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λ[EA ΣToΙxEΙA
ΓΙA TH xPoN[oΛoΓHΣH

TOY (xAΛAΣMoY) THΣ Γ{AOYΣAΣ
KAΙ TΩN MoΓ{AΣTHPΙΩΓ{ ΣTA 1822

κ
1. Eioαγωγικιi

Eivαι γvωoτ6 oτι δπιiρ1ει με-

γιiλη oυγxυoη καi αoιiφεια γυρω
dπ6 τη 1,ρovoλ6γηoη τιδv θπαvα-
oτατικci-lv γεγov6τωv τoδ 1822

oτηv περιo1η τdq Nιioυoαζ -
86ρoιαg1. "Eτoι δπooτηρfζοvται
διιiφoρεq dπoψειg, κυρ(ωg γιιi τo

π6τε dκριβΦq ιiρ1ιoε η πoλιoρκiα
τdg Nιioυoαq κα( π6τε δγιvε δ
<1αλαoμ6ql) τηζ2. 'Ακ6μα, δφi-

σταται dμφιoβητηoη γιιi τ6 ιiv
πρoηγηθηκαv τιi γεγovoτα oτηv
περιο1η τηq Nιioυοαg ri οτ6v
"oλυμπo3. ΤελευταΙα δημooιειiτη-
Καv KαιVo6ργια dγγραφα πoιi
πλoδτιoαv β6βαια τ[g γvιiloειg μαq
γιiρω dπ6 τα πto πιivω γεγovoτα,
1ωρiq δμωg vιi d'παvτηooυv 6ρι-
oτικ<i καi dμετιiκλητα oτιi o1ετι-
κιi θρωτηματα civ καi κιiλυψαv
πoλλιi oημεiα τoυga. Συvεπδq
1ρειιiζεται vιi oυvε1,ιoθεΙ η πρo-
oπιiθεια γιιi vιi φωτιoθεΙ καλι1τερα
τ6 πρoβλημα. "Αλλωoτε, μιd πα-

ρ6μoια μελdτη εivαι, voμ(ζω, dvα

μικρ6 dλλιi κατιiλληλo πVευματι-
κ6 μvημ6oυvo γιιi τov'Ιωιivvη K.
Bαoδραβ6λλη oιiv oυvειoφoριi
oτ6v d.φιερωματικ6 τoυ τ6μo, για-
τi η oυμβoλη τoυ oτηv vεoλληvικη
ioτoρiα ηταv μεγtiλη, iδιαiτερα
yιd τη Mακεδoviα.

2. Δδo v6εq θvθυμηoειq
Στιi πλα(oια τηg πρooπιiΘειιiq

μoυ γιιi τη λι1oη τδv πρoαvαφερ-

μ6vωv 1,ροvoλoγικδv πρoβλημιi-
τωv δημooιεδω τα κε[μεvα δυo vε-

ωv <θvθυμηoεωvD ((μιKρδv 1ρovι-

4

κδv>), πoιj .εivαι &δημooiευτεq,

dπ' δoo ξ6ρω, καi πλoυτ[ζoυv τ(q,

γvιiloειg μαg oτ6 πι6 πιivω Θ6μα.

α.'H πριbτ η ivθιiμηoη
Στηv θκκληo[α τoδ αy(oυ 'Av-

τωvioυ τηq B6ρoια9 δπιiρ1ει dvτ(-
τυπo τηq, dκoλoυΘiαq τoD δoιoυ
'Αvτωvιoυ τoδ v6oυ, τoδ
Bερoιιi-lτηs, καi oυγκεκριμ6vα τdq
δειiτερηq θκδ6οειbq τηζ, πoι] dγιvε
(1806) oτηv Kωvoταvτιvoδπoλη,
διoρθωμ6vη κ.λ. &π6 τ6v τ6τε μη-
τρoπoλ[τη τηq 86ρoια9 καi δoτερα
oiκoυμεvικ6 πατριιiρ1η Xριioαv-
θo.

Toi Γιιbρyoυ X. Xιov[δη
Δικηy6ρου

Στηv πρωτη oελiδα τoδ docδ-

φυλλoυ τoδ αvτiτυπoυ εivαι γραμ-
μ6vεg πoλλ6ζ θvθυμηoειζ (γιιi γε-

γovoτα πoυ oυv6'βηκαv oτη διαρ-
κεια τoδ 19oυ αi.) μ6 πoλυπoiκιλo
περιε1,oμεvo.

'Eδδ μιiq θvδιαφ6ρει γιa τo

θdμα μαg η πριilτη &π' αδτ6q ποιi
dvαφ6ρεται oτιi γεγov6τα τηg Nιi-
oυσαζ κα[ ε11ει (βλ. κα( εiκ. l) ιbg

εξηs:
Ι822: dπρηλioυ: ]0

δταq xαλιioτηκεν ηνηricιoτα κ(αi)
ταμαναoτηρηα

Δηλαδη:
Ι822' 'Απριλ[oυ ]0,

δταν xαλιioτηκεν ri Nιιioυoτα κα[
τιi μoναoτηρια.

Γραφdαq τηg πριδτηq αδτηq
θvθυμηoεωg εivαι o Mι1αλoυoηg,
τoδ δπo(oυ δ6v ξ6ρoμε τ6 κ0ριo δ-

voμα, πoιi yεvvηθηκε oτιi 1818, o-

πωq oημειιilvει δ Ιδιog o6 αλλη θv-

θυμηoη (oτηv dπ6vαvτι oελiδα),
κα[ ηταv Bερoιωτηg, γ6voq τηζ
κα[ oημερα γvωoτηq oiκoyι1vειαq
τηg π6λεωq.

Συvεπιilq, ηταv 4 1ρ6vωv δταν'
dγιvε τo γεγov6q καiεπoμει,ω': τηι'
καταγραφη τoυ θιi τηv dκαuε δ-

στερα' γριiφovτιiq τηv 1ρoι'ια uε-

τιi, o6μφωvα μθ τη διηγηoη μεrα-
λυτι1ρωv τoυ. Τ6 γραψιμo καi τιυι,
ciλλωv, μεταγεvdoτερωv θι'θυuη-
oεωv, φαivεται oιiv vιi δγιι'ε uαξ[

μ6 τηv θξεταζ6μεvη, τηι' Ιδια uε-

ρα, γιατ[ εivαι iδιo τo uε).ιiι'ι. 6

γραφικ6q 1αρακτηρα': κ.i.. ;αρα-
μdvει δ αδτ69 καi oi iι'θυuηoει;
κατα7gωρ[oτηκαv oυι,ε1εια. η uiα
πiοω d'π' τηv ciλλη, 1ωρ[; κει'ιi
καi παριiγραφoυζ. 'Η τεi-ευταiα
d.vαφdρεται (oτη oεi.ιδα τouτη)
oτα 1850, θvδ oτηv απει'αι'τι oελ[-
δα oτιi 1852. Πρdπει r'oιπoι' ι'α
oυμπεριivoυψε, πιιbg τo πιθαι'oτε-

ρo εivαι δτι κα[ η πρωτη θι'θυuηoη

γριiφτηκε δoτερα, οτιi 1850-1852.
"Eτoι, oτiζ Rμερoμηviεg 12-l3 'Α-

πριλ[oυ |822, πoι5 μαg δ[voυν' dλ-
λεg, γvωoτdq θvθυμηoειq, πρooτ[-
Θεται κα( η καιvoιiργια, 10 'Απρι-
χtoυ 1822, πoδ ηταv ημ6ρα Δευτε-

ρα, μετιi τηv Kυριακη τoδ Θωμα.
'Ακ6μα, πρ6πει vα oημειιδooυμε,
πιilq oτηv ημερoμηviα αι)τη τoπo-
θετεi o γραφ6α9 καi τηv κατα-
oτρoφη τδv μovαoτηριδv6, dvτi-
Θετα μ6 doα γριiφovται oτηv θπo-

μεvη θvθδμηoη κα[ o6 αλλεζ, δη-

μooιευμdvεg' πoιi τηv τoπoθετoδv
oτη M. Π6,μπτη (30 Mαρτioυ
1822).



β.'H δε6τερη θvθδμηoη
-Η δεδτερη θvθιlμηoη εivαι d-

vα πoλιj θνδιαφ6ρov <βραx6 χρovι-
κ6>.

8ρ6θηκε7 γραμμ6vη οτη oελ[-

δα K ΙΙΙ θv6q &κ6φαλoυ Εδxoλ6-

γιoυ τoδ 16ου (;) αi., oτη oυλλoyη

τηg θκκληo(αg τoδ ciγιoυ Γειilργιoυ

τoδ Κoλιvδρoδ8.
Στ6 κεv6 πoιi δπιiρ1ει μετιi τ6

τυπωμιlvo κε[μεvo γριiφτηκαv δδo

θvθυμηoειq. 'Η μ[go εivαι τoδ d-

τoυg 1604, θvδ f1 ιiλλη &vαφι1ρεται

oτo ζητημα πoιi μαg θvδιαφ6ρει.
Τ6 (dvoρΘoγραφo) κε(μεv6

τηζ (βλ. κα[ εiκ. 2) εivαι τ6 θξηq:

Ι822, μαρτ[oυ: κα: την μεyιiλη πtμ-

πτη iκαυoαν τ6 'Ιερ6ν μoναoτη-
ριoν τoi/Tιμfoυ πρoδρ6μoυ τiq
oκητεαlg Βεββoi(αq)' κα[ τti λoιπri

δλα τιi μoναoτηρια'/ μετιi ταδτα i-
καυσαν κα[ την νc|oυoαν. iφoνεδ-

θηoαν πoλδ riνθρalπoι/καf Εxμα-

λωτηoθηoαν. ixιiλαoαν κα[ dπ6

την/Β6ββoιαν πoλoδg δooν dπ6 t-

ξoδα τ6ooν κα[/d'π6 oφαyην. iyινε
μεyιiλoq θρiνoq κα[ διoyμ6g εig

τoδg xριoτιανoδg dπ6 τoιig 6θoμα-
νoδg'

'Η θνΘ0μηoη αδτη παρoυoια-

ζει δμoι6τητεq μ6 ιiλλη παρ6μoια,
πoιi δημooiευoα vωρiτεραΙ0, τηg 6-

πo(αg θπιβεβαιιi-lvει τηv dκρiβεια,

μιιi καi θπαληθει1ει τ6 γεγov6ζ τηζ
καταoτροφηq τηq μovηg τoδ Πρo-
δρ6μoυ, τηq <Σκητεωq τηq 86-

ρoιαqr>ll, τη Mεγιiλη Π6'μπτη τoD

1822' πo(l τηv τoπoθετεi δμωg (θ-

oφαλμ6vα) oτig 2l (&vτi oτiq 30)

Mαρτioυ 1822' 'Aκoμα, θπαvα-
λαμβιivει τηv πληρoφoρ[α δτι oi
Τoδρκoι κατιioτρεψαv κα[ τιi δ-

π6λoιπα μovαoτηρια τdq περιo-

xηζ. "Yoτερα, πρooΘ6τει δτι κα-

τ6πιv πυρπ6ληoαv καi τη Nιioυoα
καi δτι oκ6τωoαv κα[ αi1μαλcbτι-

oαv πoλιlv κ6oμo, δπωg ξ6ρoυμε
ιiλλωoτε &π6 τη o1ετικη βιβλιo-

γραφiα κα( dπ6 ciλλεg θvθυμηοειζ.
'Eπioηζ, θπιβεβαιιilvεται κα[

fι yvωμη δτι κα{ η Bdρoια πληρωoε

μ6 πoλλ6g θυofεg o6 dvθριilπoυq
κα[ aΕ oiκovoμικ6g
καταoτρoφι1g12, dvδ δ[vεται πετυ-

1ημενα η τραγικoτητα τδv περι-

oταoεωv μ6 τ6v τovιoμ6 τοδ μεγιi-
λoυ θρηvoυ κα[ τδv πoλλδv διωγ-

μιilv τδv ραγιιiδωv. Δυoτυ1δg δ

γραφ6αζ τηg θvΘυμηoεωg δ6v

πρooδιoρ[ζει τη oυγκεκριμι1vη

1ρovoλoγ[α τoδ 1αλαoμoδ τηq

Nιioυoαq καi τδv ιiλλων γεγov6-
τωv, αv κα[ φα[vεται πιilg εivαι
o0γ1ρoν69 τoυg. Πιθαv6v vιi μηv
τηv ιiξερε ι] καi vα μηv τ6v θvδιθ-

φερε τoδτo, γιατ( μπoρεΙ νιi dδιvε

περιoooτερη oημαoiα oτηv κατα-
ciτρoφη τoδ μοvαoτηριoδ τoδ Τι-

μ(oυ Πρoδρ6μoυ, κα[ τoδτo dπει-

δη μπoρεi vιi flταv, ioωq, iερωμι1-

Voζ.

3. 'H dφηγηoη
τoδ Kαπετιiv Ψαρoδημoυ

Γιιi το θξεταζ6μεvo πρ6βλη-

μα δπιiρ1ει καi η ρητη κα[ &ξιoλo-

γη πληρoφoρiα τoδ'oλυμπιoυ κα-

πετιivιoυ Δημoυ Nικoλιioυ ιi Ψα-

ρoδημoυ, 6 δπ9iog γριiφει oτη (δη-

μooιευμ6vη πια) &vαφoρα τoυ, τdg

23'6.1865, πoι] φυλιiyεται oτ6
<'Aρ1εioν'Αγωvιoτιilv> τηq'Eθvι-
κηq Bιβλιoθηκηg 'Αθηvδv, μι1 d.-

ριΘμ6 7.450 (βλ. καi εiκ' 3) κα[ τιi
θξηg '':
...εiq δ6 την τελευτα[αν (μιixην) εiq

τfiν Mηλιιiν iνικηθημεν παρti πo-

λυαρiθμoυ τoυρκικoi oτρατoσ, την

αδτιjν δ6 riμ6ραν'A π ρ ι λ i o υ 4
τ o δ Ι 8 2 2, iχαλιioθηoαν κα[ oi
oπλαρxηyοi Γερo Καρατtioog καi
'Ayyεληq Γιiτζoυ (δ δξ' Λoyoθiτηq
Zαφειριiκηg καi δ υΙ6q τoδ Γ6ρo

Καρατriooυ Eφo ν ει1θη o αν).
"Η πληρoφoρ[α τoι5τη oυv-

δυιiζει τη μιixη oτη Mηλιιi τoδ
'oλδμπoυ]a μ6 τ6v 1,αλαoμo τδv
&ρxηγδv τηq dπαvαoτιioεωq τηq

Nαoυoαg κα[ μιiλιoτα oυvταυτ(ζει

1,ρovικιi τιi διjo γεγov6τα' Συvε-

πδq dπoτελεi μιιi v6α ιiπoψη oτ6

θdμα, πo0 dvατρ6πει τιi δoα μ61,ρι
τιilρα δπooτηρiζoνταv, γιατ[ ciλ-

λεζ πηγ6ζ αvαφ6ρουv τηv 6η 'A-

πριλ[oυ, αλλεg τη 18η 'Απριλ(oυ,

ιiλλεq τη l2-t3 'Απριλ(oυ κα[ η πιo

πιivω, πριbτη dvΘδμηoη, τη 10η

'Απριλioυ 1822, aαν ημερoμηv(α
πoδ dγιvε <6 1αλαομoq> τηg Nιi-
oυσαζ. Για τ6 θ6μα τoδτo γριiφov-

.ται o1ετικ69 oκd,ψειq, για τιi πρo-

βληματα πoυ δημιoυργoδvται, oτ6

τ6λo9 τdq μελ6τη9 τo0τηg (βλ. τηv

5η παριiγραφo τηζ).

u/νvrβw

t.Bλ. ΓεωρyΙoυ X. XιovΙδη. Τ<iγεyovoταεigτηv a.234-235.
περιo1ηvNαoιioηg-Bερo[αgκατιiτ{vεπαvιioταoιvτoδ1822 2.Βχ. Γ εωρyioυ X. Xιoviδη, δ.π.,ο.2|6κ.ε.
(πρoβληματα κατιi τηv 1ρovoλ6yηoiv τωv). <Mακεδovικιi> 8 3'Bλ. ΓεωρyIoυ X. Xιoviδη.-Ηεκoτρατεiακα[ηε-
(l968) 2l l-22O. 6πoυ καi ο1ετικη βιβλιoγραφiα. Πρβλ. καi 'Α παvιioταoιq εig τδv "oλυμπov κατιi τιi dτη t821-l822 (μετα α-

πoοτ6λoυ Ε' Bακαλoπoδλoυ.-ΙoτoρiατdqMακεδο- vεκδοτωvθyyριiφωvκαivιjωvοτoι1εiωvπερi τrivΛαζα[ωvκαι
vιαζ' l354-l833.Θεooαλoviκη 1969'a' 594-595. τoδ iδιoυ' 'Ι- τoδ Διαμαvτη Nικoλιiου -'oλυμπioυ). Θεooαλovlκη |975' o.

oτoρiα τηζ ελληvικηq επαvαoτrioεωq τoδ Ι821' dκδoοη τoδ 3Ο.40 καi 58_59.
o.E.Δ'B."Aθdvαι |971.a.193. πoι]εivαιη περ[ληψη τοδdρχι- 4. Bλ. Γιιδρyoυ X. Xιοviδη. 'Αvdκδoταεγyραφακαi
κoδ κειμεvου τoδ αvτioτoι1oυ αvαμεvoμεvoυ (ΣΤ) τoμoυ τοδ πo- ciγvωoτα οτοι1εiα yιιi κλειρταρματoλorjg καi γιιi τηv επαvιioτα-
λιjτoμoυ κα[ πoλδτιμoυ dργoυ τoυ <'Ιoτoρiα τoδ Nθoυ-Eλληvι_ oη (l821_Ι822) oτη Mακεδov[α καi iδιαiτερα οτ6v ''oλυμπo.

σμoδ)' τoδ δπo[oυ dκδoθηκαv μ6xρι τci.lρα oι Α-Ε τoμoι (l96l_ <Mακεδovικιil) 20 (l98ο) lΟ3-l66 καi κυρ[ωg o. l06 (oημ. 2)' |09-
1980). καi Bαoιλε[oυ Σφυρoερα. oτηv<-Ιoτoρ[ατoδ ll0καi 1l4-l15.
'Eλληvικoδ "Εθvoυqυ"Εκδoτικη'Αθηvιi_lv. τ. ΙB.'ΑΘηvαι l975. 5. Bλ. yιιiτovciyιoτoδτov Γεωργ[oυ X. Xιov[δη.-o



cioιog 'Αvτcδvιog. 6 v6og. dκ τηg μακεδovιι<ηζ Bερoaαζ. βιioει d_

vεκδ6τωv βυξαvτιvriv θγyρtiφωv κα[ λαvθαv6vτωv oτoι1εiωv'
86ρoια i965. Φωτoτυπ[α τιilv dvθυμιjoεωv μoδ παρα1ιilρηoε o φi-
λog κα[ oυμπoλlτηg θεoλoγog κ. Παδλog Πυριvog (μελετητηg
τηq τoπικηg θκκληoιαoτικηg κ.λ. ioτoρiαg, τ6v oπoio εδχαρι-
oτδ κα[ dπ6 τη θ6oη τoδτη.

6. Bλ. yιιi τηv κιrταοτρoφη καi τη δ{μευοη τηq περιoυοιαg
κα[ τΦvμovαoτηριιδν"'Ι ωιi v vo υ K. B α o δ ρ α βdλλ η, oi
Mακεδovεg εig τoιig δπdρ τηg dvεξαρτηoiαg αycδvαg. 1196-1832'
dκδ.2η. Θεooαλov[κη l950, o. Ι48.283 κ.ε., dyγραφo 79 ii o.28t
κ.ε. τηg 3ηg θκδ6oεωg (1967)' Εγγραφo 32' τoδ 'i δ ι o υ. 'Ιoτoρι-

κιi dρ1εiα Mακεδov[αg. Α (Θεooαλov[κηg). Θεooαλoviκη 1952'
o. 525 καl 526' καi B (Bερo[αq - Nαoιioηg). Θεooαλoviκη 1954.
o. 352, αριθ. 383. Πρβλ. κα[ Γιωρ γoυ X. Xιo v[δ η. Zητη-
ματα iδιoκτηo[αq - φoρoλοyΙαg καi διωξειg oτη Nιioυoα oτιi
1ρovια 1870-1877 (μξ βαaη τ6 φιρμtivι θπαvα1oρηγηοεωq (183Ο)

τηg περιoυοiαg oτoδg θπαvαοτιiτεq κα[ ciλλα civdκδorα dyyρα-
φα). <Mακεδovικιiυ 19 (1)79) 93-ι23 καi κυρ[ωg τli οημ. 1 τηg.
oελ. 93' <iπωg κα[ Πα,0λoυ Δ. Πυριvoδ,'Αvdκδoταiyγρα_
φα. αφοριδvrα εiq τιig iεριig μovιig Τιμioυ Πρoδρoμoυ (Σκι]τη
BερoΙαg) καi Moυτoιtiληg. Θεooαλov[κη 1975' ο. 44 καi 55.

7. Φωτoγραφiα τηg oελiδαg αδτηg μoδ παρα1ωρηoε o φi
λog βυξαvτιvoλoyog. oυvερyriτηg τηg'Eφoρεiαg Bυζαvτιvδv
'Aρ1αιoτι]τωv Θεooαλov[κηg. κ. Θαvιioηq Παπαξδτog. τov o-
πoΙo ευ1αριoτcδ καi dπ' θδιi.

8. Γιιi τfvθκκληo[α roυτη βλ. Kλεo πιi τ ραq Πoλδ
ζo υ-M α μ dλ η. 'ΙοτoρiαKoλιvδρoδ. Θεooαλoviκη 1972'a.
96' 230' 235-238 καt 240' Στη o. 23Ο yρciφει δτι οrov Koλιvδρo δ-
πιiρ1oυv περιοοoτερα dπo ΙΟ0 εκκληoιαoτικιi βιβλiα (εκδooεωg
τoδ 16oυ κ.ε. αi.)' πo0 περι61oυv πoλ0τιμεg dvΘυμηoειg. απo τιg
oπoiεq δημooΙευoε dλri1ιoτεg. 'Αξiζει λoιπov vιi μαζευτoδv καi
vιi δημooιευτοδv oλεg. γιατi θd πρooφdρoυv' doφαλδq' εvδιαφd-
ρoυoεq καi αyvωoτεg πληρoφoρ[εg' Γιιi τig θκκληo[εq κ.λ. τoδ
Koλιvδρoυ oτιi τελευταiα 1ρovια τηq τoυρκoκραriαg βλ. και

Παρ0ε vIoυ Κ. Bα ρδιi κα. Περιyραφ{ κυρiωqθvv6αθτΦv
τoυρκoκρατiαg τηq περιφερεiαg θπιoκoπηg Kiτρoυg. dπ6 τoδ
19Ο3-Ι9Ι2' τoπoyραφικι] καi ηθικoθρηoκευτικη. μετιi ioτoρικo-
γεωyραφικωv παραrηρηοεωv. θv 'Aθι]vαιg 19|8' a. 24-31'

9. Εivαι τoδ droυg ξριβ. <dπ6 κτioεωg κ6oμoυ> (:t6Ο4
μ.Χ.)' τηζ Ι2 Mα[oυ. ημ6ρα9 Τρiτηg' καiαvαφ6ρει γιιi τηv πτωoη
κατασrρoφικoδ 1αλαζιoδ (βλ' καi εiκ. 2)'

Ι0. Bλ. τηv πιo πιivω μελdτη μoυ' Ιd yεyovoτα.

'Η Εvθδμηoη τoσ <<Mιχαλoδoη>> τηq Ι0-4-Ι822
τcδv κα[ μερικoδg oιiκκoυg γεμιiτoυg μ6 αvθρωπιvα κεφtiλια και
αδτιιi. πoιj ηoαv -δηθεv- επαvαoτατωv κα[ oυvεv61ωv τoυζ. ε-
vω τo πιo πιθαv6 ηrαv oτι αvηκαv o6 ουλληφθdvτεg 1ωρικoιig'
πorj yιd vιi oωθoδv dπ6 τη oιjλληψη καi τov θdvαro' πoυ παρα-
μovευαv oτiq διiοκoλεg dκεivεg ημdρεg' φoβιομ6voι εi1αv εyκα-
ταλεiψει τιi γειτovικιi 1ωριti τoυg καi κρυβovτoυοαv oτ<jv τoτε
Bιiλτo κα[ oτιi βριi1ια. Ιελικιi' απ6 roδg πρoαvαφερμθvουg
πρoεoτoιig τηg Bdρoιαg π6θαvαv oτiq φυλακdg oi δcδδεκα. εiτε
yιατ[ θεωρηΘηκαv πρωτα[τιoι' εiτε θπειδτj δdv εi1αv vιi καταβιi-
λoυv τιi δπ6ρoyκα λιiτρα πo0 τo69 ξητηΘηκαv. Bλ. o1εrικιi o.π..
dγyραφo XV (τηq ao. |822)' o. Ι58-l59 καi ουyκεκριμεvα oτr] o.
Ι 59'

l3. Bλ. Γιωρ yου X. Xιov[δ η.'Αvεκδoταdyyραφα.'.'
o.π'. o. lΟ5 κ.ε. καi κυρ[ωg o. 109_tlΟ καi 114-lΙ5. Πρβλ. καi Κ

ωστα
Σ π α v o δ, Δεκατ6ooερα dγγραφα τιδv αyωvιoτωv Nικoλιioυ -'Oλυμπioυ. <Mακεδovικtii) 2Ο (198Ο) 283-3Ο6 καi κυρΙωg o. 303.

14. oi μιi;ε-c οτη Mηλιιi ιiρ1ιoαv οτig 2.Απριλioυ l822 (Kυ-
ριακη τoδ Πιioxα) καi ουvεx[orηκαv καi τ{v επoμεvη ημdρα.
Bλ. Γεω ρ yio υ Χ. Χ ιo v[δ η''Hεκoτρατε(α... o.34-36.
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Ι1.Bλ. Πα0λoυ Δ' Πυριvoδ. o.π'Πρβλ.καi Γεωρ
y ioυ X. Χ ιo viδ η' Τιi yεyovoτα.... σημ. 3 τηgo. 217' 6ryoυ α-
vαφoριi σχετικωv μελετδv τoυ. καi τoδ i δ ι o υ. -Ιοτoρiα 

τ{g
Bερo[αg' τ. 2. Bυζαvτιvol 1ρ6voι' Θεooαλov[κη 1910' a.235-236
(π[vακαg κυρiωv δvoμιirωv).

12. Bλ: Γεωρ yIoυ X. Xιo viδ η' -Ηθπαvιioταoιgεlg
τηv Nιioυoαv κα[ τηv περιo1η Bερoiαg κατιi 16 182Ι ' <Mακεδo_
νικη Ζωη>' τεδχoζ 58 (Mriρτιog 1971) 11-23 κα[ oι1 αvιiτυπo.
Θεooαλov[κη Ι97t. καi κυρiωq τηv παριiγραφo 6' a.20-21 i\ a.4-
5 τoδαvιiτυπoυ. Πρβλ. καi M. Lasca ris. Larevοlutiοtl
grecque vue de SaΙonique. rapports des cοnsuls ιie Franοe et d.Αuιri_
che lΙ82l'Ι826). <BaΙcania> vΙ (Ι943) 145-l68 καi oυγκεκριμι1vα
τ6 dyyραφo ΧΙΙ (τηζ |5.4.1822). o. 154-l56, oπoυ (o. l55) περι-
γρtiφovται ιiπ6 τov Γιiλλo πρoξεvo oτη Θεooαλoviκη οi ταλαι_
πolρtεg74 πρoυ16vτωv τηg Bdρoιαg. πo0 oυvελ{φθηκαv πρiv με-
ρικdq ημdρεg καi oδηyηΘηκαv οιδηρoδ6oμιoι or6v διoικητη τηg
Θεooαλov[κηg' ιiπoυ κα[ φυλακioτηκαv yιιi.vιi dvαyκαoθoδv vιi
καταβriλoυv oημαvτικιi πooα για τηv ελευΘερωoη roυg. .Avιiμε-
oti τoυg ηταv κα[ δ Zακυvθιv6q Δημητριoq. πoιj αoκoDοε τo d_
πιiyyελμα τoδ yιατρoδ. Mετιl τoδτo. oi Γoδρκoι δπεrjθυvoι τηg
86ρoιαg doτειλαv οι( Θεooαλoviκη μιci oημα[α τωv επαvαoτα-

6

'H oελ. ΚΙΙI τoυ Εδ1oλιiyιoυ τοδ Κoλινδρoi,
riπoυ δημοoιειjεται rj Εvθδμηoη τηq 2Ι-3-Ι822
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EλIA AΓλ[ΩΣTo KEΙMEΓ{O
ToY E. ΣTOYΓΙAλIλIAΚH

ΓΙA TH λ[ΑoYΣA
μdτωv καi li1θη εiq φδq τ6 πρδ-
τov βιoμηχαvιΚ6v Ιδρυμα τoδ εΙ-

δoυg τoιiτoυ. 'Η κιvητηριoq αδτoδ

διivαμιg 210 περπoυ[ππων παpe-

1'εται δπ6 καταρριiκτoυ δι' δδρo-

koxλioυ (tourbine), τ6 πρδτoν εi-

oα1θd,vτoq πρoελε0oεωq τιδv θv

Αδoτρiψ θργooταoiωv Ganz et Co,

τιi δ6 κλωoτικιi μηxαvηματα πρo-

θρ1,ovται θξ 'Αγγλiαq. "E1ει 7,000

&τριiκτωv ωg θγγιoτα καταvαλι-
oκ6vτωv dτηoiωg 400,ο90 δκιiδαq
βιiμβακog. 'Απαo1oλεi 200 περt-
πoυ θργιiτιδαq καi 70 θργιiταq.

Εioαyοlγιi _ iπιμiλεια
'Aλ6,ξανδ ρo υ oiκoν6μo υ

'A ρ 7ιτ6 κτονα, ioτo ρικo σ i,ρ ευνητιi

Παριiγει θτηoiωζ 90- 1 00,000 πακ€,-

τωv vηματog απαλoδ καi κεκλω-
oμ6voυ dριθμ. 4-24, &ξ(αq 50,00ο

λιρδv. Τo θρyooτιioιov τoδτo δπo

βιoμηx'αvικηv dπoψιv πλεioταg, δ-
φελεiαq παρεo1εv εiq τ6v τ6πov.
'E1ρηοiμευoεv oiovεi δq βιoμη1α-
vικη 'Aκαδημε(α, ητιζ θμoρφωoε

πληθog μη1,αvικΦv, εiδικδv θργα-

τδv, πρoοωπικ6v 1ρηoιμoποιηθι1ν
εioτ6χωζ εiq τιi βραδrjτερov iδρυ-

θ6ντα παρ6μoια βαμβακoκλωoτη-
ρια dvταδθιi τε κα( dλλα1oδ. "o-

θεv, θιiv τoδτo, διoτι θκ τoδ Πεμ

ραιδg θπρoμηθεδθη τιi πρδτα τoυ

μη1,αvηματα κα[ dκεiθεv κα[ μ61,ρι
τoδδε πρoμηθει1εται τιi dvαπλη-

ρωματικιi τoιαδτα, δφεiλn 1ιiρι-
ταζ εiζ τηv βιoμη1αvικηv θκε[vηv

τηq'Eλλdδoq π6λιv, η Mακεδov(α
πιiλιv δφε(λει 1tiριταq εiζ τ6 θργo-

B.
Γ. BΙoMHXANΙΑ

Πoλι1 οπoυδαιoτερog, τηg τε
γεωργiαq καi τoδ θμπoρ(oυ oiκo-
voμικ6q παριiγωv διιi τηv Nιioυ-
oαv εivαι i βιoμηχαviα αδτηg. M6-

χρι τoδ 1875 τιi δδατα τηg 'Αρα-

π[oοηg θ1ρηo[μευov μ6vov πρ69

ιiρδευoιv τcδv καλλιεργηo(μωv με-

ρδv καi λειτoυργiαv δδρoμι]λωv

τιvδv καi δδρoκoπιlvωv. 'Απo τoδ

δτoυg θκε(voυ oυvεληφθη η εδτυ-

1ηq iδ6α δπωg 1ρηoιμoποιηθιδoι
ταδτα δg κιvητηριoq διlvαμιq διιi

μεiζovog εiδoυg βιoμη1αv(αq κα[
d,κτoτε τiρξατo τi θκμετιiλλευoιζ
αδτη. 'Η δθηoιq πρ69 μεγιiληv
βιoμη1αvικηv θπι1,εiρηoιv πρoηλ-
θεv θκ τηg 'Ελλιiδog καi δη θκ τoδ

ΠειραιΦq. Eioηγηταi δε δπηρξαv o

πρoμvημovευθεig Δ. Λ6γγoq καi i-
δiωg δ Γ. Kιjρτοηq. 'Yπιiρ1oυoι

vδv θv Nαoδoη π6vτε θργooτtioια,
τρ(α βαμβακoκλωoτηρια καi διjo

θριoυργεiα λειτoυργoδvτα d.προ-

oκ6πτω9 κα( παρ61,ovτα πoρov

ζωηq εiq θκατovτιiδαζ πτωχδv'εi-
vαι δ6 ταδτα τιi θξηq:

1) BAMBAΚOKΛΩΣTHΡΙON
ΛoΓΓoY KYPTΣΗ
KAΙ TOYΡΠAΛH

Toδτo iδρι5θη τιil 1875 δπο δ-

μoγεvδv Nαoυoα(ωv κεφαλαιoι1-

x'ωv, oΙτιvεg κατιi φυoικ6v λ6γοv
εi1ov vιl dvτιπαλαioωoι πρ6q πoλ-

λιig δυo1ερεiαc,, πρog πρoληψειg

καi δειοιδαιμoviαq καi πoλλιi
πρooκoμματα vιi δπερvικηoωoιv,
ivα dγιiγωoιv εig π6ραq τηv πρω-

τoφαvη καi παριiδoξov διιi τoιjζ

1ρovoυg θκεivoυq θπι1εiρηoιv. "H

θπιμovη τδv iδρυτδv θπ[ τ6λoυ9

κατ[o1,υoε τιδv πoλλαπλδv κωλυ-

oτιioιov τoδτo κα( τo0q iδρυτιig
αδτoδ, δι6τι πρδτoι oδτoι εioηγη-
σαvτo τηv ooβαριiv βιoμη1αviαv
εiζ την 1ιilραv f1μιδv καi oυvετι1λε-

oαv, Ιvα πoλλo( κα( θv Eδριilπη

μoρφωθδoι βιoμη1αvικδg. Nδv

μι1τo1oι εivαι θv τoδτφ oi δι]o τιilv
lδρυτδv καi oi υioi Δ' Λ6γγoυ καi
Κ. Λ6γγoυ.
2) BΑMBΑΚOKΛΩΣTHPΙON

MΠΙΛΙΙ - TΣΙTΣΙΙ KAΙ Σoξ

Τoδτo iδριiθη τQ 1891 δπo 6-

μoγεvδv θπioηq Nαoυoα[ωv κεφα-

λαιoιi1ωv. 'H vδv θv 1,ρηοει κιvη-
τηρι6q τoυ δδvαμιg 148 '(ππωv πα-

ρι11εται δπ6 καταρρ<iκτoυ διιi κι-
vητηρ[oυ τρo1,oδ (engrenage). K6-
l(τηται δd καi θτ6ραv τooαι1τηv δδ-

vαμιv διαθιiσιμov. Tιi κλωoτικιi
τoυ μη1,αvηματα 'Αγγλικηq πρoε-
λειjoεωq dριΘμoδoι 4'Ο08 dτριi-
Kτoυq Kατεργαζoμdvoυq θτηo[ωq

300,000 δκ. περ[πoυ βιiμβακog.
Παριiγει vηματα τδv oυvηθωv d-

ριΘμιilv καi &παo1,oλεi 160 περi-
πoυ θργtiτιδαζ ωζ τιi πoλλιi καi
iργιiταζ θγ1ωρioυq. Τo πooov τηg

θτηoiαq, παραγωγηq dv6ρ1εται εig
60-70,000 πακ6τωv dξiαq
30-35,00ο λιριilv.

3) BAMBΑKOΚΛΩΣTHPΙON
YΙΩN A. KAΙ K. ΓKOYTΑ

KAΙ KΑPΑTZΙΑ
Τoδτo κεiται dπi Θ6oεω9 μα-

γευτικηq,' δι6τι dvθεv μ6v δψoδται

δ δαoιi:δηg λoφog τoδ 'Aγ. θεoλ6-

γoυ, dvθεv δ6 κα( δπιoθεv εiq dπ6-
στασιV δψoδvται oi κλιiδoι τoδ

Bερμioυ, πρoq dvατoλιig δ6 τ6 d-

δαφog, ταπειvo6μεvov βαθμηδov
καταληγει εig την πεδιιiδα τηg

Θεooαλov[κηζ, ηζ i ιiπoψιζ &πo

τoδ δψoυg τoι]τoυ εivαι dξ6xωζ



τερπvη' To κλωoτηριov iδρrjθη τιil
1903 δπ6 Nαoυoαiωv δμογεvδv
κεφαλαιoυ1ωv' η κιvητηρι6g τoυ
δυvαμιg εivαι πλι1ov τδv 50Ο Ιπ-

πωv' εκ ταυτηζ δμωg, vδv χρησιμo-
πoιετται 200iππων μ6vov, παρ61ε-
ται δι1 δπ6 καταρριiκτoυ δq θξηq:
T6 δδωρ τoδ βαθυτιiτηv κo(τηv ι1-

χovτoζ πoταμoδ παρεκτρ6πεται
dπ6 τηg κoiτηg δι' dπoφριiξεωζ
αδτηg (δdoιq) καi εioαγωγηq εiq δ-

δραγωγ6v δρυoo6μεvov εiq dρκε-
τ6v βιiθοq. Τ6 δψog τoδ δδατoq

βαΘμηδ6v θφ'6oov πρo1ωρεi δρι-

ζovτ(ωq θπ( τoδ θπικλιvοδg θδιi-

φoυq αδξιivεται Kαa καΘioταται
εiq dρκετηv &π6 τηv δ6oιv &π6-
στασιV iκαv6v vιl παριio1η τηv d-
παιτoυμι1vηv δυvαμιv. Παρι11εται
δd αδτη διιi τοδ δριζovτ(oυ δδov-
τωτoδ τρo1'oδ oυγγoμφoυμdvoυ
καθ6τφ δδovτωτιil τρoχΦ (engrena-

ge)' δστιζ κα[ παρι11ει τηv κivηoιv
εig τιi λoιπιi μη1αvηματα, ατιvα
εivαι θπioηg &γγλικηg προελεδoε-
ωq. 'Αριθμεa 3,200 dτρακτoυq πα-

ριiγovταq, θτηο(ωq 50,000 παKd,τωV

dξiαq 25,000 λιρδv. Τιi vηματα εi-
vαι d,παλιi τi κεκλωoμ6vα τδv oυ-
vηθωv &ριθμδv. Παρε1ει θργαoiαv
εig 160 πρooωπα ciρρεvα κα( θη-

λεα.
'oλ(γov κατωτdρω μι1v τoδ

θργooταo(oυ τorjτoυ d1ει dρ1[oει
dπο iιvog η dv6γεροιq θτερoυ
τoιoυτoυ, τoδ τδv 'Αδελφδv K.
Koκκivου καi dδελφδv Γ. Λαππα-
βiτoα, d'πdvαvτι δd τoδτoυ ετ6ρα ε-

ταιρεiα'τoδ 'Av. Mπ(λη - Σαμα-
ριi καi 2'e μελετΦ vιi iδριion θργo-
oταoιov ηλεκτριoμoD.

4) YΦANΤOYPΓEΙON
XATZHΛΑΖAPOΥ KΑΙ Σξ
(HΛΕKΤPoΦΩTΙΣTON)
Τoδτo κεiται dπ( λαμπριiq τo-

πoθεo[αg παριi τηv θξo1ικηv Πλα-
τεiαv τoδ Kιooκioυ. 'Ιδρι1θη δπ6 6-

ταιρεiαg δμoρριiθμoυ &πoτελoυμ6-
vηζ dξ 6μoγεvιδv κεφαλαιoιi1ωv
Nαoυοα(ωv κα[ Θεooαλovικεωv.
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'H κιvητηριog τoυ διivαμιg' εiyαι
300 cilq iγγιoτα iππων, παρε1oμε-
vη δπo καταρριiκτoυ κατιi τ6v αδ-
τ6v τιp &vωτ6ρω τρoπov δι' δδρo_

κo1λ(oυ αδoτριακηg καταoκευηg'
τoιαιiτηq εivαι καi τιi λoιπιi μηχα-
vηματα.'o δ6 ηλεκτριoμ6q 6

πρ6q φωτιoμ6v τoυ 1ρηoιμoπoιoιi-
μεvoζ παραoκευιiζεται διιi μη1α-
vηματog εiδικoδ 120 Volts. Περι-
λαμβcivει τo dργooτιioιov πεvτε
τμηματα: 1) πλυντηριoν, dvθα
πλδvovται τιi dρια, 2) βαφεioν' 3)

κλαloτιiριoν (περιλαμβιivov 108Ο

dτριiκτoυg'), 4) δφαντηριoν καi 5)

τμημα d,παρτιoμoδ (appretage),

dvθα oυμπληρoDται η παραoκευη
τoδ δφιioματoq δια τηg oτιλβωoε-
ωg καi λoιπηq oυμπληρωματικηq
dργαoiαg. 'Aπαo1oλεi 150 πρ6oω-
πα ciρρεvα κα( θηλεα dγ1ωρια κα[
θκ τδv πληoιo1ωρωv. Τoδτωv δλι-
γιoτoi εivαι Eδρωπαioι καi δη Aδ-
oτριακoi. 'o λ6γog τoυτoυ εδv6η-
τog'εivαι τ6 &ρτιο0oτατov τoδ dρ-

γooταoioυ καi τ6 d.ρτιφαvι1g τoδ
εΙδoυg τoιjτoυ τηq βιoμηxαv(αg.
'Aλλd διιi τoδτo &κριβδg εivαι d'-

ξιdπαιvoq f1 6ταιρεiα Xατζηλαζιi-
ρoυ διιi τηv πρωτoτυπ(αv τηg καi
τo δημιουργικ6v πvεδμα. 'Eξ6τρε-

ψε τηv θπι1ειρηματικ6τητα αδτηq
dπ6 τηq oυvηΘoυq τoδ βιiμβακoq
βιoμη1αviαg εiq vεov εiδog, τηv
τδv θρiωv, αγvωoτov εig τ6v τo-
πov καi εig dλov o1εδov τo Kριi-
τoζ' &VεKμετιiλλευτov καi πoλλιi
θπαξiωq δπoo1oμεvov εiq τoιiq εδ-

φυδg τηv θκμετιiλλευoιv αδτoδ α-
vαλαβovταq.

Τ6 πoo6v τηg dτηoiαg παρα-
γωγηζ vδv dvιlρ1εται εiq 100,000

μι1τρωv δφιioματoq μαλλivoυ πλιi-
τoυζ l,40 τoδ μ6τρoυ, αξiαq
35-45'00ο λιρδv. Τ6 θργooτιioιov
Xατζηλαζιiρoυ εivαι τo πρδτov εiq
τ6 εiδ6g τoυ' τιi πρo[6vτα αδτoδ
εivαι περιζητητα θv τη dγoρι!, θφιi-

μιλλα δ6 τδv εδρωπα[κδv τoιo0-
τωv. Πρoετιμηθηoαv θo1ιiτωg διιi

τιiq oτρατιωτικιig oτoλιig θπ[ τo-
ooδτov, δοτε τ'1 παραγωγη εivαι
πoλ0 μικρoτdρα τηq ζητηoεωq.

5) EPΙoYPΓEΙON
ΛΑNΑPΑ ΚAΙ ΠExΛΙBΑNoY

Kαi τοδτo πρ6 dτoυq iδρυθη δ-

π6 θταιρεiαg 6μμoριjθμoυ oμoγε-
vδv Nαουoαiωv. 'H κιvητηριog
αδτoδ δδvαμιg 75 |ππων παρ61εται
δπo καταρρακτδv διιi τoδ γvω-
oτoD κιvητηρ[oυ τρo1oδ, τα δε
κλωoτικιi κα[ δφαvτικιi μη1αvη-
ματα εivαι Γερμαvικηq κα('Αγγλι-
κηg πρoελευoεωg. Περιλαμβιivει
τιi αδτιi τδ d'vωτ6ρω τμηματα' d-
παo1oλεΙ πεp{ τ6' 75 πρ6oωπα αμ-

φoτερωv τδv φυλωv. 'Ετηo(ωq πα-

ριiγει 90,000 μ6τρωv υφαoματog

μαλλfvoυ πλιiτoυg 0,33 τoΟ μ6-
τρoυ, &ξ(αg 8-9,Ο00 λιρδν'. Kατα-
ναλioκovται δd τα υφαoματα θv

Mακεδoviψ,'Eλλιiδι,'Ηπε[ρω κα[
'Aλβαviα.

Κα[ αδτη μεv εivαι η λεγoμdvη

μεγιiλη βιoμηχαviα, iξ η; απoζδ-
oι περi τιi 800 πρooωπα. απoτε-
λoυoα oπoυδαιoτατoι' oiκovoμι-
κ6v κα[ πλoυτoλoγικ6ι' παριiγov-
τα τoδ τoπoυ.

Πρog μ6ρφωoιv oμωg ακριβε-
oτεραg iδ6αg τηg βιoμη1αv[αg τηg

πoλεωg ταυτηζ απαιτεiται μvε[α
κα( τηg λεγoμdvηg μικρoτdραg τj i-
διωτικηg τρ6πov τιvα βιομηxα-
viαg.

Kα[ πριδτov εig oυμπληρωoιv
τιδv περi θριουργiαg πληρoφoριδv

γvωoτov ε1oτω 6τι περ[ ταg 32,000

δκιiδωv θρ[oυ κατεργιiζοvται αi
oiκoγ6vειαι εig δφιioματα (oιαγιιi-
κια). Τo πooov τoδτo παρεγει
66'640 μ6τρα δφιioματog, dξiαq 3-

4'000 λιρδv. Δια τηv παραoκευηv
δε τoδτoυ καi διιi τηv βαφηv μ6-
ρoυq, αδτoδ δαπαvδvται περi τag
800 λiραg, αi oπoiαι ε[τε ιbg κλω-
στικd, εΙτε δq δφαvτικιi, ε[τε cbq

βαφειιiτικα διαvεμοvται εiq τιig
θργαζoμdvαg αδτ6 oiκoyεvεiαg.

'Eκτog τoυτoυ oημειωτεoι θv-



ταδθα Kαι oι δδρ6μυλoι, oL δδρo-
πρ[oνεg, τα oηoαμoτριβεΓα καi τα
δδ ρo κ6παν α (μπατιivια).

1) "o μεγαλδτερoq τιδv δδρo-

μιiλωv εivαι δ τηg εταιρε[αc Λ6y-
yoυ, Κδρτoη κα[ Toυρπιiλη oυoτη-

ματoζ Α. Miltot. λειτoυργδv δι' i-

διαιτιiρoυ καταρριiκτoυ δυvιiμεωq
100 Ιππωv καi d'παo1oλδv 15 dρ-

γαταc,' κατερyιiζεται δ6' oΙτov d.-

ξiαq 10-15,000 λιρcδv. Tιi ιiλευρα
καταvαλioκovται θπιτoπ[ωg κα(
πoλλα1,oδ τηg Mακεδoνiαc,. 2)'Υ-
δρoμυλoζ αδελφωV Δημητριoυ και
Διαμαντfl Mπiλη κα( 3) 'Yδρ6μυ-

λoq 'Aναoτ' Mπ[λη. oi τρεig oδτoι
εivαι oi λ6yoυ τιv6q ιiξιoι ιbq dxov-

τεg εδρωπαικιi μη1αvηματα.
Διjo δδρoπρiovεg τo yε vδv δ-

πιiρ1oυοιv, δ τιδv 'Αδελφδν Κ.
To[τoη καi o τoδ Γ. Λ6yyoυ' κα-
τεργαζ6μεvoι παvτoiα ξδλα καi
παριiγovτεg oαviδαg καi λoιπιi εΙ-

δη τηg oiκoδoμηofμου δληq. 'Yπo

μελ6,τηv δd καταoκευηg μvημο-
vευτd,og δ ηλεκτρoκ(vητog πρ[ων
Καν6λλη κα( τo Ερyooτιioιoν ταν[-

νηg εig τ6 εiq dπooταoιv μιαq ιii-

ραζ BΔ,ζ τdq Nαoυoηq βωμαvτι-

.κιbτατov Περιoι6ρι. ooτιg, μ6λλει
vιi διαvo[ξη vdoυζ oρiζovταq εig

τηv βιoμη1αviαv τoδ Kριiτoυq. Eig
δd τιi τ6oοαρα oηοαμoτριβεΙα.
Χατζηνοlτα, Xριoτ[δoυ, N' Πλα-
τooδκα καt Ε. Nικoλιioυ, τ6 χρη-
oιμoπoιoδμεvov οηoαμov εivαι &-

ξiαg 2,000 λιρδv περ(πoυ.
'Εv γθvει δπ6 βιoμηxαvικηv d-

πoψιv η Ntioυoα εivαι η πρcδrη
o1εδ6v π6λι9 τηq Τoυρκ(αg καi η

τρoφoq τoδ βιoμη1αvικoδ πvεδμα-
τog, δπερ dκ ταιiτηg dξεπoρειiθη
κα( εiq ιiλλαq τηq Mακεδoviαg π6-
λειg κα[ δη καi εig B6ρoιαv κα[ εig,
"Eδεooαv, riτιζ δπo βιoμη1αvικηv
dπoψιv i'1ει πoλιi εδριiτερov μdλ-
λov καi εvτoq δλiγου μι1λλει ioωg
vιi δπερβιiλn τηv Nιiουοαv, δι6τι
εivαι πεπροικιoμεvη δπ6 τηg φ6oε-
ωg δαψιλdoτερov διιi πλει6vωv δ-

διiτωv καf μεyαλυτερωv κα[ oπoυ-
δαιoτdρωv καταρρακτδv, riτoι
πλεiovog θκμεταλλευοiμoυ κιvη-
τηρioυ δυvιiμεωg,.

συvεχεια oτ6 iπoμεvo τευχoζ

Στlg Ιoτoρικ6q πηy6g, πoδ dναφ6ρθηκαν oE
πρoηyoδμενα τειixη τfiq <NΙΑoΥΣTΑΣ>> yια τ6 κρα-
oi τηg Nιioυoαq, €ρxεται νri πρooτεθεi d'λλη μiα d'π6
τ6 oτ6μα τfig δημoτικΠq μαg πo[ηoηg.

Πρ6κειται yιri t'να δημoτικ6 τραyoδδι, πoι5 ixει
τi ρiζα τoυ oτ6 Zαy6ρι τfiq 'Hπε[ρoυ. ''Oπcιg πρoκδ-
πτει d'π6 τιjν πηγη αiτη i1 φiμη τoδ κραoιoσ μαg πα-

ρci τιi περιoριoμ6να μ6'oα oυyκoινιιν[αq κα{ iπικoι-
νιυν[αg τiq Επoxiq περι6τρεξε δλη την 'Ελλιiδα καi
τραyoυδιjθηκt o6' yιoρτ6'9 κα[ πανηyδρια.

T6τε, πciνcυ dπ6 Ι00 xρ6νια πρ[ν, o6' Επox6g πoδ
τ6 κραo[ ηταν τ6 μ6νo oτoιxε\o πoδ iκανε τoδg d"ν-

θραlπoυg νιi ξεxνοiν τιi βιioανιi τoυq, d'λλιi κα{ νri

iκδηλalνoυν τi xαριi τoυg, d'ρκετo[ i'orυg ηταν iκεi-
νoι, ποιj εδx6ταν νιi t'xoυν t,να αμπtλι oτη Ncioυoα.
Αδτ6 βλ6πoυμε κα[ πι6 κιiτοl.

N' i'ν α παλ λη κ αρri- νriκ ι
Poδoo κι δμoρφo Βαyyελ[τoα μ'

Poδoo rcι δμoρφo

Κ αβιiλ λ α π ερ β ατo υ ν o δo ε
o6 ψηλ6 βoυν6 μoιjρ' Βαyyελ[τoα μ'

o6 ψηλ6 βoυνδ

Καi μ6 τ6 νoi τoυ λξ-νξει
Nιi εixα πρ6βατα, μoιiρ' Βαyyελiτoα μ'

Nιi εixα κ' ξ,να d"μπελιi-νιiκι
Mio' τιj Nιioυoα, μoδρ' Βαyyελ[τoα μ'

M6o'τη Nιioυoτα

Nri κιiν' d'oπρα oταφδ-νιiλια
Καi yλυκ6 κραo[, μoδρ'Βαyyελfτoα μ'

Καi yλυκ6 κραof

Nιi ηταν κα[ πανηyδ-νιjρι
Κιiθε Κυριακη' μoιiρ' Βαyyελlτoα μ'

Κιiθε Κυριακη

Nd εixα κα[ τ' Βαyyελ[-ν[τoα μ'
Nιi κερνtiη κραo[, μoιjρ' Βαyyελfτoα μ'

Nιi κερνtiη κραof

Κ6'ρνα μαq Βαyyελ[-νlτoα μ'
Κ6,ρνα μαg κραo[, μoδρ' Βαyyελ[τoα μ'

Κ6ρνα μαg κραo[

T6 τραyoιjδι αiτ6 δπιiρxει o6 μ[α oυλλoyη τoδ
Θ. Πoυofoυ μE <Λ6ξειq, Παραμιiθια κα[ cioματα τοi
iν Zαyoρ[φ τfig'Ηπε[ρoυ'Ελληνιrcoδ λαoδ>>, i1 δπoiα
ixει καταxοlριoθεl oτιiν περιoδικιi i'κδooη τoδ 'Ελ-

ληνικoδ Φιλoλoyικoδ Συλλ6yoυ τfig Κrυν/π6λεα19
τoδ iτoυg ]878-79.

'Ελiνη Mητoιαλα Zεy κ[νη



Γ
'o ΣωoΘ6vηg μπρooτι1 oτηv

αριθμητικη δπερoxη τδv Γαλατιilv
απoφευγει τηv κατα μετωπo αvα-

μ6τρηoη. Παρεvo1λεΙ oυvε1δg
τoιig Γαλιiτεg κα( τελικιi τoιiq δ-

πo1ρεωvει vα dπoφαoiooυv τηv
θγκατιiλειψη τηg Mακεδov[αq.

Αυτη τη φoριi δμωζ oi Γαλιi-
τεζ δdv dπo1ωρoδv dπ6 τηv'Eλ-
λιiδα. Πρo1ωρoδv voτι6τερα πρ6g
τηv Kεvτρικη 'Eλλιiδα 

μ6, oτ61o
τo Mαvτε[o τδv ΔελφΦv.

Π6oη εivαι η dριθμητικη δι1-

vαμη τδv Γαλατδv εivαι d,μφιλε-
y6μεvo.

Τo γεγovog δμωg 6τι 28.000 ri'
29.000 "Eλληvεg oυγκεvτρωμι1voι
oτig Θερμoπυλεg δ6v μπ6ρεοαv
τελικα να αvτιμετωπ[ooυv τ6v
Bρ6vvo δεi1vει πωs η δδvαμη τδv
Γαλατδv ηταv μεγιiλη.

oi "Eλληvεq πoιi oυγκεvτρω-
θηκαv aτ[g Θερμoπ6λε9 iiταv:
1l.000 - 12.00Ο Αiτωλo(, 10.500
Boιωτo(, 3.500 Φωκεig, l.500 'Α-
θηvαioι κα( αv<i 500 μιoθoφoρoι
oταλμ6voι dπ6 τ6v 'Αvτio1o τov Α
καi τ6v 'Αvτ(γovo Γovατα πoδ αδ-
τη τηv θπoxη ηταv d.vτιμ6τωπoι
oτov Mικρααιατικo xΦρo.

Mθ τo πdραoμα τΦv Θερμo-
πυλιilv 6 Bρ6vvog, o τρατoπεδευμd'-
vog oτηv _Hρtiκλεια 

τηq oΙτηg, μ6
dvα τμημα τoδ oτρατoD τoυ βαδi-
ζει θvαvτ[ov τδv Δελφδv πιoτεδ-
oVταζ πιbg θιi βρεΙ τηv π6λη dφδ-
λα1τη.

Τηv πoλη δμωg τδv Δελφδv
δπεραοπiζovται 4.000 "Eλληvεg δ-

π6 τ6v oτρατηyo τιbv Φωκdωv 'Α-
λεξ(μα1o. 'Η μιixη εivαι φovικ6-
τατη. Πεφτει o 'Αλεξiμα1og, dπo-
δεκατiζovται οi δπεραoπιoτ69 τδv
Δελφιδv. oi Δελφo( 6μωq δ6v π6-

φτoυv oτιi 16ρια τιδv βαρβιiρωv.
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ΓAΛATEΣ
'o Bρdvvoq &πo1ωρεi, εvιδvε-

ται μ6 τoιig δικoυq τoυ oτηv 'Ηριi-
κλεια, πoδ τoι1g βρioκει Kαταπo-
vημ6voυζ dπ6 Aiτωλικo iππικ6
κα( δπo1ωρεΙ πρ6q τη Θεooαλια.

Kατιi τηv δπo1ιilρηoη βρa_
σKoυV τov θιivατo πoλλoi Γαλιiτεq
dπ6 τιg oυvε1εiq θπιθ6oειg τδv
'Eλληvωv. 'o Ιδιoq o Bρdvvog
τραυματισμ6voq βαριιi αδτoκτo-
vεi.

Toδ 'Εμμ. Βαλoαμiδη
Γυμναoιιiρxη

Στη Δηλo, oτ6 'Aρ1αιoλoγι-
κo MoυoεΙo, δπriρ1ει dvα αvτiyρα-
φo dγιiλματog πoυ τ6 πρωτoτυπo
τoυ εix,ε dφιερωθεΙ oτov 'Απoλλω_

vα, oτ6 Mαvτεio τδv Δελφδv od

dvιiμvηoη αδτηg τηq v[κηg. Πα-
ρoυoιιiζει τov 'Απ6λλωvα vιi πα-
τιiει θριαμβευτικα παvω oε μιιi
Γαλατικη &oπiδα.

Παριiλληλα δ1oυμε τη μαρτυ_
ρiα δτι μd πρωτoβoυλiα τδv Aiτω-
λδv o6, &vιiμvηoη αδτηg τηg vικηq
καθιερωθηκαv θυο[εg κα( &yδvεq'
τιi <ΣΩΤΗΡΙΑ>, πoιj τελoδvταv
κιiΘε δυ6 1ρovια oτorig' Δελφoυq.

Στη Θεooαλ[α oi Γαλιiτεg 1ω-
ρ[ζovται od διjo τμηματα. Στo dvα
εivαι dρ1ηγ69 o 'Ακι1ιilριog κα(
oτ6 ιiλλo κιiπoιog Koμovτ6ριog.
Kαι τα δυo τμηματα εφτασαV στoV

πρoοριoμ6 τoυg d1ι xωριg dπιil-
λειεq. T6 dvα αvdβηκε oτ6 Δoυvα-
βη καi τ6 ιiλλo πηγε oτη Θριiκη, η

oπo[α εi1ε ιjδη καταληφθεΙ dπ6
ciλλα Γαλατικιi φ6λα.

Στη Mακεδoviα o οτρατηyoq
Σωoθ6vηq, πoδ yιιi δυ6 1ρovια

μπ6ρεoε vιi βιiλει κιiπoια τιiξη,
πεθα[vει, φα[vεται dπ6 β[αιo θιivα-
τo.

Στιi v6τια τηg Nιioυoαg, δi-
πλα oτo δρ6μo B6ρoιαq - 

"Εδεo-

oαg, μετιi τ6 1ωρι6 Koπαvog δ-

πaρ1εt καi φαivεται dvoι1τ6g o

τιiφog πoδ d,vεoκαψε ο Δαv6ζ &ρ-

1αιoλ6yoq Kivκ.
Στηv dπ6vαvτι d'π6 τηv ε[oo-

δo πλευριi δπηρxε μιιi oιivΘεoη
πoδ d1ει ξεθωριιioει, εivαι oμωq
δημooιευμ6'vη. "Evαq θπιφαvηq
Mακεδωv, dφιππog, κοvταρiζει
τηv αoπiδα θvoq βαρβdρoυ oιiv
'Αγιιilργηg ι] "Aγιαδημητρηζ, 6-

πωg θciλεγε o κιiριoq Φιilτηq Π6-
τσαζ.

Πoι6g εivαι 6 Mακεδιilv; "Α-

γVωστo. Πoιoq εivαι o βιiρβαρoq;
'Eπιoηg ιiyvωoτo. "Η dμφiεoη, η

μoρφη, η &oπiδα δημιoυργoδv
πρoβληματα. Δd,ν εiμαι εiδικog.
Mπoρδ vα παρατηρηoω δμωg δτι
τα παραπιivω oτoι1εiα εivαι δια_

φoρετικα κα[ [oωg dπoτελoδv
oivθεoη θεληματικιi oυμβoλικη.

M6 τ6 θιivατo τoδ Σωoθdvη &-

κoλουθεi 1ιiog oτη Mακεδoviα d,-

πo τ6 oπoio θπωφελεΙται o 'Αvτi-

γoVοζ o Γovαταg.
'o 'Avτiγovoq δ Γοvαταg,

yιog τoδ Δημητρ[oυ τoδ Πολιορ-
κητη καi θyγovog τoδ 'Αvτiγovoυ
τoD Mov6φθαλμου. οτρατηγoD
τoδ μεyαλoυ 'Αλεξιivδρoυ oυvd-
πτει εiρηvη μ6 τov 'Αvτio1o oτ6v
oπoio πρooφ6ρει τη Θριiκη, πoδ d-

μωq d1ει καταληφθεi oτ6 o6voλ6
τηg dπo τo0g Γαλιiτεg, παvτρευε-
ται τηv dδελφr] τoδ 'Avτio1oυ καi
ξεκιvιiει dπ6 τov "Eλληoπovτo yια
τηv Mακεδoviα oιiv βαoιλιιiq τηq,

dvαγvωριoμdvoq dπo τov oτρατo
τoυ καi τ6v 'Avτ[o1o.

Kovτιi oτη Λυoιμαχεια συ-



vαVτdει 20.0ΟΟ Γαλιiτεq κα[ κερδ[-

ζει μια μεyιiλη v[κη. "Eτoι με τη

φημη τoΟ vικητη o δρoμog yια τo
θροvo τηg Mακεδov[αq γ[vεται yι'
αυτov πιo εδκoλog.

'Επειδη oτη Mακεδoviα αvα-
κηρυ1θηκαv ταυτo1ρovα τρειg

βαoιλεig' o 'Αvτ[πατρog, αvεψιog
τoδ Kιiooαvδρoυ, o 'AρριδαΙog

καi δ ΠτoλεμαΙog, γιog τoδ Πτo-
λεμαioυ κα[ τηg 'Αρoιv6ηg τηg Αi-
γδπτoυ, δ 'Avτ[γovog o Γovαταg ε-

vιo1δει τo oτρατo του με μιoθoφ6-
ρoυq Γαλατεq μ6 τη βoηθεια τδv
oπo[ωv καταβιiλλει τoυg oφετερι-
oτεg τoδ θρovoυ.

Bριoκoμαoτε oτo 276 π.X. 'Η

ioτoρiα oτηv δπoiα αvαφερθηκα-

με εivαι μoλιg πεvτε dτδv.
Τo 2]5, μετιi τηv αμφiρρoπη

μιi1η τoδ Bεvεβεvτoυ oτηv 'Ιταλ[α

dvαvτiov τδv Pωμαiωv, δ Πυρρoq
αφηvovταg τ6 γιo τoυ "Ελεvο με
μιιi φρoυρα oτ6v Τιiραvτα θπι-
oτρdφει oτηv "Ηπειρo. Γvωρiζει τη

vεα κατιioταoη πoδ δημιουργηθη-
κε oτηv 

_Ελλιiδα' 
δd'v dvαγvωρiζει

τov 'Avτ[yοvo τov Γovατιi oιiv βα-
oιλιιi τηg Mακεδoviαg καi γιιi τηv
dvτιμετcδπιoη τoυ φερvει μαζi τoυ
ioxυρη Γαλατικη μιoθoφoρικη δδ-

Vαμη.
Αδτoi οi Γαλιiτεg. oi Γαλατεg

τoD Πυρρoυ, εivαι κατιi τov καθη-
yητη κ. 'Αvδρovικo oi α[τιοι τΦv
καταoτρoφιδv τηg Bερy[vαq. Τo-
πoθετημεvoι oαv φρoυρα oτιg Αi-
yιlg οτιi 274 μετo κιiπoιεg πρδτεg
dπιτυ1[εg τoδ Πυρρoυ dvαvτ[ov

τoδ 'Αvτ[yovoυ Γovατιi κατεoτρε-
ψαv καi λεηλιiτηoαv iεριi καi dvd'-

σκαψαV κα[ oδληoαν τιiφoυg.
Περα απo τo πρ6βλημα αv η

Bερy[vα εivαι oi αρ1αiεg Αiydq. οi
καταoτρoφεg τcδv ταφωv τηg Bερ-
yivαg, αλλιi κα[ oi καταoτρoφεg
oτηv ευρυτερη περιoxη iερΦv κα[
τιiφωv εivαι ερyo Γαλατικo.

'o Παυoαv[αg oτo βιβλ(o τoυ
-Ελλιiδog περιηγηoιg, orα Φωκι-
κιi (X' |9' 12) γριiφει: <ΤoΙq δε yε

dλληoι κατεπεπτcδκει μεv εig απαv
τιi φρov(ματα... τα τε εig μακεδo-
vαg κα[ θριiκαg κα[ πα[ovαq τα ε-
πi τηq πρoτεραg καταδρoμηg τδv
yαλατδv ετι oφioιv εκειτo εig μvη-
μn, κα[ τιi θv τδ παρovτι τιi εig
θεooαλoυg παραvoμηματα απηγ-
yελετo>.

oi καταoτρoφ69 oτη Mακε-
δοv[α κα[ oτηv ιiλλη 'Ελλιiδα και
τιi εγκληματα τδv Γαλατδv ηταv
πριiγματι πρωτιiκoυoτα yιιi τoυg
"Ελληvεq καi πρoκαλoδoαv φρ[κη
καi τρoμo. Γι' αδτo λεει δ Παυοα-
v[αg oi -'Ελληvεg πoλεμηoαv τoυg

Γαλιiτεg o1ι yιιi τηv dλευθερια' αλ-
λιi yιιi vιi dπιζηooυv.

Πρooφατα με d.vακoιvιiloειg
τoυ δ καθηyητηg Mαvωληg 'Αv-

δρovικog μιiq κιivει yvωoτo oτι θv_

τoπιoε τov περ[βoλo Γαλατικοδ
oτατoπεδoυ πιivω oτo αρ1αio vε-

κροταφεΙo τηq Bερy[vαg.
ΑυτoI oi Γαλατεg, oi Γαλιiτεg

τoδ Πδρρoυ, oπωg κα[ oi Γαλιiτεg
τoδ 'Αvτiγovoυ Γovατιi δεv εivαι
β6βαια επιδρoμεig. Eivαι μιoθoφo-

ρoι. 'Eφooov oμωg πληρcδvovται
πoλεμoOv. "oταv δεv πληριilνov-
ται Kαταστρεφoυv. Kι oταv τo dρ-
yo τoυζ τελειoboει. καταoτρoφικo
ri πoλεμικo. απo1ωρoOv απo τιi
θθατρα τoD πoλεμoυ με τη λε[α
τoυζ και dπιoτρεφoυv oτ[g κoιτ[-
δεq τoυg.

Παρακoλουθcδvταg τoυq Γα-
λατεg o6 o1doη καi μ6 τoυg απo-
δεκτεg τηg πρog Γαλιiτεg θπιοτo_

ληg τoδ 'Απooτολου Παιiλoυ ε[μα-
στε υπoχρεωμεvoι vιi μεταφερθο0-
με oτη Θριiκη.

'Εδcδ oτη Θριiκη d1ει oυγκεv-
τρωθεi oλo τo Γαλατικo μελioι
τηg 'Avατoληg και ε1ει ξαπλωθεΙ
oτιi 1cδρo τoΟ θρακικoδ βαο[λειoυ
τoΟ Λυoιμιi1oυ.

'Απo δδ oi Γαλιiτεq oυvε1[-

ζoυv τ[g ληoτρικεq τουg επιδρo-
μ6q' επιβιiλλoυv oε πoλλoυg ηγε-
μovεg 

_ΕλληvικΦv πoλεωv τηv υ_

πo1ρεωoη καταβoληg ετηoιωv
φορωv. θvΦ εivαι πιivτoτε θτoιμοι
γιιi πρooφoριi oτρατιο'lτικcδv υπη-

ρεoιδv oαv μιoθoιρoρoι.
Αδτo θιi κρατηoει oτη Θριiκη

γδρω oτιi 7Ο 1ρovια.
'Απo αDτoδg τoδg Γαλιiτεg d-

vα μεyιiλo τμημα θιi μεταφερθεΙ
μL πρωτoβουλiα rΦv βαoιλεωv
τηg Bιθυv[αg καi τo0 Π6vτoυ oτηv
'Αoiα κα[ θα εyκαταoταθεΙ oτιi δ_

ρειvιi εδιiφη τηζ M. Φρυyiαg αvιi-
μεoα oτoδg πoταμoυg Σαγγαριo
κα[ -'Αλυ.

τ6 τελευτα-ο μ6ρoq
oτ6 Lπoψεvο τεδχog

oi dναμνηoειg, πoλλ{g φoρEg oi κατ6oτρεψαν
Tri dvειρci ooυ πoτi δ6 βyηκαν d'ληθινιi
M' t'να κ6rcκινo τριαντriφυλλo oτ6 x€ρι

Πρoxαlραg'
Σκ6'φτεoαι τ6 xθ6g, τ6 oημερα' τ6 αιiριo
Δ6v αξiζει, oμιιζ, νιi oκ€φτεoαι τ[πoτα

Τ6 τριαντriφυλλo μαρriθη κε

''Ελιαloε μio' τιi xiρια ooυ
Κι Εoδ τ6 ioφιξεq

T6 Εoφιξεq, λ6g καf ooi t'κανε κακ6
T6 'βλεπεq νri λιr'bνει

Κα[ μ6,oα σoυ κ(iτι t'oταξε
'H πρcbτη oταy6να τoδ πriyoυ, πoιj iλιcυνε.

"Ιριq

1Ι



MEPΙKoΙ xAPAKTHPΙΣTΙKoΙ
TYΠoΙ Γ{AoYΣAΙoΙ

ΣTΙΣ APXEΣ ToY AΙΩΓ{A MAΣ
B

o ΣΙATΡΙΙΣ o KOYPEAΣ

Nιi dvα περiερyo φαιv6μεvo,
πoιj δ6v ξ6ρω ιiv κα( o' ctλλεg π6-
λειq τdq περιφ6ρειιiq μαg θμφαvι-
ζdταvε.

'H Nιιioυoτα otiv μι1 τ6 1ρ6vo
γιv6ταvε πoλιτε(α, μεταξδ τδv
πιiμπoλωv μπακιiλικωv, εi1ε κα[
τ6 dvoμα <'H Mαγαζoιjπoλιg>.
Δ6v 1τιζ6ταV oπiτι, πoδ vιi μηv εi-
1ε oτ6 io6γει6 τoυ καi ιjvα τoυλιi-
χιστoV μαγαζi' μπακαλικηq. "Hτα-
vε τ6οα πoιi v6μιζεq 6τι τιi εi1αv
yια τig &τoμικ69 τoυq d,vιiγκεq κα(
μovo.

'EκεΙvo oτ6 δπoio δoτερoδoε
περι6ργωq ηταv τ6 <κoυρεΙo>.
Τρ[α κoυρεiα δλα κι dλα, κι αδτιi
oτo δρ6μo τdq αγoριig.

To d'vα, τ6 πρδτo τ|ταvε τoδ
Τoικιτiκoυ. Αδτo riταvε oτd oπ[τι
τoδ Bαλταδωρoυ. 'H iδιoμoρφiα
τoυ oυvioτατo μovo oτ6v κoυρdα.
"Ηταvε ψηλoζ dδιivατoq dλλd...
oπαv6q. Ei1ε, πλoδoια ιioπρα
(kα[τoι v6oq) μαλλιιi . Τo πρoaωπo
τoυ δμωq liταvε... γoυλ(. oδτε μιti
τρ[xα oτη Θdoη τoδ μoυοτακιoδ,
oδτε δυ6 τρ[γεg oτfq oιαγovεg d-
πoυ φυτριδvoυv τιi γdvια. Σπαvo-
μoυρiα μ6 τιi δλα τηg.

Τ6 δει1τερo κoυρεio riταvε
τδv Koδληδωv. Kληρovoμικo τ6
b'πayyε)'μα.'Aπ6 παπoιj a6 ψπαψ-
π6' καt θ'πo μπαψπιi o6 παιδιιi
κα(... τριiβα κoρδ6λλα.

'Eπειδι] δμωq μd τig διαδo1ι.
κ69 μεταλλαγ69, καi τιiv πρ6oδo
τoδ 1ρ6voυ, ciφηoαv [oτoρiα, τ6oo
θπαγγελματικηq, δoo κα( θξωε-
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παγγελματικηq δραoτηρι6τηταg,
Θα πptπει od ξε1ωριoτ6 oημεiωμιi
μου vιi dvαφερθδ.

Θιi oταθδ oημερα oτ6 τρ(τo
κoυρεΙo. Τ6 κoυρεΙo τoδ Σιιiτρη, ri

μαλλov oτ6v κoυρι1α τ6 Σιιiτρη
τ6v iδι6μoρφo αδτ6 civθρωπo.

Πρiv 6μωζ περιγριiψω, αδτ6v
καi τιi 6ργα τoυ, θιi πρdπει vd, πιδ,

γfi τo περiεργo φαιvoμεvo, πoιj
μιιi φoριi τ{ βδoμιiδα, r]μ6ρα Σιiβ-
βατo, μι1ρα παζαριoδ, τιi τρiα μ6-
vιμα ι(oυρεΙα, γιv6ταv δεκατρiα,
εiκoοιτρ(α, καi βιiλε...

Toσ Κιboτα Toιδμη

'Αγρoτικ69 κ6oμoq η Nιioυ-
oα. 'Απ6 τig1αρα€q δq τo βριiδυ,
aτoν μπαγτσ6, oτ' dμπdλι, δ6v
voιαζ6ταv yL6. εδπρεπιoμ6 τoδ
πρooιδπoυ. Moιιiζαv oιiv τ6v λι]-
σταρχo Nταβdλη ri oυvηθdoτερα
^1[ππειg. "oλoι oτηv μoρφη liταvε
d'vα πριiγμα, καλη rbρα δπωq oη-
μερα. Δdv εioαι ΠAΣoKΤΣΗΣ ιiv
δθv d1ειg γ€vεια καi μoυoτιiκια.

Σd κιiθε 1ι1vι, od κι1θε πετα-
λoτζiδικo καi μιιi καρ6κλα, μιιi
oερβιiτα, μιιi λεκιivη κoφτι] oτ6 d-
vα μιiρoq, yια να μπα(vει δ λαιμ6q
τoδ πελιiτη, κι dvα καλoιjπι oα-
πoδvι μ6oα, τ6 γκιoδμι, μι1 vερo
oτo μαyyιiλι κα[ τo κoυρεio oτη-
v6ταv τo πρω't.

'Eρ1ιiταvε, dπ' τιi 1ωριιi τoδ
κιiμπoυ μαζ, μιi τηv πραμιiτεια
τoυg o[ 1ωριιiτεg, ιiλλog μd dvα
καλιiθι αδγιi, ιiλλoq μ6 π6vτε δd-
κα κoτoπουλα, ιiλλoq μd oιτtiρι,
κριθιiρι κ.λ.π. δq κα( Kατραvι-
τoιδτεg μd λιπαρiδεq ii τoιρovια
παραγωγηg τηq λiμvηg τoδ 'o-
oτρoβoυ, διαo1[ζovταg μd τ6 yιiι-
δαρo τ6 B6ρμιo.

Ξεφ6ρτωvαv κα[ δdvαvε τo
γιiιδαρ6 τoυζ σ' dvα dπ6 τα γανια,
καi πριilτη τoυq δoυλειιi, vιl κoυ-
ρευτoδv, vιi ξυριoτoδv vιivαι εδ-
πρεπεig.

'Απιlvαvτι απ' τo κoυρεio τoδ
Σιιiτρη {ταvε τ6 1tivι τoδ Γρηγ6ρη
τηg Σιαvιδq κα[ τ6 μπακιiλικo
τoυ. Διιiπλατα dvoι1τ6 τ6 xανι' ot
μιιi ιiκρη τoυ τ6 πεταλoτζiδικo μ6
τιi iδι6τρoπα μα1α(ρια τoυ, γιti τ6
κoψιμo τιδv vυ1ιδv τιδv τετραπ6-
,δωv, κρεμαoμdvα o' dρμαθιιi τιi
διαφ6ρoυ μεγ6Θoυq π(,ταΧα, γυψα
τιi καρφιιil. Kαi μιιi oτ6 καρφi κα[
μιιi oτ6 πεταλο, o γιiiδαρoq πα-
πoυτοcδvovταv καi διlvoυvταv oτ6
dxoδρι.

Τηv πραμιiτεια τoυ δ xωριιi-
τηg τηv πoιiλαγε oτ6 μπακιiλικo
τoυ Γρηγoρη τηg Σιαvιilg, κι 6 Ι-
διog πliγαιvε oτoδ Σιιiτρη τ6 κoυ-
ρεio, γιιi δικo τoυ εδπρεπιoμδ.

Aδτ6 flταv! Τ6 λιiθog τoυ.
Δdv τdξερε πωg δ Σιιiτρηg dπ6
βραδιlq, κoιμ6ταv μd τ6 Bιiκ1o
τoυ oτliv dγκαλιti. Τ6v εi1ε κλει-
oμθvo o' dvα μπoυκιtλι δπ6 τ{
μoρφη τoδ κovιιiκ. Γιιi vιi ψiν xα-



σει τηV παρεα τoυ' τov επαιρVε

μαξi τoυ στη μdσα τσ6πη τoδ σα-
κακιoδ τoυ. Σταματοδoε πoδ κα(
πoδ o6 καv6vα μαγαζ(, dτooυζε ε1-

vα - δυ6 κovιιiκ παραπαv(oια, vιi
περιoodψει oτ6 μπoυκαλιiκι κα(
vιiooυ τov oτ6 κoυρεio. Kεφιiτog
κα( oιyoμουρμoυρ[ζovταq dβγαζε
τα κιoυπdγκια κι ιivoιγε τη μικρη
πoρτα.

Mικρ6 τo μαγαζi τoυ, κoλλη-
τ6 oτηv π6ρτα τoδ Miτoη - 'Αγ-
yελιiκη. Mιιi πoλυθρ6vα,. oκορo-
φαγωμ6vη, θπo1ηg λoυδoβiκoυ,
oτ6 1ρδμα τηq oκ6vηg τoδ δρo-

μoυ, οτη μιιi τηg ciκρη κρεμαoμd-
Vo dvα π6τoιvo λoυρ[
(&κovιoτηρι), πιivω oτ6 τραπdζι d-

vα - δυ6 ξoυριiφια, ιlvα πιvd'λο
κα[ dvα μπoυκαλακι μι1 κoλωvια.
Στηv ιiλλn μεριιi μιιi καρι1κλα
oκεπαoμθvη μ'dvα κoμμιiτι παv(

γιιi δυ6 δoυλει69. Mιιi γιιi Vα σKε-
πιiζει τη φαγωμ6vη ψιiθα τηg κα-

ρdκλαg. κι ιiλλη γιιi vιi τυλiγεται
oτo λαιμ6 τoδ πελιiτη.

Kαi η δoυλειιi ιiρxιζε. Σαπoυ-
vιiδα πρδτα καi μιιi γoυλιιi κo-
vιιiκ, τ6 ξoυριiφι dπειτα τo περ-
voδoε &π' τ6 λoυρi. Mιιi oτo λουρi
κα( μιιi γoυλιιi, δυ6 oτ6 λoυρt καi
δειiτερη γoυλιιi, ιboπoυ φoιjvτωvε
πιa τo κovιdκ κι θβγαιvε oτo πεζo-
δρ6μιo κραδαivωv τ6 ξoυριiφι οιiv
&πoκριιiτικη πιtλα, βρiζovταq κα[
&πειλιδvταg, τ6v κιiθε περαoτικ6.

Σιiv τoδ ξεθ0μαvε κιiπωg, ξα-
vιiμπαιvε oτ6 μαγαζi v' dρ1(oει τ6

ξουριiφιoμα, dλλd δ6v dβλεπε ιiv-
θρωπo oτηv πoλυθρ6vα. Δ6v πi-
oτευε οτιi μdτια τoυ κι ιiψα1vε μ6,

τιi χdρια oτ6 κιiθιoμα.

*'

- T6 νιi πιiψειg νιi ζεiq δ6ν εΙ-

ναι κα[ τ6oo oπoυδα7o τ6 τραyικ6

εiναι νιi πιiψειg ν' dyαπdg

Tιi Tρiα Πηνιiδια

oυνoμιλεΓ μ6 τοδg μικρoδq 7ιονoδριiμoυq
oτ6ν ξενοlνα <<Tρiα Πηyιiδια>>

*

oi δφυπουρyol κ. Γ. Λιιiνηq καi Γιυ. Κατoιφιiραg

μt' τιiv πριiεδρo τoi Ε.o.Σ. Mι1. Ξαvθiδη

'o δφυπoυρy6q Πρoεδρiαq Κυβερvηoεωζ ι{. Γ Κατoιφιiραg

o Xcii'νε,iF
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Πδq dντιivoυvταv

oi γιανiτoαρoι κι οi μπoδλεq
T6τι oτ' civτυμα τoδ γιαviτoα-

ρoυ βoυθoδoαv oi παλι69 oi μπoδ-
λεq π' d1ιρνoδoαv dπ' τiq βαθ69
τ{q 1αρα('g, 0'π' τig vτγι6 τj τiq
τρεig μιτιi τιi μιoιivυ1τα. 'Α1ιρ-
voδoαv &π' τoδ μπιvιβρι1κι πo6
φoυριdτει παvoυθι6 d,π' τoD oυv-
τρoφι κi τα iiaπρα τιi καλιi dπoιj
ρoδvτoυ μαλλi oκoυφoιjvια. ΤoD

μπιvιβρι1κι εivει ιioπρoυ μαλ[τικoυ
μi ψιλoυγvιμι1voυ ρoι1vτoυ μαλ[.
Παvoυθιo φoυριoδvτει oi ψπε-
τσφειζ oi ιioπρειq ποιi oκαλωvoυv
μη θυληκι κι φ6λα dπoδ κιi τη

φτ6ρvα. Γιιi γιμιvιιi φoυριo0vτει
τoαρoιi1ια μη τραvη φo0vτα κι d1ι
λιιiπικα μη δi1oυg φoιivτα, τα κα-
λιiτηρα τdβριoκαv dπ'τoιig τσιoυ-
λιiδειg οτηv 'Avθηvα.

Τιilρα αδτ69 πoδ διi γdvει Για-
v(τoαρoυq παγα[vει τoδ βριiδυ κι
oτη vτιoκoυτεκ κι κοιματει ioιαμι
vιi πιivει oδ l]λιoυq vτγι6 d,ξιιiλειg

ψηλα στoυv oυραVo.
Τoτι λα1ταρvιoδvταv &'π' τ[g

μα6ρειq τi'g 1αραΕg κι dλoυ τoδ
oπiτι ηταv oτoδ πoυδιiρι κι γι1-

VoυVταv vταρμαvτιiv. "Αvαφτειv
τoδ τζιιiκι μri μπ6λικoυq voμoυq
&πorj μoυριιig κι τcivτυμα γ6voυv-
ταv dμπρoυoτιi oτoδ τζιιiκι γιιi vιi
ζιoτα(vητει fi μπoιiλα κι αδτoq πoιi
τoι]v civτυvειv. Τig μπιlτoφειq τig
δi,voυv μi βoυδ6τειq μαιiρειq μi μι-
κρ6q φoδvτειg 'oδλfγoυ παρα κα-
τoυ dπ' τoδ γ6vατoυ. 'Απαvoυθι6
oτoδ κoυρμ[ φoυριετει τoυ ι(ατα-
oιiρκι, δoταρvαg τoδ πoυκιiμιooυ
πoι1 λι1γητει κoυvτι1λλα μη φαρδιιi,
κoυvτιi μαv[κια oιiv τoδ ριiooυ

t4

'/

τoδ παπd ραμιlvoυ dπoδ 1αo6v μ(

μικρ6v γιακιiv, κιvτημι1voυ μη
κ6κκιvoυ ψαρoυκ6καλoυ oτiq ιi-
l(ρειζ Kι oτoδ γιακιi . Στα γf'ρyια
φoυριoδvτει μαvικιiκια πλιγμι1vα
μ( τoιγκιλιiκι μ( μπαμπακ6vιoυ
vημα. "Yoταρvαg φoυρι6τει η φoυ-
oταvvιlλλα η ιioπρη, φκιαoμεvη d-
πoιi καλ6v 1,αoι1v. oi καλδτηρειg

φoυοταvv6λειg εivει μη τριακooια
λαγκι6λια. Τdτoιειg φoυoταvvι1-
λειg στη Νιιioυoτα ηταv τoδ
Στoυμπιιiρη, τoδ Φ[δαρη, τoδ
Τoιοδκα, τoδ Mαvιiκα κι dπoιi μι-
ρικoιiq ciλoυvoυq. Στη μdoη δ6vη-

τει μoυραiτικoυ ζoυvιiρι μiΙoειq ιi-
σπρειζ κι γαλιiζιειg λovτρειg, κι
aιΧι6.1ι πιτοιi,voυ μ[ μαφ6oι καλ6
&παvoυθι6.

Toυ ΙΥ. Σπιiρτoη
Καθηyητoυ ΚΑTΕΕ

Στηv πλιiτη φoυριθτει τoδ
πιoλi. Τoδ καλδτηρoυ oτη Nιιioυ-
oτα flταv τoδ πιoλ( τoδ Kαρατιi-
oιoυ. Στoδ 1dρι δ6vητει ι(ι μαVτη_
λιiκι 1ιριoδ καλαματ1ιαv6. Πα-
voυθι6 oτoδ πιoλ( ριiφτoυvταv τ6-
τι μ[ τ{ oειριi τιioημικιi κι αδτ6
τoδ ριiψιμoυ &ργoδoειv πoυλδ κι
γι1voυvταv μ[ μαoτoυρyι6' yια να
oκιπαζει τoδ oτ{θoυg κι τηv πλιi-
τη καλιi. "oλoυ τοδ oπiτι oτoδ
πoυδdρι, αδτ6q πoδ ιivτυvειv τη

μπoιiλα y6ριβειv βιλ6vι, ριiματα κι
δλα τιi oδρvdκια iιπ' τa doημικιi.

Τιilρα δ6v κιiΘoυvτει γιιi καvιi
dρακi oi vdoι, vιi ραφτoDv εiτoι d,-

πo6.μvιιi - μvιιi oi dρμαθι6g τιi

oημικti, τci1oυv ραμdvα dτoιμα
oτoδ πιoλi, τoδ βιivoυv d'παvoυθι6
τoυζ Kι ciι. Τoδ ci,vτυμα μπιτ(ζει δ-
oπoυ vιi πεiq πιlvτι.

Τ6τι αμιi κι τιilρα εiκεivoυ
πoιi θ6,λει oδλ(γη φαoαρ[α εivει τoδ
oκdπαομα dπ' τoδ κιφιiλι. Φoυρ-

γιdτει πριδτα oδ πρ6ooυπoυg πorj

γιlvητει μ( παvi βριμdvoυ μf γιiψου
dπαvoυθι6 oi καλoιiπι. 'Απorj μ6-
oα &λεiφητει μi κιρ( κι oτoιig κιoυ-
ο6δειq, d1ει vτγι6 τρι)πειg γιιi vιi
δ6vητει μi τoδ oπαγyoυ oτoδ κιφιi_
λι. Kαλιi προυooυπd.vτγια dφκια-
vειv oδ Tζιoυτζιoιiρoυg, oδ Γκoιiρ-
Kαζ Kι ciλoιvoι. oδ πρ6ooυπoυq
δεvητει μi μαφ6oι τρoυγιoιiρoυ -
γιoιiρoυ κι d.παvoυΘι6 φoυριι1τει
τoD ταριiμπoυλoυ τoδ ζoυvιiρι.
Αδτ6 εivει τραv6, μ[ μπακλαβoυτιi
oκ6δια κι ydvητει vτγι6 vτουριi-
δειq πoι] διlvoυvτει d,μπρoυoτιi
oτoδ γκλι1φαρoυ. 'Η πιiλα διlvoυv-
ταv, μ[ λoυρi κι τoυκαvτγια μι-
κριi, τωρα δ6vητει μi κoυρδovι κι
κριμvιdτει oτηv dριoτηρη τη μιριιi
dπ' τoδ διξi τoδv δμoυ.

'Αμπρoυoτα oτoδ πιoλ( ριi-
φτoυVταv τιi ρoιiπ1ια. Αδτci μιρι-
κoi τιi ριiφτoυv, oi ξι1oυριoτ6 πα-
vi γιιi vιi μηv τιi ριiφτoυv oτoδ πιo-
λ(. Στιjv πλιiτη oδπiooυ βιivoυv τιi
λιαv6ματα, πoδ εivει λιαvιi doημι-
κιi πιραoμ6vα o[ αλυoiδεrg, ριi-
φτoυv τιi μπαiρια, τιi μα1λιoυκov-
ταργια, τοιig κoυψιιiδειg, τα ηαt-
μαλιιi κι τiq παιαvτζ[δειq fl κι τiq
αλυo(δειq. Στη φoυoταv6λλα βιi-
voυv d.λυoiδειq, τoυκιiδειg ii κι
οταυρoιiq. Στoδ λιμo βιivoυv
γκιoυρvτιivι. Mvιιi καλη μπoι1λα
πρ€πει vιi d1ει δωδικα μ[ δικαπι1v-
τε oδκιiδειq dοημικιi.



Τιilρα αμιi πorjvτα τti καλιi
τcioημικιi, παv 1,αvτακιilθηκαv.
Γι6μoυoαv τa oπiτx,ια &π' τιζ
μπoδλειg μi φριiγκα, δiφραγκα κι

τιiληρα.
T6τι γιιi vιi βρoδv καλιi &oη-

μικα τρoυγιoυρvoδoαv ολα τιi

1oυργιιi τdg Nιιioυoταg κι dφτα_

vαV Kι δg τoδ Ρoυμπλoδκι κι παρα .

π6ρα.
Ei1α dκoδοει τιi1α τoδ τ1ι6

μoυ τoιjv 'Αλdξη πoδ1ειv dργηoει

oδλ(γoυ νιi ξυπvηoει, dπ' τηv dv-

τγια τoυg vιi πρoφτιiooυv τοδ ci-

λαγμα, μαζi μi τιioημικα, τoι]v i-

ραψαV κι τoδ τoιτοi κι δληv τηv

Κυριακη 16ρηβειv ραμι1νoυg iτoι'
'Aπ' την παραφαoιiδα τoυ δι1v κα-

τιiλαβειv κιiv τiπoυταg κι μoδγκι
τoδ βριiδυ πorj ξιαπ6oταoειv oδλi-

γoυ Kι &1iρηoαv τα πoυvivτγια,

πηρειν 1αμπιiρι.
Toδ βριiδι τηg Kυριακηq δ6v

ξιαvτδvoυvταv oδ γιαviτoαρoυg'
Τ6τι κoιμoδvταv oτηv καρ6κλα
oδδdτoι &vτυμι1voυg κι τηv καθα-

ρη Διφτι1ρα ηταv ετoιμoυg γιιi τoδ

μπoυλoδκι. Τιilρα dvτιivoυvτει Kι

ξαvαvτrjvoυvτει μi ηiκουλiα oi

μπoδλειc κι δθ χρειιiζητει vιi κoι-

μηθoδv oτηι' καρι1κλα'
oi vιiφι;ιg πoιi πρ6πει vιi τig

λ6μει μπoι1λι;ιζ φoυρoδv φαvτα-

χτηρ6 φoυoτdνι, δixoυζ οoι1ρειg μ[

φαρδιiv πoυδ6γυρουv, πoδ παριi-

στηνειV τig ηδρoυπα(ειg' Aδτo εi-

1ειv vτγιo oτιφιiνια, δvα oδλiγoυ

πιiρα κατoυ dπ' τη μι1oη, κι dvα

κιiτoυ oτo6v πoυδoγυρoυ' Στoδ

φoυoτ<ivι, εivει ραμ6vειg κoυρδθ-

λειq oιi λ6vτρειg γιιi vιl φαvτιiζει.

Στη μ€oη φoυρoδv ζ6oτρα μi κoυ-

λαvια dπαvoυθι6. oδ κoυρμ6q d-

1,ει ιivoιγμα &παvoυθιo για vα φαi_

Vητει Kι vα φουριι1τει η τρα1ιλια κι

η αρμαθια μ( τιi φλoυριιi ii λιαvα

&οημικα. Στoδ 16ρι τoδ διξ( δd-

voυν μαvτηλι καλαματιαv6, γιd
να 1oυρειiει τη μακρυviτoα, λυγι-

oτιi. Τoτι vδφειg γdvoυvταν μο0γκι
ιivτρειg. Τωρα α1ηρηoαv να γι1-

voυVτει κι γυναiκειg. oδ πρoooυ-

πoυg τηg vrjφηg γ6,νητει dπoυg τοδ

γιαviτοαρoυ, αμιi δi1oυg μoυοτα-

Kια' Kι μi oτρ6γγυλα, κ6κκιvα μα-

γoυλα.
Τιilρα οτoD κιφαλι η vιjφη βιi_

vει φρoιi _ φρo6 μη dφρoυλ6ξ κι
τoiπα μ( τoδ λιακ( μ( πoυλ6q κoυρ-

δdλειq.

Toτι δβαναv διiφvειq κι λoυ-

λoιivτγια μη τoiπα κι καμαρoυvαv

πλειoτηρoυ. 'Aπo πανoυθι6 &π'

τ(g δαφνειg κρ6μoυvταv τ6oηρα

π6ντι οδρvdκια κoυρδ6λλει9'
'Απoιj κιiτoυ &π' τoδ φoυoτα-

vι φoυριd,τει φoιioτα πoδ ριiφτoυν_

τει τα οτιφιiι'ια. Kανιiζ ιivτραg

φαρδδg, πoιj δθ βρ(oκει oαλτα-

μtiρκα, βιivει μνιιi τραvη οιαρπα li

oιρβ6τα ii τραπιζoυμιivτηλoυ μη

κρoοκια. Παπo0τoια φoυρo0ν, α-

λαφριιi, πατiκια, ii πθδειλα, ii λα-

oτιχdvια τιbρα τηλευταiα'

oi μπoδλειg μαζιilvoυvτει &π'

τα oπiτ1ια μi τoδ νταoδλι κι τoδ

ζoυρv<i, d.πo6 μνια - μvια μι'dvαv
ληπητηρ6v οκoυπ6ν κι 6λoιvoι

μαζi τ6τι πηγηvαv oτoδ κoυvιiκι

τoδ Moυvτηρη, τιilρα παγαivoυν

oτoδ Δημαρx,εioυ, 1,oυρε6ουv δi-

1oυg παλειg ξι1oυριoτ6v μπoυλη

βαoi πατινιiδα <Kατoυ oτη P6i_

δoυ> κι ζαλiξoυvτει α*iv vα πρoυ-

oκηvoδv τoδν Τoι1ρκoυ κατιi oδπi-

ooυ vτεμ6τι oιi νιi οκδφτουv τoδ

κιφιiλι οτo6v Toιiρκoυ. "Yοταρ_

vαg μi τoδ τραγoυδι αιbg π6τι πα-

λικιiργια διi ζoδμε oτα βoυvα>

βγιiζoυv τig πιiλειζ κι α1ιρvoδv

τ6ν ξι1oυριοτ6. Σιiv vιi εΙληγαv,

oτoδv Τoιiρκoυ μηv ηριiτει πoδ

oαg προυoκηγ1Eυει $μπoυρoυμι

':*#*ffi';;μπυΟλ-ειg πανμγoυν
τoυ Λιiμvια κι στα καμεVα παι-

ζoυνταg <oδ ftflλιον9 oδ Νταυ-

πεδσκαζ)) Πoυλιιi-

vα μi τοδ τ }ειζ Kαη-

μ6vη Mα ι Vυχτα
"Yoταρ-

τtivια κι
&π' τoδ
(Bαo.

κλαig> τηg

Vαζ παγαι
dπ' τιi κα

φαρδιj τo
Kων/νoυ) oτ$ Σι' 6λει9

κι o' δλα

τιi oπiτ1ια dπ' τiζ ψoιiλειg'
T6τι δλα τα aτkγια, Kαρτι-

ρoδoαv τig μπo6λει9 vιi πιρ<iooυν

μi τ(g π6ρτει9 Φvoιx,τ6q κι τoδ δ(-

oκoυ μ( τα πoυτηριiκια Kι τ' dρα-

κi, ετοιμα oτη oκιiλα, κιiτoυ oτηv

αδλη. Mιρικo( δβαναv κι μvιιi βα-

ρ6λλα μi κραo[ κι 6πoιoυq πιρvoδ-

oειv κιρvιoδvταv oi ψπoδλειg, τιi

καρναβιiλια τ<i Τoυρκ<iκια μ[ τιi

φεoκια τιi κ6κκιvα κιρvoδoαv κι

αδτorjg πo0 δ6v τoι1g iiξηραv vτiπ'

Τ6τι γεvoυνταv τιi κoυρ[τoκια

βoυoκoυπoιjλειg μη το(πιvoυ κι cl_

σπρoυ κ6κεffi ξvφuα μ[ πoδ-

λιειg.

υ

τig πλατεiειg 1
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ΕYXAPΙΣTΙΕ,Σ
T6 διoικητικ6 oυμβoιjλιo τoυ Συλλ6yoυ 'Aπο-

φofτοlν Nαoιjoηq εixαριoτεi θερμα την oiκοy6'νεια

Γεαlρyioυ 'Αλ. Πιiντoιoυ yιri τη δaηειi 3'000 δρx'

πρ69 τ6 ΣιJλλoyo oτιj μνημη τηg yιαyιdg τoυg Εδαy'

yελ[αg Σαμαρd.
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T6 1935 dρxiξει μiα vι1α dπo-

1η, &πoφαοιoτικη γιιi τη Nιioυoα.
_Η δεvδρoκαλλιεργεια εivαι αδτη

πoδ &λλιiζει ριζικιi τηv oiκoνoμι-
κη καi παραδooιακη ζωη τδv &v-

θριilπωv τηζ. 'Η oηρoτρoφiα καi f1

dμπελoκαλλι6ργεια τηv περioδo d-

κε(vη περvαvε μiα ooβαρη κρ(oη.

Φειiγoυv &π' τιi oπiτια τ6 μετιiξι
κα( τιi κραoια. Tη Θ6oη τoυq παiρ-
voυv πλ6ov τιi φροδτα.

Σ' αδτη τηv &λλαγη oυvετι1λε-

σε σημαVτικιi καi η oiκoγι1vεια

τδv Bιγκιiτo, πoδ 6oα 1ρovια καi
vιi περιiooυv δε θιi ξε1αοτoδv απo

τoδg Nαoυoα(oυg. 'Aξiζει δμωg vιi
δoδμε iιπo πιo κoντιi τη ζωη κα(

τ6 δργo, αδτδv τδv &vθριilπωv καi
vιi τoιig τιμηooυμε μ6 τig λiγεg αδ-

τ69 oειρθq, γιατi εivαι πραγματικα
λiγεg μπρooτιi oτη μεγιiλη πρo-

oφoριi τoυζ.
oi Bιγκιiτo εivαι iταλικηq κα-

ταγωγηζ. ΓεvvηΘηκαv oτη Bεvετ(α

καi dμειvαv o6, μ[α μικρη κωμ6πo_

λη κovτιi oτηv Πιiδoβα. 'o πατι1-

ραζ τoυζ δvoμαζ6ταv Αiμiλιo καi
η μητdρα τoυg Mαρiα. Γιιi τoδg

Bιγκιiτo πoυ γivεται λoγοζ' ηoαv
τρiα dδ6λφια δ Φραvτζ6οκo (1884-

|976) o Kιiρλo (1886- ) καi f1 Tζo-

βιivα (1895- ). Τιi dγ6ρια μεγιi-
λωoαv oτηv Πιiδoβα καi oπoιjδα_
oαv oθ κιiπoια γεωργικη o1oλη.
Τηv περioδo αδτη δτυ1ε vιi θργιiζε-

ται oτ6 1,ωρι6 τoυg oιiv παιδiα-
τρog δ Σωτ(ρηg Γκoτζαμιivηζ dπ'
τιi Γιαvvιτoιi. Αδτ6q dκαvε μετα_
πτυ1,ιακι1g oπoυδιlq oτη v Πιiδoβα.

'Eπειδη η 'Ιταλ(α μετιi τ6v A
παγκ6oμιo π6λεμo βριoκ6ταv oι1

l6

ιioxημη καταoταoη, κα[ oi vεoι

Bιγκιiτo εixαv δρεξη γιιi τη δου-

λειιi τoυq, παρακιvηθηκαv dπ' τov
Γκoτζαμιivη καi dτoι τ6 1919 dφη-

Vovταζ τηv'Ιταλiα flρθαv οτη Mα-
κεδov(α 6πoυ θγκαταoτιiθηκαv
oτ<i Γιαvvιτoιi. 'o Κιiρλo Bιγκιi-
τo, o μ6voζ παvτρεμθvog, &π'τα
&δ6λφια, dφερε μαζf τoυ κα[ τηv

oiκoγθvειιi τoυ. Mι1 τη γυvα(κα τoυ
'Aμαλiα d,π6κτηoαv dξι παιδιιi
(τιi δ0o γεvvηθηκαv oτηv 'Eλλιi-

δα) τoι]ζ Φiλιππo, Mπιivκα, Mα-

ρ(α, 'Ιωoηφ, Πιπ(vα καi Aiμιλiα.

Toδ Tιiκη Mπιii'τoη

'Απ6 τηv 'Ιταλ[α d,φεραv μθ τ6

πλoio δλov τ6v dπαρα(τητo μηχα-
vικo θξoπλιoμ6 γιιi τ(g γεωργικ69
θκμεταλλε0oειg. Τρακτ6ρ oπαρτι-

κdq κα( αλωvιoτικ69 μη1,αvι1g, ψε-

καoτικα μη1αvηματα κ.ιi. 'Eκεi
κovτα oτη λ(μvη τδv Γιαvvιτoιilv
voiκιαoαv μερικιi 1ωριiφια κα( d-

τoι ιiρ1'ιoαv τηv καλλι6ργεια oτo

v6o τ6πo. Toδg Bιγκιiτo βοηθoD_

oαv oτiq θργαοiεg τoυg oi vτoπιoι

κατoικoι ("Eλληvεq κα( Τoδρκοι).
'Η ζωη ηταv δδoκoλη. Τιi 6λη τηq

λ(μvηg καi τιi κoυvoιjπια δ6v ηταv
δυvατ6 vιi dφηooυv τoδg Bιγκιiτo
dπρooβλητoυg &π' τηv θλovooiα.

"o Kιiρλo oτ6λvει τα παιδιιi
τoυ oτ6 Γαλλικ6 o1oλειo καθoλι-

κδv καλoγραιδv oτη Θεo/viκη oi-

κ6τρoφα γιιi vιi oπoυδιiooυv.
Mετιi λ(γα 1ρ6vια μη μπo-

ριilvταq να oυvηθ(ooυv τ(q κλιμα-
τoλoγικθg ουvθηκεg τoδ τ6πoυ,

θγκαταλε[πoυv τti Γιαvvιτoιi για
vιi θγκαταoταθoδv oτηv περιo1,η

Σταυρoυπ6λεωq Θεooαλov(κηg.
'Eδιδ voικιαζουv &ρκετιi oτρdμμα-
τα καi θπιδiδovται oθ v6εg καλ-

λι6ργειε9 καi εiδικιi oτηv &vθoκo-

μiα. Eioαγoυv dπ6 τηv 'Ιταλiα

βελτιωμ6,νε9 πoικιλ[εg λoυλoυδιδv
(κυρiωq τριαvταφυλλι6q) καi xτi_

-(oυv dvα πoλιi μεγιiλo θερμoκηπιo

γιιi τηv 1,ειμεριvη παραγωγη.
Τo 1924 εioιiγoυv dπ6 τηv 'Ι-

ταλ(α τρεig βελτιωμ6vεq πoικιλ[εq

oταριoδ τηv Mεvταvα, τηv B(λλα

Γκλ6ρι καi τηv "Evτα. Kιivoυv τ[q

o1,ετικι1g πρoεργαoiεg κα( τ6 No-

θμβριo γivεται fi oπoριi. 'Eδril γιιi
πριilτη φoριi γivεται oτηv περιo1η

μαζ χρηση θπιφαvειακδv λιπα-
oμιiτων καi iτoι τ6 1,ωριiφι τδν 60

Κιiρλο Βιyκιiτo



'o Φραvτζioκo Bιyκιiτo

μi την d'νηψιιi τoυ Mπιιivκα

oτρεμμιiτωv d1ει τεριioτια dπ6δo-
oη γιιi τιi τoπικιi δεδoμ6vα. Aδτ6

γivεται αiτ(α vιi πρooελkιioει τ6

θvδιαφ6ρov τoδ Παvεπιoτημioυ
'AΘηvδv, τoδ 'Yπoυργεioυ Γεωρ_

γ[αg καf dργ6τερα καi τηg 'Aγρo-
τικdq Τριiπεζαg (&πo τηv λειτoυρ-

γiα τηg τo |929) i δπoiα dγoρriζει
,5λo τo oτιiρι γιιi oπ6ρo.

'Η 6ταιρε[α Λιπαoμιiτωv δια-
θ6τει δωρειiv τιi λιπιioματα γιιi vιi
θπαvαληφ9εi τo πεiραμα. Τηv πε-

ρioδo θκεivη τ6 'Yπoυργεio Γεωρ-

γ[αg, oτdλvει τoιiq πτυ1ιoδ1oυg τηq
Γεωπoviαg oτηv 'Ιταλiα γιιi με-
τεκπα(δευoη καi δπαλληλoυg γιιi
τηv dγoριi μεγιiλωv πoοoτητωv
oταριoδ τηg πoικιλ(αq Mεvτιivα.

Mετιi τ6 oτιiρι oi Bιγκιiτo θπι-
δiδovται oτηv δεvδρoκαλλιι1ργεια.
Φτιιi1gvoυv φdρμα 15 oτρεμμιiτωv
μd ρoδtiκιvα καθωg μdλα καi α-

xλιiδια o6 λιγoτερη δκταoη.
Τ6 1935 δ Kιiρλo φ6ρvει dπ6

dvα ταξ(δι τoυ oτηv 'Ιταλiα τηv
πoικιλiα μηλωv Mπελφ6ρ (μd πo-
λδ καλη dπoδooη) καΘιbq Kαι πoι-
κιλ[εq ρoδακivωv.

Τηv Ιδια χρovιιi oτη Nιioυoα
ιiρ1ιoε vιi δημιoυργεiται δ δπωριδ-
vαg τrilν &δελφιδv Λαvαριi κα(

Φωκiωvoq Πε1λιβιivoυ κovτιi οτo
oταΘμ6. MαΘαivovταg δ Σταδρoq
Λαvαριig dπ6 τ{ Θεo,/v[κη dτι δ-

παρ1ει φdρμα'Ιταλδv oτη Σταυ-
ρoιiπoλη τηv θπιοκ€,πτεται καi
βλdπovταg τηv πρ6oδo καλεΙ τ6v
Φραvτζ6oκo vιi dvαλιiβει τηv τε-

1vικη θπiβλεψη τoδ κτηματoq. 'o
Bιγκιiτo δd1εται κα( dτoι τo |936
&ρ1iζει δ dγωvαq τoυ γιιi τηv θξιi_
πλωoη τηq δεvδρoκoμiαq oτ6v τ6-
πo μαζ.

. Τ6 |937 πηγαivoυv oτηv 'Ιτα-

λiα 6πoυ φ6ρvoυv γιιi τη φdρμα
2.000 δεvδρδλια μπελφ6ρ.

'Η φιiρμα τηv περiοδo αδτη
oτdκεται τ6 o1oλεio τoδ Nαoυ-
oαioυ.'Αγρ6τη.'Aκo6ραoτo9 μ6
πρoθυμ[α κα( dγιiπη δ 'Ιταλ69 δdv

dρvεΙται τig δπηρεo[εζ τoυ o6 κα-
vιlvα. 'Yπoδεικνfει o6 oλoυζ πλoδ-
oιoυq καi φτω1o6q πciq vιi γivoυv
κτηματ(εq καλλιεργητ6q καi vιi
βγoδv dπ' τη φτιδ1'εια τδv πρoιov-
τωv τoυζ (πp6πει vα oημειωθεi δτι
τo 1928 καταoτριiφηκαv δλα τ'
&μιπ6λια τηq Nιioυoαζ dπ6 φυλλo-
ξηρα).

"'oλα πηγαivoυv καλιi ιbq τiq
28 τoδ 'oκτωβρη 1940, 6πoτε Χo-

γω τoδ πoλ6μoυ f1 oiκoγ6vεια Bιγ-
κιiτo oυλλαμβιivεται καi oτ6λvε-
ται o6 oτρατoπεδo oυγκεvτριδoε-
ωq πoλιτικδv κρατoυμθvωv. Λ[γo
πρ6 τηq εiοβoληq τδv Γερμαvδv
μd τηv &vταλλαγη τιilv πoλιτικδv
κρατoυμι1vωv oτdλvεται oτηv 'Ι-

ταλ[α. 'Eπιoτρ6φει μετιi dvα θξιi-

μηvo γιιi τη oυv61ιoη τoδ δργoυ

oτη φιiρμα'
Aδτη fι μεγιiλη φdρμα οτ6κε-

ται αiτ(α τηq, φρoυτoκαλλιdργειαg
oτηv περιo1,η μαq κα[ δ Bιγκιiτo
πατιiραq τηq.

Δdvεται μ6 τoιiq &vθριilπoυq
τηq καi δ κ6oμo9 μ' αδτo69. 'o

γι69 τoδ Kιiρλb Φλιππog πα(ρvει

γιιi γυvαiκα τoυ τη Nαoυοαiα 'E-
λ6vη'Avτωvη Τριαvταφιiλλoυ.

Mετιi &π6 μιιi ζωη γεμιiτη d-

γιilvα δ Φραvτζdoκo πεΘαivει ι|ρε-

μog oτ6 κτημα τoυ oτ6 Mαρoιioι
o6 f1λικiα 91 1ρ6vων. Θιi ταQεi
oτo καθoλικo vεκρoταφεio
Θεolviκηq ξε1αoμ6voq, dπ6 δλoυg
τoιlq φ[λoυq καi μαθητιig τoυ.

'o Kιiρλo καi i Tζιoβιivα
ζoδv oημερα οτηv 'Aθ{να oτ6
Mαρoιioι o6 flλικiα 96 κα( 87 1ρ6-
vωv d'vτιoτoi1ωq.

'o Δημoq τηg π6ληq μαq τ6
1980 τoι]q dποv6μει τ6 μετιiλιo τηq
π6ληg καi δvoμιiζει dvαv dπo τοδq
δρ6μoυq τηq <'oδ6q Φραvτζ6οκo
Bιγκιiτo>.

'o πρ6εδρoζ τηζ 'Ιταλικηg,

Δημoκρατfαg κ. Γκρ6vκι τoδ d'-

πov6μει τo μετιiλιo τιilv 'Ιππoτδv
τηq'Eργαo(αq.

Kαi δ Λα6q τηq Nιioυoαq δ

λα69 μαq τoιig i'1ει βαθειιi oτη

μVημη τoυ καi oτ6κεται μ] εδγvo-

μωoδvη μπρooτιi oτoιig 'Ιταλoι1g

τηq φιiρμαq τoι1g Bιγκι1τo.
Eδ1αριoτoδμε Θερμιi τ6v κ.

Φiλιππo Bιγκιiτo yια τtc, πληρoφo-

ρ[εζ πoιi μιiζ dδωoε.

Tιi μετιiλιo 'ΙπποτιΙlν 'Ερyαolαg
πoδ πfiρε 6 Βιyκιiτo dπ6 τ6ν πρ6εδρο
τfiq'Ιταλικfiq Δημoκρατ[αg Γκρ6vκι
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τηζ τiταv μαθητηζ τoδ Nικηφ6ρoυ
Θεoτ6κη. "Aλλωοτε, f παραμιivα
τηq fl Mαρiα Σαvταμoιiρα καταγ6-
ταv dπ6 τη Σδρα καi δ πρδτoq τηg,

διioκαλog oτ6 oπiτι ηταv δ 'Ιωιiv-
vηg Δoπιiγvηq. Στην Πετρotiπoλη
i Pωξιivδρα Στoιiρτζα γvωρioτη-
κε μ6 τ6v 'Ιωιivvη Kαπoδioτρια.
T6 1815 οτ6 Συv6,δριo τfrq Bι6vvηg,

δ 'Ι. Kαπoδioτριαg oυv6δεψε τ6ν
Toιiρo 'Aλ6ξαvδρo Α καi i Pω-

ξιivδρα Στoδρτζα τriv τoαρivα 'E-
λιoιiβετ. "Av f1 Pωξιivδρα Στo6ρ-
τζα δdv δπιiκoυε oτ{v δπ6δειξη
τiq ΑΟληq τflg Πετρoυπ6λεωq vιl

Tοδ Κιυvσταντiνoυ
Κ. Παπoυλiδη

'Ιιπιoτημονικoυ συνερydτη
τoδ IMXΑ

παvτρευτεi τ6 Γερμαv6 κ6μη "Ev-

τλινγκ μdλλoν Θιi ηταv f1 oιiζυγoq
τoδ Kυβερvητη τηq 'Eλλιiδoq 'Ιω-

ιivνη Kαπoδioτρια. Mπoρoδμε,
voμiζω, vιi ποδμε πδζ i oκoπιμ6-
τητα τfrq Αδλflq τflq Πετρoυπ6λε-
ωq dλλd καi fl dπαo16ληοη τoδ 'Ι.

Kαπoδioτρια καi τηg Ρ. Στoιiρτζα
πιivω oτιi καυτιi θλληvικιi θ6ματα
oτι1ρηoαv τηv 'Eλλιiδα &π6 μιιi
πρoικιoμ6vη καi δυvαμικη oι5ζυγo
τoδ πρrilτoυ Kυβερvητη. 'o δρω-

ταg τδv δι1o 'Eλληvωv δoo oιωπη-

ρ6q κι' &v ηταv δ6 δι6φυγε τηv
πρooo1,η τflg &ριoτoκρατικflg, κoι-
vωviαg τfrg' Πετρoυπ6λεωq. M6oα
tιπo τig γραμμ6ζ τiq dλληλoγρα-
φiαq τoδ 'Ιωιivνη Kαπoδioτρια μ6
τ{ Ρωξιivδρα Στoιiρτζα, πoιi τη
δημooiευοε πρiv απo τov πoλεμo
δ Γειilργιog Γατ6πoυλoq, dvαδιi-

ovται τ6τoια τρυφερ6τητα καi
oυμπιiθεια πo6 δικαιoλoγoδv τig,

διαπιoτωοειζ μαζ. 'Aπo τo 1816li
Pωξιivδρα Στoιiρτζα δφερε τ6v τi-
τλo τflq κ6μηooαq "Evτλιvγκ' μιιi
καi dγιvε o6ζυγ69 τoυ dφoδ δπιi_
Koυσε oτiq δπoδεiξειq τflg Aδληq
τfrg Πετρoυπ6λεωq. T6 ζευγιiρι
δ6v dπ6κτηoε d'πoγ6voυq. T6 1814

oτη Bι6vvη πρωτooτιiτηoε oτηv i-
δρυoη, ψαζΙ μt' τ6ν "Αvθιμo Γαζfl
καi τ6 μητρoπoλiτη oδγγρoβλα-
1iαg 'Ιγvιiτιo, τflq <Φιλoμoιiooυ
'Eταιρεiαq> καi δταv αδτη διαλ6-
θηκε dπ6 τηv τακτικη τoδ M6τ-
τερvιχ' f1 κ6μηooα "Evτλιvγκ oυ-
vθ1ιoε τη δραoτηρι6τητti τηq oτη
Γερμαviα πιivω o6 διιiφoρα θλλη-
vικιi πρoβληματα, κυρiωq δμωq
oτη μ6ρφωoη vεαρδv 'Eλληvωv,
oτoιiq δπoioυg iiδιvε δπoτρoφiεq.
Kαi μετιi τ6 γιiμo τηq θξακoλoιi-
θηoε vιi εivαι o6 oυvε1fr θπαφη μ6
τ6v dδελφ6 τηq τ6v 'Aλ6ξαvδρo
Στo0ρτζα. To 1824 fl Ρ. Στoιiρτζα
θγκαταοτιiθηκε μ6 τ6 o6ζυγ6 τηq
oτηv '0δηoo6, δπoυ μαζi μ6 τ6v
&δελφ6 τηζ dφιερωθηκαv oτη

βoηθεια τδv 'Eλληvωv oτ6 <"Ι-
δρυμα Στo6ρτζα> oτιi κτηματιi
τoυg θξω dπ6 τηv π6λη. Πdθαvε τ6
1844' Στ6 Παvεπιοτημιo 'Aθηvδv
δπιiρ1ει i ,:"J:}Ι 

Ji.
'o dδελφ6q τflg Poξιivδραζ' δ

'Αλ6ξαvδρoq Στoιiρτζα γεvvηθη κε
oτ6 'Ιtiοι οτiq 18 Noεμβρtoυ 1791.
'Ηταv βρ6φoc &κ6μα ιiταv fl oiκo-
γ6vειιi τoυ θγκατ6λειψε τη Bεoοα-
ραβiα καi θγκαταoτιiΘηκε oτηv
Πετρoιiπoλη, δπoυ παρακoλoriθη-
oε μαθηματα oτηv Θεoλoγικf 'A-
καδημiα καi oτ6 Παvεπιο1ημιo.
Τ6 l809 μπηκε oτηv δπηρεoiα τoδ
'Yπoυργεioυ τdlv 'EξωτερικΦγ τiξ

o AΛEΞAΓ{ΔPOΣ KAΙ Η PΩΞAΙ\IΔPA
ΣToYPTZ^

Στ6 ΠιivΘεo τoδ dπ6δημoυ
'Eλληνιoμoδ πρ6πει vti oυμπερι-
λιiβoυμε καi τ6ν 'Aλ6ξαvδρo μ6

τηv dδελφη τoυ Pωξιivδρα Στo6ρ-

τζα. oi δυ6 θξαiρετoι αδτoi "Eλλη-
vεq' <ξε2gιioτηκαv)) κιiπωq &π6 τηv
ioτoρiα τflq vεoελληνικfrg γραμ-
ματεiαg: 'o 'Αλ6ξαvδρoq Στoιiρ-
τζα (1791-1854), πoιi δπηρ6τηoε
oτη διπλωματικη δπηρεoiα τflg,

Pωoικflq Aι)τoκρατoρiαg,, εivαι
λ6γιoq καi δ6κιμo9 oυγγραφ6αq i-

oτoρικδν φιλoλoγικδv καi θεoλo-

γικGlv iργωv, &λλd δ dvιilvυμog
oυvτιiκτηq, τηq Mεγdληq 'Eλληvι-
κfrq 'Eγκυκλoπαιδεiαq τ6v θεωρεi
dδικαιoλ6γητα Pδoo. T6 iδιo
oυμβαivει καi μ6 τηv dδελφη τoυ
τηv Pωξιivδρα Στo6ρτζα (1786-

|844), o6ζυγo τoδ κ6μη "Ev-

τλιvγκ, τηv δπoiα vειδτερη ioτoρι-
κ6q παρoυoιιiζει oιiv <φιλελληvi-
δα>! 

*******
'Η Pωξιiνδρα Στoδρτζα γεv-

vηθηκε oτηv Kωνoταvτιvoιlπoλη
aτΙg2 'oκτωβρ(oυ 1786. Eivαι θυ-

γατ6ρα τoδ Σκαρλιiτoυ Στoιiρτζα,
Moλδαβoδ βoγιιiρoυ, καi τηζ
Σoυλτιivαg, τ6 γ6voq Moυρo0ζη,
τiζ γvωοτig Φαvαριcbτικηq oiκo-

γ6vειαq' Τo 1192' μετιi τηv δπo-

γραφη τig Συvθ{κηζ τoδ 'Ιαoioυ,

fl oiκoγdvεια Σκαρλι1τoυ Στo6ρ-
τζα θγκατ6λειψε τη Bεοoαρdβiα
καi θγκαταoτιiθηκε oττiv Πετρoιi-
πoλη. 'Ηταv θυγατθρα πλo6oιαq
oiκoγdvειαg, μoρφωμ6vη καi δ-

μoρφη. Σ6 ηλικiα 17 1ρovδv i,γινε
δεoπoιviδα δπi τδι'τιμδν τflq τoα-
ρivαg τfrg Pωoiα; 'Eλιoιiβετ. EΙ1ε

μoλδαβικ6 αiμα οτig φλ6βεq τηq
dπ6 τ6ν πατtρα τη;. &λλιi θλληνι-
κ6 dπ6 τη μητdρα τη;. Στ6 oπiτι
μιλoδoαν 6,λληι,l'κιi.'o πατ6ραq,
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Pωoiαq δq δ6κιμoq δπιiλληλoq
καi τ6 1811 δvoμιioτηκε.διερμην6-
αq. T6 1812 oυvoδεψε τ6 vαιiαρ1o
Toιτoιiγκωφ, dρχηγ6 τδv ρωoι-
κδv δυvιiμεωv oτ6 Δoιivαβη, δq
γραμματ6α9 καi διερμηv6αg τoυ.
'Αργ6τερα τ6 διπλωματικ6 γρα-
φεio τoδ vαυtiρ1ου oτ6 Boυκoυρι1-

oτι τo &vdλαβε o 'Ι. Kαπoδioτριαg,

μ6 βoηΘ6 τ6v 'A. Στoδρτζα. T6
1815 oτ6 Παρioι πιiλι δ 'A. ΣτoιJρ-
τζα oυv6δεψε τ6v 'Ι. Kαπoδi-
στρια. Στηv dρ1η τηq oταδιoδρo_

μiαg τoυ oυvθταξε δπoμvτ!ματα
oτ6 'YπoυργεΤo 'Eξωτερικιilv πoιi
dvιiγovται oτtj oφα(pα τδv πoλιτι-
κδv καi θρηoκευτικδv πρoβλημιi-
τωv' T6v θπ6μεvo 1ρ6vo fl oι1ζυ-

γoζ τoυ 'Eλdvη, Pωoiδα ατηv κα-
ταγωγη, πι1θαvε θvd: iφερvε oτ6v
κ6ομο τ6 πρδτo παιδi τoυq, τ6 δ-
πoTo dκoλoιiΘηoε oτ6v τιiφo τη

μητ6ρα τoυ. 'Aργ6τερα o 'Α.
Στoιiρτζα παvτρειiτηκε τηv Πρω-
o(δα 'Eλιoιiβετ, θυγατιiρα τoδ oδ-
φαλctvδoυ, πoιJ ηταv πρooωπικog
γιατρ69 τoδ Φρειδερiκoυ Γ τηq
Πρωoiαq. 'o 'Α. Στo6ρτζα θιi d-
πoκτηoει μιιi θυγατ6ρα, τη Mα-
ρiα. T6v iδιo 1ρ6vo καi θvδ πιivτα
flταv δπιiλληλoq τoi 'Yπoυργεiου
'Εξωτερικδv καi μι1λιoτα μι1 πoλ-
λoιiq, τiτλoυq καi διακρ(oειζ (Αδλι-
κ6q Σ6μβoυλoζ - Σ6μβoυλo9 τoδ
Koλλεγioυ _ Σιiμβoυλoq τoδ Kριi-
τoυζ) θιi χρησιμoπoιηθεT καi οτig
δπηρεoiεg τoδ 'Yπoυργεioυ Παι-
δεiαq δq μ6λo9 τηg Γεvικfrq Διευ-
θ0voεωq τΦv Σ1oλεiωv τfrq Pωoμ
κηq Α0τoκρατoρiαg. 'Aπ6 τ6 1818

τ6v dπαo1,oλoδv θ6ματα παιδεiαq
και η τιixη τδv oυμπατριωτδv
τoυ. Στιi θ6ματα παιδεiαq flταv
oυvτηρητικδv dρxdlν. Eivαι 1αρα-
κτηριoτικ6 τ6 παριiδειγμα 6τι

φoιτητdg γερμαvικιδv παvεπιστη_

μiωv θ6ληoαv vιi τ6v oκoτωooυv
τo 1818 oτηv'Ι6vα τflq Γερμαviαq
γιατi κατηγ6ρηοε τiq κιiπωg φιλε-
λειiθερεζ θ"ρx6s τδv γερμαvικδv

. εlt'ι,ie,ι*,a 4"'.?1 ιι ,'o r,f.
l,",'g', ι,'''Lt 3
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.t 1D

2a

tξη. {,

;_,

rt

.1-.,1 4$q

*...:.sL ii
!92! Σ..
?F,;+&'

παvεπιστημiωv μετιi τη γαλλικη θ-

παvιioταoη. Γιιi τιi θλληvικιi θ6-

ματα θνδιαφερ6ταν πιivτoτε. Πα-
ρ6λo δτι dπ6 τ6v πατ6ρα τoυ εiχε

μoλδαβικ6 αiμα θντoιiτoιζ Θεω-

ρoδoε τ6v θαυτ6 του "Eλληvα. Στη

βιoγραφiα τflq dδελφηq τoυ: Φ6-

'Επιoτoλη πoδ ioτειλε δ Κοlν/voq 0iκoν6μoυ
oτ6ν 'Αλiξανδρo Στoιiρτζα oτig Ι6 Αδyoιjoτoυ Ι82Ι
Tιi xειρδyραφo βρ[oκεται oτη βιβλιoθηκη τoδ ΙRLΙ

β

ρog εiq τηv μvηvηv τηq κoμtiοαηq
Poξιivδραq Σκαρλατiδoq γριiφει o-
τι oi "Eλληvεq, εivαι <<θκ πiατεωq
καi θξ αtματog ιiδελφoil> τoυ. T6-
λog, o6 γρdμμα τoυ οτ6v'Ι. Καπo-
δioτρια δiνει γιιi τ6v θαυτ6 τoυ τ6v
παρακtiτω χαρακτηρισμ6: <Xρι_
oτιαv6q 'oρΘ6δoξoq "Eλληvαq θκ

L9



γεvετiζ, π.στ6ξ δπηκooq, κα( τoλ-
μdl vιi πδ, &φooιωμ6voq δπηρ6τη9
τoδ Αδτoκριiτoρα>. 'b Kαπoδi-
στριαζ τ6v πληρoφoρoδoε πιivτo-
τε γιιi τliv τδ1η τδv oυμπατριω-
τdlv τoυ. 'o 'A. Στoιiρτζα iiθελε vιi
εΙ1ε πd'ντoτε πληρoφoρfεq γιιi τηv
κατιioταoη τδv θλληvικδv πραγ-
μclτωv. Πρiv dπ6 τo 182| dvflκε,
δπωg καi δ Kαπoδ(oτριαq, oτη
oυvτηρητικri καi μετριoπαθ{ μερ(-
δα τδν 'Eλληvωv, oi δπoToι πi
στευαv δτι πρiv dπ6 τηv dπoτivα-
ξη τoδ ξ6voυ ζυγoδ πρ6πει vιi oυv-
τελεoΘεΤ τ] πvευματικ{ dvαγdvvη-
oη. Mετιi τo l82l' δπωq καi δ 'Ι.
Kαπoδioτριαq, βo{θηoε ψt τη
γραφiδα, μ6 τtq διπλωματικ6q τoυ
θv6ργειεg', dλλιi καi μΕ τd γρi1μα-
τιi τoυ, τ6v 'Aγιilvα. Τ6 1819 μ6
1821 δζηοε oτf Bεooαραβiα δπoυ

,oυvdταξε διιiφoρα δπoμvηματα

yL6" τ6 'YπoυργεTo 'Eξωτερκδv
τflq Pωoiαq καi τ6 1822 ooβαρη iι-
oθ6vεια τδv ματιΦv τoυ 6γιvε αiτiα
vιi ζητf oει dπερι6ριoτη ιiδεια dπ6
τ6 'Yπoυργεio 'Eξωτερικδv καi
vti θγκαταoταθεT oτιi κτf ματιi
τoυ ο6 πρoιioτιo τfrq 'oδηoooδ.
T6 1823, μαζi ψ6 τηv &δελφ{ τoυ
καi τ6 yαμπρo τoυ, dπ6 τ{ θυγατd-
ρα τoυ, Ρδoo πρiγκηπα Γκoλi-
τσιv, συv6στησαv Επιτpoπη καf
oυγκιivτρωoαv 1ρr]ματα yια την b-
vio1υoη τoδ &'πελευΘερωτικoδ d,-

γδvoq' τfrq 'Eλλιiδoq. 'Aπ6 τ61825
δq τ6 1829 bπιaκ6φθηκε για λ'o-
γoυq δγεiαq τf Γερμαviα, τηv .Eλ-

βετiα, τliv 'Ιταλiα καi τli Γαλλiα.
'H d'oθεvικ{ δραοli τoυ δdv τ6v
θμπ6διζε vιi γριiφει καi vιi μετα-
φριiζει διιiφoρα θρηoκευτικιi κυ-
ρiωg θργα. Τ6 1828 θπ6oτρεψε oτη
Pωoiα dπ' δπoυ oτιiλθηκε καt π6'-

'o 'Αλ6ξαvδρog Στοιjρτζα. Φιυτoyραφlα τoi 1852

χι 0'πo τ6 'YπoυργεTo τδv 'Eξωτε-

ρικδv δq θκπρ6oωπo9 oτη μετα-
βατικf διoiκηoη τdlv Παραδoυvα-
βiωv'Ηγεμovιδv. Τ6 1830 μd αiτη-
oη τoυ &πooιiρθηκε dπ6 τ6 'Y-
πoυργεio τdlv 'Eξωτερικδv μ6 τ6
βαθμ6 τoδ Mυοτικoδ Συμβo6λoυ
τoδ Kριiτoυq καi θγκαταoτιiθηκε
δριoτικιi oτliv '0δηοo6, δπoυ μ6
τηv dδελφf τoυ διoiκηoαv τ6 <"Ι-
δρυμα Στoιiρτζα>. 'Aπ6 τ6 1830
καi ιioτερα dφι6,ρωoε τ6v θαυτ6
τoυ oτηv μελ6τη καi oυγγραφf dλ-
λιi κυρiωq oτf φιλαvΘρωπiα κα(
θvδιαφερ6ταv πtivτoτε γιιi τoιig
"Eλληvεq. T6 1852 dρρωoτηοε βα-
ρια iιπ6 flμιπληγiα καi oτig, 13
'Ιoυvioυ 1854 π6θαvε od fiλικiα 63

1ρov6v. Bιoγραφiα τoυ oτ<i θλλη-
vικιi καi κατciλoγo τδv θργωv τoυ
δημoοiευoε δ Kωvoταvτivog oi-
κov6μoq δ θξ oiκovoμoυ.

'Υπαρ1ει dρκετ6 dv6κδoτo δ-

λικ6 γιιi τoι1q dδελφoιlq Στoιiρτζα
τ6oo oτηv 'Eλλιiδα 6oo καi oτη
Σoβιετικη "Eνωoη. Tdλoq ri 'Aμε-
ρικαviδα Πατρiτoια K6vεvτυ -Γκρiμoτεvτ δτoιμιiζει μovoγραφiα
γιιi τov 'Αλ6ξαvδρo Στoδρτζα.

BΑΣΙκH BΙBΛΙOΓPAΦΙA
1' Kωvoταvτivog δ θξ oiκov6-

μωv,'Αλ€ξαvδρoq Στo6ρτζαq' Bιo-
γραφικ6v o1εδiαoμα, 'Aθηvα 1855.

2.'Εμψ. Γ. Πρωτoψιiλτηq,'Ι-
γvιiτιoq Mητρoπoλiτηq oδγγρo-
β\αγ1αg (1766 - 182E), Ι: Bιoγρα-
φfu, 'Aθηvα 1959 ('Aκαδημiα 'Α-
θηvδv _ MvημεΤα τηq 'Eλληvικflg
'Ιoτoρiαq, T6μoq Δ, τεδ1oq, Ι).

3. K. K. Παπoυλ(δηq, <Τρiα
d'vι1κδoτα γριiμματα τoδ Kωv-
oταvτivoυ oiκov6μoυ τoδ θξ oi-
κov6μoυ oτ{ Pωξιivδρα καi oτ6v
'Αλ6ξαvδρo Στoι5ρτζα>, Kληροvo-
μiα 11 (1979) 45l _ 475' 6πoυ καi
περιoo6τερη βιβλιoγραφiα.

4. x. Λ(αμπριv6q), <Koιvη
πρooπιiθεια'Eλλ{νων>, θφημ.
Mακεδονiα 4.10.198O.
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BAΡOMETPΙKA ΣYΣTHMATA
BEAUFORT (MΠoΦΩP)

1. Mυθoλoγiα
oi ιivεμoι oτην 'Αρ21,αiα 'Eλ-

ληvικη μυθoλoγ(α ηoαv τερατ6-

μoρφεζ li dvθρωπ6μoρφεζ πρoσω-

πoπoιηoειq μετεωρoλoγικΦv φαι-
voμ6vωv.

o[ πρδτεg ηoαv oi βiαιεg καi
d1αλ(vωτεq δυvιiμειg τηg φιioηq
πoδ τρ6μαζαv κα[ θξ6πληταv τov
ιivθρωπo, oi δειiτερεg ηoαv ηρε-

μεg θε6τητεq εδεργετικ6q oτoδg
&vθριilπoυq.

Στηv κατηγoρiα τδv πριilτωv
π.γ. περι}"αμβαv6ταv δ Τυφιiκvαg
πoιj κατιi τηv μυθoλoγiα γ6,vvηoε

μ6vη τηζ i "Ηρα χωρ(ζ τ6v Δiα o6

μιιi oτιγμη δργηs θvαvτiov τoυ.

Kαταvoιilvταg o[ 'Aρ1αioι "Eλλη-

vεq τηv θπiδραoη πoυ doκoδoαv
oi civεμoι τηζ δειiτερηζ Kατηγo-

ρ[αq oτ6 κλiμα καi oτηv θαλαo-
ooπλofα τoυq θεoποiηoαv καi γιιi
vιi dπoφιiγoυv τηv δργη τoυg ιi vιi
dπoκτηooυv τηv εδvoιιi τoυg doτη-

oαv βωμoιiq κα( πρ6oφεραv θυ-

o[εq. "Eτoι π'x' 6 Boρ6αq εi1ε

oτηv'Αθηvα κα( oτη Mεγαλoπολη
βωμoι1q.

'Aπo τoδg μιiθoυq γιιi τoιiζ ιi-
vεμoυζ θμπvειjoτηκαv oi καλλιτ6-

1vεg καi τoδg &πεικ6vιoαv o6 διιi-
φoρα μvημεiα. "Eτoι oi dvoιξιιiτι-
κεg αδρεq &πεικoviζovταv oτιi &ρ-

1αiα μvημεiα oιiv γυvαΙκεq μ6 εδ-

κ(vητo θλαφρ6 oδμα καθιoμdvεg

πιivω o6 κι5κvoυg'. 'Aπ6 τoι1g dρ-

1gαioυg πoιητ6q, πληρoφoρoιjμα-
oτε πιilq oιiμβoλo τδv &v6μωv η-

ταv κυρiωq τιi ιiλoγα.

2. 'oριoμ6q καi πρo6λευση
τoδ aιvεμoυ

Σιiv ιivεμo δρ(ζoυμε τηv μετα-
κivηoη μαζδv τoδ dτμooφαιρικoδ

d6ρα μ6 κιiπoια τα1ιiτητα καi o6

κιiπoια διειiθυvoη. Γεvικιi o &6ραq
πoι1 μετακιvεiται παριiλληλα μ6
τηv θπιφιivεια τηq γdq εivαι ιivε-
μoζ εvδ αδτ6ζ πoυ μετακιvεiται
κατακ6ρυφα εivαι ρεδμα (dvoδικ6
ti καθoδικ6). 'Η τα1δτητα τoδ ci-

vεμoυ μετριdται oι1 vαυτικιi μiλλια
τηv ιbρα, o6 μλλια ξηραs τηv δρα
ri καi o6 1ιλι6μετρα τηv δρα (1

vαυτικ6 μiλλι: l8|2 μt'τρα' | ψiλ"-

λι ξηραq:1600 ψ6τρα)''Η μ6τρη-
ση τηζ τα1υτηταg τoδ civεμoυ

Toσ Σταιiρoυ Σαμαρd
Καθηyητoσ

οτηv θπιφιivεια τoδ θδιiφoυζ γ[vε-

ται μ6 &vεμ6μετρα κα[ μι1oα oτηv

dτμ6oφαιρα μ6 d'ερ6oτατα ποιj

παρακoλoυθoδvται dπ6 ραvτtiρ
πoιi βρioκovται oτo dδαφog ri &π6

εiδικoιlg μετεωρoλoγικo6q δoρυ-

φ6ρoυg.
'o rivεμoζ δημιoυργεiται dπ6

τηv διαφoριi &τμooφαιρικηq πiε-

oηq πo0 πρoκαλεiται τiq περιoo6-
τερεg φoρ69 &π6 τηv ιivιοη θ€ρ-

μαvση τηg θπιφιivειαq τηg γηq &πo

τ6v ι!λιo. 'o d6ραg μετακιvεΙται &-

πo περιo1f1 μεγαλιiτερηq πiεoηg
ο6 μιιi ιiλλη 1αμηλ6τερη9 πiεoηq
καi η κivηoη αυτη εivαι o rivεμoq.
'Η διειiθυvoη πoι5 dκoλoυθεi δ ιi-
vεμoζ θπηρρειiζεται καi &π6 την

περιoτρoφικη κivηoη τηg γηq' "Αv

η γη ηταv &κ(vητη δ ιivεμoq θιi d-

κoλoυθoδoε μιιi εδθrjγραμμη πo-

ρε[α μ6 δριoμ6vη κατειiθυvoη. 'H

πoρεiα αδτη, θπειδη η γη περι-

oτρι1φεται γι1ρω dπ6 τ6v ιiξoνιi

τηg, dπoκλ(vει oτ6 Boρειo ημι-
oφα(ριo τηζ γηζ δεξιιi κα( oτ6 N6-
τιo dριoτεριi. oi τoπικo( civεμoι
αδτoi δηλαδη πoδ θπικρατoδv o6
o1,ετικα μικρη θκταση τηζ γηζ
προκαλoδvται oυvηθωg &π6 θερ-

μ6τητα dγωγηq.
'Η dκτιvoβoλiα τoδ riλιoυ δdv

θπιδριi πoλδ oτη θdρμανoη τoδ d6-

ρα. 'o &6ρα9 θερμαivεται κυρiωq
0'πo τfiν tiμεoη θπαφη τoυ μ€ τιi
oτριilματα τηζ γηζ. "Evτovη θ6ρ-

μαvση τηζ γηζ d1ει oιiv dποτ6λε-
oμα τηv θ6ρμαvoη τδv oτρωμιi-
τωv τoδ d6ρα πoιi βρ(oκovται oι1

ciμεoη θπαφη καi κατιi oυvdπεια
τηv διαoτoλη τoυg δπoτε μερικ69
μαζεq d6ρα πoυ θερμιivθηKε μετα-
κιvoδvται θλαττωvovταg dτoι τηv
&τμooφαιρικη π(εοη κα[ αδξιivov-
ται, τηv πiεοη oτiq γειτovικι1q' μα-
ζεq. Toτε δ ψυ1ρ6τερoζ d6ραζ με-
τακιvεΙται γιιi vιi πιiρει τηv θ6,oη

τoδ θερμoD.

3. Bαoικfq ζdlvεq dv6μωv
'o d6ραq δdv μετακ1vεiται μ6-

vo oιiv τoπικ69 ιivεμoq &λλιi καi
oιiv γεvικ6 κυκλικ6 oιioτημα πιi-
vω o'δλ6κληρη τη γη. 'Η κ(vηoη
αδτη γivεται ο6 δυ6 βαθμiδεg μιιi
oτηv θπιφιivεια τηq, γηq καi μιιi o6
δψog μ6oα oτηv dτμ6oφαιρα. oi
tivεμoι πιivω oτηv &τμooφαιρα κι-
voδvται γεvικιi tιπ6 τ6ν ioημεριv6
oτoι1g π6λoυq.

Ol civεμoι oτηv θπιφιivεiα τηq

γηq dxoυv διαφoρετικd,q, διευθ0v-
σειζ aτα διι1φoρα γεωγραφικιi
πλιiτη. "Eτoι r] θπιφιivεια τηζ γηζ
διαιρεiται o6 ζδvεq. 'H πρωτη ζω-
vη πoιi φτιivει μ61ρι 5. πιivω κα(
κιiτω dπ6 τ6v ioημεριvo εivαι η

ζιilvη πoδ δ61εται τηv μεγαλδτερη
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πoσoτητα θερμ6τητα9, dπ6 τ6ν li-
λιo. 'Η &τμooφαιρικli πiεoη oτη

ζιilvη αδτ{ εivαι γεvικιi χαμηλη
καi o ddραq o' αδτη μεταKιVεaται
καταK6ρυφα. Σ€ dρκετιi μεγιiλo
δψos ri dvδψωοη αδτη oταματα
καi δ d6ραζ μεταKιvεaται β6ρεια
καi v6τια πρ6ζ τo6ζ &vτioτoι1oυg
π6λoυq τηζ γηζ. Oi θπιφαvειακoi
civεμoι oτη ζωvη αδτη εivαι dδιivα-

tt

τoι Kαι μεταβλητo(. Σ6 μιιi ζιbvη

μd1ρι 30" B6ρειo καi v6τιo 'γεω-

γραφιK6 πλιiτoq θπικρατoδv oi'A-
ληγεiq ιivεμoι πoιj δημιoυργoδvται
απ6 civεμoυg θπιφαvειακoιiq πoι1

μεταt(ιvoδvται dπ6 περιo169 δψη-

ληg πiεoηg γιιi vιi αvτικαταoτη-
ooυv τ(g μιiζεg τoδ dvoδικoδ ρειi-

ματoζ τηg πρoηγoιiμεvηq ζιbvηq.
'H διειiθυvoη τoυg, θπηρρεαoμ6vη

&πo τηv περιστρoφικη κivηoη τηq

γηζ εivαι BΑ oτ6 86ρειo fiμιoφαi-
ριo καi NA oτ6 v6τιο. oi ιivεμoι
αδτοi εivαι oταθερο[ εiδικιi πιivω

oτoιig 'Ωκεαvoδq κα( η δνταoη

τoυζ χαρακτηρiζεται μ6 4-5 βαθ-

μoδg oτηv κλiμακα Beaufort
(Mπoφιilρ) κα( fl oημαoiα τoυq γιιi
τη vαυτιλ[α iδiωq oτιi χρ6vια τηζ
'Ιoτιoπλoiαζ ηταv πoλιj μεγιiλη.



Στη ζωvη τcbv 30" β6ρειo καi v6τιo
γεωγραφικ6 πλ"ατog μερ(q dπo τig
&6ριvεq μιiζεg πoδ'βρioκovται oτιi
ψηλιi oτρωματg τηq γηq καi μετα-
κιvoδvται oτoδq π6λoυq κατεβαi-
voυv oτηv θπιφtivεια τηg γηq κα(θ-
πειδη oυμπι6ζovται Θερμαivovται
ψ6 0'πoτ6λ'εoμα vιi δημιoυργoδv
πεpιoγΕg μεγαλδτερηq d'τμoοφαι-
ρικηg π[εoηq κα[ κατιi oυv6πεια
&v6μoυq dvα μdρoζ &π6 τοδq o-
πo(oυq τρoφoδoτεi τoι1q dληγεiq d_

vιlμoυg,' Σd μιιi ζωvη πo0 oτη oυv6-
1εια φτιivει oτfq 60o B6ρειo κα[ vo-
τιo γεωγραφικ6 πλιiτog θπικρα-
τoδv ctvεμoι μd dvτiθετη κατειlθυv-
oη τιilv dληγδv κα[ τελικti oτoιig
π6λoυ9 d1oυμε dv6μoυq ποδ διευ-
θδvovται πρ6ζ τηv ζωvη τδv 60" d-
πoυ θπικρατεΙ 1αμηλ{ πfεoη.

4. Πoλικ6 μ6τωπo,
πoλικ6 κδμα

Στηv μετεωρoλoγiα χρησιμo-
πoιoδμε τiq dκτoτε, io6θερμεg ioo-

βαρεiq καμπ6λεq' Σιiv io6θερμη
καμπιiλη θvvooδμε τηv καμπιiλη
πoι] θvωvει oημεiα (τ6πoυζ) πoδ i'-

. χoυv iδια θερμoκραoiα dvτioτoι-
1α iooβαρεiq εΙvαι καμπδλεg πoιi
θvcδvoυv oημεiα (τ6πoυq) πoιj d-

1oυv τηv Ιδια πiεoη. "Evα οδvoλo
iooβαρδv καμπδλωv πoι1 f1 τιμli
τoυq αδξιivεται γιiρω &π6 κdvτρo
1αμηλδv πι6oεωv λ6με πιilq εivαι
dvα βαρoμετρικo 1αμηλ6 τj κυ-
κλωvαg ri ιjφεoη dvτiθετα dvα oιj-
voλo iooβαριδv καμπιiλωv πoιj τ]

τιμη τoυg θλαττωvεται γι1ρω dπ6
κtivτρo δψηλιilv πιdoεωv dπoτελεi
6vα βαρoμετρικo δψηλ6 τi dvτικυ-
κλιilvα.

"Αv fr θερμoκραo[α τηζ γηζ. i-
λαττωv6ταv καvovικιi d'πo τoν i-
oημεριv6 oτoιiq π6λoυ9 δ6v θιi εΙ-
1αμε oτηv θπιφιivεια τηq γηg κα-
μιιi θι1ελλα. Στηv πραγματικ6τη-
τα δμωg, ooo πληoιιiζoυμε oτoιig
π6λoυ9 oυvαvταμε τoπικti μαζεq
d6ρα ψυ1ρdq (πoλικ6q d6ραq) dλ-

λιi καi μιi'ζεq θερμ6q (τρoπικ6q d6-
ραq). oi μιiζεg αδτ6q 1ωρ[ζovται
d,π6 voητli θπιφιivεια, τ6 πoλικ6
μ6τωπo. 'Η τριβη τδv ρευμιiτωv
ψυ2gρoδ καi θερμoδ &dρα μεταo1η-
ψατΙζει τ6 πoλικ6 μdτωπo μd &πo-
τι1λεoμα Θερμoq αdραq vιi περι-
oφ[yyεται dπ6 μιiζεq ψυ1ροδ d6ρα
κα[ τ6 πoλικ6 μdτωπo vιi παiρvει
κυματoειδιi μoρφη μ6 dπoτ6λεoμα
εioβoλ{ ψυ1ρcδv μαζδv ddρα o6
1αμηλcilτερα γεωγραφικιi πλιiτη
πo0 τ{v λ6με πoλικ6 κδμα.
5.'Αvεμoμετρικ6q κλ[μακεg

Γιιi τηv μdτρηoη τηq τα1ιiτη-
ταq τoδ αvεμoυ d1ουv πρoταΘεi
κλiμακεg, 0'π6 τ("g δπoiεq oημερα
χρησιμoπoιεiται r] κλ(μακα πoδ
πρoτι1θηκε τ6 1806 dπ6 τ6v ',Aγ-

γλo vαδαρ1o Sir Francis Beaufort
(Σfρ Φριivoιq Mπoφωρ). Στηv κλi-
μακα αδτη fl τα1ιiτητα τoδ &6ρα
θκφριiζεται a(, 1ιλ'ι6ψετρα dvιi δ-
ρα li o6 μλλια dvιi ιiiρα.

ffi
&

Xoρε υτικιi o υyκριiτημα' Xαρiεo o αE
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'H δλξn τδv δilo φfλωv
ιMEΣA KAI ΨYXoKolNoTIKol ΠAPAΓONTEΣ)

Γ'
'H δμoρφιιi

KαΘε αvθρωπoq θ1,ει απδ τη

φ0oη θvα πρδoωπo, αλλα εξαρτα-
ται απδ τδv iδιo τo πιbq θα εiναι
αδτδ τδ πρδoωπo. 'o iδιoq δ αv-

θρωπoq, δivει μoρφη oτo πρδoωπo
τoυ' δivει τηv δμoρφiα τoυ, δivει o'
αυτο μoρφη με τηv ψυxη τoυ. Mια
δμoρφη ψυ1'η, μθοα oτην δπoiα

βρioκovται καλθq,, καθαρθζ δψη-

λθq ανθρΦπιvεg, oκθψειg δivει την

αvαλoγη θκφραoη oτδ πρδoωπo.
Δivει μια τετoια εκφραoη, πoυ πo-

τε δθv μπoρεi vα τη μιμηθη καvθ-

vαq μθ καvεvα φκιαoiδι, αλλα καi
δεv μπoρεi καvθvαg να αvτιoταθη
oτηv θλξη.

Καvεvα τε1'νητo μθooν δεν

μπoρεi να διboη τηv θκφραoη πoδ

δivει η ηρεμη ηoυχη, καλη δψη

τoδ αvθρδπoυ oτδ πρδoωπδ τoυ.

Kαvενα μαoοαζ, καμια πoδδρα,
καvθvα ακριβδ χρωμα δθv μπoρεi
vα πρoοελκδoη τoοo, ooo η γαλη-
vεμεvη ηρεμη, ηoυχη, καλη ψυ1η

τoδ αλλoυ φδλoυ. 'Η ooφiα εivαι
παλια, oi προγovoi μαg,, πoδ oη-

μεiωoαv τα παvτα εiπαv: <'oπoια

η ψυxη, τθτoια καi η μoρφη>.
Παvτα μια αρ1ovτικια μoρ-

φη, μια μεγαλη ψυ1η, θ1ει εvα δ-'
μoρφo πρooωπo. Γι' αδτδ καi η
καλδτερη περιπoiηoη τoδ oιbμα-

τoζ, η καλδτερη φρovτiδα για τδ

πρδoωπo, εivαι η θγvoια για τo πε_

ριε1δμεvo τoυ ψυ1,ικoδ μαq κδ_

oμoυ. 'Η ψυ1,ικδτητα αγαπα τδ η-

oυ1o, τδ ηρεμo. 'Aκδμη καi oτη

μεγαλυτερη dξαρoη τηg κρατιε-
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ται, δθv γivεται πoτε φoρτικη, ενo-

1λητικη, πoμπωδηζ, φραoτικη'
Δεv τεiνει πoτε vα τραβα την πρo-

oo1η τδv αλλων. 'Aγαπα τδ o ι-
γ α, αδτδ πoδ οημειcbνει την πα-

ρoυoiα τoυ απλα, τρυφερα, εδγεvι-

κα. 'Aγαπα την πρooεκτικη oυγ-

κρατηoη, δε βεβηλcbvεται' Kρατα

παντα κατι για τδν εαυτδ τηg, δδ

βγανει δ,τι θoδκαρδo καi μυoτικδ
θ1,ει, οτην αγoρα, παρα τδ κρατεi

καi τδ απoκαλδπτει, τo ξεoκεπα-

ζει oθ μια δρα εoρταoτικη μδvo

οε oτεvδ τηζ ψυχηζ τηE κδκλo'

Toσ'Ιιυιiννoυ Ξηρoτδρη
'oμιiτιμoυ Καθηyητoσ
τfiq Κοινοlνιoλoγ{αζ

oτην Α.B. Σ. Θεooαλovlκηq

Mια oταoη, πoυ πρoκαλεi, μια αv-

τiληψη ζωηq πoδ πρooελκδει, ελ-

κει δvτovα. A0τη εiναι η αρχovτια

μιαg αρ1,ovτικιαq, εδγεvικηq μoρ_

φηg. Eivαι κατι τδ ηρεμo, τδ oιγα-

vδ, τo ουγκρατημθvo, τδ vτρoπα-
λδ, δπδτε η δμoρφια κρδβει περισ-

oδτερα απ' δoα δεi1νει. 'Eτοι

κλεivει τεραoτια δδvαμη θλξηs.

Eiναι καθηκoν τηq γυvαiκαq
vα εivαι δμορφη. Να εivαι δμoρφη

θξω καi μδoα oτδ οπiτι τηg, μα
πρoπαvτδg μεoα ο' α0τo' Nα εivαι
δμoρφδτερη μδoα oτo oπiτι τηg,

δoo πoυθενα αλλoυ κι o1,ι vα μθvη

μθoα o' αδτo ακαταστατη καi α-

περιπoiητη. Eiναι αo1,ημo καi
vτρoπη να δε1εται oτξoπiτι τηg

τoδζ ξδνoυζ με την καλδτερη θμ-

φαvιoη καi τδv αvδρα τηq παvτα

oαν oτα1τoπoδτα. Aδτδ δθv εivαι

φυoικα ελκυoτικδ, αλλα απo-

κρoυoτικo, απωθητικo, αδικo καi
... κoυτo.

'H θκφραoη τoδ πρoσδπoυ
'Evα αλλo οπoυδαio μεoo

πoδ oυντελεi oτηv ελξη τδv δυo

φδλωvεivαιη θ κ φ ρ α o η τ η v

δπoiα παiρvει τo πρδoωπδ

μαq' Tδ αvθριbπινo πρδoωπo εivαι
αρκετα θκφραoτικδ μεoov. Πoλ-
λθq φoρεq μαλιoτα μαq λεγει πε_

ριoooτερα απo καθε δμιλiα, αλλα
καi μαq μιλεi ε0γλωττδτερα καi α-

πδ τηv iδια τη γλcbooα. 
'H θκφρα-

oη τo0 πρoοωπoυ, η dπιδοκιμα-
oiα, πoδ κινεiται καi διαγραφεται
oτηv θπιδερμiδα τoδ πρooδπoυ
μαζ, η εδ1αρiοτηoη, πoυ αioθαvδ-

μαστε για καπoιo πρδoωπo, ζω-

γραφiζεται oτηv εκφραoη τoδ

πρooωπoυ, τδ 21,αμδγελo, αδτδ

πoδ μετα1ειρiζεται καλλιτε1,vικδ-
τατα η γυvαiκα καi πoδ εivαι θνα

oπουδαio μεοoν για τηv ελξη καi
την κατακτηoη τoδ αλλoυ φδλoυ.
Tδ 1αμδγελo καi γεvικoτερα α0τη

η οταoη δεv ε1,ει τiπoτε τδ επιλη-

ψιμo, θφ' δοov δδv πρoερ1,εται α-

πo τηv ψυχρη καi δπoλoγιoμεvη
κoκετταρiα, απδ φιλαρεoκεια,
παρα απδ θoωτερικδτητα καi φυ-

οικδτητα, απδ καπoιo εvθoυοια-

oμδ πρδq τδ αλλo φδλo.

'H κoκετταρiα
'Η κoκετταρiα για τηv δπoiα

δεv ε1oμε βεβαια oτη γλδοoα μαq
αvτioτoι1,η λεξη, αv καi η o0oiα
καi τδ περιε1,δμεvo τηs δε μαq εi-

l
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vαι αγνωστα, παρoυσιαζεται κυ-
ρiωq oτiq γυvαiκεq'-1ωρiq βεβαια
vα λεiπη κι δλoτελα απo τoδq
αvτρεg,-με δυo μoρφdq: η μiα μoρ-
φη τηζ εivαι απλιbq, θvα εiδoq ερω-
τoτρoπiαq, δηλαδη μια πρooπα-
θεια για πρooελκυoη τoδ αλλoυ
φδλoυ, 1ωρiq καμια ooβαρη πρo-
Θεoη. 'Η αλλη παλι μoρφη τηq εi-
vαι εκεivη, με την εξωτερικα ψυ-
1ρη'καi αδoτηρη δηθεv δψη καi
εμφαvιοη η με τη μαoκα τηq oε-
μvoτυφiαg,. Aυτη η μoρφη δ1ει με-
σα τηζ θvτovo τδ αδτooυvαioθημα
καi αρκετη ματαιoδoξiα. Kαi φo-
ρα καvεvαq αδτδ τδ εiδoq τηq μα-
oκαg για να πρooελκδoη, vα πρo-
καλεoη τηv θλξη τoδ αλλoυ φδ-
λoυ. Nα θρεθioη τo αδτooυvαioΘη-
μα καi τη ματαιoδoξiα τoδ αλλoυ.
'Yπoλoγiζει. λoιπδv oτη φιλαρδ-
oκεια καi oτη ματαιoδoξiα τoδ
αλλoυ. 'Evα μθoov δμωq πoδ ε1ει
μεoα τoυ μεγαλη δooη ματαιoδo-
ξiαg δεv εivαι πoτδ καταλληλo για
τηv πρooεγγιοη, για τηv ελξη τδv
δδo φδλωv με απoτελεoμα εvα μδ-
vιμo δεoμo, δπωq εivαι o γαμoq.
'Eπειτα ακoμη η κoκετταρiα, η εi-
vαι η καταληγει oτηv δπoκριoiα η
oε αoδvειδo παiξιμo εvδq θεατρoυ
μεταξδ δδo πρooδπωv διαφoρoυ
φδλoυ.

'Η γαλαvτoμiα
'o,τι εivαι η κoκετταρiα, δη-

λαδη η φιλαρδoκεια για τη γυvαi-
κα, εivαι η γαλαvτoμiα για τδv αv-
τρα. 'Η γαλαvτoμiα δθv εivαι πλη-
ρηq, εδγεvεια: ε1ει βεβαια καπoια
o1θοη μ'αδτηv, αλλα δθv εivαι τo-
oo μεoτη καi οταθερη, δπωq αδ-
τη. 'o γαλαvτδμoq παiρvει καi α-
vαλαμβαvει απεvαvτι τηq γυvαi-
καg τδ ρδλo τoδ παvτα πρδθυμoυ
vα τηq πρoσφdρη oτo καθε τι τηv
δπηρεoiα τoυ, τη βoηθεια τoυ.
Παiρνει τo ρδλo τoδ παvτα κoλα-
κεδovτog, αλλα με καπoια, αg,

πoδμε, ε0γθvεια. 'oλoι 
μαq βεβαια

ξερoμε πooo εκτιμoδv oi γυvαiκεq
μια τετoια συμπεριφoρα, αλλα α-
πo τηv αλλη παλι πλευρα γvωρiζo-
με δλoι καi πδoo μαg φαivεται αη-
δηq καi γλoιιilδηq, δ αvτραq, δ δ-
πoioq, θα διαβη δριoμεvα δρια τoδ
oημεioυ αδτoδ, δ δπoioq δε θα
κρατηθη μεoα οτα περιθωρια rηg
συμπεριφoραq καi τηq' oταoηq τoδ
iτραγματικ9δ γαλαvτoμoυ, πραγ-
μα καπωg δδoκoλo γιατi δπαρ16ει

μεoα oτδ iδιo vδημα τηq γαλαvτo-
μiαq, δπωq και rηq κoκετταρiαq,
κατι τo παιγvιδιαρικo, κατι το
ρευoτo, κατι τo oπoio δεv μπoρεi,
παρα πoλλεζ φoρεζ vα πρoκαλη
τηv παρθκκλιoη πρδq, κατι πoδ δε
δivει δλoκληρo τov αvτρα.

'H γλιilαοα
Eiδικδτερo καi καΘ'αδτo με-

oov πρoοθγγιoηg, καi ελξηq τoδ
αλλoυ φδλoυ εivαι oτov αvθρωπo
η γλιbooα. 'H αvΘριbπιvη γλδooα
εivαι θvα, ατελειωτα πλoδoιo δρ-
γαvo συVεvvδηοηq μεταξ0 τιilv αv-
θριilπωv καi oυvεπιbq καi εvα απδ
τα πιδ αξιoλoγα μθoα τηq πρooελ-
Kυσηζ καi θκφραoηζ τηζ ουμπα-
θειαg μαg για τδ αλλo φδλo. Kι αδ-
τη η εκφραoη μπoρεi vα παρoυ-
oιαζεται τδoo εμμεoη δoo καi α-
μεoη, δηλαδη μπoρεi καvθvαq' vα
μιλη τελεiωq θμμεoα καi κατα
πλαγιo τρδπo: π'^1". yια τov καιρδ
η για τδv πληoiov μαg, καi vα δivη
vα καταλαβαivη δ ουvoμιλητηq τo
πρδοωπo τoδ αλλoυ φδλoυ, τδ
θερμδ γι' αδτov θvδιαφθρov. 'o τδ-
voq,, δ ρυθμδg τηq φωvηg, o ηxoq
καi η μoυoικδτητα, η κρυμμεvη
μελωδiα πoυ βρioκεται αvαμεoα
oτig λεξειq,, δλα αδτα oε'τθτoιεq
περιoταoειq oημαivoυv πoλδ πε-
ριooδτερα καi ooβαρδτερα, απδ
δ,τι oημαivει η αμεoη κoυβεvτα, o
κατ' εδΘεiαv λδγoq.

'oκαπωg.χιoυμoριστι-

'H θλξn τ(oν δ6o φιiλωv
κ δ q' τ δ v o q, τηq oμιλiαq εivαι
oυvηθωq, τδ πιδ oπoυδαio μεoov
yια πρootyγιoη τδv δδo φδλωv
καi επιτρεπει η καπωq oθ μoρφη
αoτεioυ κoυβεvτα vα εγγioη καvε-
vαq, πρoβληματα καi ζητηματα
πoδ δεv εivαι cbριμα για ooβαρη α-
vαμετρηoη μ' αδτα. 'Yπαρ1oυv

πoλλoi καi πoλλεq, πo0 με πρδ-
σχαρη; εξυπvη καi 1αριτoλoγo
κoυβεvτα, κερδiζoυv πoλδ στη

ζωη, oτig o1εoειq τoυq καi ακδμα
περιooδτερo oτη ζωη τoδ γαμoυ,
γιατi ετoι κερδiζoυv τηv καρδια
τo0 oυvτρoφoυ. 'Ωoτδoo, oτo oη-
μεio αδτδ καvoμε καπoιo λαθoζ κι
αδτo τδ λαθoζ μαζ εivαι: vα vομi-
ζoυμε πδq αφoδ κερδioαμε μια
φoρα τηv αyαπη, τηv καρδια τoδ
oυvτρoφoυ μαq oτo γαμo, θα τηv
κρατoδμε παvτα oτηv iδια διαθε-
oη, oτo αδτδ δψoq τηq θερμδτη-
τog. Kι oμωq τiπoτε δεv εivαι τooo
αβεβαιo, δoo αδτδ πoδ voμiζoυμε.
'Η αγαπη τoδ αλλoυ φδλoυ πρtπει
vα κατακτιεται καθε φoρα, καθε
ημdρα, καΘε φoρα κι απδ τηv αρ-
χη...

Mια αδεξια κoυβεvτα, η θλ-
λειψη τακτ καi καπoιαζ λεπτηq
qioΘηoηζ ε1oυv πoλλ6q φoρεζ,
oαv απoτελεoμα o1ι τηv ελξη τoδ
αλλoυ φδλoυ καi τηv απoκτηoη
τηq oυμπαθειαζ τoυ' παρα τηv α-
πoμακρυvoη, τηv απoξθvωoη καi
τηv απoτυ1iα για εvα ooβαρo oδv-
δεoμo, δπωq εivαι δ γαμog. 'Eπει-
τα παχι δπoυ δdv 0παρ1gει η ooβα-
ρη πρoθεοη για θvα ooβαρo δεoμo
δθv εivαι καθδλoυ εξυπvo, αλλα
o0τε καi τiμιo vα αφηvη καvεvαq
vα πρo1gωρη κατι κι επειτα vα ζη-
τα τη διακoπη τδ oταματημα. Τε-
τoιεζ Kαταoταoειq τiq, διακρivει
παvτα η απεριoκεψια, η ματαιo-
δoξiα, η εvτovη ιoιλαρεoκεια καi o
απρεπog εγωιoμδq μαq. 'Yπαρ-

oυv6xεια oτη οελ[δα 38
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PoMA1\TΙΣMoΣ
H ΛoΓoTExΓ{ΙKH TΕXNΙKH

Β'
Στ6v ψυχoλoγικ6 τtjπo πoιj

oκιτoαραμε αvαγκαoτικιi dvτι-
οτoι1,εΙ dvα δραμα τηζ τ6χvηζ δια-

φoρετικo &π6 θκεΙvo πoιi εi1ε δη-

μιoυργηoει i παραγωγη τoδ 18oυ

αiιδvα. "Αq δoδμε τιi βαoικιi τoυ

oημεΙα.

'H θλευθερiα τηg 6μπvευoηq
'o δξδq δπoκειμεvιoμoq τoδ

ρoμαvτικoδ dvθριilπoυ δημιoυργεi
oτ6v oυγγραφ6α τηv θπιθυμiα vιi
d.γvoηoει, vιi ξεπεριioει τoιjζ oιδε-

ρι1vιoυg' καv6vεq, τoδ κλαooικι-
oμoδ, γιιi vιi φτιioει oτη δημιoυρ-

γiα θv6g iργoυ &π6λυτα πρoσωπι-
κoδ. oi <παλιo( καv6vεg θεωρoδv-
ται θμπ6δια xωρ(ζ v6ημα> πoυ κιi-
voυv τηv τιl1vη καθαριi μη1αvικη,
κα( διακηριiσσεται f1 λoγοτε1vικη
θλευθερiα μ6 vεαvικ6 θvθoυoια-
oμ6. Τωρα δ πoιητηζ Θιi dφεθεi μd

θμπιoτooιivη vιi παραoυρθεi dπo
τη φαvταo[α τoυ, τti oυvαιοθημα-
τd τoυ, τ6 πρooωπικ6 τoυ εivoτι-
κτo. 'Η dvτiληψη τηg <μεγαλo-

φυfαq> πoιj δ6v δι11εται πι6oειq,

γιατi εivαι πιivω dπo τ6v κ6oμo
τΦv καv6vωv, oυvαvτd'ται oτo
πvεδμα dλωv.

Στ6 πεδ[o τηζ πoiηoηζ ξεπη-
δoδ'v, δiπλα oτηv παραδooιακη
μετρικη <v6oι τιiπoι oτι1oυργiαg>,
vdoι ρυθμoi, vdεg oτρoφdq. Mιιi
ποικiλη πoλυμετρiα εΙvαι τo dπo-
τ6λεoμα τoδ vιi θ6λoυv vιi διilοoυv
o6 κιiθε κατιioταoη τη μoυoικη
θ,κφραoη πoδ τηq ταιριιiζει. "O-

μωq f1 oυvε1,ηg dvαζητηoη πρωτo-
τυπ(αq κα( θvτυπωοιαoμoδ d1ει

oιlv dπoτ6λεoμα oι1 δριoμ6'vεg πε-

ριπτιδoειq fl πoiηoη vιi ξεπ6φτει o6

πoμπιbδειg ιixoυq.
Στ6 θ6ατρo <ξε1vιoδνται oi

περiφημεζ τρεΙg θv6τητεg> τ6πoυ,
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1'ρ6voυ κα( δριioηq. 'Η δριioη

μπoρεi vιi διατρ6ξει τoυg πιo d,πo-

μακρυoμι1voυζ τ6πoυζ, vιi διαρκ6-
oει πoλλti 1ρovια καi vα 1ωριoτεi
o6 δδo παριiλληλεq δριioειg. <'Ε-

ξαφαviζεται i θvoτητα δφoυg>,

ουγχ6ovται τιi εiδη καi &vακατε6-
oνται _ μ6 oκoπ6 vιi διbooυv με-

γαλι1τερη ζωvτιivια oτ6 6ργo - τ6

τραγικ6 κα[ τ6 κωμικ6, τ6 δψηλ6
καi τ6 γκρoτdoκo, η πρ6ζα καi 6

oτ(χoζ. "Evαg τρoμερ6q δυvαμι-
oμ69 κατακλδξει dτoι τo θ6ατρo,

πo6 φτιivει oτη μεγαλιiτερη θπιτυ-

χaα'

Toσ ,ΙoSΕ G. L0PEZ
Mετιiφραoη Α.Κ.

"oλη η τ61vη oτo1ειiει τcilρα

oτηv <dκφραoη τoδ iδιαiτερoυ>,
τηζ dτoμικηζ dπoxρωoηζ' τoδ μη
καvovικoδ, αδτoδ πoδ ξεφεtjγει d-

π6 τ6v λoγικ6 καv6vα. "Αv δ vεo-

κλαooικιoμ6ζ εiχε βιiλει oιiv oκo-
π6 τoυ vιi θκφριioει τ6 καΘoλικo,
τ6 γεvικo, fl ρoμαvτικη θπoxη θιi
πρoτιμηoει vιi δπoγραμμ(oει τ6 εi-

δικ6, τη voτα τη γραφικη κα[ τη
μovαδικη. Περιoo6τερo dπo τo
dvθρcilπιvo dφηρημ6vα, τηv θvδια-

φ6ρoυv oi dvθρωπoι' περιoo6τερo
0'πo τo κoιv6, τ6 ξε1ωριoτ6. Γι'
αδτ6 καi χρησιμoπoιεi τ6 <cio1,η-

μo>, πoι5 εixε ξεγριiψει η κλαooι-
κη αiοθητικη, δχι μovo oιiv oτoι-

1εΙo dvτiθεoηζ, dλλιi κα[ oιiv ζωv-
ταvη θκδηλωoη τoδ παραλoγoυ,
.-αδτoδ πoδ δρ1εται o6 dvτ(θεoη μ6

τηv iδ6α τηg, dρ1,ετυπικηg τελειo-
τηταζ.

Mαζi μ6 τoιlq καv6vεζ <θξα-

φαviζεται θπioηq καi fi &vτ(ληψη

τηq ηθικoπλαoτικηg τ61vηq>, καi
τηg &πoδiδεται τιilρα dvαg dπλoq
οκoπ6g, αiοθητικ6q. Τ6 πρωταρ1,ι-
κ6 Θθμα θιi εivαι rj iκφραoη τoδ
<θγιb>, καi oκoπ6q, τoδ dργoυ vιi
διεγεiρει dvτovα τηv εδαιoθηoiα
τoδ dvαγvωoτη μ6, τtg πιo πoικiλεq
ουγκιvηoειq: τη θλ[ψη, τ6v θνθoυ-

oιαoμ6, τη oυμπ6vια, τov τρ6μo,
τηv dκπληξη.

Τ6' πp6τυπα
Τιi v6α γoδoτα iiκαvαv dδδvα-

τo vιi θξακoλoυθoδv vιi θεωρoδv-
ται oi κλαooικoi dvαvτικαταoτα-
τα πρ6τυπα"Υπaργει η dπoψη 6-

τι <κιiΘε Lπoxiι πρ€πει vιi d1,ει λo-

γoτε1viα καi κατιi oυv6πεια πρ6-
τυπα πorj vιl oυμφωvoδv μ6 τ6 i-

δια[τερ6 τηζ α[oΘημα>: <Kιiθε
αiιilvαζ i1ει τηv iδιαiτερη φυσιo-
γvωμ[α τoυ, dvεξιiρτητη oθ δλα d-
πo τΙg φυoιoγvωμ(εg ciλλωv θπo-

χιδv, ri δπoiα διαπoτ(ζεται tιπo τa

βiτοια τoυ, τ{i πιiθη του, τ(q dρε-
τ6q καi τ(q πεπoιθηoειg τoυ>. M'
αδτ6 τ6v τρoπo aπαζει η κλαooι-
κιoτικη γραμμη, κα( δ λoγoτε1,vι-

κoq ζdλoq πρooαvατoλ[ζεται o6

ιiλλα πλιiτη, αv καi fl περιφρovη-
oη γιιi τ6 κλαοoικo oτρ6φεται πε-

ριoooτερo θvαvτ(ov τoδ γαλλικoδ
κλαooικιoμoδ παριi θναvτiov τηq

θλληvoλατιvικηg, dρ1'αι6τηταq:
<Ti o16oη d1oυv oi τραγωδiεg τoδ
Σoφoκλη καi τoδ Eδριπiδη ψt τtq
&vιαρ6q τραγωδiεg τoδ oιiγ1ρovoυ
κλαooικιoμoδ>; Στti πρωτα 1ρo-
vια τoD 19oυ αiωvα, oυγκεκριμ6-
vα, oημειιilvεται dvαq θvθoυoια-
oμ6ζ γιιi τ6v θλληvικ6 κ6oμo, πα-

ριiδειγμα τoδ δπoioυ εivαι δ Γκαi-
τε, δ Mπιiυρov κα( τoooι ciλλoι.

"oπωq κα[ vti 'vαι δμωq, f1

λoγoτεxviα πoυ πρoτιμαται εivαι,
εδλoγα, θκε(vη πoιi, θπειδη &π61εt
πoλιi dπo τ6 κλαooικ6, dvταπo-



Kρivεται Kαλιlτερα στo γoδστo
τηq θπo1ηq: η βιβλικη, f μεoαιω-
vικη, τoδ 17oυ αiωvα (δ1ι τoδ γαλ-
λικoδ), καi fr oδγ1ρovη ξ6vη. 'Aπo
τ6v Mεoα(ωvα παρoυσιιiζoυv θv-
διαφ6ρov δ ψευδo _ "oooιαv, δ
Διivτηq, τj λαικ{ πoiηoη - τ6 i-

σπαvιK6 ρoμαvθdρο, oi γερμαvι-
κ69 μπαλιivτεq. 'Απ6 τ6 θ6ατρο
ξεxωρiζoυv τιi δv6ματα τoδ Σαiξ-
πηρ, τoδ Λ6πε καi τoδ Koλvτερ6v.
'Απo τoιiq oυγ1ρovoυq εivαι τηg,

μ6δαg O Γκαiτε, δ Mπιiυρov καi δ
Xιiιvε oτηv πo[ηoη, δ Biκτωρ oδγ-
κιil καi δ Δoυμαq oτ6 θ6ατρo, 6

oδιδλτερ Σκωτ oτ6 μυθιoτ6ρημα.
Στ6v γεωγραφικo 1ιδρo μπo-

ρεi vιi παρατηρfoει καvεiq, dπd-
vαvτι oτηv αiωvια γoητε[α τηq v6-
τιαg Eδρcilπηg, dvα v6o κ6vτρο dλ-
ξεωg: o[ βoρειεg χcδρεζ - Γερμα-
viα κα('Αγγλiα.

'o θoωτερικ6ξ κ6σμoξ
τoδ πoιητη

'Η ρoμαvτικη λoγoτε1v(α
πρooφι1ρει oιiv βαoικ6 θ6μα τηv Ι-

δια τηv πρooωπικ6τητα τoδ oυγ_

γραφdα' <δ πoιητηq πρooφdρεται
oιiv θ6αμα oτ6v δαυτ6 τoυ)), θπι_
δεικvιiovταg τιi αioΘηματti τoυ,
τoι1g, π6θoυζ τoυζ' τig &μφιβoλiεq
τoυ, τti βιioαvιi τoυ. Τ6 dργo τoυ
περιoρiζεται ο6 μιιi δημ6oια δμo-
λoγ[α oτηv δπo[α θκδηλιilvovται i-
πιδεικτικιi δλα θκεivα πoδ, θπειδη
d'vηκoυv oτη οφαiρα τoδ iδιωτι-
κoD, τιi εi1ε κριiψει δ ιivΘρωπog
τoδ 18oυ αiιilvα. 'Aκ6μα κι 6ταv δ
ρoμαvτιoμoζ μιλα γιιi τov θξωτε-

ρικ6 κ6oμo, dvαg εiδικ6q λυρι-
oμ6q 1ρωματ(ζει τα λ6για τoυ,
πoιi μdoα τoυg εδκoλα μαvτει5εται
τo oυvαιoθηματικo τoυ περiγραμ-
μα. <"oλη f λoγoτε1viα d.πoκτα
μιιi ιlvτovη δπoκειμεvικη χρoιιi>,
κα[ fr λυρικη πoiηoη γ[vεται dτoι
τo πιo χαραKτηριστικ6 εiδog τηg
θπoxηg.

'fΙ dvακιiλυιμη τoδ τoπaoυ
Τ6 θvθoυoιδδεg δραμα τηs θ-

λειiθερηq Φδoηg καi fl dγιiπη γιιi
τ6 &γρoτικ6 τoπ[o πoδ θκδηλιδvε-
ται κι6λαq oτιi μdοα τoδ 18oυ αiιil-
vα oτoιig "Αγγλoυq πρoρoμαvτι-
κoι1g πoιητι1g, καi iμμεoα oτo0q
'Ιoπαvoιiq, φτιivει oτ6 dπ6γει6
τoυ μ6 τ6v ρoμαvτιoμ6. Στη ρoυo-
oωικη θκτ[μηoη τηq φιloηq βρi-
σKεται i dρxη τdq θγκατιiλειψηq
τιδv κλιoι1 τoδ βoυκoλιoμoδ - τ6
πριioιvo λιβιiδι, oπoυ εiρηvικti

TΑ ΘEMATΑ
πρ6βατα κoιμoδvται τo
μεοημι1ρι.. ' -, yLα μιιi vι1α &vτiλη-
ψη τoδ τoπioυ. <oi ρoμαvτικo(, εi-
παv, <<d.vακαλιiπτoυv> τ6 τoπio>'
oμωζ, θιi δπρεπε vιi πρooθ6oει κα-
vεiq, <κυρiωg τ6 dγρoτικ6 τoπ(o>'
τiq ψηλdq κoρφ69,, τιi &διαπ6ρα-
oτα διioη, τη φoυρτoυvιαoμιlvη
θιiλαooα. Eivαι λoιπ6v, τ6 δικ6
τoυζ τoπιo' εvα τoπιο πoυ ταιρια-
ζει τ6λεια ψ6' τα ταρα1ωδη τoυq
oυvαιoΘηματα, τδv δπobv oυvη-
θωq εivαι καθαρη d'vταvιiκλαoη.

'H οτατικη κα( αρμovικη φιi-
οη τδv κλαooικιilv τj f1 θπιμελημ6-
vη κoμψ6τητα τoδ κηπoυ τδv
Bερoαλλιδv μ6λιg πoδ συμφω-
vοδv μd τη δυvαμικη πvευματικη
τoυq d.vηoυ1iα'γι' αδτ6 πρoτιμoδv

- λ6ει dvαq oυγγραφdαq τdg θπo-

χηζ - <ιlvα παρθι1vo διioog τoδ
v6oυ κ6oμoυ, μ6 δλη τoυ τιiv dτα-
ξ(α, τηv τρα1ιiτητα, κα( τηv dπι_

βλητικη τoυ μεγαλoπρΕ,πεια, μ6
τoιlq καταρριiκτεq τoυ, τoιiq, γκρε-
μoιjq καi τιi φoυρτoυvιαoμθvα πo-
τιiμια τoυ, dπo dvα πιiρκo μ6 τoιjq
δρoμoυζ 1αραγμ6voυq μ6 o1oιv(
κα( oκεπαoμdvoυg μ6 rioπρη κα(

ψιλη ιiμμo, ψt' τα δ6vτρα 1τεvι-
oμdvα κα( κλαδεμdvα oι5μφωvα μ6
τ6 καπρ(τoιo τoδ κηπoυρoδ...>.
Αδτ6 θξηγεΙ κα( τηv ελξη πoιi d-
oκoδv <τ6 vυ1τεριv6 τoπ(o>, <τ6

φεγγι1ρι>, <fl dτμ6oφαιρα τδv τιi-
φωv)), <τιi θρεiπια>>, σ{iV πλα(oια
κατιiλληλα yιa τα μελαγ26oλικιi
αioθr]ματα τoδ πoιητη.

"Ag, oημειωσoυμε θπ(oηg τli

oυ1voτητα δv6q μυοτικoδ π6θoυ
μπρooτιi oτη φrjoη, μi'oα oτηv δ-
πoiα δ ρομαvτικ6g' d.ρι1oκεται vιi
βλdπει τov θαυτ6 τoυ βυθιoμι1vo,
<μ6 διαθdoειg, d.6ριoτα παvθε[oτι-
κ€'g>>' πραyψα πoιj μαq θξηγεi, θ-

ξιiλλoυ, τtq πικρι1g, θπικλrioειg
τoυ, δταv θκε[vη, μ6 oκληρ{ dδια-
φoρ(α, δ6v φαivεται vιi oυμμερiζε-
ται τ6v πovo τoδ πoιητη. "Aq θπι-
oημιivoυμε, τ6λoζ, πιilq <τo τoπio
παιiει vιi εΙvαι &πλo φ6vτo - ιi-
πωq oτ6v κλαooικιoμ6 - γιιi vιi
dπoκτηoει θvδιαφ6ρov αδτo τ6 i-
διo.

Tιi θξωτικιi μoτiβα
'o πoιητηq vιιilθει τ6oo iivτo-

vα τηv πρoσωπιι(6τητti τoυ, πoιj
καταληγει vιi oυγκρoυoτεΙ μι1 δ,τι
τ6v περιβιiλλει. 'Απ' αδτ6 ξεκιvα
τ6 dvικαvoπo(ητ6 toυ καi τj τιioη
τoυ γιιi φυγη. 'Η φαvταoτικη φυγη
πρoq τo μακριv6 πραγματoπoιεi-
ται oτ6 1'ιδρo κα[ oτov 1ρ6vo.

oi 1δρεg πoιi δπoβιiλλoυv πε-

ριoo6τερo τf φαvταo(α τoυ εivαι
oi xδρεζ τηq 'Αvατoληq καi oi β6-
ρειεq. 'Απ6 τηv 'Αvατoλη παρoυ-
oιιiζoυv θvδιαφ6,ρov τ6 λαμπερ6
χρδμα καi η πoλυτεληq μεγαλo-
πρ6πεtα. 'Απo τ[c, β6ρειεq χδρεq
_ κελτικι1q, καi γερμαvικ6q - τ6
δμιxλ<ilδεq καi vooταλγικo τoπio
τoυq, τιi μυoτηριιilδη διioη τoυq
καi oi μυΘoλoγικ69 παραδ6oειq
τoυζ.

'Η θπιoτρoφη oτ6v Mεoα(ωvα
δφε[λεται oτiq, ooφ6q μελ6τεq, τoδ
l8oυ αiιδvα, οτηv δξαρoη τδv θ-
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Θvικιδv παραδ6oεωv κα[ oτηv θ-

κτiμηoη τηq αξiαq τoD xριoτιαvι-
oμoδ dπ€,vαvτι oτ6v κλαooικιoτι-
K6 παγαvισμo... 'H μεoαιωvικη
περ(oδoq βλ6πεται τωρα οιiv μιιi
δvειρικη θπo1,η, γεμιiτη περιπλ"α-
vιilμεvουq iππ6τ εg, θ'ρωτευμ€,voυq

τρoβαδoιiρoυq καi μovα1oδg μ6 ι]-

ρωικ6q dρετ69.

'H θξαραη
τoδ θθvικoδ καi τoδ λαΙκoδ

'O ρoμαvτικ6g βεβαιιilvει τ6
<θγω, τoυ καi μ' αδτ6 δργαvιilvει
τ6 περιβιiλλov τoυ. Γι' αδτo δ 19og
αi. εivαι i θπoxη πoδ τ6 <θΘvικ6υ,
dκoμα καi τ6 <<τoπικ6>>, dπor
κτoδv θκπληκτικη oημαo[α. 'Η 'Ι_

oπαv(α, f 'Aγγλiα, f1 Γερμαv[α,

'Η θκτ(μηoη τηq dξiαq τoδ δ-

πoKειμεVιKoδ δημιουργεi εlvα εi-
δoq dκφραoηq,, πoδ θπι1ειρεΙ vιi εi-
vαι f d,vταvιiκλαoη τηq πρooωπι-
κ6τηταq τoδ oυγγραφ6α. Tωρα, θ-
ιiv λιiβoυμε δπ6ψη μαq τ{v ψυ1o-
λoγiα τηg θπo1ηq, δdv πρ6πει vιl
μιiq παραξεvειiει fl θμφιivιoη δvoq
δφoυg βiαιoυ κα( δυvαμικoδ, πoιi
δ6v φoβιiται vιi φτιioει οτoδq με-
γαλιjτερoυg, θoριiβoυq' 'Η dvαζη-
τηoη τoδ πρωτ6τυπoυ εivαι dvα
tiλλo μdoo μ6 τ6 δπoio δ oυγγρα-
φ6αq πρooπαθεi vιi βεβαιrδoει τo
<θγω> τoυ. 'Αvτ[θετα, θξαφαv(ζε-
ται η ιlvvoια τηq τελειoτηταq, τηq'
oαφlivειαq, τoδ καλoδ γoιioτoυ,

αδτi i Ιδια fl Γαλλ(α, ψιiι1vουv
oτηv παριiδοoη τoυg τιi βαoικιi
oτoι;gεΙα τηζ πoλιτιoτικηζ τoυζ
πρoοωπικ6τηταq, θvιδ ξεπηδδ μιιi
oειριi dπ6 v6εg λoγoτε1viεq, πoιj
o6 δριoμ6,vεq περιπτιδoειg θπαvα-
oυvδ6oυv τo vημα, πoιi εi1ε διακo-
πεi dπo τ6v Mεoαiωvα: Πρoβηγ_
κ{α, Kαταλωv(α, Γαλικiα, 'Ιρλαv-
δiα...

'H δξαρoη τoδ θ,Θvικoδ γεvvα
dvα ιiλλo φαιv6μεvo: τη oπoυδαι6-
τητα πoιi &πoδiδεται oτov Λα6,
oιlv διατηρητιj καi φoρ6α τδv πι6
αδθεvτικδv παραδ6oεωv. M' αδτ6
τ6v τρ6πo τ6 λαiκo καi τ6 φολ-
κλoρικ6 d,πoκτoδv μεγιiλη γοη-
τεiα κα(γεvvoδv τ6 fiΘoγραφικο εi-
δoζ.

Σ

To YΦoΣ
yι6 να δωoει τιj θ6οη τηq οτηv dv-
τovη ilκφραoη, τηv rivιoη tj συγKε-

1υμdvη, dμωq dvτovα συγKιvησια-
κη'

'o πpωταρ1ικog oκoπoq εΙvαι
vιi oυγκιvtiooυv, vιi διεγε(ρoυv
β[αια τηv εδαιoθηo(α τoδ κoιvoδ,
καταφεrjγovταq, oτι1 πι6 πoικ(λα
μι1οα. Mερικdq φoρ6g αδτo θπι1ει-
ρεiται μ6oω τoδ λαμπρoδ χρωtλα-
τoq, ciλλεq φoρ6ζ μdoω τoδ μoυσι-
κoδ 76αΙδ6ματo9 μd v6,oυq ρυθμoδg
κα( τi1oυq' ciλλεq, τι1λoζ, χτυπrilv-
ταq δυvατιi τη oυvαιoθηματικη
χoρδη.

Eivαι λoιπ6v dvα δφoq ρητoρι-
κ6 κα[ θφετζηδικo, πotJ πρoοπαθεi

Oi μεγιiλεg φιλoσοφικ€q
καi πoλιτικ6q ιiιvηoυ21iεq

'Η πvευματικf dvηου1(α τηg
oτιγμηq φdρvει τ{v ψηλιiφηoη τιδv

μεγιiλωv μεταφυoικδv θεμιiτωv
πoιi εi1ε περιφρovηoει o ραoιovα-
λιoμ6ζ τoδ 18oυ αi.: τov Θε6, τ{v
ψυ1li, τ6 v6ημα τηq Zωηq κα[ τoδ
Θαvιiτoυ... 'H iδ6α τoδ <Πεπρω-
μιlvoυ> Θιi &πoτελ6oει θπioηg, <i-

πωg, oτιi dρ1αio θλληvικo θdατρo,
τ6v ciξovα πoλλιδv δραμιlτωv.

Δ(πλα o' αδτιi τιi μεγιiλα θ6-

ματα, συvαvτιiμε μιιi oειριi dπd
ooβαρ6q πoλιτικ69, i] κοιvωvικι1q,
&vηoυ1(εq, κληροvoμημ6vεq &π6
τη <φιλαvθρωπiα> τιδv θγκυκλo-
παιδιοτδv: τf v εδημερiα τηq 'Αv-
θρωπ6τηταq, τιi δικαιωματα τoδ
Λαoδ, τηv iδ6α τηq Πρooδoυ, τ6
μιlλλov τηq Πατρiδαq...

vιi κιivει τηv dvτiθεoη μιιi dπ6 τ(g
&γαπημ6vεg τoυ μεθ6δoυq _ τ6 d-
σχημo δiπλα oτ6 δραio, τ6 δψηλ6
δiπλα oτ6 d'πoκρoυoτικ6 _ κα[
πoδ ψιi1vει πιilvτoτε τη φ6ρμα τηv
πι6 1ρωματιoμ6vη καf ττjv πι6 θκ-
φραoτικη.

ΔΕν πρ6,πει vιi ξε1voδμε δτι τ6
κoιv6 τoδ ρoμαvτικoδ δ6v εivαι r]

μειovoτητα τoδ vεoκλαooικoδ
αiωvα. 'Η τ61vη τoδ ρoμαvτιομoδ
εivαι μιιi τ61vη μαζriv, πoιi φιλo-
δoξεi vιi πρoκαλι1oει τ6 θvδιαφd-

ρov μιαq, πλειov6τηταζ, στρατo-
λoγημ6vηζ κυρiωq μεταξδ τoδ d-
οτικoδ oτoι1εioυ, μεταξιi τηζ με-
oα(αg τιiξηq'

μαvτιoμ6g πρoσαvατoλιoμ6voq,
πρ69 τηv απoκατιioταοη τδv πα-
λιδv παραδooιακΦv dξιδv, πorj θ-

ξαiρει τ6 θθvικ6 κα[ oτρ6<|εται μ6
vooταλγ(α πρog τo iππoτικ6 κα(

1ριoτιαvικo μεoα(ωvα' Eivαι αδ-

τ69 πorj θκπρooωπoδv oi WΑL-
TER ScoTΤ,. CHΑΤEAU
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ΠoΙKΙΛEΣ oΨEΙΣ ToY POMAΓ{TΙKOY KΙNHMATOΣ
Πρ6πει vιi διακρivoυμε, τoυ-

λιi1ιoτov, δυ6 βαoικdq τιioειq: τriv
παραδooιακη κα( τηv θπαvαoτα-
τικι|.

'Υπαp1ει, πρayματ'ι, dvαq ρo-
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H AΞΙoΛoΓHΣH

Τo θεμα τωv εξεταoεωv εivαι
εvα απδ τα πιo καυτα προβλημα-
τα τηζ εκπαιδευτικηq μαg πραγ-
ματικoτηταq. Γυμvαoιo και Λδ-
κειo ε1oυv μετατραπεi oε διαρκη
εξεταoτικα κεvτρα' κδριo μελημα
εκπαιδευτικδv, γοvεωv και μαθη-
τcilv εivαι η απδκτηoη υψηληζ
βαθμoλoyiαζ 1(αι η επιτυxiα oτιg
πoικiλεg εξεταoειg με απoτελε-
σμα vα παραμεριστεi oτα o1oλεiα
μαζ το εvδιαφερov για τηV oυσια-
oτικη μαθηoη.

o θεoμoq τωv εξεταoεωv ε1ει
απoτελεoει απo 1ρovια αvτικεiμε-
vο κριτικηg oτo εξωτερικο. oι ε-

ξεταoειg απεκτηoαv oυoιαoτικo
ρδλo οτα o1oλεiα oταv καθιερω-
θηκαv ωq τo μovαδικδ κριτηριo
κoιvωvικηq αvοδoυ (αρ1εg 20oδ
αι.) και oκoπo εi1αv τηv απovoμη
βαθμιbv (yια πιστoπoiηoη _ κα-
ταταξη - επιλoγη).

Πριbτη αvαπτδ1θηκε η μεθo-
λoγικη κριτικη πoυ αμφιoβητηoε
τoυg τρoπoυg εξεταoηq ωζ μη αV-
τικειμεvικoδζ Kαι αξιδπιoτουg.
Στη θεoη τoυζ αVαπτυ1θηκαv vεoι
τρoπoι εξεταoηg, κυρiωg αVτικει-
μεvικα τεoτq. Πιo πρooφατα (απo
τo 1950 περ') αμφιoβητηθηκε o θε-
oμog τωv εξεταoεωv απδ κoιvω-
vιoλoyικη απoψη' υπooτηρi1θηκε
oτι oι εξετασειζ πρεπει Vα καταρ-
γηθoυv διoτι αvrιβαivoυv oτo αi-
τημα τηζ κoιvωvικηg δικαιooδvηq
και ιooτηταg, δεδoμεvoυ oτι oι
μαθητεg δεv θ1oυv ioεq ευκαιρiεg
μαθηoηq πριv ειoα1θoδv oτo o1o-
λεio αλλα και κατα τηv φoiτηoη
τoυζ σε αυτδ. Oι εξεταoειg δε1τη-
καv ακδμη κριτικη και απδ παι-
δαγωyικη oκoπια, για τιg αρVητι-
κεg παιδαγωyικα συVεπειεζ τoυζ

oπωg εivαι α) επιβλαβεiq επιδρα-
σειζ στην εξθλιξη τηq πρooωπικo-
τηταζ τωv μαθητιilv πoυ πρoερ-
χovται απo τηv σιJVεχη εVταση. τo
αγxoζ' τo πVευμα αvταγωvιoμoδ
l(αι τηV μεiωoη τωv κιvητρωv τωv
αδυvατωv μαθητιbv. β) o απoπρo-
oαvατoλιoμoq τηζ διδαoκαλiαq
πoυ oφεiλεται στo oτι oι oτo1oι
τηg διδαoκαλiαg πρooαρμοζovται
oτη μoρφη Kαι στo περιε1oμεvο
τωv εξεταoεωV' και oτo δτι o βαθ-
μoζ εχει yivει τo βαoικo κivητρo
μαθηoηq oτo o1oλεio.

TηE ZcυηE
Παπαvαoδμ - Tζiκα

Βοηθoδ oτo. Α.Π.Θ.
Θεo/viκηE

Σημερα γivεται πλατια oυζη-
τηoη γδρω απo τov ρoλo τωv εξε-
ταoεωv oτη διαδικαοiα μαθηoηg
με πυρηvα τηv πεπoiΘηoη δτι παι-
δαyωγικα απoδεκτη εivαι μovo η
εξεταoη - αξιoλoyηση πoυ ευvoεi
τηv ατoμικη διαδικαοiα μαθηoηq
καθε μαΘητη. Η oτρoφη αυτη o1ε-
riζεται και με εvα γεvικoτερo εV_
διαφερov yια τηV πoιoτητα τηq εκ-
παiδευoηg, πoιJ παρεχεται στoυζ
μαθητδg. Συγ1ρovωq απoδε[1τη κε
oτι η o1oλικη επiδooη δεv εivαι
oυvαρτηoη μovo τηg voημooδvηg,
τωv μαθητιilv και επιδε1εται βελ-
τiωoη. Στηv κατευθυvoη αυτη α-
vαπτδ1θηκαv vεoι τρoπoι διδα-
oκαλiαg και αξιoλoyηoηg'.

Απo τo 1960 πεpιπoυ η αξιo-
λδyηoη τηg o1oλικηq επiδooηq

αρ1ιoε Vα αVτιμετωπiζεται ωg μια
πoλδπλευρη διαδικαoiα με πολ-
λεq δυvατδτητεζ. H αξιoλoγηoη
με αυτη τηV εVVoια δεv ε1ει ωq
oτo1o τηV απovoμη βαΘμιbv, γivε-
ται με τηv oλoκληρωoη μικριi-lv ε-
voτητωv διδαoκαλ[αq, ελεy1ει
oταδιακα τη μαΘηoη τωv μαθη-
τιi.lv και oπoυ διαπιoτιilvεται μειω-
μεvη επiδooη δivει oroιxεiα yια Vα
εvτoπιoτoδv oι λoyoι (διαyvωoη α-
δυvαμιcbv μαθηoηq). Σε περiπτω-
ση πoυ πoλλoi μαθητεg υστερoυV
δivει oτοι1εiα yια vα επαVει(τιμη-
θεi o τρoπoq διδαoκαλiαq. H oυ-
Vεχηζ αυτη αξιoλoγηoη εivαι α-
παλλαγμεvη απo τo αy1oq τηg

βαΘμoλoγiαq. δivει κivητρα στoιJζ
μαΘητεg Kαι επαVατροφoδoτεi τη
διδαoκαλiα.

Εivαι επιτακτικη α-vαyl(η Vα
γivει και oτη 1ιilρα μαg γvωoτi1 η
vεα αυτη δυvατδτητα τηg αξιoλo-
yησηζ oτo o1oλε[o με oτδ1o vα
βελτιωθεi η επiδooη ολωv τωv μα-
θητιilv πριv φταooυV στιζ τελικεq
απoφαoιoτικεg' εξεταoειq. Πι-
oτεδω oτι πρεπει α) vα yivει oυvεi-
δηoη oε yovεig, και εκΙαιδευτι-
κoδg oτι δεv εivαι υπεδθυvoq μovo
o μαθητηg yια τηV επiδoοη τoυ. β)
vα απoδεoμευτεi η εvvoια αξιoλδ-
yηση _ εξεταoη απo τov oτo1o
τηq βαθμoλoγiαg και vα δια1ωρι-
oτoδv oι o1oλικεq εξεταoειg oε
δυo εiδη: oε εκεivεg πoυ oτo1εδ-
oυV στη βαθμoλoγiα και διεξαyov-
ται στo τελoq τηq 1ρovιαg η και
εvδιαμεoα (τo πoλδ μiα φoρα καθε
τρiμηvo) Kαι σε εκεivεq πoυ παρδ-
1oυv πληρoφoρηση oε μαΘητη και
εκπαιδευτικδ, με oκοπδ τη βελ-

oυv6xεια oτli αελiδα 40

29



ΠAPATΗPΙΙΣEΙΣ ΠAΓ{Ω ΣTΟ ΚΡΩMΑ
ΠoY YΠAPxEΙ

ΣTH ΛA'Ι'KΗ APXΙTEKTOΝΚKH
ToY AΓΙoY oΡoYΣ

"Evα dπ6 τιi βαoικιi oτoι1εiα
πoδ παiζoυv ρ6λo oτη διαμ6ρφω-
ση τηζ αioΘητικηg τoδ dρ1ιτεκτo-
vικoδ 1ωρoυ εivαι f1 1ρηoιμoπoiη-
oη τoδ 1ριilματoq oτιi κτioματα,
τ6oo oτ6 θξωτερικ6 τoυq δoo καi
oτ6 θoωτερικ6 τoυq.

"oλη η 'Eλλιiδα εivαι γεματη
απ6'1ρδμα, ψα τo "Αγιo "oρoq
πρooφι1ρει λ6γω τηg πoλυδιιioτα-
τηζ πρoσωπικ6τητιiq τoυ ιlvα πλα-
τιj πεδ(o γιιi παρατηρηoειζ, oκι1-

ψειg, κα( oυμπεριioματα, πtivω
oτ6 εiδικ6 αδτ6 θ6μα τoδ 1ρωμα-
τog πolj χρησιμoπoιεiται oτη λα[-
κη d,ρ1ιτεκτoνικη.

'Υπαργει μιd πληρoτητα
oτoι1εiωv καi μιιi ουμπιiκvωoη
παραδ6oεωv, διαφoρετικδv μετα-
ξδ τoυq, μιi πoιj oυvιiμα καθoδη-

γoδvται dπ6 μιιi κoιvη &ρ1η, γιιi d-

vαv κoιv6 oκoπ6, δτoι ιboτε vιi α-

πλιirvovται μπρooτιi οoυ τ6oo oi
dvτιθ6oειq μεταξιi τδv κτιoμιi-
τωv, τoδ'Aγ(oυ "oρoυζ καi αδτδv
τoδ θξω κooμoυ, δoo καi oi δμoιo-
τητεζ.

"E1ovταq καvε(q δπ'δψη τoυ,

δτι τo "Aγιo "Oρog εivαι 6vαg xιil-
ρog λατρε(αq. τηq 1ριoτιαvικηg
δρθ6δoξηg θρηoκεiαq, περιμ6vει i-
oωg vιi βρεi dvα φτιilxημα τηq αi-
oθητικηq καi oτι θκτ6q dπ6 τ6

μαδρo καi ιioπρo χρd)μα, τ6 flμ(-
φωg, civ δ1ι τ6 oκoτ.&&δdv δπαρ-

1ει τ[πoτα περισσoτερo'
Συμβαivει δμωζ τ6 &vτiΘετo.

Xρδμα παvτoδ, χρcδμα καθαρ6,
dμoλυvτo dπ6 τη oτεγvη δργαvω-
μd,vη καλλιτε1vικη διαν6ηoη, dvα

χρδμα βγαλμ6vo μ6oα &π'τηv πα-

ριiδooη διio 1,ιλιιiδωv 1ρ6vωv.
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Χωρiq φ6βo oi μovα1oi δβαφαv
κα( θξακoλoυθoδv vιi βιiφoυv τιi
πιivτα μ6 1ριilματα φωτειvα,
βγαλμdvα dπ6 τηv'Eλληvικη γη.
Xαριi oτorjq μovα1,oιig εivαι η rbρα

τoD θαvιiτoυ τουq γι' αδτ6 κα[ τ6v

xδρo τηg πρoοωρινηg κατοικiαq
τoυg τ6v d1oυv φωτειvιi 1ρωματι-
oμ6vo.

'Αvτiθετα οημερα oτig π6λειg
κα( τιi 1ωριιi oi 1δρoι εivαι οκο-
τEιvoi κα( KαταπιεστιKoi, γιατi δ

κoομoq φoβαται κα( τη ζωη πoι]

ζεi, κα( τ6v θιivατo πoδ τ6v περι-

μ6vει.

Toσ Λεοlν{δα Κιioη
Συντηρητη d'ρ7αιoτηταlν

'Αy. "oρουg

Σ1εδ6v πoυθενιi oτη oημερι-
vη d,ρ1ιτεκτovικη δdv δπιiρ1ει

χρδμα, κι ιiv δπιiρ1,ει εivαι φoβι-
oμ6vo, περαoμ6vo μdoα &π6 μιιi
θεωρητικη oτεiρα oκ6ψη η δπoiα
δdv d1ει βιioειg αioθητικηq γιατi
διlv πατιiει oτηv παριiδooη.

Σημερα δπιiρ1oυv 1ρωματα
dπ6 πλευραζ ΚατασKευηg τελεια,

μιi τti κτiρια πoδ βαφovται με αδ-

τιi εivαι vεκριi καi τoδτo oυμβαi-
vει γιατi τιi 1ρcilματα α0τα, δd

βγα(νoυv dπο τιi oπΧα1να τηζ γηζ
πoυ παvω τηg φιλoξεvεiται τ6 κτ[-

oμα' oi civΘρωπoι τιi βιiφoυv oη-

μερα δ1ι &π6 dvιiγκη dκφραoηg
τδv αioθηoεωV τoυζ, dλλd μovιi-
1α γιιi μιιi φαvτα1τερη πoλυ1ρω-
μiα.

Kι δμωζ τ6 'Eλληvικ6 φιδζ υ-

πηρχε καi δπιiρ1ει τ6 Ιδιo. Αδτ6
τ6 'Ελληvικ6 φδs πoδ δ(vει oτηv
κιiθε κτιομdνη θπιφcivεια, μιιi τ6-

oo λαμπερη δψη. Τ6 'Eλληvικo

αδτo φδg, τ6 διιiφαvo, d'vιiλαφρo,
dλo πvεδμα πoιj vτδvει καi γδδvει
τd παvτα, δπωg λdει δ Kαζαvτζιi-
κηζ.

Kα( fi φrjoη, αδτ6 τo.'Eλληvι-
κo τoπio, τ6 κατεoτραμμ6νo dπo
τ6v πολιτιoμ6 καi τ6 KoιVωvιKοoι-
κovoμικ6 o6οτημα τδν π6λεωv,
oτ6 dρog δεοπ6ζει κα( πα(ζει πρω-
τε6ovτα ρ6λo στη διαμoρφωoη
καi διατηρηση τηζ καθαρηg αΙ-

oθηoηq τoδ 1,ρωματog.
'Αvιiμεoα oτov τε1,viτη

καλλιτε1vη, καi οτ6 τoπio, δdv υ-

πιiρxει καvd,vαg κλειoτ6g καi &-

διαπ6ραoτo9 μεo6τoι1oq. T6 τo-
πio μπαivει μ6oα oτ6 κoρμ[ τoδ
καλλιτι11vη κα[ πλαθει τiq αioθη-
σειζ τoυ καi πλtiθovτιig τεq πλιiθε-
ται oυvιiμα κατ' εiκ6vα τoυg κα(
6μοiωoη. Παρατηρωvταg πδg d-

χει χρησιμoπoιηθεi τ6 1ρδμα oτ'
'Aγιορ[τικα κτioματα, αioθιivεoαι
vιi πηγαivειζ πoλυ πioω, oτιi κτi-
σματα τηq dρ1αiαg 'Eλλιiδαg,
ποιj &π6 τ6τε οi civθρωπoι τιi θε-

λαvε 1ρωματιoμι1vα.
Τιi Ιδια μι1 τ6τε 1'ρωματα 1ρη-

oιμoπoιoδvται κι θδιil. Tιi γαιωδη,
(τ6 κ6κκιvo, i ιbχρα, τ6 μαδρo, τ6
καφετ[, μ6 θξαiρεoη τo λoυλακi
πoιi πρod'ρ1εται dπ6 φυτικιlq oδ-
oiεq) αδτιi πρodρ1ovται dπo τα
aπΧαγνα τηg 'Eλληvικηs yηc. 'o-
voμαζovται κα( πoλυγvιδτεια' για-
τi θ1oυv πιiρει τ6 δvoμιi τoυg dπo
dvαv μεγιiλo ζωγριiφo τηg &ρ1αι6-



τηταζ' τ6v Πoλ0γvωτo (480-445

π.x).
Kι αδτιi τιi 1ριilματα εivαι τιi

μ6vα κατιiλληλα, γιατ( η παριiδo-
oη καi f1 θμπειρiα τδv μαoτoρωv,
dπoδειξαv πιilg, μιιi κα[ βγαivoυv
μdο' dπ' τa aπΧα1να τoδ 'Ελληvι-
κoδ τoπioυ εivαι κα( τιi [καvιi γιιi
vιi 1ρωματ(ooυv τιi κτfoματα εiτoι
ιboτε αδτιi vιi oτ6κoυv αρμovικιi
μ6oα oτ6 φυoικ6 τoυg περιβιiλ-
λov.

Xρηoιμoπoιωvταq φωτειvα
καΘαριi 1ρωματα αδτ6ματα τ6 ti-
oπρo, ιiπoυ δπιiρ1ει πα(ρvει μιιi
δικη τoυ ξε1ωριoτη &ξ(α κα( μιιi
1ιiρη παρθεvικη.

Παριiλληλα oi διιiφoρoι &ρ1ι-
τεκτovικof 1ιilροι ξε1ωρiζoυv, τo_

viζovται καi θξαiρεται η ξε1ωρι-
oτη λειτoυργικ6τητα τoδ καθεvog.
Τ6 1ριδμα βαλμ6vο θπιivω o'dvα
κτ(oμα d1ει πιivτα μiα o16oη μ6
τo μ6γεθo9 καi τ6 σχημα τoυ. Τo
καθαρ6 1ρωμιiτιoμα πρooφθρει
oτ6 μιiτι τηv ξεκoιiραoη καi τη

γαληvη, πoιj ooδ δ(vει τ6 'Ελληvι-
κo τoπio πoδ περιβιiλλει, θvoωμα-
τιilvει, καi θvoωματιilvεται μd τα

κτioματα. Αδτo εivαι δλoφιivερo
oτ6 "Αγιo "oρoζ.

'Eδδ θd tjθελα vd διευKριvη-
oω μια τυ1ov απoρiα πoυ μπoρεi
vιi γεvvηθεi καi πorj oτηv dρ1η η-
ταv καi δικιιi'μoυ.

Kαλιi μα o1εδov o' 6λη τηv
'Ελλιiδα bπαργει αδτ6 τ6 χρδμα.
'o ljλιoq τ6 Ιδιo λιiμπει κα[τ6'Eλ-
ληvικ6 τoπιo Ε7ει τιi [δια πρoτερη-
ματα dπ' ci.κρo o' ciκρo, γιατ( ξε-
1ωρiζει τ6 "Αγιo "oρog; Σiγoυρα
τα παpαπανω io1ιjoυv, καi κιiπoυ
αδτ69 oi παρατηρηoειg θιi μπo-
ρoDoαv vιi εi1αv γ(vει od κιiπoιo
ιiλλo μdρog τηq 'Eλλdδαq καi γιιi
τιi δικιi τoυ κτioματα.

Mιi oτo "Αγιo "Oρog τo 1ρω-
μtiτιoμα τιδv κτιoμιiτωv πoιi γιιi
μdvα εivαι καθαρη ζωγραφικη, d-

1ει κιiτι τ6 iδιαiτερα dvτοvo. Mι-
λιiει ξεκιiθαρα, φωvιiζει καi λ6ει
τα π6'ντα 1ωρiq vιi φoβαται. Αδ-
τ6q δ τrjπoq εivαι η 1ρυoη τoμη
πoλλδv xρυoδv τoμcδv.

'Αμ6λυvτη φυση, καθαρo
πvεDμα oυvε1ηq αγιilvαg για τη
διατηρηοη τoD μovα1ιoμoδ, πoυ
δημιoυργηθηκε απ6 dvΘρωπoυg

dρvητ6q τδv ιiλλωv κoιvωvικιbv
oυoτημιiτωv, dγωvαg πorj διαρκεi
πιivω dπ6 1[λια 1,ρ6vια γιιi vιi δια-
τηρηθεΙ f1 παριiδooη κι η θρη-
oκεiα. Eivαι dvα συVταiριασμα
πoι1 πoυθεvιi dλλoδ δ6v δπιiρ1ει.
Τ6 1ρδμα θδδ τραγoυδιiει πιivω
oτιi ξδλα κα[ τig πtτρεg, χωρaζ
τηv dvιiγκη τoδ &vθρωπιvoυ λo-

γoυ. πρoφoρικoδ τ| γραπτoδ.
Πιiρα πoλλιi 1ρ6vια oi ooφo(

κα[ οi oπoυδαγμι1voι καλλιτd1vεg
πρooπαθoδv vιi θπικoιvωvηooυv
μ6 τηv &vθριilπιvη ψυ1η διιi μεooυ
τoδ ιiργoυ τoυg κα( 1ωρiq τηv d_

vιiγκη λαiκrδv oυμβ6λωv. Mιi μ6-

1ρι αδτηv τη oτιγμη δ6v ε11ει γivει
τ[πoτα.

Αδτ6 oυμβαivει γιατi δπιiρ1ει
κεvo oτ(q αioθηoειq φτιil1ημα τηg
πoιoτηταg τoδ τρoπoυ ζωηq &π6
τηv dλλειψη παριiδooηq, πoιj dξα-

φαv(oτηκε oτ6 dvoμα τηq δλιoτι-
κηq τεxvικηq πρo6δoυ.

Kαi oiγoυρα θιi 1ρειαoτεΙ oi
civθρωπoι vιi oυvε1(οoυμε vιi μι-
λαμε κι ιiλλo, δq τη oτιγμη πoιj τιi
γεγovoτα θιi μιiq dπιτρdψoυv vιi
oωπιiooυμε.

foιiaμ

'Ιεριi μovιj 'Ιβιjραlv 'Αyioυ "oρoυg



ΛYΚΕΙoN Ε,ΛΛH]ΥΙΔΩN NAOYΣHΣ
T6 Λδκειo τcbν 'Ελληνiδιυν δiν εiναι μ6νoν 6να9

Πανελληνιoζ, Zrυνταν6ζ, 'Oρyανιoμ6q' oi ρiζεq τoυ

εΙναι d'πλιυμ6,νεg o'δλoν τ6ν Παyκ6oμιo xιΙlρo' Σi-
μερα δπιiρxoυν 52 Λιjκεια _ Λ6'oxεg' Στην Εδρcοπη'

oτ6ν Καναδα, oτην A0oτραλ[α, N6α Zηλανδ[α' πoιj

t'xoυν μιιi πλoδoια Πνευματικη 'Εθνικη κα[ Κoινοlνι-

rcη δραoη. Στιiν 'Ελλιiδα δπtiρxoυν 32 Λδκεια τ6 κα-

θ6να μ6 την dνd"λoyη δραoτηρι6τητιi τoυ' "oλα δμιυq

δι6,πoνται dπ6 τoδg i'διoυq oκoπoδg' Σκoπo[ μεyιiλoι

ξεκιiθαρoι: 'Εθνικιj 'Aν.αy6,ννηoη, Δυνιiμcιμα τtζ 'Ε-

θνικfig μαζ ζωηζ, 'Ελληνικιi ηθη καi iθιμα' 'Ελληνι-

κ6'9 παραδ6oειg'
'H Nιioυoα τ6 μπαλκ6νι τoσ Βερμ[oυ θιi λ6yαμε

Ετoι dπλιi καi τΠζ Mακεδoν[αg καλιjτερα εixε dπ6

παλιιi παριiδooη oτ6 xoρo πoδ ηταν αδθ6ρμητo9'

πηyαiog, αioθηoιακ69, λεβΕ'ντικog, yνηoιog' τεxνι-

κ6q, t'λεδθερog rcαf πρoπαντ69 ioτoρικ6g' M' α0τιi

τd δεδoμ6να πρδτoν. Mi δδηy6 τ6 ooφ6 yναlμικ6

πoδ λ6ει: <<Δε7ξε μoυ τι!ν παριiδooη ooυ yιιi νιi oοδ

πδ πoι6ζ λα69 eΙoαι> δει5τερoν κα[ τρfτoν μ6 βιioη
κα[ δπλo την πλoδoια καi μεyιiλη ioτoρ[α τηg Nιioυ-

oαq, Ιδριiθηκε τ6 Ι968 τ6 Λ Υ Κ Ε Ι o τδν Ε Λ Λ H
N Ι Δ Ω N N A o Y Σ ΙΙ Σ δπ6 την Πρoεδρiα τΠq δi-

δoE Καλλιρ6ηs Πdζη κα[ μετd δπ6 την Πρoεδρiα τηq

κ. 'Aνθoδλαζ Πετρiδ.oυ oi δπoiεg θiτoυν τ{g πρcΙlτεg

βιioειq oτ6 Λαoyραφικ6 Moυoε\o καi μιdg δμιiδαg

xoρeυτικoδ oυyκρoτηματog.'Η oημερινη (Mιiρτιoq

]982) oδνθεoη τoδ Διoικητικoi Συμβoυλioυ eiναι i1 i-

ξiq: Καiτη To[τoη Πρ6eδρoζ, Στ6λλα Tζαμπιiζη

'Aντιπρ6εδρoζ, Tαooδλα M6ζα A Γραμματεδq' Β6τ-

τα Xοlνoi B Γραμματεδg, 'Ελπiδα Κιiψη Tdμ{αg' 'E-

λ€νη Κεφαλιi M6,λog, Niνα Θοlμαiδoυ M6'λog' Σrioα

M6'oκoυ Miλoq, Mιμoιjλα Παπαφιλ[ππoυ Miλog'

Π6λλα Γεοlρyιd'δoυ M6λoq, 'Ελπiδα Σαμαρd M6λoq'

Αi'yλη Παυλ[δoυ M6λoq, Εiαyyελiα'Αραμπατζi M6-

λoq' Pηνoιiλα Δεινoπoδλoυ Mtλog, NIκη Mπιyκιi-

νoυ M6'λog, Mαfρη Πλαταρ{ου M6'λoq, Κα[τη Zα-

φεfρκoυ Δ6κιμo M6λoq.
Aδτ6 λoιπ6ν τ6 yυναικεio Δ'Σ' yιιi νιi φανεi dν-

τιiξιo τcbν πρoκατ6xων τoυ κα[ να tπιτιixει oτην d'

πooτoλη τoυ iπιδlδεται o' θναν τιτιiνιo dycυνα με ζη-

λo κα[ αiτoθυo[α tχoνταζ oιiν oκoπ6 τoυ δδo βαoι-

κoιjg oτ6xoυg:
Πρδτoν: Tiν dναξiτηση, τi oυyκ6'ντραloη' τiν

ταξιν6μηoη καi τi oυντιiρηoη παλιδν πoλυτ[μο'lν

d'ντικειμ6νalν dπ6 τη yνηoια πλoδoια Nαoυoαilκη

κα['Εθνικη κληρoνoμιd μ6 τ6 Λαoyραφικ6 τoυ Moυ-

oεΓo κα[
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Δεδτερoν: Tη Διriocυoη' τη διατιjρηoη καi τη

oυνixιoη τηζ πλoδoιαg Παριiδooηg, Moυoικηg'

Tραyoυδιoδ, xoρoi, Ενδυμαoiαg μ6 τ6 xορευτικ6 τoυ

oυyκρ6τημα.
Καi δg πρ69 τιiν πριilτo oτ6xo T6 Δ.Σ' μ6 μεyιi-

λo Eνδιαφ6ρoν κα[ πρoooxιi oυyκ6ντρcυoε κα[ oυy-

κεντρcbνει dκ6μη /d'π6 δωρε6q κα[ d'yoρ6g/ tνα

πλoδoιo λαoyραφικ6 δλικ6 τδ τoπoθετεT oοloτci, μ{

τiν δπ6δειξη φυoικιi τcΙlν dρμοδiοlν, παραyy6'λνει /7

μεyιiλεg καi 5 μικρig τoi τofxoυ/ βιτρ[νεg, dyoριiζει

7 κoδι<λεζ τ[g δπoiεg ντιiνει μ6 τ[ζ πλoδoιεζ oτoλ69

τfig Nιioυoαq, δπερυψcbνει ξδλινo διiπεδo yιιi νιi φι-

λoξενηoει τ6ν περιβ6ητo τ6τε <<Noντα>> iκθ6'τει oτfq

2 βιτρiνεg δπλα μεyιiληζ dξiαE, oτηνει dρyαλει6 /τιjν

προlτη βιoμηxανiα τfiq Nιioυoαq/, oτoλfζει τ6ν δπ6-

λoιπo xιΙlρo μ6, τδ πλoιioιo λαoyραφικd δλιrc6 πoδ ξ'

χει συyκεντρcboει κα[ dπoτελειcilνει τ6 ψηφιδιυτ6

πoιi λ6yεται Λαοyραφικ6 Moυoεio, μικρ6 μι1ν oi' t''

t(ταση' μεyιiλo δμcυg o6, ioτoρ[α κα[ παρd'δoαη κα[

πoδ εiναι τ6 oτoι.] oτην εi'ooδo τiq π6ληg μαq' 'Η

δπαρξη τoυ κα[ i φiμη τoυ εiναι yνcιoτη δ74ι μ6νo
oτιi eiδικιi καi dρμ6δια 'Yπoυρyεiα πoδ τακτικιi τ6 i-
ν[oxυoαν κα[ τ6 iνιoxι\oυν oiκoνoμικti, d'ναyνωρ[-

ζoνταg την πρooπιiθεια α0τη d.λλιi καi oi πιiρα πoλιJ

κ6oμo d'π6 δλην την 'Ελλιiδα πoδ κατιi δκατoντιiδεg

τ6 Επιoκ6,φθηκαν μixρι oημερα'
Στην πρooπιiθεια τoυ αι)τη βρioκει τ6 Δ'Σ' dν-

ταπ6κριoη καi oυμπαριioταoη μεyιiλη dπ6 τ6 Δη-

μαρχo καi τ6 Δημoτικ6 Συμβoδλιo. Δι6τι δg εΙναι

yνcυoτ6ν τ6 oiκ6πεδoν κα[ τ6 κτlριo dνιiκει Εξ'δλo-

κληρoυ oτ6 Δfiμo κα[ τ6 Λιjκειo τc7ν 'Ελληνiδalν i'-

xeι μ6νo τi xρioη αδτo6. Πρδoφατα dνακαιν{oθηκε

μ6 Εξoδα τoσ Διiμoυ, d'φoδ πρoηyoυμ6νιυg μεταφ6'ρ-

θηκε μ[' πoλιi πρoooxη καf δπευθυν6τητα δλo τ6
πλoδoιo λαoyραφικ6 δλικ6 oi doφαλ6E μ6,ρo9, μ6 τη

φρoντfδα κα[ πρoocυπικη iρyαo{α δλoκληρoυ τoδ

Δ ιo ικη τ ικ oi Συμβoυλ[oυ.
Σiμερα oτ6 μoυoεlo Εxει ξανατoπoθετηθεi dλo

τ6 πλοδoιo λαoyραφικ6 δλικ6 καi δ6xεται μ6 xαριi
τoδg ξ6νoυq Επιoκ6'πτε9 κα[ τoδg ντδπιoυg Nαoυ-

oαfoυg. 'Εδ(b θd βρεΓ δ καθ6ναζ, τ6ν τ6τε τρ6πο ζω-

fig, Aδθεντικ69 xρυooκ6,ντητεg βαρδτιμεg oτoλ69, νιi

λ6'νε την ioτoρiα τoυζ, τoυφiκια τ[ζ ν[κεζ τoυζ, iνδ
δ περ{φημoq Nαoυoαf[κog <<Noντιig>> /oαλ6νι/ μE

τoδg rcαναπ6δεq την Nαoυoα[α yυναiκα νιi δ6xεται μ6

y6,λιo τoδζ ξiνoυg, την κoδνια μ6, τ6 μωρ6, τ6 τζriκι'

τ6 μαyκιiλι, τ6ν ooφριi κα[ τιi κιiδρα τoυ, δλα αδτιi

νιi διηyoδνται περαoμ6'να δραΓα iθιμα. T6 dνειρo τoi



Δ'Σ. εiναι νιi δεΙ τ6 Moυoεio νιi μεyαλαlνει' Εδxfiq
iρyo θιi ηταν yιιi δλ6κληρη τιjν π6λη. Δι6τι δπιiρxει
τδoο δλικ6 μ6, τfg πρooπιiθειεq πoδ y[νoνται, πoιj αδ-

την τιiν oτιyμη d'νετα μπoρoδoε νιi καλιiψει διπλcioιο

xrbρo dπ'αδτδν πoδ δπιiρxει oημερα' Τ6 Δ'Σ. θιi εi-
ναι πιiντα δλoπρ6θυμo νιi καταβιiλλει κriθε δυνατη
πρooπιiθεια yιιi μιιi i,π6,rcταoη αδτoi yιti νri oωθεΓ ξ-

τoι δ πλoδoιog λαl'κ69 μαg πoλιτιoμ6q'
Δεδτεροg oτ67ο9: Εiναι τιi xoρευτικιi συyκρo-

τιjματα. Κιiλεoε τιi νειιiτα κα{ τti παιδιci, τti μεyciλα
κα[ τri μικριi dνοl τcΙlν tπτti iτrbν κα[ τ6 κιiλεoμιi τoυ

βρiκε dμεoη d'νταπ6κριoη, tτoι πoδ oημερα oφ[ζoυν

dπ6 ζcυi π6ντε xoρευτικιi oυyκρoτηματα /2 δμιiδεq

μικριi/, /2 δμιiδεq μεoαiα/ κα[ Ε'να μεyιiλo περfπoυ

τιi Ι00 Εν δλιι παιδιιi πoδ μετoυoιιLlνoυν o6 πριiξη θ-

να δνειρo, νιi τιμιjooυν κα[ νιi πρoβιiλoυν τιjν Nrioυ-

oα oτ6ν 'Ελλαδικ6 κα[ Εδρωπαi'κ6 xιΙlρo. M6 τη

oτενιj oυνερyαofα τcilν δδo παραy6ντcυν: Πριbτoν:
Tοδ Διoικητικoδ Συμβoυλlου πoδ πρoo6xει, παρα-

κoλουθεi καi ντιjνει τιi παιδιιi μ6, oτoλ69 oi δπoiεg

ρriβoνται κα[ κεντιoiνται απ6 τ[ζ i'διεζ κυρ[εg τoi
Συμβoυλioυ καi Δεδτεροv: M6' την αφιλoκερδfi πρo-

oφoριi τcbν θκλεκτιΙlν παιδιrilν τoυ, πoδ τ6 μερciκι
τoυg, δ ξfiλoE καi τ6 iμφυτo ταλEντo τoυg dναδεικνι)-

ει dπ6 d'πλoδg xoρευτ6g o6' xoρoδιδαoκriλoυg τ6

oυyκρ6τημα μετri dπ6 oκληρη κα{ Επlμoνη δoυλειιi,
d"ρx{ζει τιiν dνoδικη τoυ πoρε[α yιιi νιi εiναι oημερα

εiq θ6oη νιi dντιπρooc'lπεδει τη Ntioυoα κα[ δλo τ6
Noμ6, δxι μ6νoν oτ6 Φεoτιβtiλ μ6oα oτδν tλλαδικ6
χcbρo, dλλιi καi δλην την 'Ελλriδα oτdν Εδρωπαi'κ6

χ6ρo. ΕΙναι πriρα πoλλ6g oΙ oυμμετox6g o6 Eκδηλcυ'
oειq κα[ oΙ iμφαν[oειg τoυ, πoδ δiν μdq iπ1τρ6,πει δ

χ6ρoζ νti τfg d'παριθμηooυμε.
Σταxυoλoyoυμε τfg oπoυδαι6τερεg.
Στ6v 'Ελλαδικιi 21ιΙlρo: Λαμβtiνει μερoζ o6 5 φε-

oτιβιiλ κα{ μετri dπ6 oκληρη μιixη μi τri καλδτερα

κα[ dξιoλoycυτερα oυyκρoτηματα τfig xrbραg μαg'
πα[ρνει μ6 την dξfα τoυ κα[ oτιi 5 πρcΙlτα βραβει-α.
Στην Καλαμιiτα dπooπd' μ6 την Αη βριiβευoη στo-
λcΙlν κα[ μoυoικηg κα[ 2 μικρoδg xρυooδg dμφoρεTg.

T6 μιrcρ6 μαg oυyκρ6τημα /πoδ oημερα εiναι
tφηβoι/ dπooπd" κι α0τ6 μ6 μεytiλη dνεoη τδ ΠριΙlτο
εiδικιj βραβεio d.νofyoνταg yιti πρcbτη φoρci τιi φτεριi
τoυ κα[ παiρνoνταζ μ6ρ0ζ ot παιδικ6 Φ6oτιβαλ dνιi-

μεoα o6, Ι8 παιδικιi oυyκρoτηματα' "Oλα αδτti τιi

βραβεiα dνηκoυν δικαι<υματικti oτιi iκλεκτιi παιδιιi
τoυ /Mαθητ{,g, Φoιτητ69, Στρατιcilτεζ, iρyαζ6μενoι/
πoδ μ6, τ6 πηyαΙo κα[ Εμφυτo ταλ6,ντo τoυg /εiδικιi
oτ6ν τ6πo μαg εiναι d.νεπτυyμ6,νo/ δiδoυν δλoπρ6θυ-

μα καi dφιλoκερδcΙlζ δλoν τ6ν iαυτ6ν τoυg, yιιi νιi

παρoυoιιiooυν μi τ[g φoρεoι69 κα[ τoδg xoρoδg ζcυν-
τανη κα[ dxι Moυoειακη την rjμoρφη κα[ πλoιjoια
'Ελληνικη μαg παριiδooη.

Στ6ν Εδρωπαi'κ6 11ιΙlρo:'Aντιπρooαlπειjει τιjν
'Ελλιiδα oτην 'oλλανδ|α κατιi την 'Ελληνικη tβδo-
μriδα πoδ yfνεται κct'θε 5 xρ6νια μ6 τιi εδμεν6oτερα
ox6λια'

Δημιoυρyιjθηκε iτoι t'να κλ[μα φιλiαq πoιj d'να-

νεcbνεται κιiθε xρ6νo μ6 τiq τακτικ69 τoυg iπιoκ6'-

ψειg / παιδιδν κα[ καθηyητcilν. T6 rcαλoκα[ρι πoδ
π€'ραoε δixθηκε τιiν Eπιτρoπιi τcbν 'oλλανδιilν yιιi νιi

ξανακαλι1ooυν τδ oυyκρ6τημα yιri τδν 'Ιoιjνιo τoδ
Ι982'

Στιi Γαλλiα: Καλεiται 2 φoρiq' MIα oτ6 Παρfoι
oτ6 Καρναβriλι τδν Καρναβαλιcbν, κα[ μ[α oτ6 Θ6,α-

τρo <'Oλυμπιri>.
'ΕκπρooιυπεΓ την 'Ελλιiδα oτιi Δαμαoκ6 τfig

Συρiαq μαζi μ6 τ6 Σδλλoyo /Mπoδλεg Γιανfτoαρoι/
κα[ iκεi διακρ[νεται'

Mεταφ6ρει τιi μηνδματα, oφiyyει τoιjg δεoμoδg
πoδ μdg δ6νoυν μ6 τoδg ξενητεμ6'νoυ9 μαq dδελφoιiq
κα[ ζalντανεδει μ6' την παρoυo[α του, τfg dναμνηoειq
κα[ τη νooταλy[α τfig'iδιαiτερηg πατρ[δαg μαg oτoδq
N.αoυoαfoυg τfi g Βooτδνηg.

T6 περαoμ6,νo καλoκα[ρι iπi διjo μiνεg, δiδει
παραoτιioειq κtiθε 6βδoμιiδα oτιi oυyκρoτηματα τoσ
Καρρd oτη Xαλκιδικη o6' oυν6δρια κα[ φιλoξενoδμε-
νoυg d'π6 δλoν τ6ν Κ6oμo. 'H oυνερyαoiα αι)τη θιi
oυνεxιoθεΓ καf yιιi τ6 καλoκαfρι τoδ Ι982.

''Ετoι τoδ δ[δεται η εiκαιρ[α νιi παρoυoιιioει
oτoδg ντ6πιoυq κα[ ξ6'νoυ9, τoδζ παν6μoρφ0υζ χo-
ρoδq τfig χωραζ μαg τιiν πoλιτιoτικη, 'Hθικιi κα['Ε-
θνικη αι)τη παρακαταθηκη ri δπoiα μd'q oυνδ6ει μ6 τfg

ρiζεq τηq φυληζ μαg κα[ ποδ ri dρxιi τiζ ioτoρ[αζ
τoυg xιiνεται oτιi βιiθη τιjlν αiαlναlν. T6 καλoκα[ρι
τoδ ]98Ι ξδcυoε δδωρη παριioταoη oτδ''AρxαΓo Θ6α-
τρo τfig Καβιiλαq μετιi dπ6 πρ6oκληoη τoi ΕκεΓ Λυ-
κεfoυ τδν 'Ελλην[δalν. Tην παριioταoη αδτη πoδ εi-
xε πoλδ μεyιiλη iπιτυx[α, την παρακoλoδθηoαν oΙ
τoπικ6,9 dρx6s' oΙ κtiτoικoι τηq Καβιiλαg κα[ πλfiθoq

ξiναlν τουριoτcilν.
'Επ{oηg i,μφανioθηκε μ6 πoλδ μεyιiλη iπιτυxfα

oτfq 6oρταoτικ6,q iκδηλδoειg τiq 'Ελευofναq oπoυ
κα[ πιiλι τ6 ixoυν ξανακαλ6oει yιιi τ6 τ6λo9 τoσ
Mαi'oυ' Στην 'Hριiκλεια Σερρcbν δ[δει iπ[oηg δι5ωρη
παριioταoη κα[ dπoθεcυνεται' .Oμcιg 

τ6 Λιjκειo τcbν

'Ελληνlδοlν δ6ν περιoρiζεται μ6νoν o'αδτ6ν τ6ν iκ-
πoλιτιoτικo τoμ6α.

M6 μιιi d'μιλλα, δπ6ρoxηq d'yιiπηg κα[ πρooφo-

idq δiδει 6λ6ψυxα κα[ d"νεπιφδλακτα τ6 παρ6ν κα[
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oτ6ν'Aνθροlπιστικ6 κα[ Φιλανθροlπικ6 τoμ6'α'

'Εyyριdφεται τ6 Διoικητικ6 Συμβoδλιo oτη δδνα-

μη τζον AΙμoδoτdlν τoσ Noooκoμε{oυ μαg' Δ[δει τ6

παρ6ν δδo φoρ6q τ6 xρ6νo oτ6 Γηρoκoμεio τiq Βε-

ρoiιαq με τ6 oυyκρ6τημti τoυ yιιi ψυxαycυyfα κα[ yεδ'

μα yιιi τoδg oυμπαθεig y6ρoντεg'

Λαμβιiνει i,νερy6 μ6ρoq o'oλεg τ[g Ερανικig Επι-

τρoπ69 yiιιi τ6ν oυνιiνθρωπ6 τoυ' 'Επιoκ6'πτεται τoιjζ

πλημμυρoπαθεig τc7ν yειτoνικιiν περιoxcilν κα[ δ[δει

σ' αδτoδζ xρηματικη βoiθεια κα[ κoυβiρτεq

/πρooφoρti τoδ Δ.Σ./'
Στην dρxικη tκκληoη yιd τιi εiδικti παιδιιi τfig

π6 ληg μαζ' συμπαρioταται δλoπρ6θυμα'

Στig 2 'Ιανoυαρ[oυ Ι982 oτ6 Δημoτικ6 Θ6'ατρo

τiq π6ληq μαg δiδει παρtioταoη dπ6 τig εioπριiξειg

τiq δπoiαq μ6ρoq oυμπληρcυνει την dρxικιj πρooψo-

ριi oτd εiδικιi παιδιri.
Στ6 πρooκλητηριo τηq 'Ayιiπηg καi τηg 'Αλλη-

λεyyδηe πρ69 τoιiq dδελφoδg μαg Κυπρfoυq δ6'ν μ6'νει

dμ6ιoxo.
Σιiν πρδτη oυμβολικη βoηθεια oτ6λνει τ6 πoo6

τcbν 20.000 δρx' πρooφοριi τoδ Διoικητικoδ Συμβoυ-

λfου oτ6 Λιjκειo 'Ελληνiδων 'Aμμoxrιoτoυ' Εioπριi-

ξειq d'π6 καλλιτεxνικη Εrcδηλaloη διατ{θενται d'πo-

κλειoτικιi yια τ6ν δoκιμαζ6μενo Κυπριακδ Λα6'

'Ενιoxδει oiκoνομικιi τ6 δδεio Λeμεooi πoδ

τoδ τ6 ζiτηoε καi παριiλληλα δiδει κα[ πιiλι μi tξoδα

τoi Διoικητικoδ Συμβoυλloυ τρεig xρoνιig κατιi oει-

ριi δπoτρoφfα o6, dπoρο παιδi' oπoυδαoτη τoσ iδfoυ

'o Nοντιig

cilδεfoυ.
Tιμcυνταg οl,, ι0τ6,9 τig Εν6'ρyειεg δ <<Poταρια-

ν69 δμιλog>> Θεo/νiκηg μ6 εioηyηoη τoδ κ' Δημιiρ'

xoυ dπoν6μει oτ6 Λδκει6 μα.q' ιz! εiδικη κα[ πραyμα-

τικιi oυyκινητικη τελετi oτ6 θ6'ατρο Mακεδoνικτj'lν

ΣπoυδcΙlν Χρυo6 Mετdλιo μετ' Επα{νoυ yιιi την oλη

τoυ Εκπo'λιτιoτικη κα[ d"νθρcιπιoτικη αι)τη δριioη'

'ΕμεΙg δμcυg ciν κα[ βαθειti oυyκινημ6'νεζ κα{ iν'
δ6μυxα περηφανεg yιti την dπoνoμη αι)τη, νoμfζoυμε

δτι i1 διtiκριoη αι)τη καi i τιμi d'νιjκει o'δλoυζ δooυg

oτιiθηκαν κoντri oτfg προoπtiθει6g μαg κα[ dπ6 τoδζ

δπoioυg dντληoαμε δυνιiμειg oiκoνoμικιig d'λλιi καi

iθικ6q.
Θεcυροδμε λoιπ6ν βαθδ xρ6'oq νd εδxαριoτηooυ-

με θερμιi τd 'Yπoυρyεiα τoδq Βoυλευτ6ζ τα i'ρyooτιi-

oια πoδ oυν6βαλαν καi oυμβιiλλo'υν otloιαoτικd'

oτην δλoπo{ηoη πoλλcbν πρooπαθειcbν μαg' την τo-

πικη αiτoδιolκηoη καi εiδικd τ6 Δημαρx6 μαg πoιj t'-

δειξε κα[ δε[xνει καταν6ηoη καi d'ληθιν6 Eνδιαφiρoν

oτιi τ6oα πρoβληματα κα{ δλουg cjooυζ μεμoνωμΕνα

κα[ πoικιλοτρ6πωq βoiθηoαν νιi πραyματoπoιηooυ-

με τ6 t,ρyo αδτ6'
T6,λoe τ6 Λιjκειo τcilν 'Ελληνiδων διαβεβαιιbνει

δτι μ6 τ6'τoιoυ εi|δουg oυμπαραoταταg θιi εΙναι πtiντα

πρ6θυμo νιi πρooφiρει δλεg τoυ τig δυνιiμειg yιιi κιi-

θiε τι δραTo κα[ ει)yενικ6 πoδ θιi oυντελ6'oει oτη διιi-

δooη τioδ πλoδoιoυ κα[ πηyα|oυ μαg Λαl'κoδ Πολιτι-

oμοi.
'Εκ τoδ Λ.Ε.]Υ.
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Παρασκευη καi ε1δη γιαoυρτιoδ
Α'

Τ6 γιαoιiρτι εivαι θvα γαλα-
κτoκoμικ6 πρoi6v πo6 πρoΕp1ε-
ται dπ6 τηv ζιiμωoη τδv μικρooρ-
γαvιoμδν (μαγιιi: oτρεπτoκoκκog,
θερμ6φιλoζ καi θερμoμπακτεpi-
διo βoυλγιiρικo).

Τ6 γιαoιiρτι θ1ει πατρiδα τηv
Boυλγαρiα 6πoυ παραοκευιiζεται
dπ6 πρ6βειo yαχα. Στi χωρα μαζ
παραoκευι1ζεται θπioηq &πo πρo-
βειo li &γελαδιv6 γιiλα. Kιiριo 16α-

ρακτηριστικ6 τoδ γιαoυρτιoδ εivαι
τ6 καλ6 δ6oιμo (πηξιμo). Τιi θργo-

oτιioια καi oi voικoκυρ6ζ χρησι-
μoπoιoδv διιiφoρoυζ τρ6πoυq, πα-

ραοκευηg.

1. Παραδooιακ6 γιαoιiρτι
Παiρvoυμε γιiλα κατ' εδθεiαv

&'πo τ6v κτηvoτρ6φo, καλti
οτραγγιoμdvo, καθαρ6, τ6 βριi-
ζoυμε καi τ6 dφηvoυμε vιi κρυω-
oει oτoιiq 40 μ6γρι 45 βαθμoδq
θερμoκραoiα. Στη θερμoκραοiα
αδτη ρi1voυμε τηv μαγιιi περiπoυ
2Vo ψ('xρι3Ψo. Πρoτιμαται f1 μαγιιi
vιi εivαι dπ6 γιαoιiρτι παριi d'π6

oκ6vη o6 φακελακι. Τ6 oκεδoq
πoιi θιi χρησιμoπoιηΘεi νιi εivαι
κεοεδιiκι πλαoτικ6 fl κιiτι πoδ vιl
μην 16ιivει εiiκoλα τηv θερμoκρα-
oiα. 'Avακατcδvoυμε γιιi λiγo τ6

μεΙγμα καi διατηρoδμε τηv Θερμo-

κραoiα oταθερη 2 ψΕ'yρι" 3 δρεq.
Xαρακτηριoτικ6 πηξεωq εivαι τ6
οημεΙo, 6ταv γιiρoυμε τ6 κεoεδιiκι
vιi μηv ξεκoλλα τ6 γιαoιiρτι dπ6
τιi τoι1ιδματti τoυ. Mετιi τoπoΘε-
τoδμε τ6 γιαoιiρτι oτ6 ψυγεΙo.

2. Στpαγγιoτ6 γιαoιiρτι
γι6" τζατξtκι

Θερμαiνoυμε τ6 γιiλα oτoιiq,

90 βαθμoιig Ε'πt 20 χεπτa τηζ δ-
ραq,. Mετti τ6 κρυcδvουμε aτoilc,42

μξ.xρι 45 βαθμo6q. Στη θερμoκρα-
oiα αδτ{ ρi1voυμε την μαyια 2Ψo.

'H θερμoκραoiα διατηρεΤται oτα-
θερη θπi 2 6ρεc, και 15 λεπτι1. Mε-
τιi dναδεrjoυμε γιιi λiγo. Δηλαδη

γivεται τ6 oπιiοιμo. "Eπειτα τoπo-
θετoδμε τo γιαoιiρτι oτ6 ψυγεTo μι-
oη δρα περiπoυ, riiοτε fi θερμo-
κραοiα vιi κατεβεi oτoιiq, 8 βαθ-

μoιiq. Στη oυv61εια τoπoθετεΤται
o6 τζαvτ(λα καi oτ6 θπιivω μ6ρoζ
τfrq τζαvτiλαq τoπoθετoδμε θvα

βιiρos γιιi vιi γivει καλ0τερα f|

oτριiγγιoη. T6 γιαοιiρτι παραμ6,vει
24 6ιρεq οτ6 ψυγεio καi μετιi τ6

βγιiζoυμε dπ6 τηv τζαvτ[λα.

To6 Δημ. Mιν6πoυλoυ
Γεαlπ6νου - Tε7νολ6yoυ

ΙΙ αv επιo τημ{ο υ Bι6ννη q

3. Γιαoιiρτι μ6 φρoδτα
Τ6 χρησιμoπoιoι1μεvo γιiλα

δ6v πρ6πει vιi ξεπερvi τ6" 3,8Ψo at
}uιπαρα. Δηλαδη πρ6πε'ι" vιi εivαι d-

γελαδιv6 γιiλα. Θερμαivoυμε τ6

γιiλα oτoιiq 45 βαθμoι)q καi ρ(-

χvoυμε ψαγια2Ψo ψ6xρι3Ψo. 'Eτoμ

μιiζoυμε καθαριi πλαoτικιi κεοε-
διiκια καi τoπoΘετoδμε o' αδτιi
φρoδτo dλεoμ6vo καλιi μ6 μ(ξερ
(10Ψo μ61ρι l2Ψo φρoδτα). Πρo-
oθdτoυμε oτ6 κεoεδι1κι τ6 πητια-
oμιlvo γιiλα καi τ6 διατηρoδμε od

oταθερη θερμoκραoiα 42 ψ6'1ρι 45

βαΘμoιig Ε,πi" 2 ψt1ρι 3 δρεq. 'Eφ'
δοov γivει γιαoιiρτι τoπoθετεiται
στo ψυγειo.

B,
1. Xαρακτηριστικd
καληq πoι6τηταζ

'oπτικt{ δψη τoδ γιαoυρτιoδ:
'Η θπιφιivεια τoδ γιαoυρτιoδ πρ6-

πει vιi εivαι δμοι6μoρφη καi δταv
παiρvoυμε μ6 τ6 κoυτιiλι vιi o1,η-

ματiζεται θvα δμoι6μoρφo λεio
κ6ψιμo xωρiq vιi dφηvεται τυρ6-

γαλo. Δ6v πρ6πει vιi o1,ηματiζει
οτ{v θπιφιivεια φουoκιiλεq,. T6

χρδμα vιi εivαι τ6 φυοικ6 τoδ γιi-
λατoq,. Nιi εivαι καθαρ6 o'δλα τti
oημεiα.

Mυρωδιιi: Kαθαρη, dρωματι-
κη. Aδτη πρt,πεl" vιi dφηvει τ6 εiδμ
k6 1αρακτηριoτικ6 τηg ζυμωoε-
ωζ'

Γε6αη: T6 γιαoδρτι πpΕπει να
δivει μiα πληρη γει5oη οτη γλιilo-
oα, καθαρη, δπ6ξιvη, μ'dvα τυπι-
κ6 dρωμα γιαoυρτιoδ.

2. ΑΙτια χαρακτηριστικα)ν
κακηξ πoι6τηταq

KατακιiΘιoμα: Ξιivιoμα τoδ ιb-

ριμoυ γιαoυρτιoδ, πoιi δφεiλεται
at Θ"ρyi ψιiξη. Bιαoτικoi 1ειριoμoi
κατιi την διιiρκεια δρiμαvoηq καi
dπoθηκευoηg,. Δυvατη dvατιiραξη
κατιi τηv μεταφoρti. 'Eλλειπηg δ-
ρiμαvoη κ.τ.λ.

Xωρiq dρωμα: 'Αδιivατη μα-
yια. 'Ε'ξ6χιξη μ6vo τδv oτρεπτo:
κ6κκωv. Mικρη δ6oη μαγιαq.
Σιivτoμη δρiμαvoη. Xαμηλη Θερ-

μoκραoiα. 'Η μαγιιi δ6v εivαι κα-
θαρη. M6λυvοη dπ6 τιi μ6oα xρη-
οιμoπo[ηoηq.

Πικρ6:'Aκατιiλληλo γιiλα,
'Avεπαρκdq, ξιjvιoμα, πρoερ16με-
vo πιθαv6v dπ6 διιioπαοη τδv
πρωτε[vιδv τδv oπoρωv. Moλυ-
oμ6vη μαγιιi. Παλιιi μαγιιi. 'Η
θερμoκραo(α τoδ γιαoυρτιoδ dv6-

βηκε πoλδ. 'Aργη ψsξη.
Φυoαλ[δεq _ 'Αφρ6q: Δυvα-

τ6 dvακιiτωμα τoδ γιiλατoq, μετιi
τ6 μιiγιαoμα καi πρ6oληψη d6ρα.
M6λυvoη τoδ γιiλατoq li τηg μα-
γιαq μ6 dερωδη βακτηρiδια, δπωq
κoλoβακτηρiδια.'Αvεπαρκηq κα-
θαρι6τητα καi μ6λυvoη δληq τηg

oυv61εια oτη oελ[δα 38
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TO
'Απo τ6 1977 (iρηιaε oτη xιil-

ρα μαζ μια vθα θπαvιioταοη oτηv
καλλιι1ργεια τoδ καλαμπoκιoδ μιi
τηv απ6τoμη αδξηoη.τδv oτρεμ-

ματικδv d.πoδ6οεωv πoιi δφεiλε-

ται oτηv dvτικατιioταoη τιilv δι-

πλδv δβριδiωv &π6 τιi πoλι1 πι6 &-

πoδoτικιi &πλιi υβρiδια. "Eτoι, τιi
τελευταiα 1ρovια, τo καλαμπ6κι
θπικριiτηoε oτιi γ6vιμα καi dρδευ-
6μεvα 1,ωριiφια καi καθιεριilθηκε
ιbq μ(α δυvαμικη καλλι6'ργεια &v-

ταγωvιζ6μεvη τiq ιiλλεg &ρδευ6με-

vεg καλλι6ργειε9 δπωq τ6 βαμβιi-
κι, τti τεδτλα, τη μηδικη κ.λ.π.
'Απoτ6λεoμα αδτηq τηg dλλαγηg

ηταv, δ1'ι μ6vo v<i oταματηoει η

μεiωoη τδv καλλιερyoυμdvωv μd
καλαμπ6κι iκτιioεωv πoιi παρα-
τηρηθηκε τηv τελευταiα 30ετiα θ-

κτoπιζ6μεvo oυvε1Φq dπo τig ιiλ-
λεg &vταyωvιoτικι1g καλλιι1ργειεq
dλλιi, κα( vα οημειιiloει σημαVτι-
κη αδξηoη dπ6 τ6 1980. Γιιi τ6 λo-

γo αδτ6 τ6 καλαμπ6κι δγιvε μιιi &-

πo τ[g πι6 dπiκαιρεg κα[ πoλυoυ-

ζητημ6vεg καλλιεργειεq τιilv τε-

λευτα(ωv τεooαρωv θτιilν. 'Eπoμ6-

vωg, κρ[vεται oκoπιμη μια oιivτo-

μη παρoυo[αoη, για τoιig, dvαyvΦ-
στεζ τoδ περιoδικoδ (NΙΑoY-
ΣΤΑ)), oοov dφoριi τη γνωριμ[α
μ6 τηv θξdλιξη τηg καλλι6ργειιig
τoυ oτηv 'Eλλιiδα, τη xρηoιμoτη-
τιi τoυ κ.λ.π.

Τ6 καλαμπoκι ιilg γvωoτ6 εi-

vαι φυτ6 τηq 'Aμερικηq dπ6 δπoυ

μεταφ6ρθηiε oτηv Eδρωπη dπ6
τ6v Koλoμβo oτ6 πριδτo τoυ ταξ[-
δι τo |492. Πoλιi γρηγoρα διαδ6-
θηκε o6, δλη τηv Eδρωπη ιboτε, ri-

δη τ6 1525 περιγραφεται o6 dvα 'Ι-

ταλικo βoταvoλoγιo. Στηv dρ1η

καλλιεργηθηκε oιiv καλλωπιoτι-.
κ6 φυτo λ6γω τηq θvτυπωoιακηq
θμφιivιοηq τoυ. Σιivτoμα 6μωζ d-

vαγvωρioθηκε η μεγιiλη θρεπτικη

KAΛAMΠΟKΙ ΣTHN ruΛΛAΔA
τoυ dξ[α καi ιiρx'ιοε vιi καλλιερ-
γεiται yιιi τηv παραγωyη οπ6ρoυ
πρ6q διατρoφη τ6oo τoδ dvθρrb-

πoυ ooo καi τδν ζωωv. Στ6v δπo-

λoιπo κooμo διαδ6θηκε μιioα
oτov 16o αiιi-lvα κυρiωg &π6 τoι1g
'Ιoπαvoιig κα[ Πoρτoγιiλoυg θα-

λαoooπ6ρουg oτην 'Ao[α κα[ dπo
τoιjg "Αραβεq oτη B. 'Aφρικη κα(

M6oη 'Avατoλη. Στηv'Eλλιiδα τo
καλαμπ6κι μεταφ6ρθηκε γι1ρω
oτ6 1600, dπ6 τηv AΙγυπτo γιαυτ6
πηρε καi τo δvoμα dραβ6oιτoq
('Αραβικ6g oiτog).

Toδ Δρ.,al t/. Σφακιανακη
. Γεalπ6νoυ

'Ινoτιτοι5τoυ Σιτη ρrilν
Θεo/νiκηg

'Η λ6ξη &ραβ6oιτog δ6 χρηoι-
μoπoιηθηκε dπo τoδg "Ελληvεq

παραγωγoιig παριi μ6vo ο6 λ(γεg

πεpιo1tg καi μαλιoτα παραλλαy-

μ6voq δζ <&ραπoo[τι>>. Στηv κα-
θoμιλoυμdvη κα[ a6 oλoκληρη
o1εδ6v τη xιilρα θπικρtiτηοε o δ-

ρog καλαμπ6κι. 'Η θτυμoλoγiα
τηq λdξηq καλαμπ6κι δ6v εivαι d-

πoλυτα dξακριβωμ6νη. Σιiμφωvα

μ6 τ6v 'Αvδριιilτη εivαι 'Aλβαvι-

κηg πρoελειioεωq θvιδ κατιi τ6 λε-

ξικ6 Πιiπυρoζ - Λαρoι1g εivαι
Τoυρκικηg πρoελειioεωg. Φα[vε-

ται δμωζ, δτι τoυλιi1ιoτοv τ6

πρδτo oυvθετικ6 τηg λ6ξηq πρo-

ι1ρ1εται dπ6 τηv 'Eλληvικη λ6ξη

καλιiμι.
'Η μεγιiλη iκαv6τητα πρo-

oαρμoγηq τoδ καλαμπoκιoδ τoδ d-

π6τρεψε vιi ξαπλωθεi o6 δλ6κλη-
ρo o1εδ6v τ6v κ6oμo κα[ vιi δη-

μιoυργηοει πληθoq τrjπωv dvιiλo-

γα μ6 τ6 κλ[μα κciθε περιo1ηg. "E-

τoι, μπoρoδμε vιi oυvαvτηooυμε
τιiπoυq καλαμπoκιoδ oτ(q τρoπι-
κ6q 1δρεq πoιi 2gρειιiζovται yιιi vιi
κλε[ooυv τ6 βιoλoγικ6 τoυg κιiκλo
12 μηvεq καi τ6 δψog, τoυg, πoλλ6q

φoρ6ζ, ξεπερvιi τιi dξι μ6τρα μ6xρι
τoι1g πoλιi μικρ6oωμoυq τυπoυg
τιilv δρειvδv ψυ1ρδv περιo1ιi.lv
πoιj κλεivoυv τ6 βιoλoγικ6 τουq

κδκλo o6 60 ημ6ρε9. Στηv"Eλλd-
δα, o6 κιiθε περιo1η, δημιoυργη-
θηκε καi ξε1ωριoτ6q πληθυομ6ζ

μd δριoμ6vα γvωρioματα δ καθd-

vαg. oi διαφoρ6q μεταξδ τcbv πλη-

θυoμδv αδτδv δ6v εivαι πoλrj με-
γιiλεg dπειδη καi oi διαφoρ69 oτ6
κλ(μα &π6 περιo1'η o6 περιo1η οτη

xιilρα μαq εivαι μικρ6q. "oλoι oi
vτ6πιoι πληθυoμoi (περiπoυ 200)

oυyκεvτριi.lΘηκαv dπ6 τ6 'Ιvoτι-

τoδτo Σιτηρδv πoιj εivαι τ6 δπεδ-

θυvo Ιδρυμα γιιi τη βελτiωoη τoδ

καλαμπoκιοδ. oi πληθυομo[ αδ_

τo[ 1,ρηoιμoπoιηθηκαv γιιi τη δη-

μιoυργiα καθαρδv oειρΦv κα[ oτη
oυvεx,εια τιilv πριilτωv'Eλληvικιilv
δβριδiωv καi dπoτελoδv τ6 βαoι-
κ6 γεvετικ6 δλικ6 γιιi τ6 βελτιωτι-
κ6 πρ6γραμμα τoδ 'Ιvoτιτoιjτoυ.

M6 τηv εδκαιρiα αδτη θιi dvαφ6ρω
δτι &π6 τo dτog, αδτ6 oi πληθυoμo[
θιi φυλα1,τoδv oτηv Tριiπεζα Γεvε-

τικoδ 'Yλικoδ, πo6 ιiρ1,ιoε vα λει-

τoυργεi oτηv 'Ελλιiδα μ6 dδρα τ6
'Ιvοτιτoδτo Σιτηριilv Θεοοαλov[-
κηq,, oπoυ καi θιi μπoρoδv vιi δια-
τηρηΘoδv oi oπ6ρoι δx'ι μ6vo τΦv

πληθυoμδv li καθαριilv oειρδv
καλαμπoκιoδ &λλd κα( oi πoιKι-
λ(εq τδv ιiλλωv φυτδv κιiτω dπ6
εiδικ6ζ ουvθηκεg δγραoiαζ καi
χαμηληζ θερμoκραo [ αc, γ ιa πoλλα

1ρovια xωρiζ vιi 1ιivoυv τη βλα-
oτικη τoυg iκαv6τητα. 'Απ6 τηv

Τριiπεζα αδτη Θιi μπoρεΙ o κιiθε θ-

ρευvητηq vιi πρoμηθεδεται τηV

πoικιλ[α ποιi 1ρειιiζεται γιιi τ6 θ-



ρευvητιι(o τo πρoγραμμα'
oi oημαvτικ6τερεg δμωg δια-

φoρ6ζ μεταξιj τΦv πoικιλιδv κα-
λαμπoκιoδ παρατηρoδvται oτιi
χαραl(τηριστικιi τoδ oπ6ρου. "E-

τoι, &vιiλoγα μ6 τηv θμφιivιoη κα[
τη oκληρ6τητα τoδ dvδooπερμioυ
διακρ(voυμε διαφ6ρoυq τιiπoυq.
Kυριιi-lτερoι &π6 αδτoιlq εiναι o δ-
δovτ6μoρφoq (DENT) καi 6 oκλη-
ρoq τιiπoq (FLΙNη. Στ6v δδovτ6-

μoρφo τιiπo dvηκoυv oλα o1εδ6v
τιi δβρ(δια πoδ καλλιεργoδvται
oτη xιi.lρα μαq γιατ[ εivαι δ πι6 πα-

ραγωγικ69,' Τo θvδooπ6ρμιo τoδ
τιiπoυ αδτoδ εivαι μαλακο (&λευ-

ρδδεq) καi 6ταv oτεγvcδoει δ oπo-
ρoζ συρριKVωvεται oτηv κoρυφη
κα[ o1ηματiζει μικρo βαθoδλωμα
dτoι δoτε vιi μoιιiζει μι1 δovτι yιαυ-

τ6 πηρε καi τ6 δvoμα δδovτ6μoρ-

φoζ. Στ6 oκληρ6 τιjπo τ6 θvδo-
οπdρμιo εivαι oκληρ6 με δαλωδη
τoμη καi η θπιφιivεια τoδ oπ6ρoυ
εivαι λε[α. 'o oκληρog τυπog πρo-
τιμηθηκε πoλδ o6 περοηΕg πoυ τo
καλαμπ6κι 1ρηoιμoπoιηθηκε γιιi
τη. διατρoφη τoδ &vθριilπoυ θπειδη
εivαι πι6 κατιiλληλοq για τo oκo-
π6 αδτ6 dπ6 τ6v δδovτoμoρφο.
Στη 1ιδρα μαζ χρησιμoπoιηθηκε
πoλιj τ6 καλαμπ6κι oτη διατρoφη
τoδ &yρoτικoδ πληθυoμoD καi κυ-

ρ(ωg od περιo1i'c, πoδ δ6'v δπηρ1ε
oιτιiρι. Για τ6 λ6γo αδτo oτηv'Eλ-
λιiδα θπικριiτησαv πληθυoμoi πoδ
d,vηκαv οτ6 oκληρo τιjπo. 'Eπ(-

oηq, καi τα πρδτα 'Eλληvικιi δ-

βρfδια, πoιi δημιoυργηθηκαv dπo
τo 'Ιvoτιτοδτo Σιτηρδv, ηταv τoδ

τιjπoυ α0τoδ. Στηv'Aμερικη, πρ[v

&π6 τηv dvακιiλυψη τηq dπ6 τ6v
Koλ6μβo, oi 'Ιvδιιivoι καλλιερ-
γoδoαv τo oκληρ6 τι]πo &φoδ

καλλιεργoδoαv τ6 καλαμπ6κι γιιi
τη διατρoφη τoυg καi δ1ι γιιi τη

διατρoφη τδv ζωωv. Φα(vεται πcbg

κα[ τ6 πριilτo καλαμπ6κι πoι1 με-
ταφdρθηκε oτηv Εδριi:πη &vηκε
oτ6 oκληρ6 τιiπo.
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'Aξiζει vιi &vαφdρoυμε dκ6μη
δι1o τιjπoυg riv καi δ6v καλλιερ-
γoδvται oτηv 'Eλλιiδα o6 μεγιiλη
i,κταoη. Πρ6κειται γιιi τ6 μικρ6-
KoKκo, τo γvωoτ6 μαζ PoP
coRN. κα[ τ6 γλυκ6 καλαμπ6κι.
Kαι oi δ6ο αΟτo[ τι5πoι καλλιερ-
γοδvται κυρiωq οτηv'Aμερικη κα[
καταvαλιbvovται dποκλειστιKd d-
πd τ6v ιivθρωπo. Θιi ηταv θvδια-

φdρoυoα η εioαγωγη τηg καλλι6ρ-

γειαg τιilv δ0o αδτδv τιiπωv oτηv
'Eλλιiδα καi κυρ(ωg τoδ γλυκoδ
καλαμπoκιoδ.

To πρoγραμμα γιιi τη βελτiω-
ση τηζ καλλιι1ργειαg τoδ καλαμ-
πoκιoδ oτηv "Eλλιiδα ciρ1ιoε λ[γo

πρiv τ6 B παyκooμιo π6λεμo oτ6
'Ιvoτιτoδτo Καλυτερεδoεωq Φυ-

τδv Θεooαλoviκηq τ6 οημεριvo
'Ιvoτιτoδτo Σιτηριilv.'Η πρooπιi-
θεια αδτη oταμιiτηοε oτη διιiρ-
κεια τηg κατo1ηq γιιi vα dρ1ioει
πιiλι μετιi τ6v πoλεμo μ6 τηv εioα-
yωγη πρδτα διαφ6ρωv 'Αμερικα-
νικδv υβριδ[ωv oπωq τo WΙSC.
355, τo MΙΝ. 607, τo WΙSC. 641Α
κ.d. καi oτη oυvιlχεια μ6 τη δη-

μιoυρy(α τδv πριilτωv 'EλληvικΦv

διπλιδv δβριδ(ωv (lΣ-20' ΙΣ-400,
ΙΣ-228 κ.λ.π.).

Τιi δβρiδια αδτιi ιiρ1ιoαv σι-

γιi - oιγιi vιi μπαivoυv oτηv καλ-
λι6ργεια κα( vιi dκτoπ[ζoυv τoιiq
πληθυομoι1q.'Aποτ6λεoμα τηζ
&λλαγηq αδτηq, παριiλληλα μ6 τη

βελτiωoη τdg, τε1vικηq καλλι6ρ-
γειαq' ηταv η αδξηoη τδv dπoδ6-
oεωv. "Eτoι, θvΦ τo 1950 η &π6δο-
oη ηταv γ6ρω oτιi 100 κιλιi τ6

oτρ€'μμα τo 1955, πoυ τιi υβρiδια
καταλιiμβαvαv τ6 3,1Ψo τηq καλ-
λιεργoιjμεvηq μd καλαμπ6κι θκτιi-
oεωq, η dπ6δooη dφθαoε τa 125

κιλιi τ6 στρ6μμα, τo |965 μ6, πo-
oooτ6 διπλδv δβριδiωv 28,9Ψo i1

&π6δooη dφθαoε τα 203 κιλιi τ6

oτρd,μμα καiτ6 l975 πo6 τιi διπλιi
δβρiδια εi1'αv θκτoπ[oει τελε(ωg
τoδq, πληθυoμo6ζ η dπ6δooη ηταv

401 κιλιi τ6 oτρ6μμα. Τd'λoq, τo

1981 πoιj τιi &πλιi δβρiδια &vτικα-
τιioτηoαv πληρωq τιi διπλιi fi d-
πoδooη ηταv 800 κιλιi τ6 oτρ6μμα
πo0 εivαι καi fi μεγαλ6τερη μ6oη
dπ6δooη o6 δλo τ6v κ6oμo. Πε-

ριoo6τερεq λεπτoμ6ρειεg δεiτε
στ6v παραι(ιiτω πivακα.

ΠΙNΑKΑΣ ΠoY ΔEΙXNEΙ
TΙΣ KAΛΛΙEPΓOYMENEΣ

EKTAΣEΙΣ ΣE KAΛΑMΠOKΙ
KΑΙ TΙΣ ΣTPEMMATΙKEΣ

AΠοΔoΣEΙΣ THΣ ΠEPΙoΔoY
1950-1981

"Eτoq "Eκταoη 'Aπ6δooη
στρ.

2'660'0ΟΟ
2.280.000

2.104.000
1.466.Ο00

κιΧ6'/aτp.
100

125

137

203

1 9s0
1 955

1960

1965

1970

197 5

t979
1 980

198 1

1.612.0Ο0 328
1.346.000 401

1.050.000 655

r.500.000 7r0
ι.500.000 800

Στ6 oημεio αδτ6 μπoρoδμε vιi
παρατηρηooυμε τηv ριζικη &λλα-
yη τηζ vooτρoπiαq τδv γεωργιilv
μαg, τιi τελευταaα 30 1ρ6vια. 'Εvδ,

η πρωτη dλλαγη δηλαδη f1 dvτικα-
τιioταoη τδv vτ6πιωv πληΘυoμΦv

μ6 διπλιi δβρ[δια, 1ρειιioτηκε yιιi
vιi δλoκληρωθεi περ[πoυ 25 ηpo-
Vια, η δειiτcρη dλλαγη, δηλαδη f1

&vτικατιioταoη τΦv διπλΦv δβρι-
δiωv dπ6 τα απχα, 1,ρειιioτηκε
μovo τ6ooερα 1ρ6vια γιιi τηv δλo-
κληρωoη τηq.

"Oπωq dvαφ6ρΘηκε καi πα-

ραπιivω fi καλλιερyoιiμεvη μ6 κα-
λαμπ6κι ιlκταoη παρoυo[αoε oυ-

vε1η με[ωoη τιi τελευταiα 30 1ρ6-
vια. 'Απ6 τα2.660.000 oτρι1μματα
πo0 καλλιεργηθηκαv μd καλαμπo-
κι τ6 1950, τo 1979 καλλιεργηθη-
καv μ6vo 1.050.0Ο0 oτρεμματα.
'H μεiωοη αδτη δφεiλεται κυρiωg
oτηv dγκατιiλειψη τηζ ξηρικηq
καλλιdργειαg καλαμπoκιoδ. "Η

ξηρικη καλλιθργεια τoδ καλαμπo-



-

Kιoδ στη x6ρα ιιαζ ι<ρiVεται τε- γιiλη ηλιoφιivεια κα[ μεyιiλη διtiρ- τ[g &vιiγκεq μαg oθ καλαμπoκιλε(ωq dooμφoρη γιατi oi &παιτη- κεια τoδ καλoκαιριoδ) θπιτρdπει κα[ vιi μηv εioιiyoυμε dπ6 τ6 θξω-oειg, τoδ καλαμπoκιoδ ο6 vερo εi- τηv καλλι6ργεια δβριδιωv μεyιlλoυ τερικ6 yεyovog πoυ πρiν μoλιg 10vαι μεyιiλεq' κα[ oi βρo1oπτcδoειg βιoλoyικoδ κιjκλoυ, ποι1 dπαιτoδ, ,oor,o φoruo.o, d.διαv6ητo.κατιi τη βλαoτικf τoυ περ[oδο εi- γιa ναci:ριμιiooυv πιivω dπ6 130 η_ , -Η αδξηoη τηζ παραγωyηgvαι αvεπαρκεiq yιιi vιi καλιiψoυv μdρεg, τιi oποiα εivαι καi dπoδoτμ καi η κιiλυψη τδv &vαyκδv τηqτ[g d.vιiyκεq τoυ. κιilτερα. "H δυvατ6τητα αδτη χωραζ μαg εivαι μεyιiληq σημα-M6 τη 1ρηoιμοπoiηoη δμωg καλλιεργειαq πoλιi d.πoδoτικιilv υ- οiαq &φοδ τo καλαμπoκι d'πoτελεΙτδv πoλδ &πoδoτικιilj απλιiv υ- βριδiωv oε oυvδυαoμ6 μd τη μικρη τ6 oπoυδαιoτερo κτηvoτρoφικo
βριδiωv f1 καλλιθρyεια τδδ καλαμ_ dvιiγκη oι1 θργατικιi 16ρια καΘι- φυτ6. Πoλιi μεyιiλη εivαι κα[ ηπoκιoδ εγιvε d.vταyωvιoτικη τδv oτoδv τηv καλλι6'ρyεια τoδ κα_ βιoμη1αvικη τoυ 1ρηoη Φq η θξα-riλλωv καλλιεργειδv μ6 dπoτ6λε- λαμπoκιoδ μιιi &π6 τ[q πιo dvδια- yωyη κυτταρivηq καi oακ1riρoυ &-oμα τηv θπι1κταoη τηq καλλι6ρ_ φdρoυoεg καλλι6ρyειεg. .Η παρα- πo τci oτελd1η, λαδιoδ dπ6 rιi εμ-yειιiq'τoυ o6 dρδευ6μεvα 1ωριiφια' πtρα αδξηoη τωv dπoδooεωv μ6 βρυα κα[ φoυρφoυρ6ληg dπ6 τoδq
,φθιivovταq, τιi 1.500.000 οτρ6μμα- τη δημιoυρyiα dκ6μη πι6 d'πoδοτι- ιiξovεq (κoτoιivι). oi oπορoι roδτα τo Ι980 κα[ τo 1981' κδv ιiπλcδv υβριδiωv κα( τη βελ- καλαμπoκιoδ 1ρηoιμoπo,orr'α,Σημερα η καλλι6ργεια τoδ τiωoη τηg, τε1vικηg καλλι6ρyειιiq yιd τηv παραoκευη πληθoυζ τρo-καλαμπoκιoδ oυyκαταλεyεται d'- τoυ οd oυvδυαoμ6 μ6 πιθαvη μι- φδv yιιi τov rivθρωπo, oτηv κατα-vιiμεoα oτiq πιo πρoooδoφoρεq κρη αδξηoη τcδv καλλιεργoυμd- οκευη τδv φiλμ κα[ πλαoτικιilvκαλλιdργειεq και μιiλιoτα εivαι δ- vωv dκτιioεωv o6 περιo1εζ μd φτη- φ0λλωv κα[ yιιi τηv θξαγωyli αμυ-λoκληρωτικιi θκμη1αvιoμ6vη. Τ6 vo vερ6 dρδευoεωq Ιoωζ μιiq θπι- λoυ, yλυκoζηg κα[ oivoπvευμα-
,εδvoικ6 κλiμα τηg χωραζ μαζ (με- τρdψoυv oιivτoμα vιi καλδψoυμb τoζ.

l

i

συvfχεια dιπ6 τf1σελiδα 25

1oυv πoλλoi αvθρωπoι πoδ πρδ
τoδ γαμoυ διαιωviζoυv εvα oδvδε-
oμo τoυq. 'H διαιδvιoη εvδq δε-
oμoδ, αλλα καi η επi μακρo 1,ρδvo
διαρκεια τoδ αρραβcbvα δεv εivαι
πoτε μια καλη, μια oταθερη βαoη
επαvω οτηv oπoiα μπoρεi vα oτη-
ρι1θη καi vα oiκoδoμηoη θvαq γα-
μoζ. 'Η διαιιilvιoη εκδικεi
ται συvειδητα η αoδvεμ
δα.

συvfχεια dιπ6 τi1oελiδα 28

BRΙΑND, Mαvτζ6vι...
'Απι1vαviι o' αδτ6v τ6v ρo-

μαvτιoμ6 bπαρ"1ει dvαq ιiλλoζ φι-
λελειiθερoυ καi θπαvαoτατικoδ
τιiπoυ, πoδ dvτ( vιi βλdπει τo πα-
ρελθ6v μ6 oυvτηρητικ6 πvεδμα,
φιλoδoξεΙ vιi δημιoυργηoει μιd'
v6α κoυλτoιiρα, κιivovταg ΤΑB-
ULA RΑSA τ(g iδ6εg τηg iεραρ-
1iαq, τηq θρηoκευτικ6τητα9 καi
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τηq παριiδοσηζ' σ' αδτ6 δφεiλεται
δ oκεπτικιoτικog καi δ λυοοαλ6-
oq δποκειμεvιoμ6q τoυ. Σ' αδτ6v
d'vr]κoυv oiBYRON, ΗUGo' LEσ
PΑRDΙ...

'Eξιiλλoυ, fl ρoμαvτικη λoγo-
τε1νiα δdv πρoodφερε τ6v [διo τ6-
vo ο' dλεq τiq 1ιδρεq,, γιατi θvδ oi
dγγλooιiξωvεζ - Γερμαviα, ,Aγ-
yχiα - θvδιαφ6ρovται πρ[v dπo o-
λα yιιi τov κooμo τoδ θoωτερoυ -iδdεg, oυγκιvηoειq... - καi δivoυv
oτιi dργα τoυq κιiπoια αoριoτiα
πoιητικη, o[ λατfvoι - Γαλλiα, 'Ι-
oπαviα _ ξε1ωρiζoυv κατιi προτi-
μηoη τiq αioθητ6q dξiεq _ μoυσι-
κη, 1ρrilμα -, oδμφωvα μ6 τtg πα-
ραδooιακdg τιioειq τηg μεooγεια-
κηζ τdχvηq.

βραoμ6q. Πρ6oθεoη oκ6vηg yιi_
λατoq (dπαγoρειiεται αδoτηριi) lj

συμπυι(vωμ6νo yαλ'α'
"Αvooτo: 'Aδιjvατη μαγιιi.

Mικρη δ6oη μαγιιiq. Xαμηλη θερ-
μoκραo(α κατti τ6 μι1γιαομα. 'E-
ξ6λιξη μ6vo τδv oτρεπτoκ6κκωv.

Γεδoη oαπi\αg: Δ6v d1ει γειi-
oη τoδ γιiλατog'. 'Eπ(δραoη τρo-
φdV. "Eλλειψη καΘαρι6τηταg
oτηv θγκατιioταoη.'Ακιiθαρτo
vερo. 'Yπoλε(μματα oτ(g οωληvω-
σειζ.

Γειiαη μετιiλλoυ: EΙooδoq με-
τιiλλωv π.1. oιδ{ρoυ, 1αλκoδ oτ6
γιiλα li oτ6 γιαo6ρτι. Xρηοιμoποι-
dθηκαv dκιlΘαρτα oκε6η, oωλη-
vcδoειg, dvτλiεq' Xρηoιμοπoιfθη-
κε vερ6 μι1 περιεκτικ6τητα oιδη-
ρoυ.

Τυρ6γαλo: M6λυvoη τoδ γιi-
λατog, ii τηq μαγιιiq μ6 riλλoυq μι-συvεχεια dιπ6 τf1oελiδα 35 Kρooργαvισμoι1q'. Δυvατ6 κoιivη-

Kαμμ6vo: Περιoodτερη θ6ρ- iil'ft'J;ffff,',ff ;:}"#
μαvση oτ6 dξω γιiλα. 'Yψηλη πυ- κηq δρiμαvoη καi ξιivιoμα. ,Aκιi-
κv6τητα τoδ γιiλατοq. Διαρκηg erρ'o κεoεδιiκια.

I



ΠΡOΩΘOYMENA ΚAΙ
ΔAλIEΙOΔOTOYMEI\A AΠo THN ATE

ΔEh[ΔΡoKoMΙΚA EΙΔH
ΣTΟ N. Ι{MAΘΙAΣ

φoρd θλαφρδq πεπιεoμιlvoq oτoιig
π6λoυq' 'Η κoιλ6τητα τoi πoδi-
oκoυ εiναι μεγιiλη καi βαθειιi καi
πoλλ6q φoρ6ζ oκωρι61ρoυζ. 'Η θ-

πιδερμiδα τoυ εivαι λεiα, λ[γo κη-

ρωδηζ, 1ριilματog, κιτρivoυ - κι-
τριvo - πραoivoυ καi o6 πληρη δ-
ρiμαvoη δμoι6μoρφo θvτovo κi-
τριvo 1ρ6lμα. Στιi fλιαζ6μεvα μ6-

ρη παiρvει θλαφρδq κoκκιvωπ6
χρδμα. Tιi φακiδια φαivovται κα-
λιiτερα oτ6 κιiτω dκρo τoδ καρ-
ποδ. 'Η οιiρκα τoυ εivαι λευκli -λευκoκiτριvη, συvεKτικτi, τραγα-
vη, 1υμωδηq, θλαφρδq δπ6ξυvη,

Toσ 'Αναστασioυ Γιiλλη
Γεalπδνoυ _ Δ εlδρoιe6μoυ

dρωματικη, dρκετti γλυκειιi. Σ6
δριομ6vα μη iδαvικιi περιβιiλλov-
τα δ καρπ69 γivεται oκωρι6-

χρoυζ. T6 iδιo oυμβαivει μ6 τηv

χρηση δριομ6vωv φαρμιiκωv.
Διατηρεiται καλιi oτ6 ψυγεΙo, il1ει
δμωζ εδαιoθηoiα οτ[q φυoιoλoγι-
κ69, doθ6vειεq. Στ6 ψυγεio διατη-
ρεΤται μ61ρι τdλoq Φεβρoυαρioυ

1ωρiq πρoβλliματα. Σ6 θλεγ16με-
vη d,τμ6oφαιρα καi o6 οιlκκoυq
πoλυαιθυλεvioυ διατηρεiταq μ61,ρι
τ6v Mιiio.

EΠoxH ΣYΓKOMΙΔΗΣ:2o
1Oliμερo Σεπτεμβρioυ (Στ6 'Ιvoτι-
τoδτo Δεvδρoκoμiαq, Nαoιioηg
6/9-16/9') Kαρπικη περioδoζ 150-

155 fμ6ρε9.
ΕΙΙΙΚONΙΑΣTEΣ: "oλεq oi

κ6κκιvεq DELΙCΙOUS' GRANNY

Γ'
5. GOLDEN DELΙCΙOUS

Πρoφoριi: (Γκ6λvτεv Nτελi-
τoιoυq,)

Πρo6λευoη: Πρo6ρ1εται dπ6
θπιλoγη oπoρ6φυτoυ πoδ δγιvε
oτ{v VΙRGΙNΙΑ (H.Π.A') τ6 Eτoζ
1890. 'Eμπoρικιl διαδ6θηκε dπ6
τoιiζ dδελφo0q STΑRK NUSE-
RΙES τ6 1916.

ΔENΔPO: T6 δ6vδρo εivαι
μdσηζ ζωηρ6τηταζ, d.voικτ6κλα-
δo, μπαivει γρηγoρα (πριδ'iμα) οθ

καρπoφoρiα. Eivαι εδαioθητo oτ6
δtδιo καi λιγωτερo oτ6 φoυζικλιi-
δι. Eδαioθητo oτ6 1ειμεριv6 ψιi-

xoq dλλιi dvΘεκτικ6 oτoιig dvoι-

ξιιiτικoυq, παγετoιJq,. KαρπoφορεΙ
o6 μικτoιiq βλαοτoιiζ καi λεπτo-
κλι1δια. T6 δ6oιμo τcδv &νθ6ωv εi-
vαι καλ6 καi f1 παραγωγη iκαvo-
πoιητικη. Παρoυoιιiζει τιiαη γιιi
παρεvιαυτoφoρiα.

BΛΑΣToΙ: oi βλαoτoi εivαι
λiγo 1voυδατoι, 1,ριi;ματoq καφι1

καμιιi φoριi θλαφρΦq κoκκιvω-
πoi. Τιi μεooγovιiτια διαoτηματα
εivαι μι1ooυ μεγ6θoυζ μ6 πoλλιi ε0-

διιiκριτα oτρoγγυλιi θλλειπτικιil

φακiδια. Tιi φιiλλα oτiq λαμβoδρ-
δεq, εivαι πι6 μικριi'

ΦYΛΛA: Τιi φιiλλα εΙvαι μ6-
οoυ θωg μεγιiλoυ μεγ6Θoυq, μ6 δ-

δoντωτ{ περιφθρεια.
ANΘoΣ: Tιi ιivθη εΙvαι θvω-

μ6vα κατιi μ6οo δρo dvιi 5 κατιi
κ6ρυμβo. 'Η dvθoφoρiα εivαι θv-

διtiμεoη κα( κλιμακωμ6vη.
KΑPΠoΣ: 'o καρπ6q εivαι

μ6ooυ θωζ μεγι1λoυ μεγ6θoυq,,
ο1'ti ματo g oφαιρoειδoδζ συμ μετρι-
κoδ, θλαφρδq θπιμηκηq καi καμιιi

SMΙΤΗ, ΙDΑRED, JONΑTΗΑN.
ΠAPATHPHΣEΙΣ: Eivαι πoι-

κιλiα πoιi ε0δoκιμεT o6 διιiφoρα
περιβιiλλovτα καλrJτερα δμωq d-
πoτελι1oματα δiδει δταv καλλιερ-
γεΙται oτoιig λ6φoυq, καi τιi δρειvιi
μ6ρη. Σ{μερα διαδiδovται διιiφo-
ρoι κλcbvoι τηq GOLDEN DELΙ-
cΙoUS, dπαλλαγμ6voι iciroεωv, δ-
πωq: GOLDEN Α, GOLDEN B,
GOLDEN EMLA, GOLDEN
Χ972'

Tiλog λι5yιυ τηE σπoυ-
δαι6τητιig τη E περιy ριiφoυμε
κα[ την GRΑNNY SMΙTH
πoδ δμωE πρ6E τι5 παριiν δfν
πρoωθεrται oi;τε δανειoδo-
τεrται oτι5 Noμι5 'Hμαθ{αq.

8. GRANNY SMΙTH
Πρoφoριi: (Γκριivvυ Σμiθ)
Πρo6λευαη: Πρo6ρ1εται dπ6

τηv A0oτραλiα (PARAMΑDΑ
RΙVER WALLES) πιθαv6v dπ6
oπ6ρo τηg <FRΕNCK CRAB).
Διαδiδεται &π6 τ6 1868.

ΔENΔPO: T6 δ6vδρo εivαι
ζωηρ6, πλαγι6κλαδo, μ6 περιoρι-
oμ6vεg, dνιiγκεq o6 1αμηλ6q θερ-

μoκραoiεq, εδαioθητo οτ6 δfδιo
καi d,vθεκτικ6 oτ6 φoυζικλιiδι.
Mπαivει o1ετικιi vωρiq o6 Kαρπo-
φoρiα καi i παραγωγη τoυ εivαι
πoλ6 καλη καi oταΘερη. Kαρπo-
φoρεi καi o6 λεπτoκλιiδια.

BΛΑΣToΙ: oi βλαoτoi εΙναι
μdλλov 1'νoυδdτoι, 1,ρcilματog κα-
φ6 - &voικτoδ κ6κκιvoυ. Tιi με-
οoγovιiτια διαoτηματα εivαι κov-
τα καi χεπτα μ6 dραιιi φακiδια.
Tιi φδλλα oτig λαμβoδρδεg εivαι
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τητd τηζ πoιi δημιoυργ{θηκαv
oτηv 'Ιταλiα (EMΙLΙΑ ROMA
GNA) yια την πoικιλiα αδτη κατιi
μεγιiλo πooooτ6 iiπαψαv vιi δπιiρ-
1,oυv μ6 τηv 16ρηoιμoπoiηoη τδv δ-

πoκειμ6vωv MM 106, M 9 MM 111

καi θφαρμ6ζovταζ δριoμ6vη τε1vι_
κη κατιi τηv διαμ6ρφωoη τιbv δdv-
δρωv: κιiμψη βρα1ι6vωv, πρ6oθε-

oη καi Θεριv6 κλιiδεμα' Tιi καλιj-
τερα dπoτελ6oματα i1oυv θπιτευ-

1θεi μ6 τηv 1ρηoη τoδ δπoκειμ6-
voυ MM 106 καi τηv SPUR μετιiλ-
λαξη τηq.

ΠoΙΚΙΛΙEΣ AxΔΑΔΙAΣ
1. DR. JUTES GUYOT
Πρoφoριi: (Nτoκτd,ρ Ζιoδχ

Γκιγι6)
Πρo6λευoη: Πρod'ρ1εται απι5

τηv Γαλλfα. 'Εμπoρικιi διαδ6θηκε
&π6 τ6 ετog 1870.

ΔENΔPO: Eivαι δdvδρo μd-
oηq ζωηρ6τηταζ μd δψηλη παρα-
γωγη.

KΑPΠoΣ: 'O καρπ69 εivαι
μθooυ μεγdθoυg, αxλαδ6μορφoq

μ6 βαoικo χρdμα κ[τριvo - κιτρι-
voπριioιvo με κoκκιvo 1ρδμα oτιi

ηλιαζ6μεvα oημε[α. Τo xρδμα τηq

oαρκαg εΙvαι λευκo - λευκoκi-
τριvο καi d1ει μ6oη dvθεκτικ6τη-
τα κα[ καλη γεδoη.

EΠoxtΙ ANΘoΦoPΙΑΣ:
'Evδιιiμεoη.

EΠoxtΙ ΣYΓKOMΙΔHΣ: 8 η-

μ6ρεq πρiv dπ6 τηv WΙLLΙAMS
(6/8-12/8'Ιvoτιτouτo Φυλλoβ6-
λωv Δ6vδρωv Nαoδoηq).

συvfχεια oτ6 θπ6μεvo τεδχoq

πιo μιKρα.
ΦYΛΛA: Τιi φιiλλα εΙvαι μ6-

ooυ d,ωq μεγιiλoυ μεγ6θoυ9.
ANΘoΣ: Tιi ιivθη εivαι θvω-

μ6vα κατιi μ6oo δρo dvιi 6 κατιi
κ6ρυμβo. 'Η dvΘoφoρiα εΙvαι θv-

διιiμεoη καi κλιμακωμιivη.
KAPΠOΣ: 'o καρπ69 εivαι

μεγι1λoυ μεγ6θoυg, oυμμετρικ6g
σφαιρικoκωvικ6q.'Η κoιλ6τητα
τoδ πoδiοκoυ θ1ει θvδιιiμεοo βιi-
θoq καi 1ωρiq οκoυριιi. 'Η θπιδερ-

μiδα τoυ εivαι κηριilδηq, λιπαρη
oτηv dφη, 2gρωματoq πριioιvoυ θv-

τovα πoι] o6 πληρη δρiμαvoη γivε-
ται πρασιvoκiτριvη καi καμιιi φo-

ριi κιτριvωπη δταv flλιιiζεται. Tιi
φακiδια εivαι πoλυιiριθμα θμφαvη
καi d,voικτoδ 1ριilματog. 'Η oιiρ-
κα εivαι λευκli _ λευκoπριioιvη
πoλιi oυvεκτικη, πoλιi 1,υμωδηq,
λiγo δπ6ξυvη, μ6 λiγα οιiκ1αρα
καi λ[γo dρωματικη. 'Η dvτo1η
τηg εivαι δψηλη καi διατηρεΙται θ-

πi μακρ6v τ6oo θκτ6q, ψυγεioυ o-
oo καi θvτ6g ψυγεioυ θπi μακρ6τε-
ρov μ61ρι'Ιoιjvιo. 'o καρπ6q πα-

ρoυοιιiζει o1ετικf ε0αιoΘηoiα oτ6
SCΑLD iδiωq δταv μαζειiεται
πρrilfμα.

EΠoxH ΣYΓKOMΙΔHΣ: 40-

50 r]μ6ρε9 ψετα 0'πo τηv GOLDEN
DΕLΙcΙoUS ('Ιvoτιτoδτo Δεvδρo-
κoμiαg Nαoιioηq 25/l0-l0/||)'
Kαρπικη περioδoq, l8Ο-200 iμd-
ρεζ.

EΠΙKONΙΑΣTEΣ: "oλεq oi
κ6κκιvεq DELΙCΙOUS, GOLDEN
DELΙCΙoUS, JONATHAN'

ΠAPATHPHΣEΙΣ: oi dμφι-

βoλiεq δq πρ6q την παραγωγικ6-

τiωoη τηq διδαoκαλiαζ ι(αι τηζ
μαΘηoηg ιn.i. η πρoφoρικη εξετα-
oη η και oυvioμα & oυ1vα τεoτq

μπορoδv Vα εχουV αυτov τoV χα-
ρα κτηρα).
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συvfχεια &π6 τη oελiδα 29

Απαραlτητη πρoυπoθεoη για
τα παραπαvω εivαι vα θ1ει τo εK-

παιδευτικδ oδoτημα τηv αvαγ_

καiα ευελιξiα και να δivεται η δυ-

EΠΙKoNΙAΣTEΣ: V/ΙL
LΙΑMS, DECΑNΑ DEL CoMΙ_
ZΙo, CONFERENCE, KΑΙSER.

ΠAPΑTIΙPHΣΕΙΣ: Τιi τελευ-

ταiα 1ρovια αδξηθηκε η παραyω-

γη τηζ oτηv Γαλλ(α κα( 'Ιταλiα.
Παριiγει πoλυ cbρα(oυg καi εδγε-

στoυζ καρπoυg. Δ6v il1ει καλη
oυyyι1vεια μ6 τηv κυδωvια.

2. ABATE FETEL
Πρoφoριi: ('Αμπιiτε φdτελ)
Πρo6,λευoη: Πρodρ1εται &π6

τηv Γαλλια καi διαδ6θηκε θμπoρι-
κα dπ6 τ6 dτoζ 1876.

ΔΕNΔPo: Τo δdvδρo εivαι
μειωμdvηq ζωηρoτηταg dλλιi υψη-

ληg παραγωyηg. Δdv d1ει καλη
oυμφωviα μ6 τηv κυδωvιιi.

KAΡΠoΣ: 'O καρπ6q εivαι
μεγιiλoυ μεγ6θoυ9 oxηματoq κω-
vικoδ θ'πιμηκουg, μι1 βαoικ6 1ρΦ-
μα κiτριvo κιτριvoπρtioιvo
κoκκιvωπ6 oτo ηλιαζ6μεvo μ6-

ρoζ. 'Η oιiρκα εivαι λευκη, &vθε-
κτικη, καληg γεδoηq κα( dρωμα-
τιilδ η q.

EΠoxΙΙ ANΘoΦoPΙΑΣ:
'Evδιιiμεoη.

EΠoxtΙ ΣYΓKOMΙΔHΣ: 28

ημ6ρεg μετιi τηv WΙLLΙΑMS'
ΕΠΙKONΙAΣTEΣ: ΡASSΑ

CRΑSSΑNΑ. V/ΙLLΙΑMS. cos
CΙΑ.

ΠAPATHPHΣEΙΣ: Eivαι
εδαioθητη oτα 1αλκoδ1α φιiρμα-
κα. Eivαι πoλι] διαδεδoμdvη πoικι-
λiα oτ6 θξωτερικo. Στηv 'Ελλιiδα

oυvηθωg χρησιμoπoιεiται ιbq dπι-
κovιαoτηg τηq PASSΑ CRΑSSΑ-
NΑ.

vατoτητα στoυζ εκπαιδευτικoδg

για εvημερωση ι(αι oυvε1η επιμδρ-
φωση στov τoμεα τηq συγχρovηζ
διδακτικηg Kαι τηζ αξιoλδyηoηq
τηq o1oλικηg επiδooηg.
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KATAΠoΛEMHΣH
TΗΣ KAPΠoKAΨAΣ THΣ MHΛΙAΣ

ΣYMΦΩΓ{A ME THΓ{ MEΘoΔo
TΩl{ AΓPOTΙΚΩΓ{ ΠPoEΙΔoΠoΙΙ{ΣEΩΓ{
_ 'o πριirτοζ Ψεκασμ6ζ -

λ[γoι καi θπ[καιρoι ψεκαoμoi
'Η καρπoκαψα τη-c uηλιαg

(Laspe}resia - rCarρocapsal PomG
ne1Ιa Ll εiι,αι δ ooβαρoτερog d-

χθρoζ τδι' γιγαρτoκαρπωv. Εivαι
γvωoτε-: oi =ηuιi'-: πoδ πρoξεvεi η

πρovυμφη τη; καρπ6Kαψαζ
(oκoυληκι) oτti uηλα α1)"ιiδια κα-
ρυδια κα[ κυδωι'ια. δται, δ6ν γ[-
voυv oi αι'αγκαioι ψεκαouoi πρo-
oταo[αq τη: παραγω7η-:. 'Η αvτι-
μετιi-lπιoη τη; καρ;oκαψα; πα-
λαι6τερα, ciται' δει' εi1ε uε)'ετηθει

η βιoλoγια τη;.7ιι'ο:αι'uε ψεκα-
ομoυq πoυ κci)-ι-:αι' oυι'ε1ω;
τoδg καρπoυ: α;ο :δι' o1ηιιατι-
oμ6 τoυq ιbζ τηι' oυγκouιδη. -Η

μ6θoδo9 αδτη εiι'αι δαπαι'ηρη καi
dπαιτεΙ πoλl'ε': iτεuβιioει;. κιiθε
10-15-20 μερε-: αι'cii'oγα uε τηv α-
πoτελεσματικoτη;α τoD φαρμd-
κoυ.

ΤελευταΙα. o' δr'ε; τ[; πρoηγ-

μ6vεg 1δρεg θφαρμo.εται η μdθo-
δoq τιilv dγρoτικδv πρoειδoπoιη-
oεωv. Md τηv uεθoδo αυτη oi ψε-
καoμoi γivovται οτην κατιiλληλη
bπo1η καi δοτερα απo πρ6yvωoη
τoδ κιvδ0vου πρooβoληq dπ6 τηv
πρov0μφη (oκoυληκι). Mε τoδg

ψεκαoμoιig αδτo0q, oi καρπoi δ6v
καλιjπτovται oυvεxδg μd' τ6 θvτo-

μoκτ6vo παριi μ6vo θπi ooo 1ρ6vo
δπιiρ1ει κfvδυvoq πρooβοληq. Λi-
γoι λoιπ6v ψεκαομo[, &λλιi dπo-
τελεoματικo(.

'Η καρπ6καψα τηq μηλιαg
μελετηθηκε dρκετιi 0'πo τ6 Ι.Φ.Δ.
καi τ6 Ι.Π.Φ. Θεooαλov[κηq. Δια-
πιoτιilθηκε δτι oτ(q πεδι<iδεq θμ-

φαv(ζει τρεig γεvεdq κα[ oτιi δρει-

vιi δδo γεvει1q.
"Αq dvαφdρoυμε λiγα oτoι-

1εiα o1ετικιi μ6 τηv βιoλoy(α τηg
καρπoκαψαq τιi δπoiα κρivovται
dπαρα(τητα γιιi τηv καλιiτερη θvη-

μdρωoη τrilv dvαγvωoτιδv τηζ
<Nιιioυoταq>: Π6τε δηλαδη θμφα-

v[ζovται τα διιiφoρα διαδo1ικα
oτιiδια τoδ βιoλoγικoδ κιjκλου
τoδ θvτ6μoυ (πεταλoδδα - αδγ6

- πρovδμφη (oκoυληκι) - vι]μφη
(1ρυoαλiδα) - πεταλoι1δα). "Αq
πιiρoυμε τιi πριiγματα μd, τη oει-
ριi. Τηv περioδo τoδ 1ειμιilvα τηv

Toδ 'oδ. Nτιν6πoυλου
Γεοlπιiνου

καρπoκαψα τηv βρfoκει καvεig
παvτoτε δπ6 μoρφη πρovriμφηq
(oκoυλ(κι), oτ6 λαιμ6 τcbv δdv-

δρωv κιiτω dπ6 τig φλoDδεζ o6

διιiφoρα καταφ6για li καi oτo dδα-

φoζ. 'Η πρovιlμφη δφαivει ιivα
βoμβι5κιo &ρκετιi dvθεκτικ6 κα[

μdoα o' αδτ6 περvιiει τηv διioκoλη
περioδo τoδ 1ειμιδvα. Τηv ιivoιξη,
μ6 τiq πριδτεζ ζdοτεζ oταματιiει fl

διιiπαυoη τηq πρovδμφηq κα( θξε-

λ[ooεται μεταμoρφoι1μεvη o€' vιlμ-

φη (xρυoαλ(δα). 'Aκoλoυθεi τ6

oτιiδιo τoδ dκμα[oυ θvτ6μoυ (πε-

ταλoδδα). 'Η θμφιivιoη τδv d-

κμα(ωv τ| πι6 oωoτιi η dξoδog τιδv

d.κμα[ωv &πo τα δια1ειμαoτηρια,
πραγματoπoιεΙται oτηv περιo1'η
τoδ Ι.Φ'Δ. o6 γεvικ6q γραμμdg κα-
τιi τ6v μηvα Mιiio.

'Απ6 πoλυετεΙq παρατηρη-

oειg πoδ πραyματoπoιηθηκαv oτιi
&γρoκτηματα τoδ Ι.Φ.Δ. διαπι-
oτιilθηκε δτι o μεγαλιiτερog &ριθ-

μoζ τδv θξερ1oμ6vωv d,κμα[ωv
(δια1ειμιiζoυoα πριilτη γεvειi) θμ-

φαviξεται oτ6 διιioτημα μεταξδ
20-25 Mαfoυ. "ooοv dφoριi τig η-

μιoρειvι1g καi δρειv6q περιo169 f1

θμφιivιoη τδv θξερ1oμ6vωv d-
κμα(ωv τdq δια1,ειμιiζoυααg γεvε-
ιig καθυoτερεΙ oημαvτικιi.

Τιi θηλυκιi d'κμαiα μετιi τ6
ζευγιiρωμα γεvvoδv τιi αδγιi τoυg
dπ6 dvα o6 κιiΘε καρπ[διo ii oτιi
φιiλλα πoι] εΙvαι κovτιi oτιi καρπi-
δια' 'Η δoτoκiα διαρκεi μερικi,q
μ6ρεζ. 'Aπo τα αδγιi θιi θξdλθoυv
oi πρovιiμφεζ τηζ καρπoκαψαq
(oκoυληκι) oi 6πoΙεq τρυπoδv τoιig
καρπoιig,. oi πρov0μφεq τριδγov-
ταq καi μεyαλωvovταq φθιivoυv
δg τ6 κιlvτρo τoδ καρποδ oτ6v

1δρo τδv oπερμιiτωv.
'H πρooταo.iα τδv καρπδv

oυv[oταται oτηv κιiλυψιi τoυg μ6
κιiπoιo κατιiλληλo θvτoμoκτιivo
τιiv περioδo πoδ πρoβλ6πoμε τηv
προoβoλη. Eivαι αδτovoητo δoεg
πρov0μφεg δε δηλητηριαoτoδv, θιi
τρυπ(ooυv τ6v καρπ6 καi θιi oυvε-

1iooυv τ6 φθoρoπoι6 τoυg, dργo
τρι,iγovταg τηv oαρκα τoδ καρ-
πoδ. "oταv oi πρovιiμφεq 6λοκλη-
ριδooυv τηv d.vιiπτυξη τoυq βγα(-
voυv &π6 τ6v καρπo κα[ πρooδευ-
τικιi φθιivoυv oτo λαιμ6 τoδ δ6v-

δρoυ, δπoυ κιiτω d.π6 τiq φλoδδεq
φτιιi1voυv τ6 βoμβδκιo κ.λ.π. "Y-
στερα dπo τηv Ιδια διαδικαo[α
τδv μεταμoρφιiloεωv πoιj dvαφ6-

ραμε πρoηγoυμ6vωq θd θμφαvι-
oθoδv τα dκμαΙα (πεταλoδδεq)
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2. Αδyιi

.6Ν
,λυ

, υ,lι

Φι'

3. Πρoνδμφη

τηζ θπομεvηζ γεvεαζ (δει]τερη).

Tιi πρδτα d.κμαΙα τηζ δεδτερηζ

γεvειig (τιi πι6 πρcδiμα) θμφαviζov-

ται dπ6 τιi τ6λη 'Ιoυvioυ ri dρx6s
'Ιoυλ[oυ oτηv περιo1η τoδ Ι.Φ.Δ.

'Yπoλoγιoμ6q
τoδ πρd)τoυ Ψεl(ασμoδ
"Yoτερα απ6 dρευvα διαπι-

oτιilθηκε δτι ivαg ψεκαoμ69 θεω-

ρεiται dρκετ69 γιιi την καταπoλι1-

μηση τηζ πρωτηg γεvεαg (δια1,ει-

μιiζoυoα). 'o ψεκαoμ6q αδτ6ζ

φι1ρvει iκαvoπoιητικιi &πoτελ6-

σματα &ρκεi vιi πραγματoπoιηθεi
oτηv κατιiλληλη iμερoμηv[α καi
τoπoθετεiται oτηv περ[oδo πoιi θμ-

φαv[ζovται οi περιοo6τερεζ πετα-

λoδδεζ τηq καρπ6καψαζ (20-25

Mαfoυ περiπoυ γιιi τ6 Ι.Φ.Δ.) Eι'
vαι εδκoλo vιi πρooδιoρ(oει καvε[q

τηv ημερoμηv(α θπεμβιiαεωq oθ μιιi
περιoxi1, &v λιiβει δπ'δψη τ6 μ6γε'
θoq τδv καρπιδiιυv τδv πoικιλιδv
Golden Deliciοus (Γκ6λvτεv Nτελi-

τoιoυq) καi Starking Deliciοus
(Στιiρκιv). Ψεκιiζει καvε[q, oτηv

oυγκεκριμ6vη περιo1η ιiταv τ6'

,καρπiδια 
τιδv &vαφερoμ6vωv πoι-
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κιλιδv d.πoκτηooυv τ6 μ6γεΘoq τoδ

μικρoδ καρυδιoδ. 'o ψεκαoμ6q
φυoικιi Θιi περιλιftβει ιiλεq τ[q πoι'
κιλiεq dxλαδιιiq κα[ μηλιιiq πo6 θ-

1oυv καρπ6.

oi θπ6μεvoι Ψεκασμoι
Στηv περιo1'η τoδ Ι.Φ.Δ. δια-

πιoτcδθηκε od γεvικ69 γραμμd,g 6τι

δ μηvαq 'Ιoδvιoq μπoρεi νιi περα-

oει dψιlκαoτog. 'Η θξηγηoη εivαι
dπλη. T6v μηvα αδτo δθv παρατη

ρεΙται θμφιivιoη v6ωv &κμα(ωv oδ_

τε κα[ δoτoκiεq φρ6,οκεg, κα( κατιi
oυv6πεια δdv dvαμ6vovται πρo-

oβoλ6q oημαvτικ6q. Τov μηvα αδ-

τo δoεq καρπ6καψεq διαoιilθηκαν
&πo τα φιiρμακα, ιiλλεq βρ(oκov-
ται Kdτω oτig, φλoδδεq τoδ δ6v-

δρoυ ii o' tiλλα καταφδγια κα[ d_

χoυv o1ηματioει τα βoμβιiκιιi
τουg (οi πι6 πρcilιμεq), κα( ιiλλεq

βρioκovται μ6oα oτ6v καρπ6 (oi

πι6 6ψιμεζ). 'o ψεκαομ6ζ κατιi
τov 'Ιorjvιo δ6v θ1ει v6ημα. Aδτιi i_

o1rjoυv γιιi τηv περιoχη τoδ Ι.Φ.Δ.
ιi od riλλεq περιo1,6q πoιi il1,oυv πα-

ρ6μoιεg κλιματικ6q oυvθdκεg.
'Eιiv f1 1,ρovιιi εivαι πρciliμη

μπoρεi δ δειiτερoq ψεκαoμ69 vιi

'1..'n' 
. P
\t--*---"*"/'-

4. Π ροoβλημιfνog καρπ69

dπ6 καρπ6καψα

πραγματoπoιηθεΙ καi τ6λoq τoδ

'Ιoυv(oυ. Eivαι αδτov6ητo δτι γιιi
τiq ιiλλεg περιo1θg τ6 dψ6καoτo

διιioτημα μετατoπ(ζεται.
'Λπ6 τ6ν δεilτερo ψεκαoμ6

ωs τη oυγκoμιδη θπιβιiλλεται oυ-

vε1ηq κιiλυψη τιirv καρπιδv.

Στiq πεδιιiδεg τ6 δvτoμo θμ_

φανiζει τρεΙq γεvε6g. Στig f1μιoρει-

vdg περιo1'6q διiο γεvε6g.
'Yπιiρ1,oυv πιiρα πoλλιi θvτo-

μoκτ6vα.'Evδεικτικιi &vαφ6ρoυ-

με μερικα γvωoτιi ZoLoNE (Zo-

λ6v), ΗoSTΑTΗΙoN (Xooταθεio

ii ΠρoΘεio), AZΙNRΗOS - MΕ_

ΤΗYL ('Aζιvφωg _ Mεθδλ), DΙ
MΙLΙN (Nτιμιλiv) κ.λ.π. Τiq πυρε-

θρivεq τiq dπoφε6γoυμε κατιi τ6

θ6ρoζ δι6τι δημιoυργoδv πρoβλη-

ματα τετραvιi1,ωv. 'Eιiv εivαι d-

vιiγκη vιi πραγματoπoιηθεi ψεKα-
gμ6q λiγo πρ(v dπ6 την oυγκoμι-

δη, oυvιoταται f1 x'ρηοιμoπo(ηoη
πυρεθριvδv λoγω τηg μικρηq υπo-

λειμματικηq, δριioηq τoυg.

Σημ. 1: Ι.Φ.Δ. :'Ιvοτιτoδτo Φυλλoβoλωv
Δεvδρωv
Σημ. 2: Ι.Π.Φ.='Ιvoτιτoδro Πρoοταo[αg

Φυτδv

t
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