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στιKn Eταιρεiα Nαoυοαg), n επα-
vdκδοon τng αΙoτoρiαg τng πo-
λεωg NαoυσnqD τωv Πλαταρi-
δn-Στoιrγιαwακn και φυolκα n

dκδoon ιo 1977 τoυ περιoδικoυ

μαg κΝιαoυΟΠαD' τo oπoiο σιΙvε_

xiζει αδιαλειπτα τnv πoρεiα τoυ

μdxρι onμερα.
Mεγαλεq αλλαγdg oτn μoρφn τoυ
περιoδικου μαg θα διαπιαιιboατε
nδn απd τo εξιbφυλλo, αλλαγdg

πoυ oιrvεxiζovιαι Kαι σιo εσωτε-

ρικo τoυ. 0ι <μvnμovιακiqυ πoλι-
τικdg, 6πω9 γvωρiζετε, πλnτιoιrv
πριilτα απ' oλα 6,τι dxει ox€on με
τov πoλιτιoμ6.
Δεv γκριvιαζoυμε. Πιαιευoυμε
Πωq σnμασiα dxει αια δυoκoλα
vα κρατnooυμε o,τι μαg εvιi'lvει
και 6xι μ6vo vα τo κρατnοoυμε'
αλλα καt vα τo φτrαξoυμε πro

dμoρφo Kαι Πιo διrvατ6.
'Eτοι λ6γω κατακoρυφng αυξn-
σnq τωv ταxυδρoμικιbι' τελιbv

Κclι ιωV αλ}ωv εξoδιl,. ει\_". , _

σnq Kαl διακivnotrc cΠa -iι].]l1]c-

με ιnV ιειραμrtι ιοia a j. ' -:' _''''

περlοδικoυ' με Περισσoli_ ]- i..]_ι'

φoρα υλn Kαι με oυ1xρο..: _.- , ":-

βαΘμιοn τng αιoθnτικng τoυ. Πα-

ρα7ιλnλα πρooαvατoλιζoμαoτε oε
επετειακd και dκτακτα τευxn, τα

oπoiα θα uπαγoρευει o τoπoq και
n ιαιoρiα τoυ, καθιbg και oι αvα-

YKεq τωv φiλωv και αvα\,.vωoτιilv

o' αυτnv τnv κατευθιΙvσn.
Eλπiζoυμε Vα σαq εκπλιiξουμε
ευxαριαια, αiιλα παvια εivαι κα-
λoδεxoυμεvεq oι 6πoιεg παρατn-

ρnoειg και βdβαια oι oιlvεργαoiεg
oαg. YπεvΘυμiζoυμε τo αφιiρω-
μα ΠoU ετoιμαζουμε για τα 100

xρ6vια απ6 τnv απελεuθiρω-
σn τnq Nαoυoαg απ6 τnv Tουρ-
κικn κυριαρxiα και ζnτdμε τn
δικn oαg oυμβoλn σ'αυτ6, με
o,τι oτoιxεtα διαθiτει ο καΘi-
vαg (καρτεq' φωτoYραφiεg, επι-
αιoλdg κλπ τng επoxng Kαι oτι-
δnπoτε αλλo).

Στov τ6πo μαq' τnv ιαιoρiα, τo

πιο πoλυ, τn γραφouv oι παρdεq.

Tiπoτα δε γivεται xωρig τιg oμα-
δεq πoυ με βαon τα εvδιαφ€ρo-
ιτα ιoυg τιg ιδdεg τoυg τα Θdλω

τouq' τnv αγαπn Yια τnv πoλn,
Kαι τnv αvαγκn vα εκφρααιouv
κρατoιrv τα μπ6oικα με d,τι μdoo
dxouv. Aιπdg εivαι τα αμαξακια
πoυ oπριilxvοUv τoV καιρo.
Mια ματια αιιg oελiδεq τoU πε-

ριoδικoυ Yια τo τι oυμβαivει oε

oxdon με τα πολιτιoτικα δριil-

μεvα' Kαι ευτυxιbq oυμβαivoιrv
πoλλα και καλα, μπoρεi κατα τn

1'vιbμn μαq vα πεioει Πωq τα πε-
οtoooτερα βαoiζovιαι o' αυτoυg
. -'_- δiι.ουv πρ6θυμα και δωρεαv
-_- ,-'-] '1\'o τoUζ στnv π6λn.
\ι] ] ]_ _.''.lrr.,ωon!

Δivε δωρεαv τo Χρδvo αv Θεs vα σoU μεivει λiγn αξroπρ€Πεια

Εivαι πdιτα αvαμεoα μαg oι φi-
λoι και πρωτεργατεq ΙoU περι-
oδικoυ. Συxvdζoιrv τιg oελiδεg
τoU, σιryoμιλoιjv μαζi μαg. '0λοι

εκλεκτoi, μα εκλεκτ6τερoι εκεivoι
ΠoU, αv Kαι αΠ' αλλoυ, ερωτευιn-
KαV τnv πoλn μαg με πρoΘυμiα.
Eiκooι xρ6vια ouμπλnριbΘnκαv
απo τo Παoxα εκεivο τoυ 1992

που n€φιrYευ απ6 κοvια μαq o

ιδρυτng, Kαι Yια μια δεκαπεvια-
ετiα και 52 τευxn κψυxnυ τoυ πε-

ριoδικoυ μαg, 0δυοο€αq Nτιv6-
πoυλog (φωτo). o oδυoo€αg δεv
καταγovιαv απo τn Nαoυoα. Γεv-
vnθnκε αια Γρεβεvατo 1927.
'oμωq αγαπnoε τnv π6λn μαq
πoλυ και αφιdρωoε 6λε9 τoυ τιg
δuvdμεlg αιnv βελτiωσn τoU oι-
κovoμικoυ και πoλιτιαιικoυ επι-
πdδoυ τnq. Αvnoυxoq Kαι εvερ-

γog δnμdoιog λειτoυργ6q και πo-
λiτng, πρooπdΘnoε o' oλoκλnρn
τn ζωn τoυ (πdθαvε μoλιg 64ωv
xρovιbv) vα πρooφdρει τιq επι-
αιnμovικdq γεωπovικdg τoυ γvιil-
σειq σtnv αvαβdθμιon τnq αYρo-

τικng παραYωYnq τng περιoxng

μαq Kαι 6xι μ6vo. Αλιilvιoε κυ-

ρloλεκτικα τn Yn τnq Kαι αρθρo_

γρdφnoε αιov τoπικo τυπo.

Σιrvετiλεoε σtnv εισαYωγn vdωv
καλλιεργειιilv οπωρoφoρωv Kαι
στnV αΠoτελεoματικn αvιιμετιi-l-

πιon αoΘεvειιilv τωv δdvδρωv.

Ιδιαiτερn υπnρξε n oυμβoλn τoυ

στnv επαvαδραoτnριoπoinon τoυ

Συλλoγoυ Aπoφoiτωv Γυμvαoi-
oυ Nαουoαg κAvααιαοιog Mιxα-
nλ o Λ6γιo9υ το 1974 (διαδoxog

τoυ oπoioυ απoτελεi n Πoλιτι-

rLcογ:τ.r 4
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H οικovoμικn απoμ6vωon τng πdλnq μαq τα ιελειrιαiα xρ6vια θα μπoρουoε vα εixε διαλuσεl Kαι Tοv KοιvωvΙ_

κο τng lαιo. Θα μπoρoιiοε vα oδnγnοεl ιoν κoαμo Προq m φuγn, πρog τnν lδιωτευοn Κol ιnV πρooωπlκn απo-

μdvωon, -rr,r oο,αφoρiα για τov ιδnO, γrα τo οιrvαvθρωΠo μα τnv iδια τnv πoλn.

Ειrn'rxιi:g αιπδ δεv iγιvε και δε γivεται vα γivει, επειδn oι ouσιασt1Koi δεoμoi εδ1i πoτε δε ατnρixτηKαv, πn
oιrvα},λαγn και τ,nv εμπoρικoτnτα. Eδιb τoυg δεoμoriq τΟUq πλdκouv αιπoi,πou qκοuρααια καταθdτoιrv το <€xειl

, ,,,,- - !
ιouq Kοι τo μolρdζovιαl μαζi μαq Kαl ειrιυxιi:g εivαι αρκετoi.

Πολtτιοτικ0 και, αλλc, τoU τεΤ]ραμflvου

<<Απoκρtd oτn Nαουoα>>

Τn φετlvΛ Αnoκρlο τnq lολnq pοq

τiμnoε o Ποvτελnq Bουλγορnq.
'Hρθε ορκετεq φoρεq εvnpερω_

θnκε, εζnoε κοl nερnοτnoε KOl o

iδloq τo Δρωpεvo oτoυq δρομ:oυq

τnq πολnq pε nορεο TnV K VnpO-

τoγροφrκΛ του μnxοvn. Αnοθονο_

Τlσε Tn δlοδlκοoΙο οκολουθδvτοq

τrq κMπoυλεqυ με oτoxο VO Χρnσ -

μonolnoεt τlq oκnνεq nου τροβn-

Εε oτn vεο τoυ oπovδυλωτn τοlviο.

Περο οn' ουτnv τn θετtκΛ γ O TnV

noλn εΕελlδn, οl φετlvεq γrορτεq pε κορυφωμο

ToUq To τελευτοio τρlnpερo κοl με nρωτεg oτo

κοδρo τlq ι[V1nουλεqυ εκλεloον τnν Kοθορn Δευ_

τfρο δixωq nορελοoεlq ορμοτωv, ευτυxωq. Δl_

οxυτn nτοv n οioθnon oτl ετol εivοl κολυτερο

κοl oτlτo iδlo τo δριbpεvo KOl n σUμμεΤοxn o'
ουτo τoυ κοoμoυ εivοl πoυ κοvεl τn δlοφoρο.

Mε κεφl αιlq γεlτοvlεq Kοl σTO αrεκtο κοl ι]ε σn_

μεiο ονοφoροq το pnoυλo0κlο κοt τn δlοδρομn

τoυq, Εετυλixτnκε n γloρτn oλn τn βδoμοδο.'Ετol
olωq οδΙCεr, δnλοδn, vο γivετοl oxl μovo γlο μOq,

ολλο κοl γlο ToUq εntoκεπτεq τnq noλnq μοq ΠoU

οκoλoυθoΟv τlq ιMnοΟλεq) εVTUΠωσlοσpενol κοι

μολrα-ο, δlnλo, oτον τoυq oυνοδεΟOUV Kοl οvθρω_

ΠOl ΠOU εΕnγoυv κοl οvολΟoυv.

Συγκlνnτlκo εivοl, τnv κοθε φoρο, πooο onpοwl-

κo εΙvοl γlο ToV Ιδlο τov ΝοoυoοΙo νο oυμμετε_

xεl' Πooο nοIδlο, δεκοδεq, οκoλoυθoυvΤο μΠoU-

λoΟκlο τωv μεγολωv. Mε τl oρεΕn κοι ooβορoτn_

Tο KΟl φοVοΤloμο vτΟvovτοl noλλο xροvlο τωρο

ol pεγολol κοl με πooo oεβοoμlo, πλnv εδοlρεoε*

ωv, οκoλουθεiτοl n δlοδlκοoiο, ουτο το ογροφο

Kοl Tο οVOμoλoγnτο αιo θιbροκο τωv xoρευτιilv

noυ δεv δεγροφovτοl ooο xρovlο κt ον nεροooυν.

<<Η Παλιoυφιρμειrn>

Ιο μ-lεoο Γεvορn τoυ 2012 ολλο κοl o Φεβρoυο_

ρlOq σnμοToδoτnθnκοv οnο τnv nοροoτοon κn

Πολlουφιρi.lεVn) σΤO Δnμοτlκο Θεοτρo. H αoμο_

δο τnq Αvτορτιilvυ με τo Θωμο Noλκο noυ εγρο-

ιpε τo κεiμεvo nορoυoiοoε oτο κοlvo τnq noλnq

ενο θεοτρlκo εργo γρομμεVo σΤnV τonrκn δlο-

λεκτο, nου n οvτοnoκρlon ToU σΤoV κοoμo nτοv

εκnλnκτlκn. To θεμο οφoρo0οε μto vυφn που

ερxετοr δυτlκovτυμεvn κοl δυτlκοθρεμεvn οno

τnv ιπολlο Ελλοδοl oε εvο τυπlκο nοροδoolοκo

vooυoοΙικo oπΙτl.

H oυρρon τoυ κooμου αltq εnοvολομβονοpεvεq

nοροαrοoεlq εδεlΕε nωq τo nολlo τελtκο το κoυ-

βολομε μεoο μοq κοl κομtο τεxvoλoγlκn nρoo_

δoq, κομlο Ευρωnn, δεv μnoρεivο δlογροι|εloυτε

ουτο πoυ enoομε αrnv ποlδtκΛ μoq nλικiο, oυτε

ουτο που οκoυγομε κοl γΙvovιοv εlκovεq σΓo μUο-

λo κοl μελλοvτlκεg εγκλioεlq Τnq εvrκoτnτοq pοq

oε ρολo οφnγnτΛ.

To εργο λειτoυργnoε γrο δΟο λoγουq: Αφ' εvoq

μεv επεlδn εivοt μlο φορμοκωμεvn εnoxΛ noυ

μοvo τo γελlo pπoρεi νο εκτοvιiloεl τlq ι|υxο-

λoγrκεq τnq oυνεnεlεq KΟl Oφ' ετερoυ εnεlδn n

\l1(l\ΣTc 5



εΠOXn ΠOU KOTεYροψε TnV VToΠIoλOλlο oτn

μvΛpn poq, ooωv τελoq nοvτωv, εivot n εno-

xn τnq ουλnq τωv θουμοτωv, oτnv onoiο n

xομεvn oτoυq nλloεδεq τoεnn τnq γloγlοq
nτοv oοv τo κοnελo τoυ μογoυ Kοl σοV Τo

vnoiτωv θnoουριilv. EE ου κοl n vooτολγlκn

oυρρon oτnv οΙθoυoο τωv οvθριbnωv μεonq
nλrκiοq κοl ονω.

Τoυq ρoλoυq τnq nοροoτοonq ερμnvευoοv

ol Πioτn Kεφολο, Γεωργiο ΓυρoΟon, Zοφει_

ρoυλο Πlποκn, Αυγn Zlοκοκn, Θωpοq Kλιil-

vοq, Αvτρεοq Τoiτonq, Ποwnq Mlxολonoυλoq,

Σnυρoq Kεφολοq, Θεoδωρoq Toρορnq, Ποv-

vnq Koυκoυλoq, Θωμοq Νoλκοg, Γρnγoρnq

Δnpnολοq, Πnγn Mοvτoloυ-Δελnxρnoτoυ,
Kοτερivο Mnτolοvn, Σoφiο ΙVloρο, ΔnpΛτρnq

ΤoΙτonq, Hλlovο Τoiλn, Πιilργοq Mοκρογlωρ-

γoq, ΙVορiο Σγoυρiδoυ, Xρnoτoq Τoiτonq κοl

Kωoτοg Koυκoυotοvoq. Η nορooτοσn σUVO_

δευoτοv οnο εκθεon φωToγροφlKo0 υλlκo0

με Θεμο ιιΤοElδεΟovτοq oτo xρovoυ.

<<Πdοτα Σoκoλατivα>>

Mlο δεμεvn nοροoτοon οπo τnv oμοδο αΕni

σKnVnqD σε σKnVO-

θεoiο τoυ ΑλεΕoν_

δρoυ 0lκovoμου κt

εvο εnΙκοlρo εργο

loυ nοτο oτo vεο εi_

δοq, ουτo τoυ vεoελ_

λnvο, ετol οnωq δlο-

μoρφωθnκε oτο xρo_

V]Ο τnq μετοnoλiτευ-
σnq, ΠορOUσlοoτnκε

ομεoωq pετο τlq Αnoκρlεq.

H ooκoλoτο, onωq εivοl γvωoτο, εivοl φορμο-
κο κοτο τnq λnθnq εnεlδn ενloxυεl τn μvn_

μn. Αv KOl ol KοTοστοoεlq τoυ εργoυ κοr n

ονογωγΛ ToUq σTnV υnερβoλn τovΙCουν τlq

ολnθεlεq noυ θελoυμε vο Eεxvουμε, n πο-

αιο ooκoλοτiνο oτo εργo, φευ, λεlτoυργεi

ωq τοon φUγnq οno τnν ολnθεlο. Tnv ολn_

θεlο τoυ vεoελλnvο ετol οnωq δlομoρφωθn-

κε οno το '90 κοl μετο. [Vllο nοoτo ooκολο_

τivο ωq φυγn λolnov κοl δε βορlεσOl KΟ| T]

εγlvε. 'Εγlvε opωq κοl γivετοl κοl n κω!ωδ c

μοq κολεi, κολεΙ το pυολo μoq, ο,τ ο-ε-: _

vε οl' ουτo το τελευτοiο xροvlο, νο -οι Ξ:-

σoUμε οno τlq λοpoγlεq τωv noλlτlκιbV, TOUq

vεοπλoυτoυq τωv εnlδοτnσεωV, Tn μloολo-
δοΕiο γtο τoυq μετοvοoΤεq Kοl oλo ουτο πoυ

τιilρο oτρεφovτοl εvοντiov μοq.

Ευτυxωq n oμοδο αΕni oκnvnql nορελεlιpε

vο oτεiλεl nρooκλnon σΤoV K. Xρυooxoi'δn

κοl εδοlτlοq ουτnq ioωq τnq nορολεlι|nq n

ποροoτοon εΙxε μεγολn οnnxnon αιo κolvo

τnq noλnq κl εδωoε φτερο oτoυq oυvτελε_

oτεq vο oυvεxiooυv.'EnοιΕον: Δn p nτρnq Πο-

Cοq, ΔnμΛτρnq Δoυτonq, Ελεvn Zοφεiρκoυ,

Αonο Πιτοκn, Ποvvnq Koυκo0λoq, Eλεvn Xο-
τ(nκωoτο, ZΔνωv ΙVυλωvοq, Χορnq Αδομiδnq

κοl Νoπn Ξοvθonουλoυ.

<<Χoρ€ψετε, xoρ€ψετε,
τα vrdτα vα xαρεiτo>.

M ο υnεροxn μουorκn, xορευτlκΛ nοροoτo_

on, vτυμεvn με σKετq οno τnv nολιο επo_

xΛ τωv lοlδlκιbν πolxvlδlωv τnq Νοoυoοq

κοl xορoOq οnο oλο το pnκn κοl nλοτn του

Ελλnvloμoυ, εixοv τnv ευκοlρiο vο οnoλoυ-

σOUV To βροδυ τoυ Σοββοτo υ 24nq [Vlορτi_

oU, σΤo δnpoτlκo θεοτρo τnq noλnq, or φi-
λοl τoυ πoλlτloτtκo0 oωμοτεioυ αΠυρooqυ. H

βροδlο, nτοv οφlερωμεvn oτn μvnμn τnq Δο-

μvοq ΣopΙoυ, noυ εφυγε οnο τn Cωn πρlv λi_

γουq pΛvεq. Πορoυolοonκε oκετoοκl με Ποl-

δlκεq εlκovεq οno τnv nολlο Nοoυoο, εnionq

xoρουq τnq Νοoυoοq, [Vlοκεδoviοq, Hnεiρoυ,

Kοnnοδoκioq, Αlγοioυ κοl Kρnτnq. Τn oκnvo-

θεoiο κοl εnlμ€λεrο τnq nοροoτοonq εixε n

Λεvο Ποvvoυλn.

Αvοrξιατικεs Συvαυλiεs
τns Εoτiαs MoυοΦv

,,ο Ε οτlκεg μoυolκεq oυvoυλ[εq δωμοτioυ

" :: ε: -- f ε TO δnμoτlκo ωδεΙo oτnv οΙθoυoο

vοδο0με,vοnlκρoγελοσouμεμετoι <::-:- :-.:'_'_'''-'cΕαιiοqlV]ουoιilv.ΠρωτοnΑγ_

φΤn ι.JOq, Vο ι.Joq κλοιpoυμε, VO μOq λ.-ο;- ,.] , - -.-.-:. -1ο,, κοl n Nτορlο Boλκoβο, n

rtlιlγ:lr 6



ολλlιbq τo Duο Ευφωv[ο, τοδiδει|οv

το κoιvo τnq Nοoυoοq oε μογlκο

μovοnοτlο ερμnvεΟoντοq oτo βloλ[
κοt τo πlοvο, οvτloτo[xωq, με μoVο-
δlκo τροnο, εργο μoυorκΔq δωμοτi-

OU TωV ΙVlnετοβεv, [Vlnρομq, Γκρlγκ,

Π ιοτoολο κ.ο. κοτοxεl ρoκρoτoυ με_

vεq οno τo λlγοoτo κοlvο τnq noλnq

πoυ τiμnoε τnv εκδnλωon' Ε δlκο n

nριbτn ooλioτ, γεvvnμεvn oτn Pω-

oio τo 19BB, ερμnvευoε με nοθοq

oλο το μoυοlκο κoμμοτlο, onoδεlκνυoντοq

oτl εxεl oλo τo xρovο μnρooτο τnq vο δlο_

nρει!εl oτο nογκoo1llo poυolκο αιεριiωμο.

Στιq 7 Αnρlλioυ το κTriο Senzaυ ΠoU ΟΠoTε_

λεiτοl οno τουq NΙκo Kουvοτiδn oτo βroλi,

Xρnoτo KυnορΙon oτo βlολovτoελo κοl Ηλiο

Στοolvo oτο nlοvo oυνoδευoε onουδοoτεq

τnq τοδnq μoυolκΛq δωμοτioυ του κοθnγn-

τn τoυ δnμοτlκο0 ωδεΙου Νοουoοq κ. Xρn-

oτου Kυnορion, nρooφερoVTOq μio pονοδr-

κn βροδlο oτο φlλopoυoο κotνο τnq nολnq.

Tο ιιΤrio Senza, ερμnvευoε εργο Ν/lnετoβεv,

Bl βλολvτl, [Vlεvτελooν κ.ο'

<<To Φroρο τoυ Λεβdιτo>
Tnv κωμωδio τoυ Γρnγoρiου Ξεvonουλoυ "Τo

Φιορo τoυ Λεβοvτε"

nορoυoΙοoοv με εΠl-

τυxΙο oτo δnpoτrκο

θεοτρo or μοθnτεq
τnq Θεοτρrκnq oμο-

δοq του 3ου Γυμvο-

oiου. 'Hτοv 
p lο ωροiο

nοροoτοon nου nρο-

σφερε γελlo κοt κο_

ΤοXεlρoKρoτnθnκε
οno τo κoιvo, εvιil πορολλnλο ονεδεlδε τo

nλoυoιo τολεvτo ορκετωv μοΘnτιiv. H θε-

οτρlκn ομοδο τoυ 3oυ Γυpvοoioυ εxεl μlο
nλo0olo nοροδοon oτo οvεβοoμο γvωαιιilv
εργωv τoυ ελλnvlκoυ κυρiωq ρεnερτoρioυ,
εvω εxεl οvοδεiξεl κοι τολεvτο noυ onμερο

oυμμετεxουv εntτυxωq oxl 1.lovo oε μεγολυ-
TερoUq ερOσlTεXVlKo0q θlοooυq τnq noλnq

μοq, ολλο Kοl σε εΠογγελpοτIκoΟq θrοooυq,

oτnv τnλεoροon κλπ.
'Enοι€oν ol μοθnτεq: Kιioτoq Kεπεooγλoυ,

Mορiο Mοvτoloυ, ΕυογγελΙο Εδnvτoρο, Ελευ-

θερio Δοloυ, Αρτεμlq Kολλn, ΑvοoτοoΙο Πο-

γκο, Δnμnτρο Γεωργουλο, ZωΛ Σnυρoυ, ΙVlο-

ρiο Mlκoρoνn, Mεvlο Φωτlοδoυ, Πιbργoq

Kεvτnpεvoq, Mlxολnq N/]nool, Bερο Kοnnο,

Αvτεvτiλο MnολΛ, Kοτερlνο Mnοo, Στ6λλo

Xoρion, Ποvογlιilτnq Σοκiδnq, Στουρoq Mω-

υolοδnq. Bonθnoοv οl μoθnτεq: Δnμnτρnq

Λοφο ροq, 0λγο Ποnοδonoυλoυ, Xορlτivn Zl-

ορο, Δεonοlvο Γρnγορlοδου, ΦωτεlvΛ lV]ωυ-

olοδoυ. Στn oκnvoθεoiο εργoυ βonθnoοv ο

δrευθυντΛq τoυ oxoλεioυ Niκoq Kυρoυ κοl

οl κοθnγnτρlεq Σολιbμn Mnoυvoβο, Πελο-

γiο Πολτ[δου κοl 0λυμn[ο Τoiτon. Eπlμ€λεlο

μoυotκnq: Αn. Zοφεtρ[oυ'

oδoιπoρrκ6 oτn διoκογραφικn
καρι€ρα του Bαοiλn Toιτodιm

H Πoλlτtoτικn Ετοlρεiο ΙVloυolκnq αBοoiλnq

Tolτoοvnqυ σε σUVερYοσiο με τov Συλλoγo

Φ[λωv Moυolκnq Nopoυ Hμοθiοq nορουoi-

Οσε Tn Δευτερο oτnv Εoτiο [Vlουoιbν εvο οφl_

ερωμ.lο _ oδοtπoρlκο oτn δloκoγροφlκn κο-

ρlερο τoυ Booiλn Tolτoοvn.

Tρογoυδrο noυ onpοδει,Ι',lοv κοl κοθoριoov

τnv noρεiο τoυ ελλnνlκo0 λοl'κo0 TρoγoU-

δlου' Τρογoυδlο υpvοl oτnv ογοπn, τov €ρω-

Tο, ToV noνo, ολλο Kοl TnV ελniδο.'EnοlEοv oι

NΙκoq 0ρδoυλiδnq oτo nlονo, Tρtοvτοφυλλoq

Xολκιοq oτο prnoυCουκl, Δnμnτρnq Σφiγγoq

oτnv κlΘορο. 0l μουolκο[ εnοlΕov οQογο το

τρογo0δlo τoυ μεγολoυ oυvθετn KOl KοTo_

xεrρoκρoτnθnκοv οnο τo κolvo.

or Bλαxor τns Ndoυοαs τo 1822
0 Σ0λλoγoq Bλοxωv nρογμoτonοinoε εκδn-

λωon αlnv EαιΙο lVloυoωv με θεμo:α0ι Bλοxol

τnq Nοoυoοq τo 1\22ll με oμlλnτΛ ToV σUY-

γρoφ€ο κοl ερευvnτΛ κ. Ααιερlo Koυκo0δn. 0

κ' KoυκoΟδnq ovοφερθnκε αrnv πρωτn εγκo_

τοαιοon των Bλοxων αιn Nοoυoο τo 1770,

αrn δloρκn nορoυoiο ToUq σΓouq ογιivεq τoυ
'Εθvoυq Kοl σTnV εποvοαιοon τnq Nοoυoοq,
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Kοθωq Kοl σToV εΠOlKl_

σμo VεωV olKοYεVε|ωV

Bλοxωv μετo τnv κοτο-

αιρoφn τoυ 1826 αιnv
nερloxn Γρεβεvωv.

Tovloε εnionq τn θετl_

κn oυpμετοxn τoυq αιn
δnμογροφl κn, olKOVol.J l_

κn κοt πoλtτlαlκn οvο-

nτυδn τoυ τοnου κοl τn

oυμβoλn Τouq σTnV δlοτnρnon τnq εθvlκnq

τουτoτnτοq. αΕγκοτοαοθnKοV σΤο ερεinιο'..

δrοoωCοvτοq κοl δlοτnρωvΤOq TΙq nοροδooεlq

τουq' PiCωoοV σTnV nερloxn εvloxυovτοq pε

το δυνομloμo nου xοροκτnρi(εl τουq βλo_
XoUq Tn δnμoγροφrκn, olκovoplκn, noλtτlopt-

κn κοt εθvlκn εlκovο τoυ τoroυυ, τovloε o κ.

Kουκoυδnq.

Η Nιioυοα τiμnoε τov πoιnτfl
Δnμnτρn Mπρουxo

Tlμnτrκo οφlερωμο oτnv 35xρo_

vn πορoυoiο του nolnτΛ Δnpnτρn

Mnρουxoυ δloργοvωoε o Δnμοq

Νοoυoοq oτnv Εoτiο ΙVουoων, αιο
nλοΙolo των εκδnλιbσεωV γlο TnV

190n εlετεlο του 0λoκουτιilμοτoq.

Πο τo εργo του κ' [\/nρoυxο μiλn_
σOV, εK pερoυq TOU ιJnTρOΠoλiτn κ.

Ποvτελεnμοvο, o μovοxoq π. Γερο-

olμoq Vlnεκεq, ο οnoΙoq οvοφερθn-

Kε σΤlq δlοxρov κεq οδiεq τnq nοΙn-

onq τoυ, o Αv/γοq εο κ. Θεοκλnτoq

Poυoοκnq, εniτlμoq δlolκnτnq του B'ΣΣ, pε

θεpο αΠεlθορxiο κοl υnερβοon αιnv noinon

του Δ.Ι Mnρoυxουυ κοt n oλυμnloviκnq BoΟ-

λο Ποτουλiδoυ με θεμο αΗ φωvn τnq κορδlοq

του nolnτnυ. Τov κ. Mnρoυxo πρooφωvnoε o

δnpορxoq κ. Kορομ.lποτCoq, o οnoiοq τov τi-

μnσε με τo μετολλlo τnq HρωlκΛq Πολnq Nο-
oUσoq, γlο τn δροon ΤοU σTnV noinon KOl TOV

noλlτlopo κοl τn μεγολn ToU σUVεlσφoρο pε

τn oυγγροφn τnq ροQωδ[οq ιι0 xολοopοq τnq

Νοoυoοq_'1B22 p.h n onoiο lορoυotοoτn-
κε μελοnolnμεvn γtο nριilτn φορο αιlq εlε-
τεtοκεq εκδnλωoεlq τoυ 0λοκουτωιrο-οc -c

2010. ΑκολoΟθnoε n οvτlφιilvnon τΟ - 
_: . _

τn, εvιΔ τo πρoγρομpο εκλε oε ι-]ε ο-c , . 1] .:
οnοonοoμοτωVTnq ροι!ωδioq pε _",, : '::_

xοtολoγoυ-nolnτρlοq. Τρoγoυδnoοv ol Ελε-

vn ΑvτωvlοδoU KOl o Kιioτοq Ποτolοq, εvο)

oτo nlοvo oυvoδευoε o Δnμnτρnq Πορολοq.

Συvαυλiα τns xορωδiαs τoυ
oTΕ Θεo/viκns καr K. Πατorα

λ/lο oμορφn oυvουλiο με oυvθεoεlq γvωoτωv
ελλnvωv ολλο κοl Εεvων oυvθετωv oργοvωoε
ο φrλοvθρωnrκoq oυλλογoq αΕΛΠlΔΑυ με τn

oυμpετoxn τnq xoρωδiοq του 0TΕ Θεo/viκnq

υno τn δlευθυvon τoυ μοεoτρου [ Toοουoi_

δn κοlTn σUμμjεΤoΧn oτο τρογουδl τoυ oυ-
ploλiτn μοq Πωργoυ Ποτolο. Στο nlοvo oυ-
voδευοv o ΔnpΛτρnq ToοκlρΙδnq κοl n Ελε_

vn Ποoοl' ΣυμμετεΙxε εnionq ολlγομελnq xo-

ρωδiο του KΑΠH'

Παρoυoιαστnκε τo
εμβατRριo <<oλoκα0τωμα>>

Στo ΠλοκooTρωTo τoυ Δnμoτlκου πορκoυ
τnv Kυρlοκn 22 Αnρrλioυ κοl oε nρωτn εκτε_

λεon, nορoυolοoτnκε τo εpβοτnρlo κ0λο-

κουτωμου οno τn Φlλορμovlκn Ετοlρεiο Nο_

ouσοq KΟlτn Δnμοτtκn Φlλορμovlκn Λομiοq.

Τo εΕοlρετlκo εμβοτnρlo, τo oποiο εvτυnωoi-

Oσε KO] oυγκivnoε, ε[vοl oυvθεon τoυ Δlευ_

θJVΤa .nq Δnμoτlκnq ΦlλορμovlκΛq Λομiοq
.. ",r- i_3n Ν4οvτο, oε oτixoυq τoυ κ. Θεo-
'-. '' ':_-". Στnv ερμnvεiο τoυ εμβοτnρ[oυ
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σnq ΔnμΔΤρnq Πορoλοq κοl οl xoρωδoi Θω-

μοq Mnlγκονoq, Ευογγελoq Zlομnoκοq.

<<Kαι αλ€κτωρ δεv ελdλnoε...>>

Στιq εnετεiouq TOU Oλoκουτωμοτoq τo ΛΟ-

κεlo ΕλλnvΙδωV Tnq noλnq οvολομβοvεl nο-

vτο εvεργo ρoλο οno_

δoonq τlμnq κοl οvομo_

xλευonq τnq μvnμnq γlο
το xολοoμο τnq Νοoυoοq

H nοροαrοon τoυ ΛΕΝ

αro Δnμoτlκo Θεoτρo

κκοl ολεκτωρ δεν ελο_

λnoε...υ εivοl ρlο lαlο-

ρlκΛ οvοδρομn οno τnv

iδρυon τnq noλnq pεxρl

τn μερο του xολooμου τnq τo 1 B22 nου βο-

oiαιnκε αιο δnμoτlκo τρογoυδl κοt oε κεiμε-

vο κoρυφοiωv oυγγροφεων κοl nοtnτιbv noυ

υμvnoον τn Nοoυoο.

Πο μlο oκoμο φoρο κοl oτο δtnνεκεq μOq σU-

γκivnoε κοl θο μοq oυγκlvεi n Ν/οκρtv[τoο,

το τρογoΟδl, τo μοlρoλογl τoυ xολοopoΟ pε

τnv κivnon τoυ xορoυ ΠOU σοV οvτοδtοq xo_

ρoq ορxοioq τρογωδiοg δtnγεiτοl κοl θρn-

vεi τnv τρογlκn κοτοoτρoφΛ. Tn oκnvoθε_

τlκΛ εnlμελεlo εixοv or Ακnq Toloρκοq κοl

XρΛαιoq Τolτonq Kοl TnV oφnγnon ol Kιb_

oτοq Bορβερnq κοl Nlκnτοq lωονviδnq. Moυ_

olκn εnοlδοv ol Bογγελnq Ψοθοq, Δnμnτρnq

Ψοθοq, Αnooτoλoq ZοφεlρΙoυ, Ποwnq Kε_

τονnq, Πιlργοq Ντοβλloκοq. Tρογo0δnoοv n

xoρωδiο του ΛΕN KOl μειJοVωιJεvο or Xρn-

oτoq Τoiτonq κοl Eλloοβετ Mnοlτon. Συμμε_

τεixε εnionq n βυCοvτlνn xoρωδiο lερoQολ-

τιi:v τoυ Αγioυ N/lnνο n ροεΕo ρxοvτoq ToU lε-

ροQολτου Θωμο Tooυκoλο.

<<ΕTΣΙ ΕΙNAΙ HΖΩtΙ>>,

παρoυοiαοn βιβλioυ
τoυ Γιιilργoυ Σrδnρoπoυλoυ

Τn Δευτερο 26 ΙVlορτioυ εγlνε n nορoυoiο_

σn ΤoU βlβλioυ ToU σUγYροφεο Πιbργoυ Σt_

δnρonουλoυ ιΕTΣl ΕlNAl H ZΩHυ oτnν οi-

θoυoο εκδnλιboεωv τnq Ευδεivoυ Λεoxnq.

Tov oυγγροφεο nρoλoγloε o nροεδρoq τnq

Ε.Λ.Π.Ν' κ. Θεoφlλog Τελnγrοwiδnq, εvιil oτο

nοtδlκο κοl εφnβlκο τoυ xρovlo ovοφερθn-

κε με oυγκlvnσn o σUι.JμOθnτnq τoυ κ. lωοv_

vnq Ευθυμlοδnq.

To βlβλio που εxεl εκδιioεl n'Evωon Ποvτlων

Αργυρoυnoλnq Αθnvων, εivοt ενο oυνολο οno

θεοτρrκο iργο κοl oxoλ ο noυ εxε γροι|εt κοι

oκnvoθετnoει o iδloq o δnploυργoq, εnlλf_

γOVΤοq τυxοiο, ολλο nρογμοτικο γεγovοτο
τnq κοθnμερlvnq Cωnq πoυ εxεt enoει o [δlοq.

0l τελευτοiεq oελiδεq εivοl nρooωnlκΛ oο-

Tlρο ΤoU oυγγροφεο ποvω oε ολο το κουτο

θεpοτο nου υnορxoυv ουτn τnv oτlγpn oτn

xιilρο pοq (nογκοoμ lonοinon, γροφειoκροτiο,

φοκελο κto, δn μoolεq υ n n ρεoiεq).

Θωμα Mπλrατκα: <<NdoUσα,

Nιαουoτα, απ0 τnv iδρυon

μ€xρr τo oλoκαilτωμd τns>>

H Ετοlρεiο vlο τn μελετn τnq loτoρioq Tnq

Νοoυoοq KOl Tnq nερloxnq ιΟ Αρloτοτελnqυ

nορoυoiοoε τo βlβλΙo του Θωμο Vlnλlοτκo

κNοoυoο, Ntοουoτo, οno τnv iδρυon pεxρl

τo oλoκουτωμο τnq (13B3- 1B22)ll. 'Ενo 
βI-

βλio πoυ οvοφερετol oτnv loτoρiο τnq no_

λnq οno τnv [δρυon τnq μεxρl τo xολοopo

Tnq TO 1822, oτo οπoio o oυγγροφεοq nρo_

onοθεΙ Vο (οΠOKΟTοστnoεlυ oλΛθεlεq ΠoU Tο_

λοvlζoυv xρoνιο τιiρo τουq loτoρlκoυq ερευ_

νnτεq τnq noλnq μοq.

To βlβλio nορoυotοoτnκε οno τoυq δnμoolο_

γροφoυq Xρnoτo [Vlnλοτolιiτn κοl Ν/ιμn Δει-

νoπouλoυ, οl οnoiοl τo xοροκτnρloοv οξlo_

λoγo, nου oυμβολλεl αιoν εμnλoυτloμo τnq

loτoρiοq τnq Νoουoοq με vεο oτolxεio. κΔεv

κοvεt μlο οVοΠορογωγn τωv nnγιiν, ολλο nο-

ρoυolοCεl νεο oτοιxεio noυ βonθoΟv TOν οVο-

γvιδoτn vο lοvοφερει το γεγovoτο oτn pvΛ-

μn ΤoU KοlVO Το δεl nto ιpυxροrpου, onμεΙω-

σε o K. N/Ιπλοτolιbτnq.

Tο dooδο οno τnv δloθεon τoυ βlβλioυ θο

δlοτεθoυv γlo TnV olκoνoμlκn εvioxυon τoυ

αΑρloτoτελnυ oτnv n ρoonοθεlο οnoκoτοoτο-

σnq ΤoU nοροδoolοκo0 κτlρioυ Mo0γγρn'
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APXAΙoΛoΓΙΙ(A
EYPHMATA ΣTENHMAΧOY

o Στευiμαxog βρioκετaι σToυ9 αυατoλικoig πρ6πoδε9 τoυ Βερμioυ, oε υιloμετρο 140

περiπoυ μετρωυ, αυαμεoα oτn Βtρoιa κaι τn Ndoυoα. To rωρι6 εiυαι κτιoμευo oε tυα

επικλιυεE επilτεδo, oμαλo oxετικd, τo oπo[o βαlμnδοu αυυιprbυεται Kαι Kαταλiyει oτα

δυτικd oε δ{o λ6φου9. o μεyαλιiTερo; και επιβλnτικ6τερog εiuαι τoυ Ayiου Tρ[φωυog.

Γρ(ιφει o Κων/υoq Γκλαβ!νog

0 oρειvog oγκog τoυ BερμiοU' με τ]1ν

πλoυoια xλωρiδα και παviδα' ΠoU σιε-

φαvιilvει δυτικα τo xωριο, oιrvθdτει εl-α

oκnvικ6 μovαδικng φυoικng oμoρφιαc.

0ι περιoxdq πoυ θα μαq αΠασXoλnoοιn'

εδιb, εivαι oι εξng:

Poδια. Εκτεταμdvn κα}ιλιεργnμdvn dκτα-

oti. oμαλ.ti oxετικα, αvατoλικα τoυ xω-

ριου. Παi ιοτερα υπnρxαv αUτοφUεig ρo_
διεc. FΙ τΟΠι)\-υμiα Ρoδια nταv 1vωoτn

urογ:τr l0



Nεoλιfrικα ερyαλεiα απ6 τo λ6φo Mπαq_Καρτiρ.
oτoυ Στευnμα.ro και 6lι oτou Tρiλoφo)

(o λ6φog .ΥωρoταξιKd, με βαoιι τoυg liρτεg' αυiκtι

αΠ6 τα xρovια τnq ToUρKoKρατiαq. Σε

6λn τnv dκταon τnq UΠαρxouv θαυμdoια

αρxαloλoYιKα εΠιφαVειαKα εUρnματα.

Mπαg-Kαρτiρ. Φυoικ69 λ6φo9, 1500 μ.

αvατoλKα τoU XωριoU, πdραv τnq Ρo-
διαg. oι ΠρoΠoδεq τoU λoφou Kαλλιερ-

You\Γtαι. Στnv κoρυφn τoυ και αιιg πλα-

γιdg διαοπαρτα προTαιoρικα ευρnματα,

καθιbg επiong κλαotκιilv xρovωv, ελλn-
vιαιtκιi-lv και κυρiωg ρωμαiκιilv.
Ιτια. Φυoικ69 λ6φo9, με εκτεταμ€vn επi-
πεδn κορυφn, πoυ καλλιεργεiται. Yπαρ-

xει φυoικn πnγn vερoυ με ouvεxn ρon.
Σπoυδαiα αρxαιoλoγικd ευρnματα επi
τng κoρυφng τoυ λ6φoυ, κυρiωg αρxι-
τεκτovικα μ€λn και επιτυμβιεg αιnλεq.
Απdxει 500 μ. N.Α. τoυ xωριoυ.
Αμπελoτoπoq. Περιoxri καλλιεργnμ€r"rr

δuιικoτερα, πρoq τnv πλευρd τng Nαoυ-
oαq. 1\λλoτε εixε πoλλα αμπ€λια. Kατα

καtρoug βρ€θnκαv αιov ΑμπελoτoΠo σn-

μαr,τικα ρωμαTκα και βυζαvιιvα ευρnματα.

0 τoπoq πρdπει vα κατoικnΘnκε απo τα

πρoioτoρικd ακ6μn xρovια. Αυτo τoυ-

λαxιαιοι φαvεριilvoυv oκ6ρπια εΠιφα_

vειακα ευρnματα oτn θ€on Mπαg-Kαρτdρ
(ooτρακα, λiΘιvα εργαλεiα και λεπiδεg

απ6 πυριτoλιΘo για τnv επεξεργαoiα
δερματωv). Τo 1992 βρ€θnκε για πριbτn

φoρα oτov oμιilvυμo λ6φo θαυμαοιo λi-

θιvo εργαλεio, πoυ xρovoλoγεiται σtnv
vεoτερn vεoλιθικn περioδo.
Στα κατoπιvα xρovια βρdθnκαv και αλλα

εργαλεiα Kαι UφαvtιKα βαρn. Eivαι κoι-
vn πλdov πεπoiθnon 6τι εδιb dxoυμε μια
onμαιτικn vεoλιΘικn εγκαταoταon παvω

οε μiα τoυμπα, n oπoiα πρooφ€ρεται για
€ρειrvα, γιατi n τoυμπα δεv καλλιεργn-

θnκε πoτ€, αρα δεv dxoυμε καμιd αv-

θριilπιvn παρdμβαon με κτioματα n καλ-

λιdργειεg.

To 2006, dταv €γιvε μερικn απoxωμd-

τωσn τoU λ6φoυ, Yια τn λnψn αδραvιilv

υλικιilv απ6 τnv αvαδοxo εταlρεiα κα-

ταoκευng τnq ΠαραεYvατiαg oδoυ, απo-

καλυφΘnκαv onμαvιικα ευρnματα. Στnv

αvατoλικn πλαγια τoυ λ6φoυ nρθε αιnv
επιφαvεια και αvαoκαφnκε απo τnv Aρ-
xαιoλoγικn Yπnρεoiα ouγκρoτnμα οικι-
ιilv υoτερoελλnvιαιικιilv xρ6vωv. Bρd-

θnκαv διdοπαρτα αγγεiα, voμioματα και
dvα λυxvαρι.
Eδιi-t, παρεvθετικα, πρ€πει vα τovιoτεi o

οκλnρ6g αγιilvαg πoυ διboαμε 6λοι μαg

Yια τn oωτnρiα τoυ λ6φoυ κατα τng ερ*

γoλnπτριαg εταιρiαg, n oπoiα εvιελιbg

αυθαiρετα και παρdvομα εγκατdοτnoε

βαρ€α μnxαvnματα και αρxιoε vα εK-

xερoιilvει τo λoφo, κατααιρdφovtαq τα

παvια. oι αρxαιoλoγoι κ. Γιαwng Γραι_

Γipιv tnv εiλευ*

αn {{r]v }\{ε}*

κεδrlvωv ατιq
{ιvftΙ*λ}Kdq
nλαγι*g τοιl
&εpμiιlυ και
σΤmr α'τλ{i*

Xι*$}n γτεδιαδα
K&{*ιK{}n-rΦαv

φpUγιK{i {sρα*
KlKα} K{il ,{ε-
λααγικ* φιiλα,
μ& ελλnlΙιKe"""
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Mελαu6μoρφn κιjλικα απ6 τn Poδι[ι' αρ.rαi'κωυ' 'rρ6υοlτ'

K6q Kαι Nεκταριog Πoυλακiiκng €δωoαv
οκλnρd αγιilvα, εvιb n κ. Eιρnvn Ψαρρα,

δυo φoρ€g dθεoε τo θdμα oτo Kεvτρικd
Αρxαιολογικo Συμβoυλιo. 0 λ6φoq oιb-

θnκε τελικα και απoδoθnKε Yια €ρευvα

oτnv Aρxαιoλογiα.
Πριv τnv €λευon τωv Mακεδ6vωv αιιq
αvατoλικ€g πλαγιdg του Bερμioυ Kαι
αιnv απλoxωρn πεδιαδα κατοικoυoαv

φριrγικα (θρακικα) και πελαογικα φυλα,

μn ελλnvικα, που μπnκαv αιn Mακεδo-
viα απo τo Boρρα, περiπoυ τo 1200 π.X.
Φαivεται oτι oι Φρuγεq n Bρυγεg υπ€τα-

ξαv dvα ευρυτερo μdρoq τnq onμεριvnq
Ημαθiαg. Aρxαiα, oμωq, παραδoon δια-
τnρnoε τnv αvαμvnon 6τι 6λn n Mακε-
δoviα εixε απoικnθεi απ6 Φριrγεq' κoι
δε Φρυyεg, ωg Mακεδ6υεE λtyoυoι' εΚtι-

λtoυτo Βρiyεg, lρ6υoυ 6οoυ Ευρωπnιοι
ε6ντε9 o[υoικoι ioαll Mακεδ6oι, μεταβα-
υτεE δε εζ τnυ Aoinιl αμα τn x1lρn και τo

oυυoμα μετ!βαλου εg Φρ[yαgll (Hρ6δoτoE

7.73). Eξαλλoυ τo 6voμα τng 'Εδεοoαg

oυvαπτεται με τn φρUΥικn λdξn βεδυ.
που onμαivει vερ6 (B€δυ_Bοδεvα. Σrl_

μερα'Eδεooα).
Αργoτερα, μετα ιo B00 π.Χ., liρθαl,. oι

Mακεδ6vεg' λα69 ελλnvικ6g. 0ι αρxαi_
οι Mακεδvοi (Mακεδovεg) nταv dvα ελ-
λnvικ6 φυλo, πoυ Yια αιιilvεg κατoικoυ_
σαv στn B. Πivδo, oτo 6ρo9 Λακμo (Zυ-

γdg) διiιγor,ταg ζωn πoιμεvικn. '0ταv n
ελλnvoφωvn αυτn ομαδα διαoπααιnκε,
oι Mα1vnτεg (κλαδog τωv Mακεδvιbv)
εγκαταοτdθnKαV σto αvατoλικo τμtiμα
τng Θεooαλiαg, εvιil μικρ6τερα παρακλα-
δια ειoxιilρnσαv στnv vdτια Ε}ιλαδα. 0
κυριog, 6μωq, 6γκo9 τωv Mακεδovωv
κατευθιrvθnκε αvατoλικoτερα.
Kατα τn μετακivnon τoυg αυτn, πoυ dγι-
vε με πoλυ αργ6 ρυΘμd, n Oρεαιig (πε-

ριoxn Kααιoριαg) αvαφ€ρεται σαv Koι-
τiδα τng μακεδovικng δυvααιεiαg. Aπ6
διb oι Mακεδοvεg με εΠιKεφαλng αρxικα
ιουq Tnμεviδεg και αργοτερα τoυg Aρ-
γεdδεg βαoιλεig εloxωρουv σtn σnμερι-
vn Kεvιρικn Mακεδoviα Kαι τov Bo n πι-
Θαv6τατα τov 7o π.X. αι. (70Ο-650 π.X.)
εγκαθioταvιαι διαδoxικα οτtg περιoxdg
ιng Πιερiαg, Boττιαiαg, (κυρiωg n παρα-
λ'ια ζωvn και n εvδoxιbρα μεταξυ Αξιoυ
και Εxεδωρoυ-Γαλλικoυ πoταμoυ) Eoρ_

δαrαc. Αλμωπiαg.
Τα προε77rrr,ικα φυλα πoυ βρnκαv oι
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Χρυo6 !λαoμα, επιoτ6 μιο

Mακεδοvεg στnv Kε\'ιρtκn Mακεδoviα
(μεταξυ αυτιbv Kαι oι BρΦεq) κυρiωg
εκτοπiαιnκαv n αφομoιιbΘnκαγ ιilαιε
απo τnv επιμειξiα αυτn πρodκυΨε αρ-

γoτερα ο γvωαι6q τυπog τoυ Mακεδ6-
vα τωv ιαιoρικιbv xρovωH αρρεvωπoυ
και ευαιαλoυg. ?\λλωαιε oι Mακεδ6vεq
πoτε δεv μετdτρεπαv oε δουλoπαρoιKoUζ

n φ6ρoυ υπoτελεiq τoυq KαταKτnμdvουg

λαoυg, 6πω9 oι Σπαρτιατεg. Toυg αφo-

μoiωvαv n τoυg αvαγκαζαv Vα μεταvα-
αιευooι-rv. Kατα τov Στρdβωvα: ioτι αυ_

τoi πoυ Kaι τo Βtρμιoυ 6ρoE, 6 πρ6τερoυ

ΚατειΙoυ Βρι1ε9, Θρακcilυ tflυοg, ωυ τiυει

διαβαυτεg ει9 τnυ Ao[αlι Φρ{yεE μετωυo-

μαoilnoανι Στραβωv 7,24 (Σιρ6βωv Γεω-

Υραφoq 67 π.Χ' - 2a μ.Χ.)'
0 γvωαιog μυθog τoυ ΠερδiκKα Kαι τωv

αδελφιilv τoυ, απογovωv τoU Tnμεvoυ,
ΠoU μαq αvαφ€ρει o Ηρ6δoτoq (βιβλio

H', Kεφ.13B) και πoυ εivαι βαoιoμdvoq
oε ιραvlκd πρoτυπα, εξιαιoρεi Πωq oι
Mακεδ6vεq αρxικα εγκατααιαθnKαV στιq

πλαγιdq τoυ Bdρμιoυ' στoυq περiφnμoυg

κnπoυq τoυ Miδα με τα ευωδιαoτd τρι-

αvιαφυλλα, καt αιαδιακα απλωoαv τnV

κυριαρxiα Ιouq στnv αλλn Mακεδoviα.

0ι Mακεδ6vεq, oταv oτn v6τια Ελλαδα,

αιnv περioδo τωv αρxαiκιilv xρovωv
(700-500 π.Χ.), oιrιτελεiται μια πoλιτι-

αιικn κooμoγoviα, εξακoλουθοιrv vα μd-
vouv αΠoKoμμdvoι, αλλα καλα oρYαvω-

μivoι oε €vα ιoxυρo βαoiλειo, με Πρω-

τευoυoα τιg Aιγ€g.

0ι πριbτεg απoικiεg τωv voτiωv Eλλnvωv

πoυ ιδρυovται στα παραλια τng Xαλκι-
δικnq και τng Πιερiαg, δivoιrv τnv εU-

καιρiα για αφυπvισn τωv Mακεδ6vωι
Ylα εμΠoρlκdg επαφ€g Kα1 Yια πoλlτι-
oτικn αvdλιξn.

Aκριβιbg αυτn n επoxn μαg εvδιαφ€-

ρει. Η περιoxn τng Poδιαg παρoυoιαζει

μεγαλο εvδιαφdρov. To 1978, κατα τnv

ιοoπdδωon φυoικoυ γnλoφoυ και υoτε_

ρα απ6 βαθια αρoon αια xωραφ1α τωv K.

Ζυyωνn Nικoλαoυ και Σωτnρioυ Mλια-
τσιoU αvακαλυφθnκε oυoτdδα λακκo-
ειδιi-lv ταφωv τnq αρxαTκnq επoxtig με
αvδρικdg ταφ€g. Eπιμnκn oαιd αvδριilv,

αγγεiα, βdλn και oιδερdvιo ξiφoq nρθαv

τυxαiα oτnv επιφdvεtα.
'Evαg Θαυμdoιog κρατnραg, μεγαλoυ

μεγdθουg, με ζωγραφιoτn διακ6oμnοn
πτnvιilv, πoυ παραδoθnκε oτo μoυοεiο

...*1 &,{αKεδΟ*

vεq X{}{* δε1r

μεξ*τ$}εft{r.v σε
δεlιiλοxειpαι*
Kslrq n φδ5:ου
ι}}Ι*{ελεiq {&wq

K{ixrKΤnμ*vε:ι;q
λααιiq, οxιrlg εlι
Σxιιρτι*τεq...
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Yφαυτικα βdρn

τng Bdρoιαg, xρovoλoγεiται oτnv επoxn
τωv μεγαλωv ζωγραφωv Λυδoυ n Σoφi_
λoυ (ssO π.X.). 0 κρατnραg αυτog εκτi-
Θεται oε περioπτn Θdon oτnv καιvoυρια
πτ€ρuγα τoU αvαKαιvιoμ€vou μoυoεioυ
τnq B€ρoιαg.

H αvακαλuψn αυιn προκαλεoε ευλογα τo

μεγαλo εvδιαφdρov τng Αρxαιoλoγικng
Yπnρεoiαg, γιατi, μdxρι τdτε, για πριbτn

φoρα αvακαλυφτnκαv ταφoι αρxαTκιilv
xρovωv o' oλ6κλnρn τnv κειτρικn Mα_
κεδoviα. Αργ6τερα ειτoπiαιnκαv και αλ-
λεg θdoειg oτov voμd μαq, XρovιKα μετα
τo 19B0, 6πω9 τα oxετικα εκτεταμdvα vε-
κρoταφεiα τng Bεργivαq, τωv Αoωματωη
τnq Σφnκιαq Kαι ΙoU Mnτoιαvn στnv Πε-

ριοxn Λευκαδiωv.
Σε παρακεiμεvo xωραφι, oε περιοxn πoυ

γειτvιαζει με τnv προnγoυμεvn, n κ. Αγ-
γελικn Poδiτn κατεixε μ€xρl πρoτιvog
θαυμαoιo xρυoo €λαoμα, λεπτoτατo, με
αvαγλυφn διακοoμnon. Σiγoυρα εivαι
κτdριoμα ταφικ6, επιoτ6μιο και πρdπει
vα αvnκει oτα αρxαTκα xρovια.
Απ6 τnv iδια περιoxn πρo€ρxεται οφρα-

Yισμα (εvεπiγραφn λαβn αyγεioυ) με τn
λdξn ΘΑΣΙΩN. Παραδ6θnKε στo μουoεio
Bdρoιαg. To ευρnμα εivαι πολυ σnμα\.ιι-
κo, γιατi υπoδnλιbvει εμπoρικεg αιταλ-
λαγdg, κυρiωg κραoιoυ, με τn Θiιoo.
Θραυoματα μεγαλoυ αμφoρdα και πoλ-
λα υφαvιικd βdρn με εγxαρακτα oυμ-

βoλα βρnκε o κ. Γιιilργog Tεμεvoιrγκαg
oτo κτnμα τoυ' πiοω απo τo εργooταoιo
rιMπoυταρnυ.

To μεγαλυτερo, 6μω9, εvδιαφdρov πα-

ρoυoιαζει o φυoικdg λoφioκog Ιτια, 500
περiπoυ μdτρα N.Α. τoυ xωριoυ. 0 λo-

φog dδωoε ευρnματα απo τα κλαoικd
μdxρι τα βυζαvιιvα xρovια. Αρα, dxoυ-

με μια oυvεxn και αδιαλειπτn xρovικα
εγκαταoταon αvθρωπωv. Περiοπτn θ€on
αιo λ6φo, πoυ εξαoφiiλιζε παvοραμlκn
θ€α, κατ€xει μια ρωμαiκn €παυλn, πoυ
περιβα7ιλ6ταv με αιoα απ6 θαυμαoιoυq

μαρμαριvoυq αρραβδωτoυg κiovεg ιω-
vικoυ ρυθμoυ.
Δ6μoι τoυ κτιρioυ και Θραυoματα κι6vωv

βρioκovιαι ακoμn και onμερα εκτεθει-

μ€vα oτnv πλαγια τoυ λoφoυ. Bαon κi-
ovα ιωvικoυ ρυθμoυ βρ€θnκε με τo dρ-

Yωμα Kαι παραδoθnκε στo μoυσεio τng
B€ρoιαq. Kεραμiδια τng oτdγng, αιρωτn-

ρεq Kαι καλυπτnρεg, υπαρxοιrv και τιilρα
εYKατεσΠαρμ€vα oε μεγαλn αφθoviα oε
6λn τnv εκταon τoυ λoφoυ. Η κoρuφn
τoυ dxει onμερα απαλλoτρtωθεi.
0 αρxαιoλ6γog κ. Φιbτng Πdτoαq, o oποi-
og ερειrvnοε σUπnματικα 6λn τnv πε_

ριοxn και δlεvnργnoε οριoμdvεg τoμdq
παvω αιnv κoρυφn τoυ λοφoυ τo 1953,

γραφει αιnv εξαιρετικn μελdτn τoU Yια
τoι, MεYαλo Tαφο τωv Λευκαδiωι n
Ταφo τrιq Kρioεωq, 6πωg απoκαλεiται:



κMεταξυ Στεvnμαxoυ και Tριλoφoυ δι-
επιαιιilΘnoαv oπoυδαiα κτnρια μετα κι_

ovoαιοιxιιbv, τωv oπoiωv βαoειg Kαι Kι-

ovοκραvα μετεφdρθnοαv εlq τo Moυoεi-
ov Bερoiαg' Kαι περισιΙVελdγnοαv αvα-

γλυφα Kαι εΠιYραφαi, απαιτα Pωμα-
Tκnq επoxnqυ' (Φωτ. Π€τoα: <0 Tdφoq

τωv Λευκαδiωvυ Αθnvα 1966, oελ.4).
'Eκτοτε €γιvαv oριoμdvεg τoμ€g απ6 τnv

Αρxαιoλoγικn Yπnρεoiα, μαλλov πρo-

xειρεζ Kαι εΠιφαvειακdg.

Noμtoματα
Kατα καιρoυq βρdθnκαv επιφαvειακα oε

oλn τnv €κταon τnq Poδιdg, xαρn oτnv

ειrvoια τng Tυxng, oριoμdvα voμioματα

πoλυ αξιoλoγα. Aπo αυτd €κριvα oκo-

Πιμo Vα παρουoιαoω τα Π1o α\'ΙιΠρo-
oωπευτικα:
1) Xαλκιvo voμιoμα 2oυ αι. π.X. Α'
πλευρα: Kεφαλn τoυ βαoιλιdι Περo€α
(179-16s π.X.) B' πλευρd: Aετ69 πdvω

οε κεραιrv6 πoυ περιβαλλovιαι απ6 αιε-

φdvι δρυ69.

2) Aφθοvoυv τα xdλκιvα ρωμαTκα τng

επoxng τωv Αvιωvivωv (2og αι. μ.X.),
οπoυ εικoviζovιαι: A' πλευρα: Kεφα-

λn Mεγ. Aλεξdvδρoυ με τnv εΠιYρα-

φn κΑΛEΞΑNΔPOYυ. B' πλευρd: Nεα-

ρog €φrππog ιππ€αg με τnv επιγραφn

oτn αιεφαvn τoυ voμiομαΙoq: (KOΙNON

MAKEΔONΩNυ.
Η ευρυτερn περιοxn πoυ εξετdζoυμε
(Poδια και Aμπελ6τoπo9) φαivεται oτι

1vιbριoε μεγαλn ακμn oτα ρωμαTκα xρo-

vια, oταv n Bdρoια ακμαoε, εξελixθnκε
και dγιvε n dδρα τoυ κK0ΙN0Y TΩN MA-
KEΔONΩN). Η Bdρoια nταv τoτε μια Πo-

λυαvθρωπn π6λn, με σnμαvtικn εγκα-

τααιαon ξdvoυ, κυρiωg ρωμαTκoυ oτoι-

xεioυ, Kαι με μια πλουoια ταξn εμπ6ρωv
Kαι Yα1oKτnμ6vωv. Eδιb nταv εYKατεστn-

μdvoι γαιoκτnμovεg Pωμαioι, oι oπoioι
αvαγραφοvιαι σε επιYραφn με τov ιδι-
αiτερο τiτλo κεγκεκτnμdvoι Pωμαiοιυ δn-

λαδn εixαv κγnq dγκτnoιvD = ιδιoKτnσiα.

Συμπ6ραoμα: H μελdτn τωv ευρnματωv

δεixvει 6τι, πλnv τoυ πρoioτoρικoυ oι-
κιoμoυ Mπαg-Kαρτ€ρ και τoυ μtκρoυ
υoτερoελλnvιoτικoυ oικιoτικoυ πυρn-

Επιτυμβια oτiλn απ6 τoυ Στευiιμαlo

vα σtnv πλαγιd τoυ iδιoυ λoφoυ, δεv

€xoυμε πnV περιoxn τng Poδιαg dvαv

oργαvωμ€vo oικιoμ6 (xωρι6 n πoλn),

αλλα μεμovωμ€vεg αγρoικiεg και επαυ-

λειg, δtαoπαρτεq στnv περιoxn.
Σε καπoιoη λoιπov επιφαvn Pωμαio

γαιοκτnμovα, αvnκει και n dπαυλn σtov

λoφo Ιτια. H υπαρξn τng dπαυλng αυ-

τng πρ€πει Vα σUσxετloΘεi με αvαλo-

γεg επαυλειq ευπoρωv γαιoκτnμ6vωv
και εμπ6ρωv ΠoU €xouv αvαοκαφεi και
απoκαλυφθεi oτιg Θdoεlg Toιφλiκι και
Mπαλταv€τo' τnq Ndoυoαg Kαl σtο xω-

ριo Mdon τng Bdρoιαg.

Eπιτυμβιεq στnλεq
Παρoυoιdζω τιq Πιo αvtιΠρoσωΠευτικdg.

1) Eπιτυμβια, αvdγ)ιuφn' αετωματικn
oτnλn, πoυ αvnκει στα ρωμαiκα xρ6-
vια. Bρdθnκε τo 1961 oτov αγρo ιoU K.

Avαoταoioυ Παπαδdπoυλoυ, oτn θdon
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To α!τωμα υπoβαoταζεται απ6 δυo κioνεg, πoυ απoδ[δoνται υπoτυποlδcilq με
εyltαρdξειg. Audμεod τoυ9 n επιyραφi:
κH yυυiι ZοloΙμn και τα τ!κνα αυτο[ τω )lλυκυτiiτω πατρ[ Επικτliτω μυiαq
.rdρινι. Βρillικε στn Poδιd. Aπoliκn yλυπτr|lυ μoυσεioυ Β!ροιοq.

Aμπελ6τoπο9. H oτnλn διατnρεiται oε
αριαιn Kαταστασn Kαι εKτiθεται σtov αU-

λειo xιilρo τoU μoυσεiou B€ρoιαq.

H oτnλn αUτn, UψoUq 1,12 μ. Kαι Πλα-
τouq 0,40μ. ειKoviζει μdσα σε Koiλo τε-
τραΠλευρo, τρειq αvαYλυφεq μoρφdq,
πoU στdKo\ται Kατd μdτωΠo. 0ι δυο εi-
vαι YιΙVαιKεiεg μoρφdq Kαι n Ιρiτn αv-
δρικn. Πιo κατω αΠo τo αvαγλυφo αυτo,

στnv Kαvovικn επιφαvεια τnq αιnλng'
παρισΙαvovtαι KαΙα Kρoταφo τρειζ αKd-

μn μoρφdq, δυo γιrvαικεiεg και μiα αv_

δρικn. Tο αvαγλυφo αετωμα εxει αιο κε_

vtρo τoU KαρΠ6 ρoδιαq, πoυ περιβαλλ.ε_

ται αΠo δυo φiδια. Στo επιoτυλιo φ€ρει
τnv επιγραφn:

...TΙAΣ EYΛΑΙOY KΑΙ KΛEYΑTA
Ι ΓoNEΙΣ KΛΞOΙΙAΓPA HPΩ

To 6vομα Eυλαιog τo σιΙVαvtoυμε oυ-
xvα oτn B€ρoια, εV6 τo 6voμα Kλεoπα_
τρα σε αλλεg περιoxdq τng Mακεδoviαq.
(Aρxαιoλoγικ6v Δελτiov Xροvικα, 1 963)

2) Eπιτυμβια oτnλn απ6 vιoπιo μαρ-
μαρo, πoυ καταλtiγει επαvω σε ε1,γε-

γραμμdvo αdτωμα, μdσα στo τυμπαvo τoυ

oΠoiou Uπαρxει ρ6δακαg.
Πριv ολoκλnριiloω τn oιrιτoμn επιoκd-
Πnσn ΠoU αφoρd τα αρXαιoλoγικα ευ_

ρnματα, Θειbρnoα σK6Πιμo vα αvαφ€ρω
τnv ιοτoρiα εvog voμioματoq. Πρ6κεr-
ται Yια €vα αonμdvιo τετρdιδραxμo' ΠoU

πρodρxεται απ6 τnv Φιλιππουπολn Αvατ.
Pωμυλiαg. 'oταv o Φiλιππog B', βαοι_
λιdq τng Mακεδoviαζ (359-336 π.X.) εξε-
αιρατευoε κατα τωv Σκυθιbι iδρυοε τo

342 π.Χ. τnv Φιλιππoυπoλn, παvω oτo

λ6φo Eυμoλπιαδog, oτnv oπoiα dδωoε
τo ovoμα τoυ.

Kdθε oικιοτng, oταv iδρυε μια πoλn, oε
αvαμvnon αυτου τoυ εξαιρετικoυ γεγο_
v6τog, dκoβε αvαμvnπιKd voμioματα.
To voμιoμα μεταφdρθnκε απ6 πρ6oφυ-

Yεq τnq Avατ. Ρωμυλiαg κατα τnv αιταλ-
λαγn τωv πλnθυoμιilη oαv κειμnλιo οι-
κογεvειακ6. 0 καθnγnτnq τng Αρxαιo-
λoγiαg κ. Γειilργιog Mπακαλακnq' ΠoU

εξdταoε τo voμιoμα, απoφαvθnκε 6τι εi-
vαι μovαδικ6 oτo εiδog τoυ, αυθειτικo
και oπαvιo.
Kι εδιb θα πρdπει vα θυμnθιb τov εξαi-

ρετo καθnγnτn μoυ oτo Α.Π.Θ. κ' Mπα-
καλακn, πoυ 6ταv μαg ξεvαγoυoε αιo
Moυoεio Θεooαλoviκnq μαq €λεγε με
φαvερn oιrγκivnon για oριoμdvεξ εΠι-
τυμβιεg oτnλεg πoυ μεταφ€ρθnκαv απ6
τov Πdvτo: ιιΑυτdg oι oτnλεg δεv €xoιrv

μοvo αρxαιoλoγικn αξiα oαv μoUσεια-
κα εκθεματα, αλλα διδαoκoιrv Kαι φρo-
vnματiζoιrv εμαg τoυg vειbτερoυg, πωg
καπoloι αvθρωπoι μdoα oτov ξεριζωμ6
Kαι τo xαλαoμ6 τoυ Eλλnvιoμoυ τoυ Πo-
ιτου, καιαφεραv vα τιg περιoιbooιΙv Kαι
\rα τιq μεταφ€ροιlv με ιερn ευλαβεια oτα
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A' πλευρ(ι: κειραλi Δι6E oτεφαυωμ!νoυ

B' πλευριi: !φlππoE ιππ!αg. Στn oτεφαυn τoιl υoμ[oμcιτoE n )'εξn Φιλiπποtl.

ελευθερα ελλnvικα xιbματαυ. Η περiπτω-

σΙ1 τoU voμiσματoq εivαι παραλλnλn.
Aυτα oε YεvιKdq Yραμμdq Yια τov Στε-

Vnμαxo ΠoU Kαταθdτει Kι αUτ6q με τn
σειρα τoU τn δικn τoU ισtoριKn μαρτυ-

ρiα. Kι αUτn n KαλλιdρYεια τnq ιστoρι-
κng μvnμng μαq βοnΘαει vα σιΙYKρoτn-

σoUμε τnv ταUτ6τnτα τnq ευρuτερng πε-

ριoxng στnv oΠoiα αvαφερθnκαμε εδω.

Γιατi o αρxαιoλoYικog xιbρoq Στεvnμα-
xoυ δεv εivαι απoκoμμ€voq, αλλα εivαι
εvιαyμdvoq oε dvα ευρυτερo YεωYραφι-
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NAOYΣA n NΙAOYΣTA;
yραφει o ΚrΔoταE Κoυλng

o Cnτnμο τoυ ορxlκου οvo_

μοToq Tnq noλnq μοq Kοl Tnq

nρo€λευonq τoυ δεν εxεl οκo_

μn βρεt τnvλ0on του. Πoλλεq

ol οnοvτΛoεlq, nολλο εxoυv γροφτε[,

μολloτο o oυpnολiτnq κ. Σ. Αnooτo_

λoυ εxεl γροι|εt κοl ολoκλnρo βlβλio

με ολεq τlq κοτο κοlρoυq nρoτοθεi-

oεq λΟoεlq, oμωq κομlo δεv δΙvεl τnv

oρloτlκn οnοvτnon oτo εριbτnμο.

To iδlo ερωτnμο οvτlμετωnloο oτοv

oκεφτoμoυvvο γροQω τo βlβλΙo μου
α'Evοq γερωv ογωvloτnq Nlοoυoτευq

θυ μοτοi...υ. KοτελnΕο oτo oυμ nερο-

opο oτt τo ορxlκο οvoμο τnq nολnq

nτον Nlοουoτο, οno nοροφθoρο του

oνομοτoq ιNεο Αυγoυoτου, κο ουτnv

nερlελοβο oτo βlβλΙo. To oυμπερο-

oμο ουτο oτnρixτnκε oτoυq nοροκο-

τω oυλλoγloμoυq:

1 . 0 φθ6ψoq (γKD: Σε oλεq τlq γλo1o-

σεq TωV γεlτovlκωv λοιilv, n ovoμοoiο

τnq nολnq μοq nερlεxεl τοv φθoγγo
αγκll Λ αγυ: αΑγκooτoqυ, ιΝεγκoαιιυ,

κNεγουqυ, ιNεγκοαιυ, κN υογοlαιυ' Αq

δοΟpε, τt onpοΙvεl ουτο;

Σε κοθε τonο, τo οvoμο τo δ[voυv οl

π ριilτot κοτοlκοi του. 0t γεiτονεq τo υ l_

xlroγιτr l8

oθετo0v μετοφερovτοq το αιn γλωo-
σO ToUq. Eivοl oυvnθlopεvo, ol κοτol-

Kol, γiο oπolοv λογο, νο ολλοΕουv το

ονoμο εvoq τonoυ. Σnοvlο oμωq ολλο-

ζoυv τo οvοpο κοl οt γεiτοvεq.

Πoρdδεlγμο 1: Πολlο, oτnv μεγο-
λn xωρο oτο δυτlκo τnq Ευριbπnq

κοτolκουoοv οl Γολοτεq κοl n xωρο

oνοpο(οτοv Γολοτiο n Γολλiο. Αργo_

τερο, οnο τοv 4ο μεxρl τov Bo οl-

ιbvο pX. n xιilρο ουτn κοτolκΔθnκε

οnο το γερμονlκo φΟλλo των Φρο_

γκωv. To ovομο τnq xιbροq ολλοδε

oε France, οno τoυq vεoυq κοτοi_

KoUq Tnq. To vεο ovο1.lο υlοθετnoοv

οl υnολolnol ΕυρωnοΙol, nου nτοv κοt

o iδtol γερμοvlκο n oλοβlκο φυλλο
κοl nρθον oτnv Eυριiπn τουτoxρovο

με ToUq Φρογκoυq n μετο οno ου_

τoυq. EμεΙq oμωq, noυ Λμοoτοv εδιil

οnο τoυq nολloτερουq xρovoυq, εδο-

κολoυθoΟμε (μοvοv εμεiq) vο μlλοpε

γlο Γολλ[ο κοr Γολλoυq.

Πoρ6δειγμο 2:Στον ορxοloτnτο, οno

το τελn τoυ 6ου n.Χ. ο ιilvο κοl μεxρl

τον 7o οlωνο pX., βρloκομοαrον l υ_

κvο _ oυxvο oε nολεpο pε εvον ολλο

λοο, οno τnv Ανοτολn τωρο, τουq

Περoεg. Konοτε ol κοτolκol τnq xω-

ροq εκεivnq oλλοΕον θρnoκεiο, οvο-

μεixθnκοv με Αροβεq κοι εγlvον lρο-

vοi. Εμεiq ομωq (pοvov εμεΙq) οκoμο

τoυq λεpε Περoεq.

Συμπεροopο: αrο ορxlκo οvομο τnq

nολnq μοg υnnρxε To (YKD, τo οnoiο

δtοτnρnoοv ol γεiτοvεq μοq. 0 φθογ_

γoq oυτoq δεν υnορxεl oτο ονοpο Νο_

oυoο, εiτε oυτo nρoερxετοt οno τo

ορxοio vοω n vεω εiτε οnο ολλn ρiCο.

Avτlθετο, υnορxεl αιo Νεο Αυγουαιο.

2. H Πολlovdoυoo: Αq οvορωτnθου-

ι.Jε: ΠolO nτοv το lολlο ovoμο τnq Πο-

λlovοoυoοq (n Πολlοvlοoυoτοq) ; Δεv

οvοφερετοl κοvεvο ολλo ovoμο τoυ

ol κl oμ oΟ.

ΙVlnoρoυμε νο noυμε oτt υnορxoυv

τρεlq nlθοvoTnTεq: VO nτοv Νοoυoο
(οπo το vοω κλn), Νlοουoτο (οnο τo

Νεο Αυγo0oτο) n κοnorο, onorοδn-

noτε ολλo.

Αv toxΟεt n τρΙτn nlθοvoτnτo, νο nτοv

δnλοδn κοnοto ολλο, τoτε δεv υnnρ_

xε λoγoq vο ολλοΕεi oε κΠολlovοoυ_

oου. 0 οlκloμoq μπoρo0oε vο δlοτn_

ρnοεl τo ορxlκο τoυ ovομο _ εoτω

(Ο σΟV δεuτερο τonωvΟμlo.



oμωq, οτοv υnορxεl μετolκεoiο τωv

κοτoiκωv εvoq olκtoμoυ oε ολλn τo_

πoθεoiο, τoτε εivοl oυνnθloμεvο εiτε

ο nολlοq oικroμoq vο δlοτnρεiTo oρ-

xlκο ovoμο κοl ο vεoq νο ovοpοCετοl

κΝ€oq, -o, -O)) κοl τo ovοpο ΤOU Πο-

λlo0: Νι1ο Σμ0ρvn, Νεο Φlλοδελφεtο,

εiτε o vεοq οlκloμoq vο nοlρvεl ου-

τoΟolo τo noλtο ovομο κοl o πολloq

τo πρoθεμo ιΠολloq, _o, _O)): Πολοl-

oφορoολoq, Πολloq Αγlοq Ποvτελε-

nμωv κλn.

Αρο, ουτo εγlvε κοl oτnv nερΙnτωon

μοq' Kοl o nολloq orκloμoq oλλοδε

oε Πολlovlooυoτο δloτl o vεoq δεv

μnoρo0oε vο ολλoΕεl oε κΝεου γιοτi;
ΙVο, οv nτοv Nεο Αυγoυoτο, θο εnρε_

πε vο γΙvεl κΝεο Nεο Αυγoυoτου;;;τo

onοio, μολloTο, με TnV oυvnθn nορo_

φθoρο, θο γlvoτοv ιNlοvlοoυoτου;;;

Αv noλl loxυεt n nριliτn nlθοvoτnτο,

τo ovopο δnλοδn vο nτοv κΝooυoου

οno τo vοω (:nλεω oτο vερο); Πρo_

oωnlκο δεv εxω nοεl oτnv Πολlovlo_

oUσTO, ριi:τnoo oμωq noλλoΟq noυ

μου εlnοvε oτl εκεi δεv υnoρxεl κο_

Θoλoυ vερo. Αq Θυμnθo0με Kol ToV

θρυλo με τov Eβρεvοq, oτl oι κοτol-

Kol Tnq Πολlovlooυoτοq κoτεβolvοv

oτov Αγlo Nrκολοo γlο vερo - μιon

ιiρo δρομo!

Xοροκτnρtoτlκn εivοl Kοl n Περlγρο-

φn noυ δivεl oτo βlβλiο τoυ α0δοιπo_

ρl κοi on μεlωoεlq, N/οκεδovio -'Η nεt_

ρoqD o Tογμοτορxnq ΙVlnxονικoυ Ν. Θ.

Σxlνοq (oδolnoρlκo που oυvετοΕε pε

εvτoλn τoυ Ynoυ ργε[ου Στροτl ωτl κιilv

κol κυκλoφορnσε Τo 1BB7), γlο τnv

Πoλlovlοoυ oτο ι{Yπερθ εν τηq πoλε-

ωq 1l/z ιilραν κε[τaιη oxυρα, δυoπρo_

oιτoq oλλ' υπα[θριoq κaι ανυδρoq θε-

σιζ τηq Παλιoναo1oηq' Τo μoνoν αυ-

τooε υπaρxoν 0δωρ ε[ναιτo εtζ ToUq

λακκo υ q αθ ρo ιCoμενoν'l'

Ποroq λolnov θο εδrvε oε εvον τετolo

δερoτοno ovoμο noυ nορογετοl οno

τo voω κοl onμοivεl lλεω oτο vερο;

Συμπ6ροoμo: Πlo nlθοvn εivοl n

δευτερn nερ[nτωon, τo ορxlκο οvo-

μο Tnq ΠoλtovlοoυoTοq Vο nτοv Nεο

Αυγoυoτο _ Nlοουoτο.

3. 0l x6ρτεg: Πολλoi οno εκεivoυq

(nερlnγnτ€q κλn) noυ ooxoλnθnκον

με τo θεμο κοτελnΕov oτnv φροon:
κΤo πρoφανεq ε[ναι oτιτο oνoμαπρo_

ε ρxεται απο παρ aφθ o ρ α τo υ Ν tα Aυ _

γoυoτα, aΜατοτoπων0μιο δεν απα-

νταται oτην περιoxηll'

Εκεi, oτnv οπoυo[ο γvωαrΛq Αυγο0-

oτoq, oκoλωvο, oπωq oλol.'Ωoπoυ,

εvο οnoγευμο noυ εΙxο xρovo ελε0_

θερο, μnΛκο vο xοCεQω oτo εκθετn-

ρlo Τnq Bouλng, oτn γωνiο Φlλελλn-

VωV Kοl Mnτροnoλεωq. Λεlτoυργoυ_

oε μlο dκθεon γlο ΤnV Blβλloθnκn τnq

Αδρlοvoυπoλεωq, μετo τnv oυvτnρn_

σn ΤωV βlβλiωv τnq οno τnv Boυλn

τωv Eλλnvωv.

Τo μoτl μου oκολωoε oε εvοv xορ-

Tn Tnq Bολκοvlκnq, οno κεivουq noυ

nολιο nτοv κρεpοoμlεvol αιlq τοδεlq

τoυ Δnμοτικoυ.'Ει!oδο τnv Nοoυoο,

κοl εΙδο oτl Bερμlo δεv υπnρxε! Στn

θεon τoυ υnnρxον δυo βoυvο: oρoq

Δoδο, τo voτlo τμnμο τoυ, κοl oρoq

... ΑγooτoqΙ Πo onotov εvδlοφερετοt,

εnροκεtτo γlο ΤOV κXορτητων ΚενTρt-

κtbν xωρrilν τηq xερooνηooυ τoυ A[-

μoU))τoυ Ι. Koλpον (εκδoθnκε oτnv

Αθnvο τo 1 B75)'

Kοτοnλnκτoq, nρoxιiρnoο nιo nερο

onoυ εiδο ενο xovτρo βlβλio, γερ_

μοvlκo, οvolκτo. Στov δloελlδo xορ-

Tn Tnq Boλκοvlκnq κt ουτo. KoI, με

xovτρο γρομμοτο: Mount Αgostos!

Αυτn τnv φoρo Λτοv τo κΝeuer

ΗαndαtΙαs uber αΙle Τeile der Εrdeι

τoυ Ε. Debes (εκδoon ΛεlQiοg, 179B).

Qoτε, τo βoυvo pοq λεγoτοv κοt

Aγκοoτoq! Αλλο τoτε, γlοτi τoool ολ-

λοl ελεγοv oτι τo τοπωvυμlο δεv οnο-

vτοτol oτnv περtoxn; Δεv βρnκο οnο-

VTnσn σTo εριilτnμo. oμωq, γlo τo Cn-

Τnμο ΠOU με οποoxoλεi, τo γεγovoq
oτl εnlonμωq τo oνoμο υπορxεl oτnv

nερloxn εivο l υ nερ-ορκετo.

Eivοι λογlκo, εοv κoπotol ελεγοv τo

βoυvo Aγκooτοq vο oνoμοoουv κοt

τον olκlopo τoυq ετol - τo οvτioτρo_

φO μoU φοivετοt δ0oκoλο. lVlnnωq,

λοlπoν, ol Pωμοiol πριilτol μετovo-

μOσοV ΤO Bdρplo oε Αugustus, ολλο

δεv επlκροτnoε;

Kol πωq φτοoομε oτn Nεο ΑυγoΟoτο;

Πρoφοvιbq υnnρxε n nολlo... θο nτοv

εvοq μIκροq, οonμοvτοq olκloμοq nε_

ρinoυ εκε[ πoυ βρioκετοl Kοι n σn-

μερlvΛ noλn...

Pωpοiκο ερεiπlο υnορxoυν (Λ υnnρ-

xοv) δrοonορΤο στnV περloxn (π.x.

oτoν Mnολτοvετo, ολλο κοr pεoο

αlο ορlο Tnq σnμερIVnq noλnq). Eοv

υnnρxε κοnoloq olκlopοq; Mε τo οvo-

pο Αugusta; Kοt, oτοv εμφονΙoτn_

κοv ol ορδεq τωv βορβορωv (Γoτθωv,

Σλοβωv), ol κοτolκoι dφυγοv ΠρOq Τo

βoυvo; Εiδομε oτl n Πολlοvlοoυoτο

nτοv οoφoλnq κρυι!ιivο, ιδo0 λolnov

n Νεο Αυγo0α-ο! Koπωq ετol το λεω

Kοl σTo βtβλio poυ...

Θο ρωτnoεl κοnoloq: Ποτi n Αugusta

εγlvε Νεο Αυγoυαrο κοl oxl Nuova

Αugusta; Πρoφοvιbq δloτt oτοv ot

κοτοlκoΙ τnq κοτεφυγοV σTO βoυvo
Λoοv oλoι'Ελλnνεq, δεv υπnρxοv πlο

Pωμοiol.

Kοt κοτl οκoμο: πρooφoτο, oε κο-

nolov oλλo xορτn τnq Bολκοvl-

κnq, (Carte Generale de la Turquie

d' Europe), εκδoon Picquet, Πο-

ρiol ']835, oυvοVTnσο Τo ovoμο

Gniaousta. H υπορΕn ToU (9) σΤnV

ορxn φoivετοt περ[εργn, οφo0 τov

nερrμεvoυμε μετοΕυ ToU (aΣ KΟl ToU

(ouD, σTnV nροΕn oμωq δεv εivοl: τo

o0μnλεγμο <gnil nρoφερετοI onωq

τo δlκo μoq (VlD oτlq λεΕεlq αvloqυ

κοt αΝ lοoυoτου. En l βεβοlιbvεl λol nov

τnv nρoφoρο onωq τnv δερoυμε, κοl

βεβοιο εnολnθε0εt oτl τo Νιοoυoτο

nρoερxετol οπo τo Nεο-.

Mε ουτo0q, λolπov, τoυq oυλλoγl-

oμoυq, κοτελnδο αro oυμnεροσμO: To

nριilτο ovoμo τnq noλnq μoq nτov Nlο-

oUσΓο, οno nοροφθoρο τou Ndο Aυ-

γoυαιο. Anλο, noλυ oυιrιoμο μετο τo

xτiolμo τnq, κοnoloq, oυvδυοCοιrιοq τo

oνoμο κοl με το noλλο vερο, τnv εinε

Νοoυoο κοl τo ovopο ουτo εγlvε οno-

δεκτo ωq nlo κελλnvonρεnεqυ.

:ιιrογrτl i9
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ΙΙAPMENΙΩN o MAKEΔΩN
Απ6 τουg δεκατρεig εΠιYραμματoΠoιouq, ΠoU

αvαφdρovtαι ovoμασtιKα oτo πρooiμιo τnq Αv-
θoλoγiαg <Στdφαvogυ τoυ θεσσαλoVιKιoU Πoι-
nτn Φiλιππou' Yvωστoi ωg Mακεδοvεg εivαι
τρειq: 1. o Αιτiπατρoq o Θεooαλovικεug (1og

αι. π.X.- 1oq αι. μ.Χ.) 2. o Αvιιφαvng (1og αι.

π.X.- 1oq αι. μ.X.) και 3. o Παρμεviωv (1og αι.

π.Χ.- 1οq αι. μ.X.). Τωv δυo τελευταiωv δεv εi-
vαι γvωoτdg oι ιδιαiτερεg πατρiδεg.

Ξεκivnoα τo σnμεριV6 μoυ onμεiωμα με τnv
αvιιγραφn τnq πριilτnq παραγραφοU τoU πρo-
nγoυμεvoυ μoυ onμειιilματoq, επειδn o' εκεi-
vo (o δαiμωv τoU τUΠoYραφεioυ> παρdλεlψε
τα ov6ματα τωv εΠιYραμματoπoιιilv Αvιιφαvn
και Παρμεviωvα. '0πωg φαivεται απo τιg xρo-
voλoγικ€g εvδεiξειg πoυ onμειιilθnκαv δiπλα
oτα ov6ματα τoυg, Kαι oι τρειg πρεπει vα €ζn-

σαv Kαι vα δnμιoυρYnσαV oτα xρdvια τoU αU-

τoκραιoρα 0κτα βιαvου Αιrγoυoτoυ'
To onμεριv6 μoυ onμεiωμα, oυμφωvα με τn
οειρii παρoυoiαong τoυ απ6 τo Φiλιππo, εivαl
αφιερωμdvo στOv εΠιYραμματoπoιo Παρμεvi-
ωvα' Ylα τοv oπoio oι πnγdg δεv μαg λivε δυ-
oτυxιbq τiπoτε αλλo απ6 τo 6τι nταv Mακεδ6-
Vαq Kαι oτl αvθoλoγnθnκε απd τov Φiλιππo το

Θεooαλovικdα (zog αr. μ.X.) oτov ιιΣτdφαv6υ

τoU' στoυ oπoioυ τo dμμετρο πρooiμιo Παρo-

μoιαζεται με τα μυρτα: u(ωg) μ[ρτα δ' ο Παρ-

μευiωv (λαμψει)r.

Στnv Eλλnvικn -Παλατtvn- Αvθoλoγiα περιλαμ_

βαvoιται δεκαεπτα επιγραμματα απoδιδoμεvα
oτov Παρμεviωvα τov Mακεδ6vα. Aπo αυια
αδιαμφιoβnτnτα δικα τoυ θεωρoυ\'ιαι τα δεκα-
πdvιε: 'Εξι επιδεικτικα (απ6 τα 7), τρiα επιτυμ-

βια, δυo oκωπτικα, δυo εκφραoτικα, dvα ερω-

τικ6 (απ6 τα δυo ΠoU τoυ αποδiδovιαι) και dvα

κδιαφ6ρωv μ€τρωvυ.
Στn oιrv€xεια θα παρoυoιααιοιrv, σιΙ\'tρoφευ-

μ€vα με ελευθερn dμμετρn απ6δoon τoυ γρα-
φo\.tα τo onμεiωμα αυτ6, εκεivα απ6 τα επι-

γραμματα τoυ Παρμεviωvα πoυ εxοuv καπoιo
αυτoβιoγραφικ6 xαρακτnρα και μαq βοnΘoιrv,
αλλα περιοooτερo και αλλα λιγοτερo, vα τov

1vωρiooυμε ωq αvθρωΠo Kαι ωg πoιnτn:

1. oΛΙΓΗΣ ΔΑΙToΣ ΕΛEYΘΕPΙA
(Ε.Α.ΙX43)

1' Aρκεi μοt .ri,α'it.,rιq λιτ6υ oκtπαq, oυδt τρα-

πtζαιq



2. δουλευoω, Moυo6ων ανfrεα βooκ6μεν0ζ.
3. Mιotb πλoιjτου ανoυν, κoλdκωυ τρo-

φ6υ, oυδt παρ' 6φρυν

4. oτnooμαι' oιδ' oλiynE δαιτ6E ελευ-
lερ{nν'

Η ΛΞYTEPΙA
THΣ oΛΙΓoΦΑΙΙAΣ

1. Mια rλαivn απλn μoυ 'ν' αρκετi vα
'χω yια πανωφ6ρι

2. και δε 0α yiυω δoιjλog των πλουoi-
ων τραπεζωu

3. yιατi καλα με τρtφoυυε τα dυBn τωυ

Mουoωv.

4' Toυ αμυαλο πλoυτo μιoω, τουg κ6λα-
Kεζ πoυ τρtφει,

5' και δευ frε υα oτnflril πoτi κουτα oε

ιllnλoφρυδn

6' yιατi ξ{ρω τn λευτερια τnE ολιyoφαyiαg.

ΣxoΛΙA
To επiγραμμα Πoυ παρoυoιααιnKε πιo
παvω απoτελεiται απ6 δυo ελεγειακα δi-
σtιXα Kαι εivαι το πιo αυτoβιoγραφικ6
τoU εΠιYραμματoπoιoυ Παρμεviωvα τoυ

Mακεδovα. Σ' αυτ6, μιλιbvιαg oτo πριil-
τo πρ6oωπo, o πoιnτng μαg λdει xωρig
περιαιρoφ€g 6τι τοu αρiοει n απλoτnτα

αιnv εξωτερικn του εμφdvιon και 6τι,

επειδn τov τρdφoιrv τα ΠvεUματικα αγα_

θα, δεv πρ6κειται vα γivει κoιλιoδoυλοg,

δoυλoq τωv πλoυoιωv τραπεζιιilv.

Στo δεuιερο ελεγειακο δiαιιxo o Παρμε-

viωv γivεται πιo oξυg λiγovιαg oτι μιoεi
τoυg dμυαλoυg πλoυοιoυg (oxι τouq μUα-
λωμ€voυg), γιατi αρioκoιται vα πoλιορ-

κoυιται απ6 κoλακεg κι oτι o iδιog δεv
πρoκειται πoτd vα αιαθεi oε αιαon πρo_

ooxnq (κoιvιilg ooυζα)μπρoαια οε αvΘριil-

πoυg αλαζ6vεq Kαι UΠερφiαλoυq λογω,

πρoφαvιilg, πλoιrιoυ και αξιωμdτωv. Bα-

ζει παvω απ' 6λα τnv αξιoπρiπεια τoυ. Δεv
€xει αvdγκn απ6 παραπαvioια πρdγματα.

Ξ€ρει dτι 6oo πιo λiμ xρειαζειαι καπoιog,

τooo πιo ελευθερog εivαι.

Eivαι λoιπov o Παρμεviωv, oυμφωvα με
τα λεγ6μεviι τoU, λdτρng τng ελευθερi-
αq Kαι ξ€ρει oτι ακ6μn Kαl σε περioδo
oκλαβιαg (n πατρiδα μαg nταv τ6τε ρω-

μαιoκρατoυμεvn), καπoιog μπορεi vα εi-

vαι ελευΘερoq, αV εivαι απλog, λιτoδiαι-
τoq Kα1 αξιoπρεπng.
o Παρμεviωv δεv nταv μovo oτn ζωn
τoυ λιτog, αλλα και αιnv τ€xvn τoυ. Στn

oιrvθεοn επrγραμματωv, τoU αρεoε n oυ-

vιoμiα, κατι πoυ τo διακnρυooει μdλιαια
Kαι σ' dvα επiγραμμd τoυ (E.Α. ΙX 342)

γραφovιαq oτι δεv αρdooιlv αιιg Moυ-
oεg (τιg θεdg πou εμπvdoιrv τoυq πoιn-
τdg) τα πoλυαιιxα επrγρdμματα' ιΦnμi
πoλυoτιxiny επιyρdμματog oυ κατ(t Moυ-
oαg εiναιυ.

ΑPΗΣ ΣΙΙAPTΗΣ
(E.A. Ιx 304)

]. Toυ yα{ng και π6υτoυ αμειφfrεioαι-
oι κελευ0οιg
2' υαυτnν nπεiρου, πεζοπ6ρoυ πελαyoυE,

3. εv τριooαig ooρατωυ εκατoyτdoιυ toτε-
yευ αρnE

4' Σπαρτng. Aιοrυνεo8', oυρεα Kαι πε-
λαyn.

o ΑPΗΣ TΗΣ ΣΙΙAPTΗΣ
1. Εκε{νoυ π' αλλαξε ξnρdE και 0αλαo-
σa9 τoυ δρ6μουE,

2. πο[ 'yιυε vαυτng τnq oτεριαg, τng 0α-

λαooαg διαβdτng,

3. Σπαρτιατεg yευυαι6ι!υloι με δ6ρατα

τριακ6oια
4. τoy oταματioαυε. Βουυα υτραπεilε και

πελdyn.

ΣxoΛΙA
0 Παρμεviωv o Mακεδ6vαg, εvιb ζει oτα

xρovια ΠoU n διrvαμn και n δ6ξα τωv

Pωμαiωv βριoκoταv oτo απ6γειο τng,

εμπv€εται τα Πιo δuvατα επιδεικτικα
και επιτυμβια επιγρdμματα τoυ απ6 τα

κατoρθιbμαΙα τωv Eλλnvωv τng επoxng

τωv Περσ1Kιilv πoλ€μωv, 6πω9 τo Παρα-

πdvω, ιo oxετικ6 με τn μαxn τωv Θερ-

μoπυλιbv (ηεο π.X.), 6πoυ τριακooιoι
Σπαρτιατεg αιαματnoαv τov <Mdγα Bαol-
λ€αυ Ξdρξn, τov oπoio δεv εixαv Kατoρ-

θιboει vα τoV οταματnooιrv οιrιε n Θα-

λαoοα (γεφυρωoε τov Eλλnoπor,το) oυτε

n oτερια (dκoψε με διιilρuγα τn xερo6-

vnσo τoU Αθω) αiλα και απ6 τov Mε-

γαλ€ξαvδρo:

μlcογ:rr 2l



στn Δα1/αn

ΦΘΙΣΘΑΙ ΑΛΞΞΑNΔΡoN 2. οα δrbρo yια υα oε δεrτεi, να μnν τρo-
ψΕYΔHΣ ΦΑTΙΣ μαξει n κ6ρn

1. Φ0[o0αι Aλtξαυδρoυ'ι!ευδng φατιg, 3. oιμii τng αμα πnyαιυεE σαν yιoζ τoυ

ε[περ αλnfrng
2. Φοiβog. Aυικiτωυ απτεται ουδ' ATδng'

0εoιj Κρ6υoυ

EPΩTΙKON
o ΑΛΞΞANΔPOΣ ΠEΘANE 1. o Zευg τnυ Δαllnυ lρυooυ, καyrb δε

1. Πω9 πt0αυε o Aλtξανδροg ιllευτικog oε lρυoου,
ειυ' o λ6yog 2. πλε{ol.'α yαρ δο[υαι τoυ Δι69 oυ δ[-
2. αυ βfβαια ειy' αλnfrιυ6g ο Aπ6λλω- υαμαι.
ναE ο Φοiβοg:

3. Aκ6μn και ο Χαρoυτα9 To ltρι δευ EPΩTΙKo
απλcbl.'ει 1. Mε το lρυodφι απ6κτnoεy ο Δ[αg τn
4. απιilιω oτoυg αυiκnτoυg, δι6λoυ δεll Δαυαn
τoυg αyy[ζει 2. κι εotιlα με lρυoαφι εyιb παλε[ω υ'

απoκτioω
3. Aπ6 τo Δiα πιo πολλ(ι δευ μπορrb υαΣxoΛΙA

0 Παρμεviωv o Mακεδ6vαg εivαι περri- δrΙlοω...

φαvoq Ylα τnv ελλnvικn καταγωγn τoυ
και πιαι69 αouq ΠατρoYovlKουg τoυ Θε_ ΓΙA NA BPΩ KΑΛΗ
oυg. Η πioτn του αιnv αθαvαoiα τoυ Mε- ΓYNAΙKΑ (Aπ6oπαoμα)
γαλ€ξαvδρoυ βαoiζεται αιnv πioτn τoυ 3. Πtυτι μiνιg yκιQρυoυoα yια υα πα-
oτov Aπ67ιλωvα, o oπoioq εixε απoφαv- ντριφτril

Θεi dτι κΑvικnτωv dπτεται oυδ'ATδngυ. 4. yια να βρω καλn yυvαiκα yια υα Τrα-

Για τα δυo oωζ6μεvα σKωπτιKd επιγραμ- ντριφτtb.

ματα τoU Παρμεviωvα (ΧΙ4, XΙ5), για vα 7. Βρioκoυ κορ' απoυ κoιμo[υταυ oτα

μn μαKρnYoρnoω, Θα onμειιiloω μ6vο τριαυτdφυλλα.
6τι o πoιnτng μ' αυτα αιιγματiζει τn Vo- 9. Pitυου μnλου, ρilυoυ κiτρoυ, δεν τα
οτρoπiα καπoιωv αvδριilv τng επoxng δ{xιτι,
τoU' oι oπoioι απoαιρεφ6μεvoι τnv Ko- 10. ρilυoυ μαλαμα κι αoiμη rαμoυyt-
πιαoτικn εργαoiα ζoυoαv οαv παρdoιτα λαoιυ!
εκμεταλλευ6μεvoι τn γonτεiα τng vι6τng
τouq Kαι τnv ευπιαιiα τωv αφελιbv oυ_

vαvθριilπωv τoυq.

Θα κλεioω τo οnμεριv6 μoυ onμεiωμα με τdλoγα) περvαει τo xρυoαφι (τα αργυ-
τα δυo ερωτικα επιγρdμματα τoυ Παρμε- ρια). 0 πριilτog διδαξαg o Δiαg. H Eλλd-
viωvα τoυ Mακεδovα γlατi μoυ φαιτα- δα αιoυg αιιilvεg.

ζouv oαv μακριvoi πρ6γοvoι καπoιωv
ερωτικιilv vεoελλnvικιbv δnμοτικιi-lv τρα- YΓ. Στα κεiμευα τωυ επιyραμματωυ τoυ

γoυδιιilv: πρonyoυμευoυ μoυ onμειtbματog ο δαi-

μωυ τoυ τυπoyραφε[oυ A) tyραι!ε Θρn_

ΔΙAΣ KAΙ ΔΑNΑΙ{ οκinE αντ[ Θρnικ[nE @ρακnE) β'44) και
1. ΕE Δαυ(ιnυ {ρρευoα9, oλυμπιε, lρυ- λεtεrbυ αυτ[ λεltωυ (o.45 και β) Aπ6 τo
οοq, ιυ' n παιζ δε{τερo oτfuo τng απ6δοοng τoυ δευτε-
2. ωg δrΔρω πειο0n, μn τρ{οn ωg Κρo- ρου επιyραμματoζ (οελ. a5) παρtλειιllε
νiδnυ τn λ6ξn και (και τριαντα) και απ6 τoυ

Φ'δoo oτilo τoυ τελευταiου επιyραμμα-
EΛΞYΘEPH ΑΙΙoΔ0ΣΗ Toζ τ1.ι λtξn μαE ftυτρωτig μαg) με ου-

1. oλιjμπιε, με μορφιi lρυooιj l{9lικεE τ'επεια υα oκoυταφτει τo μtτρo.

ΣXoΛΙA
'0πoυ δεv περvαει κτo μnλo> (τα ερω-
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o κnπoq
Στo Δυτικ6 τn9 ΠoλnE ακρo, τoν δρoμo αv αφioειE
Σε μoνoπατι δioβατo oαυ oτρiιflειg Βoρινd
Παρdδειoo Επiyειo, μια ΕΔΕM lα oυuαuτioειg
Nερdιδα τoυ παραμυEιοI uτυμiun yιορτινd.

Και αv τιjxει νο 'ναι xαραμα καπoιου ξαυfroυ Aπρiλn
Tου κ6τoυφα τo oφlριyμα oαν 6νειρo lα ζnoειE
Ευcb t'tlα αnδoyι πρooευln oτoy πλdoτn lrει oτεtλει
Υμllιiuταg καλλικtλαδα τng oμoρφιtg τng φυong

Και αy με τo βλtμμα ooυ Eελioειg
Tο oκdoιμο τng ρoδαυ1'ig uα rαιρετioειg

καEιbg αυτi oτoλiζεται
Κoiτα πρog τny Aυατoλiι
Στo βdfrog τoυ oρiζoντα
Mε εν6ραon froλιi
Toν πλdνnτα ilιiτn τ' oυρανου Aποoπερiτιl
Στnυ καταlνια yα xdι,εται fο δειg

(Σαυ πλo{ο πoυ βυfriζεται.

k αυτooτιyμεi, oε μια επoυρανια εναλλαyi
Εκεi oτo απωτατo ακρo τnE yng
Κoυτα oτo λiκνo τng ζωng
και τo αν{παρκτo κπιo π!ρα>

o xρυoοκ6κκly09 τoυ iλιoυ δioκog
Mε ιριδΙζoυoε9 ανταiyειεg Κaι φωτoσKιρτiματα
Mε υ6nμα ooυ yνtφει
'oτι ξεκiυnoε n καινoiρyια μtρα
Mε oυyoδεiα τωυ πoυλιιby τα τιτιβioματα

Σα δε yυρΙoειg Δυτικd Poμαuτικ! διαβdτn
H πρωιυi τoυ Β!ρμιoυ αiρα'
τα oτi0n ooυ dνoιξε να μπει με αρtbματα yεμdτn
απ6 τoυg διdoπαρτoυg αυloιjg τoυ μυρωμtνoυ κiπoυ
Πoυ μπρoq ooυ ξεδιπλrilvετα1 με rdρn και αρμoνiα
'Ερyo ζωig κdπoιαg κυραg, πoυ διiEετε
απ6Bεμα Ψυxig και φαυταoiα.
Και δiκαια τnυ oνoμαoαν κTωy λoυλoυδιtbv Aρx6ντιooαll
Mια αφluτρα τΓ0υ στoy κiπo τng tyραι|lε ιoτoρiα'

Γεμiζει n ατμ6oφαιρα
Mε0υoτικα αρtilματα

Aπ' τ' αυlιoμtυα λo{λουδα τoυ oyειρεμiyoυ κiπου
Και απ6 τιE αnδoυoφωλιlg, πλnμμ'ιiρα oι yλυκoλαλιig
Tων τρoβαδo6ρωy τoυ oυρανoιi
Συyltτoυν κιiδρo ζωyραφιdg
Mε πινελιlg και lρrbματα και αι06ρια ξεφαuτιbματα
Mιαg απερiyραπτnE, Θεl μoυ' oμoρφιdE.

Γυ ρ ω y αρδ tυιεE, υdρκιo o oι
Γερdvια και ανεμωvεg
Aμαρυλλiδεg ξωτικtg
Mιμ6ζεg και πoΜαyrα
Κριυ ακια και μτιyκ6υιεE

τou Δnμnτρn (Tακn) Kατoαvoυ

Και uεραντζοiλεg yελαoτig
Tων λoυλου διrilυ ποικiλματα
Και φυoικα οτoλioματα
Σε yλdoτρεg και κoλrbυεg

Και n αρxοvτισσα τωυ λoυλoυδιιby
Σαν μlυoυμε oιμα τnE, με υπερnφtιυεια Bα μαg πει
Πωg 6λα 6oα βλtπoυμε
Εiυαι παιδιd δικα τng'

Και αφnyεiται ooβαρd, μυlε6ματα φανταoτικd
Για !υα ydμo πo{ 'yιυε στoυ κiπo tνα βραδυ
Κdτω απo iναoτρo oυραν6 με tνα φεyydρι oλ6yιoμo
Πoυ tδιωxυε το oκoτdδι.

o Nαρκιooog o ωραιoπαEig
Πoυ i'ιτ{ιυ τ6oo oυμπαlig
oτιq κoπελιtg τoυ κiπου και φλ6ρταρε μαζ τoυg,

Tιιν αυεμωυn διdλεξε, αφoυ n μoiρα ldραξε
Nα ειlrilοoυy τn ζωn τoυ9.

H νυφn αιfriρια καλλονn μtoα oτo υυφικ6 τng.

Στo Ndρκιooo oτnρiζovταu πoυ toτεκε οτo πλευρ6 τnq'

oι καλεoμtvoι dφnoαν f"ιioτρε7 και ζαρuτιuιtρεg
Στn oτiιlln να παρευρεfroiυ
Γιατi iταy ydμog τnE tρoνιdg
Και 6λoι rειρoκρoτnoαν oαν dλλαξαυ τιE βtρεg

Δiπλα απ' τoυg νε6vυμφoυg
Καλλiφωυoι τραyoυδιoτlg, καvdρια και αnδ6υια
Tραyoιjδαyαv μελωδικd

και με 6uτεrυoυg λαρυyyιoμo0g
Πoυ oκ6ρπιζαy τα τo6υιq
Yμνoυoαυ και ευx6yτoυoαν
Tων νεoνiμφωv n ζωi yα εiyαι πdυτα 6μoρφn
Και να κρατd αιrbυια

Πdyω oε βιifrρo αιllnλ6
Tωυ λoυλουδιωυ n Aρx1vτιooα
Mε δdφυα απo oυyκ[νnon
Tnυ τελετi rαιρ6ταυ και 6λo ευ#g δεx6ταv
αNα εioαι πdvτα dξια yια τtτoιεg εκδnλcboειgl
Γdμουg' rαρtE φαυταoτικtg, rαμoyελα τng φion9
'Εoτω και αυ εiναι 6ραμα
Πoυ oβiνει oαν ξυπνioειg.

Και πρog τo τtλοg τng yιoρτig
oτnv !ξoδο oτεκ6ταυ
'Ευα 6μoρφo παyriυι με μ1α φαυταoτικi oυρd

Και με περiφανα φτερd
Πoυ αυτiE κoυφtτα πρ6oφερε oε κdlε καλεoμivo
'Ευα 6μoρφο λoυλoυδικο
Mε 6νoμα oυμβoλικ6
ιΜH ΜΕ ΛΗΣMoΝΕtι.
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:

HΠAPAΔOΣΙAKH ΦOPEΣΙA
TΩN ΧΩPΙΩN ToY Ι(AMΠOY

THΣ NΑOYΣAΣ

Στιg αρr{S τoυ 20oυ αιtilυα, TΓρυ τn Mικραoιατικi καταoτρoφi τoυ 1922 και τnυ iλευ-
σn τωυ Πovτiωυ, oτα xωριd τoυ καμπoυ τn9 Nαoυoαg oι uτ6πιοι κdτoικοι διατnρουoαυ
πoλιj ζωυταυd τα δικα τουg n1n και iθιμα. H παραδooιακi φορεoια τωy κατοiKωυ Kαι

ειδικα n yυυαιKε[α επionμn φoρεoια, iταv αυτi πoυ {l.:ει καταyραφεi απ6 τoυg ερευυn-

τtg ωg κπαραδooιακi φoρεoιd Ετιoκoπigυ.

- ra-

yρdφει o

Xρioτog Zdλιog,
Καlnynτig Φυoικig Ayωyig

Η εvιυπωoιακn αuιn φoρεoιdi β€-

βαια δεv αvnκε μovo αιnv Eπι-
oκοπn 6πou πιθαvoτατα τnv ειτo-
Πισε Yια πριbτn φoρα καπoιog απ6
τoυg παλιoυg ερευvnτ€g και dτoι

τng εμειvε o XαραKτnριαμdg ιιφo-

ρεoια Eπιoκοπng>, αλλiι αιoυg κα-

τoiκoυg μιαg oμdδαg 12 περiπoυ
xωριιilv πoυ απoτελoιrv τα xωρια
τoυ καμπoυ τnq Niιoυoαq.

Tα xωρια τoυ κdμπoυ τng Ndoυ-
σαq σιιq αρxdg του 20oυ αιιbvα
nταv: Λευκαδια (Γκoλιoιαvι), Ko-
παvdg (Αvω Kοπαvog), Xαρiεooα



(Kdτω Koπαvoq), Mαρivα (Τoαρ-

μoρivοβo), Πoλλα vερα (Φdτιαια),

Eπιoκoπn, Πολυπλαταvog (Boδε-

vιιi-lτικn Bdτoιαια), Α1γελoxιbρι
(Bdτoιαια), Zερβoxιbρr, Mov6oπι-
τα, Στεvnμαxog (Χωροπαvι), Γiαv-
vακoxιilρι (Γιαwακoβo) καl Αγιog
Γειilργιog (Γιαr,τoιαια) που αvnκει
onμερα αιn Bdρoια.

Mdxρι πρooφατα τα περιoooτερα

απo αυτα τα xωρια αvnκαv αouq
Kαπoδιαιριακoυg Δnμoυg, Αvθε-

μiωv και Eιρnvουπoλng. Σnμε-

ρα μετα τnV εφαρμoγn τoυ Kαλ-
λικρdτn διoικnτικα αvnκoιrv και
πdλι 6πω9 παλtα αιo δnμo τng

Nαoυoαq, εvιil εκκλnοιααιικα αρ-

κετα απo αυτα αvnκoιrv αιn Mn-
τρ6πoλn Eδdoong.

Στα xωρια οι 1ιrvαiκεg τoU σΠι-

τιoυ αοxoλoυιταv oλo τo xρovo

με τιq αYρoτικdg n κτnvoτρoφtκεg

εργαoiεg τng oικoγdvειαg. 'Οταv

δεv εixαv εργαoiα αια xωραφια,
αoxoλouιταv με ΙoV αργαλειd, τo

πλ€ξιμo Kαι τo κdvιnμα. 'Επρε-

πε απ6 vωρiq vα ετoιμαooιΙv τnv
πρoiκα τωv vεαριilv κoριτοιιbv τng

oικoγdvειαg, καΘιbg και τα διilρα

Ylα τouq oιrγγεvεig τωv μελλovιι-
κιilv γαμπριilv.
'Eραβαv πουκαμιoα, φouoταvdλε g,

μαvιnλια, πετοdτεg, dπλεκαv καλ-
τoεg, πoδι€g και dφτιαXvαv στov

αργαλειo ζιλια και βελdvιζεq για
τo μελλovιικ6 τουg oπiτι.

Η παραδooιακn φoρεoια κατα τnv
Aγγελικn Xατζnμιxαλn δ ιακρ ivε-
ται αvαλoγα με τn xρnon τnq σε

καθnμεριvn, γιoρτιvn και vυφικn'
αvαλογα με τnv nλικiα, δnλαδn
κoρn, vυφn, vιoπαvιρn' παvtρε-

μdvn xρovια, nλικιωμ€vn Yια τιq

γυvαiκεg και αvιioτoιxα Yια τoυq

αvδρεg και αvαλoγα με τnv Koι-
vωvικn ταξn.

oι 1ιrvαικεiεq φoρεoιdg xωρiζo-
vtαl σε τρειq βαoικ€g κατnγoρiεg:

1. oι φορεoιdq με τo oιYκoιrvι
2. oι φορεoι€g με το καβαδι

Αι'ι,oεt'r: ro 7 t'r α ικε'Ιο ποι' κi μιo ο

με ποδoyι''ρo απo τα '\εt'κiδtα

3. oι φορεoιdq με το φουoταvι

oι αvιρικ€g φoρεoιεg xωρiζovιαι
oε δυo βαoικdg κατnγoρiεg:

1. Η φoυoταv€λα
2. Η βρακα
Η παραδooιακn γυvαικεiα φoρε-
oια τωv xωριιilv τoυ καμπoυ τng

Nαoυoαg (πoυ €γιvε γvωoτn ωq

φoρεoια Eπιoκoπng) εivαι μια
ιδιαiτερn και πoλυ εvtυΠωσlα-
κn φoρεoια τng Mακεδoviαg τoυ

1Boυ-19ου αtιilvα. Απoτελεiται
απ6 πoλλd κoμματια καr εξαρτn-

ματα Kαι ξεxωρiζει Yια τα πλoυ-
oια κειτiματα Kαι τnv πoι6τnτα

τωv Uφασματωv τng.

Tα κoρiτoια dπαιρvαv ωg πρoiκα
oλo τov αvαγκαio ρoυxιoμ6 γtα
καθε περioτασn Kαι nλικiα. Πλoυ-
σιεq Kαl φτωxdg κoρεg πρoικiζo-
\.ΙαV με ρoυxα και oκεπαοματα
πoυ αρκoυσαv Ylα vα περαoοιrv
6λn τoυg τn ζωn και περiooευαv
αφoρετα Yια vα τα διbooιrv πρoi-
Kα σtιq κoρεg τoυq.

Καβαδι Επιοκoπig, απo τo ιJlnφιακ6

αρlε[o τoυ Λυκε[oυ των Ελλιιyiδοlν

Πoλλα απo αυτα τα καταoκευα-

ζαv μ6vεg τouq αov αργαλει6, τα

xρυoii 6μωg κεr,τnματα στα φoU-
oταvια, τoυq επεvδυτεg και τoυq

κεφαλ6δεoμouζ ια €φτιαxvαv αv-
δρεq ραφταδεg απ6 τn Nαoυoα, τn

B€ρoια Kαι τnv'Eδεooα.

Η Yιrvαικεtα φορεoια
Η γυvαικεiα φoρεοια τωv xωριιilv
τoυ καμπoυ τnq Nαoυoαg αvnκει
στlq φoρεσιdg με καβαδι Kαι αΠo-

τελεiται απo:

Πouκαμιoo (κoυooυλι)

To Yuvαικεio κειτnμ€vo πoυ-
καμιoo (βιζαvo κoυooυλι) KαΙα-

oκευαζεταt απo αγορααιo βαμ-
βακερ6 παvi και dxει oυρραμμd-

vo κεvιnτ6 πoδ6γuρo απd βαμβα-
κερο πoυκdμιoo τoυ αργαλειoυ.
To πoυκαμισo ΠoU φoρoυοαv oι
ελευθερεg κoπ€λεg nταv υφαvιd
(γκoλdvι παλαζoτoε). To υφαoμα

με τo oπoiο τo dφτιαxvαv oι Ko-

π€λεg τo αoπρiζαvε Kαι τo ραβα-

Ψ
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Σ α[κ, ιειμων ιατικo ζ σ tιy1 ιiζ Επι oκοπ iE,
απ6 τ0 Φnφιακ6 αρtεΙo τoυ Λυκε[oυ
τοlν Ε,λλnνiδωυ

Aυfrευτικn ΣαyκΙα oε oκoiρo

μπλε tρtbμα απ6 τα Λευκiiδιο
Κdρπα Επιoκoπig' απ6 τ0 ΦnφΙακ6
αρlεio τoυ Λυκεioυ τωy Ελλn1,ιiδωυ

σε ασΠρo KdμΠoτo, τα σnKωVαv
Kαι τα σKαλωvαv σtn μεσn Πiσω

σto ζωvdρι.

Σαγκiα (Mαvικωτοg
καλοκαιριvoq εΠεvδυτng)
Σαγκiα, εivαι o καλoκαιριv6g oα-

γιαq πoυ φoριdται πdvω απo τo
καβdδι και εivαι φτιαYμdvoq με τo

iδιο υφαoμα Kαι σto iδιo oxdδιo

με τov xειμωvιdτικo, τo σαiK.

Tα μαviκια dxoιrv iιvoιγμα 5 εκ.,

ιilαιε τα μαvικdτια τoυg vα 1ιrρi-
ζoυv πρog Ια εξω Kαι vα φαivo-
r,ται. Ωg πρodκιαon τωv μαvικιιbv
πoλλdg φoρdq XρnσlμoΠoιουoαv
επiρραπτα μαviκια απο οαγια. Η
καθnμεριvn καθιbq και n γιoρτιvf,
Σαγκiα nταv oε xριilμα μπλε oκoυ-

ρo εvιi.l n vυφιατικn nταv iιoπρn.

Mαvtκια
Tα πρ6οθετα μαviκια απo oαγια

φθαvoυr; ωg λiγo παvω απo τov
αγκιilvα και dxoιrv πλαiV6 αvoιγ-

vε μovεq τouq.

Tα μαviκια τoυ nταv μακρια και

μπρooτα αιo οτnθog εixε dvoιγ-

μα με κ€vιnμα Yυρω - γιiρω και
κdτω δυο φυ7ιλα κεvιnμdvα oτov
αργαλει6 και εvωμdvα με ραφn.
To πoυκdμισo τnζ vuφnq nταv τo
iδιo, αλλα με περιoo6τερα xρυoα
κεvιiδια αιo τελαρo.

Kαβdδι
To καβdδι φoρι€ται παvω απ6 τo

πoυκαμιoo και κατω απ6 τov oα-

για. Kαλυπτει τo πoυκαμιoo αφn-
vo\.tαq vα φαivovιαι μ6vo τα Kε_

vιnματα αιov πoδ6γUρo Kαι στnv
τραxnλια. Eivαι απ6 κdμπoτo
υφαvι6 αοπρo, με μια φαoα απ6

με-ταξωτo n βελουδo γυρω αιov
πoδoγυρo Kαι σtα μακρια τoU μα-
viκια.
Τo μitκρog τoυ φταvει μdxρι τα

κεvιiδια τoυ πουκαμιooυ.
Για τnv καταοκευn τoυ xρnσlμo-
πoιoυoαv αoπρo αργαλioιo παvi
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μαζi με dvα αλλo υφαoμα οιrvn-
θωg ριγωτd Yια Vα oτoλιαιεi αια

μdρn πoυ φαivovιαι καιω απd τo

oαγια.

Σαik (Mαvικωτ6g
xειμωvιατιKoq επεvδυτng)
0 xειμωvιατιKοq σαYιαq (Σαik),

φoριiται παvω απd τo καβαδι και
εivαι υφαvι6g αιov αργαλειo. Στo

μnκoq εivαι λiγο πιo κovιdg απ'

τo καβαδι και αvoιxτ6g αιo αιn-
θog για vα φαivεται n τραxnλια.
Aυτdg πoυ φoρι6vιαv απ6 τιg nλι-
κιωμ€vεg nταv μαυροq με xρUσo-

κdvιnμα γυρω απo τo αvoιyμα κι
εixε μαviκια κoιτα γυριoμdvα oτo

κdτω μdρog oαv ρεβdρ, καλυμμd-

vα με επiρραπτo κoκκιvo βαμβα-
κερo παvi (μπoυxαoi).

0 oαγιαq πoυ φoρoυοαv oι vυ_

φεg nταv doπρog, κει'τnμdvog αιo
xερι με πoλυxρωμεg κλωαιdg. Τα

πλαivα τoυ oαγια (oι πoλιεq) πoυ
εixαv xρωματιαια κεvιiδια παvω



Zευy(ιρι μαυ[κια οπo oαytd Επιoκoπιig'
απ6 τo ιtlιιφιακ6 αρtε{o τoυ Λυκεiotl

τωυ Ελλnυiδων

μα 15εK' Eivαι φτιαγμdvα απ6 xo-
vιρ6, αργαλioιo βαμβακερo παvi,

πUμdVo στo μεYαλυτερo μdρoq
τoU με λεπτo μαλλιvo εμΠριμ€

υφαoμα.
Zωvdρι (oμπρεγκατq), φoριdται
Πn μ€σn παvω απ'τo oαγια καl
εivαι Uφαvι6 oτov αργαλει6.

Η πoδιd (πριYκdτq) εivαι μαλ-
λιvn, φτιαγμdvn απo δυo φυ)ιλα
υφαoματog εvωμdvα oριζovιια,
dτoι πoυ τo μnκog τoυ υφdoμα-
τog γivεται φαρδog τnq ποδιdg.
Στo παvω μdρog τng εivαι oτρι-

φωμdvn κατα 5 εK. Yια vα περvα

τo κoρδ6vl με τo oπoio n πoδια
δdvεται γυρω απ6 τn μ€on.
Φoρι€ται παvω απ6 τo ζωvαρι, δd-

vεται στnV κατω ακρn τoυ ζωvα-

ριoυ και εivαι κovιn παvω απ'τo

γovατo με κρ6oοια γυρω - γυρω
και διdφoρα ox€δlα φτιαγμdvα
oτov αργαλει6.

Tραxnλια (oγκαρλiα), εivαι μετα-

ξωτn, υφαvιn, οιrvnΘωg αoπρn

Γι'l'αiκεlιi noδtα Επ tοκο πng

κειτnμ€vn αιo xdρι. Mπαivει oτo

αvoιγμα τoυ oαγια αιo αιnΘog
κατω απ'τo καβαδι.
Kαρπα n γoυμπιλ€v (μαvιiλι κε-

φαλng), εivαι το αoπρo vυφιατικo

μαvιiλι υφαoμdvo απ6 τιg 1ιlvαi-
Kεζ Kαι κεvιnμdvo αιov αργαλει6.

Η κdρπα τυλιγ6ταv γυρω απo τo

καλπακι, πoυ nταv τoπoθετnμdvo

λoξα παvω oτo κεφαλι.
Η μαιτnλα πoυ διπλωμivn oε τρi-

γωvo nταv ρι1μdvn αouq ιbμoυq

Kα1 oι ακρεg τng dμπαιvαv μdoα
oτn ζιbvn.
To κoλαvι μπαivει αιn μ€on παvω

απ6 τo ζωvdρι και απoτελεiται απo

μια ζιbvn απo μαυρo βελoυδο με
xρυο6 κdvιnμα και πoυλιεg, πoυ

μπρoαια δ€vεται με αonμdvrεq

πoρπεg (παxτεg). Tα κoλαlηα εivαι

μαλαμoκαmuιoμdvα, oφυρnλατα και

με εvτUπωσιακn διακooμnon.

Kεφαλoκαλυμμα
Tο κεφαλoκdλυμμα εivαι €vα απo

Γυυαικεiα πoδια Λευκαδiωυ

τα βαoικα εξαρτnματα τng vιo-
Πιαq YιΙVαικεiαg φoρεoιαg τωv
xωρlιbv τoυ καμπoU τnq Nαoυ-
oαg. Η vdα κoπdλα €βαζε τo καλ-
πακι για πριilτn φoρα oτov γαμo
τnq Kαι μετα τo φoρoυoε Kαι ωq

παvιρεμdvn γuvαiκα oτιg επion-

μεg εκδnλιbσειq Kαι τιg γιoρτdg.
To καλπακι n κατooυλα, τo κα-
λυμμα τoυ κεφαλιoυ τnq vdαg κo-

πdλαg εivαι κoκκιvο φεoακι, μυ-
τερ6, oτερεωμdvo με αιεvn λoυρi-

δα παvιvn κατω απ'τo λαιμo και
oκαλωμ€vn oτα μαλλια Yια vα μn

φΦει.'Eβαζαv επiοng dvα μεγα-
λo φλoυρi oτo μdτωπo'
Mαζi με τnv παvιvn λoυρiδα περ-

voυoαv κdτω απ6 τo λαιμ6 και

μια n δυo oειρ€g xdr,τρεg (γκο-

oτviτoεg).

oι αρραβωvιαoμ€vεg φoρoυoαv
δεξιd κι αριoτερα πoλυxρωμα
λoυλoυδια, φρ€oκα τo καλoκαi-

ρι, ψευτικα τo xειμιilvα. 0ι vdεg

αργoτερα φoρoυoαv και τoεμπ€-
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Aρραβοlι'ιαoμ!υεg απ6 τn Χcιρ[εοoα

Σωτιiρng Δαioq και Βαοιλικn
Γ0υy0υλtφα απ6 τoy Κoπαy6

Nεoυυμφn {Ιττo τnυ Επιοκoπh Παυτρεμtυn απ6 τn Χαρiεooα

Aρραβωνιαoμiυεq απ6
Ayyελolcb ρι και ΧαρΙεo o α

ov τnq Λαoγραφικnq Eταιρεiαq
τo 1917, περι€xεται τo Παρ{lKd-

τω αΠoσΠασμα ΠoU αvαφdρεταl

σtov Kεφαλοδεομo τnq ΥιΙVαιKεi-
αq φoρεσιαq:

Πετρoiλα και Βαolλnq Tρoυπκog

απο τn Xαρ[εooα

ρι ΠoU τo εδεvαv σto Πλαι.

0ι παr,τρεμdvεg και oι vuφεq φo-

ρoUσαV τo KαλΠαKι n κατooυλι

μUτερ6, oι vεεq Kαι oι αρραβω-
v1ασμεvεζ πoλισμεvo με λoυλoυ-
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δtα καt oι n}ΙΚlωμεVεq σKεΠασμε-

Vo με μια ασΠρn μα\.ιnλα, ΠoU

εδεvε κατω αΠ'τo λαιμo.
Σε δnμooiεUσn τoU λαογραφου
Γεραoιμoυ Kαψαλrr αιo Δελτi-



1

δ

H Βιρyινiο Βιiυτοn απ6 τol' Κoπαι'6 με
τo καλπακι τυλη'μ{t'o με αoπρn μαι'τ[λα

oι παυτρεμ{υε9 )1υυαiκεζ πoυ ζ0υL'

στα Ιωρια (6πoυ οι κατοικoι μι-
λoιjυ εκτ6q τnζ ελλr1υιKiE και τo
oλαβoφαυ{q τoπικo ιδiωμα) yυρω

απ6 τn λiμυn των Γευιτσd)υ, φo-

ρoiυ παυω oτo κεφαλι κdλυμμα

πoυ καταλn)'ει σε μυτερo κ6κκι-
υo φεσdκ\, 6ταυ τιg ρωταυε yιcι τo

otnμα και τo lρcΔμα τoυ κεφαλ6_

δεoμoυ, απαυτoυυ οπωg και 01 yυ-

υαlκεg τoυ Poυμλoυκιου, 6τι εillαι
πρoυ6μιo που δ6frnκε oτιg πρoy6-

υoυg τoυζ απ6 τo M{yα Aλtξαυ_
δρo yια τnυ αυδρεiα πoυ tδειξαυ
σε Kαπ0ια μαln, oτnυ οπo[α oι αυ-

δρεg δε[Ιιαοαυ!
Aκ6μn αvαφdρεται 6τι: ol Βο[λ-
yαρoι ΚoμιτατΦδεg κατα τn δρα-

σn τoυg oτn Mακεδoυiα πριυ τo

1912, μεταxειρioτnκαυ κα0ε μtoο
β|αE και πειlοIE yΙ(Ι υ(ι πετυxoυυ

τnυ καταρynσn τoυ oυyκεκριμt-
υoυ κεφαλ6δεομου, αλλα n περi-

φαυn επιμoυn τωυ yυυαικrΔυ αυ-

τωυ τωυ lωριcΙlυ, ttoυταg oυυε[δn-

Aρραβοlυιαoμενεq απο τlttl Επιoκoπli Aρραβωυιαoμ{νοι απ6 τα Λευκiιδια.
Διακρiυονται oι: Δnμιτρoion Aυαoτα_

olα, Διιμnτρουong Γιαυυιιg, Δρευοβιαδnq
Aντωνng', Δ ρ ενoβldδ oυ Ευ αyyελ[ α

σn τnζ ελλnυικnE καταyωyng τουg

και περnφαυιa ymυτrty' υπερlolυ_
σε τωυ απειλrilυ τωυ κoμιTατζnδωυ

(Και!αλnE, 1917)'

Η τρακμα, φoριdται παvω απ'τo

μdτωπο γυρω oτο κεφαλι και εivαι

μια φαρδια φαoα απ6 oαγια, κε-

ιτnμdvn dλn οτο τελαρo με xρU_

ooκλωοτn και αλλεq πoλυxρωμεg

κλωoτdq. Εivαι ακ6μn αιολιoμdvn

με καρφiτoεq πoU τα κεφαλακια
τoυg dxoιrv oxnματα απo λoυλοu-

δια n πεταλoυδεq.

Toουρdπια
0ι καλτoεg πoυ φoρoυoαv nταv

μαλλιvεg, πλεxτdq, αοπρεg n πo-
λυxρωμεg με πoλλα κειτnματα.
Στo τελεtωμα τoυg εixαv κορδ6-
vι Yια vα δdvovιαι κατω απo τo

γovατo.
Παπoυτoια δερματιvα, δετα μπρo-
oτα, με λiγo τακoυvι' ΠoU dβαζαv

μdοα καπoιο υλικ6 Yια vα τρiζoιrv
(τριζατα).

Kοoμnματα
Kooμnματα φoρoυoαv τα KιoU_

oτ€κια (κιoαι€κ) πoυ nταv αon-

μdvιεg αλυoiδεg κρεμαoμdvεg απ6

τn μdon και πιαομdvεg με αonμd-

vιεq Παραμαvεg. Στo λαιμo οτnv
τραxnλια, φ o ρoυoαv γκιo ριταvια
με φλoυρια πoυ oιrvnθωq nταv
διbρo τoυ γαμπρoυ.
Ακ6μn φoρoυοαv βραxroλια και
oκoυλαρiκια. Στn μdon dβαζαv το

κολαvι (oτεvn, βελουδιvn, KεVtn-

μdvn ζιbvn) πoυ μπρoαια dκλει-
vε με ασnμdvιεq, oκαλιoτdg πoρ-
πεg (παxτεg).

Awιρικn φoρεσιd
Η φoρεoια με τn φoυoταviλα
H παλαι6τερn αvιρικn φoρε-
oια εivαι αυτn με τn φoUστα-
viλα. Απoτελεiται απo τo πoυ-
καμιοo πoυ γivεται φoυoταvd-
λα, τo αoπρo μπιvιβρdκι, τιg καλ-
τσεq, τo ζoιrvαρι, τo γιλdκo πoυ

εivαι εiτε αvoικτ6 μπρoοτd εiτε
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ΓειilργιoE Mπoυφ{λαg απ6 τα Λευκαδ'ια με
τnυ παραδooιακi φουoταυ!λα, τo 1B42

Mικρα παιδια με τnυ παραδοoιακi φoρεoιd'
Φ oυ oταυ !λα, oταυ ρ οlτ6 y ιλtκo, τ o ου ρ απι α' Ay y ε λol ci ρ ι 1 9 3 4

σtαUρωΙo, τo Παvωφ6ρι (φλoκα-

τα 1 -τζoυμπ€g2-ooυλτouκo3) και
τo φεσι.
Τo πoυκdμισo εivαι Kεvtnμεvo

με ΠoλUxρωμα Kε\'Ιiδια σto Yια-
Kα, στα μαviKια Kαι μπρoσtα στo

KoUμΠωμα. To πoυκdμισo αUτo

nταv μακρυ ωq Kατω αΠo τα Yo-
vατα Kαl πρoq τα κατω φαρδαιvε
αρKετd (με διbδεκα φυλλα) ιbαιε

φoρωVtαq τo ζωvαρι vα γivεται
φoυαιαv€λα'
Η παλαι6τερn αΠειK6v1σn ΠoU

\.Vωρiζoυμε με τnv Παραδoσια-
Kn φouσταvdλα, εivαι αUτn τoU

Γεωργiου Mπoυφ€λα, KατoiKoU

Λευκαδiωv.

Πλnρoφoρiεq Yια τov Γειilργιo
Mπoυφdλα dxoυμε απo κεiμε-
vo ΠoU υπαρxει oε τoιxoγραφiα
τnq δυτικng εoωτερtκng πλευραg

τoυ Ιερoυ Nαoυ Aγioυ Γεωργioυ,

oτn Nαoυoα. 0 αγιoγραφog dxεt

απεtκovioει Kαι τn μoρφn τoυ Γ.

Mπoυφdλα, ο oπoiog 6πωq μα-
θαivoυμε απo τo κεiμεvo με δικα
τoυ xρnματα oιrvdβαλε oτo vα γi-
vει n αYιoYρdφnοn του Nαoυ. 0
ιδριrιng €μειvε μdxρι τo θαvατo

τoU σε €vα μικρo κελi κατω απ6

τo Yιrvαικωviτn.
0λ6κλnρo τo κεiμεvo που υπαρxει
σtnv τoιXoYραφiα εivαι τo εξnq:

κΓεcbρyιog Mπoυφfλαζ πρoσKυ-

υnτng κατiyετo απ6 τo πλnoioυ
τng Nαo[ong xωρtoυ Γκoυλιoιdυι.
Επιοκεφilεig τo 1B40 τoυE Ayiου
T6πoυ9, επανnλ0ε ειg αυτ6 Και εΚ-

ποιioαg τnν Kτnματικiυ περιoυ-
oiαιl τoυ ελBωll εyκατεoταfrn ειE

Nαoυoαυ τo 1842. T6τε επιδn n

το ]841 αρξαμι!υn δι' εραυωυ αυ!-

yερσιg του Ιερoδ τo[τoυ Nαoδ και
αφoi δια0toαg oλ6κλnρoυ τnυ πε_

ριουoiαν του δια εξεικ6υnoιν του

Βioυ τoυ Σωτnρog και 6λωυ των

Ayiωυ. Aφιtρωoευ δε και ειζ τru)

υπnρεo{αυ τoυ Ιερoιj τoυτoυ Nαoυ

και μtrρι του 0αυατου τoυ 1B5]
ttoυ 6υτωE εξtxου και αξιoμiμn-
του υπ6δειyμα αυτoαπαρvioεωE

2. Ο -]:-*-ει'_]a'--εc ι:]'l ωQ <c --'.iσ ο ' ''-a-jο-οδεc] ;-ο!

-ολο οτεοc !O(ρiq ε]εVδι;nq, ,ε n XΟO'C LC';:( ο, <tρ Jc _(!, 
εO1,J_

μεvωv.'Hτοv ovoiκτoq εμnροq εωq κoτω. Tο nlο κολο nτoν εnει'δ-;ε-
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νο με γo0vο οπο oομoι1ρ (κoυνdβl). Συνnθi(oντov oμωq vo φερετol
κο, οno λο'κoυq κυρlωq εμnορoυq κοl μεγoλ6oxnμOUq αrnv 0Θωμo-

ι κn Αυτοκρoτορio oε οντlδ οoτoλn Tnq μOKρ dq pndρτοq ΠoU εφε-

ccv σΙην Ευριbnn.

3. Σοιλτοι<ο: μο<ρiq pολλrvοq oκουρου xριilμοτog εδωτερ κοq εnεv-

δι,τnc

:aa . a(3 ]' _c]'ωcOc oυ ΧΟc ( L0v K ο' Xρωμ0iο(
Xo!-οΟ ιφaσμO με



δια κα0ε Χρnοτιαυ6ν Aμnνι.
Τo γιλdκo nταv μαυρo n oκoυρo

μπλε με πoλλα xρυoα γαi1αvια,
αρκετα αvοιxτd μπρoαιd, Ylα vα

φαivεται τo κεr,τnμdvo πoυκαμι-
oo. Ακ6μn φoρoυoαv Και σταυ_

ρωτo γιλdκo, αμdvικo πoυ ραβd_
ταv τo καλ6 με ρoυxo μαυρo n

μπλε και τo καθnμεριvo με oαΤ-

ακι. Tο xειμιilvα φoρoυoαv γιλd-
κο απo τooxα εvιb τo καλoκαiρι
απd βελoυδo.
Φdoι. Στo κεφαλι φoρoυoαv μαυ-
ρο φdoι απo τo6xα, με μια φαoα
γυρω απ6 oατdv υφαoμα.
Tooυραπια. 0ι καλτoεq Που φo_

ρoυoαv nταv μα}iιvεg, πλε1μεvεq

oτo xdρι, μακριdg μdxρι το γ6vατo.
Tα καλα τooυραπια nταv αoπρα n

πoλυxρωμα με πoλλα κειτnματα.
Στo τελεiωμα τoυg εixαv κoρδ6vι

Yια vα δ€vovιαι κατω απo τo γ6-
vατo. Tα καθnμεριvα nταv μαυ-
ρα, πλεγμdvα με xoιτρ6 vnμα απ6

μαλλi.
Tα παπoυτoια nταv μαυρα σKαρ-
πivια. Για καΘnμεριvα αιnv ερ-

γαoiα φoρoυoαv τα YoυρoιΙvo-
τoαρoυxα.

Η φορεoιd με το oαλβαρι
Σε 6λn τnv περioδo τnq τoυρKo-
κρατiαq oιrvnθιoμdvn nταv και
n φoρεoια με τo oαλβαρt. Αυτn
απoτελoυvταv απo τo φ€oι, τo

οαλβdρι, τo ζoυvαρι Yια τn μdon,
τo γιλεκο, τo πoυκαμιoo' τα τσoυ-

ραπια, τα YεμεVlα Kαι Kαπoιo ει-
δog καλoκαιριvου n xεtμωvlατι-
κoυ επεvδυτn.
Σαλβαρι, εiδog παιτελovιoυ πoυ
εivαι φαρδυ αιo παvω μdροg και
oφiγγει αμdoωg κατω απ6 το γ6-
vατo. Στn μ€on oτερειi-lvεται με
βρακoζouvα n κορδ6vι περαoμd-
Vo σε βρακoθnλιd. Tα καλα oαλ-

βαρια εivαι ραμμ€vα απo μαυρo
n μπλε ρoυxo Kαι τα καθnμεριvα
απ6 μαυρo oαTακι.

To ζωvαρι Πoυ xρnσιμοπoιoυoαv

Yια τn μdοn nταv μαυρo μαλλιvo
υφαιτ6 2-3 μdτρα.
Αργoτερα αιn δεκαετiα 1920 και

μετεπειτα, φoρoυoαv τn μπoλ*
μπ6τoα, μαυρo μdλλιvο φαρδυ
παvιελovι ΠoU τo oτnριζαv oτn

μ€on με κoρδ6vι, καθιilg και dvα

α7ιλo εiδoq παιτελovιoυ πoυ nταv
οπo ιo γovαιo καl καιω εφαρμo-
oτ6 αιn γαμπα'
Tα εoιilρoυΧα ΠoU xρnσιμoΠoι-
olioαv Kαι αoυq δυo τυπoυg τnq

αvιρικng φορεoιαg εivαι τo κατα-
oαρκι (φαvdλα με μακρια μαviκια)
Kαι τo μπιvιβρdκι (μακρυ oιbβρα-
κo μdxρι τoυg ααιραγαλoυg), ποu
nταv βαμβακερα για τo καλοκαiρl
και μαλλιvα Yια τo xειμιilvα.

We;
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EΛΛΗNlKH APXA|OTHTA
Θολriq o Mιλrioloq (6o9 n.X οι.)

Ιov nλlo oΟμμlοxo κοvovτοg KOl Tn

oκlο τnq nυρομ[δοq τoυ Xεonο με_

τρο)vτοq, οnοvτnon vο δωoεl μno_

ρεσε, σToUq lερε[q τoυ τonoυ, nooo

ι|nλn κοl οq εlvol οnρoolτn, εivοl n

πυροpiδο.

Π ριilτoq oυτοq pε οnoδεlEn oυvoδευ-

oε τlq μοθnpοτlκεq nρoτοoεlq nερο_

opο pdoο oτo xρovo οvolγoντοq οno

τωv ΑlγυπτiωV Τouq υπoλoγloμo0q

ToUq ΠροKTlκoυq oτnq επloτnμnq

τouq οκλοvnτoυq roxυ ρlopουq.

Πυθoγ6ρο9 (sεs - 500 n.X)

0 Πυθογoροq, ΠoU Θεl'κο τov οno_

κολεoοv or rερεiq τoυ Νεiλoυ κol ενο

θειiρnpο θμελλε vο φερεl το ovoμο

TOU Kοl γlο ολλο πoλλο oκομο ξοκου-

oτoq θο μεvεl. ΠοτΙ nριiτoq Αυτoq,

τωv ορlθμιbv το nοιxvlδioμοTο ΠρO-

onοθnoε vο βρεl κοι oε oλο τoυ κo-

σμoU Το φοlvoμεvο με ορlθμo0q Pn_

τoΟq onοvτnon vο διboει.

Kοl oκo1-lο nτοv Φιλoooφoq κοι Mο-

θnμοτlκoq κol Mουolκοq noυ nοoκtζε

τoυq μοθnτεq vο βελτlιivεl oε oιbpο,

nvεΟμο κοl oρετn κοvovεq κοl κιbδl_

κεq τιμnq enτιilvτοq ToUq Vο οκoλου-

θοvε'

TρoφΛ oωαιn γιο τo κορp i, τoυq ελε_

γε vο τριbvε, με οoκnoεlq κοl nρoβλn-

μοTο Τo VoU VO nρoγυpvοCoUV Kol με

το λoγlο τωv Σοφωv κol nxoυq μOUσι-

κωv oργοvωv, Qυxn γεμοτn με ορετn
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Vο εTolμOζOUV.

Tnq Mουoικnq το δlοoτΔμοτο nριiτoq

oυτοq τo βρnκε, oε οκτοβεq lιδq xω-

ρleoυvε KO1 με ορμoviο οnεροvτn τoν

κοoμo oλo γεμieoυvε.
Kοl οno τουq μοθnτεq ΤoU O Aρxιlτoq

o Τoροvτivoq τo 1 nρωτoq εnlvοnoε,

ι.Jlο Kοl nολοtοτερο, οπο τo δυo κοr

μετο oυνnθlCοv νo λoγορlο(oυν. Πο-

τi oτo ΕΝΑ οφnvον τnv τtμn VO Περl-

γροφεr τo 0Λ0Ν.

Kοl ο'Ιnnοοog τn ρi(o του z (r/ z)
oοv οvτiκρtoε ΠoU Tn μορφΔ Pnτoυ

Λτοv oδ0vοτo vο nορεl, τo μυoτlκo
δε βοoτοΕε κοl τoτε τo 1.lορτυρnoε,

κοτοnoτωvτοq ετo τοv ορκο nου εixε

nορεl. Kl οl Πυθογoρε]Ol TOV δlωΕονε

οno τn oxoλn, μlΟ KΟl oυθεpελο τουq

τοροΕε n εloβολΔ, οno τον κoopο τωv

nοροΕενωv Αρρnτων.

Kοl o lππoκρdτnq o Xiog ΠoU To

φεγγoρt oτοv oυροvο του ορεoε vο

βλεπει, οvορωτloτον Y O TO oxnpο

ΤoU, ΠoU οno οvΟlορKTO σε |.]lσo-

φεγγορo τρεnεl. N/nνioκο το oxnpο

τnq vεοq oελΛvnq oνoμοeοv, opolο

με το μnvioκο oτo γovο. Tov τετρο-

γωvIoμo τoυ μnvioκoυ o lnnoκρο-

τnq κοτοφερε, vο oxεδtοoεl δnλοδn

με xοροκο κοl δloβnτn εvο τετρo-

γωVo με iδlo εμβοδov onωq τo oxn-

μO Τnq νεοq oελΛvnq' Kοl οκoμο τnv

κεlq 6τonov onογωγriυ ο lnnoκρο_

τnq εnlvonoε, εργολεio θουμοoτo γrο

μοθnpοτlκουq κol οxl μoνo.

Kl o Eυκλεiδnq ΠoU εenoε oτnv Αλε_

lοvδρεlο τoυ 3oυ n.Χ. οlιilvo, με τn

oκεQn τoυ περloooTερO Kol ono τo

φορo τnq, μεxρι τtq μερεq poq φω-
τiζεl. Kl n Γεωμετρ[o ΠOU σTo σXo-

λεio pοθοiνoυpε Eυκλε[δειο λεγε-

Tol μ|ο K0l σToV Eυκλεiδn xρωoτοpε

τlq ορxεq τnq.

Στο '13 βlβλiο τnq, noυ αΣτolxεioυ

ovoμοCovτοl, nρoτοoεtq οnοροβο_

τεq βoeoυν γερο θεμελlο. Alτriμo-
το κοnolεq λ€γoντοl κol ε[vοl φοvε-

ρεq oε ολoυq κοl ολλεq πολl Θεω-

ρriμοτo noυ κτioτnκον με oργoνo τn

Λoγlκn, nοτωvτοq nοvω oτιg nρωτεq.

Tο n6vτε olτιiμοτο τnq Eυκλεiδεl-
oq γεωμετρioq:
1o Απo δυο onμεiο δlερxετοr μ[ο

povο ευθεiο

2o Kοθε ευθεiο μnoρεi VΟ ΠρoεKTο-

θε[οnερloρloτο

3o Απo κοθε onμεΙo μnoρεi Vο γρο-

φε[ κυκλoq pε κεvτρo ουτo τo onμε[o

κοl oπolοδΛπoτε οκτivο

4o oλεq ol oρθεq γωviεq εivοl loεq

μετοδ0 τoυq

5o Αno εvο onμεio εκτoq ευθεiοq

piο μovο nορολλnλn Πρoq ΤnV εU-

θεlο φερετο l

Kol οn6 το oΕlιi:μοτo τnq Λoγrκιiq:
. ΔUO ΠρOγμοτο Ιoο πρoq τρiτo εivοl

κο pετοδΟ τoυq ioο

ο Αv oε ioο nροoθεoω ioο, nρoκυ_

nτουv ioο

ο Αν οlo ioo οφοrρεoω ioο nρoκυ-

πτoυv [oο

ο Kο το δ nλοolο τωv ioωv εivοι ioo

ο Kο το ptoο τωv ioωv εivοl ioο

Kl ono oλο το noλυεδρο μοq λεεt ο

ΕυκλεΙδnq μοvο το nεvτε εivοl κοvo-

vlκο με oλεq τrq dδρεq ioεq κοl εi-

vol ουτο noυ εxουv 4, 6, B, 12 Λ 20

πλευρεq. Kl εlvοl το povο noυ μεoο
oε oφοΙρο τελεlο μnoρoυv vο εφορ-

μοooυv.
Kοr o Anoiιλιilvloq oτnv AλεΕdv-
δρειο τoν 2o π. X οlιilvο, Λτοv ουτoq

noυ οvoμοτο εδωoε oτιq κωvlκεq τo-

pεq που nριiτoq o Mεvοrxμοq δυο οl-

ιbvεg nρlν, βρnκε nωq oxnpοτ[(ovτοl

oτοv εvο επinεδo τov κιilvo τεpνει.

H υnερβoλri, n 6}ιλεlι|.ln Kοl n Πορο-

βoλri εivοl κοpπυλεq noυ o Αnoλλω-

vloq ετot οvoμοoε.

μlο KOl oτnv nριbτn κοτl υπερβολλεl

nερlooευovτοq, οno τn δευτερn κοτl

λεinει, εvιil n τρiτn dxεl ooο οκρlβιig

τnq xρεrοCετοl γlO Vο κροτοεl τo με-
τρo. Kοl οno ουτο το oμορφο oxΛ-

μοτο, noλυ οργoτερο τo βρnκοv, nωq

ολλo εivοl τρoxlεq τωv πλοvnτιilv κοι

ολλο τρoxlεq βλnμοτωv.
Mo υπnρxοv κοl κοnοlο nρoβλnμοτο

nου ολυτο το εinοv ιJlο Kοlol ορxοΙοl

noυ πριiτοl το εθεoοv, δεv μnoρεoοv

xO

o τετραyωυιoμ6g τoυ μnυioκoυ

τετpdεδpΟ κ*βaζ οKΤαεlρο
.Α& .τffi'z.v 'w"
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Aλ Κβαρioμι 7B0-B50 μ.Χ'
aεωρεiιαι o 0εμελιοlτiE τlι9 A)'ryεβραq

0μιiρ Aλ Καyιiμ, αλλog tνα9 Aραβα9
περEφnμog oτα μαlnματικα

o Ιταλog μαfrιιματικog Τορτdλια
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τn λ0on ΤoUq Vο βρo0vε. Tov τετρο-

YωVlσμo TOU KUKλoU nιbq θo ΠεTUXOUV

πooxlζov KοI μ lο YωVio σε Tρεlq γωViεq

Ιoεq nιbq θο μnoρεooυV Vο XωρiσoUV

Koι οKoμο ToV oγKO ToU KUβoU δlnλο-

σlo Vο φTlOεOUV ΠολεUοV με μOVo TOV

KοVoVO Kol To δlοβnTn KοVoVTοq TOUq

UΠoλoγlσμoιq ToUq.

Πο οlωvεq Ol μOθnμoTlKoi πolδευovτον

Vο oΠοVΤnσOUV KΟl μOVo κοnωg πρo-

σφoTο ΟΠΟVTnσn εδoθn. Tο τρiο oλυτο

nρoβλnμοτο Tnq ορXοloTnTοq λUθn-

KοV, σoV οΠOδεiXθnKε Πωq εiVοl οδ0-

VOToV Ol λυoεlq ΤoUq VO KοΤοσKεUο_

σΤoUV με μoνo ΤoV KοVOVO Kol To δlο_

βnτn. 
'Ετoι ΑΔYΝΑTΑ Tο λεμε ΠlO Kο1

oxl ΑΛYΤΑ.

TA MAΘHMAT|KA
ΣΤoN APAB|KO K0ΣM0

onωq n φλoγο ToU Kερloι ΠOU εXεl

λlιiloεl, oε ολλo KερΙ μΠoρεΙVο σUVε-

Χiσεl Vο KοΙεl, εTσl Kl n φλoγο TωV Mο-

θnμοτl κιiv oυvεxtoε μεTο ToUq'Eλλn_

Vεq σΤouq Αροβεq Vo λομΠεl'

Kl ον ο ΘoλΛq οvομεoο οno τουq'Eλ_

λnvεq ο ΠρωToq μοθnpοτlκοq υπnρ-

Εε, o Aλ Kβορiομι onο τουq Αροβεq

του nΛρε τn oκυτολn. Kοr οnο τo βι_

βλio τoυ Aλ ΤΖ6μπρ, n λεΕn Αλγεβρο

Πρonλθε, noυ nοεl vο nεl oυγκoλλn-

σn σTο Αροβrκο, γlοτi noτε οno εδιi

κοl nοτε οno εκεi, πoτε nρooθεΤovτοq

κol noτε οφοlρωVTοq, μιο ορlθιJO0q,

μtο YρομμOTο τn λΟon μlοq εεισωσnq

μΠoρεi oτo τελoq vο βρoυμε.
Kοl o Δl6φovτoq οno τoυq 'Ελλnvεq

μπoρo0oε nρoβλnμοτο vο λ0νεl, κο-

VoVTοq oλo το βnμοτο τωv εξloιiloε_

ωV ΠOU εivοl γvωoτο αroυg λυτεq. Mο

o Αλ Kβορioμl oκεφτnκε με γρομμο-
το τlq λεΕεlq τoυ Δtoφοvτoυ νο ολλο-

δεl, οnλonolιilvτοq ετol τn μoρφn τωv

nρoβλnμοτωv. Kοl ετol εκεivoq κdρδl_

σε ΤoV τiτλο τoυ Αλγεβρlα-n noυ λΟ-

vεl εδtoωoεtq.

Kυρiωq δευτερου βοθμoΟ, οloι o

ογvωαrοq εxεl γlο εκθετn τo δυo.

0 0μ6ρ Aλ Kογr6μ nτον ολλoq ιivοq

Αροβοq nερiφnμοq αrο μοθnμοτ κο

Kοl oxl μoVO.

Ποτi δεv nτοv μovo το noλυωvυμο κι

ol nροlεlq Τouq Kl ol εΕloιboεlq 1oυ

κοI 2oυ κοl 3oυ βοθμo0 ΠoU ToU oΠο-

oxoλoΟoοv τn oκεQn, μο κοt το Poυ-

μ nογlοτ nερiφnμο p6xρl τlq pερεq poq

notnμοτο, noυ οτοv το oυvεθετε oον

pε γλυκο κροoi pεθουoov τnν ι!υxn

τoυ. Kοl o NοZIρ Aλ Toιiol τn oΟvo-

ι|n €κονε τnq ορlθpnτtκnq κοl το θε-

μελιο dβολε τnq ΤρrγωvoμετρΙοq.

TA MAΘΗMAT!KA
ΣΤH ΔYΣH

Kr οl Αρoβεq oτoυq Iτoλoυq nορεδω-

σoV ΤωV μοΘnμοτrκοiv τn φλoγο. 0
Λεovdρvτo τnq Πieοq, γvωoτoq ωq

Φιμnov6τoι, πριiτog oτn Δυon εφε-

ρε TOUq οριθpo0q noυ oλol oΛpερο

δερoυμε Kοl ΠoU μ'ουτoOq τooο nlo

ευκoλo οno τoυq ορXοiOUq μετρομε.
1,2,3,4,5,6,7,B,9 Αροβtκο Qnφ[o το

οvομοCoυμε, μο |vδlκo θο nτοv nlo

κολο vο λεμε. Ποτi oτoυq Αρoβεq, οnο

τουq lvδoυq nεροoοvε or ορlθμoΙ oοv

δωρo.

Kl o Toρτdλlo noυ nοεt VO Πει ΤροU-

λoq, o Kορvτ6vo, o Ποτoι6λl κοl o

Φερρ6ρl nτοvε μεoo oτo team των

lτολιilv, πoυ κερδloον τnv κoυρoο τωv

μοθnμ οτl κιilv, μ6oο oτoυq επoμεvoυq

olιilvεq. Εδloιboεlq ελυoοv τρ[τoυ κοl

τετορτoυ βοθμoυ pε ρlClκο, βlβλiο
εγροι!οv γιo θεμοτo ολγεβρlκο, τρo-

xlεq βλn μoτων υ noλoγloοv μεθoδl κο,

κοθlεριivovτoq ετol κοι τn βολλloτlκn
οοv εnloτnμn.

Kl nρθοv υoτερο oι Γερμοvoi κl ol

Αγγλol μοθnμοτrκoi με o0μβoλο vο

εμπλουτiooυVε TωV ορlθμιiv τn γλιio-
oο. Τo oυv (+), το πλnv(-) κοl τo εni (x),

τo οπεlρo (oο) κοl n ριCο (i) Tο X, TO

Q oοv ογvωoτOl, Oι δυo γρομμεq γlο
ioov (:) τlq nροδεlq δtευκoλυvον τωv

nρoβλnμοτωv oλων.

Kοl με τoυq μεxρl τoτε γvιi:ρlμoυq
ορlθμoυq, με σUV κοl nλnv γlο nρo_

σnμο, Tο κλοoμοτο, τlq ρi(εq, τo oυ-

voλο εΙnον θο φτloxτεi τωv Αρlθμιilν

lου λεγοvτοl Πρoγμοτlκoi κοl pε R

o Ιrαλ69 μα0nμαrικog Φιμπoνατoι



Τo σU μ βOλiζoUV.

ΙVlo το nρoβλΛpοτο εγlvοv noλλο κοr

or Προγpοτlκoi λεγομεvo ΑρlθpοΙ δεv

nτoν lκovοi Vο Το ΟΠOVTnooυv. Kοl

τοτε εinοv vο φτloxτεi κοlvου ρlο oΟ_

voλο ol Φοvτooτlκoi noυ εivοl ol ρi-
(εq τωv ορvnτlκωv κοl δεν υnΛρxοvε

oτo nορελθov. Kοl εiπoν: H ρiCο τoυ

μεiov ενο θο εivοl TO γloT, : i κοι ετol

εn' οnεlρov θο oυvεxΙζoυv'

Kοl υoτερο ο Γκ6oυq o Γερμov6q

nερiφnμoq ωq μoθnμοτlκoq, noυ κοl

n ρiγκrnοq των μ οθn μ οτlκι.bv λεγoτοv,

ενωoε nρογpοτlκoυq - φοvτοoτlκoυq
κοl εφτrοδε ετol τoυq μlγοδrκo0q, nου

σοV ToUq Kεvτουρουq τουq puθlκoΟq,

δlnλn υnooτοon εxoυν. 'Eτol ο οριθ_

μog z:a +bi εivοr μlooq nρογμlοτ κoq

(a) κl ο ολλοq μloοq φοvτοoτlκoq (bi)

γlο oυτο κοr λεγετοl p γοδlκoq.
'Ητovε κol δ0o vεορoi μοθnμοτlκoΙ
πoυ μεivοvε oτnν lαlορiο o Αμnελ
οno τn Νoρβnγiο κοl o Γκoλoυ6 ono

τn Γολλio, nου n μοiρο φΟλογε γ ο οU-

τoυq nορολλnλn nορεiο.'ΕδειEοv κol

ol δυo xωρloτο, nωq εδtoωoεlq 5oυ

βοθpoυ KOl Π]O μετο δεv ε[vol δυvο-

τov vο εnlλυθoΟv pε ρ Clκο. Πεθοvον

oμωq κοl ol δυo νωρiq, o nρωτoq oρ-

ρωσΤOq σTο εlKoσlOKτιi, o δε0τερoq

μoνoμoxωvτoq γιρω oτο δεκοoκτιil ilε
θλiι]-in oτnv Qυxn prο κοlτo εργo τoυq

oο ζoυoοv ε[xε ογvοnθεi.

Kl υoτερο τo 17o οlωνο o Γολλoq δl-

κnγoρoq Φερμd, εβoλε θεμελtο oε

oλο το μοvτερνο μοθnμοτlκο.'Εμεl_
vε ομωq πlo πoλΟ γvωoτoq, Ylo TnV

nρoτοon τoυ εκεΙvn πoυ nρoκολεoε

γlο Tρεlq οlωvεq oκoτoδivn' 'Hτοvε τo

τελευτοio τoυ θεωρnμο, noυ toxυρi-

σTnKε Πωq εixε οnoδεΙΕεl,μo ΠOU TnV

οnoδεlEn τoυ εixε οnoκρΟι|εl. Qonoυ

oτο 1 994 o Γoυ6lλq, Αγγλoq μοθn μο_

τlκoq οnεδεrΕε nωq ο δlκnγoρoq Λτο-

vε oωoτoq.

Eivοl oδιjvoτoq o Xωρlσμ6q μlοg διi-
voμnq μεγολιiτερnq τoυ διjo, oε δυ-
v6μεlq iδrεq διjo.

Kol εvιi γrο τοooυq nολλουq οlωvεq, ot

μovol τωv μοθnμοτrκωv oυvδοlτυμo_

vεq Λτοvε ol nροδεlq μετοΕΟ τωv ορlθ_

μιbv, n εniλυσn TωV εδtoωoεωv κοl n

εΕoγωγn τωv ρlClκιilν, νεο πvon oυvτο_

ροΕε τωv poθnpοτlκωv τn oτοτlκoτn-

το nροoδiδoVTOq σ' ουτo κΙvnon κοl

κομ nυλoτnτο.

Kοl nρθε ετol του xρovoυ τo nλΛρω-

μο γlο Vο ρθoυv oτo nρooκnvlo n nο_

ρογωγοq κοl το oλoκλnρωμο. Mο κοl

ot nlθοvοτnτεq ΠOU δεv pnoρoυv pε

τροno κοvεvο, vο ΕεφΟγoυv περο οnο

τo μnδεv κοι τo εvο, ολλο κοl ol λo-

γορlθμor nου ot αιoxol τoυq Λτοv nο-

λυορ θpοl.

Tο 1Bo οlωνο ο Euler loυ γεvνΔθn-
κε oτn BοolλεΙο εμ lλουτloε Αλγεβρο,

Αvολυon κοl Γεωpετρiο. Kοl οvομεoο

oτlq ολλεq τoυ εnLvonoεlq εvοq Tυnoq

τoυ nρoκολεoε μεγολεq oυγκlvΛoεlq.

Ποτi oυvεδεoε τn μoiρο τωv nεvτε nlo

onoυδοiων oρlθμιbv oε oλn τnV Πo-

ρε[ο τωv μοθnpοτlκιbv.

Τοu εvοq 1, noυ εiνοl o Πυθογoρεloq,

τoυ μnδενoq 0, noυ εivοl o lνδοq, του

π nου εiνol o δlοxρονtκoq, τoυ i noυ

εivοl o φοvτοoτlκοq, ToU e noυ εivοl

o εκlλnκτlκoq.
Kοl o Γκ6λvτμΠοx oτοv Εuler εθε-

σε, μlO εlκοoiο noυ μεxρr κοι onμε_

ρο οnοvτnonq δεv ετυxε. K6θε 6ρτl-

og oρrΘμ6q oov 6θρoιoμo γρ6φε-
τol δι]o nρdlτωv.

Kοπου oτοv 1Bo οlιbvo n οφΛγnon

τoυτn τερμοτi(εr γlοτi nερο οno κεl

ολλo κεφολοιo οτελεΟτnτo ορxi(εl.

Φρiυτριl ΓκαoυE 1 7 7 7 _ 1 B 5 5

o πρiyκιπαq των μα0nματικιΙlν

o Γαλλo9 Πι!ρ vrε Φερμα

Λtουαρυτ'0i)λερ 1 707 - 1 7 B3

ξ'nt1-*
o μα0nματικ69 τ[πog τoυ '0iλερ

xl,ιoγιtι 35



To ΠoΛΙTΙΣTΙKo KENTPO
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yραφει o Niκοg ΚαλλιδακnE
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Πωq εiVΟlγVωσTo σTnV ΠOλn μοq ι]ε ΠρωTOβoU-

λio τoυ Δnpορxoυ κ' Bλοxου εixε δnμloυργn-

θεi oτo οVOKοΙVlσμεVο ΔnpoτIκo Θεοτρo, pετο

TnV OΠoKTnσn ToU οΠo τnv xΛρo Tρoμnοκο,

Πoλlτtoτlκo K€vτρo, onoυ λεlτoυργoυoε γlο nολλο xρo_

vlο, εκτοq τωv ολλων εκδnλιboεωv, Αvolκτo Ποvεnloτnμlo.

Πο τnv πoλn μοq κοι τo κolvo τnq nτοv κοτl nρωτογνω-

ρο, ΠoU nοvτο φlλοδεvoυoε εlonγnτεq με θ€μοτο εniκοl_

ρΟ ΠOU εδlvοv τnv δυvοτoτnΤο σε οooυq nοροκoλoυθoυ-

σοV Vο γivοvτοl ooφoτερol.

onωq επiong εiνol γvωαro oτoυq nολοloτερoυq Νοoυ_

oοiουq oτl αιnv οδο Bυρωvοq υnnρxε εvοq xωροq onoυ

Λτοv το Δnμoτlκο Λουτρο. To xωρo ουτo εlελε€ε o τοτε

Δnpορxοq Δnpnτρnq Bλοxoq κοl το Δnpοτlκο Συμβoυλlο

vο οvεγεiρεt εvο κτiρlο onου θο αιεγοCoι.rοv το l\,4ουot_

κο Σωpοτεiο Ωδεiο Νοουonq KO] n Φlλορμlοv κn. Γι/ογ ο

γ ο τo δεκivnpο Tnq οvεγερonq τoυ κτlρiου ουτoυ υnnρ-
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δε n δωρεο τoυ οεlμνnoToU σUμΠOTρrωτn μoq Θεoδωρoυ

Ν/nουρδοvου εκ 37.576 ΔoλορΙωv Αμερtκnq, γlο τnv οnοiο

oμωq o δωρnτnq oρleε με τnv δtoθnκn ΤoU, ωq υnoxρε_

ωσn ToU Δnμoυ ιJοq, Vο lδρυoεl oτnv Νοoυoο Τυφλoκο-

pεio. oμωq ουτο nτοv οδυvοτo Vο ΠρογμοTOnoιnθεi κοt

ετol o ΔnμορXoq KOι το Δnμoτlκo Συμβoυλlo οnευθυvo-

μεVoι σTO υπoυργεiο Εoωτερlκιbv-Olκovοplκιbv κοl Πο-

λlτloμoυ, ολλο κοr oτο Δlκοoτnρlο, nρooloθnoοv νο ολ_

λοξεr n ορxlκn nρoβλειpn τoυ κλnρoδoτΛpοτoq (Αnoφ.

44911967) κοl ουτo τo κοτoφεροV με TnV εφετεlοκn οnο-

φοσn 639B/1977.
'Ετol 

με τnv ολλογn noυ nρoοvεφερο Kοl τnv γεvνοΙο οπo-

φοσn TOU τoτε Δnμορxου κ. Bλοxου Kοl ToU Δnμoτlκου

Συμβουλioυ (Αlοφ. 22411977) ορxloε n οvεγερon TOU KΤl_

ρΙoυ τnq Εαriοq N/ουoωv με το xρnpοτο τoυ κλnροδoτΛ-

μοτοq Θ. N/lloυρδονoυ. Πoλ0 γρnγoρο βεβοlο n δοποvn

oυμnλnρωθnKε KOl |.Jε ολλο κovδυλlο οπο το Τομε[o τoυ



Δnμου κοl το κτiρlo ολοκλnρωθnκε. Στο εποpεvο xρονtο

(l g8z κοl μετο) oτεγοoTnKΟV ol δυο φoρεiq, το Ωδεio Νο_

oΟonq κοl n Φlλορμovlκn Eτοιρεiο.

Tουτoxρovο, τo Πολ τloτtκo Kεvτρo noυ nρουlnρΧε, Πρo_

xιbρnoε oτnv iδρυon κοl λεlτoυργ[ο oτnv ΕoτΙο Ν/oυ-

oωv Δnμοτlκoυ Ωδεiου, το οπoΙο οvογνωρΙoτnκε οnο το

υ nου ργεio Πoλlτroμου (Εφn 
μ ερiδο Kυ βερvΛoεωq ΑΟγoυ _

oτοq 19B7). Στο Δnμoτlκo Ωδεio εvτοooovτοl δlοφoρο

μoυolκο τμnμοτο (nlοvου, βlολloΟ, κlθορoq, θεωρnτlκιilν

κλn.), κοθωq κοl τμnμο κλοolκoυ μnολετoυ, ol onοφolτοl

τωv oποiωv οnοκτουv εnionμο nτυxΙο κοl pπoροΟv, εον το

εnlθυμoυv, vο oυvεxlooυv oτn oxoλn ΙVoυoικωv Σnoυδωv

τoυ Πovεnloτnμioυ Θεooολoviκnq, oλλο κοl oε ολλο οvω_

Tερο οVOγvωρlopεvo ΩδεΙο (Kροτlκo κοl oλλο).

Ψυxn oλου τoυ uolκοδopnμοτoqυ ουτo0 nτοv o τoτε Δn-

ιJΟρXOq Δnμnτρnq Bλoxoq, o oπoiοq nροτεlvε ΤnV σUμ-

μ-lετoxΛ oτo Δlolκnτlκο ΣυμβoΟλlο του Ωδεioυ οvθρωnωv

nου ογοnουoοv τn lVlουolκΛ κοι τnv nολLτ oτlκn κ[vnon

oε ουτo τοv τοno KOl UΠnρεToυoοv οφ λοκερδωq κοl με

nοθoq τo εργο lου εltτελουvτοv εκεi. Η λε τoυργiο ουτου

του Moυolκoυ φορεο τnq Nοουoοq δεv οργnoε VO OΠO-

δωoεl κορnο0q. Δεκοδεq αιnv ορxn, ολλο κοl εκοτοvτο_

δεq οργoτερο pοθnτεq φοlτουv oτο τpnpοτο, ολλο κοt oτn

oxoλn μnολετoυ,. Αλλο δεν εφθοvε μονο ουτo. To Δnμο-

τlκo Ωδεio εixε ιlροoλοβεl KO μlο εΕoiρετn γκοpο κοθn-

γnτωv Moυolκnq εγvωopεvnq οΕΙοq, πoυ δiδοoκοv τοoo

εδιi οoo κοl oε ολλο οvογvωρroμεvο 0δεiο κοl oxολεq τnq

Θεooολοviκnq, γεYovoq loυ δεv οργnoε vο γivεl γvωoτo

Kol σTnV ευρυτερn nερtοxn.

Αργoτερο, γrο νο εΕοoφολloτεi μεγολΟτερn ευελlΕiο oτn

δlolκnon τωv noλlτloτlκιilv φoρεωv του Δnμoυ, δnploυρ_

γnθnκε εvο ολλo Νoplκο Πρooωnο, με τn μορφn Δnμo-

τlκnq ΕnlxεΙρnonq ('l997), pε τnv οvoμοoio ΔHΝ/l0TlK0Σ

Π0ΛlTlΣTlK0Σ 0PΓΑNlΣ[./l0Σ ΝΑ0YΣΑΣ (ΔΗ.Π.0.Ν.), υno

τn oτεγn του oιloioυ εvτοxθnκοv nλεοv τo Δnμοτlκο Ωδεio

τnq EoτΙοq l\/oυoων, τo Πoλιτloτlκo Kεvτρο, n Δnμοτlκn

Blβλloθnκn, oλλο κο κοnolεq ολλεq δροoτnρlοτnτεq κοl

nρoγρομpοτο noυ ωφελο0oοv κοt ωφελoυv κοr μεxρl on_

μερο Tn Nοoυoo (Πολlτloτlκn κλnρovoμlο κλn.).

Στo onμε[o ουτο θο οvοφερω oτl κol ολλol δ0o Δnμορ_

xol βοnθnoοv oτo τoμεο ουτo, οnωq ol κ. Γεωργloq Πo-

λοκnq κοl Γρnγoρloq Λloλloq, noυ o κοθεvοq με τov τρo_

Πo ToU dβoλε εvο λlθοροκl oε ουτo noυ ovoμοCεTOl ΠO_

λlτloμoq κοl noλlτloτlκΛ κivnon oε μlο nολn ooν τn δlκn

μοq, ΠoU τoυλοxloτov εixε οno τrq ορxεq τoυ 20ου οlω_

Vο Kοl μoUσlKΛ nοροδοon, ολλο κοlολλο εΙδn noλlτloμoΟ

(xoρoq-θεοτρο κλn.).

Ομωq ο Δnμnτρnq Bλοxοq εixε οnερloρloτn ογonn κοl

nοθoq γlο κοθε τl πoυ οφoρoυσε TnV noλlτloτlκΛ pοq κi_

Vnσn Kοl lδlοiτερο τn μoυoικn nοtδεiο. Xορlq oτnv ογοln

ο τβωζ Δliμαρtog Nαoυoα7, Δnμiτρng Βλαlog

ουτoυ τoυ οvθριinoυ οvοnτΟxθnκε o τoμεoq ουτoq, nου

εκτoq του ΔnμoτlκoΟ Ωδεioυ Kοl Tnq λεlτoυργiοq TOU, Πε_

ρlελομβοvε κοrδlοφoρεq κολλlτεxvlκεq εκδnλιioεlq με δl-

εθvουq φnpnq κολλiτεxvεq, ΠoU ΠρογpOTonotoυvτοl oτnv

εlδlκο δlοpορφωμ.lεvn οiθoυoο εκδnλωoεων μεoο oτnv

EoτΙο N/]ουoιilν, ολλο KOl σTo Δnpoτlκo θεοτρo.

Γεvlκo το ovoμο τoυ Δnpnτρn Bλοxου oυvδεθnκε κοl με

noλλεq ολλεq εκδnλωσεlq ΠoU οvεβοCοv τo πoλtτloτlκo κοl

πvευμοτlκo μοq επinεδo, oε εnοxεq μολloτο noυ γlο ολλεq

noλε q τoυ μεγεθουq τnq Νοουoοq oλο ουτο nτov ογvωoτο.

0r μετοκλnoεlq τωv κολλlτεxvωv κοl τωv μoυolκιilv oxnμο-

τωv γiνovτοv ιlοvτο oε oυvενvonon με τoν εκooτoτε κολλl_

τεxvtκo Δlευθυvτn Kοl TOV εκοoτoτε πρoεδρο τou Δtolκn-

τlκoΟ Συμβoυλioυ τoυ ΔH.Π.0.N. Kοl Tnq Eoτiοq Mουoιbv,

εvθoυoiοζοv δε ποvτο το φlλoμoυoo κolvo μοq.

ooo κοl oν ουτo φοivετοl εγωloτlκο Kοi ToΠlKlσTlκo nτοv

oμωq μlο ολnθεlο κοl oε ουτo oυvεβολε το μεγloτo ο κ.

ΔnμΛτρnq Bλοxoq, Ylο ToV onolo θειiρnoο υnoxρεωon

μOU VΟ οφιεριioω ουτo το ορθρo, ωq ελοxloτo δεiγμο τι_

pnq κοl ευγνωμoo0vnq, γlο oλο ουτο noυ εκοvε. Θο μnο-

ρουoε vο γροQεl κοvεiq nορο noλλο γlο τlq δροoτnρlo_

τnτεq ουτου τoυ οvθριbnoυ, ολλο nερloρioτnκο σTo οΠo-

λΟτωq οnοροiτnτο nρoκεlμεvoυ vο οvοφερω oτl αrο τo_

μεο τoυ nολlτloμoΟ KοlTnq nολtτιoτlκΛq κivnonq τnq Nο-

oUσOq nτοv κορυφοiοq κοι oυντελεoε οoo κοvεiq ολλoq

Πρoq TnV κοτευΘυvon ουτn'

Ακοpο κοl μεxρl oΛμερο noυ δεv εivοl oτο nρογμοτο, oπωq

θο ελεγε κοvεiq, δεv λεinεl οno κομlο εκδnλωon noλlτl_

oτlκo0 περlεxομεvoυ, δεixvοvτοq ετoι τnv υnερβoλtκn

ογοπn τoυ oε κοτl ΠOU γlο τov nορoγoντο οvθρωnο εivοl

oυvυφοopfvo με TnV iδlο τoυ τn ζωn Kοl TnV noρεiο τoυ

μεoο oτnv κοlvωviο.
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H ΠPoΣΩΠΙKoTrΙTA
ToYΔAΣΙG/\OY

ΠρoσωΠlKoTnTο τOU δοoκολoυ

nρεnεl vο εΙvοl noλυnλευρn κοl

noλυoΟνθετn. Περο οnο τlq γνιi_
σεlq ΠoU θο τoυ εxεl nρooφερεl

n ΠοVεΠlσTnμlοκn oxoλn nρεnεl vο εxεl κοl

εγκυ κλoπο l δl κεq γvιiloεl q. Νο δ lοθετεl ειJ Πεl _

ρiο Cωnq, vο εxεl τοΕlδει|εl ορκετο κοl vο

εφορμoCεl nοvτο ουτο πoυ λεpε δtο βΙoυ μlο-

θnon. 0 ΣοiΕnnρ οvοφ6ρεl 6τr n γvιilon εi_

vοl διlvομn Kοl ΠροYμοτlκd ot γvιiloεtq κο-

θloτoιjv τov εκnοlδευτlκ6 δυvοτ6 κol oΕt-

6nloτo. Η ογοnn γlο τo nοlδ[nρεnεl vο λεl-

τoυργεi oοv κ νnτnρlο δΟνοpn oτο εργο τoυ.

Η ογοln γr'ουτο lου κοvoυμlε pnoρεΙVO σU-

ι.ιελεoεl θουμοτο. H oIκoγεvεloκιi τoυ κo-

τoγωγιi noiζεl onoυδo[o ρ6λo αrn oxoλlκri

τ6Εn. 0 εκnolδευτlκ6q nρ6nεl vo 6xεl ορ-

x6q, vo 6xεl δlonοlδογωγnθεi oωα16 γlο vο

μπoρ6oεl vο δloπotδογωγιioεl oωαrd, δ16-

τl o ρ6λoq τoυ δεv ε[vοl p6vo vο μoρφιil-
vεl, ολλ6 τo κυρlιilτερo vo δloπλdθεl xο-

ροκτriρεq. Θετlκo XoροKTnρlσΓlκo τnq nρo-

oωnlκoτnτοq τoυ εivοl n κολn oυvεργοoiο pε

τoυq oυvοδελφoυq, με ToUq γovεiq KOl ιJε To

ευρυτερo κolvωvtκo περlβολλov.

H δlδοoκολiο τoυ nρεπεl vo εΙvοl μοθnτοκε_
ι.rρlκn Kοl Vο μn θεωρεi τov εουτo τoυ κειrιρo

τnq δlδοoκολiοq. Νο οκοΟεl κοl vο δεxετοl τlq

γvοiμεq τωv μοθnτιitv τoυ οκoμο κοl οv εivοι

oε μlκρn nλlκiο, vο εivοl ουαrnρoq oxl ουτορ_

xlκοq κοl vo γvωρ[eεr τo nοlδiγlοτ[τo τtμ-lωρεi,

vο το εvθορρυvεl αιn μοθnon, vo εxεl μετο-
δοτlκoτnτo αιn δlδοoκoλiο τoυ, vο. εΙvοl nο_

wο ε λtκρlνnq Kοl Vο ουτoελεγxετοl.

Γριiφει o

Kωνfυog Ayαoτ.
Λαπαβiτoαg, τiωg
Διευfrυvτig Σroλεi_
ωu A'βdlμιαE Εκ_
παiδευong και Σro_
λεiωυ Noτiου Aφρι_
κiE (Κtnπ Tαoυy)
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Nο εiνοl ευγεvnq με ΤOUq γovεiq, vο Εερεr vο

ελiooετοl, vο ευvoεi τn σUμμεToXn τωv γo_

vtιbv oτlq oxoλlκεq εκδnλιioεlq, vο εnlτρεnει

κot επtδlιilκεl Tn σUVερYοoiο οvομεoο oτο

nolδtο, vo οtoθοvετo nοντο οoφολnq, vο εxεl

οioθnon τoυ xioυμoρ oτοv κοlonου xρεlοCε-

Τοl, Vο εivol εvτovο δnμloυργlκoq κοl νο δι-

οθdτεl φοvτooiο, vο ογonο rδlοiτερο Tο Ποl-

δlο γlο Vο ToV οloθοvoντοl oοv ovθρωnο ol-

κεio noυ τov εμntoτευovΤοl Kοl τοv εκτtμoυv.

Nο εxεr υnoQn του οτι κοθε οτoμo εivοt 1.lo-

voδtκo ορο δlοφoρετlκo οno το ολλo κοl

μlο μεθoδoq ΠOU KορΠOφoρεi oτo εvο nοl-

δi, μnορε[ vο οπoβεi εvτελωq oτεiρο γlο τo

ολλο. Nο pn λnoμovεi δε, oτl n oυγγvιiμn εi_

vοι οvωτερn τnq τlμωρ[οq.

Σnμοo[ο πρ6nεl vo δ[vει Kοl στnv εδωτε-

ρlκli τoυ εμφ6vιon:vο εivol κoΘορ6q, ευ-

γεvlκ6q, γελοoτ6q,6τol ιbαrε vo εμnv6εl

oτoυq μοθnτ6q τoυ oεβooμ6 κol 6xl φ6βo.
0τοv oμωq xρεlο(ετοl lρεlεl νο εivοi OUσTn-

ρoq, oλλο vο δivε αιο μοθnτn νο κοτολοβοi-

vεl oτl n ουoτnροτnτο εΙvοl γto τo κολo τoυ.

ΙVεθoδοl πεlθορxiοq OΠωq Τo Ευλo εxoυv nε-

ροoεl oνεn toτρεnτi. Σε κο nοtεq nερlnτωoεtq

n δlδοoκολiο nρεnεl vο εivοt εΕοτop lκευμε-

Vn KοιVο μnv εφορpο(εl nοvτο τlq iδlεq με-
θoδουq. 0 δοoκολοq lρεnεl vο nροoορ1.lοCεr

τn δlδοoκολiο του αrn oυγxρovn εloxn, vο

ΧρnσlμoΠO]εi τ q oυγxρoνεq pεθoδουq ΤεXVo-

λoγiοq (onτlκοοκoυαιrκο μεoo, xρnon υnο-

λoγloτn, βIvτεο, τnλεoροon, CD). Nο ωθεiτο

nοlδlο oτnv ονογνωon εδωoxoλlκιiv βlβλi-
ωV Kοl vο φρovτieεl vο εxεt n τοδn τoυ δο-

vεloτlκn βιβλloθnκn. Εnionq nρ6nεl vo Θ6-

oεl κov6vεq δovεloμof τωv βlβλiωv 6nωq:

1) Νο υnορxουv xρovlκο nερrθωρlο εΠlσTρO-

φnq του βlβλΙου.
2) Nο oρiCεl γlο TOUq οδυνοτoυq μοθnτεq μ l-

κρο κοl εvδlοφεροvτο κεipενο.

3) Νο εnloτρεφovτοlτο βlβλio oε oρloτn κο-

τοoτοon.

4)Νο οvοθεoεl o' ενο μοθnτn τnq τoΕnq vo

εxεl plο κοτοoτοon με το οvoμοτo τωv pοθn-

τιilv κοl το βrβλiο ΠoU To δovεiζovτοt.

Αυτo βonθο τοv pοθnτn vο οvοnτυΕεl oργο-

vωτlκoτnτo κοι υnευθυvοτnτο. EvvoεΙτοl oτl

κοl ol υnολolnοl μoθnτεq πoυ δοvεlζοvτοl βl-

βλiο κοl γvωρiCoυv TnV nμερoμnνΙο τnq εnl-

oτρoφnq τoυq μοθοivouv TnV υnευθυvoτn-

Το KΟl TnV nεlθορxΙο σTOUq KoVoVεq Tnq Το-

Εnq. Kοθnκov τoυ δooκολoυ εivοl VO φρo-
vτΙζεl ωoτε n βlβλloθnκn νο nερlλοpβοvεl

βlβλiο noυ ovοφερoντοl o' oλoυq ToUq To-

μεiq (λoγoτεxvlκο, εnloτnμoνlκο, τοδtδlωτl-

κο, εγκυκλonοlδrκο) κοι vο εΙvοl οvολoγο με

τnv nλtκΙο τωv pοθnτιilv κοι οκopn Vο φρo_

ντiCεl γtο τnv οvοvεωon τnq.

0 δοoκολοq nρεnεl vο μn μεvεl nρooκoλλn-

μεvoq oτo lρογρομpο τoυ Ynoυργεioυ Ποl-

δεiοq, oυτε νο ορκεiτοl μovo o' ουτο noυ

πρεnεl vο δlδοΕεl, ολλo vο nρoooρμoCεl τn

δlδοoκολΙο ΤoU σTlq οvογκεq τnq τοΕnq. No

εivol o [δroq oυγκρoτnμ6vn nρooωnικ6-

τnτo, vo nρoo6xεl τn σUμΠερlφoρ6 τoυ

οnfvοιrrl oτο nolδld vο μn το πρooβdλ-

λεt, vo nρoo6xει τlq εκφρdoεlq τoU, γιο-
τi κτo λ6γro μπoρoιlv vo θερonειioUv, vο

ορρωαro[voυv, οκ6μn κol vo oκoτιirvouvD,

6nωq εinε o Jores.'oλol ol εκnolδευτlκoi
δεv ε[vοl κοτd}ιλnλol γro δdoκολol.

Αποροiτnτo nροoov oτο λεlτoυργnμο ToU

εκnοlδευτlκoΟ εivοl n υnoμovn, διοτl εxεl vο

κοvεl με μοθnτεq noυ nρoερxοvτοl οno δtο_

φoρετrκο olκογεvεlοκo nερlβολλoν.

ΔυoτυxΦq oτnv εnoxn μοq To εργo τoυ εκ-

ποlδευτlκoΟ γivετοI δυoκoλoτερο, δlοτl δεv

υnορxεl nοvτο κολn oυνεργοoiο με τouq γO-
vεiq, υnορxoυv nοlδlο αlροβλnμοτlKO), Ποl_

δlο δlοCευγμεvωv γovεωv, ολλο εivοl δiκοlo

vο οvοφερoυpε oτl πρoβλnμοτο δεv ΠορoU_

olοζoυv μovo το nοιδιο τωv δlοCευγμεvωv

γοvdωv oλλο κοl nοlδlο noυ εxoυv κοl τoυq

δυo γovεiq oτo oniτl. Ynορxoυv nροβλnμο_

το nεlθορxiοq κοl οκoμο oε κοnolο oxoλεiο

θο εnρεπε ol nolvεq vο γΙvoυv nlo ουoτnρεq.

Αρνnτrκo oτoιxεio εΙvοl κοl τo βlonoρloτlκο
nρoβλnμοτο noυ oυvοvτο o δοoκολoq κοl

ΠoU ΤoV εμ noδieoυv vο επ tδoθεl oτo λεrτoυ ρ_

γnμο τoυ κοl νo οoκnoεl το εκποlδευτlκo τoυ

εργo onωq θο εnlθυμoυoε.

Τελεlιilvovτοq nρεnεI vο ονοφερoυμε οκo_

μο μlO φoρο, oτl o ρoλoq τoυ δοoκολoυ εΙ_

vοl υnευθυνoq, δroτl δlομoρφωvεl To Xορο-

κτnρο τωv μελλovτlκιiv εvnλiκωv Tnq KolVω-

vioq κοl ουτoq ο nοlδoγωγlκoq τoυ ρoλoq ε[_

vοl βεβοiωq κοl o δυoκολoτερoq.

ΣHMilΩΣH:Τo aρθρo αυτo ε[νaι aπo το βιβλiο του Κ' Λa-

πaβ[τoο ιΤο πaιδ[ κaι ο κooμοq τουl, εκδooειq ZYΓ0Σ' oελ.
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GΙNKGo
-Evα παvαρxαιo δ€vδρο
τns KivαS, με αξιoλογεs

φαρμακευτtκ€s ιδιoτnτεs

Γραφoυυ οι: Δ.Κ. Στυλιαυ[δng (Επ. Δ/υτig Ιυoτι_
τοιJτoυ Φυλλoβ6λωυ Δευδρωv), A.Δ. Σιμιilυng (Επ.
Δ/υτι1g Ιυoτιτoυτου ΕδαφoλoyIαE Θεo/νiκng), Θ.E.
Σ aπn ρ 6π o υ λo g (Aυ απλ' Ε ρ ευ νlιτlig Ε Θ. Ι. AΓ. Ε. Ιy -
oτιτoυτo Φυλλoβoλωυ Δευδροlυ), Δ. ΙvΙπiρng (Επ.

Δ/ιlτiq Ινoτιτoυτου Πρooταoiαg Φυτrilυ Β6λoυ)

vο nοvορxοlo δ€vδρο τnq Kivοq, pε οδloλογεq

φOρpοKεUTIKεq lδloτnτεq, οno το onoiο nορογε_

τοlτo oυpnλnρωμο δlοτροφnq αGinkgo bilοbar,

το οnoiο nορoυolοCεl οντloδεlδωτlκn δροon, lδl_

οiτερο oτov εγκεφολο, με οnoτελεoμο τn βελτΙωon τωv

vοnτlκιiv λεlτoυργlιiv, οnωg εivοl n μvnμn κοl n lκονoτn-

το oυγκεvτρωonq.

loτoρlκd oτolxεio
Kοl Περlγρoφιi τoυ δ6vδρou

onωq ονοφερεl o Geοrge SΙate, κοθnγnτΛq δεvδροκοpΙ-

οq σTo Ποvεπloτnμlο τnq Geneva-New Yοrk, τo GΙnkgo

εivοt εvο οnλο εrδοq, oε ενο οnλο γεvoq τnq otκογεvεl_

οq Glnegoaceae. ΕvτοooεTοl σTnV κοτnγορΙο τωv Νuts, το

onoiο οvτtoτolxoυv oτο δtκο μοq οκρoδρυo.
'Εvο ζωvτοvο οnολiθωμο το oποΙo κοτογροφnκε σTΟ Πε_

τρωμοτο, δεixvεl τnv ΟnορΕn ΤoU σTn γn γlο 1 50 εκοτoμ_

μ υ ρlο xρovlο. loτορl κn μορτυ ρΙο on pεlωvεl τnv nο ρoυoiο
του Ginkgo oτnv Klvεζtκn γεωργΙο οnο τοv Bo n.X. οrιδ_

vο. Στnv Ευριi:nn εloΛxθn oτrq ορxεq τoυ 1Bου οlωvο κοl

oτo Νεo Kοopo oτa 1B74, οτov ενο φυτo φυτευτnKε Ko_

vτο oτn Φlλοδελφεlο' Δεiγμοτο τoυ Ginkgο βρεθnκοv ορ-

xlκο oε κnnoυq vοιilv τnq Kivοq κοl lοnωvΙοq.
'Εvο εδοlρετlκo xορoκτnρtoτlκo τoυ εiδoυq ουτoυ εivοl

γεvlκο n οvθεκτlκoτnτο τoυ κοτω οnο οvτΙδoεq oυvθn_

κεq. Eivοl oκλnρογωγnμεvo oτn (ωνn 4, nερο οno τo oτο-

δlo τoυ φυτρωμοτοq. Εiνοl ουolοoτlκο οnρooβλnτο οno

οoθενεlεq κο nοροoτο κοl noλυ οvθεκτiκo oτn ρυποvon
τoυ οερο. Το Ginkgο εxεl εlionq prο ευρεiο οvΘεκτtκoτn_
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Tο σΤlq εδοφrκεq oυνθnκεq, ευδoκlμιilvτοq oε φτωxο εδο-

φn, ολλο εxεl ονογκn οι:o κολn οnooτρογγlon.

ΙVετοφυτευετοl ευκoλο, εivοl οvθεκτtκο oτ q xοpnλεq θερ_

μoκροoiεq, oτlq θυελλεq, οvεpoυq δnροoiο, ολλο ονο-

nτ0ooετοι με βροδυ ρυθμ.;ο. Δεν βλοlτετοl εnionq οlο
τnν οvοκλιipεvn θερμοτnTο TωV lεCοδρopiωv, lου lρο-
κολoυv oοβορn βλοβn oε πoλλο δ€νδρο. Εivοl εvο τελε ο

βιoλoγlκo nρoi'ov.

Τo xοροκτnριoτlκο oxnμο n nερ[γρομlμο του δενδρoυ, λε_

γετοl oτt €xεl εμnvευoεl τo oxnpο τnq lοnωvlκnq lογοδοq.

Το οvθn τoυ Ginkgo εΙvοl οnοροτnρnτο κοl οτελn. N/ολ_

λov εivοI δiolκo εiδοq, δnλοδn oε Εεxωρloτο δενδρo-ιο

ορoεvικο κοt το θnλυκο οvθn. H εnlκoviοon γivετο με τn

βonθεlο τoυ οvεμου.

0l κορnoi εivοl oxnμοτοq oφοtρlκoΟ, xριiμοτoq KlTρlVω_

πoυ, με εvο oορκι,)δn (lοxυ) πoλτο nου κολΟπτεl το oπo_

ρo (πυρnvο) noυ εivol lερΙπoυ liz τnq [vτooq δlομετρoυ

κοl δrομoρφωμ€νο onωq fvοq onoρoq βερlκοκlοq.0 nολ-

τoq του κορnoυ nερlεxεl ενο €λοlo noυ εxεl μlο noλΟ δυ-

oορεoτn μυρωδ ο κοl εivοl ερεθloτlκo γlO TnV επlδερpi-

δο oρloμεvωv οvθρωnωv. 0 nυρnvοq ωoτooo εxεl γλυκo
nερlεxoμεvο, nου εivο p lο λιxoυδrο oτoυq ΑνοτoλlκoΟq

λοουq. 0l Klvεζοl οvοpοCoυv τουq oloρoυζ ((OPYUPoono-

ρouq) KΟlτoυq τρωvε ι!nμενουq.

Στn xιilρο ουτn μlκρο εvδrοφ€ρον δοθnκε σΓoUq σΠoρOUq.

Δεv υnορxεl κοnοtο εvδε δn vlο κοιlοlο εl λογn γεvετlκn,

γlο δnμloυργΙο βελτlωμενου τυnoυ Ginkgo.

ΦoρμoκευτlKdq lδl6τnτεg τoU Ginkgo
Η οΕio του δεvδρου ουτου, οvοδεixθnκε εδιi κοt noλλεq

xιλlοδεq xροvlο nρlv οno T q φOρμΟKεUτlκεq του lδloτnτεq.

0l Klvεζοl Χρnσ μOΠOlOυoον οφει!nμο φΟλλωv ωq φορ-

μOKo γlο το κυκλοφορ κο. Σnpερο, oτlq H.Π.Α. Xρnσlμo_

noloυv τo οφειpnpο ωq εVlσXUTIKo τnq μvnμnq.
0 Movουoοκnq γροφε γlο το φoρpοκo- oυμnλnρωμο δl-

οτρoφnq nου εΕογετο οnο το φυλλο κοl λεγετοt Ginkgo

biΙoba το εδnq: rrΣτα φυΜατoυ δενδρoυ αυτo0 υπαρxoυν

φλαβονoειδη, τα οπoh εμφαν[eουν αντιo€ειδωτικη δραoη'

ιδια[τερα oτον εγκiφολo. Επ[oηq, τa φλαβoνoειδη aυτα βo-

ηθoυντην oμaλη ροη τoυ αfuατoq oτoν εγκεφαλο, επoμε_

νωζ Κaι την κoλη λειτoυργ[ατoυ' Γενικα, το Ginkgo bilοbα

βελτιrilνειτιq διαφoρεq νοητικεq λειτoυργ(εq, oπωq ε[ναι η

μνημη και η ικανoτητα oυγκtντρωoηφ.

Στo Lamberts (Technical catalοgue 2010for professional

use οnly) οvοφερovτol γlο το Ginkgο biloba: Εκτεvεiq με_

λετεq εxουv γivεl xρnoiμonotωvτοq εvο τlτλοnolnμεvo εκ_

xυλloμο nου ovoμο(ετοr Grnkgο biloba extract, με ενο nε-

ρlεxoμεvο 24oloflaνonglγ cocides. Αυτo το oυoτοτlκo noυ

nnγοCεl οπo τnv lοnωvΙο, εΙvοl nλoΟolo oε φλοβovoεlδn,
το onoiο nloτεΟετοt oτl βοnθoυv oτn δlοτnρnon Tnq οKε-

ρο οτnτοq TωV Tρ]Χοε δων τolxωpοτων. Eπionq, τo Ginkgo

biioba βοnθοεt oτn δlοτnρnσn Tnq κυκλoφορΙοq του oΙ_

pοτoq βonθιbvτοq ετol:
ο Νo δrοτnρoΟvτοt το nοδlο κοt το xερrο Cεαrο.

ο Nο δlοτnρεΙτοι n nορoxn oΕυγοvoυ oτov εγκεφολo.

ο Nο δtοτnρεΙτοt n λεlτoυργ[ο τoυ εγκεφολου.

Ωoτooo, το Ginkgo bilοba δεv nρεnεl vο λομβοvετοl οno

εγκυεq γυvοlκεq, n θnλο(oυoεq μnτ€ρεq, κoθωq κor οτoμο

noυ λοpβοvoUV ΟVTlΠnKΤlKο φορpοκo n οonlρiνn.

H voμlκn ΤOU KOTnγOρΙο: Συμπλnρωμo διοτροφnq. Ωoτo_

σo, σΤn Γερpοviο κοl τn Γολλio TO σUVTOγoYροφoυv ωq

φορμοκο οt γlοτρoi.
0 Mοvoυoοκnq οvοφερεl oτt οt ευεργετlκεq του lδtoτn-

τεq οnoδiδονTOl σTo γεγoνoq oτl ρυθμiCει τn oτοθμn τnq

ελεΟθερnq ρieοq τoυ μ-lovoEεlδ[oυ τoυ οζωτoυ (NΟ), ολλο

κοl ολλωv ελευθερωv ρlCιiv, onωq εΙvοl ol noλυ εnlκiv-

δυvεq ρΙCεq του υδρoδυλioυ κοl τoυ υnεροEεlδiου. 0ρl_

oμ€vο εlδlκoi εnloτnμovεq oυoτnvoυv 30 xlλlοoτο τoυ

γρομpορioυ Ginkgo brloba κοl 20 xrλlooτο ToU γρΟμιJο-

ρioυ πυκvoγενoλn.

Αλλο κοl γlο μεγολυτερεq δooεlq, δεv εxoυν οvοφερθεi

oτn βlβλrογροφiο κοnoιεq nορεvεργεlεq. To Ginkgo biloba,

εκτοq οno οφει|npο, κυκλοφoρεi κοl oε τομnλετεq. Eivοι

το oυμπλnρωpο δrοτρoφnq nου nωλεiτοl nlo noλυ οnο

κοθε οvoλoγo oκεΟοoμο oτov κooμο. To δενδρo μολλov
δεv εxεt εlooxθεioτn xιliρο μοq. Θεωρoυμε εnlβεβλnμε_

Vn TnV nροonοθεlo YlO TnV εlooγωγn του.
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αλλoυs τομεis oπωs n υδρευon, οι βιoμnxαviεs και αλλεs αvαμεs.
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Αnο τo ορδευτlκo κοr το βρoxlvo vερο To Πε-

ρloooτερo: Α) Αnoρρoφοτοl οno τo εδοφοq,

δrnθo0pεvo Πρoq TO υnεδoφoq ενιb ορκετo

βρεxεl το εδοφoμορrο. B) εvο μερoq τnq εδο-

φlκnq υγρoolοq ονεβοiνεl ΠρOq TnV επlφονεlο

μεoω τωv τρtxoεtδιbv τoυ εδοφoυq κοl εΕo_

τμ[Cετοl oτnν οτpooφοlρο. Γ)'Εvο ολλo μερoq
plκρoτερo δlοnvεετοl 1.lεoω τωv nορo noλλωv

oτομοτiωv τnq κοτω εn lφονεlοq τωv φυλλων
oλωv τωv φυτωv με τn δlοδlκοoiο τnq δtο_

nvonq. Αυτο γrο τo δρooloμο τωv φυτωv κοl

τov nερlβολλovΤoq Kοl τnv οvoδo οnο τlq ρi-
Cεq μεoω τωv Ευλωδιiν oγγεlωv τωv θρεnτl_

κιiv oτοlxεΙωv οnο το εδοφοq oε poρφΛ lο-

VTωV Π ρoq το φΟλλο, onου με τn δtοδlκοo[ο

τnq φωτooΟvθεonq θο γivουv οργοvlκο αιοr-

xε[ο γlο vο θρειpoυν το φυτο.

Bρεθnκε γlο noροδεlγμο οτl εvο κολοο-

xεΙο noυ xρεlοCετο TO φUTO σε KOVOVlKεq ΟVο-

λογiεq, nερvο oπo το κολλlεργουμεvο φυτο

πoυ αrnρiCοι.ιοl oε oδροvn υλlκo κοl το βοnθο

νο οvοnτυxθoυv κοvovlκο γlο εlδlκεq θερpo-

κnntοκεq n κοl υnoiθρtεq κολλtεργεlεq Kοl εΠο_

vερxετοt oε plο δεΕοpεvn μετn ροn του υδρο-

γωγεioυ n κοl pε τn βοnθεlο μlκρnq οντλiοq

Kο εΠoVOKUKλοφoρεi. Τo oυαιnμο εφορμo(ε_

τοl oε δεvδρο κοl θομvoυq.

Στnv 0λλοvδiο εiδομε τoμοτεq θερμoκnni-

oυ ονο δ0ο n τρεlq oε μοΟρο nλοoτlκο oο-

κlο pε τ0ρφn εnονω oε γολοκτo0xo nλooτl-

κo nου οnopovωvεl το εδοφoq κol τlq δυoμε-

vε[q εnlδροoεlq ToU oε ζlζοvlo κοl οoθεvεl-

εq ToU εδοφoυq. Enοvω oε κοθε φυτo oτo_

λοCεr με εlδlκo oτογδnv oΟoτnμο, vερo με

θρεnτrκο oτolxε[ο ooo xρεlοCετοr xωρiq κο-

θολου οnωλεlεq.

:

\

8 ε ρ μo κιiπ ιο υ δ ρ ο π ο r ι κ i q κο λiι ! ρ1' ε ι α g τ o μd τ α q o τιιυ 0 λλαυ δ[ α

vεnτυγμεvο φυτδ τoμlοτοq δlοnνεεl σε μlΟ

nλloλoυoτn κολoκοlρlvn pερο pεxρl 15 κlλο

κοl nοροnοvω νερο.

ΠερloρiCovτοq τlq οnωλεtεq ουτεq ιδlοiτε-

ρO Tnq εΕοτμlonq KOι Tnq δlοlvoΛq εΕo κo_

νopοΟμ-.lε vερo.

A. YΔPoΠoΝ l KH KAΛΛlEPΓEIA
Πο vo οnoφιiγouμε τnv nριilτn οnιilλειo vε-

ρoιi nρoq τo 6δoφoq βρ6Θnκε o τρ6noq τng

υδρonovlκriq κo}ιλι6ργειog οnoυ το νερo εvl_

oxυμεvo pε το 1 3 οlοροiτnτο θρεnτlκο oτοl_

To iδlo γ[vετοl κοl oε φυτο γλοoτροq ΠoU ορ-

δευovτοl με εvο oωλnνοκl noυ φερvει vερo

με θρεnτrκο oτolxεiο οno μιο δεδομεvn. Bρε-

θnκoν ορκετoi τετοlοl τρonor οvοnτυδnq φυ_

τιilv εlδlκο γlο μορoυλοKlο KOl ολλο λοxοvl-

κο κοl οvθn οnωq xρυoοvθεμο, ολεΕονδρl-

νο κοl ολλo.

Tο 13 xnμικο oτοlxεiο noυ xρεlοeovΤOl Tο

φυτο εivοl το κ0ρlο oτoιxεΙo N(οζωτo), P

(φιiloφoρoq), K (κολro), τo δευτερεΟovτο Ca

(οoβεoτrο), ΙVg (μογvΛoro), S (θεΙo) KOlTO μl-
κρoθρεnτlκο oτοlxεiο Fe (oΙδnρoq), ΙVn (pο-
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γKοVlo), Zn (ι!ευδοργυρoq), Cu (xολκoq), B

(βoρlo), ΙVlo (μoλυβδoq) κοl Cl (xλιbρlo) κοl

φυolκο Tο μοKρoσTolxεiο n μoκρoθρεnτl_
κο onωq C (ονθροκοq), H (υδρογovο) κοl 0
(οξυγovo) το oποiο τo φυτo nοiρvεl οno τoν

ο€ρο τoυ οvθροκο κοl οno vερο τo H κοt τo

0, oυvολlκο ']6.

B. ΠEPloP]ΣMoΣ THΣ
EΞATM]ΣΗΣ AΠ0 Τo EΔAΦOΣ

o) Σε δεvδριilδεlq κo}ιλι6ργεlεq με dxυρo

oτnv nρoβoλri τnq κ6μng κdΘε δ6vδρoυ.

Xrλιοδεq τovol οxυρου κοΙγovτοl οκομn κοθε

xρovo oτο olτορoxιilροφο μοq μετο τo θερl_

oμo n κολυnToVTοl με oργωμο. Συμφερεl vο

δεθo0v pnολεq κοl vο μετο vο μετοφερθoυv
oτoυq onωρωVεq Kοl oμnελιδvεq κοl vο onλω-

θoυv oε ενο oτρωμο nοxoυq 1 5-20 nοτnpε_

Vo σTnV πρoβoλn τnq κοpnq τωv onωροφo-

ρωv n τωv ομ nελlιilv κοl vο QεκοoτoΟv pε ot-

λlκovn γlο τo φοβo τnq φωτlοq.
To oτριbμο ουτo nερloρΙζεl noλυ τnv οπω-

λεrο υγροoiοq οno εδοτμιon, δεv οφnvεl vο

φυτριilooυν το ζlζοvlο γιo 2-3 xρovlο oπoτε

oοπΙζεl κοl γivετοt oργοvlκn oυoΙο oτo εδο_

φοq. Τo φρoυτο πoυ nεφτoυv δεν τρουμοτΙ_

ζοvτοt κοl μεvoυv κοθορο.

β) Kολιiιμεlq με κoμμ6vο x6ρτο τoU oΠω-

ριilvo ri ομπελιi:vo noυ μερlκoi nορoγωγoI

μοq οΠo}.JοKρυνoυv. MοζεΟovτοl με εvο δl-

κροvl οnο oλεq τlq κonεq γυρω οno το δε-

VTρο Kοl nοτlo0vτοl λiγο κοθε φoρο ετot πε-

ρloρiCουvτnv εΕοτμlon γυρω οnο το δεvδρo

μεlιilvovτοq τlq onιilλεrεq τnq υγροoiοq τoυ

εδοφουq KOl ιJε το oοnιoμο τoυq πρooφε_

ρoυv θρεπτlκο oτolxεiο oτo δεvδρο. Enlonq

εφ α ρμ o1'ιi oυ oτιi ματog υ δ ρ o πoι' ι κliζ
αρδευong oε καλλι!ρ1'εια βαμβακιoi

κολυι!εlq μnoρε[ vο γΙνoυv με oοvο, φυλλο
κολομnoκtoυ, φλoloυq ρlCομυλωv, οnοβομ-

βοκο, πρloviδrο, με nρooθεon οoβεoτn κλn.

γ) K6λυι!n με 1 κlλ6 τolμivroυ oυv 1 κlλ6

οoβεoτ6oκovn ov6 τ.μ. Yιο onωριilvεq οπoυ

δεv υnορxεl ορδευτlκo vερo. ΔoκlμοσΤnKε με

κολο οnoτελ€σμοTΟ σΓO TΕl Θεoooλονiκnq oε

vεoφυτεμεvo onωριilνο. Τo εδοφoq μετο τn

φυτευon loonεδιilθnκε με τooυγκρονο κοl ρi-
xτnκε εnοvω opolopoρφο oε κοθε ενο τετρο-

γωvlκο μετρo 1 κlλo τolpεvτooκovn κοt εvο

κtλo οoβεoτοσKοvn, noτioτnκε με noτloτnρο

με το xερr κολο μ€xρl δlοβρoxnq'
'Ετolδnplουργεiτοl 

μlο κρo0oτο oκλnρn (πoυ

κοτοoτρεφετοl εΟκολο pε τooυγκρονο) noυ

δεv οφnvεl το (t(οvlο vο φυτρο)oουv κοl δl-

οτnρεi τnv υγροoΙο τoυ εδoφoυq γlο ολo τo

κολoκοΙρl, εμlnοδiCovτοq τnv εEοτplon ετot

τo δεvτρο ovοnτυooovτοl κοvovlκο γlο 4-5

xρovIο. H υγροoiο τoυ εδοφoυq εvloxυετο

pε τlq βρoxεq του xεlμωvο οno τlq δlnλοvfq

οκολυ nτεq λoυ ρiδεq εδοφουq.

Το εΕoδο ουτο κολυnτovΤοl σε μεγολο με_

ρoq οπo τnv κοτοργnon TωV ΠoΤlσμοτωv, τωv

τoοnlopοτωv κοl κoQiμ.lοτο xoρτωv γlο δ0o,

τρiο n κοl nοροnοvω xροvlο. Kοτο τn φΟτευ_
on ρixvοvτοq κοl το οvολoγο λιποoμοτο. Πο

τo oκοnο ουτo θο πρεnεl vο εnοvολομβοvε-

τοl n κολυQn κοθε 3-5 xρovlο.

δ) K6λυΨn 6λnq τnq εnlφdvεlοq ToU oΠω-

ριilvο με γκρo μnετ6v B-10 εκτ. πdxog

nοvω oε nλεγμο oiτοq γολβοvleε oτοv nρο-

KεlTοl γlO δεvδρoκολλlεργεlο nοvω onο 25

ετιbv xωρ[q ορδευτrκo vερo. ΔnμlουργoΟvτοl

βοθoυλωμοτο γ0ρω οno τov κoρμo τωv δε_

VΤρωV Ylο τnv εloxΦρnσn ΤωV βρoxlvων vε_

)' ρ {ι φ1κn αυ aπα ρ aστασn

oταλακτo φ6 ρ ου o ωλiyα Hy dro g ol
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ρωv κοl τωv λlποoμοTωV σΤo εδοφoq KOl γlO

τnv τυxov pετοφΟτευon κοπolου oτεγvωμε-

voυ δ6vδρoυ.

Ε[vοl γεγovoq οτι ολο το δεvδρο δεvδροο-ο -

xlωv τωv πoλεωv αιο nεCοδρoι.] O lοο' o-

εxουv ενο noλΟ μlκρο ονo γpο εδοοο-c <ο

τo υnoλollo lηc εΓlφOVε οq 'ο'-__ε-ι _--:

nλoκεq nεeοδροpΙωv, οoφολτο ο-ο δοο-ο
κοt τolxεiο τo pεvτεν ο ο- c 3οcε ( _:'')'' 

O _

κlιilv, εvτουτolq ονο--'-ooο'_C' :' -, <C ιΟ

επlβlωvoυv xωρ[g oxεδο'"' <οi:_'.- -Ο- σ,O.

ε) Kολιlι|.lεrq με nλoαrlκ6 Bοεθη<ε οlο
σXεTlKεq ερεινεq O_ _Ο 

' -'-' -: -'_a -'cO_ _

κο nερroρiCεl τnν εΕο_' .' _: ' , ε:ο- ο-ο

τo εδοφoq, δεν ζεαc.: :_*: -] _C-JC

nλοoτlκο κοt δεv ΟC.,: -: i ]ι, Ο uΟ Ο--
τριbooυv oε μεγολο 3::' : Ε ,, ο δ-',,ο_ov

VO ΧρnσlpoΠοlnθε' ε<-:c --', δε,5:,-:. <ο

τωv ομnελ ωV l.'Ο σε ' - -- _ . ,. ' -' ' :-.: ι]
βομβο<lοj,tο}ο'-C .. __'' -'
Αnλιivετοt κο κολ- --a_- -: : i ι: -'>li u a-

μο nioω οrο ελι - σ' : :.
'Ετol δ οτnρεiτο -Οl - ',']] '_::] ' ',,ΟΟσiO

του εδοφουq. Ε δ <c -: ]: ' ;:-3ο< oxi-

oτoυ τnq Νοο-oο - '-' :_ - t_ a -: , . C ε_ε -

τoτο Dalin.dλ-''C -_-_''.'''',J'σ.O_
nοlεiτοl γο εδοωο' -'' --':'-- "c ιολ-
λlεργεlοq βο-Βο' ο - 

_ -: ], ' Jo-βο.' )

με nοxoq 10pm εοcc':l:_: a -"ν (ΟTΟ_

oκευn μlκρωvτουvεl , i_:' ..]", εονεiτοtτo

βοpβοκl' Tοnoθετε'_ι l: ,':-lοiΟ, pετο το

pεoο Αnρ λiου υε ε δ <εc J-ΟΟΙ Kεq pnXO_

νεq κοl τουτοxρoνο -ε<οo-ο CeοvlοκτοvΙ-

οq. Συγκροτεi τnv ινροoiο ειl τρεlοvτοq τo

φυolκo οερ]σι.]o των o'τωl,,xωρiq τρυnnμο

τoυ nλοoτlκου. Σε υψnλιl θερpοκρooΙο δlο_

Flow-regulating Chamber

l

αrελλετο οnοτε οvoiγουv οl oxloμεq οερΙ(ο-

WΟq TO φυτο κοl pεlωνοvτοq τn θερpοκροoiο.

Γ. APΔEYΣH ME ΣΩΛΗNEΣ
Η βομβοκoκολλlεργεlο Eoδευεl nορο noλυ

vερo. Στnv nοτρonοροδoτn μεθoδo Tnq Ko_

τοκλ onq otκοvoμiο vερoΟ γivετοl oτοv no_

τΙCoυμε pε ουλοκιεg 6-B μετρωv nλοτoυq

OΠoU ΤO νερο nερlορΙCετol με (φρυδrο) oο_

μορlο κο υnορxεt κλion του 0,5ο/o.

Αv το Ιδlο vερο δloxετευετοl οnο λεκovn oε

λεκοvn του κοθε δεvτρoυ με ενο ουλοκl δi_

',λο τoτε εxoυpε pεγολυτερn olκovoμiο vε-

οοj οlωq κοl oε επlκλlvn εδοφn nερtooο_

Τερn OlKοVO1.l io vερoυ εxoυpε οτοv τo vερο

pnοiνεt oε oωλnvεq Kοl Xρnσlμonoιo0v τo

oυαrnpο τεxvnτnq βροxnq με noλυ μεγολο

ι-]lεK σε κορoυλl, σε μΠεK 30p. δlομετρου κοl

σε σΠρεl 4p. δlομετρoυ'

Στ q nερlnτιiloεlq oμωg oυτεq τnq τεxvnτnq

βροxΔq υπορxεl ptο οnωλεtο vερoυ rδroiτε-

ρο τlq nλlολOUσTεq μερεq με τnv ε€οτμlon

του. Aυτn n οlιiλεlο ελοxloτonolεiτοl oτnν

nερinτωon τnq αιογδnν ο ρδευonq lδlοiτερο

οτον o αιολοκτoφoροl oωλnνεq κoλυnτo-

VTοl σTO εδοφoq. Σxετlκο υnορxoυv Το Πο-

ρο κοτω εΙδn :

o) Στολοκτoφ6ρog oωλιivoq Hydrogol με

ενoωpοτωμ€voυq oτολοKΤεq σε διοφoρο

nοxn oωλnvο κοl με δlοφoρετlκεq noρoxεq

κοl μnκn oωλΛvωv' 0 oτολοκτnq εivοι κυ_

λlvδρrκοq pε λοβυρlvθο μεγoλnq δrοδρομnq

κοl nλοτoυq pε κοvovlκn ρon vερoΟ με μt-

κρn nlθοvoτnτο oυγκροτnonq οlωρoυμεvωv

oωμ οτlδiωv.

Ynορxoυv δ0o 6Εoδol vερoυ oε κοθε oτολο-

Sealing rim Flοw-reguΙating οhaπber

yραφlκn αl' {ιπa ρ a στα σι1

oταλα κτ o φ o ρ o ι' o οlλliy α Hy dro P. C.

yραφιKn aυαπ0ραστασιι

oοlλiνα Ηydro P.C.N'D.
σταλtικτoφoρ0υ
(No Drαin)

Labyrinιh
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KTn, μεγολnq εΠlφοVεlοq φiλτρo, οvθεκτlκο-

TnTο σTO βουλωμο KO1 σTnV υπερtιiδn οκτl-

voβoλiο με δlομετρo Φ12 - Φ16 (1 2_20 xι_

λrooτο).

β) Στoλοκτoφ6ρoq oωλfivοq Hydro P.C. Αυ_

τoρυθμreoμεVOq Kοl ουτoκοθορleoμεvοq με
εvoωμοτωμεvουq oτολοκτεq, θολομo ουτo-

ρΟθμlonq ευοloθnτnq εnlnλεoυoο μεμβρο-
vn oτοθερnq nορoxnq με οvτοxn oτο βoυλιi_

μοTο, TO φΙλτρo ουτoκοθορΙ(ετοl oυvεxωq με
τnv ρon τoυ vερoυ.
'Exεl δ0o εδoδoυq vερo0 με niεon 0,B-3,5

οτμooφοlρεq. EφορμoCετοr oε oλεq τrq κολ-

λlεργεrεq oε μεγολεq κλΙoεlq oε μεγολο μnκn

γρομpιiv γlο βομβοκl, κολοpnoκt, βlopnxο-
vlκΛ τoμοτο, τεΟτλο, κοnvο, μnοoτοvlκο, δε_

VTρο KοΙ γlο υδρoλlnοvoεlq.

γ) Hydro P.c.N.D. (No Drain) ουτoρυθpl-
(opεvog, ουτoκοθορl(oμεVOq, με εVσωιJo_

τωμlεvoυq oτολοκτεq Kοl ΙJnXOVlσμο onο-
τρonnq οπoρρonq τoυ vερoυ οπo το oωλn_

vο.'Εxεl εvοωμοτω1..lεVo μ nXοVlσμo οπορρo-

nq, o onoioq εpnoδΙCεr τnv εΕoδo τoυ vερoυ

οnο τo oτολοκτn, οδεlοoμο τoυ oωλnvο κοl

οnορροφnon xιiμοτoq κ.λ.π. oτοv oτομοτn-

oεl τo πoτloμo.

ΕφορpoCετοl oε oλεq τlq κολλlεργεlεq λoγω

ToU μnXοVlσpoΟ ιιοnoτροnnq, οnορρonqυ,

oυνtoτοτοl γlο υnoγεlο ορδευon oε oλεq τlq

γρομμrκεq κολλlεργεtεq, τn δεvδροκopiο, το

γκοCov κ.λ.n. με nορoxεq 1,75'2,35 κol 3,75

λiτρων τnν ιilρο με οnooτοon oτολοκτnρωv

οnο 0,2 μι1xρt 1,0 μετρo κοl πΙεon 1-3 οτμo-

σφοlρεq κοlδlοpετρo εδωτερlκn 16j7 κοι20

εκτ. oλο το oυoτnpοτο τεx. βρoxnq κοl oτο-

γδnv ελεγxoVTοl ι.Jε κoμntoυτερ.

Δ. ANT|Δ]AΠNΕYΣΤlKΕΣ oYΣlEΣ
ΕφορμooτnκοV γlο ΤoV nερloρloμo τnq δl-
οnvoΛq τωv φυλλωv εlδtκο oτο pnλο το:

Poly_1_methen B-9 dily (Vaporguard) n tο

Dr '1- penthene (WlLΤ Νcη n τo Εmulciflable

Α-C polyethene Kol To Octylpenοxy ethanοl
(Plyak) πoυ εivοl εvοq τυnοq γολοκτωμοτog
pε 0,5,1,0 κοl 2,0ola,14 pερεq ΠρlV TnV KO-

vοvlκn oυγκoμlδΛ, οΟδnoοv το pεγεθoq τωv

μnλωv oε oυvθnκεq xομnλnq εδοφlκnq υγρο-

oiοq εvιi με κοvovtκn υγροoiο δεv εφεροv

ο n oτελεoμ ο.

Γεvlκο oμωq το υλlκο ουτο ελοττωσOV TnV

oυvεκτlκoτnτο τnq oορκοq. ΠoλΟ κολο οno-

τελεoμοτο σΤn σUVτnρlσlμoτnτο των pnλωv

μετο τnv εδογωγn τoυq οno τo ι!υγεio εixο-

με oτοv το μnλo δlοβρεxτnκοv με εlδrκo κερi

τo onoio εκλεtoε το oωpοτlο κοlτο μnλο δεv

μολοκωoοv κοι δεv oουφρωoον κοl γlο 20-25

pερεq nτοv oε ορloτn κοτοoτοon φογιbpοτoq,
εxovτοq κοl noλυ κολn εμφοvlon.

Εnionq Kοl σTO εδογoμεvο noρτoκoλrο εφορ-

μoCετοl ολλo εiδoq κεριου nου βοnθο noλ0

τnv oυvτnρnσn Kοl τnv εμπoρ[ο ToUq pε Τn

δlοφoρο oτl n oυo[ο ουτn εivοl οκοτολλnλn

γtο φογωμο εvω τωv pnλων pnoρεi Vο φο-

γωθεi. Εφορμo(ετοl oτrq ροδοκlvlεq Kοl OKTl-

vrδlεq το τελευτοio xρovlο τo ιvaporguardυ

με nολυ κολο οnoτελεoμοτο oτn μεiωon τou

ορδευτtκoυ vερου οπo διοπvoΛ.

E) ΦPAΓMΑΤA ΔEΞAMENEΣ
Στnv περIοxn pοq υnορxoυv nορo noλλεq δε-

δομεvεq vερoυ 1.lε τolμεvτo εiτε xοβoυCεq εi_

τε pιlορεq noυ γlvovτοl oε oxετlκο oυvεκτlκο

εδοφn nου δlοnυλωVoVTοl με το φερτο υλl-

κο τnq βροxnq κοl δlοτnρoΟv το vερo oλo

τo κολoκοiρl, oπωq τnq vοoυoο[tκnq pnοροq

oτo Moυvτοκl κοl ολλεq μπορεq αιo Pοδο-

xιilρl κοl oε ολλεq nερroxεq του Αvοτoλlκoυ

Bερμ ioυ'

Εnionq το φρογμoτο Αλloκμovο κοl ολλωv

noτομoiv, n ΛΙμvn ΠλοoτΛρo κοl το υno με_
λετn φρογμοTο σTn Γκλoμnο, τo Σlοolοκl κοl

ολλου nου θο εμnοδiooυv εvο μεγολo μερoq
τωv vερωv μοq Vο μnv xοvοvτοl oτn θολοooο.
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