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Καλιi χειμdνα! Tελειιiνει 2lαι o yλυ24ιiζ

Σεπτ6μβqηζ 
'1αι η <<Nιιiουατα>> απoχαιQετιi

μαζ[ του 24αι 6yαν xαλιi φiλο 1lαι ιτιστ6
αyαyy6στη τ4ζ, τoν Χριiατο Λαναqιi
<Mεγιiλο Ευεqy€τη> τηζ π6ληζ' Jτoυ 6φυyε

απιi xοyτιi μαζ στιζ στιS 23 τoυ μ'fyα yια τo
αι6yιo ταξ[δι τoυ 1ιoντd στoy Θειi πoυ τ6σ0

π[στευε... Aιωyiα τoυ η μyiμη στιζ χαQδι{ζ

μαζ.
-H ζωi 1lυλιi }4αι στηy oι'4oyενεια24i
θαλπωριi μαζ η <<Nιιiουατα>> θα εiναι μια
xαλιi oυντqoφιιiΑxτf αιiμεqα αQχGoυμε μια
t1αιyo1jQyια ατιiλη με τiτλo <Στα bqιiνια τoυ

50>> που θα μαg ξαναTυρiζει στα Jταιδι24d μαζ
χQ6νια' τα παλιd μαζ παιχyiδια' τιζ xταQεεζ'

τιg βιiλτεg, ιtαι τo ηQωι'16 xαι αξεπ6Qαστo
<<Λιilτπειο>>. Πιoτειiουμε πωζ θα την χαQεIτε
ιδια[τερα 2ιαι μαζi με τιζ xταλαιιξζ αyαμyiσειS
αxτ'τηy <<Καqυιi τoυ ν6νη>> θα yiνoυν oι
αy αJτη μ€ν εS νoσταλy ιx€g μαE oτιiλεg.
Tιioo τα οιiγ1qoνα θ€ματα μαζ' με την
<Ιατoρ[α τηζ Mετεωqολοyfαζo ιioo 11αι

αυτ6y πoυ ασχoλoιjνται με τηy <Nιξα

αyQoτι?l'i αντiληι/lη> 21αι τηy <<Διδαoxαλfu

τηS τoπι\riζ μαζ ΙστoQfug>> θ6τουν τo σiμεQα

με τα πQoβλqματα 24αι τα εQωτηματι11ιi του.

ΕπiαηE θα 7αqε[τε xαι τo πλιiθog των

ιστoQι?46y και λαοyqαφι21(iy μαζ θεμιiτων
αφoιj τo ΙιαQ6y τειj2φζ εiναι διπλιi 1lαι η
Nιιiουoτα εισ{Q)Gται αισ(ωζ στo 28" {τοg τηg

{xδooιig τηg. Καλιi αyιiyνωση

H oυyταιιτι24i εJτ ιτQoπιf
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EYXAPΙΣTEΙPΙΟ
Ι{ ΙΙ.E.}{. "Αvαστd'αιοg Mιγα4λ ο Λ6γιο9''

E υ xα Q tστ ε ko N. Σ . ?{ α L π Q o σω πυx6'τΟγ Ιt{ο μdρxη
F{μαθ (αζ x.Γιdγγη Σπιiqτση γtα τηγ απdφ αση
τΟυζ γα αγoQαστοιjγ 200 βιβλ(α απ6 τηγ dxδο-
ση τηg rΙ"E.Ι\Τ. ''ΑQχεiα του Mαxεδoνιxoι3 Αγriνα
στην Περιογη του Βεqμ{ου'' ΥLα γα διατεθοrjγ οε
ογολε[α xαι βιβλιοΘηxεE τoυ νομοrj μαE χαt τηγ
πρdταοη του η επdμενη dxδοοη τoυ βιβλ(ου γα
γ(νει δαπdγη τηE NομαQχL αγ"ηg Αυτοδιο(xηαηg
FΙμαθiαE"

Tο Δ.Σ τηζ ΠEΝ ''Αναστd'αιοg MιψαΦλ ο Λ6yιοg''
εκφqd'ξονταζ τιζ ευχαQιατiεE τoυ ?cαι την ευyνω-

, νoμd'aχη HμαθIαζ χαι εxλε-
xτ6 τ6xνο τηζ ΙιΙd'ουσαζ Γιd"ννη Σπd'Qτση yια την
αμ€φιστη συμJταqd'oταση τoυ στo εxδοτιx6 6Qyο
τoυ oυλλ6yoυ τoν ανα21ηqι3ααει

''Mεydλo )ζoQηy6 τηζ |ιΓιdουοταg

'ξαc 
επiτιμο μ{λoζ τηζ συγτα'4tιxιiE εtτιτψo-

πιfg toυ xτεQιoδιuοιi''
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2τa χ ρoιιιa
τ0υ '50

Βλ6πωτη μdναμoυ ?{ιτιζτχιεζ μoυ' τραν69
yυν α [x ιg, ν α πα [ qν oυ ν λoy ιcΔν - λoy ιcΔν γd'π ια,
αι d'πoυρον μ'6ρyητι πωg δεντα'αλλαθε'ιjoυν

τoραιllαν.

T6τι, 6λη μ6Qα 6ξoυ' xαy xαν6ναg δεν

μαE παλdyιξι, επιξd.μι, }10υτσ6, xυνηyητ6,
παyαπd.νω' τσιν τoυ xoυτ|, 6λα τα y6νατα

ηταν yιoυμd.τα xoυxoιjδια αxτ'τα πιo[ημα-
τα. Αμα ψτυπoιioαμι στoυ κιφd'λι 6βανd.μι

μια δαyxoυoιd' μααημ6νoυ ιllωμ| μι αλdτι
24ι τoυ πατol3ααμι yια να μη y6νει τζιoιiφxα

η αxoλνoι\σαμι μι αd'λι 6να xoμμd'τι χαQτo-
ααx κ oιjλα. T ιg y ρ α ματ α ι 6'9, d'μα τ α |ρ ιαξι τ ιg

xατoυρoι3σαμι' αλλιc6g μαg 6ρι1ναν αραxi
απ'τoυ μπoυxd'λι, 6τooυξι τoυ d.τιμoυ xι βi-
ρα φυαoιjσαμι.

Στα κoυιl'liματα αραx[ μι ξd.yαρι η μπdλ-
σαμoυ' oτα 1τυπηματα χι ατα λαyκdyματα

μαg 6βαξαν πιρyιd' μι στoυμπιoμ{.να χQoυ-

'oλoυ τ6τoια ιλιd'ταια [γαμι, τoυ xτιo xαλ6

ηταν τoυ λoυxoιiμιyιατo πραακd.λι, αy6qα-

ζαν ατo απ[τι λoυxoιiμια yια φd.ρμαxoυ xι
yλυκα|νoυνταν 6λoι.

yd.δα μoυ η Αφqoυ ε[yαν μια πQoυνιd' ατην
d'xρα απ'τα'αycΔyι xι €τρoυyαy 6λα τα πι-

πρoιiνoυ oτoυ νιq6, τ6πιqναν, o'ιjδι 6ται xι
αg πιρνo'ι1αι τdycΙlyι απ' 6λoυg τoυg yαλ6δεg,
xαy xαν6ναg δεν 6παθι τ[πoυτα.

Toυ πιo ζ6ριxoυ ιλιdτoι ηταν τoυ ξιμd.τι-
αμα d'μα πατ oυ σαμ ι xανd' ξyxoιi ρ ιαβoυ 2ιαQ -

φi. T6φxιαyι oυ πατ6,ραg τoυ σπιτιoι1yιατ|
τ α π ιδ ιd' δ εν y 6ν oυντ αν ξd.π ι απ'τ ιg yυν α ix ιg.

TιJλιyαν 6νατξιoυρτξιoιiλι o'i,να παλη6 πει-

ρoιiνι, τoυ βoυτo6ααll αι καμμi,νoυ λd'δι xι
τξιξξζ στην πατ06να' φoυλτd'xιαζι! Αυτ6E
πoυ ηταν απoυ xdτoυ παρπαλνιo'ιjwαν xιτo[-

ρ ιξι x ι o ι d'λλo ιν o ι τ oυy π ι Qy ιλoιj ααν'' M μμ....

x ι oυλλoυy ιoιj μι πωg μαg τ qdνε'ι'l'lαν τα 1ρ6ν ια μη δ ια x ι αλdτ ι.
τoυ50. 6λιE ε[yαν απ6 τρ[α-τ6oαιqα πιδιd. xε
νε πιδiατqoυζ μαζ ε[δι νε xαν xαν€ναg,

Δε λ6yoυ, rnηqμri τoυ Ιι{oυooυxoυμε[oυ,

υπηρxαν 2tι yιατQo| dμμα ηταν μoιiψι yια
τραν6g αρρcΙlατιιE 6πoυ9 6ταν 6βyαλι oυ
αδαρφ69 μoυ παqδdψαλα 24ι τoυ 6βαναν Στα ψoυλικd' 6βαξαν yαλβαλoιφη απ'την

ιν6,oει9 xι 6ταy πd.λι 6,πιoι απ'την καρυd' κι
ξιxριμd.ατηι1ι τoυ πoυδd'qι 6ναg φααλdζ μα
τι! ταιμoι\Qιασα oαν τ6δα. o6δι-oιjδι τoυν

To ιτ o ι μ iy ιν α 2t ι' d' μα μαg τ o ι μπ oι3 α ι x α μ μ ιd'

μ6λιααα φλιατg λdoπη απ'τα'αycΔyι'H φιλι-

πιλd'ληααν στoυ Ι'{oυαoυκoυμε[oυ 1|ι τηζ
διd' τoυ μαyαλα. Αμα τoυg 6πιφτι xαν6να
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μπqιζι6λα μυρξεl' (ελdτε ιllυyoλ1yoι να μαζ
πεiτε yια ιllυyιxd' τραιiματα).

Συψνd. πυxνd. μαg μd'ξoυναν χι τα δdyτυ-
λα, π6τι αxτoυ ιιαμμιd' αyx|δα π6τι απoυ
παρανυy[διζ 

'1,ι 
τσιoιixνιξαν. Mαg 6βαvαν

μια φ6τα ντoυμd'τα παoπαλιαμ6νη ξd'yαρη
xι τ6διναν' τη'l', d.λλη μ6.ρα xαθd'ριξι τoυ
6μπυoυ μια yαρd'!

Β6βαια δεν yενoυμd'αταν πd.ντα xαλd.,

θυμιoι1μι μιd.φqα πoυ ε[1α xαρυxoυθε[ xι'εi-
1α 6να βixoyxαρλ[ταα, μ'€βαλιν η τχια μoυ
oινd'πι 6πoυg oτα πιδιd' τηg. Mι d.λειι/lι oτην
πλd'τη 2{, ι αμπ Q oυoτ d' 1λιo μ 6λι μπαx αλ[α ιox ι
πααπd.λια ι oτ oυ μπ ιξμ6νoυ α ινd.π ι'' τ oυ τ αyιi
π oυ λd'x ι δ α y 6ν ε ιg'' μ ι x oυ x oιj λoυ o ι.'o λη νι3 -

χτα μι 6κιyι xι τoυ τα1ιi y|νηxα yδαρμ6νoυ
πoυλd'κι, μαξi μι τoυ αινd.πι μι ξιφλ[ατη?rι χι
6λη η π6ταα, αμdν 6αoυ να αυν6qθoυ!'oλιg
oι π6τoι9 δεν ε[ναι [διιg.

Για τα xρυyιc6ματα πιo πoυλi ε[yαν τoυ

τριιllιμoυ μι λd.δι xι αqαx[ η yxd.ξι 
'lι μια

εφημερ|δα oτην πλd'τη. Γιατην xoιλιd', μαλ-
λ|τ ιx oυ ραx 6 παν oυ παoπαλιαμ 6νoυ μαιj ρ oυ
πιπ6.ρι η αναμμ6,ν0υ μι oιν6πνευμα 21ι 2lα-

παxoυμ€voυ μι δυo πιd.τα. Για τo λιμ6 πoυ

μd'ξoυνιv 6μπυ0υ' μαg €βαναll πιτoυλ[τoιgξι-
ατ 6g δ ιμ 6ν ιg μ' 6ν α τ α iπ ιy oυ x ι xoυ x od λoυ μα,
τη ν6yτα τoιμπoιjααμι ?{ι αxτoυ xαμπ6ooυ.
Tα dλλα τα'αδ6ρφια ηταν μεα'τη ψαqd' yια-
τ[ μι ιτ[α τoυ λιμ6 yιo6μoυξιν η πιατdντξα
πιτoυλiταιg xι y6νoυ'νταν αφoιiyyoυζ στη

oτιγμη. Mαg πιρνoιioι yια τ6τι oυ λιμ69 αμα
oι καμπ6ooυ ξανd'-μαvd' τα iδ ια, δo6λιβι τoυ

μικq6βιoυ cΙlαπoυ μπα[λντoιjoι xι 6πιρνιν
τoυν απ6θαρ6 τoυ.

Tril ρα y ια αρ ρr1loτ ιε g 6πoυ g oυ αδ ρd.yτ oυ g,

o ι αρ [τα ιoυδ ι, oυ αφαλ69 πoυ € π ιφτ ιν x ιd'λλιE,

ε(yε ειδιx6E yυνα|κιg xτoυ xταyινd'μι 6πoυg η

'' π ιντ d'μoυ ρ φ ι'' π oυ μ ι ι'll ι oυιll ι oιi ρ ιo ι x d'τ ι λ6 -

yια ?lι μι αταιJρoυσι τιζ παρμαyo'ιjλιg μ'6.να
κ6xxαλoυ απ6 πιθαμ6νου.

Φρiyτηxα τoυ βqd'δυ στη σ}loυτiδα 6λoυ
λαyτ α ρν ι'ι1 μ oυ ν, θ α q oιi oα μ ι μ π αo μπαλν d. ε ι
oυ πιθαμ6νoυE! Γιατιζ xταQμαyoιiλιg 6φxια-
ναν 11ι τη yλυxιd' π[τα με μ6λι μπαxαλ[αιoυ
πoυ τη μo[qαζαν ξιατη αι τριrΔδι, μαE φα[-
νoυ'νταy καλιiτερη απ6 μπαxλαβi. oιiρyια
6λι πηλαλoιiααμι.

Πoυλλd' xoυρ|τoια τ6τι ε[7αν x6αιg xι oι

μd.νιg τoυζ yια να μην πιdyoυν ι'llε[qιE, τα

1τ6νιξαν με αραxi η yxd.ξι. Mιd.φρα που π6-

Qασα να πd'ρoυ την φιλινd.δα μoυ yια τoυ
αxoυλει6, ε[δα τη μdνα τηζ xτoυ γι6μoυξιν
τo ατ6μα τηg αρακ[ xι 6πoυE yτ6vιξι τιg x6-
σιζ πQασ21αλνo'ιjαι xι τα'αραxi.

Ε[μαoταν xαμμιd. εξηvταq[α πιδιd, oτην
τ d'ξrt, τ q [α-τ ρ [α oτ oυ θ ρ αν foυ x ι o ι δd.αxαλo ι
oι 6ρμoι ανd.oα δεν αμioυqoιjoαν να πd'qoυν
απ'τη μπ6γα.

'Εται μαE τρd.νιιflαν' δQoυg φd'ρμαxα xι
yιατρoιi. 'oαoυ πιo αιd.ρyxαβoυg oυ μαyαλd4
πλι6τιρα πραyτιxd' xι πλι6τιρ0υ στα oπ|τια
πoυ ε [yαν παλι6 g. Αμα π ι ρν o6 o ι x αμμ ιd'φ q α
oυ Χρoν[δηζ η oυ Κoυxoιjλοζ ''μαQ4, xτoιoζ

ε iν ι y ια x [νη μα ;'' P ωτ ιoιjντ αν. Tα φαρ μαx ε [α

ηταν τρ[α, τoυ Αqνη, τoυ Mπ6ρσoυ' 24ι τoυ
Χατξη δη μ4τ ρη. TrΙl ρ α x oyτ ειj oυν ε ix oo ι y ιατ i
Jτoιoζ βαoξητι αι ιλιdταxια; oι lδιεg oι πα-
λι69, ioια [αια oτoυE yιατρoιig πιλαλoιiν xι
στ α φαQ μαx ε [α x ι xαλd. φx ιd.ν oυν, τη ρ ιoιiντ ι
yια να νι xαλd' να συQyιανoιjν!

Ε'-Δ
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H ΠP0ΣΦ0PA TOY NAOY TOY AΓ|OY

ANTΩN lOY Π0ΛI0γχ0Y BEPOIAΣ

860 Ξ 1 B9B)

τ oυ Σ ε β' Mη τ ao π o}Tτo;,iΗi:: 
til:"#;

o να6g τoυ αγ(oυ Aγτωγ(ου επρ6xειτo να γ(νει
τo xιJντρο τηζ ξωrjζ oλ6xληρηg τηg Bdρoιαg xαι
μd,λιoτα oτα δf αxoλα εxε(να 1ρ6για. Tα oωξ6με-
να dγγραφα, αγ χαι απoσπασματιχd, φωτζoυν oε
oημαντιxd βαΘμ6 τη ουμβoλrj τoυ γαoι] του αγ(ου

Aγτωγ(oυ oτην ετιπα(δευοη αλλd xαι oτην oιltoγo-

μιxrj xαι oυoιαoτιx{ αιηριξη του λαoιj. 'Ηδη απd
τιg αρ1dg τηg τρfτηg δεxαετ(αg του ].9oυ αιcδνα,

με πq6ταoη τoυ μητQoπoλ(του Διονυα(oυ, oι εχ-

xληα(εg τηg Bερo(αg xαι ιδ(ωg o να69 τoυ αγ(oυ

Αγτωγioυ εν(o1υαν oιxoνoμιxd, τα o1oλε(α τηg

π6λεω9. H πραxτιxη αυτη oυνε1(oθηxε χαι στα

επ6μενα 1ρ6νια xαι ιδ(ωg την επo1η τoυ μητQo-
πoλ(τoυ Θεoxλητoυ.

Στoγ xc6διxα του ναotj τωγ ετιilν L8]2-1875 oη-

μειι6νoνται με xιiθε λεπτoμ6ρεια τα 1qηματα
που διdθετε xιiθε 1ρ6νo o να6g τoυ αγ(oυ Aγτω-
ν(oυ για τα o1oλε(α τηg Bερo(αg. o να6g ε(1ε

την ευθfνη για τη λειτουργfα χαι τη οι.lντtjρηoη

των o1oλε(ωγ τηE π6λεω9 χαι oι επiτρoπo[ τoυ,

αυτη τoυλd,χιστo την περ(oδο αoxotjoαγ χαι τα
xαθηxoντα των εφ6ρωγ τωγ o1oλε(ων.

Σιiμφωνα με τoν (διo xι6διxα, oτοι1ε(α τoυ

oπo(ου δημoo(ευoε πρ6oφατα o Παι]λog Πυρι-
νdg, επ(τροπoιτoυ ναoιi ηταν αυτrj την περ(oδo o

Στ6φανog Σαxελλαρ(δηE, o Θωμι1g Aυξεντ(oυ, o

Αγαoτιioιοg o ιxoν6 μoυ xαι ταμ(αg o Mε qxoιj g ιο g

Mανoυηλ. Tα 6αoδατου ναoιi, απ6ταoπo(α xα-
λυπτ6ταγ οι ανd,γxεg των o1oλε(ων, πqoερ16ταν
απ6ταενο(xιατων αxινητων πoυ δι6θετε o να69

απ6 δωρεdg των Bεqοι6ωγ xαι απ6 την πεQιφo-

qd δ(oxoυ oτoγ γα6 υπdρ των o1oλε[ων. Aπ6 τα

1ρηματα αυτd, αμειβ6ταγ xαι oι δdoxαλot πoυ

δ(δαoxαγ oτα ο1oλε(ατηg π6λεωg (Eλληνιx6 xαι
Αλληλoδιδανπιν"6).

H εν(α1υoη των o1oλε(ωγ τηζ Bdρoιαg oυνε1(α-

θηxε xαι τα επ6μενα 1q6νια. 'Eφoρoι τωγ σχo-

λεfωγ εxλεγ6ταν επ(τροποι τoυ γαotj πoυ ε(1αν

την εντoλ{ να xαλιjπτoυν, 6πoτε υπrjρ1ε ανd,γxη,

το dλλειμμα των α1oλιxιiν ταμε(ων απ6 τo ταμε[o
του αγ(oυ Αγτωγioυ.

Γιατo o1oλιx6 6τog 1887 - 1888 εx}ι6yΘητιαν oμ6-

φωνα απ6 τη γενιxrj oυνdλευoη τωγ xατo(xων
τηg B6ρoιαE ωg "εφoρoεπ(τρoπoι'' o Mερxοriριog
Κoιiτoαρηg, ο Nιx6λαog Bλd,1oυ, ο Ιωd,ννηg

Moιiραg, ο Kωνoταγτ(νog Mαλoriταs χαι ο Ιωιiγ-
νηg Στεφdνου. Mε εξα(qεση τoγ Mερxoriρo
Koιiτoαρη, πoυ αντιχαταoτιiθηxε την επ6μενη

1qoνιd, απ6 τoγ γιo του Mανoυηλ, oι υπdλoιπoι
διετ6λεoαγ εφoρoεπ(τQoπoι μdχQι τo ο1oλιx6
6τog 1889 - 189Ο, oπ6τε ν"αt εν"}"'('γΘηxαν ν6oι, ο
Θ' Ι. Σαπελλαρ(δηg, o Αγτ16νιo9 Γεμιτξι6γλου,
o Θωμd,g Mαλλιαqι1g, ο Kωνoταντ[νοg Kαμπ(τo-

γλου παι ο Στdφανog Xατξηνιxoλιfxηg.

Η oιxoνoμιxri ατrjριξη τωγ ο1oλε(ων ηταν μια
πoλιi οη μα ντιν"η υ π6Θε ση γ ια τoν υπ6 δoυ λo ε λλη -

νιoμ<i, xαθι6g απ6 αυτrjν εξαρτd,τo η λειτoυqγ(α
τoυζ, πoυ r{ταν απoλιiτωζ αγαγχαiα για τηγ επι-

β 
(ωoη xαι αγι1,πτυξη των Eλλriνων. Για το oτιoπ6

αυτ6 oι εφoρoεπ(τQoποι δημιofργηoαγ dγα απo-
θεματιx6 xεφιiλαιo πoυ τ6xιξαγ στηγ ''τEld,πεξα''

του αγ(oυ Aντων(oυ, 6τoι ιΛoτε χαι τα o1oλεiα να

7



NΙΑ0ΥΣTΑ

εγισχfoγται χαι τo χυQrωζ φtλαγΘQωπιχ6 dQγoυ
τoυ γαof γα μηγ παραxωλfεται.

Π6ρα απd την xαθαqιi 1gηματιxrj εν(o1υoη των
o1oλεiων τηg Bdqοιαζ, Υια τα oπo(α o να6g τoυ
αγ(ου Αντωγ(oυ διdθεαε μ6αα oε π6ντε 1ρ6νια
(1886 - 1891) αυγoλιxιi 59.282,05 γρ6oια, oι εφo-

ρoεπ(τqοπoι σημαντιx6' xαι oτη λειτoυργiα τηg
AoτιxηgΣ1oλrjg τηg B6ρoιαg πoυ dρ1ιοε γα λει-
τoυ ργ ε f μ ε μ ι α πQ oχατ αρνπ ι^aη τ dξη τo L89 t -9 2 xαt
nιανoνιτι6', ωg εξατιiξιo o1oλε(o, τo 1892-93.

H (δρυorj τηg ο'υμπ(πτει με τηγ ιiφιξη οτη B6ροια
τoυ μητQoπoλ6τoυ B6ρoιαg Kooμιi Eυμoρφoπoιi-
λoυ oτιg 14 Aπριλ(ου τoυ 1892' Στιg διxdg τoυ
πρoοπd,θειεg oφε6λεται 61ι μ6νo η δημιoυργ(α
τη g Kεντρ ι xηg Βν"ν"}'ηαιαοτιxli g Eπ ιτρoπrj g xαι
η oιiνταξη χαγoγισμof πoυ διαoφιiλιξε τηγ πε-
ρrιουoiα xαι τη δια1ε(qιoη των ναι6ν τηE B6ρoιαg,
αλλιi xαι η ανdπτυξη των o1ολε(ωγ τηζ π6λεω9.
'Eτoι με 1ρrjματα τoυ γαotj τoυ αγ(oυ Aντωγ(oυ
επιoγ'ευ6.oθηxε τo γηπιαγωγε(o τηg π6λεωg.

Παριiλληλα 6μωg με τη σι)γειoφoριi τoυ γαotj
ατην παιδε (α τηg τoυQχoχQατoιiμενηg B6ρoιαg
o να6g τoυ αγ(oυ Αγτωγ[oυ ε(ηε ν"αι πλοfoιο
xoινωγιxιj xαι φιλανθρωπιx6 6ργo με τ,o ''xoυτ(
των ελεημoσυνc6ν'', τo oπo(ο αυoτrjθηxε με πQω-
τoβoυλ(α τoυ μητQoπoλ(τη B6ρoιαg Δανιrjλ, o
να<1g του αγ(oυ Aγτωγ(oυ εν(o1υε οιxονoμιxd,,
d,λλoτε συστη ματιχ 6" xαι ιiλλoτε περιαταoιαxιi,
τoυg πιoτoιig πoυ ε(1αν ανι1γxη. Στoγ (διo xιiδιxα
τωγ ετιiγ L872 - t875 ν"αταγριiφoνται oι δαπιiνεg
τoυ γαotj για τη 1ρηματιxli εν(o1υoη ενoριι6ν τηg
π6λεωg, αλλιi xαι την πληqωμrj των εξιiδων για
τη μεταφoqd νερorj, τηγ πQοσφoρd, ψωμιori αε

φυλαxιομdγoυζ χαι την αμoιβrj γιατροιi για τουE
αρρc6oτουg των ενοριι6ν.

Mια ιδ ια[τε ρη δqαoτη ρ ι6τητα την οπo (α αy {'πτυ -

ξε o ναdg του αγ(oυ Αντων(ου αυτιi τα διjoxoλα
για τoν ελληνιαμ61ρ6νια ηταν ιιαιη λειτoυqγ(α
μιαg ιδι6τυπηg τqdπεξαg, πoυ διευx6λυνε oη-

ψαντιx6' τη ξωri τωγ χQισ[ιαγιiγ xατo(xων τηg
πdλεωg. Στoγ xιiδιxα τoυ ναori αναγριiφoνται
oνdματα BερoιιJων πoυ εμπιστευdταγ oτo ταμεiο
του γαotj τoυ αγ(ου Aγτωγ(oυ τα 1qrjματd τoυg
xαι ιJπα ιρναν γ ι' αυτ6' τ6xo απ6 ] vο μ6χQ ι 1'0%, η

αντ(οτqoφα δανειξ6ταν απ6 τo ταμε(o τoυ ναoιj
για να xαλfψoυν τιg ανιiγxεζ τoυζ'

'oπωg πqoxιiπτει απ6 μεταγενιJοτερα dγγραφα
απ6 τo t892 Θεoπ(oθηxε Θ€oηταγ'xιxoιi γqαμμα-
τ€αγ"αt λoγιoτo{ τoυ ναoti, ο οπο(og ε(1ε ωg xα-
Θtjxoν να τηρε(τα βιβλ(α τoυ ναoιi, γα oυγτdooει
τα πQαχτιχdτωγ απoφdοεωντoυ Συμβoυλ(oυ, να
δ ιεxπε ραιι6γ ε ι την αλλη λoγραφiα, να oυγτd,oοε ι
τoυg πρotπoλoγιoμoιiζ χαι τoυE απoλoγιoμοιjg
τoυ ναοd, να βεβαιc6γει τα μιoθι6ματα τιαL τLζ
ιiλλεg oιxoνoμιxdg πριiξειg τoυ γαorj χαι τα ει-
oηγε(ται oτo ουμβoιjλιo για xdθε νoμιx6 θ6μα
τoυ ναoιj.

Η KOΙNΩNΙKΗ KΑΙ ΦΙΛANΘPΩΠΙKH
ΔPAΣH

Η αυνειοφoqιi τoυ ναof του αγ(oυ Αγτωγ(oυ
στηγ χoιγων(α τηg B6ρoιαg xαι ιδια(τεQα στoν
οημαντιx6 τoμ6α τηg παιδε(αg δεν oταμιiτηoε
πoτd. Σε xoινrj αυνεδρfααη Δημoγερoντ(αgν'αι
Διευθυγοrjoηg Eπιτρoπηg oτιg 8 Ιoυν(ου 1903
απoφαο(αθηxε "6lα 6oα-μεν τμrjματα ψετ6"των
ενoρ ιc6ν €γοloι xτηψατα πρoooδoφ6ρα xαι οτερεd
εγ τη αγoQd προαφ6qωoιγ αυτd, ειζ τα o1oλε(α
χαι πQoζ τo{τo διωρ(oθη η Δημογεqoγτ(α γα
xαθoρ(oη τα(lτα oυγωδd τωγ oιxε(ω dρΘρω 6οα
δε δεν d1ωoι τoια{τα εγ τη αγoQιi οφε(λoυoι να
πqooφdgω oιτα 40vο ουμφι6νω9 τω περi oυ o λιj-
γog ιiθρω. Eiτα απεφαo(αθη πρog 6δρυoιγ τηζ
o1ολrjg να εxδoθ{ λα1ε(ον εξ τgιc6ν 1ιλιιiδων
γραμματιι6ν".

Στην αν6γεQση τηζ ο1οληg, τoυ Αρρεναγωγε(oυ
τηg Bερo(αg o ναdgτου αγ(ου Αντων(ου αυν6βαλε
xαθoριoτιxd_. Παρα1ι6ρηαε ιi1ι μ6νο νπηψατα,
αλλd δεγ ιjπαυοε χαι να προοφ6ρει την ετηoια
1ρη ματιxrj επι1o ρηγη οη που τoυ ξητrj θηx ε, επιχo-
q{γηοη που fταν μεγαλιiτερη απιi 6τι για xιiΘε
ιiλλο να6 τηg π6λεωg.

Η ανdγεροη τoυ Αρρεναγωγε foυ Bεgo(αE ξεx(νη-
σε με τηγ 6xδoοη αυτoχQατoριxorj διατιiγματog,
oτo oπo(o oρ[oΘηxε 6τι η αν6γεQση τοU o1ολε(oυ
θαγιν6ταν με δαπιiνεgτoυ ναo{ τoυ αγioυ Αγτω-
γ(oυ xαι τo πoo6 που θα 1ρειαξ6ταν για τoγ
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oy"oπ6 αυτ6 υπoλoγιξ6ταν oε 1600 τoυρxιxι1g

1ρυodg λ(ρεg. "Eπειδf ε(ναι ετoιμdρρoπο, αν

xαι υπηρ1ε απ6 τα πoλrj παλιd, 1ρ6νια, το ο1ολε(ο
πoυ αναφdqθηxε, επειδ{ ιJγινε xατανoητ6 dτι θα
απoτιΘοrjγ xαι θα πληρωΘoιiν απ6 τo τα1-ιε(ο τηE

εxxληα(αg τoυ αγ(oυ Αντωγ(oυ πoυ βρioxεται
μdoα οτην π6λη τα 1600 oθωμανιπd 1ρυαd, πoυ

απαιτε( η δαπdνη χαι τo xτ(οιμο εx νιJου εν6g

λιΘiνoυ ο1oλε(oυ''.

Σriμφωνα με την απ6φαoη των μελι6ν τηg Δημο-

γερoντ(αg χαι τηζ Διευθυνo{σηζ επιτQoπrjg, πoυ

ουνεδρ(αoαν οτιg 30 Ιανουαρ(oυτoυ 1905, oτη δα-

πdνη για την αν6γεqση τoυ ο1ολεfου
θα αυμμετε(γαν xαι oι dλλoι ναo(τηg
Bερo(αg, xυρ(ωg dμωg o να69 του

αγ(oυ Aντωνfoυ, πoυ θα δι6Θετε για
τoγ oxoπ6 αυτ6 500 τofρxιπεg λiρεg:
"απεφασ(σθη (να αι Tαμ(αι των εξ
τμη μdτων των Exxληοιαoτιxci:ν απο-
τ(oωoι πQoζ τηγ επ(τηg ανεγ6qoεωg
τη g Σ1ολrj g των αgqιJνων επιτροπ{ν τα
αναληφθ 6ντα υπιj τωγ τμη μd,των πλη -

ριilααι τιoσα,rjτoι ο μεν ταμ(αg Αγ(oυ
Αγτωγ[oυ πεγταxοo(αg λ(ραg... "'

Tα εγxα(νιατου Aρρεναγωγεfoυ dγι-
γαγ τo 1 908 με την παρoυα(ατωγ τoυQ-

xιγ'ιilν αρ1ι6ν, oι oπo(εg εγτυπωoιdo-
θηxαν, 6ταν πληρoφoρηθηxαν απ6
τoγ μητQoπολiτη Bερo(αg Απ6oτoλo
6τι ανoιxοδoμljθηxε με τη ουνδρoμrj
των ιερc6ν γαι6γ χαι τιζ προοφορdg

των Bεqοι6ωγ. 'Eτoι απoφd,oιoαν xαι
οι Tofρxοι γα xτ(αoυν τo διx6 τουg

o1oλε(o γ'oντ6'oτo Bη μα του απooτ6-
λoυ Παιjλoυ.

Tα ιατοριxιi γεγoν6τα πoυ αxoλο{-
θηοαν εμπ6διααν την απoπεQd,τωοη
τoυ ιJργoυ, την oπo(α ανιJλαβε xαι
πdλι η τoπιν'ηExxληo(α τo 7924. Στη
oυνεδρ(αoη τηg 18ηg Mα(oυ τoυ \924

η Δημoγερoντ(α xαι η Διευθdγoυοα
Eπιτρoπrj υπd την πρoεδρ[α τoυ Aρ-

1ιερατιxo{ Eπιτρ6που Σαxελλαq(oυ
παπα-Θεoφλου αυξητηοε τo θι1pια,

6μω9 πqoxιiπτει απ6 τα Πραxτιxd. "E(-

τα πρoτε(νεταLτo ξητηματου ημιτελof g Σ1ολε(ου
τη g Moυ οoυ λμαν ιxη g Κo ιν6τητo g δ ια την ανd,γxr1ν

τηE επισχευrjg αυτoil, αποφαo(ξεται dπο_lg εχ των

υπαρx6ντο'lν γυγ 1ρημdτων ειοπρα1θ6ντων εχ
τιDγ εχπoLηθdγτοlγ οιxημιdτων Aγ. Aντωνioυ....
KαταβληΘι6σιν πQoE την επιοxευ{ν.

Και ατo ενδιdμεοο dμcυg διd,οτη|-ια o ναdg τoυ

αγ[ου Aγτιυr,(ου δεγ dπαυoε γα συνειoφdρει
oιxοι,ο1-ιιzd, οτη λειτουργ(α των o1oλε(ο:ν τηg

πdλεοlg. Mε dγγραφ6 του τr1g 8ηg Mαρτfoυ 1910

o μητQoπoλiτηg Bερο(αgNαι Nαo{οηg Λουxd,g

Απoψη τηg xιiγ1ηg τoυ αγ(ου Bt]ματog
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απευθfνεται πQoζ τoυζ επιτQ6πoυg τoυ γαο{
τoυ αγ(oυ Aγτωγ(oυ χαι τoυζ γγωστoπoιε( την
απdφαoη τηg Δημoγεροντfαg να πληραiοouγ τηγ
ετrjoια επι1oρrjγηoη τoυ γαo6 ο'την Eφoρε(ατωγ
ο1oλεiων. Mε νε6τερo 6γγqαφoτoυ (διoυ 1ρ6νου
(24Μα_oυ 1910) τoυg ξητι1, μετιi απd απ6φαoη
ν"αι πCιΧι τηg Δη μογ ε ρ oντ (α g, να xαλ{ψ oυγ τo ιjλ-
λειμμα του α1ολιxοιi 6τoυg 19Ο8 - 1909.

M6γo τo 19Ι1_ - |9\2, παραδε(γματog 1ι1qιν, o
ναιig του αγ(oυ Αγτωγ(oυ δι6θεoε 33.372γρ6οια
για τηγ αμoιβrj 24 δαoγ"d)'ωγ τωγ α1oλε(ων τηg
B6ρoια9, εγc6 διdθεoε γ"αι 7390,20

γρ6oια για τηγ επ(πλωαη των σχo-
λε(ωγ.

Md1qι τo 1923, oπ6τε η απ6φαoη
τoυ 1903 για τηγ παρα1c6qηση τωγ
εxxληoιαατ ιxrlν ναηψdτωγ στα σχo-
λε[α αναιρdθηxε γ'αL τα γ"xηψατα
απdατqειpαγ στoυE φυoιxo{g τoυg
ιδιοxτητεg, δηλαδrj τουg ιεροrig
ναorjg, τα λειτoυργιxd dξoδα των
α1oλε(ων xαχυπτ6ταγ απιi τα ττα-

γxιlρια των γαc6γ γ"αL τ,α 6αoδα
των εxxληoιαoτιxιbγ xτημιiτων'
αλλιi xαι μετd τo 1923 η oιχoνo-
μιxli εν(o1υση τωγ α1oλεiων απ6
τoγ γα6 τoυ αγ(oυ Αγτωγ(oυ δεγ
διαxdπηxε.

Φυοιxd oνα6g δεγ dπαυοε πoτ6'να
παρd1ει 1ρηματιxri xαι υλιx{ βorj-
θεια 61ι μ6νo oε 6ooυ9 Bερoιεig
ε (1αν ανd,γxη, αλλι1 xαι γα oυ μβι1λ-
λει oτo μdτρoτων δυνατoτtjτωντoυ
ατην εξυπη g6τηoη των αναγxc6ν τoυ
o ιxoυ μενιxο6 Πατριαρ1ε ioυ.

H oΡΓANΩΣΗ KΑΙ H EΞΕΛΙΞH
TOY NAOY

Ση μαrπιx6 για την εriρυθμη λε πoυρ_

γ(α του ναoιj του αγ(oυ Αντων(oυ
xαι ταυτ6γρoνα ενδεmτιx6 τηg
oπoυδαι6τητ6g τoυ rjταν το βαoι-
λιxιj διdταγμα, τo oπo(o εξεδι1θη

oτιg 9 Ιουγ(oυ τoυ 1933 xαι xαθdριζε το νoμιxd
πλα(oιo τηg λειτoυργ(αgτoυ. Σf μφωνα με αυτ6 o
ιερ6gναdgτoυ αγ(oυ Αντωγ(oυ απoφαο(oΘηχε να
διoιxε(ται απ6 εξαμελ6g oυμβo{λιο με πρ6εδρo
τoν πρωτoofγxελο τηg ιεqdg Mητροπ6λεωg η τoν
oριξdμενo απdτον μητqoπoλ(τη ωζ αγτιπQ6oam6
τoυ. Tα μ6λη τoυ oυμβoυλ(oυ ιiπρεπε να πρo6ρ-
χoνται διio απ6 την ενορ(α τoυ αγ[ου Αντωγ6oυ
y"αLτα υπ6λoιπα τιJαοερα απ6τιg ιiλλεg ενoρ(εg
τηg π6λεωg'

To fδιo ιiτι οτoγ γα6 θαδιι1ταγμα πρodβλεπε

Πανοραμιxr] ιiπoψη απ6 λιταγε(α τoυ οο(ου Αντων(oυ, oδ6g Bενιξ6λoυ
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υπ1iQχαν διjo εφημ6Qιoι χαι 6ναg διdxoγoζ, oι
oπo (o ι θα δ ιοριξ6ταν απευ Θ ε (αg απ6 τoγ μητQoπo-
λ(τη Bερo(αE χαι Nαorjοηg. Στoυg ιεqε(g χαι τoν
διιixoγo θα παρε1ωρε(τo xατoιx(α ιδιoxτηo(αg
τoυ γαοιj rj μηνια(α 1ρηματιxli εν(o1υοη για τηγ
πληρωμrj του εγoιx(oυ τηE χατoιx(αg τoυg. Λd-
γω τωγ δαπαγcδγ του γαοrj για φιλανθρωπιxorjg
χαι χoιγωνιν"o(sg οxοπoιig απαλλαoo6ταν απ6
τιE υπoχQεωτιν"('g ειoφoqdg του T.A.K'E. xαι
ατην Απooτoλιxrj Διαxoγ(α. 0ριξ6ταν αx6μη
oι θι1oειg των ιερoιpαλτιiν, τωγ γεωx6Qωγ χαt
xαθαριoτριc6ν'

Στη διxαιoδoο(ατoυ γαoιi ανrjxαντην επο1rj εxε[-
νη αρxετιl, παρεxxλ{oια χαι μoν69 ατην π6λη τηg

Bdρoιαg χαι στην ευρriτερη περιο1rj τηg xαθc6g

xαι αξι6λoγη αx(νητη περιουο(α, απoτελo{μενη
απd αγρoιig, δαοιiδειg ειιτdoεtg, οιx6πεδα, #
χαταστηματα }.ιαι oιχιεζ, πoυ πQoεQχoταν εν

μ6ρει απ6 προoφoρ6g πιoτι6ν. 'oπωg ε(ναι

φυoιxd o αριΘμ69 αυτdg πoιxilλε ι απd επoyη
oε επo1lj, xαθc6g μεqιxd απ6 αυτιi εxπoιf θη-

χαν για να xαλιiψoυν'σνι1γxεg του γαoιj xαι
dλλα με νoμoθετιxrj ρ6θμιoη παρα1ωq{θη-
χαγ με oυμβoλιx6 τ(μημα στoυζ ενoιxιαoτdg
τoυg' 'Eναg xατdλoγ6ζ τoυE 6μωζ, μαζ( με
ι1να o'ιjντομo ιoτoριx6 του ναof , ουν6δευε τα
διoριοτtiρια τωγ επιτροπι6ν τoυ γαotj μdχρι
πρ6oφατα.

Ιδιαiτερα ενδιαφ6ρoυoα ε(ναι η xαταγραφrj
τωγ παQεχxληoιι6ν χαι τωγ μονι6ν πoυ ανrj-

χαγ στoγ γα6 τoυ αγ(oυ Αγτωγ(ου xαι ε(ναι
τα αxdλουθα, οrjμφωγα με την xαταγραφrj
πoυ υπdρ1ει στην 6xθεoη τoυ γQαμμcn€.ωg
τoυ γαot] Aγααταο(oυ Kαρατζ6γλου με ημε-
ρoμηνΙα 2L Mαρτ(oυ τoυ 6τoυ9 |964 xαι η
oπo(α απευθfνεται "πρog τα εντιμ6τατα

μ6λη τoυ νεoδιoριοΘ6ντοg xλιμαx6oυ του

Exxληοιαατιxοrj ου μβoυλ(oυ".

1. Tη Yπαπαντηg ('Eξω Παναγiαg), στηγ

oδ6 8ενιξ6λoυ, τη δια1ε(ριoη τoυ oποfoυ
αν6λαβε o να6g τoυ αγ(ου Aντωγ(oυ απ6
την 1η Ιανoυαq(oυ τoυ 1959.

2. To παρεxxληοι τoυ αγ(oυ Πρoxοπ(oυ,
oτην oδd Λυxofργoυ, xoντd ατην Yπαπαντη,

τo oπo(o xαραxτηρioθηxε βυξαντιν6 μνημε(o τo
1962.

3. To παρεxxλrjοιτηg Παvαγ(αg Xαβιαqdg, oτην
oδ6 Αγ(oυ Αντων(oυ, το οπο(o επ(oηg χαQαχτη-
q(oθηxε βυξαντινd μνημε(o τo 1962'

4. To παρεxxληοιτου αγ(ου Γεωqγ(ου' Bυξαντι-
ν6 μνημε(o γ'oντ6" oτην Παναγiα Xαβιαριi.

5. To παρεxx}''ηoιτoυ αγ[ου Nιxολιlου οτην οδ6
αγ(oυ Αντωγ(oυ.

6. To παρεxxλrjαιτoυ αγ(oυ Ιωdγγoυ τoυ Θεoλd-

γoU στηγ oδ6 Bενιξdλου,τo oπo(o αναoτηλι6Θηxε
απ6 την Aρ1αιολoγιxη Yπηρεo(α.

7. To παρεxν'}'ηοιτου Παναγ(αg Kαλrjπετaαζ (η

Kαλλiπετραg), πoυ βg(οxεταιxdτω απ6τη Δημo-

11

Aπoψη τoυ περιoτυλ(oυ τoυ ιερoιi ναof



Ι'{ΙΑ0ΥΣTA

τιχf ηoQι1, oε 6να διαμ6ριoμdτηg "δυνιiμει ουμ-

βι1οεωg μεταξι1 αγ(oυ Aγτωγ(oυ xαι Δημoυ".

8. Η μoνrj Πρoφliτoυ Ηλ(oυ, γ"oντ6' oτην παλαιι1,

γdφυ ρα τη g Kοxx6βη g, γ ια την oπo (α oη με ιc6νετα ι
στηγ χαταγQαφη: "μετι1,την απ6 30ετ(αg απαλλo-
τρ (ωαιν τη E πεQ ιοχig τηsυπ6ρ αποxαταοτdoεωg
αxτη μιiνων B αρ β ιiρ α g, η 6.γ"ταα tg τη g π ε ρ ιo ρ 

(oθη

εντ6g τoυ αυλoγιiρου με dγoνoν πQoζ τογ Αλιιix-
μoνα μ ιxρ d ν €ν"τασ ιν, μη ιχαγoπo ιof oα μoνα1dν rj

μιoΘωτην. Kατιi τoγ π<iλε μoν xαι oυ μμoρ ιτoπ6λε -

μoγ η πεQ ιo1η αυτrj ναρxoθ ετη θ ε (oα, απc6λεoε την
επαφrjν τηg. Tα xελλ(α xατ6qρευoαν (oωg δε xαι
τo ναΙδgιoν' 'Hδη τηγ επoπτε(αγ xαι δια1ε[ριoιν
61ει η ιεριi Mητρ6πολιg δια τηg μoγliζ Πρoδρ6-
μoυ Koxx6βηg, xατι1τo ιo1ιioν xαθεoτι6g, τιαΘ' 6

μoνα( μη ε1οrioαι μoνα1ofg αιlγ1ωνειiωγται ειζ
ταg πληoιdστεQoγ διατηρoυμ6ναE μoνιig".

9. H μoνri Kαλf g Παναγ(αg (Δoβqdg). To 1947
τo Exxληoιαοτιxιi oιlμβorJλιο τoυ αγfου Aντωνioυ
απoφdoιoε να δωρ(ο'ειαιην οργιiνωoη "Eλβετιxη
δωρεd θυ μdτων πoλ6μ oυ'' 6ν,ταση85 oτqε μμιiτων,
πρoxειμιiνoυ γα ιδρυθε6 χαι να λειτoυργliοει
ετιε( η Παιδorjπoλη για τα oqφανιi xαι dπoρα
παιδιι1,τoυ πoλdμου. Η Παιδoιjπολη λειτo{ργηoε

μ6χQι τo 1950, χωQrE να 61ει oQιστιχoπoιηθε( η
παρα1ι6ρηση με oυμβ6λαιo. Tη δια1ε(ριοη των
εyν"αταoτdαεωγ αγdλαβε τo 1950 ο oqγανιαμ6g
Bααιλιxrjg Πρoνo(αg, οτoγ oπo6ο παρα1ωρrjθηxε
τo 1964 με απ6φααη xαι πιiλι τoυ Eπxληoιαoτιxof
oυμβουλ6oυ τoυ αγ(oυ Aντων(ου, πoυ εγxρ(Θηxε
απ6 τoν Mητρoπολιτιxd αυμβoιjλιo xαι xυqι6-
θηxε απ6 τoν νoμd,ρ1η ΗμαΘ(αg, με oxoπ6 τη

oυνd1ιoη τηg λειτoυργ(αg τηg Παιδoιjπoληg. Στo
δωqηπjριο oυμβ6λαιo (αρ. 2a6a7) πρoβλεπ6ταν
6τι oε περ(πτωoη πoυ παfoει γα λειτoυργε( ωg

Παιδoι'iπoλη θα επιoτρ6ψει oτην xυρι6τητα χαι
χaf ση τηg ιερι1g μoγηζ τηg Παναγ(αg Δοβρd xαι
oτη δια1ε(ριση τoυ γαotj τoυ αγ[oυ Aγτωγ(oυ. H
ανdxληοη τηg δωρει1g dγινε με αυμβoλαιoγQαφι-
xti πριiξη τoυ dτoυg t991γ"αι oQιστιχoπoιrjθηxε,

μετd την απoδο1rj τηE χαι απ6 τoν Eθγιx6 oQγα-
νιoμ6 Πρoνo(αg, o oπo(og ε(1ε αντιxαταoτrjoει
τον oργανιο'μd Bαoιλιxrjg Πqoνo(αg' τo t995,
οπ6τε xαι επαγιδρrlθηxε η ιoτοριxrj μoγli.

10. Η μoνli KαλriπετραζP6γ$ζ, απ6ναγτι απ6τη
μoνli τoυ τιμ(ου Πρoδρ6μoυ Koxπ<IβηE, με βoαx6-
τoπo ετιτ6'oεω9 3000 περ(πoυ oτρεμμι1,τωγ. "To
Υ"τ(σψα" ' oημειι6νεται στην xαταγραφrj , "αυτηg

ητo ειg πoλιi xαλrjν γ"ατ6'oταotν. Κατdτηγ χατo-

1ην απετεφρ6θη η επυqπoλriθη εξ oλoxλrjρooυ".
Η μoνrj λειτoυqγεf oημερα ωg ανεξdqτητη μονrj
οτην oπο(α εγxαταβιι6γoυγ πQoE τo παq6ν τqειg

μoνα1o(.

-Γo 1962 τo Exπληοιαoτιτι6 Συμβoιiλιo τoυ γαοtj
απoφtloιoε (αρ' απoφ. 545113-6-1962) την ανα-

^ιαfuιoη τoυ' γtα τo o^ιoπ6 αυτιi αγ6Θεσε στoν
αρ1ιτι1xτονα Φιλημoνα Παιoν(δη τη σfνταξη με-
λdτηg για τηγ επ6,xταoη τoυ γαoιj με xαταοxευri
ν6α9 προα6ψεωg, αγτιχαταστιiαεωg τωγ χατε-
oτραμμ6νων τρoιjλων τωγ xωδωνοαταoiων, τηg
επειητ6'oεalg τoυ ooλ6α χαι τoυ εξωραiαμου των
εξωτεριxc6ν το(1ων.

oι εργαα(εζ αναχαιγ(oεωg τoυ γαotj ι1,ρ1ιoαν
oriμφωνα με τη μελdτη τoυ αQχιτ6xτoνα Παιον(δη
χαι τo 1963, α6ψφωγα με τα dγγqαφα πoυ φυλι1α-
σoγταt oτo Ag1ε(o τoυ ναοιi, ε[1ε oλoxληgωθε(
"η απoψ(λωσιζ των εxατfoωθεν τεμπλι6ν εν τω
B{ ματι...., η εξαγωγrj τωγ παλαιι6γ μαρ μι1ρων τoυ
Ιεqorj, '.. η απoι|.l(λωoιg παλαιorj xαι τιαταoτιευη
γ6oυ oωλ6o9, η απoψλωoιg παλαιο{ γ'αL γ'ατα-
oxευrj νdων τροriλωγ xωδωγoαταo(ων, η μελ6τη
ν dου μαρ μd,ρ ινoυ Δε oπoτιxo (s, η ν €' α ηλεxτq ιxrj

γ aα μμ'i xα ι o ι απoξ ι1οε ι g των εξοπε ρ ιxc6 ν τo (1ων" .

O παλαι69 ξιiλινog δεοπoτιx6g θq6νοg μεταφdρ-
θηxε oτο παqεxxληαι τηg Yπαπαντrjg.

Στιg δραατηρι6τητε9 τoυ γαoιj εντιiοoονται η
πqooπιiθεια ιδρrioεωζ χαι λειτoυqγ(αg παιδι-
xrig 1oρωδ[αg ατoν γα6 τoυ αγfου Aντων(oυ,

η 6δρυoη xαt επ( πoλλd 1ρ6νια λειτoυργ(α τρ(-

φωγηE lλLγ"τiζ 1oρωδ(αg υπ6 την διεrjθυνoη τoυ
πQωτoσυγχ6λλου π. Aμβριo(ου Kυρατξ{ xαι η
ανατtiπωαη τηg αxoλoυθ(αgτoυ αγ(oυ Aντων(oυ,
πoυ πQωτoεxδ6Θηxε τo 1806, δrjo φogdg, μ(α τo
1934γ'αt μιατo 1958. Στην dxδooη τoυ 1958 oυ-

μπεριλrjφθηχε χαι dγα γεοελληνιx6 oυναξι1ρι
τoυ oo(oυ Αγτωγ6oυ.
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0l ΓIATPOI ΤΗΣ NAOYΣAΣ
ΣT0 MAKΕΔONIKO AΓΩNA

Mαπqινη μdνα τηg π6ληg μαg ε(ναι η αρ1α(α

μαxεδoνιx(π6}"ηM[εξα, τo Nυμφα(ο τηg oπο(αg
αναxαλdφθηχε στη περιo1η μαg, xoντι1, crτη γdφυ-
ρα τηE Aρι1πιτoαg, oτo δg6μo πoυ oδηγεi απd
τη Nι1,oυαα oτo Koπαγ6' Η Miεξα, αιiμφωνα με
τoν'Eλληνα συγγQαφ6α Στ6φανo Bυξιiντιo rjταν
πdλη τηg Mαxεδoγ(αE, πliQε δε τo 6νoμα τηg απ6
τη M(εξα ,αδελφrj τηg B6ροιαE χαιτoυ'Oλγανου.
oι δυo αδελφdg 6δωoαγ τo 6νομα τoυg oτιg δυο
π6λειg τηζ εQατεtνrjg Hμαθ(αE χαι o αδελφ6g
τoυE σε dνα ποτdμι. Ωρα(α μαqμdρινη προτoμrj
τoυ'oλγανoυ πoυ βρ6Θηxε τo 1947 oτo Koπαγ6
oτολζει oljμερα τo Aρ1αιoλογιxd Moυoε(o τηg

Bι1ρoιαg, χαtτo γεγoν6g 6τι βρdθηxε xoντd, crτην

Αρd,πιτoα (oωg μαζ απoχαλrjπτει τo αρ1α6ο

6νoματoυ πoταμof μαζ.

Παλιι1τεροι xιl,τoιxoι τηζ πεQιoχrjg μαg, dπωg
αναφιfρει o Hρ6δοτog, ηταν oι Bρr1γεg μετι1πειτα
λεγ6μενoι Φρ6γεg. Ξαxoυοτο( βαoιλιι1δεg των
Φριiγων rjταν o M(δαg xαι ο Γ6ρδιoζ πoυ ε(1αν
τoυg ξαxουoτotig ν'ηπoυg με εξηxoντdφυλλα

ρ6δα oτην περιο1rj πoυ βριox6μαστε τι6ρα oτιg
ι1μoρφεg πλαγι6g τoυ Bερμ(oυ.

Kατι1, τoy 4' π.X. αιι6γα, of μφωνα με τoγ Πλο{-
ταQχo ατη M6εξα διιJμε ιναν o M6γαg Αλdξανδρog
xαι o Aριοτoτdληg. Tα 1ρ6νιατηζ παQαμoνηgτων
δυo μεγιiλων oτη M(εξα rjταν ο(γoυρα χαι η χQυ-
ori τηg επoγη. H επfδραoη τηg διδαoxαλ(αg τoυ

Aριoτoτ6λη στηγ περιο1rj διαxρ(νεται χαι στην

παρd,οταoη τηg Kρ(oεωg τoυ μεγι1,λου τιiφoυ των
Λευxαδ6ωγ τηg Ndoυoαg. Στη oυν61εια, η τιjχη
τηg Mfεξαg αγνoε(ται' M6νη ελπ(δα για γα φω-
τιοΘε( η ιoτoρ(α τηg π6λη9 ε(ναι η αναoπαφιxη
ι1ρευνα. To β6βαιo ε(ναι 6τιη ελληνιxrj παρoυo(α
υπrjρξε αδιdλειπτη στη πεQιoχti μαg.

Toυ Tιiκη Mπιiιτοη

Στη βυξαντινη περ6oδo φα(νεται 6τι η π6λη βqι-
ox6ταν oτη Θ6oη πoυ orjμερα oνομι1,ξεται Παλιo-
γιι1oυoτα' ΣταΘμo( στηγ ιστoQ(α τηg αποτελoιiγ
ο 14oq xαι o 15og αιι6ναg xατ6" τoυg οπo(oυg
στη πεQιoχrj 6δραoαν δυo προoωπιν"6τητεg πoυ
ο'φρι1γιoαν τηγ χατoπιν{ τηg πορεiα, o Aγιog
Θεοφdνηg, o μετιJπειτα πολιo{χoζ τηζ πdληg,

xαι o 6λληναg αρνηο(θQησχoζ oτqατηλdτηζ τωγ
Tοfρxων , Ε,βρεν6g, πoυ 6πωg λ6ει η παρι1,δooη

φρ6ντιoε να xατεβιiσει τoυζ Nαoυoαioυζ στη
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Θdoη τηg αημερινηg Nd,ουοαg. Η ερμηνε[α του

oνdματogτηg π6ληg αυνδdΘηxε ε(τε με τo ρrjμα
νιiω (ρ6ω)- oπ6τε Nιiουοα ε(ναι η Pdoυoα- ε(τε

με xιiποιο αρ1ιx6 ελληνoρωμαΙxd 6νoμαN6αAυ-

γοdοτα, f αx6μη με γλωοoιxd μεταo1ηματιoμ6
τoυ oν6pιατoζτηζ αρ1α(αg M(εξαg. Tην περ(oδο
αυτrj η Ndoυoα γνωqζει oιxoνομιxη ευμιi,ρεια,

ηταν υπd τηγ πQoσταο(α τηg Bαλιδd Σoυλτdναg
xαι τoυλd1ιoτον μd1ρι τo τι1λog τoυ 18oυ αιc6_

να η ξωrj ε(ναι ειρηνιlιη. Eξα(ρεοη απoτιJλεoε
τo παιδoμdξωμα του 1705 πoυ με την ηρωιxrj
αντ(oταoη τalν γ"ατo(nων υπ6 την αρ1ηγ(α τoU

Ζioη Kρατιioιoυ απdβη dxαρπη. Oι xd,τoιπoι
τηg π6λη9 αo1oλo{νται με τηγ xαλλι6qγεια του

αραβoo(τou χαι τηg αμπdλου, απd την oπο(α
παραoxεfαξαν περ(φημo xραo(, μdχQι orjμεgα
λdγεται η φQdση ''xErαο( απιi τη Nιioυoα τo φ6ρ-
γoυν στo μαντηλι'' .Παρdλληλα επιδ(δoγται στη

oηρoτρoφ(α, τo εμπ6ριo xαιτιgτ61νεg 6πωgτην
υφαντιxη την οπλoποι(α τη ξυλογλυπτιxη χαL τη

βαφιxη. Στo ανθηρ6 αυτ6 περιβιiλλoν, πoυ συγε-

τ6λεοε ι6oτε γα Θεωρηθε( η Ndoυοα "ελεf θερη

μητqdπoλιg τωγ χQtστιανc6ν τηg εντε6θεγ τoυ

Aξιof Mαxεδογ(αg'' ,xινηθηxαγ χαι επιτdπιoι
λ6γιoι, 6πωE o Θεoφdνηg ο Nαoυoα(oζ χαι o
Αγαoτdoιog Mι1αηλ πoυ 1ρημdτισε χαι μ6λo9
τη g Axαδη μiαg τoυ Bεqoλ(νoυ. Η ολοxληρωτιxrj
χαταστρoφη τηg Nιloυοαg ηρΘε πoλιi αργ6τεqα
6ταν η ουμμετo1rj των Nαουοα(ο:ν oτην επαγd-
σταση τoυ 1821 εξ6ργιοε τoν Σoυ}ιτι1γo πoυ τηγ

ξεΘεμελ(ωσε τoγ Απqλιo τoυ 1822'

Η ξωri oτη π6λη dρ1ιαε να λειτoυργε( δειλι1

δειλιi ατη αρ1η χαι πιo συγχQoτημdνα αργ6-
τεQα χαι τo 7832 απαγτι6νται ηδη οι πριiτεg

μαρτυρ(εg για τηγ αν6γεqoη εxπληoιc6ν, ΩE το

1875, οπdτε οτη πdλη εμφαν(oτηxε η πρι6τη oρ-

γανωμdνη βιομη1αν(α, (xλωoτotiφαντoυργ(α),

η Nι1,oυοα αναρριiνει xαι xλιμαxωτd, φτdνει
πdλι oε αχμli.

Oι τελευτα(εg δεxαετ6εg τoυ 19oυ αιι6να βρ(-
σχΟUν τη Nιloυοα dτoιμη να ηγηθε( ι-ιιαζ πQω-

τοπdραE πoρε6αg oτo 1ι6qo τηg βιομη1αν(αg.
Tο 1870 περ(πoυ η Ndoυoα οαν oqθdδοξη
xo ιν6τητα, εxλdγ ε ι τ'αι τoπιu'η αυτoδ ιo (xη oη,

που δυναμι6νει με τιg δωρε6gτωv πλουο(ων χα-
τo(xων, πoυ δαπανofν πρd,γματι μεγdλα ποαd.
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μεγdλo διι6ρoφο oπkιoτηθι1oη " Γαλd,xεια ''6πoυ
oτεγdξεται δημοτιx6 o1oλε(o, oτο (διo οfπημα θα
προoτεΘε( χαι τo φαρμαxε(o τηg xoιν6τηταg.Βπ(-
oηg Θα προoτεθεi ιδια(τερη πτdρυγα, δωqειi τoυ

Ιωιiννη Toυ ρπdλη που θα λε ιτoυργηοε ι ωζ γoσoχo-

με(o, Mια μαρμdρινη xτητoριxr] επιγραφrj πoυ

βρdΘηxε oε xατεδdφιοη παλιo{ oπιτιof μαg δ(δει
τα πληqη ιrτoι1ε (α. NoΣoKoMEΙo TΗΣ ΦΙΛoΠ-
TΩXOY AΔEΛΦoTΗToΣ THΣ EN NAOYΣΗ
oPΘoΔoΞ oY EΛΛ. KoΙNoTΗToΣ. ANEΓEP-
ΘEN ΔΑΙΙANΗ ToY KYPΙOY ΙΩΑNNΗ N.
TOYPΠΑΛΗ TΗ 19 ΑYΓoYΣToY 1892.

Την (δια περ(oδο ξεxινd, o περ(φημοg Mαxεδονι-
x6gAγι6ναEχαιτo 1903 ατη Θεοααλογixη τoποθε-
τε iτα ι πρ6ξ ενo g ο Λιiμπρo g Koqο μηλd g τιω ιιdν ει
το πρoξενε(o xι1ντρo τoυ Αγι6να. Aνd,μεοα στoυE

ουν ε ργdτε ζ τoυ o L γ ιατ ρo( Ζdνν αgxαι Xρ ιοτdδoυ -

λog ΠερδιxιiQηg o oπo(οg τ(θεται xαι υπεtiθυνog
του αγιiνα οτη Nιioυoα.

H oυμμετο1rj των γιατρι6ν τηg Nιloυoαg oτo Mα-
xε δoγ ιx6 Αγι6να ε (να ι υιp (oτη g ε Θν ιxη g οη μαo(αg.
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Γιατ[ oι αγωνιoτιJg που ιjδιγαγ τιg μd1εg oτα βoυ-
νιi, στον τι6ψπo χαι στo βι1λπo, ε(1αν απ6λυτη
ανd,γxη απ6 ηθιxη οτrjριξη, ιατqιx{ περ[θαλψη
χαι πQoπαντ6g επιxoιγωγ(α με τo ντ6πιo πλη_

θυομ6 πoυ με xdθε τρ6πo αγωνζoνταγ γtα την

αντιμετιiπιση τoυ ε1θρo6. Kαι τιE δυνατ6τητεg
συγχεγτQωμdνεg οτo πρ6oωπo τoυζ γtα τη δυνατrj

λrjoη των πρoβλημι1τωγ πoυ πρoαναφdρθηxαν,
τιg ε(1αν μ6νo oιγιατρoi.'Ηταν oι d,νθρωπoι που

λ6γω ιδ ι6τηταE, μπoQof oαν να βρ (oxoγτα ι παντof
χαι να πρooφ6qoυν τα πιiντα, χωQ(ζ τo επ(oημo
xρdτog ''o μεγdλog αoθενηg'' πλ6oγ να μπoρε(να
τoυg ελdγξει. Mε την παQoυσ(ατoυg oημιiδειpαν
την περioδο αυτrj οιτ6ooεριg Nαoυoα(oι επιoτη-

μoγεζ πoυ σ6ντoμα θα μνημoνειiooυμε τι6ρα.

Πετq(δηg Γρηγ6ριog 1859-1931 γυναιxoλ6γog,
1ειρoιiργog ΓεννrjΘηxε οτη Nιioυoα. 'Ηταν γιog
τoυ Xατξη1ριοτ6δoυλoυ Πετq(δη, oπoυδαγμιJνoυ

μη1ανιxo{ ατην Αγγλ(α χα ι τη Γαλλ6α, ε ιδ ιxευ μd-
γoυ στη xλωατotlφαντoυργ(α. Aρ1ιxd oπofδαοε
εμπoροπλoiαρ1og ατην Αγγλ(α χαt στη ουνι11εια
επιδdθηxε oτην ιατριψ1. Aποφo(τηoε απ6τηνΑΘf -

να. Παντρει3την'ε τη P(να x6ρη τoυ βιoμη1dνου
Λ6γγoυ με την oπo(α απ€lιτηoε δι6δεxα παιδιd.
Tα 1ρ6νια τoυ αγι6να πgoo6φερε τιg υπηρεo(εg
τoυ σαν 1ειρorjργog, αργ6τερα rjταν απ6 τoυg

ιδρυτdg του ''Kορδdγι" 1908 τoπιxof x6μματog
των πλoυα(ων.

Xατξη δη μητq 6oυ Θ ε oδ6ο ιo g 78 62-19 47 γε ιρ orj ρ -

γοg Γιogτου μεγαλoγαιoxτr{μoνα Δημητq(oυ Xα-
τξηδημητρ(oυ. Σπoιjδασε τηγ ιατριxrj οτη Bι6ννη
xαι ε ιδ ιx ε'ιjτηχε στη χε ιρoυργ ιxrj' Eπιoτρ 6φονταg

oτη Nιioυoα παντqεfτηχε τη Ρωξι1νη Xατξηαγ-

γ6λoυ απo τηγ'Eδεooα ν'αι απ6ν"τηοαν τdοoερα
παιδιd,.

Βτγε 6ντoνη δρι1oη oτo Mαxεδoγιxιi Aγc6να,

μετdβαλε oπkια απλcilγ ανθρc[lπων oε πρ61ει-

ρα χειQoυQγε(α με oγ'oπ6 να oc6ξει αντιiρτεg,
θεριiπευoε αgxετoιig απ6 τoυg τραυματ(εg τηg

μd1η g τη g Xoντρoοoriγxλαg xαθιiζ χα ι τoυ ζ χαπε -

τανα(ου g Mαξαριixη, Kατε1d,πη xα ι Σπυqo μrjλιo.
Συ1ν69 rjταν xαι oι μεταxινrjσειg τoυ oτo βoυν6

για τηγ εxε( θεραπε(α τωγ αoθεγι6γ. Τo 1920

εν"}"6μηxε βoυλευτrjg τoυ Λαixorj Kdμματog.

Nιx6λαοg Mπdρoog τoυ Kωγοταντfνoυ. Γεννrj-

Xρ ιοτ6δoυλog Περδιxιlρη g

Θηx ε τo 1 863. Σπoιj δαoε ιατq ι τιη oτη Kωγoταντι-
νorjπoλη .Παιπρειiτηιε τη Mαρ(α Παπαδoπo{λoυ
απ6 τη B6ρoια ν"αι απ6.ν'τηαε τ6ooερα παιδιιi,
αργ6τερα τo 6να γ(νεται φαQμαχoποιogΛπεβιω-
ο'ε τo 1948.

Xριoτ6δoυλοg Kωνoταγτfνoυ Περδιxι1ρη g 1 856-

1907 Γεγγrjθηxε oτη Nιioυoα χαι oπorjδαoε
ιατριxη oτo Πανεπιoτrjμιο τηg Aθηναg μαξ( με
τoν μεγαλιiτερo αδελφ6 τoυ Eμμανoυηλ πoυ

αxoλoυθofoε Noμιxd. 'Eντονη η φoιτητιχη ν"αι

πατριωτιxη τoυ δρι1oη .Συνε1ζoυν τιg oπoυδdg

οτo Παρ(οι χαι επιστQ6φoνταg oτη πατρ(δατoυζ
ουμμετ61ουγ στoυζ πατQιωτιχorig αγι6νεg. To
1878 oε επαφrj με τoγ Bατιxιι6τη πα(ρνουν μ6Qog
oτην επανd,σταση τoυ Λιτ61ωQoυ χαι πoλεμοfν
oτoν Koλυγδq6 (Moναoτrj ρι Aγ (ων Πd,ντων). Mε -

τdτην απoτυ1(α oτo Λιτ61ωρο δραπετεfoυγ στην

ελειiθερη Eλλdδα, αλλd μ6νoν ο γιατρ6g φθdνει,
οι Toiqxoι oυλλαμβι1νoυγ τoγ αδελφ6 τoυ. Στην
Aθηνα 6ρ1εται oε επαφrj με τo KdντQo χαι τoν

φλο τoυ χαι συμπoλεμιoτrj τoυ στo Λιτ61ωρo
Στ6φανo Δραγοιiμη xαι οqγανι6νεται. Ξαναβρ(-
σχει τoν παλι6 oυμφoιτητη τoυ στηγ Αθrjνα xαι
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τo Παρfοι τoν γιατρ6 Aντιilνη Xρηοτoμdγo χαι
αυ1"ιμετ61ει οτην fδρυoη τoυ Παγελλrjνιoυ Γυ-
μναoτηρ6oυ. Συμμετd1ει επ(oηg με τoγ Δημητqιo
Bιx6λα χαι σUγεQγι1,ξεται για τηγ προc6θηοη τηg
Oλυμπιαxrjg Ιδ6αE. Aπ6 την Aθrjνα φειiγει για
την Tαγγ6ρη να συγαντηoει τoν εξdδελφo τoυ ,

τoν γνωοτ6 πoλυεxατομυqιoιi1ο Tξων Περδιxι1-
Qη, για oιxoνoμιx{ εν(oxυoη τoυ αγc6να, αλλd
1ωρ(g απoτ6λεoμα. o πιiμπλoυτoE εξdδελφoE φι-
λειρηνιοτrjg xαι διεθνιατrjg αρνε(ται oπoιαδf πoτε
o ιxονo 1"ιιxtj εν (o1υ oη γ ια πολε μιxοιj g oxοποrj g.

Εy ν"cn εoτημ dνo g γ ιατqd g οτη Θ ε αoαλoγ [xη, γU Q ι
ξει oτη Nι1oυοα με εvτoλ6g τoυ KεJντροU για τηγ
τoπιν'ηoργι1νωoη τoυ Aγcδνα. Mε τo ιpευδι6νυμo
''Mα1c1,ων'' -oμηqιx6g γιατρ6g- ε(ναι ofνδεoμog
με το πρoξεγε(o xαι τo xι1ντρo. XηqoE απ6 τoν
πρc6το τoυ γdμo (η γυνα(xα τoυ , x6ρη τoυ Kωγ-
oταντιν(δη Παoι1, 1ιiθηxε μαξ( με τo παιδ( οτo τo-
xετ6),παντρεf εται oε δεfτερo γdμo τη Nαουαα(α
Kαλλι6πη Λαμνfδη τιαι απoγ"τ6'ει τρ(α παιδιιi, τη
Θιiλεια, την'Eλλη χαι τoγ Kc6oτα. To οπ(τι τoυ

γ[νεται xιJντρo διαx(νηoηg xαι περ(Θαλψηg των
oπλαq1ηγιiγ χα ι των ανταρτc6ν. H ν ε αρrj γυνα (xα
τoυ συμμετιJ1ει oτo πλευρ6 τoυ με τo ιpευδι6νυ-

μo ''αδελφrj Nτιγτ6''. Σαν γιατρ6g πληoιdξει τον
x6oμo, εργdξεται για την oqγιlνωoη χαι χιγητo-
πo(ηoη των ντ6πιων αγωγιoτcδν xαιτoυ Eλληνιxoιi
οτoι1ε6oυ. Συγ1ριiνωg χQησιμoπoιε(τιg πλατει6g
γνωριμ(εg τoυ στηγ ι1ρ1ουoα τιiξη -'Eλληνεg
xαι Torjρxoυζ μαχητιx6" yια την εν(ο1υση τoυ
Aγc6να. Πg6πει γα τoνιστε( 6τt ηταν φ(λοg xαι
ουμφοιτητrig τoυ Bαλrj Θεooαλογ(xηg. Mεγι1λη
η π(xρα τoυ για την απoτυχ(α τoυ να μεταπε(οει
oτη Nι1oυoα τoν Aγρα για τη μoιρα(α oυνι1ντηoη
τoυ τελευταfoυ με τουg Bουλγdρoυg.

'Eπειτα απ6 oυνε1ε(g ν"αxoυη(εζ, η υγε(α τoυ
xλoνζεται xαι νοoηλειjεται με βαq ιι1 πνευ μον(α
oτη Θεαοαλoν(xη απ6 τoγ φ(λo του χαι συναγω-
νιαπj τoυ γιατqd Aχ6'xo Ζdνyα' NoιcδΘονταg τη
ooβαρf xατιloταoη του , ξητd να γυρ(oει γα πε-
θdγει oτoν τdπo τoυ. Tα Xριατofγεγγα τoυ 1907
xηδε{εται oτη Ndoυοα με παλλαΙxrj αυμμετοxη
των σUμπατριωτι6ν του.

Στιg 17-10-1912 rjρθε οτη Nιiουοα η πoλυπ6Θη-
τη λευτεριιi. oι x6τoιγ"oι τηζ τηγ περ(oδο αυτη

6πωg παι παλιι1τερα xαθιοτofν για μια αx6μη
φoQd την πιiλη πρωτοπ6ρo. 'Eτoι τo διιioτημα
τoυ μεσoπoλdμoυ οι αδελφo6Λαναρd xαι o Φω-
x(ων Πε1λιβι1νοg xτξoυν το 1938-40 τo γoσoχo-
με(o πoυ για τιζ μ6Qεg τoυ ε(γαι υπεροf1γqονo.
Σημεqα xαχ{πτει τιg ανιiγxεg τηg πc5ληg αλλιi
χαι τηζ ευqrjτερηg περιo1rjg, θεωρoιjμε αρxετd
ιχ,αγoπoιητιxd. Η πιiλη μαg πεqrjφανα xαι ελπι-
δοφdρα αντιμετωπζει τo μ6λλoν τηζ, με ιiλεg τιg
πρoοπτιxιJg πoυ δημιoυργε( η οημερινrj εξdλιξη
γ"αL εγ"ψεταλλευ6μενη τα προνdμια πoυ τη g 1ι1ριoε
ο θει1g με τtζ μεγι1λεg φυοιxdg παρo1dg τoυ

''...H βαριd' παραxαταθη2ιη που μαζ xληρoδ6τηoαν 6λoι

εxεiyοι πclυ αyων[ατηxαvyιατην εxπλ(ρωoη τωl, μεyd.
ιδανιxcilν τηE ελευθερlαg xαι τηg αvεξαρτηo[αg επιτd'αoει

τη διεxδ[xηoη απ6 μ6ρoυE μαg τηg' διxαlοlσηζ τηζ ιστoQι-

κηg μνημηg τoυ iθνoυE μαg. Και αυτη τηv ανdyxη 6ρ1εται

να xαλiψει τo συyχειιQιμ6νo βιβλio...''
Kι6οταE Φωτιιiδη5

Καθηyητηq τηg Ιoτoρ[αE
τ oυ Ι)/ ε clτ ε ρ oυ Ε λλην ια μoιi

ΔΙAΘΕΣH ToY BΙBΔιa!
-Πoλιτιατιx{ Eταιqεiα Nιiουοαg (Δημoτιxη

βιβλιoθf xη) τηλ'. 2332024702

-Σαμαqιi Λευxri τηΧ' 2332022575
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H MEΤEΩPOΛOΓ|A AΠ0 THN APXAIOTΗTA

ΩΣ ΣHMΕPA

Eιoαγωγη

Mετεωρoλoγ6α: μια αx6μα ελληνιxη λ6ξη πoυ

xαθ ιεριiθη xε δ ιε θνc6g γ tα να πε Q ιγριiψ ε ι την επ ι-

οτriμη πoυ αo1oλε(ται με τη μελ6τη, xαταν6ηαη
xαι πρ6γνωση τωγ xαιqιxc6ν φαινoμ6νωγ. Ωoτ6-
σo, για τουg αρ1α(oυg'Eλληνεζ, στoυE oπο(oυg

oφελεται o 6ροE αυτιig, η λ6ξη μετεωρoλoγ(α
oriμαινε 6να ευρrjτερo αfνoλo φυoιxιfν φαινoμ6-
γωγ εμπεQι61oνταg, π6ραντηg μετεωqoλoγiαg με
τη σημεQιγrj 6ννoια, χαι αστQoγoμ(α, γεωμετρ(α,

φυoιxlj, γεωγραφ(α, γεωλογiα, oε ιoμoλoγ (α, ηφαι-
ατε ιολoγ (α xαι 1η με [α :'' 61ε ι αυτη ω g αντιxε (μενo

6λα τα φαιν6μενα, πoυ δι6πoγται απ6 φυoιxoιig
ν6μoυ9 αλλd υπ6xειγται σε μια τιiξη λιγ6τερo
αυoτηρrj απ6 αυτη τoυ πρι6τoυ ατoι1ε(oυ τωγ

υλιxι6ν πραγμιiτων xαι εxδηλc6γoγται oτo 1ι6ρo
πoυ ε(ναιπληoι6οτατοE στηγ περιo1rj 6πoυ περι-
oτρ6φoνται τα d,oτqα, 6πωg για παριiδεtγμα η

γαλαxτ61qoυg ξι6νη, oι xoμητεg, τα φλεγ6μενα
xαι xινoιiμενα μετ6ωρα, 6λα τα φαιν6μεγα πoυ

θα μπoροιiσαμε γατα θεωρrjooυμε ωg xoινd πα_

θrjματα τηg φωτιdg χαιτoυ νερoti, παΘι6g επ(oηg

γ"αL ταδ ιιiφoρα ε (δη παι μ6Qη τη ζ γη g παι τα πιiθη
των μερι6ν τηg'' (Aριατoτdληg).

E(ναι αληθεια' πωE ot μετεωρoλ6γoι δεν 61αιραν
ιδιαiτερηg εxτ(μηoηg στoυE αρ1α(oυg 1ρ6νoυg,
iοωg 61ι χαι στoυE νε6τερoυE. O ΠλιiτωγαE στoγ

Kqατιiλo χQησιμoπoιε(τη λdξη μετεωqoλ6γoζ με
την 6ννoια τoυ αερoλ6γog, ενcδ ο Aριoτoφιiνηg
παρoυoιd,ξε ι τιg Nε φ 6λε g, oτo o μc6νυ μo 6qγo τoυ,

ωg μεγd,λεg θε69 ''πoυ τρ6φoυν πλrjθog ooφιoτdg,

αγιiqτε g, xομπoγ ιανν (τε g....ιiνδραg μετεωρoφ6να-

τoυ Θε6δωQoυ Σ. Kαqαxι6οτα
ΚαΘηγητ{ Mετεωqoλoγ(αE' A.Π.Θ.

xαg''. Toν 17o αιι6γα μ.X. 6ναg αγγλιx6g ν6μοg

επιβd,λλει θdνατo oτην πυριi για τηγ doxηoη
τηE πq6γνωσηζ τoυ xαιροti. Η Aμεριxανιxrj Mε-
τεωρoλoγιx{ Yπηρεα(α xιγδιjγεΨε με διdλυοη
αρxετ6g φoQ6ζ, τα πqι6τα 1ρ6νια απ6 την (δρυ-

oη τηg.Mια απ6 αυτ(.g, με παρ6μβαoη, μιiλιoτα
τoυ Aμεριxανιγ"oυ Koγxρ6αooυ, oφε(λεται σε

μια απoτυχημ6νη πρ6γνωση: στιζ 13 Ιανoυαρ(oυ
L888, oι μετεωqoλ6γoι πqo6βλειpαν xαλ6 xαι
θερμ6τερo xαιρ6, πoυ τελιxιi, 6μωE xατ6ληξε oε

1ιoν6πτωοη με ιiψog 1ιονιoιi γ'oντ6' οτo 1 μ€τρο!
Η πρ6γνωoη τoυ xαιρorj , απ6τηφιiοη τηg, xdγει
τoυζ μετεωρoλ6γoυg εrjπoλo oτ6γo,61ι μ6νo για

Aριoτoτεληg o θεμελιωτ]g τηg Mετεωρoλoγ(αg
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μια ενδεχ6μεγη εσφαλμ6νη πq6γνωoη, αλλιi xαι
για τoγ dqημo xαιq6 πoυ μπoQε( να 1αλdoει
μια εxδηλωση, γα αxυρc6oει τα o16διd μαζ για
τo ααββατοxfριαxo, f αxdμα γα χαταστQ6ψειτη
μπoυγdδα τη ζ νoιχoχυρι1g !

Σrjμερα, μετη βοηΘειατων o{γ1ρoνων επιστημo-
γιxι6γ επιτευγμι1τωγ, η μετεωρoλογ(α ιf1ει αναδει-
1θεf οε μια επιoτrjμη με εφαQμoγ6g oε πoλλorjg
τoμε(g τηg ανθρc6πινηζ δραoτηqι6τηταζ. Για γα
φτdoει,6μωE, εδι6, αxολοιjθηoε μια επ(πονη xαι
μαxρd πορε[α.

Ιοτoqιxf εξiλιξη

Η ιοτoρ(α τηg Mετεωqολoγ(αg γdνεται ατα βιiθη
των 1ρ6νων, αφοιi oι διι1φoρεg εxδηλc6oειE τoυ
xαιροrj επηρdαξαν αγ6xαθεγ τη ξωri τoυ ανθρι6-
πoU: τηγ τιατoιν'(α, την 6νδυoη χαι τηγ διατρoφrj
τoυ. H xqονιxrj εξ6λιξrj τηg θα μπoρotiοε γα χω-
ριoτε( σε τQειE βαoιxdg περι6δoυ9: την περ(oδo
πQιγ τηγ τι}''αoιxη Eλλι1δα μ6χQι χαι τo 600 π.X.,
6πoυ η μετεωρολογfα δεν υφioταται ωg επιoτrjμη
αλλιi απαο1oλε( τoν ιiνθρωπo, την περ(oδo τωγ
ειxαoιι6γ (600 π.X. - 16Ο0 μ.X.), dπoυ γ(νεται η θε-
μελ(ωoη τηs μετεωQoλογ(αg ωg επιoτrjμη, χαιτηγ
περ(οδο απ6 τo 1600μ.X. μdχQι xαι orjμερα, ιiπoυ
παρατηqεiται χαι η μεγαλrjτεqη ανι1πτυξη τηs.

1η πεq(oδos ( ...600 π.X.)

H xαθημερινri απλrj παρατrjρηoη εLxε rjδη oδη_

γrjoει τoυg ανθρι6πoυζ σε ν'Cιπoιεg ν"oιν('g διαπι-
oτι6οειg. Σε αρ1α(α xεiμενα γ(νεται παρι1λληλη
αναφοριi oε xαιριxd φαιν6μενα, με ι1xδηλo τoν
εγθoυαιαoμ6 oε περiπτωση πoυ αυτιirjταν αxρα(α
(τιαι τ6τε υπηq1αν) χαι εγτυπω oιαγ'6".

oι πqι6τεg ερμηνε[εg, χωQrζ, βεβα6ωg να ε(ναι,
επιστημoγιxdg, δ(νoνται μ6oα απ6 τιg θε6τητε9
των αq1α(ων πoλιτιoμι6ν xαι β6βαια,απ6τη σχε-
τιxrj μυθολoγ(α. o riλιοg Θεoποιε(ται απ6 αρxε-
τoιig λαοrig τηg επoγηg. oι'Eλληνεg πρoοδ(δουν
oε θεorjg xαι ημ(Θεoυg ιδι6τητεζ τωγ xαιριxc6ν
φαινoμι1νωγ χαι πχ€γ,oυν μιiθoυg με θεοrig xαι
θνητoιig για γα τα εξηγrjooυγ' Απoxαλoιjγ τo

Δfα Kεραrjγιo χαι Nεφεληγεq'6τη.'Βγoυγ τηγ
'Ιριδα, πoυ βρ(oxεται στηγ υπηρεoiα τωγ θει6γ
xαι xυρiωg τηg'Ηραg, να oυμβoλζει τo oυρd,νιο
τ6ξo. Θ6λουγ τηγ Ηι6, μητ6ρατoυ Z€φυQOυ, τoυ
Boρ6α χαι τoυ N6τoυ, να ανo(γει τo δρ6μο οτo
d,ρμα τoυ 'Ηλιoυ χαι γα oημα6νει την 6ναqξη τηg

ημdQαE, xαι ιoτoEroιiγ πωE, ιiταγ o ΗραxλrjE ι1ρ1ι-
σε γα λιγoοτεtiει τoν αριθμd τωγ Kεγταιiρων, η
μητdρα τoυE η Nεφdλη ι1oωαε τoυg υπιiλoιπoυE
q(1νονταg μια δυνατrj βρoxr1.

oι πληqοφορ(εg για τιg μετεωρολoγιx6g γνc6oειg
των ανθρc6πων αυτrjg τηg περιdδoυ ε(γαι o1εδ6ν
μηδαμιν6g ε"ιτ69 απ6 γ"dπoιεg εξαιρdoειg, γιατ(
για 1ιλιdδεg 1ρdνια oι παQατηQrjoειg τoυ αγ_
θρι6πoυ ηταν τυ1α(εS γ'αL δεν xαταγριiφονταν,
με απoτdλεαμα γρηγοQα γα ληαμoνιoιiνται.
Η μετεωρολoγ(α δε φαiνεται να υπιig1ει ωζ
διαxεxριμ6νog xλιiδog τηg επιατrjμηζ χαι oι επι-
ατη μονιx6g γνc6οε ιg απd αρ1α(oυg πoλιτιoμoιig
πεqιoρζoνται πολ{ γιατ( δεν υπιiρ1ουν πoλλιi
xεiμενα (για παρι1δειγμα oι Aιγfπτιoι 6γραφαν
αε πιiπυ ρoυ ζ πoυ ε (γαι 6να υλ ιτι6 πoυ αντιf 1ε ι πo-
λι1 λiγo ατo 1ρ6νo) που oι6ξoνxαL' γναL αυτιi πoυ
oι6ξoνται αo1oλoιiιπαι xυQ(ωg με τηγ αστQονομ(α
γ'α|υτα μαθηματιx<i.

Παρ6λα αυτιiυπιiρ1oυν dργα ατην Ινδfα πoυ 1ρο-
νoλoγor1νται απιi τo 3000 π.X. χαι πoυ αναφ6ρo-
γται στo σχη ματισμ6 των νεφc6γ χαι τoγ επoytαx6
x(lxχo που o1ετζεται με την x(νηoη τηg γηg γrjqω
απd τογ {λιo. Aξζει να σημειωθε(6τι οι Aρ1α(oι
Ιγδoi θεωρoιiααν, 6τι η βρox( ερ16ταν απ6 τoγ
riλιo xαι 6τιηxαληβqox{ ατην βρo1ερrj περ(oδo
rjταν τo xλειδ[ για τηγ αφθoνfα ατην παραγωγri
χαι για τo φαγητ<1των ανθρc6πων. Στην Αρ1αiα
Eλλιiδα, xd,πo ιε g πριiτε g ε ρ μηνε 6ε g των xαιριxc6ν
φαινομ6νων αναφ6ρoυν, dτι, o xεραυν6g ε(ναι
αdραg που πQoσχqoriει οτα oriννεφα, η αατραπrj
ε(ναι φωτιιi πoυ υπdρ1ει στηγ ατμdoφαιρα χαι
τo 1αλdξι παγωμ6νο νεq6 αε μεγdλα ιiψη, πoυ
π€qπεt στη γη.

2η πεq(oδοs (600 π.X. ... 1600 μ. Χ)

Η αρxi τηg Mετεωρoλoγ(αg ωg επιoτrjμη σημα-
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τoδoτεrται απ6 τoUζ αQχαroυE'Eλληνεg, τογ 5o
αιc6γα π.X.

Στην xλαoιxη επo1η αρ1ζoυν oι πρι6τε9 γ"CΙτα-

γQαφdζ.Στην αρ1α(α Αθriνα γιν6ταν πρdγνωoη
του xαιρoιi χαι αγαχoινι6γoγταγ με τη βorjθεια
τωγ παQαπηγμdτων πoυ τoπoθετofνταν oτην
αγοqιi. Στην oυofα, πρ6xειταιγιατη oυιπαξη ημε-
ρολoγ(ων, με παQατη glioε ιg αστQoγo μι^aιΙw xαι
μετε ωρoλo y ιxιilν φα ινo μdνων, 1ωρ (g 6ργανα, με
πρooωπ ιx 6 g ε xτ ι μrj oε ι g.' Βτo ι' τιατ6" xdπoιo τρ 6 -

πo, πρo6xυπταν xdπoια xλιματιxd oτοι1εiα, που

βoηΘorjoαν oτην πρ6γνωση του xαιρori. Ωoτ6oo,
χαι στην αρ1α(α Ιγδ(α τoυ 4oυ αιι6γα π.X. ε(γαι

γνωατ6 6τι γ(νoνταν μετρrjoειg βρo16πτωoηg.

o ι πqι6τε g επιστη μογ ιxd g θ ε ωρ f ε g δ ι ατυπc6θηxαν
απ6τογ Eμπεδoxλ{ (492-430 π.X.), "Eλληνα φι-
λ6αoφo απ<1την Axριlγαντα τηg Ιταλ(αg. Bααιxιi
θεωρ(ατoυ στηγ εQμηνε(ατωγ φαινoμιfνωγ εiγαι
η ιiπαρξη διio xινητιxι6ν δυνdμεωγ πoυ oυντελoιjγ
oτην 6νωοη ri τo 1ωριαμd των oτoι1εiων: τη μια
την oνιiμαξε αγ<iπη, φιλ6τητα, αρμoνfα χαι τηγ
ι1λλη μiαoE. Mεταξrj ιiλλωγ υπoατrjqιξε dτι o
x6αμοg βαοζεται oτο oυγδυαομ6 xαι την εναλ-
λαγη τεoοι1,ρων βαoιxc6ν oτoι1ε(ων: τηζ φωτιιig,
τoυ α6ρα, του νεροti χαι τηζ γηg.'Eτoι, η θερμti
πεq(οδog τoυ 6τoυg ε(ναι η xυριαq1(α τηζ ξηQf E,

θερμf g φωτιιig oτο ιpυ1q6 νερ6 xαιτo αντ(οτροφο
oυμβα(νει για τη 1ειμερινrj πεg[οδo. Mια απ6
τιg θεωρ(εg τoυ ηταν 6τι η αατραπη εwαι ανπ(νεg
τoυ rjλιου παγιδευμ6γεE στα otiννεφα.

Λ(γo αργ6τεqα απ6 τον Eμπεδoxλrj, o θε μελιωτη g

τηE επιστημoνιxrig ιατριxrig, ο Ιππoxρdτηg φ60-
350 πεqfuoυ π.X.), 6θεαε τιg βdoειg εν6E xλιI,δoυ
τη g oυγ1ρονη g Mετεωρoλογ(αE, τη g Bιoμετεωρo-
λoγ(αg. ΓεννημdνoE αιην Kω, ταξ(δεψε oε πoλλdg
περιo1dg, για να xαταλrjξει ατη Θεαoαλ(α, 6πoυ
πιjθαγε oε ηλιxiα 90 ετc6γ.

Στo 6ργo του ''Περ( α6qων, υδι1των, τ6πa)ν'',
ουμβoriλευε τoυζ γιατρorig: να εξετιiξoυγ τηγ
τoπoθεo(α χαι τoν πQoσαγατoλιομ6 τηg π6ληg,
τo ε(δοg των αν6μων, τo νερ<i, τoν τq<iπο ξωrig,
6τoι ιiloτε, να μηγ τoυ διαφειiγoυγ ot χαQαχτηQι-
oτιν"€g αoθ6νειεg τηζ πεQιoχηg, o6τε τα αiτια τηg

xιiθε ν6αoU "riστε μη απoρρdεοθαι εv'τη θερα-

πε[η των ν6σων, μηδd διαμαErτtiνειν'', δηλαδ(,
€τoιιiloτε γα μη βq(αxoνται σε αμηχαγ(α γ"ατ6'

τη θεραπεfα τωγ ααθεγειι6γ χαι γα μην xιiνουν
λι1θη. Md,λιoτα, για xιlθε περ(πτωoη, 6δινε xαι
αναλυτιx6g oδηγ(εg.

O θεμελιωτηg 6ψaη, xαι πατιJqαg τηg επιατ{μηg
τη g M ετ ε ω ρολoγ iα g ε [να ι o Aq ιoτoτ6λη g (384 -322

π.X. ). Γεννη μdνog ατα Στι1,γ ε ιρα τη g Mαx εδoν (αg,

υπ{ρξε μαθητηg τoυ Πλdτωγα χαι δdαxαλog του

Mεγιiλoυ Aλdξανδρoυ. 'E1ονταg διδι1ξει ατην
Aθriνα, τη Mυτιλrjνη, την Aooo τη g Mιxqdg Ao(αg
χαι στη Mι6ξα μαE, εγχαταoτιlθηxε μ6χQι τo τ(.-

λοg τηg ξωrig τoυ oτη Xαλxfδα. To oιiγγραμμα
τoυ Aριoτoτ6λη με τoγ τ(τλo ''MετεωρoλoyLΥ"6'',

γqαμμι1νo γιiρω oτα 340 π.X., ε (ναι τo πρι6το ευριi
χαι πεQιεχτιπ6 βιβλ(o μετεωρoλo\Lγ"ηζ αx6ψηg'
Παραμ6νει απ6 τ6τε χαι για 2000 1ρ6νια η αυ-
θεγτ(α oτη μελ6τη τoυ xαιρoιj. Πoλιj αργ6τερα

μι1λιoτα, o Γαλιλα(οg, o Nεtiτωγαζ χαι o K6πλεq
oυμβoυλειiτηχαγ τιg Θεωρ(εg τoυ.

Η oνo μαo(α του β ιβλ(oυ αυτori,''M ετεωEroλ oy LΥ"d'',

δ6θηxε απιi τoυg εxδ6τεg τoυ, αλλιi βαo(ατηxε
oτη φρd,oη του Aριατoτ6λη ατην αρ1η τoυ 6qγoυ
τoυ: ''Θα εξετdooυμε τo εQευγητιx6 εy"εi"ιlo πεδ(o
που oι παλιιiτεqoι απoxαλodoαγ μετεωQoλογ(α''.
Bαoιxd αrπιx ε (μενo oτα''MετεωEroλoγ ιxd,'' ε (να ι η
εξriγη oη, με βιioη αρ16 g xαι α ιτtεg' των ν"αιρ ιxι6ν,
αλλιi xαι oριoμ6νων αστQoγoμιτιιilν xαι ιiλλωγ

φυoιxιiν φαινομ6νων. o Agιοτoτ6ληg xαταγρd-

φει στo βιβλ(o τoυ xoινι6g απoδεxτd πρι1γματα,
6πω g γ ια παρι1δε ιγ μα τιζ oγo μασ(ε g των αν ι1 μων,
τιg διx6g τoυ θεωq(εg, αλλd xαι dλλων, 6πω9 τoυ
Eμπεδoxλrj χαι τoυ Aναξαγ6ρα, χαι πρooπαΘε(
γα δι6oει εξηγηoειg. B6βαια, μεριxιi απ6 αυτιi
ιo1tioυν xαι ιiλλα 61ι.

Συγxεxρ ιμ6να : δ ιατη ρε ( τη θ εωρ (α των τεood,ρων
oτo ι1ε (ων τoυ E μπ ε δo ν"}'η. Σyετιν"d, μ ε τα ν dφη xα ι
τα υδρoμετ6ωqα αναφdρει: Η υγραα(α τηE γηζ
εξατμζεται απ6 τoγ rjλιo, ανεβα(νει ατην ατμι1-

oφαιqα, ιpriχεται, συ μπυxνοjνεται xαι ξαναπdψε ι
στη γη ωζ βaoχrj. Tα νdφη ε(ναι oυμπυxνωμ6νog
υδρατμ6E. To xαλοxαiq ι, επε ιδrj o ηλιοg βρ (οxετα ι

πιoxoντ6'(τιdτιπoυ δεν ιo1riει), η εξ<iτμιαη ε(ναι

μεγαλriτε qη χαι τo χε ιμι6να ε [ναι πε Er ιοο6τε q ε g o ι

βρo1oπτιioειg. 'Oταν o υδqατμ6g ι|.lυ1θε(, προτorj
l

l

l

l
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πQoλdβε ι γα συμπυχγωθε (, o1η ματζεται η πd1νη.
'oταν αυμπυxνωθε(, o1ηματζεταιη δρ6oog. Στην
περιo1η των νεφc6ν o1ηματζoνται με την ι|.lι1ξη

τqfα oc6ματα πoυ π6ψoυν στη γη: βQoχti, 1ιι1νι,

1αλι1ξι. Eνδιαφdρoυαεg εfναι oι θεωρ(εg τoU για
τηγ αστQαπ η ν'αι τηβρoντη : Η βρoντη ε (να ι dν ε μo g

θερμ6g, πoυ dταν ιp61εται, π6.φτεt πqog τα xιlτω
χαι πQoσχQoιjει oτo πυτιν6 τμημα τoυ ν6φoυg. H
πoιxιλ(α η1ων oφελεται στηγ ανιo6τητα χαι τo
xεν6 μεταξιi νεφι6ν. o ι1νεμog αυτ69 υφ(oταται
πυρdxτωoη, ν"ι €τσιπρoxιiπτε ι η αατραπη. Δηλα-
δrj, θεωρε(, 6τι η βρoντrj προηγε(ται τηE αστQα-

πηζ, ωE φαιν6μενo. Ωoτ6αo, εξηγε( 6τι o η1og

φτdνει αργ6τερα, γιατ( η 6ρααη πηγα(νει πριν
απ6 την ατιoη, πρdγμα τo οπoiο ηταν xoινη δια-
π(oτωoη τηg επo1rjg. Kαι για να το επιβεβαιrfοει
αναφ6ρειτo εξ{ζ παρι1δειγμα: ''Mπoρo{με νατo
διαπιoτι6ooυμε στo qυθμ6 xωπηλαo(αg των τριli-

Qεωγ: ταγ"oυπι6' 61oυν rjδη ξανααηxωθε( 6ταγ o

ηy'o s τηs πq oη γοrj μ ενη g x (νη orj ζ τoυ ζ φτιiν ε ι oτα
αυτιd, μαg''. Mεταξιj ιiλλων αναφdρεται χαι στιE

ν"}"ιψvπιν"(.g αλλαγ6g (π6oo oriγ1qoνog rjταν!):

υπoοτηρζει 6τι oτην ιατoρ(α τηζ γηE, oι διdφo-

Qεζ πεQιoχ6'9 o6τε rjταν oι1τε Θα παραμε(γoυγ
πdντα ξηqds η υγρds τιαι 6τι αυτ6 δεγ oφε(λεται
oε xd,πoια μεταβoλ{ πoυ oυμβαfγει οτo oιiμπαν,
αλλιi γ(νεται τυ1α(α η περιoδιxιi.

Toν Aqιοτoτdλη διαδ61Θηxε με επtτυχ(α oτην
Περιπατητιxη Σ1oλrj ο μαθητrjgτου Θε6φραατog
(372-287 π'X.), απ6 τη Λ6oβo.'Eγqαι]lε φιλoοoφι-
xι1 oυγγρdμματα, αλλd xαι επ ιστη μoγ ιxti, μεταξrj
ι1λλωγ για τη φυτoλoγ(α χαι τηγ oρυxτoλογiα.
Xαραxτηριoτιν"€g ε(γαι oι αναφoq6g τoυ για
τoυg αν6μoυg''ετηο(εg (μελτdμια)'': παρατηρε(
6τι ιiλλοτε ε(ναι μεγιiλoι xαι αυνε1ε(g xαι ι1λλo-

τε αoθενε6g xαι διαλε(ltoντεg, xι1τι που ιo1ιjει,
xαι αjμφωγα με τουg νε6τεQoυE χαι οιiγ1ρoνουg
ερευνητdg, ε(ναι oημαντιγ"6 oτoι1εfο γιατην πρ6-

γνωοrj τoυg.

Πληρoφoρ(εg γιατην εξ€λιξη τηζ μετεωQoλoγ(αg
μετd την xλαοοιxtj Eλλι1δα δεν υπd,q1oυν πoλλ6g,

τ6oo γιατ( δεν υπrjρξε oυoιαoτιxιj πρ6oδog, dοo
xαι γιατ( oι 6ντoνεg oιxoνoμιx6g, πoλιτιxιJg xαι
xoινωνιxdg αλλαγ6g δεν ευν6ηoαν γενιx6τεqα
την ανd,πτυξη των επιοτημc6ν. Παq6λα αυτd, την

εξdλιξη τηζ μετεωQoλoγiαg την περfοδo απο τoγ
3o αιι6να dωg xαι το 1600μ.X. μπoρε( γα τηγ πα-

ραxoλoυθrjoε ι xανε (g 6μμεοα, μdoω τη g εξdλιξη g

ιiλλωγ επιαιrjμι6ν (φυoιxri, μαθηματιxd, αστQoγο-

μ 
(α), η γ εν ι τι6' των θ ετ ιxc6γ επ ιοτη μιiν, 1ωq (g αυτ6

να oημα(νει 6τι αγιiλoγη εξdλιξη ε(γε τιαι αυτη.

Αυτ6 6μωg πoυ εiναι γεγoνιig, ε(γαι 6τι εξ6λιξη
oε αυτιf g τιg επιoτr{ με g oη ματoδoτ ε( τιατ6' xιlπο ιo
τρ6πο xαι εξ6λιξη στηγ μετεωqoλoγ(α, η oπo(α

1ρονολoγιxd Θα πρdπει να 6ρθει αqγ6τεqα.

Tο Bυξι1ντιo στoγ ευρfτεgo ελλαδιx61ι6ρo xαι o
Aραβιx6g - Ιoλαμιx6g πoλιτιoμ69 oτην Aνατoλrj
γ'αLτη Mεαdγειo πgoοπαθorjγ γα διαoc6ooυγ τα

μεγιiλα dqγατηg αq1αι6τηταg. Aυτ6 που παQατη-

ρε (ται 6ντoνα αυτt{ν την επo1li ε iναι η πρooπι1Θ ε ια
διατηρηoηg των γνιioεων πoυ 61oυν απoτιτηΘε(,

η συγγQαφ( επιoτημoνιxιiν υπoμνημdτωγ χαt
α1ολfων οτα ιJργα τoυ παq ελθ6ντo g, η xαταγραφrj
xιiθε ε(δoυg μαρτυρiαg πoυ θεωρotiιπαν oημαντι-
xrj, η επεξηγηoη χαι o λεπτoμερηg o1oλιαoμιig
oε oτιδηποτε φαιν6ταγ ανεπαQχ€.gxαι αααφ69.
Ωθηοη oε αυτ6 6δωoεη διαxoπητηgπρoφoριxηg
παρdδooηg πoυ δημιoιiQγησε xεν6 ωg πQoζ τηγ
xαταν6ηoη των xειμιfνωγ. Η ελληνιxη επιoτrjμη
περνd,ε ι τη φιiοη που συγoψ ζεται, ανΘoλογ ε (τα ι
xαι ο1oλιι1,ξεται, για γα περιioει αργ6τερα στoυζ
Aραβεg xαι μ6αω αυτι6γ oτη Δυτιxrj Eυρι6πη.

Mεριx6g φo86ζ, αε xε(μενα πoυ αναφ6Qo\ται
oε d,λλεg επιατ(μεg, αλλd xαι oε εxxληoιαoτιγ"6"
xε(μενα, εiναι δυγατιiγ γα υπι1ρ1oυν αναφορdg
σε μετεωQoλoγιxιI, φαιν6μενα xαι 6τσι, να εξd,-

γoγται ν"6πoιε9 πληqoφog(εζ για τιg γνιiοειg τηg

επoyηg' o Aγιog Ιωι1,ννηg ο Δαμαoxην6g, xαταδι-
xdξoνταg την αατρολoγ(α γqιlφει:''Oι'Eλληνεg
- oι ειδωλoλιiτρεg δηλαδη -δ61ονται 6τι 6λα 6oα
αναφdρoνται σε μαE, δι6πoγται απ6την ανατολrj
χαι τη δrioη xαι τη οιjγoδo (oυξυγ (α) των dαιρων...
Mε αυτιi β6βαια αo1oλε(ταιη αoτqoλoγ(α. Eμε(g
6μωg υπoοτηqζoυμε 6τι απ6 τα ι1,oτqα πqο6q1o-
νται πQoμηνιiματα βρo1rig xαι ανoμβρ6αg, ιpιj1oυg

xαι θερμ6τηταζ, υγQαoiαg xαι ξηραοfαg xαι αν6-

μωγ χαι dαων 61oυν o16oη ψ' αυτ(ι, oυδιjπoτε
6μωg πqoμηνriματα των πqιiξει6ν μαg''.

Στην Ινδ(α, γfQω oτo 500 μ. X. τo xλαoιx6 dργo
τoυ Varahamihira με τ(τλo Brihatsamhita, δεi1-
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νει 6τι υπηQχε βαθιιi γνι6oη των ατμoσφαιριxων
διαδιxαoιιilγ. Σε dλλα 6qγα τηg (διαg πεgιdδου
περ ι61oνται επιστη μον ιx 6g μετqrj οε ιζ τη ζ βQοχli g,

αναφ6qoνται o ι η μεQo μην (ε g dναρξη g των μoυoι6-
γωγ πd,νω απ6 την xεντριxrj Ινδiα xαι μελετιiται
η πoρε6α τωγ μoυσωγιxι6γ νεφι6ν.

3η πεq6οδοs (1600 μ. X. ... οtiμεqα)

Tην περ(oδο αυτrj η μετεωQoλoγ(α γνι6ριoε την

μεγαλfτερη εξ6λιξη τηζ με την αναxι1λυι|η των

μετεωqoλoγιxc6ν οργdνων χαι τηγ δημιoυργ(α
των πρι6των μετεωρoλoγιxι6ν οταθμι6ν. Η 6ντoνη

αυτrj εξ6λιξη αρ1ζει με τoγ Γαλιλαiοτo 1592γ"αt

με τηγ αναxdλυι|-lη του πρι6τoυ θερμoμ6τρoυ. Η
oυoxευrj πoυ dφτιαξε ηταν μια γυdλινη oφαiqα,
ενωμ6νη με 6να oωληνα, τoυ oπο(ου τo oτ6μιo βρι-
oγ"6ταν μdoα oε νερ6. Aνι1λoγα με τη θ6qμανοη rj

Ψ{ξη τηs oφα(ραg, τo νερ6 αν6βαινε li xατ6βαινε
oτo αωλrjνα. Παq6λα αυτd,, η ουoxευη αυτrj rjταν
εξαιρετιxιI, αναxqιβrjg, αφο{ εν'τ6g των dλλων,

η oτιiθμη τoυ νεροf εiτηρειiξεται d1ι μ6νo απ6
τη Θεqμοxραο(α, αλλd, xαι απd την ατμoσφαιQι-
ν'η πkoη oτην οπo(α ηταν εxτεΘειμ6νo τo νεq6
τoυ δo1ε(oυ. Aργ6τερα,τo 1643, ο μαΘητηg τoυ
Evangelista Torricelli (1608-t647) αναxdλυι|ε το

βαq6μετρo, ν,dν oνταgτο εξri g πε (ραμα: τoποθdτη-
oε dνα γ"χειoτ6 οωλrjνα (μrjxoυg 1,80 μdτρα) γε-
μdτo με υδρι1ργυqο μιJαα οε μια λεxι1,νη πoυ ε(1ε

επ(oηg υδρι1ργυρo xαι ιiνoιξε τo πι6μα. Αυτ6 πoυ
παραπjqηoε rjταν 6τι 6να μ6ρο9του υδgαργfqoυ
αδειιiξει απ6 τον oωλrjνα xαι 6τι αυτι1που ε(1ε

απομε(νει, ε(1ε riψog 76 εγ"ατooτ6μετρα χαι στo

υπdλoιπo τμημα τoυ oωλrjνα ειyε δημιoυργηΘε(
γ"εν6.ΒπΓοηg, διdxqινε 6τιτoιiψog αυτ6 μιJoα οτo

oωληνα δεγ ε[ναι oταθερ6, αλλd μεταβd,λλεται,
πρι1,γμα πoυ οημαfνει 6τι η ατμoσφαιQιπri π(εοη

μεταβι1λλεται με τo 1ρ6νo. Oι πρoηγοfμενεg

μεγι1λεg αναxαλ{ψειg αυμπληρc6γoνται τo 1648

με τoγ Pascal, o oπo(og xιiνoνταg dνα πε(ραμα
παρατr{ρηoε 6τιτo {ψog τoυ υδραgγdqoυ μdoα
oτο βαρ6μετqo xατdgχεται αρxετι1, αγ αυτ6 τo-

πoθετηθε( πι1γω οε dγα βoυν6 xαι 6τι 6oο μεγα-
λriτερo ε(γαι τo υι|.16μετρo τoυ βoυνοf τ6oo πιο

χαμηλ{ εiναι η oτdΘμη του υδραργfρoυ. Mε τo
πε(ραμα αυτ6 dγινε γνωοτ6 6τι η πυxν6τητα τoυ

αdρα μειc6γεταL ανdλογα με τo {ψog.

Tο 1653 o Mdγαg Δoιjxαg τηg Toοxιiνηg, Φερ-
δινd,νδοg o B' dxαγε τoν πρι6τo μετεωρoλoγιx6
oταΘμ6, γεγoν6g πoλιj oημαyτιx6 γtατηγ πεQαι-
τ6ρω εξdλιξη τηs μετεωqολoγ(αg. Aπ6 τo οημε(o
αυτ6 αρ1ζει μια πto oυσιαστιxrj μελdτη χαι πQo-

oπι1θ ε ια εq μηνε fαg τωγ χαιQιχιilν φαινο μιjγωγ.
Σημαντιxrj ε(ναι η συγεισφoQd,τoυ Ηalley πoυ τo

1 686 πρooπd,θηoε να περιγρdψ ε ι τιg xινrjoε ιg των

ανdμων oεπαyν'6oμια xλ(μαxα με 6να βιβλ(o πoυ
xυxλoφ6ρησε τηγ iδια 1ρoνιd. To βιβλ(ο πεQιε-
λιiμβανε 6ναπαyν'6oμιο 1dρτη με τoυζ αν6μoυg
πoυ επ ι,.ιQατoιiν oτoυ g τροπ ιxori g ωx ε ανoti g, τoυ g

μουoι6νεg χαιτoυE αλληγε(g αν6μoυg. Aυτd 6μωg

που δεγ μπ6ρεoε να εξηγrjοει oτo βιβλ6o τoυ liταν

γιατ( oι dνεμoι 61oυν δυτιxrj xατεtjΘυγοη στην

τρoπιxrj ξι6νη αν xαι γνι6ριζε 6τι o rjλιog πQoχα-
λε( θ6ρμανση στιζ α6ριε9 μι1ξεs με απoτdλεoμα
την ανfψωση τoυζ.

Διαx6oια περiπου 1ρ6νια μετd την αναxdλυψη
του πρι6του θερμoμ6τQoυ) χαt ενι6 εf1ε γ(νει η
αναxιiλυιpη του πρc6τoυ xλειοτοtj θεqμoμ6τρoυ
απ6 τoν Φερδινdνδo B'τωγ Mεδ6xωγ υπ{ρ1αν
αx6μη πqοβληματα oγετιν"6' με τηγ αxρ(βεια
των μετqrjoεων' Tη λfοη την 6δωoε o Γερμαν6g

φυοιx6 g Daniel Gabriel Fahrenheit (7686-|7 36)
τo 1714, βι1ζoνταg μι1oα οε 6γα xλειoτ6 θε9μ6-

μετρo υδρdργυqο, οε αντ(θεση με το νερ6 η τo

oιν6πνευμα που περιε(1αν μd1ρι τ6τε.. Η xρηoη
του υδραργιiqoυ απoδε(μηxε η xαλιiτεQη επι-
λoγri, γιατ( d1ει πoλιi 1αμηλ6 oημε(o βραoμο{,
παρdγει ελι11ιoτoυg ατμorjg χαι παQoυoιd,ξει
oμαλη διαoτολ{ xαι ουoτoλrj oυναρτtjσει τηζ
θερμοxqαoiαg' o Fahrenheit αναxιfλυr]lε xαι
την xλ(μαxα Φαρενd,ιτ, η oπo(α εξαxολoυΘε( να

χQησιμoπoιε (ται oτιg Ηνωμ6νεg πoλιτε (εg.

Tη λιioη για τηγ x(νηαη των αν6μωγ πoυ ταλαι_
πc6ρηoε τoν HalΙey την 6δωoε τo |'7L4 o George
Ηadley (1685-1768). Aναxιiλυιi.rε dτι o ατμoσφαι-

ριx6g αdραg τι'oντ6'ατoν Ιοημερινd 61ει ψ(αταμ-
τερη x[νηo'η απ6 δυτιxd πQoE τα ανατoλιxιi, απ6
τoν ατμoσφαιριx6 αdρα πoυ απ61ει περιoo6τεqo
απ6 τoγ Ιoημεqιν6. EπoμιJνωg, oι d,νεμoι πoυ
απoμαxριiνoγται απ6 τoγ Ιoημεqιν6 τε(γoυγ να
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στQ6φονταt πQoζ τα αγατoλιχd,, εγc6 oι dγεμoι
πoυ xιγoιjγται πQoE τoν Ιoημεριν6 τε(γουγ γα
oτρ6φoνται πQoζ τα δυτιxιi.

-Γ o 11 42oη ματoδoτ εkαι απ6 μια μεγd,λη αναxd,-

λυιilη, την xλiμαxα Kελoioυ. Η xλ(μαxα Φαρ ενι1,ιτ

πoυ χQη σιμoπo ιοιjγταν μ61q ι τ6τ ε, ε(qε dνα με ιo-

νιJxτημα: τo oημε(ο πηξεωgτoυ νεqoιi ηταν oτουg

32 βαΘμo{E χαι τo οημε(o βραoμorJ oτoυg 2\2

βαθμοιig, γ"(ιτιπoυ δεν ηταν βoλιx6 για τoυζ επι-

ατriμoνεg. 'Ετστ' ο Σουηδ6g αoτρoνdμog Αnders
Celsius (170t-1744) 6ριoε τo oημε(o πηξεωg τoυ

νεροf στoυζ 0 βαθμοιig χαι τo oημε(o βραoμοιi
στoυE 100 βαθμoι1g, με απoτι1λεoμα η Θετιxrj dν-

δειξη του Θερμoμdτqoυ να υπoδηλι6νει νερ6 xαι

η αqνητιxη να υπoδηλιiνει πι1,γο. Aν xαι αq1ιxι1,

αυτrj η xλ(μαxα oνομd,oτηxε''εχατoγτdβαθμα'',
τo 1948 oνoμd,οτηxε επ6oημα xλ6μαxα Kελo(oυ.

Toγ 19o αιι6να μ.X. δiνεται γ6α ι6θηoη oτη

Mετεωρολoγ (α. Aναπτιjoooνται με ρ ιx6 g απL6. g

θεωρiεg xαι ταξινoμrioειg xαι γ[νoνται oι πρι6-

τεg πρoοπdθειεg πρoαδιoριoμorj των δυνι1,μεων

πoυ δρoυν oτιg αdριεg μι1ζεE xαι επιδρorjν oτιg

xαιqιxιJg μεταβoλdg.

To 182Ο (oωg μπoρε(να θεωqηΘε(η 1qoνιdγdννη-
σηζ τηζ Συνoπτιxrig Mετεωρoλoγiαg. O Brandes
ιjxαγε την 1ι1ραξη των πρι6τωγ συγοπτιχc6ν 1αρ-
τcδν xαιqof, με αποτ6λεσμα γα γ(νει αντιληπτrj

η fπαqξη των υφ6οεωγ χαι τωγ αγτιχUxλι6γων.
' Eτσι, με τη βorj Θ ε ια τη ζ γQαμμ( g τoυ τη λdγραφoυ

πoυ εγχαταοτιlθηxε μεταξf Bαλτιμ6qηg xαι oυd-
σινγχτoν το 1845, dγινε δυνατli η πq6βλειpη των

xαταιγiδων , απ6 τιg πληρoφορ(εζ πoυ ιJq1oνταν

τηλεγραφιγ'6' απ6 τα δυτιtd, πQoζ τα αγατoλιxd.
'Eντεxα 1q6νια αργ6τερα, τo 1831, o Aμεqιxα-
νdg μετεωρολ6γοg Wi11iam Redfield (1789- 1 857)

απ6 παρατηρrjαειg xαι μελιiτεζ πoυ ιjxαγε oε

ανεμooτρ6βιλoυg ουμπ6ρανε 6τι οι d,νεμoι μιαg
θ{ ε λλα g x ιγοf γτα ι γ"υxχιγ'6" μ ε αQ ιστε Qdoτρo φη

φoQd γιiρω απ6 ι1να xι1ντqο που xινε(ται πQoζ

την χαγoγLτιη xατε(lΘυνση τωγ επιxρατοrjντων
ανιiμων. Hαφoρμrj γιατη μελdτη αυτητoυ δdθηxε

πριν απ6 101q6νια, 6ταν γ'ατ6"τη διdqxεια μια
Θrjελλαg, παρατηρc6γταE τoγ τρ6πo με τoγ oπo(o

ε(1αν π€oειτα δdνδρα, oυμπιiρανε 6τι, παρ6λo
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πoυ η θrjελλα xιγοιjγταγ πQoζτα βoρειοανατoλι-
τιd, oι dνεμoι πoυ τη αυγ6δευαν αxολoυθoιjoαγ
ν'υν"}uιxητρo1ιd. Aυτ6 βdβαια ιo1ιiει μ6νo για τo

β6ρειo ημιoφα(ριo,yιcni oτo ν6τιο oι dνεμoι xι-
γofνται δεξι6oτρoφα, xCιτι πoυ αγαχαλfφθηxε
αqγ6τερα.

Η εμφd,νιοη μιαg μεγdληζ χαχoχαιρ(αg oτoν

Efξεινo π6νao, oτιg 14 Noεμβρ(oυ 1854, πoυ

ε(1ε οαν απoτ6λεαμα τηγ ητπα τoυ Aγγλo-Γαλ-
λιxοιj oτ6λoυ, xατ6'τη διdρxεια τoυ Kqιμαixoιj
πολιJμoυ, rjταν η αιτ(α τηg (δρυoηg τηg Eθνιxηg
Mετεωρoλογιxηg Yπηqεo(αg τηg Γαλλ(αg. o
Leverrier, δ ι ευ θυντrj g τoυ Aοτ ε q o oν'oπε (oυ τ6τε,

διαπ(ατωαε 6τι η χαταστQoφη θα ε(1ε απoφευ-

1θε(, αν η επερ16μενη Θιiελλα ε(1ε μεταδoθε(
τηλεγραφιxιilg. Mετιi απ6 21q6νια, ιδq{θηxε η

Γαλλιxr{ Mετεωρoλoγιπrj Yπηρεo(α, πoυ εγxατ6-

στησε τo 1o τηλεγραφιx6 δ(xτυo ατην Eυρι6πη,
d,ρ1ιoε γα εxδ(δει 1d,qτεg xαιqo6 τιαLτα πqι6τα

ημερrjoια δελτ(α xαιροιj. Tην (δια περ(oδo ιδρri-

θηxαν αντ(oτoι1εg υπηqεo(εζ στηγ Αμεqιxη, την

ξγλ(α, την Oλλανδ(α xαι αιγd,-οιγd, επεν"τ6Θη-

χαν σε 6λo τoν x6oμο.

To φαιν6μενo τoυ θερμoxηπιoυ δεγ ε(γαι xd,τι

πoυ αγαχαλrjφτηxε τoγ 2Οo αιι6γα. To 1863 o

Ιρλανδ6g φυoιx6g Jοhn Tynda11 (1820-1893) ανα-
xιiλυι|.rε 6τι oριομ6να αιJρια, 6πaητo διoξε(διo
τoυ ι1νΘραγ'α γ"αL οι υδρατμοi, εiναι αδιαφανη

για τιζ υπ6ρυθρεg αxτινoβoλ(εζ πoυ ειιπ€ψπει

η γη πQoζ τo διdoτημα, 6ταν ιi-lιi1εται την(lμα'
Aυτ6 oημα(νει 6τι, αx6μη xαι μιxρrj πoσ6τητα

αυτcilγ των αερ(ων oυντελε( oτην αrjξηoη τηζ θεQ-

μoxqαo(αg, με απoτ6λεσμανα δημιoυργε(ται μια
xατι1,oταoη πoυ Θυμζει αυτrj τoυ Θερμoxηπ(oυ

χαι γι αυτ6 τo λ6γo oνoμdστηχε φαιν6μενο τoυ

θερμoxηπ(ου.

Mπα(γoγταζ στoγ 20o αιc6να αγαxαλιjπτεται
6τι η ατμ6σφαιQα αποτελε(ται απ6 oτρc6ματα

με δ ιαφoρ ε τιν"6' γαραν"τη ρ ιοτιxιi. o Γι1λλo g με -

τεωρολ6γo9 Leon-Philippe Teisserenc de Bort
( 1 855 - 1 9 1 3), τo 1902, με τηγ βorj θ ε ια αερ6oτατων
πoυ 6φεραν 6qγανα xαι 6xαγαγ μετρrjoειg, γ"ατ6.-

ληξε oτo oυμπdqαoμα 6τι η ατμ6oφαιρα μπoρε(
να διαιρεθεi oε δrjο τμ(ματα. Στo πριilτo τμliμα,
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πoυ ψdγεt μ6χQι χαι τα 11 1ιλι6μετρα' Σ' αυτ6
oυμβα(νoυν 6λεg oι xαιριx69 μεταβoλ6g, δεν υφ(_

σταται oταθερη θερμoxραo(α xαι ονoμιiατηxε
τqoπ6oφαιρα (o6νΘετo 6νoμα, απdτιg ελληνιx6E
λ6ξειgτρ6πoζ χαι οφαfρα πoυ αημα(νει ''oφα(ρα
των μεταβoλι6ν''). Πdνω απ6 αυτ6 υπιiρ1ει dνα
ιiλλo oτρι6μα με oταθερη θερμoxραo(α πoυ oγo-

ψdoτην"ε oτρ ατ6 oφα ιρ α (ο'rjν θ ετo 6νo μα απ6 την

λατινιxrj λdξη stratum "oτριδμα'' xαιτην ελληνιxri
λ6ξη oφα(ρα). M6λιg 111ρ6νιααργ6τεqα,τo L913

γiνεται χαι η αγαχιiλυψη τηg oξον6oφαιραg απ6
τον Γιiλλo φυοιxd Charles Fabry (1867-1945),πoυ
απ6δειξε 6τι μεταξri 10 xαι 501ιλιομ6τρων υπdρ-

χoυγ σημαντιν"€g πoo6τητεg dζoντog. Η fπαρξη
τoυ 6ξoντog, οε αυτ6 το fψog, εfναι οημαντιτιιη,

γιατ( απoρQoφd τηv υπεqιι6δη αxτινoβoλ(α του

ηλ(oυ xαι δεγ τηg επιτρ6πει να φτιioει στη γη.

-Γ o t920,o μετεωρoλ6γo9 Vilhelm Bjerknes (|862-

1951) χαι o γιos τoυ Jacob Bjerknes (Ι897-1'915)

απ6δειξαν 6τι η ατμ6σφαιQα απoτελε(ται απ6

μεγιiλεg α6ριε9 μιlξεs xαι 6τι υπ<1ρ1ει μεγιiλη
διαφoρd μεταξιi τηg€ερμοxραo(αg τωγ τQοπt-

γ"ιily γ"αι τωγ πoλιxc6ν αερ[ων μαξι6ν. Tα dρια

μεταξrj αυτι6γ των μαξιiν τα oν6μαοαν μ6τωπα,
απ6ταπoχεμιx<l μ6τωπα πoυ ε(1αν απαo1oλrjoει
την Eυρc6πητατ6τε τελευτα(α 1ρdνια. Kατd τη

διιiρxεια τoυ Bου παγx6oμιoυ πdλεμoυ, οι πιλ6_

τot τωγ μα1ητιxι6ν εi1αν αντιληφθε( dνα dνεμo
πoυ 6πγεε απ6τα δυτιxd πQoζτα αγατoλιxd 6ταν

πετo{oαγ οε μεγdλo fΨog. To 7945 αναγνωg(ο-
θηxε dτι αυτo( oι d,νεμoι μεγιiλoυ ιiψoυg απoτε-
λofν μdνιμο χαQαχτηριoτιx6 τηg ατμ6oφαιQαζ,
πγ6oυγ oτo 6ριο τρoπ6oφαιqαg-oτρατdσφαιQαζ
xαι υπdρ1ουν πoλλ6g ξι6νεg τ6τoιωγ ανι1μων με
π}'6τ o E εν'ατοιτdδ ων 1 ιλ ιo μ 6τρ ων xα ι β ιi θ ο g αρx ε -

τι6ν 1ιλιoμdτρων. oι ι1νεμoι αυτo( oνoμdoθηxαν
α ε ρo1ε (μαqρo ι ( 61oυν μ ετqη Θ ε ( ταγι3τητ ε g μ 6χQ ι
500 1ιλιdμετQα τηγ ι6ρα) παι μελετrjθηxαγ απ6
τογ Karl-Gustaf Rossby.

To 194] ιδριiεται o oημεqιν6g Παγx6oμιoE Mε-
τεωρολoγιx6g oqγανιαμ6g πoυ πQoσαqτrjθηxε
αιογ o.Η.E τo 1950. Tην επ6μενη δεxαετ(α χαι
συγχεχQιμιjγα τo 1960 εxτoξεrjτηxαν οι πρι6τoι
δoρυφdρoι (Tiros Ι xαι Tirοs ΙΙ) ε1oνταζ σαγ
απoατoλrj τoυE τηγ παqατliρηoη τηζ γηζ χαι επo_

μ6νωg χαι τιυν μετεωρoλoγιxιδν φαινομιJνων.
Βνπ69 απ6 αυτοfg xαι dλλoι πολλo( δoqυφdροι
oτη oυν61εια oυντιjλεoαν ι6oτε να γ(νoυν πεQισ-

α6τερo xατανoητιl διdφoqα φαινιiμενα γ"αt επ€-

τqειpαν την παQαχoλofθηoη β(αιων xαιριxι6ν

φαινoμ6νων.

Παρι1λληλα, oι υπoλoγιoτdg 61ουν x6νει την εf-

οoδd τoυg oε 6λoυg τoυE επtστημoνιxoιjg τομεig

xαι φυοιxd, χαι στη μετεωρoλoγ(α. Η μεγαλfτερη
oυμβoλη τουζ επιχεντρι6νεται oτη δυνατιiτητα
oυλλoγηg xαι επεξεργαo(αg μεγι1λου 6γxoυ δε-

δoμ6νων χαι στη λfoη πoλ{πλoxωγ εξιoι6οεων.
'oλα αυτd oυν6βαλλαγ ιiοτε orjμερα να ε(ναι
εφττιτηη πρ6γνωoη τoU χαιQοri για την επ6μενη
εβδoμιiδα.

H xαταοτρoφη τoυ oτρι6ματog τoυ 6ζoντo9 απ6
τoυg 1λωρoφθoρι1νθqαxεg, oliμεqα ε(ναι πια

γεγoνdg. Tην πριiτη xρoιjoη την 6xαναν τo 19]4

διiο Αμεριxdνoι επιoτημoνεζ, ο F. Rοwland xαι
o Mario Molina, oι oπo(oι επισliμαναν, ι1τι oι

1λωροφΘoρι1νθραxε g μποq ε ( να xαταoτρ 6φουν τo

οτρι6μα τoυ 6ξoντog, αx6 μη xα ι αν υπιiρχoυγ στηγ

ατμ6oφαιρα σε σχετιχι1 μιxgdg πoo6τητεg. Δ€.γ"α

1ρ6νια ο1εδ6ν αqγ6τεqα, το 1985, οι φ6βoι τoυg

επιβεβαιr6θηxαν απιi μια Bρετανιxrj απooτoλrj

oτην Aνταρν"τιν"η, η oπο(α εντ6πιoε μια ''τEr{πα"

oτo oτριiμα τoυ 6ξoντog, ενι6 η αυγxdντρωοη

τoυ 6ξoντog oε dλλα oημε(α rjταν αφrjoιχα χαμη-
λη. M6oα αε 6λα αυτ6, την [δια επoyη, αρ1ζει
να αυξdνεται χαι η ανηoυ1(α τηg παγxdσμιαζ
xοιν6τηταg για τηγ αι1ξηoη τηg Θερμoxραo(αg
τoυ πλανrjτη? πoυ 61ει αρ1foει oταδιαx6' απ6
τιg αρ16g τoυ 20ου αιι6να, εξαιτ(αg τηg αι1ξηoηg

του διoξειδ(oυ τoυ dνΘραxα oτην ατμ6oφαιQα
χαt τηE αποδdoωοηg (τα δdντqα απoQQoφoιjγ το

διoξε(διoτoυ dνθqαxα). Κιiτιτ6τoιo θα 61ει, οαν
απoτ6λεoμα, μεταξri ιiλλων, τηντηξη των πoχιγ"rΙw

πdγων, πρdγμα πoυ θα πρoxαλo6oε ψ(ατιcnαστQo-

φιxli ανriι|ωση τηζ θαλdοoιαg'oτdΘμη g.

Στη ν 1ιiρα μαg, τα πρι6τα αxρ ι βri χα ι συ oτη μ cyπιx6'

μετεωρoλoγιxd oτοι1ε(α πρoηλθαν απ6 παQατη-
qηoειg που dγιναν αrην Κ6qxυρατo L807 .-Γ o L826

6γιναν oι πρι6τε9 παqατηρrjoεtζ στην Ζdγ"υνΘo

χα ι τo 1832 ηεγxατd,oταση μετε ωQ oλoγ ιxοtj oταθ -
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μof στηγ Πιiρνηθα. To 1833 d1oυμε τιζ πQιδτεE
παQατηQtiσειζ στηγ AΘrjνα, τo 1845 στα Xαγιd
χαι τo 1853 ατη X(o. oι πQcδτεζ παQατηQliσειζ
στηγ Θεσσαλoν(xη 6γιναν τo 1891 χαι o Mετεω-
goλoγιx6g Σταθμ6g τoυ AQιστoτελεfoυ Παγεπι-
oτη μ(oυ Θ εoοαλoν (xη g ιiρ1ιoε να λε ιτoυ ρ y ε( απ6
τo 193L'Στα Ιωdγγιγα oι πQι6τεg μετεωρoλoγιχ6ζ
παρατηqrjοεLE ιiγιγαντo 1958. O μετεωqoλoγιx6g
oταθμ6g πoυ εγχαταoτηθηxε στηγ χoQυφrj τoυ
Oλf μπου, 7\ ιo g Aντcδν ιoζ, τo Ι9 61, o ε υιp6 μετqo
2'877 ψ€τρωv, απoτελεiτoγ πιo υιpηλ6 Mετεωρο-
λoγιx6 Σταθμ6 τηg Mεooγε(oυ.

Eπ(λογog

O ι Aq1α6o ι' Eλληνε E, πqωτoπdρo ι οτου g περ ιοo6-
τε QoU E επ ιστη μoγ ιxoιi g τo tr-ιε 

(g, ιJδωoαν ιδ ια(τε qη

σημασrα oτην Mετεωρολογ(α με τα παQαπtiγμα-
τα, τα ''αρ1α(α μετεωρoλoγιxιi δελτ(α''. Mε μια
τ6oo ν'αΝη αQχli, αγ χαι με πoλλ6g περι6δoυg
''1ε ιμερ(αg νιiQxη ζ", δεν ηταν δf oxoλo oτην μετεω-

ρoλoγ(α να αναπτυ1θε ( xαι να εδραιωθεf olj μερα
ωg μ(α απ6 τιg πλ6oγ 1ρrjoιμεg χαι απαQα(τητεg

a: 41'"it*'!

επιoτrjμεg oτoν ι1νΘqωπo. Στιg αQχ6E τoυ 21oυ
αιι6να, η μετεωQoλογici, iοωg βρ(oxεται στηγ
xαλfτερη περ(οδ6 τηζ χαι με πoλλ6g πρooπτιx6g

για μι(α εξ(ooυ xαλrj ουν61εια. EξιiλλoU, εrγαι μια
επιoτη μη που επηqει1ξε ι ιiμεοα τoυg ανΘρι6πoυζ,
xαθορζoνταgν"ατ6"x6πoιo τρ6πο την ι|.rυ1ιxrj τoυg
δ ιι1θ ε oη χαι τιζ δραoτη ρ ι6 τητ€. g τoυ g. i\λλωοτε,

φρdοειg dπωg "τι xαιρ6 θα xdνει οriμερα;'' rj ''ι11ει

ωρα(o xαιρ6 oημερα'', εν"τ69 τoυ 6τι xιiνoυν την
ατμ6οφαιρα πιo φιλιxr], d1oυν ειπωθεi περιoo6-
τε8εζ φoQ6ζ απ6 αυτιJg πoυ o xιiΘε ιiνΘρωπog
6γει πει, αε 6λη τoυ τη ξωη, τo dνoμα τoυ. Πdρα
απ6 επιoτημoνιxofg 6ρoυg, απ6 επιoτημονιx6E
pιελι1τε g, απ6 ν 6 ε g θ εωρ (ε g γ,αι απ6 μετεωρoλoγ ι-
xd βιβλ(α, τ6ο'o oι μετεωρoλ6γoι, ιioo xαι 6λoι oι
ιiλλoι ιiνθρωποι, ελπζoυν oε τιdτι απλ6: αε μ(α
xαλrj πρ6βλειi.lη για την επ6μενη ημ6Qα, ι6oτε να
ε(ναι οε Θdoη να πoυν: xαλημdgα, ωqα6o xαιρ6
d1ει οrjμερα!

--" :q 2,

:n: "
Φ'.'
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ΠOIOTHTA ΠAPΑΓOMENΩN POΔAKINΩN

(ΣυγxρOVεq αvτιληψειq, Σημαo[α, Τρ6πoι επ(τεUξηq)

τoυ lωιiγvη Xατξη26αq(οη

Aναπληqωτri Eqευγητ'i τoυ BΘ.Ι.AΓ.B.
Διευθυγττf Ιvοτιτoιjτoυ Φυλλoβιiλων Δ6vδqωv

Eιoαγωγrj.

Mετd, το Δειiτερo Παγx6oμιo Π6λεμo, oτ6γog

6λωγτωγ 1ωqιiν oτη γεωργ(αriταν η αιiξηoη τηg

παραγωγη g γ ε ωργ ιxι6ν πρoi6ντων, γ ια την xd,λυ -

ιpη των αναγxι6ν διατρoφηg τoυ πληθυαμοιi τoυg

χαι τηγ παραγωγη πριiτων υλι6ν απαρα(ητων

γtα την επιβ(ωoη τοιi ανθρc6πoυ.

O ατ61oE αυτ6g επιπε6γΘηxε γρηγoρα στιE αγα-
πτυγμdνεg 1ι6ρεg με την oυμβολrj τηE dqlευναg, πoυ

δη μιorjργηoε xαινoιiργιεg πολιi πιo παραγωγιx6g
πoιxιλ(εg χαιτηγ ανιiπτυξη τηg βιoμη1αν(αg xαι
τε1νoλογ(αE, πoυ dδωαε τη δυνατdτητα τηE χQη-
oιμoπo (η oη s αγQoχη μιxι6γ oυoιc6ν oτη γ εωqγ (α,

(λιπdαματα, φυτoφd,ρμαxα x.λ.π.) xαι αriξηαε την

παραγωγιχ6τητα των xαλλιεqγειι6ν.

Hxρηoη αγQoχημιχc6γ oυoιι6ν 6μωE, δεν αιiξηoε

μ6νo την παQαγωγιχ6τητα αλλd xαι τo ν"6oτo9

παgαγωγηζ χαιτιζ ανdγxεg σε εQγατιχ6 δυναμι-
x6,πoυ ιiρ1ιoε να oπανζει με τιζ αυξαν6μενεg
παρι1λληλα ανιiγxεg οε εργατιxιi τη g βιoμη1αν(αg
χαι τoυ τρ ιτoγ ενori g τo μ6α xαι o ι επ6 μενo ι oτ61o ι
πoυ ετ6θηoαν riταν η μεiωoη τoυ x6oτoυg παιτoυ
απαιτotiμεγoυ εQγατιxοd δυναμιxoιi.

oι oτ61oι αυτo( επιτεr31θηxαν θεαματοι6" ψε

την εxμη1ιiγιση τηζ γεωργ(αg χαι τηγ ανιiπτυ-

ξη xαι εφαρμoγη xατ<iλληλων xαλλιεργητιxι6ν

μεθ6δων.

H επ(τευξη τωγ παQαπd,νω oτ61ων οδriγηoε oτην

υπεQπαQαγωγη αγρoτιxι6ν πρoΙ6ντωγ σε πoλλ6g

χι6QεE χαι στηγ αναξriτηοη αγoρc6ν διdθεoηg των

πεQισσευμdτων, ενc6 d,λλεg, που δι6θεταγ xατ<1λ-

ληλo εδαφoxλιματιx6 περιβdλλoν για oριoμ6νεg
xαλλι6ργ ε ιε g, αιiξηoαν τιg εxτιiαε ιg αυτι6ν με σχo-

π6 τιg εξαγωγdg των παQαγ6μενων πρoΙ6ντων.

oι προoπιiθειεg αυτ69 ε(1αν oαν απoτ6λεoμα
τoγ α\παγωνιoμ6 oτιg διεθνε(g αγoρ69, μεταξιi
των 1ωρι6ν πoυ παρrjγαγαγ oμoειδrj πρoi6ντα, o

oπo(og 1ρ6νo με τo 1ρ6νo ιiρ1ιoε να γfνεται αxλη-

q6τερog xαιωgεxτotτoυ οτελευτα(og oτ61o9 πoυ

ετ6 Θη ε (ναι η αιiξηoη τη g αγταγων tστιx6τηταg των

παραγ6μενων πρo[6ντωγ, για να εξααφαλιατε( η

διdθεor{ τoυE σε oυμφ6ρoυαεg τιμ6g.

Η αι1ξηoη τηζ αγταγωγιoτιx6τηταg επιτυγ1dνεται,
ωg γνωoτ6ν, με διio μ6νο τρ6πoUζ, βε τιg 1αμηλ6-
τερεg τιμdg διιiθεηg χαι τη βεkrιωμ6νη πoι6τητα
τωγ παQαγ6μενων πqoΙ6ιπων.

oι 1αμηλ6τεQεg τιμdg διιiθεoηg πqotiπoθ6τoυγ

χαι πεQαιτdρω oυμπ[εση τoυ x6oτoυg παQαγω-

γηg, που ε(γαι πoλιj δrjoxoλo γα επιτευχΘεi με
τα δεδoμ6γα τηζ χ6Qαg μαg, ενιi η βεkτ(ωoη
τηg πoι6τητα9 ε(ναι πιo εφιxτ6g oτ61ο9, λαμβιi-
γoγταE υπ6ψη τo εδαφοxλιματιx6 περιβιiλλoν,
πoυ ευγoεi την παQαγωγli πρoi6ντων ποι6τηταg

οτη 1c6qα μαg.

Δυατυ1ι69 6μωζ, τη βελτ(ωαη τηg πoι6τηταE επι-
διι6xoυγ xαι 6λεg oι αγταγωγ(oτριεg 1ι6qεg, με
αποτdλεoμα oι προδιαγραφ6g αυτηg ουνε1ι69
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γα ανεβdξoυγ τoγ πηyjν"αι να γ(νoνται 6λο xαι
πιo αυoτηριJg.

To xαταγαλωτιxd xoινιi, απ6 την ιiλλη μεριd, με
την πλατιd ενημ6ρωoη πoυ δ61εται xαθημερινti
απd τα M.M.E. χαι τηγ 6λλεψη εμπιoτoαrjνηg
πQoE τηγ απq6oωπη αγορι1, ιiρ1ιoε γα μηγ αQ-
τιεkαι oτην εν"τ(ψηση τηζ πoι6τηταg μ6νo απ6
την εμφdνιση των πρoι,dντων, 6πωg γιν6ταν
παλαι6τερα, αλλd να ι|rιi1νει xαι dλλεg παqαμ6-
τQoυE χαι γα ξητιi την πιατοπoiηoη αυτrjg απ6
6γxυρουg φoρε(g.

Βxτ6gτων παραπdνω, τα ευεQγετιχιi απoτελ5oμα-
τα τηζ χaf σηE αγQoχημιχc6γ oυαιc6γ, διαμ6ρφω-
σαγ στoυE παQαγωγoιigτην εαφαλμ6νη αντiληιpη
ιiτι, 6αo πε ρ ιαo6τε ρα λιπd,oματα 1ρη αιμoπo ιorj -

γται χαι 6αo περιoo6τερoι ι|.tεxαομo( γ(νονται,
τ6oo xαχ6τερα απoτελ6oματα επιτυγ1ιiνoγται, με
αποτ6λεoμα γα xιiγουν αλ6γιoτη χafση αυτι6ν,

για πoλλ6g δεxαετiεg xαινα δημιoυργηθoιiν πρo-
βληματα μ6λυναηg τoυ περιβιiλλoντog, με ooβα-

ρ69 επιπτι6σειE στηγ ιiγρια παγfδα xαι 1λωρ(δα,
το 6δαφog, τα επιφαγειαxιi xαι υπ6γεια νεριi,
εγc6 πoλλιi διατιθ6μενα πqoiιiντα να φ6qουν
υπoλε(μματα επιπ(γδυνων 1ημιxι6ν oυαιι6ν για
την υγε(α τoυ ανθρι6πoυ.

Η ιηατ6oταoη αυτrj ανη αιi1η oε τoυ g αρ μ6δ ιoυ g δ ιε -

θνεfg xαι εθνιxoιig φoρε(g χαιτoυζ xαταναλωτdg
xαι ξεαrjxωoε τιg διεθνε(E πεqιβαλλoντιxdg oργα-
νι6oειg, με απoτ6λεσμα γα αναξητηΘoιjν λιioειg
πε Q ιoQ ισμoιi τη g 1gli ο'η ζ αγQoχη μιxc6γ oυoιc6γ.
Στα πλαfαια αυτc6γ αν απτυγΘητιαν xατιiλληλα oυ-
oτrjματα xαλλι6ργειαt χαι oυoτdθηxαν dγxυροι
φoρε (g ελdγ1oυ χαι πιστoπo(ηoη g των παραγ6με-
νων πqoΤ6ντωγ με τηγ εφαQμoγrj τoυg.

Aπιi 6oα αναφ6ρθηxαν παραπdνω διαπιoτcil-
γεται αβ(αoτα 6τι:

Η επιβ(ωoη τηg δενδgoxoμ(αg oτην 1ι6ρα μαg
εξαρτιiται απ6την αfξηoη τηζ ανταγωyιoτιτι6-
τηταE τωγ παQαγ6μενων πρoι,dντων.

Η αιiξηoη τηζ αγταγωνιoτιx6τηταg μπoρεi να
επιτευ1θε( μ6νo με την oυνε1rj βελτfωoη τηg

πoιιiτηταg'

oι αντιλfψειg περ( πoι6τηταg d1oυν αλλι1ξει
xαι οt-lνε1ι6g θα μεταβd,λλoνται, ενι6 oι προ-

διαγqαφ6g αυτ{g Θα γ(νoνται <iλο χαι πιo
αυατηq6g.

Στιg προδιαγραφdg τηg πoι6τητα9, ενe6g απ6
την ε μφιiνιση τωγ πQo ι,6ντων, d,ρ1ιοαν να υπε ι-
αι1ρ1ονται xαι dλλoι παρ<iμετρo ι xαι σto μ6λλoν
θα πρoαμετρotiνται αx6μη πιο πoλλo(.

Σιiγ26govε S nα. μελλovτι n6'E αντι}uriψ ειg
πεQ( πoι6τηταE.

oι πρoδιαγραφdg πoι6τηταζ πoυ ιo1ιioυν oη μερα
για τα ρoδdπινα, αιiμφωνα με τoυE xανoνιoμoιig
τηg E.E. τoυ 2004, περιoqζoνται xυρ(ωg ατην
εμφιiνιoη τoυ χαQπo(s xαι oε οριoμ6να oQγαγo-
}ιηmιx6' χαQαχτη Q ιατιxd, τoυ.

Κατιiλληλoι για εμπoQ(α θεωρorjνται oι xαρπo(
πoυ δεγ φ6qουν μι6λωπεE, τQαυματισμorjg, o1ι-
o(ματα, παQαμoQφι6οειg, εμφανεig πρooβoλ6g
απ6 αoθ6γειεg li dντoμα, ξ6νεg oυα(εg xαι ooμ6g,
υγqααiα, επιx(γδυγα υπολε(μματα 1ημιxι6ν oυ-
oιι6ν, ιJ1oυν συγχoμιστε( oε xατdλληλo ατιiδιο
ωg(μααηg χαι πQoσεxτιx6', διατηqorjνται σε
xα}νηxατdoτααη xαι ε (ναt συσχευαoμ6νοι oμoι6-
μoQφα, τυπoπo}ημdνα xαι ^ιατ6' τρ6πo πoυ γα
εξαoφαλζεται'i'| αoφαλη διαxiνηoη, διατrjρηoη
xαι εμπoρ(α.

Η oυγxoμιδrj επιτρ6πεται να γ(νεται 6ταν ο xαq-
π69 απoxτηoει oτεgεti διαλυτd απ6 8o Brix xαι
τιdνω,που προαδιορζoνται με μ6τqηoη διαθλα-
orjμετρoυ oτo μ6ooν τηg αιiρxαg xαι αντioτααη
oιigπαg 1αμηλdτεqη τωγ 6,5 kg, που προoδιοg(-
ξεται με μ6τqηoη πιεo6μετqoυ, διαμι1τρoυ εμβ6-
λoυ 8 mm, σε επιφαγειαχιΞgτιυx}"ιx('g τoμ69 δrio
αγτ(θετωγ oημε(ων τηg μεoημβQιγliE ξc6νηg τoυ
xαqπof, διαμ6τρου 0,5 cm.

Kατατd,oooγται σε τQ ε ιζ χατηγoρ (ε g πo ι6τητα9 :

την 6ξτρα, την πλιiοη 1 xαι την xΧ6oη2'

Στην xατηγogfα 6ξτρα θα πρdπει οι xαρποi να
φ 6 ρoυν τo τυ πιx6 oγjψαxα ι 1ρι6 μα τη g πo ιx ιλ(α g,

αν<iλoγα με τηγ περιo1rj oτην οπo6α xαλλιεργεΓ
ται χαι να d1oυν xανoνιxt{ ανdπτυξη. Nα μην
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φ6qoυν ελαττι6ματα rj να φdρουν ελιi1ιοτα, πoυ
δεν θα επηρεdξoυν την εμφdνιση, τηγ πoι6τητα,
τηγ συντηQηoιμ6τητα χαι τηγ oυoxευαofα.

Στην xλιiαη 1γ'ατατdoooγται oι xαgπο( που φd-

ρoυν ελαττιilματα τα oπo(α δεν επηρειiξoυν την
εμφdνιοη, την ποι6τητα, τηγ συντηQησιμ6τητα
χαιτην αυoxευαο(α, χαι απ6xλιoη oτo μηxοgτου
o'1ηματοg μ6χQι 1 cm xαι oημdδια επ(τη επtφα-
νε(αg τoυ χαQπo6 απ6 αoΘιJνειεg η ι1λλα α(τια,
oυνoλιxr{g διαμ6τqoυ μdχQι 0,5 cm.

Στην xλdoη 2γ"ατατ6'oooνται oι xαρπof που φ6-

ρουν ελαττι6ματα τα οπoiα δεν επηρεd,ξoυν την
εμφι1,νιοη, την πoι6τητα, τη συντηρηοιμ6τητα xαι
τη συσχευαo(α xαι δεν μπoροιjν γα εντα1Θοιiν
oτιg δfo παραπdνω xατηγoρ(εg.

Bι1oη του μεγ6θoUζ oι χαQπο( xατατιioσoγται
στιζ χατηγoρ(εg πoυ αναφdρονται στoν Π(γαxα
1. πoυ παρατfθεται παραxατω.

Στη oυoxευαo(ατηg xατηγoρ(αg 6ξτρα επιτρdπε-
ται απ6xλιση στηγ πoι6τητα χαι στo μdγεΘοg των
xαρπι6ν, μ6χQι 5Ψο αΘρoιoτιγ"α,αχχ6' με xαρποfg
τηg xλd,οηg 1, oτην xλι1,οη 1 μ61ρι 70Ψο ψε τιαρ-
πoιig τηg xλdoηg 2 ν'αι oτην xλιI,oη 2 ψ€'yρι 70%

με xαρποf g xατι6τερων πρoδιαγραφιiν.

Eπιτρι1πεται επ(οηg ανο1η xαqπcilν οε 6λεg τιg
xατηγoρ(εg μdχQι 10o/ο, ψ6νo 6μωg ωg πQoζ τo

μdγεθog, αλλι1 τηg επ6μενηg xατηγoρ(αg.

Tα x ιβι6τια σUσ1.ιευ ασ(αg θα πq dπε ι να π ε ρ ιιJ1oυν

xαρπorjg τηg (διαg περιο1rjg, τηg (διαg ποιxιλiαg,
oμoι6μoqφου μεγ6θoυζ, τoυ 6διoυ oταδioυ ωρ(-

μαγσηζ, τηg (διαg πoιdτηταg χαt στηγ xατηγορ(α
dξτρα oμoιdμορφoυ χQωματιoμoιi xαι γα ε(ναι
πρoxαθoριoμ6νoυ βιiqoυg.

Nα φ6ρoυν εμφανrj orjμανoη με τo 6νoμα τηE πε-
q ιo1rj g παqαγωγrj g, τη g πo ιx ιλ[αg, τη g xατηγoρ (αg

χαι τoυ φoρ6α εμπoρ(αg.

Και γα εξαoφαλζoυγ την οωoτrj διατιiρηoη, με-
ταφορd xαι εμπoρ(α τoυ xαρπof.

Στα πρo'i6ντα oλoxλη qωμ6νη g Δια1ε (ριoη g, Bιo-
λoγιxrjg ΠαραγωγηE χαι σε οqιομ6νεg περιπτι6-
σειζ τηζ xατηγορ(αg 6ξτρα, η οrjμανoη θα πqdπει
να υπdρ1ει αε xdθε xαρπ6 χαι να περιλαμβdνει
επ(πλdoντo 6νoματοU παQαγωγo6 xαιτην μ6θo-
δo παραγωyηζ,τα χQησιμoπoιorjμενα δε υλιxd
oυoxευαo(αE γα ε(γαι oιxoλoγιxd { αναxυxλοf -

μεγα, απαλλαγμdγα απd xιlθε qιiπο, μ6λυoμα η
oομη xαι να πρoβιiλλoυν την εμφι1,νιoη των χαQ-
πι6ν, ι6oτε γα dλxoυγ τoγ χαταγαλωτrj.

Oι παραπι1νω πgoδιαγQαφ6ζ αναφι1ρoνται στα
ελι1,1ιoτα επιτρεπτιi 6ρια, για γα χQησιμoπoιof-
νται xυρ(ωg ωg xριτηρια, στoυζ διενεργorjμεγουζ

Π(γαxαE L. KατηγoqiεE nατ6ταξηE τωγ χαQπι6v βιiοη τoυ μεγdΘoυE αυτ6γ.

Διιiμετqog MdγεΘoE (xωδιιι65) Περιφdρεια

90 mm χαt πdγω ΑΑA"A. 28 cm χαι πd,γω

80 dωg 89 mm ΑΑ\ 25 6'ωg 27 cm

73 i'ωg 79 mm ΑA 23 '6.οlg 24 cm

6'l 6ωg72 mm Α 2Ι 6'ωg 22 cm

61' ('ωg 66 mm B \9 (.ωE 20 cm

56 €ωg 60 mm C t7,5 ι!'ωg 18 cm

51 6ωg 55 mm D 16 dωg 17,5 cm
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πoιoτιχo{E ελ6γ1oυg απ6 τoυg ελεγxτιxoιig φο-
ρεrζ.

Στα πλα(οια τoU αγταγωγισμοιi, οι 1c6ρεE που
61ουν τη δυνατ6τητα, αλλι1 χαι oι φoqε(g εμπo-

ρ 
(αg, 61ι μ6νo τη ρoriν αυoτη ρd τιg πρoδ ιαγραφ6 g

αυτdg xαι δεν εfμεταλλεrioγταt τιg απoxλioειg rj

αν oy€ g, αλλι1 θ 6τoυν χαι επιπQ6οθ ετα xρ ιτrj ρ ια
χαι στo μ6λλoν πρoβλ6πεται να θ6ooυν παι ιiλλεg
παραμ6τρoυ9, 6πωg:

Tα oργανο}'"ηπτιν"6. yαoαχτη Q ιστι x6' τoυ xαρπoιi,
τo χαQαχτηριoτιxd dρωμα, την αναλoγ(α oξ6ων
- οαx1dρων, την πεElιεxτιx6τητα τωγ xαρπc6ν oε
θρεπτιxι1, συoτατιx6",6πω9 ε(ναι τα μdταλλα, oι
β ιταμ(νε g, oι oξε ιδωτ τx€.g xαι αντιoξε ιδωτιxιig
oυo(εg χαι o χαταναλωτrjg γα απαιτε(τo φροt'το
πoυ πρo μη θ ειj εται γα 61ε ι dλα εxε (να τα Θρ επτιxd,
oυoτατιlη6' xαι τιE ευεQγ ετιν"€gιδι6τητε g πoυ αγα-
φdρoνται για τo συγχεχQιμ6νo ε(δog oπωριxoιi.

Aπ6 τα λ(γα πoυ αναφ6ρθηxαγ στηγ παραπι1,νω
εν6τητα διαπιoτcilγεται 6τι, oι προδιαγQαφdζ
πoιdτηταg oυνε1c6g θα μεταβι1λλoνται, Θα πρoo-
θ6τoγται xαινοιiqγια xριτjρια xαι θα γ(νονται πιo
αυ oτη ρ dg, με απoτι1λεσμα γα απαιτε (ται oυν ε1rj g

πQoσαQμoγri τη g παqαγωγli ζ.

Ποιοτιxιi Πqoiιiντα.

Tα 6αα αναπτιi1θηχαγ στo πρoηγoιiμεγo χε-
φι1λαιo για τηγ πoιι1τητα τωγ παQαγ6μενων
πρoι,6ντων, αναφιJqoνται xυρfωg oτα πρoι,6ντα
πoυ χQησιμοπoιorjνται για ευqε(α xατανdλωoη.
Yπ<1ρ1oυν 6μωg xαι dλλεg xατηγορ(εg πρoιιiντων
πoυ χαQαχτη ρξoνται ω g πoιoτιx6',απευθf γoγται
σε απαιτητιxιi r{ ιδιαiτερo xoινιi, πιoτoπoιοrjγται
xαι πωλοιjγται αυνfθωg oε υι|.lηλ6τεQεζ τιψ€E'

Πqoi6ντα ΠqoατατευιiμεvηE oνομαο(αE Πqοd-
λευαηE α.o.Π.)

Tα πρoι,6ντα αυτι1 διαxρiνoνται απ6 oριαμ6να
ιδ ια (τερα χαQαχτη Q ι oτιτι6' πo ι6τητα9, που οφ ε (-

λoνται στo μιχQoχλ(μα του τ6που παραγωγηg
τουg η χαι τoυ τρ6που παqααxευrjζ τoυE, πoυ

εφαρμ6ξoυν o ι παQαγωγo[τoυg xαι 6λε g oι παρα-
y ωy ιν"€ g δ ιαδ ιxαο(ε g oλοxλη ρc6γoγτα ι oτην (δ ια
oριoθετημdγη γεωγQαφιxrj περιo1(.

Διατ(Θεγται με πQoχαθoqιoμ6νo ειδιx6 orjμα
πιoτoπο(ηαηE, πoυ 1ορηγε(ται απd dγxυρoυg

φορε(g, rjoτερα απιi α(τηοη των ενδιαφερoμ6νων
αυνoδευ6μεγη με τα απαιτoιjμενα διxαιoλoγητι-
ν"6", oτην αρμ6δια Διεrjθυνoη τηg Noμαργιατιηg
Aυτoδιo(xηoηg, την αξιολdγηoη αυτti g, τoν 6λεγ1ο
απιi τoυg αρμιiδιουg φoqε(g, τηγ υπoγQαφ( σχε-
τιxlig oιjμβασηE χαι την εγγQαφη oτo Mητριio
διxαιοιi1ωγ χQliσηE.

Πqo[6ντα Πqoατατευ6μενηE ΓεωγqαφιxrfE
'EvδειξηE α.Γ.E.)

Tα πρoΙ6ντα αυτd πρo6ρ1oνται απ6 μια συγχε-
xριμ6νη πεgιo1rj f χ6Qα, η πoι6τητατων οπo(ων,

η φliμη η dλλo χαQαχτηQιατιγ'6 μπορoιiν γα απo-
δo θ or]γ στη ν γ ε ωγ Q αφ ιν'η αυτrj π ε ρ ιο γη xαι 6}ιε g

ot παQαγωγιx€g διαδιxαα(εg oλoxληqι6γoνται
oτην (δια oριoΘετημ6νη γεωγQαφιxrj περιο1rj
f x6ρα.

Eιδιxιi Παqαδοοιαxιi ΠqoΤιiντα Eγγυημdνα
(E.Π.Π.Ε.)

E,(γαι xυq(ωg πρoΙ6ντα μεταπο(ηoηζ πoυ χαQα-
xτηρζoνται απd τη αιioτααη η ν"αι τoν τρ6πo
παραoxευηE τoυζ, πoυ 61ει ιoτορ(α δεxαετιι6ν rj

αιc6γωγ xαι ενoωματι6νει ιoτορ(α, rjθη xαι 6Θιμα,
δηλαδri την λαoγραφ(α xαι τιg παραδ6σειζ τoυ
λαοrj πoυ τα παρdγει'

Για γα xατo1υρωθoιjγ τα πρo'ι6ντα ωg E.Π.Π.E.
πg6πειof μφωγα μετογ χαγoνιoμ6να ε(ναιπαρα-
δooιαxιi xαι ιδι6τυπα, δηλαδf γα παQoυσιιiξουν
χαQαχτηQιoτιγ"6' πoυ τα διαφορoπoιοrjγ απd d,λ-

λα παρεμφεq{ πρoΙ6ντα πoυ ανrjxoυν oτη (δια
xατηγοq(α.

Πqoi6vτα Ιδιoτυπ(αE α.Ι.)

E(γαι πρo'i6ντα πoυ παρdγoγται xdτω απ6 πρo-
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xαθοριαμ6νεg διαδιxαofεg xαι απευθfνoγται σε

ε ιδ ιxd g xατηγορ (ε g xαταγαλωτι6ν, 6πω g : παιδ ιd,,

υπερηλιxεg, ααθενε(g, x.λ.π.

Πqοiιiντα Bιoλoγιxrig Γεωqγ(α5

Πqοiιiντα oλoxληqωμdνη E Δια2gεiqιοη E Φυτ ιxli g

ηΖωtxηg ΠαqαγωγtiE

oqεινιi παι Nηοιι6τιxα Πqoiιiντα

Πgoi6ντα Πqoοτατευιiμενων Πεqιο1ι6ν

Tα Bιολoγιxιi Πρoι6ντα χαι τα Προι,6ντα oλo-
xλη ρω μdνη g Δια1ε (ρ ιoη g εντιiooονται στην χατη -

γoρ(α τωγ oιxoλογιxι6ν Πρoi6ντων.

ΠαqιiγoντεE πoυ επιδQoιiγ στηγ πo]6τητα
τωγ αγQo τ.n6'ηιl πQoτdγτωγ.

Oι xυρι6τερoι παqdγoγτεζ πoυ επιδρofν oτην

πoι6τητα τωγ παQαγ6μενων αγρoτιxι6ν προΙ6-
γτωγ χαι ιδια(τεqα τ'ων φρoιiτων ουνoψζoγται
στoυζ παραxd,τω:

oι xαλλιεqγoιiμενεg πoιxιλ(εg.

Tα 1ρηoιμoπoιοιi μενα υπoπε (μενα.

oι εδαφoxλιματιxdg αυνθηxεg.

oι αποοτd,oειg φriτευσηs τωγ δdνδρων.

Oι εφαρμοξ6μενεg xαλλιεργητιxdg φρoντi
δεE.

Η oυντrjρηση τωγ παραγ6μενων πρo[ι1ντων.

Η τυπoπo(ηση χαι oυoxευαofα.

H διαx(νηoη των πρoΙ6ντωγ απ6 τoν αγρ6 μ6_

χQι τηγ τελιxrj αγoρd πρoοριoμοri.

oι xαλλιεqγoιiμενεg πoιxιλ(εg ε(ναι η βιiαη τηg

παραγωγrjg πρoi6ντων πoι<iτηταg, γι' αυτ6 xαι
oυν ε1ι69 δη μιoυ ργo{γται xαινοriqγ ιε g, xα}u6τε -

qεg απ6 τιg xαλλιεqγotiμενεg, εναρμoνιξ6μενεE

με τιζ εxdoτoτε απαιτrjoειg τoυ παQαγωγoti, τoυ

εμπ6ρου χαι τoυ xαταναλωτoιi, oι οπo[εg συγε-

1ιig αλλdξoυγ πQoσαρμοξ6μενεζ αα νει6τεgα
δεδoμ6να χαι τtE διαμoρφoιiμεγεζ oυνθ(xεg ιi
oυνr{θειεE.

oι παραγωγο(τo γνωρζoυν πoλιj xαλd αυτ6 xαι
οε 6λεg τιg ν6εg φυτεfoειg πqoτιμoιiν γα χQησι-
μoπo ιoιiν xαινotiργιε g πo ιxιλ(ε g.

Δυoτυ1ι6g 6μωg 6λε9 οι xαινοtiργιεg ποιxιλ(εg
δεν εμφανζουν 6λα τα xαλd, χαQαχτηQιoτιx6"
τoυζ σε 6λεg τιg πεqιo169 πoυ θα xαλλιεργηθorjν,

γι' αυτ6 xαι θα πqdπει να δoxιμdξoνται oε xd,θε

μιxqoxλ(μα χαι χατηγoρ(α εδ<iφοUE χαι γα επι-
λdγoνται αυτ6'9 πoυ δ(γoυγ στo συγχεχqιμ6νo
περιβd,λλoν xαλrjτερη πo ι6τητα xαρπotj απ6 τιg
xαλλιε ργoιi μεγ ε E, oτην αντ(θ ετη περ (πτωoη δ εν

1ρε ιdξεται oι xαλλιεργοιi μενε g πoιxιλ(ε g να αντι-
xαταoταθorjν. Στην πεq(πτωoη δε πoυ xdποια
πoιxιλ(α δ(νε ι εξαιρ ετtτιη πoι6τητα l{αQπoιj oε
6ν α oυy ν'εxρ ι μ 6νo ε δ αφoxλι μ ατwι6 π ε ρ ι βιiλλoν
δεγ θα πρdπει να αγτιxαθ(oταται, εφ6ooγ o χαQ-

π69 παqουoιιiξει αντo1rj στη μεταφoριi xαι oτη

oυντiρηoη.

Mεταξιi δυo πoιxιλιι6γ πoυ η μ(α 61ει μεγd,λη πα-

ραγωγιx6τητα χαι η ιiλλη μιπq6τερη αλλd δ(γει
εξαιρετιxrj πo ι6τητα xαρπoιi, να πρoτιμdται η δειi-
τε Qη, γ ια xαλrjτε ρα ο ιxoνo μιx<i αποτελdoματα.

Tα1ρηαιμoπoιoιiμεναυπoxε(μενα δεγ θα πqιJπει
να 61oυν πι1ριo oτ6γo την με(ωαη τoυ x6ατoυg

παραγωγlig, αλλιi να επιλdγoγται με βιioη την

xαταλληλ6τητ<i τoυg στo συγχεχριμdνo εδαφo_

xλιματιx6 περιβιiλλoγ πoυ θα xαλλιεργηθoιiν,
τo o1r{μα oτo oπo(o απoφαα(oτηxε vα διαμoQφω-
θot]γ τα δdνδρα χαι τηγ γoνιμdτητα τoυ εδιiφoυg
χαι γα λαμβdνεται ooβαριi υπdψη η oυμβολr{

τoυE στηγ πoι6τητατων παραγdμενων πqοi6ντων
παι η αντo1rj τoυE σε ε1θροιig xαι αoθdνειεE τoυ

ριξιxοιi οιloτrjματog xαι αντιξo6τητεg τoυ πεQι_

βdλλoντog.

Περιo16g με εδαφοxλιματιx6 περιβdλλoν που ευ-

νoε(την εμφdνιoη μoλυoματιxι6ν η φυαιoλoγιxc6ν
αoθεγειι6γ η ιiλλων προβλημιiτων θα πρ6πει να
απoφειiγoνται, γ ιατ( δ εν ε (γαι δυγατ6γ γα δι6ooυγ

πoιoτιxd προiιiντα.

oι απooτιioειg φιiτευαηg των δdνδρων θα πq6πει
να αγαθεωρηθoιiν. Oι πυxν6E φυτειioειg αυξd-
γoυγ τιE στQ ε μματιχd g απoδ6oε ιg, αλλd, αυνrj θωg

υπoβαθμζoυν τηγ πoι6τητα τωγ παQαγ6μενων
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πQoτdντωγ χαι θα πQ{rπει γα απoφεfγoγται επr-

σηE.

Στιg εφαρμoξ6μενεg xαλλιεργητιxdg φρoντ(δεg
περιλαμβd,γoγται:

Η Θρ6ψη - λ(πανoη των δ6νδρων.

Η ιiρδευo'η.

Η αντιμετι6πιση των ξιξαν[ων.
Η αντιμετι6πιoη ε1θqιiγ xαι αοθεγειι6γ.

Tα xλαδεrjματα τωγ δ6νδρων.

Tα αραιc6ματα των xαqπι6ν.

H αυγxομιδrj τoυ xαqπori.

Στιg oπo (ε g τελευτα(α dρ1ιοαν να λαμβdνoνται αo-

βαgιi υπ6ιi.rη χαι ot περιβαλλoντw"{.g επιπτc6οειg
τoυζ, πQoχειμ6νoυ γα πιστoπoιηθε( η πoι6τητα
τωγ παQαγ6μενων πqoi6ντων.

'oλεg oι παραπdνω απαιτησειζ για την παQα-

γωγrj πρoi6γτωγ ποι6τηταg δεν μπoροιjο'αγ γα
ιxανoπo ιη θoriν με τα Συ μβατιxι1 Συoτη ματα Kαλ-
λι6ργειαg, πoυ εφαQμ6ξονταν oτo παqελΘdγ xαι
Θα dπρεπε γα αγαπτυχθofγ xαιγoιiErια, ιxανd να
αγταπoχQ ιθoιiν ατιg ν 6ε g απα ιπj oε ιE, αξ ιoπo ιι6-

γταE επωφελιig xαιτιg δυνατ6τητεζ πoυ παρ61ει

η αιiγ1qoνη ανιiπτυξη τηg τε1νoλογ(αg.

Στα γιjα xαλλιεργητιxd Συατrjματα πoυ μπoqorjν
γα ανταπoxριθoιiν στιζ παQαπd,γω απαιτιjoειg
περιλαμβdγoγται xυq(ωE η Bιoλoγιxrj Γεωqγ(α,

η oλoxληρωμdνη Παραγωγrj η oλoxληqωμdνη
Δια1εiqιαη xαι η Αειφοριxrj Δια1ε(ριoη.

Για την παραγωγη 6μωg πρoi6ντων εξαιgετιν"ηg
πoι6τηταg, η εφαQμoγli xαι μ6νo αυτι6ν τωγ Συ-
oτημι1των δεν επαρxε(, αλλd 1ρειdξεται χαt η
ατομιxη πρooπι1θεια τoυ παQαγωγori rj oτην xα-
θoμιλοrjμενη τo μερdxι, xαθι6g xαι η oυλλoγιxrj
πqooπιiθεια τωγ αυλλoγιxι6ν φoq6ων διιiθεoηg
τωγ παQαγ6μενων πρo'i6ντων. Πoλιj δε πεgιo-
α6τερo yιατ(, oι πρoβλεπ6μενε9 πρoδιαγραφ6g
στηγ εφαQμoξ6μενη τε1νολογ(α των παραπdνω
Συοτημdτων αναφdρoγται στα βαoιxd, xυρ(ωg

oημεfα, ενιi oτιg λεπτομ6ρειεg παραλλd,oοoυγ
απ6 1ι6ρα oε 1riρα, oε πoλλ6g δε 1ι6ρεg γ"αι απ6
πεqιο1rj oε περιo1η ηxαι απ6 φορdα oε φoρ6α
αxdμη.
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Εxτ6gτωγ 6oωγ αναφ6gΘηxαν παραπdνω, dσo
o1oλαoτιxιi χαι αν εφαq μ6ξoνται o ι εγδ ε ιxνυ6 με -

ν ε g με θoδoλoγ (ε g xα ι τε1ν ιx ιJ g, γ ια την παqαγωγrj
πρoΤ<iντων πo ι6τηταg, ουν ε1ιilg πρoxtiπτoυγ χα ι-

νo6ργια απρ6βλεπτα πρoβλri ματα, πoυ υπoβαθμi
ξουν την πoι6τητατων παραγ6μενων πqοi6γτωγ.
Στιg πεElιoo6τεqεg περιπτι6oειg αυτι1 ε(ναι αγνc6-

οτoυ πρoι1λευσηζ xαι αιτιoλoγ(αg'

Mεριxιi απ6 αυτ(ι" που εμφαγΓοτην"αν τελευτα(α
oτα ροδd,xινα ε(γαι:

To μαλdxωμα τηζ oιlρxαg.

H επ(απευση τηζ ωρ(μαoηg.

Η πρooυλλ εγ'ιιxη xαρπ6πτωoη.

Tο o1ιioιμo τoυ πυρηνα.

H εμφιiνιoη Θραυoμdτων τoυ πυρηγα στιζ χο-

μπ6ο'τεg qoδαxfνου.

Η εμφιiνιoη ν"6ν"ν"ινoυ 1ρι6ματog oτη οdρxα

γfQω απ<j τoγ πυρrjνα, πoυ υπoβαθμζουν την
πoι6τητα τωγ μεταπoιημιJνων xυρ(ωg qoδαx(-
νωγ.

Η μιxρoxαgπ(α, η μεrωοη τηg σι}ντηQησtμ 6τητα9
xαιτο πρ6ωqo μαλdxωματηE οιiρxαgτων μrjλων,
πoυ εμφανζεται oε πoλλ6g ορειν69περιο1ιJg, x.α.,
τα oπο(α 1ρειd,ξoνται μελ6τη για να αντιμετωπι-
οτo{γ αποτελεoματιxd xαι επfπoγε g πρoαπdΘε ιε g

τωγ παQαγωγc6ν.

B6βαια oημαντιx6 ρ6λο oτα παqαπιiνω φαιν6-
μενα παξoυγ χαι οι xλιματιx6g oυνθηxεE των
τελευτα(ωγ ετι6ν, πoυ παqoυοιιiξoυν oοβαρ6g
διαφoροπoιlioειg oε αιiγxριoη με τα πQoηγoιiμε-
ν α, αλλd δ εγ ευ θ{γoντα ι απoxλ ε rcτιx6' γ"αι μ6ν oν
αυτ69 για 6λα τα πqoβλrjματα.

ΠqoοπιiθειεE βελτ(ωοηg τηE τto.6τηταE
τωγ παQαγιiμενωv qoδαx(vων.

'oπωg oε 6λεg τιg ροδαxιγοπαQαγωγ6g 1ιilρεg
του x6oμoυ 6τoι χαt στη χ6Qα μαg αν6xαθεν
xαι ιδιαiτεQα τα τελευτα(α 1q6νια, πoυ ι1,λλαξαν
oι απαιτtjoειζ σtην πoι6τητα τωγ παQαγdμενων
πρoi6ντων, xαταβιiλλoντα ι μεγdλε g πqoο'πιiθ ε ιε g
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για την βελτ(ωorj τηζ σε 6λα τα επiπεδα γ"αι απ6
6λου g τoυ g ε μπλεxdμενoυ g φoρε (ζ: εQευγητιιιo6 g,

επ ιστη μoγιxof g, oυν ετα ιQ ιστιχod g, β ιo μη1αν (ε g

μεταπo(ηoηζ, παQαγωγorig xαι γενιxd, 6λoυg
6ooυ9 εψπ}'€xoνται στην παραγωγη xαι διι1θεoη
των πρoΤ6ντων'

Eξ ετιiξoνται, μελετof νται χαι αντιμετωπ ζoγται
εx γ6ου 6λoι oι παρd,μετρoι πoυ υπεισ6ρ1oνται,
αγαπujοooγται χαι εφαρμ6ξoνται xατd,λληλα
ουoτ(ματα xαι μdθoδoι xαλλι6ργειαζ χαι 'ιιατα-

βdλλoνται πoλλ6g πqοαπιiθειεζ για την επ(λυοη
6λωγ τωγ πρoβλημιiτωγ πoυ πρoxfπτουν.

To Ινoτιτo{τo Φυλλoβdλων Δdνδρων, που ε(γαι

η αqμ6δια ερευνητιtrj Moγιiδα του EΘ.Ι.ΑΙ.E.
για θ6ματα φυλλoβ6λoυ δενδρoxoμiαg oτη χc6Qα

μαg, μ6oα oταπλαiοιατωγ αρμoδιoτrjτωγτoυ χαι
ιjoτε qα απ6 1qη ματoδ6τη αη ε ιδ ιxoιj ερ ευνητιxof
πqoγρd,μματοg απ6 τη Γ.Γ.E.T., ('γει μελετrjoει
τα βαoιx6τερα θ6ματα, για τηγ πρoοαρμογrj xαι
ανdπτυξη oτιg oυνθrjxεg τηg 1riqαζ μαζ, τηE απαι-
τorj μενη g τε1νoλογ (α5 στην εφαQ μoγrj του Συoτrj -

ματoE τηg oλοxληρωμ6νηg Παραγωγf g'

M6αα oτα πλα(ο'ια τωγ Πρoγραμμdτων αξιoλ6-

γησηζ xαι επιλoγηg πoιxιλιι6ν, €γει μελετrjoει
xαι βαθμολογrjoει την πoιιiτητα τoυ παραγ6με-
γoυ χαQπo(l απ6 τιg oπoυδαι6τερε9 πoιxιλ(εg

ρoδαxινιιig, την ευπd,θεια αυτι6γ oε ε1θροrig xαι
αoθdνειεg χαι τηγ αντo1rj τoυE σε αντξoεg εδα-

φoxλιματιx6E oυνθ{xε g.

' Εγειμελετrjαε ι xαι xαταγρd,ψ ε ι τιg διαφορoπoιη-
σειζ τωγ xυρι6τεqωγ πoιxιλιι6γ στιζ απαιτrjoειg
oε θρεπτιxιi oτoι1ε(α.

'Βyει xαταγqιiψει τα ωφdλιμα 6ντoμα πoυ απα-
γτιoιjγται στoυζ oπωριilνεg τηg 1c6ραg μαζ χαι
ε(ναι ε1θρo( τωγ επιβλαβι6ν, oι πληΘυoμo( των
οπoiων θα πρdπει να λαμβι1νογται υπdψη οτην
εφαρμoζ6μενη αγωγrj φυτoπQoσταo(αg.

'Βγει αξιoλογηoει τηγ απoτελεoματιxdτητα των

1ρωματιxι6ν παγ(δων στηγ παQαxολοriθηαη τηg

εξ6λιξη9 των ππjoεωγ χαι των πληθυαμιiν των
ωφdλιμων εντ6μων πoυ ε(γαι ε1θρof των βλαβε-
ρι6γ.

'E1ε ι αξιoλoγηαε ι oριομ6να λoγιoμιπd πqογρdμ-

ματα πρ6βλuψηE τoυ βαθμoιj επιxινδυν6τηταg
εμφι1νιοη g μυxητoλoγιxcilν πρooβολιiν.

'Εγει μελετηαει την επ6δραση τωγ θεqινc6ν
xλαδευμιiτωγ στιζ πρoοβoλdg απ6 ε1θρo69 xαι
ααΘιJνειεg, τη βλι1oτηoη των δ6νδqωγ, τηγ παQα-

γωγιx6τητα αυτι6γ χαιτηγ ποι6τητατoυ παραγ6-

μεγoυ xαqπoιi.

'Εγειαξιoλογ(oει oε oυγδυααμ6 με τoυg πληθυ-
oμofgτων ωφελfμων εντ6μων, την απoτελεoματι-
x6τηταoριoμι1νων φυτoπQoστατευτιxι6γ oυσιιδν,
πoυ εγδεixνυγταL για τηγ oλoxληρωμ6νη Φυτο-
πρooταα(α ν"αι €.1ει μελετηαει την διαxιiμανoη
απ6 ποιxιλ(α oε πoιxιλ(α xαι την διιlρxεια τηE

υπολε ιμματ ι^a6τηταgτωγ Δ. o. αυτι6γ στoυζ χαQ-
πoιig, xατ6'την xαρπιxrj xυρ(ωg πεqfοδo.

Πoλλοf συγεταιQιστιxo[ φoρεig dρ1ιoαν να
εφαρμ6ξoυντην Oλoxληρωμ6νη Φυτοπρooταo(α
χαι γα επεγ'τε(ν oyτα ι οταδ ιαxd,, βη μα προE βri μα,
στηγ εφαQμoγη τoυ Συoτrjματog τηg oλoxληQω-

μdνηζ Δια1εfριοηg.

oι βιομη1αν[εg μεταπo(ηoηg ιiρ1ιοαν να διενερ-

γoιiν oε δ ιxd, τoυ g ε Qγαστιi Q ια, δ ε ιγ ματoλη πτιν"o6 g

ε Qγ αστη Q tα xo6 g ε}ν6y yoυ E υ πολ ε ι μ μ<iτων αγ ρ o1η -

μ ιxι6ν ου oιc6ν ν"αι πo ι6τηταζ τωγ μ εταπo ιη μ ιJνων

πρoi6ντων.

Ιδρ{θηxε επ(oημog φoρ6αg πιοτoπo(ηoηE χαι
χoQliγη ση s orj ματo g ταυτ6τηταg oτα παραγd μενα
αγqοτιxιi πρoι,6ντα, γνωoτ69 ωg ΑGRocΕRT
(o.Π.E.ΓE.Π.).

Και γενιxd, παQατηQε(ται μεγι1λη ανηου1fα xαι
ν"ιν ητιν'6τητα απ6 6λoυ g τoυ g ε μπλε x6 μεγoυ ζ φo -

qε(g, για την διεξαγωγti με επιτυγ(α τoυ αγιiνα
τηζ παQαγωγrjg πoιoτιxι6ν πρoι,6ντωγ, στα απo-
τελ6oματα τoυ oπo(oυ ατηρζεται τo μ6λλoν τηg

ροδαxινoxαλλι6ργε ιαg.

Η ανηoυ1(α αυτrj απoτυπωνεiαι ατη oriμπραξη
17 φoq6ων, γιατη διεξαγωγrj Eqευνητιxori Πρo-

γρdμματog με ατ61o την βελτ(ωση τηζ πoι6τηταg
τωγ παQαγ6μενων ρoδαx(νων, πρotπoλoγιομori
1.440.000 ευ ρι6, οτo oπo (o τ o 50Ψο xaw πιoτι6oεων
xατα βd,λλε ται απ6 ιδ ιωτιxof g φoρ ε (g γ"αι τo 50Ψο
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απ6τη Γ.Γ.E.T., στα πλαrσιατoυ ΠQoγqdμματog
EΠΑN, πoυ χQηματοδoτε(ται απ6 την E.E.

oι φoρεfg πoυ συμμετ€.yoυν απ6 τoγ ιδιωτιx6
τo μ6α, ε (γαι επτι1 oυγ ετα ιQ ισμo i, τιJαoε g ιg β ιο μη -

1αν(εg xαι δf o ιδιωτιxιjg εταιρ(εg, πoυ δραoτηqιo-
πο ιoιjγτα ι ατην ε μπoρ (α, μεταπo (η oη xαι παρο1rj
υπη ρεoιcδν αντioτo ι1α xαι απ6 τογ δη μ6oιo τo μ6α,
διio Eργαoτηρια τηg ΓεωπoνιxrjE Σ1oλrjg τoυ
A.Π. Θ., τo Ιγoτιτoιjτo Αγρo β ιoτε1νoλoγ (αζ τoυ
E.K.E.T.Α. xαι δrjo Ινoτιτoιjτα τoυ EΘ.Ι.ΑΓ.E.,
πoυ αα1oλοfγται με αντιxε(μενα σxεxLγ'd, με τιg
ανdγxεg διεξαγωγrjg εξειδιxευμdνων εqγαoιι6ν
του Πρoγρdμματοg.

Aνdδo1og φoρdαg του Προγρdμματοg εiγαι τo
EΘ.Ι.ΑΓ'E., με συγτoνιοτ{ αυτo{ το Ινoτιτodτo
Φυλλoβ6λων Δ6νδqων xαι ενd1ει τη θ6oη Πιλo-
τιxo(: Πqογρι1μματoζ για να χQησιμoποιηθε( ωg
πρ6τυπo απ6 6λoυg τoυg αυλλoγιxoιig φoρε(g
που δραoτηριoπoιοtiνται στo ροδdxινο χαι επι-
θυμoriν να εφαρμ6σoυν σωστιi τo Σrioτημα τηζ
oλoxληρωμdγη g Δια1ε (ριoη g.

To εγ λ6γω Πρ6γQαμμα τιτλoφοqε(ται:

"Aνιiπτυξη τηg μεθοδoλoγfαg για τηγ εφαρμογrj
τoυ Συoτrj ματoζ τη E oλοxλη ρω μ6νη g Δια1ε iρ ιαη g

oτην xαλλι d ργ ε ια ρο δα xιν τ6.9, μ ε 6 μφααη οτη B ιο -

τε1νoλoγ(α γ"αL 1η βελτ(ωoη τηg πoιdτηταE τωγ
παραγ6 μενων προ ι,dντων " }tαι πε ρ ιλα μβdνε ι διiο
εν6τητεg εργαoιι6ν oε oυγδυαομ6 μεταξιi τoυg.

Στην πgιδτη εν6τητα μελετoιiνται 6λα τα πQo-

βλfματα πoυ παQoυoιd,oτηxαν τελευτα(α ατην
πo ι6τητα των παραγ6 μενων ρloδαx (νων, ε ξ ετιiξo-
γται σαQωτιxd 6λoι oι παριiγoντεE πoυ υπειoιJρ-

χoγται θεωqητιxιi οτην πρ6xληoη αυτc6ν, για γα
διαπιoτωθε( πoιoι απ6 αυτoιjg ε(ναι η αιτ(α xαι
Θα εξετααro{ν xατιiλληλoι τρ6πoι, μι1θoδoι xαι
τ εγν ιx{. g y ια τηγ αγτ ι μ ετc6π ιoη των πq o βλη μιiτων
χαι την περαιτdρω βελτ(ωoη τηg πoιιiτηταζ τωγ
παραγ6μενων ρoδαπ(νων.

Στη δειiτεqη εν6τητα εξετdξoνται, δημιουργori-
\ηαι χαι αγαπτtjoooγται αε επ(πεδo παραγωγιxc6ν

φoριJων, 6λεg oι αναγxα(εg υπoδομ6E πoυ 1ρειιi-
ξoνται στηγ εφαQμoγη τoυ Συoτηματog τηg oλo-
xλη qωμdνη g Δια1ε (ριοI ζ, Υια τηγ επLστη μoνιx{,

ε Qγ αστη Q ια xη τιαι τεμ tτιη υπoοτrj ρ ιξη αυτoti.

Aντιμετι6πιση τωγ πQoβλημιiτων υπoβdΘ-
μιση5 τηg πoιιiτηταs qoδαx(νων.

oι εqγαοiεg πoυ o1εδt6'oτηxαν xαι διεξdγoγται
στo εγ λdγω πqdγQαμμα, γιατηγ εξιJταοη, μελdτη
χαι αντιμετιiπιαη των πqoβλημdτων υπoβdΘμι_
ση ζ τη E πo ι6τητα9, πε ρ ιγριiφoντα ι πε ρ ιληπτιν"6'
παραxdτω:

Eπιλoγr{ xατιiλλη λων μεταπo ιrj σιμωγ χαι επιτQα-
πdξιων ποιxιλιιiν ροδαxινιιlg, για xαλλι6ργεια
με τo Σιioτημα τηg oλoxληqωμ6νηg Δια1εfρι-
σηζ, oι oπo(εg δεν παEloυoιιiξουν πρoβλriματα
πoι6τηταg.

Kαταγραφrj των γoνιδ(ων πoυ oγετξoγται με τη
o16'oη τoυ πυq{να των ρoδαx(νων.

Eπιor{μανoη τηg riπαqξηg αυτι6ν των γoνιδ(ων oε
επιλεγμ6νεg πoιxιλ(εg xαι υβρiδια ρoδαxινιtig.

Eπιλoγη για xαλλι6gγεια 6οων δ(γουγ εξαιρετι-
xηπoι6τητα xαqπoιi xαι δεγ φ6ρoυν τα εν λ6γω
γoν(δια.

Xqη oιμoπo iηαri του g oε πgoγριiμματα β ελτ(ωαη g

πoιxιλιc6γ με ελεγ16μενo υβριδιαμ6 rj βιoτε1νo-
λoγιπ69 μεθ6δουg.

Kαταγqαφf τoυ ποoοαrorj των xαρπιiν πoυ παρoυ-
oιdζoυν εqυθρ6 1gωματιαμ6 οτη oιiρxα γriqω απd
τον πυρrjνα, oγ6'oη τoυ πυρrjνα xαι θραιioματα
αυτorj, απ6 τιg παρτ(δεg που παραδ6δoιται ατιg

βιoμη1αν(εg μεταπo[ηoηg.

Συ ο1dτιoη αυτι6γ με τη φυ σιχo1η μιxrj αιioταη τoυ
xαρπoιi, τιE μηχανιχdg ιδιdτητεg τoυ πυρliνα χαι
τηγ π ε Q ιεχτtν'6τητα τη g oιiρxαE αε ανθoxυdνε g,

αε oυγδυαoμd με επιλεγμ6νεg ποιxιλ(εg,τo βαθμ6
ωq(μανoη g, τιg εδαφoxλιματιx6g αυνθrjxε g xαι τιg
εφαρμoξ6μενε g xαλλιεqγητιx6g φρoντ(δεE.

Eπιorjμανoη περιο1ι6ν χαι αγQoτεμα1iων, oτα
oπoiα εμφανζoνται σε μεγαλriτερη 6'γ'ταoη }lαι
ιJνταοη τα εν λ6γω πρoβλrjματα, με τη μ6Θoδo
τηg ι1νηλαoιμ6τηταg.
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Συo16τιoη αυτι6γ με τtζ ε φαQ μoξd μεν ε g xαλλιε q-

yητιx6.g φqoντ(δεg.

Eπιorjμαναη περιo1ιiν που δ(γουγ εξαιρετιxrj
πoι6τητα xαρπoιi και δεγ εμφανζουν πρoβλriμα-
τα υποβdθμισηE τηg ποι6τηταg.

Συο16τιοη τη g προoυλλεxτιx{ g xαqπ6πτωαη g, τoυ

πρooυλλεxτιxo(l μαλαxι6ματoζ τoυ xαρπorj xαι
τηg o1doηg τoυ πυρrjνα, με τηγ xαλλιεργoιiμενη
πoιxιλ[α, τιg εδαφoxλιματιx69 oυνθrjxεg χαι τιζ
εφαq μoξ6μενε g xαλλιεργητιxdg φqοντ[δεE.

Πειραματιxdg εφαρμoγdg ειδιxι6ν xαλλιεqγητι-
τιtilν τεγνιν'ι6ν xαι βιoρρυθμιατιxι6γ ουoιcδγ, για
την εξεriqεoη τρ6πων αντιμετιiπιoηg αυτι6ν των

προβλημdτων.

Kαταγραφη αυγxεντqι6oε ων ατμοoφαιρ ιxc6ν ρri -

πωγ χαι ιδια(τερατoυ 6ξoντog, oε δενδqoν"oψιν"€g

πεqιo1dg, πoυ αναφ6Qεται απ6 τη βιβλιoγραφ(α
6τι δημιoυργεi πρoβλrjματα στα δ6νδρα.

Συo1dτιοη τωγ συγχεντρι6οεων 6ξoντo9 με τα
πρoβλrj ματα υπoβιiθ[ιιση ζ τηζ πο ι6τηταg.

Πειραματιx6g εφαρμoγdg ειδιxιiν xαλλιεργητι-
ν"(lν τεγνιν"ι6ν xαι 1ημιxcilν oxευαoμd,των, για
την εξεf ρεαη τρ6πων αντιμετc6πιαη g.

Δη μιoυqγ iα nαι ανιiπτυξη υπoδoμι6γ για
τηγ εφαQμoγ'f τoυ ΣυστriματοE τηg oλo-
ιtληqωμ6νηE Διαχε(qιοηE.

o ι υπo δ o μ d g πoυ o1 ε δ ι 6oτην"αν, δη μ ιoυ ργ οf γτα ι
γ"αι αν απτ6σσoγται σε επiπεδo παgαγωγ ιxιiν φο-

ριJων, για την επιστημoγιxrj, εqγαατηqιαxrj xαι
τεμ ιν"ηυπoοτrjριξη εφαQμoγηg τoυ Συoτηματog
τηg oλoxληρωμ6νηg Δια1ε(ριoηE, στηγ δειiτεqη
εν6τητα τωγ εQγασιιiν τoυ 6qγου, παρoυoιdξo-
νται πε ρ ιλη πτιγ"6' παραxdτω :

Eπιoημανoη, oριoθιJτηση χαι 1αgτογρι1φηoη
6λωγ των μιxρoxλιμιlτωγ πoυ παρατη qorjγται στtζ

περ ιo16 g δ ιεξαγωγrj E τωγ ε Qγασιι6ν του dqγου, με
δoqυφoριxη επ6πτευoη των θεqμοxqαoιc6ν που

εμφανζονταt στηγ επιφdνεια τoυ εδι1φoυg.

Εy ν"cn6'oταση αυτoγ Qαφ ιxι6ν, η λε xτρ oν ιxι6ν μ ε -

τεωρολoγιxιiν oταθμιδν οε xι1θε μιxρoxλ(μα, για
τηγ παQαχoλoιi Θη οη των μετεωρολoγ ιxι6ν δεδομd-
νων, πι1,νω σταoπo(α oτηgζεται o o1εδιαoμ69τηg

φυτoπQoστατευτιxη g αγωγrj g xαι τη g ορθoλoγ ιxη g

dρδευαηg, που ενδε(xγυνται να εφαρμ6ξoνται
oτην oλoxληρωμ6νη Δια1ε (ριoη.

Εyν'ατdoταση στo Ιγοτιτoιjτo Φυλλοβ6λωγ Δ6γ-

δρων, xεντριxηg μoνd,δαg αυγx6ντqωσηE χαι
επεξεργαofαg μετεωρολογιxι6ν δεδoμ6νων.

Εγν"ατ6'oταση χαι αξιολ6γηoη στηγ xεντqιπr]

μονdδα, ειδιxι6ν λoγιoμιxι6ν πρoγqαμμdτων, τα
oπo(α με βdoη τα μετεωQoλoγιxd δεδoμ6να xαι
τα φαινολoγιxd οτd,δια εξ6λιξηg τηg βλd,oτηoηg,
πρoβλ6πoυν τoν βαθμ6 επιxιγδυγ6τηταζ εμφιiνι-
oηg πρooβολι6ν, απ6 τιg xυριdτεqεg μυxητoλoγι-
xdg αoθ6νειεg:

Φαιιi ΣηΨη (Moniliniα lαxα),

Ω(διo των Πυρηνoxd,ρπων (Sphαerothecα pαn-
nosα),

Eξιiαoxο g (T aphrinα defolmαns),

Kορfνεo (Stigminα cαlpophilα),

Φoυξιxλι1,δ ιo (Ventuiα Spp.)'

Περον6oπoQoζ τηζ Αμπdλου (Plαsmopαrα
νiticolα),

Ω(διo τηg Aμπ6λoυ (Uncinulα necαtor),

Tεφqιi Σr1Ψη (Βotlytis cinereα),

Kερxdοπo pα ( C erc osporα circums cis s α ),

Bαxτηριαx6 Kι1ι|ιμo (Erwinia amylovora)
τι.α'

Βyν"ατdoταση στηγ xεντqιxrj μoνι1δα ειδιxι6γ
λογιομιxι6ν πQoγQαμμιiτων χαταγQαφrjg xαι
υπoλoγιoμorj τωγ η μερoβαθ μι6ν.

Δημιoυργ(α, βι1oη τωγ ημεQoβαθμc6ν, μoντ6λoυ
πρ6 βλειi.rη g τωγ η με Qo μην ιι6ν ε μφdν ιoη g τωγ δ ια-

φdρων oταδ(ωγ εξdλιξηg τηg ν"dΘε γενεdg των

επιβλαβιiν μιxρολεπιδoπτ6ρων (Aνtlρoια, Kαρ-
π6xαι|α xαι Φυλλoδ6τη). To μoντdλo πq6βλειρηg
οε ουγδυαoμd με τιg oυλληψειg αxμα6ων απ6 τιg

φεQoμoγιχdg παγ(δεg, βoηθοriν oτον oωoτ6 ο1ε-

διαoμd τηg φυτoπQoστcnευτιν"ηg αγωγrjg απ6
6ντομα xαι xυρfωg τι,ατατo oτdδιo τηg ωρ(μαoηg

του xαρπod.
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Δημιoυργ[α μοντdλoυ πρ6βλει|-tηζ τωγ αγαμε-
ν6μενων οιxονoμιxι6ν ξημιιiν, oε o16oη με τo

μ6γεθog των πληΘυομcδν τηg xιiθε γενειiζ τωγ μι-
xρoλεπιδoπτιJρων xαι πqooδιoριoμ69 των oρ(ων

ανεxτηg πυxν6τηταg (xατι6φλια), xιiτω απιi τα
oπο(α δεν 1ρειι1ξεται γα γ(νoυν επεμβι1,oειg φυ-
τoπqooταoiαg.

Δημιoυργ(α τρdπεξαg δεδομ6νων φυτoπQoστα-
o(αg xαι oljνδεoη αυτηg με τo διαδ(xτυο, oτην

oπo(α, αφο{ xατα1ωρηθofν 6λα τα παραπι1,νω

oτοι1ε(α χαι συσχετιoτofγ μεταξd τoυg, Θα εxτι-

μdται η αναγxαι6τητα εφαQμoγtiζ επεμβdoεων
xαι Θα πρooδιoρξoνται οι xατdλληλεg ημεqο-
μην(εg διεξαγωγrjg αυτc6ν, με ειδιxd λoγιoμιxd,
πρoγριiμματα πoυ θα δημιουργηθοrjν.

Aνdπτυξη xατιlλληλoυ διxτtjoυ 1ρωματιxc6ν πα-

γ(δων, για την παραxολof Θηοη τηg εξ6λιξηg των

πληθυoμc6ν των ωφ6λιμων εντ6μων.

Πρooδιοριομ6E τηg αριθμητιxηg q6oηg μεταξι1
των πληΘυομιiν των ωφ6λιμων χαι τωγ επιβλα-

βι6ν εντdμωγ, πoυ εiναι ιxανrj να ελ6γξει τoυg

πληθυoμof g των επιβλαβι6ν.

Oιπαραπdνω εργαo(εg 61oυν oτ61oτoν πεQιoQι-

oμ6 των ιp εxαoμι6ν, με τηγ αποφυγrj εφαρ μoγιiν,
στιζ πεQιπτc6oειg πoυ oι πληθυαμο( των επιβλα_

βι6ν εντdμωγ δεγ ε(γαι ιxαγo[ να πρoxαλ6oουγ
oιxoνoμιxds ξημ(εs rj μπoροfν να ελεγ1θo6ν
απ6 τουg πληθυoμοfg των ωφdλιμων, πoυ ε(ναι
ε1θρo( αυτc6γ.

Πε ιqαμcπιxrj εφαq μoγri τη E με θ6δoυ του Ko μφori -

ζιο, για την αξιoλ6γηoη τη g απoτελεoματιx6τηταg
αυτοf , στην φυτoπρooταo(α των δdνδqωγ χαι τωγ

xαρπι6ν, απ6 τα μιxρoλεπιδι1πτεqα: ανd,ρoια,

xαρπ6xαι|α χαt φυλλoδdτη.

Eξ6ταοη τoυ τq6πoυ εφαQμoγηζ, τηζ ιlqιοτηg
πυxν6τηταζ χαι τηE xατdλληληg διααπορdζ στoν

οπωρι6να, των φεQoμoνιxιiν αμπoυλι6ν, οε o1dοη

με τo ανd,γλυφo τoυ εδdφουg, βdοη των οπo(ωγ

θα γ(νεται η oqγd,νωoη xαι η ανd,πτυξη τoυ σχετι-

xof διxτrjoυ στην xαλλι6qγεια ροδαxινιd,g, οτιg

διdφορεg πεqιo1dg.

Tο Kομφofζιo εiναι μια νιfα βιoλoγιxrj μ6Θoδοg
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φυτoπQοσταο(αg, πoυ ιiρ1ιoε γα εφαQμ6ξεται
τα τελευτα(α 1ρdνια οε πολλ6g χ6QεE. Στηρf-

ξεται oτην διιi1υoη στoγ oπωQι6να τωγ ooμι6ν

τωγ φεQoμoγιxc6ν oρμoνιδν, πoυ εxπι1μπoυγ τα

θηλυxι1 dτομα για να πρooελxdooυγ τα αQσεγι-

xιi, πρoxειμ6νoυ να ξευγαqιilσoυν, αλλι1, με την

οιiγ1υoη πoυ δη μιoυ ργ ε (ται αυτ6 δεγ ε 6ναι δυγατ6

xαι δεγ μπoροrjν γα πoλλαπλαoιαoτοfν' Ωg εx
τoιjτου δεν 1gειdξεται να γ(νoνται ιilεxαoμo( με

φυτoπQoστ ατ ευτιν"€. g oυ ο (ε g. Tα πλ ε oν ε xτη ματα
αυτηgτηg μεθ6δoυ ε(γαι πρoφανrj.

Δη μιoυργiα μoντdλoυ oλoxληρωμ6νη g Φυτoπqο-

oταo(αgν"αι ανd,πτυξη τηζ εφαQμoγrjg αυτοιi, oτιg

περιo16g πoυ δqααιη ριoπoιοtiνται oι oυλλογιxo(
παQαγωγιχo( φορε(g πoυ συμμετd1oυν οτo πρ6-

γQαμμα, τo oπo(o μπoρεf να χQησιμoπoιηθε( xαι
απ6 dλλoυg ενδιαφερ6μενoυg φoρε(g με xατιiλ-
ληλεg πρooαρμoγdg'

'Eλεγ1og τηg υπoλειμματιx6τηταζ τωγ 1ημιxc6ν

φυτoπQoστατευτιxcδγ oυoιιiν oτoυ g xαρπorj g, που

χQησιμoπoιofγται στη φυτoπQοαταo(α.

Eξ6ταοη τηg τυ16ν εμφdνιοηg διαφoqc6ν oτιg

πoo6τητεg υπoλειμμd,των oτoυg xαqπofg, απ6

μιxρoxλ6μα oε μιxρoxλ(μα.

'Eλεγ1og τηg αξιοπιoτ(αg των αναγραφ6μεγωγ
ενδεξεων οτα oxευdσματα τωγ φυτoπQoστα-
τευτιγ"ιilν ουoιι6γ απ6 τιg παQασχευι1oτqιεg
εταιρε(εg.

Δημιoυργ(α μοντdλου εφαρμoγrjg oqθoλoγιoτι-
xηg λiπαναTζ, βε τη ουo1ιJτιση τωγ δεδομdνων
ενδειxνυ6μενων εδαφoλoγιxι6ν xαι φυλλoδια_

γνωoτιxι6ν αναλιjοεωγ χαι τωγ απαιτrjoεων
των διαφ6ρων πoιxιλιcilν, βι1,οη τoυ oπo(oυ θα
πρoοδιορζoγται οι αναγxα[εζ πoσ6τητεE χαι οι
xατd,λληλεζ μoQφ6ζ λιπαoμdτωγ, για xιlθε περG
πτωση. Συo16τιoη τηg λ(πανοηE με τηγ πoι6τητα
τoυ παραγ6μενoυ χαQποιi xαιτα πρoβλriματαυπo-

βι1θμιoηg αυτrjg πoυ εμφαγ(οτηxαν τελευτα(α.

Δημιoυργ(α μoντιJλoυ εφαqμoγηg ορθολoγιατι-
xrjg dqδευoηζ, με τη oυο1dτιoη των δεδομdνων
ενδ ε ιxνυ 6 μενων ε δαφολoγ ιxι6ν αναλιiοε ων, των

μετεωρολoγιxι6ν δεδoμdνων τηg xdθε περιo1rjg
χαι τηζ ημεqηoιαg εξdτμιoηg του νερof απ6 τo
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dδαφοg.

Πρooδιoρ ιoμ6 g των αναγxα[ων ποoοτrjτων ν ερoιi
χαι τηE oυ1ν6τηταE εφαQμoγrjg ιiqδευoηE, βtioη
ειδιxι6γ αλγορ[θμων.

Συo16τιοη τηg d,ρδευoηE με τηγ πoι6τητα τoυ

xαρποιi γ"αL τα πqoβλrj ματα αυτrjg.

Πειραματιxri εφαρμογη θερινc6ν xλαδευμdτων
oε αυγδυαoμ6 με 1ειμερινd,, γιατην πρooαρμoγη
αυτι6ν ατιg απαιτησειE τηE oλοxληρωμ6νηE Δια-
1 ε 

(ρ ιαη g, την αν dπτυ ξη τηg oγετ vaηg τ ε 1νoλoγ (α g

χαι τη μελ6τη τηg επ(δρασηζ στηγ πoι6τητα των
παραγ6μενων xαρπι6ν.

Aναμεvιiμεγα απoτ ελ6οματα.

Oι εqγαo(εg τoυ Προγριiμματog πqoβλdπεται
να διαρx6ooυν τρ(α 1ρ6νια xαι μετd την απo-
περιiτωoη αυτriν, ευελπιoτοf με γα βρεθoriν τα
α(τια xαι oι xατdλληλεg λιioειE αποτελεαμoπιxηg
αντιμετι6πιση ζ τωγ προ βλη μιiτων υπoβd,Θ μισγl E

τηE πoι6τηταζ, πoυ παρατηρorjνται τελευτα(α
oτα ρoδιixινα, τιiσo oτoν αγρ6 6oo xαι στη με-
ταπofηoη αυτι6γ.

Η αιoιoδoξ(α αυτη οτηρζεται oτo 6τι θα μελετη-
θοιiν oαρωτιxιi 6λoι oι γνωατo( παρd,γoντεg πoυ
υπ ε ια6ρ1ο νaαL x,αL 1'|,ατ6π ιγ αυτotj, Θ α γ 

(νουν π ε ι-
qαματιx6g εφαρμoγ6g ενδειxνυ6μενων τρ6πων
xαι μεθ6δων ελ6γ1oυ τηg επ(δραoηg αυτc6ν.

H επιoημανoη πoιxιλιc6γ χαι πεQιoχι6γ που
δ[γoυγ εξαιρ ετιxr{ πo ι6τητα xαqπori γ"αL η γ"Cιτα-

γaαφrj αυτι6γπoυ δ(γoυγυποβαθμιoμdνη, θα μπo-
ρ6ooυν να αξιoπoιηθoriν ανιiλoγα μελλoγτιxd xαι
γα απoτελ6σoυγ τη βιiαη o1εδιαoμοti δρdαεων,

για τηγ περαιτ6ρω βελτ(ωαη τηg πoι6τηταs τωγ
παqαγdμενων qoδαx(νων.

Η δημιουqγ(α των αναγxα(ων υπoδoμι6ν για τηγ
επ ιστη μoγ ιxri, ε qγαατη q ιαx{ xαι τεμ txηυ πooτη -

ριξη, εφαρμoγlis τoυ Συoτriματoζ τηζ oλoxλη-

ρωμ6νη9 Δια1ε(ριoηg, θεωqε(ται θεμελιc6δουg
oημαo(αg για τηγ ανd,πτυξη τoυ Συoτηματoζ σε
επ(πεδo παραγωγιχcδν φoρ6ων, λ6γω τoυ dτι:

Θα βοη θriαε ι τoυE παQαγωγoιi g ατη oωοτrj εφαQ-

μoγη αυτoιi, oε 6λα τα oημε(α.

Θα παρdo1ε ι τη δυνατ6τητα συγεχoιig β ελτ(ωoη g

xαι εtixoληζ πρoσαQμoγ{g των εφαρμoξ6μενων

μεθ6δων γ'αL τεxyLτLι6γ oε 6λεg τιg νειiτερεg
απαιτrjοειg, πoυ 6πωg διαφα(νεται ουνε1c6g θα
προxfπτoυν μελλοντιxιi.

Θα β ελτιιiαε ι πε ραιτιJρω την πo ι6τητα τωγ παQα-

γ6μενων qoδαx[νων.

Θα μειι6αειτo x6oτog παραγωγηs, με τoγ πεQιo-

ριομd τωγ ποσoτrjτων των χQησιμoπoιofμενων
λιπαoμdτωγ χαι τηγ απoφυγ{ ψεxαομι6γ πoυ
δεν 1ρειιiξoγται.

Θα πρooδι6οει μ6γιoτη αξιoπιατ(α oτιg πιστo-
πoιrjοειg τωγ παQαγ6μενων πρoι,dντων απ6
τoυE σχετιχorjg φoρε(g, με τιζ ανιiλογεg θετιx6g
επιπτιilo ε ιg ατην αγo q d.

Θα μειι6oειτην μdλυνση του περιβιiλλoντog απ6
επιx(γδυνεs { μη αγQoχημιχdg oυα(εg.

Παρι1λληλα θα αγαπτυ1θε(η τε1νoλoγ(α εφαqμo-

γlig τoυ Συατηματοg oε επ(πεδo παQαγωγι6ν xαι
oε 6λα τα θ6ματα, πoυ προβλ€πεταινα περιλαμ-

βdνονται στoυE δ ιε θνε (g χανoγ ισμo 6 g ιιατ6" την
πλ(ρη εφαgμoγ{ xαι αγιiπτυξη αυτorj.

Θα απoxτηΘε( πoλιiτιμη εμπειρ(α απ6 τoυg

oυμμετ61oντε9 φoρεfs χαι τoυE παραγωγoιig, η
οπo[α μπoρε(να μεταδοθε(xαι oε d,λλoυg ενδια-

φεq6μενoυg.

Mε την απoπεριiτωση των εργαoιι6ν τoυ εν λ6γω
πρoγριiμματoζ χαιτηγ αξιoπo(ηοη τωγ απoτελε-
oμιiτων τα οποfα θα πρoxrjψoυγ, oι παραγωγo(
χαι oι παQαγωγιχo( αυλλογιxo( φoρε(g, θα εξo-
πλιαιοt]γ με τα xατd,λληλα 6πλα xαι θα εxπαι-
δευτοrjγ ατη 1ρrjοη αυτι6ν, για γα δι6ooυν με
επιτυ1(α τη μdχη τηg πoι6τηταζ τωγ ρoδαx(νων,
η oποfα πρoβλdπεται να ε(γαι oυνε1lig, επ(πονη
χαι μαχQoχρ6νια.
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Avτιlτχια σTηV Nι00Uστα' .

Λευxrig Σαμαqιi' Eλdvηg Mriτοαλα Ζεγufuη

μαg yd'oει oυ Θι6E'..

Tο παραπd,νω xε(μενo, ε(ναι dγα απ6οπασμα,

απ6 τo 1ο τεf1οg τη< ''Nιd,oυσταg'', Σεπτdμβρηg

τoυ !977 ,6ταν o N(xοE Σπιiρτoαg d,ρ1ιοε να πρω_

τoγρι1,φει οτo περιoδox6 τo "T6τι xι τcilρα''

Kαρφ(τoα δεν dπεφτε oτο Στ6xι Nεoλα(α'g τoυ

Δημoτιxοιi Θει1τρου τηg Ndoυoαζ, τηγ βqαδυιi
πoU παQoυο[αοε o N(xog Σπdρτoηg τo βιβλiο του

"Αντdτια oτη Nιdoυoτα"

Πoλυγραφ 6τcnog απ6τα γιdτα τoυ o N(xοg Σπd'ρ-

τoηg,ηρθε τo πλrjqωμα τoυ 1ρ6νoυ μαg διδoει

την γdρη τηg δoυλειd,ζ τoυ, πdνω oτην

λαoγραφ(α με αυτ6 το βιβλ(o

"Aλαμπ[μ μπιριxιd'τ, μαg αξ[oυoιν

oι Θι6E να ιδoιjμι 2(αι τα τoυρινd. τα

νιαιd.yια!
Αμ, απoυ 'πoυ 

ν_αχιρ|αι xαν6ναg xι
πoυ να μπιτ[αι...'Σoυμ6ν, δεν i.yει''.

T6τι, πoυ να xdνoυμι, "tlo'ιjy'' xουντd'

στoυν τρανιJτιρoυ!!
TcΔ ρα, τ α β ρ i φα xαι τ α λιανoυ παfuτ ια

νε α6βα9 στoυν τραν6τυρoυ,νε ριξ(ιν!
Κd.θoυντι oτην xαρ6xλα oαν τqανd'

yoυqyιd'' Στ6xoυντι ουρθo| oι τρανιi-

τιQoι;

Αυτo| xdν. Κα τo6ν τo|yoυ τoυν χoυ-

ρ6'''
T6τι, πoυ, ιμε[g. Σοιiζα'Nα xd'ταει

στoυν αoυφqd' oυ πατiραg; Ανdyxη
πd'αα νdyει 6λoινoι τρουyιoιiqoυ' Αν
ξλειπιν xανiναE ioτειλναν xιτουν φci-

ναζαν 6πoυ xιαν ηταν
T6τι, 6ντα9 xαθoυμd'oτoυν στoυν σoυ-

φ ρ d', π ρcbτ α oυ παλι69 δ d'βαν ιν ηυ λoυ -

yητ6ν xι'ιioταρνα oι d'λλοι δd'φxιαναν

τουν oταυq6 τoυg'

Π ρcilτα αυτ 69 να πd'ρ ε ι x ρ €αE x ι ιiατ αq-

ναg 6λοινοι oι d'λλoι pιι τι αειρd''

Trlρα, νε αταυq6ν,νε xdν τ[πουτα. Δα
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πτιi ωραiα xε(μενα, πoυ δεγ θα μπoροrjααγ ποτ6
γα μαζ τα γριiψoυν η γιαγιιi μαζ li o παππotjg

μαg, γιατ( στoν γQαπτ6 τoυg λ6γo, (απ6 παλι6g
διxαιoπqrαξ(εg που υπd,ρ1ουν,) αναxιiτευαγ χα-
θαρευo-ναoυoα(ιxα , πoυ τoυE τα ουν6ταooε o

γραμματdαg τηg xoιν6τηταζ xαι αυτο( απ}'r1gτα
...υπdγραφαν.

'Ετoι αυτd τα πυχγογQαμμ6να με μια oταλ6τoα

γρdμματα , ν"ε(ψενα, xιiθε φoρd πoυ dπρεπε να
τα διαβdoουμε για την πρι6τη εxτtiπωoη μαE ξε-
τρι1λαιναν.'Ηταν μια ξωντανη παqαxαταΘrjxη,
γα μηγ ξε1d,αoυμε λ6ξη απ6 την γλι6oαα μαE χαι
να με(νει αληoμ6νητη xαι αναλλo[ωτη, μ6oωτων
γραπτι6ν oτα παιδιιi μαE χαι τα εγγ6νια μαg.

Συνεργαoτrjxαμε πoλιj πdγω απd ε(xooι1q6νια,
oυνε1ζoνταE με επαγγ6λματα, παιγνiδια, πα-

ρoιμiεg, xαι αυνε1ξoυμε τηγ oυνεργαo(α βαζ,
πιoτειjoγταζ πωE θα γιoρτιioουμε,αιiν Θε16, πα-

ρ6α, τα 30 1ρ6νια τηg 6xδooηg (oε δυ6 1ρ6νια)
τηg ''Nιιiουσταζ''

Η oημαντιx 6τατη,6μωE, αυτιj δουλειιiτoυ N(xoυ
Σπd,ρτoη, να χαταγQιiφει τιg ιατoρl(εg, xLζ γ"ατα-

oτdoε ιg,τα αντ6τια,cτην γαoυoα(ιxη ντoπιολαλιd,,
ιig1ιoε πιiρα πολd νωρ(τεQα, στιE 4 Aπριλ(oυ τoυ
|952 ψε την 6xδooη τηg ''Φωνηg''

Εxε| oτo x6ντρo τηg περ(φημηζ ''2ηζ oελ[δαg''

μdoα αε πλαioιo πoυ τo ''στιiλιξαν'' 6ναg "ν6νη9''

με φdoι χαι μια "νd,να'' με φυτιilαι, xυριαρ1orjoαν
oι ''Σιαxd,δεg'' πoυ τoυg υπ6γραφε σαν ''Aπηδoυ-
λαg'' xαι rjταν 6μμετρoι.

" Π6νηαιν oυ Nτ6ταηζ στoυν λιμ6, xι δ6νει

μια αιρβ6τα

ρωτιoι1νταν σ' oλoυyουg να βqε[' xαμιd' xαλη

ριτoι6τα
Αψiριoιν τα φd'ρμαxα , μα μνbxει πd.ντα

d'πραyτoυg
Κι 6να9 τoυν ε[ιτιν, γνoυμιxd., τd.ψατιg [νι

d'δραyτoυg.

Nα πd'ει oτην Mπιλιτξdyxινα να μηy xd'μει
τoυν ι!6φιoυ
Nατηgτoυν x6ψει μι μπαλτd'ν, απd'νoυ στoυν
xατc6φλιoυ!''

Ηταγ τo πριiτo πρdγμα πoυ διdβαξαν 6λoι, μ6-
λιg 6παιρναγ στα 16ρια τηγ εφημεQfδα xαι μετd
περνοιioαν oτα..μνημ6συγα, πoυ r{ταν τo ιiλλo
ενδιαφdqoν θ6μα ( yιαπ(, (oωg, orjμαινε "εγc6,

εντdξι, ξω...) xαι παρη1ε, παριiλληλα ''εξoδoν''.

Πd,γω απ6 180 oιαxι1,δεg 6γραι|.tε o N(xog oτην
"Φωνf " 6ωg 6του αναλιiβειτην οxυτd,λη o Πdτρog
σαν "η νd,να η Mαρl(για"

H δoυλειd, που πρωτιiQχισε o Nιxog o Σπdρτoηg,
να γριiφει τα xε(μενd τoυ στα γαoυαα(ιxα, ε(ναι

η μεγαλιiτεQη πQoσφoριi πoυ €γει y(πει, πoτ6.,

στηγ μεταπoλεμιxrj ιοτoρ[α τηg πdληg μαg.

Mε την εξαιρετιxη γνι6οη των ιδιωματιoμι6ν τηE

γλι6ooαg βαζ, βε την ιδια(τερη τ61νη πoυ ε(1ε να
απoδ(δε ι, στα ναoυσα(ιxα, πρdαωπαγ"αt γ"αταoτ6'-

σειs στo πρ(ν xαι τo τcδρα, ('xανε τα xε(μενιi τoυ

να "ρoυφιofνται" λα(μαqγα, xαι δια1ρoνιxd.

Συγxεντρc6νοντdg oε πρι6τη φdαη, oτo βιβλ(o
τoυ πoυ xυxλoφ6ρηαε πq6oφατα με τoν τ(τλo

"'Μlτ€τιαoτη Nιιioυoτα" 6,τL ε(1ε xαι €γειoy6.oη

με τηγ ναoυοα(ιxη oιχoγεγειατιiξωi, μαg δ(νει
συγχεγτQωμ6νo 6να πρωτoγεν69 πoλιjτιμo υλιxιi,
πoυ ε(γαι η βιioη τηE χoιγωγιxr{g διαδρoμηg xαι
των μεταβoλι6ν τη g, μιαg oλ6πλη qη g πε q ιo1rj g τη g

Kεντριxηg Mαxεδονiαg.

Ξ6ρoνταg o N(xog, πωE η πρι6τη φυoιxη μιχQoχoι-
γωγ6α xd,θε ανθρι6πoυ απoτελε(η oιπoγ6γεια, με
την αγωγrj πoυ πQoσφ6ρει oτα μdλη τηg, με τηγ
πρoαταo(ατηE, με τoν σεβαoμ6των μελι6ν μεταξιi
τουE, με τα ευεQγετηματα τηζ, τηγ γενναιoδωρ(α
τηE, τηγ xoινrj αγιiπη με 6τι τoυg αυνδ6ει, τηγ συ-

γεQγασrα, τoν αγταγωνιoμιi, τo φυoιx6 δ6og xαι
την θε[xrj λατρε(α, την ελεriθερη πρωτoβουλ(α
xαι παρd,λληλα τoυg δεoμευτιxοιig παραδooια-
xoιig δεoμotig, η ουνo1η τηg oιxoγιfνειαg γ(νεται
η <iμυνα xαι η oυντrjQηση για την επιβ(ωση χαι
τoν αγι6να αx6μα xαι εν6g 6Θνoυg, xαι αρ1ζει
τα xε[μενα τoυ απ6 αυτrjν..

Η π6λη τηg Nιioυoαg 1ρωατιiει μεγι1λη ευγγωμo-
otiνη oτoν N(xo Σπdρτση, ltαι 6να μιxρ6 δε(γμα
αυτrjg τηE ευγγωμoorjνηg τo ειo6πqαξε απd το

πλr{θog τoυ xιiομoυ πoυ ουγxεντρι6θηxε xατd

3/
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oι Σπαρτoα(oι. o πρι6τog Δ6ξια ε(ναι o N(xog Σπιiρτοηg.

την παQoυσ(αοη τoυ βιβλfoυ.

Αυτ6το βιβλfο θαπρι1πεινα βρ(oxεται στα χdQια
μαE "ειζ διπλoιjγ" στηγ χdθε oιxογιJνεια'yLατ'(

μεγαλιiνουγ τα παιδιd γ"αLτα εγγ6νια xαι εiγαι
τo xαλιiτερo εργαλε(o για "μεταπτυγιαΥ'6'' χαι αζ
ε(γαι xαι τo xαλυτερoτεq6 μαg δc6ρo οε φ6λου9
xαι oυγγενε(g.

- o N(xοg Σπιigτοηg, παιδ( μιαg πoλf πρoιxιoμι1-
γηζ χαι ειiπoqηg ναoυoαiιxηg oιxoγ6νειαg δωQη-

τc6ν, των Σπαρτοαfων,πdντα rjταν xαι ε(ναι,6να
πολιi ανrjαυ1o,αειx(νητo d,τoμo'

Σαν μαΘητrjg ατo γυμνdoιo {ταν o oιαxατζjgτιαι
o oργανωτrjg 6λων των εxδηλc6αεωγ. Mε τογ διxd
τoυ τqdπo rjξεqε να ουνεργdξεται με 6λoυ9, 1ωqig
ε μπιiθ ε ιε g, χωQ rζ αντεγxλrj o'ε ιζ, με οε βαoμ6,1ω-
ρ(g πρooο:πτν"6.g φιλoδoξ(εg. (Αυτ6g τιg d,φηνε

6ταν ηταν να παλdψει για τηγ επιστημoγιν"ητoυ
xαριdρα oτην oπo(α ταν"cndφερε πεqiφημα)

Απ6 τα ιδρυτιxιi μdλη τoυ "Aγαστασ(oυ Mι1αrjλ
Λoγ (oυ " rjταν o δ εriτερog πq6 εδροg μετd τoν ε μφri -

λιo, dταν διαδ€1τηxε τογ Αγτι6γη τoν Λιiππα.
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M61qι orjμεgα, oυμμετf1ει ενεργd oε 6λα τα
oωματεfα τηg π6ληg, d1ι μ6νον oαγ απλ6 μ6λog,
αλλd με προτιiοειg, πoυ με περιoorj εντιμ6τητα
δημooιειiει για γα τιg διαβdooυγ 6λoι oι συμπα-
τqιι6τεg τoυ χαι γα εχφQαστoιjγ ελειjΘερα'πιiνω
oε αυτ6g.

E1ει βραβευθε( πι1ρα πολλ6g φoQ6ζ, αλλιi xαμιιi
τιψητιxηπχα^ι6τα δεγ τoγ ξεγdλαoε γα xdτoει γα

ξεxoυqαατε( oτιg ''δdφνεg'' τoυ. 'Ιoα -[oα, 6oo
αναγνωρζεται η πqoοφogιiτoυ, τ6σo χαι πεQισ-
ο6τερo μεγαλcδνουν oι αναξητηoειg τoυ.

Στιg 5 Noεμβqfoυ θα γ(νει χαι η παQουο(αoη των
''Nιαoυστιαγιiγ Σιαxιiδωγ'' πoυ €'γoυν ηδη εxτυ-
πωθε( xαι περιμ6γoυμε την επ6μενη, πoλriτιμη
6πωgπdντα εqγαo(α του.

O επιοτriμoναg N(πο5 Σπιiqτοηg
o N(xoE Σπdρτoηg μετd την αποφο(τηαrj τoυ

απ6 το Πραxτιxιi Γυμνιiοιo (oημεριν6 Λιjxειο)
τo 194!, ατα δ6οxoλα 1ριiνια τηg xατoγηg xαι
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τoυ εμφυλroυ φorτησε στη Γεωπoνιxrj Σ1oλη τoυ

Αqιoτοτελε(ου Πανεπιoτημ(oυ Θεαοαλoν(xηg
απ6 την oπo(α πηρε τo πτυγbτo 1947.

-Γo195'7 εργd,oτηxε
οτη Δ/νoη Γεωρ-
γ(αE KoξιlνηE χαι
*ο 1958 οτo Ιγατι-
τofτο Δενδρoxo-

μiαg τηg Nd,oυoαg'
Στη oυν61εια μd1ρι
τo L9]3 υπηg6τηoε
oτo A.Π.Θ. στηγ
αQχη ωζ βoηΘιigxαι
αργ6τεραωE επιμε-
λητηgoτο εqγαoτri-

ριο Δενδροxoμ(αg
τηg Γεωπoγoδαοο-
λoγιxrjg Σ1οληg. Mε την (δρυoη των K.Α.T.E.E
γ'αιγ,ατ6πιγ T.E.Ι Θεαoαλoγ(xηg το 1973 εξε}ι€yη

xαΘηγητrjg oτo τμrjμα τηg Φυτιxηg Παραγωγf g

6πoυ xαι παρ6μενε_μdχQι τη oυνταξιoδ6τηαti
τoυ τo 1981 . Aπ6τη θ6oη αυτi δ(δαξε Δενδqoxo-

μ(α, Λα1ανoxoμ(α, AνΘoxoμ(α, Eλαιoxoμ(α αε

1ιλιdδεg φοιτητ6g. Η αγιiπη τoυ γιατη Γεωπογ(α
αλλd, xαι αντfoτoι1α η εxτ(μηoη τηg Σ1oληg πρog

το πρ6oωπo τoυ N. Σπdρτoη απoδειxγrjεται απ6
τo γεγoν6g 6τι μ61ρι οrjμερα αx6μη διατηρε(

γραφε(o oτα T.E.Ι.

KαΘ' 6λη τη διdρxεια τηζ επαγγελματιν"ηg τoυ

θητε(αg δεν dπαιpε γα επιμoQφι6γεται. To 1965

αναxηρrj1θηxε διδdxτωρ τη g Γεωπονιxη g Σ1oλη g

τoυ A.Π.Θ, ενι6 τα μετdπειτα 1ρ6νια πr{ρε μ69og
oε πλrj θo g μετεxπαιδ εf oεωγ xαι οε μιναq ι1ων oτην

Αγγλ(α, την Ιταλ(α χαι τηγ Eλλdδα.

To επιoτημoγιx6 τoυ 6ργο φα(νεται xυq(ωg μ6oα
απ6τα βιβλ(α χαιτα dρθρατoυ' 'Εyειδημooιε6-

αε ι δεxαπdντε πρωτ6τυπεζ εQευγητιx6g εργαο(ε g

σε επtστημoγιxd περιoδιxd, πoλλιi d,ρθρα τηg

ειδιx6τητdζ τoυ στιE τoπιν"€g εφημεq6δεg ''Φωνrj

τηE Nαorioηg'' ),ιαι ''Ndoι Καιρoil'χαι στo πεQιo-

διxd ''NΙAOYΣTA'' ν'ατ 6yει γρι1ι|.rει βιβλ6α xαι
oημειι6οειg γιατα K.A.T.E.E. - T.E.Ι. Eλλι1δοg..

Γιατη Nd,oυoα ε(ναιπoλιj οημαντιxrj η μελ6τητου
'' Γεωργιxr{ ν"ατ6'oταoηoτη Nι1oυοα,1,820 ωζ σli-

μεQα'' που δημοαιειiθηxε oτoντdμo "NAOYΣA
19og - 20og αιιfναg'' τηE Πoλιτιoτιx{g Eταιqε[αE
Nd,oυααg ''Aγαστd,σιοg Mι1αηλ ο Λ6γιο9''

Απ6 τo 1978 μd1ρι oriμερα €γει ν"υν"}"oφορηoει

oxτι6 β ιβλ(α με τoυ ζ παραxd,τω τ(τλου g : 1 ) Γεωq-

γιxη βιoλoγtα 1978,2)Δενδρoxoμ(α ΙΙΙ ].981,

3)Δενδροxoμ(α ΙΙ 1983,4) Λα1ανoxoμiα, τ6μog

A_ 1985, 5)Λα1ανοxoμ(α τ6μo9 B_ 1985, 6)Aν-
θοxηπευτιx6g Kαλλιdργειεg (oε oυνεργαo(α

με τoγ Π. Καλτo(xη) 7987,7) Mπι1μια 2001γ'αι
8)Πcιτατα2004.

ΠαgαΘ6τουμε διiο απooπιiοματα απιj το βιβλio
''Αντ iτyια oτη N ιd.oυατα'' :

- o ι μαλου μiν ιg αυνυφd δ ιg,

- oι αyαπημ6νιg oυνυφd.διg

oι μαλoυμdγ]E συγυφdδ]E
- Ιγ"ειν τα 1ριiνια 6νταg τα πιντγιd, παντρ6βoυ-

νταν, ιJμνιoχαγ στoυ (ντγιoυ τoυ οπ(τι μι τoυζ

γουν(διg τoυg' Kd,θι αντρ6γυνoυ εf1ιν γ'L αxτ'

6γαν γoυγτ<iν, αν υπιiqγιν ν"ι^ιεtνoυg. Aπειxd,οτι
τι6ρα ιoε(g τι γιiνoυνταν ιxε6:

'' - Tι μαρ( ντοt]ντoυ τρανrj ιo( τιμπ6λoυ, δα μι
π ε ιg ιμ6να δε φxιd,νoυ xαν τ(πoυτα g.Ιxτ6sμισoυ -

ν'6πην"ανα σφoυγχαqνc6 τ' ανι6γι xιτη oτιdΧα;

- Tι λε g μαq ( αλαφq ι<1, ιμι1να δα μι πε ιg τιμπι1λου,

δεν xoυβdνησα χι αρd,ντγιαoα τα ξιlλα απ'την
αυλ( oτην ξυλoυθrjxη, σαγ πoυ rjρθαν οι ι1ντρη-

δι μιτ'd,λoυγα;
E πι69 xι δεν πc6g αμπ6ρηαιg;

- Σαxoιjγ μαρ( φωνd,ξει η πιθιρd, δα γ6νoυμι
πιργι6λου στoυγ x6oμoυ, ωg π6qα oτην πλατdα
αxotiγιoτι.

- Tι μαq6 μι1να χι σι ιπQoυμ6g πofρθιν oυ

αδαρφ69 μoυ xατιi αντqloυπιd,στηγ"α, δεν ε(1α

ξι1xαρη γα τoυν φxιd,οoυ dνq,ν xαΤβdν''Oλα τα
xατινι6νειg xι φε6γειg oιαπdρα. Nε γλυx6, νε
αραxf, νε ξd,1αqη υπdρ1ει στoυ μιγντd,νι, 6λα
τα 6'γει9 xατινoυ μιJνα.

-Σoιig 1ουλιιiρα, μ' riQΘεζ ξιβριixoυτη απ' τη

μdνα ooυ τιι'6γει9 xι μoιiτqα να φoυνdξειζ χι
ι1που πιiγoυ'''
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T6τι η παλιιi ε(1ιν τα xλειντγιd, xι oυ παλι6g τη

ααxotiλα μιx6qδα διμdνη μ6oαoτoυ πoυxdμιooυ.
Kι 6λου μαλc6ματα ε(1αν oι oυνυφdδιg ιJναν xιρι-

μ6ν , xι γ"oυντ6" oι xε(νιg πι τ' αδdρφxια:

''-oυ μαρ6 ξιμιτου1ιd, dοφαξιν την xαλη τη ροri-

μιχη την oriρνιθα πoυ γινοtioιγ πoυλλd, αυγιi.
απαxqυφd, χι τηγ πιλιιiφoυαιν.
joχι δα γ"6τooυ νιi1oυ ιγc6 τoυ πιδ( μoυ dqqoυ-
oτoυ ι1,πoυ φλoυdντξα xι δε δατoυ φxιιiοoυ μνιd
σotiπα, 6πoυg ε(πιγ oυ γιατρ6g, να φd,ει χι γα
Θαqαπευτε(

-Αγ σ'αρπι1ξoυ απ'τoυν τoιαμπιi. δα ιδε(g 1oυ-
λ6ρα μαι1ρη. Γιατ( ιγri (qθα πqιiτη ο' αυτ6 του

σττkι,

-Σι6πα μαρ( ξιφλαγxoιiqoυ, 1oυλdρα ε(oι γ'τ

φα(νιoι χι συ χt τα πιντγιd σoυ, δεν 61ει9 νε αν-

τρoυπη, νε ριξdν παλαοιι1ρxου, 6λην την η μ6qα
oιqγιιiνια, μα{Qη xι γxιξ6qι ειo(.

-!αιj μαq( δα μι πειg για τα πιντγιd μoυ, oι11νoυ

πoυ η θυγατ6ρα σoυ γχoυντζιdμιτι xoιiρβα νο{δι
στoυν αργαλει6 oτριiνει τoυγ xc6λoυ τTζ, γo6δι
να πλ6ξει μι xλofτoιg xι1,να ,οxoυφοriνι. γorjδι
xαν τ(πoυταg. Moιiγxι μαυρ( xι ιτιν6" ξ6ρει να

βι1νει χι γα του xατoιλι6νει.

-Σoυπdτι μαQ(μη φαγωνιoιJoτι, (λιγινη πιθιρd, δα

μαg αποfοει 6λουg oυ μα1αλdE. Kι ου Λιμπιd,δα
oαν τρανfτιQη πoυ ε(oι μην την αυνιρζιoι.
- Tιγα μη φουνd,ξoυ μαq( μι1να, αυτtj η oυνυφιiδα

μoυ η Λιoιiβoυ, πrjριν απ'αxρυφd ξι11αρη απ'
τoυ γτoυλd,πι, 6νταg ιπρου1τ6E τ' αληoμ6νηoι9
ανοι1τ6, xι 6φxιαoιν 1αλβι1,ν μι τoυν dντρα τηg

οτου xd,τoυ τoυ μαγε ιQι6. Kι ιlφxι xι πoυ την ε (δα

να ρoυφd,ει xραo( μι τoυ xαλιiμι απ'την τρανrj

την μπ6μπα. Δα τoυ 1αλιiαει χι τoυ xqαoi για
dνα ιμπρdτι.

-Tι μαρ( τσιαο(τoυ, μoυξαβfρoυ, δε σ' ε(δα την

d,λλη την ημdQα να xλ6φτειg o6ν"α xι xαqιiντγια
απ' τoυ νταβι1νι χι γα τα βdνειg oτoυ oιγτotjxι
Δεν αντρ6πιoτι μαρ(, φαγι6νιoτι σαγ τα oxυ}ιι6",

δα πω τoυ Ndxη να 1oυq6οτι, να πιiτι oι dλλoυ

oπkι, λιγιν η πιθιqd,.

- Nα 1oυq(ooυμι 1(λιεg βoυλdg να πdρoυμε τoUγ

απof θαρ6 μαg, αμι1, δαπd,ρου xι 6λατα odια μου,
ντιτξιρdδιg, τdψιg, oιν(, γουδ(, τα μιooιiqγια, χι
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τα λιγx dργ ια, τoυ 1αλxoυτoo ι3xι, τoυ μπαγxρdτoι
xι 6λα τα ειδ(οματα χι τα πoυoτατιγ"6",να δorjμι

τι δα φxιd,oειg ια( Λιodβoυ πoυ μιr{ρθιg ντιπyν"6'
λια απ'τη μdνα oου. orjτι 6γα μπoιiρμπουτoυ δεγ

iφιρειg μαρ( 1ου1οtjγτου.

- Nα τα πιiρειg μαρ( γιox να γενε(g oαμoυβ(λα,

αμ<i για πoιo οιγ( xι γoυδ( oυμιλd,g; Aυτd, ιγι6

αγ6qαοα μι διx6g μoυ παρd,διg.

- Σουπιiτι μαρ( γλdπoυ απ'τoυ παqαθιiρι νιiρ1ιτι
oυ παλι6g μι τα πιγτγι6' απ'τoυ μπαξd.

- Λ6λε μoυ, δα μαE oxoυτιiσoυν σαν αxoιjαoυν
που μαλc6νoυμι. Σαxoι1ν βof βα τc6qα.''

Kι 6τoι μoυτdθηxαν oι αυνυφι1,διg.

oι αγαπημdvι5 συγυφdδιE
''ATντι Bααλoυ oα μιxρ6τιQη πoυ ε(oι, xαθdqιoι
xαμν ιι1 xorjτλα oτιdg ι xoυxx ιν6οτιαqoυ, πλ6ντoυ,

oτιJγνουoε τoυ χι διioτου στoυγ Kι6τoιoυ γα τoυ

πdγει μιτoυ γoυμdρι oτoυ Mrjλoυ τoυ Mαγγανd,-

ρη, νατ'αλ6oειιi.rιλ6 oαν αλατ(νουν, να φxιdooυ-
μι xαμνιι1, πkα,να φxιdooυμι xι πιJτoυρrα γα μαE

βρ(οxoυντι για τoυ 1ειμι6να.
-Kαλιi λεg ντοrjντoυ Σoυφxιιl δα τoυ φxιιiooυ.
-Tην ιiρμιξιg μαρ( orjμιραg την xανotjτα μαζ τη

γfδα;
-Πι6g (oιαμι μγια oυxιi 6βγαλιν, την ιjδoυοα xι

γιαρμd,ν γι αναoτ(.τιιτι xιτην πηγα οτoυ Moυνα16
τoυν πλιiταγoυ στα μπαxατιlqιγ"α' νCt' την πdρει
oυ Nιx6λαg oυ τξιουμπιiνoυE.

-Mαρ( γτoιjντου Σoυφxιιi τdψηoειE τα ν"ιν"(ντyια

πoυ σ' ε(πα; Φdρτα ιδιi να τα oτουμπfoουμι στoυ

oιδηρoγoυδ(, να βι1λoυμι ιp(1ατα μαυρ( πριν
dρθoυν oι d,ντρηδι χι μαζ μdοoυν αλdi. Tα1ιd
Kυριαxrj θ6λει να πdμει ατην ιxxληoιιi.

-Kι rjοταρναg απ'του γι6μα Bααiloυ ιo(, βdλει
θιρμ6ν, ξιiμουoι xι τ'αλειjqι να φxιιI,ooυμι μγια
π(τα μι μπdτoιoυν κι τιdνα αυγ6. Ιγc6 δα xατιβι6
oτoυ μπαξ6 xατoυ,να βd,λoυ τη γd,oτρα oτη φoυτ-

1ιd για την π(πα. Tι νd,qθoυν oι ιiντρηδι απ' τη
δουλειd, Σαββι1τoυ orjμιqαg χι να μη ξιox(οoυν
xαμνιι1, παρτd,λoυ;

- Αμιiν τo(τoη Kιiτoιoυ π(τα μι μιiριαιν.
_'Ηρθιτι Nιx6λα απ'τoυ μπαξd;
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-A1ιi μι1να, μπιντ(oαμι τoυ στQιμdτιoμα χι γUQι- μαξ(x6φτoυμLτου φrjλλoυ,τα[ξoυμιταoxουλfxια,
οd,μι. xλαδι6νoυμι για τoυ τqαν6 τoυ 1dqι, μαξι6νoυμι
-Αiγτι ξιφoυρτι6oτι, ρξτι ζαiρ6ν τ' dλoυγα xι ταxoυxoιjλια,ξιφλoιiμιτoυxαλαμτιotν"ι,φxιd,νου_

ιλd,τι γα φιiμει π(τα. φoυνι1ξτι xι τα πιντγιd, dπου μι τtζ αQμαΘι€g ν"ι τιg xριμνοliμt στιg λαβδαρι6g,

τoιl oουxd,xι τοιoυxαλγof μι του xαλαμπoιixι για τoυ μιiλoυ xι

-Aμdν τχεια Σoυφxιιi 6λoυ λιλiντγια γ(νηxιν , dλλιg τdτoιoιg δoυλειdg dλιg oι γυναixιg μαζ( τιg

πkαyειαο.τα 1dργια oου! φxd,νoυμι xι'(μαοτι αγαπημ6νεg'''

-Φtlει γιε μoυ Bαoιλdxη.

-Δα φιiγoυ γιατ( ;.iο{γxι ματιν(τoα 6φαγατoυ γι6-
μα χι γoυQγoυρζoυν τ'dντιρα μoυ. Nα μ' αφ(xιτι
oυλiγη για τα1ιι1, τoυ ταβ να τη ξιοτ(νoυ oτoυ

τoιμπ(δι oτoυ τξιιixι, πoυλf μι αρ6ξει.- Αμdν
6φαγα γ"ι €oιηαoα'

-Eμ πoυλrj νταqλ(xoυοιg.

-Tc6ρα ιγι6, λ6ει η παλιιi, δα οηxc6οoυ τoυ σoU-

φρd xι δα φoυxαλ(οου ψi1αταg ιδωid, ιι1, ιο{
Bαo(λoυ βdλει oτου τξιιixι του τηγιiνι μι ατι1,1τη

να πλι{νειg τoυ oιν(' Κι oυ Σοιiφxια, γα παζ μι
τoυ τρανd τoυ γxιof μι να φ6ρειg νιρd για ττyι αττ'

τη βg{οη. Αι γιε μoυ, ι1,ι, για να μοιραoτοιiν οι
δoυλειdg να' μιστι αγαπημdνoι. Aμα oι oυνυφd-

διg ε(ο'τι αγαπημ6νιζ χι τα αδ6ρφxια oι dντρηδι
oαg δα νι1,νι αγαπημιJνοι. 'Oπουg θ6λει o Θι6g.

AΙ γιε μoυ 6πoυg φxιdνιτι πdoα μ6Qα.

-Σιi Σoυφxιd, oηxι6νειζ τα στoUQσ(ντγια στη μoυ-
o<iντρα, η Bαoλου oτqι6νει oουφqιiν xι πλdγει
τ' αγγειd,. Η Σουφxιιl d1ει τη λdτρα απαγoυθιι6
στoυ σπ (τι, φoυxαλνdε ι τ' ανι6γ ι, x ι η Bαολoυ τιρ-

γιdξει xdτoυ την αυλrj, του xιλd,ρι, τoυ μαγειργι6
μι τoU ξυμoυτιx6 χι την α1υρι6να. T' α1οfρι τoυ

ξιαρνo{ν oι dντρηδι. Kι ιiμα τ61ει για ξ6μoυμα,
πλdoιμoυ τoυ ψoυμr, xιlψιμου τoυ φofρνoυ,π6'-
νιασμα xι φofρνιομα xιrjoι γτγυo oι ουνυφdδιg.

6πoυg xι 6νταg πλdνoυμι τα ξντρd,νια.

Η μνια αναγxι1,ξει τη φoυτ1ιιi oτου xαξdνι xι η
dλλη φxιιiνει λαγιlqα μι οτd1τη. H μνια oαπoυγi-

ξει xι τρ(βει τα ξντρdνια, τα ξιβγιiξει xι η ι1λλη τα
oτραγγξει xι τ' απλι6γει στoUγ αλιαx6 ψηλd.

-Kι fοταρναζ σαγ dρ1oυντι γιoυρτ6g, 6λιg μαξf
τρ(βουμι τα οαν(ντγLα απ' τ' ανι6γι μι λανdρι ,

βdνoυμι xι c61ρα νιiνι x(ταργα, να φαντd,ξoυν.

Ξιxαπνζουμι τιg παiαντξrjδιg μι τoυ ξιxαπνι-
oτrjqι απ' τoυ πιξι1ρι φxιdνoυμι xι μι xιqμιλ( τιg

dx ρ ι g oτη ν αυ λ( x ι τoυ τζιCιν"t' Στ α ν'oυ x of λ ια π d,λ ι

oΥΚTΩBPΙoΥΣ
Α1ιρνorjν να γ6νουντι τα xιlοτανα. Πqι6τα φτιi-
νoυν τα αμπ6λια xι rioταqναE τα ι1γρια απof
oιαxdτoυ xατ6' oιαπdνoυ. Πριiτα φτdνουν τα
πρoυorjλια σι χαταστανιdg που τιg γλdπει xαλd
ου rjλιoυg, oυλ(γoυ πdρα xdτoυ d,πoυ τη Nιd,oυ-

οτα. Oι πλι6τιρoι Nιαoυοτιγo( 61oυν xι διx6g

τoυζ χαστανι69 oτα απι1γoυ τα μηματα πoυ

ε(γι xουγτd στoυ oυQμdνι. Aμα 6λιg oι χαστα-
νι69 τρoυγιο{qoυ xι απι1νoυ dπoυ την π6λη ε(νι

βαxofφιxεg xι δημoυτιν"€.E ν"ι ιiλoιγι παγαiνoυν
παντo{.'Oλα τα 1oυργιd xoυγτd ατη Nιdoυoτα
αx6μα xι πoυλλof ξ6νoι μαλc6νoυν απ6μα xι
τι6ρα για τα x6"oτανα. Ιxε(να τα 1q6νια τoυ μd-
σtμoυ αΙτ' τα γ'6"oταν α rjταν oαν πανηγrjqι, πqoυ

πdντουg τιg Kυργιαxεg. oι x6oμoι πηγιναν για
xιiοτανα μL τoυ φαλxiδι οτoυ ξoυνι1ρι. Πoυλλo(
πrjγιναν μουνα1o( τoυg απ' τιg 1αραidg, dνταg

dνoιγαν oι ξιor1νιg xι 6πιψαν μoυνα1ι1, τoυE τα
γ'6.oταν α. Πηγ ιναν rioταρναg dπoυ xαμνιι1 γιρη
βρoυxri xι α6ραν χtτηγ dλλη τoυ τα1rj τdβριoxαν
οτρoυoιιi ι1,πoυ xdτoυ. Πrjγιναν xι παρ6ιg παρ6ιg
xι oιxoυγ6νιιg xι d,λλοινι για β6τ1ειoυν xι για ξι-
φd,ντoυμα, 6νταg ε(1ιν xι xαγd,ν xαλ6γ rjλιουν' o
μηγαg αυτ6g 61ει ι1που 6λα τα xαλoιiντγια oιiτι
τραβι1ει η ψυχη oου, οταφtiλια, μηλα, xιδι6νια,
α1λι1ντγ ια, δρ6x ινα, ρ6ντγ ια, μoιioμoυλα χt στoυ

βoυν6 xqιiνα, πρofνα, βατoιν6μουρα xι, ι1μα

βρ6ξει xι xαμνιd, βqουxli.xι μανιτdργια αλoυφ(-

ox ια, πρ d βγ ια. αγ ιλαδ ιν 6". μιν dν'ια, πoυ ρ δ 6 g τη g

αρxotj δαg, τqαν 6 g, xoυxιγotjο 11,Lζ γ"L ι1λλα.' E1ε ι
xαqιiντγια, xιiοταγα πoυλλd, λ6γιτι γ"L τσoυγ'α-

λoυμrjναg γιατi τqαβofγ τα xqαoιd xι βγdξoυν
τα τo(πουρα οτα xαξdνια για αqαxi..

***
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TOΠIKH IΣTOP|Α

MIA NΕA ΔlΔAKTlKH ΠPOΣEΓΓIΣΗ

Tηg Eλ6vηg Mfτοιαλα _ Ζεγndνη

Kατιl τη διιiρxεια τηζ πQoηγoιiμενηg δεxαετiαg
oημειι6θηxαν σημαγτιxι1 βrjματα για την dνταξη
τηgτoπιτιηg ιατοg(αg ατο μdθημα τηE Ιατoq(αg
oτα ελληνιxιi o1ολε(α. H γdα αυτrj διδαxτιxrj
πρoodγγιoη επι1ειρε(την υπ6qβαση τoυ διδαxτι-
xoιi oτερε6τυπoυ τηE γεγoγoτoλoγιxrjg - γενιxrjg
- εθνιxrjg Ιατoρ(αg xαι πρoτε(νει τηγ ανd,δειξη
τηg μιxρoι,ατοq(αg αε αντιxε(μεγo τηζ ιατοριxrjg
6ρευναg. Tα γ6α αγτιxε 6μενα τη g ιoτoριογραφ(αg

μπoρε( γα ε(γαι η xαθημεqινri ξωri, oι απλο(
- ανι6νυ μo ι πoΧkεg,τα επαγγ6λματα, αντιxε f με -

γα για τα oπoiα oιτoπιν"(.g xoινων(εg διατηρoιiν
6ντoνεg μγημεE.

Η ιoτοριxη γνc6οη ατην πεq(πτωαη αυτrj απoγ"τ6'-

ται μιiοωτων ερωτημdτωγ, πoυ oι μαθητdg θ6τoυγ
στo ιστoQιx6 παρελθ6ν, τα οπo(α απαγτoιjνται

μ6oα απ6 τιζ LστoQιχ€g πηγ€g. o τ6πog ε(ναι
αυτ6g πoυ πQoσφdρει πολfτιμo ιστoQιν"6 υ}''ιτι6,

oτττιΥ"6, πρoφoριx6, γqαπτιi για γα αναξητηθοιjν
oι απαντljoειg.

Η xαιγoτoμ(α αυτη ειodγει εxπαιδευτιν"6g }νει-

τoυργfεg πoυ μεταβιiλλουγ τιioo τιg o1doειg oτo
εoωτεριx6 τoυ xλαoοιxοrj εxπαιδευτιxo6 τqιγι6-
νoυ, 6οo χαι τη oγ€'oη ο1oλε(oυ xαι xoινων(αg.
oι μαΘητ6g ε(ναι oτην περ(πτωoη αυτrj τα ενεqγd
υπoxε(μενα τηg γνc6oηg, oι εxπαιδευτιxo( οι επιi-
πτεζ τηζ μαθηoιαxrig διαδιxαo(αg xαι η ιoτoριxrj

γνιiαη η xοινrj τουg δημιουgγ(α' H δημιoυργ[α
δε αυτrj πρoxfπτει σε επιχoιγων(α με την τoπιν"η

xoιγων(α. Oι πoλ(τεg τηg πι1ληg με τιE πQoφoQι-
ν"€.g τoυg μγliμεζ, η oιxoγ6νεια, η γειτoνιι1,, οι

oQγανισμo[, oι βιβλιoΘην"εg,τα μoυοε(α, το (διo

τo ιoτoριx6 τoπ(o εμπλιJxoνται στην oιxοδ6μηοη
τηζ LστoQιχfg γνι6οηg.

Διδαxτιxdg πqοαεyγfuειE

Mια πρι6τη πρoodγγιση τηs τoπιν"ηg ιoτορfαg

μπoqε6 γα ε(γαι η επιλoγη τηζ ωE αυμπλriρωμα
τηg εθνιxr{g ιοτoρ(αg. Σ'αυτrj την περ(πτωση, για
παρd,δε ιγμα, o χαταQQ Cιxτηg oτoυg Στoυ μπι1νoυ g

με τo αντ(oτoιχo μγημε(o μπoρε(να επιλεγε(για
γα oυμπληριiοει τη διδαοxαχ(α τηg νε6τεqηg
ιoτoq(αg τηgΣτ'Δημoτιxori oτo μdθημα ''Η επα-
νι1oταoη εδραιι6νεται".

'Eναg εxπαιδευτιx6g περ(πατoζ χαι η δημιoυρ-

γ(α εν69 φαx6λoυ εxπαιδευτιxorj υλιxοιj για την
ιoτoρ (α τη g Eπαγdoταoη g τη g N<loυoαg περιλαμ-

βιiνoντα ι oτιg δραoτη ρ ι6τητε g αυτrj g τη g δ ιδαxτι-
xηg επιλoγrjg. Πρdxειται γLα διαλεfμματα μιαζ
oyd"ιxηg πραxτιxη g πoυ δ ια μo q φι6νoυν Θ ετιν"€ q

oτ6'oει9 oτo μdΘημα τηg Ιoτορ(αg.

Mια δεf τε ρη xατηγoρ (α πρooεγγ (αε ων αν ι1ν εrj ε -

ται σε δραοτηqι6τητεE παρd,λληλεg τoυ αναλυτι-
xοιi πqογριfμματog. Σ'αυτri την πεqiπτωση αφε-
τηρ(α δεγ ε(γαι η γενιxrj εθνιxη ιoτoρ(α χαι τo
συγχεχQιμ6νo μιiθημα τηg ιjληg αλλι1 η π6λη τηg
Nιioυααg χαι τη ιoτoρ(α τηg. Στα πλα(oια αυτrjg
τηg πρoo6γγισηE xαταρτζεται ιjνα o1dδιo εQγα-
o(αg oriμφωγα με τo oπo(o oι μαθητdg θα αo1oλη-
θodν μετην ιoτoρ(ατουτ6πoυτoυg μdoα απ6τιg
ιoτοριxdg πηy6ζ πoU μαQτυQoιiν γι' αυτtiν.
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Mε τη μoaφ{ τoυ α1εδ[oυ oμαδιxηg εQγασiαζ
o ι δ ιαφoρ ε τιν"€' g ψ€o α oτo 1ρ6νo 6ψ ε ιg τη g ση με -

QινtiE π6λη9 - ν"}'αootxηg, oθωμανιxrjg, νε6τερηg
ελληνιxrjg - , oι λειτoυργ(εg τηg π6ληg στo oιχo-
νο μιx6, ιδε ολoγ ιx6, πολιτ ιστιx 6, xotν ων w"6 ν"αι

xαθημεqιν6 επiπεδo, oι πd,οηg φιioεωg δραoτη-
g ι6τητε g των ανθριiπων δ ιανο (γoυν μονoπι1'τια
για xιiθε o1oλιxrj τdξη.

Mια τρ(τη xατηγορ(α προγραμμdτων επι1ειρε(
o}"ιoτν"('g πρoοεγγ (οε ιE τoυ περ ιβιiλλoιτo g τη g πιi-
ληg δημιουργι6νταg ουνθdοειg με τη συγεQγαoiα
δ ιαφoρ ετιxι6γ δ ιδαxτ ι xcilν αντtτιει μ6νων - ιστo-
q(αg, φυoιxrjg ιoτoρiαE, γεωγQαφ6αg, φυoιxηg,
μαΘηματιxιilν x.6'' τoυ πρωτoβιiθμιoυ xαι δευτε-

ρoβιiθμιoυ o1oλε(oυ xυρ(ωg μ6oα oτα πλα(οια
τη g Περ ιβαλλoντιxη g Eππαiδευοη g.

'Eγα παqιiδειγμα _ H ωτoQrα εγdE σχo-
λε(oυ

Για την xαλ{τεqη xατgνιlηoη τoυ αντιχειμ6νoυ
Θα διαπραγματευθoriμε 6να oυγxεxριμdνο Θ6μα

με τ(τλo " η Ιoτορ(α τoυ ο1oλε(oυ μαg", τo oπo(o
αφορd xυρ(ωg εxπαιδευτιxοιig xαι μαθητdg πα-
λαιι6γ o1oλε(ων.

Στd1og μιαg παρι1μoιαg ιJρευναg, ε(ναι: 1) Nα
γνωq(οoυν oι μαθητ6g την ιoτoρfατoυ o1oλε(ου
τoυζ χαι μ6αα απ6 αυτrjν ιoτoριxιi γεγoν6τα πoυ
oυγδ doγτα ι μ' αυτ6 xαι 2) Nα ευαιαθητoπo ιη θoriν

για την αναγxαι6τητα τηζ διαφι1λαξηg τηg πoλι-
τtoτιxηg μαg xλη ρονo μιdg.

'Eγα πoλιj xαλ6 παqιiδειγμα απoτελε[τo βιβλ(o
τoυ oυγαδιjλφoυ Γ. Toriρα "Σεφι1ρτζειo1'897 -1997

εxατιi 1ρdνια ξω( g" πoυ εxπον{ θηxε ατα πλα(oια
τη g πεqιβαλλoντιxrj g εxπα(δευoη g.

{ ΠEPIBAΛΛON EKKΙNHΣHΣ ToY
ΣxEΔΙoY
Eπιλoμi ΘεματιπliE πεQιoχtiE

Eπιλ6γεται ωg θ6μα για ι1ρευνα, {οτερα απ6 oυ-

ξητηoη με τoυζ μαθητ69, η ιατορ(α τoυ o1ολε(ου
- ανεξd,gτητα απ6 τo o1oλιx6 εγ1ειρiδιo - για τo

λdγo 6τι α) 61ει πoλλιi 1q6νια ξωr1s β) oυνδιjεται

με ιοτoqιxd γεγoν6τα που oημι1δεψαν τηγ πεQιo-

1tj γ) υπιiρ1oυν πηγdg που Θα μπoρι1οoυν να τo
υπooτηqξουγ χαι δ) ε(ναι εtjxoλo, xατανoητ6,
xoντ6" στηγ ψυχoλoγfα τωγ παιδιι6ν xαι μ6oα
οτo 1cδρo τoυg.

Διαμιiqφωση }iεγτQιχοιi εQωτ ηψατog nαι
δευτ εqευιiγτωγ εgωτη μιiτωv.
Στo οτdδιo αυτ6 τηg διαμ6ρφωoηg περιβι1λλo-
ντog εxx(νηοηE επιδειxγιjεται στoυζ μαθητ69
τo πQωτoγενdg υλιxιi πoυ υπdρ1ει στo o1ολε(o
(μαθητoλ6για, βιβλ(α πqdξεων διδαοxιiντων,

φωτoγQαφ(εg x.λπ.) επιoημα(νεται ιiτι υπι1,ρ1ει
αqxετrj βιβλιoγραφ(α οτη βιβλιoθ{xη τoυ Δriμoυ
xαι ενδε1oμ6νωg πληροφoρ(εζ στo διαδ(xτυo.
T6λοg τoνζεται χαι η σημαo(α των πρoφoριxι6ν
πληρoφoριc6ν.

Mετd τoν εντοπιoμ6 τoυ υλιxoιi, οε oυξrjτηoη με τα
παιδ ιd,, δ ιαμoqφι6ν εται τo χ εγτq ιxιi ε ρc6τη μα πoυ
ε(ναι "η ιoτoρ(α τoυ o1oλε(oυ" χαι τα επιμ6qoυg
ε ρωτrj ματα : α)' Ιδρυοη χαι χτιQ ιαχ 6' g εγ xαταoτ6'-
oειg, β)To μαθητιx6 δυναμιx6, γ) Tο διδαxτιx6
πElοoωπιx6, δ) Σ1oλιxiξωη, ε) Eπαγγελψατtxη
xατdοταοη των γoνιJων,oτ) Mνrjμεg.

B' ΠEPtBΑΔΛoN OPΓANΩΣHΣ ΣxE_
ΔΙoY
Aνdλoγα με τα υπoεQωτrj ματα πoυ τdθηxαν πqοη -

γoυμ6νω9 1ωρζεται η τdξη oε 6 oμdδεg orjμφωνα

με τα ενδιαφ6ρoντατωγ παιδιι6γ xαιγ,dΘε oμιiδα
1ρει6νεται 6να εqι6τημα. Στο oημε(ο αυτιi επιαη-

μα[νεται πωg η πρc6τη oμι1δα πoυ θα αqοληθε( με
τo ιατoριxιi τηg (δρυoηg του α1oλε(oυ πρ6πει να
επιoxεφθ ε f τη β ιβλιοθ ην"ητoυ Δrj μου xαι να πdErε ι
oυνdντευξη απ6 αρμ6διo αg1ιτ6xτoνα μη1ανιx6.
Συνεντειiξειg θα πdgoυν επ(oηξ χαι oι μαθητ69
τηζ 3ηζ, 4ηg xαι 6ηg oμιiδαζ για τo διδαxτιx6
πρoαωπιx6 ,τηoγo}''ιν"(ξωrj xαι για γεγoν6τα πoυ
6μειναν οτη μνrjμη παλιc6γ μαΘητc6ν.

Για την ολoxλrjqωoη τoυ πρoγρdμματoζ γ(νεται
6να 1ρονoδιdγqαμμα τρ ιι6ν μηνc6ν. Kιiθ ε 15 μ6ρ ε g
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αφιεQι6γεται μ(α ι6ρα oτο πρ6γραμμα. Στην πριf -

τη ουνεδρ(αoη xιiθε oμdδα γ'(ινει xαταμεριομ6
εργαο(αg χαι απoφαoξειπ6τε θα oυναντιoιjγται
6λα τα μdλη τηg για γα oυγxεντqι6γoυγ τα στoι-

1ε(α τηg δoυλειιig τoυg. Πdντα με τηγ επoπτε(α

χαι τηγ xαθoδriγηoη τoυ δαoxdλoυ.

Γ'ΠEPΙBAΛΛOΓ{ ΙΣToPΙKtΙΣ EPEY_
NAΣ - ΠΗΓEΣ
Kιlθε oμιiδα αxoλoυθc6γταE τo oργαν6γqαμμιi
τηg πρoβα(νει οτη oυγxιJντqωοη xι αξιoπo(ηoη
των πηγι6ν πoυ ε(1αν εγτoπιoθε( απ6 την αρ1li
χαt την αφoρoιiν.

A'oμιiδα ( (δqυοη ιιαι χτιQιαr"6.S εγιlατα'
στασε.E τoυ σχoλε(ου)

1. Γραπτ6g αδημοα(ευτεg:'Eγγραφα απ6 τo αQ-

1εio τoυ o1oλε(oυ, αQχιτεχτoγιxιi o1dδια.

2. Bιβλιογραφ(α: Bιβλiα - περιoδιxιi απ6 τη Δη-

ψoτιν"η βιβλιoθι{xη.

3. Πρoφοριx6g μαρτυρ[εg: Aπ6 παλιorig δαoxd-
λoυg για τιE πQoηγofμενεg εyν"αταoτdσειE τoυ

o1oλε(oυ.

4. Eπιγραφ€.E:'ooεg υπιiρ1oυν εντoι1ιoμdνεg

oτo xτ(ριο.

5. Φωτoγραφ(εg: (Aπ6 την αq1η του πρoγριiμμα-
τog μια ομdδα δ(δει o'6λoυgτoυ μαθητ69τoυ σχo-

λε(oυ 6να αημε(ωμα 6πoυ παgαxαλε[ τα παιδιιi
να φιJρoυν απ6 τα oπkια τoυE, αγ 61oυν, παλιdg

φωτoγQαφiεg που 61ουν o1dοη με τo α1oλε(ο).

6. Συνεργαo(α με αρ1ιτιJxτονα μηχαγιχ6 που

αo1oλε[ται με τα παλιd xτ(ρια τηg πdληg.

B'oμιiδα (τo μαΘητιxιi δυναμιxιi)

ΓραπτdE αδημoο[ευτεg: Tα μαθητολdγια απd το

αq1ε(o του o1oλε(oυ. (Σημειι6γεται xιiθε 1ρ6νo

η δriναμη των μαθητι6ν)'

Παριiλληλα δ[νεται εQωτηματoλ6γιo για τoυζ

γoνε(g χαι τoυζ παππoιiδεg των παιδιι6γ να απα-
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ντrjooυν αν φo(τηoαν ο'αυτ6 τo o1oλεfo.

Γ oμιiδα (τo διδαxτι}id πQoσωπιχd)

1. Γραπτdg αδημοοiευτεg: "Bιβλ(o πριiξεων oυλ-

λ6γου διδαox6γτωγ".

2. Φωτογgαφιx6: 'Oπωg αναφdρθηxε πιo πιi-
γω.

Δ'oμιiδα ( ο26oλιxf ξω{ - γιoQτdE- εχδQo-

μdg- γυμv αστJ2η,€ζ επ ιδε(ξειg)

1. Γραπτ69 αδημοo(ευτεζ'. " Bιβλ(o o1oλιxηg

ζωriζ".

2. Πρoφoριx6g: Mαρτυq(εg απ6 παλιorjg δαοxd-
λoυg xαι μαθητ6g.

3. Φωτoγραφ(εg: 6. π.

E' oμιiδα (επαγγ€}'ματα γοvdων)

Γραπτ69 αδημoo[ευτεg: MαΘητολ6για dπου
εντoπζεταιτo επιiγγελμα τoυ γoνdα. (Κιiθε 6xτη

1qονιd, οπ6τε αγαγεc6γ_εται 6λο τo μαθητιxd
δυναμιx6 xαταγρdφεται ο αριθμ6g των ατ6μων

ανd επιiγγελμα).

Στ'oμιiδα ( μγfμεE)
1. Πρoφoριx6g: Mαqτυq(εg παλιιδν μαθητι6ν τoυ

ο1ολεioυ.

2. Φωτoγqαφ(εg: 6 π.

Στη φιioη τηg ουγx6ντQωσηE πληgoφoqιιiγ απd
τιg πηγ d g γ'dΘ ε t5 μdQε g o ι ο μιiδ ε g αγαxo ιγι6γoυγ

σε ποιο αημε[ο βρ(oxoνται χαιτιE δυoxολ(εg που

αντιμετωπζoυν.

Δ' ΠEΡΙBAΛΛON ΣYΛΛoΓtKtΙΣ EPΓA-
ΣtAΣ KAΙ AΞΙoΛoΓΗΣΗΣ
Στo οτι1διo αυτιi, αφoιi oλοxληρωθε( η oυγx6ν-

τQωση πληgoφοqιιiν αxολoυθε(η επεξεqγαo(α, η
oπo(α θα βoηθηoει στηγ ανdπτυξη τηg ιoτoριxrjg

αx6ψηg χαι την παqαγωγrj τηζ ιστoQιχlig γνιioηg.



NΙΑoaTΑ
oι πηγ69, η ερμηνε(α τoυζ χαι τα ουμπερlι1oματα,
τα δ ιαγ qd μ ματα, ο ι π (ναχ, ε E χαι τα oτcιττoτιγ"6' cπoι-
yε(α, 6}ια ν"cnαγριiφoντα ι απ6 τ ι g o μι1,δ ε g με oτιoπ6
γα απoτελ6σoυν τηγ ιoτoρiα τoυ o1oλε(oυ.

1. Η πρι6τη oμιiδα εξετdξoνταg τιg xτιριαxι1g
εyxαταoτ6'σειζ τoυ ο1oλε(oυ ανατρ61ει ατην
Ndoυoα των αρ1ιiν τoυ 20oυ αιc6να, αε δωρητ6g
xαι ευεργιJτεζ τηζ π6ληg, σε ιστoQιχιlγεγον6τα
πoυ oyετξoγται με το oxoλε(o αλλιi χαt στηγ πα-
λιd αq1ιτεxτoν ιν'η των διδαxτη q (ων.

2.To ψαΘητιxιi δυναμιxd δ(δει οτoι1ε(α για τηγ
ελληνιxrj εxπα(δευoη, ενc6 η αυξoμε(ωoη τηg δυ-
ναμιx6τηταg οδηγ ε f oτην εξαγωγrj oυ μπε ραoμιi-
τωγ πoU 61oυν oy€oη με τη γεγιχ6τερη ιοτoρ(α
τoυ τ6πoυ ( απελευΘ6Qωση απ6 τουg Tοfρxoυg,
Mιxραοιιiτ ιτιη ν"αταoτaοφ{ - 6λευοη προoφriγων,
εμφιiλιog πdλεμοg x'Χπ')

3. H τρ[τη oμdδα xαταγριiφει oνoμαστιχd 6λουg
τoυg διευΘυντdg xαι δαoxιiλουg που πε1ραoαν
απ6 τo o1oλε[o γναL "tα αντfoτοι1α 1ρ6νια που
υπηρdτηoε ο xαΘdναg.

4. Mε τη μελ6τη των εxδηλc6σεωγτoυ ο1ολε(oυ oι
μαθητ6g 61oυντην ευxαιq(α να δoυντιg διαφoQ6ζ
πoυ παQoυoιdζoνται οτη ο1oλιxf ξωrj απ6τo πριν
μ6χQι το orjμεqα ( π'1. οι γυμναoτιxιJg επιδεξειg
61ουν περιioει oτην ιoτορ(α ).

5. Ιδια(τερo ενδιαφdρoγ για τoγ χoιγωγιχooιχo-
νoμιxd ιoτ6 τηg περιο1rjg παρoυαιι1ξει η μελ6τη
των επαγγελμι1των. oι μαΘητdgτηg π6μπτηζ oμd-
δαg εντoπζoυν επαγγιJλματα πoυ οrjμερα 61oυν

Mια συγδaoμf τηS
''NΤfAoYΣTAΣ''

ε(ναι τo τια}ν6τεQo δι6qo
γ.α τoυ S φC}"oυ$ μαE

1αθε( η βλdπουν 6τι τo τραγιxιi επαx6λoυΘo τωγ
πoλ6μων εiναι o μεγι1λog αριθμ6g των ορφανι6ν
oτα μετ6πειτα 1ρdνια.

6. Η τελευτα(α oμι1δα η oπofα παξει τo ρdλo
του δημοoιογρdφου xαταγρι1φει μνriμεg ατ6μων
που φο(τηoαν rj υπηρ6τησαγ στo συyτLεγ"ριμ6νo
o1oλε(o.

Mε την oλoxλ{ρωoη τηg εργαoiαg η xιlθε oμιiδα
παρoυοιdξει στιζ ι1λλεg τo διxd τηg xομμιiτι αε

μοaφη xει;-ιdνoυ μαξf με τo φωτoγQαφιx6 υλιx6,
τα o1εδιαγρd,μματα, ραβδoγqι1μματα, π(ναν,εg
xαι 6,τι dλλο d1ει ετοιμιioει. oλα μαξ( τα xε(
μενα τυπι6νovται σ' 6γα φυλλιiδιo που απoτελε(
την "Ιoτoρ(α τoυ o1oλε[oυ".

Παqι1λληλα μπoροf ν να γ(νoυν χαι oι παραxιiτω
δqαoτηρι6τητεζ:

Nα ετoιμαοθε( τo υλιx6 για τη δημιoυgγ(α μιαg
ιοτοoελ(δαg του ο1ολε(ου με xε(μενo xαι ειx6νεg
πoυ θα περιλαμβdνει μ6ροg τηg εργαofαg.

Nα oργανωθε( μια 6xθεοη φωτoγQαφ(αg με ανα-
παραγωγη των φωτoγραφιι6ν οε μεγ6θυναη απd
τo υλιxd πoU συγχεγτqι6θηxε.

Nα ετoιμαoΘo6ν απ6xιiθε ομιiδαoε μoρφrj παLχ-
ν ιδ ιι6γ αxgooτι1(δ ε g, oταυρdλε ξα, πqοτιioε ιg με
xεν6, αντιστοι1rjοειg x.χπ' τα oπo(α θα δοθorjγ
oτιg ιiλλεg oμιiδεg.
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0 Mαxαλαs τηq Αγιαg Παρασκευηg
Αφιεqωμ6νo στηγ μγημη τoυ Πoλιiδωρα Mπιλιot'qη

τηE Λευxrig Σαμαqιi

M6λιg xυxλoφ6ρησαγ σε βιβλ(o ''oι Παλιoi Mα-

1αλdδεg τηg Nιdoυαταζ'' με οxιiλωoε μια μdρα
oτo δρ6μο, o αε(μνηοτoE o Πoλrjδωραg o Mπι-
λιoriρηE xαι μoυ λι1ει.

'' Καλd επιτρdπεται να βγdλειg oλ6xληρo βι-
βλ(o για τoυg μα1αλdδεE τηg Nιιiουαταg χαι να

ξε1d,oειg τoν μα1αλd τoυ μπαμπι1 oου; Ξ6ρειg
6τι o μα1αλι1g τηg Aγ(αg Παqαoxευrjg ηταν o

πιo παλι6E μα1αλd,E τηg Nιioυoαζ χαι η β6λτα
6ληg τηg π6ληg γ(νoνταν απ6 τo (oιωμα τηg ξια
Παραοxευηg €ωq την Κoιiλα;

Πρ(ν τo 1900 oτο μεγαλιiτερo μdρog απ' τo Kι6oxι
αλι6νιζαν 6πωg xαι oτo 1ιiρo που ε[γαι τc6ρα τo
νoooxoμεio. oπoυ ειηε dπΧα χαι χαγα δ6ντgo

εxε( oτηνoνταγ χαι αλι6γι. ''To νυφoπιiξαρο τηg

Nιιioυoταg rjταν o πεq(πατog απ6 τηγ Φια-ΠαQα-
oxευη,απ'τoυ Λ6μα ioια με την Koιiλα. Eoti μαg
€xανεg ιJναν μα1αλιi με τα Αλ6για.'' μoυ ε(πε

Tου εξrjγηoα, μoυδιαoμ6νη, τo oν"επτιx6 ψε

το oπo(o γρd,φτηxαν oι μα1αλι1δεg, αλλιi o
Πoλriδωραg {ταν πoλf θιγμ6γoζ χαι εγι6 πολrJ

''ξεματιoμιJνη'' Δεν ηξεQα, δεν ρc6ταγα; Xc6ρια
που rjταν χαι o μαχαλdg τoυ πατdρα μoυ τoυ Δη-

μητQ6 τoυ Tξrjμα...

Kαλ6xαρδog,6πωg πdντα xαι ευγεν6στατoζ o
Πoλιiδωραg o Mπιλιorjqη g, δ6μηxε την πρ6oxλη -

α{ μoυ να xoυβεντιιiooυμε για τoγ μα1αλd τoυ

xαι εγι6 με τηγ oειριi μoυ γα επανoρΘc6oω τηγ
παqιiλειιi-lη, πoυ fταν 6ντω9 πoλri μεγιiλη.

Mεγαλ6ψυ1οg 6πωg rjταν, ουγ1c6ρηoε τηγ απει-

ρ(α μου χαι μoU αφι6qωoε πoλrjτιμεg ι6ρε9 του,

μιλιiνταg για τoγ μα1αλd, τoυ χαt τα παιδιxd τoυ

1ρ6νια oτην Aγια-Παραoxευrj.

Πoλrjδωραg Mπιλιoιiρη E

o μα1αλ<iζ τηζ Aγ(αg Παρααxευrjg dρ1ιξε
αγατολιxd απd την Aνταρτι6ν, με πριiτα τα γω-
νιαγ"6' Mπιλιουραiixα, αριoτερd, πoυ ε(1αν δυd

φιiταεg. Mια oτην Ανταqτιiν χαι μια oτην Aγ(αg
Παραoxευrjg.

Η γειτoνιd 6πιανε απ'τoγ Στραβ6 των Πλdταγo
τα oτενoιiρ ια μdoα,πρo1ωρo{οε oτην Δελη δrj μoυ
xαι Xατξητodμoυ, μ6χQι απι1γω απ'τoυ Ζαφε(ρ-
χoυ χαιτoυ Poιioooυ, dxλωθε απ6τηg Γιoβdνιναg
τον xατrjφoQo πoυ oδηγοfοε ατoν αυλ6γυQo τηE

εxν'Χηo (αg, xα ι xατε β α (ν oντα g απd δ ε ξ ιd 6 φταν ε
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Σωτηριog Ε,υιlγγdλoυ Mπιλιo6ρηE

μ6χQL τo χdνιτoυ Mαγdxα χd,τω στηγ Bdλια xαι
τελε[ωνε πdλι με oειρdταMαναχαrιχα, πoυ ηταγ
γωνιαχd χαι απdγαγτL α..τ'τoυ Mπιλιof qη. Aπ6
γ'dτal απ'τoυ Mαγdxα εLxε χαι τo μπαχd,λιχo
τoυ ο Kι6οταg ο Mπαxαλι6g' Aνταρτι6ν xαι ξ(αg
ΠαραoxευrjE γων(α, αγεβαrγoγταE απ6 δεξιι1.

Το xdνι τoυ Mαγι1,xα oτην Bι1,λια, ηταν πoλf μεγd-
λο zαι φιλoξενo{oε για αQχετorjg μηνεg πλrjθog

εμπdρων xαι επο1ιαxιilν επαγγελματιιiν, μαξ( με
τα ξι'lr,ταγd, τoυζ χαι πoλιi 6μποQoι πoυ 6μεναν
ε ;," ε ( παντρ εilτηxαν ναoυoα(ε g..

Η A^,l 1 61-η6,ραoxευη ηταν xαΘαρd ελλην ιx6 g μα-

γ"αι6";. E(1ε μdνον δυ6-τρ(α τofqxιxα oπ(τια.

Το oπiτι τoυ Kιξ(μ εφ6ντη, ι1να ωραι6τατο δ(πατo,

φd,τοα oτη Δεληδημoυ χαι Xατοητοdμoυ γων(α,
που εixε ν'αταπΧηνπιxd παρdΘUQα με χQωματι-
oτιi γυαλιd, το οπ(τι τoυ Koυξo{λ εφ6ντη πoυ

ιjπιαγε απd τo oημεριν6 oπ(τι τoυ γιατρotj τoυ

Mπαxαλιo{ επιτηg Xατξητodμoυ, μ61ρι 6ληντην

γων(α στηγ στQoφη τoυ Σανιδd, xαι τoυg π(oω

μπαξdδεg ωζ τo γωνιαx6 τoυ Λiτoυ'

192l με τoυζ ουμμαθητ6g τoυ oτα Γαλιixεια
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o Kιξ(μ εφιJντηg, απd τ{1η αγαθrj, βρdθηxε xα-
τι1, την oπιοΘo1ι6qηση τωγ ελληνων οτην Mιxριl
Aο(α, οτο δρ6μο τoυ Xqηατoυ τoU Kυρι1,νoυ xαι

μπ6ρεoε γα τoν oι6οει απ6 την αι1μαλωo(α, χαι

μια 1ανoriμιooα επioηg απd το μα1αλι1,, πoυ χQω-
οτofoε ευγνωμοαjνη οε xdποιο γαoυοα(o γιατρ6,
6xρυιpε xαι περι6θαλψε πoλλorjg Nαoυoα(oυg οε

αυτ6ν τον παριiλoγo π6λεμo.

Η Aγ(α Παραοxευrj ,ηταν ιJνα πρoοxυνητdqιτηg
εxxληo(αgτου Aγ[oυ Γεωργ(oυ xαι εxε(πρoσχυ-
γo6οαν dλληνεg xαι τofρxοι. Στογ αυλ6γυρ6 τηg

ε(1ε μια μεγιiλη xαρυd πoυ "ξfγιαξαν" τα μιxρι1.,

αγdρια xαι xoρ(τοια.

Aπdγω oτην Koriλα γiνονταν η β6λτα, χαt στoγ

Moυoταφd που τελε(ωνε, ε(yε τo xαφενεiο του

ο Λoιiοηg, o παππo6g του Niγo τoυ Tξηxα, πoυ η

ιiλλη τoυ πdqη {ταν xαθηγrjτρια χαι παντQειiτηxε
τον Xρηoτiδη τoν Bαοιλdxη.oι ΛofoηδεE ηταν
πoλf δουλευτι1,qηδεg xαι ε(1αν μεγdλα xτηματα
oτoν αταΘμ6.Στo xαφενεfο τoυ Λofoη απ6 τo
απ6γευμα xαι μετι1, dπαιξε χαι μια λατ6ρνα

Tα xεριd, οτην ειx6να τηζ Αγ(αg Παραοxευηg

fταν ''xαρφωτd'' μπρoοτd οτην ειxιiνα,

δiπλα τo oτq6γγυλo το ξιiλo πoυ τo περνorioεg
oε 6λo τo xoρμ( για τα ''πoυνr]δια''.

!924 ετ6ν 12 οτο μα1αλd τηg Αγ(αg Παραοxευηg

Πριiτoι παναoυσαixo( αγι6νεg οτ(βoυ ΑΘHNΑΣ - ΑKPΙTA 1928
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γα μην τιζ δoιjγ χαι πQoσχυγofσαγ στηγ Παπα-
ντη, γ"αL πdλι xρυφι1 γoνιiτιξαγ xαι 6πλυγαγ τα

μd,τια τoυs χαι των παιδιι6γ τoυζ με τoν αγιαομ6
τηg Aγια-Παρααxευηg.

Γωγ(α εΙτLτηζ oδori Aγ6αg Παραoxευ{g xαι του

περιβ6λoυ τηg εxxληo(αg, δεξιιi, πηγα(νoνταg

για τoγ Στραβ6 τoν Πλdτανo rjταν τo σπiτι τoυ
ΛιJμα, τηg Θειιf-Φανofλαg, πoυ τα xoρ6τοια τηg

ε61αν ι1να εxπληxτιx6 q6δινo δ6qμα,πι1qα πoλιj
ωρα (ο γων ιαν"6 oπkι, με τε ρdoτια δροoε ρri αυλrj,

βεριiντεg xαι μπαλx6νια.

Δ(πλα επι τηζ oδo{ Αγ(α Παqαoxευη liταν τoυ
Σαλ(μxα, xαι μετd τoυ Λι6λιoυ, με την χαμαQω-
τi την Σοιjδα, πoυ fπιε πoλλι1, φαρμι1xια oτoν
εμφιiλιo. dλα oπiτια ελληνιxιi.

Tα διjo διπλαγd rjταν του Aλ(, που πoυλrjθηxαν
αε 6λληνε9 ψετ6'το L922'

Στρ(βoνταg απ6 τoυ Λdμα για γα πι1με oτην
εxx}"ηo(α, αErιoτεErd, ηταν ψπαμαdδια xαι μετd
αxoλoυθοιjoε τo απ(τιτ-oυ Kι6οτα τoυ Mπαπαλιod,
πoυ ο γι6g τoυ o Xρrioτοg, ooφι1ρ των Λαναρdδων
τ6τε, εtγε μια xαταπλην"τιx6' 6μoQφη γυνα(xα,
oαν μαντ6να, τηγ Σoφoιiλα τoυ Mπατξιτι6, απ6
το oτεγd των Mπαμπαταα(ωγ oτην Bαoιλdωg
Kωγoταγτ(γου. Η Σoφoιjλα τoυ Mπατξιxd, με τηγ

γλυxειι1φωνη,xαιτoν πανdμoρφο xrjπο τηg με τιg

τQtαγταφυλλι6g,πoυ φd,νταξε dλογ τoγ μα1αλιi

Mετd rjταν τoυ Mπoυξoriξη τo oπkι,απ6 τουg πιo
ταλαιπωqη μ6νoυg αι1μαλcδτoυg, τoυ πoλdμoυ τη g

Mιxρdg Ao(αg.

Απ6 τoν μα1αλι1τηg Αγια-Παqαoxευlig πrjγαν
στo μιχQασιατιxιi μιJτωπo, o Mrjτoog, o Xρ{oταg,
o Mανc6ληg τα τρ(α παιδιd τηg γιαγιιiE μoυ τηζ
Tξη μηναg, ο Mπoυξoιiξη g πoυ παραoη μoφoρrj θη-

χε γtα την ανδρε[α τoυ, o Tdληg o Mπιλιofρηg,
o Kατoι1,γoE o Γιιfgγηg, ο Mιδxαg o Bαoilηg, ο

Toαqνoιi1αg o Kωoτd,xηg.

MετιI, τoυ Mπαxαλιo{ τo oπ[τι rjταν ταxε}*6"τηg
Aγια-Παραoxευηg, με τoγ Σoλντι1το,τογ Λαπα-
τoriρα πoυ ε(1ε τα μπαχατd,ριxα τηg γειτoνιdg,
(x6ρos πoυ μαξεriογταγ τα γ(δια xαι τα γ"cιτo(γ"ια

για γα βooxηooυν ) τo πoτdμι γLα τιζ...ανιiγxεg..

χαι τo oπiτι διι6ροφo τηζ Στεqγιd,ννoυg του Tξrj-

μα (Aγoqα oτot τιατ6' xd,πoιoν...ληξ(αρ1o,) τη g

γιαγιdg μoυ, πoυ φρ6ντιξε μ6χQι τα βαθιd τηg

γε ρdματα την Aγ ια-Παραο'xευ(.

Π(oωrjταν μπαξ6gπoυ dβγαξε oταoπktατoυ Π(τ-
τoυ, πoυ oυν6ρευαν με τoγ ψπαμo€τoυ Koυξorjλ

ψτ#η,πρo1ωqoιi oε oτου Koυ μπoυλrj xαι εxε ( oγη-

μιiτιξε την πλατε(α τoυ μαχαλιi πoυ μαξεrjoνταν
6λοι για μαoλιiτια'(χαι σημεQινrj πλατε(α)

Εxε( €ψενε xαι η Aorjxιγα πoυ ι1φxιανε τα φoυ-
ν"d}'"ια,του Nταταριiμoυ πoυ 6φxιανε γι1λα xdθε
πρω(, τoυ Σιι1,πxα δυ6 oπ(τια, τηg Σανιδoιig, πoυ
ν'αι αυτηg oυνdErευε τo oπkι με τα μπαξιjδια τoυ
Koυξoι1λ Ψττd\,

Απ'τoυ Σαλ(μxατo ξεροντoιjβαρο dβγαινε σε μια
oιjλταα, γ,αLτα παιδιd πηδoιiοαν xαι ιJβγαιναν
oτα μπαξ6δια τoυ Κoυζoιiλ να παξoυν.

Απdγαντι απ' τoυ Σανιδd τo oπkι, οτo πoτιiμι
πoυ xατdβαινε για τoν oτραβd τoν πλdταγo rjταν

ι1να πρι6νι απ' 6πoυ φoβdριξαν 6τι θα 6βγαινε
''τo στoι1ει6'''

'Βγ"ε(,γιjQω oτo L917-8' ψετ6' πoυ riρΘε τo ελλη-
νιx6,πtoω, μ6oα oτα ρουμdνια, xqιiβονταν 6ooι
δεν rjθελαν γα πdγε να πολεμηoοUγ στηγ Mιxqd
Αο(α, χαι oι αστυγoμιχo( πoυ τoυg 6ψα1ναν
oαγ λιπoτd,χτεζ, τoυζ dδερναν ιiγρια xαι αυτo(
το(ριξαν απ6 τo ξιiλo. Για γα μηγ αγρι6ψoυν τα
παιδιd oι μανιiδεg 6λεγαν ιp6ματα πωg ετιε( 6'1ει

oτoι1ει6...

Aνε βαiνoνταg για την Κoιiλα,δεξιιi πρι6τo rjταν τo
oπ(τιτoυ Mατξ(ρη, τoυ Nτ(μπαλα xαιτελε(ωγε με
τη g Aθηνdg. Aπdναντι xdθoγταγ o ι''Kαρπιν ιαιιi-
τεg'"Βτιεt ηταν xαι το xαφενε[ο τoυ Γxι1ρoυ.

Tα Δημoυλα(ιν"αηταν μι1οα ατo ατεν6 xoντd οτην
Moυτo(x ιγα. H Moυτo fu"ιν α ηταν απd o ιxoγ ι1νε ια
πoυ οι6Θηxε απ6την επανιioταoητoυ 1822xαιδεγ
dφυγε πoτ€ απ6 την Nιioυαα. 'FIταν πo}tι3 ν'α}'η

γυνα(xαxαι ε(1ε 6νανγιdτονBαγγ6λη που dφυγε

γιατην Αμεριxri xαι 1dΘηxε . Η Moυτo(xινα, 6λη

μ6ρα 6xλαtγε στην αυλrj τηg xαι ενι6 (ταν πd,ρα

πoλιj xαλri γυναixα, ιJγ ινε ιδι6τρoπη,ντtjνoνταγ
ατημ6λητα,τ6σo, πoυ τηγ xιiθε παρd,ξενη oτην
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Ndoυoα γα τηγ απoxαλofoαγ ''Moυτσfχινα"
'Hταγ 6μωg λεβ6ντισσα...

Στην Aγια Παραoxευrj xdΘoνταν oι πραγματιxoi
''οιdρxγαβoι'' H Nι1,oυoα τoυ 1900 {ταν απ'την
Aγια-Παqαοxευli, μdχQι τoυ Kαγταρτξη το οτε-
γ6 xαι απ6 εxε( τα μπoυλofxια "γfριξαν''π(oω.
(αφ,iγηoη Πoλriδωρα Mπιλιot'ρη)

Tογ Ιo{λιo τoυ2004 μ[Moα με τoγ Θανι1,oη Λiτo,
πoυ γεννrjθην"ε τo 1916.

Tο oιxoγενειαγ"6 oπfτι τωγ Λιτα(ωγ rjταν μdoα
oτην πιiqοδo που ξεxινorjoε απ6 τογ oτραβd των
Πλdτανo (oδ6g Kατqαν(τοηg)πoυ xιiθoνταγ xαι
oι Toαρνoυ1α(oι.

Θυμ6ταν πωg o πατιJραζτoυ αγιiραoε τo σημεQι-
ν6 γωνιαx6 oπ(τι τoυg οτην διαοταfρωoη Φ(αg
Παραοxευrjg -Xατξηxoυqxoιiτα γιigω τo 1918,

απ6 τoγ τοrjρxο Αραμαντdν, γιατ( ηταν oε xαλd

μ6Qog για γα ανoξει μπαxιI,λιxo.

To μαγαξ( o μπαQμπα-Xqrjοτog, το πεqiφημo
''μπαxαλιΧo τoυ Λiτη" τo dνoιξε τo L920 πρ[ν την

ανταλλαγ{ του πλη θη αμoιi xαι πoυλo'ιjοε, xυ ρ fω g,

οαπotiνια, πανιι1,, μπι1,τoιο, xαι oαμ6λαδo, γιατ[
ελαι6λαδo δεν dτρωγαγ oι Nαoυoα(oι. To λι1δι
τηg 1goνιι1ζ τoυζ τo ε(1αν απ6 τo ooυoιiμι πoυ
xαλλιεqγοdσαν στα xτrjματd τουg.

Tα διπλαγ6' απ6 τoυ Λιτoυ, επι τηζ oδοιi Aγfαg
Παqαoxευiζ, τα πηραν απ6 την ''επιτρoπ{"
ανταλαξ(μων η οιxoγ6γεια'Ηλ(α, 1αλxoυργo(,
πoυ αγαπorjoαγ πoλ{ την Nd,oυαα χαL rjθελαν
γα εγχατασταθοrjν oε αυτtjν

Παλαιd g χQ ιστιαγ ιχ6 g o ιxoγ 6ν ε ιε g απ6ναντι απd
του Λ(τη, fταν του Γx6γxου, τoυ Φραγx6τoη,
πoυ ε(1ε χαι τoν μfλo τoυ μα1αλd, τoυ NτorJλη,

oι Tαοιofxαδεg, oι Λiτηδεg, oι Toιαμoιjληδεg,
oι Kαραμι1αfoι..

Aπ6 τo Στραβ6 τoν Πλιiτανo για την ξια-Παρα-
αxευη πηγα(νoντα g, ηταν μπαξ 6δ ια Mπιλιoυρα(ι-
χα πoυ xατ6ληγαν στo γωνιαχ6 πατqιx6 oπ(πιτoυ
Πoλιiδωρα τoυ Mπιλιoιiρη.

Mι1ιog τoυ 1990 oτoν Aηλιι1. Kαθrjμενoι: Mαγγανιiρηg, Kαo(δαg, K. Σxυλιτoηg, Φιλ(ππoυ, Σ. Boγιατξηg, Π.Mπι-
λιoιiρηg. oρθιoι: Θ. Πρofοαλη<, Στ. Λιι1λιog, Αλ. Xων6g, B. Φελαx(δηg, Γ. Boγιατ'Eηg.
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Στηv Kαρυα τOU Ν6vη

Στo μπαξ6 τoυ N6νη μoυ τoυ Αργf ρη του Aμπα-
λωματrj, γ'dτω oτa oιδηρoδρoμιx6 oταθμ,i 

'ηζNιioυααg, μιxρ6 xoριτodxι, dζηoα, τα πιo dμoQ-

φα xαλoxα(ρια τηg ξωηg μου.

Eιx6νεg μαγιxfE' Δεxαετfα τoυ 1950.

Hγιαγιd, μoυ η Λ6γxoυ, γλυxειd oα μιJλι, xoγτotj-
λα, με τα εγτdπια, τo τσiπινο γ"αL τα x6ν"ν"ινα ψ6'-

γουλα, xαθιαμ6νη oτo xofτooυρo xd,τω απ'την
xαρυd, dλαμπε τo πρ6οωπ6'ηζ, 6ταν dβλεπε
τιg θυγατdQεζ τηE Mαρ(xα xαι Bαγγελorjδα με
τα παιδιιi τoυE γα 6ρ1oνται, γtα γα περdοoυν
λ(γεg μ6ρεg μαξ(.

o N6νηg o Aργιiρηg, μελα1qοιν6g, ξεραxιαν6g,
αoπρoμιiλληg, θαρρc6 πωE τoγ βλdπω, μdοα οτιg

xαπνιoμ6νεζ αγιογQαφ(εg τoυ Aγιc6ργη, γιατ(
6τot ηταν, χωQrζ να εxδηλι6γεται ηξερεs 6τι oε
αγαπotjoε, riξερεE 6τι 1αιρ6ταγ χαι αυτ69 για
τoν ερ1oμ6 μαζ τη θαιiμαξε τη θυγατdqα τoυ τη

Bαγγελoιiδα' Kι' αυτrj με τη οειρd τηg, πρι6τα
πrjγαινε ατoν πατιJρα, φιλo{oε το 1dρι τoυ }{αι

tiατερα τη μιiνα 1ειqoφλημα. Απ6 π(οω τα παι-
διd τιg (διεg xινrioειg.

Ndoυαα-oιδηqoδρoμιx6g oταθμdg oλ6xληρo
ταξiδι.

To πρι6τo xqrjo νερ6, βγαλμ6νo απ6 τo πηγdδι

για γα δρooιoτoιiμε. oλα αυτ6' γ"dτω απ6 τoγ

βαθri (oxιο τηg xαρυdg.

Tραπ6ξι ξriλινo μαxριi, φτιαγμ6νo απ6τo N6νη
χαt πoιoζ δεν dφαγε εxε(. Nηoτιxoi xαι 1oρτd,τοι,
ε1θqo ( xα ι φfλo ι πλοιjαιο ι χαι φτωχo f , Nαουoα(o ι

xαι ξι1νοι, 6λoι foοι ατo τραπdξι τoυ μπιiρμπα
Aργfqη.

To πqdαινo τηζ χαQυ6'g ox€'παξε τα μιod χεQα-

μ(δια τoυ α1υρc6να. Διιiρoφη η xαλιiβα, xιiτω
δυo xιiμαρεg 1ι6μα xατ6" yηg, ι1oτραψαν απ6
παoτρdδα, διαx6oμηαη; Kεντημ6νog oταυqdg

EυθυμοιIλα Mπαμπιiτοη -Tζεqεφoσ

πd,γω ατo xρεβιlτι τo oιδερ6νιo χαι π(oω απ<1

την π6qτα η oτιiμνα με τo xριiγιo τo νερ6. Aπλd
πρdματα μα τ6οo oημαντιxιf.

Kιiτω απ6 την xαρυd πεqνo{oε τo πoτdψι, ετιε(

η γιαγιd μoυ με μαξωμ6να τα εγτ6πια ιjπλεγε
τα αγγειd, δfuλα το γεφιiρι, η φωτιd, o φοriρνog
xαι πd,ρα δiπλα η πυqooxιd, χαι τo xαξιlνι για
πλfoιμo.

'oλα ξωντανιi, 6λα δoιjλευαγ. Στo φoιiρνo, τo

Ψωμi ιpην6ταν, στην πυQoσxι6' o π6τετνog 6βρα-

ξε. Moo1oβoλoιjoε o τdπoE. Αγλειμ6νo τo 1ι6μα,
δυo xαι τρειg φoρ69 την ημ6ρα xατιiβρεγμα χαι
οxοrjπιoμα. M6νιμη η ιpιfθα, για ανd, πιiοα oτιγ-

μη ξιιiπλα. AγχoE; i\νωoτη λ6ξη για την επo1rj

εxεiνη.

Kdθε Σεπτ6μβqη τo xοπιlνιoματη g xαρυιfg. Xαqd
μεγι1λη. Πανηγιiρι. oι γoιxoxυρα(οι dπρεπε να
ιJ1oυν τα xαρrjδια τηg 1goνιι1ζ τoυζ, για τo γχQα-
xλιι1νo τη g Αγ(αg BαqβιiραE, για τo ταqατ6ρι, την
xαρυδι1ρμη, γtα τo παoπdλιαμα τηg νιατ6ττLττ'αζ

xαι o ν6νηg μου rjταν νoιxoxrjρηg.

'ooο για τη Λdγxου, ν"αν6ναg δεν μπoρotjoε να
πεt γ"αxt6' xoυβdντα, μoνα1d 6τι rjταν ν"oντη ν"αι

δεν μπoροtjoε να φoυqν(oει, γQηγoQα.

Axoυγα τoν μπdρμπα μoυ τoν Kι6ταιo γα τηγ πει-

ρdξει 6ταν γ6ραoαν "Λ6γxω-Λdγxω δεν rjoουν
νοιxoπυρd. Aψιωμ6νη η γιαγιιi μoυ απαντοtioε:
Eγι6 αμπρd δενrjμoυννoιπoxυρd;Ag βγει 6ναgνα
πετν"dτιytατη μ6να-Σιλ6γω ιγι6, να δεν φοιiρνιξεg
αγληγoρα.- Eμε( ημουν ν"oντη για ταfτoυ,"

A1γλυxιd, μoυ γιαγιd,

Και τι δεν θυμdμαι απ6 το xoπιiγιαμα τηE χα-

Qυdζ.

Θυμιiμαιτoνν6νη μoυ, αειx(νητo με μιiτια μαιiρα
λαμπεqι1, παρ'6λατα 1ρ6νιατoυ να παραxολoυ-
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θε( τoν γιo τoυ Γ6λη μαξi με τoυζ εργdτεE xαι
ανdλoγα με τιζ xινrjοειg τουζ, να αλλdξει dxφρα-
αη, δ(νoνταg εντoλ69 απ6 xdτωl'

Αυτo( oxαρφαλωμ6νοι να xoπανζoυν τα xλα-

ριιi. Mε τα xαλαμ(δια' τα xαρ{δια να π6φτoυν

βρoxti οτα xεφι1,λια μαζ, τσιQ(διg xλιιiματα, γdλια
δdxρυα, μξεg xαι η γιαγιd η Λdγxου λολαμ6νη
γα πρoσπαΘε( να μαζ πQoστατ6ψει μιJoα ατα

φουoτd,νια τηg.

Oι θυγατ6ρεζ με τη γfφη, μι1ξευαν τα xαρrjδια
xαι dβγαξαν τα πρι1,oινεE φλοιiδεg.'oλoι με τα

μαrjρα 1dρια.

Tο απι1γευμα ηρεμ(α, τα xαρfδια απλωμdνα

για γα oτεγνcδοουγ χαι τα xεφdλια μαg γεμdτα
τξιofφxεg. Eιx6γα μoναδιxrj.
'oοo τα παιδ ιd τoυ μπι1,ρμπα Αργrjρη ηταν ελεf Θ ε -

ρα (ανfπαντQα) η γιαγιdη Λ6γxου xαιη Mαρ(xα
υπd,xoυεg ατo οfντρoφo χαι πατdρα, περ(μεναν
να διδoει εντολrj o ν6νηg, μ6νo η Bαγγελo{δα
6παιρνε πρωτoβoυλkgν"αι 6δινε 1αρd στη συγ-

τροφιι1, γ"dτοl απ6 την xαρυd,.

Π6τε με τo πλodοιo αε γdλα απd την αγελιiδα
τoυg ριξ6γαλo, σπιτιxd ξεoτ6 ιpωμi με μπιiτoιo,
oυμιγδαλ(oιo 1αλβd, πιτoυλ(τoεg με ξι11αqη.

Kαι oτην Kατo1rj,6πoιog ε(1ε την τ6xηiατυ1fα
να φτι1,οει οτo μπαξdτoυ νdνη, xoυβαλιδνταg αοη-

μιxιl για γα τα ανταλλιiξει μ' 6να xoμμdτι Ψωμ(,

η Λ6γxου τdτε fψωνε τo τ6oo μιxρ6 μα xαι τ6oo

μεγι1λo ανdoτη μιi τη ζ χαι 6λεγ ε : "Αναoτεναγ μ6-
να πρdματα δεν θα μπoυν οτo oπιτιx6 μαg. Φdτε
πιεkε, xαι πιiρτε xαι ι6qα xαλη να €γετε''

Aργdτερα τo ρ6λo του oυν ε1ιοτr] αυτrj g τη g 6 μορ-

φηg απλrjg ξωηgτην πrjρε o Γdληg μονα1oγι6gτηg
Λ6γxoυg με τη γυνα(χα τoυ τη Λιο'oαβοf δα, του
'oι,. Xρυοrj νιiφη! Δεν Θυμdμαι γα μαE μdλωοε,
θυμdμαι, μ6νo τo ν6oτιμo πιλdφι γ"αL τLζ ν"6τεg

μαγε ιρε μdνεg με διdφορουg τρ6που g, πεντανιiστι-

μεζ χαι τα 1ωρ(g μdτρo αυγιi τηγανητd,.

Kιiθε μ6ρα αυγd. Δεν ε(1αμε 1αμπdρι τι θα πει
1oλη oτε ρ 

(νη xαι rj μαοταγ εUτυχισμ6νo ι 6λo ι xdτω
απ6 την oμπρ6λα τηg xαρυιig.

Και {oτερα rjρθαν τα φc6τα τoυ πoλιτιoμoιi xαι
μαg ιiλλαξαν τα φι6τα.'ΗρΘε η ηλεxτριxrj εται-

ρ(α xαι 6φερε τo φωζ τo αληθινd. 'Eλαμιpαν τα

oπkια xαι γι1μιοαν 1αριi. Δεν rjξεραν 6μωg πιo
rjταν το αντ(τιμo'

Γdμιοε ο xιiμπog xoλc6νεg xαι xαλι6δια. Kαλc6-
δια xαι μ6οα ατην xαρυιi τoυ μπdρμπα Αργf ρη.
Φυoo{oε o α6ραg xαι xινδfγευε γα γ(νει βρα1υ-
x{xλωμα.

Διαταγrj απ6 την εταιρ(α "K6ι}.rιμο η xαρυd".
Παγωμdρα ατo AμπαλωματιJιxo: Eυτυ1ι6g o ν6-
νηg ε(1ε πεθιiγει. 'E,μεινε η Λ6γxoυ, μαξ( με τα
παιδιι1 τηζ χαι τα εγγι1νια τηζ να ξrjοουν αυτη
τη μ6ρα τoυ π6γΘoυs. 'oλη μoυ τη ξωri Θυμιiμαι
το μεγι1λo πριdνι, xαι δυo ιδρωμ6νoυg εqγdτεg
αντιπαΘητιxoιig, για 6λoυg μαE να x6βoυν την
xαρυd, σαν γα dxoβαν τα π6δια τoυ ν6νη μoυ,
6λoι βoυρxωμdνοι, 1αμdνoι για τo πoυ θα γιν6ταν
απd δω xαι πι1ρα η μιiξωξη.

Oρxfoτηxα την ι6ρα πoυ αxorjoτηγ'ε τo δυγατ6
χQαχ }.ιαι €πεoε λαβωμ6νo βαριιi τo δ6νδgο, νo-

μζoνταg 6τι {'πεψε νεxρ6g για δειiτερη φoριi o
ν6νηg μoυ, 6τι γ"dπoτα oτιγμrj Θα 6γραφα γι' αυ-
τ6'9 τιg oυγxλoνιoτιν"€g ειν"6νεE πoυ γρdφτηxαν
oτη μνημη μoυ.

'Βτoι ιΞγ"χειoε o γ"6γ"χoζ μιαζ επo1rjg. ΞεριI,θηxε
o τ6πog, Qriμαξε, οταμιiτηοε να ιpηνει o φοriρνοg
χαιγα βριiξει ο π6τειγoE στηγ πυρoαxιd,. Θαρqε(g
xαι φειiγoνταζ η χαQυd παρdoυρε μαξi τηg 6λη
την oμoρφιιi.

Aρxετιl μ6τρα μαxριιi dνoιξε 6να9 xαινorjqγιog
xfxλog.

o Γ6ληg, η Λιoοαβodδα, τα παιδιιiτoυζ στo χαι-
νo{qγιo πλdογ oτιkt, με τα φι6τα τηg Δ.E.Η., την
πετρογxαξ, το ηλεxτριx6 ψυγε(ο χαι τηγ γιαγιιi
την Λdγxου ανrjμπoρη οτo μπαλx6νη σε μια πo-
λυθρ6να πανkιxηνα μετριiει ι6ρεg ατ6λειωτεζ τα

βαγ6νια των τρα[νων πoυ dφευγαν 6πωg 6φευγαν
γ,αLτα διxιi τηg 1q6νια.

Tο πoτιiμι δεν γυqζει π6οω 6πωg δεν γυρζουν
xαι ο ι ιiνθqωπo ι πoυ δη μιorjqγηοαν αυτdg τιg ιoτο-

ρ(εg. Noιιilθω ευτυ1ιομ6νη, πoυ η γνωριμ(α μoυ
με τηγ xυρ(α Λευν"η Σαμαριi, μ' 6xανε να xιiγω
μνημ6ουνο oτo ν6νη μoυ, στη γιαγιιi μoυ χαι στηγ
xαρυιi πoυ τ6οo πoλ6 αγdπησε η μιiνα μoυ.
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0 Τρυγητ6g

o τρυγητ6 g xατ6' την αρ1α ι 6τητα ε γ iν ετο, ου μφι6 -

γωζ πQoE πληρoφoρ(αζ τoυ Ηoιdδoυ, ειg 1ρ6νoν
xατ6' τoν oπo(oν μεσoυQαγodν ο Ωρfων χαι oι
Σεfqιog xαι η qoδoδdxτυλog ηι6g αντιxρrjξει τoν
Aqxτοrjρον. o τρυγητdg ητo η πιo ευχQdριoτog
εργαα(α των αμπελoυργc6ν δι' 6 xαι εξετελε(τo

με d,αματα. Αι oταφυλα( xoπτdμεναι χαι xαΘα-

ριξdμεναι απ6 ταg αcδqoυg xαι odπιαg Qιiγαg
ετoπoθετoιjντo εντdg τελλd,ρων rj xoφινι6ν xαι
μεταφdρoντo υπd ανδρι6ν χαι χοQιτσιιilν επ(
των ιδμων των ε(g τον λην6ν. Oι αρ1αioι ληνoi
ωμo(αξον με τoUζ oημερινoιig. 'H rjoαν ξfλινoι
μεταφερdμεγoι πQoE xαλλιτ6qαν εξυπηg6τηoιν
τoυ τQυγητoιi η rjoαν εxτιoμι1νoι, των οπo(ων o
πυθμr{ν ε(1ε μιαν ελαφqd,ν xλ(oιγ με οπr{ν ειζ τo

1αμηλ6τερoν oημεfον, απ6 την oπo(αν dqρεεν τo

γλειixoE, δ ια 1αλxiνoυ αιjλαxog, ε ιE τo υπoλrjν ιoν
τo οπo(oγ ητo η πiΘog η εταιoψ6νoν 1αμηλ6τερoν
του ληνori. Aφoιi λoιπ6ν ερρ(πτοντo εντ69 τoυ

ληνoιi αι oταφυλα(, επατιiντo υπ6 ανδqι6ν oι
οπo(οι ε (1oν γυ μνof g τoυg π6δα9 απ6 των μη Qι6ν.
Συνηθωg oι πατητα( {οαν πoλλo( γ"αt ν"ατ6 την
ετα 6}'ε o ιν τηg ε ργ αo(α g των ri ε oτη ρ ζοντo xdπoτ
(ξriλα, o1οιν(α, λαβιig ευριοxομ6ναg dνωθεν αυ-
τι6ν) η εxρατι6ντo μεταξri τωγ. Kαι ενc6 dρρεε
τo γλειixog εψdλλoντo oι επιλfνιoι ιiμνoι πρog
τιμr{ν τoυ Ληνα(oυ Διoγfοoυ.

Αργ6τερον ενεφανioθησαν χαι τα oτεμφυλoπιε-
oτrjρια, 6μoια περ(πoυ πQoE τα oημερινd.

Eιg την περ(πτωοιν τηE χατασxευ(g o(γoυ εx
oταφ(δων η εργαo(α εγ(νετο διαφoqετιxιi. Συ-
νελ6γοντo αι πoλιj ι6ριμoι οταφυλα( α( οπo(αι
αφoιi εxαθαqζoγτo απ6 τα βλαμμ6να9 ριiγαg
εξετ(θεντo ειE τoγ (λιoν επ( διxτυωτοιi τελλdρoυ
τo οπo(oγ εoτηρζετo επi δι1αλωτι6γ παood,λωγ

τoυ Διoγυο(oυ Aλετqιi
Απo το βιβλ(o τoυ ''o o[νog απo τηζ αQχαι-

6τητο9 μiχQι αημεqον''

orjτωg ι6ατε γ' απ€γητoυ εδdφουg δια τoγ xαλ-
λ(τερoν αεριoμ6ν. Mετιi πdροδον ημεριilν, 6τε

δηλαδη εi1oν απoξηρανθrj αι oταφυλα[, εγiνετο o

απoχωQισμ6g των qαγιiν απ6 τoυ oτελιJ1ου g των,

αι oπo(αι αxoλoriΘωg ερρ iπτoντο ε ιg υδρ (αg 6που
εxαλιjπτoντo με γλειixog. Exε( 6μεναν μd1ρι τηg

τελε(αg διαβρo1rjg τωγ υπ6 του γλεrjxoυg oπdτε
επηxoλο{θει η dxθλιψιg. Η dxθλιι|.lιg εγ(νετo xαι
αμdoωg μετd, την απoξ{qανoιγ τωγ oταφυλι6ν,
αφo{ αυτα( διεβρ61οντo δι' fδατog. o οfτω πα-

ραγ6μενog χυμdE εγαπετ(θετo ειg α^1γε(α 6πoυ
εξυμoιiτο. Mετd τo π6ραg τηg ξυμιiloεωζ εσφQα-

γζoντo τα αγγε(α επιμελι69. E,ιg τoυg o(νoυg

τotiτoυg ηρ6oπoντo oι αρ1α(oι.

O o(vog nατ6" τoυE AλεξανδqινoιIg 1qιi-
γoυE.

Και ν'ατ6. τoυg αλεξανδρινoιig xαι μετdπειτα
1q6νoυg, o o(νog διετrjqηoε την εξ61ουααγ θ6oιγ
τoυ. Kατd ταg διαφ6ρoυ9 εoρτι1g xατηναλfoxε-

Tρυγητ69 χαι oινoπoιια υπo Σατrjρων
(Moυoε(o Warzburg)
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τo αφθdγωζ τo πoτ6γ τofτo' oαdxιg μετd ταg
ν(xαg τoυ στQατof τoυ M. Aλεξιiνδρoυ εγ(νoντο
εoρτα(, ο ο(νog ητο απαqα(τητog. Ωg λdτρηg τoυ
ο(γoυ φdρεται χαι o M. Αλ6ξανδρog, o οπο(οg
oυνrjθιξε ν"ατ6' την οινoποo(αγ να φ6ρη πρog
oυξr]τηοιν διιiφoρα Θ6ματα. Eιg τo dργoν του
Πλoυτι1ρ1oυ "B(oι Παρι1λληλoι, Αλ6ξανδροg
ΙXX, αναφι1ρεται: " O Αλ6ξαγδροg απιi τη g πυρdg

γεν6 μενog xαι συγαγαγcδν πoλλοf g των φ(λων xαι
των ηγεμdνωγ επ( δε(πνον, αγι6να προfθηxε xαι
oτ6φανoν αxρατοποο(αg. o μεν oυν πλε(oτoγ
πιι6ν Πρ6μαχοζ, d1qι 1oι6ν τεoοdqων πρorjλθε
xαι λαβιδν τo νιxητηριoν, οτ6φανον ταλι1,ντoυ,

ημdQαζ τρειg επdζηoε. Tωγ δε dλλωγ, ωE Xιiqηg
φηο(ν, τετταριlxoγτα χαι ειg απ6θανoν π(νoντεg,
ιο1υρoιi τη μdθη xριioυg επιγενομι1νoυg". (o
Αλdξανδρog 6ταν επ6οτρειpεγ εχ τηE πυρι1g,

oυνxιJντροlοε πολλo6g φλουg τoυ χαι αρ1ηγοιig
ειg δε(πνον γ,ατα τo oπο(oγ επρ6τεινεν αγι6να
xαι oτ6φανoν "α1tElατοπoσfαg". o Πρ6μα1οg
λoιπ6γ o οπo(οg ιJπιε πεqιoo6τερoν, dωg τdοoα-

oτιJφανον ταλιiντoυ, επ6ξηοε τρειg ημdραg. Ex
τωγ ι1λλωγ, ωg λιJγει o Xιiρηg 41 απ6Θαγoν γ,ατ6'

τoν π6τoν εχ τηζ μ6θηE)'

o o(νοg χαι oι Ρωμα(oι

Αργ6τερoν διεπρ(θηoαγ ειζ τηγ xαταoxευην ο(-
νων oι Pωμα(oι, oι oπo(οι μετιi ξrjλoυ επεδ6θηoαν
ε ιζ τηγ oιγoπαραγωγrjν, επιτελdoαντεg προdδουg
ειE τoγ τoμdα τοfτoγ' Ofτoι ουν6βαλoν τα μ6-

γιστα ειζ τηγ εξdπλωοιν τιg αμπελoυργfαg xαι
ειg ιiλλαg χ6Qαg. Eιg τουg o(xoυg των Pωμα(ων
αQLστoχQατc6ν, υπfρ1oν μεγdλαι πoαdτητεg xαι
πoλλα( πoιxιλ(αι o(νων, οι οπo(oι εx6oμoυν ταg
τραπdξαg τωγ xαθιoτdμενoι απαρα(τητoι xατιi
τα γεfματα. Αλλd xαι o λα6g ηρ6οxετo ειζ την
οινoπoo(αν μηδ6 των υπηρετι6ν εξαιqoυpιι1νων'

Tα ρωμαιxιiουμπ6oια 6μωgυοτ6ρoυν ειg λεπτdτη-
τα χαt πνεU ματιx6τητα των αΘηναTxι6ν τοιo6των,
ωg τoιiτo φα(νεται xαι απ6 ταg πληρoφoρ(αg τoυ
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Αθηνα(oυ, τιατ6'ταg oπo(αg xατε βdλλετo πρooπιi-
θ ε ια μιμrj oεωE τωγ ατtιxι6ν oυ μπoofων, xαι αττ6 τo

oατυριx6ντoυ Petronius ειζτο oπoioν o συγγQα-

φεf g διηγε(ταιτην διαoxdδαοιν την oπo(αν πρo-
odφεqεν ειζ τoυE xαλεομ6νoυζ τoυ ο νεdπλουτog
Trimalchio τιαι γ'ατ6" την oπο iαν of τo g δ ι d θ ε oεν
τoυg αxριβωτdρουg o[νoυg. o Trimalchiο φ6ρεται
ε ιπr1ν γ"ατ6"τo dν o ιγ μα φ ι dλη g π ε ρ ι ε1ori oη g ο 6νoν

ηλιx(αg 100 ετι6ν: "Αλλofμονον o o(νοg o{τog ξη
περιoο6τερoγ απd 6ναν dθλιον dνθρωπoγ. Aζ
βρ6ξωμεν λoιπ6γ τα xελη μιαζ με τofτoν αφ'
6ooγ o o(νοg ε(ναι ξωη". o Trimalchiο μoλoν6τι
ητo xdτoγog μεγdληg πεqιoυο(αg xαι οεβαατrjg

βιβλιοΘ{xη g, εν τοtiτo ιg δεν παρoυo[αξε πγευ μα-
τιν"ην tαλλι6ργειαν, o)ζ διαπιοτο{ται χαι απ6 την

προg αυτ6γ συμπεQιφoριiν τηg oυξ6γoυ τoυ, η
oπo(α εγνιilριζεν πcδg να φdρεται ειg ανθρι6πoυg

1oνδρoειδεfg ωg o ofξυγ6g τηg.

Kατdτο ανωτι1ρω oυμπ6oιον πα(δεg εξ Αλεξαν-
δρε(αg d1υνον παγωμιJνo νερ6 ειg ταg 1ε(ραg
τωγ πQoσχεxλημ6νων xαι ιjπλεγoγ τoυζ π6δαg
αυτιiν, χωQ(E να δειxνfoυν ουδεμ(αγ x6πωoιγ
xαι oυδεμ(αν δυoαq6σχεtαγ εγ" ^coυ ι1ργου των,

αλλ' απεγαντ(αg εxτεΧo{sντεgτo6τo μετ' αομd,των.

Η ατμ6oφαιqα αυτrj τηg μελωδ(αg επεxριiτει ειg

6ληντην οιx(αν, πριiγματo oπο(ογ διεπ(oτωoεν ο

Petronius xαι ειζ παQαγγελ(αgτην oπo(αγ dδωοεγ
6πω9τoυ πρooxoμ(ooυγ εγ xιjπελλον o(νoυ xαιη
oπo(α εξετελ6oθη με υι],lηλ6ν μελωδιx6ν τdγoγ.
Eπ(oηg ειE τα ρωμα'ιxd oυμπ6οια εξετελε(το xαι
μoυoιxrj ω g δ ιαπιoτo6τα ι εx τη g π ερ ( 

η g πρ6xε ιται
διηγrjoεωg τoυ Petrοnius xαθ'rjν o Trimalchio
αφ' oιi 6φαγoν oι xαλεoμdγoι του τα θαυμdoια
εδ6oματα, διdταξε να παι1Θη μoυoιxrj'

Ex τη g φαντ αmιτιηgταtτη g δ ιηγrj οε ω g τoυ Ρetron -

ius, ο oπο(og δια να γνωqζη τι1oαE λεπτoμερεiαg,
αoφαλι69 Θα dτυ1εν ειg πoλλd oυμπ6oια, ωζ χαι
εχ τωγ oγετιν'ι1ν πληροφoριι6γ τoυ Αθηνα(oυ,
παριJ1εται ειxιiγ των ρωμαixι6ν oυμπoo(ων.

O ο(νog tlατα τoυE βυζαvτινoιIE 1q6voυg

oυδε(g xρ(xog τηg αλljοεωg των αιc6νων υπrjρξε

1ωρ(gτo ατ6λιoματου ευγενοf g φυτori τηg αμπ6-

λoυ xαι oυδεμ(α γενεd, των ανθqc6πων εoτερηΘη

του πο λυτ (μoυ πρoΙ6ντ o g τα6τη9, τoυ χατ' ε ξo1rjν
υ μνη θ dντo g ο (νoυ.'Oθ εν γ'αι xατ6"τoυ g βυξαντι-
νorjg 1ρdνoυg εoυνε1(oθη η xαλλιdργειατoυ περi
oυ πρ6xειται θdμνου.

Tην αxυτd,λην τηg αμπελoυργ(αg παρ6λαβoν
αομdνωg oι Bυξαντινo(, οι oπo(οι επεδ6θηααν

μετιi ξ{λoυ ειζ τηγ oυνd1ιoιν ταιiτηg, ωg εμφα(-

γηται γ"αL ε1ιτωγ τιjπωγ βυζαντινι6ν oυμβoλα(ων
περιε1oμ6νωγ ειζ τoγ 6oγ τ6μoν Σιiθα, αλλd xαι
εχτoυ 6λoυ xειμdνoυ ειζτo oπo(oγ πoλλα1oti απα-
γτι1ται η λ6ξι9 αμπ6λιoν. Eιg τoν χQυσ6βoυλoγ
λ6γoν τoυ Mι1αrjλ Δoι]xα υπdρ τηg αoυδoα(αg

των xτη μιiτωγ Aτταλειd,τoυ αναφ6qoνται μεταξ{
d,λλωγ xαι "... εxβoλη g γ εννη μdτων xαι xαταβ ιβα_

ομof ofνoυ.''.."

Yπrjρξεν επoγη6μωg xατd, την oπο(αν η γεωργ6α
υπ('oτη ooβαqιi πλrjγματα. Λ6γω τωγ πoλλι6γ

βαρ βαqιxι6ν επιδρo μι6γ χαι τωγ δ ιαφ6ρων λιμι6ν
oι oπoioι oυν6βηoαν xατd xαιρo{g, αι επαρ1(αι
τoυ Bυξαντ(oυ ερημι6θησαγ, πρdγμα τo οπo(oγ

απηο16ληαε ooβαρι6g τουg εxdoτoτε αυτoxρd-
τoQαζ. Tα ληφθ6ντα πQoζ αντιμετι6πισιν τηζ
τιαταoτ6"oεω9 μ6τqα, oυγ(oταντo ειζ την εγχα-
τιioταoιγ γ6ων xατo(xων ειg ταζ εQημωΘε(oαg

πεqιo1dg χαt ειζ την εν(ο1υσιγ χαι πρooταo(αν
των γεωQγι6γ xαι δη των μιxριiν oι oπo(oι xαι
πε ρ ιoo6τερo ι ( oαν xαι xαλλιτdραν xαλλιdργ ε ιαν
επQαγματoπo(oυγ. Διατoυg μιxρofgγεωργoιig οι
αυτoxρd,τoq ε g dδ ε ιξαν μεγαλ{τε ρoν ενδ ιαφ 6qoν

xαι εμερ(μνoυγ δια την πQoσταo(αγ των 6ναγτι
των ιo1υρι6γ χαι μoνα1ι6ν oι oπo(oι πoλλιlxιg

ηρπαξoν ταζ πεQιoυo(αg των. Ex τηg τdξεωζ των

αγροτι6ν η αυτoχQατoq(α ωφελε(τo τα μιJγιoτα
xαι απ6 απ6ψεωg ανθρωπ(νoυ υλιxoι3, εφ' 6ooν
εx τα6τη9αν εδ ε (1θη oαν μεγι1,λo ι ι1νδρ ε g, πoλιτι-
γ'o( xαι στQατιωτιχo f , λ6γω τoυ δ ια μορφoυ μdνου
υγιο{g χαι ισχυQof 1αqαxτηqoζ τωγ μαxρd,ν των

π6λεωγ διαβιoriντων xατο(xωντηg υπα(θρoυ, xαι
απ6 oιxoγοψ|'γ'ηζ απ6ψεωg, xαΘ' 6οoν ταζ μεγα-
λυτ6ραg πρoo<1δoυg ειζ τo Δημ6oιoν Tαμε(oν
απdδιδεγ η γεωqγιxrj τdξιg. To φoqoλoyιν"6ν o6-

στημα των Bυξαντιγc6γ εβαoζετo xυρ(ωg επ(τηg

γεωργ(αg. Exτ6g τηg xυρ6αg φoρoλoγ(αg η οπo(α
rjτo η oτρεμψcxτιν'η,υπηQχoγ χαι dλλαι πg6oθετoι

φoρολoγ(αι ωg επ( ξc6ων, μελιοoι6ν xλπ δια την
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συντ1iQησιν τωγ δQ6μων, τωγ γεφυQd)γ, ωζ χαt
διdφορoι αγγαρε(αι χαι συγεισφoρα( δια την
oυντηρηoιν τωγ στQατιωτι6ν x.λ.π.

To 6τι δε η ι1,μπελog xατε(1ε πεqιφανrj θ6οιν με-
ταξrj των διαφ6ρων xαλλιεργειι6ν, φα(νεται χαι
απ6 τo xατωτdρω δημoτιx6ν αxριτιxc6ν ι1πog:

Σ' i'ναy oμd'λ' o' 6να λιβd.δ' σ' iναν πιδiξιoν τ6-

πoy
'ooα τoυ x6oμoυ τα φυτd., εxεf φεq' 21αι φυ'
τειjει
Και 6oα τoυ x6oμου τ' αμπελιd', εxε( φiρ' xι'
αμπελει1ει'

oι Bυξαντινo(την περ(φραξιγ τoυ αμπελ(oυ τωγ
6xαμνoν δια τo(1ων εξ ξηρολιθιdg η δια παoοι1,-

λων μεταξιi τωγ oπo(ων εφ{τευoν αxανθιiδη φυ-
τ6' xαt πqog πληρεο'τdραν αoφιiλειαν €oγ"απτoy
πεQιμετQιχrjν τdφρoν ωg γ(νεται xαι orjμερoν ειg
πoλλd αμπ6λια.

Tα αγγε(α τα oπo(α μετε1ειρζογτo ot Bυζαντι-
γo( δια την π6oιν fδατοE η o(νoυ ωνoμdξoντο
πoτrjρια. Αλλd το δια τoγ o(νoγ xυρfωg χQησι-
μoπoιo{ μενον πoτrj gιον, εxαλε (τ o ν"α6ν"o9 η τιαυ'
x(oν. Eιg τα μoναoτrjQια τo ποτrjqιoν τoυ o(γoυ
ωνoμdξετο xραοοβ6λιν, δηλαδη τo αγγε(ον ειg

τo oπo(oγ εβdλλετo τo πQoζ π6οιγ xραo(oν. Eιg
ταg τραπ6ξαg των Bυξαντιγιiγ υπrj ρ1oν ιpυxτf ρ ε g

xαι xρατηρεζ χαι φιιiλαι. Δια την τoποΘdτηοιν
πoα6τητog τιν69 o(νoυ οι Bυξαντινο( μετε1ειρ(-
ξοντo τον εμπ6την η εμπoτdπουλoγ. Δo1ε(α
υποδo1rjg o(γoυ επ(oηg, ειE τoυζ Bυξαντινo{g,
rjoαν o β(xog rj τo βιxiν, οι πfθoι η τα πιθdqια.
Τα πιΘdρια εxαλofντο xαι xoυρofπια rj xοgιiπια
ωg oινηρd δo1ε(α ωοαfτωg υπrjq1oν τα βυτ(α rj

βoυτo(α, ξιiλινα xαι 1dλxινα'

Eιg ταg βαοιλιxιig τραπ6ξαg εν'τ6g τηg μεγιiληg
πoιxιλ(αg φαγητι6ν, πρooεxoμζoγτo χαt μεγι1λαι
πoο6τητε g o (γου. O Ζciloιψo 9λ6γ ε ι 6τι επ( θ εοδo-
ο(oυ τoυ Mεγdλoυ, ειζ τηγ βαoιλιxrjν τριiπεξαν
υπriρ1oν πoλλd γ,αι πow.λα εδ6oματα nιαι 6τι
αfτη εξυπηρετεfτo απ6 πoλλofg μαγε[ρουζ χαι
oινο1doυg. Δια τογ βαoιλ6α υπriρ1εν ιδιαiτερog
oινο1dog, o oπo(og rjτο επιφορτιoμ6νog να xερνd
τodτoν. Yπd τoγ oινo16ον του βαοιλdωE ετdλουν
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oι παρoινο16oι.

Αλλd y"αtτ6' τoυg γdμουζ oγoμαστιxd,g εoρτt1g,

γενι1θλια, θρηοxευτιxιig πανηγriρειζ }ιαι λoιπdg
διαoxεδdοε ιg εγ(ντo ευω1(αι.

Kατιi τα βυξαντινιi o'υμπ6οια εγ(νoντo χαι πQo-

π6oει9 ειg πρεoβεfαν τηg Θεoτ6xoυ rj αγ(oυ τι-
νog rj xαι ειg υγε[αν τιγoE ωζ xαι oriμερον. (βλ.

λεπτoμερε(αg, Φ. Kουxoυλd (Γεfματα, δε(πνα,
oυμπ6oια των Bυξαντινc6ν).

Eπ( βυξαντινι6γ oι oiνοι μετεφ6qοντo απ6 6λα
τα δ ιαμε g (σματα τη g απ ε ρd,ντου αυτoxρατoρ fαg.

Kαλλ(τερoι ofγoι 6μωg εθεωρoιiντo των νtioων.
Kατιi την περ(oδoγ τωγ μdoων 1ρ6νων μεγιiλην
φliμηγ ε(1εν o o(νoE τηg Moνεμβαo(αg o oπo(og
rjτo περιξriτητoζ.

Xαραxτη g ιoτιγ'6y ε (γαι τo πo [η μα τoυ Ιoυλιαγoιj
τoυ παραβd,τoυ o oπoiog υπεραμυν6μενoE τoυ

γνηo(oυ o(γoυ λdγει δια τoν γαλατιx6γ ξrjθoγ:
o Δι6νυoοg oιiτog (δηλ. o ξt1θog) δεν ι1πρεπε να
oνομdξεται Δι6νυoog (υι6g Δι6g) αλλιi Δημ{τQιoζ
(υι69 Δf μητQαζ) xαι ε(γαι μd,λλον πυqoγενrjg (εx
xριθηg xαι βρ6μοg (εx βρ6μηg) xαι 61ι Bρ6μιog
(επωνυμ(α τoυ Διονιioου).

Tιg: π6θεν ειg Δι6νυoε; μdyda τoν αληθ6α Βdx-
χoν
oυ o' επιyιyνc1oxω τον Δι69 ofiα μ6νoν.
xε[νog ν6xταρ 6δωδε, oυ δε τρdyιoν η qdoε Κελ-
τoI
τη πενiη βoτριiων τειiξαν απ'Δι6νυσoν,
πυρoyεvη μd'λλoν xαι βρ6μον, oυ βρ6μιoν.

O Bυξαντινo( ωg xαι oι αq1α[oι xατεoxειiαξoν xαι
oιν<iμελι, ωζ χαι αQωματισμ6νουg o(νoυE, αγαμι-

γνιi oντ ε g ε ι g τotiτoυ g δ ιαφ6ρου g φυτιx6.g oυ o (α g.

Eπ6oηg ειζ τηγ xαταoxευην ηδυπdτων (λιx6ρ)
xατεγ(νoντo oι βυξαντινoi, ωζ τo xoνδ6τoν, απ6
παλαι6γ o(νον, μdλι xαι πιπdρι, τo μαoτι1dτoν,
απ6 o(νoν xαι μαοτ(1αγ, τoν ρoδ(την, απ6 o(νoν,

μ6λι xαι τριαντι1φυλλα x.λ.π.

Eιg τα "Γεωπoγιχd'', τoυ Kαooιαγοιj Bι1oooυ



NΙΑ0ΥΣTA

αγαφdQoγται αι εQγασ(αι οιγoποι(αg xαι ητιαxα-
oxευη διαφ6qων o(νωγ Θεραπευτιxι6ν, ωg o(νωγ

με τριαντdφυλλα, με ιiνηθoν, με γλυxd,νισoν, με
απ(δια, με doαρo, με δd,φνην, με μdραΘoν, με

μαΙνταν6ν, με απrjγανoν, με ο6λινον, με xιδι6νια
xαι ι1,λλα.

Kατd τoυ g βυξαντινο{ g 1q6νoυ g απαντιil μεν ε ιδ ι-

τ'ι6" xαταoτηματα πωλrjοεωg ο (νoυ, τα o ιγοπωλε (α

rj ταβερνε(α η αgγ6τεQoν χQασoπoυλειd. Oι
δ ιευ θιjγoντε ζ τα χαταoτrj ματα ταtτα εxαλoιjντo
xιiπηλoι. Eπειδ{ δε ειg τα xαπηλε(α εγ(νoντo

ο'υνηΘωg θ6qυβoι λdγω τηg oινoπoο(αg (διαπλη_

xτιoμοi xαι d,oματα υπ6 των Θαμιiνων xαι υπ6

των εγ'ε( πρog τofτo ευριαxoμι1νων γυναιxc6ν),

η πoλιτε(α ελdμβανε μ6τρα δια την τηρηοιν τηg

τdξεωg xαι επdβαλλε περιoριομοfg ειζ τoυζ χα-

πrjλουg. Eιg τα xαπηλε(α παραοxευιlξoντo xαι

φαγητιi. Oι xdπηλoι διελιiλoυν τα εμπορεf ματι1

τωγ xαλoιjγτεζ τoυζ οινoφλoυg ειg π6τoν.

Eιg τα xαπηλε(α εori1ναξον dνΘρωπoι γ"cπωτ€'-

Qαζ χoιγωνιν"ηg οτι1θμηg xαι υπ6πτoυ ηθιxrjg
xαι εθεωρofγτo ταιjτα ωg xι1ντρα xαx6φημα, τo

επdγγελμα δε τoυ xαπriλoυ μετrjρ1oντo dνθqω-

πoι ανυπ6ληπτοι. Eιg τα xαπηλε(α ευρioxoντo
xαι xoινα( γυνα(xεg, πρd,γμα τo οπo(ο επηfξανε
την χαχoφημ(αν των. Eυυπ6ληπτoι dνΘρωπoι
δεν μετ6βαιγoν ειζ τα ν'cιταoτηματα ταfτα. Eιg
την Pι6μην τα xαπηλε(α εi1oν αx6μη 1ειρ6τεραν
φημηγ. Aργ6τερoν dμωg ειgτην Pι6μην υπηρ1oν

xαι πoλυτελη xαπηλε(α με θαμι6νεζ εχ τηζ xαληg

xοινων(αg. Eιg τα xι1ντρα ται3τα προoεφ6ρoντo
εxλεxτα(τρoφα( xαι εxλεxτ6g οiνog. Tα xαπηλε (α

συγ τω 1ρdνω ειζ τηγ Eυqcilπην εξειλ(1θηoαγ ειζ
x6ντρα λαι,xd με ευθηνι1,g τιμd,g xαι εorj1ναξoν

ειg ταfτα προoωπιx6τητεζ, ε(τε δια λdγoυg oιxo-
νoμiαg εkε εx σνoμπισμo{. Ωs εχ τηζ τoιαtiτηg

πελατε(αg, ητoι πoλιτιxcilν, ανΘρι6πωγ τωγ γQαμ-

μdτων, xαλλιτε1νc6ν xλπ. τα x6ντρα τα(lτα απ6.-

χτησαγ xαλrjν φtiμηγ'

oι Bυξαντιγo( 6ταγ ιjπιγoγ o(γογ oυνηΘιξoν να
oυγxειπqοriνται χαι γα τραγoυδorjν. Eιg τα διdφο-

ρα oυμπ6oια εf ριoxoγ την ευχαιρ(αν δι' d,oματα

(βλ. qετιx6s Φ.Kουxoυλ6 "Bυξαντινιδν β(ogxαι
πoλιτιομ6g"). Eιgτoντ6πoγ δε 6πoυ ευρ(οχετo o

ο(νog απ6φευγον, εx πρoληψεωζ, γα εxoτoμotiν

λdξειg oημαινοιioαgν"dτιτo 6ξινoν, δια τoν φ6-

βoν τoυ ξυν(οματog τoυ o(νoυ, ωg γ(νεται xαι
οημερoν πoυ την λdξιν ξ(δι αγτιxαθιoτotiν με την

λ6ξιν γλυxιlδι (βλ. Φ. KoυxoυλιJ "ΗAμπελουργ(α
παρd Bυξαντινo(g").

Eιg 6λα9 ταgεπoγ64 εγ(νετο xαι xατιl1ρησtζ τoυ

o iνoυ, orjνη Θ ε g ιiλλωοτε ανθρc6π ινoν ελd,ττω μα,
απαντι6 μενoν ε (g 6λoυ g τoυ g το με (g τη g ανθρc6π ι-

γηE συμπεQιφορdg. orjτω χαι oι Bυξαντινo( εμε-

θιjoxoντo. O π(γωγ υπερβολιxd o(γoγ εxαλε(τo

μεΘυοτrjg. To 6τι εμεθιioxoντo χαι oι Bυξαντινo(

φαiνεται xαι απ6 τoυζ σχωπτιν"o{g oτ(1oυg τoυ

δημου πQoζ τoγ Φωxdγ: "πι1,λιν τoγ xαιjxoν
€πιεE, πd,λιγ τoγ γoυγ απc6λεoεg". Eπ(oηg απ6

τoγ xαγ6γα τoυ Mι1α(λ Ψελλof xατd, τoυ |αγ"ιil-

βoυ (μoνα1o{ μoνηg Συγxdλλου): "Aπτoυσαγ
xd,μινoν τηg μdΘηg, xαι αγγdλου 1ωρ(g, oυδ6λω9

xατεφλd1θηg, οβ6oα9 την φλ6γα πι1ντιμε, αxρd,-

τω πολυπoo(α. Διlxρυoι πλιiνειg σου τηγ xλ(νην

xαι βαπτζη xαθ'ημdραν η γαoτηρ σoυ χαι γαQ
τογ o(γoγ μη 1ωρoιioα, δι' o1ετι6 τoυ oι6ματog

απoβλrjξει τo{τoν πι1,τερ" (K. Σι1θαg 5' 180).

oι Bυξαντινο( ε1ρηοιμoπoioυν xαι μdτρα δια
την μ6τρηotγ τoυ o(νoυ ωg dλλωoτε παι δι' 6λα

τα ε(δη. Ofτω δια τoν o(νoν εχQησιμoπoιo{γτo
ο ξ6oτηg, τo μιJτqoν, τo λαγηνιoν, o βixog.
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NΙΑOWTA

XP!ΣT0Δ0YΛ0Σ Θ. ΛANAPAΣ

oXριοτ6δoυλοgΛα-
ναρdg γεννrjΘηxε το
1926 oτην Ndουoα.
'Ηταγ γιoE τoυ Θωμι1
χαιτηζ Aφqοδ6τηg Λα-
ναρd xαι εγγoνdg τoυ

γεννητoρα τηg oιxoγd-
νειαζ Xριoτ6δoυλoυ
Λαναρd.

Απ6 τo 1958 αγα-
λαμβdνει την θdoη τoυ
πατdρα τoυ Θωμd oτα
EριoxλωοτrjQια.χαι επι-
δ6δεται ι],rυ1rjτε xαι
oι6ματι oτην διι1,oωoη

τoυ εQγοσταο(oυ το
oπo(o ε(1ε υπειo6λΘει
oε τραγιxη οιxoνoμιxη
ν'ατ6'oταoη, απ6 την
αναπQoσαQμoγli τηE
δραxμris πoυ αxoλofθηαε μετd τιg xαταοτρoφ6g
τιg oπο(εg ε(1αν υποστε(, τ6oo οιxογoμιxι1, 6αo
χαι χτιQιαχ6", απ6 τηγ γεQμαγιxηxατoyη χαt τηγ
τραγιx6τητα τoυ εμφυλiου oπαραγμo{.

Παρd τoν πεQιoQιoμd τoυ πQoσωπιχof xαι
τιζ αιματηριJg οιxoνoμ(εζ η επι1ε(gηοη πεgνι1
οτην ETBA μ6χQι τoν Mdη τoυ 1963 πoυ " υπε-

ρ{φανog oαν'Eλλην Nαoυοα(og xαι Λαναρι1g"
o Xριoτ6δουλog υπoγρι1φει την o{μβαση για
την δημιoυργ(α εν6g xoλooοιi,των. Kλωoτηρ(ων
Nαo{oηg.

To 1998 o Xqιοτ6δουλοg Λαναρι1g διoιxε( διi-
δεxα εgγοoτ6'otα.Βy'τ6g εxε(νoυ των Aθηνcδν,
επτι1 oτην Ndoυoα,διjo στo νoμd Poδdπηg, ιJνα
οτην Boυλγαg(α xαι dνα πρ6τυπo xλωoτrjριo
oτην Ζυρ(1η,

o νoυ g xαι η xαqδιd τoυ π(ινταε (ναι oτην Ndου-

σα' τηγ αγαπημ6νη τoυ γενdτεtQα, πoU oυνε1ιfg
την "πρoιXζει" με δωρε6g, μdχQι την oτιγμ{ πoυ
ιiφηoε χαι τηγ τελευταiα τoυ πνo{.

o Xρατ6δoυλog Λαναqdg 61ει αναxηqυ1τε(
Mεγdλog Eυεργ6τηEτηg Π6ληgτηg Ndoυααg xαι
η μγliμη του θα με(νει 1αραγμdνη για πdντα oτιg
xαqδι6g τωγ Nαoυoαiων που τoν ιJ1oυν εντd,ξει
oτην oπιiνια xαι ιδια(τερη εxε(νη xατηγoρfα των
ανΘριiπων, των απ6λυτα χαQισματιxrilν απ6 την

φfoη xαι τoγ θε6.

Toγ xαλ6 φilο xαι χoQηγ6 τηE πoυ 6φυγε,η
oυνταν"τιν"η επιτρoπrj τoυ πε ρ ιοδ ιxof

NΙAOYΣTA θα απo1αιρετ6οε ι με τα fδια λdγια
που λιjγε 1ρ6νια τι6ρα oι Nαoυoα(oι για τoυg
Λαναgdδεg "Mfρo oταxoγ'(ιχα τoυ"

O Xριoτιiδoυλog Λαναριig, 6ρθιog παι 1αμoγελαoτ6g δ(πλα oτη Nd'ντια στηγ παQoυ-
ofαoη τoυ βιβλ(oυ τηg Π.E.N. ''Nιfoυoα 19og - 20og αιι6ναg"
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''N6oυσα 19og Ξ 20og αlιilvαq"

...6yα βιβλio πoυ δεy πq€πει να λε(πει
απ6 την βιβλιoθixη σαζ

ΔΙAΘEΣH: ΙΙολιτιατιxr| Εταιρε(α NιiουοαE (Δημοτιz"η βιβλιoΘηxη)
ι1)',23320 21Ι02

Σαμαριi Δευxri τηL. Ζ3320 22'575



fu€fueAffiIΑ
ταξiδι mγΥ ιaτο ρ iα,, σToν πολιτι υμo,

ffην oμoρφιd τηg φιiαηS Και Tηq ζιuηS...
Ν,1ε οη μαι,τl κdq αργαlciτηΤεξ/ αvεΤΙΤιrγμεvη τoυρlοτl κ(, πολlτlομ l κ( καl αθλητι κη

υποδομη, τrαvdμορrρα τοπiα, εξαlρετlκd τοτιtκd πρoidντα, ζιυwανη παρdδοοη καr

ζεοτξ φιλοξενΙα, η Ημαθiα ε[ι,αl tδαvικ,6g προoρrομd5 oλdκληρο το Υρdνο'

'Ενα ταξilι fioυ μ6λιq τελειdlυετε, θα θ{λετε vα τo αρyiαετε ξαvrt!
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