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'Αyαπητ6' φ[λε
Ε'[μαoτε καi πιiλι κoντιi σoυ. 'H <<Nιιioυoτα>> δi-

νει tCα{ πtiλι τ6 παρ6ν. M6 τ6 σημεριν6 τεiχoζ δλo-

κληρc|lνεται KαI δ Boζ τ6μoq τoσ περιoδικoδ μαζ' 'H
<<Nιrioυoτα>> σημει6νει d"κ6μη μ[α iπιτυx[α καi πραy-

ματoπoιετ d'rc6μη ξναν dθλo. 'H oυντακτικη Επιτρo-
πη καταβιiλλει κιiθε δυνατη πρooπtiθεια νιi δπeρνι-

rcηoει δλεg τ[q' oiκoνoμικ6,g, τexνικ6,ζ tcαi iρyαν())τι'
κ6q δυoxξρειεζ πoιj dπαιτεi oημερα fi tκδooη 6ν69

περιoδικoi iπαρxιακoi κα[ τoπικoi iνδιαφ6ρoντo9.

oΙ δαπιiνεg iκτυπωoεcllζ δζ yνeυoτδν oημειrbνoυν
dλματοlδη αδξηoη. ''Yoτερα dπ6 τη διαπ[oτrυoη α0-

τιi f1 oυντακτιKi επιτρoπi δπoxρεδνεται νd αδξηoει
την 6'τηoια oυνδρoμη τfig <<Nιιioυoταg>> d'π6 τ6 iτog
Ι982, o6,350 δρx.

'Ayαπητ6 φiλε
Στ6 oημεριν6 τεδxog dφιεροlνoυμε λiyα λ6yια

yιιi τ6 Β6ρμιo πoιj τ6oo d'πoφαoιoτικιi tπηρ6αoε καf
Επηρειiζει τιiν ioτορlα rcαi τi ζι'li τηs Nιioυoαg κα[
τfig περιoxfig τηg. Εi-ναι τ6 βoυν6 πoδ δδρεδει τoιiq

κατofκoυq τηζ tcαi dρδεδeι τδν κιiμπo τηg. Εiναι τ6

βoυν6 πoδ oυyκεντριυνει δλεg τfg πρoilπoθ6'oειg yιιi
την dνtiπτυξη τoσ xειμερινoσ τoυριoμoi yιιi την Εξυ-

πηρ6τηoη τδν dναyκσlν d21ι μ6νo τfiq περιoxfiq d'λλd

κα[ τoδ εδρδτeρoυ xοlρoυ τfig Mακεδoν[αg.

'Αyαπητ6 φiλε
''Oπrιg κriθε φoριi, oτ6 τεδxog αδτ6 δημooιεδ-

oυμε ciρθρα καi συνερyαoiεg Επιoτημoνικoσ, μoρφω-
τιrcoσ κα[ iyκυκλοπαιδικoδ περιεxoμ6,νoυ, καθalq i-
π[oηg dρκετ6'g δραoτηρι6τητε9 dπ6 την πoλιτιoτικη
κil'ηoη τfiq π6λη9. Αδτιi yιιi τιυρα. Θιi τιi ξαναπoδμε

μετιi τρ[μηνo.

Y.Γ.: M6 τδ oημεριν6 τεσχoζ
διανiμεται κα[ τ6 εδρετηριo δληq τoi Βoυ τ6μoυ

Γειd oαg
'o. Nτιν'
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EλIA AΓλ[ΩΣTo KEΙME1γO
ToY E. ΣTOYΓΙAΓ{I\IAKH

ΓΙA TH Γ{AOYΣA
πλευρti τoσ iπioημoυ (τoυρκικo6)

κριiτoυq', δoo κα[ dπδ dλλεg πλευ-

ρ6ζ.
'Aπδ την πριbτη πλευριi δxoυ-

με μ6νo μερικ69 d'ναφoρ6q oτιi dρ-

xε7α τoi 'Ιερoδικε[oυ Bερo[αg, oxε-
τικιi μ6, την dπoνoμη xιiριτog o'δ-
ooυq πfiραν μ6ρ0ζ oτην 6πανιioτα-
oη κα[ τ6 κιiλεαμα yιti ν6'o iπoικμ
oμδ τfig περιo1fig πoδ iξανδραπo-
δ{oτηκε, καθιllg κα[ την dπ6φαoη
yιd iyκατιioταoη Ι00 περ[πoυ
τoυ ρ κ ιrcrbν o iκ oy εν ειtilν o τ ιi ν μ6xρ ι
τ6τε dμιyfi tλλην6φαlνη Nrioυoα.

Εioαyαlyιi - iπιμdλεια
'Aλ f,ξαν δ ρ o υ oiκoν ιiμo υ
'Α ρ 7ιτ dκτo ν α, ioτo ρικο σ iρ ευνητιi

'Απ6 την tiλλη πλευρti ixoυμε
τ[g oδντoμεζ dναφoρ6ζ δδo-τριδν
περιηyητ(Ιlν (Β. Nικoλαiδηq, ΒΑ-
ΚΕR' Σxινdq), dπ6 τiζ δπoiεζ δια-

φα[νεται δτι fi κατεoτραμ6νη π6λη
πoλδ yρηyoρα ξαναβρηκε τ6ν πα-

λι6 τηq πρooδευτικ6 xαρακτιiρα
καi dρxιoε την dναoυyκρ6τηoη
τηζ.

Λεfπoυν δμοlg πtiρα πoλλιi
oτoιxeiα πoδ θιi βoηθoδoαν τ6ν E-

ρευνητη νιi yεφυριboει τιi κενιi αδ-

τηζ τηζ περι6δoυ πoδ εΙναι πoλιj
oημαντικιj κα[ καθoριoτιrcιi yιti την

μετ6πειτα nξ6λιξη τfiq π6ληζ, μιιi
κα[ πoιj o' αι)την δριoθετεiται τ6

π6,ραoμα dπ6 τ6ν πρoιeαπιταλιστι-
κ6 oτ6ν καπιταλιoτικδ τρ6πo πα-

ραyωyηζ, μ6 δλεq τ[q δoμικ6q oi-
κ o ν o μικ 6,9 κα[ κ oιν οlν ικ69 dλ λαy 6g

πoι1 oυνεπriyεται.
'Aρxiζoυμε μ6, τ6 τeδιgoq αδτ6

ΕΙναι d"ρκετιi yνοloτη oτoδq i-

oτoρικoιjq iρευνη τ6'9 τfi g Νιioυoαq
καi τfiq περιoχfiζ τηg i1 δυoκoλiα
oτiν Εξειjρεoη oτoιxεfαlν πoιj θιi

βoηθoσoαν oτην δλorcληρωμ6νη
παρoυo[αoη τcilν διαφ6ρcυν περι6-
δων τfiq ioτoρ{αq τηg κα[ oτην Ε-

ρευνα τδν oxioεοlν τcbν περι6δων
αδτcbν μεταξδ τoυq κα[ μ6' τιiν oη-

μερινη κατιioταoη.
'H <'Ιoτoρ[α τfig π6λεaη Nα-

oιioηg>> τoδ Ε' Στoυyιαννιiκη πoδ
rcαλιjπτει την Ιoτoρ[α τΠq π6ληq

μ6xρι τιiν καταoτρoφιi τηg τ6 Ι822'
ciν κα[ oτηρ{ζεται oτιi περιoo6τερα
oημε7α τηg o6' πρoφoρικ6'9 μαρτυ-
ρlεq κα[ την παριiδooη, δπcιg εi-

χαν καταyραφεΓ dπ'τ6ν διioκαλo
Πλαταρfδη' κα[ λιyοlτερo oi' πηy6g
τfiq iπoxfiq πoδ πραyματειjεται, d'-

πoτελε7 βαoικδ βoιjθημα yιιi τ6 ξε-
κ[νημα τηζ δρευναg αδτfiq τηζ
πραlτηg περι6δoυ τiζ ioτoρiαζ τiζ
π6ληq μαg'.. 'Απ6 κε7 κα[ πΕρα, τιi
διtiφoρα τoυρκικιi dρxεΙα τiq Mα-
κεδoν[αg πoιj t'xoυν δημooιευτε7 d"-

π6 τ6ν Βαoδραβ6λλη, καθδq κα[
oi μαρτυρfεq τcbν κατιi καιρoδg πε-

ριηyητcΙlν πoδ π6'ραoαν d'π'την πε-

ριoχιi, dν dξιoπoιηθoiν oaloτιi,
μπoρoδν νti δcbooυν d'ρκετιi oτoι-
74ε7α yιιi τιiν oιjνθεoη τfig τoπiκfig
μαg ioτoρiαg, τoυλιixιoτo yιιi την
περioδo μ621ρι την Επανιioταoη τoδ
Ι 822.

Mεyιiλα πρoβλiματα παρoυ-
oιιiζoνται oτην Eρευνα yιιi τιjν με-
τ6πειτα ioτoρfα τfiq π6ληg κα[ κυ-

ρiωq yιιi τ6ν ]9o αi' rcα[ τ{g dρx6q
τoi 20oδ. Aδτ6 dφεiλεται oτιjν
παντελfi o21εδ6ν iλλειψη δεδoμ6-
ν οlν δη μoy ραφ ικιΙlν, oiκ oν o μικ cilν,

κoινοlνικcilν κ.λ.π., τdoo dπ6 την
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την (dνα)δημoo[ευoη iνδ; dyν'cυ-

oτoυ oxεδ6ν κειμ6'νoυ τoδ Ε. Στoυ-
yιαννd'κη, τoi dκoδραoτoυ αiτoδ
Ερευνητrf τfiζ τoπικfig μαg ioτo-

ρfαg, δπωq δημooιει5τηκε oτ6 πε-

ριoδικ6 τoδ Παμμακεδoνικoi oυλ-
λ6yoυ'Aθηνδν <<Mακεδoνικ6ν'Η-

μερoλ6yιoν>> oτ6ν τ6μo τoi ]9ΙΙ
(oελiδεg ]44-157)' T6 κεiμενo,
yραμμ6'νo oτιi ]9]0, d'πoτελεΓ i'ξαι'
ρετ ικιi χρi σ ιμη π η y ιj π λη ρ oφo ρ ιcΙlν

yιιi την oδyxρoνη oiκoνoμικη καi
κoινcυνιrcη μαζ ioτoρfα, κα[ πιoτεδ-
oυμε δτι θd dπoτελ6oει oημαντικ6

βoηθημα o' δλoυg τoιig iρευνητ69'
M6 την ει)καιρiα θιi πρ6'πει νri

τoνιoτεi rj dναyrcαι6τητα yιιi την

oυyκ6,ντρoloη, Επεξερyαoiα καi δη -

μoo[ευoη δoαlν ανιiλoy(υν στoι-

xε[ων δπιiρxoυν dκ6μα o6 oπ[τια ri

dλλoδ, κα[ κιjρια τrbν dρxε{αlν τδν
iρyooταoiοlν τfiq' περιo7ηs' 'Η Δη-
μoτικη Βιβλιoθηκη μπoρεΓ νri y[νει

τ6 κ6'ντρo yιιi την oυλλoyη αiτr7ν
τcilν oτoιxεfcυν πoιj θιi dπoτελ6-
ooυν την προlτη i)λη yιιi την oυy-
yραφi τηζ oιiyxρoνηg ioτoρ{αg

μαζ.

NAoYΣA
ΓEΩPΓΙA' EMΠoPΙoN,

BΙOMΙΙXANΙA KAΙ
KoΙNoTΙKΗ ΠEPΙoYΣΙΑ

ΑYTHΣ
'Η Nιioυoα θκκληoιαoτικδ;

απoτελoδoα τ6 δειiτερov τuημα
τfiq t παρyi,αq Bερρoiαq καi πo,,.ιτι-
κδq' δπαγομ6vη εiq τηv δπoδιoiκη-
σιv (καΙμακαμλiκι) τηζ αi:η;
Bερρciiαg, κεΤται θπi θ6oεω-c δ;o-

1ωq λαμπριiq, καi μαγευτικη-:. Τo
λεκαvoπιlδιov, dφ' oδ εivαι iκτι-
oμ6vη, πoi μι1v &πoτ6μω9 δuoυ-



μεvov ι(αi ταπειvo0μεvov πoδ δ6 f1-

ρ6μα καi καvovικδg κλεiεται θκ

δυoμGlv καi μεoημβρiαq δπ6 τδv
κλιiδωv τoδ Bερμioυ δρoυζ (Toιiρ-

λαζ, ΠαληoVαoιioηg, Γκιωvαζ,
Boιδoμματιoδ) πρ6q &vατoλιig δ6

κλιμακηδ6v ταπειvoιiμεvov Kατα-
ληγει εiq τηv εδρεTαv πεδιιiδα τηζ
Θεooαλoviκηζ, ηζ fl θdα dπ6 τδv
θξεx6vτωv τiζ π6λεωζ μερδv εi-

vαι τ6oov μαγευτικη δoov εivαι f1

Θ6α τiq πρ6ζ δυoμιig θκτειvoμι1-

vηζ βαΘυπραoivoυ κα( βωμαvτι-
κηq δρooειριnq. Eiq τo6q πρ6πo-

δαg ταιiτηg, εioiv αi πηγαi τoδ i-

οτoρικoδ τηζ Nαosoηg, πoταμoδ
<'Aριiπιooα>, δoτιg καi παρ61ει
θv &φθoviφ διivαμιv κιvητηριov εiq

τιi θργoοτιioια καi τ6 π6oιμov καi
dρδει5oιμov δδωρ εiq τηv π6λιv.
Eiq τηv &φΘov(αv δ6 τoιiτoυ δφεi-

λεται πριδτιοτα f1 πλoδoια καi ζω-

ηρoτιiτη βλι1oτηoιq, liτιq θξαoφα-

λiζει εiq μ6γα τδv κατoiκωv μ6ρoζ
θπαρκη τα πρoc, τ6 ζflv dναγκαTα

καi διιi τoδ ζωoγ6voυ καi καθα-

ρoδ d6ρog καθιoτQ τ6 μdν κλiμα
τoδ τ6πoυ δγιειv6v καi κατιi τ6 θ6-

ρog, δρooερ6v καi εδιiρεοτov, τι-

vιig δ6 Πλατεiαg τflg π6λεωq θαυ-

μαoiωg dπoλαυoτικιiq.
Oi κιiτoικoι τflg Nαo6oηq d-

v6ρ1'ovται εig 9,000 περiπoυ. Toιi-

των περi τοιiζ 1,500 εivαι 'oθωμα-

voi, oi δ6 λoιπoi Xριoτιαvoi "Eλ-

ληvεg,, λαλoδvτεq τηv 'Eλληvικηv

πληv δλιγioτωv πρoερχoμ6vων θκ

τδv τηζ πεδιιiδog κωμd:v, fi dλλα-

χ6θεv, θvθα δμιλεiται τ6 μειξo-

βιiρβαρov oλαυoμακεδovικ6v i-

δiωμα, δπερ πρ6 oδxi πoλλδv θ-

τδν flτo fl θπικρατoδoα γλΦooα, τi

την κoυτooβλα1,ικηv, καi oδτoι εi-

vαι βλα1oπoιμ6νεq τιv6q περιoδι-
κδg διαμ6vovτεg θvταδθα' tiπαv-

τεζ δ6 dvηκoυoιv εiq τηv 'oρθ6δo-

ξoν 'Eλληvικηv θκκληoiαv. Γεvι-

κδq εiπεΙv διακρivovται oi κιiτoι-
κoι διιi τηv φιλoπoviαv, τ6 λιτo-

δiαιτov, τηv δλιγιiρκειαν, τ6 φιλη-

συχov καi την &πλoiκ6τητα. Tιi ii-
θη αδτδv εivαι iπλ& καi dφελη
καi ciπλαoτα, μη τυ16vτα ooβα-

ρδg τιvoq dvαπτr5ξεωq καi δια-
πλιioεωζ, dλλιi διατηρoδvτα dv τι-

oι τηv πρωτ6γovov τηg φυoικ6τη-
τog κατιioταοιv. 'Yπ6 θπoψιv δια-
voητικfrg dvαπτ6ξεωq μετρiωζ i-
χoυσιv. 'oλiγoυζ θπιoτημovαg d-

ριθμoδoι, πλεiovαq δd θν βιoμηxα-
vικιil πvειiματι Kατηρτηoμ6voυg,

dλλ' oδδ6vα θμπoρικdlg μεμoρφω-

μιivov, μoλov6τι δεξιδg θεραπειiε-
ται δ κερδQoζ 'Eρμηζ θvταδθιi τε
καi θv τfl dλλοδαπn. 'Yπ6 oiκovo-

μικηv θπoψιv o1ετικδq εδεκτoδoι.
Kαταβιiλλoυoι φ6ρoυq' εiζ την Kυ-

βθρvηoιv δπ6 διαφ6ρoυq τιiπoυq 7-

8000 λιρδv. Kιiριoι πoρoι αδτGlv εi_

vαι f1 γεωργiα, f1 δεvδρoκoμiα, fl
dμπελoυργiα, τ6 θμπoριov καi f1

βιoμη1αviα μετιi τδv bπαy^γε}"ψα-

τωv. 'Αλλ' δμωζ, riv καi oi πoρoι
oδτoι εivαι &ρκετoi, δζ δηλoδται
κατωτ6ρω, πρ6q ουντηρηoιv τΦv

κατoiκωv, θv τoδτoιg i τιioιq πρ6q

θηoαυριoμ6v καi θξαoφιiλιoιv
βioυ μdλλov εiμαρoδq iiρξατo θ-

o14'tiτωg,, θκδηλoυμ6vη δι' dθρ6αg
πρ6q τοv Ν6oν K6ομov μεταvα-
στε6σεωζ, δπoυ τιvι1g, θξαoφαλi-

σαvτεζ θαυτoTg, θργαoiαv τηv πo_

θoυμ6vηv πρodβηoαν καi εiζ oι1μ-

πηξιv oυλλ6γωv μoρφωτικδv καi
dλληλoβoηθητικδv καi παρo11'ηv

dρωγηg καi εiq τoι5g θv τfl πατρ(δι
τωv oυμπoλ[ταg, τoι1q dπoτελoδv-
ταζ, τ6v <ΛαΙκ6v Σ6vδεoμov>.

'o δiμoq Nαoιioηζ E1ει τηv θ-

ξiζ περιoυoiαv: 1) τηv λαμπριiv θ-

ξoxικηv Πλατεiαv, τo Κι6oκι, κει-

μ6vηv κατα τηv dvατoλικηv καi
πωq dπ6τoμov ciκραv τflq π6λεωq,

περιλαμβιiνoυσαv 6κταoιv 30 πε-

ρiπoυ oτρεμμctτωv (48,0ΟΟ τετρα-

γωvικδv πη1εωv). Τδν τεooιiρωv
τμημtiτωv αδτηq τ6 κεvτρικcirτε-

ρov oκιιiζεται δπ6 oυκδv καi δψι-

καρηvωv πλατdvωv, θv τril μ6oφ
τιδv δπoiωv εδρηται καi καφφε-

vεTov, θξ oδ &πoλαμβιivει δ δημoq
30 λiραq δτηoiωq' 2) τηv dπoθηκηv
τoδ πετρελαioυ (γκιiζ-1αv6) dπo-

φ6ρoυoαv θvoiκιov θτηoιov 30 λι-

ρδν. 'Eκτ6g τoιlτωv π6ρoι τoδ δη-

μoυ εivαι καi δ θπi τδv oφακτΦv

φ6ρoζ θξ 70 λιρδv καi δ παριi τδv
μικρoπραγματευτδv εlaπραττ6-
μεvog, &γoραioq φ6ρoζ θκ 45 λι-

ρδv.
A. ΓEΩPΓΙA

'Yπ6 τηv δvoμαοiαv ταιiτηv

θvvodl πdοαv θργαoiαv dvαφερo-

μ6vηv εig τηv γflν, εiτε οιτηρδv
καλλι6ργεια Χ6yεται, εiτε δεvδρo-
κoμiα, ε[τε d,μπελoκoμiα, εiτε θv

γ6vει κηπoυρικη, εig iiv μ6γα μ6-

ρoq τιδv κατo(κωv εivαι θπιδεδo-

μι1vοv καi θξ ηq εδρfoκει π6ρov

ζωηq. T6 καλλιεργηoιμov dδαφog

εivαι εδφoριilτατov καi λiαv φιλo-
π6νωq καi θπιμελδq καλλιεργημ6-

vov. Περιλαμβιivει δ6 θκtαoιv
8,50Ο oτρεμμιiτωv. 'Eκ τoιiτωv δ6

4'ΟOO κατθxoυoιv αi ciμπελoι, δv f1

πραγματικη &ξiα εivαι περ(πoυ

40,οO-0 λιρδv, 3,000 oi κηπoι dξiαζ
60,0ο0 λιριilv, καi 1,500 oi dγρoi d-

ξiαq 5,O00 λιρrilv. 'Ev 6λφ fι &ξiα
τηq κτηματικηq περιoυofαζ &v6ρ-

1,εται εig l05,000 λ1ρdlv. Toδτωv
6,Ο00 λιριδv καταvε1iητι1αι εig τoιi;
'oθωμαvorJq πoλiταζ, αi δ6 λoιπα.i
εiζ τoιiζ δμoγεvεiq,. oi 'oθωμαvoi

κυρiωg κ6κτηvται τo πλεioτov
τδv αγρδv καi τιvα oτρ6μματα
dμπdλωv κατωτdραg, αξiαq, καλ-
λtεργoδoι δθ θπ' θvoικiφ καi κτη-

ματα τδv δμoγεvδv'εiζ oiκoδoμη-

ματα δ6 κ6κτηvται κατιi μdoov o-

ρov περιoυσiαv 14,0ΟΟ λιρΦv, θv Q
oi δμoγεvεiζ τo δπερδεκαπεvτα-
πλιioιov τoιjτωv. Τηg κυρiωq γε-
ωργiαζ τιi πρoι6vτα εivαι oiτoζ,
κριΘf , βρiζα, δλiγov oηoαμov καi
δλiγog βιiμβαξ, τηg κηπoυρικηg δ

&ραβ6oιτoζ (καλαμπ6κι), oi μετα-

ξoβ6μβυκεq (κoυκo6λια), τιi τρι-

φιiλλια, τιi κρoμμυα, τd δπωρικιi,
τιi λαχαvικιi κ.λ. καi τfrq &μπελo-
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Koμιαζ oιvoζ πεφημισμεvoζ αρι- τα &ξfαζ 3,500 λιρΦv'4) oi dδελ-
oτηq πoι6τητoq, καf τ6 dπ6oταγμα φo( Γιαμαλη καi oi dδελφoi M.
τδv οτεμφιlλωv (βακη, oδζo). Τδv Mαρκoβiτoη μ6ρoζ τoδ Γυμvo1ω-
γεωργικιδv τoιiτωv πρoΙ6vτωv f1 δ- ρioυ (Γ6λo-Σdλo) τoδ καζ& Γεvι-
λικ{ &ξiα εiναι κατιi μ6oov δρov τoδv &ξiαg 3,000 λιρδv' 5) oi &-
30,000 λιριδv, δv αi 2,5Ο0 Kαταvε- δελφof Λαππαβ(τoα μdρoζ τηζ 'E-
μητdαι εiq, τo6q,'oθωμαvo6g, αι δ6 πιoκoπflq καi τoδ 'Aρoενioυ (καi
λoιπαi εiq τoιiq, δμoγεvεig. Boδεvδv) iιξtαc' 2,500 λιρδv' 6) δ

T6 δd πλεiοτov τηg μη καλ- 'Avτωvιog κα( K. Mαρκoβiτoαg
λιεργηoiμoυ γηζ &πoτελεi 1) τ6 μ6- ττ!v Φι|τιτoαv τoi καζd Boδεvδv
γα διioog τoδ Θ. Kαvdλλη. Toδτo dξiαg t,500 λιρδv' 7) αi dδελφαi
περιλαμβιivει €,κταoιv 150,000 'Eμμαvoυ{λ Mπ6λλα τ6 flμιoυ τflq
οτρεμμtiτωv, rtτoι 240,000,000 τε- Διαβoρvιτoαg.
τραγωv. πη1εωv μετιt πoλλδv κα-
τεοτραμμ6'vωv 1ωρiωv dπ6 τoδ

B. EMΠoPΙoN
Τ6 θμπ6ριov εδρioκεται κα-

τει1θη τ6 βιομη2gαvικ6v π\'εδμα.
Πρ6g τf v 'Ελλιiδα δd κατεφευγov

πρ6 τιvωv δεκαετηρiδωι' oi ξη-
τoδvτεg, dγoριiv εiq τα εγxcδρια

μιiλλιvα δφιioματα (oιαγιciκια).
'o Λαππαβiτσαζ' δ Δ. Λoγγo; καi
oi dδελφoi Τoiτoη ηoαv οi ει' 1ρο-
voιq παλαιoig θξιiγovτεq εi; τηv
'Eλλιiδα τ6 πρo'iov τηq πρωτoγo-
voυ θγ1,ωρioυ βιoμη1αviαζ. Kαi θv

Boov[ψ δπιiρ1oυoιv θμπoρευoμε-
voι Nαoυoαioι, θv oiq oi dδελφoi
Σεφερτζη καi &δελφoi 'Αvαoτ.
Γoυργουλιιiτoυ.

'Εξιiγει δd f1 Nιioυoα τιi θξηq
πρoΙ6vτα: περ[ ταg 700,000 δκιi-
δωv oΙvoυ dξαιρ6τoυ, 6Ο-7ο,000 δ-
κιiδωv κoυκoυλiωv, ξυλε[αv, ξυ-
λιivθρακαq καi τιi πρoΙovτα τηg

βιομηxαviαζ, vηματα καi δφιioμα-
τα θριoδ1α dξiαg 150,000 λιρδv.
T6 εioαγωγικ6v αδτηq θμπ6ριov
εivαι θπioηq oημαvτικ6v. Eioιiγει
δd θκτ6q τηq τρoφηg τηg βιoμηxα-
viαq, iiτoι τοδ βιiμβακoq θξ
1,000,00ο δκ. περiπoυ dξiαq
70-80,000 λιρcilv καf τδv μαλλiωv
(ιξ{αq περ[πoυ 30,ΟΟΟ λιρδv' καi
τιi dπoικιακ<i, τιi δφιioματα καi
τιi εΙδη τηg πoλυτελεiαq. 'Υπop-

χoυσιV θv Nαοιioη |2 περtπoν θμ-

πoρικoi oΙκoι oημαvτικoi μετιi κε-

φαλαio'υ 20,ο00 λιρΦv καi δπερεi-
κooι μικρ6τερoι μετιi κεφαλαioυ
8,000 λιρδv. 'Ev τοΤg πριilτoιg κα-
ταλεκτι1oι δ N. Πλατooδκα, 'Ι.

Λ6γγου, N. Πε1λιβtivου καi o τδv
&δελφΦv Δ. 'Αγγελιiκη.

συv6χεια oτ6 θπ6μεvο τεiχoζ

Αtρη).ιog

Φioερ

1822, ων μ6vov fi "Ooλιαvη εivαι θoλoκληρiαv εiq, 1εiραq τδv δμo-
vδv oυvφκιoμ6vη. Τ6 θπικρατ6_ γεv6v. Συvαλλιloovται δ6 πρ69
σ'τερov δ6vδρov εivαι f1 δξδα, εiτα τηv Θεooαλoviκηv, dvθα καi δ-

i δρδs κ.λ. Eio6δημα θτηoιov d- πιiρ2goυoi τιvεq μεγαλ6μπoρoι θγ-
πoφ6ρει τ6 διioog εig, τ6v iδιoκτη- κατεoτημ6voι, θv oiq δ Γ. Kιiρ-
τηv θκ τηq ξυλεiαq καi τdlv dvθριi- τoηq, Γρ. Λ6γγo9 καi Τoυρπιiλαι,
κωv περiπoυ 1,O00 λiραq. 'H καi oπoυ εivαι fi κυρiα τδv oivωv
πραγματικti dξiα τoδ διiοoυg, δπo- dγoριi. Kαi θv Kαfρφ καi θv 'Αλε-
λoγιoτ6α εig 40,000 λιρδv' 2) τo b- ξαvδρεiψ δπιiρ1oυoιv dρκετoi Nα-
πioηζ μ6γα διiοog τoδ Σελioυ, oυσαaoι, μετερ16μεvoι λiαv θπιτυ-
κτflμα βdη θv Kωvoταvτιvoυπ6λει 1eοgτo θμπoριov, καi τιvεq τo6τωv
διατρiβovτog, καi 3) τ6 διioog τiq κατ61oυoι λiαv oημαvτικιi κεφιi-
Σκoτ[vαq. λαια, δq oi dδελφoi Koκκivoυ, oi

oi δμoγεvεΤq κιiτoικoι θκτ69 dδελφoi Γκoιiτα, oi dδελφoi Λιiπ-
τoδ πλεiοτου μ6'ρoυ9 τΦv γαιδv εi- πα κ.λ.π. 'Η πρ6q τηv Aiγυπτov
οi κιiριoι καi τδv π6ριξ χωρiωv. κατειiθυvoιq τδv θεραπ6vτωv τoσ
oδτω κατι1χoυσι: 1) oi μεγιiλoι κερδφoυ 'Eρμoδ πρ6 50 θτδv dρ-

γαιoκτημovεq dδελφof Δημητρfoυ ξαμ6vη πρoηλθεv θκ τηq dvιiγκηq
τρiα δλα 1ωρiα, Χωρoπιivι, Γιαv- πρ69 εδρεoιv dγoραq καταvαλιb-
vιiκoβov, καi Toαρμoρivoβov, d- odωq, τoδ θξαιρ6τoυ oivoυ τηg Nα-
ξiαq 25,000 λιριilv' 2) oi dδελφoi oδoηg, oδτιvog, vδv δυoτυ1δg δ6v
Πε1λιβιivoυ τ6 {μιoυ τoδ 1ωρioυ εivαι f1 Αiγυπτoq f κυρ(α dγoριi.
"Avω Koπαv6q dξiαq 5,000 λιρδv' 'Ωq δ6 θκ τηq Αiγrjπτoυ μετεδ6θη
3) oi dδελφoi Koκκivoυ καi δ N. θvταδθα v6ov τι θμπoρικ6v πvεδ-
Πλατooιikαg, τ6 1ωρiov Mov6oπι- μα, oδτω θκ τηq'Eλλιiδoq μετεφυ-

_ Χ6ρια λεπτιi δ6ν μπoρoσν νιi δρyιιooυν τ6ν κtiμ-
πo

Εδρυπiδηq

<<'Aπoρ{α ψιiλτoυ βiξ>

#
,κffi

'oφe{λoυμε δλoι μαq νd φoρτcιlθoiμε τ6 μερτικ6 μαq
d'πι5 τιiν dθλι6τητα πoδ oκeπdζει τ6ν κ6oμo

tβdiτoερ

- 'Aδιαφoρiα eEναι δ δπνoζ τfiE καρδια:

ffi
- Κανεfg δ6'ν μπoρεi νιi
τoυ

πηδιjξει tξal αrο :oτ' ioκιo
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MEPΙKoΙ xAPAKTHPΙΣTΙKoΙ
TYΠoΙ Ι\AoYΣAΙoΙ

ΣTΙΣ APXEΣ ToY AΙΩ1\[A MAΣ

o
T6v ξ6ραμε, οιiν Kcilτα τηg

'Αν6τταq,. T6 θπiθετo μ&q ηταν &-

γvωστo. "Ηταv δ δεriτερoζ Nιαoυ-

oτιαv6q πor5 γvιilριζε δ κιiΘε ξ6vog,

vεoφερμθνog, oτηv π6λη μαq, μετιi
τ6v μovαδικ6 μαq &μαξηλιiτη τ6ν

Kυμπρiτη, πor5 θvδυματoλoγικδq

flταν β6ρoq Nιαoυοτιαv6q' Αδτ6g

δθν φoρoδoε γιμιvιd, oδτε cioπρα

oκoυφoδνια δζ τ6 γ6vατo oφιγμ6-

vα πιivω tιπo τilyaψπα μιξ μαδρεq

βoυδ6'τε9, oδτε μπιvoυβρ6κι δεμ6-

νo μ6 &oπρoγιiλαvo ζoυvιiρι πιivω

oτ6 φoυφoυλωτ6 ιioπρo πoυκιiμι_

oo μ6 μακρυι1 κoυμπωτιi μαviκια,
oδτε καi τr5 πατρoπαριiδoτo μαδ-

ρo καλπιiκι.
"Ητανε ψηλ6ζ δ Kιilταg τflq

'Aνι1ταg, παριi την καμπoδρα οτ6

δεξi τoυ δμo πoιi τ6ν παραμ6ρφω-

vε oιiv κληματαριιi φαγoυμ6νη &-

π6 κατoiκα καi τ6ν v6μιζεg dκθ-

φαλo, γιατi δθ φτιiνει πoι5 flταν

κovτ6λαιμoq, θ,γερvε τ6 oτρ6γγυ-

λo κεφιiλι τoυ οιiν o6 δξεiα γωνiα
oτ6v &λλo δμo. Eixε oκθλη μα-

κριιi, λ69 καi κατ6'βαιvαv dπ6 τ6

oτflθoq γιατi δλo τ6 oδμα τoυ δ6v

6δειχvε πιilζ εiχε μ6οη καi κoιλιιi'
T6 παντελ6vι πoιi φoρoδoε π6τε

κovτ6 _ πoτi; μακριi ηταv oτιi μ6-

τρα τoδ δωρητη, κι δ1,ι oτd δικιi
τoυ, τιi παπoιiτoια, δτι πετoδoε δ

Σιαvταμcilvαq πor5 δ6ν oηκωναv

d,λλα μπαλcilματα καi 1ειμcilvα _
καλoκαiρι 6να πουκιiμιoo μ' 6vα

γιλ6κo μ6νo πιiνω τoυ κι αδτ6 21,ω-

ρiq κoυμπιιi. "Ηταvε δ iπi τηq δ-

πoδoxflζ θκπρ6oωπoζ τiζ Nιιioυ-

σταζ.

χ
KΩTAΣ THΣ ΑNETTAΣ

T6 oτ6κι τoυ flταv τ6 καφε-

vεio τοδ Διiρη, oτ6 Kι6oκι. T6ρμα

τiζ διαδρομig Σιδηρoδρoμικoδ

ΣταΘμoδ - Nιιioυοτα γιατi δ &μα-

ξηλιiτηq δ Kυμπρiτηζ, μ6λιq ξε-

φ6ρτωvε τoι1q πριδτoυq θπιβιiτεq

dπ6 τη Θεooαλoνiκη, γιiριζε dμ6-

οωg oτ6 Σταθμ6 vιi παραλιiβει
ιiλλoυq πoδ τυ1,6v θιi θρ1ovταv

iιπ' τα Mπιτ6λια ii τ6 Σ6ρoβιτq fi

&.πo τα Boδεvιi. "Eβγαζε την τρα-

γιιioκα τoυ, χαμoγελαoτ6q καλω-

o6ριζε τ6ν ξεvoφερμ6vo θπιβιiτη,

Toσ ΚcΙloτα Tσι6μη

φoρτων6ταv τη βαλiτoα iτo ψπ6-

γo τoυ καi βιαoτικ6q τηv πηγαιvε

oτ6 οπiτι dv ηταν vτ6πιoζ i] οτ6

καφενεio τoδ Παπαφiλιππα &ν ii-

ταvε ξ6vog ii οτ6 διπλαv6 ξεvoδo-

1,εio τoδ BαΙvαviδη, καi περiμεvε

θκεi πιoτ6ζ φι5λακαq. Πoτ6 τoυ δ6

ζηταγε πληρωμη κι ιiζ μηv εi1ε μι-

ταλiκι οτηv τo6πη τoυ. "Oτιτoδδι-

vε δ καθ6vαζ 6}.εγε εδ1αριoτ6l,

καi καμιιi φoρd, dπαo1oλημ6νog
δ ταξιδιcilτη g ψt τα καλωooρioμα-
τα τδν ουγγεvδv καi φiλων ξε-

1voδοαv τ6v Kωτα τiζ 'Avdτταζ

πoι1 οτεκδταv δρΘιog, μ6 την τρα-

γιαοκα aτo γt'ρι, ωoπoυ iπαιρvε
τ6v &π6θαρo, κι 6φευγε <dκρoπo_

δητηq> πo(l λ6με, oιi vιi μηv fiθελε

vιi διαταριiξει τiq xαρ6q πoιi εΙ1,αv

oi δπoδεx6μεvoι τ6ν δικ6 τoυq ι1ν-

θρωπo.
Ei1ε διακριτικ6τητα δ φτωx6-

τατoζ αδτ6q &vθρωπoq καi δ μ6-

voq 1,ρηoιμog. Φαvταοτεiτε ταξι-

διωτη γθρovτα ii &vιiπηρo iiγυvαi-
κα iγκυo, η dπλη γυvαiκα τoδ λα-

oδ, vιi τηv dφηvει δ &μαξιig οτ6

Kι6oκι καi vιi φoρτωνεται βαλi-
τoα ii μπ6γo ii κιiτι &λλo, νιi τ6

πιiει oτην Πoυλιιiνα ii oτ6 Tριcilδι

i] oτ' 'Aλcδvια πo0 iiταvε τ6 aπiτι'
"Eβγαζε ii δxι δ Kcbταq τflq

'Aν6τταq τ6 μερoκιiματo, καvιi

γρ6οoι ii καvιi μιτιλiκι, δ6ν 61'αvε

τ6 κ6φι τoυ. Kιiθε oof ρoυπo, ξεκi-
vαγε &π6 την Πoυλιιivα πoιi καθ6-

ταv μιιi δμoρφη τflg θπoxiq θκεi-

vηζ Kι dρ1ιvoδoε, &π6 τoδ Mηττα

τo aπiτι καi μ6χρι τιi Kαμμ6vα τ6

τραγoιiδι τoυ: <'Eoιi κoιμ&oαι oτι1

oεvτovιiκια, κι θγιi: γυρiζω μ6o'τιi
ooκιiκια>. Στιi Kαμμ6vα σταμα-

τo[lοε τ6 τραγοriδι τoυ' καi σιωπη-

λ6q κατηφ6ριζε oτηv dγoριi' "E-

φτανε δg τ6 σoκdκι πoιi βγιiζει
oτ6v Πρ6δρoμo, &vιiμεoα &π'τoδ

Φειδιivτoη τo aπiτι" καi Xατζηδη-

μητραiΙκα dρ1ινoilοε πα}uι τ6 'x"α-

βιi τoυ, τ6 iδιo τραγoιiδι, δι6τι καi
oτ6 μα1,αλl αδτ6ν καΘ6ταv κι &λ-

λη μιιi 6μoρφη κoπdλα, κι &π'θκεi
dπ' τoδ Ζαφεipη τoδ Mπ6ρoυ τ6

μαγαζi, θoτριβε oτιi '1αλιiοματα
τoδ "Aγιoυ Mηvd vιi f1oυ14'ιiοει τ6

κορμi τoυ οτ6 oπιτιiκι τoυ, πo6 fi-

τανε oτ6 &δι6ξoδo οoκιiκι τoδ

oπιτιoδ τoD Π6,τρoυ τoδ Tοιιilτη'
'Eτοι τιξλειωνε καi τflq καρδι&g

τoυ την τρoφη, δμνo oτiq, δμoρ_

φεζ.
'Kατιi τ6 1908-1909 εi21,ε φoυv-

τιiroει τ6 dvτιiρτικo οτη Nιιioυ-
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στα. 'Αvταρτιι(d σd)ματα δπ6 διιi- θρ1ovταv oi δυ6 γυρoλ6γoι 'E- βραioυ τ6 αΙμα. ,Αποκεφαλioθη_
φoρoυζ καπεταvαioυq δρ1oνταv βραΤoι. Φoρτωvovταv oτ6v δμo κε. M6vo πoιJ δμειvε τd θριδτημα.
iιπo τ6ν κd'μπo, 0"π' τη λiμvη τδv οταψπεc, (βαμβακεριi δφιioματα Πoι6q dπ'τoιiq δυ6 γυρoλ6γoυζ η-Γιαvvιτoδv, διαvυκτ6ρευαv μιd- τυπωτιi) καi γυρvoδoαv τig γειτo- ταv δ καταδ6τηq; .o dλλoq 1ιiθη-δυ6βραδι69o6διιiφoρα aπ{τια,κι vιιlg: <Στιiμπεq πoυλdrωωω...>. κε οti νιi τ6v καταπtεη γη.Τηv6'φευγαv διιi τoδ Bερμioυ o' dλλεq Ψωvιζαv oi κoπ6λλεq yια τα πpoι- πρoδoοiα ττ]v θκαvε .Eβραioq.
περιoa(,q. T6τε κιiπoια μtρα' τ6 6- κιιi τoυq, fi iδιvαv παραγγε1/ν{εg τi,c, 'Aπ6 τoτε δ6v ξαvιiζηoε .E-
voμα τoδ Kωτα τfrq'Αvdτταq fταv δπoTεg θκτελoδoαv οτ6v &λλo θρ- βραioq oτη Nιιioυoτα, θκτ6q dπ6bτ6 πρooκηvιo, σ' δλovδv τα oτo- 1oμ6 τoυq. Kιiπoιoq dπ6 τoιig δυ6 ivαv, voμiζω Nταβi τ6v λ6γαvε
ματα: <Ψι1ξτε δλoι vcl βρεΤτε τ6v πρ6δωoε. Kαi δ dπoλoγιoμ6q τ]- πo0 εi1ε τo ψαyαζΙ τoυ, δφαoμα-
Kιbτα τflg 'Avιiτταq,>. T6 κακ6 εi- ταv vιi oκoτωooυv oi Toδρκoι d- τεμπoρικ6 oτoD 'Ακριβoδ τ6 oπiτι
1ε γivει. "Evα πρωiv6 oιi κιiπoιg Vσ,V dvτιiρτη. oi dλλoι δiπλα dπ6 τoδ Στεφαvιiκη τoδaπΙτι aτ' 'Aλιilvια, Toδρκoι τζαv- γλι)τωοαv... 'Aπ6 ταβιivι o6 ταβιi- Λαππα τo μπακa}νικo d'πi'vαvτι &-τερμtiδεq' ζωοαvε τ6 μ6ρoq. Πρo- vι, πoρτoπoιiλα o6 πoρτoπoιiλα πo τo oπ[τιτoδ δαoκιiλoυ τoδ Νι-δoοiα. Πρωτoφαv6qyι"α τη Nιιioυ- βγfrκαv oτηv .Αγιιi Παραoκευη κι κoλιiκη τoD Mπιlρooυ. Aδτ69 δoτα' 'Αδιivατo να (,aει κιiμει Nια- 0'πo τ6 βαΘoιiλωμα τfrq Bιiλιαq πfr- Nταβi μ6 τιi δυ6 δμoρφα κoρiτoια
oυοτιαv6q, τdτoιo πρ6'yψα. Kd- ραv τ6v dv{φoρo γιιi τoδ Moυοτα- τoυ, δμειvε καΙ ψετ6'τηv dπελευθd-
πoιog, ξ6vog Θα πρtπει vιi fiταvε. φ& τη βριioη καi μπfrκαv oτ6 βου- ρ.oη. '.Av θυμdμαι καλιi τη μια,<<T6v Kcδτα, τ6v Kωτα vιi βρoδμε. v6. Mαθειiτηκε πωq fταv oκoτω- τliv ξαvΘιιi τf λ6γαvε Σαρiκα. Σ6M6vo δ Κωταq τfrq 'Av6τταq Θιi μ6voq δvαq, 25γρoνogKρητικ6q λε- θλληvικ6 o1oλει6 πηγαινε. 'ΕπΙ-
μδq δλεγε πoι69 ξ6vog τ]ρθε 26θ6q βdvτηq. oηq καf οτηv ,Eκκληoιιi 

μ6 τ6οτη Nιιioυoτα>>' Kαi δ Kιilταg βρ6- T' dπ6γευμα τfrq iδιαg μ6ραζ, o1oλεio πηγαιvε. .o Νταβi riταvεθηκε καi εΙπε: <XΘ6g τ6 μεoημdρι οτ6 γιoφυριiκι μπρoaτα oτoδ Mιi- "Eλληvαq οτηv ψυ1li οιiv κι θμdq.τ]ρθαv oi δυ6 'EβραToι πorj πoυ- ραvτη τo aπΙτι τ6 vερ6 τoδ πoτα- M6vo πoιj riταvε,Ιοραηλiτηq oτηvλoiv τfg aταμπεg>>. Κιiθε βδoμιiδα μoδ βιiφηκε κ6κκιvο dπ' τoδ .E- καταγωγη.

ΑTΙTΛΑ
Tα μd,τια _ σoυ λoυλoυδια.μαραμiνα

μαg xαιρετoδν
rcαι oι oταyoνεq τηζ βρoχiζ oα δακρυα

rcυλoδν δiπλα oτα μdτια'
Oι εφιαλτεq τoυ ξενιτεμoδ

μαg τριyυρiζoυν
ιcαι τα ρoλoyια την cbρα τoυ xωριoμoδ

αg θυμiζoυν'

Πoτi δεν ixcυ αιoθανθεi
τooo μεyαλη τη xαρα,
τδoo μεyαλη την oρμη

να oε φιληoαl.
Ayνα μoνo πoυ επιαoεq
τo xiρι ιcαι τo φiληoεE'

iρθε η καρδια και 21τυπηoε
oα yιoρτινη καμπανα.

'Αναψε o oυρανog κερια
κι η φλoyα τoυζ με ζαλιoε,

αyνα μδνo πoυ xdiδεψα
τα καoτανα μαλλια ooυ.

'Αoπα Γκιoυρτζη

'Ωq τcbρα δ tiνθριυπog iμπoδιζ6ταν νd πραyμα-
τoπoιηoε;ι τiq Eλπiδεq τoυ, dπ6 την dγνoιιi τoυ σχετι-
κιi μ6 τιi πρακτικιi μ6oα. ''ooo rj dyνoιιi τoυ αδτιj 6,-

ξαφαν[ζεται, κατoρθιllνει o6' δλo6'να μεyαλδτερo βαθ-
μ6, νιi διαμoρφcυνει τ6 φυoικ6 τoυ περιβriλλoν καi
τ6ν rcoινcυνικ6 τoυ περ[yυρo, καi τ6ν i'διo τ6ν 6αυτ6
τoυ, μ6 τ6ν τρ6πo πoδ τoσ φα{νεται καλδτερog. Στ6
βαθμ6 πoδ εiναι oυνετ6E, rj ν6α αδτιi δδναμη εiναι εδ-
ερyετικη _ δταν δμcυg Eπικρατε7 μ6,oα τoυ δ παραλo-
yιoμ6g, oυμβαiνει τ6 dντfθετo. ''Αν, λoιπ6ν, Εναq i-
πιoτημoνικ69 πoλιτιoμ69 θ6λoυμε νιi εΙναι t'ναq κα-
λ69 πoλιτιoμ69, εiναι d.παρα[τητo ri αδξηoη τcΙlν
yνcΙloεαlν νιi oυνoδεδεται d"π6 την αιiξηoη τoσ λoyι-
κoi, τiζ oυνi,oεοlg. M6 τη λ6ξη αι)τη iννocb μιιi ocυ-
oτιi dντiληψη yιιi τoδE oκoπoδg τΠs ζ(Dis' Aδτ6 εΙ-
ναι κriτι πoδ δ6'ν τ6 πρooφ6'ρει ri iπιoτιiμη αδτη κα-
θαυτη. ''Ετoι ιi αδξηoη τc7ν EπιoτημoνικcΙlν κατακτη-
oεcυν δ6'ν d"πoτελε| μoνιiχη τηg καμιιi Eyyδηoη yιιi
α0θεντικη πρ6oδo, παρ' δλo πoδ παρ6xει Ενα dπδ τιi
oυoτατικti πoδ d'παιτεΓ ri πρ6oδoq'

Mπ. Pιiooελ
<<'H lπιoτημη κα[ δ d,νθριυπoq>>
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Β'
Bριoκ6μαoτε 1ρovικιi oτriv

περioδo την ψετα τ6v M. 'Aλ6ξαv-
δρo. Σ6 ψιαtπoγη πoιi 16αρακτηρi
ζεται dπ6 διαμιi1εg,, dvαταρα1η
καi dvακαταταξειg μεταξδ τδv
διαδ61ωv. Eivαι μιιi tπo1η πoιj 6-
λη τ] 'Eλλιiδα καi oi κτηοειq, τoδ
M. 'Αλεξιivδρoυ θ21oυv μεταβλη-
θεΤ od ivα &π€,ραvτo θ6ατρo πoλ6-
μoυ.

'H Mακεδoviα, δ τ6πo9, dπ, δ-
πoυ ξεκivηoε δ M. 'Aλ6ξαvδρog
y'ι'α την'Aoiα, βρioκεται καi α0τ{
μ6oα oττi δfvη τηq dvαταρα1frq
καi κιiτω dπ6 τ{v θπf ρεια τδv oυ-
vε1δv μεταβoλdlv. 'o θρ6voq τηq
δελειiζει τoιig, α0ταπαιτητι1g, τdlv
βαoιλικδv θρ6vωv, πoιi oυμμετ6-
1oυv oτ6 παι1gviδι τflq διαδo26ηq
τoδ M. 'Aλεξιivδρoυ, μ6 τηv iδιαι-
τερ6τητιi τoυ καi τηv ioτoρικη τoυ
oημαο(α.

Eiμαoτε aτα 280 π'γ Βαaι-
λιιiq oτ{ Mακεδovfα εivαι δ Πτo-
λεμαΙoq δ Kεραυv6q,, &δελφ69, τoδ
βαoιλιιi τfrq Αiγιlπτoυ Πτoλεμαioυ
B τoδ Φιλιiδελφoυ. Bλ6ψειq oτ6
θρ6vo θ1,oυv δ βαoιλιιig τηq'Hπεi-
ρoυ Πι1ρρog, δ γι6q, τoδ Σελειjκoυ
'Avτio1og δ Α, κιiριoq τfrq''Aoiαg,
δ 'Avτiγovoq δ Γovατδq γι6q τoδ
Δημητρioυ τοδ Πoλιoρκητfr καi
δυ6 γυvαiκεq' f1 'Aρoιv6η καi fl
Λυoιivδρα.

'o 'Αvτio16oζ δ Α θρ1εται oι1

oιiγκρoυoη μt' τ6ν ΠτoλεμαTo τ6v
Koμvηv6. 'H δξυvoη δμωq τδv
πρoβλημιiτωv oτ6 xδρo τηg 'Α-
o{αgτoν δπo1ρεωvει vιi &vαγvωρi-
oει τ6v ΠτoλεμαTo oιiv βαοιλιιi
τfrq Mακεδoviαg καf vti oυvιlψει
μαζi τoυ εiρfvη.

'o Πιjρρoq θ6λει καi αδτ6q τ6
Θρ6vo τηq, MακεδoνΙαg, (ι}νΧα Εaει

ΓAΛATEΣ
1ρ6voq τoν πι6ζει. Xωρiq μεταξιi
τoυq θ1θρoπραξΙεg Πιiρρoq καi
Πτoλεμαioq δ Kεραυv6q συμμα-
21,oδv. 'Η oυμμα1iα αδτη oτoι1iζει
oτ6v ΠτoλεμαΙo 5.ΟOO oτρατ6
Mακεδovικ6 πoδ oτ6λvεται oτtlv
"Hπειρo καf ουμμετ6'1ει ψ6 τoν
Πδρρo aτιg Lπιγειρηoειg τfrg 'Ιτα-
λfαq - Σικελiαq, δπoυ ο1εδ6v d-
πoδεκατiζεται.

'o 'Avτiγovoq' δ Γovατdq πoιi
κατ61ει τf Δημητριιiδα καi τμη-
ματα τfrq, Στερεiq, καi τfrg Πελo-
πovvtiooυ μετιi μιιi dπoτυ1ημ6vη
πoλεμικ{ θv6ργεια κατιi τoδ Πτo-
λεμαioυ τoδ Kεραυvoδ μ6 δξυμ6vα
δικιi τoυ πρoβληματα δ6v δ1ει oδ-
oιαοτικιi καιρ6 καi δυvιiμειq, vιi

Toσ 'F'μμ. Bαλoαμiδη
Γυμναoιιiρ7gη

d.πειληoει τ6v ΠτoλεμαTo. .'Αvτi-
Θετα φαvτιiζει oιlv πρ6κληοη καi
oιiv εδκoλη Χε[α yιd' τ6v Πιiρρo,
τ6v ΠτoλεμαTo Kεραυv6, τ6v 'Av-
τio1o Α, τi τ6v Πτoλεμαio τ6 Φι-
λιiδελφo τηq Αiγιjπτoυ πoιi καi αδ-
τ69 Ε,1ει dvιiμιξη oτa πpαyψατα
τηq'Eλλιiδαq.

Πρ6q τ6 παρ6v παντωgφαivε-
ται πιilg l] Mακεδoviα 1ωρig σπoυ-
δαTα θoωτερικιi πρoβληματα μ6
oταθερoπoιημ6vo τ6 θρ6vo καi μd
βαoιλιιi τ6v εδι1λικτo καi δυvαμι-
κ6 Πτoλεμαio τ6v Κεραυv6 θιi
ζoδoε ηρεμα, εiρηvικιi μ6oα oτηv
τ6oη dvαταρα21'ri.

'Yπιiρ21oυv δμωq καi oi βιiρ-
βαρoι. Καi oi βιiρβαρoι καραδo-
κoδv καi oτ6v κατιiλληλo γι'αδ-
τoι1g, καιρ6 κιivoυv τηv θμφιivιοη
τoυq,. Καi oi βιiρβαρoι αδτη τη φo-

ρα λ'6yoνται Γαλιiτεg.
oi Γαλιiτεq εivαι dvα μεγιiλo

θθvoq διαιρεμθvo o6 π6'ρα πo}u}u6g

φυλ6q,, γvωoτoi oτ{v &ρ1η oιiv
K6λτεq. Toι1q βρioκoυμε πoλδ vω-
ρiq oτηv Kεvτρικli Eδρωπη dπ, 6-
πoυ &πλωvovται μι11ρι τiq 'Hριi-
κλειεg οτηλεq καi μ61ρι τηv 'oλ-
β(α oτ6v Eδξειvo.

"Evα κoμιiτι τδv Γαλατδv
πρooπι1θηoε vιi κατακτηοει καf
τηv'Ιταλiα. T6 387 κατ6λαβε τηv
iδια τη Pωμη. 'Aπooδρθηκε aτα
βoρει6τερα dπo 6πoυ iiλεγxε τηv
'Ιταλiα καi εio6πραττε φ6ρoυq d-
π6 τΙg'Ιταλικ6q π6}νει9 μ6 dvτιiλ-
}uαy1ια τ6 αταμιiτημα τδv ληoτρι-
κιilv θπιδρoμδv.

oi Kdλτεq αδτoi εΙvαι oi δη-
μιoυργoi τfrq θvτεδθεv καf τηg θ-
κεiθεv τδv "Aλπεωv Γαλατiαq.
'Eγκαταoτιioειq oi Γαλιiτεq, 6κα-
vαv dκ6μη o6 δλεq τig, oημεριv6g
Δυτικoευρωπαiκdq χδρεζ μεxρι
καi τriv 'Ιρλαvδiα. 'Η Bρεταviα δ-
φεfλει τ6 δvoμιi τηg oτr] Γαλατικli
φυλη Bρετ6v. Kαi r] Γαλλiα πoιi
καταoκευιioθη κε dπ6 Γαλλατικιi
ιρι1λα τoιiq GΑLLΙ δvbμιioτηκε
GΑLLΙΑ - Γαλλiα. Στη Γαλλiα
&κρμη καi oημερα δπιiρ16oυv πq-
ριoχdζ δπωq τj Γαλλικη Bρετιivη
καi r] Γαλλικη Πρoβιivq πoιi δια-
τηρoδv τηv Γαλατικη τoυg φυσιo-
γvωμiα.

Κατιi τ6v 4o π.γ. αiωvα κfvη-
oη καf θξιiπλωoη Γαλατδv i1oυ-
με καi πρog τα 'Αvατoλικιi. Τιi
φι1λα αδτιi θκτεivovται θ.πo τα'A-
vατoλικιi παραΧια τfrq, 'Aδριατι-
κηq μ61ρι τ6v Eδξειvo Π6vτo.

oi Γαλιlτεq αδτoi θ1oυv τ6οη
tπαφη μεταξιi τoυg, d'πooπδvται,
dπoμακριivovται dπ6 τiq κoιτiδεq,
τoυq καi θπαvαoυγ1ωvειjovται μιi
τ6oη εδκoλiα δoτε ivαq μερικ6τε-
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ρoζ διαχωρισμ6ζ δ6v θιi εi1ε πρα-
κτικ6 d'vτiκρυσμα.

Γιιi τηv 'Eλλιiδα oi Γαλιiτεg,
δ6v εivαι ciγvωoτoι οτt]v πρiv dπ6
τ6v Πτoλεμαio θπo1{.

Θιi dvαφερθδ o6 τρεiq περι-
πτωοειq.

Στα 369 π.γ.89 y,poνια μπρo-
oτ6' &'πo τi1ν Lπo1η πo6 μdq θvδια-
φ6ρει Γαλιiτεg, φτ1ivoυv oτηv Πε-
λoπovvηοo dπ6 τ{v'Ιταλiα, oταλ-
μ6voι oιiv μιoθoφ6ρoι &π6 τoν
Διovδoιo τδv Συρακoυodlv γιιi vιi
βoηθηooυv τoιiq oυμμιiχoυζ τoυ
Λακεδαιμovioυq, oτ6v π6λεμo κα-
τιi τδv Boιωτδv.

'o Πτoλεμαioq βρioκεται χω-
ρig, oτρατ6. 5.000 Mακεδ6vεq βρi-
σκovται μ6 τ6v Πιiρρo oτηv 'Ιτα-
λiα. oi δπ6λoιπoι oτι1 oπiτια τoυg
λ6γω τoδ 1ειμωvα.

Πιivτωg θvα εivαι γεγov6g.
"oτι oi Γαλιiτεq απι1τυ1αv oτ6v
dρ1ικ6 oκoπ6 τoυq. Δdv ψπoρε-
oαv vιi θγκαταoταΘοδv oτη NΙακε-
δοviα. "Evαq, oτρατηγ6g τoδ Λυoι-
μιi1oυ, δ Σωoθdvηg, πiρε τ6
oτρατ6 oτd' 16,pια τoυ, τ6v d'vα-
oιivταξε καi μ6 μεθoδικdq θv6ρ-

γειεq δπo1,ρ6ωoε τ6 B6λγιo vιi d-
πo1ωρηoει d"πo τi1 λ{ακεδoviα.

N6oq δμωq κivδυvog θμφαvi-
ζεται πoλδ οι5vτoμα μ6 τηv εioβo-
λη α0τη τ{ φoριi dπ6 τηv Παιoviα
Γαλατικδv κα{ π6.χι oτιφδν μι1

d"ρxηγo τ6v Bριlvvo.

'o d'νθριbπινoζ λ6yoζ
P. Γκαριυντδ

'Aλλd &q θρθoυμε oτηv d'πει- θκπoρθηooυv'
λη κατιi τfrq Mακεδoviαg. Στιi N6τια τfrq Nιioυoαg καi

T6 πρδτo τμiμα Γαλατdlv εi- dπι1vαvτι καi πι6 ψηλιi απ6 τηv
oβιiλλει oτ{ Mακεδoviα τ6 1ειμιil- τoπoΘεotα τflq dρ1αiαq Miεζαq δ-

vα τοδ 280/79 dπ6 τ{v κoιλιiδα παpγει μιci περιo1,η πoδ λ6γεται
τoδ 'Aιiroυ. oi Γαλιiτεq κιvοδvται Γαλατoιιivog. Eivαι Θdoη θπiκαιρη
μαζi μ6 τιi γυvαικoπαιδιi τoυg. Zη- μd τιi δεδομdvα τfrq θπo1frq θκεi-
τoδv vιi βρoδv θvα 1,δρο γιιi μ6vι- vηg. Πoιιi o16οη μπoρεi vιi 61ει r\

μη θγκατιioταoη. Διlv iρ1ovται τoπoθεoiα μ6 τorjg Γαλιiτεq μ6νo
oιiv θπιδρoμεTq. 'Αρ1ηγ6 τoυg θ- f dρ1αιολoγικη oκαπιivη μπoρεi
1oυv κι1πoιo B6λγιo. vιi μσ'q τ6 πεi'

Στιi 3_35 π.x. 6 M. 'Aλ6ξαv- M6 ψια πρo1ειρη πρoετoιμα-
δρoq δd1εται πρ6oβειq, Γαλιiτεq d- oiα δ ΠτoλεμαΤoq oτρdφεται κατιi
π6 αδτoιiq πoιi κατoικoδv τιi 'Α- τδv Γαλατdlν,yιανα δπooτεi oυv-
vατoλικιi παρ6}τια τηg 'Aδριατι- τριπτικη ηττα. 'o oτρατ6q, τoυ d-
κηζ. πoδεκατiζεται καi δ iδιoq βρioκει

Tριιivτα 1ρ6vια dργ6τερα δ τ6v θιivατo oτ6 πεδio τiq μιixηq.
Λυoiμα1oq d'πoκρoιiει Γαλατικrj Στη Mακεδoviα &κoλoυθεi
θπiΘεoη θvαvτiov τoδ 'Eλληvικoδ 1αog πoΧιτικ6. Kι oi βιiρβαρoι d-
Bαoιλεioυ τoυ τflq Θριiκηq. oi Γα- vεv61λητoι λεηλατoδv, θρημω-
}u6'τεg flττημ6voι θπαv6ρ1ovται voυv τηv δπαιθρo. M6vo oi περι-
oτ6v Kdτω Δoιivαβη dπ'δπoυ καi τει1ιoμιlvεg π6λειq, oιbΘηκαv γιατi
ξεκivηoαv. oi Γαλιiτεg δ6v flταv o6 θ6oη vιi τiq συvfχεια oτ6 θπ6μεvo τευχoζ

'Aπoκαλι1 Θειi αδτη την dπρr5oιτη κα[ κoντινi yiα, oτην Ερyαoiα, oτη yνωoη, oτην τ6xνη, oτιi θυ-
πηyi' αδτi την πρooοlπικη κα[ δλo dyιiπη παρoυ- o{α, oτην Επανιioταoη r! oτην d'yιiπη. ΕEναι rj μεyα-
o[α, πoιj oκ6'φτεται μ6oα μoυ, δταν oκ6φτoμαι, δηλα- λδτερη iμπειρ{α τfiq δπ6ρβαoηq.
δη δταν iπινoιil καινoδργιεg δυνατ6τητε9, καινoδρ- 'o Θε69 oκι1φτεται, d'yαπιiει, πρooεδxεται, δη-
yια ox6δια, rcαf δταν τιi πραyματoπoιcΙl μ6 τiν iρyα- μιoυρyεΓ μ6'oα μoυ.
ofα μoυ, κα[ πoδ φ6ρνει iτoι oτην iπιφιiνεια μιιi oκi- Καi πεθα[νει μ6oα μoυ, μαζi μoυ, δταν δ6ν txοl
ψη i Ενα iρyo, τιi δπoiα ξεπερνoσν, δπερβα{νoυν τ6 πιιi τη δι5ναμη νri yiνcι κtiτι d"λλo, κtiτι περιoo6τερo
oδνoλo τcλν δocυν ταlρα ixαl yνcυρloει iπινoηoει ιi dπ6 αiτ6 πoδ τ6 oιjνoλo τc7ν ocυθικdν τfiq ζωflg μoυ
πριiξει' ixει καθoρloει νιi εΙμαι, δταν rj ξωi μoυ δ6ν tγει πιιi

'o Θε6s εΙναι Eπ{oηg αδτ6 πoδ dyαπιiει μ€,oα α0τιi τη διrioταoη τfig δπ6ρβαoηζ, δταν δξν καταφ6ρ-
μoυ δταν πeρναlνταg τιi δρια τoδ d"τoμικιoμoi μoυ, νω πιιi νιi δημιoυρycb καινoδρyιεg δυνατ6τεE, και-
πρoτιμδ τ6ν dλλo dπ6 τ6ν i,αυτ6 μoυ μ6oα oτη δδ- νoδρyια ox6δια, δταν δ6'ν καταφ6ρνcυ πιιi νti ζδ μιri
oκoλη κα[ θαυμαoτη dyιiπη πoδ μ6 κιiνει νti δ6xoμαι καινoιiρyια iμπειρ[α, δταν κλεfνeυ iξcυ dπ6 μdνα την
νti πεθιiναl yι' α0τ6ν τ6ν dλλo, καθοlE κα[ ν'd'φηνo- d"yιiπη κα[ dναδιπλcΔνoμαι κα[ d"πομoνο.lνoμαι oτ6ν
μαι o'αι)τδν, κα{ yι'αδτ6ν, πρ6θυμo9 yιti μετατρoπ6,9 d.τoμικιoμ6 μoυ, καi δ6xoμαι δτoι νιi ε Ι μ α ι λιy6τε-
η μεταμoρφοloειg τoδ i,αυτoδ μoυ. Aδτη εiναι i1 δεδ- ρo yιri νιi i x cι περιoo6τερo, δταν παδαl νti εiμαι
τερη iμπειρiα τoδ ξεπεριioματoq ιi τiE δπ6'ρβαoηq' δημιoυρy6g, πoιητιiq, προφητηg, yιri νιi φυλακιoτδ

Θε69 εΙναι τ6λoζ, κα[ κυρ[ωg, αδτδ πoδ δη- μ6,oαoi'μιιiνd'πoκτημ6'νημoρφη.T6τεζcilτιiαυντρι-
μιoυρyεΤ μ6oα μoυ μ6, τoδτη τιi oκ6,ψη, μ6, τoδτη την βi τcbν χ(Dρiζ Eλπ{δα rcαταoτd,oεcυν.
dyιiπη, μ6 δλεg τ{g πριiξειq κα[ δλα τd' ξ'ρyα ποδ απo-
τeλoσν τιjν πρooαlπικη μoυ oυμβoλη oτη δημιoυρ-
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ΔΙΙMHTPΙOΣ BΙKEΛAΣ (1s35_1908)
Nιi τi γριiφει oτιi αι)τoγραφι-

κιiv βιβλiov τoυ (('H ζωri μoυ>
(οελ. 7):

<<Aioθιiνoμαι, δτι, Ειiν fiτo δυ-
νατιiv κα[ oιiμερoν iτι νιi oτηoοl
τιiv oκηνιiν μoυ εiq Β6,ρoιαν, iκεi
ιiθελα dνεδρει τιiν πατρ[δα, καΘιi-
oov θκεi oυγκεvτρoδvται αι oiκoγε-
vειακα[ μoυ παραδιioειq. Δ6v λη-
oμovoδμεv, δτι θκεiΘεv καταγιiμε-
θα. 'Eπi τοδ τιiφoυ τoδ πατριig

μoυ, εiq τιi NεκρoταφεΙov τδv 'Α-
Θηvδv, ilπ6 τ6 δvoμιi τoυ, θ1αριi-

ξα1ιεν τ6'q λ6ξειq <θκ Bερo[αq>' δ
ιiδελφι1q μoυ θv6γραψεv εiξ τιi
o1oλεiov τ6ν πρωτ6τoκιiv τoυ ιirq
Mακεδιivα τliv καταγωyi1ν' κα[ Ε-

ycil δ6 μεταξδ τιilν Mακεδιjvων
πιivτoτε o υy καταλ 6'y oμαι...

Αoν H zΩΗ ΤoΥ
1E35: Γεvνηθηκε δ "Eλληvαq

λoγoγριiφoq καi πoιητηg oτηv
'Eρμoιiπoλη τfrg Σιiρoυ θ"πo πατ€-
ρα πoδ καταγ6ταvε 0'πo τη 86ρoια
καi μητ6ρα d'π6 τα'Ιωιlvvιvα. Τf v
πρrbτη θκπαiδευοη πfrρε oτηv πα-
τρiδα τoυ, κατ'oiκov, καi oτ6 Γυ-
μvιioιo τflq π6ληq τoυ.

1852: Πηγε οτ6 Λovδivo otiv
δπιiλληλoq oτηv dρ1η κι θπειτα
oιiv oυvιiταιρoq o6 θπι1εiρηoη τoδ
θεiου τoυ Mελιi' Συγ1ρ6vωq do1o-
λoδvταv μ6' τα yραμψατα παρακo-
λoυθωvταq, διιiφoρα μαθriματα
οτ6 θκεi'Aγγλικ6 Koλλ6γιo.

7872:'EγκαταοτιiΘηκε οτ6
Παρfoι. 'EκεT oιiv θvεργ6 μ6λoq
τoδ <Συλλ6γoυ πρ6q διιiδooιv τδv
'Eλληvικδv γραμμιiτωv> θvθιiρ-
ρυvε καi δπooτ{ριξε κι1θε τι τ6 θλ-
ληvικ6.

1E94: Διoρioτηκε &vτιπρ6oω-
πoq τoδ <Παvελληvioυ Γυμvαοτι-
κoδ Συλλ6γoυ> oτ6 διεΘv6g dθλη-
τικ6 oυvιiδριo τoD Παριoιoδ, δπoυ
θπιβληθηκε μ6 τη μ6ρφωoη καi ττi

φημη τoυ. Kατετιlγη οτ6 τμημα
πoι1 πραγματειlovταv τoιiq 'oλυμ-

πιακoιiq' dγδvεq καi θκλ61θηκε
πρ6εδρ6q τoυ. 'Απ6 τη θdoη αδτ{
oυvετι1λεoε μ6 τiv dπιβoλf τoυ vιi
γivουv oi πρδτoι 'oλυμπιακoi d'-

γδvεg τ6 1896 καi μιiλιoτα oτηv
'Αθ{vα.

1896:'Eγκαταoτιiθηκε oτηv
'Αθ{vα καi δ6v πηρε καμιιi δημ6-
oια θι1oη oκεφτ6μεvoq vιi dφιερcil-
oει τ6 δπ6λoιπo τηs ζωηs τoυ oι1
κoιvωφελfl Εργα κα.l οτιi Γριiμμα-
τα'

1899: Eδτ0χηoε vιi δεi τfv i-
δρυoη τoδ <Συλλ6γoυ πρ69 Διιi-
δooιv 'Ωφελiμωv Bιβλiωv> τoδ δ-
πoioυ διετ6λεoε Πρ6εδρoq &πo
τfv iδρυοη μ61ρι τ6v θιivατ6 τoυ.

Toσ Niκoυ 'Αδαλ6yλoυ
Λoyoτd7νη

1902: 'Eξ6δωoε τιi πρδτα βι_

βλiα τflq Παιδικηg Bιβλιoθηκηq -
τιi <Δαvικιi Παραμιiθια>> τoD "Αv-
τερσεv o6 δικη τoυ μετιiφραση -
καταβιiλλovταq <iλα τιi 6ξoδα τηq
€'κδooηg'.

1903: 'Ιδριiθηκαv τιi παραρ-
τliματα τoδ Συλλ6γoυ fl <Σ1oλικ{
βιβλιoθfκη>> καi <Συλλoyη πινa-
κωv'Eπoπτικflq' Διδαoκαλiαζ>>.
Συvιlμα π6τυ1ε τηv δργιivωoη
Παιδικηq "EκΘεoηg μ6 τ{ oι1μ-
πραξη τoδ Συλλ6γoυ <Παρvαo-
o69>. Τ61ρ6νo αδτ6 iδρι1θηκε καi
δ <oiκog Τυφλdlv> καi dvηγdρΘη-
κε fl <Πρ6τυπo9 Σκoπευτικη Σ1o-
ληr.

1906: Kατιi τη διεθv{ ο1oλικ{
θκθεoη oτ6 Mιλιivo πηρε 16ρυο6
μετtiλλιo καi δ Σιiλλoγog τιμητικ6
δtπλωμα.

1907: "Ερyoνται τα πpCoτα
oυμπτωματα φoβερiζ dρρω-
στειαζ καi 1τυπδvε τ6 γερ6 καi
δυvατ6 oδμα τoδ Λoγoγριiφoυ.

Τ6v Φεβρoυιiριo καi Mιiρτιo δπ6
τliv πρoεδρεiα τoδ 8ικ6λα γivov-
ται oi τελευταΙεq oυvεδριιioειq τoδ
Συλλ6γoυ. T6v 'Απρiλιo &ρρω-
oτoq καταθ 6,τει 1ι6 τo γ6'ρι τoυ τ6v
θεμ6λιo λiθo τfrg <Σεβαoτoπoυ-
λε(oυ 'Eργατικflq Σ1oλfrq,>> κα( τ6v
Mιi'io δπoγριiφει μ6 τρεμtiμεvo 266-

ρι τ6 τελευταio θγγραφo τoδ Συλ-
λ6γoυ.

1908: M6 τιi δραι6τερα δριi-
ψατα yια τηv 'Eλλιiδα, τoιiq, v6oυg
καi τoιig, dvΘρωπoυq γιιi τliv πvευ-
ματικf dvιiταorj τoυq δ Bικ6λαq θ-
κλειoε τα ψατια τoυ τ6 βριiδυ τfrq
7 'Ιoυλioυ dκoλoυθιbvτ αg τo 1ιεyα-
λo τoυ dvειρo πoιi μαγvητιoε δληv
τη ζωη τoυ καi ιiφηοε δμoρφα iρ-
Υσ' μvημεiα καi παραδεiγματα
πατριιilτoυ καi πvευματικoδ &'v-
Θρωπoυ.

'Η Bdρoια δ6v ξ61αoε τ6v θπμ
φαvf dvδρα τfrq π6ληq μαq καi δ-
oτηoε τηv μαρμιiριvη πρoτoμli
τoυ oτ6 πιiρκo τηq 'Eληιiq.

Boν To EΡΓo ToY
'o Bικdλαq οιiv ουγγραφ€αq,

ηταv 11αριτωμ6voq, καi βαθι5q λo-
γoγριiφoq. "Aρ1ιoε μ6 μετtiφραoη
θργωv ξ6vωv μιi θκεT πoιj δπηρξε
μεγιiλog fταv, πoιi iδωoε καθαρ6
θλληvικ6 διηγημα μ6 δπ6θεοη θλ_

ληvικ{, dφηγηματικη δεξιoτε-
1viα, δφoq, 6'πΕριττo, μd fιΘoγραφι-
κιi οτoι1εTα καi ψυ16oγριiφηoη
τδv flρωωv τoυ. Γιαυτ6 oi βιoγριi-
φoι τoυ τ6v δv6μαoαv πρ6δρoμo
καi γεvιiρ1η τiq δλληvικiq διηγη-
ματoγραφfαq. "Evα ζωvταv6 κει-
μfλιo τflq τd1vηg τoυ οτ6 δηγημα
εΙvαι δ (ΛoYKΗΣ ΛAPAΣ> πoιi
πoλυδιαβιioτηκε καi μεταφριi-
στηκε o6 πολλdq ξ6vεq γλδooεq.
M6 την πofηoη do1oλ{Θηκε λιγ6-
τερo. "E1oυv δμωq τα πoι,t'1ματα

τoυ αioθημα, τε1vικτi dρτiωoη καi
6λληvικ6τητα. Γλιirοoα χρησιμo-
πoiηoε oτιi διηγηματιi τoυ τηv &-
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πλ{ καΘαρειioυoα καi τ{ δημoτι-
κ{ oτιi πoηματιi τoυ'

'o Bικ6λαq θγραψε καΙ δημo-

oiευoε πoλλιi Εργα, πρωτ6τυπα
καi o6' μετιiφραoη:

1851: <Στixoι> A 6κδooη 1862

oτ6 Λoνδivo καi B θκδooη 1885

oτηv 'Aθηνα. <'Eoθηρ> τoδ Pακi-
vα μετιiφραοη μd λiγoυq οτi1oυζ.

1871: <Περi Nεoελληvικfrg φι-
λoλoγiαq,> διιiλεξη.

1E72: <'oδιiaaεια Ζ. Φιioυoτ
καi oi :Aρ1αToι>.

1E73: <Δανικι1 Παραμιiθια
"Avτερoεv>>.

1874: <Περt Bυζαντινδv>.
1E76: <PωμαΤoq,>, (ΛηP),

<'oθθλλoq,>, Δριiματα τoδ Σαiξ-
πηρ.

1882: <<'Αμλθτoq,>,
<MιiκβεΘ>.

1884: <"Eμπoρoζ τflq Bεvε-
τiαq'>.

1885: <'Aπo1,αιρετιoμ6q, oτli
vε6τητα καi oτηv πoiηοιv> πoιli-

ματα.
1886: <'Aπ6 Nικoπ6λεωq εig

'oλυμπiαv>.
1887: <'Η οιiοταoιg, τoδ 'Eλ-

ληvικoδ Bαoιλεioυ καi τιi δρια αδ-

τoδ>. Διηγτiματα.
1890: <Περi Σκωτiαq,>, (('Η

γi τoδ πυρ6q,>.

1891: <Λoυκfrg Λιiραg). Σd

πoΧΧ6,9'Eλληνικ6g καi ξ6vεq θκ-
δ6oειζ κατιi περι6δoυq.

1E92: <K6ραι τηq 'Eλλιiδoq>.
1E93: <M6γαζ Γαλε6τog,>.

<Διαλ6ξειq καi dvαμvησειζ)).
1901: <'Eλληνικιi Γριiμματα)

Kρoυαζ6.
1904: <'Η Σoυηδiα>>' <'Η Γυ-

vαικεiα'Aγωγη>.
'o Bικ6λα9 θγραψε dπoμvη-

μovειiματα μ6' τ[τ}uo <'H ζωf μoυ>
πoιi θξεδ6θηκε δ Α. τ6μo9. 'Eπi
oηq δ oιiλλoγoq πρ6q διιiδoοιν'Ω-
φελiμωv Bιβλiωv μετιi τ6v θιiνατ6
τoυ θξ6δωoε τoμiδιo πoιi περι61,ει

&πdvΘιoμα iιπ6 τα iργα τoυ μ6 τi-
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τλo <"Eργα Δ. Bικ6λα>.

Γον H ΠPoΣΦoPA ToY
'o Bικ6λαζ εΙγε πd o6 μιιi

διιiλεξη τoυ: <'Ημετg δ6 oημερov
dτεviζoντεq εig τ6 εδελπι μ6λλov,
1αiρoμεν dvαλoγιζ6μεvoι δτι τ6

μ6λλov τoδτo Θιi τ6 &πoλαιjooυv
τdκvα διιi τιi δπoiα τ6 πρoετoιμιi-
ζoμεv>.

'Η v€'α γεvειi γιιi vιi πρo16ωρη-

oει μ6 οταθερ6 βflμα oτ6 θλπιδo-

φ6ρo μ6λλoν πρΕ,πει vιi dντλεi δυ-
vιiμειq dπ6 τ6 θθvικ6 τηq θδαφoq.
Nιi πατfoει γεριi oτ6v δλληνικ6
xδρo γιιi vti πιiρει δδvαμη καf dv-
δριομ6. T6 βλ6μμα τηq dετioιo θι1

ξαvoiγεται μπρoοτι1 &λλιi dq μη
ξε1vσ πωg πioω βρioκovται oi

γεvνιiρ1εq.
T6 μεγαλιiτερo μ6ρoq τis ζω-

iζ τoδ Δ. 8ικ6λα ξoδειiτηκε μ€ τig

φρoντiδεq καi τiq πρooπιiθει6q, τoυ
νιi βoηθf oει τηv 'Eλλιiδα. T6ν 1α-
ρακτ{ριζε dπ6λυτη πραγματικη
εδγ6vεια καf θξαιρετικη λεπτ6τη-
τα αiοΘημιiτωv καi fiταv fl πρoσω-
πoπoiηοη τfrq &ρετfrq, τδπoq ε0πα-
τρiδη καi θντιμoυ πατριωτη.

Πρ6πει λoιπ6v δλoι μαg μι-
κρoi καi μεγιiλoι vιi τιμoδμε τ6v
Δημητριo 8ικ6λα oιiν πvευματικ6

&vθρωπo, θερμ6 πατριιi:τη καi
πρ6δρoμo λoγoτ61vη, κρατιirνταq
&π6 τ6 6ργo τoυ δλα τιi στoιχεια
πo6 εivαι πvευματικτi κληρoνoμiα
yια τo θθvoq μαq. Σιiν πνευματικη
πρooφoρι1 μαq, παραθ6,τoυμε διio
πoιηματι1 τoυ γιιi τ6 κoιv6.

Αoγ AΠoΛoΓΙΑ
Moδ εiπαv: Mηv oτηv πoiηoι πλd-

ξηq καi oι5 oτεφdvι,
dφoδ o6 iνθη dμιiραντα τ6 γ6ρι

ooυ δ6v φτιlvει.
MoD εiπαv: Kαλλiτερα κριiψoυ

βαΘειιi oτιi oκ6τη,
παρα να εio'δοτεριv6ζ καi dλλoι

vιi εivαι πρδτoι.

Eiπα κι' θγω: 'o δoιivαβιq' τ6οα

βαoiλεια βρθ1,ει,
κι'δπoυ περνδ τ6 ρεδμιi τoυ &φi-

vει τ' δvoμιi τoυ.
Πλ{v τ6 πoτιiμι τ6 μικρ6, πoιj oτ6

λαγκιiδι τρ6aει
κι' d.vιilνυμo κατρακυλδ τa ταπει-

vιi vεριi τoυ,
κι αδτ6 δ6v εivαι περιττo καi ιi-

σκoπo oττi φιjοη,
dv oτηv oτεvτi τoυ λαγκαδιιi λi-

γoυg dγρo6q πoτioη.

Bov ΣΑBBATOBPΑΔO
Γλυκειιi εiv' &π6ψε fl βραδυιi κι'fl

φιioη ioυxιiζει.
Kαv6vα fl1o δ6v dκoδg μηδ6 βo-

oκoδ φλoγθρα,
μηδd κελιiδημα πoυλιoδ η β6λα-

oμα πρoβιiτoυ

μηδ6 oτιi φtiλλα δ6v dκoδq τ6 xαi-
δεμα τoδ ddρα.

M6λιg oττiv τριαvταφυλλιd, την

μυριoαvθιoμdvη
τιi δρooεριi τριαvτιiφυλλα oειoδv-

ται &γιiλι iιyα}uι,
oιiv τ6 oτηΘιiκι τoδ παιδιoδ π' &-

vεβoκατεβαivει
δταv κoιμd,ται ξdvoιαoτo oτf v μη-

τρικτiv dγκιiλη.
'Aπαvεμιιi καi oιωπη βαθειιi... Nιi
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AΛΛAΞΙEΣ - AΙ\TYMATA- ZΓ{TPAΙ\ΙA
T'&ντρiκιoυ &ντυμα
T6τι 6πoυζ κι τcΙlρα oi &vτρι-

δoι 6βαναν ιiλλoυ civτυμα yιa τte
καλ6q τiζ μ6ρειζ κι γιιi τηv iκκλη_

oιιi κι d,λλoυ yια τη δoυλειιi, καμ-

π6ooυ dλλoιωτικoυ τoδ 1ειμιilvα
κι dλλoιωτικoυ τoδ καλoυκα[ρι'
'Aλλoιrilq dvτιivoυvταν τιi πιvτγιιi,
oi γαμπρoi κι dλλιδq oi μιiΙ τραvιi-

τηρoι.
Tιi πιντγιti φoυρoδoαν dvτι-

ριιi' "oλoι oi τραvriτηρoι, λ6ν τιi-

x,α, oδ μπ6μπηζ oδ δtioκαλoυq ci-

μα τιi πιντγιιi δ6ν κιiθoυvταv φρ6_

vιμα οτηv τι1ξη η δ6 vτγιιiβαζαv

τoιiq oηκoυvειν τ' dvτιριιi κι τoιig

δκρoυγειv μi τη β(τοα, οτιi κoυ-

λιιi. Τ' &vτιρi ηταv μακριi, κιiτoυ

dπ'τoδ γ6vατoυ κι dδινειv oτη μ6-

oη μi ζιilvα (oιiv πιvoυιiρ) εi1ειv κι
δνα θυληκι oτη μ6oη. "Ηταv μπα_

oμιiq μi &οπρειg, λ6vτρειq iοιεq, κι
λιαν6g πoι1 κoiταζαν oιακιiτoυ,

ψιλoι5τοικoυ γαλι1ζιoυ ii μαιiρoυ t1_

φασμα. Tιi παλι6τηρα τιi 1,ρ6vια'

κι τιi πιντγιιi iβαvαv φoυoταv6_

λειq.
'Aπoιj κιiτoυ 0'π' τ' dvτιρi

φoυρoδoαν πoυκdμισoυ dπoιi γα-

λιiζιoυ βαθιi, ii doπρoυ &λατζιιi

1oυρiq γιακιiv πoιJ θυληκoυvειv

oτoδ λιμ6, κι τιi μανiκια εi1αv θη-

λυκoυτ6q πιριμdvτειq, κι αiτιi δ-

φαiνoυvταv oτo6ν dργαλει6 oτoδ

oπiτι. 'Απo.ιi κιiτoυ dπ' τo0 πoυ-

κιiμιooυ φoυρoδoαv καταοιiρκι

μαλiτικoυ dπoιi &oπρoυ &βαφoυ

μαλλi δφαoμdvoυ oτoιiv dργαλει6

oτoδ oπiτoυ oιiv λiτoυ' Toδ κατα-

οιiρκι τδραφταv oτoδ oπiτι oιiv

σακκdκι πoιj δiπλωvειv &μπρoυ-

οτιi 1,oυρig θυληκια ii καμvιιiφραζ

flταν κι οιiv φαv6λλα (πoυλ6βερ)

μi μανiκια πoι5 ηταν tiραφτα dπoιj

κατ' fl μαoκιiλη yια τα iδρoυτα'

Kιiτoυ φoυρoδoαv oυvτρ6φι μα-

κρι1 &πο0 παvi πoιj τoδ δφηναv

oτoδ oπiτι' πδδιvειv, oτo6v d-

oτριiγαλoυ κoυvτιi. Στη μθoη δ6-

voυvταv μi βρακoυζoιivα dπoι]

κ6ρδα ii πιivιvη.
Tωρα dvτιivoυvτει πoυκαμi-

σειζ κι καμιοι6λειq κι oλιπιiκια
κoυvτιi. Τιi oκoυφoιjvια ηταv μα-
κριιi μαλiτικα πδφταvαv oδλiγoυ

πιiρα κιiτoυ dπ' τoδ γ6vα κι θδι-

vαν μi μαλiτικoυ κoυρδ6vι πo6

πιρvoδoιν dπo6 θηλιdq τρoυγιo6-

ρoυ oτoδ πoυδιiρι. Tti oκoυφoι1νια

αι3τιi τdπλιγαν μi τig κλoιiτoειg d-

πoδ δικη τoυg κιivoυρα. Tην κιi-
voυρα αδτηvαv τηv dφκιαvαv απoι]

Toδ N. Σπιiρτoη
Καθηyητoυ ΚATΙ1Ε

πλυμ6voυ πρ6βειoυ μαλλi πoιi τoδ

λανιiριζαv κι τδφκιαvαv oκαμιiγ-

για oτoδ λαvιiρι κι δοταρvdg μi
τoδ τoικρiκι oτ' dδριi1τι τδγvιθαv

κιiνoυρα oi μαοoιiργια. Τιi μα_

οoιiργια, τιi μιiζoυναv οτηv dν6μη

ii τoδ τυλιγιiδι oi Θηλι6q πoι1 6βα-

φαν μαriρειg μi καρυδ6πητοειq

βραoμdvειζ η μα6ρη μπoΙιi π' &τ6-

ραζαv &π' τoδ Σιαv6 κι τoιjq ιiλ-

λoυq, μπακιiληδεq. Τoιiq τοιλ6δειq

μi τηv dvdμη τo69, μιiζoυvαv κoυ-

βιiργια. Kαμvιιiφραq τoD μαλλi
τoδ λαvιiριζαv oi τoυλoι5πειg πoι5

τiζ δβαvαv oτη ρ6κκα κι τδγvιθαν

γιιi πρ6φταoη μi τoδ 16ρι oτ' d-

δριixτι. Γιιi vιi κρ6μητι τdδριiχτι

δβαvαν οτην κιiτoυ μιριιi oφoυvτi-

λι πιξαρiτικoυ' Γιιi ταυτ6 λ6v γιιi

T0Tl Kl TΩPΑ
s.\.ι.*ξ'ι'\'ι'\'t"!'\'a'ι'\' 

\

6vα πριiγμα <βαριi oφoυντηλι>> δ-

ταv εΙvει βαριi. Ti oταλα1iδα τρα-

βoδoαν oi γυvαiκεg, oτo0 οπiτι δ-

ταv iiθηλαv νιi φκιιiοoυv ζιλιιi γιιi
πρoiκα, μ( μαλλi, oi πρoυβιθg,, ii_

θηλαv καθιiριομα iιπ' τα τoιτoι6-
Kια κι tivoιγμα πρiν πλυθεi. Tωρα

πoι6q κιiΘητει vιi πλ6ξει oκoυφoιi-

vια δλα 6τoιμα dγoυριiζoυvτει'
T6τι τιi παπoιiτoια εi16αv 6λα

6vα oκ6διoυ. Φoυρoδoαv γυμινιιi
(oκι1τα 1oυρiq κoυρδ6vια). Tιi κυ-

ριακιiτικα δ6ν εi1αv καρφκιιi κι

μθντειq dπoιi κιiτoυ μoι1γκι τιi κα-

θημηρvιi γιιi vιi μη xαλvoδν dγλη-

γoυραζ. Moιiv γκρατoαvoδoαv τη

νδ1τα oτa καλvταρoιiμvια τηζ
Nιιioυοταζ. oi μιiΙ φτoυ1,oτηρoι

φoυρoδoαν τiq καΘημιρνι69 πθδα-

λα μi οι6λειq λαοτι1ι6vειg, dπor)

ρ6δειq dπ' τ' αδτoκivητoυ κι πιτσi

dπαvoυθι6 μ' 6να λoυρi κι θυληκι'

Γιιi τη δoυλειιi oτd μo6λκια πoιj

δ6νoυνταv τoαρoιi11'ια γoυρoυviτι-
κα dπ' τoδ τoυμιiρι τoδ γoυρoυ-
νιoδ π6oφαζαv τιi Xριoτoδ. Kι 6-

ταν ηταv vιi oκιiψoυv ii vιi oτρι-

' ματiooυv κιivα dμπ6λι θβαvαν κι

μιιi λινιiτοα, παvoυθει6 dπ' τιi
oκoυφoιivια πoιi τηv δδιvαv μi τiq
voυζiτoειq iιπ' τa τoαρoδ1ια, γιιi
vιi μη λαοπιδνoυv τιi οκoυφoι5vια'

Τoδ γoυρoυvoυτ6μαρoυ τoδ τι1ν-

τoυvαv μi καρφκιιi oτoδ μιτα-

ξoυργεioυ κι τδρι1,vαν oτti1,τη &-

πoιi πιiνoυ γιιi v' d,ργαοτεi κι vιi

οτιγvωoει. oi πλoυoι6τηρoι φoυ-

ρoδoαv κι oκαρπivια μi κoυρδ6-

νια. Tιi πιvτγιιi κι oi τρανoi τoδ

1,ειμιilvα 6βαvαν ooυλτoιiκoυ

1,oυvτρ6 παvoυθι6 οτ' dvτιρi. Τoδ

ooυλτoιjκoυ παλη6τηρα ηταv α-

πoιj oιαΙιiκι δφαoμ6voυ οτoδ oπi-

τι, μi oτιμ6vι dπori μπαμπιiκι κι δ-
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φιiδι κιivoυρα μαιjρη ?goυvτρri d- oτoδ οπiτι δixoυζ γιακtiν μi φαρ- μαλλi. Tiq μπ6τoφειq, oδλiγoυ πιi-

πoιi μαλλi πoδ τδoτειλvαν oτoδ διιi μανiκια. Φoυρoδoαv κι iλ6κι ρα κtiτoυ dπ' τoδ γ6vατoυ τ(ζ iδι-

μπατιiνι γιιi μπατιivιoμα. καλ6 &πoιi dγoυραοτ6 ρoυ16νιoυ vαv μi βoυδ6τειζ πoδ1αv μικρdζ
Td μdι τραvιiτηρα πιντyια μιiλλινoυ δφαομα κηvτητ6 μi γαΙ- φoιivτειq oτiq, iκρειq,.

φoυρoioαv κι παvταλ6vι κoυvτ6 τιivια τρoυγιoιiρoυ _ γιofρoυ κι oi rivτριδoι φoυρoδoαv dvτiq

&μιi πoιi oκ6,παζειv τoδ γ6vατoυ. oιiπiooυ οτηv πλιiτη, κι ζoυvιiρι yια iλ6κι μιvτιivι, fi μoιiγκι dvτιρi

Tιilρα τιi vτiπ βρ6φα φoυρoδv μα- οτ{ μ6oη μi λ6vτρειζ φαρδιdq δ- oπoυg ταπιντγια. Toδ μιvτιivι ριi-

κριi παvταλ6vι ραμ6voυ oτoδ σπpεLe κιγαλιiζιεq. Στoi κιφιiλιθ- φτoυvταν dπo0 δφαoμα μπαμπα_

φραγγoυριiφτη κι δ1ι oτoδ oπiτι. βαναv oκoιiφκια fi τραγιιioκα κ6vιoυ γαλιiζιoυ μi ιiοπρειq λ6ν-

'Η γαμπριιiτικη dλλαξια τoτι μα6ρη ii κιφ6oι κ6κκιvoυ μi φoιiν- τρειg πυκv6g κι iλιαν6g, μi φ6δρα

εiχειν oιαλιβιiρι &πoιi καλ6 dγoυ- τα. dπoιi μ6οα κι dvιiμιoα μπαμπιiκι

ραoτ6 ρoυ1,6vιo μιiλλιvoυ μαιiρoυ Tιi παλη6τηρα τιi 11,ρ6vια dv- ραμμ6voυ μf πoυλλιi γαζιιi μπα-

ii βαΘι1 γαλιiζιoυ δφαoμα κι δ1'ι τiζ τLα oιαλιβιiρι d,vτιivoυvταv κλαβoυτιi, oιiv πιiπλoυμα. Στig ri-

οιαΙιiκι. Toδ οιαλιβιiρι τδραφταv φoυoταv6λλα &οπρη μi πoυλλιi κρειq, oτoD γιακιi κι oτιi μαv(κια

oδ Παπα26ατζαραc'ii &λλoιvoι ρα- λαγκι6λια κι πιoλi μi oιλιιiχι oτη ε11,ειv ραμμ6voυ γαΙτιiνι κι τιi θυ-

φτιiδειq μ( γαΙτιivια κoυvτιi οτiq μ6oη δπoυg oi μπoιiλειq μικρoi ληκια (ιπ' τi"ζ γυιiλιvεg μικρ6q,

τζΕπει'g oτiζ μιρι6ζ κι oτιi oτινιi τραvoi. μαδρειq φ6λειζ γdvoυvταν, &πoδ

πoυδoυvιiργια. Toδ οιαλιβιiρι δ6v Tωρα oi γαμπρoi βιivoυv κoυ- γαΙτιiνι. "Eβαvαv κι μαιiρoυ μα-

frταv dvoι1,τ6 dμπρoυοτιl δπoυq οτot5μι iπiοιμoυ κι παπι6v. Toδ κριi μιiλλιvoυ ζoυvιlρι oτη μ6oη κι

τιi παvταλ6vια dμd τιi dvoiγματα 1ειμιilvα μi τιi κριiγια oδ γαμπρ6ζ οoυλτoι1κoυ μαλiτικoυ μi πρoυβιιi

αδτιi r]ταv oτig vτγι6 μιμξ oτιi δφκιαvειv oτoδ φραγκoυριiφτη κι &πoιi κtiτoυ, πoιi τoδχαv γιι1 μvιιi
π\uαγια. Toδ οιαλιβιiρι θδινειv μi οoυλτoιiκoυ καλ6 ρoυ16vιoυ μi ζoυη.

κ6ρδα οτη μ6oη. Kι oi γιiμπρoi γκατηφ6ν οτoδ γιακιi πoδ τoδ Toδ καλoυκαiρι &vτiζ yLα

φoυρoδoαv oυvτρ6φι μακριi πδδι- φoυρoιioειv γιιi 6λα τoυ τιi 1ρ6vια. μαλλiτικoυ οιαiακ6vιoυ oιαλιβιiρι

vειv μi πιivιvειg, κoυρδ6λλειζ δζ 'o γαμπρ6ζ πρiv φoυρ6oει τoδ dvτιivoυvταν οιαλιβιiρι χιπτo πα-

τoδ κ6τoι. Γιιi vιi τoδ φoυρθοoυv oιαλιβιiρι φoυρoιiοειv τiζ κιiλ_ viτικoυ ii oτηv πoυλλf τ'flζ(,aταΕ-

κρ6μoυvταv d.π' τtq λαβδαρι6q κι τοειq, ii μπdτoφειg πδφταναv δζ βγαζαv κι τoδ oιαλιβιiρι κι πηγη-

dπηδoδoαv ioια μ6οα οτoD oυv- τoδ γ6να, κι κoιjμπωvαv μi πoυ- ναv oτoδ ψπαξt' μoι1γγι μi πoυκιi-

τρ6φι πoιi τoδ βαoτoδoαν vτγι6 λoιig κoυψιιiδειq oδπioω dπ' τoδ μιοoυ ιiοπρoυ ii γαλιiζιoυ μακρ0 i-

μπρατiμvια. ΠανoυΘι6 dπ'τoδ κα- πoυδιiρι κι oκ6παζαv τιi πιlvoυ oιαμι τoδ γivα τoυ οκoυφot5vια'

ταοιiρκι φoυρoDoαv πoυκdμισoυ μ6ρη &π' τι1 γιμιvιιi. 'Aπoιi κιiτoυ μακρ6 oυντρ6φι κι λoυρi τi ζoυvιi-

καλ6 κιoμιρ6vιoυ dπο6 μπαμπιiκι 0'π' τιq μπ6τoφει9 φoυρoδοαv ρι οτη μdoη. Toδ καταoιiρκι δ6ν

κι μιτιiξι η μo6γγι μιτιiξι δφαομ6- σκoυΦoιjvια καλιi ιiοπρα γαμ- τδβγαζαv 1ειμωvα καλoυκαiρι μι-

voυ oτoιiν dργαλει6 κι ραμdvoυ πριιiτικα, dπoιi καλ6 ρoιivτoυ κρoi τραvoi.

Nιioυoα_ Tρfα Πηyιiδια
Nιioυoα _ Σiλι

Ι7 xιλ.
201ιλ.

oα7εg yυναlκεg iπεoαν πρoτιμιbνταe τ6ν ξνδoξo θιi-

νατo dπδ την dτiμοloη κα[ τ6ν Eξιoλαμιoμ6 (22 'A-

πριλioυ 1822).

Δει7αλεδρι - πατρtδα τι1ν Καραταoα[ιυv

T6 xαlρι6 καταoτριiφηκε κατri την Επανιioταoη

τoδ ]822. Σiμερα ocbζoνται μ6νo Ερε{πια.

Σxoλi τoδ 'Aριoτoτ6'λη

Στi θ6oη 'Ιoβ6ρια (d.ρ1g. Nυμφαio) δ μεyιiλog
Φιλ6aoφoζ δiδαξε τ6ν M6yα'Aλ6ξανδρo.

ΚATAT0ΠΙΣTΙΚΕΣ ΙIΛHPoΦoPΙΕΣ
Α. Xιλιoμετρικεζ d"πooτιfi.o ειq

Nιioυoα _ Σxoλi 'Aριoτoτ6'λoυE 3 xιλ.
Nd'oυoα - 

.Ayιog Nικ6λαoζ 4 xιλ.
Nιioυoα _ Moνιi Πρoδρ6μoυ 41ιλ.
Nιioυoα - Κoπαν69 - M6yαq τιiφoq' ΛευκαδiοlνΙO χιλ.
Nιioυoα _' Στeνη μα74og _ Δ ει7αλεδρι Ι4 21ιλ'

Nιioυoα _ 'Ay. Γεc.,lρyιoζ Περιoτερειbταg Ι7 xιλ.

B. 'Ιoτoρικof τ6πoι M6yαq τιiφoE Λευκαδiων

Στoυμπιiνoι_τδπogθυo[αqMακεδoνικ6gτιiφog,δμεyαλιjτερogo6,διαoτιi.
Στ6 βιiραθρo αδτ6 τfiζ 'Αριiπιτoαζ, oΙ Nαoυ- oειg dπ'δooυζ βρ6'θηκαν μ61ρι oημερα'
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T6 Σ6λι καf τ6" Tρiα Πηγιiδια
Διio xloνoδρoμικιi fκεvτρα

T6 ξεκivημα τiζ 16ιovoδρo-
μiαq, oτ6v τ6πo μαg, μπoρεΤ vιi
παραλληριoτ€Ι ψt' πoρεiα a' θ'τ6'-

λειωτεq πεδιιiδεg καλυμ6vεq μ6
πα1δ oτρδμα 1ιovιoδ.

Tιi βηματα flταv dργιi, oi κ6-
πoι πoλλoi, &λλιi oταθεριi dκ6μα
κι' θvα βfrμα μπρ69 πρo1ωρoδ-
σαv.

T61932 iγιvαv oi πρδτoι dγδ-
vεq oτηv Πιiρvηθα. 'Αγδvεq,, 1ω-
ρiq &vαβατηρα, κιiτω dπ6 ουvθη-
κεq, δπωoδ{πoτε δ1ι iδεrbδειg.

'Αλλd fl oιioιαoτικη χιovo-
δρoμiα ξεκivηoε iιπ6 τη Nιioυoα.
T6τε δ δρ6μo9 πρ69 τ6 Σ6λι τ]ταv
dvδπαρκτoq. oi NαoυoαΤoι χιovo-
δρ6μoι, μα1ητικoi κι' θvθoυoιιil-
δειg, δπωg πtivτα, παλεδovταq μ6
τiq καιρικιlq ουvθfrκεg, καi 1iλιεq
δυ6 ιiλλεq δυοκoλiεg, μ6 κεivη τηv
δπoμovη πoιi τηv dvτλoδoαv dπ6
τηv dγιiπη τoυq, πρ6q τ6 βoυv6, d-
vεβαoμ6voι πιivω o6 μoυλιiρια θ-

φταvαv κιiπoτε oτ6 Σ6λι.
Md &κ6μη περιοο6τερo θv-

θoυoιαoμ6, ψ6, πρoaωπικf θργα-
oiα καi dτ6λειωτεq, δυoκoλiεq για-
τΙτ6τε δ6ν δπfrρ1ε καv6vα μηχανι-
κ6 μi'oo vιi τoιig, βoηΘηoει, παριi
μ6vo φτυιiρια καi καομιiδεq, ci-
voιξαv τ6 δρ6μo πρoq τo Σ6λ'ι.

T6 πρδτo oημαvτικ6 βiμα,
εΙγε yΙνει.

'Eκεivη τη 26ρovιιi (1935) γi
vovται καi oi πρδτoι θπioημoι πα-
vελληvιoι &γdlvεq, πo0 καθιεριil-
voυv μιιi παριiδooη παvελληvιωv
dγωvωv, μ6 βιioη παντα τo Σ6χι'

'Η π6λη μαq, πιivτα θκαvε θv-
τovη τηv παρoυoiα τηg oτo0q &-

γdrvεq. 'Η πρoετoιμαoiα γιιi τoι1g
dγδvεq εΙγετ6τε παvηγυρικ6 1ρδ-
μα. 'Eτoιμιiζovταv &π6 ψΕρεg τα
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oπiτια τoδ Σελioυ, yια να δε1τoδv
τoιig &θλητ69, τoιig διιiφoρoυg πα-
ραyoντεg, καi τ6v κ6oμo πoιi θρ-

γ6ταν dπ' δλη τηv 'Eλλιiδα' yια
vιi παρακoλoυθηoει τoιiq dγδvεg.
'Aκ6μη καi κoυβ6ρτεq ilπ' τιi θρ-

γooτιioια τoδ Λαναρd μεταφι1ρov-
ταv, oδτωg ri5oτε fl φιλoξεviα νιi εi-
vαι τ6λεια καi vιi θξυπηρετηθoδv
ciλoι.

TfiE NανdE
Ξανθiδoυ - Σιιiτρη

T{v Ιδια περiπoυ περioδo, 6vα
καιvoδριo καταφιiγιo κτiζεται dπ6
τ6v 'oρειβατικ6 τfrg Nιioυoαq,
oτηv περιo1η τδv Π6vτε Πηγα-
διδv. Ei2gε πρoηγηΘεT r] θπiοκεψη
μελδv τoD Kεvτρικoδ Συμβoυλioυ,
πoιi εi1αv καταληξει oτ6 oυμπι1-

ρασμα, δτι f περιo16f θκεivη εivαι

f καταλληλ6τερη γιιi τηv dvιiπτυ-
ξη τηs 1ιovoδρoμiαg,. Τ6 κτioιμo
τoδ καταφυγioυ, δλoπoιoδoε καμ
voιJριεg, iδdεq καf o16δια πo0 dβλε-
παv dκ6μη πι6 μακρυιi.

oi oυvΘfrκεξ δμωζ, δ6v τ]ταv
κατιiλληλεq yια να βoηθfooυv τηv
περιo1η. T6 1ι6vι τ6τε frταv κι1τι
παραπιivω dπ6 πoλιi κι'θτoι r] με-
τιiβαοη flταv dδιivατη. Kι' δoτε-
ρα, τ] 1ιovoδρoμiα βριoκoταν oτα
aπαρyανα dκ6μη, κι' θτoι oi κιi-
πωq δμαλ69 πtoτεg τoδ Σελioυ, η-
ταv d,ρκετ€,g για τo ξεκivημα τδv
dθλητδv καi γιιi τoιlq dγδvεq.

'o καιρ6q, τflq κατo1frζ, dφη_
oε τιi οημιiδια τoυ dκ6μα καi oτ6
καταφιiγιo, καταoτρ6φovτιiq τo
καi κλεivovταq τηv πoρταπρ69τα
Πdvτε Πηγιiδια.

T6 1954, μπαivει καi δ πριδ-
τoq &vαβατ{ραq oτ6 Σ6λι, πoδ εi-
vαι καf δ πρδτoq, 1ιovoδρoμικ6q

καταφδγιo oτιi Tρ[α Πηγιiδια Bερμioυ
τ6 xειμιiινα

Mικριi κα( μεγιiλo



&vαβατηραg ο' δλη τηv'Eλλιiδα.
T6 1956 γiνεται κι' dvαq ξεvω-

vαζ dπ6 τ6v'oρειβατικ6 Σδλλoγo
τflg Nιioυoαq γιιi τηv καλιiτερη θ-

ξυπηρ6τηoη τδv dθλητδv καi τdlv

μελδv.
Σιγιi - οιγιi περvιilvταq τιi

1ρ6vια, f 1'ιoνoδρoμiα &ρ1ιoε vti
θξελiooεται oταθεριi. oi 2gιovo-

δρ6μoι, πoιi οτηv dρ1η flταv λιγo-
oτoi, riρ1ιoαv νιi πληθαivoυv. oi
dγδvεζ πηραv πι6 θvτovo χρΦμα,
oi φiλoι τoδ βoυvoD δγιvαv περισ-
o6τεροι. T6 Σdλι oυvd1ιοε vιi &vα-
πτιiooεται ραγδαTα καi μ61ρι oη-

μερα παραμ6νει fl καρδιιi τoδ.1,ει-

μεριvoδ τoυριoμoi.
Σ' αδτfv dκριβδq τηv περio-

δo, (παριiλληλα μ6 τη ουvε1η &-

vιiπτυξη τoδ Σελioυ), ciπoυ fι θξ6-

λιξη θφερε καi καιvoιlριεq, dπαιτη-
oειq,, γεvvι6ται 6να καιvoιiριo 1ιo-
voδρoμικ6 κ6vτρo. Tδv Τριδv -
Π6vτε Πηγαδιδv.

Tiπoτα δ6v μπoρεi ν' dvτιoτα-
Θεi oτηv πρ6oδo, oτriv καλυτ6ρε-

ψη καi τηv θξ6λιξη τfrq 1ιovoδρo-
μiαq καi oτην dvαζητηoη πι6 iδα-

vιKd)v oυvθηκδν Υιa να δλoκλη-

ρωθεi f1 πoρεiα τiq θξ6λιξηq.
Γιιi μιιi dκ6μη φoριi oi Nαoυ-

oαΤoι oιjooωμoι βoηθoδvε, dγωvi-

ζovται, δημιoυργoδv. T6 πρδτo
καταφι1γιο γivεται dπoκλειοτικιi
κα( μ6vo μ6 τ{ xρηματικη καi f1θι-

ri{ βoηΘεια τδν Nαoυoαiωv. Σ6 λi-

γo dκoλoυθεT καi δει1τερo μ6 τηv

θvio1υoη τoδ E.o.T. καi τηζ
Γ.Γ.Α.

'Aλλd α0τ6 τ6 1'ιovoδρoμικ6
κ6vτρo, δ6v δ1ει &κ6μα δλoκλη-

ρωθεΤ. 'Yπι1ρ1,oυν πoλλdg θλλεi-

ψειq, dρκετη dδιαφoρiα καi... ci-

φθovo 1ι6vι, εiδικιi oτηv περιo1,η

τδv Πιlvτε Πηγαδιδv, 6πoυ κιiθε
Πρωτoμαγιιi γivovται oi τελευ-

ταioι &γδvεq τflg oαιζ6v. 'Aξiζει
vιi oημειωθεT δτι εiδικιi φdτog, δ-

Iτiρxε x'ι6vι &κ6μα καi γιιi dγδvεζ
o' δλη τη διιiρκεια τiζ χειμεριvηζ
περι6δoυ, τη οτιγμη πoιi o'6λα τιi
βoυνιi τiq Jελλιiδαq δ6v δπηρ1ε

δεiγμα 1ιovιoδ. Eiδικoi Γιiλλoι,
'Eλβετoi καi Αδοτριακoi πoιi il-

χoυv θπισκεφθεi τηv περιo1,η τGlv

Tριδv _ Π6vτε Πηγαδιdrν, τηv i-
χoυv 1'αρακτηρioει κατιiλληλη,

μ61ρι καi γιιi dγlvεζ 'oλυμπια-
κoδ θπιπ6δoυ.

Eivαι κρiμα vιi δπιiρχει αδτη

fl oταoιμ6τητα, τη oτιγμη πoιi δ-

πιiρ1'oυv δλεq oi πρoυπoθdοειq, γιιi
τη δημιoυργiα θv6g 1ιovoδρoμικoδ
κ6,vτρoυ, πorj θαvαι τ6 καμιiρι δ1ι

μ6vo τoδ τ6πoυ μαg, &λλιi καi δ-

λ6κληρηq τηq xιilραq.
Φ6τoζ, δ 'oρειβατικ6q μαq,

Σιjλλoγoζ, oυμπληρωvει τιi πεvηv-

τα 1ρ6vια τflg iδρυoηq τoυ. Xρ6-
vια, πoιi iγραψαv μιιi ioτoρiα μ6

1ρυo69 oελiδεζ καi λαμπρ6q vi
κεζ.

"Αg μηv ξε1ιiooυμε, δτι κιiθε

1,ρ6vo (&π6 πoλιi παλιιi), oi &θλη-

τ6q μαq διακρivoνται oτoιiq, dγδ-
vεq καi παiρvoυv rivετα πρδτεq
θ6οειq,. N6oι πρωταθλητdq,, παfρ-

voυv τη oκυτιiλη dπ6 τoιiq πα-

λιoιiζ. Πιivτα oi dΘλητ6q μαq θκ-

πρoοωπoδv τιi 'Eλληvικιi xρcilμα-
τα μ6 τη oυμμετo11,η τoυζ o6 dγδ-
vεq Bαλκαvικoιlg','oλυμπιακoιJq
κ.λ.π.

Θιi μπoρoδoαv vιi διilooυv d-

κ6μα πι6 πoΧΧα, dπ6 μιιi &πλη

oυμμετoχη, dν oi oυvθflκεg τiq
πρoπ6vηoηq καi τiζ πρoετoιμα-
oiαq τoυg γιιi τoιig, &γGlvεζ ηταv
καλrjτερεq,.

'Avαγκιiζovται vιi περπατoδv

μd τιi-oκi φoρτωμ6vα oτηv πλιiτη,
μιιi δρα περiπoυ γιιi vιi φτιiooυv
oτ6 δψoq, τoδ μovαδικoδ oυρ6με-

voυ dvαβατηρα καi vιi κιivoυv τηv

πρoπovηoη τoυg,. Φυοικιi αδτ6 εi-

vαι πι6 διiοκoλo, γιιi τoιig μικρoιig
μαq dθλητ6q. Κι δπωg εivαι θπ6με_

vo, f1 dπ6δooη τδv dθλητδv μαq

μειωvεται, μ6 τ6 ξ6δεμα τδv δυvιi-

μεrbv τoυg,, οτ6 περπιiτημα.
'Η 1ιovoδρoμiα oυvεxiζει τηv

θξ6λιξη τηζ, &λλιi θξ6λιξη xωρiq
καιvotiριoυg καi πι6 dπoτελεoμα-
τικηq βoηΘειαq δρiζovτεg, εΙvαι

βηματα πρog τα π{aω'Mικρ6 καταφιiγιo τ6 Θ6ρoq
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TO EPAΣITEXNΙKo ΘEATPo
ΠoΛΙTΙΣTΙKo KYTTAPO ΣTo ΔΙΙMo

Πoλλα λθγovται τιbρα τελευ-
ταiα για τηv αvαγκη iδρυoηq, και
λειτoυργiαq, δημoτικιbv η περιφε-

ρειακδv Θεατρωv. 'Ηδη με απδ-

φαοη τo0 Y.Π.Π.E μελεταται η
δυvατδτητα απδ τα ημικρατικα
Θdατρα πoυ λειτoυργo0v, vα μετα-
τραπo0v οε δημoτικα.

Τo Θθατρo oμωq oε o1,θoη με
τo Δημo η και,τηv κoιvδτητα, δε

μπoρoδμε vα τo βλθπoυμε μδvo
σα μια oκηvη κι θνα Θiαoo επαγ-

γελματιδv πoυ δiνει παραoταoειq,
οε τακτα 11,ρovικα διαoτηματα.

Κατ' αρxηv, ioωq εivαι και
λαΘoq vα μιλαμε για δημoτικα Θθ-

ατρα στηv επαρ1ια' o καΘθvαq

πoυ ε1ει αoLοληθεi εoτω και λiγo

με τo Θεατρo, θα αναρωτηΘεi,
πoια ελληvικη πoλη πθρα απδ τηv
Αθηvα, Θεooαλoviκη και τρεiq -
τθooερειq, αλλεg (Πατρα _ Λαρι-
σα _ Kαβαλα) θα μπoρoδoε vα
κρατηοει dvα εργo πανω απδ δυδ

βδoμαδεq τo πoλ0, και φυoικα εi-

vαι αδδvατo vα oταθεi oικovoμικα
και καλλιτε26vικα ενα τεtoιo Θεα-
τρo. Kαι αv ακoμα υπoθθooυμε o-

τι δημιoυργoδvται δθκα τθτoια Θθ-

ατρα σε αντiοτoι11,εq μεγαλεζ πo-
λειζ, παλι δε μπoρoδμε vα μιλη-
σoυμε για Θθατρo επαρ16iαg. oδτε
μπoρoδμε vα πoδμε πωq Θεατρo
oτα πλαioια τηζ Τoπικηq Αυτo-
διoiκηoηg oημαivει η iδρυoη ε-
παyy iluψατικci:v Θεατρικιbv μovα-
δωv για τη διεκπεραιωτικη εργα-

οiα καπoιoυ εργoυ, πoυ διαλθ1τη-
κε τυ11,αiα, για μια oειρα παραoτα-
oεωv. Aλλα και αυτo δεv εivαι τo-

σo εδκoλo, γιατi πoδ θα βρεθo0v
αξιoι καλλιτθ1vεq πoυ θα Θελη-

σoυv vα ερΘουv vα δoυλθψoυv εδcb

στην επαρxiα, απoκoμμενoι απo
τo κiντρο, τη διαφημιoτικη πρo-
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βoλη κ.λ.π.;
Σ'αυτo τo oημεio αq καvoυμε

μια παρεκκλιoη, για vα αvαφερ-

Θoδμε για εvα Θεατρικδ εiδog πoυ

ovoμαoτηκε Comedia dellΑrte και
απoτελεoε τo πιδ γvηoιo λαΙκo
Θθατρo.

Τo Θεατρικo εiδoq αυτo, oφυ-

ρηλατηoε μεoα oτo λαδ τηv αvαγ-
κη vα ζηοει απδ κovτα και αμεoα
τιg Θεατρικθg, εμπειρiεζ πoυ τoυ

πρδoφεραv θiαooι μoυζικαvτη-
δων, ακρoβατδv ηθoπoιωv Kαι
καθε λoγηq καραγκιoζηδωv. Aυτη

η αvαγκη δμωζ, δεv ηταv καΘδλoυ

πvευματικη oδτε o16ημα λδγoυ.

Toυ Κδoτα Κδλλα

'Hταν τδoo 76ειρoπιαoτη και υλι-

oτικη, δoτε o κδoμoq oυ1vα πα-

ρατoυoε τιq δoυλειεq τoυq,, τov υ-

πvo τoυζ και τo φαi τoυq ακδμα,
για vα παρακoλoυθηoει μια παρα-
σταση τηq CdΑ. Aυτδ γivoταv,
γιατi oι καθε εiδoυq ηθoπoιoi, εiτε
πρoθρ1ovταν απo τov iδιo τo λαδ,
εiτε γιατi βρioκovταv οε ουvε1η
διαλεκτικη (παρε - δΦoε) επαφη

μαζi τoυ, εiτε γιατi oυνδδαζαv
πoλλα ταλεvτα μαζi, και τθλoq, μι-
λoδoαv οτo λαδ για πραγματα
πoυ γvtbριζε oα δικα τoυ, με τη δι-
κια τoυ γλιbοoα. 'Eγιvαv αvαγκη
τoυ λαoδ και μδvo τδτε μπoρoδμε
vα μιλαμε για πραγματικα λαΙκδ
Θθατρo.

Τα παραπαvω αvαφθρθηκαv

γιατi εξηγoδv iοωq, τo φαιvδμεvo
vα παρακoλoυθoδv λiγoι o1ετικα
θεατεq τoδq επαγγελματικoδq θια-
σoυζ πoυ ερ1,ovται οτηv επαρ1iα,
αλλα κατακλδζoυv τηv αiΘoυοα o-

ταv δivoυv παραoταoειq vτδπιoι ε-

ρασιτεχvικoi Θiαοoι. Γεμiζει τηv

αiθoυoα o λαog για vα'δει τoυg δι-

κoδg τoυ ανθρδπoυζ πoυ θ21,ει κα-
θημεριvα παρε - δδoε μαζi τoυζ,

και γvωρiζει o λαδq, πωζ oι αvθρω-
πoι αυτoi εivαι ειλικριvειζ απεvαv-
τi τoυ, και τoυ πρoοφερεται κoυλ-
τoυρα, πoυ δεv ερχεται απo καvα-
λια αλλωv ταξεωv η καπoιαq ελiτ
(Θεατρικηq), αλλα εivαι κoυλτoδ-

ρα πoυ πηγαζει απ' αυτδν και επι-

oτρθφει ο' αυτδv.
<Mδvo oταv o λαδq γivει υπδ-

Θεoη τoυ Θεατρoυ, τδτε μπoρεi κι
o Λαδq vα καvει τo Θdατρo δικη
τoυ υπδθεoη> εi11,ε πει καπoτε θ-

ναq vεoq οκηvoΘθτηg,, o Γιαννηq,

Xoυβαρδαq.
Πωq, μπoρεi λoιπδν o λαδq vα

καvει τo Θdατρo δικη τoυ υπδθε-

oη; Tηv απαvτηoη oτo εριbτημα
αυτδ μπoρεi vα δδoει η Toπικη
Aυτoδιoiκηση και η οωoτη λει-

τoυγiα τoυ Eραoιτε1'vικoδ Θεα-
τρoυ, δoτε vα γivει τo Θθατρo
<πoλιτιoτικδ κ0τταρo τωv δη-

μιoυργικδν ικαvoτητωv τoυ iδιoυ
τoυ λαoδ, μεoo πoλιτιoτικηg αvδ-

δoυ και Παιδεiαg> (Λακηq Koυ-

ρετζηζ, περιoδικδ ANTΙ).
Απo μελετεζ Kαι στατιοτικεq,

πoυ θ1,oυv γivει o1ετικα με τη θεα-

τρικη παιδεiα οε πoλλθζ χδρεζ, ε-

1ει απoδει1τεi πωq δoo πιo αvε-

πτυγμεvo_εivαι σε μια 1ιbρα τo ε-
ραoιτε1gvικo Θθατρo, τδoo μεγα-
λδτερη και βαθδτερη εivαι η Θεα-
τρικη τηζ παιδεiα, αvδτερη η
πoιoτητα τηq Θεατρικηζ παραγω-

γηq. Γι' αυτδ τo εραoιτε1vικδ Θε-

ατρo πρθπει vα τo θεωρoδμε εξ'i-
σoυ σημαVτικδ με τo επαyyεΧψα-

τικδ.
Mεoα απδ τo εραοιτε1vικδ



Θεατρo, η εvαo1'δληση τωv μη ει- αλλα oτη δημιoυργικη oυμμετo76η πρθπει vα παρει τo εραoιτε1'vικδ

δικδv με τo Θεατρo απoτελεi τo Kαι στηv καταvoηoη τδυ περιε11,o- Θεατρικo κivημα oτα πλαioια τηζ

θεμελιo για τo 1τioιμo εvog Θεα- μθνoυ τηq Θεατρικηg, τdχνηζ. Toπικηq Aυτoδιoiκησηζ για τη δη-

τρoυ γvηοια λαικoυ Kαι τo πρδτo Σ'αυτα τα πλαioια, oι αvθρω- μιoυργiα εvδζ αυτδvoμoυ Toπικoυ

οταδιo μθ1,ρι vα παρει o λαδq τηv πoι τoυ ερασιτεχvικoδ Θεατρoυ θα Θεατρoυ' 'Ιδρυoη Θεατρικoδ ερ-

κoυλτoδρα oτα iδια τoυ τα 1θρια. επιδιιbξoυν vα ερθoυv o' επαφη με γαοτηρioυ, λειτoυργiα Θεατρικηq

Εδω ο, αυτδ τo oημεio η Τo- διαφoρεζoμαδεζη κoινδτητεq,μα- BιβλιoΘηκηg, Kαι σειρα oμιλιωv

πικη Aυτoδιoiκηoη Θα πρεπει vα θητιbv, φoιτητδv, εργαζoμθvωv παvω oτηv Tθ1,vη τoδ Θεατρoυ και

παρθμβει απoφασιστικα πρoοφε- και vα τoυg βoηθηοoυv στηv πρo- τηv Ιoτoρiα τoυ' Γεvικα εvα πλθγ_

ρoνταζ τoυq 1,rbρoυζ Kαι τα oικo- oπαΘεια vα oυvειδητoπoιηooυν μα λειτoυργιδν πoυ περιλ^αμ^βg-

voμικoτεχvικα μθοα για τηv πρo- τηv αvαγκη τoυ σκoπoδ αυτoδ voυv τηv oργαvωoη και μεθoδευ-

ωΘηoη τoυ υπεδθυvoυ Kαι δη- (δηλ. vα παρει o λαδg τηv κoυλ- μεvη o$vδεoη εvδq oυvδλoυ δρα_

μιoυργικoδ εραoιτε1vικoδ Θεα- τoδρα oτα 1θρια τoυ)' oτηριoτητων με κδριo αξovα τo

τρoυ' πoυ με τη oειρα τoυ θα επι- Eπειδη τo θθμα εivαι τεραoτιo Θεατρo, ωoτε <εvεργιbvταg οα

διδξει vα ενεργoπoιηoει τo μεγα- και δεv μπoρεi vα oλoκληρωθεi oε ζωvταvδ πoλιτιoτικo κδτταρo θα

λδτερo δυvατδ αριΘμδ πoλιτωv, δυo τρειq oελiδεq,, Θα τελειδoω τo μπoρεi vα oυμβαλλει στη βελτiω-

oχι για τηv παρoυσiαoη μιαq oυγ- oημεiωμα μoυ αυτδ, δivoνταg oε ση τoυ πoλιτιoτικoδ επιπθδoυ τoυ

κεκριμεvηq, παραoταoηg μδvo, γεvικθg γραμμεζ τη μoρφη πoυ Θα λαoδ>'

NΕΕΣ ΠHΓΕΣ ΓΙA To ΚPAΣΙ THΣ NAOYΣAΣ
M6 dφoρμi τ6 θνδιαφ6ρoν ioτoρικ6 oημefιιμα

τηζ lt. 'Ελ6νηq Zεyκ[νη - Mητoαλα, πoδ δημooιeδ-

τηκε oτ6 Ι6o τεδ74og τoδ dyαπητoδ καt iξαiρετoυ πε-

ριoδικoi <<Nιιioυoτα>>, μ6 τlτλo <<'Ιoτoρικ6,9 πηy6'g

yιιi τ6 κραob> (τig Nιioυoαq), θιi iθελα νιi πρooθ6'-

oω δδo καινoδρyιεg εiδηoειq, oτ{g dναφερ6μενεg θ-

κεΙ πληρoφoρfεg:
Ι. Πρiν διio xρδνια δημoofευoα, oτd iπιoτημo-

νικ6 περιoδικ6 <<Mακeδoνικti>> (τ6μo9 Ι9, τoi Ι979,

oελ. 93-Ι23) μελ6τημιi μoυ, μ6' τ{τλo <<Zητηματα iδιo-

κτηo[αq _ φoρoλoy[αq κα[ διcυξειg oτη Ntioυoα oτti

xρ6νια Ι870-Ι877 (μ6 βιioη τδ φιρμιiνι iπαναχoρηyi-
oεωs α8j0) τfig περιoυo[αq oτoιjg iπαναoτιiτεg κα[

dλλα, dν6,κδoτα iyyραφα)>>, δπoυ, μεταξδ dλλαlν,

καταxcbριoα κα[ ξ'να φιρμιiνι τoδ Toδρκoυ Σoυλτri-

νoυ, τoi iτoυq Ι830, μ6 τ6 δπoι-o iπαναxoρηyηθηκαν
τιi πρoν6μια, πoδ εf1αν πρ[ν τιiν θπανιioταoη oΙ Χρι'
oτιανoi τiq π6λεcυζ'

Στ6 αiτoκρατoρικ6 τoστo διιiταyμα dναφ6ρoν-

ται τιi dκiνητα, τιi δπoTα ε|xαν με[νει διαθ6'oιμα (oτιi

Ι830) oτi Nιioυoα, μετιi τιi διiμευoη τoυg (Ι822), καi

μεταξδ τoδτων μνημoνεδoνται t{αi <<...749 yιiπεδα,

νερ6μυλoι, 74d'νια, iρyαoτiρια καi yαΓαι, €'τι δξ 15 Ι /2 
.

δoνoιiμ dμπελoι καi κfiπoι oυκαμινεcΙlν'.->- Στην dρ-

xi τoδ i'διoυ φιρμανιoσ dναφ6'ρoνται ρητd' κα{ τιi dμ-

πι1λια <<τιbν dνταρτcbν ραyιtiδalν>>' Σημειιιvω iδcΙl,

δτι fi τoυρκικi λ6ξη <<δoνoιiμ>, oτρ6'μμα, ηταν παλι6

μ6τρo μετρηoειιg, τ6 δπoio d'ντιoτoιxεΓ o6,9Ι9,30 μ6-

τρα, oτ6 δεκαδικ6 μετρικ6 oδoτημα.(Ι)

2. Πι6 dξι6λoyη δμωq καi oημαντικη εΙναι μiα,
d'λλη πληρoφoρiα, πoιi Exoμε dπ6 d'ναφoριi τιΙlν Nα-

oυoαiαlν πρoκρ{τοlν, τfis 30.Ι].Ι876, δπoυ dναyριi-

φoνται κα{ τιi i,ξfig, προlτoφιiνερα, δεδoμiνα, τιi δ-

πo7α dναφ6ρoνται oτην περfoδo μετιi τ6 Ι830:

<<"Εκτoτε, λoιπ6ν, d'φoυ fi μ6,ν περιoυo{α f1μδν

θy6νετo πλiρηs κα{ dληθiq iδιoκτηo[α (τεμλ{κι _ i-
ρεζi _ μιμλoυκi), fi δ6 φιλoπoνiα i1μdlν, d"ναπτυxθεT-

oα, μετ6βαλεν δλoκλιiρoυg dπρoo6δoυg κα[ πετρcb-

δeq λ6φoυq εig δραioυq dμπελrbναg, πρoo6δoυg o0κ

ε\καταφρoνiτoυE (Ι.400.000 dκιiδαq oταφυλδν iτη-
oiω) dπoφ6ρoνταg κα[ θ6αν τιi μιiλα Επiζηλoν παρ6-

xoνταg>>.(2)
Nιi, λoιπ6ν, δτι δπιiρxoυν κα[ dλλα oτoιxε1α yιιi

την τ6oo yνοloτη dμπελoυρyiα τfig Nιioυoαζ, πoδ δ-

πoβιβιioτηκe, β6'βαια, oτιi xρ6νια μαg, μετιi τiν iξιi-
πλιυoη τfig ρoδακινoκαλλι6'ρyειαq', i'νcb τιjν iπoxη
πρiν κα[ μετιi τiν iπανtioταoη τoi ]822 i7 καλλι6ρ-
yεια τcbν dμπελιδν ηταν rj μεyαλδτeρη κα{ fi πι6 xα-

ρακτηριστικi πηyi Εo6δαlν τΠq π6λεωq.(3)
Σημειιboειq

Ι. Bλ. Δ η μ η τ ρ io υ N ι κ o λ αi'δ o υ,'Oθcυμανικo[ κιΙlδι'
κεq..., Ιη Εκδooιq, ΚιυνoταντινoδπoλιE Ι869' oελ.890-

2.Bλ. Γεωρy[ου X. Χιoν{δη, δ'π.π.,oελ.]Ι5καi
]Ι2, δπoυ (oημ. 4) καi oχετικi βιβλιoγραφ[α.

3. Bλ. yιιi την iπανιioταoη τfig Nιioυoαq τιiν πρ6oφατη iρyα'
oiα μoυ <<NEα oτoιxε\α γιd τιj xρoνoλ6yηoη τoi <<7αλαoμoδ> τηg

Nιioυoαg κα[ τδν μoναoτηριι7ν oτc1 ]822>, <<Mακεδoνικd.> 2Ι
(]98]) ]55-]66, πoδ iλπiζιι δτι θιi dναδημooιευτεi oτιj Nιιioυoτα'

Γειbρyιοq X. Xιoν{δηq
Δικηy6ρoq
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ΠAPATHPHΣEΙΣ ΠAΓ{Ω ΣTA ΣToΙxEΙA
ΠoY ΣYNΘETOYI\I

THλI AΙΣΘHTΙKΙΙ MOPΦH
ToY AΓΙoY oΡoYΣ

A0τ6 εivαι ivα oημαvτικ6
στoιχετo, γιατi δ 1ρ6voq δdv ο6
πι(:ζει' δ6v πιiει μπρooτιi iιπo o6.-

vα, &λλιi oδτε καi πioω ooυ, μ6
ουv6πεια vιi μπoρεi: καθ6vαq, vιi
πρooαρμ6ζει τ6v 1ρ6vo oτιi βημα-
τιi τoυ. Aδτ6 i1ει oιiv d'πoτ6λεoμα

μιιi φυoικη καi dvθρωπιvη καθη-
μεριvη ζωf , μ6oα iιπo την δπo(α
πηγιiζoυv τα π6"ντα. M6οα dπ'τηv
καθημεριv6τητα καi δταv o' αδ-

την δ &vθρωπoq' λειτoυργεΤ θετικιi,
παρayoνται τιi γνηoια oτoι1εiα
τiq αioθητικηg.

Τ6 'Aγ. "oρoζ γιιi μ6vα dπo-
τελεΙ τ6 τ6λειo oυvταiριαoμα δ-
λωv τδv φυoικΦv oτoι1gεiωv πoι5

oυvΘ6τoυv τf v μεγιiλη καθι1ρια αi-
οθητικη.

Aδτη πoιi μεταφριiζεται o6 τιξ-

χvη' μoυσικη, dρ1ιτεκτovικη καi
πoti δ6v πρi,πει vιi τ{ ζηταμε oτ6
'EΘvικ6 μηαλεΙo. T6 μυoτικ6 αδ-
τoδ τoδ μεγαλεioυ δ6 βρiοκεται
oτη φυλ{, oδτε οτ6 αiμα, oδτε oτ6
θδαφoq,, oδτε oτη θρηοκεiα, μti oι1

μιιi δριoμ6vη κoιvωvικti διιiρθρω-
oη πoιi θμψυ1gcilvεται dπ6 κtlπoιo
πvεδμα πo6 μπoρεΙ vιi εivαι Θρη-

oκευτικ6, εΙτε πoλιτικ6, dλλιi πoιi
τελικιi δφεiλει τ{v dπoτελεσματι-
κ6τητt1 τoυ oτη μovολιθικ6τητιi
τoυ, oτηv πληρ6τητα καi μικρ6τη-
τιi τoυ, oτriv καθoλικ6τητα καi
oτεν6τητιi τoυ.

T6 "Αγιo "oρoζ βdβαια 16ρω-

oτιiει τ6 αiοθητικ6 τoυ μεγαλεio
ο' αδτηv τηv κoιvωvικ{ διιiρθρω-
oη πoιi δυvαμιilνεται καi διατηρεi-
ται οαφGlg, 0.π6 τ6 θρηoκευτικ6
πvεδμα.

Δ6v θ6λω ν6' ψπ}'εγτeo ο6 θρη-

oκευτικ69 καi κoιvωvικ6g dvαλιi-
οειq,, πρδτov γιατi δdv εiμαι dρμ6-
διog, (αδτιi εivαι 11ωριiφια ιiλλωv)
καi δεδτερov γιατi πιoτειiω δτι τ]

τ6λεια καθιiρια λαΙκη αioθητικη
εivαι κιiτι τ6 αiιilvιo, πιivω dπ6
θρηoκεiεq καi κoινωvικιi _ πoλι-
τικιi ουοτtiματα.

Σ' αδτ6ν τ6 γeορo, δ 1ρ6voq
περvιirvταg θ1,ει κιivει πoλιi λιγ6τε-
ρo κακ6 0"π6 6τι oτ6v iξω κ6oμo,
θδdl δ 1ρ6voζ θχει μιιi δικη τoυ κi-
vηoη καf ρoη.

t52

Toi Λεcυνiδα Κιioη
Συντηρητη d,ρ7αιoτιiτιιν

'Ay. "oρoυq

Στην ξε1ωριoτη αδτη ρoη τoδ

χρ6voυ καi iηv αioΘητικτi καΘημε-

ριv6τητα (θτοι τ{v i1,ω δvoμιiaει
bycb), τ6 ρ6λo τoυ πα[ζει καi τ6 oi-
κovoμικ6 ο6oτημα.

Γιατi dv δvα oiκovoμικ6 οιi-
στημα Εγειτi1 δυνατ6τητα δ1ι μ6-
νo vιi παρι1γει dγαθιi, dλλιi καi vιi
τιi διαvεμει oωoτd, Eτοι πoιj vιi
μπoρεi vιi καλιiψει δλεζ τiq &vιiγ-
κεq,, τ6τε fl καθημεριvη τιioη γιιi
συναγωvισμ6, οτρ6φεται περιoo6-
τερo πρ6ζ την πoιoτικη παpα
πρ6q την πoooτικη πλευριi. Kαi τ6
oiκovoμικd oιiοτημα οτ6 "Aγιo
"oρoζ,i1gει αδτ6 τ6 χιiριoμα. 'Α-
φηvει τoιiq &vΘρrilπoυq νιi θκφρα-
oτoδν dπαλλαγμ6voι dπ6 τη βιoτι-
κη μ6ριμvα.

T6 &vτiθετo oυμβαivει o'6να
κoιvωvικ6 oiκovoμικ6 οιioτημα
τoδ dξω κ6ομoυ. "Evα τ6τoιo oιi-
στημα οiγoυρα τoακiζει κιiθε τιi-
oη θκφραoηq καi dλλoτρoιιilvει
τiq αioθηoειg καi τηv αioθητικη
τoδ καΘεν6q,. Kαi fl φιioη, δηλαδ{
τ6 φυoικ6 περiριiλλov τi ρ6λo παi-

ζει;
<<'Η φιiοη, κι ιiv αδτη μιλιiει θ-

τoι γιατi δ26ι κι δ dvθρωπoq,> λ6ει δ
Λιio-Tod.

Mιιi φιiοη ζωvταvη μ6 πληρ6-
τητα 1gρωμιiτωv' μoυσικδv iiχωv
καi ρυθμoδ. Mιιi φιioη πoιj κυ-

ριαρ1εi μ6 τηv dρx6γovη καi κα-
θαρη αiοθητικη τηg, δ6v εivαι δυ-

vατ6v vιi μli μιλfοει οτ6v civθρω-

πo, καi δ ιivθρωπoq vιi μη μιληoει
dπ' αδτηv. oi κoυβ6vτεq πorj βγιi-
ζει dπ'τηv ψυ1η τoυ εivαι τα κτt-
oματιi τoυ, τ] μoυoικη oτoιiq β-
ρoυ9 λατρεiαg, τα 16ειρoτε1vτiμα-
τα καf θργ6xειρα πoιi παριiγει.
'Aλλd καi τ6 καθημεριv6 VotKoτ
κιiρεμα dκ6μα, τ6 φιiτεμα τδv
λoυλoυδι6v, ii καi τ6 μαγεiρεμα,
βγαivoυv μ6oα &π6 μιιi τ6τoια διιi-
Θεoη θκδfλωoηq τδv αioθημιiτωv
τoυ πoιi πρo6ρ1,ovται (ιπ' τi1ν bπα-

φti τoυ μ6 τη φιioη.
Στ6 "Aγιo "oρoζ, δ ιivθρω-

πogΕ1ει oεβαoτεi τη φιioη, καi αδ-

τη iιπ'τη μεριιi τηg, &πλ61ερα τoδ
E1ει διiloει τα παντα.

'o μιiθoq θ6λει τ6 'Aγ. "oρoq
περιβ6λι dφιερωμ6vo oτ{v Παvα-
γιιi, καi εiναι δvα περιβ6λι αioθη-
oεωv. 'Η παριiδoοη f1 1ριοτιαvι-
κη, λ6,ει δτι α0τ6 &φιεριbθηκε oτηv
Παvαγιtl, dπ6 τ6v γυι6 τηq, καi μιιi
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καi fl Παvαγιιi εivαι f1 πρωτη dπ' θηοε τ6v ιivΘρωπo vιi θκφριioει μ6

δλα τιi Θηλυκιi πλιioματα τoδ κ6- &λλα μ6οα αδτηv τηv πρωταρ1ικη

σμoυ, Mητ6ρα τoδ Θεαvθριδπου, dvαπληρωτη αiοθηoη τoδ θρωτα'

'Aειπιiρθεvoq,, 'Aμ6λυvτog, καv6- μ6 dπoτ6λεoμα vιi δπιiρ1ει oτ' &-

vα ciλλo Θηλυκ6 δ6v εivαι iκαv6 vιi γιov6ρog διιi2gυτoq, θρωτιομ6q, θκ-

πατηoει τ6 π6δι τoυ μ6οα ο' αδτ6 φραoμ6voq μ6 δλα τιi αioθητικιi

τ6 περιβ6λι, σκ6Ψη σoφη πoιj Kd- μfoα.
vαvε oi.Αγιoρiτεg πατ6ρεc, καi πo- Kατιi τηv δρα τηg Θεiαq Λει-

λιi δμoρφα δικαιoλoγημ6vη. τoυργiαg καi Bυζαντιvflq μoυoι-

oi oτfiλεq τig <NΙA0YΣTAΣ> εΙναι oτιii διιi-
θεoη δλοlν τcilν Nαoυoαlοlν καi τdlν φfλαlν τoi πε-

ριoδικoi.
oi dπooτελλ6μενεg yιιi δημoo{ευoη Eρyαolεq'

καi dρθρα πρ6πει νιi εEναι oδντoμεq μ6 6 τ6 πoλδ oε-
λiδεg yραφoμηχανηζ, dραιoyραμμ6,νεg καi νιi μιi t-
76oυν δημooιευθεE o6, dλλo περιoδικ6 ii 6φημερiδα.

Παρι1κληoη oi iρyαoiεq νd yρtiφoνται oτην Δη-
μoτικιi.

εδαιoθηo(α τδv μovα1'δv.
Αδτ6 πoιj λdμε γυναικεio 1€ρι

μ6oα oτ6 1δρo αδτ6ν δ6v δπιiρχει
τυπικti, oτηv oδo[α δμωg δπιiρ1ει,

γιατi εivαι διιi11υτη μιιi λεπτη 1,αρι-

τωμιlvη αioθηοη πoιi βιiζει o6 τιiξη
τιi πρoαιiλια, τiq αδλι1q,, τoιiq, θoω-

τερικoιig, χcilρoυζ, dκ6μα καi τιi
κελιιi.

Zchνταg μdoα o' αδτ6 τ6 περι-

βιiλλov oτηv &ρ1η παραξεvειiε-
oαι, γιατi θvδ ξ6ρειq dτι λεiπει f1

γυvαικεiα παρoυoiα, παριiλληλα
την vιωθειg, dvτoνα, καi τ6τε αi-

oθιivεοαι δτι τ] φιioη τoδ dvΘριil-

πoυ εivαι πoλιi δυvατη καi fl παριi-
δooη dvτ61ει μ6oα oτ6 1,ρ6vo.

<T6 ΛαΙκ6 εivαι τ6 αiιilvιo>

λ6ει δ Σiλλερ καi δ Mattiw κιiπoυ

γριiφει δτι: <Kαθ6vαζ μαζ αioθιi-
vεται πι6 θλε6θερo9 δταv διαπι-
oτcδvει πωζ oi δικ69 τoυ πpoaπα-
Θειεg θπικυριilvovται dπ6 μιιi πα-

ρ<iδooη, καi ιiq εΙvαι αυτη δoo θd-

λει παλιti. Αδτo εΙvαι πoιi βoηθctει
oτ6 πηδημα θπιivω dπ'τ6 γαντa-
κι)).

M6,oα dπ6 τηv δπoιαδηπoτε θ-

, κι νιi ψoυφdg d'π6 την
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_ Nd oo[ λ6ν κυρti μπ
πε[να

ffi
λειq

Aδτoi dπ' τη μεριιi τoυq πρo- κηg oτιi μdρη πoιi oi μovα1goi ψιiλ- θvικ6τητα καi Koιvωvικη τoυζ

oπιiΘηοαv vιi βoηθηooυν oτηv λoυv γιιi τηv Παvαγiα καi τιi πρo- πρoι1λευoη oi μovα1,oi διατηρηoαv
πρoοωπικη τoυζ ασκηση τoι5g μo- τερliματιi τηq,, δπιiρ11,ει διιi16υτoq, δ καi θξ6λιξαv αδτf v ττiv παριiδooη
να1,oιig, dλλιi καi vιi θκλθξoυν καi θρωτιoμ6ζ καi αioθιivεoαι τoιig πoιi βρηκαv καi αδτη πoιi θφεραv

vιl περιoρiοoυν τiq, δυvατ6τητεq, d- μovα1'oιiq νιi τηv βλ6πoυν &λλoτε μαζi τoυζ dπ6 τ6v θξω κ6oμo.
vιiπτυξηζ θρωτιoμ-oδ, μ6 oυv6πεια οιiv μιivvα, fi &δελφη, τi τηv Παρ- <MιiΘε dπ'τη ζω{ τηv τ61,vη,.μιiθε

oεξoυαλικ6q θπαφdq κι δλα τιi θ- θ6vα καi &μ6λυvτo γυvαiκα τoυq' 0'π6τo καλλιτε1νικ6θργoτη ζωη,
πακ6λoυΘιi τoυq. A0τi fι 6λλειψη τoδ θηλυκoδ ρλ6r,",q τ6 ivα oωοτιi, βλ€πειq καi

'Η φιioη παχιa'πo τη δικη τηq otoι1'εioυ ψ6τoν 'Aγιoρiτικo 1δρo τ6 ιiλλo θπioηq> λ6ει δ Xιl'ivτερ-

μεριιi θ,καvε τri δoυλειιi τηq. Boη- dvαπληρcδνεται dπ6 τηv αδξημ6vτ'l λιv.

Πρoo€,ξατε - ΠΠyαν νιi πιρtiooυν τiν καμiλα κ6ρατα τιiν iκoυ-

ψαν κι τιi d"φκιιi
νΙ/#/tt\

_ "Oταν ψoυφιioει oδ μαδρoυg μoυ χ
φυτραloeι

ffi
ιyκiνα

διiyκoυ κι ρoδφα θ6λειe ρoιiφα κ{ διiyκoυ
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,,NιαoUσΤα)) μIα nδλn απo ε0εργθτεc
13. H BPYΣrΙ TΗΣ ΠOΛYΞENΙΙΣ

Στ6 κ6vτρo τflg μικρflg πλατεiαg τoδ 'Aγioυ

Mηvd εivαι 1,τιoμιiνη fι βρ6oη τiq Πoλυξdvηg' Eivαι
0'πo τic,τελευταTεq δωρεdq τoD τ6πoυ μαg' Xτioτηκε
dπ6 τ6v Περικλi 'Ηλιιiδη o6 μvημη τflg γυναiκαg'

τoυ Πoλυξ6vηζ. 'Η βριioη θ1ει τρεiq πλευρ6q μ6 6vα

oι6πη (κρoυv6) oτηv κιiθε μιιi. Mιιi βριioη τηq θ1,ει

νερ6 τflζ πηγiq τoδ μoυoταφ&. Φ6ρει δθ τηv θπιγρα-

φη.

ΠOΛYΞENΗ Π ΗΛΙAΔoY
To ΓENoΣ ΣT. xΩNoY

MNHMIΙN AΙΩNΙAN HΘoΣ TE KAΙ
ΠΛYΘOYN ΑPΕTΩN TΙMΗΣAΙ ΡEΙ _

ΘPoN ToΔE ΗΡΩΙΚH ΓENETEΙ-
PA TΗΣ ANATΙΘHMΙ

1979

o ΣYZYΓOΣ
ΠEPΙKΛHΣ x. ΗΛΙΑΔHΣ

|4. Η BAΓΓEΛΙΣTPA
M6oα oτ6 παλι6 vεκρoταφεio εivαι 1,τιoμθvη fl

Bαγγελioτρα. Eivαι μικρη θκκληoιιi μ' ivα μικρo
καμπαναρι6 ρωoικoδ ρυθμoδ καi μ6 εiκ6vεg τoδ

Xριoτ6δoυλoυ Mατθα(oυ. Πιivω dπ6 τηv π6ρτα τηg,

φ6ρει τηv θπιγραφη.

TON oΙKoN TOYtoN IOY κYPΙOY ΑNHΓΙΙPE"Ι l( BAΘlπ'i
BΑPEΩΣ ΠENΘΩN EΠ AYTIΙ
ΓEΩPΓΙoΣ ANAΣT. KYPTΣH

EN ETEΙ 1909

Στη μεριιi τoδ 'Ιερoδ εivαι καi δ oiκoγενειακ6g,

τιiφoζ τo0 δωρητoδ Γεωργioυ Kιiρτoη δ μ6voζ πoι1

θμειvε μ61ρι oημερα καθωg καi τιi λiγα κυπαρioια

γιιi vιi μ0q θυμiζoυν τ6 θvoριακ6 νεκρoταφεΤo τfrq

Mεταμoρφciloεωq, πoιi καταργηθηκε λiγo πρiν τoν

π6λεμo τoδ 1940.
"E1ει 1,αραγμ6vα

To META ΘANATON METΑ
ΑNAΠAYTΗPΙoN

oΙKoΓENEΙAKoΣ TΑΦoΣ
ΓEΩPΓΙoY KYPTΣH

ΓENNIΙΘENToΣ EN NΑoYΣΗ
TH 2 AΠPΙΛΙoY 1838

καi ΑΠoBΙΩΣANToΣ TH 24

MAPTΙoY 1919
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'O oiκoγεvειακ69 τιiφoq τdrv δωρητδv
τηq oiκoγ6vειαq Κιiρτoη

'H BαγγελΙoτρα



T6 Λιiππειo γυμνιiαιο
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Toδ Tιiκη Mπιii'τoη

15. To ΔAΠΠEΙo ΓYMNAΣΙO
Xτιoμ6vo dπ6 τoιlq dδελφoιiq Λαππα τo 1922

εiναι τ6 δμωvυμo καi μovαδικ6 μ626ρι oημερα Γυ-

μvιioιo τiq π6ληg μαq.
Στηv'Eλληvικη πdρoικiα τoδ Kαtρoυ εi1αv &_

vαπτδξει oi dδελφoi t\αππα &ριoτεq, θμπoρικ6q o1,6-

οειg. T6 1922 πΕΘανε δ dδελφ6q τoυq Γρηγ6ριoq καi
θ6ληoαv vιi κιiνoυv δvα μεγιiλo ει)εργ6τημα οτη Nιi-
oυσα.

Tηv τ]μ6ρα τfrg κηδεiαq δ διioκαλoζ καi λ6γιoζ
Σταδρog Xων6g θκφrilvηoε τ6v θπικηδειo δ δπoTog

ουγκivηοε πoλιj τ6 dκρoατηριo καi πρoξ6vηoε i-

διαiτερη θντι1πωοη oτoιig θπιζδντεζ dδελφoιiq. Mε-
τιi τηv κηδεiα oi dδελφoi Λtiππα εi1αv iδιαiτερη συ-

ζητηοη μθ τ6v Σταδρo Xωv6 καi θθιξαv καi τ6 θ6μα

o1ετικιi ψt' τ6ν τρ6πo πoιj θιi μπoρoδoαv vιi τιμη_

οoυv καλ0τερα ττi μvημη τoδ dδελφoδ τoυq. Τ6τε δ
Σταδρoq Xων6ζ βρiκε τηv κατιiλληλη εδκαιρiα vιi
τo0q θξηγηοει καi vιi τoιiq' πεioει yια τη oπoυδαι6-

'Εyyov6g: Πdμε παπoδ oτ6 τoiρκo
yιιi νιi δcb τiq μαiμoiδεg καi τ6 d-

oπρo dλoyο.
ΙΙαπoδq': ''Aλλη φoρd, η δρα π6ρα-

σe.

iιπ6 τ6ν Στ. Xωv6 (ΛAΠΠEΙON>. "Eγινε δνα πd-

τριvo διιirρoφo γερ6 κτ(ριo. T6.γυμνιioιo κτiοτηκε
κυρiωg oτ6 1δρo τoδ Παλαιoδ θvoριακoδ vεκρoτα-

φεfoυ τiζ Παvαγιiq,. Γιιi τiq &vιiγκεq τoδ Γυμvα-

oioυ 16ρειιioτηκε vιi dγoραoτoδv καi μερικιi γειτovι-
κιi oiκ6πεδα.

Στ6v πρδτo δρoφo βρiοκεται μιιi θvτoι16ιoμθvη

πλιiκα μd τηv &κ6λoυθη θπιγραφη.

APΙΣTEΙΔIΙ KΑΙ ΓPHΓOPΙΩ
oΙ AΔEΛΦoΙ

ΚΩNΣTΑNTΙNoΣ KAΙ ΓEΩPΓΙoΣ
Φ. ΛΑΠΠΑ

MNHMΙΙΣ ENEKEN
THNΔE THN ΣxoΛΗΝ

EK BAΘPΩN ANHΓEΙΡΑN
ΣΩTΙΙPΙΩ F'Tι'l1922

'Aπ6 αι)τ6 τ6 Γυμvιioιo dπoφoiτηοαν πoλλoi

νιi πoδ κtiθεται yυμνη 6πιiνcυ oτ6 d'λo-

yo καμαρωτιi μ6 τιi μαλλιιi ριyμ6να
oτiζ πλιiτεζ.
ΙΙαπoδq: ''Aντε πd'με oτ6 τoiρκo.
"Exal καιρ6 νιi δcΙl doπρo dλο:γ:.

τητα τfrq &vεγ6ρoεωq, θν6g oδγxρovoυ δξαταξioυ μαθητ6q καi μαθητριεζ τiζ π6ληg μαg καi τflq πε-
Γυμvαοioυ οτη γεv6τειρti τoυq &vτi τiq θκκληoiαζ ριoχη;. 'Aρκετoi &π6φoιτoι τoδ Λαππεioυ Γυμvα-
πoδ οκ6πτovταv vιi κτiooυv. oioυ δι6πρεψαv oτιi yραμματα οτig, θπιοτflμεζ oτη

"Ετaι γτtaτηκε τ6 Γυμvιioιo πoι5 δvoμιioτηκε βιoμη26ανiα καi oτ6 θμπ6ριo.
MMβ\ρ\rΦln

T6 d"oπρo d,λoyo
'Εyyoνι5g: Πd'με παπoδ θ6λαl

δci τ6 doπρo dλoyo.
ΙΙαπoδq: Σoσ εΙπα αδριo.
'Εyyoνιig: Παπoδ πd'με νιi δoσμε τ6

doπρo dλoyo καi τri δεoπoιν[δα

ι5J



Aλ[ΘPΩΠoΣ KAΙ MHXANΙ{
Στηv ioτoρiα τδv dvΘριδπμ

vωv πρooδoκιδv καi θλπiδωv, fι

π6λωoη &vιiμεoα oτηv oδτoπiα
κα( τ6v Kiπo τiq 'Eδ6μ δ6 oταμιi-
τηοε πoτ6 νιi διxιiζει τη φαvταoiα
τδv dvθρcilπων.'Eλιi1ιoτεq, εiναι
oi θπox6ζ θκεivεg, πoιi δ€v καλ-
λι6ργηοαν την dγιiπη εiτε γιι1 6vα

Xρυo6 M6λλov εΙτε yια θvα Xρυ-
o6 ΠαρελΘ6v. Πρiv &π6 2.300

1,ρ6vια δ 'Αριoτoτ6ληq πρoεiπε 6-

τι f1 δoυλεiα θti καταργηθεi τηv fl-

μ6ρα πoιi oi dργαλειoi θιi δφαivoυv

μ6voι τoυq καi δ dρ1,ιεργιiτηg δ6

θιi 1ρειιiζεται πιιi βoηθoδζ, θvGl δ
κδριog δ6 θιi xρειιiζεται πιιi δotj-

λoυq,.
'AvτiΘετα, τ6 δραμα τGrv ρo-

μαvτικδv oτιiθηκε θντελδg, δια-
φoρετικ6 &π6 τηv πρ6βλεψη τoδ
'Aριoτoτ6λη. Στ6 oδτoπικ6 6ρα-

μα τoδ Σιiμoυελ Mπιiτλερ "Eρε-

βων, oi θφευρ6οει9 dπαγoρειiovται
yι"α τt1διαoφιiλιoη τδv θργαζoμ6-
vωv καi τηv δμαλη θξ6λιξη τiq
κoιvωviαq,.

Σημερα θ1,oυμε φθιiοει ο' d,vα

oημεio δπoυ oi παραπιivω dvτiΘε-
τεq o0τoπικ6q θλπiδεq μoιιiζoυv
vιi oυγκλivoυv. Πιiει πoλιig, και-
ρ6q dφ' 6τoυ περιioαμε τ6 oημεio
iιπ6 τo δπoio δθv μπoρoδμε πια να

γυρiooυμε πΙaω aτη oγ€aη μαζ μ6
τfq μη1αv€g. "E1oυv γivει &παραi-
τητεq oτ6v τρ6πo τfrq ζωiq μαq,
tiv δ6v εivαι iiδη αδτ6q δ iδιoq δ

τρ6πo9' τiζ ζωiζ μαq. Πoτ€ &λλo-
τε δ ιiνθρωπoq δ6v εixε oτη διιiθε-
οη τoυ τ6oη πoικιλiα μηχαvδv γιi-
ρω τoυ, yια να dvτιμετωπioει &πo-

φαoιoτικιi τιi πρoβληματα τflq, φι1-

oηq καi τΦv καΘημεριvδν dvαγ-
κdlv τoυ. Aδτ69 τoσ θκαvαv δ1ι

μ6vo εδκoλωτερη καi dπoδoτικ6-
τερη τηv θργαoiα, dλλιi τ6v dπε-
λευθ6ρωoαv iιπ6 πoχχ6'q oκλα-
βι6q,, oiκovoμικ€,q, καi f1Θικ6q καi
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ιivoιξαv τ6 δρ6μo πρ69 την κα-
τιiκτηoη τδv πoλιτικδν θλευθε-

ριδv.
'Η φιλoλoγiα τfrq μη1αvηζ, i

ψυ1oλoγiα τflq μηxαviq καθcilq

κα( fl κoιvωvιoλoγiα τηg μ&q δδει-

ξαv καi φιilτιoαv iιπ6 πoΧ}'€'g

πλευρdζ τα πι6 dπiθαvα φαιv6με-
να πoιi οημερα δνoμιiζovται <dvε-

πτυγμ6voq τε1νικ69, πoλιτιoμ6q,>
καi <ο$γ1ρovoq, dvθρωπog,>. 'Η
μηχαvη, &ν δ6v εivαι δπωg, τηv δ-

μvoδν oi dδιιiλλακτoι πιoτof τηq,,

δλoπoιημ6vη οκ6ψη καi διαvooιi-

μεvη λειτoυργiα, εivαι oiγoυρα
πvεDμα dvτικειμεvoπoιημ6vo, τ-

oωq dπoξεvωμ€vo dπ6 τηv ψυχη,

Toi Mιxαηλ Κoυtμτζη

dπoοτερημ6vo dπ6 κιiθε ixvoζ ζω-

flg,, δoτ6oo δμωq εivαι διivαμη d-

πoδειγμ6vη, oωτηρια πoλλ6ζ φo-

ρdg καi βαθδτατα καταλυτικη.
'Aπoκoρι1φωση τiζ τε1voλo-

γικflg θξ6λιξηq oτ6v τoμ6α τδv
μη1αvδv δπiρξε δ <αδτoματι-
σμ6ζ)). Tιi αδτ6ματα μη1,αvηματα
δ6v εivαι β6βαια κιiτι θντελδg και-
voι)ργιo. oi PωμαΤoι, εi1αv πλω-
τ6q δδραυλικ6q βαλβiδεq, γιιi vιi

ρυθμiζoυv τ6 δψoζ τoδ vερoδ oτig
δεξαμεv6ζ τoυζ' oι 'oλλαvδoi

χρησιμoπoιoδoαv &vιiλoγεζ συ-

oκευ6q,' γιιi vιi oτρ6φoυv τoιiq μιi-
λoυg τoυq αδτ6ματα πρ69, τ6v dvε-

μo. 'o Σκωτο6ζoζ Tζ6ημc oδιilττ
θφεδρε μη11'ανικ6 <καθoδηγητη>
πoυ bπ6,τρεπε aτ[g &τμoμηχαv6ζ
vιi κιvoδvται δixωζ διακυμtivοειg
οτηv τα11'tiτητιi τoυq.

Πιivτωζ, oοα θαυμαoτιi καi
ιiv κατ6ρΘωoαv oi παλαι6τερoι
οτ6v τoμ6α τflq, μη1'ανoπoiηοηq, f1

oδoiα τoδ οημερινoδ θπιτε6γματoq

εiναι δτι πετυ26αivεται f1 οιiγ1ρovη
εiοαγωγη πoλλδv μη16αvικδv oυ-

oτημιiτωv oτη διαδικαοiα τflq πα-

ραγωγiζ, μ6 dπoτ6λεoμα τ6v δρα-
στικ6 περιoριομ6 τiζ &μεoηq dν-

θρωπιvηζ oυμμετo1flq o' αδτηv

καi τηv αδτ6ματη ριiθμιoη τηq.

Πoλλoi εΙναι oi dvΘρωπoι πoιi
61,oυv o1ηματioει οτ6 voδ τoυζ τε-

ρατιilδειg εiκ6vεg τδv καταoτιioε-
ωv, πoιi μπoρεi vιi πρoκιiψoυv dπ6
τηv πoρεiα τflg, τε1gνoλoyΙαc, πρ6ζ
τ6ν αδτoματιoμ6. 'o Norbert Wie-

ner, πoιi oτ6 βιβλio τoυ θπιivω
oτηv Kυβερvητικη ουν6βαλε oτη
δημιoυργiα τflg θεωρiαq τflq θπι-

κoιvωviαg, φαvτιioθηκε ivαv &πo-
καρδιωτικ6 κ6ομo γεμ&τo dπ6 τε-
λεiωq α0τoματoπoιημdvα θργo-

oτιioια παραγωγflq πρoΙ6ντωv,

πoιj δ trvεργog, πιιi πληΘυoμ6q δ6

θιi εi16ε τα xρηψατα vιi &γoριiζει.
T6 iδιo παvικ6βλητεq &λλd καi d-

παιoι6δoξε9 &πo τα oκoτεινd θv-

δε1,6μεvα πoδ πρooιωviζεται γιιi
τ6 μ6λλoν τoδ κ6ομoυ αδτi fι

καλπιiζoυοα πρ6oδoq τflg, τε16vι-

κηq, δπflρξαv καi oi δηλωοειg &λ-

λωv διαvooιiμεvωv dvθρrilπωv, δ-

πωq τoδ Bertrand Russell καi τoδ
Αldous Huxley.

'Η dπαιoι6δoξη αδτη oτιiοη
dπιlvαvτι oτηv θξ6λιξη τηg, τε11'vo-

λoγiαg καi oτηv θξιiπλωoη τoi αδ-

τoματιομoδ, voμiζω, πιbq, εivαι dρ-
κετιi δπερβoλικη καi δδηγεi ,&v δ-

χι o6 θoφαλμdνα, δπωoδτjπoτε o6

παραπλαvητικιi ουμπερι1οματα.
Δ6v δπιiρχει &μφιβoλiα δτι δ

αδτoματιoμ69 oτ6κεται fl αiτiα
yια νa 1ιioει θvα πooooτ6 τδv θρ-

γαζoμ6vωv τη δoυλειιi τoυ. Δ6v δ-

παρyει dμφιβoλiα δτι πoλλoi dπ6
τoιiq πι6 f1λικιωμ6voυq, δ6v μπo-
ρoδv vιi βρorv &λλη δoυλειd, θvδ
δριoμ6vεq, βιoμη16ανiεq κλεivoυν
τελε(ωζ, oιiv dπoτdλεoμα τiζ εi-



oβoλiq τoδ αδτoματιομoδ. Eivαι
6μωq, dρκετιi &μφiβoλo, δv { πα-

ραπιivω τιioη θιi θπιφ6ρει τε}.ικιi

μεγαλιiτερεq dvαοτατιilοειq dπ6 θ-

κεivεq, πo6 θπιφ6ρoυv oi dλλαγ6q
oτiq, πρoτιμηoειq, τoδ κoιvoδ. 'Aπ6
τηv &λλη πλευριi, δ αδτoματιoμ6q
Θιi θξαoφαλioει oημαvτικιi κoιvω-
vικιi δφ€λη. 'Aκριβδg, δπωq f
πρcilτη βιoμη16αvικη θπαvιioταoη
dφηοε βαθειιi τη oφραγiδα τηζ
oτ6 κoιvωvικ6 o6νoλo, δ αδτoμα-
τιoμ6q θιi δciroει v6o περιε16με,νo
oτη δoυλειιi, τη ζωη καi τη o16o_λη.

'EκεT ιiπoυ iλλoτε δ θργαζ6-

μεvoζ 1gρηoιμoπoιoδoε χειρovα-
κτικη θργαoiα, τωρα τηv dvτικα-
θιoτi μd τηv πvευματικη. .Kαi fl

πvευματικη θvαo16ληoη τoδ πρo-
oφ6,ρει μεγαλιiτερη ε0oτρoφiα, d-

vεπτυγμθvη φαvταoiα καi δλoκλη-
ρωμdνη δριμ6τητα. Δ6v μπoρεΤ fl

μηχανη vιi θεωρηΘεΤ αiτiα τδv &v-
τιvoμιδv, δπoυ oτριφoγυρiζει δ

πoλιτιoμ6q μαq 1ωρiq vιi βρfoκει
δι6ξoδo. 'Η τελειoπoιημ6vη καi
παvτoδ$vαμη μηχαvη θγκαιviαoε
dοφαλGlq θνα vdo τρoπo ζωflq, δdv

εivαι 6μωq' κατιi βιiθoq f αiτiα τδv
oiκovoμικoπoλιτικδv oυγκρot1oε-
ωv πoιi ταλαιπωρoδν τη oημεριvη
dvθρωπ6τητα. EΙναι 1oωq δ λ6γoq
πof oi oυγκρoδoειq αδτ€g πflραv

μεγαλδτερη dκταoη καi θγιvαv δ-

ξι1τερεζ. Kατιi κιiπoιo τρ6πo, δη-

λαδ{, ξβαλε d,vιbτερo θκθ6τη oτιi
γεγov6τα, μεγιiλωoε τηv κλiμακα
καi μαζi την θvταοη τoυq. 'Ωoτ6-
oo δooδηπoτε τ6λεια κι dv εivαι
μιι1 τε1,vικη Kατασκευη, δ6v παιiει
vιi εΙvαι δργανo oτα γtρια τoδ dv-
θριilπoυ πoιi τη μετα1ειρiζεται.
"Aq μη μετατoπiζoυμε, λoιπ6v, τiq'

ε0θfvεζ dπ6 τη βoιiληoη τΦv διi-
ψυχωv δντωv, πoιi δημιoυργoδv μ6
τη δραoτηρι6τητti τoυq, τηv iοτo-
ρΙα, aτtg tiψυ1εq μηxαv6ζ πoιi τiq,

μετα1ειρiζovται τd δvτα αδτιi γιιi
vιi θπιτδ1oυν δ,τι θπιδιcirκoυv. T6
a6ρι πoδ φτιιi1νει καi κιvεi τη μη-
1αvη εivαι δπαiτιo για τo καλ6, δ-

πωq, καi yιa τo κακ6 πo0 θκεivη
κι1vει.

ΓΙA MΙA NΕΑ ΘΕΩPHΣH THΣ ZΩHΣ
'Ειiν βρεθoδν dνθριιπoι iκανoi νti 6,παναoτατη'

ooυν tναντfoν τoσ πνεδματoζ τfrζ d.διαφoρiαζ καi φα-

νoσν dρκετιi εiλικρινε1g καi βαθεiq δoτε νti λιiμψoυν
τιi iδανικιi τfiq iθικiq πρoδδoυ, θιi δoiμε νιi yεννιi''

ται μιιi πνευματικri Eπιρρoιi, iκανη νιi δημιoυρyιioει

μιιi ν6,α πνευματικη κατdoταoη oτιiν dνθραlπ6τητα'
'Επειδη i11οl πεπoiθηoη oτη διiναμη τfig θελrioε-

ωζ κα[ τoσ πνεδματoζ, yι'α0τ6 πιoτειjιυ oτ6 μ6λλoν
τfiζ dνθραlπ6τηταq. 'H i7θικri Επιβeβαlοloη τfrE ζωfrζ
κα[ τoi κ6oμoυ Ε1ει μ6oα τηζ μιιi αioι6δoξη θ6ληoη

καi μιti 6λπiδα πoδ δ6ν μπoρoiν νιi 76αθoδν. Γι'αι3τ6
τ6 λ6yo δ6 φoβdται ν' dντιμεταlπtoη τη θλιβερi
π ραy ματικ6τη τα δπ cιlg π αρoυo ιtiζετ αι.

Στην dτoμικi ζιιi μoυ yνιbριoα, oi bριoμ6νεq'

oτιyμ6g, τ6oε9 φρoντiδεq' τ6oη d.πελπιoiα κα{ τδooν

π6νo, δoτε dν δ6ν εixα ioχυριi νeiρα, θιi κατi'ρρεα'

Mi κ6πo oηκalνοl τ6 βαρδ φoρτ{o τoi μ61θoυ καi
τig e0θδνηE, πoι1 1ρ6νια τιιρα βαραiνει τoδg δμoυq

μoυ χοlρiζ dνιiπαυλα. Δ6'ν κρατcδ μεyιiλα πριiyματα
yιti τδν tαυτ6 μoυ. 'H καλη μερ|δα δμοlg πoδ μoσ t-
λα24ε, εΙναι νιi μπoρrb νιi βρ{oκoμαι oτιiν δπηρεoiα

τfig εδoπλαy1ν[αg, νιi δ621cιμαι πoλλ6q Εκδηλιυoειg
στoρyηζ κα[ καλωoδνηq', νιi περιoτoι1iζcυμαι dπ6

πιoτoδq, oυνερyιiτεg, πoιi πα[ρνoυν 6νερy6 μ6,ρog oτ6

Ε'ρyo μoυ, oιiν νti εΙναι δικ6 τoυζ, νd ξχcυ μιιi δyεiα

πoι5 μoδ Επιτρiπει ν' dναλαμβιiνω τfg πι6 oκληρ69

δoυλει6ζ, νιi iχοl μιιi iooρρoπημ€νη iδιooυyκραo[α
κα[ μιιi δραoτηρι6τητα, πoδ δαπανdται μ6' yαληνη

κα{ πeρ[oκεψη, καi νιi δ6χιιμαι κιiθε iπιτυxiα oιiν

μιd εδερyεoiα yιιi τιiν δπoiα δφε[λαl μιti θυofα ει)yναl-

μooιjνηg.
Noιcbθω μιιi βαθειιi oυyκ{νηoη yιατi μπoρcΙl καi

δoυλε6cι oιiν iλεδθeρog dνθραlπoq o6 μιιi iπoxi δ-

πoυ fi iξιiρτηoη eiναι fi μoiρα τcΙlν dνθρcilποlν κα[

μπoρcΙl iπioηg, 6,κτελιbνταg δλικ6E iρyαo{εg, νti oυ-

νεχiζαl νιi ζrb oτ6ν τoμ'6'α τoδ πνει5ματog.

T6 yεyoν6q δτι oi oυνθfiκεζ τfiq ζωηq μoi δη-

μιoδρyηoαν τ6ooυ9 ε1νoi'κoδg δρoυg yιιi τη δριioη

μoυ, τ6 θειιριΙl oιiν μιιi χdρη, τfiq δπoiαq θ6λαl νιi

φανcb dντιiξιoζ.
Ti μoσ d"πoμ6νει d,κ6μη yιιi νιi iκπληρcboαl τ6

oκoπ6 πoδ d,ν6λαβα;
Tιi μαλλιιi μoυ dρ76[ζoυν ν'doπρ[ζoυν, τ6 oιbμα

μoυ αioθιiνεται τri φθoριi τoi 21ρδνoυ καi τιiν κ6πcυ-

oη dπ6 τlq oκληρ6q dyyαρεiεq πo6 τoσ iπ6βαλα.
M6 εδyνcιμooιiνη dναπoλcΙl τ6ν καιρ6 πoιj, χol-

ρig νιi δπoλoyiζcυ κ6πo καi μ674θo, μπoρoioα νιi
πρooφ6ροl dδιιiκoπα μιd oωματικιi κα{ πνευματικri

iρyαoiα.
'Aναμετρcb μ6 yαλiνη ιcα[ ταπεινoφρooδνη τιiν

Ερyαoiα πoδ μoδ dπoμ6,νει d.κ6μη νιi πρooφ6ραl ιboτε

νιi εΙμαι tτoιμog νιi παραιτηθrΙl μιιi μ6ρα, δταν xρεια-
oτfi. Εi'τε δμωg εΙμαoτe yερoi, εiτε δπoφ6ρoυμε, πρ6-

πει νιi δεfξoυμε δλo τ6 θιiρρog μαe o'Εκε{νoυq πoδ d-

yοlν{oτηκαν κα{ dπ6,κτηoαν τ4 yαλiνη, πoδ ξεπερνd
κdθε yναloη.

AΛMΠΕPT ΣΒA'Ι'TΣΕP:
<<'H'ζοli μoυ ιξα[ η oκ6ψη μoυ>>
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PoMANTΙΣMoΣ
ΨYxoΛoΓΙA ToY POMANTΙKoY ANΘPΩΠOY

'O Poμαvτισμ6ζ _ δπωq ft

'Avαγ6vvηοη ii τ6 Mπαρ6κ - δ6v

εiναι μ6vo δvα φαιv6μενo λoγoτε-

1vικ6, dλλιi dγκαλιιiζει δλεq τiq
πλευρ6ζ τfrg κoυλτoιiραζ τflζ θπo-

χfiq _ &π6 την πoλιτικη μ61ρι τηv

τ6γνη, &πo τη λoγoτε11,viα μ6xρι τη

μ6δα -, γιατi cτ6 βιiθoq iρ1εται
νιi dπoτελ6οει μιιi εiδικη οτιioη d-
π6vαvτι oτη ζωη. Γι' αδτ6 πρ6πει
vιi μιληooυμε πρδτα γιιi τηv ψυ-

26oλoγiα τoδ ρoμαντικoδ dvΘριil_

πoυ, πρiν μπoδμε oτη μελ6τη τiq
αiοθητικiζ παραγωγiζ πoιj εivαι
καθαρη ουvdπειιi τηg. Tιi χαρα-
κτηριoτικιi οτιi δπoTα θιi dvαφερ-
θoδμε dvταπoκρivovται κατιi
πρoτiμηοη oτ6v θπαvαοτατικ6
ρoμαvτιομ6 μ6οα oτ6v δπoTo δ-

παρaει δ πι6 dvτιπρoοωπευτικ69
τ0πoq, τflζ v6αξ γεvεiq,.

'H λατρεiα τoδ <θγιb>
"Ενα dπ6 τιi κεφαλαιcδδη xα-

ρακτηριστικιi - &ν δχι τ6 πι6 oδ-

oιαoτικ6 - τoδ ρoμαvτιομoδ θ-

δρειiει oτ6 δπoκειμεvιoτικ6 τoυ
πvεδμα. "Av δ 18oq αirδvαq dvτι-

πρooωπειiει ο6 γεvικ6q, γραμμ6ζ
τ6v oεβαoμ6 oτ6v καv6vα, δ ρo-

μαvτιoμ6g iooδυvαμθT μ6 τ{ν θξ6-

γερση τoδ dτ6μoυ, ψ6 τrt <βiαια θ-

ξαρoη τfrq πρooωπικ6τητιig τoυ>.

T6 <<θγιir>, τ6 δπoTo λατρειiεται
τ6lρα ιιt' φρενiτιδα, dπoτελεΤ τ6
κ6,vτρo δληq τflq πνευματικfrq ζω-
flg, καi δ θξωτερικ6ζ κ6oμoζ δ6v

διατηρεT καμιti &λλη dξiα παριi θ-

κεivη τηζ dπληq δπoκειμεvικηg,
πρoβoληq.'oξljq θγωκεντριoμ69,
πo0 i1ει τtc, ρΙζεg τoυ oτig, iδ6εq

τδν θγκυκλoπαιδιoτGrv (πoιi δπo-

oτηρiζoυv την κριτικη oτιiοη τοδ
πvειiματoq,) καi oτ6 πρoρoμαvτι-
κ6 κivημα (πoιi dπoκαθιoτ& τ6v
κ6oμo τGlv πρooωπικδν ουγκιvη-
οεωv, πoιi εΙ1,αv παραμεριoτεΤ).
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'H ιiγωviα τflq θλευΘερiαζ
'o τovιoμ6vog δπoκειμεvι-

oμ6q τoδ ρoμαντικoi dvθρωπoυ

Θα πρt'πει &,vαγκαiα vιl πρoκιiλε-
oε μιιi διαμαρτυρiα θvιivτια oτιi
θμπ6δια πo6 περι6ριζαv τ6 πνεδμα
τoυ, καi πραγψατι μιιi dγωviα γιιi
θλευθερiα dvτικατoπτρiζεται o' δ-

λεq τiζ θκδηλωοειζ τflg ζωiq. <'E-

λευθερiα oτη λoγoτεχviα, δπωζ
καi oτiq τΕγνεg, οτη βιoμη1'αviα,
oτ6 θμπ6ριo, οτη oυvεiδηoη. Aδτ6

εivαι τ6 ξμβλημα τiζ θπoχiζ, αδ-

τ6 εivαι τ6 θμβλημιi μαq>, δπωg,

λ6ει 6ναq, ρoμαvτικoq,.

Toi JoSΕ G. L0PΕZ
Mετιiφραoη A.Κ.

α. 'ΙΙ πoλιτικι{: 'o vεoκλαοι-
κ6ζ αirilvαζ εivαι f1 oτιγμη τηζ &-

πoλυταρ16iαg, κατα τ{v δπoiα f
θ6ληοη τoδ βαοιλιι1 d,oκεiται 1,ω-

ρiq vιi λαμβιivεται καΘ6λoυ δπ6-

ψη i γvωμη τδν δπηκ6ωv τoυ. 'H

ρoμαvτικη b,πoxi διακηριiooει &v-

τiθετα _ μ6 βιioη τig dρ16g τfrg

Γαλλικflq 'Eπανtioταoηg - την θ-

λευθερiα τoδ πoλiτη oτ6 vιi θκ-

φριiζει τiq dπ6ψειq τoυ καi οτ6 vιi
παρεμβαivει οτti διακυβ6ρvηoη
τoσ iΘνoυg. 'o vΙcToR ΗUGo Θd

φτιioει οτ6 οημεio νιi ταυτioει ρo-

μαντιoμ6 καi φιλελευθεριoμ6, μ6

τη γvωoτη φριioη: <δ ρoμαvτι-
oμ69 δ6v εiναι τiπoτα dλλo παριi
δ φιλελευθεριoμ6q, στη λoγoτε-

1νiα>. Γιιi νιi δπooτηρiξει τig φι-

λελει1θερεζ πεπoιΘηoειg, τoυ δ ρo-

μαντικ6q θι1 oυvωμoτηoει, θιi oη-

κciloει δδoφριiγματα η Θιi πιiει. θ-

ξoρiα, κιivovταg τ6 πoλιτικ6 iδε-

δδεg θνα 0.π6 τα oδοιαoτικιi κiνη-
τρα τiq ζωiq τoυ.

β. 'ΙΙ fθικη: 'Η ρoμαvτικη fl-

θικη θπioηq ξεxv& τoιiζ παραδo-
oιακoι5q' καv6vεq, καi καθιερcirνει

τ6 πιiθoζ καi τ6 θvoτικτo οιiν μo-
vαδικ6 v6μo τflζ ζωflq. 'Η θρη-

oκεiα κιiι fι λoγικη δ6v εivαι πιιi θ-

κθivεg, πoι5 oημαδειioυν τiq, yραψ-

μ6q oυμπεριΦoPlζ, eλλιi i θλειiΘε-

ρη φιiση καi f1 α0θ6ρμητη παρ6ρ-

μηoη. Αδτ6 θξηγετ τη oυμπιiΘεια
πoιi θμπv6ει i μoρφη τoi dγρioυ,
τoδ μη πoλιτιομ6νoυ δηλ., fι θμφυ-

τη καλωoιivη τoδ δπoioυ δ6v dvα-
κ6πτεται dπ6 αδθαiρετoυq καv6-
νεg πoιi καθιερcbθηκαv &π'τ6ν πo-
λιτιoμ6, fi τη γoητεiα πo6 θκπ6μ-
πoυv τιjπoι δπωq δ Δ6v Zoυιiv,
o6μβoλo τiq θξεγ6ροεωq, θvιivτια
οτiζ θεiκ6ζ καi dvθριirπιvεζ dρχ6ζ.

γ. Tιi oυvαιoΘηματα: Tηv θπo-

1η τoδ θγκυκλoπαιδιoμoδ, fl λoγι-
κη 6βαλε τdτoιo φρdνo oτη διιiχυ-
oη τδv αioθημιiτων πoιi _ δπωq,

λ6ειδORTEGAYGASSET-δ
dvθρωπog <oυvτiθωg vτρεπ6ταν
yια τig ουγκιvliοειq, τoυ θπειδη τ]-

ταv δπερβoλικιi περηφαvoζ γιιi τiζ
iδ6εq, τoυ>. "oμωζ dπ6 τ6ν Poυo-
oιi: κα( μετιi oπιiζoυv oi φραγμoi
πoιi oυγκρατoδoαv την δρμη τoδ
συγκιvησιακoδ, καi δημιoυργεΤται
δvα θεαματικ6 αioΘηματικ6 ξεχεi-
λιoμα. Tηv θγκεφαλικτ] ξηρ6τητα
τoδ vεoκλαoικoδ διαδθ1εται fl θ-

λε0θερη oυγκιvητικ6τητα τoδ ρo-

μαvτικol' τη oτo11αoτικη ψυ1ρ6-
τητα, f1 θξαρoη τflg καρδι&g.

T6 1αρακτηριoτικ6 τflq θπo-

1,ηq, εivαι λoιπ6v i dπcilλεια τflq

dρμovικiζ ψυ11ικflq fιρεμiαζ πoιj
&παιτεi κιiθε κλαοικιομ6ζ, καi <ft

θγκατιiλειψη οτiζ πι6 βiαιεg oυγ-
κινηοειg>' δτoι δ ρoμαντικ6q, ιiv-
θρωπoq, &ρ6oκεται oτ6 vιi dφτivε-

ται vιi παραoι1ρεται ii &π6 6ναv
παλλ6μενo θνθoυoιαομ6 i'&π6



μιιi vooηρη &παιοιοδoξiα. Πιiv-
τωq τιi καταθλιπτικιi oυvαιoθη-
ματα - μελαγxoλiα, voοταλγiα,
dπελπιoiα... _ εivαι θκεivα πoιi
16αρακτηρiζoυv καλιiτερα αδτηv
τηv περioδo.

Eivαι β6βαιo δτι f κλαoικf θ-

πoxη δ6v εi1ε &γvoηοει τ6v κ6oμo
τGlν oυvαιoθημιiτωv, δμωζ τ6 γε-
γov6ζ oτι τα εixε δπoτιiξει o6 μιιi
αδοτηρη oυγκριiτηoη καi oυγ1ρ6-
vωg od μιιi γεvικευτικη dφηρημ6-

vη 6vvoια, τη δια1ωρiζει dπ6 τη
συγκιvησιακη βιαι6τητα τoδ ρo-
μαvτιoμoδ, πoιi θvδιαφ6ρεται γιιi
τηv iκφραοη τδv δπoκειμεvικδv
dπo1,ρ<δoεωv. Παρατηρd'oτε π,γ.
τηv τεριiοτια dπ6oταοη πoιi μεoo-
λαβεi &vιiμεοα οττi γαλ{vια καi i-
ooρρoπημ6vη μoυoικη τoδ 18oυ

α iω vα (Μπα1, Xd.υδ v,
M6τoαρτ...) καi oτfv θoωτερικη
(θvδ6μυ1η, θoωτατη) ταρα1lj τfrq

ρoμαvτικfrg (Mπετ6βεν, Σoπ6'v,
Σoιiμαv...).

'H μεταφυoικη ιiγωviα
"Av οτiq, κλαoικ6q, θπo16q δ

ιivθρωπoq, ζεi o6 μιιi 1αρoιiμεvη d-
οφtiλεια, γιατf fl oκ€ψη τρυ τoδ d-
vακιiλυψε τot1ζ ν6μoυq πoδ δι6-
πoυv μiα Φιioη πoιi αδτ6q τη voμi-

ζει τ6λεια, δ ρoμαντιoμ6ζ, θγκα-
ταλελειμμ6vog οτ6v θαυτ6 τoυ,
καi θ21'ovταq, γαcει τi1ν θμπιoτooιi-
vη οτli λoγικη, <vιιilΘει τη ζω{ oιiv
θvα iλυτo πρ6βλημα>. T6 ivοτμ
κτ6 τoυ τoδ θπιoημαivει τηv δπαρ-

ξη δπερφυoικδv δυvιiμεωv πoι5 ξε-
φει1γoυν &π6 κιiθε λογικη, καi μiα
d'καταviκητη dγωviα κυριεδει τηv

ψυχτi τoυ. Ξ6,ρει δτι εivαι θriμα

μιdq τυφλiq μoiραq χωρiζ λoγικη
θξηγηοη καΙ tπιπΧηττει τη Φδoη,
πoιi παρακoλoυΘεT dπαθηq τ6v π6-
vo τoυ. Διαρκδg d'νικαvoπoiητoq

ψπρooτα οτηv dδυvαμiα τoυ vιi
oυλλιiβει iνα δπερπ6ραv &vεξηγη-
τo, πρ69 τ6 δπoΤo τ6v oπρcil1voυv
&6ριoτoι π6θoι, μερικ69 φoρ6ζ
φτtlvει oτ{v iπελπιoiα. <'Η iδ6α

τoδ &πεiρoυ>, &γvωoτη oτ6v κλα-
οικ6 _ πoιi διαρκδζ δημιoυργεΤ
δρια - θδρειiει οτη ζω{ τoυ' &π'
αδτ6 ξεκιv& f1 πυρετcilδηq dvηoυ-

26iα τoυ καi fl τρoμερη τoυ συvαι-
oθηματικη &vιooρρoπiα.

T6 iδεαλιoτικ6 πvεδμα
Aδτη i &6ριοτη τιioη πρ6ζ θ-

vαv κ6oμo &vωτερo dπ6 θκεTvov

τdlv αioθητδv πραγματικoττiτωv,
καi πoι1 τ] λoγικη δ6v καταφdρνει
vιi τ6v πρoοδιoρioει, dπoκρυ-
oταλλcδvεται ου1'vιi ο6 μερικιi iδε-
ιδδη, ποιi δ ρoμαvτιoμ6q θπιβιiλ-
λει oτ6v θαυτ6 τoυ, oιiv δδηγ6 τηq

ζωfrζ τoυ, μd fρωΙκη δρμητικ6τη-
τα' Δθv μπoρεi vιi δπιiρξει μεγα-
λιiτερη &vτiθεoη μ6 τ6v θπιπ6λαιo
καi αioθηoιακ6 fi εiρωvικ6 καi
σKεπτικιστικ6 τ6vo τoδ 18oυ αiιil-
vα. Πι1ραοε πιιi τi θπoxη τδv 1αρι-
τωμ6νων γιoρτδv τiq αδληq καi
τiq κoμψiq fιΘικfrq dδιαφoρiαg,
καi ιivαq, παριiφoρoq, πνευματι-
oμ6q, διειoδιiει o' δλεq τig ψυ16q.
'Η <'Avθρωπ6τητα>, f <Πατρi-
δα>, i <<Γυvαiκα>, αδτoi εivαι oi
οτ626oι πρ6ζ τo6ζ δπoioυg διευΘιi-
vει τig, φλoγερ69 τoυ πρoοπιiΘειεg,.
Δiπλα οτ6 &νθρωπιoτικ6 oυvαi-
οθημα, οτ6 πατριωτικ6 iδεδδεq
καi τ6v 6ρωτα, θκδηλιΙlvεται θπi
oηq' ου76vιi 6vαζ <d6ριοτoq, Θρη-

oκευτικ69 μυοτικιoμ6q,>>, τoδ δ-
πoioυ fl ρiζα βρioκεται τ6oo oτf
1ριoτιαvικη παριiδooη δoo καi
oτ6v θεΙομ6 τoδ 18oυ αiωvα.

'Η oδγκρoυoη
ψi' τi1ν πραγματικ 6ττ1τα

Aδτf i iδεαλιoτικli δξαροη δ-

1ει dπoφαοιoτικ6g' ουv6πειεg,. 'O

ρoμαvτικ6q,' παρασυρμ6vog &π6
τiζ εiκ6vεζ πoιi δ iδιoζ δημιoδργη-
oε μ6oα τoυ, i,ρ1εται &vτιμ6τωπoq

- δπωq, δ Δ6v Kι1ιbτηq - μd τ6

γεγov6q, 6τι <f1 πραγματικ6τητα
δ6v dvταπoκρivεται oτιi δvειρα>>:

δ6ν εivαι τυ11,αTo δτι αδτην τηv θπo-

xi τ6 μεγιiλo μυΘιοτ6ρημα τoδ

Θερβιivτεζ βρiοκει βαΘι6q dπηxη-
οειq oτιi πι6 εδγεvfr πvειiματα. 'H
&vΘρωπ6τητα δθv τ6v καταλαβαi-
νει, f πατρiδα τ6v θξoρiζει, fl γυ-
vαiκα πoι1 εΙ1ε φαvταoτεΤ δdv δ-

παρχεL Kαι με τη συγκρoυση ερ-

1εται fl <dπoγor!τευoη>. 'o κ6-
oμoζ πoδ τ6v περιβιiλλει φαivεται
πεζoc,' γκρiζoq' ψιi11,νει &πεχπι-
oμ6vα κιiτι πoδ νι1 iκαvoπoιεi τ6
πvεδμα τoυ καi δ6ν τ6 βρioκει.
Nιωθει dπρoοιiρμooτoq,. Kαi θπει-
δri δ6v 61ει τliν f1ρεμiα vιi dπoδε-

1θεi τ6 περιβιiλλov τoυ, θπαvα-
οτατεi θνιiντια o' αδτ6 ii φειiγει.

'O ρoμαvτιoμ6ζ, εiπαv, εivαι
<<μιιi πρ6oκληοη o6 ταξiδι>. Aδτ6
τ6 ταξiδι, πρayψατι, κυριαρ1εT o6

πo}'"}'"6'9 περιπτcbaειg:'o Σατωμ-
πριαν, δ Mπιiυρov καi τ6ooι &λ-

λoι, θγκαταλεiπoυν τliv πατρiδα
τoυζ, κιvημ6voι &π6 μιιi d'καταvi-
κητη dvηoυ11,iα. "Oταv αδτ6 δdv

εiναι δυvατ6, f, φαvταoiα dvαλαμ-
βιivει vιi δημιoυργηoει κ6ομoυq,

πoiηοηg καi δvεiρoυ, δπoυ τ6
πvεδμα τoδ ρoμαvτικoδ θγκαθi-
σταται: 'o Mεοoαiωvαq τΦv iππo-
τδv, oi χG)ρεq τfrq, 'Αvατολiζ, γε-

μιiτεg μυοτηριo καi λιiμψη... "o-

μωq καμιιi φoριi αιiτ6 δ6ν φτιivει,
καi fl μ6vη δυvατη λιioη, i μovαδι-
κη φυγη, εiναι fl αδτoκτoviα.

αυv6xεια aτ6 Επopενo τευχog

Κtiπoιog Ερωτeυμiνog ν6o9

περiμενε τ6 κoρiτoι τoυ oτ6ν τ6πo
τoσ ραντεβoi. 'H κoπ6λα, οlζ oυ-

νiθωq, πιiλι dρyεi. 'o ν6oq φιλo-
ooφcbνταg λi'ει: <Δαloαμε ραντε-
βoυ i δρα π6ντε, τιιρα ρEναι iξη.
Θιi περιμ6,νοl δq τiq Επτti' "Αν δ6ν
Ερθει oτ{g 6κταl, oτ[q i'ννιιi θιi φιi-
yω.

*
ωτsυμενoζ νξ0ζ

*
"ΕναE Ερ
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oΙ ΨEΙPEΣ ToY AλIΘPΩΠOY
KAΙ

H KATAΠOΛEMHΣH ToYΣ
B'

'Yγειovoμικη oημαoiα
'Αvηλικεq καi θvηλικεζ ψετ-

ρεζ βρiοκovται oτηv θπιφιivεια
τoδ δ6ρματoq τoδ dνθρrilπoυ ii
κovτιi oτ6 δ6ρμα τoυ καi ρoυφoδv
τ6 αiμα τoυ. 'Eκτ6q dπ6 τ6 αiμα
πo6 τoδ d,φαιρoδv, τoδ δημιουρ-

γoδv καi φαγoιiρα ii trλλη θv61λη-
oη κα( μiα dπ6 τiq τρεTq' ψεTρεq (ft

ψεiρα τoδ od;ματoζ) μπoρεi vιi τoδ

μεταδιiloει κα( doθdvειεq. Τd'vι1γ-

ματα (τoιμπliματα) τflq ψεiραg'
πρoκαλoDv θρεθιoμ6 τoδ δ6ρμα-
τoq, καi κvηoμ6 (φαγo6ρα). 'o θ-

ρεθιoμ6ζ α0τ6ζ εivαι μιιi dλλεργι-
κη dvτiδραoη πoι5 δφεiλεται κυ-

ρ(ωq o6 oδoiεζ (iοωζ πρωτεivεζ)
πoυ περι6,γει τ6 oιiλιo τflq ψεiραq.
'Η φαγoδρα dvαγκιiζει τ6 ψειρια-
oμ6vο ciτoμo vιi ξυΘεΤ. T6 ξιioιμo
μπoρεi vιi πρoκαλ6oει δερματiτι-
δα, θξιivθημα, ilκζεμα, μoλυoμα-
τικ6 κηρio καi παρ6μoιεζ κατα-
oτιioειg καi iδιαiτερα δταv δπιiρ-

ξoυv καi μoλιivoειq, dπ6 οταφυλo-
κ6κκoυq. Kαi τ6 νιiγμα καθ' θαυ-
τ6 dπoτελεT λδoη τfrq oυvε1gεiαq

τoδ δ6ρματoq, dπ' δπoυ μπoρεΤ vιi
μπoδv παθoγ6voι μικρooργαvι-
ομoi, oυvηθωg δμωq δ oυvδυα-
oμ69, τoδ νιiγμciτoq μ6 τ6 ξ6oιμo
καi τιi κ6πραvα τiq ψεiραq εδvoεΤ

τη μ6λυvoη μ6 παθoγ6voυζ μι-
κρooργαvισμoιig πoιi πρoκαλoδv
παΘηοειq τoδ δ6ρματoq. Γιιi τig
δερματoπιiθειεq πoδ μπoρεT vιi
πρoκαλ6,ooυv oi ψεTρεq,, βΧ6πε,
oτηv θλληνικη, Kαvιτιlκη.

'Oριoμ6'vα &τoμα 1tivoυv τ6v
δπvo τoυq, καi εivαι dv{oυxα iδiωq
τη vιJ1τα πo6 oi ψεΤρεq εivαι πι6
δραοτηριεq. Σ6' μερικιi παιδιιi oi
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ΨεTρεζ πρoκαλoδv καi &vαιμiα.
Kιiθε tivθρωπoq δ6v θρεΘiζε-

ται οτ6v iδιo βbθμ6 iιπo τ6 vιiγμα
τflg ψεiραq. 'o βαθμ6q θρεΘιομoi
θξαρτiται 0.πo τo ciτoμo dλλιi καi
&πo τo εiδοq τiq ψεiραq, &π6 τ6ν
dριθμ6 τdrv ψειρδv οτ6 oδμα μαq,
καi dπ6 τ6 πδq καi π6oo ξυv6μα-
oτε oταv μ&q τριilει τ6 δ6ρμα μαζ.

Toσ 'Ε. M. Tζανακdκη
'Εντoμoλ6yoυ Καθηyητoσ

Παν/μioυ Θεo/νiκηq

Παριi τiq μεγιiλεζ διαφoρ69 πoιi
παρατηρoδvται oτ6 oημθTo αδτ6

μεταξιi &τ6μωv, θεωρεTται δτι κιi-
Θε dvθρωπog πoι1 θ1ει ψεiρεζ δπo-

φ6ρει ο6 κιiπoιo βαθμ6. Mερικιi ιi-
τoμα πoι1 δ6v εivαι πoλιi ε0αiοθη-
τα καi πoιi μαθαivoυv vιi μηv ξ6-
vovται' oιγιi oιγιi dvι11,ovται τiq

ψεTρεq, καi δπoφ6ρoυv πoλι1 λιγ6-
τερo &'πo dλλα, od βαθμ6 πoι] δi-
vει τηv θντι1πωoη dτι δ6v θvo-

1,λoδνται καθ6λoυ. 'Αvooiα δμωq,

oτ6 vιiγμα τiζ ψεiραq δ6v δη-

μιoυργεiται.
Kατιi τ6v Peck καi oυvεργιi-

τεζ, 6ταv 6vα ατoμo, πoδ δ6v εi1gε

πoτ6 τoυ ψεTρεq,, τoιμπηθεΤ πειρα-

ματικι1 yια πρrj>τη φoριi d,π6 ψεT-

ρεζ τoδ oιilματog, αioθιivεται
oτηv &ρ1f 6vα θλαφρ6 τoiμπημα
καi λiγη ii καΘ6λoυ φαγoδρα. Στιi
οημεiα τoδ vδγματog δημιoυργεΤ-
ται λiγη ii καΘ6λoυ κoκκιviλα.
Miα θβδoμιiδα &ργ6τερα, τ6 iτo_
μo αδτ6 μπoρεΤ vιi ε0αιoθητoπoιη-
θεi, δπ6τε τιi vι1γματα τflq ψεiραq
τoδ πρoκαλoδν dξι6λoγo θρεθι-

oμ6 καi φλoγωμdvεζ κ6κκιvεq' κη-
λiδεq.'Eιlv τ6τoια εδαιoθητoπoιη-

μ6vα dτoμα τoιμπηθoδv &πo παρα
πoΧ}'€,q ψεΤρεq, μπoρεΤ vιi θμφαvi-
σoυv γεvικ6 θξιivΘημα, 11'αμηλ6
πυρετ6 καi αioθημα κoπιiloεωg
καi εδερεθ(oτoυ. 'Η dvτiδραoη αι)-

τη, κατιi τo6q, dvωτ6ρω συγγρα-

φεiζ, δφε(λεται δχι μ6vo oτιi vιiγ-

ματα τfrg ψεiραζ dλλιi, o6 μεγιiλo
βαθμ6, oτηv θπαφη τδv κoπριi-
vωv τfrq ψε(ραq μ6 τιi vιiγματα, δε-

δoμ6voυ δτι τ6 ψειριαoμ6vo &τoμo
εδαιoθητoπoιεTται καi oτιi κ6πρα-
vα τηg ψεiραq.

'Η δγειovoμικη λoιπ6v σημα-
οiα τδv ψειρdlv, oυvioταται oτηv
dμεοη ζημιιi πoι1 πρoκαλεi τ6 vιiγ-

μα τoυζ καi ο6 θvδε1'6μεvεq μo-
λ6vοειg τdlv μικρoτραυμιiτωv πoι1

πρoκαλoδμε δταv ξιivoυμε τ6 δ6ρ-

μα μαζ θξ αiτiαq τfrq φαγo6ραq.
'H ψεiρα τoδ oωματoq' εivαι καi
φoρ6αq τριdlv τoυλιi1ιoτov doθε-
vειδv τoδ dvθριilπoυ.

Kαταπoλ6μηση τdrv ψειρ6rv
γεvικd

Πoλλoi ρωτoδv θιiv δπιiρ1oυv
πρoληπτικιi μ6τρα κατti τΦv ψει-
ρδv, θιiv δηλαδη δπιiρxoυv φιiρ-
μακα ii dλλα μ6oα γιιi vιi μηv πιιi-
σoυμε ψεΙρεζ. T6 πρδτo πoιi πρd-

πει oυvεπdlq vιi τoviοoυμε, εivαι δ-

τι γεvικιi δ6v δπιiρxει κtiτι πoιj vιi
θμπoδiζει τiζ ψεΤρεζ vιi θγκατα-
oταθoδv oτ6 οδμα μαq ii oτιi ρoδ-
xσ. ιιαζ. 'Yπιiρ1goυv β6βαια δρι-
oμ6vα d,πoκρoυoτικιi (θvτoμoδιω-
κτικιi) φιiρμακα, eλλd i διιiρκειιl
τoυq εivαι μικρη καf i πρακτικη
τoυζ χρησιμ6τητα μηδαμιvη. 'o-
ριoμ6vα θvτoμoκτ6vα μ6 μεγιiλη
δπoλειμματικη διtiρκεια, δπωζ τ6



DDT, θd σκoτωσoυv τiζ ψεΤρεζ
πoιi τυ16v θιi θγκαταoταθoδv oτ6
οδμα μαq, μ6ρεq ri καi θβδομιiδεq

μετιi τη 1ρηoιμoπo(ηoη τoυg, θιiv
θv τδ μεταξιj δ6v πλιivoυμε τιt

μαλλιιi, τ6 oδμα, ii τιi ρoδ1α μαq.
oδτε 6μωζ μπoροδμε vιi μ6voυμε
ciπλυτoι θπi θβδoμιiδεq, oδτε vιi

βιiζoυμε κιiθε τ6oo τ6τoια θvτoμo-
κτ6vα oτ6 οδμα μαq, γιατi θθτoυ-

με o6 κivδυvo τηv δγεiα μαζ. Συvε-

πδq, θιi χρησιμoπoιηooυμε Kατα-
οταλτικιi (θεραπευτικιi) φιiρμακα
θvαvτiov τδν ψειρδv, δταv διαπμ
oτωooυμε 6τι ii1,oυv θγκαταoταθεΤ

oτ6 οδμα μαg. 'EκεTvo πoιi μπo-
ρoδμε vιi κιivoυμε εivαι vιi λιiβoυ-

με δριομdvα μ6τρα yια νa περιoρ[-
σoυμε τtiv πιθαv6τητα vιl πιιiooυ-

με ψεΤρεq,. "Evα τιiτoιo μ6τρo εivαι

i dτoμικη καΘαρι6τητα. "01ι δι6-

τι oi ψεiρεq θιi dπoφιiγoυv θvα κα-
Θαρo odlμα. KιiΘε ιiλλo. 'Aλλιi
δι6τι τιi ιiτoμα πoδ πρoo61oυv τηv

καθαρι6τητιi τoυg λoιiζovται oυ-

xνα, dπoφεr5γoυν vti χρησιμo-
πoιoiv ξ6vo 1τ6vι ii ξ6vo καπ6λλo,
διατηρoδν τo aπiτι τoυq καθαρ6,
δ6v ουvαvαoτρ6φovται μ6 βριilμι-
κα καi dπρ6oεκτα &τoμα καi f1 θv

γι1vει oυμπεριφoριi τoυq εivαι τ€-

τoια πoιi δ1oυv μικρ6τερεq, πιθα-
v6τητεg vιi πιιiooυv ψετρεζ dπ6 ιi-
τoμα πoιi εivαι dκιiΘαρτα καi d-

πρ6oεκτα. "Oταv πρ6κειται γιιi
τηv ψεiρα τoδ oιilματoζ, i &τoμι-
κη καθαρι6τητα παiζει oημαvτικ6

ρ6λo, γιατi fl oυ1vη dλλαγη ρoιi-

1gωv καi τ6 δγκαιρo καθιiριoμα ii

πλιiοιμ6 τoυq, dπoμακριlvει ii κα-
ταoτρ6φει τig ψεΤρεg.

Tηv θπoxη πoιi oi ψεΤρεq,,

οτηv Εδρωπη τoυλιi1ιoτov, iταv
πoλιi περιoo6τερε9 dπ6 δτι oημε-

ρα, oi Ηarvey καi ΗiΙl ουvιoτoδ-
οαv αδοτηρη πρooωπικη καθα-

ρι6τητα καi oυ1,v6 δλεγ1o oτ6 oδ-

μα μαζ, a6 }''επτoptρεια δ6 τιi 6-

ξis: 1. Nιi μηv θρ16μαoτε o6 θπα-

φη, oδτε vιi ουvαvαoτρεφ6μαοτε

πρ6oωπα πoιj ξ6ρoυμε δτι E1,oυv

ψετρεζ, ii dvτικεiμεvα πo6 τα πρo-
oωπα αδτιi χρησιμoπoιoδv. 2. Nιi
dπoφειiγoυμε τ6 oυvωoτιομ6. 3.

Nιi λoιiζoυμε τ6 οδμα μαq τoυλιi_

χιστov μiα φoριi τηv θβδoμιiδα μ6

&φθoνo ζεοτ6 vερ6 καi oαποιivι
καi vιi τ6 τρiβoυμε καλιi μ6 1ov-
τρ6 πρoo6ψι. 4. Nιi φoρoδμε πιiν-
τα θoωρoυ1,α καi vιi τιi &λλιiζoυμε
κιiθε θβδoμιiδα. 5. Nιi λoιiζoυμε
τ6 κεφtiλι μαg oυ1vιi, να τo aτενi-
ζoυμε καi βoυρτοiζoυμε τoυλιiLι-
oτov μιιi φoριi τηv fιμ6ρα καi vιi
τ6 διατηρoδμε πιivτα καθαρ6. 6.

Nιi &πoφεδγoυμε dκιiθαρτα μαξι-
λtiρια, oεvτ6vια, παπλrilματα καi
πpo παντ69 κoυβ6ρτεq. Αδτ6 vti

τ6 τηρoDμε iδιαiτερα 6ταv ταξι-
δειioυμε. 7.'Βαν iiρθαμε ο6 θπαφη

μ6 πρ6οωπα πoδ πιθαvδq θ1oυv

ψεTρεq, vιi θλ6γxoυμε oυ11,vιi τ6 κε-

φιiλι καi τ6 oδμα μαq. 8. 'Eιiv
πιιiooυμε ψεTρεq,, πρt,πει &μ6οωζ
vιi θφαρμ6ooυμε α0oτηριi τιi oυvμ
oτιilμεvα ψ6τ ρ α καταπoλεμηoεωg'.

Σημερα οτiζ xδρεζ μ6 iκαvo-
πoιητικ6 θπiπεδo δημooiαζ δγεiαζ
καi μ6 πληθυoμ6 πoι5 γεvικιi τηρεΤ

τoιig, oτoι1ειωδειq, καv6vεg καθα-

ρι6τητα9,, δdν δπιiρ1ει λ6γoζ vιi
λαμβιivoυμε δλα αiτιi τα ψ6τρα,
θκτ6q dπ6 περι6δoυ9 πoι5 oi ψεi-

ρεg, dφΘovoδv oτ6v πληθυoμ6. Σ6

τιiτoιεg περιoδoυq oi αρμ6διεq
κρατικ6q' δπηρεoiεq θιi κρoιiooυv
τ6v κιirδωvα τoδ κιvδιivoυ.

'Eκεivo πο0 ωφελεΙ εivαι τi dγ-

καιρη διιiγvωoη καi μιiλιοτα oτιi
παιδιιi, πoιi oυ1,vιi δ6v φαivεται vιl
θvo1,λoδvται dπ6 λiγεq ψεiρεq οτ6
κεφιiλι τoυq. Συvεπδq, πρ6πει oi

γovεTq vιi θλ6γχoυv πρooεκτικιi τ6

κεφιiλι τδv παιδι(rν τoυq μιιi φoριi
τ6 μηvα καi μ6λιq διαπιoτcbooυv
θoτω καi μiα ψεiρα ii κ6vιδα, vιi
λιiβoυv τιi κατιiλληλα μ6,τρα κα-
ταπoλεμηοεωζ. 'H 6γκαιρη διιi-

γvωση καi dμεoη καταπoλ6μηoη,
δ1,ι μ6vo θιi dπαλλιiξει τ6 ψειρια-

oμ6νo ιiτoμo πρiv oi ψεiρεq, τoυ

πoλλαπλαoιαoτoδv καi γivoυv θ-

vo26λητικ6τερεq, dλλιi καi θιi πρo-

λιiβει τ{ μετιiδooη τoυg o6 ciλλα
&τoμα πoιi τ6 oυvαvαoτρ6φovται.

'Η καταπoλ6μηoη τδv ψει-

ρδv oημερα δ6v εivαι διioκoλη.
Xρειιiζεται 6μωζ νιi γivει πρoοε-
κτικ{i, γιιi vιi οκoτιilooυμε κιiθε

ψεiρα ii κ6νιδα οτ6 οΦμα ii oτιi
ρoδ1α μαq. Αδτ6 θπιτυγ1,ιivεται μ6

δι5o oυv{θωζ θπεμβιioειq, μ6 θvα

κατιiλληλo θvτoμoκτ6vo.'Eκτ6q
dπ6 τηv περiπτωoη δπιiρξεωg θθι-

oμoδ γιιi τ6v δπoΤo γριiφoυμε &μ6-

oωg πι6 κ{iτω, θvα κατιiλληλo

ψειρoκτ6vo φιiρμακo oκoτιbvει δ-

πoιαδηπoτε ψεiρα τoδ dvθριilπoυ.
'o τρ6πoζ δμωq θφαρμoγfrq, τoυ

διαφ6ρει 0'πo τo ilvα εiδoq ψεiραζ
oτ6 ιiλλo. Γι' αδτ6, τtg }'επτoψ6-

ρειεq τηq dφαρμoγηq τΦν ψειρo-
κτ6vωv φαρμtiκωv ii iλλωv μ6-

oωv δ[voυμε 1ωριoτιi μ6 κιiΘε εi_

δoζ ψεiραg.
"oταv δvα θvτoμoκτ6vo 1ρη-

oιμoπoιηθεT o6 μιιi περιo16η πoλ-
λ6q φoρ6q, πoλλιi 1ρ6vια, ii τoυ-

λιi1ιoτo o6 πoλλ6ζ γεvε6q θv6q εi-

δoυq, θvτoμoυ, τ6 δvτoμo μπoρεΤ
oιγιi oιγιi vti γivει πoλ0 &vθεκτι-
κ6τερo oτ6 θvτoμoκτ6vo αδτ6 d-

π6 6τι ηταv oi πρoγovoi τoυ. Τ6τε
λ6με δτι τ6 δvτoμo α0τ6 θ Θ i ο τ η
κ ε oτ6 θvτoμoκτ6νo α0τ6, δηλα-
δη τ6 oυvfθιoε. Δημιoυργoδvται
λoιπ6v o6 διιiφoρα μ6ρη τoδ κ6-
ομoυ φυλdg (ριiτoεq) δριoμdvωv
θvτ6μωv θθιομ6vεq (dvθεκτικ6q)

ο6 δριoμ6vα θvτoμoκτ6vα. oi φυ-

λ6ζ α0τ6ζ, γιιi vιi καταπoλεμη-
θoδv, 1ρειιlζovται ii δλo καi μεγα-
λδτερη δ6oη τoδ θvτομoκτοvoυ
oτ6 δπoio εivαι θθιoμθvεg, δ6oη

δηλαδη πoιi μπoρεi τελικιi vd μη
oυμφ6ρει η vιi μηv θπιτρι1πεται vιi

χρησιμoπoιηΘεi oτ6 οδμα μαq, ii

τη 1ρηοιμoπoiηoη κιiπoιoυ dλλoυ
θντoμoκτ6voυ. T6 δλλo αδτ6 θv-
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ηoεωζ εivαι i θξηq:

α) 'Η αδξηoη τηg διαβατ6τη-

τoq τδv τρι1oειδdlv f1 δπoiα χαρα-
κτηρiζει την πριilτη φιioη τoδ θκ-

ζ6ματo9, oυνεπιiγεται την δξoδov

δγρoδ. Toδτo θπεκτεivεται πρ69

τηv θπιφιivεια, διευριivει τoιiq με-

ooκυττιiριoυq 1ιilρoυq εiq τηv d-

κανθιbδη oτιβιiδα κα[ τεvτιilvει τ(q

μεooκυττιiριεq γ6φυρε9,δq τηv ρη-

ξη. Γιιi τoδτo, τιi &κανθιbδη κιJτ-

ταρα στερoδvται τδν oυvδ6oειilv

τoυq καi πρoκαλoδνται τρoφικ6'q

διαταρα1,6g.

β)'Η &πoμ6vωοη τδv κυττιi-

ρων αδτΦv καi i καταοτρoφη

τoυg i1oυv δg θπακ6λoυθo τ6v

o1ηματιoμ6v μικρδv κoιλoτητωv

εig τ6 δψog τηq d,καvθιilδoυg oτι-

βιiδαq, oi δπoiεq γεμiζoυν &π6 δ-

ριilδεq δγρ6. oi μικρ6ζ αι)τθq φυο-

oαλiδεg καλoδνται πρωτoγεvεΙq

φυoαλλiδεg τoδ Civatte' Διιi μ6-

ooυ τδv τoι1ωμιiτων τδv τρι11,oει-

δδv &γγεiωv δι6ρ1oνται διιi δια-

πηδioεωg δμoiωg κυτταρικιi oτoι-

1,εΙα τoδ αiματoq κυρiωq τoδ τιi-

πoυ τδv λεμφoκυττιiρωv'

γ) Tιi κιiτταρα αδτιi, τιi βρi-

σκoυμε oτoιiq μεooκυττιiριoυq
1ωρoυq τηq μητρικηζ oτιβιiδαζ'
δζ καi oτηv θoωτερικη οτιβιiδα

τιδv πρωτoγεvδv φυooαλiδωv' T6-

λoq o1ηματiζovται μεγιiλεq φυo-

oαλiδεζ, oi δπoiεg &νθρ1ovται

οτηv θπιφιivεια, ρηγνυvται καi δ-

τoι παριiγεται fι θξιδρωματικη φιi-

ση τηζ v6οoυ.

Tιi δξ6α θκζθματα
(τυπικ6v δξι) θκζεμα)

Tιi oυvιοτιirντα την θκζεματι-

κη βλιiβη oτoι1,εΙα &θρoiζovται ο6

πλdκεq μεγ6θoυζ καi o1ηματoq

πoικιλ6μoρφωv. 'oμoiωq i θξθλι-

ξη τιilv dρ1ικΦv oτoι21,εiωv πρoσ_

δiδει oτ6 θκζεμα μιιi 1αρακτηρι-
oτικη πoλυμoρφiα. Παριi ταδτα

Δ EPMAT oΛoΓΙΚA ΠPOBΛHMATA
To ΔEPMA

Α. T6 φυσιoλoγικ6 δθρμα
'Aπoτελεiται dπ6 μιιi θξωτε-

ρικη oτιβιiδα, τηv θπιδερμiδα, fι

δπoiα dπoτελεiται &π6 vεκρωμ6-

να καi ζωvτανιi κιiτταρα. Kιiτω &-

π6 τηv θπιδερμiδα βρioκεται τ6

1,6ριo, oτ6 δπoΙo δπιiρ1oυv πo-

λυι1ριθμoι, oημαvτικoi dvατoμι_

κoi o1ηματιoμoi καi δ δπoδ6ριoq

ioτ6ζ, δg oυνδετικ6 δπ6oτρωμα

μεταξιi τηζ θπιδερμiδαq καi τιilv [-

oτδv πoιi βρioκovται oτ6 βιiΘog'
'H θπιδερμiδα

'H διατoμη τoδ δ6'ρματoq,δει-

κv0ει δτι fι θπιδερμiδα &πoτελεiται

dπ6 oτιβιiδεq πo6 διαφoρoπoιηΘη-

καv ioτoλoγικιi καi λειτoυργικιi'

Aδτθg εivαι oi θξηζ:

α) 'Η κερατivη oτιβιiδα, πoιi

εδρioκεται oτηv θπιφιivεια, σχη_

ματiζεται dπ6 oωρ6 dπυρηvωv

κυττιiρων πoι5 καλιiπτoνται μετα_

ξιi τoυζ. Tιi- κιiτταρα αδτιi oυvε_

χΦζ dvαvειilνovται.
β) 'Η διαυγηq oτιβdδα fι δ-

πoiα εiναι iδια[τερα oυμπαγηq καi

&vθεκτικη.
γ) Πι6 κιiτω βρioκεται f1 κoκ-

κιi;δηq oτιβιiδα μαζi μ6 τιi πρδτα

ζωvταvιi κυτταρικιi oτoι1εiα τηg

θπιδερμiδαg κα[ dπoτελεΙται dπ6

κ0τταρα πoιi θμφανiζovται πεπλα-

τυομ6vα καi κoκκcirδη'
δ)'Η oτιβιiδα αδτη βριοκ6με-

vη oτ6 βιiΘoq dπoτελεiται dπ6

κι5τταρα τιi δπoiα θμφαviζovται

τ6oo περιoo6τερo πεπλατυομ6vα'

δοo πληoι6οτερα βρioκovται
πρ69 τηv θπιφιivεια τoδ δ6ρματo9

κα[ τιi δπoiα oυνδ6ovται μεταξ0

τoυζ.
'Η ουvεχηζ καταοτρoφη τΦv

κυττιiρωv τηq, κερατivηg οτιβιi-

δαq dντιoταθμiζεται διιi πoλλα-

πλαoιαoμoδ πoιi πραγματoπoιε'-

ται oτη βαοικη μητρικη οτιβιiδα'

162

'Η &vαv6ωoη τδv κυττιiρων πραγ-

ματoπoιεiται διιi μεταvαoτειioεωq
αδτιδv πρ6g τηv θπιφιiνεια'

ε) Στη βαoικη (μητρικη) οτι-

βιiδα, δπιiρ1oυv τιi κυλιvδρικιi
κδτταρα τd δπoiα θvιilνovται οτε-

ρειi μιξ τηv βαoικη μεμβριivη κα(

τιi εiδικιi κιiτταρα rtoιi παριiγoυv

τηv 1,ρωoτικη μελανiνη oτηv δ-

πoiα δφε[λεται τo χρδμα τoδ δ6ρ-

ματoζ.

Toσ Nικ. Γoυo6πoυλου
Φoιτητη'Ιατ ρ o 7ειρo υ ρy ικη E

T6 16ριov
'Aπoτελεiται dπ6 κoλλαγ6-

νεg καi θλαoτικ6q iνεq, oτιi δi
κτυα τoδ δπoioυ βρioκovται αiμo-

φ6ρα καi λεμφικιi &γγεTα, vεδρα,

&τρακτoειδfl κιiτταρα, φαγoκυτ-

ταρικιi oτoι11,εiα, μελαvoφ6ρα
κδτταρα, κoκκιilδη κιiτταρα, Θη-

λακoι τρι1δν, ομηγματoγ6voι d-

δ6'vεq καi oi θκφoρητικoi π6ρoι

τΦv δδρoτoπoιδν dδdvων' Xιiρη
oτηv πληθιilρα τδν νευρικΦv oτoι-

1ε(ων, γivεται f1 μεταβiβαοη οτ6v

θγκεφαλικ6 φλoι6 τriv αiοΘηοεωv

τoδ δ6ρματog.

B. T6 παΘολoγικ6 δ6ρμα
(iκζεμα)

'H θμφιivιoη τoδ θκζ6ματoζ θ-

ξαρτdται:
α) &π6 6ναv θκλυτικ6 παριi-

γovτα, δ δπoTog πρoκαλεi τoπικcι

γεvικη εδαιoθητoπoiηoη τoδ δdρ-

ματoζ. oi μετ6πειτα &vτιδριiοειq

θκλιioυν τ6τε διιi τηq dλλεργικηq

δδoδ την oπoγγiωoη τoδ θκζ6μα-

τoζ.
β) &π6 μιιi πρoδιιiθεoη, πoι5

εrivοεΙ τiq dvτιδριiοειq αδτ69'
'Η oειριi τιδv διαφ6ρων φιioε-

ων τηq θκζεματικηq ε0αιoΘητoπoι_



εΙvαι δυvατ6v vti o1ηματoπoιη-
σoυμε εiζ διιiφoρεζ φιioειζ τηv θ-

ξ6λιξη τηq θκζεματικηq βλιiβηq.
Φιioη δπεραιμ[αq

Στ6 d,ρ1ικ6 oτιiδιo, fl πλιiκα,
μεγ6θoυζ περιoριoμ6voυ, θμφαvi-

ζεται δζ θvα θρ6Θημα θερμ6 καi
κvηομoγ6vo. 'Η θπιφιivεια τηq εi-

vαι θλαφρδq' κoκκιilδηq κατιi τηv

ψηλιiφηoη. T6 &ρ1ικ6 αδτ6 οτιi-
διo δiδει γρηγoρα τηv Θ6oη τoυ εiq

τηv 1,αρακτηριoτικη μoρφoλoγiα
τoδ θκζdματoq.

Φιioη φυoαλλιδιboεωq

T6 κιioτρo τoσ 'Ay[oυ 'Ιλαρ[cυνα oτην τoυρκo-

κρατoδμενη δρooειρti τoi Πενταδιiκτυλoυ μ6 τig

πoλλ6ζ ioτoρικ6,g περιπ6ιειε9 κα[ τoδg θρδλoυq τfig

Pηyαιναq (βαo{λιooα). Χροloτd τ6 dνoμιi τoυ o'ξ'ναν
δμαlνυμo Ερημiτη πoδ ξζηoε κα[ πi,θανe iκe| πιiνιι.
Δεoπ6ζει τoσ δρ6μου πoιj oυνδ6,ει τ6 λιμιiνι τiq Κε-

ρδνιαg πoιi βρ[oκεται oτιi β6ρεια τfiζ Κιjπρoυ μ6 τιiν

Λευκωo[α. Σ' αδτ6 τ6 βoυν6 μ6 τ6 βυζαντιν6 φρoδ-

ριo πoδ Eνιoxδθηκε κα[ iπeκτιiθηκε τ6 ]228 dπ6 τoδq

Φριiyκoυζ πρooβλ6,πoυν πιiντα oi Κδπριoι μ6 βαθιιi
νooταλy[α.

&λλoτε αδτ6ματα, ιiλλoτε λ6γω
τoδ κvηoμoδ, δι6τι τ6 oτιiδιo αδτ6

εivαι iδιαiτερα κvηoμoγ6vo.
Φιiοη διΙδριbαεωq

Kατιi τ6 oτιiδιo αδτ6, &π6

τηv πλιiκα dvαβλι1ζει dvα δρδδεq

δγρo, διαφανdq. 'H πoo6τητα τoδ

δγρoδ θξαρταται &π6 τ6v τιiπo τoδ

θκζ6ματoζ. 'Η θπιφιivεια τηq πλιi-
καg εivαι κατtloτικτη dπ6 μικριi
οτρoγγυλιi dvoiγματα. 'Η φιioη
αδτη oυvυπapγει ψt' τηv πρoηγoιi-

μενη δι6τι θμφαviζovται ν6εq φυ-

οαλλiδεg οτ6v iδιo χρ6vo πoιi oi

παλαι6τερεq, φυοαλiδεζ οπιiζoυv.

κιλiα, &vαλ6γωg τoδ τιiπoυ' τoδ

θκζ6ματoζ καi κυρiωq dvαλ6γωζ
πρ69 τηv Θεραπεiα, fι δπoiα θφαρ-

μ6oθηκε γιιi τηv d,vτιμετιilπιοη

τoυ.
Φιioη θφελκiδoq

Eivαι dπoτ6λεoμα πηξεωq
τoδ θξιδριilματog oτην θπιφιivεια
τηζ πλιiκαζ. oi θφελκiδεq, πiπτoυv
θv oυνε1εiα, καi θτoι θγκαιvιιiζε-
ται f1 τελευτα(α φιioη.

Φιiοη ιiπoκαταοτιioεωq
Τ6 δ6ρμα εΙvαι γυαλιoτερ6,

κατακ6κκιvo, oτηv dρLιi κατ6πιv
βαθμιαiα f1 δερματικη θπιφι1vεια
τεψαaiζεται ο€ χεπτα λ6πια.. 'Η d-
πoλ6πιoη βαθμιαiα θλλαττcilvεται
καi τ6 δ6ρμα dvαλαμβιivει τηv φυ-
oιoλoγικη τoυ δψη.

'Η πλιiκα καλιiπτεται dπ6 μι- 'o κvηομ6ζ θξακoλoυΘεΤ καi oτηv

κριi κυoτiδια διαμ6τρoυ 1-2 μ.μ., φιioη αδτη τoi δι[δρωτικoδ θκξ6-

διαφαvδv, πoι1 περι61oυv διαυγ69, ματoζ. 'Η διιiρκεια τiζ διΙδριiloε-

δρδδεq δγρ6, τ6 δπoΙo θκ2g6,εται, ωg αδτηq παρoυoιιiζει μεγιiλη πoι-

'H μoνη τoi 'Ay. 'Ιλαρ{αlνoζ συvθχεια iιπ6 τf1oελiδα 1'44

fl καμπιivα
i11oλoγεΙ dπ6 μακρυιi oτ6v iioυ1o d6ρα.

Mηπωq γιιi θιivατo κτυπii, ii γιιi 1gαριi oημαivει;
'Απ6ψε Σαββατ6βραδo, κι' dπ6 τηv θκκληoιιi
oημα(vει γιιi την αδριαvηv fιμ6ρα f1 καμπιivα.
'Ω 1,ωρικoi, oπoγγioετε &π6 τ6 μ6τωπo oαq,

τ6v [δρωτα πoδ iγιαοεv 6ξ f1μεριδv oαq κ6πoq.

Aδριo εivαι Kυριακη, xαριiζ κι' dγιiπηq μ6ρα.
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τoμoκτ6vo εivαι πρoτιμ6τερo vιi &vηκει o6 μιιi 1η-

μικη δμιiδα διαφoρετικη dπ6 τoδ dρ1,ικoδ θvτoμo-

κτ6νoυ. Τ6 Ιδιo dx'ει oυμβεΙ καi ουμβαfvει κιiθε τ6-

oo o6 διιiφoρα μ6ρη τoδ κ6oμoυ μ6 τig ψεiρεg κα[

τιi ψειρoκτ6vα. φιiρμακα. Δημιoυργoδvται δηλαδη

φυλ6ζ dvθεκτικ6,9 οι1 δριομ6να ψειρoκτ6vα φιiρμα-

Kα.
Tιi ψειρoκτ6vα φιiρμακα πoιj 1ρηοιμoπoιoδv-

ται οημερα oτig πι6 πoλλ6ζ περιπτιilοειq, Kατατdo_

σovται ot πtντεδμιiδεg o1ετικιi μ6 τη xημικη μετα-

ξr5 τουg oυγγι1vεια καi μ6 τ6v θΘιoμ6 τδv ψειρδv o'

αδτιi:
1) DDT καi τιi &vιiλoγιi τoυ (π.1. μεθoξυxλιilρ)'
2) ΗGH, λιvτd[v, vτιελvτρ(v καi τιi dvιiλoγιi

τoυζ.
3) 'oργαvoφωoφoρικιi (π.x' μαλαθεio, διαζι-

v6v).
4) Kαρβαμιδικιi (π.1. καρμπαριiλ)'
5) Πυρεθρoειδη (π.x. πυρεθρ(vεq, dλλεθρivη)'

στην Κδπρo

Σταiρog Σταυρ{δηg
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ΓΛYKΑ ME BAΣH
To MHΛo KAΙ To KYΔΩNΙ

Mηλ6πιτα
5 μ6τρια μflλα.
2 κoυταλι6q, oo0παq 1υμ6 λε-

μovιoD.
1 φλυτζιivι τoαγιoδ ξαvθ'j

oταφiδα.
|/2 φχ' τσαγ. μαρμελιiδα βε-

ρ0κoκκo.
l/2 φ}'υτζaνι τοαγιoδ ζιixαρη.
1 κoυταλιιi ooιiπαq, κoφτη d-

λε6ρι.
-tsλαχιστo αλατι.
|/2 κoυταχακι τoαγιoδ κoφτ6

καv6,λα.
'Eλιi1ιοτo μoo1οκιiρυδo.
26ψη για ταρτεg.
'Αoπριiδι αιjγoD.

Ζαγαρη.
1. Kαθαρiζετε τα μfrλα, τιi

πχξ,,νετε καi τιi κ6βετε a6 ?uεπτ6g

φdτεq. Tιi ραvτiζετε μd τ6 1υμ6 λε-

μovιoδ καi προοΘ6τετε τη οταφiδα
καi τη μαρμελιiδα.

2. 'Avαμιγvιiετε τη ζαxαρη,
τ6 dλειiρι, τηv καv6,λα καi τ6 μo-
ο16oκιiρυδo. Παoπαλiζετε μd τ6

μiγμα τιi μflλα.
3. 'Eτoιμιiζετε τη ζιiμη. Ko-

oκιviζετε 2 φλυτζιivια τoαγιoδ &-

λειiρι μ6 l κoυταλιiκι τοαγιoδ κo-

φτ6 &λιiτι καi μ6 1 κoυταλιiκι
τoαγιoδ κoφτ6 μπαiκιν πιiουvτερ.
Πρoοθ6'τετε τα2/3 dπ6l φλυτζιivι
τοαγιoδ φρ6οκo βoιiτυρo ti μαργα-
ρivη καi τρiβετε θλαφριi τ6 μiγμα.
T6 ραvτiζετε 1ι6' 4-5 κoυταλι69
ooιiπαg vερ6. Mαζειjετε τη ζιiμη
καi ττiv &voiγετε o6 φιiλλo aτ6 πα-
χoζ ταληρoυ. Τo oτρcirvετε ο6

φ6ρμα μ6 οoιjοτα No 24 καi βιiζε-
τε μ6οα τ6 μiγμα τoδ μtjλoυ. 'Ι-

οιιilvετε καi γυρiζετε πρ6ζ τιi μ6oα
τiq &κρεq τoδ φιiλλoυ πoιi θξθ1ει
iιπ6 τi1φ6ρμα, dλεiφετε oτηv θπι-

'ι64

φιivεια doπριiδι α0γoδ, θλαφριi
1τυπημθvo, καi παοπαλtζετε Επα-
vω λiγη ζιixαρη. 'Avoiγετε μiα μι_
κρη τρι)πα oτ6 κ6vτρo καi κιivετε
γιiρω μερικ6q κoψιdq.

4. Ψηνετε τli μηλ6πιτα, o6 μ6-
τριo πρ6q, δυvατ6 φoδρvo, tπt 20
χεπτα.'Eλαττιilvετε τη θερμoκρα_
oiα τoδ φoιiρvoυ ο6 μ6τρια καi d-
φηvετε τη μηλ6πιτα vιi ψηθεi θπi
25 περIπoυ &κ6μη χεπτα.

TfiE ΛευκiiE Σαμαραζ

Mfrλα πεχτt'
|/2 κιχ6 μiλα δπ6ξιvα.
5 φλυτζιivια τοαγιoD vερ6.
4 φλυτζιivια τσαγ., περiπoυ,

ζιiταρη.
1. Πλθvετε τιi μflλα καi 1ωρiq

vιi τιi ξεφλoυδioετε, δπωq εivαι μ6
τoιiq οπ6ρoυ9,, τιi κoβετε o6 δ-

γδoα. Tιi βιiζετε o6 κατoαρ6λα μ6
τ6 vερ6 καi τιi βριiζετε, σKεπα-
oμ6vα, ο6 oιγαvη φωτιιi, θπi 15 δg
20 χεπτα.

2' Στprjlνετε od τρυπητ6 θvα

δγρ6 τoυλπιivι καi ρi1vετε μ6oα
τιi μiλα μ6 τ6 vερ6 τoυq. Τ'dφη-
vετε vιi oτραγγiooυν, 1,ωρig, vιi τιi
πιtaετε. Παiρvετε τ6 vερ6 τoυg

καi τ6 μετρdτε μ6 φλυτξιivι τσα-

γιoδ. T6 βραζετε Eπi 5 }'επτa καΙ,
γιιi κιiθε φλυτζtivι, πρoaΘ6τετε τa
3/4 &"πo 1 φλυτζιivι τοαγιoδ ζιi1α-
ρη.

3. Bριiζετε τ6 οιρ6πι o€ ψ6'-

τρια πρ6q δυvατη φωτιιi, δo6τoυ
<δ6οει>>. 'AφαιρεΤτε τ6v dφρ6 καi
τ6 μoιριiζετε o6 καθαριi μικριi βιi-
ζα. "oταv κρυ<iloει καi πηξει, τ6
oκεπιiζετε.

Mfrλα Ψητ6 ιLμυγδιiλoυ
6 μ6τρια μflλα.
Mαρμελιiδα βεριiκoκ κo.
Ι φλυτζιivι τoαγιoδ dμυγδα-

λ6ψι1α.
200 γραψψ6"ρια βαviλια γλυ-

κ6.
'Aοπριiδι αδγoδ.
Ξιioμα λεμovιoδ.
Zαγαρη d1νη.
1 κρoκιiδι αΦoδ.
'Αμ0γδαλα dοπριομdvα καi

κoμμ6vα.
1. ΚαΘαρiζετε τιi μflλα. 'A-

φαιρεΤτε τηv καρδιι1 μ6 τ6 εiδικ6
θργαλεio. 'AφαιρεΤτε θπiοηg τ6

φλoιiδι κιiθε μ{λoυ μ6voν rbq τη

μ6oη καi γι5ρω &π6 τ6 &voιγμα.
Tιi βιiζετε o6 ταψιiκι καi τ6 γεμ(-

ζετε μ6 μαρμελιiδα.
2. Ζεματ0'τε τiv &μυγδαλ6ψμ

16α καi dφαιρεΙτε τ6 φλoιiδι. Tηv
dλ6θετε, τμηματικιi, oτ6 μπλ6v-
τερ καi τηv πρooθ6,τετε oτ6 γλυκ6
μ6 λiγο dοπριiδι αiγoδ, δoτε vιi
γivει oιiv ζ6μη μαλλov oφι1τη.
Πρooθ6τετε λiγo ξδoμα λεμovιoδ
καi τηv πχαΘετε οι1 6 μπαλιiκια,
μ6 λiγη ζαxαρη &xvη. Tιi πλαταi-
vετε, γιιi vιi γivoυv οιiv μικρ69 πi-
τεq. Bι1ζετε &π6 μiα πιivω o6 κιiθε
μflλo καi την πατ6'τε γιιi vιi κoλ-
ληoει καλιi καi oτiq, πλευρ6ζ.

3. 'Aλεiφετε τηv θπιφιlvεια
κιiθε μηλoυ μθ κρoκιiδι αδγoδ, d-

φoδ τ6 1τυπηoετε μ'ivα κoυταλιi-
κι τoαγιoδ vερ6, καi κoλλdτε πιi-
vω dμιiγδαλα.

4. Ψfvετε τιi μfrλα, o6 μ6τριo
πρ6q, δυvατ6 φoδρvo, δο6τoυ πιi-
ρoυv 1ρGrμα. Τιi oερβiρετε y'λuιαρd

μ6 παγωμ6η κρ6,μα βαvλια η μ6
κρ6μα oαvιγιi.



Kυδιbνι πtχτ6
l|/2 κιχo κυδιilvια.
1 λεμ6vι.
Ζαxαρη.
1. Tρiβετε μ6 παvi τιi κυδιil-

vια, γιιi v' dφαιρεθεi τ6 76νoιiδι, τιi
πλ6vετε καi τιi κ6βετε a6τ6ταpτα.
Tιi oκεπιiζετε μ6 vερ6, πρooθ6τε_

τε τ6 1υμ6 λεμoνιoδ καi τιi βριiζε-
τε bπi l/2 dιρα ii δοπoυ vιi μαλα-
κιilooυv.

2. Στρωνετε o6 τρυπητ6 iivα

δγρ6 τoυλπιivι καi ρ[1vετε μdoα
τιi κυδιδvια μd τ6 xυμ6 τoυq,. 'Α-

φηvετε να oτραyγΙaoυv μερικdq δ-
ρεg, 1ωρiq να τα πι6oετε.

3. Mετρiτε τ6 χυμ6 τoυq καi
γιιi κιiΘε φλυτζιivι τoαγιoδ μετρl-
τε τα 3/4 dπ6 1 φλυτζιivι τοαγιoδ

ζιixαρη. Bριiζετε τ6 χυμ6 ξ'πi 12

}νεπτα, ρi1,vετε τη ζιi1αρη καi d,vα-

κατει1ετε τ6 οιρ6πι. T6 βριiζετε rb-

oπoυ vιl <δ6oει>, dφαιρεΙτε τ6v d-

φρ6 καi τ6 μoιριiζετε od μικριi
oτεγvιl βιiζα. "oταv κρυciroει καi
πfiξεη κλεivετε τιi βιiζα.

Γιιi vιi διαπιoτciloετε riv τ6 oι-

ρ6πι θιi θ1ει <δ6οει>, τ6 δoκιμιiζε-
τε μ6 τ6v θξηq πρακτικ6 τρ6πo:
Παiρvετε μ6 κoυτιiλι λiγo iπ6 τ6
oιρ6πι. T6 dφrivετε vιi π6oει dργιi
iιπo τf1μιιi πλευριi τoD κoυταλιoδ.
Στηv dρxη, θιi π6φτει 1ωριομ6vo
o6 διjo μ6ρη, oιiv δδo μεγιiλεq
oταγ6vεq,. "Oταv δμωζ θιi θχει

<δ6oει> θιi π6oει θvωμθvo.

Σ η μ.: 'Avτικαθιoτd'τε τo l/2
κιλ6 dπ6 τιi κυδrilvια μ6 μηλα δ-

π6ξιvα. Γιιi &ρωμα πρoοΘ6τετε

πρoc, τ6 τ6λoq μερικιi κλωvαρ<i-
κια dρμπαρ6ρριζα, δεμ6vα μαζi o'
θνα δεματιiκι.

Kυδιirvια κoμπ6στα
Tρiβετε l κιλ6 κυδcilvια μ6

παvi, dφαιρεiτε τ6 φλoι1δι καi τιi
κ6βετε ο6 φdτεq. Tιi oκεπιiζετε μ6

νερ6 καi τιi βριiζετε δoπoυ vιi μα-
λακcilooυv. Tιi βγιiζετε dπ6 τ6 vε-

ρ6 τoυζ καi πρoοθ6τετε ο' αδτ6 2

φλυτζιivια τοαγιoδ ζιiχαρη, τ6 76υ-

μ6 dπ6 |/2 χεψoνι, μερικιi γαριi-
φαλα, φλoιiδα καv6λαg καi θvα

κoμμιiτι φλoιiδι λεμovιoδ (τ6 κi-
τριvo μ6vo dπ6 τ6 φλotiδι). Bριiζε-
τε τ6 oιρ6πι μερικιi χεπτα καi ρi_

11,vετε τiq, φ6τεq κυδωvιδv. 'Αφηvε-

τε τηv κoμπ6oτα vιi οιγoβριioει

μερικιi χεπτα καi πρooθ6τετε,

πρ69 τ6 τdλog, μερικti &μ6γδαλα
doπριoμ6vα κα( 1'ωριoμ6να οτη

μ6ση.

Κυδιilvι μαρμελ0δα
Κυδ<ilvια.

Λεμ6vι.
Ζαxαρη.
1. Tρiβετε τti κυδιirvια ψ6 πα-

νΙ, τα π}'6νετε καi τιi κ6βετε o6, τ6-

ταρτα. Tιi μιoooκεπ6ζετε μθ vε-

ρ6, πρooθdτετε λiγo 16υμ6 λεμo-
νιoδ καi τιi βριiζετε ιboπoυ vιi μα-
λακrilooυν. Tιi περvατε ψαζt ψ6' τ6

1υμ6 τoυq, dπ6 τ6 μιiλo τδv 1,oρ-

ταρικδv. Mετρdτε τ6v πoλτ6 μ6

φλυτζιivι τoαγιoδ. Γιιi κιiΘε φλυτ-

ζιivι, πρooθ6τετε τα 3/4 iιπ6 |

φλυτζιivι τoαγιoδ ζαxαρη'
2. 'Avακατειiετε τli μαρμελιi-

δα ο6 oιγαvη φωτιd, ιiioπoυ vti
λειιi:οει i ζιixαρη. Δυναμιirvετε τη

φωτιιi καi τri βριiζετε b'πi 15 }'ε-

πτιi. T{v θπoμθvη τηv ξαvαβριiζε-
τε δο6τoυ <δ6oει>> τ6 oιρ6πι τηq

καλιi. Tη μoιριiζετε o6 μικριi, ζε-
oτιi, dπooτειρωμ6vα βιiζα καi τη
oκεπι1ζετε δταv κρυ<ilοει τελεiωq.

Kυδιirvια στ6 φoδρvo
4 ψεyαΧα κυδcδvια.

3 φλυτζιivια τoαγιoδ ζιixαρη.
3 φλυτζιiνια τoαγιoδ vερoδ.

Mερικti γαριiφαλα.
Kρdμα oαντιγι1

(πρoαιρετικιi).
1. Τρiβετε μ6 πανi τιi κυδω-

vια, γιιi v' dφαιρεΘεT τ6 1vo0δι,
καi τιi πλ6vετε. Kαρφ<ilvετε πιivω
o6, κιiθε κυδωvι 2 iωc,3 γαριiφαλα
καi τιi βαζετε o6 γιoυβ6τoι ii o6

βαΘιi ταψιiκι.

2. Βραζετε τ'j ζιi1αρη μ6 τ6
vερ6 καi ptγνετε τ6 οιρ6πι πιivω
oτιi κυδιilvια. Tιi βaζετε vd ψη-
θoδν, o6 μ6τριo φoδρvo, Επi μiα
περiπoυ δρα τi δo6τoυ μαλακιil-
ooυv καi ρoδiοoυv κα( τ6 oιρ6πι
πηξει &ρκετιi, θvιδ τα yυρ[ζετε 2 ξ'-
ωq 3 φoρ6ζ.

3. "oταv τιi κυδιbvια o1εδ6v
κρυιδοoυv, τιi κ6βετε oτ{ μdοη
καi τιi oκεπιiζετε μ6 τ6 oιρ6πι
τoυq', πoιi E1ει y[νει πελτ69. Tιi
oερβiρετε oκ6τα fl μ€ κρ6μα oαv-
τιγιi.

Κυδωv6παoτo
Kυδωνια.
Λεμ6vι.
26'γαρη.
Διiφvη.
1. Tρiβετε τιi κυδιi;vια ψΕ πα-

vi, τιi πλ6vετε καi τιi κ6βετε o6 τ6-

ταρτα. Tιi μιοooκεπαξετε μd vε-
po' τα βριiζετε δο6τoυ μαλακιδ-
ooυv καi dφηvετε vιi με[voυv'μιιi
vδ1τα. T{v θπoμ6vη τιi περvατε d-

π6 τ6 μιiλo τΦv 1oρταρικδv, μαζi
ψt' τo 1,υμ6 τoυq. Mετρdτε τ6v

πoλτ6 μ6 φλυτζιivι τoαγιoδ καi γιιi
κιiθε φλυτζιivι τoαγιoδ πρooθ6τε-
τε τα 3/4 dπ6 1 φλυτζιivι τoαγιoδ

ζιixαρη.
2. Βαζετε o6 κατoαρ6λα τ6

μiγμα φρoιjτoυ καi ζιixαρηq καi τ6

βριiζετε, θvιδ τ6 dvακατειiετε δ-
ο6τoυ πηξει dρκετιi καi &ρ1,ioει

vιi ξεκoλλ& iιπo τa τoι1ιirματα τfrg

κατοαρ6λαq
3. Στριilvετε ο6 ταψi λαδ6-

χαρτo' τ6 δγραivετε μ6 κovιιiκ καi
dπλιilvετε μ6oα τ6 κυδωv6παoτo.
T6 &φηvετε vιi οτεγvωoει 3-4 ψ6-

ρεq, τ6 κ6βετε o6 μικριi κoμμιiτια
καi τι1 τυλiγετε a6 ζαxαρη.

4' Β6ζετε τ6 κυδωv6παoτo,
oθ oειρ6ζ, μ6oα ο6 τεvεκεδdvια
κoυτιιi, μθ λαδ6xαρτo dvιiμεοα
o6 κιiΘε oειριi κα[ μ6 φιjλλα διiφ-

vηg. T6 διατηρεiτε o6 δρoοερ6 μ6-

ρoζ.
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ΠΡOΩΘOYMENIA KΑΙ
ΔANEΙOΔOTOYMEΓ{A AΠo THλI ATE

ΔENIΔPOKOMΙKA EΙΔΗ
ΣTo N[. HMAΘΙAΣ

METΑΛΛAΓEΣ: DoU-
BLE RΕD DELΙcΙoUS
(Nτof μπλ P6vτ Nτελioιουq),
ΙMPERΙAL DOUBLE RED
DELΙCΙoUS ('Ιμπ6ριαλ
Nτoι1μπλ P6vτ Nτελiτoιoυq).

Πρo6λευοη: Πρo6ρ1εται
&π6 6φΘαλμικη μετιiλλαξη τflq

STARK DELΙCΙOUS πo6 iγιvε
τ6 1921 0'π6 τoν MooD DΙ
MoNRoEvΙLLE N.J. Η.Π.A.
'Eμπoρικιi διαδ6Θηκε 6"π6 τ6
1924.

Toσ 'Aναστασ{oυ Γιiλλη
Γειιπdvoυ _ Δ εvδρoιc6μoυ

ΔENΔPO: T6 δ6vδρo εivαι
ζωηρ6 καi παραγωγικ6 μ6 δρ-

θ6κλαδη συμπεριφoρd". Σγετι-
κιi iργεΤ vιi μπεT o6 καρπoφo-

ρiα. Eivαι dvΘεκτικ6 οτ6 cb1διo

καi ε0αioΘητo oτ6 φoυζικλιiδι.
BΛΑΣToΙ: oi βλαοτoi εi-

vαι θλαφρGlq 1voυδiτoι, 1,ριil-

ματoζ καφ6 - κoκκιvωπo0,
oκo6ρoυ. Tιi μεooγovιiτια δια-
οτηματα εivαι κovτιi καi λεπτιi

μ6 φακiδια πoλυιiριΘμα.
ΦYΛΛΑ: Tιi φιiλλα εivαι

μικριi iωq μiooυ μεγ6Θoυq. Tιi
φιiλλα οτig λαμβoδρδεq εivαι
πι6 μεyαχα, θλλειπτικιi καi θπι-

μηκη.
AΝΘoΣ: Τιi dvΘη εivαi θ-

vωμdvα κατιi μ6oo δρo, dνιi 5

κατιi κ6ρυμβo. 'Η &vΘoφoρiα

B.
Συvε1iζoυμε oημερα τηv περι-

γραφη τδv πρoωΘoυμ6vωv καi δα-

vειoδoτημdvων δεvδρωδδv εiδΦv

καi πoικιλιδv oτ6 N. 'ΗμαΘiαg.
'Η Δ/voη γεωργiαζ N. 'Hμαθ(αg

γιιi τliv καλλι6ργεια τηq μηλιιig δ-

1,ει καθoρioει μιιi ζιi:vη καλλιερ-

γεiαg πoιi περιλαμβιivει τiq περιo-

16q πoι1 βρioκovται dριoτεριi τoδ
δημooioυ δρ6μoυ B6ρoιαq _ "E-

δεοoαq, καi δεξιιi τoδ δρ6μoυ B6-

ρoιαζ _ Kυψ6ληq καi αδτ6 γιατi
πιoτειiει δτι οτη ζωvη αδτη εδvoεi-
ται περιoo6τερo fι μηλιιi καi δ[vει

πρoi6v καλιiτερηq πoι6τηταg.
oi διιiφoρεg πoικιλiεq τηζ μη-

λιαq dvιiλoγα μ6 τ6 1ρωματιoμ6
τoυq 1ωρ(ζoνται od 3 δμιlδεq.

'H πρωτη δμιiδα περιλαμβιi-
vει δλεq τig, κ6κκιvεq' πoικιλiεq,
DELΙCΙOUS, STARKΙNG κ.λ.π.),

i δειiτερη δμιiδα τiq' κiτριvεq πoι-
κιλiεg (GOLDEN DELΙCΙOUS) καi
i τρiτη δμιiδα τη μovαδικη πρaoι-
vη πoικιλiα GRΑNNY SMΙTΗ.

Στfv δμιiδα τδv κ6κκιvωv
πoικιλιιδv i1oυμε πιiρα πoλλdq
πoικιλiεq, καi παραλλαγ6ζ πo0 δ6v

εΙvαι oκ6πιμo νιi τiq περιγρtiψoυ-

με γιατi πoλλ69 dπ6 αδτdg oημερα
δ6v μdζ θvδιαφ6ρoυv (DELΙ_
cΙoUS, STΑRK DELΙCΙOUS
κ.λ.π.). Θιi περιγριiψoυμε λoιπ6v
τiq oπoυδαι6τερεq' dπ6 τηv δμιiδα
τiq STARKΙNG DELΙCΙOUS κα(
τic, παρα}ν}ναγdq τηq,, τηv GoL-
DEN DELΙCΙOUS καi τηv GRΑN-
ΝY SMΙTH.

1. STARKΙNG DELΙCΙOUS
Πρoφoριi: (oτιiρκιvκ Nτε-

λiτoιoυq).

t66

εivαι θvδιιiμεση.
KAPΠOΣ: 'o καρπ6ζ εi-

vαι μιiooυ iωg μεγιiλoυ μεγ6-
θoυq, o1ηματoζ κωvικoδ doιiμ-

μετρoυ. 'H θπιδερμiδα εivαι λi-

γo κηρωδηζ χρcilματoq θξ δλo-
κληρoυ κ6κκινoυ ραβδωτoδ
λαμπερoδ μ6 πι6 εδκριvεig κη-
λiδεg oτ6 flλιαζ6μεvo μ6ρoζ.
Tιi φακiδια εivαι dραιιi καi ε0-

δι<iκριτα. 'H otiρκα εivαι λευ-

κη λευκoκiτριvη, μiλλov
oυvεκτικη, μd dρκετιi oιiκ1α-
ρα, &ρωματcbδηq, δ1ι δπ6ξυvη.
'H dvτο1η τoυ oτiq, μεταχειρi-
oειg εiναι δψηλf dκ6μη καi
oτιi πεδιvιi μ6ρη. Διατηρεiται
καλιi oτιi ψυγεTα.

EΠoxΗ ΣYΓKOMΙΔΗΣ:
2 fιμ6ρεq πρΙν 0'π6 τηv GoL-
DEN DELΙCΙOUS ('ΙvτοτιτoO-
τo Δεvδρ. Nαoιioηg |/9-10/9).
Kαρπικη περioδog: 150 t'ιμ6ρεq.

EΠΙKONΙAΣTEΣ: GoL-
DEN DELΙCΙOUS, GRANNY
SMΙTH, JONATΗAN, ΙDA-
RED.

ΠAPATHPIΙΣEΙΣ: oi με-
ταλλαγ6q τηq χρησιμoπoιoδv-
ται oημερα.

2. RΙCHARED
Πρoφoριi: (Ρiτoαρεvτ)

METAΛΛΑΓΗ: ROYAL
RED DELΙCΙOUS (P6αγιαλ P6vτ

Nτελiτοιoυq)
Πρo6λευoη: Πρo6ρ1εται &π6

δφθαλμικr] μετιiλλαξη τη ζ
STARK DELΙCΙOUS πoδ θγιvε τ6



1920 0.πo τ6v RΙCΗARDSON
(WASΗΙNGTON - Η.Π.Α.). 'Eμ-
πoρικιi διαδ6θηκε 0'πo τ6 1926'

ΔENΔΡo: T6 δ6vδρo εivαι
πoλδ ζωηρ6, μ6 δρΘ6κλαfu1 ουμ-

περιφoριi. Σ1ετικιi dργιi μπαivει
oτliv καρπoφoρiα καi r] παραγω-

γικ6τητιi τoυ εivαι μd,oη. Eivαι
εδαiοθητo οτ6 φoυζικλιiδι dλλιi
dvΘεκτικ6 oτ6 δfδιo'

BΛΑΣToΙ: oi βλαοτoi εivαι
μιiλλov 1,voυδdτoι, 1ριδματoq, κα-

φ6 - κoκκιvωπoδ oκoιiρoυ. Τιi
μεooγovιiτια διαοτηματα εΙvαι μd-
ooυ μεγι1Θoυq μ6 πoλυιiριθμα φα-
κiδια oφαιρικιi dωq θλλειψoειδη.

ΦYΛΛΑ: Tιi φι1λλα εΙvαι μι-
κρoδ δωq μ6ooυ μεγ€θoυg. Td
φr5λλα oτiq λαμβoδρδεq εiναι πι6

μεγιiλα.
ΑNΘoΣ: Tιi dvθη εivαι δvω_

μιivα κατιi μ6oo δρo dvιi 5 κατιi
κ6ρυμβo. 'Η dvθoφoρiα εΙvαι θv-

διιiμεoη.
ΚΑPΠoΣ: 'o καρπ69 εivαι

μεγιiλoυ μεγιlθoυq, μδλλov dοιiμ-
μετρoζ' σφαιριKoκωvικ6q. 'Η κoι-
λ6τητα τoδ πoδioκoυ εivαι μι1ooυ

βιiθoυq καi χωρiq oκoυριιi. 'Η θπι-
δερμiδα εivαι λiγo κηριirδηg, oκε-
παoμ6vη μ6 κ6κκιvo oκoδρo 1ριδ-

μα, 1ωρiq ραβδωoειζ. Tιi φακiδια
εivαι πυκvιi εiκρινη καi μι1ooυ με-
γ6θoυ9. 'H oιiρκα εivαι λευκη -
λευκoκiτριvη, συvεKτιKη, χυμω-
δηs μd oιiκ1αρα, πoλ6 dρωματω-
δηg, δ1ι δπ6ξυvη. ΔιατηρεΙται κα-
χa aτo ψυγεio μ61ρι 'Απρiλιo, πα-

ρoυοιιiζει δμωq μερικ69 φoρ6q φυ-
oιoλoγικι1ζ doθ6vειεq,.

EΠoxΗ ΣYΓΙ(OMΙΔHΣ: Τd-

λoζ Αδγoδoτoυ &ρxds Σεπτεμ-

βρioυ ('Ιvοτιτoδτo Δεvδρ. Nαoι]-
oηg 30/ 8-7 /9). Kαρπικη περioδog:
t45-l50 iμ6ρεg.

EΠΙKONΙAΣΤEΣ: GOLDEN
DΕLΙCΙOιJS, ΠEΛΛA, JONA-
THΑN, KΙNG DAVΙD, GRANNY
SMΙΤΗ.

ΠΑPATHΡHΣEΙΣ: 'Aπ6 τig

καλιiτερεq, κ6κκιvεg, ποικιλiεg'
'Aρκετιi i1,ει διαδoθεΤ oτ6 τρiγω-
vo Bερoiαg _ Nαoιioηq _ 'Eδdο-
oηq i ROYΑL RED DELΙCΙOUS.

3. STARKRΙMSON
Πρoφoριi: (Στιiρκριμoov).
METAΛΛAΓH: RED CH-

IEF (P6vτ Toiφ) dπ6 F. CΑM-
ΡBELL τ6 1967 }VASHΙN-
GΤoN H.Π.A.

Πρo6λευοη: Πρo6ρ1εται
dπ6 δφθαλμικη μετιiλλαξη τfrq

STARKΙNG DELΙCΙOUS πo6

dπoμovcbΘηκε τ6 1955 &π6 τ6v
R. BΙSBEE oτ6 HooD RΙVER
τoδ oREGoN (Η.Π.A.). 'Eμ-
πoρικti διαδ6Θηκε &'π6 τ61965.
Συvιirvυμα: STΑRKRΙMSON
DELΙCΙOUS καi BΙSBEE RED
DELΙCΙOUS.

ΔENΔPO: T6 δivδρo εivαι
τ6πoυ SPUR, ζωηρ6 μ6 oυμπε-

ριφoρd δρθ6κλαδη καi παρα-
γωγικ6. 'Η καρπoφoρiα θμφα-
viζεται περιοo6τερo oτiq λαμ-
βoδρδεg. T6 δ6oιμo τGlv dνθ6-
ωv ετvαι δψηλ6. Eivαι λιγωτερo
εδαioΘητo oτ6 ψ61oq od ofγ-
κριση μ6 τιq &λλεq DELΙ-
cΙoUS. Eivαι dρκετιi εOαioθη_
τo oτ6 φoυζικλιiδι καi &νθεκτι-
κ6 oτ6 ωiδιo.

BΛΑΣToΙ: oi β}"αoτoi εi-
vαι μδλλov 1voυδσ,τoι, χρωμα-
τoq καφ6 _ κoKKιvωπoδ σKoιi-

ρoυ. Τιi μεooγovιiτια διαoτη-
ματα εivαι κovτιi καi μiλλov
}'επτ6, μ6 πoλυιiριθμα φακiδια
οφαιρικιi li θλλειπτικιi.

ΦYΛΛΑ: Tιi φrJλλα εiναι
μiooυ μεγdθoυq. Tιi φfλλα οτiq
λαμβoδρδεq εivαι θλαφρδq πι6

μικριi θλλειπτικιi, θπιμηκη.
ANΘoΣ: Τιi dvΘη εivαι θ-

vωμivα κατιi μ6oo δρo dvιi 5

κατιi κ6ρυμβo. 'Η dvΘoφoρiα
εivαι θvδιιiμεση.

KAΡΠoΣ: 'o καρπ6q εi-
vαι μ6ooυ iωg μεγιiλoυ μιεγ6-
Θoυq o26ηματoζ σφαιριKoκωvι-
κοδ, &ο6μμετρoυ. 'Η θπιδερμi-
δα εivαι λiγo κηρcδδηζ μ6 χρδ-
μα κ6κκινo δμoι6μoρφo καi
dρκετιi oκoδρo καi ζωηρ6
oτηv πληρη δρiμαvoη. Tιi φα-
κiδια εivαι μ6ooυ μεγ6Θoυ9 πo-
λυιiριθμα καi θμφαvfl. 'Η oιiρ-
κα εivαι λευκη - λευκoκiτριvη
μ6 πραoιvωπ6q γραμμig,, oυvε-
κτικη, λiγo 1υμιilδηζ' μ6 oιiκ-
χσPα, &ρωματικη καi μ6 δξ6α.

EΠoxH ΣYΓKOMΙΔΗΣ:
27 /8-4/9 ('Ιvoτιτoδτo Δεvδρo-
κoμiαg Nαoδoηq). Καρπικη πε-

ρioδoq: 140-150 iμ6ρεq.
EΠΙKONΙAΣTΕΣ: GoL-

DEN DELΙCΙOUS, JONAREp,
STARK EΑRLΙEST, GRΑNNY
SMΙTΗ'

ΠΑPΑTHΡΗΣEΙΣ: 'Eπει-
δη θμφαviζει vωρiq τ6 κ6κκιvo
χρδμα ουλλ6γεται καi vωρig

γιιi vιi dvταπoκριθεΤ οτiq dπαι-
τηoειq τfrq &γoρiq. Αδτ6 δμωq
εivαι o6 βιiρos τfrq πoι6τητo9
τoδ καρπoδ καi τfrq φημηq τηq

πoικιλiαq.
4. TOP RED

Πρoφoριi: (T6π P6ντ)
Πρo6λευoη: Πρo6ρ1εται

dπ6 δφΘαλμικη μετιiλλαξη τfrq
(SΗOTWELL DELΙCΙOUS)
πof θγινε a"π6 τ6ν L. rΙUTcΗ-
ΙNSON (Η.Π.A.) τ6 1954.

ΔENΔPO: Τ6 δ6vδρo εivαι
θλαφριi ζωηρ6 καi παραγωγι-
κ6, μ6 συμπεριφoριi δρθ6κλα-
δη. Σ1ετικιi dργεi vιi μπεi o6

καρπoφoρiα. Eivαι εδαioθητo
oτ6 φoυζικλιiδι.
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BΛAΣTOΙ: oi βλαoτoi τoυ
εivαι δμoιoι μ6 τfrζ DELΙ-
cΙoUS.

ΦYΛΛA: Eivαι δμoια μ6
τfrq DELΙCΙOUS'

ΑNΘH: Tιi &vΘη εivαι θvω-

μ6vα dvιi 5 κατιi κ6ρυμβo. 'Η
dνΘoφoρiα εivαι θvδιιiμεση.

KAPΠOΣ: 'o καρπ69 i1ει
μεγιiλo μ6γεθo9, σχfrμα κωvι-
κ6, 1ρ6rμα πoλ6 θvτovα κ6κκι-
vo δμoι6μoρφo, καλ6πτει δλη

την θπιφιivεια καi πoλιi πρiv &-

π6 τ,fiν δρiμαvoη. 'Η oιiρκα εi-
vαι λευκη _ λευκoκiτρινη χυ-

μωδηζ, oυvεκτικη δ1ι δπ6ξυvη,

γευoτικη καi &ρωματrilδηg, dv-
Θεκτικη oτiq μετα1ειρiοειq.

EΠoxH ΣYΓKOMΙΔHΣ:
3-5 iμ6ρεq πρtν a'π6 τηv GoL-
DEN DΕLΙCΙoUS' Καρπικη
περioδoq: 150 fιμ6ρεq.

SMΙΤΗ, JONATΗAN, ΙDΑ-
RED.

ΠΑPΑTHPHΣEΙΣ: Eivαι
πολιj θvδιαφ6ρoυoα πoικιλiα,

γι6 τ6 i,ντovo κ6κκινo χρδμα
τ6v καρπδv τηq καi τ6 μ6γε-
Θoq. 'Eμπoρικη πoικιλiα. 'Aρ-

γεi κιiπωq νιi μπεT o6 καρπoφo-
ρiα. Eδαioθητη oτ6 φoυζικλιi-
δι.

Δ6ν δπιiρxει dμφιβoλiα δτι δiχωq την ioτoρ[α θιi

μdg iλειπε t'ναg oδoιοlδηg κρfκog τηs iξ6λιξηs αδτoi
τoi δρyανιoμoδ (τoi d"νθρcbπινoυ πoλιτιoμoδ)' 'H τ6-

χνη κι ri Ιoτoρiα εΙναι τιi ioxυρδτερα δρyανα κατιi τη

διeρ6υνηoη τfig dνθροlπινηg φδoηq. Tf θιi ξ6ραμε yιιi
τ6ν ciνθραlπo xcιρig τiq δυ6 τoστεq πηy6ζ πληρoφ6-

ρησηζ; Θιi iξαρτι6μαoτε d'π6 τti δεδoμ6,να τfig πρo-
oοlπικfig μαζ ζωηζ' πoιi μπoρoσν νιi μdg δcbooυν μo-
νιixα δπoκeιμενικη dπoψη κα[ πoδ oτην καλδτερη
περfπτοloη εiναι oκ6ρπια d.πooπιioματα τoi oπα-
oμiνoυ καθρ6φτη τfiq dνθρωπ6τηταE. 'Αoφαλ6q dν
θ6λαμε νιi oυμπληραlooυμε την εiκ6να πoδ δπoβιiλ-
λoυν α0τti τti iνδooκoπικιi δεδoμ6,να, θιi μπoρo6oα-
με νιi iπικαλεoτoδμε μεθ6δoυq πι6 dντικειμενικ6,g'
Θιi κriναμε ψυ1oλoyικti πειρtiματα i θιi μαζεδαμε
oτατιoτικti yεyoν6τα. Παρ6λα α1τti δμωq i1 εiκ6να

μαg yιιi τδν dνθρωπo θιi παρ6,μενε dδρανiζ κι d"xραl-

μη' Θd βρioκαμε μoνιixα τ6ν <<μ6,oo>> d'νθροlπo τδν
d'νθραlπo τfiq καθημερινfig μαg πρακτικfig κα[ κoμ
νοlνικfig συναναστρoφΠq' Στd μεγιiλα iρyα τfig ioτo-

ρiαζ καi τfig τ6xνηg d'ρxiζoυμε νιi βλ6πoυμε π{oal d'-

π6 τ6 πρooαlπεIo τoσ oυμβατικoδ dνθριυπoυ τri yνω-

ρ{oματα τoσ πραyματικoσ, d'τoμικoi dνθρωπoυ'

Ε. Καooiρερ
<<Δοκiμιo yιιi τι5ν d"νθραlπο>>

EΠΙΚONΙA''η 9'9.I. oυvεxεια oτ6 iπ6μεvo τευχoq
DEN DELΙCΙOUS, GRAΝNY

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ZΩΓPΑΦΙΚHΣ
Π o Y ΙΙPΑΓMΑ T o ΙΙ oΙH ΘHΚΑN
ΣTHN ΑΙΘoYΣΑ ΕΚΘΕΣΕΩN

ToY ΙΙoΛΙTΙΣTΙΚoY ΚΕNTPOY
NAOYΣHΣ To ΕToΣ 1981

ΕΠΙMΕΛΕΙΑ ΘΩMA AΛΔAΚ0Y
Ι ' Toi Nαoυoαfoυ ζοlyριiφoυ Θοlμd, Σδyyα dπδ

26-2-8Ι μ6xρι 9-3-8].

2' ''Εκθεoη πυρoyραφ{αq τfiE Στ6yηq Γραμμιi-
τοlν κα[ Tε1νcΙlν Bερolαg dπδ 20-3-8Ι μ6xρι 30-3-8Ι'

3' Toδ Nαoυoαioυ ζοlyριiφoυ Γιcbρyoυ Mπαδ6-
λα dπ6 6-4-8Ι μ6xρι Ι9-4-8Ι.

4. ''Εκθεoη ζιιyραφικie τcbν dδελφcilν 'Aθανα-

o{oυ κα[ Κalν/νoυ Zιιiκα Nαoυoα[ων dπ6 20-4-8Ι μ6-
xρι 3-5-81 Zοlyραφικη _ πυρoyραφ[α.

5' "Εκθεoη ζalyραφικfrg o6 πoρoελιiνη τiq ''Aν-

ναg Mπελ[δoυ κατo[κoυ Θεo/ν[κηg dπ6 4-5-8l μ6xρι
t0-s-8t.

6' "Εκθεoη ζαlyραφικfie τoδ Δημooθ6νη Mι-
xαηλ{δη κατolκoυ Θεooαλoνfκηq dπ6 Ι6-5-8Ι μ6xρι
26-5-8Ι.

7' ''Εκθεoη Χειρoτεxνiαg τoσ Κ6ντρoυ 'Ερyαζo-

μ6νoυ Κoριτoιoσ Nαoδoηq' dπ6 29-6-8Ι μ6xρι ΙΙ-7-
8Ι'

8' "Εκθεoη ζοlyραφικig τoi Κcυν/νoυ To[τoυ
κατolκoυ Φλcυριναζ dπ6 30-9-8Ι μ6xρι Ι4-Ι0-8Ι.

9. "Εκθεoη Σπδρoυ Zιi1oυ Nαoυoαtoυ Παoτ€λ
_ Λιiδια dπ6 Ι8-Ι0-8Ι μ6xρι 27-]0-8].

Ι0. ''Εκθεoη ζcllyραφικiq τoσ Nικoλrioυ
Mπλιιiτκα Nαoυoα{oυ dπδ 2-Ι2-8] μ611ρι Ι0-Ι2-8Ι'

]]. ''Εκθεoη Xαλκοyραφ{αg κα{ Πυρoyραφ{αζ
τoδ Δημητρioυ Σκoδρτα Nαoυoαfoυ dπ6 Ι0-Ι2-8Ι μ6-

χρι 2'-!2-8].
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ΔENΔPOΚOMΙKA ΘEMATA
L. MEPΙKOΙ EΠΙKAΙPOΙ ΨEKAΣMOΙ

ΣTA oΠΩPoΦoPA
"Evαq δεvδρoκαλλιεργητηq

δdv dρκεi νι1γvωρ(ζει τιi κατιiλλη-
λα φιiρμακα γιιi τηv καταπoλ6μη-
oη τoδ oυγκεκριμ6voυ θ1θρoδ καi
τηζ oυγκεκριμι1vηg doθ6νειαg.
Xρειtiζεται dκ6μα vιi γvωρiζει καi
τηv κατιiλληλη θπoxη πoυ πρ(;πει

vιi θπ6μβει (ψεκαoμ6ζ κ.λ.π.) γιιi
vιi αδξηoει τ[g πιΘαv6τητεq τηq

καταπoλεμηoεωg τδv δπ6ψη θ-

1θρδv καi dοθεvειδv πoι5 dπoτε-
λoδv πρ6βλημα οτ6v oυγκεκριμ6-
vo δπωρrirvα. Kατιiλληλo φιiρμα-
κo λoιπ6v καi κατιiλληλη θπo1η

θπεμβιioεωζ. Σημερα r.1 γεο1ργικη
ilρευvα Ε,γει πρoγωρηoει dρκετιi
oττi μελ6τη τoδ βιoλoγικoδ κιi-
κλoυ ταjv θvτ6μωv καi τδv doΘε-
vειδv καi εivαι od θ6oη vιi διδoει
δρθ6q dπαvτηoειq καi 1ρηoιμεq
πληρoφoρiεq γιιi τηv καταπoλdμη-
oη τoυq. "Aq πιiρoυμε μ6 τη oειριi
μερικorjζ θxθρoιiq πo6 δημιουρ-

γoδv πρ6βλημα οτηv περιo1η μαg,.

α) K6κκιvoq τpιγωτ6q τετριivυ1οq
(Panonychus UΙmi)
Παv6νυ1oυq oδλμι

Aδτ6q διαx,ειμιiζει δπ6 τηv

μoρφη 1ειμεριvδv αδγδv. Tι1αδγιi
εivαι κ6κκιvα στρoγγυλιi καi φ6-

ρoυv oτ6v 6να π6λo 6vα μio1,o. M6

μεγ6θυvoη, τιi αι)γιi δivoυv τηv εi-
κ6vα τoδ κρεμμυδιoδ. 'o Παv6vυ-

xoυζ oδλμι κατι1 τη βλαoτικη πε-

ρioδo γεvvιiει τιi αιiγιi οκ6ρπια
oτιi φιiλλα (καi oτiq δι5o θπιφιi-
vειεg). 'Αργ6τερα πρ69 τ6 Φθιv6-
πωρo γεvvιiει τιi αδγιi o6 oωρoιiq
o6 διιiφoρα καταφιiγια (ρωγμ6ζ,

dvαδιπλιbοειζ τηζ φλοιiδαg, oτη

βιiοη τδv ματιδv, oτiq πτυ1'ιiloειq
τδν βλαoτdlv καi τδv κλαδioκωv
κ.λ.π.)

'Η θκκ6λαψη τΦv 1ειμεριvιδv
αδγδv θιi πραγματoπoιηθεi τηv
"Avoιξη δταv πιιi fr θερμoκραoiα
τoδ περιβιiλλovτog, dvεβεΙ iκαvo-
πoιητικιi. Eivαι αδτov6ητo 6τι τιi
αδγιi τoδ τετριivυ1oυ γιιi τηv Ιδια
περιo1η θιi θκκoλαφΘoδv τηv Tδια

flμερoμηviα dvεξιiρτητα ot, πιa
δ6vδρα βρioκovται. Σημερα μπo-
ρoδμε vιi πρooδιoρiooυμε τoν

1ρ6vo θκκoλιiψεωζ τδγ χειμερι-
vδv αiγιδv. Αδτ6 εTvαι εδκoλo.

Toδ 'oδ. Nτιν6πουλoυ
Γειllπ6νoυ

Bρ6θηκε δτι τιi αδγιi τoδ κ6κκιvoυ
τετριivυ1oυ θκκoλιiπτovται λiγεg,

ψ6ρεq πρ{ν dπ6 τηv rivΘηoη τηg

μηλιαq. Πι6 oυγκεκριμ6vα δ πα-

ραγωγ6q μπoρεΤ νιi παρακoλουΘη-
oει τιi βλαoτικιi oτιiδια κατιi τηv
"Avoιξη τδv πoικιλιδv .μηλιdq
Starking (Στιiρκιv) ii Gοlden Deli-

cious (Γκ6λvτεv Nτελiτoιουg). Tηv
περ(oδo πoδ oi παραπιiνω πoιKι-
λiεq βρiοκovται oτ6 βλαoτικ6
oτιiδιo <κ6κκιvη κoρυφli> θκκo-
λιiπτovται oυγ1ρ6vωq καi τιi αδγιi
τoδ τετριiνυ1oυ (τoυλιi1ιoτov τ6

μεγαλδτερο πoooοτ6). o[ v6oι d-
vηλικoι τετριivυ1,oι oυγκεvτριil-
vovται oτιi πριδτα vεαριi φt1λλα
τoδ δ6vδρoυ 6πoυ &ρ1iζoυv τ6

φθoρoπoι6 τoυg, 6ργo. Σ' αδτηv
τηv περioδo θπεμβαiνoυμε ψεκιi-
ζoιrrαg δλα τιi εiδη τδv δ6vδρωv
(μηλι6ζ, d1λαδι6g, ρoδακιvι6q,
κ.λ.π.) μ6 κιiπoιo dκαρεoκτ6vo
Ρeropal (περoπιiλ), Ρlictran (πλι-
κτριiv) κ.λ.π. Mιιi δειγματoληψ(α
θπi τ6πoυ θιi μπoρoδoε νιi μdg δεi-

ξει, &v 1ρειαoτεi vιi θπ6μβoυμε
καi δειiτερη φoρd. "Eτoι fl θγκαι-

ρη θπdμβαoη μαq Θd περιoρioει otl

d,φιivταoτo βαΘμ6 τ6v πληΘυoμ6
τoδ κ6κκιvoυ τετριivυ1,oυ καi δθv
πρ6κειται vιi θ1'oυμε πρoβληματα
dργ6τερα κατιi τηv θεριvη περ(o-

δo, πoι1 oi oυvθηκεg εivαι εδvoΙκι1q,

γιιi τ6v πoλλαπλαοιαoμ6 τδv τε-

τραvδ1ωv (ξdoτη καi ξηραοiα).

β) Φυλλoρδκτεq
Δι1o φυλλoρι1κτεq &παo16λη-

οαv &ρκετoιiq, παραγωγoδq τιi τε-

λευταiα 1ρ6vια. 'Η λιθoκoλ6τι9
κoρυλoφoλι6λλα (Lithocolletis Cα
rylofoliella) fl γvωοτη <&oπρη vιiρ-
κη> κα( fi λιΘoκoλ6τι9, μπλαvκαρ-
vτ6λλα (Lithocolletis BlancardelΙa).
'o πριδτoq, φυλλoριiκτηζ πρo-
oβιiλλει τιi φιjλλα τηq dπιδιαg,

μηλιαq καi κυδωvιl.q. 'o δθ δειiτε-

ρoζ φυλλoρδκτηg' τιi φι1λλα τηq

μηλιαq.
Tιi διjo παραπιivω δvτoμα κα-

ταπολεμoδvται εδκoλα dρκεi vιi θ-

πιλεγoδv τιi κατιiλληλα φιiρμα-
κα. 'Avαφdρoυμε μερικιi: α) T6
Hostathion (χooταθεio), β) τiq, πυ-

ρεθρivεq καi γ) τ6 Dimilin (Nτιμι-
λiv).

Τa παραπαvω ilvτoμα δια1ει-

μιiζoυv δπ6 μoρφη πρovιiμφηq τε-

λευταioυ oταδioυ. ol πρδτεq πε-

ταλoδδεg τδv θvτ6μωv αδτδv θμ-

φαviζovται πρtν iιπ6 τηv dvθηoη
τiq μηλι&q (πρωτη γεvειi, δια1'ει-

μιiζoυoα).
"Evαq, ψεκαομ69 κρivεται d-

vαγκαToq, πρiv τηv &vΘbφoρiα τiq
μηλιαq (βλαoτικ6 oτιiδιo τηζ
Στιiρκιvγκ, πριioιvη κoρυφη πρ6q
κ6κκιvη) yια τ[q περιπτιiroειq, πotj
τ6 πρoηγoιiμεvo θτoq, εΙ1αμε θντo-
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vηπρoσβoληdπ6τoιigπαραπιivω ται oτig εδαioθητεq πoικιλiεq δ- κ.λ.π. Nωρ(g τηv "Avoιξη τι1'd-

φυλλoριjκτεg,. πωq εivαι fl πoικιλiα μηλιαg Jersey- κμαΤα θξ6ρ1ovται eιπo τα χειμερι_
Πρ6πει vιi λε1θεi δτι τιi παρα- maο (Τζ6ρoεUμακ). vιi τoυq καταφι1για. Mετιi τ6 ζευ-

πιivω φιiρμαKα Kαταπoλεμoδv θ- τ) PsyΙΙa Pyri (Ψδλλα Πiρι) γιiρωμα τιi θηλυκιi γεvvoδv τιi αδ-

πioηq μ6 θπιτυ1iα καi τηv Carpα Ψ6λλα τflq d2gλαδιiq γιi τoυq, oτηv κιiτω θπιφιiνεια τδv
capsa Ρomonella. 'Eπoμ6νωg δ6 Eivαι 6vα μικρoσκoπικ6 δvτo- φι1λλωv ii οτoδζ βλαοτoι5g, oυνη-

oυvτρ61ει λ6γoq vιi πραγματo- μo. Aδτ6 τρ6φεται μυζωvταq τoιig θωζ o6 γραμμ6ζ τ6 6vα δiπλα οτ6

πoιεTται ξε1ωριoτ6q ψεκαoμ69 xυμoι1ζ τδv φυτδv. 'H Ψιiλλα dλλo.
yιa τi'g λιθoκoλλ6τιδεq' oi πυρε- μ,.oρει vιi πρoκαλ6oει oημαvτικ6q γ:.^^" 

πoιi γivεται λΦγoq,

θρivεg πρ€πει να dπoφει]γovται ζημιεq oτiζ dxλαδι6s. .Η μελoδρα 6π-ωq κα( ιiλλα εiδη Ψιiλλαq θμφα-

κατιi τ6 θθρoζ δι6τι δημιoυργoδ'v noJ r"ro'nρεΤται o.o,iq "oρnojq, 
viζoυv π_oλλ6q γεvεdq θτηoiωg, καi

πρoβληματα τετραvιixωv. 'Eιiv εi- φυλλα, βλαoτoδζ κ.λ.π. at παρ'α καταπoλεμoδvται μ6 τov iδιo τρ6-

vαι dvιiγκη vιi πραγματoπoιηθεi πoλλ6ζ περιπτrilοειq πρo6ρ1'εται πo. Πρiv τηv civθηoη (βλαoτικ6

ψεκαoμ69 λiγo πρiv dπ6 τη oυγ- dπ6 τηv Ψrjλλα. oτιiδιo πριioιvη κoρυφη τηg πoικι-
κoμιδη, oυvιoτ&ται i χρηoιμoπoi- .Η Psylla Ρyri δια1ειμιiζει δg λiαq dπιδιdg τοακιirvικη) ψεκιi-
ηoη πυρεΘριvδv λ6γω τηg μικρηg dκμαΙo (τ6λειo θvτoμo) oτιi διtiφo- ζoυμε μ6 πυρεθρivεq li μ6 θλαιορ-

δπoλλειματικiζ δριioηg, τoυg,. T6 ρα δια21,ειμαoτηρια κιiτω dπ6 τ(g' γαvoφωσφoρικ6 ii μ6 κιiπoιo δρ-

ραvση. 'Η θμφιivιoη τoδ παπυρω-

τoδ καρκivoυ o'6vα δ6vδρo δdv δ-

δηγεΙ κατ' dvιiγκηv oτηv κατα-
oτρoφη. 'Yπιiρ1oυv πoλλ69 πιΘα-

v6τητεq, τ6 δ6vδρo vιi ξεπεριioει
τηv πιiθηoη καi vιi dπoκαταoτα-
θεi πληρωg fl δγεiα τoυ.

'O παπυρωτ6g, καρκiνog μπo-

ρεΙ vιi δφεiλεται o' dvα dπ6 τιi πα-

ρακιiτω α1τια ii oι1 ουvδυαoμ6:
1. Σ6 μiα &vωμαλiα oτη θρθ-

ψη τoD φυτoδ. 'Η φυoιoλoγικη d-

vωμαλiα . μπoρεi vιi πρoκληθεΙ

oτtc' περιπτιildειq θκεivεg, πoιi τ6 θ-

δαφoζ εiναι θξαιρετικιi oυμπαγ69,

aφιγτ6, δγρ6 καi oi ρiζεg τoδ φυ-

τoδ διαβιoδv ο6 περιβιiλλov doφυ-

κτικ6.'H κατιioταoη 1,ειρoτερειi-
ει δταv θπικρατηooυv oυvε1,εig

βρo1'oπτιilοειg καi δ δπωριilvαζ
vερoκρατιiει πoλλ6ζ μdρεζ. T6

δ6vδρo παθαiνει o6κ θπειδη δια_

ταρtioοεται dπ6τoμα f1 iooρρoπiα
τδν 1υμδv μεταξιi τoδ δπεργεioυ

τμηματoq τoδ φυτoδ (κ6μη) καi
τoδ δπ6γειoυ τμηματog (ρiζεs).

T6τoιo o6κ παΘαivει θπiοηg 6-

vα δ6vδρo 6ταv il1ει τηv &τυ1iα νιi

dπoκεφαλιoθθi γιιi διιiφoρoυg λ6-

γoυζ (περ[πτωoη θγκεvτριoμoδ
κ.λ.π.). Πoλλoi δεvδρoκαλλιερ-

γητ6ζ τηζ περιo1ηg, Nαo6oηq,
κ'χ.π. πoι5 dπoφιiσισαv vιi &λλιi-
ξoυv τηv πoικιλiα τoδ δπωριilνα
(παριiδειγμα τηv Nτελiτοιoυg o6

Στι1ρκιv ii 'Ιμπ6ριαλ κ.λ.π.) θιi
διαπioτωoαv οτη v6α βλιioτηoη
τiζ v6αζ μπoλιαoμ6vηq πoικιλiαg
τηv παρoυoiα τoδ παπυρωτoδ
καρκivoυ εivαι πι6 dvτovα καΙ πι6
θvτυπωoιακα aτig περιπτωoειg
<μετεμβoλιαομo0> καi πρoπαv-
τog aτig περιπτιiloειq, πoιi τιi μη-
τρικιi δ6vδρα ηταv ζωηριi καi δ6-

χovται ιiφθovεζ περιπoιηoειq (λι
πιivoειq, _ dρδειioειq κ.λ.π.). 'E-

πioηζ δ θγκεvτριoμoq (μ6 καλ6μι)
θμφαviζει θvτovωτερα oυμπτιilμα-'
τα παπυρωτoδ καρκivoυ &π6 τ6v

θvoφθαλιoμ6 (μπ6λιαoμα μ6 τ6
μιiτι). Aδτ6 δφεfλεται oτ6 γεγov6q
δτι μ6 τ6v θγκεvτριoμ6 δπo1ρεcb-

vεται καvεiq vιi κ6ψει δλ6κλη-

ρoυq βραxiovεq (μπριiτoα). Στην

περiπτωoη τoδ θγκεvτριoμoδ κα-
λ6 εivαι vιi &φηνovται μερικoi

2. o ΠΑΠYPΩTOΣ KAPKΙΙ\OΣ
'o παπυρωτ6q καρκivoq, εivαι

μ(α πιiβηoη τιδv γιγαρτoκιiρπωv
(μηλι6q _ dπιδι6q) καi δφεiλεται
o6 πoλλιi αΙτια. 'Η φλor1δα τδv
δ6vδρωv πoιi θ1oυv πρooβληθεi &-

π6 τ6v παπυρωτ6 καρκiνo dλλd-
ζει 1ρωματιoμ6, γivεται πι6 κα-
oταvoκoκκιvη, πι6 λεπτη καi d-
πooπdται εδκoλα iιπo τo κυρiωq

ξιiλo τoδ δ6vδρoυ. 'Η &λλoιωμ6vη

φλoιiδα διακρivεται dπ6 μακρυιi,
dπ6 τ6 vι1o 1,ρωματιoμ6 πoι1 παiρ-
vει καi d.π6 τ6 γεγov6g δτι μετιi
τηv &π6οπαση τηζ κoυλoυριιiζε-
ται. T6 κoυλoι1ριαομα αδτ6 δivει
τηv δψη παπrjρoυ. Tιi 1αρακτηρι-
oτικιi αδτιi oυμπτωματα δδωoαv
oτηv πιiθηoη τ6 6voμα τoδ παπυ-

ρωτoδ καρκivoυ (Cancre
Papyrace). 'o παπυρωτ6q καρκi-
vog, μπoρεΙ vιi πρoοβιiλλει τ6v

βρα1iovα η τ6v δπoβρα1iovα, τμη-

μα τi δλ6κληρη τηv περιφι1ρεια. 'Η
θμφιivιoη τoδ παπυρωτoδ καρκi-
voυ μπoρεi vιi δδηγηοει τ6 δ6vδρo
o6 μiα βαθμιαiα μιiραvοη, κα1ε-
κτικη dvιiπτυξη καi τιiλoq, δoτε-

ρα dπ6 κιiμπooα 1,ρ6vια, oτηv ξη-
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βρα1(ovεq ii δπoβρα1iovεg oτιi
μητρικιi δ6vδρα a.πεiρα1τoι, yι'α

vιi περιoριoθoδv oi πιθαv6τητεg

θμφαvfoεωζ τoδ παπυρωτoδ καρ-
κivoυ. oi dφημ6voι βρα1iovεq καi
δπoβραχiovεg κ6βovται δoτερα &-

πo διjo 1ρ6vια περiπoυ, dφoδ i
v6α μπoλιαομ6vη πoικιλ(α θ1ει d-

ναπτυ1,θεi iκανoπoιητικιi.
2' Στfι μ6λυvοη τοδ δ6νδρoυ

tιπo τ6v μδκητα Stereum
Purpureum (Στ6ριoυμ Πoυρπoι5-

ριoυμ). 'o μιiκηταζ αpτ6e πor5 εi-

vαι δπειiθυνoq γιιi τηv &οθ6vεια

<&ργυρoφυλλiα> μπoρεΙ vιi φαvε-

3. rΙ KATAΠOΛEMHΣIΙ

γoυμε φυοικιi καi τ6 κατιiλληλo
φιiρμακo. Τιi κoκκοειδη καταπo-
λεμoδvται καλriτερα 6ταv δ ψει(α-
ομ6ζ πραγματoπoιεiται τηv θπoxli
πoι5 θμφανiζovται oi κιvητιlq, μoρ-
φ6q τoδ κctΘε κoκκoειδoδq (ρ6Ι-

oμα τηq, ψωραq). "Αv δ παραγω-
γ6q λαθ6ψει τ"fiν t'πo1η πoι1 ρoiζει
τ6 κιiθε κoκκoειδ6q,, δ ψεκαoμ6q
πo6 γivεται δd φ6ρvει καvιlvα dπo-

1η γεvειi

'Aρxθq Mαibυ

M6oα Mαibυ

T6λη Mαioυ
'Aρx6q'Ιoυvioυ

Mιloα'Ιoυvioυ
'Aρx6c'Ιoυλioυ

oivτ;, Ιmidan ('Ιμιvτιiv), Azinphos
methyl ('Αζιvφ6g μεθιiλ), Ζo|one
(2,o}ν6ν), Ηostathion (Xooταθεio v),

Dursban (Nτιiρo μπαv), ΑcteΙic ('A-
κτελiκ) ii μεiγματα Θεριvδv πoλ-
τδv μ6 δργαvoφωοφoρικti κ.λ.π.

β) Xειμιbvαq: Kαταπoλεμoδv_
ται τα κoκκoειδf Quadraspidiotus
Ρerniciosus (Σαν Zoζ6) καi Sphaerα
lecanium prunastrii (1ελωvιiκι). Συ-

2η γενε6.

Aδγoυoτoq -
Σεπτ6μβριoζ

'Ιoδλιoζ

Aiiγoυοτog'

ριiroει καi oυμπτrirματα παπυρω-
τoδ καρκivoυ oτig φλoδδεq τoδ

μoλυομ6voυ δ6vδρoυ.
3. Σd μιiκητεg πoι5'.dvηκoυv

oτ6 γ6vρζ Cylindrosporium (Kυλιv-

δρooπ6ριoυμ). Aδτ6 dπoδεi1τηκε
καi πειραματικιi θπtivω στη μη-
λιιi.

τ6λεομα.
Στην πεpιoγη μαq τ6oοερα (4)

κoκκoειδη θ1oυv κιivει θvτυπω-
oιακιi τηv παρουoiα τoυq. 'o πα-
ρακιiτω πivακαq' δivει οτoι1gεiα
yια τ('q γεvε6g καi τliv Επoxη θμφα-
νioεωg τ6lv κιvητiv μoρφδv (ρ6Ι-

oμα) τδv τεooιiρωv κoκκoειδdlv
πoιi θγκατεoτιiθηκαv oτηv περιo-
χη μαζ.

3η γεvειi

Σεπτ6μβριoq

'oκτωβριoq _
Nodμβριoq

vιoτ& κανεiq τo6ζ 1ειμεριvoιig, κi-
τριvoυζ πoλτoιig (διvιτρooρθoκρε-
ο6λη, διvιτρoβoυτυλoφαιv6λη, ιi-
λαq τριαιΘυλαμivηq κ.λ.π.) ii θ-

λαιoδ1α δργαvoφωοφoρικι1
oκευιioματα.
Σημεiωoη: Δ6q 1) <Τιi κυριιilτερα κoκκoει-
δη τδv δπωρoφ6ρωv δ6vδρωv oτηv Boρειo
'Eλλιiδα> τoδ Σ. Παλo0κη. 2) <oi ψ<δρεζ
(κoκκoειδfl), τ6 ρ6ioμα καi fl καταπoλ6-
μηση τoυζ)) τoδ'oδ' Nτιv6πoυλoυ, περιo-
δικ6 <Nιιioυοτα>, τεδ1oq 11' aεχ' 76-77'
r 980.

TΩλ[ ΚoKΚoEΙΔΩΓ{
Τ6v τελευταTo καιρ6 τιi κoκ-

κoειδη (ψδρεs) δημιoυργoδv πoλ-
λιi πρoβλiματα oτ6v δεvδρoκαλ-
λιεργητη. Γι' αδτ6 1ρειιiζεται με-
Θοδικη καταπoλ6μηoη. "Aλλα
κοκκoειδfr καταπoλεμoδvται μ6 θ-

πιτυ16iα o' δλεq τtq tπoxΕ'ζ τoδ 6,-

τoυq καi &λλα μ6vo τηv βλαoτικη
περioδo (ιivoιξη, θ6ρoq,, φθιvoπω-
ρo). 'Avιiλoγα μd τηv bπoxi bπιχt'-

πrπικeε ΠoY ΔEΙXNEΙ TΗN EΠoxH EMΦΑNΙΣEΩΣ TΩN κΙNHTΩN MOPΦΩN (Po'Ι'ΣMΑ)

TEΣΣAPΩN KoKKOEΙΔΩN ΣTHN ΠEPΙoxH NΑOYΣHΣ

'Eπιoτημovικ6 δvoμα
τoi κoκκoειδoδq

1) Parlatoria Oleae
Παρλατ6ρια

2) Pseudaulacaspis
(Diaspis) Pentagona
(Bαμπακιiδα)

3) Quadraspidiotus
Perniciosus
(Σ6'ν Zoζ6)

4) Srhaerolecanium
prunasti

(26ελωvιiκι)

Xημικη καταπoλ6μηση
α) Bλαoτικη περioδoq (&vοι-

ξη, θ6ρoq' φΘιv6πωρo): Kαταπo-
λεμoδvται δλα τιi κoκκoειδfl. oi
ψεκαομoi πρ6πει vιi πραγματο-
πoιoδvται oτiζ iμερoμηviεq πoι1

θμφανiζoνται oi κινητ6ζ μoρφ6ζ
(ρ6foμα) δoτερα dπ6 παρατηρη-
oειq,' Συvιοτ& καvεig τιi δργαvo-

φωoφoρικιi Ultraside (oδλτρα-
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oMIΛΙΕΣ ToY ΛA'Ι'ΚoY ΠANEΠΙΣTHMΙOY
ΠoY ΠPAΓMATOLΙOΙHΘHΚΑN

ΚATA THN ΠEPΙoΔo ToY 1980-1981
'Επιμi,λεια Θcυμd.'Aλδιiκoυ

Ι) <NΕoελληνιrcιi ταυτδτητα ρiζεq καi πρooπτι-
rc6,g>> Γ. ΔoiδbE Διrcηyδρog.

2) <<Διdφoρoι τιjπoι yιiμoυ κατιi την d'ρxqι6τητα>>

A' Λεντriκηq Συyy{αg - Δημαρxοq' 'Yμηττoδ.

3) <Περιφερειαrcιi d'νιiπτυξη>> Δ. Βλdχoq Δικη-
y6ρoq - oiκoνoμoλ6yog'

4) <Tδ δ[ιcαιo oιiν κoινιυνικ6q θεoμ69> Α'
Γκoaταζ Δικηy6ρoq.

5) <oι Πατ6ρbg τfig 'Eκrcληoiαq καi ri oημαo{α
τoυg yιti τ6 παρ6ν κα[ τ6 μ6λλoν τoδ κ6oμoυ> Θ. Zιj-
oηq Καθ/τιjg πανεπ/μ[oυ Θeo /ν[κηg'

6) <'ΙΙ ψυΥoλoylα τoδ dyxoυg καi i ψυχoθερα-
πε[α τoυ>> Ι. Γαλανδq 'Ιατρ6q _ Συyy/αg'

7) o'H 6λευθερ[α τoσ dνθρδπoυ oτη oημερινιi
κoινcυνiα>> Ε. Mπιτoιiκηq Συyy /αg'

8) o'H Mαρξιoτικη dντiληψη τoσ κριiτoυg κα{
τfiq Εξoυoiαq> Δ' Βαρνιiβαg Συνερ/τηg τoδ Κ.M.Ε.

9) <'o κoινalνικ6q δημoτικιoμδq κα[ δ ρ6λoE
τoσ Δημητρη Γληνoδ>> Σ. Pαζηq Διδ/ραq κoιν/κιbν
καi παιδικcbν Επι/μc7ν τoσ πανe/μ[oυ 'Ιλινδιg.

Ι0) <Nεoελληνικιi ταυτ6τητα κα[ δρθoδoξiα> Β.
Στoyιtiννoq Καθ/τηg Θεo/yiαq τoi Πανε/μ{oυ
Θεo/κηg'

ΙΙ) <'H λειτoυρy[α τfiq iκπαlδευoηg oτη oδy-

χρoνη 6λληνικιi κoινοlν[α>> Α' 'Ελεφαντfig Κoινω-
νιoλoyog,

Ι2) <<'Aναθεcilρηoη oiκoyενειακoδ Δικα[oυ>> A.
Xλωβιd - Mπιζιiνη Ψυχoλ6yoq, Z. Xρoνtiκη -
Παπαμ{xoυ Δικηy6ρoq'

Ι3) <Πρoβλιiματα τηq iρyαζ6μενηg yυνα[καg>>

Β. Tιiντoυ _ Mαρκoβ{τη 'oδον/og, Eδδoξfα Xατ-
ζηανδρ6oυ - 'Aπ6τooυ oiκ/yoq'

Ι4) <<'Aναyκαιδτητα καi iλευθερ[α>> A' Mπαyιcι-
νd'g καθ/τηq πανε/μ[oυ Θεo/κηq.

Ι5) <'o κoινωνικδg Eλεyxog: 'Ιoτoρ[α κα/ τρδ-

πoι E'φαρμoyfiζ τoυζ>> Σ' Pααfig Διδιi/ραq κoιν/κdιν
κα[ παιδ/καlν Επι/μcΙlν τoδ Παν/μfoυ 'Ιλιν6i'ζ'

Ι6) <oΙ βλαβeρ6q oυν6'πειε9 τoσ καπν[oματoζ>>

Κ. Δημητριtiδηq 'Ιατρ69 
- 'Επι/τig τoi d"ντι/κoi

'Ιν/τoυ Θeo/κηg'
]7) <oι πoλιτιrcof μαq θεoμo{ μ6 την t'νταξη oτην

ΕoΚ> N. 'Aλιβαζιiτoq.
Ι8) <'H d"νιiπτυξη τfiq yεοlρy[αq oτη Mεo6yειo

καi oi διεθνε7q iπιπτaloειg τηζ>> M. Παπαyιαννιiκηg
Κoινal/yog'

Ι9) <'Ελeδθερoq xρ6νog, rcαl πoι6τητα ξωfiq> T.

ΙTατρ[κιog Πoιητηq - Κoιν/yog'
20) <<Βαoικιi πρoβληματα τfig νεoελληνικfiq i-

oτoρ|αg>> N. ΣβoρcΙlνoe καθ/τiq τfig ioτ/αq τoσ
πανε/ μloυ τcΙlν Παρ / aπ'

2Ι) <Πδq μπoρoiμε νti πληoιιiooυμε tνα €ρyo

τ6,xνηg>. A. Χαραλαμπiδηg Διδ/τωρ τtζ Φιλ/κfiq
oxoλiq τoσ πανε/μ[oυ Θεo/κηq.

22) <T{ εiναι θεατρικ6 tρyo> M. Κατoιy6ραg
Θεα/yog _ Δημo/φog.

23) <Πυρηνικη Eν6'ρyεια - Παρελθ6ν - Παρ6ν
κα[ M6λλoν>> Κ. Mπλιιiτκαg Bιo/yog, Π. Xατζηδη-

μoυ Φυ/κ69'

"Oταν δ6'ν μπoρoδμε νιi
πριiξoυμε iκε|νo πoιj θ6'λoυμε, dg
πριiξoυμε Εκε7νo 

""u u""{!i!"|r'".

_ 'H d'yoριi εiναι tναq δριoμ6'-
νoE τ6πo9, oτ6ν δπo7o i,πιτρ6πεται
iλειiθερα νιi iξαπατd δ Εναg τ6ν
dλλoν καi νιi αioxρoκερδεi

'Ανrixαρoιg
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Στι5 oινεμιi
''Ενα dντρ6yυνo πfiyε νιi δεE

κιiπoιo κινηματoyραφικ6 cρyo. "Y-

oτερα d'π6 λiyη δρα fi yυνα{κα

oκoυντιiει τ6ν d'ντρα τηq'.

'H oδζυyoq: ΓιcΙlρyo κoiτα νιi δεig,

bναg κδριog δiπλα μαq κoιμdται'
'o oιiζυyog: Βρ6 yυναfκα εiναι d'-

νιiyκη νιi μ6 ξυπνioειg γιti νιi μoi
πε7g δτι δ κδριog αδτ69 κoιμdταu

I
2.

3
φ

5
6
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Δραoτηρι6τητεq Κ.Ε.Κ. NαoδoηE 1981 'H Δημoτικιi Βιβλιoθιiκη Nαoδoηg

5.Ι'8]: Κ6ψιμo βαoιλ6πιτταq _ dνταλλαyi
δοlρων'

]5.].8]: 'o iατρ6q κ' Στ. Γoυα6πoυλog dν6πτυ-

ξε τ6 θ6μα: <<Πρoδιαθeoικo[ παριiγoντεg τfig Στεφα-
νιαfαg N6ooυ>>.

29' Ι.8 Ι :'Εoρτιi <<TριrΙlν'ΙεραρxcΙlν>'

Ι7.2'8]: 'Επ{oκεψη Noμιiρ1oυ κ. Γ' Γιανν6πoυ-
λoυ.

20'2.8]: Mαθηματα Πυραoφαλεfαg d,π6 τ6ν
Δ ιoικητη τfi q Πυρooβεoτικfi g'Yπηρεofαg.

2.3'8Ι : Χoρευτικ6 d'πorcριdτικo dπoyευματιν6

μεταμφιεoμ6ναlν.
1 ].3. ]8:'Επforcεψη κα[ ξενιiyηoη oτoδq χιυρoυζ

τfi q Πυρooβεoτικfig'Yπη ρεo{αq.
]6'3.8Ι: Στιi πλαfoια τcΙlν ircδηλοloειllν yιιi τ6 Ε-

τog <<'Aνtiπηρoυ παιδιoi>> rj φυoιoθεραπεδτρια κ. Σ'
Zαπoυν[δου dν6πτυξε o6, διαλoyικιj oυζητηoη τδ θ6-

μα: <<Alτια κα[ πρ6ληψη τiq iyrcεφαλικfig παριiλυ-
σηζ>>.

Ι7'3.8Ι: 'Επforcεψη εiδικoσ Παιδιrcoδ Σταθμoi
Nαoδoηg.

] .4.81: 'Επioκεψη Διoικηoεοlg 'Ερyατικoδ

Κ6'ντρoυ καi ξενιiyηoη oτoδg xcbρoυg iργαofαg τoσ
κ6'ντρoυ.

Ι5.4'8Ι: 'Εκδρoμιi oτ6ν .Ayιo Γεοlρyιo Περιoτε-
ρ εcbτα, iξαl ρ αi'o μ6 q π ερ ιοxfi g.

Ι8'5.8]: Γιoρτιi Mητ6ραq oτ6 κι6oκι, μ6 oυμμε-
τoxi μεyιiλoυ dριθμoδ μητ6ριllν καi παλιdlν μαθη-
τριdlν' Στiq 250 πρooκεκλημ6νεq πρooφ6,ρθηκε dπ6
l'να δαlριiκι, φτιαyμ6'νo dπ6 τiq μαθητριεg τfiq Σxo-
ληs'

2.7.8]: 'Εyrcαlνια Ι0ηg Xειρoτε1νικfiq 6κθioε-
aη Κ'Ε.Κ. dπd την 'Aθαν' Βλιixoυ.

8.7.8]:'Aπoνoμιi διπλοlμιiτοlν, Eπα[νcυν κα[
xρη ματικcΙlν βραβεiαlν dξiαq Ι 9'000.

Ι. ]0'8Ι :'Ετιioιog Εναρκτηριog dyιαoμδq.
3.Ι]'81: 'Εκδρoμli oτ6ν ''Ayιo Θεoλ6yo _ iξcυ-

ραi'oμ6q περιoxfig
2']2'8Ι: Ψυxαyωyιrcf d'πoyευματιν6 μητ6,ροlν

oτ6'κι6oκι. 'Ενημ6'ρcυoη yιιi τ6ν τρ6πo λειτoυρyiαq
κα[ δραoτηρι6τητα9 τfiq ηφλfiq.

22. Ι2.8Ι :'H Χριoτoυyεννιιiτιrcη <Καλη Πριiξη>
tyινε μ6 iπ[oκεψη oτ6 Noooκoμεlo, δπoυ oi μαθη-
τριεg €ψαλλαν τri κιiλλαντα rcα[ μo[ραoαν yλυκti πoιi
ξ'κανε τ6 τμημα oiκoκυρικcΙlν'

23.]2.8Ι: 'oμαδικη κoινοlνfα _ <<Χριoτoυyεν-

νιιiτικη yιoρτιi>.

24. ] 2'8 ] : Κιiλλαντα oτιi iρyooτιioια.

'Επιμ6 λ ε ια τo σ β ι β λιo θη κ ιiρ ιo υ Θ οl μd''Α λδ ιfr'κ o υ

T6 Πoλιτιoτικ6 Κ6'ντρo τoδ Δημoυ Nαoδoηg,
δημιoδρyηoe τη Δημoτικιi βιβλιoθιiκη' Tιi iyrcαiνια
τfiq βιβλιoθιiκηg iyιναν τιjν Ι7η 'oκτcllβρioυ 1979 δ-
π6τε d'ρxιoε καi ri λειτoυρyiα τηg. Πρooαlρινιi oτεyti-
στηKε o6, αi'θoυoα τoδ κτιρ[oυ τoi Πoλιτloτικoιj Κ6'ν-

τρoυ Nαoιioηg, εiδικιi διαoκευαoμ6νη yιιi βιβλιoθη-
κη' T6 No6μβριo τoi ]98Ι ri Βιβλιoθιiκη μεταφ6ρθη-
κε oτη μδνιμη oτ6yη τηq, oτδ dνακαινιoθ6'ν dπ6 τ6
Δfiμo Nαoδoηg παλη6 κτiριo τfiq' Δημoτικfiq Βιβλιo-
θiκηs' τ6 dπoio εΙxε καταoτραφε7 oτ6ν iμφδλιo πδ-
λεμo τδ ]949. T6 κτ[ριo τfig Δημoτικfiq Βιβλιoθriκηg,
τ6 δοlρηoε oτ6 Δfiμo Nαoδoηg τ6 Ι939 δ Γεrυργιoq
Δ. Toυρμπιiληg.

Στην πρ6ooψη τoδ κτιρfoυ δπιiρxει d'νιiyλυφη
'o6 μαρμιiρινη πλιiκα rj Eπιyραφη <<<<ΔHM)TΙΚΗ ΒΙ-
ΒΛΙoΘHΚH NAOYΣHΣ To ΦAPMAΚO THΣ ΨY-
ΧHΣ>> ΔAΠANH ΓΕΩPΓΙoY Δ. TOYPMΠAΛH Ε-
ToΣ Ι939>>>>'

Στ6 d'νακαινιoθξν κτ[ριo rj πρ6ooψη, ri δπo{α
δ6ν εfxε Kαταστραφε| διατηρεi τiν παληιi νεoκλαo-
oικη τηq d.ρxιτεxτoνικη, iνcΙl ioοlτερικιi διαρρυθμ[-

στηκε κατιiλληλα κα[ iyινε μιιi oδy1gρoνη βιβλιoθi-
κη μ6 τoδq dπαραiτητoυζ χ(bρoυζ κα[ την κατιiλληλη
iπfπλωoη.

'H Δημoτικιi Bιβλιoθιiκη ixει μεyιiλo κα[ d'νετo

dναyνaπτιjριo, yιιi 200 d'ναyνrboτεq. 'Εxει ταlρα
5.000 τ6μoυg βιβλ{ων, καi μελλoντικιi θιi λειτoυρyη-
oει καi oιiν δανειoτικιi.

"Ε74ει διιiφoρα βιβλiα, Ερyα yενικfig φδoεωq, φι-
λoooφ{α, θρηoκε[α, ιcoινωνιK6'ζ iπιoτfiμεg, φιλoλo-
y[α, φυoικ69 tπιoτfiμεg, Eφαρμooμ6'νεg Eπιoτfiμεq,

τ6χνη, λoyoτεxν[α, ioτoρfα, yεαlyραφ[α, βιoyραφiεg,
iyκυκλoπα[δειεg.'. 'Ε24ει εiδικ6 παιδικ6 τμfiμα βι-
βλιoθηκηg, μ6 πoλλιi παιδικιi βιβλiα.

Tιi περιoo6τερα βιβλiα Εxoυν dyoραoτεΓ dπ6 τδ
Δfiμo Nαoδoηζ, τιi δπ6λoιπα βιβλiα πρo6ρxoνται d'-

π6 iπιxoρηyηoη τoδ 'Yπoυρyεloυ Πoλιτιoμoσ καi'Ε-
πιoτημcΙlν καi dπδ διllρε6q oυμπoλιτcΙlν.

'H Βιβλιoθηκη λειτoυργεi καθημερινti iκτ6q
Π6μπτη9 καi Κυριακfig τiq δρεg dπ6 8 π.μ' μ6χρι
]2ηq μεoημβρινfig,, κα[ τιiν Tετιiρτη κα[ Παραoκευιi
κα[ τ6 dπdyευμα τiq δρεq d'π6 4 μi1ρι 8 μ.μ.

Tιi Eπioημα θyκαlνια τfig Δημoτικηq Bιβλιoθη-
κηq oτ6 dναrcαινιoθ6ν παλη6 κτiριo Εyιναν τriν 22-

]Ι-Ι98] iνcbπιoν τoa Δημιiρxoυ κ. Δημητρioυ Βλd-
74oυ, τcbν d"ρ xcΙlν τfiq π6λη9 καf πλιiθoυg κ6oμaυ'



oi τ6oοερει9 τελευταΙoι dριθμoi τ6 κoμμιiτι 4 ψ6τρα καi δ ριiφτηζ
oτ6 πρδτo μ6ρoζ διαιρoδvται μ6 τελειωvει τ6 κ6ψιμo μ6 μιιi μ6vη
τ6 5 &ρα τ6 φ πρ6πει vιi εivαι τ6 δ- φoρd. 'Eπoμ6vωq 1ρειιiζovται 5

7. 'o πρωτ6τυποq δωρητηξ π6λoιπo τflq διαiρεoηg τoδ 1923 μt' sι6ρεq yια vιi κ6ψει τελεiωq' τ6

"Av φ,1,ψ,ω καi ζ oi dριθμoi τ6 5 δηλαδη φ:3. "Eχoυμε λoιπ6v κoμμιiτι.

NAoYΣAΙΚo

6. Moνιi ιi ζψιi;
Πoλλαπλαoι&oτε τ6v &ριθμ6

τoδ δεξιoδ 1,εριoD μ6 θvαv δπoιo-
δηποτε ξυγ6 &ριθμ6 καi oτ6 dπo-

τ6,λεoμα πρooθ6oτε τ6v &λλo d-

ριθμ6. "Av τ6 dπoτ6λεoμα ποιi θti

βρεTτε εivαι ζυγ6ζ dριθμ6g τ6τε δ

ζυγ6q dριθμ6q d.vτικειμ6vωv βρi-
σKεται oτ6 δεξi 16ρι. 'Η θξηγηoη
εivαι πoλιj &πλf .

ΣTAYPoΛEΞo

1. Αδτ6q δωριoε τ6 oπfτι τfrg

Mητρ6πoληg
2. Αδτ69 δ6v εivαι τiμιοg _

Σδvδεoμoq' εiδικ6q
3. Tα 2/3 &π' τo καζivo -

'Aπαvτησειg
'λπ6 τ6 πρoηγoιiμεvo τεδχoζ

τdlv dvτικειμι1vων il1,oυμε
5φ + 25x + |25ψ + 625ω + 3125

ζ:96|5 ii &v dπλoπoιηοoυμε μ6 5

φ + 5χ+ 25ψ + 125ω + 625ζ= 1923.

Φημιoμ6vog τoιγγo6vηq Nαoυ-
oαΙoq τoδ 1822

4. Mα1αλdg τfrq Nιιioυoταq,

- "o1ι κιiτω
5. Φημιoμ6vo Nαoυoαi[κo

πιoτ6 (πληΘ.) _ "Aφωvo τηρδ -
40

6. Δ€v πειρtiζει _ ΣπoρεΙo

φυτδv
7. Kαθ6λoυ - Nηoi τδv Kυ-

κλιiδωv _ 1

8. Δηλητηριδδεg δ6vδρo οτ6
βoυv6 μαζ - 'Η γυvαiκα τoδ Δiα

9. Σ' αδτ6 πivoυv καφd -
Ζηψι6' (dvτιoτρ6φωq)

μιi1oυ'Aκρfτα
2' T6 afi.διo εioβoληq oτηv

Kriπρo _ περηφαvo ciλoγο

5γ+25ψ + l25ω +625ζ:|920 τi

χ + 5ψ + 25ω + l25ζ:384. "Αv
oκεφτoδμε δπωq πρoηγoιiμεvα d-

χoυμε χ:4 καi στη oυvι11εια

Ψ : l, ω :5 καi' ζ:2.

8. T6 πρ6βλημα τoδ ρdφτη
Tηv Π6μπτη μdρα μ6voυv dπo

3' Σκ6vηv (καθαρ. dvτιoτρ.
&voρθ.) - Λ6με καi δτoι τηv 'Εκ-
κληoιιi

4. Φημιoμ6vo καφεvεΙo μαq
(&νoρθoγρ.) - 

"Αφωvη Nοδλα
5. Mιo6 λ61o - oi κιiτoικoι

τηg π6ληq πoιi κηρυξε τηv θπαvιi-
σταση δ'Αλεξ.'Yψηλιivτηg

6. "Aγια 
- Moυoικη ν6τα

(dvτιoτρ.)
7.'Eρωτηματικη dvτωvυμiα
8. "oxι d'oτεiα _ T6 δ1ει δ

"Ηλιog
9. <Πoiog... δ φovει5q, τoδ &-

δελφoδ μoυ> Γ. Bιζυηvoδ _ Γυvαι-

KιiΘετα κεiα πρoοφιilvηoη

1. T6 θπiθετo τoδ Mακεδovo- 10' "oλoι ψσ'ζi - 'YπoΘετικ6

Στ6 διioag τfiE Ελπiδαq κατ6'φυyα

Ξ6ρcυ, 6'xειg δfκιo νιi βρiζειE
Mιi, φ[λε μoυ, oκ6'ψoυ κα[ μ6να

'Ayαπδ τi ζafi. 'Εoδ ζητdq τ6 Θιiνατo
'H λδτρcυoη ooυ εiναι d'τoπη

Φ[λε, λυπdμαι πoδ i74αoα μ6ρεq dπ'τi ζωi μoυ
Mετιiνoιωoα, δ6 oυμβιβrioτηκα

Κατιiλαβα τδ δπoκριτικ6 ooυ ταλ6'ντo

Κρiμα νιi xαθε1g, ξτoι dδικα
Πιoτειjειq oτ6 <<λευκ6 θciνατo>>

Πιoτεδcυ oτ6 <<λευκ6 περιoτ6ρι>>

Zητd'q νci φδyειg, νιi yλυτcboειg

ZητeΙl νιi ζioαl, νιi παλ6ψcυ

174

Toδ Δ. Mπιitτoη
'ΙΙ Λ6oη ατην oελfδα 172

Φι5yε dπ'τη ζοlιi μoυ
'ΑyαπcΙl τi ζαli' δπωq τιi λoυλoδδια, τti πoυλιιi, τti

δ6'ντρα

Δ{ θ6λcll πιιi νιi iπηρειiζoμαι d"π'τιi oκoυληκιαoμ6να
ooυ μιiτια

Tιi ζαρcυμ6να ooυ x6ρια
Εfμαι ν6,α, μδλιq oτi διjoη τiq iφηβεiαq μoυ

Mi μ6 καταoτρ6φειq dλλo
Διιiλεξα τ6 δρ6μo μoυ

Εiμαι iλεδθερη Kι d'πoφιioιoα
Dum spiro spero

ι
2
3
ι1

5
6
Τ

8

'oριζ6vτια

"ΙριE
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M6λιq κυκλoφ6ρησε ivα γεωργικ6 βιβλio
"Evα βιβλio κατατoπιστικ6 θπιoτημovικ6 μ6 χρωματιστ6ζ εiκ6vεq

Ti εΙvαι τιi κoκκoειδη (ψδρεq) καi πα)ζ, καταπoλεμoδvται

Δ6ν πρ6πει vιl λεiψει d,π6 καv6vα dγρoτικ6 oπtτι

ΣTEΛΙoY ΠAΛOYΚH
MπoρεTτε vιi τ6 πρoμηΘευτεΤτε &π6 τ6" γραφεTα

τoδ 'Aγρoτικoδ Συλλ6γoυ Nαo0oηq

TΙMΗ ΠΩΛHΣEΩΣ 40Ο ΔPAXMEΣ

TA ΔΗMOTΙKA TPAΓOYΔIA
TtΙΣ NIAOYΣTAΣ

ΣYΛΛoΓH ToY τAKH MΠA'l'TΣH

"Eκδooη oυM6γoυ "MnoEλεc _ Γεviτoαρol"

ΠPoMHΘEYTElTE τo

Boolλθωc Kωvoτovrivoυ (N6o δlε0Θυvoη)
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