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Φυλiξτε τα τεOxn Tnc αΝlοoυοTαc))

Παλαrα τε0xη μn,oρεiτε vd nρομηθευθεiτε dnδ τδ γραφεiα τoΟ Σuλλoγoυ

'Ι-Ι (NΙΑOYΣTA)) oτnρiζεται oτλv &γ6πn καi τδ θvδιαφθρov

τωv oυιrδρoμιιτ6v τnξ

Παρακαλoσμε v& μεριμvιioετε γι& τfιν &ιεαvθωon τftg oυvδρrpμfiq

τoσ Eτoυq 1983

EKΔoΣE!Σ ΣYΛΛoΓoY ΑπoΦoITΩN NΔoYΣHΣ

1) ΙΣToPtA THΣ ΙΙoΛEΩΣ I\AOYΣHΣ

2) MI\HMH ΔHMH'.ΓPΙoY TΣAMH Ι(APAT,\ΣΙOΥ

TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEΙ\ ΠPEΙΙEΙ NA ΛEΙψoYl\
AΙΙo KANENA NAOYΣAΙ.Ι.KO ΣΠ1TΙ

MΠo,PElTE NA TA ΠPoMΗΘΕYTElTE AΠo τΑ BlBΛloΠΩΛΕlA

}(A| AΠo TA ΓPAΦE|A ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN NΑoYΣHΣ

Ν6ο δlει]θυvoη Boαrλ6ωc Kωv)vτivoυ 40, κdθε Δευτdρ,g Tρiτη Π6μnτη 6-9 α,noγευ,μα.
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oτoρiο τoυ τo,noυ lμαQ (lδbκoτoc εv'oτoq κol εικooτδc οl-

Φvoc) . 'Eτoι δ'iνovτol α'ρlKετ]δc 'nληρoφoρi'εc για τη'v €γ-
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lμενoΙ ,αΠδ τoυq To0ρκoυc εγκoτδλεlψιοv τηv γεviτεlρd

1qμg, δnωc oι Bλαγor τηc Hnεiρoυ κα| ol κarτolKol τηq

Στρovτ4oc τηc' Αvατoλrlκηc Θρδκηc'

Aγαπητi φiλε,

Στη .Nlo,oυ'oτg. φlλoΕε'vo0vται εnioηG oρΘρα πoυ i

1oυν o1δoη rμε τα lnρoβληlματo τωv vεωv κot πωc 'πρinεt

vo oγτlμετωrΠiζowαt 'oτo 'oniτt οno τoυc γovεic' ικαl στo

o1oλεio onδ τoυζ 'εκnοt'δευτllκotc 'δλωγ τωv βαθμΙδωv'
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,oμoυ των δ6vδρωv cHlP BUDDlG, rκoταnoλε'μη'oεlc' ηlδ-

εc lπotκlλi,εq ψηλrdc lκ.λ.ln.
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'κδμο α,ρ,κετδc δροoτηρllδτητεc Tωv 'δlIoφδρωv πoλlτtoτl -

,κΦv φoρiωlz τηq 'Πδληc rμσc'

Αuτd'γlο τΦρα. lEυ1'δμεθα rκολδ φΘιvδnωρ'o' Θα τα ξα'

vαno.,με ,μετd τρεrq rμ'ηvεc.
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Οr αrr*κδοτεq αv{Lμ\rnσrιξ του
ΓrcΙrτn {Γrα.\rα"YlcΙl Tn} Nαοιiμ

ΓIA T'oYΣ BΙliΑΧoYΣ T,I{]Σ ΗΠ}EΙΡov
ΚAΙ τlFIΣ MΑΚ,EΔOINΙAΣ ΣTH ΔΙA'PΚlEl,A ToY 19oυ αι.

Ι<AΙ ΓIA TE{N ΕiΠANAΣiΓlA'ΣH ToY 1878
ΣTH lMAlΚEΔo]NΙΑ

τ,oυ;. o ΚαπρrlηΞ (πο(υ ^iΞi1ιy'ηlθη)('

τo 1895 xα'' τβΘα'Λι, οτη Bιi,oo,ια,

τo 1971) ε(xε xιαθ,ηlτε'j,οεl ττη B,i-

ρoια x]α'. 1'1'1' B:τ'ιbλια-Mπιτιb,λια
(δηλωδη cτo M:',,αcf'4lρι) 'x'α: τi,ξe-

ριz να γρ,&:pε'' ι'α'' να aιιlλ':i οιτα ρ'oυ

|'αν''τ'|* xa. στq ελ1ληνια'κ1.

Σrεφθηxε )'oιπdγ'ι α' α'ξ''oπ,oιιi1:'z'.

τD xe''?6^(?αφo χ,αι γι' αυτ6 ;ι,ετ&-

Toυ
δικnγ6ρη1μ

Γεωργioυ Χ. Χιoνiδn

φpασε στα εrlλl1νrlxlri,, τo 79C'7 , τa

r"εii1ιεν,ο τoυ Nαcdliι. Ι{ μ.ετ}'φ'ρα':,η
;o") Υ'ph?cτη!y:ε. με μlcλ$6ι, ο,ε 56 cυ-

rερραμμ,dvε; cελiiδ1εζ, α,ε οy"{ψια τ_.-

;':,'xδιo6 (δ,ιαcτdlτ'εων 0,20X0ι,30),
πο'l e7ν'α'. γρι,1ιμdliι:,; ψoνσ;χα αnb
ττ1 γrια 1ιε'",'ια'. (Axdηια, o Γ. Kα-
πi',ι'ν'ηΞ, {γ'σ\'',\:ε y:cl'' 

ψ'e p'''ιΕ; π ροιd$'i'
xs;;!:oρ1β$l5gι;, τo), dμω,;, τ:; cη,-

μειιΔν'aι ,cτ1τa). 'E1:ι πoλ)'ii oipθο-

γραφl'τL!' λ'r,sη xαι q5l.lyτ,αξiε; { ι-

δtιop,ρυθΙ:ιi1.Ξ. Γvι'lρ'iξcνπα; τ,o6τo ο

!ι,:ταφcα:τ^lj,;. πeρ'ciiδω,οε τa ιε|"|ρe l5
Ιτμζ sτa'l '},υτιc B'λ,&,1,o δ'xtηvδpο

;η6 BJρo:α'Ξ Aλdξαvδρο Παπα6ω-
::λei'aυ' γtα γα το επ:μελη,θεi ια''
να τe δηlμo,cιε{:aι.

o -\lλι6ξa.75ro- Πα,πα6αc:λιε{o,.l

δl6'p,θιυl:a τα q:θcγραφ.ιι γ".τ.it''' χα-
θlη α).λi 3xα'1ιe zz: το)λj; προιcθrl'

φα',:ι!];ε'.; χiαi! Ildλir,;, φρ,δντιοε γυα
τη δαxr:υ;.oγρ'&φη:η τ'oυ τελ:ιo6

xe:μ'dl7,c'υ, πiου 6πιαcε 51 cυνη1θιc1-ιε_

rl:g c'ελi.lδiε;. _\π' 6ξω 616αiιg o επι-

iιε,λη'τ"l1; τιζ π''lι yriι:οl ε.,rδεiξε:;: <Ι-

ΣToΡΙKΑ ΣΙΙ}"ΙEΙΩMATI\ / ΑN^\

1. o Ιlιjlτ;ηg (Παvαγιιilτη;) No-
oι}lμ, που τjταν BDιryο,6, t'εν,νηrθηπε
cτη B,6ρo'ια, τo 1874, y'αι π6θαγο
οτo Boυ,xoυ,ρθcτ,ι, τo 19,66, oε ηλι-
ιtα 92 1ρrd,VιιlV. Σ'ιη Po,υr1-ι'αν[α ε^γ'-

y'αlτα,ατ,αθ,η,κε αιπ6 το 7920 (δ,'ταr1

i1τc* 46 1pι\vων) xα'' &\αιηi;oε τ'ο ε'
π*γγελμα τoυ x,αθlΙΥγ]rτ{ τη; M.
EΡ:π'αιδε0cιεω;, αφo6 πρrηlγoυμdγω;
θrαμε τoν dμπo,ρ,o' lι'α,,: γrjtριo'a oλ4-
xι)'η'ρη τηιv ελλη,,lιzr'{ xα,ι τη;ν (τιil-

ρα) γιoυγxo'cλα'6''αrii Mαxεδoyfα.
Στ'ιg περιηγηcειE τoυ αυτdζ πρo1r-

π&θηt36 yα συγχενlτiριΙroει oτo,ι1εilα

(xαι ιδ,ιαiτερ'α nρ'OφoρL\\/ι66, cτ,oηrα-

τ:x,Ξ; πα;,αδ''6οe''ζ), ρωτιbhlτα- τoυE

επζιilντε;,cυtμπατριιilτεζ Τ'OU,, ΥLr-
τη μιαξιl"η με,ταxivηοη (1819 

-1822) τω 6λ&γα,onl sτ'oιγai.'oν (πτγ'l

επ,o1'{ τoυ Αλη παr:,i τωι;, Ιωα,yyL-

vω'i) . απ6 την ορeιv^( πειρr'oγ'fi ττ1;

Π'iνδoυ ι'λ. τ0Jν Πρε6εν,ιil'l (δηλα-
δ:l1 α'π6 τα γυι7ι0" Α6,δ,6λλα, Σαμα"-

ρivα, Σμiξη, B,ωi6'o'6':α, Π'ερ,:66λ,;,
Γρd1μrirooτα x.ω') oτι3 πεδι&]δεζ τη,ζ

Mαy;εδn,ιiiα; γ'α'. τ'rιΞ Θ,e,eοαλ[;αζ, 6_

πlιι)1; χ,αι για τη συμ,-ιΞτioχ{ του ο'τ1ην

ΞταiyαΙ]τατιyJi1 xl\νηιoη' τη1: MαxεδO-
'aiαr;, cτα 1878'

To υ,λιy.r6 πoυ μ ζειp: οrι{lΨτ}τ|γ'Ξ

γα τc δ:α,ctiγ3ι'eL xα'' 6τιtι ,'o'' 
"'o'-αs d{l'α 1ει,ρ6γραφ,o, μ,g τ1iii,λ'o: (,A-

'lαηrνη1:ειE ατiδ ττγl ταl).'αιπ,ιυ,ρη,μ,ιieiη

ξω^{ των Bλ*,1ω,yμ, ?Tr?9 Ιo dγρ,αuJ2ε

(''ιε μελιiνl), τO 1954, aταν t1:ταν

80 ετωilt, στ'α 'ρ,a')|ψΙαν1xια, ce ξν,ι' τι-
τρ&lδ:,o, διαcτ&c'εωtγ 0,20Χ0,34, το

rlπoln ['yle'. γραrμ1μrdνe; 39 αελriδ::,
πo'υ τ1 xαθlε:μ''d, τηζ d1ιει 3,3 ('.υ'',,.,_

μ,dιv'εg) c'ειρ,dζ Nσ,. eb)α' χρηlσιlμOπρ:-
111-ι6,;'ε; {_ι,o,γiilχα *π6 τη ψ,'.ω ψε'.,'ια.

To xeitμενο τoιlτ'c o Γ. Nαο6p, πα-

ρld$,1υr3g στoy αγ'θΦ,ι6 τpυ, BlλιtXο,η'ζ
Rdρo:α6, Γειilργιo Αδ. Καπ,ρ,iνη, cε

ψ''.0' απι6 τιg αλιλεπ iλληλtεE cυν'αν-

τ"l7ι'ε'.; τO]υζ' ,στiα αiμ'oι6αilα ταξtlδιe
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Γεωργi,oυ Κιπ,ρLντ1' Eπ'rμdλ:ια: \-
λ':ξ. Π απz6,ατιλlεioυ/B6ρο lα 1967>.

Tελix,d,, δε,i, εxδ6rθ,ηlz",ε τ0 %Ξil-J.εν,',

αλλi o eπιμαλητ{; τarJ xrαταy'LiJ()'.-

cε ευρεiα πqρiληι].,τj του οτl6 oeλ(-

δg; 91 - 1Ο1 τoυ 6 ''6λ'i.'rιnι τ'olυ <Ιtcτo,-

.''' τ',i cτ1γιe," dι.|J' ΦΞ α \{'- α τoυ ; B,)ai,1ου c

t1 Ι{,''π$ι6'Ι't χoυ,ζ>), π,oυ xυrxλoφ,6-

ρτpe (cτη Bd,ρoια) cτα 1969.
'Ε";,α δαlxτυ.λoγpαφιμιdνo xεiμε,,,ο

τιυy αγαμν't]σaιi)y α)1ιbν το'l Γ. Nα-
o'j1'l dφθ,α,oε aτα γ!'''''α ψo"l.

-\π' α'lτd δr1μocilεl'llο,α iβv1 'ρυι17l'
τ1ιir;rα τoυ σΤΟ π:Ξlοrιorδ't7't6 ,Mαxεδο'
ν'.'ni1 ζω'ip>' sτc τε'jy' 46 (Φε,6ρα'l-

ι.ρi'''l 1970) ' c. 2b-26), με lυιx1:η
ειaαγιυγτi 1l,oυ (α. 24) ' πoν αγαφ.-
p6τα'ν 'cτα γ:τοht6τα τηiζ επαΔ/α(dτj,-

::ω; τΙi π'εpιοxη,; Koλινδrρcd-Αγi-
61y |{lj1','lτ,υ)l)5 oτα 1878.

Εiδ,ιδ xαι, δυo 1ρd,νlα xαταπ''αcτη
χα yJαι πi&,λl ,'-ιε τη il!Ξλaτη το,υ δ'α-

x,τυλoγραφη1*dνoυ x,ε.,μ'dyoυ. Θειil:'η
:α dlμiω; σχ,6π.iμο να ζητ{cιυ απ6
τη δ. B',ογινiα Γ. Καπρiνη'' πoυ x':-
τrdy1ε1 χ,αι τα δυ,o aa''ρ,δγ'vα'φ'α' διγ
λαδ! τoυ Γ. Nαοiψr y:σ.L τo') 1iατ!.-

?'l' τlηΞ Γ. Kαπ,οlvη, yr' ιroυ τα δα-

ν:ii:el. Πρ6tθυrμι,α δl61θηxε' _dπι1 τη
cι3'1ιx'οt cτ1' 6ηlω;, τηΞ y'eιρδ^γ'ραprη;

ελλ'η,vιiιr'{; μΞ'ταΨiρ,d,σεο):, ,1ro τe δα-

χ'τυlλιογpαφ,η1μjhο xεi1ιlεγ,6 τ,ηrs, δια-
πi:τιυcα 6τι o π1ρoαiγαφ,εοrlr[-ι:),O,; ε_

π:ru,ε,λητ{; ε[γo ι''&qιε: πoλiλ'd; επεμ-
6&'ce'' -ξ' ^γs"1o",:,[g πoυ δs,γ l.ιε d]6ρι,σμε

oi'r;ι,φ,ιυ,vo.



' h;ο''' φ p δντ'' 5α y':r.'' ξcι'l ι'^γ pι9τ η-
ιΞ y",α'. ξαyαδαxιυ'λοΙrJaφtlΘ\τι\ιι'Ξ τυ

z;εi,μoνο ττti y'Θ!ρδτ ?αφηg μΞταφ2'i-
οεω;, ,δπιυ; αι7'.6υιζ ε.!γε. 'oπc'l !'
z'αlμz (τι,; εγτε,λιjlΞ ανzγx'αiε;) π'ρc-

cθful'ε; - δlευxριγir;ει;. τo' μνηηιi_
,ιdt7eυ,σ1 ?ητ0'' 7,c,τi:'1ιοποlι-i'lντα;
πα,1,e'l'θ,dcειq.

'}"οτερα' μJ.,dτηicα ττι cγετ'.τ'!'

δ;ξλ:o"11,αφt|α x,αι t"i9α,!ι. τα ζ('Ξt'.'ι.-

1,ιυγ'ιz* π,po,λεγi'ιμgγα>' H 6'.6λιο-

Υ?αφ'.iaiι ε7'ηll1εμ'6ρωση xαι ri αξιo\4

!\5τ1 τυ:l')' δ:,δd'r_γ,ωy πληρ.οφoριιbν, 1

τ(υ; 7,α: η ,δ:,6ρ,θrωrtη τιυν cφα'λ1'L,j'._

των' 3,γ:νa il!ε ill'/ πρozθii'τ"η 64 ιτ;
1ιε:ιbc:ων. T6λo';, διαi.ρε':l 'τo ιι!'-
iιΞγo Ξε τ'α'Jατ''1*\^'ρa!;!'στlζ οποi:;

d'6α'λα αy*,λOγo,υ,; τ1i}:λουy, ιbοτε γα

εiil,αl ε01pη,c τ o y:αi ΞυyJOλο'διd,6α'στ().

' F,τ c'', rιp'c !ι1' lιQ e 6ν ι ο,λο'ιλη,ρ'ωtμ,3ν ο

μ,ελ,d'τ'ηι'_ιο:, πorυ ε1';αι δ'αy'lτυλoγρα_

φ'ηlirι6,vo,'!1r'ι1L'o για δημοrcιiiε9η.

ΙΙ. Αλ,)ιi. γe',"rι6τα: {,δη η ε'jλο-

Υτι eριbττ1ιηι Πo:6 εiγαι. τd,λο;

π'dντω,'7, το ;re?''eγi[\:,ιΞγ'o τωι/ ανα'

ιιllη'εω7 ιoυ Γιιbτη (Πανe^;'ιιbτr1i

Nαoιl'ι;

'\πoτ:λo,iiiiτz' '' το'!lτe; απd δηJο

ι l,dργj .

Στo π,pιilτo ng''ι'ξγrJι1τc1L δ'cα α'lo'

φiο,οt'l:α'. ,sτo π'ρ6ι6iλη!ι1α τη'; αγα-

1ωpη:ε,ω; των Bλd"χοlυ' υ'κ'6 την '|Ι-

τ,Ξ.?o y;α'. σττ!'l Ξ^('!c1τ'&'dfαoτj τoι'l;

:τη Μι'τ'εio,vig. 5το πριilτo τdταο"

Ιo τoυ 19oυ α'ιιbγα.
T'ctjτo υ';clδια1,rειται σΞ iτoλλ,a;

π.α'α^(cli||φ./),;, π'oυ 61oυν τo'υ,; εξτjΞ

τiτλ,ου;, τo,υΞ ο'i].,lo,); z;αι αlμJ:ιο;

1-ιν,η,1rov e,j,ιυ, γ ι ατli r roμ{iξιυ δ'τ'' δ tν ουν

1ι'α ιδi'α a1'.α 'Ea ειδl:γ6τεro πε:,ιe-
'7'4γι,zνo τo) rlειΙμd1yoυ :

1. oι 
'|J'lo'io'ν?|y'i,y.'ξ 

-: ογioe.;'
cτα' 1806-1812'

2, a'' Γεν[τoαρο'ι.

3' H aπιil'l.,ιιαc1iα ι.,'..i :\λf πα-

ιι τ'αν 1r'oγγ1iiν]ωV.

,4. Οl B,λd'I'οι τΙ|i πCl''ροnl xa''

οι δ':ιilξει; τoυ: απ16 τcν T;-
πd.:vλη.

b. H eπt'cτeΦη τo'.l Αi,'i1 ττα,ια

1στη Γρ,&μμo σ-k' vlα|" η φυγ/l
τιυν Bλ,ixιιtll,στιl Mι,χ'εδrl|α.

6. }Ι :'';1,xJvτrιυrη τω, Bλ&7'ω'i

τcaλlγxriδων σττp,{6'δΔλλα
(18i9) γ!α'' η e^(χατd,rοτααη

roυ; σfη Mαxεδoγ'iα.
?. Ι{ }.φιξη sι'ηl';' Κα'ooωνδρα.

Tι.'ξλE'' τι')γ aπlxεφαλη; οτη

€}: τ: αλο,ililzlη,. E,πiicxε'J7η cτον

δt.a'ιτιη'τi1 τη; π6λεωg.
8. H ζοlη cτη Χαλ'x'1'|ι'χη. }ι

,39,ψ11,9ρ,i7, τo,υ zλdφτη τ.απε_

ια;yιoυ Ι(αραμ,flτ'cου.

9. Αλαμil;,,η'aτ1 \|α τα ΙΙoρ6iiα.

10. Πωο1α rατηtl Kαccriγ'δ,ρα lια;
Ξiτ'"51 ?r)φtl'ι,ι ι ΤΙ a'?61α.

1 1" To τd,λo; τc'υ ^\'λii πxτ& ιcι'
τo c'ιδρπιc1για τιυν B)'iiγxlγ T^r1i

Hπεiρο'l.
72,' o ξeιτ1ιω]ιι6ζ 'τo,υ 1821^ ιττ1

N,ziουcα lx.,*;.

13. N'de; ,μ'εταz':ry'1cει; τ6γ β)'{
yφ)ν χτηΥ'a'τ ?6φι,)t/ .

14. Ι{ olx,oγΔνε''α ι,o'l Γdpο Mπα_

δραλ{ξη χαι τ(υ} d,,λλιψ τ'cε_

,λιγrωcδ,ων.

1ir" H εxrδixσrη τωy πταιφ&'r1υ}
απ6 y'.r'. sτ'. α'|r14 iroυιδii,ρη.

16. Η qnlλι],5τi:α γ'α'' το τ6,λoζ

(1821) τoυ Δdφτη Kαραμ{-
τ,σoυ.

17. Ι{ ,1ιαζ:αη Ξτ',xατα6τα;jTι

(1822) τωy B,)Jdlχωγ στη(y πε-

ρ''oγii ττi; B6,ρaι ια;-Nωoυ'oαg,

18. Ο Γeιb,aγιo; 1\Ιπαδιp'α,i{ξγ,,

^ρiν'ε τ0ι α,ρ1ιτc jλιγ,xια;'

19. H α,π,Oγ,Q,ιt1 τηΞ δ"yα'ο,o6γγi:
t'''α)|!Ξ7(1 Jτoυζ χτηyo'τρ6φoυ;.

2Ο. Tο ncιγ6n15τ4l,Jι,o Alθηνιbν ια.
o 6αt:λl*,: 'o,θω',αζ xαι

21. Ο Δη,iι'ξτpι'o; Mπαδpαλ€ξτ;;
γ'αι o Αλ6,αy6'; τe6λ,ιγγα.'; .{-

1rLπ*ζ αγ&6.

Στo δει5τe'ρ,ο,μdρo; διαοιbζoνταl

ια''fi6ιp\'"σ' ctoιγε!'1α για τημ1 Ξπα_

'1ιfoxτα7\ τcυ 1878 cτoν Kολιν,δc6

τ'α. για τη 1ιωy'τ1 ατoυ; 'Aγια;;
Πq.|τ aζ,,Ξη,; Bd,ρO:αζ.

Ttoι]ιo υπo'διαιρεiται ,οτι6 εξ^{q πα

pι"^7p&φa''lg:.

1. oι φ'ol"1τ13Ξ; Π6τ2οg χα'
Π αilλο; }Ιπαδlpαiλdξηg π]ρoΞ-

τaμ{ζlo1lται στηiy Aθγi^lα Ttα
εθ,'zlz'ο6; z'γιilν,ε ;'

2. Ι'π'''sτirξφ'o'l'l στ'c Σlλι y'α''

πρoπαγαvδiζoυ|t τ''σ' τη <<M:_

γ*λη Ιδ6α,,
3. H πa3:'o'y.η Kοi.'liδρod - E-

λευ'θε ρo1ωrρ iου '
.1. ,oι διαir,ιi1ε; στη Bαλα',ανιr'.,η,

ι}εταξ'j τω'γ Eλ'ληνωv, τω'/

Σ,θρ6ωγ χlα,ι τ(υy B'oυλγ&pων.

5. Οι Bλ&,yo'" y':'ττl'l'oτρ'6'P'J|' e'ι'

μsτα.λλε0o'i'ται τα, 6ooxaτδ'

τια τιυy τap''oγων τη;Β{ρa:-
α:' τΙΞ Kατepi'ν'η,; χαι τωi\'

Γ:αγyιτcιil,γ
6. ΙΙ,pοετcl;i-ιι'ζετ ωι τo',(iiyη|l-ιι'l'

7. Ξεφορτιjιν.1q' ρnλιoμ,5; (οτο

Εiλευθepοy.Φpι) .

8. Αρ1llξει η επανΦcτα'oη.

9. Te γeγcν'dτα cτo ψaνα5τiΙ?''
a*, .\r,.liων |{l{lyτωy z'αι

10. To d1τυ1ο τ'dλoE y'α'" η 0'να-

y'ιilρι1cη cτην Aθηιrα. Ι[ επι'
oτpoφt1 cτη cx,λα6ω,;r6ν'η Mα'
z eδoyiα.

ΙΙΙ, Σrrcπd'; τηζ Ξπιy'ε{ηJ,εγη6 δγ]

μο:ιειi':aιυ; τσ}y αναl1lν'ξαεωr'; τΟ)

Γιιbτη Nαο'lμ δεν θα ε1rlα'' η τlριτ:"

ι,i1 aτιδοeii τoυζ. γι'ατi ^ιhτ'' τθτa,rl

θα α'πα:τorjcε ,}ια γpxφεi d,γα ιrεγα-
λ'j,τε,ρo εισαγο}γl'*6 y'Ξaμεγo. με τo

oπ:oio θα θπ'1επe γ,'α, σ)μπλη,ριυθoιi'γ.

lrα αξι'ο)ιoγηrθo6ν αγαλυτιxt!. 'xαι ν'α

}199βr1l$l6dγ ηoλαττιx'i& τα d,cα ανιr-

p(7'ε.ι rι ο'.lγγραφ6α;, 6πωq τ"α"ι ')α

γ'ivoυν^ iΞ |λτlrJlτ[iLΞ''o6ηιεν'oυE πiνιι_

7'εζ' o,: αr'.αραiτητeg διo'ρθιbicεl; η 1
α''lαφο]ρi. τωl,' i',αiθιbγ τaυ γει','a"γρω'

φ,rυ, αyJ6rι.uα δe xα: o dλε^μog τη;

π1f,τdτηταζ τη;,1-ιeταφρ&σε(υ;.'A),-

λι,-l:τε, φ'a6Ιiιθ,τψα dτ ι θlα επ :'$ρ'1iδυν;

η θ,α ηιαταiιυYg τελιτ,ti' τη δη1ιoσjευ-

ο^{ τ'ου; χαl η ε,πιδiωiξη πραγl_ιαiτo_

πoιt''οεω; τη{ ,επlθiυlμiαζ ι1oυ' γα εχ-

δo,θaδy αυτd; cε αυτoτελ'dζ 6rι'6λio,

α"φc'ι5 τ1 πro,aπ&θεια ry,οlτ^{ 'δεν xrα2-

πoφδρη'οg lμια, αλi6πληο'η δ'ειαπarr'-

ταε;ilα (1967*1988) .

o oυγγραφd'αE οτηρiiζeται -δ-
π ιυ ;,:η,μο ι ιbθ,ηιe x''6ι)''αg-'στ|ην 1τ ?o

φo?'lχrh (cτοματιιxτi)'Ιlαei.)διηση γ""r''

ιατ'αγραφε,ι olα θlιoυ'Cε ν1' δΙL^ηΥο'3ν'

ται συ,uπατo1{;τ6; ΙoU, oι οπτioi'Oι ε-

ξηlσαy τα {9{Olyi6r1α, τα oπaLα eξ'"



σtO?Ξι, 'Eτcι, oι <(αr/α,μvtσειζ> τoJ
δ'εy ε ilα,: π ρoσαlri ι]χε,ζ' απoηiλε ιστ 1 

yJ*,

διxdE τol.l, αλλ,& εxεi,,ilων' πoυ υ_

πilρ'ξαν π,ρωταγω1yιlJτξζ il xv\ιπ,&,?-

σO,ι ,στα δ,ιαlδρα,ματιαθdντα η οiμεcο:ν
ουγγεirιδ,ν γJα. dJγαγωγ151$ι7 * σ)_

μπατριω,τιiγ τoυ;. Δεν πρ,dπει 6μol;
7α μη .σημεtιilτoυμε τo Υe^ρι;lζ δτ,.

oι αν'x"φ€'Ρδι!eνol ωζ πρωταθλητΞ;
τul"l γεγονi6τω.l αhJτιby ηrcα,l o'lry,η,θυl;

'l,'oντιn)'οi ,αlγγoνεlg τoυ Γιιilτη Nα-
oι1rμ. Toιiτo παρoυcιαιζει τo, π,λεoiγ,d_

χτηιια τη; δυνατ6τητα; μeγαλUτε'
,c\€ α'lv|ρl!i6ε'.αΞ (α,φo0 rJ ο"JτΥi!αφiαζ
εt'y'c rηrl ευy'6,ρ'ευα .lα αxo0cει τ*
o1eτ''lι/. απd ε,l,y:αλoπ,λη,od αατoυ'; α.ν-

θριilπcυ; ττtΞ στενιζ η τηg ευρ6τε-

'Jη)Ξ oLy.aΥεν€:d,; τoυ, μe τoυζ oτo:_
aυζ Lσυγχρ,ωτιζ6ταν) , αλλ& χ0l,. To

ταυπ61'ρoνo,xlαι, oυiylαy;5λoυθ'o μεlo-
νΕ'xτηxια yJαL 'trQν xiy'δυν,o τηg αλλοl-
ιb'αεω; τωv,δια'δρ'αrματι,cθr6hlτων απd
τoυE elvo,μιλrηπdg τoυ ^fi απδ τoν ι-
διο, με aγu''ri'6 n)α υπ,ε,ρτoν,ισθεil rj

36ρυ}lg1d,τηiτα τη; ζωη; rl/Jiι τη'; δρα
σεω6των ουγγe,vιδν η, αντilθετα, για
,lα μειωθεi η ,cη1ιαc['α τωly D.πoιω,γ-

δ,'lρoτε, τ'η6,v, λαθιily τ'oυ';. Kαι αl
cη,μει,ωθlεi 6,τι oυμ6α,dvει ,cυ1νci τo
π'ερiεργo φαινδμε,νo, aε ψεριxια α-
τolμe. η, λατρεjlα π'pio'ζ't\'l υfr'αιp^/ντi1

fi αννπα7xτη'δ6ξα τηq ο,'v'loγΔ';eι&;
τeυΞ ν'α εiναι Θερ,u,i'τeρη, απδ τaν
θαυμαoμ6 πoυ τ.l3φloυγ γlα τηγ πρo-

cωπιrt τoυ6,o..lq'ι6,oiλη vει αξiα. Δeν

μπoρo0μe δμωζ y,α πoιill,Ξ π0:& Ξa_

'lα'., -νΕλ'''τJ&., η αλ{rθtεια ,σ,τηly εξετα-

ζι1lμεπη περ,nπτωc'η, αφ|oδ δεy γ,y,1ψ_

ρiΦlμε 'nωι )δεγ d1ο,με δε,δoηr {νη ττ,

o,lγxεxρ:1ι6η ιpυ1ο,α1v,θ,εοη τoυ συγ-

γραφdα. 'Eτcι, ,xαι o,ι α]γα,μytlc9ιΞ
αυτ1ζ πρdπει ,l7, αξιολoγ,η;θ,cιiv 

1l,ε

xrαλη πircτι tΥ;α'. σ.'lΙ,.'XΘLΨεν''ι.i1 δ''&-

θεαη, 1ωρig πρoν"ατωλν,!τ1' ψιι v',ιι

με lμεγ*,λη π'ρocaγ!, y.αt με xα,πoια
επιφd,λαξη', ,Jια v.αι φαivετα1, 1ι1;
o τΕρo'αγ'c.φlΞ?μ6voE xiνδ1'lνo;' τηζ oι-
xo^,,al ε : :λατ 7z!α=. υ'πi1ργΞ .ι1''1''. 5Ξo')

Γιιilτη Nαα5μ. Αριzεi vα Ψllιειωθ,οi
δτι o cυγγραφ6αg θ,ε,ωρε'ι τaν oJ^(-

γ'ειtt1 τoυ Παιi.o Δ. MπαδtραλJξl1
(ΙΙατραλθξη) ωE τηv y'ινητ^η?'.(|

g4

δ'3υα,ψηι |ι'α'' '5α') τoν πcωταγωνι,oτη
ττι'Ξ \Ξπανα5τ&cεω; τoυ 1878 τωγ
l{ατ,εδ6y'ο'lγ :τ'oy Koλιyδρ,d, εlιιb το
σUJflδ εiΥα'' 6.τι τc,jτo6 ηταv απλιb;
{ι',gζ απ6 τoυ; αξι6λoγ0υ; lι]αι πε-

ρ''cc6τερo'l; π'ρtυτερ^1πτeg ΥJσi 1"1γ-

τeλεoτd6 τη6.

ΙJiντι,-l;, εi,iαι, cπιυ'c,δ",iπoτε, α.-

ξιc,:ηtrl'εiωτε6 o: αναλιυτlxd ζ,;ΕΞρ''τ|?(1

φdE xαι o'' τ')'τ1'ρο'φ'oιrliο;, πoυ δiν'ε:
ο Γιιilτηi Nαr{ι Υι.α ττΓl πoιμενιz',-'1

(ατoη_ιιvu{ .ια. Ol'y'1o'Υ eνeιιxri1) ζιυη'
για τι,ζ γl'oρτ6g, για τιξ συ7τ]θlgi.-,

για τηl οιjι;rsg1, τωιz oEl&lδω'z (<φαlλ-

xα'ριιiνr) ' Υ'-z. τα i,θ'η' ιι'α'' ^iι''o 1L

dθ,l,,.ια, για ττl\'/ o''lno')|o'|\':α ,γ'\α'' 
ΥLt"

τι6 αλλ,6πα.λιλη;.ε; z.,zι τ:; ουνε1εi;
lρ.Ξτ α7'':/ iι7 Ξ'' Ξ τ o' l e\α^1..ι.',-l, ι o ι 7.ε a -

οrl απd την 'Ιlτe'.'ρo cε πoλλdg π:_

ρ''φερε''ε; τη< Mαr"εδoιliαζ. Ιiδ:αilτ;-

ρη αξlα d1ο,ul oι ε:δf,cεl; τ,o) συγ-

γi',lαφiα γι,α τη,γ %ατ*5τα5η Τωγ 9-

ρzινων γ'α'' τωΥ πeδιγιilγ περιo1ιilι,,,
xυρiω; τηE ΙΙπoiρoυ y"lαι' τΙ,Ξ Mαxg-
δov(α;, sτα y ρ6νια τηζ Ξπιy'lJρια2-

1dα-c (xαl σ' α,υτdζ) το,l Αλf πατz.
των Ι'ωαν,yiyα1lu, γlιατi τ,orjτεζ cτη_

ρiiζoνται cττγl iντaι'α δlατη9oυl'tε-

'l'τ11 τδτε, νυlπt1 α'lαι,ιν,η,cη αν,θoιb-

πωγ' πoυ iT;ηcαν y.αι <<υπ6cτηtοα,, ,
τα caετυx'i πrpo6λ!l;ιατα, ιbcτε yz.

z.αταλ{'γoυ,,,, τ'ο'jτε6 γα εiγαι 5α')

πληρoφo1ρiε; αν'θριbπoυ γyιbστη <α-

τδ πpωτo 1dρ,ι>>. Kαl τ'o 'sτμ'ιιν'tιι6
ε'|lνc''' δ'τ,' ol πιd πdγ'ω πλ'ηροφ'aρ[ε3
δey o1ετd'ζoνται ιΙε τα πoλ'ιτιy"o-
xτραi''ωτLylα" γεγ]orl'l'τα αλλ,&, παl ιL:
τα ηθη _ dlθl,1l,α, με ττμ1 ατoμι,zrτ) xα:
1ην o'Ly"|.'\ιΞ'lΞ''αx^ii iωi]' lLΞ 'tηy o'.7o-
),o,μiα, .lrε την -ιor'aΥiJωφiο, με ιη
ληττεtα, μΞ τoν τρ,δπο απo,;oq.ιτj;

τ'η,Ξ δ:'xαιoο6yη(, μΞ τον x'λ'eφτClρ''yy.-

το')'ιι'γιδ, u,ε τη δ:ο,izlη5^η1 τ^ην α')τ.'-

δ obι.ι1:τ1, τα :ταγγ'd,)i-ιατα.. τι.ξ α:j_

pλie; zτ.λ. τοlγ .ιιγ'ω8υlιl '.γιι|''lτ1Ξ

τη,g eπo7η;.

T,dλoζ, o Ι'lιilτri; Nαοιi,μ π.|ax|πα-

θei rα ;'λoυτicει ττ1 διiργτ1s^i, τc'l
7'α.ι μΞ π,)'ηιροφcp'ιε3 γiα iα lrτo-
ρ''|y!oτcλ,.τ'. y''i 

"γ εγ'ori'δτα τoυ ευρυτΞ_

p0'ι y'ιbpr;'.l ττl:; <'ιαΙα??doυοα;, o-

θι,'l1-ι αrl,l,z'l{< Αυτoxρ,ατoρ jα;' ιδι α j'τa_

ρ,α στα Βαλ,y1ιν,.α, rια,. τoυ Nεoaλ_
λτiνιγaι3 Kpd,τoυg ιαι τo,jτo γlα γα
τCoλ€'.ανeι το dδαφog για τoγ αχα-
ιδιπ'.ιτo α'lιγν6cττ1 1'.ι! y,'Ξ,ιlμdyoJ

xo')' τ'o οπoio cτo στ11\lΞ'i'io 11'11[ 
- 

ξ-
πιυ; εiv,αι φ'ιc'.xδ - 

δεy {r}πo,rεa yα

παcoυτιαiξsι τηtν πp'dπ,oυ,c α τιλ,r1'''δ-

τrlτα' ,πc,ωτoι'ιπLι ια'. τι1ν αν''ιt6'ε'.a
1ι/ια τoy ο:'δl,xld ιιελεττ1τi1 του. Δ,ε'l
lο,;ri,ξω, ililωοτε. 6τ'' y'riτ: τdτolο

ηταν :τl__ επιδιιbξει; t., π,:θανδ, ια,'
lτ''3 |υ'1α1'c1'η.,Ξζ τ.') oυγγpαφdι, ,ο

,'πo1οζ επιδJι'r,ξε ,xιυp,iω; '''α πep'.ιιb-
cε'' γ.,'απτα δcεq τr'ilτ1ρoφopiε; ιr&ζ:_

'!e γ''z τo 6')''ιγ.'''ιo στoιχε:, |y!α, τηlι
cl''y''οΥξν.e''θ' τoυ, ιil:τg γα δηl'ιοσ:Ξυ-

Θr.,l'3'ι r'α'' dτο: yα δlαlωγ.ιc,θ'o,jγ τoli-
τΞ;, ,ιε τo γz' δlαδiιΙ'o,γταl απ,d τοε-lξ

αν,αγvιil:τε; τO,υ; 7.16,9,'j; ι|6π,'ι x'α''. e''l

7'λρ''sτα' "γ:' α'ιτ6 r',αl δ'ιαυtθ(ξει το
x.:iιιεy,6 τ'a') |lΞ :ι,\Ξ'.ι''/'ι&, ^Ι'α?'α\/'1τ|i). -

οτ'' γlx αν iιxιδ oτ 1' y.'./',' π α ρα δ'ε,γμ,ατα'
Ε,ξ'i'λιλoυ, δε'ι τιρυ'6ει, o Γ. Nαoδ,,:.
τ:; πρorθ,dcει; τcυ τ,o6'τε< η τoυλi-
y::ιo δε,r'eπιlθυ,μεi (^{. ioω;, xαl
δev ι1rπoρεi) yα παραχldμ,,Qει μl,α r-
πλoυοτeυτιy;^l1 nα'' απ'l'oiixrfi , s'ly ν'α,
ιφηγτ1l',ιατιxt' €φε'σι τω, τosτo δ-
,ι'ιrl: εiγαι δυγατδ να θεωρηθεi ι,αl
π.1'oιΔpη1ια' απ6 1'ιια α:ποι!η.

Π1,,ντω6' δπυl; τ"υ',' lα !γει <rι

πpαγ'',ια, oι υt7α'ψνt,ιcel<, dταγ (cιihμ

τoια, 6!πω; aλπiilξιυ) δηiμo'σ:ευθo$.i 
'

θα 1,ρη:lrirε6cοiυν oπωdδl'l;,Jτoτε'στoυ;

ε:διιlrδ; ]l-ιελετητdC ττi]ζ ''7τo?iαζ .ι'

τ.λ. γ:α γα |:αο'ταυ.:,ιbsoυ.t i1ly'ια να
πλ'αυτi:ο'.ly τ:; π.λη'ρoφ,oρiε:, πο'l
6yo'l'l 'τ.'α'' απ6 d.λλε; π,ηγj;, η, α-
zldlια, γ:α Vσ φlι1τiλρ9y' 1(]αλdτg.:α,

o:::'ιdγιr γεγo'16τα zαl α.lλυτα π:o.
6)'-i,i,l'ατω τo,υ;, ενιδ Υ''a' τoυζ οi).,)']rυ;,

ιoυ; aπλod; ι'α,. o)L'τ'α?'7'3,|; αl'α_

^ir11\1τe3 τcυ:. ,θα εt'lα'. iνα eυγαρ'.-
jΙo y.α'. :υ1νd, ω,φ,jλ1,μο v"εi1l,ενo. T,o

;ι;τe,j,ο.l ιo$τc''Αλλιυcτε, dτol θz
δ'xα:ωθεi o ουγγραφdα; τoυζ γ-α
τcν yι5π.'l π,oυ d;xαμε, 6:πυlΞ τxι a\η'.
oι &λλra:. πο'.l :υ,,1166αλαγ ,τo':yJ:λ6-

τroπα γ:α την α'ξιoτ,ofη 5'Υ1 Ιτ6 n7'η-

:;ιθε'.λ: τoυ τo6τηΞ. δαω3 π9'aα'ια-
.r,! . Araq' z



Στ,ην εi,oοδo τηq Bθρ,oLαq εκεi
rιου αιirζoνιαl ε,ρ,εiπ1α απ6 τα Πα-
λr,α Tεixεr εiκεi lπoυ r]'ταν η Bα.
oιλ κl1 Πιiλη ταl,ν Bυ,ζαντrνιiν rj-

Ταν o ΦoΡoΣ 6πoυ πλ,{lρωνα\/

δι6δrα or ξυλοφ6ρoΙ ι(,α1 ο1 α\ηΙ}γ1-

dτεq πoυ περνοιi'ααι, τo σταυρ,o-

δρ,6μι Θεα)ν{rκηq - B6ρ'oιαq --
N6oυ,οlαg. Σ,τo iδrο μθ'ροc γiνον-
ταν ,αΥo,ρ'απωλη,gif'εq ζιiων με δl,α-

μεoολα6ητ6q δαιμ6νιcυg τααμπd-

ζηδεc.

Ανηφoρiζoνταg τoν κ,εντρlκ6
δρ'6μο τoν TZΙAΙιΤTE περνo'tiμε
απ6 το },{AΡΙΦ Ιi MοYAPΙΦ πoυ
θα πεr ι6ποq αγγ,ελtιilν καιl ανα-
κο'tνιiloεων. ,dπ6 το $ψωμα oΙ Για-

λlοi τελ6ληδ,εq 6iκαναν κ,6θε λ,o-

γ{q πληροφορr]rαεrq.

Πlo π6ν,ω πε,ρνοtilμι,ε τoν TΣΙΓ'
ΓEΝE λ,{ΑXAΛA εκ,εi στην πε-

ρ:οxl] πoυ εiναr η rφ,oτoμ( τoι'
\{ακεδoνoμdxoυ καπετ6ν - K6-

ρακα. Eiν,αl η παλ16 oυνοlκiα τιυι,

τοιγγ6νων αrπ' 6που μπfrκαν oτη
B,6ρ'οr,α ot δυνdμlεtq τρυ Γε,ρo
Kαρ,ατ6]οoυ oτην Erπανdστα,ση τηq
NΙ,ακεδονi,αq τo 1822.

or τoιγγdνol 6παιξαν τ6τε 6,ριi;

}r:κο ρ$},9 καl παρ,εμπ6δ1σ1αν το

Δρ'γο τωι, ειπαναrσΓ,ατdrν πυρ,o6ο-

λιiνταq g1,,qγτioV τουq μ6,oα απ6
τα οπiτlα. o γ6ρoq εξαγρrιiθηκε
κ,cll τoυq εκδκl1θηκ,ε μlε φωτld
καt τ'αεκοl3ρ't.

Σ"η ουν6xεtα τηq δrαδρομf r,

μ'αq φτdι,oυμε σιο TΣAPΣΙ. Ei-
ι:αl Γl oημερtvf πλατεiα Αγioυ
Aντωνiου. Η λ6ξη εiναl Ινδικl]q
προ'6λευ,αηq α,π6 τo τiσαρ rτoυ θα

πεi τ,6ooε'ρ,α ενιil τ,ρ,αρ'αi θ,α πεi
αγορd η oπoiα οτη,ρr((εταr σε τ6σ-

σ,εριζ κ,oλιi:νεg. \'Ιπoρo0με εδri:

1ιοι-lν κλlα1γoυν την καημ6νη
δ6λια φιoυ,Xo,υλoυY1&.

Στη δrt,αοταriραlαη τηg Kεντρι-
κl]g κ'αι Mεγ6λου Aλεξdνδρoυ,
6που 6ρiακεταl αr]μeρ'α o κινημα-
τογρ6φoq <Πdνθ,εον>> π1ο παλ16
υιπdlρxε 6να μeγdλο. ε,σ'τιατ6ρ1ο

πoυ λεγ6ταν ΑΛT. To 6νομα κα-
τdγετ'αl απ6 το AΛT που δr,θταξε

ο επi κ'εφαλ{q των αrιελευθερω-
τιilν τηq B,6ροr,αq τo 1912.

Στην πλατεlοι1λα πoυ 6ρfοκε-
τα1 σtην εilαoδο τηq Δημ,oτΙΙ(Φq Α-
Yoρac {ταν το 6μο,ρ,φο ΣΙANTPA
BAΙ\ΙΙ. 'Ηταν μlα κυκλικr] αι€ρ_
ν'α μ,ε νε,ρ,6 ανα6ρυκ6 6πoυ π6τr-

ζαν or xαντζιiδ,εq κα1 ot ,αραμΓτα-

τζfδεq τ' dλαγα.
Στα δυο πλα'τdνtα πoυ τιiφα

δεν υtπ6.ρxουν σ,την πλ'ατεiα rιoυ
6ρi,oκεταr ο{μερ'α τo ξενoδoxεiο
<Aρr,oτgiδηg> r]ταν το ΠΑZΑPΟ-
ΠΛoY. 'Ηταν η μLκρti αγopa
που την δ,ημιo6,ργηοαν or To6'ρ_
κ,o1 Ylα να κ6ν,oυν o1α(oνομιE(6 αν_

ταγωνl,αμ6 ατην μεγ6λη αγoρil
τηq πλατεi,αq Αγioυ Aντu:νtiου. Η
ανrκαν,6τητ6 του'q 6μωq καr η 6λ_

λεlψη εμπορκr]g rιεiραq πoλ,6
y,ρ{rγορα την oδ{γηοε oε x6.ρrα

x,ρlαιrανrκ6.
Φτdνουμε οτo PoΛo'Ι' με την

μεγ6λη πλατεi,α. Tο 6ν'oμ,α, κατ6-

YεΙαl απ6 6ν,α μεγdλο ρολ6γr
Π'i,ρ,γo ,που 6xτrcε o Σ,6ρι6og ηρ6-
ληq Στ6φανo9 N,τουο6ν κατd την
Σερ6r,κ,f κ,ατοxl] τηq B'6φlαq. 'Η-
ιαν δ,1πλ,α οτον ,πλdτανo κα1 συ-

ναγωνιζ6ιαν στo 6ψoq. Χτυrιoi-
σε τΙq ιbρεq με καμπdνα. καr πλη

ρ,οφoρoriroε τουq κατ,oiκουq 6xl
(Συν,6xεlα αιην οελ' 97
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να ,κ6νου1μ,ε rπαραλληλrrομ6 με το
16.(1rρκtκ,o καπαλo'$ τ,oαρlοi που θα

ΠεΙ σκε!πααιf1 αγορd.
Tο τααρ'gi κd'ηκε οlτην μεγ6λη

πυ,ρκα,γ:6 τηq B6ρ,οr,αq το 1862 6-

Στ6λιoυ Χ. Σ6αρv6πoυλoυ

Π,u}ζ μαρ1μrρ6εt το παρακdτω Bε-

ρ.otιilτικο δημoτκ6 τρ,αγo,fδl:

Στα xlλrα ου'xιακ6αrα κ1 στα
lξ,r]ντα δυ6

AυYοιirσιρυ δrκαπ6ντr (ν' αμdν)

μ6ρα Παρ,αακιoυ6f1

ξημ6ρoυνrν Σα,6'6dτου κ1 μ,1α

6αρld γlουρτf1.
K6η,η11γ η 86ργια 6λη κl' 6λoυ

τoυ τ1σiαρ'σr.

Σlνιοli,κtα πατουμ6να μ1 ρ,orxα,,
μι πρoκ1α

καα6λ19 κλεlδoυlμr6νrq (ν' αμιdν)

μι γρ,6οια μr φλουρ16
Κ6ηκαν τα xdνrα 6λα, κdηκαν

τα μαγ'αζ16
Κiηκqγ κl μαναατl1ρr'α (ν' αμ6ν)

κΙ η φτoυxουλoυγl6
Δ,εν κλrα1γoυ τ' cιρ,Yαατ(rρlα,

δεν κλ,α,iγου μαγαζ16

μoι, κλrαiγoυ τlq μανiταtq (ν'
αμ6ν) μr 6λα τ'α παlδtd.

Σ' 6λoυν τουν κ6αμον fλlουq,
{λloυq ξloτι,ργld

ιrιη }.Jr6ουoτα πανγκ6ρ1α στη
B6ργlα πυ,ρκα'ld.

Παν6θι,μ'α Mαλo6τα κl' αυτ6ν
τουν Tοlo'6mλη

πcυ 6δroυξrν τoυ Διαπ6τη πoυ
δω στirl Po6μλη'

Δεν'κλrαiγoυ μαναo:τf1lργtα, δεν
κλιαiγoυ μαγαζlα,
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Δrακοπ8q στnv παλr& N6oυσα
U τiτλoq εiναι παραπλανtτtκ6q

ωq 6να οημεi,ο, γlατi ol διακaπ€q
TtΟυ στiq μ6ρlεq μ,αq εiναι .ηc μ6-
ι5αq κα: oημαiνουν την φυγl1 α-
πι't τo μ,6νrμo τ6πo κ,ατorκ,iαq _
}*iα φfγουμε απ' ιo ο,πiπr μαq, 6-
(rτω για λi,γεg μ6ρεq, κl αq πdμε
6r,ου ν,α ναι - τ6τ,ε, στα παλrcι
τcι xrρ6νι,α, πρrν απ6 τρεiq { τ6o-
(rερ1ζ δεκ,αετiεq δηλαδΙi, 6ταν η
γ'ενt'6 μ,oυ φoρ,οιitoε κ,oντ'6. rιαντε-
λονdκrα, αr]tμαrναν, τoυλdxrσ'τo

Ylα 1η ουντρlπτκl] πλεmψηφiα,
cιπλιbq τη διακoπ( των μαθημd_
Tiυν κα1 την α,πελ'ευθ16ρ,ω,9η 1ιυγ

μαθητιilν απ6 την τυρ'ρανiα του

oγoλε,ioυ.

Δεν πρ6κειτ'αt λor,π16ν να δrα-

6toετε παρακ6τω ,π,ωq περν'c$οε
6r,αq του,ρiαιαq, πα,ρ,αθ,ε1ρloτdq

οi-υoτ6τερ,α, ατην παλιd Ndουrοα,

<rλλd πιilc τr,q ζoιio"αν τα π:tδt6,
κι.ιl μdλl,ατα ια παιδ16 τηq γεlτο-
'l./ιq μου τriq Πα,πανi"r{g.

l{ πριilτη μdρα των δtακoπιiiν,
τελευταiα τoυ ο,xoλε(oυ' 6'ταν

rια1ρν,αμε τo εν,δ,εικτlκ6, flταν γε-
μdτ,η αrd xαρ6q κι α,π6 κλ6μαtα.
'Uαol πηδο,ioαν την τdξη xορο-
πηδοi'oαν, rκl 6,αο 6μεrναν οτην i-

δlα ζ6,ρο;ναν l] eκλαrγαν γ1α να

μην τουζ xεlροτονι]ο,oυν στο σr11-

τl r] ,Δπrεrτα απ6 τη Xεlροτoνfα.
Tη δεfιερη μ6ρα τα πiρdγματα

ηiρ6μrζαν, ιirατε την παραdλη
ο ιlαlμot καt ,πρoαxθ6ντεq τiρ,6xα-

1tε- αlπ' τα xα,ρ6μ,ατα oτ'ο Λ6γγo,
μια μεγ&λη αλ6να oτην περrο,xτ]

τnq Παπαντdq, τιi:ρα γ6μ:oε κt
ι,ιlι'l1 απi,ιι,α, lδανlκd γlα μπdλα,
ξηλαδfi απo6μα, γ1,α αραμπ6δεq
Οτην κατηφo,ριd γrα 6νοryμα μl-
κριilν ποταμ1{-iJν κα1 καταοκευfl
λ.μνι1lν *_ τo ν'ερ6 {ταν dφθονo
καi καθαρ6 και δ6οτoυ τααλα6cυ-

s

τi1p-,ατα και να καρα66κlα, κl 6οο

icριανε τc μ,εοημ6,ρι καl φοιiντ,ω-
νε η ζ6loτη 6ν,α,6,ε o νερoπ,6λεμο9

με τ1ζ τoα,ρλiατ,ρεq, οπ6τε γ1'α

περι,oο6τ.ερη δρ'o,οr6 πηγαiναμ,ε
ι5iπλα oτουq Στoυμπ6ν,oυq, σrη
θ6οη, εκεi πoυ xωρ,',ζ6,ταν το πo-
-1ιμl oτα δυ6, εκ,ε,iνo rου τlρα,6ο6-

οε iοlα γΙα την κoρδ6λλ,α τoυ
ul6γγου καt τ' 6λλo πoυ 6ατ,ρι8ε

ο.;αιoλlκ6 γΙα τo μiλo τoυ μπαρ
πα - Κιi'o,τα τoν Bαiδενρλι].

Eκεi ,oτη δθοη rιflγαlν,αν Kαl 1-1Ι

γιlvαlκ,εq να κ,οπανd,oουν τlq Koυ-

Toυ Θωμ6 ΓαΘριnλlδn

ρελ,oriδεq rΙ<α1 τα ζηλrd. Tο ν'ερ6

fταν o,ρμητ:κ6 καt δεν 11ταν λi-
1,.t εκεiνot ,Ιτoυ παραμαζε6τηκαv
απ6 τo ρε6μ,q πρoπ6ντιυν τoυ ιo-

ταμ'ιo6 τoυ μriλου. Eυτυxιilq 6λol
γλ'6τωναν με μΙα ψυxρoλουσiιι
Kαt την α,Παρ,οriτητη λαxτdρα. Σ'
αυ rι6, τo πoταμ,dκr δ,oκψdζαμε
ιrq lκαν6ιητ6q μ,αq oτo dλμα εrg

1iηκo,q, θ,α {ταν 6να μ€τ,ρo φ,αρ_
διi, και μ1α του κλ6φτη, δυο τoυ
κλΔφτη, τρ,εiq καr μ6οα olτo πο-
τιi1rl o λεθ6ντηq οoυ! To πoτ6μιl
ιου Λ6γγoυ r]ταν λiγo π1o φαρ-
δi και πι6 6αθri καl π16 o]ρμητ1-

κ6. Aυτ6 τo αποφειiγαμε, γtατi
λiγo π16 κdτω απ' τ,η δ16ο,η rερ_
νo6,αε κ6τω cιπ' τo δ,ρ6μο καr ο

κiνδυνoq {τ,αν 1_ιεγ&λοq. Αυτ6 6_

γiνε η αtτiα κ,αt τι-tρ,α 1q '.16
x,iθηβ<αν απ6 την εlπtφ6νεtα των
Στουμπdνυν, και πori να κoλυ_

μ,rτr]σ9ψη-'. π1,α τlq 66ρκεq μ,αq α_

π6 πεπ6νl καr καρπο6ζt...
'oταν 6ρxrζε να γ,6,ρν,ει o r]-

-\roq καl η μερα να δρ,οοiiζg1, φρi,
των,ε το κυνιηγητ6 Ι{α1 τo κρυφι6.
}',{ε ι.o κρυ,φι6 μαq 6mανε τo 6ρ6

ιiυ καl τ.6τε iιρxt(αl,, οr φο:νf q

l ιι,ν μαν6δ,αrν Y1α ουμηrdζεμα oτc
c,ηiτt κ,αt τα δι,κd μ,αq πα]ρακdλrα
.uκ6μα λiγοr, καl δει' l]rοι' \i-
γιll ε,κ,εiνot που δε oυ1ηιαζεio"_-
1αV αν δεν τουg τρ,α6οiοαν απ'
τ'αφτi.

Ac μη νο.μioεl 6μωq κανεiq 6ιι
(lλεc τrg δrα,καπ6ζ τlq περνοιiοα_

μ'ε σιη Ylε:τoνι& μαq. Kαr να τo
Οeλα,με δε μαq 6φην,αν σιτην η-
ουxiα μιαq, o 6ναq μαq κυνη,γo6_
οε απ6 τη μΙα μεριd, γιατi r]τ,αι,

ι,υx'τερlr,6q cτo ερ,γο,στdσ1ο κα1
r;θελrε να κοrμηθ,εi κr ο dλλοq
ilοc κατ,66rρεxε ι1€ καμ16 oιdμν,α
απ' τo μπαλκ.6νr Ylα να τoν α_

tρι]oουμ,ε ι],αυxo. To κατ66lρεγμα
i1ταr, δ,oυλ'ε:6 κυ,ρ,iωg των Yυναι-
κιilν Ιιoυ κdπoτε τoυq ξ6φ,ευγε
κi η οτdμνα Cιπ' τ,α x6ρι'α κr αλi
οτoν που τoν πετ$x,αrνε... Mαq
6δ:qυxν'αν λοl,π6ν, κr εμεiq πoλ-
λ6q φορ6q 6λλ,ο που δε θ6λαψιε.

ΓΙαiρναμε τoυg δ,ρ6μoUζ κoι τLα

κιrλυντερiμlα' που .Οt ,πi6ιρlεq τoυq
εi-..αν τ' αxνd,ρt'α απ' τtq οκλη_

ρ6q π'ατoιi,αεζ μαq, τα παπoη]τσlα
δε:ν {ταν τ6τε τηζ μ6δαq το κα-
}.οκα,iρr, ι"t,απου τα oκ6παο,ε η do_

φαλτοq.

Kι 6ιαν 6,ρ,xrζ,αν τα πανηγ$pια
'ιου κ'αλακαr,ρto6 τr ευ666εlα fr_

ιαν εκεiνη η δικ16 μαq! Ofτε α-

τιoυο(,εq αν θπαι,ρν,αν δεν θα ',i-

}tασΤαν τ6:o ταxτlκοi.

Απ' τoυq ;πρ'ιiJτoυq ν' ανε6o6*

i-lε σΤoν Arηλl'd. κr 6,ατε,ρ,α ν{t Ι1ρo

ιρrdοουμ'ε oτην Αγi,α Παρ,αoκευt],
οτον 'Αγtο Σ,ωιr]rρη, ιlτηrl Πανα-
-ι,,iα και oιον Π,ρ6δ,ρ'ομo. Παντοr1

με τα π6δια κ,αt πdν,τα ξυπ6λυ-
,οr. Ti ταπε1νoφρ'σαυνη! Ti ομορ
ιρ16 ε1xαν εκ,εiν,α τα ναoυοαi'uκα



;ταν,ηγr1,ρlα. Πlo πολ6 μου dρεcnε
'ιc πανη,γι3ρι τoυ Aηλ16 γrατi εi-
τε απ' την ,πλαγld τoυ εiτε απ'
lηι, αυλ( τηq Aγiαq Πα'ραoκευ-
τ1q ε6λεπα 6λη τη N&ου]oα να κd-
ι,εl παρ6λα,oη' Δυ'o - δυο, τρεiq
τρ'εic κr 6πε:τα ατo μ,ονoπ,6τ't Τo,υ

Αηλ16 ξνq,q ,6να{. γριofλεq, μι-
κρ,6 .παιδr'd, &ντρ,gq γυναiκ'εq, κο-

πελr6q καl παλlκd'ρ,rα.

ΙΙ6,oα xlλι,6μετ,ρα 6τρ,εx,αν το

l<,αλοκ'αiρr τα π6δια μ,αq. Kcιι δεν
;/1ιαν 6λα γ1α παtxνiδl. Tρ'6xα
ατο φο6,ρνo, τρ6xα οτo μιπαικ6λη,
rι{γ,αtι,ε γ1α 1σ6rκνα για τo φo'$ρ
., o. E'iμαoταν σαν 6γ'ρ:or λαγoi.

iι,αr nιi:q μαq τρα6οt0lαν τα xιΙj-

ρ:iφrα κα1 o1 κcι,τιν,6q 6ουνorιλα-

\ laζ. Σ{ηrερα π6μ,ε γlα μ'o'$ρα
_ην 6λλη για πρoιiν,α κ,αt γ:α κ'αf-

ο]α, την παρ6λλη γlα δαμ'6οκηνα
}iιιl γlα ροδ,drκlνα, για oταφiλrα,
1,.α οdκα για κα,ρfδrα, γlα κυδ(l-
ν]fl' Υ1α P,6δrα.'. Eυλογημ'6νη γη
ιηq l.Jdoυααq, τiιποτα δε μαg ατ6-

ρη|σεq.'Αλλ,οτε οα νοlκοKυ|ραiοΙ,
ι;ια 6γρtα, κr 6λλoιε oα φiλοι
νnllκοι<υρ'α.iων 11 oαν αγρl,oπo6λια
τ,οtμrπoλοYο6iσαμε κα1 τoαμπολo-

Yoυσαμε. Παραπoνεμ'6νor δε μεΙ-
ι'ηrε καμrd φo,ρ6 απ6 φrρoιiτα.
Kr αν καμld x,ρ,oνια μαq Αλεlψαι,
τα ρ6,δlα καi τα κυδιil'νr,α. τo B6ρ

'μrο. μεγ6,λι1 η x6ρη τoυ, μαq x6'ρ
]αiνε ciτ,o τ6λοq του καλ'oκαl,ρtol3,

ο'το τ.6λοq ιων δrακοιrπiν, με Kd-

οΓανα. B66αrα 6,ταν iιρxζαν τα
κdοταl,α, τα μαθτjμ,ατα εixαν κ16-

λαq ξεκ1νlllσε1, 6qr,ωg γ1α μαq
τo αν66ααμ,α 1σiΙo 6,cυν6 οfr-

ι1cΙ1νε ουνl6x'εtα των δtακoπιilν,

γiαυ'τ6 καt δε θ'α 6νmθα oλoκλη-

J,ωψι6νη ιην εrκ6ν,α τ,ων δrακο-

11qtl1l g-lτξV παλrd N6ουoα αν δ'εν

66αζα μ6oα και τ'α κdσiτανα, Γο

μι6ζεμ,{ τουq τo 6,ρ,ωμ6 τoυq' 6να

αKΦη d'ρ'*μo μ6οα οτα τ6oα πoυ

μ.αq μεθ'oliloαν κ,αr πoυ xωρiq να
ιο νt6θoυμε μαq 6,Ι('αναν να απo_

ζητoilμε τη Φ6,οη τηq, γεν6τ'εt-
ρ.:ιq μαq κα1 ν'α μιη μrπo,ρoiμε xω_

ρ'iq π6νο να ζο'6ψιε μακρ16 τηq.

ol δrα,καπ6q κ,ρατ'o6'oαν γ1α
(-τ4 Ndουαα εκεiνα τα xρ6νlα
L')q {ην μ6ρα πcυ oυνεrδητοπot-
cil,cαμ,ε 6τr τα x,ιυρdφr,α κα1 το

Ιiiρtrιlο δεν εixαν πtα τiποπε να

μι-ιg ταiioουν κ,cιt τα μ6να βρη
ιin,ου μπoρoιiααμε κdτr ν'α φ6με
iιαi VO ι<6ν'ουψιε φαοαρliα f1ταν τα

ιl;τiτrα μαq κα1 τo οxολr6 μαg.

(Συι,6xεrα απ,6 την οελ. 95)

116ιro τ'ηq B6ροlαq αλλ6 κ'αι των

γi,ρ,ω xο:ριιilν. 'Ηταν 6να oτο'λ.i-

δι τηq B6,ρ'οrαq ,παυ δU1σ,tυxιiq κα-
τεδαφiαι'ηκε κατd τo 1930. Kdπο_

τ]ε 6μiωq πρAπεl ν,α αναo'τηλωθεi
κι' αυ,τ6 ,αq γiνεr οτ6xo'q τηq Δη_

1ιο,τrκ{q μαq Aρx(g.

Κdτω απ6 τη,ν Eληι1 σΤoν κd_

μlπΟ U1π6ρ'Χεr μια τoποθεσiα που

λ,θYεται BΑΛOYΠATΛΙΑ. Η ε-

ξ4γηαη τηq λ6ξηq εiν'αι 6ου6'αλo

-'παιουλid. 
Kατd την λαιι<l1 πα-

ρ6δ'ο'oη 6ταν r,.6ρ;αoε απ6 Kεl το

ακ{ι,αrμ,α του Αlγi'oυ Aντωνioυ μιε

το 6ωδ6μαξo τα 6ιbδl'α 6φηοαv

oημ6δια μ1ε τ1q πα,τοιj'oεζ τουq π6-

Πrτριδ0Ψυι't6iα τnc 86ρol:!g

νιι) σε μlα πθτρα.

Η τo,πoθεοiα ΠETPA 6ριoκ6_

ταν π,&νω αlπ6 το μ]πεδο του μπd_
ακετ. Erκε{ or παλlοi B,ερolιi}τεξ

6τlρlωγ'cιγ την Καθαρ11 Δευτ'6ρα
τoυζ νlo,στ1μ6τατoυ q φ,αoουλντα6&

δrεζ pε oαψι6λα,δο l(α1 τα π'αrδ16

',iψιυναν xαρταετoilq καt περιατ6-

ρια. Σ,ι,o iδlο μ6ρ,oq τα πρ,ωrν6 μrα-

ζε6ονταν aρ'γi'τεq γ1α να τoυq

π&ρoυν τ' αφεtτtκd γtα δουλεια

στ,oυq μπαxτο'6δεq κα1 στα xu;'ρ6_

φ1α.

Λiγο πρrν φτdοoυμε ο'το x'ωρι6

Bαρ66ρεq Ψηλ6 στα ν'ταμdρrα

τηq που,ρ6πειρα9 flταν η MoΙ_
ΡAoY. λ4lα πoλi 6αθld απηλι6
που nαρoυ,o,i'αζε τo φυoικ6 φαlν6-

μενο τηq ηxιilq και αν'τr]'xηcηc.

'oταν φιi;ναζε καv6ναq εκε1 κoν_

τ6 <<!Ιοiρα> η απηλ,rd απαντoηjοε

με μακρ6ου1ρτ0 αντiλαλο <<NΙοιρα'

οto6 o6> κr' 6τoι δημrουrργ{θη_

κlε η λαiiκr] πεiπoiΘη'oη 6τr εκεi
αια 6γκατα τηq γηc κ'ρυ66ταν η

1ιοiρα τoυ κdθε ανθριilπου.
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TcΙlρα πoυ αvoiγoυv τα σxoλεiα
Σe λiγε; μ6ρε9 α'loiloυy οL. π6ρ-

τ,Ξζ τωy Σ1o,λotrωi, N'α|' τ'cL πρoα',}_
λια ,θ,α γεη-ιilcoυν 'με μαθη16ζ μι-
τlpoυ3 z'rαι,μεγοi,λ,ου;, πOυ με τ:;
1αρ,οιiiμενε6 φ,ωνrd; τoυ; δ,iιyoυγ μliι
'.δ'. α|'τε ρ'η'' ευ1dlριrcτη r;l l ελπ ιδoφ4_

iα y6,τα ατη ,oξxρctltη x:ι αγ1ιbδ'η

ζω^{ μαE.

Tα δ:ιiφoρα πρo6ληματα οτο 1ιil
οo τ\ιΞ Δηj,Ιoτι,χγiζ [,xηqlii),gψση; τoυ
1ο,υ Γρα,φlεioυ Δ.E. xαι xd1οια τα δ:-
διxτη''ριαxα oι Ey'π)x,o,( μαξ ποοF
απαθ,c6y γα τα λdαου'γ μΞ τoy χ.α_

Λ'3τe,c'ο δυνατ6 τ'ρδπο μe τη 'cυ,νiδ'ρ,o_

tνi1 τη; παλιτεiα6 y.αt {ιε τil συygρ-

γωa!α τω,y Σχaλ. Eφo1ρε'ιιil"l, τω|i

Σι:rλ,λιdγω,ν Γo,ydων xαι Κ,ηδ,:μ'iνιυμ,,
τηζ Ιoπι]xη,E αυτoδ) ση; )1α| τωy d,λ_

λιυ,γ φoρ6ωy.
''oλ,ε,; oι πρo6λsπξl:γ'ε6 θld'οει:

cε δi:'δi) ,x6 π.ρocιυnι,y''δ cτα" Δηrι'οtιιι&
Σ1,ολsln xαι Nηπ) ^γεiα τη€ πιρ':ψ!-

?e|α 'Ξ ay|.l)ν ουηrπ,λ'η'ρωθlεi. Tα πe-

ρ'"c'c'6τ'ε'ρα ydα διδ) xα 6''6λi!:α lxoιlν
ατα,λ'si 6γv.α1ρα cτην υπη,ρεoiα μαζ.

Για τη, cω'οτη Δμω,; αγωγη xα.

1ιd,ρφιυ,cη τωy παιδ,lιily τoυ λαο6 μα.;
εir,,'αι απαραiτηπη η ]τεl1η σ'Jy€ργο_
oiα Σμλeiο1) ^ΙαL a,.]lιlo,Υd,y,εια;. o:
δΦο αυτοii παρ,dγo,vτε,; δlαδp'αματι_

ζ,69,y το cπoυ,δαι6τε,ρo ρΔλο τουλ4-

N!σΙo '5ττΓl π,cωτo6,d;θμια Eππ) οη

πo.l giγlαι τα Δημ. Σ7oλεiα r'αι
Nηπ)γεirα.

Θα π,a:d'π,:ι τιbρα με τγρ1 θyα,''ξη
τη3 ι,α'.νουργιια; c1oλιru{Ξ γρoνι4"3
ο'" Υo'ν'eiζ yα πc'oετo:μ,dρoLty xαιdλ'
ληλα τα παι,δι& τουζ, dτσL ιilcτε, δ_

ταν 1ιετ& απδ ')ι|:rγo' d1o,θ'oυry oτο Σ,1o_

λεio ι,α π,ρotααρu,oaθDf1,' 6μμ,oλ,dτερα
στo ,οχoλι'x,6 περl:'6,i.λλrο^i xαι σx';l

cxrι\"ni1 ξωl; x,αι yα, παραχaλ1oυ,θi_
,ο,ου'y d'ysτα xαι eυγ;i''ριsτα τz 1ια'θ^lγ

1ιατα.
Εllιι.'. αλη,θi:ι'α δτ,., οτη''1 εnoy'.ii

μ{Ι; ,: γονεi; 6,λ,ων των τ,d,ξεων: α_

ττoi, ιιιl'οoα cιοi, αγ'ρδτe;, ερ^γd.τε;
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ι'.λ.,π,. δεixν,oi]ly, θ1 λ'6γαμο, υπεο-
6oλ'ιu'6 e,γ,δ:αφd'ρ,ογ ^(|'α ττl μ6ρφω:1
το'l,i', παι,δ ιιi:'li' τoυq. Mεγαλ,$,ι gρo s^l_

a'αφd,,r,o,γ 1ιαζ'i μe γαiπ'oιυ. l''lη'ο'lγtα
πα:,ο,υc'idξουiy oι γcrle[,q' π'r;'l γlα
π:.ιι|lτη φcρα τα πα'.lδ,.& τoυ; θα φο:_
τt!5o9'/ ,31τηy A' τωξιτt το'l Δηιoτ,_
z,o6 Σ'1oλ'ε,Ιoυ ^{ Nηπ)γgib9.

Κι ε,διb cτo oηι.εiο α,υ'ιd πoy.rλo]

^γ'.,νei3 απd &ι^1νr'''.α icυι; i1 απδ 'nep-

Τoυ
Toυ Xριiloτoυ Π. Mdρα

πρoι1σταrμ6voυ toυ γρ. Δ.,E.
N. ΗμαΘΙαq

6aλα'δ εΥδ'.αφl!.2r'ι1 γιιl,ρi -< νl' τo θ,d-

λ'cυ,y επlδooυγ επ:ζ{μια cτηιy j}η
π,rοΞτol]ιtrασdα το|\l n'qι'}1$$,' ]ι1θ απo_
τdl).εαμα ν,α δυo1οραi,ν'.)ι1'γ TT/l/ oμαλ.l1

πcoxα?\\|o]Υ^il τoυ; στo Σ1rcλεio.

Χε:d,ζετα.ι λo,ιπ4y ψ,.α yl*mο'.α ποa
coγ^i1 cτo γ'ειριογJδ αυτο6 τoυ ευαi_
tθη1τtcιj θi6μαΙoζ τηι: πcogτo,ι]l_ια)σ}ih:

των 1ιιxριbv ψθ,ηrτιΔν.

Π'oλλc,i εi)ν,αι o: πα-.l&ιρoι1τ3; nq'1
.π''δο ο6y ε υ,γ,αi]x,*' σ τ ηi / π'ρo a τ]η'.l|iJ'α 5 ι rJ'

τ"1''' 5ωιit^i1 ιrρaιαgψ'oγ.i1' αλλ,4 θ,α α_

yαφdρουμε 
ιridr',iο 3 σι}liuo{t|τ g,y'ι9$;, 1q-

τ,4 τη γν,ιbμlΙ lJαζ, πro'υ εjlyαι 6,lrrω;

αi'iο)φαa''.lσ-t l'ylιo't y'α'' x'α'θ'ο ο:,:τιι'o,i γ: α
τη τ1oλιx{ π'oρεiα των μαiθητιil.i.

1. Σιοματlrκιi και πvευματι-
κti υvε1α τω νπαιδιιirν
Για yα μπo,ρdcει τo παιδi y'α j-

γει x'αλ! πιρo'cαρ1μογi1 c'τo Σ'xoλεiιl
π'ρ,dπ,sι πριbια Vα εi'γ'q1 c'ωtματιx,*,

γερδ. Ι1 αδυναμiα στLζ y'Lν^iιlεL€', "η

η ε6,x,oλ'η xο'3ρ'αc'τ, δεy cυMτε,λlo'iν

στ:ΙJγr αi1dn19,ξη φι,λ,ιπ.ιiν c1,6csων α.
ν,&μεοα σττl :ψσ':.θιτlrτ''xii ιlo''νdτηπα.
'.\,λλωοτε α; μηly ξε1νoιiμε δτι ol
ιr:1α'|,οι 'Eλλt1νεg 6λεγαν: <(σε γε-
ο6 oiιι,l'α' γι7"τa'.^λε( γ'ερ6 μ.υαλd>.

:\xdηrη εl.iαl απαcαiτη,τo vα s:_

yαι απ6 δ.u/c-.'.wηζ πλ'ευρ<i; τo

':αl;δ': 
Ι,α),cy',.'y'ιδ, cγ,Lz'\6.'Βνα' κο,'v'i

iιΞ y'dιπo'.ι fi'Ξ'')ψατ'''ι"η α\1ω|1eλiα
δεv μlπ,or:'si ';α sπ'ιυ'φ,:ληθ,εi απ'6 το
:t::τ^r;',ια eργ ι'ι[υ';' δεν αφ,:,rοlιilνε:
τ1; πiι'.iφεi,6|!.Ξ)Ξ; γ^16cειg, δ': l
παicγει γι6,Cr': aτα δl&φ,cρ,α πα:7_,li-
δlα x.λπ.

Eυτ97_1fi; 7τΥl',) arol-'i| l'ια'; ol πs-

ρ''tι6τe,,''o'' γovεi,; με τη 6οi1,θz'''α

τηi; παlδιατριι/1: επ,ι':τ4μΙ'Ξ δe:_

/y,o,:], ?l\ lαι_ι1Ψl lδoλ,α 1rsγd',λ,o ε,,r! 1qφ j_

?.γ γlα την xα^loΥ!τιl. :ωματιxri
γ.α'. ii|,)Ξ1)y'7'τ'',ν:^l1 αν&:;τυ'ξη τωy πα'_
δ:ιiiy τουc.

2. Συμπεριφoρd γoν6ωv
Mι'& α,π6 τtΞ συν.ηiθ'lrιιdνε; ταr"τ'._

7'd1; τιυ'i γloryζ,6{il 5N'ετLrι& με τo, Σxο-
λε0o, ε,jiy.αι νL το r1"c,o')5''!'ιt-r''1y 5τα
ττα''δ'& 3,αγ μd,co γ:α τlo $u.y'lL 1,''1 

-i

).rυ,τρ'ωμd.

'\,ιotirμε δυ3τυχιi; :υ1νd. πoλ_
).lοit; γ,ol7gi,1 y'α λd^7ε:

<,Eυτυyιb< π,oυ d,φ{$'a,561 πυ&' οττγt

τ1'λi'τi..α γι,α τo Σ,1c'λ,εilο x,:' dτcι θ,α

t'1ο:"ly.ld,3oγη1g, il ,ιTιbPα ποlυ θ,e πz.;
,:τ'ο Σ'1cλεilo θ6λ,:ι; δε θldλειζ θα
cτριb.c'εl;>> ,1 .No ,' \q11^/.'a\.E ^i1 η
Δαc'xιιiλα θα" cs ι'ανοyl|irJf)\) ^/',αr\&

τιilο,α π,ου Θι' τ'αq cτo Σ,1ολ,εiο>. lι.
λ.π.

M' α,υτ6 τοιrl τρdπo Υ\|r,rΞτCιι o,πιll_

ιιδiια οτ ε x.ι,ι,α &οy.ηi1'ιη πir,o Ξ :ο1:μα'σ(α.

K'ι' α,y α"y'ι{r,Lα r.eο'.1,ιd'lOυ'γ τ.o Σχο.
λ'εi,o cαγ ιπcλ6τρiωrοη, x,' αν ε'λπ','-

ξioυ'ν με τ.o Σ,1o,λ,εi1ο ν'α <sτρbcε'.>>

τo παιδ'd, τ'oυ; δε.; 1l'iιΔfiΞ'' y,α τo φα-
vεcιilνoυ,y μ' αυτ'd Ιoν Ξ06,Γ.0 Υ,.{ιτ'
το υπ,o11rειirlcυιγ γ,α σNτιι:,!aτi'σε'. li':

c1ηrιη ι,δd'α \|'.'1' y.|aΘ:ετi Tr' 5γ.'oλl.1ξ,
το'ν αxιδιψ'α το γν,ω.ci,ceι. Noι(iξο-,μ.ε
δτι τ'.c :ωcτd 'θ,α ^lf'αl) α'γ ο πατd_

ρα: tt η Ψ\ι;6?'α' μ.ιλoιic'αν 1ιε τογ
τi|1'r,!1.vJhτω τ',cι6πο <H ,μqμc, εiν,αι λi-

γo zoυοα-<1ι,d'lτ1. 'oco Θ'α ι['ι'α'. aτo



Σ1ο,:.':iο ι', l. Ξιγ'ι'.l?αι0aι "1.cι νι' ;α:'-

!z'.',ιι'.. l'''l l'τ!.','γ'ιι'.ιι'':>'

rTo Σxο'λεiο εiγα: )iα]λl,' θα 
'τα;

Ξ^,,.Ξ|" d;που aυ' 6','ε!; τ''''' i.λλιγ'

πα:δ:i. τη; ηλ:z,iα; jο) γlα 'ι j.

;α1i: :,, ^l1 <ΙΙ,τργι[','ογ1α: jτ, Σ/.o-

λ:ir θα γ,il',εlΞ ιrl:γiλΟ1 :σι\ TΟ pπa_

',!'ii.+" y''!.ι'. τ}] ιια'ια)> η α,r,{ια <Nα" c,

-\αι:x:lλc; η η Δα:,z"iλ1. i|'!') 6:.α'i

iα; :Γ0 Σ;iα''.:io 0'α. 'ο'ι α^γz'τ0'ει" τ"ο'.

θ,α :g,'l]d'θει πO',}ιi'le Υ'|σ'' χ''li5''|\'ι
π:*1γr'ιατα> l'αι' 

'.λλα..3. Συμπαρaστασn τωv vo'
vιiωv.
LΙαzι'τη.r'i"α: ;_,:.''6 :'.l1';'α, o'ι γο

'ιε.-: rl1:. τ:: ^_,r.;τΞ: 1ιΞ2:: τ'ιι: τc''-
ΙτiiτιΞ )α αγη1;,j,7gr']γ')i.Ξ?6c\'-y"":!.,

^a:'rΙτa tα πι'''δια τζL']; δiγ -q y'ry'τ(ι_

'ptplrι')Υ cτ'τ1!''ι ι''1d.^'''' 1xτ!, 5ττi/ α?''q'

iιητιη, :τη Υ?α?"iι:,λl;. 1Ql, ir*,λι:τα

l ).', ι'L' oiaα'.;,Ξ/.τ a: i'JΙι'ii''Ξ''= ',lΞ

:'l'')'y' πα:δ 0. :υγγe't''τι'o'3 'i, ^γe''τo'/'.-

/'o':) π::.δi,λλc',τo;. Δτ1μι'oυ,pγοd'i

lιΞ το^/ :''ξτι'o l'υτδ j,γ,α Nλ'itια γειl-

1,11γ'ξιγ.iτz.ζ i:,α: dγ'1ου; 71o O'.xoΥΕ-

'ιι'ιl''ι6 π:,r:6i,λλ'ον, υlα πραγ1.lατι_

::'η ο'l α:τi"ιω :lη, ποl) 7''.''c':y"ετedaτ ι':.,

i1l'; ε.ly,αl φri'ι''l4, fla π1-''a'.ι t"CL''

τ'1 ;2'i.γlsαια riτΞ .(i''/a|)τa''' ^/iΞ|''/6'

ιε:α γ.r' τιlii' :πiδcoη τOυζ 5τcι ιια-
(il '''.rιl'l'. 'E.,,α φi:,1rα απo'γ'J^ητΞυ

ΞηΞ, αl;iαζ ^n1'τιiτa?liτl:ταζ γ'(ι'. .'-

π'iι1?oφ"liΞ τ1.O'; Ζ'αθΞτi τo 
'χ0λ!)l,'j

τ''l2.α'cy'εt τι= !'ιγ'!.; τιυ,, lιlχplιbγ ιια

θ ητιilν. T ια ττ, 7\'|) :)τ "iι σ''lτ | ||L Ξτ 61τ'. c {ι

τ ΓlΞ 7o)r.;ii'l,ιυ 7",ατiι]ταlσΥ|: θ1' n?!-

nΞι o: τ,ι'ι'e|.Ξ ')α δ,:i7νo'υν lαταν6-
Υ|5τl "{':α 1α cy'g}'''ιιλ n?ο6)i,ιι,ιιτrι
n''J:) 1'N/τ''\'Ξτι,\πiζοι9γ τα π,α:'δ & c'r'z"

;r;ιδτα 6'l,,ιατα τηi: 
'χ1)λ1χ{- 

(ιυ^l;;.

πoυ αvoiYoυv τcι σxoλεiα

1,61 gγlf cι9pJγl3'".1γ Ι| ζ n 7ιιπ&.[!ε''' e ;,'l x
οπ\iξο,';ται Ιι3 ιtπιjliιoy^η ι'α'' ν7. 'γ!L-

γo'uγ 4τι ψ;o,ρcν'l trι''oy'ΞL!'L\iν.J\) τL1

τα'.7ιιλ τo1)Ξ '/./' αγα.πη,:'oυν τα 6ι"

b\:.y za'' ττ1 'ι:),dτl,. 7.ιι''|- 6i.6α"l'

'ια τα" 5τΞ.'cυγ y176νο α1πd τo πα1-

/',,'''δ'', τ''Γι,' 1τ?{l;iανΙi!; \1α''Ξ'τl|.5x!-

i]a'|,τα'. το δiιicx'rλo για γα ,υ'γτii-

γj,Ιo'rι y.ι o'. i'...iii.ΘΞ''ΞΞ.
\; 61ου'l )'c'.π'δν υπl.,'J7τ7 τOυ; οl

γο';:i; αυτi τα oλiγα. α)il'ι*. o'ιc'.-

il7''ι] ιιτ& τη γ,zιbl;r,η ,lια;, γ]ατi ι-L:α

}:ιαλ^η πrc1j7:]),oTη τo) πα'δ:O'υ στ,Ο

Σ1ο'λεl': :iz':φ,αλ1ξg1 y"α1\x" ξνα !ε-
γJlλ'ο 1ι3p,ο; jιυjτη αγωΥii τ'α'. ψδ'ρ-

φ(,)57]' ε7ι|J απΞ)'αi]1Ιi9ζ: 1.ιια αι].,υ1ο_

λdγτ1lτη π;,ο,::cιμιαriα εiγιιl δυγιατd

γy' α:xoλου,θε( τr" τ,α'.δi s' δ''ιη cr1

''νιθτρ''ι'i1 τoυ ζι'l{ 7ι' tιl'aq τιζ αr_

','ητ''ι!3 Ξπιπτ6σειζ

ρα

Πivακεc (ωγραφlι{ι1c Toυ l(ωv. N6oτορα

Fl μ6δoυσo
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H tεlτoυpΨiο τΠε πΘIψnξ 0Ιθ εl{παllεuτlκο μεE{I
Γ'

1. Παqd τιg δυνατ6τητ,ε9 ε:τεμ6ιio:-
ιυg τgftτον ατη δoμd xαι 6ιιφ9ααη τη6
αυμπεριφορπilg - 6πωe ε[,δα,με - μ:
διιiφορουg τρ6πoυ9, lιιιι τρoπfi, τηξ "ε-
λευ,ταiαξ π8og επιθυμητ6,6 rιατευθ{tν-
σε"€ μs τoυ6 γνιαdτodg μηxανιαμorig,
ξειι'γτir tην ανιiπττξη αυ,τoιj τoυ rοεφα-
λαioυ με μiα θομελιιiiδη α,ρ1{ ωαι πρω-
ταρ'1'ιzιfi πεπolsηof μου: Ιl διανθρ6πι-
νη o16αη αv6ψlοα α' εxε'iγoν lto.υ ασ-
κe'L τιμ αγtιγι] rιαι α' εxεiν.oν, ατοι,
oπoio eφαρμ6ζεται, 6xιει πολf μεγαλt-
τε'ρη αημιaισ[g απ6 τo πεlριε16μενo τcον

αμoι6ιirν χαι τ(oν lτοινιiψ πoυ χQησιμo-
πoιo6νται xαθιir6 επiαηg χJα]ι απ|6 τιg
υπ6λoιπε9 επlταuδευτιx66 μεθ6δου6.

Kαι τo6to ιo1dlει για 6λα τα πεδ[α
διqιoρφιilαεωg f αναμoqφtiιαειυg τηg
αυμπεριφoEιig (oικoγ6νεια, o1oλε[o x.
λ.π.). Eiναι αυνθtεrια τoυ 6τι 6λεe oι
πgoαπιiθε,ιεg αγ(ογfs τoυ διαπαιδαγω-
γo(μεvoυ ατ6μoυ ρΦμiξoνται απ6 τον
zrαuδαγοl,γ,f xαι 6tλεg oι αταιδαγωγιxlg
α9'169 εφαρμ6ξoνται αφoιi διυλιοθb6ν
απ6 τo πλ,ιiγ1μα τη! πQoσωπιx6τητ,α6
τoυ παιδαγωγot.

Στoι1εiα αY<υΥ'f,6, rααι μιiλι,ατα xαθb-
ριατιιαfo α.τμαα[αg αυναγrtofμε riQ,ωταρ

xι"ιι&, oα1ν oιιoγ6rνεια 6πoυ oι γoιlεig
υπoδtονται τo ρ6λo τ'ου παιδαγοrγο6
lιαι ευρ,tτερα στo }ιoινωνΙιrc6 πεQι,6ιiλ-
λoγ. Mα ουατηματι:xιi xτιι μεθoδιxιi' η
αγαryf αοxεiται στo α1oλε,iο, αε 6fuεg

γενιxιi τιg α1oλιrt6g 6αθiμiδεs.
To α1oλε[o ωg φoρ6α9 τηs oQγαγω-

μ6νη9 εlιπα,[.δευαηg 61ει θ6αει αvιiμεαα
ατoυg ατ6xoυg τσυ τηγ ανιiπτυξη τrον
πνευματιrαiν, διααoητι;xιilν, 6oυλη;τι-
xιirv, αυναιαθηματιtιιirγ xαθcbg xαι αω-
ματι,xιilν xαι τfιιιιilν δυνdμε,ωv τoυ α-
τ6μoυ, την πgoετoιμα'αiα α,υτo6 για
rην 6ντπξη στο χoινοyιrιχ6 α{ιroλo ,(xοι
νωνιπoπolηαη) tαι τoν εφοδι,αoμ6 τωr,
γνιirαειoν.

Για την επ[τευξη xαι υλoπolηαη των
ατ61ιον αυτιirν 1ρηα'ιlμoπ,oιotνται πoλ-
λιi xαι πoιxlλα μ6ιoα lιαt6, τη διιiρΘρω-
ση χαι εξ6λιξη τoυ εxπαιδbυτ'ιιιof 6ρ-

γoυ. Ανιiiμεoα o' αιι'τ'&' αυγrια'ταλ6γεται
xαι η πoινι]. H λειτoυργiα τηg ,roινli:
ωg εrΦτα'ιδευτι*6 μ6ao αμφια6ητr]θnπ:'
απ6 πoλλoιig παιδαγωγo{rg xαι η iδ'α
Εγυνε eπtxειτρo αυζf,τηοηg ωξ ,fQ]oθ

την παιδευ,τ'ιx{ τηg αξ[α απ6 την rολαα-
αιιι{ α,ρ1αι6τητα μ61ρι xαι αfμερα.

Πριilτog o Aριoτoτ6ληg ιo1υ iαθηxε
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6τι: <<oι δLxαιε6 τιμωρi;εg xαι πoιν6g
γ1α την αpετf υ,πιiρ1oυν, εiν,αι δε α-
ναγιαiεg xαι Nαλιbg υrrιiρ1ει η α|νlαγ-

xαι6τηττi τoυg' πιiντωg εiναι πρoτιμ6-
τερo o{τε τo ιiτoμo oιi'τε η πoλιτεiα
να 1qειιiξoνται ιαμiα απ' αυτ66>.

2" Σ' 6λε6 τιg 6,αθμitδεq τηg εππαi-
δ]ευσηθ χ8rησι'μoποιεi'ται η πoιν{ υπ6
πoιx{λε6 xαι διαφoqετ'ιx6g 6ψειg. Aν*-
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λoγα με τη αxoπιμ6τητα οι πoιν69 δια-
xQ,[νoγται oε ox6πιμε6 xα.ι φυoιx66.

α. Σπ6πιμε9 εlγα,ι oι πoιν'69 πoυ ε-

πι6ιiλλoνται υπ6 τoυ παιδ'αγωγoti ου-
νηδειτιi Nαι αναφ6,ρoντ,αι dλλε6 μεν
ατo αιi:μα xειι dλ'λε6 στo πνεt]μα xαι
δη τo φ,q6νπιrα' Σ'τι6 αN6πιμεg πoιν6g
συγ]}ζαταλ6γovται oι σ(Dμα,τιx6E πoιν69,
oι πoιν69 εργαolαg, oι πoιν69 ατερτj-
σεωs' oι πoιν6q ελευθερ[αg, oι πoιν69
τιιμ6ξ, η απo6ολf ε}i τoι} α1oλεiου'

Δ,εν θ6λω ν.α πιατειiιpω πο]tg υπd,QΙ'Γι

αfψιερα α1ολε'i'o ατην ελληνιx{ επιxριi-
τεια 6πoυ <<xυ6.ερνdr> η ρι16δo,s.

Kα,τιi τη γνrδμη rοo,ρυφαiι,lν παιδtγοr
γιilv, η χQrilση σ(Φμ,ατιxξ,g πoινf,g 61ι
μι6ι,o δεν εiναι αι6πι,μη αλλιi xαι επι-
θλα6τis. E[ναι αυτfi πoυ εγ,αντιιirγει
xαι πειομιbν,ει τo πα,ιδi. Σ,ε ηλιxiα μιi-
λιo'τα πoυ τo παιδi αQχ,ιθ€ι να αl,λη'ρα-

γι,lγεiται, 6xι μ6νo δεν παι'δαγωγε'[ η
πoινf αλλιi α,γ'τ[Θετα αυντελεi στo να
ι.lπερηφανεtεται τo παιδi 6τι υπ6μενε

1ωρ[6 π6ν,o. Ev61ει επiαη,g η σωματι-
xf πoιν{ τον xiγδυ,νο να αυντβiαει oro
oο:,μα'τιx6 π6γo τo dτoμo xαι ι,,α πιiθει
<.αγoσ,iα> στιg σωμα'τιχ66 πoιν69

o Ι(ERSCIΙENSTEIΙΝ,ER τ6νιαs 6-

τι: <η εφαρμoγf σo]lμαlτι}ιd)v rcoινci:γ

εiναι δυνατ{ xατιi την πε'ρ,[o,δo μη1α-
ν ιlxιilν αντι δ 9dσεω]ν τoιJ μll'}ιQοi πiαιδιo{
αλλιi δεγ πρ6πει να επεxτεiνεται π€,ραν

τoυ τ,ετdQτoυ 6τoυ9 τη6 πα,διxdE ηλι"
xiε6rr.

Θα μπoρo6οε vα Θε,ω,ρηθεi τo 6oxαto
μ6oo παιδαγcυγιxτ]lg δρdαειοg ατιg πριb-
τεg μ6νo mυδιtι6g η,},ιxliε,g τo oπo[o θα
6πρεπ: r'α εφαgμ6ζεταl. αε ειδ'ιx6q xα,ι
απdvι.ε6 rrεριπτrirαειg. Σε x'αμμιd δε πε-
giτπω,oη π6ρα απ6 τo πριirτo ατιiδιo
τηg παιδιxfg ηλιx[,αg. Kαι τo,ilτo δι6-
τι ιιατ6' την πρ,ιilτη παιδιxii τλιxΙα το:ν

μη,1ανιxκilv αντιδ'Qιioειυγ δ{γα,ται uα

1ρηαιμoπoιηθε,l μερικ69 φoρ69 ωg τρ6-
πo'g αgν,ητιxfi6 ιο1υρoπoι{σεωg συγo-
δεt,oνταg 6γαν αγεπιθ'ilrμητο τρ6πo o'υ'

μπεριφoρ69. Κατ6, τα εiι6,μενα ατdδια,
αQχ1iξει το παιδi ιrα δια,χιoρiξει τη oxil-
αη αυνιiφεια6 μεταξir σωiματιN{g (οι-
ν{3 xα,ι τEιiπων αυμπεριφoριig oπ'6'εε

γα μηγ }_τα'!αξεγευ,το1iμε αν κiπoτε α-
x.orirαoυμε: .ιMα για'τ| με δ6ρνετε αφo{l
xαv6γαγ δεν 6δειρ.α;>>

Π,ιiντωg o DΙ,ESTERWBC αυγπΛl-
νονταg τιs α,π6ψ,9ι'9 τιον παιδαγωγcbν
για τη 1ρfαη τοlν αco1ματιxιilν πoινιiν
ατη α1ο,λιx{ αγιoγ{1 λ6γει: <<Aλλoitιoνο
ατo α1oλε[o πoυ. 6α'αιλεi,ει η ριi6'δο6.
Aλλ' αλλοiμoγo επi.σηξ yaν o' εκtLνo
τυ oxoλεlo ατo oπo[o oυδ,6π0τε 1,.αι σε
x,αμμιιi περiπτω'αη επιτρ€πε'ται να :,[-

γαι αυlτi τo 6α1α,το xαταφtγιo>.

oι πoιν,69 εργα,αiiαg δεγ 6Ι,oυν παι.-
διιγωγικιi xαι ιpυ1oλoγ ιιι6, ερεto'ψατα
δι6iτι η εργαα[α δε θε,ω,gεiται πoιν'i'1

αλλιi τιμf . Tι να ε;πι6ιiλλoυ,με ατo πα,.
δi ια π,ιi'ι,ει x6ιποια εργαo[,α ,(,χ. ν .

πoτ[,αει ταν x{πo f να αvτιγlρ,ιiψει μe-
ρι.x6'g αελiδεg xειμ6νου d να απo,ατ'ηΘi-
oει 6να πo,iημα ααv πoιν{ xα,xfg oυμπε
gιφoριi6 αφ' εν69 μεν πιθα,ν6ν να μη1|
x,dγει αωατd την εργαo[α oπ6τε θα νο"

μ|υαει 6τt ξ6lφυγε τηg τιμωρiαg ξεγε-
λιil'vτα1 τoν πα'ιδαγιογ6.' αφ' ετi69oυ δε
iαω5 εxλιiι6ει ττρ εgγααiα α}g ιχαγο-
πoiη,oη'

oι πoιν,6E στε,Qτirσεωg απο6λ6πoυr
ατη ατ'6ρηαη oρι'αμ6νων αντιoωιμ6νων
πoυ πρ,oxαλoiιν ευ1αρloτηοη, ι] ατoν
απoxλειαμ6 oυμμετo1 rg αε παι1ν'iδ,ιι
xαι ιilLεg εxδηλ.dlαειg τηg κoινωνιxdg
o;rdδαg, o'αν α,πoτ6λεα'μα μι&e }ιαχ,ι]ξ,

αυμπεριφoριig.

oι πoιv69 ελευΦε,ρ'iαg (περιφιαμ6q
oto cπtτι, πλεlδωμlα ατo διομιiτιo f αε
οxoτειγ6 1ιilgο x.λ.π.) δεν 61oυν xαν6-
l,α παιδαγωγ6 xαι ιpυ,1.oλoγιοι,6 τιω66α-
θqo xα,ι τεiνουγ γα εyJλειψου,ν' απ6 το
εκπαιδευτ'ιx6 6ργo. ΠαρατηQιiβηxε 6τι
η απoμ6νω,αη παι,διιirν αε αxo'τειγo{ζ
xιilρoυg δ'τiμιoriqγηoαν πυ'ρfiι,α φο'6iαg
rιαι επ6τρειpε ατηr, αxμdζoυ,αα παι'διx ,ξ

φαν|τα,σια γ,α δημιoυ8γliloε'ι ανtπαρxπεg
xαι φριxτ6g oxηιl66.

o,ι πo,ιγ6s τιμfig απo,6λ6πoυν' κυρ[ωg
ατη δι6γε.qαη τoυ oυναιoθ{1ματo,g τηg
τιμι]g τoυ παιδιot. E[ναι 66'6αιο πωg
τo παιδi απoδiδει μεγ]dλη στμασια στo
oυναio0η'μα τηg τι,μ{1g χαι σlτην π,Q'oσ-

6oλ τoυ. oι πoιν69 τιμfg πα[Evoυν



συν{1θ(,}s μ'OQφ6E rταQαιγεσηg' αυμ6oυ'
λ,f;, παqατfρησηc, μ,oQφtξ, επiπληξηE
x.\..π', xατ' ιδiαν f εγιir,πιoν ιiλλωγ.
oι xατ' ιδ[,αν πoιν69 θεωρo'tνται με'
γilλng παιδαγιογιlx{6 'αξ,ih,g, δι6'τι επr-
δρotν θετιxιb6 επi τηg αγιογfg τoυ

παιδιοt με τo fqεμo, το αo6αQ6, !ο
θεrtlx,6, rJli:xραιμo τηg ε,πι6oλf'g τoυg.

Aγτ[θ:τα η ενιbrτιo,ν ιiιλλτov επιτiμηοη
oτεgεiται θsτtχig παιδαγα:nγιxf,; αξ[α6

δι 6τι τραυμα'τ[iξει ιο1υ,ριi τη φιλoτι-
μ.iα, την τιμ{ xαι μειιilνει τTiν υπ6λΙΦη'
τoυ παιδιot. o RUDOLF DR'EIKURS
:''αg,ου,αιdζει τo πα'ι]lι γα ξητιi τ'g ,τα'

φαιr,6oει9 απ5 τη μητξqα τoυ ιoe εξτjg:

..Mη μoυ x,dνεgι παqατηρfαειg μπρoατιi
oτoν x6,αμo α',, μ:togεlg. Θα προα'6ξοl

πεQισσ6'nεQo αυτ1d που Θα μoυ πειg' .ν

1,'ου μιλ{,αειg {ρεμα μια στιγ1μf πoυ θα

ε[,μαοτε o,ι δυ6 μαgr>.

Ι'l απo6oλf, τoυ μαθητf εχ τoυ σχ'ο-

λεioι tιπoτελ'εi τo 6,α1'ατo μ€αo πoινf,g
τηg διxαro!,ο'σιαg τoυ' α'1oλε|oυ. Eπ,'
Crdλ}ε,ται oε παιδιιi xατ'ιi xαν'6να εφη_

6ιx,fig τ1λι,x[αg xαι εiι,αι εNδ{λω'αη τηg

oργανιομ6νη9 Noιν6τ'ητ'α6 τoυ o26ολε[oυ'

ανεπ'θi1uητη: παQoυσια'! τoυ μαθητf
oτo αΙoλεio εξ αιτ[α'g xαxfg αυ'μπερι-

φoρdξ. Η x,ρΦoη τoυ 1ι6τρου αποτε .si
πα.ρα,xινδυνευμι6νo εγ1εiρημα riαθ' 6τι
δι,αταρdtαoει αo6α,ριi τlιg σI'6σ€ι9 μαθη'
τi1 _ oψo\'ε'Loυ. Δτ'trμιoυργεiται η εν'
τiiπωαη α'τo μ-,αθητd 6τι τo α1oλεio δεν

τον <lθ6λ-ει> πλ6oν ιio'ν'τ'ιi τoυ' f,oν <<{r'

πιυθεir, αγτ'i γα τoν περι6,dλλ]ει με ξε-
ατααιd, xαταv6ηoη ιαr. αυγγrrιi:ι.uη. Mε_

τ6, απ' αιτ6 τo συγαι'σΘηJαnιχ6 π]dγω-

μα των α1{oεcrrν α1oλεi'oυ - μαθηττ]'

xιiνoυμε το uαθητ{, πoτ6 δ'εγ .<ξαναγυ'

ρlξει>> π[,οω. E,i'ι'αr. πρoτι,μ6τε,Qη η απο-

φυ,γf τoυ μ6τρ,ου αυτoi παgιi μ'6ν'o αε

αιραiεg xαι oπdνιεq ,iεQιπτd}σειg Jγτι
γι α,/',αθ,r]'Ιε,Qιν6 φ'αιν'6μενo,

o,ι αx5rιιμεg πoι,r''5:, oτo α{νoΜτoυ6
υπd,ρξαν επιr{.εγτQo αυζητf;oεων μεταξ{
τ(!)γ πα:δαγωγιbν o'' t'ττ αφo'ρ,d την ε'
πiiδ,ροoη ε.πl[ τηg αυμπεριφοριiE του

:ταιδιot.
'Aλλoι μεν υ,πoατηgiζoυγ 6τι oι ox6

n,μ,εg πoιι,69 1ιε 6λε9 τιg μoρφ'69 τoυg

επιδ'ροfν oυ,oιαατιxd y,αι Θετιxιi επi
τoυ παι,διNo{ xατεrJθtι,o"yτ'αg τη συμrnε-

ριφοριi τoυ }ιαι xαΘιο'τ'τirντα,g τo πει'
θαρ1ικ6.

'Aλλaι πιiλι θεωρo6ν τα αποτελ6α-

μα.τα τωγ dχoπι,μων ποιγ'tbγ αμφi6oληg
παιδαγroγιxfg αξiαg για τη μ6,ρφοrαη

του παιδιoi 1ιαι τη διιiπλαoη ελε6θε'

ρηg πρoσωπι1c6τηταg.
Η αυ1ν{ Ιa4ση τηs πoιγfξ, oδηγεi

α'την επιN[νδυνη αυνdθtεια πoυ Jετα-
6ιi'λλ,ει τo π,αιδl αδιriφοrQo 6ναγ'ι τωγ
πoιγιb^,,, ιb.ατε γα δ6xεται αυτ'66 με τ6"

αη ατιiθ,::α', 6πιο6 η γi1 δ6,1εται xαι α_

πoρqoφi τo νε.ρ6 τη6 6ρoΙf1g. Πο}.trθ;

φoρ6g δε, δεν ,αφfνoυν αδιιiφoρo rιαι
α,αυγ,xlι,ητo το παιδi, αλλιi τo ερεθi'

ξoιr, xαι διαγrεlρoυν σ' ξr!'x6 πQωτηo'
ι,α 6'ιιατιyJτα, τα oπoi,α δημιoυργotν
α,-',}η,96τητα xαι τo εξo'πλ[ξoυν με 6}'α

τα ψtαα π2'og ενεργ6 ιiμυνα f ^nrl,L εrιL'
θεαη xατ'ιi τoυ παιδαγωγot.

o φ616o9 τη; επιxεiμενηg πoινf3 α-

'ι"αγxιiξει τ,o παιδ'i ν,α μη oυ'μπaριφθρρ'
ται με ευθ'ιtrτητα, πιμ:ι6τητα xαι αξιο-
πg'6π:ια ,αλλιi .με σyJ9πιμ6'τητα η oπoiα
Χατ'αστ,86φει την εμπιoτoαtνη 'ιαι γ'ε',L
ν,d τo oυνειδητ6 ψ6μα' τo oπoiο εiναι
γνιδριαμα μιιiq oxληρdq αγωγ{;. Av
τ{1ε,ι δε τo :ταιδi γα εiγαι συ\,,αισΘη'

ματιx6g τ{ιπο6 τ6τε xαθ'iioτατ'αι δειλ6,
d6,oυλo χαt. τoυ δηuιoυργεiται αγων[α
xαι ιiγ1og, σΙ'ναισθi1ματα πoυ διαrioτι-

ξoυ,ν 6λο τoυ τo giν,αι χαι τo 1{αταδι6_

x,oυγ α' 6'λη τη ξω{ τoυ, α}ι6,μη χα'
oτον ι{lπγo δια των oνεi,ρων.

o SCΗLEiΙ,ERMACιΙ'ER θεωρε[ 6τι
oι αx6π,μεg πoιν65 εiναι αντιπiαιδαγω'

γιx6g xrαθ' 6τ'ι διαx'6πτoυν f διαταριilo'
σoυν χdθε ιpυ1llrfi επαφf 1ιετ'αξ6 τoυ
παιδαγωγoir χcrι τoυ παιδαγωγol3μενoυ.
Aπ6δειξε δ,ε 6τι η επι6oλd τωγ σy.o-

πiμι'rν πoιτιilν εxφριiξει:
α) Tτ1ν ιiνεoη τoυ πα.ι,δαγωγοJ

(,δαοxdλoυ xαι γoν'ιo{) γα δiγει εilxο'
λεg λf'oει; ατα εxdJoτoτε αναφυξμε"ι'l"ι

r,αι,δαγωγιxd η9o6λι]rματα αντ'i να ανα_

_tnτd'την εξεriρεαη6,αθtτaqωναιτiων' των
π*ιρ'απταηΙιiτων χαι τη λ{ιpη xαταλλf-
|1ον μ6nρων. β) Tην αμη1 α'ν lα τoυ

παι,δαγωγo{r rιαΘ' 6tαoν δiγoυγ δι6ξoδo
xαι. d'μεαη 'απdντγlαη σl9 08ιrσμ6νoυg 1οα'

xo{q τρ6πoυ9 oυμπεριφoρd6 για τoυ;
oπο,[oυg δε γνcoρiξoυν πoιιi μι4τg,α πq6'
πει \ια λ&6oηJγ ιΙ,ια τηγ oρθfi αν'τιμετιil-
πιαη. γ) Tην 6λλειψη αυτot{.υ-
QιαQχtαgα,ιτ6 τoν παιδαγωγ6o ο-

πo[b,g αδυναtεi να αυγtlιg,ατfiσει τoν ε-

αυτ,6 τoυ παι επι6ιiλλει πoινd χω8,ιξ
επiryνωoη των αυνεriειrirν τη.

Πεγιxd τα πoρloματα των ερευνιirν
ενι,α1{toυν ττγν ιilπo$η 6τι oυ oxfuιιpεq
πoιγ6ξ πρ6πει γα χατα]Qγfβoιγν f τoυλd

χιdτoγ \Ια πεQιοQισio{'ν ατo ελ,dxι,ατo

}Ι λεrτουρYiα τnq πolvnq

παgαxtοριbνταg τη θ€οη τoυg στι'g φ1-
σιyj6e π.oιγ6t.

β. Φυαιχ6g πoιν66 εiν'αι αυ'τ6g oι
οπoiεg δεν επι,,6diλλoνται υπ6 τoυ παι'
δαγωγoit oυνειδητd χα1 0ιχ66ι,μα, αλλ'
επαNoλουθotγ μ6vε5 τoυg οαν φυαιrc66
,,;αι 0(€νονιχ6ξ αγτιδ,ρ6σειg oε oριoμ6'
ν:6 πρ,ιiξειg τoυ παιδιoι]. To παιδi
λ'1. πoυ taποaε με υπαιτι6τητιi τoυ

τ'ο τξdμι του παραΘtρου π'oι sιγ'αι δi'
πλα ατo θ,ραι,[,o του σε μιια rrαγεeη

μ6ρα, αφo{t υπcrατεi τo xg{o, 6'π'ιo9 πα'
ρατηρεi o ROUSSE,A|J, 6μ μ6νo α-
πorιτιi πεiρα των αυγεπειιirν τηg πρd"

ξη6 τoυ' αλλιi xαι διδ,6oxεται γ'α αrτo'

φε{lγει α'τo εξ4: πα86μoιε9 μο8φ6g αγ-
τιδριioεοrv '

Η αξiα των φυαιxιirν πoιγ<i;γ απ6
rταιδαγιυγιxf ιiπoψη εiναι πoλιi μεγιi-
λη γιατi o' 'αιτ69 τo rιαι,δi αvαγνιoρi'
ζει τη φυαιμfi αναγxαiι6τη,τα συμ'rεQι'

φoQ&s _ απoτελ6,αματ'o9 6ναντι τηg

oποiαg ε,[ναι αν[,αxυρ,o. Aγαξητιi ευθd'
νε6 στoγ iδιο τoυ τ'oγ εαυτ6 χαι αυ'
τoτιμ,(r)ρ|ειται. Eπιλ6oν διαττ1gεiται, η
o16oη cιαιδαγοyγo6 - παιδαγωγoυμ€-
νoυ αδιατ]&ραχη χαθ' 6ooν τo παιδi
δε Θεοrρε[ τoν παιδ,αγωγ6 υπεtθυ.'o

για τιξ φυαιlx6E oτγi6,πειεξ των πQd'

ξειbν τoυ, πα,ραμ,6νoντα9 dτρωτη η υ-

π6'λη$η του r,αιδαγωγοi.
''oπωg αυμ6αiγει αε xιiθι ιiπoψη' υ'

πdρ1oυ'ν μαι ε,διb οι πoλ6rμιoι πoυ αν'
τιπαραθ6τoυν τι6 γνιirμεg τoυg rιατti
των φυ,αιxιbν πoιι,cilν.

Ω,o'τ6οo απ6 τη 6αθ{τερη μ'ελ6τη 6'
λων τωγ απ6ψ,ειον, μπoρεi xd,πoιog να
συiμ1rιεQdγει 6τι oι φυοιx6g τιμωρiεg
61oυν θετιxrj rrαιδαγιογιxd επiδρααη
6ταν 1,ρηαrμoπoιotνται με μ6τ9'o xαι
6ταν επι6ιiλλoγf,αι με oρθο,φιρρα{τνη. Η
παριiλoγη xαι 1αρi6 6ρια 1ριjroη δ:ν
εiναι δυνατ{ xαι επιτρεπτf 6πω9 ατιg
περιπτcilαειg λ.χ. τηε χQησιμoπ'oιησηg
υπ6 τoυ rταιδιori 6πλου πoυ συγ,επdγ€-

ται ατi1xτlια f τηq απ6,}ειαg τoυ σ'χo'

λιx'ot 6ι6λbυ ,doυ συγεrldγεται απo1d
απ6 το μιiΘημ''α.

Θα τ]ταν, ευχ{g ιξ8γ'o η αrπoφυγ{ f η
πρ6ληψη εxδ,ftλιυαηg xαxι6ν τE6:πων αυ

μπεριφ.oριig. Γνιoατ{ η αaxf <<πgoτιμ6_

τεoo να πρoλα6'αiνειg πα'Qd γα θεQα'
πε{iει6)). Nα 6μα15 πoυ η αγιυγf' xα,l

ιδiο:6 ατα πριilτα ατ'ιi1δια που εilναι και
rοαΘoριατιxιi, δεγ αα,Nε[τ'αι oρθ6δοξα
απ' 6λoυg xαι αναγxαξ6μαoτε πoλλ6E
ιpoρ66 να 6ρ'εθo{τμε oτη Θ6αη 1'α <επ1'

t0i



_-H λεrτoυργiα τnq πorvng

νo'gθιi:ooυlμεr>,

3, Α6 δο{rμε μ6oα απ,6 μια εργ,ααiα

- 6qευ.να τoυ oμoτ'[1μιου xαΦηνητ{ τη;
Α.B.Σ. Θεo)νlxηg κ. Ιι,:. Ξηρoτ{ρη
πριν απ6 αlQχ,:Ιτd 1g6vια αε α1,oλεiα τηg
δευτεgo6ιiθμιαg εv"παiδ,:τοηg, τη θ6'ση
του μαsτ1τf, 6ναντι τηE πoιν{6 αε μια
αφυγφιoμ,6τρηoη τη6 γνιbμηg τoυ μαθη-
ιi1 για πωg θ,6λ.ει τo δ,ιioxαλ6 του'

Στην ανιiπτυ'ξη τηs π8οσωπιx6τηταg
t*ο <<ιδαvιrιoι] δααxιiλoυr> 6γα -ιoooατ6
6Φο)ο των μαθητιilν, ααxoλε['ται μ'ε την
τιμωg[,α ιυ6 ειΦιαιδlευlτιrο6 μd,αo. Αυτ66
οι γν(b1Lμε6 των μαθητιilν μαg xαθl oδη
γoιiν xαι μαξ 1Jπ,oδει x γ iο υ γ
τ'ρ6π,oυg εvιiαrοησηg τηθ α-
γωγis.

Σαv πqt3το 6qo xdiθε εiδoυ,g τιμωρi.
αg θ6'τoυν <<6τι πρ,6πει. γα εiγ'αι δii,"αι-
ε6)> ,?αι πρ6πε,ι <<vα δiγoυν oτo }ιαθητd1
γα xαtαλ,ιi,6ει 6τι 6xαγε tοαxf π9ιiξη
xαt 6τι αEiξει επoμr6γc,rg τηg τιμωρiα6>
t5 αγ6ρι. Ηλιxiα μdθηπf ιιαι φtλo.

o διioκαλog 6τ,αν τιμ,ωρ'εi, πρ6πει α-
πα19lαι1{'169 να δ,ιατηρεi 6λη τoυ την
ιpυ1ραιμ[α χαι τη oo6,αE6iτητα. ΠE6.
Jτ1ει γα 6:7ειι ττt' &ψη τοο δτι εxτελεi
μ,ια απoυδαiα απ6φαoη xαι δeν πρ6πει
γα rιdνει xατιi1,ρηαη <cγια ιp{ιλλου πfi-
δημ,α xtΙι για xιiθε μιxgoωqαγματιixι>>
t5 αγ. <'oταν εξαντλ,ε[ται στα πα8α-
μιwρ6,τερα, τ6τε η τιμιoρiα xdνει τη
αη1ια,α[α τηE χαι τo ν'6η\ιd τη6>' Aυ-
τoxυ'ριαg1iα, τσ.1ιτ 1!cΙ,L εξυπν.ιiδα εiναι
απαρα[τητα για τoν oρ'θ6 τ9,6πo τη.g
τιμω,-oiαg. oι μαθ'η'τ69 ακ6μη ξητoιiv
απ6 τo δ'ιiαxαλ6 τoυ6 <α:α. ι6μι τη δri-
γαμη γα ιpυ1oλ.o.7ε[ τ!o μαθητi χ'ιιι (Ι.

γιiλioγα να τιμιοραi, 61ι 6πω6 τoυ χα-
τ66ει, π'αριi o{μφωνα με την ιδιοαυγ-
xQαoL'α του μαθητf>> Ι6 αγ.

Δ ιακρivoυν πtog <διαφo'9ε τιx6, Θα πρ6
,τεl. να τιμωjQη9εi ι6ναq μεγιiλog τη6 α-
νιδτερη6 τ6,ξηg απ6 6να μιrρ6 τηg πq6-
τη6> l7 αγ. 2ητo6ι o δdαxα}"6g τo)g 1.α

6xει υπoμoνd,nιαι γι&πoια δεξι6,τητα <<ατιl

γα αγαxαλ{lπτεlι χα,ι να 6ρiioxει τoν
πραγμαrτιxιi 6ν,o1o 61ι 6πoι.ον πιdoει
xε[νη τη oτιγμf . Aυτ6 λiγεται α,διx[α,
x,αι δεγ υπdrq1ει χrε1ι1Q6τεQo απ]6 τo "ιlα

αε τιμωρ.o,ιiv χorφιζ γα φταιg>> 14 αγ.
Απα,ιτο{γ απ6 τo διiiαιαλo, 6τ'αν 6,gi_

σx,ΞταL σ'τ|η\r ανdιy'ωη γ'α τιμω,Qf'αει, <<γα

αιο0ιiγεται ιι&τιoι'α λιiαrη γι ,aυ'τ6 xι 6γι
",'α χαιQεται> 15 πoρ[ται.

i02

Περιαα6τερo απ6 την πoιν{ ιιαι, τηv
τιμιωq[,α ε,πιδρd πoλλ66 φ,oρ6s ευεQγ,ε-

τιxd ατoν $υxυ x6 y.i,οι,o τoυ rrαιδιo.]

η αυxci:qε,αη. Οι μαθπlτ6c x,αι oι μαθ{-
τ'lιοg 6,1i,α:lιlυν lτιo6 il;ε ι α;ιο:aJ.6οματ,ει
}(i]i τη\j ε"3ioντιιι. <<'Q'ταr,o διiαxαλο3
ξ69ει να oυγx'ιogε[' τ6τε ,ααcg,αλril; xεq-
ιqiξει τo μαθητi) t7 xoρ.

Αγ,6'ρια xαι x'oρiταια xgiνoνταg ια
ε[δη τ.'',; τlιιιυg[α3 9aιοqotν 6τι <.o πει-
θαρ1η'μι6νοg xα'. ιιε xt,go6 δriαx,αλο6,
,"(αι μ9 μι,α τoυ αχ6μη ματιd 

'u,π,oρεi 
να

επι6λη,θεi χgι' \'α τlμο.}Qfoει>> 17 xoρ.

Οι παρα.τη3{.1αοιg ειγ,αι gΣ.,iαηE xι α,ll-
τ69 ι6να μ6o9 τιμ,ω'giαE. T,α παιδιιi τ16

αναγνιορiξoυν xυ αιlτ6,c" <<αλλιi περια-
o6τεgα ιατoρθιi:νει o διiαxαλog 6ταν
τoυg ρi1νει oτo φιλ6τ,ι,μ,ο>> 17 αγ. oι
παgατηQ{σειg πeι γivοτ,ται <<δ'r'μ6,ol α

τLα τ'(' x,oρiτoι'α εiγαι ιιciτι τo τQαγι-
x6. Mα5 ρεξιλε6ουν μπQoστd o' 6λoυ5
τoι,6 συιιμα,θrητ69 1ια;r> tr7 ιιog.

Για τη ο'ιo'ματιxf ;r,oιν{ ε,xφρdξoνται
xυ,ρiωg με απoτρoπf ιδι,αi,,τερα οι μ,α-
θητ69 των ανιατ6ρων τd$εrον χαι γεγι_
x6 τα xo'ρtτoια. M6γ'o 6γα,g τ6νιoε '"τι
<<ε,['vαι μεqιx6E eρo'Q6q μεριxιi παιδιri
πoυ 6,1,oυν τ6,αo επι6ληθεL oτo oπt'τ'.,
rbατε 6xoυν γiγει τiQ,Q,ανoι. Ι{ιiγoυγ 6-
τι θ6rλoυν. Aυτf τoυg την α,αυ,δoο[α
θi6λoυγ γ,α την επι6,d1λουν }οα,ι στo σΙo-
λε[o' αν,τιμιλoι]ν ατογ xαθηryητf με' ξ:-
διειυτροπιιi xαι αγα'iδεια xωρi6, 6ρια,
φrαiνετ,αι σα γα τoν εriiιπλi|ττoυγlt 

'aαtτ6τ'ε επι6ιiλλovται, δ{,o - τ9i,α γεριi
γαοτot'x'ια για τo αυ'μφ6,ρoν τη6 τdξε-
ω!c χαι τηq πειθα'ρ1[αg τoυ οxο?'εioυ>>

19 αγ.

Γι,α την ει,qω,νεiα, τη αdτιρ'α και τo
αα9xααμ5, εxrφgιiξονται 6λα τα πrαιδ,ι.ιi

με α'πoτ'Qοπη. Eii;ναι μ,6α,α πoυ ε.ρεθ,[-

ξioυν τoν 6φη6,o u,α,ρτυρικιi. Η ελαφρd
1ρηαιμoπoiη,αf τoυg r.ι{tι με ταxτ' e-
γεQ,γει πoλ,λ69 φοQ6G επιxoδ,op.ητιx'i
αλ-1ιιi:,; ilμω'g ε[ι,αι σαν τo δ,(lNoπo μα-
1,αiρι. ατα x6gr,α τoυ μl.ιρoi ruαιδιo6,
To θεω;οtν σαν τo :ιι6 τ9ομερ6 μ6αo
για'τi .<1[λιε6 φoρi'g x,αλ ,τεQα γα μιιrs
επι.6d'}loυγ oπoιαδξπoτε τιμιορiα παι o-
πιrιαδ.{rποτε παραττ]9ταη xαι επ[πληξη
αg μα6 xi&μoυν oι xα,θrηγrη1τ66, μ6νο να
μ,η μαe ειροlνε{oνται' 6ατω xαι για
μια μ6llη φο'ριb 13 xoρ. <dΙ ειρωνiα
γ6νγησε πoλλ,6q φ,oρ56 μ6αα ατην ιpυ-

χ{1 μα.s τ6τoια συγα,'οθ{uατα μi,αoυg,

n;:ι θi}αμε τoν εi'ρr'ον,α δ,ιioxαλο να
τoν 6γιiξαμε €,ξω xαxι],v xαxιδ6r> l9 Nορ.
<Σαg 6s6αιιδνω 6,τι αισθαγ6lμ,α,στε το
πι6 δυν,ατ6 μiαog γι' αυ'τo{lg πoυ μ,αg
ειφrον,εrioνται>> !6 αγ. <ιA,ν fξεραν π5-
αο rα;.;ειι.oi φαiνο.,,ται 6ταν μαg ειgιο-
\']εriοvται' δ;γ θ,α τo 6,xαγα'l ποτ6 τoυ,}
18 xoρ.

4. cι" E,[γ,αlι αλfsεια 3rωg το o1ολεiο
1,qειιiζεται ανθριilπoυ6 με ιπομoνi Ι66.
Διαφoqε,τιxιi θα καταφε{γ1oυμε με ;Ο',:

π'ρciτo ερεθιo,μ6 o'το 6oλιιι6τερo μ,6οο
τ ιμωρiαE.

oποl,οδ{a1gi9 η διατfqηαη τηq πει-
θαρ1[αg αποτελεi μ6rQos τη's ε1φι]αιδευ
τιxfq διαδιπααiα5. Aπoτ'ελεi τo Θεμ6_

λ,ιο τηg x,oινωνιx'd16 ξω,fi1g. Ω'ατ6'oo ;α

μ6'ιqα rοoυ ηQ6rπiει να λαμ6ldνον,ται δε.:
Θα πg6πε,i να πQo,απoφαdiξονται μoνο-
μεριbg απ5 τoν παιδαγ'ιογ6 αλλιi γα ξη"
τεiται xιiπoτε l<iαι η γνd]μη τωι1, παι-
διιδν εφ' 6,αoν φυαιxιi εiναι αε ηλι_
x](α g:,oυ αρ1[ξει γα λε,ιτoυQ,γεi η xlρl.
τι,x{ ιιαν,6τητα. 'Eτ,oι η θ]61σπιση μ'-
τ8ων γι{J τoυg τυx6ν παQ,α,6αιν'oγτε-j
τoυζ 

',Jc4νcν,ισμοig 
τη5 α1ολιxfg roιν6-

τητα; {)ι εiγε cο5 απoτ6λεαμα γα επι-
α{ρει την xριτιx{ παι'διιi:ν _ παιδα-
γαlγoli απ6 xoιr.οt. Eiναι μεγ,ιiλo πριiγ
μα γι'α τoν παιδ,α1,ωγ'6 ν'α iιχγ:εt αυμμ,d-

χoυE χαι σ1JγεQγdτ9q τoι' τα πα'ιδιd"

Κf,ποτε ατην τιiξη μoυ ι'πηQχαγ δι!o
- τQειs (,ριoτoι μαΘητ6.9, πoυ απ6 σlJ-
νfθεια xαι μ6vo, δι6x,oπταν αυνεyrir;
τo μdlθ'ι1u,α χ&]rQιg \,α ξητι]rooυν το λ5-

γo, παρ.εμ6,α[νο,νταξ για \,α εXlφQ6σoυν
τι6 γνιiμεg τoυζ ti γlια να συlμlπλξr?6'
αoυν'xdiιι. Αυτ6 φυoιxrιi {,ταν 6να πρ6-
6λημα πoυ δυo16ραινε τo εχlπαιδ9υτ'ι-
x6 6ργo '..αι τo αγαγ'ν,ιi,rgιξαν xαι. αυ,τoi
οι i'διo,ι. Σ's μια xαλ6πιατη oυζtτηαη
6λη6 ττ1; τιiξ'η6 παρ,oυrl[α μoυ, oxε"ιιx6'

με τηγ επ{λυαη αυτο'r] τ,oυ πQo6λtluα-
τos' οι [,διo,ι αναγνω9iξoντ'αg τη|v α-
δυν.α'μ,[α τoυξ. τηγ απ6δωσαν χαθ,α,Qd

σε xlαxfi συνri|9ε!α .,''αt ,6'γt oε nΘεληlμr6-

ι'η εν'6ργ,-.1g.'Eμειι,α δ'ε 6xπληnιτog 6-
ταν αυτoi οι iδιoι πQ6τειγαγ "lσ' 6ΥαL-
γ,oυγ' μ6ν.oι τ,oυg 6ξω σj16 τ\'! αiθ'oυoα
για 6να δi]λεπτo. 'Hμoυν 6'{,6αιoζ 6τι
δεν τo ξd,τηαΦιγ για να <<παi.ριloυν α6-
qα>> l,"αθ' 6ooν 61ουν <<παθloλoγικ6 ιξ-

ρ(,jτα)) για τo μiθη1ι1,c{. tl πqd:,τn δiλε-
πτη _ αg την oνο'μdοoιJ,με' α1, xαι oι]-
τε y:ατd διιiι,oια μοιιiζρι - <ιαπo'6,oλ >>,

flτ,αν *'αι η τε}.ευτα(iα τoυe ' Δ€γ x8ειd-



στη]}ιε εxανd,ληΦη εφ'α,Qμoγf6 του μ6-
τpoυ. T6rρα _ μt1& απ6 μεριxotg μ{-
νεs _ τη θυμotνται xdπoυ - pfπoυ
x,αι μ,ε 6να ιxαγ,οπoιητιx6 1,αμ6γε,}'o εr-r-

γνcο.μoνcln3ν τo μ6τgo χ'αι την αrτ6φα-
σri πoυ αυτoi oι flδιοι πi1,cαν.

H αυ,τ'oεxτ[μηoη _ πρ6'πει tιiyιυτε ι'α
'ιιl αντιληφθoiιμε 6λ'oι μαs - εiναι η
;16 €..ιlτoνη μoρφ,f ελ6γ1oυ.

β. Ι{ xα;,ιiqγηση τηζ δεαπoτιx{6 α'
γi,]γis ε[ι,αι επιταω,τιx:fi ανιiγlxη. rΙ
ΓΙαιδαγωγιx{ του 20ου ,αιιilνα οτηρi-
ζεται ατην αγdπη, ατη1ν α\,τιαυταQ]χι-
x6'τητα, ατo διιiιλoγo, ατην αυ'τεν6ρ.

γεια' τη συν,εQγασια χια! τρ ο'ε,6,αομ6

rn; παι$ιx{c ηλιx[α6.

Γoνε[g xαι διiiαy"αλ,oι δεν μπoρο{",l
π'α γα ,ιρατotν τo ρ6λo τηE <(εξο'υσι-

αg". Eξoυοiα σ"I]μα,ιΛlει rιrι-,QiιαQχια 6'τo t

επι6oλ{ τo! ατ6iμoυ ατo, ιiτομo, T6-
τqια επι6ολt''l δεν μπoρεi γα υrfdQξει
ανιi,μεαα αε [,αoυ6 ανsEιi:πουg. }Ι xυ"

QιrιlφΙiα'-'η 6iα, η δtναμη πρ5πει ν' αν-
τιx,αταατ,α0odν με τε}aνιχ61ε-.επμQQoiΙ:

που π9oδπο,θ6f,oυν την ιo6τηtα. ''Oταγ
τα παιδι,ιi ξοtν οε θ,6αη υφι'ατ,αμ6νoυ
iιαι xατω,τ6ρου, παραxολoυιθ'otν xαι πε-
gιμι6νoυν τοlv xαιρ6 πoυ θlα γiνουν πqo_

νr:μιo{γoι ενfi,λια.rlg για γα εγεQγ'ησoυγ
uε 'ττ αειgiι τ.oυg απ6 θ16αη ανιυτ6ρ,oυ.

Ι{6πorc 6να rιoριταιixυ απαντιi:ντα3
αε ερcirτ'ηoη 1iια τo' μελλ,oντι,*5 τoυ ε-
πιiγ,γελμια {rr'"liγττJ:a: ,<9'6λω να γiνω
iιgαxiJ.α γι,α να επι6dλλoμιαι ατα iται-
ιli Ιil).

Σdt'ruEα oλ6N}.ηρη η rιoινcoνιx'd μα3
δoμf f1ει αλλιiξει' Tα παιδ,ιιi απoλαμ-
6'ιiγ'oυγ μια (,αη χoιν,ωγιιχi θi6oη ιrt
τoυε εγ{λιχ9E. Ι{ δdναμη πoυ εi1αμε
πιi'vω του6 6,1ει εξαφlανιατε[' xαι αυτ5
τo γνωlQιξoυγ τα πiαιδιd 6,r, μ1 ε,με[3

το ξ,6Qoυμε r] 61ι. Δ,ε μα6 αναγνωρi-
ξoυν πιιi σαγ αγd)fεrQη δdνα,μη. Tα αη"

μεqιγd πα!δj},.d εivαι 6,τoιμα γα δsχτο{ν
οα€,αδπjποts τι 1.ιι,:rgilε g γ ια να <<επι6ε6α ι
ιbσoυγr> τα διxαι6lματιi τ,oυ6.

FΙ 1ιμιιορ.iα { η ,αυταq1ιxd ιδ6α <.υ"

π6'ιoτα6 με γι,ατi αλλιιilg...>> 26ρει.ιiξε-
ται γ' αγτ]ιχατααταθi:,i απ6 6να αioθη-
μα αλλτ .ο,αε64}σμοiJ Χ,αι συγεQγ,ασιlαξ.
Tα παι.διιi δrεν 6ρlαxoνται Ιnι{ι σε θ6ση
κπτιb.ι:φη απ.5 τoυg μεγιi'tr.oι;. τoιg λεi
πει 6iμ(oξ η εξιiαxηoη ltιαι η ,ΦιQα. xQει
ci,ζoντ,αι τη δι,xi μαg ηγ,εσ[α' '_Eναg x:r-

λ6s ηγ6τη: εμπr,6ει γJαι ,rαglo'τQfγεlι αυ-
το{1,ζ που τογ αxoλoυθ1o6ν ατην' εν,6ρ-

Η λgrτουρYiα τΙιq πo}v{τg

γ,εια ,του απαιτ'εl η xιiθε περ[πτωoη.
}Ι αυν,αιoθηματι}df σ6γδ€ση παιδαγω-
γo{ τ παιδιor] (6ηιοs αναπτt1θηxε
ατc ιεcφιiλαιo τηg ισχυQoπiolηoηg>> αυν-
τε}'ε i ατην,αγiχlισf,,ρ(,Jrdη τηε συμrθεQιφο.

ριi3 τ'oυ π'rr S ιιi oτo πρ6τυrro τοιl ,ται-
δαγιυ.γο6 xαι η xαθoδflYηση f,ηi6 πQC6"

τηg αε eπιθυμητol3i6 τρ6π,oυ9. Tα παι-
δι6 1qειιiξoνται τη διrιd μαq }οαθo,δ{"

1'η Jη.
Ψ'ιiχγουν να 6,ρo{ν 6μπιατ'oυ9 ανθριb

πουE που επd,νω τoυ'g θια o'τη,ρiξoυν τα
ιδαι,ιx6 τoυg.

Η x,ρ'iiαη τηg τιμωQl[α6 6οηθιi μονιi-
xα τo παιδi ν' αναπ1τdξε,ι μεγαλιiτερη
αντiαταoη xαι αρoMληtτιωΦτητα.

'olταν τo τιμcοgοdμε κdγοnlμε αxQι-
8r3i 6'τι μα6 ξητιi: π6φτoυμε στην π.α_

γ'iδα τ,oυ. To π9i6λημα 6q,iαxεται ατο

γ'εγoν66 ,nω6 σαν 6λoυ6 τουg ανΘρ1o-
πoυ6, δεν εiμαoτε τ6λιoι. l\Ιπoρε.i μrα
φo,ριi, μιfα,α ατι6 πολλ66, να ει,,εργd-
σουμε σαγ εΙνΘρο:πoι }οι 6Ιlι σαν παι:
δαγcο^1'o'i. To xαλtτεgo ,fου 6'χoυμε γα
τdιnoυμε οiγ,αι γα χαrμoγελdt oυμε για
τιην αδυναμiα μαθ χ'αlι να αυνε1[,αoυμε
τι6 πρo'oπd,θε,ι6g μαg για δημιoυργιx6-
τερoυg τρ6πoυq αγωγf,6,..

!β'oοο ι$mκ ι, 5.0a0
qgq,, b,oοo iγιrvqaμo
|0,o(j0 qλ(t1τ0

#eΞ

,a,f,mmΝ y

|υ 00o PoYxA a0Φ
N6Qo, 5 000 KOiNOX
{TAι 299Q (ιhTo 7'τ^, Ξ'ξ)E]v |ln Lv ,/
nit'ο κι}'l{τg-1r
^Γ''3))

naο r ln{eΤftι Nn
exa MEτο ζιο.οΦο
KAι Nn ΞaΔ'eΥa- 5O1,,.,

$
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Nθα Στραvτζα (N6α PοδαΚl'rθα)

ll1,.:xετιr: τts=α:r-α 1l)'ιομ:τρα
6a:ε:οy'yατaλ'''xω ιπ6 ;ηlν N&'oυ'οα,

ιε 'ρ'.& κεριoy'i1 η'μιopεινf rσ) εy.'

τεiγeτα: απδ τo"l 
-'^ 
τp6πo'δε; τηg 1ιΟ-

ν^il; τoυ Tιr;iioυ Π ροl)'9'|ri199 ,''''9,

τ'!') y''0!\'r"0. Tα 1ωp:&, τ,or) 6','i|5'/'c.ν'

ται γripι,l εi'lα''' τα cη,,ιlεριtl'1, Λευ-
nι'θ.'δ'.σ' το Ιιαr'i α,ι,oadlp'' τ'α'' η 1\Ι:ι_

?''/σ.
oι τ1"ιi,lτ,''. ι,d';ο'"ιοt ττiΞ Ndα;

Σ;t',''αντζα-. "ii'ρθαν ατ6 την Στρ&τζα
τη; Aνα'τoλ:zi6 Θρθ.xτ1-<. H Σ,τροiν_

τζα 1τιφd',,η ,τo)ζ 11dηρr}9q τoυ

o'tιilγυμcυ 6ο,υyo6, \|γα. y.:iλl6μετpα

Toυ
,Γερ. Στ. Φoυvτoιiλn

e,o c ε''c-lδ'ιτ'Jγα ;η,; Kων'ατα'7τ 1l oιiπο'

;'τ;;, rια,το::ι a0γταν απ6 'Eλληνε_:. Ο

πληθ,υ,:'ι',5; 6φθαν,ε 1'ι9Ξ €fiτ0' yιλli-
,u., r,61i6]]xι0];' Tι|lrα cυvε7.iξει να

'lr*'ργε'.' itιυ'; 1ιε &λλc δγ'ογια, xιι
^/.r'T rι':ιEiτα'' α.πδ Τ o''3ρνslq.

Tc 1914 λ41'ω τι,lν :υ1vιil'l επ._

δ,οo1ιιJ.lν των Boυ,λγd.'ρι''l\ iτα a]ατε-

14rιιε',α απ6 T'oιiρ,zaυΞ 7'ω'z''&., cι

Toυxοι 6ρi1'ιιν τη|, ευΖαι,ρiiα γα δ1-

ιilξo,υν τoυ; 'Eλληνε; γιtr'otl+ι'a'ι -Ξ α-

πδ πιλλd-; i|,ε.'''.oy'ξΞ [ιε τηiy δ:y''rιο-

λογlα δτ'' α')1,.ιl. 6,oηθ,r'$'cαν 7af)a

Roυλγ&,ρoυ; ε'πlδ1,ομe{;.'Eτοι α-

γο'j δ:ν τcι3 &ψηοα'ι 'fi ;'d.''oννΞ

:'ilποτs ατδ τfl υIπ&Ic1oι\'τ& τ'OυΞ,

τa')Ξ Ξ:i''6'.l6α5q.ν σa Αγγλoγαλλιr"i
πλot1' y'αι τoυ; φ6ρανε οτα λυψθ''νυα

τη; Kα'6,i,λαξ χ,αι τηi; Θ,s':cαλονi
y'ifiζ''}"3τεpα ατ6 τερ'.π).'ι't^i1s'ε'-;

πcλλιbγ Ξτιbν χα: π:]οlrιυρ.r6; δια-

1ι l';d; cε 1'.'xEιθ' iυ6pη τη; Eλλd"-

δα;, θγχ'?.τα cτ'*'lι^τμιαν ot. τεcιcο6ιe'
cc/. σττΓ) Κα.60"^l'α, την Δ.ρi1-r,α, την

Χzλιl]δα ^ιαL τα ΓιαLι'ιτ:ιt,. Α'px;-

1Ο4

ε^;'xατα,c,tαθο6γ οτα Γιαyγιτ:&, λ5-

γlοl τ!Ξ Eλ,oyociαζ πoυ μ,ιi,cτιζε ε-

y'eiy'o τo μdρo; φ6γανε 1l.ε v.ατ'ε6-

θrlν'ι^r| τ^rlrl N&ουο'α. Σ' αυτoιiE dγ:-

ν'ι r1δτ,αsη ατδ ι''q Ι{ρατιxd; Υπη_
.'εctgΞ 'iα ε^μν'αταcια'θoι5ν sτoν τ6πo

n".11 $ρ[11'ετ'α'' ot\ψερα o Σιδη,ρ'ο'δ,,aο-

1ι:z.d; Στα,θ1ιδ; Nαcι3c,η:. Aυτoi ο-

,r,οr,Ξ θελ^4:Φl'ε xi;π,o:α oρarlt1 πειρι-

ογ'^L1 πo'l νo' τα'.ρ'.αξε''. π'eρυcoδπεpc

με τιζ α:y;oλεiε; ;^α'' τσ' επαγγξλ_
r1ιΙΙo 'io) α:ylo,ιicαy 5τη') πρilτη
τoυ; πατpi'δα, δη)uαδ"{ 6'ηClιδιoπo'lΞ

τ|1' τη') ^/iττ|'lατiJa'φ|'α, δαcocxeπ:i;
γ'r1''. fla'ψ''1ι\)z'.'Ξ €y'τa.τΞ'.-Ξ γ,ια τηlγ Ξ_

ξαοφ4.λιcη τη; π,ριilτη; 'jλη; γιιι
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τη, πα,?αγω^γi1 τc'l ι'&,ρ6ον'ο. () rδ-

iioΞ ii.υ δiΔθτiιe ιυ; ανταλλ,i;ξιμο;
:' αυτι:'i;'ifαν >'-:lρl!.'ι31.' 6αr'otiφ:r'α
τη;'ιο';η: τoυ ΤΤ:,ο,δρdι.ιοtl.

f{,μ,φιυ',,α μ€ τι; π)ιη.,oφ|oiraεΞ τ(,)'l

ji:,raI 'ιων τo €τ,'ζ 19ι25 τcξ:πε'. 'lι
0aοlp,τ1θεi cαν 1ρovoλ,oγ{rα που εγ-

:ιατα:'τ&θ,rlrlα') q'' ι;''ιbτtτ'' yJ&';τrι'"y-l,ι'.

. α'- viΓ[5\θ11ι2α'/ τα π'ρdιτα ιπ[τ,.cι'
Στα π,:ιbτα 79δν'ι' o.,ι'7'1Ξ1ai|' π'zl'ιφ'l
\,' Ξ'Ξ 7'''ΓF'\}a'πai;ηι'ι,'.ν γlα λiγro ι,αι-

ρ'6. τ'!'-*a.ε -: T c''l pι'ιx!.i α1υ,pιilνεg.

Tα π.ριiτιr οτ'τ::' (35) xc';ανταi|i'|-
τε :'.l'toλ''y's' α')Ξτii'θ'τlx'c'') ο,τoy 1$-
.O πΟ'J τ:?ι'θ\Υ,\ι'e zlατiλ)'ηλo; y'α'' η-
ταγ dλy' πληνθdr'τιcτcι xα' ''sογe'.α.

Ιi&:ο ο s-..|.ι. cτηΥ α'ρ7'^ii y.''ri:''1ι''>

πα.{iθ,ηxε ιj; :1ολεio. .\ο.,,dτsριι,

^|3'a\ 5τα 1g2i γ'τi:aτ1ix:e τo Δη1ιcl-

τ:v.d )i;iι,i,.:i: _\,υ,τd xρ|',θι1'ν"e αpγr'-
τΞrα τo 196Γl οl; α.z',ατd,λλiηλo.

ΤΙ πριilτη E:'lz'ληrοiα io9 χω,ρ:o6
Ιiιυv) νο,υ τι"'' Ε}'!.ν'r1; τ'ι!'οBηxe απa
τo';; iδ'ου; T.ι'J; f'Γlτotx,Ου;. To ε-

τo,- 1963 μ'.L 'l3α εr'zλ",i,:',α 1ιεγα-
λ'j,τερη χαl εn''6)'τμ'''ι6ιe9η' τω )

"\γiοlν }Ι,uρoφ,6,aιυν Τ'υνα:'ιωγ εργε-
τ{ι: ,α q.ντ''γ!ατC15Ιtt5ε' 'tη') παλ'α,.α.

M: τγ]ν εγ',,'ατhοταci1 του; οι iι*,-

τa;'ιi'. |γρ1'.r'16ργηcαν 5τa y1ni!:.δ lε'J
γυ'ι,ιi"l''σ ιτι' πρ'δτυττα αυ.tιδy π,ου d"-

p,τf'1| στ'τγ παλ,α:,& πατ'"iιδr.ι λ?xε-
τ6 yλ'i'6οιι'io αγd,:αζε o Λα'zα,ρ*,,; o

oπoιO; Ιo 'i.^r!5''\!'cfr,oιιoljσΞ \'.q' .'.;

ανιγxei τo) τoυ ε:γοατατioυ. Ex-
;6 -: απ6 τ'{iii' a|uΙia?tα το'υ ιωρ6at
'ιου αc1ο,λliθΥ!.ΛC1ι\) Ξ')τατ.|γ'd ^/'α\L p.ε

ττι l y"τΥ1'/oi'!'Oφ'ια η ο,τo,|α π,i,ooφs-

pdια'l d,λλιυ5τε 1']πδ τo'l'c 6ocxoτδ-

'το!; 
τη,; πε'ρ'.oγi1c' Παρ,*,λ,ληλα ol

'i',0"τoιzο'' αηολ!θηz'αY /ιαι |Ιε τ!9
z'αλλ'dpγεια των cιτηοιilν. Αργ6τ:-
:α αt1ο,λ{,θτι^Λα') ι\αL 1ιε την δεν-

τ5rχcιλλ:d,,rγΞ1α, υ.γ'oυ πpοι\'χ'atlp'€-

TρεΙc απδ τoυξ ικυρlδτερoυc lδρυτic τoυ

κoc, Στoμoτηc

}ιυ; dγιyε η δ'lαtνoq-ι'{ τoυ ιλiiρcυ
:,τoυ; y'ατoj'xoυq το 1935. Aφο0
ιιοlρ,ciαθ'η;xlα'z τα πιο, ^p';,'''|ιι 7€ρoι
y.ωpα'φια. ιια;δπry :υμ'φων(α; d.φv1-

cα'γ !'να y'c!)6 6aσγ'6τoπο για τι6 α-

'i0"γ'ν'',ε; τ.Ο); !-t,e ττ|/ ra|.!o]clπτLn^i1 α'ι'

γ4ιε'.r' νL |ι.Lc'.?c\5θ'εt sτ,'''l; αfra\δ'
'ia)Ξ.

Σημε:α στο y.ω?'Lδ δ,εy %ατo:-

ιιrιι3ν r'',σ. 'o,]\'oι lιsτo,ilηrαiγ στηy

Ν4,ου:α. 0 z6ριo; ),δγ'α-:- tραν η
dλλeιd7η Σ1oλεiου. T,o 6τo; 1967
o αοlθlpι4; τωι7 1ιαθη,τιily δ,ey επαο-
z''t:e γ'.α να δw.'.o6ταt τO χωrρι6
δ'iοιαχο. Flτioτιζ τO yjτι?ι.o tβαν x''

l'ατd"λληλo. Συιγxοιγ'ωy(,α μie τηΥ

N&oυ,cα o'-ls''αοτ''n& δεν υfr^ii!?y'ε y.,α!

;α πα'''δ".&' δ,εν εξυπηρ,ετο0yταν. M4-

v:μο; ιεοdα; δον υπ^ξpγε. Δεv υπ{;ρ

7ε ηλsxτ1,ιxΔ ρε''3μα, '.ατρ'6;. oι :'
ξtlττ,l.,,eτ"iρa'.i γι'α την πρqμηθεια
δ,:αφ6ρ,ωy αγαθιbν, τσ r,θ'ν'τ.L τL'lδ-

1ωρroi Γεδργ. ΦouvτoΦληc, iωαv. Zi-
Xοooλoviδηc.

τανι απδ την N,&ουcα. ',Eτoι dγινe
c1ν'ατ\\α5τ'''/.'lι πλdoν η εγχατtiστα,-

ι'l, τo'l; :τη Nωουοα.

Tιbl,α π,ραγματoποιεiται μια φο.

ρ'α τoν N?δ'o cυ'γxdντρι,loη 6λ,ι,tγ

Ιωtγ Στr2rτζι,ωτιbν' τ.ατα την ηψι-
.'α τ.') γ''.ορταοaα3 τωr' τ,ριιbν Mυ-

ροφδρυlν γυ.lαι%(by. Σrην oυγx1ν-
τr'ιυση αυτi 6ρ1oντlαι συlγενεig y"'cΙ.ι

φLλa'' α-*δ τα Γιαyyιτσ4 ιαι dλλa

',\ii'η'
To π,oλ6 xατ&λληλo μ,ιxrc,oxλ'i'μα

τη; Στρiyrξα-_, τo' υγιει,Yrδ νoρd δrj:

1r:oυ'pγo$ν τιΞ πρ,oυπ,otθEαeιE παρα-
θe,'ιsτ'.xa{ r',dντρoυ.'ΙΙδη γlνο,lτι:ι
διαφ'oρα !ργα με προoυtπ'.xrfi eργα'
sl'rι οτa |:ωr,ιι.δ, 7α qπailα τoυ δiyο;y

11.ια *λλη 6Φη γ"|αL διe υrx.oλιiy,ουγ

τoυ; sz:δ,:o1l..Ξa6 χαι τoυζ παραθε.ι-
οτJ;. Οι Στ1,αvτζιιΙlτε; δiγο,υν τa-

λ:ταiα., ξιυη ττο χa'?''δ yυι.'l"ιJ\; xατ,/ι

του; θ,εο,ιν,ο6i |r{vε6.
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T,α παληiι xρ6νrα η Nldουoτα
l:πα 1ρι,ε νερ,6 απ' τηq Χι'υραq το
ι::ρ,6 με- γκlρiζ,i α,π6 ,τ<l αρΧαΙο
υδραγωγεiο.

' Tο' ,'18Ο--1[ o .ο,τρ'q1$q ιου Aλ11

ΙΙcιο,i xdλgοε το υδραγωryεio γrα
ι'ιι ονογκdαεi τουq TιΙοoυοαiουq
ι ιι παροδoθo6ν.

Tg υδραγ.φγεio'αυι6 τ,ο ξανdr-
1.ανε με δr,κd tου 6ξο,δα trιετ6 το
*δ04 o Χατζη - Tαrdμηq 6,πωζ λθ-
εt η lσΙoiρii,α. .:. ],,,,'

'Tιiρα τo νε,ρ6 τηq xιilρ,αq δεν
6ρ,x'ετ'αr oτην π6λη για riδ,ρευo,η

c \λ6 πcιiζε] το Υ1i1μο r α 1lf xρl
τiq. μ,ουτrο16ρ,εq.

Γ6τl o'την τρ,iτη πoλlο,ρIl<iα τoυ
Αλl1 Παο6' στlq αlρ,Χ,6q τ,ου Γε-
'\)a'ρ'η του 18Ο4, frταν 6ναq υδρ,αυ-

λ κι1q πoυ \6γoνlαν λΙilρτοηq α-

;τ6 τη Λαζαρο'ιirπoλη τηζ Δ{,ρ6αq
(; ) πcυ δοliλεψε γrα πoλλ6 x,ρ6-

νicι στη ΔΙ16ουoτα καr γνil,ρ:ζ'ε
'lιiν πηγd cιπ6 τo ποτdμι, 6πωq

γρ,6φει η tο'τ,ορiα. Α.π6 αυτr]ν την
lιriγd €lπαιρνε η Ν16ουοπα νε,ρ5

ι.α 6δ,ρ,ευo'η.

Στα 1BΟ4 δ,οiλευ,ε oτα αι'dκτo-

ρα τoυ Αλd παrο,6 οτα Γηiιννενα
}i::i 6Γαν 6r<oυ,oε 6τι o ατρα ι6q
;οrl Aλl1 δεν μπορ,ο,i1σε να μ τε1
cτι1ι, rι6λl, γrα ναδεiξεl εξυπν6-
fiα καl πρ,oθυ,μiα εiπε o,τoν Αλl]
6;l' θο |l{πεi σΓην Nι6oυοια 116νc
cιν κ'6ψει τo π6,cllμ,o ν,ε.ρ16 απ6
:υυq Nοoυοοiουq καl 6τl αυτ6q

1.'ιiiρlζε lην πηγr] καl iον τρ6-

ΠJ νO οιεiλεl τo νερ6 α\λo6.
O' Aλ,11 Παo&q ουψιφιiνη'οε μα-

ζi τοι.l κα1 τoν 6oτειλε οτη Ι{16-

r,ι,σΙ'α ιtε 6λλουq 6oηθotq Ylα να
xαλ,doεr τo νεpr6. Aυπ,6q, 6π,ωq

γρ,dφεr η llστορi'α 6κτ,:ιoε λoξ6
rο'ixο ο'τηνκoiτη του πo'τ,αμ,oιi πoυ
61liοκεταr λiγα λεπτ6 τηq ιiρ,αg
Clνατ'0λ11κ6 απ6 τrq πηγ6q κ'ον,ι6
ιlτo ξ6λrνc γεφiρι. (Eδιi εννοεi
l:l ποτ6,llt τcν Aγιανlκ6λα) κα1

1l αυτ6 τοι, τοfxc oι Αρ,6ανlτiι-
δεq γ6ρlιlαν τo νερ6 ΠρΟι.' τo

Σi,αοt6κl.
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l:iiραγιriγεi,r, ακ6μrα καt ο'ιlι] ιt6-

[lεζ μαq, 6'παiρι,cιι, απ6 την <,Tυl-

οι-iρεo,o6ρου>) πΟυ 6ρilσlκoντα\,'

oτcι \Ιπατ6νια δiπλα οτo oπiιt
ιcιl P6ilου κ'α1 του λΙ'α\i6υ,α. Tο
\ ι.]ι'6 αυτ6 6ιρεxε αν6με,αα απ6
liiιρεq cι,π,6 το 1ιε:γ6λ,ο πο,τdii.lι η,oυ

{jρΙ]σrκ'oνταν α,κρι6,1υq ε'πiνω απ,5
rll 6,ρυ'c,c6λα cιιlτ{. 'Γc νερ,6 αυ-
τιi κrνοiοε τo μ6λο τoυ Pii:ου,
]cυ \{αλrd'αoα, τo αoυ,ααμtξιυλo
τ'-r-l \Ι6xη, το 1.l.lτ,ατ6ι,l και τ1l

1 l ρ. icι6λλα του Kα1lτl::κ6 κον ιiι
οι{r γ1roφi,ρΙ ](α1 τc μυπατ6νt καl
ιl1 νtρl,αr,i,λ}-ιι του Λοriκα απ1-
\r α \, ι1,

Tιi,ρα oτη θ6οη τηq Tοloυρ-
τοιοriραq 6γνε πρ,αοι6 με κ6γκ.ιl-
λ,α τοl tlι6ντIνα καl πα1.tκ6,κ1α κ,c\'-

τ6 oιην αρ6,πtτο,α εκ,εi.
N4ετ6 τo 1907-1908 6,γlνε κ,αι

ιιl γκlρiiζr (το υδραγωγεio) απ6
τιc π,ηγ'6q του Αγioιl Ι{lri<,oλ6,ου

\/]c την π6λr γrατi τηq Xιilρ'αq
το νε,ρ6 δεν 6φτανε και oε πcλ-
λ6 οημεiα ξεαilρθηκε το γκιρiζr
απ' ια πcΙ,iltlματα Kαl τη 6ρ,ox6'g.

Απ6 τo υδραγω,γεiο εκεiνo π,i]-

ραν νε'ρ6 6λα τα πλoυ,ο16τερα
οπiτια τηq Νr6oυ,oταq κα1 αρ-
ι6g γεlτ,ονi6q.

To γκ,ρliζι 6γtνε με πλdκεg
σιrρ,ωlμ6νεq κdταl ο'ια πλευ'ρ/ι κιιι
πilι,ω. Πλ6rκεq iοιεq πελ,εrκητ'6q'
i,που x,ρ,εli.ζοντ,αν, καr καλd τα_

lιιοποlημ,6ν'εq Yια να αφdν'oυν ε-
ι;οiτε ρtκiι xιiρο 30-4Ο ει<ατο,o'τιilν

ιε'τρdγωνo YΙα τo νερ,6. or πλd-
riεC πρΟσαρμ6ζονται, κα1 στεrρειil-

\'{)νταν οτc xιiμα κυρiωg και o1

rαραμ,6δεq τουq 6κλεrναν με 1(oι)-

ρασiνl, μι,α λdοπη πoυ οrκλrjρυνε

T&tι a"en Td}ffi€t
0l Epιiοεξ t(σE Θ! βpE σιtδgε τnq Ξ\lli0u6τ{Ιξ

Aυ'τιi τo νερ,6 δεν πρ,6πεl να
εil,αι τoυ r\γrανlκ6λα αλλd τo

νερ'6 τηg Xιilραq που 6uτωq λ6-
_-ιτηκε πdrρ,α π6νιrl ξαν'6κανε ο

_\(ιiζη - ΙσΙαlμηq'
Το νερ,6 τ' Aγlανιιι6λα δει,

1ιlιcρο'6,oε νdρθεi oτo Σtαot6κι,
i':α r i 1lε l6 το κ6ψrμο roυ νερο6

ηc Xιirραq o 2αφεlρ6κηq rτoυ

τιf ρε xαμπ6p1 αιΠ6 τ,α οx6δiα αυ-

Toυ N(κoυ Σπ6ρτon

τi τcυ εx'θρ'οi φιilναξε τον <,α-

}6 6ρυο( 1ρψ ψ$ιpσfωγεioυ Mπα-
λiο,6κα (6πelq γρ6φεr η roτ,ορι1α)

κoι 6ν,crξε ατα γρι]γορα l-i1α γα_
,\α,ρiα αρrκ,ετ6 φαρδ.d κor,τ& oτoυq
Zτoυψιπ6νουq λiγο πrο π6ρα απ,6

το oπiτr το,υ τ,ον Π6ργo τΟυ κ'α1

μ6οα oε τ6οαεριq μ6iρ,εq το νερ,6

απ,6 την αρ6ιπtτroα 6τ'ρ,9ξ9 οτη ΙrJd-

oυlσcΙ και γ6μιlrοε π&λr η π,6'λη μrε

r'.6oiμc νερ6. λ,{dλloτα εirια.', 6τι
cιπ6 τη γαλαρiα αυ'ιl1 π6ρα,os o

Ζοφ'ε,ρ1κηq κα66λ,α oro dι\ογ6
ι'ου. 'Α,ρα YΙα να υπdρxεl νερ6
οrην αρ6iπι,τoα θα πεi 6τr δεν
κ(iΓtηlκε με τοixo α,π6 τον \{6,ρ-
lC,η γΙα να π6oεr oτ'c Σlαοι6κt
rιου 6ρiοκετα1 τ6,σo 1ιακρld.

Φαiι,εται τιilρ,α 6τr αυτd η γα-
λαρiα 6ρ'6θηrκε π'ρoxτ6q κοντd
οιην Yπαπαντr].

T,6τε oι ΙιJιαoυo'τινoi f,n1νcΙ11 1,g-

ρ'o α,π6 την αρdπrτoα αυ'τoi π,oυ

ι-dθoνιαν ατ,α \'Ιπ,ατdνΙ,α κα1 i,ι)\'

;\γrα Σωτl1ρα και απ,6 ιο Σtαcιd-
κ πoυ 6φε,ρνε ιo νερ6 απ5 το,υq

\lr]λ:υq αυτοi που κ6θoνιαν oτ'
Αλιilνl.α.

ΔJερ6 6λα τα \.'Ιrπατ6ι11α και cll

ii\\εg γεrτ.oνr,6q 6ιαι, xαλorjοε τo



ι1α\' π6τρα κα] γ1\'6Ιαν απ6 μi-
γμlα αα66ατη και ιμtλl1q 61ιμ,ου.

To 1908 6γlναι, oι περ11οrα6,ιε-

ρεq π6τρ νεg 6ρr6,oεq αιlq αυλ6q

l-lε τo κα\ντ,ερiηrι τu)ν σrΙτlτtων

ιιαζ. 'FΙταν κτrcτ6q με καλοrπελε-
κηηi,3ν,εq ;1ργ,ρ,j,ngτρεq κ'α1 Ι{1ιJ,ρcι_

ο6r,I. T,ο νερ16 x6νονι:αν απ5 o16-

l-i μ,ηρ3ij1,1'f11:9 κ,αλoγυ αλI,._μ,6'νο

n*νια με ;:πρiοαc Ylα τα μπρ,o,6ν_
τζ'να. To ι,ερ6 δε αταματοi;,α:
ι.ιrθ6λου Kαl μaq να,ν,οiρι(ο γ\ι:-
r.6 τα 6ρdδl'α g1:i'μ η{γιρl,,ι] τα
καρπo6ζlο, τα πεπ1,.νrα κα1 τα φn-
\ ητa ττου περiααευαν τo καλ,o-

καiρt. .\ιlτ6 Ιi.,αr, .ι', rtrlυ,γgig μgq'

Ι',o ι'ε,ρ6 }ri6σιι oiιην π6λr x,ω-

ρiq δεξαμενi] παρα }Ι6,ν,ο μlε γκ}q-
6αν,θq μclρiζοι,ιαν oτην π6λl 'lι
ι',οιiγ:κlα Φαρ,δld κ,αt σΙsνιijΓlρα
i,lα κ6tθε μlα 6ριiοη.

Γιbρα υ,π6,ρxουν oι,lλ,f ν1ε,q σlbι/l-

p1νo1 1lq}βcrι'lαpι6ι'οι και πλαoτl_
κοi γrα τrq απc'xετεi,αε.q,

T'6τt τα π{λl,,,α κlοiγκlα γlν6-
τιlι, απ6 ιμητ6 κOκK1ν16xωμα liε
μd,iιog πεν{νια εtκατΟ,στd καl φ'6ρ'
iloq δ6κα - δ,αlδεrκα εξιlιερlκ6 κα,
'7-8 εοω'τερrlκ,6 καμιιηt6να 6τ,οl

ιilοι,ε να μπαiνε1 τ,ο 6'να μ,6σα σΤo

6λλ,o, Γlα να ταπoθ,ετηθο6ν οκα_

66ταν λ6κκοq 5Ο-6Ο εKατ,Ο,σ'τ(r

66θoc. To 6να με το dλλο' ενιil-
\'ovταν με ολl6rκt>, 1',c λι6κι f-
1αν μ1α αλ'οφf1 π,oυ 6ταν ατ6-

Yνωνε δει, πε,oι'ciοε καθ16λου νε-
ρ6 κα1 οκλιjρυνε π,ερ'],σσl6τερ'c α-

16 τ'o τoιμ,θr,τo. Tα κ ,oιiγκια f.-

r'παζαν αλ\οιi x,ωρiq vα σπ,6νoυι'
'l'ιην 6ν:υοt1. To λ16,κι γrν6ταν α-

πδ oκ6ν,η αα66cιη κ:t:κινt,ηri6νl'i

llε 6λλη τ6]Οη πc1σ6τητα στ6Χτη.i
κoοκlνtαμ6ν4C με λiγεq τρ'ixεq α-

iτ6 κανd6ι, ζυlμιilν,oνταν με λdδl
πο7.i καλ6 κal γl'γ61qγ 6ναq πι]-
λ6q εr}'πλαατοq. Ιι{ε αυ'τ6rl dλεl-
rραν καλ,6 τ1ζ ενιijισεiζ απ6 τα κt-

<l;}'γι<ια, το ol6πr τηq 6,ριiοη,q και
τηι: τρ's'πα πoυ xfν'oνταγ τ'c νε_

116 απi τo κlο,6γκl γ:α r,,α πdει
οro σ1,6πι τηg 6ρ,ilοηg' Δεν υrπf,ρ-

Nαν στρ1φτ'6ρYrα καθ,6λ,oυ,

Tιilρα υrπriρxιlυι, 6να σω,ρ,6 6a-
\εq σε πολλ6 αx6δl,α και με,γ6θη'

'Ια γκlρiζiα αυ,τ6 γ6μιζαν με
ρi,ζεc α,π6 δ ,dφ,ορ,α δ,6νδρα πcυ

flταν κoντd τoιJq κα1 κ,1θε διio -

lρiα x,ρ6ν-α l':πρ,εrπε να καθα'ρi-

ζε,ντcιν γIαι,i δεν xωροii:ε το νε-

L'6.

'o'ιαι' 36ρεx'ε θμπαlναι, α,π6

δrdφορεq ι1l-nlπεq KαΙ τα νερ,d τηq

6ρο,.;11g απ' ιο δρ,6ηuc 'οrπ6τε θ6

]\ιυr,ε τo r,ερ6. Kdιn'oτ,ε ερx6νταν
καr ,ακ'ου,πiδΙα κα1 καν6ν,αq μπ&-
κακαq.

Tο γκlρiζr τ' αγ:αι,llκ6λα ε,ρx6-
. αν αΙ16 τ'oν πιιλη,6 δ,ρ6μo ηc
).,Ιπλ6ναq 6,πωq $ρx,οι,ταl τιil,ρα oi
clωλu]ι,lεq.

To γκl,ρiζl απ6 τηq Xιfi,ραq τo
νερl5 9ρ-6,1αν α,π6 1'9 δ,ρ,6μo τηq

Κλ,εlootρα,q κα1 τηq Χιilραc'

Παληοi 6ρυodδεc τηq ΙιΙ16oιl-

οταg απ6 τo 1900 11ταν o Jταπιπosζ

1l,ου Xατζηαvαστaσηq και o Tαoιj-

LrΙιαν,oq. Aυταi δ,c,6λεψαν μ6νο με
κ:οtγκrα. Tα ερ,γαλεiα πoυ εi-
σαν Ιiταν τo <ταρ&κι> 6να μιlκρ,6
ιια,oμαδ'dκl γlα 6.να x6ρr- πoυ 1'ιπ,ο-

ρ,ο6oε να οlκ,iιμεl πρ6x,εl.ρα μrκρ,6,9
τουlπεq κα1 να grκdψει γrirρ,ω απ6
τουq πηλoαωλr]ν,ε.q" o κα,σμfrc 9

iιeγdlλοg με πλατi ακαπτr'κ6 κα'
N,cφτ1ερ,6 α'την dλλη μεργ16, ο

γαλλrκ6q καηιl{;g με μ6τη γtα
:κληρ6τερ,α xιi-l1-l,ατα *o' ηfτρrεC

ticιr τ1o φ,κl6ρι 6rπ,ιr;q κ,αl τα κlori-

γKrα.

Xρηο 1μ'ο,ποrοil,οαν καr ιo νlερ]ο-

ζιi'γt, το αλφdδι δηλαδ,f, γΙα να
δiδ,oυν oτα κlο,r1γι'lIα }Ι1α }ιlο{rpil

κλiαη γ:cι V0 τlprβ1'ε1 τ,o νε,ρ6 κ'α1

γ1α Vα μετρ':ilν κα1 τlq υιμo]ι-ιε.

τ,ρ:,κ6q δlαφo'ρ6q. Αυτ6 γrνdταν
με 6να απ&γγο $,fκg μβιριυν γε-
ρ6 που τoν ,κρατo(;σαν δ6o dτoηl,α

κα1 στη μθ'αη τ'oυ κρεηΙlo1ισαν τo

αλφ6δr το οποio 6πιρεπε ν,α oρ1-

Ζ.oντl'ωθεi τελεiο;q. Για τo οκo16

αυι6 6ναq ιρiτρg 6νθ,ριυποq κα-

θ6ιαν οτη μ6αη κ,αr 6λεγε oτoν
6ι,'α απ6 τουq δυ,6, τoν iδιo π,&ν-

τα, να σΙrκιilοε: { νcι κατε6αο,εl
lo oxοqνi κoν'τd οε 6να αρrθi1rη-

μiνο α'ε π6ντoυq π&ααλ,o ior,ο. o
ιiλλοc ιiνθριυ,ποq κρατcιicε Δνα
rτιiαoαλc κl αι.lτ:ιiq που στΙlν κo-

ρυφι] του rjταν δεμir,'o τc σxoiνi.
Aυτr6q που κρατοi.lσrε τoν αρlθμη-

iliν'ο π6αααλo 6ταν o σ1π1&γγ,oq

r'1ιclν π6ν,υ: αlπ6 το pιη,δ3.ν ηρ,srφ-

f]ετε τoυιl π6νr,ουq καl 6ταν lit'αr,
κiτιυ &πδ τo μ,ηδ6r, αφ,αllο,ο,iοε
iιαl 6τoι ο'τo τ6λoq τηq δr,αδ,ρ,oμ{q

6ρi'ακ,ονιαν αν υlπ6rριxεi: κλi,αη (α-

κcιντi) li 6xι και π61ση {ταν η
ιlψα}Ιετ1plrκιf διαφο,ρ'1 σε π6νΙ,oυζ.

Γrα να τP,6xεt κα1 να μrn 6ου-
λιiνει τo V8ρl6, τα γκrρ,iζια 6πρε-
πε νdxoυν κ6πoια κλiαη. γ ατi

{ταν αt,οtx'τ6 κα-ι δ,εν εlixαι,, πiε-
ση σ16μ]φ,ωνα με τo ν6μc των συγ-
κοlν,ωνo6ντων δox,εiων 6,πω9 γi-
νοντα1 ol1με,ρα 11 μδlρ'αγιυγεiα
πcυ μrn.ο,ρ'οriν κα1 ανlε6dζoυν το

νε'ρ,6 oε τρiα καl τ,6αoερ,α πατιil-

lΙα'Γα,

Γιirρα το νερ,6 φτdνεl Kαl σε
OΧτ{-ι κα1 πdρ,α π6νω πατΦαΓrα
1lε ε:δ, κ'6 πlεοτκd μ,oτo,ρ'iκt,α.

ol 6ρ,ioεg τ6ιι γlν'6ταν στ1q αυ-
λ6q xαμ'ηλ6q κα1 τ'c ν,ερ6 αν6i6αl-
. ε τo πoλi 6να μ6τρo γ]α να
τρ,6ξει crτlη 6,ρ.i,or1 καt αUτ6 ε1Π'ε1-

δ11 ε'ρx6lταν α,π6 ψlηλ16'τερα μ6αα
οι;,q π(λιιlεq ιlωλfrνε,q.

Mε τ,o νερ,oζ6γ1 or 6ρυοδ,εq (i-
1'l,αζαν κr 6Θγαζαν νορ6 αε κτπ]'

}1(ιτα Ylα π6ιrαμα' X6ραζαν τ'o μ,Δ-

ΓJoq γ1α ν,α πε,ρ,6σ'ε1 αγιiiγr γlα
'πδllαμα.'EΙc,l α'νolxτηκ,αν πoλ-
λiι αγιfiγια α'π6 τo λdκκo τηq

Kωτixαq, τα T,ρiα Πλατ6νια καr
αλλοi 6,πωq oιη Σμiξη, τη Γ6-
(rτρα, το λ'{r,o,6δενδρo, τα Ια66ρ-

γ1α.

λ4ε τo νερ,οζ{lγι ανoixτηl,ιε α-

τι6 τιlν παrπtπ,o6 μ,9υ η γαλ'αρ(α
γ]α τo εργoοrι6,ol'o Erοιiα f Γκ,o6ν-
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Γα. Kαt τo νε,ρ6 6,γ(κε xωρiq dλ-
λα ε,ρ,γαλε'iα ακρι6ιilq oτη Σκoιi-
τσ]αlρη πdνω γι,α ν,α κrνt'1,οει τo

εργοoτdοro.

'Aλλεq 6ρiοεg ξακoυoτ6q καt
με καλ6 νερ6 oτη }Jι6ουοτ,α f1-

ταν η 6,ρriroη τoυ Moυοrταφd ατα
Bo'ρ,ε196,r.'o' *o' η 6ρilοη τoυ
Σπ(λlου oτα Noτ.toανατoλrκ6 πoυ
ακεπdατ,ηκε με μπdζα καr x6θη-
κε το νερ6 τη,q. Aυlτ6.g or 6,ρ,6αεq

εix,αν δrκfl τoυq πηγfl δ'i,πλα τουq.

λ{'6οα οτην π6λη 11ταν r] υπ6ρ-
Χσυν ακ6μ,η και παi,ρνουν νερ6
απ6 τo υδ,ραγωγεio η 6ρ,6οη τηq

Kο'iλαq. Στο Kι6oκr oι 6,ρl3οεq

Σπdρταη, Kανταρπζr], Σrπητdνου
και ot 6ρ6,oεq τηq Παναγ169, τoυ
Αγrαγrιilργη, η 6ρ,6,η αιo Φ6ρo,
στον Aγrααωτ{,ρη, οτα Kαμ6να,
ατ' Αλιiνlα, στην Aγiα Παρα.
ω<ευr], ατη M'6αα Παπανπfi, oτo
Tζrαμιf, τηq Παναγtoυ,πoιiλαq η
ε,κκλ,ηαiα παλld ε'ixε πηγdδr, Bρ,ri

'αεg παλι69 υtπ{ρxαν καt υπdρ*
xoυν α'κ6μ,η oε ορlομ6ν,α οπiτlα
6πωc o1 6ρ6αεq Κακκιν6ων,
Γκουνταiων, Tτorτoαf'ων, Πλατ:-
oυrκαiων, \'{ιπrλα(ιυν και 6λλω.,
πολλιilν απιτtιiν 'που 6γtναν απ6
τo ν,ερ6 τoυ Αγrανiκ6λα oτα 19Ο7

ιrη τo 1918 Kτιστ]θq με πoυρ'6πε-
τρεq κα1 πα'ραδ,ο,o'lακ6q.

Tιilρα ol πε1ρtσσ6τερεg x,dλα-
σαν κα1 οτξρ,gψqγ.

Bρ'$οεq οτα γrirρω μ6ρη τηq Nα-
ol3loη,q πoυ υtπdρxουν ακ61μη, ο1

περtοα6τερεq εiναι'o,τo Σιαordκl'
τα Tρiα Πλατdl,lα, oτου Σrαμiι_

Y,κorυ, στoν 6ξω Πρι6δρ,ομo, π16

πdν,ω oτα Ιταλrκd oτη γ6φυρcι,
oτην Kεντ6iρ1να, στo Στ'αυ'ρ6, οιo
Nτρα(iλt6o, ατην εκκληιοil6 τoυ
ΙιΙrραζrλ66ου, σιo Παλκοxιi-lρι, α-

ρ.Ιστεiρ6τερα ατην Πρ'9ψγ16, oτ'oυν

Aγtαταξr6,ρxη. σ.ιη Γtoυ,6dνα,
οτην 6ξω Πα,πανιf. Πρ,οq το Σ'6-

λr η 6ριiαη του 6ξω Αγιαοωτi1-

Bρ0oη ]μoU μαλαματ6vl,α πωc κραταc κρυγιo vε'ρ6
n,ωc ,κρατΦ Kol γ'ω o lKαηlμ6voq Tηc cΙYdiΠ,ηc τov κοημo.
Kαvαv κrρov αγy6Λl,ζα τιilρα αγγlλiΞoυv αλλol
σTη 6ρ0ση ,n,oπlvο vlρ6 Tdj{ρo τo,U ,Πivou'v δλλol'
Σ,αv παq Mολαμoυ γl,ο νlρo κl' εγΦ σfη 6ρι:,ση KαρΤερ6.
'Evα vερ6 Kυρα βq''ελι'o, ιivα vερo κρ0,o vερ6'..
Arπ6 6,ο'υvδ γKρεμiζεrrαI σlε lΓΙεlρι6oλdrκt μnαiv,εt'
'Eolκυφ,α γlα vα nlιb vιρ6 Kρ'ι:,γl,oU vtρ6 αn'6 τη 6ρ0oη
κοταlδικl,α Pε ρiξαvε nιυc φiλ'ηoα τη Nτ6μ,vα.

(απ'6 τo ΓtoλΙ,6 Tραγo,υtδl τηq Ντoμvοc).

ρη, η Γραμruι6νη Bρr31cη rωυ λ6-

γεταt 6rαl για τo καλ6 νερ6 τo

γραμψι6νο πoυ Axει, πro πdνω η
Bρουμ66,ρυαη, η 6ρri,oη oτα Νl1-

σΙ,α, στα B,ρ16νlα τ' Αλκ6τζrα, και
or 6rρ6oεq τoυ Σελlοs.

Στα κdτιυ μ6'ρη τηq }ιΙαοιiο,ηq

η Bρ'$oη Torιbη:rη oτο Γιiμνo6ο, 11

λ4ετd τ,oν Xατζη,π6ρτοη 1tαl

Ttooilμ'ανη 6'ρυ,αdq 11ται, ο Γlιiliρ-

γηq o Po6,ασoq στlq 6,ρ,riο'εq με τα
Ιιi(js'γιζl,α καr λiγo αργ6τερα μαν-
τεμrβγ1gg o,ω'λiνε,q μ,αsρεq με πio
oιι παoαλ'εlμ,6νεq μ,,πf,καν το 1928

ι1ε ερ,γολd6ο 6να Θεοο,αλ'cνtκt6
και Δι]μαρx,o τoν Tζων Περδl-
κ6,ρη. Tην εκ'τ6λεαη αν6λα6αν o

Δημητ,ρd,κηq κ,αr Γrιilργoq Χρυoο-
x6oυ Σrδερ6δ,ε9 τ6τε.

Tιilρα τo νερ,6 τoυ Αγioυ },Ιικο-

λ6ου 6ρx'εται oε οωλ{νεq φαρ-
δl6q ατη Δεξαμεν,f καr xλ,ιυ,ρtιil-

νεtrαl.

Tο παλη6 Γκιρiζι 6γ:νε πρtν
το 1900 κι 6rπαιρνε νε,ρ6 απ6 τη

δ6oη τηq \Ιrπλ6ναq κοντd o,ro

Nη,odκr ιου Bαλταδιbρου. Aυτ6
τo νερ,6 μIπι]'κg oε μαντεμ6νlεq
αωλι]νεq το 1928 αrπ6 τo γκl,ρdζι
καl ι<6τω, λiγο π6νο.l cιπ6 το Kε-

ραμ,oποr,εio το παλ16.

Ιf ετd βγ' 1'6 η υδρομ6oτευ'oη

με τ'oιμ6ν'τo κoντd oιlq πηγ,fq,

ol κεντρllκ6g οrulλflνεq fται, φαρ-
δr'6c 5-6 iντoεq καr 6ξr }-r,θτ,ρα

μΦκoq. 'Eμπαινε η μi,α σε υrΠ,o_

8'ρ16,oη οτo Φυτιilρ*o, oτη Bεργιιb-
τ1,κη κα1 dλλεc α,ρκετ6q πηγεq
κ,αl rζ6,6,ρ,για πoυ δρ,oo,iζουν για
πcλλ6. πολλ6 xρ6νlα τoυq καιoi-
κ,c,υq μαq.

Σ'xετrκ6 }Ιε τη 6lρ,6oη ol πρ6-

γονοi μαq τραγoυ,S'οriο,αν l1 6λc-

γαν σε παρ,orμiεq

δox{ τηq dλληq καl κoλoi,oαι,
1_ιε xυτ'6 μoλs,6l. πoυ λ'ιilνονταν
αε 6να καζdνr και xiνoνταν ]-lε

1'ιια κoυτdλα οτη o'6νδε,ση σε κα
λoirπι πηλοi.

T6τι τo νε,ρ,6 δεν ε'ixε δεξα-

1rεν'd και Ylα να φτdοεt οτo π'ριil-

τ,o ndτωlμ,α π1ν,ul οε oριομ6να oπi-
τΙα τηq αγορ6q 6rπω,q του Σεφ,ερ-
τζ{ κα,: iιλλων, κλεiοlτηκε σLε σ)uJ-

λdνα απ6 τo τζαμi,

Πριiiιοq 6,ρυ,o69 αιο υδραγι.l-

γεio αυτ6 i]ταν ο Aρ,iντηζαq,

Tο νερ,6 τηq Χιilραq 6ιρεxε τ6-

τε αλλ6 'θδιδε νιερ,6 g1g }iiγ,α oπi-
τ1α στo B,6,ρ,gig η-rdμ,α τηq π'6ληι;.

Πολλci oτt-1ν π6νω π6λη 6oii-
λ,ωVaV τo νε,ρ6 τoυ υδραγωγεioυ
Ylα να ποι'io'oυν τουq μrπα'ξ6δεq
τουq κα1 αιερoioαν το νερ,6 απ6
π,oλλ,c,6q κdτω ατην π,6λη.

Απ6 'ι6τε κατα,ργdθηlκαν o1 Jτη-

λo,c,ωλ,fν,εq, τα κlo6γrκrα δηλαδrj
κiαι στη θθ:lη τoυq μπ(καν οιδε-

ρ6νlεq οιυλl1νεg }rε στιp φι6ργlα
(6dνεq). Tα κlo6γκtα 61:εtναι,

θαμdνα { xdλαroαι,.
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H NYXTA
'()ταν νυ1τΔν,ει 'iνα o{lννεφο

d"oτρα 7iρια
,με τυλΙγoυν

H οτταq[α σcυ ^la?ε6l

γιαroi, 'γ.ε 1ιλιdδεq ciλλεq
oτ'rp τδρτα πo'ι cτιτιo{ι lιου.

Kοιτ,b στo ανtrl.ι"?')νδ ταραΘυρο,
Η l,Ιυρτdνη φ6ρεαε xα'ι π&)''. τα ^γιορτ''νd' τ'r,c

ΣJρνει τα 6\ψατd. TTiC, σtroι) xαθρiφτη.
Στjxει 6aυ,6d. ι'αι
'f, ΨO?Ψh i"fι.C αΙγ'aφ!y^γει cτο φεγγαρ6φωπο
εν[υ το αcτρο δαντgλωτ6 φoνoπ&.νι
qτ!y'eι ταρ&ιαιpα στc τεΡα'σψLνo πηc, ιορψ[.

\[.,.α' τρocτdθ€,.α rlα cυγxρατ{1oει πη (,ω$1

τη ζωi του γ&'νεται.
Tα φιΙnα &.ργιoα-ν να α6!ηνaυν iνα - ξνα.

Tα ταντζο{ιριυ" xλ'ei,νo'ιν xαι
c|' T,c)\υ2L.tτoιx[εq iργaνται τdνω μου

ο)''οξνα y'αL τ|.a πd,νω μoυ.
lΙ&'eι xαιpδc' απ6 πδπe
0ι ν,j1τεq [ψωC, εξαxολoυθoJν να' e[ναι

τo iΣιο ιρ'iεq.
0 γρδνοc, &)'λαξe τη μoρφd μoυ
Eγι{l 6μω-< εξαxoλoυιθΔ να νιιi,θω τoν iδιo

Φδ6ο τιC, ν6aπec,.

Kοιτιi'xa αντ|.y'Ρν\)δ πα9J"Θυφο

H },[υρτciνη δεν υπdρ1ει τιd
\Ιδνο ο xαθρtφτηc .ιαL aa δαντελωτ6 &.oτρc φου-

στανL

ξeγαoψiνο c αν xρε,ψ&'oτρα

xαι τlτoτe dλλo απ' αυτi1ν.

φωτα αρ^1ιoα'l να c66νουν xαL ατδl7e
iνα - iνα, iνα - Lνα
xcυρτiνεg πρα6ιο6νται cπα παρ'&.θ,υρα

ταντ\ο6ρια xλεiνoυν xα|' a|. τoλυxαποιι[eq
{ργονται τ&lω ψου
c)'οiνα xι,' τ''l' πd,νω μoυ.

To MYΣTHPIo

Τα

0ι
Gα

Aγ &"τεc, των γιασε,μιιbν
ψια ζωΙ7 oτη τρ6τη τηζ 'A-

νoιξη

6ρωταq
γ6\r\rεσn

Lγνδ ξ'ηψ!ρωψα

με αλληλoυγi,α ψιαg
ιαL aηζ λjξηc

, θτoι πλ&Θε,
ψΘ?φηζ ται n zΩΗ

Mια μdρα o6'3oτηxε, ξ'eηαoψt-
νη ατ' δλουq

y'αL η eτOLψjγεννη 1νητil, α-
x61ια τρooψ!νει.

H ιiρα εrο'3τη [cωq νdlαι !-
να ξεx[νηψα

σττp ξξu"oο πoυλη,μ6νo
Κα'. ο xιixλoq τηζ ζωilζν η
ο),ο !ν α |λLy'\Ρ σ.[ν εL,

Tng Γεωργiαq Διiρα

καρltlεριirν-
Tαg

Και τo
A1δι€ξoδo.

EEoMoΙΩΣH
Kαθωc τα" ψονοτ&τια αυτ&' δια6αiνω
iα ατ6 γρδν,.α ατ&πητα
αιδ'l εζ o"ηxι\νaντ αg πυxνdζ

ξeτxετ&.ξονταq δ'/ηανa iνα παρελθjν
cε γρ[νια δ,lαxoλα
}'[ορφJ_< αν(ιταρxτe. σσ'ν σε xαθρiτr"η

γεννημ6νεg
π'ri Υsω^'η του xατευθιjνoυν
Kriτω ατδ το ψ,ιcπ{,ριο cιεταaψα saυ {τνου
Aυτ! η 6α0ι&, ρω1ψ{1 τον &.νοιξε

oτο 1ιυαλ6
etναι πο ταρελθ6ν
oι μ6ρεq του iργονπα'' γρωψαπ''aψ!νεc ατ6 1{ρι
ωδξΕιo

sπιδεινιbνoυν την ιατ&.oταo^η

eτΞ|.iαx{)νa,)\) την διαδιxα.o[α τρcg πην εξοψo|ω'

ση...

ΙΙoΣo ΠAPAEENA
ΤΙδoο ταρ'&ξενα- "γ[νεcαι διxιd μoυ
cαν αγxαλι&(,ω τo ιoρ,μi αoυ

ειατοψψiιρια γρ6νια πilρα
α'ιτiq a'' υδ&τιγεq 'ιτ&ρEeι< μαζ...
Τ7δτο τα'ρ&ξενα "γ[νεoα'ι διxιd μoυ.

zζ}IiΙ
Σαν ζωντανs'jcυνε cτο νο0 1ιον
τα)'ι[q

"για τ&ντα. γαγ'ι[.νtq φωνi.c
ταλ''ξc,

για τ&"ντυ" 1αμ6νεq ειx6νεq
[),a ια,' τ'.ο τa)''3 τ)'ηcι&ζω την Aλdθει α σoυ.

(xo1ι1ι&.τια ατδ π^ην ανθxδoτη oυλλoγ{
(ΤΙaιητιxδ ΣJνδρομo> Bαα. Αλgξioυ)
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(IψIΑΦrΣTΑr: ftfilα πολn απδ ευεργθτεC
3ο. To δ6coc Τρδμπα${αΓlα ιrg δω,ρeθg τoυ Γρ,ηγoρiου

Tρ6μπακ,α καt γ,ενικ6τερα YΙα τη\,
,πρ'oαφορd τ.oυ πρ,cq την N6ουοα
θα μlλfl,ooυrμε dλλη φclρd σε ε1-

δ,rκ,6 d,ρθρo. Σ{μιερα θα περrο'ρι-
οθ,o,,jμε CjτΟ αναφε,ρ,6μενo Δdοoq
δωρεd κι' αυτ11 τ,oυ Γρηγ. T,ρ6-
'i.ιlπακα.

o Γρ. Tρ'6μπαiκ,αq 6ταν I]ρθε α-
,π,6 την Aμερικfl που f|τiαν μετα-
νιi'ατηg αγ6ρααε ι:ιτιq 22 Δεκεμ_
6ρ,iου 1958 τα 4 )5 τoυ Δ6oουq
6q1,,6λη καt τo xir,ρlοε αιoν Διj_

l_ιo τηq N&'oυoαq. Tο υrπ6λolrrιο

1)5 6xει τ.ο Δηil6,ο''ο. Α.ρxrκd το

δd,oog αυτ6 i1ταν εκτ,6,οε,ωq 9Ο.

Ο00 οτρ'ε'μ. λ'{ετ6 6μωq απ6 απολ-
λοτριιiοεrq πoυ 6'γιναν to Ι927

\η'α τoυq πρ,6rolφ'υγεq, κ.αl τo 1956

γ1α τo,Uq ακι{μονεq κιηνoτρil-
ιρoυq, 61rειν,ε clιην κατ,οxτ] τηq ι-

διoκτητρiαq Δκτ,αοη 46.000 στρε,μ.

τo oπο,iο κ,αΙ αγoρ'a,στηrκε απ,6 τοv
ευεrργ6τη ανri 3.607.Ο00 δ,ρ,x. f6
oυlμ,6'6λ,α:,o απ6 μi6iρ,oq τcυ Δ'fμου
υlπ6Yραq,ε o Δfμαρx,cg κ. Aλεξ.
Xων6g καt απ6 μ/6ροq τη,q παilη_
τρ(αq Λ6αλ1 ζ{γ1n<αoν ο πληρε-
ξοιi;.Iοq τηq Xρ,η,o. Ανr' Χ,ρηοιi-
δ,ηg, ο,τoν απci.o καt η πιυλι]τ,ρlcι
διilρη,g,g πε,ρi τα 35Ο ατρ. Συμ6ο-
λ,αιoγρdφ,οg r!ταν o ΙrΙrκολ. Πε
xλι66νοq και β,ρτυ,ρεq οr Γ,ρηγ'
Kολιodκηq καr Δηψι, Χ"Δημη-
τριου.

T'o δ6,oοq παυ ξεκ,:ν6 απ6 εο

Σ,6λι κ,αl φθ6νει ωq τα 6ρrα τoυ

λ{ομο,$ Π6λληq, οτdθηκε σημ'ανT1

κd πηγ11 πλo6του τ6,oo γlα τo Δ{-

μo 6αo κ,αι YΙ,α πολλ'ο6q δημ6τεq
οt o,π,oiοt κατd την περ(οδ'ο τηq

ανε,ργiαq 1958-1964 ζοiααν τlq
ο,:κογ6νεr6q τ,oυq ξυλειioντdq το,

ν6μiμα { καr λαθlραiα. o Γρ. T;ρ6

μlπα\Kαq σΙη συν16xεια θκτrοε καr
6να απrτ6rκ1 στην περιox{ τoυ
Σταυ,ρo6 κο,ντ6 οτην πηlY{,

o Δ,{μ,oq μιαq τlμιbνrταq τOν ευ-
εργ6τη 6δ,ωo'ε σΙο αν{αφερ6μενο

11ο

To olπlτα,κl τoυ Tρδμnα,κα oτo Στoυρδ

δd,oοq το 6ιuoμ6 τ,oυ. Σl1μερα o

Δdμroq εκμεταλλειiεται τ,ο δ&oο,q

oυοτημ,ατlκ6 καt σ|ωlσiτa, αξι,oοτ,oι-

Toυ T6κn Mπ6tτon

ιilνι,αq την ξυλεiα τoυ. E,πiοηζ
,1,ρ16]π,ε1 να αναφερθεi 6τι ατο δ6-

ooq αναrπιr}1θ,ηrκ'8 καi αν,αtπ,τ0ο,σε-

ται o oρε1'ν]6q τ,oυ,ρισμ6g, Tρiα -Π6ντε Πηγ'6δlα κτλ,
Σr]lμεrρ'α πο,λλ,o,i Ιr{,αου,οαiot oυ_

νεxiζoν,ιαq τα ξε,φ,αντtilμα)τ,α των
παλrιilν καιoi,κων, 6,ρiroκουν a'
αυrτ6 κατ6λληλουq xιirρoυq γΙα
γλ6νιια κα1 κατασκηνι-tοειg κα-
θιiq ε,πi,αηg καr d,φθoνo κυν{γt,
rδiωq α1rριoγο6ρoυνο.

απoφασn]στl^rd καt o Δt'1r}roζ, tι,ατi
η δω,ρεd δεν I]ταν δυνατ6ν ν,α

καλιiψει την δ,απdι,η τoυ 6.ργoυ.
Tα xιυρd,φlα που 6rρrοκ'6ταν εκεi
αγo'ρ6oτηlκαν 15 ;_ιε 20 δραxμ6q
τ1o μi6τρ,ο, υψη,λτj τrμι] γlα την τ6-

31. To Δnμoτlκδ Στ6δlo
Bρirακεταl οτη },Ι A πλευrρ6 τηq

Nd,oυlο'αq κ,αt εiν,αt δωρεd τoυ

αυrμ,π,cλiτη μ,αg Ανπιilνη Kωνστlαν
τlν{δη. To 6ρ,γο ξεκiνη,οε ι,o 1932

καl τi6λεrιυoε τo 1938. Σ,την απo-
περ,6tωroη τι)υ 6ρ,γ,ου ουν,66,αλε



τε εlπ|oxη.

Tην iδrα x,ρoνrκf1 π,ε'ρioδο αγo-

ρd,οτηκαν ll(α1 τα οικdrπεδ,α tο,ιJ

οημερrνοιi κλε, ιοτο6 }υ|}Ινασπ!pi_
ου. O τ6τε Δdψιαρxοq Φrλ<ilταq
Kdiκκινοq 6δεrξε lδl,αiτερο ενδ1α-

φ,6ρoν γ1α τη\' απ|αΙιεlρaτωση τoυ

Φγoυ. Πρ6πεl ν'α λεxθεi 6τl τo
6,ργo αυι6 αrιoτελε,i κ6,ομ,ημα για
την π,6λη Καl θεωρεilται ακ6μα
καr ο{μερα απ6 τα καλ6τεrρα τηg
xιilραq, 'Eτoι ικαν'οπcr(θηκε καt
t-1 εlπlθ'υ'μiα τoυ ευε,ργθτη Αν-
τιilνη Kωvαιαντrνiδη,

o Aντιbνηq Kωνi;'ταντtνiδηq,
{,ταν γι6q τoυ Κων )νου Kολτοd-
Κη πoυ γεν,νf1θηκε o' 6να ooκd-

κ1 στα NΙιπατ6ν;α τo 1855. Απ6 μ,l-

κρ'5'q 6,μεlνε ο,ρ,φαν,6q καr εργ6-

ζεται cκλη,ρ6 για να ζd,σεl Kα,1 να
crπoυδd,oεt. Tελεlιilνεr τo Γυμν,6-
αο Eδ,fααηζ κ'α1 με την 6o,11θεια

του αδlελ'φοi του Γlιil,ργοιl, που
i1ται, ουrγγραφ6α9, φοιτd οτo Πο-
λυτεx\,,εi,o, 6που δrακρ'iνεται καt
αρtrατε6εl. Αργ6τ'ερ,α διορ{ζεταl
ν.ol}ιoι}Ιr|xαν]lκ6,q και υiπηiρiετεd στη ν
'Aρτα E6,6ο,:rα καl Π,ρrfβqζα. Π6 

',
τoτε oκ.ε,πτ6ταν.ε τηrν Toυ,ρκοηρα_
ι,ori,μενη },Τ6ουοα, πoυ δυoτυxιirq
δεν trιπο'ρoiσε ν,α επlciτρ6Ψει για-
τi τoν εixαν ε,πtικη,ρ,liξεl ol Tοιiρ-
κoι. Στη }ιΙ6αυ,oα 6ρ,x'ε'ι'α1 μrg1f,
την cιιπελευθ6ρωοη απ6 τoν Toυρ

AvTιbVηζ KωvoτοvτlvΙδηc (1855-1927)

κrκ6 ζυ,γ6 (1914) κcιl Πlα,ραιι6.νει
λiγο x,ρoνr iκ6 δr,6οτημα. Δ6γαl
Ιωγ'αlσxολtιilν του ξαναφεliγε:l,
παρd τη'ν μeγ6λη αγ6πη τoυ πoυ
6τρεφε γ1α την lδιαiτερ,η πατρ(_
δ,α τoυ, ατ'ην orπ,oiα πεθαiγονταq
τo 1927 αφiνεl 6,λη ιην Περtoυ-
σi,α του γtα την δημlου,ρrγiα εν6q
αι,αδiου 6rπ'oυ θ,6xεr την δυνατ1l_
τ.ΙlΙ,α να αθλεiιαι 6λη η Nεολαiα
τηrζ NΙ6ου]σαq.

O Δflμοq μαq τi[ιιiJνταg την μνt'1

μη τoυ 6δωο,ε στην κ1εντρΙκd oδ6
π,oυ π6εr oτο γιjπεδο τo 6ν'oμ6
του ((oΔ,oΣ AΝT. KΩ)Ι\ΙΙΔH>
και απ6 τιq 27 Σaπτεμ6,ρioυ 1953
καθrερ,ιilνει αθλη'τικof q αγιiνεq
τα λ,εγ,6μενα (rKuJν1στανitlν{δlα>>

τl,μ{ τηq αθλ,oiμενηq νεολαiαq
oτη 1ιι,dμη τoυ ευεlργ16τη.

To Δη,μoτlκδ Γυμ'vooτηριo

Σημ. Nrdoυoταq: Γtα λδγoυc οoφoλεiαc oτη Toυρκoκρoτottμεvη rδτε Νdoυοο,

γιδc τoυ Kωv. KoλτoδXη xρηotμoΠoiη,oε τo επΦvυrμo Kωιροταvτtviδηq.
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]Mnπωξ xdoαμε To v6nμα ToU θρωτα;

B'

'rAλλo εΙαvι xαρ6 κι 6λ-
λo απ6λαυon
'Αλ;": e.';α' α;l-,λα''-;:η y.ι d,λλo

=:.',α'' 
'1.α''α. '\';5'i.α'lτη '''\Ξ iη) 1?Ξ-

'/.'!'Jια σηl!'1'51α εi','α: η'"y'σ'';.:')πo'|'η5τ]

q-ιl&,; επlθυlμιiα;. Mια τ3'το':α' απi-
','α'lιτ', 

',tτo'''εi γα εi,i αι r1 cυ1ι6ατ.-

x'it α:ξoυ,z'λ'r"η e!y'α?i3-η3τ) απ'6

τ'1,'i L'1α'l..c'jg::η τo)ν 6loλoγιxιi.lv cι
δj',ι,lγ τιυγ δ'.rο φ'Jλω'; 'li τo να τ''ιjl-
.is: )(αγdγα: ιι',ι'tae,ι'' σy,α:rι'od)) ^η η

', α c ι'ιυτ'.γ''λ i 1 τi'. zα' lcπ o'!τγsη τu0.τ o'.-

,-'l πziθιo'l -Ξ xλπ. Δηλαδ{ η '.xα'ι'aιπ,c|.-

τ;:τ', γι'''αq ετ'θυ,;ι'iα: π'oυ δaγ απυ'''τε|'

δ'p:/.'5τι).ι ,6τητα 1ιε τη',, dνvcια τη;
('οl'γτ4γ α;, d;ω1 α;αlT:i η y'αpi'.

Σs δπο:α 6ξl'psτi xι α'ν φ'τdoει,
cε 6τo'''α ατoιopli,φιοοη y.'. αν xΓt'

ιαl'i,-i^e. τι '''l1"νo'τ,aiΓlxη ττιΞ απdλαυ

3τ1Ξ i\Ξ ταν'!)lα λ6γο δεν oδηγεi oτη

a'α,,'ι.. Τ'. c"ντδ αx?ι66Ξ, η απ'oυ_

:ilα τη; Υiα?q-'' q''τ6 την απdλαυ:η
δ,ημ ιι αυργεi Ιη') Ξπ''τ αxτ'.,xιi1 αναγ x'τ7

cτoγ απολ,αυ:τ{ ν,α C1',Lr6ημei il.o
γα'. π''δ xα'νat'l'ρrγια eροθιι;cγιατ,α, δ-

λo y'αι πι6 πo,λ.λd; απολαδ'cειE. ΤΙ

yαρα δεν εtναι nη v'ορ6,φ,ωoη μια;
ε1.ιπειpεiα;>>'i1gr9 gyαπTdσ6Ξτα'. y.\'"

τ:λsιιbyοι |eιο'i'.xα, παpd" εiναι μια
59γa15,βrη1;ιατ'.τιi1 xo'τ&οταση πoυ συ-

yo,δε6lει τηy πα,ραγωγιυ"^i1 €xφραcη
τι!)y oυrιαJτιy;ιi-ly αi'ιθoιilπιrω\i χαοiα-
^ι'τηΙ?'"στ|'xLb'\'. ΤΙ aαρ& δεν εiγαl μι&
5i'.Ι|!|'. qJι''σ' ε'y"51α1''nt) φ'ω[l&, παρi
eLνα'. ψ'.α λeμΦη πoυ ,υyolδε$ιΞ'. τη|)

$παcξη. H απ6λαυcη {'οτε?α ατδ
τη δ{θεr ιaρ'3φι'ιοti τηΞ o'δηγοi cτη
λtlπη για,τi τ1 c'ι!xt'lηcτ1 ψπo','zi 1,ι

d1εl 6lωtθεi, αλλ,ιi τo εaιυτερ''xδ !'
1ι::,lε xε)i6, o: ε5ωtτoριιχ,d; δυν'&μει;

δ,sv α;,απτ61θτicαν' eπειδ^{ απο''lc''L'-

ζ'.'' 'r1' αγυ'π^η, τiποτε δiεγ &λλαξε ι:-
5α 3τογ &'νθρ,ωπo, γ'.' αυτδ x'α",. υ'

LΙ2

3-LΞ?α CΙ';iΔ τr],i' απ4λαυcη α,xoλοl-

θl:i μ:1 xd:πιυ; z'z'τα"θλ:,.|.,η. ΙΙ πα-

?1'.pια <ΡΟST COΙTLΤM ANΙ-
MΑΙ, TRΙSTΕ EST, δηλαδ'{ <με-

-ι'" 'Γτl 5')ν.ν5iα τo ζιbo, :iναι λυπη-

ιιξ'lο>> eι'φ?0'ζει το iδι, φαl},dlμ'Ξ','o

:το,ν α'r'θ,cω'πo α'/.ιφoρ'.7'σ" 1ιε το :εξ
7.ιυρi; αγ,i";'η. που Eiγα: 6316α.α μlα

Toυ
Ιω6vvn N. Ξnρoτ*ρn

oμoτiμroι-l καΘnvnτoιi
Ιζoινωvιoλoγiαq A.E.Σ.Θ.

<ιop'!lφυ::τl εψεlρiα.;, - πpciγuα

1ντ\y.|νηΙ'.y'δ xαι. ε'ly'α,ριcτο - αλ).,i

πoυ αy,αn$φευy,τα" αχoλoυ,θι:ilται, 5_

τCt'l τελειιδνει ' απδ απογοfτευη.
H γαρd' :τc οeξ 'ιπθ"?x1aυ μ6νo'ν, $_

ταν οιlν'ιπd.i'y'ει τ! συyαισθηματ1χ'ii

μα.ζi με τη σωματl'7γi εξοι:r"εiωττ1.
(Tτsl παραγpα:pr'ι τΥ1 δαvr:icθηlxα α-

τ:δ τoν '|J'ριγ. Φρδψ (Nι d,1ει; 'l1

'/1" Ξii'cl'.i> 1978 c. 151 z'.,:.) .

Σ{1rερα μdcα cτl6 6ι,oμη1ανιxdg

z"o'lνωνiε; μαΞ' ao:.\iιt)'/'iεg τηq ευ'μa-

iιΞι'σ 'Ξ' Xι"TσΥ*'λω,cηζ χα,ι τη'ζ απλη-
aτ|o-q, πρiτει 'zα ξdlροirε 1ιωζ -Γ]a ν'ι

ξεi z.αν6ytα;, οηlμαilzει ν'α ''^ι|αΥoroLLi'

τυφλd'. τι; op6ξει6 του: υπερ6oλιxδ
loα1'ηlτ6, α.yαλ(lIμ19; τaξουαλ':x'dg ε_

π,θγ.ιiε_ζ ',(αL πολλdg &λλε; oρ'ξ

ξε'.' ια'' διαcτρoφ3; ι'α'' λa''π€q αλ-

λεE 1αμηλd; οπιθ,υ1ιiε;' H cεξoυα-
λ:xη λ,εlτουργtα n'u!τε'. i'α εξαcz"εi-

;α.'' xατ0" φ'ιcυa'iογιxΔ τpδtπo 6γ'' ι-
πλιb; να α''lτο'iylαloπo''eiια'", παρ,α

να cυ1ι6,d,λλει oυ.νενω1r'dν'η, με tLΞ

&)).e ; o ρ1 α''l'.ι!'q ^ii C'lν'α''σθημαtιχa;
λ:ιτoυργiεE στηlν ιχαyo'πo'aηση τω'1

α';αγαιbv τoυ α.νθριilπου. o 6ρωτα<,

δηλα.δ^{ τl αΥd.fiiτ1' ξετeρνα τηr, επ.-

θυl1.ιi,:. εiπαν ιαι εiyαι 6ωστi, δ'j')

y"L. η T,|)ρ|y'α\α ξε'r"e'ρn;'!, πη φ'λι6γ*
το'ι cπ'lcτoυ' K&,τl πoυ το o6γ,1ρ,ο,vo

π.l'ε0μα τη; λεγdr1l.ενη; <α.πολευ,θ,d;,,υ

:η;, δεν ψc'7εL y"α') '/α τo cυ\λ{-_

6e'. xθ'τυl απδ ττ;i !ντ'ο'lη τ&cr1 :-'

τλιil; για απδλαιlsη'' αυτ^l, τaυ α'
παμ6λι5ir:ι γ*θ'g e'lτε'l:γrδ xα'" υ,J7τir'l"

α"icθr1-ια. o 6pωτα; xαταφ(ονc'., ιh-

ο:: dy'α lιν να ι'φo'c'.dl')Ξ:τσ''. \ιl'-α 'i''')
τα :z {γcJ iλλο. Σφυρηλατεi με
τρl'τc .l.xατd.λυτo τo ζευγd,.,ω,lι,α τoυ

α.i:ε.\ιχolj με τo θ'ηλυz.,4' cυli-ιπληρ'il

νΞ'. τ'|'t'/ €'i'υl;τi cυlu,t'ιιι,)y ,Ι1Ξ την j-
νοlcη ιJ7υ1ιilν.

BιΦματα και αξ1εq πoυ πρo
oδιoρiζoυv τnv 6vvoια
τoυ dρωτ1α παραμερioΘn

κ,αv

a iουlτι''< ε{yα: j;,α ι'πδ τα c'lγ-
ι'.'lτ.sιαι''')" cυμπλ6γματα τoυ αyθ'9ιb

που Mε i'λλ,α λ'6για στην ;ννo'''α'

dρωταg ηιτ'oρor};rε να 5'Jl!"π'e ?''λd."6c-1)-

iιε 6λε; τι( συγχl.γη,cια,x,d; dλiξε.;

1ιετα.ξ6 δυo ατ6lμωγ αντtθl3τoυ 2''t-

λoυ απ,4 την cυμπd,θιεια ω'; τη 6α_

θ6':ε2η αφ,οloi,ωcη μe i με y|li?[ζ Ψα
νερt' οεξaυαλιxl1 οπιθυ,iιiα Πd,yτω;
ο !e,'ι'.lτα. oαν ουγxivηcη υπτ6ιτ.ε'.τ,ι''

πoλιj στη)' uπoy'ειΙψ'εν|'x'δ^tηlτ|ι |J"cι.;.

Σir;ιr:ρα τi 6ννo'.α τoυ ερ'ωτα με ro

παοαπiγιυ νdημα εiπα,1ιε' πω6 θεω-

ρεi.ται x&τι τo ξεπεραclμ6νo y,'τ. Nω-

ρt; α|tα. Bιιδματα 'l1 α'ξ!εq πoυ προ
sδ.δc''ζαν αυτ!,ν τη,l dνν'o,:α παρα-

',.ι'e,,'!cΘτ1ι'z'ν η dμυν εξαλλαγεi cε

:τo:1εiα xτιΞ :εξουαλιι{; 6λ,ξη;,

δηλzδη τοι.l <<cεξ - απf]b>. To η'

1ιε,::ν6 πvε0μ,α τoυ 6ιo'ψηγανtx'ο'3

;τc^'.τ''σ'|'\O1\ 1λλαξε τι; ο7;d'οειg τωl
,)",' φ'3λιι'l, αλλ*, αλλ&ζΞ'' 'σ''' x''ζ

αξ,ie;. T,o ydημα 'πOυ αργιce νu δt-

νΞται στo (5εξ - o.'τitτl>> εiνα: δεiγ-

μ" η; αλiλαγl;,' }9 <<:εξ - απ{λ>>,

τΞννι& τη' επιθυ,iLiα. H γυ,ιαiir'α' με
<:ε,ξ - απy'1λ>>, 'θl6,λsι γα πρoy.αλEraι
την eπ:θυ,μiα xι ατ'δr:1ιη μ,ερ'lxd-c φο_

ρ!; yω''ι'ξ να cυνειδητoπoιεi :υττ]



την ταs'r] τη;. H :'πlθυtr.ιJα lα iτ?o-
xz.λεi δεixr,ει μια δlι|.,α για ι,χ1αyι)-

πo|'τ1cη' π,oυ πoτd δε c6{νει. Mi.λ-
λ'ον αyaζητi, την απ6λαυcη r,6,ων

)'' ατaxτ^i l\: Ξ(')ν : εξοιυα'λιτ'^i1;'.y'ρ1ι1 oπo!.

τ|s\ '<, παp'0" ττΓ) ''xα'/Or,aiηcη ψ.λ;
cταθ,ε pη; |ι\oΥ oΥ σ'|ιι''x^iιζ c'l'/ι ρ'ο,φ ιαq.

H oιlo:φι& πιd, ω; xξ'i'αταi''ι'3ez|
I:ται x,αι 1reταλλ*οcετ'α'. οε 6α's''y'δ

Troιχειo τoυ <<οεξ - απ{λ> τηζ σε-

ξoυαλιx{; dλξη-<, 6τω; τ'α": η ενδυ-
1,|.'α1!1", ο'' xιnl"ilτειζ του cιil1_ιατo;, η
xol;ιι.|;lbτη;q, η γαλαντo,μtα xιr. δ-

λα ττηi ')rπτιi'Ξli"α τηg cεξoυ,αλ'ιxη;
i.'l'Ξ"τ1-' xα'' απdλαυ'σ!ζ yiωρ[ζ π,|./ι

'!iυy'':ιδτητα'Eτcι dπιυζ αν'αφξcατι"e

<η απε).l:υθe2ω;ιd'zη, cτ11ιepι','"i1 (')-

να"ixα δεν €y'e'' αν'&'γτ'^η απ6 ι}υ1ι-
y'6-.τl)τα1 π:α?α rν?Δπe'" yα εiiγαι <<od'ξυ>

^i1 να tγε'' (σεξ> 
μ]Ξ τo νδ'τ1ψα ταl-

τι,)Ξ τoυ τeλευιαioυ lιrοy'τ6λO) τoυ
αυτcy'i)ifo') 11 τo,9 τ6χgr,ταaoυ ιΙloly-
τdλoυ ουcx,ευ^{6 τηλεdrρατη; y'λπ.

'/α τo y.cτι7'.ιιoποιεt dπωg αυπd.

H z"γiιπη cηlμερα, δηλzδ{ ο 'E_
C,ιlιΙα; πeρ.;i μεγ&λη xρi'ιη. |'' α'l-
το ιαι o' :τ1lιιgρ'9y'ξ; (,'ιlθρω,πο6 τη;
xιltα'i,αλωτιy' i1Ξ τ'oι.νιιν [cι," γ)'ιcτ ρi
τi?0Ξ τΥι σεξoυαλ,ιx,6τητα με τo ,ii_

ημα. πr)1 aπω; α',lπ{ την α'l'τ''τc$-

|o1ιε C^l,μερz π'.cτοmoιε1 τf[|/ α''.^ι.α-

'ιδτΥl'τ&i ιιαΞ γ.α αγ'απη 'i1 N'α'τυ τc
'7a,.ρδ'τeco' iLα; λ,dγει o Φρ,dμ, πco_
δοcJα τη:; αγ0ιπη:, Στυg 6ι,'γιηγαν''-
τ'!; ιοινυι'li'εζ μα; dχει l'ι '1gr nι'!. ''-

δι"'ι'.x'δ r α ζoι1ιμε 1οl,7|; ;υναιoθV1,μcι-

τz'. {)sτδco δ,eν υτ,αρy'ε'' z,αψιiμι,& αrι.
υι,δoλ(α, πιυ; xθ'lΘe οx/,!η xα'θ,ιjl;

γ"α'' y']dθ Ξ δ'r1ι Lι o'l ργ ^r1xiiτη,τα oυν,δd : _

ται α'διdοπαστ1α μe τo, συγαi]σθηιΙ?.,

Ι[i,γτω; η αγd'πr1 Ξt'/α'. ,π,ρατιψ'σ'τo-

τ:c,'ti5'''ι\\ ψδ't'oν, αy δυo ατoψα eπ'"-

y"o'''/|ω',.'3'l το i'lα ι1'€τd, τo &λ'λο aπ5
τo Κdντ''o τη'< '3t;α','ξi1; τoυg' M1;-

')O 5' αυτδ τo σηιΙ'Ξio 6,,'[cτ"ετα'' ια''
τo θε,;ιdλιo ττιi αταΓL"{lΞ. Σrlγ1ιeρα δ-

!l(υΞ γι.c'αιτηρ'.oτ''τ'δ cηι1ιirδι το)
c6γ1οo,roυ αyθριbιπoυ εiνα'' τ1 ψeγ)'-

λη τιlυ τi"l'Γi r'oΞ ττ;l α''s'Θτ1ο''αι^i1

απiλαυ'οr1' Παyτo6 α'llαiητα την 7'-

τ6λα'lcη αυτ{ πoυ διαφεpε'' oΛJσια-

sτ:'y.il' α'πιδ τη γιρι. Τρ€7'e'" π['cιι
ιηg λα'1u'νιαaμdνο; για γα ιχαγr-
vo'.ii5Ξ'. τl; αιcθ^ξ':ειi τcυ, τoy αl-
5θτp'' αi.,!-l) τoυ' χρηiσl l1o π,'''ωνrα; 6-

λα τy' εξιιτacι'τ'α 1ι.6cα, dττι ιbo;e

';α φτ,ιly.αitrει i1 να xανει α'la6o'"ο

L'Jτ6 ιτ0υ )'t1ιε αryιθ'πγ1. H x,οllτυγiα
τηζ <αφθ9,2loζ>> ^/'ιL'' τη; :υηlt'ιεp,jα;

Jφεp: οτo πρo':'ν"'lγl''o π''θ' xατu ι!'ι-

το'io ;ρ6'πo τη φιληδoνiα . 'Ετ,s'' ,'l

0''liθ,ρυlτο': τιυv ηt;ιe,:ιi'lν ,1ια; xαι πι
π,oλιi c y6ο: πα:α'δliγ'ετα'' ο' α9]τηl,

',ιτo,,''εi νσ" rτΞi' ιανiν'q.ζ c,j,}υy_α, ω-

,τΞ γα δ'ηl1''oυργetτυ.: y.αι 1'α αlι-υ-

ρεiταl μια 6ν:ιl'rη ατ|16'σΦαιρα υ!τ;-

;' ι'ν α'πτ l"l"γηι!ν o') € c ιlT'' 5|ι\.ιi, πoυ π y i-

^γι'' ι"υ;δ τo π'o)'υ:δγiθετο φ,αιν6ηι,ε)ο
που λ'dμε αyd.'nη, πr,l y'αταxληlζsι

τo :ιi)1}Ια, τo yo6 τ'α'' ττ..;' 'Ll'lγ^i1'

Σftμερα o v6oζ και n vldα
δεv ερωτειiovtαι παρ&
((κdvoυν 'Eρωταll,

Ση,με,:α o '16ο; δ,εν ερωτε,ieται,
τα:,1, απλιil; ι6.r/e'. !ρυ'l''τα ioυ ,η-

γ"ι'iν'e'' :υγcυci'α x'ι,' o2γαc','ι.δ xα''
τiπaτ: d,λ,λo, ΙΙα.,αγνιυpi,ζεταl ol-l-

ο''αsτ'''tα τ1 α'i&"^ρι'τ7 τηΞ αγ*πη; που
τυνcδε6ει τον &ντpα y"α'. 1η γυνα,i-
xι c' lι\lτ1 τη ζωi τoυζ. Eρωτlχη

ζωη τ;ωρi.; ττ1ll α'γ'dιπη, ^/ω?|'Ξ σ')-

γ]αlrθiiιια, y,Ln]][Q τ^iι'/ τρυυερdτητα,

7.ωοi; τη,r αμo:6αiα τωγ {,,υy.ιbν :-

τ'xο''ν,ωνli'α, δεr' εγιi.lyει πoτ€ δυc &-

τoη1α διαφ'dρoυ φιiλου. Ωcτ6co 1j

sι3γy'ρ'oντi αν;iληιl.,η f,ισ τr0 cεξ xr,:
1o'ι 'Ε7υ'τL' 

'.LΞ τo '/a'f ι'ι,α -*ο'l l.νλ-

oεO'α iτα?ατii,vιυ μπopsi .;α oδηr,{_

5Ξ|. τε αλ'λ,oτc'iιυ:5Τl 1σ }υo φ0λα,
δηλ:lδη να Ψτ&σουy (υζ τηy ταπει-

)ιι,)Jη τrυ εαυτo0 ιoυ;. Σ{lμ,oρα η
6)'η ττeρirρυpα ατ\'J.65φα'..,'d, μ,α-< δι-
δ;θ':xε'' ττ']|/ y'aii!)'α Υ'α'' iT1 ν6.α γ'l-

ρ|'α xαι& τr')\' fi''δ παρα'cτατιx'δ τρ5-

;o |.\ε 1σ" πι6 ζιυvιαν,& μdcα 6ποl;

*'7.. τ'ti'/ τηλ:6'ιαcη. τι' πoρ'16 - €ν-

τl)πα1 το'i ι'''lηγιατo^γ.1αφ,o' τη μdδα
πb)ξ γα ε!'lα'' cεξoιl.αλ'.v'& πr,,a'ι'λτμ r
z'Jg, π,ω; yα εiyαι <ε0xoλεg>> x,αl

πω; ζytΙ α"πιrλα'μ6&r',oυγ>> τo cεξ. ΙΙ
ευy".o'λiα ψΞ ττlν o,τoiζL 5il|\Ξ?α αττ.c-

λαμ6.ιi'l'oυlιε εξ α"ιτ,i'α6 τηΞ ευη'μερi-
q:' y'ατα ανeτο π''α τρδιπo τδsα το\-
\ι ττρλ'''''y1''7α ο)θgi fiη) εdy''o|λτl σ.-

';αξ'{τηcη ττ1; πρδs'xαιρ'τ; ηiδo'lt6
ι'' 6γι cτ'o'l 'Eριυτο, δηλαδ{ :την
\)irυl;''ι"l1 cγ€οη πo'l 

'"τiα.7et 
δ6cι.μo

ιι,. ατoιiι:lcη' προcπαiθz'.α' y'ι' αγ6'

ι]η y"α'. π6}o, αυ'τoπε'.Θ'υ'ρy'!'α xα'.

o'' 1 111'.1"γ'τ"., α'τη ]η, αυ τoσΞ 6 αc.'' ι'δ y'α",'

y.θ':τa'.α υπe ρηιφα'l eια. H' π€ c'. p ρ€ου-
o''t Ξ σ τ\'/ γ'r',1ι.γι11'7i,1 ιrα; αι,μd'cφαι pα

xαλ'λ:εpγεi t,-lvειδ,η'τi' 7.l α,συ'/'ειδα

απ6 τoλ6 a'ιωpt; στo 'l'c'iτ|σL τo')

α1g'θiη:ιαcμd xαι ',ι5'ι'ον, τηyl τθ"sη

;ρo; (τo ταρα,δj1δεoθ'αι>. H γiριυ
1rα; ατu6|σΦαιρα τoυ iγτoy'oυ apωτl-

ομc6 πviγεl z;-"6 πoλδ εν]ι')3aζ τo α-

'l ,δευηια οτ'c ν{o xoρ[τc'. τoυ epω-

.'y"o[ συ'lα'.aΘ"i1ψατο; πoυ εirαι rΞ-

?.j54τε'o,l2νy'''τ"^l1 αrαtτηιτ1, xσ.'" 
^L-.i5;epο αι:θηr:1'α7"f ' 'Eiτcι α.φανdζε-

ται τo !υγ.ιx4 y.'.ι'. !?χε1α'. τo π,ρ9-

:ν."i,ν'.o τo cl'''ισ'ηιcια'ιδ. Mια y,α;4-

5τ.'/'5τl no|) ε1-ιπol)li,ξp, τo ν€.ι xορi-
ττ'' cε 6)er, τo'J πια τη ξω^4 yα αγ-
τ''xρ6ιε'. τo φωΞ τ'τlζ ε'σωΙε?Ly'δττ!r

;::^ τ4ζ ,!υy'ιz,llιττ1πα; στη συy,d,\'τrj-

5^rl \\Ξ τa &λλο φ'jλo. Στην επoxτj

ττ1; ΞPηi6|''iι'i|; ηλιl'iαg τoυ y.apLτσ|'-

ο''l ξυ'π'loilν 6λε; oι :υναιcθη1-ιατι-
y'!ι: γ.αιαsτ&σειζ roυ. 7'υτdζ πoυ τ;;

xατzτν!'γlo'ψιe s^i'ιι,ι9ρ1' 6τ.ζ πτ1γ'!q

τουξ ιιΞ τc χx'|τρ'aιo,11μdνο αιoθη,α:-

α:1ι6 γx-'. To δεxατρι*χρoyo π:α

γ;'j:ται τa cεξ <{x&νeι 6,ρ,ωτq; χ'σ''

1-ι*,λιοτα 5g 11οοΦ^η π,o,)'r:,μει,ξ iαζ, ]rl a-
τ| αλλιιb: xlyδυνε6eι να θrεωρηrθιi

αsυ"γy'oδν''oτrι χ:C1''' oπιcθoδρoμ:,v",6.

Κα,lιαcιδνει πlα τη]\' rρ.Joδε\)τι''xδ-

ττ[&. 16ο1. την <<ιπολευθdoωcηr, του

λo,γιd,ζεται σ'1'ν οξελιγrμdν,η y,αι

πριυ'τοπor1αχ.l1 τ\π,. Aυτd; o πριil-
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Mnπωg x6oαμε τo v6nμα τoυ θρωτα;

iiιr; ερ,ωτ1Jιιδq ιαταπνι'γι'. τα π&'i-
τα χ]αι εγxυμoνεi μεγ,*λoυE xινδJ-
yoυξ. 'Eτcι δεv x*vαμε τiπ,oτε &λ-
)'ο, παρ,& να σ'νατρilφoι-ιΞ α",}:χαγο-

'τoiaητo)Ξ 
αl'θριilπoυg πoυ δεy θα

1ιτορ'oι3'l να επω1μi'ζo,vταl l1jΞ επιτυ-

7[α ιτ1'l ευlθιirη τη; -(ωl1s. Φo6oιj-

lr0ι πrι0ζ ι1ε τηy ατιr6oφ'eιρα στ'o 5€'-

ξoυα),'''τ"δ π'εδiο πoυ πeριρρ'tει ττ;l

'!ι\'''l'|iΔtiq. μαc, 1οω6 να |ι!':rl pfraΡ'ξ-

'ο)y ),α (η:oυν τo 6αrθ,δ τη; ψυχ^ηζ

1-ιυοτηpιο πQν Ψτωνοι ω; τηly αγιo_

τ6t',η, αυτ6 που ε,lνooι!με ιυ; αγri-
1iτi χL'' 'Eρωτ'α.

Ex':iyο τoυ'iiαρ,αΙηlρ.t τ'ανiνα1
z^i1ψeρι eiνα: τιυ; τc νlO y'o'?iτσ'. (Ι-

rδ τ''; αργ!; ιη; εφηr6ιlxl1Ξ ηiλιxi-
αΞ τo)1 y.)d"τω αfi|δ το x,).iμ'α τη'< σ"-

π6λαυcη,; ^n'α'. ττlζ ταxατε; <<απ'-

λsυθ,j'ρ,ωοη;, τ^ηζ γυναixα;, ψ6cα
5ττl\') εντaντι ατ'ι6sφxιpα τη; φιλη-
δ,ο,,iiα; που αyαπy,dε'', γ&νει τη'ν αt-

οθηcι1 ν' αποy"aoilceι τηll' τ"&cη των

d)λωγ yα διειο,δ6coυγ ',ι€cα στη

οφα[pα τo1υ 'ΞΥιb τoυ. Aφ'ανlζεται
απδ πa)''3 εvωρ'i,; ψια αδ'ρατη' αιρ'l-

να γ0ρ,ω απ6 τo εγιδ τoυ να μη δ'i-

'/ΞTσ'., 117" |}'Γι ilιετ&, τοy ε,αυτ6 του..,

να 'p'η 7^ι|o.ρ1|α ι,4 6αθι€g αξiε6 ττ7'g

γυναι'xε|α; φδ'cεωg, πo1υ dχου}' σ'-

νθ'Υy'η \'.1' μεγαλιilrcoυν y',αi να ωρ:_

1l"αcο'ι.l 7τη') η:συxt(ι' τoυ,g μ,Jcα cτo
6'xθοΞ ι\Ξ ι.pυ1l1g τcυ, για να χαp-
πo,φoρη,:oυv x'ατα τoν rua δμαρφc
τcl"'πo, iτc''ι i?Θe,. o xα''ρ'63'

Σημ:ρα αφαv|ζεται πια η αl,διi;,
€ν'ι'; δ''cταγγιδ'i πo'l προφιiλαγε cηl
xoπdλα ττ6 eφηι6''ι^gii; ηλιxiαq αlτd

την αδruxi',:rη δ:ε,ircδυcη μdoα οττii,

Lτia',\'.y'Φ cφ'αi'ρα τoυ εγιil τηg. Md-
5α σir') 6yτoyo xλ(μα τoυ ερωτιcμc'j,
1iOυ αν,!x.τ'σ'ι τj ιαλλ:eρ"γa| η' xοι-
lωνiα μα;, 1ωρic φρdνo, αφανfrζε-

ται ιrdρα }e ττι') iιdρα' αυtτ! η φυ-
ι''z'li α'tτoαι1ιυyα τoυ'ι'a'p'.τ5ι'oιj γ-,7'''

πco1ιυρ'εi ττιθ' α'lτο α'τι' α'.lτ'i1ν τηιν

τC'lφερ'fi αx6μη ηλιxiα rαι παραδi-
δ'ε:αι πρ'o; τo γε''ρaτερο σ.ιcθ,η'5g11-
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o';ι6 ψε i'eΘρ'.δτατη eπiπτω,oη cτoν
ι}υ1ιcμd τoυ"Eτ,cι δ,ηl1.ιlo,'l,ργ'e'iται

c:γα - c''γα a q"ν'.'y"ανO1ΦιηΙο,; }!,).l

-ι''6q xαι ;!νγιτ''& ιε'lδc τ{ιποζ τη'
γ'l'tαilια;. Tδruo; πoυ δεy θα 1rπo,o:i
να aπωμ:oθlεi α$ριo τι< ευθd'ν,ε; :η;
ξωηs.

Avωριμ6τnτα καt (Eλε6Θε.
ρoξ 'Ερωταqll.

1'\ι ι,ορ|τc'.α τηi η,λιxiα; 1ιεταξ'j
διb'δε;ια xι"ι δεxαπ'Lγτe γρδνω,ι' cι';
.\γγλo'οαξ'ωνιxξ γωρeq τα απo)dα-

λo'0γ <ιlιπ&x - φiοχ>. ΙΙ oνo,uα,οjα

αυτη €xει την αργ'i] τηζ στoυζ Aγ-
λ,oυ; δα,ρ4'δεζ. ,l o,π]oii]oι. 6ταν πι&'-

'lαν 1ι ιρα qbicια, ,!αcια π'o'l δe'l 'Ιρ

τl'ν αιιδι:1α γεμd,τα, ταρ''y'ναγ r'tcι'l,
πciλl cτη θdλαc:α. Tο <<,ι,ιm&''ι, η-

1ιαiνlει π,{:ω y''1''' τc ((Ψ,;ηοχ>> cημαiν:ι
ι!i.,,ιι, dlιcτε ψπα;ι' - φ,iiο1 θα τιεi ιJ/α-

ρ'' κo')'υ l'do πcυ δεν et'lα'' dlρ''1ιο να
τo τl''&,'5Ξ,' χ1αγ6yα;. Σ^{μ,:ρα στην

-'\γγ)'iz τlα xoρiτc:α a9τη; τ!ζ {-
λ,ιιiα; τl' oνa',ιθ'ζo'ιγ <FΙ,_\PΡER>
που Jη'μαaνε ι ι&τ''' τo yαλα'p6 ατ'5-

!"'rt\ y'ιθ''τ'' πoυ αlο'lρεiτ o, ,'o ,7lιr)ε'|-

ται, ,αγ τ,o axlx,ρε,μ6q, τ"&;τ| nqυ χ'-
τ'ν'!'!'e,τq''. χαι τα'λ,αyτε6ετα'.' γ*&;τL

π]o') δθν ξiρ'zι τoυ σνd,xg1, στιζ μΞ-

Υ'x"\ε'c ii,cτιq μιx,pdq γ"αL aηl y,ατ&'-

5τα5η αυτη μrαζ την τeρ'.γρα'φ'ει

sτην 6τuΘ'eci1 τη: ψια μiαθτjτρια: <H

xαρδ''α |rοlυ>, |c&ιp,ει 1 <'x'θ"i1'υ) α16 cη

|ιαθηiτι]y.η πoδιd, Nτυπ',., 1'y"t1πd'6τ(-ι-

τα. i,ταlrJα' 6[α''α. To 6λd,μ1rα μο,.l

γ'lcια 1ι'.&, τ-uilοιυ it'li. εirπρ,6;, 1ωρi;
να ξΔρι'l π,ο1) να cταθιb, y,ω'ρi; να
5τ {rι.,alli\τ'L πo,υlθEγi,, δλο x'α'' αιοlρo'5-

i-ιzι, d,λο xα,' 6ρbαuoι,ιαι στo ε'μπaδg

χιol σTo πi:ω, 6λo z.αι ταλαντε6-
o,1l.αιr. Nd,. 5' σ'''E'τil τΥ]\ν xατd.J6τα5η

:6γ1υη; 6i'[oιo'rτl"ι τα y'ociιτo:α

τοly 13-1 5 yρ'δν'υl'l . Σε γι''θ' τ'ατω-

στolσ^{ jπδη)'ηc αvιυριx_ι,6tτητα;. To
τνεiηrα ττ1Ξ εr'a'χ^iιζ μαζ, τoι πνειilμια

το.υ <eλΞ6,θεcoυ dcωταr' ug τo )δ-

τl||\1' ττi; <cεξουr,λlr'{6 απελeυ'θ,drω

σηζ>> 7'αι τ'Γl; ii?ooδ'Ξ'}τlχιdτητα;, τη;
<<rυγχρo'yι σ1μdγηζ>> zα: τηξ ((Eξε.λιγ_

μ,Jνη,Ξ> τα ιdθεi οττ''l rρωii1ιη ηtδc-
't'i1 ηιe τo ν6ημ,α μ,ιiλl:τα. τ'ηξ πoλ)-
ιιεlξ/α:' y;ιυρ,i6 vα '5oρa3ν ol θι'_l-

cι-δ:lccεζ τη; θεω'ρiα; αυτο''j τoυ :i-
δoυ; τηrΞ <<α'πελου,θ;sρω;-ιJ; η;, '1,Ι'

llαyτd'ψoυy 11 ,zα αιcθανΒο'5ν ττ1 6ι-
θ''α τ'ραγcNoτη1τα πoυ 1αiνε: α,r'dμε-

3α στlζ επα.1γελie; αυτη; τll: ΞλΞυ

a'eρ'i'ιq τ,ιι cτη γυ,lαll,:(α φ,'-ιιτ, ια'.
''1'lγi1. 11 ευτ'-l1iα l,;ιω; ττ,: γυναi-
zα; z"αθιb; !4αι τ19 ;ι.'ι6'ι\\o'tτ6;
ττ] _Ξ, εξ1'ρτ&τα'. ιατ&. x6ρ:o \ο^γο α-

πδ την εσLlτΞ?.'Λ'i] αρμroγiα, α'-^'δ την

Ξ50'Ι.ρ'){η ου1r,φ,ωνiα,, απd την ατα-

iιcl.i:icl' ''',' Tι?'Ξ\L!'α 7'αι τη 5ταθsρ.i-
τΙτa τω'i cυν'αιcθ'rιr.ι&:τω'/ τη]ζ' 'Ολα
dμω; αυτ*,, 6τ'αγ τa πoλ,ι'3 ν,io xοpt-
τσι τωi\' δ,εjz'ατpιιbv xαι δεγ"απ€yτε

7pδν'ων ωθ,εiται προζ τo'γ αισθησlα-
c'ι,ιδ ια'' 1ι{λιcτα με τo ,zdημα που
e.';αφiEραμε π1αc'α\ττ]&νLυ δεν xα',,o'l.l
ττγl εηιφ'&ν'.ci1 τoo'li xα,θ,4,λ,on'l στηlγ μΞ
τJlπelτα ξιυη τη; γυyα,in{'αζ. Γ) σΞ-

ξουαλιcμ,6; €γει ιαταντi1,σει ιιι* μ,η
y'αν:ιi1 υπl6iθtΞη 1ωρiq dρωτα. 1ω-
ρt; αΥ&'πη' ΙΙ δι'ατυμπα'νιζ6ηr:,lη
< τε'ξου'αλlz:τ) απελευΦdρι')στt>> τ^ηζ Υ')
να(xα; αγν'oei πωΞ γ/ cεξoυαλlz"η

ζωη aiVαι 1ιια μδν,:μη {τψραcη τη:
αγiπτ1Ξ y'α. τη-ζ 1τσP\ηζ πoυ αl-
οθ,ωγεται ο ξνα'< Υ'.1" τον &λλοy.

((H oεξoυαλικft απελευΘ6.
ρωσn)) ιr}q oιjμΘoλo τ6-
xα|tεξ πρωτoπ1oριακtiξ
και εξελιvμ6vnξ
Tc :$';sηqlr <ceξo'lαΙ''ιi1 απελeυ

t}J2ωτη> ;αραc6ρ,:ι τ6oo πoλδ τη,l

ιν'i1\ιν"τ1 )εoλαiα ιiicτε x,ατd, τυφλ4

;''α τρ'0lπo Υ'α 1^Γtν oδηγεi πi,.oζ rα

0"'x?α ',ι,ε 
yi'rδυνo liα xλ,o,yl{ζεται 6α-

ρι& η '!νy'ιιi1 '.oo'ρρo,π[α' E λεγd-

lΙΞγη <cεξoυαλιxt' απελευ,θ,dρωcη>>

6αοανLζ'eι πoλλ& xoptτcια τηζ εφ,η-

6'.ιi1'< τ1λ'lτliα;. uΔεν ',ιπ'oρ('l πιd, 'lα

fr'α.1oυ'''.&ζ|o\Lα'. :τιg d'λλε; συiμμα-



Mt'ιπωg xdoαμε τo v6nμα τoυ θριoτα;

θdτοι66 uου> τ6'ν''οE' ε,z';.:υριcμdiα

cτ'η, ψ'&','α rη; μι& δeτ,αeξαγρcνη ια
θl1τρ:α, <ylι'lCi; oλc,z,);ηpιυμ'6νη σ9-

ξιυαλιr'^l1 ε]ιιτΞlρiα. M,ε y'oρ,o:ιδ:υ-

oυv 4).ε; αυτdE τω; Ξ''iΙcL'' σ'ιδ'!η
τα.,'θι!να. Θα 6pιυ x&πo''o' x:' eγi:
ο,;οιοt'δl;πο,τE γα lιε ξεπα1,θεν,dι};ι

^('''L να μπo,o,ιil νcι cταθ'ιb ',ι'in7'n7:τs.

ιa'.ι;o. To 'ια φανταξrΞτα'" ι,l-'.σ' 'l}fr,i'

λ,α δεxαπdyτ9 7.rol ),9,i4rq,4ξη 1ρd.;ων
τιl)ζ ε,,,jαι γελoi'o γα ιl.ηy d1ει oλ:-
z.\'η;'ω1rθνη cεξoυ,αλιl'τ] οy1iοη, δτγ
'ι:α'|^L, 

','7' 6ι"ιαν[ξετιι πoυ eiγαι αlι,4_

1ιr1 παιθ5να }'α| τη)\' περιγi:λo6ν r'.

s'l'lo''rl1λ'.τ,€g τ!ζ πlωΞ δgy 9iγαι, 1ιoν
:1οi'α, εξελι \ι',ιtντi xα'' απελευ'θεptυ-

γ.!ντ1 ια'. νy" θ6λeι 'i1 να υ'ναγ'xαζe-
ταl ν,α πραγματoπo'.^iι:z'' oπωcδl1-

ii]iιΞ ιιια π.,ι0'ξτ1 π,o,l δe 6ρi'cxε'' π\'i1

?η 1τΡ 6xφ7αct' ττΙ;' 1'α?'x. |'.'δΥ0'l
:τoι' α'λη,$;γi !.,''ωτα' y"lα. 5τη|) ω''-
',ιδττ1τ&. τΥlζ αυ16 ε!ναι ετ'.x{νιδινο.

Ι1 τ ρ 6'ω','"η s εξaιι α''ι:ι'li εil ιπ'ε ι ρ,aα'μ ;i ο

pz!' να εrηρzθ.sε,' 
- 

y'α'" μd,λιcτα
ι-l.Ξ τ, πιi.,απj'',inl γjη1rα, nr''1 γlνε-
Τ11 

- 
oλ4xληρη τη (,ωii τoυ y'o|1ι-

τ, : oυ. σωιια,τ ιy.0. γ''α'",|'υγ''x&". F'\!'l υ.ι

εl'πληxτιxd πδιο €y'o'lν επη,ρ,εαοθεi

τα πoλ,j ν6α xoρiτ6ια ττl 'Ξ ΘΨηξ.-

ι'!,': τ1\ιτ's[α; απ6 τo o'6,;rθηirα τη-:

,ι ιεio'lιλ'.xtl'< απsλευθ4pοlοη';>> σαy

:'j,μι6ioλ,ο πιd,, τη; εξε)'ιγ1-ι6νη,;, τηΞ

r.p'liιoπa'1,l'1y-iiq, τη; ελευθ:pιυιιΞ-
Υτ1ζ, ττβ n ρrJoδξ')τ'"'γ,ilζ γ'λ1l.

Σ,ε d,r'α:\$xειo, 1ιoυ 6λεγε ια

1ια$^l,Eρ,,q cττγl τ0. -\τ1 Tη; γ'd''sαγ ,1'.11

ιτ'ατ''cτ''x'ii, ιc πδcεq ε[να'. αιbγη
zαθυ'cτεpη4r6γε;, δηλαδt τδCε; εL-

ν'J''. σ'γ.\ηLτl παο:θ6;,'-. Ιζcl.'' 6pξθηιa

s' cι'lτ"i1 ττ|/ γ''ατ&'5ταοτ'1 \ι6νo €να

α:l;r;ιαr,τo τC,ξ.05τδ. Til cτατι,στ!y't
).'"1''' τ^Γι ι d1,sυνα τηy jχαγα.γ οι ilδιs;
οι ψ'ιΘ'i[ριεq ττ]\i fi:|-6τη; τoυ .Δυ-

ιεioυ. \[ιe y"oπt')'α πoυ δι'αιi''-τ''γλ
1,τi 

'(bιτια γ:α τo θdμα μα; trιoυ εi-

'iε 
(π,ι0'; 5τα δεxαdξη xρ'δyLΓΙ |L0')

απδ'ιτη''α ττ|P'ni'(i'ττl cεξoυαλιv"l1

ε1ιπε:ρiα, τ1 oπatα \''09"i]τσ'' 6να''
a)L.tl ι ρ6 ;,!'ry': ulδ 3 τrαυ,i ιατ 1 σLιι6 :. χαι
δe'r ξjpω ι'l -: πδτe θα μ.,: αx,oλoυθai>.

Ιiαι πρδο'ΘεΞε: <φ,ο6o|(i1oυγ pιli,πιυ;

φ,rνιil z;ια,θη;, α:υ1,xρdνισιη,. iη. ε-

πο1{; τιlΞ γ'.ι"γ',αq μ'oυ. E]iνα: πολ-
λd; αυτ6; πoυ δοx'!.γ1ια'ια1i'τ,r, iiδ.α

α:cθl;1Lατ,α y.&';,a! αζ ι'τloτa^i)τΞυl^ι]Ξ

L'τ'υlc' τ''. eγιδ. Φτdrr,:ι aψυl; πo9 ι,ε''-
δt'οα'',ιe να 'loψ'.ζ6,ψz'3τε' ατlδ τα αΥc-
p:α ωζ εξε}.ιγμdνε; l:αl <<ελευθερ,ω-

1ι6νe;>>. 1ιυτ4 icω; να τα cυμφdρ:ι.
Πd'lYrτιυ- d,πιυ;1r,o,υ λdγε xl &λλ:;

φLλε; μιο,υ xαι συi:-ιιιαθiτριdζ ιr)'
δτα.'1 52r-^ρi1.''311ΙΞ τ6τo'ου ε j]δου; πρo-

6^l:iiγ,ι'ατα gΥ'Ξ|β ncD δe 6ctcxo'l'l
cτ:: :1d.cει; του-ι μ9 τ' αγδρια '-t-

να'. τι τiJν\pΞ?6-ν\1τt'ι ταρα α'ιτα '.'o-
:,!:'|oυν τo') ο,r'γαa}δ acυζ 

'''α'. 
τ|'-

;ο,τε d,λλο,. <Exeι,\'o π'ο'-l 1l.ε πλη-

γιbνει παλ6r, μ,oυ εiπε ι1ια δε,y",αΞ-

oταγι'oνη 1ιαθ)jτρια, <<eiyαι πoυ ιι
1ix"i,τΞ'lα[ρ ,-ιου στo cεξ υε 6.λ6ποιly
|t\δ'l'1y :{1') y:o'!|Li ια'. τi'πoτΞ d,λλo>).

Κ(vδυvoι τnq πρ6ωρnq σε.
ξoυαλικtiζ εμπειρiαξ
g, ,'/;l|1.,,Οι 1τιζ -L?bιi?η'ζ cεξ,oυ_

ι.\i.ι^i1-< εμπειpiα; εiνα,: φυ,cιr.d πoλ
λci. E::iy,o,γ που αr,αφ3pουν ,1l.ερ:z6;
ε|'/αι o z{lδυνoq ττιΞ ε\'xυpο5\3'ηi;

7'α'' τηΞ &1-ι6λιυ:ηΞ. <<'Υοτ:2α ατο
τηv dtμ6λιo:η α:olθ'&,νθηr.α:>. μcυ ;J-

':Ξ 
lιlα διιαε;'rλγc,,''lτ1. <<'!νu θλι6e'

,'δ y:e','5 ια'. l|L''σ. μοr'αξ,ι&, Θ)'ι6ε96-

ιατη,. Mη'lε; θx,α'r α yα 5υν'6λθι,))).

lε', e iγα: p''l:zi- δ'3ν.o''," 'ι7. 7'aa!.-

).α6ε;ιε τ! cτ11γιαt'ie'' α-Ni '/"α|θΞ &r'o'
ιJ7η iμ'6λωοη γ''α !νx ανιil,::1ιo αxδ-
|'ι"\ y"oiJιττ'' \[rcρ'ei yα π:,cxληθοdy
6αρι€; Q'lγ.l'!; δl,ατιρ,α1d:, dξ,ω *-
"i'6l',',τι Cιfi6 τoν ι,|.'ιδ'ι',.''l ττlΞ Ξ,π,ξν6α-

;η;, δ:ατα,cαyd; που ν1' y,ατα5τ?ε-

ι!.,'ο,υ'l τηil Ξ30JΙΞ.'.y"^η Υι'Ξ;|\i'σ' yβι n,.ι-

1ιo'iiα τii-: y'oπdλα:. Mια d,λλη νjα
xot',il'α $gγ'αolyτ&γρrι'lτ1 ιrου εiπε
τ&λι, οτη δειγ;ιzτoλη]nτιw'i, ι,ι.o'ι !'
p:υvα, ιιπιil; Ξ7Ξa)o 

'τo) 
τ|α.ατtιOτΓ

cc' νιsτιi.α ι"τδ τ'o παραμjρlσ1ια τoυ
ταuπo6 τo,.l υ'tdγo, εiγαι π,ω; ιiγιγ,e

l-oλl$ α:':θ'η:'αι^i, xυ'ι xαθ,dlλoυ εy".

λεr'ιιxη. Norμiξω τ,ωΞ ^n'. αυτδ εiyαl
ι(ιτ'. τo'l icυlE α''ιτo''' χι αυlτdζ που

1L ιλcιi;,, ; ρ 
rιnιγ 1"γ'|'ιi.J1)ν xα.'' 1ιαζ (υ-

θ c'ilν ιτ'ηι' <cεξ'oυαλιι.^{ απελeυθ,6'ραl-

7τi> ')α τo αγγrc6γ>. Mlα &λλη πd-
l''. τηΞ εφτ,6'.τ'^/1; ηλιι(αg xo,π'dλα

sτη ο'tξ^i':τηct ;u,αζ Ξi*,γω 5τo πρδ-
6).ι11ια. τη; <τsξoυαλlxl1; απελευθ3-

ρ0)rηζ>) xα'. τ1o') τοl'π'o πo'.ι ττi) 'J'-

'l€yιτα'' η xoι'lυlν|'α 1Ιrυ εiτε το6τΟ:

<<7ττiν Ξτ,ay'il σ{1ζ η r'|o''|t(υ,z,|α cα;
δ:r, ανε1dτα'/ |lLΞ y'|α')iνα )'δγc -
4,τιυ; ,11,j λ6,:l τ1 |,\ητicα μo) - 

τιζ
:εξουαλ:r.d; c7!'cε'. -< lir,ι'.'l io') γ0'-

''''c'l. Σii'l,1ε.1l. dlμ,ιυ; η "o''r'''r|q' 
ι,ιaΞ

αγ,jχoτα: τo δεJ;εco z',αι θειυpεi ξe-
n-3ραrιιdyc τo τ,c6τo. ΕοιLq τ[ ιd-
τΞ γi' α)τir;)).

Συνε7.lζεται
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F| Eλλnviδα γUvαiκα σΤο nθρασμο Tnξ
Ξaκrνιi'lνιαq απ6 τη ir,υθ,cλoγiα

6λ6πoυlμ,ε τoν Δiα πcυ πdρ'ε απ6
το ιoλ'ε,γ6μιει,ο c'ι-i.llι'α ιηc Σεμ6ληq
το εξα1r:ηlνdτiκo 6μ31ρυο του Διο-
ν6oαυ, τo 6ραψε oΙα ι,εφρ,d τoυ
κρ,ατ,ιirνταq ιo, εκεi, μ,6xρl ν,α c,υ-

1-ιπι\η,ρ'ψs,9fγ ot ενν'6α μ(νεg καr
γ6ννη,99 μετd, τον ν6ο' Θε6. Elπi_
o,ηg η γ6ιlνη1σiη τηq Θε6q Aθην6q
αιπ6 τo κειρ1λr του Δicι, α,ηοδεl_
κν'rjoυν 6,τr o dνδραq μιαc6,ο,ι: τηι,

γυναi'κα - 1ll1τ6'ρ,α, την μητlρrκι'1
ευτυxiα καr γαλ{νη. Η αοφdλεlα
κ,αΙ η α\16,πη των πα:δrdlν Γ1ρΟq

τη..l μ,ητ6,ρα τ]ιαν πρ,iγrilατα πlo-

λ6 ανιilτερα Y.α τo αρloενικ6. o
6νδραq _ αφ6ντηq δεν μ,πoρcηjrοε
να κε,ρδirοer ιην εiΙlΠ,1ισlτro,o6νη ιων
παιδrιilι' καt οr/,lτ,ε λ6,γoq ν,α γiνε-
ταΙ YΙα αγ6πη. Η γυνα,iκα {ταν
αν,αμφlο1611τητα ανιilτερ,{ τoυ με
μl6 μ'oι'αδl.κr] δ6ι'αμη πdνιυ οr.ηι.
ανθlριωΠ6τητ{ι.

Mε την εξ6ληξη ι,oυ ανθριil-
πoυ απ6 τα π,$η,r<ο,ε lδ,fi η γυναi_
κα ε,μφανiζειαl λlγ6ιε,ρ,o 6μoρφη
απ6 τo αρ,oενi,κ6' jΙ1Lκρi6τερη κα1
αδ6ν,αμη οωη'ιαικ6. Y^f ρξε τ,J

πρoν6μlro τηq εκλ,oγl;q του αρσε-
νικo6, ελ,εriθερα, oαν α6ντlροφo,
κt' εlκεiνoq, δεν μπορ,o6αε ν' ρ-
νηθεi. Aν μθ;,α ο'τ,ο πρ,ιiiτo xρ6νo
ζευγαριfiμlαιoq δ,εν γεν,ν16ταν παt
δi o α6ντρ,οφοq δ,ιω,xν6ταν. Αυτ6
υπdrρξε τo πρ,ω,τotΙ(οrνωνrκ6 oτd_
διo τηq πρ'ωτ6Yονηq ανθριilπrνηq
ζιυr]q πoυ εξελ'jrαοεταt κ,αr δiδ'εr
την θ,6οη τηq σι,o επ6μενo αιdδιο
τηq μη,τρtαρ,xlκΙiq ο1κoγ6νεlα9.

Η γυναiκα oιην αρx,αi'α Eλλd-
δα oνομαζ6ιαν επi,κληροq δηλα-
δ{ μι6 κληρον6μoq πoυ δεν εixε
c\lπαiωμ,α κ,ατοxdg τηq κλη,ρονο_

μι6g τηq. H κλη,ρονoμ16 μετ,α6ι-
6ιiζoνταr οτα αδ6λφlα τηq { ατα
παrδι& τηq. Ιl γυναiκα περιο,ρiζε-
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ταl σι]ο :'δrωιl,κ,6 xιi'lρο τoυ oπrτι_
o,6 μ,ε α,κτiνα δρiοηq απ'5 την κ,ρε
6ατ,oκdμαρα μr6xρl το oα\6νi καr
ir'6xρι το rtδρ,Ιr6,6rλ1. o γduοq με_
ταξi dνδρα - γυν'αiκ,αq 6x,ει μ-.-
\l1)γα1μΙκη μOρφ'i. 'Ετol o rιλoιj_
τoq συrYκ'εv,nριiνειαr αια x,6ρlα ε'
ν6q 6ντρα που αναλα1t66νει τlllν

Tnq
Δ6αno ιvαξ A]Θ,αvlασoιiλn

Tεx. ΙlεωπLovitιζ

οlκoνομlκ{ πλευ,ρ6 τηq οικo,γ,f.γg1

αq κα1 ιην πoλlτικrfl αιην κo1ν]ω_

viα. H γυναi,κα Ιιαρα]]ερ1iσμ,6,νη α_

π6 την iJυrμμετοxη στην κo1\,ων1-

κr] πα,ρα'γωiγl1 6γ_νε η πριilτη υ_

πηlρ,θιρtα. o dντραq γiνεταl o 6t-
οπ,αλ,αroτdq ο ι:ρ,cφοδ,6τηq τηq o1-

κ'ογθν,εlαg κι' αυι6 του δ,iν,ει μl,α
κυ,ρlα,ρxrκl1 θ6o,η. 'Eτol }ι3tσα σιην
olκ,oγ6νεtα ο 6ντραq εiναι ο αο_

τ69 καr η γυναiκα τo προλ'εταρι-
6τ,o. H αν'αιρο,πr] τηq μητρια,ρxi-
αq υ,π{,ρξε ξ Korσ]}toστQtρ'rκfr {ι,τcι
τιoυ YυναlΙκεiου φ,6λoυ.

Στην ρ'αilμ,αι1κf εποx{ ο 6ρ,66'

oικογ'6νε:'α φαμiλlα ( FAMΙLΙΑ )

oημαiνεl τo ο6νολ'o τιυν δ'o,$λωrl

,.", qγlfκουν ο' 6να 6νθ,ρ'ωπο -cr1lxηγ6- που εix'ε κ6τιυ α,π6 την
εξoυο.iα τoυ γυνα1κ,εg, παrδιd κ,αr

6.να αρrθμι6 δoιiλ,ων με δικαlιiψα_
τα ζωIic καr θανdlτου γrα 6λουq.

Στην aπox{ Qμriρου ot αlxμα-
λκυ,τr,oμ6ν'ε9 ν6εq μlναiκrεq πρ,oo-

ριζ6,ταν Yi,α τ1ην σαrp[{xκΙ] απ6λαυ-
σξ των νl,κητιilν' Tην Eλλην'iδα

γυνα(κ'α τηq ηρ.ωi1κ11q εlΠcx11q τη\,
εκτrμo.i.,, πεlρΙ1σc,6τερ,c i;cιν μητ6_
ρα των ι,c,μiμι.lr, πc.l,δ:,ιiν 1ηq, σαν
η1111,ρ,γfiμ,9 μ611 πρ'o'1lοτα,μ6νη σΙlζ
δo,6λ:ε,9. Ot νεαρ6q 6rμ:ρφεq οκλd
6εq ανdrκοιlν ψυx( καl οιilμα ο_roν

6νδρ,α - αφ3ντ,η. H μ,ο,l,,o,γαμiα l,τ-

x6εr μ6νo Yl,cι την γυνrαiκα καl
6xl γlα τον dι,τρα. o γυν,αrκωνi_
τr1q τ]ταν 6r,α ξε,xιυρrατ6 δ rαιι16ρl-

οlLια στo π6νω n6.τ,ωμ,α f οιο πi-
οιυ μ6ροq τoυ olπlτlοti καt εκεi πη
γαiν,ουν oι 1,l_-lναiκεg 6τ,αν 6ρxον-
ταν dντρεq επ1σκl6lπιεq. oi γυναi_
κεq δεν 6γαivανε 6ξω x'ιυρiq να
τrq αυι'oδεiεr μ16 δo,6λη. Η 6κδo-
ση τηq γι.lναiκαq γr'α x,ρ{ματα li_
ταν πριilτη θρηrακlευ,ικ11 ηρ6ξη
πoυ γlνirταν clτ.o να6 τηq θ,ε6'q τ,oυ
'Eριοτα 

^ζα1 τα λεφιd π,τ],γαlναr,
ατo θηlο,αυρ,οιo,ιlλ'6lκlο του ναοιi.

o,l lε,ρ,οδ,οf λεq l]ταν οi πρ,ιilιει;
π6,ρνε9. o γi'μoq καθoρiiζεταl α-
π6 την ταξπ{ θ,6ο,η ιων oυμι6αλ_
λ,oμ,6ν,ων. Eiναl 6ναq γdμ,oq ου_
ναλλαγr]q Kαt η .t7υν1αikα δ,εν ξε-
x,ωρ.,iζε α,π6 t,ην αυr,,ηθrομ,6νη παλ
λ,ακiδ,α γrατi δεν τo νolκtdζεt το
κoρr1ri τηg με τ'ο t(,Ομμilτr μd το
πουλd μr,6 και καλ'r'1 ατην orκλα_
6rd

o πρ,ιiτoq καταμ1ερ1σμ6q τηq
εργ,ααiαq eiν,αl ο, καπαμεrριομ6q
clι,6με,αα ατον dνπρ,α κ,α1 την γυ-
ναiiκ,α γlα τ'ην πα.ραγ1υ1γr] παιδιιilι,
καr η πριilτη ταξrκr] κατlαπi,εloη, η
κατα'πiεοη τΟυ Yυναi]κε1,ου φ6λου
απ,6 το ανΙpl,κ6.

Η Γαλλκl1 Elπαν6,oτα,oη, 6rπω9

6λεq ol μeγ6λεq κοrνωνπ6'q κ'ρi-
σgΙq βφε,ρ,ε την γυ'ναiκα μrπρ,ο,oτ6,
οαν rα6τlμο συν,α'YαJν1σlτ( τoν dν_
τβ10 'στlξV ιατορκr] π6λη γrα την
ελ'ευθερiα καt κdπoυ - κdlπου α-
κoυγ6ταν trιlα φωνd υπ6'ρ των γυ-
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ναlκι-i.lι'. o }Ι'αρi Z,ον Kοντορο€
ι]'ιαν 6ναg απ6 τ,oυq π;ρ,ιi-lπoυq π,cυ

6ψιυοαν ιην φων,d τoυq εν,&ντlα

στην αυτoδιαφημζ6ψιενη ανω]τε-

ρ,6τ,η'ια το,υ 6ντρα και εν6ντlα
clιην ανlιβ,3fiεν'ιP,-lκ,Ιi φlλοοo,φiα
τηq ανθlρ,ωπ6τηταq.

o πριllιοq Παγκ,6'α;ιιοq Π6λε-
μoq ανατρ,Δπε1 τ.lζ π,αραδ,οoιακ,6.q

ιιιπ6qrεtq π,6ν,ω α:tην θηλυκ'6τητα.
ol γυι'αrlικεq iιρxt;αν ν,α εμφιανi'

ζοι,ται σε εrπαYγ6λματα { o' 6λ-
λεq δ'ρα,oιη,ρr,6τητεq π:υ μ6xρι τ6

τε θεω,ρ,οlivταν αντρt'κ5 πρ'ον6μl,c.
'Eτol πr]ραν την δουλεr1 o,δηγοi-l

λε,ωφο'ρ,εiου, ταξi κλπ. Erπi,oηq τo

κ6.lπνlcηια ,ΙτOυ iτlαν μrΔxρι τ$ιε αι,

τ,ραι<6 πρl3γfiμlΟ cιρx,iζεl να εμφα-
νiζετ'αr κα1 στl,q γυναiκεq, Tα τ,ε_

λευτ,αiα x]ρ,6ν:iα ξ εξω;ιερκl1 g,'ι_

ιp&νιοη τηg γυναirκαq αλλdζεl ρt-

ζικd. Ttα αγcrρioτlrκα κ,οντ'oκoμμ6'

να μαλλ'6, τo αυ,θ6δrlκo αδ,l]νατl;

αγo|ρioκ6ρ':':]c,3. με το επirπεδ,o c,τ/l

Q.ο,q, θγrνε αυxν,6 φ,αιι,6μ.ενo.

Η πt6 εrπαν}cισΙ,ατi)κΙi αλλαγ,d υ-

"ηpξε 
ι1 εξααφi\lσ,η τηζ γι)ναι_

κgilaq ψ{lφoυ.
Η αγν6,:ηrτα' η cιθιi'lα σεμ'νoιυ-

φiα, 4 Pιlμαντlrκ{ παθητrκ6τητ'α
δ,6'xθηκ,ε 6ν,α rιοlxυ,ρ,6 xτfiπημα μι.:

την εlσαγ(υYri ruν γυν'α,'κιilν οτα

δlκα,oιtiκ& επα'γγlβχμcι1., στην
θ6οη του ενil,ρ,κου και οlτην πoλt-
τrκr].

Tο 1914 κα1 1]α πριilτα x,ρ6νlα

του 20 η Ψυxαναναλυιlκf φlλο-
λ,oγi,α απ;,καλslπτ'ει 6τ,l οι διαφ'ο_

ρ'6q μειlαξil 6ντrρ,α - γυναiκαq εi_

ναι μ6νc αν,ατ,ομιlκ6q ι5lα'φορθq

μεταξri ι,ων δliο φιiλ,ιυν. Tα ε,π6-

μενα x,ρ'6νlα dρxl,ααν να oυζητι-
ιilνιαι με μεγ6,λη cυxνs,τ,η1ct }ζ.'
6ντα,αη cl δ:αφο,ρ|q αν6,μ,εoα oτα

φ$λ,α.

Mετ6 το 1821 o Eλληνiδεq γυ-
ναiκεq παρdι τη'ν ηρωi1K,f 'c|υμi]'ε_

τoxr] τlουq ατ'ον αγιilνα ατ6θηκαν
ατην παραδc,σlαIκd του'q θ,6οη απi-
Ι1 - V,c.lκ1ιKU'ρl6 - παrδl'i. H πριi-l-

τη Eλλ,nν,iδα φaμινioτρrα {ταν η
K,αλλl,ρr3η Π,α,ριρ,6ν που τo 1879

οργ6νωοε την <'Ενυ.iοη Eλληνi-
δ'ω'ν)) και το 1911 το <Δi;'κειo Eλ-
ληνiδ,ων>. Απ6 ι,o 1888 εξ6δ δε
την <<}Ιφημερiδ'α των Kυ'ριιilν>

πcυ καλ,ο'i,οε τrq γυναilκεq ν'α ξε_

φ6γoυν α,π6 την παθ'ητικ6τητ6
τουq κα1 να ειδl'αφερθ'oiν γtα τα
κοtν6. ΙΙ μ6,ρφ,ω,οη απcτελο,6';ε
ντrp,oπi] γΙα rΙζ γυν'α1κεq. T,a πo_

λιτικi κiriιματ'α αρι'6ν'ταν κd'θ'ε

1_υναl,κεio δlκιιiω,μα Ιρ1μ3η(ρζΙ rη-

μ16να αrπ16 τiq δrαο,τ6,ο'εtq rτoυ 6_

πα]lρνa δ:,εθνιiq ιo γυν,α'-iκ,ε'ic κi'
γlημ,α.

Tο 1920 lδρ6θηκε o Σiνδευ_

μoq γlα τα δκαldl1-ιατ'α tηq γυναi-
καζ. Tο 1952 or γυναiκεg Eλλη
νiδεq αnΔκτηlσαν τo δrκαi'ωμα τηq

ΨdφOυ. To 1956 εκλ€γoν'ται δ'6ο

Yυν,α,iκ,εζ 6oυλε,υιiνεq' ενιil ν6εq

γυναtκεi'εq o,ρ,γαι'ιi,oεlq lδρ6'cντοr
6πωq Σι]νδg6,μοq Eλ,Μν1δων E_

nιoτημ6νων, Σ6νδ,ο:1μoq Eλληνi_
δων Νομlrιιilν, Παν,ελλαδlκr] 'E-
νιυιαη Γυν,αtlκιirν.

o: γυναilκεq 6x'oυν κrcιιι,clκτf'οει

τερ,(,σ11,ga δ-iευκoλ,$ν,οειq^ 6πωq

παιδrκοilq oταθμoilq, ν6μrμεq εκ_

τlριΙ}cεlrq, τυ,πlrκ1 iroο'υq μrοθοι)q και
i,σ'εq ευκαΙ,ρiεq μ6,ρ'φω,οηq κα,: δοιl
λεtdq, πoυθεν6 6μωq δεν 6xεi
απd,oει τo ταμπoi τηq γυναlκ'εi.αg
φioηq. ol τix,εq τηq ανθtρ,ο'ffi'τη-

ταq καθoρiζoνταl π6ιrι'α απ6 τo

αντρ,c{KρατΟ6ηrειuο κατεοτηi}r6ν,o.

oι γυr,αirκεq ψ6xνoυν το' πρ6σω_

π16 τoυq ,που x6lθηκε αιιilνεq πρlν,
πdν,ω ,σ'τ'ην γθννηrοfi τ'oυ κα1 στη\l

γ6ννη1οη τoυ ανθρ6,π'νoυ πολtιι-
αμο6. Η ιlημε'ρrνl1 γυναirl<α πoλε-

μ,6. τουq θε'αμο6q τtq κοtνο.iνtκ6g

δ:,ακρiiοεlq, τ,:'q κα,θημιεrρlν,Δq ο'x6-

σιεlq στην oxκοlYL6νει'α κα1 }ι'ε τoν

iδι,o, τη,q τοι' εαυτ6' Η δoυ'λ,ει,d ο'
δ,ηγ'εi τIq yυν'αiκ'εq, στην xε1ρ]α-

φθτη,αη, τηq δiνουν ιην δυνατ6_
ιητ]α νcι αι,α'πτiξεr τιq δημtoυ,ρ-

γ;κ69 τηq δυνiιμεrq. l,Jα π'dψεt να
λ6γετ,αr α'π6 κ6ρη του... γυν'αiκα
ιου... αλ'λ6 γ,α 6xεl την δrκd τηq

πρooωlπ'κ6'τητα. 'E'τ'cr ο 2Οοq αι_

ιilναq θ,α περ6οει o'την llοτo,ρiα

σαν (,o αtιilν,αζ 1x-11, γυγαtκιi:ν>.
Αq αρxirοcυl;rε λo;π6ν, να φτl,i-

Χνουμε την 131το1ρliα των γυνfιl_
κιi'lν, τ,ηι, δr,κi1 μαg lo'ιctρiα.
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Evoφδαλμlομδc με τεμdxlo ξ0λoυ
(E}l|p nE ffiυl$)
0l ατιΔλε:ε; α;"5 ιrπoτυy.iΞ; πioυ

παρατη,οοli.;τaι'l-cιτθ" τογ εll6oλιcι-

ηι6 δ'ε νιδ,pυ,).,λ !5υyν sτ y' φ'lτ'.b'i''' α e i'rl z','

!.'1ι.L; απ6 τoυ; cπ'oυ'δ'α'ι6'τeοου; πα-

1,i,γc'rτa; πcυ oυiΙ6,*:λει ατο,φασ:rτ, _

x'θ. cτ'r|l α'\iτιoι'iιlolycΓJι x^li'Ε:cι?αΥωΥiι
δ;vδ;.υi.tr'iι-r';,, δ.bτ'' ττιt,t eπιo1tι ιοιl
ε'ι6o)':ιl::,ιc6 61o:,v γi;'ει d,λα τα d-

ζcδι γ:α ττ,1ι αγo.'& υπcx::μdνων,
τη1,l τ.cΞτοllια:iα τη; γη;, τo φ6-
τΞυιι.α τιι)y iιοfχΞυ1ιli',τιυy, Ιι1'/ cn,-
.'α τxLpων χlαl iο]); ι}εl'αοtrιο6,:.

o παραδcoια nδ; τ'ρl,ιπto 3 ενaφ,θaλ

;ιι:'lr.lο$ 'ψε T cνyy'ιi dyει α,υΞηrιι6vz'

iiai.l51'&' απoτυχi?.ζ o,φ'θαλμιilν 3Ξ

7):&'φocα ε|,δη δ'dl,iδp,ων, δι6,τι η μ3-
θοic; αυτη τo,υ εμ6laλlα:Iro,6 δ:ν
:υi'ιi6αλλ,ε ι sτ^r1ν d'1'.εcη τ,lα''.ι.6'.αγ'ij :.-

ταφ^η ('ι. 9) '1ιε απoτd'λ,ε,c1rrα τ]

='lγl.'L\τpτ, ι'sio').Ι.''l 
- μ;1φi1g1.1j_

'ιCl) Υσ" e(y'α'. α'c^l^ii ν",l''' αsιαlΘl1;.
1[:α μ,d'θoi)-6,; ειι6,oλια,αl.ιo6 πo')

ξε,*ιε1ι,'i α'lτα τα π.:o5λtr'rtατrα :iγαι
o :νaτθαληrι c''ψιz; ',ι'ι τεlιd1lο ξιi,λου
(CΙΙΤP ΙJιIDDΙNG) . H μiΘ'o'δο;

αυιr'7 πlcτe0ετs.'' cτ'' d1ε: τ'r1ν r'ατιι_

^ρωγ'i1 ττ1:i fτηl7 πe]ρ:oχ^η φυiιωpiιυ,,,
λNGΥo τ'η; Ιαποlνiα: (J ST'\N-
LEr 1981) γ.α'- 31ει xlαθl,:ρωlθ,εi

απδ 114λ1η τΥ1Ξ Cαl τ1 u.'3.,ι''α μdθ,o,δo;
srr6'oλι αcμ,ο6 cτ'" ; πε ρι cο 6τ ε\c Θ ζ fi'./ η -

η,γ1,u,dr,;ε; y.6ρε;. M: τη μdθo,δo 1υ_

1'^i) τo y'*.|ι6!c του εx_ι6cλ,iioι.l χαι υπO_

χ,ε ι' udj',}ι)υ το'π o θ ε το6γτ α L α.fr|6Υ,α|)1 L τ 2

dνα 1ιe το dlλλo (rx 8) x1''. ('o
ι&ιιι6ια .u!tρχiloυ - υπ?)z'lε1l,1dl},Ου) ε-

|dltlo'/τ'α'' ^(?"ηy'a?α τιζ u6,5,ρ'μriδ:Ξ

ι*o,) αxαλoυθlo'jν τcν εμ6,oλιαo1.ι'd,

με απ,c,τdλeoμα Δλ'α τυ' ψθ;τcα'/α'π1"-
.' θ.l( o'l" t ξυιτi ρ^i 1 ιαι c τ αΘ e 7,t1 αν,απ;'l -

Ξη :l:ε πoλ,λod; πλd,γιoυ6 6λ,αστoυ;.
Συμιπλr1',eωrt-ιατιz'rιi, oφdλη απld τo ιl

sνaφθα,)ιμ:c1ιlι ψε τε',',l''uγιa ξδλ,oυ (C.
B.) εiγαι 1) τ, y-α]ιη')'οτεcη επ,iπτο'l_

7T1 5τo γ&s''1ιo r-ιατιιi)'y τα,: 1αrμη1)"d-
τs.l0 π o Ξ, στ δ e1ιφ'&n1'' 5γ'; 11{1 p r'ι:'ιp υ''%
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Eικ. 1 Evoφ'Θoλμloμδc με τεμdγlo €ιjλo (S.B.) oε ρoδα'κlvl'd πol,κ. E. cREsT
G'F 677 πoυ εμ,βoλld'oθη'κε τηv 17.4'84 (l.Φ.Δ.) 45 rμθρεc μετd τov εμβoλlαoμ,δ

-"t:il 5Tc 1,η1μsio' :i.ιilτ'ε,οl,; eiι,6oλioι.i

υπ,οl.εl,μdvoυ απ'6 λΤECTRΙλ
GΑLΙ"ΙGE,NA δ:dτι με τ]οy εγrοτ'θα).

1ιιcμd μ.ε τe',ι&γιa ξ6λου (C.B.) τα
sr6ιρ'.α ;ο,υ εiyα: στoν sμ6oλ:oΦ4ro

Toυ ξ Tgιπ,oυρiδn
vεωπ6v,oυ

6λ'1.'516 δεv 1ro'λ6ν,cυν ιο xαI,ω 1ι'!'-

,o: του φλolo,j τolυ υiπ'o]7.:ε:l-υdloυ δ.

π1ω; στηγ rεp''lπτω'cτ1 τoυ Ξ,lβφiθ?"λ-

irι,c1ιoli με T. 2) Η απcτυχaα ο,φ-

θα\r,ιbι'1 πoυ oιΙ6ολι&1cθη'y'α'y ιr,e ε-

yι.2φ,θrαλ1rιc'μd με τεμ&,,1ιo ξιiλoυ (C.
B.) εilα'. ψ'.τ''ρ'bτeιp'η σ'π| dτι 1ιε ε-

νoφ'θα,\1ιl:1ι,6 1r,ε T δl6τι ττη δ:6τε-

ρrΥl r'Ξ?{lπ1'ω1η π.λλ5g φ0\'6ζ Υl y'Ll'-

τα6ολ{ τr,υ oιo,θα,ληr,otj μ,6,v'ει σΙ'
xω|ιΘ'o τrυ ε]ιι6'0'λΙ,o υδ.'οι1 βχr1i'1η5
γ''αι' ^l1ατd' τoy ε,u6ολ'ιαο,μd απo,x,ο_

λd,'ταl 1rd,vo c φ'λo,:d; ιι.ε τοly ηlφrβrq\-

μ6. 3 ) Επυτ;;,&π,ετq",' την επ'''ψ'3ιιη,l-

5η ττlζ πepιοδιoυ oμ6bλιαcμο6. 4)
()l εyιilcεlζ eμ6c,λioυ 

- 
υπ,oχεlιr.j-

lιor.l εiy,zι π,ιo ,στερεd]ζ xaι αντιoτξ-
γ"aντα,. rαλ,Jτε,oα oτογ α;,:,μο. δ)

Παoατηοεiταl μιiα ιδια[τtΞ'ρ|η αylθε_

z'τ'τ''1ττiτα ατo ,.|,161οg του 1ειμιilνα.
6) liiνα: γρηγoρδ'τe'ργ1 μ,dθdδο; cυγ
^,';':τ'"xα Ι|'L€ t'o^/ εν,oφ'θα ιl:i1ι,4 με T
δ''6 r'.'lπα'ρy;o,uy λιlr,zdτeρ !Ξ y'''νiι5Ξ''Ξ

τoυ 1εριο6.
o εvoφθ'αλμι,σμ6; με τεqιαγ'ιο ξ'l-

)'oυ (C.B.) ;μπqρεi νa εφα,ρμooθ,εi
lil. 7, Ια τ e ριc'sδτ ε.'α'oιπ'ι'l zoφ Δ'ρ'α τ'{ι''

ιαληπ'. :'ι .'ι0' xiυ τd,, 
Τri1γ Ξ τ α'' y.ατ & ττ|i /

δ'.αρν'e'.υ. Ιoυλiου 
- 

Aγ'o6'οτoυ z.r'.

vωρi'6 τc1,l Σeπτtlψ6'cιο, αΙilxΞt να 1'-

z.,ο,)l:υθη:εl 1ιl!α ιr',αν,oπo'."tF':y.|i) ;:_

ρio'δoq αy,d,'τiυξηli γ,:α l'1ι" 5χΥι!:i.Lατ''-

':θ'l1 xα\,'q 1l.ι'"Υ σ.rι'O;.j;σy.iδ,υν,θ,εi τc

δ!c''γ"ο. Γεν,'ια o ε,μ6oλια'ο,μδιζ αιs-

τ6< ,μιπloρεi ')σ' τι^,l'Ξ'" oπoιαδηiπloτΞ
zτaγ'^l, τo''ι iτr"'ι -: o'.,ι'ιet γ,α εiναι δι-
α'θjoι,ηο': ιilρ:μ,oι elμ6oλιιoφδι;'o'' 6λα'-
.'.oi y,α'. o: θε,ρμox,cαciεg να εiναι
ιι'CιιΕτd, υιpηλd6 (τoυλ*xιcτor 100C}

"('.1' '/α γiiι,:ι η ο'l^γιιδλγγ1"r' γp^isγoρt ,

Εφ6δια
'o'πrυ:; ι1ε To,y εvoφθlαλμ.ι:l ιd 1-ιε

T 1ρειd;ζeτ,αι dlγα πoλ,rj ιoφτΞpδ ψ,σ'-

y'α|'|'ρ'' e1ι6a\ιασμOηj) jyα ciλλc ulα_

yα!''ρι ii 0αλ4δl γιr. τi}]y xο'τ;h των
e1ι6o)tιoψL.,"ι:l'y 6λ,α,cτιiy, τ11γilα ειι



6rλιιασ}ι'o6 π)iiιoυE 2,b ει. "Ιi p'ωφιrι,

dν,α; r;αθαρ6 ; ιa'l'6α3, :τ.χdτΞζ. μo-
\'jδ: y''.λ.π.

ΕμΘoλιoφ6ρoι 6λαoτoΙ

0 :' :1-ι6ολ' oφ δ'" c'' 6 l'cι:'τ r" i, πι''' !π ι''
'lα zinlα'. ''lγ'ιε|'q τ-rl,' 'lrι α''lτl.α,oι','ι-
\i:r,;α: 5τoγ αλη'θ'lν'd τιiπo. Tα. φilλ-
λα απoμ'αz.:ιil}'c,v'ται ι06,c'lταζ τ'
7:'Ιz'γo' ι'c'lτλ (rx. 1) ιi.l,c'ιe ο iιi:1ο-:
iα 1ιη πιd,ζεl τoν aφθ'αλlr,6 6ταγ ε-

φrpl1ιοτθ:i τa, 7'!.5''',\"' τcυ εu6o).,Ιb'l.

To ανιb:.lηLo $4.,6 1.''1 6\q'cτo") 1_

7t3'2r\αι'(νeI.1''' y'α'' 
' dτo ,1ιo: ./.α 'eμi

6ολ:ολη'Jriα 6λατ'τ4; απο,θlηxε0εται
iΞ 'ι7'' Ξ'ι6 '1!po; 1'ι.l-i1' ce υγp6 τ'a'l'
6t.

Yπoκεiμεvα

Σια μjcα τoυ y;αλlοy,,αι?La15' α1lO-

',Γ!.'ι/.'! [ν'aι' /'τ c1'. 6)'ιc.'' rι'' 6il1α ο τ ο |.'1α'' t'J'

φUλλα z:π6 τη' 6&aτi τo'ι υπoxεηu3-

7oυ' ,€ d,ν,α 0ιpo; 3Ο-4Ο εiy".

0 a1rl6,oλl,α,3τ^i,i οτΔxιεcαι π'&γιυ .l]

''''ri'2'1 
r''δ τΟ) υπlι]ΙΖJe ιη]rd,r,oυ, δ l αλd-

γ:l ε|'lx χ]O,μιμdτι τoυ 1rαλαxor5 N,o:_

'ιi'j )4,α: "i'|i'νΞ'' Ιo πpιi-lτο x6ι}ι,μo .l:
6'iθo; 3 - 4 }ΙM πeρiiπo'l γ'α,' \|,ωνi'a

:00 - 450, dττι ιi:τe νz γ|"νε'' !ν:ι

1ι'ιτeρ6 1εilλ'o; (''x. 2\. 'Aποc,ιi,ρει
τdlτ9 τo 1rα7αiρι Υ.'σ'' :5'ΓΥ1 q)ν3ΧΞ'.7'

α:1iξ:l iιiω λλη xoπ'i,, 2'75-3
zι. π&νιυ 'απδ την π1ριilτη' F'l.. 2)
zα'' ιd'6s''' il'?oe τ1' xr*,τω ιbcτου lα
1:'1yαγτ^iyΞo, την π:ιilτη zο,πη. '0-
17t) 5'υ'/.ι''liτiiiiε! τr1\) πριbτη xo'π"i1 υ'-

'τ']1'ια71rυγΞ 
ι τa τΞ|\'x.x'..! ξ$.) ':υ πoυ

ιδττ1ι€, Ι{ xrqμj,r'η επl,φli17.'α τOυ ')-

πo'χΞ';'16γoυ πlΡ{πει'lα' !'xι''' αγ^li''ια

'α\) 
αν.5τ?αiμι!νo U xα'' 6γ," σχηil'.ιι

:αν .\ (:y.. 3) .

Κοπιi τoυ oφΘαλμoιi με τ1ε-

μ6xιo ξ6λoυ (c.B.)
Erπ:λdγετz'.l i't'ι; εηι6'oλ:oφ,dcο:

"λα31τi,; 
'τc]) 

γα 611'ει πεt:litπoυ d1μolιr

δ:i'μετρo ιrΞ τo υπoχlΞ|ιι:.l,ο, dτcl ιi_
-.rΞ '\ α :i',.α: :υzoλ6Ιt.'.ι 'ιa 5'1,,L;γi--

5.ι!|/ .ι,. τ'ιcπ€; ια'. γiνετα,'' α'ιtρι6υl 
':

δ',ι''ι'α τ,o'π't1 5τoγ eν'ξi6i1''' aφ'δ\i'o 6}'ry.-

sτ6 aπυl; '/,1'' 5tc υ;τoχlειuΞ7o (.,)r..

5). Α",,α:ηxιbyeτα: το ει-u66,λιο 
'ρ;-

ταξι5 α^iτj'1ειρα %σll λεπrirδq τ'ο,υ ιια-
y.ι'.1''.o'3. 1ιε t rφ.1r: |α1 ,τo l.ο'.:τι.,i

γ'!.2'' xcL,' τoπ,a,θετgilται στο υπ]o,y'θi_

ψzνc' !.ττ'. αyτιy',αrθf|:ιαιταL τ'a τΞ\\i'-

1lo ξ0λιυ που απoitrαχ;'il'tΘv!xg 'n,)
τρ 91'9,x3i1μlE'ρ' Ε,6''ν τo γλοlτ:iδ :
πo|) σχη1,.!'ατi:,9ητ'ε σxo'| ΥlaιiιiJ.δ o)
υπozε'1ι,3Y'cυ €τ'.",', o'u6 xιoπ^ii pe ''-
y.?ι\l.πo''τjτ,''y':^l, cξι!α γων,iα ιαι τo

εμ6dλ,ιo τoπa'θleτ^i'ιθιτ!ιe caα|θ'eρ;fi" .t'
atlτ6' αφ'l,ri1τc',' c' α^lτiι τη θiacη ιδ-

σπo) .,α δεθεΙ (εi,,;α,: πιθαν6 γlα ε-

'tσ. no')ι'!) :τ'δ'jΞlo iτo'ι': )'α τoπo,θ:_

τηθεi το, :il':iir\,o τ1''τ' Θ')θΞtil!'l α116

τη λ:π'i]δz' τι]i) ηαχα,i]r.lo'j) . o cz;ο-

τ6ζ e|'να'' |7. συl|Jλπi7ε|' τo τ&γ,ι6''c

του υπo.)/",Ξilu !'lo'ι ^ιαι τoυ ell6iο,λilου

4πιυ; τ: 6λε; τιq tl''εθ16,δουζ ε1ι6,oλ,:α-

c.' l''ο,j '

Ι',ι α,υτ4 cτα μεγiλ;α 1:"lδrp,dφλ,ο.ιr
!,πoχ1ε1μεryα., \ ^;ι'cιlΓνrl1 

*^ιe',lξπa," ),α εi'yα:

ο7.eτιx'x ','')''χωτΞOτl γ',J"'. Jτo')C αδb-
yαιοιj1-: εiu,6,cλ,oφ'doομ.l' 6λα:τori6
a'/Ξτ''xιi,6lα,36,τ'E,ρη"'oται', d,γα αδ,j-

να'ιo e,1l6iiλ:o τοπο,θ,:τηiθεi oe d,yα

1ι',:','δρδ'φiλo''ο 9n'ρy''6i11ιlεlo irl α δ p:o

τη,; φ).,oι1δz; ηρ'dτe'' νι' zi'ν'αι rι?ατ6

^i$.,'ιυ ατ6 τηl) LJy.?η'τΥ]Ξ xa1 llζ τo1')

υπo,y;εημEνoυ (ry.. 6) exτδc αfiιδ 'ra

zιl'uιυ 1εiλo;. r\υ:d oι1ιoυce'5eι δr''

τc yraμ.6.' τo'υ sηr,6oλioι-l t/rα' )πO]7.ιjι'

tι j.,,oυ εiγα:: το 6γ,α απbνq'ντ; απ4
τc iλλo.

Δ"€,σιβo

Eπεlδτ] μΞ α)il,γ 'τc,1ι' τρ6κ,ι eψ6o-

λια:l;ι,o6 τo ε,μ,6iλlο etνι"ι re,,'ιsο6-
τΞro εχ'Ιεθει'μdvro cc sγ'!οτ1 γιε xrι'/

oν:φ,θα,).iι.':r.ι6 pιε T, το διjlτ,ι{rο πta.--

πεl ν,α γ|νeι πολd κρoιexτ'.τθ. τ'α''

γ:α J'vα ^(?^ητ'?c εηl,δ:λ1zsτ^{ lc,οi,;

\1l' Χι?Ξ''cθιcι5γ δ6ο' δ,dτ'ε;' Ι'ια z'αλ'j-

'ε',η επlτυyiα τo δl3cl1'l,c π1p,dlπει ,α
Υ1l ,:τz'ι ο, l{:ιο,; 1:.ι'ιτ&. τιrγ) τoπo,θ,jτη;

ση του εlμ6'oλi,ο'υ xιε ται,),l'z πoλυ-
α.'[]l'lλ:γitου π'l).ι*,ιoυ; 2,b εy". (^η ρ""
φ:α) . To 'ι'il'ι'o'Ξ ττβ ταqν[α'ζ (il ?i'-
γ''α';) τ,'"l θ'α δθ:o,με τo εμr6,4ii'ιo ε-

Ξαoτi,ι;α: απ6 τo τ'i''y',ο'; τo"'ι ,)fr1Υ'Ξ;

1rd'νroυ. 
.Σ,υ,γi,θιυ,: !νι' xar'lι,y&'τt τα'-

,/(,α: ;ιl.Ixc,υ; 1b-22'5 g^λ;. γ'ξι$lgτ(7''

αα6 τo '.,'d''6 τ:o''. ιlπ,orθi ε6y'ολα ,lι
γ6'peτι". ,1: ιη:α ξιbνη trε &'γγ''cτρcl

γ6'pιυ ,απ,6 τη μ6οη,.
Τlιι To δ:6'ιμo τlου oμ'ι6oλ(]ου τ:ν_

τιilγlε;αι ελαφρd, To &ιy'lιo τ'ηζ xq.i'-

ν[αΞ y.Jα. τoποθ,ε'τeiται π,ilγ,11 51, ,n-
μ.ηλ,6 7εi'λο,; ττiΙ; y'.π"ij-Ξ τOυ υ1πrχ':l

ιι;','o'J Ζα,i 
''','i7.1''.!'ι'1'.τ 

7''' ^1ξτι'ι α;:b

α,,υτΤi\l, πα"γι,δ'ε0εται τo &ι1'o τ,η;

τα:viα; περyΦyτα; την γ6ρω cιπ6

Elκ. 2. EvoφΘαλμlαμδc 'μ,ε τεμdxlo βλαoτo7 (C.B,) rrroμdτο/indvω oε nατdτα trloυ

εμβoλldoθηκε την '1 0.5.B4 (l.Φ.Δ') 22 μiρ,εc μετd τo vε.μβoλlαoμδ
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i

I

ι
t.

ιoγ 'ιαlλ,α,yrd τιa'ι''U,' 7ττl flΥdχε''1. τo

e μr5 d λ,ι o 7'orλ'Jπ τΞ τα l |l.ε π Ξ,.J :'σξ]ρiO φ i :
τΥι'< τσ".iΛ|'αΞ γ6pω απ6 τo ε,μ64,λ,lο

;ια: xαταλ_,^liγΞι σΞ ιΙ.l 1, l'ι|,rorθηλΞli
1'τa''liaνt) ιι,ιtp'ο3 τυl εμ6oλ|lυ, 6ταν
τl τ'ε?''oL"ii τη'ζ πri,νΦ) x','τ'^iιΞ ξιaι' τΞ-

λεi,ιυ; xα,λυφiθεf.

M':x:οi aγl}α\μo{ rilLτ'z'' Υdι ";r1tΙ.-

;τΟ./lτ?,''tz ε)'ιo'ο'θ" πε.ι*:ι,''ιz'τ α τ,τ11,

rc:,,;iαι;. M:γjιλo: εξdχ.ο'y "ε: οφ,θα;._

1ιoi )9γ πρ!ιπε'.'\lo γq\d[τ1ρι7τα: αλ-
\i .,α δ]Jyο,γτα'.'6so 1,g }97ιqτ$ly ,3φ;-

's'rλ οτo τ'iιl'υl ια:, ι'hτυ) τ''!:i,ι,ιq' τcυ
iιr6oλi,:υ βx. 7) . T,u δd'α.1ι: δεν
;',ιt'τe'' να ^γi"νe'" σΨιχ_τ , π,dl},ω cτcιl
οφθ)r ιd,:ε l,'Qiιrιl& πΞcl,lττιD,7η.

Λιioιμo

M;τi απd 20-3D i1.ι6p,:; (:r: xrα-

i aν':ι'!Ξ συ γ!θtlχ ε ζ ^i 1 ι'i'|rγ a πε ρ'' c':'δτ e. -

?Ξi 1ii!o'Ξ τo φθ,llrldπ,ω,ρo) τro διJt:'1,ιο

πρ!πa'' γ1α α,πο1μα/,ιrυ,,zθεi, τpα6d.;τα:
ττ1η !;y'ι9η τηt; θlηλεin; (αr*,τω 4ld_

|-o;) xια'. 7[l$9'717": δj: z f ι6:ου τη.;

μ ι':oθη,λι &: x.α.,θιΔ; cηtzιιillγετα : η τcι, -

'l'|'α απδ TaΥ ^/'o'iι'$δ' γ'i'r', 'ηxωrrγ:Ξ'
!i\'' γ':'!^f i ατΕ'!τνyliα τ. α'τ i' τ :ry,3μ1s'9},, 6y,-

σμ6 τ'α 1.T.aτυy\η1}ιξνσ' l:,!''irιpΞi yα EcΙ_

vαε1ι6,oλι ιι'Θo0ν ψ€γ.,''. περtπo) τ.Ι

;ιjcα lig^-116μ6.,',l!.ο,l { τoν trrπa|λ:o
;,r/: θπ]ii'],Ξι\ιηΙΞ yιρ'oν |1' -Ξ. Στιην τελευ-
τα(i1α π,:piπτιυcη oι a,,ι,6ολlο,φ,6,:o:

6λ,αg ιo j δ:αιηcο,δ7τα '. cιo ,!υγe|'.,
(^i, g,.' ευθeiα6 ατJ τα 6iλ,α:τai',.,9γ_

τz δ€ι;rδρα d'iγ6.'n απδ eκ'.'}',ιγ^l1 1tι-ι1';

: φθ'αι\r'rιbν 1 α ι γ : α τ' Ξ ?'".J ?' : Jl-ιlj]yo χ1pο
γ'",j δ:dr:ιιΙll.ια) .

Taν 1ει1ιιΙlνα ^l1 'lυιρ[ '< ττ|) α.Jl'o''.-

'Ξτ1, ιδ6ετα,. τo )π,o,χεiiμΞ,r,o τlι1lγ,ω α'Λ_

1L r,31r,τd, cι,o,εμ6iλ:ο (,rχ. 10,)
"/''ι'ιz''': e'i!6ι'α ),α 71α,ιατ9}:φ:i ο o,?-
f]αλt'ι6: πo) θα ω7απτυχ.1θΞi 1t'η'γ Ετ'6'
l,LΞ','τl x.!oi)'.i'. ('ΤΙ.'c 'oγi] i1:'ιι:l; "r1 τ''-,'

τ^i1 πp'Δπε'" ')cι ^(!.νΞΙx''' |ιΞ π,:λr'j χlolφτ:
pd ,.},α,λ'irδl). Edιν o ειι6,ο\'''αciιΔ; γ!"-
'ilοι νωρ'i,; o ε,φ'θ,α,)1ιd6 1.ιlπopai γα α-
yαiπτ:Jχθ1Ξι rτ'i'''ν τo, τd,λο,; ττ7; z'α'λ,λι-
e ργτ1τ'.xr\q πεο ιd,δου.

Συζriτnon _ Συμπερdσματα

'\π6 :τa''y'ε[α π,c1) π,:JoιχιilπΤoυ7 rΙ-

τL ττi'1 ξdtι,η 6 Clλ'ιo^γ,'αψl'11 y.1"'' τη'/

'ι,:;ιc"ζ ;1ι';c:l ρ[α πο'l ντ,'&'?.i'Ξ'' '5rt\})

Eλλdl,δ'z', π,i"a'/J3jiτ€'' dτ: η .ιι,j'θο,δo-

g' 1ξ,ρ]i1o..1ι:$ tιε ιειι{,1ιo ξ'ij'oυ (CΗ
ΙΡ BιrDDΙNfi) ιπ,ερτε:ei τηr; με-
θ,dlδ,ου εlι6'ολ.lα:ι'l.ο j μ'Ξ T 1ll' g-15

θα ttrτι'ν iy''ι|'n''ily9 y,α δ]',αδ,ιυθ,εi πe-

ριsιcτeco'. 'Hdr1 αργιce ;,α ,:φαr-

ιι6ζετα' α;]4 τo. Ιγ,rτ,'ιoj|;ο,) Φ:λλο"
64λω,y Δdnzδριdlγ ιrΞ τ'oλ,tj x,αr,'ii επ, -

7Dy!:,7" .\τα δ:v,δ,ρd-ιδη s':,x'. 1 α.-ιr',.{

al[',ιγ, y''11'. ':,rα ;cιilδη - 12;r},1.).ιιbδτ;

Ξ i"',' 2. Ε'πiιι'r1i iηrγ |ljlθrδc aιi^iι θ)i.

Χ|.5oΥ νL εταc'μl4ζο,.lγ δo'ι:,ιαcτ'.γd'
ποocδ|ε''lτ''^,'':'t φ)1'ιυr:o,'j,χlo: χα:'τα-
'- rι^;ι.ιlγ c'[ .

\\!:1'ct'z s,'{'lαι π:3ιΙ,', i 5ττΓ) α)N"iι

(4;ιυ,; η,r: γ'/:''0'a ηi.ι';ιjθοδ:) να 'Lιπ'αι

7'ο,:r. o,,:ιοl;ιjνε; El,oltcλi'ε:. οl o,π,cι-

:; :jV1τo1'rα θα ξ'επ,:ρα:τ'o jlγ 6,ταγ Ο':

ail6 ιλ''' oιcτ !': ε ξ ο :lz,: ο.l θο6ν i'ra ττ!'''l! |1

α,υτ'^{ ι ιJθ,oδo eιr,5:λ'l ιr,;,ι'c$, ,r1 o;ciα
7''['1 g'' 7'2Eγι|1piiλλ: z' μirηλ'δ τ ε.',''l γιt's-

τ o,.j1; τ α, 1,Tι1r ;t, ; z'α'. y',α ).d\: ε ρη); πο :

6τ'11l1' '1 rα: υγ:iα;,
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πPoΣEΞATE
- Οι siλ}ιe< τη: l{ΙAOi"ΣTΛΣ e['l'αι cτ^r, διdθεαη 6λων

τιυν Nar)σα.[ιι'l ιαι των φiλων Ξcυ τΞ?LcδL}ι.a{J,

- 
Οι ατCcτe^),)ιδμ.e'Ξζ \'|.a" δ^r,μ.οc[eυτ"r, eργαo[ec y.α'L i,Q-

θρα τρ!τeι \x' ει\1"|' τ{ιντοψe < με 6 τc πολrj αgλΙδε s τ?αφc|L-ηχα-
ν!r'q α9ιιc^γρ1μμaνΞζ y\.ι\ \)α 

ψ^r,ν iγaυν δημoαιευθεi cε' &)''λο τe-
\ , / /N

?LaoLxa Ti eφη|Lε?L1α.

- 
ΙΙαp&ι-):ric'r, cι eργαc[e4 yq. τ?&.φc\τα.L στ.η δημoτιxi1

γ\αt Ψ€ τa ψcνοxονLxΔ τ!ιcrη'ψα'.

ΙΙ "NΙAΟΥΣTΛ, δεν φ!7eι τ"αψ|ιιt" ευθJνη τLα τ\ζ εγ\-
|f I l ι

φ?x'\oψεΥΞΞ γνωμΞ; τωγ συνεργατ(υν τηζ.

!)ργαc[eq e[τe δ'r,ψccιeυθc'jν a[τe 6γι δεν επιατρjφaν1αL
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ΔEn'TFΕlκeilvtlΚe ETEruI&TA
Tο ,ιiξωτo eiy,αι dγα 1'π6 τα γ.".i'

ρ':δτε:α 7')5|,ατ'.Λi. τ,ο)7 φυτιbγ διdil
λz,;ι6dv:: llΙ6?o;'στ0iγ' 5γ'.'η'\\ατ'.σ''!ι6/

1-,ι!)γ πrι,)τΞ'iγιλγ xα: d,λλων o?Υαν'"
l'lυl'l o'l .''ω'i,

Tο i.rξωτ., 7,1,'52ιlφ0|,ι:1ο νπ& ψο1,-

φ'l i ν'''τ ρ'"ι:ii ^{ α,μ,μ'ο"lν ι αzη +LΞτ.ιφ ξ? Ξ'

τα: Ξτ.α φ0i.,).α 4π,c'-l "(iν'ΞΙα'' τα'' ')

5y:rι L7''τ'' Ξixi ζ ι(υγ α:Ι :γ1oξ'6ων 7α 1 .λo ι

πιbν αζ,ωτo'j,/ιωy συ)lι^λ,diι"ι!)γ. M3p:_

xi; αζωτo'j1ε; Ξγιb'JΞl ; εiyα: πo,λl)

aυ ιi.ιlτι ε ;' υ δi,'ολυdη-ιεν: g δ'ε,u :ταο j_

po'ιτα'' ιτι; τopυφ!; τιυν 6λα,cτιδv
^\ 6nου τo δtyτρo iaει αγ'\γ'γuγ'' y1

ευx'ιν,η:iα αυτ'η 'τoυ αζιi'lτcυ εξηγεi
^ i'. ι'τ 

:. τ ι' χα pατ;1τ11p'' στι x,, τη ; dλ')'ε l

ΦrΕ αυιο6 παρατΥιi!o'3νΙα'' π|pιi)τα

5τα παλαι6τερα ',ι'!.ρτ1 
1rigy |iiγτcωY.

H πρ'ιilτη 6\0'c'τ'τ!cτt τη; 'Α,iolξτ;;

:φ::\:τz.: jΞ z;οt'r,z':'-l1ιJhη l,L:-)c

tlo); ιστo'j; &ζωτο. Tα φ,jλλ,α που

eiyα.ι τo Ξ?^(.!Jτi.\i''o''ιη,; c,jνθ::η;
τιυν δ:αφ4ρωy ο'.lc:ιilν δeν 31oυ'r. α:-

7'i':ε'' '7c1 λοιτουργoδν. Eiπο,ird',lω_; i,

θιeττ'.n'i1 y'qi&J5Ια5τ! τι'sν δ'iντρl:l l
y.'ατα τc τ6,λc; τη; 6λιι'τιιιt1i πεiιι-
1δo,υ (,\ilγουcτo 

- 
oxτι!l67ιa) .-

πιδpx απoφ'ασ''5"C:'Υ'i. στ|' <<1ω5τδ t'9'

ιtνηψα, ττj,ζ '6λ{rοτη'cη; τη,ν πiρOσε-

γ'i, ''\νοιξτ1.

\ξzq,.x''λ eiδη oτω,po'φ,6ρω,/ για να
α',,απ τ,'liθlo,6γ τ;α t,ι*., ακα'' τo6ν 1-ιεγα-
λ6τ'ε:,ε; πocδτ^η'τε; αφο1rolιilc:μου α-

ζιbτoυ απ6 &λλα. Πα2ilδεlγ1μα: Ο:
.,"o'δz'ι''ν':i3 απαιτo6γ τz, 1ιd^1:cτα ι;-

Eαφ'"'''ιιι απo,θtdl1rατe αξωτoυ. Ξy'6 a'.

1ιηλι6; τα ελd,1ιoτα ^r:α τηy δηlμ.-

οιl':γiα xzλ!,g 6λ,d:τ'ηο,η{. Προ,r.ει-

1ιdv,:υ για τι; 1μ,τ1λιd'<, €να 'lτ?'δ {-

δzφo6 εiναι sε θdοη γ.α πlρoη].]η,θ,oι1σ9:

dλη την αyαγ7'lα'odΞα πo:6τητα α-

ξιilτου οττ s;d|ντρα.

',o,τα, τα 1'nη$!ι,ιστα τ,o,υ εδ&,φ,o.l;

c'ε *ζιυτο eiνα'' ε,τcι.,'t':i1 γ:α Ιην δ,η-

irιoυ;,γiα ιxαv,oπo:i1τιxη; 6λ,'h""r,
5\ζ' τι πpa3θ'lf\ xαι &,λληΞ πoc6-
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ol r,α;l;ci ι''1ρ''51,ι'!',ι.ι'ι e'.δω't '''
;ol; e:irται τηE 1rηλ'ι&q γ"?j''. ττι-. ''o7)α-
y'''ν'.'" θ. -< y.? ι-olrι'σ'τiιξoy τ c''. Ξ' /τ a' 6τ Ξ' aι

6τ αν δ.!γc'l τ α'' a1^l|ψcl' / τ'' 7''^l l τ' O 56ττ['!'

η,λιαx,οd φωτ6;' Δd:yτPα 1ιe ωφθ''νz

:ξωτo tτ,ηr δ:ωθiε:^4 του; σχη:rατi-
i]o':γ'i:Ξi!''55δτΞ?ot)ξ ^ιx'! 1l'αxρ6τ;_

;ιo'ι; 6);αcτoδ6 ω; l-,z'ι 1ι:γαλdτεpα
φ6,),λα, !.τι'' δe a'' γ'α1i'o\! fl'|.αζoν-
τα'' πecιοι6τeρο απ,6 τoυζ 7lαρπ,o6;

δtνι,,'υlι cτα oπo,ilα τ1 6\&ιτ'ηοτ1 α-

77'yα:τι|ξΞταl ι'π6 τηl. diλλεlιpη α-

ξιilτου.

TρoφoπεvΙα αζΦτoυ

H ια7.εττ'.ιrl1 il\'αcττ.:τi ττ13 ''τci'"
ι'< τ1 αν'ιπτ'lΞη αr,αcτdλλΞτα: ε'}1ιr)-

p[ -< το 'θ'ipτ;, x,αθιb-< ται η πl','ιb'i':,'''ι,

φl:λλdπτιυοη δυνατ6γ Υ'' 5τ!'\αi'/Ο!'l

τρo,φoπ:viα αζιbτoυ α'/ %Cl'. τα 
'iα-

ραπ.dr'ιυ 5"}|'|!πτ(;)','!'ατ α ;|αCαaτl'o\i'/ -

τ.J',. y''σ'' δταν τo ri,ζωτo εiναι d',φθo-

l,o αλλi τc 6δαφο; ε[ναυ α6α'Θζ:.

χαι ιιδ''Ιγ1,τΞi ',,α εφoδ:d,,σaι oτα δ6γ-

τρα τO ')εo'δ ποιl ':o 1ρειi,ζoνται.
' Βνz'ιy'εδ]6ν αc'φαλd; σi6lμπτιDiιr'.

τ\'aΘοπεν[αΞ αζιbτoυ Ξ7Υα'. Ι.J ανΟ,-

'y'τ δ r c αs''ν o' i 1 ^r''τ p !ν ofip d" c'.ν o γc ιll -

!ι1, τι])y φi'iλiλω,l y'ατ7. -'Lζ αργ!; ii
τα 'ιdoα ;oυ θdι,oυ,g, 1i1'.^) δ'τlλa7'iι
dp'θ:: το ,φlθιy1aΓjωρo πoυ (DΞ γi,ιl:τl4ν
eτ'δοα' cτηli αi,λαγ{ τcl'l 1ριir1ια'τo;
τ]iDy φ^J,λ'λ(υy. Γεr,l,xιbg τα φ6λλα ;i_

ν,α'' 11','x,,'0" ι"α,. ιιly'ρ,&, εxtγ6oντα'" αC-

Υ'1" 1Υl)'Ανolξη yJαι πdΦτo9,ν €γιυ-

pl|.; τ.' ΦΘlbπω.ρo.
Σε περιπτιilcει6 d,μ,οlE 1r.'o1) -*1'co-

τ τl' Ξιτ α'' 11ιι xρ,^{ d,λλ,ε ι,!'τ1 υ'iοlτ o'l r α

T0 AZtlΤ0 1tAl CI PCI,ι0Σ T0γ
\.\.\.\l\.\.\.\r\.ιr\l\r\.\.ι.\.\.\.\.ι.\.\.ι.ι.\ ι.\r\.\r\.aι \t

{'Eλλεrψn Kαl Γ|ερiσσεlα αζd}Τoυ)

τ'ητα: α.Ξιilτ cυ 'li'Lii.!?Ξ!' 'i7' αυξ^ili.'.

ττγι 6λ'd'.:ττ1ιτ1 γυtp|'; 
'1' 

α!Ξ"lρΞ'' vq'.

τη) παrαγ(υγ'i1 τc''l ιαρτo$.
Γlα γα επιτευ1θ:i η '11Ξγαλ6ιεr7i

δ':,zατ{ πι'ρα'γυι^1t1 απαlτ.€ιτα ι ?.φθο-

';'lα αζιilτ:υ ιατ'6" τγ1'2 dναρξη τη;
τ e 2'' δ'δ'o'.l 6)''αcτ'i1:ε υl i, oπ dτ3 {1gι ι' 

"
xα}'t1'iι':ι.,'τtlδεοη τ'α'' ανliπτυξη tιε-

^ραλτ1q zτ''φz'lΞια ] φl9i,\oirματo;.' E-

/ε: ?'πo'δlειyθiεi 6ι: η, ποι6τητα xαι
τ,ο, yiιi11ια τιιt\1 7'α.1πιbγ 6e λτι6γεταl,

Toυ
vεωπ6voυ

Θδυoo€α Nτιv6πoυλoυ

ιδ,iο-l; τ:: θερμdE 'ι'α'' νγc{Ξ πι7'υr'ι-

γi; 6'ιαν τo απ4iθ'ε|ια του αζιilτol

iι:ιιilν,ετzι οe 1-ιεγd,λo 6αθ'γτ6 π.,''.'l α-

τδ την 1αCξτ, ιορ('',ιι"νcη'Ξ Ta)Υ Υ,CL'ι.

πιbγ. H γιιτ!'5τα'5η α)τi πιroχ,6πτε:
bTαγ ι.' *i"ι'lτc y'ο.,'ηnγεtτυ"'. αργ& τo'l

1εlμιil'lα η ενωρi-q τη,z 'Λν,oιξη xα,
δταν ιl ':'πιυριiirrr; φ,Jρνει 1λωpoτd-
iη1α (ι^γρ:6γo'.'τα) jr,α μ{ν'α ι'α,
τ:ι.l'' c ιΔτ eco ll pL| ττ1N elγxlo1μιδl,.

E*,y τα δlι.lτ.,'ι' cτι'.αιζoνται τατ&
τ'"οπo ωsτe ξ pω,;ol5$1y'$Eσ1 ,/α tt:ι-
ιh|ετα'' :ε 1lεγ&λo 6αθ'ψ6' i1 eαι τi

ηiλιoφ,ιiyεια σττlν ιiΞ?!oχ{ τoυ οπ,ιυ_

pιbvα εΙjl α: π.o,λ6 ποοιoριcμ.dνη cε
sυ'γ'ι'.''.sτ, πρa; λλ:; τ,Ξ?.aχεζ' 1'6-

τε τ1 'λφ'Θοιτ1 1i??i'\^i,|x'lΙ αζιbτoυ 1rπ.,_

?ei 'ια 'iιε'.ιbcεl ,Ξ τdτΟlιo 6αΘηιδ τtl
αποθ,d1tsτα ;ωy υδατανlθ,c&πlιυν λ6γιυ
παiια"ι|ω\t1Ξ ξιiλoυ' ιilcτε τo απo'τj
λεo1'l.α yα siν'αl ο σχη],1ατιir,}ι6Ξ oλ:-

γ oτ it'' υrl αγθ,oφ6pωy οφ'θ,z,λI ιιiiγ.
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,''')5|&';Ξτα'. 1ιεγciλη αυθr:φορiα xαι
;:'αρπο,φ,o,ρdα. 'oταr, η dλλε:Φη εi_

νz.l iμεγ&,λη 61oilε cτα οπωρoφ'6pα
α;,θ,dπτι'lοη y!c''' τ.'τ6:η τ\ωγ νeα?ιjJ.)

ιαρπων.

Σ: orιo1ι.3vα glιδη oι yJλαδli:,y",ο: α_

τ,oι'τσ3ν ι'ατ0" ;oγ xει1lιδνα ayτoγο
,'tlδ:lο it α'/o'.y'τ6 xlδv'%'-'/o y'pω'μ.α δ.

'rαh τx' δrdyτPα π'h'ο'y'o'υ'l αrlδ τρqφ.1-

τενiα α'ξιilτoυ, πορφυρ,6 ii cxοτε:l'3
τeφρ'δ 6τα',, τα δjγτρα τ'cι,t.,'νoυν 6--

φ'θοvo d,,ξιυτo. Tα cυ,μπ;ιil\\ατα rι')-

τα δeν eiyα,. τδ--o ι"spα'λt1 6οo τo

Ι...ιbl.ι'ι' τιυν φ8λλων.

ΔEyτΡσ. π,oυ ξχoυν cιη:v δl,αθscd

τrυΞ 'πO)i$ λiγo dtζωτo δεν ο1ημα-

τ|ζ,ο,:1l' :υ,zηθ,ιυ; α,νlθi:φ6ρoυ; oφιθαi_

γιου; ^i' :1ηματ1ζo'.lν λι|'γ,oυ;, dcτυ

Υι''' αν φi'γo'lν πολ'j λlγ,ου6 xαr,_

πoυ;. Tοι δd^,,τρα πonl υπoφ,d;,ουν α
πd d)'λειι}ι1 α,,ζιbτoυ παpαγo'ιy ι:αc-

li''-'ji ',ι'.τ"ρa'6; οxληρo'j; z.αι μ.ε ζω_

τι?O'3Ξ χρυ\p|'ατlcιl.aU;. Σ91,ty.,.q19'y-
τα: xαλιiτεpα cτa δ!'ντiιο y'αl δ.α_
τ'rιc.'6ντα'" l'α.,Μτερα cτι ; απο,θli1x,εc.

Περiooεια αζιirτoυ
M: τη'l 'πectcιe'.ι. αξιδτoυ' παro")

s''xξeτα'. ξ''tρ^h 6Χαaττ1sτ1. Tαφ6λ-
λα εiγαι ζωη12,&, το ξ0').o εaγαι μα-
λ]αz.ι6. To δdlτρ,ο dγει τιicη ποo;
την αxl'ρπiα. oι z'αρτoi εiναι 1ω-
?'|.,ζ Ι'?ι!l,,l"ι. xαι πdφτourl ε0r,ολα yrα_

τα τ'τsl ωρΙiμα\lrη απ'6 τ,'i δ,dντ1:o. o:
,rη,λ:d: πz.pzιlc:'&:'\ο'υν πρoδι&'θea'η

τiιci 1o φουζιx)ιωδ.ιo χiαι την αιuα-
ι6Φεlpα (6α'μ,6αι4,δα τη,; μηλι&;),
Δε; Nι&raυoτα <<H xατilλληλη επo,"

x^it Υ!1' ΙΥ[). α'ζωτοliy'ο λiπαv:η>.
T:'i,1o; 24oγ csλ. 126 1983.

Η αrματ,6ψεφα αν{κεr κiι' αι.l_

τd oτrg α,φ1δεq. 'Exεl μ(κοq 2-4
xtλlooτd. Xριitμα καφ'ετi πρ'o,q τo
οlκ,σιirρo γκρi. Kατdγειαl απ6 την
86ρεια Aμερκ,d. Σιην Bυrριitπη

αι,ματ6ψειρα.

6'κανε την εlμφdνllo11 τηg, τ6λη
του 17ου αlld)ν,α.

Η αlμ'ατ'6ψεrρ'α oτην Aμε,ρικr''1
παρ,oυ,ο''6(εl δtαφο,ρ'g1κ$ τρ6πο

ζωl]q καl συμΠερΙφcρdq oυγκρr-
ιlκd μ,ε την αtlματ6ψεt'ρ,α τ,ηg Eιl-
ριfuπηq. Στην Aμερικ11 η εξ6λf,j
Ιηq καt ο πoλλαπλαoιαoμ69 τη{
π,ραγ1ιατοπolεiται σε δfo εiδr1
ι56ντρωι, (ξενιοι6q ), Στο UΙ,_

Η αIμαTδψεlρα (Bαμ6ακαδα Tnξ Mnλfc)
ERIOSOMA LANIGERUM

\,{US ArNΙERΙCANΙA (αρxrκ6q ξε
νlroτ{a; Kαι στην Mηλn6 (δευιε_
ρε6ων ξενloτr]q). Tον λ,{dρτιo -

A'πρ'Ιλlο 6]ρi]CiκεταΙ oτoν πριfiτο ξε-
νΙlστri. \{ετd ωq το Φθ,iν6π,ιυ,ρ,o

oτην μηλtd κα1 στην ουν,6x,εtα ε-
παιr6ρxετ,οπ οτον πρ,ιi;τo ξενloτri.
Σιην Eυριilπη o πoλλ'απλαοια-
cηl6q εiναι πlo απλ6q. Περroρiζε-
ταt ο' 6να εiδ,οg δ,θντρ,oυ, κυρiωι.-
oτην λ{ηλ,ld.

Η αr4r'ατ6ψεiρ,α ξεxο:,ρ,iζει απ6
τα 6λλα εiδη αφ,iδ'αq. Παρ,ουο,16-

ζει 1riα r,δl,αrτερ6τητα. 'Exει 6να
προν6μlο. Aπ6 τo οιilμα τηq εκ-
κρiνεr πoλυdρ,θ,μα dc,πρα νημd_
τlα κηριifrη. Πολλ,απλ,αο'ιdζεταr

1-lε κατ,απληlκτllκrj ταx6τητα κα1
δημlουρ,γεi π,oλυd:ρlθμεq πυκν6q
αποακiεg οι οπoiεq διακρ'iνονται
α,π6 μακlρ,υ6. 8λ6πεr κανεiq πo-
λιl6ρrθμεq το6,Ψεζ dαπρεq που
δiνουν την 6ψη του μπα1rrπακιo,6.

Απ' εδιi 
^riρ,ε 

κo' το 6νομα <,6,αμ-

6αx6δα ιηq λ{ηλιdq>. ot αν,αφ:-

ρ6μενεg τοliφεq οκ,επdζουι, τιq α_

ποlκiεg καl κατd κ61rιo1,o τρfutι)
δρ'αυν πβ,orστατευτ.1κ6, σαν <<fτα-

ρ,απ6ταηrα> καr 6τ,οl περtoρiζoυν
τη\, αlπ0τελ{εαμrατrκ6τητα των εν-

τa']lt'(,1κ ιoνων.
Η αlματ6ψεtρα πρ,οα66λλεr

ιουq νεαρo6q κλ6δουq, τουg 6ρα_
xiον'εq, τον κoρμ,6, ακ6tμα και τ1q

ρiζεc. Πρoξενεi ζημ-'6q οτα δ'6.',-

τρα. Bπη,ρε6ζει oο,6α,ρ6 την ανd_

αιματ6ι!ειρ'α αrα,ριτιαμ6νη απ6 τoν

αφελiνoυg μιiλι

nτυξr] τουq. Eiπi ιου δ6.ντρoυ δη-

μroυργεi 6λκη καr oτo6g με ου-
ν6πεt'α να Παρεlμπoδiζετ,αι oο'6α-

ρ6 η κυ,κλοφ,oρiα των xυμιiν του
δ6ντlρ,ου. Επi πλ16ον δηηrl,oυργ,oιiν
1α1 ο1 πρoijrπoθl6οε1q γ1,α την α_

ν,6πτυξη διαφ6μυν αo€ενε-ιilν.

KATAΠoΛEλ,ΙΗΣH
Η καταπολ6μη,οη πPr6πεl να

αντlμlετωΠυθrεi oε ετfοrα 6doη,

12,3



Xρ]η,σlμ'o'ΠοΙdJνταq 6λα τα μ6oα
rιoυ δl,αθ6τεl oflμ,ε,ρα η Γεωπoνι-
κ11 Εlπl,οτfl,μη. Δεν πρ6πεr να ξε-
Xν,oi)ι}-ιε aΠlσηq κ.αr τα εξ{q:

α ) την lrκαν'6τη'τα ΙΙoυ 6xεt η
αrμαι6ιμεrρ,α να πoλλ,απλ'αο16ζε-
ι αι παρθενoγεννητr,κιiη

6) 6ιl εμφανriζεr 12-14 γενε-
6q ετηo'i,ωq

,κ,αl Y) 6τl κdθε θηλυκι6 μπo-
ρε,i να γεννdlcεr π6νω απ,6 εκα-
τ6 λdρ6εq,

Tα μ6oα καταπολr6μηοηq υπα-

Yoνται οε τρεiq κατηγο,ρ,iεq: 1'l

την 6rολ,c,γ;lκli καΙα1πoλ,6μηοη 2)
την xρησΙιιo,ποiη,οη αι,θεκτΙκι.ilν υ
noκεlμ6ι'ων καr 31 lην xημrκt')

κα ια,πολ,6μηoη.

o κυ'ρl6τερoq εxθ,ρ'6q Tηq α1-

μαl6ψεlραg εiν,αι τo Αφελiνoυq
\46λι (AΡHELINΤUS MΑLΙ
ΙΙALD), ol πρ,ιilτεq πττ]cεtq τol.l

εντ6l}r,ου εiμιφανiζοντ.αl τo 2oν δε-
καπενθ{μερο του Αiπριλiου. Eμι-

φανlζεl 7-8 γεν,ε,6q ετη]σiιυq ποl.,

διαδ3xετ'αι η μiα την dλλη ωq

τοι, Οκτιil6ρlο. Aπoι<αλf|π,τεταi,-
τι εiναl πoλ6 δρ,αc,τilρr,o 6ντο}ro
κατ'd το θ,6ρ,οq. Tην 'Αν,oιξη καr
το Φθiν6πωρo 6μ'ulρ ιixεr περlo-

ριciμ6ι,η δραατη'ρr,6τητα. Yπ6ρ-
xoυν Kαi iιλλoι εxθ,ρ,οi ιηq αηtα-
τ'6ψεlρ,αq 6πωζ εiναt ol COCCΙ-
ΝELLES (κoξrν6λεq ), SYR-
ΡHΕS (oiρφεq). c,rΙRYSoPES
(Γκρ,lζo,πεq) κλιπ.

Στο εξωτ'ερlκ6 ,αφ{ν,oυν l-lερ1-
κcι δ6ι'τρα αψ6,καoτα μ6νο καr

μ6νο γlα να αν,CΙ1Τ1'τυxθo0ν τα ω-

φθλιμα 6ντcψα.

Aπ6 6,λα τα υrποκεiμε\,α τηq

μηλldq or oεlρ6q MERTOΝ'S Ι\{-
MYλJiΕ (N'Ιερτ6ν Ιμο6v ) κ,αt

\'ΙΑLLΙNG _ λΙERTON (ΝΙdλlv
λ{ερτ6ι, ) παρoυo16q6ψ1, μεγαλil-
τε,ρη ανθε'κτικ6τητα (λ'{Ι 793,

\Ι\'Ι 1Ο6, \,'Ι\Ι 111 κλπ.).
Πρ,ιilτη δουλεriι μαg εiν'αl να

καθα,ρiooιlηr'ε κα1 να απολυμ6νου^

}Ιε τlq πληrγdq κα1 εν ουνεxεi,'l
ν,α τ1ζ πρoοτατ6ψουμε αiπ6 προιτ-

6cλ6q αοθενεrιi.lγ. Χρηlo:μοποtεi
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κανεiq Ιτυrκνd δ16λυοη θει'ι]κoι'-l

xαλικc(l (6"λ) Λ dλλη xαλκοιixο
cιλolφ,11.

Κατ6 την xεl[ιεplνfr περiοδo
xρησlιlo,ΠοΙο.liμε xεlμε,ρινcf q πολ_

τοιq. Tην 'Aνorξη, μ6λq εμ,φα-

ι'ιοθoiν ot πριilτεg αrrιοlκiεq, ε'
πεμ6'αiνομε εlγκαiρωq xρηrι)Ιιιo

πο'ι'ιtνταq κ6,ποιo ε'ντ,ομ,οκι16νο A'
ζrι,φιbq, Θεtoντdν, Φιυαt,ρ'iγ, f}r,-

ρ6θεl'ο. Kil66'λ κ.dι. 'olπωq αντt-

λα1ι6iνεται o α\iαYνιυστηq, rδiαi_

iεp! σΓtloυδ,αl6τητα πα,ρ,oυ'οι'1ζου ν

or ανοrξldτl1κεq εlπεμ6dσa1ζ, Πrp'iLi'

τοi αυξηθοιjν επlκiνδυνα o,1 αι-

i.lατ6,ψlεrρεq.'Aλλlω,οτε την tπε-

ρiι:δο αυι{ ol <lμιlταμlrι6κινεq το6-

φεη> εiναr λ,iγεg και δεν προ'oτα-

τεi-lοι.lt, τlq αποlκiεq τoυ εντ6ιu}1J

ε,παρι<ιilq. liποηi6νωq κα1 η απ(}-

τελεομαtκ6ιηΙα τ,oυ ει,τοlllκτ6-
νου εiναt α1γoυ,ρη.

0μ6δα Nτελiτοlouc
(DELICIOUS ROUGE)

Tιiποg Στ6vταρ - Tilπog Σπo*ρ

H Νιελiτοιουq και6γ'εταr απ6
την Aμερrκ11. Eiναι η oπ,oυδα16-

ιι:ρη πot,κlλiα oτiq H.Π.A. κα1

cττη xιilρα μαq. Στ,:q ΗΠΑ αντr-

lιρ,οοωnε{l,εl τo \ioλ τηg ο'υνoλι_

κr]q πα,ραγωγ{q (1979). Στη xιil'
.)α μαq γι1ρω oτo 75%. Aυτ{ πρo-

ι1,\'θε αrπ6 θνα απoρ6φυτ,o δεν-
δρυλλi,ου που 6ρ6θηκε oτην Ιo-
\\rΑ τo 1881 καr τcι-l oπoioυ η δ16-

δοoη 6ρ,xloε το 1895.

FΙ IιΤτελiτ,crουq περrλαμ66νεr
lιr,,\λοιjq <lKλιilι,oυq>> (MY-
TΛΙ\ΤTS ) (,μ,ου,τ6ντ ) μ'εταλλαγ'β6'.
Οt <,,κλιirνοt> αυτ,oi αν6λογα i1ιε

rυν τρ,6rπο αν'6πτυξηq κα,Ι κ,αρlπo-

qrιlρ,iαq κατατd,αοoι,ται σε διjo τ$-

Ιτ{iυq. στoν τi,πo Στ6νταρ (STAΝ-
DΑRD) καr οτoν τsπο απoυρ
(SPYR).

ο) Ti,υτcg Σι6νταρντ

STΑRΚΙΝG Σ,τnρκrν
Ι\ΙPERΙAL Ιlμπaρl6λ
!riUΙΙARED Pi,το,αρεντ
EΛRLY RED o},ΙE 'Eρλιl ρ'ει,τ

6νε
"ι ΟPRΕD To,π Pεντ

κλπ.

6 ) Tsιποq Σrπoυρ

STΑRΚRΙ }{SoN Στ6ρι(ρ1μσoν

RΕΙ) cΗΙEF Pεντ Tolφ
OREGOΙ{ SΡUR Oρ,εγκον σπoυρ

κλlπ.

C)l κλιiνor τoυ τflΠΟηJ ((σπ,cυρ>

ι SΡUR ) lπα,ρ'oυ,ο16ζoι:ν ιrrκ,ρ6τε-

1:,η αr,6,πτυξη πaρrlπου τo 1)2 προq
l)ιt τoυ τ6rπου <Σ'τ,dνταρ>. or ε-
τdo:,ol 6λα'oτοi εiν,αr 1rικρ6τε,ροr
και η ζιil,,,η καρlποφoρiαq 6lρ,iοκε-
τιιι κ,oντ& οτoυq 6ραxioν'εg καr
δεν μιετατοπiζεταl προq την ν6α
Gλ ιοιη'οlη, πρ,cq τ'α d,κρ,α, 6πιυ:
ουμ6αir,ει xα,ραKτηρ1ισ,τrκd ,1rε dλ-
λουiq κλιiνοtυζ. και ποικlλiεζ λ6-

γrυ x6ρ,η ΓΙ{OΛNTEN NTEΛΙ-
1'ΣΙoYΣ καr ΓKΡA}ιΙΝrΙ Σ\iΙΘ,
Οl κλιilνοt σπoυ,ρ μιnαiν,ουν εν'ω-

ρiι'ε,ρα στην κ,αρπο,φο,ρiα. Tα
oΧ ιελiτotουg oτ6νιαρ)) καLρlΠΙ-

ζουν oε κλαδiοκουq ηλικiαq 2-3
εl.ιilιι καt μπcιiι',οιlν αργ6τερα στην
riιlρiΠο'φΟιρiα.

Ωq τo 6cν 6τ'og η παρ,αγωγd ε-

ι,6q δ'6ν,τρoι; τs,πoυ <Σπoυρ> (π,x
)-l; &ρ,κρι1ιοον ) αθρorοlτlκιiq ε{ναι

1lε:γαλ{lτε,ρη απ,6 δ6ντρ,ο τoυ τlrj-

ττ,ου <<Στdνταρ>> (π.x. Σπd,ρκiν,
Ιμ,π6ρlαλ κλπ.). Aπ6 τo 7oν θ'
τοq 6μωq και μετ6 η παραγωγi1
εν6q δ6ντρου τti,πoυ Στdντ:α'ρ α-

€}ρoιζ6μει,η υlπερτερrεi τoυ τ0που
Σπoυ,ρ. Eντoiτotq η πα'ραγωγf α-



ν,6 ατρ,6μη-ια του τiπου Σπoυρ -i-
Vαι μ'ε'Yαλiτερη απ6 τoν τliπ'o
}l rανταρ δι6ιl φυτε6ονlα1 περΙσ-
c6τερα δ6νιρα, Ξ

Tα <οlπoυ,ρ N'τελiτοl'oυq>> ανθ,i_

ζουν μ'ερlκθ'( μ6,ρ,εq πριν απ6 την
<<Γκ,6λν'ιεν Ι\,ιελiτoιουq> ενιi, τα
<Στdνταρ Nτελiτοroυq> ταυτ6-
Xρονα.

'o,σΟV αφο'ρ& 1rην u}ρii}tανoη'

1,'ενlκιbq τα ΙιΙτελiτο:ουg (Ι)ΕΙ-Ι-
(.ΙoUS ROUGE) ωρψ&ζουν μiα
ε6δοψι6δα μετd Την Πκ6λντεν
Ντελiτotουq. E'πΙrοηq, πρ6,πει να
τονt,oθεi 6τl γενlι<,ιilq τα <(tσπου,ρ

Nτελiι,oιουg>> urρrμdζoυr, συ\rxrp6-
rlιiJζ lΙ]ε τα <.Στdντρα ΙιΙτελ{τοr-
(,υc) i 1ιερtκ6q μ6ρεc αρ,γ6τε,ρα.
(J κΔκκiνοq Xρ,ιΙJrμαιxσμ6q τηq ε_

rιtδ,ερl]ιilαq εν6q καρπο.$ κ6πotoυ
<κλιiνου>> δεν εiιrαr τεκμτ]ρrο (α-
n6δειξη ) πρωi]μ,6τηταq του κλιi_
ι,'ιυ. T,o τεοτ οlρl,u6τηταq πoυ
Ιτ1]α\ηματolπolr]θ,ηκ,ε πρ6'οφατα οτo
Ιι,οuτoliτo Φυλλo66λων Δ6,ν_
il'1lιυν ( α,ρx'6q Σεπτεμ6ρfου ) δεν
iδεlξε οε καμiα πε,ρilπτ,ωση 6τl
1α <σπoυρ Nτελ(τοloυq> 6xoυν
ι,6πο:,α πρωψ6rητα 6ν,αντl του
τ6nου Στiνταρ. Αν oυlμ6ε1 να υ_

rι6ρrεr κ'dIποlα πρωι1-ι,6τητα αυτ{
ε iναl υiπ6ρ των <Nτελ(iισloυq
Στ6ι,ταρ>>. H oΟγκρrοη, 6,πιυq εi-
ναl φυακ6, γiνεταt υπ6 1lq 1δr,εq

τιirντo,τε εδαφoκλψ,ατ:κ69 αυνθ(_
Ki.]q' σε iδt,o υrπακεiμενo κα1 σε
δ6r,τρα τηg αυτ,frq ηλlκi'αq.

Τα Nτελiτoloυq <<Στdντα,ρ> 6_

)iοιJν περ1σσ6τερα odκxαρα Kα1

οξθα απ6 Ια αντiστolxα Nτελi-
τσ1frυq <<ΣlπoUΡ>> γr αυτ6 υiπε'ρ'τε-

ροtν γευ<rτrκιbq.

Tα <<απουρ)) καlρποφoρoιjν πo_

λil. γr' αυn6 α,Π,αlτεiταt αρα(ωμα
(Δεq dρθ,ρ9 Γr,αν. Eυθυμl6δη <A_

trlαi,ωμ,α μr]λων μlε xηηrrκ6 μ6oα>
rιεριοδtκ6 <Νtioυ'o'τ,α> Γ' τ61rοq

οeλ. 120 1983. Eπ,iο-ηq dρθρα του
oδ' },Ττrν6πoυλoυ, Aθην6q Mdτ-
νου, Ηλiα Σαζακλfδη σε προη_

1'ιljμει,α τειj,xη ).

H Nτελiτoιουq εiναr μlα ποl-
ι:rλiα πoυ δημlουργεi εilκολα
καiν,οr3ργroυg κλιiνoυq (νΙU-
1 --\λtTS ) μιcυτ1ντ. Σε μr1,λοπαρα_

γtυμtκ6q περιοx6q εiναι ουνηθr-
ομι6νo φαlν,6μενo να 6λ6rπεt κα_
.'ε'iq cιπ6 δ6ντρ,α Σι1ρκrν r,α 6λα-
ο'ιiινο,υν δrdφoρol <κλιiν,cι> με_
τ,rλλ,αγfq'πoυ παρ6γουγ ΙrαρΠo$q
δtαφορεr:,κο6 oxdματοq, 1.lε επr_

δερμ,iδα περ ιoo6τε,ρη lj λlγ6ιερη
ι:6κ,κrνη. Γlα την xστo,ρiα αναφ6-

ρ()υμlε1 xωρ{ζ να 1lιπο6με σε π'oλ-

λ'ει. λεπτοψl,6ρ,ειεq, 6τl η Στdρκrν
lrτελiτ'oroυg που επ1]σημ6νθηκ,ε
ιο 1921, 6διυ,οε την Στ&,ρrκ.ρlμοoι,

ιυ 1952. Αlrι6 τ,ην Σι6,ρκρlμοoν
rιρo{λθε η Pεντ Tοrφ (1967).

Eκε'iιrο που 6xεl rδlαiτερη οη-

1ιαoiα εiναl η αναζ{lη]lη καΙ ε-
rιlοl'1μtcιι'οι'1 ν,6ων <oκλ6νων>) στoυζ
υrτiρ,xoντεq μηλειilν'εq τoυ τ6πoυ

i:αq. Yπdρxοi)ν otπl{JJlσδαirτ.οτε dιo_

iΙα (δ,6ντρα ) που παιρ'cυ,σιdζουν
ορl'αμ,f ν,q 6αοr,κd πλ,εoνεκτliμ,α ι α.

( Ι Ιαρ,α1,ι,:γlκ,6"ιητα, x'ριψατιoμ6g
r.α,ρποιi, αxf,μα, oυι,,εκτικ6τητα
τr.;υ καρlπo$ ),

Για τoυq κλιilνoυq <Στdνταρ>>

ε ι,δ,εiκνυταi η xρησ μοποiησΙl τω\/

ι;nικεlμ6,νων λ,{9 κ,αr N{26 (γ6νl-

}lα καr ημrγ6νψα εδ6φη ). Γrα
iουg κλιiνoυ,q Σrπουρ ενδεiκνυταr
η xρηo1μolποiηοη τιυν υποκεt1l6-
ιυν λΙλ{106 κα: Mλ4111 (γ6νηlα

:,-ur η:1-rrγ6ν'lμα εδ1lφη αντiστο1xα.

MερlKθc viεξ αξloλoγεc
]toll(Iλiεc Tnc μnλldξ

}-π6ρx,oιlι' π6'ρα π'ολλ€q ν,θειj

cιξl6λ,oγεq ττοl,κlu\iεq λ{ηλl&q. Γrα

1ιερlκ6q απ' αυτ6q γiνεταl πα,ρcι-

rιiιτω λ6γο9.

Ι' Tζ6ρcεiiμακ ( JERSEYN,{ΑC)
aLμερlκ6,νlκη πol,κrλiα. Δlπλοεl-
δic (3a Χμυμ.). ΔΔντρ,o ημrορθ6-
iιλcιδο. Πα,ραγι.ιlγ κ6' Kα'ρπ6q κα-
ι,ονtκo'6 μεγ6θου,q. Ωρrμιdζεr μ6.
οο Ιoυλiου. Aνdλoγα με tην πε-

ρloxr] καl την xρoνι6 τo κ6κκινo
εlτlixlρ,ωμα ακε'π6ζεr την επιδερμi-
δα τoυ καrplποri απ6 1)4 6ωq 3).1

τηq ε,πlφανεiαq τoυ. Η oυντ{ρη-
c,η οτα τpψγεiα εiναl περ'l,ο,ρlαμθ-

ν:1. Δεν ψrηg,ρ,$αiνει 191, 1rι]να ot:

90 c. Πα,ρ,oυtοl&ζεr ευαιοθηc,iα
οτο Φολζπλ6δr καr ο,το οiδιo. Ε-
πi,οηq ε,iναl ευαfrοθητη κα1 σε ο-

Ptυlμr3να rρ6ρμα,κα 6πωq εiναl τc
Χοoταθεiο.

2. Χρu-lrμαοιoi κλιiνoι τηq Tζo-
ν6θαν (ΙOΝATΙ-ΙΑNΙ). Δπλ,οεμ
δ{q ποκlλiα, Mνημoνειiουμε την
\Ιπλ6κζον (BLAKΤΟN) καt τηι,
Tζ6r,ε (JoΝΝE) π,cυ προfλθε α-

nr$ 1rη1: \{,πλ6'κτζοιl. ol δ6c ανα_

φερ6,μcνοr κ,λιi'lν,or παρ'6γουν κα1l
π'osq κατα'κ6,κ:κtνουq. To επix,ρω-

1'tα oκ'eπ6ζει ilλη την εlπΙφ6νε1'α.
Συγκoμiδfi τoν Afγoυoτο. Tα dλ_
λα x,αρ'α!Krη,ριoτlκ6 6μοια με tη,,,

Tζον6θαν.

3. 'Ερλυ \,Ιπλ6ιζ (EARLY BΙ,Α
ZΕ). Kαταγωyf; 6γr,ωο'τη. Διrrιλ,o_

εlδα]q ποrκrλiα' Ωριμ6ζει αρx6g
Aυ]Yοι;οlτoυ. Δ6ντ,ρο πολf παρα_

γωγ'ni-6. o καρ,π6q 6xεr μ6γeθo,;
1l,6τ,ρlo L,Jζ KlαVΟV1ιii6. To κ6rκιιιrνο
ε,πixραl1l,cι κ'αλrjπτει $}lη τξν εlπ1-

φiνεια του καρirιc6. Κα'ρπ6q xυ-
μιilδηc αριυ,μ'ατlκ6q κi,παlq, υπ6ξεr_
νoζ, ε$γευ1σΓοq.

4. 0ζ6ρ Γκ6λντ' (oZΑRΚ
GOLD). Δlπλo,εlδ{q πo'rκ:λiα (34
xρω.). Λ6γεται καr πριiiηrη Γκ6λ_
ι,ιεν. Πρ16lκε1τα1 γtα δ1ασταrρωσΙl
τηq Γ'κ6λνtεν Ντελiτοtουq με 6,λ_

λ,εζ ποκrλiεq. Δημιου,ργdθηκε
oτ'ην Α,μερli<i. o κ'αρπ6q ω,ρlμd_

ζεr dνο περiπου μι'1ι'α πρtν αlτι)
την Γκ6λι,τεν },Ιτελiτoloυg, H ε-
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rι δερμiδα τοιl καρπο$ εiναt κi_

τlρ'Ινη φιιrτεrνl1 και κηριiδηq. o
καρrπ6q εiναr xυμιilδηq με πoλ0
κcιλ,6q γευloιtκ6q oργανoλη'πτtκ6q
lδfιητεq. Η εν λ6γω ποlκιλ(α ir-

ταν μπαiνεl στην Aγορ6 μπoρεi
ν,α αν ιαγ,ων-roτεi μ,ε ε'πtτυxiα
τουq αγουρ,oκαμ6νoυq πρdotνoυq
καρπo69 ιηg Γκ6,λντεν Nτελiτοι-
oυq,

5. Tζ6ναγκoλντ ( JOΝAGOLD)
Tριπλοεrδdq (51 xρωμ. ). Aμ'ερι_

κ6νlκη πollκιλiα. Π,ρ,ofλθ'ε αrπ6

δΙασιαi|ρ(υ'ση ιων πollκlλ'tllι' GoL
DEΝ DELΙιjΙOUS X ]oNA-
TΗΑΙ\Τ (Γκ'6λιντεν Nτελiτ'olουq X
Tζoνdθαν ). Δ6ν'τρ,o πολ{ τιαρα_

γωγικ,6. oι καρπoi 6xουν κ'ανον1_

κ6 μr6γεθοq, \{'6ο'ο 6dρ'o'g καρπoιi
250-280 γrρ. Η ε'πlδερiliιδα καλ6_

1ττετα1 α,π6 6να ελκυlr,τlκ'6 κ6κκr '

νo ε'πixρ,ωμα το ο1πο{o σιτrξ }Ιlε\

πεδtνθq πεlρΙoxθq μπo'ρ'εi να φθ6_

σε1 ωζ το 1)2 τηq ε1πιφaνειαq τoυ

καρπoil (N{ακρoxιbρl B6ρolαq)
οτlq δε ημloρεrν6q { ο'ρ,εlν6q μπo_

ρεf να κcιλliψe: τo μεγαλ,iτ'ερο
trι,6ρ,oq τη'q ε'πl'ιρ&νειαq { ολ6κλη_

ρη.

o καρπr6q 6xεr εξαιρετικ6q γευ
oιlκ,6g tδι6τητεq. Πολ'ιi xυμιiδηq,
αριοματιΙrδηq, τρα'γαν6q καr λiγc,
υπ6ξεrνoq. T,ριilγεταr με r'δrαiτε_

ρη ευxαρi'ατl-1αη. Συγκoηriζεται
την iδrα περioδο με την Γκ6λ-
ν'τεν },Ιτελiταroυq. Δlατηρεitαι
αιo ψυγεiο fu'}q τον Απρ(λrο (Δεq
Nt6ου,oτα, Tε6xοq 20 1982, oελ.

Ι44).
6. Kλιiνol τηq Πκ,6λντε\' (GoL

DEN DELΙcΙoιjs)' Aναφ6ρoμε
α ) τoυ,q κλιilνουq Sλ4οοTfΙE
(Σμ,o6θ), LΙJSGOLDEN (Λυι:-

γκ6λντεν) Ι{αΙ την GοLDEN B'
(Γκ,6λντεν B') π'oυ εiναr ανθε'
Kτ1ικ16q ατην εμφdνtση τηq σκoυ'

ρι&c ε,πi τη,q επrδερμiδαq τoι)

καρ,πori καr 6) τoυg κλιi:ν'oυq

Σπoυ,ρ (SPURS) 6πιυ9 εiναr :
κλιiνοq GOLDEΝ AUVΙL SPUR
(Πκ6λντεν o6iλ Σrrωυρ), ο rcλιil_

νοc YEΙ,Low SPUR (Γι"λλoου_

Ι26

οlποliρ ) κλπ.
7. \{,oυτooil (MUTSU), Ιαποl-

νlκ{ πcllκlλi'α (ιριπλoεrδl1q, 51

Χρι,}μ.). Π,ρ'ο{'λθε α'π6 δrαοταυ1_

ρ'U,rf,η των rιοl,κlλrιilν GΟLDEΝ
DELΙCΙOUS X ΙNDο (Γκ6λ_

ντ,εr, }ιΤτελi'tσl'ουq X 'Ιντo). o
καρπ6q τηg Ιι'Ιo,υτοlοs εiναl πολli

μ,εγ6λog αμ<ιilδηq. λ46αc 6dρoq

καρπο6 s00-sω γραμ' Oμ'ordζεl

μιε το οxflμα τηq Γκ6'λντεν Nτε_

λiτol,ουq. Δiα,φ6ρ'ει 6μιυq οτο μθ_

γεθοq' 'o καρπ6q 6xεl ω'ραiα ε'1ι_

φ6νι,oη. Η επrδερμiδα εiναι oτlλ-
πνi] υrπo,πp('orν'η xωρ,i'q ε'πi'xρ'x;μcl.

Η o6,ρκα εiναι τραγανl1 υrΠ6ξ'91γ1,

1υ'μιilδ,ηq κ'αr oλiγo α,ρrιr-lματrκ,11.

Γενlκιilq οΙ κ'αρlπoi δrακ,ρiνoνται

Y1α τιq π,ολil καλ6q γευlcτtκ6q l-

δ 6τηιεq, τrq ο,πoiεq δlατη1ρo6ν ε_

πi π,ολλ'οilq μiνεq. Συγκομiζετα-

μια ε6δoμ6δ,α με'τ& την Γκ6λν'τεν
Nτελiτorουq. Δlατη,ρεi'ταl στα κo1-

νi ιyυγεiα ωq τ6λη Mα'fου.

Η \Ιoυτoot συγ,ωiρ1τΙlκ6 μ,ε την

Γκ6λντεν Nτελ,iταloυq υπερ6xεr
α:α εξdq xαρακτηρΙστlκ6 γνωρi-
σi}t1α'τα: α ) Δεν πα,ρουordζεr ευ_

αr:θ'ηαiα στlq σκoυΙρ16q. 6) Eiναι
π1o π,αραγα;γr,κd απ6 την Γκ6λ_

ν'τεν Ντελilαουq και γ) Συι'τη_

ρεiιαl περrαα6τερo καlρ6 οτα ψυ-

Yεlα'
}Ι \{oυτoο6 ε,iναι πολιj ζιυηrρ6

δ6νι,ρο. Mrπολmηl6νη αε οlπο'ρ6_

φυτo α,ρ,γεi να μιπ,εi στην κα'ρΠο-

φ'cρi,α. Aιlτilθ,ετα μπαiν'εt ενωrpiq

στΓ|V κCrrpιΠoφορ'i'α 6ταν μπoλlαοτεi
ε,πi ν6νιυν υ,ποκομ6νων \'{9 κειι

\,Ι26 (γ6νrμα εδiιφη ) fl επi ημι-

ν6νων \Ι7 καl MM106 (ημlγ6ι'r_

iια εδ6φη) (Δεc <Νι6'oυοτα> Tεδ
xοq 20-21 1982, o,ελ. 14'1).

8. Γκρανvη Σμηθ (GRΑΝΝY
S1νΙΙTH) Αυ,oιρ,αλ6ζlκη πο:κrλic,.

Δ6ντρc ζαrηρ6. Καρπ6q με rιρa_

οlνη επιδερμiδα. Ποrκrλ,iα 6ψlμη.

Ωρlμ6ζει 40-5ο μ,6ρεq μετd την
Γκ6λντεν Nτελiτorουq. Στq πε_

δrν6 (rιερrox{ Ινατιτoιiτoυ Φυ\._

λο66λιυν Δ6νδριυν) αρxθc Nοεμ-
6ρiου. or καρποi εiναr πoλ6 xυ'

μιbδ,εrq τprα}αν,oi. 'Exoυν πoλr1

καλ6g γευ,oτtκ6q olρiYανοληrrτ1ικ6(;

δl6τητεq. Δt'ατηtρol3νταl στα Κo1'

l,6 ΨυYεiα ωq τ6λη N{αioυ. Eiναr
ευα1,:θητη στo επ1φαν,εrακ6 6γ_

Kαυ,μα SCALD (Σκ6λντ). Tην
π6θη,oη αυτf1 aμφαν(ζoυ'ν γενlκ6
6cοr καρ,πoi 6xoυν oυγκομrcθεi d_

γου,ρο1 και παρt6μεrναν αρκ'ετ6

xρ6νο oτα ψυ'γεiα (Δεq oxετrκ1l

6lρθρo <Ntdoυoτα> Tεixοg 2'3,

1983, αελ. 83-84 ).

To εn!φσvεIακo

Eiν'αι 1'ιiα απ6 τιq oυνηθεtl;μ6_

νεq παθη'σεlq των trι(λιυν. 'σrαν
τα μdλα εξ6γoνταl α,π6 τoυq Ψιl_

κ'τιrκo6ζ θαλ6μουq ε1rφανlζουν εκ
τ,ατ.αμ,βγgg Kαστανi6q κηλiδεq επi
τηq φλο,6δα. oι καρ,πoi με'ρικιilν
πoι,κlλlιilν (Γε,ραννη Σμiθ κλπ.)
εiν,αι π16 ευrπαθε,iq oτην αναφ'ερ6

μει,η πdθηo'η. E'πi'οηq or κα,ρποi

πnυ συ.γκοlμiζονταl dγoυρoι ('πρ6

ο:νot) eiν,αl περtοο6τερ'o ευlπα'

θ,εiq απ' εκεiνoυg που oυγκoμi'

θγκαUμo Tωv μt'rλωv
οθη'καν ιfiριμor. Η π6θηοη εκδη-
λιiνεταr κυlρiιυg στην dxρ,ι,rμη

(πρ'doινη ) 11 ανε,πα,ρικιirq x,ρ'αrμ,α'

τισμ16νη πλευρd τηg επιφdνε'lαg
τoυ καρποri, καl λlγ6rτερo l] κα-

θ,6λoυ σTην xiρuηtατπμr6νη.
Στην θε,ρμοο<,ρ,ασiα συντη,ρΦσe_

ιυq σιoυ,q -lοC θωc 00C εμφανi-

ζουν λ:γ6τερ'o ε'γκαιiματα ε,rri του

i<α,ρπo6 παρd cτlq μ'εγαλitερ'εq
0ερμ,ακρααi,εq. E'πiοηq λrγ6τ'ερ'α

(Συν6xεια oτη ο'ελ. 129)



ΣYNEΣTIAΣH AΠοΦolTΩN ToY 1954
\,Ι€αα αε μ:α ατμ6olφαiρα γε-

μdι,η ουγκiνr1}αη, γrορτdσαμε τα
τρrdντ,α xρ6νια απ,6 την αlπο{poi_

τηlσΙi μ'αq. Γυ,ρioαμε rβdντα o-
λ6,κ'ληlρα xrρ6νlα πioω, οτ,αματ{-
σαμε τo x'ρ6νο για μ α μ'6ρα, ξε-
τυλ1γoνταg τrq αναμνι]i].ε1ζ }Ιαq.

T,α μ6τrα oλ,oνιilν μαq, δακρυ_
οηr'6να καl δεl,λ6 ρ,ωτo{lσαν σ1ι,J-

πηλ6' <6ραγε θα με γνωρiουοr,>;
Δ16ιt α,π6 αν'6μ,ελεq καr ξ6l'olι_
ατεq πα:δ,cιi,λ'εq, με'ρκ6q γiναμε

Toυ Mιx. Καπεταv6πoυλoυ

'oρΘlol οnδ αρι'oτερο: ιKqπετοvδiπoυλoc Ml1οηλ, Boρβαρ,iZoc ΓεΦρYloc (κοΘη-

γητηc) ' 'Muλωναq Aριoτoγεiτωv (,olπεβiιυ,oε) ' Bλδxoc ΓεΦργloc, Σoκελoρioυ E-
λlodrβετ, ΤoοrμπαΖη Aικοτερivη, Nικoλαilδoυ Eρμιδvη, ιΜπομnoτoηc Δημητρloc,
Αvτ tφo'κoυ Φovη, ΝοvαnoOλoυ Αiμoλ Ι,α, Πoντoloυ Δl ο,μαvτoυλo, Σrερo φεiμ Αργ0ρ.roc,

Πo,notδ,oln,oι;λoq Σ'n0ρoc' Tδnκο ,Eλivη, Λirγγoυ Πoραigκευη, K,οραγroβd,voυ Eυδo€iο
(κotθη.γητρlo) , Α1τΙδoc Ευθυrμloc, M,δoκoυ ,Aφρo0λο, ΝικoΦoηc Δημητρrοc, Πα-
πoφt'λΙnπoυ Mορivo, Qμαvατiδηc KωιnoτογτΙvoq, ΣτοvΙoη Αlκoτερiιlη' Γεωργrd-
lδηq Στο0ρoc, ΞαvΘornouλoq Αvαoτo'oιoq' Σlπlvθηραnou,λoc Nlκ6λα'oc' Eυθuμιdδoυ

Kατi,vo, ' ll(dλληc Πδτρoc' BαrρβoρδΖoυ (oδ4υrγoc ,κοΘηγητoιi) . KαΘtjμεvol: Αλε-

ε|drδηq Δημητρloc, tMnατdvηc Bαοiλεloq, Mrπlvτερλη lMαρiο, Θωμαiδηc ΠοvoγlΦτηc,

Mπλlατκoq Δημ,ητρloc, Δορδαμ,dvoc Σ,nΦρoc' Toρτorniδηc Στυλlογδq.

ffiw#
ffi
Βgi!ι

γ:αγI6δεq πt6, κα1 ια αι_1,Jιστ,ακα
τ6lε παiδr6 11ταν τιilρα με γΙnρi-
ζα καr λlγοατ6 μαλλrd.

O \,'jρ,, κ6αμoq εixε xαθεi γ:α
μαq, κα1 l]μ'αατ.αν μ6νο εμεig η
ιdξη μ'αg, o: μαθ,ητ6q ιoυ 1954 μι:
τουq καθηYητ6g μαq. 'Eναq μl_
κρ6q κ'6'ομ,o9. o κ6αμοq τoυ σxο-
λεiου.

o αυ\6γηlρ,oq τoυ Αγioυ Nrκo_
λ6oυ, 6.γtν,ε o αυλ6γυρ,oq τoυ σxo
λεicυ μαq κα1 αρ,ΧiΙσα!με 6λ,o αυγ-
κiνηlαη τ.α ατθλεlurτα <θυμdοαt
τdιε... >.

\Ιετ6 τrg πριi'ιτεq oυγκlι,{oειq,
μ,π{iκαμε ατην ε,κκληαiα γlα νrr
κdl.oυμε aπlμνημ6ουνη δθηοη καr

ι''α φ6ρουl;rε νoερi η(ον'ι6 lμαq τον

καλ'6 μαq κ'αt π6ν'ια γελαοτ6 oυμ"
μαθητi] μαg Aρr,oτ' ]νΙυλωι.'d, πoυ
τ'6'οc dδ:κα κ,α1 πρ6rω1ρα xιiααμε
ε1lεiq καl cr δl,κoi ιΟυ. Eη,i|σηq η
δθη:1 μαq απευθυν6ταν κα1

oτουg αξθxαατoυq κ,αθηγητ69 μαι;
Kα,ρεκλd, Kαραπ6τ,ο'α και \{,ατθαi-
ου.

\'Ιει6 τη δ,6ηtο,η. lΙ<α,θ,dσαι]lΞ στo

}]αfευΙ]ιi:6 τ,ο,πi,ο τoυ Αγiου ΙιΙ:κο_

λ6oυ, για το γε6ψια. Ti γεiμα...
ι:μεiq εixαμιε xορ ι6oε1 6λ16π,oνται]

ιl 6ι,αq τον 6λλo καi αντi γtα πο-
τ6 ξεδrιμο6σα]με ]'lε τlq αναμνl1-
σε1q l1αq'

\Ιει6 Ιo γε61μ,α πl1γαμ,ε

γυ1rν6.]ο καr καθι]οαμ,ε στα
ι,iα, αυι6 τα ανα,Π6]αΓιαστα

(Συν'Δxεrα οτη οελ. 129)

στι)

θρα-
κoμ_

oι απδφolτol μετδ 30 1ρδvrα
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tlpαοτnpliτnτεq τ0υ Jlοtlτlοτlκot IGυιpoυ Πlοoιiong

ΨIΙ τnU πεpioδo 1983'1984
oι]νταr μlε ιην οιlνεργαοiα τοiJ

Πολlτιο'ιt'κο6 K6ντp'ου και δrα-

φ6ριυι, I'f ιrλrτlατl,κιilrl φο'ρ6'ιυι' τr1q

π5ληq μαc.
Στo Λαiiκ6 Πανοπroτ{μlο μiλη_

σαν o1 εξτic: α) Η Αρ'γυ,ριil Π'α-

πdζo'γλoυ oυ,μ6ολ,αrογρ6φoq l'1ε

θ6μα: <,Πολιτκ6q γdiμοq>, 6) η

Eπιμ6λεια Θιομ6 Aλδ&κoυ
nρoioταμEιroυ Π.Κ.N.

Eλ6νη Σεφερτζ{ κorνωνιoλ6'γoq :

<,ot ε,πlrπr.ιiσε1ζ τη'q κα:π1ταλ:στ]-

κ{q - πατρlαρxκl1q ηθrκdg πdνι,l

ατη Γυναiκαr' γ) η Γεω'ργiα Πα_

παδ,ο'πol]λoυ καθηrγι]τρια' <'Ι'σοτl_

lΙiiα τtυ\' δ6o φtλ,ι,:ν - Θeωρiα και
πρiιξη'>, δ) η Mαρ,iα K'6τ'oη'ου -Zα-

Ψ'β,6να δ'δ'6'κτο'ρ'αq εlκ,παιδευτ'rκl1q

ΨJυxoλο'γiαg τ.oυ Πολι'τειακoιi
Ι1ανεπl'oτη1liου τoυ o'xd'ι"o των

FΙ.Π.Α. <Διαφθ'ορi τηq ΙιΙεoλαi'αq

- Πρ'α6λευαη κα1 εΠiτττιirυειq>. oι
παρ,απ6νu-l 6lμrλiεq πραγματοπol_

11θη,και, l-ιε τ]ην ουνεργαοiα τoυ

;r\χ6lγου Γυναlκιilν }Ιdoυοαq'

'+, Tλ{LΙ\lΑ
ΘEΑTΡoY

Tο ιμ{,μα Θεdτρoυ τoυ Πολι_

τt,στ.ικοrj K6ντρ,oυ }Jαοιioηq, πα-

ρ,υ,o)σi,αοε δ6ο θεατρ.lκ6'q πα'ραοτ6-

oεlq. To 1983 πα,ρ,cυlciαorε τo θε'α_

τρl,κ6 6ργο του Δημ(τρη Kεxαi'-
δ,η: <<To ΠAΙ\ΤΗΓΥPΙ> κα1 τ(,

1984 το θεατρn<6 6ργo τoυ Kιi-
o,ια \.'Ιoυρlαελiι: <oΙ ΦΙΛΟΙ)'
Στo Δημoτικ,6 Θ6ατ,ρo ,τρα\ψαΤο_

πo 11θη,καν Θεαιρ'lκ'6q πα,ρ'αοτ6οεlq

απ6 θtd,αcυq τιυι, Aθηνιilν, απ6 τυ-

πικ6 θε,ατρlκ1 oυγκρoτ11μ'ατα κοl
απ6 εραοιτεxνικ6q θεατ]μκ,6ζ ο_

1.ι6δεq μ'αθητιilν t,ων Γυμναoi,ωv
κα1 τιιi\l Λυ'κεi'ιμν τηq π6λr1q μαι;.

,i Π,6ντε παlδrκ6q θε,ατ,ρrκ6q πα_
'.ραοτ6oε'q Yια τoυq μαθητ6q τωι'

1, Tλ'ΙΗlν'ΙA
KΙ}iΙ{λ,ΙΑToΓPAΦoΥ

Tο τ;μr{'1ια 1111,η1ιαιcγρ6φου ε-

πραγl_ιατ'απoiiiαε 35 προ6ολ6ι'-
καλλlτεxι,iκιilν ταlr,'ι'υν υψηλl1ι;

:'τiθμl1ζ. 'oλεq τlq προ6ολ6q πα-

ρα,κολcf θ'ηoε 1lεγ(ιλ,οq α'ρrθμ6q

φiλalν 1oυ κl\iημαιογρ6φοr:.

2' T.\ΙH\ΙΛ
EΙKAΣTΙKΩj{ TEΧΝΩΙ\Ι

E,κθ6o'εrq ζιυγραφlκf g.

o,ργdνω'oε και παροιl,oiα'oε 10

ε,κθ,6oεlq ζωγραφ.κf1,q Nq'ρψ'6qi'ψ1'

ζωγρdφων και καλλtτεxνιi-lν α,π6

dλλεq 'π6λεrq ιηc Eλλdδοc.
Δtο εκθ6oε1q xειρoτεxνiαg κιlι

ιρωr,cγρrαφiqq.
Πlpα\apατοl]τoi,ηαε δ,i,o διαγιυνι-

ηroιiq παlδπιl1'q ζωγρ,αφ'lκl]q γιιl
τα παιδ:d τοlν Δ'ηrμοτlκιilν Σxo_
λεiων τηq N6cυoαq Κα1 των μα_

θηιιilι, ιων Σxο,λεiιLlιl τ4ξ Eπαρ-
xir'ιq Ναo$αηg.

Στcν 1ο δrαγο.lνιrαu6 γl,α παl-
ι516 A. B, Γ τ6ξηq ουηψετ,εix'αv

118 παrδι6 κα] απlενεμfrθηκαν 1Ξ

6ρ'α,6εiα oτα καλiτερα 6ργα ζαl-

γραφκfq. Στ,oν 2o διαγωνιοψι6

για παr,δl'6 Δ, E, Σι τ6ξη,q α-lι1l-

μειεixαν 128 πα,ιδ,:,i 1{αι απενε-

trι11θ,ηκαν Ι2 6ρα'3eiα oτα καλilτε-
ρ'α 6ργα ζωγ,ρ'αφrκ,{q.

Στo Δημοτικ,6 Θ6ατiρ,o 6γlνε:

καr η τελετfr αLπloνoμ'11q τιυr, 6ρα_

6εiων κcιl αναιινηστ]li<ιilν διπλιυ'

1:ιiτιllν oε 6λα τα παιδιd π,cU συμ'

μετεixαν oι,ον δr,αγωνιομ6,

3, ΛA.Ι'Ko
ΠΑNEΠΙΣTΗN{Ιo

Αρxiζει τηι, επαναλ,εlτουργicι
Ιoυ τo Λαiiκ6 Παι,ε,rτl,oτdμ'1ο γti]ι

6κτη αυνεxt] xρ'ονr6 (,περ,iοδοq

1983-1984 ).
Τo Λαirκ6 Πανεπloτ'{μ1ο κατa

τ,ην ν6α πε,ρioδ'o θ'α λεrτουργf-
σε1 αν.ανειtj,μl6ιro και μ'ε ν6α μoρ_
ιρlj. oι ο,μ',λiεq θα πραγματ'απoι-

128

Δl1lμοτtκιiν Σxολεirων.
Στο Δημoτr,κ6 Θ6ατ'ρo πραγμα'

το,πorfrθη,καν 10 αυναυλiεg απιj

τoπlκ6 καl ξ6να xoρu:δrκd αυγ-
κρoτ11ματα. 3 ,ρεcιτ6λ πι6r'oυ, cι_

π6 'Eλληνεq και ξ6νουq πιαr'i-
στεq.

5. T\{Hλ,{A
Ι]ΙBΛΙoΘΗKrΙΣ

\'{ε ακcπ6 την dνοδo του πνει)-

1-ια,τlκo6 επlπ6δoυ τ'ιυι, πoλιτιiiν

μαq- δ,ημ,:ουιργflθηκε και λειτoυρ-

γεi με μεγdλη gπtτυxiα Διαρκt'1ι;
'Eκθε,ιη Br,6λiου oτo t,o6γειo τηq

Δηη ιoιlκl1 g Br6λrcθ,liκηc.
Στην 6κθεαη Br6λioυ εκτiθει'_

ταl πoλλ6 6l6λiα (λογo,τεxνlκα,
l,oτoρlκi, κotναlνlκ,6, ψυxολoγiαq,
aπι'στη,μoν]lκ6, παiδικ6 καl dλλα)
α'π5 δldφορoυq εκδoτικοl3q oiκουg

με τoυq οπoioυq αυνερry6ζεται τ'l

Πoλιτιrc,τΙκ6 Ι(6ντρ'o Να,c'iοηq. Tιι
6l6λiα '^,r\φi1γται σε προ'σtτ6q .1_

116q.

6. EΣTΙΑ
}1oYΣΩ}t

Η πα:δlκfl xoριuδ'iα τηq Eοτiαq
Moυoιilν πραγματοirβciηοε με με-
γaλη εlπ1τυ'xiα 3 αυr,αυλiεq ατην
π6λη μιαg, και μi'α gυγ'gγχiα 6τηιl
B6ροlα.

Σιην αiθoυ'σα κoντσi6ρτων τηq

Eο,τiαq Mου'αιilν πραγματοιποlflθη-
ι<αν δι6φ,αρεq καλλtτεxνrι<'θq εκ-
δηλ<ilαεtq ρε'oιτ6,λ πrdνoυ κια1 ρε_

οrτ6λ τρ,αγουδlο,f καl 6λλεq.
Eπ{δεrξη 1x11, μ'αθητιilν Tιιlν τμτl

}rdτ,ιυν τηq Eoτi,αq Moυ'oι-i-lν τoυ

πtiν,oυ, τoυ 6rολtoι3, καΙ τηζ κ1_

θ1ρ,αq, oτην αiθ,ουlαα κιcντσ6ρ[ων.

}Ι Σxoλ{ μπαλ16τoυ τηq Eoτiαg
\{.ουrαιilν πραγ}ι'ατoπο,iη,αε oτο Δη-

μ,οtr,κ,6 θ6ατρo εrπiδειξη_ τ'α.lν μαθη -

τlρlι-i-lν τoυ μιπαλλ6του με δ:drφo"

ρεq xoρ.oγραφiεg τηq καθηγιjτρI-



To εrτtφαvεIακδ ιbγ:<αUμα Tωv μnλωv
(Συν,6xεt,α 'απ6 την οελ. 126)

r:πlφανεtακd g,γκαs1rατα παρατη-

ρο6ντα1 6ταν οι κα,οrπο( αυ,οκευ6_

ζονιαr αε δροoερ,6 θdλαμο καt ο-

1ι6αωq μετd εio6γοντ'αι οε θdλα-

}-ι)o δlατη'ρ,{tαεω'q θ,ε,ρμ,οκραοiαq

-1ο 6ωq 20C, πα,ρd 6ταν οi κ'αρ-
πο,i παρrαμ6νουν αρlκετ6q μ16,ρεq
αε θερμ,cκραoiα 1Ο0C καt κατ6πlιl
ειο,iγονται c,τo Ψυ}Kτ1ιK6 θdλ,clμα
δlατ{ρ,ηοηq, Η πρ'oκαλ.o6μενη ζη-
μrd φαiι,ετα, $11 6,φεiλlετα1 στlq
παραγ6,μενεq απ6 τουq κα,ρπoliq
oυlοiεq κ'α1 συiγΙiεντριilν'oνται oτην

επiιp6νεiα η υπ5 τl1ν επιιρ6ν,εlα.
'Γα ,ε6ρrα τα τταραγ6μiει'α o,π6 τα.

ιi-lρ:,1;α 1rl1lλα αυξ'ιιi]υν τα εγκαt-
|ι,αtα των 6λλο,ν μ{λιυν nου 6ρi
OlκονΙα1 oιον iδro θdλαμο. T'" 'Y-
καυμα λlγοοτειiεr 6ταν o α'6,ρ,αq

t<lν,εiια: }<α1 μεταφ6ρεl μαι<ρ16
l α πα'ρ,αγ6ql,ενα α6'ρια.

Σ11rμερα γiα την αr,τlμετu-rπιοη
'ι'cιj εlΙτj(ρανεiαrκci εγκαriματoq
( Σκ6λντ ) xρηorμοποl,oιjν'ταi δld_

φc'ρα xη!iι'κd oκ'ευdαμα:τα π,cυ πε

ρr6xουν DΙ ΡΗIEΙ\ΙYLA\,Ι Ι NrΙ
(DΡA) (δlφενrλαμiι,η) l] ETΗ-

OXYQι]ΙΝE (ετοξl,κiι,η). Η xρη
oI1roποiη,o{ τOυζ }ιπcprεi r,α γiνεr
με δio τρ6πoυ9. α ) Ψ'εκααμ6q
των δ6νιριυν καν'Ον1κ]6q Ι1ρ1ν την
ο,υrγκo1lrδ{ με την υπ6ιμη oυαiα 11

β) 6d;πτr,οiμα των καρπιi_lν οε εtδi
κc6q xι6ρουq (δεξαμηνθq κλπ.).
Η ερ,γααiα γiνεταl πiιντoτε με
τrg ο,δηγiεq τιι)ν παρ,ασlκευ,ααιιi:ν
o,irκων (Δεν dρθρo) <Δilο (Pυ/σ1ο-

λο1'ικfq παθεiαεlq συντηρoυμ'C-
νtυν καρtπιilν Γκ,ριινν,η ΣμΙθ κ,αr

r1 αν,ιη-tειιirπi'οf ιουq> <Nι6,cυο,τα>

ιειix'cq 23 o,ελ. 83.

(Συν6xεtα αιπ6 την oελ. 127 )

μdτlcι τη,g μαθητ'κι]q ζωf1q, ol'ιυ_

πη\οi μdρτυlρεq, φiλ,ol κ1 εlκφ'ρα_

oτ6q εν,6q αλλl'ιilτlκου κ6αμoυ.
O κdρlοq Kαλτ6κηq αν66ηκι;

αιην iδlρα, μαq μiληoε με πoλλd
ι;υγκiν'η'αη κl 6οτερ'α 6κ,αν'ε τΙl
66λτα του αlωlπηλiι κr επ16λητι.
κd 6,πωg τ6lε. Κl εμεiq 6λo 6κ_

ο'ιαση κρεμ6iιαο_τ,αν clπ6 τα xεi-
λη ιου και λ6γ,αψιε μ,6oα μ,αq.
<Ax Θε6 lr}υ, αq μηι, τ6λεlωνε
αυ'ιi η μ6ραr>. o xρ,6νοq 6μιυq α_

δυoιi;ιπητα l<υλoιiloε κl 6πρεπε 6

ππυq 6γlνε ilια αpιτ(, να δοθεi με:
λilπη καl τc ι6'λοq.

Kαr αφoιi ανταλλ6ξαμ,ε xεlρo-_

ψiεq καl ευx6q, υπoαxεθι]κα1ιε
να συναVΙη,θo6με π6λl μ,ετd απιi
δ-4rια xρ,6νlα Yια \'α ,σ]ταιJ,ατ1ilσoυ-

με 6αιω και γΙα λιiγc τo xρ6νo,
πρ1ν }lαq παρ,αoriρει και πdλr oτι1

δiι'η lου.
'Εrol 16λεlωoε ο κ6ι<λοq τοι-r

οιrεiρ,ου, πc,υ ηρΙγ τρ16ντα xρ6_
ν]α, i16γ 1ι1σ τ6,oο αυνηθιομi6,νη
αλ{θεlcι.

Σιην αξ6xαοτη αυτl1 μαq oυ.
ι'dντηoη, παρευρ€θηκαν o1 καθη_

γr1τ6g:
Γειilρ'1,16q B,αρi6αρ6ζ'9q, Πα'''.

/11;γρdφοq, Ευδοξiα Kα,ραγιo6&.;_
\:οι, κα1 Γ16νν,ηq Kαλτ6κηq.

o Yυμνiα1σ16]ρ1Χηq μαq Hλiαι;
\{oυνδρ,6cιq πoυ δεν μlπ6ρεoε ν6ρ

Συυεoτiαοn απoφoiτωυ 19Ξ4
θεr γ:.ατi απoι-l'oiαζε oιo εξω,ιερι- Ylα τη N6ου'o,α, ενιi.l η ι<ι-l,ρiα

κ6, μαg 6οτεlλε 6.να γρ6μμ,α γε- λoiταt,α, 6,oτεlλε ευxετ/1,ριo

μtιο ουlγκiνηoη καr νolοlταλγiα λεγρdφηψα.

Kα-
Ι,1l -

ΔραoτnρlδTnTεc
αq κα1 δlε'υθ,iντ,ρrαq τηq Σxoλdq
\'Ι,παλλ6τoυ.
7. EΠETEΙoΣ
oΛoKΑYTΩ\{ΑToΣ ToY I822

o Δi]ψlοq lΙαοiοηq γ1α την ε-

π6'τεlο τoυ oλοκ,αυτιilματ,oq τηq
Ι{αοi,o'ηq το 1822" παρoυloiαοε οτ,l
Δηrμοιlκ6 Θ6αιρo δl'1φ,oρεq καλ-
λlτεxνlι<θq εκδ'ηλιiroεrq την'A-
νο ξη του ].984.

1. Φο,λ,κλορικr] παρ,fυιαoη α,πi6

τo Χo'ρευτΙ'κ6 oυ'γκρ6τημια τηq
Tι;εxο,oλο6,ακi,αq,

2' Bρ,αδld μπαλλ,Aτοιl απ6 τo

ΑEΝAo ΧoPoΘEΑTPo τoυ
KLrαι:κοf Θειiτρου Boρεiου Eλ-
λ1δοq.

3, Συν,crrlλiα του Ωδεiου ΙιΙαot_
σηq.

4. Παρ,iiοταοη κo,ρ,ε,υτικ'τ] τιlJν

ιcrrι ικιiι, x,ιr ρευ τl1κ(iJν oυ{κpοτξ[ιd-
τιιυν.

5. Συι,αυλiα τηq Φιλ,αρμoνικ{q
ΝΙαo'ιic,ηq, κα1 τηq Παδικ'r]g Xο_

ρωδi'αc τoυ Πολlτrστlκoi K'6ν-
τρου Nαori,oηg.

Aπ'6 τoυq αποφoiτ,ουg ,1αρευ-

ρ'θθηααν or εξrjg:

Φαν{ Aντlφd'κου, Kιi-lο,ταg Αμα-
νατiδηg, Στα6,ρoq Γεω,ργ16δηq
(Θεo/νiiκη ), Tιi,κηq Aλεξ16δη-;
(Θεο/ι'1rιη), Σ,π. Δαρδ'αμ6νο9, K.
E,υlθυi1f5'o'u (Αθljνα), Παν, Θι,-l

μιαi:δηq, ΙΙ6τ'ροq Kdλληq, λ{lx.
Kα'πε: αν,6rπoυλοg, Td,oηq Λα(αρi-
δηq, Παραακευd Λiγγου, Αlρr. Λι-
6λ οr.l, Aθ. \{rπα,κ'αλ16g, Nlκ. M6ν.
τσιΟq, ΙΙαν \,Ιαρνfρηq. Aγ,α1l.

\,{ελ:ζανl1q, Αφρ. M6oκ'oυ, Δημ.
λ.'Ι'παιrlπdταη,q, Bαo. \'{πατdνηc,
\,Ιαρiα \{rπlντερλ11, Δημ. \{iπλιdτ-
κ,αq, I' M,ουρ,αιiδηq (Σκ6δρα)'
;\1rαλ, Ναναπo6λoυ, Δηι'. Νποη3-
οηg, Aι,αατ. Ξανθ6rπcυλ,oq, Δt,αμ'

Πdντol.ου' λ{ αρiα Π,απ'α,rρlλiππoυ,
Eλ. Σακελλα,ρiδoυ, Αρ. Σερα-
φεiμ, ΙtJlκ. Σ,πινθηρ'6,πουλ,oq, Aι_
κατ. Σται,riiοiη, Παν. Σrδηρ6,π,οιt-

λοq, \'Ιαι,. Σtωτη'ρ6πoυλo9, Eλ.
T6πκα, Στ. Toρτηηf$ηq, Aικ.
Tζα1rιπdζη, Eυ,αγ. Toi,ταη. Xρυο.
Χατζηi]ω6ννοι), κα1 Aγγελ. Xα-
ρο6λη.

\'Ιαρ, \,{ιπιντερλ,fi - Ξανθiδου
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Θεατρlκn παρασTασn ToU 2oυ Γυμvαοioυ
<,Απ6 πdντα δουλεli ιcυ Θε6-

ιρου 6lπω,q κl' 6λωι, ιων &λλιυν
iεxνιbν εiναr η ψυxαγιυγ{α των
ανθ,ρfiπων>> 6xεr πεi o N'Ιrπρ6xτ.

Η Θεατρl,κd oμiδα του 2ου Γιl
μναoi'oυ με τη Παρ6αταoη <ΘEI-
oΣ ΠΑΠAPOΣ> π6τυ'xε απ'6λυ-
ια α,υι6 το oι6xo. Πlρ6lαφερε δlα-
ακ6δα'c,η ]Kαt α6iασιo γ6λιo ατο
κollν6 πoυ γ6μιoε αοφυxτ:κ6 τo

Δημιοτl,κ6 Θ6ατρο oτlq 26 \'Ιαioυ
το 6ρiδ,υ.

or θερμ6q εκδηλιi'οεrq τoυ Kο1-

ι.oi cιη δidρκεlα τηq παρdoταoηq
κα1 στo τ6λoq τηq r]ταν η καλ6-
ιερη ανιαμ,ο 6r] στη πoλ6μηι'r'1
προαπ6θεlα τιυν 37 μαθητιilν και
τι'ν 6λλιυν αυντελεoπιilν τη:
φρoντrαμ6νηg αυτI]q παρdoτα-
στηq,

Σ,κηνoθ6τηq τηq παρdoτασηq O

ου,1ιπoλiτηq Kιbοταq K6lλλαq κα-
τdφε,ρ,e να μεταιι'ορκριiloεl τoυq d-

Πε]]ρ,oυq μαθ'ητθq o' 6να αξι6λ'oγο
αφlxτο'δεμ,6'νo καΙ πε,'Qαρxημ6νo
αiνολo κα1 να πρooφθρει μ1α α-

κ6μη αξι6λoγη θεαrρικl] δoυλειci
οτη π6λη,

Tο 6ρrγο τcυ 6iραζrλr6ν'oυ Α,
λΙΠΟAΛ ο Κ6λλαq τo δlαoκ66rr-
σε σε μ'oυσικ11 καlμ'ωδiα, γεγoν69
πoυ 6δ,ι,.llο,ε την ευlκαιρ,iα o' 6.ναν

6λλο oυiμιπoλiτη του Π,6τρo Στoi-
δη να γρdψει μ'α αξ16,λoγη μοlJ-
ακι] γlα τα τρ,αγoδδr,α του 6.ργoυ.

που θπαiξαν ζωνιαν6 ο Tdκηq

\{,π6ρ,α6q με τo αρμ6νro καr o

Σιoiδηq μ,ε κrθdρα, Trg xoρoγρα-

φiεq ε'πlμελflθηlκ,ε η Tερ6ζα FE-
E}i,EY - Λυol'μ6x'oυ KαΙ τα ενlτυ

πιυot,ακ6 κουoτoιiμtα η κ. Φανr]

Bλ1xου.
Στη παρdoτααη 6λα6αν μ6ροc

or Γιιi-lρ,γoq Γαλiτηq πoυ ερμflνειl-
oε εξαr'ρετriκd τo <ΘEΙo ΠAΠA-
Ρo> δεixνo1,ταq 6.να πλοli,olo ]α-
λ6ντo, η Bd,oω T6λκα rιου ερμ{-
νευσε τα τραγο6δια δεixι,ονταq
δεiγματα 1ιιdg πoλιi 6μορφηq φω-
νfig και ol Πετρoιiλα Φρdγγη,
Π. Θεoδωρ,οπotλ'ου, Δrc,Y. Paλ-
ληq' Nανd Bελiκoυ, Θαν. Niκου,
'Ακ,ηq Γαλαν6c Θ. Δoλδo6ρηc,
Bαγ. T'oαρνοilxαq, \'Ι. \{πoυν4-
6α, Π'ε,ρ. P6τζtoq, Kατ, T|oαρτζ,i-

1,η, Aλ. Σταμπoυλoiq, Φrλιιil 26-

ρη, Γ. Γε,ωργαντdq, K. Kεντεπιι-
λffiηc, Γ. Tζoυ66ραq, Krκ,l1 Σαρd-
τση' Σ. Tαπoiζη'q, Kατ. Παπα-
κιυνοταντiνoυ, }ιΤ. Παrπαδ,οπ,o6λου

Απ. Γαρατζrιiτηq, A. Aντωνldδοιl.
Xρ. A'ρ,γυ,ραπoiλου, Γ, \{πiληq.
Γ. Λdζoq, Δημ. Zrdνν,ηq, P. Γoυρ-

γo6τα, Σι. Δαρδαμdνoυ. oλ. Δι-
αμdντη, Στ. Bαλoαμiδηc. M' Bcιρ
66ρη.

Η 6λη 'πρoαπdθεtα Πoυ εixε
o'ι6xo τη δ:6δοοη τηq Θεατρικr]q
Παlδεiαq αιoυg μαθη,τθq 6Yινε κ&
τι,: α,π6 την αιγfδα τ,oυ Eκπαtδευ-
τκo6 ,oμiλoυ τηq Ndουοαq o ο-

πciοq καt οτoxε6ει oτη oυν,6xroη
αυ ιl1g τηq πρoαπ6θεtαq.

Α.
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Κυκλoφ6ρnoε ξvα lεωρYικδ 6ιΘλio
"Evα 6ι6λ(o κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστθq εiκ6vεq

Ti εivαι τδ κoκκoειδfr (ΦΦρεs) καi πΦq καταπoλεμoσvται

Δθv πρ6πει vi λε(Φει &πδ καv6ιrα &ι/ρoτικδ oπ(τι

ΣTEΛΙOY ΙΙA/hoYKF{
Mπoρεiτε v& τδ πρoμnΘευΘε[τε dπei τ& γραφε[α

τoσ "Αvρoτaκoσ Συλλ6γoυ Ναoιioιrq

TlMΗ rτΩΛHΣEΩΣ 4oo ΔPAXMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρn'oε 6vα γεωργικ6 ΘιΘλio μovαδικ6 oτo εiδoξ τoυ
(TΑ ΓES?PΓIκΑ ΦAPMΑΚA ΠoY Ι<YΚJloΦΦΡoYN ΣTΗN ΕΛ,IFΙNIΚH AΓoPA)

ΣTEPΓIΞΞY ΓlΑr\οYΚΗ
xP!-iΣTcIY ΠAΠΑAΦΓιE\/,\ΘY

-Tι περε6xει κdΘε ((φ6ρμακo)) και πωq ταξιvoμoιivται
- Π(vακεq κατατoπιoτικoΙ xρftoιμoι και δaαφωτιoτικoi
- 'Evα 6ι6λio απαρα(τnτo lια κ6Θε αγρoτικιi Θι6λιoΘιiκn

τ'ΙMΗ ΠΩΛHΣΗΣ 600 Δραxμ6q

EKΔ0ΣΕ!Σ ΣγΛΛ0Γ0Y κΓ!A]ι|ITΣAP0| 1{AI MΠOYΛEΣυ

1. TA ΔHMOTIKA TPAΓOYΔIA THΣ t{ΙAoYΣTAΣ

2" KΩl\ΣTAl\ToYΛHΣ - o ΛA.Ι.KoΣ tΙoΙHTFΙΣ
THΣ l\tAoYΣTAΣ
Toυ Tdκn MπdΙτon

MΓΙoPtrΙTE bEA TA mPoM,ΗΘEYTΕΙTΕ AΠc τ'A BΙBr1IoΠfldlΕΙA ΚAΙ
AΠo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYΛ/ιoΓoY AlΠoΦoΙTf)N NuξloYΣ,ΗΣ


