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NΙAoYΣTA
Tδ πριiτo τεL:Χoq dφταoε
oδ o6να dναγνιiiαtη,
πoδ αγα,nδq τi Nldoυαrα
τ{g xiilραg ιοv iξιiioτη.
'Απ6φorτor τδ ιpρ6ντroαν
μδ κ6πo, μδ μερ6κl,
γld oυντρoφr4 ooυ τδ πρωt.
τδ 1rls]1q, τδ 6ραδdκl'

ΣT. ΔΑΔrΙΣ

'Α\,απητoi φiλor,

ιtετd τi1ν δπrτυxiα καΙ τflν γενrκi1 dπflxηor1
πoδ εixε f1 dνατ6πωοη dπδ τδι, Σr]λλoY6 μαq τξc
.'Ιoτoρiαq τflq ΔJαo6οηq> τoδ Στoυγrανν6κη. Πρo_
xωρoδμε oτi1ν περloδικi1 Jκδoοη τfrg <Nrdoυαιαq>.

Tδ τ6λμημα ioωq ξαφιlrdoεr πoλλoιjc. Σdq 6ε-
6αloδμε δμιυq δτl τ] iδ6α μrdζ iη<δ'6'οειυq, Ι{υoφoρoδ-
oε d.πδ,μηνεq τιi-lρα οτδ δloiκl]τtκδ oυμ6o13λlo. Γνω-
ρiζoιlμε τδ πρo6λ11ματα, τd Jξoδα καi τiq <παγi-
δεg> μ:σg Jκδooηg. Πloτεrioυ1lε δ'μωc δτr θd τδ
F,επερ6ooυ,1lε.

Φiλol μαq.

EΙμαoτε 8ναq dlπδ τoδq δεlιdδεc θκπoλlτlαιt-
κoiq, μ.oρφu)τIΙ<oiq καΙ dθλητlκoδc ουλλ6γoυq τflg
Ναor'roηq. 'Aπoτελorμε 8να μrκρδ λrθαρdκr oτδ
θκπoλlτlcτtκδ oiκoδ6μημα. Φτ6οαμε οτflν 6ι<δooη
τfrc <Νr6oυπαq) γlατi κυρiωg π1στεt3oυμε δτr,
δ,τl κr' ιiν μεiνεl ΓPAΦTO εiναι κ6ρδoq' Kαi i-
οι,lq iικ6,μη παρακrνl1ooυ}1ε μερrκoυq νδ γρ6qrουν'
Γlατi νd τδ κρri6oυμrε'; "oλοι oxεδδν oi ]'Jαoυ-
oαiol Ξxου1ιε τδν φ6,6o τflc <π6νrlαq>. "Aν πετιi-
\ου]-]ε αilτ6, "ora πετ6xαμε τι\ι, oκoπ6,μαζ'''

Φιλoδoξoδrμε νi δol1rε οτiq oελiδεq τflg <Ν16oυ-

στt1(])) συνεργασiεq δλων τδν τ6ξεων. \'{lκρδι' καi

1ιεγdλων. "oλων τδν oυλλ6γιυν. \'Ιδ τi1ν 6αorκι)
πρciiπ6θεoη αiτδ πor) θδ γρ1ιpoυι, ι,& dφoρd τr\ι'
κiνηrlη, τflν ζιrii1 καi τλ προ6λfματα dπoκλειαιικd
1.αi μ6νo τflg Νοo$oηq.

\Ιδ τfl oε;ρ& μαq tlποο'x6μααιε νiι γlν6μαoτε
καλi;τερoι dπδ τεδxoq oδ τεδxοq. Tiq κρi,oεrq καi
τiq παμlατηρl1oεlq θδ τiq δεx6μαοτε εix6ρroτα, d_

\,αζητιi,νταq dπδ τiq oελiδεq αiτ}g τδν ζωτlκδ δ16-

λογo.
Αliτδ γlδ τi1ιl ι,iρα θλπiζcr,ταq 6τr o6ντoμα θδ

τι) ξαναπcrμε.
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EΔΩ EΓlAPxtA...
"Eνα dντρ6γυνo θΥι<αταoτημ6-

νo oτ{ν 'Αθllνα, &πδ τd λiγα, πoδ
εixαν πoλλd rρ6νια νd ταξlδ6-
qloυν oτδ Boρρd καΙ πrδ εiδκδ
oτfl Ndoυoα, δπoυ δπ{ρxαν δυδ
oυγγενολ6γlα,' dπoφ6αroε τi1ν d-
νoδo μδ τδ Ι'X. αδτoκiνητ6 τoυ.
"Eφταoε ατδ 6μπα τo6 'oκτιil-
6ρη. 'o 6ντρα9 θυμ6ταν καλδ τδ
xαμηλ6αrιlτo τoσ oυγγενξ. Tρd_
6ηξε κατδ. κε1, δηγιilνταq dνdμε-
oα dπδ μld μακρl& οεrρδ αliτoκl-
νl1των, dν6μεoα oδ φfrlτα καi πo-
λυκooμiα. Φτ6νονταq αιδ <π6λε
πoτ6> γνιilρlμo μθρoq τ&xαoε. "Ι-
xνog iπδ xαμηλ6oruτα. Πoλυκα-
τolκiεq tiψωναν αiθdδrκα τδ d-
νiιoτημ6 τoυq oτd μ&τlα τoδ 'A-
θηναioυ ταξrδευτfr. Δlαφημrοτxδ
πoλixρωμα φf;τα πooκαλo6oαι'
τδ μdτlα τoυ καi, τδ xεlρ6τερo,
ciγρtα κoρναρioματα πioω τoυ
dπδ dνυπ6μoνoυg Γlωταxfrδεq
τδν dν&γκαoαν νd oυνεxioεr τi1ν
πoρεiα dνdμεoα αrfl φdλαγγα,
xωρiq νδ 8xεr πετ$xεr κdπorα θ-

παφii μδ τδ παρελθ6ν. 'Aναγκd-
στηκε νδ dπoμακρυνθεi dρκετd,
νδ oταθμε$οεr κ&πoυ μδ τρoμερi1
δυoκoλiα κα) .lδ ξαναγυρioεl <<με-

ι& τfrq oυμ6iαq τoυ>> oτδν τ6πo
τδν θρευνδν περπ-ατιi:νταg. Pιi-
τησε καταστηματdρxεq, δlα6dτεq,
8xαoε μlλ ιilρα xρ6νoυ, γlδ ι'λ
πλη ρoφoρη,θεi, πιbq τδ xα1rηλ6οπr-
τo δδωοε τl) θ6-oη τoυ oτδ μεγα-
θf1ρro τοit τotμ6ντoυ. πδg oi αυγ-
γενεig ι,olκ16ζoυν τδ δlαμερioμα-
τα τfrg <dντlrταρoxfrζ>, πδζ μ6νoυν
οδ iiγνωoτη δlεliθυνoη. Tδ dντρ6-
γυνo 8π6αrρεrΙrε κoυραoμ6νo αιδ
αriτoκiνητ6 τoυ.

- Ti τ6 oτ6θμευoε9 τ6oo μα-
κρt6, καijμ6νε; τoδ παραπoν6.θη-
κε i οsζυγoc.

- Σor φ6νηκε, τflg &π&ντηoε,
dλλδ τd π6δrα τoυ θδ τδν δl€.qlευ-
δαν, iiν εixαν μiλld.

* Δδν ooi dλεγα, θπ6μεlνε
oτi1 γκρiνrα f1 o6ντρoφ6q τoυ, νδ
τoδq γρdψoυμε πρδτα;

'H μηxανi1 ξαναπfrρε μπρ6q'
τδ φιilτα πoρεiαq dι,αΨαν, τδ

φλδq δo6λεψε καΙ τδ dμdξr <πfr-

ρε δρ6μo> γld τδν dλλo oυγγενl].
Δr6oxroε τi1ν dγoρδ μδ τoδq αrε-

"Evα ταξiδr
στδ Boρρα

Toδ Σταδρoυ Δ&δη

νo6q τηg δρ6μoυq κατdφoρτoυq
dπδ οlδερlκδ καi κ6oμρ. Tδ κατα-
oτfματα γεμdτα πελdτεg. Kαi τi
κατααιf1ματα! 'Ωq καi γoυναρ6_
δrκα.

- 
Eiδεc dντρα; οιilτηoε f1 ori_

ζrYoζ.

- Ιi να 0U,; απαντησε λαΙτωq
κoυραoμ6να.

- T& γoυναρ6δκα. "Ακoυ γoυ-
ι,αρ6δrκα οτfl N6oυοα!

"Αφηoαν τflν &γoρd καi <i!πια-

oαν> τiq γεrτoν169. KαΙ δδ τδ ot-
δερlκδ ciφθoνo. Σδ μερrκδ ση-

μεiα τ[lν δρ6μιυν oxεδδν iφραζε
τfl δι6λευoη. Πρoxωρoioαν orγ6.
Σδ κ&πolα oτlγμi1 dντiκρυoαν τδ
πoθo$μενo. Tδ oπiτr τoi oυγγενξ
flταν oτi1 θ6oη τoυ. 'Aνdoαναν d-
πδ &νακoriφroη. Στ6θμευoαν oδ

μιδν dκρη, κλεiδωoαν 6lαoτrκλ
τδ αriτoκiνητo καi Ξτρεξαν oτδ
oπiτr. Tδ 6ρflκo'ν κλεr'αrδ καi oκo-
τεrν6. "Eναq κ6μπoq &ν66ηκε oτδ
λαrμ6 τoυq. Ν4δ &γωνiα oxεδδν
xτιiπηoαν τδ κoυδo$νr. Ξαναxτ6-
πησαν. 'Απdντηοη καμ16. 'Eπ6-

με1\,αν oτd xτυπ{ματα τ6oo. πoδ

μ'ιd γεlτ6νlooα dναγκ6oτηκε νd
6γεT αιδ παραθliρl καi ν& τοδq
πεi.

- 
Kαλ6, 1ri1 xτυπdτε. Δδν εi_

ι,αt καν6ναq μ6oα.

- Kαi
δειλδ f1

dγoρd;

πor πfrγαν; ριilτηoε
orjζυγoc. \4fπωq oτi1ν

- 
Kαλδ πolδ &γoρd; Αiτoi γυ-

ρiζoυ.,, τιilρα oιi1ν Eiριilπη.

Kρrjoq iδριilταq περrθλoυoε τοiq
'Aθηναioυg. Eι}xαρiαrηoαν τi1

γεrτ,6νrooα κα) μπfrκαν φ{1ρμακιJJ-
μ6νor oτδ &μ6ξr.

- Kαi τιilρα;... dναρωτ{θηκε fl

γυναiκα.

- 
Τιiρα δδν μ6νεr dλλo dπδ

τoδ νδ πdμε oτδ ξενoδoxεTo.

'Eκεiνη τi1 οτlγμi1 Eνα ι'εαρδ

ζευγ6ρl π6ραoε μπooοτ6 τoυq.

- Κoiτα oτoλiδl! π6ταξε τδ

θαυμαoτrκ6 τηζ fl or3ζυγoq.

'Aκoλo$θηoαν αrlγμδq 6oυ6α-

μ6ραc. Tελlκd τδ αriτoκiνητo
μo6γκρroε ξαφνlκδ καi diρμηοε

γrd μπρδq dγρrα λδq κl δ δδηγ6c
τoυ ξεκlνoioε γlα <ρdλλυ>, 8ναg
δδηγδc <ραλλioταq> μδ πoλλδ
xρoνdκια oτflν πλdτη καΙ μεγdλα
&πoθ6ματα λiπoυq.

- 
Σlγδ 6νθρωπ6 μoυ, θδ oκo-

τωθoδ1rε, φιilναξε dναoτατω1l6νη
f1 γυναiκα'

'o δδηγδq oδν νδ μflν dκoυoε
τiπoτα, oυι,6xroε ν& τρ6xεt πα_

ρ6τoλμα καi 3φταoε oδ xρ6ι'o ρε_
κδρ οδ κdπolo γνωοτ6 τoυ ξενo-
δoxεio, γriι νδ τδ 6ρεi δμωg γε-
μ6τo. Tηλεφιilι'ηoε &πδ κε1 αrδ
ciλλα, μlδ καi κεiνα frταν κατ6-

μεoια dπδ πελ6τεq. "E αl]τδ πlδ
δδν εixε πρoηγo6μενo. Θδ κoι
μ6ταν oτi1ν flλικiα τ6ν...f1ντα oτδ
€ιμ6ξr; '.'

Tελrκδ κ6πolα τυxαiα oυν6ντη-
oη φiλoυ ioulοε τi1ν κατ6oταoη'
oi 'Aθηναiol 6oλειiτηκαν oδ oπi_

τl, ξεκoυρ6σtηκαν, καλoπ6ραoαν
καi... dλλαξαν γνιilμη γtd τfl <<φτω

rfl θπαρxiα>, πoδ δδνflταν πrδ oij-
τε φτωxfl, oiiτε θρημικl].
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"AYvωoτεζ πτυxiq τδv πρooφliYιov

ol ΝAoYΣAIol META
THΝ EΠAΝAΣTAΣH

Toδ κ. Ι. Παπαδριανoδ, 'Eπιoτημoνικoδ oυνεργ&τoυ τoδ ΙMXA

'o Γιαννη< ΙΙ cιπuδqιανδE εiι'αι
ciqzετ& γr,cυ,oτδq oτoδ; NαoυoιltoυE.
Kα7.εoμ6ι,o; ιi,τδ τδν Σtλλoγο 'A-
.τoφoiτιoν z.ιri, d.πδ τδν Δr]1uo Nα.αr1oηg

Ξ1ει μι7'i1oει δυδ φoρδ; oi ioιiqι,Θμεg
διαλ6,ξειE uδ 1ιεγd2'η iπιτυ1iα.

Eiι'αι πτυ1ιoi,χoζ τl'iζ Φιλoooφiα5
zαi Ey,ει πα.ραxoλoυθηοει εi,διx& μα-
θi1ματιr Bα),zrrνιoλoγiα5 τoδ Moνd._

7'ι'υ xαi, τoi Bελιγqo.δioυ' Eiδιxεuμ6-
νo; oτl)1r, ioτogiα τd)ν Bα7ιχα\,ι2"(τ)\,

1οlριilν iργclιtεται dπδ τδ 196z oαγ
iπιoτημοr"ll"δ; oυιεqγιiτηq τoδ'Ι-
δρi:rατο; λ{ε7-ετιilν Χερooνi1ooυ τoi
1Ιιιοι' (ΙiiΧΑ ) . "Ιi11ρα'1lε πoλλ}g

μ.εi.{τε; oi δπι:,iε; δη'uooιειiθηy'αι' oi
i'7.z'l1ι'ιzιi zcri ξ6γα 6πιοτημoνιιci' πε-

ριoδιr.α, oi zqιτιzδg τιilγ δπoic'iν τδγ
;ιιlθιεqιilι,oιlι, oi "E7.i'ηνα 6α7ι2,cι\,ιo-

;.6γo.

Tρiι1lεl ιιια iδιαiτεqlη dιγdπη για
τi1 }Ιci.oυoα z.eli δτo'.uιiξει ιια dξι6-
7.ογη θπιατηιιoι,ιzi1 iργαoiα γι& τoil;
r'ιτδδηrμου; Nι;οιuoο.ioυ :.

"oπωg εiναl γνιl:αrδ i θξ6γερ-
ση στΙ] Ν6ουοα κα) στiq δπ6λor-
πεq θπαρxiεq τηc λΙακεδoνiαq θ-
\,αντic\, τriν To6ρκων κατd τδ
{τη LB2L-22 παρ' δλo τδν f1ρωΙoμδ
τδν €:παι,αoτατδν, τελlκδ dπ6τυ-
_xε. Ti1ν l(αταστoλi τflq θπανα-
στdσεωq dκoλoυθoδ'; σφαγ6C, λε-
ηλασiεq, θξανδραπoδlομoi καi ιi-
\:ρ1α τρo]loκρατiα. '}Ι κατdοταoη
1'ει,lκd εiναr τ6,oo dπoπνtκτrκf,
j3οτε πολλoi NαoυoαΙor καi iiλλor
\Ιακεδ6ι,εq dι,αYκ6ζoντα1 νi θΥ-
liαταλεiΨoυν τiq πατρiδεq τoυq
καi ι,δ σκoρπlστoiν oτδ τ6croερα
σnμετα τoδ δρiζoντα. 'Αναμεoα
o' αiτοilq 6ρioκoυμε &ρκετοilq ι,d
]i:ιταφειi\'or)\/ στ& ΧωρΙd, τig κυl-
1loπ6λεrq καi τiq π6λειq τflq f1μlα-
r,εξdρτητεq τ6τε Σερ6iαq. oi δ-

116δoξor Σ6ρ6ol δ6xτηκαν τoδq
λΙακεδ6ι,εq πρ6σφυ\,'εq μδ αroργi1
καi τoδq περ166αλαν 1lδ dδελφικfr
iγ6πη. \{}. τl)ν 6oljθεlα τδν Σ6ρ_

6ων oi πρ6σφυΥεq αr3τoi κατ6ρ-
θωoαν δxr μ6νo νδ ξαvαδημroυρ-
Yησoυν τi ζω4 τoυg, dλλd καi νδ
δlακρrθoδν αιoδq δl&φoρoυq κo1-
νωνlΙ<oυq τoμετq.

Στiq δldφoρεq θπαρxiεq τηq
Σερ6iαg, 6λ6πουμε νδ θμφανiζε-
rα1 τ6τε καi μrd δλλη κατηγoρiα
Ναoυoαiων, Πρ6κεrταr Yld κεi-
νoυq Πoδ 3ρxoνταr αιfl φλι<i1
αliτi1 xιilρα, γtδ νδ ζητ{ooυν απδ
τoJq Σ6ρ6oυq xρf1ματα, τ& δπoΙα
θd τoδq xρηoiμευαν δq λι1τρα γrd
ιrjν απελευθtρωoη τδν αυγγε-
νδν τουq πoi' dρioxoνταl αixμ6.-
λυ:τor οτd x6ρlα τδν Toιiρκων.
'Aπδ τig ioτoρικδg πηγ6q, πoδ
Jxoυμε oιr) δl6θεof μαg dντλoD-
με πoλriτlμεg πληροrρoρiεq ποδ
1ισq 6οηθoδν ν& σxηματiσoυμε
oαφi1 εiκ6να τηq ουγκlνητικfrq
dλληλεγγ6ηq πoδ Jδειξε δ oερ-
6lκδg λαδq καi δ fγεμ6ναq τoυ
\Ιiλoq 'O1rπρ6νo6lτq πρδq τoδq
δυoτυxloiι6νoυq αυτoJg dνθριil-
Πoυq.

"Ετor oi ioτoρlrιδq πηγδc μdr]
πληρoφoρoδν δτr δ Σ6ρ6oq flγε-
lι6ναq ]\iiλoq 'oμπρ6νo6lτq θπ6-
τρεqrε oτiq 26 'Ιoυνioυ τoτ ΙB22
oθ δ6o Nαoυoαioυq, στδν Π6τρo
'Απooτ6,λoυ καi oιδν Δημf1τρro
Διiδo, νδ γυρiζoυν θλεilθερα oδ
δl6tρoρεq 3παρxiεq τfrg Σερ6iαg
καi ιlδ ζητoδν oiκoνoμlκi1 6ot'r-
θεlα, 1,1} r:δ μπoρ6ooυν iταr νa
oυγκεr,τρι-ilοoυι, τδ dπαραiτητα
λ6τρα πρδq dπελευθ6ριυoη τδν
συγγενiΙ\, τoυq, πoδ κρατoiνταν
δg αixμι6λωτol dπδ τoiq Toιiρ-
Ιioυq.

Στiq dρxδq 'oκτιυ6ρioυ τοδ
1892 φτ6ι,ει oτl) Σερ6iα i \,υναi-
κα τol Nαoυααioυ Tρlανταφiλ-
λου καi θερμoπαρα'καλεi τδν f1-

\Ιt]r6rlα τιi;ι, Σ6ρ6ωr, \4iλoq 'oμ-
πρ6νo6rτ9 νδ τfrq .iπlτρ6ψεr νa
ζητεT dπδ τol)q κατoiκoυg τoi Bε-
λrγραδioυ Χρri]rατα, τδ δπoiα θδ

κατθ6αλε oτoδg Totρκoυq γlδ νd
dπελευθεριilooυν τi1 θυγατ6ρα
τηg πoδ τflν κρατoδσαν αixμ&λω-
τη. 'o Σ6ρ6oq f1γεtrι6ναq, Χωρiq
Kαμlδ xρoνoτρl6lj, αεiq 15 τoδ i-
δroυ μξνα τξq δiνει τi1ν ciδεlα
αiτl1.

Tδν λ,Ιdρτro τoδ 1823 κ6πorα
\ανofμtσσα dπδ τδ Blδiνr τic
Boυλγαρiαq θrρερε oτδ Bελtγρd-
δr μrd Nαoυoαiα αixμ6λωτη, γld
νδ τ{ν πoυλfloεl. Kdπoloq Σ6ρ-
6oq 6μωq 3κλεψε τi1 Nαoυoαiα
αδτi1 καi τr)ν θφερε oτδ <'Eθνlκδν
Δlευθυντl]ρroι,>> δπoυ 6ρioκoνταν
oi {γ6τε9 τoδ λαoδ, oi γνωαιoi
μδ τδ 6νoμα (κν6ζo1>. "Eπεrτα
dπδ μlκρi1 δlαδlκαoiα oi Σ6ρ6oι
<.κν6ζot> xdρloαν αri1 Nαoυοαiα
αirμ6λωτη τr)ν θλευθερiα τηq
καi γrδ νδ μi μπoρ6σε1 π1& νδ
τr\ν dνακαλ6ψεr f1 xανoliμloοα
ιtυρiα τηg, τfiν dοτεrλαν κρυφδ
oδ μlδ π6λη πoδ 6ρroκ6ταν μα-
κρrc)ι dπδ τδ Bελιγρdδι oτi1ν 'oo-
τρoiζνrτoα.

Ti1ν 1η Αiγοlioτoυ τoδ 1825,
μd flλλη Ναoυoαiα, πoδ δνo1rd-
ζoνταν Αiκατερiνη, γρaιφεl μ1δ
αiτηοη καi τr)ν dπευθiνεl στδν
Σερ6o flγεμ6να Ν,Ιiλoq '0μπρ6-
νo6Ιτq. λ{6oα iιπδ τiq γραμμδq τic
αiτηοηq αιiτξq ξετυλiγεταr 6λo
τδ δρdμα πoi ilζηoε f1 Nαoυααiα
γυι,αiκα' <<oi'Jloδρκo1 σκ6τUJσαν
κατiι τl)ν iπαν6oταoη τor 1821
τδν ciνδρα μoυ))> Yρaφεr f1 ,l*αoυ-
oαiα Aiκατερiνη oτi1ν αiτηof τηg
πρδq τδν 'oμ,πρ6νo6lτq, (καi αi-
xμαλιiτroαν ιρεTg θυγατ6ρεq i:.οι'
καΙ fνα γ16,μcυ. "Eνα μflνα με-
ιδ τδ τρoμερδ οι]τδ Υεγoν6q, 6ρi-
oκω τig τρεΙq δυ,oτυxloμ6νεq θυ-
\rατ6ρεq Jlcυ στδ xαρ6μr τoi.l Χα-
oδι, παoσ oτδ Rlτ6λrα (\ιtoνααr1]-
ρi). Zητιilνιαq θλεημοο6νεq dnδ
τoδg xρlcτlανoδg κατοiκoυq τηc
rτερtoxi]c, κατ6ρθωοα, ζπεrτα d-
πδ τ6αoερα xρ6νrα, ι,tι oυγκεν-
rριbοιυ τδ iιπαραiτητα λriτρα καi
ι,δ dπελευθεριilcω τic δυδ ι,ειiiτε_
ρεq θυγατ6ρεq ]ιoυ, θνδ τ|ι, τρi-
τη δ Χαodι, ποσαq i|θελε νλ τi1ι,
κρατf,oεl κoντιi τoυ καi νδ τflν
8xεl 1lψγqiκα τoυ' λ4ετδ iιπδ λiγo
:ιο6r,o δμιυg δ παo&q αιiτδq drρυγε
oτi1ι, Πελor$1l1lησo καi 6κεi φιl-
λα,κioτηκe' γt' αiτδ Jγραψε αιδ
oπiτr τoυ r,δ παντρ6qroυν τi1ν θυ-
γατ6ρα μoυ μδ τδν dνεψl6 τoυ i)
ι'δ τl)ν &πελευθεριilooυν. dφoδ δ-

1lι,.lq πληριilνo\,ταν πρoηγoυμ6νulq
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T0Ψ B0PPA
'Eκεi οτδ rλ6γlα τoi 6oυ-

νol B6ρμlo1,, θδδ καi εκατoι'-
τ6δεq xρ6νια ζoδοαι'μδ τd κo-
π6δlα τoυq καi τδ κυrl11-r oi
πρδτor πατιo!δεq μαg oi Ναoυ-
oαΙοι, τfiν Πα\loι'16ουαια. ποr)
λ6με ol1μρρα.

Kατd τd πρδτα :ιρoι lα τiq
ιoriρκrκηq oκλα6lαq θπi 'E3ρεr'οδ
κατ66ηκαν κ6τιυ απδ τiq πηl'δq
τfrq 'Αρ&πrτoαq. αri1 oημεριι'i1 θθ-
oη τflg πατρiδαq μαc πoi' ζoδμε
οr]μερα. Kαθ6ρroι oδι' τδ γdρl α-

ρα νερδ τfrq 'Αρ6πrτoαq, πoi oδι,
μ6ι,α θηλdζεr τδ παrδlα τηq. ατιδ
τ6τε δq τδ odμερα καi π6ιτα.
δοuητlκoi odν τi1 ρot'1 τηq. &με-
ιακiνητor oτiq θ6oεtq τoυq oδι' τδ
t<oτρ6νlα τoδ Rερμioυ Jζηoαι' καi
ζoδν oi Nαουοαiol αιδν τ6πo
τoυq.

T6πoq δμoριρog, γ6νlμoq. rι\oi-
οloq καΙ Εακoιloμ6νo9. 'H μdι'α
1,η τηc Ν6oυoαq τρ6<ρεl ξεκo6ρα-
οτα τδ παιδ16 τηq τoδg Nαoυoαi-
ουg μrδ ,πλoιiolα dγαθ6.

Παλαι6τερα μδ τδ κραorλ καi
τδ μετdΕr καΙ o{με,ρα μδ τδ ρo-
δ6κrνα καi τ& μ{λα πoδ τρδν αli-
τoi καi f1 'Eλλ6δα δλη, κr' dπεl-
ρcr ciλλoι oτl)ν Eιiριilπη.

Koι'τδ o' α,jτδ καi trιαζi μ' αiτ&
τδ dξυπr,o μυαλδ τoδ },Jαoυoαioυ
δ}1; ciρ1,ηοε r,δ δεiξεt κt' iιλλoδ τI\
δ6ι,αμli τoυ. Πλoiorα 6roτεxνiα
αr,απτ6ooεr oτδ μdλλlνα oαγdκiα
πrrδτα μδ τoδq dργαλεloδq o' δλα
ιd oπiτlα καi τδ 1lπατdνlα (νερo-
τρ16δg) ο-εilν'Αρ6πιτoα.

Γrγ6ντlα κλιυαroδφαντoυργiα

Toδ oυv)1oυ δαoκιiλoυ
Nικ. Πιττ&κη

τιilρα dπδ τig πρδτεq oτr)ν 'Eλ-
\6δα.

Δραoτ{ρrot καΙ τoλμηρoi θπι
xειρη1.ιατiεq τ6τε Ljαoυoαior μδ
καρα66νrα dπδ μoυλ6ρlα' φεs-
1'cυι, oτδ }vΙoναcπfρr, τδ Σερdγε-
6o, Rελlγο6δr, dκ6μα καΙ Brθν-
νη γrδ νδι πoιlλl1ooυν τδ ξακoυ-
oriι oαγ6κrα τi]g πατoiδαq. Kαi ν&
γυρiooυν πioιυ, φooτωμ6νol μδ
φ\oυρlδ καi λiρεq.

'Η }ιΙ6oυoα πλoυταiνεl, dκo6\/:-
iαι καi ξεxωρiζε:l.

Kαi δ Σoυλτ6νoq πρoν6μlα τfrq
δiι'εl. Τοδρκcq ι,δ 1ιfl μπεΙ οτflν
:τi-\η αιiτr) oδ ciλoγo κα66λα. "E-
ι'eq κατi]q τflq φτdνεl. Kαν6ι,αq
ii\\oc.

Kr' Jτor f Ι.J6oυoα iλε6θερη
oxεδδι,μδ dξloυq πρoκρiτoυq κα)
μi \αδ περ{φανo, γει,ν,αto, φτ16-
xι'εl τl)ι, 1loiρα πoδ τfrq πρ6πεl.

Δoυ\εiει dκοriραoτα τli γη τηc.
Τρ6φεr καi iινατρ6φεt τδ παι-

δtir τηq, δπωq τd πo6πεt. Γriι νδ
rpαr,Οδιl καi ι,& oταθoδν oδν Eρθη
fl dlρα iiξrα τflq &πooτoλflq τoυq.

Kαi ι,d oδ λfγo oi καρπoi τηg.
Zαφεlρdκηq, Kαραταorαior, Kα-
ραμπατdκηδεq καi Σloυγγαραiol,
Καμ'π:ταiol καi 6λοr oi &λλol θ-
πιilι,υ1lol καi dνιilνυηloι αιδ πρoο-
κ\η ι l1.ρlo τflq πατρiδαg'

'Aπ' τ& παλrd δξ τa τciiρα 'Ι{ θυoiα τfiq Ndoυoαc τδ 1822
τδι, 'Απρiλη μfrνα, δδν frταν θπι-
π6λαloq αiθoρμητloμδq θνθoυοrα-
oμoδ καΙ μdλroτα iioτερα dπδ
ζωri' oπ6νrα γlδ oκλd6o λα6 ,&λ-
).ir oυναioθηoη xρ6oυq, κρiotμηq
οτlγμflg καi κατ6πrν oκ6ψεω9 νoσ
καi καρδrδq. 'H δδ θυoiα τlν γlα-
γtdδων μαq αιoδq Στoυμπ6νoυg
δxι dπ6γνωoη ij μ6νη λrioη, &λ-
λiι θλειiθερη δπoταγi1 τoi dτ6-
μcυ οτδ oωoτ6. τδ πρ6πον.

2ηλ6φθoνα τδ B6ρμlo κρατ6εl
oιρrxτδ oτflν dγκαλr6 τoυ τi1ν πα-
ι,6μoPΨξ κ6ρη Ndoυoα. Δδν τi1ν
dφfι,εl 6frμα π6ρα κdτω dπδ τd
6ρ6xια τoυ ν& φ$γεl.

Κr' f1 'Αρ6πlτoα μδ τi1 oεtρd
τr1q τδ Ιδlo κ6r,εl.

λΙoυγκρiζoυν τδ νερδ τoδ κα-
ιαρρ6κτη τol \4πiλη αrδ Moυοκ6-
κt καi πrδ κdτι,l.

"oxι! πlδ κ6τω δδν θδ πdτε.
Π6ρτε τδ Y(}g τδ δrκ6 μoυ καi
odq φτdνεt. Πlδ κ6τω dλλot θd
εioτε δxι Nαoυoαiol. Ki oi Nα-
oυοαioι κ6θηoαν oτδν τ6πo τoυq
Yriι πdντα. Tλ Bδωoαν δλα oτδν
iιγδνα τoσ '21, δq καi μωρ& oτi1ν
iιγκαλlδ τfrq μ6ι,αq, πνlγflκαν μ6-
cα oτδ πoτ6μl.

'Απ6ραντo rρουρν6ρrκo τδ 1912
fl Ν&oυοα flταν. Γlδ νδ ταfοεr τδ
1,ηcτrκδ oτρατδ πoδ frρθε. "Aλλη
fl Jκ6αoη τflq μ6xηq θd flταν αrλ
Γrαννrτoδ μδ τδ δπ6λolπα τoi1
Τosρκoυ doκ6ρlα. Σxoλεlδ καi
φρo6ρlo τξq 'Eλλ6δαq flταν oτδ
xρ6νlα τoδ _\'Ιακεδoνiκoδ dγιilνα.

T'dπαριo κ6oτρo τoδ Boρρd, f1

'Eλλdδα 6\η, θδδ oτfl ΙιΙdoυoα
frταν αιαματη116νη.

Ttι dδωοε δλα καi δδν πfrρε τi-
πoτα.

Γνιilρloε θκτιμητδq τoδ Fργoυ
τηq πo\λoδq καi απoυδαioυq Tl-
μητδq και,6ναν.

31n3ψρoi οi iιδρr6ι,τεg τιilιl f1-

ριiiων τr1g δ6xoι,ταt κdθε xρ6νo,
λ6γoυq καi oτεrρ6νlα δ6ξαq'

Bαρ6θη,1iq1, 61lωq καi κ6τ1 1loυρ-
μουρiζoυν.

T' ciπαρτo κ6οτρo τoδ Boρρσ τfl
ΝAOYΣA \ΙΑΣ φτrdξτε την κd-
oτρo τoσ πoλrτloμoδ θδ6 πoδ εi-
ναι. Tδ Jxεl δλα, δπιυq εΙxε, γrδ
1lδ ιραrlεi οτilι, κρioηlη τi1ν ιi1ρα
ΑΞΙA.



a

M6γα< iiλιoq θξανατεΙλαg θx τfrg π6λεω; 'Ιωαι'r'iνο;ν
τfiν τδν δαup6νοrν διιbxει6 cr'oτ6,pαιr'αν

z-αΙ xαταπλfττειg π.toτ6ν τ& oυoτ{1ματα,
'τtilι' iι' Nαoiroη, τi_δ πλ{'θει τδγ θα^ld.τιυr' ooι',

δ Θεδφα'ι'εg, Χqιoτor' τδγ Θεoγ ixθτευε,
δoiqlr]oιrοΘcιι flμiτ τδ ψγα ilλεoE.

('Απoλι'τ(xroι' τoi1'Aγioυ)

'o

io

πoλ1oδxog
τngNαotrσnq
"Ayrog
Θεoφavng

Σδ μεγ&λη τιμη d1ει, ii πδ.η τr1q

Nαoυcα6 τδν τr):al1o xxi. πρocτω-
τη τ\€ "ocιο Θεo'φd,νη τbν ν{o, τδν
iδρυτ! τoδ Moνα,cτηριoδ τδν Tα-
ξιιρa6l'i cτδ Βtρψιo.

Miρα τ116 μγiμη; τoυ εiναι ξ 19η
A'jγαriοτaυ. To 6ραδυ ι|,,ιiλλεται δ

ψεγθ.)'ο; 'Eοπε2ιvδ6 cτb ναδ τi:
Πα.νωγ i α"'o (Κoiilηη Θ εoτ6xου) ν"ω\

γ'ινetα'' π&vδημη λ'ιτανgtα.'Αντ)μa-
iJx. τtΥeτα'. θεiα λειτoυργ|α oτi1ν 6-

τιiι' 7.oροcτατεi πoλλδE φoρδ6 δ Mη-
-?.i,J)'!.ηζ Βιροtαi xαi Nzoriοη€.

Γιδι τδy " 'Lγι'rl @'.qφqνη 6ταρ'tr'ει
εiδιτ"i1 &ν"ολ'oυ'Θiα ΞaπερυaΓl y"q'i

iοθi'ου. 'H πριbτη γνωcτη &"xoλoυ-
θ|a εi1a τυπιυθοΙ oτi1 Βeνετ[α τδ
17G-tr 1rδ ξξc'δα x&πoιoυ ΙΙολι5zωρπoυ
'Ιερο1ιc lαy-r,υ τ,'16 ΤΙα' nΔημητρioυr.
'Επανixδοci1 τη; διoρθωμdνη &'πδ
τδγ Xατζηχρι'cτ6δoυλo Χατζηπdτρα.l
Πετρiδη (τυπιb'θηxε τδ 1883 οτην
Θεοcα'λ'ονtxη μετ& d,πδ tγxρ''cη τt1s
Ξxιληιυαcτ,'xt1q Lπι-'ροπi1g τcσ oi-
y-r-lυ')ενιxo6 fΙατρυαρ'y'εtoυ. Φdρει
d.ριθη"ιδ πρωτ. 7284)Φε6ρoυ&,ρ,.6,
l.' υ)lz'' 1B75) ξανατυπιilθηxε μδ oυ-
νΞiJΥ1'5[,ι τ.ιδ δα'cy'g.)'ου Σταriρoυ

Toi Λυκειιiρ14η
'Εμμανoυηλ Bαλoαμiδη

l'oυργουλιcιτ ου y'αi' τi13 ;οπ,'τ'i1Ξ

φημερiδo; nΦωv! τξ; Nαο6cη;,
1966 oτi1 Nd,oυoα.

Παρωτoλoυθ cbντα'; τ'i1ν ieρi1 d'x,'-
)'c'υ'c!.σ' 6ρtcxo'ρε πιb< δ &^γιr''3 i1τω'l

ΙιαννιιilτηΞ τt1ν xατω"γ υlγi1.' λνα-φi-

ριτωυ i1 τc'τωγιν"γ^i1 τoν xαi. cτδ ]'-
πολυτ!.xιo xυ'|, cτ^iρl 6''ογρzφ{α τoi
'Aγloυ.

'Απδ τ& Γυαννενα νioq δ Θeοφα-
νηE !ρθε oτδ "Αγιo "0ρo6 xαi dγι-
νε μoνα1δ; xα.i xατδπ'.ν i1γo'3ψeνo3
cιδ Moν'αaτi1ρι τoΓl Δo,1ειωρioυ.

'Απδ τδy ια'ν6να τoδ 'Aγloυ πλη-
ρηoρoλψαcτε δτι δ "AγιoE Θsoφti-
νηgδιιil1τηπε &τ,δ τδ ΝΙονα"oτ!2,' &πδ
τcδ; iδι,oυE τoδg μoναqoδE πcδ cτ4-
Θητ"o'ν xαi δειλoi xαi &γνιb1-ι.rνε;.

Tδ τροπ&ριο εiyαι τ!E τρ|.-,ηΞ

ll.0η; χ7ι 
^εγεl:n'Απωiρω.l Lξ δρcυ3 τ',6 'Aγ|ου

ιilμιn; iι6λη8εi-" Lτ τi'q ιρ.ο'it1e Δc-
y' eιzρ|','υ' U s'.e' cυγγω i'ηc'.ν 1ιcν x -Cου-
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ξιilμι'τo5; o'e Tο;ii'yr''' _:iνz'ι γεγoνδ<
;;ι] δδγ .ηiι'ι5x"ν τ&' πρ''lνο1Lιι', διι'l
ε1'γ'l-ν i,νiι'γτη. Ti; 'Hπι|'ρου ei'iαι
:L τριγoυd'':

'Aνd,θε1r4, se .6α'c,)'''α1 ταi' 
=ρ|"''

λνd'3ι7ι0" ιe,
',iιL τδ xιxδ δτδxα'}ιζ τz'c τδ z,ι-

xδ ;οil τινεt;'
Στdλνaι;, :δdνει6, τoilq' γ€ρoντεq,

τoδ; πριilτου; τo')3 πα.πθ'δ4,
ν\ μi&cειE πιιδυμθ'ζωψι, ν\ xα-

νει'3' ^γενcτcωρcν3.
Kλαiy oi''γcναΙaι' τil παι'δι&, xt

ai &δeλφδ; τ: &δdLφια,
τ'λα[^γω ιι 3γδ τ"ι'i. xα|.γoψαl- ιι

δca Θd. ζδ θ& xλαiγω.
ΤΙtρcι πi1ρl'ν τδ γι6xα μoυ, φdτo

τδν &.δeλφδ ψ,ι'2
(τ"ιταγραφi1 \. Βαxιρ6πoυλoυ) .

Tδ παι.δcμιiζωμα aτ&, ψ['oω τoσ
ΙΣT' ωiιilyα 6ρiaxετα.r. aL Ξξαρcη
-,,'z.L ψ&λιc,ι' πρδ; τt1ν πλευρ& τηζ
Hπe[7'cυ 1ιθ1ρι τi1v '^4.).6πνlα, δ:τ:
'ιil, πρoxληθιi &.ν-'αρciα (1565) , δ-
lυl3 d.ργL'τερx xα'i' cτi1 Nαaυ:u
(1705) . T!πcτq' δLν &.πoγ)'ete'. ν*'
,ι!'pΘητ:α'l ;Lιδ'.δ, lερdωv \ π?,','?'.-
:ο,'ν γι&, iτ - ?ι1)'\ν.ιzi 's!.cα &'πb
τU. Γ,.&ν'rc.ιz, τi1ν τερι.oδο α"bτi1. Til,
γ-' - }γ)'ilν nilr)τρ!ζaν1.ιν τLi. τδ
;α\ατι τzi i1τιν ψ''*ρ6ιερτ6 i1λ'.ιt-
''3 λπδ τc'); iτξd1ι - δ^γ).dιν ποδ κρο-
''ι'.ζ';lιι'ν γ'.d' 1ιν|.-'οιροι. ot [τc -

''γ)')'ν fiτιν τι-'.δ''\ μδ ξεxωριcτ! δ-
'. : pφ'.d, xυ'i il 7τ'' ι C υl',ι zτ,.xt1 δ ι ιτ)'l'-
Ξη.

Π:ρ:πτ6::ι; Ξζ-ι.^γcpσ4 ;Glν τz,'=
δ''ιjyt z'bτι|yl γ"':0' bδδν 1|.ν.'ντα'ι ;l'ν-

;ιληπτd6 :ι'πδ -.δ τiν=."a .γ'.L;'i οi. τ'z'-
: ιs;0'ι e'' Ξ g'ιlι&: s-'Dτι:' :i; δ:τλ.rδr
z-ι'L ^\ 'ρ'tι' π'l1γz:'le οτ'Lst Πd'η &'π'
;'jθaiz'; 1r) :δ τz7υ'δ iJ.'|rLΞa'. '_\τ6-
-''-?!Φη xα'i φυ'γd,δευcη πιιδ''o5 λπδ
-}, i:z - L^;)'i't ;,ι''ιι),."6ιι γ-η'ι'JΥη-
.\ xι\ πz'.,'l''δειγψα'τcι[4 τιμωρij6
':'Cιν Ξνδaιlν.

"Ετ-'ι i'τιν δ "Αγιo; Ξπιοτρdφει
ι:δ \Ι''νLcτ^i11,'- ψzζi' ,rδ τδy d.νεQ:6
-2! 7.ιJ :δν x.ιυ'.,'eι3aι &ηι[.aωg ψoνz-'ι.l'' ;z7'\ :};l ',ιcτ.'''l1 το'l ^h|'υτ"tι., ,';'

:'.)') 
"''. 

z l)' 61 Ξ p c L 7ιυ 5 p rι p 2().), φ η$,r1 γ -

:l-'. tιιb ^1'.\ τ,δ Mο'lι.c-'i1ρυ x,J"i' :e-
'ι''.ι}-,. ι--:'.-.z-l'l ,]'.;b ;)ν "_\γ:c Θ:r_
7ι'l'r, 'ιι ;ii'e'. :δ -,ιz'"δi' y'ιj. ν). γ'l'
^1ι'. i.;b :\ \{cνl'cτtρ'..

ΤLιe b "_\γιc;, Ζπω6 λdγει τb
τl-ρα;ι'lυι :ρ.'lτιp'.,ο, &.φ.ιo cυγ7ιil-
:ε:ε τaδ; δ:l)':6; xαi -','$3 θ"γ'ι6,,ιο-
;:;, Ξφυγ: ).τb -'δ M.''ll'ιτi1ρι .C?)
5 οy e'- ι ρ'!'''l δ'' υl^γ ψ iν ο 3 f' !. ι'' α-.

Τιi y& xα'τα.λα6cνψε &ι6ψα xα'-
)''3.e?ι τd. ^γe^γo'lδτι Θd. τρiπιι νil
ΞΙli'ιΞ:ιυθΞτ 'οτι τδ "Aγιo "oρo;, τδ
|ιτz|c zLτc1υ?ιbθη,ιε σδ"ν ψr-1y7'51r-
zb3 ιi-τc3 μδ τδ 1pυο66oυλλo τcΓl

L?;τοz.,"*'<ορι Bαcιλοiου,\.' (885)
','.'.''i' b',,^γι.'lωθη,zg μδ τδ πρCοτc -,υπ'.-

ιδ, τl"ν ,rT?αΥο', πoδ 3πιτ0ρωoε μδ
z'i.ι bτογpιφ'fi του 6 "ΙΩANNHΣEN ΧΡΙΣTΩι TΩι ΘEΩι ΙΙΙ_
i]ToΣ BΑΣΙΛErΣ PΩMAΙΩN,, δ
'Τaι!'1νη3 Tsυ,ιι'ον't1."(977 

- 
972) 

'il"νθιcz ιτ}L aρ6νυα τi1q x&luιpεω6
ιt13 Βυξανιινt1q λbτcxρωτoρtαE τ"ui'
.'i" λ',α;αριy.Lg cτi1'l πο\tτυxi7 ζωη
ei7 ιν =bν &νt'txτυπδ τoυ; oτδ "o-
"'3 :\ lt πΞ?'L1l-Lω5eLζ γ"α.\ τ.Ρoy"α,-
ι'.i'l'tτL'/ d"π' αb-'6.

'H ιιτωλτ1Qη τ!g Θ:ο) νtxτ6 τb
Ι13a 0'π' τbν ΝΙaυρατ τδν A'' oτα-
θηxe cτιθψδ€ γι& τδ "o1o<.oi 

1ιo_
lι'xOi' τ,?6σΨε?x'ν iiτoταγi1 xαi. δ
\[.z'lc1.-' d"νυ"γνωριοε τ\' πpoΥ6ιμr',1rα

=ι5 
'-\γ!-ου "oρoυ<. Tδ iδιo Ξπανα-

)"':pθη;ιe &π' -"δ'l Mω/Lμιeθ ψaτ&, τi1ν

τ=ilιτ1 τξ; Ι(ιυν)πdλεω; cτi. 7453.
'Ι{ Ξω'il τoi "oρου3 τδy ΙΣT' α'i_

ιiyl:,' δ7.'. 1''ι.δνο ωνey'!.ξετι.'. &"'διq.τi,'-

?1'τ1'η\ &λλ& xαi τΕα.ρoν'σL&'ζετα,lλ

iΣ''.ι'l'τε?\ &'frιoη aτil ψaναοτι.xi| πo-
'ι''τa!.c'.

Εiνι"c λοιπbν εiτoλoεξτjγητo τLd,-
τi τδ περιcτατιxδ τo6 &,νεQιo0 τoσ
'_\γioυ Θeoφωνη οiντιμετωπioτηxε,
iJτ,ωζ &.ντ|]t\ετωπioτηxε, &π' τoδE μω
'lιγaν'' τi1.' ψονrι6 Δaxειαρioυ,

',\πδ τδ Δoγ.ειωρι δ "Aγιo6 Θeα'
φ&ντ1: iρaεται oτ!,ν σxη1η τoδ
Π.,''-δ.,δp.ου cτbν'Aλιrixμoνα.'B
;λιγιi, α"bτi1 εiναι θαυμd,oιοι. 'E
"''υ:ι,ιz':,''z^i1 τ!6 1λωρiδα g πα'νδωrc[ω
-)" που\'.i" μδ τi7ν &,ρψoνiα τα)y )ιε-
)'ιδη'ρ.&των τoυq xα| oτδ 6d,θoe δ
δλιrxοειδ'ii6'Αλι&xμoνα.6 ωγ'θdτoυν
Ξνσ' Ξξ'x'cρετιxd, tpeψo τCπ[ο. "o,τι
'1 .,'l eια -ieται γ c&,'i1cυγωa-'^i1;ιιo.

'H cι't1τη τoσ Πρoδρ6μoυ f1ταν
δνcμαcτ"i1 γιd, τδ πληθo6 τΦγ uoyα.-

γ.Glt ιι"i' τδι μεγ&λω 6ν6ψα.τα πoδ
!iτ1zι'ν 3xεΤ. 'Ανd,μεc&. τoνq δ Γρη-
iι'ριο; δ Πα.λαμd,;, tl Mητρoτoλt-
1τ1'" ι.Li" " '\γcο3 τη6 Θεο) νixη5.

'Υτ*.ρ7eυ λcιπδν cιivδecη τοπι'ιx\
θ.'tα'sεcι sιδν Γpηγ6ρ''o xα'i cτδν
Θz:,φ&''ιη' Ιζα[ ,'ιi δυδ ξεxdνη'cαν ιiπδ
:b ''opc'" xαi' oτi1 συγd/ιειοι d'cxη-
τ:ι5ο'lν '"τtΓ/ tδυα Στ-i1τη' 'Υποtρ1ει
a'."l'"γe xα'i' ο6μ.πτω'cη aρο'νιxi1 oτi1
(ω^} τδν 7''3.' α.bτGyl ιivδρiν; Etναι
&πtθανa. 'Απ61oυν μd,λλον μεταξιi

τoυ; o'i δ6o &γιoι πιiνω &πδ &io ωi-
δνeq. 'Ωcτ6oo 6 Tρη"γ6ριο6, ΙΙαλα-
,,νi"'., πoδ γενν{θηnιε oτi1ν Kων) πoλη
:δ 1296 xαi. πΔΘανe &"ργιετioτ"aποq
Os:)viτηe τ6 1359, μδ τi7ν ζωη
τον xαi. τ& oυγγρ&μμωτ& τoυ &oxη-
οε μογ&λη Lπρρoi1 oτην Bυζαντιvii
μυcτιxιoτι,x{ θειbρηoη τt6 ψoνωaιn
χηζ ζωηζ.

Δδν μπoρεi xανεi'q νd' τδν &γνo-
"i1cει, Lν6 πoλλoi εiναι ο'ι θαυμαoτdE
τoυ. 'o Γρηγ6ριoE-δ Παλωμα6, πoδ
&'1'-οτoιiβη'xe d,μ6cω6 μετι)ι τδν θ,ω-

νατ6 του, oτωΘηl,τ"e μoρφt πoδ Eπι-
6).dθηxε oτδ "0ρo6.

Tδ γεγoνδg δτι δ ΘεοΨ&yηζ διω-
γμdνo; &π' τδ "0ρo6, δπω6 xαl δ
lρηγ6ρι'oq, &xoλoυΘ,εt τ& 6i'pατα
τo0 Γρη^γaρ[oυ τΦ Παλαμi oτ|ν
Σxi'1τη τoo Πρoδρ6μoυ Bερoiω6, δεj-

1νει δλoφ&νερα δ,τι δ Γρηγ6ριο6 δ

ΙΙα.λαμ&g &πoτελεi xωi' γι&, τδy "A-

γιo Θεoφd,νη οiντιxεi1_ιενo μελdτη€,
ταi πρ6τυπo ξωξ€'

"oμr; δ Θεoφ&νη6 πα'ρ' δτc e1-

vαι {cυ1αcτhq eiνα.t &νθρωπo6 τξe
δραoεω6,. 'o aαρωxτηριoμδ6 τiν Δo-

1ειαριτι1ν μoνα1ι1ν o&ν &γνωμ6νωv
δe i1νει δτι δ "Α1ιo6 Θεoφ&νηe
πρδ'οφερε πoλλ& oτδ Moναoττ]ρι τoσ
Δoγειωρioυ' Κα"i πρξp.ιxa. rα.Pα.xc-
λcυθιbνταE τi6 1ρoνoλoγteg 6ρ[cτoυ-

1.ιε πιilE ατiν Bπo1τ) πoδ δ Θεoφ&νη6
πρ€π'"ι 'td, εiναι cτb Δaaεtαρt xτiζe-
τα"ι δ Nα,δg τ'1ν Ταξιαρaωv (1568).
Eivαι μι& 3x'τληoι&, xoψQoτ€aνηψαι
'Αpμovιxδ; &να.λoγiεE, €ντονη τ&cη
π2\ τδ ri,.po; &,.poγη λι,θoδo'uiα' η
xα.λ'3τερη Bυζαντινη, θαυμαcτi7 εl
xoνaγρ&φηοη &πδ τoδ6 ζωγρ&φoυ6
τis Κρητιι!q Σ1oληE Θεoφ&νη
Στρελiτζα xαi Tζιilρτζη. ΕΙνω δ
νιδq €ργο τοa Θεoφ&νη; Δδv γνωρi_
ζοr τiπoτε πoδ y& dποxλεieι ν&" εi-
να'ι τ'τt1τωρ τoa νσ'o6 δ Θεoφ&νηι.
o'ι γρδνaι oυμπdπτoυν.

'Αλλδι xαi oτ!ν Σπτ]τη τoδ Π,ρo-
δρδμoυ τt1q ΒερoiαE xτ[ζει b Θεoφ&-
νη'" περ'"xα\r1 ναδ τt1q Θεoτδxaυ.
'[Ι ;'7γθ"νωcη τ!; Movαoτιxrtq ζωrιe
' ι'11,. τh Σx^l1τη Moναcτi1ρ'' ψL π'ρο-
6c}u^i1. TΙρcοg)'x'3oνται xαΙ. πρootρ-
yCν77-L cτη Μcvτ) Πρoδρ6μoυ πλξ:
Θa -: cL ψoνα'7'o[.

_\'πλα. τ:'i Βiροι'α δπ&ρ1οι f N&-
''':l-.'H πd'η νe6xτιcτη. cτi7ν πριil-
τη τη,i &'ναπτυξη, €γει πρoν6ψιω,
il)'il τηi πoλλo69 διoταγμcι}6. Φωi-
vεται πιil; xυρ,.'θ'ργηce :τ{v π6λη
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Εναg φ66o-', ψιd' τd.cη &πoξεyιiloeω6
d|.ni 6',., iριοτιανιx6. Καi ωδτδ δ_

οεiλεται oτδy Toδρxo'ιeρoδιδαo'ια-
)'-' Σαγ Δεα! πoυ δδy ξdρΨe &γ

cτi1ρυζε τi7ν Ξπιρρoi1 τoυ μoyo_ ση
δ6yαμn τo6 xαnαxτητfr, oτi2ν δ0να_

,η .rο 'Εr'π'.τρΔτoυ τo0 Γαζ! 'E6ρε-
'ν6,c h xαi. oτi1v διxη aσJ τ'Po5ωτL-

x6ιητα.'o Tεxd6 τoυ 6ρ[oxoνται
,.,r,_rd.ro. d.xoι66lc' xαπω atπb τδ sη_

μ'ρ,iυ Δημoτιxδ l'ωρxo xι fi παρ&'-

brοη διdoωoε τδ 6νoψω τoυ μδ οa-

6αoιδ'jτi Nd,oυoα δ "Aγιo6 Θεoφciνη;

Ξρxετλ'. ν& θνιo10oει τi1ν πioτη τι1'r

Χρio.,oνωv, τpoaια}'eψΕνo6 fi *0-

τ6xλητo''' NιΙ'δπ&ρ1ει xαl o1€oη

,oταγωγic μdρoυE Ξoτω τΦy ιατoi-
,.r, .ηE 

"7λ.δζ' μδ τδν "Αγιo Θεo_
,ri'rm: Δδy &πox)'eteται τδ Ξνδε1δμε-

,, oi 
'Noor, 

αio'ι νd' Eλιoυy τ{ν xω-

:y.γωγi d'τ' ιhν ''Hπειρo- (oι Φ'
π j:rrj xαi Γ. Χιoνiδη6 Bθεoαν frδη
τδ Lρωτηψα).

Tδ γεγrνδ6 eiνωι δτι oτδ τελευ_

τατa τ€ταρτο τoδ ΙΣT' αiιilνα δ "A-

γlο< Θεaφctyη; &φηνει Ξπt-'ρτ'6 τoν

oτii Moγil τoσ Πρoδρ6μoυ τδν &νε-

Φι6 τoυ πoδ ixει &νδρωθεi {δη xαl
!'71r=", oτi N&oυoα. Eiναι Eyαζ ει1-

aiε6iβ Χρcaτιαvδ6 μδ irxrρη 1Ερoσω-

nr*6'η'"o' xα'i δ6νωμη &ιxατα',ιαaη-
τη οτδ ν&' Lξαπτει' τδ ζ{λo τΦy_ πι_

o'ων μδ τδ x$ρυγμci τoυ, τi7ν &γι6-
τητi του'xαi τδ d"axητιιb τoυ πα.ρ&.'

δ.,γ1'z. oΕ Nιoυcαioι ?'τiπ}'{1sao.ναr

iπ' τ\ διδαcxαλiω τoυ' τiy &.γιδτη'

"α' τcυ xαi 'μιλoδv γι& θα0ματα τoσ
'λγicυ. Δδγ' δπ*ρχει d.ψφυ6o\tω'δτc

3,'"ιxδψωs=ε ψπρoιι\, ο' θγαν 
.&ν_

δ7ι λτιsτολ'cy'δ. Ξναν πραγψατtxδ €-

0'ν*τ6cτ'ο}'o, πρ6δρoψo τo0 Kocμ&
τos AΖτωλoδ. Eiyαι &πδ τoδE, &νδρε6

γ'.}ι τοb: δπoioυ6 δ oε6αaτδg xαΘη-

γητη; μcυ _{. Bιxrλ6πcυλo; cτi7ν
'ΙC=ιρtα ;oυ oυμπληριbνoνταE - 

τ&

-ιρLπανω γρ&φεi , og1 i61ρ1' αriτoi

λν).ζητooν i1cυγαoτi1ρι.ω xαl iδρ6oυν
eν'tρeq i) μoνδ6 oδ δρεινιΙ v"αi'.&"πo-.

μcrωμ6να 
-1ι'€ρη, 

δπoν f Eρημι& xαi
::δ μεγαλεio τoi θεioυ γεννoσν τi7ν

'ιετιφυcιττ] ax6Qη".' 
Π {yω &,πb τi7 Nd,oυoα aτδ d"νοt-

'(',ι-L ψι.fl, γαραδριq_o' δνo xο[λωμα

=''Γl 'τ'l'ταπραacνoυ Β6φrιtoυ ιτiζει δ
"Λγιo; τδ τ"αcνo'3'ργιo Moναoτηρι.
Στδ'τ6ντρo δ ναδ'6 τδy 'Aoωμ&τωy

:τδ Δo1εir&ρι. Tδ μoνωoτ{ρ'ι θ,)ι μεi-
ν., ,.dν .loτoρtα ab,ν ΝΙoναc:'i,''"
-.ι;yt Tιξ''ι?NCο'I Tδ Ξρ1.' εiναι με-

^ιαλo. Tδ μοιρτυρooy τi, θρεiπιιL τoυ'

k*"o"τρnφηλ, "υ 
ιgzz. Kαi μ6ν.o

"δ €οτi αδτδ θ& διταiωye μ'ιιi ζωd1'

Εiyωι'ξργo ζωis. ot NαoυoαEoι αιil-

ζcrv τi7ν' ταρωδo:η δτι γι& τi1v με;

'ιφοoil, :.tte πξτρα,ζ τoδ μoναoτηριoυ

'"λor-τjr+βηie 
&'τ' τbν "L"γι'o &ρ-

liiai 
"oo 

bφμιoυ. 'o λωδ6 μdνoν
δτιy t,/τυπω o[&ξeτα,' &'πδ Ενω Ξp^γo

y-1:.zφεbΙεL oτδy μ0θo.'Ιδιαiτερω
Ξν:υπ'ωo,αιδ6 fiταν δ Nωos aτδ x6ν-

τc.) το &,νιcosxελoδ6, uΙΙi" ποδ

"i,yτιμilκυξαν 
τ& δπερ6ι}ηλα xελλιιi'

Eiνiι' Ξπ,μηxηζ γcιδ6, 'AθωyιxoO τ6-

πoυ' τρ|'xo1-xoq pδ τρo!λλo xα'|

;:oυλλioxου6. Στδγ ναρΘηxα τoυ

r.οδ εlνι'' μαρμωρ6oτρωτοE. 6παρ-
y.Ξ,- ταi. πλαγιq Θ6ρα, oτ& ν6τια,
πρδg τ& xελλι&.

Bε6αiωg xαi d,πδ τδy ναδ δδy oιil-

ζoνται παρ& μ6νov Ξρeiπια xαi. t
λ)'a*o τΦν θγxαινiων τoσ yαoδ πoδ
ιι&c δiδει τhν' γooνολoΥtα, (7101),
'λρλ'oψo-γrω' 

"rιi' 
lsga. 'o ."AγιoE

σεoφ&νηe φαtνεται.ι πιil6 xτiζει xαl
μd:α oτiy'π6λη ναδ Tωξιαρxδν'
Td" Lρεiτυω τoυ 6ρ[oxoνται ατ& θε-

ι,'!λια τo6 Γ' δημoaιrιoσ o1oλεioυ'ri'
t'6ψη πρoτρt'πει 'oτδ 1τioιμo xσ.i. ilλ'

λωγ'yαδy δπωg τ!6 Θeoτ6τ"oυ, τi.1q

Mεταμoρφιboεω6. τoσ Σωτ!ρoζ-,. τοσ
:Αγioυ 'Δημητρioυ xαl τo6 'Αγi9υ
Γεδργioυ. oi ναoi α8τo| xαταoτρ&,'

φη2(αν δλoι. μδ τ\ν xαταoτρoφη τηζ

π6λεω6 d.πδ τoδ6, loι1ρxουg τδ

β22. T16 flδια6, περι6δoυ εiναι. γ'lr'i'

6 ναδq τrι1q 7Μoδ6aoυ Πηγξ; i 4o-
νιτιlαπo6λαq xιiτω &πδ τi1ν τil'η'
'Η' ['ανωγcoπαiλα flταν δ d,ντtπaδαi
τoδ Tεxδ τoσ Σι*1_ Ινeωfi xωi τ")'η-

ρoν6ψo6 τηq y,a,ηψiτLxiζ περιol'rcd-

α;' ιiλλ& xαi oυνηθειιilν πoδ ix-γ
α16oη μδ τfν oδ ε[δη ΨPo\'{i1
"lυ a"rεaLLδνταν γι& τδy Tεy"δ xαi
:δ τ6με.lo6 τoo Γαζf, 'E6ρενδE Bdη
:τ& Γιαyyιτo&.

'o "Aγιog Θεoφ&νη5 δθ9ηxe -"o-
:'δ μδ τη Nιioυoα. 'Aγdπηοe τδν

"6πλ ιαl' τδy 6oΦηοε ν&, 6ρεT τbν

πρoομaψδ τoυ' Δδγ εΤyαι τυ1α[-o
7'τι λπδ' τ}γ iaτoρ|'α oυνδ6θηxε μδ
τbν oixιcψδ τr1E τ6}'ηο.

'o "Αγιo6 Θεφd-νηe Ξμεινε oτi1

N&ουoα μδ1ρι τ& 6α0ι'& τoυ ^γερα-

ματω. Πληρη6 fμερδν γ6ριoε oτδ

Moναοττjρι τi16 Βερotαq 6τoν 6ταν
πρoαιoθ&νθη'ιε τδ τdλo6 τoυ x&λε-
oi δλor: τoδ6 μoνa1α.lg xαi τiy δ6o

μoναoτηριιii'z xαi τoδ6 6δωoε τi6' τε_

λευπαiεg τoυ oυμ6oυλd6.
'o τdφo6 τoυ xαi τ&, 6aτ&, τoυ

6p!'aτaντλι oτδ Moναoττ] ρι τo6 Ι,.ρa'
]r6μcυ. 'E τiμιd, τoυ δμωg ΚΦρ"
,rλ.i.γ..oι o.d Ndrroo oδ &oημc-

τc!'τcλτη νω6c1ημη τυxλoτερi7 .θτ)_

η, ωxiι6b πρδoxl1νημα των εδoε-

]δγ Nαoυoαiων.
"Εμμανoυ{λ Στ. Bα}"oαμiδηq

ΓΙPΘΣE=ATE
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'Η μαxn oτn Χovδρoooιiyλα
Στig δεκατρεiq τoδ 'Απρrλroδ
ημ6ρo frταν Tρiτη,
πoδ φiλευεν δ 'Αρxηγδq
τoδc ν6oυq dπ' τr)ν Kρi.η,
'H λαΤκi1 μoδoα δlεκτραγωδεΙ

τδ θ6νατo πoλλδν παλληκαρlδν
oδ μlδ μ6xη, πoδ δ6θηκε o.it
oτl) Χoντρooοiγλα &ν6μεoα στ'
dντ6ρτrκα oιillrατα καi oτδν τoυρ-
κlκδ oτρατ6. \{δ τi1ν πριilτη oτρo-
φr) μαc δiνεl τi1ν dκρl6{ fl1rερo-
μηνiα καi flμθρα, xωρΙq νd dναφ6-
ρεi τδ dτoq, φαrν6μει,o, πcδ πα-
ρατηρεiταr καi o' dλλα δη1loτικδ
τραγo6δlα τoδ τ6πoυ μαc. 'o λ6-
γoq τηq παραolιiπηοηq αiτic εi-
ι,αl &πλ6q. Tδ τραγoιiδr περνoδ-
oε dπδ oτ6 μα οδ oτ6μα, δταν iι-
κ6μα frιαν νωπoi oi 16φor τδν νε-
l<ρδν καi oτoδq dμι6οωq πρooεxεig
1ιξι,εq 1ιετδ τδ γεγoν6τα. Σ' αiτδ
'i'δ rρoι,rκδ δlαoτfματα δλol γνιi-l-
ρrζαν τδ dτoq, ιiλλλ f f1μ6ρα καi
f1 f1μερo1rηνiα oδ δρlο1-l6νoυq τoυ-
\iixloιoν θ6ρxrζε νδ τυλiγεταl μδ
τfli, λdθη, τflι, δποiα dκρl6δg, μδ
τi1ι, πριilτη τoυ oτρoφ{, τδ τραγoi-
δr &πoτιν6ζεl. Πρo6}.6ιμεrq γlδ τδ
&πιilτερo 1:6λλoι, δδν μπoρoδμε
r,δ ζητoδμε dπδ τi1 iιoδoα. "Eτor
εΙilαcτε dι,αY'κααμ6νor νδ κατα_

φιiν;ου1rε oi ol;λλoγ:o1roδq 6γαλ-
1r,iνoι-lq απδ τι)ν παρdθεoη πολ-
λδrl Yε\roι'6τι:ν. Πρooωπlκd πr-
οτεiιιl. i1τι f1 1;6xη τ{q Xoντρo-
οo6γλαq Jγlνε μ6oα oτδ dτη 19Ο5
καi 1906 γlδ rοδq δξfrq λ6γoυq:
Πρδτoν δ καπεrδν \{ακοηq ('Α-
θαν6οroq Φωτiου Xατζfrq τδ πρα-
1,1rατlκ6 τoυ δνoμα) dπδ τfl Σφi
νrταα Ιllερiι;ν τδ 1904 πoλεμoloε
μδ τδ oδ1lα τοσ Παiλoυ \{ελd
oiιι, δμαδ6ρxηq Kατ6'6ηκε μδ τoδq
iiι,δρεg τoυ oτi Nl6oυαrα μετd τδ
θ1r,ατo τoi dρxηγoδ τoυ, Δδ.., i-
ιαν δπo116νιυg δυνατδr, νd 6ρiοκε-
tαΙ ταυτoxρ6νιυc οδ δ6o δrα<ρoρε-
τlκδ 1;θr,r. ,ι'δ καi εiναl i:Εg,κρl6ω
-μ3ι,a' ιjτt i!λα6ε μθρο,' oττ\ μ&xη
τflc Χoντρooc6γλαq. Tδ 1907 π6-
λl δ καπετδι, Θαι,6oηq Mακρiq
dπoυoiαζε dπδ τi1ν π6λη πoλε-
1lιiνταq τoilq Boυλγdρoυq αrδ
Boυνδ γ6ρul iιπδ τδ Φραγκ6τοI
καΙ τδ φθlν6,πιυoo τοδ iδloιl Eτoυq

πθραoε μδ τδι, καπετdν 'Aμriντα
τ& o6νoρα κατε6αiνovtαq αr{v E-
λε6θερn'Ελλdδα. "Eτor dπoκλεi-
oνταq τd dτη 19M καi πρiν, θπi-
oηq τd dτη -Ι907 καi μετ6πεrτα,
1leιq μ6'νoυν τδ 1905 καi 19Ο6'

'Απ' αtlτd δIαλ6'γoυμρ τδ 1906
γrατi o' αilτδ ci δεκατρεig τoδ 'A-
πρlλiου l]ταν ημ6ρα Tρiτη. 'Aκ6-
μη δ ΠαDλoq Tο6μrηc ατδ 6l6λio
-ιoυ <\'Ιcικεδo.llκδq .Αγιilν>, Ξκδo
oηq Ι\'ΙΧΑ 1975, dναφ6ρεr τ{l,,
iiφιξη τoδ dντdρτrκoυ oιiη-rατoq
'Εμμανoυflλ λ'Ιπει,fr, Kρητrκoδ,
oτ| Χoντρoοοι1γλα οτiq 11 'Aπρr-
λioυ 1906.

'H πριilτη oιρoφfl, μετδ τi1ν δ-
πενθ6μιoη τflq flμερoμηνiαq, μl-
λdεr γlδ <φlλιd> τραπ6'ζωμα κλ6-
φτrκo μδ o<ραxτd, ρακlδ καi κρα-
ord, ξεφdντυ:irα, γlδ \/δ γioρτα-
oθε1 δ θρxoμδq τδν ι,6ωι, }Ιακε-
δoνoμ&xων dπδ τd Kρl1τη. Toδg
φiλευεν δ 'Αοxηγ6c. Λoγlκδ d-
rροδ αiτδq κρατoδoε τδ τα1rεΙo,
rωρiq αi;τδ νiι οημαfι,εr, δτl oτi1

φlλlδ oi διυρεδν πρ6oφoρεq τδι,
}{tαoυo:lνf.iν flταν dν$παρκτεq.
'Yπ6ρxεr f1 dπoψη, πδq τδ οιi-lμα-
τα Ξπεoαι, oδ θν6δρα καΘδq δδol-
πcρoδoαν iιπδ τi1 ΙrJr6oυαια πρι)g
τ| B6ρolα. Tfrν dπoρρiπτω γla
τρεiq λ6γoυq. Πρι7:τον θμπlαrεi-
oμαl τi1ι, θκδoxI) oτδ δημoτlκol
μαq τραYoυδrοi. Δεrjτερoν f1 πρo_

φoρrκfi παρ6δoοη μlλdεl γld γλ6ι,-
τl. Tρiτoν δ τoiρκικοq oτρατ6q,
66οεl oxεδioυ. εixε κυliλι-tοεr τδ
ο6μα πρiν dπι\ τi1ι, iι,αρξη τflc
μ6xηg, πρfrγμα πoι'l δδl, εiναl δυ-
ι,ατδν ι,δ γiνεr oδ 3ν6δρα.

"oπoloq θλ ζfoεr dπδ μdq
Νδ π6ει εig τl'1ι, Kρ'i.η,
ι,δ πεT εiq τΙq μπννoδλεq μαq
τI) φo6ερ{ 1rαg λi-,πη.

'Η δεfτερη σrρoφi} ουι,ηγoρεi
l,lδ τδ γλ6ι,τl καi δxl γlδ θι.,6δρα,
δπoυ δ &π6λιlτog αiφνlδlαo1rδg
δδν θδ θπ5τρεπε g1βrμεlg γlλ ζυ;i1
ij θ6νατo. <"Oποloc θδ ζ{oεl...>.

'Ακ6μη oi τρεiq αιiτθg πρδτεc λ6-
ξειg μδq δiνoυν ν& θννoI]ooυμε,
πδq oi dντ6ρτεq εixαν oυνεrδητo-
πolf1οεr τi1ν tiπαρξη μεγdλωι,
τoυρκlκδν δυνdμεων πρiν dπδ
τi1ν iιναμ6τρη. Δ16φoρε9 πληρo-
ρiεg τig dνε6dζoυι, o'τδν dριθμδ
τιilν 600 dνδρι7;ν. Δδν δεiλrαoαν
666,αια καθ6λου. "Eδωοαν τi1ν
oκληρfl μ6xη καi &π6κρoυoαν τδν
θκθρδ πoλεμιitνταq 6ναq μδ δ6κα.

Δδν τδλπlζα μανor3λα μoυ,
γrd νδ μσq ξεγυμνιiooυν
καi ο' Eνα μνξμα δεκατρεΙg
γtiι νδ μdq παραxιrrooυν

'F{ τρiτη oτρoφi1 θκφρdζεl
τδ παρ6πoνo τδν ν6ων παlδtδν,
πoδ δδν περi'1lεr,αν τ6oo πρ6ιυρα
τδ oυναπ6ντημα μδ τδ Xdρo. "Aν
ilταν dκρι6δq δεκατ,ρεΙq δδν γνω-
ρiζoυμε dπδ ιiλλεq πηγ6.c. 'oπωo-
δ{πατε δμωq γ6ρω o' αiτδν τδν
dρlθμδ δπdρxεr fl iιλfθεlα. oi
τραυματi'εq θδ floαν περrοo6τερoI
doφαλδg.

'Ανdμεo& τoιlg 6ρioκoνταν δ

γενlκδq dρxηγδq τfrc περιoxfrq
Bερμfoυ Κατεx6κηq καΙ 6 Kατoi-
γαρηq μδ θλαφρd μdλλoν τρα6-
ματα. 'Η dντoρτoμdνα N6oυoα
ιoδg δ6xτηκε, τo')q περiθαλψε:
oτι\ ν Παναγtωπoriλα, δργανιilνoν-
ταq πoλυdι,θρωπo xεrρoυργεΙo d_

πδ γrατρoi-,q, (Pαρμα1(o'πoro69, ιiν-
δρεq καi \Ζυν.1τκεq τoδ λαοi, καi
τoδq dκρυltrlε oτtι Nlαoυοιlνδ oπi-
τΙα.

Πoiδg δμωq 1rετρoδoε τραυμα-
τlομ6νοιlc. 6ιον δδν frταν xrυπη-
116r,or θαν6o11ια; Σxεδδν δλol oi
&ντ6ρτεg εixαν oτδ κoρμi τoυq 66-
λια τoD θxθρcil dπδ μ16, &πδ δυ6,
dπδ πολλdc 1ι6xεq' Τd δν6ματ&
τουc δδ oκ6παΖε κατδ καν6ι,α fl
οlιυπ11. γlir τδ rρ66o καταδιιi:ξεωq
ι[lι, οiκoYενεl[lιl τω\l.

'Λ ν1θεμα oτι\ν dρxηγ6,
δδ* iiδι,loεq παρ6δεg.
r,iι oτεiλου1lε oτiq lι6νεq 1.ιαq.
ι,' &ν6ιΙlουι,ε λα'μπ6δεξ
'H τ6ταρτη oτρoφ'τ) δδν &φflνεr

καμμlδ d1'ιφl6ολiα, πιi;g τδ περ1σ-
o6τερα θi1rατα εΤxαι, oi νεoαφr.
xθ6r'τεη Kρητ:l<oi' δφoΓ' δ}ν πρ6-



NAOYΣA: Tδ Moυoεio τoυ Λυκεioυ 'Eλλnviδcοv Nαotong

λα6αν νd π&ρoι.lν τδ πρδτα τουq
xρ11μαtα, dπδ τδν dρxηγ6 τoυζ'
Tδ Θliματα τδν Toιi,ρ'κων, 6ναμφi-
6oλλα πoλλ6, λ6γω oκληρ6,τητoq
τflg μ6xηq, δδν εiναl γνιυoτd. Δδν
εiναr γνuiοτd θπioηq τd δν6,ματα
τ6ν τραυματroθ6ντων Nrαoυοτt-
νδν. Στfl μ6xη αιiτi1 τρεiq καπε-
τανα1or 6xαοαν δπd τoυg πρ6oω-
πα. 'o καπετδν λ4ακρflq τδν ψυ-
xoγl6 τoυ Θωμd Γκoιlλ166α, δ
Tolπo6ραq τδι, dνεψr6 τoυ καi δ
λ{πενflq τδν δπαρxηγ6 τoυ.

Ti1 μεγdλη μdxη oτδ <,xωρdφl>
τfrq Xoντρooo6γλαg. δταν τoδg
πλdκιυoε oτρατδg dπδ τfr 86ρorα.
αrρατδq &πδ τi1 Nr6oυαrα, κατδ
lκφραoη τoδ 'oυμπατρlιilτη }ιαq

δαo'κdλoυ \Ιπ6μπη Δημητρrdδη,
τi1ν πηρε δ ζoυρνdq καi τfiν Jκα-
με τραγo6δι. Ti1ν iπαrζε οτi1ν πα_
τrνdδα, oιr) θ6oη τoδ θo6ρloυ <'Ωq
ττ6τε παλληκ6ρlα...> τoδ ΡiΥα,
oυντρoφε6oνιαg τδ 611ματα τflν
γενrτo6ρων τηq \{πoriλαq, μδ τδ
γυμνωμ6να oπαθ16.

Στiq μ6ρεq μαq &ναφ6ρεται κd-
πoτε f1 μdxη τflq Xoντρooo6γλαg
καi 6ρiοκoνταr μερrκoi νδ δπooτη-
ρiξoυν' πδq oi dντ6ρτεq γλεντoδ-
oαν xωρig νδ λd6oυι, μ6τρα d-
oφαλεiαg' Αιiτδ μdλλoν δδν εi-
ναr dληθlν6. Κατδ τδν &ναφερ-
θ4ντα δ6oκαλo. δπflρxε oκoπδg
oτi1ν κ6τω μερlδ τoi <xωραφroσ>
oτig φυλoυρ16g, πoδ εΙδε μ&λr-

oτα τδ τofρκlκο dπ6οπαoμo καi
εiδoπoiηοε τδν Kατoivαρη. Aiτδq
ij1rιuq δδν iδιυοε oη1ιαoiα.

- 
"Aq τoυc. πηγαfνoυι' 1'rδ τi1

ΔΙ16oυoια, &πoφ6νθηκε.
Tδ πρflτo oιp6λμα τιiiι' dνταρ-

τδν, κατδ τfl γνιilμη μoυ oυνi-
σΙαταl αri1ν dντiληΨη, πδc &πδ
τi1 1lερl& τfrq κoρυφfrq τoι-l 6oυνol
δδν θδ θρx6ταr, δ θxθρ6c. Kr 6-

μωq iιπδ κεi κυρiωq, τi1 Γλ6μπα,
frρθε δ αiφνlδlαομ6q. Tδ δεilτερo
ουνioιαται oτi1ν dλλεrψη πo-
νηρlδg, φαiι,6μει,o γενlκδ τιiν
ξ6ι,ι;ν καπεται,αiων, πoδ oτoixroε
πoλδ αri1ν δλληνlκi1 παρdταξη.

Σταδρog Δ6δηq

l2
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'Η θπioκεψη τoδ πρo6δρoυ τi-1q Δημo-
κρατiαq κ. Tοdτooυ oτi1 Νdoυoα \,lδ 

'τiζ
. γloρτδq τoδ <'oλoκαυιιirtrl.ατog> dπoτ6λεοε τδ

γεγoι'δg τflg xρoνlig γld τi1ν f1ριυ;κi1 π6λη
μαq.

-Χ'ρ6ι'lα δλiκληρα τδ <'0λoκα6τωμα,>
γlo,ρτ6ζoι,ταγ qiν μι6οω f1μδν καi iμδJ.'.r.-FΙταν dοκετi1 fl παρoυoiα θνδq .Yπoυργofr
Boρεioυ 'Eλλdδoc i] καi οτi1ν καλfτερη πε-
ρfπτωoη τoΟ 'Υπουργoδ 'EΘνlκξq ,Αμ6νηc.
'Η 17η 'Α,πρlλioυ 1977 δπfrρξε μ6ρα i,oτoρlκf1.

Tδ rρoνlκδ πoJ γρdφεl f1 δfδα R6οιυ
Στ6νtoυ ιlig εiναl τδ δπ\δ <εlixαρloιδ> μαg
crτδν dι,ιbτατo iiρxoντα :

Καi τδ δνεlρo 3γlι,ε πραγματlκriτr1τα! NαΙ δδι,
θδ τδ ξε-κ6ooυ1-ιε πoτ6. Γlατi ι,ld μαc ri θπioκειyη
ιoδ dνιiτατoυ iiρxoντα i{οτιυ καi αιiq πlδ λαμπρδq
καi ioτoρlκ6ζ llαq στ1γμδq r]ταν δνεlρo.
_ 2ηλε6αμε τδ \4εοoλ6γγr τi1ν ιiλλη f1ριυiκfl π6-
λη τηc xιiηlαι; μαg. Kdθε xρ6νο oτi1ν θπ6τεro τξq
flρυ;Ικfrq <'E,ξ6δoυ> γ61tlζε i μ,*ρil π6λη d'πδ
πριυθυπoυργo(lg, ftπ911ργofq, 6oυλευτ6q. Tδ φετε]-
r'δ <'0λοκα6τu;1lα> 1ldg Jκανε νd νorιfiοoυμε κr i-
μ:-q περ11φανcr. Ραδ16φωνo, θφημερiδεq, τηλε6-
ρloη. τ6ι'lζαν πρiν dπδ μ6ρεq iικ6μη τr)ι, θπioκε-
ι1rη τoJ πρc6δρoυ oτl) N6oυoα. Kαi f1 γloρτf 1rαq
μαq iirα:nr'ε τΙg πρα1'μrτlκθc τηq δrαoτ6οεlc.

Kαi dφθαοε fl 17η 'Απρlλfoυ.
'C) πρ6εδροq τflq Δημoκρατiαc κ. Kιυν)νoq To6-

ταoq καi η o6ζυγ6q τoυ }i. 'Ιιυdι,να ]'o1τooυ {.-
ιρθαoαν oτ{ν π6λη μαq oτiq g.30 τδ πρωt τ{q Kυ-
ρlακfrq oυι,oδευ6'μενol dπδ τδι, δπoυργδ B.E. κ.

To ΓEΓoNoΣ THΣ XPoNlAΣ

'o Πρoεδρoq

τnq Δnμoκρατiαq

στ6 'oλoκαυτ(r)μα

Ti6 Bιioωg Στιftvιoυ

{--
'o x. rαi f1 x. Tod.τoου μδ τδν oτρα-
τη'γδ z. Nτιi6o, μi τδι, Δd1μαρ1o ταi
τi1ν z". Bλιi7"oυ, μ^rιqro.oτα oτδ dγα}.μα

τd:.ι, Στoυμπdνοlν.

\{&ρτη, τδι, dρxηγδ E.Δ. dντ)γο Ντ66o καi dνιil-
τερoυq flπαλλτ]λoυq τflg πρoεδρiαq.
- roJc δψηλoδq iπlοr]μoυg liπoδ6xθηκαν αri1ν

εiαoδo τηq π6ληq μαq δ δ{μαρΧ,oζ κ. Bλ6xοq, μb-
λr1 τoδ δη,μoτlκoδ ου,μ6oυλioυ, oi oτρατrωτrκδξ dρ-
x6q, θκπρ6cωπol 6ργανιiloειr.lν καi oυλλ6γru *λι
πληθoq κ6o1ιoιl.

Σιi1ν πρocφιilνηο{ τoυ δ δl1μαρΧoc Ι(. Bλ6xoq
τ6νtoε 6,τl αιδ πρ6οωπo τoδ κ. Tοdτooυ δλor οi
},Ιαoυοαior καλooωρiζoυν rδν lτριiτo πρ6εδρo τfrq
δημoκρατiαg καi τδν iifro πνευ1lατIκδ ciνδρα. Mε-
τδ τiq εrixαρloτiεq τoσ ΙTρo6δρoυ τδ κληl&κΙo κα-
τευθ6r,θηκε πεζη πρδq τfl Δη1lαρxiα iπδ τd ζωη-
ρi καi παρατειαμ6να xεΙρoκρ,oτf1ματα τoi λαoi
καi τflν μαθητ6ν πoJ εixαν κατακλ6oεt τiq δ6o
πλευρδq τol δρ61_ιoυ.

Στδ κτiρro τflg Δημαρxiαq, d,πoνε,μ{θηκε αrδν
κ. Toirτoο 

- γt& πριilτη φoρδ oτf1ν iαloρfα τξc
N6oυoαq 

- τδ xρυ,οδ μlετ6λλlo τi1q π6ληq μαq.
Συγ,κtνημ6νoq δ πρ6εδρoq dπδ τl)ν τrμητlκi1 dπo-
νoμi τ6ν1σε δτr <θd dπoτελ6oεl μlδ &πδ τiq δραl-
6τερεq dνα1rνr]οεlg τi]g ζωfrq τoυ>.

Σιr) ουιl6xεlα 6λη fl oυι,cδεiα κατευθrlvθηκε
o;δν \Ιητρο,πoλrτrκδ Nαδ 6πoυ 6ψ&λη f1 δπioημη
δοξoλoγiα xoρoαιατoδιlτoq τoδ Σε6αoμlωτ6τoυ
\{ηπρο,πoλfτoυ Bεροiαg -καi ΙΨαο6υηg κ. Πα6λoυ.
Στδν λlτ6, xωρig περrττoλoγiεq καi φανταxτερδq
θκφρ3οεrg πανηγυρrκδ τfrq fιμ6ραq πoδ 6κφιilνηoε
δ Y.B.Ε. κ. \Ι6ρτηq τ6vtοε τi1ν οημαοiα τflg 6'πα-
ιl6oταοηq τoδ 1821 καi τilν θεrικi1 oυμ6oλi1 τlν
tjριυΙκii.lν Nαoυoαiων αrδν dγιilr,α.

Meτδ τflν Δοξoλoγiα, Bπiαημor καi λαδq dν6-
6ηκαν oτoδg Στoυ,μπ6νoυq, τδιl xδρo τflg θυoiαq,
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ποpοUoir oτi xδpo tns τθxυnc
Στi1ν τρiτη κατδ oεrρd θκθεoη

ζωγραφlκξq, πoδ δργ6vωoε δ
Σ$λλoγoc'Αiτoφoiτιυν Nαo6oηq
oτiq μ6ρεq τoδ πε'ραo1-16νoυ Π6-
σxα, παρoυoiαoε 6ργα τηq οδ λ6-
δtα καi f1 δεαπorνiδα Λiτoα'Yφαν-
τiδoυ. 'Aνdμεoα oτoδq dλλoυq
καλλrτ6xνεq, παλroilg καi ν6oυq.
πoi Ξδωoαν, μπoρ(l νλ πιil. πε-
ρroo6τερα &π' δoα μπoρoioε νδ
περ1116νει f1 1lrκρlj 1lαq π6λη, fl
Λiτοα crι6θηκε f &πoκdλυψη τδν
f1μερδν. Tiι 6ργα τηq φαν6ρωοαν
oτδ Jκπληκτα μdτrα trrαg τ{ δ6να-
μη καi τδ π6θoq, τI)ν dγρloο6νη
καi τi1ν f1μερ6τητα, Eνα dξεπ6ρα-
oτo oυνταiρlαoμα xρωμdτων θ-
rρ6μlλλo τfrg ooγητειlτραq φfoηq
oτiq πlδ irμrρφ.c δρεq τηq, τi1ν
πλαοτκ16τητα crιδ dνθριil,πlνo α6-
μα μδ τλ μ6τρα μεγdλων ζιυγρd-
φων τflq &ναγ6ι,νηοη9. 'Yπoτα-

γμ6νοg dκ&μα οτiq dρxrκδq θπl-
δρ6oε19 τfrq καλλlτ6xνlδog, νoε-
ρα, περΙτατδ cτoδq καλαiοθητoυg
xι'υρoυq τflq Jκθεoηq καi τoδq
6ρi'cκω, δπιυζ &κρr6δq καi τ6τε
πoλδ μrκρoδq γ1δ τδ dν6crιη-
μ,6 τηζ. Πoλδ μrκρi1 6ρioκω καi
τi1 Ndου'oα. 'o δλλαδικδq xdlρoq
τfrq &νr]κεr καi δ παγκ6oμloq ioωq
μδ τi1ν ffπαρξη δρlομ6νων πρoδ-
ποθ4οεω..r.

Πρiν dπδ 8νo μfνα πε,ρiπου
εixα τi1ν εliκα:,ρiα νδ δδ τi1 Λi-
ταα o'rδ oπiτr τηq, oταλμ6νog &τιδ
τδ <Σ6λλoγo> γlδ μld παρollοiα-
oη oτδ δ,πδ 3κδooη περroδrκ6 τoυ.
'Εκεi, dνdμεoα oτoδg δπo6q τηq,
πoJ τflν περr6dλλουν μδ dγdπη,
irν6μεοα αιδ dργα τηq, πoδ fl iδlα
&γαπd, μrλτ]οαμε γtδ πoλλδ καi
oημαντlκ6, γrδ dof1η.lαντα, Ylδ
πραγματιiloεrq' oκ6ψεtq καi δρα-
;rατroμo6q. Σdq μεταφ€ρω μρρrκ&

Toδ Στα6ρου Δ&δη

δπδ αδτ6, δoα dκρr66q xρεl6ζoν-
ταr γrd μrδ oυνorπrκd γvωρrμiα.

''Aν ξεφυλλiooυμε τiq oελiδεq
τoδ καrρoδ καi γυρiooυμε πioω
μερrκδ xρ6νlα, Θd δoδμε τil oη-
μερrν{ κoπ6λλα μrκρδ κoρrτo6κl
ιiq δεfτερηc τdξηc τoδ Δημoτl-
κoδ Σxoλεioυ. Mδ τflν πoδrd τi1

oxoλrκ{, μδ τflν τo6ντα, τδ <dνα-

γνu;crrrκ6>, τδ τετρdδrα, τδ xεrρo-
τεxνrκ'd δλπd καi τi1ι, δρεξη γrδ
6κφραοη πραγματαi1r6νη oδ oκi-
τoα καi ζωγραφr6q. Δoυλε6εr μδ
μελ6νl, κ&ρ6oυνo, μoλti6r. Bγαi-
ι,εr oτδ παραθliρl. Στδ &π6'ναντl
καφενεδ6κl iναg γερoντdκoq πi-
νεl dργ6, &πoλαυoτlκ6, τδν κα-
φ6 roυ. Tδν c'κrτod.ρεl, dτοr dπδ
μrδ θοωτερtκi1 παρ6ρμηοη, xω-
ρΙq νd γνιυρfζεl κδν τδ 6αoπd
δεδo116να τfrq rεxνrκfrq, καΙ πετυ-
xαiνεr. "Eναq oυγγενflq, Eναc;

ξdδερφoq τoδ πατ6ρα τηq, 3ρxε-
ταl &πδ τδ Klλκiq. 'Η μlκρi1 τδν
περlεργ6ζεταr dντoνα. "Eπεrτα
&,πoτρα6t6ταl καi μεταφθρεl μδ
τd μαλιi6rα τηg τi1ν δψη τoυ o'τδ
xαρτi τ6οo πεlαιlκd, πoδ f1 μ6να
τηq φo6δται 1lflπωg δ oυγγενi1q
παρεξηγηθεi &π' τig δ,πoτυπωμ6-
νεg ρυτiδεq, δν ν6μlζε τδν θαυτ6
τoυ νει'ilτερo. Kαi δ καtρδg δlα-
6αiνεl. 'ΙJ μrκρi1 oκrτo6ρεr καi ζω-
γραφiζεl γld τδν δαυτ6, τηq. 'Ι-
δlαirεφα τi1ν εrixαρlοτεI 8να &πδ
τδ πtδ δι]ακoλα θ6ματα ζωγραφι
γραφlκfrq, oi πρooui,rιoγραφiεq.

Φτdιroυμε αιδ 1976. Σ' αiτδ τδ
Eτog μπαiνεr o.ιoδq παrδlκoδq καi
νεανrxoδq θραοlτεxνroμoδq fl d-
π6φαoη γl& μlδ δουλεl.& δπειjθυ
νη. Eiναl καi i παρ6ρμηοη. πoι)
νolιbθεl f1 καλλlτ6xνδα, γlδ tξιll-

τερiκευοη' "Eτor ρixνεταr ο' Eνα
πεδio xωρig τi1ν παραμrκρil 6οi-
θεrα 6,πδ κ6rιοrον dλλo 6μπεφo
οτi1 δoυλε16. "Evα oωpδ 6ρω3{_

ματα τi1 6αοανiζoυν. Πoδ νd ζω-
γραφiοεl, πδq νδ: αιριil.oεr τic θ-
πrφdνεlεg, πδq ν' dναμiξεl τδ
xριilματα; NΙδ μοναδrκδ θφοδlo τiq
δlκ6q τηq μrκρδq θμ,rιεφiεg πεtρα-
ματiζεταr. Δrαλiεr τδ xριirματα
μδ πετρ6λαto, μθ ν6φτl, μδ λl-
ν6λαιo. Kαi φτrdxνεr τi1ν πριilτη
τηq πρoσωπoγραφiα μδ λ6δlα.
\{rδ πρooωπoγραφiα θκφραoτrκr],
&λλδ &νεμoδαρμ6νη, μrrroριiΙ νd
πδ, δπδ τoδq πεlραφατloμoδq τflg
δημroυργoil, πoδ δμωq τiν oδf-
Yησαν τ6oo o6ντoμα αιδ x6ραγμα
τflq οιυαrflq ρ6ταq.

Σ11μερα δxεr dρκετi1 δoυλεrδ
Eτolμη. Kυρtαρxoiν δλoκληρurrι
κδ oxεδδν oi πρoοurπoγραφiεq.
"Αν ζωγρdφroε Eναν πiνακα μδ
λoυλοιjδrα, τδκανε γlδ τi1 1ι&να
τηg. Kl' δv ζιυγρ6φloε, θπiοηq,
μr& θαλαοooγραφiα, εiναl γrατi
6ρ6θηκε τδ περαoμ6νo καλoκαiρl
γlλ μερκδq μ6ρεc oτflν Ποτiδαlα
Χαλκlδrκfrq δiπλα δiπλα μδ τil
γαλdζrα θdλαooα κα{ τiq αrητδq
&κ6'μn γραφrκ6τητεq τofi 8λληνι
κoδ δ.παlθρioυ xιbρου. "Eτor, θπει
δi1 δπ6ρxoυν μερlκ& <dν> εixαμε
τl)ν τ6xη δοol fulακεφτl]καμε τi1ν
τρiτη Eκθεoη τοδ Συλλ6γου 'Απο-

φoiιων νδ δoi'1lε θαυμdoιoυq πi-
να,κεq <<δκ τoσ φυοrκofi>, δπωq τδ
γκrο61ι1 1lδ τd ρ6δlα καi τδ κ6αrα'
ν'α' δπωq τflγκαζ6λα1rπα μδ τil
oκ6ρδα.

'FΙ Λiτoα'Yφαντiδoυ πoδ ζεi καi
θργ6ζεταr iινdμεο6 μαq (εiναl ιi-
π6λληλoq τoσ Γενrκoi Kρατlκoi
Nαooκo1ι. Nαο$οηg), oτig θλεli
θερεq δρεq τηq παiρνεt τδ φδq
dπ' τi1ν ψιlxτ] τηg καi τδ &πλιilνεl
oτoδg μoυoαμ6δεq, παiρνεt.il δ-ιj-

ναμη τflq qruxηq τηq καi τfi διορi-
Cεl αriq μoρφ6q, δπλ6xερα, γlατi
περioοεlο εiναι τδ ιoδg μ6oα τηg,
περioοεrα εiναι l] δliναμη.

δπoυ μετδ τδ τρrο6γto δ κ. Πρ6εδρoq 6ρρrξε δ6-
φν1\2o στεφ6νr αrδ θρυλrκδ 66ραθρo.

'Aκoλo6θηoε f1 μεγαλεlιiδηq παρ6λαoη, πoι)
xρ6νrα εixαμε νd παρακoλoυθ{ooυμε.'Ιδlαiτερα
θντυπωol,ακir i θμφdνlοη τoδ oτρατoδ πρoκdλεοε
ρiγη oυγκlνliοεωq.

Mετδ τflν παρ6λαoη δ6θηκε γεiμα πρδq τlμi'1
τol κ. Todτooυ oτfl Στρατrιrπlκfi Λ6οxη, δπoυ γlδ
μld iικ6μη φoρδ δ κ. Πρ6εδρoc δ6xθηκε τiq εlixα-
ρloτiεq τδν Ναoυoαiων καi τoδ.δ6θηκε f1 eι}καιρiα

ι,λ μtλfroεl μδ πoλλoδq καi γl& δ16φoρα θ6ματα.

Mετλ τi1ν μεσημερlανi1 dνdπαυoη. τδ πρoε-
δρtκδ ζεδγoq καi η oυνoδεiα τoυ dναxιilρηoαν γtiι
τr)ν "Eδεooα oυνεxiζoνταq τt\ν περloδε-iα τoι}q
oτl)ν Κ.iΔ N'Ιακεδoνiα.

oi ειixδq δλων τiδν Νooυoαiων iiq τδv oυνo_
δε6oυν π6ντα. 'Eμεiq δδv μπoρoδμε ν& πorμε πα-
ρ} δνα δπλ6:
, -<,Er)xαρloτoδμε κr]ρtε Πρ6εδρε>.
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THΣ AEIιl[Ρ0κ0lι,IΠΣ !ιillΣ
Toδ 'oδ. Nτινoπoδλoυ, εiδικoδ γεωπ6voυ 'Ινoτιτoδτoυ
ΔεvδρoκoμtαgNαοδaηg-Πρo6δρoυ τoδ Συλλ6γoυ'Aπoφoiτων

'Εφ6τo9 ουμπληριilνoνταr πε-
ν{ντα xρ6,νrα dπδ τ6τε πoU θγκα-
ταοτdθηκε δ πρδτoq dξl6λoγoq
δπωριilναq oιην περloxr) τηq Nd-
oυσαq.

Πρiν πεν{ιzτα xρ6νrα, τδ }τoq
1927 8ναc δπιυριilναg γενν16'ταr
οτfl θ6οη <τorφλiκr> τo6 Koπανoδ.
'Hταν i dρ*ri. -Hταν τδ ξεκiνη-
μα. 'Hταν τδ πρδτα δ6νδρα. 'A-
πδ τ6τε φυτεilθηκαν καi φυτε6-
oνταr xrλlιiδεq δ6.νδρα. M6oα oδ
ηg1l{ντα xρ6ι,tα iiλλαξε ,,r δψη
τfrq περloxfrq. Δδν xρεr6ζε,ιαr νδ
τoνlοθεi θδιil πold εiναl fi oυμ6o-
λi1 τfrq δενδρoκαλλ16.ργεrαg oτi1v
oiκoνo1liα τoδ τ6πoυ εiδrκδ καi
oτi1ν θθνlκi1 oiκoνo1:iα γενlκιi:τε-
ρα. Αi'τδ εiναl πρdγματα ΥνuJ-
ciτiι καi xlλ:oεtπιυμ6να.

"Eτog 1927. Ληξlαρxrκi1 πρ6ξη
γεννfloεωg τflg ουατηματrκξg δεν_
δρoκoμiαg. ''Aq dκo6ooυμε τi1

φωνi1 δνδq Ναoυοαioυ πoδ sζηoε
dπδ κoντδ τd γενθθλrα τflq δεν-
δρoκoμiαg. 'o iιγαπητδG -κ6ρloq
Πoλ6δωρoq Mπιλloilρηq εixε τi1ν
καλω,ol3νη ν& μσq δlηγηθεi τ& πα-
ρακ6τω.

Bρrακ6μααιε oτδ 3τoq 1927. oi
dδελφoi Λανορd dπoφαoiζoυν
νd φυτεliooυν τiq πofllτεg ρoδακl-
ν16'9. Σ1η διdθεoIi τoυq i{xoυν
24Ο οτρ61ιματα καi ilγoρ6ζoυι, dλ-
λα 3Ο αιρ. TI\ν πρωτo6oυλiα τflν
Jxoυν δ Σταiρog Λαναρdq μαζΙ
1ιδ τδν κoυν16δο τoυ Φωκiωνα
Πεxλr66νo. Φυτε6oνιαl oi πρδ-
τεg 'Eλμπ6ρτεg (κiτρrνη καi πρd-
olνη ). Φυτειjorlταr θ,πioηq οδ μι
κρ6τερη Bκταoη τd κoυντ6νlα καi
τδ <μαiοrα>. Στoδq δrαδρ6μoυg
τo6 κτl11lατog ιρυτε6oνταl καi oi
πριiτεq ;rτ1λl6g.

Στi1ν φdρμα &oxoλolνταt 116νl-
μ,α τρrdντα θργdτεg. Tflν δενδρo-
κo1rrκi1 εi-lθιiνη τoδ δπωριilνα τi1ι,
ixει &ναλ66εl δ 'Αναoτdoιoq
Δoliμ1οη5. Αiτδq δir,εr δδηγiεq
γlδ τδ κλdδευμα κ.λ.π.

'O Σταδρoq Λαναρdq dγαπoσoε
τd δ6νδρα καi πioτευε oτδν δυνα-
μrκδ ρ6λρ τfrq δενδροκoμiαq. Πi-
oτευε δτr f δενδρoκoμiα μπoρoδ-
oε νd 6oηθfoεr τδν ι6πo dπoφα-
oroτlκd. "E6λεπε μακρυd. Πηγαi-
ι,εr αrflν 'Ιταλiα καΙ θντυπωο16-
ζεταl dπδ τr)r, ρoδακrνoκαλλ16.ρ-
γεια. Tδν 6αo6νrζε { oκ6ψη νδ
6ρεi κ&πoroν εiδrκδ αrδ θ6ματα
ιfrq δενδρoκαμfαg. Ψ6xνεr παν_
roδ. 'Ι{ τ6xη Jρxεταl dργ6τερα.

Bρtoκ6μαοτε oτδ φθrν6πωρo
τoδ dτoυq 1935. Kdπoυ o'Eνα κτfr-
μα τηq 'Αγiαq Παραoκευfrc τηc
Θεoοαλoνiκηc, δ Σ. Λαναρdq γνω-
ρiζεταl θντελiilq τυxαiα μδ τoδq
&δελφoδ6 Brγκdντo. oi Blγκdντo
frταν 'Ιταλoi πoδ εixαν 6γκατα-
oιαθεΙ oτi1ν 'Ελλ6δα μετδ τδν
πρdlτo παγκ6'o1-ιlο π6λεμo. 'o Σ.
Λαναρσq δκτr1lσ τi1ν θργαoiα τol
Φ. Bιγκ6νio καi τδν πρooλαμ,66-
νεl oδ.u τεxνtκδ o$μ6oυλο καi κr3-
ρro δπε6θυνo γlδ τδ κrfrμα. 'o
Φρ. Rlγκdνro flταν λα κδq τ6πoq
καi dπoκ,τd ΥρllYoρα τi1ν θμπrαιo-
o6νη τ6ν oυνεργατιi.lν τoυ. 'Aνα-
πτliοoεl πρωτο6ουλiα xαiρiq πε.
ρroριομoiq, iπ6νιυ oτδ θ6ματα
ι{q δενδρoκαλλl6ργεrαq (κλdδε
μ.α, q/ε,κασμoi. dγoρδ δενδρoλλi-
ων κ.λ.π. ). 'I{ oυu,ρυ:νiα μεταξι)
Blγκ6ντo καi &δελφδν Λαναρd
flταν f1 δξηq:

- Td δrdφoρα καλλlεργητlκλ
Jξoδα 6αρ6νoυν τoδq dδελφoδq
;\αναρr.

- 
Ta κ6ρδη θiι μιolρ6ζoνταl

oτδ μιo6.

- oi ζημlδη θδ θπl6αρfνoυν
τoδc dδελ<ρoδq Λανορδ.

'o Blγκ6ντο παραγγ6λνε1 6Φ
δει,δρilλλlα λ4πελφδρ ( παραγιυγr
κτj ). 'Aπδ αrjτiι δiνεr 100 δεν-
δρriλλlα oτδν Πoλ6δωρo Mπrλr
o6ρη δ δπoioq παρακoλoυθοioε
τδ κτ{μα iιπδ λoγlοτlκfrq πλευ-
ρσc.

Τ6τε τδ xρησ]μoπoloiμενα φdρ-

μακα floαν δ dροενrκδq μ6λυ6δoq,
τδ θelαο66oτιo, { κασiα, f1 νl-κo-
τir,η καi δ 6oρδrγdλεloq πoλτ69.

Td dτη 1935, 1936 καi 1937 fr
ταν x,ρoνrδq μδ παθητlκ6, Tδ θτoq
1938 &φηoε τδ πριirτα κ6ρδη. Kα-
τd τδ Jτog 1938 πρo6κυψε θ6μα
δrαθ6oεω9 ρoδακiνων. 'fΙταν μl&
παραγu_lγi1 περiπoυ 80 τ6νvων'

Td ρoδ6κlνα τδ 3παrρναν oi
iιδελφoi Xαλκorioη θπi πρoμη-
θεiα. Tρiα φoρτηγd αδτoκiνητα
dμεlναν dπo6λητα οτ|ν Θεooα-
λoνiκη. 'Ηταν { πρι6τη κρiση
ρoδακiνων. Tερdοτlεg δυοκoλiεq
oτi1ν μεταφoρ&. Κ6θε 6ρ6διl oτiq
7.3Ο φορτιiiνoνταr τd ρoδ&κrνα οδ
6αγ6νlα εiδlκd (κλοδ6εq). Συ
oκευdζoνται oδ εiδrκδq μπανl6ρεq
ξιiλrνεq τδν 25-28 κrλδν. Tδ
6αγ6νrα αiτd φθ6νoυν αιδ Πλα-
τf. "Αλλη &μαξooτolxiα &πδ τi1
Θεoοαλoνiκη, f θπι6ατκi1 (.o-
xεIα) τδ δπαιρνε κoi τδ μετ6φε-
ρε αr{ν 'Αθflνα. Tδ ρoδ6κtνα
,πρoωθoδ'νταl l<αi μδ τλ αiτoκiνη_
τα. "Eκαναν τ6τε διio μ6ρε9 τα-
ξiδl. 'Aκoλoυθoδοαν τ{ν δrαδρo_
μfl Ndoυοα - Kαoτανl& 

- 
Ko-

ζdνη - 
Σαραντ&πoρo 

- 
Λ6ρlοα

-'Αθfνα.Tδ 1937 μπαiι,oυι, oτi1ν καρπo
φoρiα τδ λ4πελcρ6'o. Tδ 19,10 τd
\,Ιπελφδρ 6ρiοκoνταr oτδ φoδλ
τflq dπoδ6oεωc. oi Παντελ{q Σi-
νog καi 'Αντιi;r,ηq Π6γloq παiρ-
νoυν παραγγελiεq καi καταoι<ευ_
ζoυν τ& τελλ6ρα καi τig μπαν16
ρεq.

Π6ραoαν πενfrντα xρ6νrα Tε
ρ6oτlα dλλαγi]. 'Eκπλη,κτκd τδ
&πoτελ6oματα τflg δενδρoκoμiαg.
Πoλλoi παρ6γoντεq oυνετ6λεoαν
ατδ οiκoδ6μημα τηc δ,ενδρoκoμiαq.
ΠoλλoΙ 6dλανε τδ λlθαρ&κr τoυq.
"oμrq τδ δiδυμ,o Σ. Λανα,ρd καi
Φ. Blγκ6ντo ετναr 8ναg 6αorκδq
dκρoγωνlαToq λfθoq τoii oiκoδoμf-
τοq. Eiναr oi πρωτoπ6ρol. "Αλ-
λoq oπουδαioq δ.κρογωνlαioq λi-
θοq εiναr καi oi πρωτoπ6ροr τδν
x(ι)o1δν Plζ4ρl καi Σ,ε6ααιlαν1'ι.
'Aξi(.εl, δ κi:,πoq νd γραφεi αtiτi1
ioτoρiα τflg δενδρoκoμiαg. Mlδ
iατooiα δλoκληρωμ6νη. Ιt{ιd iοτo
ρiα πoι'l. κ6πoτε τδ φρoδτo πρoo-
ρlζ6ταv μoι,6xα γlδ τoδq &ρριil-
oτoιlg καi orj1rερα iixεl μπεi οδ
κ6θε θλληι,lκδ o,πiτl. Tδν λ6γo
Jxoυν oi παλαrοi. Αliτoi πol) ξ6-
ρoυν τd γεγoν6τα. "Ag γρ6ψoυι,
oτi1 <Nrdoυoτα>.



Στotg παλrotg κoλotq καιρolig

τρυYog

παραταγμ6.να 6α6νrα οτiq δυδ
πλευρδg τoδ δρ6μου, αr& περrο-
o6τeρα oπiτrα δπ6ρxoυν τρiα η
τθοoαρα, ο'dλλα λrγιilτερα o'dλ-
λα περlοo6τερα.

'Απδ καtρδ εiναr Eτo,μα τd κα-
λ6θrα, xοντρ& rιαi &ν'θεκτtκ6, πoλ-
λδ πλεγμ6να dπδ τoδq iδroυq
τoδq dμπελoυργo6q μδ 66ργεq
λυγαρldg. Eiναt iτolμα καi περr_
μ6νoυν τiι x6ρ:α πoδ θδ τδ κoυ-
6αλt'1,ooυν καi θα τδ γεμiοoυν μδ
τδν μαδρo καoπ6. Kαi πρ6πεr νδ
εiναι γυναικεiα τδ x6ρlα αιiτd.
'Η Nαoυoαiα δμωq δδν εiναl oω-
αtδ νδ πdεl α:δ dμπ6λl. Παλ6τl
καi φυλακl] τηg εiναr τδ απiτr
τηc. 'ΙΙ δoυλεlλ 8ξω dπδ τδ oπiτr
θει,'lρε1ταr dκ61r'α μεγdλη ντρorπ],
γi αiτδ τδ πρoοωruκδ συYκεν-
τριirνεταl dπδ τc\ γlioω xωρld. Ei_
ναr γυναTκεg θργατκdq, oυνηθr-
oμ6νεg oτf1 δoυλεld, ποδ Hρxoν-
ταr κ6θε xρ6νo oτi1 Ndoυoα, γrδ
τδν τριiγo. TΙc φων&ζcυν <,μ6μl_

οεg>' Al3τδq φlλoξενoδνταr καi
φrλε6oνταr δλεq τiq μ6ρεc τfrc
δoυλεrdg oτδ οπiτr τoi νorκoκl3ρη.

KαΙ Ξρxεταl f1 πριilτη μ6ρα. 'A-
πδ τδ 6ρ6δυ ρiναl τδ π6ντα 8τol-
l-tα: καδld, καλdθlα' καντ6ρlα.
Πoλδ πρiν ξημερι1πεl. 6λol εiναl
oτδ π6δl, θτorμ6ζoνται καi ξεκr-
νοlν. Σxηματiζoυν μr& πoμπr],
πoδ μo16ζεl r,λ πηΥαiνεt oδ πα-
νηγ6ρt 1ldλλoν παρδ oτi1 δoυλεtd.
λ{πρoοτδ f1 γκ6Ιντα παiζoνταq
xαρo6μενoυq oκοποi;g, dκoλoυ-
θoδν oi μ6μrοεq, oλν oliγxρoνol
θηλυκoi oεrληr,oi. Στδ κεφ6λl φo-
ρoδν dοπρo lιεφαλ6δεoμo. Eiναr
oτoλloμ,6νεq μδ λoυλoιiδlα. Στδ
x6ρrα κρατοfiν τδ καλdθr καi πρo-
xωρoδι, xoρε6oνταg καi τραYoυ-
διiνταc τδ oκoπδ τflq γκdΙνταq.

Mαζi τρ6xουν καi τd παrδ16, πot
μ6ρεq πε,ρiμεναν αliτi1 τi1ν ιΙtρα.
Πiοω oιγoντdρoυν τδ τραγo$δl
τδ μεγdλα κoυδοtiνlα, πoδ ε1ναl
κρεμαομ6να oτδ'λαψδ τf;ν dλ6-
γων. Αδτδ εiναr φoρτωμθνα μδ
τ& καδld - ξ6λlνα δoxεTα, &νol-
xτδ &πδ π6νω, μ6οα oτδ δπoiα
μεταφ6ρoυν τd αrαφilλlα - 

cΓro-
λloμ6να καi αfiτ& μδ λoυλoiδlα.
'o κdθε κερατζi1q (&xθοφ6ρoc)
ζxεr κ6νεr πλεξo6δα τi1ν οιiρ&
τoδ dλ6γoυ του καi dxεr κρεμ6-
oεt ο' α{lτ{ rιολ$xρηrεq κoρδ6λ-
λεc. 'o frxoq τδν κoυδoυνrδν dν-
τ6μα μδ τ{ν αυρtxτfl φωνi1 τfrq

γκ6iνταq dντrλαλεi αrδν κdμπo
dπ'dκρη o'dκρη.

'Η πoμπi1 ιρθ6νεr oτ' dμπ6λr,
δ fiλroq dκ6,μα δδv ζxer καλδ κα-
λδ &νατεiλλεl, δλλi f1 δoυλεrδ
dρxiζεr. Tδ καλ&θlα γεμiΖoυν
καΙ dδεrdζoυν' Tδ τραγoiδr oυνε-
xiζεταl. Tδ οταφ6λrα ρixνoνταr
οτδ καδ16. Δυδ παλrκdρrα τδ ζυ-
γiζoυν μδ τδ καντdρr. Tδ κdθε
καδi πρ6πεl νδ dxεl 50 δκ6δεc
&κρl6ιilq. ''Aν ζxεr λrγιilτερεg,
πατoδν τδ αrαφirλlα μδ τδ πατη-
τriρr ιi'lo'τε v& δημιoυργηθεΙ xft-
ρoζ, γi& νd ρiΕoυν καi &λλα. "o-
ταν ουμπληρο:θεi τδ φ6ρτωμα δ
κερατζflq τδ &νε66ζεl αrδ oπiτl,
&δεl6ζεt τ& αrαφriλlα αrflν κ6δα
πoδ εiναι καi αi,,τil οτoλlομ6νη μδ
λoυλ,o$δrα καi ξανακατε6αiνεl.'o δραμoq 6λη τi1ν flμ6ρα δδν
floυx&ζεl δπδ τδ ζδα πoJ δrααtαυ-
ριilνoνταr dλλα μδ 6αρδ φoρτio
καi ιiλλα μδ κo6φro.

Kαi dρxεταl τδ μεοημ6ρr. 'rΙ
κo$ρααη &ρxfζεl νδ 6αραiνεl τδ
x6ρlα τδν δoυλευτdδαiν. Eiναr ιii-
ρα γld φαγητδ καi ξεκo6ραοη.
'Η νorκoκυρδ 3xεr οτεiλεr dπδ τδ
oπiτl τi1 γκα66να (οκεπααrδ x6λ-
κrνo δoxεTo γlδ τiν μεταφoρδ
φαγητoσ ) μ} τδ φαi, καταiκt, αιι-
φdδo εiναr { <.oπεοlαλlτ6>, μπo-
ρoδμε, νδ πofiμg, τoδ τρ6γoυ, oπι-
τrκδ ψηri, μπ6τoto καi τi1ν κ6φα
μδ τδ κραoi.

Tδ 6ρ6δυ δ γυρlομδq εiναl πd-
λl πανηγυρx6q. Πρoηγεiταr n
γκ6iντα, &κoλοιlθoσν oi μ6μloε9,
τραγoυδι'υνταg καi xoρεioνταg
λδq καi f1 κoιiραoη rflq f1μ6ραq
iφιlγε ξαφνlκλ καi κλεiνoυν τfir,
πoμπi1 τδ dλoι,α, 6αρυφoρτωμ6να
δμωq τιitρα.

"oλoq αiτδc δ κ6ομoq παρoυ-
ordζεr Eνα θ6αμα, ποδ &ξfζεr νδ

'o NαoυσαiΙr<oeΣ
"Αg μεταφερθoδμε γlδ λiγo νo-

ερd μερlκ& xρ6νrα πiοω, οτig dρ-
xδq τoδ αiιilνο μαg, οτfl μδ dπδ
'ιiq τρεig δμoρφεg κ6ρε9 τoδ Bερ-
μioυ τi1 Ndoυοα. Kτlομ6νη oτδ
π6δlα τoδ iiμερoυ 6oυνoδ, εiναr
6oυτηγμ6νη μ6οα οτδ πρ6olνo. Tδ
δ6οoq πρδg τδ π&νω, τδ dμπ6λrα
τηq πρδq τd κ6τω καi αliτi1 στil
μθοη dγναντεilεr μr& τδ 6oυν6,
πoδ μ6oα dπδ τd oπλ&γxνα τoυ
τfrg xαρiζεl τδ κρυο_ταλλ6νrο νε_
ρ6 roυ, καi μlδ τδν κ6μπo, dπ'&
πoυ ,παi.ρνεr τi ζωlr τηg, τδ κραοi.

oi κdτoκoi τηg ζoδν fioυxα δ-
λo τδ xρ6νo 1lδ τΙq μlκρoxαρ6g,
τiq μrκρoανη,οιlxiεg τουq. καi 3ρ-
xεταr δ τρilγoq νδ τoδq 6γdλεr
dπδ τfl ρoυτiι,α τoυg καi νδ τoδq
παραο6ρεI oτδ μαγrκδ καρ66r τoδ
Δ:6νιlοoυ. Eiναl φανερ6, δτr ατΙq
γlορτδg τoσ κρα:orol τfrq dρxαl6-
τηται; 3xoυν τi1 ρiζα τoυq πoλλδq
dπδ τiq ουνl]θεtεg, πoδ οxετiζoν-
ται μδ τδν τρilγo, τiq δπoiεq πα-
ραδiδεr &ναλλoiωτεq δ πατ6ρα9
o-rδ γlδ κt αιτδq oτδν δκ6 τoυ.

'Αρκετδg μ6ρεq πρΙν &πδ τδ
μεγ&λo πανηγliρl τoσ τρl3γoυ dρ-
xiζoυν oi πρoετorμροiεg αrδ oπi_
τ1α.

Tδ πρδτo oημ6δl τoδ τρυγητoσ
εiναr oi <,κ6δεq> καi τ& <.6α6νtα>
πoδ 6γαiνoυν oτδ δρ6μo μπρoοτδ
d:πδ κdθε oπiτl γlδ ι,δ μoυοκ6-
ψoυν. oi κdδεq εiναr ξ6λlνα δo-
xεiα μδ κυλlrlδρiκil τfiν π}.6γlα
θπrφirνεlα, &νolxτδ dπδ τi1ν πd-
νω μεριd, πoil Jxoυν iiψoq 1,10
μ. καi δrdμετρo 1,5 μ. περiπoυ.
Tδ 6α6νlα Jxουν τδ οxfrμα 6αρε_
λloδ, μ6νo πoι\ εiναl κατδ πoλδ
μεγαλ6τερα dcρoδ ixoυν xιυρητt-
κ6τητα μ6xρι καi 25Φ δκ6δεc
(2750 κlλδ περiπoυ). 'Επ6νω δ-
π6ρxεr tνα dνοlγμα, πoδ ν& xω-
ρd iοα iοα dνθρωπo, f1 π6ρτα'

Γεμiζoυν μδ νερδ κ6δεq καΙ
6α6νrα, γlδ νiι φoυοr<ιiπεr τδ ξ6-
λo καi νiι κλεiooυν oi xαρα-
γματl6q, πoδ δπ6ρxoυν &νdμεoα
αrδ oανiδlα. "oλη fr π6λη 1rold-
ζει μδ τερdοτro oiνo'ποlεTo. μδ τδ

't6
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τδ δεi καν6'να9 Eivαl δδ μiδ απδ
τiq oπdνlεq εi,καrρiεq γιδ τig κο-
π6λλε9, νδ 61,η6γ dπδ τδ oπiτl,
xιυρiq νδ παρεξηγηθoδν. "oλα
ιiι κoρiτolα &πδ τol)q π6νω <,μα-

xαλ6δεq> συ1zκεγ.16rror.o' oδ
γνω,αιd oπiτiα oτ$ν εiοoδo καi
oτδ κ6ντρo τfrq π6ληq, γtδ νδ
δoiν μ6oα dπδ τd οiδερα τδν
παραθriρων τδν τρriγo.

Στδ oπiτt, 1lπρo'oτδ oτi1ν dνol-
xτr) π6ρτα περlμ6νει f1 νorκoκυ-
ρd, dναοκoυμπι,;μ6νη τiq μ6μloεq.'Απδ νωρiq dxεr δτolμiιoεl γl' αri-
ιδq πiττα oταρfolα, κoλoκυθ6νrα,
φτlαγμ6νη μδ πoλλi1 τ6xνη.'Aι,ε_
6αiνoυν δλεq οτδ δπλ6κωρo dνιb-
γl μδ τδ ooφρδ oτi1 μ6oη.

Γrδ τoδq iiι,δρεq δμιυg κ&τιll
οτi1ν αriλr) f1 δουλεlδ δδν 6xεl d_
κ6μα τελεlιiloει. Kd,ποroq πρ6πεt
νδ μπεΙ oτi1ι, κ6δα ξυπ6λητoq,
μδ καθαρδ π6δlα γld ι,d πατlioει
τiι oταφιiλrα. ]lατd μδ μtκρδ αιρι
φτδ 611ματα. Σδ κ6θε πdτημα τiι
π6λματα 6oυ\16ζoυι, δλo καi 6α-
θ6τερα. Tδ κραoοο-ι6φυλo γiνε-
ταr μoσoτog, μαδρoq καi γλυκ6q.'Ι-δν xrjι,oυν μi τoν κoυ6d αιδ 6α-
6νl, γrδ νδ ρiΕoυι' ο-ιr) θ6oη τoυ
<iλλα αrαφ6λrα &π6τητα, καi δ
&ργδc iδl6τυποg αliτδg xoρδg π6-
ι,ιrl στδ oταφliλlα αι'νεxiζεταl
1r6xorg δτoυ τελεlιiiοουι, 6λα.

KαΙ 6ρxεταl i ,ρo τflq dι,6παυ-
oηq. Tδ π6ντα f1ουxdζoυι' καi μι6-
νo δ δραγ6τηc ξαγριlπι'δ αιδ κτfr-
ltα π6νω oτfi δραγααr& τoυ (κα-
\i6l πdνω οδ παoο6λoυq).1'lδ νδ
rpυλ6εl τδ dμπ6λr dπδ τoδg oτα-
ιρυλoκλ6φτεq.

Tδ πρωi πdλl f1 iδια δlαδiκααiα.
f Υδlα xαρ6, τδ iδlo πανηγriρι καi
οilτδ γιδ 15 u6oεq πεoiπcυ. δoεg
κoατ6εr δ τρ$γoq.

'Απδ τδ π6τημα τflg τελευταi-
αq 6ραδldq κρατoδν 1ιoδoτo καθα_
ρ6, xωρiq ιoiπουρα (φλoδδεq,
τoαμπlδ καi κoυκoιjτolα σταφυ_
λιδν) γrδ τiq dνdγκεg τfrg νo1-
rιοκυρdg τ1υρα Ar}τr\ κ66,εr τδ 1ιοfr-
oτo μ6oα oτδ καδi, γlδ νδ μil κρα-
oιioεr δηλοδi1 ρixνεr o' αιjτδν
κooκrνlo116ι,ο xιiiμα ιiοπρo, μαζε-
1l6'ι,o μδ πρoooxi dπδ καθαρδ μ6_
ροg καΙ τδν &νακατε6εt oυν6xεtα
ll' fνα μακρδ ξ6λo 1lfxρl πoδ ι''
iι'oρiοεl, δπ6τε: καi τδν ακεπdζεr.
Ti1ν dλλη μ6ρα τδ προ:f τδι, 6ρd-
7εl μ6οα o' 8νιr μεγdλο καζ6i,r
καθαρ6, πoι'l δπ6ρxεl irπδ πο\λδq
\lενν!δq γl' α$τ| καi 116ι,o τfl xρfi-

ιtl1. "Ενcl μ6ρoq τoδ μoriοτoι: γi-
νεταl μ6λr, μδ κ6,ρεq μθοα (κo1l-
μ6τrα dπδ κoλoκ6θα) ρεντζof-
λlα (Γερα1r6νεq καρπoυζ6ιρλoυ-
δεq) καi κυδιiνtα κo1.ιματtαo1l6να.
\'Ιδ τδ δπ6λοlπo γiνεταr f} μnι,-
oτ6πrττα ( πυκτδq xυλδq 1ro6oτoιl
καi dλευρloδ ποδ dxoυν 6ραoθεi
μαζi). Κdθε o'πiτr τfrq γεrτoνidq
παiρνει τδ μερiδι6 τoυ: Eνα πt6-
τo. Λiγα κoμirftτrα uoυοτ6πrτταq
ξεραiνoνταl οτδν ijλro, γlδ νδ δo-
^-Uoυν σΙα παΙo]α τα .\olστoι)}-ε\,\,cι
f5ιαν θdρ,θoυr, νδ ποilν τδ κ6λαν-
τα. T6λo9 { νr;lκοκυρir κdνεl καi
τδ oουτζoiκlα πoδ ι:iναr καi τδ
ι'υoιlμ6τερo dπδ τδ γλυκδ πρoi'-
6ντα τoi o-ιαφυλloδ. 'Aρμαθ16-
(ει καθαρroμ6να καριiδiα καi τδ
6oυτd 116οα oτi1 ζεοτi iικ6,μα lroιl-
σΓ6,πιττα, κατ6πιν τd ξεραiνεr καi
τd κρατd, γlλ ι,δ τδ πρoοφ6ρει
oτoδg θπloκ6πτε9 τηq τδ x.εl1tιilνα.

Γliι τi1ν .iρα fι δoυλεrd τηq 3xει
τελεrιboεl, μ6ι,ε1 6μωq μriι €ικ6μη
',',πcκρ6ωα-1' 6ταν θd 6γεi τδ κρα-
oi. \Ι6xρr τιilρα E'κανε iiλo γλι;-
κd, τ6τε θδ κ6r,εl κdτr περroo6-
τεOο πrx6ι,τlκo τi1 <oταφυλαρ_
μ16>. Σδ μεγ6λα π{λlνα δoxεiα
(1-\Iι:α6aνεq> θδ 6dλεl αιαφiλrα,
πoδ κρ6τηoε dπδ τδ'v τρ6γo καi
τδ εixε δπλιυ116να υτδ καλαμιυτ6,
γrδ νδ μfi xαλ6οoυν, θδ γεμioει
τig γκα66νeq'1lδ κραci καi θδ τiq
κλεioει. Tδ xεl1lιilr,α, δταν τiι_; d-
νoiξoυν, r\ oταφυλαoμrδ θδ Jxεt
απcκτrioεl 1lιδ iδl6τυπη γεi,oη'

γld πoλλoδq δδ πραγ1rατrκiι δπ6-
ρoxη.

"Aq ξoναγυρiooυμε ci1lωq οτδ
6α6νrα, θκεi ilργδ &ργd δ μρΟο-roq
μειαιρ6πεταr οδ κραoi. Kαθε 6ρ6-
δυ πατo6ν τδ oταφfλrα μ'6να πα-
τητl1ρr, δxr lτic'ι μδ τδ π6δlα, γlir
νd μfl ξυνiooυν. Tδ iδlo θπανα-
λαμ6dνεταr γtδ 18 μ6ρεq oυν6-
xεlα. 'Η τελευταiα εiναr μεγ6λη
μ6ρα γld τδν dμπελoυργ6. Τδ
πρoiδν τδν τ6οιυν κ6πων τoυ καi
τflg τ6oηq dγωνiαq τoυ τδ 6λ6πει
νd τρ€.xεl 1ιπρooτ& τoυ <κραoi νδ
τδ μαζ6ιμεlζ oτδ μαι,τf1λl>> μαδρo,
μπρoiolκo μδ μεθυαιlκδ dρωμg,
x6νεταl iιπδ τδ ξιiλlνc κoυφo-
τr]λl (oτρrφτdρr) πoδ εiναr αtδ
κ&τω μ6ρo9 τοi 6αενloδ μ6oα ο'
8r,α ]rεγ6λo καζ6νl καi dπδ Kετ
oτfl oυν6xεtα 1ιπαiνεl αιδ 6αρ6-
λlα. Σxεδδν δλα εiναr καlνoliρ-
γlα, dxρηοψoποiητα, καμωμ6να
1rδ τ6xνι'1 καΙ δπo1roνl1 &πδ τoJq
γερo6αρελdδεc. Tδ κρασi xliνετα1
δλo καi μδ λtγ6περη δρ1lτj. Στδ
τ6λoq oταματfr. Tδ "τρ66ηYlιαl>
i{._g' τg\g1(i,Jε:ι καi τιilρα dρxiζεl
μιδ dλλη θργαoiα τδ <6ρdolμo>.

\'Ι6.oα oτδ 6α6νlα dxoυν 6πo-
1]εiι,εl riι τoiπoυρα πoδ περ16-
xουν dρκε-τδ οiν6πνευμα. Γriι τi1ν
iιπ6ττα'€f τουι; ilπ6ρxoυν τiι κα-
ζ6νlα (&πooτcικτflρεc) 50 μδ 60
o' δλ6κληρη τr)ν π6λη.

Tiq μ6ρεq τoδ 6ραοi1rατοc gxoυ-

με καi πdλl δlor,υorακδ γλ6ντrα.
Οi ι'ειilr ερol τrαο6cεη παρiεζ.



τραγoυδιirνταq καi λ6γoνταq a-
oτεiα, πηγαiνoυν dπδ καΖβνr αδ
καζdνr, δoκrμ6ζoυν τδ καrνoι1ργlo
<dρακi> καi δπωg εΤναr φυσΙι(6,
δoo περνd i f6ρα τδ κ6φl αiξd-
r,εr. Oi γεροντ6τερol θρoνtαoμ6-
νor μ6νlμα oτδ καζ6νr τfrg γεr-
τoνrδg τoυq, ψfνoυν κ6οτανα. θυ-

μoδνταr τ& παλr& κοi ξημεριilνoν-
ταr μδ κoυ66ντεg, "dαrεiα καi τρα-
γo6δrα.' o'oκτιi6ρηq, δ μfrναg τoδ
τρ6γoυ καi τofi κραοror δ <ταoυ-
καλoμr]ναq> δπιυg τδν λ6ν, τε-
λεrιiνεr καΙ μαζi τoυ τελεrιiJνoυν
oi δoυλεr6q. aλλa 6xl καi τδ
γλ6ντlα. Αι]τδ αυνεxiζovταr μe
τΙq <6εγγ6ρε9> oiκογενεrακδ τρr-
κo66ερτα φαγοπ6τrα αιig παν€-
μoρφεq 6ξoxδc τfrq Ndoυoαq γl&
lδ καlνo6ργlo κραoi,

M6oα οτd ilγρδ oκoτεrνδ κελ-
λdρlα εiναl dπoθηκεηr6να τδ 6α-
ρ6λrα μδ τδ κραoi. 'Eκεi μθνoυν
μ6xρr τδ Χρlοτo6γεννα περiπoυ.
T6τε Ξρxoνταl oi κραο6μπoρol &-
πδ τi1ν Αiγυπτo, τi1ν Κων)πoλη
καi Eriριilπη, γlδ νδ παζαρ6ψoυν
καi νδ dγoρdζoυν τδ περlζl1τητo
μπρoliolκο Nαoιiοηg. δπωq λ6εl
καi τδ τραγoriδr:

Στd xiλrα δκτακ6olα τδ δνενr]ν-
τα θφτ&

μσq frρθε Ε1ναq λε66ντηq dπδ
τi1ν 'Αραru&

oτfl Ν6oυoα κoνε6εl καi αιδ
Σερδτ Mηνd

Παλlδ κραοi γυρε6εl παλlδ
τρlδν xρoνιiν...
Kορα6&νtα dπδ 30-4Ο ζ6α

μεταφ6ρoυν τδ 6αρ6λtα αιd Θεo-
οαλoνiκη, δπoυ φoρτιilνoνταr αr&
καρd6rα γrδ τi1ν 'Α,ραπrd. "Αλλα
καρα6dνlα φε6γoυν γld τi1ν Kων-
αrαντινo6πoλη καi τdν Eriριirrη.

'Ωραiα xρ6νlα, ιbραiα €θlμα,
πoδ δμωq θξαφανioθηκαν δταν f1

φυλλoξf1ρα γilρω αr& 1925 κατ6-
στρεΨε τiι &μπ6.λrα τflq N6oυoαq.

'Αργoτερα 666αlα- ξαvαφυτε6:
τηκαν irμπ6λlα μδ καtνofργlα
κλl]ματα, dλλλ τd Eθtμα 6γrναν
δρlοτlκδ τρoφil τfrg ληoμ,oνldg.

Σ{μερα μoι,6xα αrδν κ6oμo
τ[lν γερoντoτ6ρων ζoδν oi παλloi
καlρoi, τ' dμπ6λlα, τd κραo16, δ
τρiγoq, oi πoμπ6q, τ& γλ€ντrα.
Πoi καi πoσ, oδν δπdρxεr fl κα-
τdλληλη oυντρoφrd, o&ν τδ μυα-
λδ εiναr καθdρlo, oi παλlδq μνfl-
μεg γfνoνταr γlδ λiγo ζωντανδ
παρ6ν.
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Mδ τδy δρo τρα'oιd' iλεγ1ομdvηe
δνοψαa[αE πρoελειioεω6 θvνοoσμε
γeνιxi. xατηγoρie6 x.Pσ.σLCoy διαφ6-
ρω,l τirπων πoδ εEνα.c τυπι'xδ. τ71e
τΞiJ'.cNηζ hoυ παρξaνται' εiνα'ι,
πιρzδocιαxd, τροt6ντα τt16 πεPLo-
γi16 α6τi13 xαi bτωcδiμoτε δQηλ!;
τ'l.θ:ητιE. Αδ:oσ τo0 τ'5πoυ τd. xpι-
ιι). Ξλ6γγoνττι 1ιδ aδατηρδg διαδι-
zz:ιε3 ,iπδ :δ xρθ.τo-. δE πρδ6 τi7ν
τ'ιλλιd'ργaια τιilν d,μπελιδν,'τi2v o?.
lοπo!η'cη xαi τi1ν Lpπoρtα τoυ6, μδ
μ'.il cειρd' y6μωy, διαταγμd,των ιαi
bπ''υ'ργ cιι7ν &κoφ&aεων'

- oi 6αcιxωτερot νδp.oι εiναι.: δ
243) 69 "περi 6ελτιιil|oεωE ταi' πρo-
οτα.ctαq τξg. 

^&μπελoυ PΥLxηζ τΕαψ-
ΥωΥiζ.,_, δ 423) 7o ,qιξPi d.νω^γνιiρt-
:εω; θλεγ1oμdνωv bνoμ,αιcCυν πρo-
e).ε'jοεω;. oiyων,, 6 3s6) 71 .πLρi
d,vaγvωρioεω; θλεγ1oμdνων δνψλ-
5'.ω't πρoeλeυoεω6 oΙvωνr, τ) δπ, &-
?!θ'}. 337406)337) 71 bπoυργιxi1
λ;δφzcη "περi δηλωc.r; l'r,iJγrl
γi13 xιi. &πoθεμrτων oΙyωy, τδ'B.
1. 5o2) 71 "τ.ερL d'ναγνωρiοεωE δ_
νc',ιι'cciιιν πρoελεclcεω5 oιyφyrr, μδιγ'τληριομι την δπ' e'ριΘ. 36847i)
9247 .iτονργ''xη aπδφλoη unrΡi ot.
νων 6ν.4ιωctα3 πρoε)'e'3'aεω6 ιiνωτd-
ρz.'"- το:δ=ητι6,, f δπ' &ριθ. 56399)
α)i3. δπrυργtxi1 d.π6φαcη "περi Ζ_

ο'',J'Lτe?x.ζ ο0oπoιipeιιιE γλειixoυ5
πρaεργo'ψ{'rcυ 3x τιily τελευταiωy
;:d gωy, 6 ilπ'&'7ιΘ. 396) 76 "περi.:Lνc ιoγcιιilν xaΞΕ?τ 7'5L6ν xαi. Ξ''ιπo-
ρ!ι'" οtνων, xιi δ 427)76 oπερi &'ν-

='.y'q.ταsτd,cεωg cυμπλη,ριiloεω6' xαi.
y.σ.τLΓJτhσεω5 θνiων διωτιiξεωy τοσ
N.Δ. 943) 69 oπερi 6ελτιιiloεωE ταi
π.'ccτα'ctαq τflq d,ψ-^ελoυρ^γιxfiE πα-
?aτωΥηζ".

.Υπαργoυν xαi' i,λλε5 &πoφοiοειg
τ-.α|. νδψoι. πρoγεν€cτερo'- xιi''&cφα-
λιil; θi 3x,δoθoδy xι' &λλc:.

Θ\ πρocπαθipo'.ηιε y}, Σιiltoυμε
::i; γραμμδE αδτδ6, ψι'ilγενιν.i1 εii6-
νι τi1€ xαταoτ&cεωg xαi. νi" &^lα.λ6-
::υ1l'ε sδ γε-νιτδ5 γραμμδζ ip Ξιο-
7'.μσΞητα. α'jτi1q τttq νoμoθεoiαg.

'B 
.'Eλλd,δα δ'ηρξ. &πδ τ6ν d,ρ-

y.ι'.o=i.ων γρδνων aωρα μδ πλoι5-
c'-''-,.i'lο}'ογιιi1 παρωδoaη. Αιjτδ δ-
co._εiλεται cτδ γεγovδ6 δτi o1εδδν oδυ;z Ji η4rεiα τηg xαλλiεργεΤται
iLΞ y-Lλι i"πoτελiaψατα τδ d,μπdλι.

Βε6c.l'ι δπδ τδν τoυρxιxδ ζrγδ
δiν δπ!ρ1ε δ'lνατ6τητα' ψεy&\ηq'Ξ-
zτicεω3 τt'1q L.ρπoρtι5 τΦν δλληνι-
xCυν xραcιGlν. Παρ' δλα αbτ&,,' Ξπi
τ ον cxoxρατ[ αs d.τΦη πoλ)'&, xρα,aι'd.,

TA 1(PAΣIA V,0,P,R.[),
θλeγxoμευnc δvoμooifi c nροEλειioεαrc

lfil H ΣιlΜI AΣlA T0γΣ

νeφερθoδμe 6αaιx&, aτα, xρωoιt πoι-
6τητα6 τ!E Mα,xε,δoν[α3, δι6τt ιbτd,
31oυν την πl1ωτoπa1eiα. cτ,j,. δ].λη'lι-
ιd, τρωcι&, γενιxil &"πδ &πaΦη τoι-
l'ττ'ταq ταi. Ξπ[oηe oτi7ν Mωxεδoνiα
Ξπ'.xρατoδν oi iδανιτιilτερε6 oυvθξ-
τε3 γl.il' την aνdπτυξη π,αPα.τωΥηζ
cυναγωνι,oτιxξ,6 μδ εδρωπα'ι'xιl με-
γ6θη.

"oπω5' ταi' o-'i1ν &ρx\ d'ναφ€ρψe,
μδ τδv δρo xραad. θλεγ1φdvη.5 δ-
νo1ιαciαqπρoελε0oεωg θννoo0με τil,
τ"ρ*cLil, διpηλQ: πot6τηταg πoδ alτb
πo.ρ&δocη παραγoνται' oΣ ψιxρoπeρι'-
o1δg, τιi γι& τδν λ6γo αδτδ Ξ1oυν
-ν-υπ''^ιil γνωρiaψωτα xαi Eτoι Exoυι
απ'"ιιτα:.τιθεi oτην oυνεiδηoη,'ταi
τη'i γsιloη τo0 xαταναλωτ!. 'oνο;-ιr,-
:τδ; περιo1δζ γιl), τ,dτoιoυ εiδoυE
ιριcri, oτην Mαxεδoν[α fραν i Ne_
c'liι, i1 Σιd.-,l.oτα' τδ 'Aμιiνταιο, τ)

Ι'ουμdvι'coα xαi i1 Pαr|iνη. Bo",xti
πο''xιλ.tα ττzφυλιδν fiταν τδ ξυv6_
ψαυρo }1 παπ6}'xα. T&, *ραoιil aαρα.
τ'gγ!\qν-τy.ι. &πδ πλo'3oι'o &ριυψ'ι
(BOUQUET) , δλoxληρωμdνη' γiιi-5η (oιilμα) xαi. €ντoνo' xlzλιν:o
χρδμα. 'H olνoτ'otηoΙ1 τoυg xατd,
τδy παλιδ πα'ραδocιαnδ τρ&πo xρα-
το0'cε π&ντα. πανω &πδ δ€xα ψ€ρεq,6 τρoγoq γιν6ταν &πδ τδ τdλo5 Σε-
πτε1ι6ρtου xαi ψeτd' (γαραιτηρ'coτ'.-
x6 δτι' cτi1ν Nd,ουoα d,ρaι'ξe τot
Στ:υρoσ μδ τδ πzλιδ ffi}.εioλ6γιo

Qriλ. τa νωρiτεφ aτt6 2i Σεπτψ-
6c?'υ) xαi fiταν παντα d'φoρψi1 γιd'
δ'αφaρεq Εoρταcτιιt'q θxδηλιiloiι6.
Xιραxτηριoτιτδ τδy xραaι'Gιν fiταν
Ξπ[oηe δτc ιilρi"ψαζαν xλi π&λιωγαy
ΥLχ 8vα διαoτημα' 1a-12 μηΛr{iyπ;iν 6γoσv oτi1ν xαταν&.λωoη. Πα-
lt).ληλα γυ16ταν v'αi xραat&, πιδ
3λαφριδ γιjι dψooη xαταν*λωοη
(τz;ιτρ&6ι' λ&1γερo' τλπ.) .

Σi1με1,r &.π' δλεq α6τδ9 τi6 περια.

Toδ'Ιωιivvoυ Mπoυτιiρη
εiδιroδ Xημιxoδ oivoλδγoυ

δ''ιφ6ρων περιoγGlν τQ5 'Eλλαδog fi-
τl''t γνωc;,il o' δλη ην Bυριilπη.

Mδ τδ τξλoζ τ;Φ περαψdνου αi-
ονα .εtγαψe πρoo6oλi7 ιiπδ φλλo'Eη-
ρα. 'Aτaτ€λεoψω fiταν' πρiν d,τδ
τδν 6' παγx6aψιo π6λ,eψo, δγι ψ6-
γον ν& θ1oυμε o1εδδν πλτ\ρη x'ιτα-
cτρoφt1 τιilν &μπελιιily d,λλ&, yil xoν-
τε6η ν& €ξοιφανιoθξ xαi. i1 δτoιαδi1-
πcτe qlνoλaγι.if πωρωδoaη πoδ δ-
τiiργε. Τi1ν xατ&α,ωοη αιiτ{ Ξπιδεd-
γωοe δ 6' παγx6aψυoζ π6λ:eψoζ ,xα'Jι

δ θi_ιφιiλιo6 oπαραγψδ6, μδ d,πoτ6λε_
σψ,1 cτi; &ρ1δg τi.1g δexαετiα6 τoσ
195Ο yiι 6ρbxeτω τ) 'Eλλ&δω oτδν
ae'.ρδτερo δυyατδ 6α'frψb &.πb ilπ6-
,! ιω 3 τ'αρα"γ ωγi1q, πoιδτητα5,. τιμιilν
xα't οiν c\oγ''xi'1-" ταραδ6'cεω q.

'Αr-ολ+υθδντα; τδ παρωδει.γψα
τδv εδ'ρωπeixιilν 1ωρδν, f1 τo\ι'πεiα
&.ργι'cε vλ θεcπlζει τi'1ν 6αoι'xi1 νo-
μοθεciα, ψ['aα oτd, τλ'αton τiq i.
πo|'4 iπ\ρaε f δυνατ6τητα νil, &,-

vα'πτυ10'εΙ { &μπελoυργ ιιi1 παρα^γω-

γfl, δ[νoνταq oυγ1ρ6vω6 xωi' xtνη-
-"ρα γc&' τ{v δργαvωμdνη &ναπτυEη
:ξ; iμπελoxωλλι6ργεια5.'E vqloθεciα α6τi7 xαλ6πτει γι&
x&θι ψιxροπeρ'ιoγfi πολδ oυγxετρι-
μ!ν4 περr'ογδ6 ταλλιdργεια6, αι1ατη-

ρil. xιΘoρcoιρ"Ενo τpδπ6 xαλ)'iρ"1eυ-
1'.. r,ε?l'ΥρΦε\ τ&, πaιoτιτλ 5ρι'ω

=';-'ι- 
ταρα'γaρ.6voυ oταφυλιοσ ταi θε-

sτ!iε; cειρ&. δ\6ι\ηρη πρoδι'α^γρα-

φδν γιJι την παραγωγi1 τΦ ι'fα-
cιa6 '

Δδy θ& &ναφερθoδμε θδδ oτi7ν
π,σ.?ΦΥωτh y-οιcι6lν y"oLνrιζ xατα\tα-
λιb:εω6' 'Eξ &λλoυ f νψdεoiα πoδ
θ.ναφ€ραψε &φoρd, ψδνoν τ&, xpαοι&,
d.νωτ€ραq π,oιδ''ητα.ζ. 'Τlπioη6 θδι &-

19



';-Ξi δ'.ιc'bθηr': η N*'aυοolι. Στi1ν
j:iτιcτz- δiν δπ&'ρ1ει πι& oδoι'α,oτι-
'..i O.ψπελοxαλλιdργειω. Στδ'Αμ6ν-
τιr.ο Εγει γoθευ'θεi ξντoνα i1 πot^ιιλ[α
'.νν6p"αυρo μδ δ6ρiδια. Tελευταiω

γι'ξγ9γ d'ργυcαγ πρ'ooπωΘει,ε6 γι& τδ
xαΘαριaψα τιilν xαλλιεργει(i}y. Στi]y
P zQαντ1 γLνεται πρacπ&fieυω &'να"6c-

ιb:aωE. Kαi oτην' Γoυμdνιooα π&λι.
7ωρη οτt1ν Ζδιωτιxi7 πρωτo6oυλiα,
d'ρy' tcε ψc'd" πρoaπωΘ'ειo &vαμπελιil-
cεω6 xαi 0'να'6ιωcεωg τδν παραδo-
s'.ι'xiυν xραcι"Gsν τi1g πeρcoxiιe'

Στην Nαου:cι, παρ' δλsg τi6 δυ-
cι''.λieq -uοil &ντυψετωπi"cτηxα.ν, Ξ-

γ\aνψe 5iψeρα d.ξc6λογη &'νω6tωoη
ιι"i &.ν&πτυξη τt1g &μιπελoxαλλι6ρ-

γ:ιzE. Αδτ} bφεtλeταυ oτην πoλιτι-
τ:)1 :.i1; iδι.ωτιxηE 'πρωτfioνλ'tαq xν-
p|ω;, πoδ Ξργ&.sθηxε xαi. &.ξcοπr'tη-
tε τ\ x|"'νητρc" ποi d'ναφ['ραψε πα-
'rLπd.νω. 'Απoτdλεoμα τ!G πoλιτι-
ι^71; αilτi13 i'1τιν δ Ξwρoντερνυcψ6g
τi1; &''1m ελ,'xιλλι6ργει'α6 Q ρα1ιψcxi1
pτ'γαν''ν"i''1 xαλλr'{ρ"γeια, 6ελτiω,cη
.1.JΞ!L-'Ly.|7'/ l'πcδδsευl'l. διpη).δg
-ι ιj:) . 6ττε ci11tερα νd' xoI'λι.p-
^γ.;i'lνται cτ'i1ν πeρr'aai7 Nαoιicoηι
τxνι'l d.πδ 5.Ο0o cτρ6ματα μδ τi1ν
τcιτ,'λtα ξυ'lδψαυρo xυ'\ ν'i. bπ&'p-

'Ι'.υν 6a'5''|ιJ.1' cτaυγεΤα iτc θδι δπερ-
'.l:ιλυφ,θai ixταoη τδν 10'.00Ο οτρε-

'ιiιτιυ, πoδ elναr' xαi τ) (ι1νη &μπε-
t"''xι)'λ'c € ργ ευα,6 Nαod'ooηE.

"Εaονταg 3ξοιcφαλjcει d1ν &,να-

;τυ,ξη τ!; &1-ιπελoxαλλι [.ρ^γεr.α'3 xαi.
τ\ν δυx;'i1ρτ]Cη σ|e π,aL.Jτ|.xηζ σ1σ'-

θ'ιη; τδν x.'.'lα'ουGr1 ποδ πα'ρ&"γoνταυ'
θ&, πρ6πeι ν&' πρccεaΘεi i'δcαtτερω t1
>''.'l. -i,7η'ιη ;οo ;ιpαδcτt Lτ'οrl γαρα-
xιt1ρx τa6 πρaibντο3. .H προcπα0ecl'
:ιδτ! d,ξiξει τi.'lν x6πo, δγι ψ6νo cil.'t
;l:'ιπ&'Θεα διrτηρη:εω6 τδy πz.-

ρι'δcsιαx6ιν μα5 dlξιιiν ποδ συντT;-
,,ι'l5ν τi1ν γνηccδτητω τ!; φυλ!6 μαg
τιi. cυν-'eλa7ν cτi7v obcιαsτυxt1 πρδ-

l τ!; δoυλεcσ"g ψωq' "E1ει ν6ημω
:'':τ''αC-'υxδ ο&ν διαφιiλαEη xαi 3E6_

:s"η τt6 oixo,νψ,'xt1e xαταoτ&'aeωq
-l: περιογi1Ξ. Ξsxινδνταq &πδ μι&

e;)νo''x τi13 ιotiοεω5, \ δr'o|α. γωρυaε
cτi1ν περ''ογi7 τ!; Nαο,6οcηζ τty
δυνατδπητα xιλλι{'ρ^γειαq d,μπελι-
δν δι}ηλQ6 πoιδτηταg, Ξ1oυ1_ιε o&y
:υν{aεια τtγl πρoεπα0ει.α -'(ιιν &'ν-
0',ιbπωγ τt1q πeμaγf1€, πoδ π6τυ1αν
&ξι6λογ ι d"πoτ ε)'t cψατ ct", &;ξ.γοnq ldυν -

:ι'q τ}γ εilνoυα αbd1 xα\ ταρ&.γoν-
:α3 xραcυd. δΦηλη< πa$τηrαq. ''l-
./3υμε δπo1ρdωcη νδο διαφυλ&Eουμε
'') o' xilτil. τ&, cτoιaεTα.

'ΙΙ διοιφιiλαξη αilτ'ii 1ιτaρei ν&,
^,''leυ '}δνcν Ξφ' δcoν δπαργει d'γ&-

;η π'b3 τδ τρoibν xωi aυνeργωo[α
d',νθριilπων πoδ &ογoλ.oiντωυ μ' €ιδ-
-'b. 'H xατα'νδηaη xαi" δ cε6ααμδ6

;ρο'διαγραφoυv τ!ν d'Ειoπofηaη το6
n?.'icδντ.'lζ &λλδι xαi fi πρaoi'1λωaη
'::'i;l παραγωγi'1 τoυ μδ τ6ριo τρυτiγ

?'.i -νhy δΦηλ'l πoι6τηrcα xαi τδ oυ,μ-

οLρον τt6 εδρ6τερηs, πε'ριo'1't1q xαL
i"Χι ψ6νo'l τδ &'τοψιτ.6, εiνωι fi 6ωaι'

"'h 
aρxh π&νω cτ!.7 6πa{α Θil aτ'η-

ρι1θ:τ τ] διz.φ6λαξη οι0τf.

Toδ 'Aριoτoτθλη

Ι{ατa'.c3 τδν xαπηγδρη'cε δπωl t-
δωrco 3,λεημοjσυνη σ' Εναν xαyλ &ν-

θιΡωπο xα"i εiιπι'a:
Δδ'y δ,δωcω δλεημ.ο,c6νη 51$y x0'-

xδ γαραι;tt\ιρα, &λλ,δι oτδl2 &y'β1ρη;69.

ΚαπCηe πoδ τδγ ρilτηιc'ιν τ'i xερδi-
ζ'ιι b &'iΘρωπa6, μδ τi1ν '!'εγιi''λo'io
.1-^.

Tb νb' μην γiνεται τιcτ'ενπδq τ.ι'
γJ]τc^) ay.δ|ψη λdει τ{v &λ{θειω.

Toi M. 'Αλεξ&νδρoυ

Σrc!ν π,ωιlδι'xi1 ταl i1λcιx|α δ 'A-
)'!ξανδ12οq μ&'θωινε xαi ιιθ&ρα' Mι,l
ψ!'ρz }'oιπδν 'aτων δ δ&,οxωλοE τδν
ζ6ι.)'ε yd' ιρoνcη μι& 1oρδτj, Ξy"εT-

νo3 €τ'ροιι'cε xaτ& λαsoE &λλη.
o 1ιο'l'τ,.xbi τoτe ξr,ιrr:ε ιαi' τbν

3πdπληlε.
Ιiτi δ μιθηπf;:
Ti πει,ρ&ζε,ι, διψ.αρτυ'ρηθηnιε &ν

&vτi αιiτQe xρoriroω μiω &λλη; T6πε
δ δdlrsxαλo;:

1'ι' αδrcδy 6ffiα,.α, εiπε, δ δποiοζ
πc6xειταr, ιil 6αctλει3'cει δδ.i πειρ&-
ζει. Π,ειρωζει δμωE Υc&, γ':ε7νoν ποδ
πρδ'xεuτα'υ v& δπηl,ctεπηοει τiγl τ€γlη'

Δuη,γoσνται δτι δ 'Αλθξανδρo6 Ξ-

διυoε 3v,τo'λi7 crcδν Lξωt'ρετo '-Aπελλη
ν'θ. το6 ζωγρωφ,j]56ι τδy Boυxεφd,λω.
"olτz'ν fi ε'cxδ'νω fiτ.αν Eτoιμη, δ "A-
πελλ!; τhnt τ'αPouct'α'cε aτδν 6'αucl'-

)'''&' b δποT.η δμ'ωg δδ'ν Ξψeινε xαθd-
λ:,υ ε6χαριατημ,dνo;.'Α':ρ^γ6'τ'ε'ρω €-

τυ1ε δ Boυ,xεφ&λα6. γ& δεi τi1ν εix6-
^lα xαi. τ6πε τδ &)"o1o &'ναγνωβξoν-
τα6 τδv δαυrcδ τoυ xλιμiνlτ,ρι,c'ε ι-ιδ
y.α'ρα' Καi δ 'Απε)J.ηζ χωP,is y&

τδγ'-{λ6ξα'rδρo ).6γον'τα'€ ηrιL παρρη-

1'iι τΡιci. δδy εiγωι 6ι'oψηyιιιιb
-*pο|,δ't' Eivα.ι d.πaτε) εo1ια 1'ιιγ'θον
π:λλ6lγ d,νθριilπων, τπtbν τili γia'
''z'υ ;'''λλt1: φροντ''δl.6. Σι\y :ιiτοιο
;'-'!ne'' .t\ τδ E,'6ψe y'ai .'l:', τb α"γω-
;'l,ιου'με.

"H θ,6,οπιαη τδγ xαγ'δνω,y 3λεγ1c-

',ι.!νη;, bνoψαctα6 πρoελε'3ceωg 6οη-
)i,:bsιαcτcxil οτi1ν &'ντυ1ιετιbrι'"η
:):"ξ.

'ΙωΦνγηξ Mπoυτιiρηg

'1-α'seι τi1ν ebxαψtα oτρωφηιτuε π'ρδq
ο'tιΖ

Bα,οιλu& 6λθπω πιil6 6 Υππoq aoυ
xρaνει Nω)''3rτερ'ω &πδ 6bγq 1χ Εγ1'α

τ!ξ ζωγρ'cιφ,ιχηζ.

Toδ Ι(oλoκoτριbvη

"Eiλ,ογ,ε xι' zδτδy τδν μσθο:'H xου'τ"oν6αγc'α d'γ'ε 6ρωμ(loει
nδ,δ τ\ν φ.ωλ,ιdl τηe ι"ι' &'ποφ'ωoυoε

'l;ι' ιωτοιτ'tpει, &λλoδ. Tη6 λdlει τ6_

τe δ xolyurlc:
T orl x&*λυ 6α.a ι'ν'.ζeοαι,'lJ5o Iτ(*aP

'le'.q ψιζ't cου xαi' τδγ πιοιγd 'ooυ.

)]:δγ "oθωγα, b bπoiοq τδy ριil-
τηcε τi γyΦη εi1ε γιι)ι τδ ν'ξ'ο πα-
ν'ιπ'-sπiγρ.υο, πoδ &ρ1ι,cε νd" xτiζ'ετωι
d.πωνrηaeι

Ι{& cd'q π'Gl 1tεγ'αλ'ει6τ'αa'ε' μoσ
φrζ''jvεiτΦιl δ,τι τa}τa tsδr 

- 
xι' iδει-

ξε τδ παγεπι'oττ}lιo - δδy Ξr'P'eπε
'ιδ. ττtlζεται y,nν:υd., σ" Ξιεiyz 

- 'ur'ζ,δειξs τδ πα)'ωτι'- Δι6τι φο6oiμαι
d='' =οoτc θi φ&ει Lxεiνc...

Toδ Oδιioιγκτων
''o'τα"ν 6 oiοοοιγz;τωγ fiτω'ν πρδ'e-

δ?oE τιilν 'HναηrJνων ΠoλιτειΦy,
eiaε L'2aγ γ.''.ιμ1"ατ€α πaδ Ξρ,yg'ταν
;d'"lτz xx(}υcτ'εγqμ!νog cτδ γ ρ*φιεTo

Πιig &ργηlcε5 π&λι oημερα; oυ-
νηθ,ι[ε yil τδν ρωπ&ει.

Ι(6,pιε π'ρd,οδ'ρa, τδ ρaλδi μoυ Ed-
pο:ε δδv πωεc xαλ&,.

_ΙδπδE δ διd,λoγο6 ουνε1ircτη,lοε

γιd, τ'&ρρπaao χΦιrρδ δ,σπoυ δδy &νπε-

ξe δ oτρωτηγδ'; xαi. τoδ λdει ι_l,ι,&

μ3lpz" θυμ,ωμdνog:
" ΦΙλε 1loυ ^} 3,cδ ηρEπ€ι νd', il'λ'&'-
Eeι; pcλ6ι η 3γδ γραψ1ιαnΕα.

IΣToPll(A AΝEKΔoΤA



A', ΙΙAPAΓΩΓB ΦPOΙTΩN
N. BMAΘΙΑΣ

Σι1μφω,να μδ τα Bπiloημα αtoιxεiα,
τi1;'Eθνιxξg Στακtoτ'ιτ"t16'Υπηρε_
otαq τt1q'Eλλ&δo6 δ N' 'Eψαθ6ω6
xιιι'i'xει τηv πρι.bτη Θdoη 6ow &ηo-
ρ&. τi1ν παραι7ωγi1 μηλων, d,1λα,δι-
6ιy xαi ρo,δαxiνων.
α) ΙΙAΡAΓΩΓB MEΛΩN 1974

N. 'Η1lαθ,iα5 70.903 τ6y.
N. ΙΙdιλληE 29'68Ο >

N.'Αρταδiαζ 1,4'932 >

'Eλλ&δc ζ 193.2L7 )>

6) ΠAPAΓΩΓΗ POΔΑKΙNΩN
7974

Ν. 'Eμαθiα6
N. ΙΙdlλλη6
N. ΛαρΙrη6
N. Πιε'ρiωg
Ιl'/'/\Φo()ζ

γ) ΙΙAΡΑΓΩΓE
7974

728'224 τ6ν.
119.299
1O'776 )
8.827

295.+bB ))

AxΛAΔΙΩN

10'444 Φy'N. ,ΙΙμαΘiιg
N. Mεocη,iΟα.g
N. 'Axαtω6

*..ξjλλη'
b/'^α'boζ

l 7.Φ8
6.381 ,
6.72b ))

704.Φ2 >

B', EΞΑΙΩΓEΣ POΔA_KΙNΩN
EΙΣ ΔETΙKBN ΓEΡMANIAN
oi 'Eλληvιr"δ6 tsξαγωγδE ψδαxt-

vοlν εiE Δυ:ιxη Γερ'μανiα B1oυν μει-
ωθ:i οημαliτιy'd' y'ωτil, τδ Ξτ'og 7976.
Συμφω,να μδ τi6 στσ.1,Lσ1,L./.ξ.ζ τ6
1-9'Ι4 ξΥ'rιυν 3ξοι1θεi 12.2Β τ6y.
τL 1975 122.216 xαi. xατd. τδ ξτοζ
1976 μ6νo 57.895 τ6ν.

Tδ 1976 oτην Γε,ψωvtα Ξγων ε?-
oa1tθlεi oυyoλιy-& 294.Φ7 a6yν'oL ρο-
δizc'lι i"πb τ'ι'g δξξ6 xΦρεq:
1) 'Ιταλlr 279.435τ6ν.
2) 'Eλλ&δα
3) Γα,λλdω
4) 'Ι'aπαν'tα

b7.895

Γ' ΙΙOΙKΙΛIEΣ ME{ΙΑΣ
ΣTΙΣ B.Π.A.

0ι πιδ δια.διδoμd.rε; ;ο;νιιλ(εg
cτi; HΠA εiyαι t DELΙCΙοΙJS
(Nτελ,ilτcιoυ6) xαi f Γx6λnnαy Nτε-
λiπcιoυg. A13τδ6, &ντιπ,ρocωπε6oυν τ&,

'ξi; πo,cacτ& ,oτδ oιiyoλo τftξ fiΦρα'
γωγη,ζ:
DELΙcΙoUS
GΟLDEN Ι]ELΙCΙΟUS
MC ΙNTοCE
ROME BEΑUTΙ
.Ι0N_{THAN

j' Π_\PAΓΩΓH ΦPOΙTΩN
ΣToN Ι{oΣMο

ΑΧΛAΔΙA. Σ' δλo τδν 7L6|σqJ.o η'Ιταλiα' i1ρθe πρdιτη οδ παραγωγi7
&1λαδιiν μj yO1.0οo τ6ν. 'Aπo,λoυ-

'Eπιp€λεια
ΔΙΙM. KOYPMoYΛH

θoδν f 'Ιαπων'i,α μδ 460.ΟΟ0 τ4γ.,
i1 Γε,ρψαν'tα # 315.0οo τ6ν., ιωi
oi HΠΑ μd 2o3.0Οo τιiν.

ΦΟrNTorKΙΑ. Kωτ'i τδ Ξτoζ
197b η Toυρx[α r,σ.Pητα'ΥΕ 316.ΟΟΟ

φcυ'fiοaxcα, f 'Ιrcαλiα 71.100 τ6γ.
ιαt i1'Ιoπαμiα, 13.20o.

KΑPΙΔΙA. oι EΙΙA Ξγoυν πα-
ρdηεt xωτd. τ,δ ξτaζ 1975, 173.700
τ6ν xαρaδcα, f 'Ιταλi,α 172.2ω, η
Γαλλdα 17.70Ο τ6ν., ιωi τ) Toυρ
xiα 8.600.

MBΛA (γιil Lπι.τρ'ατoεζnq xρη-
:η) . oΙ BΠΑ 3.3Ο,9.000 τ6ν. 'A-
y'aλc,υ'θoOy τ) 'Ιταλiα μd 2.030.Ο0ο
τ6ν. &nδ τoδ6 δπod'α.l5 oΕ b96.ωo
eiγ,αι Πx6λyτεν Ντελiπoιoυ6' τ) Γαλ-

λtα ψ6 1.82Ο.40Ο τ6ν. &,πδ τoδ5 δ-
τotoυ,q 1.230'4fr) τ6y Γπdλyτεr,l
Nτελ0τ,oιoυ6, f1 Teρψαlltα Φ 1.678.
2Φ τ6ν. Στi1 Γαλλ6α πα!Pατσ')ll:α,L
3π0η16 xιlπα.l 1.000.00Ο τ6ν. μfλα
προaρcζ6ψει1'α γι& μηλicη nρωat' ψη-
)L1τη 1uμδ xτλ.
E' AΡΔEΙOI\IENA ΣTPEMΙIATA

ΣΦμφω,vo μδ τdι θπiηψα aτocγεiα
τξg E.Σ.Υ.E. θπ'oυg 7974 oi &ρδευ6-

lιrgy,εζ Ξιπαce'ιq τ'αaαν!ψο'νται δ6
ειiηζ:
'Eλλ&δo6 (αi,νoλo) 8.48Ο.579
Mα'yueδoνtα (α1yoλο) 2.78a'468
N. Κωρδirιoηg 5+5..27ts
N. Σερριnν 542.428
Ν. 'EμαΦiωg b'76.2a9
N. ΠdλληE 50Θ,8δ8
N. Λα1ρ0cη6 494'728
N. AΖτωλoαy"α.ρνd.ν[α' -< 489.312
N' Θεε,cοαλoν,ioιη'€ 386.128
N. ΦθιιilτιδoE 366.686

ΓεωρYlκθq εiδt'ιoεrq

Σxθδlα φUτειiσεαDq δnωρΦvα
2oν

.. :6αοrκr\πorκlλiα

- 
: θπlκoνlοτi1q.

Παρ6δειγμα: .. = Γκρ6ννη
Σμiθ, 

- = 'Ιμπερlδλ

Παρdδεlγμα: .. = 6αo,ικflπol-
κtλiα, 

- 
: θπrκoνrοτr]g. .. :

πdooα κραoodνα 
- 

:'Αμπdτε
Φ6τελ

7b.79't >

878

C! 'o

32",A

7L%
8"/"

6%

--:-

Σδ αiπoxινητι,oτιr"δ
01ι 69δ riδεqφε.

21.

δυoτι1gηuα Ξ1αoεg τδ αiτoz'iνητo;
Στδ δρξuo γι& τδ Σ6λι'..



oiκαρ:τoiμ6λrgoxηματroθoδν-oμδgπoδdπoκτorν.τdδρεlν&
Jxoυν πρ6οrγo xρ6,μα' Tδ πρ6-
σΙ\,o xρ(ir,μα τξq eπrδερμiδαg τδν
καρπfrlν δφεiλεται εiq τi1 xλωρο-
φ6λλi1. ΙvΙδ τi1ν πρ6οδo τic δ_

ρψdνoειυg δ xρωματloμδq αιiτδg
θξαφανfζεταr 6αθμrαiωg καi dντr-
καθiαταται d,πδ dλλoυc. Tδ πρ&-
οινo, τδ κiτρlνo καi τδ doπρo
xρ6iμα oτoδq καρπoδq θεωρorν-
ταl δq xριilματα 6&οεωq, τδ δδ
κ6κκrνo xαρακτηρiζεταr δg xρ(l-
μα'θπrφαllεiαc "Ooo περroo6τε-
ρo dxεr δrαοπαοθεi f1 xλωρoφ6λ_
λη. τ6oο τδ xριilμα τflq 6doεωq
γiνεται πrδ κiτρrνo i) πrδ &οπρo.

Tδ κ6κκrνo xρΦα τ{g θπlδερ-
μiδαq τιiν μfλων, τδν dπrδriiν,
τδν ρoδακiνων, τιilν μηλoρoδα-
κiνων (νεκτα.ρνrα), τi1ν 6ερυ-
κ6κκων καΙ τδν δαμαοκt'1νων δφεi-
λεταt oδ εiδrκδq xρurοτrκδq οlioiεq,
oi δπoiεq εiναr διαλυμθνεq oτδν
κυττα'ρrκδ xυμδ τfrl'ν κυττdρων.
oi oιioiεq αιiτδq δνoμ&ζονταl dν-
θoκυ6vεq.

Σδ μερrκd εiδη καρπdlι, οi dν-
θoκυdνεq oxηματiζονταr 116νoν
θκεi δπoυ οi f1λlακδq θxτiνεq
πρooπiπτoυι, λπ' εrjθ'εiαq δπi τfrg
θπrδερμiδαq (1lηλα, dxλdδrα, ρο-
δdκlνα, μηλoροδdκlνα καi 6εριi-
κoκκα). Παρατηρεi κανεiq δτι
τδ xριuμα γνεταΙ 6αθδ καi ζιυηρδ
κ6κκrνo πρδg τiν f1λlαζ6μενη
πλευρd, 6νδ irντiθετα αri1ν πλευ-
ρ6, δπoυ κdπolo φ6λλo oκεπd-
ζεl τμfrμα τoi καρπoδ τδ κ6κ-
κrνo xρδμα 6ξαφανfζεταr. Σδ dλ-
λα εiδη δ6νδρι'lν oi καρπoΙ παiρ-
νoυν κ6κκrνo xρ[l1rα dοτω καi
δν δρlμdζoυν οτi1ν οκrδ (κερd-
olα, ντφ16τα κ.λ.π.). 'Yπdρxεl
καi μiα τρiτη κατηγoρiα καρπδι,
πoδ παioνoυν 6οθενi1 xριlr1-lατlqlδ
κ6κκtνo oτfiν cn<rd, iιλλδ δ xριrl-
1-ιατlo1rδg τδν καρπιiν αriτδν γi-
νεταl ζωηρ6,τερoq δταν f1 δρiμαν
oη oυντελεiταl αrδ iλlακδ φ6c.'Η dνθoκυ6ι,η εiναl Eνα πρoi-
δν πoδ οxηματiζεταl οτδ φiλλα.
Πδq oxηματiζεταr; Σδ γενlκδq
Υραμμδζ &,κολoυθεiταr f1 δξfrc
πoρεiα. Φαrνξlενον φυτoουvθ6-
οεωq δloξεlδioυ τoδ iiνθρακοq oiν
νερδ : iμυλo. Στi1 oυν6'xεια
xρωμoγ6νo, dκoλo6θωg dνθoκ6α-
νεg ,καi δxoμε τδ κ6κκlν9 xρffμα.

"Exεr παρατηρηθεi 6τl θδdφη
πλoιiοrα oδ dζιυτo δiδoυν καρ-
πoiq πτιιixoδc οδ xρδμα. Σδ τ6_

01(0}fl(lN0Σ
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.τorα θδdφη δδν πρ6πεr νδ λlπαi-
νoυμε μδ dρκετδ dζωτo καi f1 τυ-
xδν δψlμη dζι.':τoδxoq . λiπανοη
θd xεrρoτερε6oεr δπιυoδr]πoτε
τi1ν κ6ταοαοη. Στi1ν περiπτωοη
αιiτfl τ& x6ρτα αrδν δπαiρδνα
μαq, 1ldq κdνoυν καλδ γlατi κλ6-
6oυν τδ iiζωτo καi δδν δπdρxεl
περioοεια dζιiτου αrδ δ6νδρα.

Eiναr γνω,oτδ 6τr οi δδατ6νθρα-
κεq (o6κxαρα, ιiμυλo ) πdνε δ.πδ
τ& φιiλλα oτδν καρπδ καi μετα-
τρ,€,πoνταt οδ θνιfioεrq πoδ δiδoυν
τd δldφoρα xριilματα. "oταν δπdρ-
xεr πε'ρiooεlα dζιbτoυ πoλλoi δ-
δατ&ν,θρακεg δνιilνoνταr μδ τδ d-
ζωτo καi παρdγoνταr δλλεq σ6ν-
θετεg xημlκδq οr}oiεq καi τελrκδ
τδ φυτδ δδη1,εTται oδ 6λdο-ιηoη.
'Eπi πλ6oν f1 δημloυργo6μενη
πυκι/i| 6λ6oτηοη, λ6γω τflq oκld-
oεωq τδν καρπδν xεlρoτερεiεr
τr)ν κατ6oταoη.

Σπoυδαio ρ6λo παiΖoυν oi δ,πε-
ρIιiδειq ακτiνεg, αιδν oxηματloμδ
τoi xριilματoq. "Eτor θξηγε1ταr
γrατi oi καρποi τfrq iδlαq ΧρUjμρ-
τroτflq πorκtλiοq, xριυματiζoνταr
περrοo6τερo ατδ 6ρεινδ παρδ oτδr,
κ&,μπo (μriλα Poδoxω,ρioυ, \{πλd-
\,αq καi μfrλα ,περlοxfrg 'Ινοτrτoii-
τoυ Nαo6οηq πoικlλiαg Nτελiταt_
oυq ). Στδν κ6μιπo fl &τμ6,οφαlρα
εiναl γεμdτη &πδ oτριilμoτα κα_
πνoδ, κoνloρτoσ καi dλλων oτε-
ρεδν τεμαxiων τδ δπoiα αiωρoσι,-
ταl oτδν d6ρα 'E:πiοr1g πoλλδq
i.περlιiδεlq &κτiνεc &πoρρoφd
καi fl δμixλη. 'Η dτμ6οφαlρα dν-
τr,θ6τωq oτ& δρεlνδ εiι,αr καθαρil
καΙ oi δπερrιilδεrq &κτiνεq πρoo-
πiπτoυν xωρiq θμπ6δtα αιoδq
καoπo6g. 'o θξαfρeτoq xρωματl-

μηλα 6φεiλεται αιδ γεγoνδq 6-
:ιΙ δ d6ραq εiναl δρooερδq καi κα-
θαρ6q, oi δδ φσrνoπωρlνδg 6ρo-
xδq πoδ π6φτoι-lν καθαρiζoυν τi1ν
dτμ6αφαlρα &πδ τd δι6φoρα αrε-
ρεδ οu:rματ1δrα καi dτol πiπτoυv
θπi τιiν καρ,πiilν πολλδq πoo6τη-
ιεq δπερrο;δδv dκτiνιυν. Mfrλα
ουλλεγ6μενα πρaolνo καi tsκτ$6-
;1rενα &τι' ει}θεiαq αιflν θπiδραoη
τor φωτ6g, dναrπr]oοουν συμ-
'πληρι'lματlκfrζ κ6κκrνo xρδμα,
8νδ θδν τδ φδc δl6ρxεταl πρoη-
γoυμ6νωq dπδ τζdμr (δαλ6,φρα-
κτo θερμcrκ{πlo) τδ δπoio iιπoρ-
ρoφd τiq δπερrιbδειq dκτiνεg, τδ
€ινα,πτυυο6μενo xρδμα θδ εΤναr
πoλδ δλlγιilτερo.

"Eνα δ6νδρo μδ μlκρ6τερη πα-
ραγωYiι 8xεt πrδ xρωματrαrol)g
καρπoιiq d,πδ τδ iδlo δ6νδρo μδ
μεγdλη παραγι',:γ{.

\Ιδ τδ δραiωμα αl}ιδν τdlν
καρπδν a|Πo!κ'roδμε πrδ xρωματι
oτoδq καρ,πo6q. Αriτδ δφεiλεταl
oτδ γεγoνδq δτr αriξ&νεταl f1 ox6-
αη θπrφανεiαg τoσ φυλλιilματog,
t'1 δπoiα &ντrοτolx,εI Yla κ6θε
καρπδ καi αriξdνεταr Ξτor τδ
xρδμα τoυ.

"Exεr θπioηq 6ρεθεi δτι oi xα-
μηλδc θερ,μοκραoiεg κατδ τilν
δρiμαιυη τδν καρπδν, δπo6oη-
θoδν τδ xρωματroμ6 τoυq, θdν
666αrα δπ6ρxoυν δδατdι,θρακεq
καi θ,παρκι\q φωτroμ6g. oi xαμη-
λδq θερμακραoiεq θπiοηq τoδ
φθrνoπιilρ'oυ εiναt θκεiνεg oi δ-
oiεq δiδoυν τoδq δ.ραioυq κ6κ-
κrνoυq xρu}ματlσμoig τδν φ6λ-
λων τδν δ6νδρων. Γr' αiτδν d-
κ6μα τδν λ6γo oi καρπof τfllv δ-

ρεlι,iilν περtoxδν εiναr δρα16τε_
ρor d,πδ τoδq καρπoδq τιiν πεδl-
iιδων δoτω κι' δν εiναt τflq iδlαg
πolκlλiαg καi ixουν δεxθεi τiq
iδlεg περlπo#1οειg.

'Aπδ τδ παραπdνω 6γαiνεr τδ
oυ1lπ6ρααμα 6τl τδ xρfliμα τιilν
καρπιilv θξαρτdταr dπδ τflν πoι
κιλiα, τδ κλdδεμα, τflν flλrοφd-
νεrα, τδ dραiωμα τδν καρπdrν
καi τ$ν φυorκi1 καi xημrκi1 κατ6-
oιααη τoδ θδ6φoυq καi iδiωq ι1πδ
τi1ν περlε'κrlκ6τητα αliτoδ oδ δ_

ζιυτo. Aliτoδq μ6νo τor)q παρ6-
γoντεζ μπoρεT νδ τoδq dξroπou]-
oεl κατdλληλα, tναq iirπεrρoq
δε ι,δ ρoκαλλrεργηττ] g.

Nτιν6πoυλoυ



T6τ1 ui τ6ρα!
'Αλαμπiμ μπrρκ16ι μδq dξioυ-

o:ν otl Θlδq νδ δoσ1ιl κi τδ τoυ-
ρlνδ τd νtotdνlα. "Αμ dπoδ πoi
ν' dxlρr]οεr καν6ναq κi πoδ νδ
μιπrτiοεt. Σoυμδν δδν ζxoυν.

- 
T6τr πoδ νd κdμουμr κoδx

κoυντd αroδν τραν6τηρoυ!

- 
Tιiρα τδ 6ρ6φα κi τδ λlα_

ι,oυπαiντΥlα νδ o66αg oτoδν τρα-
ν6τηρoυ νδ ρ:ζ6ν. Κ6θoυντr αιi1ν
καρ6κλα oδν τρανδ xoυργιδ oτ6-
κoυντΙ oιiρθoi oi τραι,6τηρoι αt'-
τoi κδν, κδ τoδν τoixoυ τoδ
xoυρ6.

- T6τl πoδ iμεiq Σofζα. Nd
κdτoει οτoδ οor;φρδ oδ πατ6ραq,
dνdγκη π6οα νdνεt 6λolνor τρoυ-
γloliρoυ. "Aν 3λεrπlν καν6ναq Ξ-
αrlλναν κi τoδν φιir'αζαν 6πoυ κt
δν frται,.

-'Aληομcυνro61rαcrrουν 
τoδ

6ρ6δl &ργδ μi1 τδ πrxνiντγlα oτoδ
ooυκ6κl, δδ νiiπlφτlν τoδ oiδη-
ρoυ oτr)ν π6ρτα. Χτilπα ioil iν
δδν ixεct δoυλεlδ iioταρναq

- Tιiρα δπoυτl θ6λoυν 6οxoυν-
τr τd πιr,τγ:6, δπoυτl πrνo6ν τρδν.
Kr d,πoδ τ| oκ6λα φoυν6ζoυν.
R6λlμι νδ φ6γoυ.

- T6τι δνrαq καθoυμdoτoυν
<iτoJ ooυrρρδ πρδτα oδ παλrδq
δd6ανlν ηiλoυγητ6ν κr' fiοταρ_
ναq oi dλλor δdφκrαναν τoδ αrαυ-
ρ6 τoυg. Πριiτα αriτδq νδ π6ρεr
κρ6αq κi riοταρναq δλolνor oi
iiλλor μi τi1 οεlρ6.

- 
Tι1lρα νδ oταυρδ ι,δ κδν τi-

πoυταq. Δδ μδq -dοεl oιi Θ16ζ.

T6τl θτρουγ&μr δλol_
νor 6,πoi 1_ιvriι ooυπ16ρα κi τof'
κρ6α9 τδ 6&ν6ηrl αrfi φlλiτoα d-
παι,oυθlδ xoυρig νδ oτdξoυμr
cπoδ τραπεζorlμ6νταλoυ κl oδτ:
αιδ ζντρ&νια }Ιαq dπανoυθlδ γlα,
τi εixαμι τiq,olρ66τtq αιδ γ6να-
τιi 1lαg.

- Tιiiρα x6λαolν oδ. ταΙrp6q.
oδ παληδq κoη:6τr νoυρig κi ξυ-
πν6εr xαραδc γl& τi1 δoυλεdr, τ6-
τl γυρν6ει οδ γυδc &π' δξoυ.

_ T6τι εixαμr o66αc δxl μo6γ-

Toδ Nικ. Σπιirρτoη

καΘηγητf KATEΕ

yr αrol)ν πατ€ρα dμd καi αroδν
rραν6τηρoυ τoδν &δαρφ6. "o_
ταν iλειπrν ofl πατ€ραq oijτl δδ
πεi oδ τoiτoηg (δ μεγαλtτερoc
&δελφξ) i) i) τρανιiτηρη f1 dδαρ
φll, fl Nτo6ντoυ. oδ fiρθεrν i
Nτo6ντoυ μαg. Σηκoυθr]τεl! Tiι
Ντo6ντoυ δδ τi1ν κακoυφανεT 6._

μα κolμ6τεl κi λα6ατiζουμr.

- 
Tιilρα αr' dδ6ρκrα μαλιilμα.

τα, γrατi ioδ κl δxr iγιil. Σημηρo(,
τδ πrντγ16 μαq γiνηκαν δrκηγ6
ρo1.

- 
Kl dπoδ πoσ ο66αq oιi γαμ.

πρδq οτi1ν dρρα6oυνlαcrrlκtδ η
oτoδν πlθηρδ ixτηψιπdρl:

- 
T6τl iκεiι,' τδ xo6νrα oi dρ-

1rα6ωνlαql6νol &νταμιiνoυνται,
1116cρραq oτi1 xαρiι, oτδ oτ6φανα.

"oταν oδ γα1lπρδg πr]γlνlν μ16-
φραg τi1ν i6δουμdδα αroδ oπiτl
ri]q νriιoηe, of, πlθlρδc Γλlγlν.

- Γαμπρ}μ γλυκιiτηρoq νdρ-
xnoεr (τ6xα iρlιi-lτερα νdpxroεl
iiθrλlν νiι πεi).

- Tιiρα πolii'οτεr - idμεr τdρ-
ρα6oυνlαoμ6ι,ο. Δδν πρoυφταi-
νoυν νδ xoυρxoυρiαoυν τi1ν κα-
ρ6κλα νδ ζπrαθεT γι& τoδν dρ_

ρα6oυνtααrtκδ &π'τoδ πoυλδ τoil
κ6τolμ6 τoυ δλoυ ζεoτl) εiι,l.

-- T6τl καρτlρofioαν γtδ τδ
νηo16νlα κΙ τl) γλιlκεlδ τl)ν dρακi.

- Tιilρα πoi, τ6τolα &ντ6τxlα,
τ& νηο16νlα κi τδ πατolαρotiακtα
τd φκrdνoυν πρlν τflν ι!3ρα τoυq.

Κr &πoδ πoδ κρε666τr γlδ πdoα
8νον κi γαλατ6νlα olντ6νrα κi μr-
λrτζrdνrq μπlτζl6μlq κi πfilq τic
λδι,δ}ν ξ6ρoυ.

__ T6τι δλolνor oτρoυor& κατδ
yflq oτoδ oτρΓυ1ια μfl τδ καλαμπoυ.
κ6φυλλα xi τoir κoυxrdρrκoυ μΙ
τor)g μαοτραπ&δεq. λ4νrδ 6lλ€ντζα
d,κραν κl δκραι, νδ ακrπ6ζει τ6o_

oερrg π6ντε oτi1 oεlρd dπ' τoδν
τραν6τηρoυ δq τoδ μκρ6τrρoυ.
Κi τδ κlφ6λrα 1ιi τrjν &ρ6δα αιd
πρoοι'6φαλα μi τδ μιπουρμπ6κlo'
"oταν γυρνo6οε19 κd τflv (λλη τi1

μrρl& ρoυπoυτoσoαν τδ καλαμπoυ_
κ6φυλλα.

- 
Tιiρα κi ξrxoυ.ρloτδ σΓρoυ-

oiντγrα κi ξlxoυρrαroδq νoυvr6δrq
κi τi δ6ν1

- 
T6τl τoi xεrμιilνα μoδν αrρl-

μωνoυμ6οτoυν αroδ τζ16κι πorδq
κi πolδq νδ π6ρει μνlδ π6ρα.
Κ τoδ xεlμιi-lνα i] δταν κorταζ6μl
μlτ6ζl κi τol) oπiτl flταν δλου ζα.
πτoυμ6νoυ δλoινol crιoδν παληδ
τol) νoυντδ κo11ro6μααrαν, κi αroδ
τζιdκt γ3νoιlνταν δλrq oi δοιlλε16ξ.
'ΙκεT i6ραζrν τoδ τooυxdλr μi τδ
φαοoriλrα. iκεi τoδ μα6ρoυ τoσ
γκroiμl 1li τoδ το16Ι κi τoδ θlρμδ
γld τ' &γκι&' iκεi τηγανiζoυνταν
oi κloυφτ6δlq κf τ& ψ6ρrα, iκεi fi.
ταν τoδ μαγεrργ16.

- 
Tιiloα τoil μαγεrρlδ dxιilρlα,

κi νδ πrτρoυγκδζ κl' flλrxτρlκδg
κoυζiνεq κi ντoυλdπlα xiλlα κi τi
δδν;

- T6τ1 1ιi τol3 μlτ6ξr τi fiται,
κi κεiνoυ πdλr; "oλουg oιi ταΙφδq
oτoδ πoυδdρr. oιi 1rπαμπdg κoυ-
6ανoδαν φ6λλoυ dπ'τoδ μπαξδ
ηri τoδ ντoυρiδrκoυ τo6 &λ'oυγoυ,
iiλλoιlq κλαρνoΓ;orν τoδ φ6λλoιl
κi itλλoυc τ6iζαν. Ki αroδ τρανδ
τoι) x6ρr iιρr'ρν6,1u κi κλαδl. Nδ μ6-
oεlq τδ κoυκoiλtα νδ oηκιiroεlq κi
τoi α:o&του.

- 
Tιilρα πoι) αιoδ οπiτl γυαλf_

ζεl τοδ παρκδ oi λ6εl oδ dλλoυq,
μi1 πατdq iδδ. μfr oτ6κηoεr iκεi,
φκl&νεrq μπrρμπ&τl.

T6τl τi1 oακo6λα τi1ν ixεlι, oi1
τραν6τηρoυq oτoδ απiτl, oιj ν6-
νηq ij gri μπαμπ6g. "oλα iκεiνoυq
τfiπlρνlν κr' αi'τδq ψo6νrζlν oδτl
κl' δv. Tδ κλεlνrylδ π6λl δπ' τδ
γλυ,κδ κl drπ' τδ ντoυλdπrα πoδ-
ταν κατ1νoυιμι6νου τdxlν fi παληδ
fl νιiνα i\ πrθηρ&. "oλα κατlι,oυ-
μ6να.

T6τr oi λα6δαρlδc δλlc αι' dνιil-
γr i) oτiν αδλτ\ ν16μoυζαν douα-
ftδc μi καλαμπoi'κl κi τoι) κrλdoι
1rfl πατldτεc κi κoυρμiντγrα κi τ'
αxουρl lΙι τα ( ωα.

- Tιilρα δλα μdq μυρiζoυν.
δδν dγoυρ6ζουψl ψ6ρr γld νδ μr\
τηγαviooυμε κi μυρioεr τoδ αrrfτr.

"Ωx πoi νδ οdg τδ λ6γoυ. "A-
οουτα εΙνt.'.
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TεxvΙκδq Σxoλδg
oτn N6oυσα

'H θ,παγγελματlκi1 δκπαiδευαη
oτi;ν 'Eλλ6δα μ,πoρεi νd θεωρη-
θεi δτr dρxiζel μετd τi1ν dπελευ-
θ6ριυoη &πδ τδν τoυρκlκδ ζυγ6.'o πρδloq'κυ6ερνl]lηq τηq 'Eλ-
λdδoq'Ιωdννηg Kαπoδiατρrαq,
περ166α}.ε μ6oα c'.iq πρfilτεq
φρoντiδεq τoυ γlδ τi1ν dνoπoδ6-
μηοη καi τflν δργdνωοη τοδ "E-
θνoυq καi τi1ν dν6'rπυξη τηc θ-
τιαγγελματlκflq καi τεxνlκijc θκ_
παiδευoηq. "Eτol iδρ6εr τδ 1828
τδ πριlrιo τεxνικδ oxoλεΙo οri1ν
ΑΙγrνo, oιδ θκεi δρφανoτρoφεΙo
μδ ,πρδτo κλdδo τig oiκoδoμrκδq
τ6xνεg, λ6γω τιiν μεγdλιrlν a-
ναγκιiν dνor.κοδoμτ]οειυq πoi dι,-
τlμετιilπrζε oτi1ν περioδo 6κεiνη
f1 xιirρα.

'Aργ6τερα αρxiζεl r'1 dναδlορ-
γdνωοη καi f1 dν6γερoη σΧo-
λεiων καi τδ 1931 ψηφiζεταr δ
πρδτoq ν6μoq <,περi θπαγγελμα-
τκflq θκπαiδευοηg>: N. 5197)
1931 ΦEK Α' 251)1931. 'o ν6-
μoq αι}τ6q, γενικδg ατδ περlεx6-
μεν6 τoυ, &πoιελoδοε τi1ν &παρ-
xfl dναπι6ξεωq τfrq τεxνrκfrg θκ-
παiδευoηq καi ι1πδ &λλoυq θκτι)q
τoδ Δηηrοof oυ. φoρεig.

'Ιδlαiτερη ιiι,6πτυξη θπρ6ι<εlτo
νδ γνιυρioεl f1 θπαγγελματlκi1
θκπαiδευoη oτi1 N6oυoα, &φor
6,πδ xρ6νlα εixαν δημroυργηθεi oi
oυΦfrκεg γr& εiδπευμ6νo πρooιrl_
ruκ6. '}Ι πλo6,olα καi θξαlρετlκδ
γ6νψη γη τηζ, καθtbq καi f1 d-
κμ6ζoυοα 6loμηxανiα τηq, oυντ6-
λεοαν, ιjiοτε τδ 1937 νδ θμφανl-
oθεΙ αιi1 Ndoυoα δ τ6τε δdμαρ-
Χoq κ. Φιλιilτταq Κ6κκlνoq odν
πρωτoπ6ρoq τfrq iδ6αq γld τi1r,
iδρυoη πανελληνioυ κ6ρoυq τε-
xvrκδν oxoλεiων οτi1 N6oυoα.
'Aρxiζεl λoιπδν τ] iαroρlκfl κiνη-
οη γrδ τi;ν iδρυοη riiiν oxoλεiων
μδ φαvατlκδ tπotrrηρlκτi1 τδy τ6-
τε iπoυργδ Παlδεiαq κ. Γεωργα-
κ6πoυλo.

.Tελlκδ d iδ6α αιiτfi ναυ6γηαε
λ6γιυ τδν oυν€η1ι|11, τfrq δεκoε-
τiαg τoσ Ι940-5ο. 'Αφoδ fl εiρli_
νη καi I] f1oυxiα &πoκαταoτ6θηκε

Toδ xαOηγητοi
'Aγτωνioυ Tαoιδνα

Σ6νoλoν 2.190
'H οxολi1 αi'τi1 δλα αδτδ τδ xρ6_

νrα πρoετoiμαoε rδ Κατιirτερo

'Επαγγελματlκδ πρoοιuπrκδ YΙδ
τiq dνdγ,κεg τ{g oixoνoμiαq μαq.
Δεδαμ6'νoυ δτι αi &π6φorτor αι]τoi
dοxoλoδνταl μδ τ|ν πρακτr,κi1 d-
πoκλεlαιrκd θφαρμoγi1 καi αiτδ
γrατi εixαν &νdγκη κυρiωg νd
δναπτ6ξoυν δeξtoτεxνiεg καi odν
δευτερε6oντα oκoπδ νd &πoκr{-
οoυν θεωρητκδq γνιircelq.

Mδ τoiq πριilτoυq δπoφoiτoυq
τfrq <Κατωτ6ραq> δημroυργ{θηκε
f1 dν6γκη iδρiοεωg τ{g <λ{6oηgr
γrδ νδ δπoρρoφfoεl Eνα μεγ&λo
dρl,θrμδ ν6ων πor) θ6λανε ν& oυ-
ι,εxiooυν τig oπoυδ69 τoυg. "Eτor
τi1ν xρoι,rd 1967 iδρ6εταr fl M6-
oη Δημoοiα Tεxνlκi1 Σxoλi1 Nα-
o6οηq.

Στflν δaκαετiα τoi 7967-77 oi
d.π6φolτoι τfrq M6οηq Σxoλfrq κα-
τδ εiδrκ6τητα ixoυν δq δξfrq:
'Eργoδηγoi Mηxανoλ6γor 443
'Eργoδηγoi '}Ιλεκτρoλ6γo1 331
'Eργoδηγoi Xηη:^ικoi 155
'Eργoδηγoi Kλωor )ργoi 63
'Eργoδηγoi 'Ηλε,κτρoνrκoi 42
'EργoδηγoΙ Σxεδrαοταi 36
Λoγυταi

Σ6'νoλo
t2

1.062
'H M6oη θ.παγγελματlκi1 θκ-

,παiδeυοη πρoετoiμαοε,πρoσωπr-
κδ μ6οηq θπαγγελματlκflq αrd-
θμηq, πoυ θd irοxoληθ{ 6ε6αiωq,
μδ πρακτlκδq θφαρμoγ6g, aλλ&
πoδ f αιdθμη γtδ τflv 6φαρ1loγi1
τ[lν θργαortiiν d,παlτεΙ δψηλ6τε-
ρη τεxνlκi1 θξεlδiκευοη' aλλδ
καi δψηλ6τερo θπiπεδo θεωρητt-
κδν γνιilοεων. Γενlκδ θδ 1-ιπo-
ρoδoε νλ πεi κανεiq, δτl αri1ν 6α-
Qriδα αiτi1 τδ πoooαtδ τδν πα-
ρεxομ6νων θεωρητlκδν γνιiloεulν
εiναr περiπoυ ioo μδ τδ πoooαrδ
τ{q πρακτrκflq iiοκηοηq τδν θκ-
παlδευoμ6,vων.

oiorαοτr,κδ 6ξμα γld τflν dνd-
πτυξη τδν δημooiων τεxνrκ6ν
oxoλδν oτi1 }ιΙ6oυoα δπfrρξε fl
λεtτoυργiα αυοoιτioυ, μδ τρiα
]/ε(;,ματα riμερηοfωq, iντελιilc δω-
ρεδν i) μδ 8λ6xrαιη θπl6dρυνοη
τδν μαθητιiν, γrδ τfiν 6ελτiιυoη
τoδ oυoorτioυ. Tρ6φψα xoρηγo$-
oανε τδ riπoυργεio παtδεioq, τδ
παγκ6αμτo αυil6o6λlo θκκληo:ιilι,
καi τδ 6αolλπδ θθνrκδ iδρυ1rα.
\{ετ& &πδ Er,α xρ6'νo τδ 6αorλlκδ
θθνlκ6 iδρυμα. dναλαμ6dr,εl τfrν
δρvdνιυοη τoii oiκαrρoφεioυ

Ti1ν πριitτη tφooευτrκi1 θπr-
τρoπλ τfiq οxoλfrq δ,πετ6λεoαν oi
κ'κ. Φrλιirταq K6κκrνog, δ{μαρxoq

οτi1ν xιilρα μαq, ιiρxrοε νδ τiθε-
rαl π6λr οτδ πρoοκrjνro dπδ τδγ
Δr]μαρxo κ. Φlλιiτα K6κκrνo τδ
tiλo θiμα δημloυργiαc τεxvtκδι,
oxολεiων oτi1 Νdoυoα.

"Eτol oi oι:vτoνloμ6νεζ πρoσ-
π6'θεlεq, μδ θπrκεφαλflq τδν δρα-
oτ11ρlo δτ]μαρxo καi &λλoυq πα-
ρ6γowεg, dδu;οε καρπoδq τδ 1961
δταν qrηφiοθη,κε i iδρυοη Δημo-
oiαg Kατωτ6ραq Tεxνrκfrq Σxoλflq
ατi; N6oυoα, 1lgταξι) τδν πριilτων
o' δλη τ{ν 'Eλλirδα.

Σδ μrκρδ xpcν]κδ δ16αιημα dρ-
xiζoυν ιlδ πρoo6ρxoνταl πoλλoi
μαθητδq καi 1ιαθr]τρ:εq dπδ δld-
φoρα δlαμερiιηrατα τflq xιilραg:
Κρri.η, Πελoπ6ννηoo, Θεoοαλiα,
"Hπεrρo. Θρdκη, \Iακεδoνiα. 'o
κ6ρlog iJγκoq δμιωq π.ρoερx6,ταν
d.πδ δ16φoρα lταραμεθ6ρlα xιυρrd.
Στig &κo6ραoτεq πρooπdθεrεq δ-
μωg τoδ θruδ6ξ;oυ αitτoδ δημiρ-
xoυ πoδ γi'ρlζε μ6ρα-ι,6xτα αroδq
ναμoδq 'Hi:αθiαq, Π6λληq, Φλω-
ρiνηc, Krλκiq, Γρε6ενδν, Πlερi-
αq, Χαλκ:δ:,κηq καi Θεοoαλoνi-
κηg μδ εiδlκr) i'iδεια τoδ τ6τε δ-
πoυργoδ Παlδεfαq κ' K. Kαλαμ-
πακtd, δφεiλετοr d λεlιoυργiα
καi f1 πρ6oδοg roδ Σxoλεioιl.

'o μtκρδg δolθιμδq τδν Ναoυ-
οαfων θγγραφ6ντων 1roθητδν δη-
μιoυργoδoε πi,κρα αrδν γενναio
αιjτδν dγιυνlcrrτ], aλλd f| ir\,6πη
καi f1 δiιμα γlδ μdθηoη τδν 1ιl-κρ6ν αiτδι, 1rαθητδν τoδ i1δlι,ε
κoυρdγlo γlδ ν6oυq dγιiνεη.

Στi1ν δεκαπενταετiα τoδ ]962-
77 δ dοlθμδg τδν &πoφoiτωιl τfrq
Κατωτ6ροq Δημoοiαq Tεxνrκfrq
Ξ"9ληc Nαo6oηq κατδ εi$1*6.n.n
i'rρθαοε oδ:
Mηxανoτεxνfτεg t.o41'Hλεκτρoτεxνiτεg 6Ο3
Tεxν. Αiτακlνr]των 546



Nαo6oηg, Κ. Δolδog, 6loμrixανoq,
ταμiαq, Γ. Kαρυδdq ixθυoπιiληg,
μ6λoq καi δ δκ6crroτε δlευθυντdg
τfrκ oxoλ{q oδν γραμματ6αc 'E-
νδ πρfilτor δlευθυνταi flοαν δ κ.
λ,Ιαντωνανdκηg Nlκ6λαoq. γυμνα-
ol6ρxηq τoσ Λαππεioυ Γυμνα-
oioυ oδν δlει-lθυντflq τfrq Kατω-
τ6ρα9 καi δ κ. 'Eμμανoυi1λ Bαλ-
οαμiδηq, δlευ'θυντi1g τoδ iδrιυτrκoσ
τoυ Yυμνασioυ oiν δlευθυντi1q
τfrq M6οηq.

Στig &,κo6ραοτε9 πρoοπ6θεrcg
δλων αι]τ[iν τδν πρlιrrτεργατδν
καi dλλων &φ'ανlν, δφεiλεταr f1

πρ6oδoq τflg oιlγκρoτl1οεωg συγ-
xρ6νιυν καi πoλυτελδν κτlρfων
Κατωτ6ρα9, M6oηc καΙ oixoτρo-
φεioυ μδ τελε16τατo καi πλoυοl-
6,ιατo θξoπλlαμ6. Κ6θε oxoλil
δlα'θθτεl πoλλδq αiθoυoεq δrδα-
οκαλiαq μδ τ6,λεια δπiπλι,ioη, θρ-
γαoτf1ρlα κ6θε εiδrκ6τηταq YΙδ
τi1ν πρακτrκτ) δοκηoη τ[tν oπoυ-
δαoτδν, αiθoυοα πρo6oλδν καi
δlαλ6ξεων, πλoι3οlα τεxνrκi1 6ι
6λtoθ{'κη, γ{πεδo καi λoυτρ6, μδ
τ6λεlε9 αυνθflκεg liγlεrνfrq, δlι1-

φoρα κ1νηματoγραφrκδ μηxανl1-
ματα, μδ κατ6λληλεq ταlνiεq καi
oλ6Ιτq κ.d.

'ΙΙ oυμ6oλi1 τδν τεxνlκdlν σxο-
λεiων αιi1ν Ν6oυoα εiναr μεγ6-
λη, δν oκεφθεi κανεig &πδ τδ 8να
μ6ρoc τilν oiκoνoμrκi1 ζωi1 ποδ
dδωοαν oτflν π6λη oi 1200 περi-
πoυ oπoυδαoτδq καi oπoυδ6αrρr-
εq πoδ φolτoδοαν κατδ 1rθoo δρo
κ6θε xρ6νo καi dπδ τflν &λλη
μερlδ δ θξαrτλlομδc καi f 6πdν-
δριrloη τδν 6roμηxαι,tδν καi 6ro-
τεxrlrιiν &πδ dπoφoiτoυq μδ πλΙi-
PΙ θπαγ1'g}r..'Ι(η καi τεxνlκf1
κατdρτtoη.

'Η oiκoνoμrκr) dν&rπυξη τic
xιilραg μαg δδι, εiναr δυνατil *r-
ρiq τεxνlκi1 ,πρ6oδo. Γrδ ι,α δπl-
τευxθfr fl τεxνlκi1 πρ6oδoq, i 'Eλ-
λδg dxεr dν&γκη δ.πδ τεxνrxoιjq,
θεωρητlκδ καi .πρακrlκδ καταρ-
τloμ6νoυ9. Πoλδ περroo6τερo
παρoυο16ζεταr dναγκαiα o{μερα
f1 oυνεxτ)q καλυτ6ρευoη τδιl τε-
xνrκδν μαq, iφ' δooν Fxoυμε
oκoπδ καi πρooρro'μδ νδ θι,τα-
xθoδ,με αrflν Kolνfr 'Aγoρd.

\,Ιδ τδ πνεtiμα α$τδ iδρ6θη-
καν, iδρ6oνταr καi θδ iδρυθoσν
rετνrκδ oxoλεiα o' δλη τdν 'Eλ-
λ6δα.

'Avτebνιo6 Tαaιιbνα;

Tδ ΔnμoTlκ6 μαc o6oτρo
κoi oi θκδnλΦoεlc Toυ

',4.πδ τδ φoλxλoqιxδ φεoτι6dιλ ποi ιilQγιir'ωoε δ AEΣ <<ΠυQo6ζ>>

τδ xαλωι.cι['ρι.

λ4ετδ dπδ πoλλδq προoπ6θεrεζ
τflq Δημoτrκfrq μαc 'Aρxfrq καi
μδ τi1ν δλlκi1 6ofθεrα τ6oo τoδ
ΝαoυοαiΙκoυ κ6oμoυ, δoo καi τξq
πoλrτεiαq, f1 Ndoυοα δ.π6κτηοε
τδ δrκ6 τηq Δημoτlκδ Θθατρo.

Στδ οημερrνδ oημεiulμα δδν θd
doxoληθoδμε δlεξoδrκλ μδ τi1ν
&π6κτηο11 τoυ. Norιilθουμε δμrq
iΙπoxρ6ωση ν& τoνiooυμε τi1v 6o-

fiθεlα τ[lν κατoiκων oi δπoTol γι&
μrδ dκ6μη φoρδ &π6δεlξαν 6τl
ξ6ρoυν νδ θυαdζoυ'ν, ν& συμπα-

ρααι6κoνταr καΙ νδ 6oηθoσν δταν
τd δργα ακoπδ 6xoυ'ν τi1ν &νoδo
καΙ τf1ν προκoπi1 τoδ τ6πoυ τoυg'

Στδν Eνα xρ6νo τflq λεlτoυρ_

γiαq τoυ' (μ6xρι τ6λoq 'Ιoυνioυ
1977) αιδ Δηψιoτκδ Θ6ατρo εixα-
με τiq παρακ&τιυ 3,κδηλιiroεrq μδ
τ& oτorxεiα πor) μdq 8δωοε δ Δfr-

μoq Nαo6oηq:
1) Θεατρrκδq παρααrdσειq συ-

νoλκ& 2Ο dπδ τiq δπoiεq oi 3

τo6 E.Γ.Σ. <Zαφεlρ6κηq> μδ τδ
tsργα <Γλdρoq> τoσ Tοθxιυφ, <"O-

λα γlδ τi1ν πατρiδα> τoi Στ. Δd-
δη καf <'o Mπr]ντερμαν καi oi
θμπρlαrδq> τoi1 λ4δξ Φρiτc. Δrio
παρααr6οεlq θπiοηq 3δωoε τδ
Kρατlκδ Θθατρo R Ε. μδ τδν <Kα-

τζoσρμπo> τoΓr Xoρτ6ντζη καi
<Tδ iδlα καi τδ Υδlα> τoδ Σoυρfi.

2) Klνη1lατoγραφlκlq πρo6o-

λδq 24 μδ τil μ6ρ11rνα τoσ Δfl-
μoυ..

3) Συναυλiεq 9 δπδ τig δπoiεq
oi 3 τoδ 'Γδεioυ Nαo6οηq, 2 τflq
Φrλαρμονικic E.Ν. καi 1 τic
Κρατκfrq'oρx{αrραq Θεοοαλo-
νiκηq.

4) Δlαλ6ξεrq δπδ αυλλ6γoυq
τiic π6ληc μαc 5.

5) "Eνα φιλoλoγtκδ 6ραδυνδ
απδ τδν Σ6λλoγo &ιπoφoiτων γrδ
τδν K. 86ρναλη μδ 6πlμ6λεrα
τo6 κ. Xρ. λ4παταντζfr.

6) Γroρτδq καi δεξlιircεlq 7.
7) Συν6δρlα καi αυνελεtοεlq

Ι2.
B) Tρr{μερεc θKδηλdrσεlg τoδ

rρoλκλoρlκoσ φεαu6δλ πoδ δtoρ_

γ6ι,ωοε δ AEΣ <Πυρο6q>.
9 ) Δldφoρεq iiλλεc αυγκεντριil-

oεrq καi δημ6οrεq oυζητdοεlq 7.
Συμπεραoματtκ6, πλo$crrα fi-

ταν f1 πρooφoρδ τoσ Δημoτrκoσ
μαg Θε6τρoυ οτδι' πρδτo xρ6νo
τog λεlτoυργioq τoυ. Σ' Bμ6q &-

πoμ€νεr τoiτo τδ <'Eργααrfiρl
μoρφιircεωg καi dv6δoυ> νδ μiι
x6αεr τδν δρ61ro τoυ. Mδ κ€φl καi
μερ&κl, μδ ζi'λo καi &γιilνα πoλ-
λδ πετυxαiνoντα'Ι. Mακ6ρl νδ εl_
ναr γli π6ντα δ πνευματκ6q
μαq rρ6ρoq γlδ δκαμη πlδ ιΙηλd.
'EκεT πoδ ταιρ16ζεl αri1 N6oυοα
καi αιoδq Nαoυoαfoυq.
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ΠlA0ΨΣA
'ΙΙ lιΙiιoυoα 6ρioκεταl B,Δ. ιηq

B6.ρoιαg oδ d.π6oταοη 20 xlλroμ6-
τρων καi oτi πλαγlδg τoδ R.ρ-
μioυ. Eiι,αι dκρr6ιilg κdτω &πδ
τi1ν κoρυφi1 <Nτoiρλlα> (δψ.
2027 μ. '\.

Tδ δry6μετρo τflg π6λειυq εiναr
330 μ6τρα. Mδ τi1ν τελευταiα
iιπoγραφi1 8xεl περiπoυ 18.Ο00
κατoiκoυg. Eiναι πρωτ,εioυοα τfrq
δμιilνυμηc θ.παρxiαg μδ 14 κοlν6-
τητεq.

Ariτδq εiναl oi δξηq: 'Aγγελo-
xιilρl (κ6τ. 1575), 'Aρκoxιiiρr
(375), Γlανναι<oxιilρr (444)-'Ε'-
πιοκoπi1 (1564), Zερ6οxιbρr (1.
331 ) μδ τoδg oiκr,oμo6g τoυ "Α-
νιο Zερ6oxιilρ1 (607), 'Αρx6γγε-
λoq (367) κcιi Παλαlδ Ζερ6oxω-
ρr (357), K6τω B,6.ρμro ('sτ1,
Ko,πανδq (Ι'567\, Λευκ6δlα (889)
λ'Ιαρiιlα r114ι) μδ oiκlqroδq τf1
\'{αρiνα (972) καi Πoλλd Nερiι
(169), \{oι,6,απιτα (929), Πoλυ-
π\dτανoc (852). Ρoδoxιiρl (618)
1rδ oiκloli-loilq itκατoiκolτoυq τδι,
"Αγro Παδλo>> καi τi λ{εταμ6ρ-
(ριυση, Στενl11lαxog (726) καΙ Xα-
ρiεοoα (962).

'o oυνoλrκδq πληθυσμδq τflc
8πα.ρxiαc Nαo6οηq εiναl 30.506
κ&τorκοl αrδ o6νoλo τδν 118,1CI3
κατofκωι, τoδ νoμoδ 'Hβαθiαq,
or'l.lrφωνα 1lδ τflν' &πoγραrpi1 τofl
ι971,

ΘεωρεTταl iιπδ τiq πlδ πλo$οl-

T6lν Ι. Καρατoιιbλη - Γ. Γκθoιoυ

εg καi ζιυντανδq π6λεrq τfrq Kει,-
τρικi1q καi Διlτlκfrg λ,Ιακεδονiαζ.
Αliτδ τδ δφεiλεl oτi1ν &νεπτυγμθ-
νη τηq 6loμηxαviα, τδ 3μπ6ρlo
καi τi1 δενδρoκομiα.

"Exει πoλλδc θξox6c, δπυ:q δ
"Aγlοq Νrκ6λαoq μδ τi\' θαυtrr6οt-
εq πηγδq τfrq 'Αρ6πrτoαq. X6ρη
oι| δρoo16 τηq καi τδ δγlεrι,6 τηq
κλi1lα εiι,αι oπoυδα1o κ6ντρo πα-
ρ:l3ερloμoδ.

'E'πioηq Jxεl πολλδq αρxαl6τη.
τεg τi]g κλαoοκ{g καi &λεξανδρl-
νijq περ16δoυ αιig θ6oεlq 'Ιo66-
ρ:α, \Ιπαλταν6τo καi οτd Λευκd-
δ:α. 'Ανατoλlκδ τfrc π6λεωc καi
o} d,π6αιαol1 5 xrλloμ6τρων &,πδ
τ]) Ν6oυoα 6ρioκεταi τδ 'Ινoτι-
τcδ ro Δεr,δρoκoμiαq 'Ελλ6δoq
πoδ f Eδρα τoυ εiναr oτi1 i'J6oυ
σα.

Γενlκδ fl περloxl1 τηq θειυρεi_
ταl θξαrρετl,κδ γ6νlηlη κα) i(xεl
πcλδ καi πλo(l'olα 6λdcrιηοr1.

"Eξoδοι τiig π6λεcoq

'ΙΙ Ν&oυοα θεωρεiταl dπδ πoλ-
λoδg &πo'1loνο1116rlη π6λη' 'Eν
τo6τorg μπoρεT ι,d δημιoυργηθo6ι,
oi δυνατ6τη,τεq θπιltorι,ιυνfαq' τtlq
καi μδ iiλλα μ6ρη. iιρκεi νδ tl_

π6ρξoυν oi ltατ6λληλεq πρoijπo-
θ6οεtg.

'Εκτ69 απδ τi1 γι,ιυοιi1 καi μo-
ναδx{ xρησl]_ιoπolosμει,η dξoδo
&πδ τi1 oυγκolνιυνiα, πρδc B6ρolα

- 
Θεοoαλoνiκη, 3xει καi τiq i-

ξηq dλλεq δξ6δoυc:
N.Δ. iξoδoζ πρδq "Αγlo Θεo_

λ6γo 
- 

'Αρ,κoxιirρr 
- 

Σ6\r. ιiπoυ
δ δρ6μoc Jxεl dοφα\τocrrρωθεi
μ6xρι τδ μor,οoτdρl τoυ '_{γioυ
Σωτflρoq (περiπoυ 7 xrλl6με-
τρα).

2. B.A. dξoδοc πρδg Ρoδακrν6α
(},Ι6α Στρ6ντζα) 

- Λευκ6δlα.
Εiναl dγρoτrι<δq δρ6μoq xαλlκo-
oτριυμ6νoq.

3. B.Δ. dξoδοc πρδc λ,ΙoνiTl-
1riου Πρoδρ6uου - Γtανι,ακoxιil_
ρl - Ρcδοxιilρl, δρ6ιμoq πoδ iρ_
xr,οε νd ooφα\τooτριilνεταr πρ6-
σφατα. 'Eπioηc d-rιδ δlακλ6διυοη
τoδ δρ6,μlου πρδq τir δυτlκd δδη-
\;c',j,μααιε oτδ xloνoδρoμκδ κ6ν-
τρo Tρiα καi Π6ντε Πηγ6δlα.

Σδ δπ6οταoη περi τtι 2 xlλr6-
δπδ τδ Pοδo.xιilρl εiναl τδ μoνα-
oτfρι τoδ 'Αγioυ Γεωργioυ Περl-
oτερειilτα μδ πλo6oια ioτoρiα il-
πδ τδν f[fllτο

ΜιΙoq 1977



oΣ γ,ιορπθ6 πΜ'cιαζων. Kdπι ξe-
xω'ρ,ιoτδ γιdl' τδ γιoφινδ τ'ψπξι
oι3 φιλoδoξoσγ y& cσ:6 π'ρaaψ6φιr''l
αδτδ6 ot oελiδε6. Tδ Kdντρo 'F'Pτα-

ζ,o;ιd.ioυ Kqριτlcι'oδ Nαoυoη6 o&E δi-
ν'ει culπιγδE γαi Nωoυoαi'ι'τε6 λι-
1oυlδ'ιδ6 πol) θδι o&'6 6γ&λαtv &.aπρo-
π,ρ,6,cωπε; xαi oτi6 πιδ, δ,fl,cxoλε6
cτιγμdg. 'Eλπfζouμε 6tc ιai oεδ

μΞ'λλov - 
γgξΝ-.q μδ την σuVεp[α.

c|,α τ'oa K.E.K. Nωorioη6 
- 

θ*, o&E
διilcoυμε δλε5 τi5 oυνπαγδg τΦν Nα-
cυ:αi\γ.ιυιy {λυιx6,γ πoδ μδ }''tΥo xδ-
πo xαi πo,λδ τωλ{ Θ6λη:η θ& ψo.
ρtcoυιy νd, γωρcΓlν δλεE oΣ νoL'Υ!o,xu-

ρdE μα-s.'Απδ μd,6 δδ βvaι πωρd, ytι, a&6
ε01ηθoδμε xαλη θπιτυ1[α xα.iι y'α.-

λi1... δp'eξη'

ΠλατoIvτα

ΤΛΤΚΑ:
17/2 τ}'δ yaλαrιtΘq. τ[πρ'υνη'
4 ποτi1ρ''1" περ[που νερ6'
Ιitτρινa xαλαψπατ"αλ.ε'l gc δco π&.-

l-Ξι'
Λ-iγο &\ακι.
7/2 irηριo$ λlγδα { 6o'5τυ'ρo.
30Ο γρφ. ψπ&nοco
7 τcτfμ'ι τ:ιγα,ρiδ,ε6 (πρoαιρεπι-
v"a) .

ΙΙΙζTEΛEΣB:
Kιθ,ηcξε-.: =iiν τuoλοxdΘα, την

γ'δ6'zτ'ε xaιμ7Ξx.y-Lα xα| τi7ν 6ραζe-
τ: μδ τδ νεv6.'lφτfι 6ρωoει xαλ&,'
ιι''-.e6/l'ξετe τiiν τ"ι.-"ταρo)'α d'πb τip
φω,;ι& xαi μδ 8νe πηρc6l'ι πoλτο-
πa''ιεiτe τδ μεiγ1ιz (φρoντigag y;
εl'lι'' παaι1.ρευαιc) . "o-,aι δμω6 τδ
ψεiγψω γtνει' a}ιαιρc. ρi1.rετε λiγo -

λiγo τδ &λε6ρι yzJ' &νc'a'α'τε6εrτε oυ-
ν,εχδζ. Πιρ'oΦ'dπετε τδ Φ>ιkυlφ, τδ
&λi.rcι, τδν ψπdπ,ουo τοsψ['νc xq\ψα-
c6.xr.L y.αi τΙE τoιγαfδe:.

'Α).εiφrετε δvω ται.pi Nc 40 μδ
6o'hυ'ρo ν"αi ρ'{'γ'vgη6 τδ μτγμ,τ. Tδ
&.pi1νετε σδ φoi|ρyo' tωg δτoυ ρoδi-
σει.

Σε,ρ6iφτ,ε ζeoτf.

Pιτοf λι
Υ:\ΙKA:

7/2 xλδ ζdιγαρι
2'c 

=6xα.
Nερδ

EKTEΛEΣH:

φοιλλo, ψ€ρνο ταi λιμ6rεoζo. 'AφοΘ
ιρυιil,cε'' ε-Lναι Eτoψo.

Moυοτ6πιτα

IΛIKA:
1 πα:i1ρι ψΕ'ιι'
6 πoτ^i1ρια νεφ
1 πoτi1'ρc yεσsjΦδ
1 πoτiρι ζd"aωρι
L!ryη xωνλ}'ω.

EKTEΛEΣB:
Βαξε-"ε τδ vερδ μδ τδ μ6λι ν&

ζ:;τaθ',,δrv λi\o xαi ρiyινeτε τδγ ιaε-
,οaeτδ xαi τ\l e&aαρι. T" Φlατα'
τeι.lετε xαλd, τ"αλ 6ρ&ξιεκε τδ μeiγμω
ψ€:y'ρυ6 7'τoυ πη€ειi. Σεiρ6,i,ρετ,ε oδ

μπιilλ μδ ιαψψΦα xωμiδι,α }|'α.ι y'α.-

γ'dλ,λα'

M6λι μδ κ6ρε-c

ΙΛΙΙ(A:
b y"ι,)u& μoδστo
2 xι')'d' ζ"xαρη.
3, 1;.ελιτζανiε,E
1 xιλδ xoλoy"υΘα xiπ'ρυνη
Ι{ερ'.τ.&' xλ'ωνα"ραxr.α oψ€ρνc.

EKTEΛEΣfl:
Kd6'επε τig μελιπζανεζ y'α,i, τi]γ

xολcx68α oδ μιxρ& xσΙJψ,&.τυ'α' τil'
6xζιeτε cL &.c6Δaτη δrio δρε5 yfli
τ&, ξιeπλdvετε xαλα. Κ66ειε τδν μoσ-
oτo μδ ).iγ'o &icπρ6aωμα. Tδν 6,β-
ζετ,ε xωλ.&, τδv ξαφ'ρ[ζετε xαi ταν
&φτjνετε ν& ιρυtilloει γι.&. νi, xαπα-
oταλ&ξει. Tδν περv&τε &πδ τδ οου-

ρωτf1ρ'ι., ρi1vsτε τ\ν C'iιaα'οι xαi.
τ\" xoψψdr'ιω μελιτζ&ν,αE ταi γ"ολo-

r,ιi,θ,αE' τδ cψ6ρνo y"α'i τd' 6ρωζιeτε

1ιj7_ρι; bτου γt''lει τδ μεiγμω ρ,ευστδ
:iν μdλι.

Καρυδι&ρμη μi ψιiρι
t-\ΙKΑ:

?1&, φρoντtζονταqνil, περιoo6Qει,

ψπδ)''.xο λαδι' 'Απδ τδ 1461 αr}τδ
6γωζeτ'e 5 xoυταλιδ6 o' Eνα μπιilλ,
iι!γνετe ι6'xy'ινο πr'π€'ρ'l' ταi τδ ιιρα-

=i-τε γ'υd' γαρνιτoυρα.' Σ' θ,rα τηγ&,νι ιpτ)νετε xαλ& τδ
ιiλοιiρι μδ τδ δπ6λoιπo λ&δι ταl' ρ'[-

aνετε λ'|':γo νε,ρδ' γιd, ν& γiνει Ξνα
πηix"τδ μεiγμα. 

?Aφoδ 6'ρωaer τδ 6&'.

ζετε oδ 8να ψγ&λo μπd}λ, 'ρ,χΛ/ετe
τδ -νPLl!ψξνo'τυρ|, τ& τ,ε;ρd'δια xα)'iι
1τυπη1-ι6νω xαi iγ6 τ& δoυλε6ετε
F'λα ψαξi-, ρ,[aνετε xλιαβ ν,εβ, €ω€
'oτου γ'!νουν a&ν xρθψα.

Tην oερ6i'ρετε oδ πιατdλα, &φot

ρiξετε γιd, γα'ρνιτo6'ρ'α. τi1v o&λτcα,

μz'ζi μδ τd. Q&,ρcα.

Mηλ6πιττα

ΙΛΙΚΑ:
6 πoτlpια rερω ιiλαiρι oλη'ρ6.
11'/2 πoπi1ρια yερoo ζnxαρη.
7 πaπi1'ρt ν,ερor λ&δι
4 αbγil.
6c'3τυρο φ[.τωg
3 xoυταλιδ6 B6'ixιy

ΓΙ^\ TBN ΓE}ΙΙΣB:
10ι-15 μiλα
11/2 πoτηριoi ξαγαρη.
\ xαlτα"),α.xc ιαy6λλα
&xνη - 1υμ6 λεμoνιoδ

ηγι}ι 'tηοτi1cι,ιη &ντi γιd, ιb^γil 6&-

ζετΞ σo0α, .

EKTEΛEΣΙΣ: Bοtζετε oδ μι& λε-
xωνη iλ, τ&, δλιx&, Ξxτδg ilττδ τil
ψt1λα τα1. τ&, ζυ,μιilνετε Ξτ'oι δoτe ν&

γ|.νει \ ζ0μη o&ν τρ'αγανσ"g' Σδ μι&
θ").λ'η λeν'ανη, ξ6γgτε τ& μξ:λα oτδv
τρ!φτη. Σδ ται[.li No 36 στρ6γετ€
τ!ν μιc! xωi πλ6oν ζ6μη, 6dξετε
ijcτερα τd' τ'ρυψψtνα- μ!λα Ξτoι δ'οτε
ν\, οxaπα'cθ'eτ δλη f Ξπcφ&νeυα xαi
d.τb τανω cτριil'νετε τ!ν δπ6λoιπη'
ζ6μη'

Περι16νετε τδ 6o$τυ'ρo φ€ταsy-ιi ιJrηνετε τ!ν μηλ6πιττα oτδν

Ψc6ρνo 7 dlρα περtπoυ oτoι16 21ΦC' "oτωγ τ\ν 6γωζετε' ρ'i1νετε xωi
τ*γl d;y'νη.

KEN T'Ρo EΡΓAZ,OΙγΙENo r
KoPΙTΣIoΙ NAοΤΣEΣ

Nαoυσαiiκn r<oυζivα
Iζαt τα μυστ1ι<α τnq
ME ΣYNTAΓEΣ ToY Κ.E.K. NAoYΣHΣ

Π)'8.lsτε τd, cΓlια, τ& 6&ζετε oτilγ 7 ;Cτ^i17.ι το'ρυδιι'
xα'τcα.v).α' ρi1vετε τi7ν 

" ζ&1αρη 2 ,xcυ-'l'λιL3 sa6πιg &λε6pι

*c) 'rcφ u'δ"o' aλo "lδ, "i oλii''i. Λiγo ι}ωμi ψπαγι&"τυxο
T' d,φη'rετε νι}ι 6,ρ&οoυν ψrxρrs δ- Σr.6ρδo - Κ6ιxυνο π''16pι

τ.υ ((δd,Ξει> λiγo τδ ζοqμi. Til xω- Ψ'α,ρι.

τε6bζετε z-ιi ρηxνετε λiγο γαρδ- EΙ{TEΛEΣE: Tηγανiζετε τω Φe-



.Tδ Δ.Σ. τoir Σιλλ6γoι' 'Aπoφoiτ.ιυγ Φ
ToU σL]/ι/ι(t}oU

'0 ΣιiitλoΨoc'Aπoφoiτωυ

τδν .τρ6ε δρo z. 'oδ. Ντιι,6πrrυ7'o xα'i τoilζ τ. πqodδqoυg
x.r. Στ. Σιιuιιφi. zαi Στ. 'Α.τooτ6i.oυ.

lΔPγT|KAMEΛΗ]ilI

ΠPtlΤ0 ΣYMBOγΛIO
'o Σ6λλoγoq 'Α,πoφoiτιυν Γυμι,αοioυ Nαof-

oηg <'Αναοτ6oιοq λ,Ιlxαflλ δ Λ6γlog> iδριiθηκε τδ
1952 μδ αι6xο τi1ν πρooφoρδ τδν δυνdμειi-lν τoυ
yld τl)ν θκπoλrτroτtκfl iiνoδo τflg π6ληg μαq μδ
θ6ατρα, δlαλ6ξεlq, 6'ραδυνδ κ.λ.π.

\Ιετd dπδ μ;d δεκαετiα περiπoυ μεγ6ληq δρd-
oηg καi πρooφoρdg δπεoε oτi1ν dφ6νεlα κυρfωq
dπδ dδρ6νεlα καi dλλεlrμη θι,δrαιρ6ρoντο9. Τδ
1968 ξοι,iοxloε καi π6λι τr)l, δραoτηρ16τητ6 τoυ
xiρt o} ν6α κiνηoη πoδ τl) oυγκρ6τηoαν νqoι &ι,_
θριυπol'

Σf'μερα δtαι,6εl τδι, δ6κα,ro xρ6νo τi-1q δε6τε-
ρηg περ16δoυ τoυ. 'Η πρoοφoρd τoυ - μtκρi η
1rεγ6λη - 

θd μeιq &πααxoλl1oεr oδ πρoοεxi1 τε6xri.
Παραrκ6ταl dι,αφ6ρoυμε τiι 25 iδρυτlπδ 1t6λη

τofr oυλλ6γoυ }Ιαq κα) τδ πριilτo oυμι6o6λlo πoι\
iιι,6λα6ε τδ 1952.

ΙΔΡYTΙΚΑ λ,ΙEΛΗ:

',,\ι,τ' z\6ππα9, Σταδροq Σo1lαρδq, \lκ. Σπ6ρ-

τoηq,'Αλ6ξ. Xατζηπαρdοxηq, Kωvαr. Toυλo0δηq,
Στ6oγloq 'Απoαι6λoυ, Γl6ννηc Γκαντfrq, Σo{λα
Κα,πεται,oπo6λoυ, Xρ. Xρlαιiδηg, Kατ. Kαλτoo-
111(11lγη, Δηu. \{υλωνdζ, Φrλ. Bαλταδδρoq. 'rΙλ.
oi'κoν61loυ, Δoξ. Σταματioυ, Λiτoα Σ6ραoλη, Γε-
ιjlr-ι,. Παπαδ6,πoυλoq, "oμηρoc Pαπτ6πoυλoq,
Εδθ. P6κκα, 'Λ.rτ. Koτζl6μπαοηq, Δ6μνα Δεtνo-
ποiλoυ, 'Ιoυλiα Xαρiτoυ, Σo6λα M6κη, Σoφ.
Kαραγto66ννoυ, Δημ. Moυτοικdπαg, Ταοoiλα
Ρo6oooυ.

To ΠΡΩTo ΣYMBoYΛΙo:
'Αντιbνroq Λdππαg πρ6εδρoq, Σοi\α \'Ι6κη

Γεr,. Γραμματειiq, Kιυv ) νoq Toλoi'δηq τα1riαg,
Νlκ. Σπ6ρτσηq, Στ6ρY. 'Απoαι6\oυ. Σoφ. Kαρα-
1,iρβfi1lγρψ' Tαo, Ρoιjοooυ, μ6λη.

Σημ. oi πληρoφoρiεq γlδ τδ iδρυτrκδ μ6λη
u:li lδ πριilτo oυ'μ6o6λlo dνflκoιlι' αιδ.'' κ. Nlκ6λαo
Σπdρτα4.

Kuκλoφdρnσαv
,TA llHMoTlt(A TpAΓoγ'llA

THΣ IυIA0γΣTAΣ"

ΣYΛΛoΓΗ ΤΑKΗ M,ΠΑ'|'TΣH
"Eκδccη Συλλξoυ <MΠOY^.EΣ 

- ΓEΝlTΣΑPol>

ΠΡoMΗΘEYΘHτE τo



ι

'H πρcbτn παρ6στασn

ττov &πoφoiτωv

1953: "'0 Ποπoiilιiρoc "
Tδ 1953 τδ καλλrτεxνtκδ τμfr,μα τoσ oυλλ6γoυ

dπoφoiτων, dν66αοε τδ θεατρlκδ 3ργo τofr Γρ. Ξε-
ι,6,πoυλoυ <'o Πoπoλ6ρoq>.

'Η παρ6oταoη δ6θηκε αιflν <.'0μ6νolα> θνδ oi
πρi€εg γiνoι,ταν αιi1 λ6οxη τoδ cruλλ6γoυ πoδ crrε-

γαζ6ταν oτδ iο6γεro τoi απlτroδ τlν 'Aφδν Kαρ-
κ6τα (δiπ\α αιδ oημερrνδ oπiτl Xατζημoυλd ).

λ{εγ6λη oiκoι'oμrκfl θι,iαxυoη 3δωοε αιδ Σrjλ-
λoγρ δ Σriλλoγoq τrι, Ναoυoαiιυν Θεoοαλoνiκηg
καi τερ6οτlα 8οdθηοε δ τ6τε γυ1.ιr,αcι6ρxηq κ. 'Ηλ.
λΙoυνδρ6αq.

Στi1ν 6πlτυ;6αrατη παρ6oταοη πoδ τi1ν oκη-
νoγραφiα εixαν oi \Ιεν. 'Αιπων6πoυλoq καi Χαοr-
o6ραq καi -ri1l,, oκηνοθεoiα δ K. Toλoιδηc, Φραν
μ6ρog 6i: Στ. 'Απoα16λoυ, \ρ' Χ"'Ιω6ννoυ, Er}dγ.
Tε,νεδt,6q Θε1l. Πoζoυκiδηq. Δ. Δoλδorjρηq, Θ.
Ρoδοoog, Π. X"Σa66αq, Λ. Χoρiτoυ, Bαo. Δρυ1ιo0r
σ4, 'Αγλ' \,Ιαρlναπoriλoυ. Eiδ, \{πακ6λη, Eιiθ.
Ρdκκα, Δrαμ' Mαυρoγlιilργoυ.

Στfl φωτoγραφiα &πδ &ρrαrεoδ oi Θ6μηq Πo-
ζoυκiδηq oτδ ρ6λo τoδ K6ντε, δ Στ6ργloq 'Απoα16-
λoυ (γlατρδq Mαρlν6ρl), f1 Eυθυμiα Ρ6κκα κ6ρη_
τoδ K6ντε ντi Mdρα ("Eλντα) καi δ Χρfrο-roq Χα-
τζηΙιυ6ννoυ (Ζ6ππoc,)'

Σημ. oi παραπ6νυ: πληρcφooiεq. ciπωg καi f1

φιυτoγραφiα &νf1κoυν oτδν κ. Στ6ργt9 'Απαoτ6λoυ,
δ δποΙog xρημ6τlοε καi πρ6εδρoq τδν 'Aπoφoiτωι'
τδ 1961-62. Δυοτυx6q τ& dρxε.iα τοδ Συλλ6γoυ

- δπωq καi τfrν περrοοoτθρων oυλλ6γων 
- 

ζ19ψ1,
xαθεi' Κ6'rιoroq δπ' αi'τoδq πoδ &οxoλ{θηκαν τ6τε
θd πρ6πεr l,δ Y,ρdιμεl. "oxr μ6ι,o γrδ τoδg dπoφοi-
τoυq, &λλd καi γrα κdθε o(lλλoγo. 'Η πρoοφoρδ θλ
εiναr μεγdλη. Eiναr κρIμα νδ xαθεi 8να τ6oο lτλof-
oι9 παρελθ6ν...

ΚαλλιτεΙγικδ τμllμa <Zαφειριiκη>

ιι'o Mπlivτερμov καi

oi θμπρnστεξ τoυDD

Tδ Ξργo τoδ Mιiξ Φρig δ6θηκε μ6

θiιτυ21iα oτδ Δημoτικδ Θ6ατρo

15 'Ιoυνioυ 1977. 'Η παρ6δooη oυνεxiζεταr.
Oi καrνo6ργror θ'ραorτ6xνεq Nα.oυοαior f1θoπoιoi
δiνoυν τδ παρ6ν. Tδ καλλrτεxνlκδ τμfrμα τoδ Συλ-
λ6γoυ <Zαφεlρ6κηq> dνε6dζεl τδ τρiτo καιd οεlρδ
Jργo <'o \'Ιπt'1ντερ'μαν καΙ oi e'μπρηoι6g τoυ> μδ
οξ16λoγη δπrτυxiα. Tδ dργ9 dxεl δlαοxευαοθεi κα-
ταλλfλωq dπδ τδν K. Κ6λλα δ δηoioq πρ6οθεoε
r<αi δυδ tiλλα πρ6oωπα. Tδν dαrυν6iro θπιθεωρητl)
καi τδν δπ6λληλo τoδ λ4πl1ντερ'μαν.

Στflr, παρdoταoη dλα6αν μ6ρoq oi δξηc μδ τoδc
iιντi,αrorxoυq o6λoυq, Γρηγ. Kαloαρiδηq oτδν ρ6-
,\o τoσ \4πl1ντερμαν, Koδλα Φερλαxlδoυ (δπηρ6-
τρια), 'Ιoρδdνηq Ξανθ6πoυλoq καi Φιilτηq 'Ιγνα-
:ldδηq (θμπρηoτ6c), Χορol3λα Αiμoνrιilτιlυ (γυ-
ναiκα τoδ \Ιπf ντερμαν ), Λει-lτ6ρηq \{luιλiδηq
(δrανooiμενoq), K. K6λλαc /θπlθεωρητig δoτυ-

νoμiαq) καi NTκog Z,αxαo6κηq (δπirλληλoq τoi:
\{πf ντερμιιι,.

Τfiν ι:α\λlτεxνrκl) θπηl6λεlα εixε δ κ. Χρ' Σα6-
6ατ6πoυ\οq. 'o κ. K6λλαq &ν6λα6ε καi dκανε τi1ν

δrαoκευr], τl)ν oκηνoθεοiα καi τδ oκηνrxδ τoδ iρ-
γoυ. Td ljxητlκδ τρδκ ξταν τοδ κ. 'Ιoρδ. Ξανθo-
lτoυλου, τδ μακιγlδζ θπlμελt'1'θηκε fl κ. "Ιλζε
Παγκαλiδoυ. Tiν εδθrjι'η εixε δ κ- Θ. Δραγoυ-

μdνoq καi τδ Ξπlnλα flταν τo6 κ λ{rx. Kαραν'tκ6λα'
Ti1ι, παρ6οταoη πρoλ6γ11oι: δ πρ6'εδρoq τoδ

ι;υλλ6γου κ. Nrκ. Παγκαλiδηq, δ δπoloq \Ξιρoκρo:
τf1θηκε ζι,;ηρ6τατα iιπδ roδq θεατ6q.



-Hταν iναg 6ρ6xοq μαδρoq καi
J<ατατρυπημ6νoi &πδ τiq 6ρox6q,
τd xαλdζrα. ιΡηλ6, δiπλα oxεδδν
oτi1ν κoρυφ'r] ,τoυ, φl3τρωοε €να
παλlo6ρl μδ τδ &αrραφτερδ μl-
κρd φυλλαρ6,κια τoυ, τd. μrκρo-
σκαπrκ6., xαρrτιuμ€να, κiτρrνα dν_
θdκrα τoυ, αrflν δπoxi1 τ{q tiνoι
ξηg, καi τd &πεlρα &γκdθrα τoυ.
Στi1ν dρxi1 κακoφ6νηκε τoδ γε-
ρo6ρdxoυ f1 καrνoriργlα παρoυ-
oiα. Eixε irdθεr νδ ζεΙ κατ6μo-
νoq oτδ π6ραιi1ια τ6oων πoλλδν
xρ6νων, μd πρiν περdοεr μIiναq
Jγrνε κirπolo γεγoν,6q, πoδ riλλα-
ξε τi δ16θ'εο{ τoυ. "Eνα πρωi-
νδ τδ .παλroriρl δ6xτηκε oτδ φυλ-
λαρd,κIα τoυ τi1ν θπiοκεψη 1rερl-
κδν δπloκε,πτιiiν, τ6oo μtκρdlν,
πol) μδ δυoκoλiα τoδg 36λεπε τδ
μ6τl. Eixαν τδ λευκδ xρfrμα τ{q
ζdxαρηq καΙ oδ τ.ρεiq μ6νo μ6ρεq
πλfθυναν dφ&ντααια. "Eγlναν
xrλldδεc καi 1lιlρι6δεq. 'o γερo-
6ρ&xoq 1roι,oλ6γη,οε μδ τi1 6ραxι,t1
φιυνr] τoυ.
, 

- 
Αf.lτδ μοfr Jλεπε τιilρα, νδ

8xω oυι,τρoφlδ. tναν ψεlρlαoμ6-
νo.

- Ψεrρlαα1_ι6νo 6γιit; δrαμα,ρ-
τυρr]'θηκε τδ Π.αλlo$ρl.

- 
"Aμ δοδ 6ε6αfωc! Πorδq

ιiλλoq ij-xεl oτδ κoρμi δκατoμμil-
ρrα iιπδ iioπoεq qlεioεq;

Tδ Παλroιiρr λυrηθηκε γta
τi1ν dιδrκη κατηγo,ρiα, μd δδν εi-
πε τiπoτα. Π6,ραoαν &κ61ιη δυδ
μ6ρεc. 'o γερo6ρ6xoq κρυoλ6γη-
oε δ,πδ Eναν ξαφνr,κδ ciνaμo καi
tiρxrοε ι,δ 6oγγd.

- 
"Ωx, δ καij'μ6νoq, τi dπαθα.

Tρiζoυν καi πoνoi'ν δλα τδ κ6κ-
καλd μρυ. Tδ λαrμ6 μoυ τδν νor-.
ιfu9ιυ γδo.,ρμ6νο. Nd εixα τoυλ6xl-
rτrοr'ffνα Γεoτδ τo6Ι;

- 
'Eπlθυ1rεiη τοdi καi δδν μπo-

ρεiq ι,δ τδ φτιiιξεlg μ6νοq ooυ;
Ti xαζδc πol) εioαr. Koυτ6- κλιi-
τδ x6ρl καi lι6ψε Boυνioro τo6Ι
dπδ τ| ρixη ooυ. Φυτριitvεl &-

φθoνo. Π6ρε &πδ τi1 ρiζα σoι,
νερ6. Tρ,6,xεr γ6ργαρo. Ζiιτηaε
&πδ τi1 γεlτoνlκi1 κoλoκυθrd Eνα
κoiφro κoλακ6θr, 66λε θκεI μ6-
oα τδ νερδ μδ τδ τodΙ τoδ 6oυ-
νoυ .κI oφου cινolζεΙq στσμ!o .κα-

ι,oνrκ6, tiφηo6 τo αrδν καιlτδ fi_
λlo. Σδ κ6μπoοη ιbρα θδ εiναr
lτorμo.

_ Δδν μπoρiil... [}γ μπoρdl.,.

ΠαrδαγωYrκα rΙαραμtδlα

0 BPAχOΣ lfiI Τ0 tlAΛI0γPI

παραπoν6θηκε δ 6ρdxoq. Δδν
μπoριi νd ,πt[l το6i xωρiq μ6λr.

- 
Ti νd οoδ κ6νω, εiπε oααιr-

ομ6.ι,o λiγo τδ xελlδ6νr. Αiτδ
δδν τδ oκ6φθηκα. "Aνolξε τδ
φτερ6 τoυ, oπ6θlοε γoργδ τδν
d6ρα καΙ x6θηκε αrδν μακρυνδ
δρiζoντα.

'o 6ρdxog 3μεlνε oυλλoγloμθ-
νoq. Θδ π6ραoε μ,rδ ι6ρα περiπoυ.
Td φ6λλα τoδ Παλroυρloδ &π6-
xτησαν μrδ ξεxιυρloτi1 γυαλ6δα,
.πρuiτ6φαντη. Θαμπιiiθηκε δ 6ρ6-
xog καΙ 6ρηκε Eναν &κ6rμη λ6γo,
γltι ν& κατηγcρf1οεr μδ λ6γlα πl-
κρδ τδ φυτ6. 'Eκεi πoδ ξεαι6μι
ζε τiq 6αριδq κατηγoρiεq Eνα πα-
ρdξενo 6oυητδ dρxwε ν& γε1riζεr
τi1ν &τμ6οrραιρα ποδ δλo καi διl-
νd'μωνε. Στd ιρ6λλα τofi Παλtoυ-
ρroδ, αrd dν,θ6κlα τoυ, κdθloαν
d1r6τρητεg μ6λloοεq. πoδ πηγαl-
νc6ρxoνταν dδr6κoπα πρδg μδ
κατεiθυνoη τοδ 6oιlνoδ. δπoυ &-
orραλιilq θδ εiκαν ιτ\ φωλrd τoυg.
'o 6ρdxoc d,πορημ6νoq εiπε oτiq
μ6λlooεg.

- Ti κiνετε θκεi dν6ητεq μ6-
λloοεq; Tδ φυlδ εiνol ΨεtρΙο-
oμ6νo! \Ιακρυ6, λoιπ6ι,, 1ιfl κoλ-
λr]oετε καi oεiq.

- 
Ξ6ρoυμε πoλδ καλ6, τi κd-

νουμε τoδ &π6ντηοαν αiτδq 6tα-
oτrκd, γlδ ι,δ μfl καθυαιερl1οoυν
oτi1 δoυλεrd τoυq.

- 
Kαi τi κ&vετε, λolπ6ν:

- Mαζειloυμε μ6λl.

- λ46λl dπδ τδ Παλlo6ρl;

- 
ΙιJαi, μ6λr, καλδ καi ciφθoι,o.

Aiτd τd μκρo6λrα δoπρα θντo-
116κlα τδ κ6νoυν καi τδ dπoθ6-
τoυν oτ& φυλλαρ6κlα, oτδ dιrθd-
κtα, αrδν κoρμ6 του.

'o 6ρ6xog δδν fiξερε πrδ τi
ιlδ πε1. Koμπoδ6θηκε. Td μdτtα
τoυ φoυσκω116να κorτoioαν τδ
<π{γαlνε-Jλα> τδν μελlοoιilν. Στδ
τ6λog τδν λογιoμδν roυ 6ρ{κε,
πδq flταν ciδπεg oi κατηγoρiεq
τcυ. "Ιo,ωq orκ6φτηκε καΙ λiγo
συμφερoντoλoγlκd. Δ6πτηι,ε, δ-

oc μπoρoδοε τi1 6ραxνi1 φωνli
τoυ καi ριilτηοε τiq μ6λlooεq.

- 
Kαλ6q μoυ ir6λro<rεg, δδν

μoδ δfι,ετε καi μ6να λiγo μι6λr,
νiι 6dλω αιδ τo6i μoυ;

- 
Ni οoδ διilooυμε εixαρi-

oτωq, dλλδ δν μdg dφl1νεr τδ
Παλrotρr.

- 
Tδ Παλro$ρl;... Tδ Παλloi-

ρt;... &ναρωτdθηκε δ 6ρ6xoc, o&

νδ μi καταλ66αlνε "Eπεrτα Ξρ-

ρlξε τδν θγωΤoμ6 τoυ καi εiπε
παρακαλεστa.

- 
"E καλ6 μoυ Παλlo$ρl, δδν

dφfνεrq τig 116λιαοει: νδ διilooυν
καi oδ μ6ι'α λiγo 1ι6λt;

Tδ Παλlo6ρr, ποδ δδι, κρoτofi-
oε κακiα, dφηοε τig μ€λlοoεq νδ
διiruoυv ατδν 6ρ6xo δoo μ6λl xρεl-
irζoνταν γrδ τδ τσ6i του. Kr' αι)-
τoq, dφoσ θξαοφdλloε τi1 νερoκo-
λακ6θα, sκανε tνα tiνoιγμα αιδ
δπ6νω μ6ρoq rηq, dκoψε τo&Ι τol
6oυνoδ &πδ τi1 ρ6xη τoυ, πξρε
νερδ dπδ τi1 ρiζα τcυ καi τδ6αλε
κ6τω dlπδ τiq a;εματΙσ{δq dκτiνεg
τoδ iiλlου' Σδ κ6μπoοη ΠραYμα-
τrκδ ιiiρα, 6πωq τo6 εiπε τδ xελr-
δ6νr, τδ τo6Ι J6ραοε. 'o 6ρ6xoq
τ6φερε oτδ xεiλη τoυ κt' dρxrοε
νd πiνεl trδ drlγβq, 6αθlθg, ρoυφη-
ξrΔq. K6θε του ρoιiφηγ]Ια dκανε
τ6oo, θ6ρυ6o, οδν τδ μo$γγρroμα
<μπoυλι,τ6ζαq>, πoδ γ6μlζε τρ6-

μo δλα τδ μlκρ& ζι,16κlα τfrg πε-

ρ}οxfrζ'



luAllIΙΣA!'l'K0

oPΙZONTΙΑ:
]' ),Ιαoυοαijκο δρεκτlκδ

2''Αναφ6ρoνταr oδ δργανo τoi
dνθριiπrι,ου οιilματoq'

'Aρxlκδ ναυταθλητr'κoi
τεioυ τofl Πεlραld -o6μφωνo - 

'Αρα6lxδ
πoδ θυμiζεr καi iiνoμα
σΓε,ρ.

\,Ι6ρoc ναoυοαiΙκoυ
( dνoρθ. )

t.

Xαρακτηρiζεl τi1 1*J6oυoα τδν

xεrμιi-lνα.

Πρ6θεοη μδ απιioτρoφo -'Ιoτoρlκη γεlτoι'lδ τflc π6ληc

1:αq oτδν πληΘυι'τlκ6.

Tοt,ρκoq oτρcτηγδq πoδ καrα_

τ ριiπωοε δ Κoλoκoτ ριiiνηq
( γεν. )

Πρcoτατευ6μει'o dπδ τδν iiνε-

μo μ6ρoq.

ΣτAIΙP0lιEΞ0

.J.

9. Φυλ6i'oι'ταl καi oτα

φεiα 1rαq (αιτiοτρ' )

xωρεT.

KAΘETΑ:

1. \{ικρδ πt'1λrνα πι6τα oτi1 να-

oυοαiTκη δνoμαοiα τoυq'

2. Pηματrκi1 δlακoiνωoη (dντlο')

- Tδ 6&ζoυν oi καrνο$ργlot
δδηγoi

3. Λ6Εη πoδ oημαiνεl θ6ρυ6oc
oτi1ν τoπrκl1 μαq δ16λεκτo'

4. 'Αρxlκδ γρ6μματα oτδ περι-
6ραxl6νlα μερrκfrlν στρατ1ιυ-

.α,u. 
- 

"oμolα otμφωνα -
Πρ6θεoη δπoταγflq'

5. Πiιθημα αι& ναουoαiΙκα (a-

νoρθ. ).

6. Tδ εiπαν καi oi NαoυοαTor

οτol)q Toιiρκουg τδ 1822' --
'Aνorxτδq x6ρoq.

7. 'o &ρ:θμδc t.|.0 __ Σ6νεργo τiq
xαρroπαlξiαc (πληθ')

8. "Exεl δπoκατ6αιημα σrilν_ π6-

λη μαq - 
'oργil (αiτ' dντt-

οτρ6φωq)

g' Δενδρoαιorxiα - 
λ{oρφi1 δταl_

ρiοq'
Γι&ννηq Kαρατoιιbληg

Γιdlργoq Γκθoιoq

ΛYΣ}Ι

Ξo - ΙγΞvΥ
(6 '(ΙΝiΗΙ\i) ππμl - v)Ι (8

iaxοκr - Ιd ιl 'vNvvv -
ii;^lδ 'ΗΙvaΙΞvΙ \9 'oΙlλ
j- -τ.τ - Ι\v (r 'κ.Lor.τ.otΙo;Ι
(ε 

_'λ j ivrοι) κorv (τ

'Vτxvκvτκr (τ :vΙsΘvΣ
'KY - (vrκo) o<rγ

ι6 'oΙ^[ΞNΗΠλ (s '}ΙxYΙλo
]ix ιiτiοfv - JNv (s 'vlκ
-vi.τi (g'r:ottv (r 'vv - ΙΞ
_*τi:o:l (ε .vxrxvl,\o.tK (z

ΙaoΙvavΙ (τ'vllt'iοΖτao

σωμα_
Διπλδ
dρθρo

γκ&γx-

oπrτroδ

νεκρoτα-

- 'Yπo-

4.

).

6.

8.

1. 'tΙ Σxoλi τoδ ''\ρrαιoτ6λουq
6ρfoκεταl δναroλιrιδ τflq \6ουoαq
oi ar,6olooη 7 xι\loμ6τρων καi
κoντδ oτδ xι,lρrδ Koπαι'k l

2. 'o 'Aναατ6oloq \{txαflλ δ

Λ6γloq γενι'l1θηκε oτην Ν6oυοo'
δγραΨε dρκεlλ συYγραμματα καl

aro*ηρι*'οηκε μ6λoq τflq &xαδη-

μiαq τoi Bερoλiνoυ;

3. Tδ μ6νo κτiρrο πoδ oιi'rθηκε

&πδ ττ\ν κα1ασιρoφi τηζ }16oυ-

οαζ 'τδ 1812 εiναl li Moι'i1 τoσ

Trμioυ Πρoδρ6μoυ;

4.'o Ζαφεlρ6κηq δoλoφoν{θr1-

κε oτδ δ6ooq ioυφoυλlδ πoδ 6ρi-

σκεταΙ uεταξδ τδν xω'ρtιiiν Σταυ-

ρδη xαi 'Eπιακoπfl Bερofαq;

5. 'Η π6λη τflq Ndoυοαq xαρα-

κlnρiotηκε f1ρωΙκi1 μδ 6αol\lxδ
Δι,iταγuα τδ droq t954;

6. 'δ ,,ρω.oq δρεl6ατlκδc σι'λ-

Γvcορi'
ζετε

OTI:
\o1'oq τoδ [3cρμioυ iδρrjθηκε oιiq
r'δ 

''d*,ω6ρioυ' 1932 μδ ff'δρα τi1

\6oυoα;

7. 'o Σ$λoγoq ΦΑΣ N6oυoα'
iδo6θnκε τδ 19'62 δαιερα dπδ oυγ-

"Jru.roη 
τιilν δθλητlκιilν σωμα-

τεfων 'o\υμπrακδq καi Παννα-
oυoαΙκ6q;

8. 'Η 6r6λioθf1κη τflq Etlξεiνου

Λf oxηq <Kυρrακiδηq> iδρ$θηxε.τδ
i_gΞ'9 -λt με.αo'εγ'&oθηκε oδ iδt-

6κτητo κτiρro τδ 1975:

9. Στδ xωριδ Zερ6oxιilρl iπ6ρ_

xεr κoλυ1l6ητlκi1 πloiνα δλυμπlα-

κδν δrαoτ&oεων, f1 καταoκευr\

τflq δπoiαq dρxroε &πδ πρoοφo-

ρδq τ[lν κατoiκων τoi xωρrι:σ;

10' Στi1 Ndoυoα δπdρxoυν &ξι

6λoγα λαi'κd θραorτεxνrκδ xoρευ-

τικδ αυγκρoτ{ματα dπδ τδ καλιi-

τερα τfrq xιilραq πoδ Ξxoυν δrα-

κρrθεi πoλλδζ φoρδc καi oτδ θξω-

.rρr*6. Aιiτδ εiναl: AEΣ <Πυρ_

o6q>, <Λ$κεlo 'Eλληνiδων Ι'{α-

o6οηq> <λ{πο$λα'> καΙ τδ αυY-

κρ6τημα τfrq Eriξεiνoυ Λ6oxηq

Nαoioηζ;
<'o Παλιδq>

a1



ANEKΔoTA ΓNΩMIKA
To KPANΙO ToΙ KΡOMBEΛ

MιιΙ μ6ρα, oδ ψιι)ι &'γρω'ιν"i'1 θμ-
τ ο'ρ"'π αy t1ψιρηi, Ξν'α"q τ ο αρλατανo q Ξ-

δε,ι1vε cτ.oιi6 xωτfuπληrwcαl,6 Θεατ66,
3'γα ιiiγθ,ρ,ιirπ'L'\) o γqΡw[σ, φωγ€ιζογcα6
μδ dλη τ!v δ$νψη: u'Eδ6 r0ριoι
ολ{πετe τδ xρανLo τΦ περiφη,μoυ
"\γλoυ διιτπωπ'o'ρog Kρ6μ6'ελr.'Eν
τουτo'"3 tνι"q &'πδ τ'oδ5 θlεατδE τoδ
εiπε: uΔδy ,εEyαι fu,y,απδy γα εilyαι
-.δ ιpα;l'!o τo δKρ6i1_ι6,ελ γι,ατi δ Iι1ρ6μ
6ελ οi1ε πoλδ μεγωλιlτe,ρo xεφ&λι
&πδ αbα6r. u'Α,λλιi, φilλε μoυ>, &-
τi'ντηca 6 τοα'ρλωτ&νo6, 1ωρt5 νd,.

y"θιceι τ"Ιγl ιpυ1αιμiα τ,oυ: nΑδπδ εi-
'/L'. τδ xεφd'D.ι του oτι'ν fiται ψι-

Δ'τ{KTΙκΙΙ AΠΑNTHΣΙΙ

M!.'1" i;',ιt'ρ'α b 6*ρGινοq X πε'ρπα-
τ.6ιlτι'q cτδν xi|α'ο τoν συf/Lνcηβε
ιδν x:rtrπ',lιl'vδ τcυ, θ,dλon/τα,ζ νil' γ'j.1"-

y,oι' τδy Ξξυπ'ν,o, τδν tsγγl'ζει μδ τ!v
*x7lη τo5 !iτσ-l5lτoυΥ'Lo1 ταl y"αi. λξ-
TΞι. ,,'Ιπαρ,1ει 8ν'α6 xατεογωρη3
cτliν il'xiρη αb'τo6 τo6 μπ.[,Ιστουyιοi>.
,,Σd π,aι}. &πδ τi; δ6ο d'*ρεq xδ,ριεrr,
.,''Jlττ1οε δ xηπουρ6; μδ iναιlδ! &φ'6_

)'ειl'.'o . 6α'ρGlνc3 cuν,oφiruιbθηιε,
&)"λ&, δδy εiπrε τiπ'oπε. '-4"πδ τ6πtε
δ!'t τa|.'p'αξε π''&. γα'ν6να.

.,Ei1α ξ;εμicει y& 6dλω Lπi'oη6 γ&,-
λαr.

','L τcν, φ'jιλe μου.

ΓNΩMΙzu
'H x'αι"),ωνi"α elνυ"ιι ψtω Θ&'λαεaω

zιi οi φελλoi Ξπιπλdoυv.

'Υ,παvγουν τριδ,y ε,iδιilv δημ6,oιoι
δπ&λληλοι.

z.) ,\δτoi πo|l L'ργ&ξoντα.ι.
6) -\δτoi πoδ δδy x&ηoυν τiftrι,Εε

oij,τs cιjν οi3τ'ε πλ'hν.

γ) K,' eδτoi, πoδ δη,μιουργoσv
τl'i' zbξωνoυν τi7ν δoυλειδ,, τ{6 δπη_
pest,ιq, γιdl ν& θρy&ζωlwωο oΣ δ_

πiλληλo'ι τ!6 πριilτη6, x'ατηγoρ[ω6.'.

Κ&π,aτε b &'eτδ,q ριbτηcε τδν cα-
)''.αη'τ'α "πdl; τ& xατωφeρε yg.i. &,ν'ξ-
6ηuε τ6ιc:o ι}ηλδι δ; τ{ν xoφφη τoδ
trιiρroυ "Eφελ;, 'o aα}"cαγvmg τa6
&τωντηclε n8,ρπorνπα6 xωi γλ6φωνταE
:lz-i ,.ιδ τld, x['ρωτα ψoυ>'

MEΓΑΛoΙ urEΤTEΣ

Γlπ,yγη6: Ei1α δεi :μι& φoρ& δνα
)'|'yανο μeγ&λc a'so iν'α cπcτd.xc.

Πεπρo6: Kι" θγδ εiδα μi.α 16-
τρα ψryαλη o&ν μi'ω bvιτληιciα'

Γιανlνηi: "Eλα δ&! Σδ τι θ& χ!ρη-
:iμ'ευ,s ,μιΙ τΔτoι!ω a'k.ρα.

ΤΙ!.τ7'ο3: Γι& γ& 6ρ&;c'oc τδ λd.1α-

oΣ 6ριcιδ6 εiy,αι τ& 6π'υχeιpiyρa.ω
Ξγ'etνων ποδ i1oυy &διxo (Poυoιb) .

'Τπiρ1oυν τριιily εiδδy &μαθεE5:
^\ιir"δ6 π,oυ δδν ξdρει τtfr'oτe y,α'i, νa-

μiζ,aι πιil; τδι ξd'ρει δλα. 'EπεΤγoζ
πc') δδy ξξρ'eι τ[ωοτe ταi δΦ drπι-
λαqι6ωνεταc τηl &ιβΘ'ειω τoυ. Tdλo6
Ξ:ι'εiγρ; πoδ δδν ξ'Δρευ τtποιε y-αi
Ξ1ει ουveirδη'5η τηζ &;ψ&0εcαq τoυ.

Δ6ο δπ,s,ρ6c,λα,i : N& &,παr"ιλεitψε
τiγl λoγι''xi1, γ& μ'] παρωδ,ε1dψsθα
πLcι\ ψ$γq τi7ν )'o^γ''xi1 (Παcy,αλ) .

- 
'0 3γωιlφδ6 εilναu δ ψγd'ι5-

--e z C ; τ(o'' / xολ&,xυγ.

- 
'Ι{ d,νoηcι"α" xαi. f7 ψατ,αυoδοξ|'α

eι^ic',' δυo &1ιilριcτε6 &,δiελφds.

- 
'E ειiτυ1iοι π'ρoaπaρ[ζει οιbl

d"fipωπa φ,[λoυ'5, f δυcτυ1dα =οδ3
d ι'.'.'.*αζeι (Λα.ροoφoυxιil) .

Tδ v& περιη16ν,oμε δτt ψtα ψιι"vt'1
xα'xcλη[α δδν μπoρεi ^lil, yλνe'. -"t-

ποιε, εb/ωι o&ll γ'i πι,ατε6οψε &τι
!νl". τπ:'fi^i1ραg δδν ψπορεi ν\, 6x-
)'cι ψlτια (Bιυ6laν&,ργx) .

Σ,τ!ν πλ&x,z τ.Ja -dφcυ δγδg δι_
7τlry6?oυl.

*'o Θεδ: xd'ν'ε'" x1,ψψιυ. φcρd, Θα'3

μ.zτι: 'E'δ(r eirzaι θ,α;1lμdνo6 8i7615 6,-
'/'ητapcζ πoδ t'1τα"ν, 6'c'ο ζaicε, &ν-
0'lωrιτ.ι ζ φ ιλαληθη 6r.

\ΙΙOΦΘEΓMΑTA

"Ενl"6 
φι"λb,C.ιψοg, al'yαι Εναq θ"l-

[.}:ιυπ:ζ, ποδ λνπ{ ν& θqμιillcει γιl},
τδ δοy;eic τo0 γαJλωτιτ.o5 πoδ 1ιiθη,
γ'Ξ' π'x.1'1τlΥο?ιdται μδ τtγl tδLω, δπι'

ψLcα'5πipy1ε ν'eιρδ xαπil τ&' -''ρtα τ€-
11'ρ'τα''

H NOΙKοκΤPΑ ΣTH ΓAΛAToy

Toδ Ρoos[ι,ι

Σ3 μιi,. δ:ξlωcη ταποια, xν'ρ'[α Ξ-

zz',e τiρι θξηE ξριilπηη:
ΤΙο''il δ,'ιφoρd" 1picxeταc νd, iπαρ-

7ε'.' &γzπτ1τct ψcυ, θ.ν&ψεcα cτδ
ρ:λδΤ xι"i. cδ μdνα;"o,λοι 6lρ6,θηly!σ.ν iδiτε οδ &μηxα-
y[q, x*l' χ&γεis δδy i)ξερε τi νi &-
πω'πi1sει'.'Exεivη τi7v oτιγηrτ) μπα.d-yει cτδ oαλ6,yι δ Pooο[νι. 'EcεiE μ+-
i'cτ'ρ.' gi μπoρcυlcα.τε tcωE ν&, 6ρtγ
το την d.π'bmηιcη. Καi τor'l Ξπα'ν€-
)'α6'e τδ Ξρωτημα.

Nzi, δπ&ρ1εc 'p'.\' δcι.γορα. εiτε
7'l''ψ:γ)ιωντι'" 6 Pacctνι. Tδ μδv
7;it ψd'q δεi,1νει τΦ δρα Eyδ' Ξ-
JΞτ'' 'ηΨFi1 ψoν τυρ!α., ψd,6 τLνε-
aΞ ')a τΥΓ/ ξε1rνοδψ.

Toi Διoγθvη
"Fllη φαλ*xρδq ι'3ριog cπ\ν &.-

"1oρα ν'ψ'c'c'ε πωq 6ρfγlε ''δ τι'τiι)λη-
)'o τρ6cυsmo xα'i' d'vxωe ν&, xaφt-
δsιjει τδ Δ,cογ!.ντ1' _{.lτδ; -"οv &,φηroε

νi Ξξαvτ,λl1tε ι τδ &.τ,c1εψa τξE θEυ_
πν&:δαg τoυ xq'}- =6τε 

y'o'cτ&.ξoνπαζ

τi1 φil"αxγ'α το5 τfrpωπαl Ξruεi,y,oυ

Τq',ιi'1 ιι],' δοζα sιd.' μαλλι&,, πoδ
eiγι'ν -.iγl ;.!l.'ιαν ν&' Ξγxαnαλεi'-
ιJ.,ουιi Ξγτι'!l.4ll3 ΞrΠ, τ!fr'o'l'a xεφαf.ι
cbl τδ δ'.ι6 cα.3.

'o Διογενη6 δδν &γαπo0oε τi:
γυνz"iτεq xι' Ξaρεφε περιφi'δνηoη
cτ:δ; drrδ,cε; πoδ cυ'rιπεριφd'ροντα'ν
:,},γ e0τδζ. "oταni οy615 ^l'εα"φ6 Κο-
il[νθι,cq, πλo'3cιω vτυμd,vo5 xαi 1ιυ-
?υ'ψξγaζ' τoi Ξ'θε,oε x&"πoιo E'ριbrcημα
3zεiyο< eiπε:

Δθγ θil cοi &π'α.lτi1'cω πρα,o6
','.'''l πfιζ λγ eic'zι &γ6ρι' fi xoμ\wι.

uTi c&ζ =υν'!'6η λoιπδv 1'θδ6 τδ
πρωi Mιρiα; Ei1ωτε d,ψtpει ψπρw
aτλ, aτtγl πδ,ρπα ψαE *ν'α δoγεio v,"α-

τi τ.δ diμι,:υ γaμ&τo vερ6>.

^\υα6ολε! Ti &φηρημiνη π'oδ εΙ-
ι,ιLο' &πωντη'ce i1 Mα"ρi;α αnαραγα'

IΣToPIKA ANEKΔoTA



'H N6ουoα πρurτεfoυοα τic
δμιilνυμηq θπαρxiαg εiναl περlτρr
γυρloμ6νη dπδ dρκετi xurρlδ τδ
δπoiα δlακρiνονταr γπ τi1ν oiκo
νoμrκfl καi κorνωνrκf1 τoυq dν6
πτυξη' Θδ εiναl xρl1οψo γrd δ-

λoυq μαg, μ6oα αrδ περlθιilρrα
τοr περrοδrκoσ μαq, νδ μπoρ6ooυ-
με νd παρoυο16οoυμε τδ xωρrδ
oilδ γlδ νδ γνωρfooυ'με καλl3τε-
ρα τi1ν dπαρxiα μαq, dλλδ καi
νd πρo6dλoυμε δoo εiναl δυνατδ
τδ πρo6λflματ6 τoυq.

pOΔoxΩ'Ρl

'Αρxiζoυμε dπδ τδ κατcιπρ6σI-
νo καi μαγευτrκδ Ρoδoxιiiρl πoδ
εiναl κτrαμ6νo oτiq πλαγlδg τoi
Bερμioυ. 'Aν6μεoα d'πδ ΓιηΥδq

μδγdργαρα νερδ καi oδ Ψηλd
δ6νδρα dπoτελεi μ1d πριfiτηq
τdξεωg τoυρrι;τrκi1 περloxi1 καi
,παρα9ερrαιrκδ κθντρo, Tδ πα-
λη6 τoυ δνoμα \{6γα Pεσμα τδ
πfrρε drτδ τδ δμιi:νυμo πoτ6μt πoι)
δπ&ρxεr tκεΙ (παλαld Γκoλ6μα

- 
P6κα \{εγαλoπ6ταμoc).

Πληθυομδq oflμερα 6,50 κdτolκor.
oi κ6τolκoi τoυ frλθαν γlδ πριil-

τη φoΦ θδω τδ 1923 πρ6oφυγεq
&,πδ δ16φoρα μ6ρη τoδ Π6ντoυ
(Tραπεζoδντα, Κριiiμνη κ.λ'π. ).
Eiναl δραoτl1ρlol καi θργατrκoi
καi dxoυν μετατρ6ι1lεr τdν περlo-
xi1 oδ μlδ dπδ τiq παραγωγlκα'
τερεq τoδ νoμcδ. 'o θκμηxανroμδq
τfrq γεωργiαq Πρoxωρεi μδ γoργδ
ρυθμ6. Σημεlιiiι,oυμε 6τl τδ δπ6ρ-
xcντα μηxανfrματα αrδ Poδoxιilρι
dν6ρxoνται αδ 150 τεμdxrα.

'H dγρoτlκr\ Ξκταοη τfrq κolνo'
τητog εiναr περiπoυ 30ΟΟ στρ.
καΙ dπδ αiτδ καλλlεργolιταr τδ
2000 μδ κεραoIδq καi μηλr6q'
X6ρlc εiq τδ δρεlνδ τol θδdφουc
καi τδ θξαιρετικδ μiκροκλΙμα τflq
περroxfrq παρ6.γονταr καρπoi &ρi-
αιηq ,πoι6τητoq. Σδ καλδq xρονrδq
oημαντrκδq πoo6τητε9 κφααtιiι'
θξ6γoνταl αrδ θξωτερκδ καi iδi-
ωg αιi1ν Γερμανiα δπoυ πωλorν-
ται oδ qlηλδc τlμ6c.

'Yπ6ρxoυν δ6o oυνεταrρlo'trιoi,
8ναq γεωργικδc καi Eναg δαorκδq
δ δπoiog θκμεταλλεriεταr τδ δ6-
ooq τfrq περroxflq. Πρδ καlρoδ i-
δρ,iθη'κε καi &γρoτlκδc σ6λλoγoc.
δ δπoioq doxoλεiταr μδ τflν &'rιi-

λυαη τ6ν δrαcp6ρων γεωργlκiν
πρo6λημ6των.

Toδ

ΓΙAΝΝΗ ΚAPATΣΙΩΛΗ

Tδ xωρtδ αιερεΙταr &γροτrκδv
δρ6μων. Eiναl 6αoκδ πρ66λημα
γlδ τoδq Ρoδoxωρiτεq' 'Η κατα-
οκευi1 αiτιiν τιiν δρ6μιυν εiναr
drιαραiτητη, vld τi1ν μεταφoρδ
τδν κατ' δξοxr) εiπαθlν καρπδι,
πoυ 1παρ6γoντα1. "Aλλo μεγdλo
,πρ66λημα ποil καiεr εiναl oi ζη-
μrδq ποδ παθαiνoυν oυxνd τd κε-
ρdolα irιδ τig 6ρoxδq κατδ τiιν
περioδo τξq oυγκoμrδfrg καi 3τοι
θκμηδενiζετ,αr τδ εiο6δημα τδν
κατoiκων.

oi dρδε6oεlg oτoδg δπωρ6νεq
γiνoνταr dπδ xωμdτlνα φρ6γμα-
τα πoδ αυγκεντριilνoνταl τδ νε-
ρd &πδ τiq 6ρoxδq καΙ τiq πηY6c.
Δυαrυxdlq δδν δπ6ρxε1 κανoν1κδ
dρδευτrκδ δirιυo καi κρiνεταr
dναγκαio νd γiνoυν oi iπαραiτη-
τo1 τσψεντα6λακεg γtλ νδ μil *d-
νετ,αι τδ νερδ μ6οα οτδ xuηr6τrνα
αiλdκlα.

Τδ xωρrδ dπδ πλευρdq γεωπα'
νoυ καi κτηνt6τρoυ δξιlπηρετεi-
ταl &πδ τiq δ'ντioτorxεq δπηρεοiεq
τflc Nαo6σηg' Tαxυδρoμικi θξυ-
rπηρ6τηοη καθημερiι'f.'Αγρoτr-
κδq γlατρδq flπ6ρxεl αιi1 Mαρiνα
πoδ 8ξυπηρeτεl 4 xωρld. 'Yπ&ρ-

xεr μ6νo tνα τηλ6φωνo σriν Kor-

ι,6τητα. -Exoυμε τi γνΦη δτl
xωρrδ μδ τ6oo μεγ6λη θμπoρικi1
κiνη'οη δδν μπoρεT καθ6λoυ νδ
6ξυ'πηρετη,βfl dπδ tνα τηλ6φ'ωνo.
'Απoμ6νωαη λοlπδν dπδ &π6ψε-
υ.lc τηλεπrκolνιυνiαq.

'Eρx61ι,ααrε τιirρα αtitν συY-
κorr,ωνiα. Tδ Poδoxιilοt δ,π6xεr πε'
ρiπoυ 12 xlλl6μετρα 66ρεlα &πδ
τi Ν6oυoα. 'o δρ6ιloc πoδ περ-
ι,6εl καi &πδ τδ Γlαννακoxιi:ρl,
οτδ μεγαλ$τερo μ6ρoc τoυ εiναr
δoφαλτoαroιηl6νoc. &λλδ δxr &-

καlα δλ6κληρoq. 'Απαlτεiταt f|

61,r*}fr οιυσrl τff q καταcπ<ευηq τoι),
πoδ θδ dxεr oλν δ.πoτ6λεομα τl)ν
εijκoλη tπκorνωνi,α καi τ6νιυαη
τfrg oiκoνrηrικflq δρααrηρfiτητoq

Γι& va Yvωρiooυμε
τnv πεploxEι μαξ

τoi xωρlοδ. 'Efroηc δπ6ρxεr καi
δεiτερog δρ6μoq μ6οω Γlαννακo-
xωρioυ καi lνΙαρiναq ποι) 6γαiνεl
oτi1ν κεντρ'"il oδδ Bερoiαg -'Εδ6ooηq, καθδq καi τρiτog δρ6

μoq πoδ τηγαiνεt αην 'Αγiα Φω-
τεlνi1 καi τi1ν "Eδεoοα πoδ πρG
σφατα xαλlκοαrρrbθηκε.

Στδ Poδoxιilρι ι}π6ρxεr iνα
νηrπrαγωγεio καi tνα δf6oro δη-

μoτrκ6. Στδ γυμνdolo φοrτoσν
περfπoυ 45 παδrd, τd περloo6πε_

ρα oτi1 Ν6oυοα καi λiγα αιi1 B6-
ρorα. 'E,πioηq oδ dνιitτερεq σxo-
λδq φοlτoδν 7 φοlτητδq καi oπoυ-
δαοτ6q.

oi ν6or τoδ xωρroi θ:πlθυμolν
νδ μεiνουν oτδ μ6ρoq τoυq dρκεi
ν& τoδq παραοxεθolν δρloμ6νε9
δυνατ6τητεq.

Tδν xδρo τfrq ψυxαγωγiαg καi
τfrg θκπoλlτυτlκfrq κrνr]oεωq πρoo
παθεi νδ καλriqlεr δ οι]λλoγoc
<Koμνηνoi>. oi <Koμνηνo{> κατ6-

φεραν καi Ξxoυν δlκ6 τoυq λαo-

γραφlκδ xo'ρευτικδ αυγκρ6'τημα

μδ πλoiοlα δρα<rrηρι6τητα. 'o
o$λλογoq crκ6πτεταr νδ πρoxω-

ρflοη αιit δηηrtoυργiα καi dλλων
ηrημ6των, τμfrμα δrαλ6ξεων, θε_

ατρrκ6, παlδκδ κ.d. Aiτδ ποδ
τoδq &παοxoλεT εiναr i θξ6ρεοη
μrdq oτ6γηq, γlλ νδ rτραΥματo-
πoroδν τiq θκδηλιilο'εlq τoυq καl
νδ iδρriooυν μlδ 6ι6λloθ{κη Ξi-
ναr &παραiτητα νδ γlνoυν αiτδ
μδ νδ μfl μoνoπωλofiν τflν Ψυxα-
γι,lγiα τiν ν6ωι'τδ 2_-3 καφενεiα
καi τδ μoναδiκδ ζαxαρoπλαcrιεio'

Δiκτυo &rrιοxετε$οεωq iπ6ρxεl,
τδ δδ δircrυo δδρe6oεωq εiναι &-

νεπαρx6q

Tδ Poδoxιilρl θκκληαrαcrικdrq
δ'π6γεταr ατi1ν Mητρ6πoλη 'Ε_
δ6ooηq καΙ θxεl δio εκκληoiεq'
'Η μiα εiναl θνoρlακi1 τoi 'Aγ'
Δημητρioυ καi fl lλλη μoνασ{η-
ρlακr) τofi 'Aγioυ Γεωργioυ Πε-
ρrαrερειi.lτα. Tδ μoνααrr!ρr -o9
π"ρλερ"ιi,τα εiναr κτυ116'νo πlδ
π&νω &πδ 1δ xιυρlδ καi oδ &π&



Td δημoτικ& μρc τραγo$δrα d-
πoτελoδν τi1 ζiυντανi1 iαιoρiα
τfrq π6λεωq καi τic περloxflg
μαg' "oλα τd iαroρικδ γεγoν6τα
θ,κτξ &πδ τoδq &πiαn1roυq iαtoρr-
κoδq 3xoυν καi τoδq λqiκoδq
66ρδoυ9 τoυq πol) μδ μερdκl, d-
γdπη καi νooταλγiα τ& &πο0ανα-
τiζoυν oτοδq οτixoυq τoυq.

"Eτοr καi δλo τδ φdομα τ6ν
δημoτrκδν τραγoυδtδν τfrq Ndoυ-
οαq ζιυντανεriεl τoδq &γιilvεq τηq,
&λλδ καi τoδq &γδνεc δλσκλη-
ρoυ τol Eλληνlxor 6,θνoυq γtδ
iλευθερiα καi dνεξαρτηoiα.

Αriτδ τραγoι-'δ16νταν oδ δλεc
τiq θπi,oημεq καi ξεxω.ρlαιδq ατl-
Yμδc τηζ ζωic κ6θε dτ6μoυ, oτoδq
dρρα6frlνεq, αroδq γdμoυg, ατig
γloρτδq θττioηq καi αriq δtαοκε-
δ6oεlq καi τδ γλ6ντια.

Πoλλδ δημoτrκ6 1lαq τραγoi,-
δlα εiναι πανελλl1νια πoδ δlαδ6-
θηκαν &πδ oτ6μα oδ oτ61rα o' δ-
λoυq τoδq oκλα6ιυμ6νoυq "Ελ-
ληνεg πoi τoig Eκαrγε δ &oiγα-
oτog κolνδq π6θo9 τoδ λυτρωμοδ.
"Αλλα πdλr τραγoυδdθηκαν μ6-
ι,o αιil NΙ6oυoα καi dναφ6ρoνταl
116λloτα καi oδ τoπlκd μδν, γεγo-

oταoη περiπoυ 2 xlλιoι:.6τρων
καi δεαπ6ζεi o' δλη τi1ν περ1o-
xd. Τδ 3:κτιoαν oδ {xταoη 3Ο0
oτρ. πoδ διiiρloε δ τoπrκδq δαο'l-
κδq oυνεταlρro1r6q, oi Π6,ντιor dπδ
πoλλδ μ6-ρη τηc 'Eλλ6δoq, oδ
ιiν6,μινηoη τfrq xαμ6νηq πατρiδαq
καΙ τoi _Φrdr\jιl]-loυ 

1loναoτηρroδ
πoδ ιiπfrρxε 6κεi.

Τδ μoνoοl11ρl απoτελεi τ6πo
πρoακυνdματoq τδν Πoντiων 6-
ληc .ξc xιiραq πoJ doxoνταr κd-
θε xρ6νo oτig 23 'Aπρrλicυ θδιil,
ιiπωg καΙ κdθε 15 Αliγoιioτoυ αrδ
δλλo πoντlακδ μοναοτl1ρl τic
Παναγfαq Σoυμελd κrloμ6νo κ1'
αiτδ αriq καταπρdoινεg πλαγlδq
τoδ Bερ'1tioυ.

Tελεlιilνoνταq τi1ν παρoυοiαoη
αiτl], ειix6μαoτε αιoδq θργατr-
κoJq καi φlλo'πρ6oδου9 κατoiκoυg
τoδ Poδoxωρioυ νδ θπιτfxoυν
αιig δπlδιιiξεlg τoυq καi oυνη-
\roρoδμε oτi1ν Bπiλυoη τdlν κ6θε
λoγic πρo6λη111τιυι,' πoδ τoδg
&παoxoλoδν.

BΙBΛloKPlΣlA

oujUilοι,ns

Anμ. MπαΙτεn

Mθ iφopμfr τftυ πpoοφuτn θκδoon

τnξ π0InτIκnc

τ0υ

ι,6τα πoJ εixαν πανελλt'1νlα dπl1-
xηoη, δπωq π.x' τδ δλoκα6τιr-lμα
τξq π6λεωq τδ 1822.

Σττ)ν αriθεντlκrj τoUq μoρφil
τραγoυδrδνταl μδ τ{ν τoπrκi1
Nαoυοαilκη δ16λεκτo 6πιιlq δια-
μoρφιbθηκε μδ. τδ π6ραoμα τoi
xρ6νoυ καi τiq λiγεq oxετrκλ θ-
πrδρdoεrq τol κατ4κτητfl. "Αλλα
dπδ αi'ιδ ixoυι, xortευτrκδ ρrlθμδ
καi xoρε6oνταt καi dλλα εiναr
8πrτρα,π6ζtα.

Ξε,κlι,ιilνταq dπδ τr)ν αρxi| cjτr
τδ δημoτrκδ τραγoιiδια θνδq τ6-
πcιl dπoτελοδν 6να dπδ τoδq 6α-
or,κιiτερoυq ιooρεiq τoδ λαoγρα-
rpικoδ πλoiτoι-l καi τflg πoλlτrαrl-
Ι<l]q κληρoνα1llδζ, δδrl ixoυμε
παρd ι,d θπαlν6oουμε τi1ν &ξ16-
λoγη πρooπ6θεlα θι,δq ν6oυ αυμ-
πολiτoυ τol κ. Δ. Mπditoη, νd
oυγκεντριiroεl καi ι,d καταYρ&ιμεr
δλo τδ ακ6ρπlo δλlκδ πoδ δπdρ_
xεt oτδν τoμ6α αιiτ6.

Tδ δημοτlκ6 μαq τραγo6δl oτig
μ6ρδq μαq πρo6dλλεταr θ.πiοηg
καi δlαiηρεiταl drlτδ τδ πoλlτtαrr-
κd 1rαg ouψατεTα πoδ Jxoυν xo_
ρευ.τlκ& τμf1ματα καi κυρloλεκτl-
κd <d}.ωνiζoυν> δλη τflι, 'Eλλd-
δα καi τi1ν Ει}ριilπη μετ6xoνταg
oδ δidrpoρεg θκδnλιiloεIq καi φoλ-
κλoρlκ& φεατι6δλ 1ιδ θπlτυxfα.
T6τolα oιυματεiα εiι,αl δ δμrλοq
γrδ τi1,', πρircrrαοiα καi πρo6oλi1
τoδ θθiμoυ <Γει,iτοαρol καi \{πol

λεg>, τδ Λ$,κεro 'Eλληνiδων Nα-
o6oηq, δ 'Εκπoλrτιο-ιlκδq Σriλλo-
1,oq <Πυρo6q>.

"Απδ τ{ν oυλλoγ{ δημoτrκδν
τραγoυδlδν τoi T6κη \{π6-τoη,
odq dι,αφ6ρω πlδ κ6τω τδ τρα-
γo6δr τoσ μακεδoι,ο1ιdxoυ δπλαρ-
xηγοδ Γαρ6φη πoδ 6ρfrκε |oωi-
κδ θdνατo.

Λαuπoxoπoδν xoυοd απατxtδ
π6ιρτoυι, τοι:φ6κια &ι,6ργrα
κ61ιη oδ Γαρ6φηq π6λrμoυι'

μi iξfrντα παλληκdρrα.

"oλor 3τρoιlγαι, δλot 8πιναι'
κr'δλol φουν6ζαν 6i6α
κl' oδ Kιiπταq μi πlρicrrρoυφtrl'

1.rπflκrν μ6o' τi1ν καλι16α.

"E6γα 6ρδ ,\oιiκα dηlαι:
Roilργαρor Kαρατ&oloυ

μερ6νι.lxτα πlρπ6τηoα
διilθε γlδ ι'δ πrρirooυ.

Δ166ηκα λ,iοlρixω6α
Δεl6dδlα Καρατζι66α
κr' &κ6μα ιSδν 8φτ6οlμl
Eωq τδ λ4ελlοο66α.

Δδν Jxεlg γ6ρου': dρ:ιυατoυr;
ofl1rrρα γlδ ι'δ oΦξηc
oδτε κoυρiτorα dι'i'παντρα
oriδδ θκκληolδc ι'δ κ6ψηc.

Πoπdδlq 1'lδ ια τι'ραννflq xι
&γι,δ dθδο Bρθφη
Jxεlg '1lπρcr-'οτd ocυ ol1μlρcι
τoδν καπrτiιι' Γαρ6φη.

Bαρlδ τoδ Δο6xα ξ16πλωoε
iιιτ6μα μδ τδν Tlrνo
xi πoiημα ιiν6κδωoε
oτi1 xιilρα τδν 6αρ66ρων.

Ti κoiτεoαl Γαρ6φη μoυ,
ατoδq Eρημoυq τoδq τ6πoυq

μακρυd δlπ'τi1ν πατρiδα ooυ
οτoiq 66ρ6opoυq &νθριilπoυg,

Γιftννη Καρατoιιirλη



'Ιoρδ. Eαvl6πoυλog
NEbτEPIΣMoΙ

EToIMA ENΔYMATA
THr\EΦcιNo Ξ,Ξ2.Ξe'4

KATAΣΤ
ΓPHΓcItΞIclY

THΛEΦΩNo

HMATA
,\AIvINIΔH
22.586

Tρεiq δρoφor γεμdτor d.πδ iτorμα θvδιiματα
ΓYNΑΙKEΙA KAΙ ANΔPΙKΑ

γrd. ivα θξεζnτnμ6 vo καi δυvαμιr<δ vτtorμo

YΦΑΣMΑTA KΑΙ EIΔH ΠPoΙKoΣ
τδv καλυτθρωv θλλnvrκδv καi ειiροrπαiκδv θργooταoiιov

'Eπi πλ6ov ΓOYNAPIKA θμπroτootvng μδ τfι oφραγiδα
τnq φiρμαq μαq (ΔrαΘ6τoμεv lκαi θoωτερrκn ρ&πτρια)

Στ6Κατd.oτnμα ΣAMAPA
Θa 6ρnτε δλα τd εiδn τρoφiμtov

T!MEΣ AΣYNAΓΩNlΣTEΣ
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