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Περιε216μεvα

To γ6o Διoιxητιxιi αυμβοιiλιo πoυ πρo6xυιpε απ6
τιg εxλoγdg τηg 16ηg Ιανoυαρ[oυ 2008:

Oιxoν6μoυ Aλiξαvδρog, πρ6εδρog

Καρατοιι6ληE ΓιιivvηE, αντιπρ6εδρog

ΣτoiδηE Π6τqo5, Γ. γραμματ6α9

Yφαντiδηg A1ιλλ6αE, ταμ(αg

Kαραγιαννοπoιiλου Σoφiα, μ6λo g

ΠαναγιωτiδηE Kι6αταg, μ6λo9

Πετριi Διiνα, μ6λog

Δ ιαx |νη oη πεQ ιoδ ι24ω^''

Ε' μ β ιiοματ α συy δ Q o μ€ζ :

AλdξαvδρoE oιπον6μoυ
Kαρανdτoιoυ 2, Nd,oυοα- τη}'.2332029380 (TK 59200)

Δημoτιxli Bιβλιoθrjxη NιioυααE
2τη)".2332024t02

Eτfαια συγδQoμli ιδιωτι6γ
Δriμoι - KoινιiτητεE' Συν/ομo(
Eξωτεqιxοιi δολλιiqια
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ημειωμα
τηE Συγτ ατltLιηηζ EπιτqoπrlE

To αημερινιi τειi1οg οηματoδoτεi την εiοoδο του

περιοδιxoιi μαζ στoy τqιαxοoτιi πρc6τo 26qιiνo τηg

€xδοoιig τoυ' σηματoδοτεi ιiμωE 
'tαι 

τo τ€λog μιαg
επo26ιig πoυ ιlημιiδειllαν με τηy xταQoυσiα τουg οι

δυο πqαyματιxig Κυqiεζ' πoυ απιi την αq1ιi ιiταν
xoyτιi τoυ 24αι ατη oυν€1trεια, μετιi τoν απqoαδιixητo

7αμιi τoυ ιδqυτιi τoυ' τo αν€λαβαν εξ oλoxλιiqoυ

'1,αι 
τo fφεραν πανηyυqικιi μd76ρι οιiμεqα. Tιg xυρt-

εg Λευxιi Σαμαqιi xαι Ελiνη Mιiτoιαλα'Zεγx[νη, οι

oπο[εg απoφιiυιυαν ν' αποoυqθoιjy απιi την ευθιiνη

τηg €xδοoιig τoυ' την οπo[α πλ€oy αναλαμβιiνει το

ν6o Διoιxητιxιi Συμβoιiλιo τηζ Πoλιτιοτιxιig Εται'
ρεiαg, πoυ πqo€xυιpε αlιιi τιg εxλoy€g τηg 16η9 Ια-

νoυαqbυ 2008. ΕλπΙξουμε yα ουνεγiυoυν 1'α μαζ
τqoφoδοτoιiν με πqωτιiτυπεg εqyαυiεg xαι ενδιαφi-

Qoυσεζ €qευνεg!
Πιiντωg, 24αι τo oημεqινιi τειi1og <βyαiνει> 2lαι με
τη δικιi τουg ευθιiνη, xαι περιλαμβιiνει ιiπωg πιi-
ντα ενδιαφ€ροντα ιiqθqα, ιiπωg την ομιλiα 1lαι τιζ
πqοτιiαειg του δημιoυρyoιi τoυ ντoxιμαντ€q για
τoν <Κιiπo τoυ Aριυτοτιiλη>>' πoυ πqοβιiλλεται οτo

Πολιτιατιxιi Κι!ντρο <<Χρ. Λαναqιig>>, €να αφι{qωμα

oτιE Κυqiεg τoυ <<Λυxεtου Bλληνiδων>>, €yyqαφα

αlτιi τουE xι6διxεE τηg Mητqιiπoληg για τoy Ι.N- Πα-
ναy(αg, μια αφιiγηοη yια τoy <<ανιiαυγo>> oδυαο€α

Nτινιiπoυλο, την ιoτoq|α τηg Poδαxινιιig xαι {να

διιiyημα-€xπληξη yια τo Σ€λι τoυ '50.

Καλιi xαι δημιoυqyιxιi το 2008o,NΙAoYΣTA"
TΡΙMIΙNΙΙ ΠEPΙoΔΙKH EKΔOΣH
THΣ ΠoΔΙTΙΣTtKtΙΣ ETAΙPEΙAΣ NAOYΣAΣ
"ANAΣTAΣΙOΣ MΙxAΙΙΛ o ΛoΓΙoΣ"
oKTΩBPΙoΣ - ΔEKEMBPΙOΣ 2007
Eτog 31o -Τε{l1og12L
Aριθμ69 SSN 11Ο6 2118

ΙΔPYTEΣ:
Σljλλογog Aπoφo(των Nιioυoαg, (+)oδυοoε6g Nτιν<iπoυλog

Σ\T.{TAKTΙKΗ EΠΙTΡoΠΗ:
Λευxτ! Σαμαριi, Γιιiννη5 Kαρατοι6ληg, Eλdνη Mr]τοιαλα - Ζεγy(νη,
ΑλdξαγδρoE Oιxoν<iμoυ.

ΓΡAΦEΙA ΠEPΙoΔΙKoY - ΠΛΙΙPoΦoPΙEΣ:
-Δη μoτιxrj BιβλιoΘrjxη Ndoυoα6
Διον. Σoλωμo{ 3 T.K. 592Ο0 NΑoYΣΑ, τηλ. 2332024L02
-Αλεξ. oιιoν<iμoυ, Kαρανdτoιoυ 2,59200 Ndoυοα, τηλ. 22332029380

ANTΙΠPoΣΩΠoΣ BEPOΙAΣ:
Γιιiννηg ΚαqατoοiληE - Γεωπ6νοE τηλ. 2331Ο60331

ΦΩTOΓPAΦΙA EΞΩΦYΔΔOY: To Πoλιτιoτιxιj K6ιτρo <Xρτ]οτog

Λαναριig> ατη Σ1oλrj Αριοτoτ6λoυg αrιi Ιοβ<iρια.

ΙΙΛEKTPONΙKΙ{ ΣEΛΙΔoΠoΙΙΙΣH:
Xρrjoτog Πραox(δηg τηλ. 2353024287

YΠEYΘYNOΣ TYΠOΓΡAΦEΙOY:
Αλτιlηξiq Δη μrjτριοg ΣΙNΔoΣ
Η oυιtαxτιxιi επιτqoπf του περιoδιπoιi δεν φiρει xαμjα ευΘιjνη για
τα εγυπ6γραφα ιεiμενα πoυ δημooιει!oνται. Tην ευΘfνη φiqει ο

τo χειμεγο.



Nuμφα(o τηq Mιεζαq.
o κηπoq τoU Aριστoτελη

Toυ Πdδqo oλιiγια

o Π6δρo oλiι'yια εiναι o δημιoυρy6ζ τoυ
ντoxιμαντi'ρ <Nυμφα/o τηE M[εζαg' o xηπoE του
Αριατoτ€λη>, τo oπο[ο ετoιμd'oτηxε με πqωτoβoυ-
λiα xαι yqηματoδ6τηση τηζ xαg Ndντιαg Λαναρd'
xαι πρoβd.λλεται στoυζ επιαx€πτεg του Πoλιτιoτι-
xo6 Κ6ντρoυ ,<Χρ. Λαναρdg> oτη Σyολη Αριατοτ{-
λoυg oτα Ιoβ6ρια, oυμπληρc6νoνταζ 6ται τη μεyd'λη
δωρεd' τoυ αεlμνηoτου Χρ' Λαναρd' nτQoζ τo Δ4μo
Nd'oυααg.

o Pedro olαlΙα Gοnzαlez de lα Vegα (oβιi-
δo, Ιαπανiα 1966) εfuαι αυγραφiαg, ελληνιατηE,
xαθηyητηg φιλdλοyog, μεταφQαστηg xαι φωτo-
yQdφoq /|'αι σε αυτo69 τουg τoμε[g oυνερyd'ξεται
ταxτιxd' με εxδοτιxoιig olxoυg, πανεπιατηpιια χαΙ
πoλιτιoτιxo6g φoρεig απ6 διd'φορεg 6ιΔqεg τoυ x6oμιοιl. Tο ]994 μετolxηαε oτην Αθηνα pιε oz.οld
vα ααyoληθε[ με την iρευνα, τη δημιoυρy[α xαι τη διδαoxαλiα' H xυρiω,g απααy6ληαη |ου εiι,α, ηoυγραφη (24 πρωτ6τυπα iρyα oε διd'φορεg yλωoαεg)) χα! στo χωQo αυτ6 €yει δημooιε6oει iqγα
λoyoτεyνιxoιj xαι πολιτιoτιxο{ περιεy"oμ6νoυ, αενd'Qια' μεταφρd'oειg xαι περ-ιoα6τερα απ6 εzo-τ6
d'qθρα xαι μελiτεg αyετιxd με τoν ελ)'ηνιr'6 πoλιτιαμ6 ?tαι την Ιoπανiα. Υπηρξε xαθηyητη; _\7rυy
Eλληνιxc6ν oτo Πανεπιατημιo του oβιiδο z'αι )'ixτoραg Ιαπανιxc6ν oτo Πανεπιoτημιο Syrαcuse τη;
N€αg Υ6ρxηE' Στην Ελλd'δα, απ6 τo ]998 iω: otf uεqα, ερyd'ξεται ωg xαθηyητηg ατο Πανεπιoτliμιο
ΑθηνrΙlν χ,αι στη Βoυλη των Ελληνωv' Ωg φοlτο^.,οα.q οζ :τQαyματoπo[ηoε διd'φoρεg εxδ6αειE χαι ;τε-
ριoα6τερεg απ6 τριd'ντα ατομιx6g εxθ6oειg oε διαφοqε: 7cΔρεg, ωg λεξιxoyQdφoζ' ε|ναι oυγραφiαg
τοτ' "N6'oυ Ελληνo-Ιoπανιι'ο{ ΛεξιΧ,oιi>, ωζ εQευνητtj: z.cιι φrυτοyρd'φoE, 6yει συyεQyαστεi με εξειδι-
xευtrιiνουg εxδoτιxo'ιiE o[zου': zαθdlg χαι με διd'φορα τη).εοlτι;ιd xανd'λια xαι εταιρlεg παραyοlytfg.
Στα τε)'ευτα.[α τoυ 6ρyα oτ'γzα.τd'iγονται ο <Mυθολo7ιzο: 1τ).cι: τηg Ελλd'δαg, _π6νημα πoυ χo-qηyηθηxε clπ6 το'Ιδρυμα Ωνdoη: zcιι βραβε6τηxε απ6 τηι' .Αzr-;',)t1ιιι, ι .1θηνων, η τηλεo,πτιxη oεlρd'
ντοxιμαντiQ "oι τ6πoι των μιiθcu', -'tlLCl παραyωyη τηE D-).iil'ιz.l1: Pι''''δtυgLυι,(αζ xαι Tηλε6ραiηg
(ΕΤ1) yια τo Ειδιzιi Πρ6yqαμμα τ(l)'|' o)'ι'ιιlιαxcilν ΑyrΔνων Α|lljι'c.ι 2|)|')J- z(ιι τo βιβλio -εuaλιμ'u
Αqzαδiα>, iνα με^.'α.).ο νoερ6 ταξ/δι oτο δl'τιzcj πολιτιoμ6 ιyνη)"cιτr.ζιτ,-'ι: τ(') (;.o7.ι-/.δtzο oτoιyε[ο.

H oμιλ(α τoυ 2η. Pedrο otaΙΙa nατ6. τηl, ταQoυσaαση του γτozιμα\,τεQ
.\t'6zαΘενπ(oτει'cιdτιτoναεqευl,ci.z.cι- Πρ6πειdμωgναομιο7.ο.,rjο, ']ιr:.1.-τ.','1'.''-l.,τll 116

γεi< τι-l 'τcιρελθ6ν χαι \,(ι ιι,ιι|}ciλλει με το εQ^,,ιl cll Θ91;rror, πoυ πιατευoL'\, r_:.7.ιrl': ) l.,: ι .. _,'l'.Ξ1i

τoυ στll ι-ι'7.i.ογιxη επ(γνι,lοl1 τοι'iδιoυ oημαiι'ει τl δι,l,clτ6τητα βελτ(ωση: 7-ιιι .Tr_l' ]i _ ]-Ξ- 'l_,\,

να βoηθci τl1l' ιοτoρ(α να εz"τ)'l1qlιυοει τoγ oxoπ6 11r 11.i7ΘΟ ιαLτηγενναιοδωρ[cι τοι,: ι]ε :_ ..:,- :r-\,
τηζ: γα βεi'τι'iοει τoν xιioμο. Το βdβαιo ε(ναι :τιrιrlJ:(ιθεια. xαθc6g xαι η 6νΘερ!ι1] ι'.τι'.) _-].i.,- :_)ιt
6τι, την ιδρcι τii: αλ{θειαg, ll :τΟC{','ιιατιxdτητα μιε7ι, .-ijιιεοα επεφιiλαξε το εi.i.t1ι,ι.z.ι-., ,..- '', o,
βι1ξει oιγd-οι',''i τα πρι1γματα στll θdοη τoυg. oi'cι τ,_ι ΕQ',,(ι τoυ εnιπ6νηoα;-ιε τετι.ι,_ .:".:- zd.
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με d1oυν φιJqει πιo
γ"oντ6" απ6 6οο περ(-

μενα σε αυτrj τη γλυ-
xιd,1(μαιρα.

Tο Nυμφα(o
τηζ M(εξαg ε(ναι,
ταυτ61Eloνα, dναg

φυoιx6g τ6πo9, 6να9

μυθιxdg τ6πog, 6ναg

ιερ6g τ6πog xαι 6να9

ιοτoριπιig τ6πo9. Kαι
μαξ( με 6λα αυτd, ε(-

ναι επ(oηg 6ναg τ6ποg
πoυ μπoQofμε να επι-
oxεψof με orjμεqα
χαt πoυ μαg Θυμζει
για μια αx6μα φoQd
6τι η ιoτoρ(α χαι o

μιiθog δεγ ε[ναι xoμμdτι του παρελθ6ντog αλλι1

του παρ6ντoζ, τηζ 6διαg τηg ξωηs μαs.'Eτoι λoι-
π6ν, η ταιγ(α 6πρεπε γα ε(ναι μια περιγραφrj
τoυ τ6πoυ ωE φυσιχof ιερorJ, ωg νυμφα(ο' αλλι1

αυνιiμα, μια πεQιεχτιxη xαι επαxqιβηg παQου-

ο[αοη 6λωγ τωγ πληρoφoριι6γ πoυ μαg μιλoιjν
για τηγ εxπα(δευoη τoυ νεαροιi Αλ6ξανδρoυ
δ6πλα οτoν φιλ6oοφο Aριoτοτdλη oε αυτdγ τoν

μαγευτιx6 τ6πo'xαι επ(oηg _πρι1γμα xαθdλoυ
εrjxoλo- μtα πQoτQoπη για πεqιriγηoη xαι αγd-
χτη ση τη g ιατoρ (αζ ωζ ε Q ευγ ητtxηg περ ιπ6τε ιαg,

επιοτρdφoνταg 6τοι oτη οτι1oη χαt τη μ6Θoδo
πoυ μαζ δ(δαξε γ"dπoτε o Ηq6δoτοg. Kατd, π6-

σoγ η ταιγ(α €1ει πετυyει αυτotjg τoυg οτ61oυg,

εαεig θα xρ(νετε' εγιi δεν θα μαxρoλoγrjoω περi
τoυ σ1;γχεχριμdνoυ, δι6τι πιοτει]ω 6τι τα ι1ργα,

αν ε(γαι αξι6λογα, πqι1πει να συγχιγoιjγ xαι να
υπεραoπζoγται μιiνα τoυ g.

Kαι βdβαια, δεν θα μαxqηγoqηoω οιjτε

για τoγ Αλ6ξανδqo χαι τoγ Aqιατoτdλη, Xo-

μζωγ γλαfxαg εg Aθrjναg' Θα rjθελα μ6νo να

μνημoνεrioω xιlπoια oτoι1ε(α για αυτdg τιg δrjo

ιoτοριxdg πρooωπιxι1τητεE με oτ61o γα xλε(oω
την oμιλiα μoυ με δrjo πqoτιiσειE για την αξιο-
πo(ηαη τofτoυ τoυ ιστoQιχοri 1ι6ρoυ οε oυγδυα-

oμd με αυτ6 τo πoλιτιoτιx6 xdντρo.

Για τoν Αλ6ξανδρο θα rjθελα γα τoγioω
61ι μ6νο τη oημαο(α τηζ oυνε1oιig παρoυo(αg

τoυ στην ιoτoρ(α τηg Eλλdδαg, αλλd, τη oημαo[α
τηg μαxqd,g παρι1,δooηζ πoυ dφηοε oτον πoλι-

τιoμ6 τηg Διioηg xαι -αυτ6 πoυ ε(γαι λιγdτεqο

γνωoτ6- τo ιo1υq6 αντtτιτυπ6 του oτoυg πολι-
τιoμoriE τηg Aνατολrjg. Aρxε( γα υπεγθυμ(ooυ-

με 6τι o Mdγαg Aλdξανδρog αναφdqεται στo

Koρdνιο ωg Ιskandar al-Αkbar χαι 6τι αυτ6g

oι αναφoQi.g oτo xε(μενο τoυ Πρoφliτη 61oυν

εδραιι6οει γερd την μγημη τoυ σε 6λο τον αρα-

βιxd xdομo. Στην περο'ιxη παρdδooη, o Αλdξαν-
δροg διατηqε[ τo προoωνrjμιo Dhul_Qarnδyn,
<o Δfxεqοg>, d,μεαη αναφoρd oτα διjo x6ρατα
τoυ θεotj Αμμωνo9-Δι69 με τα oπο(α o βαoιλιdg
αναπαρ(oταται στα μαxεδονιxιl νoμ(oματα. Στo

ξωρoαατqιx6 βιβλ(o Aρντα Bιρd,φ, o Aλ6ξαν-
δρog μνημoγε{εται ωg o τραν6ζ χαταχτητ'is τηs

περoιxrjg αυτoχQατoρ[αg. Tα εβqαΤxd, xεiμενα
τoν αναφdQoυγ ωE Mokdon, ωζ τoν xατεξo1{ν
Mαxεδ6γα δηλαδrj, χαι στη γλι6ooα τωγ Ιγδc6γ

τo dνομιi του Sikandar ν"ατ6}ηξε oυνι6νυμo τoυ

ιxαγotj xαι θαρραλ6oυ ι1,νδρα. T6λog, η φυλη
των Kαλdg, πoυ χατoιν"ε( oτιg μαxqυν6g πηγ6E

τoυ Ινδo{, εγ'ε( πoυ oμ(γoυν τα βoυνd, τoυ Ιγδι-

xoιj Kαυxd,σoυ με τα Ιμαλι1ια, διατηρε( αx6μα

ξωντανrj τη αυνε(δηση τηζ xαταγωγηE τηg απ6
τoυg'Eλληνεζ πoυ φτdoανε ωg επε( με τoν Αλd-

ξανδqo. Aναφ6ρω αυτd τα γQliγoQα παραδε(γ-

ματα απλc6ζ γΠ γα επιoτrjoω την πQoσoy11oτo

Η Σ1oλη Aριoτoτ6λoυg οτα Ιοβ6ρια



γεγoγ6ζ 6τι, π6ρα απd doεg εxτιμr,iοειg μποροdν
να γ(νουν περ( την εντιμdτητα των πρι1ξειiγ του
ωζ τιαταγ'τητti, η μoaφli τoυ Αλ6ξανδρoυ απο_
τελε( μια αδιαμφιοβriτητη ιοτoqιxrj πραγμιατιxd-
τητα τε qι1oτιαg δ ιαπολιτιoμιxrj g δ ι ε iοδυ oη g 

"

Απd την ι1λλη, dοoν αφoqιi τoγ Αριoτο-
τ6λη, θα rjθελα να υπενΘυμ(oω την ιδι<iτητd του
ωg μαθητtj τoυ Πλι1τωνα, o oπofoζ με τη oειρι1
του υπrjρξε μαθητrjg τoυ Σωxρdτη. fΙoτd, oτηv
ιoτoρ(α τηg ανθρωπ6τηταg, δεν υπrjρξε μια
<αλυo(δα φιλοodφων" εφdμιλλη με αυπj. 'Ετoι
ατoν Αλ5ξανδρo dτυ1ε γα ε(ναι dμεοog μαθητrjg
τoυ Aριοτoτdλη χαι πιo πρoνoμιof1οg δ6xτηg
αυτrjg τηg oπoυδα(αg xληρoνομιdg. Eξ' oυ xαι
η εxπα(δευoη τoιiτoυ τoυ πρ(γxιπα ε(ναι xι 6να
ι1λλο <ι1παξ, oτην παγxdο'μια ιοτορ(α, xαι δη_

μιo6ργηoε μια ο1dοη πoυ, 6πωg ξ6ρετε, dδωοε
αφoQμli σε μια μαxρd επιοτολιxrj παρι1δοοη
αυμβουλc6ν για ηγεμ6νεE χαι βαoιλε(E y'dΘε τ6-
πoυ χαι 1ρ6νoυ"

Στον πολιτιopιd τηg Διioηg, ουναντι1,με
επ(oηg dγαν πλoιiοιο xατι1λoγo με λογιlτε1νι_
γ'6" γ"αι xαλλιτε1νιxιi μoτ(βα πoυ παQαπι1μπουν
oε διιiφορα επειοdδια τοU β[ου τoυ Αλεξdν_
δρoυ. Παα(γνωοτεg ε(ναι Oι αναπαQαoτιlαειg
τηg oυνι1ντησηζ τoυ πq(γπιπα Ι-ιε τoγ φιλdαoφo
Διογ6νη, τoυ Αλ6ξανδρoυ να δαμι1ξει τογ Boυ-
xεφιlλα, του Αλ6ξανδρoυ γα λιiγει τον Ι-6ρδιο
Δεoμ6, του Αλdξανδρoυ
με τoγ Απελλrj χαι τηγ
Παγxιiατη, τoυ Αλdξαν-
δρoυ με τηγ οιxoγι1νεια
τoυ Δαρε(oυ, τωγ γι1μων
τoυ Αλ6ξανδqου με τη
Pωξdνη, τηg θυο'(αg oτον
τdφο τoυ A1ιλλdα, αν"6ψα

χαι τoυ 'oqoυg Αθω, ;"ιε

τη μορφrj τoυ Mεγι1λoυ
Αλεξι1νδρου. Και βdβαια,
οε αυτι1g τιζ παQαστdoειg
πρooτ(θενται χαι oι ι1λλεg
τωγ πoλλι6γ πoλεuιxrilγ
πρdξει6ν του.

Παρdλα αυτι1,, η
περfoδοE τηg M(εξαE απο-
τελε( 6γα dγνωοτo μοτ(βo

6

οτην τd1νη χαι τη λoγοτε1νiα τηg Δdoηg xαι,
παρti τη oημαo(α τηζ για την μετι1πε no ngι^γN6-

σμια ιστoQ(α, πολf λ6γα ξ6qoυμε ο1ετιxd με τoγ
1qdνο πoυ o 6φηβοs Αλ6ξανδροg μoιqιlατηxε
με τoγ Αριοτoτ6λη oε αυτ6γ τoγ τdπo. Πoλf
λfγα γνωρ(ξoυμε για τηγ περ(oδο πoιJ o φιλdοο-
φοζ πQoσπιiθηο'ε να αφυπν(σει στoγ πρ(γxιπα
την αγιiπη για τηγ γνιioη χαι τηγ αy6πη για τoγ
ι1νθρωπο'

Αυτd τo ιοτoριxιi επειοdδιo εxπαιδευτι-
xo6 1αραxτrjρα, πoλιi πιο επoιχoδoμητιx6 xαι
συγχιγητιχ6 απ6 τα πoλεμιxι1 ανδραγαθrjματα
xαι πoλιj πιo oημα(νογ απ6 τα διι1φoρα πεQι-
oτατιx6' α μφ ιλεγ 6 μ εγη E ιστo Q ιν"6τητ αg, ε Γγα ι το
μdγα πqoν6μιο τηg M(εξαg xαι η αξ(α πoU σUγ-
δdει αυτ6γ τoγ τdπo με τηγ ανθριοπιατιx{ oτι1οη
προοδ (δοντdE τoυ ουνε1rj επιxαιριiτητα.

ΠqoτιiαειE αξιofi ο(ηοη g

Θα τo πω χαι με dλλα λ6για: η Nιiοι'oα,
η Mαxεδον(α y'αι η Eλλιiδα d1oυν οτη λ4iεξα
6γαιl θηοαυρ6 αν ευoτo1ijοoυv γα αξιoποιiToουv
τη ουμβολι1{ητηζ αξ[α με οτ6γo τηv αι,αli]τηοη
μιαg ανΘρωπιοτιxtjg, oλοxληρωμ6νη< zιl.ι δια-
πoλιτιομιxηg εxπα(δευσηζ. Σε αυτi] τl1 ^,,ραμμrj

xινodγται χαt oι δdo μoυ προτι1οει<.

H πqιiτη ε(ναι μιxριiτεQou βεi'r1t,ε;,'ofg,
αλλd oαφοιjg οτρατηγιxrjg oημαo(cι<. Πιοτεrjω

ξ:-"€ζ€*a.'Ψ*%:
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To Πoλιτιοτιxd K6ντρο "Xρr]oτog Λαr,cιρd<,



dτι η M(εζα πqιiπει να απooxoπη-
σει γα εντα1θεf με dμεαo τρ6πο
σε μια πoλιτιoτιxη διαδqoμri πoυ
γα συμπεQιλdβει τουg αρ1αιoλo-

γιxorjg 1ι6ρoυ9 τηg Πdλλαζ, τηζ
Bεργ(ναg xαθιig xαι dλλα oυγ-
δεδεμ6να με τηγ α(γλη τηg Mα-
xεδoνιxηg δυναoτεiαg oημε(α τηg

περιo1lig. Για την εν(α1υοη τoυ
ενδιαφ6goντog τηE επ(oxειi.rηg

oτο 1c6ρo τoυ Nυμφα(oυ, αυτd
τo υπdρο1ο πoλιτιoτιx6 x6ντρo
xαλε6ται, xατd την xρ(αη μoυ, να
πρooφ6ρει στoγ επισx6πτη δι1o

μ6νιμεg εxθιJoειg: μια για τo πQo-
αναφερθdν διαπoλιτιoψt^ι6 αντ(-
}ιτυΙτo τηζ μoQφηζ τoυ Αλεξd,νδqoυ (6λε9 oι σχε-
τιx6g 1ι6qεg θα oυνειoφ6ρoυν ευ1αqioτωζ στηγ

αντιπροοι6πευοli τoυζ σε μια τ6τοια dxθεαη),
xαθι6g xαι μ(αν ιiλλη με θ6μα την εxπα(δευoη
τoυ πρ(γxιπα δiπλα oτoν ξαxουατ6 φιλ6οoφo.

Η δει1τεqη πρ6ταoη, πιo olχoυμενιxrjg
εμβdλειαg xαι πoλtj πιo αξι6λoγην'ατ6'την γνιi-
μη μoυ, ε(ναι η Σ1oλη Aριατoτ6λoυE στη M(εξα
να y(νει διοqγανι6τQια χαι μ6νιμη dδqα μια5 δι-
εΘνoιi g ετξυυαg αυνdvτηοη E γ ιo" την πqοι6θηοη
πρoγqαμμιiτωγ διαπoλιτιομιxr|E xαι διεπιοτη-
μονιx{E εxπα(δευοηg για εφriβoυE σε συγεQγα-
ο(α με πανεπιατr|μια χαι φοqε(g απ6 ιiλο τoγ
π6ομιo. Δεν υπd,ρ1ει πιo oυμβολιxιig τ6πo9 για
μια τ6τοια πρωτοβουλ(α, δεν υπι1ρ1ει γ"α}'6τε-

ρη αξιoπο[ηση για τοι]τo το πoλιτιατιx6 x6ντqo,
δεν υπdρ1ει xαλιiτεqog φ6qog τιμrjg oτο ελλη-
νιx6 πνεfμα πoυ να μπoqε( γα απoτ[οει xανεfg
απd αυτri τη γων(α τηg EλλιiδαE, πoυ φ6ρει τo
6νoμα Σ1oλη Aριoτoτ6λoυ9.

Γιατ( dραγε αυτri η ouμαγιστιxη xαι δι-
απoλιτιoμιxr{ εxπα(δευση για την oπo(α μιλιiμε;
Γιατ6 ε(γαι τ6οo επε(γoυαα χαι αγαγχα(α; Ag
αxεφτoιiμε 6τι ξorjμε αε dγαγ xdoμo 6που υπιiρ-

1oυν περfπoυ 2.]00 γλc6ooεg, περιoo6τερα απ6
6.000 6θνη xαι μ6νο xαμιd διαxooαρι6" ν"ρdτη,

πoυ μd,λιατα τε(γoυν πQoζ την 6νταξη τουg oε δι-
εθνε(g δoμ6g. Συνεπι69, 6λα τα xριiτη ε(γαι πια
η θα γiνoυγ πQοσεχι6g πoλυ-πoλιτιομιxd, xαι
επομ6νωg η πQαγματιxrj πρdxληση τωγ ημερι6ν

Η αfθoυoα πρoβoλι6ν τoυ K6ντρoυ

μαg θα ε(γαι γα δημιουργrjσoυμε oυναιοθriματα
xαταν6ηoηg xαι αλληλεγγfηζ μεταξrj ανΘρc6πων

πoλιτιομιxιl ετερoγενc6γ. Η β6μβα ε(ναι dτoιμη.

Για γα αντιμετωπ(σουμε τ6τoια πρ6xληοη επι-

βd,λλεται λοιπ6γ η αναξητηoη χαι η αγαγνcilριoη
εν6g xoινori παρoνoμαατrj μεταξιj των ανθρι6-
πωγ. Oι oιxoνoμιxdg δυνdμειE πoυ δεoπ6ξουν
οτoν xdομo 61oυν rjδη βρει dναν: η ανιiγxη για
πρ6oβααη oτα βαoιπιi αγαθd, xαι πρoτ(θενται
να τoγ εxμεταλλειioγται ανελιJητα, πι1γω απ6τα
παραδooιαxιi 6ρια τoυ xρdτoυg-6Θνουg. Απ6-
γαγτι σε αυτ6, 6ooι oriμερα απoλαμβι1νoυμε
τoυE χαQπoιig τηg ειρrjνηE, τηg ανdπτυξηg xαι
τoυ πoλιτιoμod _ πoυ ε(μαoτε μd,λιoτα oι λiγοι
_ 61oυμε τo ηθιx6 χQ6oζ να υπoδεξoυμε χαι να
xαλλιεργorj με dναν δ ιαφoρ ετιx 6 ^ιoιν 6 παQoγo-

μαoτrj: την (δια την ανθρc6πινη αξιoπρ6πεια. Nα
επενδιioυμε oε μ(α εxπα[δευοη πoυ να oδηγη-
σει στηγ <παγχoσμιoπo(ηοη> τηg ανΘρι6πινηζ
αξιoπρ6πειαζ, τηs δημoxρατ(αE χαιτoυ xρdτoυg
διxαioυ. E(γαι 6,τι xαΧtτερo μπoqοf με να xιf-
γoυμε oημερα οτo 6νoμα τoυ ελληνιτιofi πνε{-

ματoE. Eιiν με αφετηρ(α αυτ6ν τον εμβληματιγ"6

τ6πo, η Mαxεδον(α γ"ανει 6να βημα πqog αυτd,
θα εδραιc6oει ταυτ61Qoνα τηγ ταυτ6τητ6" τηζ με

βdoη τo xαλfτερο xληροδ6τημα τωγ αρ1α(ων
Eλλrjνων' Xωρ(g xoιiφια gητoριxη xαι ιiγoνo τo-

πιxιoμ6. M6γo 6τσι, ταπεινd, μπoρo{με 6ντωg

να βoηθriοoυμε τηγ Ιοτορ(α να βελτιc6oει τoν
x6oμo.
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Εκκλ Παvα

Mετd την χαταστoλrj τoυ επαναστατιxo{s τιινη-

ματoζ οτη Nιioυαα (7822), αxoλοιiθηαε η 6xδo-
ση αυτoχQατoριxoti φιρμαν(oυ για τηγ χαταγQα-

φrj xαι xατι1ληιpη απd το τoυρxιx6 δημ6oιo των
υπαρ16ντων αγριδν, αμπελι6νων, τoιφλιxιιiν
ν".τ.Χ xτηψdτων μαξ( με τα ειooδriματd, τoυg.

'oλεg oι πεQιoυσ(εg των Nαoυοα(ων, ι1ωg τo
1830, παgιiμειναγ oτα 16ρια των oΘωμαγιiν xαι
απ6 τo 6τοg αυτ6 αρ1ζει xαι πιiλι η επιoτροφrj
Nαoυoα(ωγ χαι η επανο(xηoη τηg π6ληg.

Δ6θηxαν lηαι πdχt τα oyετι^ι6" πqoν6μια τηg

Nαorioηg η oπο(α ξαναβρrjxε xdπωg τoν παλι6
qυθμι1τηE.

To πρc6τo μdλημα τωγ Nαoυοα(ωγ {ταν η
ανoιxοδ6μηση τωγ χατεστQαμμ6νων εxπληoι-
ι6ν τηg. Mdγο dναg λα6g σαγ τoυζ Nαουααioυg,
πρooδευτιx6g, φιλ6μoυσoζ, ηqω[x6g, χαι πQo
παντ6g ελληνιx6g χαι εQγατι^ι6g, Θα μπoρoιiοε,
ιiατεgα απ6 71περfπoυ 1ρ6νια oλoxληρωτιxrjg
χαταστQoφliζ γα αρ1(oει το ξαναξωντd,νεμα τηg

ν"fuηoηg χαι αγoιχoδ6μηoηg τηg ηρωix6τατηg
NαοrJoηg.

O Eυοτ. Στoυγιαννιiγ"ηζστo dργo τoυ "Ιoτoρ(α
τηg πdλεωg Nαorjoηg" γριiφει <Ex τωγ εγγ6α
γαι6γ τ6oοαρεg μεν ε(ναι ενoqιαxo(, αγαχαιγι-
αθ6ντε9. O μεν τηg MεταμoρφιioεωE τoυ Σωτrj-

QoE τo 1833, o δε τηg Παναγ(αg (Koιμηoεωg τηg

Θεoτ6xoυ) επ(oηg τo 1833, o τoυ Aγ(oυ Γεωργ(-
oυ τo |842 χαι o τoυ Aγ(oυ Mηνιi γ"ατ6'τo 1848>

( 1).

o να69 τηg Παναγ(αg (Κoιμηoεωg Θεoτ6xου)
ε(γαι o μεγαλriτεgog oε €xταoη να69 τηg Nαοrj-
σ1lζ, βε εμβαδ6ν ποU σε xιlτoιpη ξεπερνd τα 700
τ.μ.

o να6g αυτ69 xτbτηxε τo 6τo9 1833, πληgo-

8

Toυ Παιiλου Πυqινοι1

φoρ(α πoυ επιβεβαιιiνεται με περιαοdτερεg
πληρoφoρiεg απd τη μαρμιiρινη εγτoιχιoμdνη
πχdγ"α τηg ν6τιαg πλευρdg τoυ ναoιi. (2).

Aπιi την αξιιiλoγη πληρoφoριαxri επιγραφrj
τηg Δυτιν"ηg ειo6δου τoυ ναοιi, πληρoφoρori-

μεθα 6τι xτrjτoραg του ναoιj τηg Παναγ(αg ε(-

γαι o Π6τρoE, γι69 τoυ Χ''παπ6" Aναoταo(oυ,
που πq6αφεQε για τηγ αγoιχοδ6μηoη < ΑΔPA
XΡΗMATΩN ΔΑΙΙANH >.

Axdμη χαι oι ooλιαν(τεg πρ6oφεραν 30 λ(ρεg
τoυρxιx6g για εργαο(εg επ€τιταοηg xαι ουντηqη-
σηζ τoυ ναοι1. (3).

Σημειcilνoυμε εδc6 dτι oι ooλιανiτεg, πριliην
xdτoιxoι τηζ σημεQινηg Aγ(αg Φωτεινηg Π6λ-
λαg, ευεργι1τηααν τη Nιioυαα με τη δωρεd τoυ
Nηπιαγωγε(oυ, xτrjqιo πoυ €γ"τιoαν με διxιi τoυg

1ρrjματα. (4).
Aπι1 διdφogα dγγραφα (δωρητηρια, διαθ{xεg

x.α.) πoυ xατα1ωρoιiγται σε xι6διxα (5) τηg Ιε-

ρι1g Mητροπdλεωg Bερο(αg, αιτλorjμε πoλλ6g
xαι 1ρrjoιμεg πληροφoρ(εg για τo να6 τηE Koι-
μηoεωg Θεοτ6xoυ (Παναγ[αg), 6πω9 για ευ-
εqγ6τεg, δω9ητ6g, επιτρ6πoυg, χQdη τoυ γαoιj
'ι1'.α.

Tα dγγQαφα αυτιi ε[ναι:

,{ To Δωρητηgιo dγγραφo του Kι6oτα Λoιiοη
Παντελη, πoυ επι11ει xαι θdoη διαθηxηg.

B' Η Διαθrjxη τηg Σμαριiγδoυg Θυγατdqαg
τoυ Xqιoτoδοrjλoυ χαι τo απoδειxτιx6 παι εμ-

μdρτυρo γρdμμα των επιτρ6πων τηg εxxλη-
o(αg τηg Παναγ(αg (Koιμliαεωg Θεoτι1xoυ)
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Eγγραφo Nο 1

Παρατηqriοειt _ Ξυμπερdσματα
Α' Απ6 τo δωqητηQιo 61iγQαφo πoυ
εττ6xεL xαι θ6oη διαθηxηg αγτλo6με
πoλλdg y'αL χQησιμεζ πληροφoρ(εg
(Bλ6πε Αριθμ' 1)

1. o Kc6oταg Λofoη Παντελrjg τoν
Απρiλιo τoυ 1836, 14 1ρ6νια μετd τo

1αλαoμd τηg ηρωΙxηg Nαoιioηg xαι
τQiα χQdγtα μετd τo ξαναxτrjσLμo τoυ

γαof τηζ Παναγ(αg (Koιμηαεωζ Θε-
oτ6xου), δc6ρηoε (6) o'αυτt]ν L]0,5
oτρ6μματα χαι τQrα χωQdφια αχα-
θoρ(οτου εxτdoεωg.
2' Mε τον 6ρo : ,<εν dσο ξω να με
δ(δη 6λα τα πQoζ τo ξην αναγxα(α xαι
μετιi τoν Θιiγατ6ν μoυ γα με xdνη dλα
τα τηζ Θανηg", η εxxληο(α τηg Πανα-

γfαg δια των επιτρciπωv τηE.

3. Tα oνdματα τωγ επιτρ6πων τηg Πα-
ναγ(αg (Π6τρog X"παπα Aναoτdοιog,
Αυξdντιοg Tξ6φη, Φ(λιππog Γεωργi
oU χαι Nτ6τζηg Γιαννo6οη)
4. Toπoνrjμια των διαφ6ρων τ6πων
τηE Nαοfοηg (Nτιοτρ6λλα, ΖηQα,
Kαραγdτο'ι, Παλη6μυλog, Bofγxog, η
Bριioη του Ιολdμι, γοfρνα, χωQoπα-
νιc6τιxog δρ6μοg, Kαλriβια, Tαιουμdζ-
xα x.α.)

o Kι6oταg Λο6oη Παντελljg, μo-
λoγdτι αγρι1,μματog διαιoθι1,νεταt τo

ρ6λo τηg εxxληo(αg για τη οωτηρ(α
τoυ 6θνoυg. Για τo λ6γo αυτ6 δ6ρη-
σε τηγ αξι6λογη περιoυo(α τoυ στην

εxxληο(α τηE Παναγ(αg ( Koιμrjoεωg
Θεoτ6xου) τηg Nαofoηg.
Β' Aπ6 τη διαΘrjxη τηg Σμαρdγδουg,
Θυγατdραg του Xριοτoδoιiλoυ (Aριθ
2) ν'αι του αποδειγ"τιτιo6 εμμdρτυρoυ

γρdμματοg (AριΘμ. 3) πληρoφoρof με-
θα:
1. H Σμαρdγδoυ, θυγατ6ρα Xριoτo-
δoriλoυ, εν"ν")'ηoατ6Qισσα, τoν Αιiγου -

στo τoυ 1836 αφι6ρωοε (7) <<ι1πασαγ

την xινητην xαι αx(νητoν πεQιoυο(αν
τηE> oτην εxxληo(α τηg Παναγ(αg
(Kοιμrjoεωg Θεoτdxoυ) Nαofοηg {τoι
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Eγγραφo No 2α

ι1να οπ(τι, dνα μπα1τod, τρ(α στQdμματα αμπ6λι
γ"αL ι'i στQ6μμα χωQdφι.
2. <<τ1δε εxxληoiα θ6λει ε(ναι ειg χQdoζ εc6g oυ

ξω να εξoιxoνo1.ιε( 1ωρ69 γoγγυoμdν ταζ πQoζ
τρoφ(ν αγd,γχαζ μoU> χαι <<oι χατdγ χαιQ6γ επι

10

τQoπoι γα μη απoβd,λλοlσιν αυτην d,νευ αιτ(αg εx
τoυ χελλioυ τηg εxxλησiα<>

Aν απoξενωθεi απ6 τo xελλi τηg η απ6 τo λει-
τoriργημα τηg εxxληοατ6ριoοαg, η εxxλτ1οiα
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l ,.,' -., ,1υu.τ Φ.φsi1ωr,'{d,Jι'j]_l'}9, ζι ι;.γιl τωn ιι1ιγ.
*ιlι ..'Ξ*{:..drεii-.ε*Q*ι:i*,-'_kl'_?+r{" t*-Φ}'''.-€i*{q;':{:9*g*lliιv οl*l
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ξ - J αιoi l.fιrφw;, **ι ξ*.εξ1ι:fx${εε_J_*drfu.l-d&r'r{*:&r.rr-
. t "{L " ,i [Ιi;," ι* ψi .*. F"tnnu εγ,,ηgSιu nJ g*'a "Φ4β'
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υπoχQεofται γα τηγ απoξημι6σεt με 1500

γQ6σια.
3. Eπ(θετα Nαoυoα(ωγ, τoπoνfμια ωζ χαι
πεQ ιγQαφdζ τοπoθ εσιc6ν Nαοιiοη g

4. 0ν6ματα επιτQ6πωγ χαι εγoQιτc6γ.

Eπ(oηg απ6 τoγ xι6διxα Nαofoηg ( 1831-

1857) πληρoφoqofμεθα:
Α) dτι στηγ εχχληo(α τηg Παναγ(αg δωρηθη-

χαγ χαι dλλα oπ(τια, τα oπorα πουλrjθηxαν

γLα την απoπεQιiτωοη τηg.

B) τα oγ6ματα τωγ επιτQ6πωγ απd τo 1831

dωg το 1857 ( Π6τρog X"παπα Aναoταoioυ,
X" Γεωqγ6oυ Σεφ6ρτξηg, Kωοταγτrγoζ Θ.

Ραοxof μπα, Γιαννorioη g Γν'(ν'αg, Nιx6λαog
Ιατρo{ Zαγoρdιοg, Λoγιι6τατoζ Kωσταγτι
νoζ, Kωσταγτ(γoζ Αναoταofoυ, Kωσταιlτ(νog
Αγαoταo(oυ Kανδηλ(δηg, Λεovτ(δηg Ζαγo-

Qε(τηζ, Σταfρog Mαγε(ρog, Γρηγdqηs Γ. Πα-
παχωσταγτrγoυ, Kωoταντiγιζ M6σχoυ χαι
Στdργιog Nτ6xαg) xαι
Γ) τουg oιχOνoμιχd, εγισχfσαγταζ τηγ εχχλη-
o(α με διiγεια (6ντoxα ηατoν"α) ωζ χαιτo σω_

ξ6μενo χQ6oζ τηζ απd τo 1836 6ω9 τo 1857.

Αx6μη, απ6 τoγ xιiδιxα αυτ6, o ειδιχ6ζ εQευ-

γητηζ μπoQεr να αντλησει χαι dλλεζ χQησιιιεζ
πληροφορ(εg.

tl gaqΦ!μΦ6-ΞqηΦiμq! α.

1'Eυoταθ(ου Στουγιαννι1χη, ΙστoQ(α τηζ π6λεωζ
Nαofoηg, Γ6xδooη, Θεooαλoγixη 1993 dxδο-

αη Συλλ6γoιJ Απαφorτων Nαodοηg, Περιoδιxd
<NΙΑOYΣTA> τεf1og 25 (1983)' σελ.155

2. Περιoδιπd <NΙΑoYΣ-ΓA> 92 (2000), σε}'".17,

Eμμ. Στ. Bαλoαμ(δη, "H Παιδεiα στη Nι1.oυ-

oα Mετιi τηγ χαταστQoφη τoυ 1822>, Ndουoα
1996, Kεφdλαιo Ι'επιβεβαιι6οειg.
3. Περιοδιx6 <NΙΑOYΣTA>, 92 (2000)' σελ.

71.

4. Περιοδιx6 <NΙAOYΣTΑ>, 37 (1986)' σελ. 152

γ"αL 117 (2006), oε}". 22'

5. o xιδδιxαζ αυτ6ζ φdρει την επιγραφη " Kι6δι_

xαg ,\ Nαofσηζ (1837-1857) ε(ναι oε ν"αΧη xατ6'-

σταση παι βρioxεταL στηγ Ι.M. Bερo(αg.
6. Kι6διxαg A'Nαofοηg (1831-1857), oελ. 10 Nαι
< NΙAOYΣTA'>, 92 (2000), σελ. 18

7. Kι6διxαg Nαοιiοηg A...... 6'ττ, σελ. 10.

x{γ*ει,l

Eγγραφo Νο 2β
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Οι KUριεq τoU ..ΛUKε[oU,,
Πα τηv δlατηρηση τηζ παραδooηg

rιαl ΤoU λα"iκo0 πoλlτloμoυ τηg NαoUσαζ.

Tηg Λευx{g Σαμαqιi

'' '';,,;'';' ;; ;' .'.;J,:α)i)lJ ιιαι ελd1ιoτοE φ6ροE τι1-ιηg yια την NΙΑoΥΣTΑ 6yι μ6νoν να xd'νει μνε[α, αλλd,

'..: . |,':'lii' '.;,.:l .iΕ'! ε;ι'lτδν τον ξωντανδ oρyανιoμ6 που τιμd' την ιoτoρfu 2lαι την παρd'δoαη τηg π6λη9

:.ι'ι'''; i.iΞ i'i.;..)' :Ιt{λQi)I)ο|α rτου lτερνd' τα oαραντα yq6νια δqd'oηg xαι πρooφoρd.g.

,!:r,'ι;ι':',ιlο'[iιοli α'ι'lrfi αν,ιεQci.lνεται στιζ πρcilτεg xυq[εg πoυ συγ21Q6τηααν τo σωματε[o rΛ6xειο

i' '| 11 γ,'il{flγ1'i1' h|ι'ι{lι;οt,.ζr. Σε εxε|νεg τιg xυρ[εg Ιτoυ η
'|..', :'; υ'')'{',:''[ !; : i7 ;: ι-, ιι, ιal |α ol.'ιi μαξε με πολ6 αε βαoμ6

'i irr.rt 1'-' 1:ι'Ι' lι;:tιr'ι'''

l';. \}ι,:,ι');ειC. ΙLoυ θα nαρατεθο6ν προiρyoνται
.,'|ι'.) ι'a} τLν{,ι')'{jjJ7'ι}':\,i r'ιρyεiο τηg επ| oειρd. ετcζlν

;; ι,υ;JΦ' rιt τ {11''' :|{;"i kαiτηE T ti[ταη, η οπoiα μoυ τα
. t.ι.,. tl ι-.i. iιiιi ;/ιl' t' i. ιι'ι' ιi jτ ι v δ ικ 6y μ ιJυ π ι ε στ ι x ων oyλη -

: jt.ιliι':" "i;!ιΙ. 'νi1 ,\jjlrO{lιε1lt'οi1l εnετειαxd', ατην αρyη
ι.i)i') "{'ijriι,,,Ui)'tι-ji lιqδτου iτoυg τoυ περιoδιxoιj,
:1ι'ιi,.,'ij r } ;,, ; ; 7; ρ i ) u'γι β d.ι.' ε ι τ ο: iτ ρ ilτ cl τ ρ ιd'ντ α yρ 6ν ια
i'(}t, Ji]}Ιrιiι. ε!'ιJι1) (';Ιτij1'1 φtτυE ριπlixε στα τεσσαQα-
|: i ι. 1 t' ι ι. ιi,,'Ι' ψιii ι,,ι τ ιiιl rl ε ν ε θ λ ι α ).

r* i.δqrlιlιi ιοi, Λι,χε(ιiυ tωγ Eλλην(δωv
ti"ι li't; Ιi ιiιi'ι;o'iι-r

l 1i,ιl'ii 2j Φε:[iψ.;ilΟr.Qftl'ι-l τιl'ιl 7967 6ταy ο τ6τε

J : 
; 1.} 

ιi i;!i,ι;ι-- iij ι t] αιrl;(ru,g Φιλιδταg K6xxινο g xιi-
.λ,, υι,l .l''ι.ι ι",, ιj ι.[,ιJ ιj('{1 τοll Δη μοτιxοf Συ μβoυλiου
ιiι.,] 

"i.ijιlΟ,lι'i;ε(ιl 
ι11q Ι*Ιιiοιlοαg αρxετdg xυq(εg τηg

, i,ι]l.i 
l !, ιjλ ιιi'ι: t,σJιr ri λ,ι:ιι,ιΙll:, (μετε (1α oαγ,rνεαQd,

;ιilρι,ιt:, ιι1'ιε, 1lι;ξι Lιε τ1|\1Kα(τη Mπfλλη) με σχo-
ii() i.Γ1'ιr ;.i,ιtθcσt'i ι'iε αtrrr|ιl τηr, oμdδα oαν ,,ιδqυ-

i i',:i'],;,'ι ii-'i δ;itri'1-'-1ig','ι,α rι,αqαρπjματog χαι στηγ

[]|,_;{,i1.;i.j ι'.i1i ιl}ρ1iξ1)\/1Οζ στγl\/ AΘrjνα Λυxε(oυ
Γ.rL ij;iιδιili'-

ΙΙι;ψο,ιiιiε; ;jJii\' Οι πυρ(εg των οπο(ων τιg

i-1, t.ι,';iι;{] ιi]εξ Ji:ι_]uαιJ6τιl), οι ιlπιl(εg ι-lπoγρdφoυν
]i0'l, i Ο JιUιιrι ι] ttατι;υταιιlιd.

ιl ιiι-ii}'ιιiιJdl1 ΙΙι-iξl1 }tαι rl Xι1ριg Mοfγγρη,

'l.,,] ;' ι,l rμj,:,.{Ιlε lιl μ ιj\lεζ ?{uι ι1ε }ιO tγωγιχoπολιτιxrj
δψο "iη 

"/1ll'11 1r,," - ε ji,ι,σιx;1 ti,a}νε g' dπαναν μια ε ισα-
'',i,,'.i,j i]ι.l i,οLijQι)j.d r:l1g ι,δρllοηg τoυ Λυxε(ου τωγ

iii,i,'ιilιi;:r-ιι; l!ii1 απιi τt1ι.l Καλλιρq6η Παρρdν

!Eν $&o6αη

υL

τi 93 Φεβρ*::'εrsd** }r,ξ'}

?,)r/
\i(.tγe Γζoεεt*
i -.υ{ιr9---c[-Lν'yl

' {L

oι υπoγραφι1g των ιδρυτιxι6ν μελι6ν
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xαι ξητrjΘηγ'ε απ6 την oυνι1λευση να
εxλ6ξει τo πριiτο πρooωρινd πQoε-
δρε(ο πoυ Θα αναλιiμβανε dλη τηιl
πρoεqγαο(α τη g (δqυαηE τoυ παQαQ-
τrjματog Nι1oυoαg xαι θα oργιiνωνε
τιg εxλoγ6g πoυ Θα αxoλoυθofοαγ.

Η Xιiqιg Moιiγγρη πρ6τεινε
ωg πρ6εδρo τηγ Καλλιρqdη Πι1ξη,
αφοti τo 6νoμα τηg ιδqιiτριαg πανελ-
ληνiωg rjταν KαλλιQQ6η, y'αι Ndτω
απd την xαθoδrjγηoη αυτι6γ τωγ δfo
πολf οτιβαqι6ν xαι με ι1ντoνη πρo-
oωπιx6τητα xυριαiν, dρ1ιoε την λει-
τoυργiα τoU τo Λυxειo Eλλην(δων
Nιloυoαg. o oxoπ6g τoυ οωματε(oυ
πgoxαθoριoμ6νog απ6 τo xεντριx6
oωματεfο, 6πωg τo oραματ6οτηxε η
Kαλλιρg6η Παρρdν.

H Kαλλιgρ6η Παgq6ν, πoυ γεγ-
vrjθηxε τo 1856 γ'αι πi.Θανε τo 7940'
ηταν μια μιχQoχαμωμdνη δραατrjρια Eλλην(δα
γυνα(xα, πoυ ηρΘε να ταρι1ξει τα λιμναομι1να
νεqι1 τηg xοινωνιxrjg ΑΘrjναE.

Σαν αρ1ιxrj τηg oν'€ι!lηπαι βαoιxιi oτd1o οτην
(δρυoη τoυ Λυxεfou, πoυ υπαγ6ταν oτoν διεΘνη
odνδεαμo τωγ Λυxε(ωγ πoυ ε(1ε dδρα τo Λoγ-
δ(γo xαι rjταν oε οτενrj επαφη μαξ( τοιl, ε(1ε την
1ειραφ6τηoη τηg γυνα(xαζ χαι τηr, πqι6τη συστ1l-

ματιxrj πqοοπιlθεια τηζ <εν Eλλdδι γυναιxε[αg
δρdοηg".

Εν'τ6gτou χoσμιχoιi 1αραxτrjQα τOυ oωματεi,'
oυ, πoυ εxδηλων6ταν με διαλdξειg Nαιιιoaψιx'{.g
oυγxεντρc6οειg, ε(1ε χoινωι,ιχ6 xαι ηθιxιi oxο-
π6 την διατrjqηοη απαντα1οt' οτην Eλλιlδα τιυγ
ηθιiν xαι εθ(μων, των τοπιxι6ν 1oρι6ν, των δη-
μoτιxιiν τραγουδιc6ν, τηs 1ειροτε1ν[αE, τηγ εχ-
πα(δευoη τωγ χoQιτσιι6ν οτην oιν'ιακ( oιχογο-
μ(α, την παιδαγωγιν"η, τιgτ€'yνεg, την μ6ρφωοη,
την διατrjρη αη ουλλoγc6ν παλαιι6γ ει,δυ μασιι/lν,
xεντημιdτωγ, αλλι1ταυτ<i1ρoνα να ιJ1ει παι ελεrj-
μoγα χαι ηΘιxrj δρdοη πot, γα ωφελε(τιg ι1πορεg

γυναixεg.
Ι{ Kαλλιgρ6η Παqqdν π6τυ1ε απ6λυτα οτο

oγ'oπ6 τηg, αφοrj τo 1921 oργαrlc6θηxε στηγ
ΑΘfνα απ6 τo Λιjxειο τo 1o Γυγαιxε(o ΔιεΘγdq
Συνdδριο.

14

η στt]\/ εfαoδo
τoυ μ.oUσειoU

Axριβιig 6τoι, αxολουθι6νταζ αυτd, τα πα_

ραδοοιαxd α1νdρι,α, το Λdxειιl των Eλληνiδωrl
οτην Nι1ουοα μεγαλοιiρ.1ηοε.

λ4ετιi την Καλ.λιρρ6η Πιiξll. τηγ πρoεδρfα
αr,6λαβε η Xιiριg Mοf^,,^,,ρη. 'Hταγ οι δυd πριi-
Ttζ r,l1γg[r'ε( πoιt βdl.αι,ε δυl,αμιx{ οφραγ(δα
oτcι αρ7ιι(l' βr1μιατα τη< λειτουρ.,,(αg τoU με τηγ
αμdριoτl1 ουμπαρdοτασ}l τoU Φιλιi:τα K6xπιγου,
πoU παQαχιilρηοε χαι τo χoμψ6 r'τ(ομα οτο Kι6_
σχι γα φιλοξενrjοει τα πριilτα πcιλ'ι6. cινx1γg(μ6νc[,
πoυ οι ναουoα(εE δι6qιoαν με πολf α)/dJτη.

Eτοι, δημιουργrjΘηxε το λαογραqlιxd pιουοε[ο
χαι μια ομdδα δεxα6ξι 1oρευτι6ν

M6οα οτην δυοxολ(α τηg <επταετiαg>) πΟU
tjρΘε αμdοωζ }tαι το "ξηλωμα)> τΟU Φιλιilτα, η
Αγθoιiλα Πετq[δου πqοοπι1θr1οε γα διατηQ.ιi-
οει dο'o ηταν δυνατciν, οε εχεi;\/η τr1ν πολιτιxιj
λα[λαπα, τιE αρ15g ?rαt τιζ αξCεg του Λυxεiου,
μαξ( μιε την oυντrjρησγ| χαι την διατrjφησl.l τωγ
ενθυμημdτφγ, TΟJV oτoλcδν, τω11 χOQευτι6ι,, |-Ι,t

πολd μεγι1λ,η δυoxολ.(α. Αxdμα xαι dταν ξoι1-
οε, πλdον, οτην Θεοοαλοιl(xη <η πQoσιρOQι1τηg

{ταν πoλf μεγι1λη. oι 1oρευτdg αυξηθηxι:ιll xαι
παραγγdλΘηxαν αx6pια 2Ο οτoλdg. LzΙεγι1λη δρα-
oτηρι6τητα 1/ια την εποiri επε(νη!>"

Mε μετι1θεση σTηγ B6ροια ιρεdγg1xαι η F'4α(-

ffiffi

ffiffiδ



ρη Aμoιρ(δoυ, ενι6 ε[μα'ατε πια στηγ μεταπoλi
τευση, }dαt τα π6"ντα ξεxινοιiν μιε d,λλ.ο α6ρα απ6
την ιιρy,ιj.

Η αvαγd'vγηση τoυ Λυ}iεroυ
Eδι6 "oι Kυρ(εg τoυ z\υxεiou>>) πoυ

ρ(g να πα(ρνουν ιδια(τερα εγεQ-
y6 ρ6λo, αγασχoυμπι6νoγται

γερι1, xαι πιι1γουν δoυλειd,

<Nο ιxoκυ ρ'6.9 yυν α(τιεg" dπω g

θα λdγαμε oτην Ndουοα, παλι69
ναoυαα(εg, ξ6ρoυν xιiντημα, ρd-
Ψιμo, ι11oυν γνιioη xαι γνc6μη τηg

oτoλrjg, των ηθι6ν, των εθ(μων,
xαι xυρ(ωg πdρα πoλf μεqι1,xι.

To τιμ6νι αδρd1νει η Kα(τη
To(τοη χαι τo τι επαxoλoυΘε[, τo
περιγριiφει η iδια οτoν απoλoγι-
oμ6 τηg στηγ γεγιχrj ουν6λευοη
τclυ 1997:

<'oταγ τo παqαλdβαμε, τα
6γγραφα αναπι1ντητα, {ταν ι1ναg

αωρ6g. To μoυοε(o εγxαταλε-
λειμμ6νo, ε(1ε πλημμυqfοει απ6 νερd, η υγQα-

ο(α, η μo{1λα χαι o οx6ρog ε(1αν xαταοτρdψει
τα πιo πολ{τιμα ε(δη τηg ουλλoγ{g, η 1oρευτιxη
oμdδα εf1ε oxoρπ(σει xαι, με μια λ6ξη, πrjγαινε
τo Λfxειιl για τι1λεια διι1λυoη.

Mπρoo'τd οε αυτrjν τηγ τQαγιχrj xατιiοταoη
χαι για να πεqιoι6σoυμε d,τι με ν'6πo, αy6"πη,ετεi1αν oαγ ι1τυπo ουμβodλιo, πα}ιιdτε

W]]];J]],]βa]]]]]Ψ]]]a]$ffi,..]],..,]]ffi
ξ βea **Ψ'

+*Ψ9ffid;ss ffi'lΨ ]: ntr "I 'q lP

r:ru
ilttΙ
@pGiΜE
{:rΙ ff
:;TTleffiΙ
ffiffi*fl

lffi
:::ilΙ
tuFgil:
.WFK,,.,t*r:xΠ-I
ffi,,,, ,.;
rri rf, --rr:'
:::::alllll..:.:::::::' llllllllL:::::::..tllLl:. -:::alllllLa::

Wffi€

,:,$ ffi ff
**lξ *,^

ffi*
#ff]
&t G*l
_dg I

O πριυτεργιiτηE τoU "ευ αγιυν(ξεοθαι" x Tξηπαg παραλαμβιiγει αγα|"ιVη-

oτιιιi δι6ρo απ6 τo μιoυοεfo τoυ z\υxε(oυ

VΙε διcιxεxριμdvoυg επιομι6πτε( (Tξijxα-ζ) pιπροoτd' α.πιi την εfooδo τoυ λαoγQαφιxoιi μιoυoε(ου. Διαxρfνoνται oι χυ-

ρiε-<: Κ. Tαiταη, E Kεφαλd, M6ξα., Σ. M6οxoυ, M' Πfuιλα x.α.
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χαι θυo(α xατdρθωοαν
xαι dxαγαν τα πρoηγoιi-
μεγα ι1,τoρια, αποφαoi
ξoυμε χαι παQεμβαiνου-
με δυναμιxd

Συοπε ιρων6 μαστε,
αγασυγχQoτo{μεθα χαι
δη μιουργoιi με εοπευομι1-
να Διoιxητιx6 Συμβofλιo
(τo οπo(o αργ6τερα oτε-
λε1c6νεται xαι απ6 ν€α

μdλη). Αυτd τo ουμβo{-
λιo oπλιoμ6νo με Uπομo-
vγ1. με υπερβoλιxc1 ξιjλo.
πoυ γα αγγi,ξει τα dρια
τηg θυo(αg, παρα1,ιερζo-
νταg πoλλεg φορεg την

ηου1(α τoυ, τιζ δoυλει6g
τoU, την υγε(α τoυ χαι τιζ
otχoγενειαxι1g τoυ υπο-

1ρει6oειg, επιδ[δεται οε
6γαν τιτdγιο αγι6να με
δυo βαοιxofg οτ61ουg: Πρι6τoν, να νoιxoxυρ6- 6ξω απ'αυτdv.
ιpει το Moυoε(o xαι δειiτερoν' να αναoυγxρoτη- Ωg πqοg τον πριilτ.l (Ιriwιt. r'r.,1 [lδr1 ;r' \ {," j,

σει χαι να ανεβι1οει το επ(πεδo τoυ 1oρευτιxoιi οε(o, αρ1fξουμιε ιιπd r:ι1ι, ar',|..1v1^ '1lri,: ,l,l. 1'
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Eιδιx6g τεyνkηg' αφι-
λοxερδιilg πρooφερ6μενοg,
xd"γει την μ6νωoη τηg oτdγηg

xαι εξαοφαλξεται, 6τoι, η
στεγαγoπoiηοη τoυ Mο'υοε(-
OU.

'Eρ1εται οε επαφη με τo
Λα'oγραφιx6 Moυoε(o τηE

Θεoοαλον(xηg χαι φΘdνει
προoοlπιxd, η x. Mελ(δoυ χαL
δivει ε'vτoλdg πoU επιτρι1-
πoυν στo μoυοε(ο να oτηθε(
oε οο;oτι1g βdoειg.

Yπερυιpcδνεται ξ{λινο
δd,πεδo xαι τοπoθετo6γται

ξ'6λινα ν"dyν"εΧα απ6 παλι6
αρ1oντιxci για να φιλoξενr]-
σει τoγ περιβ6ητo ,,γoγτd,>>

il

ffi

t:tr!!!!gl

ffi

re
ffi
ffi
ffi

rffil

ry!
ξffi

ll..-,..1...,,,,

ffiffi]
ffi,:ffi,

ffi1ffi;

oλ6xληρog ο 1ι6ρog αο'πρξεται, xαι τo Δ'Σ.
πρoαφ6ρει πρooωπιxrj εργαoiα.

Mια xυρ(α βι1φει το πdτωμα χαι τα τιdγν"εΧα,

ι1λλη xαθαρζει xαι γυαλξει τα 6πλα xαι τα ε(δη

oιxιαxηg χQησηζ, ιiλλη πλdνει χαι συντηρεi τoν
ιματιαμ6, γ"ατι πoυ γiνεται μ6χQι orjμερα, πdνω
απ6 ε(xoοι 1qdνια, χαι με προοωπιx6ζ γγωQι-
μ(εg οτo υπoυργε(o πoλιτιαμoιi, μαg δ(δεται η
πρι6τη οιxoνομιxrj εν[o1υαη xαι αγoρd,ξoνται
αμdoωg 7 μεγdλεg βιτq(νεg, 5 πρoθηxεg, xαι 10

τιo6ν'}'ε9τι9 oπofεg ντtiνoυμε με τιE πλοfoιεg παι
ξαxουoτdg ατoλdg τηg Nι1,oυααg.

Ζητιανε'3ovταE στην xυριoλεξ(α, 6να-ι1να τα
εξαρτri ματ α απ6 δ ιd,φορα σπιτια, xατoρ θι6νoυ-

με l,ιαι oτηνoυμε, με βαoιxη πqooφoqd, aηζ γ".

ΙΙιτοoriνη, τον αργαλει6, την <πριiτη βιoμη1α-
ν(α> τηg πdληg.

Σε δυ6 βιτq(νεg εxτ(Θεγται 6πλα ανυπολ6γι-
oτηg αξ(αE. Δημιoυqγε(ται γωνιd, με oπλιoμ6
xαι oτολrj αξιωματιxο{ τoυ 40, τιαΘtilg χαι γω-
νιd με oιτιιαγ'6' οxεfη χαL αγτιχε(μενα αξ[αg,
παι oυμπληρι6νoυμε τo ιpηφιδωτ6 πoυ λ6γεται
<λαoγραφιx6 μουοε(ο, με υλιx6 πoυ ε(1αμε ου-

γxεντρι6οει.
Σημερα, εγ εjτει |997, τo λαoγqαφιx6 μoυ-

oε(ο φιλoξενε( λ(γo υλιx6 πoυ πqotπfq1ε oε
ν"αβNcxτ6"σταση, dφθoνo υλιx6 απd πρooφoρ6g
xαι αρxετ6 υλιx6 απ6 αγoρdg.

xαι B6τα Xωγoυ.

Στην εiooδ o'ι4α^(ασγ,ευι1ξεται μια xαλ6γoυ-
oτη βρrj oη, πρooφoρι1 τη g αε (μνη oτη g Mαρ ιγori -

λαg Γx(xα, απαρα(τητη για τηγ xαθαρι6τητα τoυ

Moυοε(oυ.
'Ετσι, μ6οα ατον χ6Qo αυτ6, ο xαΘ6ναg μπo-

ρε[ να βρεf την ξεoταoιd τωγ πεQασμ6νων 1ρ6-
γωγ χαι τoυ τ6τε τρ6πoυ ξωηg, με τηγ νοιxoxυρd
να υφαiνει στoγ αQγαλει6, τιg αυθεντιx6g 1ρυ-
oox6ντητεg οτoλdg να μιλorjν για την ιoτoρ(α
τoυζ, χαι τα τουφ6xια γα διηγοιiνται τιg ν(ν"εg

τωγ Nαoυοα(ωγ xαι τoυg αγι6νεE τoυE'

Xιlριg οε αυτην την δραoτηριdτητα τoυ Δ.Σ.

η fπαρξη τoυ Moυοε(oυ xαι η φtiμη τoυ γ(νε-
ται γνωoτli 61ι μ6νον οτα ειδιxd xαι αρμ6δια
υπoυργεiα πoυ γ"cιτ6"xαιqoιig το ενιo1ιioυγ oιχo-
νoμιxιf, αναγνωρξoγταζ την πQoσπdθεια αυτη,
αλλd xαι οε πιiρα πoλι3 x6oμo απ'6λην την Eλ-
λdδα, πoυ xατd εxατογτι1,δεE τo επLσχdπτογται.

Η μεγdλη ιxανoπo(ηoη τoU Δ.Σ. rjταν, 6ταν

{λθε ειδιxrj επιτρoπri τoυ υπoυQγε(oυ γα τo αξι-
oλoγrjοει xαι απoφιiσισε γα τo συμπεQιλι1,βει

ατo βιβλ(o τoυ EoT ανdμεοα ατα dλλα αξι6λo-

γα μουαε(α τηg Eλλιiδοg.

To Δ.Σ. πi'ιντα οε επιφυλαγ"η, ψε πqοοωπιxη
εργαο'iα τo διατηρε( xαθαρ6 χαι γoιχoχυρεμ6-
νo, 6τoιμo να δε1τε( οε 6λην την διιiρxεια τoυ
dτoυg xαι αγd π6"oα οτιγμli τoυg πdρα πoλλοrig
xαι πoλλ6g φoQdζ ξαφνιxo6g επιoιι€πτεg, πoU
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φεfγoγταζ απoχ6μιξαν ι1ριοτεg εντυπιioειg
τ6oo απ6 την ξεoπj υπoδo1rj, doo xαι απ6 την
ιoτοριxli αξ(α xαι ομoρφιd των εxθεμdτων.

Η μεγιiλη μαg επιθυμ(α xαι o διαρxlig μαg
π6θo9, liταν τo μουοε(o διαρxι6g να μεγαλι6νει,
γιατi υπrjρχε, πια, ιiφθoνo υλιx6 πoυ ι1νετα μπο-
ροιiαε να xαλιjψει διπλdoιο χ6Qο απd αυτ6γ
πoυ ε(1ε, xαι γι'αυτιi γ(νoνται πoλλdg ενdργειεg
πρog xι1θε xατειjθυνoη , yιατi το μoυαε(o ε(ναι
πdλog 6λξηs τoυριoτc6ν xαι βoηθd την ανdπτυξη
τηg π6ληg'

Tα 1ο g ευ τJ1η6" συ1|24,Qoτti ματα
O δεfτεqog oτd1og πoυ αφoQo6oε τα χoQευ-

τιπι1 oυγxροτηματα, rjταν αυτdg πoυ oι Kυρ(εg
6δωοαγ 6λoγ τογ εαυτ6 τoUζ χαι xατoρθcδοαμε
το αxατdρθωτο.

Kαλ6oαμε τα γιιiτα τηg Nιioυοαg, μεγι1λα xαι
μιμρι1, απ6 5 1gονc6ν xαι ττdνol, χαι τo xιlλεoμd
μαg βρηxε μεγι1λη ανταπdxριοη.

Xρdνο ι.ιε τo 1q6νo o αριθμ6g τωγ χoQευ-
τι6ν αυξιiνoγταν τ6σo, c6ατε orjμεQα γα d1oυμε
7 πoλυιiqιθμα 1ορευτιτι6" τψημcrια, μιxριi, με-
οα[α, 9φηβι,xι1, xαψ μεγdλα' 6γα oι]γολo απ6 3Ο0

παιδιd,, πoυ ι"ιετCJUσιιδvοιlγ αε πqι1ξη 6vα dvει-
ρo: Nα τιμτjοουν }l,αt γα προβdiνουν τη Νdουοα
μdoα ατον Eλλαδιxιj χ,αt εUQ}ωrrαΙxd 1cδEο.

Mε την ατενrj αυvεργαο(α δdο παqια'γdντωιl,
τoυ Δ"Σ. που πgοοdχει, π{Ee!α?{ολουθεf y"αυ ντ6-
γει τα παιδιιi με ατολε1g, οι oποdε6 gdβοv,rαι xαι
xεγτιodγται απd τιE fδιεg τιg Κυρiεg τοr.l gυββου-
λfου xαι την αφιλοκεqδrj πρaαφΟQι1 τωγ εiιλε-
xτriγ παιδιι6ν τoυ, με το ξ{λο, το μεqdxι Ρ,α'ι τΟ

μεγι1λo ταλdvτo, τουg αvαδειxγdει απd απλο,f6

1ορευτ69 αε 1ορoδιδααxι1λουg, ποιl αvεβαξουν
το επ(πεδo τ0]γ χoQεUτιxιδr, ουγκEοτηg-ιdτωv παι
τo oδηγoιiv απd τηv μιια επιτr.l1(α στηv dλλη, τηv
μεγαλrjτερη πι1θε φορd.

Mε οxληρrj xαι επiπογη δουλειd', με Θr;αiε5,
d1oυμε φθιiιrει οε τdτoιο επΓπεδο το .ξljπειο
πoυ γα αγτιrτQoσωπειjει τον vομd, 6μι ωdvcι,
οτην Eλλι1δα }4αι τηγ Eυριδπη, αλλd οε d}ιογ τογ
x6oμo...Θ6λoυpιε xαι ι1λλεg οτολι1q, τα <1.ιιxqd,>

αυξιiνoνται, oι oιχoγOμιxdg εvιoγdαειg εi,ναι ριι-
xρdg, xαι αποφαα[ξουμε γα ρι1ψoυpιε μ6νε6 1.ια6,
oι <Κυq[εg του ΛυxεfοU)>, τιE οτcλdg πoU χQει-
αξ6μαατε, πdγω ο'τα 1vι1ρια τωγ παλιι6γ αυθε-
γτιxι6γ ατoλιilν πoυ d1ο..l με.'Eτοι μ,ετατρdπου με

To 1oρειlτιx6 ουγxρ6τημα τoυ 1\υxεioυ οε μιια απd τιg εξοqμηαει6 του
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Yπoδo1η τoυ oυγxρoτrjματoS τoυ λυxε(oυ χαι τηE πρo6δρoυ τoυ χ,αζ Kα(τηg To(τoη oτo Δημαρ1ε(o τoυ Nτdρνε τηg

oλλανδiαg. Διαxρiνεται o Δf μαρ1oE τoυ Nτ6ρνε xαι o Ελληνιoτrjg xog Γx6ντελμανg

τηγ ιματιoθητιη ν"αι τα σπ(τια μαζ σε χανoνιχα
εQγαστηQια, αγoQdξoγταζ τα υλιxιl πoυ χQεια-
ξ6μαοταν με χQliματα απ6 τιζ συγδQoμ6ζ τωγ

φ(λων χαι μελc6γ,

i\λλη x6βει, ιiλλη ρdβει, dλλη xεντdει, dλλη

φτιd1νει γ'αττ€χα, xαι dτoι απoχτησαμε 400 οτo-
λdg. oι 20 προtlπηQχαγ, oι 25 αγoq6"mηxαν ν'αι
dλεg oι υπ6λoιπεg φτι6μηxαγ απ6 τα 1ιJρια των
"Kυριc6ν" 'Ετσι, μπoqofμε γα συμμετd1oυμε
oτα xαλfτερα φεοτιβdλ xαι να πα6ρνοUμε πα-
γτof τα πρι6τα βραβεiα.

'oλεg αυτdg οι οτoλdg φυλdοooνται οε 10

ντουλdπεg, π(ι}'ι δωρε6g μελι6ν τoυ αυλλ6γoυ,
στηγ ιματιoθηπη πoυ παQαχωρηθηxε απd τoγ
δ,iμo.

Mε ι1,ριοτoυg 1oρoδιδαoxdλουg, τdλεια εx-
πα(δευoη τωγ χoQευτι6ν xαι oτολ6g αυθεντιx6g

1ειρoπofητεζ, σε μεγι1λη πoιxιλ(α, αρ1ξoυν οι
εμφαν(oειg οε διεΘν{ Φεοτιβιiλ γναL"(α Bραβε(α
διαδd1oνται τo 6να oτo dλλo. Για τιE εμφαν(oειg

γ(νoνται αυoτηρ6g επιλoγ6g ..>

Kdτω απ6 τη φωτιομ6νη xαθoδrjγηoη λoιπdν,

ffi *ffi

με μεqdxι xαι γνc6oη τηg αυθεντιx{g παρι1,δo-

οηg, αφof 61ουν βιι6οει μdoα οε αυτrjν 6λεg oι

γενι6g τoυζ, oι Κυρ(εg του Λυxεioυ με τα <παι-

διιi τουg" μεγαλoυργοfγ xαι οαριiνoυν τα βρα-
βεfα οε Eλλdδα xαι εξωτεριxd.

Aυτ6g πλι1νουν, oιδερι6νoυν, διπλc6νoυγ χαι
διορθc6νουν τιg oτολdg των παιδιι6ν oε xdθε τα-

ξiδι xαι στην επιστQoφli, να μηγ δ(δεται xαγ6γα

βιiροE oτo oπkι χαι γα διατηροιiνται τα πι1ντα

υπ6 6λεγ1o'

Παρdλληλα, διαxgιτιΥ,6' τo Λfxειo εxτελε(
xαι φιλανθρωπιx6 6ργo, ενι6 δ(δει xαι τα ιjοoδα
απ6 τιg 1oρευτιxdg παραoτdoεtζ πoυ διoργανc6_

νει με τερι1oτια επιτυ1(α οε ιδρf ματα.

oι Kυρ(εg του Λυxε(oυ λειτoυργofν ι1τoι,

μια γρoΘιd, για oλ6xληρα τριιi,ντα 1ρ6νια, με
oιiμπνoια, oεβαoμ6 xαι αγdπη, με πρ6εδqo πd-
γτα τηγ Kα(τη To(τοη πoυ τηγ εμπιοτειioνται για
την oτιβαq6τητα με την oπo(α τo χouμαγτιiρει,
ιioπoυ απο1ωρε( δ(νoνταg Θ6οη oε dλλεg γε-
νι69 xαι αφfνoνταg τερdoτια πολιτιοτιxη xλη-

ρoνoμιι1,.
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T0 MΕΓAPEMIΩT|KO "ΦOγχNIAP TYPI"
KA| 0 OΔYΣΣΕAΣ NT|N0Π0YΛ0Σ

ΠρινδεxατιJα-
σεQα 1q6νια,
μιαλoυλoυδια-
oμdνη dνoιξη,
αQχ6E Απρι-
χ(oυ τoυ \992
θαρρι6, αυτrjν
την επo1rj που
τα πdντα ερω-
τειioνται, τα
πdντα γoγιμo-
πoιo{γται χαι

η ξω{ τιατα^ιτ6' λα[μαργα χαι τηγ τελευτα[α x61η
τηζ γηE, εμε(g 1ι1oαμε μια πoρυφα(α πQoσωπι-
ν"6τητα απ6 την πoλιτιοτιxrj oν'ην( τηg π6λεωg.
Πdραoαν τα 1ρ6νια δ(1ωg φωE χαι μ' αδιxαιo-
λ6γητη αιωπrj λεg παι φεriγoνταg τα πrjρε 6λα
μαξ(τoυ xαι δεγ μαg t1φηαε otiτε τιg πατημααιdg
τoυ πoU γα σηματoδoτoιjν τo πdραoμ6' τoυ. Βx'
xαΘrjxoντoζ χαι μ6νo βqrjxα τo χoυQdγιo xαι
πηρα οτο 1dρι τo <ioπρο 1αρτ( χαι τo μoλfβι
για γα γQdψω, αλλι1 γιc6θω ανrjμπoρoζ για να
μην ε[πω αναρμ6διoζ γα χαταγQdψω τα οημε(α
εxε(να πoυ σηματοδoτotjγ την μεγι1λη πQoσφo-

ρd τoυ αε(μνηοτoυ Oδυοαdα Nτιγ6πoυλo στηγ
επιoτημη χαι στηγ ιoτoρ6α αυτotj του τιiπoυ την
Nιιl,oυoτα, που τιioo ηγdπα. Aυτr]ν την αρμoδι-
6τητα αζ τηγ εμπιστευτoriμε oτoν ιοτoqιxιi τoυ
μ6λλoντog για γα xαταγρι1ψε t τα πCιντα με xdΘε
λεπτoμ6ρεια χ,αι χωQrE oν'oπιψ6τητεg. Αg μoυ
επιτραπε( ειg εμιJνα τoγ ταπεtγ6, να αφιερι6oω
τo xεfμενd μoυ αυτ6 δια δrjo λ6γουg xαι μdνο:
^/Θ πρωτog ε[ναι τo dναμμα εν69 xεριoιi xαι εν69

JχαγτηλεQιori ειg μν1iμη του φ(λoυ 0δυoo6α xαι
o δειiτεροg, 6ναg ιδια(τερog xαι μoναδιν"69 }τ6-

γoζ τoγ οπofο θα ααg xαταθιjοω παραxιfτω.

Mε τoγ Oδυοodα ε(1αμε ξεxινηαει μια 6ρευνα

20

Tου l{(xου Σαμαqιi

για γα βρoιiμε τιg ρζεg εν69 τιiπoυ τυρoχoμι_
xofi, τo φoυ1νιι1,ρ τυρ( (μoυ1λιαoμ6νo τυρ(), τo
oημεqινd ονoμαξιiμεγo χαι αεqβιριξ6μεγo Qoχ-
φ6ρ το oπofo παρεoxευdξετo oτo M6γα P6μα
επ( οειριi ετι6ν.

Στη Σoλωμori 9, μ6oα ατην xαqδιd τηE αγoρι1g
xαι δη απdγαγτι απ6 τo τ6ω9 Mπαμπατoι1ιxo
1ι1,νι, oτo δρdμο ψεταlι6ν'τιινα τοrjβλα, εβρ(oxε-
τo το μdνιμo επαγγελματιx6 μoυ οτιJxι. Σε αυτ6
τo oτ('γ"ι με βιξιτι1ριξε οodxιg ε61ε ειixαιρο χQ6-
νo, o πd,ντα εrj1αgιg παι μ'ανεξdντλητo 1ιoriμoρ,
0δυoο6αg. Eιδιxd τιg xρυαδ(αιεg μ6ρεg τoυ χεL-
μι.,iνα, τα απoγευματινd τoυ επισχεπτrjρια rjααν
πoλιiωρα.

Μ' επεox€.τtτετo μπoυQμπoυλωμ6νog με τo μαβ(
ν"αoτι6}u, τo oουλτο{χo τo μπλε xαι τo ελαφρι6g
τoαλαxωμdνo xαφd αριπoυ μπλ (τιι. Πdντα βαQυ-
φoρτωμ6νoζ χαι με ξε1ειλωμdνεgτιgτo€πεE τoυ
ooυλτoυxiου απιi τo βι1ροg των αμυγδdλωγ πoυ
τιg γι6μωξε πQιγ απ6 τιdΘε 6ξoδo εy" τηζ oιτιtαg
τoυ. Ηq6ol,ιεxo τLζ xαλημ6qεg, τιg xαληοπdqεg,
το γειd χαQd, το μπογ ξoυρ xαι μπoν oουιiρ να
τιg δ(δει εγxαgδ(ωg δια 1ειραι|-lfαg τoπoθετc6-
νταs συγχQ6νωg xαι απ6 τgiα αμιiγδαλα ατην
xdΘε γotc1πα. Tρανoxιiματog o φ6λog, πρι6τo
μπ6ι. Σιγανd, ρυΘμιxιl χαι χQoνoμετgημdνα
τα δρααx(λια τoυ. Eπερπdτει με χυQτωμ6νουg
ελαφρι6g τoυg c6μoυζ τoυ. To δεξ( 1dρι π<1ντα

oτην τo6.πη του παγτελογιof για γα αυγxgατε(
την dξoδo τηg xriληg πoυ τoγ βααιiνιξε πoλλιi
1ρ6νια. Δυoτυ1c6g, απ6 αυτriν δεν γλ(τωο'ε dταγ
απεφι1oιoε γα τηγ 1ειqoυργrjoει oλ(γεg ημdQεs
μετd την oυνταξιoδ6τηorj τoυ. Απ' αυτtjν τηγ συ-
νταξιοδ6τηση πoυ τoυ rjτο απgdoμενη, ε(1ε τρα-
xαριoτεf xαι υπι1φερε γ"αΘ6τt δεν ε(1ε πQoετoι-
μιioει τoγ εαυτ6 τoυ γα την υποδε1θε6 δε6ντωg'



Δεν dντεξε την απι6λεια τoυ 1ι6-
Qoυ χαι των ανθqc6πωγ πoυ 6ξηoε
ουναδελφιx6" εν υπηρεο'(α. Απα-
ρηγ6ρητog απ6 τo xεiμενo τoυ
εγγρd,φου τηE συγταξιoδ6τηoηg
ειδιxd με τηγ xατιiληξη <Συγτα-

ξιoδoτε(ται λdγω γrjqατog>. Moυ
ιJλεγε, <πQoE τι αγαπητιJ μου Nι-
τι6}"α, αυτ6g oι αγαχQoνιοτιν"€g
xoυβ6ντεg τηE υπηQεσIαE που μαg
φαρμdxωoαν τηγ ιpυ1rj xαι μαg
πλrjγωααν ανεπανoqθι6τωg τoγ

μετd την αυνταξιoδ6τηοη βiloν;
Mε αυτrjν την πλουo(αν ελληνι-
xrjν γλc6ooαν ηταν τ6αo δfoxoλo
γα οτολ(οoυν το dγγqαφο xαι αντ(

για τo "λ6γω γ{ρατog" να βdλoυν
τo <περαιιioαg ευδοx6μωg την εx
τoυ ν6μoυ τQιαχoνταπενταετη υπηρεofα>; Tι τo
γλυxιiτερo αυτοf !>.

Aπ6 τα Γqεβενιi τηg Δυτιxrjg Mαxεδoν(αg η
xαταγωγrj τoυ χαt απ6 πoλυμελrj γqαμματιξori-
μεγη oιχoγ6νεια. Aπ6 την K6ξιανη την τρανrj

μαg rjρΘε αφo6 εxε[ εtγε επ( οειρd ετιiν υπη-

ρετrjoει oτην Bαoιλιxrj Πq6νoια, με επιπυγj
ανιiπτυξη τηζ oιχoτεxνfuζ χαι χτηγoτρoφ(αg
oτιg διιiαπαQτεζ χαι Qημαγμ6νεg xoιν6τητεg
των νoμιiν Κoξι1νηE xαι Γρεβεγc6γ. Number
onΘ o αε(μνηατog στηγ χoιγων(α τηg Κοξιiνηg,
ι11ι μ6νo λ6γω των ανεxτιμητωγ επιστημoγιxι6γ
υπηqεoιc6ν αλλι1xαι για τιζ xoινωνιx6g τoυ δρα-
oτηρι6τητε ζ' AJτ6 τoυρνoυιi oxαxιo(l μι11ρι πgω-
ταθλημdτωγ "ξεQ{ζ".'Ιoωg απoτελε( μoναδιx6
φαιν6μενo τo oπdoιμo τoυ δαxτrjλou τoυ χαι τηγ
τοποθ6τηοη oε γfψo, ψετ6" απ6 dναγ επειοoδια-
γ'6 τεχιx6 "ξεQηζ".

Toν γνc6ρισα στo βιiθog τoυ 1ρdνου. Δεν ε(1α
xαγ6γα δ6οιμo με τιζ πνευματιxdE τoυ ενασχο-
λrioειg πoυ rjoαν πολλ69, πoιx(λεg xαι αξι6λογεg.
Toν πρωτoγνιiριoα οε ταβερνιιiριxα ουμπ6oια.
Eργ6νηg. Eξ αυτοιj oλdxερη η παρ6α τoγ oυγ6-
δευε oτα βραδινιi τoυ δε(πγα. Στo γραφε6o τoυ
Συλλ6γου με τα δυo xατηφoριxd oxαλoπιiτια,
€.να ψωγ6 τραπ6ξι με δυo xαq6xλεg xαι τα πρ6-

χειQα ρι1φια 6πoυ rjααν τοπoθετημ6να τα περι-
oδιx<i <Nιdoυοτα> πρoηγoυμιJνων εxδ6oεων,

τoν επισχεπτ6μoυν πoυ χαι πoυ. Exεi τoγ συγα-
γτoιjοα πdντα αγ1ωμdνo με πρι6τη xαι μεγιiλη
του dγνoια πoια xε(μεγα χαι απd πoιoυg Θα τι6'-

λυπτε τιg oελ(δεg τoυ περιoδιν"o{' ιiloτε γ"αL τ,o

περιε16μενcl γα 'γαι επιπιjδoυ γ"αL τ'α τειi1η να
οταλorjν ειE τoυζ ουνδqoμητ6g oτην ιiqα τουg'

Tαxτιx6τερεE oι επισχ6ψειg μoυ στo γραφε(o
τoυ φυτωQioυ. Tην πqιiτη xαλημdρα μoU, τηγ
6διδα ατo ιoιiγειo στηγ εx Λευπιiδοg Mαρfα,
πoυ μoυ απαγτoιjαε μoνoλεxτιxιi "Eπιiγω ε(-

ναι>>. Η εx Στεγημd1ου xαλοαυγιiτη Φωτειν{,

με τηγ εμφιiνιorj μoυ χαι μ6νo ετoiμαξε τoυg
δυo ox6τoυg xαφ6δεζ γ"αL μαE τoυE oερβ(ριζε
πριν αx6μη πρoλιiβω γα πω τo μπoγ ξoυρ παι
να ατρωθι6 στo γQαφε(o τoυ. Aτελε(ωτεg oι
αυξητηoειg επi αγρoτιxι6ν θεμdτωγ χαι επ( πα-
ντ6g επιoτητοιj. Η μεγι1λη τoυ επιθυμ(αητιgν"αι
ιJμεινε ανεxπληρωτοg rjτo μ[α xαι μoναδιxη την
oπofα αυτoσαQχαξ6μενοg μ' εξoμoλογofνταν
<Nιx6λα, μια χαι δεν ε61α την τrj1η γα παντQευ-
τι6, αφori δεγ τα xατdφερα να βρω μια xoπιJλα
πιo 6μoρφη απ6 εμ6να, να ξdρει λιγ6τερα απ6
εμ6να χαι γα ε(ναι ψω16τερη απ6 εμ6να, θdλω
γα μoυ 1αρ(oει o Θε6g υγε(α ιΛατε ψετ6' τηγ συ-
νταξιoδ6τηorj μoυ, να γqιiψω την ιoτoρ(α τηζ
Nαο{αηg πoυ ιJ1ει' Kαι τωγ Γρεβενι6ν πoυ δεν
€'γει'''

Λ[αν επιμεληg. Tα ερευνητιxd τoυ εγ1ειρ(δια

o 0δυαο6αg επ(τo 6ργoν ενημερι6νoνταg xαλλιεργητ6g
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στo τQαπdξι σχ6Qπια χαι αγαQi,Θμητα. Πιστo(του
αιiντροφοι τo εχ π€ντε π6γτωγ μολfβι φdμπερ
oτo εξωτεριγ,6 τoεπ6γ"ι τoυ σαχαxιoιj xαι 6γα
μιxq6 ψπ}"oxαxι στην εσωτεριxrj για να αημειιti-
νει ατdxεg xαt yαψπ6"qια αx6μη χαι στo δρ6μο.
'Eξηoα απ6 γ"oντ6' την αγων(α πoU τoγ xατε(yε
την επo1rj πoυ εf1ε ρξει dλo τo μεqι1xι για γα
πε(oει τουg δ{oπιοτoυg δενδρoπαλλιεργητι1g
γα xd,νoυγ την αναδιι1ρΘgωoη με τιζ τ6τε Cιyνar
οτεg πqι1οινεg πoιxιλiεg μηλιc6ν, τιg γxραν oμιθ,
μουτooιi ν"αt τξ6να yx6Χντ. E(1ε βι1λει oτ6γo,
με τηγ αναδιdρΘρωoη αυτrj να xαλιiψει 6λεg τιg
εΘνιxdg oγfi.yxεζ χαι γα πρoλι1βει τιg ειoαγωγdE
απ6 την Eυρι6πη χαι τo Δυτιxd ημιοφαiριo που
ε(yαν rjδη μπει στην παQαγωγrj αυτι6γ τωγ πoι-
xιλιι6γ. Δυοτυ1c6g δεν dξηoε για γα 1αρε( τoυg
xdπoυg αυπjg τηζ πQoσπαθε(αg, που 61ι μdνo
εxι1λυιpε τιg εθνιxdg ανιiγxεg, αλλιi πλημμ{ριoε
με εξαγωγdg 6λεg τιE αγog6g τηg Eυρc6πηζ μηδd
εξαιqoυμdνηζ χαι αυτrjg τηg α16ρταγηg τηg Pω-
οιxrjg.

'Eνα 1ειμωνιd,τιxο απoγευματtν6, μ6πηoε
xciρτα oτo oτ6'xι μoU πQιγ τραβ{ξει για τo γQα-
φε(o. Δια τoυ δεξιoιi διαδρ6μoυ, τρdβηξε προg
τo βιiΘog ιjπoυ xαι ο πι1γxog των τυQoχoμιxι6ν.
Exε( με yαΧατιxη ευγdνεια ριoυ dδωoε τo μπoν
οoυιiρ μεoιd Nιxoλι1, τo xoμιlν οαβd, ι1,xoυοε τo
μερο( μπoxo{ χαι τo αo6 γιε βoυ οιλ βου πλε,
6λα αqαδια oτ6" τιαι με πQoφoQ 6' αχ6'γxρεx. Mε-
γι1λη τoυ αδυναμ(α η γαλλιxrj γλι6οοα την oπoiα
παρd ταζ πQοσπαθε(αg του δεγ την ομ(λει xαι
τ6oo γ"αχ6"' Στρc6θηxε οτη μ6νιμη του θdoη εtζ τo
εξ εβdνoυ οxofρo xαφ6 οxαμνCιxt, 6'yων μπQo-
oτ6" τoυ τo μιοoφ6γγαQo τQαπ 6ζι. Βxε( πrjρε τoν
απoγεUματιν6 του νεg xαφ6 με μπ6λιxο γdλα
xαι ξιi1αρη, τoν oπo(ον τoU τo oερβ(ριοε dγευ
παgαγγελ(αζ η εχ Σαν Tξιiρτξιo υπηρεo[α του
xαταoτηψατοE Στ6λλα. Απd αυτιi τo xαραofλι
ε(1ε xαρo( xαι εμ6να χαι τoν πdγν"o τωγ τUQo-
xoμιxc6ν χαι παQηχολoιiθει με μεγι1λη προοo1rj
τιg πρopιrjΘειεζ τωγ πελατι6ν' Mουτοxc6γoνταγ
oοιlxιE dxoυγε τoυg πελd,τεζ γα παραγγdλνoυν
πρoΙ6ντα ειoαγωγrjg' Πq6πει να ηταν παQαμo-
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νιJg Xριοτογ.7dννων xαι μd,λλoν ε(1ε 6ρθει για
γα μoυ δι6οει τιg ευ1dg πQιν χατηφoρ(oει για
Σαλoν(xη. Η ρof τωγ πελατc6ν xαι μπ6λιχη χαι
ουνε1ηg. o διdλoγoζ πεQιoQισμ6νog 6ωg αν{-
παQχτoζ' Mη αντ61ογταζ στη οιωπ{, oηxι6Θηxε,
πληο(αοε τον πιlγxο απ6 αριoτερι1 xαι με δια-
xριτιx6τητα με απoχαιρι1τηoε με τo oQ - βoυιiρ
χαι τo μπoν ανd.

Παρεμπιπτ6ντωg, εxε[νη την οτιγμrj αxοιjει γα

μoυ δ(δουν παραγγελιd τ6οοεριg γνωοτ6g πελd-
τισσεζ απ6 τo M6γα Pι1μα, ητoι η Παναi,λα τη

Nfxωνog, η Παρdooα τη Στηλ(xωγoζ, I Συμ6λα
τoυ Γιωρ(xα χαι η Bαiτανrj τoυ Xdμπoυ' <,Nι-

x6λα, μoυ λεν, x6ψε μαg απ6 6γα xoμμdτι φoυ-

1νιdρ τυρi (γαλλιx6 qoxφdρ) για να oτολ(οoυμε
τo γιoρlτινd μαg τραπ6ξι>. Aυτη η παqαγγελιιi
ι1φηοε τoν Oδυοoι1α dφωνo, αx(νητo χαι απo-

ρημ6νo. MετιI, την απoμιixρυνoη των |.ιε ρωτdει
<Nιx6λα, απ6 πoιo 1ωριd ε(ναι αυτιig oι γνωατιJg
οoυ πελdτισσεζ πoυ γνωρζoυν τo γαλλιxd ρox-
φdρ xαλfτερα ημc6ν; Eγιi αν δεν ε(1α την τιi1η
να ταξιδ6ψω ειg Παqιofoυg xαι oημερα αx6μα

μαriρα μεodνυ1τα Θα ε(1α>. "Mηγ εxπkηooε-
σαι, τoυ απαντι6. Απ6 το M6γα P6μα ε(ναι xαι
δεγ τo ιj.rωνζoυν μ6νo oτιg γιoρτdg αλλd ε(γαι
τo τυe)oχoμιx6 τηg xαθημερινrjg τoυE διατρoφηg.
To παραoxευdξoυν oι (διoι απd διx6 τουg γdλα
χαι τo oνoμdξουν φου1νιdρ τυg( (μoυ1λιαoμd-
νo τυρ(). Mιlλλoγ τo ιJφεραν oι πατερdδεζ τoυ

απ6 την Kρ6μμη εβδομljντα 1ιλι6μετρα πqοg
τα βουνd τηg Tραπεξoriνταg τoυ Πdγτoυ>. Απ6
τo d,xoυoμα χαι μ6νo oηxωσε τoυζ c6μoυg τoυ,

το(λωοε τα αυτιιi τoυ χαι τρι1βηξε πρog τα επd,-

γω τα φρfδια χαι με ooβαρdτητα με πqooτιiξει
,,Nιπ6λα, αυτ6 το oυμβdν ε(ναι μεγdλη ε(δηοη
xαι 1qrjζει επιστημoγιxrjg ερειiνηg".

Πdραoαν αιo(ωg oι γιoρτι1g, επανdxαμι|.rε o

0δυοo6αg απ6τηΣαλoν(xη χαι τo πρι6τo βρι1δι
ν"ι6Χαg oτην ταβdργα μoυ ι1νoιξε ουξriτηoη για
τo φoυ1νιd,ρ τυqi.

- Αυτη η oxηνη Nιx6λα πoυ διαδqαμματ[ατη-
χε μπQoστd' oτoν πd'yxo των τυQo?ωμιxιΔν' με
6βαλε oε μεyd'λη αυλλoyη yια 6ρευνα. Θξλω
αυτljν την εβδoμd'δα μια xαι 6yειE oτo yωρι6
(M6yα P€μα) yνωoτo6g 14'αι ?ωυμΙtαριd' να αν6-

βουμε μJταζ xαι αυλλi.ξoυμε τιζ πqιbτεE πληρo-

φoQιεζ.

E(1ε περdoει o1εδ6ν oλιixεqη εβδομιiδα. o
1ειμι6ναg oτα μdoα τoυ, τo xρfo τοoυ1τερd με
τoν Καρατζ6βα να μην Θ6λει γα τo βoυλι(loει.
Mπεριxιιl,τ ξεQdζ, χωQ(ζ xι6νι. Kυριαxη πρω( με
πα(ρνει oτo τηλ6φωνo να περdοω απ6 τo oπ|
τι τoυ για γα xινrjooυμε για τα oρεινιi. Η μα-
ο6γα τo d,oυγτι ρεμιξαqμιομdνo xαι παρατημdνo

μπρooτιi oτo oπftι τoυ. Kατ6βηχε με ιjνα τoαΤ-

ρ6 ξεoτd νερ6 για να ξεπαγιiσει τιE π6qτεg του

dουγτι. Mπ{xαμε μιJoα xαι αqματωθrjxαμε με
τιg ξι6νεg αoφαλε(αg ' ν"αΘ6τι o φiλog γ"α\ τυττL-

x6g τιαι νoμoταγrjg. Η μπαταρ(α τoυ αυτοxινη-
τoυ ε(1ε πλευριτcδοει απ6 την αχιγησ(α xαι τιg

1αμηλ6E θερμoxραo(εg. H μηχανη με τηγ πρι6τη

dβηξε τιαι ψετ6. ξειpf1ηoε. 'Eπειτα απ6 πολλι1
παραxαλητd 'ηζ μξαg πoυ ε61ε xoντ6ψει να

ξελιγωθε( πηqε μπρog τo ιioυντι. O Oδυoo6αg
απ6 φ6βο μην οβ{οει πατotjoε 6λo τo γxιiξι xαι
οrjρλιαξε η μηχαγli ενο1λι6νταζ τoυ πεQιο(xoυg.
Mε 6να μιxq6 λ6ξυγγα τo xdρo x(νηoε για τα
oρεινd. To doυγτι αγ χαι νευριx6, o Oδυoo6αg
τo πrjγαινε με εξrjντα 1ιλι6μετρα xαι πι1ντα ειg
τo δεξι6ν τηg oδoιi. Yπ6ψιν 6τι την απdοταοη
NαorJοηg Σαλoν(xηg την εxdλυπτε ου1( λιγ6τε-

ρo απ6 διiο 6ωg δυ6μιoη 6Qεζ.
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Tα 1ιλιdμετQα για το Mdγα Pdμα oλ(γα. Tο
τoπto 1ειμωνιdτι11,o ττoυ τlαL πoυ πρ6βαλε xα-
μιιi oυοτι1δα πυξαριoιj xαι 6διδε αιoθητιxrj oτη
νεxqιi φfoη. Δ(1ωg γα τo xαταλιiβoυμε μ6oω
Πqoδριiμου χαι Γιανναx6βου, φθι1οαμε στηγ
πλατε(α τoυ χωQιo6 6πoυ χαι o xαφενιfg του
xoυμπιiqoυ μoυ. To επιοxεπτrjριo 1ωρ6g τε-
oxερd xαι απρ16oμενo γι, αυτην την επo1rj. o
xoυμπιiqog €xπΧηxτog μαg xαλωoι1ριοε χαι μαζ
π6qαoε oε τραπdξι xoντ6' oτo τξdxι. Δ(1ωg να
μαg ρωτtioει μαζ πqoο.dφερε απ6 μια xοrjπα με
ξεoτ6 τo6't απ6 τo oαμoβιiQι πoU μι1νιμα 6βραξε
δ6πλα oτo τξdxι. Tρι1βηξε μια xαρdxλα, xd,θιoε
δ(πλα μoυ χαι με διαxριτιx6τηταμε ρωτιiει:
- Σε τι οφε|λεται xoυμπd'qε αυτη η απρooδ6xη-

τη επiαxειllf ααg oτην xαgδιd' τoυ yειμc6vα;

- Για xd'πoια δoυλειd' ηqθαμε, τoυ απαντr/l. ,Hρ-

θαμε yια vα xd,νoυμε μια 6ρευνα π6τε, πc6g xαι
απ6 πoιj φiρατε oτo yωρι6 αυτ6 τo τυqοxoμιx6
πqoi'6ν πoυ λiyεται φoυyνιd'q τυρ[' Θiλoυμε να
μd'θoυμε αν τo iφεραν oι πατερd.δεg oαg απ6
την yαμ6νη πατρ[δα την ΚρrΔμμη τoυ Π6ντoυ
1lαι αy τo παQασ?tευd'ξετε αx6μη xαι αημερα.

- Ειixoλη δoυλειd'' Σημερα oταματηααμε να τo
παqααxευd,ξoυμε yιατi yαλd'σαμε τα ξclα xαι
επιxqdτηoαν xαινoιiρyιεg xαλλιiρyειεg των
μηλων ?tαι των xερααιc6ν.'oμωg εμεig τηg xd'-
πoιαζ ηλιx[αg υπηρξαμε μd,qτυρεg xτωζ ?ταQα-
αxειiαξαv τo φoυyνιd'ρ τυρi oι μανdδεE μαg
πoυ ηααν 21'αι oι xαλι|τεqεg μαoτ6ριoαεE' yι,
αυτ6 d'yετα μπoρo,ιjμε να σαζ xαταθiαoυμε
6λε9 τιE διαδιxααkζ παQασχευηg θεωρητιxd'.
Tην πραxτιxη εφαρμoyf θα την αφηαoυμε yια
τον Ιoιjλιo η Αιlyoυoτo 6ταν θα ξανd' 

,ρθετε yια
να ανεβo6με στιζ oqειν€g βoox6g τoυ Toανα-
xτα[ xαι εxε[ να τo παQασιιευd.αoυμε.

Στo λεπτ6 βγιiξει τo μoλυβιiy"L γ"αL το μπλο-
xdxι o oδυοodαg απ6 τo τoεπdγ"ι xαι αρ1ζει
γα χαταγQdφει με xdΘε χεπτoμ6qεια 6λεg τιg
διαδιxαα(εζ παQασχευrjg τoυ φoυ1νιdρ τυρ(. o
xoυμπdροg τdλειοg χαι αφηγη ψατιlι69 xαι λε-
πτoμερειαxc1g.

- Φ/λoι, 0δυαo6α ?{,αι χoυμπd,ρε, πqoxειμiνου
να rταQασ2lευd'αoυμε τo φoυyνιd'ρ τυρ[ yqεια-
ζ6μαoτε πρc6τα πρc6τα τo yd'λα ωg πqc6τη ιiλη
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xαι μετd' τα xατd'λληλα εqyαλε[α. To yd'λα πρ6-
βειo lj yελαδ[αιo, τo βqd'ζoυμε oε 6yα oxειioE
yανωμ6νo 2cαι με μια oπd'τoυλα τo αl,αxατc6-
y()υμε oυνεyc6g yια να μην ταιxνc6oει oτoν πd.τo.
Αφo'ιj βρd'oει 21αι σε βαθμoιig πoυ yα δ6yεται
τo δd'yτυλq τo πηξoυμε yιαoιiρτι με μαyιd' ξιvη
απ6 μiρεg. To πηyμ6νo yιαoιiρτι τo απdζoυμε
?dαι τo αφηνoυμε μiQεg πoλλ6E μ6yρι να ξιν/αει
xαλd' xαι βyd'λει αφQ6 oτην επιφd'νεια απ6 την
ξ[να, αλλιrΙlg δεν βyαiνει τo βo,ιjτυρo' Αυτd τo
ξινιoρι6νο yιαoιJρτι τo βd'ζoυμε αε iνα βαρ6λι,
τo oνoμαζ6μενο ξιλd'x oyηματog τoρπιiληE δε-
μ6νo με δυo αyoινιd' απ6 τιg δυo d'xqεg yια να
μπoρoιiμε να xd'νoυμε τιζ πενταx6αιεg π6qα
δc6θε xιvηαειg' Απ6 αυτην την διαδιxαo[α πε-
τυ1α[νoυμε να βyd'λoυμε τo βoιiτυρo στηy επι-
φd'νεια τo oπo[o μαζε6ουμε με υyρd y6ρια yια
να μην xoλληoει' To υπ6λoιπo τo οπofo o,ιlo-
μdζoυμε αριd'νη τo βqd'ζoυμε μ61ρι να x6ψει
τo μαξoιiλι τo oπo[oy oνoμd'ξουμε ηλιατ6ν xαι
πoυ χατα2ld'θεται oτoν πd,τo τoυ βαρελιoιi.
Αυτ6 τo ηλιoτ6ν τo βd'ζoυμε αε τξαντiλια χαι
με βdqη πoλλd' τo ατραyyξoυμε να φιiyει xαι
η τελευτα/α oταydνα.'Επειτα τo στQαyyιαμiνo



ηλιoτ6ν το ζυpιcilνουμε με αλdτι tιαι τo oyηματf-

ζουμε μιxρ€g yxqoιiντεg με μιxρd' τζαντιλdxια
διjo τριων xιλcily' Αυτ69 τιg yxρo'ιjντεg αφoιi
αφαιρ6ooυμε τα τζαντιλd'xια τιg απλc6νoυμε
ατoν ηλιο πd'yω oε 6να oαν(δι yια δεxαπ6ντε
ε|xοαι ημiQεζ αλλd'ξoνταg τιg θ6oει9 τoυg μ6.yqι
να αναπτυχθε[ xαλd o βd.xιλog τηg μoιiyλαg. Σε
αυτ6 τo διdoτημα oι yxρoιiντεg μoυyλιdζoυν
μioα xαι 6ξω. TελευταIα πρooεyμ6νη δoυλειd'
ε/ναι η επd.λειι/lη με λιωμiνo βoιiτυρo yια να
oυμπoτ[ooυν oι yxρo'ιjντεg μ67ρι την xαρδιd'

Mε αυτιi τα παραπι1γω τελειc6γει χαι η ιοτ6ρη-
σηE τoυ φoυ1νιιiρ τυq( τo oπo(o ε(ναι πqog βρc6-
oιν μετd τo π6ραομα τωγ διiο μηνι6ν.

- 0δυoo6α, αυτ69 περ(πoυ ε[ναι oι διαδι-
xααiεg yια την παραoxευη τoυ φoυχνιd'ρ τυρi.
'Ενα 6μω9 ε[ναι β€βαιo xαι πρ6πει να τo ?ιατα-
yρdιllετε 6τι την τiyνη αυτην την iφεραν oι πα-
τερd'δεg μαg μαζ( με την πρooφυyιd' απ6 την
Κρd'μμη την yαμiνη πατρ[δα μαζ τoυ Π6ντoυ.
Εμε[g, η διxιd' μαg yενιd' μεyd'λωoε με τo γd'λα,
τo φoυyνιd'q τυq[' τo ταν,76 cιi|ρdν, τo φρ€αxo
βοιiτυρo χαι τo πααxιτdll. Σημερα 6λα d.λλα-

ξαν, δεν 6μεινε τ[ποτα απ6 αυτd. Καταyqdψτε
τα μπαζ xαι ocbαoυμε 6να xoμμdτι απ6 τo βυ-
ξαντιν6 μαg πoλιτιoμ6 πoυ τε(νει να εξαφανι-
oτε['

Aπ6 αυτrjν την ενδιαφ6qουoα αφηγηματιxr{
ιoτιiρηαη δ(1ωg να xαταλdβουμε dφθαoε τo

γιdμα. o xoυμπιlροg ανdνδoτoζ να μαg αφrjoει
να φ6γουμε αγευμι1τιoτοι. 'Ηπιαμε τα τσιπoυ-

ρd,xια μαE με μεξ€ τα παραδooια^ι6' τιαι oπtτιγ"6'

oτfuαg (τουρα(). Φd,γαμε τα ιpημ6να λουxdγιxα
oτo τζdτιι >ιαι γ"ατ6' τιg τdoο'εριg μετd μεαημβq(-
αg αφorJ απoχαιQετtoτην"αψε oταυρωτd π(ραμε
τoν xατηφoQo τηζ επιοτρoφrjg. Toυ oδυoodα
εγ6λουν γ'αLται6τα απ6 αυτrjν τηγ απQοσδ6xητη
ενημ6ρωoη. Eνεθoυοιιioθη τ6οo πoλιj πoυ εγι6
oδrjγει με ανεxo(νωγε συγχQdνωg τoυg ο1εδια-
αμor1g δρι1oεωg τηE ερειiνηg'

- Nικ6λα, πριΙlτη πρoτεqαι6τητα τoι1το το xαλo-
xαiρι ε[vαι να ανiβoυμε oτo Tααναxτα[ yια vα
παραoxευd'σoυμε τo φoυyνιd'q τυρi. To d.λλo

τo xαλoxαiρι ετoιμd'αου να oδειiσoυμε πQoζ
Tραπεξο'ιiντα 24αι απ6 εxε[ πqοE ΚριΙlμμη, 6λo
xαι θα βροιiμε xαyξναν 1,(,QυφoχQιστιαν6 Xd'-

μπo ?{αι Γιωρixα πoυ θα ξαπ6μεναν εxε[ απo
τoν διωyμd. Αν δε 6yoυμε την τ'ιjyη tlαι τo xτα-

ραoxευd'ζουν αx6μα εxε| ε, τ6τε €λα να δειg.

Θα xdνω μ[αν επιατημoνιxη μελiτη, θα τη

δημoαιειiαω αε 6να ευρωπαi'x6 περιοδιx6 xαι
με βυζαvτινη μεyαλοπρ6πεια xαι περηφd'νια
θα xαλ6αω Γd'λλoυE, Γερμανo'ι1g, Δανoιig xαι
oλλανδoιig xαι θα τoυζ πω <<τo φoυχνιd'ρ τυρ[
εiναι τo πρcbτo μoυyλιααμ6νο τυρ[ τηζ oι2loυ-

μ6νηζ' τo διx6 oαg ρoxφ6ρ xαι μπλε τυρ[ 6πo-

νται αυτo'ιjr. Θtλω επ[αηg, αυτην την μελ6τη να
τηv παραδciloω αε iναv αριατoι3yo φoιτητη τηg

?{τηνιατQι21ig yια να πd.qει xαι ντoxτoρd'.

Mε αυτoιig τoυg xαθοδ6ν o1εδιααμοιig γυρi-
σαμε στηγ π6λη. O Ιoιiλιog xαι ΑtiγoυστoE τoυ

ραντεβοιi μαxριι1 αxdμη xαι δυoτυ1ι6g ι1λλαι
των ανθρι6πωγ αι βoυλα( xαι dλλα o Θε69 xε-
λειjει. Toν φλο μαζ τoγ ξriλεψε χαι μαζ τoν πrjgε
τoν Aπρfλιo χαι 6τoι μ61ρι τo 2006 η υπ6λoιπη
6ρευνα 6μεινε ημιτελfg. Eδι6 τελειιilvει 6λη η
μελετητιxrj περιπι1τεια εμoιi xαι του 0δυοo6α

για τo φoυ1νιdρ τυρ('

Π6ραoαν 1ρι1νια δεxατdoοεqα. Σε μια oυξη-
τηση με τoν Γιιiγxο τoν Kooμαq(πo α1ετιν"6" ψε
τo δημoοfευμα για τoν μπdτoιο αναφ6qθηxα
χαι σια παραπdνω. Παρoρμητιν"69 o Γιdγιog
xαθ6τι διioxαλog πoλλιi 1ρdνια oτο M6γα P6μα

με xαλdg aγf'oειg, με παQoτQιjνει γα αν6βουμε
χαι γα τo παQασχευιioουμε οι δυo μαg. 

'Eται xι
dγινε

Φilε oδυoodα μπoρεi αδιxαιoλoγ{τωg να dq-

γηoα αλλι1 δεν oε ξ61αοα. Πoιcδ 6oτατην 6.ν'-

xληαιν αγ μαE παElαxολoυΘεfg απ6 εxεi ψηλιi
πoυ ε(σαι, βγι1λε το μoλιiβι απ6 το τoεπ6γ"t ooυ
xαι τo6xαρε. Tην 6qευνα που ε(1αμε ξεxινηoει
απ6 xoινof για τo φoυ1νιdρ τυq( xαι αφrjoαμε
oτη μdoη διdτι βιt1oτητ1εζ τLL 6φυγε9 αφoιi μαg
ι1,φηοεg oρφανotig, την απoτελε(ωoα με τον Γιιi-
γχo τoγ Kοαμαρ(πo' τη δημooιειjω oτo περιoδι-
x6 oου <Nιdoυατα> παι θα την παqαδιiοω ατoγ
παλι6 σoυ συγεQγd,τη γιατρ6 Bαoiλη Mπατιiνη

για τα περαιτιJρω. Tελειι6νω με τηγ ελπ(δα 6τι
Θα τrj1ω τηg oυγνc6μηζ σoυ για τηγ αδιxαιoλd-

γητη xαθυατ6ρηoη, αρxoιiμενog αε 6να xαλ6
αντιiμωμα για γα τα πoιiμε xαλιiτεqα 6ταν 6ρθει

xαι η διxη μoυ ι6ρα.

25



T6ποg ηλι6λoυoτog. Mια μεγιiλη π}ναyι6",

χωQ(g πoλλιi δdνδρα, απλc6γεται oτην ανατoλι-
xf πλευqιl τoυ dρoυg Bερμ(oυ. Σx6ρπια σττ,kια,
πoυ xαθι6g xατεβα(νει xανε(g oτα ριξι1, τηg πλα-
γιι1g πυxνι6γoυγ χαι o1ηματζoυγ 6γα 6μoρφo
1ωρι6. 'oλog o τ6πog αναδ6γει την α(οΘηοη τηg
απλo1ωριdζ, τηζ ελευΘερ(αg, τoυ ανo(γματoζ.
Aν xoιτdξει xανε(g πQoζ τα πιiνω, πQoζ τηγ χo-
Qυφli τηζ πλαγιdg τoυ βoυνoιi , εν'ε( πoυ αυγαγτd,

η γη τoγ ουρανd, θα δει μια oυoτι1δα βρ<i1ων,
>ιCιτι oαν φυoιxd φρoriριo με πoλεμfoτρεg, αλλι1
χαι σαν πιJτρινo διdδημα, πoυ αxoλoυθε( 6λη
τηγ χoQυφoγQαμμli' Exε( 61oυν τιg φωλι69 τoυg
τα πιo περrjφανα πετotiμενα τηζ γηE, αυτιi πoυ
διαλdγoυν τoυg ιpηλ6τεQoυζ τdπουg για να ξυ-
γιαoτorjν με τoυζ α6ρηδεg, να παλdψoυγ με τιE
xαταιγ(δεg χαι να 1oq6ψoυν με τιζ πρι6τεg η
τιg τελευτα(εg α1τ(δεg τoυ r]λιoυ. Γεριixια xαι
τoιxνιdδεg, μαυQαετo( xαι 1ρυααετo( απολαμ-
βι1νoυν τ6τon πετιiγματα, πoυ γtα μαg τα πλιi-
σματα τoυ εδdφoυg μ6νo η φανταo(α μαg θα
μπoρoιiοε να πεqιγριiιpει. Δεν λε(πoυγ β6βαια
τ'αγQιoπερ6οτερα, oι μπεxdτoεζ, oι π6ρδιxεg,
oι xαλιαxorjδεg, oι πελαqγo( τlαL τα xoτofφια,
ofτε οι μπofφoι, oι γxιc6νηδεE χαι τα αηδ6νια.
Φτεqωτ6g πλοrJτog πoυ τρι1φεται με τιE xdθε λo-

γf g οαιiqεg, τα φ6δια, τα πoντ(ν,ια χαι τoυg λα-
γofg μd1ρι y"αLτLζ αxq(δεg με τα ρoξ χαι τα γα-
λι1ξια φτερd, πoυ αφθoνoι3ν o'6λογ τoν τdπo.

To Σ6λι, oνoμαo(α τoυ τ6πoυ χαι τoυ χω-
qιoιj, ε(ναι oημερα €να απ6 τα πιο φημιoμdνα
1ιoνoδρoμιxd x6ντqα τηg πατρ(δαE μαE χι αγ
δεγ xιiγω λιiθog τo πριiτo πoυ απ(.γ"τησε σχι-
λ(ψ τη δεxαετiα 195Ο-196Ο. Γεγoν6g τ6τε πoυ
γιoρτdoτηxε πανηγυQιγ"6" τιαι με xdθε λαμπq6-
τητα. Σ' 6λεg τιg εφημεq(δεg δ6θηxε μεγιiλη
πρoβoλrj oτο γεγoνciE. αν σχεφτε( xανε(g 6τι
6νταg νωπ6g αxdμη oι μνημεgτoυ εμφυλ(oυ χαι
εμφανε(g αx6μα oι χαταστQoφdg απ6 τιg μd1εg
τoυ '49, εγxαινιι1ξoγταν ιjγα 6qγo πανελλην(oυ
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εμβdλειαg, 6ργo πoυ απευθιjγoγτα\ σ'6να 1ει-
μεριν6 αθλητιoμ6 χαι τoυQισμ6, 6ταν y'αL o y'α-

λoxαιgιν6g αxdμα δεν rjταν ofτε oτα oπdργανd
τoυ. 'Ηταγ η επo1rj πoυ 6λα ανoιxoδομofνταγ
xι η Eλλιiδα θrJμιξε απι1ραντo εqγoτdξιο.

Για 6γα αημερινd οxιdρ η επιox€πτη, η
εyν'ατ6'oταoη εν69 oxι-λιφτ μονoθ ι1αιoυ ηλιx(αg
xoντ6" 451q6νων, φα(νεται ξεπεραoμdνη xαι μ(-
ξεqη. Στην επoγη μαg, επoxlj τηg αφθoν(αg xαι
τηg εrixoληg ειx6ναg, πoυ 6q1εται 1ωρfg xαθυ-
oτdqηοη απ' 6χατα π6ρατα τηζ γηζ oτην oθ6νη
τηg τηλε6ρασηζ μαE' τα εγxα[νια εν6g oxι λιφτ
ε(ναι γεγoν6g πoυ φα(νεται αμελητdo. Eξ dλ-
λoυ oτιg μ6Qεs μαg xαινοιjQγιεE εγχαταοτιiοειg,
πoλd πιo o{γ1goνεg, ανεβιiξoυν τoυE oxι6ρ oτην
χoQφti για την xdΘoδo τoυg fοτερα στην τερι1-
στια χιoγoδρoμιxrj π(oτα' T6τε 6μωg rjταν To
γεγoν6g.

Συνηθξoνταγ τα 1q6νια μετιi τo 1955 πoλλdg
oιxογ6νειεζ, σπ'τη Ndoυoα xυρ(ωg α}'χ6' γ"t απ'
τη B6ρoια, να oτ6λγουγ τιζ oιχoγ6νειε9 τoυζ γα
παqαθερζoυγ τα xαλoxα(qια oτo Σdλι. o τρ6-
πog παραθεqιομorj τ6τε παραoαyxαg απε(γε
β6βαια αττ' xoν oημεριν6 τρ6πο xαλoxαιρινι6ν
διαxoπι6γ. 'Eμoιαξε περ(που με μεταx6μιοη
oλ6xληqου γoιχoχυQιof λ(γo rj πoλlj. Στρι6μα-
τα, xουβ6ρτεg, xαρl6xλεg, τραπι1ξια, xατoαρo-
Χιx6", yxαξι6qεg, <φανιiρια, για τη φfλαξη τoυ
φαγητori, ξd1ωρα απ6 oxdφεg, δο1εfα νεροιi
χαι Qoυχισμ6g φoρτc6γoγταγ o' €'να παλι6 φoρ-
τηγ6, πoυ αγxoμα1ι6νταg 6παιρvε ν'ανεβαiνει
οty6", oιy6" τo βoυν6, περνc6νταg με πρooo1η τιg
ατιJλειωτεg oτρoφdg. Ax6μα xαι τρ6φιμα, αλε{-
ρι, ρfξι, λdδι, 6oπρια χαι 6,τι μπoEloιioε να φυ-
}ναμε( χωQ(E να 1αλιioει τιι απ6 γ"oντ6" xdπoιεg
6ρνιΘεg πoυ xαxιiErιξαν δεμ6νεζ αττ'τα πdδια,
xρεμαoμdνεg ανιiπoδα, -θα τdιξαν τα παιδιd με
αυγιi πριν oφα1τorjν μ(α, μ(α για ν' απoτελ6_
σoυν στη oυν61εια τo KυριαxCιτιxo γεf μα τουg
-rjταν φoρτωμ6να, ξd1ωρα ατt' τo παιδoμι1νι



χαι τo γUγαιχoμdγι στην χαQ6τσα τoυ. Eχ τωγ
πQαγμdτωγ τ6τoιο9 ξεoηxωμ6g τιαι τ6τoιo9 τι6-
πog πqotπ6θετε η παραθ6ριση γα διαρxε(τoυ-
λιi1ιoτον 6να μrjνα αλλιi oυνriθωg διαρπorjαε
ολ6xληρo τo xαλοxαiρι.

Σε μια xατdoταoη πλrjρoυg ελευθερ(αg
τα παιδιιi πρooαρμιiξoγταγ γQ1iγoQα στo πεQι-

βιiλλoν τηg εξo1rjg, αναxατεtjoγταγ με τα παιδιιi
των γηγεγιilν τιατoιxων, μdθαιναν πι6g γα μα-
ξειioυν φτ6QεE xαι ξιiλα χαι γα xdγoυγ xαλriβεg.
Tα xoρ(τoια τtE χQησιμoπoιοtjoαγ για να πα(-

ξουν oπιτιiγ"Lα, "cα αγ6ρια oαν μυθιxd xιiατqα
xαι πoλεμiστQεζ 6ταγ επιδ(δογταν oε πoλεμιxιi
παι1ν(δια. Mdθαιναγ να ξε1ωρζoυγ τα φ(δια,
να ξε1ωρζoυγ τα βατρd,1ια απ'τoυs φρtiνoυg,
να γητειioυγ τιζ ααιiqεg, να αoυβλζoυν αxρ(-
δεg πoυ τιg dψηναν αε αυτοα1ι1διoυg πdτρινουg

φorjρνoυE. Md,θαιναγ να ξε1ωρζoυν τα πoυλιd,,
να μαξειioυv τ' αυγ<1 πoυ dxρυβαγ Oι ^ιΧι1oεg,
xυρ(ωg 6μωE πι69 γα χQησιμoπoιoιjγ τη φαγτα-
o(α τουg για γα δημιoυqγofν φανταoτιxo(:g ν"ιν-

διiνουg li να ξεφεriγoυν απ6 πQαγματιχorjg. Kαι
β6βαια γα τQαυματζoνται, d1ι λ(γεg φορdg, με
τογ πετQoπ6λεμo πoυ ηταν τo μ6ooν για να ξε-
1ωρζoυν οι αq1ηγo(...

Σε τ6τoιo xλ(μα πdραoα τρ(α αξ61αoτα
παλoxα(ρια τωγ παιδιxι6ν μoυ 1ριiνων oτo Σdλι.
Σxαρφιiλωσα σαν dλλη Aoτραπrj τoυ <Yπεqη-

ρωα> αNoλoυθι6γταζ τoγ Kεqαυν6- αδε9φ6 μoυ
oτα βριi1ια τηζ χoQυφrjg, ι|-rd1νoνταE γα λιjooυ-

με xιiπoιo φαγταστιχd μυοτηριo, xυνηγηθηπα-

με απ6 θυμωμ6να αγριoπoιiλια πoυ ε(1αν τιg

φωλι6g τoυg xoντd,, φιλoδωqιiγταζ τα γ6νατιi
μαζ με ιiφθoνα γδαgo(ματα, xατραxfληαα οτην
πλαγιι1 xυνηγημdνη αΙτ' τoυg Γερμανotig oαν
<iλλη Kατερ[να τoυ <Mιxρori "Ηρωα>. 'Eαπαoα
dνα 16ρι, ιiλλαξα τα δυo μoυ μπQoστιγιi δ6ντια
χ,αι για 6να διιioτηψα απ€.xτηoα τo πQoσωνιiμιo
<η Bλd1α>, πoυ δεν ηξερα τ6τετι oriμαινε, αλλd
€τoι 6πω9 λεγ6ταν 6μoιαξε με βριoιd,. Πqoφα-
νι6g γιατ( ε(1α μπει σε μια παρdα απd παιδιι1,
xαι xoρ(ταια τηζ περιo1ηg πoυ μιλοιiααγ μια πε-

Q(εQγη γλι6ooα.
'Hταγ μια ηλι6λoυoτη Kυριαxrj πρωf. Aj-

γoυστoE. K6oμog xαι xooψdν"ηg xατ6φθαγε απι1
Ndουoα, Bι1ρoια, Θεooαλογιτιη ν"αt Αθriνα!!!
Mε xdθε μ6ooν. Mε παμπι1,λαια λεωφoρεiα,

τεριioτια αμεριxιiνιxα ταξ(, xι1τι φορτηγd πoυ
αγxoμα1oriσαγ στηγ ανηφ6ρα xαι ν6μιξεζ fi6ζ
να τι6ρα θα oβηαει η μηχαγli τoυg αλλd, χαι με
μουλdρια παι γαιδoυρdxια. Και xει πoυ 6λη η
πλαγιιi αγτιλαλοιjoε απ6 γ6λια, φαααρ(α, ομιλ[-
εg xατ6φθασαγ χαι xιiτι μεγιiλα μαriρα αυτox(-
γητα που xoυβαλοrjααγ τoυE επιαrjμoυg απ'τηγ
πρωτειioυοα μαξ( με τoγ Mητqοπολ(τη Bερο(αg

-Nαorjoηg χαι τoυζ πεq( αυτ6ν παπd,δεg xαι
διdxoυg. oλdxληgo πανηγιiρι. E(1ε dρθει επι-
τ6λoυ9 η ωQα γα εγχαινιιiooυγ τo τερι1oτιο με-
ταλλιx6 θηρ(ο πoυ σαγ εξωγriινο φ(δι odρvoνταν
oπαρφαλc6γoγταE oτην πλαγι 6' τoυ βoυνof .

Aπ' τo πρoηγoιiμενo xαλoxαfρι παραxo-
λoυθorioαμε με περιdQγεια Nαι ^ι(ιπoιo φ6βο
ε(ν" αλ{θεια, τoUE ξεν6φεqτoυζ μηχαγιχoιig που

ψε ν'dτι περ(εgγα μεταλλιxd πqdvη ατο xεφd-
}uι, xdτι πεq(εργα τρfuoδα xαι μαxρι6g xogδ6-
λεg μετρoιiσαγ χαι ξαναμετρoιioαν τη μεγιiλη
πλαγιιi.'Eβαξαν oημd,δια με αοβ6ο'τη, 61ωναιl
xoντ6' μεταλλιπd rj ξriλινα παλοrjπια oτo 1ι6μα
xι dλο αν6βαιναν πQoζ τηγ χoQφη. Eμεig ανα-

ρωτι6μαoταγ τι εiδoυg περfεgγo παι1νfδι ηταν
αυτ6 πoυ 6παιξαν, το τ6αo διαφορετιx6 απ'τa
διx6 μαg! Kαι xει πoυ αρ1ioαμε γατoυζ oυrlηθ(-

ξoυμε χαt γα μην μαζ xιlγει πια εγτιjπωση τo χα-
θημεqιν6 τουg μ6τρημα, dρ1ιoαν να xαταφΘιi-
νoυγ xιiτι φoρτηγd, πoυ ξεφ69τωγαγ τεριioτιεg

μεταλλιxdg qdβδουg, μεταλλιxorjg αωληνεg xαι
xι1τι β(δεg πoυ μαζ φα(νoνταν εξωπραγματtx6g,
τ6oo μεγd,λεg riταν. Mαξ( xατdφθαoαγ xαι πoλ-
λο( εργιiτεζ πoυ στα μιiτια μαE φdνταξαν να εi-
ναι μιλιoιiνια.

Η rjαυ1η πλαγιd γ6μιoε φων6g, μεταλλι-
ν"o69 θoρriβoυg πoυ €ο1ιξαγ τηγ ηoυyfu ν"dΘε

τ6oo oαν πωg xdνoυν τα πρι6νια 6ταγ βqiοxoυν
μ6ταλλo.'Eoxαβαν λι1xxoυg oτo 1riμα, d1ωναν
αιδερ6νιεg δoπoιiE xι 6ρι1ναν τoιμdντo oτη βι1oη
τουg. 'Eτoι φtjτqωoαγ 6γα oωρ6 μεταλλιxιi δι1-

ντια πoU ανdβαιναv οιγd -αιγι1 μ61qιτην χoQφιi.
Kαι πει πoυ απoQοrioαμε γιατ(τα dψια1ναν 6λ'
αυτ6, dρ1ιοαν να βιδc6νουν με xε(νεg τιg απ(Θα-
νεg μεγd,λεg β(δεg ολ6xληρα δoxdqια μεταλλι-
x6' πdνω ατιg oιδερdνιεg δoxoιiζ σχηματtoγταE
oιγd,, oιγd, xd,τι oαγ τιg ρ<iγεg oιδηροδgdμoυ, με
τη διαφoqd πoυ αυτ69 ηταν oτον αdqα, πιo χα-
μηλιi οτo xσιτω μ6ρo9 τηg πλαγισιg πα(Eνoνταg
ιiι|-log dμωE xαθι6g η χατασχευri ανdβαινε πQoζ
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'rηγ }ιoQ'Uφli"

Aυτd τo xrεQασμ6γO }ιαλο}iαiρι, γιατ( στo τω-
Q tvd dφθσ"σαv }ιd,τι }ιαΘ rσματα, πολ}ιι1 xαθ iοματα
πoυ τα xqdpιαoαν oτιg μεταλ}'ιx6g ριiγεζ χαι σε
μια απdατααη πεgΓπoυ π6γτε pι6τρων.'Exτιoαγ
xαι δυo Nι6ατι,ια- σπtτdν"ια, ιiνα ατην xoρυφf xαι
6να oτo 1αμη}'ιiτεgο αημεiο μι1oα απ'τα οπo(α
πεqιlοιiααν οι εvαdριεg QιiγεE.Στo oτdδιo αυτ6
τωγ εQγαι]ιci:ν'roυg δεν dφηνα"γ xα",vιjνα μαE γα
πληαιιiοει οιiτε αε απdαταoη 50 μ6τρων, yιατ(
dλεγαν πιllg ητυ":ι μεγι1λog x(νδυνοg ατυ1rjματog
μια χι ιjταν οτo οτι1διo αfνδεαι1g τηg 6ληg γνατα-
σ},ι,ευ1iζ 1.ιε r1λεxrριx6 ρε6μα. Kι dταν τ6λειωοε xι
αυτ6 το ατι1διo xι ευπρεπ[στηγ"ε o 1ι6ρog γι]Qω
απ τo oπι;τ6Nι -Nι6αγ"ι στo πιo 1αμηλ6 oημε(ο'
6φταοε η ι6ρα τωγ εγχ,αιγ(ων εxε(vη την ηλιιi-
}ιouστl1 Kοgιαxli του Αυγοιiατoυ.

Πλrjθοg xdoμoυ αυνιiρεε απ6 παντo(l
για γσ" θα'υμι1'αει τo αvΘgci:πινo εrτ(τευγμα πoU
ριποροfαε λdει γ' α.'vεβdξει τoυg ανθqι6πoυg μ6-
χQt τr|γ xοgυφη }dαι γα τoν xατεβι1ξει πdλι π6οω
Nαθιομ6vο οε ιjγα ενα69ιο xι1θιομα. Mε τη βοη-
θεια τoυ ηλειιτqlιποιj ρειiματog xιγoι]γταγ σε με-
ταλλιxdg Qd.γεg. Λιαδρομι] δυ6μιoι 1ιλιoμ6τρων
περΓπου πriγαιν-dλα με τΟ xdθιopια να ξεxινιi
α":τ<1 μιιο6 pι6τqο fψog xαι Vα σ}ιαQφαλι6γει oε
αρxετι1. αr1με(α τηg διαδρομrjq, ανdλογα με τα
βcιΘoυλιδματα τoU εδdφουE, τα ε(xοoι η τιαι πε-
ριι;αι1rερο μdτqα. Nα λοιπdv πΟυ o dνθρωπog
|.ιε'rηγ ευφυια"rΟ'ιj, τ{ι εφγαλεΓα" τO,U χαι τηγ σU_

,,a
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ντρoφιxrj δο'υλειιi xατι1φεqνε επιτdλο,υg γα συ-
ναγωνζεται περl(πoυ τα πετclγματα τωγ αγQιo-
πoυλιc6γ τηE πεQιOχrjg. Πεq(πoυ β6βαια ...

Αoφαλc6g δεν rjταν λiγο αν μπoρoιiααμε
να δoιiμε τα μ6gη που παζαμε απιi ιpηλιi. Θα
μαg ιiφηναν 6μωg ν" ανεβoιiμε πoτ€'; Kι αν ναι,
π6τε θα rjταν αυτ6; "oταγ Θα μεγαλι6ναμε; 'Evα
τ6τoιο γ"αταoxε6ασμα πεQισo6τερo φ6βo πρo-
xαλο6αε παρd λα1τdρα να τo γνωρ(οει xανε(g
απ6 τιoντ6". Ιδια(τερα στoυζ μεγαλιiτεροUs πoU
δεν rjταν εξoιxειωμι1νoι ι-ιε τ6τoια <πετdγματα>
xαι τdτoιεg διαδρομ6g' oι περιοο.6τερoι δεγ εG
1αν ταξιδ6ιpει orjτε μ6χQι τη Θεοοαλoνfxη πoυ
λ6ει o λdγog. Kι ιiooι ε(1αν xdνει τo ταξ(δι με
τo αqγoxfνητo λεωφορε(ο των KTEΛ ε(xαν την
επι6δυνη εμπειq(α γα σταματo{ν τι(ιΘε λiγο για-
τ( oι αγαθυμιι1oειg χαι τo ταραxοt'ντlι.ια τoUζ
πρoxαλοιioε γαυτ(α.

Nτυμdνοι oτα γ'αχ6" μαg εμε(g τα παιδιιi
τqυπι6ααμε 6οo γινdταγ πιo ι.ιJτQo oτ6'. Εγ'ε( πoυ
ι}-rι1λλονταν ο αγιαoριdg απ'τoγ μητgοπoλΓτη xαι
τoυg πεqi αυτ<iν ιεqε(g xαι διdxoυg. Γrjρω τoυg
€.oτεlιαν ooβαρo( oι επ(oημοι ι.ιε τα αxοfρα xo-
ατο{μια τoUζ, o υπoυργ6g δη;,ιoo[ων dργων, 6vαg
ευoταλrjg ιlντραE, βουλευτdg, δημαρ1οι χαι χoι-
νoτιiρ1εg των γ{ρω π6λεωγ παι xωριιiν, αστυ_
ν6μoι χαι στQατιωτιxο( με ατοαλdχωτεζ οτολ6g
xαι πoλλιi παρdοημα χαι πιo π(oω ιivτρεζ χαι
γυvα(xεg ν"CιΘε η)ιιN(αζ με εγτdπια η ποkιτιτι(l'
ρof1α αναxατεpι6γoι χαt αoβα.qo(. Στο τdλοg



χι αφoi o ιιllτQo;ιoλ(τηg βι1θιοε ιo αταυρι1 pιε

τα" xλalvd.ριcr. τoι! βcιοιλιxοrJ μιdοα ατο vερ6 rτol-'

ε(1ε μιετcιτρcιτεi oε αγiα'ομα τiναξε εxα"τογτd.'

δεg οταγdi'ε; στΟ οιδερdvιο τdραg που εf1ε τc
περ(ερ.1ο dνoμια' oxιλ(φτ * Nατl αα oxυλ( μαg
αxo'fοτt-1l:ε τ6τε -xαι xοιτα1τ{xαβε t,ιε απορicι

γιατ( για' φ(δι dpιοιαξε περιοαιiτερο. -'Υατερα

πrjρε ι,cι ρα"ντiξει τα μ6τωπιt, πριδτα τΟU UπoiJQ_

γof xοιι οτη oυνι11εια dνα., dγα το:γ επιοημιιυr'
cδοπου τdiιειωσε xι α'υτ6. Στο πi'ηΘοg dqιξε i.τι
περι,οοεψε, ραντ(ξονταg ατηv τfxη δεξι,1 xι
α'ριοτερd. πιivιυ α"ττ6 τα xεφd"iιια. οτα.γdι ε; Οa'\'

ι|ιλη βροxlj.

Kαι τdτε ε(δα την xορδ6λα πoL! dφραξε τo

xιιjοxι -oπtτdγ"t χαι τoν υrιoυρ.,,6 με dνα" ιj,α.λ(δι

γα τηγ x6βει. Kιiτι φιυτογqdφοι ι.ιε φitαζ απo-
τ{πιυοα'v τη οxηνrj-για τιζ εφημεgiδεζ τTlζ επO-

pιfνηg ο(γουρα. Kαι τ6τε xd.πoιο xουμπi πρ6πει,
να πdτηοε o υπουqγdg xαι 6)ιo τo Θηρ(ο 6ρ1ιαε
γα μ(')υγ?{Q(ξει xαι τα xα'Θ[οματα πoU xρεμιiτα"v
dρy,ιααv γα xιγοfγται πd.γιυ οτιg ρσ"γεg x[QCIζ τo

βoυvd. Xειρoxρoτηματα παι αλαλαγpιο( y,αqdg

αxofγοντα"γ απ6 παγτο{.'Epιενε πια V'ανεβεi ο

πρι6το9 επιβιiτηg ο'6γα ιιπd τα xαΘ(ομιατα" που
dρ1oνταν xι ι1φε'υ'yαν dδεια. Nα xdγει το γ{qc
τωv δυ6μιoι 1ιλιoμ6τqων, Vα δουγ 6}ιοι πωg δεν
υπrjρ1ε φ6βοζ, ι5λα ηταv πολ6 xcιλι_1" μελεττ1μd-
vα }dι ασφαλι6g πo}''ιi xαλd. φτιαγμι1rrα.

"Eναg ;"ιπqατοωpιd-
νog ι1,ντραg που 6πω9

φαιν6ταv θα 6xαγε
xoυμσ'ντo απ6 δω xαι
πdρα φc6vαξε για εΘε-
λοvτdg, αλλd 6λοι dπα-
ναγ π(οιυ. "Eναg νεα-

ρ6s φαιν6ταν πωζ τo
ξιiγιαEε , dλλαξε 1ρι6-
ματα, αημι1,δι πωζ τo
{θελε πoλf αλλιi τoυ
ιJλειπε αυτη η μιχQη
τελιx{ N(νηαη πQoE

τα ι.ιπQoζ. Kι εxε( πoυ
πd"λευε με τηγ τελιxη
απ6φαοη τoU, μdαα
στ1lγ αvαχατωoofρα ο
dvτqαE πoυ ιjxαγε xoυ-

μι1.ντο τov πιjρε ο1εδιiv
σ'rηγ αγ'}ισ'λιιi τoυ xαι

τοv xdθιαε, χωQ(ζ να τo xαλοxcπι-ιi'ιj.βε.ι ' 1'ι'(}'ι'c:-'

οε xd.ποιo c'"π6 τrι παθfαpιατα ΓΙΟU χLι:]i'li'!,α\'

αργiι. Δεν προλdβαμε vα ιιαταλdβοιtι.ιε ιι ει./F

γiνει παι τοv ειδctμε v' ιrνεβαiνει στpιiiiiiι'iξ{Jvταξ
JτQoζ τΟ βο'υν6. Αrrd εγθουοιαοpιd ι-l;τgθεcιγ,.

1\'Ιπορε( dμαlq xι απd φdβο... ΓΙιοιυ τοr: τφi;'ο
vταq dρμηοε o rιατdραζ τΟυ vεαρι"'ιi :τιlυ cvi1εi:ιiv

xρεpιdοτηxε ατο επdpιεvο πd.θιομα θdjιΟ'v'l,oιi-* ν{l
'ror,... προλdβει" o διlvα'rdg d-ν'rglοιg lτιJU iιιαι'q:
'lιου 

1-ιiιι"τo πρdλα β ε γα" x j'ε iοε ι r ηγ rrQιlστσ''f ε1.] rι'
xη μ":τd ρ α pι:τ φ ο αrc1, _ι,οιl 

:', α θ ι.δ g'ι-l1} ιil',; Ον'τ:ι'τ: .t Γ β Ι! i
το βου'νr1"

fo{ε xο1.ιμ6νη τηγ αγi,ιoα" περι1.ιιivcι1,ιε vιl
δοf με τι θα γιν6τσ.v ι"ιε τoυg δfο'τολμηqιlυ-< :τι,-

oνdρουg πOυ σc{.ν xουxιδiταεg φαLvοvτιr"γ σ'τrlv

πλαγιd να πατευθfγογτσ.t ]τQoζ ταιiψη- Γ'-ιrvεiE

d"λλοg τολμηρ69 δεν 6δειξε 'vry. θ6}ιει ν' α.:ιοrrlj'-

μηoει τo εγ1ε[φημα". Ι16ρααε περΓπο'υ 1iιαt] ιilρα

μdχQι Vα τoUζ δr;'fμε vα lιατεβαΓvουι, -1.ι:τr:ρεi

xαι }ιιγdτερo ι.ιισ. πι ο 1ριjvοζ μσ'ζ ιρι1vτ1ιιε ιrτε-

}ι€ ι{:]TΟζ.

O νεαρdg φcδvαξε απ6 μα.xφιd εvθοι-'cιιι-
αμdvοg vσ' μτlγ τoν xατεβι-1"οουv γιιιτ( rjθελε 'vιl"

ξανιrxd,νει τον γfρo, o πα'τιΞραg του dpιωc ιυrxρdg

xι αμιΓλτ1τοg xιr"16βτ1rιε γQli γoQα τιι cι:ιομια'lιριiν'

θηxε" Πιοτεfο: πιυg ι1θελε 'vα πd'γει εμιετd" Ι{αl-
'τ6τε ξαcονιNd, αφof οι'γουρειiτη}f,α'v Γ']ι :τd,vτει.

πΟ]ζ μι,σ- βd}πα' ητα"ν τ6λοg rrιiγτωv ;,ιιjvcr. d'qy,ι

!r)



σαγ γα σUγωστζoνται χαι
να συνωΘofνται μπρoοτι1,,
διοτdξo'vταg 6μo:g αxιiμα,
περιμ6voνταE τoγ επdμενo
τoλμτ1ρ6 που δεγ ιiqγηoε ν'
αvεβεf xι c6απoυ να xαθε(
xι αυτ6g απd μπρoοτd μαE
ι1λλοg xι ιioτερα dλλoE xd-
θογταγ oτη αυν61εια στα
επ6μενα xαθfoματα πoυ
εριφαν(ξoνταv μπροοτιi
μαζ σαγ οε α6να'η πivηoη
πQOE τα πd,γιυ.

Π6τε xdθιoε η πqc6τη

γυνα[xα oιjτε τo πrjqαμε
ε(δηoη γιατ( ξαφνιxιi dλοι
θ6λαμε ν" ανεβoιiμε γ'αL
oπρc61ναμε χσ.ι οπρω1ν6-
μασταγ. o μπρατοωμdνog
dvτραg δεv πρoλdβαινε να γυq(ξει, ν'αρπιiξει
6ποιo'v 6βριoπε δ(rrλα του χαι γα τo'v βdξει οτo
επιiμενo xι1,θιoμα. Mdοα οε λ(γη ιδρα 6λα τα
xαθ(αματα ηταν πιαομi,νατιι εxε(νog δεν ι1φηνε
xαγ6γαν πλdoγ γα xd,γει δεfτερo γt'Qo. Aπλιig
τιατ6βαζε αυτο'fg πoυ 6ρ1oνταγ χL αν6βαξε
τoυg επ6μεγoυζ . Κι επειδrj 6λα γιν6ταν βιαoτι-
γ"6'-τo oxιλιφτ δεν oταματofoε γιατην επιβfβα-
ση χαι την απoβ(βαoη- ιJπιανε ι1πoιoγ εfριοxε
δ(πλα τoυ χαι τoν xιiθιξε χωQrζ να τoγ ριυτηoει
αν rjθελε ν" ανεβε( η βριox6ταγ εxε( yιατ( y6"-

ξευε τoυg ι1λλoυg πoυ τo ιjxαγαγ. "Eτoι dγινε xι
6βαλε να xαθ(οει σ' 6γα αtτ'τα xαθ(οματα που
μ6λιg εf1ε αδειdοει 1"ιια γυνα(xα πoυ οε xαμιd
περ(πτωαη δεν θα τολμoιiοε γα τηγ βc1λει Nανε(g
επd,γιυ οτο αxι-λιφτ. Tηv xυρα Mdρθα.

H xυρι1 Mdρθα, διπλωμ6νη ο1εδ6ν oτα
δ{o, rjταν τ6τε γεμι1τα ενενf vτα 1ρoνι6ν. Φoρorj-
οε μαιiρη εγτ6πια φogεοιι1 με ι1απρη pυrιμπ(λα
oτo oτrjθog xαι μαvτliλι οτo xεφιI,λι πoυ dxρυβε
δυo λεπτ69 ι1οπρε5 xoτα(δεg ριγμ6νεg ατην πλd-
τη. Η παqoυo(α τηg oτo Σ6λι oφειλ6ταν yιατ(τα
παιδιd τηE δεν riθελαν να 1ιiooυv τα εγxα(νια,
αλλιi δεγ rjθελαν γα τηγ αφrjooυν xαι μdνη τηg
π(αω oτη Ndουoα. Ei1ε εxδηλι6ο'ει απ6 xαιρ6
xdτι διαλε(ψειζ στη μν1iμη τηζ χι επειδη dγoιω-
θε γα xqυc6νει μον[μωg εtγε τη μαν6α ν' ανciβει
οπ[ρτα για να... ξεοτα.θεf. Πυρoμαv(α λ6νε τηv
xατdoτααη αυτrj. Η μαv(α τηζ με τα oπ(ρτα rjταν
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xι η αιτ(α" πoυ βρdΘτ1xε δfuλα στo μrrQατoωμd-
νo dvτqα πoυ ρrjθμιξε τoUE επιβdτεg . Η Mdρθα
εiδε οε 1.ιια xαρ6xλα δ(πλα τoU τα τoιγdρα με τα
οπ ( q τ ατo'U. M ε 6λη την xfuηoτ1 δεν ε(1ε πgo-
λι1βει εxε(νog να φoυμι1"ρει ν"ι τα" ε(1ε αφημ6-
γα στην xαρdxλα για γα τo N6νει' |"ιε τηγ πρι6'rη
ευxαιEriα.'Eτoι 6γινε xι ανdβηxε ι1 γριofλα ατο
οxιλιφτ την ημ6ρα τωγ εγχσ'tγ[ων τoυ!

Η Vtιiρθα δεv xαλoxατιiλαβε πrfg βqd_
θηxε xαθιoμdvη να αιωρε(ται π(ιyιll απ" το 6δα-
φoζ πoυ dοο πrjγαιvε μιixραινε πρoζ τα xdτιυ.
Απ6 xαΘαρi τfxη xαι μ6νo βρdθηxα γα xι1θo-

μαι πioο'l τηζ, στo επιiμενo xd,θιcrpια, xαΘιδg μ'
6βαλε χωQrζ να τo χαταλι1βω xι εγιi o τfποE πoυ
€xανε xoυμdντo xαι δυo τρ(α xαθ(σμσ"τα πιo
π(oω dναg απ'τoUE γιo'υζ τηζ πOU α'ντιλrjφθηxε
ξαφνιxd πωζ η μι1να τoυ dδευε πQοζ τηγ χoQU-

φrj του βουνof παρd τη Θ6ληοη τηζ χαι 1ωq(g να
τo xαταλdβει. E(1ε xd"γει τιτι1,νιεg πρoοπdθειεg
μ6λιg τo αντιλ{φθηxε oπρc61νονταζ τo,υζ μJτQO-
oτινofg τoU γα βρεθε( μπρoοτd χα.ι vα oταματrj-
oει φωνι1.ξoγταE το oιδερ6νιο φ(δι πoυ ιJτρε1ε
αoταpιdτητα πQoζ τηv xορυφη.

Aπ'τιg φων6g του 6γινε αντιληπτ6 το
λι1θog αλλιi ηταν πλ6ογ αργd να" oταματηoει τo
oxιλιφτ χαι γα xατεβεf η μι1,'vα του. 'oταγ δια-
πiοτωoε πωg αx6μα χι α'v σταματofαε το τερd-
οτιo μ'η1dνημα.η γυνα(ιια rjταν ιpηλι1π}ιιfον για"

llt:



γα τηγ χατεβdσoυν, ξdγωρα γ'αL ^r'oν παγιxιj πoυ
Θα δημιoυρ.1ofoαν ο' ιiλoυg τoυg υπ<iλoιπoυζ
επιβιiτεg, που θα οταματοιjoαγ ξαφνιxιi xρε-
μαομdνoι οα oταφdλLα αττ'τιg εναι1ριεζ Qdγεζ
xιiθιoε βιαoτιxd, xι εxε(νog μεριxιl xαθ(oματα
πιο π(οω. 'Eτοι ιJμενε να oλoxληρωΘε( o γιjρog
χαι γα επιοτριJψει η γερ6ντιoοα ξανιi στην ετl-
xiνηοη για να την xατεβι1,σoυγ.

'oλη αυτri η ιο'τoρfα, τηg oπο(α υπrjρξα
μι1ρτυραg γιατ[ rjμoυγ στo αχQιβc6g πiοω αxτ' τη
Mιlρθα αιωροrjμενo xι1θιομα, ε(γετα εξrjg επα-
x6λoυΘα: o μεν γιoE γα φωνdξει για γα δι6oει
xoυριlγιo οτη μι1να τoυ, πoυ εχ τωγ υοτ6ρων δι-
απιο'τι6θηxε πωζ οιjτε τoν dxουγε, orjτε xατιlλα-
βε πωg αυτιig ηταν πfuω τηg, εγcδ δε γα βιc6oω
ο1εδdν χωQrζ φ6βo -μια ν,υ (ιτιoυyα xd,πoιoν που
φι6ναζε για γα τηg δι6οει xουqι1,γιo - αυτrjν την
θεαματιxrj ιjoo xαι τρομαxτιxrj ανrjψωoη αΙτ' xη

γνc6gιμη xαι οιxε(α οταΘεριiτητα τoυ εδιiφoυg.
'Eνα μυqμηγxιαoμα πoυ ξεxινotoε απ'

τα απgoδdτιτυχ6" μoυ χι dφτανε oαν φoυρφof-
Qισμα oτο μdρog τηE xαρδιιlg ε(ναι η ανιiμνη-
oη εxεiνηg τηg πρc6τηg β6λταg με το oιδερ6νιο
ανεβατdqιο τη μdρα τωγ εγχαινfων τoυ. Αυτrj
η αiοθηoη τηg αδυναμiαg να lιdνug ν"dτt, αυτη
η αioΘηαη να ομιxρfνεται η γη απ6 nιdτal xαι
τα ψηλι1 δdντqα να 1dνoνται oτα xoιλι6ματα τoU

βουνoιi λεg xι rjταν παι1ν(δια απ6 πλαoτελ(νη ,

αυτrj η μηδαμιν6τητα τηE (διαg μαg τηg ιiπαρξηg
dριξε τo oπ6ρο για τη γενιx6τερη θει6qηαη τηg
ξω{g μoυ αργ6τερα.

H ΙVΙιlρθα πoυ δεγ xατι1λαβε πιig βq6θηxε
ν'ανεβα(νει ξαφνιxι1 πQoζ τoγ oυραν6, ν6μιοε
πωg ε(1ε πεθ<1νει xι ε(yε πι1ρει τo δρ6μο γtα τογ
παgd,δειoo γι αυτ<i χαι αγυψωγ6ταγ στογ ουQα-
γd. 'Ηταγ τ6oο ξαφνιlι69 τιαι β(αιog αυτ6g τηg
o απoχωQιομ6g απ'τα επiγεια πoυ ιjxλειoαγ τ'
αυτιι1 τηE στoυζ ανθqι6πινoυg θogιiβoυg _ ιfτoι
τηg ηταν αδιjνατoγ γ' αxoιjoει τηγ εμψυχωτιτιη
φωγli τoυ γιoυ τηζ πoυ την αποδυνιiμωνε o αιi-
Qαζ χι η απ6οταoη. Tο μ6νο πoυ ιjγoιωθε rjταν
το οφιiριγμα αττ'τoν αdqα γ,αL τo οοιiρoιμο τηg
αλυo(δαg στιζ τQoχαλ[εg xαι oτιg ενι6οειg xd,θε
πoυ συγαγτoιjοε το πι1θιoμι1 τηζ τtE μεταλλιx6g
xoλι6νεg. 'Oλoι αυτoi oι θιiqυβoι 6μωg oε oι.lν-
δυαoμι1 με τηγ συγεχli ανιiψωorj τηζ πQoE τα
πdγω μεταφρι1ξογταγ σε θοqriβoυg απ6 φτερo-

xoπriματα '..αγγ6λων.
'Ooo αν6βαιγε τ6oo στεγoχωQι6ταν που ε(1ε

αφηoει εxxρεμ6τητεg π(οω τηg. Δεν ε[1ε πρoλd-
βει να πει στα παιδιι1 τηgπo6 φιjλαγε εxε(νεg τιg
dQμεg τυg π6ντε λ(ρεg πoυ ε(1ε φυλαγμdνεg για
τα ατεElνι1τηg. Xαμdνη xαθc6g rjταν οε μια πQω-
τ6γνωqη γι αυτrjν ^ιcιτ6'oταoη αν6βαινε πρoζ τα
πι1γω χι η γη 1αν6ταν γ"dτω απ'τα π6δια τηg.
Tηg fqθε γα τQαγoυδrjoει. 'Eνα τραγorjδι πoυ
6λεγε η γιαγιd τηg - 601ρ6νια πριν. Πιig τo θυ-

μfθηxε εxεfuη τη ατιγμrj oι3τε xι αυτri δεν μπo-
ρorjαε να oxεφτε[. Eiγαι απ(oτευτo τι πριiγματα
αναδfoγται μdoα αΙτ' τα βι1θη τoυ μυαλoιi μαg
χαι τoυ εiναι μαg τ€τorcg ιigεg !! Σιγι1, oιγιi ι1ρ-

χισε να τo τραγoυδ6". Κdτt οαν μoιgoλ6yι ' xdτι
σαγ πQoσευyηoτo Αη Γιιiqγη, πoυ φαγεQc6Θηxε
λdει ααν οτρατηλιlτηs γα oxοτc6oει τo θηρ(o με
τo xoντιiρι τoU χαι να ελευθεqι6οει την πQιγχη-
πoποιjλα πoυ την xρt1ταγε εxε6γo αι1μι1λωτη.
Δ€τια π6ντε oλ6xληqεg oτροφdg _ πcilζ τιg θυμrj-
θηxε ιiλεE η γqιorjλα- τo θηρ(ο- μετι1, τ6oα 1ρd-
νια _ τgαγoυδriθηxαν ιpηλιi oτην πλαγιι1, οτην
λαμπρrj ατμ6oφαιqα εxε(νηg τηg ηλι6λoUστηζ
Kυριαxηg τoυ Αυγorjοτoυ o'6λη τη διαδρoμrj με
τo oxιλιφτ. To τραγoυδorjαε απ6μα xι ιiταν την
dgπαξαν οτo τιJρμα αxτ' ^co εναdqιo xαρεxλιixι
για γα την xατεβd,σoυγ παQ' 6λo πoυ ε(1ε γα-
ντξωθε( οτο xdθιομα σαγ oτρε[δι xαι x6ντειjlε
παρι1, τq[1α γα xιiνει xαι δειiτερo γfρο...

Γι αρxετι1 xαιρ6 η Mι1ρθα ν6μιξε πωg ε(1ε
πε θdγε ι'ι1'αL Tτωζ βρ ιox6ταν οτoν παρι1δ ε ιoo' To
γεγoν6g πωE τηγ περ(μεναν εναγων(ωg ταυπ6-
λoιπα παιδιιi τηζ στην αφετηρ(α του oxι-λιφr xι
o γιoE τηE πoυ τηγ αxoλorjθηαε πρooπαθo{-
σε γα τηg εξηγrjαει τηγ xοινη τoυζ εμπειρ(α xαι
γα τηγ xdγει να λoγιxευτε( δεγ rjταν αρxετιi να
την πεiooυν. To μ6νο xαλ6 οτην υπ6θεoη ηταν
πoυ oταμdτησε γα παζει με τα απiρτα, γιατ( οι
φωτιdg ε(ναι τηg xdλαoηg τιαι 6yι του παqαδεi-
οoιl ιiπoυ- liταν αμετιlxλητα πεπειoμι1νη γι αυτ6
- ε(yε βρεΘεf για λ[γo εχεrγη την xαλoxαιρινli
Kυριαxli τoυ 1957... η ηταν τoυ 1958; Mποgε(
χαι τoυ t959... Δεγ θα μπoροtiοα να πω με
αxρ(βεια. Στην πqαγματιπ6τητα δεν ιi1ει xαι
τ6oη oημαο'(α. Η μγriμη ε(ναι επιλεxτιNηo6τω9
{ ι1λλωg-θυμ6μαoτε ι1λλα πgιiγματα o παθ6ναg
μαE _ xαι δεν rjμoιlνα τdτε παρd 6να παιδ( με
ξωηρli φαvταο(α πoυ ογειQευdταγ...
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pUΛΑKlhllA (ryffieΑΚ:ruΗ)
f'tε:τr:ιrικfl ταξιv6μηση -- Κε:ταγωγη - Οδικ6q χαρTηq

Οvοματολoγ(α - Ποpε(α σTηV Eλλαδα

Δ.K. Στυλιαv[δηg
Eπ. Δ/γτriζ Ινοτ. Φυλλoβ. Δdνδρων

A. Ιααακ(δηs -

Θ.E. Σωτηριiπoυλog
EΘ "Ι.ΑΓ.E', Ινoτιτοtiτο Φυλλοβ6λων Δ6νδqωιl

Ι. Παπαδ6nηξ
E ργαοτrj ρ ιΟ l\ gιlδροxο μ(α g, Σ1ολ'ιj Tε1νολ.ογ rJαg Γεωπoν (αg, ΑTEΙ Kρtiτη E

Α. ι$ι p'ΓANlt(H TAEΙΙ{ΟMHΣH
Η α:tριβrjg ταξιι,dμηοτ1 των φυτι6ν, pιdοω τtig

σ1]στ;ηι1ιΙτιχηg βοταιlιlt'ijg, oδηγε( οε μια οEθ'rj

ορ.1d.ιlωr_ili τ,oυ6 (τι1ξη στ:lν OQγdvωοη). Aυτ6
δirlει r,61ημ,α στ1] μιελdτη των φυτι6ι, χαι στιζ

ο1ιiοειg μεταξιi τουg.

Tο εrτιοττ11,ιονιxd dνομα τηζ ροδαxι,νιι1g
ΙτOυ εrιεxρdτηοε εiναι Prunus persica (L.)
Batsch. Η πρι6τη ταξιν6μηοη τηζ qoδαxι,νιcig
f^1ι,ιlε απ,5 τoν Λινγαο τo Ι]53. O Λιγγαiοζ ο

ι''}



orιoaoζ δημιofρηοε το δυoγoματιxιl οιiοτημα
ταξιν6μηοη<, τοποθdτηοε τη ρoδαxινιd στo

γ6νog 'Am.vgdalus' χαι στo ε(δοg 'Persica'.
Η οr,,οlιαo(α 'Persica' (Πεgοιxrj) οφε(λεται

μdλλoν οτoν ΘεdφQαστo, o oπofog Θειiρηoε
6τι πατρiδα τηg ρoδαxινιdg rjταν η Πεqo(α. Tο
1768, o Miller ειorjγαγε τo 6νoμα'Persica' σαγ

γ6νog. 'Eτοι ταξιν6μηoε εμπoριxd το ρoδdxινο
οαγ 'Ρersica vulgaris'. To 6νoμα τηg βοτανιx{g
πo ιx ιλ(αg χQη σι μoπo ιrj Θη xε γ ια γα αυ μπλη ρc6αε ι
τo δυoνoματιγ"6 απ6 τoυg Poiteau xαι Turpin τo
1807, π.1. 'Persica sanguinea' η 'Persica pris-
ca'. Tο 1801, o Batsch δημιofργησε τo γ6νοg
Prunus, μετd το οπo[ο, τα Persica xαι Αmygda-
lus εγxαταλε(φΘηxαν οαν oν6ματα γ6νoυg.

Tο 1949, τo επιoτημονιx6 δυoνoματιx6
6νoμα Prunus persica (L.) oταθερoποιηθηxε. To
ε(δοg 'Persica' δεν εiναι παρd ιjγα απ6 τα 250
περiπoυ εiδr1τoυ γ6νουg'Ρrunus'. H αφοo(ωoη
οτo λατινιx6 δυoνοματιx6 ο{oτημα ονoμαο(αg,

με ειδιxrj αναφοριi οτo 6νομα του ε(δουg,
61ει πoλλι1 πλεoνεxτrjματα. Koιι,6" η τoπιN6"
oν6ματα που δ(νoιlται σε dι,α ε(δοg, μπoρε( να
οδηγηooυν oε μπdρδεμα. 'Eγα xαθoριoμιJι,o
6νομα αποφεrjγει το πρ6βλημα χαι η χaηση
λατιγιxιilγ d1ε ι xαθoλιxrj απoδo1lj, ανεξι1,ρτητα
απ6 τη γλι6ooα μιαζ πεQιo1lig. Συ1νι1τo 6ιloμα
τoυ ε[δουg πεqιγρdφει γ,dτι απ6 τo ε(δog xαι
dτoι εμπερι61ει πληροφορ[α. Στην περ(πτωοη
dμωg τηg ροδαxινιdg δεγ ε(γαι dτοι, xαθc6g το
dνομα τoυ ε(δουg, 'Persica' δ(νει την ιδdα 6τι

η Περo(α ε(ναι 1ι6ρα xαταγωγrjg, ενc6 οτην
πQαγματιχ6τητα αυτην"ατdyεται απd την K(να.

Παρ6λα πOU τo ε(δοg 'Persica' ε(γαι γνωo'τ6
6τι μεταβdλλεται πoλ{ xαι d1ει trrεγιI,λη πQoσαQ-

μoοτιx6τητα oε πε ρ ιβαλλοντoλo y ικ'6. g oυν θηx ε g

xαι xαλλιεργητιx6g πqαxτιxιJg, αυτ6 ε(γαι πολtj
οταθερd xαι 61ι υπoxε(μενo oε πoλλ69 μεταλ-
λι1ξειg.

Oι δενδρox6μoι 61oυν 1ωρ(oει το εiδog οε 4
οι,κoλoγιxιJg oμdδεg: Περoιx6, Bdρειαg Ki,ναg,
N6τιαg Kfuαζ xαι pentao. Aυτ6g oι oμd,δεg υβQι-
δοπoιofγται ελεfΘερα χαι oι oriγ1ρoνεg πoιχι-
λ(εg μπoρε( να 61oυν γoνiδια απ6 6γαγ rj πεqιo-
αdτερoυg τ{πoυg.

oι, υπdρ1oι-lοεg διαφορdg μεταξf των διαφ,5-

ρων τrjπων ροδαxir,ων xαταγριiφονται σε γε\,ι-
π6g γραμμi'g απ6 τoυg δενδροx6μουg ωζ α1{o-

λοιjθωE:

1)Σ1rfμα παqποιi: Kαρπο( oφαιqιxoi, ,τε-

πλατυoμ6νoι, ωoειδεΓE, με li xωρfs μαoτοειδη
απ6φυoη (ρι1μφοs). Oι πεπλαυυομdνoι καρπoi
απoτελofγ μια ειδιx'ιj κατηγορ[α ροδαx(νωv
τηg Noτ(oυ Κiναg η οπo(α 1αραxτηρ(ξεται απιi

μιxρ6g απαιπjαειg oε ιitιi1οg για τη διαxοπη του
ληθι1ργoυ ?{αι ωζ εx τοιjτου μιπoρo{ν να xαλ.-

λιεqγηθoιjν oε θερμ6g περιο1dg. F{ xο'ιττ1γορ(α

αυπj εiναι γνωοτlj με τηγ ονoμαοiα'Pοento't1
οπo(α ε6γαι Ιαπιινυιrjg προdλευοηg. 'Eλαβε το

βοτανιxd 6νομα Prιrnus persiea .zar. Cοmpresa
Bean (Chandler i965). Λ6γαl τη6 τα1εfαg δια-
xoπrjg του ληΘι1ργoυ, ε(:,,αι πολf ευπα€)'ι]g οτι,g

xαμηλdg θερμoxραo(εg. 'E1ει γεfοη ελαφρι1
υπ6πιxρη με d,ρωμα πιxραμ,υγδd,λου. Aπ6 τιg

διαoταυριδσειζ με xαr,ογιxdζ ποιxιλ[εg JιQΟ-

6xυιpαν ποιxιλ(εg με oφαιρικd xα.q:τι1 ?j"iΙL μ,ε.

ελdxιoτη rj xαι xαΘ6λου γειiori πιπραμιιlγδι1λoυ.
Ποιxιλ(εg οι oπo(εg ι11ουιl QιiμφoE δηλαδrj μα-
οτoειδrj απ6φυοη, παρουoιιLξουν ευπdθεια
στoιJζ διαφdρουg γειqι,oμοdg }dαι ιδiωg στα
διαλoγητrjρια, επειδι] η απι5φυoη εrjxoλα μω-
λωπ(ξεται.

2)Γειiοη ltαEπoιi: Στην πληθι6ρα τιι}ν /τΟι-

κιλιι6γ χαι σπoQoφιiτων συιlαγτι1, xα.νε(g 6λεg
τιg γειiοειg 6πωg γλυx6, ξινd, πιπEd, οτυφ6, με
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γεdση Jτl,}iραμUγδιlλου x.λ.π

3}Xφε6μα αιfφxαg: Λευxιi, x(τρινo, πo8τΟχα-
λi, 'πdπxι,νο. Οι λευx6σαQχεg ποιxιλ(εg oι oπo(-
εg xdποτε επιxρατοtjοαγ σε διι1φoρεg χ6Qεζ,
6πω9 η Eλλdδα, η Ιταλ(α, η Γαλλ(α, Ι Αγγλ(α
χαt σε μεγι1λο βαθμ6 oι Η.Π.Α., oriμερα 61oυν
περιοEιoθεf πολf, γιατ( oυνrjθωζ η αντo1rj τηg
ο'ιiρxα6 ε(ναι trιιxqri χαι ωζ εx τoιjτoυ παρουοιι1,-

ξoυν πEοβληματα στoυζ διι1φoρoυg 1ειριoμοfg
χαι τιg μεταφoρ69. To ωρα(o dμωg dρωμα τo
oπο[ο ουν'ιjθωg 61οιlν τιgNαΘιoτ6" πoλf ελxι-lοτι-
x6g οε πολλofg xαταγαλωτ6g. To x(τρινo }ι'αL

τo πορτοxαλ( χQ6μα δεγ φαivεται να 6'γει
ιδιαiτερη αημαo(α ο"τα επιτgαπdξια ρoδdxι_
να. Στα xονoεqβοπoιrjοιμα βιoμη1ανιxιl dμωg,
εξακολcυθε( vα d1ει τη oημαο'(α τoυ δεδομιJνoυ
6τι υπιi,E1ουιl οι δf o τ(lπoι, αυτ69 τηg Kαλιφ6ρ-
γιαg με το π(τρι,νo-1ρυα6 χQωι.ιατισμ6 xαι αιl-
τ69 τηg N[οτ[ου Aφριxf g με το οxοιiρo βεριrtox6
χQdμα. Oι αο1oλοιiμενoι με τη διατgοφη υπo-
ατηρ(ξουν dτι dι:o πιο οxοιiρrοζ CI χQωματιoμ6g
ενιig xαρποιi, τ6ο'ο μεγαλfτεqη η διατρoφιxrj
του αξ(α (πλουοιdτεQοE σε xαρoτdνια).

'Οοο για τα ρoδdxιγα με ιι6iιNι,νη od,qxα,
δεv δdθηxε ιδια(τερη αημαo(α μdχQt τι6ρα.
Tελευται,α, αξιdλoγεg πoιxιλfεg 6πωg η Rοyal
Glοry 61ουv τι6τιxtνη oιfρxα' Αυτdg oι ποιxιλ(εg
φα (ν ετα ι vα d1oυν π ε q ιooιiτ ε ρ ε g αντ ιoξ ε ιδωτ ιx 6 g

xαι βιoενεqγ6g ουο[εg.

4)Tι1ποE αdqκαg: Aφoρdτηv υφli τηE οdρxαg,
εdv αυτrj εiναι τηx6μενη, ινιδδηg rj οxληρr],
Tηxdμενη οdρπα 61oυν Oι περιoοdτερεg

λευxιioαρxε g ποιxιλ(ε g.

5)Πqοαxιiλληοη πυq{vα: ΣυμπΦρηι,α,

η μιεxπιi qηνα, εxπf qηνα' Συ μπιiqηνα υπdρ1οιlτ,
χαι ωζ επιτqαπ6ξια, ιδ(ωg οτιg ποι,xιλ(εg πριδιμου
ωριμdοεωg, αλλd ουμπtiρηι,α εiγαι το μdγιοτο
μ6Qog τωγ χoγσεQβοπoιof μενων ρoδακ(νων, τα
oποfα 1αραxτηρζoγται xαι απd οdρπα oxληρ(
xαι ελαοτιxrj για να μην λιι6γει τdοο xατd τtiν
επεξεργαoiα, 6οo Nαι μ6οα oτο xoυτ( rj oτ<-''

βιiξo.

6) Eπ ιδεqμ(δα: Λε fα { 1r,οι6δη g. Στα ροδιi:ι ινα
με λε(α επιφdνεια εγτι1οooγται τα 1lγωoτι1
νεxταρ(νια rj μηλoροδιfxινα. Tα νεxταρ(νι,α

φdρoνται με πολλdg επιστημoγιxdg ονoμαofεg η
επιxgατι1oτερη ιiμωg ε(γαι 'Prunus persica var.
nectarina'. Η ονoμαο(α νεxταρ(νι πρodρ1ετrrι
απ6 την Eλλ.ηr,ιxrj λ6ξη νdxταq. o xαρπdg xατd
xαγ6γα ε(ναι μιxρ6τεQoU μεγ6θoυg των xοιγι6ιr

ρoδαx(νων. H otlqxα τε(ιει να ι11ει μια oινι6δη

γεfoη χαι γα διαλ6εται δυο1εqdoτεpα στo
ο'τ6μα. Tα φfλλα ε(ναι πεglιoοιiτερo πριονωτι1,
ατoι1ε(ο πoU υπoδηλι6νει τηγ μεγαλιiτερη
ευπι1θεια τωγ φιiλλων }ιαι τωγ xαρπιilν
στην αoθιjγεια τoυ ωιδiου (oυνδεδεμ6νοι

1αqαxτri ρ ε g). Tα νεxταρ [ν ια ε (ναι μια μεταλλαγτi
τoυ xoιγοιj ρoδαx(νoυ. Συμβα(νει πoλιj ου1ιlιi
oε dγα δ6νδρo ροδαxινιι1g να εμφανζεται dναE

βλαoτdg με νεxταq(νια (oφθαλμιxrj μεταλλαγη)"
T6τoια φαιν6μενα παρατηρηθγl}rαγ σε δdνδρα
ποιxιλ(αg Red Ηaven με αρxετlj ου1ι16τητα oτη

1c6ρα μαg.

7)M6γεΘοg δdvδqων: ξωηQd, xανονιxd,
ημινιiνο, γι1γo' To μdγεθog τωγ δ6νδρων
επηgει1ξεται απd το βαΘμ6 ξωηgdτηταg τη6
πο ιxιλ(αgxαθι6gxαιαυτη gτoυυποxε ιμdνoυ.Αλλd
χαι τα αυοτrjματα φrjτευοηg και διαμdρφωσηζ
μπoροιiν να d1ουν ι1να πε q ιορ ιoτιx6 απoτ6λε oμα
oτo μ6γεθοζ τωγ δdνδqων. H βρα1ιixoaμη El-
berta d1ει dγα πoλf πεqιoριoμdνο μdγεθοg xαι
μπoρε( γα χQησιμoποιηθε( για πολf πυxν6E

φυτεfαειg' Το μdγεθoE 6μωg xαι η πoι6τητα τωγ
xαqπι(lr, τηg δεν ε(γαι ιxαγοποιητιxd. Πολλι1
υπoxε(μενα, 6πωg η ροδαxινιd Siberian C,
τα δαμαoxηνoειδrj Prunus besseyi xαι dλλα,
πεqιορζoυν τo μ6γεθο9 τωι, δdγδQωγ αλλι1

μειι6νoυν χαι τo μdγεθog των xαρπιiν.
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Boτανιxri ταξιvιiμηαη τηE qοδαxιvιιiE. (Rοy C. Rοm, 1988)

Κinsdom Bαοiλειo Veρetab1e Φυτικ6
Divrs on Διαioεon Spermatophyta Σπεouατ6ιo'υτα

Subdiv S1οn Yπoδιαiρεoη Αnρiοsοetmae Aγγει6oπερμα
Class Κλdoη Dicorvlidonae Δικoτυλriδoνα
Order Td,&n Rοsales
Family oικoγι1νεια Rosaceae Ρoδιbδn
Tride Yπooικογ6νεια Ρn-ιneae Πρoυγoειδt't

Genus Γ6νοc Ρrunus [1ρofνοq
Subgenus Yπoγενoc Amygdalus Αμυγδαλοειδri
Species Εiδoc Persica Περoικf

8)Tιiοη ανdπτυξηE: Kλα(oυαα,
πλαγι6xλαδog, oρΘ6xλαδοg. Tα πολf
πλαγιdxλαδα δ6νδgα παρεμπoδξουν τη

μη1ανιxη xαλλι6ργεια μεταξ{ των γqαμμc6ν,
ενc6 τα δ6ντρα παρoυοιιiξoυν τdoη δημιουργ(αg
λαιμdργων. Tα ορθ6xλαδα διoρθι6νονται με
τα xλαδειjματα πoυ εφαρμ6ξoνται xυρ(ωE τα
πρι6τα 1ρ6νια.

9) Aντo1ri: Αντο1rj y"αL ευπι1θεια με
διιlφοqεg διαβαθμ(οειζ στoυζ ε1θρofg ).ιαι στιE
αοθdνειεg, οτιg 1αμηλdg θερμοxqαo(εg, αλλd
χαt στtE υι|.rηλdg θερμoxqαα(εg. Eυπιiθεια στιζ
υιpηλdg θερμιοxραo(εg εxδηλιδγεται αυνfθωg

με τo μαλdxωμια των xαρπιfν xατ"αρ1rjγ. Oι
1αμη λd g θ ε ρ μοxραο(ε g απoτελoιiv περ ιoq ι oτιγ"6

παρι1γ oντα εξd,πλωαη g τη g ρoδακιν ιdg οε πoλλd g

περιo1dg. Πoιxιλ(εg αvθεxτιx6E στo ψ6χOζ εrγαι

τo πλ6ογ απoτελεαμ ατιN6 μdτρο αι:τιμετι6πιoη g

του πρoβλrjματοg. Η αντo1rj στoυE ε1θροrig xαι
οτιg αoθι1νειεg ε(ναι μια αοβαρrj παρdμετqog

για τoν περιoqιαμ6 τωγ επεμβι1οεωγ με

φυτοφdρμαxα, "cα oπo6α y'αL τo τι6oτo9

παραγωγfg αυξιiνoυγ, αλλιi χαι τoν x(γδυγο
να υπdρ1ει υι|-lηλd φορτ(ο υπoλλειμdτωγ. Tα
ρoδdxινα διαxιγoιjγται στo εμπ6ριo με τo ιiνoμα
τηg πoιxιλ(αg. oι πoιxιλ(εg πoλλαπλαoιι1ξoνται
αγενιig, γι"αυτd τα τελευτα(α 1q6νια 6yεt
επιxρατrjoει o αγγλιx6g 6ρog 'culti\zar', αγτ( τoυ

6ρoυ 'variety' o oπo(οζ χQησιμoποιεiται για τιζ
πoιxιλ(εg πoυ πολλαπλαοιdξονταt με οπdρo.

B. KATAΓΩΓΗ - oΔΙKoΣ XAΡTHΣ
- oNoMAToΛoΓΙA

B1. Σιjγτομη εισαγωγιi στηγ tστoQrα τoυ
qοδακ(νoυ

To ρoδιixιγo, με τηγ επι}dQατ6oτεgη διεθνri
οvoμαo[α 'Ρrunus persica (L) Batsch' εfναι ευ-

ρdωg διαδεδoμ6νο μεταξ{ τωγ 30o _ 40'παραλ-
λrjλων, ι1πoυ ι1φθoγο φωs, ανdφελοι oυρανo(,

μεγ<iλη επoyντιη διdqxεια xαι υι|-lηλdg θεqμo-
χQασfεE, δημιoυργoιjγ ευγοι,xdg oυνθrixεS γ'αL

πρotiπoΘdoειζ για τηγ επιτυχlj 6xβαoη τηg xαλ-
λι6qγειαg. Eξαιρ6oειE απ6 αυτrj τη γενιxdτητα
παρατηρoriνται, 6που υπdg1oυν ευγοixd μι?t,Qo-
xλ(ματα xαι μεγdλoι dγxοι νεροr1.

To ρoδ<ixιγo, με τη μεγι1λη του πoιxιλoμoQ-

φfα, με xαρπofg διαφdEωv o1ημι1των (αφαι-

ριxιig, ιυοειδrjg, πεπ}ιατυσμdνoE, με μαοτoειδ(
απ6φυαη η 6y r), με 1ριiματα οdqxαg διdφo-
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qα (x(τρινo, πoQτoχαλ(, λευxd η x6ν"xινo), ψε

γε{αειg πoιx(}"εg (γλυxι5, ξιν6, ατυφ6, με γεf-
oη πιxραμιjγδαλoιl), με επιφιiνεια 1νoυδωτrj η
λε6α, με διαβαθμ(oειg πρdαφυσηE τoυ πυqrjνα
ατη ο<1ρxα (εxπrjqηνo, ημιεxπιiqηνo, ουμπriqη-
νo), υπιiρ1ει στιζ διιiφoρεg χ6Qεs xαι περιo16g
dπoυ επιxρατoιjγ δ ιdφορ ε g πo ιxιλ(ε g Nαι τ(lττoι,
πoυ 6μωg dλεg xαι 6λoι ανrjxoυγ στo 'Prunus
persica'.

Δfο ox6ψειg μποqε( να εξα1θorjγ απ6 αυτ6:

1) To ρoδιixινo ε(γαι πo}fi ει3xα-

μπτo στα χαQαχτηQιoτιτι6' τoυ xαι μ6οω
φυοιιιrjg επιλoγrjg xαι ει]xoλων xαλλιεq-
γητιxιiν 1ειqιoμι6ν, μπoρε6 γα πQoσαQ-

μoοτε( xCιτω απ6 πoλλ6E περιβαλλoντι-
xdg oυνΘrjxεg.

2) To ρoδιixινo σαν εiδοg εiναι oτα-
θερ6 oτην παqαγωγrj. Yπιiρ1ει πoλιi μι-
xρη ψετ6πτωση των οπoqoφrjτωγ σε μη
1ρ{oιμo xαqπd.

Eξαιτ(αg αυτcilγ τωγ χαQαχτηgιoτιxc6ν του
χαι σαν απoτ6λεαμα τηE διιlδootig τoυ α' oλ6-
xληρo o1εδ6ν τoν xdoμo, 6γινε αυνrjθηg xαqπ6g
(φροt1τo) oε πoλλorig πoλιτιομorjg. Tα oπoq6φυ-
τ6'τoυ προoαρμ6ξoγται τ6ooxαχ6" πoυ βρfoxο-
γται διεαπαρμ6να oε ιiγρια μoρφli oε πoλλ6g
πεqιo1dg, πριiγμα πoυ 6xαγε τoυg βoταγoλ6-
γoυζ να oxεφτoιiν μriπωE τo ρoδdxινo πρodρ1ε-
ται απ6 διιiφoρεg χ6QεE. oμωE δεγ ε(γαι dτoι.

Β2. Καταyωγη - Oνομαο(α

To ροδdxινo ^ιατdyεται απ6 την πεqιo1rj xo-
ντιi oτην π6λη Xian τηg K(ναg. Δεγ ε(ναι απ6-
λυτα γνωoτ6 επ( π6ooυg αιι6νεg xαλλιεργεiται
(υπιiq1ει) τo gοδdxινο στηγ Kiγα. Kιν6ξιxεg xα-
ταγqαφ6g αναφι1ρoυν 6τι τo ρoδdxινo εxαλλι-
εργε(τo oτη διdρxεια τηs δυναoτε(αg Shou, {τoι
30001ρdνια πQιν. To xαλλιεqγoιiμενo ρoδdxινο
αναφdρεται με τηγ oνoμαo(α'Tao'. Aγρια qoδι1-
xινα βρ(οxoνται αxι1μη oε μεριx6g απoμoνωμd-
νεζ πεQιoχ€.g xαι oνoμd,ξoνται 'Maotao' (τρι1ω-
τd ροδι1πινo) rj 'Yietao' (ιiγριo ροδdxινο). Aπ6
τη λdξη 'Tao' πqo{λΘε xαι o TαoΙoμιig. o Tα-
oioμ6g ε(ναι φιλoαοφιx6 xαι θρηoxευτ*ι6 oι3-

στημα τηg K(ναg, εξα(ρoνταg την ιpυ1ιx{ γαλrjνη
xαι αιαιoδoξiα. Η λ6ξη 1ρηoιμoπoιε(ται με τηγ
6γγoια τηg oρθrjg οδοιi, η τηg oδoιi πoυ oδηγε(
στoγ oυQαν6. Στην Kομφoυxιxrj παqdδoοη τo
'Tao' απoτελε( αποxλειoτιx6 ηθιxrj dγγoια xαι
δηλc6νει την oqθrj oδ6 τηg ανθριilπινηE συμπε-

ριφoqιig, τoυ oρΘo{ δq6μoυ ξωris. Πρdπει να
ξει xανε(g oε αρμoν(α με τη φrJoη. o Tαoι,ομι1g
oαν θρηoxευτιν"η _ φιλοαoφιxrj παρdδooη μαξ(
με τoγ Koμφoυxιoμ6, διαμ6ρφωσε τoν πoλιτι_
αμ6 xαι τη ξωri τηg K(ναg επ(20001q6νια. Kατιi
τoν Κqιαq<1, δ(νει 6μφαoη στo μυστιχιoμ6, οτην
αντιμετι6πιση τηζ δυoτυ1(αg με την εoωτεριxη
γαλriνη, στηγ αισιoδoξ(α, στιS μαγιχ€g τε}'ετ6'g

χαι τιE Χαtx€g δειοιδαιμoν(εg (xιν6ξιχo taο :
λoγιxrj).

Στην τεριiοτια γεωγQαφιxrj πεqιo1rj πoυ oγo-

μιiξεται K(να, oι πoιxιλ(εg ρoδαx(νoυ γ"ατατ6'-

1θηxαν οε διjo oιxoλoγιxdg oμιiδεg. Tα ροδdxι-
γα τηE β6ρειαg oμιiδαg βq(αxoνται xυρ(ωg oτην
περιo1r{ τηg xoιλdδαE τoυ K(τρινoυ πoταμoιi.
Xαqαxτηqιoτtx1' αυτιiγ των ρoδαx(νων ε(ναι η
ανΘετιτιx6τητd τoυg oτην ξηραο6α xαι τιs χαμη-
λdg θερμοxραο(εg, με 61ι 6μωg υψηλ{ πoτ6τητα
xαρπι6ν. Tα qoδιixιγα τηE ν6τιαg oμιiδαg βρ(-
σχoγται xυg(ωg ν6τια xαι δυτιxιi τoυ πoταμoti
Υangtze, εξελ(1Θηxαν αε Θεqμιiτερo xλ(μα με
μιxρ6τερεg διαxυμdνoειζ τωγ θερμoxραoιcilν
χαι με περιoο6τερη υγραo(α.

Πoιxιλ(εg αυτrjg τηg oμιiδαg παρ<iγoυν εξαι-
ρετιxηE πoι6τητα9 xαρπotig, τιdτω απ6 υι|.lηλ€g

xαλoxαιρινdg θερμoxραο(εg. Oι πρ6γoνoι πoλ_



λιiν Aμε ρ ιxαγ ιxι6γ πo ιxιλιιiγ προ dq1oντα ι απ6
αυπjν την ομd,δα.

To ρoδdxινo ε(γαι τ6oo ποιxιλ6μοgφo xαι
ευπρoodρμoστo, ιilστε μια τρ(τη oμdδα αναπτf-

1θηxε σε μια ιiλλη περιoyητoυ x6oμου. Η Περ-
oιν'ηη EυqωπαΙx{ oμdδα, πρoηλθε απ6 qoδd,-

χιγα, αγαμφ(βoλα, απd αμφ6τεQεE τιE Kινεξιπ6g
oμd,δεg, πoυ ειοη1Θηoαν oτη Δυτιxη Aφριxrj,
Mιxριi Ao(α xαι Mεα6γειο. Σ'αυτη τη περιo1{
oι xλιματιxdg oυνθ{xεg r]ταν λ(γη βqo16πτωση,
μεγιiλη dντααη φωτ6g xαι δρooερη επoγη αν6'-

πτυξηg. Πoιxιλ(εg αυτrjg τηg oμdδαg, d1oυν βαθf
x(τρινo χQc6μα, μεγιiλη oυνεγ;cιx6τητα odqxαg
xαι ιjδωοαν τα γoνiδια τoυE oτιg cniγ1ρoνεg
xoνoερβoποιηoιμεg βιoμη1ανιx6g πoιxιλ(εg. Tα
oυμπιiρηνα - xoνoερβoπoιrioιμα ρoδιixινα τηg

Noτ(ου Aφριxrjg με το οxoιiρo βεριxox( 1gιriμα
χαι με τη μεγdλη αντo1η τηg oιlρxαg, (οωg 6λ-

χoυντην xαταγωγli τoυg }.ιατ'ευθε(αγ απ6 αυτrjν

την ομιiδα.

oδιxιig xιiqτηg τoυ Qoδdχιγoυ
To ροδdxιγo απ6 την K(να φα(νεται 6τι αxo-

λoriθηoε πoλλoιig δρι1μoυg για γα φθι1,oει ατιg
διι1φoρεg χ6Qεg. 'Eμπoqoι διαφ6ρων πρoΙ6-
γτωγ, αxoλoυθιiγταg διαφ6ρoυg δρ6μoυζ, βε-
ταξιi αυτι6γ χαι τoυ μεταξιorj, πεqνι6νταg απ6

βoυνιi τιαι xdψπoυg, 6ρι1ναν απ6ρoυ9 μετ<i την
xατανd,λωoη των xαρπι6ν, απ6 τoυg oπo(oυE φf-
τQωγαγ δ6νδ9α ρoδαxινι<ig. Η β6qεια Περo(α
(Ιρι1ν) χαι τo Tουρxεατιiν δd1θηxαν τ6τoιoυg

oπ6ρουg xαι βq6θηxαγ με δ6νδqα qoδαxινιιig.

E(ναι γενιxd απoδεxτ6 αrjμερα, 6τι o M6γαg
Αλ6ξανδρog, με xdποιo τριiπο, εfτε με στQατι-

ι6τε9 πoυ επdoτρει|.rαν στη Mαxεδoγiα, εilτε με
oργανωμ6νη απocπoλη,6πolg oυνrjθιξε γα εγεQ-

γε( o M. Αλ6ξανδρog, η οπofα πεqιελιlμβανε
xαι Π6ρoεg, γνι6ο'τεg τηg xαλλι6Qγειαζ τηζ Qo-
δαxινιd,g, μετdφερε την ρoδαxινιιi oτην Eλλιiδα
xαι δrj oτη Mαxεδoγ(α. Αναφdρεται μd,λιoτα
oαν 6τog ειoαγοlγlig τo 322 π.X., δηλαδrj dνα

1q6νo μετιi τoν θtiγατo τoυ M'Αλεξιlνδρoυ. H
πριiτη τoυ oγoμαo(α ηταν 'Περοιxdg xαElπ6g',

εξ'oιi xαι τo 6νoμα Persica. Aλλd xαι η Aγγλιx{
ονομαo(α 'Peach' πρodρ1εται απ6 την iδια λαν-
θαομ6νη ιδ6α πωg η Περo(α ηταν η χc6Qα τιατα-

γωγliζ τoυ ρoδαx(νoυ'

Στην Ιταλ(α τo ροδdxινo εyxcnαoτdΘηlιε
πQιν τo Xqιοτιανιομ6 xαι σUγχεχQιμιjνα τoν 1ψ

π.X. αιι6γα, πρι1γμα πoυ φα(νεται απ6 oγετιν"η

αναφοριi oτην πo(ηoη τoυ Bιργιλ[ου.

Toγ 1au π.X. αιι6να, o Pωμα[og αγρoτιx6g
αυγγραφ6α9 Πλ(νιog πεqι6γραι|-lε πoιxιλ(εg ρo-
δαxiγων xαι oν6μασε μtα απ6 αυτ69 'ΓΙεραιx6

μηλo'. Βπfuηg, επα(γεoε τη φαQμαχευτιxrj τουg

αξ(α ααν 1υμ6 xαι ειαηγrjθηxε την ανdμιξη τηg

Ψ(xαg με ξιiδι, oαν φιiρμαχo αγαχoυφιοτιx6
γ'ατ6' τoυ πονoxε φιiλου.

Στην Ιταλ(α το ρoδd,χινo μεταφ6qθηxε απ6
την Eλλιiδα. Στην Γαλλ[α τo ρoδdxινo 6φθααε
xαι διαδ6θηxε σ' 6λη τη χι6Qα με τη διιiδooη
τoυ Xριoτιανιoμoιi, μι1λλoν απιi τoυg Pωμαioυg.
Στoυg μoγαστηQιαxoιig oπωρι6νεg, τα ροδdxινα
xαλλιεργοrJγταν σαγ εiδog xαι 61ι oαν πoιxιλ(-
εg. oι Pωμα(οι ειαrjγαγαν τo ρoδd,xινo χαι στην

Αγγλ(α, 6πoυ 6μωg δεγ ευδoxiμησε χαι τεχtx6"

γ6Θητιε με τηγ πτι6oη των Pωμα(ων. Poδdxιγα
εμφαν(oτηxαν ξανd oτην ξγλfα τoγ 13q αιι6-
να. Oι Pωμα(oι εμφανζoνται 6τι ειαliγαγαν το

ροδιixινo oτην Ιoπανfα, παq6λo πoU τo 6φεραν
νωρ(τεgα oι βoρειoαφριxανo(. To γεγoν6g 6τι
oτην Eλλιiδα, Ιταλ(α, Γαλλ(α xαι ξγλ(α επι-
xρατorjοαν τα λευx6ααρxα goδ<lxινα, ενc6 oτην
Ιoπαν (α επιxρατoιjoαν πιτρ ιν6oαQχα, π ιστoπo ι-
ε( 6τι το ρoδιixινo στην Ιoπαν(α δεν διαδ6Θηxε
απ6 τουg Pωμα(oυg, αλλιi απιi τoυg βορειoαφQι-
xανoιig.
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oι Iο'παγo( με την εξερειiνηαη τηg Florida
τωγ Η.Π.A. χαι τιζ ν"αταxτηoειg (Mεξιx6), 6φε-

Qαγ τo ροδdxινo oτη β6qεια Αμεριxη. Eπαxo-
λοriΘηoε διdδooη οε dλη την πεqιo1η. Pοδιixιγα
xαλλιεργrjθηxαv απ<i ιεQαπoστoλdg oτα γoτιo-
δυτιxd, xαθιig xαι απ6 ιθαγενε(g. Γρηγoρα 6γι-
νε πQοσαQμoγli oε 6λη τηv Αμεριxrj xαι διd,δooη
τηg xαλλι6Qγειαs o' 6λεg τιg Η.Π.A.. M(α ιΞγ'Θε-

ση τoυ 1819 πεgιγριiφει την αφΘoν(α τωγ ρoδα-
x(νων οτo Αρxιiνοαg. Πρ(ν απ6 τoν 19o αιι6να
oι οπωριfvεζ τηE Aμεριxηg απoτελo{γταγ απ6
οπορ6φυτα χαι oι xαρπο( χQησιμoπoιot]γταγ
xυqiωg για απ6oταξη xαι χoιQoτQoφrj. Yπfρξε
οταδιαxli ανd,πτυξη πο ιxιλιcδν xαι πoλλαπλαoι-
αoμιig τουg αγενι6E στα φυτι6ρια. Oι πoιxιλ(εg
Crawford Early, C.Late xαι oldwixon Cling, δη-

μιoυqγf Θηxαγ πιθαγ6τατα απd την ανdμιξη διio
πηγι6ν γ<1νων, τα xιτρlιν6oαQχα απ6 τo γ6τo xαι
τα λευxιiααρxα απ6 την Aγγλiα τιαLτη Γαλλ(α.

To 1850 o Charles Downing, ειοljγαγε μια
πoιxιλ(α τηg Kiναg, μ6αω Aγγλ(αg που oνoμα-
ξιiταν 'Chinese Cling' απ6 τη N6τια oιxoλoγιxrj
oμιiδα. Tην πoιxιλfu αυτη 6φερε oτην ξγλ(α
απ6 την K(γα o εξερευνητηE Charles Fortune.
o Dowing 6δωoε τo υλιx6 αυτ6 ατoγ Ηenry Li-
οnS στη γιjτια Kαρoλ(να, 6πoυ xαι xdρπιoε για
πρι6τη φoQd αυτrj η πoιxιλiα στoγ oπωQc6γα τoυ
Samuel Rumph oτo Morsharville τηg Georgia.
Απ6 oπ6ρoυg αυτrig τηg πoιν"ι}''(αg προrjλθαν oι

23 Eυρωπαix€'g,9 τηg Nοτ(oυ xαι 5 τηg βοqε(oυ
Aμεqιxrjg, xαθι6g ν'αι 2 τηg Ωxεαν(αg.

Axρογωνια(og λ(θog τηζ επιτUχοrjg 6xβαoηg
τηg xαλλι6QγειαE τηg ροδαxιvιdg ε(ναι oι πoι}ιι-
λ(εg. Oι βελτιωτdg ρoδαx6νων, σε μια πρoαπd,-
θεια γα αvαπτrjξoυν πoιxιλ(εg xαι υπoxεiμεγα,
d1oυν εξαπλιiοει την 6ρευνα για πηγ6g γεγε-
τtιιo(s υλιxoti, χQησιμoπoιι6νταg τηv τερdoτια
δεξαμενη ρoδαx(νων πoυ βq6Θηπε ο' 6λο τoγ
x6oμo. Eλd1θη 6τι 6λεg oι λεπτ6g διαφoρ6g (πα-

ραλλαγ69) πoυ εiγαι γνωατdg otjμεqα, υπrjq1αν
oτην K(να, ε(τε ααγ αυτoφυrj rj xαλλιεqγoιiμενα
απ6 παλαιdτεqα 1ρ6νια.

Eφιiooν υπdρ1ει βεβαι6τητα fπαρξηg φυ-
oιxι6γ δαοcδγ dγqιαg ρoδαxινιιlg ατην περιo1rj
Uygur τηg αυτ6νoμη9 Kινεξιx{g επαρ1(αg Xinji-
ang, xαθι6g χαι στα υι|.r(πεδα τoυ Θιβdτ, υπd,ρ1ει
dνδειξη xαι ελπ(δα 6τιπηyην€oυ γενετιxof υλι-
xorj βq(οxεται αx6μη οτην K(να. Xqfoη τωγ γo-
νιδ(ων αυτι6γ μπoqε( να παξει oημαντιx6 ρdλο
oτo μdλλoν τηg ροδαxινιιlg.

Γ. H POΔAKΙΙ\ΙA ΣTHN EΛΛAΔA
'oπωg πρoαναφ6qθηxε xαι ε(ναι διεΘνc6g

απoδεxτ6, η ρoδαxινιιi ειοrj1θηxε (μεταφ6ρ-
θηxε) οτην Eλλιlδα απ6 την Περο(α επt επo1ηg
Mεγιlλoυ Αλεξιiνδρoυ. Mεριxo( αυγγραφε(g
αναφ6ρουν τη περiοδο 400-3Ο0 π.X., ενι6 o Romποιxιλ(εg Belle οf Geοrgia (λευx6oαρxη) xαι

Elberta (xιτριν6oαρxη).

Eπειδη η πoιxιλ(α Chinese Cling ε(1ε ιiγoνη
γιiQη, υπιiq1ουν διdφoρεg εxδo16g για τoγ πα-
τ6ρα αυτc6ν τωγ πoιxιλιι6ν. Πoλλ69 επ6μενεg
αξιdλoγεg πoιxιλ(εg πqo6ρ1oνται απ6 τιg διio
αυτ6g πoιxιλ6εg ν"αι cιυτ6.E απετdλεoαν τη βιioη
τηg αjγ1ρoνηg xαλλι6Qγειαs τηg ροδαxινι6'g o'
6λo τογ xdαμo. H πoιxιλ(α Elberta xυριdq1η-
σε σαγ πoιxιλ(α oε πoλλ6E χι6Qεg τoυ x6ομoυ,
τ6oo oαγ επιτqαπ6ξια, 6σo χαι για παρααxευli
xo μπ6oταg οε o ιxιαxtj xαι β ιo μη1 αν ιxη x'}"(ψα-

xα. Aπ6 την Elberta προrjλθε χαι η πoιxιλfα
J.Η.Ηale (6ψιμo Xιiλ) τo oπoio oτη 1ιiρα μαg
εξαxoλoυθε ( να xαλλιεργε (ται.

Σ{μερα στηγ παQαγωγη ρoδαx(γωγ συμμε-
τ€γoυν 63 1ιiρ ε g : 9 Aφρ ιxαν ιx€.g' 15 Aoιατιx6g,
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συγχεχQι|"ιε\,oπΟιεr xo €τoζ 322 π.Χ.'oπωg εΓ
ναι γναlοτd. o Md./αζ Αλ6ξανδρog ειorjλθε ατην
Πεqο(α τo334 xαιπdθαγε τo323 π.X. ΗχQoγo-
λoγfα 322 αν xαι εiγαι 6να 1ρdνo μετιi τo Θd,γα-
τo τoυ M. Αλεξιiνδρloυ, βρ(οxεται 6αω9 πιo xo-
γτιi οτo 1ρ6νo μεταφoρdg τηg ρoδαxινιιig οτην
Eλλdδα, γιατi αυτrj θα 6λαβε χ6Qα μετd τoν
τερματιομ6 τωγ επιχειgrioεων οι oπo(εg επε-
xτdΘηxαν μdχQι τογ Ιγδd ποταμ6. oπωoδrjπoτε
μεταφdqΘηxαν οπ6ρoι. Ωoτ6oo, την επo1r] εxε(-
νη o εμβoλιαομ6g ηταν γνωοτdg οτην Eλλιiδα,
dπωg φα(νεται απ6 τα .1ραπτd τoυ Θεoφρdoτoυ
για την αμυγδαλιd <....Xε(ρων δε xαι η αμυγδα-
Χη (εx οπ6ρoυ) χαι τω 1υλc6 xαι τα οxληρι1 εx
μαλαxrjg, δι'o xαι αυξηθεfoαν εγxεντqζειγ χε-
λε6oυoιr. 'oπωg πρoαναφ6ρθηxε, η ονoμαο(α
<Πεqοιxη" απoδ(δεται στo Θεdφραoτo. Στo
λεξιxd των Liddell xαι Scοt αναφ6ρεται η Qo-
δαxιγιιi με τηγ ονoμαo(α <Περοdα> xαΘc6g xαι
oτα Λατιγιxιi <Ρersca>. o Στqιlβωγ τηγ αναφ6-

Qει με τηγ oγoμασfα <Περαε(α>> χαι o Διdδoτog
ωg <Περoα[α>> xαι τo ρoδι1xινo ωg <Πdρσειoγ>>

η "Πdροιoγ> χαι oτον πληΘυντιτι6 <Πι{ρoεια>
(Θε6φgαοτog).

Για την xρlατοιioα οτη 1ι6ρα μαg ονoμαofα
<goδι1,xινo" υπd,ρ1oυν διdφoρεg απιiψειg. oι
επιxqατ6οτερεg ε(ναι δrjo. Η μ(α dτι πρodq1ε-
ται απιi τo "ρ6δο τηg K(ναg>, oνoμαo(α η oπo(α
ταιριdξει απdλυτα, αλλd δεγ υιoΘετε(ται. H
δεfτεqη η oπo(α αγ χαι πολυπ}'ox6τερη, φ6ρε-
ται ωζ υιoΘετοtiμενη απ6 τoυg γλωοαολ6γoυ9
xαι βοτανoλ6γουg, 6πωE οι Kαββι1δαg (ουγ-

γραφ6αg τoυ Bοτανιxοιi Λεξιxori), Σταματdν"og
(ουγγραφdαζ τoU Λεξιxoιi τηg ν6α9 Eλληνιxrjg
γλc6ooαg), Mπαμπινιc6τηg (ουγγραφ6αg επ(οηg
Λεξιxori τηg ν6αg Eλληνιx'ιig γλι6o'o'αg) xαι Kρι-
αqι1,g (ουγγgαφ6α9 Λεξιxοιi τηg oιiγ1goνηg Eλ_
ληνιxrjg δημοτιxrjg γλι6οοαg). oι πρoαναφερθd-
ντεζ υπoστηqζoυν <iτι η ονoμαo(α <ρoδιiχιγo>,
πρodq1εται απ6 τη λατινιx{ λdξη duracinum.
Κατd τoν Καββι1δα, 1 ονoμαo(α αυτrj ανrjπει
σε μtα xατηγoρiα ρoδαx(νων, τα οπofα o1ετζo-
γται με την πoιxιλ(α <Mαoτo(τηg Aφρoδkηs'''η
oπoCα παλλιεqγriθητιε επ( μαxρ6ν oτη 1ι6ρα μαE.
H λ6ξη ρoδdxινο τ,ιατ6' τoν Kαββιiδα πρodxυιi.rε
απ6 αναγqαμματιoμ6 τηζ ελληνoπoιηθε(αηg
λdξηs ,.δουραxινd>. o Σταματιlxog αναφ6ρει

6τι απ6 τo duracinus, a, um (oxληρ6g xαρπ6g)
πρodxυιpε η λdξη δωριixινον xαt τιατ6" μετdΘε-
οη φθdγγων τo ρωδdxιγo. YπooτηQζει μι1,λιοτα
6τι η oρθrj γaαφri ε(ναι ρωδι1χιγo με (ω) xαι 61ι
ρoδdxινο με (o). o Mπαμπινιι6τηg αναφι1ρει
<iτι οriμφωγα με την παραδoαιαxf ετυμoλoγ(α
των αρ1α(ων Pωμα(ων, η λdξη απoτελοιjαε oι]γ-
θετo τωγ durus (oxληριig, oτερεdg) xαι acinus
(ρ,nγα). Ωoτ6oο θεωρεi πιΘαν6τερη τηγ αγα-
γωγ1i τηE λ6ξηs duracinum ατο 6νoμα τηg π6λη9
Dyrrachium (Δυρqqιi1ιο). Yπooτη ρ ζε ι την γρα-
φη με (ω) "qωδιiχιγo>> xαι 6τι η απλoπoιημ6γη
oρθoγqαφ(α .,qoδ<ixιγo, δεγ ι11ει ετυμoλoγιπη

βι1oη. o Kριαρι1E oτο λεξιx6 γgι1,φει επ(αηg τo

ρoδιixινo με (ω) χαι παQαπ6μπει οτην λατινιxtj
oνoμαo(α duracinum. Tdλog, χαι o Ανδριι6τη9
ατo ετυμολoγιx6 λεξιxιi τηg xoινηg νεoελληνι-
x{g 1qηοιμoπoιεi τo <<ω>> χαι παQαπι{μπει oτην
oνoμαο(α duracina.

o εx τωγ ουγγραφdωγ τηζ παQoιiοαg εργα_
ofαg x. Στυλιανfδηg, τιατ6' το ιJτog 1957, ερy6"-

στηχε ωg εxπαιδευτηg αε μεταβατιπι1 α1oλεiα
xλαδευμdτωγ στo N. Πιερ(αg. Σε 6λα τα χω-
Qιd, oι εχ τωγ γηγενι6ν γ"6τoιγ"oι πρo1ωqημd-
νηg ηλιx(αζ, χQησιμoποιofoαγ xυρ(ωg τoν 6ρo
..δoυρdxινo>> χαι oπανιι1τερα <δωριixινo>. Kαι
πιo απλd αυγxoπτ6μενα <δoυρdxγo, η αx6μα
xαι ,,δρdxνo>. Aργ6τεQα, o [διog, διαπ(oτωoε
6τι ^ιαι oε ι1λλεg περιo1ιig, dπωg Γqεβενιi, Kο-
ξdγη, Ημαθfα, Xαλxιδιxη, η (δια ονoμαo(α xυ-
q(ωg επιxρατoιjoε μεταξιi τωγ γηγεγι6γ. Aυτ6
(oωg εiναι 6να ιo1υρ6 oτoι1ε(ο για τηγ απoδο1η
τηg πρo6λευoηg αυτrjg τηζ oγoμασiαg. Ωοτ6oo,
η υπ6 των γλωoooλ6γων αναφεq6μεγη oγoμα-
o6α <δωρι1χινo>>, πιo oπdγια oυναγτιLτο μεταξιi
τωγ γηγεγιiν. Ωg πQοE τηγ γaαφi με <o> t{ με
oωr, νoμξoυμε 6τι η επιxρατrjσασα γQαφη με
,<o>> τ6σo oτην xαθημερινli χQliση, 6oο xαι ο'τιg

περιoo6τερεg εγxυxλoπαiδειεg xαι λεξιxd, θα
oυνε1(oει μιiλλoν να πυριαρ1ε(.

Αγ xαι τo δdνδgo τηg ροδαxινιιig υπηρξε
επ6 πoλλoιjg αιι6νεE oτην Eλλι1δα, λ(γεg υπηQ-

ξαν oι πεqιπτιioειE πoυ η xαλλιdργει<1του ε(1ε

μοaφi η μισυστη μ ατιτιηg xαλλι6ργ ε ιαg, ενι6 οτιg
περιoo6τερεE τωγ περιπτι6oεων υφ(οτατo υπ6

μoQφηγ μεμoνωμ6νων δ6νδρωγ σtoυζ αμπελι6-
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νεζ, σε αυλ69 χαι σε xliπoυg. Δdνδρo με ειδιxdg
απαιτlioειg για χαταπoλ6μηoη ααθεγειιiν παι
xυρiωg για εφαQμογrj εξειδιxευμdνων xλαδευ-

μdτων, δεν μπogotjoε να επιξrjoει χαι γα απο-
δι6oει παραγωγri για πoλλιi 1ρdνια. Η διιiρxεια
ξωrjg των δ6νδρων (ταν 6-71ρ6νια.

Ψι1,1νονταg lιανε(E, βρ(oxει την xαλλι6Qγεια
τηg ν'dπωg πto oQγαγωμ6νη σε πεQιoχ€ζ τηE
Mαπεδoν(αg, 6πωg η Nιioυoα, τo Bελβεντ6,
πεqιo16g των Σερβ[ωγ, τo Mιxρdxαoτρo Boioυ
Koξιfνηg, xαθι6g χαι σε περιo16g του Πηλ(oυ
τoυ Noμorj Mαγνηo(αg. Πολλo( Nαουoα(oι πρo-
o6φευγαν oε 1ωριd τoυ Πηλ(οU για να βροιiν
χαι γα φ6ρουν oτη Nιioυoα πoιxιλfεg ρoδα-
xινιdg. Mια παλαιιi πoιxιλfα πoυ χαι o{μερα
υφ(οταται oτη Nιioυoα, η πoιxιλiα <<Γιtiτσoυ>,

xατιl δηλωoη πρooι6πoυ τηζ oιxoγι1νειαζ, μετα-
φ6ρθηxε απ6 τoγ εν λ6γω παqαγωγ6 απ6 την
περιo1rj τoυ Πηλ(oυ. Στo Πηλιο υπηρξαν αξι-
6λoγεg πoιxιλiεg, 6πωg η λευxdoαρxη πoιxιλ(α

"Λεμoνd,τo Bdλουr, η oπo(α xατ6' τη δεxαετ(α
τoυ'J.97 0-1980 επετriγχαγε τιζ υιpηλ6τερε g τιψ6.g

oτην αγοqd τηg Aθηναg, λ6γω τoυ εξαιρετιxo(l
αρι6ματ6g τηg.

Σε ιiλεg τιg περιo16g τηg Mαxεδον(αg, Ηπε(-

ρoυ, Θεοoαλ(αg, (αωg xαι αλλoιi, επιxρατοιiααν
ρoδdxινα λευx6ααρxα. Kαρπo6 πoλλοi γευστι-
ν"ot' ψε πλοιjoιo ιiqωμα, αλλιi αυνriθωg με od,ρ-

xα μιxρηg αντo1ηg.

Περi τo L920 o γεωπ<iνog Kογτ6πoυλog Ιω-
dννηg dφερε αρxετ6g πoιxιλ(εg ροδαxινιdg απ6
τη Γαλλ(α χαι τηγ Ιταλ(α xαι δημιοιiQγησε στη

Γεωργιxli Σ1oλη Φλωqiνηg φυτc6ρια χαι απo-
δειπτιx6 οπωqc6να για μελ6τη τηg ρoδαxινιdg
(Toιτλαxfδηζ). oι αυνθrixεg β6βαια τηg Φλιδρι-
ναg δεν rjταν τ6oo πρ6oφoρεE για την xαλλι6g-

γεια τηζ ρoδαxινιι1,g.

To 6τog L927 oι Nαoυoα(oι Σ. Λαναρdg xαι
Φ. Πε1λιβιiνog εγxατ6oτηoαν oυoτηματιx6
oπωρι6να ρoδαxινιd,g. Tην iδια περ(που περ(o-
δο dγινε ν'αιεylιατdσταση τoυ πρc6τoυ oπωριiνα
oτo Pιξdqι'EδεοααE. oι πρι6τοι xαλλιεργητdg
oυνd,ντηoαν πqοβλι]ματα στην xαλλιdργεια απ6
6λλει!-rη γνι6oεων. To 6τo9 1935 oι παqαπι1νω
Nαoυoαioι πρoo6λαβαγ τoγ Κιiρoλo Bιγxd,τo,
εμπειροτ61νη δενδρox6μo xαταγ6μενο απ6 την
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Ιταλ(α. Aπ6 τoγ oιxoνoμ(δη αναφdqεται ιjτι
πρotrπ{ρξε oπωρι6να9 ροδαxινιd,g συστηματι-
τι69, o oπo(og εyxαταατdθηxε απ6 τoυg αδελ-

φoιig Bιγxd,τo, πqοφανιig υιo{g τoυ Kαρ6λoυ,
oτη Θεαoαλoν(xη.

o Bιγxιiτo dφερε την ποιxιλ(α ρoδαxινιdE
Elberta, γνωoτη ατη 1c6qα μαζ ωζ x[τρινη Elber-
ta, με την oπoiα ιiq1ιoε o εχσυγχQoνιoμ6g τηg

xαλλι6ργειαE στη Ndoυαα χαι στη αυν61εια παι
σε γειτoγιχ6g περιo16g. Παριiλληλα o Bιγxdτo
εφιiqμoαε τo τ6τε γνωoτ6 xλιiδευμα διαμdρφω-
σηE χαι χαQπoφοQ(αg <Tonini" xαθι6g γ"αL γ'α-

ταπoλ€μηoη ε1θριiν xαι αoθενειcδν με γηψιν"6"

μdαα. Mε τογ Βιyτι,dτo η xαλλιdργεια τηE ρoδα-
xινιd,g βρtixε τo oωoτ6 τηg δρ6μο.

Η Elberta παρdμεινε oτην xαλλιdργεια μ6χQι
τιg αρ169 τηg δεxαετ(αg τoυ L980, ητοι περ(που
oαρ<1ντα π6ντε 1ρ6νια. Tα τελευτα(α μιiλιoτα
1ρdνια χQησιμoπoι{θηxε α1εδ6ν απoxλειατιxιi
oτη βιομη1αν(α για παρααxευri xoμπ6oταg. Mε
την ε(ooδo δε ατην παραγωγli τωγ συμπυρrjνων
- xoνοερβoπoιηοfμων ροδιixινων, dπαι|.lε γα πα-

ρoυoιιiξει ενδιαφdρoν η Elberta xαι ψπην"ε oτo
πρ6γραμμα αναδιd,ρθqωoηg ποιxιλιιiν.

Aπ6 τιg αρ16g τηg δεxαετ(αg τoυ L960, ιiq1ιoε
μια αθρ6α ειoαγωγri ποιxιλιι6γ ρoδαxινιd,g, xυ-
q(ωg απ6 τo ιδqυθdν τo L96L Ιγoτιτoιjτo Δενδqο-
πoμ(αg. To 1963 ξεx(νηoε η πρooπι1θεια για τηγ
ειoαγωγri oτην xαλλι6ργεια τωγ συμπυρ{νων
_ xoνoερβοποιηo(μων ρoδαx(νων. Tην πQωτo-

βoυλ(α για τo ξεx(νημα αυτ6 ε(1αν o τ6τε ΔlντηE
τoυ Ιγστιτoriτoυ Δενδρoxo μiαg Παναγ ιι6τη g Δo-

ξ6πoυλοg xαι o υπεtjθυνοg για τη ρoδαxινιd γε-
ωπ6νog Aγηοftαog Ηλιdδηg. Eιorj1θη απ6 τιg
Η.Π.A. 6ναg οημαντιx6g αριθμ6g πoιxιλιc6ν υπ6

μoQφηγ δενδρυλλ(ων.

Tον επ6μενo 1ρ6νo (7964)' η Aγρoτιxri Tρd-
πεξα, με υπειjθυνo το γεωπ6νo Πλιiτωγα Mπου-

γιi, ειoliγαγε χαι πdλι απ6 τιg Η.Π.A., υπ6

μoQφηγ εμβολiων, ι1λλεg 4 πomtΧtεg''Γo 1961

<1ρ1ιoε η επdπταoη τηg xαλλιdQγειαE, η oπo(α
6μελε να πdρει την πρcδτη θ6oη oε παγx6oμια
x}'(ψαν"αxαι η 1ι6ρα μαζ γα xαταoτε(η πρι6τη oε
εξαγωγ69 xoναερβιiν xoμπ6οταg διεθνι69, με
ιjγα πoooοτ6 πoυ 6φθανε τo 60vο. Η πρoβλεπ6-

μενη παQαγωγli για τo 2007 ε(γαι 514.500 τ6γoι.



Aγ xαι ειοl17θt1οαl'απ6 τo Ι.Φ.Δ. πoιxιλ(εg oυ-

μπυρfνι,lι' ροδcι;,'(ι,ι,lν απ6 πολλ6g 1ι6qεg, dπωg
H.Π.Α.. Γαi'i'fu^ Ιταλfα, Ιoπαν(α, N6τια AφQι-
lιη, αυτ€; rτoυ ε:τεχQdτηοαν rjταν oι τωγ Η.Π.A.
Exε(νη μdi.ιαcα η πoιxιλfα πoυ διαδραμdτιαε
απoφασιστιz"6 ρ6λο ηταν ν'αt εξαxoλουθεi να
ε[vαι η Andross. Η πoιxιλ(α Αndross xαταλαμ-
βdνει τo 50-60% των xαλλιεργoυμdνων εxτ6"oε-
ων |"ιε αυμπfqηνα ρoδι1xινα. Απd τι< πoιxιλ(εg
τcυν dλλων 1ωρι6ν, μ6νo η Γαλλιz{ Catherina
π{ρε xιiπoια Θdoη oτην xαλλιdργεια με μιxρrj
τ6"oη επ€.ν'ταo{g τηg.

To 1980, ο γεωπ6ι,o: του Ι.Φ.Δ. z. Στυλιαγf-
δηg Δημliτριog ξεz"[ι'llσε 7"αι προ1ιδρηοε μ61ρι
την τελευταfα φdοη αξιo7'dγηorlζ μLα εργαο(α
για δημιουργ(α Εi"ληr,ιzι'iι, ποιzιλιc6ν, με oτ6yo
αυτι1g να 6xουr, παρ6μoια τεxνολoγιxι1 1αqα-
xτηριoτιxιi. Kατd τηι, τoρε[α τηζ εQγασfαE, η
oπofα διηρxεοε τερΓπου εixοoι 1ρ6νια, 6λαβαν
μdQoζ xαι dλλοι ερευι,ητ6g. Απ6 την εργαo(α
αυτli πρo6χUψα\/ τQειζ πoιχιλ(εg oι oπoiεg φ6-
Qoγται με τoUζ z"ο:διxo6g αριθμorjg ΙΦΔ-A37,
ΙΦΔ-ΙB 42xαι ΙΦΔ-E45. Aπ6τtgποιxιλfεg αυτ6.g

η πoιxιλ(α ΙΦΔ-A37 διαδ(δεται με τα1ri ρυθμ6.
E(γαι μια εξαιρετιx'ιj πoιτιι)'(α η oπo(α θα δ16-

oει γ6α δυναμιxη οτην xαλλι6ργεια xαι Θα λrjoει
ooβαρd προβληματα. Eπιπλdoγ, oι χαQπoi τηg
πoιxιλ(αg d1oυν υψηλf περιετιτιν'6τητα βoρ ioυ,
το oπo(ο ουμβdλλει απoτελεαματιγ'6" oτην αξι-
οποfηoη απd τov οργανιομ6 τoυ ανθριiπoυ τoυ
αοβεoτ(ου χαι ιDE εx τot]τoυ στηγ αντιμετc6πιoη
τηζ oστεoπ6ρωoηg (ανd,λυoη xαρπι6ν απ6 τo
Ινoτ. Eδαφολoγiαg Θεοixηg).

Tα νεxταq(νια, γνωoτd παλαι6τεQα με την
oνoμαο(α "μηλoροδιiχιγα>> αρ1ζoυν γα επε-
xτε(νoγται τη δεxαετ(α τoυ 7970 xαι τo L978
πQαγματoπoιηθηxε η πρι6τη εξαγωγri. To 1986

η παQαγωγη 6φθαοε τoυg 25.000 τ6νου9 χαι τo
2007 προβλdπεται να φθιiαει τoυg 98.000 τd-
νoυg. Tο 907ο xαt πλ6oγ τηζ παQαγωγηg ρoδα-
x(νων, πgo6ρ1εταt απ6 τουg Noμofg Ημαθ(αE,
Π6λλαg, Λι1,ριoαg xαι Kοξι1νηg.

Για την εξ6λιξη τηE παQαγωγlig των qoδαx(-
νωγ στη χ6Qα μαg παiρνει xανε(g μια oαφη ει-
ιη6yα απ6 τoν επι1μενο π(γαxα.

H ροδαxινιι1 υπrjρξε η xαλλιdργεια η oπο(α

ΠfuαxαE εξ6λιξη9 τηE παQαya'yηζ
qoδαx(vωγ στηγ Eλλιiδα (qoδιixινα
επιτQαπ dξια, πovοεqβoπoιriσιμα,

γεχταQ(για).

Eτog Παραγωγri αε
τιiνoυg

ΠαqατηqrfοειE

Ι952 1.000

1958 41.0Ο0

1968 144.000

Ι978 340.000

1986 546.000

1994 1.178.Ο00 Ετog μdγ. παραγωγrig

1996 932.500

2006 694.100

2007 859.0Ο0 ΠρdβλεΦη

Πηγri: Yπoυργε(ο Γεωργ(αg

oτη μαxρ61ρoνη πορε(α τηg π6ραοε απd φd,αειg
επιτυ1ιιiν αλλd xαι δυαxoλι6γ, αxιiμη χαι απo-
τυ1ιc6ν. To τελιx6 6μωg απoτdλεομα υπrjρξε Θε-
τιx6 €.aη xαι πολrj Θετιν"6,τ6αo για τoν αγρoτιx6
xιioμo, 6οo xαι για πολλιi dλλα επαγγ6λματα xαι
για πολλofg εργαξομ6γoυζ μη αγq6τεg. Yπrjρξε
αοβαριi ατliριγμα τηg Eθνιxηζ μαζ oιxονoμ(αg
με τo oυνι1λλαγμα τo oπo(o φ6ρνει τo ρoδdxινo
τ6oo ωg νωπ6, 6oo xαι ωE μεταπoιημ6νo xιiθε
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χQ6γO. Tο ελληνιxd Eoδdπινο το γνι6qιοαν, τo
6μαθαν εxατoμμιiρια dνθgωπoι αγd τoν x6oμo
xαι μαξΓ με αυτ6 }.ιαι τη χ6Qα μαE την Eλλdδα.

Tο ρoδιLxινο ιJ1ει παρελθ6ν, ι11ει παρ6ν,
αλλd επιταxτtxη εfuαι η ανdγxη να d1ει xαι μ6λ-
λoγ. E(γαι xoινη η πεπo(θηoη 6λωγ 6oωγ ασχo-
ληΘηπαν xαι γνωEζoυγ τo ρoδdxινo, 6τι 1qειιi'
ξεται περαιτ6ρω πqooπιiθεια για βελτ[ωoη τηg

υ φ ιοτα μ6νη g κατι1αταoη g τι1αo στo ε π ιτQα π6ξto
<jαo xαι oτo βιoμη1αγιxd qοδιlxινo. Αν αυτ6 επι-
τευ1θε( εiναι β6βαιo ιjτι η πoρε(α του θα εiναι
oμαλ{. Ag προoπαθrjooυμε 6λoι, o xαθdναg απ6
τη θ6αη πoυ μπoQε( xαι 6οo μπoρε(. Θα επαγα-
λι1βoυμε για μfα αx6μη φoQd αυτ6 που πoλλ6g

φoQ6s ελd1θη ατo παqελθ6ν: αg ο'c6oουμε τo Qo-
δdπιγo. E(γαι riψιoτo εθγιx6 xαθfxoν.

Παρ6λα 6τι η ρoδαxιγιιl δεγ xαλλιεργε(ται
oτη μεγαλ6νηoo Kρητη, η αξ[α τηg αναγνωρξε-
ται χαι εξυμνε(ται με τoγ γνrjοιο παραδooιαx6
τq6πo (μαντινι1δα).

Kgητιπdg μαντιvιiδεg

Poδαxινιd. μoυ 6μoρφη,
περηφαvη που oτ€xειg,

''ιαι 
τσ' oμoρφιd'g τo φ6ρεμα'

με τ'd'νθη σ0υ τo πλ6xειg.

To ρ6δινo 2ιαι τ0 λευx6'
xυqd' μoυ να φoρi.αειE,
σαv τ' d'νθη τoι ρoδαxινιd.g,
oτoν x6oμo yια ν'αρ6αειE.

Poδαxινιd' ατoν xηπo μoυ,
6yω xαι μεyαλc6νει,
xαι 6λo9 o xdoμοE που περνd',
ατ f.xει xαι xαμαqcΙlνε ι.

Poδαxιyιd' τα φιjλλα ooυ,

ααν π{'ooυν τo yειμrΔνα,
δfνειg μιαν 6ψη μαyιxη,
o'6λoν τov oπωρcbνα'

Poδαxιvι6g ανθξoυνε,
Md'ρτη-Απρ[λη μηνα,
yιoμξει η φ6ση αρcbματα,
ευωδιαoτd. oαν xq[να"
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