxιi ε(γατα αgι6ματα πoυ d1ουν

με ρ ιxιi αrαφdλια, }"επτ6',δ ιαxρ ιτιxιi
rj πoλri 6γτογα. Eπιτραπ6ξιεs πoιχL-

λ(εg, 6πω9 η Ιτdλια, το Γπoλντ, τo
Moo1d,τo Aμβorjργoυ x.λπ., αλλd xαι
περ(φη μεg oινoπoιtioιμεg πoυ δι'νουν

τ' αρωμιi τoυE στo xραοi, 6πωg τo

Mοα1ιiτo Σd,μoυ, 11 Mαυqoδdφνη, τo

Σοβινι6ν, τo Σιαρντονd, η Mαλαγου-

ξι6 x'6'.

Ανdqγανα μεταλλιx<i oτοι1ε(α: α-

oβdοτιo, θειdφι, νdτριο, xdλιο, φι6-
σφoQο, μαγνrjoιo, ι|.rευδdργυρο x.λπ.,

πολdτιμα ατo ρ6λo τoυζ για τoγ αγ-

θρι6πινo ogγανιoμ6.

Toυ Κι6ατα Κοιjοoυλα
Γεωπ6γoυ ειδιxof αμπελoυργ(αg

-Bιταμ(νεg πoλλι6γ ειδι6γ ^ιαι 6γι dνα ε(δoE

απoxλειoτιxιi (6πω9 π.y' 6γoυν μια, τη βιταμ(νη
C, τα πoρτοxιiλια). Ag δor1με τι6ρα π6oo Χρrjoι-

μεζ χαι ωφdλιμεg για τoγ ανθρι6πινo oργανιoμ6
εiναι 6λεg αυτdg οι ουo(εg πoυ περι6χoυγ τα
αταφιiλια.

-Tα od,x1αgα ε(ναι πολιiτιμα oαν θρεπτιxd
συστατιxιi, γιατ( δεν ε(ναι επεξεργαoμ6να με
διιiφoρεg 1ημιπdg oυo(εg, 6πω9 γ(νεταt με τη

ξιixαρη xι ε(γαι γι' αυτ6 ωφdλιμα αx6μα χαι σ'

6οoυg πdo1ουν απ6 διαβrjτη, αρxε( γα χαταγα_

λι6γονται oωατd χαι με μdτgo. Eiγαι dqιαια
διαιτητιxdγια dooυgπιiσχoυγ αx6μα απ6 αυxc6-

τι ri oπλ{να η 61ουν xαρδιαγγειαx€E παθrioειg
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γ''laτ.

-Tα μεταλλιx6. oτotγεiα πoυ περιdxoυν, τo α-
οβ6ατιo, το νdτριο, το xιiλιο, το μαγν{oιο x.λ:ι.,

ε[ναι αφoμοιc6oιμα oε μεγιiλo βαθμd απ'τoν
ανθριι1πινo οργανιoμ6 xαι πολιjτιμα αυoτατιxd

για το αiμα, για ταx6τιxαχα, για τoυg μυg, γιατ(
βoηθoιiν αn1ν oξεοβαoιxη μαζ ισoQQoπ(α xαι
i.ειτoυργfα, oτη ξωτιxoτητα παι λειτoυργfα των
zυτrιiρων x.λπ.

-oι βιταμ(νεE τωγ οταφυλιι6ν ε(ναι πoλιiτιμεg,
'lιατ( ε(ναι πoλλι6γ ειδιiγ χαι με ποιxfλεg ωφd-

λειεg. Eiναι πεgfφημεg oαν αντιoξειδωτιx6g oυ-

oiεg πoυ ωφελoriν π.χ. αηγ απoβoλrj των πεQιτ-
τι6γ παι βλαβεριiν τoξιxι6ν oυοιc6γ τoυ ανθρι6πι-
\'oυ oQγ αγ ιαμotj, εν ιoμioυν την ανιiπλαoη χα t τη

λειτoυργ[α τωγ αδ6νωγ πoυ διατηρoιiν τη νε6τη-
τα χαι τηγ αγoσoπoιητt^ιη ιxαν6τητα τoυ oQγα\lt-

oμori, x.λπ.

-Tα τρυγιπ6.τιαtxtτριxα dλατα xαι οξdα ε(ι,αι
διoυρητιxd, xαθαρτιxιi τoυ oυQοπoιητιxof οo;-

λrjνα, τηE 1oλr]g.

-Tα xoυxotiτσια, αυτιi xυρiωg ε[ι,αι πoυ dxoυν
τα μεταλλιxd dλατα, d1ουr,μη1ανιzd< dπωg xαι
xαθαρτιιdζ, μαξi με η φλodδα. ιδιdπ1τε;γιατογ
εντεριxd oωλr]να xαι εft,αι γι'αιπd dριαrα διαι-
τητιxιig για τoυζ πd.oxoιτε< cιτ<j δυoy"oιλιdητα.

T6λog τα oταφ{λια ι11ουι' -λdει- Ζαι πο-
λιiτιμη, ωφdλιμη ραδιενdργεια, ενιi τον
τελευτα(o xαιρ6, xαθι6g η επιαrημoνιxrj
6ρευνα για τηγ ωφελιpιιiητd τoυg δε αεα-

ψατ6, βρrixαν πωg 61oυr, ειδιxdg oυαfεg
πoυ ενια1(loυγ τo αμυιπιr,6 αιiαrημα τoυ
oQγαγισμo6, πoυ τιq ον6μαoαν γι' αυτd
αλεξiνεE απ'τo αρ1αfo ρr]μα αλ6xω-αλ6-

ξω, πoυ oημαiνει ανθ(αrαμαι (6πωgΑλdξ-
ανδρog, αλεξ(-οφαιρo, αλεξι-xdραυνo
τl.χJι.) xαι τι6ρα, ειτελc6g τελειπα[α, oι επt-
oτrjμονεg βψjxαν πωζ τα αrαφfλια 61oυν

παι oυoiε g α\ηιχαQχιν tx€g, τtg ραιoβερα-
τριiλεg.

Oλεg αυτ6g οι xαλdg ιδι6τητεg φα(νεται
πωg riταν απd πoλιj παλιιiτερα γνωαιdg,
xαθι6g για τηγ ωφελιμdτητα τωγ σταφυ-
λιιilν 6γ9αι|lε ο Ιππoxραπηgxαt ατιg μdρεg

μαg πoλλof μεγιiλoι φυoιoθεραπευτdg γιατρo(
εφαρμ6ξουν απd πoλλιi τc6ρα xρdνια, σε σπoυ-
δα(α φυoιoθεραπευτιxd xdντqα τη g Eυρc6πηg, τη

μdθoδο τηg αποτoξ6νωoηg με τη σταφυλoθερα-
πε(α, xαθι6g oι αoθενεtg,υπ6 την επiβλεψη ειδι-
xoιi γιατροιi xαι για oριομ6νo 1ρoνιxιi διιiαrημα,
τρdφοτται απoxλε ιoτι x6' ψε oταφι1λια.

Π6ραν απ'την ευ1αρ(oτηαη που παρι11ει τo
ευγενιx6τερο ποτd πoυ γεr1θηxαγ Θεo( xαι dν-
θρωπoι απ' τoυζ αQχαι6τατoυE 1ρdνoυg, τo "γdλα
τηg Aφρoδ(τηg" 6πωg τo oνιiμααε o Αριoτoφιi-
γηζ, με τη μ6γιαrη αε αgιθμd για 6γα ποτιi xαιτην
απ(αrευη δυνατrj ποιπιλ(α ειδιfν, γεlioεων παι
απoxρr6oεων, ε(ναι φανερ<i πωζ τo xραo( ε(ναι
τo απoτdλεσμα μιαE θεqμ1is ξriμωoηg πoυ χQα-
τdει μ6ρε9 χαι πoυ διαλυτoπoιε(^λαt, με τη βorj-
θ ε ια xαι τoυ o ιγοπγειi ματog, παfρνε ι παι xρατιiε ι
ατo oι6μα τoυ dλo αυτd τoγ πλorjτο -φυoιxd- πoυ
π ε ρ ι 61oυν τα αταφιi λια ! T ι τo εxπ}"ηxτιx6 λο ιπdγ
πoυ, dταν π(γεται με μ6τρο, τo xραo( d1ει απo-
δειγμdνα ευεργετιxdg Ιδιι1τητεg γtα τoγ ανθρι6-
πLγo oQγαγιομd, ατo ατoμιi1ι, oτην xαρδιri, στo
xυxλoφοgιαx6, ατη γενιxri ευεξ(α! Γιατ( ε(γαι
πoλf ψυoιxιi να πρoιxζεται χαι γα περιιJ1ει τα
πoλι1τιμα αυoτmιx6τηg πρι6τηg riληg, τα σταΦ_
λια, απ τα oπo(α πρodρxεται!
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Aυτ69 (oωg ε(ναι ο λ6γοg πoυ αγιjxαθεγ dπαιρ_

νε μdρoE, αε xαιρ6 ειρrjνηg οτιg γιoρτdζ, στΙ

μυοταγωγ(α χαι τα πγευματιτια αυψπ6σLα των

μοναδιxιilν αq1α(ων μαg πρoγ6νων, ενι6 οε xαιρ6
πoλdμου αποτελodαε το ελιξr]ριo τηζ πολεμιxrig
αντo1τjg xαι διiναμηζ, ωE σ'ι-,στατιν"6τηg βαοιxtjg
τQoφliζ των πολεμιοτιfγ εxεiγηζ τηE επo1tjg, τoυ

περ(φημου "Kυχει6vα'', dπωg ονoμαξ6ταν η πo-

λεμιx{ ''σodπα"τωvαρxα(ων μαE πρoγ6νων, που

ηταν lι6ν,xινo xραof ξεoτd, με τριμμdνο xαταw(
οιο τυρ[, αλεrjρι xαι ι|-lιλd xqεμμιiδι. Κdτι παρ6-

μoιo διαοc6ξεται αxdμα οτην rjπαιθρo οε αρxετdg

περιo169 τηg 1ιiραg μαζ, γνωστ6 δυναμωτιx6
ελιξ(ριo χαι τωγ αγροτι6ν μαg, dταν εξαντλori-

γταγ σro oxληρ6 xιI,ματo τωγ γεωQγιxι6γ επfπo-

γωγ εQγασιιδν τουg τηg παλαι6τεQηζ επo1ljg που

γ(νoνταν 6λε9 με τα 1dρια αοταμιiτητα μεριxdg

φορ69 dλoτo 24ωρo,1ωQ(Eτη βorjθειαπου παρd-

1oυν οriμερα οι μη1ανdE!

γι αυτ6 χαι oι oιiγ1ρονεE παρατηρrjoειg πdνω
ατην ωφdλιμη 1ρrjoη τoυ xραoιo{ ο'υνιoτotiν πεg(_

πoυ τη δdαη των 200 περfuoυ γQαμμαQ(ων την

ημ6qαγια dλoυg μαgγενιxd., αλλd αναγνωρζουν
πωζ oι οωματιxιl, εργαξ6μενοι ψοqεf νατo απο-
λαμβdνoυν χαι πεQισσ6τερο, ωg τη διπλdσια πo-
,c6τητα, γ ιατ( oυγxεxρ ιμdνα εlιτ6 gπoυ ξ εxoυρti-

ξε ι xαι διατηρε 6 τoυg μυg μαλαxοf E, χdQη χαι στη

γλυxεq(νη που περιd1ει απoδειxγliεται πωg βoη-

xαlιηg,λεγd μενη E xoλη αrεq iνη g !

Σ' αυτ6 εδι6 αxgιβιfE τo oημεfo oημειιiνoυμε
αx6μη xαι αυτ6 που η διεθνrjg επιατrjμη διαπι-
oτι6γει oαν "γαλλιx6 παρdδoξo''. Δηλαδrj αιη M.
Bρεταν(α, πoυ εfγαι ο1εδ6ν γειτoνιxrj με τη
Γαλλ(α, 6που dγινε αυτl] η ειδιxr] ι1ρευνα, τα
xροriαpιατα xαρxiνου ε(ναι περ(που 4 φoρdg πε-

ριoodτερα! Aποδfδεται αυτι1 (οωg oτο oτL η
Γαλλiα ε(ναι η μεγαλrjτερη xαταναλιilτρια 1ι6ρα
oτoν x6αμο oε φροtiτα xαι λα1ανιxι1,, τqoφdg που
ε iγα ι πλοιiοιε ζ στιζ λεγdμενε g αντιoξε ιδωτιx6.g,
,6πωg τιg λdμε οr]μερα, ουσiεg, αλλd, xαι πρc6τη

oτoν x6ομιο σ[ηγ χαταγdλωoη xραoιoιi (oημειιi-
γoυμε ατη Γαλλ(α, 85 xιλιi ετjοια xατ' ιiτομo, ενι6
oτη 1ι6ρα μαζ σε ετljαια xατανιiλωαη ε(μαοτε
περ[πoυ oτα 40 xιλιi).

Tελιxd, γα που μ6αα οτη θαυpιdαια χαι αγα-

γνωριoμ6νη οημερα σαγ τηγ πιo ισoQQoπημdνη,
ανθρι6πινη δiαιτα του xdoμoυ, τη δ(αιτα τωγ

μεooγειαxιiν λαι6ν, εfναι φανερ6 πωg χαι το
xραο( μαξ( με τo λιiδι, πρ6πει να €γεtτηθdοη xαι
τη συ μμετo yητoυ, x6τι που o λαdE μαζ τo εξ dφρα-
σε για τουg ανθριiπoυζ τηE τa'ηζ ηλιx(αg με τη

ooφiα του ποιητιxd:

To γdλα θρdφει τo παιδ( xι ο fλιοg τo μoo1dρι
χαι τo xραo( τo γdgοντα τογ xtiγει παλιxdgι

θdει παι oτην αποβoλ{ απ τoγ oQγαγιoμd τηg
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