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Θε,ooαλo'vilκη

Aγαπητ6' φiλε,

Δiν'oυμε καr π6λr τ,o παρ6ν. Mε r'διαiτε,ρη

xαρd παρoυior6ζουμε τo o'ημερlν6 rε6xoq. Στ]μερα
τtl περtο,δtκ6 μoq oυμπληριilν'εt τα 6.ξ xρ6νrα τηg
1ψ1ηl}3,φ,οrρiαq τoU. Eiναr γrα μαq θναq ο'ταθμ,6q

KαΙ ,6να ξε,κiνηrμ,α. Πρoxωρ'cilμε με 6ιjηrα,τα στ'α-

θglρd πρoq τα μiπρ6g, με πioτη Kα1 αUτolπεπoiθηoη'
ΙΙl,oτε6oυlμε 6τr θα συν,εXiσoυμ'ε τΤ|ν πorpεiα, Ulπεiρ-

νr'κιiνταq 6.λ,εq τrq δυo'κoλiεg olκoνομικ6,9 ΚαΙ. τε-
xνlκ6'g γΙα ν,α ,oιαθεi η <λΙΙΑoYΣTΑ>. Eiμαοπε
αιo16δoξol, γrατi δiπλα μ,αq 6ρiοκoνταr εκλεκτοi
ουν,ερ,γ6τεq καt οιi o φiλοq αναγνιil,ο'τηg.

Aγcιπηι,6. φiλε,

Σdtμιερα oτη <<},Ιliιου'oια> δημο,αΙ,εioνια'l σιoΙ_
xεiα dxι πολf γν,ωoτd γiρlω απ6 mν μεγdλο
xαλαuμ'6 τoυ 1822. 'Etτor orγd οlγd ουμπληριil-
ν,οVταl τα κενd τηg Ιroτ'ορrκfq εκεiνηq περ16δ,oυ,
Eπi'αηq δηlμ,ιlol,ε$oνταr ερκ,ετd αιοtx'εiα Kαl φω-
τ,oγ]ραφiεq αrτ6 ιην <αρματω,ord του Γlαννirσαρoυ))

Αγαπητ6 'φiλ,ε,

Στo rτεριο,δικ6 ,μαq φilοξεν,οιiνταl εδκ6 dρ-
()οα λα,oγραφlκd τoυ τ6πoυ μαg, και κoινωνrκοl3
Γιε,ρ1εΧ'ciμl6νoυ drπω'q ,εiναι τα <<Nαρκωτrκd>. Kαl
κ&ιι o'ημαντtκ6 πoυ ενδrαφ'6,ρ,εl τoυq δεντρoκαλ-
λrεργητ69 _τηq στερlοx,liq καl τουq γεωlπ6νoυq α-
ναγνιb'oτεq, Θα δηiμ,οolεr]ονταr οτo περt,oδικ6 μαq
περlλI]ψεrg απ6 τlq oμlλiεq τoυ Σ,εμtνα,ρioυ Eκ-
παlδεirσε,ωq των γεωπ6ν'ων πoυ πρα,1πμιατoπorf-

θηκε oιo Ιν,oτiτο$τo Φυλλο66λιυν Δ,6"νδρ'ων οτlq
27-28)1)B3 oε θ,6ματα θρ6ιΙηc των oπωρ,o,φ6ρ4μγ.

Αυ rd γrα οfμερα" Pαντε6ο,6 μετd τ,ρεiq μi]νεq
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"AψυιυEτεξ πi|npoφοpiεc τοE lαοgαiiου l{ΠΝΣTAtυTf,

ΨIα τilυ 'ΕπαυαEτIIEn τΠq lUrουοαg οιf 1822

1. EΙΣAΓΩΙ'ΙKA

Fi1ιαι γr,ιυoτd τ,i 1ρονολογιxα ξη-
τljματα ποδ iπdρ1οι1γ .1tριυ riπδ τ&

γεγοl,ιiτα ποl) δλα6αγ 1ιilρα oτi1v πο-

λi1 zαΙ oτr\r, περιo1i1 τfr; ΙιΙdουοα;,

oτιΙ 1822.

Συγz.εxglιμ.dr'α, iπdρ1ει ι1,μφι,o6d-

τl1or1 γιd τδ πιiτε, ιixρι6δ;, zηρri_

1$r1xε l'1 δπαι'ιioταοti zα[, iδιαlτερα,

γιι} τδ πιiτε τdλειω,oε (li θπανdoτα-

οι1) oτi1 }iιioυoα, oδ oυo1ετιoμδ μ}

τiiν θπαr,d,oτααη oτδr' "'oλυ,ψο, δ-

πιυ; ιαi γιd τδ fiιpo; τδν Ζατα,στQο-

qlδι,, oδ ιlr,sgωπιr,ε; 1ruxδ; xαi oδ

δλιxδ; ξr1lμLε; , ιαi, τt')αl;, γιd τδ oil_

r,ολο τδr, 1ωριδl', ποr-\ π'υρπολfι}η-

z'αr,ii }"εηλατ{1θrizιιν ,1n6 1ρ|'; Tοiq-
z.ο'υ;, ψιετιi τfir, xατdπαυoη τοδ πυ-

ρδ; zαi τi1ν fiττα τδv 'Eλ}'{νcυν ρα-

γιιiδωι, (βλ. γιιΙ τdι oxετιxd προ6λ{-

1ιατα ,oτi1 μελdτr1 τοfr Ι-,ι ιb ρ γ o 'υ

Χ' Χ ι ο r' i δ i1, μi τi'τλο <<Ι{ιξα oτοι-

xεiα γιιi τl) xρoνoi"6.yr1ol1 τοi <<1α-

λιloμοδ>> τ!; Nιiουoα; xαi τδ"ι' 1.ιο-

r,αoτr1ριδr, oτι} 1822>), oτδ πεQ.

<<Mαxεδoι,ιxιl> 21 (19ιJ1) οελ. 155
- 166 i) 'oτδ περ' <<l}{ιιiουoτα>> τεi-

χo; ]-8 ('Ιανουcigιο; *_ Mιiρτιο;
1982), οελ' 4 -' 6 zαi τεδ1ο6 19

('Απ9[λιo; -- 'Ιοι1i'ιo; 1982 ) ' οελ.

5:} __ 56, δπου μι,ι1μιor'ε.i'ετιrι xαΙ r91

προηγo6μεr'l1 {jι6λιογρα,1l[α) .

'ΙΙ ilψευι'ιr δμω; ουνε1,[ξεται xαi
εir,αι πoλt πιι}α"ι,δ r,ir βQει}οδγ oτδ

1ιdλλoν zαi ι1λλα ιiγνιυoτα γ'α\ a"ι'dy"-

δοτα oτοιxεiα, ποi sιi qnτ[,oουν δ-

οιr αzoτειi,ι} or1μεiα tπι191ουν zαi
iiτοι '$ι) δο,$οiν, iαιυ; λt'oειg οτ,i
oxετιxι)' igιυτ,1ιατα.

Tδ μιιx9δ τοδτο (i'zλιrizε'υμdι'ο)

or1,μιε[ιυ,μιi 1-ιoυ i17,ει οz'οπδ r,ι} γl'ω-
oτοπιlι t''1,οι:ι ,ιττoi: πιlλλοιi; μ[α xιιι-
ι'οilργια πλr1gιl1lορ[ιr, πo'δ δια'oιbf}η-

4

i,'ε ιiπδ 1}1' ^,,r'ιυoτδ διδιioxιrλο (xιli

διiοzαλο τοi Γdγιlι'Ξ) Γgr1γιig,ο

Krυrηoταvτιi' π()ι Ζαταγιjτιrr' ιiπδ τi;
}'iriλιd; τοi ΙΙ r17,ioιl (τoδ Bιjλoυ).

(iιΙ π9iπει r'& πq'oαt1μειιΙloουμε

δτι τδ zε[,μενο τιliτo oυ1.ιπεqlιλαμ6ιi-

r,εται oi Bi,α διodλιδο (1ειριiγρα,1lο)

οl1i1ιεiιυ,μrr, π:δ ijoτεr7,ε δ Ι{ιυι'oταν-

τ(ι; (oτιi 1828) oτδγ Ι{ι'6εQγ{]τrl

'Ιoτoρικδ σnμεiωμα
τoσ ΓΙΩPΓoY xΙoNIΔΗ

δικnY6ρου Bερo(αq

'Ιωιiνvt1 I(απoδioτρiιι z"ιιi ι1ποτελεi

ι1πιir,τt1or1 oτδ igciiτrμιιl, ποt' τοi τd-

$rixε γιιi ιr\ οι'μ6ολi1 τδν δια'qlιiρroν

διαμεριo1-ιιiτιυν τii; 1ιbgα; οτi1r' i-
παt,ιioτα,οil τοi 1821. Tοiτo ξljττ1-

oαγ ( 1ti28 ) , ιiπδ τδγ Καποδiατρια,
υi <<Μεγιiλε; Διlνιi,μιει;>>, γεγ,or,δ; ποi
ι1l,ιiγzαoε τοiτυr, r,iι προoφυγει oτr\

βυi1$εια z'αΙ,ι;τi'; γνιi'loει; θxε[r,ιυγ,

πor) μποglοδοαν r'ι) τοδ προαqldροιlν

Eλεγμir'ε; zαi oω'οτδ; πλl1ρoqloρtε<'

'Ar,ιiμεoιi τoυg fiταr,, λoιπ6γ, zαΙ δ

Ι{ιυνατ α vτιi;.

Tιi oτοιyεiιι τοi Ι{ωγοτιrντ& 1ρη-
oι1rοποι'{$ι1zαr, ι1πι) τδγ Ι{απι;ι)ioτρι ιι

γιιi τr) πili'ταξl1 τιli δgιοτιz.οδ ι]πo-

μl'ηuατ,i: r9ψ' ii.του 6lιυ: zατ,tγ,,α-
ιl)τ l]Ζα\, πιδ ουr'οπτιxι) z,αi δxι, ι'ι-

z'ρι6δ;, flπω; εixιlν δυ$εi"

Ι'ιυr,qiξ,rμ,ε, βd6αια, 1ιι17'9ι τιilριr

τδ ο1ετιz'δ zε[,μrεr'ο τoδ'Iο.l. Kαπο-
ilioτ9ιιl, ii1ι δψιω; zιri τδ ιiντioτοι1ο
τιlδ Kιυr,οτιrγτfr', τδ irπι;iο i|μειi,ε ιi,-

,,^6i:δοτιl μιl,1ρι τι\ 1',L,31' δi1λαδrl1 16:i

γριir,ια. ι1r, zαi παρουoιιiξει πoλi θγ-

διαιiliρυι,. δλliz'λr1gο ιiλλd z'αi τδ oi1-

1ιεiυ izεii''ιl, ijπου δ[δογτιrι οi πλη-

ιlο,1lο9[ε; τoυ γιι) τi1ν θπαr'ιioταor1

ιlιi1 }lαxεδονΙα (δr1λαδi1 oτ| Χιli'-
xιδιz"11, oτδι' "oiιι:,βπo 'z'cιi οτi1 ΔΙιi-

ουoαj.

2.'Γo K[1Ιλ,ΙENο

Εiναι 6μιυ; z'αιρδ; πια r'α zατα-

xιυρi,oουμε θxεiγο τδ 1ι6ρo; τδν εi-

δi1oειυi' τιli Κιυr'oτι:i'τd'. πoi d.1lο_

goiν oτi1ν θπανιioταoη τοδ'oλil-
1ιπου zαi. zυ9iοl; τfr; Ιt{ι1oυoα;, oιbiι-

ι1l'ωνιr μδ τi1 ι\ημοoiειυo{ του, πcil
ilz'α,με δ xαι9l1γ11τi1; τfl; Φιλooοqlι-

z.η; Σ1ολfr; τοi Παr,επιoτη1ι(oιl 'A-
$r1r,δr, Bαγγd.λι1; Σz.ου6αQ&;, oi

πqlι1ο'qlατο 1'πιδ γενιxιi) βι6λ[ο του

1 ι3ιδ τδr, τiτλο <<'Aπδ τδ λει,μιbνα τr-1;

πα9ιiδοor1;, ΙΙ ι1λιορε[τιxα, τι1μ. A' .

',\f}l1l'α 1rδ 1 . οε)'. 1 1, 126 ,.

'Γοiτο iixει ιb; δξfl;:

<'Ο "oλιl1ιπυ; θπαr'ι1oτr1 τδ 1ι22
ilτo;' πε9i, 

',} 
1ε1λr1 λ'Ιαqlτiι,'ι'z''t'l 1'''

ρi τι} τiλr1 'Aπqιλ[ου θπαιτιτ r ;'

Νιiηιloιr 11ιδ τιΙ πd9ιξ 7.υl,.tiι. τ:gi_

πιlυ 8(), iJλα xριoτιαi'ιzιi. 
'Ε;'-' .:i -

οεl' f1 iπιιl'ιioταoιg Ξιυ; τα 'ιεo ι _\Ι ,-

i.;υ. l'}i; δi.O1' 1rlδτυ τδ δI,ι':i' ι', :-

'!'ι\'lι\' ||(iχσι,iδιιiz''τυr'z.'ι, . :'.-

τιzlii μιiλιoτιl εi; τr\ν \1i l1'- 1i .'-

πεoοt, Ξιυ; 13 1ιλιαδε- iii.i.ril'e: .'--'','

xαταιilιlγιiι,τιυv εi; τi1ι' τ"'i. l ,': ιi
zιli τοiψιoι πι:giποι'17 1ιi'l 1r;1 ,,-

1ιιιri"ιυτior9r1oαr' Ξι,l; 15 7ιi.ι.iδε:','r_'-
r,αιxιlπαιδα. Tδγ δi o(υι}.ι.τ'.'lι ir--

λ/1vι,.lν οi 'μiν ιilπi'ιοιιdl'οι i','1""""'

μετι} τδν xο.,.ιιτcιr'iι,ll'εi; τιι zιτιi
τr\r' Δυτιxiiν z"αi'-\l'ιrτ,.li' 'z.ilr"Ε,'.-

λιiδιr oτρατι]πεδιι ;'.lιi ιi','ιυl'ilοl'τclι

i,πiρ τr"l; πατψiδι,: z'ιιi τioτειυ: ιιl1-

χQl τi1; οi1liιεψυr'. Oi δi σ)}]-ια\'iτι_

z'ιbτεροι ποi"ιτιz.oi εi; τα; ι'ηοου;

Σizιιis'oγ' Σzliπε),oν, Εi'6oιαr', ΙΤ ε-

2ι()πι'}\rγ ti,σ() \,' Σ i, ραν z' αi αλλα1οδ. Tιi
δi iπαγα,oτιiντα xωρiα tγιr'αι' πυ-



"Aγvωoτεg πλnρoφoρiεg τoδ δ&oκαλoυ ΚΩNΣTANT^A,

9iz.αυττα iiλu>.

'Aξιο,οr1ιιεiωτο εiγ:ι δτι δ Kιυγ-

οταr,τιiΞ iiγ9α.1lε oτδ ιig'xιz"δ οx6διo

ιυδ αt',ιιειιi,'lατιi; τιlυ ιiτι τ'1 θπανιi-

ιlτιΙ:}| 6;il Nιj,oυαα ilγιl'ε <οιερΙ τιΙ

riλr1 'Α,πριλiιlυr>, {ioτεgα 6,μω; to6ι1-

οε, 'i,διo;, τδ or1l1.ιεio τιlδτο zαi ilγρα-

ιllε <<;,.ιri... riμdgo;r, τδ δ) ο1ετιιδ
;''llνδ ου;rπ:.i1ρωοε Σzο'υ6αριi; μδ τi;
λdξει; <,lμιετ' 6]'iγιιΞ> (δηλαδr\'f1μd-

Qα; ).

'\z.','-ι{ι, vιl.μiξω δτι εir'αι χριioι_

μιο l'ι}, ιiναδt1l''ιυοιευτεΤ δδ,δ z.αi rδ

or1μεΤο θz'εΤvο τfr; θz.$6oειυ; τoδ 'Ιω.

Kιrπιlδioτρια, πot ιir,αφdρεται oτi1v

θπαι,ιioτα,οtl τoδ'o2'ipιπου zαi τfr;

lιΙi.υυcα,-:

<<"o λ υ ]Lι π O ;' o"ι 'oλfμπιοι U'

λα6ol, τιi δπλα περi τι} τ6λη }Ιαρ_

τiοrl τοδ 1822, δγω$r]χαγ μετ' 0n'1

πo),i, ,μδ τοi; z.ατοixoι,Ξ τi; Nιαο6'
ol1; zαi τδν πθ9ιξ lpιερδν xαi oυιι-

1-ιετεixαν τfr; τ'61r1; των. Kατoιxξ-
σα\,τε; μιετιl τα'δτα ιiμφ6τερoι εi;

ιι); r,fi οoυ; τfr; Σxιιisου, Σxοπ6λου

"ι'}''.π'',>>'

:j' iiAPΑTΙΙPΗΣF]ΙΣ KΑΙ
ΣTNlΠtrΡΑΣ}'ΙATA.

'Aπδ τi1ν ιit'τιπιrρι:ι6ολr\ zαΙ τi1

ουγz.9ιτιz"i1 μελdτr1 τδγ δJο τοιjτcογ

xει1ιJι,ιυr', τοδ 'Ιιυ. Kαποδioτρια
(πυi, ξdQα,ιιε iiδr1) z'αi, τoδ ιiνdxδo-

τ0ιt μ6χQι τελευτcιiα, τoi Kωγ'oται'-

τd, προxJπτιlυν τιi, 6ξfr; ουμπεριi-

σ'lιατα:
,\'. 'Η θπανιioταor1 oτδγ "O}.υ-

ιιπ1) πgιir1.111$i1xε, δπιοoδ{ποτε, oδ

ox6or1 μ} τ|ν iπαr'ιioταοl1 τξ; N'i-
()υσα;' [iπω; ιiγj,πτυξα z'ιri οτflr'

πρι;αr'ιr,ilεριi,μενι1 μελdτl1 1-ιιlυ.

B '' Δ}ι' εiναι ιi'z'ρι6θ; δτι | i'
πιrvιi;τιιαt1 xριi'τr1oε (ατδγ "oλυ-

μπo i) οτi1 Νιj,ουoα) μιi'y'9ι τi μι6οιr

τοδ λΙαiιlυ ι τιlδ 1822 ) .

Ι". Eiγαι dι'τυποroιιιxοi. (zα[, προ

qlανδ;, ι1περ6ολιzυi) oi ιiριoμοi,
πυi δir,ει Kωι,oτιrι,τιj; για τi; i-

πιiλειε; τδν 'Eλλr'1vιυγ ιlλλιi xαi

TοiEiz.ων cτr)1 Nιiοιcιl, δπω; zαi
τδι, ιiριι'iμδ 1fi γ γυt'αι'z0παiδο:ν,
αix1"ι αλ,ι.lτ [ οτι1a α r'.

Δ'.'Επι6ε6ωιιbr'ετιrι τδ γεγor'δ;
δτι οΙ, 'Γoδρzοι πι.,9πιiλr1oαr' 80 1ιυ-

ριιi, πεgliποιl, τfr; περιο1'fr; τfr; ΙιΙιi-
οιloιl; ( dλ7.ιi, {.li6αια' xαi τfr; B d-

ροια;, τfr; "lδεooα; zαi τοδ xιi-

μrπoυ), γιατi. zd'τoιzoi τoυ; ε-i1αν ιιi'
6ει μι6ρo; oτδ iπαναoτατιxδ x[νη_

μιr' δπω;, ι1λλωoτε, γνωqiξαψιε xαi
ιiπδ ilλλε; πηγ,dζ.

Σιγιi - 'oιγιi' λoιπ6r', ξετυλiγετα.ι
τδ z.οιl6ιiρι τfr; iατoρ[α; xαi τ'i1g fl_

ρωιxfr; zαi α'ιμιιrτο6αμ,μ6r'11; μαz"ε-

δor,ιz'fl; γfrΞ...

τωγ
για
π0υ

APAΠITΣA 1982
Ιfui νδ κυλoδνε, τδ νερ6 τfrq 'Αρ6πlrοαq

Kι θγδ νδ μi1ν dκoιj,ω τδ τραγ'o6δ1 τ'oυq.

Kι θγδ νδ αι,6.κqμqι 6'ου,6δq, μαρμα'ρωμrf'γ'οq λδq,

καi ν, &κ,oιj,ω κdπolεq φωνδq dπ6iμακρ'εq μ6 κ'αi τ6'oo

3ν'ιoν,εq,

lΙ.αKlρ1ν6q) μd καi τ,6'oo κο'ν'τrνδq.

Xτεαrνδc, ν' &κor3ω φωι,69, oηiμε'ρινδq καi αiιbνrεq.

Καi νδ ι<υλoδνε, τd. ν'εrρtι τfrq 'Aρ6πiτoαg.

Kι θγδ ν'& μiν €ιrκ'ο'riω τδ τρ'αγo'liδl τoυq,

μλ ν' &κ,ο,3ω, τδν ]rJαου'ααiων γυναrκδν τδ τραγο6δr'

Tραγοι1lδr fiθουq κr dρετfrq, λε6εvτrdq κr

θλ,ευθερ,ιυoriνηq:

- Καλiτερα μrciq i6ραq 8λεiθερη

- Λεuιερ:λ i) θ6ι,ατoq.'..

Kαi νd κυλorν,ε, τδ ν'ερδ τfrq 'Αρ6ττιτoαq'

iνιi'lνι-lνι;αq τδ 1822 μδ ιδ 1982 καi ιδ θπ6κεινα,
ιι) rli1υνlo.

ΧPΙΙΣToΣ 1], ΧtrΙλ{ΩNAΣ

o ΦΙr1lΠrΙoΣ e BAΣΙΙιΙΑΣ TΗΣ MAκEΔoΙ{EAΣ
'O δληlθlvoc ηρωαc τdc 'lrατορiαc τo0 'AλεΕαVδρoυ δδv εi-

vοι iKurρiωq αΟτδc δ 'Aλδξαrlδρoc, αλλd δ n'ατδραc τo'U ΦiλllΠ]Π'oq'

'Q gιJlγlγρα(ρδαc δvδc ilρ'Y'cυ δδv λdlμΠiεl θni τΠc oκηvηc, δοov δ η-

θ,o,πotoq, lδ ΦiλInπoc δd Πτα'v dκεΤ'voc α δ'noi,oq oυv66qλε καi πρ'o-

ετoiμα,σε μεγαλo μδροc τωv μεγdλφγ lκοτo'pθφlμdτων, τd δtnoiα

θφερε αδ nθροc δ γIδc Τo,υ rKcιi αΟτδc δ'θεοε τδ θε,μδλrα τoU μεγd-

λου κτtρiou, τδ δ;ci'c iKεΙvcc dvηγεlρε rκαi 6.o'φ,υρ'ηiλατη,oε τα αnοl-

τotrμεvα γrδ τδv σlΙ(ο]Πrδ αιjτδv θργαλεiα. Kαi δxι μovo αuτδ, αλλd

εi1ε ηlδη,αρxioει iκα,i τηv θtκοτ,ροτεiα,KoTδ Tωv ΠερoΦv, δn6τε τδv

ivηρ'nαtοε δ θdγατoq' 
o,θrλλc

,*.€]:1 
δ

;



((NIAOYΣTA)), MIA tIoΛH
AΠo EYEPΓETEΣ

ffi

Συν,6xεr'α iιπδ ιι) 19ο ιεδxοq

19. Tδ oxoλειδ τoσ
'Αγιd Mnv6 (1o καi 2o)

Eiναt ,oxoλεiο πoδ xtiqτηκε μδ
xρdμ,ατα ιdlν },Ιαoυααiιυν μετα-
ναoτδν τfrg 'Αμερllκic. oi Nαου-
ααior,τiq'Aμεpικfr q d'νιταπoκρiθη-
καν οιr\ν ,αΙτηoη τdq τ6τε θπtτρc-
πfrq cινεγ6ρoεωq ποιi iιποτελoδν-
ταν iιπδ τoδq Θεoδ,6iσtο Χ"Δημη-
τρioυ,'Aντιi-lνιo Φεiδαρη, Δroηidδη
Γκαρν6τα, 'Αναoτdoιo NΙπλη, Αi
ξ6ντιo X"Δηηrηrιρioυ καi Κιυν)
ν,o Χατζηψιαλ,oioη ιilq l1ρ,$.5ro

καi δtαxεtριαιi1,
Πρθπει νd τονι,otθεi 6ιl οi Σilλ-

λroyoΙ τ(iν ΙιΤαουααiων τijc N6αq
'Yilρκηq καΙ Boατιilνηg lουν66α-

λαν rιολδ oιi1ν dν6γεραη τοi Σxο
λεioυ. Στflν rπροo,π6θεlα αiτi1 d-

ξ16λογο ρ6λo 3παrξε καi δ Θε6-
δωροq Γ. Mπορδdνοq.

"'Eτor τδ 1911 θεμελrιfiθηκε 'ιδ

ο.xολεiο ποδ rεixε ox'ξμα' Π καi
flrαν δiπατo δπωq iiκρι6,ιic; εixε
πρo1γραμμ1ατ1o1θ'εi. Στδ θγκαiνια
παρα6ρδθη,καν δ Θ. N'Ιπορδ,lνoq,
δ πρω,ιtlοiγγελ'oq, δ δ/1μαρxοq K'
Χ"iΙνΙαλοtoηq, δ,6κπρ6,oωπ,ot:
τ.Qq Tουρκlκ{q Korν6ιηται;, δ Χ6-
τζαq καθδq καi πλfrθoq λαoi, μδ-
λη τoδ <iτο6πoυλ'oυ>>, ,1-ιcι0η ιδr;, Φt
λαρ,μονlκi1 καΙ rτoλλoi ιiλλoI.

Miα ,δπtγiραφfl orrr\ν π6ρτα τοδ

αxoλεrοδ μιlq λ6εr

Tη]Ι ΣlΥ]}ΙΔLPoλ,ΙΙΙ TοY EN N. Yio,PK]:Ι

ΣΥlNiΔE]Σλ,ΙoY N'AOΥΣΑΙΩ,l\Ι o\'{o-

6

Toσ T6κn Mπdiτon

bJιo'ΙΑ

TοΥ ff{ ΙjoΣiΙΩi}{ΙΙ ΣΥΝΔEΣλΙc}Y
Ι\II.Α'οYΣ-\ ΙΩN ΑΓΙio]Σ ΔΙΙλ{ΙΙTΡΙOΣ
KΑΙ 'ΙΩN ΛOΙΠΩ\i EΝ Α\,ΙEΡΙKΙΙ
ΦΛtoλ,ΙoΥΣΩ,\ NAOYΣ'{ΙΩΝ

"Aλλη ,1rriι θπrγραφι) μdq δ'rτε:ν-

θυ,1ιii;εr.

EΘE\,ΙrEΔΙΩΘ1Ι TO ]9,11

ΑΠ0Ι1,EΡΑT()ΘfΙ Tο 1926

ΔΑΠiANΑΙΣ TΙ'ΙΣ OΡΘoΔοΞοY
ΕΛΛΙΙΝiΙΙ<ΙΙΣ KoΙ'N,OTFΙTοΣ
ΝΑoΥΣΙ{Σ TΩΝ Φ,ΙΛoΝΙοΥΣ()N
ΕYΙΙPΓETΩN NιAoΥΣΛ Ι(}N

ιl.\t T}Ι ΑΡΩΙ1ΙΙ Tο\' E_\.\ΙΙ\ΙΙ\ι)Ι
λ,PATυ\ Σ

Tδ Σ'x,oλεio λεrιci'ρ\'ηοε ιbq

τiq 1Ο Σεπτ,εrμ6ρiου τοδ 1}Η. Τl)ι,

irθρα αiτi1 κdηκε dπδ τoig Γερ-
1ιανοig rκ,ατδ "rflι, €ιποrιilρηοf τουq

iιπδ τι)ν Niιoυoα. -Ητcιι' f.,α απ'
τc]ι τελευιcιicι θ61rcιτ6 τουq. 'Επt-
oκ,ευ6oθηκε dρ1,6ιερα. \Ιliι iπr-
\ηραφΙ) μc1q iπεr,θυμiζεr.

Α },JlOΙ KoΔO'\lΙΙΘiΙ l.\Π_\\Α Ι :
Ι],.\ΣΙ.\.ΕΩΣ
ΙΙ.\\'-\o\ -{'

E\ ΕΤΕΙ -ι95,1

1'δ κιiριo αιεγ6ζεl δυδ tο,xoλεl6

τδ 1,o καi τδ 2ο. Kdθε οxoλεlδ λεr
ιιoυργεi ξεxωρrαιiι καi (ιν,εξdρ-

τητα, τδ 8να diπδ τδ iλλo.
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Θεlμελiωoη τ,oδ οxoλεi,oυ τo0 'Αγi,o,υ Mη'vd (1911)

20. Tδ μovαoτιiρι
τfiq'Yπαπαvτftq
Bρiolκεταt xτtoμδν,o οτig πλα-

μδq τoi 'Aνατoλικoσ Bερμi,oυ
oδ δψ6μετρo 800 περiπoυ μ6.τρων
Tδ oη,μερrνδ μoναoτl]lρr πξρε τdν
θδοr1 τoυ lπdνω οτδ παλrδ κατα-
oιραμδνο dπδ οεlαμδ Bυζαντινδ

μoναoτ{ρr. 'Aπδ τδ π'αλ,ιδ μονα-
gτ{ρr 'oιilζονrταr μ6νο δοτδ καλo

γηρων πoδ δυoτυ'x(iq dxουν κα-
Tαlστρ'αφεi κατ& τiν dν6γερoη
τo6 οηrμερtνοδ. Σιfiζoνταr οdμερα
ιμdiματα dπδ παλlδq 6υζαντrνδq
ε1κ6ν,εq αιiq δπoiεq dναγνι,lρioτη
κε τ) τεxνοτρ'oπ(α τoδ M'ανου{λ
Π'ανo6ληνου.

Στ δ Ndρθηκα τfrq θκκληoiαq
l3πdρx,ει fl φωτoγραφiα τfrq iδρ}j

ιριαq καl πrδ κ6rτω εiναl γραμμ6 να τδ δξ,{q

'<ιTδ 6τοq 1921 δνrεtiρευθεioα τδν
τ6rιoν τi]g λ,Ιονξq 6'φoδ θrκτ6λεοεν
&γrααμ,6ν δπ6 ιοi iερ6ωq Π,α,πα-

Ylιbργη Λυμπtνrd θξεrκiνηlo'εν μαζi
μδ ιlλλoυq κατοiκουg τfrq Nαοιi-
σηζ' περΙoxiflq Mατατανiulν (Θ,
Pd'ιου, NΙπαταντζ{δ,εg, Στεφ,ανd-
δεq. Zrιilταν, 1ι{π6iτoην, Γrdντοη-
δεq κ.d.) iiρxroαν νδ καθαρiζουν

'τδν δγρioν τ6,πoν. 'Η N{oν{ εriρ6-

θη τr)ν 5ην Kυ,ρtακfiν τδν θξερειl
νr]'oεαlν, 6cηtθεi'α θα6ματoq. Tfiν
εiκ6να ,εiρi1καν δ Xρi]οτoq Στε-
φαq καi δ Nκ6λ'αοq Mπαταντζfrq.

'Aρ,γ6τερoν συlμ(εντριiσαtοα d-

πδ ,6ρdνουq δι&φ,oρα πood καi 6ο-

ηθ,εiα δλων τδν N,αoυoαiων καl

τδν κτlοτδν 'Aθ. Παπαδ6πoυλoυ,
'Iω,αν. λ'{υλωνci, Δ. Δrμlοlκi1, T.
Tοiγκαρη κ. &. dκ,τroεν τflν δκ-
κληαiαν τiι. ,oπfuα καi ;ijνο;lξεν

τδν δρ6μoν. 'Aακflτευoεν εiq τflν
'Yπ,απαντf ν €ιρκεπδ 3τη ( 1921 _

1944 ) δπ6τε λ6rγ,ω τ6ν ουνθηκδν
τδ παrδr& τηq τflν ffφε,ρ,αν εiq τdν
Ι\Ιd'oυ,σαV''Aπ6θ'ανεν εiq fλlκiαν
112 6τδν καl ,ζ16λεπε τακτικd τδ
δραμα ιflg 'Yπαπανιi1qTδ δoτδ
τηq Kατ',θπtθυiμiαν τηq μεταφδρθη
καν εig ιτι)ν λ,Ιoνfν. 'Αργ6τερoν
πολλol θτiμηοαν πdν θκκληοiαν
περιoo,&ιερ,oν δμωq δ δρεr66τηq
Π6.τρoq Σrilor1rιi:rκtog, δr6δo-xοq τξ g

iδ,ριiτριαq>>,



EYΓENΙA PA'ΙroY 7844 - 1957
'Η iδρllτρrα τfrq 'Eκκληo'iαq

]Eπ(οηq δπdρxoυν ΥPqμμ6να
καi τ& θξ,qq:

ΑlNHiΓlEPΘΙΙ
ΠPΩTiolBoYΛ ΙiA EYΓΕ,NE ΙiΑΣ

Α'N. PΑ.1 'OY
KAΙ ΣlYlNΔΡoλ,ΙiΙ{ EYΛABΩN

XPΙlΣΓΓ'ΙΑNΩΙ\Ι

λ'{1Ι]rNΙ Α,ΠΡΙ,ΛΙΩ 1921

Στδ τδμπλο εναι γρα1Ιμ,6να τδ
rιαρακ6τω

ΔAΠANΗ ΙΩANNοY
ι"Ι. MΠOYTAΡΗ 1928

'Η καμπ6να φδρεl τflν πιδ κ6-
τι.υ θπrγραφi1
Δωρεd 'Aγγελ6κη Σιοιjλα 1926

Td ruλ{θη τδν πrοτδν πoil θ-

πιακ6,Πτοντα1 τo μoναστ{ρr τfl μ6'-

ρα ιτξ qγtoρτfrq τoυ δ,δ ληoμoνofiν

EΠΙ EΙ{EPΓEΙA EY-
ΓEΙ'{OYΛAΣ Α. PA'Ι'oY
"Eργυ Δ. Παπαγεωρ-
γioυ ,φαlτo'γρ6φ,ου.

νδ δπιοκεφθοδν ,θπioηq κcιi ,τδ α-

οκητ{ρ16 τoυ (Mlδ μrκρ| οπηλ16

μδ εiκ6νεq καΙ κανδ,{λlα ) καi νiι
πdρoυν μαζi τoυg τfl 6cl1θειcι τijq

Παπαντfrq πρoοτdτrδαq τi1q \Ιd-
ναq.

EΙ<ΔoΣEΙΣ ΣYΛ/1oΓ,oY AΠoΦoΙTΩN NAOYΣΗΣ

Moλrc Kuκλorφ,oρηο,ε τδ 6ilt6λio

((Mvfiμn Δnμnτρioυ To6μn Καρατ&ooυ)l

τoσ Κιboτα Κ. Παπoυλ(δn

ΠPOIMΗΘEYTiEΙTIE To Tιμλ 150 δρx.

Nd,oυoα γρα,φεiο Συλλoγoυ,B'α'οlλ6ωξ ]l(ω'vοταvτivoυ 44
rκοi τηλθφωνo 22.575 Λευtκη Σαμαρα.

Θεo)viκη τηλ}φω'vo 822134 καi 2601$Q r(. l6'γlγirv,η



Στi; 18 Φε6ρουαρ[.oυ, f1μ6'3α

Παραοzευl1, oυ1.ιπληρcbνοr,ται φ6-
το; €xατδ 1ριiνια ι]πδ τ6τε ποi γεv-
ν{,sr1xε oτδ 'Ηqdz.λειο τij; Kρ{τη;,
ιi N[xο; Kαξαντξιlxη;. Γιλ τi1 ξο:i1

zαΙ τδ tργo τοti Kαξαντξιixη πολ-

λι}' Ξxουν γραφεi xαi πο},λ& γρciglον_
ται xαι}ημεριγd. 'Ωοτ6,oο, f1 iπdτει-
ο; τδν 1Ο0 1ριiι'ιυν ιiπδ τr\ γ6ννηo11

τo δ xoρυqiαioυ αiτοδ πνευ,ματιxoδ

ril,$ριbπoυ τδv'Eλληι,ιxδν Γqαμμιi-
τιον, δ[νει τ|ν εixαιρiα γιd μιd βα-
ι}ilτεqι1 ιi'νιflιυoη τοδ i{ρ,γου του xαi

1ιriι δοfl,iτεqr1 τoποBlτr1cr1 τοJ ιiv_

ι9ρωπoυ στilγ πνευιιατιzi1 ξω| τii;
iπo1i'1; μα;.

'o Kαζαντξciπη; δoο ξοδ'oε δη-

μιο{gγηοε γιiρω του Eνα ι}ριiλο. Td
πολυciρι$μα oυγγραματιi του, f1 πα'y-

z.τioμια δι1ξα του, δ ιioxητιxδ; β[o;
του, τd ιiλλεπιiλληλα ταξ [ιδια του,

δ δη'μι6οιο; ilπαινο; ιiλλd ιαi f1 iν-
τo1,η drμφισ611τηοη ποt προxdλεoε,

Hφταoαν pι} τδ παραπctνω γιd γd' πε-

qι6λη$εi τδ πq,ooαiπd του μδ μιυ$ι-
xi1 α1γλη.'o qlιλοoοqlιπδ; oτo1αα-

μδ; ποi ιiναπτυx$r1xε ιiπ' τi'1ν ιiρ1d
ril,.ιi1μα τf!; ζαii]; τoυ, πρoι.α}'εi ι1λη-

r,δ τQ6'μιo για τi1ι' πλr1ρι1τητα, τ{ι'
Ζiιτα,oη z'αΙ τ{ βαι'}ειιi διειοδυτιxllττi-

τα τoυ. 'Eξoρxii; παqoυoιdo$ηxε

odν Eνα; ιiντι?ιεγd1μενο; λ6γo;' dλ-

λoτε λ6γo; 1ιrδοιgατοr]μενo; zαi ιiλ-

λoτε ιiπ{111οη τi1; ιiρ1αiα; δλληνι-

xfr; οωdι1lη;. 'o oxοπ6; τoυ' διαφd-

vηaε xα$αρix &πδ μιι} διx{1 του νι:-

αl,ιπt\ θξoμoλ6γηoη: <<Θdλω vd ο1η-

ματ[,αω ψιιd, ιlτoiμιιxf, διxf μου ι1v-

τiλrμpη τii; ζωi;, μιιd sεωq[α τoδ

z6αiμoυ xαi τοi προοgιoμοi τoδ ιiγ_

ι'}ριbπoυ, xαl o{lμqiωνα μ' αiτri, αυ-

οτr1pιατιz& xαΙ ρι' δριο,μ6νo ozοπδ

xαi πg,Jγgα,μ[ια, νd, γgιiqiω - 
δ,τι

γgιiqNυ> (Γρημμα ιiπδ τδ Παρ,[oι,

4'Ια'ι'. 19Ο8, Πdτρου Mαρxcit'.η

<<'Aγd.y.δοτα Γqιiμματα τοδ N[xoυ

Kαξαντξdzη>, Πεgιοδ. <<Ι(.αινοtqια

'Eπο1{1>>,'Αr9{1ι'α, Φr}ινιiπιυ go 19 59,

οελ. 35).
'Aλλr} d; περιoριο$οδlμε oτδ ι}d-

τιz.i1 του ιlιιioυ1iα, δταν xατορ$ιb'

vει v' ιlδριiξει τδ οι'loιαo'τιxδ περιε-

χι1tμεγo τοδ xciι}ε τ6που ποδ θπιor.d-

πτεται. 'Η oτιioη τoυ εiγαι f1 oτιioη

6vδ; ιiνflgωπου ποδ ταξιδε{ει δπει_

δi1 τδr, τριilει δ δ6μονα; τfrE μιi$η_
oηE xαΙ τfr; ιiλ{$εια;, €νδ; ιivi1oυ'

1ου xαi πυρετc[lδoυ; ιlνr}qιbπoυ, πoδ

δοτι1,oo 'ιlvτιxqιlζει τd πρι1γματα μδ

βλd,μμα olγουgo zαΙ ρεαλιoτιix6.

Tδγ 'oxτω6ριο τοi 1925, διαπ6'

πτει τi1 oυγγραφd τfr; επoποιtαg

τoυ' τfr; <<'oδrlooειαE>> (ποδ τi1v dρ-

1ι'oε τδ 1ει,μιbνα τοδ 1924 - 25

r.αi xατιlφερε rji; τδ παλοxαlqι νd

γgdψει τΙ; πqdtτε; Eξι gαψωδiε;)

xαΙ φ'εtγει γιd τfl Σ'ο6ιετι'x{ "Evω-

ση, δ; ιiπεoταλμ6νο; μιi; ιi,$ηναΙ'

z.fr; 8ψηiμερlδαg' Tδν δπ6rμενo 1g6-
vo, πα[qνει διαξιiγιο ιiπδ τ{ν πqιil-
τΙ] τ0υ γυναiια xαΙ 6πι1ειρεi ν6α

ταξiδια δ; ιiπεoταλμdvo; αλληg ιi-

sηvα'ixfr; θφr1μεqlδαg : oτi1v Π αλαι-

oτ[νη παΙ Ktπgo ('Aπρiλιog - Mιiι
ο; 1926, δπoυ oυ1μμετd1ει fi 'Eλdνη
Σα1μiου, f1 μΩλoυoα δεtτερη γυναi-
xα του), oτdν 'Ιoπαι'iα (Αi1γου'oτo;

- Σεπτ6'μ6qιο; 1926), oτdν'Ιτα}.iα
(''oxτιil6ριο; 1926), oτiiν A'iγυπτο

xαi ι:τδ Σιvα (Δεxd'μ6ριoE 1926 -

'Ιανcυcigιο; 7927). Tαξ[δια ιiλλε-

πιiλληλα z.ι δξ'οvτωτιιci. 'o Kαζαν-
τζιizηg, δβωζ ιiiψoδ ιiπqμογcbνεται

για λiγο oτig θρημιδ; τi]; Aiγιvα;
γιd vr} oυνε1[oει τi1 ουγγραφi1 τfr;

<<''oδtooειαg>>, dvοiγει xαΙ πciλι ια_

νι& γιd, ν€α ταξlδια ο'dv f1 φλdγα
τοi ξει,ιτεμοδ ξαr,αψoυvτcδoει μ6οα
του. 'Eπιox.dπτεται xαΙ πdλι τi1 Σo_

6ιετιxi1 "Evω'oη πgιbτα xατd τδν

'oιτcll6ριο - Δεxdμ6gιo τοi 1927

xαλεoμdι,ο; ιiπδ τ{ Σο6ιετιxi1 Kυ-

ni!κ0Σ κauffuΤzfiK}IΣ
"Evαξ γvliσloc ταξlδIωTnξ

μια μα;. 'o Kαζαr,τξciz.η; iπi!qξε

μ6γα; δδοιπ6ρο;.'oπλι,ο1ιdνο6 μδ

μιd qlλoγερi1 iδιοoυγxραo[α ιαi μιιΙ
iz'ρηr.τιxr\ qlioη ταξιδεiει ιiiαταμιi-

τι1τα. 'Eπιot.dπτεται iiλε; τi; γωνιδE
τii; γii; xαi, ιμιixνει νιΙ βρεi τ{ν ι1_

?,d$aια ο' 6λα τι}, ιι{xη z.αΙ τ& πλciτr'1

τοfr πλαvriτη lβαζ: <<Mιd. ιi'πδ τi; με-

γαλi'τεgε; λα1τciρε; τij; ξωfrg μυυ

Toσ Mrxα'iλ. N. trζoμi:μτζfr

- δμολογεi δ iδιo; oτδ βι6λ[ο του

<<'Al,αqloQιi> o" 187 - οτcir}ηxε πdν

τα τδ ταξ[lδι, νd βλdπω xαi νd μi1

1οqτα'iιnι,.l, xαινοιiριε; sriλαοοεg xαi
οτεριδ; zι ι1νι}ρωπ,ου; xι 'ιδι6ε;, xι
tπειτα γ,) oqlαλι,δ τιi' μciτια xαi γd,

ι,ιιbsω τι} πλο{τη r,d r"αταοταλciξουv

μ6οα μου>>. Στi; ιiLδιrixοπε; ταξιδιω_

τιxδ; περιπλαν{oειg τoυ δ'δγ πεQιο-

q[rξεται ιiπλδ; γd θπιox.dπτεται τfE

πoλιτεiε; πoil ιiγdπηoε xαΙ τd μvη-

μεiα ποil $g{r[ιασε, ιiλλιl προoπαι}εi
νd ξ{oη δ iδιο; y"αΙ γd xαταr'ο{1oει

τi1ν πgαγμιατιxi1 ξωi1 τδγ τ6πων δ-

που ταξ[δειμε. Δiν ιiναξητεΙ, δπω<

o'υνiι}ω; oυμ6α[vει, τδ δραiο xαΙ

τδ sαυ1μα'oτ6, dλλ& πυνηγιiει τδ ιi-
λη,flινδ xαi, τδ οiοιαoτιx6, δ,τι δη_

λαδ'i1 oυγxιr,εi xαΙ zυgιε{ει τ'i1 ψυ1i1
τo'ιJ.

'o Kαξαr,τζιixηg ταξιδε{ει γιι}
ι,d γvιυρ['oει.'Απαλλαγ1μ6νο; ιiπδ

τi1ν εiαιosi1oiα xαΙ τi\ λυgιr,i1 ι1l'ιν'-

π6ληoη s6τει μοναδιιδ oy'oπδ oτil
ταξiδια τoυ τδγ oτo1αclμδ xαi τ{ν
ιixoi,μtiτη παρατ{1ρη'oη. KαΙ τ6τt

μι'6vο xατα xαταλαγιciξει f1 ιiπoδη_

μητιz"f τoυ διci'$εαη 'z"αi f1 ταξιδιω'



Niκog Kαζαvτζdκnq

6,lον11οη xαi i1οτεQα 11πδ τδν 'Aπρ[-
?υιο τoδ 1928 i6; τι\'ι, 'Aποiλιο ;οδ

1929, δταγ πιiτε ,μιαξi. ια\ π6τε γω-
ρiδ τδν Παναiτ 'Ιoτρdτι, δ Kαξαι,_
τiιixη; δozι,μιiξει νιi oυι,δε'$εi μδ τi1

ρrooι.xi1 ποα:γluατι7,{iτητα, πεgιοδεli
oι,ια; τoi,; τιiuτoυΞ τfr; Σ'ο6ιετιxfr;
"FJrιοοη; ( B ιiλγα' 'Αoτρα1dν, K,r_
οπiα,'AξερμιπαΙτζr1ι,, Γειυgγ[α,'Aρ-
μει,iα, Tουρzεοτιiι,, Σι6ηρiα.). Πα-
ριilλ)η,λα, οτi; πεgιπλαν{οει; του αi_
τι); διαοz.εδιiξει z"ιri γεiεται τil ξωil
δ; τι\ iiπαρzο oηlμεTο τη;. 'Aργ6τε-

Qα, ijταr, πιd sιΙ Hxει dποι"τl1oει δ"-

ε$νi1 ql{μη δ Kαξαντξcizη; γιiι τi';
διαoxεδcioει; του αtlτiq sir γgι1ιμει :

<<Ξεxνδ τδ φoδρνo πoil iixrυ ιlvοlξει
y'αi' τ'd, ιi.rιυμιι}, πoδ ξυ,μωr,ω, γοιiqxo
z' δγδ ,pιδ μιεγιiλα ιi,l",ιιyrι γριi'μμια_
τα 8πιiνω ιiπδ τi1ν πιiρτα μιoυ: <δα-

ξιiiν πιqοttτ> y.αi xci.γrl τδ zdqlι μου.
Γελδ, xοντooλoγδ, zλωr}ω ιlλrisειε;
z"αi ι1lευτι6;, ιi'ι,αοταir,ω ι,εz"gοi; ιi-

γαπημιdνoυ;. Nι}, ξεoxιioω z'' θγd'l

λ[γo νd πρo,qlτιΙ.οει z'αi μdνα τδ ιi-
xεiλι μου r,ir γελrioει' νd γιlρioει z.αi

μιd oτιγiμi'1 δ vοδ; ,μoυ τi1 ρι11η τoυ
oτi1ν ιi6υooο>' (<Xα'r'ιiΙτ>> πιροii:τ>>!

<<'o γoιzοxiQη;, διασχε,δriξει>! "[Ι'
τoι iiγqαφε i1να; 'Eλληνοριiloo; φουql
ι,ιiρη; oτi1v π6ρτα τοιl, δται, iixλειγε
τδ μαγαξi τοιl z'αi τδ 'gιν1ε oτδ 1α_

ροxι1πι ) .

Πdι,τε βι6λiα ταξιδιrυτιxδν θγτυ-
πciloεωι, εiι,αι δ xαρπι\; τi1; oυγγqα_
qlιz.i1; δgαoτl1qιιiτητιi του oτ!ν περi_
οδο α{lτli : <<Tαξιδειiοt,ταρ (1927)'
<Ti εiδα oτi1 Pουo[α>> (δυδ Tdμοι,
1928), <<'Ιoπαr,[α>> (1937), <<'Ιαπιrl_

γiα - Kiι,α>> (193s) xαi <<'Αγγλ[ω>
(1941) . Στd βι6λiα τoυ αiτd, i
Kαξαντξιizη;, δε}ν περιγqdφει B,πι-

rpαl,ειαιd' τοi; ξdνoυ; τ6πoυ; πoι)
iπιoιdφ,$ηxε, dλλd,pιi ιi'νεπτυγ,μdl,ι1
τi1ν περιπλανητιx{ του περιdργεια,

μδ ιixονιoμ6νο τδ xρατιxι1 τoυ βλdu-
μια, iπιδιcirxει ι,d 8'πι'6ε6αιιb'oει τfiν
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ιiρ$ιiτι1τα zαi, τi\ν ιiλ{$εια τi1; δι-
zfi; τoιl π[,oτr1; xαΙ πρolαπαι9εi νι}

τd1ι, αiτιoλo.1iοει xαi νd τfiν διxαιιb-
oει 1ιJ ξωντανι} παραδε(γ]tιατα, παι}-

μJvα riπδ τ{1 ο{l1ρoνη ξωi1 δoo τδ
διlγιιτδ περιο.oιiτεο.ων τι1πωι,. Aili1
τr\ν πi'οτ11 zαi α'ilτi1 τi1 οτcioη εoυ

rivτizqι.' οτδt, zliο.μo ξητciει γ'εl,ιxι}
νd, διzαιολο^/i1oει, πρωτα ατδγ δαυ_

τιi τοιl z.ιr'i iiοτερα oτοi'; ιrJ'λου;.

Kαi r'1 πi,oτι] του ιriτi1 εiναι δ dγιΙl_

να;, r'1 μιi1i1, f1 οτοιiτευ,oη' r'1 ιiδιd-
xαπη ιir,ιi6αοη πQδ; τι} πιiνω, f1 θπi-

μιοr,11 z.αi διαρz.l1; πoqε[α πρδ; τι}

θ;ιπ91l;. 'Η ι9εωρι1oι1 αtτr\ τfr; Eω_

fr; xαi f1 ιiντιμετιbπιo{ τi1; γενιz6-
τε9α, διατιlπ16r,εται βd,6αια zαl d,γιι_

πτιiooεται πλατειd. ιατι} τρ6πo 'ιo-
λil 6γ1,11ρncΙ.τιz'δ,oτi1ν <<'Aοzητιzi'1>>

του. ιiλλd μιπ,oροilμε lιαi μdoα οτιΙ

ταξιδιrυτιxci του βι6λiα r,d' ουναντri-
oου1ιε ιiι,ιiλoγε; διατι'πιirοει; xαi. θ-

πι6ε6αιtbοει; αiτ!; τfr; ιiτομιzξ;
τοιr πi'oτηΞ.

λ,Ιi τiiν iixδοοη τδν βι6λ[ωι, του
αflτ,δι,, δ Kαξαντξιixη:, rivοiγ'ει oτδ

εiδο; α{lτδ τfr; ταξιδιιυτιzfr; λογο_

τε1r,iα; μιιι}' vdα οεi"iδα oτδγ τ6πο

μα;. Tδ {.τo; <<7927>>, tτo; πoδ zυ-
,4?ι0q)dQ}lσε τι\ πρδτo τi]ι] βι6λiο.
..<'Γαξιδεilοι,τα;>> ι9ειυρεiται ilτo; θ-

ιiρτιo γιd τ|ν 'Eλληι,ιxl) Tαξιδιαiτι-
z"i1 Λoγοτε1ι,[α. Md1qι τ1lτε, δ.oα $ι-
D'ιhΛlα ταξι{)ι(υτιχωv ε\,τι'πωσεωγ εi-

xαν xυxλoqlοgli'ο'ει, πληοiαξαr,, μ} θ_

λciy'toτε; θξαιgdoει;, πεqιoo6τερο τδ
ταξιr.οτιz"δ ρεπoρτciξ z'αi λιγdτερο
τr\ν ταξιι.υτιιi1 )'ογοτε1ν[α. "',oποιο;
περιγρciφει ciπλδ; τδ ταξiδι τoυ α'
$1,α1, ξdvο τdπο, δποιο; ι\iγει 8ι,δια-
qldφ,οιlοε; z'αi. oω,oτδ; πλi1ρoqrο9[ε;

γιd τi1ν xοιναlνιzi1 u'αττ1"oταoη, τd'
ii$l1 zαi. τoi; $εo'μoi; μιa; ιιαχQυ-
νii; z"αi dγνωoτη; χ6Qαζ, δποιο; s6-
λει r,d, xατατoπioει, νd πλ11ροqlορr'1-

οει zαi γατd. ιd.πoto τρ6πο vd διδιΙ_

ξει τδν riι,αγνcδoτη δ}ν 'μπogεi νιΙ

$εωρη$εi πιb; zιiνει λoγοτεxνiα : zci-
vει ιiοqlαλδ; ρεπoρτιiξ. 'EzεTι,o ποι)
δxει ιiποqlαοιοτιzi1 oημαo(α γιd τ,\ν

διαxαlριcruδ τηζ γ\,ηlσια; ταξιδιωτ._
zfr; i'r,τilπrυοi1; ιiπι\ τδ ρεπogτc.iξ εT_

vαι ij πql:1$εοr1 τoδ ταξι.διιbτη. M'
ι1,λλα λιiγια fj,τι oωξει τi1ι, ταξιδιω_
τιzt) i:r,τilπιrlο11 zαΙ τi1ι, ιiνε6ciξει oτλ
θπiπεδo τi1; λογoτεxνιzfr; δημιουql-
.iiα; δ_l:r, εiναι τι\ zαλδ γριiιμιμο' 'i1

ιiπλr\ zαi πι ατi\ πεglιγιlαqli1 i) δ,τι
δiiποτε ι1λλo, ιiλλd f1 πρoοοiπιz1lτη_
τα τοi ταξι,διωτη. "o,τι τfr; δ|r,ει

λογoτεxr,ιzi1 oημιαo[α zαΙ ιiξiα διlν
εiι,αι f1 ιiδιιiz.oπη παρdλαοη τοπiαlν
xαi πoλιτειδ'ν ποi qlη'μ[ξοι,ται γιd,
τi)\, δμoQq)ιd zαi τi1 γραι1lιzιiτriτιi,
τoιl;, ιiiJ,d f1 πgοoωπιz.i1 oτιiοη τοi
'iδιoυ τοi ταξιδιωτη ι1ντ[z.ρυ οτοil;
τι1πoυ;, iiπου ταξi,δεr1lε zαi πεgιπλα-

νi1ι}ηaε. "oπrυ; Uγ9αr1ε zι Eνα; ι1i,-

iιo; ιiz.οilgαoτo; ταξιδιιiiτη;' δ πgd-
οφατα xαμ6νo: Ι. M. Παr,αγιωτ6_
ποιlλο; (1901 

- 
1982) 

- oτδ βι-
6,λiο του <<Σzαρα6αΤο; δ 'Ιεq6;> __

<<il γ'ι'iiοιο; ταξι'διιilτη; παigνει ιiπδ
τδ ταξiiδι ij,τι $d ποι}οioε r,c) πciρει
y.αi, δοο αiιδ διαρz.εΤ, ιiναξr1τεi δλυ_

dι,α τδr, δα.υτ6 τoυ>>.

'o Kαξαντξiδ11; δπi1qξε El,α; γν{
oιο; ταξιδιωτη;. Tαξiδεqtε, πεQιπ}'α_
ι,{$ηzε, dναζ{1τηοε τi'; &ταντi1οει;
oτd, θριoτ{lματα ποi, ii$εoε oτδι, δαυ-
τil τοιl zαi πε9ιdλα6ε oτd. βι6λ[α cου

δ,τι ι1λi1ι}ιι,d, ουγz'iνr1,οε τi\ ι1,υxf 1ρu.

Kαi iiπιυ; δ iδιo; io1υqiosηzε ijτι
<<δ γνl1oιο; ταξιδκbτη; βοiloz'ει, τιr-

ξιδεiοντα;, δ,τι 1ιd,oα του Ξ1ει xαi,
δηψιιοιlργεi πιiντα δ iδιο; τi1 1ιbρα
δπoυ περιοδε{ει>> μ&; iiδιυ,oε μ} τd
βι,6λiα τoυ, τi; 1δρε; ποi δ iδιο;
δημιo{ργηoε μδ zαταλυτιz.δ; περι-
γραφδ; z"αi oz'dι1lει; βαsiτατα Φι-
λοoοφιxd;.

Φε6ρoυciριο;1983



MAKEΔoNEΣ EYEPΓETEΣ
,Tιi ιiυ0ρΦπluo δ6υ

κυEερυoiiψ oi liitκθs ΔHMHTPloΣ PAI(TlBAN
iii' oi frElκ€g

δυυιiμεl g,
Κ" ΠAΠAPHΓo,ΠoYΛoΣ

'o Δημ'l1τqιο;'flμμαvοιli1λ Pαπτι-
6ιiν γενv{ι}ηz,ε τilr, 2 ';\πριλiου τοδ
18,37 oτr)v Kιoιnoταγτινo{lπoλi1, fiποιl
εixε xαταφi'γει ιiiπο τi1 B6ρoια r] οi-
x,ογdι,ειιi τοιl, ,μi τl; oιlγγενιxδ; οi-
z.ο'γdνειε; Γεμιιντξ1lγλου xαΙ Bιιdλα
iioτε9α ιiπδ τi1ν ιiνεπιτιl1i1 iπαr,ιi-
oταο11 τδν'Fiλλ{ι,ιον τi]; περιο1fr;
Ndοιιoα; - Bdροια; τι\ 1822.

"Toτερα ι1πδ τi,; i;γzιπ)ιοπαιδιxε);
οπο'υlδ,i; του ιio1ολl1r}ηιε zιιρ[ro; μιi.

τδ i1μπιiριο t1lαο11-ιιiτων (1α6λιιi) δ_

ι1lιrr,τr}. πoo,oιiψlια zλπ τd. δποiα zατα-
οzειlιiξoνταν oτt\ν περιο1'i1 Bdρoια;
z'ιri oτ:\ν ιlπο[α iio,,μαξε τdτoια 6ιο_
τεxν[α z'ιri $ειυρoirι,ται,ε τd, zαλJτ:_l_

gα ο' ιiλιiz"λl1ρ11 τι\ν 'o$ω,pιανιlιi1 αi-
τοxιiατιloiα, ιiziιιια xαi οτi1ν'A.,,-
γλ[,r.ι, tiπου (NΙιiντξε,oτεq) 

γεννi1ι9"r1_
z'ε δ γιι\; του Kοi,ι,oτ,αντiνο;.

'Hτιrv εiγενιι"ι\;, ταπεινδ; xιri. i)_

σιlχο; χαQαD/,τriQα;. Tι\ ]'864 παν_
τqεiτrμε τi1 λΙαρ[α Δ. 'Ιoμιrρ[,δοrr ιi-
πδ τi1ν δπoiα iιαγε δδxα παιι)ιι} ιl-
πδ τιΙ ιiποiα oπουδαι6τερο; ιi.ναδε[-

1ι}ηιε 6 Kωγoταγτ[νο; ποil iγινε
πρδτo; "E),ληνα; διοιxητr|; τfi; Mα_
zεδ'οviα; tioτεgα ιiπδ τi1ν ιiπ'ελευ$d-

ρωro{1 τη;, Πqdεδρo; τoδ θπανιδρυ_
sdντα Συμ6oυλiου 'Eiπιxρατεlα6'
Πq6εδgο;'Axαδ'ηpιiαg'A'B"ιiνδv,
Π q6εδρο; τοδ Διπl1γοριxοδ oυλ-
λ6'γoυ 'Α$ηνδv, πολλδE φορδ; 'T-
πoυργδ; xαi, φημι,qμdνο; ι^ομιxδ;...

io Δημ{τ'ριo; Pαπτι6ιiν εi1ε με-
γciλη θ,xτiiμη'οη oτi1ν Kωνloταγτιγο{l-
πoλη xαΙ oτd 1qdvια τfrg παqαμoνfr;
του εα"εT ιiπ,dxτη,oε μεγιiλη περιoυo[α
oε} u",ιvητd xα'i. ιiziνητα.

Ei1ε Eνα 1ιivι, διωρoφο oπiτι μα_

γαξιri ιαΙ πoλλd αλλα xαΙ οτ{ Bd-

Γρ&φει δλoγoτδxvnq
ιNιΚoΣ ΑΔAΛoΓΛioY

qοια ιLπδ τd1ν πατ,ριxi1 του xλη'ρονο-

μιd τδ πεgiφηtμο ιlρ1,oντιxδ τ'i]; <<Pα

ι.τι6αvοdδα;>>, π'οi sεωρoιivταvε E_

γα ι1πδ τd oπoυδαιdτερα δε[.γpιατ,α

τfr;,μαl,,εδονιιfi; ιiρ1ιτεxτovιxfr5 ποi
xατε,δαφ[,oτψε oτd, 1ρ6νια μαg, Λε-
πτομdqειεg δ ιiναγνωoτηg pιπoρεi νd

βρεT oτδ βι6λio,μου <<Bερoιιbτιxα
Λα'ιy'd Σπiτια πoir 1ιi$iiixαυ> 1ιελ{
τη 1976.

Tδ 1877 δ Δηrμi1τριο; Pαxτι6αy
iγxαταoτιi$ι1πε μδ τr\v oizoγdνειιi
του oτiiν 'Aι9$να δπoυ zαi π6,$αγε
τr)ν 4η Φε6ρ,οιlαρiου 18Ο3. 'Η εiδη-
οη τοδ sαvciτοιl του πρoeιΙλε'σ,ε μιε-

γιiλη λiπη oτοδ; ιατo[u"ου; τfr< πιi'
λη; ,1"ια; γιατi, ix,τιμdνταγε πολtl ι1πδ

δλoυ; γενιzci.
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'o Δ11μ τριο; Pαzτι6ιiι, iπfrρξε

μιεγciλog εiiεργ6τη;.'Aι"ιi1μα δταγ

ξοδoε oτi-1 Π6λη Uατελνε xιir}ε 1ριi"ιιo

oτι} o1ολεlα τfr; B,6ρoια; 100 1ρυ-
oδE τoιiρxιxε; λ[ρε;, ιiπδ τι} ε'ιoοδl1

ματα oτδ Mπαxτoδ Kαπο'δ 1ιiνι τoυ

πι ιiπ6μια 1ορηγoδ,oε iπoτροφ[ε; οδ

πo}J.ι} ι1πορα π'αιδι'd ιiγιlgια xαΙ xορi
τoια γιd ι,α ,:υl,εχiooυν τi; oπουδδ;

τoυg oτi1 Θεαoαλoγiπl1, οτdν Κων-
αταγτιγotπoλη xαi οτi1r,'Αr}fiνα, γνω
giξovτα; πoλδ xαλd τd oι1μαoiα τfl;

μ6ρφιιloηg τδ,γ γfω'γ γιι} τiiv Πατgi-
δα oτα 1g6νια αiτd τij; αxλα6ι&;.

'o μιεγαλo; oδτδ; ειi,εqγ6τη; θπι-

Φυψιιivτα; παi μετd &πδ τδ sιil'ατιj
τoυ γd, oυνε1[,οει r,d ατdλγετ'αι τδ πo-

ατi τ'δγ 10Ο λιρδν oτd B6ρoια, ιilnJ-

γQαψs oτ| διαffixη τοιl, τ] δποiα ι1-

r,οixτι1xε τδ 1983, xαΙ πot iπιsψ.ιοδ
oε ι,ιΙ δir,εται ταzτιxd' τδ πooδr' αi
τδ oτd' o1o,λειd τfr; B,dρoι,αg. Στδγ
zιi)διπα τi1; Mητρ6πoλη; Bεgιliα; -

}ι{αoιior1; γιr} τδv δπ,oio 6,λπ. Γ.Χ.
Xιοr,δr], <<'Ιoτogiα τ!; B6ροιιι;, τ6-

.1ιo; 1o;, B'dQοια 1960' ,o. 39- - 4υ>

ποi xατα1ιυρiζεται τδ παραπιiτω

γριiιημα (οελ. 5a - 5,1, ιiριr},μ. πgωτ.

Γl2l10.2'1893) oτi1 1{ρ,α τοδ Pα
;ιτι6αy iioτε,ρα ιiπδ τδ $ιiγατ6 του'

<.,.Συμπιlo1ovτεg fiμiv iπi τij πλη

ξιiαη r]μ&E oυ1μφoρδ;, παiπερ δε6-

με1iOι παQαιιιυ$iαg o:ι ιiπολdoαr,τεE τδ

μι6lnον oτ{qιγlμα τδν 8ππαιδ,ευτηρkοl'

l91rμδν xαi τi1ν ι1εlρριlυν πηγ{v τδν
διι|ιΙlντων oiιrνδr'1ποτε 1ιιigqlωoιr,, i-
πιoτt14ιoι,ιπi1r' i) πραπτιzl1ν, ιiλλιi,
τδ ι1r}εqlιiπευτοr, τo'i τ,ρ,αtψιιrτοg xα$ο

ρδντε;, -μiαν ε'ilρrοrμεν παραμυ$i'αν,
τδ πιrρ,αμυr}ijoαι τi1v δμιετ6,9αν εiγ6-
'',91,111ι, lισl τi1r, ιiπoρφ'αr,ιο'$εioαγ α8-

τfr ; ο'ιxoγ6vε1g1,, διd,oυλλυπr1τηρiιυr,

τr1λεγραιpημdτωv, xαi διd τi1; παροJ
ol1; f1μδv θπι,oτoλfr;, θioωxλε[oτιυ;
(Φ6oα"ι^τε;) τδ ιμ{qlιo1μα, δπεg oυ-

ι,ελθ6r,τα τd τfi6 π'dλεω;'fiμδν Σωμα-
τεTα oυι'τ'ι1ξαl'το f1pιδr, εi,ε9γ,6τι1r'
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xαi aι1μπoλiτηγ....>>

'Η χtρo τoδ Δτμμι' Pαιτι6ιir', ιiπιi
γτιlσε ιι} τδ 22.4.1893 γρ(μμα τη;

γ-ι,ωστ10π0ιωvτα; γιd, τδ zληρoδdτη-

μα' 'H δλλrμ'ιzd xoιν6'τητα &πdντη-

oε γι,ωρ[ξονταg o' αi,τi1 δτ'ι ιiπoφdoι

oε l,d πρα,γlματοποιεi x,dθε 1ρ6r'o μινr1

μ6oυνο , τi1ν 26ι1 Φε6,ρουα9iου, r}ι}

ιiι,α,ρτ{1oη μεγαλη θλαιογρ'αψ[α το'i

εtεργ6τη oτδ Παρ$εναγtυγεio ποi
αιbξεται μδ1qι o{1μεgα xαΙ r}d oτfoει

ιi1δριιivτα του ο'τi1 Mητρ6πoλη' Mετι}

τ\ν ιlπελευsiρωoη τfr; πιiλη; μα; {1

Bδιl,oια ιiνεxf ρυξε τδν Pαπτι6ιiν με-

γιiλο εiεργdτη ιlαi ιi'ν6γειρε πqδ; τι-

μi1 του oτδ xfrπο τοδ Mητροπολιτι-
xοδ r'αoδ ]μα,QμdQιγo ιiδ,ριιivτα xαi
γ"ατω 6,πδ τδν &δgιιiντα δια ιiξει xα_

νεΙ; τr)v παρα,z.ιiτω θπιγραφi1 :

<ΔΙllνΙΗTPΙo PAKTΙBAN ET-
EPΓETH

ΓEΙ{ NH€} NTΙ EN Ι{Ω NΣTAN-
TΙNoTΠoΛEΙ

T'Η B', AΠPΙΛΙOT ΑΩKZl
AΙΙOBΙΩΣANTΙ Δ ElΙtΙ AΘΙl-

Ι.{AΙΣ
'Ι'Η},Ι Δ' ΦtrBPoTΑPΙoT A()ιΙl'
EΞ ETΙ'Ι\ΙΩMoΣTNιΙΣ
oΙ ΣTMΠoΛΙTAΙ ATTOT BEP

ΡoΙtrΙΣ>

Tδ ιxγαλμα αi'τδ μιεταψθg$ηxε ιi1,l-

γι1τερα oτδ πρoαilλιo τ,οi Γυμναol-
ου Θηλ6ων τ'i|; π6λη; μ'α; ποt' qlδρ

r,ει z.ατdλλrβο iπιγραφill τοδ Bεροιιb
τr1 xα$η'γη'τi1 Π. Kαπλαν[δr..

Kιi$ε 1ρ6νο oτi1 γιορτi1 τδν Tρι-
δr, 'Ιε,Qαρχδr' ποδ γ[r'ετα'ι rj τελετi1

τοi Mrr'1iμooiνoυ οτoδ; E{,ε'ργ6τε;

τfr; π6λη; μια;, δ dlδgιιiντα; τοδ Pα-
γ'τι6αy oτ,εφα'ι,ιbr,εται ι1πδ τ'οJ; μια_

$ηrτδg μδ οιlνδιιr,ομδ δμιλ[ε; o1ετι-

xδg ιiπδ τoil; θxπαιδευτιu,oi;.
Kαi μεi; of1μερα γιd μιιi ΝΙr'rμο-

oilνr1 γιd, τδι,Bξα[8ετo αt'τδv iiν$9ω-

πο' οtxoγεr,ειιiρ1r1 πατριιΙiτη xαi εi-
εqγ6τη Δημητριo 'E1μ. Pαxτι6ιiν Eνα

ιiπδ τot; dlξιου; τοi περααμιiνoυ

α"ιιill,α oτd δtoxoλα 1ριir'ια τfr; Tου9

z'oxρατiα; Mαzεδ6r'ε;, πρooψ'6ρoυ-

μιε oτoi'; oυγ1'ροι.ου; oυ1μπoλiτε; μα;
τi1 μελ6τη μα; αiτf, οιi μιι} ιiγvi1

ιil'$oδ,doιιt1 πψοo'qruψd;...

RΙBΛΙoΓPAΦΙA

1 ) 'toτqρικδv 'Aρ1εTοv Bερ'oi'αc ( ''E'
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κη 1942

2) 'Aρ;εiov Bερoiαc Koi Νοo0σηc

Bοroδροrθελλη l. Θεooαλογiκη 1 954.

3) Δη1μηlτρIoc Bb:θλoc Λ6τoα A.

Θε,o;ο,αλ,cviiκη '1 951 '

4fl 'loτc,ρio τηc Bερoioc ταμοc Ιoq

Χοviδη Γεωρrγiου B]θρolο '1 960.

5) iMελθτεc τoσ Xιovilδη Γεωρ,γioυ

o1ετlκο γ'α τδ Δηtμητρ;o Poκτr6dv'

ο) Δημlητρloc Pακτr8ογ, nερr:δrκδ

"Molκεδo'vικ,ξ Zωη" τεUl1oc 20 'Ιοvουo_

ρ,r_c 'l 9,6'8 Θεooα,λoviκη

6) Τo οXοrλεio τηc Bερoi'αq κ'oτο

τo δτη 1849 - 191 2 66o'εl οιzεκδ6τωv

δγγρα,φ,ωv .lM,οκε'δovIκo" 1 1) 197 1.
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γιbλη. B,εροtα 'l 938.

ft3.W$



AΟτoi noυ φεUγoUv

θA]ιlAΣι!Σ MHN0Π0γΛ0Σ
(1931 - 1982)

Στι; 2|l/72ili2 π6$αr'ε ο ξιυγριi-

])Ο; /'ιΙ.ι γλiπτι1; (")ανιioι1; ΝΙηνι1-

πυυ}.υ; cε l1λιz.iα 51 ετιbγ, α1.,ηνοl'-

rιr; πioω τoυ πλοiιoιο dgγo. o Θα-

vιior1; }''Ιl1r,:1lπουλo; υπ{iρξε 6r'α; ι:-

ξαιρετ:zli; ι1r,$9ωπo;, ιπιiδειγ,μα οι-

zογενειιig1oυ (πατ6gα; δυo παιδι-
ιiv). 'Ηταγ φiλο; τoυ Συλλιi'γoυ α-

πoψυ[τιυν l{αoJoη; zαι εxλε1τι1; ου-

νεργιiτr1; τOυ πεδιοδιzοιi <<}iιdo'υ-

στα>).

Γεννf'βηκg στη (Dλιi-lρlνα το

1931. 'Ηταν το liκτo παrδi μrdg
nιωxdq αγρoτrκljq οi'κ,ογ6νεtαq.

Η αγdπη τoυ γΙα τη ζωγραφlκi]
εκδηλιbθηκε απ6 τ,α πριilτ,α xρ,6-

νΙα τηq ζωfq τoυ, πoλ6 πρlν μd-
θεr να γρdrφεl το 6νομd τoυ. \{6
τ'o αx6tδr,o πρo,απdθηoε να αΠε1lκo-

νioεr oυν,αl,oΘfllμαπα κ'αr oκ6Ψειζ
ηo,υ. 'Ητ.αν αν,απτυγμ6νc oε μεγd-
λc 6αθμδ μδoα τ'oυ 1ρ β'ρηoκευτt-
κ6 cυν,αiαθηiμ,α. Tα πριilια ζωγρα-
φlκd τ,oυ 6ρ,γ'α εiναr αγr,oγραrφiεq

Aφ116ρωμα δικ6 ιoυ υπdρx,εt οιrlν
ε,κκλη,oiα τ,ου Αγioυ ]ιJικ6λα Φλω

ρiνηq.

Eυτ6xημd ιου, 6πωq dλλω,cτε
Kcιl Yια iιλλα παιδ16 οτη Φλιiρι
να. liταν 6τl μπfκε' κdτω αττ6 τη

πρcαι,αoiα του Φrλεκπαrδευτrκo.i
oυ'λλ,6γoυ dPΙΣToTEΛΗΣ>.
λ4ε ιΙl καθcδ{γηoη τcυ <APΙ-
ΣTOTBΛΗ,> η επrθυμiα ,ι,oυ να

ζωγραφiοεl γiνετ,αι oκoπ6q, κα1

το 6νεrρ,o Ιoυ ν,α γir,ει καλλιτ6.-
xνηg γiνiετ,αr tδ,ανlιι6.

Φιωx6q πd'μπτωx,oq, με μ6να ε-

φ6δlα την ευ,x{ καt την Παρ,αγ-

γελiα τηg μdναq να μη ξεφilγει
απ6 τo δrρ,6ru,o <του καλoιj> κα1 με
την αδ6rμ,αoιη θ6ληoη ν,α γiνει
καλλlτδxνηq με ακαδηrμαiκ6'g γνιil
αειg ξεκiνηoε γ1Ια την Αθfνα για
να οπου,δ&oεt στην Ανιilτ,ατη Σxo-
λl1 Kαλιiw Tεxνιiiν. Σrιη διdρκεrα
των Σπου,διi-lν τ,oυ, π6ραοε μδρεc
τ61o'ηg ,αν6xεΙ,αq πo,U μ6ν,c 6ναq

Kνo6r χ(μπooυ'ν θα μπ:ροitοε να
περlγρdψεl.

To 7954 6γtνε φ,orτητ{q τηq A-
ν'ω'rdrι4ζ Σxoλfq Kαλιiν Tεxνιilν
καt απο,φοiτηlσε τ,o 1968. Kαθηγη-
τΙ]q του crτη ζωγρ,αφπf I]τ'αν o

Γl6ννηq Nt6rραληq καt 6ιταν οi
καλλtτ,εxνlκι6q'ηoυ ανηoυxiεq τoν

6oπρωξαν o'ιην γλυπ,ιrκfl μ,αθ,fr-

τ,ευσε σ-Γ,αν \4. T6μπρo.

To Α' Πανελλl1νιo 6ρα6εio τιl
πf ρε τ,o 1961' αε δια'γωνl'oμ6 πoυ

πρ,oκ{,ρυξε το Yπ,oυργεio Eoωτε-

ρικιi'lν. T'o 6ργo του διακρiθηκε
και6 τη δl.ατιiπωιlη ιου λ{' T6-

]_ιπρOυ πoυ συ1μμειεixε o,α μθλοc-
ττρ6εδρcq -ιηq κρrτlκf,q επιτροπfq

Υ1α την πλαoιlκ6 ι.ητα του

noυ θiηrrζε τ6xνη κλαο'orι<{g ε-

πoxi1q.

To 1960 π6.ιυxε υrπo'ιρ'οφiα για
ν/α συμΠληριiliαεl ιtq ,o,πoυδ6q τoυ

oιην Kωrroιαντlνoiπoλη. Δ6οι<α-

λ6q τ,oυ για δυ6 xρ6νια (1961-

1963) flταν o cιναγνωlρ1ομ6νoq

γλriπιηq Ιοtμαiλ Xακiλ oLακd,1l.

Tο 1965 τoυ απoνεμi]θη A' 6ρα-
6'εiο oε Παν,ελλflνio δlαγ,ψγ1*6
τηq Nηrαρxiαg Θεooαλoνiκηg γιcι
τη φlλoτ6.xνηοη μνημεioυ.

To 1966 πdρε τo Α' 6ρα6,εio

αι,ον Πανελλfνιo καr Παγκ6πρrο
διαγωνlη16 

^o, 
$η'9rργ6ν,ωσε η Kυ

πρrακf Kυ66ρνηoη για την φιλo-
τl6xνηoη τρυ μνημεiου λ4rx. Kα-

ραoλl1 πoυ τoπoθ,επ{θηκε οτη Λευ
κω1liα, Tην α,ποκdλυΨη τoυ μνη-
μεioυ 6κανε ,o πρ6εδρoq τηq K6
πρ'oυ N,Ιακdρ1,oq κα1 o σιρα'τηγ6q
Γρil6αq. Tο μνη,μεi'o 6xεt διαoτd
οεΙq μ{rκ,o,q 12 μετρ, κ'αt 6ψrc
7 μ{.τρα.

NΙετ6xεl o'ε πανε:λλfνιουq δrα-

γωνιηlo6q γrα φrλoτ6xνηση μν1]-

i-lεiων Ι{α1 παiρνεt τo Α' 6ρα6εiο
('Nομα,ρxiα Θεoο,αλoνiκηζ 1968,

|(g,μoτrνd 1969 Tρiκαλα 1982).

To 1967 πανlιρε$ετ'αr ιην Eυφη-

μiα Xατ(6γλου απ6 τουq Πf ργουq
Πrι,o,}gμqiδ,qq. Aπoκιf δυ6 παrδrii
τoν Σiμο (L972) κα1 την Aναoπα-
otrα (L974) '

To 6νoμd τ,oυ καθrερι-ilθt1rιε oιι;
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κ6ο1ιο ιων αοxολoυiμθνι,iν ι_iε την
τ6xνη. o o'εμν6q Χ]αρακτηlραq τoυ,
11 oυν6πεια ο ιη δoυλε16 τοιl η
6αθιd γνιiοη Γων μυoτrκιi;ν τηq

τ6xνηq τcυ ουνεlτ6λ91961, 1i15r1g γ61

του ανατ,ε:θ,οilν 6ργα απ' ευθεiαq
6πιυq ,c ανδρι&νταq του Kαπε-
τ6ν Bαγγδλη ΠΟiJ τoπoθετr]-

θ11κε αιd K,αοτ.oρι6, ο ανδριdνι,αq
τηq γυναiκαq τηq }J66εoκα (oτo
},Ιυ'μιραiο Φλωρiνηq) o ανδρι6ι,-
ταζ τllq Γυναiκ.αq τηg Πiνδoυ τo

1975 απ' ευθ'εiαq αν&θεoη α]πo τo
Yπoιlργεio Ro,ρεioυ Eλλ6δoq καt
τ:πrθετ{θηκε crτo Πεντ:6λοφο E-
rιι'iρxiαq L}οioυ Kοζ6νηq. (ΙΙ Γυ-
ναiκcι τηq Πiνδoυ τοπcθετl1θηκε
}tα1 CrΙην Ηλroilπολη τι,:ν Aθηνιilν
ιο 1982) κcιι τελευταicl, η rτρcιο-

1rl'i ,ι,oυ Ιιυαν. Kιυιι,ιlilι,ιoιl οιην
trλη6 τηq R6ροιαg.

T,o ,c1-ιoiωr1ια τηq N1κηq τηq Σα-
1t,οθρ6κηq ποιl αlτοι,6μετ αl κατ'
6τ:oq oαν A' Ι3ρα6εio οτc δ:εθνδq
ιρεoτι66λ Kινηψlαιoγρ6ιρου Θεo-
ιr'ιlλοι,iκηq εiι'αr 6ργ'ο δικ6 τοιl.

Σxεδiαoε και φrλo'τ6xνlοε a-

]ιε1ρα μνημεicι oε π6λειq τηq trλ-
λ6δαc. ot πρ'oτο116.9'ιcυ 'Aγρα
καl τoυ λ{iγκα και τ6αων dλλων
λ,Ιακεδoνq16xων, πoλtτικ/υν δr,α-

νοουt1-ι6νιυν θα μrλofν γrα τoν καλ
λιτ6.xνη πoυ ιιε ευ,αrloθηoi'α 6δωoε
πν,of στoν dψυxο πηλ6 κclι στo lμll
xρ,6 μιdρμαρo.

Δiδαξε ελεr3Lθtεiρο olx6δro οτl-1

Tεxνtκd Σxολ{ oEυκλεiδηq>, οτη

oxoλ{ Ι\Ιηπrαγ,ωγιilν Θεoολαον1-
κηq Ιiαt oτην ΧAΔjΘ.

Δiδtiξε επi oεrρ6 ε'τιilν ο,τ,ην Eκ-
κληorαrοlιικ{ Παιδiαγ'ωγrκ11 Ακcι
δημiα. οτη Πcιιδαγιυγπrj Aκ'αδη-

μiα Θεαoαλoνi]κηq ωq κα1 στη\'
Α' λΙ.Δ.T.Σ.Θ. ι,lq τεxν,ολ6γoq κ'α-

θηγητi1q Kαλd:ν Tεxνιilν.
Tου 6.xoυν απoνεηrηθεi δ6κα ε-

7L

ffiΙffi

πι6 Α' Bρα6εiα οε Πανελληνi-
o-ιlg ι5tαγαlι,rqlofq καr ανcιρiθ1ιη-
τα B'.

Γlα την εν γ6νει πρ,oο'φ'oρ6 τ,oι-l

ιiτη T'6xνη καi τΙlν πoλrτrοτrκ11 κi
νηση τηq xιiραq 6rεr λ66εr 1lετ6λ
λια καl περγαμηνδg.

Aναμφrα611τητ,α o Θαν6οηq N{η

ν6τιoυλοq εiναr 6ναq απ6 τ,ουq πα

ραYuiγκ6Ιερ,oυq 1'λr3πτεq του Eλ-
λαδrκoil xιilρoυ.'Exει φlλ'oτεxνi-

oεr δε,κdδεq ανδριdι'lτεq, dπεrρ'εq
πρ o,τ oμ6'q, λ,Ινημεiα o1.ιοtιil1rατα κ,6
oτην Eλλdδα a(αI στο Eξιυτερrκ6.

'Exει λ66εl ηr6,ρoq oε εiκοoι o-

xτιil Πανελλfνlεc RΙENλ,ΤALE.

'Exεl oργανιi;αεr ατoμrκ6q εκθ6-
σεlq σι'o εξιυτερrκ6, Zυρixη τηq
Eλ6'ε'τiαq τo 1968, Bενετiα 1969,

λΙιiναxo 19B3, Παρ'iοr 1975.

Στα πλαiolα τρυ ολo,καυτιiμα_
τοq ΙιJαoιiοηq ο Σiλλoγοq απoφοi

λ,Ινημεio Mlx,αdλ Kαραoλd Λευ,κωοiα Kilπρ'oq



Tων σε συνεργαlσiα με τα Δημο-
τlκd Σxoλεi,α oργdνωcαν 6κθεoη
ζωγραφffdq Γλυπτrκfrg τoυ Θα-
ν6oη Mην6πoυλoυ (22.4.79 6ωc'
30.4.79) για πριilτη φορd οτη Nd
oυιrα.

Γl,α την ενημ6ρωol] τ,oυ σιΙq
διdφ'ορεq ,ρ,oπ6q τηq o6γxρονηq
τ6xνηq κα1 Ylα την oργ6νωαη α-
1oμΙlκιi}ν τ,oυ ε,κθ6o,εων τα,ξεiδεψε
στην Γαλλiα, Eλ,6ετ{α, Ιταλiα.
Αυα lρiα, Γερ,μανiα καt Γt,oυγπo-
αλα6iα. To 1971 ταξεiδεψ,ε oπην
Αιlατρiα καΙ στη Σxoλl1 Kαλιiν
Tεxνιilν €.μαθ,ε την τεxν-κf του

μετdλου ιKαt την xαλ]κc,xυι1κΙi Kc-
ντd στ,ον καθηγητi] WOιJTROVΑ

Σιην Zυιρixη κoντd σιoν ουι,d-
δελφ6 τ,oυ γλriπτη καr ι<,αθηγr1ιf
ι;cυ Π,αν,επιατηtμiου τ!q Zυρixηg
OUΙLΙ SFΙooP 6μαθε την τ6-

x'νη τηq μαρμα'ρo,rεxνικl1g

'Erp},α ιoυ υπiιρx,oυν oε rιολ'
λ6ζ πινακοθl]lκεg εoωιερllκo.i καr
τoυ εξωιερι,κ,oιi λ'Ι6ναx,o, Aυoτρiα
Γαλλiα, K6πρ,o, Ιταλiα, Eλ,6ετiα
υτην Eθνrκi] Tρ6πεζα τηq Eλλ6-
δ,oq, αιην Tρ6πεζα Eργαoiαq καr
αιο Tελ6γλ,ειο 'Ιδρυμα τoυ Π'α-
vε'rτrατηlμioυ Θεooαλoνiκηq.

'Ηιαν μ6λoq r,oυ Kαλλrι,εxνι_
κoιi E'π:rμελητηρioυ Eλλdδoq και
πoλλιbν Kαλλlτεxνικιilν Συλλ6_
γιυν oργανιirοεων και Λεαxιilν.

Γtα ιo 6ργo του Θαν6οη λ{ην6
πoυλ,oυ 6xoυν γρaΨεt κ,ατd καi-
ρo,6q με τα κcλακευιικ6τερα λ1>

γlα 6λε9 ot ε,φημε,ρiδεq ιηq xιil
ρ,αq, πεlρ1,oδrκ6, ημ,ερολ6γlα, εγκυ
κλαπαiδ,εtεq καt o 16πoq τ'oυ εξιυ-
τερrκoi. Eπiiαηq, ιo ραδι6φωνo
κ,αι η τηλε6ραoη αοxολdθηκε lτ,ολ

λ6q φoρ6q με τo 6rργo lΙου.

Tc μυαλ6 και η ιμυxn 'ιoυ f ταν
ιιφrερωμ6να σΓην υπηρεrJi,α Γ,Ι]q

Η Γυναi.κα τηg Πiνδου - Πεντdλoφoq επαρiιi.αg Boiου Koζdνηq

T',6xνηq. Eρ'γαζ6ιαν ωq ιην ιε_
λευ'ταiα πνοr] τoυ cικαιa,Ι{αυστα.
'Ιlελεuιαio τoυ 6ργo {ταν η rτρο-

τομ{ για τ'oν 6oυλευιf τoυ ΠA
ΣoK Aθ. Eυsιρατiου του Nrμ,οl3
'[βιροU, lπου οκ,oτιbθη'κε σε αυτlo-
ιιtνητlαιικ6 ατixηrιrrα.

To 6ργο αυτ6 cιι,'6λα6ε l,cι ιo
τελεrιbαεr liαrερα απ6 υπερ6oλr'
κf πiεαη των φiλαJν τoU 6,oυλcυ-
τf , μoλ,oν6ιr fl,τ'αν dlp,pιυιo]τoιl.

ΓΙροαθ6.τoυμ,ε λiγα λ6γLιι απ6
τr1ν κρlιl,κf των εlδ1κιiJν.

E O Κ6νlι 6λεγε: < Ι'ο καλλr-
τ6xνη,μα εiναι 6ν,αq dθλcq 6rπωq

}l1α ε'Π1lστημονtιιl1 κιlι(1κτηlοι1 fi μια
πρ6ξη αρε ζ{q>)

O ι5ε Χ6γκε,λ εiπε <<ΙΙ ι6xνr1 εiνιιl

μιιr α,lι6 trq τρεiq υlrτ€.ρι,αlτεg 1roρ-

φ6q τ1ου'απ0λ6)ι,oυ πνειilμαrτοq>
O γλiττιηq λ'{ην6,lιoυλ,oq τiεΧνoυρ

γεi κlνηi-ι6νog α:π6 μrα tδ,6,α, αυ-
τ{ν π,cυ 6γραφε ο Ι,ωαν. Δ'ρ,αγοιi-

}lηq καΙ ζωντdν,εψε oια 6ργα τηq
κ, Πηνελ6lιηq Δ6.λτα, o Γ. N{6δηr;

κ.6.

χ 1. χ,ρυiοI6ι;

Σ υrγ γ6lcιφ€τιq-Kρι ιrκ'6q

E 'Eιlcιι] απ6 ιουg ο6γxρ,oνoυι;

1liloιει1 1ηq Nεoελληνrκfg γλυ-
πικ{q καr λdιτρηq τ,oυ cιρxαioυ
κλcι1ο,oiκo,6 lδtειfi5,rra εiναl o Φλω-

1lιι,rι'υτηq γλiπ ιηc Θ. λ'Ιηl,ilπου-
λ,oq. Eiν,αr 6ναq oεμν6q ν,6οq 7'ιε

6μφυ,τα καλλtτεxνlκdι πρo,ο6νιcι.
Γενιlκd .rην ε,ργαlriα του λ,Ιηι16πoυ
λoυ xρ,ακτηρikι η κλ,αooικf απλ6
-ιΙlια' Ι] oιερεi] δομri, η αλr]θεr,α
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κα1 η πλαστκη δ6ναμη

Σ'τ. X. Σιπtρoγλ'ου
Kριτικ6q τηq T16xνηq

Π o μετlρι6φρ,ων αυι6q καλλr-
τ6xνηq απ6,οπαctε τ,α ευμ'εν'r] οx6_

λtα των Eυρωπαuκιilν κρllτlκιi'ν
τηq τ6xνηq 6πωq o Tζιiν Nτεμ&

ρlαΙη.

Xρ. Π'α,π'αxρυσοlσΙ6μcυ
Δι,ευθυνι{q M,oυolεioυ

Eθνrκ'orj Aγιilνoq Κ6πρου

Π Eiναr η πριilτη φoρ6 πoυ 6λ6_

πω 'Bλληνα γλ6πτη με τ6οη εκ'

φiραoτlκ6τη'τα στ1ζ πλαoτrκ6q μ,o'ρ-

φ6q ιου. H rrκαν6τηιτ}α τoυ ξεΠε1ρ-

νd κdθε δυνατ6,τητα 6κφrραοηq.

Eiν,αr o καλλπ'6xνηq πoυ ενσαρ-
κιilνεt την πλlαlcπκd με την riλη.

\ry,oΙJTRovA Lg72

Καθηγητi]q Παν )μΙoυ Br,6.ννηq

Π Η γλυlπτlκli εiναl μlα ακλη-
,ρ{ τ6xνη, αλλ6 και μld ε'πιατdμη.
IΙ rrιοrrκrλiα των υλrκιiν πroυ xpξ-
οlμ,orπoιεi, η tκαν6τη'τα με την o-

'πoiα 'απoδ{lδεt τα 'αxr]iματ'α, τiq

μoρφ6q, μ 6rκ'αναν ν'α oυνεργαoθιfi

με τ,oν 'Eλληνα γλiπτη κα1 να
εκθ,6o'ω μαζi τoυ γλυπτd μ,oυ, δ16-

τt τ]oν θεωριil lodξι6 ηrου.

o , ΙLΙ SΗoοP 1968

Kαθηγητ{q Παν)μiου Zυρixηq

[Ι Xαirρoμιαι πoυ ξrαγqfiρiοκω 6-

ναν συμπατρlιilτη μ,oυ καt oυνd_

δiελφ6 μου. ol π,ριi-lτεg δ'oκrμ'6q ε-
διil οτην Σxoλd ,Καλιilν Tεxνιilν
τηq Br6ννηq, οπ,6λειξαν 6τr πρ6_

κε1τα1 για tκαν6 τεxνiτη τηq φιi
ληc. Η πλαο'τκd του εiναt καθαρ{
τα ε'πiπεδ.α oτρω'τ6 κα1 εκφρασlΙ1-

κ6, ,ot lκαν'6τητεq τoυ ο'ιην μεταλ-
λoτεxνiα Kαt την x]αλΙκαxυ'τlη(li
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εfνα1 θ,αυ1μαο'τ,6q. Λυπηρ6 ποi δεν
δ6xεται να μεiνεt ,εδιfi κoντd μαq.

TEAN ΑNTAMΙDΙS 1972

Ι(αθη,γητfq Σxoλl1q
Kαλιilν Tεxνιilν Br6ννηq

Π Συν6vτησα σiτo ερYαlαΙ{ριo
του lEλληνα γλ6,πτη μqρφ6c η-

ριilων τ,ου ΙvΙακεδoνκοs Αγιilν,α
καl 6,λλων ,τηq Erιανα,o'τdαεωq του

1821 καr θα,6μαoα την lκαν6τηι,α
αυτo6 τ,oυ γλrirπτη δι6tτr απoδiδ'ει
τlq μ,oρ,φ6q μ' 6ναν τρ6'πo τελεiιυq

εξπρ'εoοroνroτrκ6. Αλλd κ1 οt ε-
λεiθιερ'εq oυνθ6,oεrq τ,oυ με καTα-

ουγκiνηrοαν, γl,α 'Ιην o'iλληψη
των αxηlμaτων, την απαλ6iτητα
τ(υν Υρ,αμμιilν και την ποrκlλiα
των Θεμd1ων.

vΙCToR SΙTΙΙ\Τ 1966

Pιilooq ο'υγγρ α,φr6,αq

απ6 ρ'αδιoφωνΙ'κη ομlλi,α του

! Yπ6ρxει μrd γενlκτ] δ6α 6'ιι

οt αi;γx,ρ,oν,oι καλλπ6xνεq 6.ν'α μo-
νo πρolj!παθ,of ν: τον μ,ε κ6θ'ε θυ

oiα νεωτlε,ρr,αμ6 απoρρilπιονταq τo

παρελθ,6ν οτο αtνoλ6 του. Kυνη

γιitνταq νεuΙτερ1στ1Ι(,o6q οrρ'αμ'ατl-

ομciq or oπoiot τiπαιε δεν παρt-

oτ'6νουν καt ιiπο'τε δεν εiναι. E_

κεiνo πoυ 6λ,ot θ'αυμdζoυμε oτ,o

6ρYc τ,ου γλ'6lπτη N{ην'6πoυλoυ

δεν εiναr η λlγιilτ,aρo 11 πε'ριoο6-

τε,ρ,o ευx6,ρwιη αρμoνiα, Eiναl

τ,o lπνεilμα πcυ εκ'φρ6ζεi' εiναl

θ,αυlμαoτ6 μ6ν'o ε,πεlδ,{ δiνει την

lδι6rα' μl6q κυρl'αρ'xκf1q καt εκθα'

1t παlτκ{ q μεγαλo'πρ6πειαq.

N. Πoλiτηq
Δηrμο,αιογρ'6φoq E.P.T.

Πρoσiξατε
or οτfrλεq τηq <NΙAOYΣTAΣ>, εiναι oτη δι6θεoη 6λιυν τι'lν

Nα,oυoαiαlν lκαΙ ιτ(υν ,φiλ,ων του περι,oδκ'ο$

ot απ,o,oτελλ6μενεq γrα δημοloiευ'οη εργ'αoiεq Kαl 6ρθρα να εi_

ναt ο6ντ'ομεq μιε 6 τ'o πολrj ο'ελiδεq γραφoμηxαντ]q καr να μην 6

*orγ $rημo'σrε,υθεi 'αε 6λλ'o περιoδικ6 f εφημερiδα.

Παρ6rκληoη οt ε,ργαoi,εq να γrρ6φ'oντα1 στη Δημoτrκd

Η (iNΙAOYΣTA> δ6ν φ16ρει καμι6- ευθ6νη Υ1α τrq εκφ'ραζ6_

μενεq γνιfiμεq Tων σUνrε,ργατιi-lν τηq.

Eργαοiεq ,εiιτε δημ'οοrευθ'οι3ν εiτε 6xt δεν ε'πtoτρ'6φ.oντα1'



"oπτυ; ο:ι oη,με9ιι'οl Bε9oιδτε;
ιigqωοταiνουγ tτoι z"αi. οi v'dτoιxoι

τi1; πιrλι&; πολιτε(α; π9lοο6ιiλονταv

ιiπδ διιiφoqε; ιioι}6νειεg.

Σ{1μερα οi ιiρριbοτειε; x'αταπολε-

μοδι,τιrι ψι} τι} oi'γ1ρονα ιiπιοτt11ιο_

vιzιΙ tμ6οα, τοil; πoλλοt; γιατ.ρο{l;
y.αΙ τd ,ιix6μα πιδ πoλλλ qlιiρμαxα.

oΙ, παλιοi, 1ρη,οιμoποιοδσαγ πριl-
xτιιιΙ pι6,οα ι9'εραπεiα; xαi οδ πολi
διior.ολε; xαταoτd'oει; πf'γαιν'αν

οτοi; γιατρoφιλ6οοφoιl; τfr; θπο1i1c

Δημοοι}dνη, λΙιzολοιio11, Bελτoiδη'
Χα'τξημιiμoγλου xαi' μεταγεv6,oτε-

ρου;. Αiτoλ lμαξt ,1-ιi τi; iπιoτηlμο-
νιz'}; θqlα,q'μογ}; z'αi τi; ρετοd,τε;
oιrι,ιοτoiοαν oτot; dρριυ,ιiτοιl;:
<<ι1iz.ι d,oτι ιι\ ιl'αy i'y α πQαχτι,,/,1)>.

Αiτι} τd πραxτιzd ,μ6,oα sεραπε[-
α; δνομciζovται μ} ,μιd γεvιv"i1 6νο-

1ιαoi'α iδιιiτoια παΙ γητdματα.

Θd πqοoπα${ooυμε ι,d,,}υlμr1'$o;-

pιε δqιoμ6νου; τg6πoυ; $εραπε[α;

για διciφοtr2ε; ιiρqιbατειε; μιxοδν
xαi, μιεγciλων.

Στd μεγιiλα χρυολομiiματα τδ πε-

δ[ο ι}εραπευτιπfr; ιiγωγfr; r]τ.αν,,i
πλιiτε; τoδ 'ιΙρρωοτoυ xι' ιiπδ xεi ζ-

πρεπε vd ql{γει τδ xαι6.

,oi θντρι6δ; λdγoνταν τρ[ιpι,μιo xαi

γιvdταν,μδ μετα6ραoμdvr1 qαxr\ i]

γz.ιiξι (πετρdλαιο). oi 6εντοδξεE οi
xοtqlιεg flπεφταν ιiπανωτδ; δoπου

μα{'ριξε τδ ποqμi xι' αiτδ clπoτελoi'

oε ιiπιlδειξη δτι δ dρρωoτo5 f1ταν

πoλi ιqυω,μdνοE. Πιδ ι1πoτελειτ,μα-

τιz"i; i1ταν oΙ zοψτ}; 6εντoδζε; ποi
ilπαναγ ιiιpα(μαξη μδ τδ ξυραφιixι.

''Eνα πoλ{l ουxιδ φciρμαxο i'1τα'ι'

οi περirφr1lμεζ πιQγιrdζ δηλαδi1 ιiπλd
H,μπλ'αιττ9α. oι ραxοπιgγι}; f1ταν

μiγμα τo[πουρoυ xαi πo'πανιolμdνη6

ιjυμιciμα;, oi, πιργιdg μδ λιναρι'l'oπο'

ρο χOπανισιμdνο iγταν ,μαλαxδ; iνδ
οΙ, πιργι6; με) οινιiπι' xοπ,ανιoiμdνο

πoλ'δ xαυτε'qd;.

Φυoιy'd iπciρ1oυν r'ι' d?uλου ε'ιδoυ;

ριo τδν παιδιδν τδ 6αρδ gεταιν6λα_

δο, τδ xα$ιiq,οιο.
oi μdr'νε; π1lτιξαν τd παιδιci τοιl;

διlδ φορ}; τι\ 1ρ6r'ο 'μ} ρετ,αιv6λαδo
dνoιξ11 xιri φι}ιr'6πιυρο γι.iι y& xα-

$αρ[oοιlr, οΙ 1oλι}; (ι1; ποfi,με τοξi-

γε;) τoi 6ργαιιο'μιοδ.

Tδ π6τιo1ια r-1ταν δραματιxδ q(αi

τδ ?iτρε,μαι, τα παιδιd. M&; ξυπνoδ_
oαν 1αριi,1-ιατα παi' νηoτιx& μ&; rια_

τd6αξαν oτi1 βρι1αη τfr; αiλfrg. 'E_

l.εi μ&; βo{λιυναν τd ,μ{τη xαi μδ

δυαιολiα z.αταπiνα1.ιε τi1 δ6oη γι&
γd ψιδ; ξεπλiνουν iloτερα τδ oτ6pια

μ} ξυδι i) ιαql6.

'Azολουι}οfioε ξ δραoτιxi1 xαi θ_

ξουι9ενωτιr"ii iνdργεια oi ,πo}ιλδ; με_

τα,6cioει; oτδ'μoυατερ6xι (ιiπo1ωρη-

τi1gιο) z.αi xιi$ε τιioο,μιδ; ριοτοfi-
οαι, <φι6oα 1}ρια 6γflxερ.

Tδ xαθcigοιo τδ iiδιι'αν o} μιxgoti;
xαi μεγιiλου; γιd ι'd γιατgdψουν τΙ;

δυoxoιλι6τητε;. "Aλλα πα$ciραια i'i-

ται, διdφορα ιilctτια xαΙ μιαγνη'oiε;
ποt τ|; πρo,μη$ευιiται' δ z6ο'ιιο; ιi-

πδ τδ φαρμαιεiο
'H qlο6ερi1 ,dρριiloτεια ποJ lμdoτι-

ξε πoλiν zιioιιo r'1ταν l'1 δλονooiα il
δπro; τi1ν iiλεγαν οi Bερoιδτε; {1

sε9,μα'o[α. Piγο; ποδ r,& τQυπci'ει τd

x6y'ιια)'α xαi πιlρετδ; ιμι1λδ; 1ιd1ρι

παραλfρημα.
Θεqαπευτιxα γι' αr}τi1ν χQησι]ιιο_

ποιoδoαν τδ flρωiP'δ φιiρμαz"o πrvi-

γo ποδ τδ dλεγαv oουλφατo xαi τδ

iiπαιρναν o} oxdl'η, 1ιiπια xαΙ μι}

εiι,6oειζ πoi πoγοδoαν τqoμαxτιπd.

Πριυt xα'i βρciδυ προληπτιxd παiρ
να,με ι1πδ Evα xουql6τo 'ooυλφdτo xι'
iiατερα βοtiξε ιiοταψιατr1τα τδ xεqrιi_

λι. Ι'ιd τi1ν €λονoo[α 1ρr1oιμιoπoιοδ_
σαν ιix6μα διαλυματα ιιι'iνoυ u}

μαi.oο xραoi i) xoνιιir. z.α$δg y.αΙ τδ

Λαoγραφlκd 0dματα

nlATΣIA ltAl Γι|TΕMAΤA
πιργιd; ιια\ γαταπ),d'ομιατα ποil 'oxo_

πδ 'iixoυν νd προιαλ6αουν αi1ξηoη

τfr; ι9ερμοxραoiα; τοi xoρμιoδ ιαi
ι,ιΙ φ{lγει τδ ιρilcυ,μα.

Σ} πολλδ; περιπτιδο'ει; i16αξαt'

oτi1l, πλιiτr1 ιαi' oτi1 Lμ6oη ι1π'λυτο

ροiντο 'μιιλλi i;ι,δ προληπτιzι}, φο_

Toσ Στ. Σ6αρv6πoυλoυ

ροioαν τd ιiτελεiι,lτα ,1ιciλλινα ξοι-
ι,ciρι α.

Γιι} τoi,; δυι'ατοιi; π6νoιl; τi1;

z'οιλιii; i) δπω; τδ iiλεγα'ι' διiγγουμα
oτι\ι, ι1l'zr) ?iδιr'αν ξεoτ| βραoμ6ι'η

φαxi1 μi 1.ιαiρο πιπd,qι. Σδ iπi,μο-

ι/0υΞ π6νΟυ; 1ρηoι,μoπoιοiioαν τδν

xουiιir ποt f1ταν Eiνα μιxρδ π{λιvο

τοουxd,λι πoιj τδ E6αξαν 6εvτoilζα

oτδν ιiφαλlr.

Γιd τdν 'iδια α1τ[α 1gη,oιμοποιοδ-
οαν τδ r}ιρμιiρι i) ξεoταμdι'α πiτυqα,
zεραμι('δια i) τοi6λα. Πoλλδg φοqδ6
αiτι}' τd μ6oα iiφεqvαν ,ιiντ[$ετα ιi_

πoτελ,dοματα πgοz.αλoδoαν δρ(μαv-

ση τfr; oxωληxoειδ[τιδα;, περιτον[-

τιδα y.ι' δ z'αηrμ6νο; δ dqρωιατοg i1_

ταr, ι,d πεsα[νει... ιiπδ δciγγoυμα.

Γιd τδν ποι'ιiλαιμιο πoλi ιiπoτε_

λεo'ματιxα i1ταν τ& λoυλoιiδια τοδ

ξα,μπoι1xου (βο{ξια) πoil τd 36ραζαν

xαi τιi E:τιι,αγ ,o&γ τoιii:.

Ti,; &μυγδαλ}; τδν μιz,gδν παι_

διδν τi; τoαν'ιξαν μ} νiτρo 8νδ για
x} 61ρlμαχιiπoνο ειiεqγετιxδ 'ilταv τδ

μιελιooο66ταr'o xαi γι& τd vεφqι}

πολt ιlποτελεoματιr.i1 i1ταν f1 ιiγqιci_

δα.

'Exτδ; ι1πδ δεgαπευτιxο{; σχΟ-

πot; f1ταν xαi τ& πρ'oλliπτιxd iλιr:i-

τoια μιδ r.υριιbτερο τδ μιεγιiλo μαqτil_

t1



λιαr,oxcioι.
Ti; cli'ιrι'μιiε; τδr, παιδιδγ τΙ; zα-

ταπο)"εμοicαr, pιδ τδ ιμαρ6λαδο θνδ
1fr1, μιεγιiλιυl, μδ διιiφοqα τοιtοτιxd,

ποU εi1αν οdv βιiαι1 τδ 1ιπρoδο'z,o
xραoi. Γιιi τδγ 'iδιο oxoπδ xρη,oι,μo-
ποιοδorrr, ξοιr'ιi ιiπδ dγρια 1ιiρτα,
ραδ(xια, τοo'ιlxνiι\ιιr xλπ.

Tot; πιivoυ; τi; xολi; τοi; γιιi-
τρθUαγ μ,i ξου1r| ιiπδ βρααμ6να γαΤ-
δουqciγια,$α ir,δ τδ xιτρινι1δι (1πτε-

ρo) τι\ i{xo6αr, ε'ιδιz}; πραxτιxδg γι-
ιiτρι'o,oε; i) 1ρr1oιμoπoιofroαν πιχ8αγ

1,οιlQιri γιιΙ r'd xα$αρ['oει δλ1lτελα

fr xoλll'
'Γi; πrrgμαγοδλε; τΙ;'\'oμdτιζαν

εi'διιoi γητευτδ;,μδ μυoτιxd' λ6για
xαi iερoγλrrιριz.ι} ποil H.1ραqlαν oθ δυδ

xομμιdτια 1αρτi xαΙ τι}' i16αξαr, oτδ
λαι μιi.

Γιιi τδ 1ιιiτιαιr1ια (βαozαr,ε[ιr)

xρι1oι1ιοπoιοδoαr, παρι} πολ7'οt; τρ6_

που; δπrυ; τδ o6ioιμo xιig6ουνωι,

μ,dοα o' Eir,α ποτ11ρι t,εqιi, τδ 1ιovιi_
zερo, τδ oxιiρπιομα τoδ ιiλατι.υi, τδ

ι,oμιiτιαμα: Δυδ μιiτια οδ ματιιiζουr,
- δυδ iγια λdγια oδ ξεματιιiξoυν -

'Ιτiαoii; Χριoτ6; r,ιxιiει zαi δλα τιΙ
xαzιi ιτxορπιiει.

ΙΙαl'ιixεια για πoλλδ6 δερ,ματιπδg

πα$liοει; παi oπυριι} 'i1ταv τd πεν-
τιivευρα, ο:ι r,τo;-ιιiτεg, oi xηραλq-,i;
(λυιυ,μι|ι,o xερi zαi λιiδι)'

<Dτιδ1ει'α xι' ιiνηεια. Tι} παιδι,}

ξιπιiλι1τα γυQν0'iσα\, oτδ γπαλ'ι,τε-

ρ i.μιι , oτδ τζιαντ6, οτ'i; ιiλιir,εg, oτι)

πoτιiμιια, oτδ οxoλει6. oi τgαυματι_
o1rοi oτι} γ6νατιι xαi οτi; πατοδαεζ
f1ταν μιιiνιψιοι. Πολλδ; qlορi; τι} τραυ

μtι.ιτιr,,1rdνιr πιiδι α πcιτofroα'ι, oxιtλΟ-

xιiτιlι'Qo. 'fδ πιj'δι 'μολυrι1τιr'ι,, π9ι1-

tιiταν xαi' πρoxαλoδαε πιiνoιl; φο6ε_

ριli,; οτι} πιrιδιι} xαi ιια8τtQιO στi,;

1ιιiνr,εg r,ιΙ τιi γιατιl6ιllουr,'
Tδ iλιιiτoι ι-1ταr, πλυoιμο αδ 1λια-

ρδ vεgδ xαi ααπoιjr,ι z.αi θπ[δεα1ιο;

μδ l,το1-ιιiτιr. 'Η r,τιiιιιiτα E1ει τi1ν i-
διιiτητα νd δριμιiξει τi1ν προo6λη-
pι6νr1 ιiπδ oxυλoxιlτοιlοο φτdρνα xαi

μετd νd τι\ν oπωξει zιri γι}, τi1ν zα-
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sαρiξει.
'H μd'r,r.α παραπονιι1ταν πδg δ xα_

vαzι1gr1; τη; δδν il1ει δρεξη, δδν

τρcbει xι' εil'αι zομι'μd"ι,ο;,'H'ι,ιr,δ

γr,ιqμιiτευε: διi τοs dψυγιν d ιiqlα-
λιig. Φ,dρι $νιr oτρουo[δι r'ι}' τι-lil για-
τρθιμοqμε τo'J τoι1lνι μoυ.

Tδ γ{1τεμα εi1ε ,πoiη'αη z.rri γol1-
τεiα. Σ' Er,α ,oτQo'υoiδι ξι.iπλωvε ι1-

'ι,ιiοxελα τδ dρρωoτο παιδi zαΙ δυδ

ιiδr6Qφια του ii dλλοι, τ6v τriλι-

γαt, xι' ι'lElxrξαl, r,ιΙ τδγ γυρ[ξουν o'i'μ

qlωr,α μδ τi; δδr1γiε; τfr; νιν6g'
TQ,εT; φoQ}; xαΙ ,μετι}. oτα:ματoδ-

οαν δπιiτε r'1 r,ιr,i γιlr,ιiτιζε xαi oxi_
6οr,τα; oτδr, dιυαλδ τοδ παιδιοδ 3-

λεγε τd παριΙ zιiτω λιiγια: δoτρου-
ql0ι,; - ξιioτρoυ.1lου;, ζλα γοιlιpαλδ
ιττδν τιiπo'υ vι} μαξωxτεi; νι}, xλου-

ρια,oτεi; oι},γ τοt γιαρ1-ιπουλιixιrr,ο'υ
oι}r, τι)r, ιiρt'ι$ι1zιυλο'υ.

Tδ γJφιoμιr ουvεxιζιiταν ιirμ6'oαi;

τρεi; z.αi τρεi3 ψoρ}; z i o' δλτ1 τi1

διιiqlxειιi του τd ι1,7,λα r .ιλι1 τfi; οixιl-

^1dνεια; oτdxoγταl, πι' ριiuερα'σιωπη-
λιi ijπω; oτi1ν θzxλ'1cιιi.

ΙΙoλλ}; πgαzτιz}; γιιiτριociε; ii-

ξεριxν r,oματiolματα zαi oτι.ιιlριbμιατιr

γιιi πολλ}; τiρριiloτειε; πoil τi; γιi-
τQεl.tαγ μδ μιι} μυoτιπιi$εια 1ιιiγoυ'
Tι} λlii:α πoil i.λεγαr, τιi uοιlgμοtρι-
ζαν γιι) l,ι} μl)ν τιi xλ61loυι, οi dλ-

λοι z'αi' μιiι9oυν τi1ν τixνr1 τOυ;. ιΩ-

oτιiαο r] δilr,αμι1 τil; ιiπο6οi.ij; xαΙ
τfr; rιili}ιlπο6oλi'1; ii.pερνε zιrλδ ι1πι.l-

τdλεομα oτοi'; πονε1-ιd'ι,oυ; ιiπλoiixod;
ιil,$ριi.lαι οιl;.

Στi1ν παλιιi B6ρυια λεrτυι,ι.lγιlil-

oιxr, πo}.λδ; π9αxτιzδ; xαι}ιb; zαi,

πριrz.τιzoi ιiλλι}' ξαzοr,oτi1 ilμεινε 'η

ι}ειιi Ι'r]τoιr,α πιli, oτi;1,γιiloει; τη;
εi1αr, iμπιoτoo'ili,η oi 3πιoτf μor,ε;

γιατgι)ι xαi πoλλε); φoρi; oυl,εργιi-

ζιlr,ταr, ιι'αirτfr,.
NΙδ βιiτανα zι' ιiλιlι1lδ; γιιiτgευε

πολλε}; ι1φqιbοτειε; δπω; τδv ιi.rου-

ραφ[τr1, τi1ν xαoοlδα, τδ xαxδ oπυ-

ρi (ilν$gαια;), τilγ ιμιbρα, τδ μαυ-

ροτfγαr,o 1fr1, β9εφδν (oυo'oωρευαη

xιrτιiλοιπων zυoι1-lορiιr;) xλπ' 'H i-

δια f1 μπιiμπου - Γ{τoινα ηταν πoλδ

iπιδ6ξια μαμr\ zαi μπορoδμε νιi δ

ποoτηρ[.ξoυμε δτι ξεγ,dνvη,oε πoλλig
πQoη]γo6μεγε; γεvιd;. Παλλδ; φορδ;
i'y.ιrι,ε xαi τoτ"ετoil; xατd' παραγγε-
λiα.

- 
"Αz.oι zυριi μαμ-i1 ιiγ δδν xri-

μιει πιδi 'r-'1 γναizα lμ' νd τ'v πεi; 'ιlιi

πdρει τ& oυμ.πραγxαλιi τ'g xi ατ'

μι1,r,r,α τ'; Bλεγε δ d,παιτr1τιxδ; θπi-

δοξo; πατdρα3.

- Σi,xαoι Γιcbρ11 ι;ε9νιxδ εiγι δiν
ξd9;υ iγδ iiλεγε zιrι}r1oτυzαoτιzιi f1

xυρα μια,'-ι{1.

Στfi'ι, πεEliπτιυor1 πoi γεr'νιι'lταr'
ι}r1λυxδ μδ μα'εoτρ[α il6αξε oτδ παι-
δi o11μιiδια ιigoεl,ιxd ιiπδ μαλαxδ
xερi zαi xαλοδcε τδν &ql6ντι1 νd' ια-
vει dπτιxi1 α'iτοrμ[α. "Eται ξεγελιιi-
ταν ι1 πατdρα; xαi z,cr,μι1ριυr,ε ixαγo_

πoι11μ6l,o; f1ταν 'βλdπετε ,μ6δα τ& πι-
διιi. "oταr, iiατερα ι1πδ ψιdρε; γιr,6-
rαν r] ιiποzιiλυιμη i1ταν πιd ιiργr}

νr} μουτqωoει xαi 'ι,ι} t}υμωoει.

'Λξilει εbδ l'u zriγor'με uri γλωα-
oιzi1 παρατriρηoη. Στi1v παλιd B6-

ρoια δπω; zαi oδ πολλd τoπιxd βιi-

ρεια 1διωματα f1 λdξη ιiγ6ρι i1ταν

fi^1νιυoτη' Tδ ιiρoεr,ιzδ λεγ6ταν πιδi
zαΙ τδ slβυzδ xoυρ[τoι.

'Απ,δ τd <α\,εξιλογιzι} τi1; Ι(oξιi-
νr1;> τοi zα$η,γητfr Παr,επιoτrlμi,ου
z. Bαoiλη Φ6ρη ιiπo$l1οαυρlξoιluε
τι\ θξfr; o1ετιxδ εiτgιiπελο. Δδγ δυ-

μiιμαι δrni,ματα ιiλλd sd ιiποδωoω
ιi1v οioiα τoδ πρdγματι-l;.

Γφωqiει λoιπδγ δ x. xαr9r1γr1τ{1;:

oτr)ν αiι}ουoα ιir,αμoνiiΞ τοδ μαιευ-
τltριoυ περι'μdγει μθ ιiγωνiα δ ιiν-
τψα; τδr, τοzετδ τfr; γυνα[xα; του.
''Toτερα ι1πδ δρα βγαiνει δ γιατρδ;
ιiπ'τδ μιαιευτ{1ριο μδ τi1ι, dαπρr1

μπλοi'ξιr τοιl xαi τd rμιαι,i,zιιι ι1,r,.r-

oxoιl'μπι,:μdνα ιll11λιi.

Ι]λdπει τδv πατd,ριx z.αi τοU λ6εl :

- 
",\11t19 ΙΙ αναγιιbτl1 vd αoi

ξ{ioει xαΙ τδ ιiγdρι.
_ Eixιlgιoτδ, εixαριoτδ!
'o γιατgδ; πηγαirrει πρδ; τi1ν
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FJ[ναι λυπι1qιi zαι απογοητευτιΖιl,

ειδιxd γιιr" ι.ια; τoυ; }Ι αουoα[ου;

του εξωτεElιxοi, ιiταr, 6λ6πουrμε πιo;

7φι1r,o με τo xρι1νo, r1 παλr1ιi Nιi-
ουσσα %αταστρ6qlεται.

'Ι'ιr xιrλr,τιE/11μια τ}|; (που d1ουr,

o1εδι1ν τελε[ω; εξιrψανιο$η ) , τα

παλιιi .7ρα1-,ιια τι1; οπ[τια (για τα
οπαiα qlr]μ[ξογταγ) Λ(χ\ τα οπoiα 6-

διr,αr, oτιlr, πJλι1 τo δι,x6 τr1; ιδιαi-
τεqlo 1ριΙrμια.

Tπιiρxoυl, π9ιiγμιιrτα ιδiω; oε μια
<<LΙριυixη ΙΙ ιiλr1> τωr' οπoiων ι1 α-

ξ(ιl δει, μποilεi i,ιr uετρr1'$εi χαι 1,.ι

αξιoλογιι9εi ιιε αρι$μοil;, ,με μετρi|'
τι!ι.

- 
Αυτιj αρx[ξιlυr, r,α το xαταλιy.-

{3αir,υυι, oτι; ,uεγαλουπιj7ιειΞ ιjπου ;_

πιxρατε[ oxεδ'6r, μιiνoν η ιiαqlαλτο;

7.',J.L τl} ιrπεro\'.

-Α'υτι1 
τo μ6λλοr, $α d1ει xι r1

Ι{ιj,ου,ooα cε ,μεgιzιi 1q6νια, ειiγ oυ-

r'εxιο$ε[ με τΟ1' i,διo ρυι9μd )1 "/'α't.t-

ατρο1l{ τη; παλαιιi; <<πολεοδoμιxi1;

ToE Zι6vvn Στυλιαvoδ

φoιτnτft τfrq Λαoγραφ(αq

o,τδ Παv) μιo Mov6xoυ

Δυτικfrξ Γερμαv(αq
ι1i'rl:>.'Γ,',τε sα εil'αι π7'εoν αq^1α

zαι πολυδιiπανο για 1'g anα1,6ρ$ηj-

$οJν τα λιi$r1 του παqελι9'ιir'τo;. Για-
τi τιiτε {}α επιxρατοι1ν μ ι1 \' ο \' τα
ι.lπετoι,jγιιr xiιου6ιιi, ιiμορφα, στι-

6αγμ6να, τo εγιr δ[,πλα oτo dλλο, 1ω-

φ[; z"αμμιιi αιο$r1τιz"r], 1ωρi; αν$ριδ

'!λlατσlα l{αi γnTiμαTα
βρi'oιi l,ι} πλir,ει τι}' 16ρια του zl' ο

ΙΙαr,αγιιbτ11; τδν φωι,ιi'ζει :

- 
'ΑQi ^1ιατρδ δiν '1-ι' εiπι; τi, i-

zιrμιr, ι'1 'Αqlρατοilλα. μ' πι,δΙ i) zoυ-

9iτοι;
"T,οτεqα ι1π' α'iτi1 τfir, παg6ν'$ε-

ι-iη i,,α/ιδ εir,ιrι r',) 'ι9'υμr1soiψιε xαi τ,r
iλιιj'τoια γιιΙ τι} γxριγιιiQιzα βρdφη
ποil γiνοr,ταr, oi ιιιz'.ρυΙ τtqρανοι iJ-

λl1; τfr; qlα,1ιiλιιr; μιδ τδ ιi'οιbπιioτo

zλιiμιμα τoυ;. Σ' αiτi; τi.: πε9ιπτω-
oει; τι) 1oυy'ιli.,λιξαr,oτι\ oτ1iμια μδ

9αzi1 zαi τι}' ιιεsιlδοαr' xαΙ oδ πιδ
δiozολε; πε9ιπτιbοει; τιΙ π6τιξιrν
τilι, πεgi,llrlμο μιιzυυ y.ιrΙ τι) iπr,ιi.l-

τιζαr,.

Ι'ιι}' τι}, 6ρr9'οπεδιzιi' περιοτιlτιzα
Λιiγzα.1μιι, βγιi,λτo' μOυ. oπι-ioι'μιου

( δr1λαδi1 iξαg$gωcει; r"o.i'o1αιγη'ιJ-
τιr) i1ταν εiδιxοi μιiγοι '$ε9απευτi;
xιli. i}εραπεilτgιεq.

'Αr,α,qldρο'υ'1-ι'ε τδl, γ6ριl - Ι3ιl'υρ-

δoJνr1 ιiλλι} πιι) πυλi, τi1ι, παο[,γr'ωoτt1

z.υ9ιi - Δω'ροi}Jα ι"1 δπο[α' .1ιιiτρε'ι{lε

μδ τιi" 1.ιαγιxιi τι1; x6ρια πολλα 1d-

ρια - πιiδια βγα?qμ6να i) oπαoμ6να.

Tι} i,λιι-iτoια xαΙ τι) γι1τdlμιατα εi-

r,αι τ6oο πολλ& δoε; zαi oi ιiqlριb-

ιττειε; z.αΙ f1 zατα1ιbριo'i1 τoυ; sιi
i|ι'}ελε zαi πoλi, 1ριiνo zαi πoλt τ6-

πο. Σz.οπδ; τoδ μελετηματιi; ,ιια; i1-

τι.ι'ι, r,d, ^1iνει &πδ μγημη; μιι} μιιxρi\
iπι7.ογ'ii για' τd γτιiπια γιατQOσ(iι])ια.

Kλεil'οr,ταΞ τi\ν λαογ9αqlιrzr\ αιi-
'τi1 ιiνα:pιlgιi μα; πρdπει γι} πoδιιε

πινri ευαιosηo[α.
ΙΙολλιi παραδε[γματα τ6oo ατ,o ε-

ξωτε9ιx6, 6oo zαι oε διci,φoρε; πι1-

λει; τη; Eλλιiδα; ,μια; δε[1r,ουr, πco;

μπορε[ 11α α\,τιiμετ(υπιor}ε[ αυτι1 το
π9ιi6ir;i'-ια χαι γα 6ρε$οiν εr,αλλαx-

τιz6; λ{oει;.

Ι'ια γα διιlτr1gr1$εi ιi1.κυ; zαι vα

αξιοπoιr1ι}ε[ για τo zαλι1 τη; π6)'ε-

ω': %{ιL ι1λοlν μια;, d'cτω xαι ε\tα μij-

9O; τω\, παλαιιbν οιxημdτωι,, 1ρει-
ιiξοι'ται oυι,τογιoμ6.,'ε; εr'dgγειε; ι1-

λιυι, ταlν προ,Oδευτιχcδr, ανι}Qcilπωγ

rll; \'ιiουooα; που 6λ6πουr' 6τι

<<11 ριiοδo;> δεi, εiγαι η zατα,sτρoφri

του << Π αi,ιοJ>' αλλιi η διατriρηol1

τoυ χαι η oυι,ιiπιrρξl1 του δ[πλα oτο

<Kαιruo J Q'γι,o>>.

πδ; οi πραzτιxoi γιατgoi xαi oi γιci-

τρισσε; $}1, ξr1τοδoαι' ιiμoι6η. oi dg

9ωστι)ι δμω; πιi,ι,τοτε πλri'ρωr'αr' 1ι}

τi1 $6ληo{ τoυ; ^1ιd, τδν zι1πο i) γιιΙ
",,ι} πια,oτο'δν τd λ6τα'

Σ} $εα,ματιxi; $εραπεiε; zυg[ω;

ιigsoπεδιzδ; οiι παρoy"δ; ατδν $ερα-

πευτi1 i1ταl, μεγαλε; z.ι' ijτoι οi dρ_

QoJστOι γιατ'ρειioνταν xι' δ πElαxτι_

z'δ; γιατρδ; βoλευιiταr'.

Σατυρι,κoi oτixoι Κωv Σιoιiγγαρn
o ΛoYΓIoYΔΙTrΗΣ

O λουπουδ(ιηq τ,εxνπd κλ6φτεr τo πo'ρrτo,φ6λt

παθαiν,ουν οl dνθρω,ποι πoλ6 καΙ τoν τρομ6ζoυν 6λο'l
o ψιπαταxτlο{q μεo6νυxlΙα 1εμ6αiνε1 1στην ,olι<iαν

ιrε Την καλdν α1Π6φα'σ1ν μ,ε καθα'μ1ν καρδiαν.
Στηλ'ιiνiεταr ατην κiιμαρη ιη θ'i3ρα να την {απdαεt
rκαι αν υ'π6ρxεr 6νθρ,ωποq να l'toν τ'ετ,αρτrd'σει

\{ε 6λα τ,ου tα ,δυνατd τη oπριl'ixνεl ,κα1 τη απdζεr
και 6γdζει τo μαxαiρι του utl εδιi και κεi κοrτ6ζε1.

Edν υπ6ρ,xεr dνθρωπ,oq ευθ,ιjq lτoν θ,αντd)νε1

να iμ1l ,φ,ωνdζει δυνατ& ι(1 ακοi3σoυν ot γειτ6νοt.
Kιit 6ταν δ,ε ,6ρ,iακεl (γsrpω,πo ανloiγ'εr το ,σενrroιi'Kl

κ,ρατεi κr 6,να x,οντρr6,ι(iερi σΙo xi4ρt roαν παλοη3iκr

κdνεi lμεγdλη 16ρ,ευν'α και 6τ1 6ρ,εi τα παiρνεr
ικαr φεriγει 1σ1αν Πρα\ηlατευτfq οτo οrιiτl του τα φι6,ρνεr.

Eκδ6oεrq ουλλ6γου Γrαννiτ,oαρ,ol και Mπo$λεg
TΑΙ<rΙ λ,'1ΠA'Ι'TΣFΙ _ λ4A1ΗΣ 1822
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'Ιorrιiφι φπιd,νoυv δooινoι ii1oυν
τr\ν ivτγια τθ1νη δουλεioυν ατ{ν 1v_

τγια δoυλει,ιi. oi xλαδιταtδoι xi τι6

ρα δαo.ινoι ii1ουv δδντρα iixουν iα-
νciqlι ιi γιoυρτciξoυr, τoιjν "Aγια
Tρ{φαr,ο'υ' oi ιiqαμπατξ[δοι εi_

1αv od,ν πρOυστCiτηγ "Α^1ιουν τoriν
"Aγια Χαqιiλαι.ιπoυ χ1 iiφxιαναv iα-
νriφι τi1ν ημθqα αιπην. "Bvα; ιiπ'
τoδ ουμ6oιiλιoυν ιiγουρciξει λειτουρ-

γιδg πi oτιciρι xi φ%ιld,\,ει ι1ρτουν xi
oxουτd.λι μi1 x,6λυ6α.

"'oλoιγoι μαξΙ πηγα[l,oυν οτr\ν

izxληoια γιι} τl'1 λειτoυργ[α xΙ πfρ-
γ0υv dρτο'υv ι\ "ιoλυ6α. "Tαταρ-
γαE ι1π' τi1 λειτoυργ['α τri 1ρ6vια
εiπεivα πliγ'ι1vαv δλoιnιlοι μαξΙ oτoιi
oπLτι τοfi πρ6ιδρoυ πdφπιαvειν τοriν

dρτoυ γιd vd πιQαατοδγ πi γ& ι1-

qr{π,ουv τo{ λιi6αρoυ κiποιi τoi ooυ

,uατ[ου oτo'6 oπιτ'ι του γιι} ι,ι}, τοtγ
τιμ/1,oουv ioιαμι τi1v ι1λλη τι\ 1ρoυ-
γι ιi.

Tωρα παγαiνουν oτosv y"ιγηiιια-

τ6γραψo'υ τi1r, 'Αγ,γ6λιπα i) τd Διιt-
\,α γιd oΦμιλiε; xi τdτoια.

T6τι δαταρr,αg ι1π' τ{ λεrτουρ^γiα

iiπηρvαv δρ.1αl,α xι' H6γηr,αν πιrτι-
r,ιiδα xi oιlργιαvo6oαν ιiπο'$ oπiτι
oi σπ'LitL σ' δλα τi1 oπ{τoια ιiπ'
τoi; oυvτριi{Ρoυ; τOυ; μi1 xιριioμιl-
τα, 1ουρδr, xt μιζθr,τγια ioιαμι τοfi

6φιiδι.
oι xλιrδιιlτιiδoι γdνoυνταν xι'

dργατοι, ιiqlγι1τοι γfr;. Σ.') Nιιi-
Ουστα 1'lτα1, πουλi οiλiγOι τιjτoιΟι

ιiργciτοι γιατi 6}.οιl,οι εixαr, xi μ-ι'-

ριzd 1τr!lματα.

oi ιlργιiτoι d6'γηvαν τdτι oτι}

xαμdr,α ιiποιi 6ραδt; ij τα1ι1 -
τιr1δ τ{r,f1μδρα, ψιfl τοδ τσαπι σιοtγ
νcir1rου, γιd νd,6ροδν ι)ουλειιi. ot
'Aγιoυργiτoι $6'γηναν δπου; 6γα[-
ι,oυv xΙ τιδQα oτoi φ6ρoυ oτυδ

Mαγγαι,ciρη.
Tot; ciργιiτει.g πoil δoιiλη6αv oτ'

ι1lμπ6λια i) ο'τd xαλα1μποiπια xΙ τ|;
πατιιiτει; τοiE π{1'γηr,αγ 1Ι .iι6μα μi1

τi1 γxα6α'li,α'. Tοδ xαλ'iτε9ιlυ qlαγt

2υ

xoυτουρofr, μi1 τoδ στQ}rβpα ii τoδ μι
ρουxciματου xΙ πλη ρ,ωνoυvταν μi1 oτι-
ιiρι. Tοδ ατιιiρι τδπηρvαv fioταρr,α;
ιiπ' τ' ιiλcbvιoμα xi xατd6η'ι,αγ iπιτοt
τoυ γιd ιnr} τoιj φoυQτcδσOυν oτι} γo'υ

ριιiργια 1) oΙ xανα xdρoυ δλοινoι μα
ζι.

MιριxoΙ dργιiτoι Ιι{ιαουloτιν,oi dρ-

γ6τιρ'α δντα; i1ρsαν οi πατ6ξει; δoi
λη6αν εiπεi oτ' & λιbrη'o,μα.

Tωρα r}ιρ[,ξουγ xι ιlλο,;r,iζουν nuιιi-
ιpραζ, ιη τi; xουlμιπiνει;, δ[xω; r'ιi

π6ρvειg 1αμπιiρι π6τι. 1uπιτ[ζει τoδ

$iριoμα zi τ' dλiυγιoiμα.

T,dτι πρiι,ιiπ' τi; πτα6ζει; oi πJ'ει-

ιiτιρoι xτηrματioι f1ταv διριατιiδειg xι
,ιiλουvιoτciδει;.'Aλουlιoτciδει; oτdν

τδxr,ι1 i1ταν oi ζιυγαρdδειg δπoυ; οτ'i1

Nιιiουoτα οi NΙαργαρiτιδoι οi Tα
ofλαδoι oδ Xουρπανiτη; xι ciλoιr,oι.

Tιi,xιlτι λδv γιd γι} ιirη6ι1ooυγ τo'δ

τραvδ τοδ :ιαξανι τoδ Kαv6λι dπ'
τοfr oταoι6νι στοδ Γ%cυργoιi'oου6ου

γιι}, ι,ι} 6ρι'iξουv τd ξtλα dζιιμαν διxα
τδoο''ιqα ξιυγciρια 6ιjγτ],ια.'Απο'i
πot τραxτδρ xi φoυρτηγd τιiτι;

oi ξιυγαρωδoι μd τd 66r,τγια xι
ιigγι1τηρα οi &9αμπατζilδοι μi1 τ{1 τii
λουγα δργου}^αγ τd μιοiλxια μi1 τo{ι,

πλoixου xι δoπειραv μi1 τ' ιiλdτρι για
τi τ' ι1λ6τρι &νoιγειv αiλαxιδ; γιιi
rηιΙ Q|χγoυν τοi oπ6ρoυ. Γιd ι'ι} oπεi

ρουν τριφυλλι i]oταQα ιiπ' τd o6ιiρ-

Tδτι ul τδρα
TA IΣΝAΦKlA

'Aρμιiτοl, Enploτιiδol, l(0υ60τtiδot,
iioυυlοιιiδol, ζ'βψοριiδol, κυpuτtiδol

l(l ipoμπoτζiδol

ι'1τα.ν φαooiλιιr 6ραοrμδvα οτ,ιli τoο'υ

xιl,λι μi1 xαγι), ταQατιiρι δταν ξ6οτι.
γειγ οi ψ6i;'

'Aπ' τ''Aρxιlυι)οι'1ιbElι θρxιlυr'τιrl,

z.ι'' ιi.qlγατir,ει; γυr,αixεg πδφταvαν

μii τd πουδι.iqγια τα1i ταxi ι1π' τοδ

1ουργιδ ioια,μι τi1 Ζμ'ιξη n\ παρα xα

του xi γυρr,oi,oιrv oτοδ μυργιδ ν{-

1τα πα}"ι' μi1 τd πoυδιigγια, T1lτι δiν

Toσ N(κoυ Σπ6ρτon

ε11αν οi1ταιlυρoυ xi, δoiλr16αr' ιiπ'
τoi τα1i ioιαιμι τoδ 6ριiδι' Tωρα δi
δουλεtουr, οi1τε iξι δρε; oτ& 1τl1-

ιιατα χι ιiγτi γd χυτtιξ0υγ τιlilν iiλι-

oιl z.υτιiζουν τοδ oiρουλιiγι.

Tιiτι δλοιvοι οi 'Aγιoυqγ[τoι f1ταν

ιi $ιριοτιiδοι. "Eτοι τοδ ι'}6ρoυ οδ

μιιoδ;'Αγιiωργη; τρα6oιioειν δποιl;

ο'i π'αvηγtρι, oτodν xιirμιπου γιd s}-

ρια1-ια. Koιπιil,τγ'ια z.oυπdντγια xατd

6i1vαv, ιη τd γ,ουrμdργι'α του; zi
τ'oil'ι, ταi]φιi τoυ;, αιαxdτ,ου ιiπ' τi1r'

πλαxdr,ια. Mτ\ τd δριπdi,ια τoυ; xαλo

τρου1ιtαμδl,α, τd ,oτρoυo[δια τoυ; xi
τd ιpιi8ιvα zαπ{λ"α. Tρα6οiααv xατd
τoδν Koυπαr,ιi, τd Bdτoιoτα, τοfi

Ι'ιvr'z-l,iT, τoδ Toιτoιγz'oJ:' τoi' Γzd-
λου Σ6λου τ|v Πλcioνα xι &λλα μυρ
γι&. Γιι} τοδ $iρoυ συμq)Ουl'Oδσαγ



γα d,6αvαν xι Eγα oιγiδι γιd νι} iοιιi
ζει τοδ 1ιilμα. T6τι πρΙν ilρr9ουν τd
xcigα oi xυgατζiδει; εi1αν τdλουγα

μi1 oαμιigι. Toδ oαμιiqι εi1ειν τοδ
,9 , m,

ξυλι,χι απ0υ 0υξια. Ι αμπQoυσταοι

πoi μιiξουvαν τοδ φ6qτουμα ιΙ o6-

{ηι,ειν oτoi λιμδ ιi:π' τ' &λουγου xi
τoδ πιοτciρι ποii1ειv π'ανoυ ιδ τι},

xογταd.xια ποt oxctλουναν τoδ φιiρ
τοιlμα μη sηλιδ; γιd τοδ φουρτ1ιιi.
T' ιilμπgoυoτιiρι zi τoi πιoτcΙ,ρ,ι iνιb-

γOυliταν ιiπ' τ& πλιiτα μι\ τδooηρα

παtντγια, ξιiλα πor) τΦxι.αναν y.οι-

λιd μ{1 φoυτ1ιd. Στοδ ξυλ[πι μii xου-
ντρδ oυτζiμι δi6voυγταγ f1 oτqιboη

ποii1ειν πιτoi. γου,gουviτιπoυ ιiπot πα

γoυ$ιδ πi οια'iιiπι 1ουvτ'ρδ σα,μαQου-

oxofτι ιiπoδ xdτoυ πot γι6,μουζειν

μd 6qυζινιd. Toi oαμιiqι δ6γουγταν

μi) τi1v Ιγxλ"α dα' τiiν xoιλιd zi οτir

zαπo{lλια γιd τo{ν zατ{1φoυqου εi-

1ει'ι, τi1r, πιοτιd. Aι]τα τd vτγιδ x'i,

τοfi xαπioτρι γ6νουvταν ιiπoιi γιρiι
λουqγιit. Στoδ y.α,πloτQι παγoυη9ιδ

ατoδ γaλ6φαρoυ μιgιιοi B,6αvαν γιd
1αiiμαλi τql1ει; ιiπο{ &ξ6ουν r.i 1ιiν
τρα. Tdl xαπotλια oπιπriξoυνταν μd
τoδ oαραπ6oι Eνα γ[ντγιου 1oυvτρδ
δφαvτδ μd λ6ντρειg πoi δiγουγταγ

ο'τοδ oαμciρι. Toδ oαμdρι dπoυrμ-

πo6oειv οτi1ν πιiλα μιd λιvciτoα fl
παλειδ οα'l'"xi γι dl vd μi1 γ6vουντει
,ilηγδ; ατoiν πλdτη dπ' τ' dlλoυγου.

Tοi oαμciρι εi1ειν xΙ ντγι6 oxci-

λειE μt1 φ6qτoυμα γι& vd xρδ,μητει

τοδ φoυqτ1ιδ. oi xαoιiπιδοι d6αγαγ

xi ζυγγι& γι& v& μi1ν xqδ'μουντει τd

πουδri,ργια του;. Mfl τοδ φoiρτουμα
πoijταν τριιirrτα οαρdντα μδτρ'α ,μα-

μαz,QουΦ{ιλιξαν τd,λουγου γι& νd 6ου

ox{oει. Aδτδ fiταν τoδ oαpιιiρι.

oi xυρατζi;δoι πi1γηvαν xι δ; τr\ι'

Totζλα ('Aλιxιig τfrg Kατερiνη<)

γιd vd φ},ρoυν ιiλλα; γιδ δλην τi1

Nιrioυοτα. Πρiν γdvει οri oιδηρ6δρo

ι\ρouμου; (1s92) π{γηναv xi, oτi1

Σαλoυν[πη γιι} πραlμιiτ1ει; xΙ μπα-
xαλιxri.

Kιγοδo,αγ μαδqε; 1αqα}; ιiπ' τi1 Nιιi
oυστα 1{ι iiφταvαν μιoιiνυ1τα oτοδ

Γιciλιτξιx (It{. Xαλxηδ6vα). Kοιμoδν

ταv οiλlγειg r}ρειE oτoδ yανt n\ τα'
1i xινoioαv γιir τi1 Σαλουv[xη. Π{1

γηναγ φου,Qτοι-ιμtνoι μi1 6αρδλια xρα

oi, πατιdτειg xουq,μ(vτγια, αιαΙdxια
xi γυρvoδoαv πιiλι qlου'qτοηιδνοι.

Στ{ Σαλουvizι zοιμοδνταν xi μνιιi
6ραδιd oτoδ 1ciνι.

oι} τραν{1τηρoυ; μπιλιd; τοi 1ει-

μιbνα xΙ οi μ6ρει; μi1 6ρου1δ5 f1τα.ν

οδ 6αgδιiρηE πoδ παρα,μιiξουγειγ Ξ-

ναν xιρημδν τι}. γxιoυqliργια τ& ξυγ6
ι,ια. "oτα'u τoδ πoυτd:μι δ}ν i1ταν που

λi 6αθ'δ dνε6ηrnαν oτοδ oαμιι1ρι u.α-

6ιiλα xi, πιQvOδσαv δταν f1ταv 6αr9i

τι1λoυγ,ου iiπλιγειv xι οri xιlρατζ{;
τσαxclrγουγταν ι1π' τ{ νουρ& τoυ γιd
vd 6γfr zαροi.

Tωρα o,i, μγι& μvιtiμισr1 δρα πα-

γαir,ει; ιiπ' τi1 Nιdουοτα oτi1 Σα-
λoυνixη.

"oταγ iiρ$ειν τοfi 'Ιλληνιz"δ τοδ

1912 πoυλλot xυρατζηδgι πfγαv iι9ι

λoυvταi oτοiv π1lλι.μoυ μ{ τοriν 'Ιλ
ληvιxδ oτρατδ. K,ου6ciγιoαν dντγια
6αρδλια ι1π' τd Nιd,oυoτα oτoδ 6αq

δciqι για v& ζωooυv τoδ πoυ,τιiμι μi1

γxιoυφlρι γι& vd πειρd,o'ει oi oτρα-

τδ;, τ&λoυ'γα xi τ& zαr,6για γιd τi1

Σαλουr,lxι. Πfrγαν πi oτd Γιαννι-
τοd, οτd Σαλουvhη ατoδ Mπιξιiνι,
oτ{ν Koυριταd πι δ; τoi Λιoπoυ,6i

ι,.ι oτdν 'Aλ6αγiα' Kου,6αr,οδoαγ δ-

πλα φoυo,δπια, xουqlαpιdr'ει;, γαλ6-
τεLζ γ'\ &λλα τρ6φιψια δ; xι i1μαλω-

του; Toiqxoυ;. Tqιi.6ηξαν xι δλα τιi

1ι,6νια oτοδ Mπιζιiνι r.λ τoi; Ψ6qrl-
oαν πoυλd dλoυγα dπ' τοδ z"ρυγιοιl

zi τi1ν νη,oτεiα. Kι δπου; λdει τοδ

τqαγoιiδι:
Δ6v μ} φo,6υiζον 1ιιiνα μoυ οi oφδ,ρε;

τ& xαγ6για

μoijν μ} φo6[ζoυν μdνα pιου τοi Mπι_

ξανιoδ τ& 1ι6νια.
oi xυqατξ{δοι τfrE Nιciουoταg il_

q)τασαv μri τd oιαidzια ioιαμι τιΙ

Mπιτ6λι,α xι &'ν'6ψα oιαπdρα ioια'μι

τοδ Bελι,γρι1δι. Kαpινιιi1lραg dπου-

οτα,μ6ιloι oτ' diuoυγου ια6ιiλα 8πηρ

γαν xi xανd οoυφoiρι i) δπου; π{-

γηναν παqδΤ; παgδι; γι'd 66τ1ιουν,

ilπηqvαv ιi xαγd τραγo{δι δλoιγoι

μαξi, xι r'1 6ουoμο{qα dxoriγουvταν

oτd, 1τδνια r"i τα xριιi1oυqα ποi ξoυ
γτιiγ,ι,6αγ μi1 τ& μαxαμνια.

"oιταE Uρ1ουνταv or5 'Aπqi.λη; xι
οi Mdη; x,oυ6αγοδoαν xi, τοδ φ(lλλου

για τοδ NΙιτιiξι, τoδ τριφdλι γι& τοδ

ξα1:ρ} z.i τd ξilλα γιd τoi τζιαxι n\

τοδ qlο{gνoυ ii6ουοxαν ιi, τ&λoυγιi

του; τiΞ ι,i'1τε; δλoυ οτι} τοαt*oια

τi\v dνoιξη.
Στι} ioιrilματα τοfr 1oυρciqlι τfr;

1οιlqιiψι τfr; 'Aγ[α; Tριι1δαg ,oτοδ

Π ιριoυ6ρι y.ι d',λλοfr. Koψοδι,τιtν
oτi1v πgα,oινιiδα μr) oιαxωδειE xι r'ι-

i]δ6ιηα. oI xιlρατξ{δει,; χου,6dvισαv

τΙ; πoυρdπιτρει; xΙ oιδηρ6πιτρει;

γι,d τd oπljτ1ια xΙ ταργου'oτιioια oτi1

Nιdοιtoτα μi1 vτγιδ oαι,lδια xλιμvιδ;

ο'τΙg μιqιδE.
Tωρα πιiν εiπεiγτα 1ρ6νια οi xυ

ρατξ[,δει; γiνr1xαv μi1 μπιξιπλdτει;,
qlουρτηγd x'i νταλixειE.

T6τι ο]t, ιυρατξflδει; ilτριμιαv τοil;
xλ6φτειE δνταg πιqπατoδοαγ τi1 νil-

1τα. Πουλd; 6ουλδg τot; δμπλα1ναν

xi τo,); iiιλιφταv τd φoυρτ1ιd. "Eτoι

6γ{πειv xΙ το{ τραγoιiδι τοδ Miλ-

λη τ,οδ οτρατ1ιιδτη :

<oιi MLλληg οδ περ{,φαι'oυ; o,r] Miλ-
ληE οδ oτρατ1ιιbτη';

δλoυ τi1 ι,$xτα πιρπατεi τd ι'ι1xτα

μd τoδ φιγγιigι...
Td μoυλα τi1ν τραι,sτηρη xi τ| φαρ

,δoυπατofiαα

Nd ,μi1ν τd ξιφουρτωoητει ^1ιατi εi-

vει τ' ιlδαqqlοi μου
31oυ &δαρφδν τραv{τr1ρoιlν οτοiζ

xλδφτειg zαπιτιiγιου.

Σiι δ,ιboαν xι' &γιαλιd,oτrixαν xi π6_

δαναν dvτcΙ;pια.

Tοδ τραγoυδι λ}ει τii1α ψιi1 τi1 vιi

1τα ποδ fiταν δδv τοiγ xατιiλα6αγ
x'i, δι,riταξειν oδ παπητ,civιoυ; γ&

τοtγ απoυτι(looυν γιd vd πdρoυν τ&

φουρτ1ιd ιiπ' τ'i1 μιουλdργια. Kι δ-

ταν oημιαr,ιiντι6ειν οi &ρ1ηγδ; xι &

z"oυσειv τoδ Miλλη γd λδει τd λ6για

αiτd xαταλci6η?ιcιν xι oi ντγιδ πi,

πdsαγαγ μαξi οιi Eνα; &π'τi; αqlαi

Συvθxεlα oτ'ηv ο'ελiδ,α 36'
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Toσ Xριioτoυ Παλιoιiγκα
κα$ T6κn Mπ6tτon

'Aπδ τnv &ρμ€ιTωσ1α
Tα ιiοη'μιz'ir εi'ι,αι αirιΙ ποi, δi-

γρ1'ν τl)ι, i,διαiτερr1 περr1qlιivειιr oτδ

Γιαννiτοα.ρc.'Επi π?ujογ τδν πgl-
qlιlλιiγcι'ν r}'τ' τι} xτυπ11'-ιιrια τιli
i1ι}ρlδ, z"αi τδ βα9i'i1τi.το τrδ Nτlr-
οιljιι ο i.

'Aοr1,:ιιzιi τιi 7,6με ilτoι γενιzd,,
ιiγ z.αi πο7.λιi. ιi"π' αι'lιιi i11ουι, xαi τi;
διxd; τoυ; ι',νοpιαοiε;. Bλdποr,ταζ τr}.

rioημιzι} οτi; qlιυτογq αι1liε; φροντ[-
ξοuμιε νι} διboο'υ;ιε fioο πιδ πιoτd

μrπoροiμε τοil.- xαqαlι ;r1 ριo1-ιoi; του;.

ΣTATPOΙ Ι(AΙ ΧA.Ι.iνΙAΛΙA
"'o}"α q;Jqloιlν τiψιιο ξdλο z.αi εi-

l,αι ιioη1-ii'ι,ια, qlιlρουν διιi.ilορε; τα-
gα':τι1oει;. oi οταιgιri. τδν Xqιοτι1,
z"α'i τι}. 1ιr1ι.ιαλιd "t\γι01];. Συr'iir}ιυ;

τοi 'Αγιιilρ.1r1 xαΙ τι\ν 'Aγιοι)ημil-
ι 1,ll. Στι\ π[sιυ μιdρο; πολ)"i ql6ροιlν

τi1ι, f1μιερo1-ιr1r,[α τij; zιlταοzευfr;
ιι:ιl-. ΧαiiιαλιιΙ iyoιluε τετρriγαiνα,
τρ[γοiνα, oτ9ογγιli'λ zαi' οε) oxii,μιl
qlυ oεz"ι ο δ.

To Ι'ΙΛi,]Ko

''Ιixει ριιμι'μlr,α πιiι,o.l του τir ροil-
πια δ11λ. z1ρμιrτα τοδ 17ου, 18'lυ

zαΙ 19οιl αiιiγα. Αiτd" εiγαι δπιυo-

δfiπoτε ιiοη,pιdνια zα]. εiγαι Tουgzι-
γiΙΞ' Γαλλιz'fr;, Aiοτριαz'fr; πρoε-
λειiαεrυ; i) &λλιον Kρατδν. Στδ lτιi-
ι,οl μdρο; εiναι τΙ; πεgιοo6τερε; qlο-

ρδ; Eνα λ{ΠΑFΙPΙ i) Ι'KΙοTΡN-
TΑNΙ ποil ξεz'ιr,ιi ιiπδ τδ iιαιu6. oi
ri7ιυ'o[δε; ποi ε?γαι περαoμιdr,α riι

ροi'πια z'αταλy'1γουν oi oταυροi; xαi

7α.Ι1-ιαλι,d' qα,μJνα δλα πoλi' γεQd.
Tι\r, παλοιδ xαιρδ iiλα αiτd ρα6J-
ταν τε1ι,ιz'il πd,r,ω oτδ Γιαr,ι,[τοαριl.
Σημε9α 6μαl; riπλοποιy'1$riz.αν πολιi.

oΙ ΠA.Ι.ANTZΙΔtrΣ
Eir,αι πολi, τεγναd' qlτιαγμdνα μδ

τ{l, τd,yνη τοδ Kιουoτεzιοi oδ οxii-

1ια παiiα.r,τξiδα; ( ιiqlri1νη;) . Στoλi-

ξoιl''', πλιiτε; xαi qloυoτανdν6λε;' Δε
oπliξουl, πdr,τα oi διz"d.ψαλοι xαi, ι19-

xαiε; παραoτιioει;.

I
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τoυ Γrαvviτσαρoυ

TOKAΔΙΑ, Ko\μΙAΔFjΣ KAΙ
ΑΛTΣΙΔEΣ

Δουλε,μll'α ai-ιιiλτο, ιioi11_ιι xαi πε-

τρε; μii; δiνclυν τι} τοz'ιiδια xαi xο-

ι1rιιiδε:.'H διαqlοριi τoυ; τir τozιi-

δια περνoir'ται οi λoυqΙ zαi oi zο-

ι1lιιiδε; iixουν γυqιoτo'il; γιiντco'ι':.
oi ιiλιlοiδε; oυμπληqιbr'οι.rν αiτι} il-

/1\'τα; ιιιz"ριi, τοzαδαxια ιiι'ciμεοιi
του;, ποi z'υρια.ρ1οδl, ριiδαz.ε;'

Ai,τd qlοgιιiι'ταγ oi qloυoται,d?ιε;

zλε 1lτιrρματωλδr, zα.Ι ο{1μεgα τδr'
Ι'ιανr,ιταd.οωr,. }Ιεριιi; qloρδ; 

"1-
ι,αι iπι1qυoο.lμdr'α. Atlτd z.αi τ6οα

iιλi α dol'1;-ιια oτoλiξου'ι, xαi ιig,ματΦ-

γουl, τδ γιανr'iτoαoο δεμ6νo γερι}
οi: ).ο'υριιi. xαi oε7,d,1ι.

KΙoTΣTtrKΙ KAΙ TOKAΣ
λΙE ΨΙΛA

Kιοιlοτ6xι ιTr,αι τδ πιδ πλoiοιo
z' 1οιιl,,'.ια ποi oτολ[,ξει τiiν πλιiτr1

τοi Γιανγ[τoαρου' "Fl,xουμε oτi\ )'Ιιi-

οrlοα διlδ εilδδr' Kιοι'oτdz.ια' οι}γ αi-
τδ τi1; qiιυτογgαφiα; xα'i οδ oxfrψια

X. 'Aπδ αtlτd ι1λ7,α εiναι δoυλεμdνα

uε) 1lιλι) ιiτr,l;ιdr'ιo οiqpια xαi, π6τρε;
z"αi, iJxουν πιir,τα γειυμετριxd ο1{1-

ματιr z,αi λοιlλoiδια. Eiναι oυvd1εια

τi1;'Aρxαiα; NΙαxει)ονιzfr; Td1νη;.
"Αλλα πιiλι εiναι 1iτια^11-ιdι'α οδ πλci_

zα riοη1-ιιοi μιi διι1ψoρε; πα9αoτ'i-
oει; ιiγ[οll, i) τi1; "A'για Σοφι&;.
Σ} δλα τι} εiδη δεcπιiξει πλo{,οια

ι'1 βυζα'ι,τινi1 ι7ιυο[δα z"αi, οi διzdφα-

λοι.
Tοxιiδε; μδ ιilr1λd oτολiξουν ιIqι-

οτα μιι}. πλιiτη δται, δδγ iπciQχει
Kιοιlοτiy.ι, διlr, δοτεQοiν δμιω; ιiπ'
αf'τιi.

oa



'0 p6aοξ τfiυ τoυωυ κui τfiυ πιrευμιiτωυ οιilυ
iuοψυιllεn κgi κgτ0u6nοn του t{εIμ*υου
B'

ΠEΙPAMA Ι

NΙ6ι}oδο;

Τ πo^ι ε [μ ε r,α. Eξετrio$r1zαν
45 μαι}ητd; xαι μιαι}r|τ9ιε; δ11μοτι-

z,rbν οxολεiοl\,, πC}'ιt αι,αλιlτιzιi εixαν
αi; εξ{1;:

α ) 15 υποz'ε[pιει,α ( 10 αγιiρια'
Γl zορ[.τοια) τη; A' τιiξη; του ,',7οιl

Δ11'ιoτιz'oil Σxολεioυ, ηλιz'[.α; 6 - 7

ετιbr,.

β) 15 υπozε[,μιει,α (14 αγι1ρια, 1

zορiτοι) τη; B' τιΙ,ξη; τοιl Πειριr-

μιατιxοt Σ1oλεlου, ηλιx[α; 7 - 8 ε-

τrbγ.

Y) rs υπoxεilμεvα (10 αγ6ρια, 5

xορ[τoια) τη; Γ' τciξη; του Πει-
ραuατιzoil Σ1ολε[oυ, ηλιxiα; 8 - 9

ετrbν.

lΙ επιλογ{1 τ(ι)γ υπoχειl!ιdγnlι, 6γι-

νε μιε τυ'1α[α τglιiπο απ6 τιζ σχετι-
z{'':- ιαταoτd,σει; τ(ι)1, ιτ1oλεiοlν, oτι;
cποiε; ιυ; πQο; την ι1,}ιxiα των π,αι-

διιΙlι, αι,αφερ(iταγ Lι6},O το dτο; γεν-
νi1c ειο;.

'T λ η. Tην ιf'η του πε'ιριiματο;

για z'ιir9ε τciξl1 τr1v απoτdλεoαr, τρiα
z.ε('μιει,α. τα oπo[,α επελdγη,οαν απ6

το α'ι.τ[,oτoι1ο Αl,αγι,ωστιxd { Aνso_
λ1lγιο. Tο πqr6τo ιεilμενο γριiφτηxε
με τo z'αι9ιερroμdι,ο o{loτημια τoνιo-

μ,οt, μιε τoυ; τ6νου; (oξε[α, περι-
oπωrμd'l,η) γαl τ'α πι,εiηματα (ι1lιλf 

,

δαοε[α), τo δειiτερο ιιε τ0 μογoτO-
νιz6 o{loτηiμα γραq]f;, ιiπω; τo 61ει

zαι}ιεqlι6,oει το Ιιηοτιτοiτo Nεοελλη_
γιxιbγ Σπουiδιbν, xαι τo τρiτo με το
ατoνιxιi αiloτημα γQα,q)f ;, 1αiρi;'
δη,λαδi, τ1lγου; r! διαz.ριτιxr1 οηpιd-

δια zαι πνειματα.

Για γα ελε1ι9ε[ τo επiπεδo δυοzo_

λ[αg τωι, τqιιilι, xειριdvωγ y"αι για να
υπriρ1ει oμοι1lτητα στο λεξιλιiγιο
z,αι στO iφo; του ουγγραφ'dα, τα
τQια 7"ει;μιει,α zci$ε τιiξη; fταv απo_

24

οπι1'αματα απ:i το [διο drργο. FΙ επ:-

λογ11 τcυ τιlι,lzoil οιlοτl1ιιατο; .1ρα-

ψ'i1; για zα$dι^α απ6 τ: τρ[α xε[,ιιε-

ι,α iγινε ,με τιlxαio τgι1πo. Πρdπει,
επiοη;, να oη,μιειrο'r'}εl riτι z,αγiγα α_

π.i τα αι'αγνιiiοματα πOυ χQl|σι|ιn-
ποι{1ι9r,ο,'αν οτ11r, dρευι,α (για την ε_

ξαγιυγ{ τιυι, τqιιΙlv z'ει'μιι!νr,lv) δεγ

M. Mαvι,o0 - Bακ6λn
Δ. Mαρκo$λn
Λ. Χαριτiδn

εilxε προl1.1ουμ6r^αi; δι,δαxτε[ oτο ο^ι:;-

λε[c.

Tα zεi,ιιεγα zciflε τciξη: εξο1ιοιιδ-

$ηz'αι,, ω; d"ι,α oημιε[,ο, uεταξi τoιl_;

/.αι ω; πQo; τo\, αgιr9,μιi τrlll' λdξε-
nlν zιiι'}ε .1.oαμιμια::zoιi εiδου; ( ρl1ιlα_
τα' ουσιαστιz.d,, επ['$ετα' επιρρ{μα-
τα ι'τ}'.). oι δioxολε; τ] ιδιωτιz6;
λ6ξειg αr,τιxαταoτιΙ'$ηπαν με λdξει;
απl'd; xαι xοινJ;.

FJπειδ{ η πQOΖαταQ%τιx{ 6ρευνα

εi1ε δε[ξει ιiτι τα xεi'-ιει,α dπρsπε
r,α dxoιlr, ιαπoια Ωτα,ol1, για vα εi-
ναι δυr,αττ] η 1qονιz{ διαφogοπυi-

ησ}l τη; επ(,δoοη; τr,lν υπoz'ειtμιd"ι,ων,

ιhειτα απι1 αρι,ετd; δozιμd; με παι-
διci ανιiλoγη; ηλια'[α;, απoφαoi,oτη-
z"ε τα επιμdρoυ; zε[,ιιει,α'ι,α αJτOτε-

λοtvται απ6 150 λdξει;.
'oλα τα zε[pιενα δαΖτυ2!ογQαφ'i-

ι9'r1xαν oε γQαφOiμ}lχαγ{1 Ι.B.NΙ. με
ιδιαlτερη πQοιoοχ{ ω; πQO; τι; πα_

ραγοιiqlου;, τα διαατli,ιιατα] τα τε-

ριr}ιilρια l,"αι τη ι9d,oη τoυ 6λου xει-

μ6ι,oυ οτη oελ[,δα' dτοι που z"αι εξr-υ-

τεrQlΖιi τα ιεi1μιενα r,α μoιdζουγ με_
ταξi του;. Συνoλιzιi $αzτ1'λoγqαql{-
$ηx'αν εννdα zε[,ιιεr,α.

Για γα ελεγ1$ε[ o βα.$μ6; zατα_
ν6ηαη; τωv xειμdνrυν απ6 μ6ρoυ;
των μαι9ητιilν ετoιμιciο"τηzαγ 9 oivrl-
λα ερωτrioεων, ,με 5 εριoτ{1,oει; yια
x,r1ι9ε zε[,μενο. H αr,ιiiτερi1 βα,$μoλο-

yiα. zrιτα εριbτr1οη {1ταν το 4 xαι r'1

cυνlλιz.{1 βαιjψιολογiα z.α'τd, r'ε[,μενο

μπορoi-,,oε r,α ql$ιioει τι; 2Ο,μoνri-
δε;.Για να ελεγxr9εi δε o ιlπoxειμε-
v:zι'l; :ταρ1i.7ογrαΞ τ0υ εξετα,ιττ{ xα-
ιιi, την αξιολιiγr1oη ταlν απαvτ{oε-
ιυr,, εitrα',, πρoxαr9oρι,ατεi για 6λε;

τι; ερωι{,,;ει;6λων των xειμdνcυν

τr.ιlν τ,oιιi-lν ουι.$r1,xιbν ουμεπριlμι6νιr
νοii1ματιπd οτοιxε[α, xαι η βα'$μολο-

γ[α xιiι9ε απι1ντr1οη; γινdταν με lιi-
σll την πεqιεxτιx6τητct τη; ωζ π8ο;
τα c,'τοιxεiα c:υτd,.

Tα τqi.α zεi1-ιενα, τ6λο;, παρου-

oιdοτtiz,αr, oτα. υπιrxεi,μενα με βcioη
τO iιατιγιχii τετoιiγrυr,ο, για να ελεγ-

x$ci,ν εξωτεριz.J; pιετα6ολ6;, 6πω;
rl zοi'ρωoη' η ιiοzη,οη, τo ενδιαφ6-

Q]γ τ(r'ι, υπ.oxει.μιdνων x.ιi. Ιδιαiτερη
προoοxi1 δ:'ι9ηιε oτt1t,6ραοη των

παιδιιbr, πoυ πl1ραv ,μ69o; οτηι' 6-

Qtυr,ι1' απozλεiοτηz'αν, δηλαδ{, tα
παιδιd εxε[γα που εixαν μεγciλr1 .ιιl-
αlπ[α { ι1λλα προ6λfψιατα ιiρα,oη;.

Διεξαγωγ{ .nυ πει,ριi-
μ α τ o ;. Tα υποxεi1μενα εξετcioτη-
xαν ατo1-ιιxιi' απιi τι; oδrry[ε; γνιil-
ριξαv d,τι ι}α δια6cioουv τq[α διαqlr-

ρετιz'ιi ωζ πQο; τον τονιlαμr1 τoυ; xεL-

μιει,α, γρf'γοqα xαι 1ωρi; γα y'dγOυν

λιi$r1. 'oταγ τελε['ωγαν τηγ αγιi-

γνωσ1] zciι}ε ιειiμ6νου, dπρεπε να α-
παγτi])σoι]\, σε,μεριr.6; ερωτ{,αει;
oyετιxt3 με το ι,1n1μα τoυ xειpιdνου

πoυ ε[1αν δια6ci,οει. Tα υπoxε[lμενα

γι,ιδριξαι,, επ[,oη;, 1lτι η ιlυμμετο1ti
τ0υΞ oτην dρευvα δεν εixε zαμιιi
σχldrση με τη o1ολιxrξ τoυ; 6α19'μολο-

γiα. 'oταν o ερευr,ι1τ{; 6δινε το oi1_

ι.ια' το ιlπoz"ε[μιενo cΙ,ρxιξε να δια6ιi-
ξει. Kαταγρd'qlοι,ταν: α) o 1ρ6vo;
πoυ με,oολα6oιioε μεταξt του o{ψια-

τo( χαt τoυ τdλoυ; τη; ανciγνωoη;,

β) τα λιiι\ που dιαγε τo υποxεiμε-
yo y"ατrj' την ανciγι,ωoη, xαι γ) οι
απαι,τi1oει; πoυ dδιγε τo υπoxεliμενo
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NΙETPHΣEΙΣ
.\' Tαξl1

χσ
Β' T.iξr1 Γ' Tιiξr1

(i

Kαsιερο:1ι6r'ο

Χριiι,ο; Aνιiγνωor1;
}'Ιoγoτο γ:l'"'i

Aτοr'ιzιj

Kα$l ερωμJlo
Σ 1lιiλματα }"Ιoγoτοr,ιz"ιi

Ατοr,ιz'ι1

Kα$ιε9ωμdl'ο
Kατανιir1ori N[ογιlτοι'ιz'ιj

Aτoγιxιj

2,ι0'7:'"' 155.98'
221.Ji" 129.8'J'

2 ι'47 16.9f
:]().ι)υ 18.]6
2:].0() 1-ι. i i
,!.5:l 4.97

4.{;7 3.81

8.6() 3.8,ι

55.ιi9' ' 65.20' '

b2.'J8'' 73.16"
5υ.:l8' ' 68.60' '

19.95 δ.6()

19.09 6.80
2υ'2() 3.40

3.16 6.67

5.37 11.53
P,.U4 11.13

l!6'Γl'Δ"
1.10.73' '

2(].υ6

19.09

2 2.06

10.8 6

10.τ 3

12.60

10.04' '

13.83' '

12.36"

4.9,t

4.85
2.2b

3.9 6

3.7 9

3.03

oτι; ερωτ{ioει; πιl'υ α1lορoιi:αr, την

z.αταν611οt1 τ0υ z'ειμ6r,ου. iVΙεταξι1

τi1; αι'ι1γr'ω,ol}; τoU πριbτοι, χαι τυυ

δε'ilτερι;υ, ι'iπω; zαι του δεiτε9υυ
/'αl τtοi'του zειιιd','ιlυ, μιεoολα6οilcε

xgονιz"δ διιioτr1pια 10 λεπτιilγ.

Π ει ψ ιrl,-ι,ατ ιxti o1jδ ι ι,.

'Γο πειgαματιz'ιi οxdδιο τl1; dρευvα;

εir'αι ε\,δοιiπο7.:ιμεγι7ιj, αν ληφl}ε[

ω; βιi,οη ο τ9liπo; εξ6τιrο'11; των

υ,ποxει,udr'ιυr'' Ζ α'ι Ιlιi Q ι.Ι}{}1'τιzιi, αι'ιi-
λογα με τι-iν αριι}uri τωr' ανεξαElτ11-

ιαlv .μετα6λr1τιbr' πoιl εξετιiiοr'ται.
Aπoτελ6oματα: o Πtνωια; 1 περι-
λαμ6rir'ει του; μdοου; 1ρdνoυ; αl'ιi-

γγωσ1]Ξ, τOυ; μι6σOυ; ιiρου; αq-,αi"-

ιιιiτιυγ zαι τη ,pιd,οi1 xιrταr,jη,oll τωr'
'ιποxειμdνιor, τ1λιz[α; 6 ω; 9 ετωr',

με τo zαι9ιε9ιoμdνο, μot,cτιlι,ιz6, lιαι
ιrτο'ι,ιzιi oi,oτr11,,r γQαq)l];. Π α9ιiλ-
?ιr1λα μι ε το'υ; 1ι ι!,oιlιl; ιigοιl;, παρ6-

/U\,ται 7ιlL Uι ,ιγτiι;τοι/.ε; τι'πιzε;
ι;ποz'λεioει; (o. )

Απιi τογ 1liγ.,.z'α 1 πριlz'ilπτει iτι
oτα παιδ:ιi. ηlιziι;; 6 - ? ετch' τ0 χει-

με1,0,με τO μOγcτOγιΖ1 ο0oτl1'-ια πρo-
xii'εoε τo μεγαλi'τερll pr6οo xρ6t,o
ιr1'dγνι,)6}1i, το 1ιεγαλi'τερο μ6oo ιi-

9ο rψ,αλμιiτιυ\' /.clt τ}l μιzgιiτερη μ6-
οl1 xιiταt,ιit.οιi, εr,ιil το x:ii'-ιενο με τo

z',l:{iιι glι,.l,pι6ι,ιl ιτi οτr1μ,α τoνιομoιi 6-

ι\ο-,cε ιι1;γo τcl,'πι0 otντομο μθoo

xqι1νo ανιiγνιι';ri;. Ω; πρo; τα oqlιiλ

ι.ιU.τα 7,αι τliν zατιrt'ιiι1oη υπεg61sι

το z.ε(tμεvo ι.ι! τO ατΟ11ι/.1l otcτr11μια,

ιΙ\, χαι ,με μιz'gJ; διαι1lοgd; ιrπιi l;ο

z'ε(,μιεvc μιε το xα$ιεριυμd'r'ο oilcτr1:μα

a,, 
',16,μο 

i,.

Αξιι;πρliοεz'τr1 εiναι, επ(,oη1, rr,
l1 .uε^1ιi'λr1 τιlπιz.11 απιiz,λιol1 ]TOtt ι(1-

9ι,ι'οιιiξουν oι τιμ6; τOU χQι')1'oυ α-

γii.1νιυ,or1; 7.,'.1ι τ(υ\' oqlα,λμιιiτιo'ι, πιlυ

iδ', :αl' τlι πrrιδιιi r17'ιziα: 6 - 7 ετcilγ

oτο zεi1-ιενo ιιε το μOνOτοr'ιz"1l οi'oτι1-

μα. To ιiνοιγ,.ια τω1, τι,μιδγ qlαr,ερcil-

\tει τι; μεγιi,λε; ιrτoμιx6; διαιpoρd;
ιrε,τιiΞιi τιυν ιποzειμι6\|ιDν ω; πQ0; τι)

;'φι1νο ανιiγlω,σ1]; l,'αι τα σq)d}ιματ(Ι

oτt1 oιrr'$rixr1 αυτf . Tο ιιοr,οτoνιz.6,

εποpιdlτr.l;, ci'oτr1μιr γElα1)i1: επηQε-

ιiξει πε,gιo,οιiτεQο τα παιδι'ιi ποi δεν

61ουν αxιi,uα απoxτli,αει σε ιz-α\1οπoι-

l1τιz6 βαθIμιi τr1l' αναγriω1σlτιχ{l δ:]-

ξιιiτl1,τα, γιι.ιτι εiναι το λιγ,6τερο ο,-

zεio ιrπ'i τα ι\^tJ'α δio, zαι r1 επ[δgιi-
cri του ποιziλλεr oε uεγι1λo βα$μιi
μεταξυ τιυi, ;τlrιδιιbt, r1λιx[α; 6 - 7

ετιbr'.

oι δια.1lοgi; τcυν .1ι,ετ9i1,αεΦV ιOU

μιJoου xgliνιlt-' ιrνι1.1r,ι,)αι1;' τo'υ μd-
οου ι1ρου ο,.i,α,λlιιi,το.lt, xαι τr1; 

'ιι6αη;zατ,αr'ιiti'ctl; μaτιlξil το'υ z'ειμ6ιlου, pιε

τ9 ιιο\,oτOγl;/,ιi oiιcτl11-ια απιi τr1 μιι α

ι-ιε9ιιi ;,.u.ι τωγ ιi7'λι-υr, ru,o,{1,'Ο.lγ 1ιε

τυ zα$ιεριυl;r6r,ο zαι ατογιx6 oiατr1-

uιr απιj τr1r, ιiλλr1, ποιl παρατηρfl}l1-
χα\, σ'τα παιδιιi ri,λιz.lα; 6 - 7 ετιbr',

αLιι6λdl,ιlγτιrι oτι; α/.,λε: 11λιz"iε;' πα-

QατllQειtται μιciλιoτα oτα παιδια ιi-
")aι''υ'; i - 8 ετιbν (irτι τO 7.3i!:'ιενο μιa

ι0 l-ιo\,0τ0\η:ιιi ο$oτημα παρoιloιιi,ξει
zαλιiτε'ρα απυτελdqpιατιl, xυ9[ω; ω;

Jτρ{]; τα ο'φιiλματα Ζαι τll\/ xαταν(l'

riot1, απιi ι1,τι τo xεi'uειro 'με τO Ζα-

$ι,ερrομdr'ο y'1 το ατο'ι'ιz6 oι1oτι1,μα

γQαq)il;. Aξiζει, επi,oι1;, 'ι/α α\tαφE-

ρει xαr,ε[; dτι τα ιποxεiruεγlα αυτct

iδα:,ααr' oτο xε(,μεr'c με τO ,μo1'Oτo_

γιΖ(1 αι,στι]|l.ιι1 μιzριiτερo μ6oo 1ρ6-
vιl αrnιiγr,ωot1; ιrπιi ιi'τι ατο zεi'μεl'o

1ιε το z'ιι$ιεgιυψιdvο oiroτt1μα τoνι-

ο1ιο ιi.

Ι':l,ιz"ιi, οι δια1lορd; των μιετρr'1oι--

ιυ\, τι)ι) 1ι6,οου 1ριiνoυ αι,ι1γνωor1;,

τοι' u6οl:υ ι1ρoυ oqlα,λμιiτω\/ %αι τη;

μιι|,or1; z"αταr'iir1or1;, πoυ παρoυ,oιιi'

ξιlντrr'ι μεταξιi το.li' z'ειμιdγιυ11 |-ιε'iα
ι ρ i α δ ι αι1-lo ρε'τιi,,ιi το lη.l,.d, oι ατf μι,ατα

οτα παιδιιj r1λιx[α; $ -a g16i11l, ψειr

εil,αι oιtr,επεi;, zαι, cs πολλ6; περι-

πτιilcrει;, δεr' εir'αι μεγαλε;.

Αr'τiι9'ετα, o pιd,cο; 1ριir'υ; αγ'j-

γ\'ωσ}lΞ, (πc'l; ιcιt }l τυπι,χli απ6y"χ'-

c}l τ0υ 7grir'ου αl'ιiγνωoη;, μιειιδνor'-
τι-ιι oτιιι}εριi ιiοο αυξιiνεται r1 'η,λι-

z'iιr τωr'υπO7.ειr!ιεγιi}ν, ι1ποιο %αι α\l

ε[ι'αι το τογιxιi oιioτi1uα γραι1ll1; τoυ

zειμlr,οιl. o η-ιdoo; ι1go; τωr, oqlαλ-

μιιi'τι,lr, zιrι ι1 τιlπιz'd απιiz,λιof του;

μιειιill'oνται α ρzετιi μι1ι,o oτr\r' Ι"
τιiξ r 

1.

ΝΙε τl1 oτιrτιoτtal] αι'ιiλυοr1 δια-
z"i'-rι-ιναη; l''1 παρα,i,λαxτιz6τι1τα; για
επιrr,αλαμ6 ιrνJ μεvε; παQατη Qlilσει;
το:'ι' iδιωγ τπι;zειμι6νων (βλ. HATS
1976',α. 56tJ x.ε.) εξετιio,}r1zε αν

ο πu,ριi-γι;t,τιΙ; τOU τiπου τoυ τοr'ι-
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z"oιi,oυoτηματo; γραφf; (xα$ιερω-

μdvο, 1μιoνoτo'vιx6, ατoνιx6) σε συ-

γciQτrlαr] ιμε τoγ υπOr,,ει1μεγιx{6 παQd-

γovτα ( 15 ιπoz"εllμεvα ) επη'gειiξει
σε ,στατιστιχιi οηlμαντιπ6 βαsψι6 α)

τo 1qldνo αι,ciγνοr,οη;, β) τα οφι1λ-

1-ιατα αr,cir^γωoι1;, xαi γ) τηl, xατα-
rιiηιoη του zειlμ6r,ου ,στα παιδιd. {j"-

$ε τciξη; ξε1ωριατci'

Ω; πgo; τηv πρriτη τciξη, 'η oτιι-
τιoτιzr] αι,dλυoη 6δ,ει'ξε ιiτι o τtiπο;
τoυ τογιποt ,oυoτ'y'1ματo; γ8αφγi; ε-

πr1ρεciξει σε στατιστιc{ιi ο'i1μαντιx6

βα$μ1l τo 1ρ6νο αvci^1νωοr1; F:3.
4'+ (2' 2l8) Ρζ0.05, τα ,oφd(ματα

αι,ιiγr,ω,oη; T:4'42 (2,28l p<0'
05, xαι τηr, zαταv6r'1ioη τιlυ zειμd-
γoυ l-:?'30 ('2, 28) p<0.01.

Για γα 6ροιiμε ψιεταξi ποιωry ΓΙ-

x ρι6ιil; τo,vιxιbγ ιoυoτη1μι1των γ ραψt;
oι διαφο,ρ6; των rμdoων ιiρω'ι, ε[vαι
oτατιoτιzd" oηtμαντιzd; (zαι}ιεqωμd-
"ι'ο) μo\,ο,τO'γιiΖιi, xα$ιερωμιd\,ο - ατo\,ι-

xιi. ,μιo,r,oτo'l,ιxo - ατoι,ιv"6 zτλ. ) , ε-
qlαρ,μιioαμε τη μ6$oδo τωγ πoλλα-
n),.6[1, ,6γ^1πρ[iσε(D1, τOυ Η. SHEFFF]
(βλ. HATS 1976, o. 605 ι.ε.) oε
.iλε; τι; παραπcil,ω περιπτιi}σειζ. Aυ-
τ{ 11 oτατιoτιzri αl,ci'λυoη δεν 6δω,αε

z αr,ir,α,oτ α,τ ιoτ ιx ιΙ, 1σ1llμαγτιΖ ιi απ0'τ6_

λεoμα. To ει1φημα αυτd oημα[r,ει 6_

τι oι διαφορ,6g των μ6,oων dρων 1ριi-
γου ιrt,ciγ'ι,ω,oηg, oφιrλμιiτων γ'αL %σ.-

ταν6r1cη;, ilταv oυγzρι$oiν ll"ατ6'

ξειiγ11, δ,εr, εiγαι τιi,oο μεγιiλε;, ω_

στε 1,α διαφο'ρoπoιtiσOυv τo dγα ο't_

στ}lιια τ0γισμοi απd τo ciλλo.

Στι1 δε{τερr1 τιiξτ1, αvτisετα, ο

τiπο; του τοrη'z.ο'J ου,ατljlματο; γgα-
φl1; δεν επ'l1ρει1ξει oε oτατι'oτtγ'ιJ'

or1μαντιxιi επiπ,εδo oιiτε τo 1,ρ1lνο α_

νιiγvω,oη; n':1'09 (2, 28) p;, 0.

05, οiτε τα oq.,ιiλματα ανιiγνωor1;
1l':2.5.1 t2' 28'Ι p>0.05, oiτε τηr,
zατανι1η'o11 τιlυ xει,μdr,ο'υ ΙT:1.05
(2, 28') p>0.05.

Στηr, τρ[τι1 τd'λo; τιiξι1, o παριi-
γO\,τα; του τογιzο'i oυoτl]ματoE γρα_
qn]g, ενω επr1qειiξει oε 'oτατtατιxrj'
σl]1ιια\/τιχ6 βα$,μ6 το xριiνο ανιiγνω-

26.

ol1; }':6.34 (2,28) p<0.01 zαι
τα οqldλlματo gγdr1l,ωοr6 F-4.27
(2, 28j p<0.05, δεν επr1ρειiξει τr1ι,

χατα]\,ιj}|lσ}l τoυ xειμ'6r,ου }-:1.35
(2. 28) p>0.05.

Ι{αι εδιb lμε τιl rμl,soδο τωγ πoλ-
λαπλιbγ oυγzgioει,.lr, του ΙΙ. SΙlFjΓ-
FE πρo,cπα'sd,oαμιε να βροiμε pιετα_

ξ{ πυιωr, αιρι6ω; τor,ιzιbr, σU,σTll-

μιiτωl, γ9αφf; οι διι11lορ6; των μ6_
oων /rραlι' oτατνoτtιιb -: σl]]l-ια1,τιχ6;.

To απιlτlλε,o1μα i1ταν το iδιo, oι δια-
qlοgd; τιυν μιιi,οωv xριir,οtγ α\,dγ\,(r-

σrl; χαι των μdoιυν ιiρι.υr, 'τω'ι, ,oqlιιλ_

μιι1των ανciγr'ω,σll; liταν πoλil μιxg6;
για να δια1loροποιi1,οO'Uv τo dνα οil-
στ1iιl(Ι τOγισμo{ απ,j τo ιiλλο, ι1ταγ

α'υτιi o'υγz.ρi'r}t1zα'ν xατιi ξειiγli.

Συξι]τr 
1 
or1 αποτελεoμι-i'ταlν

Tα απoτελdαuατα πι)υ πgοdzυψαr,
απι1 τl'1 'oτατιoτιz{ αr.ιiλυor1 τωr, δε_

διrlμ6νιοl, τoυ ωριbτου πειQιiiμσ.τοξ, αγ
z,αι δεν ε[r,αι [lδια Ζαι για τιζ τρειζ
τciξει;, 1)5ilxvουv dτι τo τoι'ιιι'ο oil-
στ}l1ιια γραφri; επηqlειiξει πε.ριoo6-
τερo f λιγιlτερo τll\, αγαγ\/ωlστιι'i1 

'.-

xαν6τrρα τωι, παιδιιδι, iiλιa[α; 6 - 9

ετιbν' 1lπιυ; αυτ{1 ,εzqlριI,ξtΤαι;uθ Τo

xqι1r,o αl,ciγr,(D,ση; χαι τα oφιiλ,ματα'
11γ1-i,r1ναiσ}lζ. Kαι,dr,α ι1ιιω; απιj τα
oυoτiiματα τονιαμοi πoυ εξετιioτi1-
z.αι, δε διαqloρoποιl'1$r1zε απιi τo d}'-

λο oε oτατιoτιxιi ot1μα'ι,τιz.ιi βfuιι1.

Tο rrπιlτd'i,εoμα ιΙυτ6 εiναι αξιο-
πριltoεzτo. Eγιb θd πεQιμε1,ε zαι'εi;
το zαsιερωμdr,ο oiloτi1,μα τοl,ιo,μoιi
'ι,α 61'.1zεr,τρι.δoει zαλiτεgε; τιμd;

7 gιi νο'ιr, αι1lαiιματιυν z. α ι xαταl,ιi r1or1;'

t,α το ξε1ωρ[,oουr, απι1 τO ιιO\,0τO\.,ι-
ιι3 "fi τo ατoγιlι'6 o' 6i}'ε; τι; ηλιziε;'
αψο{ εiνιιι τo πιo οιz'εiο απδ τα ,j2,"-

)"α διiο' τiποτε τdτoιo δεν παqατη_

ρ\,rhμε. Αυτιi μποilε[ να λr1ql$εl cυ;

ιiτοιxε[υ ενδειz.τιz'ιi τη; δυ,ozολ[α;
Ιι}υ.

Απιi τr1r, ιiλλr1 με9ιιi, α\, χαι τι)

μοr,οτοl,ιx,j oiοτημιι 1,ραqll1; εiι,ιlι
το λιγιiτεgo γr,ωοτ6 oτα πα.ιδιιi ηλι-
z[α; b - 1] ετιδr,, δει, dδοloε τdτοιε;

τιμd; xριir,ου' oq-,αλuατωl, y'αL ilατ\\-

r,1lr1oη;, πoυ γα το ε'μqlανioou'\, πιO
δilοxολο απ6 τ(\ riλλα δilo oυoτl1μα-
τα τoνιoμoi, πριiγμια που '$α {ταν
τ O :τιI} πι$α v,i.

'Ιο oiloτr1μια τoi,ιoμοrj επi1ρειiξει,
επiο11;' τι1ι, zατιrr,ι1l1,or1 του zειlμ6-

t':υ'ιlυτιi (ilμω; σ'ιiμ6αir,ει μι',r,o οτα
παιδιιi τr1; π.οιiτr1; τιi'ξl1;, τα οποiα
δεν dxουt, αzιiμr1,μιi$ει',,α δια6ιi-
ξο'υν πολil ιιy.}''α' Υt' αυτιi το λι1γo

ri εξωτεριzr,1 μοψ1li'1 τoιl z.ειudνoυ
(το τor,ιxrj oioτr1μα γρα,1lf;) επ,_

δilιi oτ11 r,ο11ματιzi1 του otλλriιpr1.

Kαι ιυ; πQO; τl]\, zαταr,ι1 rlcli δε
δια9rοοοποιι'i'ι}r1xε τO dr,α oiloτr1μα
τoνιoμιοi απ6 το ιiλλo, πριi'γrμα πoιl
δεixl'ει 6τι, ενιb το oJοτr1μα το1|ισμOιj

αυξoμειιδνει τr1i, zαταr,ιiησ}l τ0υ χει_

μdνoυ, r1 επ[δραo11 αυτ{1 δ'εr,ε[νιrι
τι1oο rμεγιiλl1, ωoτε r,ιr xαταoτ,l1oει

δυνατf τη διιiz'ριoη τ0U ε1,6; oτ'oτri_

ματO; τογtσlιοri oε ,o1iol1 με τo ιiλ-
λo.

Tα παι,διι1 ηλιz'[α; 6 - 9 ετι6l, πα_

ρoυoιιiξουν με[ωoη του xρ6r,ου αvιi-

γγcυση; zαι αiξr1oη τη; xαταvι1ηor1;
τ(]υ χειlμd\,ου, xα$ιb; πρoxοlgoir, απιi
τ]l μια τι1ξr1 ,oτην ιiλλη' Tο απoτ{'-

λεo1μα αι'τ6 qiαr,εοιi:ι,ει, επioη;, 6τι
t1 'ιiνιiγr,ωοi1 εiναι ;uια δεξι6τητα που

βελτιωνεται τιioo με τι1ν ηλιziα ιi'oo

χ'αι ιιε τ11ι, ιiox11oι1, πoυ ε[r,αι oυ-
oτr1μιrτιxij r;τι; πριbτε; τι1'ξει; του
ι\11μοτιxο{ o1ολι:[ου.

oι ατο,1-ιιxd; διαιilιlρd; τωlν υπO-

zει,pιdr,ωι, πoυ π{qαι, pι6ρo; oτηr, d-

Qειl\,ιΙ εiναι ε,1-ιq-lαr,εi;. Tα παιδιιi
l1λιzi,α;6 - 9 ετιδr,διαqrdρoυν pιετα-

ξil τοιl; {υ; πQο: τo βαι}μ6 rιπ6v,τr1-

σ}l; τ)]ζ α\,αγνι0.στιΖi; δεξιι1τητα;.

Συ.1zεφαλαιιδ\,0\lτα; τα z$ρια :"--

ποτελ6oir-ιατα τοιl πριilτου πειριiμα-
το;, μποqlοilμιε r,ir πoιiuε ι!τι τo ot-
στ}lμα τo\,ισμοi επη9ειiξει T}j\, ανιi-

γν(rσti τOυ zειμir,οιl. Στα παιδιιi ι1_

λιziα; 6 - 7 ετιbl, τo τοt,ιxιi ο{oτη-
uιl γραφri; επr1ρειiξει 7.αι τ1l\1 %ατα-

νliι1'ο11 του z.ειtdγου. H βελτiωroη τr1;

αναγνωιiτιx{1; δεξιιi,τητα; εξαρτιi-
τιιt απ6 τrlv llλιz'iα Ζαι τηγ ιiozr1'ι;l1.



Kdπoυ' δδι, sυμdμαι τιilρα ποi,
ιlιz.ουoα δυδ y'oυ6dr,τε; πoil μοi iiια-
l,αν iδια[τερr1 θl,τiπιυ,cr1. Mπfrπαr,

οτδ μυιlλιi μου iiτoι ιiπgιiαμενα ιαi
o} dγf'πoπτo xq6νο xαt πολi βαoιi-
r,ιοαν τi1 oxdι]'η μου. 'Ηταr, δυδ d-

πλ}; zου6dντε;, ποi εiπιil$ηz'αr' ιiπδ
il:λ:1'z.) ιli'.'$9ιυπο, πιil,ιυ oτι)l, z'ου-

6 jr,τα' T'iτε 
''1il 

)''jγoντιiι υi μεγα-
λilτερε; ιiλrjr9ειε; z.:rΙ τιi πιδ oο 1ld
λιiγια, xοlρ[; πο,λi oz.Jψ'r1 zαi ποt
τι\ μυ,αλδ τιiδ z'α$εlιi; εiγαι ιir,οιχτδ
νι). δ:1sεi zαλοπρυα[ρετα zιi,$ε oυλ'
J'g.1ιομι6, iδ6α, ox6rμli ij igεsιoμιi'

<'lΙαι'ι/lλη εioαι xα,λδ 6g1[(, γιατt
ι}v6,xεοιrι rτ} oi &διzοfrυ>.

\i1, μπι1,ρεαιr r,ι}' πρo'αδιoρi,σω ποι_

i; ιizρι6δ; λεπτδ; 1ορδi; τfr; tiπιlg_

Ξfr,; μι,ι' tsιξαν' τoδτε; οt ιiπλi; xοι.,-

6 jr,τεΞ, xαi. δr1pιιοilρ.1ηοαι, τi1ν ι1ρyi1

για 6να otυgδ ιiλυ,oιυτοt; oυλλoγι-
ομoi';. Συλλογιo1-ιo{',; 1ιδ πιiλo τi1ν

i1$ιxi1, τδ δ[,zιrιo, τi1ι, ιl,/'ljsεια, τδ

ρεαλιoμιιi. τδ xαλδ zαi, τδ xαxιi. Συλ-
λoγιαμοs; ιir,αzαταμdνo'υ; μιδ oυ,ναι-

o$ηψιατα λ{πη;' δsγfr;, πιxρi'αg xαi

ρομα,r,τιz" ll; διιisεor1:.

|}γ μπriρεαα, ;71jlμιl|, r,d, πqoοδιo_

ψioιυ πδ; iir,οιξαν τr\ν π6ρτα τoδ

1ιιrαλoδ μο'υ, τoδτε; πιiλι oi ιiπλδ;
zου66i,ιε;, xαi ξε1ιi$t1ruε α{'τi1 il
πλrμrμi'gιl oιdι1,gi1y1,. Tδ 'zλειδi i1-

τιrν: 'fi ιilλfι9εια πli ilxρυ6αl,; δ ιi-
πλδ; zαΙ oεμι,ιi; τοliπο; ποil εiπιb-
ι9'r1xαν; f1 ψυ1ιxlt μιοιl διι1r}ε:or1 θxε[-

νr1; τfr; στιγμil;; i) τδ iiτι μι6oα oτδ

NΙαr'ωλr1 εiδα z.αi τδν διrυτιir,μου
zαi τδ ι1liλo μιυυ, zαi τδ γε[τωr,α zαi
τι\ ουγγενι) xαi [iλου; τoi; zαλοJ;
ι1ν$ριδπoιl; ποi ιiνd1οl,ται r,ι}, τoi,;
ιlLδιρ,"οδγ xιit .3παr,ιr,oτιiτr1oε ξ'ψυxrj
ιι()'υ;

1;,,, l,,1,iμρiiiιυ z.ιi'z'δ ilνi}ριυπο i) ii_

ι)ιzυ πoil γι}' ιiγiχεται r'ι} τι'lι,ιiδι-
zοiν. "Ιoιυ; 1lιατi δirl δπιiρ1ει $d-

μιιr ο' ιri'τιi"ι,, iπειδi1 δir, τιlλμο'Uν νιi,

ιδ,r, ιi')ιxi]oιlυr,. "'Ιoω; γιατi τδv φο_

6ιlir,ται ij γιατi z6ραzα; xοριixoυ

1ιιiτι δiν βγιiξει.

'.Al,τit}ετα ξj9ιι πολλοi; zαλof;,

Kαλr3ιεlρη δημoκρατi,α εiναr θ-

κεiνη oιι)ι, δπciια καΙ δoor δδν dδt

κοδνται καταγγ6λoυν καi τ1rμ,ω-

ροδν θκεiνουq πoδ dδrκoδν.

(Πλoυτdρxου <'Hθliκd> τ6 oυμrι6
ιllo ιd.lν δπτδ αo,φ,6ν )

μιi τr\l' ijγοια ποi' εiπιb$l1zε τδ xα-

λ'i:' γι)' τοi'' ι}διxιlδr', ι1πδ oτα ,ιrδ

1ιιzριΙ με19ι oτα πιδ 1lεγιiλιr, zαi τ}

7'ειgιiτε9ο l,& ιit'iχιlr';αι r,ιΙ τοil; ιi-

διxοδγ. 'Απδ xαλωLoilt,η; ι1,τδ φ66o;
&πι\ δι:ιλiιl ; ιiπδ ilλλειι|lr1 ι1γωι'ιoτι-
x 'iτr1τιr; ; .;lι} r'ι} μi1l' ταριiξοιll' τr\ν

r'1oι,1lιr τυυ;; γιd' r'ιi μi1r, xιloουr' τ)

Toσ ΓιΦτα Χfiq

xαλ6 τοιl; ijl'ο,μα; γιd, r,d, μi1 δημι-

61lρ.1/1oιlυv θr,τιrπιiloει;; ΙΙοιδ; ξd-

Qει ; Δi:γ il1ει oημιαo[α'

'E,δδ εiγαι ποi, αiτi; οi ιiπλθ;

xο1166vτε;, θγδ; ιiπλoδ ιiι'$qιbπο',l,

ι1γγιξαν Er'α 'μεγιiλo, πρoαιιilvιιl πρ1l-

Clλr1μα, πot ιiπαιl1ιiλr1,cε zατι} xαι-

goJ; πολi, τi\ν ι1r,ι}ριυπιiτι1τα. "E-

xουl, ιli zαλoi τδ διzιr[.ωμα γι}, ιlr'f-

xor,ται vα τι;i; ιiδιzοδr,; ΙΙoλλι} il-

1ιl'υr, εiπι,:-'1εi xαi πιδ πολ7'i iiy'ο'υν

.1ψαιp'θεi γfριυ ιiπδ αiτδ τδ $d,μ'.''

1rf,oα oτδr, ροiν τi1; ιiν$ρωπ'6τητα;.

oi zαz.oi τδ ilxο'υv α.i'τδ τδ ι)ιxαiιυμα

1rlατi εiνιlι zαz,οi z'α'i ι'ιδιxοUv zαi
r;i iδ)ιοι, ιiλλιΙ ουνfi$ω; αiτοi δiν
ι1.γ.1χογται νι} τoδ; d,διz"οδγ. oi xαλιi
δ]γ τδ i|trουr', ^1ιιrτi. εir,αι y'αλοi z.αi

Bνα; xαλδ: δir, πQdπει να ιiνJχετι;ι

τi]',,,i5,r.,o, ιiλλιδ; xιiνει αiτi1r' τi'1ι'

iδιιiτι1τα z.αΙ ii3 μi1ν ιiδιzεi δ iδιo;,
ιiλ7,λ ιli z.αλoi ε.ir,αι iz"εΤt,oι ποι συ-

νιji)'ιο; ιi"νd1or'τιlι γι) τιli'; ι1'διxοδr'.

"o'οoι ιiv6y"or'Ιαι τi\' ι1b:xiα z"αλλιε9-

^1,υiν τδ xωριiqlι .1ιιi l'ιΙ εiδοxιμfoεu
τδ δdvδρo τr1; xιri νd z.αg.ποιpοgr'1_

oει xαi r,ιi, διαιωr,iαει τδ oπ6ρμα τη;.

,\t,τo[, δir' εiγιrι iπερ6oλιz.δ γι}' πoδ-

pιε δ,τι εir,ιiι οi ιlι}ιzoi αilτoυργοΙ
τοδ i1,'z',7'iiματο; τfl; ιiδιziαΞ. 'o Mιι-
ι'ιirλr1;, θγιb, ioi, δλοι μα; ποi '$εω-

ρotpιαoτε zαλοi. λΙιd γ9α.ili\ λ6ει:
oi ι1διci'ψιlρoι δ}"ι,εiγαι οi iδιοι θγ-

z'λr1ματiε;' ιiλλd εiγαι αiτoi πoi προ

ιi.1ουv τδ ilγxλr1μα. Aiτi1 εiναι zαi
f1 ι'}6,οι1 δλιυγ πoi ιiοxoλflηxαν υδ

τδ $iμα xαi iπι6ε6αιιbι,εται z.αθη-

l:εQιr,ιi ιiπδ τi; θμπειρiε; τfr; oημε-

9ινi1; ζωfr; zαi δir, 1ο.lgεi d,μιpι6o-

}'Ια'

ΙIολλi; ψορi; αiτi1 fi ox6ψr1 π6-

gαοε ιiπδ τδ μιlιrλ1l μου ψευγαλdα
xαt ιιλλε; τιioε; τi1 διιi6αoα i) τr)ν

ιizου'oα. Πριi:τr1 ψοqd μπi1xε μ6oι'l
oτδ μιlαλι1 μιlυ, i.lμ6ιi$υνα o' αrjτr\γ

μd1ρι τiir, οi,oiιr τι1; xrι\ naτa}uα6α

τi1 oι1μιto[α τl1;, &xo$οvτα; α'iιi;
τi; ιiπλi; zoυ6d'vτε; δr,δ; ιiπλoδ ι1ν-

r'ι9ρωπι-lυ. <<Mαγωλrl εioαι xαλδ παιδi
.1ιατi ιil'd1εoαι r'ιi oδ ιiδιzoδrυ>.

Ι{αi πψι16ιlλε Ei'ι,α iiραψια μιiαα
oτ|ν ι1lυ;1l'1 μου, od,ν oδ z.ιι'ηlμιατο-

γριrqlιz.i1 δ$ιiir1. Ι]iδα νι} μi1ν ι1ν3-

1εται xαr,6'ι,α; ι1ι'$9ι,.lπο; πιir,ω οτilν

γi1 νιi ιiδιzεΤται zαi r',} zυνη'γd rι\ν

ι}.διz.[α ιiμ[λr1z.τα δπo'υ τi1 6ρεi ιαi με
i'ποιιl τριiπo μ,πιlρεi. Ι{ιii εTδα vιΙ

βαοιλεdει f1 διzαιo,oι1r'r1 πι.ιντο[i zαi,

iiλυι,: τυi'; ιi,l'$ριhπο'ιl; 1ωρi; π9ο-

6λfilματα xαi δλα τι} πλιioμιατrr 'δ-

ιυ1ι oμιdr,ιr.

λ,Ιεγιiλη z.ου6,dr,τιl, αiτr'1 fi ιiπλi1

zου6ir'τιr, 6νι'l; ιiπλοi ιi'r,$ριi:πoιl,

ποt' εiπιb$r1πε δπω; xαi τι1oε; ιxλλε;

λJγονται 7α$1,μεQινι} ιiπδ τd oτι1-

μιrτα δλωr' μιr; xαi πεEl'ι,οδr, ιiπαρα-
τ\9r1'τε;. "Aν μπο,goδ,oε r,ι-}, θνoτα-

λιiξει τl)ν ιiλl1ι}εια τr1; μdoα μα;!

"Aι, 1ιποριlδru.ι,1) ^1[r'ει oυvε[δη,οr1

τoi zαflει,li;! ",\1, μποqoioε ι'ι}, γiι,ει
πι)ιiξr1!

Mn dφoρμft γIα λiγn σκθΨn

Ι'ιωτιr Xfr;
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,rtT6 vαρKωτlKα Καi πoloi
στρεφoντα1 Πρoq αUτα

Σd παλαι6τερα 1ρ6vια δδγ η-
ταv d'ναπτυγμdνr1 f1 φαρ lμαxολoγiα
f1 μεγιiλη μιioτιγα τoδ zιiομου flται,
ι'1 1ολ6ρα. Σ{μερα qlα[νεται oιγci
αιγd νd πα[gι,oυν τi1 ι}doη,τηE τci

γαοzωτιxιj'. Tι}, vαEr,zωτιxι}, xατd,ντη-
oαν πιd oδ δλοι, τδv z'1iομο δ πιδ oο_

6αρδ; δημ6οιo; x[ιnδυνο;. Π,ρ6xει-
ται γιd Eγα πoλ6πλoxo xoιγωγιzδ

φαtγ(ilμεγο' πoλυδιdoτατo, oυνδυαα-

μ6'ι,o oxεδι)ν πdvτα ,μδ o}ξ xαi πορ-
νδ xαΙ μδ πoλλδg dvτιxoιγωvιxδg θv6ρ_

γειε; i) τδ dγxλη'μα. 'H r}λι6ερi1 αιi-
τ! iπιδημ[α, ποi iiφταoε δυoτυ1δ;
zαi oτδν τdπο μα;, dγ z,αi. παQOυ_

oιdξεται oirr, δπoπρ6,6λη'μια, cδo,τ6oο

i:πιozιciξει ιiπδ τi1ν ihοιμη τοi θr,-

διαqi,dροντo; xαi τιi' πιδ μεγciλα &-

ι.6rμη π9o6λfματα z"ιisε 1ωφα;. oi
πιδ μεγciλε; 6ιο,μη1ναιπδg xoινων[ε;

βρiοzονται oxεδδν oδ ιlμιηxανlα

μπροοτd o' αirτi'1ν τi1 μεγriλη χOινω-
νιxi) πλf γι1, f1 δπo[α iπoτροlιιdξει
ι1πδ 1ρ6νο οδ 1ρ6νo xαi 8ξελ[ooa-
ται g,αγδα[α iiδη πρδ; τδ μεγαλd_
τερο θxsq6, πρδ; θνα ιiπδ τιΙ μεγιi-
λα μdoα τη; τη; δπο1161μευoη; τfl;
δγε[α; τοδ x6oμου z"αi μιiλιοτα τ'i1;

r,εολα[αζ.

Στr) 1ιbρα μα; τδ zαιδ αiτδ δδγ
i1ταν iξαπλαiμιdνo, παρ& τδ oιlναν_
τoδοε xαγdνα; ιiρ,αιci, ιiποραδιzd <B_

δδ zι θxεb> δ1ι oδ oo6αρδ ση[ιεiο,

1ωρ[; νd δπολoγiξεται xαΙ τ6oo, για
τi δvτο.l; r'1ταv περιοριopιdνο oδ pιι_

zgδ xιn'λo τοi iποτ,6'o,μου, οδ μιd
xατcbτε,qη r.oιι,ωνιxi1 τιiξη dνεργων
τυxοδιαrxτδν, πατdδιπωγ y"α[ λoι_

πδv ι1νυ:ι6λυπτιυν πρooιirrτωγ zαi αδ

λlγoυ; γιiνoυ; πλoυα[ων ο'α"ογενει_

δγ. M,δ τi1ν πcigoδο τοi 1ρ6νου .ιαi
tioτεqα ιiπδ τδ δlεtτερο παγπd,oμιο
πιiλεμo zα'i, ιυqiω; tioτεgα ιiπδ rδ
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1960, d,]τδ τi1ν θπο1i1 πιiι τfr; ειlμci-

9εια; ι1ρ1ι,οε zα'i. oτδ'ι, τιiπο μιαg rδ
zαxδ νiι πα[ρνει μιirν ι1ουνi1'$ιοτη θ-

ξιiπλω,oη. 'Aν66ηπε ιiπδ τα γ'αταΥ6-

γεια τοδ δπιllzο,oμoιl z'αi ιiπλω$ηιε
πιiι οt δλεg τi; xoινιυ'ι,ι,z}; τciξει;
ι1,διαπρiτω;. Στδ παρελι}dν τoi; λ[-

γOι,Ξ γαQχO1|-ιανεT; ποt συι,αγτotoιt-

μιε, i1ταν xυρiω; pιdοη; ι'1λιz"[α; τρι-

IΩN. N. ΞHPoTHPΗ
'oμoτiμoυ ΚαΘnvn;τoσ
τfiq ΚoινιΙJνιoλov(αζ

στλv A.B.Σ. Θεo)v(κnq

αvταπθvτε iτΦγ παi iiνω. Σ{μερα
xαi oτδ or1μιεTo αiτδ t1qμε μιdν ιiλ-
λαγd. oi vαρzο,μαιιεi; xατd, τδ τιil
μεγciλo πooοoτ6 τoυ; εiναι tφη6oι
ιiπδ 16-21 1ρ6νrυι,. Ndoι θπciγω

oτi1ν dνοιξ'{ τ,ου;, ποtl pιαρα[νoνται

θπ,ιiνω oτδ μπουμπoιizιαoμιi του;.
Κι' ιizιi11-ιη οi αη'μερινοi ναqxομανεi;
γdoι εi"ι,αι πιδ oυγxρoτη,μdr,οι ι'αΙ
διαρr}ω'μdvoι, δgγανωμ6νοι οδ δμd_

δε;. Kατcioταoη πoil δλo ια$iατα-
ται πολi θπιxlνδυvη, xoινωνιxd, δε-

δopιdνoιl δτι f1 1ρr|oη τδv ναριωτι_
y'δν xαταδιcfπεται δ; ilγοιληrμα, δι6-
τι oi ναρxαμανεi; δ'ρoδv dvτιxoιγr-υ-

r,ιxd' dναρ1ιxd' x}'π.

Tδ oo6αρδ αtτδ xοιγωνιxδ φαι-
ν6ιμενo τδν f1,μερδν μια; εiναι πολi_
πλοxο, i{λλω,oτε zαγdγα o1εδδν ιοι-
γωr,ιzδ φαινdrμενo δ}ν πρo6ρxεται
oυν{1ι}ω; ιiπδ μιir xαi μιiνον αiτiα,
ιiπδ Eγαγ μ6νoν παqciγoντα, παρd
ι1π,δ πεQιoo6τε8Oυ;. Kαi τδ φαιν6-
μιενο τδν ναρxο1-ιαvδν ii1ει xι αi_
τδ τi; αiτiε; του oi δποTε; τδ πρo-
xαλοδν. Eiι,αι πoλλοi, oi πα'ρciγοντε6
oi, δποiοι ατρdψoυν τοi; ι,doυ; πρδ;

τd r,αοz'ιοτιzιi, πρδ; τδν ιiργδ sj_
νιιτο, πρδΞ τi1ν αilτoz.αταoτροφr\.

ΙΙ ψι\; τδ ι,αψωτιxd, oτρdφονται
πριi,oαlπα τι}, ι]ποiα εir,αι ι1l,[xανα vι}

dντιzρ{l,oουν τi ζαid xαi r,ι} σι,μφι-
λιαi$οδγ μ} τ|ν πqlαγμιατιι6τητci τη;.

Πριixειται γι& φυγi1 μπQδ; ιiπδ ιΙ;
ι}"παιτ11αει; τ'i; δποiε; πρo6riλλει ι'1

ξαi{ μα;. Td πριloωcια αriτd δδ δια-
παιδαγωγτ]ι'}r1xαι, ποτδ ιiπδ τd μιxρ11
του; f1λιx[α zαΙ δiγ doxη,oαν τi1 6oil-
λη,οri τοιl; iiτοι, tiιiατε νd μπο'ροδν
ι,d ιivτιατdzovται ατi,; &παιτf oει;
ιi; δποiε; Bατιυ zαi tποτυπωδδ;
τοδ; π,ρl6ciλλει f1 ξωf μαg xαi .α-

ταqlεirγοιlν oτi; παραιoιfiοει; τδ,ν

νfΙQΖΦTlΖfr,\r. Σdρr,ovται ιiπδ τi; i_
πιι9υ,pι[ε; του; xαi τi; ιi'ιμι$υμiε; τoυ;
xαΙ ιiπδ τδ Bvoτιzτd του;. Δδν ii1oυν
y.αs6λου ιiναπτυγ,μ6νη τi1ν ι1το,μιιi1

εtl$ιiνη του;. Δ'δv εiγαι αδ ι}dοη ν,},

d,ντιoταsοδv oε) τ['πoτε xαi παραo{-

Q,ογται ιiπδ τοδ; &λλου;. Δδν d1ουν

οilτε ι;τδ θλcixιοτo riναπτυγψιdι,ε; θ-

oωτεqιxδ; dντιoτdoειg r}dληιlηg, ιiλ-
λiι οi1τε xαi τi1 οxdψη xαi τdν xρiοη
νd μ{ν ιi.xολoυι}οδγ πQ6lσ(υπα γιd
σUναγαστ80q],i1 ii πqιiotοπα τδv δ_

πo[ιον ?izαμαν τ'i1 γνωριμ[α τοιl; τυ_

1αΤα xαi λοιπιi παρ6μιοια.

Πρδ; τd ναqxωτιxd, δ$offvται θ_

zεiγoι ι1πδ τοi; ωτο[oυ; λεiπg1 t i-
ι.ανdτητα νd iπομdνoυν τi1ν ιlγωνiα,
t' i'yτιoτξxoι,ται oτdν iiνταoη xαi,

γd, παλα[ουν μ} τr\v ιilμqlι6ολiα, ι,'
ι1ντι,μετιυπiξουν συγχ.Qοιiσει;, yiι

ξoδν xαΙ ιiπογoητειloειg dr.dμη. Alj_
τd τd πρiloωπα δδν d,μαsαν ποτδ vd

δπαxοiουν. Δδ διδιi1ι9ηxαv ποτδ πCb;

fi 'ι1δια f1 ξω,{ θπι6ciλλει xαi dπαιτεΤ
δπαzοl1. Δ}ν oυνηsιααν ποτd, δπω;
$d ilπqεπε, ιiπδ τd πρδτα ι1x61μη



1ρι1νια τ!; ζιυi1; τOυ; - ιiν δ1ι

ιiπ1l τi,; πqδτε; μriλι,oτα irμδρε;
τfr; γdνr'ιi,o{1; του; - νd, ιiπαρ_

ι,ιοδνται, vd tποqld'qιlιlι' τi; oτεQi]_

οει;, νιi παqαιτοδνται ι1π' δ,τι δiν

πρdπει γιΙ ιi,παιτοδ'ι'. Θι} ilπqlεπε δ-

οτdoο γι} γνcbqιξαν οi γονεi;, οi δα-

οz"ιiλoι xαi, γενιxιbτεqα οi δqιμιοι, ii_

τι πολλ}; θπι$υμ[ε; zαi ρoπ'd; μια;

δ}ν πρ6πει ν' βρ[,oxουν iz.ανοπoiη'ct1

zαi δτι f1 διαπαιι)αγιbγi1οη oτδ νil

μπο qεi r" dπα9νιdτιιι z.αν6να; oδ

δ,τι δiι, εi'ι'αι ιiπαρα[τητο, δ1ι μι'l-

νοι, δiι, ιd.ι'ει xαxδ παρir δυναμιbr'ε'ι

τδ iiτοψιο r'd oτdy"εται d'πdγαι'τι oτil

ξαli1, od'ν ιIvτρα; i) oirν γυl'αixα B_

τoιlμη 'ι'ιi δπooτεi τi1 r'}υoiα ποt Β'_

πι6ciλλεται μ} δλη τi1ν ιiν'$qιbπινr'1

ιi.ξιoπ,ρdπεια. Td πρ1iαωπα ποi oτq6-

q)0νται π9δ; τι} ναqz'ωτι,xd δδν γνιil_

ριoαν ποτδ α{'τι\γ τδν τqιlπo τfr; δια-

παιδαγιiγηαr1;' παg& zdτω ι1πδ τι'1ι'

ιiδilνατη βoι1ληoη τoδ περι6ιiλλοντ6;

τoυ;, z"ιiτω ιiπδ τi1 διαqzii ιioυγd-

πεια τfr; oτci'o'ι1; τofi περι6ιiλλοντ6;

του;, δηλαδi1 1(lil γoνιδν τ0υ; )/.ι-

γοiγταν xαi μεγωλωναν xι αiτd μd-

οα oi &μ,1lιταλαντεioει; xαΙ οδ ιi.:υ-

v6πειε; oδ iπο1ωρ{1'oει; ιlvεπiτρε-

πτε;, i1τoι, δoτε γd 1ιiνεται f1 6ε-

6αι1lτητα, f1 ι1oφιΙ,λεια, f1 oταr}ερ1l-

τητα z"αΙ πιδ πολi f1 αiτoπεπο[r}η'ol1

του; μi ιiπoτdλεoμα ν& oτρ6φoνται

πρδ; ιiντιzoιr'αiι'ιxδΞ θν6ρ'γειε;, για-
τi δδν LιπOροδσαγ xαi δδ"ι' μπoρoδν
ι,ιΙ ιiγτιzQiloουν τi1ν πραγματιu6τι1-

τα τfr; ξωfr;. Δδν iiμαι}αν xαi δiν
.; o111,fδιααν αiτ& τ& πρ1loαlατα πο-

τ} γd tπoτι1oooνται oδ μιil τιiξη
πραγlμιiτων. Δi γνιilριoαν ποτδ μιiι
xdποιαι, iφi1 πειι}αρ1(α; xαi τdξη;
xι Eτoι δiν iiγγιξαν xαι9ιiλου ο' α{l_

τδ ποil λ6γεται i.οιυτεριxii tπαιο{1.

"Eνα; οοφδ; ι1ν$,qωπιοτf ; θπciνr-υ

ο' αiτδ τδ s6μα γριiqlει, πδ; <<Eνα;

xλi.qlτη; ποt xατciντη'oε oτi1ν xρε-

μιiλα, τi1 οτιγ'μ$ ποi oτεy'6ταν ιd_

τω riπ' αiτiiν xαi z.οντd oτδ δτjlμιο,

r1rι$$ριοε τoδτα τα λ6για: <dν f1 μιi-
\,α μoυ μδ oυν{1διξε πιiντα νd x,gε,μδ

z.α$αρ& zαi' μδ τιiξη τd qοδ1α 1ιου

οτi1ν z.gεμι1oτρα δδ ι}l} βριox1lμουν
τιbρα θι\δ>>. Kιiτι τι'l iδιο μπoqοδ'oε

ι1z.ρι6δ; γι} πεi.z.αi Eνα; γαQχOιια-

ν{;, δt1λαδr\ <<iir, βδ ατrv{sιξαν οτdν

τιi.ξr1 δ}ν ι}d y.αταr'τοioα dτoι, δπιυ;

z.ατιir,τηοα>>. NΙιι} δλιir.ληρr1 $λι6εqi1

i,oτορ[α xρil6oιlν αiτd τd λ6για, δη-

λαδi1 πδ; τι\ πιδ μεγιiλο zαΙ τδ πιδ

ι'}ι1.ι6ερi, ξε;''ινδ ιiπδ τi1ν πιδ μιxρi1
ιiπω; μδ,; φαiνεται - 

παglαμ6_

}.l1ο11, clπδ τi1r' πιt\ μιzρd dταξ[α,

ιiπδ τι\ πιδ μιιz'9ιi. Δδν ξdρομε δυ-

οτυxδ; πδ; μ6ιlα οτd μιz.ρδ. εiναι

οi ρir,ε; xfil, μιεγιiλων, τδ πι'loo θξαgl_

τιι'l,μαοτε ιiπδ τi; μιxρδ; αiτ}; oυ_

ν{ι}ειε; τ6lοο οτδ ιαλ6, δοο xαi oτδ

γ αγ"6 '

Πρδ; dι'τιzoινωι'ιz}; πqdξει; δ_

πιυ; z'αΙ πQδ; τ& ι'αQy.ιυτιxd oτQd-

1]ο\|ται πρ6αιυ,πα τd δποiα δ} δια_

πιr;δαγαlγ{1ι'}ηz.α'ι' il'oτω zαi οτoι1ει_

ω,δδ; oτi1ν δπoμoνf, γι' α8τδ xαi'

δδγ εiγαι oδ θ6oη ι'ir ιlγαιιετQη$οδν

μ} τΙ; dντιξο6τ11τε; ποi φl'ρνει f1

ξαli1 μαζi τη;. Δ}ν iiμα$αν πoτδ 
"'i

περιtμdνουν zαi γι} Απιμdl'ουι'. 'ΙΙ
θπιμοr,i1 εiι'αι μιd οπουδα[α μoQψil
6ουλr1τιzfrg θν6ργεια;. Eiναι f1 iδι6-

τητα f1 δπoiα zιi'γει τδν dr'$Qωπo ιi_

ποφ.αoιoτιxδ ν' ιiντιδρδ οδ δυoxολ[-

ε; xαΙ ι'd xαται'ιιd' iνo1λητιzδg xα-

ταoτd,οει; ποil βρ[,αzονται iiξω ι1π'

αiτδν i) μ6oα oτι\ν 'iδιo. Aiτοi ποt

oτρ6φoνται πρδ; τil ναρxωτιx& δδν

γνιbριααν ποτδ αiτδ τδ εiδo; τfr;

ιiγcυγfr;, παρι}, τι\ ι1'vτ|ι9'ετο, δηλαδi1

τi1 μαλ$αx6τητα, τi1 Qαστ6νη, τd

δειλiα, τdν ι1ποι}ciρρυι'oli z"λπ. πα_

q6μoια.

Kαταqlεtγουv πρδ; τir να'ρxωτιx&

αr]τοΙ οi δποioι δiν μποgoiν γd dγτ-

τι,μετωπιrσοι)γ τi; εiι}ivε; τfr; δgι-

μι6τr1τα; πνιγlμ6r,οι μdoα oτοtrg φ6-

6ου; zαi oτi; ι1τoλμ[ε; τOυ; iπαγ'r_

οτατοδι, y"ατλ τδγ r'1ι}δν τi1; χOιγω-

r,[αζ zαi πρdττουν Bτoι, 6πω6 αι}τi1

δiν iπιθυμεi, δηλαδd στQ6φ0ντ(,ι

πρδ; τι} ναqzωτια.d. Aliτ& τd πρ6-

σωπα δδν iirμα$αν πoτδ oτi1 ζω{1

τοιl;, δτι εiτυ1[,α zαΙ πgoxoπi1 δδt'

ι9ι} πεi ιiπαλλαγi1 τii; ξωii: ι1πδ y"ιi_

πο zαi πriνο, παρd, τουναι'τ[οv, πδ;
τ[πoτε δi:γ zατορι}ιbr'εται 1ωρi; ι6-

πo zαi π6γo. Δδγ ζμαι}αν ποτδ πδ;
zαν6να; δδν μποgεi νd, πορευι}εi τδ

δqιiμo τf1; ξοlfr; πετυ1η,μdvα 1ιυ'g[;

πρooπιi,$εια xαi ιiγcilνα, γιατΙ 1ω-
gΙ; αtτd μι6νει ιiπλδ; oτ|; θπιsυiμ[-

ε; του xαΙ μdνov, δηλαδi1 oxλιi6o;

oδ 8l,αν βαqt ζυγδ πot δδηγεi πρδ;
οzoiιιoιi; δq6μου; oτr\ Lωt, δποl;

π.1, πρδ; τd vαρπωτιπci.

Π ρδ; αiτd οτqdφουv τδ νdo i1

ραoτιbvη, fi dνεμολι& xαi f1 δxνηq[α.

'Ey.εi tiπoυ f1 θργαo[α δδγ xαλωoο_

ρiξεται, πρ6πει νd ξdρομε, δτι ix_

διxεiται μ} τi1ν ιiν(α xαΙ μδ xciτι

xειρ6τεgο' τdν xαπ[α. Eiγαι παλιil

f1 dλl1r}εια xαi ι1λιiγ$αατη, πδ; 'ιi_

εργiα μfτηρ πc,aη3 x'αxΙα;>>. 'Avlα
xαΙ πλl1ξη εiναι μιd ιiπδ τi; πιδ ια.-

ταoτροφιιδ; ιiλλd xαi ιiπδ τΙ; ιιδ
δtαδεδo,μ6νε; dgρωoτιεg τοδ otγ-

χQ0γου πoλιτιο,μoδ. 'Aνiα εiγαι τδ

δυoclρεoτο oυνα[,o$η1μα τδ δπoio πg'o

iρxεται ιiπδ τi1 μιovιiτοι,η ξωfl πoil

xυριαρ1εi oτi; μεγιiλε; π6λει;, ι1π)

τi1ν μοv6τol,η iπαr'ciληψη τδγ iδιων

θντυπιb,oεr.ον, dπδ τi1ν δμιοιoμιορφ[α

xα.l τδγ <α'οr'φο,ρμιομ6>>.

'Αγ[α εiναι τδ xενδ ουνα(,ο$ηια

πoi' αi,οsαιι6μαoτε τιi,oo tξrυ ιiπδ

μ&; δoο xαΙ μ6οα μα;. τδ δυodρεοτο

oιrνα[roι9r1μα τoδ 1ρ6νου ποt τδ ξοδ-
pιε &δ,ειo dπδ xιl$ε β[ωμα, ιiλλ& y.αi

γεμeiτo dπδ xriποιο α'iο$ημα δυ'oφυ-

ρlα; zαi ιi,7ι,λησ'τiαg. 'Aνi,α xαΙ πλ{-

ξη δδηγoiν πρδ; ιiντιποιvωνιxδg E-

v6ργειε; τοδ; ν6ου; xαΙ qrυ,oιxd, x,r,i'

πρδ; τd vαρxιoτιαcΙ'. 'o ιioτιxδ; γι_

γα\tτι]σμ6ζ' ουμ6ιirλλει ιι αl3τδ; oτd

οτροφd τδγ ν6ωγ πqδ; ιi,vτιx'oινrrl_

ι,ιπiΞ πριiξει; xαi πρδ; τd ναρxω_

τι,zci. oi πdλει; φαμo$θ>> πρoxαλo'δν

τi1ν ι1ι,[α, τ{ν θρηrμιd xαi τδ xενδ

οτi; ιμυ1δg τδ,γ γ6ωι'. 'H ιlνιilνυμη

ζωi1 oτi; μεγιiλε; π6λει; ουνsλ[6ει

xατd βιi$o; τi1ν πρo'oωπιx1lτητα τοi
ν6ου, δ'οτε νiι ι1ναξητεT δι6ξoδο οτιΙ

1-ιαz.ριιl μαλλιιi, ατοι); iξωφρενιo'
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μOil; τ{iζ μ6δα;, oτd, μαλαzd, γ"ι &π'
izεi oτd ozλriρι} r,αρxωτιzd, δ; τδ
3γιληrμα.

'Η μοr,αξιd, oυvτε[r,ει zι α.riτi1 oτη
στQoψil τοi 'ι,dου πρδ; τι) \,αQχωτι-
zιi. λΙοvαξιd zαi &διαφoρiα τoδ iν-
'$ριδπου πρδ; τδν drn$ρωπo, i δπoiα
πεglι9gd,ει xατd dφ,$οr,o τρ6πo τi1ι,
ι1τpιιioφαιρα τδν,μεγdλων π6λεωr,
iυ$εT zαi oτριiφει πqlδ; τd 'ι'αQχω(ι-

ια' 'H ιiποξ6νωοη τοδ oηrμεριrιlδ
ιi.r,$qιiiπου, τdοο ι1πδ τδr, 6αυτ6 του,
δ,oo zαi ι1πδ τoδ; dλλoυ; xαi. rn1 ιiδια-
qlορ[α zυνιτfr; δφi; δ$εi τδ νdo πρδ;
ιi'γτιzοιr,ωγιxδζ θνdργειε;.'Ι{ ξω'i
μα; oτi; μεγιiλε; π6λει; μ&; U1ει

γ[νει oxληρf ' γιατι τd' μιiτια μια;
ir,αι μαυgιoμdγα ιiπδ τi1v ιiπλιio.τiα

'αi τi1v ιlδιαqlορiα oτεγvι}' ιiπδ διi-
zοι',r. γιατi f1 zαψδιιi μα; εir,αι ι1lιl_

6ιo;1ι6l,η zαi πειvαoμdr,η γιd, τQυ\Ρε_

ρι1τητα, xαλοoιiνη z.αi ι1γιiπη, γιd
oυμπ1lrια z.αi ιiν$ρωπιι1, ιiλτρου:ιio,μδ

xαi ψιλiα. ΙΙoτδ oi dvsρωποι oδ ια-
μιtir, ιi7'λι1 δπo1i1 δδν 'i1ταv τ6oo φτω-
xol Boωτε,ριz.i', τ(l'oo iiρημιoι, τ6oo r'ι-

πομιoνωψιdl,oι μι6oα ατi1l, μιοr,αξιd, τδν
μεγιiλωr, πιiλεων.

'Η πε9ιdργεια θπioη; εΙr,αι Eνα;
oπo'υδαTιl; πα.oιi.1οr,τα; δ δποio; oτρd
qlει τοδ; νdου; πρδ; τri r,αρxωτιxιI,'
Aiτdν τi1ν ixτρd'ψoμε ουν{1$ω; μj
τi; δfr$εν διαφωτ[,oειg μια;' οi δποiε:
ι1γτi γιi εit,α'ι ιit,αoταλτιz,}; xαταv_
τoδν oυι,ri'$ω; θρε$ιοτιzδ; τ{; πε9ι-
dQ),ειo; πoi ιi-lsεi ατδ ι,ι}, δοxιiμciooυν
τι} r,αρzωτιzιi. Π qiαz,ειται γιτ} τdv
περιdργεια, ιiδυνιliμiα αr}τ{, ποδ xλεi
νει μdoα τι1; 1-ιιd' μεγιiλη παραπλα-
r'ητιzi1 δir,αμη. 'Απδ περιdqγεια χι.{-

πr,[ζει 6 νdo; τδ πρδτo του τoιγd'oο
ijπιου. 'Ιj πε.oι6ργεια xciνει τi1v iμ-
ψιiνιori τi1; παl,τoδ zαi δδ διoτciξει
r,ι}, θ,μι,pιλιl1ωρrj,oει xι θπεi δπου μπο_
gεi νι} πqοxαλ6oει z'αi. τδ ιi'γεπαr,ιiο_
$ωτo' 'H ιiν$gciπινη αiτi1 ιiδυναμi'ιl
xgατ& τδν ιir,$ρωπο δaμdνο oτδ o.τιγ

μιιαiο, oτi1r, 3πιψdνεια, oτlv iξω ri.
πδ τi1ν οioiα τδν πραγμdτων. Tδν
xιiνει iiqμαιο z.ιi$ε εiδουE θρε$ιo,μoi

:i0

x'αi τδγ παραo6ρr,ει oτi1r, d6α$η oxd

ι|ll1 zαi θν6ργεια. 'o ilφr16ιl; tπ6xu-
τιrι πoλt o' αiτi1v τi1v τcΙ,oi1 τoδ ι1γ_

ι9ριiιπoυ. ΙΙ:ιδιx1lτερο δ r,εodλλr]γα;

9dπει πQδ; τi1r, ι1ρνητιzri πλευριi
αiτii; τi1; τιio11;. Zr1τi, i|ντoνα τi1r,

i:ντ(πο:αr1. τδ $Jρυ6o. Συρι1μαoτι;

φo6ερr} ιiπδ τi1ν περιfgγεια γιd vι}

μιi.sομε ιαπotιl μU,στιΖδ πoi δiγ ijχει
ozoπδ zαi vlir1μα. για μδ; xαi xαμιιi
o'υr'ιigτηor1 γιd τi1 ξωi μo;. Δυoτη-

1δ; d1ομε πoλi ιir,απτυγμdl,l1 τi1ν

περιdrg.1εια τi1; iπιqlιiνεια;. Δiν δι-
απαιδαγοlγοi1-ιε zαi δ,δ διαπαιι\αγιυ_
.1ryι}ri,zαμε οτr) $ετιzi1 πλευριi τfr;
περιdργεια;' ^/ι αiτδ xαi ε'tμαoτε

$λι6ερι} φιλοπερ['εργοι στηγ πιδ ιiρ-
l'r1τιxi1 πλειριi τη;' NΙ' αiτδ τδ γιi_

i1μα πιli μd,; zατdxει fi πεglιdργεια
z.αi zυρlιυg τδr, iiψr],6o πoδ $dλει vr}

ιiπο1τl16g1 τ| διπf του πεiρα, τδv
oτρd1lει πρδ; τι} r,αQxωτιr'ι1,

Kor,τα oτr)r, περιdργεια βρ['ozεται
zι Ξνα; παριiγοvταg, δ δπoio; οτρd-

φει τδ v6o, τδν ilψη,$g ,rn6- τι}, vαρ-
xωτιια. Kι αiτδ; εivαι τδ λεγιi'μεvo
ιpιλι1τιμιl νεoελλi1l,ιzi]; δqrii;' πο'δ

oτ1μαiνει <τi1l, ιiναξ{1τηoη τoδ z.oλα-
zευιi'μεvoυ εiδωλoυ μαg οτd, μιiτια
τδr, τριγυφιr,δν μα;>>. Mιι} α.'ιτ[α xι
αiτi1 πιlυ ι'υ$εi τδ r,dο, τδr, iiφη6o
νιΙ xαπr,[oει <<τοιγαglλiaι>>, δηλαδt1
τoιγιigο ιiπιoυ i) νιi' πιiρει ]ιιαQιχo1)-

ιil'α γιιi νι} ,pιi1 δoτε,ρi1οει zι αriτδ;
zαi μιdr,ει ,πioω, zciτι πιlt δδγ coδ

τδ iπιτρdπει τδ λεγιiμιεl,o <<φιi,ιiτιμιι1>

τoυ, νι}, μl)ι, ιiνταποxQι$εi oτi]μ, nρg-
οι1lοριi xαi oτδ γταiλ[zι, γιατi o' αιi_

τδ τδ νιiι1μα iixει ξεπdoει f1 3l,νοια
τoδ ι1iιλι1τι,μου.

Κι ιi,zι1μr1 ι;τρ6ψοr,ται πρδ; τ,Ι
r,αρzιοτιxd, πριi,oωπα μειωμ,6ν11; {1r}ι_

zi]; ιivτioταoηg',μειωrμdr,ου ιirδ8ι-
o'μoδ. λΙdαα oτi1l, xoιr,ωνiα τfl; εri-

μι19εια; z.αi τfr; ιiπλr1oτi.α;, τi1; xα-
τανιi'λcο,oη; zαi τi1; ιi:φ$ιlνiα;, τ,i.1;

xαλoπdραor1; z'αi τfr; ιiνo1fr;, fr xρ'i-
or1 τδν γαoxωτιzδ,ν dγιvε γελoiοg
διεoτρα1μμ6r,OΞ σνOμπι,σμ6;.'H εi-
μιiφεια πoi f19$ε, εi'o\λωoε &πilτη-

μα δριζιir,τια zαi z.ιir}ετα oτδr, τ6πο
uα;, γει,νδ' πολλιi τd dr,τιποιr,cυγιx,j.

'Ι1 <<εiιiρεια δδr1γεi πoλλδ; φoρδ;
oτi1ν τρdλλα> λ6γει μιr} iαπωι,ιxi1 πα-
gοι1ιiα i'1 <<οτδ βα9i μεr}ioι>. Kι ιi_
'z.ιl1;ι r1 πrrρrroτατιxd, μi; πιoτoπoιεi
ιδ z.αz.δ μιι} πολωl,ιxr) πιrρoιμ[ιl, πιb;
<<ι'1 εirμιi9εια δ11μιουg'1εi τι} παλιι1_

παιδα>>. oi παρoιψι[ε; τδr, λαδr, xιιi
τι} γνι,'.lμιzιi του; εiναι dποzρυαταλ-

lιωl ιdνr1 πεiφα ξωfr; αiιilνων, τ] qlιλo-
cοq-,ιzi1 ozjη.'r1 του;. 'H ιiql$ονiιl zαi
| εilr11l-ιε.oiιl oτρdqloυι, iξαιτ[ιr; τoi
ι;γ1ου, πoi δr1μιουργοδν, πρδ; ιil
t'αοzιυτιxιi, γιατi μii; λεiπο'υr, oi i-
oωτεριzi'; ιiντιoτιiαει; τοδ μ6τριlυ,
ιiio'τε r,' ι1r.τdξoμιε τi'1ν εiμιiρεια παi
ιr)ν zαλοπdραoι1, πoi μi; xαλλιερ-

γεi τr) qlιλriδor,[α, α{lτr\ πoi ,δπo6οr1-

ι}εi τi1 οτροφi1 πρδ; τι} r,αρxωτιxd.
'Η zαταr,αλωτιzi1 zαi τi1; ιiπλτioτiα;
xοιiτυr,[α uα; θμποριzοπoiηoε τ,''ι

πιiι,τα, τd' ξ:ιαyε προΙι1vτα θlμ,πoρεri-

οιμα μdoα oδ μιι} xoιγωt,[α πoi εi-
ποτε δδ $εωqεi θr,αi,o1υl,το, ιiρxεi
αι]τδ t,c! φ,dρνει ιdρδ,o;.

Ι{ι ιix6rμη στQd.ψoUγ εilzολα πρδ;
τd, γαοxωτιzd f1 ξdψρενι1 τιioη πoδ

μd; xατdxει γιι} ι1π,6λαυ,or1, δ iiν,το_

l,α ιir,απτυγlμdνo; l'1δοr,ιαμιi;, δ tx_

χυδαi1olμ,δ; τoδ iρωτα, f1 απ6λυτη
iλευ$εg[α zαi'fi ιiπoπρcloωποπo[η,or1
τοδ αiξ δ; τi1r, πα,μμιειξ[α. Tδ xαxδ
τδr, 'ι,αρxωτιzδt, τδ &πλcυοαγ πo},δ
<<οi,μ1πfτ"ι,ιz9> τoi; δπo[oυ; μι& δια-
oτQε6lλιυiμ,6'vr1 qlιλολογ[α θπι1ε[ρη,oε
r,α του; παQoU,σιιiσει ιiι; ιil,αiμoρqlιυ-
τi; τfr; zoιtωl,|α:. Kατdπιγ oi <<1[π-

πυ;>> μιιιi xατη'γοq[α ιIγε,Qγωγ xαi
πολλοi ι1.'ευδοδι αl,ooιiμεr,οι xαr}δ; z αi

μεριzοi <<ιioτdρε;> τοδ zινr1ματογριi-
qloυ' πoil o6fvουν 1ωρ[; r,' ιiqlf ooυν
οiiτε τδ θλ,ιi1ι oτο ixνο; oτδ διι16α
το'υ;' πr]oα,Ζtνoiν δμωE oτ| μ[μι1'οι1'

'o μιψιr1τι,ouδ; εiναι zι αiτδ; μιιi
αiτiα fi δπο[α cτρd,φει του; l,drlυ;
πgι\; τd vαρzωτιzιi. Πιδ iiγτoγα oυ_

r'αr,τιJται r'1 τωoi1 γιd μiμηoη μ6,oα
οτd' μdλr1 τδv δια1ldρωl, δ1uιiδων,

ι}λλι} zιli μεταξi τδν δμιιiδων παi



λαδν ιi.z"6μη. 'H ulμηoη διευxολ{yει
πολi' oτδ γi ιi'y'ολoυBεi xαν{'να; ια\
oτδ γιΙ i,παzoi'ει. Ti1 μiμηοη τi1 oυ-

r,αντoiμε πολ{l παι,τοi oδ y"dr9'ε ι1ιri-

λυοη zοινωι,ιxoδ qlαιvopι6vου χ'αι z'U-

ρ(ιυ; o'ixεiγα τι} q)αιv1)ιuε\,α πOi!

zλεir,οιlι, μdlσα τ0υ; τi1ν Δξομο[ωαη,

ilπω; zαi. οτδ qlαιι'ι1'μενo τδν vαq-

ztt.lτιy,i'ν. 'Ι_Ι μiμi1oη πα[,ξει odν ri-
τιο gναν οπου,δαiο gιiλo. 'o ι^do; !-ιι-

pι,εTται, δi ι}lλει νd ιιεir'ει iξιυ ιiπδ
ιδ οιlqιιι1. Γι αi'τι\ xαi. δταγ xd,τι

γ[νει μ-ιiδα εiναι πολil δiloxολo v&

z"αταπολεpιi1ι}εi.'Η ιιιiδα δ}ν'31ει
τ[ποτε τδ iνo\νr6, οioιωοτιx6 τι1;

γνιbριο'ιrα δ πα,9αλoγιoμ6;. 'FΙ μ6δα
εT.,,ιlι ιιιιi 7ω9(; περloxει|η μiμηοη.
NΙιι} μiμr1οη ποi' i:ξαπλιbνεται δd,ν

τi1r, πιι\ δυι,ατil δπιδ11μ[α zαi oτi'1ν

περiπτωο{1 ιια: πci.i iπιy"[r,διlγη, z'ιi-

τι τδ oxεδδι' ilιo.τ'αιΙνιμo'
Fit,επ(ρo1lo xλi,;ια οτρo.ili1; πρι\;

τιΙ ι,αQzαlτιxd δηipι.ιουρ.1εi l'1 oi ιε-

γιiλο 6αι9μδ 1αλιiριοοη τοi οizoγε-
γειαz"οδ $εομοδ. Tδ πνεδμα τfr; iπο-

χfr; μα; εiναι dr,τιoι'zογενειαz'/l, γι
α{rτδ zαi ι'1 πλoilοια oiαoγεr,ειαz'i1 πα-

1,ιiδο'oη, ποil i1ται, riνωοταλτιxii δi-
ι,αψιr1 τoδ zrιιoΙ, δλo z.αi ιiqlαν[ξε-
ται. Δεll, εiγαι πιir r91 oi,lιογ,dvεια xoι_
'ι,.iτllτα ιiγωγii; χOιναlt,ιzδν ιiρετδν.
Δι'ν πglc,οqliq,ει πoλλi; qlορι); τiποτε
τδ iποιzο,δομητιr"ιi, iz.τδ; ιiπι\ τi,; δ_

π3l,ιQε(Λσει; τ1l;.'H δυοαρlμοvιzi1
riτtμ1loqlαιqα, ποil zυ9ιαq1εΤ μιiioα
οτr)ν οixογ,dι,εια, oτqldφει τd παδιd,
οτi1 φυγi1 ιiπδ τδ oπiτι xατil πρ1lω-

ρο zαi. iπιz(νδυr,o τρ1lπo. NΙιd φυ_

γi'1 xαi iγzατιiλειιμη τfr; οixoγενει-
αxfr; E,oτ[α;, ποi ιirι}εi πρδE τdν d-

}'ri'τε[α μ} ιirλα τd, θπαx6λουr9ιi τη;

δ; τd, ναρxαlτιπιΙ xλπ. παQ6Lιοια
ο1lμπαρα,μαQτοδντα αiτi1; τii;
τιi,oταοη;.

'o πατdgα; οflμερα i|xαoε τδ ιi-
ι)ο,; του xαi, τi1'ν αi$ει,τ(.α. 'H ιlπcil-

λεια αflτi1 oημιαir,ει oirγ1gοvα xαi, ιi.-

πιi]'εια τi1; αi$εr,τ(α; zαi τfr; iξου-
οiα; zιir}ε ιiρxii;. 'H i,οoπ6διυ,oη οi
fiλε.- τi; i,."qlιiι,οει; τfr; ξrοii: παι-
διδ,ι, z"::i .1οι,dαlν δε[yi,ει τ\ν ιiδυνα-
τιο,μdνr1 δqα'oτηριιiτητα ij τ|ι, ι1φαvι
c1ιι1νη παι,δαγω,γιzi1 iπi,δραoη τδν

γονιδv. 'FΙ αilι}εγτiα τδν γ,9γ1frγ ,,1_

ι'q ηz.ε για.τi γοι,εi; xαi' παιδιd ilqlτιι-
οιrν dπδ τoδ <<i';ου>>. Σδ μεqlιzδ; πε-

9ιz.i; περιπτιircει; μi, τιio11 νd πqο-

/ιι)Qf οO]ι.ιε z"αi' πι'δ zιiτω, γιατi δλο

zαi xιiνεται f1 πα;δαγιυ^1ιx| δgα'oτη-

ριιiτi1τα τδι, γοr'ιδν.'o πατdgα;
οτt)iν z'ο,lνιοι,iα. τi1; ιiψ$οι,[α; zιli "ξ;
ιlr,oxfr; iixει .1iνει f1 τραγιzι1τερη
ιroρ'1l| τfr; οi'γ1ροr,l1; οiz'ογενεια-
z'fr; ξωii;. 'Η pιορ1lr\ τoδ πατlqα τε-
ι9ιriγει z'ιiι9ε ι'1udρα τi) δoλoqlονοiν
οi γιοi τοιl, τιΙ iδιιi τιi' παιδιιi τοιl.
Στι} γε.1ονι'lτιr τοi lVΙαtου ,oτι\ Πα_

Q1,oι τι\ 1968 διιi6αξε xανdνιrζ oτoil;
οτoil; το[,1oιl; τοi QΙΤΑRTΙER LA
TΙΙ{> τι'l )"α:ιωνι,ι6τατo οilν$η1μα πoil

μδoα του dxλεινε πολλιi, zαi ofμερα
cil,"ιlμi1 περιoo1lτερα' <ΡAPΑ PΙ,τE>

<<'o πατdρα; βoιυ'μ&, l1ιιrρ(Γ,ει>>. Tι\
ουν$r1μα θπεxτε[νεται oδ δλη τi1ν

δριμr1 γει,ενdα. 'H i|vνοια τfr; οixο-

γdνεια; δλο xαi ιiqlανi,ξεται, 1ιiι'ε-
ται οτd' βιisη τοδ tπooιlr,ε[ι)ητου,

<"Αl ληoμ6νηoα zd,τι, γd zciτι ποtl

iαcυ,; i9'ειπε. Kαi, ozεπτdμουγ ποιδ

fiταν αι'lτδ ποi ι1πoυoiαξε. ΣυlJ"ο-

γ[,οι9r1xα, ου}'λογior9iμα zι ilπειτα rδ

βρijπα: 'Hταr, δ πατ6ρα; xαi f μιi-

l,α' αιjτδ f1ταν ποil εi1α ληoμονl1,oει'

ποil ε?"1α ξε1ιi,ο11. )'Jα[, oz'6qlι}ηxιι,

3τοι εiγαι, flτιrν qlυοrz'δ ι,d μιi1 ι}υ-

μιο διιαι>>.

'Απδ τiiν xοι'νrrlγiα τfr; εiμciρεια;
πιι)ο'χωQtσαιtε πρι'l; μιι}ν ιliλλl1 ι-ιορ-

1lr\ zοιrnιοr,(α;, πρι\; τt'1ν <<zο.ιrτoνiα

τfr; ciνο1i1:>. 'Η ιiνοxi1 ποi, παQα-
τ}]Qετται riπδ μdρoυ; τfr; δριμη; γε-
νι&; zαi πdρα ιi'πδ zιisε ijριο zα'i,

πQdJτογ ιπο1ωρη,ο{ τηΞ ιiπdγαγτι
τδι, zιi'$ε ιiλιiγι oτιυν dπαιτ{ioεr.υν

zαi θπιι9υμιιδ'ι, τδi, ν jιον εΤναι μιι)
αiτ(α ποi' οτρι1φει πρδ; τ& ναQ%i,J_

τιxci' πρδ: τδγ dο.,ι\ $λι6ερδ ι9riι,α_

το. Eiναι zιiτι ποi' oε(ει oτΙ; ρiζε;
zαi cτι} $εμdλιci τoυ τδ ιοιγιυr,ιy.ι\

οixοδ6μηrμια μi ιiλο,ιl; τοδ: βα,oιz"o(,;
r9εομοil; τi; δoμfr: του. Kαi πρδτα
τδ βα,οιz"δ zoιr,ωr,ιxδ z"i'τταρο' ιr)γ

οizoγd'ι,εια zαi. [1οτερα ιiπλιil$rμε α'i'-

τδ τι\ πγεiι.ια o} δλα τιΙ πει\iιr xαi'
τi; θξoυc(ε;, ιi'l; τδ i1διo τδ x9ιiτο;.
Kιiγο,uε λιiι9ο; ι5ριο,μdνιι δgια rj ι1-

νxχil εTγαι iλεrr$εQiα. Π dρα ιi,πδ

[lgι,οpι6vιr δ9ια rc1 ι).r,οχil δi:ν εiι,uι
qlιlοιxi1 ουι,dπεια τii; iλευsερ[α:,
παρd εir,αι μι'ιi οo,6αq| ιiπειλr\ x,ιi'
iiι,α; '('axcιτo; xir,δι-'ι,o; θι,αγτiον

τr1-... "oαο πεqι,& ii zαιρι\; zαi ξε-
z.α$α,9[!ουν τci πριiγμ.ιιrτα, il fjο,l;
<cιlιι(οr,iα τfr; ι1νο1fr;> z'αταγτd. E-

ι,α; εtlqlη,μιομι6q, 'Tπιiρxει δ zir,δrl_

ι,ο;, εiπε Ξrlα: οoqlδ; τδι,xoιγοlγι-
z"δι, qlαιr,oμdναlν τfr; iπο1frE μα; δ

'Ιταλδ; GEoRGιio ΡoTTo γιi
ιiναxαλilιμομιε μι& f1'pιdρα, δταr, πι,i
sιΙ εir,αι ιiqγιi, πδ; ιiπδ μιιd δfrι}εν

<<zoινωt,iα τij< ιlνο1frρ δ} δημιοιlq_

γ{γoαμε τ[ποτε &λλο, <οιαqlil" Eiναν 1ιε-

γιiλο... oizο ιivo1i1;>.

ν'α|

%α-
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ΕΠIΣT}IM}l AΠ0 TtIl\l AP)ωlOTAΤΩt\l χP0t\ltlt\l

Eiγαι δ{'oz.oλo l,α πQοoδιορ[oο'υ-

με τηv επo1f πoυ ciρ1ι,oε o civ$ρω-

πoΞ να ενδιαφδρετ,αι για τηγ υ-

γεiα τωv ξωων' o πρωτ6,γ,ργρ- ;r-
$ρωπο; 6τ,αν ζoioε απQμα oτιg oπι1-

λι,6g, τρdψoνταν με xαρπoil; παι oιig
z"ε; ξωων. Bρ,6$ηzαν εργαλε[,α π6_

τQιγα, στ'η'ν α,ρ1η αxατ6gγαστα χαι

μετιi επεξε,q.1α,o,μdVα π,0υ χQξ,σιηuo-
πoιoJγταγ για γα επιτι8εται ,.(α,ι γα

φor,εilει τα $J1ματιi τoυ.

H μεγιiλη xαταiι'τl1ιoi1 του fταν ιi-

μ(0; }l q) ω τ ι ιi που τOυ επ'6τQε-

ιpε lια xιlιιμιiται στO dπαι,}go γιατi
dται δεγ ψ,o,6ciται τιilρα τα ιiγqια αg-

παιτιxα ξιbα πoυ δ,εγ πλη,o[,αξαγ τrlν

φ,ιυτι'ιi. Δεν ι'πιiρ1oυγ α7,Qι6ειζ εγ-

δε[ξει; απ6 πι1τε αxρι6ιb; ιiρ1ιoε r,α

εξ'ημεριiνει τα xωτ,οιx,lδια ξιbα. E[ναι
6'd6,α,ιο 1lμω; 6τι 11 εξημdqω,or1 τωr,

ξαΙ'tJ\', αΛλαξε τll 5ωη του πυωτllγ,υ-

vου αιr}'gιirιου. Ξdψυγε απ6 το oτd-

διο του zυνηγoιi xαι oτ,ριiqlι1zε π9o;
τr]1, πoιμε\,ιχη ξrf.

'Exo'ι,τα; oτηr, zατο1{1 τo'υ τα εξη-

μερωμ1,dr,α πλdov ζωα ιiq1ι,oε να τα

xρ11oιμoποιεi για τι; ]!-ιεταφοQ6;' για
\,α τ0υ δiδoυγ το γι1λα, τo zρ6α; zαι

γεr,ιπιb; τα ζωiα{1g φsoεω; π9οι,ιiv-

τα' για τηv xαλλιdργεια τηζ γfi; x}'π

Eiγαι πιr}αl,ιi πoλλιi πρciγrματα \'α

μιψι{$ηxε ^ιαι απ6 τι; χιγflσε,ι; τω"ι'

ξωωv για τi1ν επι6[ωoτ] του. Π.1.
ε[δ,ε τογ π[ι}ηπo γα πετι1ει πdτψε;

oτot; ε1n}ροt; του r'1 "ι,α oπιiζει xα,Q-

ποJ; πoυ εixαr, ozλl196 περi6ληuα,
ιου; zιiοτυ.-oε; να z.τ[ξυυν τ}lγ 7.{1-

τo'ιz[α τoυ; y,or,τd ατι; λ[;uνε;, τιr

πτr1ν,d vα 1τiξoυν τη φωλιιi του;, ει-
δ,ε τα zε9αoφ6ρα ξωα r,α αμiγιl-
\'ται με τα xdgατιi τι-r'υ;. 'Eτoι ιiρxι-

!ι)

σε γα %ατααxευιiξει εργαλε[α απi
τα υπoλεiματα τωγ oπ,ελε,τιbr' του;.

Ei'γαι πιη}αr,6 επ[ση; ο ιoτ1l; τ1]; ,α-

ρci1r,r1; r,α xρη'o[rμευσε σαv υπι1ι)ει-

γμα στι; γυναixε; για γα μιιi'$ουν
τηv ilqlαναi1' o ιirΦgωπo; τιilgα που

61ει ο$vτρoq)O τα εξηuεQωiμdνα ξιbα

Κωv)vτivoυ Bλdxoυ
δμoτiμoυ t<αΘnYnτoιi

τftq Κτnvιατρικftξ Σxoλfrq
τoσ Α.Π.Θ.

ιlqrl1l,ει τι; oπηλιd; xαι 1τiξει αυvοι-

xuqμo{; xoντα o'ε λ[rμνεg, ποταμο'il;

xαι $ι1λαooε;.

Tα πι6 παληα απ6 τα xατoιx(,δια

ξωα που πληoiαoαv τογ cir,$Qωπο

x,αι εξη'μεqιir$ηπαv ε[ναι o oxilλο;

πιlι'ι, απ6 8.00Ο 1ριiνιιr Π.Χ., αzο-

i'οi$ηαε η αiγ,α πριv απil 6.000 1ρd-
για Π.Χ., αzoλoυι9'εi τo π9ιi6ατo
πρiv απ6 4ΟΟ0 1ρ6vια 6ρ1εται μιετιi
ο 1oiρo;, τα 6οειδ{ τ"αι τti)uo; τtl α-

λογο π'oυ oτr1v α,gx{ oτοr, παλαιολι-
r}ιπd ciγsqαxτο 1ρηo[1μευε για τροφi1

zα.ι μετι1 σαγ ιιεταφ0ριx6 μ6,οο.

Στη ιrεο,7ιι$ιzl1 επo1{ ο ιiνl}ψω-

πο; ιiρ1ιαε να ενδιαφ,δρετα,ι για την
υγε[α των ξιiιυr, τoυ π0υ τα ε{xε α-

π6λυτη ανιiγxi1 για τ1l'ι/ επι6iιυol1

τ0υ.

Απιi διι1φ,οψιl ειlψi11ματα oε απι.lλι-

sφμθγα οoτι1 6γα[r,ει τo oυμπιi'ρα,olμιtl

ι)τι ειχα\1 αQχL]σει \'α γιγ0γται επεμ-

6doει; oε ατυ1liiματα. Aυτri ε[r,αι

οι11"ι'ε[o ιiτι ο πολιτιoiμ6; ε|1ε πQOχω-

ρ{1oει ιilπω; π.χ. στ)l Mεαοπ,oταlμiα,

τr1ν A[,γυπτo, τo Eλαμ (oη,μερινl1

ΙΙερο[α). o πολιτιo1ιι6g τr1v εποx{1

εxεiνr1 (5.00O π.χ') ψα[rnεται ιiτι ηz-

μαlσε στι; πεtQιιO/d' τωγ Noτιoδυτι_
xων ιlιι"των τι1; A,oiα;, oτα t,6τια

τη; Pοlαoi,α;, oτr1ν Αtγυπτo, τo Αι1l-

γαr,ιοτιiν xτλ.

oι Σουμ,dgιoι i{αι οι Bα6υλιbγιοι
π.1' εi1αr' Ιατρoιi; xαι Kτηr'ιdτρο'υ;

για τα ζωα, μιε ειδιa,llτl]τεζ. Aλλιi
οι ειδ,ιποi αιτoi {iταν x,dτω απι'l τr1ι'

επ{qει,α τη; $gηoπεlα; xαι τωr, μι1-

γων 7.αι oι πε9ι,o,o,6τ,ερε; l}ε,ραπε[ε;

γιv6ταν ,με εξορx,ιolμοi; xαι τα φιig-

μαxα δ,ιr,ιiταν ι11ι για $εραπε[α τη;
αo$6νεια; αλλd για γα τQoμOχQα-

τfooυν τα δαιiμdvια π,ου π[oτευα'ι'

6τι 6qiερναν τηv α,o''$dvεια. Aπι'l τi1ν

πρ'o'ι1oτο,gιz'f Eλλιiδα ξ6ρ,oυiμε 6τι oι

Kρfτε; πoυ φη,μiξoνταγ σαγ Oι χα-

λ'ιlrτεροι Φαλα,αooπ16ροι, 6ρiοxor'ταl'

oε ατεν{ επαφi1 με τηγ Alγυπτo. Ο

MινωΙx6g πολιτι,oiμ6,; του 16oυ αιιiνα
6glioιεται oτ,ο ξεv[$ τη; προdδου.

oι Aιγiπτιoι ;tαρ'αδrd1οl,ται 6τι loτηr'

Ksη.η ιbφειλαv ορι'αlμ,6r,ε; ιατριxd;

oυνταγ6; zαι διrr'ε[ξογταγ απ' αυ_

τo i; sε,ραπευ τιι'j γ"αι α ρωr;ιατιzd φυ_

τα.

H Δωqιzf ειo6oλη που dγιr'ε τοv

11ο 12ο π.Χ. αιιδνα αν6zοι]lε τηr'

πqιiοδo oτην Ιατ,gιx/1 ιαι Kτηνια-
τριxf. H αr,αμειξη ιi1-ιω; το:r, λαιbν

δηριιoiργηoε oτr1 oυrn6xεια dt'α\' zαι-

νotgγιo πολr3 υr1lηλι1τ'εgο πολιτιroψι1l.

Aπ6 εδιb zαι π6ρα ο Eλλl1r,ιx6'; πiιl-

λιτιolμιig εiγαι εxεir,ο; πroυ ανdδειξε

την Ιατgιπri επιrστfηuη oε μεγιiλo
6α$,μ6. H ιατριz.l1 επι,oτ{11μr1 για τoγ

dr,$ρωπο χαι του; ξωtα'οd; τOυ συ\L

τρ6φoυ; αρ1[ξει γα απαλdooεται α_

π6 την επ[,δ,Qαoη τη; $gη,αzεiα; 7'αι

τOυ; εξOQχι'oμoi,; τcυr, μιιiγων. Oι



'Eλληνε; ιατρoi απ6διδαv πλdoν την του; αλιε[; αx6μη vα πqQμηs,εtoυι,
xαταγω1η τl]; στov Aoaλr1πιιi. Α- τov A,ριατ'oτ6λη xιir}ε ε[,δo5 πλr1ρo-

πO1QQιfrτoυν τr1 $gr1oι,ευτιz"'l1 6orjι}εια φoριιilν πιlυ ξητotloε. o A,Qιoτοτd-

xαι τoπo8,ετoriν τι1ν ιατριz{ oε <<λο λι1; π(oτευε ι1τι oε 6λα τα φυτιzιi
yιu"\; 6aoη' αγτ,Mεημενα υπαQχει μεσα τ0U; χα-

Δημιoυργotr,ιαι oι π,ερllψl}llμε; σχ0 ποιο $αιilμα 1/'αι αγ xανεi; περιq)Q0-

λd; τr1; Κω, τη; Kl,i,δoυ' του Kριi- r'εi τα z.ατιbτεgα ιiγτα πε9ιq]Qc-

τωγο; στηγ Ιταλ[α %αι τOυ Axριiγαν γ:[ τoι, εαυτι1 του. Η qlριloη αυτf
τα στ11 Σιzε,λ[α που xατοιxοivταγ α- ι11ει πoλιi v6η1μα για τl1ν εξελιξ11

π6 Eλληνιx6 Πληθυ,oμο. τωv Jvιιυv' Tαξιvoμε[ το ξωΙzd 6α-

Στi1ν K6 o Ιππloχ,8drη; olλειo αε 6vαιμια χαι ciι'αι_

ο πεgιqlιlμ6τερo; .,o'ρ6; ;,,'-r;;r;:: ι Υ 1* 
αr'τιoτ'oιχoJl'πρo; τα σπ0'ι'

τητα;, επγ],Qεαolμι1.ι,ο; ;r;'r;'i;;- l-u"'o 
χαι τα α'οπ'6r'δrfiα' Tα d-

oxαλlα τo.υ Πλιiτcυγr r., t'r' "ι, 
l'αιμα εiι'αι oι ι1r}ε[;' τ'α αμφi6ια' τα

xρo'l6; τoυ, παρ,αδ61r; :;, ,";l πτl'11'ιi' τα $ηλαοτιxι1'

sραiαιo; εξ€λi,o,oεται ,-, ",rJ "*α , 
ΙΙεριγgιilψεlι lμε σαφi)γΕισ ψr0ι1

ανυιpιδr,εται πQο; τoυ; $;;"rr;;:; ]'μ',"o 
τη; d'6η;' oilλληψrl;' εγxυ_

xατδ161,g γr1 φγ.',;";:r;1l;;l μοoilι'ιl;' dx'τρωoη;' πλi1ροι'o1μιx6τ11-

με τηγ ιlατ Q,,ι *"ι1 ,'u ξil; il τα;' επior1; περιγριiφει τι1r' απ'oδr1_

δια,δiμται o A ψ, " 
lrΤJl',, 

'", γiα 1ων 
ζ'b:: 'l' **']u'''^'-""' 

'j:
ιlπo[.ο; lJταv γυι6; rou Ι'J,ro,μj1ou, 

τι; r}εραπεω; 
'/"αι 

τι; χειρOυ'oγι%ε;

τoυ ιατρ,oιi ,,1; o,rrγ6ru;' ;;;;;] επηι6ιioει;'

oιλιd τηg Mαx,εδ.γiα; λi.,;; ;; ' 
Δi'δει μιια ι'}'αιημαoια π'εριγραql{

B', π'ωτ,6ρα nou o,rι*ou';.;;;." των μελιooιδν' o Agιoτoτdλη; περι-

γρciqlει με λεπτoμdρε.ιε; τη1' α1ηαπα-

o Αριατoτdλr1; iξη,oε το 384 - ραγιογη των ξιilων, τι; oυv{,$ειιi;

322 τια'ι r},εωρε[ται xαι ofrμε,ρα αx6_ τoυ; γ'α|υ $αυψιciζει τoν τρ/iπo με τo1/

|ιlr] rl ,βε}αλriτεgη επιστη1μοr,ιzt ιδιο- oποlo 11 φtoι1 π,ετυ1αiνει την διαιω-

ηlυiιl των αιιδt,(υ't,. o πατdρα; το'υ, vι1σιl των ειδιilν. Θεcυ'ρεi τor, π[ι}ηxο

πoυ υπηqdτι1oε στη Π6λλα, πριv oαγ εr,διΦιιεoη μοaψ{ μεταξri αν-

οτεiλει τOγ ΑQιlστοτiλη oτη Σ1ολ{ $ριbπου χαι τιι]v ιi,λλωι, r}ηλα,oτιxιilν

τ,ο'υ ΠλιΙτιυγα τογ aδ[δαξε Α'ι,ατo- πOυ συμg)ωνεi 'με τη r9εωρiα τoυ Δrrρ

μiα. Koντι.l ατ,ογ IΙλciτωvα ε,μαι}{1- 6[νoυ που διατ'υ,πιinh1xε μετιi απι1

τειloε επi 20 x'ρ6r,ια. 1ιλιciδε; xριivια. Στοl, τι1μo τoυ <<Η

iινοiμα Γαληνd; για τoν ηρεtμο xαι

γαλ{1νι,o 1,αρ,αzτljρα του.

Σπ,otδαoε τr1v Ιατριxη oτr1ν Kt-
πρo, Eλλciδ,α xαι Aλεξriνδρεια. Eξιi-
U7.ilσε το επιiγγε\μα για dνα διι1.,oτι1-

μα στη PΦμη" 'Ηταν πολυ,γραql6τα
τ,ο; δπω; zαι ο A,ρι,oτοτελη;. Aπδ
τα 5ΟΟ oυγγρciiμiματci του οcb$r]xαr,

'rα 118. Πρioφερε σηiμα\,τιc{η συιι-
6ολf oτηv Avατoμiα. Π ρωτo; απιi-
δειξε 6τι η xα,ρ'δι,ci απ,ooπιi1μενη μπo_

ρ,εi vα εξ,αxoλoυ$εi γα πd,λλεται xαι
6ξω απ6 τo oιiψα. 'Ιδ.ρυtoε την ΙΙει-
Qαι|ιατιx{ ΙιΙευq,oλoγ[α. Διcizριr,ε το
ουψαι}ητtχ,6 οιioτημα xαι αναγιιi-
Qισε τα 7 απ6 τα 12 ζεiγη r,εs'Qωγ

του εγxεφιiλου. Eπειδη απαγrορg'$01,-

ταγ η ανατ,O(μiα oτo,ν ιi'ν$ρωπ'ο 6xα-

μιε τι; μελ6τε; τoυ πcir,ω oε ζωα xαι
66γαλε oυμπεqιi,o,ματα απ6 μελ6τεg
oε πι,r9{1xoυ;, αγελci,δε;, ο'ιιlλoυ; xαι

1olgoυ;.

Στη Bυζαντιvti αυτoxρατ,o,ρiα α-

o1ολt'1ι}ηzε με τ}lv ιατ,ριxri Ζαι τΙlν
κτηvιατ'qιxri ο oρ,ει6ιioιo;
τη; Περγιi,μου (325 -4()?)

μ.X.)
o Αλdξ,αvδ'ρo; ο Tραλ_

λιαν6; (525 - 6ι]5 μ.Χ') αα1oλ{,$η-
xε xυρ[ω; με τι}ν ιατριzf του αv$ρcb

π,0υ.

Στηv επο1i1 τ oυ 4o'υ αιιδ'r,α 
'u,Χ.

εx,δiδ,oγται τα ιπ πι ατ ρ ιx'ιi π,ου

oυγz,,εvτριill,ουv 6λε; τι; μd:1ρι τιiτε

γνιiloειE τηΞ χτηγι,ατριxli; των Eλ-
λ{ι,ων, τωv A,ιγυπτ[oJγ χαι Bα'6υλω-
r,[ωγ. Tα 1,ειρ6γραqiα 6giozor,ται
οτη Bι6λιor}{xη του Bε,ρ'ολ[r,ου. Πι-
$αr,ολο,γεiται 6τι τα cι1τflγ,9'αι.ιJαr, oι

αταυgοφ6'ρoι 61gγ frγιr,αv xil9ιoι του

Bυζαγτiι-lυ 1ω9i; vα αποz'λε[εται 6-

μω; 6τι τα μετdφεραι, oτη Δ'ilοη
z.αι οι Bυξαvτιvο[ qrεtγ'o1,τα; oτri Δ{
oη λαγω τη; τ,oυρxιxf q xατ'ox.i11''

Tο 1537 ειδιir}r1z.ε x'αι μια Eλλι;-
r,ιxl1 dxδοoη τci ιππιατριzιi
που πdqι}ηz,ε απ6 τα 1ειqιiγραqlα
του Bερολii'oυ.

Tο 1895 η 6xδιl,or1 των ιππιατQι_

xιilr, ουrμπλ11ρω8ηxε με xειρ6γραι1.,α



τoυ Kα[]μπQιτξ π,ου riταv xεlμενα τoυ
Σ[iμrυνο; τoυ Asηνα[,oυ. Tα ιππια-
τριzct εiναι ,oυ'μ6'ολrj 15 oυγγραφ6-
ων. Π qlαγ1ιατειlεται ιιε (i)ιεζ τιζ α-
o$dνειεg τιoν ξcbωv xαι αo1oλε[παι
1μιε χειQoυQγαξ επεμ6aoει; επi των

ξωαiν. Απ,ιi του; σι1γγQαqlε[; o πιι'l
αξιιiλoγο; εiγαι ο 'Aψuρτο;. o
'Αr}rυρτ,ο; γεvν{.ι}ηz"ε το, 3O0 μ.Χ.
oτι; K,λαζοiμεr,d;, τr1; Δυτιxl1; Aroiα;
τηr, πατgiδα του Aναξ,αγ6ρα που d-
ται, διδd,oxαλο;, ql[λο; τoυ ΙΙε9ιz.ιη
ταlι, Α$'ηιlι6r,. 'Eξηoε ατη Πρoi,oα
%αι τη Ι{ιxoμriδεια /lπoυ αqlooιιiι}ηzε
οτην εξιi,οxr-}ση, τη; Ιατριzf1; ταlν

ξωιυν. 'Eγινε αQx[,ατρo; τΟυ 7,τηγια-
τ,QιXO{} xλιiδου τηg oτρατιιi; τ,ου NΙε

γciλου Kιυvoταγτiγου ,O oπ,οιο; τoυ
απdr,ημιε ιιεγιiλε; τιpι6Ξ που ιιiοδυ-
ι,αμοι1oαν μιε τιψιd; oτoατηγoιi εν
xαιρω πoλdμου.

'Ιδρυο"ε Σ1,ολri ιππιατριx{1; με πολ
λου; μα9ητd;. Δεv 6γραιpε xαγ6γα
oiγγqlαμμα. Kατri τη oυr,riι}εια τr1;

επο1rj; oxεiνr1; τo dργ.ο του παQου-
οιcΙζovταν ααν επιατoλd; που απευ-
,$ilvoι,τα"ι, oε αι,iυτ,εροιr; αξιrυlματι-
:ιo{;, xτι1νtατQ0υ; χαι ql]iλου;. E[1ε

μιιlη,$εi 6αoαα oε 6λε; τι; πττ1d;
τη; ι'ατρια,ri; επι,οτfiμι-1;. Περιγqlιi'
qrει π,ολλ6g μιoqq#; επε1μ6,ιiοειυv. Δε.ι,

ι9dλη'oε 6,μιυ; vα αο1οληιl}εi με τ}]ν

ιατριxli τoυ αν,$ρcivι,ου'

Στα 1ειq6γραψd" τoυ εμ.1lαν[ξε-
ται ιiτι oυν6γραrμε 121 πρωτ6ττπε;
πραγματε[,ε;. oι διctι1loροι o1ολια_
aτ{'g ανα τον x1l,o;μo τΟ}' χαραΡ.τrl-
q(,ξουν oαν πατ,d,ρ,α τi1; Kτηνιατgι-
ni6 τiryνη;.

'Αλλοι ειδιποi πoυ αo1ολ{1ι}ηxαν

ιιε τηγ Kτr1νιατριxr] επιoτr|ψιi1 zατd,
τη Bυξαvτιν{ επo1ri εiγαι ο Πελα-
γdνιo;, o Ιεgοxλr|; (a00 μ.X.) ο

Etμελo;. 'oλοι αυτοi riταν oυνεργri^
τε; oτd <<Ιrrrιιατριxιi>>. Tο επιoτ,ηlμο_

νιzιδτερo, 6ργ,o τr1; επο1ri; {ταv το
εγt1ειqlδιo του Φα6ε[ου Bε_
^1τ i o (5o; αιcδvα; μ.X.) Tο 6ι_
6λio αυτ6 [δρυroε την xτηνιατριzr!
επιστlilμη }iαι diμειγε αυ$,ει,τ[α !ι'dχQ'ι
την Avαγdνν,ηtαη.
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Aπ6 dλoυ; αυ,τ'oιi; o Ιπποnιρ,ιiτη;,
ο Αρι,oτoτdληΞ γ"αL ,o Γαλην6; ε[vαι
εχει},Oι που dδω,oαγ τιg 6ιi,oει; τη;
Ιατqιπ{; επι στ1iΙ|-ι1.l;.

o Φιi6ιο; Bε,γdτιo; 1qηoημoπο[rμ
σε τα γQπατci d,λωv τωv Eλλfνοlv ιπ-
πιιiτ,ρrυr, τoυ Bυξαvτ|ου χαι προ παγ
τιi; τ,ου Aιμilρτου. To iiργ'ο τoυ Bε_
γετ['ου ε[ναι τo τελευταiο οi,γ,γραμlμα
που μποροιiμε vα πο.iltμιε ι1τι xci1-ιει

μιlα αναπεqlα,}"α|ωoη τΦt, Ζτ1l1,ιrαΤQι_

xων γνιΔo'ειοy ιiλιυγ τοlν εποyιbι, τ.r1;

αqxαι1lτητα;.
oι Pωμιαiοι δεν πρ6o$εoαι, τ[πο_

τε στ}lγ ιατριι,li τrοv Eλλtirιυν αλλιi
ο Bεγdτιo; oυνdλεξε τα y,τηγιατQι-
zri 1ειqdγραφα τωγ Elλλriνων xαι d-

γοαli.lε τα <<;τε9[ την ιατqιxri; ταiν
ξωωυ. Tο 6ι6λ[o τ'ου Bεγdτιoυ με-
ταφqlιioι}ηxε oε ιiλε; τι; γλωoo,ε;
z.αι απoπ,dλεoε τoν οδr1γ1l τr1; Αr,α_

γdνι,ι1oη;. Στην π.ραγματιzιiτητα 1l_

1ιιυ; δεν ε[x,ε vα επιδ'εiξει παρci τriν
rrξiα του Eλληνιzοιi πνειi1μιατο;.

'oταγ oι 'Αρα6ε; xατ[,l,ιι6αν τι1
}Ιιxριi Αo|α 6ρrixαν τον Eλλr1r,ιxιi
πολιτιqμ6 oε πλ{ρη αzl1ιri. H Ar.τιri
χεια, η Bηρυτ'6; xαι ιiλλε; π6λει;
liταν oπουδ,α[α πνευ;-ιατιx α x{,ντ'ρυ'.

Oι Xαλi]lε; πξqωναι, τεοdoτια το_

oα yια γα μεταlφQαoθ,oirν τα Eλλil-
νιιd' z.εilpι'ει'o.. Στ,ου; 'Aρα6ε; μπο_
gotμε να πoιiμε 6τι 1gιο,oτοtμε τr1

δ,ιci''oωoη των αρ1αiων χειilιdγωγ τωγ
FJλλι]νιυν χαι το]γ Bυξαντινιbν xαι
τη 1ιετιiδoo.{ τοU; στi] 'υτιx'{ Eυρω_
πη.

Mε τr1v Avαγ,dννl1oη η χτι]γιατρL-
xli επιoτ{1μη π,αρoυ1oιιiξει μεγciλη
εξdλιξη xαι απ'd τoγ 1?o αιιbνα αρ-

1lξει oε dλη την Eυριδπη να oυξη-
τεiται η [,δριloη Kτηνιατριzcilv Σ1o_
λιill, γι,α τi1ν εxπαk)ευ'ση τωγ xτι1νι6'
τQων χαι τ,r1v αντι1μετcbπισl1 τωγ ξη
μιιιilv απ6 τιq αo$dιnειε;. Η εξιiπλοi-
ση τ(Ι)ν μετα'δoτιz,cδν vooηlμciτωv 6-

πω; η λ(αοα, η ευλογιci, η παvω-
λη, η ιμωρα, o dν'$'q'αxα;, ο αφ,$ιb_

δη'; πυρετ1lg, τα πα,Qα,σιτιχci ν,οoriψια_

τα xτλ. που μεταδiδC}γται %αι στoν
civ$gοtιο ilf ιναv αιτiα γα ξητηrg,εi

επ'ειγ6ι,τω; η αvdγερoη %τηvι'ατQι_

πιbν o1,ολιbν. Απd τον 15ο μ61ρι τον
18ο αιιilvα oι επιξω.οτiε; λι1μαivον_
ταν ιiλε; τι; 1ωρε; τη; Eυqιirιη;. A-
ξiζει να oηiμειιυι}ε[ τoγ 18'o αι6rηα
(1745 - 1749) μ1lνo oτη Δ,αvlα z"αι

τι1v oλλαrrδiα απ6 την παιιr.iil,η 1φ,
6οoειδιbr, πdι9αγαγ 480.000 6οoει_
δη'

'ΙΙτoι rigxιoε η αλλεπιiληλη iδριl_
οη Kτr1νιατριxιiν Σ1ολωγ o} 6λα
τα zοιiτr1

- Σ'η Λυιilv το 1763 ιδρilεται

η πρωτi1 Kτr1νιατριzli Σ1ολr'1

-- τo 1766 oτο προι{,oτειο τoυ
Παριoι,oi ΑΙ,FORT

- το 1771 oτο GΙTTΙtΙNGtrΝ
*- τo 7i77 οτη Bιdνvη

- 
τo 1781 oτη Δqd,οδr1

- το 1?84 oτη K'αρλoρoiη

- τo 179Ο oτο M6να1o

-- τo 1790 oτ,ο B,ε,Qoλiγο

-_ το 1862 oτι1 Γλαοz'ιb6η

- τo 1773 ,oτη K,ο'πεγxιiγη

- το 1857 ο'τη λΙαδρiτr1

- 
τo t77 5 oτην Eλ6ετiιr, τιl

1836 oτο Bdλγιο, oτην Oλλαιδ(ιr
το 1806, oτη'ι,Tουgz[α το 1814, oτ11

Pουμανiα τo 18l'lΓr, οτι1 Γιοιlγzοoλα-
6(α τa 1936, oτη B'ουλγαg[α το

1894, oτι1 Pωlο,οiα το 1803, οτr1ι,

Α[lγιιπτι] τo 1828, oτι; HΠA το

1855 xαι oτην Eλλιiδα τo 1950 ι_

ι\ριi$ηπε η πρωτη xτηνιατριzl1 Σ1ο_
λ{ οτο Aqιoτoτdλειο Παν,επιστ'f]μι(}
Αει;oαλoν[ιη;.

Mε τη γa\ γοaη 6ελτiω,oη τω1,

qlιλcbν των ξιbιυv που zατrυq$ω$ηxε

ψιε τηv εφαρμογri τcυν oi'γ1ρονωι,

μιε$6δων αγiαπ,αQαγωγ{; 6πω; εiναι

η Tε1νητri Σπερματd'γ1υση 1(αι η
μιετημ6io1ευo'η τ0υ,ε1μ ρiου, μετιi
τον 2o Π αγx6o1μιo ΙΙιiλεlμo, 6λα
o1εδdv τα kQd,τη απ6zτr1iοαν ξωα μιε_

γciλη; αξiα; μ'ε υιpηλd; απoδ1loει;.
'Eτ,oι για τl'lv πρOσταlσiα τ11; υγεiα;
τωv μεγciληE αξiαg ,αυτc6v ζι6ιυν, ο

αριι}μδ; τωv Kτηvιατριzων Σ1oλrilν
σs αλα τα xgιiτr1 χι παρoπαι,τ(l; oτcι
ll.ιτ1lνOτQOq]ιiy,ιb; πqοι1γ1ιdνα, αυξιi-
vει oυνε1rb5.



Λiγα λ6γ1α Υfi τ6 φ6ρμαΚα
<<Ωφελdειν f μr| 6λιiπτειιυ> dJ,εγε

ι'l Ιπποzρciτr1; πρ[ν δiο 1ιλιclδε,g πε_

ρiπου 1ριir,ια oτoιi; μα$ητd; τoυ.
E[γαι dνα ρητ6 ποt ιo1ιiει περιoo6-
τερο απιi y"ιiθε τι ciλλo oτ{ν zα$η-

μd,ρα ιατριz'η πρ,iξη zαi πρoπαr,το;
οτην 1oρ{γη'oη τrilν Φαρuιizων (Φ).
E[ι,αι πεQQιτil νιi πoiμε ι1τι πρ6πει
νci 1oρη,γo{ι,ται τιi Φ. πoιi πρ6πει'
ilται, πgiπει, ιlπαi; πρfπει γ.αi 6oο

π ρlπει.

Χρl1oιμα y"cιt αποτε},ooματιzιi Φ.
ε('ι,αι λiγα. Ξεxωqiξουν τd. αγτι6ιιo_
τtzιi, τd' ε';"ι6ιiλια, oi ορμdνε;, oi βι_
ταiμι[,'ιnε;, o[ οqοi x.τ.}u. πoi'l d1oυν AΙ_
TΙoΛoΓΙKH ΔPAΣ}Ι. Kαi τti
παυο[πoνα, τci η9εμιοτιιι ci, αντιειι-

μετιxci, ναqxιυτιz.ci πo(l d,1οιrν ΣTNΙ-
tΙTΩMATΙKH ΔPAΣΙΙ.

Στfν 1ωgα μια; zυzλoι1loρoilv ιiρ-
zετd; 1ιλciδε; Φ. ποιi τιi περιoo6τε_

ρα ε(ναι τα [δια μ6 ιiλλo $1,ρμα xα(
πciρα πo'λλri τελε[rυ; ιi1ρηιlτα. Aυτr]
{1 πλη$ω9α απ6 τα Φ. πρoιαλεi αι1γ_

y"υoη ν'α| oτοil; γιατρο{; nα[ oτ6ν
x6oμο, γιατl ι}ci xdvαμε πoλιi xαλ_
λiτερα τl1ν δoυλειct μα; μd πολi / ι-

γιiτεqα Laω3 250 περ[που: : : Σττ]v

1ωρα μα; γ[νεται xriι}ε 1ρ6νο μ(α
δαπιiνη πεq(που 2Ο δi; δ,ρα1μd; γιιi
Φ. Td αγτι6ιoτιxd, εiγαι επciξια ατr!ν
π,ριilτη, $dοη μ6 5 δig, 1 δiE γιcΙ αvτ,_
6'η1ιu'α 'οι96πια, 160 εxατ. γιci αιrτι_
εμμετιxci, 130 εxατ. γιιi αντιδιαql_

ροΙx,ci x.τ.λ. Eiγαι λοιπ6v γvωοτιi
6τι γ[vετια υlπερxαταvdλωο.η 1rυρ|g
λ6γo, αφοι1 γvωq[lζoυ,με 6τι .fi αoxo-
πη χQτiση του; εiναι επιζ{pιια, xαι ο_

λdι9ρια lοιο; γι' αυτ6γ πoi τcΙ πα[ρ_
\lε ι,

Π οiοι γri ε[ναι ιiοαγε οi λ6γοι
τr{; υπεgzαταvciλωοη'; 

;

α. Η υπεqεzτιμηση ποt d1ει 6 riν_

ι9ριrlπο; για τα Φ. Γιιi παρciδειγμα
τιi, αrιτι6ιoτιxα 6ταν χQησι1μOπoιOliv-
ται oωoτci ε[ναι ι:ωτ{1qια μd απoτd_

λεoμα vcl απoxτf1'oουν qllγμη 1πι sε_

ραπεtουr, zciι9ε γriοο (ιοxετcι 1ιd τ{1ν

αιτιολο'γiα τη;.
6. H dlμφυτη τdoη xci$ε dvsρω-

που γιd τ{i, μαγ,εiα πα[ η π[οτη 6τι
z'ιi'$ε αοt9rdνεια ,μπOQει r,α ι9εραπευτεi

με εξαiτεριxιi' μ6oα.

γ. H αoφαJ'εια υγε[α;. o ααqlα-
λιοudvο; ξr1τιi επξιοι,α vα xdvει trρi1
σ}l του διιαιcbματo; να παiρνει Φ.

Γoυ,o6'πoυλoυ Σπαιi ρoυ
iατρoσ, καi

Γoυ,o6πoυλoυ Nικoλ6oυ
φoιτnτoσ

iατρoxειρoυργιrκftq

α.ι1lοil πληρωγει z.ιi.ι}ε μ'y'1ιια n1ι'αυ-

τιi. λ'. ε απoτdλεoμια oι ααqiαλιο,μdνοι

l,α ξοδεiοιlν πολλci περιoo6τερα yqi1

ματα για Φ. απο του; ωvωοqldλι-

στου;.

δ' Η 1oρ{γη,οr1 Φ. για λ6γοιl; zα-
z"{; εzτiμη,οη;' αναοqlιiλεια; { xα_

$αρι}, εππαγελμια1ιz"οi;. Σ' αυτ6E τι;
πεgιπτιboει; 1ορηγodr,ται ιi1ρη,οτα
Φ.

ΑNTΙBΙOTΙKA: E1ουν xατα_
ντ{1οει πανιixεια χαι 1οqr1γοiνται οε
zιir}ε α'q'ρωoτεια. Eτoι δ[,"ι,oνται oε

zιi$ε πυρετil' διd,oqlοια, μιχQοτραυ_
1-ιατιoμοιi;, αε λοιμc[lξει; που oφεi-
λοι,ται oε ιοir;, 6πω; γqhπr1, οξεiα
6ρο1[τιδα, ριvoφαqρυγγ[τιδα.

BΙTAlν{ΙNtrΣ: Eivαι ουoiε; πoιl
oε μιrρd; πoo6τι1τε; βρ[,oz.ovται c,τα

τριiqlιlμιr (1ιλιοoτci τoυ γραμμα,qi_
ου). Σε ελcixι,oτε; πεgιπτωoει; πρd-
πει γα 1ορr1γοtνται επι,πλdον βιτα-
1-ιivε;, 6πω; oτα πg6ωqα, σε δυ'στQO-

ψiε;, oε ανορεξ[α, 1q6νιε; διcigρoι-
ε; ι'τ'λ". Δυoτυ1ω; 6rμω; παiρνoυν:
την βιτ. B για αρι9gαλγ[ε;, vευ,ραλ_

γ[ε;, βαρηπoiεg x'τ.λ' την βιτ. A για

λi$ου; νεqlριbν, αrμ6λυο:πiε;, δεq,μα-

r[τιδε; z.τ.λ.' την βιτ. K για lxτερο,
αι1ιορραγιz"d; διαr9lcει; z.τ.λ., την

βιτ. Δ oε ανορεξ[α, νoο{1ματα οο_

τιδr, τηr, βιτ. F) οε oεξουαλιxi; διιr-
ταρα1d;. Αυτιi γiνεται ιiται, οι οιl-
ο[ε; αυτd; λεiπoυι, τελε[ro; απο τη\,
τροqi{ zαι για την πρ6ληι1rη απο
πα$oλογιz.6; xαταoτd.oει; απO τα
r.ηε{,Qα, τα μriτια' αι1"ιo,ραγ[εg' τα οα_

τιi, τοιl: γει,ι,i1τιzοi; αδdνε;. Eτοι
εχει επιχQατfoει να δir,ογται σε πα-
glιiμιε; πα$αλογιπd< xαταoτιioει;
που οqlε(λονται oε dλ),α αiτια 1ιυρi;
α.ποιdλεoμα χαι με y,iιnδυvo για vα

π9ozληsοtν τοξιxcΙ, qlαινιiuενα απ'l
τηι, υπερ6ολιη 1ορi1γηοη (ιlπερ6ι-
τα1ιiναlο'l1) .

ΑI{TΙBFΙΧΙΚA: o βfi1α; oαν
ι1lι.ιoιολoγιz'{ αντ[,δραoη του OQγαγι-
ο1-ιοil oε ι,7πoιo α[τιο δεν πρ6πει lα
γ'αlτσ.xτoλεμ'(iται παρd μι1vο 6ταν εi_

ναι πολιi ενο1λητιz6q 6πιlΞ oτον xoγ"

xiτη i) οτο ιloι9;-ια iπου oυνoδε{lε-
ται χαι ,με δriοπνoια. Σε ri,λλε; πε_

ριπτ16oει; i1 xαταπολd1ιηοη βλciπτει
αντ[ ι,α ωφελε[.

ΠATΣΙ Π oΝA - AΙ\ΙTΙΡPET-
λ/ΙATΙKA: o π6νο; ε[ναι μια αi-
σ$η!ση που δεv αντd1ει o d'v$ρωπι,;
αλλιi που oι1γ1,ροvα εiναι πρo,ειδοποι
11τιπ6 oι1με[o για παι}oλoγιxi1 xατ.1"-

οτααη 6παl; ^ιολιx6q vεqlρoιi για λ[-
r}o, πdvο; 'oτt1ν xοιλιci για oxωληxο-
ειδ(τιδα, xρ6r,ιοι π6νοι οτo επιγd'-
στQιο για (λxog c'τoμαγoυ, πιiνο; οτo
αιlτi για ωτiτιδα x.τ.λ. Γι' αυτ6 ε[-
\lαL χQI|σιμO να γ[νr1 π'ριilτα αγτι-
ληπτr| η αιτiα xαι γ"ατ6πιy vα γiνη
αιτιoλoγιx{1 ι}εραπεiα xαι 61ι αυιι-
πτα1ματιxri που oδηγεl πoλλdE φoρdg
γ"αL σε λιiso; διriγνωoη. Πρ6πει νιr
απO l)ειiγεται 11 λi1ι1'r1 Φ, για τOν π(ι_

ραμιzρ6 π6vο γιατi αzdlψια xαι η α_



σπιρirrη μποQει vα βλι1ψι1.

ANTΙΠTPtrTΙKA - ANTΙtrME
TΙKA - ANTΙΔΙAΡΡO'Ι'KΑ:

o πυρε,τ1l;, ο tlμετοg, η διciρ,ροιιr
α,ποτελοiγ \)]υσι ο!λoγιr{6; αντιδ qιiοει;
του οoγα\,ισrμoil αε διιiφορα αiτια.
Aπαγορεtεται l] σιψιπτωlματιzri ι}ε_

ραπε[α oτι; xαταoτd'οει; αυτ6; λιi-

γω τo{ φ116ου ουγ,xαλirιμεω; τηE αι-
τiα;' Σε ελιixιoτε; μ6νο πεqιπτω-
σει; 7.αι 6,τα'ι, τα oιl,1-ιπ'τιirματα ε|vαι
πολi εvo1ληταd' ^ιαι επιz"iγδυνα επι-
τρdπεται { αι,τιμετrbπιοri τoυ;..

ΣTAΓONEΣ AΠo TΗ MT-
TFΙ Ι(AΙ T' ATTΙA: Σπιiνια' προ_

οql3οoυν πραγ1.ιατι;ιi1 βo{sεια, πιο
oυ1νιi βλιiπτου\, Υt' αυτ6 γα αποφεil_

γΟvται.
OΡFjKTΙKA: Δiν ιlπciρ1oυγ οQε_

xτιγ(ι Φ. Π,ρdπει γα αγαy.αλtπτετ,rι

η αιτ[α για μια πqαγ,ματα.f ελciττω-

ση τil; 6qεξη; ν'αl" 6γt να λαμ6ιiνoν-
ται Φ. τα οπα[α οτι; περιoο6τεqε;
περιπτcblσει; βλιiπτουν.

lliψο iiloψlα

ιrll t0 φ0pμυl(0
FΙΡENΙΗΣTΙKΑ : Π ρωταg1ιx6

μι6iiημα πρdπει να εiγαι η βελτ(ιυ-
σrl τOι, τριiπου ξιυ{1; z.αι 61ι γιατι1r,
παρα,μι,zg{ αιτ[α η λiiιμη ηqεμιοτι-
xciiγ διο,z[ωγ, πoυ dxoυν qlι9doει vα

εiγαι τα π,ρcbτα οτηι, z.αται'ιi,λαl,αη

Φ. oτoγ zιiομιo, αυτιj, ι)α πρ6πει να
qlυλri.1ιlνται για ο9ιopι6νε; περιπτιil-
σει; σαγ υπο6oη$i1τιl.ιi.

Eτοι τελειιδνo'ι/τα; μποqοil,με !,α

ποt,με 6τι τα περιoo1lτερα Φ. λαμ6ιi-
"ι.Ογται xιυ,ρ[; ιδια[,τερο λ6γo. Στι1ν

trλλιiδα η ετt'1οια xατα ^ιεφαλ^\ u.α-

τα'νιi,λωoi1 Φ. ε[ναι 25Ο0 δqx. εν16

oτηv Aγγλ[α 1200 παρ6λο που lαι
εxεt {'1ει αναγι,ωριoθ{ επ[,or1μα η

υπεqlz.ατανciλιυοη Ιl Θα 1ιπιlρoioε ri_

"ι'ετα \,α περιοριor9rj η 1ρ{oη τωv
Φ. xαι για 6,φελo; διz.ιi μια; 7'αι γtα

τr1v εflνrzη οι;,"ονομiα.

Για τoγ πεqlιοριομ6 αυτιi πρdπει
να dyοrlμε oτo ι,ι:i' μα; τα παqlαxιi-
τω:

α. Kιir9ε Φ. εiναι επιz[ιδυνo..

β. H 1οqi1γr1αi1 του ειil,αι dQγο
τοιl γιιιrgο{r. Nα μιηv αxοilμιε του;
ιiλλο'ιl; γιατi xιir)ε αρρc[loτεια z.αι
xιiι9'ε ιiνι9'gοlπο; d1ουι, την διz"{ του;
19'εραπε[α.

γ.},'α αποι1lεtγοιlμιε την 1ρriοη
του:. Στοv γιατρι1 να ριυτουμε μ{-
παl; δε,,, πglπει να πιiρουμιε Φ. παι
ιi1ι r,α ξr1τriμε αι'τι6rcτv"α γιατηγ
γρiππ11 z"αι για ciλλε; ιιΔcει; πoυ
δεγ ιιivουν τ[,ποτε. Kαλλ[τεqo; ε[ι,crι
ο γιατoιi; πι:ιl δiνει λiγα φιiρμαxα
γαt 6ταν πρεπει. Πολλ6; φ,ορd; μια
ιατριz.f oυpι6ουλ{ αξ(ξει πεgιoor1τε_
go απri το zαλ2,[τερo φcioμαzo.

δ. Nα αποqlεJγοιrμιε τηγ σ1'!ιπτω_

ματιz"{ ι'}εραπεiα, \,α την εφαρμ,1-

ζου iε μ6'ι,o ιiτα'ι, τα oυμπτι0ματα εi_
γαι πολι) ενοxλητιπιi xαι επιxiιrδυνα.

Σ,υ,vθΧεlα οinδ ηv oελiδα 21

ρεg zι οli &λλoυ,; d.:π' τοliγ xαμδ του.

Kι ι1ν π'i]; για το{r; μπαξιου6αvτξ[
δειE oτi1 Ιt{ιd.oυoτα εih,ειγ τοtv z.ιQδ
'i1ταv xαμπ6oινoι γgψ,μd,τι, xουντd
στoδ στασι6νι zi, τοtγ Kουπαγδ τοι1ι,

ιiπciνου. "oπoυ; οi TριiΙου; οt Toα
qvοt1α; , ot Kουvτoυτodλιoυ; zι d_

i'οινοι, i6αγαν ωτor1 δλα τd ζαρξα6α
τιxd, δπου; τd, 1ευμουvιciτιaα πqci'α-

oα, oδλλιι,α, λιi1αvα, xαqνα1μπiτ1ια,
ιτπανιixια,,σzοUQδOsλα, πqουμιδoi-
λια γd τοιiν vτα6d', d,vτivτγια, xου_

xιd xΙ μπιζdλια. "H τd, ιlvοιξιciτιxα
xΙ ιαλουzιgvix, φαooυλcΙxια γιd, λου-

6lντγια, μαzιδ,ουν['oη, πiπdQχειΞ, μιλ
τζιctvειg vτοι1μιiτε; xουλoιυη9d"xια xι
πoυλουιtiτ1ια μi1 λuμδν γιd π{1ττα,

χOυχχινOυγο{λια πι dλλα. Et1αν οi-
λiγα γιαoτoιl,z,ια γιd πρcil'iμε; vτου

pιciτειg xι ιlγγ,otργια τd πλει6τιρα τii

1αv oi Bιργιουτdδoι xi ιiποδ xεi tρ-

χουvταv τd τλειdτηgα ξαρ]α6ατιz'd
xΙ τ& oπoυρlvτγια.

Tωρα δδν δπιiρ1ει xαν('να3 μπαξι-
ου'6αντξτ]; oτd NιcΙoυοτα. "oλα τ'd

ξαqξα6ατιxd τd παληd τd χQ6για

ao

T6 ioνdφrα
τir xoυ6,ανοδοαγ oτοδ παζιiρι μi1 τd-
λoυγα. Στd xαiμ6να oτοδ zαλνταροi-

1ιι γdνοιlι,ταν f1 λυ:ιπi1 ιiγουρι).

oι ι1gαψιπατξ(iδoι f1ταν πουλλot
τι} παλι& τ& 1ρilνια. Ei1αν τρανι}
γταt'διy,α dλουγα &πoιi ρdτοα ποδ
τdζι6αv αλ μoυν δ i) διπλδ ι'ιiρου.
Kου6αvοδoαγ oiiτι xι dν ιiποil μπιi_
λει; d1υqoυ xi μπα,μιπdzι γιd τi;
φιiμπριπε6'[oιαμιι μπαπαλιy"iι oαxιd

μι ιiλεtρι ν'\ τ[π1ιυ. Πfγαιναν oτo{
αταoι6γι τfr; Nιci'ουoτα; τi Bdqγια
τd Boυδιr,d τοδ Bαρτoυx6πι y'i τd,

1oιlργιci.

'Αραμπατζ1δoι oτi1 ΙιΙιιiουoτα πρiν
i19$oυν τ' αiτουzlνητα f1ταν οii Tζια
μιi,ληg xι οδ Kιμπql[τηΞ πoi11αν λαν_

τ6ιη α. Kου6 αγοioαγ τoδ; ιiιι9ρι6που;
dπ' τοδ ιiταoι6γι oτi1 Nιιi,oυοτα [i-

ταν iig1ουνταν τοδ τqαiνου. Atτοι_
vοi i1ατν oi ταξιτζ[lδειg τ6τι.

Tωρα τd λαγτ6για τ& γλδπoυμι
μοιiγγι oτoriv xινr1ματdγραφoυ.

'Aραμπατζ[δοι τ6τι οτi1 Nιdoυ,oτα
iμαv οt Σιoιiλα;, οδ NΙπατciπη;, o{l

Mπαzαλι6;, οδ Mπατξιπδ; xι dλλοι-
νοι πουλλo[. Atτiγoι εi1αν διπλι} z'ιi_

ρα. Toδ διπλδ xcigoυ εi1ειν oτi1 μδ-
οl1τoδ 6nι'ι'{,yα μαzqδ ξtλoυ μr.1 vτγιδ

γιρο1l; 1,αλxciδει; xi ,μιανdλειg xουι,τι}
,oτotν ιiδουvα πδδιναγ τi; ιiλυo,o[_

δει; oτοδ ξdψιμου. Td, 1α1"ιοιlqα
dπ' τοδ xιΙρoυ i1ταν τd' γxdμvια τοδ

χαβο$τι, πoδ δδvουvταν rμi1 τοδ διι xi
τ{r,πιoτιci γιd vd 6αoταει τoδ zciρoυ
ατοδν xατ{φoυρου. oi ι1λυo'['δ,ει; πoι)
τρα6οδoαν τοi xdρoυ ι1π' τi; ντγιδ

μιαvdλευg xρδμoυvταν o' tνα μιιρδ
ααμαgcixι xΙ oxdλουγαv oτoδ 1αμoιi
τι.'H γ'd"o'α ιiπ' τoδ xcigου frταv ιiποδ
οiξιd μi1 πciτoυμα xι xλιμνιδ; πδ-
6γηvαν οτoδ διπλδ τoδ xciρου. Στιi
rrτγιδ τd vτιγrz.iλ,ια πιρν,οδααν τd
τqoυxουλdιrτγια μil στιφdνι oιδηqi;
γιoυ. Toδ μoυtδ τοt xrlgου ε11ειν

vτγιδ ιdλια ποt oδ6ηvειν ιiν{μιoα
τdλουγου xi ξd,6ουvταv. TιΙ γzdμια
εi1αν z.i οιδη,q,ooπαoτδ πoδ oθ6ηνειν
oτoδ ο'τ6μα γιd, τdλoυγoυ γd τοδ δ_

δηγουr,xαλtτηqα5.



'H θπiδραοn τωv υδατoδlαλυτδv dλdτωv,
- -' ' _ - -λλακτlκoΟ vαTρioυ l<αi τo0 6oρioυTOU tVOt

oτ0 δπωρoφoρα δ6vδρα
\,α στο εδαqlιx6 διciλυμα εiτε εiγαι
πQοσQ0q)}ltμj\'α oτα z.αλλοειδ{ τυυ

εδιiφoιl;. Tην πριbτη ι}joι1 ανιiμεoα

ο' αυτιi z.ατε1oυι' τα ιιiι'τα νατρ[oυ

z'αι 1?υιυq(ου.

Χα ρ αz"τ η ρ ilζο \'τ(Ιι,σ ι}ν <<αλατoilyα:>

τrr εδιiqlr1 με πολλιi υδατoι\ιαλυτd ιi-

λατα 6τοι που il αγωγιμ6τητα του

εδαql,ιz"οil διαλilψατo; να εiναι μεγ x-

i'ιiτε.l1 ,iπ, -l mmhos/cm z.αι τ,l ε-
ι'ιl.|l'^Lαlιτα6 r,ιiτ9ιo ι,α εiγαι λιγωτε-

Yπ6
Ι. Θ,EΡΙOY

Eπι,κ. ΚαΘnγnτri
Δεvδρoκoμiαq

Παv) μioυ Θεooαλoviκnq

go ιrπιi 7bΨo του ,οιlι'ιiλοιl ταlι' εναλ-

Lα.'/"τLτ'(b\! zατι6t,τοlι' {ESP < 1'5Υo) '

Aιlτd τιr εδciqlr1 ,61oι-rν xαλθ; qlυ,oι-

z6; ιι)ιιiτητεζ. Αντ[$ετα οτα αλια_

λιιο,μι6ι,α εδ11φη το εr,αλλ'αxτιxd γd-

τQιΟ εiνιrι περιooιiτεgο απιi 75o,6

(EΣΡ > t5%) ^ιαι r1 αγοlγιμιιiτητα-

μιzριiτερη απ6 4 πr,mhοs/cm. Td-

τοια αλzαλiωοr1 ου1νci παgατηρεi-
ται 1σε βιiι9ο; ,περ[που 40 εz. oτου;

Πil,αzα: 1. Πoι6τητ'α του νεροi

\t\.\ιι.\.\.\.\.\.\.\.\ιι.\ι\.\.ι.\'\r\'\ra'\ι\'\r\r\ι\'ι'\ι\'\ \raι\t\'\'\ι\'\'ι!\'1lar\l\'ιι\ι\

FΙ βελτiτoοr1 του βιoτrzοil επιπ6-

δου τr1; Χιbραq μα; εξαqτιiται, οι;

μεγι1)ιο πo'oοατιi, απ6 τι; αqlδειlι1γιε_

γε: l,"α.λλι6Qγειε; ανιiμεοα oτι; οπο[-

ε; oι1μιαr,τιz{i ιo16crl zατdχου\'τα ο_

πroρoqlliρα δ{νδρα. Στ11 Χιbρα pια;

η οιz.oν'..ιιιzii o11μιαo[α Ζαι τα πQο-

6λiiματα απ6 τr1 6γ^1z'fντqωot1 αλι1-

τ0}\, σε αρδεr-'ιi1-ιενοιl; οπωριbνε; δεν

θxοrlν τilxει τη; δjουοα; προοο1f;.

'Eται πoιοτιι'i1 xυl ποοooτι,xt'1 μεi_
(ι)σil τ}l; παgαγιυγ11; 

'μιπορεi 
γα πij_

ρουοιαoι}εi αz./1μιη zαι oε εδιiqli1 ποιl

περιJy"oυr' λiγα ιii'λατα. o z[r.ηδυνο;

απδ τηr, αλdτι,:,οr1 τrυν εδαψι(lν των

οπrορcbr,ιυν ι}α αυξηι9'εi oτo εγγi;
pιdλλοr, γιατ[ η τιioη τη; oilγ1ροι'η;
\ει,δρozoμlα; ε[ναι η ιiρδευοη 6oo

το διlr,ατ1l μεγαλ$τερη; tt'ταaη; ^ιυ"ι

1l χQησιμoποiηoη 6?,ου τoυ διαs6οl_

1ιlιl νερoi'.

Tα ci'λατα oτo dδαφo; π9ο691οr'-

τιrι απ6 τα πετgωματα μ,l56y' g1$

τα oποiα περι'd το νεqlιi. Δεν απο-

zλε[εται oμω; vα oυγxει,τgιbsηxα.ν

6ται, r1 περιο1li {iταν τμfιια ι9ciλαo-

σαΞ. Eπi,oη; ,αε εδιiφη μιε ιαx'i1

oτgιiγγιoη η υπεδciφια οτciι9μη βρ['-

oιε'ταt ιoι'τd. oτην επιqrdνεια τOυ

ε,διiqlοιl; y.αι 6τoι τα ιiλατα με αvο-

διxri xIl'ηοη oιlγιε'vτρcbνovται στo

dδαqlο;. Tdλo; δεγ πQ,6πει γα παQα-

ληqlι}εi ο ρ6λo; του νεgο{ ιiρδευαη;

οτην πρoorW1xη αλciτων ειδιxιi 6ταl,

ε'Ιι'rιt ιαx'i1; ποιιiτliτα;. Tο πqι1 λη-

ιια των αλciτων ε(ναι πολtπλoy'o γ,αL

απαιτεi τη 1-ιελdτη τωv φυrσιχοχη1ιιι-
zcbι, ιδιoτ{των τoυ εδιiφο'υ; τη; χη-
μιιz'{; αιiοτασil; του ι'ερoιi ciρδειl-

ση; χαι τη; αντo1li; τιον οπαlgοql6-

ρrυν ι\iνδρων ,oτα dλατα.

Tα ciλατα ε[τε εiγαι διαλελυμμ6-

οπ(])Qd)νε; με αποτdλεo,μα τα εδιiqll1

ιrιlτιi l,α 1αρα.zτηρiξοι'ται απ1l pιιz'ρi1

ιlδατοδιαπερατιiτητα z,αι ll.ιrz6 αε9ι-

cu:i' To l,ατQιο ιi1ι μιι1νο 'υπο6αι}μi-

ζει το diδα'ilο; αλλιi ε[ναι τοξιz'1l για
τιι 'δ,!r,τgα z.αι πgοzαλε[ πεqιφερει-

ιιz{1 νdz' qrοοi1 τωι' ,1lilλλαlν τCηJ;.

Tα πιil ,ουνηι}η ciλατα οτο νεgιi

ιi'ρδευοη; ε[l'α,ι :

ANΘΡAKΤKA riπαl; αι'θqο.iz.ιz.6

αο66οτιο i,"αι 1-ιαγνl1οιo.
(rEΙ'Ι'KA dπω; ι}ει'ιz6 αο6dοτιο'

19ειixι'l μαγνησιo 7'αι $ειiix6 νciτριo.

ΧΛΩΡΙoTΧA 6,πω; 1λω9ιοJ1ο

μιαγι,/1oιο, 1λωριot1ο νιiτριο %αι

1λωqιοtxo αo6,6oτιo.

'Γα 1αgαz.τηριατιzd που xαι9ορi_
''(ουν τηr, ποιιiτητα τοιl r,εQοi ιiρδευ'

oη; εiναι:
1' Η οιlγzθντ8ωση τωr' υδατoδι_

αλυτων αλιiταlι'
2. Η 'oυγz6r,τQα)ση τoυ νατρο[ου

οε c16oη ι-ιε τO ασ66στιο tαι

μι α^7ν'l1oιo.

3. rΙ oιlγir.6ι,τρωοt1 τΟυ βοql[ου
y'αι ιil λωγ τοξιz'ιbν ουoιιilν.

Tο r,εριi ιiρδειlοl1; ανciλογα με το

περιε11;1μεv1l του σε ι\ιαλυτd riλατα

χαL τr]γ αγωγηi"ι6τητd του ταξινo,με-

6ται οε 4 z.ατηγoρiε; (π[,vαxα; 1).

riρδευoη;

An1ιυγιpι6τr1τα Σtr,oλο
σε mlmohs/om διιrλυτιbι' αλιiταlγ

ng/1
Ι(ατr1γορ[α ι'εροil

<25{)
250 - 750

4Li Γ'l

ll])-OιjJ

750 _ 1150 5τ 5 - 757 5

1115Ο > 157Γl

Νεριi ciριoτr1; ποι1lτητα;
Nερ6 rμ,dοη: πεgιεxτιx1lτητtΙ; σε

ιiλατα
ΙιΙεριi υιμηλ{1; πεgιεz'τιr.dτι]Tαζ rσε

ιiλατα
Νεil6 πολ( υrpηλl1; πεqιεxτιx6τητα;
οε dλατα.
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'ΙΙ θπiδρασn τδv liδατoδrαλυτδv &λ&τωv

Tιr ιiλαια ιιειιbγουγ τηv αirξηοη

τωγ οπωQο,ql1lρων δι,ι1τι αqr' εν1l; ε-

μποδiζουr, τηι, απoρρ6φηoη vεqοil
z'αι $ρεπτιz,ιbν oτoι1εkυν z,αι αφ' ε_

τdgου ε[ναι τoξιxci oτα φυτd. Tιr
ουιη,$η ουpιπτciiματα που π,αρου,oιri-

ξοι,ται εir^αι αρ1ιxιi 1λιbqωoη των

qlιiλλιυν xαι z'ατι1πιν ν6xριυo'r1 τη;
z"οgυql{; χαι τO'ι, πεqlι{}ωρ[ου { ολ6-

z.λr1ρου τοιl ελιi,αματο;.

Για τη μελdτη τοrl προ6λ{ματο;
τιι)\, αλdτιoγ παiρvοl,τα; δ'ε[γ1ιατα

απli τpι{,ματα του οπωqcbν'α ιιε πQο-

6λf1,ματα. Απι1 z'ιi'ι}ε '$6o11 δ'ειγ1uατο-

λr1ι1l[α: πα[glι,οr,ται ι\εiγματα σε α\'-

τιοτοι1[α 1 ανci 30 εzμι. βcisου; xαι
ιυ; 1,5 ,μ. 6ιi$ο;. Στα δε[γματα οτi1

ουν'Jxεια προοδιogiξετ'αι τo περιε1ιi-

μεγι:) σε ι1λατα. H γνωoη τη; πεQι-

εzτιz'dτητα; του εδciqloι'; χαι τΟυ γ:-
gοil ιig,δειlοr1; οε ι1λατα παροι,oιιi-

ζει μεγι1λo ενδιαqldρον για την εχ-

λoγf τοιl z.αταλλi1λoιl οπrυροqi1lροι;

f υποxειμιdνου οε δεδομdνη πεgιο1η.

Tα ι1lυτιi μπoρε[ να ι\ιαxριι9οilν
οε t[ zατr1γορ[ε; μιε βriοη τη\, σιlμπε-
gιqlοgιi τοιt; στα ιiλατα:

1' Φυτci ποιt αποQQOllοilν αρzετιi
ιiλατα 11ω9[; να ζη'μιιcilνοvται"

2. Φυτci πoυ απεxgiνουν dλατα
xι' dτoι διατηρο{v τ}}v ε'σωτε_

ριr.ri 'oυγxdντριυoη αλιiτων 1α'
μηλη.

it' ΦυτcΙ. που απo8Qoφotν xαι μιε-

ταφ6ροιν ,oτο ιlπ6,9γειο μdρo;
τoξw(ι ιiλατα. 'oταν η oυγ-

z"dr,τρωοη φι}ιiοει οε xg[,oι1ur'1

τιμi-1 τo ;1lυτ6 ζημιcbνεται.

't. Φυτιi πOυ συγχε1,τριbl,ουν τα

dλατα οτι; ρiξε; {l οτo xατιil-
τερo ,μ6ρο; του οτελd oυ;, zι
dτoι βλιiπτεται το φtλλωμα.
Στα οπιυgοφ,6gα πι6 ουν'fsει;
εiναι oι 2 τελευτα[ε; πεqιπτri-
σει;.

ΝΙε μεgιzd< εξαιgdrοει; τα οπ(ootl-

38

'γ.iρα δiνδρα ε[γαι πολi, ειlαiοr}t1τ,r

οτα ιiλατα. Tα πιιi αν$εy,τιxιi οε υ'

δατοδιαλιτιi dλατα οποi.ρoqlιiρα εi-

vιr,ι ι1 ουxιιi, 11 ελιιi z'αι 11 ροδιιi ( Π i-
ιαιι"α; 2). Tα υπιiλoιπα οπιοqο'ql'6ρα

που δ[r,or,ται 'στo\, π[γαi4 α dxουν 1ι,-

z.ρri αντoxi'1. Tο νε9li cigδευιτη; pιπο-

οε[ r,α περι,d,i1ει zαι αρz.ε:ιi β6ριο.
'Aν εξαιqdoοιt]ιιε τllν ε]'ιd που α'ι'-

τdxει ιo; 7 mg/t βο9ε[oυ τα ι1λλα

cπαlρο1l'liοιr πα$αiι'οrlν ξημιd; ι1ταν

το β'.iριο οτο r,εριi dρ[g1lΙr11; ξεπε-
oιiοει το 0'5 mg/1.

Ι{ αι,τι!lετιiiπι]ση τοlJ π9ο6λ{ματο;
ταlr, α?,ι_iτι'lι, στα οπ(Doοq).1ρα πgοi-i"

πo$.1τει τα εξri;:

1. Kαλ'l1 οτglιi'γγιοr1 τoιl εδιi'1lου;

οl: βιir9,ο; 1 - 1,5μι. Aν r1 ιπε-
διiqlιιr oτιi$1ιt1 ε[νιrι υι|-rηλi1 ,l_

παιτεiται t1 z'αταοz'ευιj,.rτQαγ-

γιοτιz.οιi διz"τilου πριi τη; εγ-

xαταoτci,οεαiΞ τοιl oπωρrilr'α.

2' Χοgriγr1οr1 επαρxοιi; ι'ε9οi ιig-
δει-lοη; cioτε να επιτυ'γ1dι'εται
dxπλυι;ri του εδιiqlου;.

3. Αρδευτιxιl νερ6 xαλf1; ποιdτη-
ταΞ,

'Αι, τo πρ66ληlμα 61ει προ6λ$ει

ιrπιi ιrδιrτοδιαλι,τιi dλατα τ6τε απαι-

τε[ται βελτlιtiο}l τOυ οτqαγγιοτιx.oi
διzτtου y"ΓιL (γ'Ιl}'\l:)ι1 του ε,δdφoυ;

1ιε ιiql$lι,ο νερι1 z'αλl1; ποιιiτ'ητα;,
ιiοτε ι'α απoμαz"gιl'ι'$ιliν τα υδατο-

διαλυτι1 ci,λατα αlπιi το ριξ6oτρωrμιιr.
LΙ αντηuετιiπιοr1 ε[r'αι πολi, πιο δt'_

az"ολι1 oτι; περιπτιbοει; εzεiι'ε; ποι'

τo νεqli περιd1ει Ι{ciτριo πcυ στην

οι,r,Jχεια πφοoροglιiται oτα z,ολλο-

ειδi1 τcιr εδιiqlοιl;. T,dτoιιr εδιiqlη d-

γaιιι' zrιν'!ε; qlυοιzd; ιlδιιiτητε;. Ιt
βε7'τiιυ:;l1 οτηι' πεgiπτωση αυτl| α_

παιτεi τt'1ν προοι9ηr"ι1 γ'in|rου clloτε

\,α α\,τιΖ'αταοται9'ε( το }Jιiτgιo τοiν

z'οjιiιοειδr.δν rμε α,ο66oτιο πoυ δ[γει

zαλd; 1lιlοιz6; ιδιdτ11τε;. Στη ουνJ-

1εια ^1ivεται 67'n];1ιο11 1με γεQ6 %αλhξ

πoιι'lτητα; γιrΙ τ}lι' απομιixρυνor1

τοlr, υδ ατ οι) ι αλιlτιilι' αλι1τrrlι' τοι.r ΙιΙ α-

τρiιυ απ6 τo ριξιiοτρrrl,μα.

}Ι δευτε9rγεr'f1; αλιiτωαη με τ()

αqlδευτιz.6 r,εQ6 ε[ναι πoλil οο6αρ1l

πρ1;6λi11ια zαι απαιτl1ται r1 δdoυαα

πQOσοχf διdτι,μιπορ,ε[ \'.Ι i-ιετατQ{-
rμει εδιi1lη παραγιυγιz.ιi, σε αγ"ατd^t''

ληλα xαι μι{1 παραγωγιxri 1ιιε πο,i"il

τα1i, ριr$μ6. Tο αρδευτiz"6 νερ6 οτα

/,'dQια τοιl παραγωγο{ ,μπορε[' να α-

πoτελdroει ευλογ[α ουγxριir.ω; γ"αL

xατdρα.

Π [ι,αzα; 2. FΙ αντοxη τ(ι)1' οπα)Qoq)6'qωι' οτα υι)ατοδιαλιlτci ι1λατα

EΤΔoΣ oΠΩΡoΦoPoT AΓΩΓΙMoTHTΑ
00o/o t0%

(mmhos/cm)
50%

ΣTKΙA ΕΛΙA, ΡoΔTA
BoTΡT'oKAPΠoΣ, ΠoPTo-
KΑΛΙA' ΛEMONΙA
MΗΛΙA, ΑXΛAΔΙA
AMTΓΔ., BEPΙKOK', POΔAKT-
NΙA
ΔAMAΣKΙΙ{ΙA. KAΡTΔΙA
ABoKAιJTo

1,8 - 2,7 2,7 - 4

1,7

1,7

6

Ο'i)

ar.i)

δ 
'{'

o'o
οT

1,1

1,1

1,1 1,7

1,1 7,7

0,9 1,3



Σεμιυιtβlo θκποlδειiοεttlξ ψεωπ6Uωυ οτδ 'Iυοτlτοiiιo
Γrα πριilτη φoρ6 οτη xιilρα μαq

ορ'γανιbθ,ηκε εrδrκ6 oεμιν6ριο εκ-
παlδεrioε,ωq των γεωπ6νων που να
θxεr αxθoη με τη θρ6ψη των ο-

πωρ,οφ6ρων δθντρι,'lν. Tηιl πρω-
ιo6'ουλiα κα1 την ευθilι,ιl γ1α την
oργdνωoη ,αν6.λα6αν η Περ:φερεl
ακ{ Δ)νoη Γεωργικ{q Aν6π:υξηq
KΔ λ4ακεδoνiαq καr το Ιι,αιtτo6-
τ,o Φυλλo,66λων δ6νδριυν.

'fo οεrμlνdριο πραγμαιoποrf_
θηκε oι,o δι{μερo 27-28) 1)83 oε
εlδlκf αiθουoα τoυ Ι νοιrτοιj ιoυ
Φuλλο&6λωι, Δ6'νδrρων καΙ τ'J πα-

ρ'ακoλ,oiθηoαν o1 αcxoλοiμει,οl
με τα δδvδρcι γεω,π6νοt ιων 11 δr-

ευθ6ναεων Γει,-lργiαq ιηq Kεν ιρ,o-

δυ ιlκi]r; \'{ακεδoνiαg'

Στ,o oεμrι,6ρl,α παρα6,ρδθηκαν
o ΙtJομdρxηq Η,μαθiαq κ. }J' Πlν.α-
κiδηg, o ,προΙατdiιlει,cq τηq Περl-
φερεια,κr]q Yπηρd:iαq Γεωrρ,γiαg

κ, Στ,εφ. Λα(αρiδηq, καθηγηπδ1
τoυ Πανεπrατημfου Θεoααλoνi-
κηq' εκπρ6oωπoι πoλriτiκιiν KαΙ

o ιi-lατtωτtκιiν αρxιilν, εκπρ6αωπ,ot
τηq Kεντρl,κl1q Yπηρεoiαg τoυ Y-
πoυρ,γ|εircυ Γεο-lργriαq, εκrτρ6αι,;'
π,oq τηq Toπ:κ{g Αυτoδιoiκηοηq.
των Eνιilαεων Συν )μιilν καr Αγρο-
τtlκιilν Συλλ6γων, Πρoioτ6μενοl
Ιδρυμ&των Eρεiνηq, ο Eπlθεωρι1_
τ{q ATE, εrδlκοi των Eπlθεω'ρi-
σεαJν καΙ Δ),oειυν Γεω,ργi,cιq κcιl
ΑTE κ.d'

Tην 6.ναιρξη τιΙJv ερYασΙιilν τοι)

Σε,μrν,αρioι-l κfρυξε o νομdρxηq
ι<. Ν. Πrν,ακiδηg. Σriμ'φωνα με
τ'o πρ6Yραtμ1rα μiληοαν καt αγιξ-

πτυξαν δtdφ'ορα θ6ματα οι εξf,ι; :

Α. ΠΡΩΤH \ΙΕPA

- Χαtρετrl;μδq απ6 ιον κ. Γ.
Σlρ,γlαι,νiδη Δ)ντf τ,oυ Ινoτtιοl3-
του Φυλλo'66λων Δ6νδpων.

- Σκoπ6q 1oυ Σεμtν,αρiου (Στ.
Λαζαρiδηq πρ'οi,ο'τ6μενoq τηg Πε_

o r,οL1.ιιiρxl1; Huα$iιr; z'. N. Πιr,α-
z(δr1; z't1ρJoει τllν dναρξr1 τιυν 6ρ-

.1αoιιbν τoιl Σε,μιl,αρ[o'υ

(Φωrογρ,αφiα Γr;vιnη l(oloμilδη)

1lιφερειακrjq Δ)νoηq Γεωργ. Ανα-
πιliξεωg K,Δ. ]ι{ακεδoνiαq).

- Eξ6λιξη τηq θρ'6ιpηq των ο-

πωρoφ6ρων δ6ντρων (Αγ. Ηλιd-
δηg 1γεωιr(6νo,q iεΙlΙκ6q Δενδiρ'o-
ιιoμicιg Π.Δ.Γ.A' K.Δ. M)

_ Λiπανot1 - θρ6ψη οπωροιp6-

ριυν κα1 εδ,αφ,ολογrκoi π,αρdγoν-
τεq oxετtΙu6'μενo1 ]Ι'αυτ{ν (Γ, Aρ-

γυριd,δηq, xημlκ6q Ιν,στιιo6του
Eδαφcλογiαq Θεo)νiκηc;).

- Απoιελ6σιΙαlιlα πεlρ'αμαιrκor3
λιττ6ν]αε,ωιi 3 ποικlλlιilν οoδακινl-
dq με dζωτo, φιilαφ,o,ρo ι<dλι κιrl
κ6πρo (Γιαν. Xατζηx,α'ρiοηq, γεοJ-
π6νo9 Ιν,oτlrο,6tτ'oυ Φυλλo66λων
Δθνδριυν Nαοiοηq).

- Σ,ωσιIi dρδlευioη για ι11ν εξα-
ιrφdλιοη καλ{q π,αραγ'ωγt'1q καl
πctilτη'τaq φρcfτων (Σα6. Αθα-
ναoι'dδηq Διευθυντf q Ινοιrτo6τ'ου

Eγγεiων Bελτlιlylεων Σivδoυ).

R. ΔEYTEPΙi λΙEPΑ

- 
Φυοrο,λογrκ69 αοθ3νεΙεq Yl-

γαρτ<1καρπων oxειrζ6μεν,εq με
θρ,ε,πιlκd oτοιxεi,α καr κυρiωq με
αo66oτιο (Δ. Σιυλιανiδηg, Yεω-
π6νoq Ινοιtτo6ιου Φυλλo,66λων
Δ6νδριυν Ν.6oυοαq ) .

- Tοξικ'6rτη ια }-ια]Yγ,.1νi'ου κ,αl

μ'αYνηro'ioυ των οπ'u,ρcφιi.ρων δiν-
δρων oε rτε,ριox,6q ι.ηq ΙιJdουοαq.
(Σπυρ. Σ,ακελαρr6δlc επtκ. καθη-

Yητiic εδαφ,ο,λoγiαq Γεωπoνoδαoo
λογlκi]q Σxολdq Πιινεπιoτημiου
Θεαoαλoνilκηq ),

Eπilδραoη τηg αλcιτ6,τη ιαq
σtα rl'πωρoφ6ρα δ6.νδ,ρ'α (Ι. Θ6-

μ69 επtκ, καθηγητdq Δενδρ,οκο-

μιiαq Γεωπονικf1q ΣxoλΙiq Πανεπι
ατηlμioυ Θεαcαλoνiκηq).

- Συ'νερ,γl'o1r,oi καl ανιαYωνl-
αμιli θρεπιrlκιilν oτoιx,εiων οτ,α

φυλλo66λα οπωρoφ6ρ,α δδνδρα
(K. Xoλθ6αq. γεω,π6νοq προ'iατ6-

μενοq Φυτ,ο,παθολoγi,αιi του Ν,{nε-

νακεi,oυ Φυτ,oπαθ,oλο,γrκofi Ι νoτt_

ιo6roυ ).

Η'αoθ6νεr,α SC'jΑLΙ)
(Σrκ6λνη ε;ιlφανεl,ακ,6 6γκαυμα)
1ων μ{λων ποl'κlλiαιl GRANNY
SN4ΙTΗ καΙ η αντΙμετιilπ't:ιj ιηg
(oδ. ΙιΙ,τιν6,πουλo9, γειυπ6ν,og τoυ
Ι νoτtτ,oiτου Φυλλ,o66λων Δ6ν-
δρων Ι{6ουoαq ).

Σηrμ. Nr6ουοιαq: Eπεrδi] οr o1rr

λiεq τ,oυ Σεμrνα,ρioυ παρtlυoιd_

ζουν αημαντtκ6 ενδιαφ6ρον γrα
τ'oυq δεvδρoκαλλrεργητ,δq, απ6
ιo oηrμεριν6 τε$x,οq κα1 σε ,συν6-

xεrεq θδ δημooιευθ,oιiν πε,ρrλf -

ψεlq κα1 τα oυμπεp6σμ,ατ,α.

φυiλoβ6iωυ δf uδpωυ



'Aυοlξ:αtlκοt

UεI(ιI6μ0i
Ι(ATΛΠOΛENΙHΣFΙ

1'ΩΝ ΦTΛ'\ol'TΙiTΩN

'Α,πδ ιiλοιl; τοi,'- .1lυλλιlρ6r'τε; δilο

δr1μιιlilψ.1ι1οαν πρo6λ{1ματα oδ ιiρxε-
τlli,; μr1λειbr,ε; zαi ιixλαδεωvε; τi1:

πε9ιο1i1; μα;. Π 9ι1z.ειται γιι} τi1ν

λιι}oz.oλ6τιδα z"ορυψολι6λλα (Ι,Ι-

THOCOΙ,ETTΙS coltTΙ,FoΙ,Ι_
ιiΙ,LA) τ|ν γνιυoτi1 ι1oπqi1 r,ι1gzη

z'ιri- τi1ν λι,}υxoλ6τιδα μπi"αr,z"ορντdλ-
λα. ( l,ΙTΙΙoCoLΙ,ETΙΣ BLΑ},t-
c'\TΙ)ΕΙ,LA). 'H πρωτη λιr}οxο-

λdτιδα προo6ιiλλει τιi qlilλλα τfr; ιιη-
λιd; &πιδιd; xαi τfr; z.υδωr'ι&;. Ι_Ι

δεiτερr1 πε9ιοqiζεται μιiνo oτd, φtλ-
λα τi1; μι1λιδ';. Ti ciι,αqlεQιiιιε'ι,α U'''-

τιlβα ii1ουr, oτ|; πεδιι,i;; περιο1δ;
oυνl1n}ιυ; τdοoε.oε; ^1ενεdΞ. Αiτi1 τi1ν

iπo1i1 (10 λ'Ιαρτ[ου) οi πεταλoiδε;
τδγ δilο θι,τιiμιωr, πετοδν oτi; πεδι-
νJ; περιoxi; 1 'Ι1,οτιτοδτο Φυλλο6,j-

λων Δ,6vδ9οlν ) .

Ιl ιiτε $ι} iπ6μι6οιlμε; 'Αoqlαλδ;
i}ιi iπιλdξοι,ιlε τr\i, xατιiλλl1ιpr1 iπο1ξ

γιι} νι} il1ιlυμε τδ zαλ6τεglο ιiποτd-

λεoμα. "Tοτεριr ιiπδ πολυετεi; uΙ-

ρατι1gdoει; π9οοδιοgio$r1xε f1 εiπο-

χil θπε,μ6ιioεω;. ΓΙ ρoo6xουμε τδ

|.''lλαοτιxδ oτιiδιo τδr, γνιυoτδ'\, πoι-
γ.ιλιδγ Στιiρz"ιν z"αi Ι' "11λι,τεγ ΙιJτε-

i iτoιο'υ;. "oταν τιΙ ι1νι}o'1l1lρα μd-
τια παglαπαι'ω ποιxιλι6;r, 69ioxονται
oτδ oτωδιιl π-οιioιl,r1 xoElυιγi1 π9δ;
z,ι'lzxινι1, ιi.lεxιiζοιlμε μi; zιiποιo xα-
τιiλληλo iντο,1-ιοzτιiνο. (Nτιpιιλ[r,, πυ
gε$ρiνε; 1οoται9εiJ. "'o,oo ιiqiοριi
τi; πυgιsgIr,ε; θπειδil δημιoι'ρ.1oδr,

πqο6λrj,uατα τετραr,ilxιυν πρdπει νιi
ι}ποι1lειγονται xατιi τi1ν $εqlινi1 πε-

ψioδο. 'ι*πior1; τδ Χοcτιr$εiο πρdπει
l'ι}, ιiπο'1lεi,γετιrι oτi; εiαiαflητε; τυι

zιλiε; (παQιi'δειγirα ιlΙ πυιz"ιλiε; iιη-
λι&; Tξd9oε:ιiμαz (JEΙiSF]Lλ'ΙEC ).

ΙΙρiμα ι PΙlΙλΙA) z..λ.π.

"'Οταr, οi ποιzιλ[ε; μr1λι&; Στιig-
zι γ i{τελiτοtιr: xαi Ι'xιjλr,τεr, Ιt{τε-

λiτοιου; |3ρiοxοι,ται oτδ ιiναqlεgιi,μl;-
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'ι,ο βλαoτιxδ oτιiδιο (πgιioιvι1 π9δ;
ιlxztνι1 zoρυ,1lf ) oτi1r, oυ.ixεxριμd-
νr1 πεqlιοxf. \Vεz'ιj.ξιl'με δλε; τi; ιiπι-
διd;. xιlδο:l'ι6; z'ιri μηλιd;.'_\oqlιr-
λδ; oi ιiπι,διδ; oτi1v πεgliιlι\ιl ποi, ιιι-
),il1.ιε iixουν ιiναπτirξει ιiρz"ετi1 |3λιi'-

στ1lσl].'Η ιΙoπ9ι1 l'ιiglz.η (λιsoxο-

λdτιδα z'οψυι1lολιdλλα) πψοο6ιiλλει ι1-

διιixριτιl zαi τd, τρiα εiδi1 ποi ιjlr,α-

ηldραμε' oi προo6ολi: ι1lυi'λιlgιlz'τδr'

Toυ oδ. Nτιv6πoυλoυ

τξ; πψιδτi1; .1εr'ειi; οτι) qli'1"λα'τil:

μι1λιi; δi;r,εiι,rrι δ9ατi; iz" πqlcbτη;

iiιl:ι:ιυ:, R qiοzιlr,τιιι oτιi πgδτα μι-
z"glι}, qrυλl.ι;gαzια. "oτιrι' tid. izπτυ-

x$o |]ν ιiψ^,,ιiτε 9 ιr τι) z αr'ονιz' ιi,1l l,λλα

ιii; μιl1λια; f1 ιυοτιlzlrr τii; ιiz1ιιriιυl'

1lυλi,.ο ρ ι'x τδ ι' τii; π ilιilτ l 
1 ; r,,6 i'gfr ; $ι).

ilxει τελει ιi-loει.

j{Α'ΓΑ tΙ oΛΙ'lvΙ_ΙΣΙΙ
'1'ι}T KoΙ(KΙ}{oT

]'tr1'PA}JTΧOT

'Ο :<ι\z"xιi'ο; τετglιivιlxo; (Ι'ΑNΟ
λTι'ΙΙΙ-S ΙlΙ,λ'ΙΙl διαi1ει1-ιιiζει pιιi-

γο iπι\ 1ιιlρqlr)1 αiγδν. Eiι,αι εfrxολll

νι}. διαxρ[r,ει z'ανεi; τιi. ((χει]μω\/ιατι-

zιl αi.,,ιi>. B οi.οxιlr,τιrι συγΖε\'τQω-

μι 
jνα iπιir,ιυ οτi; qlλoillδε; i\ oτΙ; ,i-

r,ιrδiπλιioει1 ποi, oxr1ψιατ[ξει i"1 qlλrιi
διr ατοi,: διετε[; i! iτ'i1oιου; βλα-
oτοil;, oυr,iif}ιυ; xοt'τιi oτοi,; δ1lι}α;.-

μοιi;.

'El,ιυφi; τilv ι1νoιξr1 θzxολι.iπτοl'-

τιrι τu. αiγιi. oi r'εoγdνr,r1τοι τετριi-

\'ι]/0ι θγzιriiioτrrvται oτd γεαQ}

.1liiλλιr xαi ιiψi;iξουν τδ xιrταoτρε-
π;ιz'δr' το'υ; ilρ.1ο. Πιiτε π96πει νιi
.1iνει ιi πgδτο; ι|lεz'ιrομιιi;; 'Ι-Ι ι1πιiν-

ιr1or1 εiναι ιiπλl'1. 'Aμdοol; μετd τ|ν

θzu'l1λαι1rι1, μιiλl; i.μ'qlαr'ιot}οiν ιli 1'ιι-

x9οi νεογ6vνr1τοιτετ9ιiνυxoι. "'Toτε-

gα ιiπδ rιιlλυετεi: παρατ11ρ{oει; δι-
απιoτιbι'}r1z'ε δ .l τδ μιεγιrλi,τεElo ιo-

oιlοτδ τδv αι1γδr, θz.z.ολεπτιiται δ'

τιrt'τδ βiιαατιxil ατιiδιο τfr; ποιzι-
λiα; }ir1λι&; Στιiρzιν Ντελiτoιο'υ;
6glοxετιlι οτι)ν <<K ιi x ι ι ι'η K Ο_

g υ 1l r!>. "Oτα.r' ο'ι μr1λι}; τfr; ποι-
xιi,iα; Σιliρzlν {i9[οz.ονται oτδ βλι;ι_

cτι;,"ι\ οτιiδιι; <<]i ο γ'7 \ \' \) K ιl 9 υ-

ij) i> ιμε;,.ιiξει x rνεi; δλιl τ& εiδτ1

τ,.i;ν δJl'τ9ι.lι' (μι:1λιd;. ιiπlδιd;, go-

διrz,l l'ιιiΞ 'ι..λ"'π. .ι οτi\ c'ιlγz'εxρι1ιdi,r1

πε9ιο1r'1. F]it'ιrι ι;i,τιll':ir1το iiτι τι} αi_
"i'ιi τι:i ιι|ιι'ι"ιι'ιlν τετρι.i.l'υ1ου ι}d ix-
'z'r:λιι,1l $ιl ι_i v τrj ν 1δι α ijμε φιlμ ηνiα,i-
r'εξιiρτl1τα οi iiτοιυ δdι,τQο i1 πιlιzι-



7'iα i) εiδο; δ,dr,τQoυ 6ρioxor'ται'Ι'Ι
θz'z6λαr{lr1 1fiγ giγδν Eπ11ρεciξεται

ιiπδ τi: z.αιριxδ; oυl'$'i1zε; zαi δ1r

ιiπι\ τδ δ,dvτgο δπου 6ρ[οz"ονται.

Ι-ιιi τδγ ιμεzαoμδ 1qι1oιμoποιεi
z.ανεi, Ξγα θz'),εz'τδ ιizαρεοzτιiνο
ΙΙλιxτριiν i.1 Π ετροπι1λ zλπ. 'Eι},γ

ιiνιlι ιiνιlγz'r1, μετil τi1ν ιiν$rql:ρiα
τij; μr1λιi: iπuναλα,l6ιir'ιl.rε τδl' !,ε'
zαoμιi'

ΑPAΙΩλΙλ ΝΙHΛΩN
λiF] ΧΗMΙKA NΙΕΣA

ilΙε τO αραiιυrμα πετ'υ1αiνου!rε

τρεi._ οz"oπoi;:

1J Aποzτoiμε xαρποi; μεγιiλου;

με ψιεγαλιiτε9r1 εpιπoριzl1 αξiα. Bε-
6αiω; υπιiρxοι]γ Ζαι d'λ7ιοι σUντεΛ9-

oτJ; πoi ευι,οοilγ τo μdγεl}o; του

zαρποJ απω; εir'αι η λiπαr'ot-1, το

πιiτιoμα, το zλιiδε'υμα z.λ.π' αλλιi,

ιiπιo; ε[νιrι qlυoι;,'ιi, ιiταr' υπιiρ1ουν

πd9α πολλοi z.αρπoi ο' 6γα δ6ντρο

δεν 1ιπορo{ν 6λοι γ' ιrποzτt'1ooιr' xα-

νo\,ιχ6 μιiγε$ο;, επειδ11 δεr' διατ9ιi-
ι})Ο\'ται ιiλoι ι1oo πρdπει.

2 ) Στι: nιxιιιι'ε'; πoιxιλ[ε; ΙιΙτε-

λiτοιοιr;' Στιiρzιv z'.λ.π. βελτι6νο'υ-

iιε το χQ(αματιo,μιi τrυr' zαρπιbr,, διιi-
τι αυξανεται 11 αr'αλογiα q.,Jλλωr'

π9ο; z,α.οτιi. 'oπιυ; ε[r,ιrι γr,ωoτ6,
ιi7ιε] οι οgγανιz6; ουο[ε; που δια-

τρ{,'1lοι,ν τυ','zαρπr1 zαι εxε[νε; πιl'υ

ουγτελοilγ oτοt' zιrj"i,τεQo χQωιtατι-
oμιi τoυ, δr1μιιlι,g.1οilr'ται oτα qliλ-
λα. Αποδεlxτr1z'ε ιiτι xι.\τω απ(l cι;
ilδιε; oυl'sl'1z'ε; qlωτιoμοt, οι. χαρ-

πoi τglJ 1lol,ται i/.αι xφιυlματ[ξοr'ται
z,αi'i,τεgα, ιiταi' o' dνα xα9πιi ι1r,α-

λογοilr' 50-6ι} illiλλα.
3 ) λΙειl1l'οιluε τ}]ν π(ΙQε\'ιΙUτοφ0-

9iα, δr1λαδη το qlαιvιiμενο που 6λ6-

πει z.αt'εi: iνιr δdr'τElο τllγ μιι.ι χQo-
r,ιιi ι'α x,αρπο.1lο9εi πιiψα πoλιi xαι
ιl1ν ιli7,ri λiγo i1 ;lαt}jλιlυ. 'oταr,ιo
δfντρο i.1ει z.ι,:l'ι:ι'ιxt] z.αρπυφο9lα

ε'7;ει τι; πgοt1το$doει; xαι τι; πι$α-
l'ιiτιlιε; r'α dxει τr1ν επli1,ιενιi 1ροr'ιιi
z.ιrr,ιlι,ιzil αν$οq-,oρ[α z.λπ.

Tιi xr11ιιz"ι1 αραiω,μιr 6xει τα ιr-

zιiλουι9α πλεor,εxτtilιιατα :

1] o δεl,τQοz'αλλιεgγr1τl'|i; μ.τc-
gεi να επι:iι6εi πο7,il νωρi;, 6ταr' οι

zαρπ,;i ε[ι'αι πυλi μιz'ρoi zαι δεr'

621^ιlν πιi9ει ιtaιiμα απ'Jl το δ6r'τQο

πoλλi; $ρεπτι'z,d; οιtoiε;. Στι1r' επο-

1{ αιlτri το α1tαiωμα μιε το 1dρι εiναι

πlλil δioxολο'
2 ) Απαιτεi λ[γα ε9γατιzιi 1dρι,r

xαι 2,iγο yρι1r'ο.

3 ) o ι|lεz.αoμ6; ε[r'αι απ}ν6; ι"αι

.1iνεται [πω; ιαι οι ι|εxαoμo[ zατα-

πlλεμi1οεω; εx$ριδν xαι αosει'ειιbl'.

4] Tο x'ioτo; εir'αι ιιιzQιi'

'ΙΙxει ιiμω; το 1ri'μιz.ι1 ιrραiω1-ιιι

z.αι ιo9ιo'pι6r'α με.ιονεz.τfiματα. Eπη-

ρειiξεται απι1 τη\' ξιυr1ρ6τητα ;Oυ

δir,τρου γ'αt απι\ τι; %λιrματιz,,d; συν-

$flxε; πoυ επιzρατo{r' %ατd, τι]γ πε-

ρiοδo του ηlaz'α,oμoi.

1'ια τo αραic,-lμα τιl)γ χαρπd)γ τ}l;

1ι l17,ι α; 1g t 1cι 1-ιοποιo Jι'ται διci;φo ρε;

χ}ilιtιΖd; οιciι:;' Aπι'l αυτd; τσ. %α-

λfτεριr ιrπoτελιioματα 6.δωoαr' r] oQ-

μιir,η '\'. Ναι1l$αλιr'οξιz.6 oξi γl'ω_

oτrj; ιυ; ΑNA xαι το ε:ντομιοxτιiνο

Kαρμπαψiλ (Σε6iγ) οι διioει; των

'1.lαψ1ιιiz'ι.υl' ε(vαι γιιr τo Σε6[ν 120

γι)α!ι. σε 100 xιλιi r'ερ6 z'ιrι για τO

Poπο1liξ 1ι)() γgιl1ι. oε 100 xιλιi
vε 9ι1.

Γιιr l'α πqlοoδιοφioοι'με τοr' 1ριi-
\,ι) ι},εz.αoμoιi $α λιi6ουμε υπ6ψη :

1) 'Ι'ογ αQιι9rμιιj ηiμεqcbν μετιi τηr'

πλιi9l1 ιivf}ηoι1 z.αι 2 ) τo μ6'γε$ο;
11μ1, μ1z'gιilν zιrρπιbν. Δr1λιlδ'f o δεν-

τ 9 o z. αλλι ε 
-o "1 

r 1τli ; $α ιjlεz''ιi oει ε.1lιi ιrο ν

περιioουν 10 2() η,μιdρε; μιετιi τ'ην

πi,i19r1 ιiν'$ι1cr1, οπιiτε o μιzριi; xει'-

τψιx'i; xαψπι1; τη; zιiι'}ε ταξιxαg-
πiιι; dy'ει διιiμετρο 1-1,4 6zατο_

οτilμετρα. Ι'ιιr γα ι,'τολoγισoυ'ιιε tιξ

διαοτιiοει; των μιxριbν zαρπιδi'

παiρr'υιl1-ιε δεiγμ'ιt' απιi 20 xαgποi;
τουλιi7,ιοτο απιi διιi.1lοgα σιl]μεια τΟυ

δ 6l'τ 9ο'υ.

]'o Σε6iγ ι:πειδri π9οxιrλεi z"αρπι1-

π:ιl)1r}] ατr1 μriλιιi δεν π96πει \/α χQil
oι1-ιοπιlιεiται για τliγ 7'ατιΙπ07tιjμηση

τη; zαρπ1lizαψα;, εriν δεl' πε9doι:.ι

τυι'}.,itrιοτο dνα; ufνα;.

oι δεντgιrxαλλιεργr1τd; εiναι ψυ-
oιzι1 t'α διoτιiξουν'\'α χQ}]iσιμOπ0ι-

οiν 1riμιz.i; ουοiε; για το αραiωμα

τωγ χαρπω\' επειδ{1 ψο6oιir'ται μ11-

πω; χιiσουγ τ1lν παQαγωγ{. Ι(ιir9ε

παρα.1ιι,γl1 cilcπιlι., vα απOΖτ{1σει πQo

C ιrπι7'l'] πεiφl z,α7,ιi ε[vαι l'ιr y.dγει

δοzιpιd;, η,εxιiξογταζ λiγα μιiνo δ6ν_

τρα ιiε Ζαοποπτωτι7.f; ου'α[ε;.

(:\ε; ιi9ι}9α 1) oδ. Nτιν6πο'ιlλο;

zιrι Afηr,ιi Mdτ'ι,oυ <Αg,αiωμα 'ιl1_

λrον 1'ιε 1ημιzιi μdο'α Tεixο; 14

1t)81 οελ.38-39> ιαι 2') Hλiα
Σ:ξαzλ[δr1 <<Aπoτελ6orματα ιrgαιιb_

ματο; μriλων pιε 1η,μιzιi μdoα Tειi_

1ο; 15 1981 σελ. 83)'

Ι{ATA Π oΛF]]NΙFIΣH
THΣ KΑΡΠOKAΨAΣ TΙ{Σ

NΙΙΙΛΙAΣ

Ι'ιιi τi1ν xιrρπizαιJ.lιr τfr; μιr1λιδ;

μιλrioιlμε θz.τενδ; o} πgol1γοilμεr'ο

qliλλο τi1; <<Νιιioυ'oτα;>> (τεiχο; 18

1 9 82 ) . "'Α; θπαr'αλci6οιrμε μιεριz',i
.τ,1ιiγματα. ll,lrε $ι) γiνει o πρδ-
τo; ι|lεz.αoμιi;; "Toτε9α ιiπδ μαxρο-
y.gj;νιε; i19ευνε; ποi π9αγψrατoπυir1-

σα\, τ',} Eiδιx& 'Ι,δριiματα 'Eρεilνη;.

{'Ιγτιτιlδτo Φυλλο6ιiλιο'ι, Δ'dr'δQιυr' -

'Ιr,τιτοiτο ΙΙ ροoταolα; Φυτδr')

π9o cδιο ρ [oι}r1zε l] r'1uε'oοψι r1l'[α θπεμ-

6ιioειυ; ( πgdrτo; ι1lεzαolμ6; ) γιιi,
την zατιrπιlλdμr1or1 τi1; πριδτι1; γε_

\,ειiΞ (,διαχειμιiξουoα).'}Ι f1μερομη-

νiα θπεμ6ιioεω; oi μιι} ουγxεzqιμιd-

l'r1 περιoxi1 oιlo1ετiξεται μδ τδ μd-

γε'ι'}ο; τδν z"αρπιδiιυl' τδl, ποιxιλιδν
Ι'z'li) γτεγ λJτιλiτoιoυ; z.αi Στιi,ρxtγ

Ν τιλiτ,οιoυ;" Ψεxιiξει z'ανεΙ; ατi1ν

ο'ι,],xεz,υιlιr6t'ι1 πε9ιο1i1 δτιrν τιi zαρ-
τiδια τδr, ιiναqlερo.μdlιυν ποιzιλιδv
ιiπιlz.τ{ooυr, τδ μι6γε$ο; τoδ μιz9οδ
z'αρυδιοi. 'o ι1lεxαoμιδ; q υoιιι}, 8d,

πε9ιλιi'6ει δiιε; τi; ποιz"ιλ[ε; ιixλα_

δι&; zαi 1ι11λι&; πoi' ii1ουν παρπ6.

.\i'τ& τιΙ λiγα γιιi τδr, πQιδτo ιilε-

iιαoμιιi.

ι1



'ΙΙ λαiκn δρ*noTρα τnq Ndoυσαq
Πρiν λi,γο καtρδ, }Ι,ε,ρtκoi ν,6οι

ιl-jq π6ληq μαg 6ρεξldτrκ,or γrd
δρ6oη καi πρoαφ,oρd fι-πoφdoιoαν
νδ iδ,ρiαoυν τi1ν <λcιi;κi1 δρxf oιρα
Nio,υoαg>>. "Yοιερα iπδ μεθοδr-
κ{ δ,oυλεl,δ καi rτρ,c'ε'ιoiμαciα, κα-
ιdφε,ραν νδ δηrμroυρY{rooυν μιd
<αωoτfl δρx,i]'oιlρα>. 'Η προαφoρ1
oι|ν π6λη ηrαq θεωρε1ταr irξιο_
λογη. "Aq iιπαρlOμl]οο|cυμε μερι-
κiq δραο rηρ16ιη ιεq ιηg νεoo6o ια
τηq λαiiκ{g δρxflοτραι;.

o Tδ ξε,κiνημα 6γrνε τδν Γε-
ν{ιρη r,οδ 1981 &πδ τ,oJq Ι{iκo Zrα
μπ6lκα' Γιdννη Koκo6iδη. K6αια
N,Ιηιιor'dννη, Ι{iκo Παπαδ6πουλο,
Ι1ανιελIi Ι3oγrαιζf, Περrκλr\ tsε-
λlγδ6νη καi T'doη Kdργα.

T,ραγoriδηoαν ο'τδ Δημo,ιικδ μαι;
θθατρo γεμdτο 6,πδ κ6olμ'o καi τd
Jαοδα π{γ,αν 6λα γri τδ <<Σxo-

λεiο τδν προ6λη,1-ιατrκδν παlδl-
δν> To$q παρ,oυoiαloε δ Θoδωρoc
Δ.fuδηc. Πldνο 3iπαlξε f1 Χρloιiνα
P,ori,ooυ.

o Ξαναεlμφ,ανioOηκαν οιic 30
'Arτρlλiroυ τoδ iδιoυ xρ6νoυ μδ
μεγdλη θπtτυxiα oτδ Γι]π,εδo, oτig
γιo,ρτδq τoδ 'oλoκαυτιilματοq καi
τ& Joolδ,α διατδθηκαν γrδ νεφρo-
τταθ,fl ουtμπολiτη μαq.

o Toιc &,κo6ααμε ,orιiq 13 Φλε_
6dρη τoδ 82 oτδ Δηlμrcτrκδ Θ6α-
ιρo. 'Eμφ6νlαη θξαlρετrκf1. Στδ
πρ6γρ,αμμα oυμετεixαιl γrd πριil-
lη φoρd δ Γr6ννηq Δοι3τοηq, δ Γ6,
ληg Bογrατζ,{c κr δ Γrιbρlγ, Kατoιil
καληq μδ δργ,ανα κιθdρ,α, ντρdμq
κλ,αρiνo dντroτoixωq. T{ν uταρ,oυ-

oiαoη 3κανε δ Tdtcηq Koυταλακi_
δηq. Tδ Jοoδα δrατ,θθηκαν γι& τflν
dγορd δργdνων τfrq Φlλα,ρμoνr-
κ{q μαq.

o 'Αργ6τερα αιiq 12.10.82 rοδι:
dκοδlμε αιδ rραδι6φωνο τflq YEΙιΤ
EΔ. NΙεγ6λη θντiπωoη 6κανε τδ
τραγo6,δι rτoδ Ιr{iκoυ Zlαμπ(tκcι

42
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Toσ Tθκn Mπ6'ιτon

<Διι1lξε τδν π6νο oου>> (o'ιixοr 1-ιε-

λιlπιliηoη κ,αΙ θκ,ι6λεoη Niκ,οq Zrα-
μπdκαq) '

Πoνεμθνε Lιιlυ φiλε
rιo6 μ6 τ' ιioτρα ηrrλ&g
κiιθε 6ρdδυ oιδ ρδμα
1fiνοq παραμlλciq
Δlδξε τδν π6ν'o αoυ παλlδ 1rου

φ1λε
κr Jλα παρ'δα μου ιlτδ καπηλiδ
νδ πloflμ,ε οi δυδ 1ιαι; δνα πoτfρl
ν& τραγ,oυδ{;αoυ1rε παλrδ oκοπδ

(δic )

Σdν πουλi λα,6ωψ16,νo

μδ ιrπ,ααμδνα φτερtι
οιd γωνrd KοUρν1αOμl6νc)

ποδ ιoi λεiπει { xαρ&
Δrδξε iτδν π6νo ooυ παλι6 μoυ
κι ,3λ,α παρδα μου οτδ καπηλrδ
1l} η1ρ'frlμιε oi δυδ μαq δνα πoτi]ρl
νd ιρ,αγουδdοcιlμε παλlδ α<oπδ

(δic )

o Σ ιic 18 Δ,ε'κεμ6'ρioυ θμφ,ανi_

ζoνταr ατi1 Ι.{6oυoα. Td d.oοδα τfrq

θκδηλιbοεωq δι'ατ6θηκαν γlδ τδν
TON

Ο Td Χρroιοiγεννα τofr 82 θμ

φανiζoν ιαt oιr)ν τηλε6,ραοη rfrq

EPT καi μdq oυγκrν'οδν δλουq.
'Η θπιτυxiα ι'oυq δδν μrιoρεi ν&
περLγραφεi μδoα oδ δυδ dρdδεq,

o Στic 8 τoδ Γενdρη θπαν,αλαηr_
6(1,91.111 fl iδrα θκπ,o,μπ,il drrδ τr)ν
EPT.

Ο Στiq 5 Mαpιiου fl ΛcιΙκ| 'oρ
x{αιρ,α dμφανiζειαr μδ Ι(αΙνοιjρ-

γr,ο πρ6γραμμα καΙ ουγκlνεi iδι-
cιrr6ρωq τδ κoινδ τflq Ndoυααg.
oi ε,ioπρdξεlq διαι€θ,ηκαν ιο ιδν
EoΣ Ι.{αol3oηg.

Td μδλη τi]c Λαlκ{q 6ρxflo,τραg
δ,π6ιrxoνταl νd 6.oηθ,rjοουν &φιλo-
κερδδq κ& ε πιrλrτtoιικi1 καi φι
λανθρωπrrκr) ,πρcαπdθεrα τfrq π6-
ληq μαq. Toδq ειix6μαατε dπ' αi
τil τil οτ{λη πivτoτε dπlτυxiεg
ι<αi πdντα Ψηλa,

'Η Λαi]i<,i1 'oρxlioτρα Ndoυοαq
€ιπ'αιελεiται dπδ ιτoδq
Νiκc Zιαμlπdκ,α κιθ6ρα - τραγοilδl
Γrdνν,η Koκο6iδη μ,πoυζo,6κr - τρα

γo6lδr
Γ,Ιiκo Παπαδ,6πουλο μπoυζoιiκt -

μπαγλ,αμdq
Kιilατα λ,{ητoldνη φυoαρμ6νικα
Παντ.ελfl Bo,γrατζ{ κλαρiνo
Περrκλ| B,ελrγδ6νη κιθdρα
T6oη Kdργα ντρ6μ9
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Κυκλoφ6ρnoε ivα Yεωργικδ ΘιΘλio

"Evα 6ιΘλio κατατoπιrστικδ θπιoτnμovικδ μδ xρωματιoτθζ εiκ6vεζ
Ti εivαι τ& κoκκoειδft (Φ6ρεq) καi π6q καταπoλεμoσvται

Δθv πρ6πει v& λε(Φει &πδ καv6vα &Yρoτικδ oπ(τι

ΣTEΛΙOY ΙIAΛOYKEΙ
Mnoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &πd, τδ γραφεiα

τoσ'Aγρ,oτικoσ Συλλ6γoυ Nαo$onq

TΙMΗ ΠΩr1ΗΣΕΩΣ 400 Δ[,Ax}1ΕΣ

TA ΔtΙMoTΙKΑ TPAΓOYΔΙA

THΣ NlAΟYΣTAΣ

ΣYΛΛoΓH τoY TAKΗ MΠA'l'TΣH

"Er(δoοη oυλλoγo,υ .oMnoΟλεq - Γεviτoαρol.

ΠIPOMΗΘΕYTΕITE To
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