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'Ayαπητi' φ[λε
'Ι{ <Νιιioυoτα>> δ[νει καi πιiλι τo παρ6ν. T6 Ι9ο

τεiχoζ βρloκεται oτιi xiρια σoυ. 'ΙΙ <<Nιιioυoτα>> oυ-
νεχiζει τιjν πoρε[α τηζ ιcα[ yριiφει tCι αδτ4 τιjν δικιj
τηζ llιt{ρi ioτορiα' Tcbρα μπρooτd σoυ txειg dρκετιi
τειjχη κtr; εΙναι εircολo νιi κρiνειg την πρooφoρd τoδ

περιoδιfuoa u(ιq Καi νri την dξιoλoyioειg. Τ6 τi πρ6-
oφερε ti αNιιioυoτα>> δ6ν θιi τ6 πoδ1lε ΕμεTq' d.λλιi Εoδ

d d'ναyνιboτηg'

"Α', απι1τε φiλε
"'oltιιg πd'ντα, δημooιεδoυμε dρθρα πoιj tχoυν

σχεση 7ιi την Ιoτορiα κα[ την λαoyραφ[α τoi τoπoυ.
'Επioηg ατ6 τεδ1og αιiτd διαθ6τoυμε dρκετ6 χd'ρo

7'ιti τig εiκαoτικig τ6χνεζ κα[ yιιi τoιJg Nαoυoαiaυg

ποιητig. 'Ακ6μα μ{α Ενδιαφ6ρoυoα πληρoφoρiα. 'Α-
πδ oημερα κg"[ o6 oυν6'xειεg θd δημooιεδoυμε d'ντι-

πρoσω!|'ευτικοιjq oατυρικoδg oτlxoυg τοi Nαου-
σαfoυ λl}[tcoδ πoιητη Κωνoταντoδλη Σιoδyyαρη πoιj
iζηoε rττig dρx6q τoi αicbνα μαg'

yαπιττξ.φ[λε

Σ;; πρoηyι;δ1ιενα τειjχη doxoληθη καμε διεξoδι-
rcιi μt' :α νεριi τηq περιoxηg, μ€ τiν xλωρ{δα τo0 τ6-

πoυ, μJ την 'Αρriπιτσα κα[ τ6 86ρμιo κα[ μt' τδ tδα-

φοζ γενικri" Σημερα διαθi,τoυμε μερικ69 oελ|δεg yιti

τ6 δπdδαφog τiig περιaxηq πoιj κρδβει d'ξι6λoyα φυτι-
κιi απoλιθti;μtατα.

'Αναπητi φ!λε
{'δ περιοδικ6 μαg περιλαμβιiνει καi dρθρα κoι'

νοlνικοσ κι iyκυκλoπαιδικοδ περιε1oμ6νoυ''Επioηg
καi tiρθρα πο{ ΕνδιαφEρoυν εiδικιi τoιig δενδρoκαλ-
λιερyητiq {ποικιλlεg, καταπoλεμηoειg κ'λ.π.).

lλιiτιi ι;ι(i" oημερα. Pαντεβoυ τ6 Φθινoποlρo. Γειιi
σiιζ.

'O Nτιν
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<<Στη Ntioυαα, iπειδη δ6ν εixε

με{νει τ[πoτε o11εδδν dρθιo, (ξ6ρoυ-

με δτι iμεινε i1 iκκληαιd τoδ Προ'
δρ6μoυ, πoδ δμοlg δiν τfiq δαloαμε

dκ6μη τη oημαoiα πoιi τfiζ ταιριd-

ζει, μιdg' κα[ εEναι oημερα τ6 dρ-

xαι6τερo oiκοδ6μημα τfig Ndου-
oαq) δ Mεxμ6τ 'Εμiν παoιig, i'oοlg

κατιi oυμβoυλη μετριoπαθr7ν oτoι-

xε[ων, εfxε κηρδξει dμνηoτε[α

(ριii), αloτε νd ξαναoυνoικιoθει- δ

τ6πoζ' 'AμΕocιg ξ'oπευoαν Εκεi δ
Mtiμαντηg (δ yνcυoτ6q dντfπαλοq

τοδ Zαφειρtiκη) rcαi δooι dπαδof

τoυ εiγαν oωθεi''. T6τε δ Mιiμαν'
τηg θ6,λoνταq μd.λλoν νιi φ6,ρει a6'

διiaκoλη θ€oη τoδg d'ντιπιiλoυg

τoυ ζητηoε νιi κατoικηooυν aτη

Ndoυoα iκατ6 δθοlμανικ69 oiκoy6'-

νειεg, yιιi νιi τiν φυλιiyoυν. Γιιi νιi

δελειioει μιiλιoτα τoδg Tοδρκoυg'

tλεyε δτι θd τoδE παραxcιρηoει
κτηματα πoδ d'νfiκαν dλλοτε oi
Nαoυoαioυζ πoιj oκoτcbθηrcαν'

Πραyματικιi Eφταoαν iκεi Κoνιιi'
ροι dπ6 τ6 Σαρfi Γκι6λ. 'o Mιiμαν-
τηg φερ6μενo9 δoυλικιi, τoδg πα-

ραxcΙlρηoε την καλδτερη συνoιΚ{α,

τoιig μοiρα'oε κτηματα oτη θ6oη

Καρoιλ{κι (d.ντiκρυoμα) καi d'ρy6-

τερα, tπl βoεβ6δα Tατιiρ Σoυλεi'-

μιiν, τoδζ παραxcυρηoε τ6ν τδπo

τfiq Eκκληoiαg τοi 'Ay[ου Δημη-

τρ[oυ, yιιi νιi κτt'ooυν τζαμb>.

Mετ6φερα θδδ μερικ6q γραμ-

μ69 &π6 τig oελiδεq 603, 604 τηg

'Ιoτoρiαq τiζ Mακεδoviαq 1354-

1833 τoδ'Aπ6oτoλoυ Bακαλ6πoυ-
λoυ, τoδ &γαπητoD παvεπιστημια-
κoδ καθηγητη καi μεγιiλoυ iοτoρι_

κoδ, γιατi μoδ θκαvε iδια(τερη θv-

τιiπωoη i πληρoφορiα δτι παρα-

1ωρηΘηκε oτoιiq Toδρκoυg 0'πo τ6

Mιiμαvτη δ τ6πoq, τoδ 'Aγiου Δη_

μητρioυ γιιi vιi 1,τiooυv τζαμi.
-Αv fι παραπciνω πληρoφoρ(α

dληθειiει, πρoοωπικιi δθv θ1ω dμ-

48

φιβoλ(α, καi θξαιτ(αq τoδ κιiρoυg

τoδ ioτoρικοδ dλλιi καi θξαιτiαg

τoδ κι1ρουg τηζ πηγηζ τoυ, πoιi

oτηv περiπτωαη αδτη, οrjμφωνα

μ6 oημεiωοη τοδ Τδιoυ. εivαι δ πo-

λ6 γνωοτ6ζ οτο0ζ Nαουoαiουg
'Ιωιivvηg Bαoδραβ6λληζ, τ6τε,

voμiζω, δτι δivεται η απαvτηoη

oτηv &πoρiα ποδ εi1,αv dρκετot

Nαoυoαioι α1ετικιi μ6 τηv πραγ-

ματικη θ6οη τcδ 'Αγiου Δημη_

τρioυ, τηζ μητρδπoληq τηq Ndου-l

oαg oτiι χρ6vια τfrg iπανιioτασηζ
τoν |822' Μ6vo πoδ δυoτυxδζ fl d-

πoκιiλυψη αδτη θρ1εται μθ τ6τοια

καθυoτι1ρηοη πoι1 εivαι &διiνατη

κιiθε θπαv6ρθι, οη τηg μεγιiληg,
τηζ τελικηg καταcτροφηg πoιi δγι-

vε dπo dγvoια οτιi 1,ρδνια μαq'

Tοσ Θωμd Γαβριηλ{δη

"'Ομωq πa'ρ' δλα αδτιi ιτL-

oτεtjω oτι f1 dληθεια δ6ν πρ6πει νιi
&πooιωπηθεi. Οi θρx6μενεg γενι6q
τηq Nιioυoαg πρ€πει νιi ξ6ρoυv
πoδ πραγματrκα βρioκovταv o i-
oτορικ69 vα6g τoδ 'Αγioυ Δημη_

τρioυ, μ6,oα οτ6v δπoiο dγιvε f1 θπi_

oημη κηρυξη τηs θπανι1oταoηq

τoδ |822, δ oημαvτικ6τερo9 οταθ-

μ6q oτηv ioτoρiα τηq Nιioυoαg'
Eivαι καιρ6g, vιi θρευvηθεi καi

vιi μελετηθεΤ κιiθε πτυ1η τηq ioτο-

ρiαq τηg Nιiιουοαq γιιi vιi διαφυλα-

1,τεΙ δ,τι δι1v καταoτριiφηκε dκ6-

μη καi πρoπιlvτωv vιi διαφυλα1τεi

fι φ$oη τηζ Nιioυοαg πoιi εivαι
oτεvα δεμ6vη μ6 τηv iοτoρiα τηg

καi πo6 τελευταiα μ6 τoιiζ θκοκα-

φεig καi τιi riλλα τρoμεριi μηχα-
vηματα ποιj διαθι1τoυμε πιiμε v6

τηv κιivoυμε &γvcirριoτη.
Bριi1oι αiων6βιoι κoμματιιi-

ξovται, λδφoι iοoπεδιirvovται, ρε-

ματιι1g μπαζιilνovται καi πιiει λ6-

γoνταζ... ο tΘmpora o mores!

Τ6 πdιθημα μ6 τ6v "Αγιo Δη-

μητριo πρι1πει vιi μαq γiνει μιiθη_

μα. Πoι6 πι1θημα; 
,Aν πραγματι-

κιi ft θι1oη τoδ ioτoρικoD vαoδ τoδ
'Aγioυ Δημητρioυ ηταv οτ6 <Τζια_

μi> κι tiv τti διιiφoρα εδρηματα

τdg περιο1,τ1g κατα τiξ διιiφoρεζ

θεμελιιilοειg τΦv οημεριvδv κτι-

ρiωv πoιi οκι1παοαv τηv περιoLη,

fι δπoiα δg πρiv &π6 λiγα μ6λιg

χρ6vια ηταv &κιiλυπτη lcαi σχετι-
κιi εδκoλα θιi μπoροδoε vα &πo-

ζημιωθεΙ, vιi &γoραoτεΙ &π6 τo

Δημ6oιο i! τ6 Δημo ii τηv'Eκκλη-
oiα, dvηκαv oτov περiλαμπρo ι'αo

τoδ 'Aγiου Δημητρ(oυ (ψηφιδωτιi

μ6 πoυλιιi καi &λλα o1ηματα. δ-

πωg μοδ εiπαν 6oοι ιiκoυoαv περι-

γραφεζ dπ6 &λλoυg πoι] τα εiδαι')'

δ δποiοζ, oιiμφωvα πιiλι μ6 παpα'
δooη, ilφεγγε οαv φιiρoq καi φαi-

vovταv dπ6 τ6 δρ6μo τηq Σαi'oι'i-
κιlζ, τiq ':ιjχτεζ, μ6 τig dναμμθι'ε;

κιy.vτηλεζ τoυ, dv λoιπ6v δλα αδτιi

ηταv τιi τiμια λεiψανα τηq πιo i-
στoρικηζ θκκληοιδg τηq fiρωiκηc
Nd.oιlοαg, δ6v εivαι μεγ<iλη oυμ-

φορti πoιi τιi θξαφαvioαμε θμεΙ-c οi

θλεδθερoι dπ6γovοι θκεivωv τδν

μαρτυρικδν oκλιiβωv;
Δrlv εΙvαι μεγαλι1τερη αδτη fι

οιjγχρovη, δριατικη καταoτρoφη

τοδ 'Aγioυ Δημητρioυ dπ6 θκεivηv

τηi: πριi:τη τoυ 1822;
'Yπιiρx,ει β6βαια τ6 θλαφρυv-

τικ6 τηζ d'γvoιαq' 'Yπιiρ1ει καi η

μικρη θκκληooι1λα τoδ oημεριvoδ
'Aγ(oυ Δημητρioυ λ(γo πι6 πdvω

dπ6 τ6 <Τζιαμi> μ6 τoιig θρδλoυq

καi τig παραδ6oει9 γιιi dνεξι1,viα_

οτα οπηλαια μ6 iεριi κειμηλια καi
δπ6γειε9 οηραγγεζ''Yπιiρx,ει κιiτι
γιιi vιi &παλιivει τ6v π6νo γιιi τηv

μεγιiλη dπιilλεια.
Toυλdχιoτo vιi oιilζοvταv κιi-



πoιo ψηφιδωτ6, κιiπoια π6τρα &-

π6 τ6v Mεγιiλo "Aγιo Δημητριo

πoδ vα τ6 6δει1,vε οιiv κειμr1λιo δ

Mικρ6q..'
Ποτd δ6v εivαι &ργιi. "oοοι

βρηκαv ii βρiοκoυv κιiτι &π6 την
παχια ioτoρικη Mητρ6πoλη ig τ6
πηγαivoυv oτ6v oημεριv6 "Aγιo

Δημητριo. "Oooι εiδαv ii ιiκoυoαv
κα( μπορoδv vιi περιγριiψουv κατι
σχετιΚ6, ιiζ τ6 δημooιειiooυv οi Ι-

διoι ij ιiq τ6 dφηγηθoδv ο6 ιiλλoυζ
πoιi θιi τ6 δημooιειiοoυv.

"Av &γαπαμε τη γη μαq καi
φoβ6μαοτε vd μη μπλ€ξoυμε μ6
τηv 'Αρ1'αιoλoγiα, τdτoιog, φ6βos
δ6 voμ(ζω πωq δικαιoλoγεΙται πιιi'
cis μηv dφηvoυμε α0τ6 μαg τo φ6-

βo vιi πviγει τη φωvιi τηζ γηq μαζ.
"As μη ξε1vαμε δτι fl dξiα τηζ γηζ
μαq δφεiλεται κατιi dvα πoλιi με-
γιiλo μθρog οτη φωvη τηg, ποιi d-

κoυγεται μ6oα dπ6 τti λε[ψαvα πε-

ραoμ6vωv 1,ρ6vωv πoιi φυλιiγει μ6-
σα τηζ κα( dπ6 τig διιiφoρεq πα-

ραδ6oειq καi θριlλoυq πoι1 κληρo-
voμoδvταv &π6 γεvιιi ο€ γεvιιi καi
πoιi oημερα κιvδυvειiει vιi κοπεi
μιιi γιιi παντα i oυv6χειιi τoυζ..

Γι'αδτ6 δoο &κ6μη δπdρ1oυv
<παλιo(> ιiq τo69 ρωτιiμε κι αζ δη-

μooιειioυμε δ,τι μιiq λ6vε, δoo α-
πλoικ6 κι dπioτευτo κι dv μιiq
φαiνεται. 'o λα6q δd λ6ει τiπoτε
oτ6 βρ6vτo. Πιivτα δπιiρ1ει δ

oπ6ρoq τηg dληθειαq, πoιi περιμ6,-

vει vιi καρπioει. "Ιοωq oτη Nιioυ-
oα vd κovτεδει αδτη f1 εδλoγημ6ι,η
δρα.

Ei1α γριiψει τti παραπιivcο, δ-
ταv πηρα τ6 Ι6o τεD1οq τoδ πραγ-

ματικιi πoλιiτιμoυ τριμηvια[ου πε-

ριoδιkoδ τoδ Συλλ6γου 'Aπoφo(-

τωv Nιioυoαq <NΙΑOYΣΤA> καi
διιiβαoα τη oυv61,εια γιιi τιi <'Ι-

οτορικιi περi Nαoιioηg θξ dvεκδ6-
τoυ 1,ειρoγριiφoυl> τoδ Γιιivvη
Bαοδραβ6λλη καi εiδα δτι πρ6κει-
ται γιιi τηv πηγη τoδ ioτoρικoδ 'Α-
π6οτoλoυ Bακαλ6πουλου πoδ
πρoαvιiφερα.

'Η (NΙΑOYΣTΑD για μιιi i-
κ6μη φoριi μoδ πρ6oφερε κατι πo-

λιiτιμo. 'Αvτιγριiφω τ(ζ γραμμ6ζ
ποιi μαg θvδια-φd,ρoυιl oτd οημερι-
v6 oημεiωμα. Kιiτι μικροδιαφoρdg
πoιj δπιiρχoυv ο1ετικti μd τη λ6ξη
Kαροιλiκη καi τrjv iδρυαη τoδ
Tζαμιoδ δ1ι μ6vο δ6v dλλι1ζoυv τi-
πoτε dπ6 τιi οiετικιi μd τηv πραy-
ματικη θ6oη τoδ παλιoδ 'Aγioυ
Δημητρioυ, &λλιi dπεvαι,τiαζ εi-

vαι d'ποκαλυπτικιi.
<<'o Mιiμαντηq διd νιi δεiξη

πρ6g τiν 'oθιυμανικην d7l1ιjν dφο-

o[αlαιν rcαl τελε[αν πfoτιv.". iζiτη-
oεν Ι{)0 oiκoyενε{αg a$iιμανιιtdg
νri κατoικηooυν ξ|; τiν
Ntjoυoαν... τοιjζ ξδaπεi δ Mιiμαν-
τηg την καλυτ6'ραν oυνοικ!αν, τοιjζ

θμο[ραoεν κτηματα δπιρζ αιiτ6q ιi-
θελεν, τoδg d,καμεν dλλαyη, κατ6-
πιν τιi δν6μαoεν καραιλ[κη {dντi-
κρυoμα) κα[ μετιi τινα καιρ6ιl iπi
τατd'ρ Σoυλειμιiν βoi'βolα tκτιoαν
κα[ τoαμioν oi ToDρκoι *;αi tτρεξεν
δ Mιiμαντηq μετιi μεyιil"ηq χαραζ
Εφιλaδcbρηoεν εig τti θεμ6λια τοδ

τεμ6νoυ9 εig τiν θ6'oιν μιiλιoτα τoδ
'Αyloυ Δημητρfoυ την ποτ€ περ[φη-

μoν Eκκληoiαν>>.
'Evdl λoιπ6v fl μovαδικη οι}γ-

χροvη μd τιi γεγov6τα τοδ |822πη'
γη λ6ει καθαρα δτι τδ τουρκικ6
τζαμi χτ(οτηκε πιivω oτη θdoη τοδ
'Aγiου Δημητρiου καi :ιi εδρημα-
τα τηq περιo1dg τοδ τζαμιoδ, ψη-

φιδωτιi καi &λλα δεi1vουv δτι θκεi
δπηρ1ε πρf,ν 0"πo τ6 τζαμi κιiπoιo
μεγαλ6πρεπο χτioμα, μιιi oημεiω-
oη oτηv <'Ιοτoρiα τηζ π6λεωζ
Nαoι5οηq> τοδ Στουγιαvvιiκη,

Tιiκητoq

οεχ' 29 τηq dκδooηq τοδ Συλλ6γoυ
dπoφoiτωv τoD Λαππεioυ Γυμvα-
οiου Nαoδοηq, <'Αvαoτιioιog Mι-
1αηλ δ Λdγιoq> φαivεται δτι δεi-

1'vει τηv dρxη τηs πλιlvηζ γιiρω d-
π6 τηv πραγματικη θιioη τoδ 'A-
γioυ Δημητρioυ. 'Η οημεiωoη αδ-
τη λ6ει: <<Κατιi μfiνα Νo6μβριον
]9]2, δτε εΙ1ε oυντελεoθfi τ6 μ6yα
πoλιτικ6'- yεyoν6g τfig dπελευθε-

ρrboεοlg τfig Mακεδoν[αg, Eν τιil
περιβ6λφ πενιxρoi oiκfoκoυ 6θω-

μανικoi iy6,νoντο d"ναoκαφα[ iπi
τoδ δπoτιθεμ6'νoυ xcbρoυ τοi ναoδ
τoi 'Ay{oυ Δημητρioυ' Tc|l δντι d-

νεκαλδφθη δ να69, τι5 iερδν α0τoσ

κα[ τoιxoyραφfαι τιν6'9 καi τfi Ι8η
Noεμβρioυ iν oυρρofi d"πε|ρoυ πλη-
θoυq iyεινε rcαθαyιαoμ69 τoδ iερoδ
ircεlνoυ rcα{ τ6oαq ioτoρικtig d'να-

μνιioειg διεyεfρoντog 11cιρoυ, Εν δ
ircτloθη δπ6oτεy6ν τι μετιi πρo-
σιζυνηταρloυ>>.

'Η οημεiωoη αδτη γεvvιiει
πoλλιi θρωτηματικιi καi τιi πριδτα
εivαι τo πδζ ol τ6oο εδλαβικoi κα(

γεvvαι6δωρoι Nαoυoαioι &ρκ6-
στηκαv oτ6 vιi κιiι,oυν <δπ6οτε-

γ6v τι> oτη θ6oη τηg ioτoρικηq
τoυg Mητρ6πoληζ καi πδg τ6 μι-
κρ6 αδτ6 δπ6οτεγo 1cδρεoε τιi θ-

ρεtπια τηζ παλιιiζ μεγιiληg θκκλη-
oιdq καi θξελi1θηκε δπειτα oτ6 μι-
κρ6 θκκληoιiκι τoδ v€oυ 'Αγioυ
Δημητρ(oυ, πoιj &oφυκτια πραγ-

ματικιi μθοα oτ6 μικρ6 τoυ χιδρo.
Kι δoτερα τ( iγιvαv dληθεια

τιi θρεiπια τηq θκκληoιιig γιιi τηv
δποiα μιλιiει fi oημεiωoη καi fl δ-

πoiα ioωg νιi flταv καvι1vα παρεκ-
κληoι τoδ Mεγιiλoυ 'Αγioυ Δημη-
τρioυ 6πω9 τε.x. 6 Mικρ6g Πρ6-
δρoμoζ κovτιi οτ6v Mεγιiλo Πρ6-
δρoμo;

Τ6 θ6μα δ6 φα(vεται vιi τε-

λειrilvει θδδ.
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'Avαοκoπoδvτεq iiδη τιi dνω-

τθρω παρατηροδμεv δτι θv Nαoιl-

oη καi oi τρεiq πλoυτoπαραγωγo[
παριiγovτεq εδρioκovται καθ' δ-

λoκληρiαv εiζ τιiζ 1εΙραg τδv o_

μoγεvδv, o1τιvεq &πoτελoδoι Koι-

v6τητα ουμπαγη καi θνιαiαv φυλε-

τικδg καi εδπoρωτdτην, ljv διi-

ναvται νιi ζηλειioωοι πoλλαi τηq

Mακεδοvfαq Koιv6τητεq' K6κτη-

ται δ' αδτη λiαv οημαvτικηv πε_

ριoυοiαv, iiτοι 1) Mητροπoλιτικ6v

oiκημα μετα κηπαρ(oυ dξ(αq 600

λιρδv, 2) 'Aρρεvαγωγεiov περι-

λαμβιiνoν διiο τμηματα, &μφ6τε-

ρα δυοτυ1δq δλωq dκατιiλληλα
δι' οv οκoπ6v εioi πρoωριoμι1να'

μετιi περιox,ηq dξiαq 130O λιρδv'
3) Παρθεvαγωγεioν dξiαg 500 λι-

ρδv' 4) Nηπιαγωγεioν (vε6δμητoν'

δξα(ρετoν) dξiαq 400 λιρδv' 5)

T6οoαραg μεγιiλαq θvoριακιiq θκ-

κληoiαg, μiαv μικρoτθραν θξoxι-

κηv κα[ διJo παρεκκληoια μετιi
τdlv περιo1δν καi λoιπιδv κτημα-

τωv των dξ(αg θv δλφ 21,100 λι-

ρδv, περ( δν iiδη καi δ λoγoζ'
1) ΙEPoΣ NAoΣ

THΣ METAMOPΦΩΣEΩΣ
(MΗTPoΠoΔΙTΙKoΣ)
'o vα6g oδτoq κε[ται iv τη πε-

PιoχT, θv η καi τ6 Παρθεvαγω-

γεioν καi τ6 vε6κτιoτοv Nηπιαγω-

γεΙov καi f1 Mητρ6πoλιq' 'Η dξiα

τoδ oiκoδoμηματoq μετιi τδv iε-

ρδν οκευδv καi d,ντικεrμθvωv d-

v6ρχεται εiq 1'500 λiραq' Περιου-

o(α αδτοδ εivαι:
l) Τιi iv τη περιo1n αδτoδ

κελλiα dξ(αq 300 λιρδν, θξ δv θτη-

oiωg εiοπριiττει |2 λiραg'
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&πoφ6ρov θτηoiωg 35 λiραg'

'Η μ6v δλικη &ξiα τηq περιoυ-

oiαg τοδ vαoδ εivαι 4,910 λ[ραι' f1

δ6 θτηoiα πρ6οoδo9 θξ εioπραξε-

ωv τoδ παγκαρioυ καi θξ θvoικiωv

25Ο λ(ραι.
2) ΙEPoΣ NAOI

T[ΙΣ KoΙMHΣEΩΣ
TΙΙΣ ΘEoToKoY (ΠANAΓΙAΣ)

'o vα6ζ oδτoq εiναι δ μεγαλιj-

τερog καi πλoυoιιi:τερoq δυvαμε-

vοg vιi κoομηoη θπαξiωg μεγαλ6-
πoλιv. 'Η &ξiα τηg oiκoδoμηg αδ-

τoδ μετα τδv iερΦv oκευδν υπo-

λoγιoτι1α εiζ 2,5Ο0 λiραg: Περιoυ-

oiαv i11,ει:

1) Tηv περιo1,ην αδτoδ' flτoι

τιiι περi αδτ6v κελλiα, θξ δν απo_

λαμβιivει θτηoiωq 100 λiραq' η d-

ξiα αδτcδν εiναι 2,000 λιρδv'
2} T6 πρooκυvητηριoν τηζ'A-

γiαg Παραοκευηg μετιi εδρυτιiτηg

Πλατε(αg καi πεvτε κελλiωv εv τη

περιo1η αδτoδ, dξiαg 1,200 λιρδv'

fι θτηαiα πρ6ooδog dκ τoιjτωv εl-

vαι 60 λιρδv. 'H θ6oι9 τηq Πλα-

τεiαq τα$τηq εivαι dπεiρωζ μαγευ-

τικη' κεiται θπi τιvoq &πoφ6οεω9

καi d1ει ει)θδg &π6vαντι πρ6q δυ-

oμιiq θαυμιiοιoν καρυδνα καi πε-

ραιτθρω πρoβιiλλoυoιν οi βωμαv-

τικoi κλιiδoι τηq Toδρλαζ, οiτιvεζ

&vαπληρoδoιv θξαιoiωg διιi τδv

καλλονδv τωv τηv dλλειψιv dvoι-

κτoυ δρiξοvτοq.
3) To πρooκυνητηριοv τoυ

προφητου 'Ηλιοι] &ξiαq 200 λιρΦv'

ετηoiα εΙoπραξιg θvτεδθεν εivαι 3

λiραι.
4) T6 πρooκυνητηριov τδν

ΤαξιαρxΦν, oυτινog η θτηoiα εΙ-

oπραξιg dvι1ρ1εται εig 4 λiραg'

5) T6 vεκρoταφεiov τoδ 'Aγ'

'Αθαvαο[oυ μετα πρooκυvητηρioυ

EΙ\A AΓΙ\ΩΣTo KEΙMEΓ{O
ToY E. ΣTOYΓΙANNAKΙΙ

ΓΙA TΙΙ Γ{AOYΣA
2) Προοκυvητηριov τηζ 'Aγ'

Τριιiδoζ παριi τηv'Αρtiπιooαν με-

τιi εδρεiαg Πλατε(αg' ητιζ εivαι

ι(αταγεγραμμdvη θπ" δv6ματι τηg

θκκληoiαq. 
'Εv τη περιo1η υπιiρ-

χoυσιv δκτιi: οiκiοκοι κτιοθ6vτεζ

δπ6 τδv θιlοiκωv, οiτιvεg εivαι μ6ν

κτητoρεq αδτδγ, πληρcδvoυοιv δ-

μωq δριομ6vov τ6λoζ, τ6 λεγ6με-

νoν μoυκατdμ, ivvιlα' λιρδv' i δλη

θτηο(α πρ6ooδoζ εivαι 13 λiραι'

Eioαyωyη _ iπιμ6λεια

'A λ f,ξαν δ ρο υ oiκον 6 μο υ

'A ρψιτdκτoνα" io τo ρικo i iρ ευνητιi

3) Nεκρoταφεiov περικλει6-

μενοv διd τoi1,oυ θκτιioεωq 4

oτρεμμιiτωv i!τoι 6 l/2-7,000 τε-

τραγωvικδv πη1,εωv. T6 vεκρoτα-

φεiov τoδτo κooμοιiμεvοv θαιiμα_

oiωζ 0π6 πoλλδv κυπαρioοωv εi-

vαι ιiξιov vιi κooμηοη μεγαλ6πo-

λιv. 'Ev αδτQ μ6λι9 πρ6τιvog oυ_

vεπληρωθη i iδρυoιg vαιδρioυ τηq

Eδαγγελιοτρiα g, 1,oρηγουvτoζ τoυ

Γ. Kι5ρτοη εiq μνημηv τηζ oυζιiγoυ

τoυ. 'H δλικη dξiα εivαι 1,800 λι-

ρδv περiπoυ.
4) Συκαμιvειilv ιivωθεv τοδ vε-

κρoταφε(oυ dξiαq 10 λιριilv'

5) 'o λ6φοq δ δεvδρcilδηg τoδ

'Aγ. 'Ιωιivvoυ τoδ Θεoλ6γoυ μετιi

πρoσKυvητηρioυ θπi τηg κoρυφηζ

αυτoδ αξiαq 2Ο0 λιρΦv'
6) Τo διioog τηq Mεταμoρφιb-

oεωg μετα προσKυVητηρiου &ξiαq

50Ο λιρΦv.
7) 'Eμπορικov θv Θεοοαλov[_

κη κατιioτημα &ξiαq 600 λιριilv'
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&vηκov θξ fιμιoεfαg καi εiq τηv θ-

voρiαν τoδ 'Αγ. Mηvα, &ξiαq 300

λιριδv.
6) Πεvτηκovτα οτρ6μματα &-

γρδv &ξiαq 150 λιρδv. 'Ev 6λφ ft

περιoυoiα τoδ ναoδ τοιiτoυ dv6ρ-

1εται εig 6,350 λiραg.
"Απαoαι αi θτηoιαι πρ6οoδoι

τoδ vαoδ εivαι 40Ο λiραι.
3) ΙEΡoΣ NΑoΣ

ToY AΓΙoY ΜHΝA
'o vα6ζ εδρiοκεται εiq τηv d-

ριστoκρατικωτ6ραν oυvoικ[αv.
Τ6 oiκoδ6μημα μετιi τoδ θoωτερι_

κoδ διακ6oμoυ αδτoδ εΙvαι &ξ(αζ
1,500 λιρδv. K6κτηται δd:

1) Td θv τη περιoxη αδτoδ
κελλ[α, φαρμακεiov τηg 'Aδελφ6-

τητog λιθoκτιKτov καi θξ θργα-

oτηρια dξiαq λιρδv'oθωμαv. 6Ο0.

2) Τα παρa τ6v να6v oiκ6πε'
δα dξiαq 2,Ο00 λιρδv. 'Εvταδθα

διjvαvται v' &vεγερθδoι τι1 o1'oλι_

κιi κτηρια (&ρρεvαγωγεiα καi vη-

πιαγωγεΙov)'
3) 'Aγρov &ξiαq 15 λιρδv. Ei-

oπριiξειζ θv δλφ θτηoιαι εiναι" 270

λ(ραι. 'H δ6 περιoυoiα αδτoδ &v6ρ-

1,εται εig, 4,1 15 λiραζ.
ΙEPoΣ NAoΣ

ToY AΓΙoY ΓEΩPΓΙOY
'o vα6ζ oδτoq εivαι δεδτερog

κατιi τ6 μι4γεθoq μετιi τ6v τηg Πα-
vαγiαq' θxει δ6 dξiαν μετιi τιbv iε-

ρδv oκευδν καi τoδ περικαλλoδg
κωδωvooταoiου 2,000 λιρδv. Πε-

ριουoiα δ' αr)τoδ εivαι:
1) Td θv τη περιo1η αδτoδ

κελλ[α' &ξiαq 1,500 λιρδv, παρ'
δv εio6δημα θτηoιov d1ει 80 λi_

ραζ.
2) Kηπog παρ' αδτ6v &ξiαq 30

λιρδv.
3) 'Aγρ6q θκτιiοεωq, 27 cτρεψ-

μιiτωv dξiαq 1Ο0 λιριδv.
'Ev δλφ fl περιoυοiα τoδ vαoδ

dvι1ρ1,εται εiq λ(ραq 3,630. 'Η δ'θ-
τηoiα πρ6ooδo9, αδτoδ εivαι 285-

300 λιριilv.
Kατιi τηv παvηγυριv τηv τε_

λoυμι1vηv τηv θπ6τειοv τoδ 'Αγ(oυ

θoρτηv ουvdρ1,ovται εiq, τηv εδ-

ρεiαv περιo1ηv αδτoδ κα( θκ τιδv

π€ριξ χωρικoi καf oυγκρoτoδoι

χoρoδζ Mακεδovικoδq, ουρτoδq,
θv oiζ ουμβαivoυοι και τιvα χαρα-
κτηριoτικιi τdlv θv τη πεδιιiδι κρα-

τoιivτωv i1θιilv καi θθiμωv. 'Ev αδ-

τoΙg δηλαδη vεανiαι καi vειiνιδεg,
rbv fi oυvιivτηoιg, θv ταΤg κιirμαιq
τωv αδoτηρδζ dπαγoρε*εται, i-
μιλλιilμεvoι θv τη 1oρευτικij τ61,vη

καi &νταλλιiσσovτεζ τιi αiδημovα

βλ6μματα ουμβαivει vιl ουvδdωv-

ται διιi τoδ δεομoδ τoδ dρραβδ-
vog θκεΙ θvωπιov τηg, μεγιiληg
πληθιiog τδv θεωμ6vωv τoι1g, 1,o-

ρειiovταq καi vιi dvταλλtiοοωoι
καi τιi tπ[τω 1αρμooιivφ γεγοv6τι
εiθιoμ6vα δδρα.

5) ΙΕPoΣ ΝAoΣ
TΙΙΣ ΙΙANΑΓΙΩTΦIΙΦYΛΛAΣ

(ZΩOΔoxoY ΠΙa{'FΙΣ)
'o vα66 oδτcq, κεΙται θv δξοχι-

κη θθoει μεταξιi τδv μoρε<irvωv &-

ποτελδv μετti τιδv π6ριξ κελλiωv
εiδ6g τι μovαοτηρioυ. 'Η dξiα αδ-

τoδ μετιi τιilv κελλiωv δπoλoγι-
oτ6α εiζ 1,50Ο λiραq. 'Eκτ6q τδv
κελλiωv κ6κτηται τριακ6οια
oτρ6μματα dγρδv dποφθρoντα θ-

τηοiωg περt ταg εΙκooι λiραg καi
κηπov dξiαq 3Ο λιριilv.

oδτωζ il1'oυoι τti κατιi ταq
θκκληoiαq καi τηv περιoυo(αv αi-
τδv iv τη 'Eλληvικωτιiτη Κωμo-
πoλει Nαo0ση. 'Η oλη θκκληοια-
oτικη αδτdg περιoυοiα &v6ρ1εται

εiq λ(ραg 'Oθωμαvικιig 27'22'00a'

f1 δ6 iτηoiα πρ6οοδο9 εiq 1,280 λi-

ραζ, πoοιi oημαvτικεi, δι' δv δδ-

vαvται vιi θπιτελεoθη οπoυδαiα
Κoιvoτικη θργαoiα καi vιi ivακαμ
vιoθη καi θvιo1υΘη οoβαρδq ft θv

τoiq παιδευτηρiοιg dτελιilq, iλλα-
τωματικΦg καi dvεπαρκΦg oυvτε-

λoυμ6vη θκπαiδευoιg. Πρ6πει vιi

δμoλoγηθη δτι, εi καi f1 κωμ6πo-

λιq εδεκτεi oiκovομικδq, δι6τι καi
γεωργiαv κι1κτηται πρoooδoφ6-

ρov κα( θμπ6ριοv ζωηρ6v, κα[ βιo_

μηχαviαv &κμιiζoυοαν, δπ6 iiπo-

ψιv δμωg διαvoητικηq τoδ πλη-

θoυq &vαπτιiξεωq καi μορφιiloεωq
δγιoδζ δoτερεi πoλλδv &λλωv ioo-
πληθδv αiτη κωμoπ6λεωv. Tαt5-

τηζ τηζ θλλεiψεωq dποτ6λεομα εi-

vαι fl dπ6 τιvog θπελθoδοα διαiρε-
oιg, μεταξιi τδv κατoiκων, iiτιq β(-

ψαοα i!δη βαθυτιiταq βiζαq θπη-

vεγKεv θοxιiτωζ oφoδρ6τατov
κoμματικ6v &vταγωvιομ6v καi
τρικυμιωδ6oτατoν κoιvoτικ6v οιi-
λov, 6oτιζ παραλι1οαg θπi μηvαζ
tiπαvτα τ6ν κoιvoτικ6v μη16αvι-
oμ6v θρριψεv δτη δλ6κληρα δπ(-

oω τηv Koιv6τητα δπ6 πoλλιiq θ-

π6ψειg,, καταδι6φΘειρε καi θξη-

1ρεiωοε τoιiq 1αρακτηραζ κα( d-

vυπoλ6γιoτοv δλικηv κα[ i1θικηv

ξημiαv θπηvεγκε καi θιi θπιφ6ρη

καi εiq, τ6 δξηq πρ6q μεγioτηv θλi-

ψιv το)v δρθoφρoνoδvτωv καi 16ρη-

oτιbv πoλιτδv καi πιiοηg'Eλληvι-
Kηζ ψυχηζ, θιlv δ6v oπεδoωοιv oi
δι1,οοτατoδvτεg πoλΙται, θ6τovτεg,

εiq ληθηv τ6 παρελΘ6v, νd ουν-

διαλλαγιδoι καi πρoβδoιv ilπo
κoιvoδ εig dργα γεvναiα καi κoι-
vωφελη μdλλovτα vιi θξαλεiψωαι
τ6v πρooγεv6μεvov αδτοig ψ6γοv.

'Επi διjo δ6 βιiοεωv δδvαται,
voμ(ζω, vιi oτηρι1θη f1 μ6λλουoα
αδτδv πρ6q dλληλουq εiρηvευoιq
καi oυvεργαοiα: 'Aφ' θv6q μ6v θπf

τηg dvαγvωρiοεωq καi θκτιμηoε-
ωζ τηζ μ6xρι πρ6 τιvoq πoλυτiμoυ
δριioεωg καi θvεργεiαq τιδv πλoυ-

o(ων θv τη δια1ειρioει τΦv Koιvοτι-
κδv καi θκκληoιαοτικδv, dφ'θτι1-

ρoυ δ6 θπi τηq dvαγvωρ(oεωζ τηζ
dvιiγκηg τdg δπoταγηg πιlvτωv εiq,

τof g κοιvoτικoιig καvovιoμoδg,
τηζ oυμμετοχηζ τoδ λαoδ εiζ τηv
διoiκηoιv θαυτoδ καi τηq δπo1ρε-

ωτικηg, εioφoραq &πιivτωv ειζ
oυvτηρηoιv τcδv θκπαιδευτικδv i-

δρυμtiτωv. Tηv δ6 dvιiγκηv τηq

διαλλαγηg κα( oυvεργαoiαg θκτ6g

τιδv πoλλδv θΘνικδv dvαγκδv θ-

πιβtiλλoυoι καi αi πoλλαi Koιvoτι-
καi θλλεiψειq,, oΙov: fι &v6γερoιq

θκπαιδευτικδv iδρυμιiτωv καi fi θ-
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<<Mετ ευτελεiαζ>>

viο1υαιg, τoδ διδακτικoδ πρoοωπι-
κoδ τδv o1oλεiωv, ιiτιq θιi Kατoρ_

Θωθη δι' θπαυξiοεωζ γεvvα(αq τoδ
πρoυπoλoγιoμoδ τιδv o1,oλε[ωv, ii-
τιg πιiλιv θ6λει θπιτευxθη δι' αδξη-
oεωζ τηζ πp6c, τα o1oλεΙα Επιao-

ρηγηoεωq τδv δκκληoιδv κα[ δι'
θπεκτιioεωζ τoδ φoρoλoγικoδ τδv
πρoi6vτωv ουoτηματoq, fi εioαγω-

γη καi καΘιι1ρωoιq τακτικdg πvευ-

ματικηg καi i1θικηg διδαοκαλ(αg.
' 'Η πληρωoιζ τηζ dvιiγκηg ταδτηq,,

εiq iiv θξαρκoδoιv oi π6ρoι τδv θκ-

κληoιδv, θ6λει εiοθαι τ6 οoβαρcδ-

τατov κατ6ρθωμα τηq, Koιv6τητog

καi i λαμπρoτ6ρα κα[ oωτηριωδε-
oτ6ρα θ,πιτυ1(α. Eiq τιig dvωτ6ρω
dvιiγκαq καi λoιπιig τoιαιiταq d-

ξι6λoγα δ0vαται vιi θπαρκdoη r\

εδπoρoδoα Koιv6τηζ, ητιq δπ6 d-

πoψιV δλικΦv μι1oων καi ζωτικ6-

Εiμαoτε η δεν εiμαoτε πoλιτικoπoιημiνoι;
Εiμαoτε i δxι iνερyδg πληθυoμoq;
Συλλoyικα η ατoμικα ενερyoυμε;

Oι oτoxoι μαg πρεπει να εiναι ευκρινεiq.

Mη μoυ πεiτε <<yια πoιoig oτoxoυg μιλαμε>>

rcυρiεg και κδριoι..'
'oxι;

Σiντρoφoι και oυντρδφισσεζ..'
'oχι;
Συναδελφoι'..
oiτ αυτo'
Φiλoι λoιπδν;
Oiτε.
Toτε, κδριoι oυναδελφoι oiντρoφoι φiλoι"'
Ωραiα, αq βαλoυμε τo oδντρoφoι μπρooτα'
Πρcbτo τo κυριoι εoεiζ πρoτεiνετε;

Δε yiνεται αλλιcbq;

Mα επi τiλoυg, πρiπει καπalq καπoτε να ξεκινηooυμε'

oι oτoxoι βρioκoνται oυνεxrbg o απ.ooταoη

κι rboπoυ ν απoφαoiooυμε τo πρcbτo βημα
o αντiπαλog θα φταoει να μετακινησει τα oημαδια'

τητoq θoωτερικηq dμφiβoλov ιiv

Θιi δxη πoλλιiq τιiq θφαμiλλoυq, θv

Mακεδov[ψ, καi εivαι λυπηρ6τα-

τov 6τι δdv δγειvε δε6vτωg μ61ρι
τoδδε f1 θκμετιiλλευoιq αδτΦv.

Eiq τι1 oτoι1εΙα τηg κoιvωφε-

λoδg δριioεωq κα( τηζ πρo6δoυ

τηg Koιv6τητοζ κατατακτ6α κα[ i1

εδπoρog <Φιλ6πτω1go9'Aδελφ6-
τηζ)), i παρθ1ουοα δωρειiι' φιiρ-

μαKα' θεραπεiαv καi λοιπιi βoη-
θηματα εiζ τoι]ζ dπ6ρoυζ καi πo-

o6v τι 1ρηματικ6v εig τιi ο1oλεiα,

καi δ vεαρ6g, εiοdτι <Λαικ69 Σι1ν-

δεoμog> καi fl <Φιλoπρ6οδo9 τδ
Kυριδv 'Aδελφοτηζ>.

Πιivτα θv γθvει τιi oτoι1εiα
oυvτovoυ καi πατριωτικη; θργα_

o(αg 1ρηoιμoπoιoδμενα oδxi πρ6g

Ιδια κθρδη καi iδ(oυq oκoπoιig,

dλλιi πρ6q τ6 γεvικ6ι' τηg φiληg

oυλλοyιi τoi Γιωρ7oι Κοιiλη

Πατρiδoζ ουμφ6ρov διjvαvται vα

πρoαγι1γωoι θαυμαo(ωg τηv Koι-

v6τητα. Mετιi τ6v κατευvαομ6v
τδv δπερεξημμ6vωv παθιδv θπι-

βιiλλεται θπιτακτικδq fι δργιivω-
oιq καi 1,ρηοιμoπo[ηοιg τδv ζωτι_
κδv τοδ τ6πoυ τoιiτoυ δυvιiμεωv.
'Αλλd πρ6ζ τoδτo d'παιτεiται iv
δργαvωτικ6v πvεδμα, μiα πρooω-

πικ6τηg ooβαριi, ητιζ, συγκεV-

τρoδoα θv θα.υτη Θθληoιv dδαμαv-
τ[vηv, μ6ρφωoιv εδρεiαv, κρ(οιv
oτεγαvην καi δη κα[ &ξiωμα καi
θ6,oιν κoιvωvικηv δπερτdτηv καi
dχoι:oα dvα i! διio oυμβοι5λoυg εi-

λικριvεiq κα( iκαvoδg καθ' 6λα εig

τ6 &voρθωτικ6v κα[ δημιoυργικ6v
dργoν, θιi δυvηθη vιi dγιiγη τηv

Κοιv6τητα εiq περιωπηv πρcilτηg δ-

π6 παoαv ilπoψιv π6λεω9 θv Mα_

κεδoviψ.

Aν...
Αν μπoρoδoα να σ{}υ πcι καλημiρα
στην πρcυινη απελπ;e iα τoυ τρολεδ
kαλi μoυ oδηyi
oi1loυρα o δρoμοg θαταν πιo ανoιxτog μπρooτα μαg.

Γνιboη
Διδαxτηκαμε την αρxiyoνη φδoη μαg
oτιg oτιyμεg τoυ oειoμoi
oτoν πανικo Ιcαι την αλλoφρooδνη
τcιν oμoiιυν.

Δ ιδαy'τη tcαμε αυθεντικα
τoυ αyνrυoτoυ εαυτoδ μαζ τη μικρδτητα
με καπoια λεπτoμερια oη1ιαντικη:
Κανενα ζcbo, θαρρrb, πoτi δεν αφηoε
o ιbρα rcαταoτρoφηg μεo τη φcυλια τoυ
ανημπoρα μικρα παιδια.
Moναxα εoυ, ομδo1ημε αδερφi μoυ'

τη
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NEΑ ΣToΙxEΙA
ΓΙA TΙ{ xPoN[oΛoΓΙΙΣΙΙ

TOY ((xΑΛAΣMoYD TE{Σ Γ{ΑoYΣAΣ
KΑΙ TΩh[ MoΓ{AΣTΙ{E}[Ωh[ ΣTA 1822

τdq θπαvαoταοεωq ατ6v "oλυμ-

πo, πoι1 εivαι oυζητηoιμo θ6μα2|

κα( δφε[λεται οτηv παραδο1,η o1,ε-

τικdq,, δπoθετικηg 6μωg, οκ€'-

ψειυ.- τoδ "Aγγλoυ πρoξ6voυ, δ_

πωg dvαπτυσσεται πι6 κιiτω (βλ.

τηv 5η παριiγραφo).
β. Σ6 ιiλλη dκθεoη, τoδ i_

διoυ πρεoβευτη, τηq |0'6.|822'
πoι1 oτηρiζεται παλι οθ yριiμμα

τoδ προξθvoυ τηq Θεooαλovtκηg,

oυvε1[ζεται η μετιiδοοη dvακρι-

βδv εiδηoεωv καi διατυπcδνοvται

κoρoiδευτικd,g κρ[oειg γιιi τ6v

Ζαφειρακη, γριiφovται δ6 κα[ τιi
θξηζ":
'o πρ6ξενoζ.'. μoi yνcbριoε δτι

τd κεφιiλια τοδ Τιioου κα[ τoσ Zα'

φειρtiκη (δ τελευταΓοg o6' μιti πε-

ρiφημη δμιλ[α τoυ αiτoxαρακτη-

ρioτηκε oιiν 'Επαμεινcbνδαq) τιi

Εβyαλαν oξ θ6α oτη Θεooαλoνf-
Κ4, oτ{g δ6'κα τοi περαclμiνoυ

μηνα (Ι0 Mαi'oυ Ι822). ΑδτoI
oΙ ciνθρcυπoι ηoαν oi πρcυταlτιοι

τfig τρoμερfiq oφαyfiq oτην 'Α-

yoυoτ6 (Nιioυoα)..' Tiγ' riλλη

μ6ρα Εκτελξ'oανε πενηντα dπ6
τoιig Επαναoτιiτεg oτην ΓΙδλη

τηg Π6ληq (τig Θεooαλoνiκηq)
κα[ dνιiμεori τoυq δδo Toδρ-

κουζ iπ[oημoυζ, τ6ν 'Aμπουν-

τoυραxμιiν μπξη (rcυβερvητη τoδ

ΒaντεxεξΠ) καi τ6ν Χιii'τα Moυ-
oταφιi'

γ. Σ6 dκθεoη τoδ δπoπρo-

ξ6voυ τηg'oλλαvδiαg oτη Θεooα-

λovfκη, τi1q 22'4.182223, τoviζεται

η dλλειψη &ξι6λογου ιivδρα
γιιi τη ουμμετo1η oτ[g θπι1ει_

ρηoειg τηg θπαvαoτατημ6vηg
Mακεδov[αg κα( γ[vεται μvε[α

Β'
4. oι iκθfoειq

ξθνωv διπλωματιirv
'o Κωvοταvτivoq'Απ. Bακα-

λ6πoυλoζ δημooiευoεls πoλυ θv-

διαφ6ρovτα oτoι1,εiα καi γιιi τηv θ_

παvαοτατημ6vη Nι1oυοα oτιi
1822, δηλαδη τηv &λληλoγραφiα

τoδ πρεoβευτη τηg Bρεταv[αg
οτηv Kωvoταvτιvοδπoλη κα[ τΦv

προξ6vωv τηq 'Aγγλiαζ καi τηζ
'oλλαvδ(αq oτη Θεοoαλoviκη'
πoιj πλoυτiζoιlv καi oυμπληριil-

voυv δοα γvωρiζομε dπ6 τηv προ-

γεv6oτερη δημoοiευοη oυvαφδv
θκθ6oεωvΙ6.

'Rξιζει vιi &o1oληθoδμε μ6

τ(q περιε16μεvεg οθ τoδτεg πληρο-

φορ(εq o1ετικιi μ6 τ6 θdμα πoιi

μαζ θvδιαφ6ρει, παραθ6τovταq συ-

1,vιi καi τη μετιiφρααη τoδ κειμd-

voυ τoυζ:
α. Σ6 iκθεoη τoδ "Αyyλoυ

πρεoβευτη oτηv Kωvoταvτιvoι]πο-
λη. τηg l0.5.l822, πoιi oτηρiζεται

οτiq πληρoφoρ[εg τoδ "Aγγλoυ

πρoξ6voυ τηg Θεοoαλoviκηg,
γριiφεται δτι oi "Eλληvεζ dπαvα-

oτιiτεq καταοτρεψαν 134 dγρo-

κτηματα (τoιφλ[κια) καi γωριaι1 "

'Aκ6μα, προoθι1τovται τιi θξηg

περ(εργα18:

'..'o Διαμαντιiq ixει νικηθε7 τε-

λε[ιυg κα[ δραπ6,τευoε oτιj Νιiου'
oτα (i 'Ayooτ6), μιιi θ6oη t'ξαιρετι-

κfig oπoυδαι6τηταgΙ9. Στ6ν Zαφει'

ριiκη (i 'Axιλλ6α, δπaη αδτoαπo-

καλε7ται) Εoτειλε δ παoιig τρεiE
''Ελληνεg iερεig, πoιJ τoδg κρατoδ-

oαν δμηρoυg dπ6 τιiν d"ρxi τοi ξε-
αηκωμoδ, πρoαφ6,ρollτα9 τη αυy-

yνδμη τoυ o6 τoδτoν κα[ oτoιjq δ-

παδoιig τoυ, dν κατtiθεταν τιi 6-

πλα' 'o Zαφειριiκηg dπtiντηoε o'
αδτη την πρooφoριi oκoτιυνoνταζ
τoιig iερεΓg. T6τε δ παoιiq d,oτειλε

tναν dπ6 τοι1q ri'νοlrερουg dξιοlμα-

τικoι1g τoυ, πoιj εΙxε την i'δια τιjxη'

dλλιi καi iδιαfτερεg μεταxειρ[oειq,
ποιj δξ,ν τoλμιil νri τ{g περιyρtiψtυ'
'o 'Αμπουλαμπο[τ dπoφι}'oιoε τ6-

τε νci 1τυπηoει την π6λη20 κα[ τ6

πι!τυxε, μ6 μ[αν ξφοδo ποδ κ6oτιoε
oτoδg Τoιiρκουq d'ρκετ€q xιλιtiδεg
d'ντρεg.'o Zαφειριiκηg δραπdτευαε

μi' iβδoμιjντα περiπου δπαδoδg
τaυ, αφoδ πρCυτα πραyριατoπofηoε
τi oκληριi dπιiφαoη νιi δoλotοονιj-
oει τ[g yυνα7κεq κα[ τri παιδιti τιlν
πoλιoρκημΕνrυν, yιri νιi iμπoδfoει
iτoι την αixμαλιιofα τουg d"π6

τοιiq Toιjρκουc.

Eivαι dκδηλα τα &vθελληvι-

κιi αioθηματα τoδ ουvτακτη τξg

d,κθ€οεωg καi τoδ πληρoφoριoδ6-

τη τoυ. "Eτoι, φθιivει μd1ρι τoδ

vιi δπooτηρ(ζει oτι δ Zαιρειρα-

κηg δoλοφ6vηoε τiq 'Eλληviδεg'

ποιj _δq γvωoτ6- tiλλεq αδ-

τoκτ6vηοαv καi ιiλλεζ αi1,μαλω-

τioτηκαv dπ6 τo0g Toιiρκoυg,

εiρωvεδεται διi καi δυοφημεi τ6v

Zαφειριiκη η, dκ6μα, ioxυρiζε_

ται δτι o Διαμαvτηq κατθφυγε

οτη Νιioυoα' με,τα τηv dποτυx,iα



τηζ Καταστρoφηζ τοδ KαπετdVιoυ 5. 'o χροvολoγικ6-q
Διαμαvτη, 6πω9 κα[ τΦv πρoε- παραλληλισμ6q
τοιμαoιΦv γιιi τηv dπiθεoη θ- τΦv γεγov6τωv
ι,αvτ[ον τηg Ναουoαg. στ6v "Oλυμπο, 

- Nιioυαα.
δ. Σd ιiλλη δκθεοη, τοδ i-

διου, τηg 25.4.1822' δivεται2a καi
Q αξιοοriμε(ωτη πληροφορiα o-
τι:

'..κατα)"ηοθηt{ε η Νrioυoα xθig
(δηλαδη την 24.4"Ι822) dπ6 τ6ν
'Αμπουλαμπoιjτ πααci' μετti Επ[-

θεoη τoυ, αλλιi δiν εiναι yνα-loτ'5

tικ6μα, iαν οi καπετdνιoι ι|oαν
ΕκεΓ η εixαν φδyει.'Ελπ{ζoμε
rlμα'g δτι οi Ενoxληoειg d'-

πδ τfg yδρrι περιoxiq τd'λειcι'oαν
yρiyoρα.".

ε. Τελog, ο6 ιiλλη εκθεαη
τοD Ιδιου25, τηq 6.5. 1822, γριiφε-
ται oτι τ6λειωoε η θπι1εiρηoη i-
vαι,τ[οv τηg Nιiουoαq καi τriv
καπεταvα[ωv μ6 τηv θπιaτρoφη
τοιl 'Eμπoδ Λoυμπoιiτ παoα ατη
{9εοοαλoviκη.

"Ετοι }"οιπov μαθα[vουμε
πωs η Nαουοα αλιbθηκε οτξ 24
'Απριλioυ τοδ 1822, ημερoμηviα
ποδ δivεται dι.αφαλδg μθ τ6 vεο

ημερολογιo. τo οποιo χρησιμo-
ποιοδοαv κιολαg κα( οi ξ6voι δι-
πλωματικοi δπιiλληλοι τηq 'Αvα-

τoληq'

** **

:* F:.--:,];iΣΞ] ]i' .:j

Τ6 πρι1βλημα
τξq ουμμετ*χqq

τΟi Kαπετι1v Διαμαvτη
στιq ιΙaχεq τfiq Ν{ioυσαζ
ΕΙδαμε δτι οi ο1ετικεg

iκθεoειq τιilv διπλωμαrιbv Τηq

Bρεταv[αg θεωροΟv πιθαvη τη

μετιiβαoη τοδ κcιπετιiνιου τι:δ 'o-
λδμπoυ Δια"μαvτη Nικoλαoυ oτη

Ναoυοα, μετα τηv dκεΙ dπoτυ-

xια τηζ θπαvαoταοεωg, δηλαδη
uετti τη μdχη τηζ Mηλιαg, πoιi
εyιvε oτ[g 3-4 'Απριλ[ου τoδ
1822' oπωq βεβαιωvει -κα[ οη-

μειιδθηκε κι6λα9- κα( ο κα"πε-

τ*vιog τοδ 'oλυμπoυ Ψαρoδιl-

μoζ"
'o Nαoυoαiοg ουγγραφθαg

τοδ 1ειρ6γραιρoυ (ποδ ε1ει dκ-
δooει ο Εδοτ. Στουγιαvvακηg)
τηg ioτoρiαg επαvαoτιioεωg τηg

Nιioυoαg Δημητριog Πλαταρiδηg
γριiφει26 δτι ο καπετιivιοq Δια-
μαvτηg δλαβε μερoζ oτηv ιi-
μυvα τηg π6λεο_19 καi μιiλιoτα d-

vαφερει για τη oυμμετο1η τoυ σ'
αδτηv d'π6 vωοig, δηλαδη πρ[v

&π6 τηv ιiλιυoη τηg. "Ετοι d-

μωq δημιoυρ'yεiται εvα λοΥικ6,
αvυπ6ρβλητo κεv6 καi πρ6βλη-

μα, γιατ[ δεv εivαι δυvατ6 vιi
oυμμετεi1ε oδγ1ρovα τ6 Ιδιo
πρooωπo o6. διjo πεδiα μαχΦv,
;ιοδ απεi1αv &ρκετιi (με τα τ6-

τε μεoα ουγκoιvωviαg), &φoδ,

μαλιoτα' δ Ιδιοg oυγγραφθαg το-

πιlθετεi τη χρovολoyiα &λωοεωg
τηg πdλεωq oτη vιiκτα- τηζ 5ηζ
πρoq τηv 6 'Απριλ[oυ 1822, δηλα-
δη τηv Τεταρτη πρ6q Π6μπτη

μετα τo Πιio1α ('2.4'1822}. τηζ
Διακαιvηοiμoυ iβδoμιiδαg2l,
ιiπωg δε1,6ταv καi 6 Ν. Γ.
Φιλιππ[δηg28, πoιi εivαι δ πρci_lτog

ουγγραφdαζ εiδικηg ιΙoVoγρα-
φ(αq γιιi τηv θπαvιioταoη στη
Ndoυoα.

Στα δημοοιευμ6vα dγγραφα
yL{ι τ6v'Ολδμπιο Διαμαvτη29
$ξγ μ,νημοVε0εται η oυμμετο-
χη τoυ οτig μιi1εg τη-c Νιioυ-
οαζ, θvδ αvαφ6ρεται η ουμβολη
του οτο6ζ ιiλλoυq dπελευθερωτι-
κουg &γcbvεg οτη Mακεδov[α
κα'i &.λλοδ καi oδτε ιiλλoι ioτο-

ρικoi γριiφoυv yια τη oυμμετo1,η

τoυ τo0τη, θκτ6q απo θκεi-
vουζ ποδ dκoλoυθοιlv τουq
Δημ. Π)'αταρiδη - Eδoτ. Στoυγιαv-
νιi κη. οτo οημεio τoΟτo.

'Αλλιιδg θιi εi1ε τ6 θ6μα,
ιiv δε1oμαοταv oιiv 1,ρoνο τoδ

1αλαoμoδ τηg Nιioυoαq τη 10

ιj τηv 1l-13 'Aπριλiου τoδ 1822,

6π6τε θιi ξταv δυvατo νιi δπo-

oτηρι1θεΙ oτι o Διαμαvτηg ηλθε
οτη Nαoιloα μετα τηv 4 'Aπρι-

λiου 1822, &φoδ vικηθηκαv πια
οi iπαvαοτιiτεg oτδv "oλυμπo
κα[ dπαυoε vα δπαρ1ει θκεi
κιiθε δυvατοτητα oυvειοφoραg
του]0.

"Ετσι, καταληγoμε οτο oυμ-
πd,ραoμα oτι η θπαvαoταοη oτ6v
"oλυμπo καταπv(γηκε, εΙτε α6γ-

χρoVα μd τηv αλωoη τηg Nιioυ-
σ0ζ, δηλαδη τηv 4η 'Απριλiου
1822, d"ν δε1τoDμε τηv πληρoφo-

ρiα τoδ Ψαρoδημoυ, εΙτε vωρiτερα
απ6 τov 1αλαομo τηg Nιioυoαq,

Εia. 3. Tδ τtλοq τfle o. 2 xαi f1 iιρψi1 τηζ d. 3 τ'i1e dναφoρd'E τo6 xαπeτdι'ιoυ

το'ii'oλ'ι3μπoιl Ψαρoδ'i1μoιl, ατig δπoi.εg tιναφlqεται Φ 4'4'1822 αdνημερoμηνiα

τfie ijτταq τiν δπλαρxτ1y6ν τfie Nd'ουααq
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πoυ εγιvε υστερα 1(α'ι συyκεKριμε-
vα τηv 5η-6η 'Απριλ[ου 1822, ιiι,
δε1τoδμε τδv N. Γ. Φιλιππiδη -
Δ. Πλαταρiδη, ri τη 10-i3 'Απρι-

λ[oυ 1822, o6μφωvα μ6 τiq πληρο-

φoρ[εg πoδ d1oμε &πo τα μικριi
(<βραx6αυ) χρovικd' τiq <θvθυμη'

σειq))' πoδ oιilθηκαv γpαμμεvεg
οτα παριiφυλλα κ.λ. iκκληoια-
οτικδv βιβλ(ωv.

Δ6v dπoκλεiεται πdvτωg vιi

μvημovευεται οτig ivθυμηoειg με-
ταγεv6οτερη τηζ 4ηζ ιj τηq 6ηq 'Α-
πριλioυ |822 i1ψερaμηv[α ι:ιiv 1ρο-
vog τoδ x,αλαoμoδ τηq Nιioυoαg,
θξαιτiαg τoδ γεγοvoτog dτι' o0μ-

φωvα μd τ6v N. Γ. Φιλιππ[δηrΙ, με-

1ρι τηv 9η 'Aπριλioυ 1822 (Kυρια-
κη τoΟ Θωμα) o ΤoΟρκog oτρα-
τdρχηζ ηταv oτρατoπεδευμθvog d-

ξω &π6 τη Νιioυoα καi oi σKoτω-

μo[ yivοvταv μovα1α οτηv π6λη

μ61ρι τη l0 'Aπριλioυ l822, θvιil

τηv 11η τοδ Ιδιoυ μηvα μoλιζ ιiρxι-
oαv οi τρoμερεg oκηvεg οφαγΦv
κ.λ. oτιi γειτovικα 1,ωριιi, yεγov6ζ
πoυ dγιvε πι6 dvτιληπτο καi αλλoδ
κα( διαδοθηκε πε;ριοοοτ:ρο. Kα[
d,τoι εiφθαoε η εiδηοn (μετα τηv

11η 'Aπριλ{oυ 18223 oτ[q :*οι;τιvεg

περιo1Εg' δπoυ ζoδoαv ι(Ο:[ δσOι tl-

γραψαV τiζ θvθυμηoειq η ιiπου i-
φθαoαv κα[ διαoιi:θηκαν οi πλη-

ρoφoριoδι1τεζ τOυζ' oi δποioι &vα-

φ6ρovταv oτι! ιελευταiα yεγovο-

τα, τi d'κ6μα oi x,ρovολoγiεg, τ[g ο-

πoiεg μvημovεOουv, μπορεi ι'* d-

vιiyοvται oτηι, η1lερoμη'.':α, οπoτε
dμαθαv τα oυμβdιvτα, η δπο[α εi-
vαι πoλδ πιθαvov vci εi, ':. uεταyε-

vεoτερη τoδ 1ρovoυ, κατα τov δ-

ποio dγιvαv.
Συvεπδζ, η ιiλωoη καi δ 1α-

λαομ6ζ τηg Nιiουoαg πρ6πει τελι-
κα vα τoπoθετηθεi oτo 1ρovικ6
διιioτημα 6'πo 4 r! 5-6 μd1ρι 10-13
'Απριλ[oυ l822. ivιil η καταoτρo-

φη - πυρπ6ληoη τδv μovαoτη-
ριΦv τηg περιoχηq τdg <Σκητεωg

Bερo(αg> (Τiμιoυ Πρoδρ6μoυ
κ'ci.) τη M. Πdμπτη, δηλαδη oτηv
30η Mαρτiου 1822' Πρ6'πει vιi οη-

μειωθεi oμωg oτι oi ημερομηviεq
αδτ6ζ (τδv θλληvικδv κα[ τoυρκι-
κιilv πηγΦv) εivαι μ6 το παλιo ημε-

ρoλ6γιo. 'Η διαφoρα μεταξΟ τoδ

παλιoδ καi τoδ vdoυ ημερoλ6yιoυ'
καi yια τo dτog 1822" εΙναt 12 καt
dxι 13 ημ6ρεζ, 6πωq εivαι γιιi τig
π ρ6oφα τεg 1,ρovoλoγiεg.

Ι5.Bλ. KωVσ τα vτivcυ _Απ' Bα καλοπι-.ι]λιlιl.
'Αvd'κδoτα ioτορικιi οτoιxεiα αvαφερ6μεvα oτiiι, iι4ακεδoviα,
πρiv κα[ μετιi το 182l. Θεοoαλοviκη l975. o.49 κ.ε.' dπoυ δημo_
οιειjovται θκθdοειg roδ Bρεταvoδ πρεoβευτη orηι, Kωvoταvτι_
voδπoλη Sιrangfor,J καi τοδ πρoξεvoυ τQq iδιαg χωραζ οτη Θεo-
oα},οviκη Fr. Charnau.l. δπο.lg κα[ τoδ πρoξdvου τηζ -oλλαvδiαq

oτη ΘεooαλovΙκη M.ιι. Αbram.
l5. Bλ. Briιish Doυumenιs ιln ιhe Ηisιοly oΓ thc λ,Ι;cedιlni;lt

Peoρle. τ. 1 (1797_t839). μ€ επιμθλεια τoδ Η r i s t o Α tlιJο tr ο v

- P o lj a n s k i, Σκoπια l968. o. 227 -228' αριθ. 44 καt ts.224-226'
αριΘ. 42. Πρ6κειται γιιi εκθεoειg τoδ iδιoυ ''Αyyλoυ πρoζdvoυ
oτη Θεοoαλοviκη Ιrr- Charrlaud. oτ[g oπoiεg οτηρΙξovται οι αvτi-
σroιχεζ τoδ πρεοβευτη οτηv Π6λη. πυιi δημοciευοε δ Κ ω v ο τ.
'A π. Bα κ α λο πυ ι,λι:tζ. υ.π.

17. Σι1 dγγραφο (τηg 25..1.1822) τoδ "Αyyλου πριlξdvου oτη
Θεoοαλοviκη yριiιρεται (βλ. πιδ παvω. αριθ. 44' a.228) <iτι τα
l{,)ριci πυU κστασrρα(ρηλαν ηοαv i2Ο πdριπoU. Β)-. οxεrικυ κα,
oτoδ Γ. Χ. Xιοviδ η. Ι'ιi yεyov6τα....σημ. i τηζ a.220''a
'Α πoο τo),ο; Ε. Bα κα λο πο υλοq. ιi.π.. o.59'7 ι:αi i95'
αvτ[οτοιχα) υπολοyiζει τti 1ωριιi o6 -5Ο, ακολουθιδvταq τ6v Ε υ

ο τct θ ιo Ι. Σ τo υ γ ια v ι,ιi κ η. 'Ιοτορ[α τηζπολεωqilΙιιοδ-
oηg απo τη; ιδρυοεοlg τηg μι11ρι oημεροv, κατiι αvdκδοτοv,:1ι:-
δ[αομα Δ' Π λα τ α ρ [δoυ, τ.Α'dκδοoιg tη. "Εδεοoα 1924.

o.263. οημ. l. ι] εκδoοη 2η. (9εooαi'ονiκη l976. ο.216. oημ. t.
Πρβλ. M. L a s c a r i:. ij.π.. dγyραφυ Xti (τηg 15.1.\'822)' a.
I 54.

i8. Bλ. K ω vσ τ α v τ [voυ'A π. B α καλι-.πoυλου.
δ.π.' α. 5it. αριθ. 1.{.

l9. -Η πληρoφορiα τουτη τoδ "Αγyλoυ πρεoβευτη oτηv ΙΙο-
λη oτηρ[ζεται od επιoτολη τοδ πρoξεvου rr]g Θεοοα.λoνικηζ (ιη;
25.4.ι822)' ο δπoiοg oμωg οδμφωvα μ6 πληρoφορ[εg τoυ γιυυ τoυ
yριiφει (βλ. δ.π.. dyyραφo 41' ο. 2281: <'O Διαμαvτηq δ1;απθrευ-
oε μ6vo uε τρεΙg δπαδοδq του κα[ δπoθετoμε πcbq θιi βρξκε κα-
rαφδyιo oτη Nιιioυοτα. μιιi π6λη dξαιρεrικηg οπoυδαι6τητιr-Cl>.
'Η 

ημερoμηviα αbτη (25.4.1822) πρ6πει νιi εivαι μd τ6 vιlο ημερο-
}"οyιο κα[ iπιβεβαιωvει rηv ιiπoψη πιig η κατιiπvιξη τηζ επαvα_

oτιioειcq oτcv "Oλυμπo πρoηyηθηκε. οπωg αvαπτυoσετσ'ι και
ατηv τελευταiu παριiyραφο αδτηg τηg μελθτηq. Στo Ιδιο dyyραφο
δivειαι η πληρoφορiα ι1τι: <Στη Nιioυoα εivαι κιiπoυ oκτακo-
oιoι. ποιj μrοροΟv vιi" φ6ρoυv δπλα>.

2Ο. 'O "Αyyλοg προζεvog τηζ Θεooαλoviκηg yρ<iφει (βλ.

o.π.. dγyραφo 44" rηg 25.4.l822. a.228Ι oτι δ 'Eμπoδ Λoυμπoδτ
παoιi'.' ξεκΙvηοε εvαvτiov τQg Nαουoα; με oτρατ6 2t.0ΟΟ αv-
δριδv.-o Λιi μ πρoζ Koυτσovi<αg, Ι'ει'ικηιοτoρrα τηζ
'Eλ.λ'ηuικηq ι:παvαοτιiοεωq' r.2.'Αθηvαι l864. o.95. yραφει δτι

oi Ιουρκoι fioαv 25.ΟΟΟ ιivδρεg (πεζικoδ. πυροβoλικοι) καi ιππr
κοδ) rα[ οτι Ιβλ. ο. 96) φovεrlθηκαv καi αi1μαλωr[oτηκαν (oτη

Νιioυοα} tΟ.Ο{)Οραyιιiδεq. Ιlρβλ. καi 'Ιω. Bλα 1o y ια v ''' η.

Xιακδv-Αρχ,:Ιοv. τ. l. 'Αθηι,αι |924. ο.7l'l'2.
2l. B}'. Γ. Χ. X ι o v iδ η. -H εκοτρατεiα.... o.34-36.
22. tJ},'. Κωvσ.α v τ iνoυ'Α π. Bα καλοπoι]λιlυ.

o.π.. εγfρα.l.lιl i5. σ. 5i}. ΓΙρβ).. M. L a s c a r is^ o.π.. εylρσφo
Χi\/ ιτnq t,j"j.l822). o. l57_l5E' iiπoυ yριiφεrαι (ο. ι58) δτι οτηv
Πrj}"η τr'1g Πιiληq (δηλαδη τηg Θεoοαλoι,iκηg) δ παo<iq σι\oτιυσε
6Ο ιiτομα (μετα τηv πτιlboη τηg λiαουoαg). μεrαξj τιbv oποιιυ{ η-

ταv και ο Ζαοειριiκηq. o πρωτεοyατηg τηg iπαvαοταοειυq τηg

πoλιι'υg.
23.Bλ. Kιυvσ ταντiι,oυ'Απ. Βα καλoπουλoυ.

o.π.. ε1yyραιρo _]2. o. 95.

24. Bλ' Kω vσ τ α v τ i voυ'A π. Bα κα λo πoιjλoυ.
δ.π.. dγyραφο 33. o.95.'Εvτιrπωο[αoε η πoλιi1ροvη αvτο1η τηg

πoλιυρκημενr:'" Νιioυοαg' γεyovoq που αvιiγκαaε τov'Εμπoδ
Λoυμποδτ vιl ξητηoει την απoοτoλ{ 3 καvovιδv μεyιiλoυ διαμε-
rρημ.ατοg καiεvοg ολμoβιiλoυ. Bλ. N'Ι. L a s c a r is. o.π.. d'yγρα-

φο ΧiΙΙ iτηc 25.4.Ι822)' a. l56-l57.
25. Bλ. Kω \,σ τ.'Aπ. Bα καλoπoιjλoυ. ο.π..εyyρα-

φo 3.1' ο' 96. Πρβλ. M. l, a s c a r is. d.π.. dγγραφo ΧΙV ιτηq
iΟ'.5.t822). ο. l57-15ιj' οπoυ γριiφεται <iτι επεοε η Nιioυοα μετα

μι:γιii.η αvτΙοταοη κα[ μθ υπερβολικdg απι,bλειεg γιιi τιlυg Ιουρ-
κουζ' oι oπoioι λεηλ.ιiτηoαv τα πιivτα κα[ δoλoιρovηoαv πoλ-

λουq. τ6oo οτ11 διιiρκεια τηg πολιoρκiαg. οοo καi μετα τηv ctλω-

οη τηζ πoλεωζ. ουvε1[ξοvταg τiq πραζειg τηq βiαg καi τηq αρπα-
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yηζ yιιi πoλλdζ ημdρεg. Τιi yυvαικ6παιδα. πoδ οιbθηκαv' δδηγη_

θηκαv yιιi πoιiλημα oτιi oκλαβoπιiζαρα τdg Θεoοαλov[κηg καi

τo o1ετικo θ6αμα ηταv iξαιρετικιi μακdβριo κα[ απελπιοτικιi α-

πoκρoυοτικo' Γιιi τη oημαoiα τηg δκτιiμηvηζ &Vτιστdσε(Dζ τΦv

Mακεδ6vωv κα[ κυρ[ωg τηg Νι1oυοαg βλ. dγyραφo (τηq 4'8' l829)

τδv πληρεξoδοιωv <τιilv π6vτε τηg Mακεδov[αg 'Επαρxιιivυ

πρ6ζ τη Δ 'Eθvικη Συνθλευοη oτη μελdτη τoO S p y r ιl s [)' Ι- ιl u

k a t o S, Jean Kapodistrias et la Macοdοine' αBaikarr

Sιudiesυ 161 (l975). dγyραφo 11' o. 91-93. πρβλ. δ€ κα[ τo δyγρα-

φo 12 τηg (15.8.1829), o.94.
26.Bλ.τfvioτoρfατδv Eδοτ. Στoυyιαvvιiκη _ Δ'

, Π λα τ α ρ iδoυ, δ.π., ο. 148' 151, 169' 179,186' 194, 198' 199'

202,206 oημ. κ.λ. τη 2ηq θκδ6οεω9.

21. Βχ. o.π.. ο. !96 καi οημ. l τηg 2ηg θκδoοεωg ri ο' 239 τηq

1ηgεκδooεωg.'odπιμελητηgoμωq τηgiκδ6οεωg Eυo τ' Σ τ o υ

y ια v vα κ η g δημoο[ευοε (δ.π.. a. |96-19"'1 τηζ2ηζ i| ο' 239 καi
24ι τηq tηg θκδoοεωg) ιlyyραφο τoδ τoυρκικoδ iοτoρικoδ αρ-

1εiου (ιερoδικεioυ) τ4ζ Bερoιαq τic, ('|2.4.lE22). δπoυ ρητιi μvη-

μovευεται oιiv yεγovog πιιi η αλωoη τηg π6λεωg καl δ οφαyια_

σμoζ τωv ραyιdδωv κα[ καταληyει οτo oυμπdραoμα δτι τoδτo

θιi ilyιvε τo βρdδυ τηg lOηg πρ69 τηv lΙη'Απριλ(oυ 1822' Δ6v δι-

καιολoyεΙται oμωζ λoγικti η αποψri roυ τoJτη. yιατiεivαι πιo πι-

θαv6 το dYyραφo αδτo vιi αvαφdρεται οd γεyov6τα πo6 oυvdβη-

καv vωρiτερα' οrη διιiρκεια τδv 3_4 ημερδν πρiv απo τη οδvτα-

ξη rου. oπoτε καταoΙyαoε κιiπωg η μαviα τωv σφαyδv' τιiv αρ-

παyωV κ.λ. πo0 πρoηyηθηκαv καi iiταv επoμεvo vιi απαo1oλη-

οoυv μερικ6ζ ημdρεg roιig κατακτητdq. oπωg καi τιi θπιoρτια

τηg viκηg. Πρβλ. yι<i τig διιiφoρεg απoψειq πo0 υπooτηρ(1θ11καv

οτoδ Γειo ρ γioυ X. Xιo viδ η. Ιιiγεyοv6τα..'.ο'2l'6-2|7'
<iπoυ κα[ βιβλιoyραφiα. οτig υπoοημειωoειg.

28. Bλ. Ν. Γ' Φ ιλι π π iδoυ. -Hiπαvιiorαoιqκαi καια-
οτρoφη τηg Ναoδοηq. -Ιoτoρικη πραγμαrεiα.'Αθηvαι l88l. ο'

59.
29. Bλ. Γεωρ yiου X. Xιο v[δ η. 

-ΗδκoτρατεEα"" o'

76-E0. καi ιοδ i δ ι o υ' 'Avθκδoτα dyyραφα.... 6.π'. o' |17-14E'

Πρβλ. δμωq ουyκεvτρωμεvα τ<i ο1ετικ<i dyyραφα oτη μελfτη
ιoδ Kιilo τα Σ π α vοδ. ο.π.. ο. 286'29't.

3Ο.Bλ. καi 'Αποοτιiλoυ E. Bακαλoποδλoυ. δ'π"
o.589.592 καi Ι91. αντiοrιlι1α.-o Ν ι κολαo-c, Kαoο μo0
λ η g' 'EvΘυμηματα στραrιωτικιi τηg επαvαοτιioεωg τωv-Ι:λλη-

vωv. 1ti2i-Ι833 (εiοαγωyη καi οημι:ιωoειq Γ'ιiιvvη Bλα1oγιιivvη)'

τ. i. 'Aθηvαι 1939. o. 2Ο9. γριiφει δτι οι oiκoyθvειεg το)v iπαι'α-
οτατclv βρ[oκοvταv οτηv τοπoθεοiα αΝεριil (βλ' yιri τυυτη οτοδ

Γεω ρ γ iο υ X. X ιιl viδ η' 
-Ηiκoτρατεiα.... o' ll" 3'4'36 καi

38). oπoυ o Διαμαvτ(g oυvιivτηοε τηv o1κογdvειd τoυ. εκλαψε
κα[ ηταv απαρηyoρητoq vιιi τηv κακη κατιiληξη τ{g iπαvαoτα_
oεωζ oτδv "oλυμπo. δεv αvαφ6ρει oμοlζ orι ι'l καπετιivιοg του-

τog κατdφυyεοτη Nιioυοα.-o 'Ιωιi vvη q i{. Bα-οδ ρα βελ
λ η q. oi Mακεδ6vε;g κατιi τηv θπαvιioταoιν τoδ 182l. dκδooιg
3η. Θεοoαλov{κη 1967. ο. 193. δεv αvαφι1ρει'1'ιιi τη μεrιiβαoη του

Διαμαvτη oτη Ναoυoα κοι yραφl;ι,jτ'. uιrα r'tι ;'τοiUχiα rηζ ι;-

παvαοτι1οεωg oτοv "Ολυμπο: α-O Διαμαvτηg^ δ Γorjλαg. ο Γιi-

λιοq z\αζοζ καi lιγt]ζ ri}"λoι 'oλδμπιοι μετti τδv oiκοyεvειδv τωv

διεοκοιlπiοθηοαv ι:ig εov "oλυμπov καi τιi Πιtiρια. συvτετριμμε-

voι τελειιυq ;κ rηg επιλdυυoηζ oυιrφυρdζ και αvαμεv.lvτεq κα-

λυτι1ρα-c, ημεραζ).'o 'Ιωιivv ηζ Πε τριδφ. Περiδoζogκλε_

φτιlυριιi τηg Mακεδoviαζ (βιoyραφiαι 2ii κλεφταρματολΦv τηq.

ειoαyωyη μετcl καταλoyoυ τιi;v αvεκδδrωv dρyιυv τοδ Πετριilφ.

πρoοθηκαι κα[ iπιμdλεια ΓειυρyΙoυ X. Xιοviδη. Θεooαλoviκη
L)72' ο' 99) iοχυtliζεται αvτiθεtα orι o Διαιιαvτηg i}"αβε μ6ροg
oτηv πoλιορκiα τξg Νιioυoαg καi οτι μαλιοτα οκοτιilθηκε εκεΙ'

οτιi l821!!
31.Bλ. N' Ι-. Φιλιππ[δου. o.π..a.70-72.

5δ

'H καταστρoφη τfiq Nιiουoαg
'H d"π6yνcυoη τ(Ι)ν κατoiκων τfig Nιioυoαg πoιi

ocbθηκαν, μετd την τρoμερη σφαyi ι{α[ τiν δλoκλη-

ρωτικi καταστρoφi τηζ π6ληζ dπ6 τ6ν'Αμπoδλ'A-
βoδδ τ6ν 'Απρ{λη τoδ Ι822, τoιjζ ωθησε νιi ρlξoυν
εiθιiνεg στoιjζ πρ('τερydτεζ τfiq iπανtioτασηζ Poυ-

μελι(dτεζ κα[ Moραiτεq. Τδ dνιiθεμα αιjτd yιd τ6 χα'
λαoμ6, μαζ{ μ6, τi θλιβερi μo[ρα τδν yυναιtcdν π0ι)

σδρθηκαν oτη oκλαβιd μdq τραyoυδd τ6 παρακιiταl

δημoτικ6 τραyoιjδι'
Toδ κρiμα νd'x' i Poδμελη, τoιj κρτμ' oΙ MoραΙτε 

"c

πoιj σηκωσαν πανdσταση πoδ σiιζωσαν /εφιiλι

χαλdστηκαν iννιιi y'oυριιi κ[ δικαπ6,ντι κdστρα

χαλdστηκειν f7 Νιrioυoτα πoιj iταν ξιακoυoμiνη'
Πηραν μαvνoιjλειζ μ[ πιδιιi κι πιθιρξζ μl νδφειg

πηραν κι μνld νυφ6π0υλη τri τ6λια oτιi μαλλιci τηg

π{ντι παooriδειg τι!ν κρατoσν κi τρετζ την παραoτε-
κoυν

κι ενα μιιcρ6 μπι6π0υλ0 τi o6ρνει απoδ τoδ x6,ρι

<<Περπ(ιτα μΠλo μ' κ6rcκινo tti μoσιcoυμυρισμενoυ
μη νιiν τd ρoδχα o{ βαρoδν μη ναν i1 φoυριoιd ooυ>;

<<otδι τα ρaaχα μi βαρoaν μi νιiν η φουρεoιιi μoυ

μοιiν μi βαρoiν τoιj ντiρτι μaυ κ'η dντρoυπi τoi κo_

MI χcυριoειζ π

σμoυ.

τoδv dντρα μoυ κ[ dπoδ τoιjν καλδ
μoυ- >

<<"Αντρα μπiη κι dν ixαoειg πασσd'ζ θ6, νri o[ παρει>.

<<Σcbπα, oοlπα βρωμ6τoυρκε, orbπα παλιαρβαν[τη
κriλλιο νιi iδcb τoιj αΙμα μoυ τη yis νd ιcoκκινiσεr
παρα ν{i iδc''l τιi μriτια μoυ Toδρκoυg νιi τιi φιληoει>-

Τ6 τραyoδδι αδτ6 βρioκεται oτ6ν ΣΤ τδμo <ΛΑ'
oΓPΑΦΙΑ> τfrg 'Ελληνικηq Λαοyραιιικfiζ 'Εται_

ρε[αζ τoi Ι9Ι8' ''Εxει δημooιευθεi μαζι με tjλλo λαo-
yραφικ6 δλικ6 τηg Mακεδoν[αq, dπ6 τ6 Γερrioιμo Κα-
ψιiλη, Δ' Φ. 'Εκπαιδευτικ6 σιjμβoυλo, μ6, τ6 yενικιi

τ iτ λo <<Λαο y ρα(0 ι κ d iκ h{ακεδο ν |αg >.

Παραλλαyιj τoυ τραyoυδιoδ <<Καταστρoφη τηζ

Nιioυoαg>> δπdρxει oτην πλοδoια συλλoyη τoδ Triκη

Mπrii'τoη <<Δημοτικιi Tραyoι\δια τfig Nrioυoαg> με
τ6ν τiτλo <'Ανιiθεμα στoυζ αi'τιoυζ>.

'Ελiνη Mητoιαλα - Zεyκiνη
;'-i;iirryw\,.Φ

_ 'ΙΙ d.ληθινη καλooι5νη εΙναι d'καταμιiχητη yιατ[ δEν

κoυρdζει πoτ6
Σεν6'καq

_ Miν κρ[νε,τε κατ' δψιν, dλλιi την δικα[αν κρ[σιν

κρ[νετε
Εδαyytλιo



((NιioυoTα)) μlα noλn αnδ εuεργετεc

16. 'O "Aγιoq Θεoλ6γoq
Noτια τηg Nιioυoαg καi o6 dπooταoη 2.000 μ.

o' dvα λ6φo δψουq 300 μ6τρωv βρioκεται δ "Aγιoq

Θεoλ6γoζ. κτιoμ6voq o' dvα μαγευτικ6 καταπριioι-
vo τoπ(o. 'o "Aγιoq Θεoλoγoζ xιiρη oτηv dγιiπη κα[

τ6 θvδιαφ6ρov πo0 δεi1'voυv dρκετoi oυμπατριδτεq

μαg εivαι oημερα dvα dπ6 τα πιo dμoρφα θξωκκλη-
σια μαζ.

Δ6v γvωρ(ζoυμε θπακριβδg π6τε κτioθηκε η

παλιιi θκκληo[α πoδ καταoτριiφηκε μ6 τ6 xαλαoμο
τdg Νιαoυoταq τ6 |822.'Lloημεριvη θκκληo[α ciρ-

1,ιοε vιi κτ[ζεται μετιi dπ6 dρκετιi 1,ρovια. dπ6 τo6q

Nαoυoα[oυq μθ πρωτoβoυλ[α τoδ Nικoλιioυ Δ. Na-

κoυ' Πρ6πει vιi oημειωθεΙ' δτι μ6 εioηγηοη τoδ τ6τε

Tοδ Tιiκη Mπιii'τoη

Δημoτικoδ Συμβoιiλoυ Δ ημη τρη Xρυοo16oυ' δ6Θη-

κε oλη η ξυλεiα tιπo τα κυπαρ[ooια τoδ vεκβoτα-

φεiου τηg Bαγγελioτραq για τηv dv6γερoη τηg dκ_

κληoiαg κα[ τoδ πρo1ειρoυ Καμπαvαριoδ τηg. πoιi

d'vτικατ6,oτηοε τ6 παλι6 oημαvτρo. πoιi βριoκ6ταv
oτ6 μικρ6 παρεκκληoι. Τιi ξδλα dv6λαβε vιi τ& με-
ταφd,ρει o Παvαγιιilτηg Φ6oιοg. M6 τ6 1τloιμo &ο1,ο-

ληθηκαv οi μαoτ6ρoι Xρηoτιiκηg Eδρυπiδη N[κoυ,

Γιιilργηq καi Xρηoτoq Φραγκoτoιv6g. Πιivω dπ'

τηv π6ρτα εivαι γραμμι1vα:

To ΙΙΑΡoN EΞΩΙ(ΛtΙΣΙoN EIIΑNEKTΙΣΘΙΙ EK BΑΘΡΩN

TΗ ΣYNΔPOM}Ι KΑΙ ΔAΠANAΙΣ EYΣEBΩN Ι(ΑToΙΙ(ΩN

ΓHΣ ΠoΛΕΩΣ ΝΑoYΣHΣ KΑΙ ',ΓtΙ EYΓΕNH ΦΡoNΓΙΔΙ KΑΙ

ENEPΓEΙA ΤoY NΙKOΛAοY ΔHMΗTPΙOY ΝΙKoY
To EToΣ 1929-30

Σημερα μ6 τηv dyαπη καi τη βoηθεια τΦv θπι-

τρ6πωv τoυ Σταr5ρη Ρiζoυ, N[κoυ Xατζιiρα' Θαvιi-
oη Λαφιiρα καi τοδ Xρηoτoυ Φραγκoτoιvoδ dγιvε d-

vαq πoλυ καλ6ζ θξωραιoμ6q τoδ τoπiου (μεταφ6ρ-

θηκε τ6 νερ6 ιbζ ψηλιi oτο λoφo, τοιμεvτooτρωθη-

κε δ δρoμoq ιbq τηv dκκληoιιi. καταοκευιioτηκε τ6

vι1o καμπαvαρι6 καi ιiλλα).
Mιιi βρδoη ποι1 iyιvε απ6 τov Γρηγ6ρη Bαρβα-

ρεooo εivαι πραγματικo δτoλ[δι κα( φ6ρει την dπι-

γραφη:

T6 iξαlκκληoι τοδ 'Αy{oυ Θεολδyου

- ΤlΣ ΠΑPΑΔoΣΕΙΣ λ--ν '{?,'.

jiP'εrtπε H BPYΣΗ AΥτH''VΦ
.O9 ΣΤlΣ "1o'

.+\y 25 MΑPΤΙoY t97E a
{+o 'Q+\) 'Η λαiκη μαg παριiδooη τoviξovταq τιi θαι1μα-

τα τoδ 'Aγ[oυ Θεoλογoυ μιig λdει oτι παλιιi o Τoι1-
λιγκαg Bλα1oδημog d1,αoε μιιi προβατivα κα( τη

βρηκε μετιi dπo μ6ρε9 μ6 τα μικρα πο0 εixε liδη

γεvvηoει vιi τιi φυλιiει εvαg γ6ρog μd μακριιi γ6vια
κα( παριiξεvα ρoδ1α. M6λιg o βoοκog πληo[αoε λ[-

γα μdτρα θξαφαv[oτηκε ο ydρoq &π6 θαυμα. Στη θ6-

oη dμωg πoυ ξαπλωoε Qταv oημιiδια πιivω oτo

1,ορτo &πo τηv κιiπα τoυ.
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17. o AΓΙoΣ ΣΩTHPHΣ
Συvε1,iζovταg τ6 δρ6μo πρ69 τ6v "Aγιo Θεoλ6_

γo πι6 πιivω φταvoυμε οτ6v "Αyιo Σωτηρη' 6vα πα-

λι6 μovαoτηρι μ6 μεγιiλη ioτορiα' "oπωq &κριβcδg

μαg λ6ει η iοτoρ(α (καi η παριiδooη), θδιD οi καλ6-

.γερoι διατηρoδoαv &ρκετιi 1ρ6vια πρiv απο τη με-

γιiλη dπαvασταση dvα μεγιiλo oπλoυργεio τ6 oποiο

πρoμηθευε μ6 δπλα oλη τηv 'Ελλιiδα καθιδg κα{ μι;

μπαρoδτι. 'Eδδ o 'Αβδoδλ Λoυμποιiτ 1τυπoΟoε μe

καv6νια &π' τηv ir.πι1vαvτι περιox,η Τ6πια δπου κα'i

πρoξ6vηoε ooβαρ6g ζημιεs.
'o "Αγιιi Σωτηρηg oημερα ιiλλαξε δψη δoτερα

&π6 dvθργειεg τΦv dπιτρoπων του Σωτηρη Σιιilπη'

Θεοxιiρη Δ. Πιτoιουvη. Xρηoτου Kλιilvα. Γ' Σα'κελ'-

λαρioυ κ.ci. 'Αρκετα oυvετι1λεoαv για τη διαμ6ρφι"-

oη τοδ 1,ο)ρoυ oi &δελφoi Λεφoιjoη.
Πρεπει vα oημειωθεi dτι δλo τ6 τθμπλo τηg cκ"

κληοiαg καθιbζ καi η oταιiροloη η μoι'αδικη oτιiv
περιo1η μαg. εivαι dργα τoδ μεyιiλoυ Xριοτoδoυλοι;

Mατθα(oυ.
Τo ξωκκληoι που εivαι κα[ τo μεyαλδτερo τηq

Nιioυααg φθρει την θπιγραφη:,

NΑoΣ TΟY ΑΓΙoY ΣΩTHΡoΣ
ΙΔΡYcrEΙΣ EN ETEΙ 1905 ΑYΓoYΣΤoY 6

ΤFΙ EYΓΕNH ΣYNΔPOMΗ TΩΝ KΑΤΟΙKΩΝ
ΝAoYΣfΙΣ KAΙ ΠEPΙxoPΩΝ EΠΙΤPoΠΕYoΝ

ΤΩN ΤoY ΑNAΣΤAΣΙOY ΣΠAPΤΣtΙ
KAΙ Ιf,L{NNoY Z ZIANNH ΚAΙ ΓΙAN|ι{AKΗ ZfΣΤoY

ΕN ΝAoYΣΗ TΗ 1ΙANOYAΡΙOY 1906

"Aλλη μια θπιyραφη πι6 κατω μαq λ6ει:

ANEKENΙΣΘtΙ
EΠΙTPoΠΕYoNΤoΣ

ΓEΩPΓΙOY M. ΦΡΑΙ'KoΤΣΙNoγ
1949-1978

Kατα τηv παραδooη τov καιρο τηg Τoυρκο-

κρατiαq Moυoουλμιivoι iκoψαv κρυφα τ6 δtiοog

τoδ 
_Αγ(oυ 

γιιi vιi τ6 κλθψουv'
'o "Aγιοq oμωg καvovταg τ6 θαδμα τoυ dφερε

τιi ζδα δπωg flταν φoρτωμ6vα oτη Ι\1ητρoπολη κα[

dτoι τα ξδλα xρηoιμoπoιηθηκαv yιd τοιiq Nαoυ-

οαioυg.

18. H YΠAΠANTIΙ
Xτioτηκε απ6 τo Δ. Λ6γγo' 'H dκκληoiα βρι-

oκoταv οθ τoυρκικ6 μα1αλιi. Xτ(oτηκε τo 1894 καi

παρα1ωρηθη κε oτηv'Aδελφ6τ ητα τδv Nαcυoαi'οlv

oπου δ-π6 τα δοoδα τοδ παvηγυριοδ βoηθοδνταv καi

58

το i''4 γ iο υ Σ?ι τ η 1l [ο υ



βοηθοδvται απoρεg οiκoγ6vειεg. Γδρω dπ6 τι!v θκ-
κληo[α δπηρxαv μικριi aπ[τια ciπoυ καθovταV αδτοi
πo0 oυvτηρoδοαv τηv εκκληoiα. "oλα αδτιi εivαι
δωρε6q d,γvιiloτωv ([oωg κα[ Τoυρκωv). 'Η dκκλη-
oιιi dπoυ γιορτιiζovταv καi η yιορτη τηq μητι1ραg
φ6ρει yραμμd,vα τα:

o ΙΕPoΣ ΟYΤΟΣ NAoΣ
ANFΙΓEΡΘιΙ ΔΑΠΑNfΙ ΤΟY Koυ Δ. Δ. ΛoΓΓoY
KΑΙ ΑΦΙΕPΩΘH ΣYN ΤfΣ ΠEΡΙBoΛΩ ΑYΤoY

ΤH ΦΙΛoΠΓΩXΩ ΑΔΕΛΦΟTHTI

απo

f,ΤEΙ Ι894

καμπαvα'ριo πo0 εivαι 1τιομ6,vo απεvαvτι
θκκληοια υπαρ1ει η θπιyρα'φη:

,n$f$ #*it Ν.4!νι'Pιηη

ΓEΩPΓΙoΣZΔΡΙΓΓHΣ K'!N:rANΓΙNoΣoΙKONOMOγ
ΘΩMAΣΣΙΑMoYNtΙΣ ΑΔEΛΦoΙΓΕΩPΓΙΟY
ANAΣΓΑΣΙOΣ ΠoYΛΙοΣ ΑΔEΛΦΟΙ ΠΑTΣΙA
ΔΙlMΙlΙPΙoΣΑΡΓYΡoΣ KCΣΤtΙΣΔ[ΙMoYΛΑΣ
MΙxΑΛHΣΨΑPοΓΙΑNΝΗΣ ANΤΩNΙΟΣ ΠPΩ.Ι.ΟY
xPΙΣrοΔοYΛοΣΙ'lΓοΠoYΛoΣ AΘΑNΑΣΙoΣ ΠΑΡΙΣrΙΣ
ΓEΩPΓΙΟΣΠΛAΓΙΓΣAΣ AΔEΛΦΟΙ ΠΙΓΣΙOYΝ}Ι
ΑΔEΛΦoΙMtΙΑΤΑNΓΖΗ AΔΕΛΦoΙTOΠoYZtΙ
ΓΕΩPΓΙoΣ ΔrΙMoYΛAΣ AΘAΝΑΣΙoΣ Κa^ΓΖΙΙΣ
BΑΣΙΛEΙοΣoΣΛΙANΙΓΙ{Σ AΔΕΛΦΟΙ KYPKΑ
ΙΩΑNNHΣ ΛΙΑKΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΓKΑΦoΣ
AΔΕΛΦoΙ NΙKOY ΔΙ{MΙlTΡΙoΣ ΙΓΣΙΟΣ
ANΑΣΓAΣΙοΣΠΑΛΙAΣ ΔHMHΤΡΙOΣNΤtΝtΙΣ
ΑΔΕΛΦoΙTΣΙΛΙMΠH ΓEΩΡΙ-ΙoΣΓΙΑNΓΣΙ{Σ
ΑΔEΛΦoΙΝΓoYΡrMΑKΑ xΑΡλΔΑr\{ΠοΣΓΔΑ'ΓΖloΣ

XAPΙΛAOΣΠΛHKΙAΔHΣ ΠEΤΡoΣΤΣΙoXΑΡΙΙΣ
ΔHMΗl'ΡtΟΣΠAΙIL{NΝOY ΑΔEΛΦoΙ ΛΑΤΣt{
ΑΔEΛΦoΙ MΗΛΙοY BAΙ]'ΕΛHΣΓKABοΓι{NΝΑΙ(ΗΣ

Δ}ΙMtΙΓPΙoΣ ΣΙoMΑΛrΙΣ ΔHMΙ{Ι'ΡΙοΣ MΠΑ.Ι.ΓΣHΣ
ΙΩΑN1\ιΙΣ ΓΙAN'ΓΣfΙΣ KΩΝΣΓANtΙλΙoΣ ΓΣAtΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙοΣKAΡΑΝAΓΣΙoΣ ΑΔEΛΦoΙ MΑΡΓAΡΙΤH
MΑPXOΣΡΑΓΙ'AΣ ΕPΩΓlΣΘΕNrΙΣΣΙAPΕNοΣ

AΛEΞΑΝΔPoΣNΑKOY KΩΣΓΑKHΣΠΕΡΙΣΙoPΑΓHΣ

AΔΕΛΦoΙ ΝΤoYTΣrΙ [ftΑNN}ΙΣNΙΠΙΛΙoYPιΙΣ

ΑNΑΣΓΑΣΙoΣ ΓΙANNΙΩtΗΣ AoAλ-ΑΣΙ()Σ ΙlAΠΑΔOtlοYΛ()Σ

ΓEΩPΓΙoΣ ΙΩANNOY BoΓΙA ΓZΗΣ

_ oi θ6oειq δi'ν τιμoδν
τ[ζ θΕoειζ

τoιiq dνδρεg, d'λλd oi ciνδρεq

Καταναλαlτιξζ
Tα oxηματα, τα xριilματα, η μορφη τoυg

ξυπνανε τη διαθεoη τηq oλοκλiρaπηg μαg'
Η oμορφια, η απαλoτητα τουg, η λαμπραδα

η διαφανεια τoυζ ιcι η λεπτoτητα
yενναει την καταtcτιiση στa ελλειπτικο μαg εiναι.
Συμπλr7ριιματικ(}, τελεi(Dση _ ο ποθoq.
'Ετoι oυλλiyoυμε τηζ καθημερινηg μαg τ αντικεiμενα
και στoρ}lικα τc' αποθiτoυμε oλaι7υρα μαg
κoμματια απδ τo voL} πoυ μδλιg πλαθεται

μορια απ την πoλiι1νο.lρη καρδια μαg.
Σαν τα μaυσεiα
μνiμεζ, υπoθioειζ, μδθoι αραxνoσκεπαστoι
κι o xρoνοg oλο και το χ(bρo μαg oτενεδεl'
oα }"iyο δυνατοτερoι' σαν πιo oιυoτoi
ταxα πιo λεiτερoι
oτo περιττo περiooεμα που δυναoτεiει'
'Απ6 τιi oυλλοyη τοi Γιtbρyoυ Κοδλη

Ποιηματα 'Αθηιlα Ι982

''Ενα μεytiλο κεραμiδι ποδ τ6 dπooπd δ d6ραq,

π6'φτει καi dφιiνει oτ6v τδπo €να διαβιiτη. Λ6με πcυq

ηταν τr5 τυxερ6 τoυ. Θιi τd λ6yαμε, dν τ6 κεραμ[δι
απoioε d.πλeλq Επιiνrι oτ6 Εδαφoζ; ''Ιoαlg, αλλri τ6τε
θιi oκεπτ6μαGταν μd τρ6πο d6ριoτo ξ'ι,αν dνθρωπο
πoιi θιi μπoρoιioε νri βρεθεT Εκε7, η tπειδη yιri τ6ν €,να

η τ6ν d'λλo λ6yo τ6 εiδικιj α0τ6 oημεΓo τoσ πεζoδρo-

μiου μdg Eνδι6φερε iδιαiτερα, τ6oο πoδ μd'g φα[νεται
δτι τ6 κεραμiδι διιiλεξε αaτ6 τ6 μερaE yιti νιi πdoει.
Κα[ oτig δδo περιπταloειg δ6ν δπciρxει τδxη παριi μδ-
νo yιατf διακυβειjεται d'νθρι.bπινo oυμφιiρον κα[ yιατi
τci πρriyματα. oυνι!βηoαν oιi νιi εiψε ληφθεi δπ' dψη δ
ciνθρcυπoq, εiτ6 y16 νιi τ6ν δφεληooυν, εi'τε μd'λλoν

μ6 τiν πρooπciθeια νιi τ6ν βλιiψουν. Σκεφτεiτε μ6νο
τ6ν d6,ρα πoιj d'πooπd' τ6 κεραμiδι, τ6 κεραμ{δι πoιj
π6,φτει oτo πεζoδρ6μιo, τδ xτδπημα τoi κεραμιδιοσ
oτ6 t'δαφog: τ6τε βλ6πετε πιιi μ6νa μη7ανaκρατ{α, ri

τδxη iξαφαι,[ζεται. Γιιi νri παρ6μβει, πρ6πει, iπειδη
τ6 dπoτtλεoμα iψει dνθριllπινη σηαμσ[α, νιi d'ναπη-

δηoει τoιjτη i1 oημαoiα oτιiν αiτ{α κα[ νri τη xραlματi-
oει, iτoι νti πoδμε, μi dνθρcιπ6τητα. 'Η τιixη λoιπ6ν
εiναι ri μηχανcκρατiα, πoιj oυμπεριφiρεται oιi νιi εi-
y'ε μιti πρciθεoη.

Γ. Σεφiρηg
<<Mον6λoyaζ πdνω oτην [Ιofηoη>>

Στo
τηv

'Αyηo[λαog
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Oi κτηματiοι κι oi κλαδιφτιiδοι

Toδ μιiι παλη6τηρoυ iovιiφι

τδ1oυν αδτοi πoιi δoυλειioυν τη

γηg oi dγρ6τoι. Τ6τι δ6v fiξειραν

dπoιi φιiρμειg oi κ6ομoι οτη Nιιi-

oυστα. Kαλαμπoιiκι κoυρμiντγια

κι πατιdτειq φι5τηβαv oτιi κτημα-

τα ποt5 π6τιζειν fl 'Aριiπιτοα κι

τιiλλα τιi ioβ6ργια. "oλoιvoι ξ6-

ρoυμει τig <πατιιiτειq τiq κiταρ-

νειg &π'τη μπλιivα>, τiζ dβραγι6ζ

μi τoδ κoυκιiρι κι τιi φαooιiλια μi

τtg φαooυλ6βιργειζ μ6οα oτoδ κα_

λαμπoδκι. Tic φαooυλoβιργειq
πoδταv β6ργει9 dπoιi μουριιi (oi

τραv6τηρειg) πoδ τiζ π6τoειg τoυq

τiζ ξιφλoδοαν κι τig oτdγvoυvαv

γιιi vιi τ(g μoυoκ6ψoυν δοταρναg

οτ' &γιilγι κι νιi δ6'ooυv τiq καπi-

τoειq μi τoδ τριφ6λλι κι τιi καλαμ-

πoυκ6φυλλα. Tρεiζ καπiτoειq τρι_

φδλλι 6vα δεμ<iτι. Kι τoδ τριφιiλλι

κoυoiζoυvταν μοι5γγι μi τoιiν κoυ_

οι1 οi λαμvιιi. Toδ γυρvoδoαv μi

τoδ ξυλ6vιoυ τoδ δικριivι γιιi vιi

oτιγνιiloει κι τoδ μιiζoυvαν μi τoδ

δικριi"ι κι τη τζoυγκριivα τηv ξυ_

λ6vια κλoυvi _ κλoυvi' Aδτα τιi i-

πιργα τiφκιαvαν μoυvα1oi τoυg'

πoιi εivει oδ μπιiρμπα _ Γoληq oδ

Kαρα[οκoυg πo0 δταv 6κoυφτειv

τoδ τριφιiλλι, δπoυg Ιλιγαv' dμ-

πoυρoιioειq vιi παiζειq Kι τρoυKoυ-

λιivτγια dπανoυθι6'
Trbρα δ6 βιivoυv κιiv 16ρι

οτoδ τριφδλλι κ6φτιτει, γυρvι6τει'

μαξιirvητει, φoυρτcilνητει, μi μη1'α_

vθζ.
Τ6τι κi τοδ καλαμπoιiκι τδ_

σπειρναv μ[ τoδ 16ρι' "Evαq μι-

κρ6ζ Ιi τραν69 μi τοδv τρoυβιi τoδ

καλαμπo0κι οτoιiv δμoυ πηγει-

vειv oδπiοου dπ' τ' dλ6τρι τoδ ζι-

βγαριn κι i1ρρι1νειv dπoιi λiγα _
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TA ΙΣNAΦKΙA
λiγα oπειριιi ατηv αι)λακιιi πoδ

οκιπ6ζουvταv δoταρvαg μi τ' &λ6-

τρι. Τ' &λ6τρι πιρvofοειν ιiλλειq

vτγι6 οειρ6,q ιivτγιειg κι οτηv τρiτη

ρi1νoυv'rαv πιiλι oπoρουg' oδ

oπ6ρουq ηταv &πo0 vτγιαλιγμd-

vειg καλ6q ρ6κει9. 'Η οπoυριi γ6-

voυvταv oτιi δβγα τοδ Mιiρτη ii

τoδ 'Aπρiλη ci o0ργoυμ6voυ vτγι6

φoυρdq 1,oυρdιρι μi τοιiv πλοilκoυ'

Zιβγαρd.δειq μi β'5vτγια flταv τ6τι

oi Ταoιiλαδoι' oδ Nιiτoιoυg oδ

Xoυρπανiτηq κι tiλλoιvoι'

Toδ N. Σπιiρτoη
Καθηyητoυ ΚΑTΕL

Τoδ καλαμπoδκι δvταg φιi_

τρoυvειv 111 ^16νoυvτcrν μνιιi

μvιιiμιοη πιθαμη τ' &ριουvαv κι

τoδ oκιiλιζαν μi τoδ τοαπi κι oi

καμvιιi δικαπιvταριιi μ6ρει9 πoι5

τριivηβειν μαι πλει6τηρoυ τoδ γι6-

μουζαv κι ilφκιαναv κι τ' &γιirγια

γιιi τoδ π6τιoμα' 'Ιφτηv6τηρoυg

irργιiτειq dπηρναv γυvαΙκεq &π'

τoδ'Αρκoυδoυχrilρι"'Eρ1oυνταv
1αραι4g κι θφυβγαν βαoιμαηλιoδ

μi τραγoιivτγια Kι χαρ6ζ'
"Ovταg γ6voυvταν oi ρ6κει9

γιιi ψηοιμoυ κι μιiΙ δoτηρ6τηρα

μιiζoυvαv τιi φδλλα, τoιiκιζαν τig

κoυρφ69 παvoυθι6 dπ'τη ρ6κα' d-

δειvαv μικρoιig, κoυ16δειq τιi φιiλ_

λα μ'6vα καλαμπoυκ6φιλoυ κι τιi

κριμvoδοαv οτηv καλαμπουκιιi

γιιi vd oτιγ':ωoουv τo6v Aδγoυ-

στoυ ii Σιπτ6μβρη' "Yοταρναg

oτιγvιi τδδιvαv μi πdτoειg dπ' τ(q

μoυρι69 διμιiτ1ια κι τα κουβαvoδ-

oαν μi τ&λουγoυ oτηv &χυριilνα

γιιi ζαΙρ6ν.
Τιilρα τοδ καλαμπoιiκι τoδ

οπ6ρνoυv ui μη1αvθq πoιi μιτροδv

τoιig oπ6ρου9 &πoιi δVαv _ 6ναv

κι δθ θθλει κιiν &ριoυμα' Σκαλi_

ξoυv μi μη1αv6g κι τoδ irαζιitvoυv

κι τοδ τοιoυκαλvoδv μi τiq μηχα-

ν6ζ.
Τ6τι πρiv μαζoυ1,τεi τoδ κα-

λαμπofκι, μαζιirvoυvταv τιi φα-

ooιiλια πoιi οπθρνoυvταν μi τoδ

τaαπi&vιiμιοα (ιπ' τtg οειρι69 τοδ

καλαμπoιiκι .οi τριiφoυq κιiθι

vτγι6 μ6τρα. Στιi φαooι1λια θβα-

vαv γιιi φαοoυλ6βιργει9, μoυρ6-

βιργειζ ξιφλιoμ6νειc' iιπ' τLc' π('-

τoειq. Kι τιi φαooιiλια τιiκλoυθαv'

γιιi v' &v6βoυv οτig βι4ργειζ' Td

οτιγvιi τιi λoυβivτγια τιi μ&ζoυvειv

δλoυg oδ ταιφιig' Γιιi vιi μη γ6vη-

τει 1,αοoυμ6ργια oτα οιiρει κι δλα

κοιμοδvταν oτoδ μπαξ6 οτi'o &-

βραγι69 dπ' τα κρoυμ(vτγια' Eiκεi

μαγειρε0oυνταv Kι fl v6οτιμη φα-

ooυλιiδα dπoιi φαooι1λια τdg κι-

vofργιαq iοoυδε(αq κι μιρικιi λoυ-

βiντγια πριioιvα, μπ6λικα κoυρ-

μ[vτγια κι πιπ6ρι κ6κκιvoυ'
"oοοιvoι εi1,αv κτηματα oιμιi

oτην 'Aριiπιτoα, Mπλιivα' Λαζα-

ριioκα, Bιivτoυq, Mπα1,oδτoι κι

&λλoδ κoιμoδνταv τη vιi1τα μ( τη

βαoμαρα &π' τηv'Aριiπιτοα' "O_

πoυg π6φτoυv τι1 vιριi τη vιi1τα'

θαρρεΙq κι &κoιiγουvτει oδμιλiεg

κι τραγoιivτγια. Mvιιi vιiνα Ιλιγειv

τaγα τιg' κατ6βηκαν oi dvιμικ6'q

vιi λουοτoδv κι τ[ζ Ιδειv κι γιιi vιi

μη γ6vει μoιiτα κι vα oκια1τoδν oi

αvιμικ6g κι νιi φδγoυv τ(q εiλιγειv:

<"Aλαg ζυγιιiζoυ _ ιiλαg ζυγιιi_

ζου>,. "Eτοι vιi λ6τει κι οεΙq εΙπειν

fi μπαμπoυ.



Td σαι<ιd ψ{ τα φαooυλια
φουρτιilvουvταv dξι - dξι oτ' ιiλo-
γoυ κι δ'πλιδvoυvταv oτοδ μιτα-
ξoιlργεiου ii τοιlv αλιακd, γιιi vιi
oτιγvcboουv, vιi κoυπαvιoτοδv μi
τoδ ξιjλου κι vιi λι1vιoτoδv. Τic,

Φαοoυλoπιτoειg τfg dτρoυγαv τα

ζο:α γιιi ζαΙρ6v.
Τωρα ποι69 βανει φαοοιiλια

οτη Νιαουoτα κι ποι69 κιiΘητει αi

τι1τoια τυριlvvια. "oλοιrlοι οτιι δ_

τoιμα θμαθιiμει. Τ6τι οi ρ'5κειg riπ'
τoδ καλαμπo6κι κ6φτoυvταv μi
τοδ ξουβαvιi ii τoδ φαλκiδι cακιd-
ζoυvταv κι κουβανιοδvταv ui τ' ri-
λoυγoυ oi τραvα oακιιi oτηv αδλη

οτoδ oπiτι κoυβαv6g τραv6;. Οi
καλαμπoυκιdζ μαζωvoυvταv dρ-

γ6τηρα κι καιγovταv γιιi vιi καθα-

ρ(oει τοδ χτημα.
Γιιi v<i ξιφληoουι, τoδ κα}'αμ-

π6κι θρ1oυvταv τiq βραδι69 οi γει-
τ6vιοoεξ μi β6τ1ιoυv κι vυ1τd,ρει-

βαv μi τραγοfντγια κι μαaλιiτ1ια
κι καvα κι1ραομα vιοτ6πιτταg. Τα

φι1λλα &π' τ(ζ ρciκειg τιiτρου"1αv

τιi ζrirα κι τιi ιioπρα dπoιi μθοα τd-

βαvαv oτιi oτρciiματα. Τiq μικρdg
κoυλoυβdζ τiq ρ6κει9 τiζ dβαναν
d1ιilργια κι τiq καλdq μi vτγι6 τρiα

φδλλα τig dφκιαvαv dρμαθι6g πoδ

τig κoυβαvoδoαv oτοδ vdμου κι
τtζ κριμνoδοαv oτ(q λαβδαριθζ
dπ' τ' dvωγι γιιi vιi oτιγvιi:ooυv. Σ(

δλα τιi vοικoυκυρdδικα τα oπ[τ-

1ια κρdμoυvταv καλαμπoδκι οτig
λαβδαρι6q. "oταv 1ρειιiζoυvταv
&λει1ρι τi γιαρμιiv, κατdβαξαv τiq
&ρμαθι6q τoδ 1ειμωvα Kι τσιου-
καλvoδoαv τtq ρι1κειg μi τοδv

κλαδoυκoπoυ o' ι1vα ξδλoυ γιιi ι,ιi
ξιoπιριoτoδv &π' τιq oιoυοιιiρ-
κειg. Αδτ6q τig δκιγαv oτoδ τζιιi-
κι. Γιιi vιi μηv dπιτιoδvτει τ* οπυ-

ριιi iδδ κι κεi κριμvοδoαν μιιi λι-
vιiτoα. Τoδ καλαμπo0κι dλεθoυv-
ταv oτoδ μδλoυ, &λειiρι τi γιαρμrig
γιιi τα ζδα. oi iφτι16τερoι ετρoυ-

γαv μοι]γγι καλαμπoυκ[oιoυ ψoυ-

μi, οi μιiι καλιiτηρoι τ" d'vακιiτου-

vαv γιιi oiκoυvoυμiα ψi aταρi-
οκιoυ &λεδρι κι oi πλoυoι6τηρoι d-

τρoυγαV μoιiγγι οταρioκιου ψουμi
κι τοδ καλαμπουκiοιoυ &λει1ρι τoδ

εΙ1αv γιd μπουμπoτα KατσιαμαKι
ι! καμvια πλαταiντα.

Τιilρα τoδ καλαμιπι:ι;κiι:i<:ιιrυ

τ' &λειiρι δι1v τoδ βρiι:κει; εi;ιtου-

λα. Γιατi δπoυg τoυ tζα.;ιαμπoiκι

μαζωvητει μi τ(g μη1αviq, αλ6-
θoυvτει οi οιoυαιι1ρκειg. Γ{vηκειv
εΙδιlιlq πoυλυτελεiαq. Eiκεiv' τιi

χρ6vια fl Nιtioυcτα dβγαiειv πoυλ-

λ6c πατιιiτειζ, κουρμivτγια Kι

κουκιiρι. Κι τιg εατιdτειg τig φ6-

τηβαv ui τ' iιλ6τρι οt αδλακι€q μi
τoδ 16ρι, απoιj uvιιi - μvιti μιi πα-

τιατειζ oιiv α*γ6. Τiq οκι1λιξαι' κι
τiq γιδμoυζαv τig dβγα',αv μi τι:ι)

δικ:iλι κι oτιi οιll<ια τιζ :υβανοΟ-
oαv οτ:δ κιλαρι. T'a :l'Jυμi!''τγια

τdφκια'lαv &ρμαθι69 . , τιi κρι-

μvοδοαι, o' εlvα ξ'jλου ':τ'.ir κιλ&-

ρι" Τoδ κaυκαρι τoδ μiJ.ξουilii, μi
τα 1,6ργια οi γιoι)φτoι μi τηv ουκι1.

Τδφηρvαv οτoδ μιταξουργεicυ κι
ταπλoυvαv οτιi oαv(τγια. Kουκιiρι
κρουμivτγια κι ζαρ(ι:βατικd' γι1-

voυvταV oi 1,αρ1,οδρειq μi μπoλικη
κoυπριιi, οτig 1-ιoδc';:ιq Kι τα
κoυκκιv6για' τα βαρ,κα τιi μoυ_

τoιαρικιi τιi 1ιj:ματα i$α"'αv οτιιi-
ρι τ| καvιi καλαμπουκι αv εΙ1ειv vι-

ρ6 γιιi π6τιoμα. Σi κιl'ιlα τoιακοι]-
λι αμoυδηρ6 ri αοπ-lοτι ιβαι'αv
oτιιiρι. Σi κουκιv6για κι μιλαvιiv-
τγια d'βαvαv &μπθλι, οi μαvρoγια
oi πατoυοιι1g θβαvαv πατιατειg. τι1

πoυλιj Kατnφoυρικα τοι)g γκρε-
μoυριiδειg τδφκιαναν πατιiργια.
Π6οη τυραvvια ι,f οκιiψειg τα πα-

τιiργια κι vιi καθαρv(Ιg ε1tc'.1l 61ρ1-

μθv τig ιiκρειg dπ' τic ζiγρειg κι τιi
oιαβαρα κι νιi οκliψτειq γιιi vα

τραβηξειg χδμα, κι γd oιουπατοi-

ζειg κι vιi oτριματiζειg μ[ τoδv κα-
σμ{i.

Τωρα πιρvιiει ξ μπουλvτ6ζα
κι ο' οδλiγειg δρειq τ6 φκιιivει 6-

λα πριιi1,oυv κι ioιoυμα.

Tιi 1ρ6vια εiκεivα τιi 1,oυριiφ-
κια πoιj δdv πoυτ(ζουvταv Kι δ6v η-
ταv dμπι1λια, οτη Xουvτρoυooιjγ-
κλα τoδ Nταλαμιiρι, τoδ Koυκoιi-
λι, τηv Kιραoιιi τιi Γαοτρα κι d'λ-

λoδ, τ&oπειρναv oτιιiρι, καρθαρι

βρiζα κι καμvιαφραg φακ6q ii ρι-
β(τ1ια.

Τoδ οτιιiρι τoδ θ6,ριζαv μi τιi
δριπιivια τδδιvαv διμιiτ1ια κι τδφ-
KιαvαV oταβivειq ιiμα oτdγvoυvειv

οδλiγoυ. "Yοταρvαg τoδ κoυβα-

vοδoαv μi τ' ιiλoυγα oτ' &λιirvια,
dπoιl dξι διμιiτ1'ια τρ(α κι τρiα οτη

μιριιi κι ivα dπαvoυγ6μι oτoδ οα-
μιiρι. Στ' αλωvια τδφκιαvαv θυ-

μoυνι6g καλιi dραvτγιαομι1vειg
oιiv οπiτι μi κιαραμiντγια γιιi vti

μi βρ6xητει. 'Αλoιlv6τoποι ηταv
οτ' &λιilvια. εiκεi &μπρουοτιi οτηv

Πυρoυoβεoτικη, oτηv'Αγια
Τριιiδα, oτοδ μoυvα16 τo6v πλιi-
ταvoυ εiκεi ποι) εiνει τoδ Nουooυ-
κoυμεioυ κι &λλοδ. Eiκεi καθιiρι-
ζαv τιi 1oυρτιiργια rtn' 16il xδμα
τδβρι1αv κι τoδ πατoδοαv κι oτη

μ6οη ioκαφταv μvιιi βαθιd. τρδπα
κι θ,βαvαv dvα 1oυvτρ6 γιρ6 ξιjλoυ
καλιi oτηριoυμdvoυ. Ξ6διvαv τιi
διμιiτ1ια dπ' τoδ oτιιilρι κι τα-
πλoυναv oτ' dλιilvι ο' dvα παχrj
oτρδμα ioιαμι μιο6 μdτρο. Kι δ-

σταρvαζ δδιvαv μi φ6ρτoυuα ντγιo
τρ(α ciλουγα μi π6ταλα κι μ' ι1vα

καρμπ[τoι τιiλoυγα πηλαλοδοαv
παvουθιo oτοδ oτιιiρι κι τoδ πα-
τoδoαv. "ovταg κoυλουριτiξoυv-
ταv τoδ oκoιvi γυρνοδoαv αvα-
πoυδα τ' αλoυγα, γιιi vιi ξικoυλoυ-
ριαoτεi τοD oκoιvf δζ τηv ιiκρα
dπ' τ' αλιilvι. "Aλλoιιloι παλι εi1,αv
dvα τi vτγι6 ι!λoυγα ii β6vτγια μ(

δoυκιivι πoιj τρoυγιoυρvoιioειv πα"-

voυθι6 oτoδ oτιιiρι. EΙ1ειv δoυκιi-
vια μi π€τρειg μπoιivτιρεq η μα-
χα[ργια dπoδ κιiτoυ.

Kι μεΙζ κα'θoυμιiοτoυv oτoδ
δoυκιivι γιιi vιi φdμει καβιiλα κι η-
ταv 6vα γλ6vτγιoυ vιi κατηβoδμει
v' &vηβοδμει oτoδ δoυκιivι δτα

6l



αδτ6 τρoυγιoυρνoιiοειv'
Mvιιi vτγι6 φoυρ6ζ δβγαζαv τ'

d1υρoυ μi τoδ δικριiνι ii τη τζoυγ-

*ρ,iuo τηv ξυλιξνια' 'Aπo6 πιivoυ

δταν iγλιπαv πoι5 τιvιiy'τηκειν τoυ

oτιιiρι &π' ταoτιi14,υα' Kι κατιi τoδ

βαοιμαηλιoδ τoδ μιlζoυvαν τ' &-

iΦu,ouo μi τραβη1τηρι ii ':δ
γiαμπα ο'6vα λαμvi' "Oταv σηKω-

,oru"ou καvtig &6ραq τoδ λi1vιζαν

πρδτα.μi τιi καρπoυλ6για γιιi νιi

φr5γoυv τιi λι1vivτγια κι τ' eχυρ:

Σατυριιeot στiχoι
Toiλαi.κοδπoιητηΚωvoταντοιiληΣιοδyyαρη

87' 'H Qιλoξbρα
'H 

Qιλoξbρα oυριαvεi τα aμπtλια βιζπaρει

oiλΙa δi'ιiι τi1v ε(lρi1 καi τoil 0εoυ 
'τi1 

xαρη'

iη mnaρo bπρoτiμηoε oτi1 βiζιτα τηv rτρωτη

ατa iμπt:iια Παγαvιωτικα μoρεioυv oi Μαρoιωτ0ι'

Mt' tπιfuυμiαv ρi1τηκε κι απb τbv λaκκo bδωθι

καi περιQtρvει παvταμo[l τi1v βiζιτα τιv 
'yλωθa

i]_aμrji,r',a εuλ6γ.ηtoε yια τo0g μπεκρi'δεζ χαρη

τa κoilτoaυρα vα παvτρευτo[lv vα μtvει τb yoρταρι'
'';,; ;, δεδv avαφotραv θα ρiξ'a.υv '!y!:y.!:''
οi'[al,ouu ταq iπoγραφαq καi o'λoι oi τε.ριακληδοι'

^i, iι μ*uρηοεc θd βαiτoav φαρμaκι ατi1v.κ,αρδιa τ0υq"

" - 
,, iι τεριακλi1δoι τακτικi1 aρiδα oτi1v κoιλιa τ0υc''

:l1 φιλoξiρα t'καμε κακb oτolq διιpαoμtνlυ'q

για vh'τoic, βλtπει φρbvιμoυq καi byι μεθυoμtvlυc''

Λ/α πε;ρπατoιvε τακτικα μt' ioια τα πoδaρια

va μηv πiηγαιioυv τα oτραβα καiι απριλyvaυv τ'a vτouβaρια'

113' 0i μπεκρηδεq
Φoρoλoγioυv ατb ρακi τb λtv ο.i tQημερiδεq

εivαι'τb πραγμα θλιβερbv οτoυq αρακoμπx'ρfiδεq' 
^

Mπεκρi1δεq oαv τb ακουοαv b [lπvoq δtv τoυg πιαvει
' 'tμolυv 

αοφαλεια ζωiq τb αροκoκαζαvι'

'0λoι 
μπεκρηδεq oκυθρωπoi τb γεγov.bq ξεταζ0υv

για τi1v' αγοπη τηq ρακi1q θ' αYωvιo'τo[l^v,' Φωvαζoυν'

Θα κavoυv μiαv oivαξυt αvαφoρav θa γρα'ιtloυv

ir:b vnouργ'ιov θλιβερα ποραπovα θα Κλaψouv'
- 
iιioιμιo εiq rηv αρyi1v πoλυxρovη va ζηoει

αιπb τbv Qbροv τi1q ρακfiq vα αδιαQoρi1oει'

'Av 
ρiξει Qbρov oτb ρακi πoλil θα ακρι,βαiνει

θα μαq oτεγvιλloει b λαρυγγαq κι η δiιla μα'q'πεθοivει'' 
Τtαoερα Qραγκα i bκα τb αρακi θα tλθει

θα πaιlloυν τα τραγoυδιια μαq τb γλtvτι καi'τb μtθυ'

Tηq Παvαγiαq δaκρuov ειvαι τb αρακi μαq

ευφραι,iiι τi1ν iαρδouλα μαq μακραivει τi1v ζωη μαq'
"- " - 

rαq θρt'Qει τα tvτooθια τb tντερo παx,ilvει

καi Φιbc πλl,i orοιq bφθαλμlιc, oτα γηρατεια μαq δiνει'

Kαi καμvετε αvαθεμα μεγaληv αμαρτιαv

Qoρoλoγεiτε τb ρακi πoυ Qtρvει τi1v ilγεiαν'

'H 
ξηραoiα τi1q ρακηq μαq Qiρvει oτi1.v κ'αρδiαv

βαoαvα, λuπεq, oτεvαι/μoυc καi τi1v απελπιoiαv'

Td'κη Mπdi'τoη _ Mdi'aq ι982

'Εκδ6oει9 oυλλ6yου i'Γεviτoαρoι & Mποδλεg>>

τιi λιανti. "oταv dπoμvιoκειv τoυ

οτιι1ρι, μi λι1,νivτγια κι κoτοoυλα

τ6τι ilπιρvαv τιi φκιιiργια τιi ξυλ6-

vια Kι τoδ ξαναλ(xνιζαν oτo6v &6-

ρα. Toδ μdζoυvαν οoυρ6ν κι τoδ
'κoυοκιvιqαν 

μi τoδ διρμ6vι (τραv6

κ6οκιvoυv) τoδ μιτρoδοαν μ('τηv

κoιjτλα πoιi 1oυρo0οειv εiκoυoι

oδκιiδειq κι τoδ odκιαζαν oi οα-

κιd γιιi vd τoδ φoυρτιirοoυv oτ' ιi-

λoυγα yια τα &μπιiργια' Tιi κ'o-

τααλα τιi μιiζoυvαv γιιi τιi oδρνiτ-
' coυβανoδoαvχια Kι τ' &1,υρoυ τoυ ι

uι ειxrro oτηv d1υρrbνα' Π6ooι-

vοι δθv i1φκιαναv τoαμπoυλoγι d,-

πoιi oτιi1,υα' Toδ oτιιiρι τιiλειΘαv

oτoιig vιρoμυλoυg τoδ Pιi[oυ' τoυ

Pιiγγα, τoδ Mαγγανιiρη' τoυ

Γκoυρλoυμιiτη, τoδ Moυτοιoυκd-

πα, τoδ Mαλιιiοα κι ιiλλoυg' "Ε-

oτειλvαν 1αμπιiρι oτoιi μυλουνιi

κι αδτ6q δρ1,oυvταν κι δπηρvειv τ'

αι,ouo τδλιθειv s:oδ μδλoυ' βα-

o.ooor'u τοδ ξιiι κι dφιρvειv τ' &_

irJρ, o.oο oπ(τι πo6 τ' civτγιαζαν

o.oυ αμπαρι γιιi ζιiμουμα' Τ' dμ_

πιiρι {ταv &ντυμιlvoυ μi λαμαρivα
Dv τd πoυvτι_

γιιi vιi μην τoδ τρυπol

κια.
Τιilρα παν αδτιi τoδ oτιιiιρι θι-

ρiζητει &λoυviζητει λιχv(ζητει μ(

κouμπ[vειq. "Eρ1ητει οτηv &πoυ_

Θηκη, οτιi iπιτoδτoυ αt)τoυκiνητα

ii τρακτ6,ργια κι oδτι οακιαoμα κι

oδτι τiπoυτα'

_ 'H io6τηq δημιoυρyei την dyιiπη
Πλιiτων
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EΙΣAΓΩΓΙ{ ΣTΗ XAPAKTΙKH
Α'

To κεiμενο αυτo oυνoδευει την

εκθεoη tρyαlν ελληνικiq χαραt{τι-
κηq πoυ oρyανrbθηrcε απδ την <<Ti-

xνη>>, δπαlg ιtαι oι πρclr1yoυμενεq

εκθioειg παιδευτικoi xαρακτηρα,
yια να περιoδευoει oτη Βoρεια Ελ-
λαδα.

Τα κδρια εiδη τηg χαραKτι-
κηg εivαι η ξυλoγραφiα, η 1αλκο-
γραφiα και η λιθoγραφiα' Mε τov

καθεvα απο τoυq τρειq αυτoδg o-

ρoυq εvvooδμε oυvηθωg δυo πραγ-

ματα' πριbτα τηv τεχVικη, τη με-
θoδo δηλαδη τηg xαραξηζ με τo

76ερι η με xημικα μεoα. αvτioτoιxα
παvω oτο ξδλo, το 1αλκδ, τηv πθ-

τρα και οτη oυvθ1εια τα πρoιοvτα
τηq xαραξηg τυπωμεvα oτo x,αρτi'
Αυτα, yια Vα αποφευyεται αKρι-

βιbs η oδγx,υoη, μπoροδμε yεvικα
Vα τα oι'oμαooυμε 1αρακτικα η

τυπωματα και ειδικδτερα ξυλo-
yραφηματα, 1αλκoγραφηματα"
λιθoγραφηματα. Bαoικδ χαρα-
κτηριοτικo oλωv τωv xαρακτικδv
εivαι η δυvατδτηrα vα υπαρ1ουv

oε περιοoδτερα απo εvα αvτlτυπα

1ωρiq vα μειωvεται oυoιαoτικα η

<πρωτoτυπiα)) τoυζ. o 1αρακτηg,
αλλωoτε, t)ΙΙoγραφει δλα τα τυπδ-

ματα στo κατω μεροg δivοvταg
ταιJτοχρoVα με εVα κλαoμα τov α-

ριθμo τωv αvτιτδπωv (παρovoμα-
στηζ), πoυ εivαι παvτα περιορι-

σμεVoζ και τη oειρα εκτυπωοη.,
τoυ καθε δρyου (αριθμητηg). Mερι-
κα αvτiτυπα πoυ βρiοκοι,ται εξω
απδ τη ουvολικη αρiθμηoη χαρα-
κτηρiζovται ωg <Εpreuve d' arti'

ste> (E.Α).

Eυλογραφiα
Η εμφαvιoη τηq ξυλoγραφiαq,

πoυ εivαι η παλαιδτερη γvωoτη

μεθoδoζ x,αρακτικηq. oημειιbvε-

ται στα τθλη τoυ l4oυ αιιbvα οτη
Γερμαviα και oυvδεεται αμεoα με
τηv αvαγκη vα καλυφθεi η μεγαλη
ζητηoη εικovωv αγiωv και τρα-
πουλδ1αρτωv απo τα λαικα oτριil-
ματα. Δεv εivαι βεβαια συμπτω-

ματικδ τo γεγοvog oτι πρωτοπα-

ρoυοιαζεται τα iδια περiπου 1ρδ-
Vια πoυ διαδiδεται τo 1αρτi oτη
Γερμαviα. Η τε1vικη τηg ξυλoγρα-
φiαg εivαι iδιαiτερα απλη. Mια α-

πoλυτα επiπεδη ξυλιvη επιφαvεια
oκαβεται με το κoπiδι στα μερη
πoυ πρεπει vα μεivoυv λευκα κατα
τo τδπωμα. Τα υπδλοιπα πρoεξε-

χoυV και εivαι τα μovα πoυ μελα-
vωνovται oταv περαoει o ειδικοg

Tου 'Αλκη Xαραλαμπiδη
Επιμελητη

τηζ Ιστoρiαq τηq Τiγνηq

κδλιvδρog, κα-ι, φυoικα', πoυ τυπδ-
VoVται αvτioτρoφα δταv πιεοτεi ε-

παvω τoυg τo 1αρτi με τo 1θρι. Τo
1αρακτικo πoυ παραl,εται με τη

μεθoδo αυτη ε.χει κατα κα'',ovα α-
δρε; yραμμεg' καθαρεg φορμεζ

Pολα μελαι,δμoτoξ τωv χαρακτικωv

Kαι εKφραστικη δδvαμη.
Mεoα οτo τρiτo τθταρτο τoυ

15oυ αιιbvα η ξυλoγραφiα αρ1iζει
vα εξυπηρετεi τη διακoομηση του

βιβλioυ, πoυ στo μεταξδ, με τηv ε-

φεδρεoη τωv κιvητδv τυπoγραφι-
κιbv οτoι1εiωv απδ τov Γκoδτεv-

μπερy1( (1440-5q' κερδiζειoλo και
περιoooτερoυg αvαγvιiloτεg. Aπo
τιg αρ1εg εξαλλoυ τoυ 16oυ αιδvα
με τη χρησιμoπoiηoη και αλλωv

1ρωματωv περα απo τo μαδρo

-στηV περiπτωοη αυτη για τα

διαφoρα xρωματα απαιτoυvται ξε-
1ωριοτεg oκαλιoμεvεq πλακεg,
που με τo αλλεπαλληλo τδπωμα
τoυζ στo iδιo 1αρτi δivoυv τηv πo-
λυxρωμiα και τoυζ xρωματικoδg
oυvδυαoμoυ;- διευρυvovται οι
δυvατδτητθq, τηq. Τοv 15o και i6o
αιδvα, πoυ oλoκληριbvοvται oι
κατακτηοειζ τηζ αvαγεVVησηζ
oτο βoρειoευρωπαικδ 1δρo, η ξυ-
λoγραφiα yvωρiζει και τη μεγαλδ-
τερη ακμη τηg oτα xερια. τωv πιo
oημαvτικδv yερμαVωv" κυρiωg,
και oλλαvδωv δημιoυργωv, δπωq

oι Σovyκαoυερ, Nτυρερ, Αλτvτoρ-
φερ, XoλμπαΙv o vεδτερoq, Kρα_
vαχ Kαι Λδυvτεv. o 20δq αιδvαg,
με τη χαρακτηριoτικη ταoη επι-
oτρoφηζ oε τε1vικθg του παρελ-
θοvτoq, θδειξε ξε1ωριoτη πρoτi-
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μηση στηv ξυλoγραφiα πoυ' αvα-
vεωμεvη, εγιvε εvα απo τα τυπικα

μεoα θκφραoηg πoλλcbv καλλιτε-
1,vΦv και o1εδδv δλωv τωv εξπρε-
oιovιοτδv.

Xαλκογραφiα
Tα παλαιδτερα δεiyματ α 1αΧ-

κoγραφιιi:v πρoερxovται απo τo
|440 περLπoυ. Xδρog αvαπτυξηg
και αυτηg τηg τε1vικηq εivαι η

Γερμαviα με τιg ειδικεg υλικεg και
πvευματικθg πρoυπoθθοει-c, πoυ ι_

σχυoυv Kαι για τηv ξιlλoγραφ[g'
Στη 1αλκoγραφiα εφαρμδζovται
oι καvδvεg τηg βαθυτυπiαg. Mια
1αλκιvη πλακα 1αραooεrαι με

μυτερo <oκαλlδι>, μελαvδvεται
και oκoυπiζεται. Στιg αυλακιεg δ-

μωζ παραμθvει τo μελαvι, πoυ τυ-

πωvεται παvω oτo 1αρτi, δταv o

μαλακog 1αλκοg μπει στo πιεοτη-
ριo. Απo τo 16o αιιbvα εivαι γvω-
οτη μια παραλλαγη τηg 1αλκo-
γραφiαg, η oξυγραφiα (α.κoυαφoρ-

τε), που λεγεται ετoι επειδη ακρι-

ι{oΠiδια ξUλoγρaφIαq

βιbq η πλακα, αφοδ καλυφθεi μ'ε-
vα oτρδμα κεριoδ η βερvικιοδ και
xαρα1θεi -αtlτη τη φoρα με

βελovι- βoυτιεταI οε vιτρικδ η υ-

δρo1λωρικο oξδ, πoυ τη oκαβει ο-
πoυ θ1ει περαοει τo βελδvι. 'oπωg

εivαι φυoικδ, η 1αλκoγραφiα και
ιδιαiτερα η oξυyραφiα πι)oσφερΟv-
ται πoλδ περιoooτερο απo τηv ξυ-

λoγραφiα yια τηV απoδοoη τωv λε-
πτoμερειωv τηq φδρμαq. Η μετα-
βαoη απo rιζ φωτειvεζ στιζ σKια-
σμεVεζ περιoχεζ μπoρε[ vα yivεται

με εξαιρετικα λεπτθg, o1εδov α-
διορατεq γραμμεζ. 'Ετoι διαφoρo-
rιoιειται oυoιαοτικα Kαι τo αιoθη-
τικο απoτελεoμα.

Η 1αλκογραφiα γvωρiζει ευ-

ρυτατη αvαπτυξη πριbτα, φυoικα,
υτη Γερμαviα τoυ 15oυ-16oυ αιδ-
Vα με τoυζ Σovγκαoυερ και Nτδ-

ρερ, oδy1ρovα o1εδδv oτηv Ιτα-
λiα μιε τoυq Mαvτεvια, Mπoτιτoε-
λι. Pοiιιοvτι. τo l7ο αιιbvα με τov
Α' Kαραιoι Kαι το 18o με τov Πι-
ραvεζι. Τo Ι7o αιδvα εξαλλoυ o
Pεμπραvτ φταvει σε oριαKεζ κα-
τα'κτηοειg oτιg Kατω Xιbρεg, εvδ
μovαδικη για τo I9o αιιilvα παρα-
μεvει η πρoσφoρα τoυ Γκδyια
oτηv Ιoπαviα.

Λιθογραφiα
Η λιθoγραφiα εivαι o1ετικα

vεα τε1vικη. Επιvoηθηκε απδ τοv
Aλδιq Ζtνεφε}τντερ oτo Mδvα1ο
γυρω oτo Ι798 κι εφαρμδoτηκε
αρ1ικα 1ωρiq καμια καλλιτε1vικη
πρδθεoη. Mερικoi πιστευoυV πωζ
δεv θα πρεπει vα εvταooεται στηv
καrηyoρiα τηζ χαραt(τικηg, μια
και δε χρησιμoπoιεi τi1 1αραξη.
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3ειl ιι:ιορtι Οuft_}i Vα- αρvηθει κα-
\'..: ,lfi l. ηl.'ει.: {iι)τη ιυ- |rι''σo &-
' (lr(':Jt;j, i.-- Lι'δ9 εργι)ι :εχ{ηζ
η: -i,.')ljJι1-:'[ } ') τι, ενα ι, ',:,τι,πr,ι

t,.ι' :δι,l βαd*c ]τοωl:)'i!,I'.ι.',

l'iε 8rc:1 rη,'' α-1-ly"η δτι κιιθε λιπα_
l'. 1 ',ι; i,:".1x'''a, '- '' ι ι:;'.". ;ιj' ('J Οι

1-l ι a i' α λ ij lj i.) ι: :1. ι c ιι ε ι' l'i,: ο 8 ι; c τ ι: ιi χι:
rειiα rlη'εδιαξετι-;ι iο θ;,μι: tιε ειδι'
{l' ι'-1:1; γ1111l i εi,''i}.}'ο iiαι ((οΙi.i,.e_

ai-l,,εΤ&ι>' μ.ε ;y"ηi.].i"tiΞ; rιrσιΙ;. ιi λ1-

θc ,'.*ι-ιιρικιi επ1{ijιrγι;ιG" βρi:χετ αι κα"ι

:,ιiι.,i1iιi' ΙJ ..i1,ιl ι]r(i σημι'.iα π1)]]

δεγ ιrπg'ι:χε;ι τΟ λιπαρΟ α1θδιο. Σrη
σ!j,;εχει{Ι σΙρωVεται με τ(}ν κυλιv-
,}ρ'. τυ uελανι. που πιαvει μοι'ο
στ$' λιπαρα και ο1ι στα βρεγμεVα.

μερη. Ακoλουθει η εκτιJπιυTη στo

χαρτι. Στηv περiπτωση τηζ χρω-

μαrιοτηg λιθογρα,ρlαg απαιτoυ\'-
ται τoσεζ λιθοyραφικεq επιφαvειεg
οoα και τα χρωματα πoυ θθλει vα

1ρηoιμoποιηoει ο καλλιτε1vηg.
Σημερα η πετρα θ1ει υπoκαταστα-
θεi o1εδov oλoκληρωτικα απο τov

τσιyKo, πoυ πρoαφερεται yια τα

συγχρovα κυλιvδρικα πιεoτηρrα.
Η ιoτoρiα τηg καλλιτεx,vικηg

λιθoγραφlαq, που δεV θα πρεπει

φυσιKα vα oυγ1θεται με τη φωτο_
λιθoγραφiα ι(αι τη διαφημιoτικη

φωτoτυπoyραφιι(η αvαπαραγωγη.
αρxiζει τoV περασμεvo αιΦvα oτη
Γερμαviα με τoυζ Bαγκεvμπαoυ-
ερ, Nτoρvερ Kαι Mεvτoελ" Στη
Γαλλiα τη χρησιμoποιoδv κυρlωg
oι 'Evγκρ, Ζερικ6l, Nτελακρoυα
και Nτωμιε. εvιb πρωτoπoριακοq
ειVαι o ρδλoq του Tουλoυζ - Λω-
τρεκ oτηv αξιoπoiηoη των δυVα-

τοτητωv τηg 1ρωμoλιθoγραφiαg.
Ευρδτατεq εivαι εξαλλoυ oι εφαρ-

μoyεζ rηζ τov 2Οo αιδvα. Αυτδ o-

φεiλεται ωg εvα βαθμo στηv ευκo-
λiα πoυ παρoυοιαζει oαv τε1vικη.

μια και o καλλιτε1,vηζ δεV ε1ει vα
αvτιμεrωπioει τηV αvτioταoη τoυ

υλικoδ, oπωq oυμβαivει oτηv ξυ-
λoγραφiα και καπωq, λιyδτερo oτη

1αλκoyραφiα.

"Ανu"lpzμry στΦ ltαρελ#iν
ι.'Απιi τ6 φοJτ{}γ,}{Ι(rrι,{ο ιiρ1εΙο τoιj Bειrrιi"εiοι; lιειααπηi

. ..-..1,,t

.,:r:rr,,,.r. .r:rr.r.,...rrt,rra: :.,:,anr.r:qi.rr:r.

. ';:] ]. ]:.lr']]: ] .rl11]j:{ι]:l.ι]1
']r]:] .]] 1]]]i]'i:l.ξΙa|1:*.

. ::r.,,liaj!:9,'*91,

.,] |.: .j:i :.ir]: :i},$.Y ]i:i:].ι,.
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l" 'o <<'{)λυμπιαιζδζ>> ΛΙαοδoηg 1952-Ι953
T6 διoικητιιcι} oυμβοιjλιο κα{ c[ παiκτεg του 'oλυμπιακοσ

'Απ6 αρtoτερci πρoq τιi δεξιιi: Βαo. Καoriπηg (πρδεδρog τoa

oυλλ6γoυ), Ν. Toιriφκαg (προπονητηq)' Γερ. Κcioτραg, 'Α-

ρια. Nιrc6λτoηq, Γειιρ. Zιακriκηg, Κων. Κιiτηg (Στεφανηg),
Τη λ i μαxo g fΙ ρ 6i'ο g,'Α ν τ cυ ν. M 6 ρ αq 

"' 
o μ η ρ o g Pαφ τ 6 π o υ λ o g,

Γεtυρy. Σταν[oηg, Mεν6λαog Γραμματικ69, "Ιο'ιαν. Piζaq' Χα-
ραλ. 'Ιcυoηφiδηq' Tdκηq Πιτoοιiνηg, Θcυμαq Βαρελαg, Κυtν.

Mπαoιaδρηg
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2. 'o <<'Α26ιλλiαq>> Nαoδoηg 1958'Ι959
'H πoδοoφαιρικιi δμιiδα τoi 'Αxιλλiα ivιoxυμivη μi παEκτεq

τηg'Αθηvd"g
'Απ6 dριoτεριi πρ6q τιi δεξιιi: Γεαlρy. TριανταφυλλIδηg,

Εδιiyyελοq Toι6yκαg, Γιαν. Tριανταφδλλoυ, Tιioηq Πανα'
yιrιτiδηg, Xρ. Καρυδdζ, Δημ. Κιiλληg, Δ'ημ. Καoτανιcbτηg,
Δ ημ' Mπιiμπog, Κcυν / τlνog Mητo ιιiνηζ, Χρ. Χατζηlrυriννoυ,

Tιiκηq Xατζη|rυriννoυ κα[ Παντελfig Koδληq
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ΦYTΙKA AΠoΛΙΘΩMΑTΑ
ToY BEPMΙOY KAΙ TΗΣ Γ{ΑoYΣHΣ

'H περι6ργεια, oιiv χαραι(τη-
ριoτικ6 γvιδριoμα τδv πρoηγμ6-
vωv μελιδv τoδ ζωiκοδ βαoιλεioυ,
&'πετι1λεoε γιιi τ6v civθρωπo τ6 κf-

vητρo γιιi τηv δημιoυργiα τδv θπι-
oτημδv, μιιi καi μ6 τιi iδια(τερα
voητικιi τoυ προo6vτα μπoρεoε
vα κατατιiξει τιi εδρηματd τoυ.

M6 τηv θξ6λιξη τoδ λoγoυ κα[ τηg
τε1,voλoγ(αg πoιj εi1ε otiv φoρdα
παλι τ6v Ιδιo τov civθρωπo, θ1ρη-

oιμoπo[ηoε δυvαμικti τιi εδρημα-
τα τoυ. 'Η xρηοη δμωζ αδτη τ6v
κατι1oτηoε δ6oμιo τδv δημιoυργη-

μιiτωv τoυ μ6 κριτηρια δλιoτικιi
καi πρ6 παvτ6q εδδαιμovιoτικιi'

"Eτoι oτηv κoιvη dvτ[ληψη
τcilv oυy1ρ6vωv dvθριilπωv oi κλιi-
δoι rηg, iπιοτημηζ ιixουv 1ωριoτεi
od 1,ρηοιμoυg καi ιi1ρηoτoυg.

Εδτυxιδζ γιιi τ6v πρoβληματι-

ζ6μεvo civθρωπo αδτ69 o[ (dχρη-
στεζ)) θπιστημεq εivαι oi πι6 ελκυ-
oτικι1g. "E1oυv κα[ τηv δμoρφιιi
τηg τ61vηq μεoα τουq,.

oi πιiρα πιivω oκ6ψειq ιiq θε-

ωρηθoδv otiv <dλλoθι> yιιi τo γε-

γov6q 6τι dvαg γιατρoq do1oληΘη-
κε μι1 dvτικε(μεvo cio1,ετο πρ6q τιi
tiμεoα θvδιαφι1ρovτα τηζ θπιoτη-

μηζ τoυ. Kαi θπ( τθλoυg δ6v μαg
1ρειιiζovται αδτιi τιi πλαoματικιi
οδvoρα πoι1 περιoρfζoυv τiq &ρμo-
διoτητεg καi τig δυvατ6τητεg τoδ

μυαλoδ. "Η επιοτημη εivαι θvια(α.
"Evα τυ1αio γεγov6q τριiβηξε

τηv πρooo1η μoυ oτηv φ0oη τδv
πετρωμιiτωv πoυ ουvαvτωvται
οτηv 'Αvατoλικη πλευριi τoδ Bερ-

μ[oυ. Συγκεκριμdvα μιιi μ€ρα εig
τηv περιo1η τoδ Λ6γγoυ κατω dπο
τηV "Εδεooα κλιilτoηoα dvα
<κλαδακι> oιiv δ[1αλo. Τo κα-
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τρακδλιoμιi τoυ δμωg, dδειξε δτι η-

ταv πετρα. Πριiγματι δταv τ6 πη-

ρα οτιi 1ι1ρια μoυ εiδα δτι ηταv π6-

τρα, θvδ δπτικιi dδιvε τηv d,vτιjπω-

oη φυτoδ, μι1 τιi γvωoτιi οτρι6μα-
τα τdg, ηλικiαg τoυ. 'Aργoτερα d-

μαθα δτι τιi oτριilματα αδτιi εivαι
oταλαγμικι1g θvαποθ6oειg κα( δτι
τo φυτo ηταv ιlvαq αδλ6g oτ6 κ6v-

τρo τδv θvαπoθεoεωv' πoυ oμωg

riδη εixε απoρρoφηθεi.

Toi'Aριστoτ. Βρfτoιoυ
Tαξiαρ1oυ δyειοvoμικου Ε.Α.
'Εντ. δφηyητi τfis dκτινολοy[αg

Αδτιi τιi πετριilματα πoυ προ-

ι1ρ1,ovται dπ6 φυτιi παvω oτιi o-

πoiα dχoυv θvαπoτεΘεi ciλατα κυ-

ρiωq doβεoτioυ τti λ6με Tραγερτ[-
vεζ.

'Η dyvoιιl μoυ oτιi θ6ματα αδ-

τιi διηγειρε μιιi πρω16γovη περιdρ-

γεια μ6oα μου, ετoι πoιi θπ[ μdvεg
dρευvoδoα τig π6τρε9 καi τιi βριi-

1,ια τηg περιo1,ηq &π6 "Eδεooα μ6-

γ'ρι τtg δ1θεg τoδ κιiτω 'Αλιακμο-
vα. "Eτoι μoδ dπoκαλδφθηκε dvαq
καιvoυργιoq κ6oμoq μ6 μιιi δμoρ-

φιιi πoδ δ6v τηv φαvταζ6μoυv πρiv
&oxoληθιil μ6 αδτ6v.

Eiδα μιιi μεγιiλη ποικιλ[α &-

πoλιθωμι1vωv φδλλωv πdvω o€

βριi1ια η o6 dπoμovωμ6vεg πdτρεg

παvω oτo dδαφog. Eiδα ιilραιoτα-
τα Κυπαρισo6κλαδα.

"H ερμηvεiα τηζ υπιiρξεωg
τδv φυτικιbv &πoλιθωμιiτωv εig

τηv περιο1,ηv τοδ Bερμioυ, Πιε-

ρiωv, περιoχηv 'Aριδαiαq καi
Λαγκαδα εivαι περfπoυ αδτη:

Στηv Nεoγεvη περioδo -δπωq x,α-

ρακτηρ[ζεται οτηv Γεωλoγiα-' δ_

πηρξε κιiπoια dξαροη τιδv δφαι-

oτιακιilv θκρηξεωv. Σ6 κιiπoια &-

π6αταoη dπo τιi δφα[oτεια ξα-
πλcilθηκε μεγιiλη πoo6τητα oτιi-
χτηζ η δπoiα doκεπαoε τηv βλti-
στηση, μιiλιoτα δι1, o6 διαδo1ικιi
οτριilματα: 'Η βρoxη &λλιi κα( τιi
τρε1oδμεvα vεριi τηζ περιoxηζ θ-

δημιorjρyηoαv μιιi κρorjoτα πιivω
dπo τα φυτιi. 'Η περioδog τoδ θ6_

ρoυζ θξηραvε αδτ6 τ6 πρδτο
oτριδμα. 'Εv oυvε1εiα vιlα δγρα-

o[α &π6 doβεoτoδ1,o vερ6 τηg πε-

ριoχηζ καi vdα dποξηραvοη θδη-

μιoιiργηoε τ6 yvωoτ6 od dλoυq
<<πoυρi>, τ6 δπoio oι1 εκατovταδεg

xιλιιiδεg 1ρovια μετετρεψε τιi δdv-

τρα oι1 γκρiζoυg βριi1oυq.
Τιi dξωτερικιi 1αρακτηριoτι-

κιi τιi oπoiα μπoρoδv vιi oδηγη-

ooυv εig &πoκαλυψη δτι dvαg βριi-
x,og εivαι πετρωμιlvo δι1vτρo εivαι
τιi εξηq:

α) 'o βριi1og αδτ6g θιi d1ει
πoλλ6q μικρdq κoιλ6τητεq πoι] εi-
vαι τd μεταξι] τδv διαφ6ρoυ δ-

ψoυg κλαδιδv διιiκεvα, τιi δπoiα
δ6v γ6μιoαv μd οταλαγμικ6 δλικ6.

β) Στηv βιioη τcδv βριi1ωv δ-

π6'pγει μiα μεγαλ0τερη <oπηλιιi>

ft δπoiα εivαι η οκιιi'δα τoδ δd,v-

δρου (δ χdρoζ κιiτω iιπ6 τηv τε-

λευταiα δμιiδα κλαδιδν).
γ) Πιivω oτηv dπιφιivεια τoδ

βριixoυ φα[vovται oαφδg τιi μορ-
φολoγικιi οτoι1εiα τδv φι1λλωv
(κυρ(ωg κυπαριoο6φυλλα).

δ) Kιiτω &π6 τηv γκριζα
κρoυοτα (&φoδ τηv oπιiooυμε) 0-

,
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πdρχoυv σαφi'στερα τα στoιχεaα
αδτιi.

ε) M6oα oτoιig, oπηλαιωδειq

1ιbρoυg κα[ iφ' 6oοv τo oταλαγμι-
κ6 δλικ6 δ6v d1ει oκεπιioει θvτε-

λιilq τιi φυτικα oτοι1εΙα, μπoρεi
καvεiq, v' &vαγvωρiοει κα[ τ6v 1,ω-

ριoμ6 τδv κλαδιδv oιiv δμπρ6λα'
oτ) Σ6 πoλλ6q περιπτιiroειq δ-

πtiρ1ει κα[ τo θκμαγεiov τoD κoρ-

μoδ ii τιilv μεγιiλωv κλαδιΦv. 'o Ι-

διog 6 κoρμ69 τ] τιi κλαδιιi i1oυv
&πoρρoφηθεi.

Aδτιi o6 yεvικι1g γραμμ6g εi-
vαι τιi μεμovωμι1vα &πoδεικτικιi
οτοιx,εΙα τηq φυτικηg πρoελεδoε-

ωζ τδv &πoλιθωμιiτωv. 'Υπαρ-

1ουv dμωg καi πoλδ θvδιαφd,ρov-

τεg oυvδυαoμo(, 6πωq π.1. η dπo-
λ(θωoη δλοκληρηg oυoταδog δεv-
δρωv ri δλoκληρoυ διiooυq, dκ6-
μα καi δλoκληρα dπoμovωμdvα
δdvδρα dπoλιθωμdvα.

"Ηταv dμωq καιρ69 vα oυμ-

μαζdψω λiγo τηv φαvταo[α μoυ
κα[ vιi ταξιvoμηoω τ[g oκ6ψει9

μoυ κα( δλικ6 ποιj εi1α μαξ6ψει
&λλα κυρiωg εi1α φωτoγραφ(oει
o6 μερικ6q θκατovτιiδεq δy1ρωμεq
διαφι1vειεq.

'Eδδ πρ6πει vιi dvoiξω μiα
παρ6vθεoη:

Στo Παvεπιoτημιo Θεooαλo-
viκηg δπιiρxει η dδρα τdg Γεωλo-

γiαg καi τdg Παλαιovτoλoγ(αq, μι1

καθηyητη τov κ. 'Ιωιivvη Mελ6v-
τη. 'Επειδη η Παλαιovτολoγiα εi-

vαι dπd τ[q θπιoτημεg 1ωρig ιiμε-
oη o1,ι1oη μ6 τηv δλιoτικη εδδαι-

μoviα τιδv dvθριδπωv, περvιiει

oτηv oκιιi τoδ θvδιαφi'ρovτoq τoD

κoιvωvικoδ oυv6λoυ.
"ttro,og dμωζ διαβεi τ6 κα-

τιδφλι τηζ, τoτε d.vακαλιiπτει δλη

τηv δμoρφι[ πo0 κριiβει η &vαζη-

τηoη τηg πρoελε6oεωg κα( τηq d_

ξελiξεωq τηζ γηζ κα[ τδv oτoι-

xεiωv ζωηq φυτικηq κα( ζω(κηq o6

βιiθoq εκατoμμυρ[ωv θτδv' 'Eαv

dμωζ dχετε τηv τ0xη vιi οαq ξενα-

γηoει 6 κ. Mελ6vτηg o' αδτ6 τo d-

vιioτρoφo δδoιπoρικ6, μ6 1,ειρo-

πιαoτιi τεκμηρια τoδ Moυoεioυ
πoι1 d1ει δημιoυργηoει μ6 τoδq ου-

vεργιiτεg τoυ, τ6τε θιi μεivετε δ6-

ομιoι τδv doωv γvιiloεωv θιi dπo-
κτηoετε καi θιi βλ6πετε τ6 περι-

βιiλλov oαq πoλδ πιo θvδιαφ6ρov.
'o καθηγητηg, κ. Mελ6,vτηq εi-

vαι o ιivθρωπoq δ oπoios μ' θβoη-

θηoε oτηv ταξιv6μηoη τΦv οκι1ψε-

ωv κα( τoD δλικoδ τ6 δπoΙov εi1α

μαζ6ψει.
Πιivω o' αδτ6 τ6 οτoι1ε[o η

περιo1η τdg Bερo[αg, 'Eδ6ooηq

dλλιi κυριωζ τηζ Nαoδoηζ παρoυ-
οιαζει μεγ<iλo dvδιαφ6ρov.

'Eιiv oταθεi καvεig πρo τηq

π6λεωq τηg Nαoιiοηg θκεi δπoυ δι-

1ιiξεται o δρoμoq, θιi παρατηρη-
oει dτι η π6λη ι11ει κτιoτεi.θπιivω
ο6 μ[α θδαφικη dvαβαθμiδα. 'Αλ-

λιi καi πρoq τιi κατω δπιiρ1,oυv

περιoooτερεq &vαβαθμiδεg μ6
πρo6χoυoα θκε[vηv τδv 'Ιoβo-

ρiωv.
Κιiτω &π6 τηv πριδτη μεyιiλη

dvαβαθμiδα τιitv 'Ιoβoρ(ωv εδρ[-

σKεται μ(α θγκαταλειμμ6vη dρ-

1αι6τηq πoιj &πoτελoδoε τηv Σ1o-

ληv τoδ iδρυτoδ τιδv 'Eπιoτημιiv
Φιλoo6φου'Αριοτoτ6λoυq. Φ6ρvει,

&vατρι1(λα o' oπoιov oτoι1ειωδιδg

yvωρ(ζει τo μεγαλεiov τoδ &vθριil-

πoυ αδτoD (αi τιi dπoτελ6oματα
τηg διδαoκαλiαg τoυ oτov πoλιτι-
oμo, τo yεyovoq oτι εivαι πραKτι-
κδg dvα ιiγvωοτo &ρ1,αιoλoγικ6
τoπωvιlμιo.

Τ6 iδιαiτερo θvδιαφ6ρov γιιi
τηv dρευvα θπ[ τδv φυτικιilv &πoλι-
θωμιiτωv εivαι δτι η Σxoλη τoδ 'Α-

ριοτoτ6λoυ9, εi1ε καταoκευαoτεΙ

μθοα o6 βρα1ωδη oυoτιiδα dπoλι-
θωμ6vωv δ6vδρωv. Δ6ν 1ρειιiζov-
ται i,πι1ειρηματα γι" αδτ6 δι6τι εi-
vαι τ6oo φαvεριi τιi dπολιθωμdvα
κυπαριoο6φυλλα πιivω oτ(q λαξε-
μ6vεg π6τρε9 ιboτε μιλoδv μ6vα
τoυg γιιi τη φ6oη τουq,. 'Επioηq oi
δ6o oπηλι69 oτιi διio ιiκρα τoδ
κτioματog &πoτελoδv τηv oκιιiδα
μεytiλωv δ6vδρωv τιi oπoiα &'πoλι-

θιδθη καv.
'Eλπιζω δτι μd τri vεα αδτιi

oτoιx,εiα θα υπιiρξει &φoρμ4 γιιi
περιoooτερo θvδιαφ6ροv dκ μd-

ρoυg τΦv 6ποιovδηπoτε φoρ6ωv

γιιi τo μοναδικ6 αδτ6 oτoι1εio τηq

ioτορfαq τoδ τ6πoυ μαq.
'oλiyov δψηλoτερα κα( μετα-

ξδ Σ1oληq τoδ 'Aριoτoτdλoυq κα(
τηq πoλεωg τηg Nαο6oηg δπιiρ1ει
riλλη dvαβαθμiδα τoδ θδιiφoυg
τηv δπoiα περιτρd1ει 6 v6oq &-

oφαλτooτρωμι1vog δρ6μoq. oι
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βριi1oι τηq &vαβαθμ(δοq αδτηq d-

χoυv σ' dληv τηv θπιφαvεια τιi 1α-
ραι(τηριστιι(α τιilv &πoλιθωμεvωv
δ6vδρων πo0 oι1 φωτoγραιρiεq dπο
ελικοπτερο δiδουv oαφδg τηv θv-

τιjπωoη γιγαvτιαiωv &πoλιθωμ6-
vωv δdvδρωv. Kιiτω dπ6 τοrjq βριi-
1oυg αδτo0g δπιiρx'oυv &ρκετι1c

oπηλιdg μ6 τρεxoδμεvα vεριi δια-
τεταγμdvεg o6 διιiφoρα δψη. 'Η

μεγιiλη dvαβαθμiδα πιivω oτηv o-

πo[α εivαι κτιομι1vη f1 Nιioυοα d;6ει

πoλδ θvδιαφθρov. "Η 'Αvατoλικη

τηg πλευριi παρουoιαζει αδτo τ6

μεyαλειδδεq θdαμα τδv διιiτρη-
τωv βριi1ωv πιivω oτorjg δπoioυq

1ωρiq κ6πo μπoρε[ καvεig vιi θv-

τoπ(oει πολ)'ιi πι]τ1)(l)ιιι]\'(Ι φιiλλα
καi θκμαyι:iα κi-ιrδrιυι.

'Η Boρεια παρυφη τηq πολε-
ωq φαivεται vιi &κoυμπιiει πιivω
o' ιlvα τoi1'o &π6 βριixια τα δπoiα
εivαι γεματα oπηλι69. Eivαι o[

γvωoτ69 <oαριivτα κιiμαρεg> τdg

Nαoδoηq, τ6 κρηoφδγετo τδv ε-

κιioτoτε κατατρεγμ6vωv κυρiωg
oτηv περ[οδο τdg τoυρκoκρατ(αg.

"oπoιog θπι1ειρηoει μιιi θξε-

ρεδvηoη oτ[g oπηλι6ζ αδτ6q θιi δεΙ

oτι oi περιoooτερεg επικoιvωvoδv
μεταξι] τoυζ μ6 οτεvεg διαβιioειg.
'Eιiv πρoo6ξει 6μω9 τιi roι1'cδματα
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τδv διαβαoεωv αδτιilν θα θκπλα-

yεi γιιi τιi πooo πειoτικη εivαι η

μoρφoλoγlα τδv φυτικδv απoλι-
θωμιiτωv, πoιj oτηv περiπτωoη
αδτη εivαι κυπαρfooια. Eivαι γvω-
oτog o θρ6λoq δτι oi oαριivτα κα-

μαρεζ τηq, Nαoιiοηg dxουv εξ6-

δoυq πρoζ τηV 'Αραπ[τoα καi
πρog τιi δπoγεια oριoμdvωv θκ-

κληοιδv.
Αδτ6 τo oπoio θιi πρf'πει νo

θεωρεΙται βι4βαιo εivαι oτι η Nιioυ-
oα εivαι κτιoμεvη πιivω o' dvα πε-

τρωμ6vo διioog.
Eivαι yεγov6g δτι τ6 π6τρωμα

αδτ6 πoιj δvoμrioτηκε τραβερτ(-

vηg εivαι καταλληλo γιιi oδvτoμη

dπεξεργαoiα καi γι' αδτ6 d1ει dπε-

ξεργαoτεi εδρδτατα για dvoικοδ6-

μηoη. "Eτoι oλη η παλιιi Nιioυοα
dλλιi κα( η B6ρoια κα( fi "Εδεooα

d1oυv 1,τιoτεΙ dπ6 τ6τοιo π6τρω-

μα. 'H 1ρηοιμoποiηοη τoδ τρα-

βερτivη τηζ περιoxηζ τηζ Nαοδ-

oηq, εivαι πoλ0 παλιoτερη. "Eτoι

βλ6πoυμε δτι οi μεγιiλoι Mακεδo-
vικo( τιiφoι τιδv Λευκαδ(ων ιiρα
καi τηζ Bεργivαg d1,oυv 1τιoτεΙ &-

π6 τ6τοιο πθτρωμα. Mιiλιoτα κα-

θωq μ6 διαβεβα[ωoε o καθηγητηg
κ. 'Avδρ6vικoq od μια π6τρα τoδ

μεyιi.λoυ τιiφοιl κοvτιi oτιi Λευκιi-
δια ε[vαι θvoωματωμdvo dvα dπo-
λιθωμι1vo δoτoδv μαμoυθ. Τ6 εδ-

ρημα αδτo μoδ δiδει τηv εδκαιρ[α
vιi θπιoημιivω oτι dλη ξ κoιλιiδα
τηg Καμπαviαq πoδ διατρι11'εται &-

π6 τ6v 'Aξι6 εivαι dvαg τεριiοτιοg
παλαιovτoλoγικog χδρoζ μd πoλ-
λιi εδρηματα ζωiκιilv d,πoλιθωμti-
τωv, oπωg μαμoιiθ, πιθηκωv, iπ-

παρiωv κ.λ.π. 'Ιδια[τερα oτηv πε-

ριoxη τηq Ndαg Mεοημβρ(αg καi
τoδ Bαθυλιiκoυ δπαρ1oυv dπολι-
θωματοφ6ρε9 περιο1'69 τig oπoiεq
θρευvα δ καΘηγητηg κ' Mελ6vτηq

μ6 τoδq ουvεργιiτεg τoυ καi πoλ-
λoιig ξ6voυq θπιoτηuovεζ πα-
λαιovτoλ6γoυζ.'o dvταφιαομ6q
αδτιilv τιδv παλαιovτoλoγικδv
ξωωv dγιvε yιατi η πεδιιiδα πoδ

βρioκεται oτα π6δια τηq Nαoδoηg
'Εδdooηg κα( Bερoiαg δ1ει κατ' θ-

παvιiληψη βυθιoτεi καi dναδυθεΙ

λoγω &vακαταταξεωv τοδ yηivoυ

φλoιoδ.
"Eτoι η dρευvα ατηv περιoxη

παiρvει dλλη διιioταoη μ6 dvιiμι-
ξη τιδv παλαιovτoλoγικδv, τδv
πρo[oτορικδv, τδv ioτoρικδv κα[

τδv oυγ1ρovωv εδρημιiτωv. Εivαι
κρiμα vιi περvoδv oi γεvε6ζ χωρiζ
ι,ιi &ξιoπoιoδvται δλα αδτιi.



Σi λiyo θιi φδyαl..
Ι

'Εycι

Θαδμαζα τιi δ6νδρα
''Oταν ciπλcυναν τo κoρμf τoυg
Στ6ν oδραν6'

''Αν πδθηoα
Nιi Ενωθcb μ6' τ6ν ο0ραν6
.a,τι 

θti μ' iναlνε
Θιi'θελα
Nci 'ναι δ6ντρο'

2
Κciπoυ oτ6 τ6'λοg αδτiq τΠq κλcιoτfig
P[ζοloε
Mιti'Aπριλιtiτικη μ6ρα
Mαζεδcυ τri κoμιiτια μoυ πρ[ν λιαlooυν
Σ6 λiyo
Θιi φδycυ.

3

Λυπdμαι
Πoδ δoθηκα
"Αoκoπη θυα[α
Σ' dνιiπαρκτoυg θεaδg.

Λυπσ'μαι
Πoδ φoιioκcιoα
Πλατειιi πανιιi
Σ6 ρι7ιi π6λαyα

Λυπd"μαι
Πoδ ρiζιυoα
Πλατciνι xιλι6φυλλo
Σ' d'νυδρη yi'

4
''oταν

Καταμετρtioειg
Tιi λtiφυρα ooυ
Θιi λυπηθfiq.
Γιατ[
Δ6'ν κoδρoεψεq
Tιjν πι6 ιjμoρφη μξρα'

'Aπooπιioματα dπd τ6 oδνoλo
<<M υ θιo τ 6 ρ η μα Π ρ ιb τ ο >>

2
Πληolαoε αι)τη τι! yιoρτη καi dyyιξε τ6 λευκ6 τηg

δ6ρμα yιιi νιi θυμηθfig πc}lq τριyιjρcυ ooυ" δλα ζoδν,
καθrilg καi αιj. ''Αyγιξε την dμεταxεlριoτη ζεoτα-
oιιi τηE yιιi νti ξεrcινηooυν oτ6 κoρμi ooυ μ6' τ6ν
'Απρiλη οi xυμo[. Διιiλεξε μιti φoρεoιti, rcτ}κιcινη

ιi yαλtiζια ι! λευκη ri κc|τι d'λλo κι d'πλrυoε τri

xd'ρια. 'Αμεoωq κομιiτια dνειρoυ' oτιi oxfiμα' τιbν
doτεριcilν θ'd'yyιoτραlθoδν d'πιiνοι τoυg y*ιti ν' d'ρ-

χiocυν τιi ζευyαρcιματα. ''Ετoι θ'dνακαλδψειg παlg
τ6 rcoρμf ooυ yυμνδ δfxωq τ6 ψ€μ1ια oου rcινε|
δλo τ6ν κ6oμa!

Πληofαoε αι)τη τη yιορτfi κα{ riyyιξε τ6 κραoi ποδ
τη μ6θυoε' Φ6ρτo oτιi xε[λια oaυ' βρ6ξε τα' βρ6-

τd xι6νια' ξε τιi μιiτια ooυ μ6' τ6 x'ρcΙιμα τoυ, την d'ναπνoιi
ooυ μ6 τ6 dρtυμα τoυ κα[ θti νιaloηg τ6ν κδoμο
τριyδρtυ ooυ ζcονταν6 κα[ τ6 κoρμi oου tiξoνα
νιi τδν κινεi!

Tδτε dyyιξε τιi xε[λη μoυ!
''ΑyyιξΕ με!

3
''Ελα

Κα{ θti ooσ μιiθω νιi oυνoμιλfig
M6' τ'doτiρια
Tiq νiχτεζ
Στη yλcΙlooα τoυE'

4
''Ανθιoε τ6 πρ6oο.lπ6 ooυ κα[ τ6 oτfiθog ooυ κα[

τ6 κoρμ[ ooυ, δταν ρoιiφιξεg τiq dνοιξιιi-
τικεg d'νιioεg τfig iκoτασηζ μαζ, tcι δταν κυ-
τcixτηκεg oτιi νερri τfiq λiμνηg πioτεψεg πιilg
δ,τι yεννι6'ται την ciνoιξη d'νθfζει.

'Ανθ{ζει δ,τι ζεoταiνει δ riλιog, δ,τι λευκα[νει
τ6 φιΙlg' δ,τι oκιρτd" δ E'ραlταg.

Tδτε dπoφιioιoεg νιi yiνηq δiντρο.
''Εyινεg παoxαλιιi.
Nτδθηκεg λευκιi'
Κι iκτιoεg δiπλα oτιjν dνcioταoη.

Πoιηματα τoi Γιcυρyη Mπαδιiλα
d"π' τιi oυλλοyη <<ΚYΘHPΑ>>
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Δ
oi Γαλιiτεg οτη Φρυγια δ6v

&λλι!.ζουv τακτικη. Ζoυν οrl.ν
τρεig φυλεg διακριv6μεvεg μεταξυ
τουq μ,ε δvoματα. Τρoκμoι, Τε-
κτοoαγεg, Γoλιατοβ6γιoι oι1 τρ[α
δ.ε1ωριοτιi δρειvιi οτρατdπεδα'
'Ελ6yxουv ομωg απο κοιvoδ τη
Φρυy(α καi γιti δυο o1εδov αiιδvεg
γivovται ο τρ6μοq καi o φ6βοq o-
i"οκληρηg τηg λ,Ι. 'Αo(αq.

Λr1oτρικdg iπιδρoμdg. δψηλo
&vτiτιμο yια προoφοριi εiρηvηg' d-
κμioθωοη τηq oτρατιωrικηq τoιJζ
io1ιiog οτιi d.vτιμα1oμεvα'E}"λη-
vιοτικιi βαοiλεια φερvoυv χρημα
πoλυ oτηv Φρυγiα ποιi oτ6 1δρo
τηg θγκαταoτιioεωg τιδv Γαλατr}v
&λλιiζει τo δvouιi τηζ μ6 τo δvομα
Γαλατiα.

oi πoλειq Τιiβιο - 
"Ayκυρα

- Πεooιvoη κατακλυζovται απo
Γ'αλιiτεg που &πoκτoΟv doτικη
vοοτρoπiα θvιδ πoλιτιoτικιi oυy-
xωvειiovται "Eλληvικιi, Φρυγικιi
καi Γαλαrικιi oτοι1εiα.

Πολεμικα oi Γαλατεg yι,ωρι_
οαv iοβαρο αvτiπαλo τηv Περyα_
βa. Oi viκεg τιδι, lΙερyαμηvδv
διαιωviοτη και, οτiι μvηιιεiα τηg
Περyαμιlυ. "Ο βωμoq roD Δ(α τηg
Περvιiμου εivαι διαιωvιoη αΟτilv
τΦι,αyωι,ωv. iιλλd κα-ι τηg Περyα-
μηrηζ τε1vηq'

'.FΙ oριοτικη ουvτριβη τιilv Γα-
λατcδv δφε(λεται οτουg Ρωμα.ioυg
ουtιμiιxουc, τωv 'Ατταλιδιilv. Τo
t89 π.Χ. οi Γαλατεg ηττιδvται απo
τdl ΡωuαΙιl Γ'ι,α[ο λlιivλιο oi6λοω-
Vιr κα[ λiγο αρyoτερα γivovται
Περyαuηvη θπαρ1[α.

'Απο τουg 'Ατταλiδεq ξ Γα-
λατiα θιi περιiοει orηv θπικυρια-ρ_

1iα rοδ Mιθριδιiτη.
"o Mιθριδιiτηq Στ o Eδπιi_

τωρ, ε1ει εδριiτατr1 μilρφωoη, πα-
ρουoιαζετα"r οιiv υπερuα1oq τoD
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ΓAΛATEΣ
"Eλληvιoμoδ κα( dvτ(παλοg τηg
Ρωμηs. Eivαι γvωoτη η oφαγη
80.ΟΟ0 'Ιτα}'ιωτιδv oτηv M. 'Αoiα
τ6 88 π.X.

Τελικιi ψΕ τi"g vfκεg τδv Ρω-
μα(ωv oτηv Xαιρωvεια' κα[ οτov
'oρ1oμεvο δ Mιθριδιiτηg &vαγκιi-
ζεται vιi υπο,7ραψει τηv ουvθηκη
εiρηvηg τοδ Δαρδιivου (B4 π.X.) &-
πooδρεται oτα dρ1ικα τoυ o6vορα
καi πληρωvει μεγαλη απoζημiωoη
οτη Pιilμη.

oi Γαλιiτεq d.vακτoδv τηv d-
vεξαρτηoiα τoυq καi μi πραξειq
τoδ Πoμπηiου α-πλoυoτευεται η
πολιτικη τoυζ δργιivωοη.'Απ6
rοδg τρεiq τετριiρ1εg τδv τριδv

Tοi 'Εμμ. Βαλoαμiδη
Γυμνααιιiρ1η

Γαλατικrilv φυλωv κατιo1δει δ τε-
τρtJ'ρχη.c τηq φυληq τωv Τολι<rτο-
βογiωv Δηιοταρog που d.vακηριio-
oεται βαοιλιιig κα[ θyκαιvιιiζει ε-
τoι τηv περiοδο τηq Γαλατικηg
μοvαρ1[αg.

ΤρεΙq oτη oειρα iiταv οi βαοι-
λιιiδεg τηg ΓαλατΙαg. 'o Δηι6τα-
ρo-c, o yιοg τoυ Krioτωρ και δ 'Α-
μδvταq. γραμματεα-ζ τoΟ Δηιοτα-
ρoυ. 'Η αvακηρυξη του 'Αμ0vτα
οτd βαοιλικo θροvο τηg Γαλατiαq
yivετα-ι ιirιo τοv 'Avτcδvιο μd πρα-
ξειζ τυυ οπυ[υυ πooσαρτωVται
ατ6 Γαλατικd βαoiλειo θκτεταιiι;-
vεg περιo1εg τηg Kεvτρικηg M. \ -

o[αg.
"O θαvατog τoδ 'Αμυvτα τι' J5

π.Χ. οη1l,ειωvει τo τελog τoδ μεyιi-
λoυ Γαλατικoδ κριiτoυg. -H Γαλα-
τiα μεταβιiλλεται οε Ρωμαικη ε-
παρy[α oτηv oποiα δπιiyovται

διoικητικιi καi oi περιο16q ΠΙΣΙ-
ΔΙΑ_ΛYKΑONΙΑ-ΦPYΓΙΑ.
Τ(v Γα}.ατια θπιoκ6πτεται τηv ιi_
voιξη τoδ 20 π.Χ.6 iδιοq o Αδγου-
oτog" Kαi εivαι 1αρακτηριoτικο ιi-
τι τ6 Νfo Γαλατικ6 ημερολoyιo
dρ1iζει dπ6 τiq 23 Σεπτεμβρioυ
τoδ 21 &πο τη χρovιιi τηg θπιoκε-
ψεωq τοδ Αδγoυoτoυ.

"FΙ πολιτικ11 iξdλιξη τΦv
πραγμιiτωv φαivεται dπo θπιγρα_

φdq καi τιi vομioματα. Πρωτη πo-
λη, κεvτρo τdg Ρωμαικηg θπαρ_

x(αq τηq Γαλατiαg yivεται η "Αy-
κυρα πo6 τιτλoφορε[ται μητρ6πo-
λιg τηg Γαλατ(αg Σεβαoτη Τεκτo-
oιiγωv "Αγκυρα καi β vεrυκoρog.'H "Αγκυρα λoγιυ τηq oτρα-
τηyικηg τηq θdοηg d,vαπτδoοεται
πoλδ. -Η δημιουργ[α dξ' ιiλλoυ τoD
Kοιvoδ τιδv Ι'αλατιilv oυμβιiλλει
oτηv ;;oλιτιoτικη αvιiπτυξη τηq
περιοx,ηg μd oαφη -Ελληvιoτικη

κατευθυvοη.
'Η yλωooα. oi γιoρτεg εivαι

"Ελληvικdg κα( τιi δvoματα κα[ οi
τirλοι 'Ε2"ληvικof.

oi Pωμαioι παρ' oτι iδρυoαv
τηv Γερμα πολλoi Ρωμαiκoi υπ6-
θαλψαv τηv θ}'ληvικoπoiηοη τηg
Γαλατiαc πoδ ουι,τελεστηκε στα-
διακα. _H Γαλατiα y[vεται Gallο

- Graecia καi ο τιμητικoq τιτλog
πo0 oαv πρωτη διακριοη dπovε-
μoVιαV οτo0g θπιφαvεig Γαλιiτεg
<πρδτog τηg θπαρ1ιαg> dvαv αiol-
vα &ρyοτερα θιi μεταβληθεi και θα
y[vει <πριiτo; τci:v'Ελληι,ωι,>.

Γιιi vιi κλεioουμε το θεμα θιi
ιiθελα vιi αvαφερθδ oτα δπι1ειρη_
ματα τδv iπιοτημοι,ιοv πoυ dρ-
vοδvται το 6τι απoδεκτεg τηq
προg Γα)"ιiταg επιoτoληg εivαι oi
Γαλιirεq τ11-c Boρειαg Γαλατiαg, oi
oποΙοι εivαι dπωg απoδεi1τη κε
καi οl μ6voι πραyματικoi Γαλιiτεg
οτοv M. 'Αοιατικδ 

xcilρo.
Λθyoυv λoιποv oi δπαδo( τηg



περi N. Γαλατ[αq θεωρ(αg δτι:
1ov 'H πρ6q Γαλιiταg, θπιoτo-

λη πρoυπoθd'τει θγκαταoταoη oτη
Γαλατικη χιδρα 'Ιoυδαiωv' Kα(
'Ιoυδα[oι κατoικοδoαv μ6vo oτη
N. Γαλατiα. Πιoιδ[α. Φρυγiα' Λυ-
καov[α.

Eivαι λιiθoq. 'o 'lιboηπog

oτηv 'Αρ1αιoλoγ[α τoυ 16, 165 d-

vαφιlρει ιiτι'Ιoυδαικ6q κoιv6τητεg
τηq κεvτριilαζ M. 'Αo(αq [δρυoαv
oτηv "Αγκυρα iερ6 πρ69 τιμηv τoδ
Kαioαρog Aδγoδoτoυ.

2ov Δθv βρdθηκε καv6vα Xρι-
στιαVικ6 μvημεio καi καμιti θπι-

γραφη πoιj vιi μαρτυρεi τηv δπαρ-

ξη Xριoτιαvδv oτη B. Γαλατiα.
Παρ' oτι κα[ od ιiλλεq περιο-

169 πoιi κηριi1θηκε τo Eδαyγdλιο
δ6v dχoυμε θπιγραφ6q. oτηv "Αγ-

κυρα βριiθηκε θπιγραφη πoδ περι6-

1,ει τ6 μαρτυρικo τ6λoq, εv6g Xρι-
οτιαvoδ oτηv -Aγκυρα, τoδ Γαια-
voδ. πoυ τoπoθετεiται x'ρovoλoγι-
κιi dπ6 τ6v Ramsay καi τov Stein-

maun oτoιlq 1ρ6vουq τoδ Δoμιτια-
voδ ii τoδ Τραivoδ.

3ov Τ6 x,ωρ[o <δg ιiγγελοv
Θεoδ θδdξαοθ6 με, δg Xριoτ6v 'Ι-
ηoοδv> τηg πρ69 Γαλιiταg πρ6πει
vd oυox,ετιoθεi μ6 τηv &πoθθωoη
ποιj περιγριiφεται oτiq πρaξειg
τδv'Aπooτ6λωv τoδ Παιjλoυ καi
τoδ Bαρvιiβα οτη Λυκαoviα.

'Aλλd τι1τoιοq oυo1ετιoμ6g
δdv μπoρεi vti γ[vει. Eivαι γvωoτo
δτι oi ΛυκαovεΙg πdραoαv τov
Παδλo γιιi 'Ερμη καi τov Bαρvιi-
βα γιιi Δiα. 'Evιδ oτ6 πρoq Γαλιi-

τεq 14'ωρio λ6γει o Παδλoq καθαριi.
"Ημoυv ιiρρωoτoq καi μ6 δε1θη-
κατε οαv "Αγyελο τοδ Θεoδ. otiv
τιiv iδιo rο Xριoτ6.

4ov Δdv μπορεi μιiq λ6yει δ

Zahn' o κυρι6τερo9' θκπρ6oωπo9
τdg περi N. Γαλατiαg θεωρiαg, vιi
κ{ρυξε ο Παδλog oτηv B. Γαλατiα
yιατi oi Γαλιiτεq οτηv κεvτριi:α M.
'Ao[α oδτε κιiπoιo πολιτιομ6 εi-

1αv oδτε τηv 'Eλληvικη yλcδooα

γvωριζαv"
'Η dπιivτηοη δ6θηκε dπ6 τηv

ioτoρικη dvαδρoμη πoι1 κιivαμε.
Δ6v 1ρειιiζεται vti θπαv6λθoυμε.

Δ6v 'δπaρy'ει λοιπ6v καμιιi
dμφιβoλiα δτι &πoδι1κτεq τηq θπι-
oτoληζ εivαι οi Γαλιiτεg τηζ B.
Γαλατ[αq'. Τηq πραγματικηg Γα-
λατiαg.

'H φδoη βρiθηκε κoντci μoυ dταν την xρειιioτηκα
'Ενcb ioιj ιjooυν πιiντα μακρυti μoυ
Xαν6ooυν oτ6 βιiθoq τoi δρ6μου
'ΕrcεΓ πoιj η ioτoρiα ξετυλιyε τfg d"ραxνιαoμ6νε9 d'-

φ0ρμ6ζ τoδ πoλ6μoυ μαg
Δ6'ν πρooπιiθηoα νιi o6' κρατιiocυ yιατi iξερα
''oτι θιiταν cjoκοπo νd πriω κ6ντρα oτη θ6ληoη μoυ
Π[oτεψεζ δτι λυπιiθηκα yιti τιjν ξεxαoμ6'νη σoυ μoρ-.

φη
Mιi τιi xΕ'ρια μoυ, παρtiλυτα, iδειxναν μπρooτιi
Στ6 oημεΓo τfig τ6'λεια9 αλλοfωoηg ooυ
Tιbρα ξ6ρειq δτι oαlθηκεg xtiρη oτti 16ρια πoιj oκ6-

τ0)σεζ
Καi ξ6ρειq δτι τιi x€ρια αδτιi δ6 θιi μιληooυν πιd
Πriνω oτιiν ci1,ιx1ν τfig ληoμoνιαg
Πρooπαθηoε νιi ξεxιioειg κιiθε φρoντiδα, φiλε
Ξυπνηoε μ6,oα oου κιiθε oυναloθημα dνθρalπιαg
''Ιoοιg κιiπoτε ξαναβρεθεΓq o' ircεiνo τ6-oκoτειν6 oη-

μει-o τoδ δρ6μoυ
''oλα θιi πρoμηνδoυν την τ6'λεια μ6ρα τηq tναloηg
Mιi Eya-l θαμαι tκεlνη i μικρi oταy6να πriνοl oτ6 μti-

yoυλ6 αου,
'Η λιioπη κιiταl oτιi π6δια ooυ
Π6oo θdθελα νιi μην iδινα τη ζafi μoυ yιιi o6να, dλ-

λιi καi yιιi τoδg δυ6 μαq
Θciμαoταν μαζi, καi τiπoτα δ6 θιi μ' tμπδδιζε
Nιi oκoτcboω τιi δυ6 ooυ x{'ρια'

oi δυ6 βλιiκεg yυιo{
Δδo πατ6ρeq κoυβεντιιiζoυν κα{ δπooτηρiζoυν δ

καθ6να9 dπ6 την πλευριi τoυ δτι €xει τ6ν πι6 βλιiκα
yυιδ τoσ κ6oμaυ.
'o πριbτoq πατiραq: ''Εxcυ €'να yυι6, πoλδ βλιiκα.
Σoσ d.ναφ6ρal μ[α xαρακτηριoτικιi περ[πταloη. Toσ

δiνω 50 δραxμ6g κα{ τoδ λi,αl: <<Πηyαινε νιi dyoριi-
oειg i'να αδτoκ[vητo>>. Πoσ πιiει; ΕEναι δυνατ6ν νιi d-

yoριioει κανεlg μ6 50 δραxμ6g α0τoκ[νητo; Aδτ6q ξε-
κ[νηoε νri τo dyoρtioει'
'o δεδτερoE πατ{ραq: 'o δικoq μoυ yυι6g εiναι πιδ

βλιiκαq dπ6 τ6ν δικ6 ooυ. Toδ δlνοl 50 δραxμ6q rcαf

τoi λicυ: <<παιδ[ μoυ πηyαινe oτ6 καφενεTo 'oμδνoια

καi ψιiξe νιi μ6 βρεig d'ν εΙμαι μ6,oα>>. Πoi πιiει νιi ψιi-

ξει; 'Eyοl τ6ν oτ6'λνcυ.

oi δδo yυιoi o6, λfyo oυναντιιilνται κα[ λ6'νε δ κα'
θ6ναq dπ6 τιiν πλευριi τoυ δτι ixει τ6ν πι6 βλciκα πα-
τ6ρα'
'o yυιιiq τoδ πριυτoυ πατi,ρα: 'o πατ6,ρα9 μoυ εiναι
πoλδ βλιiκαg' Moσ iδωoε 50 δραxμ6q νιi dyoριio<υ Ε-

να αδτoκiνητo καi δ6ν μoi εiπε τi xρc7lμα νιi ε|ναι'
'o yυιι5q τoi δει5τερoυ πατ6ρα: 'o δικ6q μoυ πατ6ρα9

εiναι πιδ βλιiκαg' "Arcoυoε φiλε μoυ' Moσ δiνει 50

δραxμ6s κα[ μoδ λ6ει νti πιiαl νιi ψιiξιυ oτ6 Καφενε7o
'0μ6νoια Ειiν εi-ναι iκεi μ6oα' 'Ενr7 μπoροδoε, μoνti-
xα μ6 2 δρα74μ6q κιiνoνταg Eνα τηλεφcilνημα νιi ρrιτη-
oει Eιiν ε{ναι oτ6 ΚαφevεΙo '0μ6νoια'''Ιριζ
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"ΑοΦι,ειδη 8κδ{κηoη
Θι1 ffθελα vιi frξερα, 6λεγε κdποτε

μιιi οoβαρη κυρiα καi μd πoλJ καλη
διι1Θεοη γιd εiλικρινfr καi εiρηνικη οi-
κoγενειακη dτμ6οφαιρα, "γιατt 0.πo
καιρ6 oi καιρd ξυπvd. μ€οα Lιoυ μιιi d-
καταviκητη καi 1ωρig oρια ψυ1,ικτ] διi-
vαμη καi τιioη γιιi dvτiδραοη οθ δ,τι
λ€γει ii πρoτεivει ii θπιθιlμεi δ frvτραq

μoυ. Mπoρri: νιi πci:, πcδg ο1εδov ντρ€_
πoμαι γι' αiτ6, v<i μην μπoρη δηλαδ{
δ &vτραg μoυ νιi θκφριiοη κιiπoια
γιτbμη τoυ, κιiτι, 1ωρig v' &vτιδρdoω
πειoματικιi.'. "Eπειτα πιiλι, εiπε ii κυ-

ρiα, oυvε1iζovταq την θξoμoλ6γηoη
τηζ, ,rαρατηρdi, δτι ληομov6l πoλι] εδ-
κoλα καi εiδικιi vιi θκπληρωoω riιiτι,
πoιi iιιl" παρακαλεi αδτdq vιi τοδ θτoμ

μιioω ιi νιi τoδ κιivω. Τ6 δτι βiβαια f
οτdοη μoυ δ6ν εivαι καλη τ6 διαπι-
οτrirvιι: μ6vη μoυ, το βλ€πω κα9αρd,
*.λλιi δ6ν ξdρω μdvo &π6 πoιci αiτiα i-
οωg vιi πρoι1ρ1εται αδτ6 τ6 κακ6.

'o civτραg μου dμεινε δ Ιδιog, δ-
πωq ηταν πρiv παvτρευτoDμε, μι1ι,o,
πo{ γι6 μ6να δγιvε κιlιποιoq riλλoq'. 'Y_

πoφ6ρω β6βαια dπ' αιiτη τηv κατιi-
oταοti μoιl καi δ6 θ6λcο ν<i εiμαι dπ6'-

γα'''τi τοιι θτclι, δπωg εiμαι τωρα, &λλιi
φαιvεται ,;ιi δπd.ρχη κιiτι μ6oα μoυ,
πoil δ6v μπoρΦ βι1βαια vιi τ6 ουλλιiβω
κα{ τ6 δποio εiναι δυvατoτερo &π6 τη
θ6ληοη μoυ. Κι oταv τ] δ6vαμη αδτη,
ποii μd οπρεil1vει oτηv dντiδραση, ξυ_
πvd pιdοα μoυ, μιλdl μ6 τ6v θαυτ6 μoυ
καi λf,ω, π<bq πρ6,πει vd γivω πι1λι θκεi
vη, ποj τ]μoυv κατci τιi y,ρdvια τiζ ζω-
iq, ποιj περιioαμε πρiv οτεφαvωθoδ-

με. Mερικdg aτιγμ6g tιρxiζω vιi θπα_
vdρ1ωμαι οτ6 παλιd θκεivo oυvαfoΘη-
μα, δυοτυ1ιilζ δμcοζ γιιi πoλδ λiγo,
γιατi dμ6oωg ξυπvδ πιiλι κtiτι μ6oα
μου πι6 δυvατ6, πoδ πviγει &μ6οωq αιi-
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τη γιι'l την πρoοπιiθεια καi γivoμαι d_

:οι ακdμη t'ι6 δυοτιly,ιαμ6vη...
'o dvτραq μoυ δποφd,ρει dλη αδτη

τηv dvτiδραoη μου καi μoδ φ6ρεται
καλα, δπoμ6vει τηv ταπεivωοη κι d-
παvτα μι1 τ6 καλ6. "Aiτdq dμωg δ τρ6-
πoξ τoυ μoδ δυvαμωvει dκ6μη περιo_
odτερo τ6 θυμ6 μoυ καi γivoμαι πι6
τυρραvικη. Δυoτυ1δg δλη αι)τη τ] κα-
τdοταoη εivαι μιιi κ6λαoη πp6:τα, βf-
βαια, γιιi μdνα. Θιi flθελα vιi θγκατιl-
λειπα 6λα τιi καλιi τoυ καi vιi dφευγα,
dv μοδ δδιvε τιi παιδιιi, αδτιi dμωg μd
κρατοδιl κοvτιi. τoυ. 'Ωoτ6οo, παριi
τiq δυακoλ(εq καi τ6 κακ6 πoδ μoδ
ουμβαivει, δ6v dvηκω o6 καv6vαν iiλ-
λov, παριi μ6vo oτ6v &vτρα μου...

Tοδ'Ιοlιiνvoυ Ξηροτδρη
'(Jμ6τιμου Κα0ηyητοιi
τfiq Κoινιινιoλoyiαζ

oτην Α.Β.Σ. ΘεooαλονΙκηg

Πoλλdq φoρ69 πρooπαθιil vιi κριi-
ψω τ6 κακ6 dπ6 τιi |rιiτια τιiι, ιi}'λωv,
δοτdοo αioθιivoμαι τηv dvιiγκη vd,

θκφραoΘιil, vιi τ6 πδ ο€ κιiπoιοv' πoδ
καταλαβαivει iπ' αδτιi τιi πριiγματα,
vti πΦ τ6 κακ6, μrjπο:g καi μθ βοηθoδ-
oε vι! dβριoκα ττ!v αiτiα τoυ, γιιi vti
μπoρdοω vιi τd καταπoλεμηοω.

Αδτιi εiπε f1 ι<υρiα, μ6 dρκετ6 π6-
vο καi θλiψη, πoιi δταv ηταv dκ6μη
vdα κoπ6λα, γvcδριoε α6 κιjκλo γvωρi-
μων τηζ τδv ciντρα τηq, εναv v6o, δ δ-
πoiog τηv πρooεξε πoλι1. Δ6v flταν d-
μoρφη, dλλιl Qταv πρoικιoμdvη μι1 κd_
τι τ6 πραγματικιi 1αρoδμεvo, μ€ dνα
ουγκρατημ6vo, &λλιi φωτεινd 1αμdγε-
λο καi μd 1ιoδμoρ, πoι1 τfrq θδιvε κιiθε
oτιγμη κιiτι τ6 &ξιαγιiπητo. "E{ταv

φτο)χη, θvδ δ v6οq πoιi γvιδριοε καi
τoδ τριiβηξε τηv πρooo1η ηταv πoλδ
εδκατιioτατog. 'Η oiκoγrlνειιi τηg η-
ταv φτω1η, ioημη, d'λλιi τiμια, *νcδ oi
γovεiq τoδ ν€ου dπαιζαv δvα μεγιiλo
ρ6λo oτηv κoιvωviα, κα( οτig δπoΘi_
οειg τηg πoλιτεiαg. 'Eκτdζ dπ' δλ' αδ-
τιi, δ v6og εi1ε τελειciloει καλιi τig d-
καδημαΙκd'g οπoυδfq τoυ, frταν iκαv6-
τατog κα( εi1ε πoλλ6q \'ρeτtq.'Ηταv,
οιi νιi λεμε, δ πρiγκηπαg τor) παραμυ-
Θιoδ γι<i τη φτω1η, &λ}"ιi πρ6o1αρη
δαοκαλα τηc μoυoικηg.

Στηv ιiρ1η τηq γvωριμiαq τoυg εi_

1αν γivει τ6 θ6'μα τηg f μdραg... Π€ρα-
oαv θβδoμιiδεg, μηνεg καi 1ρ6vια καi
τo0q θβλεπε καν6vαg πι1vτα την Ιδια
Φρα, κιiθε flμ6ρg, 1ρ6vια, νa πηyα[-
voυv oτ6ν Ιδιo δρ6μo περ(πατo πιivτα
βυθιομ6νoυ9 od ζωηρη καi βαΘι<i ουζη-
τηαη" Kαi φαιv6ταv oτoιlq dvθρcδπoυg
κι1πωg παριiξενo τ6 oτερεdτυπo αiτ6
φαιv6μεvo. ''Επεtτα θπαψαv πιιi vιi
τoδg πρoοθ1oυν καi μδνo d,π6 καιρd
ο6 καιρ6 διερωτΦvταv, dv Θιi φτιiοη
πoτ6 αδτf τ.1 μακρd1ρovη φιλiα oτο
γdμo...

Kdπoτε iκαvαv 6vα ταξiδι oτ6 θ-

ξωτερικ6 καi παντρε0τηκαv καi τ6τε
τd απλ6 καi 1αρoδμεvo κορiτoι μετα-
β}'{θηκε o6 &εριiτη κυρiα, dvιiλoγα μ6
τη 3θοη καi τd περιβιiλλov τoδ oυζ0-
γου τηζ. 'd}aτ6oo 1ιiΘηκε θκεivo τ6 δ-

μoρφo, τ6 1αρo6μεvo, τ6 αδθ6ρμητo
καi αξιαγιiπητo γ6λιo τηg, dφαvioθη-
κε fr δμoρφιti πoιj τηg δδιvε τ6 1αμ6γε-
λo... "Eκαvε παιδιti κι δ κ6oμoq βd-
βαια τη Θεωρoδoε εδτυ1ιομdvη. Αδτf
δμωq, δ6v iiξερε γιατ(, μ6λι9 oτεφαvω-
θηκε ciλλαξε, γιατi θγιvε θτoι μoνoμιdq
κακιιi καi πειoματιiρα, vιi dvτιδρα o6
καθετi, πoδ θιi θλεγε δ dvτραg τηg καi
vιi Θ6λη vιi τ6ν τυραvvd, vιi τdν ταπει-
vtilvη καi νιi τ6v θρεθiζη...

Kαi αiτiα oλoυ αδτoδ τoδ κακoδ,
πolj δdv μπoρoδoε vιi θξηγηoη i καλη



μαζ κυρiα, flταv f θκδiκηoη, μιιi &oιi-
vειδη θκδiκηοη, μιιi dvταπ6δoοη, δη-
λαδη, γιti κdπoια ταπειvωση, πoιi αδ-

τη εΙχε δπooτεi κιiπoτε dπ6 τ6v dvτρα
τηζ, μd δ6v frταv τcδρα oυvειδητη, δ6v

μπορoδoε vιi τη oυλλιiβη voητικd. "E-

βλεπε τ6 dπoτ6λεομα καi λυπ6ταv,
&λλιi δ6v μπoρoδoε vti iδη τηv αiτiα,

γιατ[ εΙ1ε &πωθηΘη, εi1ε ταφfl κιiτω
oτιi βιiθη μ6οα oτηv ψυχη τηζ καi &π6

καιρ6 o6 καιρ6 &vερχ6ταv oτηv θπι-

φιivεια μ6 διtiφoρεq μoρφ6ζ θκδικrioε-
ωq, d'vταπoδ6oεωg καi ταπειvιδoεωq

τoδ oυζδγoυ τηq.
'Eκεivα τιi <π6ρα> <δδΘε> καi τιi

<πηγαιvε> κι <iλα> oτ6 δρ6μo θπi μη-
vεζ και 1ρ6vια, πo0 δπαιτoδoε αδτ69
vιi ουvαvτιδvται, τd κoυβεvτιdσματα
τoδ κ6oμoυ, f1 d,μφιβoλiα &ιl τελικιi θιi
τη oτεφαvωΘη η δxι, f dγωviα,6λ'α0-
τι1 τη oτεvo1ωρoδoαv' Πoλλ6ζ φoρ6g
τηv θκαvαv v' iγαvακτd dλλιi iΘαφτε

μdoα τηq, τ{ν dγαv<iκτηoη, τ6ν π6vο
καi τ6 κακ6, γιατi δ6 iiθελε vιi 1ιioη
τ6v καλ6v dντρα, μ6 τηv καλη θ€οη

καi πρooαρμoζ6ταv, ilκαvε τti <πμ

κριi> <γλυκ<i>. Kι δταv πιd δoτερα d-

π6 χρ6vια ταλαιπωριαζ κα( oτεvo1ιil-

ριαq oτεφαvιδΘηκε, δταv πιιi dοφαλi-
οτηκε dμφαviοτηκε ξαφvικιi f1

δγvωοτη o' αδτηv διiναμη, δηλαδτi ft

dπωθημ€vη πiκρα καi τηq δπvιγε κιiθε
καλ{ Θ6ληoη, ζητoδoε θκδiκηoη... 'Η

μvηoτεiα γεvικιi 6ταv παiρvη μεγιiλo
μιiκρog o6 χρ6vo, κλεiνει μ6οα τηq d-

βεβαι6τητεζ, θγωvbζ καi γiνεται μιιi
θπικ(vδυvη βΦoη γιιi την εδτυ1[α τoδ

γιiμoυ.
Kι 6ταv δπoδεi1Θηκαv oτηv κυρ(α

αδτ69 oi αiτiεζ τiζ d.οδvειδηq, θκδικη-
οεωq' τοτε oηκωθηκε λiγo dπ6 τη θ6_

ση τηζ, δκαvε μερικ6ζ β6λτεζ μ6oα
οτ6 δωμιiτιo πoιi βριoκ6ταν καi ετπε:

<Νoμiζω, πtilg' δ1ετε δiκαιo. Trδρα κα_

ταλαβαiνω πραγματικιi καi μπoρdl vιi
θξηγηoω τ6v δαυτ6 μoυ... Trilρα vιi d-

vαμετρηqω &κ6μη μι<i φoριi καi vιi i-
δδ τ6 κακ6, τηv πiκρα, πoιi αioΘαv6-

μoυν, δταv γ0ριζα κoυραομ6vη dπ6 τιi

μαθηματα πo0 iκαvα καi μ6 καλ6 ii μ6

κακ6 καιρ6, μ6 διιiΘεoη { &διιiΘετη i-
πρεπ€ νa γυρiζω κι1θε μ6ρα τηv Ιδια Φ-

ρα, 1,ρ6vια, τ6v iδιo μακρδ δρ6μo, τdv

Ιδιo περiπατο, γιατi δ καλ6q, μoυ δ6v

καταδεχ6ταv vιi δρΘη οτ6 ταπειv6 μαq
οπiτι. Kι δμωq, δ6 oκεφτdταv, δ6 λd-

βαιvε δπ6ψη τoυ oδτε την κoιiραοη

μoυ oδτε τliv καταστρoφτ] τoD καλoδ

μoυ δv6ματog'.. "Επρεπε vιi oυνε1iζω

μfrvεq, κα( χρdvoυζ τ6v Ιδιo περfπατa,
oτ6v Ιδιo δρ6μo. oi γovεig μ'θπ6πλητ-
ταv γι' αδτ6 τ<iν τρ6πo τfrq ζωfrg, μoυ'
τ' dδ6λφια 1ιoυ μθ περiπαιζαν ψ6, Φ'-

oτεiα, πolj εi1αv μ6oα τoυg πoλλη oο-

βαρ6τητα. oi γvωoτoi καi oi φiλεζ μου
dδειαζαv θπιiνω μoυ δλη τoυg την εi_

ρωvεiα κα( τιi πικρoχoλα πειριiγμα:ιi
τoυζ. "Eτσι μ6 τ6 1ρ6vo καi τ6v καιρ6
κιiθε f1μdρα πoτιζ6μoυv φαρμ6κι. "o-
λα δμωζ Επρεπε vιi τ* καταπivω κα(

νιi δπoμ6v.ω τqι]q, διoταγμoιiq' τoυ μη-
πωq πικριivη τoιjζ γovεiζ τoυ, πoιi θιi

δπαιρνε ivα φτωχd κoρiτοι. Kαi θιi δi-

oταζε dκ6μη, δ6 Θd γιv6ταv o1,εδ6v δ

γtiμoζ, riν δ6v iκαvα κdπoια κoυτoυ-

ρtiδα, μιi δχι χωρiζ μεγιiλo κ6πo καi

1'ωρig μεγιiλη πiκρα... '

Kι δταv τ]ρθε f oτιγμη, πoιi 1,ρdνια
την περfμενα, δταν iρθε fl riiρα vιi μliv
εiμαι πιιi i δαoκιiλα, πoδ γι)ριζε iπ6
aπkι a6 aπ[τι νo δivη δρεζ, παριi vιi

γivω κιiτι παραπιiνω, μιιi εδτυ1ιoμ6νη
oι1ζυγοζ καi μιivα, τ6τε ξαφνικιi, μ6-
λιq, oτεφανcilθηκα, €vιωoα μ6oα μoυ

&λλα &v' &λλωv. AioθιivΘηκα, πrδζ εi-

1α μιιi διivαμη κι αμ6oωq ιiλλαξα. Ei-

1α τ{v α[οθηoη, πωq, μετατ6,Θηκα o6'

dλλov κ6oμo καi o0γ1,ρoνα παρατη-

ρηοα, πcδg i μεγιiλη μoυ dγιiπη πo0 εi-

16α oτην αρxη γι' αδτ6v, oιiv μovoμιαζ
νιi θξαφαviοΘηκε. Δ6ν ηταv πιιi γιιi μθ_

vα δ dγαπημ6vog δvτραg', πo0 iiθελα
νιi δεθdl μαζi τoυ. Moδ φαιv6ταv, πcbζ

ηταv &πλcδζ καi μ6vo κdπoιoq,, μπρ6q'
oτ6v δπoio δεv 6τρεμα καt oδτε καρ-
διo1,τυπoδoα καi δ6v πiεζα τdv θαυτ6

μoυ vιi 1,αμoγελιiοη τη oτιγμη πo0 μ6-

σα μoυ αioΘαν6μoυν vιi κλιiψω. Moδ

φαιv6ταv, πrδζ iταv θναζ dvθρωπoζ

γιιi τOv δπoio δθv αioθαv6μoυν o<iv d_

παραiτητo vιi θχω καταν6ηoη γιιi vιi

μτiv τoδ 1αλιioω τ6 1ατiρι. "Eφυγε κιi-
Θε φ6βoζ &π6 θπιivω μoυ, dλλιi καi
κιiθε oεβαoμ6ζ φαivεται ν<i δπo1ιiΙρη-

oε dπ6 την ψυχη μoυ'..
Σταμιiτηoε λiγo i κυρiα κι iπειτα

πρ6σΘεσε: Toυvαvτiov πρoσπαΘoδσα

vιi τ6v κιivω vιi πov€oη καi τ6v προ-

'Η θλξn τδv δilo φυλωv
καλoδoα μ6 τ{v dvτiδραoτ] μoυ, 1trαu

ρ6μoυν vιi τdv θρεθiζω. Kιiτι κριiωoε
πoλ0 μ6oα μoυ κι θγινα κακιιi. Mιιi
oυγγεvrlq μoυ κdπoτε μoδ εjπε τo0τη
τηv κουβ6vτα: <Ti τιi Θ6'λετε, f ε0τυ-

1(α dλλ<iζει τ6v &vθρωπo, τ6v κιivει
1ειρdτερo καi πι6 θγωιoτικ6>. Kι εi1'ε

δiκιo καi vτρ6πoμαι πoλι5 γι' αδτd...
Tιilρα 6μω9 πoδ μoδ €γινε ουvειδηττ] Q

αiτiα τoδ κακoδ, Θιi πρooπαθηoω vιi
τ6 κατανικηoω, γιατi &ξiζει πoλδ τοv
κ6πc αδτι! i viκη... Kαi πριiγματι δ-

οτερα &π6 λiγo vικηΘηκε.

Ξαναβρflκε τ6 φωτειv6 1,αμ6γελo
καi τ6 χιoδμoρ, πori τfrq lδινε o6 κιiΘε

oτιγμη κιiτι τ6 &ξιαγιiπητo, τ6 Θηοαυ-

ρ6 πo6 κΦvει αρμoνικη κι εδτυχιoμ6vη

tη oυμβιωτικη ζω{ τΦv dvθρωπωv.

Mιιi dξiα, πoιi δπoυ τη oυναvτηooυμε
πρ6πει vιi τη 1αιρ6μαoτε oιiv τ6 πι6
θεΙκ6 μηvυμα εδτυ1ιομ6vηg ζωηq. Kι
δ1ι μ6vo vιi μιiν τηv καταοτρθφoυμε
&π6 &δεξι6τητε9 ii θo0vειδoυg θγωι-

ομorjq, παρti νιi δεχ6μαoτε τ6 &ντμ

φ6γγιoμα αδτoδ τoδ φωτειvoδ γα1ι6^γε-

λoυ καi τ6 &ξιαγιiπητ6 τoυ, την πoiη-

οη αδτη τηζ ζωηζ, oιi ξιiνoιγμα καi
τflg δικdg μαζ ψυχηζ, oιiv πρooπιiθεια
vιi βρoδμε κι θμεΙq' τ6 φωτιιν6 μdρoζ
τηζ ψυχηζ μαq,, αδτ6 πo0 δγλαiζει τη

ζωli μαs καj τη ζωη τδv ιiλλωv. (Πε-

ρισσdτερα βλπ.'Ιω. N. Ξηρoτf ρη,
<Πρoβλιiμαια καi dντιθi,oειE oτι5 yιi-

μo>> 1961 o. 57-60).

συv6χεια στ6

*
vo τευχoξ

_ T6 κoυτooμπoλι6 doxημ{ζει κα[
τδ πι6 δραiο oτ6μα

*
θπ6με

"A

**
- "Oταν ληoμονεi Κανεiζ
τoυ y{νεται θραoιjg

Δημ6κριτog

- 'ΙΙ κολακε[α εiναι νoμιoμα ποιi
κιiνει φταlxd iκε|νoν πoδ τ6 ixει

''Aν Φριiνq

ν Φριiνg

τd λιiθη
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oΙ ΨEΙPEΣ ToY AΓ{ΘΡΩΠoY
KAΙ

H ΚATAΠOΛEMHΣΗ ToYΣ
Γ

Ψειρoκτ6vα φιiρμακα
Σ1εδοv δλα τιi δργαvικti θv-

τoμoκτ6vα oκoτιδvoυv τig ψεΙρεg,
εΙτε oυvθετικιi εivαι, εΙτε δρυκτηq,
εΙτε φυτiκηq πρoελειjoεωq, dρκεi
o[ ψεΙρεq vιi μηv E1oυv θθιοτεΙ o'
αδτιi. 'Απ6 τιi περ(που 250 dμωq
τι1τoια θvτoμoκτ6vα πoιi κυκλo-
φoρoδv οημερα oτ6 θμπ6ριo, τιi
πι6 πoλλιi εivαι πoλδ τoξικιi γιιi
τ6v civθρωπo. Δηλαδη, oτ(q θvτo-
μoκτ6vεq δ6oειq τoδ πρoκαλoδv ιi

μπορεi vιi τoιj πρoκαλι1ooυv βλιi_
βη καi δdv θπιτρdπεται vιi χρησι-
μoπoιoDvται oτ6 oδμα του. Συvε-
πci:g, αδτι1 ποrj 1αρακτηρiζovται
δg ψειρoκτ6vα γιιi τov civΘρωπo,
εivαι κυρ(ωq δοα μποροδv vιi 1ρη-
oιμoποιηθoδv πιivω oτ6 oιilμα μαq
δδo ti περιoα6τερε9 Φoβdζ, 1οlρ.g
vιi θ6ooυv ο'd κivδυvo τηv δγεiα l]

τη ζωη μαq καi μιiλιoτα δoα dπ6
αδτd 1ρηoιμoπoιηθηκαv θvαvτiov

τδv ψειριilv dρκετιl ιboτε vιi μηv
δπιiρ1ει &μφιβoλiα γιιi τηv καταλ-
ληλ6τητι1 τoυg" Γεvικιi, τ<i ψειρo.
κτ6vα φιiρμακα πρtπεt vιi d1oυv

μιΚρη Ιi, τ6 πoλιi, μ6τρια τοξικ6-
τητα γιιi τιi θερμιiαιμα ζΦα (dρα
καi γιιi τov ιivθρωπo) καi vιi μηv
θ1ουv ιiλλεg d.παρtiδεκτεq iδι6τη-
τεg,' Τιi φιiρμακα αδτιi διξv εivαι
πολλιi. Mερικιi απo τ6' πι6 γvω-
οτιi περιι11,οvται κα( οτiq, θπ6μεvεg
oελ(δεq. Mερικti κυκλoφoρoδv

μοvo δζ dλoιφdq riγαλακτωματα.
Τιi πι6 πoλλιi δμωg τιi βρioκoυμε
oτ6 θμπ6ριo o6, πoικiλα oκευti_
σματα' δπωg: oκ6vη θπιπιioεωq,
(πoιiδρα), oκovη βρ6ξιμη, πυκv6
αiωρημα, γαλιiκτωμα, γαλαKτω-
ματoπoιηoιμο διιiλυμα, ii dλoιφη.
'Eκτog d.π6 τη oκ6vη θπιπιioεωq

74

καi τηv &λoιφη πo6 χρησιμo-
πoιoδvτα-ι dπωg ε[vαι, τα Χoιπα
oκευιioματα dραιωvοι,ται μ6 vερ6
καi 1ρηοιμoπoιοDvται δγριi.

Τd θvτoμοκτοvα &ερoo6λ οi-
κιακflq χρησεωζ ποιi εivαι μι1oα o€
δo1εiα δπ6 π[εοη καi ποδ dγoριi-
ζoυμε &π6 τιi φαρμακεiα ιi τιi
παvτoπωλεΙα, εivαι κατιi καv6vα
d'κατιiλληλα γιιi ψεκαoμ6 τoδ
oιilματog μαq, δι6τι δριομι1vα ου-
oτατικα τoυg, μlτορεi vιi πρoκαλd-
ooυv δερματiτιδα.

Tοδ ΙVΙ.'E' Tζανακιiκη
' Εν τομa λ6y o υ Καθηy η τ 0 υ

Παν/μiου Θεo/νiκηg

Mεταξι] τδv ψειρoκτovωv
φαρμιiκωv ποi oυvιoτoDv οi εiδι-
κo[ καi πoυ θιi βροδμε oτηv αγo-

ριi, d1oυμε τη δυvατoτητα vιi δια-
λdξoυμε θκεivo πoδ θεωρoδμε &-

oφαλ6oτερo li &πoτελεοματικoτε-

ρo γιιi τηv περiπτωση μαζ, od ουv-
δυαoμ6 καi μ6 τηv τιμη τoυ. 'O μι1-

oog ιivθρωπog δdv μπορεΙ vιi ξdρει
πoι6 dπ6 τii ψειρoκτ6vα φιiρμακα
πoιi θιi βρεΙ oτηv dγoριi εivαι τ6 α-

πoτε}'εοματικ6τερo. Δι1v μπoρεi
vιi ξερει θιiν oi ψεΙρεg πorj θ6λει vιi
καταπoλεμηoει εivαι θθιoμ6vεq ri

δ1ι o6 δριoμ6vo φιiρμακo. Πρι1πει

oυvεπΦζ vιi δε1τεi δτι τ6 φriρμακο
πoιi dγoριiζει εivαι dπoτελεoματι-
κο. 'Eκεivo δμωg πoι1 μπoρεΙ κα[
πρi:πει vιi κιiιvει εivαι vα διαλ6ξει
dvα απ6 τιi λιγoτερο θπιr<(vδυvα

γι' αδτ6v φtiρμακα'
Kατιi τηv θκλoγη τoδ φαρμιi-

κου, θκτoq d,πo τ6v κivδυvο δ-

ξεiαq δηλητηριιioεωq, πoδ τ6v
oυμπεραivουμε dπ6 τ{ μ6oη θαvα-
τηφ6ρα δ6oη, πρι1πει vιi λιiβoυμε
δπ' δψη μαq καi dvα ιiλλo κριτη-
ριo. Τ6 κριτηριο αδτo εivαι f1 τυ-

x6v &θ ρs,σ τ ιK η iδι6τητα τoδ

φαρμιiκου. 'Αθρoιoτικιi εivαι τcl

φιiρμαr";α πoδ &vτ( vιi dπoβιiλλov-
ται dπ6 τ6 oδμα μαg, dθρoiζοι,-
ται, δηλαδη oυγκεvτριilvovται, &-

πoθη κε6ovται, μαζεrJovται, o6, δρι-
oμθvα 'θoωτερικιi δργαvα καi i-

oτοrJg τοδ οωματ6ζ μαζ, (oυκιirτι,

vεφριi, λιπωδη iοτ6, κ.ci.). "Oταv

τιi 1ρηoιμoποιoδμε θπαvειλημμθ-
vα od ποο6τητε9 μικρι1q, μη τoξι-
κ6g, dΘρoiζοvται oιγιi οιγιi oτ6
oδμια μαq καi φθιivoυv o6 oυγκεv-
τριδοει6 πoιi θεωρoδνται βλαβερ69
γιclτηv δγεiα μαg. 'Η οδoiα πoδ d_

θρoiζεται οτov 6ργαvιoμo μαq εi-
ι,αι l] fi Ιδια πoδ μπτjκε, ii κιiπoια
ιii.λη, θπioηg θπικivδυvη, πoιj
πρo*'κυψε &πιi τo μεταβoλιομo
τηζ &ρ1ικηg θvτoμoκτ6voυ οδ-
oiαg. Αδτ6q εivαι 6 λ6γoq γιιi τ6v
δπoiο τo DDΤ καi ιiλλεs θvτoμo-
κτ6vεg oδo(εg μι1 &θρoιoτικη iδιo-
τητα, θvδ δdv δημιoυργbδv κivδυ-
vo θαvατηφ6ρωv τ! οoβαρδv δηλη-
τηριιiοεων τoδ dιvθριilπoυ &π6 μiα
τi δ6o 

'i 
τρεig θφαρμoy€c,yια κατα-

πoλ6μηoη ψειρδv, μπoρoδv μετιi
iιπo πoΧ}"€,q θφαρμoγ69 vιi δη-

μιoυρ^1ηoουv dvεπιθι1μητεq dλ-
λoιιiloειg ζωτικδv iοτ6v ri δργιi-
vωv τoυ. Γι' αδτ6 καi fι θφαρμoγη,
θμπορ(α κα( 1ρηoιμoπoiηoη τουζ
οτη γεωργiα o6 δριoμdvεζ χδρεq
i1ει d,παγoρευτεi. 'Yπιiρ1oυv δ-

μωq θvτομoκτ6vεq oδo[εq πoιj δ6v

εivαι &θρoιoτικdq καi πoιj il1oυv
πo}'ιi μικρη τoξικ6τητα γιti τιi
θερμ6αιμα ζcilα. Εivαι πρoτιμ6τε-



ρo vd διαλ6ξoυμε τ6τoιεq, μη n-
θρoιqτικ€q, θvτoμoκτovεq, oδoiεg

nιl vιi καταπoλεμησoυμε τiq ψεΤ-

ρεζ μαζ.
'Eιiv αioθαvθoδμε oαφfr dδια-

θεoiα μετι1 dπ6 θπαvειλημμdvεg θ-

φαρμoγ6q δπoιoυδηπoτε θvτoμo-
κτ6voυ, πρ6πει &μ6oωq vιi καλd_
σoυμε γιατρ6 καi vιi τoδ ποδμε τi

φιiρμακo χρησιμoπoιηoαμε, ii κα-
λιiτερα vιi τoδ δεiξουμε τ6 κoυτ(,

οακκoυλιiκι i| μπoυκιiλι τol φαρ-
μιiκoυ.

Δυoτυ1ιilq, οτηv &γoριi μαζ i-
1,oυν πoυληθεi καi Ιoωg πουλιoδv-

ται καi oημερα yια τtq ψεiρεq τοδ

dvθριilπoυ φιiρμακα o6 φακελλιi_
κια, κoυτι{i i1 μπουκιiλια πoιj d'-

1ουv οτηv θτικθτα μ6vo θνα θμπο-

ρικ6 δvoμα καi δδηγiεg 1ρηoεωg'

χωρiζ vιi dvαγριiφoυv τ6 κoιv6 δ-

voμα, τ6 θπιoτημovικ6 δvoμα, τi

τ6 1ημικ6 τι1πo τξg θvτoμoκτ6voυ
(δραοτικηg) oδoiαg πoι1 περιθ_

1,ουv. "Αλλα πιiλι oκευαoματα d-

vαγραφoυv το 1ημικo τδπο τηg oδ-

oiαg dλλιi λαvθαoμ6vo καi δ6v δ(-

voυv τ6 κoιvo δvoμα τiζ oδoiαζ.
Kατ<l π6oo fl κυκλoφoρiα τθτoιωv

oκευαομιiτωv εivαι v6μιμη li δχι,
&ρμ6διεq vd τ6 κρivoυv εivαι oi θν-

τεταλμι1vεg μd τοv dλεγ1o τδv
φαρμιiκωv καi τδv θvτoμoκτ6νων
δπηρεοiεg τoδ κριiτoυq. 'Eκεivo

πoι5 κρivoυμε dπαραiτητo vιi τovi-

σουμε θδιδ, εivαι δτι πρ6πει vιi d-

πoφει1γoυμε vιi 1ρηoιμoπoιοδμε
τ6τoια oκευιioματα γιιi δ6ο λ6-

γoυg,. Πρδτo δι6τι δ6v ξ6ρoυμε θ-

ιiv τ6 περιεx6μεv6 τoυg θπιτρ6πε-

ται vιi χρησιμoπoιηθεi oτo dvθριδ-

πιvo oδμα κα[ δειiτερο δι6τι ο6
περiπτωοη τυx6v δηλητηριιiοεωq

δ6ν θιi ξ6ρει δ γιατρ69 πδζ vιi dv-

τιμετωπioει τηv περiπτωoη. Λ6γoι

doφαλεiαζ δικfrq μαq καi πι6 πoλδ

τδv παιδιΦv μαζ, θπιβιiλλoυv vιi

ξ6ρoυμε τi θ1,oυμε οτ6 οπiτι uαq
καi τ( βιiξoυμε oτ6 oΦμα μαg.

Kιiτι dλλo πoυ πρΕπει vti πρo-

o6,ξoυv iδιαiτερα oi γovεiζ εivαι vιi

μη 1ρηoιμoπoιoδv. oτιi παιδιιi
τoυq, δ6οει9, θvτoμoκτ6vων μεγα-
λιiτερεξ απ6 τtc oυνιoτcilμεvεq,,

γιατi αδτ6 Θ6τει τα παιδιti τoυg, oι1

κ(vδυvο δηλητηριιiοεωq.'Επioηq
δ6v πρ6πει vιi 1ρηοιμoπoιοδv θν-

τoμoκτ6vα oυ14,v6τερα dπ6 δτι θ-

πιβιiλλει fl περiπτωoη. Τoviζουμε
παρακατω δτι, θιΙv fι iργαoiα γivει
οωοτιi, διiο μ6vo θφαρμoγdg dρ-

κoδv. 'Eιlv αiαθαv6μαοτε δτι δ6v

θιi xρηοιμoπoιηooυμε τιi ψειρo_
κτ6vα φι1ρμακα κατιi τρoπo &-

oφαλη γιιi τηv δγεiα τδv παιδιιilv,
εivαι πρoτιμoτερo vιi ζητηooυμε
τη βoηθεια r<ιiπoιου πoιi ξθρει πε_

ριoo6τερα. "oταv τ6 θvτoμoκτ6-
vo οκεδαoμα περι61ει πετρελαΙκιi
κλιiοματα ιi ιiλλo δργαvικ6 δια-
λδτη, δ κivδυvog &πoρρoφηoεωg
τoδ θvτoμoκτ6νoυ θ.πo τo δ6ρμα

αδξιivει. T6 Ιδιo io1,ιiει κα[ γιιi δρι_

oμ6vα πoλιj δξιvα ii πoλιi dλκαλι-
κιi δγριi.

Πoλλιi απ6 τιi ιiλλoτε ουvηΘι-

oμdvα ψειρoκτovα φι1ρμακα ηταv
καi δοκτ6vα, δηλαδη κατι1ιoτρε-

φαv καi τιi αδγιi τδv ψειρδv. Td-

τoια ηταv τ6 πετρ6λαιo καi τιi διιi-

φoρα ιiλλα δρυκτιi i] φυτικiι λιi_
δια. 'Αντiθετα, τα πι6 πoλλιi δρ-

γαvικιi oυvθετικιi θvτoμoκτ6vα

καi τιi πυρεθροειδfl πoδ κατιi κα-
v6vα oυvιoτoδμε oημερα, δ6v εi-
vαι δoκτovα, τoυλdχιστo οτiq δ6-

oειg, πoιi τd x,ρηοιμoπoιοδμε. Aδ-
τ69 εivαι δ λ6γoq γιti τ6v δπoTo

1ρειιiζεται καi δειiτερη θφαρμoγη
τoυg 7-9 μ6ρεζ μετιi την πριilτη.
Mdoα ot7-9 μdρεg θιi il1oυv θκκo-
λαφτεi dλα τιi αδγιi πoιi γεvvηθη-
καv δζ τηv flμ6ρα τig πρωτηq θ-

φαρμoγηζ καi fl δεδτερη θφαρμo.
γη θιi oκoτωοει τig vεαρ6q, ψεiρεg
πoιi θιi δxoυv βγεi 0'πo τ6' αδγιi αδ-
τιi. 'Eξαiρεoη dπoτελεΙ τ6 DDΤ,
πoιi il1ει διtiρκεια δπoλειμμtiτωv

μεγαλι)τερη &π6 10 μ6ρεq. 'Eιiv
δdv πλδvουμε τ6 οδμα ri τ6 κεφιi-

λι μαq,, μiα μ6νo θφαρμoγη DDT
dρκεΤ.

Mερικιi oυvθετικιl δργαvικιi
θvτoμoκτ6vα i1oυv καi δoκτ6νo
δριiοη, &λλιi oυvηθωq οθ δ6oει9
πολιi μεγαλδτερεq &π6 δτι 1ρειιi-
ζεται γιιi νti oκοτωθoδv oi ψεΤρεζ
κα( Ιoωg μεγαλ6τερεq, dπ6 δτι θιi
θfλαμε οτ6 δ6ρμα μαq. Τ6τoιεq,

μεγιiλεq δ6oειq, μπoρoδμε vd χρη-
οιμoποιηοoυμε α€ ρoδy,α καi ιiλλα
δφιiοματα γιιi τηv καταπoλ6μηοη
καi τ6v αδγδv τηg ψεiραg τοi οιil-

ματoζ' 'Η δοκτ6voq δριioη μπο-
ρεΤ vιi θξαρτηΘεi καi &π6 τ6 εiδoζ
τoδ dδραvoδq διαλιiτη l] ιiλλoυ φo-

ρdα πoιi περιt'1ει τ6 θvτoμoκτ6vo
oκεδαoμα. 'Eπi παραδεiγματι δ-

ταv δφαομα μ6 αδγιi τηg ψεiραg
τoδ οιilματοg θμβαπτioτηκε oι1

διιiλυμα dκετ6vηq μθ μαλαθεio
0,5Ψa,li xλωρθεio 1Ψο' i θκκ6λα-

Ψη παρεμπoδioτηκε ο6 100Ψo τδv
αδγδv, δηλαδη o6 δλα τιi αδγιi.

'Oπoιοδηποτε ψειρoκτ6vo
φιiρμακo καi ιiv 1,ρηoιμoπoιoδμε,
πρ6πει vd &πoφε6γoυμε να τ6 εi-
οπv6oυμε, ii vιi πηγαivει οτιi μιi-
τια μαζ. Πρ€πει θπioηζ, vιi παiρ-
voυμε δλεq τ(q προφυλιiξειg, πoιi
τυx6v Θιi dvαγριiφovται oτηv θτι-

κ€τα τοδ φακι1λλoυ, κoυτιοD, fi

μπoυκαλιoδ. Mετιi τη 1,ρηoιμo-
πoiηοη δποιoυδηποτε θvτoμoκτ6-
voυ πρι1πει vιi πλιivουμε καλιi μ6

οαπo0vι καi vερ6 τιi 1,dρια μαq
πρiv φαμε ii καπνiαoυμε.

συv6χεια ατιi θπ6μεvο τεδχoζ

NΙΚΙΙ
'Ι{ N[κη, ri νiκη μoυ, i ν[κη μαζ

π6τε δμαlg; καi yιti πoι6ν;
κα[ yιατi; rcαf yιιi ποι6 oκoπ6;

κα[ a6 πoι6v θιi μιλiioει i ηττα;
κα[ yιατ{; NΙΚEt!.'' TI d.παioια
λ6ξη δταν εfoαι fiττημi,νog!'.'

MOYMTZΙΔOY ΚIΚH
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ΓEΩPΓΙKA ΘEMATA

AΠOTEΛEΣMATA EPEYNAΣ
ΓΙA TΗN ANTΙMBTΩΠΙΣΙΙ ToY ΠPoBΛrΙMAToΣ

THΣ xΛΩPΩΣΙΙΣ KAΙ TΙ{Σ EΠANAΦYTEYΣΙ{Σ
OΠΩPΩNΩN PoΔAΚΙΓ{ΙΑΣ ME TtΙ xPHΣΙMΟΠoΙΙΙΣH

ΚATAΛΛΗΛOY YΠOKEΙMELIOY

θυoτ6ρηoη τηζ dvιiπτυξηζ τδv
δ6vδρωv καθcδq καi τη μειωμ6vη
dπ6δoο{ τoυg,. Δ6v εivαι θvτελδq

γvωoτti τιi αiτια τδv dοθεvειδv
αδτΦv. Mερικιi dπ6 αδτιi εiναι: 1)

Nηματrilδειq 2) Bακτηριακ6g πρo-
οβoλ6g 3) "Eκλυoη δηλητηριωδδv
oδoιδv a'πa τη oliψη τδv ριζδv
πoιi μιlvoυv οτ6 dδαφoq κ.λ.π.

T6 πρ6βλημα τηζ xλιδρωοηζ
oτη ρoδακιvιιi πor5 δφεiλεται oτ6v

μη θπαρκη θφoδιαoμ6 τδv δ6v-

δρωv μ6 οiδηρo εΙvαι πoλιi παλη6
oτiq δεvδρoκoμικd,q, περιo1dg τδv
Noμδv 'ΗμαΘ(αq καi Π6λληζ κα-
Θωq καi o'dλλεq περιoγ€g τηg xcil-

ραq.
'oφεiλεται κυρiωq oτη μεγιi-

λη περιεκτικ6τητα τΦv θδιiφωv o6

dvΘρακικ6 &οβ6οτιo πoιi δεoμεδει
τ6 oiδηρo καi κατιi δειiτερo λ6γo
οτηv δπαρξη dλκαλικδv θδαφδv

μd δψηλ6 PΗ.
Miα μ6θoδoζ πoδ θφαρμ6ζε-

ται d,π6 θτδv γιιi τηv θεραπεfα τδv
δdvδρωv πoδ πιio1,oυv dπ6 xλιil-
ρωoη εivαι f1 πρooΘf κη δργαvικoδ
οιδηρoυ (xηλικιξq θvιilοειq,)' Md τη

μ6θoδo αδτη θπιτυγ1,ιiνεται πρo-
oωριvη Θεραπεiα τδv δ6vδρωv καi
d6 πoλλ6q περιπτιiroειg' πρtπει να
θπαvαλαμβιivεται κι1θε 1ρ6vo.
Λ6γω δμωg τιδv δψηλδv τιμδν
τoδ πρoΙ6vτog αδτoδ θπιβαρδvεται
οημαvτικιi τ6 κ6oτoq, παραγω-

γηζ.
"Αλλo πoλδ ooβαρ6 πρ6βλη-

μα εΙvαι f1 &ναv6ωoη τδν παλαιδv
ρoδακιvειilvωv' EΙvαι γvωoτ6 δτι f1

θπαvαφιiτευoη παλαιδv ρoδακιvε-
ιδvωv μd δ6vτρα ρoδακιvιαg, oυvε-
πayεται τηv θμφιivιoη τιδv λεγoμ6-
vωv doθεvειδv θπαvαφιiτευοηg μ6
κδρια ουμπτιilματα τη μεγιiλη κα-
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Δ /ντoi 'Ινoτιτoδτoυ
Φυλλoβ6λαlν Δi'νδροlν

Τιi διio παραπιivω πρoβλημα-
τα dπαo16ληααv oοβαριi τo 'Ιv-

οτιτoδτo Φυλλoβ6λωv Δ6vδρωv

καi πρ(v dπ6 10 1,ρ6vια dρ1ιoε vιi
θφαρμ6ζει o1ετικ6 πρoyραψψα b-

ρε6vηg. γιιi τηv θπιλoγη δπoκειμd-
vωv dvθεκτικδv oτη χλιδρωoη καi
οτiζ dοθ6vειεq θπαvαφδτευσηζ.

Γιιi τ6 oκoπ6 αδτ6, τ6 'iδρυ-

μα, παριiλληλα μ6 τηv θρευvα μ6
θvτ6πια δπoκεiμεvα εioηγαγε dρ-
κετιi δπoκεlμεvα dπ6 τ6 θξωτερι-
κ6 καi κυρiωg dπ6 iδριiματα θρεδ-

vηζ τηζ Γαλλ[αg,, τιi δποiα καi δο-

κιμιiζει.
'Απ6 τη μ6xρι οημερα dρευvα

dπoδεi1τηκε δτι 6vα δπoκεiμεvo
εi1ε πoλδ θvθαρρυvτικα θ'πoτεχ6-
σματα γιιi τηv θπiλυoη τδν παρα-
πιivω διio πρoβλημιiτωv.

T6 δπoκεiμεvo αδτ6 εi26ε θπι-
λεγεΙ οτ6 Σταθμ6 'Eρευvδv τηg

GRΑNDE FERRΑDE τηq Γαλ-
λiαg,, δvoμιiζεται G.F.677 καi πρo-
€,p1εται dπ6 διαoταιiρωoη dμυ-

γδαλια.g μd ρoδακιvιιi.
Πoλλαπλαoιιiζεται dγενδζ

μd μoo1ε6ματα.
To 1972 θγκαταοτιiθηκε θvαg

πειραματικ6q o6 iδιωτικ6 dγρ6
oτηv περιο1η Koπαvoδ.

Στη θ6oη τοδ πειραματικo0
πρoδπηρ1'ε παλαι6q ρoδακιvειil-
vαq, πo6 εiχε θκριζωΘεi πρ6 διε-
τiαq καi oιiμφωvα μ6 τiζ πληρoφo-

ρiεg τoδ iδιoκτητoυ τ6 πρ6βλημα
τηq xλωρωoηζ ηταv πoλιi ooβαρ6.
'Η περιεκτικ6τητα τoδ θδιiφoυζ
o6 θvεργ6 dvθρακικ6 doβ6oτιo,
οιiμφωvα μd τιi οτoι1εTα dvαλιioε-
ωv τoδ 'Ιvoτιτoιjτoυ 'Eδαφoλoγiαζ
Θεo/viκηg dvdρ1,ovταν ψ6"y,pι
12,2Ψo τ6 δ6 ΡΗ κυμαivovταv-dπ6
7 ,50-7 ,65.

Στ6v πειραματικ6 αδτ6 θγιvε
oιiγκριοη τoδ δπoκειμdvoυ
G.F'677 μ6 τ6 τiμιιiγριo oπoρ6φυ-
τo ρoδακιvιαq πoδ 1ρηoιμoπoιεi-
ται oυvηθωg oτoιig ρoδακιvεδvεg
τηg περιo1ηg. Kαi οτιi δ6o δπoκεi-

μεvα εi1xε θμβoλιαoθεi f1 πoικιλiα



ρoδακιvιαζ vΙvΙΑN.
'Aπ6 τiq μd1ρι oημερα παρα_

τηρηοειζ οτ6ν πειραματικ6 προ6-
l(υψαv τιi θξηq dπoτελιloματα:

1. 'Η dvιiπτυξη τδv δ6vδρωv
πaνω aτo δπoκεiμεvo G.F'677 εΙ-

vαι κατti πολιi μεγαλδτερη (δπερ-

διπλιioια) oθ οιiγκριoη ψt τo oπo-

ρ6φυτo ρoδακιvιαg.
2. 'o βαθμ69 1λωρωoηg τιilν

δdvδρωv aτην περiπτωoη τoδ δπο-
κειμι1voυ G.F.677 κατιi τιi πρδτα
5 1,ρ6vια fταv πtiρα πoλδ 1αμη-
λ6ζ, θvδ κατιi τ6 τελευταio θ'τoq

dvηλθε περiπoυ oτ6 μιοo τoδ βαθ-

μoδ xλιilρωoηg ποιi παρατηρrjθη-
κε oτ6 oπoρ6φυτo.

3. 'Η διαφoριi τηg dπoδoοηg
τδv δ6vδρωv μεταξιi τδv δδo δπo-
κειμdvωv εivαι τ6 πι6 θεαματικ6
dπoτ6λεομα. Τ<5 ιiθροιoμα τδv μ6-

πoκειμ6voυ G.F.677 oτηv &ντιμε-
τcδπιοη τoδ πρoβληματoζ τηq

xλιbρωοηq τηq, ρoδακιvιιig καi τηq

θπαvαφιiτευoηg τδv παλαιδv ρo-
δακιvειilvωv.

"Yοτερα &π6 τα iκαvoπoιητι-
κιi αδτιi &πoτελ6οματα ποδ θπιβε-

βαιωθηκαv καi dπ6 δοκιμαoτι-
κο0q' πoδ θγκαταoτι1θηκαv οτliv
περιo1f1 Nαoδοηq oι1 oυvεργαοiα
μd iδιιδτεζ, τ6 'Ιvoτιτοδτο Φυλλo-

β6λωv Δ6vδρωv τιiοοεται πχ6oν

dvεπιφι)λακτα δπ6ρ τηq 1ρηoιμo-
πoiηοηg τoδ δπoκειμ6voυ G.F.677
o6 θδιiφη δπoυ δπιiρ1ει πρ6βλημα
χλωρωoηq καΘιδq καi γιιi τηv θπα-
vαφιiτευoη παλαιδv δπωριilvωv
ρoδακιvιδq.

9 μ6ρη τeiλκ).

β) M6 1ειμεριvιi μoo26εδματα
πoι1 κ6βovται τηv iδια θπo1η καi
τoπoθετoδvται o6 θερμαιv6μεvo θ-

δαφoζ (BoTToM ΗEAT), dφoδ θ-

φαρμooθεi πρoηγoυμ€vωg δρμ6η
ριζoβoλiαg καi μυκητoκτ6vo δ-

πωq &vωτ6ρω. 'Η φιiτευoη οτ6 φυ-
τιirριo γivεται μ6λιq, o1,ηματιoθεΙ
&ρκετ6q κιiλλoq oτη βι1oη τδν
μoo1ευμιiτωv.

γ) M6 θερινιi μoo1ειiματα οι1

θιiλαμo δδρov6φωoηq δπoυ εiναι
θπiοηq dvαγκαiα i xρηοη δρμ6-
vηζ ριζoβoλiαq, καi μυκητoκτ6voυ
δπωζ dvαφ6ραμε πρoηγουμdvωg.

'Aπαραiτητη πρoδπ6θεοη γιιi
τηv θπιτυ1iα τηζ ριζoβoλiαζ τδv
1ειμεριvδv μoo1ευμιiτωv εivαι fl
καλη oιioταoη τoδ θδιiφoυq τoδ

Kρivεται οκ6πιμι:, vιi διευ- φυτωρioυ δπoυ Θιi φυτευθοδv.
oωv dπoδ6οεωv κατιi δ6vδρo dπ6 κριvιaθoδv δριομi,vεg Χεπτoμ6- 2) "oπωg διαπιoτιδθηκε dπ6
τιiv εΤooδo oτηv καρπoφoρiα μ6_ ρειεq γιιi τ6v τρ6πo πολ}"απλαoια- ο1ετικη ilρευvα oτ6 'Ιvοτιτoδτo

γρtτo θτog 1981 dvηλθε oτ{v περi- oμoδ καi τη ουμπεριφοριi τoδ δ- Φυλλoβ6λωv Διlνδρωv, τ6 δπoκεi-
πτωση τoδ δπoκειμ6voυ G.F.677 ποκειμ6vου G.F.677. μεvo αδτ6 θμφαviζει &ρκετη εδαι-
a(, 4l7,7 1ιλι6γραμμα θvδ oτηv 1) Τ6 δπoκεiμεvο αδτ6 πoλ- oθηoiα οτηv doθ6vεια τoδ λαιμoδ
περiπτωoη τoδ οπoρ6φυτoυ ρoδα- λαπλαoιιiζεται μ6vο αγεvδq μ6 τiζ πoιi 6φεiλεται οd μδκητα τoδ γ6-
κιvιαg ot' 4l,5 26ιλι6γραμμα {τoι f1 δξηq μεΘ6δoυg: voυq Φυτ6φθoρα. 'Η doΘ6vεια θκ-

ουvoλικη dπ6δooη δπηρξε δπερ- α) Md 1ειμεριvιi μοα1ευματα δηλιilvεται <iταv τιi θδιiφη εΙvαι
δεκαπλιioια oτηv περ[πτωοη τoδ πoιi κ6βοvται καi φι)τειlοvται τ6v βαριιi κα( δ6v 61oυv καλη dπo-
δπoκειμ6νoυ G.F.677 ' μηvα No6μβριο καi &φoδ πρoη- oτρι1γγιοη.

4. T6 γι6ao βιiρos καρπoδ d,- γουμ6vωq γivει θμβαπτιοη τουq, oθ Στ{g περιπτιδoειq αδτ69 θπι-

vιiμεoα oτιi διio δπoκεiμεvα δι1v δρμ6vη ριζoβoλiαg ('Ιvδoβoυτυρι- βιiλλεται vιi γiνεται κιiθε 1ρ6vι: δ-

παρoυoiαcε στατιστικδζ σημαv_ κ6 6ξιi ο6' πυκvοτητα 1Ο00 ΡΡM) vα θλαφρ6 ξελιiκκωμα τδv δdv-

τικη διαφoρti. καi θπ(παoη τηq τoμηg τηq βdοηq τρωv καi ψεκαoμ69 ii θπiπαoη τηq

'Aπo τa παραπιivω φαivovται αδτδv μ6 μυκητοκτ6vο d,vαμεμιγ- περιo1ηg τoδ λαιμoδ μ6 1αλκoδ1α
τα ψεyαi'α πλεοvεκτηματα τoδ δ- μ6vo μ6 τιiλκ (l μ6ρoζ θειρ*μ κα( μυκητoκτιivα.

Tιi δυ6 πoτηρια Ιαρασi
.Εναg ν6o9 πελtiτηζ oτ6 ioτιατ6ριo €πινε κρα-

oiα xρηoιμoπoιcυνταg δδο πoτηρια' Αδτ6 ξκανε i-

δια{τερη Eντδπcυoη oτ6 yκαρα6ν κα[ τ6ν Ερωτd:

Γκαρo6v: M6, oυyxιυρε|τε κδριε. ΕΙoτε διio μfiνεg πε-

)"ιiτηE τoσ μαyαζιoδ μαζ, τρrΙιτε πtiντoτe μ6νο9 oαq

κα[ πiνετε κραo[ μ6, διjo πoτηρια. Ti dκριβιυs oυμβαi-

νει;

ΙΙελιiτηg: ''Aκoυoε d.yαπητ6, μoυ. T6 iνα πoτιiρι εiναι

δικ6 μoυ' T6 dλλo εiναι 6'ν69 φ{λoυ μoυ, πoι1βρioκε-

ται oτην 'Αμερικη. T6ν dyαπcΙl πtiρα πoλι5 καi θ6,λcυ

νιi τ6ν νoιcbθcι rcoντd' μoυ. Γι' αδτ6 τooυyκρiζαl τιi

ποτηρια καf νoμ{ζαl δτι τ6ν txrυ παρ6α δ[πλα μoυ.
"Yoτερα dπ6 λiyo καιρ6 δ πελιiτηg πiνει κραo|

μ6 t'να πoτηρι. Αnτi i dλλαyi yfνεται dντιληπτη dπ6

τ6 yκαρo6ν:
Γκαρoιiν: Βλ{ποl νιi π[νετε τοlpα μ6 Eνα πoτηρι κρα-

o{. Miπeιq δ φiλog oαg iπαθε τ[πoτε'''; Mηποιg δ

φ{λoζ oαq π6θανε;

ΙΙελιiτηg: ''o1ι δ6 oυν6βη τ{πoτε oτ6ν φfλo μoυ..Χα[-

ρει d"κραg δyεiαq. T6 πaτιiρι πoιj π{νοl εΙναι τoσ φi-

λoυ μoυ. T6 δικ6 μoυ μoδ τ6 t'κoψε δ yιατρ6g.
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ΠPOΩΘOYMEΙ\A KAΙ
ΔΑNEΙOΔOTOYMENA ΑΠo TΙ{Γ{ ΑTE

ΔEΓ{ΔPOKOMΙKΑ EΙΔΙ{
ΣTΟ h[. Ι{MAΘΙΑΣ

τ{v Γαλλiα καi διαδ6θηκε θμπoρι-
κιi dπo τ6 ετoq 183Ο.

ΔENΔΡo: Εivαι δ6vδρo μd-
σηζ - μεy*ληq ζωηρ6τηταq μ6 δ-

ηlηλη παραγωγη. Δ6v δ1ει καλη
τιlγγεvεισ μ6 τηv κυδωvιιi.

KΑΡΠoΣ: 'O καρπ6q εivαι
ιι,.yιiλoυ μεγdθoυq, κωvικoδ οxη-
'l(1τοζ' μπρo6τζιvoυ 1ρωματoq θ-
.τιδερμiδαg. Xρδμα oιiρκαq λευ-
ι,l - λευκoκiτριvo μ6 μ6οη dvτο-
l11 καi ιiριoτη πoι6τητα.

ΕΠOxΙΙ ΑΓι{ΘoΦoPΙAΣ:
"oψιμη.

Δ
3. DECANA DEL coMΙΖΙo

" Προφoρti: (Nτεκιivα Nτdλ
Koμiτοιο)

ΙΙρofλευoη: Πρo6'ρ1εται α το
τηv Γαλλiα καi διαδoθηκε θμπo1lι-
κet dπ6 τo dτoq 1849.

ΔENΔPO: Eivαι δdι,δριl ,ι6-
oηg ζωηρ6τηταg καi μ6σηζ Π(r1lg_

yωyικ6τηταg. 'Αργεi vα μπι;ι o6'

καρπoφoρiα.
KΑΡΠoΣ: 'o καρπ6q εivαι

μεγιiλoυ μεγι1θoυq. σφαιριΚoιJ -σφαιριKοKωvικoδ o1ηματog, 1ρcil-
ματoζ πριioιvoυ -,πραoιvoκiιρι-
voυ' κoKKιvωπoδ oτιi ηλιαζομεvα
μ6ρη μt' oκωριo1ροα φακ(δια.
Σιiρκα λευκη, &ρioτηg γευαηg.
μ6σηζ dvτoxηg δμωg.

EΠoxH Α|{ΘtΙΣΕΩΣ: "oψι-

μη.
EΙΙoxH ΣYΓKOMΙΔHΣ: 48

ημερεq μετα τηv V/ΙLLΙΑΙνfS
(l5 /9-30/9)'Ιvoτιτοδτο Φυλλoβο_
λοlv Δεvδρωv Ναoδoηg).

ΕΓfΙKΟΝΙΑΣΤEΣ: GRAND
CΗAMΡΙoN. CoNFΕRENCE.
KΑΙSΕR. WΙLLΙΑMS.

t9ΑΡAΤtΙPΗΣEΙΣ:'Αρκετιi
ivδιαφερoυοα ποικιλiα μd ciριoτα
δργαvoληπτικιi 1αρακτηριοτικιi.
"E1ει καλη oυγγι1vεια μd τηv κυ-

διυvιιi. Eivαι εδαiοθητη οτo φoυζι-
κλιiδι' oi καρπo[ τηg διατηρoδv-
ται oτιi ψυγεio μ61ρι τ6v Γεvαρη.

4. ΚAΙΖΕR (ΙMPERATORE
ALΕSSANDRo)

Πρoφοριi: (Kιiiζερ)
Προ*λευoη: Πρo6ρ1εται &π6
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EΠoxΗ ΣYΓΙ{ΟMΙΔtΙΣ: 40

ημερεg μετιi τηV WΙLι,ΙAMS
(15 /9-25 /9)'Ιvοτιτoδτο Φυi'λοβ6-
λωv Δ6vδρωv Nαoυoηg).

EΠΙΚoNΙAΣΤEΣ: DR. J'
GUYoΤ. \η/ΙLLΙΑΜS' coΝFΕ_
RΕΝCΕ. DEcΑΝΑ DΕL CoMΙ
Ζ1o.

ΠΑΡΑTtΙPHΣΕΙΣ: Πoλ0
διαδεδομdvη ποικιλiα oτηv 'Ιτα-

λiα, Γαλλiα, Γερμαv(α. Διατηρεi-
ται καλα τ6oo θπιivω oτ6 δ6vδρο
dοο καi οτ6 ψυγεio. Eivαι εδαi-
oθητη oτοδg δψιμoυg παγετoυg
τηg αvoιξηq καi τo φoυζικλιiδι.

5. \ryΙtLΙAMS
Πρoφoρα: (Γ)oδiλιαμq
Προ6λευoη: Πρo6ρ1εται dπo

τηv 'Aγγλiα και διαδ6θηκε θμπo-

ρικιi dπ6 τo τ6λoq τoδ tr7Ο0.

ΔENΔPO: Eivαι δdvδρo μ6'-
oηg ζωηρoτηταg κα( δψηληg πα-
ραγωγηζ. "Exει πoλδ μικρη oυμ-
φωv[α μ€ τηv κυδωvιιi.

KAΡΠoΣ: 'O καρπ6q 'εivαι

μεooυ dωg μεγιiλoυ μεydθoυg, d-

1λαδομoρφοg, κυδωv6μoρφog.
Τo 1ρδμα τηg θπιδερμiδαg εivαι
κ[τριvo, κιτριvοπριioιvo καi μερι-
κdg φoρdg μ6 λiγo κdκκιvo κατιi
θdοειq. 

_Η oιiρκα εivαι λευκη, oυ-
vεκτικη, dρωματιδδηg μd πολιi
καλη yευoη.

ΕΙΙoxH ΑNΘoΦoPΙΑΣ:
Oψlιμη.

EΠΟxΗ ΣYΓKoMΙΔfΙΣ:
8/8-14/8 Στο 'Ιvoτιτoδτο Φυλλo-
βdi"ωv Δdvδρο:v Nαοδoηg.

ΕtΙΙKoNΙΑΣTEΣ: KΑΙSΕR.'
DΕCΑNΑ DEL CoMΙZΙo. DR. J.

cUYoΤ' CONFERENCE, GEΝΕ
RAL LΕCLERC' ΗΙGΗLΑΝD.

ΠΑPATIΙPΗΣΕΙΣ: Eivαι
εδα[oθητη oτ6 φoυζικλαδι. Kα-
τιiλληλη γιιi τιi Bορεια. Στιi voιια
οi καρπoi δι1v παiρvoυv τo 1'αρα-
κτη9ιoτικο τoιlg o1ημα, yiνovται
πιo κοι,τ6χοvτρoι κα( πoλλ69 φο-

ρdg η θπιδερμiδα yivεται oκωρι6-
χρoυq. Εivαι η πι6 iδcιvικη ποιKι-
λ(α yιιi τηι, κovοερβoποiηoη.

6. HΙGΗLAND
Προιρoρα: (Xιiιλαvτ)
Πρoθλευoη: Πρodρ1εται απo

διαoταιjρωoη τηζ (WΙLLΙΑMS)
X <DΕCANA DEL CoMlZlo>
πoιi dyιvε oτηv N. Y. USΑ. 'Εμπo-

ρικιi διαδoθηκε απo τo 1974'



ΔΕNΔPo: Εivαι δd,vδρo μd-
σηζ - μεγιiληg ζωηρ6τηταg καi δ-

ψηληζ παραyωγικoτηταq.
KΑPΠoΣ: "o καρπ6q εΙvαι

μεyιiλoυ μεγ6θου9, μ6 o1ημα d-

xλαδoμoρφo r| κυδωv6μορφo, με

χρdμα επιδερμ[δαg κ(τριvο - κι-
τριvoπριioιvo μ6 ακαvοvιoτεg
oκωριo1ρoεg θπιφανειεg. Τ6 1ρΦ-
μα τηζ οαρκαg εivαι λευκo καi η

αvτo1,η τηq οτ[g μετα1,ειρ(oειg δ-

Ψηλη. 'H yευoη τηg εivαι ciριατη,

γλυκεια καi αρωματικη.
EΠoxH AΝΘoΦoΡΙΑΣ: Λi-

yo μετα τηv WILLΙΑMS.
EΠoxrΙ ΣYΓKoΜΙΔΗΣ: 27

ημθρεs μετιi τηv WΙLLΙΑMS.
EΙΙΙKOΝΙΑΣTEΣ: DΕCΑΝA

DΕL CoMΙZΙo' CONFΕ,RΕNCΕ.
CΕΝΕ,RΑL LΕCLERC, νVΙL
LΙAMS' DR. GUYoΤ.

καi oτηv "Eλλιiδα δπoυ δ1oυμε
καi τoιig' πριδτουg καρπουg &π6
τov πρΦτo δπωριilvα. Bρ[οκεται υ-

πo παρατηρηοη. Παρoυοιιiζει θv-

διαφερov γιιi τα αοιoτα δρyαvολη-
πτικιi 1αραι(τηριστιt(d τoa t(αρ-

ποδ τηg' Eivαι πoικιλiα διελξg
1ρηoειυg. Εivαι dμωg εδαιοθητη
οτο βακτηριο (ERWΙπ_iA ΑMY
LoVoRΑ).

7. GEΝERΑI LECLERC
Προφορα : (Τζdvεραλ Λεκλ6ρ)
Πρo6'λευoη: Προερ1εται dπ6

τηv Γαλλiα. Γ'vωoτη dπo το 195Ο.

'Eμ πoρικιi διαδoθη κε απo τo

l 968.

ΔENΔΡΟ: Τ6 δdvδρo d1ει μd-
oη - μεγαλη ζωηροτητα. ξiοερ-
χεται vωρ[ζ oε t<αρπ.'',οoρiα καi
παραyει οταθερα.

ρικ6ζ dxλαδoμiορφog' αρκετιi ο-

μoι6μoρφoq,. Τo βαoικo xρδμα
τοO καρπoδ εivαι κiτριvo κιτριVo-
πραoιvο μd μπρo6τζιvεg dπιφιi-
vειεg. 'Η oιiρκα εivαι λευκη' ουvε-
κτικη καi yλυκειιi.

EΠOXH ΑΝΘoΦoPΙΑΣ;
"oψιμη μεταξδ WΙLLΙΑMS καi
DΕCAι,iΑ.

EΠoXΗ ΣYΓKOMΙΔΗΣ:25-
30 ημερεq μετιi τηv WΙLLΙΑMS.

EΠΙKΟNΙΑΣΤEΣ: wΙL
LΙΑMS. DECAΝΑ DEL CoMΙ
ZΙo. CoNFERENCΕ.

ΠAΡAΤΗPHΣEΙΣ: Eivαι ποι-
κιλiα ciγvωοτη yιιi τηv "Eλλιiδα.

oi πρδτεg θvτυπιilοειg απo τov

πρδτo oπωριilvα πoδ θyκαταoτιi-
θηκε oτηv 'Eλλιiδα εivαι πoλιj κα-
λεg. Εivαι πoικιλ[α διπληg χρησε-
ωg. Bρ[oκεται δπo παρακoλουθη-

ΠAPΑΤHΡFΙΣEΙΣ: Τελευ- KΑΡΙΙoΣ: 'o κα.ρπog εivαι ση.

ταiα, μετΦ τηv Eδριilπη εioη1θηκε μεooυ - μεγιiλoυ μεγθ[)oυq, οφαι- συv6χεια oτ6 θπ6μεvo τεδχoq

w\!vΙιν\'qΦ

'H d,νθειeτιΚδτητα τ0σ φουζικλαδiου αi μεριEed μυιeητoιξτ6να
Tδ φoυζικλαδιο εiναι πριiyματl η πιc5 ooβαρη d'-

oθ6'νεια τηq μηλιde καi αxλαδιdg' Α0τ6 εiναι yνιυατ6
oτoδg δενδρorcαλλιερyητEg. 'Εκεiνo πaδ δ6'ν εiναι
d'ρκετιi yνωoτ6 εiναι τ(ι yεyoνog δτι τ6 φoυζικλtiδιο
oιiν ζcυνταν69 dρyανιoμ6ζ πoδ εiναι παρουoιιiζει μiα
παραλλακτικ6τητα <<φυλcbν καi τιjπc',lν> αξι6λoyη.
ΠαρατηρεΓ δηλαδη κανε|g διιiφoρoυg <<τδπo'υq> φoιl-
ζικλαδ[oυ. Φυoικri κiθε <<τιiπog>> φoυζικλαδfου πα-

ρclυoιιiζει διαφoρετικη dνθεκτικ6τητα ατιi διriφορα

μυκητoκτ6να καi αiτη η πληρoφoρ[α πρεπει νιi Εν-

διαφi'ρει iδια[τερα τ6ν παραyοly6.
Toν τελευταio καιρo, oτ6 Εξωτερικ6 iπιoημιiν-

θηκε τo Εξfig yεyoν6g. 'Η oυνεxηζ χρηση μιd'g κατη-
yoρ[αg μυκητοκτδνcυν πoδ d'νιiκoυν oτην <xημικη
oΙκoyiνεια>> τcbν benzimidαzoles, (μπενζιμινταζ6λεg)
δημioιiρyηoε ανθεκτικιi <<oτελ6xη>> (φυλEq τδπoι)

φoυζικλαδloυ. 'Αναφ6'ρoμε μεριrcιi φciρμακα τηζ πα-

ραπciνο.l rcατηyoρ{αg (Βenlαte Mπενλξiτ, Pelt 44 -
Π6λτ 44 κ'λ.π.). ''Ετoι oε πciρα πoλλεζ περιπτδoειζ
τιi παραπdνιυ φουζικλαδιoκτoνα Δνcδ παλαι6τερα ε,-

διναν iντυπωσιαK(i d'πoτελ6,oματα oτιiν καταπoλ6-

ριηoη τoδ φoυζικλαδ[oυ, τc1 τελευταiα xρ6νια παρoυ-
o fαo αν ooβαρξq dδυναμiεg'

Αδτ6 πoιj παρατηρηθηκε yιιi τfg μπενζιμινταζδ-
λεg ioxδει φυoικιi ioτcυ καi o6, μικρδτερo βαθμ6 καi
yιd riλλεq κατηyaρ[εg φoυζικλαδιoκτ6νtυν' Σημερα
rcανεig δ6ν yνωρ|ζει iπακριβιιg τiq φυλ6g φουζικλα-
δioυ πoιj κυριαρxoiν oτoν dποlρrbνα τoυ η o6, μiα
oυνiιεκριμ€,νη περιoyιj. ''Αν δΕ λιiβει κανεfg δπδψη

δτι o{, λ|yα χρ6νια rj oδνθεoη τcilν φυλιbν (τιjπoι, oτε-
λ6xη) τoσ φoυζικλαδfoυ μπoρεΓ ν'dλλιiξει' txει oυμ-

φΕρoν δ παραycυy6g νιi. xρηoιμoπoιετ διαδoχικd" oτ6
πρ6yραμμα ψεκαoμcδν φoυζικλαδιorcτ6να πoιi dνιj-
κoυι, o6 διαφoρετικ69 <<οiκoy6'νειεg xημικ6gΣ- Ση-

μειε-bνουμε t'ναν oυνδυαoμ6' Nτoντiν - Καπτιiν -
Ντελdν NτoντΙν κ'λ.π. Mπoρεi tναg παραyιυy6q νιi

κανει κα[ dλλoυg oυνδυαoμoιjζ χρησιμoπoιcbνταq
καi καινοιJρyια φουζικλαδιoκτ6να. 'Επ[oηg δ6ν πρ6-

πει νιi ξεxνιiει δ παραyrιy6g oτι τ6 φιiρμακo πoιj τoσ
iδcυoε Ικανoπoιητικη πρoστασ[α oτ6ν δικrj τoυ δ-

πιιρtυνα κα[ δ6ν τ6ν <<ντρoπιαoε>> πρi,πει νιi τ6 iπα'
ναχρησιμoπoιηoει oτ6 δικ6 τoυ πρδyραμμCΙ Ψεκα'
oμoσ. Φυoικιi η dξιολ6yηoη ενι1q φαρμtiκoυ δiν εi-
ναι κα[ τδoo dπλη δπ6θεoη yιιi νιi βyεT 6να oυμπ6ρα-

oμα tπαινετικ6 ri καταδιt{αστικ6.

'oδ. Nτιιι6πoυλο9



ΚΑPΓΙOKAΨA TΙ{Σ POΔAΚΙI\ΙAΣ
KAΙ AΓ{ΑPΣΙA

(Διiο σοβαρoi θxθpoi τflg poδακιvιfrg)

'F{ d,vιiρoια (Αnarsia Lineatella
Ζel) καi fi καρπ6καψα τηq ροδα-
κιvιαq' (Laspeyresia (Cydia) mοΙesta

Busk) d1oυv δημιoυργηoει καi δη-

μιoυργoδv οoβαριi πρoβληματα
oτοιig ρoδακιvoκαλλιερvητdq.'Α-
ξiζει δ κ6πo9 vιi γραφoδv Χ{yα λ'o-

για γιιi τη ζωη τoυq, τiq ουvηθειεg
πoδ il1ουv, γιιi τig ζημι6s πoδ πρo-

ξεvoδv κα( γιιi τ6v τρ6πo Kαταπo-
λεμηοεωg τoι.lg. "'Αg πιiρoυμε τd
θθματα μ6 τri οειρι1.

α) 'Avιiρbια
(Λiyα oτοι11εΓα

dπd τιiν βιολoyικd κιjκλο)

' ' :Δ,o1r,μιiζει δπ6 μoρφη πρo-
vιjμφηζ (οκουληκι). Δ6v o1,ηματi-

ζει εiδικιi δια1ειμαοτηρια dπωq
oυυβα[vει oτηv 'Aμερικη καi o'
&ρκετιi μdρη τηg Εδρωπηq. Στηv
K.Δ. Mακεδoviα (Noμoi 'Ημα-
θiαg, Π€λληζ) τηv 1,ειμεριvη πε-

ρiοδo οi xρov'jμφεg πoι1 βρ€Θηκαv
εivαι μικροοκoπικ6q, πιivτoτε θπi
θτηοiωv βλαoτδv καi κυρiωq oτo
d,νω τρiτo τμημα αδτδv καi oτig
περιoοoτερεq περιπτωoειg στη

βcioη βλαoτοφ6ρoυ δφθαλμoδ.
Δ6v βρd'θη καv θιiλαμοι δια1ειμιiv-
oεωq μd τ[q γvωoτι1q <καπvoδo-

χoυζ) τα περ(φημα Ηibernaculum
(iμπερvιiκoλoυμ). Τtζ πριilτεq μα-
ριivoειq τΦv φι3λλωv πoδ παρατη-
ρεi καvεig θvωρiq τηv ιivoιξη δφεi-

λovται οτηv πρov0μφη τηq dvιiρ-
oιαg. 'Aργ6τερα η πρovυμφη με-
τακιvεiται κα( πηγαivει oτoδg vεα-

ροδζ βλαoτοδq, πoδ d1oυv iiδη πιi-
ρει κιiποια &vιiπτυξη, κα( μπαivει
μι1οα o' αδτoδq πρoκειμι1voυ vιi

80

διατραφεi &voiγovταg οτoιi oτο θ-

οωτερικ6 τοδ βλαοτoδ' 'Η πρo-

vιiμφη μετιi τηv δλοκλ{ρωοη τηq

&vιiπτυξ{q τηg, βγαiνει dπιi τ6v
πριroβλημfvο βλαοτ6 καi o1,ημα-

τ[ζει τ6 βoμβιiκιo κιiπoυ θκεi γδρω
o6 καπoια κovτιvη θ6oη. Στη ου-

vι11,εια o[ πρovιiμφεq θξελiooovται
ο6 1ρυoαλ(δεq. "Yoτερα iιπo χiyεq

μερεζ θμφαviζovται τιi d,κμαΙα
(πεταλoDδεζ) τηs dvιiρoιαq. oι
πριilτεq πεταλoδδεg θμφαv(ζοvται
dπ6 τ6 πρcilτo 10ημερo τoδ Mιiη
(1η γεvειi). Mετti το ζευγιiρωμα oi

Tοi 'oδ. Nτιvδπουλου
Γεαlπ6voυ

θηλυκdg &vιiρoιεg γεvvοδv dπ6 d-

vα αδγ6 oτiq κoρυφιlq τιilv θτηoiωv

βλαοτδv τi oτoιiζ καρπο6q πoιi
πληoιιiζει i δρiμαvori τoυg. 'Η d-

νιiρoια θπιλ6γει τ6v βλαoτ6 τi τ6v
καρπ6 λαμβιivovταq δπ' δψη τηv

τρυφερ6τητα τιδv βλαoτδv καi
τov βαθμ6 δριμ6τητα9 τδv καρ-
πιδv.

'Η θμφιivιοη τδv πριilτωv d-
κμα(ωv τηq dvoiξεωq oημειωvεται
35-45 μ6ρεq μετιi τηv πτιiloη τιilv

πετιiλωv τδv πoικιλιδv ρoδακι-
vιαq ELBERΤΑ ('Eλμπdρτα) καi
RΕD XΑVEN (P6vτ Xιiβεv).

Τ6 ivτoμo θμφαv[ζει τρεiq γε-
vε6q θτηoiωq. Kατιi τ6 δ[μηvo
'Ιoιiλιo και Αδγoυoτo θμφαv(ζov-

ται τιi ακμαiα δδo γεvεδv.

β) Kαρπιiκαψα
τfrq ρoδακιvιiq

(Λlyα oτoι11εiα

dπd τιjν βιoλoyικ6 κδκλo)
Kατιi τ{v 1ειμεριvη περioδo

ουvαvτd καvεig τηv καρπ6καψα
ροδακιvιαq πιivτoτε δπ6 μoρφη
προvι5μφηg, o6 διιiφορα καταφδ_

για, οτoδg βλαοτοι1g, βραxiovεζ
κ.λ.π. Τηv ιivoιξη oi πρovιjμφεζ

μετιi τηv διαπαυoη, θξελlooovται
oθ ι,ι1μφεg (xρυoαλ(δεg)' Τd &-

κμαiα (πεταλoδδεq) τηg πριilτηq

γεvεδq θμφαviζovται dπ6 τ6 3o δε-

καημερo τοδ Mαρτioυ (1η γεvειi).
(Περιοxη Ι.Φ.Δ.). Πρdπει vιi oη-

μειωθεΙ δτι τιi θηλυκd dκμαiα τηζ

l ηg γεvεdg καi τηq 2ηq γεvεαq γεv-
voδv oτig κoρυφ6q τιi:v θτηοiωv

βλαοτδv dπ6 dvα αδγ6. Την πε-

oiοδo αδτη oi ciγoυρoι καρποi δdv

παρoυoιιiζoυv θvδιαφ€ροv οτ[q

πρoνιiμφεg (oκoυληκια) τηq καρ-

πoκαψαq τηg ροδακιvιιig.

γ) Πρooβoλ6q
Τηv ιivoιξη oi πρovιjμφεg καi

τcilν δδo θντομιωv πρooβciλλoυv
ι(υριωζ τoιiq βλαοτoιiq. Tηv περ{o'

δo αδτη oi βλαoτoi εivαι τρυφερoi,
κα( oi καρπo( εivαι dγoυρoι' 'Aπ6
τιi μι1αα 'Ιoυvioυ θμφαviζovται καi
οi πρδτεq πρooβoλdζ dπi τιδv καρ-
πιδv. Τιi θηλυκιi dκμαiα κατιi τ6

θι1poq γεvvoδv τιi αδγιi τoυq οτoιig
δριμoυg καρπoιlq ri o6 θκε(voυq

πoδ πληoιf ζoυv vιi δριμιiοουv.
Πρ69 τ6 τ6λoq τηq Θεριvηq πεpt6-
δoυ καi d"ρxts φθιvoπωρoυ oπoυ
τερματiζεται η oυγκoμιδη τδv ρo-
δακivωv dρκετ6q καρπ6καψεg
γεvvoδv τιi αδγιi τoυq κα[ oτιi κυ-



ΙΙριlνδμφη (λιiρβα)

δωvια.

oi πεταλoδδεg τrδv δδo θvτ6-

μωv πo6 γfvεται λoγoq, πετoδv κα-
τιi τηv διιiρκεια τηg vιi1ταq κατιi
μηι(oζ καi κατιi πλιiτoq τδv ρο-
δακιvειilvωv καi μετακιvoδvται od

&ρκετη dπ6οταοη. 'Eπioηg oi πε-
ταλoδδεg τηζ dvιiροιαg καi τηg
καρπ6καψαq τηq ρoδακιvιαq', θπι-
oκ6πτovται καi τα φυτωρια, δπου
oτig κoρυφ69 τδv βλαοτδv τδν
μικρδv δεvδυλλiωv (ρoδακιvιιig
καi ιiλλωv πυρηvoκιiρπωv) γεv-
voδv τιi αδγιi τoυq. oi προοβoλ6g
oτιi φυτιilρια παρατηρoδvται o' o-
ληv τηv βλαoτικη περioδo (ιivoιξη
_ φθιv6πιορo). oi κoρυφι1g τιδv

βλαοτιδv, &μ6oω9 μετι1 τηv πρo_
oβoλη &πo τiζ πρovrjμφεq μαρα[_
vovται κα[ δoτερα ξηραivovται.

MπoρεΙ καvεiq vιi βρεi τiq
πρovιiμφεq, oτoδg πρooβλημ6voυg,

βλαoτoιig, d'ρκεΙ vιi διαπιοτιiloει
τηv δvαρξη τηq μαριivoεωg, τδv
κoρυφδv τιδv βλαoτδv. oi ξηριiv_
oειq τδv κoρυφδv τδv βλαoτιilv
πιοτoπoιoδv τ6 γεγov6q δτι fl πρo-
oβoλf πραγματoπoιηθηκε πρiv &-

π6 πoχιi καιρ6 καi oi πρovι5μφεg d-

;goυv θγκαταλεiψει πλ6ov τ6v βλα-

'ΑκμαΓο

οτ6 γιιi vιi παvε ο' ιiλλοv βλαoτ6
ii o6 καρπd li τ6 πιθαv6τερo γιti vιi
vυμφωθoδv.

"E26ει διαπιoτωθε[ δτι πoλλ6q
προvιlμφεg τtilv διio θvτ6μωv, 6ταv
oi βλαοτoi εΙvαι πoλι1ζωηρoi, πvi-

γovται απ6 τoιlq 1υμοιiq τδv δ6v-
δρωv. ol πρoοβoλdζ oτoιig καρ-
πoυg tιπ6 τηv καρπ6καψα τηg ρo-
δακιvιαq oυvιiθωg δ6v γivovται δ-

ρατ69 οτliv θπιδερμiδα. Τ6 dvτiθε-
τo oυμβαivει μ6 τηv dvιiρoια.
Mπoρεi vιi μετρηoει καvεig o6 d-

ψ6καoτα ροδιiκιvα τi κυδιilvια
πoλλ6q πρovδμφεq, καρπ6καψα9
ρoδακιvιαg', dρκεΙ vιi τεμα1'(οει
τoιiq καρπoι1g, 1ωρiq β6βαια vιi
φαivοvται Ι1,vη πρooβoληg οτηv θ-

πιφιivεια. Δηλαδη θπιδερμικιi οi
καρπo[ εivαι δγιεΙq καi θoωτερικιi
oκoυλη κιαoμ6voι.

δ) Kαταπoλ6μηoη
"Οπωg φιivηκε 0"πo τ[g παρα-

πιtvω πληρoφoρiεq βγα(vει τ6 εξηq
oυμπi'ραoμα. "Ooo θvωρ(τερα δ-
ριμιiζει μiα πoικιλiα τ6oo λιγcilτε-
ρo κιvδυvειiει τi καθ6λoυ dπ6 τfq

πρovιiμφεq, τιδv παραπιivω θvτ6-

Βλιιoτog πρooβλημivοq

μωv. 'Aπ6 τιi μ6oα 'Ιoυvioυ δμωq

1ρειιiζεται iδια(τερη μ6ριμvα γιιi
τηv πρooταoiα τδv καρπδv καi
πρoπαvτ6q oταv πληoιιiζει f1 δρi-
μαvoη τoυq. 'Eπιβciλλεται oi καρ-
πo(, dvα διιioτημα τoυλιi1ιoτοv
35-45 μ6ρεq πρiv τηv oυγκoμιδη -
δρiμαvoη vιi καλ6πτovται συvε_

xcδg dπ6 κιiποιo κατιiλληλo φιiρ.
μαι(o. 'Αvαφ6ρoυμε θvδεικτικιi
μερικιi φυτoφιiρμακα. 2oλ6v, Xo-
oταθεio (ΠρoθεΙo),'Aζιvφcδq, Nτι-
μιλiv κ.λ.π. Kovτιil oτη oυγκoμιδιi
ουvιoτδvται τ6 Σεβiv (Kαρμπα-

ρι1λ) Ιi MαλαΘεΙov ii οi Πυρεθρivεq

γιιi λ6γoυq doφαλεiαq θπειδιi d-

1'oυv μικρη δπoλειμματικη δριiοη'
Md τιi παραπtivω πoι1 γριi-

φoVται δdv δπooτηρ[ζεταt i απo-
ψη δτι oi δλλoι ψεκαoμoi πoιi τα-

ξιvoμoδvται o6 θτηoια βιioη δ6v d-

1,oυv τη oημαoiα τoυq,. "Ιoια Ιoια.
Αδτoi oυvτελoδv oτη μεiωoη τoδ
πληθυομoδ τιδv διio θπιβλαβδv θv-

τ6μωv. "Ac μηv ξεχvoδμε δτι τιi
διio παραπιivω δvτoμα θμφαviζoυv
dρκετdq γεvε6g θτηoiωq καi δτι
πoλλαπλαoιιiζovται μ6 γοργ6 ρυθ-

μ6 (οι1vτoμoq βιoλoγικ6q κδκλog,
δoτοκiα μεγιiλη κ.λ.π.).

κoυq roδ θτηoioυ βλαοτoδ. Σ6 καμιιi περiπτωoη δ6v βρ6θηκαv
πρov6μφεg oτ[g μαo1ιiλεq τδv διετδv κλαδ(oκωv ri ο6 ιiλλεq θ6_

oειg τoδ δεvrρoυ.
Σημ. 4: Γι<i τη μελ6τη τoδ βιoλoγικοδ κδκλoυ τδv παραπti-

vω ivτ6μωv oυvεργιioθηκαv δ0o 'Ιδριiματα 'Eρεδvηg. 'Aπo τ6
Ι.Π.Φ. Θεooαλov(κηg θρyιioθηκαv oi εvτoμoλοyoι Ι. Mεvτζdλoq.
Διovδoιog Σταθoπoυλog''Ιωιivvηq Eδαyyελ6πoυλoq κ.ci.'Απo
τ6 Ι.Φ.Δ. oi 'oδ. Nτιv6πoυλoq. Kωv. Τεοτθμπαoηq καi Eδλ.
Moυ1τoιlρη (yεωπ6voι). δ Mαρyαρiτηg Διiιog κ.ιi.

Σημ. 5: Τιi δλικιi yιιi τηv καταoκευη τδv πριirτωv κλoυβδv
(oiτq δικτυωrη κ.λ.π.) ιiyoριioθηκαv απ6 τηv δταιρε[α <<Zευg>>.

oi πρδτoι. κλoυβoi εyκαταοτιiΘηκαv o16 ιiγρ6κτημα Ν. Moδy-
yρη oτηv'Eπιoκoπ( (δπειiθυvog παρατηρητηg "Αλκηg Γιoδρoζ)
καi oτo tiγρoκτημα αφιδv Σαπoυvrζη oτα Movoοπιτα.

Σημ. 1: Ι.Φ.Δ.:'Ιvoτιτoδτo Φυλλοβολωv Δ6vδρωv'
Ι.Π.Φ.Θ. ='Ιvoτιτoδro Πρooταο[αq Φυτιδv Θεooαλov[κηg.

Σημ.2: Στη 1ωρα μαg. γιιi πριilτη φoρ<i δ εvτoμoλoyog τoδ
Ι.Π.Φ. Θεoοαλoviκηg κ. Διovδοιoq Σταθ6πoυλo9 διαπiοτωoε τη
δια1εiμαvoη τδv πρovυμφιδv τηg αvιiρoιαg oτoιig riκρα[oυg 6-
φθαλμoδg τcδv θτηo[ωv βλαoτδv (δεiγματα dτηoiωv βλαoτωv ρo_
δακιvιαg περιo1ηg Σκ0δραq Φλεβc1ρηq 197t).

Σημ. J: Kατιi τηv 1ειμεριv{ περioδo τδv δτΦv 1971-'972-
1973 οτo Ι.Φ.Δ. d1oυv dλεγ1θεΙ 1ιλιιiδεg θτ{oιoι βλαoro[ κα( διε-
τεig κλιiδ[oκoι ρoδακιvιιig. oi πρovιJμφεq τdg ιivιiρoιαg πoυ

βρdθηκαv (Φλεβιiρηq - Mιlρrηg) ηoαv μικροoκoπικ69 1l-2 1ι-
λιooτd μ6γεθoq περiπoυ) καi oλεg επιivω ο6 θτηoιoυg βλαoτoδq.
oi περιoo6τερεq πρov0μφεg βρ6θηκαv οτ6 αvιilτερo i/3 τoδ μri_
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Kαταπολfμηση τfrq ψιiλλαq τ{q &1λαδιfrq

Αiyιi

'ΑκμαΙο
Βλειoτιjζ προol}λημiνoζ απo τηv

ψδλλα

πoχλ'tq π ροvriμφεg o κοτιilvovται'
"Eπioηg με τiq δυvατdq βρox6g τqi

<μ6λια> ξεπλιivovται καi πολλεq
προv6μφεg παραουροvται καi πθ-

φτOυv οτ6 dδαφog.
-"oποιoζ dxει πρ6βλημα ιμιiλ'_

λαg αι]τη τηv περioδo. κρivεται

οκ6πιμo να ψεκdoει πρδτα. τig α-

1λαδι69 μι1 οκ6τo vερ6. πρoπαv-

τoζ τig εoτiεg προoβoληg (κορυ-

φ6q βλαoτδv κ.λ'π.). Τ6 νερ6 ξε-
πλεvει τα <μ€'λια> καi παραod'ρvει

τig περιooοτερεζ πρovιiμφεq καi
τιi περιοοοτερα αδγι1 oτo dδαφoζ'

Mετα μπορoδμε νιi 1ρηοιμoποιη_
σoυμε καπoιο δργανοφοloφoρικ6

θvτoμοκτ6vo. (Zoλ6v. XooταΘεΙο,
'Ιμιvτdv, Γκoυξαθεio κ.λ.π.)' Τ6

θvτομoκτοvο πoι] θιi χρησιμοπoιη-
θεi θιi δ1ει μεγαλ6τερη &πoτελε_

oματικ6τητα καi θιi δριiοει ιiμεoα
oτiq &πoγυμvωμι1vεq πια πρovυμ-

φεq dπο το μελιτοφ6ρο περιβιiλ-

.6{\

,tnt-
,*'

,ιΟ'

Σε πιiρα πολλθq περιπτωσειζ

η <μελoυρα> που παρατηρεiται
oτig &1λαδι69 πρod,ρ1εται dπo τiq
πρov'jμφεq τηg ψδλλαc (δθg <Νιιi-

oυστα))" τεδχοζ 17. οε}". 170)" oι
προvδμφεg τηq ψιiλλαg κατα τηv

διαρκεια τηg dvιiπτυξηg τoυg ρoυ-

φοDv το0ζ ;υμο*g καi θκκρiνoυv

μελιτογ6vεg οδoiεg πο0 τ[g προ-

oτατεδoυv' Eivαι εiiκολο vα δια-

κρivει καvεig τig πρovδμφεζ τηq

ψδλλαg vιi κoλυμποδv μι1oα oτ6

<μdλι> πoιi δημιoδργησαv οi Ιδιεg'

χρllσιμe;'ιΟιιi:vταq ιivα μικρ6 με-

γεvθυτικδ φακ6 (λoι]πα).
'li ψδλλα τηg d1λαδιαg πoλ_

λαπλαοιιiζεται ^1ρηγορα. Τ6 κα-

λοκα[ρι δ βιολoγικ69 κljκλοg τοδ

θvτ6μoυ εΙvαι πoλ0 αi:vτομog'

Πρεπει vιi οημειωθεi δuωg οτI υi

διliηλd'g θερμοκραoiεg τοD θερoυq

κι:I oi δυvατdg βροrdg επιδροδv

διloμεvιδg oτηv θξdλιξη τηq ψδλ_

i,αg. M6 τig υψηλθg θερμοκραofεg
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λοv τoυq' Σημειιilvεται η πληρoφo-

ρiα dτι τιi παραπιivω φιiρμακα
καταπολεμoδv θπioηg μθ iπιτυ1iυ'

καi τηv καρπoκαψα τηg μηλιαq'
'Yπιiρ1oυν πoλλιi δφελιμα

θvτoμα πoιi τρδvε τig προv6μφεg

τηg ψδλλαg. 'Αvαφ6ρoυμε τ6 An-

lhocοris nemoralis ('Ανθ6κoριq vε-

μoραλιg) καi τ6 orius bicinus ("o-

ριoυ; βιτο[vουg).
Οi πυρεθρivεg καταπoλεμoδv

μ€ θπιτυ1fα τηv ψδλλα (&κμαiα,
προvrjμφεζ)' Δθι' πρι1πει 6μω9 νιi

χρησιμoπoιoδvται κατα τηv θερι-

νη περiοδo iπειδη εδvοoδv τ6ν

πολ}"απλαοιαομ6 τιilv τετραvδ_

1ωv καi oκοτωvoυv τιi δφ6λιμα

ivτoμα, τo0g φυοικoιig θxθρoδg

τηq ψrjλλαg. oi πυρεθρ[ι'εζ δμωζ

μπορεi vιi 1ρηoιμοπoιηθoδv &ργα

τo Φθιv6πωρο τi ivωρig τηv "Avoι-

ξη μθ dvτικειμεvικ6 οκοπo την

καταπολdμηoη τδv dκμαiωv τηg

ψδλλαq.

Ιlρoνδμφη (λιiρβα)
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To (CΗΙP BιΙDDΙNG)
'O θμβολιαoμ6q ψ{ τ6 <<Toiπ Mπιivτιvγκ)
Δεiτερη τoμη *.*.}

Ι) ΓΙ ρoετοι1ιι;'o {α' υποκειμiνου
2) <U> "Yψιλοv dvιiπoδο

ΙIρυ'tτη τoμιi - -**

!

ι:
I

t;
ι
I

:, 1

\i.1

γ
''i

Ι

4)

Θι1oειg
πε
s)

3) 'Αφαiρεoil τοδ iμβολiοι'

'Η μ6θoδog dvoφθαλιoμoδ Ch
ip Budding (Τo(π Mπιivτιvγκ) 1ρη-
oιμoπoιεiται &π6 πoλλoδg φυτω-
ριoj1oυ; τoD θξωτερικoδ κα( κυ-

ρiωg απ6 τοιjq "Αγyλουg. 'o τρ6-
ποg αδτ6q θvoφθαλιομoδ παρoυ-
oιαζει μερικα &ξιολoγα πλεovε-
κτηματα oυγκριτικιi μd τ6v θvο-

φθαλιoμ6 τov yvωoτd μd, τo δvoμα
((Τ)).

α)' Επιτ ρ{'πει oτ6v φυτωριοδ-
1o vα θπιμηκδvει τηv περiοδo τοD

θμβoλιαoμoδ μd μεyιlλo ποoooτo
θπιτυχiαζ'

β) Τd δεvδρδλλια αvαπτιjo-
σovται oμoιoμιlρφα' καi καλι]τε-

Tοποθiτηoη τοδ iμβoλiου iπi
τaυ δπoκειμivου

ρα.
γ) oi εvωoειg θμβoλιoυ καi δ-

πoκειμεvου εivαι πι6 oτερεεq καi
dvτιoτιlκovται καλιiτερα oτ6v ιi-
vεμo. Αδτη η μ6θoδοq θιi d1ει i-
δια(τερο θvδιαφ6ρov yιιi τ[g πoιΚι-
λiεq πoυ δdv d1oυv καλη oυγγεvεια
μd τιi δπoκε[μεvα.

δ) Παρατηρε[ται μ[α ιδια[τερη
&vθεκτικ6τητα oτ6 ψ6χoζ τoδ x,ει-

μιilvα.
"oπωg φαivεται καf oτιi πα-

ραπιivω o1ηματα η τεxvικη τηq

μεθ6δου τoδ <Τoiπ Mπιivτιvγκ>
εivαι εδκολη. Θιi πρ6πει oμωg vιi
δoκιμαoθεi κα[ απ6 τoιiq δικoδg

μαζ φυτωριoδ1ουg γιιi vιi αξιoλo-
γηθoDv τd πλεovεκτηματα o6'Eλ-
ληvικdg oιlvθηκεg. Oπωoδηπoτε
xρειιiζεται μ(α θξιioκηοη yιιiι vα
προoδιoριοθεi τ6 βιiθoq τδv τo-

μδv τoδ εμβoλioυ αvιiλoγα με τ6
εiδoq κα[ τηv πoικιλiα τoδ 6πωρo-

φ6ρoυ δdvδρου καi η ποooτητα
<ξιiλoυ> πoυ θιi oυvoδεδει τ6v κιi_
θε δφθαλμ6 (μιiτ0. Γεvικιi τ6 βιi-
θog τηg πρ<δτηg τoμηζ πρεπει vα

εivαι 3 1ιλιooτα περiπoυ' η γωv(α
τηg τoμηζ περ[πoυ 20 μoΙρεq καi η

dπooταoη τηq δε0τερηq τομηg &-

π6 τηv πριilτη 3 θ'καrοoτιi περi-
πoυ.
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ΣYΝEΣTΙΑΣΕΙΣ TΩN AΠoΦoΙTΩN ToY 1940-41
TgY ΙΙPΑΚTΙΙζOY ΛΥΚΕΙaY NΑOYΣHΣ

Tην Ι!αραακειlιi Ι9/3/82 κα[ αlρα 8 τ6 βριiδυ'
aυναντηθιiκαμε aτην Εaξεινο λ6αxη Nαoδon;, t)oτε-

ρα dπri αναβολη τfig oυνd.ντησiζ μ'1ζ' αι)τfiq ποδ η-
ταν νιi yiνει μ6'αα r;τδ Ι98l οi d"π6φoιτoι τοi Λαπ-
πε{οιι ΙΙρακτικοδ Λυκε{ου (τ6τε) τfiq oφλικfiζ χρo-
νιd'q Ι940-4Ι.
' Mε τη oειρti τfig φ*lτοyραφio'g αiτοi πο6 oυναν-
τηθηκαμε εiμαoτε: Νircοe ΣπriρτoηE, Κaloταq Στα-

1ι ατ iο υ, Κιb o τ αg Σ 6 ρ μ π ο q,'Υ ρ ι o τ ι5 φ o ρ o q Δ η μο ιj λ α'q 
"

Σrυκριiτηg Mητταq καi οi Γιdvνηg Σκοδληκαg κα{
fu{ενdλαoq Θυμιοyιιiννηg ποδ δ{ν εfναι oτ$ φωτ(}yρα-

φiα.. Οi 'Α'}.6κοq Xατζηπαριloxηq καi Τtioοg Σπiρου
d'πoυo [α ζαν y ιti cloβαρoιJq λ6yoυg'

Τη xρoνιιi iκεiνη τoi ]94a-4Ι d'πoφaιτηααμε tξι
oυμlιαθητριεg ιcαi δεlcαπi,ντε aυμμαθητiζ τ6 δλo εi-
κooι{,ναg.

Δ6ν dναφ6ρoνται τιi δν6ματα τιiν aυμμαθη-
τριriν μαq, yιιi τ6 λ67ο ποιj εδκoλα δ καθiναζ κατα-
λαβα[νει. Tιi δν6ματα τιlν oυμμαθητCυν μαg δπιυg

φαfνoνται oτην πρalτη φαlτοyραφiα dπ6 dριoτερri
προq τri δεξιιi εΙναι: Ν[rcοg Σπιiρτoηg, Π[,τροg Σιμο-

μdlκιοg, Κcbαταq Περδικιi.ρηe , Κtboταg Σταματ{ου,

Κciloταg Σ6'ρμπoq,'Αλiκoq Χατζηπαρtioxηζ' Κcb-
σταq'Αδαμiδηq' Θ6δrυρoq Καρακc(loταζ, Tιiooq
Σπδρoυ, Xριoτ6φορoq Δημoι1λαg,'Αριoτoμ6,νηg
Σταμπoυληq καi Σcυκρtiτηg fuΙητταq" 'Απουo[αζαν oΙ
Mιxdληg Κριiλλη;' Γιtiν'ιηq Σκoιiληκαg ποδ tφυyαν

oiκογενειακιlg ατιiν 'Αθηνα ιεαi δ Mεν6λαog Θυμιo-
yιιiννηg ποιi fi οiκoyi,ι,ειιi τoυ ι|ταν oτιi Θεo/ν[κη.
Στη oυyκiντρωση την πρrllτη, οLδοlδεκα τfiq' φαlτo-
yραφiαq δρκπτηκαμε 1-ιi' πρaπoβοιlλ[α τoi Καloτα
Σ6'ρ1ιπoυ' βιiζoνταq τ6 xξρι μαg oτδ Εiαyy6λιο δτι θti

oυναντιιllμαoτε κriθε δι1κα ;;ρ6ν ια'
Δεμiνoι dτoι μd τ6ν' δρκ* oυναντηθηκαμε oτη

Νιjοιlαα oτd oπiτι τοa 'ΑλΕκaι'l Χατζηπαρτioγ"η oτ{g

3Ι/]2/5Ι κι δπrυg δε[1ι'ει κι rj φcυτoyραφiα εi|xαμε

τρεΙg dπrLlλεlεg. "Ο Θ6δο'ιροe Καρακοloτα; oκοτοi-
θηκε dπ6 ι'tiρκη oτig E'πι1ειρηoειq τiq ΙΙελoποννη-
oου τ6 19,Ι8-49. 'o 'ΑριoτoμΕ'νηg Σταμπουλfig κιiηκε
dπ6 τοιiq Γερμανoι1g αε μιιi dxυρrilνα oτην πατρiδα
τoυ την Κατρriνιτoα (Πιiρyoυq 'Εaρδαiαg) τ6 Ι944
(ciν δ6ν κιiνω λιiθοq) στιiν Εκκαθαριoτικη iπιxεiρη-
oη τaσ Βερuioιt μαζi μi πιiρα πολλoυq r1λλoυq oυμ-
πατριιbτεq του' 'o Καloταg 'Aδαμ{δηg ε|xε oυλ)"η-

φθεΤ yιατ[ εΙxε dδερφ6 oτ6 βoυv6 κα{ od'ν κρατoιiμε-
νog'oτ6 oτρατ6πεδo τοσ {Ιαδλoυ Mελd oτ6λνoνταν
iξoρiα μ6' τ6 πλοTo Χειμt1ρα, πν[1τηκε μ6 dλλουq
πaλλο0;. '() Ι'αoog 2"πιJρυυ d,πυι'oiαξε, iπcιδη ηταν
φαντtiρog καi δξ'ν τοδ δcρoαν dδεια νd"ρθει.

'o xρdνoq καi oi oυνθfiκεg τηs ζωηs μdg oκ6ρ-
πισαν στaδζ τiooερειg δρiζοντεq.

Τ6 ]96Ι oυναντηθηκαμε yιti τρiτη φoρel oτιiν ''Α-

yιo Nικ6λα ατig Ι5 Αδyoιjoτoυ τ6 βριiδυ.
T6 197i δξ''', rcατoρθοloαμε νιi oυναντηθoiμε yιd'

ljo" " i '. '.' ," 
'-''

"j 
,o

cΦj .l ,;'' ";lS :1. .,r - : "'Φ.i,.;, "ι{, ;

';,n.,' . , t''',= :J "
.,μ ;. J. 'd *,.' ],- ,:i, ;i ., ,, ..r,..,1.ι;
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li:;

διtio.ορου; /"a!oυζ. '|. νluyli LιJ' μοιν\ LL"Α{ν'ν

Στi; Ι9i3i82 δπωq dναφΕ,ρθηκε ατην dρxη oυ- π0χηζ τοE ααριiντα, μο'θητικεg dναμvξαειg κα[ αν€'κ-

ναντnθιjκαμε iιτα δλοι κι δλoι' 'o 'Αλ6κoq Χατξη- δoτα, dναφοριi oτιi dν6ματα δλcιν τιΙlν yυμvααιαιctλu-

παρ.αo}:η; και ο Τrioοg Σπι)ρου iλειπαν yιιi ooΙ1α- καθηyητclv μαg κα{διαφ6ροlν Επειoοδiων ριdα'ι)τaι1q

ρoι)g )'o;,ουe ' ο Mιxιiληq Κρ(iλληq ποιj βρ{oκεται κα[ ανιi'yνcιoη oyετικfi; iφημερiδαq'

oτην 'Αμερικi 0ημικ6q) πρooκλiθηκε, αλλιi δiν Στην τελιυτα'{αμα'q oυνtiντηaη μ{ληαε 716'oυ1'-κι-

μπ6ρεoε ι'ciρθει. 'Εκτ6e dπδ αiτoδg πoδ θεριoε δ πd- νητικιi λ6yια δ Γι(ινν'ηg Σιcοιiληκαg'

λεμoζ o Πετρoq Σιμo1ιrΙ'lκιog καi δ Κδoταg ΙΙερδικιi- Xα'ρακτηριoτικιi dvα'ιρi'ρεται κατι7λoyοζ μt τιi

ρηg αφαι,ioτηκαν dπ6 την iπtiρατη ν6oο. ψιbνια d"π6 τ6 πρrbτο yλtντι τ6 ]94] ατiν κατοχi'

Πρooκ)'ηθηκαννeiρθoυνκα{oioυμμαθητρι{'ζΚρ6αqdκιiδεg3X20'000:60,00{)
μαq, αi').ei δ6ν ηρθαν. 'Απ6 α0τ6,g iΙ Mαρiα M6ακoυ Κραoi δκtiδεg 5X6.a00:30'000

πiθανε φυoιo).oyιιcd' πρ[ν d'πoφοιτηoει, iντυ fi 'Ε' Τυρi μιori dκιi: ]0.000

oθηρ 'Αμαιατζη oriu- 'Εβραiα iyινε Σαποδνι ατri κρε- Mηλα Ενα τελtiρo θιi φερει δ Niκοq: -
μoτoρ,o τη; Γερμανiαg. Πoρτoκιiλια iκd'δεg 2X4'00a:8'a00

Αiτrj τri λiyα ciτoμα ηταν i τd'ξη μαg τ6τε καi νrj Τρriπουλα (πoιj δΕν xρηoιμοποιηθηκε): ]6'0ac

ακεφτει κανε[q δτι δλο τ6 Πραlετικ6 ι|ιjκειo δεν εixε Καρδδια θti φ6ρει δ ΙΙdτροg:-
πιiρα πriν'ιυ dπ6 i,κατ6ν πενηντα μαθητiq καi μαθιj- ΙΙiττα δ 'Αλ€κoq:-
τριεζ' Ψιυμi 2 δκιiδeq cioπρο:8'000

Τ6 τυπικ6 πρ6yραμμα τrΙlν oυναντιioεοlν μαg ΙΙοτηρια 9 κραoιoi

αδτri'lν ηταν: Πιιiτα ]2 ooδπαq

]. 'Εκφcbνηoη καταλ6yου Γκανταiφι (d.π6 Mπιiρμπα Θδδοlρο): Ι8.00a

2. Σlyη Ε,νδg λεπτaδ yιι1 τοιjq νεκροδq d"π(,ντεg T6 yλiντι τ6 πρrbτο iyινε oτ6 παληδ oπiτι τοι-''

3. Πρ6ποoη μξ λοyiδριo τai καθεν69 'Αλξ'κaγl Xωνοδ'

_ 'Η ioτoρiα διδιioκει τd πd'ντα, α'
κ6μα κα[ τ6 μΕλλoν λf'cι

Λαμαρτfνog

_ Καi λ6ο'l τ6 ναi καi τ6 ξανα- _ Φτωy6g δξν εi-ναι δ Εxων λiyα'

καi τi νti πδ δξν ξ6ρω d'λλd δ Επιθυμιiν πολλιi

Σοφoκλfiq Δημ6κριτoζ



EΙoΛΙTΙΣ TΙΙζo ΚΕ,NTP0 NΑoΥΣΙ{Σ
ΑNoΙΞΙΑTΙΚΕΣ tΙoΛΙTΙΣTΙΚΕΣ Ε,ΚΔHΛ ΩΣEΙΣ

MΑ"Ι'oΣ 1982
Ε'tΙΙMΕΛΕΙΑ ΘΩMΑ ΑΛΛΑΚoY

tΙ Ρ G { Σ TA ΙνΙΕEν {} Υ T g Υ lΙ 0Λ Ι T Ι Σ T Ι Ιζ o Υ ΙζΕ'N T P o Υ ΝΑ o YΣ H Σ
Φιλoaοφfαg τoδ Πανεπιoτημfου Θεooαλoνiκηζ μ6
θΕμα: <'o Καβαφικ6q ρεαλιoμ69>'

7. Ι9-5-Ι982' Αi'θουoα Πoλιτιoτικoσ Κ6ντρου.

Συναυiιiα (πιd'ι'ο - φλtioυτo - τραyoδδι) απιi τoιig
oολ{oτεζ' τfig Θεooαλoνiκηg, TσNE TΑΚΑΙ{ΑSHΙ

- ΛoY'Ι'ZΑ ΤΑΚΑΙΙΑSΗΙ - κα[ NΙΚo TΑΣΣo-
ΠoyΛo. oi ooλ[oτεg rηg ΘεooαλονiκηE, παρoυ-

oiαoαν iνα πρδyραμμα μ6, κλαooικη μουoικη καi ci-

ριεg απ6 dπερεg'
8. 22-5-Ι982. Ai'θουoα' Δημoτικoδ Θεtiτρoυ' Θε-

ατρικη παριiυταoη ei'π6 την ΙΙειραματικη oκηνιj
<<ΤΕΧNfΙΣr> τfiE Θεoααλoνiκηg μ6 τ6 d'ρyo τoi
MΙΙΕΚΕT <<ΠΕPΙΙ'{ΕΝ oNΤΑΣ ToN ΓΚoΝTo>'

9' 23-5-Ι982' Αi'θoυoα Δημoτικoδ Θειiτρoυ. Θε-

ατρικη παρrioταoη dπιi την Πειραματικη oκηνη
ζ<TΕΧNΗΣ'> τηg Θεooαλoνiκηg, μ6 τ6 tρyo <oΔYΣ-
ΣEΙA'>. Mιιi παριioταoη yιιi μικρoδg κα[ μεyιiλoυg.

]0. 25-5-Ι982. Ai'θουoα Πoλιτιoτικoi Κ6ντρoυ.
Συναυλiα μ6 τδ oυyκρδτημα παλιdg μoυoικfiq τfig

<<TΕΧNHΣ>>, μ6 μεoαιιυνικη μoυoικη' καi τιi GΑR-
MΙNΑ ΒURANΑ.

]Ι. Στ6ν τoμ6α τcΙlν εiκαoτικδν τεxνrilν, λει^

τοιjρyηoαν δδo Eκθ6'oειq ζcυy ραφικfi q.

α) Στην αi'θoυoα Εκθξ,oεcl'lν τfig Δημοτικηs Βι'
βλιoθηκηq dπ6 Ι0 μ6xρι 30-5-Ι982, t'κθεoη λιθoyρα-

φiαg τiq πιναrcοθηκηg τoδ Δημoυ Θεaoαλoνiκηζ, με
tρyα διαφ6ριlν "Ελ)'ηνrιν ζωyριiφcυν κα[ xαρακτιiν.

β) Στην αi|θoυoιl iκθ6'oε(])ν τoδ Πoλιτιoτικoi
Κiντρoυ Nαoδoηg d'πδ ]5 μ6xρι 30-5-Ι982' Εκθεoη

ζa:yραφικ4q τοδ Γερμανoδ ζcυyριiφoυ HΙNΙGΕR.
/Wη]aΦΦffiMΜρiffi/w

Τri παιδιιi oαc δ6ν εiναι παιδιti ααq. Εiναι οi yιο[ Mπoρεiτε νιi πρoαπαθηoετε νιi τoδq μoιdoετε,

καi οi κdρεg τ4e λαxτιiραζ τηζ ζωηζ yιιiτi ζcυi. ''Ερ- dλλri μιj yυρeδετε νti κciνετε αiτd νti od"g μoιιiooυν'

χaντ{}ι oτi ξcιη μi τ4 βo4θειti ααq, αλλιi δxι dπ6 Γιατi fi ζani δ6ν πηyαiνει πρ6q τιi πioω κα[ δ6ν oτα-

odg. Καi μ" δλo ποιj εΙναι μαζi ααq, δ6ν d'νηκουν od ματd' oτ6 xθ6q. 'ΕoεiE εioτε τιi τ6ξα dπ' iπoυ τti παμ

T'o Πολιτιoτικ6 Κ6,ντρο Nαoδoηζ, oτιi πλαigια
τιλν δραoτηριοτητιυν του yιιi την dνoδο τοδ Πoλιτι-
oτικoδ iπιπ6'δaυ oτην π6λη μαζ' πρ'}yματtιπoiηoε,
yιιi πρcυτη φoριi oτην π6λη μαg, 'Ανοιξιιiτικεq ΙΙoλι-
τιoτικιlq 'Εκδηλciloειg τ6'ι Mtii'o τοii ]982'

T6 πρ6yραμμα τtiν 'Ανoιξιιiτικιυν 'Πολιτιoτ+
κcbν'Εκδηλδoεcυν, περιελιi'μβανε διdφορεg καλλι-
τεχνικ6ζ iκδηλcυoειq καi πραy1.ιαtoποιηθηκαν τδν

Mιli'o τoi ]982'
'Αναλυτικα τ6 πρ6yραμμα ττΙlτ''Ανoιξιdτικrυν

Πoλιτιoτικοiν 'Εκδηλcbcε<ιν τoσ Mαibυ 1982' θxει
. .-:ωζ εξηζ:

Ι. 6-5-Ι982. Ai'θoυoα Δημοτικoδ Θειiτρoυ''

<ΚPHTΙΚΕΣ MAΔΑPΕΣ>>' Λαoyραφικ6 oυyκρ6τη-

μα τc7ν Xαν[cρν Κρiτηq, μ6 ριζiτικα τραyodδια'
2. 8-5-Ι982. Αi'θoυoα Δημoτικoιi Θειiτρου' Θεα-

τρικη παριioταoη τoi θεαι'ρικoi δμ{λου <ZΑΦΕΙPA-
ΚΗΣ>) μ6 τ6 iρyο τoσ Κ. Κ6λλα <ΠoΙoΣ ΦoΒΑTΑl
ΤoΝ oΔYΣΣΕΑ>"

3" 9-5-Ι982. Αi'θουoα Δημoτικoi Θειiτρcυ. Κου'
κλoθ6ατρo. M6 τ6 dt'yo <To NΙΙΣΙ TΩN ΔΕΛΦΙ-
ΝΙ{}Ι,{r> dπ6 τ6 Πειρα7-lατικ6 'Ερyαclτfiρι Ι}ερo{αg.

4. "Εκθεoη παιδικοl βιβλioυ.
_5. 12-5-Ι982',4i'θoυoα Δημoτικοii Θειiτρoυ.

Δειiτερη θεατρικιi παριioταoη τoδ θεατρικoδ δμiλoυ
<ZΑΦΕΙPΑΚΙ{Σ)> μ€, τδ δρyo τoδ Κ. Κ6λλα
<<lΙoΙgΣ ΦoΒA'ΤΑΙ ΤoN oΔΥΣΣΕΑ>'

6' Ι5-5-Ι9B2' Αi|θουoα Πoλιτιoτικoi Κiντρoυ.
'oμιλiα τoδ κ. Δημiτρη Mαριυν[τη' καθηyητη τηg

σαζ.
Mπορε7τε νιi τoι1g δc'boετε την dyιiπη oαg, δxι δ-

uω; κα[ τig iδiεg oαg' Γιατi αδτti Ε'xoυν τig δικ6q

τoυg iδ€,εq' Mπορεiτε νιi oτεyιioeτε τ6 ocbμα τoυq, δ-

χι δμrιq κα{ την ψυi1η τoυg. Γιατ| ri ψυy'ιj τoυg κατoι'

κε7 oτ6 aπiτι τoi αδριο, πιlιj ioε7g δiν μπoρεΤτε νιi' i-
πιoκεφτεiτε, οδτε ατti iνειριi oαg.

s6

διιi oαg θιi τιvαxτοiν μπρooτti. 'o τoξ6τηg βλ6πει τ6
oημιiδι πιiνοl oτδ μoνοπciτι τoδ d'πειρoυ, καi odζ λυ-
yiζει μi τη δδναμη τoυ clloτε τιi β6λη τoυ νιi τινα-

xτoiν yoρyιi καi μακριti' T6 λι|yιoμιi oαg oτ6 x6ρι
τoi τoξ6τη rig εiναι yιιi odg 7αριi. Γιατ{ δπtυq αδτ69

ayαπd τti βiλη πoιj πετo0ν, tτoι dyαπd" καl τιi τ6ξα,

Xαλiλ Γκιμπριiν <<'o πρoφητηq>>
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κυκλoφ6ρησε ivα γεωργικ6 βιβλio
-Evα 

βιβλfo κατατoπιστικ6 θπιoτημovικ6 μ6 xρωματιoτ6q εiκ6vεq
Tf εΙvαι τιi κoκκoειδfr (ψdlρεq) καi πδq καταπoλεμoδvται

Δ€ν πρ6,πει vιl λεiψει dπ6 καvdvα d,γρoτικ6 oπiτι

ΣTEΛΙoY ΠAΛoYKΙΙ
MπoρεΤτε vιi τ6 πρoμηΘευτεΤτε 0"π6 ταγραφεTα

τoδ 'Aγρoτικoδ Συλλ6γoυ Nαoιioηg

TΙMΗ ΠΩΛΗΣEΩΣ 4Ο0 ΔPAXMEΣ

TA ΔIΙMOTΙKA TPAΓOYΔΙA
THΣ Ι\ΙAOYΣTΑΣ

ΣY^ΛoΓH ToY TAKH MΠA'I'TΣH

"Eκδooη oυλλ6γoυ .Mnoiλεc _ Γεviτoαρol"

ΠPoMHΘEYTElτE To

Boolλ6ωc Kωvoτovrivoυ (N6α δlε0Θυvoη)

fΞfΞμΓtiΓηFai.ξi.ξμ_ΞF-t#-fitr-{fΧ#-{fx#-frf}f':frfxfx#_ΞξFΞfrfx#-*x-*#-*faFaE glr-'{x-xx_{ιrr{}F*}rxF'r**_ltlt-.l**-xrE-r{rr:*ιr_*
k*f,jdk-Ek*k*k:*Ξk*k*k*^*ι*h._*k-*k*k-*k-*k-*k k k'k-*h'knk'k*'ι*'iky'c ", J,,;!_l! 

'k'k*ikrkjs_xlkj!-xkjkx



NT!MIΛlN
1'Ξ 

' 'Evα vε0 επαvασTαTlκο εvT0μ0κTαv0
τηg Zω0τε11vlκηg

T0 NTIMIΛlN
Kαταπoλεμεi dπoτελεοματlκα

καi αuγ11ρovωg πολλoug θ1θρoug τιilv iπωpoQopωv

T0 NTlM!ΛlN
" E1εl δlα pκεlα 30-35 μ6ρεq

καi θvεpγεi θπi τωv βλαβερωv tvτoμωv βloλoγικα

T0 NΤlMlΛlN
Mπoρεiτε vα τo βpεΙτε

οτα καταοτηματα γεωργlκιiv Φαρμακωv

Zωoτε1vlκη τηλ. 532517 Θεo/viκη


