
AΠPtΛIoΣ - MA.l'oΣ - loγNloΣ 198o ΕτoΣ Δ - τoMoΣ B' τEYxoΣ 1l - APAXMEΣ 60

ffitffi,ffiΨffi'. iffi

Tδ Mακεδovlκδ ιιεπionpoυ

'o δγroγρdφoc
Xρroτdδoυλoc
MατΘαioυ

-Θ-
'o Κανovroμdc
τfrc 'Eλλnνrκfrq
'oρΘoδ6ξoυ

Ι(orν6τnτo q

Nαoιionq

-o-
'o κ6ομoq

fτoU κUτταρoU

TPlMHΝlAlo
ΠEPloΔlKo
ΣYΛΛoΓoY

AΠoΦolTΩN
NAoYΣΗΣ

1i
Υ'H
Ψ\
)(.

)\;
(Φ'
l.'{rS

ι, ,' ,''

i
ι1.

\\
r/, )
qL

t,
η'



*lr*****tΓrc*****tΓt*'riΓi*i******************tΓ******t t)********tctt*******tctrt******tΓrr*fl

l(οοτα0εTο:
tli εiψοUpn πρoοταoiα τδυ δiuτpωU

iπ6 τi Euτoμu καi τoυg

Ηoechs, @

τετpiυuxoUθ

HosΠπhion

'H αNIAOYΣTΑυ oτnpΙzεταl oτliν &γ6πn καi τ6
€νδιαφdρoν τ6ν ouνδρoμnτ6ν τnq.

Παρακαλofrμε νd μερlμvlioετε γrd τfν dνανdωon
τfrc oυνδρoμfrc τo0 €τoυq 198o

++YΥY++YY γ+++++++Y Y YΥ+++++++++++++++γ+Τ++++++.++++++++++++ β++++++++++++γ Υ Y++++++++



"NΙAoYΣTA,,
EKΠoΛlτlΣTlKH ΠEPloΔlKH EKΔoΣΗ

ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN NAoYΣΗΣ

BToΣ Δ', ToMoΣ B', TEYΧOΣ 11 ΔPx. 6Ο

ΣYNTAKΤ|KΗ EΠ lTPoΠΗ:
'oδ. ,Nτlv6noυλoc, 'Eλθvη M{τoολα, Λευiκi1 Σ,αμopi
Χρ. Moυ1cγιερ

ΔlAXElPlΣTHΣ: Γεd-tργ. Γκ6,oroq

Boo. Kωv)voυ 32 _ Tηλ' 28.646.

ΓPΑMMATElΑ ΠEPloΔlKoY:
Mα'ρiα MπlLλιo0ρη
Kαρoμnoτdκη 1 Τηλ' 2B.150

ANτlΠPoΣΩΠoΣ BEPOlAΣ:
Γι6vvηc Kαρ.oτorιbληc, Γεωln6voc ΔΕH, τηλ. 22'557

ΦΩτoΓPAΦlΑ EΞΩΦYΛΛOY:
Σ1κiταo "Aγιoc 'Avδρ,δ,οc τoυ χριoτ' MοπΘοioυ'

EKTYΠ ΩΣH : .B16λloτυnωτlκη"
Περlκληc Z6γγoc καi Σio
'Αvτ. Kομdρo 3 τηλ. 260.140 _ Θεooαλoviκη

'Aγαnητf, φiχg,
E'lμαoτε κ'αi rπολl lKoVτo σα'q. Σημερα

Πrαρou,σΙdζoUμ,ε Tδ 6vδ6κατo TεUXoc dρ,κετο
'nλo0rolo dvαvεωrμιivo Kσi 'μδ .iΠρωτoTulΠη Uλη..
Στδ oημερrrvδ τεUXoq δημolotε0oυμε εiδ,tKα αρ-
θρα ,καi ,εi,δlrκθq Lμελ6τεc Πoυ b1o'U'v στε,vη σΧ6-
ση μ6 τδ,v τoπo rμα,c, δΠωξ εivol τδ .Mα,κε'δovt-
κδ θπioημo-, τα .γ6,α σ|Toll1εicΙ ,dlnδ τδ θnοvα-
σToTΙ,Kd o,16,δtα τoΟ Todrμη Ko,ροτdoroυ K.o. 'E_

lΠiσηc απδ oη,με,ρ,cι δη,μoσΙεfo,Uμε ,σ6 Tρ,εic σU'V6-

X,ειεc, ivα oξloλoYo Vτo,KoUμ6'vτo .'τδ'v Kογoγ1-
σμδ Τηc 'Eλληvo,ρθoδ6ξoυ l(oιvoτητoc Nαo0-
σηc, στδ'V τελε]UΤαio xρolvo τηc To'υρ,κolKραl'Γiαc.

Στδ τευxoc ο0τδ τlμo-με θ,ni'oηc τηv
μvημη Toσ Xρ,lolτoδo,uλoυ M,ατθαiou τoU φη'μΙ-
'σμ6'vou Nαou,ooioυ αγloγρoφoυ' "Eτoι 4 .Nlα-
,oUσΤo,, θκπληριbrvεl δvα xρ6oc.

'Aγ,α,n,ητ6 φλε,
Arπδ τδ 'ση,μερ{vδ TεUX,oc θγκolvldZoυμε Kαi

Π"ρlεxδμεvα
'Ιoτoρικ&
MΠA'ι'τΣH T.: 'o 'Aγloγραφoc Xρrαr. MoπΘoiοu

ΠArΠ,oYΛlΔH K.; 'Ε,παvαorαrικα oxθδlο τoσ T. Ko-

lρ,α|ΤdσΙoU

BΑΛΣΑMΙΔΗ E]MIM.: Td Mlαrκdδoνlκo "θn[oημo"
MoYXΑιΓlEP XP. 'o Kο,voν+otμδq τηc 'Eλληvlκξc

'Qρθo,δ6ξoυ Kοl'v6τητoc N,αo0oηc
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CI AΓl0ΓPΑΦ0Σ }φIΣΤ0Δ, MΑΤθAl0γ

Σαe,'αν-'α'τ{'lτe y;ρ6νια Ξ1ουν πε-

ρθ'cε'' d"πb τδ θανc'το τo'δ μεγ*,)'ου
Xpιοτd)δ,oυλoυ }Ιeτθαiου τoδ Nαoυ-
c α't'ιυ &,γ ι"clγ 

i',' 
ωφoυ''

M&,: εiγαι δ1μιω; δ6:'l'oλa 'tα πcl-
pουsιθ'so'ιγιε ψLcα" ct )'i'γεi 0'ρ0'δι;
;"i ξοl! xα'r' τδ 'dργo τοΙ οπc'lδ'l.tο'.l
α'δτoδ ζωγp&'φoυ, τCil θ"'lΘ7ωπcιι
πai ξιανε γvωττd1 τ^iγl πα''ρtδα τo'l
&τδ τd, Βα),xα'lια b; <d. 6θ'Θη τ\ι3
Σι6^r1ρtα'q,

'o Χρloτ6δoυiιa; γe'l')t1Θ'r1y". στ^η')

1,cυ'y'.!y'?}-ac]'J'.Leντ] Nιaoυ'cτα τδ
18δ9. ΙΙ::τ6 

'.ι'Ξ 
τ.υ iραν b 'Ιω&,ι'

rη,i }Ια.τ'f}α"ιο;, :jyαζ d'-πδ τoδ-< πoλ-
λcδ; "Eλ;.ηrε; τQ; Pουμ*νiα. Ι(α-
-.\ -ι'i1ν πl'ρ(ι'δτlιη :η οixoγ!νει&" 'rιυ
xαταγ6ι,υ'γ d,πδ τr\γ K6pινθc' Mη-
τ['i'α.'τaυ fρα.ν i1 Λεμ.oyι&,. x6ρη τoi
Σερθτ Mη';E, πo') 3π6lξη:ε 0'τ' τb

y,:)'α:,rδ τ!; N'ι&oυcτrl,'' sτ\ !822'
ιαl. θ'δe?Ψ^h τξ_< Σο:τηpδi c'τiγ;' iι-

πο[y. y"αi' &'να"φtpaται τδ ^1Yιl:τδ
δτ]',ι'aτιιb τpαγοιi'δι :

Στ! Nl&,cυττα' zoυr'g'jει

1ι6,:' τoδ ΣιpJ: Mην&,
Φoυ,ν&ξτ' τi_q &δαρφ6; 1ιoυ Σcυφ-

y'ισ' y'i. λιμιoι.ιr,ι&,.

'o τα'τ€ρυ'.' τoi 'Ι. Mα'τθαι,:; fi-
τq'ν aΥ.a"(?dφa6 cτδ "Aγιo "0ρo6,
(cιbξoνται εiι6γe; τoυ δy'ι δ1rω;

τt1; θ"ξtαq τoδ Xριcτδiδ:υλου) y"α]"

ixεi τbν γνυlpιce b ν,ο'lιδΞ τ!; Λε_

μoyιi.ζ, δ 6πoΤc,'- xαi aτ&.θ'rγιe α?"τ[α

Υh πα'/τ?s'υιarl' '
"Aδ6pφια τoδ Χρ::τ4'δoυλoυ is

τa), δ K(υγJτα'ν'τ[ιo: \Κz'τbγu'Cυ c6-

ξυiγa; τ.'fi 'l'να'cτ&cη Βaγιατζt1,
τt1.' δτo[αi τ& πα:δι&, σπoηi'δ7"σαν
τ'i, ζυr;2l'φ'.ιτ,. η 

'l(zλλlδ;η cυiυ'
"l'';'ai' \'.l.1ι'L',τ"η \''l.',tι'tτi] z'l'i η
Φαν| 5jr!9γο'q τcΓ'l Τ&sη ΤΙi"ντo'l'

ΤΙ zντρε6ττμe τδ 1880 i-ι3 τ'i;

\[α.Ci.α, τ':δ.rη τοi Kων) νoυ }Ιπdρ_

x'aυ.
Παιδι&' δ€ν &τδτ"τηCαν xαi" '!τgι

υΣιiθ{τη:ε τδ γιδ τoi &'δε)'φoδ τoυ

Ι(οlγoταyπiγeυ, τδ 1\{ηv&, τbν bπoΤο

xι'1' φ7δν'τιlε r'&, 1roρφιbοει μd Ζδι-

ο:[τeρη 3πι1ι6λεια xαi για)'υaτa .δ'|
dττειλg xαi, gτδ Ξ'ξιoτeριx6, &λλ& δ

Mηνd1: πξaυ"'iε ai i1λιxi.ω 22 γρδ'
yοlγ τδ 1911.

"O Χρl:τdδoυλο; τ&, πρGl''α γραγι
1ια'τx τiι δlδ&μηr'ε cτi7 Nd,'cυσl

4B

Toσ T6κn Mπ6iτon

'O ογιoγρdφoc Xρroτ6δoυλoc Mογθoioq (1859-1935)

διι'[περα 1lαθηt1rατα οτδ Ξρyαcdγ
ρ'"δ τoυ. 'o Ιειilpγιo; εi1ε iδιαiτε-
ρa ταλiντo &λλ& δυcτυ1δg δdν μπ6
ρεοε νU" τδ 0"ξιrιτoι^iρει, γιατi, 6i'
θα'νε νdog. "Eνα Ξργo τoυ 6ρt'σy'ε-

ται cτδ ua\!ασ'Ξι?L τrιfi ΙΙρaδρ6|ιου
ο'τ! N&oυαα.

'o Xριcτ6rδoυλc'ζ iρx6'ταy στi
Ni,ουcα x&Θe γρδνo γι& λiγε6 μ6'
ρε,:, Ζδiω; xατd, τLζ γtορτ6ζ τδy
Xριcτoυγ6ν'lιυν. 1Ιαν'τα. xατb" τδν
Ξργapδ τoυ, δφερνε Ξτ"τδ; &.πδ τ\'
our,ηθιcr1ιdνα δορα, δηλαδi (μετα-

ξιυτθ., τ'cψτaλ6για x.τ.λ') , xαi' πaρ-
τay'αλια &πδ τ^i Nδτια "Eλλd,δα

xα'θdl; ιαi, |L1'i?.J y.α6Lαiιι, &'π" τ^i1

Pωciα.
oΣ εixδνε; πoδ ξωγρ&φιξε τoδ

iδωοαy γlεγ&λα' ιip'δη y-σ.). α'jτδ

cτα|f)τyτ'e αiτLα τiι 19Ο9 γ& y;;[ce'"

τδ pιeγ&λo oιτtτι' ποil cιbξετιι μ61ρι
ciγιeρα xαi' εΤναc Ενα &'πδ τ& 3λd,χι-

6τα &.Py'aν\|'^/'& τ!; π6λη; μα;. Tδ
1911 1τiξει τδ μδλo, δ|π).α. oτb

cτiτc, μ6 τηv τiparιττl"x^i] νil Z.ργα-

*α"i' :τU' L2 γρδνια τOυ τδy πυ,tρνeι
b πaτ[.pα3' τoυ cτδ "Aγιoy "o?oΞ,
οπo'l xq"i. φ?aντtζεL νδ" τby μoρφ6-
cει 1ιδ εiδιl"or5; δαcxαλoυ;, tsνιn

:'r,,γ,'Δι'υl: :)'ν γριφε'- sι'i1 aγa)'i1

\ω'1ρl.i'.zi,:. 'Γδ :ιλiνιο ;d Χ7'.-
ι 'Lδ'''l)'o'l τΞL'ιτιλΞ z.1ιJ:οt: )"τb τ'η'l
,,γ'.7.'''i, :o'l i1).'.ιtl'. _\υ:) y'αi oιd,θη_

xe i1 ω?'τtα' ν\. γiνεt γρ^iργορα γ'lω'
51}23' 7cι\ 

"' 
4'1ηι,ι& τcυ ν\ ξεπερα''aει

τ\ 5"J\':)?c' τcδ "\ιoυ ''oηor'
''Εiτ1ce Cτδ "Aγι'o "o'ρoq 42

γρ6ν''ι ιαi 6.ψe'lε oτi; Kαρυ6q, δ_

;''', zi7-ι ια\ τb Ξργιιτ'i,ρι.δ τo).
}[aτi :δ Θλ'ι11c τ:i &δελφ',δ τa')

Kωγ:τα'γτ|γoυ' &.νaaγει y'αi. διτ'^l1

τoυ σχoλt xαi πα[ρνeι γ'ηl71ξ. 10υ

τδy &.ie,!ιδ ioυ Δ,η'1ι!τ',ιυο, ταθιb6
xιi τaδ,: δι5o &λλcυ6 &vει],'ιo6q τoυ,

Κιυγοτ'α'i'τiνo y"ιi Ιειilργιo Βoγυα-
τζ!, cτο6; διτοtουq ταρ€δ''νε ν"αi i-
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φJλλοlv 'η.pυsοi ''s€ ;λ 6πo;"α' !ντννe
τil reρ''Θ,bρ''α τi1c Ci'x6νι'q'

!)iτ6νe; ζιο"1'10'i,.ξe γι\ τδ "Α_

γ;oν ''oρc; x,ι)' τh Pωgiα., Εixδ'la;
:ou :τη Pιιιtι' F",.!ιτ.o'/τ't1''' 5-'j"Ξ ν'9-

γι)'ι3':εpe;'Ειι)'τ,-'ιι'< τi;'Οδητ_
aa1. Mι)''.s:cι τ\ Poι'.ι\ γι'ο'ιαcτtγ
p'"ι' Ξsτe')'ι.'l }'δ'"' sτ'i|l τcz''|ι'l'
:!; Ριυ;|α'; 

"i1t 
:l-l'L'll ;ο0 Eilz.γ-

','=)''.ι','.'"l 
"i,: 

G)ι'' 'z'i.'''', Ξ',''. ',i''i 'ιτδ 6κoi"ο L |ιo^,'2t.τ'': !7'ω-'ι iδ'.-
rl"tτe,pΥι τρoτο'1'i'. Πl.','l.','''cl'''' !ρ^γ''',
" 1,1.,.:, -' '-Ξ ./ ι ti .,' )' -), :;'--'' ι.,').Υ''' ι ' 'Υ'

{Ι:t.)'d; rαο'':;";z)'|'z. !;'ι".'''lι ).-

πδ J]ιil:aυ: iδιδτ:;. oi.6;''i.'''' τ'lι'
'/ :|''''l?'')'l}' ;ρosxτ,'lυ7o')'/ lai): "_\-

a ''',): T }};7')Ξ γ-7'\' Ξ;'.::''!:'''l:l':
τ'''; €τcl'''pνυ.ν ατi1ι' πα;','|'}'l. Ι'ι')Ξ.

ιlil 'lil ιιποp6οεl t' λι'rατr.ιxcιθ:i
cτi,; πoλλξ :;,',Λ?q.'ττΞλιΞ: n6'i !1iιι'.'ι
νe πt1.,'o ckν 6oτiiθδ τδν 0"νe,l7ι6 τa'-ι

Lτ1γti1τp'.c ' τCi eiναι πατ!.ρα; :''l
x. Kων) 't'''l ΜιτΘc''taυ, λτyξtαpy'o'l
τt1; τil'τ1; 1ια;. Συνd1ιζε yiι ζιυ-
γpαφtξει ψε.'1.ρ'' τb τ6λo; τ!; ζωi1,:
τoυ sτδ r-i;: ;O). T\ !;'ιγυ" τOυ iτ':,:j

6ρtιxcντα''. 3τ"ii/ iΞ?.o"/"l,',ι'l"1 εi"'l:i''.

&πδ τi" τελευτz.iz- τcυ.'0 Mz:θαΙ.;: \ιυ',"'ii'::ι ι|.^,'-'', -:
γιd. πc}'i'i Ξξωτ'ιi''^i'cιz xcl')' Ξγ.y")''''Γ

cie; τf16 Nαoυτιy,: iιτ(iξ 1,ιr) "Aγιο']
}dιx4λα, τcδ "'\γιου Σωτ^liyη τ'ι"
()t'ιι 

-q xτ'i" γtil ι'Ιi Meιυ,pδ.1φυlοτ1' 'ι'i,
|3c'^''"γeλtοτ.γl., τδγ "Αη Γιιillγη x'l.'

Σ' 6λ:: ι}"; Ξτ"ι)'ηιtε; τf,: N4l',-
ιrι; s'l'l'i,a:ξο l'i διυp j;ξε: &τb ψ'')
ei'zξ'β τo'l. Εixl'νε; -"ου Ξτtsτi; διb'

?'fiτΞ c:δ -\0"rπε'.a Γυ1ιν&:ιο, ^:.-.)

τ b ι|-''τ,','.;''.zι'.'' :Ι1: τi)'ι,,''.
Tδ τe)'eυταiο τo'l €p"1a i1τz'ν :tr

ceρ''; εΖιδ'le' γιε"1ilε; "lιi' τb L'''
'ι'ld':'''ι B::o:α:. ',tι ")' λτb -7'.'.'.'|-

γε)'{α τo0 Ξπ'.cγ"6πaυ ΙΙ'd''3ια"ρπ';'L'
'Εx"=b: iπδ τil Niιoυοα eiιδ';;;

τrυ 6παρ'y'.o'l'l ιτ'i1 Θascα)'o'li'ιrl
:τi : 3xxλη,οiε; τ{; 'Aγiα; Σoφb.:.
ι!; ".\νιiλη,.]",η; τz1' τi1; Κilιx'''ι'r1'.
'Exτ"λτ1ο''σ';''Eπi:η; 5τi ΒLρC'ιυ'
sτ}ι', " λτ'',' ''\ντιi;r'η, cτδ Π ''scοδi'-

ρL' στb βgrγ1ιιι;Υ"b xαl' θ'))'oΙ.
'o Χρι:τdδoυλο; c&,,,, d,l"θ,:ωπi:

i1ταγ Qq.ι1ι,γξ''s''rιζ.'Hτc; δτδδΞ'.τ|L1'
τ-ο'\aE aixογe'ieι&ργ'τ1, τa δδ πy"lδ i
τδν )'θ'τpe'lι'l.'t y"υ'C'.cj'aιτ''x0"' ι'ξ::l
τοil τi''l φιil'lz.ξαγ δ .π:ιππo;,r. oFΙ-

τq'' 1τo)'b Θρiicxa: xα\ 3λεilμ.ι,.l',''
Jδν frθελε ;οτ!. ν\ λνα"φi7ετυ'ι i-'

δι'c','ν*. τ.''.l sil'ν εilep^γ!.ιτ1. 
-Hιc''l 

ci'''-

i"L;rιτρ'.; xι}" ξιτeι}'a y'c'l;',ιct. "cι "γ |''

τi,'ι' Ξνtcy-ιlοη τοi Mαx'εδo'zιy'oδ '_\-

γdτlι" ο;b Κ€ντρο τi1Ξ Ni,oυοα,_.

γi ι"trτξ xα'}" ti φιι-"oγραφtι ιa'l ι-
παρy-ε'. '.s:'δ sri"τ'. τοi Mαy'aδoγιl-

1ιxγ'οιl" c'νη \['r1 "26πo}cri' ΤΙρl.lc:y'.:
iδ ιc;'tτε ρ α τ'^isl τ cl':δε|. tι' τ"ι'L 6 cτ1θ oi: s ι
τcοl'i'il bpφt"'ιi.'l\'1θ'Θoυ'l τ?αγ\''1.-
1:ι' Στδ l\ il;πgιο 3xτδ; &'τδ 

"i1 
l

εi"ιL'lα τoi Χpιcτoδ δ6ρτ1ιε xα.i" "^il
1'LΞτα)'τl'Eλληνιz'!'Eγr.υxλοπιr1-
δ:ιz., xαθδ; γυ.i" π['iι:τ'€1" &'ν0pυlr''_
)'a'γtα;' ξαicλογΙα.;, "γaυlγ",'υ'φ!:,''.').-.- 

^' λ -
Σ:i; τεπ::0il:::: :ου '71ιl.'l 4;,-

γιaxcατιν'l'ι;. 1'l'τε για')',.s:α πaJ "f1

N*ουοα {;αν 6αz'),ιx"[t' αiτδ; i_
τα"v Bενιζε,λιxδ,:. l,α6αζE τo)'','\
6''6λ[α τo'\ 1'πrιρrι:r"L!υι-z τtγl i'];'.e-

:$

*€

;i

"$

ff:

&:

]]iι$

::Ι'

Tδ περiφη,μο ορxovτικδ τοU Xρlατ6δoυλ.oυ oτηv δδδ Σωφρoviou
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'O δ'γroyρdφoq Χριoτ6δoυλoq Mατlαroq

t --r

'o "Aγloc 'lωοvvηc δ Πρoδρoμoc

ιi
t
I

1,,'

''rx D'lδ 3φημερiδg; τδ "Ε)':'jθ::oι'
br,,.r., ,.oι'ill' .Ndα 'Aλi1θ:ιe' '

Msτi i,πδ 
'ξωh 76 'li,δ'/ω'ι' ψ''\

ζιυi1 γεηιd,τη δηψ''ου'rγb'' ι'γiν'ι''
λ'.i'''$)η 'ια"'ι.' &γιτη πL'dα'ιι ,,-δ
l935. Ti/', ιηδε:.ι 1'υ tL|Lτι7ε CΙ\η

τ Niου:α τ-ιt φL='ιi 6'sδpω'tι τδ

_iη'ιaτ:,xδ c'JuδrJλ:'o τη3..τ6)'τ,Ξ ψL'ι
dδοl:s α' Ξνα δ?δψa τδ δ'β\ια του'

Mdν:ι τιil2α. ν& εi1τ,'θ_ο_δμε τ! δη-

',ν'.oυCτLα i'rδ; οω:τoδ Mcυca(oυ o_
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-..'1 l,ιlsL θi, διαφυ,λα1θoδ_y δλα τ&

:ιυξl,jreι'α Ξρ"γα τorl μεγιiλoυ &γιo-

γραi,''l.

E'i1αρlατoOμε τi1ν '_x. ΨΦ
r,''r''iu''λ'," -''i. ιj, δ. Kαiτη Mα'τ-

3αio'l'xα.θδ; τ'ι|c tiγt οix. τοδ Κων-

σταyτayOυ Mατθαioυ, πoδ μ6 τ6oη

πρoθυ,iι[r μ&,6 dδωcαν l δ πλη.2oφo-

ρ':l.l'δ' bλιλb "γcU. ;η oυγγ2αφd; τoδ

&pθρcν γrqc'.

'o Πρ,6lδrρoμloc



NEA ΣTotxElA AΠo TA APxElA EΞΩTEPIKHΣ,'ΠoΛlΤlKHΣ ΤHΣ PΩΣlAΣ
ΓtA EΠANAΣTAΤIKA ΣxEΔlA ToY TΣAMH KAPATAΣOY

M!γρι τωρα' γiωρilζαψιε πδ6 δ
Tc&μηE Καρατωco -: γεννi1'Θη^1g 515
Δι1αλε6ρι, ιrιντU. cτi1 Nd,ουcα, τδ
1798, πδ; διαxρtθη;xε πoλsμιbν-
τα3 μαξi ψi τδγ πατ6,ρα τoυ, πdl;
im^r1p[.τηce οιr, δπαcπιcτη: τoi "o-
θωνα xx'i' fpαν τb xεντριxδ πρδcι'l-
πo cτd. nMουcoυρυx&> xαi d'τ"6γιη
πω3 6ρ"γ&νωcε τδ 1854 τ\ν iπc,'να-
cταcη cτη Χαλlιuδιxη. T6λo:. γyω-
ρ|ζαμε πδ6 μετ&, τi1ν θ'ποτιly'ιι τi1;
lπαyαοτιiοlεω; τδ 1'8b4 πtγγε στt
B. 'Ιταλiα ν'αi. &l'ργδτερα, τδ 1861,
π;l1\ε cι,b Bελιγρdlδι, 6πaυ xαi πξ-
θι'lε'

"Aγ θελi;coυμε ν& θξετ&ooυμε
περ'.ooδπeρo τδ 1ρονιmδ διωoτηtμα
1854-1861, δηλ. &π,δ τdτε πoδ &-

π6τυ1ε ;η Ξπαγq'51cλ5η τ!E. Χα.λ'τ"ιδι-
x!,: μι61ρι τδ θωνατa τaδ Tο&1ιη
Kαρατd,,ooυ οτδ Bελιγρ&δι, θ& δoδ_

με πδg δ 'Ιω&vvη; ΙΙeτρωφ &"να-

ψ{,ρει δτι δ Tcωψτ1q Καραταca3
πt1γε aτ^iγl AΙγυπτo ιαi' Ξπicτρe,J1e
&πδ Ly"ei τδ 1858. Kατdπιν δ M.
Σ' Καραψαρ'xο6ιτq θ.ναφti'ει δτι b

T:iμη; Καοατωcοq πtryε ,τi B,
Ιταλiα.:τδ Mαυ;,oδa6v:o, rη

Mαxεδ'oνiα, στi Θε,coαλiα, oτ!ν
'lλ6αν'i'α τ"α,i" oτ^i1 Β'aυλγαρ(α. Συ-
νεγ|'ζoντα'< δ'Ιω'&ννηs Ποτριilφ
i-ι&6 πληρoφορεi bτυ δ ToωμηE Kα-
ρατ&cοE πfiγε &'πδ τ!l' 'Ιταλiα oτi7
Γαλλiα xαi ,oτ!ν 'Aγγλiα <<... δζ
&:ιτ6cτaλai τιiy δπ,ο,δoυλω,μ,6νων λα-
ιirν τ!; Toυρx[α6..., xα\ δτυ πtryε
cτδ Bελιγρ&δι d,φ,9fi πι['ρωcε drΙΕb

τ!ν 'o,δ'ηo,c6. Στδ Bελιγρdδι πdθα'
'lε δ Tc&μη; Kαρατd,oo6 oτig 2Ο
'oxτω'6ρioυ 1861, Ξνιn ε71ε φβj;-
oeι' Ξxεi "'.. τiPδ ε'ixocι τ)μερδν...,
δηλ. cτ& τ6λη Σεπτεμ6ρioυ τoδ
1861.

"Εια {'γyραφo πoδ 6ρiγ'α1ιe cδ

Mα\o τai 1979 oτδι 'Aρ1εiα τηΞ
'EξωτεριxQ_< Πoλιτιx!6 τ!; Pωo(_
α6 (M6c1α) d'ναφ{ρεται cδ θπαyα-
cτατιτd.'; 3v6ργειε; τofi To&μη Kα-
ρι-νωccυ Ξνc' aρδνο rρLν &'πδ τδ
θ'α,νx'τ6 τ'.ι'J, ib 1860. M6 τb i::γγρα-

φo αδτδ i7γeτι'. οτδ φδg τηi δη-

ψocι6ττ1τα'; &γ'tυιCτη ψLγρι ιωρω
πτυ1χt Lταναcτ,αι'.τGtν 3,νδιαφε,ρ6ν-
τω'γ τoi τ),ρωixoc I{z.cυοιioυ δπλαρ
y"ηΥo6.

Tδ περιε16μeνo τafr Ξγγρωφr'υ
d,πoτ6λε,cε τi1ν xεντ.1ιτ"ii 'cδ€ι &'να-

)ιOιγωσεωζ, τ!ν δποiα x&ναψe oτδ
Bελιγρ&,δι, cτ& γαλ)'ιxα, 5τb Β'

"Ε)'')'ηνοcερ6cxδ Συ1ιπ6:ιο, μd θd-

''ια'' 
-'Συνz27ιιi'α' "Eλληr'ωv χαι

Σ€26ων, 183Ο-19Ο8, (23 26
Mαfoυ 19,8Ο) . Tδ αυlμπ6'σι0' δ'Loργα

'zιiυθηxε d,πb :b "IΣpυiιω Mελετδv
Χερs.,νt1caυ τoδ A?μo'.l st sννε7γα-
οiι μ.ξ ιδ Bαλxαγιολrιτ'.zb 'Ιyoτι-
τοδτδ ι'ξq "Axαδημiα; 'Eπι::η.μδv
xα'i Tε1νδν τt1e Σερ6tα':.

πoLoν Τνωστ6 τ'Oυ ,l& cυνανττjoει
τδν πρδ'ξενo τ!g Pωc(αE oτi1 Θεo-
aαλaν''lxη'. 'Aπδ τδ 'iτρ6cωπo α8τδ
6 πρδξενog Ξ,μαθε πδg b T'cαι1ιτ13

Kαρατd,co6 flθελε ν& δργανωcεc L-

πσ.ν&.στα5τ] oτi7 Θοccαλ'a'ι{τ'η Ξν'αν-

τ[ον τCον Toριωι', ιρ{' cυιoτ6, ad.ν

il')'λο,' Pt1α6 Φεραiog, την &πελeυ-
θ6ρωcη τ6ν Xριoτιοινδν τQ; 'olθω-

ψανυxt1; Lilτoxρατoρiα6, &λλ& μd
τi1 6oi1flgγc1 τ!; Ρωoiα6. 'o πρ-6ξr
νo; δ6 oυ,1ιφιδνηoε, γιατi oτη Θεc-
oαλoy,iy.η δπου oi. ξξνoι ζοδlοαν
xατω θ'πb τδ &γρυπνο ψωτc τa;i

πα''sσ., x&:θε f5τaπτη xtν'ηoη θ& εi-
γe d.τ1ημα &πoτελ6oματα' T6λo;,
λ'; xιj" φθ'νητιε πΦι δ aυιεργ&'τηΞ
τcδ Tc&q_ιη Καρα'τ&"caυ lleLστ'liy-Ξ

σ!π'δ τi, Lπιγεcρ^i1μaτα τοδ πρυ_Ξ j-

νoυ τ!g Ρωciα; oτi Θεocα) oγixil,
6l:πδιa ?φη'- .ν&"' Ξνν,ιη'θei :., Ιi
απευtθυyδιιν ψt iγγρι.φo oτi 'ι.-

πουργεΤο'βlξω,τεριv.δv τ!; Pωciα,;
(Πετρoδπολη) .

Noμiζroυμε δτc ψaρafiηιο ν& oη-

iι:ιιilcrυμε συμπερασματιxi πδ; τδ

Ξτγριφδ τοil πρ6ξενoυ τη; Pι'lciα;
,.i' Θ'.rrrLo νti'η 

- 
'' Αy^r:λo',, Moυ-

'.iΞuδη 
&πδ τδ 1860 δπoυ d,ναφd-

,r:,"'. 'Δr, δ Tcdηιη; ΚαCαταs'ο; il
θελε n.'.τ!,v &πελευθdρωc, τδν
Xριoτιαvδν τ!6 Toυρxiα6,..., j^.
6e6α,υιiι';ευ τ&' δaα &"ργδτερα δ Σdρ-
6Cq xαθηγητi1Ξ Καραψαρτ"a6ιτq -ξ'
lραψε {:τ&. δλλ.ηνιια.. οτ\ sερ6o.-

x.,oαι,'γd' y'αi :τi 6οil'γι7'.τι\ γ'-\
τλν fρωΙxδ Nαου'cαΤo $1[ ".'' εlγe
y'orlδil' *yJo'ττbν xαi δι& τ&q τρεζ; &-

δsλφi:ητα;..'. δη}._τiν ελληνlxη.
τ} αερ6ιr.d1 xαi τ! 6''υ}'^γαριx-i1'.'Β56αια, 

πρ€τευ 'l& δoδ'με 'xαi γ&

θξετd,coυμε τδν "Aγγελo Moυcτo-

ξ6δτ1 oτ) r'ερι'6αλ)'ο'ι :''υ (πρδξεν''ι.:

iηc 
'Pω:ιxη; Αiτοτ.2ιτo7tα3 χαι

'i.io,no' 
.ηj Θ..rrioνJxη;) . Π2d-

;ει ν& δeδμe &x6iιη y'ιi τδν To&μη
Κα2z'ταso,' i';υl'. τbν P^i,γι Φιcατο,
a=δ' E'.ι6 loυ πε2ι'6αλλaν xι'c cτi6
τ'1alτιΘε''i: τoυ γι& τ!'i &πελευθε_

ολ:lη τδy 6rλxαγιιΦy λαιi''γ' '()

T:iμη; Κl'ριτdcο'' LνεργaΙιe ' 
'o-

'r;'riι 
δ :υμπrτριιbτη; τcυ Λε-'υ_

νiδα,: Bo6λγ o)τ6 iα|,. δ' 'Ιταλ4; M'
A. Kαγiyι. T6λo;, τδ Ξγγραφο του

Mcυ:τoξ6δη δdν :xπpo:ωπεΙ τiE &-

τδ'iz''; :η; Ξξωi ε?'.xiΞ πολ:τιx!;
τ!; Pω:ιxf.7 Aiτaι'rα=''l7|η ilJ'\
τi7ν τloπoθdτηση τoi τρο^ξ-6rcυ τη3

oη Θεcoαλoνixη τδ 186Ο.

Toii Κωνστ. κ. Παπoυλiδn
'Eπr,oτημ. Συνεργdτη τoδ Ι\{XΑ

Tδ iγγραφo εiναι γ'ραψ1ιiνa cτ\
γα)'λυ,xα. ΤΙρa6ρaετω'; ,i,πδ τi1 Θεc-
c'αλ'oν[x:η, δπoυ τδ 1860 δπ!ρξε τδ
'Υπaπρo -CeνeΤο τ7q Ρωoi'αg xαi''
oτd,λθηxε cτi1ν Πετρ,o,ιiπoλη, oτδ
'Υπουργεia 'Eξωτεριx6iν τ!e Pω-
o(α,ζ, cτδ τμημα 'Aoιατιxδy "Ιπo-
θ6cεων.'Eμεi; 6616αια γρηcυ1ιοπo'""li-
ταpe 'νδ &'ντ[^γραφo' Σ{μερα τδ 3γ"

γ'ραφc α''3τδ 6ρbxεταc οτ& 'Aρ1ετα
'Eξωτεριz'!; ΙΙcλιτιx!6 τ!; Ρωoi-
σ'Ξ (Mι5:1α)' Συντ&xτη< τoδ θγ-

γραφc'l eiναι δ τ6τε Σriμ6oυλο6
(τoδ Pωcιz'oδ) Kρωτoυ,1 τ'αi' TΙρδ'
ξoνa; "\γε).oq, Mου'cτoξιlδη;.

Eiyαι φτω16; oi il'ηρaφoοi'e6
μαq γι& τδ,v "Aγγελo Moυ'οτoξdiδη,
'Aνltng cτ! γνωoτη xeρxυραixi1 c?'-

xaγ['νεια xαΙ' i'1-'αν θξαlδελφοq ιoi
"Λνδρ6α Moυcτοθ'ι}δη.'o τ"αΘηγη-
τη; τoδ Πανεπιoτηlμi,oυ τ!; 'oδηc-
coσ B. Txριrγxρ6ρo6υτg (1815_
1876) θ'ναφ'{ρει 6τc τδ L844 πt1ρε
δ ilδιo; oυcτατιxδ Υ'ρα.ψψσ' γι& ,.τδ

Πρωτd,τo τ,cδ 'Aγioυ ''oρoυq'' &.πδ

τδ';, πρδ'ξενo τξ1 Pωoiαg oτ! Θεo_

oαλον'[τ'η Moυcτo,ξιiδη xαi δ yειilτε-

ρoq 6υaγρσ'φοq τafi 'Ay'δρdα Mου-
oτoξιiδη, δ Eδ&γγελo6 'Ιαx. Mα,ν!;
&"ναφ{ρευ πδ6 δ "AγγελoE Maυcτo-
ξ6δη9 "πρoηνεΥχε πoλλ&,1. δπηρε-
o0αE εi6 τδ "E1θνo6,.

'o "Aγγελo6 Moυ,cτoξ6δηΞ πλη_

ρaφoρεi μ6 θ,μπιoτευτι'τιδ tγγραφo
τδ "Ιπ'oυργεio 'Eξωτερι'xδv aηG
Ρωoiαg (Πετρo6πoλη) γ,& τδy

lo&μη Kαρατωoa. Στ!ν &ρ1! θεω-

ρεi axδπιψο y& θxθ6οει τig 3ν'dργει_

εc' τafi To&μη Κα,ρατi'caυ σ'τiy a-

τα'';,αaταcτ1 τoδ 78b4 xαi. τiP &"πa-

τυ1iα τη,i. Tδ 1959 δ Todμη6 Kα-
ρoi&cοE π!γε oτ! B. 'Ιταλiα. Λi-
\'ο 1Ξ?1.ν &πδ τi6 γιoρτd,: τδν Χ;,ι-
cτzυγdr'νωv τ,'lδ 1860 dο:ειλε xd_
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ΨΦ Ι\fΙακεδοveκΦ αι*rgiσ}tμΦll
Στδ τελευτcιio Λαογραφικδ ουν6δρtο πci i'l'

γ,u.",rλ iiau"'"" ο r..''"δq 'Eπrθειυpr1ιι\q \i6_

nn. 'E,.r,αrδειiοεωq κ. 'Axιλλ6αq :\αζdρoυ' πα-

,,'liιrι" l,l iη ε,nη ιου ανοκοiιιυoη' εi:c 'ηuI;i;;;;n 'δ b6οε' 'υn' δψη L oD oι'ι'ι'δρiου 
' 
il

οero ,""'γιd τi1 .oτoλi1 τi1q }Jαoυoαiαq καi τοδ

;;';i;;; lηi, ""ι νδ'κατιιθ6οει orετικδ οη1ιεi-

.ιl]ιa μoυ." ''*Jiμ'ρ" θδ ijθε\α νδ oταθδ λr1'i1n' πlι) πλα-

ι,ι'n "auur'ο' 
αi.f μoυ τr\ι' dνcικoiι'ι-υοη γιd^ νδ

;;;;,.; -;i l'δ 1,εiνει οιδ δrκ6 1ιαq περroδrκο.'

;,!""-N;λδi:i-η δπoυ 1'ιπορει νδ oυνεxlοθεΙ rj

"lΙ Kr6ωι6οrr1,μoq \iιρr'cικα πoδ 6ρ6θηκε οτ| Bεργir'α'
'Ι) lrοτ6ρr, o,61ι6lο\ο τr'iι; λ{ακεδονlκflq διlι'αοτεiαq' ιιο_

oμεi τilι' ilπlιρiινεr(ι τοι'l'

'Η oτoλi1 τi1g Nαουoαiαq δδν εiναr καθ6λoυ

,,t*oLoφΦriη "."ιη. 
Aiτδ τδ ξ6ρoυν oi παλιδq

i,i i""rrλτrq, 6'r,u,q καi οi κo'π3λλεq τoil ΓΙYP_

iοi *oi .oι Λυκεioυ 'Eλληνiδιυι' ποδ ντiνo-
νiαt oτδ xoρευτικ6 μαq oυγκροι/''11ιατα' τl) Ι\Τα-

cυοαiΤκη φορεο16._ΠJ;.i 
δoρδc δδν '&ιι'ο$γεται- θlτιτακτrκr) fl φιυ-

ιlil τoι^l δlπεiθυνoυ: <'Eπi τ€.'\ουq τε\εlιi;ι'ετε,

".l"jιλ.i, ογαiνουμε:>>. Eiναr 66'6cιlcι κr fl Yυ_

;;-;i; $'λoρ6o*.io καi τd 6αιμi1ιαιιι''πoδ φυοr-
ιιδ δδν jλλ.ir,o, καi παλ16' "Oμιυq εiι'αι 6cιotrιλ

οi δυo'κcλiεq τilq oτoληc Tη οτo\η. τr1q }'[αoυ-

".i"c i) 
τr) ν ιtνεται f1 γυναiκα oι'lοτcι ij- 8γcιiι'ει

ι-ι,ρr"οkιi γιδ νδ πθooυν πiινιο ιηq μ(lδροι . οi

.,ι}.ηρJc oδio.'c τlν παλtflν γυναικδν καi ν'

rικoυoιoDν 6ιrρεiq ΧαραK1 ηρloμol-""";i";' gξ; a"υ '.&θ. 
aμφ'o6l1τηoη βτl f1 οτ^o-

λ'\ Φ; ioo"'ooioq dxεr E'να τυπrκδ πoi δi:ν iιλ-
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λαξε καi δδν flrαν δυνατδ ν' dλλdξει 1ιδ τδν

.ρa""- "rυ η.,r, θ.μu.λiωμ6νη rj. παρdδooη oιr\

Ni oroo μ6*ρ' rδ ιελευταjα xρ6νiα_'
'Η παλrd μου μαθl1τρrα, δαoκdλα, -νηΠ1αγω-

vι'lc iαi .ελεl6φoi.η τflq' 'A1'γλlκfrq φrλoλογiαq
;;.;;' Kατερiνα λ{6oi<oυ Jxεr κ6νεi 1lιδ δου-

i;l; ;;"; o,tr o,oλη ιηq Ιr{αoυοαiαq. πoλδ καλη'
ΓΙ;;,;";;' oiι) 6ρα6ευμ6νη dπo τδ "Ιδρυμα

"g.Ιrλrυc Παδλοc, δργαοiα τηq καi νoμiζω πδq

ιιJ ι<απorα dναπλαοη μπoρεi καi πρ6πεr νδ δoθεi

οτi1 δημοο16ιητα μ6oω τoδ περιoδrκοδ μαq'

oιlζ{τηoη. Toi'Eμμαvoυfιλ Bαλοαμ(δn
ΓUμVοσtα,ρXη

"Exεr λorπδι' Eνα τυπrκδ f οτoλl) τflq Ι'Ιαoυ-

ocιicιg. "Eι'α τυπrιιδ πoi δδν clλλαξε' "Eνα τυπr_

rιδ δεμ6ι'c 1ι6 τr)r' παραδooη' ΠoΣo , oN'ΙΩΣ
iiiλle εiιαr f1 oτoλη τηq Nαουoαiαq; 'Απι) πoδ

κρο ιυεl i1... oi.ουφrα ιηq1'_' ' 
Ko.,, or,o τη Ndουoα, θινd'μεοα oτoiq τ6-

οουq_'\-.,.rr.ot,q ,.αi ciγνιυo roυq τ6φoυq.' δπ6ρxεr
δ-δourrao'rc .aφ"q .oο 'η'γΣΩNoΣ καi -KAΛΛΙ-
KΛBιjΥΣ' 'aφrc oiκoγενεrακδc - μδ θι'διαφ6ρoν

... θαμ6νo. μlδ rιαi μ6νεl &δημoοiευ'ιoζ'

$]li'',η.o
:,".. ' .::

,f

Tδ ναoυοαitκo <τιπrλoι1κr>



Tδ Mακεδovrκδ ιιθπionμoll

Γ6νοr καt' εiθεiα αr]τδι' τd;ν λ''Ιακεδ6νων

εiναr κι ci \''{ακεδ6νεq κiιτorκol τfrq Ι'{αo{loηg'
'Ιoτoρι'κ6, γλωoooλογlκd, γεωγραφlκ& f1 θ6oη
εiναr dδlαιpιλoνiκητη. "Eρxεταr τιi-lρα κr i μoρ_
lυρio η λooγραφrκ11.

νoq
]icιq
\-η
\'cι1

Πioτη μoυ dπδ παλrδ iιπoτελoδoε τδ γεγtl_
6τl τoδq dρxαioυq τοig Ξxoυμε oτδ 'πετoi

. 'Η ζιοf .oi,q "ρrματiζεt 
τfl ζω{ μιαq. Κr fl

1lαq' αiτi1 πoil πατdμε, αiiτi1 υτoδ o_κ66oυμε εi-

fl 1.fl πcil μdq δ6νεr μ6 τoiq πατ6ρεq μαg'

\Ι' αiτι) τi1ν πioιη τε\εl6φolτoq 'τoδ Πανε-
πroτημiου ξεκiι'ηoα iναν dγιilνα γlδ την dναoκα'

φΙ) τic Π6\\αq. 'Eκεiνoq δ dγιilναc ποδ κρ6-
iηο. διo δ\6κ\11ρα xρ6ι'tα, μ' Ιφερε.-xαθηγητr\
oia, Γ',,''.''.o6. Γriι τδι' π6\εlro xρειαζ6μoυν 3ιε-

τερiζι. oi δπεilθυι'οr τ5τε μδ dποκ6λεoαν θοριl-

6or.o16. Δδν iπdρxει, δ\εγαν, δ6ν Jxεr &πoμεi-

νεr τiπoτε oτflν πel\α iιπδ τi1 <Bl6λrκf> καΤα-

oτρoφd τηq dπδ τoiq Pιυμαioυq' 'Eγδ iiμωg !1-

οιr^ll' Kαi δημooiευα ουν6xεlα, δjoπoυ frοQ-'

,-δ, πεl'ια δ'λ1'αηη16q 1rαq Φιiiτηq Π6τοαq' Ei-
να1 μ1δ ioτορiα...

Kr θδδ oιi1 Ι'{doυο'α η \Ιακεδoγi$q γfl κρil
ο"' "oιLa' 

Π6ρα πoλλα. λΙδ κr fl ζωi1 τ[lν 1ιΙα-

"rλ"iir" 
ε1ναι 1ιrd παρoυoiα θρxcιroελληνrκi1'

"Eκανα, κr εiναι γνιυ'oι6' πολδ iιγιilιlα γιδ
νδ πεioω τo,)q ντ6',roυq ταγoilq τi]q παρ6δoαηq

6; ;i *oρoi μoq' τd δθrμd μαq δδν^ κρατοilν €ιπδ

.ιu 
-τorr*or.ρατiα. Eiναl π6ρα πoλδ παλ16τερα'

ibu..ψ.'ι'δ μδ ιιpiiνε>> οi κcιθ' 6λα dγαπητοΙ καΙ

,i\o,, 'γ'oιi η Toυρκι)κραΓiα φ6νταζε. oιi1ν oκ6.-

;η 
";;,'ι 

πlδ 'παλlδ' κl απ' τi1ν δρxol6lηlο' :!
oτolxεiα δμιυq εiναr &ψευδεig μ6ρτυρεq τδν λ6-

γων μoυ.

Στi1 θαυμ6oΙα περlγραφir 'o!^ 
δρdματoq τοδ

'Αr,o".6iο, Παsλoυ 
'oii\, 'Γριυdδα ξεxωρiζει

,au-ia.' noλδ θντυ'πιυοrακδ δ <&νfρ λ''Ιακεδιiν>>'

λ}, 
_e*oι,ιrε 

666αια περιγραιρi1_ τoδ λ{ακεδ6να'
δδγ dxoυ,με περrγραιpi1 τξq oτoληq τoυ' "Exου-

με' 6μ,,lq'ιfr δl6κρloη'loD \Ιoκι'δ6να κr οκoμο

:;rr;. l η'" οiυυηδη 6l l δ Παiλοq εiδε iπf ι'αν ri

;;;"i.'-;''iντρα'θπ16λητικ6, περι'1φανo' Αι]τδ τδ

a"iοlη,'"r, f 
'ρω1ιαλε6rητα,. τδ αγ6ρoxo' τδ πε-

;ηδ""; .iroi *oρor..ηρυ'r*δ τoδ λ'Ιακεδ6να μ6-

xρl ofl1rερα.

'Απδ αriτi] τi1 1'ενrδ κατ6γεταt xr δ μεγdλ-o'g

aγ'ni'-ηc δroooro'l*ηS, δ .ciγroq 
Δη1ιl1τριoq'-Kt

εliι,αι ιiξro πρoooxr]q ''δc oδ ψηφιδωτδ τoδ 5oυ

;i';;. 
-"ir."" πdνiωc ψηφtδωτο πρoγεν6oιερo

τξq καταoτρoφηq τoi'}'Jα"δ ποδ oυν66η.τδ-ν 7o

;l';r;, δ "Αγioi φ6ρεl oτδ oιflθ-oq τoυ τδ λ{ακε-

;;;; uθ,r,ioημo,''.υ oo'ερ' τδ λtακεδονrκ6' Tδ

;;;δr.δ "ιiο orrμ'ρ." 'iuo' 
τδ 1roι'αδικδ πo'i

"''ρ',λJi", 
τfr',.. ταυτ6ιητα τoδ 'Aγiοιl Δημη-

τρiου

'Yπflρxε δμωq παλ16τερ'α κr Bνα δεiτερo

'H δτolρικη dlorniδα τo0 ταφoυ τoυ Λuoωvο καi Kαλλl'

^ie*.."i'ιi φαnorγρo'φi'o οπδ'τδ 616λio 'Φλ nπoq 6οοlλευq

Mακεδovδv" τ{c'E'κδoτrκηc'Aθηνδv)

'Ωoτ6oo oτδν τ6φo iπαρxεr δυνατ6τητα_ νδ

κατε6εi δ θ'πrακ6πτηq'καi ι'λ ζηoεl oτην τελευ-

..λ "π"γ*εtακi 
κ'ατorκiα τoδ Λ6oωνα τδ iiθη'

.d ?θrμ.,' τflν dγ6πη τδν Nlακεδ6νων γrδ τilν

"au, ξri, iδ, iρ6r.o τic ζωijc τoυq, .τ& 
κατoρ--fiμ;.; 

.orc, .ilr] περrφ6νει& τoυg γιd τi'1ν κα_

"''ti iiΙi.u'.. εiναι 'Aργε6τεq, εiναι Tη-

μ'uiδ.q, εiναl 'Ηρα.κλεrδεiq' ε,iνοι γ6νol roι-l Mα-

I.εοuo, γ,rυ ιoδ iπιiνυμoυ i]ρωα Λ'iα' Σφραγi_

δα _ μαρτυριδ 'τfrq πiοτηq τoυq .τo 
(ε]1rσημo>' τO

λ,Ι;.δ;;'"d δo.θρi πoδ φrγoυρdρεr οτi1r' \'{ακε-

δoνiκi1 <'Eταrρrκi1 doπiδα>'

Eiναr &οτ6ρl ij iiλιoq τδ \Ιακεδονrκδ <δπi_

onrol, 'vr,6ρ*., δi6o'αoη γνωμΨΙ δν.6μεο^ο οδ

Ι,]l.'rlοi "ri και λαoγρdφoυq 9_ -'Ηρoδ-o 
l oq

udζ περroιiζεI ιδν μ6θο γlδ ιδ <εlδιυΛo> ιoυ η-

\;λ ;JJ ;liρε oιδν'<κ6ρφo> ιoυ 6 μtκρδq Tημε-

uiδηc φ.ιγδν.αq μδ '' 
'aδ6λφ'o τoυ iιπδ τi1ν d-

νω λ'Ιακεδoνiα' N{lκρoi κι θμεiq oτδν μαxαλd κ6-

n.μ' .a <xoiρ - xoιiρ, τρεiq φoρ6q, Πρ'ε)τoq!))'

Δ6ν ξεiρω δν δrευκoλr3νω τδ πρd'γματα.ij

θδ δ_μπερδ6ψω' π6ντωq oτδ B6λγro.εixα τilν

,J^r' 'λ διι oiδ Γα\\6φιυνo περloδ.lκδ u''A[''*α'.-l.-

λoνiλ> μlδ παραοl οοη o6 Συο-lακo ,\o:ρ_:_"']i:
iινdγλυ$o ijλroυ καi cioτρoυ'.'Η παραoταση τoυ

ciorοoυ εiνol δrαφoρειικη' απδ loδ l]\roυ' Kl' εi_

;;;'";; a;;aρ'. rδ' 1:ι ι'ioιυ \Τακεδoνlκδ <i'niοr11ιo'

.ηq aor,1δαc' τoδ τ6φου τoi' '\iοιυνα' :δ 1δ''1'^:
({οiθnκε νδ orεφιlι'ιi-lι'ει ilι'u1\υφo ιιq xρι'ηεq

i'a;λ;;.'loJ_?lo'rrκcil τ6φoυ ιijq Bεογiι'αq

^oδ 
Ιuεr*oψε 6 \Ιαι'ιii\ηq 'Ar'δρ6νrκoq'
"Ηλloq δirιυq ij αoτ6ρr iiq 1ιεiι'εr νd τι) ξι:-

δ'oλnνor, 
'oi 'εiδrκoi' 'ΕκεΙι o πoυ μιiiq θνδrαcρ6-

ρ.T'.ir"''δ; δ c'o1jρ'-αυτ6', το \Ιακεδoνrκ6' i!-

ταν τδ <<θπioη'μro>> 'οu' 
\Ιo^'δ6ι'ιυι' απυ τδ παι'iιρ

""'o *ρ6urα, τδ\l λ'{ακεδoι'ιυι' πoi 
_ 
E\κoυι' τi-1ν

iJ.in;\'l, 
_.λ"c 

d"δ θπioη1'ιεq 6αoiλrκdq \Ιακε-

δονlκ6q γενl6q'
53
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::::
Τiu'nlu,α υn,ιoιlδωτoδ τoυ 7ου αiiιbν'ο noιj oιbζovτον oτδν "A-

,γio"ιηιiηi,b,o Θε,o,oολoviκηc μ6'xρι τΦ 1917' Σ'τδ κ6wρo
δ 

-"nγiδi 'Δημητ,ρ,roc φ6ρel απδ oτηθoc τoυ τδ Mαlκlεδο_

γ1K9 "f ηitgηrμo"

ιoδ 7oυ αiιilν'α πoi 6'μωq κα'ταoτρ6φη'κε' M6νo
f1 θπrγραφi1 oιbζεταl oτi1ν κρriπτη τoi ΙrΙαoδ'

Πδg εiναt αιiτδ τδ doτ6ρl εiναl γνωoτ6, 'Ε-
κετνo πο,) θδ iiθελα νδ oημειιiloω εiναι 6τl oτi1ν

dρxαl6τητα θ,μφανiζεταr τδ doτ6'ρr μδ _τiq μoρ-
φεc a".""εραio, 8ξακ6ραro, δξακ6ραto δrπλ6, δ'
κτακ6ραto δrπλ6.

"oλεc αiτδq oi μoρφ6q τor NΙακεδoνκoδ
<θπioηlμoυ> dxoυν θπιζl1oεr oτi1ν N-6^oυσα μoνα-
δrκδ φαlν6μενo, καi oτi1ν 'πrδ κατdλληλη θ6oη'

Πdνω o.δ idλυμμα τξg κeφαλflq πoδ Περt'lφqyη
καi καμαρωτi δφuρ. fl παλrδ &ρx6ντιοοα Nα-
oυoαiα.

"Αν μπορo6oαμε νδ ντ6ooυμε τig oημερt-
νδq Nαου,oαiεq δπιυc πρiν λiγεq δεκαετiεq ντf-
,or.o, oi μανdδεg κr oi γlαγr6q τoυq, μδ τδ τε-
,,rλoι*' μj τδ Mακεδoνlκδ <θπiοημo>>, μδ η ξ6-
οη δ.μ6rη ψηλd oτη 6αoη τoδ κ6ρ.φoυ, μδ τflν
3ν.αοη oτη μ6oη καi τδ φ6ρεμα. τδ-πoλ6πτυxo
,ε .ia'πλατlθc αbλακιiαεrq καi τiq δξεiεc dκμθc

λo,) 6φτανε μ6κρl τδ 3δαφoq, θδ εixαμε μlδ φαν_
ταoτlκii εiκ6να.

1ι{δ τδ κα1-ιαρωτ6' dργ6, περt'1φανo iκεiνo
nερπ6lημο δδ θcixομε μπροo.ι6 μαq.γυναiκεq'
μd' Δωρiκfq κoλδνεq 

'νδ 
πoρεJoνταt τδν δl6\εt-

ωιo δρ61ro ιfrq φυλiiq.

Σημ. X6ρη xρωoτ6 καi oτδν παλ16 μoυ μα-
θητf1, δflμερα 

'Φιλ6λoγo καθηγητl1, Kιiατα Σπο-

ρ6λα γlδ μld oxετtκi1 oυζl]τηoη'

Πo Ι HΣI{

BKΔPo\'{ιΙ

Φε0γoνταg δ dγ6ραq μιiριζε
θυμdρr καi 6ρoxfl.
Xριi:ματα oπ6νrα γlδ τδ μ6ρη.μαc'-
d,γκ6λrαζ,αν τi1 μακρtνη Yραμμη τoυ oρΙqoντα'

Mεiναμε τ6oo λiγo
μακρlδ &π' τδν κ6oμo

AΠPΑΓMAToΠoΙHToΣ ΠoΘoΣ

\Ιlλιiνταq oυxνd γrd Eναν κ6αμo,
πoδ γνιi-lρloεq oδ πoλυdμuρo ταξiδrα oτoxαoμδν,
λttrι6.νrα π6θιυν, μoρφδν 'dνθριitπων καΙ
xιιρακτflρων πoδ Eπλαoεq,
8μεrνεq dξω ,dπ' τi1 γloρτf μαq'
Tιilρα μoιdζoυν γroρτδg τoδ Δloν$ooυ
ci γυμιν6.q καi 'πoλ$μoρφεg oτlγμ6q
JΙι-,δ 3πλασεq.
'Αr,oiγoνταq ιiλλα ,θπiπεδα fl εliτυxiα
nf]ρε μoρφi1 γκ6λφ.

AΙ\TΑΣTAΣIOΣ ΠAΠΑΔoΠoYΛoΣ

ΓlΞΞΘΣEΞATE
_ oi οτξλεq τηq NΙAOYΣTΑΣ ε1ναι oτi1ν δrdθε-

oη δλων'τδν Nαoυοαiων καΙ τδν φiλιυν τoΟ

περloδlκoi.

_ δλεc oi ργαoiεq πoδ οτ6λνoνταr γlδ δημooiευ-
- ;η-;;r";i .,a ui.'o' o6ντoμεq (μ6xρr 6 οελi-

δεc γραφoμηxανfrq) dραlδγραψu6νεq 'καi νδ

μiln g"o", δημooiευθεi o6 dλλο πεrρoδrκδ i]

δφημερiδα.

- παρdκληoη oi θργαοiεq νd γρ6φονται οτfl δη-

μoτrκt'1

-'Η 
(NΙAOYΣTA> δ6ν φ6ρεl κ6μiq gilβιγη γ1}

τiq θκφραζilμενεq γνfllιμεq τδν oυνεργατιiν
τηq'

-- 'Εργαoiεq εiιε δημoolευ'θoΟι' εiτε δxr δ6ν 6πr
oτρ6φoνται

Η ζNΙAOYΣTA>



'o Kαvov1σμ6q τnq 'EλλnvlΚnc
'oρloδδξoυ Korv6τnτog Nαoιionq

'Α,rιδ τδ τεfrxρq αfrτo f <.Νιdoυqτα> αρxirζει "η δημo-

oiiευοη τoδ Kανoνηlolμloδ τfl,q 'E,λlλnνlκη,q '.o1ρtθ]o,δ6ξ,oυ Koι
νδηgoq Nαorioη,g. 'O ΚαlνοIνιtqμδq παρoυοnr6ζειr δ,rπλδ θνδι
cιφξρioν' drπδ τη μrιi δfrνrεπ μιdν καΘαρi1 εiιι6ν,α Φq κoινo-
τrκfrg ξργ6νωοηc τofi θλληνrκoδ σταlxεiloυ τfrq περιtoxfrq

λiψo πρΙν dπδ ,τηlν dπε\ευθ6ρ,ιωοi ταυ καl δπδ ην dλλη
ouνlδrθdται μ6 τη δρdρη τofr <αιαilrιoυiλ,oυ>. "Oπωq μ'd1λr-

ατα γρd,Ψα1με στ,o ηαoηΜο6μθvo τεδxo,g δ Ιiανqνιομδq
ηρo6ρxdτlαι dπδ την ldνiα]Θtεrιiltρηo'η τoσ παrλιoi Ι<]αrν1οlνη1σfμol,

iiατεlρα dlπδ πρ6lτtαοη πoil Uκανrαν οii &νtπLιαλοι τoi <πot6_

πtoιJλoυ>> καi την δπoflα dπαδ6xlτηκε δ N'Ιηπρroπroiλilτηc B6-

σofllαζ κ]αli,Ndουσαg Kαι\)λiνrκξ.
Δυατυxl6,q i θ'λλelψη xιi,ρro,υ δ6 μdg 'θ,πrlτ1ρ6πiει vδ

Γtlαlρolυισηιdσιorυiμe α' t,vα τεrxοq ,τδ θξωιρretτπκδ αrilτδ κtεliμε-

νo. 'Eπibη,q riρdπtμ{oαlμtε, d,ντi πol trμηιμαiτltκo6 o'xoλrlα-

ομΦ, νrδ 3ππxφρrfο1oυ1μe μιλ νiεlνυlκi1 ταυ θiκτi1μηρη, πoδ θd
τ]olπαθidτεi τiδ κε(μαν{ol μdαα ατδ ει]ρtiτε1oiα ilατto{oικδ κJαi ι(oΙt:

νωlνlκd πλα1iloπα τΙ1'q θπα\ηq. Αiιτδ δμωq Θd γilvει μιεlτd τι)ν

δλακλri'ρωαη Φq δηηnoο'iευαι]q του.
'O πανloνιομ'δg 6r\6τι'εr το φδc τfrg δημotαι6lηπαq fi-

qτε,ρα dπδ την πρ6θυμη ,rιαlr:rαπιbοηΦ τoυ iιπδ τδν κ. Σταισ-

ρα Δ&δη, τδ,ν δπoΠo elixα1ρrοτnlΟryιε θερμ&.

ΠlEPΙ THΣ Ι{oΙNoTΗToΣ

"Αρ'θρoν 1oν

Tilν 'Eλληνrκi1ν '0ρθ'6lδoξoν Korν6τητα Nα-
o6oηq &πoτελoδot πdντεq oi δρβ$r$ρξ9r xρlοτtανoi
oi κατol,κoδντεq θν αriτfr, δrπδ δρθoδ6ξoυ iερ6ωq
&γrαζ6μενo.l καi dναγνωρi(oντεq δq 6lκκληorαoτr
κi1v αriτ6ν &ρxi1ν τδν δπδ τoδ o1κoυ'μενlκoδ Πα-
τρlαρxεioυ δroρiζ6μεν,ον κατd καιρoιiq Mητρω
π'oλiτην τfrq &παρxiαg Bερoiαq ,καi Nαo6oηq καΙ
τδv oiκoυμενκδν Πατρrdρxην.

"Αρθρoν 2oν

Tflg Korν6τητoq πνευματικδq dρxων εiνε δ
κατλ καrρδν \Ιητρo,πoλiτηq Bερoiαg lκαi N'αο'liοηq
oδτog δυνd,μεr τo.δ iπδ τfrq Mητρδq Mεγ6ληq τoδ
Xριoτoδ'Eκκληoiαq δlδομ6νoυ αiτ{l dξrιiψατoq
καi τoδ fiπδ τfrq Σε6αoτfrq Kυ6ερνl1oεωq κεxoρη-
γημθνoυ ιiψηλoδ Αr}τoκρατoρlκοδ Bερατioυ εiνε
δ dνtilτατog δπ6,πτηζ τfrq Kolν6τητog καi αiτoδr-
καiωg πρ6εδο,oq δλων τδι' oα-l,ματεiων αriτfrq' ijτor
'Aνlπρooωπεiαq Δημ,oγBρoι,τiαq.'Eφoρεiαq τflν
αxoλδν, θπlτρ6πων θκκληοlδν, φrλ,ανθρ,ωrπrκfliν
καi φrλεκπαιδευτrκ6ν oαlματεiων καi πdοηg (λ-
ληq θκκληor,αοτlκfrq i] κorνoτικfrc 'Aρxic καi dν-
τl,πρooωπεiαq. Tδν Mητρoπολiτην dπ6ντα ij "r-λυ6,μενoν dναπ'ληρoi κληρπδg dπiτρoπoq δπ'
αiτofr δroρlζ6μενoq.

,'Α'ρ,θρον 3oν

'H 'Eλληνrκfi 'oρθ6δoξoq Koιν6τηq Nαοιiοηg
κ6κτηταr:

1.- Πdoαq τδq θπ' δν6ματr τδν δρθοδ6iξων
κατo,iκων ΙιΤαoioηg δiπαρxoi,σαq iερδq θκκλη,oiαg
θνoρrακδg' ijτorτfrq Θεiαq Mετqμoρφd,σεωq, τoδ
'Aγioυ Mηνd, τ{q Koψηoεωq τfrq Θεoτ6κoυ, τoδ
'Aγioυ Γεω,ργiου.

2.- Tδ τfrq Κolν6τητoq 6νoρlαrκδν Moναοτfl-
ρroν τflg Zω,oδ6xoυ Πηγfrc (Παναγrοrπoιiλαq).

3.- Tδ θντδg τ{q π6λειυ9 θνoρrακδ παρεκ-
κλforα τoδ Mεγdλoυ Προδρ6μoυ, τoδ Mlκρoδ
Πρoδρ6μoυ καi τfrg 'Yπαπαντflq.

Tol Χριioτoυ Moυx6γιερ

4.- Ti1ν θν τQ vεκρoταφεiφ τ{q θνορiαq ιl]q
Mεταμolρ,φ,6,oεωg θκμ}ηoiαν τoδ Eiαγγελιoμoδ
τfrq Θεoτ6,κoυ.

5.- Td €ντδq τfrg π6λεωq πρoακυνljματ,α'
ijτoι τfrq 'Αγfαq Tρ16δοq, τ{q Παναγiαq oτδ Γκ6-
γκα, τfrq 'Αγiαq Π,αραolκευflq τδν Tαξrαρxιilν.

6.- Ti θκτδq τflq π6λεωq παρε,κκλ{orα καi
lπρoακυνl]ματα: τoδ 'Αγioυ 'Ι,ωdννoυ τoδ Θεoλ6-
γoυ, τfrg Θεiαq Mεταμoρ,φ,ιioεωq ('Aγioυ Σωτfr-
,ρoq), τoi 'Aγ{,oυ Nκoλdoυ lπαρd τδq πηγ6q τ{q
'Yπαπαντfrq τoδ 'Aγioυ Πνεjμ,ατoq, τoδ Πρo,φr]-
τoυ 'FΙλroδ πρ6q Δυoμ6q τflq ,π6λε,ωg, τιilν Tαξrα,ο-
xfllν τoδ Πρo,φI]τoυ' Ηλroi πρ6,q Boρ. τfrq π6λεωq
τoi 'Aγ. 'Αθαναoioυ μετδ τιilν dνη,κ6ντων δνi δ-
κ6oτψ τδν 6-ναiτ6ρωπρoσκυνη1u&των, παρεκRληοi
α.lν καi iερδν θκκλησlδν, lπερto,xδν, δαodlν καi κτη
μdτων καi πdν δ,τr ciλλo θν τQ μ6λλoντr ijθιελεν
&νεγερθη θπ' 6νdματι τ{g Koιν6τητoq drπαγoρεrl-
ομ6νηq d,πoλriτωq τfrq dναγ6ρoεωq iδlωτlκδν εi-
κτη,ρiων oiκων.

7,.- Πdντα τδ 'Eλληνlκδ 'Elκπαtδευττ]ρlα
τδν &ρρ6νω'ν κεiμεν,α θν τ(l περ16,6λψ τdlν Tα-
ξιαρxδν rκαi τdlν Θηλ6ων κεilμενα 8ν τ(l περ166"
λψ τδv Tαξlαρxδν τfrg Mεταμoρφιi:'oεωq.

8.- Ti1ν ,θν τΦ περffi6λφ τoσ 'Αγioυ Mηνr
νδν dνεγεlρoμ6νην Σxoλi1ν τδν dρρ6νων καi
πdoαν dλλην θν τδ μ,6λλoντl iδ,ρυθηooμ6νην.

9.- Tδ Nεκρoτα'φεiα .iq Mετ,αμoρφιiloεωq
τflq Παναγiαq καi τoδ 'Αγ ,oυ Mηνd, καi ιδ τoi
'Αγioυ Γεωργioυ, θν δ κυ6ερνητtκfr dξrιioεr δ6ν
θnrτρ6πεταr τoδ λοπoδ νδ 6ντα,φιdζωνται.

10.- Tδ 6ν τδ περ166λψ τδν Tαξrαρxδν
Nooακoμεiων.

11.- Tδ Mητρoπoλtτrκ'δν o{κημα κεiμενον
,θν τfr θνορig τfrq Mεταμ,o,ρφ,ιiloεωq.

12.- KαΙ ,θν Y6νεr lπ6ντα τδ ,κτfματα δν f|

λsπτο,μερilq καταγραφi1 δπ6ρxει θν τ(l κoΙνoτ1-
κQ Kτηματoλoγiψ.

"Aρθρoν 4oν

'Η 'Eλληνlκi1 '0ρΘ6δoξοg Κοιν6τηq Nαoioηg
δlol,κεi τ& κατ' αriτi1ν κo,rνoτlκ6, θκπαδευτrκδ,
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'o Kαvovιoμδq τng '0ρδoδ6ξoυ Koιv6τnτog

iκκληorαoτlκδ καi μoναoτηρrακδ πρ6γιιατα δld

τδν δπoμ6νων 'Αρxδν:' 
λ.' j-Δ'& .ηc δεκαεξαμελοδq - 

&κλoγrκfrq
'Αντnπρo'oωπεiαq τδν τεαodρων θνoρlδν'

B.' )-_\tδ τfrq Δημoγερoντiαq'
r.')-ιla τfrq 'Eφoρεiαq ιδν oxoλδν'
λ.')*ιra των θπιτρaπψγ τ6iV τεoodρων θ_

νoρrακδν dκκληoιιilν.-- 
E.; )-Δlδ. τ'δν dπrτρ6rπων τδν iε.ρdlν λ4oν6ν'

*oρ.^r.ληo1ψγ lκαi πoρoκυνημdτων θπi τfl 6doει
.πi ει."oir, καi πρoνoμiων καi τδν θκκληοrαrπr
ικδν καθ'εoτιiτων τoδ Oiκoυμενlκoδ Πατρt'αρxεi-
oυ oυνψδδ τα1q oxετικαiq δπτ6ξεοr τoδ παρ6ντoq
Kανoνrαμoδ.

KEΦAΛAΙON B',

ΠEPΙ KATAPTΙΣMOY TΩΙ\Ι ENOPΙΑKΩN
ElKΛoΓΙKΩN KATAΛOΓΩ}'Ι

"Aρθρoν 5oν

'Eι,oρrακο'i iκλoγlκoi κατ6λoγot λ6γoνταt τδ'

6ι6λicι Ξ, oic δlπdρxoυoι καταγεγρlαμμ6νοl oi
δρθ6δoξor xρloτιανoi oi &πoτελoiντεq δκdοτην
Ξioρl"u, o'i d*oν"εq τδ θν τQ dρθρψ Ι9 πρoo6ντα
καΙ'μil oτερo,3μενoι τδν θκλογικdlν αiτδν δ:'καrω-

μdτων.
"Αρ'θρoν 6oν

oi θrκλoγκoi rκατdλoγoι καταoτριilνoνται εiq

δπλoδν δπδ θ1πιτρorπηq dπo_τελoυ.μ6νηq δlξ δνδc
irjε.c, τo6 θπιτρ6rπoυ καi θνδq δνoρiτoυ καi Δκ-

ιJγoμεrηc δrπδ τic Δrαρκoiq'Aντrπ'ρooωπεiαq'

"Αρθ'ρoν 7oν

Αi πρδc καταρτrαμδν τδν θκλoγrκδν κατα-

λαγων θπlτρorπαi, dφ' oδ λd6ωoι τδ lπtττdκrα τοi
δroρroμoδ των, δφεiλoυor ν'δ καταoιριiloωσ1ν εν_

iδi εiλ. ,,6ν.. .δ πoλδ f1μερdlν τ96c θκλoγrκol3q

καταλ6,γoυq καταγρ6φoυoαr θν αΦτoiq τd δν6μα_

;; ;r'θ*6ν.r, iλ ,.ρoo6ν'α τδ δrπδ τoδ 12 &ρ-

β|oυ τoδ παρ6ντoq Kανoνloμoδ διαγoρευ6μενα'
oiiq παραδiδoυoi τfr ΔrαρκεΙ 'Αντlπρ.oοωπεig'^ ii-

.icεroροωoαoα α,}τδδq oυμφιilνωq πρδq τd dρ'θρα

t'Σ, lsi 14 τoδ lπαρ6ντoq Κανoνιομoi .&ναρτfl^ 
δriι

'ηi 'l Mητραπ6λεωg 8καoτoν εig τδν ν6ρθηκα
τflg αiκεiαq θνoρr'ακflg θκκλη'αiαq'

"Aρθρoν 8o'ν

'Eνατdoεrq κατδ τδν θκλoγlκδν 'καταλ6γων
δ$νανταr ν& δiπo6dλωorν θγγρ6φωq τfr Δrαρκεi
ιr."ρor*πεiq oi 3xoν'τεq δr'καiωμα 6κλoγ6ωq

ii_a"iiξιμ., εΙτε θπi παραλεiψει εγγραφfrc. ξY
."τi ""i,iΙογoιq, 

ε1τε θπi θγγραφ'fl τlνoq μη g-

,.or:rog .δ 
'ρoo3νnα 

θπi τoiτψ δ'.o' ud ποoοdγω-

οl κα,i τδ oxετrκδ '€ιπoδεlκτκ6 μ6oα'

"Aρθρον 9o'ν

Ai θνoτ6oεrc δπor6frλλoνταr θντδq δκτδ flμε-

ρπ, a"a- τηq a'ναρτfloεωg τdlν 'καταλ6'γων 
εig τδν

ν6ρ,θηlκα.
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"Aρ,θρoν 10oν

'H Δlαρκi1q 'Αντlπρooωπεiα -ουνερxoμ6νη

^o.16r,', 
θνδq ,π6ντε f1μερδν καi μελετfoαοα τdg

,}πo,6ληθεioαq θνοτdoεiq 
'ij 

δroρ_θoi τoδq. καταλ6_

γo"c "o.oγρhφo"oo 
καi τol)q δικαiαq 6νo'ιdαεtζ

δ;;aoλJr.;i η aπoρρiπτεl-τdq μi1. δrκαiαq' 'Eν
dψφoτ6ραq δ6 ταiq περllπτωoε.olν Φπoφ'αiνεταΙ o-

ρroτκιiq καi &νεκκλfτωq.

"Αρθ'ρον 11oν

Tδν oδτωoi καταoτρωθ6ντων 'καi δπδ τflc

'Ιερdg Mητρo'π6λεωq θπκυρωθ6ντων., καi oφρα-

γnrb6rrr,'δκλoγκδν καταλ6γω._ν τδ .8ν dντiγρα-

φo, *oρoψ6νεr 
'6ν 

τfr Mητραπ6λεl. τδ δ6 8τερo-ν

,ioooεlε..λr τoiζ θππρ6πolq τδν iκκληοlδν' 'I-
o*$rro, δ'6 oδιor θπi δrετiαν.

{ζEΦΑΛΑΙοN Γ',

ΠEPΙ ΠPoΣoNTΩN TΩN EKΛoΓΕΩΙ\Τ
Ι{ΑΙ EKΛEEΙiMΩΙ\Ι

"Aρθρoν 12oν

Δμαiωμα θκλoγ6ωq dxεl π'dq δρθ6δoξoc xρ.r

oτrανδq *εκτημ6'νoq τ& θrπ6μενα -rιρo 6ντα: 1) Ξ-

*r, orμr,rr,ληρωμ6.νoν τδ 25oν 3τoq τfrg iλικiαc

"u.oε' 
b) ι"ab*λν μo'νiμωq 6γκατεoτημ6νoq θν

τfr π6λεr &πδ τρ16ν τotjλdxιoτoν θτ6ν'

"Aρl$ρoν 13,oν

Δκαiωμα θκλεξiμ'oυ dxει πdq δ ζxων τd πρo-

ο6vτα τol πρoηγ'orμ6no, dρθρoυ καi oυμπληριil-
oαq τδ 30δν dτoq τfrq flλκiαc αiτoδ'

"Aρθρoν 14oν

Στερoiνταr τol δrrκαιιiψατoq τoδ εκλoγθωc
,δq καi τoδ δκλεξiμoυ oi δξfrq:

il oi ,,oρo.,6μrq oυνεζευγμ6νoι. καi θν γθ-
,r, o,f οπυ εiκxιηotαoτtκd θπιτiμα εδριoκ6μενιtt'

1) oi κηρυxθ6ντεq θ'κπτωτoι τδν ιioτικ6ν
αi,τ6ιi δrr.αo,rψ&.ων καi μf1iπω &πoκατααιαθ6ι'τεq'-' -gl -oi 

"ηρυxe6ντεq'εic 
κατ6o*ταorν πτωxεl3-

oεωq *αΙ μfτε δκαοτlκδq μ{τε θξωδiκωc oυμ6ι-

6αoΘ6ν'τεq._ 
4) Πau."c oi θo'τερημ6νol. τξq ..iλευθ6ραq

δr'αxε1ρioε,ωq τfrq περloυoiαg αl)τl5iν ij δri dπα-

γ,6ρευolν εδρtοκ6μενor.'--Ξ1 oi δ1' dπo,φd,o'εωc τfrq Δημoγεgoντiαq κη_

ρυxθ6ντεq καταXρασταi θκκληοιαοτ:κ6ν i) κo'tνo_

iικδν xρημ6των καi κτημ6των'_ 
6) bi'δro*rrρ'αθ6ντJq ταμεiα να6ν, oxoλ6ν

ii ιiλλων dγαθoεργδν oωματεiων καi μi1 δ'6ντεq

λ6γoν τfrq δrαxεrρioεωq."'"' 
7; cii aρuoιμ"νοl νd διiπω'ol λ6'γoν τfrq παρ'

αιjτδν γενoμ6νηq δrαxεrρioεωg κorνoτrκfrq -περ1-
o""l.c, *oοδc καi oi δφεiλoντεq καθP oioνδf1πo-

i; 
-;;a;", 

*ρημo.o ij κτf1ματα δκκληolαοτικ& καΙ

δroi?,r""ο"-'c' η aρuoιiμενoι τflν drπ6δoοrν αi-
τ6ν.

ΣYΝiEXElA ατδ δrπolμεvo Tεοχoq



'$f, θμπeplκοποinεll τωυ'&υEpΦπIufΙtu ωx*mε[Ι}U

καi αιtπμκεilιl κgi εδ πlετευω τευψ Kπpwnδωψiωψ
Tδ φοlvoμεvo τηc θμπoρlκonoiηoηc τδv

d'vθριb,nrvωv ox6oεωv κori α,vαγκδγ εjvαl on6ρ-
ρolα κoi oυv6nεlo τηc 6'vτovηc τdoηc noυ no-
ρατηρεΙτol oημερα ατo0c αvθ,ριbnouc τωv Bro-
μηxοvlκδv Kolvωvlδ,v κoi τQc απληοτiοc πρδc
τηv δλη. 'H θfπoρlκonoiηoη τΦv α,vθριbnlvωv
dvαγκωv εi'vαl δvα κo'tvωvl,κδ φαtvoμεvo μd oo-
fiqiρdτατεQ θnlπτΦ,oεlq. Π'ρo'KεlταΙ γlo δvο φαI_
'volpθlvo noO θγκλεi'εl oo6,ο,ρδ κotιlωιrl,κδ κivδυvο,
κdτl πo0 6ρiακεταr αd ατεvη oυvdφεtα μ6 τηv
τερdoτt,o o,ημα'oiα, not nξρε oη,μερo τδ xρημo
oxl odv μ6oov, ολλα od,v αι]τo,οκo,πδc' κoi μ6
τηv 6vvolα πιbc δλα nωλo0vταl καi
αγoραζovτα, l.

_ Σημερα φαivεταt πδc δ δvΘριυnoc τoΟ
6roμηxαvlκoσ Π,vε0ματoc, δλo κοi ξεπι1φτεl o-
πδ τη φuαrκη dληθεlα oτη vεκρη tλιoτlκη nρ,α-
yματlκoτητα.'o α0θoρμητloμoq ToU
δλo καi 0πoδoυλιbvετοl οτδ μη,xα,vlκδ α,0τoμo-
τloμ6. oi εnlθuμiεc olγo - orγα οΟτoμ,ατi4ovται
od λεlτoυρylκ6c oρ6Εεtc' δnoτε η δλη ovΘρΦ_
nlvη Θ6ληoη δλo καi nερ'l,oooτερo οτρ6φ,εταl
γΟρω αnδ κσ,πotο 0λιo-rrκη εv6ργεlα, η δπoiα
κοταλη,γεl o'6 δμμοvη i.δ6o, oτo ndθoc .nαθoc
γlδ dnoκτηoη, γld iox0, ndθoc γlo καταvαλωoη,
παΘoc γlα αinλη,oτiα-. Tδ $16,μ'η1ovlκδ ΠvεU'μo
noδ κυρlαρxεi θnl,δρδ' δτol, δαrε vd τεi'voυμε
vα δημloυργoσμε απδ noλλo0c' τ6λεlo ooημαv-
τoυc λ6γoυc, nερlττ6c α,vα,γκεq μd oκo,nδ vd
μη μ6voμε noτd iκαvoπolημ6vol, noτθ ε01oρl-
ατημεvol. Τδ πvευμ,o no0 θ,πlκρoτεi μδc καvει
οllγα - olγδ, κατα τυφλδ τ,ρδπo, καταvαλωτ6q'
dγoραoτ6c κατd δπλη,oτo τρ6no, ft1ρ,ηoτωv, nε-
ρlττωv κoi μερlκdc φoρδc θnl6λο6Φv nρογμd_
τωv, μd τηv iδ6α, τηv ουτοnατη, nΦc κoλ0πτo_
με δηθεv αvdγκε.c, ,πoJ oτηv nραγμoτlκoτη,το
δdv 0φioτo,vταl, παρα τic δημroυργoυμε κατα
αo0vετo τρ6πo.

- Tδ υλroτlκδ φ,ρ6vημα Tηc dnληoτiαc
κoi τo0 κ6'ρ,δoυc, απδ τδ δnoio κατ6'xετοl δ δv-
Qρωnoc τωv oιiγxρovurv 6loμηxοvlκδν Kolγω-
vlιυv μ,oc, τδηr κoιvωvlωv τξc rκατovdλωo,ηc
'καi τηc oπληαri,αc, δλo καi πviγεl, δ,τl δ-
ρol,o καi ειiγεvl'κδ μrngrρrgi γq θxει 'μ6oα τoυ
9 qψ$,ρωπoc' A0τδ μoc τδ n'α,ρoυ,αldΖεl
,κατα rΠ,oραlσΤα"Γl,Ko, oλλo κοi nρo,φητlκδ
γld τic ημ6ρεc μαc τρoπo, δ "lψεv oτδ δραμα
τoυ .Πθβ Γκιjντ., δηλοδη τηv dnotξ6,vωoη τoυ
oη,μερlvo0 dvθ,ριb,noυ dnδ τδηr 'i]δro τδv δ,αυτδ
τoυ. Mαc nαρoυoloΖεr τδv Π16ρ Γκ0vτ' δγ,αv δv-
θpω,πo n,ot d]vαικολιi,ΠTεl στδ ,κυvηγr γrd υλκδ
κθρδoc nδc 61αoε, τδv θουτo τoυ. Toδ φoivε-
ταl nΦq δμo16(ει μδ δvα κρεμμ0δl onδ θπαvω-
τδ oτρΦματο φλolΦ,v, xωρic πυρηvο, xωρic
κι1vτρo. 10 "lψεv nερrγροφεl oδ ουv6x'ειo τδ
φo,6,o, τδv ,παvlκδ πo0 iiγotωoε δ Π6ρ Γκtvτ, δ-
ταv δκαγε τηv αvακdλυψη τoΟ τi εivαt, noιj θd
frτα,v πρo,τιμoτερo vd 6ρio,κετol oτηv κ6λαοη,

nαρδ οτη Ζιυη, Ylατi 6;1αοε τδv 6,αU]T6 τo'υ n,odl
τδv α'ioΘ,dvεταrl μ6oα oπδ κυ,vηγl τo- K6:ρ's9μq
τηc onληoτiαc, δ'noυ ζo0oε oδv δvα τiπoτε' odv
δvα θμnoρευμα, 6ατω κt αv αΟτδ εivαl ;1ρη,ol'μo,
δαroοo nαvτα odγ δv,α δκμ,εταλλεrj'οlμo εi'δoc.

Toσ ΙΩAN. N. ΞΗiPoTVPΗ
'oμοτ. Καθηγητoi τ.frg Kolνωνroλoγiαq

οτr)ν'Aνωτ6τη Blομηxανlκi1 Σxoλi1
Θεαoαλoνiκηq

'o oκoπδc τoυ oημερlvoΟ oιrθ,ριblΠoU -

μδc λ6εr δ "Eρlx Φρoμ, πo0 ζΠ μ6,oα oτic Βlo-
'μη,Χrα]vt,Kθq Kotγωrriεq τ[c κατο,vdλωoηc κα,i τξc
o,nληoτioc, εivαl vα πoυληoη τδv δαυτo τoυ μδ
εnlτυ1i'o αrηv dγoρd. Γl' αΟτδ ,καi δδv α'vτλεi
τη oυvoioΘηoη τoυ θoυτoU τoυ α,πδ τηv i,vεργη-
τlκoτητα τoυ, odv 6vα, δv, noιj oκεπτετol καi
dγαnδ, nαρd αnδ τδ,v oiκovolμιΙ(o_KolvωΙvlκδ τoυ
ρoλo τoυ. Tδ αioΘημα τηc dΕioc τoυ θΕο,ρτδταr
αnδ τηv θπlτυ1iα, δηλαδη dlnδ τδ ov μnoρεi vd
Πouληtση τδv δαυτo τoυ oδ oυμ'φ6ρou,oo τrμη.
Tδ oδμα τoυ, τη voη,oη τoυ, τη voητικη iκοvo-
τητd τoυ καi δυvoτ6τηrα' Ko'i η ψυxη τoυ ακ6-
μη εivαl τδ Kεφαλolo τoυ. Mδ dλλα λ6γlo η θκ-
τiμηoη τωv i1δlωv τωv iδloτητωv τoσ o0'yxρovoυ
αvθριbnoυ θΕoρτoτol α,nδ πo,ραYovTεc πo0 6ρ1_
σKοvταl δξιυ απδ α0τoγ. Πα,ραγovτεc noO 6ρi-
σKoγται στη,v noronαΙou,oα κρi,oη τηc ογoραc
η δπoiα αnoφαo['4ε.l καi κ,ρivεl γlα κo,πolo 6 μ -

noρευμα.
'Eξ αiτiαc τηc δrrrovηc Oλroτlκηc αvτiλη-

ψηc noU θnικρατεΙ oτδ oO,γxρovo κooμo, Tηc
6vτovηc ταioηc nρδc τηv dnληoτio, φταvει κα-
vεvαc, δc τδ ,oη,μεΤo vδ δtκαloλo'γεT τηv 6μπoρl_
κoπoiηoη καi τΦv πrδ iερδv καi δoiωv, δπωc
καi τηv nρoδooiα τo0 'loυδα, Q,φ.9υ αυτr] τoU ο-
nθφερε κ6ρδoc: τd τρtαvτα δργ0-
ρ l o,, τd δn'oiο δnωc θo 6λεγε δ oημερlvδc d-
vdμε,oα μαc i'vΘρωnoc, πδc καλd il,κovε μIδ καi
τoυ flτα,v αlnαραiτητα η αρκεi noιi η nρdΕη τoυ
αΟτη τo0 αn6φερε κθβδoc.

Φo,6oυμοl πΦc oi 6loμηxαvlκ6c Kolvω-
viεc μoc μ6 τηv 6vτovη καi dv6viδoτη ταoη πρδc
τη,v δπλη,oτio κοi τδ 0λloτlκδ πvευμα noO αnλιb-
vεTαl σ' α0τ6c, δηλotδη dvαμεoα μoc, μηnωe
καταληΕoυμε o6 δ,τl κο,τ6ληΕε η nλoυοiα Kαρ-
XΠlδδv, δηλαδη αrηv καταoτρoφη καi oτδv d-
φorvruμ6._ Tδ nvευμα πot επικρoτoUoε oτηv τooo
nλo0olο κoi 6κτακτωq oiiκovoμικd αvαnτυγμ6vη
noλlτεiα τΠc Kαρxηδovαc, 0,παρxεl κivδυ,voc vd
6nlκρατηοεl _ αv καi 6πlκρατεi nlδ _ καi oτiq
oημερl,v6c 6loμηxαvlκθc τΠc κoτα,vαλω,oηq κα,i
τηc απληoτioc κolνωviεc μ,αc. Tδ φ,οtνo,μεvo
α0τδ τδ ουvoψloε od μld μovαδr,κη φρdoη δ 'Ι-
στoρltι{δc Πoλ06loc, τη,v ,n,α,ρ'g'Kμη δηλαδη δvδc
6θvoυc noυ nηρε τδ δρoμo πρδc τδv 0λlκδ
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YiKρεμ,v6: .Στηv KαρXηδ6 v α-, Yρdφεl,.TiΠoTε, π,o0 KαΤ.α,λ4γεl oε Kθρ-
δoc δev εivα' l θπovεi1δl,oτo.. K6τr
noυ μnoρ,oυμε Kα rd κ6nolo τρ6πcl vd noUμε καi
oημερα γlδ τη,γ ταοη noU δπλιbvεταt μ6oα oτic
6loμηxo,vικdc κolvωviεc μoc. Πvε0μα πoιj nlα_
vεt, ,πo0 αixμαλωτiΖεt τηv ψυ1η τΦv oOγ1ρovωv
αvθρωπωv. Να 6παvαλαμ'6dvετοι δ'ραγε η Kσ-
τdρα τηc δρxαi,αc Kαρxηl$$,γqc oτδv αiιi:γα
μαc, o'τδv αiιi.lvο τηc τεxvlκηc καli τoΟ Bloμηxα-
'rI'κo0 nvειjματoc;

_ oΙ ,κoιvωvloλoγlκδc 6ρευvεc δlαntoτΦ-
voυ'v, πδq oi oiγxρovol αvθρωnol τΦv Broμη1α-
vlκδv Koιvωvlδv δxoυv τηv 6vτovη τdoη v' o-
γvooDv το0c ηθlκoυc v6μουc, δτοv αιiτoi θxoυv
δμεoη α16οη μd τηv δργα'oiα τouq τδ δτoμlκδ
oυμφ6ρov τoυc. .H μ6vη τoυc iiyvolα εΤvαl αno-
κλεlοτlκα καi μ6vo τδ κ6ρδoc _ κdτt 'noi τδ
ζoσμε καθημερIvα. _ .Τδ ntoτεOω μαqΣ σXε-
δδv οτηv 'nλεlovoτητα εivαI τδ iδlo μi τδ Πl-
ατε0ω το.lv Kορxηδo'v,iωv, nδξ τiπoτε no0 κα-
ταλη'γεl od κ6ρδoc δθv εΙvαl αΕloκoτoκρlτo, αi-
σXρo, 6ξευτελloτlκo. Toυvαvτio,v'κoτοvτα dξl-
θποlvo, θεωρεiται θ,π lτ u x iα δoxετα μ6 nold
μ6oο φτdoαμε oτδ πε;rυ1ημ6vo αnoτ6λεoμα.
Φαivεταl v' ο,κoλoυιθoυμε τδv i$1g $,ρoμo πoιj d-
κoλotΘηoov 6'1 χg,ρ1ηδovrol, δηλαδη ,nρδc τδv
drφovtαμδ κοi τη'v oιjτoκατα,στρoφη μαc' dv δδv
δvτlλη,φθoUμε 6γκα[ρωc τδ κακo κl αv δdv iv-
τlδρα,ooυμε δ,vτovο.

Γl α0τδ εivα,l gγoι1κη vd oτραφoUμε
Πρδξ μiοV αγωYη πoΟ vο λα6οivεl 0n6ψη
τηc τδ nραγμα,τlκα δεδoμθvα τοU TεXVιKoU Πo-
λlτloμoυ oδ δλη τηv πληρoτητ6 τoυc, Χωρic δ-
oτδoo vd xαvη αυτη η dγωγη δπδ τδ μ6τlα τηc
τδv κα'θαυτδ oκoπδ τηc d,vθρωπrαc μδ τδ 6oΘιi
voημα Tηc. Md δλλο λoγια επl6d'λλετol oημερα
η δγωγη κοτd τωv κlvδ0vωv, no0
π,αρouαtdζo'vττ'oll θξ,ο,lτi,ο,c τoυ τεxvι'κo0 noλtτr
ομoυ καi τηc εδαπλωo,ηc καi τηc inlρρoηq τoa
Bloμη1'αvlκoυ ΠvεΟμ,οτoc, κlvδ0vωv πot μΠo-
ρcυv vd πρo6Λθoυv - καi ,nρo6ρx'ovτol _ α,πδ
τηv oφθoviα τηc nαραγω,γηc δμotωv αvτlκεliμ6-
vωv, α,πδ τηv τυπonοiηoη τδv ,nρα'yμοτωv, τηv
δμoroμoρφ'iο, τηv μovoτoviα', τηv θμπo,ρlκoπ,oi-
ηoη τωv dνθριbnl'vωv σ]Χ6σεωv καi αvαγκδv, d-
πδ τηv dιlτiληψη nιbc δλο πωλoσvτol καi dγo-
ρδΖovταl κοi τd i,ερd καi τd δγlα ακoμη. "oλα
αiτα τd Xα,ρο,KΤηρΙστtκα τδv oημερl,vδv KoIvω-
vlωv κλεivoυv μ6oα τoυc οo6αρoUc κιvδOvoυc,
oi δπoiol μ1ΠopoU1v vd nρoo6αλλoυv τηv oιiο1α
τoσ dvθριi.lπou oτδv πυ,ρηνο τηc. 'H τε1vlκη
μαc δ1δωκε αnλoxερα τηv δEωτερrκη ελευθε,ρiα
αn6vαvτl τoU nερl6dλλovτoc, τδv πραγμdτωv
κ.λ.π. KlvδυvεOoυμε δμωc vd 1α,ooυlμε τηv θoω_
τερlκη 6λευθερiο μαc.

Στηv θnoyη τoυ Bloμηγαvlκoυ nvεOμοτoc
μδ τoιic noλλoUc nεlραoμ,οilc π,ρ6πεl vd πρooι1-
xεl καvθνoq καi vd δtαlnαtiδαγωγετ, 6Tσl, ιboτε
vd μη γivεταt oκλd6oc τΦv δπlτευγμdτωv τηc
6loμηxαviο'c καi τηc δlαφημιoηc τηc. oi θρευ-
vητ6c τoU φαtvoμ6voυ α0τo0 τηc o,κλο,6lδq πο-
ρατηρoUv, πιbc Onαρxouv Περtσσoτoρol οκλd-
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6ol τδv 0noτlΘεμ6vω,v dιrα,YκΦγ τouq, τδν δη-
θεv αvαγκΦv π,o0 τic ι)πo,κlvεΤ η τic dvoμo_
Xλε0εl η pεκλ6rμα αn' δκε1vouc πo0 ovτικρ0-
ζoυιr καi δlοκρivουv τic nραγματικ6c αvdγκεc
τoυ αvθριbπoυ. Kl α0τη η oκλo6ld κoπω dinδ θ-
'nmεOγμ,αιrα τηc 6roμη1οviαc i'xεl γivει πld αv-
τlλη,nτη καi nρoοπο]Θo!,v oτiq αvαnτυγμθvεc
6ιoμη,xαvlκα xωρεc vα τic ,καταnoλεμη,ooυv μd
τηv oγωγη. Mlα dγωγη δ1l o,n,αγqρεu,τlκflc μo,ρ-
φηC, rn'αρo v' oφηvεl oτδηr κα,Θ6vlα τηv fiγρμι'κη
Xρηση τo,0 δvδc η τoυ αλλoυ πραγματoc μδ ο_
δθoμ,ευ,τη τηv εoωτeρlκη θλευθερi,α τoD dVΘριb-
πoυ, αλλο μθ τδ voημο κdΘε oτlγμ,η vo μnoρεΤδ δvΘρω,noq vδ ovτlαr6κετol oτo0q nεlραoμo0c
πo0 θα τoσ nρo66,λλεl τδ 6Ioμηxαvlκδ nvεOμα
κoi η γoητευτικη δl'oφημloη. 'Η μετ,ρηlμ6νη α0-
τη oτd,αη μα,c dn6ναντl του κ6oμoυ τΦv ,nρα-
γματωv δδv nρoκε,lτοt _ noρoτη,ρoUv vd
κoταoτρ6ψη τη 6loμηxo,vlκd nρoorδo, γliατi υ-
lπd,ρ1,oυ,v αρκετ5c,Π,ροYμαTΙK6c ovdγκεc αγo-
θδv, noυ η 6loμηr1αvio 6τol θo 6ρΠ τδ δρorμo
τηc, not vd μηv ,nα,θη τinoτε καi δ δΦρωπoc
vd μ6vεl 6oωτε,ρικα θλε0Θερoc κl δyl oκλα6οc
τδv 0noτlθ6,μενω'v αvαiγκδv 'καi τηc onλη,oτ1αc
Τoυ.

* 'o μηxα,vlκδc n,oλlτlσμδc ,εivol μlα πρ,α-
γμoτlκ6ττηo μ6oo oτηv δnoiα 4oυμε κoi δ6γ
μnoρo0μ,ε vδ τηv α,ρvηβ'ρg1μg. Eivαl dδOvατo vo
γυρioo'υ,με πioω. " E,τσl εiμα,oτε α'vαγκooμ,6vo.l
vd ,n6ρoυ'μ,ε, dπ6,vovτi τou Θ6oη, γιατi μαc δθε-
oε κol,votργlα nρo6λημoτo γlα λ0oη. EΙvοl ο-
vd,Y'κξ vα πρo,oο,vατoλιοθoσμ,ε κοi vd oναμετρη-
θoσμε μδ τη voμoτ6λεrο τηc μηXαγΠc κoi vo
oυμ'φrλlωΘoΟμε μθ τic d,λλαγ6c no0 φ6;ρvεl .oτη
Ζωη. Στη θ6oη no0 θd ndρoυ,με nρ6Πεl vd κo-
vouμε oυvεlδητη :rηv ε000vη oτδv 6o'υτδ μαc
καi vo δημloυργηοoυ'με δνα 0ψηλδ fiΘo c ε ιil-
Θ 0 v η c αvoμεoα μαc, γl,oτi μovo α0τδ μΠo_
ρεi v' αφαlρ6οε,l αnδ τηv Τε,xvικη τic dnlκiv1δυ-
vεq oκl6c τηc. No σ'Γp,σQra!,μlg Πρδξ Tηγ ,κoMl-
6ργεlα τδv αvΘρωrη6ι|111l11]1γ firξlιi:v δ1l μ6 θ6αη
δvovτiov τξc Tεxvl,κΠc, ,dλλα oιjτε καi nαρα-
nλευρα αiτηc, noρd δlαμ6ooυ τηc Tε1vlκηc.

- 'o o0γ'xρovoq δvΘρωnoc α,n6κτη,oε oXε-
δδv αnερl6ριoτη 0λικη δOvoμη. Tδv i1oυv δ-
μωc ΓIα,ρ,o,σι3ρεt oi 0λlκ6c d'ξiεc Φ,oτε vδ ληoμo_
vηoεr πδc η dλλαγη Π,ρ6Πεl vd ouvτε,λεΙταl 'o0γ-
Xρovα οd δλη τη oφοiρα τoU noλιτloμoO δηλα-
δη oτδ δλo ,κolvωvlκ6, oi'κoιroμlκo, noλlτlκ6, η-
Θικo, πvευ,ματl;κ6, ψ,υ';1l,κδ καi αvθρω,nt,oτlκδ nε-
δio, γloτi oi μovoμdρεlεc d]Πo'6αivoυv oυxvα θ-
ξοlρετlκα θnl(ημιεc.

_ 'o oιilγ;1,ρovoc δvθρω,πoc' τoviζετol, nα-
ρο τic KoTαKτηlσε|'ξ τo0 τε;1,vlκoΟ noλlτloμo'O,
6φ' δoov δθν ,dπ'oκτηoει γερδ ψυxlκd αrηρiγμα-
τo δn6vαγτl τδv v6ωv o,nαlτη,oεωv τηc ζωΠc'
dv δδv εivαι εoωτε,ρlκα Φ,ρlμoq vd oιrτικρ0oε,r
τic oημερlv6c αnαlτηloεlc μd nε,ρioκεψη, ιPlΡ6-
vQσξ, ι.puχΙIκ6τη'τα καi ovθρωnlα oγ δdv δραoτη-
ρtoπolηoεl τic ηθlκ6c πορoρμη,oεlc ToU, τ6τε
α0τδ,c Θα n6oη. "Aν βθv κατo,noλεμηoη τdv i-
,πλη,oτtrα τou, θ,δ 0no,oτη τηv τιj1η τΦv l(oρ,xηδo-
viωv, τηc Kcιρxη'δ6'vαC.



'oδoντoστoμα τ o _

λoγrκf καταoτασn

τrilν παrδrdlv τfrc

Α' τ6ξnc τιilν

Δnμoτ. Σxoλεf ων

τfrc N6oυoαq
ι,κα1 των xωρlων

τfrc περrφdρεlαq

τnq

'Απδ τδ οxoλrκδ Jτoc 1979*1980 dxριoε f1

θφαρμoγd ιoδ μ6τρoυ τfrq oτoματoλoγlκfrq θξ6-
ταoηg τδν μαθητιiν καi ,μαθητρrιirν τfrg πριilτηq
τ6ξηq τδν δημoτκδν οxoλ'εiων.

Πiνα
Tερηδoνlαμ6να

'Aρrfu6q 'Αρrθμδq Nεαγrλoi
παlδlδν δoνllδν

527 11.591 2.818

"Ενα xαλiαοiμ6νo, δ6νiτnr δημιroυlργεi ο,oΘαρδg d,νωμtα'\{1εg ο'τδν 6,ργανιαμδ τoιj

dνθ'ριi-lπου, δπωq πα,ραlciτ αlτlκd δ'εrixνεt τδ ακilτoο

Σ,τ{ Ι{,doυoα καi oτδ xωρl& τi1q πεοιφ6ρειd
τηg θξετiιoτηκαν (527) παlδrδ πoi fl ατoματoλo-
γrκt'1 τoυq κατiιoταoη παρουoiαoε τiν δξic εi-
κ6να:

καq 1

δ6ντlα
M6νrμor 'Aπουoiα Δ6ντrα μ6.

δoντrδν dμφραξη

325 286 132

Δ6ντlα
δμεrνδ

8.184

Πiνακαq 2

Bo13ρταrο'μ'α δoντlδv

'Aρrθμδq Tακτrκd dραrδ Καθ6λoυ

527 32 183 312

EPMrΙNEΙΑ ΣTATΙΣTΙKΩN ΣTοΙΧEΙΩN
Παρατηριilνταq τoδq dιρθμoilc θδ πρ6πεr νd

.πoδμε δτr ,φαrνoμενrκδ δθν Exoυμε δψηλδ πo-
οooτδ τερηδ6ναq (περi,πoυ 30%). "Aν δμωq λd-
6oυrμε δ'π6ψεr μαg δτr τδ δ6ντlα αriτδ dxoυν fλι-
κiα περiπoυ 3-6 xρ6νια, τ6τε oυμπεραiνουμε

'Oρθoλroμκd πρo6\filματα Kαπ6οiταοη οiiλω,ν

Nαi "oxr Φυoιoλ),κfl Παθoλ.

325

πδq παρcυαrdζoυν μεγdλη εiαloθηοiα oτi1 τερη-
δ6να. Kαi iiν γld τd νεoγrλδ (,παtδrκδ) δ6ντlα τd
ουiμπερ6ο,ματα εiναr λυπηρd, ,γιδ τ& μ6νlμα xα-
ρακτηρiζoνταt τραγrκd, ματi ,&πδ τd 10Ο0 περi-
πoυ μ6νrμα δ6ντlα πoδ ,θδδ καi (6) μ6νo μflνεq

(Συνθxεlα oι{ν oελiδα 85)
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c! κc3ffitνIcBΣ TclY I<YTTΑFCIY
θπιμ6λεια Π. Παvαlιιοτ(δn

f.xiψα &. τ; κυτταφo
Tδ dνtθ,ριilπrνo oδμα &πoπελεiταl dπδ διoεκαπoμμ6-

lPlα (iμερικoi τδ iπoλoγiζoυν ο6 τρroεκαπoμμliρια ) τ6-
τoιεg μolνd]δεq. K6θε κriτταρo ,&πoτaλεiται dπδ τi1ν κυτ-
ταρικi1 1μεrμ6ρdνη (1), τ'δ πρωτ&πλoqμα (2) καi τδν πυ-
,ρ{ν,α (3). M6οα oτδν πυ,ρfνα ,6ρiοlκoνται oi φoρεΙq τδν
παραγ6ντων τfrg κ\ηlρ,oνoμlκ6τη,ταg, τd xρωιματoοι6ματα
(4 ).

Σxi]ιμα 3. Δεπτoμ6ρεlα dπδ xρω1ματ6οωiμo;

tOi W,Α SON καi CRΙCΧ (6rρ,α6εi1o N6μπελ 1962)
,μσq ,δiνoυιν τ6τοr,α δoμi1 πoJ μπo1ρoδtμε νiι τi1ν παραoτf-
ooυtμε μδ θλικοειδ| iι,εμ6oκαλα.+

{α)

Σxiγα ?. ''ενα

(α) δπωq φαiν,aται
δοlμηiμ6νo,.

δ0

, (il ,

x gιυ ψατoε rυ\ro

oτδ μrκρ,ooκ6πιo. (,6) ,6πιυ9 εiναr
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'o κδoμog κυττ&ρoυ

ΠΦν δαφρΦfr Φ κιj'τταlρto (θλ. αx{rμα 7 καi αxfruαt

8) τd xρrqμαποoιirματα <διπλασrdζoνταυ. '[Ι dν,εμ6bκαλα
ανοiγεr ο' 8να rdκρo (6). Oi κατd"λλη,λεq oι]οiεq dρxoν-
ται νδ ου1lπ\ριilο'oυν τδ τμfr[lα πoδ λεiπεr (γ). "Eπoι,
τε,λ*6, oxηματiζoνταl lδιio ,dνroμ6oκαλag (δ), πoδ πα-

ρqμ6νoυν θνqμθνεq o' θνα οημεio. Tδ οη1μ,εio αi'τδ λ6-

γiεται κ lε iv π ]ρ 6 μ ε lρ o' "oσo καιβ oi δh3o &ν,aμ6οκαλεq
πqραμ6,νουν μαζi λξ,tανrται x]ρωμαπii δlag.

$ff fir
Στn yα 6. τδ Q.3" ζ εδ

τ( ' 
_;ηo 

'lu,γqτo€ul\rιrtιου
Td μ6λη αrjτoδ τoδ ζευγαμoδ δνoμd,ζεταl φ υ λ ε-

τ ι κ δ xρωLματorτιil1ματα, iπεlδi παiζoυν ,ρ6λo oτδν κα-
θoiριι:μδ φ6 φιiλoυ. Στη .γ"υναiκα rμoldζoυν (α). Στδv
dγtδρα, τδ θνlα μoildζsιl μδ τδ iρiω/ματo,αΦμ,α]τα τιilν γυlνtοι-
κδν, θνδ τδ dlλλo εi'ναr διαφ,o,ρετiκ6 (,6).

(6) (y) rbr
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xλ
Ιxiγα 5 τo 1ο ,φ*yατoζΘιατα τoi i,,$γ-no.

,Mθο,α oτδν πυρr]να κ6Θ,e κυττdρoυ @ρiοκoν'ταr 46
xριυ,ματoοΦματα. Α.iτδ εiν'αr ι&νd δri,o πε.ρiπoυ 6μoια. "E-
xoυμε λorπδν 23 ,ζε,6γη xρωμ,ατoοωμdτων. Tδ μ6λη θνδq

ζειrγαρroδ,λ6γoνταr,δ μ 6' λ o γ α x,ρω1μαπoοtilμoτα.

δh Ti,
45
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Tι1δ qqιι
Ιxiμα l. Δrorφεcη ,r.-λ1o,

"Eνα rκr3τταρo (μη'τμκ6) μ€ 46 xριυματo|clιi.lμαlτα, με-
τd ,&πδ μιδ δια,δrκα,oiα, xωρi'ζεταr o6 δ0o ν6α κiτταρα
(θ.\-lγαtτrριrκ6) πο_λι μ6 46 x!ρωμαlτoσιilμαlτα. 'o τρ6πo,q αιi-
τδg tsr6fρqση λ6rγεται μ i τ ιυ o η
(Σηrμεiωοη; ατδ οxflμα παρrdτdνoνταr μ6νo δ'6o ζeliγη
xρω,ματoοωμd,των ).

oνγατφι'lλ κiττoρα
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Σxημα B. Π,α'ρα'γω'γi1. oπερματoζω,α1ρioυ καi δαρioυ.
,Mερlκd lκ6ττα1ρα τiilν δρxεων lκαi τδν δoθηlκ6ν δι

αιρolντα1 iμδ ,δ1αrφ,oρετ1κδ τρ6πo. 'Απδ €να κιiτταρo μ6
46 xρωrματoοιilμ,ατα Πρoiκιπτoυν, τελικ'a, τ6οοε,ρα κriτ-
ταρα ,μ6' 23 xρωμα;τotcιillμαπα. Σ,τδν ιiνδ1ρα f πeτρdδα αιi-
τi θ,d διiotει τ6σIσeιρι1 σ Γt lε1 lρ iμ ,α tτ ο ζ ω ,d lρ ι iα. Σrη l,υ-
ναliκα τ,δ 8,να iιπδ τλ τΘoiαε1ρα θd διilοlει ιil 61ρω o.
( Σημεiωloη; οιδ μηiτρrκδ κi]ττcηρo, οxεlδrdo'τηκαν δ.io
ζε$γη xρω1ματoσωlμaτων. Στd θυ'γατρlκd δ,r3o μo,νd xρω_

ματooιilματα ).
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Σxfrμα 9. Πoρεiα ιilαρioυ καi οπερματoζωαρioυ μ6,oα
ο'τδ γεννηlτrκ,$ οriοτημα τξq γυναiκαq ( α ) . 'Eμφ'6τευοη

γoνιμαπoιηlμ6νoυ ιbαρioυ (ζυγιiτηq) oτδν 6λεννoγ6ν,o
τfl'q ψητραq (6).
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o KoΣMoΣ ToY KYTTAPOY
Eiναι γνω,oτδ τδ τi γiνεταr oδν γεννηθεi Eν,α

μωρ6. Συγγενεiq καi φiλor Ψaxνoυν νd 6ρoδν
δμo16τητε9 μ6 τδν πατ6ρα i) .it, μητ6ρα. 'Ωρt-
αμ6νor πρo'απαΘorν νd διil,ooυν καi τΙq δπoκεrμε-
νxΚ6q τoυq θξηγ{oεrq Yld x,αραKτηΙρστιKδ πoυ
dxεl τδ rπαlδΙ ,&λλd δ6ν φ,αiνoντα1 στoδq γoνεiq.
Δδν λεirιoυν, κaΠoυ - κdπoυ καi οi lπαρεξηγr]oεrg.
Παρεξηγf1oεrq oτiq δπoiεq δδη,γεi f1 ιiγνorα γ6ρω
dπδ τδ θ6μα <κληρoνσμ1κ6τητα>. T6λoq πdντων...

Σ{μερα i '6loλoYiα γνωρiζεl πdlq ,g{γq, ,,i..-
δoμημ6νo τδ dνθριiπrν,o σδμα (κ6τταρα). Mδ
πolδ τρ6,πo κληρονoμεi dπδ τοδq Yoνετζ τoυ, δ
d'νθρωπog, τo6q παρdγoντεq πoδ καθoρiζoυν τd
μoρφoλογικd - φυoιoλoγrκd - ψυxoλoγlκd γνω
ρiαματα (xρωμ,ατooιilματα 

- γoνiδlα). Πδq γεν-
ν16ταl μδ dνθριilπlνη ζωi1 (ιiidρlo - σπερματοζω_
dplo, ζυγιilτηq, dlμ6ρυo...). "Αc τδ ,π6ρουμ,ε δμωq
μ6 μrδ oειρd.

T,o TEMΠEΛΙΙ(O ΩAPΙo
KAΙ To TAΧYTATO ΣEPΝ'{ATOΖΩAPΙO

Tδ ιfudρro dπδ τfi oτιγμi1 πoJ 6γαiνεr dπδ τflν
ιiio,θltκη δ6.ν κrνεTταr καθ6λoυ. 'oγκδδεq καi δυσ-
κiνη,1ρ ωθεl'ταr drrιδ κρooooδc τic oωληνωτfrq
odλπrγγαq μ6 πρooρloμδ τi1 uτ]τρα. Στ{ odλπrγγα
θd τδ iπροφτdoεr (δν πρoλd6ει) 8να dπδ τδ δκα-
τqμ}rιiρΙα απεμματoζωdρlα πoδ dxoυν dπoτεθεi,
μ6 τi1 'oυνoυoiα, οτi1 6d,oη τoδ κ6λπoυ, οτδ oτ6μιο
τflζ μflτραq. M6λrq γiνεl f1 oυνdντηoη, τδ οπερ-
ματoζωdlρo θd μπεi μ6oα οτδ δdrρο. 'Η γoνrμo-
πoiηoη iγrνεΙ 1$ 19,μπ6λlκo ιb6ρro μ6' τiι 23 xρω-
ματooιiryατα πoδ rθπ6νω τoυq gxουν τd γoνiδlα
τξq μητ6ραq καi τδ απερματαζωdrοro μ6 τd 23
xρuψατoσιixμlατα iπoδ dπdνω τoυq 3xoυν τd γoνiδlατoi πατ6ρα, θδ dπoτελ6ooυν tνα κiτταoρ μδ 46
xραrματoσιiJlματα, τδν ζυγιil,τη. 'o ζυγιilτηq θ,δ δrαr
ρεiτα1 συν6Χεtα μrτωτtκδ (Σx. 7) καi τελrκ& θd
σxη1ματlσθoδν δλα τd μ6.λη καi τd δργανα τol aν-
θριilπoυ. "oλα dπδ Eνα κiτταρo.

ΘA EΙNΑΙ ΑΓoPΙ "t{ ΚoPΙTΣΙ;
Kdθε ιfudρrο τfrg γυναiκαq θδ dxεt dνdμεoα

oτd 23 xρωματσσιirματd τoυ iνα X xρuψατ6σωμo
(Σx,{μα 6α). 'Arιo τd ο'περματoζαr&ρrα, τδ μlοd
θδ 3xoυν τδ Χ xωρμ,ατ6σωμo καi τd dλλα μlοiι
τδ Y. "Αν f1 γoνlμoπoiηoη τo6 δαρioυ γiνεr dπδ
X-σπερματ,orζω,6ρto, θ'δ γεννη,θεi κoρiτol. "Aν fl
γoν,rμoπoiηoη γiνεt dπδ Y-απερματoζωdlρ'o, θδ
γεννηlθεi dγ6ρr. Nδ λoπδν πolδq εiναl δ... δπεi-
θυνoq γrd τδ φ6λο τoδ παlδιοδ,

ΠoΙot\Ι ΘΑ MOΙΑZEΙ l

'o ζυrγιiτηq 3xεl γoνiδlα τξq μητ6ραq καi τol
πατ6ρα. "Eτor Υr'δ κdθε xαρακτη.ρroτrκδ Υνι6]ρ1-
αμα δπ&ρxoυν διio γoνiδlα. "Αq δoδμε τi γiν,εταr
oδ μrδ ηg,ρi1πτω.oη, π.x. oτδ xρfrlμα τdlν ματlδν.

<'H ,μητ6ρα dq δπcθ6ooυμε 6xεr καoιανδ μ6-
τπ. T& ιb6ρr6 τηq θδ ixoυν τδ γoν.iδιο, γrd τ& κα
στανδ μ6τlα. 'o πατ6ρα9, iq ,πoδlμε, γαλανd. Td
οπερματoζω6r,ρd τoυ θδ Exoυν τδ γoνiδlo γlδ τδ

(Συν6xεrα αιi1ν οελiδα 85)

62



Στi1ν iοτoρiα τfrg οiγxρoνηq τ6x
νηg, 6λ6πoυμ,ε κ,6πoια διαφoρoπoiηoη
οτig ox6οεrq μεταξδ τfrq ζωγραφlκflq
καi τfrq γλυπτiκfrg. "oμ,ωq δδν πo€πε,ι
oUτε Kαi θd διiακtρ(ν,oυμε τflν διαφ,o,ρd
αilτf,, γlατi xαi dv θελfrooυμε νd τδ
κdΙνoυμ'ε δ xδραg δ6lν 'μdg τδ θπιπρ6π'εr

μrδ καi oi ox6oεεrg καi τdlν δio εiναr
dν,εξ6ντλητεq.

Στi1ν ζωrγρ1αlφπκfr πα1ρ' 6λo 6,τr ο,i dνlα.
ζητfiοειq oην fκφραοη το_,v δlαφ6ρων
μ6ο,ω,v (δrλrrκδ,ν ) εiναι πεμlωριιoμ6νεq
θν τoiτorq 6λ6'πoυ,με δημloυργoδq πo-
λυ περιoo6τερoυ'g d,π' 6τ1 6λ6πroυμε
oτδν xdtρo τi1q γλυπτlκfrq, πo'δ τδ μ6-
oα ποδ oτi1ν oiγxρονη τ6xνη πoδ πρ'o_

oφ6ρ,εr εiναι dπεlρα γrδ τi1ν δημloυ ρ-

γiα γλυπτικfrν dρl,πυν, δμωg od δη-

μιoυργci τoυ εiναr πoλil λιγιilτερoι. Πα-
ρατη,ρoδμε oτiq δldφoρ'εq iκδηλιirοεlq
τlν δημroυργ6ν αiτδν οδ xι6ρoυq
μουorακoig κ\εlιrτor)q καi δπαiθριoυq
τi1ν πρ6oδo καi την θξ6λrξη τflq τθ-
xνηg, δμωq δδν μπoροδ'μ'e νiι πρoοδιo-
ρiooυlμε i] νi πoδμε πδc αiτδq δ δη-

μιoυργδg 6φταοε ij μσq 65ωcε τ|ν τ6-
λεrα μoρφi1 τoδ κ\α,τotκrομ,oσ ij τiq
μoντ6ρνα9 ζωγραφπ_frq γrατi ποτδ δδν
μπ.cρoδlμε νd δoδμε τi1ν πcρεiα δ\6-
κληρη τoδ δη'μoυργoδ αr]τoδ. Σdι'
μo'ρφi], odν oxfrμα, oδιν dκφραoη δ-
πiιρxεr il δφηρημ6νη τδxν'η τflq dρxαi'-
κflq θλληνlκfl,q καi τfrg αiγυπτrακflq
γλυlπτrrκi1q πoi αiτfl μ6,νo στ6lθηκε
π6ντoτε fl πρωταρxlκi1 πηγi1 τfrq μεoo-
γειακflg παρ6δoo'ηq δiνoντα,q πdντoτε
τ|,ν dπ6λυτη &πλoπoiηοη τfrc μcρφfrq.
oi δημroυργoi τoδ 20,oυ α,iιiνα πρoo-
π&θηοαν πρoκειμ6νoυ νδ πρ,olσ,φiρoψγ

ιl'τδ κοr'νδ τi1ν οriγxρoνη τ6xνη, €ψα-

ξαν τd πιδ dπo,μα,κρυο'μ3να κρdτη καi
μπoρoδμε νδ πoδiμε πδq δφθαoαν μ6-
xρt τδ Mεξικδ π,oδ f τ6-xνη εixε iξακρα
νroθεi γlλ κ6μπoo,ουq αirilνεq καi dκ6-

μα μ6xρr τiν 'Αφρrκi. "Oμιυq πα'ο' δ_

λα αιjτδ flταν πd.ρα πoλi θξελrγμ6νor
λαo)' Θ6\oνταq \oι'πδν oi οriγxρoνoι
καλλrτ6xναr ι,δ διilο'ουν κdτr ιi\\o, κd-
τr καινotiρμo oτδν πo\rτrομδ τoi 20oυ
αiιilνα μ,ετ6.φgραν αiτilν τi1ι, πρωτ61,o-

νη τ6xνη καi μα,ζi }rδ τic d\\εc dναζη-
τflo,ειq τ6ν νεωτ6ρων r)\ικ[lι' μπ6ρε-
ααν καi μ'dg πρoo6φεοαν τi1ν \εγδμ'ενη
μ'oντ6ρνα τ6xνη fi δπoiα δδν καταπllι-
ν'εταt ofiτε u6 αxr]ματα (ουγrιεκρrμμθ-
να) οιjτε μδ μoρφδc πoδ τ6oo εi'ταμο
ουνεrθiα:r νδ 6λ6πoυlμε. "o\α \orπδι'
τd δ,εxπiκαμε oτi1ν καΘηrερινi1 μα'q ζω-
{. Kαν,εig δδν μπoρεi νδ κρiνει i) νδ

κατακρ{ν'ει γιατi καi θμεiq πιcτδ τoδq

dκολουθoδ,με oτiq iδ,6,εg καi πoλλδq
ιρcρδq oτig πρ,6ξεrg μαg, δλα λoιπδν

"Αρxιoαν \olπδν orγdι σ1\,δ ν' τεμ.'ι-
xiζcυν oδ δrdιρ,oρ,α Koμ]μdτ1α τiι iΙντl_
κεiμενα πol) εixαν στilν δΙaθεσti τoυq
νδ ζωγραφiοουν καi dπδ τδν τεμαxΙ-
oμδ αiτδ κιli τi1ν oυνivωο11 τι_υν κτυ-
πητδν καi λιr1ι'περl;ν xριη-ιfrτων.

\'Ιd αiτδ rραiι,εταr πεντακ6θαρα iι'
πδ τδ γεγro1νδg δτr rκαi α'iτoi οli }ιc-
ταιμΠρεσ1oν1στδq iγκατ6\εrψαν τδ oxfr-

μα την μιo1οκo| πoδ τ6ο,o eixε μπfr αfiν
ζωl] μαc xαi πρoοπdΘηοαν νd εiοxω-
ρι]ocιlν 6,αΘid oτi1ι, π1lωτ6γoνη τ6xνι1
ποδ r-]ταν γ'ν{οtα iιπ\| καi πo}.δ i,κφρα_
οτrκr). 'O \'[oντρriιν πρdlτoq oτi1ν 'o-1.-

\αι,δiα ζor1.ρiιφιcε oκr]1rατα Yειυμετρ1-
κδ μ'δ κiιθ,ετεg κα'i ιiρlζ6ντr'εq γραr1;1μδq
αiτδ τoυ\iιxlατoν μΓιq δ,:ixνoυν τd ζιο-
γραφrκ6 τoυ 3ρ'1,α ποi εir,αr ιρτrαγ,μ6-
να πρ'Ιν iιπδ τδν πρδτo Παγκδoμ;ιo Πδ-
λεμo. 'O Καντiνακυ, Ροioooq δημroυρ-
γδc τηc οli1ιxρ,oνηq τ6xνηq, Jδ'erξε πρu-,-

τοq ατi1ν Γερ;ια'ι,iα τflν iργαoirα τoδ
εiδoυq αilτoi dπδ τiq δrd,φo1leq dρευνεg
πoδ δκα,νε δlαπiοτιυοε τiq δυνατδτητεq
τΙ]q Jκrρραοηq αiτηq iιλλλ κcιi oi ΝlΙoν-

τρr,dν - Γκdq:,πo - Niκoλooν ιrδ τiq i-
ρευνεq τoυg δνακdλυψαν τι)ν iιλl]θεr:ι
τflg of1.xρργηq τ6xνηq. 'O Πrκd,οo εi-
xε πi1 6τr δ ζωγρiιιρoq ζω1,ρ,αφ1ζεr δxι
δτι 6.\6πει iιλ\δ 6τι ξθρεr i] 6τι νo,μiζεr
6τr ξ6ρεl. .Yιι&ρxεr μrδ iδ6,α δτι ιi oυγ'
xρorloκυ6roμ,δq πρoοπ6θηoε καi τε1Iiιxι-
xιoε τδ dντικεi,μενα oδ οηt1τεic πicδ

oriμερα θξαcρ'6νιoε κdθε ,)παρ,κτδ κdθε
σΧη]ματΙΠo1η}t6νc itντικεilμενo καi μdq
dδιυ.oε αiτδ τδ dνiπα1lκτο ποδ δμωq
πρooΘ6τoνταq τλ δντoνα τi δυνα'τi
Ιρd-llμ,aτα τr)ν δρirονiα, τl)ν γλυκι3τι1lτ'α
τiq iιντlθ6οεrq τfrlν xρωlμdτων, dσπρo,

μαiρo, ij μπλ6 κδκκrνo, κiτρινo πρ6οι
νo' τδ μδ6 π,oρτoκαλi, ,μdq 1.ιdγευε 1rdq
,μi:θr-,oε, dκτδq αiτoδ ξ6φιlν,ε iικδ,μη καi
dπδ τd παραδ,oorαlκδ i\rκδ καi oυμπλf_
ρωoε d.λ\α, 6πωq τδ xαρτi, τδ κo\λαζ
fi oυγκδ\xηοη δrαφδρων τεηιαxiων ξ6-
νων οωμdτω., dντi xριi;1llτoq, τ6τοtου
εiδoυg πiνακεg μdq dδωοαν οi Πrκdrοo,
Λεζ6, Γκρi. }.{πρiιx κ.λ.π. "Eτοι λor-
πδν δεxπ:]lκα1μ]s fl)ν oiγxρo'νη τ6xνη
καi κdναμε κα'0l1lilεoινδ 6iω1rα, ττ)ν 6d-
\α1ιε οτiι oπiτια μαq, o,τ& oαλδνια μ.αg,
τi]ν κ\εiοα,με oτδ μoι-lαεiα μαq dνoiγoν-
ταq oιiγxρον,εq αiΘoιlοεq μor;oεiιυν γrδ
δ\: αiτ6. Bθ6αlα τταρ' δλα αiτδ τδ
δπλω1rα τiiq oιjΥxρcνηq τ6xνηζ πoδ

clυνθxεωα στilν σελ. 85

Σxθοεlc Kαi σUγγθvεlεq
Τnξ σUγXρovnξ TεXvnc

dλλαξαν.'o 3ξπρεοlcι'ιομδq παρoυ-
oι6oθηκε οδ περ16δoυ9 δrαφoρετrκoδq
καi αilτcδ τo,Ο iμπρεαc,ι'ιομofr κlαi εi-
ναι τδ εiδog τ{q τ6xνηq πoδ δiνει μlε-

γαλιjτερη oηlμαoiα oτig dτo,μlκδq dντι-
δρdoεlq τoδ Kα\λlτ6xνη καi Παρoυ-
οι6αθηlκε οδ περioδ.o &νηsυxiα'q τoδ λα-
οδ γd τ|ν τ6xνη, δg πρδq τl)ι, iπι
κρitτηοη τoυ. Στδ εiδoq αiτδ του dξ_

πρεοroνroμοδ frταν πρωτoπ6ρ,cl oi με1,iι-
λor ζωγρ6ιρoι Γκωγκ6ν - Bαν- Γκ61τ< -

"Eντoυnρντ Miι,x. Aiτoi flταν καλ\ι

Toσ Θαν. Mnvdπoυλoυ

τ6xν,εq dνflουxor καi λ6γ,g1a' μ,6λιοτα
πδq ι]π6φ,ερo.ν δλλ'oq dπδ φo6iα δλλoq
dπδ ζ11λεrα καi dλλog δπδ μοvαξld. Td
πρ,6ιrωπα παραlμoριρ,ωμ,6να, xριil1ilατα d-
π6τrc,μα οx6δlo κoφτ6. 'Αντiθετα οi λi_

γo πιδ νει6τεροι τΙ1q o$γxρoνηg τdroηq

τi]g τ6xr,ηq dπαρν{θηiκαν κι αiτοi τoδ
εiδcυq τ|g τ6xι'ηq, iμπρ,εοroνroμδq _

θξπρεoloι'loμδq - κυ6ιolμδq - νατoυ ρ,a-

\roμδq καi τ6,o,eq πoλλδq ιiλ\εq τiιοειq
τfrq τ6xr,ηq πoi io;υq κaΙoτε μι.λiοrlυμε
1,τδ τδ τi dνnπρ ooωπεioυν | κ6θε

μiα.

'H \46,να μ6 τd δυδ παιδιd: τo6 Γ\6-
πlτoυ - κιιθ'ηγητoδ Θαν' Mην6π,cυλo,υ
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xPΙ{ΣTo]r MΓΙATAΙ{TZΙ{

(Δlio lκ9μματrα απδ αvθκδδτn σεrρα 6 φαvτασ rrκδv εiκ6vωv)
Ι

πιiλη λ,Ιεγ6λη μ6 δ6ο κλδνεq Δωρκ6q ν ουγκρατoiν δνα,d6τωμα μ'dνdγλυφα οημεiα
καi τ6ρατα oκoδρo oωρδq γεραο'μ6να κoρμδ μ6 τtα ,πoδ μ6λlq κρατdνε μδ οπiθα iπδ
ζω{ περψ6νoυν καi περψ6νoυν dκεi πdνω ατδ 'παγαψ6'να κατ6φ,ωlτα μαρμ6ρrν,α oκαλrd
κr' 3xoυν τd λυπημ6να μ6τrα τoυq π6νω οτδν οκoτεlνδ 8κεiνo dνδρα πoδ πdνω oτδ
ruδ ψηλδ oκαλi dκ6ματoq ,oτ6κεr καρ,φωμ6να

,θκεiν,oq &ργd τδ μαδρo 6αρδ 6ι6λio πoδ ,oo6αρδq oτ& x6ρrα τoυ κρατdεr ξεφυλλiζεl
καΙ κdθε τ6oο τδ xεiλη τoυ dνεπαioθητα oαλε6εl καi 6να δνoμα δπλd πρo,φθρει
κr' δg νd rπρoφ6'ρεr τ' δνoμα ,dπ' τδ oωρδ μld κυρ τη_ι6νη dργil μo'ρΦ μδ κdπo ξεxωρ1ζεrκαi πρδq τδν dνδρα πoδ dνεπαioθητα παραμερiζeι 6αδiζεl μd νλ περdoεt dνd,με'oα
dιπ' τδ δυδ γ6ρrκα ακυλltι πoJ μθ τ'& κoυραoμ6να τoυq κεφ6λrα dκoυμπrαμ6να οτd μπρooτlνδ
τoυq ,π6δια iiρεμα λου,φdζoυν κr' δ oκoδρoq oωρδq &κεiνα τd μdτrα ποδ μlooξυπνημ6να
μΙσoΙ{onμ1σμ6.να,φαiνoνταr νd'ναr μ6 φθ6νο dργooαλειioυν τδν ο$ντρo,φ,ο πoJ λiγo πρiν
iνα μαζi τoυg frταν καi τιilρα ,θρlαμ6εφτilq κατδ τi1ν ,αlδερθνrα πfλη πoδ π6λr νδ τρiζει
ciρxroε τρα66εr κorτ6ζoυν καi περlμ6νoυν δ οκoτεlνδq θκεiνoq dνδραq oελiδα νd γυρiζεrκi dρyδ τd xεiλη μroανoiγoνιαq καrνoιiργlo νδ πρoφ6ρει δνoμα γrδ νd ,dργooαλ6ψεi
πdλr δ oωρδq κ'dλλη μoρφil νδ ξεxωρiαεr καΙ ν& 6αδiοεl πρδq τi1ν dψiδα τoδ
θρ16lμ6,o,υ τηq

8ναq μεγdλoc iiλroq πiοω τoυg oτ6κεr dodλευτoq λiγo πrδ π6νω ,d,π' τδν δρiζoντα καi
εiναr oδν κdτl θκεi νδ καρτερd κdτt πoδ νδ εixε γiνεr 3πρεπε γrατi κου'ρdοτηκε
νδ περrμ6νεl

καi νd 'Aρx6γγελog λευκδ φ'δq περlxυμ6νog μo ρφi ,&oτραφτερi1 πανfuoρ,φog μ6oα d,πδ τδν
oκoτεrνδ οωρδ δψιitνεταl καi τρθxεr δxι κατd τi1ν Π6λη πoδ ,oκoτεrνfl oημ6δr &ποoτροφfrq
γrδ rκεiνov φαiνεταl νd 'ναr μδ πρδq τδν ljλlο πoδ oτ6κεr &κ6μα περψ6νoνταq καi
1oωg αl3τδν νδ περrμ6νεr γlδ νδ δ,6oεr

rπαν6μoρ'φoq κατδ τδν fjλlo δδε6εr δ 'Αρxdγγε λog καi λαμπlρiζoυν τd ξανθd μαλrd πoδ
γ6ρω &πδ τoδq ιιiμ,oυq τoυ xυμ6να εiναl καΙ τδ λευκδ πoυκdμroo φεγγiζεt καΙ κdτω dπ'
τδ λευκδ rπoυκdμl'oo 8να νεανrκδ κoρμi λrγνδ καi φωτεrνδ ,odν καΘαρi1 παν,α€λrνoq
doτρiι,φτεl δ oκoτεlνδg oωρδq τδ 6λ6μμα dπδ τI)ν πιiλη d'πooτρθφoνταq κατd τδ μθρoc
πoδ δδεriεl δ 'Αρxdγγελoq dργδ γυρiζoυν καl καi μ6λιq τδ μdτrα τoυq πoJ τιilρα θντελδq
o6η,oμ6να εiναl 8να oημ6δl λευκδ νδ φεl3γεr d,π' αliτorig γoρY& μ6. θλiψη ξεxω,ρiζουν
κ'αi τd κoρμld τoυq xαλαρδ o&ρκεq ,oωρδg οrεγν6q καi κ6κκαλα πoδ τiπoτα δ6ν μαρτυρσ
δν ζolν i) dν κ6ρlνα KαKoφτ1αγμ6να δμolιilματα dνθριilιπων εiναr

κr' iμωg τδν ,φωτεlνδ 'Αρxd1γελo ν& ,πrdoουν θ6.λoυν καi πioω τoυ ξεxiνoνταl μrκρ6q
oτρlγγλl6q d,φiνoνταq κt' dxoυν τd δοτειiδη x6 ρlα τoυg κατδ μπoρrrιd δrrιλοψ6ν,α κr'
dxoυν τδ ν$,xrα τ,oυq πoδ εiναr μαδρα καi γαμψ& o6 κεiνo τδ λευκδ oημdδr
καρφωμθνα

τδν γρ6,πωoαν ,πρΙν νδ πρoλ66ει tνα τδ τελευταiο πι]δημα oωαμofr oτδν fiλro ,ποι) περiμενε
νd κd'μεr

τδν γρdπωoαν γrδ τδ καλi 'καi τιitρα νd ν6xrα τδ γαμψd τd μαδρα ν6xlα τoυq oτilν
dαπρη o6ρκα τoυ τd ,Exoυν καρ'φωμ6να κoμμ6τlα κρ6αq τpυcpειpδ τρα6o6ν oδ 6ουλη,μiα
καταπiνoυν ιι' dνdoα κoμ'θνη ,κoμμ6τlα δπ' τ& καλλfγραμμα μ6λη dlrιοorπoδν μδ
6ιdοη τ& κατα6ρoxθiζoυν 'dπδ τδ αiμα ,ποJ ο&ν dπδ dρxαikδ κρoυνδ πλo6oto 

'τρ6xεr

γoυλ169 μεθυατrκ6q oiν δrψαο,μ6νol δδolπ6ρol ,πiνoυ,ν κα,i r3αrερα τ& x6ρlα τoυq πoδ
ρ6δπαν ξανδ γλiφoυv μ' ,&π6λαυ,oη καi πdλl πρδq τflν Πliλη dργδ γυρiζoυν κι' ixoυν
oτδ μ6τlα τoυq πdλt ,θκεiνη τi1ν θλdxloτη τdν τελευταiα oπiθ,α τflq ζωflq ποδ λiγο
πρiν 'Aρxdγγελοq δμνε καi τδ κo,ρμrλ ξαναζε oτdθηκαν καi εiναl πdλl δπωg πρiν

)4
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x(υρτa καΙ κoυρασμ6να κr' δμωq οδν εl3xαρlοτημ6να φαiνoνταl αiτδ τδ λiγo πoδ 3xoυν
πdλl.

ιπioω τoυg ,i!'ιεlν,ε τδ πoυκdμrοο lπoδ ioπρo δδν εiναι πrδ καθ6λoυ κr' Eναg οιυρδq λlγνδ
κ6κκαλα ποδ oi ,φρουρoi τ{q Πl3ληq τ& δυδ γ6.ρrκα ακυλrd μ' ,&π6λαυoη δπoγλiφ,oυν

ΙΙ
οτδ οπiτr dμεrναν μoν6xα οi lπρoτoμ6q καi τd παλlδ μ'εγdλα iκdδρα ο6. τ6λεrε9 γραμμ6c
οτoδg τoixoυg τoδq μεγdλoυq ,σκoτεlVoΙ ,εiναr καi dιπληοiαoτor o,i dξror πρ6γoνol
καi τ6οo μ6νοr κr' δq εiναl μoν6xα δ6ο οruθαμ6g i .ραμερil dπ6oταoη ποδ τo$q
xωρiζει

oκoτεrνδg εiναt καi μ6νoq κl' δ 6oxατoq κriρroq μπρoo'τδ αιd κ6δρα καi oτiq π{ρoτOμ6q
πoλυdοxoλοg τρrγυρiζεl oφαλiζεr π6ρτεg καi π,αρdlθυρα φδc καi d6ραq νδ μi1ν μπεi τig
μ1κροα{oΙτΙκ6q ,dρ6xνεq πoι) δλοδθε θμ,φανiζον ταr ,&πρ6oκλητeq xωρiq 3λεoq rπoδoπατdεr
θxθ,ρε6εταl τδν θ6ρυ6o πoδ κdνεr δ πoντtκδg καθιilq οτδ μεooτ66,ανo τδ ξ6λo ροlκανiζει
μroεi τiq μυρoυ,δl6q πoδ δλo καi πληθαiνoνταl μd νδ τiq πoλεμ{οεl δ6ν μ,πoρεi τδ
μανtτdρtα δλοσθε ξεφυτριilνoυν κr' δλo καi γtγαντιirν,oνταt κr'αriτδq νδ εiνα τ6,oo
,dδιiναμog δλη αι}τflν τflν δπoxθ6νrα 6λ6rrιηοη νd ,πoλεμl]oη

δ6o γrγαντoμliκητεq oτδ μ6τωπo τδ οε,6dομro τoδ ιlτρατηγοσ ,πρolrι6rπoυ τoυ 'ξεφ'6τρωoαν

κι'6κεiνη f1 τρlxιυτi1 &ρdxνη dν6,μεαα αriq πρoτoμ6q τoδ Θεi'oυ Nαilαρxoυ καi τfrq
οεμν{g μητ6ραq πλ6κεl ioτδ ιdργδ μd oταθερ& καi ,&μετ&κλητα τ{ν αιioτηρfl δρμoνiα
τδν γραμμ6ν δnοαλεrjονταq

dνd ξloq 6ρoντoφωνdζεrδ,ατρατηγδq πρo,πdrποq τoυ νorιfiθoνταq τoδq μγανταμιiκητεg
oτδ τ6λεro μ6.τωπο νδ πλαταiνoυν

,dν6lξ r o g τorρiζεr δ θεioq να$αρxoq κr' dναιρrxrdζεr καθδc dγγiζεl π6νω του
f1 τρlxωτd δ,ρdxνη

Y16 μ,oυ ντροπi1 οτεν6ζεrf1 oεμνi1 μητ6ρα
dνl]μπoροq '&δl3ναμoq δ 8οxατoq πoθε1 νδ πολεμ{ oεr μ' δλα τδ δπoυλα crrotxεlδ
τoσ oκoτεrνofr oπrτroδ &ξloq νd 'φανεi oυνεxιοτi1q τξq δ6ξαq ποδ μ6oα αιδ α<oτdδl
oαπiζει dθ6ρυ6α

6μωq κr' δ 3oxατog μrooodπrog ,εiν,αl τδ π6δι τδ δεξi κoυρ6λr κρ6μεται κr' δλ6κληρη
f r&ρrατερfl πλευ.ρδ τoδ oιilματog πρrαμ6νη εiναr d,π' ,dνorxτ6q πληγ6q πlio καi αiμα
τρ6xεl ,dδt6κoπα πρ6o'φ,ατα καΙ τδ 6αθrj τoυ πρ6rσωπ0 ,o& νδ oαπiζεr νolιiθει ζxεl dρxiοεl
ν& dλλοlιilνoνταt 6λ6πεr oi ειiγενrκ6g τoδ προ oιi:πoυ τoυ γραμμ6q κr' d κ 6 μ α
δlαλoγiζεταr d.κ6μα γλirπτrlζ δδν οκ6λr,oε καi τil ν δrκi1
μoυ lπpοτo}.ri| ζωγρ6φοc τi| ν πρoσωπoγραφiα μoυ
δ6ν 6φτιαξε dκ6μα
π6c ξfuεσε δ dνdξroq πδq ,fr$μγ6τloε αiτδg δ 'doxατοg θπiγoνog δληq αl]τ{q τξq δ6ξαq
πoΘεi νd νorιi-loει κr' 6λo oαπiζεr δ δ0oτυxog

δμωg μιδ xαραυγi1 κραυγi1 frταν αιiτδ ποδ &.κo6oτηκε oεlo,μδq fiταν πoδ τρ6νταξε
ουθ6μελα τδ οπiτr ij μη^ωc δ ,oτερν6q τoυ στεναγμδc πoδ 6iαrα €.λευθ6ρωoε δτι iπδ
τi1 γ6ννα τoυ πε1σματrκδ κρ,ατoσoε θντ6g τoυ φυ λαηφ6νo f1 oτ6γη dνοιξε οτd δυδ
κr' δ Ξοxατoq οτδν oiρανδ ,dνdλαφρoζ dναλr] Φη*ε
6oτραψε τ6τε δ κεραυν6q καi ,εiδε δ doxαιog dπδ ψηλd τδ απiιr
γερμ6νη flταν f1 dρlαιερ{ τoυ,πτ6ρυγα κl f1 οκ&λα { μαρμ6ρrνη oωρδg f1 καπνοδ6xοg
γκρεμlαμ6νη 8x'αο,κε κl' f1 πρ6oοψη οδν δlαλυμ6 νη flταν

ιioταρψε π6λl δ κεραυνδq καi oiδε δ 6oxατοg
dξrοl iπ'ρ6γoνoι fl ,,ρoτoμit *αi τδ lΠoρτραiτo μoυ
αiτδ εiναl νd dξroI rιρ6γoνοr 3κεT foαπtoμ6νη
μoυ πλευρδ κΙ'fl ',ρ6ooψη τδ dλλorωrμ6νo'πρ6οωπo
{ *o,πνoδ6xοg πληγri μου dπrj θμενη καi oi μαρμdρrνεq
iψiδεq oωρδq τd δlαλυμ6να μ6λη μoυ 3γδ τδ μoντ6λο
θγδ δ δημl0υ ργδc θγδ δ ,,ρδ τoq κ1' θγδ δ doxατo q

θεατi1 q
&ξro1 πρ6γονοl iδοσ εiμαι ΑΝTAΞΙoΣΣΑΣ
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AΠoΨElΣ
"Aq τδ παραδεxτoδμε' oi oxAoεlq μαg μδ τδ

Br6λio δδν εiναi καλ69. Γrd τflν dκρi6εrα εiναl κ&-
Klστεq. 'Eλiιxloτor ,εiναι αr]τoi πoi δrα6iιζoυν' θ-
νδ ,μετριolνταl .oτδ ,δ6xτυλα δοor δrα66ζoυν dξl-
6λoγα κεiμενα. "oμrq 8να κρlτl1ρro doφαλδq τfrq
xαirηλξq ij δxl ποr6τηταq ζωfrq ,oδ μrδ xιilρ,α εi-
ναr τδ καλδ 6r6λio. Kr θμεiq δδ δια66ζoυμε. <Πoi
καrρδg γld τ6τorα πρ6ματα...> θδ μcδ Πεiτε. Συμ-
φωνιΤ. "Αν 6μιυq 6dλoυμε τδ x6ρι oτi1ν καρδιd,
τ(,'τε δφεiλoυμε νδ παραδεxτoδμε 6τr δ τρ6ποq
Ζ,ωfrq πoδ κ6νoυμε δδ ,μdq γεμiζεl. 'oφεiλουμε
νδ δεxτoδrμε τ|ν dγνold μαg γrδ τδ στo1xεldΙδεq,
τδ φ66o μαg γlδ τδ dγνωο'τo, τiq iπρo,καταλrjιqrεlι'
μαq γrδ κ6θε δγι| νεωτερrqr6, τi1ν dγxωτrκi1
ττρoι'κ6λληo{'iroq oτδ ξεπερααμ6νo.

Θδ ,μπoρο6οαμε εijκoλα ν' iιναζητfooυμε δ-
πευθiνoυg μδ πριiiτoυg καΙ καλ6τε,ρoυg τo6q
δι,ανοoιirμενουg, ποJ εiτε dδrαφoροδν γlδ τfiν 'i-
παρ6δεκτη κατ6οιαοη εiτε 'dναλιilνoντα1 oδ d-
xαρεq μεμψrμοlρiεq εiτε (πlδ oυxν6) dρ,κo6νταr
oιδ νδ διαπιoτιilνoυν (δπoκριτlκd; ) τι) <θλι6ε-
ρi1 αriτ{ κατdoταoη>. Eiλrκρrνδ δμωq o6 τi θδ
θξυπηρετοi1οε αiτ6; Noμiζoυμε οδ τi,πoτα κr δ
λ6γοq εiν6ητoq: εiναr τ6oο δμoρφη f1 &δρdνεlα
κι iξdλλου τδ 6roτlκd κr f1 διαoκ6δαoη εiναι πoi
πρo6.xoυν...

"Αq dρθoυμε, λorπ6ν, ξανd oτδθ6μα.'Eλ6xl-
οτα 6r6λiα δlακινoδνταr &πδ τδ 616λroπωλεTα κr
ιiq μr) 6tαoτοδrμιε νδ τδ 6&λoυμε μδ τοδq 6r,6λlο-
πδλεq. oi tiνθρω,πoi κdνoυν θμπ6ρio καi θ6λoυν
νd δrαoιραλiooυν τδ xρημα τoυq. 'Η 6r6λlεμ,n6-
ρiα εTναι θπικiνδυνη δπ6θεoη ,oτδ ρωμαiΙκ,o' Πoυ
πρδ πoλλoδ ilxεr καταργdoεr τflν παρακαταθI]κη
oτδ 6r6λio καi δoυλε6ει μδ dντrκατα6oλf. Πδc
νd θξαoφαλroτoδν, διαν δδν ξ6ρoυν ciν τδ 6ι
6λiα <θδ φoγoυν>>;

"Eτol dρκoδνταr oτi1ν πρoιbΘη'oη 6r6λiων
ποδ <ilxoυνε φdεl τd ψωμlδ τoυq> καi δ6xoνταr
dταμrκδq παραγγελi'εq dπδ τoδq θλdxloτoυq <<μυ-

η,μ6νoυq> 616λ16φrλoυq.
Tδ πρdγμα δ'1rrυq καταντdεr νδ ξε,φεriγεr d-

πδ τd ,πλαiorα μrdq δπλfrq δlαπiοτω,oηq καi θν-
τ&oαεταl o' θκεiνεq τiq ,κq1qσ'6oεrq πoδ εiναr θ-
ξ6xωq dνηoυxητrκdg. "Aν, λ6γoυ xdρη, oi γo-
ι,εiq oυνεtδητoπoιoδoαν τi 6πlκiνδυνα <,παiδr-

η{y 'ηgρp,$1κδ i) 6l6λiα μπiιζoυν oτδ oπiτι τoυq,
τ6τε θd ζ6λεπαν ,μδ δrαφoρειrκδ μ6τ1 6λα αiτd
τd καλoτυπωμ6να εiκoνο1',ρα,φημ6να 3ντυπα,
πoδ κατακλ6ζcυν 6ι6λroπωλεiα καi περiπτερα
καi oκoρπiζoυν τδ δηλητ{ρ16 τουq oτiq €ιθδεq
παrδlκ69 ψυx6g.'Η oτ{λη αriιfl φlλo,δoξεi νδ φ6ρεl κoντd
oαg τδ 6l6λio, τδ 'καλδ 6ι6λio. Γνωρi'ζoυμε δτι o'i

φrλοδoξiεq μαg εiναr μεγ6λεq καi γι' αiτδ oxε-
δδr, dδiνατo νδ δλo,πorηθoδν ατδ 'ο6νoλ6 τoυq.
"oμrq π1στε6oυ1με rΠαρ6λληλα 6τr τ6τoιε9 πoρ-
oπirθεrεq πoτδ δδν πdνε xαμ6νεc, dλλδ πρocro6-

6,6

H KINΗΣH τoY BlBΛIoY
Bαoιoμ6νor oτoriq μηνrαioυq πiνακεq dγoρσg

τoδ 6r6λioυ πoδ δημoorε0oνται oτδ περloδκδ
Δlα6dζω, παρoυoldζoυμε δio πiνακεq, 'πoδ dφo_
ρoδv τδ 6r6λiα πoδ dγoρ6oΤ4,καν περroo6τερo
oτδ δ16oτημα Δεκ6μ6ρη 1979-M6ρτη 198Ο. 'A-
ναλυτl,κ6τερα f κiνηoη τοδ 6l6λioυ οτδ κ6.ντρo
καi τiiν '6παρxiα εiναi f παρακdτιυ:

KE}JTPO

λ,{αρiαq 'Ι oρδανiδου : Λωξdντρα ( 'Eoτiα )
Mαρiαq 'Ιορδανiδoυ: Στoδ κiκλoυ τd γυρi
σματα ('Eoτiα)
Kιficτα Tαxτofr: 'Η γrαγιd μoυ η 'Aθf να
('Eρμξc )
'Ηλiα Πετρ6πoυλoυ: 'Eγxεrρiδto τoi καλoσ
κλ6φτη (Nεφ6λη )'oδυoo€α 'Eλiτη : "Aξrον 'Εoτi ( "Ικαροq )
\Ιiιρωq Δoιjκα: 'Η,dρxαiα oκoυρrδ (K6δρoq)
'Aλ6ξανδρoυ Koτζld: 'Aντιπoiη,orq dρxξc
(K6δρoq )

8. N{π6.ττυ ('Eξ6νταq )
9. Στρατfr Toiρκα: 'Aκυ6θρνητεq Πoλrτεiεq

( K6δρoc )
10. 'oδυoo6α 'Ελiτη: λ,Ιαρiα Νεφ6λη ("Ικα-

ρoc )
11. Λrλfrq 2ωγρ6φoυ: 'Eπ6γγελψια Π6ρνη ('Α-

oτ6ρr )
12. Σiιμδν ντδ N{tπο6oυ6ρ: Tδ δ,εr3τερ;c φriλo

( Γλdρoq)

ΕΠAPΧΙA (Γεν6ρηq - \.Ι6ρτηq 1980)

1. λ'Ιεν6.λαoυ Λoυντ6μη: "Eνα παrδi μετρdεl
τ' doιρα (Δωρκ6q)

2. Mαρiαq 'Ιoρδαι,iδoυ: Λωξdντρα ('Eoτi,α)
3. '0δυoo6α 'Eλriτη: "Αξloν 'EoτΙ ("Ικαρoq)
4. '0,δυoo6α 'Ελ$τη: \{αρiα μgiφ6λη (,,Ικα_

ρoc )
5. Mαρiαq 'Ιoρδανiδoυ: Στoδ κ6,κλoυ τδ γυρi_

σματα ('Eoτiα)
6. }ιΤilκoυ Ιfuζαντζ6κη: 'o Xριoτδq ξαναο'ταυ-

ριilνεταr (Kαζαντζ6κη )
7. ]ιJiκoυ Kαζαντζ6κη: 'o καπετdν Mrx6ληg

( Kαζαντζdκη )
8. 'Ιoiλιo B6ρν: 'o γ6ρoq τoδ κ6αμoυ σ6. BΟ

iμι6ρεq ( 'Αoι{ρ )

ρουι, oιγδ orγd ιoδq .dναγκαioυg θρεθroμoιig γlδ
τi1ν 6ξorκεiωoη καi τl)ν θπαφi1 τoδ κorνoδ μδ
τδ 6ι6λio. Γlδ μdq τδ 6r6λio εiναr εiδog πριiiτηg
dνdγκηq, τδ κακδ δμιυg εiναr διt δδν 3xoυμε dν-
τιληφθεi πδq dνr]κεl oτδ <<oioιιi;δη θν &νaπαρ-
κεig>.

1.
o

o.

4.

5.
6.
7.
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MlKPoΣ oΔHΓoΣ
ΙΣToΡΙΕΣ NΕoΕΛΛΗNΙKΗΣ
ΛoΓoTEΧΙνΙAΣ (EΠΙΛoΓH)

1. K. Θ. Δ}ΙN{ΑPΑΣ, 'Ιoτoρiα νεoελληνrκflq
λoγoτεxνiαc. 'Aπδ τiq ρiζεq diq τilν θποxf
μαq. 'Α,θliνα, '"Ικαρoq L975, σ.σ. κ'Ι71'4
Χρoνrκil κ6λυψη: 1000-1922 καi θiηi,μετρo:
1922-Ι940.

'Aξroλογ6τατη πρoαπ6,θεlα. Σο6αρδq θπr-
φυλdξεrq γr& δπoτiμηoη δριαμ6'νων λoγoτεxνδν
(Παπαδlαμ6ντηc) η γrd θλλrπfl κdλυψη δρroμ6_
νυ:ν dλλων (Ξεν6πoυλoq, Θεoτ6κηq κ.d'). Γενl-
κd θγκυρ6τ,ατo' 6oI]rθημα μδ κiρlα ,πoρα6ντα τil
νηφdλrα κα) φrλo'oοφημ6νη παρατfρηoη. Γλι6o-
σα πυiΚνil &λλδ oδ oυντη'ρητrκ| δημoτrκd. Tδ t-
πiμετρo πcλδ φτωx6, δδ 6oηΘdεl δooυg θ6λoυν
ν& θνημερωθ,ofiν Yrd τil νειfiτερη λoγoτεxνiα'
2. Ν,{ΑRΙo vΙTTΙ, 'Ιoτoρiα τfrg νεoελληνlκ{g

λoγoτεxνiαg,'Αθ{να. <<'oδυoo6αq>, 197B, ο.o.
469.
Xρoνι,κ{ κdλυψη: 11oq αi. - 1967.

Φrλ6δoξη πρooπdθεια μδ εiioτoxα dπoτελ6-
σματα. Bαoικd τδ ,κ6ρro 6dρoq π6φτεl oτfν &ν&_
πτυξη τδν ρευμdτων μ6oα oτδ δπoiα κυo'φoρd-
θη,καν τδ oημαντrκ6,τερα Jργα. 'oξεiεq κρlτκ69
παραιηρ{oεrq δiνoυν λα6i1 γrδ γ6νrμo ,rιρo6λη-
ματrομ6' dλλd γεννoδν καi πoλλd 3ρωτη1ιατlκd
i) d,πoρiεq γrd τfiν πλriρη <oιiδετερ6τητα> τoδ
oυγγραφ6α.
3. ΛΙNoΣ ΠoΛΙTΗΣ, 'Ιoτo,ρiα τξq νεoελληνr-

κflg λoγoτεxνiαg, 'Aθr]να, <Mo.ρφωτrκδ "Ιδρυ_
μα 'Eθνrκfrq Tραπ6ζηq>, 1979, o.ο. loτ'*442.
Xρονlκi1 κdλυψη l1oq αi - 1978.
Tδ Ξργo καλrjπτεr oφαrρlκd δλη τi1ν 3κτα-

ση τηq λoγoτεxνiαq rμαq. Σαφflνεlα καi ,dντrκει-

μενrκ6τητα oi 6αotκθq dρετ6g τoδ oυγγρα,φ6α,
πoδ dξroπorεi τi1ν πλorioια δlδακτlκ{ τoυ πεiρα
(καθηγητiq oτi1 Φtλ,oooφrκfl Θεo)νiκηq) μδ τδν
πληρ6αιερo τρ6πo.

AΠoKoMMA 1

Σδ λfκcq θδ oiρλr6ζω i1ξω
iιπδ τflν π6ρτα ooυ.
καi fl oελr]νη*a fl oελfνη τδν ,πotητδν-
,Θd μol dνοiξει τδ κεφdλr oτi1 μ6oη,
γliι νd δια6doεr τδ x6ρτη τ6ν iδειiν μoυ.

Γl&ννηq Kοντ6q, Tδ xρoν6μετρο,
'Eκδ6αεrq 'Eγνατiα

NEEΣ EKΔoΣElΣ
'Απδ τδ πλfrθoq τfrlν ,θκδ6oεων πoδ κυκλo-

φ6ρηoαν πρ6oφατα,θπlοημαiνoυμε:Ι \,{ONTAΙGΙ{E MΙCΙJEL DE. Δorκiμrα. K6λ_
6οc, 1979

Ξ ΙΣTOPΙA THΣ ΦΙΛoΣoΦΙΑΣ:
2Οog αiιilναg. Moρφωτrκδ "Ιδρυμα

19oq -'Eθνrκfrg
Tραπ6ζηq,,Αθdνα, 1979.

Ξ \\'EBER \,ΙAX. oiκoνoμiα
κoυλαg, 'Αθfνα, 1979.

E ΣoΛΔAToΣ ΓΙAΙ{Ι\ΙΗΣ.
νlκoδ κινηματoγρdφoυ.

καi Δiκαro. Σ6κ-

'Ιoτoρiα τoδ 'Ελλη-
},Τεφ6λη, 'Αθf να,

1979.. .

Ι KAΡYΩTΑKHΣ Κ. Γ. "Α,παν;τα τd εδρtoκoμε-
να. 'Ερμ{q, 'Aθ{να, 1979. T6μo1 2'

Ξ XPΙΣToΔoYΛoY Δ[Ι\,ΙHTPHΣ. Tδ τρα-
γoιiδια τ{g πoλiτεiαq, Πorfματα, K6,δρoq, 'Α-
θr]να' 1979.

ΙE ΔOYKA MAΡΩ. 'Η dρxαiα oκoυρ16. N{υθloτ6-
ρημα. K6δρoq, 'Aθdνα, 1979.

x ΠΛΑΣKOBΙTΗΣ ΣΠYPoΣ' 'Η ,π6λη. λ,Ιυθι-
οτ6ρημα. K6δρoq, 'Aθfνα, 1979.

Ξ ΠPOYΣT MAPΣEΛ. 'Aναζητιilνταq τδ xαμ6-
νo xρ6νo. ΙνΙυθloτ6ρημα. T6μoq Γ' NΙετdφρα-
oη Παiλoυ 'Α. Zdννα. 'Hρrδαν6g, 'Αθl1να.

E N{YPAT ΔΙΙN,ΙΙ{TΡΗΣ. 'rΙ dγrγil τoδ λ6γoυ.
'Eoτiα, 'Aθl1να 1979.

r ΣAPΗ ΖΩPΖ. Td oτενd παπο6,τorα. K6δρoq,
'Aθ{να, 1979 (Γrδ παrδrd).Ι ΣAMOYΗΛΙΔΗΣ XΡΗΣToΣ. 'oδolπoρικδ
oιδν Πoντo. Tαξlδlιυτrκ6. Δroγ6'νηg' 'Αθτjνα
1979'

Ξ ΔEΛAΠOPTΑΣ ΠΑYΛoΣ Γ. Tδ λrθdρr τoδ
Σroriφoυ. Θεμ6λro, 'Aθr]να, 1979.Ι NTΙOYΙ TZΩιJ. 'Eμπεrρiα καi θκπαiδευoη'
Γλ6ρoq, 'Α l1να.

E KEΧA.Ι.ΔHΣ ΔΙΙMΗTPΗΣ ΧABΙAPA E-
ΛENΗ. Δd'φν,εq καi rrακρoδ&,φνεg. Θ6ατρo.
'Eρμflq, 'Aθ{να 1980.

Π ΧAΞΛE'Y' AΛΙ.{TOYΣ. Θαυμαοτδg κα1νo6ρ-
γroq κ6αμo9. K6κτoq, 'AθI]να, 1980.

Π KYP λ.{i (oκiτoα). Kdκτoq' 'Αθi]να, 1980.

AΠoKoMMA
Tflν 8λευθερiα τi1 6ρflκα
oti1ν πoiηοη, οiτδν πolητtκδ
λ6γo. Εiναl i μ6uη 8λεriθερη
λαλrd πoδ μπoρεi νδ 'ν,αι
iλε6θερη λολrd. 

Ζ'i Kαρ6λλη
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ΠPoΣΩΠA
ΣTΡΑTΗΣ TΣΙPKΑΣ

Στiq 27 τoδ περαoμ6.νoυ Γεν6ρη π6θανε
oτfiν 'Aθ{να δ Στρατi1q Toiρκαq. 'o θdνατoq τoσ
μεγdλoυ λογoτ6xνη oυγκλ6νroε τδν πνευμα'τlκδ
κ6qlo τ{g xιiραq μαg μri καΙ τδ κενδ πol) &φη-
oε θεωρεΙταl διj'oαναπλr]ρω'τo.

'o Στρατflq Toiρκαq γεννI]θηκε τδ 1911 oτδ
Κ6Ιρo καi πρωτoεμφανioτηκε αιd γρdμματα τδ
1937 μδ τi1ν rπoιητrκfl oυλλoγi1 ΦEΛΛAΧoΙ. 'Α-
πδ τ6ιε f παρoυoiα τoυ ατδ γρdμματα εiναr ου-
νεxr]g, dλλd γiνεταl εr}ρiτερα γνωoτδq τδ 1958

μδ τi μελ6τη o KΑBAΦΗΣ KΑΙ H EΠoXtΙ
ToY (κρατrκδ 6ρα6εTo) καi κυρiωq μδ τil μυθι
ατoρηματlκi1 τρrλoγiα ΑKYBEΡNΙITEΣ ΠoΛΙ-
TEΙEΣ (Λ6oxη 1961 - 'Αρldγνη, 1962 - 'H
Nυxτερiδα, 1965).

oi 'Ακυ66ρνητεq Πoλrτεiεq dπoτελoδν 8να
dπδ τδ πrδ 'oημαντκd iργα τfrq νειirτερηg πεζo-
γραφiαq. 'o Τ,oiρκαq, 6αθJq γνιi-loτηg τδν θεωρl-
dlν τoi μυθloτoρfματog καθδq καi τoσ 3ργoυ
τδν κλαolκδν τοδ ,o$γx,ρoν,oυ μυθυτoρfματoq,
xρησlμoπotεi πρoxωρημ6νη τεxνlκi γ'd νd δρ-

γανιiloεr 'καi ν' &πλιiαεl τδ δλκ6 τoυ. 'rΙ τεxνtκi
αιiτi1 παραπ6μπεl ,oδ iργα κoρυφαiων ξ6νων πε-
ζoγρd,φων (Λδρενq, Tζ6υc, Φ6ρoτερ, K6λντ-
γoυελ κ.d. ), dλλδ #xεr αiθεντικδ oτorxεiα τδν
lπρoσωmκαtν &π6ψεων τoδ Toiρκα, πoδ 'πtoτε$εr
δπ μδ τδ δλληνrrκδ μυθrοτ6ρημα iιπαrτεiταl <,8-

ναg κρrτικ6q ρεαλloμ6qrr, δηλ. <,f1 ουνεlδητoπoi-
η,ση 'aπδ τδν dναγνδoτη τflq iδlαc τic πραγματ1-
κ6τηταq πoδ ζεT καi 6xr τoδ εiδιilλoυ καi τoδ μ$_

θoυ τηq dνdλoγα μδ τ{ν dλφα i) 6frτα αiαθητt-
κflr.

'Eκεi δμωg δπoυ dναμφlα6fτητα f1 τρlλoγiα
oτηρi,ζει τi1ν πoλυδriναμη θελκτlκf τηq iox6 εi-
ναl f1 ,&ξroπoiηοη τoδ δλικoδ τηq. 'o Toiρκαq,
μδ φ6ντo τ{ M6oη 'Ανατoλi1 ατtι ταραγμ6να
xρoνrα 194J-44, καταφ6ρνεr νδ ξεπερdoεr τiq
παγiδεg τoδ xρoνlκoδ καΙ νδ μdq διiloεl lν'α κα-
θαρδ ντoκουμ6'ντo 

- 
lκαταγΥελiα τfrg πολυμ{-

xανηq &γγλπfrq ,πoλrτlκflq oτδ xδρo αιiτδ dλλ&
ταυπ6xρoνα καi τol oταλrνlομoδ μδ τiq δλ6θρrεq
θπlδρ6oεrq τoυ 1πaνω oτiq dνθριfiπrνεq οx6oεrg.
'H θαρραλ6α καταγγελiα τoδ oταλινro'μoδ crtiq
'Aκυ,66ρνητεq Πoλrτεiεq ,dlπδ 8ναν dνθρωπo πoδ
3ζη'oε <<16κ τδν 3,oω> τi1ν dπdνθρωπη κoμμα,τrκi1
λoγrκrj, dπoτελεi πρ6ξη νηφdλιoυ καυτηρtααμoδ
δλων θκεiνων πoδ παγiδεψαν κατδ καιρoιjc τiq
dνθριilπlνεq ox6oεlq oτiq oυlμπληγdδεg τoδ μα-
νrxαiαμoδ (oi μαδρol καi oi ιioπρor, oi καλoΙ καi
oi κακoi κ.λ.π.), κoυρ6λtαoαν τi1ν dνθριilrανη d-
ξιoπρ6πεrα καi iπρoετoiμαo,αν τδ Eδαφoq γrd τδ
δεινd πoδ ξ6olπαoαν oτδ dμol'ρo ,dνθριi;πrνο γ6-
νoζ.

'o Στρατflq Toiρ,καq κυκλorφ6ρηoε τδ 7976
tνα dλλo μυθroτ6ρημα ('Η xαμ6νη "Aνoιξη ),
,πoi oi γενlκ6τερε9 θνδ,εiξεtq μdq πεiθoυν δτl τδ
πρo6ρrζε δq πρ6τo' }r]6ρoq /ulαq εli,ρriτερηq o6ν-
θεoηg πoδ θδ ,κdλυrπτε τd xρ6νια 1966 καi π6ρα,

EΠlΛoΓH
Φ(λιππoq
Bαoιλεδξ Mακεδ6νωv

EKΔOTΙKΗ AΘHNΩN Α.E.
'Aθr]να 198Ο

Tδ 6r,6λio, καρπδg τfrg ουνεργαoiαq δεκ'α-
τρrδν δrακεκρψ6νων θρευνητδν, θπrxειρεi μd
ρrζlκi| <Bπανεκτiμηση τηc lπρoσωπ1κ6τηταq καΙ
τoi 3ργoυ> τo6 Φrλiππoυ B', πατ6ρα τoσ Mεγ6-
λoυ 'Αλεξdνδρoυ καi πρωτoυργοσ . τoi <<Mακε-

δoνlκoδ κλ6oυq>.
Tδ 3ργo xωρiζεταr οδ δ,εκατρiα κεφ6λαlα

t'}Ι M,οκεδoνiα πρiν &πδ τδ Φiλυrιπo - 'H θνo-
πoiη,οη τfrg \{ακεδoνiαq - 

'Η νoμroματoκoπiα
τofi Φtλnrrπoυ καi τd μεταλλεiα τoδ Π,αγγαioυ. -'o Φiλlππoq δq oτρατηγδq καΙ δ μακεδoνrκδq
ατρατ6g - 

'o Φiλlππoq καi fl Δελφlκi1 'Aμφrκτo-
νiα - 

'o Φiλππoq καi oi 66ρεlοl γεiτoνεq τfrq
\{ακεδoνiαζ. -'o Φiλrππoq καi f1 'Αθdνα 

- 
10

ουoxετlο'μδq τδν δυν6μεων 
- 

'Απδ τi1ν πανελ-
λl1νrα iδ6α oτflν 'πανελλfνrα πoλlτrκf - 

'Η Mα-
κεδονiα τoδ Φlλiππoυ - Tδ τ6λoq τofr Φrλiππoυ

- 
'H rπρ'ooωπr,κ6τητα τol Φrλiππoυ - oi 6αoι

λπoi τdφ,or τδν Airyδν (Eεργiναq)], πoδ καλ$-
πτoυν olφαιρrκd τfl δρdoη τoδ iδloφυιoδq πoλrτr-
κoδ, 3νιil ,πα,ρdλληλα φ6ρνουν ατδ φδg dγνω-
oτα oτorxεiα πoδ oυνθ6τoυν τiiν δλληνικi1 φυ-
οloγνωμiα τoδ Mακε,δoνtκοδ xιitρoυ.

'Η 3κδο,οη περrλαμ6dν'εr πoλλo6q x6ρτεg, καi
6φθoνεq 3κπληκτrκ6.q φωτογραφi,εg.



T6τl τd oκ6'δtα αn' το onηη1tα, Tδφr61qγg,
oi μαoτ6ρol. Πoioο onητxlα δδv iφ,κιαoεlv o0
Θαv6,oηc o0 μdoτou,ραc o0 oηxoυρημ6voυc ηκl n'6,ool αλolvol μαoτ6ρol. Kl frταv μαΙ καλ0τη-
ρα oκilδlαoμ6vα dn' τα oημlρvd. Kαv τiπoυ,ταq
δδv τd δλεlπ,εlv, oιjτl μvld nlΘαμη τ6πoυ,c, δΧρεl-
οστoιrc. Mη τo0c vourrταδεq τoOc τραvotc τ'
ovιbγl notjταv τζlαΙXoUρTαραc (αvorxτδ δηλα-
δ4) μη καγκlλo oτotv τoρvoυ ξuλ6vl,α, μη τo0
μογεlρlδ ψηλα κλαoμ6voυ on' τ' dvΦγl μη Kα_
φαooυτo, τα ιΠqρq1Kfλl,α, τic Xrει6αδειc, τoU τΖlα-
μακovl, τiq μoυroαvτρεlc, τo vτoυlλα,Πlα, τ' αvoυ-
γo0δια, τoU μlταξoUpYειoU, τoiv oλιακδ, τotv
αμπατΖld, τic μoOτλεlc oτoιi vτo'6drrl κl δλα φ,κl-
α,oμιlvo μη μlρo,κl.

Tιbρα 1iλlol vrylo, μη,xαvlκoi, d,ργtτ6,κτo-
vεc, μηxo,voλoγol, ηλικτρouλoγor, 6ργoιJδlγoi
nolδ,c ,κi rno,0 ,nolδq ηrd ,σoi φα,οl ,nα'ρdδεlq κi vd
φκlα'oεt κλoυ6lα.

T'6τl oi voυvτdδεrq flταv φoρlδετc μη Παρα-
θ0ργlα τρovα μη oi,δηρα κi αυρτορ,oυτο τΖlα,μvlα
n' δvolγα,v olαndvou μlρlα κi ,oτ6κoυvτ,α,v dvol-
χτσ μη n,lταlλo0,δα.

-Ηταv oιj κoλδc or0'voυ,ιrrαξ noU δ6x,oυvτoη,,
ατic γlοuρτ6c μη κα'vαπθδ,ειc ξυλ,6,vloυc (μ,ΙνTΙρ-
λoι1κιo,) noιjxoυrr πριbμoτα μη κ,αλαμlΠo,UjKδ_

φυλλα η μ,πoυ,ρμnoκlο.
Ei1αv κi ιrrγlδ vτouλαπlα κoυ,φουτo μ6c

oτoιiγ τoi1oυ. Eiκεi κατivouvειv η παληd τic
γκα'6ovεlc μη Tα γλυκo. EΙxεrv κr xl6αδα δvο
κo0φ,oυμα oτo0'v τo[1ou dπoJ τoιj πoρακθλr μη
μqlμd'ρα Euλivη lnσvourθlo τoυ' εiκεi δBαηloγ το
616λiα.

Τιbρ'q ,rλ.UlvoUτpσΠtΖαρiα ooi λ6εl o0 oλ-
λoυq, κρlE6ατouκdμoρη, καθtoτικδ κt X,αμΠdρ-
γlα.

T6τl oτo0v κολδ τoιj voυvτο oτρΦvoυrrταv
τic γroρτδc τo0 καλδ τo0 ζlλi μη Tα n,ouλtd κi
iiπαρ1,qy gξ1 καρ6κλεc ψld,θlvelQ κi 'ατic γloρτdc
δαγεiZoυ,vταv κi μlρlκιic κα,ρ6κλεc αn' τo,ιi μ,α-
x,αλo. Eixεlv κi καvα κdδρoυ μη φoυτoυγραrφiεlc
τo0 vΦvη κt τfrQ vαγαq. 111 Kqrμvtd rκλιμα,τoiiδο
οnoU δγρlo'υ ,απαρ6γγl δγ,κοΘoυτδ γd τic κdp-
τεlc 'κi τiC φ,9ιl19μγ'ρoφ,iεlc dln' τoΟ σTp,σTo <θv-
θOμto'v στρατoU,.

Tα μlvrιρλo0κlα εΙ1αv κl nρoυoκθφαλα μη
λoιrrρεlc 0φoιrro oτoiv dργαλεlδ oτo0 onητι
αn,o0 μ,nαμπ6,κl κl μlτdξl. Στic κρryl6c τiq μf-
ρ'εlc 6'6αvov δvα ,κoλδ μα,γγαλι LlΠ Ζlopl δn'
τoU τζld'κl δταv γl6,ρτα,4αv.

Tιbρo θ6λoυμl πoυληQρ6vεc oκρ€δc μη
γκαvτlφ'6δειc κi oκρivloυ κi μ,nrρζ6ρ,q κi δδ ξ6-
ρoυ τi.

ΣτoΟv noληδ τoσ voυγτα flταv τoΟ Πoρα.
κ6λl δνoc μ'l,κρδQ τ6noυc noιi δλλαζεlv κi ξldλ-
λαζεnr o0 ταTφdc, μη olιrro0,κllα YΙd ζllrρdιvlο
μ6oα κi κoρφκlα τρoυγloιi,ρoυ γlo0ρoυ γld τd
καΘη,μ'ιρvd τd ρoιixα. 'A'no0 ,noi κρlμd,oτρεlc.
"Eφκlαvοv μlρικoi μη κολdμl κ' δvα κoυρ6λl
oτη μ6,oη διμ6voυ, α0τη flταv η κρlμdoτρα. Στδ
καρφκlο dn' τoιi nα,ρ,oκ6λl κρlμvoιi'oοv }-llpllKoi
aρμαtθl6c μη ρ6vrγlα - κlδΦvlα, oιilκα η κt στα'φil-
λlα 1εt,μoυvldτlκα καμld φρdc. 'An' τoU noρ,α-

T6τr Κi τcορα
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ToY ΣκEΔloY ΨHΛA ΣToY ΣΠHTI

κελl εi1εlv oκolλα ooi μlρlκα oInητ1lo πo0 o,vti-
6ηvεlv oτo0 vτα6αvl. To0 nορακ6λ εi1εlv 6να
μΙKρι noραtθ0ρl 'iolα γlα vd φ6γγε,l ψi1ατα.

Tιbρα Θ6λouμl XoUvιεUτ6c' vτoυλdπεlc oτoιJ
vouvτα. Tδτl ε'i1αv τη μouodvτρα, no0 1oυρo0_
oεrηr δλα τα σrρ,o'υro'ivτζl,ο, τic 6lλ6vτoεlq-κl' τo
nρouoκ6φαλα.

Eixεrv τραvο κοvα;rlα π,oi ovol,Yαv, κi drnoΟ
κατoυ. Eξεrv vτoυλd,ntα nδ,6,αvο'v τiQ γκα16'6.
vειq, τiq δvrylεlc, τoUc xoυμα,τ6vloυ,c τo0c vτα-
6αδεrc, τδ τooυ,κdλru, τd μlooιiργια, τα γκlο0-
μvlα κi τ6τolα. Στic vτγlδ μιρl6c δ6ξlo κi Zbρ6o
dπ' τη μou]σovτρo εixεlv καμo,ρo0vτγlα μη n0-
λεlc ακιπ,αiαμ6vα' κouτlα μικρα, no0 δ6αvοv κd.
VoUρεlc, κoρo0λlα, oκoυιφoιllvlα, κδvαv oκoΟ-
φoυv, καμld orρ66τo κi δλλα o6Tα.

Too NΙΚoY ΣΠAPTΣΙ{
Kαθηγητoi KATEE

Στot,v ,π,αληδ τoιj voυ,vτo €i1,g1, τρoυ,γιο,0-
τηc μoυodrrrραc εixεlv κi vτoυλdrnl μη vτγlδ d-
ραφεlc, εi,κ,εi φ,0λαγο'v κi Zdxoρl τoiv 'κoφ6,
ρ0(l κδvα φlαγi nρoxεlρα, λαδl, λi!δα, εi1εlv κi
κoυτi γlo τα xoυλldργlο κi τd μπouν6λια κr λlγ_
γ6ργlα κi μloo0pγu.

Στo0v πα,λκδ τoυ voυvτα ε:i1εlv 1ρoυγloιj-
ρoυ γl'oιiρoυ αρdφεlc πo0 vo τic φ'τξ,γρ,r, o1
Ko'σμo| γrα vd 6,α'voυv 'nρ6γμoτα. Tic oτ6λrζov
μη τinoυ,τα κoυλoυκiiΘεlc ρovτγlα η 6,6αvrαv κl
,καvd 6l6λiou.

Tιi.lρα 6xεl 6tr6λloΘη'κεrc 6κρι6θc μη μα6vl,κi 6lτρΙvεrc. Τ6τl κi oτoil τΖld,κl novoυvθrδ εi-
xolv oραφεlq. l(i κατou η πα'ρ,αoκld εixεlv ξιj-
λoυ oτηv oκρα, φκlαρl κi τolμ'πiδr γrd vδ δvαγ_
κd,Ζoυv τη φ,oυxτrα' τηv nυrρoυloκlδ κi τoi μα0-
ρoυ τoU γκto0μl οτoιjv nlρμα1oυ γrd θlρμδv no0
λo0ζoυνταv η δ,nλυvov τ' αγκrα. 'Η λαμαρivα
τo0 πlρμα1oυ δoτραφτεtv δταv dλεiφ,oυvτοv μη
λα,δl κi ξ0δr. oi κoxεlc flταν oτρoυ'μ6vεlc μη
oτριbματo αno0 καλαμπoυκoφυλλα noδ ρoU-
noυτo0oov τη vΟxτο δταv oτoυv ijnvoυ i|K,α'με,l,
vo γυ'ρioεlc oτηv dλλη τη μrρlα. Πovoυlθlδ 6-
στρou;vαv Zιλi μη μooτραndδεlq κδτoυ δ'n' τoυ
τζ16κl κi vτγlδ iδlo κoυ1lαrρlκο oτic κoxelc μη
nρoυoκ6'φ,oλα. Tρiα οn' τη μvld κi τρiα αn' τηv
δλλη μlρlo σlΠ' τoσ τΖld,κl αrn' τd τρα,vδ πoU vd
nld,voυ,v δλo,υv τo0 voυvτα.

Tιbρo oτoU 'κolθloτlκδ θ6λoυμl vτlr6αvl, noυ-
λυθρovειc not vd γ6voυvτl κρι66τxlο κi αλλo
τθτ;1lα.

ToτI o0 nαληδc o'δ voυvτdq εi;1ειv μo0γκl

('oυιv61. oτηv oελ. 85)
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'H δαooκαλυψn οτo Nομo μαq
EΙΣAΓΩΓΙΙ:

^, - μ Ξ.ν.τι1τ1 τoδ NoμoJ 'Hμr-
Uaα: ειyα1 1.663.230 τc!''iι1ι'ατι
&τ" αι}τi τi 75b.66Ο τcdιιιx.rι
δηλαδi, πrιsasτb 45,43% noi'j,r.r,
ταυ &πδ δα'cιwi1 6λαcτηcη (δ&cη,
μεριxδ; δαoοαy.ε,πεi" Ξxτd"oεcc. γl.2:oλι6zδα'd; x)'.τ. Ξ:ιταιε,.;) . 

/t l

- 
'Eπi τofr no5oοrol τ'i1E δαo';

x!6 ιαλιjΦω6 τ&. δ&oη xατ!y'ουν
πocccτδ 35o/o τ.αL ot 6πδλδiπe<
}c?Ψte 6λ'ι.sτ"i,saω,: 1a,13%. -.\..
λα6o'l',ιε υ;' δ,!η δι'. i' ιl';\ iGτ'6ρο τosolιδ δα:.,xαλ6ι|,:ω; τη;
'Eλλdlδα; εΙναυ ψδ)'cq 79'% iαi' cυγ:
xρ[';'.cυ'',l'ε &ναλaγιτ'd.', 6λ!που'',ιC δι:
xω.τ6γιoυγιe δγα πολδ δ'}ηλδ 

'ποoo-

οτδ δαcο'y'αλιiι],,εοl6 πoδ μπoρεi r,&

1ιd'; γα'ρατιτηρaaeι cd"ν tνα i,πδ τoιj;
πιδ δαcωμdvcυ; No1μo$6 τ!6 "Eλλ{-
00..

'?δ 
yrμoο μαE εiναι .i1 Ζδ''o^,ι'τηcυα-

xt1 τo'lq ψa'?φι. ΤΙραγ'γιατιν'd,' τd,
περ'.sιδ-ιεραδα:η ei'ιL'. iδιωτιxi
ιιt ψι)'csτrι :d πoλδ ψεγαλo πosa-
cτδ. Εi'l ιι δi λ1pi6d'o d.') tπxρ.1'o.t,
:ξτα πολλ\ iδ:ωιτιy'i :' iλλ., ΙιΙ,,1ιδ
τ!E 'Eλλiδq1. "Eτcι &πδ τδ 7b:ο.
660 oτρjμ:ια;α δα:lιδν 6λαιτi1ce-
ων τ.ιδ Nο,ιο.j τi 641.980 ο:ρiψ''ιι-
τα ! πooocτδ 85% εiyαι Ζ,δiωτix&
xιL|ι: ψL.to τΙ 1Ι3.68Ο cτρ6ψγιιlL .i1

;asοιτδ 1c%:iνr,ι ^\ημ6:lα. "g:
μω: :j ;i'λι cδcω:ιι)' διzη i.lπα'a
ΧΞ'.'J')', δ'-Oy'τηs:.l. τοi lη',''25;..''' "1,

bποtα .aν aqτoy"ωρLcθeΙ ταταλαψ6&:
νε: μli Ξι;αtη 79.720 :;::'ιlιciιων
x:'. d::l il iδ:oy.ττ,z!ι :oi'\τ,iιοliο,,
α\'ε?y.Ξτα'. z6 ποsοττb 2-ο,6%' Ξ\ν
3ν τιp u.εταξδ δδy 3ξαγqcα'c,ΘεT &πδ
τod; iδιιb,τα; δα.caxτ"i1ψoyεq.

Π αο^ ;.}'η δ1ιω; τη.z δl'sοιi-
iγΦ-l α,ιτi h-yρ9:γωγt1μαE :d ξυ-
λιι1δτ1 δγιo δ6.'ι εiνι'. αh! τοi θi
περi1ιενε γ'(ινeLζ 'lδ' εΙναυ.' "Eτcι
tιπo;,o51ιa 'l\ ro-lp'ε ilc 7'i'', εiμztτε
rιυτιριεc3 o!' τιγν''τ'i1 ξυλεiα γ'.\ ..\
L77'\'oiτa'.il7.υμε τi; ανιγιε3 τη,:
ιαταyαλιbcεωζ, 3yιi θ'vτaθeτα Ξγου-
ψe Ξ;i.ρxz'-α xα6οιμη6 ,jλη;.

- ."τΙ δυ:zνzλo1,dα πcδ 6τα,.'γε''
μεt zξδ τεx.ι''xt1; xαi zαri:ιμτ,;' ξυ-
λεiαζ, δφεiλετeι. &Ψι 6vδ:' aπειbη
ι7,.δ2ι5η μl.3 6ρ[lxο'lταr' ωx6'ψη ττδ
eτ&)$ιq 1ηq &νoρθ,ιil,oεω;, ξτεtτα d'-

Φ .i<. ψia1'ι πρδ δεy'αe:tι: λαθρo-
υ7'cτe1ιiε; xιL ιεη)'ιotε6 π:υ δdfθη
ν,α'1 ηα'c' λp' Lt(.caυ iπειδη πoλλΙ
ω1l α'υτ7. εL'/^ι'- πcε1ινcpυt1 εiτε &πδ
τη φδ,:η τoυ; ε'iτε Ξπειτz iτδ t'ιπο-
6αθ''Ψsη λδγω Ξντατιxt1q 6oον"i76'

'"oψr, τ& τελευτατα y,ρδνιi' ψ!:i;ι Ξπcι.τ,ηιο'ι''xt1 δ'.αaεiδ'.zη xι'"
pbιι3'η ποδ γil,εται :' αi -d', τ6l,
δπο-iυyl cxoπ6q εi'ν'ιι ι πcL\OτLv'h
ι;i\η:τ, ιi13 πzριγυιIll:. μd τι;
ιπt.'ρz!τητε,: τ.α)'λcε2γητιτ.d; Ξπεμ-
6'αsε'.. sτ\' δQηλΙ δωιη xα|ι τiν
α'ιι.γυlγi, τ';γι π.,ε',ιν'ιτ'lGlν δα:δγ
τi sτι..''ιoγ'lt. oπο.l :π:δiλλaταl, θi
iy9rμ_. ι€ }':γα y\ρδ'ι'.α τεγ'l'.ιi, ξ'r
ιε.cι. i'.'xειi' γ'.). νi r.zλιiQουμe ;ιs-
γα).ο μ!ρaq τCυν θ'ναγxiil'l :μαζ'

α) T&' y'zΘα.'υ'ι: iΣ'.ω:cy)' διsn
:ο'). N:1ι.,δ :iνu.: :i i!ηq:

Δ{μoυ Ι{αc6:η6 (τμiμo) , Mετα.-
ηιo:φιilcεω;.'.\γ:oυ Π:rj).oυ. Mx;,d-
"/L:. Γcα'ιιzzογω2tc'l. LL7'Σ7δ',ι.,υ,
Λ i-""Lραlxιq. Βo:y.;'' oπο.' T:αναz'-
cζ! Kιυcτo1ωρdου, Bρωμοπ^i1γαδaυ,
ιT ?ιποτ,αγιc'l, Ξηρaλeυ6αls"or,' Ν.op-
t,'i'l Γει'l2γ''α.',,Gl.ι' Pλγτ,:' M. Σd\,-

'τz:. K.z:τl.ι'.*, Σpην-'.σ.:. Χαri-
δ2z:. Jτ,μoυ Bερoiα;. Προδ7δψο'l'

Toσ'Αvαστασioυ Tαoιιilvα
'Ιδlωτικοδ Δ,αooλ6γoυ

ΔΙΑΧEΙPΙΣΙΙ TΩN Δ_{ΣΩN

- 
Ti cδ'.al ':z\ xι'c 1,l'7',.i'ι:τ,ι l-

δilη δ'.α'tre''ρ!ζο'l .ι.,. ιil; ε3τ',:: 
_Εi,

,ir'ηxoυ',, :J 11qιoυ: τ'zi Κο'.',1τl,-.z:
'iτ) τΙ \τ,',ι.'τiz\ ιιi Κ,''.ν..i'.ιi'
Σ'lψ6οl:.'.'.z :i;ιφι,lr,α μt' τ.i1''ι ιeιγι-
νη Nο;ι:θε:l 

''' 'Εd.', i.',-i,τ.cυ'l ι!'a'
yε'ται,,cιcμc66 d,πδ τ& Διaυxηιcv"\,
Συμ) λια. αυτGl'l ΞU"γ &ν^iixoιιν oL cυ-
ν εταtρo.'l -.'j.πδ Lπι,τ ρoπd;'δl α1ειρdcε
ω_:. xzi ril.ο:' Ξ\ν θ"ι'-i,y'c'yl =i pυο:
y.d. πaδιωπα λπb τd. p'lτ,'τ.\' ;."δ
5ωτ,α.

- T& Δη1ιδoω" δωcη δυαγeιρt-

ΙΔΙoKTHΣΙAKEΣ
MoΡΦEΣ:

- 
"Et]α &λλa &'ξ''οeτ1l1-ιεlωτο γε-

γor,δ< πoδ γαi',αxτηρ[ζe,. τd. διαaη
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'fΙ δαooκdλυψn τoδ Noμoυ μαζ
ξoνται &πδ τ&, xατd' τ6πaυ3 Δαcαρ'
γε7α' τd' δπoiα Lxπρocωπafiγ τδ
v'ρωτοE.

- 
'H θ'ιμετd,λλευrcη τδν δαoΦy

αiτιiν γ0νεται o0μφωνα μ6 τδ N6μo
περ| δαcδν, ε'iτε μ6 ψtaΘωcη xατδ'
πυν δη1ψaπpαctαq, ε|(τε &νευ δημo-
π,ραοiα5 αd Δωoιxo6E Συι,εταιρr
ol'aνζ "Ε|ρΥα.σiα'ζ (Ldlν π,ρδv'ειται
γι'd, τδ Δημ6'cιo, τoδ; Δ{μουE xα'i'
τi,q Koιν6'τητε6) , ε'iτε δι' α.δτεπι-
oταοdαg.

- 
'H δια1ε[ριcτ1 τCυ'l δαοδγ c&y

ιλd,δ'oζ τt15 Lφαριrιacμ6νη; δαcιx!:
o'u*6γ6'ψiαq, &c1oλε7ται xυρiω; μ6
την δργοtνω,oη τδv :υντελecτδγ πoδ
δρoσν oii1 δαaaπoν:|α, γιd' τiiν Ξν'-
π}'i1ρυιcη, τιi.ly cxoπ'δ, πoδ 3πι,διιb-
xoν'ται. d:π' αδτip, δηλαδη τtγl ν'α'
λυι}η τδv oΖιοyoμιxδy &1Εq'''1'il'σΞων
τCυ'ν δαcoxτη,μ6νων xαi, τ!ν 3ξυπη-
ρdτηcη τCaν d"νατxCιν τo6 xa''νυlνι-
)aoδ r 9yrj).ρψ πoδ &πδ τb δα.og Ξ-

ξαρ'τd,ταc' AΦτδ Ξπιτυγ1d,νεται μd
τi6 δπo1ρεωτυτι&, Ξxπ'ονo6μενε6 δια-
γεcρccτυxig μελdτε6 γιd, τ"αΘε δ&coq
ξeγυι'ριaτα, 6&laeι τCο'l bπatων γi'le-
τα'ι i1 δr'αγei,ρι,oη αiτδv μd γνιbμo-
ν'α' r&.ντoτe τtp d'ργi1 τi1q d"ειφoρb';
τιiv xαρπι-bcεω,l, o6pιφ'ων α qι{ τ\'l
δπο[α πρiπει xαΘε γρ6'lο &πδ xα'θε
δd,co6 ν& θ'πoλα''ψ6ανεταυ ποcδ x'αρ^

π'ιbcεω^l [cο, cτdΘερδ y'α1. xατd' τδ
δυyατδ.r μεγαλ6τaρo εi6 τδ διηνε_
^,t-

- Στδ Nομ6 μαE τ& πιδ dξtil'a-
γz δα:ιx& 5υΥx?oτiι|J'1"Ξα ai'rα::
τoδ Σελioυ, το0 Δ{rμoυ Nαo6οηΞ,
τιiν Pιζωμ&τωγ χαι το6 Δαcxiου,
d.πδ τ&. δπoTα xαi. πα'ραγεταυ b 1ιr
'cδg θ,υμιbδηs δγx'aq τδcο &'πδ πor
oτυ'xt1; 'δcο v"α\ d|ιτ,δ πoσoτLy.!; πλευ
ρα,q' 'Μlδ τ& πιδ π&vω δαcιι& cυγ-
xρaτi1ματα πα'ρdlγεται ξυλεi]α Mαι5-

ρη6 Πε6τη6, bξυd,; xαi' Καcτανfi"q.

- 
Συyoλιx&' τ&, δαcη τoi Noμoδ

ψα6 πaραγoυν y"ωθε γρδνo &πδ 3a.
00Ο 

- 
40.0ω xυ6υγ'&, μ6τρα ξυ-

λιilδη δγxo &'ιπδ τd' δπoΤα δ,μω6 10.
0ω-15.ΟΟΟ xυ6υxd. ψ€τρα ε1ναι t1

ξυλεiα i1 δκatα μπoρεΙ ι'd. ^trρη'5rψt-
πoιηθεi i"τ,δ τ)'q τd1νε6.

'Aπδ τi6 1τoσδ:τ'τtiεζ αilτ{'c tνα 
',l'ε-

γαλo ,ψ€ιρο3 δι,o1ετε6εται cε d'γορ{q
&λλωy π6λεων 3xτδE Noμoδ, δπωg
3πioηg μεγ&λη πo'οδ'ττ1τα ξυλεiα"E
εicαγε-'αι' &π' &λ}.oυg No'μoδ; xαi
&πδ τb L'ξωτεριxδ. 'Aπoτdλεφ.α δd
αδτ!; τ!E y'σ'xα)5-ν1.σειllζ εΤνc.υ 'i,i
μi1ν 31,oυμε γvιilcη τδν 1τραΥ|)'ατr

xCoν &^ρΥ'xilν τoO Noμoδ.
T6λq; τ& δαaaι'o1ιιv'd' εiδη πoδ

xυριαργo6'l oτ&, δαcη τafi 1{oμoδ
eiναι i1 'oξυ&, τ] Mα6ρη ΙΙειlxη, i
Δρ6ι, i Καcταν'ια τ")'π., d'π'δ τd, 6-

τciα y"ιιi. &πaxλειaτιy.d' Ξ -ξαyετz,'
τeγνcτ"i1 ξυλεiα τα'ταoxeυ,6lν.

ΣKOΙΙOΣ K,\Ι ΣHMAΣΙΑ
TΩN ΔAΣΩΙ{ MAΣ.
Σημeρα aτd' δαcτ1 τoO Ι\Ιqιοδ μα;

"i'1 Eα=οπ';rtL τδγ τ:λ).zπ t'Gy, ιxr"
,;τCιν 6ρ[cxευ τ!ν 3φαρμογi1 τηζ.
ΙΙραγ'ψατ''xlx' τ&, δ&cη μα; θxπ,λη-

ρdl'tτυν πcλλo66 οxaπ'a'36' δηλαδη
Ξν'τδq &nb τi1ν πoιx'"λ['α τιiy δλιxιiy
οΖx'cνa'.ι''x6l') &γα'θGl'l τoδ -πρ'aοφi-

ρaυΥ στδ xor'νων'ι'ιδ 'cι5νo}'a, πρocφ6-
ρνν Lπtcτι3 σχ,Oπoυζ πρoστατευτζ-
y'r'ι3ζ xαi. δiδρcyομιxo6ζ' y'τηνo1'ρoφL

τ'o6q, oτρατ''ωτιxo'66, Ξτηlpeαζoυν
τδ iιιτ'ρδ xλυ:ιρα τt1q πε'ρ.oxrlζ' π?a-
Cφiρουν σ"icθτ11γ7d.- &πoλα6,cει., δ-

γιeιν,!.E ι],lυ1αγωγιιdE &θλτjcει6. τoυ
ρυcγιδ xλπ'

- 
"Eγα 0;τδ τd' μ.εγαλιiτερα δ-

φdλη τδr' δα.cδν μα; εi.ναυ 'i1 oυγ-
γx.,'αττ1cη τδ'ca τοt 7δ['ου δαcιxoδ
3δ1φoυ;. δaa xαi. τoδ θδοi,'φoυ6 τξι
\'πaιε[ueι^η; πεδιν!6 περυoγfiq, τCυν

γεωργιxδν xαλλιaργeιGlν τ"αi' τδν
tρι1,ων πa),ιτιcμoδ. Αtτδ oυμ6αiνει
Ξπειδη μd τ φ6λλ α Ι6y) δdν,δρωy



'fΙ δαooκdλυψn oτδ Noμ6 μαq
συ,γχρατετταt i 6'ρlιη'τιx6τηπ'α τGιν

φ6ρi|ων δiδ&τωy xαi' dτ'oι διευxo_
λ6yoυy τδ vε,ρδ τξ6 6ρo1ξ6, ν* δr
ειoδιioει 6α1θ1μιαiοη.' oτ& δπ6γεια
cτριbψατα τoδ θ'δ&φ,oυ5 ^ιαi' ν&, τb
ιiπoιδιiloει d'ργδτερα oτiE πηγ66. "E-
τoι μ' αδτδ τbν τρ&πo, &φ' δνδg δθν
παρα'aι3ρεταc τδ δ]αοι,μδ Ξ,δ,αφ,og,

&φ' δτdρoυ d'πoτρ6πευ τ,δν o1ηματr
oμδ 1ειμ&ρω,t, ot δπ,oioι πρoxαλ'o6ν
xαlθε aρδνο τeρ&.cτιεq (ημι66.

- 
'Aπoτ6λεoμα τ6ν, πιδ πανιιl

xαλdoν ιαi f ειxyoitιη αυvθ,ε,oη τΦv
δα,coπoyιxδy εΖiδ,δι, πoδ Lcrcιxρατolν
oτ&, δ&ioηl μqi, εiναι f μεγ&λη δ_
δρoνoμ'ιx6τηiτα τt1q περc'ογη6 μd τ{v
πληtθιilρα τιiv πηrγιilν' ρυ|αy'ι'ων) πσ'-

Pατioτα1JΦν xαΙ πoταψ6lν, &ιπ' δπoυ
δδρor$iρxρfry,'or. oΕ π'δλεcE xαi π'oτt-
ζoνται oi γεωργοxdg xαλλιdργειε5.

- 
"Eyα δυcd,ρaoτo γeγoνb-" ei-

yαι τ) θλλ&τωη τηζ πaηιενιxfi6 b-

ρευνΦ1< xτην'aπρ'oφ[αq'ψ{' 6αβc16\e-
ρo λδryo τfν &νωπτυξη τo6 6ιοτιxoΓl
iπιπ6δoυ τoδ πληθυcμοδ μαg. T&
)'t^γα Lναποp'εi'yαντα πoiμνια xα'ι
αδτdι ξεν.6φε'ρτα Ξπi' τδ τλεIaτοy &.-

πδ τη Θε,ooαλdα, φ'θlfνoυν σιγ&-σι-
γd', πα'ρ' δλη τ!ν Eyrθi&ρρυyoη πoδ
γ[νoταr' μd τd7ν xαttα6'y'eυ\h δρ6μων
γιdι τ{ν μεταφoρ& τΓ.'lν γαλαxτoxo-
μιxδν προΙ6ν,τωv xα,i. θ.ητcxoινωνtα

μ6 τi6 π'dλει6 xαi, τi1,v xαταcxευ!
π,οτιoτ'ρiv γι& π6τιψα τιilν πoιμν,i-
ωy.

- - 
'Eπi,oη6 τ& δ*οη 'ψα,: Ξπηρεα-

ζoυy τ0 ψcxρ'aιλiψι τfl; περιo1!6,
τ6'oo ιiπ,δ τiγ τοπoγρωφcxt1 διaψδ,7-

φωoη τιi.lν δρd,ων, δ'ao xαi d,πδ τi'1
o6ytθ'εcη τdi,ν Ξπιxρωτo6'ντιυ,/ δαn5rr.-

πoyι'ιδγ εiδ,δy.

- 
Te'ραcτ'.α6 aηp.αo[αg θεωρεi-

ται τ) δγιειν! ι}υ1αγωγιxi1 Lπiδρα-
oη τδν δ,αoδν μα6, τ6oo oτoδ; r'α-
τotτaυ1 τοδ Nolμoδ oi δπaioι' taουν
ιδιαiτερoυE δ,εcμo66 μ' α0τ&, i'oο
xαi cτo66 xατο'aτιaνg τCον παΡα-
πλη,5i1r.1y περι,o1δν. Toδ5 1ειμaρr
νοιi6 μ!'νε6 λειτoυργoδν τ& δυδ 1ιo-
voδρoμι:ιω lι'ξντΡ'α oτδ Σ6'λι χαι στ&

Tρiα Πηγ*δ,ια xαi oυγxεvτριilν,oυν
πoλλo6.:' φiλoυ6 τoδ Σ,xi, oi bπoiοι

γρ6νο ψ€ τδ aρδνo γ[νaνπα,' π'eρυc-

c6iτερ'oc. T1ην &νoιξη πil'υ xq''Ι' τδ
xαλ'oxαLρc τ& δωoη 'μαE, &π' τ!
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μι& μεριδι επειδd7 '&"ρa{ζεc f 6λαατι
xi1 xαi χτηντρoφι!χi περio,δo< ταi
d"πδ ahν &λλη f1 6ναρ'ξη' τ6y
τdlv δλoτoμιτδy θργαoιδν μαζi μd
τi1ν d)Θ'ρδα πρ,oodλευη θxδρoμdων,
περιηΓrηlτδ'ν', δ,ρει.6α'τCιιν xαi. παρι-
θ'εριατδν, 6ρ[axoντωr' o€ δ'ρ'γαaψδ
ιαi oφriζ'ρμy aπδ ζΦ.

- 
Σ,&γ θπli:λ,oγo θ,dλoυμε νd' τo-

νjrcoυμε δτι α*τdg τi,6 d,vεxτi1rητε6

δλoτoμιπιilv L'ργαaιCον μαζι μdτζi δπoiεE δdν μπoρoσlμε y&. 0"πoτ':
μη'coυμε o6 1ρ!1μα, Ξ1oυμo τ)θιxi7
δπo1ρdωη v' &φ,τiiooυ,με ν&' τιζ
γαρoiy xαi oi θπερ16lμενε6 γενη6g,
γι' αδτδ πρ6πει νd" πρoa6γoψε θ
xωθdyα6 1ω,ριoτ& ν& μη γi'vουμε
αiτtα xαταoτρoφ!; αriτιnν dπb τi7
φωτιιi, τδv μεγαλ6τερo xdνδυvο τδν
δαcδν.

ΛYΣΩNoΣ KAΙ KΑΛΛΙKΛEOYΣ
.",olnoι.l tκοi ηlα ταEilδ6ψω η 'Eλλdrδα rμδ rnληγιbvεl.
δ Σtεφ6,ρηc
δwσq λμγμoc noι, δδv aiγql ,μo1vσv λuγiμδc Kαi oι1τε
μ6vαl θιvαc
od nατρΙ,δεc ιμδ τα ,παrραφΘαρμ6vο ov6μοιro
oi ε0η1oι δυroΦγυ,μroι ''Eφldλτεc
oi oυλημ6ιrol τ6rφo,l τΦv π,ρo,γ6vωrv
dinδ τo0c TU|μ6ωρ0xo,Uc α{Π,αγσvoulc' Tω,v
τoΟ Λι],,σωvo, rroο l(α,)νλικλ6ια,, τιilv γιδιv τo0 'ArpbToφdvη,
o1δεη,oc δ vεκρ,oθdλotμoq
ov6tμ'απα, .μ6vorr δv6μqmq, κoi ζωYραiφl-

'σμ6vσ σΠα]θd, Πrαrvro{Πλiεq' οαnilδεc,
γιρλ6tvτεc μδ μηΛαrtκαi ρ6δlor
,η oiμ6,vol,α rKαi ,η ,giρηvη ,Kαi δσTΦv στσΧlτη
ληoμαvηrμ6τvαl

'κl ,δ Λ0oωνloiq λη,σμοη/,ηrμδvo,c κl δ J(αλλκλ6,oc.
"A,μo δδν 0rn6Iργoυιv dln6Yovο.l,
lρηιμaζσUv τδv πlρoγo,vω,v o'i τdlφol.

."ronou καri vd τolξι$fψ,φ' ,fi 1Ελλα,δα μδ inληγιilvει"
Tδ ΝυlμφαiΙαv τηc MiIεlζαrc,μd τi,e 1diακolυloεc oπηλιδc
1o rπε,ρiinατo,c Toο 'Arplστη:$χη dδrdlθαπoc 6,η,9 dγρι6,δθVτp,or
"oιτov oΙ φιλ6μoυlooι dπoλεl,ψ,oυv,

1oρτqρrd4o,UlV ll(σli τδ,v N'υμ,φιirv oi κolτollκiεq,
κoi μ6voc δ dλαφρofrιoKΙωTolq
nrαox,ilζοι vd n'orρ,ηγoρ,ηrαει

γlα τη γ,ε,vια Tδ,v Λ0'oωlvα ιπ,o,U ατ6ρ,εψε
rκαti τδv rl(αλλltκλ6rα κoi τfrc ,Ml1ε'ζοrq

τic o,μ,o,l'ρgq N0lμφεc
Πoυ a|Πolμrε,|ιvlαiv 6Tσι 1ωρic ακoλoOΘo,υc.



vlΝΗl\llΕΣ ΠΦr AΡΓOΣBYNoYN

llt

λ'i'/.'4ρ' λ)' ' ':!

Στ& πρδτα χρ6νLσ' τo6 αiιbyα )'& 0.πδ τ&, τ,ρ1)φερa αi..'i. 6λαsτq'-
1ια3 'cτi1 },Ιd,oυcα )'ειτουργ,2i15q.\ ρ''α iβη Ξγaυν &πaaαυρετ[ce'' τδ x6-
τρtα Δηψτιιω Σ1oλεiα: τδ 1o 'Aρ ,μo μα_Ξ. 

''Ανdμ.o&- 
τOυζ φαγτ&ζει

ciνων (Γil'i.xια) , τb 2o 'Αρρdνων Lπυ6).τ1τιν"δ3 6 bαοτ'α)'οg τoυE oil.ο-
(Mε._αμοrρφιilcεωg) rιαi τδ Δημοτι_ νo',ιaδτ6 μ6 τδ γαρα'xτηριaτυxδ τoυ
xδ θηλ,dων Ξπicη3 cτi1 Mεταμdρφω- γεναxι (γι' α0τδ xαi, τδν &π,axαλafi-
οη. 'Eiδο εΖxoνlξoyται ο'r. ψα:Θητ6q σαν <<yενLcλρτ|r) , ξαxουcτδE xαi γι&τ!6 Δευτ6ραr: Τωξηs τoδ 1oυ Δη- τδ 6αρδ τoυ' ταi d"xο'3ραiτo χ'6ρι
ψoτιxafi 'Αρρdvων (Γil'αxια). ΤΙρΔ τrυ. Πα'ραθ6τoυμε τi, bνδ',ια.τi' t-
xeιται γcd' φωτογραφjα τoδ 'Απρj- cων μπ6ρε,oε ν& θυμηθεi b x. Στ6'ρ-
λη τoδ 1921' πaδ τ!ν doτειλαγ ιlΣ γιo6 Σπoρdλα( πoυ ψσ.q παραγωρη-
μαθητi6 μαζι μ6 τig εδ166 τoυ: cε y"α'ι τ.i1 φυlτaγρα'φLα". ΙΙPΩTI{
γι& εi,dil65η τoδ &γιδ,να aτa'i.. ιιz- ΣEΙΡA, KΑTΩ:' Παc1i).η: Στα-
y'τ1τt; τi1;. M. 'Αciα6. 'Ιi. π''b πd'' γι6νc;, Nixο; Kυp*νη6, Βαc[λη;

Φειδd,ντcηs. ΔEΥTEPH ΣEΙ'ΡΑ:
'Ιω'ωννη; Τxtγv'αq, Βoγιατζ\q, Τ|α
πα6αoιλεiου, Σω'τtiρη,g Ιιαν'yρriχη;,
oiιoνcμilδη; - δαcxil'o1 'Αλdξαv
δρoE ΙΙα'l-'οcoq, Δημt'τρη6 To,oυ-
^nωλαζ. TPΙTH ΣEΙPΑ: ',Αλ6ξαν-
δρo5 Kο0λη;, oixoi,,6μου, Kιυν) νog
ΤΙαπαπ!'c''a6, Σ,τ6ργιog Σπoρ6λαg.
TETAΡTH ΣEΙPΑ: Miγxα6, Γι-
αννo6λη6 Ζipια;, ΙΙEι{ΠTH ΣEΙ-
PA: Poυ6dτ!ri, Bροδ,φτoηζ, r?ητ6-
p\a Παναγυιilτoυ,';\Yαcτ&oιoq Δη-

μo6λα6, Lαπα6tτcαq'
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ΓEΩPΓIΚA ΘEMATA
ΑΙTΙΑ

'H πιxρi7 xηλllδωoη (μπiτερ πiτ)
εΙvαι μiα &ν'ω'μαλiα τρoφLy.h τδy
μηλων (oi' παραγ'ωγoi τ!ν πλθη'aγ1
α,δτf τ!ν 6αφτι'aαν μcνdλια) . Til
eilτιω αiτf6 τξ; παθηoεωE δdν εi-
y,αι &π,δλυτα γψ'aτ&.

- Tδ μπ&oρ π[π 6φe[λετωc ob-
σLα61gyχ oττ)ν φ,τξεια τofi xα'ρπo6
o6 ιi,'o6d,oτιο. 'u ,'4jθlηroγi' αriτi] Ξιδη.
λιbyεται oυvτilθωE 6rαν i1 τ'ερ.e'LτL-
x6τητω τo6 xωρπ'oit aξ &'c6€,oτco πξ-
6εc x&''τω &πδ τd, Lαυτρεπτil 6ρι,α'
Mπ6τερ π[τ εiναι ωi γαραxτηιρυaτι-
xdg xηλilδε5 διαμdτρoυ 4-5 1ιλιo-
στωy χρ6μα(o'; xυIρiω6 xαοταy.oδ
oxουρoυ πoδ 6λ6πει xανei'q ατ& μi-
λα. o'Σ xη,λdiδq6 αιiτ66 ,o1ηlμcιτi]ζoν-
ταr. x&πω &πδ τ\ν θπιiδερμiδα τoδ

Eπlμ€λειαr o. Nτιv6πoυλoq

T0 IιΠ]I!ΤEP πlT (BITTEn PIT)

TlIil IυIHlιΙlil (]lilφH l$l,ιIlltlΣH)

ft
xαρπatl xωi εiyαι θν,τοπιoμ6νεg oτδ
1Φ,ρo τoi xd'λυxα (δφiθαλμ6E) . Ο|
ιηλl1δεE γt'νoνταc δρατ6E α) 6co
πληrcι,&ζει τj f1μερo,μηvi ω σ1η'y,o|1L-

δtg τ6v μηλων 6) xατd, τdv διd,ρ-
xεια τi1q oυvτηrρηcεαη; τeιινxαρπ6ιν
oτri ι}υ,γεiα xαi' γ) πcδ 'oυγνil d"'ργ6
τερα στδ τdλog 1η6 π'εριδlδoυ oυν.
τηρrioεω6.

- Tδ ilalΔaτco εiγαι δvα θrρεπτι-
xδ oτoιγεTo ιρ"€ 1ιtxρ}1 γ"υνηfrLx6τη-
τα. A0τδ τδ γεγoy,δ6 δ6ν π,ρ6πει ν&
τδ ξε1νοδμε. Tδ &o6,6cτιο ποδ 6ρt-
σxeταL oτδ δδαφo6 γιiι ν&, φθd,roει
δ6 τδν xqρπ'δ oυνωντd, ilρxετd, Ξψ-
πδlδια. Kατ' &ρxh,ν fi &.πaρρ'δ'φηιoii
τoυ dιπδ τ& ριζιx&, τρι'1iδια δ6y εE-

ναι ε1xoλη, λξω τoO &vτωγωvιαμoi
μθ &λλα στoι,χετα. 'A'ρxeτξ1 πoo6'
τητε5 &o6εoτioν ψ€ τi1ν ,μετα,φoρ&
τδv 1υμΦv ιiπδ τi6 ρt'ζεg γιil, τaL

φιiλλα nαρ61μdνουν xατ&, ττ)ν δια-
δοqμ! τoυ6 oτ& ξuλιiΙδη p'6ρη τa6
δ6vτ,ρoυ xαi, o1ηlμωτiζουν δ,ιαφo'ρεg

γjψc.xi'6 iyιboειζ. "Αλλq'; ποaδτη'
τε6 &o6ε,cτioυ πoδ φθ&νoυν oτδl φ0λ
λα π,αραμdvoυν μdvιμα δxεi. 'Απδ
τ& φ61λα δ,τι nε''ργ'65E6ει πρoω,θεi-
ταL πρδζ τδν xα,ρπ6' 'Eπioη; μdαα
cτbν xαρπ6 \ xwηπιxδτητα τOfi &-
o6εoτiioυ eiν ωι d"ργi1. Διαπιoτιil]θη,xe
δrει τδ ψtρ'oq τoδ xαρποi πoδ 6ρi-
cxεται oτ,δv 1τ'oiδt5y"o (xoτaαν'') εi-
ναι πλoυ,oι,6περo 'o€ λa6ξcτιa d'πδ
τδ &,λλo μdρo'6 ποδ 6ρt'cxεταc oτi1ν
&ντitθEη πλευρ&. (x,iρqι τo(s x,t'
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ΙLAPΠolΣ rΙΙΙΙΣ
ΠΛorΣΙοΣ ΣE AΣBEΣTΙΟ
Κανaνuxi7 oυγrιoμcδη
Κανoνcγ'd' τ'oτι'σν.ατα τδ θdρog
Κανoν:xδ d"ρωiωψα xαφ(ιν
'Aζωτoσ1o6 λiπαvoη, τi1,y "Aνoιξη
Kαλιoδ1o6 Λlπαrncη ιiργδι τδ φθι-
vdπω,ρο.

λυxα δφΘαλμδ6) . ''fu,'o'' θξηγετται
γcατi τδ ψπt'τερ πi.τ Ξ'PΨαyiζεται
xυ,ρiωg oτδν 16ρo πoδ 6ρtcιeτα,'
γ6ρω oτδν xαλνxα.

- 
T& θρeπτcxd, oτor.γelα ι.&λ'ιa

xα\ 1ια'γνi1,cto d,yταγωy,iζoyται τδ
&c6'€'οτιo' "o,co μεγαλιivει τ) &vα-
λc1!ιz xαλtaυ xαi μωγvη:otoυ πρ'δg
τb d'a6€'tτιa μd,cα oτδν xαρπδ (K*
MG/Cα) ιδ'so δ xiν,δυνo; Ξμφανi-
:εω6 τoCl μπiτ:: πlτ αιiξιiγει. Ti
οτoι1ε!α xαλ'co xαi. Mαγνfcι,o δη-
μιoυργoiν θμπ6iδια xαi dνω,μαλdε,;
cτiγl d.πoρilδφηcη τοδ'Αc6εcτi.oυ.

- Γι& τi7ν θ'μφ,{γη5η τo0 ψπιτερ
πi,τ cτδy xα'ρπδ p.εγαλη cτflιαotc.

λΓ'1
'Hλιxιωμdνα δdvδρα
Kαyoyιxδ xλ&δεμα
Kαyoγιxδ μdγεθo6 xα'ρ1τo6

'ffff;:: fj}Η = 2a πeρtπoυ

K&λιo * MαΥνi'aιο 
-

Kαyoy. πoo.

Κ"*'. "*'&ο66cτιo
Ψειαoβ6 ,μd xλωριoil.1o &a66aτιo

6aec \ πo,c6τηiτα &a6eoτ[oυ πoδ 6'ρr
σχεται ατdι φιiλλα xαΙ' f1 πoo6τητα
&.lfrεqτ[oυ ποδ 6ρloneται oτδν xα,ρ-
π,6. (o,Σ μετρτjr6,gι. xαi δπoλoγιφoi
γi.','c'ιται τδν Aδγoυoτo) δaο i1 &.-

r,αλoγiα τafi d,ο'6εoτbυ τ6v φriλ)ων
πρδ6 τδ &'c6ξaτco τofi xαρποtι αt"
ξανει ('Aα6εoτιoφδλλ'ωy/ d'c6€sτιa
xαρπδν) τδ'oa ο'i' πιrθαν6τητεg γil
δμφανι,oθ'ετ τδ μdfuερ πiτ μεγαλιb-
ν'oυγ.

- 
'ξΙ δλλει,ιpη dιο6εc'τiον cτδy

xαρτb δ6ν dφεiλεται παντοτε c:α1ν
dλλειι}η &"c6εcτ[aυ cτδ δδοιφo6' EΙ-
yα: δ'υyατδy xαi' oξ Ξδ&φη πoδ εiναι

δφoδια,ciudνα μd ψπ6}'ιxο &'c€)€cτ'.o



Γεωργrκδ Θθματα

v& θμφαvicουν oo6αρil ου,μπτιilματα

ψπ[r'eρ π(π. Σημωoiα λoιπδy d1ει
,τ( γεγoν,δ6 τi πoo6τη,τεE &ic6eoτtaυ

μπoρoiv νil &ιπo'ρ'ρoφi1ooυν τ&, ριζr
r& τριχcδια τoδ δ6ντ,ρoυ xαi δaι τt

noc6τητεg &c6eaτtaυ δπ&ρ1oυν oτδ
,Ξ1δα,φ,o;. 'Aο6,6oτιο &δι&λυτo ταi 1ι!
βπoρρoφ{oιμo eiναc &aρη'aτo ΥL&*

xδ φυτ6.
, -,Aξι6λoyα, πeιραψαπα lδer
ξoy τ& δξ4ι' 'H &ζωτoCγo6 λdπαy-
oη xωτix, τδ θ'dροg ('Ιαiνιo6 - 

'Ιo6-
λι,οE) δπδ μ.oρφi1 vιτριx! i) δπδ

μΟρφ'] διαφυλλιxf 1ρη1cιμoπoιιiιν-
$αΞ oιirρdα Ξμφ&νι'a'ε ξντoνα συμπτd)

lrcιτα τ!E παθ!t6gιξ. 'Eπi,η6 τj λ(-

!ταγση1 xαλioυ αξ δ6oει'; lμεγdλε;
dlπδ τotv 'Ιoδνιo δ6 τδν Σ,επτ6μ6,ριo
l1ειρρτ6oει|.lαν τi7ν τuατ&οταoη τ6lν
iy"α1ρ'rτ6'ν.

2. Σγ,NTEΛEΣ1TEΣ ποr Er-
r NoorN Tio MΠΙTEP ΠΙT
l α) ΙΙρdliμη ouγxoμiδιj. Tlδ πα
;σoστδ τoo &o6εαr[oυ α&ξ&νει oτδy
uαρπδ 6oa τληla,.ωξει τ) δρirμανoη
'xαi τj οι.lμoμιiδt. oι xαρπoi. πoδ
.oυ'γxoμioθη.xαν xαπωq πριbΙμα δ,dν

fiρ6'\ω6'αγ ν& τρoφ'αδo,τηrθo0ν μ6 τ{ν
βmα'ραtτηr,η rωoδτη:τα dlfiεoτioυ'

6) Tl& δdyτρα πoδ δ1oυv λiγoυ;
xαρπoυq.
i Τ) T,} vεαρ& δdvιρα.

δ) Tiδ ωδ,oτηρδ xλ&δεμμα.
(ΣτΙ6 τρεi6 τελευτωiε6 περιπτιδ-

'oει,,; f &ιναl'oγiα &s6eoτ[ου φuλ,λωv,
iπρδ6 τδ &o66'aτιo τofi xαρπofr ei-

ναι ,μεγ&λη. 'o ,&vταγωvι'oμδ< με-
ταξδ τδv φιiλλωv xωi τιilγ ι"αρmlΦ.ν

γι.d, τi1ν xα,'τ&ιxτη'ιη τοΓι ilolεaτtoυ εi
νωι πιδ ByτoyoE).

ε) oΕ pντρoi' xαρπat'
7) ot δπερ6o\t'x6.q }'πανσειζ χα-

λeoυ xαi μωγνη,oioυ. 'ftτioη6 oΕ δ,}ι

μq3 διαφυλλιι69 λιπ,&voειg μd θεΙ-
xδ μαγνηoιo.

η) oΕ δι}ιμε6 &ζωτoδ1εE λιπαγ-
cει5 3φ'αρμoζ6μavε6 xατil τδ Θ'€ρo<

εδνooδy τfrν 6λ&oτηrαη (.δ afiΕ-
τaLo δ,€ν πηγαivει ,oτ,oδE τωρπonlE
ιiλλ& μεταyωατειlει oτ& φιiλλα τξ,6

'ι€α6 6λαaτηaη9.

3 ΙΙP0ΛHΠTΙ,KA MEiTPA

o)' H παΘη'oη θ,μφαVζεται ατ&
νεωρil δ€vl,ρα xαi oτΙ6 ειiαioθητε6
πoιxιλtq7. 1ooo τ),λιιι,ιbνεται τδ
δΔντρo ,τδ φαιv6,μεvo μπiτερ πiτ
πe'ριo'ρ("ζeται (Αiξηoη xαΙ xανoyι_
xi1 πωρωγωγi1, 6ε'λτiω,oη φυ,oιoλo-

γιxh Φs xt1ι&oτωoη6, ψ6 τi1ν πα-
ροδo τoδ γρ6νoυ.

6) Συγxoμ,[lζψε τoδE xαρπoιi;
cτi1ν ιαταλληλη, τ)μερoμη,yi,61 (dx,
θvωrρ(6) cα\ν &'νιirγxη xωi o6 δηj,o

γ6ρια.
6) ΙΙoτiξoυμε y"α''ιaνL&&.. Tδ yε-

ρδ cτi1ν τρο,φolδoοiα τoδ δdντρoυ
παi'ζει πρωπαρ1ιxδ ,ρ6λo. Πρdπει
ν& πoτiζoυ,με xανoνc.x&, αιi7v ξ η ρ ι
xi1 περi oδo

δ)'Αραιιilνoυμε xανoνcx&..
ε) '_Aπoφευγoυ,με τig μαζιxd5

λιπ ,vcει6 p"[ xαλco xαi Mαγντ]oιo
π'ροταντδζ δπδ τ!ν aφo,μoιιδσηJ,o

ψ,1'ρφi'
ζ) Λιπ,αdνcμε μ€ &ζωτo πoλδ θ-

νωρi;.'Ο'1ι τδ ιαλoxαiρι' '}i&y
πρδ'xecται. y}, 16i,yoυlμε διαφυλ)'ιr:'cr}g
ι}εxαoμoιiE aπειlδd1 εiναι &.ναγxα7'cι

aρηiaιψoπoιaΓlμε μ6τριε6 δd'σειG.

η) Ψει&ζοqμε τoδ5 xαρπoυg μd
δνιilοειg d"o6,eoτtoυ' Xρηlcιμoπoιoi"
με τδ 1λω,ριοξo d'c6'Δoτcο xαi. τδ
πρoτιlμoiμε &π;δ τ\ν νυτριw\ &c6ε-
oτo δπει]δi1 εiναι λιγ6τερa τoξυxδ.

θ) Bαπτ0ζoυ,με τoδ6 τι'αρπoιq1 ψe'
τdι τfν oυryxoμι]δi1 od δι&λυμα 1λω_
ριoil1oυ d,c6oaτbυ ,oιiμφ,ωνα 

'μ6 
τi6

δδηt'fε6 τlfi τ,α,pασxευαoτoδ oixου.

T0 AΣ'BElΣlTΙ6

ΣTBN ΣΙNTHPEΣΙΙ
TΩN MEΛΩN

T''δ dιo1d.οrcιo παuζeι €'να τΓ,ρωηq'?'

aιxδ ρ6λa cτi1ν oι.l,νττjρηση τ6Ν ψii-
λωv. Tδ &ο6l€oτcο εΙyαι 8y,αζ ρυ-
θμιοτi7; τoδ μετα6oλιaψol τGlν ιαρ-
πδy. 'H Ξλλειι}η d'α6'εoτ[oυ πρoμη_
νδει τfν &,πoδ'r'ργωνω'ση τα)'i χυτ'
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KΑΡΙΙoΣ ΑΡPΩΣlloΣ
ΦTΩxoΣ ΣE ΑΣBEΣ,TΙO
Π ριbirμη ουrγxoμιrδii
'Δxωνδ'νιστα πoτi,cματα τδ θ6ρo;
Mεγ&ληr ξηριxt περbδ'og
'Aζωτoσχqg \tπwaη τδ xαλoxαt'ρι
Θεριv'i1 λiπαvη xαλioυ xα'i 1ιαγν.
Νεαρ&, Δdηρα

Aδoτη,ρδ xλ&δεμα Xoντρoi xαρπoi.
''^|2i"-' 

γd-λ.\': > 20 πeρtπoυ
Δσb'Δxτ'ao ''lαρπω'

_ μετ. πoo,δτ.

μιx. πoo6τ.
EalelJgMe,.

duc6€aτιo

Δθν Ξγινε ,φε:ιαoμδ6 μd xλ. &'fi6aτ.

πs



0i Uιlpεξ (κοκκrεlln), τΦ pιi.iΘμα

κgi ft καεuπο&ι&μnrlτ EΦι,ξ
Tο oκiτo,α εΙlvαll τ,oυ Niκoυ Mπλlα,τ'κα

Γεωργrκd' Θ6ματα

- Eiyαι γvω,οτ66 οi ζη'μι3q πoδ
προξe'lοiν oΖ. Qδρε5 :τi δ[.ν:oι'
ιτ1.lιtνουν ν-l.ιδo'l'. y'λι'δicx.'υc,
αιδψx xαi il'δτ'λη1ι δ€ντρl". 'Α-
γρη'cτe6'ο'ιν xα| δπο6α]θlμ(lζoυν τ!ν
ποιδrcη;τα τGlν xαρπCoν. oi. y"δγ"xυlεΓ,
xηλlδε; ποδ 6λdπει xανεi'q οτiι d-
7-λd'δ:α x,αi, μ!λα, τ'ατil, τδ φ'Θινδ-
πωρο cυν^(θω6, δφε(λoνται xα'τυ.
y-α'l δν α' :τL :,.|,ιii ρε ; (6)'cγ'. αy.'''' r;',o'.
y-7-ρ7.L) 

.

ξ\ι

\

Toσ 'oδ. Nτιιloπo6λoυ

---=;=- i
----{ γ] l t'-ιc J

Νεolγ6νvητη ψιil'ρα qκdλυπτη (ρ6Ιαμo). Ψε,καoμδc ο'πoτελεoματιlκδc

- 0i ιpιnρε6 (xoιτ.aaιδt1) aLν.ι.|'

1ιιxρ&, Ξντοψαy"υα τd" δκc1α :b';, πe-
ρι'acδτειρo xαιpδ τi1Ξ ξωη'-Ξ τo')ζ y"σ'-

λι1π τo y τ α ι, &η δ y'θ'ιτ ο'- a -ι r,ι c 5 T' 1'a ΞU Ξ,--

r'δ xd,λυμμα (αz;i'δα, ια6η6z'. z.i.'
π.) Di '/ε.')^(dννητεΞ ft2.,'l6iιγε:) :i-

sτeρα dπδ y'αψIΕOσεζ 'ιι!.ρεζ φτ"''α-
χyoυy τδ d'cπ|')δι6 τoυ6. "oπωg γl_
'lεται 'lοητδ 3χομε xd,θe cυ,μφ'6ρo
ν&' προ'cδι'oρlαoυμε τi': i1ψeρa,ψην|rc;
Ξτ'εiνεE πoil Υeννofiν τd' διαφoρα
xoxxoειδt1 (ι}ωρε6). N& 6ρciψε
τiq τ)rμερolμηνt4 tιπoυ οi νzaγi'lνη-
τε; Qδ2ε6 (πpoν6μφε;) πa2;-ιτο0ι,
δεξι& -x:l αοcaτeρ\ xz'ι εiνL,- γ'r
μνJ;. Νi uiθου1ιε 4ιd οiλλα λ6γ:α
rδτε <.'ct|ε'. ιb xαθε y'ozzoe''δ€Ξ

.Jτιi,,:α) . "Α1ια 
ψωΘ.''l'ρ'ε πδ=ι ?ri:-

ζει τ) xd.θε xο'ιτ':ιειΣt; i.rb y"εi xι|-
π€ρυ' τd' πρθ'γψα'τι εIνc'ι d.'π')'σ'. 'H
τ"l'τιτo)'!1ιηsτ1 γt'tετrlι ε'jxoλη''H
xrιτατcλi'ψηcη ty eι 3πιτυ1ilα.

- Στην πε.''ιoγ^i1 μια.6 τ& cπoυ-
δl.'.6τεοι ι..,'l-ιοε;δt1 ' (Φδρε;) ρat-'
-'.'l'ι =1! .: Ξ3^i''" πε7;-πo.l t1qιε.γοψηνt-
Ξ'_ (-\J" :\ xυ."''ιbτεoι xτlxxoεcδ.71
τιiν δπωρoφdρων δ6νδρων cτ!ν B6-
ρειc 'E'λλ,d"δσ">> τaa Σ' Παλoιil,"η) .

Ι) Ψε'lΣολxxαττcg πει'-αγ.'ι'α'
ΡSΕUDΑUΤ,.\C.\SPiS PE],iTΑ
QOND (DΙ'\SPΙS) Βαψπαν.αδι'
3 γενεdg α') Mdoα Mα'foυ 6) Mdoα
'Lο').!o'l xzi γ) τdλη Σεπτεiιδ2iου
(:ε).. 76) .

2') Κaυαντρ,αcπιyτdoτoυ6 1τερνr
τcιδι'ξουq QLΙADRΑSPΙDΙoTιJS
ΡER}ΤΙCΙOSΙJS 

- Σd.ν Ζaξξ. 
-3 γενοd6 α) Tdλη Mαfoυ &ρ1ξ: 'Ι-

oυνi,:υ 6) Mdαα .\υγo.'lιτoυ xι|c γ)
Tdλη .σNτ,υ6riο,.l (Jελ. s5)

3) [Ια."λιτδρια "oλεε - Ρ.\R-
Ι,.\ToRΙ_\ οΙ.ΕΑΕ -9 ^,.".:-
α1 Mdοz 

'lη':tou"οf 
uεr"' iιrr;:
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Γεωργικn Θθματα

'}l iυτoxn τιlυ E6υτμωu οτliυ ιiψpαοiα τ8υ iδιiφουc
αtcθητo δπcxεiiμνεo. T& oπoρ6φυ-
τα ρο'δαxινιd4 (φυτ& d,πδ xουv'ο'3-
τσι loojδαD,(lyωγ) eiναι τt' αr]τ& εδ-
αdcθητα. T& &μυγδωλ oρoiδ;d.τ'ι.ν'α εi-
νaL o1ετlxιi5 α''tΘεxτιxι. Tδ δ6ρi-
διo (&1ιυγδαλορoδαxcνa) GF 677
εiναc πιδ d'νΘεxτ''τb d,πδ τδ δ'6,ρ,iδιo
GF 557. 'H δψωoxηyιaι DΑ1i{AS
ειyαι πoλδ d,'νιΘεxaιxtt.

6) ΤΙ1OKEΙMENΑ M,HΛΙΑΣ
Eδ:i:θη,τα δπoxεiμεvo εiναι τ&

λ{Ι 793, M2, MM Lo4, xαi. MM1O9.
Λ ιγ6τερο ειiαitθητα εiyαι τdι δπo-
τ'εdμεvr M9, τzi MM Ι1t. Πιδ
1ι1!εx-τ-ιxg -ΞρNaνται τi δπoxεlμεν'α
M7. M13 M16 MM Ι06 xαi, 

'&, '',r-ρ'.oc6τερι aπoi.ι6φυτα (απδ :πaρo-
μηλιd,g φυρixc &.γρι6μηλo xλπ.) .

γ) ΙΙΙOKEΙMEN.{ ΑΧΛ_ι-
ΔΙΑΣ
Ο'i &χλωδιd6 πoδ εivαι ψπολυα-

αμd,zεg o6 xυδω,νιd6 &yτdχoυy xαλ6-
τερα oτ!ν περit56ε.γα' τ{; δγραciαE
d,πδ Ξxεiνε6 πoδ εiyαι 

' 
μπoλιαoμ6-

νε5 3πi oπορoφ6-uoυ.

1. Tλ διdlφoρα εilδηi δπωρoφ.ιi- ναι εiαd,oθητη θπ,i δπo,xειμc,;,oυ
ρωy. παρOυσι&ζoυν δlαφaρετιxη αν- οπoρoφυτ,oυ. ιE 

μηλι& παρaυcιαζεc
τo,1i] cτην. ιioφυξiα τδv ριζιiv. Tδ δlαφοpετιxη &r.λt "*ι iΕo.ρriio,
π6co^ θdι &ντdξει '€να δ6ντρo cτi1ν &πδ' τδ 1ρη",,μo,{ir,o0μ.νo δποwε[-
δπερ6ολιx{ δγ,ραciα τoδ alδ,dlφor',; μενo. 

.H ilrl:"";' εiyα,' xι' αοτd εδ
αbτδ-.Lξαρτσ"ται &'πδ τi1ν i1λαtω 'odoοη"η 

δπ)ιo y"ι' &ν εiναr. τδ δπo-
τoδ δ'd.ντρoυ, τδ δ'δrφoζ-xα'ι π[oπαν- xεiμενo' ποδ ψπo}..&ιτηxε. 'Ιl &1λα-τδ; &πδ τhν Ξπ2Li. Tδ πιδ' εrjαi- δι& εtναι λdγo εδαJoθη,τη λh"
οθητo cημε?o τoδ δ6ντρoυ.aτi"p &- θδαφιx{ δγρα:atα. Δι,γo 'εδλicθηgη
,φyξι" εlyαr, δ }o,g.δ, (τδ..oημεio εivαι θωdcη6 τ'αi. i1 δλψαιxηνια.'
που δ xoρψδE τoδ δdντρoυ Ξρ1εται
cδ θποιφdi β τδ lδαφo6) . ιΓ''αιiτδ
πρ€πεc- ν,iι φρoντθζouμε v& μη oυγ- Toii 'Oδ. Nτιvoπofλoυ
xεντρ'ωνεται _vερδ γ6ρω ατδ λαιμ6,
γιατL τ6τε δημιoυργο0vταg xατd,λ-
ληλε6 oυνθf^ιe-q πρo'o6aΙCoν dπδ 4. ,H αντoγi1 οιην ιi,cφυξiα τΦv
oL'ΦΨo?oυΞ οπιbλαbετζ ψLxρ'Ooρταν'.- ρ''ζων Ξξιρταται πoλd' &πδ τδν a'ιν'
cμaιi6^(φυτοφθ6ρα xλπ.) brrrμδ 

'π)ιnι).iιq 
τ'αi' j,.orrrμε"or.

-t2. 9ε ρ{ξεq ψπaρoδν ν& &ντdξουv T& δπoιεiμεro .δy bπωρaφ6?ων α-oτην d,o.φυξiα 
-περιoo6τερo_ 

j λιγ6- 
1^δ 

τiiν πλευρ&, τη3 d.ντλaηE' oτην
τ.eρo γρ6νo xι' αiτδ Ε'ξαρτd.ταc α) θ,δoιφιxf δγρλciω ''oη,roμ)dν'o, 

ω-.λπδ τ\ν γρaνcxi1 δcαρxεcα τi1Ξ δ- εξηi,
ΥΡαa-iαζ τοσ θ,δciφoυ; (π6οε6 μdρε; α1 rΙΙoKΞΙMENΑ PoΔΑKΙ-τδ dδαφoi; ε1ναι xoρeοtψdν,o μd 

-νε- 'NΙΑΣ.
ρ^δ τι\ 6) eπδ τ\ν xατd.cταοη τ!6
6λα,eιηoη;. "oτιv τδ δdντρo- 6ρd-
6y'ετα.L o{. Ξ,ν'ερ^γδ 6iλ&"cτηιcη' παρq-
δεiγματog γωρη τδν Mαη, τδτε 6-
πaφ,6.ρεr' πολδ dπδ τ!ν θδαφιx} δ-

'E ιiμυγδαλυd, εiναγ τδ πιδ εi-

γραz[α. Totε παρoυaιαζεr' τt μι-
λ|ρδτερη,ar..xt "it, a,,i,ηi"."i, oi Ψωρεξ (κoκκoεIδn) τo ρ6Tσματiθετα. xατd. τi1ν περlo,δo τoδ λη-
Θαργoυ (τ6ληΦθινoπιilρoυ-Xεi- - -! t
P9να_6 δ6 τi; &ργ€q τrlλ-"'Aνoιξηs) καi n KαTα]Ioλ6μnon τoυξ
oτδ δ,ιd,cτηll,α α0τδ d"ντ6γει πολδ
ττηv Ξδαφlxi| 6γρωCiα 

^'_"j: γ- Συν'd1εια ιiπδ τ{ν oελiδα 76 Xo:ταθεio) . i) διdφoρα Ξλα,.qqηq-ρioδο αriτf oΣ &παιτηoει; _τδν ρι- ττoυ Ξω;_μ {.'sα Σεπτe'ψ6ρiaυ (oελ. νoψωsφoρ,.xα xλπ.)ζδy o6 δξυγ6vo γιδι τiν ιiyαπybη σ+l η ":δgf:Ξ}*tδi^μdi*, '"Υ'V!iteει 
xαygi.. μiα fr δδ.o φo-τoυ5 εiναg Ξλ&1ιoτε6 xαi' τδ δdyrρo oo",

ζετ μ6 πoλδ 6ραδδ pυθμ6' T& δdν- pΗυπ,ηsτnl 
-_xεLωνi"r--.l .η] nρireir;nηE ^ισ"L 1i1y γρονιxi'1τρα aτiγ περhτωoη, αιiτi7 μπoρoδ'/ γενε&. Md'cα 'Ι"u;l;;--' ,Αρxd; 

διαρxεrα τoδ ρ'olicματo5 τ!6 ιtJιilραg.6 gnglζfοουy ζoτω xι δ'ν 6ρεθοilν tor;.ιrr. i".l. rδε).- 
- 

- :E παρα πo'λλ€g περιπτιbcει,6πληlμμυριoμ6να πoλλξ6 μdρε6 (100 
- pε }μ.;rμη;i.; αilτ!.q πoil d.- fι ,*"x"h;iξμ";;; ;iμ'"";.,--μE

ψ{ρeq xαi' παραπ&νω) 'Αyτi'θετα νιo!.oθηxα:, λ''L'nιri'' .iλ, ημ.- τip xα,τα'ποιEμηlση τηζ xαρτ'oy'α-cττ)v περhtδο τ!6 ξωηρ!'.^ Ψ.:] ρrξl:ι* nρo"ouo""ir"μoJ'"oι 
. μ- Φαs τis μηλιd,6, τfig &.να.ρoια'." τ\qcη'6 ([VΙ&η6) εΙyαι ζητηrμα. &ν d'ν' ioiεjri'o^o,.,';;;ι;;_-φυacxδ .d.- ναρxη6 xαi'' τCον &λλω,31βlρiν τιilντ6xoυv 4-10 Δ'ρeq τδ πoλ6' 

"δ yρaνr&, o{' γρλΙt,a.'fni[arr.naν- δdνδρωy xλπ. δπδ,τε d1oυμε ταυτδ-
. 3. Mοριxde-π\ηρoφ'oρiει γι&.τη'; τοτi-'μ-dα nρrrμ6.η.o i dΦ..*φη,l- Χρ';i'xoiλoλeψη.η 'd;;-i ;ρ;;,ar:s': :E.| δι3v69ι1ν δπωρoφ6_ρων aτδ ρ'δiτμα xα|ι t'ξαρτaio,'a:τa .ι; i1eρω,'iλι 

"ρJ''6aiλor, .λ δnr-'Ι1 ρoδαxινιd, eiναc πoλδ εδαd- aυνθt1τε'," το8 περc6αλλoντo; (Φ6- ρ'iφiaρ".'Ανdλoγα μ6 τiy περiπτω-
*J::rl..:r:lαν-1b^e ,δ;των 

ε.iναι μπo- γq }1 Ε6ι13) &πδ ιη.ν οdoη τo'i.'δ- ,η' j ε.rερor-Ιι,.iγη't;"-χ";ι;,λ''αaμtνη ai' cπoρδφυτa ('απδ xoυ- πωρδνα- (6oυνδ ! .r&μ"oE.' ανi^}cι ν& Er,,λεγε, τδ ,r,j'rh.JLLηL| ar-xo6τoι,Poδααlνων) '. il πρoci'|.:α' θd'oη 
'xλπ.) . τoμoχτδνο )'αψ6αν,οyταc δπ6Φη τilν.'tΙ '6eρυ'τ'οxxι& Eπ1ioη6 εΙναι_ πο- - Χρη'.rlrrπoιεi τωνεiE oτfv 3- Ξπi3γfi, τδ εl,δq; .rδ 

-ε?rερr'J" 
.{vλδ. ει}αidθητη δταγ εil11'u'.oλια', rσ/'\.oδ'ρohoμo.o6, δι&φορα_δργα- 

"r|'ioδ'o orμo[,,aη6 των'φρoυτωi
oμdνη, oδ aπρoρ6φυτo (&πδ-τουv'oυ- Yoφω'''oc,r"d, φι!ιρψαxα 

' 
|oγ}τρα- ""!i 'i ii:'}" &π,oτe'λεaψατιι'6τη-

τσL 6εΡυx6xxoυ) . 'tr &μυγδαλι& εicl,ντ, Γ;xouζα'θετoy, 
''Ι'ψι,lταν, 2αιον ταζ τoi φαρψωxaυ,

77



T& τελευταiα γρδ';,ια δ6y λεiπoυy
oi θxπλ{iξειE xαi' aτ\ν Θεooαλογi*
xτ1 δπωg xαi' ο' &λLα μ6ρη τ!q Mα-
ιεlδoν'iα5 oε oηxρυcη μ6 τfν 'A-
θηνα πoδ εiν,αι ταi, 6 Lγx6φαλο1'
τδν πν'ευματιxιiν 6ιδηλιiοεΦV. "E-

γoυν γiντ1 πoλλθE 3'xθLdlαει( μεγd,λω'l
δαcxd,'λων τfs τ61νη6. M& αδτ! τ!
Ψoρυ" h Θeic'oαλον'[xη φιλoξε';,εi μι&,
dn6'ψη πιδ σημα},τt,χi d'π' δ)'εq τιζ
&λλε;. Eiναι τrιQ Lα'ixofi ζωγρ&.φου
@gjφιλoυ. ιΓα πριilτη φορα, λoιπδν
cτη Θεcοαλ'oν/ιxη τδ nMαy"ε,δoνιy"δ
Κ6ντρo Σιiγ1ρoνη; T'dxνη;, διo,ρ-

γdνωoε τηl i'xθεoη αiτ! cτην 'E-
-'σ"'"ρ)i"]α Mαxεδcyιxδy Σπoυ'δδγ μd
87 '€ργα τoυ παρμ6,zα &'πb διαφo-
ρεq iδυοτα'Lg ου,λλoγd;. Σδ μι& &-

πδ τi,; θlδηλιicει; πoδ 3ν,διdμεοα
π'ρσl'Υψα'τo"ΙloLi,θ'η,roy tγο xαi. t1 δ-

μι,λiα τιiν x.x. M. 'A\,δlp6νιχoυ χα-
Θηγητofi Παyεπι,cτηil-ιioυ Θεcoαλo-
νlτη;, 'Aλdξαvδρo Ξ'6iδη - xριτ''xδ
τθ1ν'η6, Κi-νcrι Mαx?\ - Λ'αoγρ'αφo
- ν"ριτυxb τdr1vηc, Παδλo Ζαννα"
cυ,γγραφdα - xριτιxδ τLγν"r6, διωρ
y'ει'α d'πδ 22,lb Ξωq 8/6/80.

Π "oπω; εi1α &,ναφερ,θoi xα'υ
zτδ π2οηγo6μevο τεδ1o;, ^'η Γυ'ια:
ιι πi1,''a λΞ:6}"aγη Θi.sη oιip sι3^γ-

ΧPoγη T'ξ\νη. "Eποι 6λε:πoυμe otγ
1ιερα i1 'Eiθνιxη ΤΙl;,αxaθ\xη γ&
παρoυoιωξει d'ναδρoψυν"i1 ζιθεcΙ
τ!E Mπdλα6 Pαπτoπo6λoυ πoδ ζη
xαi' Lργ'αf"εταL 5τδ Παρi]cι. \6xα
6ννξα γλυπτ& φ-.ιαγψ['ι'α &πδ μd'
ταλ)''o 27 &'πδ p"αρψαρο xαΙ 2Ο' φτι-
ωΥμ€νcL &ττδ il'6ξιγιλiζ μd θdμα-
τα μ.υθ,oλoγιxα, d'xδ'',ιη xαΙ' \2 ψε'
:αλ)'tι 'ρ.! d.'ργαiι θdματ:, δ'.ω2xε'-l.
απb 22) b Ξω; 6) 6) 8Ο.

ι .o Δiμο; Θεooαλoνixη,'; δπω6
xα'i. π6ρυcc xαi cτd.' πλα[ιsυα τδν
3xδηλιbοεων τoυ aξ cυ'νεργαοiα μj
τ!ν nΠανε,λλαδαi1 "Eνωcη γι&, τ&.

διιαιιiματα τoδ Παιiδιoδ> δcaργα-
yωce παλι cτ!ν πλατεiα. ,Lριs'τοτ€
λoυ6 μ6 cυμμeτo1! παιlδιδ, &.rtδ

6-12 aρaνiLv θxθεcη ξωγραφιxt1;
μ6 θdμα πδ6 6λ6πoυν uττjν πδ)'η

μα6 τ!ι, &νoιξη". oΣ μιxρoi, ζ'γρo
φοc Lρylα'51ηl/'αν 1hν Kυ,ριαxf 1
'Ιoυνioυ τδ πρωf. ΤΙα'ρωλληλα πα-
ρoυciαcε xαi' πλο'5cω xαλλιτε1νι-
xδ π'ρδγ'ραψψα.

I Στiy Γxαλερ,i uKo1λdαg, λει'
τoυ'pγεi &:τa''ιυxi1 Ξxθ'εoη ξωγραφι-
xt1g τt76 ζωγρ&φoυ 'Eλdνη; Bαοr
λoπodlλου. T& (30) ζωγραφιx& dρ-

γα πoδ πι'ρaυcι&ζει εiναι ξ'?Υσ"
δcυ'λε'μ6να ιι€ γαρη o1εδιαcτιπη
καi oτδ.' γρωψατα τη€ δεd1,iει 'δ\η

την &λ{'θεια του ι],,υ,1ιxoi τ'η6 xδ-
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cια τιily 3lδηλιb,οεων τoδ Moυ,cεiου
c'ηγρaνηe Td1ν6, xαi τ!; Στ6-
Υr7; φιλoτd1Υo0 rlΦpaU\σL:ωoτη'xε €x-
θεοη ζωγ2αφlxη5 - γλυπτιxη; τδν
Φλω::ylωτδ.z xzλλιτε1νδν πoδ δ:α
πρΔπaυν oτην 'Eλλ&δα xαi, τδ 3ξω-
τερr'xδ i1 διαρxεcα τη; fiιo &πδ 23'.\πρlλi:υ θω,. 23 Mα'foυ.
Π Kαi lμι& ε'iδ,ηοη. 'E 'Aι,lτων,ιωδoυ

Στdγη Γ;.αμμd,rων xαi Tε1νΦν τοδ
1ημoυ Βεpc[αq' τρoxη,ιυlCε'" δια-
γωvιoμδ &'φ'Λooαg γιδ. τ\ν δ6δομ&-
δα Πo,λιτι,ατιιδν θxlδηλιilcεωv ποδ
Θ\ γt'ιουν ιiπδ r!6 23 ψiγcι:η; 31
Αιiγo6:τoυ 198O.

-Ο_ τdτλo; ιη; :[vαι ."}Ιμαθlιilτι-
xz 80. θd, πρdπε:. 'lα περc€γeι i1

d,φicco' 7) Tδ"r τiτλo τiν θxδηλιil-
σεωy <<'EμαJθιιbτιxα '80r, 2) τδν
τδ;η -"6l'l Ξxδηλιδcεων πο:l εi'lιι i,
(Bdρoια) . 3) τbν γρδνο τδy 3xδη:
λιbcεωy πoδ εiyαι δ (3o< γρ6νoq) '4) τ!v τ)μερoμηyiα τδy ixδηλιΔ,cε-
ω'γ πoδ εΙναι 2'3-31 Αδγoricτ,oυ
198Ο,5) τδy τiτλo τ!6 Στdγη; a'{y-
;ι,lν:tδε:o6 Στdγη Γραμμοtτων xι'ι
Tε1ι'δ'l 1η,μeυ Βερoiη, xαL
ιi) δνr dμ6λημα πob νd' δ1ε: o1d-
cη μ6 πoλι'τcoτιτ'α,...

Π 'o γγωcτ,δζ πλdoν ζωγραφ'ο3τ!; Θεocαλo'llxη'q Βαγγ6λη9 Mπd-
ρoζ 1τσ"ρaυΙ5[αcε xα'i πdλι τ{1ν τ6_
)'eυτα[α τaυ Ξργαoiα aτtp &γαπ'η-
μ.6ν'η τoυ Φλιb,ρ,ινα πr.liι cξ xα,Θε τaν
1lσ'?oυ5tσJoη τd' 'dργα του γdνoνται
θ''lθ'ρτα''cτα d"πδ tδ φι'λδτεγνo ν"oιν'δ
τi: Φlλιbρινα5, διαρxeυα 3,xθrdoεωζ
Ξωq 2a Mα'foυ 198Ο.

Π Kαi, rμιdι ε'dδηcη δy', απα'lια
6t:6α,'α. 'ΙΙ Φιλιx! 'Bταcρε[α Ξπι-
cτημ.6νων xαλλι'τε1vδy παρoυcι,οi,,ζει

1ιεγdλη, Ξxθεcη ζωγραφιxt1." τιily
μελδv .cυ. oτδ πνευqιzτι.τ-b x€ντ'ρo
τι0 1ημoυ 'Αθηνriων. 'Ι1 Ξxθεοη
αiτ! πoδ &,πoτε,λεiται &nb γιατροι36
xαθηγηiτdE Πωνaπιcτημiων, Διxη-
γδρo'li,'ψιxρo,6rcλδγoυg' διxαcτι-
y"rι5ζ' Ξφ€τα': x..λ.π. φαρψαxaπo''οdq
φιλ6λoγουE, &,ρ,1αι,dλ6γoυ6, τδy
Πρ'3τανη τafi Παyεπιoτηtμfuυ 'A-
Θη'ν Cυ'l, 6ποsτ ρωτηrγου5, δγιειoνoμι-
xο6g' τoλ'ιτι'τ"aτ5q'μηιγαν'υτ'o6q x'λ.π.
elνιc i1 πιδ 3γιδιαφd'ρa'loα '[cω3 tx-
θεοη l,'αi, θ&. δcαρν"6cτ1 8ωE 16 'Ιου-
γioυ '80,

'-Π ΣτiE αilθουoq; τ{; Γιαλερi
oΣ'ouπdρτα>> πωρου'Cuαζaιιν τi1 ζω_
τραφ.xi1 τaν; ?ιργαstα' 1b Σερραio'.
ζωγρ,dlφοι, τaδ γ''d' π,ρtilτη φcρd' δ-
λoι 1rαζδ cd μι& δμωδιr! T.σ.ιot)-
οiα'cτ1 ,pt' {ργα φτιαγψ6να &τδ λα-
δι 

- 
τdμπε'ρα 

- μιxτi7 Tε1νιxη

- 
y'q'i" xαρ6aυνο. 'Αξl4ζει λoιπδy

τ&. cιlγy.aρητt1ρια δι6τυ Ξ'xτδ; τi;
θαυμ,&,οια; πoι,6τητα6 τδν dργωr,
τωy εiyαl xαlι' b)'aυ τcυl_: τd,σoy 6r,ω-

',l'tνoι. Δ,''α'ρxεια tωE 10 '!'ggγ(r2ι1

1980.
ι Στiν cιlΘoυcα oΣυλλoγτj> τ!;

',\θ!ναE 3xθdτoυy Ξργαctα τoυ; 23
ξ''ιΙραφaι τ!6 Θεοcαλcν'[τ'τ13' Τr
τ,λo; ττ]€ <23 ζωγρ&φοι &κδ τiy
Θεcoαλoνiτη2r. Eiναι μiα deαψη
πρocπαiθε'r'α πab oi e'cτ.αcτιxoi' ια)''
λιτ61νε; πωρ'oυcιdζaυν δψα.δ''xθ'
τtγl Ξρ,^lαιtα τoυ; δvω,1rj.;oι δiχω;
διατ'ρ['ceι3. Δlαρ,xaυα θω; τ!; 10
'Ιουνioυ 198Ο.

Π Πρd,ηrατι ηταν δψaρΨη xιli.
&ξ'irζει τδv xoπο i1 dr.θεοη y'ε')ττ]-

μd,των μ,6 τ[ιλo πωραδccιαxlδ x€ν-
τη;μα, ποδ παρουctαcαν οτiiν αiθcυ
sι τοδ Kdι'τ:oυ ζωη; xαi πoλιτ:-
oμcδ> δλα τω xεντfματα φτ'"αγψL-
ν'α d;πb γ{ρ"α γυνα'ιxεiα τξ; 'iδια;
γειτaνισ.q, oτ&, Ξγxαtνcα γιδρτα'cαν
xιi.' ψi .Θ'ραxι6τιxc γλ6ντι, 1-ιδ 1o-
;ιο'J3 NαJ' τραγoaδr'α θ"l'λil" xαΙ. Θρα-
yuυιjlπιxα φαγητα. Lcαο,y"ecα iω,:
τi1ν 7τ1 'Ιουyioυ '80.

Π Στiy Φλιiρινα xαl oτ& π.λα(-

EiκαoTlκn κiυnon
σTn Bδρεlo 'Eλλοδο

5ι\}aυ xcιi. τa6 ταλξ'fiοι'ι τηq. Δι'αρ-
τ'εια Ξω; 2-6-80.

π 'H 3θyιxi πι'lαy'oιΘi]xη cτiγl
οειρ& τδν πα,ρoυcιd,,cεωv τiν στΓ

1'ι'αντ,'τ'i1 Ξ'ργαc[α τιiν ιαλλιτε1vΦ,ν
τoδ 20oυ αι'υ6ylα πoδ θπαιξε 6q'οιy'δ
ρδλo aτiγ πoρεtrι τi13 sι5γ,y"ρaντ1Ξ

Td1νη;, παρrιι1'5γqζgg τb iργo τοΙ
Kων)νoυ Mαλ6 1809-192s c!
&;ν,αδρo1ιcτ't1 τoυ θxθεcη,. Td. Ξpγα
εiναι ζωγρ,αφιx& oυγτεvτρωμdνα
ψ€ xδπο δι6τι μd τd. €ργα αδτ&, &i*
τιπ'ρoσ(iπευσε τ!ν 'Eλλ&δq. ci πο:].
λ&' xρiιτη.



B' 6ρα6,εio διnvriματoq γιδ παιδιδ 12_t5 θτ6v

2oc Λoγoτεxν1κ6q

Δrαγων1σμ6c

τoδ ΠoλrτlστΙKoο

Kdντρoυ
'Aπδ 1η 8ω6 22 Mαρτioυ δπε6λ{

θηcαv cτ!ν &ρψ6rδυα xριτικi"1 Lπι!
τΓraπ+l τδ'' €ιp\α τrιfi δευτdρoυ λoγo-
τεχylχoδ διαγωνιoμοδ ποιi1ψατo:
xzΙ διηγηματo;. Tδy διαγωv,ιoμδ
δ,cγd,νωcε τδ Πολι,τι,oτιxδ Kdντρo
Nαο6cη6 c6 δ6o τ"6xλoυq γιd, παυ-
δι& 72-15 Ξτζlν xαi' 16-20 3-
τδy.

T!ν Tρiτη 29 'Aπριλirυ συyε-
δρiαcε i'1 xριτυxi1 Bπιτρoπ} πr'lδ
&πoτελoδyταν &πδ τo6g: 1) x. Εi-
ρ"hν'l'η Mετα(λληνoδ -'{μαvατi'δoυ
φ'.),δ1ο^γο' 2) x' Θω,μd Γα6pιηλiδη
φιλ6λoγo 3) ν". Χ7ipτo Moυ1d,γιερ
φιλ6λoγo, 4) x. Τ'ρηγδρυo lι'ιil,υa
)'oγιατi1 xαi b) δ. Θεοπ6ατη Kεφα-
ισ. αCγtτ(.xτrινι Ξτ.π76;ωπo :cJ
τoλι ι ιoτιxoδ Κi'lτ,'ου xαi, &π6νε:1ιε
τα ooαoεLα":

_ ι] κγκ,ηo: (παιδιi 12 - 7-c
6τιiiν).

ΔΙHΓBMA: Δ6y $jiβηχg π,ρ,δτo
6ρα6εiο. Δει1τερo 6ρα6εi'ο o'o μεγ:ι
λq; iφoεξετα.oττj6, τ{e'\ixατeρtνη;'Τω. Tζdμcυ. Tρiιo: .,Πρδ; τδ &-

γγωστo> τξg 'Aφροδiτη; Kωv. Toι-
ψΦτxα..

ΙΙoΙBΣtr: Πρδτo 6ρα6ευo "A-
τιιλo πo[ημα ;i16 λixιτερivη6 'Ιω.
Tζdμoυ. Δdν δ6θηxαν τδ. 6φα6ετι
2ο xαi. 3o, διαιι τ& δπo6ληiQiγ1g
δdv θεωρ{θη,xαν d1ξια 6ρα6ε6:6ευlq.

B' KΙΙζΔoΣ (ν€aι - ydε,.: 16-
2Ο θτιnν) .

ΔΙHΓHMA: Δε0τε,ρo 6ρα6εΙc'H φrτi" τ!; Γεωργiz; Κ. Δ'i1ρι.
L6ν δδΘ'ηxαν ιd. 6γ'α6εiα 1o xαi 3o.

ΠoΙHΣΙΙ: Δε6'τερo 6ρα6ε1ο oιb
πoiημα "'H ζωη μoυ> τ!; .Eλdνη;
}r. Nd,οτoρα. Δdν δ6θηxα'ν la y.α|ι

3ο 6ρα6ετo.

'o μεγdλoc'lερoξετασTnc
-Hταν 8να πλfrθog dγρrο, φαvατr_

qμ6'νo, μ6 πρ6oω,πo oυνεπαρμ6νo d_

πδ τδ πiιθo'g καi φωνi dνελ6ητη καi
ρυθrμlκd, ijμoυν μ6oα o' 8να πλfrθoq
dγριo καi φανατruμ6νo, fiμoυν 8ναq
iιπδ τδ πλ{θoq, &γριoq καi φανατi-
oμθν,og, κι' εixα ηρ6οωπo, ουνεπα1ρμ6-
νo dπδ τδ π,&Θoq καi φωνi1 &νηλ6η-
τη κ,αl ρυθμικi| <θd,να!oq> φιilνlαζα.
<(Θaν,αlτo,q>, φιil,ναζε κι' δ διπλαν6q
μoυ κ1' δ d:λλoq, κl,' δ dλλοq <Θd,να-

τoiq)) δλoπ μαζυ ρυθμικd dνηλ6η-
τα, κα,i μ6 ηρ6οιυπα oυνεπα1ρ1μ16ν,α, &πδ
τδ πdΘoq.

E'iμαο,ταν 8να πλfrΘ,oq &γρro καi
φανατrομ6νo καi &π6ναντi μ.αq frταν
i καtρμαtνι6λα, κΦ πiloω μαg δ διρ6μο9,
καΙ πdνω μαg δ or3ραν6q, εiμαοταν
iινd]μεlαα οilρα,νloδ, δlφ1μoυ καi καρμα-
νr6λαq καi φων,6ζqμε, φωνdζαμε,
φωνdζαμε dνελ6ητα καi ρυΘμκ6, φω"
ν6ζαμε <<Θdνατoq!>.

Kρατoδοα την dνdo'α μoυ. Σδ λi-
γo θdρx6τανε. Θλ περνoδoε δλ6Ιorο'9
καi αioτηρδq dνΖιμεoα iπδ τδ πλfrθoq
καi θ'δ τδν oυν6δευαν γ6ρor iερωμ'6-
νol, Θδ πρoxωρoΟoε θπι6λητlκδq καi
δλ6iοloq Θtι εixε oταυρωμ6να τδ x6-
ρrα μ6οα ατδ φαρδιδ μασ,ρα μανiκrα
καi τδ η,ρ$οωπo, dν6κφραοτo πiοω &-

πδ θκεiνo τδ γαλ6ζιo κ,ρlioτα,λλo oτδ
6λ6μμα. Θδ πρoxωρoδο'ε dν6μεοα
oτδ πλξθlog, θ,δ 6dδιζ,ε δλ6iοroq dν6_
μεo6 μαg, ibωg δiπλα μoυ, ioωg νd
τδν iγγlζα, ν6 'πιανα τδ μαiρo p6-
σo τoυ μd λiγo καi νd 'οκυ6α iπει
τα o6 πρoοlευxη. "Ω! καi νd τδν tiγ-
γιζα Μγo, μ6λιc, qηrν dηρη τρ6 φ,α,ο-
δoμd,νκoυ ρdοoυ, τoδ ρ6ooυ τoυ. "E-
να Θ'αfirμα, €να τ6τoro θαδμα! Στflν
d,κρη τoδ ρ6οoυ μ6νo καi θdταν dρ_

κeτδ γιδ νd μδ θξαγ,νiοεr, νd μδ εli_
λo,γr]oει' νd...

_ Θ6νατoq!

- Θ6νατoq! φιi:ναξα καi γιil, "Αv
τδν d.γγιζα λiγo οτδ ρ,dαo', μ6λrq,
οτflν dκρη τoi φαρδoμ6νΙιnoυ...

- Θdνατoq!

- Θdνατoq! φιilναξα καi γιi. Στflν
d,κρη τoδ φαρδ,oμdνrκoυ μαriρoυ ρd-
ooυ. Αri'τδq Θλ περνofioε πdντα θπr-
6ληnκ6g, δλ6iorog, θδ fiταν αιioτη,ρδq
καi &ν6κφραρτog δπω,q πdντα, μδ τδ
x6ρια oταυριυlμ6να μ6οα oτδ μανiκl.α
καi την πλdτη dλriγroτη, Θd εixε τδ
πρ6oωπo παγωμ6νo, oiiτε €ναg μfiq

τftξ Κατερivαq Tζ6μoυ
νd κrνεiται καi τδ γαλ6,ζro 6λ6μμα
τoυ, κρ'0οταλλo κoφτερ6, νd α,rι:,Θiζει
oτδν iiλro, τδ μαλλπ αli τηρd κoμ-
μ6να καi oi dκρεg τ6ν δακτ6λων κiι_
ταrσlπρεq, dπεrλητπ6q, μ6-lοα dπδ τiι
φαρ'διδ μανiκlα, Θδ 6dδrζε dνd,μεοα
iιπδ τδ πλfrθoq, δiπλα μoυ ioωq, καi
fi iερfi ιιr.'αλμωlδiα Θd oυν6,δευε τ{ν κd-
θε τoυ κiνηοη,, dργδ πρδq τd μηρ6c,
dργd, iπι6ληπκd, αioτηρ,6...

- Θ6ναπo9!

- Θdνατoq! φιilναξα καi γιil.

- Θdνατoq ατd 6ργανα τoi δrα,66_
λoυ !

Πioω μαq δ δρ6μoq, dπ6'ναντl μαq
f1 καρμαν16λα.

- Θ6νατoq ο''τd δργανα τoδ δrα66_
λoυ! φιilναζα oυν6xεrα, dν,ελ6ητα καi
ρυθrμκiι, φιilναζα... Θδ '6γαrνε iιπδ
τδ πλfrθoq καi θd 'φτανε οlτην θξ6δρα,
θ' iιν66αrνε τδ oκ,αλi &ργ6, - 

,Θ' &ν€-
6αlνε δλ6iοιog, &λιiμo"τog - καi Θd
oτεκ6ταν oτflν θξ6δ,ρα, ψηλ&. Θδ τ6-
vτωνα τδ κεφ,6λr νδ τδν δδ, Θλ τ6ντω
ν'α π6ρα τδ κεφiιλr, Θd τδν i6,λεπα
ν,δ oτ6κεταr, δλ6i'oloq στilν θξ6δρα,
αι}ο'τηρ6q, θπ16λητlκ6q, dν6κφpαoτοq.
T6,τε Θδφτανε δ iiλrog ψηλd καi θ,λ

xτυπoioε π6νω τoυ, oτδ αι}o,ηiΦ, d-
ν6κφ,ραo:τo πρ6oωπo τoυ, τd παγερδ
γαλd,ζlα μdτrα ,τoυ θd απινθiρ'rζαν
ατδν iiifulo καil τδ 6iλ6μμα τoι-l Θiι μ-
ν6ταν κoφτε,ρ6. <<Θdνατoq o,τd δργανα
τoδ δlα66λoυ> θ&λeγε dργd, μθ κα-
Θdρrα δυνατη φιονl].

- Θdνατog oτd δργανα τoi δια66-
λoι-l!

- Θdνατog oτd δργανα τοi δια166-

λoυ! φι6ναξα καΙ γιil. Md γιατi dργεi
dκ6μα, γrατi, ματi &ργεi, δ fiλroq
καiει, δ δΦμoc καiεt, τd λ6μ,α καiνε.

- Θdνατoq!

- Θdνατoq! φιilναξα καl γιil, T&
δρ,γανα τoδ δια66λoυ fiταν &λυοoδε-
μ6να π6ν,ω οδ 8να κdρo. K6κκrνο
κdρo, κ6κκrνo odν τδ αfuα.

- Θ6ναπoc!

- Θdνlατo,q στδ δtρrγανrα τoδ δηα.

66'λoυΙ φι6ναξα καi Υ6. .o ffλloq E-

καrγε, orιiθιζε πiο,ω dπδ τδ δ6ν'τρo,
8να δ6νπρo ψη,λ6, ψηλ6, ψηλ6.

- Θdνατog!

- Θdνατo'q! φιilvαξα καi γι6. Td
x6ρια δψιilνoνταl, γρoθr6q Boκrζαν τδν
d6,ρα.

- Θdνατoq!
... Eiμαοταν tνα tiγρlo φανατrομ6-
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Λoγoτεxvιxδg Δrαγωvroμδg
νo πξΘo'q. Θ6,vατo,q! φινlαξα καi μil.

"Eπεrπα τδν εiδα. Eiδα τ$ν μoρφf
τoυ τi1ν α,]oτηρf , τiν dιν6κφραοτη,
ποδ πρoxωρoδoε dν6μεοα iιπδ τδ
πλfrΘoq μ6 τd x6ρrα oταυρωμ6να d-
ν6μεοα oτd φαρδrδ μαδρα μανiκlα
τoυ, τδ μαλλ16 τoυ frταν αriοτηρd
κoμμ6να καi τd &κρoδ6xτυλα πρ6δα-
λα'ν dπειλητrκd dπδ τδ μασρo φαρδδ
μανiκl, ι,j! νδ τδν tiγγlζα, νδ τδν tiγ-
γ1ζα, - λiγo, μ6λιq -μ6λιq oην dx,οn

φ.α'ρδoμdνrκoυ ρdοoυ, ι6! νδ τδν tiγγr-
ζα καi νd i1παιρνα τi1ν εliλoγiα Toυ,
νd θξαγ'νrζ6μoυν. Tδν εiδα νd πρo-
xωρdεr δλ6ioιog λiγα 6dματα δiπλα
μoυ. Ξεxιilρrοα τδ πρ6οωπ6 τoυ πioιυ
dπδ τiq δ,εκ6δεq κεφ6λrα τοδ πλτ]θoυq
πoδ ατρiμιilxνoνταν γ6,ρω τoυ - δl νtι
τδν d,γμζα -τδν ξεxιi-lριoα', τδν ξεxιir_
ρrou λiγα μ6λι9 6dματα δiπλα, f μιi-
τη τoυ frταν γυρτ{, γερ,ακiοrα, oi μfic
oτδ πρ6oωπo dοdλευτor, αl)οτηρd κoμ_

μ6να τδ μαλλid, μl& οπiθα fiλrου οτi1ν
dlκ'ρη τfrq μiτηg καθιig πρoxιi;ρl1cε,
o,πiθ,α flλloυ οτi1ν κoρυ,φ,fi τδν αiloτl1-

ρd κorμψθνων 1xρiζων μαλλι6ν, d6!

νδ τδν dγγrζα, νd τδν &γμζα, νd τδν

<iγμζα, λiγo, μολIq.'.

- 
Θdνατog ο,τd δργανα τoδ δrα66-

λου!

Nd τδv d:γγιζα, νd τδν dγγlζα...
_ Θdνατo'q! Θdνατoq o,τd δργανα

τoδ δια66λoυ!

Λiγo, ατi1ν dκρη τoδ μαliρoυ φαρ-
δoμdνrκoυ ρ6οoυ.'.

_ Θ6ν'ατo9I

Π6ραoε, δφταoε ατfiν θξ6tδρ,α.

"Αν μ6νo τδν d,γγlζα, δν γrν6ταν
κ'αi τδν iiγγr,ζα...

'Α.ν66αινε οτfiν δξ6δρα. Tδ πρ,δτo
oκαλi, io'rog, δλ6iorcq, θπri6λητrκ69.
'Αν6'6ηlκε τδ δειiτε,ρo oκαλi, τ6οo ψη-
λ6q, τ6οo doriγκρLτα qηλ6g - τ6ντω-
να τδ κε,φdλr, τ6ντωνα - γρoθlθq
8νωμ6νε9 _ < dνατoq!> - doπρωxνε
dσπριοxνε τδ πλfrΘoq, τ6ντωνα τδ
κεφdλ.ι, τ6νlτωlνα _ τ6o;o frρ$lγκlρπiτα

ψηlλ6q, τ6ο,o... Σπιi ιοlε δ fiλΠo'q, τδ
πλfrθoq Eοrηρωxνε, il θξ6δρα o6λεψε,
8να μδq oτδ πρ6ο,ω,π6 τoυ οdλεψε, μιδ
γτ<ρrμ6τoα, μrd dγρlα γκρlμdτοα, τδ
x6]ρΙα τoυ ψηλd - τ6ντωνα τδ κεφ6.

λr, τθντωγa- iκ6τευαν τδ x6ρtα τoυ,
oτd dκρo,δ6xτυλα δ ijλroq, οπiθroε δ
ffλιoq, dγρlα oεioτηκε, &γρια oυοπ,d_
στηlκε, φιilναξε, τ& x6ρια iκ6τευαν,
ιi fiλroq oπiθrcε _ τ-6'ντωνα τδ κεφd-
λr, τ3ντω'να. "Ανolξε θε6ρατα τd x6-
ρια, dν'otξε διdπλατα τδ μdτrα, γαλ6-
ζrα, φ,ρrxιτ6, γoυ,ρλω1μ6να μdτlα, δ fi-
λro'q οπiΘrζε oτi1ν κoρυφi1 τδν μαλλr-
dlν του, oυloπiιοτηκε, - τδ πλfrθ;og
δoπρωxνε -τιν6xτηκε ψηλd, δπλω-
μ6να θε61ρατα τδ xθρια τoυ, τδ μαfi-
po ιpαprδδ ρd:oo τoυ dν6μιoε, δ iiλroc
απiθriοε oτην δκρη τoδ φαρδoμdνrκoυ
μ,α,ιiρoυ ρiιοoυ, κυμdτoε, δ flλlo,q οπi-
Θπε πioω δπδ τλ μαδρα π6,δrα, ξεxιil-
ριοα τδ οπdγγo τoδ παπoυ,τοroδ στi
ο'πiθα, γρl3λrοε, φιilν'αξε, μd dγρrα
κραυγi1 - 1fγ1ψγ11 τδ κεφ6λr, τ6ν-
τωνα. Σωρtdoτηκε στil 6dοη τοσ πριi;-
τoυ ακαλroσ, τδ πλflΘoq dοπρωxνε,
οrωπ| dντr]xηοε.

- Eiναι νεκρ69, εiπε i1ναq θμ6ρ6γ-
τητog iερωμ6νoq.

',o μεγd,λbq i€iρoιεξε]τασlηζ fiπαν νε-
κρ6q. Tδ πλflθog δ6ν φι6ναζε <€6να-
τoζ).

Bγξκε τρ6xoνταq iπδ τδ πoλυ6ρo-
φo κτilρro, πoδ 6ρrcκ6ταν τt γραφLgiq
τflg δταlρ.εiαq δπoυ θργαζ6ταν. B6δr-
ζε oτoiq 6ρ6μoυc πρoοπερvιiiνταq μ6
μανiα τol)g dλλoυq δrα66τεq, ατdν
πρoοπ'6θειd τoυ ν'd φτdoεr μrd δiρα

γρηγoρ6τερα oτi1 oτdοη τoi λεωφo-
ρεioυ. Eixε τdν δπoψiα πδg μιδ καi
f1 ι6ρα εixε περ6oεr Θ& €xανε τδ λε-
ω,φoρ'εio. Aiτδ δ6 θd τ6Θε,λε καΘ6-
λoυ. Πεrνoδαε ο,δν λ$κoc, frταν d-

φaν1ταστα κoυ'ραομ6νoq καi 6πΙ πλ6'oν
dπρεπε νd π6.ρεl, την μικρr] τoυ κ6ρη
dlπδ τδ οιxολεio.

'H δγραοiα τ{q &τμ6oφαιραq τoi
τρυπoiοε τδ κ6iκκαλα. Tig τελευταi-
εg μ6ρε.q δ καrρδg iπ6μενε νd εiναι
δπρκδc dστατoq, δν καi πληο,iαζε
"Ανorξη. "Eνα dπ6ραντo σιiννεφo 6-

μixληq dρxrοε νδ δπλιiνειταr. Αl]rτδ

τol δδωσε κ6πo1α xqρd. 'Απδ μικρδ
Παlδi, Πaντα εixε dδυναlμiα o' αiτδ
τδ καrρrκδ φαrν6μενo. Θυμ6ταν τilν
iκανoπoiηοη πoδ δ,oκiμαζε κ6θε φo-
ρd, δταν μ6οα oτi1ν ξμixλη, 66,διζε

μ6νoq τoυ oτor)q δρ6μoυq τfrq μrκρηq
τoυ π6ληg. Πρooπqρνoδoε dδrdφ,oρα
τδν καθ6να καi 66δlζε μ6νoq μ6 o'υν-
τρoφιd τiq oκ6ψεlq τoυ. Δ6ν iiξερε
γlατi, &λλδ κdθε φoρδ πoι) δπλων6-
ταν δμixλη, EνιωΘε νδ φτdνεr μ6xρι
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αιirτ6ν, νiι τδν κυlμεiεr μιd τdoη &_

1ιατανiκητη,q θoωo'το6φεr'αq.'Ηταν i-
κανδq νd περrιαπd δ,ρεq δλ6κληρεq
καi νd oκ6φτεταr, νδ olκ6φτεπαl a-
oταμdτητα.

'o θ,6ρυ6oq τδν μηxανδν τδν dνdγ-
κα,ο,ε νδ πρoο.γειωθεi. "E.ρrξε μrd μα-
τιδ ατδ ρoλ6i τoυ. 'H ιtρα fr,ταν δfo
παρiι κdτr λεπτ6. Σπi1ν ατdοη δ6ν εi_
xε φτdoεr dκ6μη' "Eρρlξε μrd dκ6-
μη ματrd oτδ ρoλ6l τoυ' Toδ φαrν6_
ταν ξθνo' Πρ,αγματικd, τoδ τδ εixαν
xαρioεr. Πoτδ δδ Θd6ρπκα πιδ iπαi-
oro δdlρo €ιπδ Eνα ρoλ6r ο,κ6,φττlκε.
Συνdθωc ατδ xαρiζoυν γrδ νλ oδ τυ_

ραννoδν. Θ6λoυν νδ 6αoανiζεοαr κd-
τιυ dπδ τi1ν oκ6ψη τoδ xρ6νoυ' Σ6
κ6νoυν δ6iα]'l6 196 xο'6νoυ. "oταν fi-
ταν ν6og πoτ6 τoυ δ6 φoooiο,ε ρoλ6l.
Δδν τδν 6ν,δ16φερε δ xρ6νoq.

Jflρα τλ πρ6γματα εixαν dλλ6ξεl.
Στην ηρoοπdθεld τoυg, νd δπoδoυλιil-
ooυν τδ xο6.νo, oi d.νΘoωrπor iγrναν
δolλol τoυ. Arjτd τδ Ξλε,γε κ6,rτoτε
&,ρνoriμενoq νd πρoο'αρμoοτεi oτig ου-

τftq Γεωρv(αq Δftρα
ν{θεrεq τδν μεγdλων. Tιiρα τδ μ6-
νo πoi iκανε firταν νd oηκιilLo,εr γrδ
μιδ dκ6μη φoρδ τδ μανiκι το6 o'ακκα-
κrofi τoυ, κol,τι6ιψαq μ6 dπoρiα τoδq
λεπτoδεΙκτεq πoδ o'τρrφo'vιiρrζαν οδν
τρελλoi παi,ρνoνταq μαζi τoυq τiq δ-
ρεq, τδ xρ6νo τoδ καθεν69.

"Eφταοε oτi1ν ατdoη. Mπfrκε οτi1ν
oι]ρd καi κακi1ν κακdtq dν66ηκε απριil-
Χνoνταq o'τδ λεωφoρεio. Eixε τi1ν θν-
τtilπωoη πδq δ'6ν &ν66ηκε μ6 πρooιυ-
πrκδ dνιitνα iλλd μ6 τδ o.πμilξt,uo
τdtν dλλων. Kdθloε o6 μrδ Θ6οη κoν-
τδ oτδ παρdθυρo. Kdθ,ε μ6ρα δldλεγε
iκεiνη τrl θ6'οη.

'Α,ρrοτερi1 πτ6,ρυγα, π6μπ6η σε1-

ρd, δiπλα o,τδ παρ6θυρ,o. Kαθ,6ταν i-
κεi, ξετ6,ληlε α1,ν ,θφημlεtμlδ1α τoυ, δΙii
6,αζe τflν πρι6τη οελiδα, γ6ρrζε οτr)ν
τελευταiα καi μετd τfr δiπλωνε προ-
oεκτrκδ μδ νδ τfl δια66οεr στδ σπiτΙ.
Mετd x6ζευε δξω dπδ τδ τζdμrα.
Πρo,oπαθ,oσοε νδ πα,ρ,ατη,ρfrοει τoδq
dνθrριilπoυg, νd τoδq δια,κρiνεr. Δυ-
o,τυxδq δψαxνε dπεγνωομ6να καi d-



δικα. Tδ μ6νo ποδ κατ6ρθωνε νδ δεi,
flταν μrd μετακrνos1μενη μaζα, iνα
Θoλδ πoτ(μr, dπδ νεκρ,oκεφαλ6q, πoδ
Jτρεxαν dπδ τδ μαγαζlδ oτoJq δρ6-
μoυg, oτd o'πiτrα, o.τoδq δρ6'1'ιoυg, ο.τiι
μαγαζld, καi πdλr iιντiοτρ,oφα. Tελι
rιδ τfiν εixε iιγαπ{oεΙ αiτ])ν τ{ν θ6-
οη. "Eνrωθε κdτr. νd τδν oυνδ6εr μα-
ζi τηc.

Θυμσταt πδq dνrωoε δταν μrδ φoρd
εiδ,ε πδq frταν κατεlλη]μμ6νη. Θ6ληoε
νiι ιρ'ων6ξεr, <δxr, οηκωθεiτε, αιiτi1
εiναr f1 θ6οη μoυ>, aλλiι δ εiο6oλ6αg
fiταν μd συιnΠαθ6σ'τατη γρηοιiλα, καi
λ6,1116 ao,g 6lτn τδν κtiριto ρ6λo Jπαιrζε
π6ντα f εiγ6νεlα, τδ dν66αλε. Kdθr-
oε μlδ dλλη θ6oη. Θυlμiiθηκε π6οc
doxημα εixε αioθανθεi 3κεiνη τi μ6_
ρα καi τιilρα τδ μeτdνrωνε εiλrκρrνδ
ποδ δδν εixε 66λεr τig φων6q. ,,Ιοωq

Jτoι γλr3τωνε drιδ τ6oα καi τ6oα rμυ'
xολο'γrκd πρo6λfματα.

'H ακ6ψη τoυ αυτ{ τδν γ6,ρiοε d-
κ,6μη πιδ πfσω. T6τε πo,J φoJrτη,τΙ)q Φζ
Nομπi1g, μrλoδοε dατα1rdτητα μiι
τ|ν iλευΘερiα τδ δικαrιiματα τδ δi-
καιiα. ΘυμfΘηκεπιilq τ6τε .λdτρiευlε τδ
Φρ6iiντ, εixαν κdνεr μdλlοτα €να κi_
νηiμα μ6 πoλλoδq oυlμφorτητ6g τoυ,
πρooπαθι6νταg νd θξη1,fooυν τd qrυ-
xoλογlκδ πρo6λr]ματα πor) μπορoδoαν
νδ δημιoυργfrο.oυν τδ dπωθημ6να
o'rδν dνθρurrιo, Eixανε λ6εr τ6τε με-
γd.λη dπlτυxiα. Mετδ δλα αιiτ6 ξεxd-
o'τηKαν. Kαi νδ πoδ odlμεοα, fiοτερα
δ.πδ τ6οα xo6νlα τδ ξαναθυμfrΘηκε.
"Eνrωoε την iιν6γκη ν& τd ξαναθυμιη-
θεi.

Tδ λεωφoρεio οταμd.τηοε γΙd λi-
γo. Tλ φδtτα &λλαζα'ν xρδμα, τδ πλfr-
θog Ξτρεxε. "Eρριξε μr& ματld oτδν
d'π6ναντr τoixo. Mtiι rρωτoγραφiα καi
&πδ κ6τω μ6 μεγdλα γρd,μματα. (O
ΣYMΠΑTPΙΩTHΣ MΑΣ ΣYΓΓPΑ_
ΦEΑΣr κ. x. ΘΑ N.{ΙΔHΣEΙ ΣHλ4E-
PΑ ΣTΙΣ B ME ΘEMA <ΙJ ΣΙlΛ,Ι,\-
ΣΙΑ ToΥ NΑ EΙΣΑΙ ΑrNΘPΩΠoΣ>.
"Eνιωoε Eνα μεlδiqμα νd δπλιi-lνεlταt
οτd xεiλη τoυ. <'H οη,μαοiα τοδ νλ
εio'αι ιiνθρ'ωπoζ)) σκ6φτηι}ζε.,Aλl]θεlα
θι1θελε νδ iικoio'εl παλδ αiτl)ν τflv
δμlλiα. Πorδq θδ μπoρoδoε dραγε νδ
θξηγdoει oτoiq ilλλoυg, τi1 oημαoiα
τηg i1πα1ρξ{q του; Πolδg Θdταν θκεi-
ν,oq Πoι θδ τοδq 6λεγε τi εiνcιl, τi θd.
πρ6πεr νd γiνoυν. N&ταν κ6πoroq iι_
πδ κεiνoυq τoiq οoriπερμαν πoδ κυ-
κλoφo'ρoioαν τιilρα τελευταiα, i] νl-
ταν κ6,πoro9 3πrο.κ6πτηq dπδ τδ δliι-
oτημα. "oxr τδ d6\επε καθαρd. MJ

μεγd.λα φαρδlδ μαδ,ρα γρaμματα, fl
dνακ,oiνωoη θγραφε τi1ν iδr6τητα
ιlυγγρ'αφ6αg.

<<Συγγρα,φ6α9> μoυ'ρμοιi,ριοε. Mδ
666αtα τιilρα καταλd:6αlνε γrατi τoδ
εixε κdνεr θντ6πωοη. Δ166αοε τi1
λ6ξη ουγγραφ6αq καi θυμfθηκε πδq
κ6πoτε καi αiτδ,q oυνfθιζε νd γρd-
φεr. Eixε μεγdλη μανiα μ6 τδ γρdψl-
μo. Θυμeiμαr τflν dν6γκη πoJ EνιωΘε
νδ γεμiοεr τig δλ6αοπρεq κ6λλεq μ6
dπεrρα oημεiα. -ΙΙταν iκανδg νd γρiι-
φεr δρεg δλ6κληρ'εq, xωρi,q νd κου-
ρdζεταl' Πoλλoi εixαν πεi πδq τδ
μ6λλoν τoυ θδ fiταν λrα:μπρ6. ,,Αλλοη

τδν δ16γραψαν, ilπρεπε λ6εr νiι dλ_
λdξεr, νδ μiμηΘεi τδν τ6δε fi τδν
δεiνα. "Eτοr f π6να τoυ dρxrοε νd
μlαift6νεr, d\,ω'νιζ6rταν οκληrρ,d, μd νδ
γρaΨεl, ιiiαπoυ μld μ6rρ,α θντaλιilq d-
ηρ6ιolμεrv1αi τd πrαρ6iτηoε.

'ΙΙ φωνi1 τοi εi,oπρ6κτοrρα τoσ δ_
πενθιiμο'ε τδ δνoμα τfrg 6π6μενηq
ο'τd,οηg, odν νd τδν ξfπνη,αε dπδ λ{-
θnlργo,. Kαπθ ηκε d,πδ τδ Λiεωφolρlεio'
κατευΘ6νlθηκ.ε ο.τδ πεζoδρ6μro. .ΙΙ 6'
μixλη δ6ν iλεγε νδ xαΘεi κl αr]τδ
τδν εixαρroτofroε dκ61μα πlδ πoλi.
Περπατoδοε πdνω oτiq δγρ6c πλd-
κεq τoδ πεζoδρo,μioυ καi dκoυγε μ6παlδκi xαρd τδ Θ6,ρυ6o πor) 3καναν
τd παποιjτorα τoU, Kαθδq ιρooπαθoδ-
oε νd &νoiξει τδ 6i]μα τoυ. Πρoοπ6_
ρααε διio - τρετq δια6dτεq καi 3φταοε
8ξω dπδ τfl οlδερ6νlα π6ρτα τo[i Σxo-
λεioυ. 'H κορot,λα τoυ τδν πε1ρiμενε
μδ dνυπoμoνηoiα. "Ετρεξε, τδν dγ-
κ6λιαοε, καi iιφoδ Eδωoε τδ xερdκr
τηq, πρoxι6ρησαν 1r1i τδ oπiτr.

Σ' δλo τδ δ,ρμo τδν ζ6λroε μ€ τiν
παιδπ| dφελ6ατατη φλυαρiα τη,q.
λ4lλoδoε γr,d τδ γεγoντα τflg {μ6ραq,
καi oxo,λiαζε μ6λlο.τα. Ariτδ τoi dρε-
oε πrδ πoλrj. 'ΙΙ κριπκi] τηg αιiτfl
τε,λευlτn(,α μπ'oυκιr& qτδ qτ6μα τoυ, τfrg
xρ6νrα τ{q δ6ξαg τoυ, 6ταν δφη6oq
dκ6μη εixε τi1ν τdο'η νδ &νακ,ατειjεταr
μδ παντδq ε'iδoυg θ6ματα.

"Eφταoα'ν οτδ ο,πiτl' 'H γυναiκα
τcυ εixε γυρiοεr dπδ τfr δoυλεtiι τηq
καi εixε iiδrη στρ6οεΙ τδ τραπ6ζι. Kd-
θηoε καi dρxlοε νd τριiεr, xω,ρiq νδ
μιλdεr, μδ λαrμαργiα. "ΙΙθελε νδ τε-
λειιi;roει δοo γiνεται πιδ γρI]γoρα. Kα-
τdπrνε τi1ν τρoφ{ τoυ 6ιαοτrκd δη-
μtoυργιilνταg θ6ρυ6o τ6oo, πoδ τj vυ-
ναiκα τoυ d.να1,lκiιοlθηrκε νd τoδ κdνει
παρατfρηοη. Δδν dκoυοε τi dκρl6f.iq
τoδ εixε πεi' "Αλλωατε oijτε πoδ τδν
dνolαζε Ι<αθiλoυ. 'Eκεiνη oυν6xrζε νδ

Λoγoτεxvlκδq Δrαγωvlσμδg
μ,λd δκo6'ραοτα, γld τδ xρ{,μαrτα τi1ν
κατdο,ταοη τoσ οπιπ'oδ, καi τr1ν dρρω-
οτη μη1τ6ρ,α τηq. Kαi dφoi δλυοε 6λα
τd πρo6}1]μcι6α τfrq oiκoγ6νειαq, δρxr-
oε νδ καταπrdνεπαι Ι<αi μ6 τiι πρo-
6λriματα τ{g Πoλrτικξq. ,,E6αλε 

την
τελευταiα μπoυκrδ oτδ oτμα τoυ, τ{g
dρlξε μιδ μaτlδ θαυlμdζoνταq τδ κου_
ρd:μo τηq. Πρoοπorr]Θηκε τδν κoυρα-
olμ6ν'o, καi κατευ,θεiαν μπfrκε οτδ δω
μ6π τoυ.

K6τι τδν 6αοdνrζε. Kd,τl τυραννoδ-
ο'ε τi1ν oκ6ψη τoυ dπδ τδ πρωi. Nδταν
θξ α,irτiαq τoij καtρoδ, τfrg δμixληq
πoδ πdντoτε τoi πρoκαλoiσε aνα-
ο,τ6τωoη; Δδν fiξε,ρε dκρl6δq. T6,ρα
τδ 'μ6νo πoδ γνιiiρrζε καλd, frταν πδq
εixε τi1ν d,νd:γκη νδ ξαναγυρ,iοεr oτδ
περαoμ6να. "Elκ.ανε π6ντε 6Ιiματα.
Πληoiαοε τδ γραφ'εio τoυ, καi aφoδ
ξεκλεiδωοε, πfrρε dπδ τδ τρiτo δεξrd
ουρτ6ρl, 8να φdκελλo. .Hταν iναq
κiτρrνoq φ6κελλog πoi δγρα,φε μ6
καλλrτεxνrκd Yρdrμματα <,Αναμνr]αεrq
μtdg ζωηq>. Π,ρoοωπrκδ τjiμερoλ6γro
6πoυ εixε δλα τδ γραφτd τoυ, πoδ
dντrκατ6πτρrζαν τig iδ6,εg τoυ.

Mδ μrδ κiνηoη diπ6roμη tiναψε τη
}lικlρii λ@μπα πoδ 6ριoκ6ταν δiπλα
τoυ. Eixε d,oxioεl νδ οκoτεrνliιζει.
Πρ€πεr νδ 6ριoκ6ταν δρεq δλ6κληρεq
κλεrομ6νoq θκεi μ6oα. ,Απδ τδ με-
oηlμ6ρr μθxρr τιilρα .εixαν μεοoλα6fi-
οεl dρκε'τ6q δρ,εq' Mδ oUτε πoδ τδν
Jνιo1ιαζε κα1θ6λoυ. Eixε &ρxiοει ξανd
νδ μiiν θν,δlαφ6ρεται μδ τδ xρ6νo.
Tδν dφηνε πdλι νd κυλel, ζιilνταg
oτδ δlκ6 τoυ ρυθμ6. Σ,τδ oπi,τ:, frταν
μ6νoq. 'H γυναiκα τoυ εixε 6,γετ μ6
τi1ν κoρ,oιiλα τoυ καi θd d:ργoσoαν
νd Yυ,ρiοoυν' Ξεφilλλrζε Eνα iνα τδ
φfλλα τδν Πρooωπικiν τoυ oημεrι6-
o,εων καi ο6 κ6Θε γriριo,μα δνlωθ,ε i-
ναν κ6μπo ν,δ oφiνγεr τδ λα.rμ6 τoυ.
Toδ φαtν6ταν τρ,olμακτ:κ6. Π6oo εi-
xε &λλ6ξεr! Πoτδ δδ Θi π1oτευε πδq
δ xρ6νοg μπoρofroε νδ dλλdξεl τ6ο'o
iναv ciνΘρωπo. Kdπoτε fiταν μαxητl-
κ6q τriποq. Zoiιo.ε μ€ο,α οδ διαρ,κ| π6_
λη γιiι τδ αiiρro. '0ραματlζ6ταν μriι
καλriτερη κ'orνωνiα' φτlα1ψ6νη dπδ
δλoυg τoδq ν6oυq καi τδν 1δro. Πi-
στευiε πδq γld νd τδ πετιixουν αιiτ6,
ilπρεπε νδ γυ1ρiοoυν πiοω oτi1ν δπλi1
φυclκi1 ζωil &π' 6πoυ &ρxlοε δ dνΘρω
πoq. Nδ τι6ρα θυ1μdταr πδg εixε πε-
ρdοεt νrixτεq δλ6κληρεq μελετιilνταq
6ι6λiα τoδ δrαφω1πqμofi. Θυ1μdταl τr1
Θ4ρμη καi ττ]ν iκανolπoiηoη πoδ Ξνlω-
Θε δταν xdραζe μ6 τη μriτη τoδ μo-
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Λoγoτεxvrκδg Δrαγωvroμδg
λυ6roδ τoυ τiq iδ6εq τoυ γrd μrd κα_
λriτερη κorνωνiα. Kαi τιilρα τiι ε-ixε
ξεxdo,εr δλα. Tδν εixαν κdνεr δλλoι
ν& τd ξεxdo'εr. A:1τoi πoδ φ'ρ6νπιoαν
ν τδν πληρoΨoρIilαoυν πδ.q δδν Ξπρε-
rιε νd dorι6ζεπαι αι}τδq τiq iδ6iεq, fi-
ταν 8πrκiνlδυνo μd δλoυq, γιδ τilν
κoινfr f ρεμiα... Eiν'αι δrjοκroλo νδ d-
φυπνiζειq ουνεrδr]ο'εrg καi τ6πε τδ
ατιoτ6.λεομα θd εiναr πrδ ακληρ6. Θδ
π6ooυν νd oδ καταοπαρdξoυν θπεrδi1
τol)q xdλοoεq τδν fiπvo.

"Eιτor τoi εixαν πεi. Tol iκαναν
μιiι γερi1 πλ6οη θγκεφd.λoυ, τoi t-
σΠασαν τδ νεlρα, τελrκtι τδν καπ6-
φεραν. Συμ6r6dατηκε. Δ6xτηκε μld
θεο,oιiλα o6 iνα γραφεio, μ6 <λiαν
καλ69> dπoδox6q, ζrκανε oiiκo1.6νεπ
καi ζorδοlε μιd (ωo6λα i]lρrεμη δνδ.q

καλoδ oriκo'γεν,ει6,ρxη xω'οΙq θνδlαφ6-
ρoν,τα. Kατ66αοε τi1 μαr1rρη 6,αλiτοα,
3ριξε μ6οα μθ πρooε,κτlκi1 οτο'ρry! τδ
flμερoλ6,γr6 του καi τfiν Ξκλειοε. "ΙΙ-
Θελε νd φilγεr, δοo πδ γρr]rγoρα μπo-
ρoδοε. "HΘελε ν& ψ6ξεr μiι τδ xα-
μ6νo δαυ'τ6 τoυ. Kατ66ηκε 6ιαoτtκδ
τiq oκdλεq.

"Eξιυ i νtixτα εixε δπλωθεi μ6 6λη
τηg τi1ν μεγαλoπρ6πεrα. 'H μoixλα
δ6'ν tλεγε νδ φι1γεl. 'Eπ6μενε νd
μ6νεr θκεi καi νd τρoμ6ζεr τoδg &ν-
θριilπoυg μ6 τδ νrγd.ντro fiφoq τηq.
Σπoδq ξρ'6μoυq αi 6lααπκioi δπ6,d-
τεq €6ηxαν καi κdπν(αν dοταμdτητα
oδν φoυγ6.ρα. Mετd την dτ6λεrωτη
περrπλiινηoη oτoδq φ,ωπtiolμ6νoυg δρ6
μoυq τ{q μεγαλoiπαληq, Ξφθααε oτδ
σταθμδ τ6ν τραiνων. Ti γri,ρευε θκεi;
Πoδ iirθελε νδ π6ει; "Α,γνωoτo. oii-
τε κr αδτδ δ6ν μπorρ,oδo,εο, νd μαντ6-
Ψε1. Tδ μ6νο πoδ τιilο,α ο,κεφτ6παν fi-
ταν τj &λλαγ{. Πdlq θδ dλλdξει τit

μoυντi1 ζωli τoυ; Πδq Θδ 6οηθr]οεl
oτflν dλλαyη τ{.q κοrνωνiαq; <Πdlq Θδ

dπαλλαγoδμε dπδ τδ δεouδ πoδ xρ6-

;:x. 
,". κρcιτdν δ6αμ,oυq> σκεφτ6-

'Mπfrκε οτδ μιηρ,δ καφενεδ6,κt τoο
οταΘμoδ. 'ΙΙ μυρωδlδ τ6ν θαμιilνων,
f| καπνιλ καii f τoιrγαLρlilλα' δκανα- 'ν
δλη dψ6οφαlρα d'παπνrxτtκf. Ν,Ιi r_

xolνιταq dλλo κα'λιiτεοo νδ διαλ6ξεr
πρoτiμηoε νd μεiνεl θκεi μ6αα. Γιδ
ν& μfrν τδν 3νoxλoδν oi φων6g καi
γld νδ ξεφi,γει dπδ την δλη &.τμ6-
σφαιρα, d,νorξε τη 6αλiτο,α τoυ καi
d6γαrλε 8ν,α 6ι6λio πot) μrλolο.ε μd
μd iδανπi1 κorνωνlκil δργdνωoη. Διd-
6αiζε dιπoρρoφημ€νoq Ιnαi θd iξακo-
λoυΘoδoε ν& δrα6dζεr &δliικ,oπα δν
δ6ν τδν τdραζε τδ σφiρlγμα τoδ τρ,αi-
νoυ. oi θ.αμδνεg τofi καφενεioυ dνα-
oταπ'ιilθηκαν, flρxrοαν νd μ'αζε6oυν
τδ πρdψrατd τoυg, μλoδοαν δψηλ6-
φωνα, δ6ν iiθελαν νd xdooυν τδ τραi_
νro.

M6oα oπfiν δλη ταραxi1 6ρ6Θηκε πα-
ρ'αoυρμ6νog dπδ τδ πλfrθοq l!ξω &πδ
τδ καφενεio. Πληρiαζε fl ι6ρα τic
φυγηc. "Ιοωq dτol dλλαζε τil ζω,i
τo,υ. "Εκανε 8να 6frμα νd tιν66εr oτδ
τραiνo. Mετd 6μω9 φ6νηκε δroιταxτr-
κ6q. Tδ τραiνo oφιiριξε γld μrα dκ6_

μα φoρd καi μετd 3φυrγε xωrρiq θκεT-
νoν, πoδ dπθμεινε νδ ηoι,τ6ζει τb
τραiνo πoυ xαν6ταν oτδ μελανδ δρi-
ζoντα. Δδν εixε κατα,ν,o,r]οε1 κcιλd τilν
τελευιτα6α Πα]ρ,6γραφlo τoi] 6α6,λfloυ.
Σ'τfiν 6λη ταραxr] τoυ, δδ μπ6!ρεσε νd
καταλd6ει πδq γιd η o;ωloτil 6ργ6νω-
ση τηq κorνωνiαq, iπlρεπε νδ δπdρ-
xoυν dνθριυπoι. 'H δκr] τoυ φυμ) fr-
ταν κdτr iντελδq dπαρ6δεκτo καi &ν-
τtκorν'ωνrκ6. Ml,d παθητlκi oι]δ6τερη
oτ6,oη. Kι αr]τδ δ6 θd τδ ijθ'ελε.

Ξαφνrκd Ξνlωoε νδ τδν rιλημμυρiζεr
f παλld vνιiioιrμη d,πoφαolοτrκ6rηπα
καi μαxη'τrκ6τηρα. Δδν θd dφηνε τi1

ζωi νiι τoσ ξεφ6γεr. Mπoρεi νd π6-
ραοε f dν'olξη τfrq ζωξg, μπoρεi νδ
fiρθε τδ φΘrν6πωρo μδ τd μελανd τoυ
oiνν,εφα κα} τδ πρuΙτo,6ρ6xlα, δ6ν 3-
πρεπε δμωq νd ξεxνd πδg δ xεψι6-
vαq δ6ν εixε &κ6μα 6oθεl. Anω fi-
ταν iioωq τδ μ6νo σπoυrδαio ατην δλη
tπτ6θ,εoη.

"Eκανε μd oτρoφ,fl καi μ6 oταΘε_

ρλ 6fμnlτα πfr1ρε τδ δ1ρ6μol τoσ .γ,υlρι-

qμoδ. Στ6θηκε γlδ λiγo μπρoo,τδ ο,τδ

καφε.νεδdiκr τoδ σταθlroσ. "Eριξε μιd
μαιτlδ οτδ Θoλδ τζ6μια τoυ καi δt6-
κρrνe τδ εiδιυ\6 του. ',o xρ6νoq ποδ

π6ραoε παθητlκd καi οiδ6τε'ρα, εixε
dφl]ο,εr λiγα oηrμdδr,α πdνω τeυ. Λiγεq
dolπρεg τρixεg ατoδq κρoτ6φoυq καi
μlδ ρυτiδα ατδ μ6τωπo.

Π6ρα d,πδ 6λα αr]τd flταν 6ναq ν6o9
γriριυ oτ σαlρaντα, αiαθαν6ταν dπ6-
ραντα αiο'ι6rδoξoq, μαxηπικ6q, ξανα,6ρi
σκoνταq τδ xαμ6νo ν6ημrα τflq ζω{q.
"Eνα, δ'ιio, τρiα... Kατευθυν6ταν τι6-
ρα μ6 oταθερd 6r]ματα γεμ6τα ο.ιγoυ
ρrd πρδq τoδg &νΘριilπoυ.g, κρατιiνταq
ατδ x6ρl τoυ τil }l1ηρi1 6αλiτοα, θνδ f]

6μix,λη δl,αλυ6,ταν γοργd γ6ρω τoυ.

B' 6ρα6εio πoinrσnq
γιδ v6oυξ

'Η ζωιh μoU
τfiq 'Eλθvnq N6oτoρα

'Η ζωf μoυ €να φriλ\o
πεoμ6νo oτδ νωπδ xdiμα.
τραγoli,δι o,τδ xεiλrα τδν παtδr6ν.
σφ6ρx\y1μα τρα1νoυ ο'τδ οταθμ6.
θιiμlοεg παλr6q, o6ηqμ6νεq.
Mrd οταlγ6να π6νω οτδ τζ6μr,
μιd δαοη μ6q οτi1ν dπ6ραν,τη ξρημo.
'H ζωri μoυ τρtαντ6φυλλo
μ6q o6 κdμπo μ6 ιllρiμα olτdxυαi
μιiι μορφii μ6g ο',τi1ν δμix,λη,
6να δd,κρυ, μiι &ν6μνηroη,
μlδ 8,λπiδα, EΓΩ!

A' Bρα6εio πoinσnζ γa
παδlδ 12-15 θτ6v
.Ενα 

μaν'δτo\'.l <riχ) τt1e 6ρoγt6
"Ενα δαxρυ oτδ τζ&μι'o ι{.liθυρo; τoi φθινoπιbρoυ
xι' Bοδ cυcπd,cτητε6.
'ΙΙ θ&λα,ocα δρψησε oτi1ν dlμμ.oυδ,:&.

KATE'PΤNΑ TZ'Αλ4οY
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Δεξiωon τιilν νiων μελ6ν τoσ Συλλ6γoU 'Απoφoiτων

μη, δμι,λjα τa0 T&,nη Mπd,iτcη δ δ_

rCTo" τ'ιλ'azιλ,:ι:ε τoδ; vJoυ: )'π''-
pοi-ο'lq. Lι ψiρου3 τ:ιt Σ'i'λ6^γο'l'
Mετ& μ/λη,cαν 6x μdρoυ6 τδy ydωγ

&τoφο[ιυlν δ Θωη_ιd,6 Tiοoυ'xαλd,Ξ
xl']' Ly" μ6ρoυ,: τ6ν xαθηγητ6,l t)

)'υ'xeυαρΧτιζ x''Ιωαν.'Aμπατζiiδη;'
Ti;ν 3vlδt'λωaη γαr"ρ€τηcαν δ No-

i\α.ρΧη'ζ 'Hμαθiα6 x. Ι. Γιαl,y'6πcυ-
λo,; ιαi δ Γενιι6ζ 'Eπι'θεωρ,ητ!;
Mdcη,; 'Exπαι,δε6cεω6 ι. 'A1. Λα_

ζ1'ρn'u.
Tδ :r.6φι oτη 6ραδυ& δδωcε h

?ι'ργiicτρα τoδ B'Σ.Σ. τ6 xil'λιτe-
aνιxδ πρ6γραψιρα πeρ)'αμ6αyε με-
ταξδ τδν &λλων διαγωνιcμδ ι.pd,iι-

iια'τo'' xαi' διαγωνloμδ &"'l'εy'δ6τr'υ.
\ιαν'ρaΘ'τ1τ"αν: α) Στδν διαγωνl-

'o Λυκεndρxηg κ. 'Ιωdν' 'Αμπlατζiδηg

cμδ ι],,6μματoq, La 6ρα'6εio Kιicτα;
Bαδ6λαg, 2rι 6ρα6εTο Θαναcηg Βα?
6iρη6, 3ο 6ρα6eiο Σταθη5 "Iωαyyi-
δηs.

6) Στδ διαγωνιcμδ &yεxδiδτoυ,
1'a 6ρω6εTo N?xo; MπαiταοηΞ, 2c
6ρα6eΙa Kιilοτα; Tα',ιπα"ν'ιρηΞ xιi"
3o 6ρα6εia Xdρη: '{|1;iβ'η,6.

T!ν γιoρτη τ[ψτ1oαν μ6 την πα-
poιlοiα τoυ; δ Noμd, ?y'ηζ y'. Ι. Γιαν-
ν6πουλo; δ 6oυλευτ^i6 x. M. Τy'υy"δ-

νογλaυ' 6 Φρo6ρα7y'o; z". Kω,c;dπου
λ.4' 6 Γε,i. 'Eπiθεωpητη. Mdcη;
'Exπαιδe6'cεωζ x. ,Aχ. Λαζ&ρoυ, δ

o) p6 'Aδαμων'τιo; Mo'δi,τco;, δ

3τιθ)τ!; Δ.E. y'. Παs. Tcαxtρη6'
b 'Lυxaι&ρanζ z. 'Ιω&';'. '-\η-ιπατζl_

δη;' δ i,ναπληρωτts 'Eπ)τii6 ATE
MαvιbληE Eδαγγελcδη6 xαi' πd'λaL
τ'ιΘτ1γητtq τιiν Λυxεiωy xαi Ιυ_

1l.ναoiων τi:1'6 πil:η3 1ι.αq.'H θxδ{λωoη εΙ1ε μεγ&λη θπr
τυ'γtα xαi o' αιiτδ cυyετ6λεcε δ δ-
ριiα δια'Nοcψηrμd'γoξ γCιρo'7 &πδ τ,δν

x. Χρ\cτο 'Hλι&δη xαi i1 φροντtlδι"
τoσ πρocω'π cy'ofr το6 τaυρL'στLγ"o6

πειCυπτ['ρr'2'1 .

Nαιvδ Mιιμιλ[δoυ

'o Noμfiρxnrc 'EΙμtαθ,ilαrq κ. Γιlαtvν6που-
λog dπευθiνει xαι1ρlεπιοιιδ oτoδ

ν6roυq dπoφο(πoυq

Στi,; 9 'Ιoυν[aυ δ Σι5λλoγo; 'A-
πcφoiτο'tν Nα',oιj,cη: n'Αi'ι,αcτd,cιoζ
Mι1liλ b Λ.δγιo'"u δoξιιbθηιε τ0"

νiα p.il'η c,τδy 3ξιbcτη τoδ Tcυρι-
oτιy'o(l Περιπτ6ρου "KΙoΣKΙr.Tiδ πρ6^γ'ρα'ψψα παρoυοtαοαν ^'η

ΔJιν& Mιμηλ('δου y'αi. δ Σταδρo;
Moρτζd.νη;,

'H δxδηλωοη &ργιcε μ.d ο6ντo-

Tdlκηq Mπ6'iτlσηq τoδ Σιlλλ6lφυ
'Απo,φo'ilτων

Θωμdc Tooυκαlλiq
τδν ν6ων

δμλεi 3κ μ6lρoυq
&πoφοiιτων



ΘEATPIKO TMΙΙMA E,Γ.Σ. ((ZAΦEΙPAKEΙΣII

Tb x'ι'λλιτeaνιxδ τη-ι,!μ.α τοfi Ξx-
πo)''"τιcτιy"ο6 Γυιr,γα:τιxcδ Συλλd-
γoυ <ZAΦtriΙPAKHΣ>>, παoaυ,:dα-
lε τi'ν ποω:η Θel'τ,.''.τ-i1 δου).εc\ τi;'
Μiio -o-' Ι976 Iιd :δ Ξ2γo τ,,i'
ANTΩN TΣEΧΩΦ <() ΓΛΑ-
PoΣ,.

dH d'pxi1 ai'lαc π&ντα δ'3lτ'd'^r1
τ'α'i. οτ^i1 πeρLπτι'laη .τi1; δη''ι,.oιι,,'.l :
αi Ξpαcιτe'x-νιτo5 θιαsaιl, &'πb 1'Σ'

τtπaτq' &'x6lιιτι τιb πο)'δr.
Aiτ& μεταξδ &λλωγ'i'γρ-l"'!e ι6-

τε cτδ πρδγραγιψrι τδΔ.Σ. τoi "Ζl-ΦEΙΡ-\KH,,. Γυατi' n.'1'γ'γπι, f θs-
ατριι^il Lxerlτ1 bγιαδι ξeτ"ι'ιciιCe i'-
πδ τb τtποτα y,l'€ 1ιδ'lα Ξφ'δ'δ'.α τδ
!ΙJε.i!&.y'L y"αi" τisl i"γαπ.η γι&. τριr
cφcρd' cτb c'3νο'λc.

T'δ tργo εi'γ.ε JxτΡr')θεa^ii6., b

x. Xρυ cδ ct ο1-l".ι'' Σ α'66 ατδπoυ)'o; τ'α'ι
'επα','ξl'ν oi": \iy",ιτεi'tντ1 Μπα''3!'γα',
Φιilτη6'Ιγνατιi,δη;, Θεoδ. Taρa-
ρi16' Χαρaι3}'α'\i1-r'oνlιi'tτoυ, Ti.co;
Κcυτα)'αu'i;δτ1;,'Hλixτρα TΙι"γτil,t
δoυ, Αixzτ. Kαλτcoγι&,vνη, Πα.i-
λa'' ΙΙαpαsτ'ατtδη;, Λευτdρη; Mι-
μιλiδη; "Ιορ'δα'lτ1:. Ξα"'lΘδτcυ)'o;,
Βαs0'η'3 Στoδδη6.

'H δε6τερη' τ,α?oυτ|'(t" i^ηΞ bψ"-
δα'6 3γινε oτi: 17 'oxτω6?[ου 197'Ι
cτi : 3xδηλιbcειc τoδ δλοy'α"υτιbιl,α,-
''a; ψ!. τδ icτaριxb ι'ιoy'δτρa'y"iη ."Q-
ΛΑ ΓΙA TΙ{ ΠΑTPΙΔA, τoσ Nα'-
,υ1σα,ου Δ,αsy'α),ου Στα.tiρcυ Δd"δη"
TΙt1ραν qι€i'aq a'c Φιbτηg 'Ιγν,aτ''&-
δη;, Χαο. _\iμοyιιi1τ99, 'Hριb Δd._

δη, Tαcc': Κaυταλxιiδτ6, Βυ.c0'η;
Στoilδη;,'Τaρδωντi'. Ξz.γlθ4,πoυλo6,
τδ εΙ1ε σy'η]νaΘε'τij5eL δ Χρ. Σα-'66α-
τ6πουλaq.

Tδ 1978 \ Θeατ;'υτ"i1 6γι&δι 60.-

ξει τi; 6α'οειr.-' ^Jcd' μι& πιδ φιλdδo-

Mrd. egvΦlaΚffi ΓfΦρεf.α

"Td μεγdλo οvθρωndκl"

B4

..oi δραn6τεc τηc πρdolvηc ει-lτυxiαc'



oΔoNToΣToMATΙκΗ
Συν6xεrα &πδ τfiν oελiδα 59
δπ6ρxoυν ,oτd οτ6ματα τδν ,παιδrδν πoδ θξετ6-
στηκαν, τd (3%) εiναl κι6λα9 τερηδoνlομ6να.

"Αξro iδtαiτερηζ πρo'σoxflq εiναr καi τδ γε-
γoγoνδg τfrg dπoυoiαq, λ6γψ ,θξαγωYiq, (2sb)
νεoγlλδν δoντrδν, πρiν τδν xρ6νo τηq'φυσroλo-
μκflq_τoυg πτιil,oηq dπδ τδ oτ6μα. Tδ δυodρεoτo
dπoτ6.λεoμα φαiν,εταl oτd (32) rπαrδlδ πoδ 8xoυv
dνdγκη 6ρθoδιjντικiq θπ6μ6αoηq γrδ νd dπoκα-
ταoταθoσν τδ rμ6νlμα δ6ντrα ,πoδ μειακlνι]θηκαν
dπδ τ{ν φυαloλoγrκ{ τουq θ6oη λ6γω τfrq'^ροr-
Pric θξαγωγfrq κdπoι,oυ νεoγrλoδ δoντroδ.

'Eλdxroτα παrrδlδ (5) 3xoυν ,oiλiτlδα ,πot) 6_
φεiλεταr oτi1 ουooιiρευοη τρυγrdg (κorνδq π6-
τραg) oτd δ6ντrα τoυg.

TΙ ΠPEΠEΙ NΑ ΓΙNEΙ
Γlδ νδ 6ελτlω,θεi l] παθoλoμκi1 αtiτi1 εiκ6να

τfrg δδoντooτoματoλoγrκfrq κατd,oταoηq τδν παr-
διδν θd πρ6'πεl:

lιΤδ Boυρτoiζoνιαr τd δ6ντlα μετd dπδ κdθ,ε
γεδμα.

lΙd &πoφε6Yoντα1 oi τρoφ6q μ6. γλυκrδ γε6-oη, oi μαλακ6q καi αliτ6q πoδ πρooκoλoδνταl'εij_
κoλα καi ioxυρd loτ& δ6ντrα (rκαραμ6λε9' γκoφρ6-
τεg, ooκoλ6τε9, γαρrδ6κrα, μπιoκ6τα, τoiπq κλπ.)
Mπoρoδν ν6 dντlκαταoταθoδν ,dπδ φρo6τα, xr-
μιofq_ φρo6τ6γ, ζελ6 ,φ,ρo6των, λαxανrκd κλπ.).

ΙιΙd διατηρoδνταr τδ νεoγιλd (παlδrκ6) δ6ν_
τΙα_ σ6 δγrεtνi1 κατ6oταoη δq τδ xρ6νo πoδ φυ-οloλoγικδ θd rπ6ooυν γlδ νδ dντlκαταoταθoiν d-
πδ τδ μ6νιμα.

oΙ oΔoΙ\ΤTΙATPoΙ NAOYΣΗΣ

ToTI κΙ TΩPA
ΣYNEXΕ,ΙA arrο n) αελiδα 69

nOλεlc Χcισεvlεlq oτο noραθOργl'α κi π0λη οτηv
πoρτα τoσ 1εlμιbvα μη τo0 κρ0,γloυ. ToΟ xεlμδ-vα σToυ τζlα'κl μαYε,ΙρεOouvταv τd φαγld, 66ρα-
Zεlv η φ'α'ooυλd]δα σToυ τσoulKdλl oτoυv πlρμαρ-
XoU, o0 vτ6vτζlρ,εrq μη τo0c σαρμdδεΙc oτdv
nυρoυoκtδ η κovo τηγovroμα dπoU μlλτZuvεic
γκo16o'φlδα.

Σαv 66α,vαv κα,μvlδ μnλdvα ατoU τ4iκl μη
κδvαιv μoυΖο6iρη γld κo,ψlμoυ η κδvαv v6μoυv
μoU'ρ1TΙKoUV τoτl vτouμdvlοZεlv τo0 τZld,κl Ki
Y6VoUvTαv -κlαμ6τl Ζldρr. Kl o,0 νιi.lvηc απ' τη
μvlα τηv κ6xη, δ6Εo μlρlα δπoυc ol6α1ιrεlc κi ηvdvo dπ' τηv δλλη τηv κ6xη 6nlρvov κi κovα
ooυφ'o0ρ,l τoσ γlδμα δ'vτοc o,0 μIiκtρδc frτοv orκα-
τdoτατouc η τic v0,1τεlq ιjστclιρvο οΠ' ToU δεi-
ΠVoU 6ψlvοv κdoτovα oτη φκrαρα κi εiλlγαv κi
K,α1Vα ΤραYoOδI μη τη Zου66vo τoυ κρα'oi πo0
τη Z6oτοvαv ατoδ τZιo'κι. Toσ τζldκl τovαιpτov
μη πtξdρl κi oτρατoυv αn' τoυ μlτ6Εl τoυ ταxι)
κi εix,α'v κi μvlο φU,σoOρα οrno0 μιoδ μ6τρoυ κα-
λαμl μη μl,κρη τρ0nα oτη μvlα τη μlρId γlα vd
φυooUv τη φoυτxlα γ' fiγfφτεl.

,Kορ6κλα oUτl μvld δλol oτρoυ,olα κατd γη,c
κdθ'oυvταiv η oτρ,αυ,ρoυrn6δl.

o ΚoΣMoΣ ToY Ι<YTTJιPoY

Συν6xεrα &rπδ oελ. 6Σ

γαλανd ,μdτrα. 'o ζυγιilτηq θδ θxεr 8να γoνiδro
μe^Ιδ καoτανd μ6τrα καi €να γrd τδ γαλαν6. Tδ
παl,δi πoδ θd γεννηΘ'εi θδ 8xεi δ6o δrαφoρετrκδ
y9νΙδiα γld τδ xαρακτηρtστrκδ, xρδμα ματrιilν,Θδ εiν,αl δτε,ρoζυγιilτηq. 'Eπεlδi τδ γoνiδιo γldτd ,καoτανδ iμ6τl.α <<δπερ6xεr>>, τδ παrδi Θδ 3xεl
καoτανd μdτlα.

ΔYo ΓoNBΙΣ ME KΑΣTANΑ MATΙΑ, EΙ},ΙΑΙ
ΔYNATO Ι$A AΠOKTΗΣOYN ΠΑΙΔΙ ME
ΓΑΛANA MΑTΙΑ.

Αι)τδ αυμ6αiνεr δταν καi oi δ6o γoνεiq ixoυν
κααταν& μ6τrα dλλd εiναl δτεoρζυ,γδτεg. Δηλαδi1
ixoυν δrio δrαφoρετlκd γoνiδlα (tνα γrδ καοτα_
νd μdτlα καi 8να γrtι γαλανd) oτδ xρωματooιil-
ματd- τoυg. "Eτoι τδ μrod ιildρια δ6ν dxoυν τδ
γoνiδlo γrd τiι καoταν& μ6τr,α καi τd dλλα μl,od
τδ γoνiδιo γr! τδ γαλανd. Tδ iδιo θd oυμ6εi καi μ6
τd. απερματoζω6,ρlα, τiι μloδ θδ 3x,oυν'τδ γoνiδtο
γld γαλανd καi τiι dλλα μroδ τδ γoνiδlo γr& κα-
oιαν.iι μdτlα. "Au i {oν1μρηl9iη,6η θνδq <<γαλανoi>>
ιilαρ-ioυ γiνεr 6lπδ <γ,αλ,αν6>> απερματoζω6ρro, τδ
παιδi πoi θδ γεννηθεΙ θδ Exει γαλανδ' μdτια.
Στoδg δπ6λorlπoυg ,oυνδυαο,μoiq (γαλαν6 

- κα-
oταν6, καoτανδ 

- γαλαν6 καi καoτανδ - κα-
oταν6) τδ παrδi πoδ θδ γεννηθεi,Θd dxεr καoτανd
μdτlα.

Δυδ κ6τταρα, μ6 τoig παρ6γoντεq γlδ τflν
θκδr]λωoη τδν xαrρ,ακτηρtoτικδν, καi τoδ ιoiλoυ,
δνιiθηκαν oτδ οδμα τfrξ μητ6ραq γrd νd dρxioεi
fl ioτoρiα θνδq dνθρdJπoυ.

'Eπlμ6λεlα: Π. Παναγlωτiδη

MΙA ANoΔΙlΚ]FΙ ΠoPΕΙA
ToY ZAΦEIPAΚΗ

ΣYlI\trXEΙ,A a!.δ tri oελιiδαl 84

τzρ'ι'ιταaη δπαγγελματιιiν. Mδ
ιαλλιτε1vιxi δ:'εriθυνoη τoδ x. Χρ.
Σα66ι-.δπaνχcυ oi Γρ.' Kαιoαρiιδη;
Φιiτη;'.Ι γνα.τιd,δη:,''Γ αos3 Kb'.l.,i]
λαxiδη;.'Τορδινη3 Ξανθ6πoυλoE'
Χριaτt'ιι Kαλoγερd'xη 

- 
Koυ.τd-

:οα, Γιδργo; Boγ:ατζοιiλη; Ndxo,:
Ζιγιρ&τ-ηq Kιilτια6 Kι5λλα; xα.\
T'ηλdμαy,o6 o,lxoνδψoυ, &'πο'aπo6ν
μd τδ παiξιμo τoυi-: τδ θαυlμα'ομδ
τιi,7 β9ατ6ν xαi Εδραυ6ιnνν τ!
πεπodθηcη ,c6 δλoυ6 δτι τ) Θ'o. 6α:
δ/ξει cυνε1δq o' 'd.να δρ6μo &νo]δι-
xt1'q πoρetα6 oτδ 1ιiiρo τoδ 3ραcιτε-
ΧνLγ'o6 θεd,τρ,oυ...
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εiτε εij'κoλη γlδ δλoυg εiτε δriακoλη
δiν κατoρθιiθηκε ν,λ φθ6oη o' δλα
τδ oπiτια καi οαλδνrα γr' αliτδν &κρι-
6δq τδν λδ,γo δτι θξακoλoυθεi Υoωq π'ε-

ριooδτερo dπδ κdθ,ε dλλη φoρd νδ θεω_

ρεiταr δψηλil τ6xνη καi oi δημr'oυργoi
τoυ δδν τδ 6&ζoυν κdτω, μdιλλoν o6-

6oνταr τδ δημroriργημ6 τoυq τδ dγα_

πoδν 6πω,q τδ &γαπfloαμe καi ilμ,εig καi
τδ δεxτ{καμε, dοxετα κι' dν δiοκoλα
1-ιπoρoδμε νλ τδ dπolκτdoουμε.

'ΙΙ xρlιυr1rrι]τoυ,ρ,γrκ| κλiiμιακα ποδ
κιveiτlαι dν6μlεοlα o6 τθτoιου εiδoυζ
δρ,γα μ,dq δ,iνoυν τ|ν αflοlθηοη τfrrt

αυνθ6των τ6lνων γιατi τδ κ6θε o,xflμα

οdν δ.ντllκεiμ,ει'lo ζεi θioωπqρικd oλν
iν,αq κτrνoιitργι1oq δημιo,υ,ργ6g, dνα-
πτtjοσo,νlτα[ καi δπ'λ,οtπolr]oδ,νlτlαι oυγxρ6
νωq. Bι\6π}oυμε λ'oππδν πδg o' 6ι\roυq

τoδq αilνεq οd δη]μιoυiρrγot πιρ1oloπd.θη-

α1αυ κ]αi d'γ'ω'νi1oΘηiκαν, καi τδ κn*

τ6lρθ,ωοαιν ν,δ dλλ6ξoυν μolρφ6q, σxi-
μ,Φτα dxι μ6νoν οrτδν xδtρc ζωγραιρr_
κξc dλλd καi θμεiq δc λαrδ'q ιiποιρi-

ρσυμε μαζi τoυq ψαtτi νπ6οαμε τr)ν

πolρε!i]α τoυq δ,καλloυθfoαηιε 6frr1ια lτρδq

6flμα καt δxι μ6vον δημιtoυ1ργoi aλ\d
καi 61μtεiq δπcφ6,ρα1με κα,i δπoφi:ρoυ-

μ,ε iικ6μη φυxrκ6. Γιατi f1 δπαρξιατlκfl

φxλoσcφiiiα, μιλdtει καri δπiαμ6ν,ει 6πl

dτδν φυoικδ καt ψυxικδ xαρtακτfriρ,α

τδν πα1ρiα6τd]αεων δ6ν εiναι δυνrατδν

νd μitν θrrιliρrε!αιστoδμε καi δμεig. "o-
μωq μδ ν,δ 3lρωτηΘoiμrε λiirvo μfπωq
6λoι αiτoi oi δημroυρ,γoi φ6ραν τflν

xρωμαlτioυρlμΙ<i .il, τεxνroπλαioτιiκfr

τfrc dλλαγiq oτδ φ6'q καri ατην oκrd
τ ]ν μlεπαμ6rρrφ,ωση dc συγrκiειΙ<lρΙ1μ6νηq

μolρφtc, τfrq &νθριilπriνηq μιoιρφfrq πoυ

πε1ριφ1ρ,$γηι319 αri'την την iδιn την φli-
αη πoδ ,εiναι f ηριilη δημtoυ,ργilα o,τδ

oιiμπαν πoδ xdtμq o''' αι]την ζoiiμε
&νtαπν,6roυμlε κα'i πνroιiμαroβε, δ6ν ξ-
πραξαν λonπδν Ξγκληlβα; δθν συμπε-
.Φφ,θρθηκαν ατilν xδφ ην φιiοη 6d-

νlαυσα; θδ E,λaγα δxr. Γιατi ioα-ioα
αιjτoλ qτdθηκtαν i,κανo{, δυναiτo,i, τoλ-

1rη1ρroli καi &ν,πoτdlθηκαν αην δημιoυρ-

γ1lα καi αilτδ dμνlε aφ,olρμit νd &νοi-

ξroυμε τδ ud]τrα μαg νd δ'oδμε κr &λ-

ληq μoρ,φfrq δημιoυργi'α, δnμιloυργiεg
ανΘtριδπινrεq, λεπτ6q δυνlατ6g B,κφ,ρα_

ατικ6q. B66αια τtiπoοα δθν &vπκαθι-
οπd την φiοlη, αiτi1ν πoi δ δηiμroυrρ-

lδc Θεδc μdg θδωoε.

Σrην ζοiγρ,αφlκfi 6λ6rιo,υlμε ην δη-

}ιιουtρΥirα dπδ μiα πλευ,ρd. Δηλαδi o'6

86

μiilcι iπιrφdνrεια δλη,ν την δημroυ1ργiα

τoδ καλλιτ,6xνη καi €ιπδ δκεi καιi π6-

ρα θξqρτdααα δν Θδ δoδμε τiν τμπη
διdrqτα(oη δηλαrδi| τδ 6lιθoq τoυ ii Θd

πε1μo1μστtoiμε μ6ν,o σ1την θξωπεtμκi1
θrιιφ6νεια dρκoιiμaνοtι νd 6λ6πoυμε
6,τι μσq δiνει f θπ1ιφaν,εΙια, θν6 αΦν
μιoντξρνα ζωγρrαφκi1 θδ ηρ6πει πλ6-
oν ν'δ δ,πoiΘ6ο,oυ1με τi πα1ριοrτa ii τt δη-

μΙo,υρlγΙiσαιμιε 3,μrεiq oδν θειαιτ6q μδ
δρ11αμ6νη κα{τ6α{ταoη πoδ πrθανδ,ν νδ
iiθελε νi μdq δε'i1ξει δ καλr}απ6xνηq.
'Αντiθετα ,oli l.λ,fiπτεq &λλoιτε μdc g-

δωσlαν κlαi α,iΦ μ6νo μiα 3rrιφ6νεrtα
παiζανταq ουνεx6g μ6 τδν δγκo καi
μ6 τt'1ν αι]qτηtρil γραμtμfi τo,i πεrμ6&λ-
λοντιlq καi ο,λν o'ι3νθεoη orjτδ dκρι66c
nαδ 6λ'3παμe. "-λλλorτε μαq παρloυσ[-

αo'αν περi6λoπτ4 τi1'ν παρ6αiαοη παi-
(oντrα,q μ6 τδν δ,γκo, δπ' 6λεq τoυ τiq
πλ,ευ1ρ69 α6 ο'xf ματα &φηrρημ6να i)

παραoiτατικd καi τδ απoυδα16τερo εi-
γ1α[ 6τr με1ταΕ,) τδν δr3ro, τ6 μ6ν πρδ-
τo ΠΡ,θπει νδ τδ καιΦη,λιilσoυlμε Rρεμ6-
ν]ταζ τ1o ατδν τolixo, 6lνδ τδ δεr1lτε'ρ,o

iιφημ6νo o6 βλε$;Q,g1ρ1ρ xδρtο, μ6q δεl-
xνει 6τl θ6λει νiι μιλliorει θ6λ,εr νδ
πε/ρ1Π]αdση θ6,λει ν& κπiνηθεi νδ dνα_

ηνειjolεr δiνει ζωιντανi τi1ν παρ,oυοi'α

τoυ, xωρ q 666,αια κα'i δ ζωγραrφικδg
πiilνtcιlκlαιζ, μ6 τδ 66Θoc τoυ, μ6 την tν-
τioν1l xiρiω1μα{τικfi παlρloιlo,ilα τoυ, οτδν
τc[xo,, πl\oυτiιζε[ i)μolρφα1fνεr κα) fρxε-
ται oδ βπικoινωνilα μ6 τδν θεα'τη, i-
κ6μια δ6 τδν μεlταrιo6ρ'ι:ι ο1: ci\\ουq
κο'ομtcιlg o6 ii,λλlα πεoltiαλ\oντα κιτ)

iπi π,\6,oν μdq πρo6λιματiζεr.

ΔΡAΣTHPI OTHTEΣ
ToY ΣYΛΛoΓoY
(ΓEN I TΣAPo Ι Ι<A I

MΠoYrlΕΣ))
ιD6τa; γι& π?ωτη φaρd' δ ΣilD'oγo;

^1o; 6lγθ'''lωsε τδy 'Aπox'r,:ατli:Ο χr-
ib .i'' T='.z',,oτiμ;.ΙΞ ]ti: 7 ι1l:-

6τ,''lz?ιc'l τbν bποΙC ιαi. τiψ'ηce b Γ.
Ι',cα,,l,;Lz.:3α; B.E. sυi\1iaλ!ττjζ γ".

Bα.λτα;δδρo;. Στδ 7ορδ 6?ΔΘηl'αν πe-
pi. τ& 350 &.τap'α.

Mοτ& d,πδ πoλ^)ιU, y.ρδν'υα φdτo; τi :
'lτδτ'.,'ιa-" δ Σιiλλογo; txανe τρtα

1l:π o υλ'aυ'xι' α π οδ c ιl ν a),ι τι' d, ξε π { ρ αο ι' 7

τoδ,: 16Ο χOpευτδζ. λ'3'τδ τ'α\ ''ιaνa
δεl1νsι τ\ν θ'γαπτ1 τδγ Nιουcα(ωγ
cιδ 3θlμo.

To MΠΙTEP tτIT

(BΙTTER PΙT)

TΩN MΗΛΩN

(ΠΙΚPH ΚΗΛΙΔf}ΣH)

lυν'iy.ε|.α &"τb τi'1ν cελ[δ'α 7b

τθ'ρ(iν. Θ& Ξλεγε y'ανai"ζ δτυ τb λ-

c6'!cτιo εiyαι τδ τσL|\(.ντo τιi)γ %υτ-

τι,ιυl'ι' ν.ι'i. τδy y.υτταp:7.Gl'1 12'-7'.',

μ&των' "Αy τδ &'a6d:cτιa a'')1'.y.ατ1'-

cτωθεi μd &λ)'α cτaιγεTα, (ν.α)ιο :i1

ψαγν^ipυa) οi xαρπoi aα'lcυν τ"i1ν

aυνεuκιxδττμ& τaν,<, γα';'cυν τh'l
θ"ντoγ^i1 τaυ6 v'αi' τατα}'tγγaυ'l aτδν
yρ^ηΥa?o $lq''yατο.

'H 3λλει,}η d'q6εoτir'υ οτoιi;
xαρπ,ι'3q }'1)ηrλιiyεται xαi, πρcδ:
δεται μ,6 τilγ συι1περιφo?d' τGlν xαc
ττCυν oτtp 6ι1'1γlpη5,η (ι],,υγετοι x.λ.
π.) oi φτω1rι'L οξ λc6€aτLo ^ιq'ρπa['

α) "E1oυV μεγ&λη εilαι'οΘηο[α

sτb γιπ[τερ πi'τ.

6) "Εyαlν ταCτ1 νi" σχηματaζoυγ

φελλιbδει; xηlλirδoE.

γ) "E'1oυν 
'ρ)[α ταcτ1 o,τi1ν &"λλοt-

ωcη τ!; οαρxα'i τo6 γ"αρ"tlo'rt χσ'ι
cτην 3cωτεριxi1 θ")ιλa[ω'cη τfi,,< o&ρ

xα; γ6ρω oτδγ 1δρo τd,ν aπερ1ια'

τωy.

δ) 'Εγaνν μειο'lμ,dνη διαρxeυα
οτ'i1ν cυντ^i1ρηιcη.

ε) "E1oυν ι,,ειωμdνη &'ν'τr.lxh cτiΞ
&αθdνειεg (GLEOSPO R Ι ιΙ M.
Γxλεοπdριουal) .

- Mjα π,cσδττβα &'s6εcτtaυ 4-
5 1ιλιoc'τ6,γραψ'ρα ο[' ]sQi γραμμd'-
ρια φρ6cxaυ μηλoυ θεωρεTιαr' y"ατU.

il!'co 6.,'o &"ρxετd' 'cv'ανοπoιητcxi1 γιd,
τ^i1'l σ1J\;,τi!?τ!5η τδν μ{λων. Αri,τδ

δLν cηpα['lεc 6τι y'&τυl &πδ αδτ& τdι

;lclo'στi" θ& iδεi %αyειζ &:πα'ραυπtγ

τωζ y&' 3,μφαviζoνται συ|uπτ6lΙα.τα

μπ[τeρ πiτ. 'H &'νεπαρ'xευα &"'c6a-

ττtaυ πpol}gαs{16g τδν xαρπb cτb

μτiτε;, τiι αλλ} δ!'l ;b προτ.l)'ei
r&ν'τοτe,
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"ΠAPAr\lA ΚATEFΞINHΣ

Πλoιiolα Kouζivo, φρεσKα Ψdρtσ, πlκdvτlKol με?6δεc
Παραλiα Κατερivng τnλ. o351 - 6t527

ΔlειiΘυvσn δ σUμπoλiτnc μαc AΝTΩNloΣ ΓKEΣloΣ
ANETo ΚAI EYXAPΙΣTo ΠEPΙBAΛoN

ΙΣTOPΙA THΣ ΙIoΛEΩΣ THΣ I\AOYΣHΣ

TOBΙBΛΙΟ ΙΙoY ΔEΙ\ ΠPEΙIEΙ NA ΛEΙΨEΙ
AΙΙo KANENA NAoYΣAΙ.t.Ko ΣΠΙTΙ

MΠoPElTE NA To ΠP'oMΗΘΕYTiElTE AΠo TΑ BlBΛloΓlΩΛElA

KAΙ AΠo ΤA ΓPΑΦE|A ΤoY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN NAoYΣHΣ

Koραμποτdκη 1 (ΓραφεΤα ToN τηλ.28.150) καθε Ιρiτη Π6μπτη Πα,ραoκευη 6 - 9 dπ6γευμα

TA ΔHMOTIKA TPAΓOYΔΙA
THΣ l\ΙAoYΣTΑΣ

ΣYΛΛoΓΗ ToY TAKΗ MΠA'|'TΣH
" El(δooη,oυλλ6γo,υ .MπoΟλ,εe 

-Γεviτoορ,ol.ΠPoMΗoΕYΤElTE To

Koραμnατd,κη 1 (ΓροφεTο ΤoΝ τηλ.28.15ο) κdθε Tρ[τη Π6μnτη Παρooκευη 6 _ 9 onoγευ'μα
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