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Φυλ6ξτε τα τεOxn τnc αNlΟoυoTσξυ

Πολοια τε0xη μn,oρεΤτε vδ nρoμηΘευθεiτε δπδ τδ γροφaiο τoU Συλλ6γoυ

'H (NΙAOYΣTΑ)) oτnρiζεται oτλv &v6πn καi τδ θvδιαφδρov

τωv oυvδρoμnτ6ιr τnE

Παρακαλoσμε vδ μεριμvtioετε γιδ τλν *ιrαv€ωon τfrg oυvδρομfrq

τoσ Eτ,oυq 1984

EκΔoΣEIΣ ΣYΛΛoΓoY ΔπoΦoIτΩN ΝΔoYΣHΣ

1) ΙΣTOPΙA THΣ ΠoΛEΩΣ l\ΑoYΣHΣ

MI\HMH ΔHMH'ΓPΙOY TΣAMH KAPAT:\ΣΙOY

TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEN ΠPEΠEΙ NA ΛEΙΨΟYN
AΠo KAi\E1\A NAOYΣAΙ.Ι.KO ΣΙΙΙTΙ

, MΠoPE|TE NA TA ΠP,oMHΘΕYTEITE AΠo TΑ BlBΛΙoΠΩΛElA

KAl AΠo TA ΓPΑΦElA ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN NAoYΣΗΣ

N6α δlεOθυvοη Bοο'rλ6ωc Kωv)vτi'vr:υ 40, κοΘε Δ ευτδρ'α Tρiτη Π6ιμπτη 6-9 απoγευμα.
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Αγo,πητi φiλε'
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ουτη vα ,οoυ ovo'κolvιi-toουlμε μερ:,κδQ oκεψεlc εvδlοφδρoυ_
oεc. Kατ' αργηv oτo nεριoδlκδ μοc φlλoΕεvo0'με μερικic
οελi5εc lΠou clφoρoιv τοv ,Mα,κε]δovIκδ oγΦvο, 'noυ φo0ν'
τωσε τηv ,π,ερiolδo 'l 904-1 908, oτo 1Φρo τηc 'Mοκεδo-
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τδxεr oτδv iΠovελληvlo γtoρτooιμδ τoυ MolκΦovrκot oγιir_

,o'μa rη, εU]Kο!ρio'τηc oυμ',πληρωσηq των 80 1ρδvων'onδ
τηv 'θvορEη τoυ'
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''Eλλ.ηrεq 
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Σtvτoμo αφrθρωμα Yrα τα 80 xρovrα απ6 τnv ιivαρξn τoυ

UΙακεδοv rιζoq ΑγcΙl v αq
(ΙΣToPΙKo - Σ}ΙMAΣIA)

π6 τlg αριΠαlκτ1.κ6q δr,αθ6οεtq των
Boυλγd,ρων κ.αι ι1ζ εrπι6oυλ6q καl
dλλων γειτoν:lκιilν λ,αιiiν (Poυ_

μd,ν,ων, Aλ6ανιitν κ.λ.π. ) rΙroυ ε-

πεδi,αlι<,αν να ε,πlκρατ,r]!σoυν στη
Ιν{ακεδoνiα. o αγc6ναg αυι6q κρi
τη,αε 4Ο περiiπo,υ xρ'6νrα (1870-
1908) καr πθρ,α,αε α,π6 τρειq κi-
ρ'εq φ6oειq: την lΙτρrιi;τη τηq πρo-
παγανδιαιlκiq δρdοηq των ξ6νιυν

τoυ
Brαoιλε(,oυ N. Π6ιππα

δικnγ6ρoυ

κομtτdτων μ6x,ρι τo 1897, την δεi3

τε,ρη, τηq τρο,μ,oxρ,ατrrκ,l1q δ,ρdroηq

τoυ Bουλy,αρικoli κομτdτoυ μ6-
X'ρl τo, 1904 και την τρiτη, του Kυ-

ρiωg Mακεδoνι,κoπ] Aγιilνα, τηq 6-

νοrπληq δηλαδl1 αναμ6τρηοηq τoυ
E'λληνωμo'ri με τον Bουλγαριrηι6
κ,αt dλλ,ωrν γεrτονllκιilν λ,αιilν πoυ
δlr]lρκεo,ε απ6 τα 19Ο4 6,ωq τα
1908.

Απ6 τα μ6oα λorrπ6ν τ,oυ 19oυ

α:ιir'ν,α οl κdτoικol τηq N'Ιακεδroνμ

αq -τ,ηq 
Ε,λληνlκ'{q αυιι]q γdq

6rπoυ ελληνlκ( φ6λ,α εγ}Kα1ταlστ6-

θηrκαν πρrν απ6 4000 περiπου x'ρ6

ν1α- αν'αYx6ζoνταr να απoδυ-
θ,cilν αε 6ναν lδ16μ,oρ1φo καt πo_

λυψιr6]τωlπ,c αγιilνα. Kαr τoιjτ,o δι6-
τl, εκiτ6q απ6 τoυq Tο,ιi,ρκ,oυg ι<α_

ιακτ'ητdq, πρ66αλλαν την επoxι]
αυ'τd καrν,oi1ρY1oi εxθρoi, or Boηjλ

\z,αrpol, πoυ d'ρxιοαν να ε,ρ'γdζων-

τ,αi γ1α τoν ,ε,κ6ουλ{αρlομι6 τηq

Tο θτοq 1984 ανακηρ6xθηκε
ETo,Σ ToY NΙAKEΔO{NΙKοY
AΓΩNA μ1ε την ευlκαΙρi,α oυμπλ11-

ρωσηq 8Ο xρ6vων (1904-1984)
αiπ6 την 6ναρξ11 του. Λαμπρr6q εκ-
δlηλιfioεη τελοι]νται oε oλ6κλη,ρη
τη xιilρ,α xαr lδtαiτερα στον 6,ο,ρ,ει_

o,ελλαδκ6 xιi-lρ,o. Σαν πριilτη εκ_
δflλrωαη - πανηiYυρIκ{ 6να,ρξη τoυ
εo,ρταoμori l]ταν αυτ{ πoυ ηραY-
ματοlπolrjθηκε στIq 3 Mαioυ 1984
παρoυ{oiα τo,υ Προθδ,ρloυ τηq Δη_

μοrκρ'ατiαq Kα}ν]σιαντiνου Kαρα-
μανλ,r] oτην Αθflνα. πoυ ορ7dνω-
σε τo οωματεio <<oι Φi]λoι τoυ
ΝΙ,ουoεioυ λ,Ιακεδoνtκoιi Αγιi-lνα>.

με κi1ρlo ομrλητr] τον πρlιilηγ f1'r,,
θυrωυργ6 κ'αl ακαδημαrκ6 κ. Πα-
ναγlιillτη Ιζανελλ6rrιουλo K'α1 με
θdμα: <To i,oτoρlκ6 ν6ημ,α Toυ

M,ακεδο,νικo'6,&γ16να>. Στη Θ'εo-
oαλ,oνix,η ο επiσr|Mo,ζ εoρτ,αομ6q

aiρX1σε την 28η oκτωl6,ρi,oυ με το
Συμπ6o:ο πoυ οργdνωiσε το 'Ι-
δρυηr,α Mελετιilν Χερtο,oν.r]οoυ του
Αiμoυ (ΙMXA) κα1 τo Mουσ,εio
Mακεδoνtκο6 Αγιilνα, 6iπου 65 οi
ν,εδ,ροι €καναν,ανακ,οtνιi.ltο,εlq ι{α1

του οrπoiου την 6ναρξη κl],ρυξε
κlαl π6λr ο Π,ρ6εδ'ρ,oq τηq Δημο_
κρατiαq. Παρdλληλεζ εκδηλιi-
σεlq - ομιrλi'εg πραγμrατο1ποrεi κ'αt

η Eταrρiα \Ι,ακ'εδ]oνlκdlν Σπoυ-
διiν με δlαlκεκρ'lμ6.νουq oμιληl,ι69
,c,τη Θεοtααλoνiκη.

'Oταν λθγαμε ]νΙακ,εδoνlκ6 rr-

γιiνα εννοo6με τον αγιilνα τoυ
Eλληνιoμo$ γ1α την δldoωη α_
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Mα,κεδ,oνiαq, 6πωg κ'αι dλλor γεl-
τονlκoi λα'o'i, oι οπcdοι πρ:οπ6θη-
σαν να δηlμιoυργl1ooυν ζητl]μα'ια
πρcg 6'φελ6q τουq κα1 εη 66ρoq
τ'oυ Eλληνrομo$. Στην αργfi oι
B,ο,6λ,γαρ,cr, με τη 6oι]θεl,α τηq
P,ωoiαq. εiπtxεiρη,σlαν με δ6λrα μ6-
αα, 6ε6αiωq ειρ,ηνκd, V0 ΠGrpα-

πλαι,r]rοoυν τoν Ελλην:κ6 x,ρrlc,τr_

ανικ6 πληθυο,μ6 τηq M,ακεδrονiαq
καΙ να τoν παρ'αo'6ρ,9ψγ στoν
8oυλ7αρ,lομ6. Πoλ6 o,6ντομα 6-

μωq rατ,6λα6αν 6τl oι M'ακεδ6_
ν,εq, o1 orιoiol εixαν d,ρτtα εκκλη-
σ1αlσΙ1rκΙ], oxoλrκd καl κoινoir.ικιj
oρrγ6ν,ω,αη καt εixαν αν'απιυξεl
dντo,νη εμπορr,κr] δ,ραιlιηrρ,'6τητα
απ6 Bεν'ετiα μθx,ρι Πε,ρ,oi.α κ,αr α-
π6 ,4(γυtπτo μ6xρr Pουμανiα κα1

ανεξdρ,1η11q αν μtλο,6οαν την ελ-
ληνlκ{ γλιilooα τ] xρ,ηorμorrιol,oti_

σαν καΙ μερκ6 τοlπlκ6 γλ'ωcro:κ/.r
l,δlιi.lηr,ατ,α εξ αιτi'αg τrηq συνανα-
ατρoφdq τουq με B,oυλγ6ρoυq rαl
dλλουc Σλd6oυc, με Tofρκουξ
κ..lλ.π., 6,τi {ταν αδ,fνατoν ν,α α_

παρνηθο6ν ιην Eλληrνικ{ κα,τα-

γωγΙi τουq. T6τ,ε ot B,oιiλγαρor
dρ'x16nq1, ν;α x'ρηlσΙμlcrπor,o,6ν 6iαtα

μ,6'αα xιυρiq καν6να δloταγμ,$. Q
λ,Ι'αlκεδ,cνlκ,6q πληθυrcμ6q, παρ6
τlq μεγdλεq υλικ6q ζημiεc κα1 α1-

1lrα,τηρ6q θυ,οiεq πoι-l πρ,cηγdθηκαν
αlπ6 την ΙoυριK1'κΙi ακλ,α6ld, αντ6-
δ,ρ,ααε μ,ε τα iδια μ6oα. Aνταrrιαι'-
τοiν ol Boilλγαρ,ol με την oργ6-
νωlοη oυμμo,ρrι-ilν απ6 θνοπλουq
κοrμιτ'ατ(l1δ,εq με τιq απoiεq περ-



νΟ(lοαν <δlα πυ.ρ,6g καl οιδl]ρ'ου>

κ6,θε \{'αxεδ6να π,oυ qγ1l$,ροriσε

:tα αx6δl6 τουq, εγdj συ\rΧρ6ν'U-)r;

ιlπJlκiνοiοαν τ]αlραx6q κα1 αναF

αιατιiliοεlq γlcl να προκαλ6οcυν ε-

π6μ16αοη τυ.lν \{. Δυνdμ'εων υπ'6ρ

ιων 6]α'[jiαν'lcl:ι6ν'ων δ'f1θεν υlπ6 τιον

Tοilρ,κlιυν Χρ :ι:αr,ιi'lν και ι'α δηηro

ου,ρ7r]':ουν 6τοl ευνoiiκl1 κ'ατ6oτα-

οrη γΙα τα οx,6δι6 τουq.

}Ιlπρoo'l6 ατο μεγdλο κiνδυι,',l
του εlκ6ουλ{αp:iσ}rrc$ 1ηq \t['ακe-

δoνiαq, ολ6rκληρ,o'q o ελληνlκ6q
κ6αμ,oq, ε\εrj,θερoq καr υπ6δου-

λοq ξε'οηrκιilθηxε καr 6.τρ,εξε για
\Ια ενιαxrjoεl ιΟυq ι<ατ,ατρεγμ6_

νcυg αδελφο69 Mαlκεδ6νεq. Moi-

ρ,αiα, ol η,P,ωικοi αυτοi αγιiνεq δη-

μloιiργη,oαν κα1 τlq ηlρ,ωΙ]l#q μioρ-

φ.6q, τ'oυq γνul,ατo'$q M'ακεδoν'oμα

xoυq, π'oυ θδωο,αν 6,τr μπo'ρo,liο'αν

YΙα νjα Kβ,ατilαουν αν6lπαφα τα

rε,ρ,{ τηq M,ακεδoνiαq. Ωq την ε-

πο1l1 που dρxωε ο 6νoiπλ,οq Mα-
κεδoνrκ6q Αγιilναq' κατ,d τo 190'1.

το μ6ν,o οτfρrlμ,α τcιJ Mαiκεδoνl-
κoιi Eλληνι,o'μo6 γrα τ'ηlν αντ1με-

ιιilπl,cη αυ1τ,{q τηg Boυλγαρ'κdζ
τρ,O1μlcκρlατilαq που d'δη εixε εντ'α-

θ,εi, υ,πt'lρξαν με,ρlxoi Mα,κεδ6νεq
οπλαρ,xη,γοi ωρ,lrqμβγo1 6νθ'ερμol

πατρlι-iτεq, πprιdτοrΠ6,p'oΙ μ'ακεδoνo-

μι1x,oι, πoυ 66,αλαν τιq 6d]σε1q για
την ο'ρ'y6ν'ωση των δυνdμεων του

Eλληνtclμcli oτη M,ακεδ,oνi'α Kαl
εμιπνευομ16,νor ιε'ρ&'ρxεq καr δd-

Ciκ'αλo1. lπου xαλ]jBδ1ωναν την Ψυ-
xI] των πlστιi]ν τηq oρθolδcξiαη
κ,α1 τιoυ Eλληνιαμ,cιi. Σ,αν κυ,ρl'ιi.l-

τερ]oυq Πρ,ωτοπ6ρ,oυq θα μπο'ρ,oιιj-

σαμε να αναφ6ρσυμε το\, Mαiι<δ-

δ6να rιολrτl,κ6 καt εlπ1στIiμoνα

Στ,6φqr. Δρ,αYoiμη, τoν καΓιετ6ν
Kιiπα, τοv Π,αfλο Mελd, τoν Kα-

πετdν B,αγ'γ6λη, τoν 'Ι'ωνα Δρα-

Yo6μη, τoν μητροπoλiτη Kα,oτo_

ρ16g Γερμ,αν6 Ι(αρ'α6αγγ6λη καt

dλλουq.

Aκ6,irη σαν φηlμ1σμ6νoυq rερdρ-

\εq π,3υ με τo θ6ρρ'oq κα1 τη μα'
xητικ6ιη:& το'υq ανι€.δ,ρ'α,oαν απ6

την αρxf1 oτα Bου'λγαρrx.d οx6-

δ',α κ,αt gγiγnρ'{τησrαν το π'oiμνr6

Ι'ijυq στην oρθoδoξiα Kαt τoν Eλ'
λην l:rμ6 πρ,aΠεt να αν'α'φερθο'liν

ο μηιρ,c,πoλiτηq Δρ6μαc Xρυα6-

ιrτoμοq Kαλ'αφdτηq, Moνrαοτη,ρ'i'oιl

Ι. Φ:ρ6π'rυ,λοg, Kορυτlοdc Φ. Kαλ
πακiδη'q, N'ευροκοrπi,oυ Θεοδιilρη-

τοq }ια1 \{ελενiκcυ Er,ρηναiοq, ε-

ι,ιil 6να πλflθoq απ6 tερrε'iq, δα,οκ&-

λo'υq καl προilx,oντ'εq οτα δrdφo-

ρα ε1παρ,x1ακ& κ6ντ,ρ'α κα1 στην 6_

πα';θρc xιilρ,α τηq \Ιακεδ'oνi'αg αν-
τ€.δρα,oαν oθεν,αiρd αιπ6 νωρiq,
πλη'ρc6νo,vταq o1 περ1rασ6tερο1 την
αντiδ,ραol1 τo,υ,q εKεiνη με τη (ωf1

τoυq.

Aξloλογιiiνιαq toν \{ακεδoνl,ι6
Aγιilνα oτην' ν,ειirτε,ρ'η Ι'oτoρ('α τoυ

Eλληνloμo6 -με αφετηρiα τo θ'-

τ,οq 19Ο4- θ,α τον xαραrκτηlρiζαμε
lο μ6γπτ,o κατ,6,ρθ,uψ'α τoυ Eλλη_
νlκo,t 'Εθνoυ,q στ'α τελευτα(α ε-

Kατ6 xρ,6νΙ,α κα1 1lστloρ,lκfi πρ'oij-

π6.θε,orl γlα 6λα τα dλλα Ιτου ε-

πηκολ,o{θηοrαν. Eriιπαν Ylα τoν

N''Ιακεδoνlκ6 Αγι1lνα :

o 'Ιων Δρ'αγo,liμηq (<Mαρπ6-

ριιΙ)ν κα1 η,ρ,ιiων αiμα>): <Nα ξ6-

ρετε πωq αν τρθξηψμε να oιilooυ-

ilε τη \'Ι,ακ'εδο,νiα, εμεiq θα αο-
θ'o'61μrε!rr.

o Xρrατ. N6αλ,αq (<,o Mακε-
δονικ,6,q Α7ιiw εrq την Δυτrκfrν

λ4α,κ,εδονiαν> ) : <Arπ6 πdi:rηq πλlευ

ρtc ερ,ευνιilμενοg, εΙq απoτε-

λε,αματκ6τητα κα1 εμμι6o'oυq oυ-

νεlπεiαq εiναr ο δε$τ,ε,ρoq ημαν-
τrκ6,q oτ,αθμ6q ιηq εθνκic ζωιic
των ι,εωτ,6ριlw Eλλl|νiων μετ6. το

21">>,

o Bαo, Λαο,riρδαq: Δ)ντljq
ΙN,{xA i <<Tιilρα κα'ταλα6αiνουμε

Mακεδov1κ6q Aγcbvαg

6λcι 6τι την iδ:α oημiα,οi'α πoυ εi-
Χε γ1α την toιoρ(α τoυ Eλληνr
ιηι,oil καrτd τoν 2oο αιιil'να o Mα-
κεδονlκ6q Aγιilναc τ0υ 19ΟB _
190E. Xωρiq τo Mακεδoνκ6 Aγ16-

να ο Eλληνιαμ6q τηg Mακεδoνi'
αq θ,α εixε εξοντωθεi>.

o Δημ. Eυρ'υγ6νηq, καθηγητ{q
Πανεlπlαιημioυ : <<o N'Ιακεδoνικ69
Aγιilναq /ρε16ζετα1 να 6ρεi την

τυ,rιικ{ του θθiαη οτ,o ε9νκ6 ψιαq

εο,ρτ'oλ6,γlο>.

o DOYGLAS DAKI'Ι\[, 'Aγ-

γλ,οq ιioτ,cρ,ix6c (o Eλληνlκ6q ιi-

γιilναq oτη Mακεδoνiα 1897 _
1913): <H ελληνκ'{ νiiκη οτoν 6_

ν,απλo Aγιilνα ,oτη Mακεδoνiα με-
τ'αξιj του 19o3 καr τ,oυ 1908 δεν
εixε 666αια ωq αrτotr6λεσμlα vα

κaρδ'itοrεt η Eλλ6q τη Mlακεδον'iα

11 θνα τμllμα τηq, αλλ6 απ16'τρε-

Ψε να xαθ'εi 6,τr oνicμ6'σθηκε α,ρ-

γ6τερ,α Eλληνικτ] \'{ακrεδroνirα...>>.

Krρirν,oνταq r,ατo'ρικ6 τον Mακε-
δcνlκ6 ,4'γιilνα με ευκoλi'α xαρα-

κτηρiζεται ,οαν 6ναq απ6 τoυq πιo
κρiiαlμoυq αγιilναq πcυ δlεξdγαγε
o E,λληνlοlμ6q γrα την εθνlκr] τoυ

ολ,ακλ{,ρωαη. Γι' αυτ'6 καl δiκαlα
αναγν,ωρiζετ,α1 σαν o <,Tρiτοq Α-

γιilναq τ,ηg Aν'εξαρrτησirαζ>) (λ'{ε-

τ6 την Ε,πανdlσταση τ'oυ 1E21 καt
τcν Kρητllκ6 Aγιfuνrα).

'ol 6αoικο,i oτ6x'or τ'oυ εruiτε{l-

xθηκαν' Eηrπ6δroε την πρ'o]σa,ρitl-

ση τηq λ,Ιακεδ,oνiαq ατη Boυλγα_

ρiα' aπ6τρ'εΨε να παραμ'εiνει r-
νοlκτ,6q 6 $lρ'6μoζ πρ'oq την Kιυν-

τ,αν,ιlνοitπολη καi διαlτιjiρηioε lα-

xυ,ρ( την ε'λληνl'κπ] παρ'oυloiαο'τη

ν6τt,α καt 1lεlcαiα ζιilνη, πρdγμα
πoυ ε'π6τ1ρεψε oτην Eλλdδrα vα

διεκiδlκr]lοει την πρoLσa,ρtτηση τ'ων

τμημdτ'ων αυ,τιitν καπd τουq 6'αλ'

κανtκ'o'ljq πcλ6μ'oυq'
o )ι{ακεδονrrκ6q Aγιiναq λo'r-

Συvδ1εrα oτηv oελiδα 139
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'FΙιαrl x,εIμιiναq' To xi6νi εi-
xε οxε,πdοεl τo π,6lρit(!3 κ,α1 τ1ζ γυ-
1lν6q α,μ,υγδαλL6q. Τo κ,ρ'r3ο τoοι.r_

-,_τeρ6, αλλ,d τα μlκ,ρd παrδld, 6-
πωq κ6θε μ6ρα, αταμ6τη,οαν πρ&
cD(α1ρ'α Kl αμ,6,ρlμι,α κι 6π,αlζαν
xrον'cπ6λ,εμο,. Tα εiδ,αν,ε απ' τlq

φ,ιυλl6q τoυq τα απου,ργiτrα, ξε_
θ6lρ,ρ,εψαν κl αυηd' η(t dρxlσαν \,α

{:,6ρνουν γillρoυ,q 6γdζ'oνταq xα-
ρ,ο,liμεν,εq φωviτοεq.

o Γιαννdrιηq 6καμε τoν π16 6-

μoρ,φ,c xroν6νθρυ;πo. Φουοκιilυα-
ν,ε τα x;ερ'61κ1α τoυ, ξυλt6lο,ανε α_

π6 τo κ,ρ,fo, αλλd η μαν'o λα rου
ατo cπiτι θα του τα ζ6oταlν,ε oτη
ζε,o,τrj α'γκαλ16 τηq, oτo μητ,ρrκ6
τηζ κ6ρφο,

/Αrφη,σε τον xιoνdνθρωπο μο_
r,6xο oτ,o Χιoν.ο]μ6ν,o πd,ρκο, πr]-

ρ.ε την o'xολκr] του τσdντα πα-
ραμdαxαλα κl θτρεξε oτη μανoι3_
λα του.

Kαρφιilθηrκε τρομαγμ,6νoq ι(α rα

μθσiq στην αυλr], Λ6γr,ααν τα γ6_
νατd τoυ, η φωνlli τoυ αK6λlωι}ε
οτo λαlμ6, πν'1γηκrε, κι η κqρδl6
τcυ κ6ντευ'ε ν,α απ6σει.

- 
'Oxι! 'oxl! Δ,εν :μlποrplgi γf_

,αr αλr]θε:α αυ,τ6 που 6λθπω, 'o-
κl1

T,o μ:κρ,6 τo,υ αYαπημ,6νo αδελ
φ6κr, 6ψυxo, αφ'αγμ6νo σαν αρ_
νi, πλημμυ,p.tσμrβγg αιο iδlο τoυ
τo αiμ,α κοiτoνταν δiπλα οτo πη-
γ'dδl. Πι6 π6ρα πεταμ16νo τo πd-
\,1νo πα1XνΙδdlκι του, oαν 6,γ,αλ-

μ,θνo μdτι ,rιoυλlo,$.

λ,Ιαρμ,6ρωαεν ο Γlαννdκηg' Tα
1ldτrα του θl6λLωυαν, σκoτεiνlα_
οαν, μα{lrρloαν. Σκoτdδt, καl μ6_
νo οκοτd,δι ολ6γυ,ρd του...

- }{ανo6λ,α. Πo.6 εfοαt, μα_
νoiλα, καt δεν oε 6λ6rπ,ω; Πoi-l
εiroαt καl δεν αε 6λ6πιυ;

Σφαγμ6νη απ6 το iδlo δoλo,φο-
νlκ6 x6,μ κι η μ6να τoυ r]ιαν αω

ριαcι_ι6νη ατo καιιilφλl τηq π6,ρ-

ταq. 'Eι,α *9i1lφ1ο κoρμri, 6,oυτηγ_

trι6ν'o o,το αθιio του αiμα.

- Αq 6ρθεl λ1γο φ,ωq. Αq 6ρ_
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ιατζr]δεq επi,σ}i6πτoνΙαν τα j-lα}iε

δοr::'κ6 xο:rP'6 καt οε κ6θ,ε ιoυl,-

εlπiοκεψη ακ6ρrη;ζcιγ io n6'r,θοq
κα1 τη\, οδ'3νη. λ{dθαlr,αι, αrπ6

τoυq αν6παπτoυ'q xlωrρ1ανo0q πol-
6q 6απεlλνε τα παlδl'd του oτo ελ-
λ,ηι,:κ,6 o,x,oλεio και εκδ'κoι]γταν
trrε ιoriτo τo δoλοφ6νo τρ,6πo'

'Eτot, τη xεΙ}ιlψγ1d11ηη εκεiνη
rlμ6ρα εκδκ;jθηrκαν τη μ&να τoυ
Γtαννiικη γtατi 6ατεlλν,ε το γυl5
τ]ηq στο ελλην-κ6 αxoλεio, ν'α μa
Θεr γρdμμ,ατα, γ]α να γiν,εr 6ιlα
ελλ,ην,6,πcυλο καλ6, ν' αγαπdεt
ιην παιρiδα τoυ, τη γλιilαοα τoυ
κα1 τη θρη,ακεiα τoυ, κl 6xt α
π6εt _ 6,πωq r]θlελαν oι Bo6λγα-
ρ,cl - στ.o 6oυλγαρlκ6 ,οxολεio

Yj,α να ξεxd,oεl τη γλιbοοα 1ου
καl olγ6 - σl1:.1 *o' την ελληνlκ6-
ιητ1ι τoυ.

Σrκ6τα'roαν την 6μο1ρ,η ελληι,i-
δα Φλωlρlνliιrαoα, σκr6τφσqγ κq1
το δε6τε,ρo μlκ'ρ6 τηq αγ6ρl. o
Γlανν6,κηq κ6,ρδlο'ε τ'η ftυr] του,

γlατi 6τυx,ε να 6'ρi,oκεταl αro μd-
θ,i'1ψiα oτo αxολεio. 'Exαoεν 6;rκυq

6,τl πολυτlμ6τερo εixε: ιη μ6. α
Ιoυ καt 1' qδlg},φdκι τ,ου κt θμιεt-
νε 1ι6νο,q, ο,ρ,φαν69, κατd1-roνoq.

.Bυ,τυxιirq, στoρlY:K6q ο γε'ρoδr-
δ1t;καλ,οg τoυ Γlανν6κη τoν π,fi-

ρlε και τoν 66αλε εσωτε,ρ1rκ6 στo
oικ,oιροφε'io. Eκεi ο Γrαννdκηg
c,το{lδαoε τα ελλην:κ6 γ,ρdμψrατα,

1ιορ,ιριbθηκε, fulαθε να o66εται
τ.j,υq δαcfκ6λου,q τoυ, ν,α τtμ6εt
τl]ν πατ,ρ,i,$q τoυ. να εiναr dναq
κcιλ,6q και σιυσι6,q 'Eλληναq, πε-

ρ{ιpανog γ α ιην καταγωγr] τoυ.
Θεrμi6λlοloε το xαrρακτd,ρ,α τoυ, \,η

μ,lοlilρl\ηη,oε Ιην πρ,ο,r,ωmκ6τηr(
τ,ου.

Τcι xρ,6νlα π6ραααν απανι,Jτa.

ΓIANhI AKHΣ
(Aπ6 τnv αvθκδ. oυλλoγri δrnγnμ6τωv:

(Στα Mακεδovlκa Φαρ6γγιΦ))
θ,εt λiγo φιυζ, να τρθξεl, r.'α 6ρεi
τη μανoiλα...

K,αr τo φωq rjρθε, κι riταν τ6οo
λ(,1rο, ,6 τ6oc λiγο, 6ο,c x,ρεl6-
στηKlε Yια ν' απoκαλυφτεi σ':α
παlδ:κd του 1tiτtα η σlυνθxεlα τηq
τραγωδiαq του, η o,φαγμ6νη του

μ6να.

- Πο169 τ6'λιμη,οlε αυτ6 iιανοl3-
λα; Πο:oq τ,6λμιη,αε να σε πεr,ρθ-

ξεl; Η μανoiλα τoυ sμiω,q δεν α-

τnξ
Ιφιγ6vειαg Διδαoκ6λoυ

παντοlj'αε. Δει, απ,oκlρi\Ιoνταt ο1

\:εκρOi.

- 
Π6c μoυ, μ,ανο.l3λα, πθg μoυ.

Ποloi τ6,καναν αυτ6; Γιατi σε
ακ6τωσαν, γrατi; Kι 6]στερα, δυ-
να'τ6q μ6roα ατην παtδικ,ι] τoυ α-
δυναμiα, o Γιαννdκηq, ταi,ρlξε:

- Πo:6q ε'i!οαl; Πol'6q εiισαt

ναρθιi να σε σκ,οτιirolψ; Kl 6λιl
απελπrcli, o μικρ'6,q Γlαννθκηq
ξ6ox:οε τq xερ6,κ1,α του, τα xτli-
Παiγε' τα 116τωr,ε. Nα πεθ,dνεl yil-

ρl3υε, να xαθεi μlα κ,αl δ,εν εixε
}iανο6λα, δ,εν εixε αδελφ,dκι, δ,εν

εixε κqν,6ν,αν.

- 
Ποl6q εiααι; Ποrι1q εioαι;

rρdwαζε 1:16,oα ατo cιπαρ,αxτ:κr6 τοιl
κλ6μα, 6rμωq απ6κρr,oη δεν πfi_

ρε. Ξεxιilρ,η,oε μoνdxα κακ.oγραtι-

μ6να τ,α6τα ια λ6γtα: <Aυτd πα-
θ'αiνoυν ol γραrκc1rdνοl Tιoυ σtr6,λ

νoυν τα π,αlδri τcυq στο ελληι,l.
κ16 οxολεΥο.

Aπ6 παρ6μolα τ,ραγ;κ6 rτ]ε]ρ1-

oταrκ& r]ταν γεμdτη η ζω{ των

ρ,αγr'6δ,ιιlν Eλ,λιjι,ωr, xω,ρ.lανιiι,
oτα π:κρ' καr μαs'ρα x'ρ6νlα τoυ
NΙακ,ε,δoνικof ,Al1,1i1γo.

Συxν6τατα οι Bοliλγαρc1 κομ1-



o ΓΙANNAKHΣ

o Γrαννdκηq 6Yrν,ε δ6ακ,αλo9 και

γlα 1ρ,s1,1cι πoλλ6 δiδαξε στ,α ν'6α

Eλλην6πουλα τ'ην ελληνlκ11

γλιilαο'α και την ελληνrκI] rοτo_

ρiα, δ'1δαξε κα1 Tην εiπoπoriα τoυ

\,{α,κεδονl,κοιi Aγιilνα, τ,oυ μεγ6-
λcυ εκεiνου Αγιilνα, rroυ xdριq

οιη 6'αθεld πirrτη τιυν Eλλfrνιυr'

\{ακεδ6νων, 'ο,την απ6.ραντη αγα_

πη 'tου'q γ1α την ,πατlρiδα, γ1α η
θ,ρ,η,ακεiα κα1 Y1α την 6μ,cρφη ελ_

ληνκl1 μαq γλιbcοα, Χa!ρlq στη

μl.εγ6λη αυτΦυοliα τουq γΙα τη

τη λευτερ16. x,ρ'ωlο'τ6με την ελλη
ι'iκ6τητ6 μαq.

Συνιαξιοixoq τιilρα o Γrαννd-
κηg, 6οιε9 φ'oρ6c κλεiνεταt ατoν

εαυτ6 τoυ, η μνdμ'η τoυ δ'εν πα$_

ε1 να τoυ φθ,ρ,νει ολοζιiντανη τηr'

εικ,6να εKεiνη τη,q αδrκοοκoτωμ6
νηg μ6ναq του κα1 του μικlρoιiλη

ιου αδ,ελφorj. Γι'ατi ια πdν'ια πtρ'ο

6iρxoνιαι απ6 τ,ην παrδrκ{ μαζ η-
λrκiα, τα π6.ντα xτiζονται επ6ν'υ
τηq. Eiναt η ατl1'μi], που η ζω(
πaρ,ου'ol6ζεται ι}ια oρθ6νotxτα
pι,6τ:α μαg.

Kdθε μεαηrμ6ρl που κλεiνεr το

c,xoλ'εio, τα μ:,κρ6 παrδld σταμα-

τo,ι]ν αι,o μlκρ,6 rι6ρκ.o καl παi_

ζουν. Eiναl 6να Φoρφ, πdρκο

μιε .πρ,6οlνα ξriλrνα παγκ&κtα, λo_

γ ιilν - λο,γlιilν rιουλ16 κ'α1 μερ1_

κ,6q αμυ,γδαλι6g.

Tην 6νolξη o1 αμυ1δαλldq
πλημμυρil,oυν απ6 ρoζ κι 6οηρα
λcυλali,δrα, Ιτου κlρ6μ0ντα1 σαν

φc,liντεq απ6 rα κλαδrd τoυq. Tα
πoυλ16 κελαηδο6ν μελωδκd π6-

νω ο,τα κλιirνrα, τ,6,οo μελωδκ(ι
πf,υ τα μκρ6 παιδtΔ, παρ'ατ,oilν

ατ'η μ,6ο'η τo παιxνiδr γ1α να α-

κο6νε.

- Ti 6μιlρφα Πoυ τραγoυδ'oilν

τα πουλ16' Π6oc xα'ρ'oιiμενα εi-
να1 τα μlκ,ρd'παrδld σΓrη λeυτ'ε,ρ16.

τoυg1

Kαθηalμ6νoq ο γε'ρcδdακ'αλοg
Γl,αι,ν,6rιηq σιo ξ6λινo παγκdκι
τα καμqριiνεr κα1 oτα κρυφ6
ακ'cυπiζεr 6να δ6κlρυ. Ξεxωlρiiζεl

μ6oα απ6 τα δακρι.l,αμ6να του μd_

τlα θνα μlκρ6 αγ6ρt, κdπorο ]ι
ανν6'κη, που κ6,ποτiε, πολλd xρ6-
νΙiα πiσω 6φηlαε στo x1oν1σμ)6νo

αυτ6 π6lρκο μoν6xo τον xι'oν6ν-
θρωrπ6 του κα1 την παlδrκf τoιl

Xαρa, κα1 την τρυ'φερr] F'ατrιμμξ_

νη ψυx{ του κdrπoυ εlκεi δiπλα
ο' 6να πηrγdδι τ,oυ πατρ'lir,oιi του

cln τtoi να x6ν'ει δ1'ηρυ - δ6κρυ
τo δi,καιo 'παρ'd:πcν,6 τηq κ'α1 τo

nηγ6δr να το παi1ρν'ε1 κα1 να το

κβ6'6εr μ'6crα του 6αθε16!..

Συνδ1εlo onδ τηv oελiδo !37

π6ν απoιελεi μiα απ6 τιq λαμτιρ6-

τερ,εζ σελiδ,εq τηq Ελληνrκrtq t-

οτo,ρiαg. X'&ρη ο' αιlτ6ν δπoιilθη
κε o μακεδονκ69 ελληνrcμ6q καl

δ'αμορφdlθηκε το α6γx,ρονο ελ-

ληνlκ,6 κρdτog σε 6ρ1α, που του

επιτiρ,6πoυν να ζl]'gg' ζωlι υλrκ&

κα1 ηθlκ6 αξιαπρε,πfi, αν6ψωoε

το ηΘικ6 τoU σΙrρroτof κiαr του 6'

θνουg καl αnεκατ6oτη1σε την εμ1Ιτ1

ατιl'οιiνη ξ6νων κ'αr δrrκiιilν μαq oτlq

καν6τητεq των Eλλπ]νων. Aνα_

λoγζ6μ'ενor την πoρ,εiα τoυ Eλ-
ληνrομοιi ε6,ν δεν υιrιl1pxε αυτl]

ξ η,ρ,ωΙκIi προ,απ6.iθεια τ6'οων 6ξl_

ων αδελφιilν Mακεδ6νων, αζ στα-

θοι3με ευλα6rικd αιο 6αθηiπε'ρro ν&

ημα τoυ Αγιilνα κ'α1 αq lερα|ρXΙi-

σαυμε τoν εoρτσσμ6 τoυ μεταξil
των πλθον αξlολ6γων στξ νrειi:-

MAl{EΔoNIKoΣ AΓΩN
τερη Ι,oτo,ρi'α μαq. Kαr η τελευ'
ταiα αυτ{ ο,κ6ψη ενθxεl rδrαlτ'ε-

ρη o'ημαοiα, τη ατlγμα] rιoυ αl1με-

ρ'α με,γdλα εθνκ6 yεγoν6τα α',rτo_

oιωπιirντ.αt { uπoτψιilντ'αt 6ναντl

6lλλ,ων γεγον,6των πoυ ενι.(: 6xoυν

σηlμα]ciα γ1α μ1α μκρrj μερiδα λα_

ο6, ερμηνεrjοvταt κ'α,τi την κρi
αη αυ'τfg τηg μερiδ,αq των ανθ'ριil-

πων σαν εθvlκ6 εlπlτε$γματα,

Eiναι καr,ρ6q ν'α ξαναζωlν'ιανε6_
σoυν στην l,ατoρrκf1 μνllμη μαq,

σΙξ'V lσΙolpliκrj αυνεiδηο'{ μαq, ol

6νδoξεc oελiδεq του με'γdλου ε_

θ'νIκoαπελευθερωτ:'κο'il 6πουq του

\Ιακεδ,oνικo,ri .Aγιilνα Kαr η κα-

τ6λληλη οτr,γμr] να μεταλαμ{πα_
δεiσιoυtιιε o,ιο,υq ν,6oυq τηζ επo-

xiq μαq το αληftν6 εθνκ6 μ{νυ-
1li τουq.

X,ρ6oq αυμ6ολrκ6 γlα την τηrr]

τu}ν πρo!Y6ν,α}ν μrαζ,

BAΣ ΙΙnιΙ B ΙBΛIo'Γ,Ρ,AΦΙΑ

1. ΙΙαγ. Kαγ,ελλ6πoυλoυ: <<Tο ιστoρι-

x6 ν6ημα τoυ Mrαxεrδανιπot Aγιil'

γα>.

2. Παιfloυ Trodlμη: <δ1Ιαxεδ'oνιιι6g A-

γlιirυ>.

3. Kιoν. Bα6o{roxoυ: <o Mαxεδoγιx6s

Aγιirvαg".

4. MA'ΙζEΔONΙΑ: 40Φ 1ρανια Eλλη'

ν'ιοι{g ιατoρ[α6 rιαι πoλι'τιoμo{l.

5. B'υoτρ. Mαυ'ρoυξ: <Δdαxεδoν'iα ιαι
Αγ<irν>.

6. ΙΣTOPΙA ToY EΔΛ}ΙΝIKοY E'
ΘNοYΣ ΙΔ',.
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Αφ16ρωμα σTlιv lστoρrκn μvt'lμn
του MA1ffΔ(}NIK(}γ AΓtltιlA

ι 1903 - 19ο8 }

Παρoυoiαon απδ τov συvερydτn μαξ
]glΚo AΔAΔoΓΛoY

ΣToΝ MΑKE'ΔioNΙlK,o AΓΩN,A t902

-Ι908).
Tb απ6oμαoμα που παραθ6,τoυμε για

τo 6ι6kLo τoυ επιγρ,&φε'ται, o MΑKE-
Δo]NΙlΚοΣ ArΩΝ _ ΓENIΙKA.

o [διog xυxλoφ6gηαε ι,nt τo 6ι6Ι"to
τoυ: IΣTloPΙA T]ΗΣ B1ElΡoiΙtAΣ.

Η δε6,τερη eiναι: ΣΑΙνI,APA ΘA-
ΛE'ΙlA απ6 την Nιioυαα, ι,a.ι τ'o 6t-
6λ[o τηg επιγlριiφεται: ΣTloN MΑKE.
ΔoNΙ]Ko AΓΩNΑ. To απ6,απααμα πoυ
παραθ6τουμε απ6 τo 6ι6λ[o τηg επι-
γQdφεται H MAΙ(EιΔΟNΙΑ ΣTlo 1900

_ ιiΙAKElΔ]oNΙlI(OΣ AΓΩNΑ.Σ 1903

- 1908. H iδια 6γ,ραιpε xαι τα 6υ6D*Lα

τηg ΣTοY BEΡMIOY TiΙΙN A'NTAPA
ιωrι AΛEKTΩP ΔlEN EΛΑΛΗΣ]EN.

τα αυτιd των f,6qγ tεντοημ6να δια να
αQπιiξbυν &στrl yrr,ι μiαν λ6,ξιν, χαι ι,α
ανατρ6ψoυν τα o1,iδιιi μαg. Aλλd εi1o"l
την γνιi:,αιν oι φ{lλαxεg. Kαι τα ατ6-

ματα 6λιoν μαg diααν xλει'δωμ6να.

''Bναg xρατol3αε to xλει,δ[ τωγ. 'E-
ναg ;μπoρo8αε μ6νoν να τα ανo'i,ξη. Kαι
αυτ66 {το o αεllμνηατog ANΑΣIAΣI-
oΣ EMIM. ΣICIPMΑNΩΛAiKΙΙΣ. Γ6-
νog αρiατηg oιrιογενε[αg τηg π6λειi:s
μα; εix,εν 6λα τα προo6ν'τα δια να α-
ναλιit6η τo 6αρ{ 6ργον τηg r}γ€]σιαls τoυ
αγιirνog. Kαι τo αγ8λ,α6εν μετιi ξ6rσεω9.

To αν6λα6ε μθτ' αυταπαQνf,oεωg. To
αν6λα6εγ εν γνcδoει 6τι επωμιζξuενοg
την αρxπψ,ibν τoυ K6ν'τρoυ, .<6'6αζε τo
xεφιiλι τoυ στoν ντoυρ6ld>. Aλλιi γι'
αυτ6 δεν πoλυεαxoτiζετο.'[Ι,ρxει να
επιτflγrμνεν o αγιilν. 'Ηgκει να 66λε.
πε την πατρiδα τoυ ελευθ16,ραν. Iiαι ε-
ξολεξε τo επιτελε[oγ τoυ μelταξri των
ενθ]oυαιωlδεατ6qιoν αυ'μπoλιτιilν μαg. Η
ΙIlPΩ,TιΙ ΣYΓΙ{E'N'TPΩΣrΙΣ EΓENE-
T'o ειg τo πατριx6 μoυ oπi,τι. Eιg τo
σπijτυ τoυ αειμνdoτoυ πατg69 μου Eμ-
μανoυτ]1λ A. Xριατoδo{lλoυ, ιε(μενoν
6γα,ντι τoυ lεgoιi Nαoιi τηg Mητρoπ6.
λειυg. Eιg την ιoτoριxfν αυτfν ουνe-
δρiαoιru παρευρ,6 ηααν, o Aγαοτd:αιos

Eμμ. Σιoρμανιολιixηg γεοlργοxτηματi-
αg, oι 6μπo'qoι Kωγατ,αγτiνog Mαλoiι-
ταg, Mερxoiριog Ι(αραxωατ{g, Eμuα-
νου'fiβ. A. Xριατoδοd-λoυ, Aθαγιioιog
Παπαδιfilμog Περυιλ4g Eiμμ. Χριoτo-
δotλoυ' οι Ιατρoi Δημ ,τριο'g Toιtrααg
rιαι Eiμμανoυfλ Bελτoilδη,g, o xαθ[ryη-
τf6 Xαριiλαμπo'g Ιωαννfuδηg, oι διδιi.
αrιιιλoι Aγτιilγιog Tαιxεgδdνοg xαι Eμ-
μανoυ{λ 26'7o6 ιιαι o φ'ραγxoριiππηg
Erμμανoυ{λ Φουντοtlrιαg, dπαντεg θα-
ν6ντεg.

EIxεi ετr6sηααν αι πρcilται 66loει9'πων
ενoργειιirν τη6 Eθνιxr]r6 Αlμr]γηq. Eιs
τoν γραμ,ματ6α τηg Koιν6τητog lιπι 6-

μπι,στoν oυ,μπoλ[την μα6 Aναοτdαιoν
Aντοrνι,ιlδην αν,ετι6Θη τo T'αμεioν. o
δε A,ρ1ιμανδtρiηq Aμ6iρ6oιo6 xατ6πιν
Λαμ[αg, ιirρxιοε τα μι5λη τηg E,ταιρibg.

Kαι υπ6 αxριiτου ενθbυ,αια'qμo{r rιαι
πατριtοτιoμο{t ελαυν6μενoι oι Bε.ρoιεig,
επλαι,ιriωααν αμ6,αω'E τoν αρ1ηγ6ν του
αγcbνog δd:loαντε6 τoν 6ρxoν <<ryια τoυ
Χ,ριoτot oτην πiατιν την Aγiαν για

Mε τηιl ευ,xαιρiα του γιoqταoμot
το1, Ι 984 οαγ 6τo9 Mαrcεδονoμιi1tυν
παρoυ,oιιiξαυμε oαν α'φι,6ρωιμα oτην Ι-
oτoρικf ,μνfμη τoυ Mhιοεδoνικo{t Aγril-
γα (190}-1908) tεiμενα αιτ6 τα 6ι-
6λiα δυo αυμπατ,ριωτrilι, μαg απ6 τηγ
Bi6ρoια l,οι Nd,oυ,αα για γα τιμfiαου,uε
χrαι ταυ,s αμ6τρητoυ9 αγ1ωγιστ6]e χαt
μιi:qτυ,ρεg ταυ μεγιiλoυ x.αι ιατoρικo{l
αυτot αγιirνα, αλλιi xαι τoυg αξι6λo-
γoυθ συγ.Qαφεig μαg πoυ απααxολr]βη-

'ιαγ 
rμε τα λαμπgιi 6ι6λiα τουs για τoγ

αγ,ιilνα αυτ6 με τ6αη πLoτη x'αι α^1'6'-

πη.

o πριilτog ε[ιlαι: XPΙΣTtoΔoΥΔoY
ANAΣTΑΣIOΣ απ6 τηυ B6ρoια xαι
τo 6ι6λio τoυ επιγριi,φε'ται:

<dH ΣYMEorΛ,tΙ TΙΙΣ BEPoiIrAΣ

ΑΠoiΣΠAΣMA
απ6 τo ,6ιΘλio τ,oυ Avα,σTασ(oυ Xρι,στo'δoιiλoυ

γ1ριiφ,ων, υιπ6 του Mην,ιi λlΙεlροοottρη u:
την υπo1ρ,6ωαιν 6πoη μυf,αω xαι εγdl
eν αυvε1εiα xατ6, τoι 1διον τρ6πorν dlλ-

λoυ'g τρεL6'. o 6ρπo9 lιαι η εxεμ6θεια
doαν oι &υο πριilτοι 6ρoι τηg μυ{oειοg.
Elπιiιηr στα &υo αυ'τιi ε,oτηρiζετo τo
oιtxo,δ6μημα tηζ ν6α9 Φιλιxdg Elταιρi_
αq. Kαι η μ{ηαιg oυγετελεLτο oιiiτω με
αoτραπιαiαν τα1iιτητα'

'Eνα αioΘημα υπερηφαι,εib6 με xα"
τ61α6'ε Elθνιrιfg δι6τι θα oυγετ6λoυγ
xαι εγcb ειg τηt, επιτυ,xiαν τoυ ιεροt
αγιilνog. ΙΙ ιαταoxoπεiα ω,ργliαζεν.
Γι' αυτ6 xαι επε6,&λλετo d,xρα μυoτι-
rι6τη9. Tα μiαθαρνα 6ργανα τηg ξ16νη:

προπαγιiliγδαg μαE επεQιτ]Qιγr]igιξoν. Ι{αι

0 ΠΠuκεδωιllκ6c lψιhυ - [εu!κιi
Tio πo,τfQιoγ εi1ε πλ6oν παραγεμi-

αει. Ξεxεiλι,oεγ. Δε,ν 1ιoρoιi,oε πλ6oν
ο{lτε μiαν ατιiλαν. Kαι o α6ρα9 αx6μη
g[1ε γ[νη απoπνιxτιιι6g. o επi τoυ
τ,ρα1fifl.oυ μαg επιxαθfiμεγοs ζυγ6s dτo
ανυπ6φo,ρο9. Ι(αι η επιθιυ1μiα μαg ,11

ενωθ6μεν με την μητliρα μαg Eλλιiδα
εl1ε φθιioει ειg τo ZενiΘ. Kαι η απ6-
φαoιg ελfφiη,: θα oηxωθΦμεν πιιi δεγ
αντ6xoμεν: Kαι oτ|xωΘιfοιαμε. Miα νι6α

εται,ρ(h. σαν τηγ Φιλιrxfν, υπ6 τo 6'vο-

μα <.;Eθtνιnιf 'Αμυναr> αγ6λα6iε να μυιj-
ση τoυξ Mαxεδ6ναg για τηγ απ6rραoιν
αυτr]ν' τoυ 'Eθνoυ6. Eνθυμotμαι μετιi
π6ιoηg επιφυλαxτωx6'τητo6 χαι πQoσo-

1f 6 xαι μυατιx6τητog εμυfθη rιαι ο
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τηζ π.ιτQa]δog την Eλευθ€,ρ[αν>. Kαι
αφκυσιffioαν 6Jλoι 6cοαloτo'g εφ' ιil ε-

τιi1θη. Ι{αι ε[δομεν τoν αγιbνα επιτυγ_

1dνoντα. Ιiαι xα&α,ρlξoντεg τo 6δαφo9

απ6 αlι.αν0cilν tιαι τρu6&ων' προλειιi_

νlαμεγ το,γ δ96μον, ταν oπo[oη, αργ6τε'

ρον, φιoλo{lθησεν o νικηφ6ρo9 E1λλη'

AΠoΣΠAΣMA
αlπ6 τo 6ι6λ1o τnq Θ6λειαq Σαlμαρ6

ν'ιx6rg Στρατ69.
Kαι εξυπνfααμεν μiαν ιogαiαν π'ρtοi-

αν, τρ,i6,oν'τ'εl; τα μιiτια μαg 1{αι 6λιdπ.oγ

τε6 τηγ xυαγ6λευπoν ν'α xυματiξη ειg

τo }ω]μπαγαQγι6 τoυ Πoλιot1oυ μαg

Aγioυ Aντων1ρι ι,at ει6 τo ω'ρολ6γιον

τηg πλατε[αg των διxαατηρiτoν.

ΙΙ Moκεδoviα oτα 19oo

Mεκεδouικiε Aψdlυαξ 1g0s-1g08
Σcιλα6ιιi μαιiρη xαι πιπρf πλ'αxιirνει

τιg ιpυxι6g τcoν ανθριixrων. Aιιilνεg τtil'

ρα oι Mαοιε,δ6vεg πε'ρf,φανoι, ααληρo'

τριi1ηλoι πoλε1μuατθg δεγ ox66oυν ειi'
rιoλα τoν αυ'1r6ruα στoν T'o&ρrιo ιιατα'

χ|τητi1' 1lσ,L 6ιτoι, ιιατ6, διαoττiματα ξε'
πετιo{lvται oπi]θεq, αγ66]oυη' φλ6γεs
ανταρoiαg' oλΦιληρεs περιo166 ανα'
ααiνoυν, για λiγo 6rμω9, γιατ[ 6πειτα

θιiiρσει o τ{lρ'ρανog γ'α o6{lαη oτo α'ψα

τα πdντα, αφ{νον'τα6 πioω πε'ρfφανα

τραγιxd ολoοιαυ'τιirrματα.

ΙVi6αα ατ,α 6,ιiθη τηe Φx'ig αDιοiμη'

τoζ αιγotιπilει o ποθog για τη λευ'τε'

ρι6, για μrα rιαλ{rτερη αιlpιo.
lBμ1g'11ilg, π&ντα υn&ρηoυν ιpυ1ιoμ6'

νoι αγωνι,ατ,69 πoυ θα τoη,ιiοoυγ τo

φ,Q6γημα, θα 1αλυ'6iδιilooτγ τη θ6ληοη

rαιι τωγ πι6 ταπειγriν ατoυg δ{ατυ'

7oυg αυ,τo{ιg xπιρo{rg, iαια τιi:rρα πoυ

6να9 δbiτεφg εxθρ6q, ι1πoυλog, otιλη'

ρ6g, αδioτα1τog, 6ρx'εται νtι χ'τυπ{]ση
τoν τ6πo.

iEiiναι oι xoμιτατζfiδ'εζ, γεριi oργα.

νιομ6νε9 6oυλγι1ριxε6 αυμ,μορiεg με ε'
πιxεφαλig Boυλγιiφυ6 αξιωματιxotg,
που περνo{lν τα α{νoρα xαι ξε1dvoιlται
ατη λ[,αιιε'δoνιrιτj γπ] για γα εeιτελ6ooυν

τι1ν εντoλf, τηg Σ'6φια9: <.Πριbτα ν'
αφoμοιιirαουν γλωααιπιi την {παιθρo
χαι να τ'ρ'α6{ξoυν τoΦg χΦQιd;τεg στο

6oυλγιirgιrιo o1,[oμαr>, ιιt θιoι να φαι'{
ατα μ&τια τηg Eυρ6rτηg η MαxεδoΦiα

6oυλγιilριπη ,{αι γα την πQο'σαQτiσoυγ,
πριν προλιi6ει η Eiλλιlδα να την ελευ'
θε,ριilαη.

Στην αρ1d η πρoπαγιiι,δb τoιg εiναι
xαλooυνιiτη, με χeημα πρodπαθo6ν να

εξαγoριiοoυν ταυg 'rEλληνε6. Λ'6νε: <Φ,

6λoι εiμαατε Χqιoτιανoi, να ενιοθo{rμε

να 1lτψn'fiqσυ'*ε τoγ Mωαiμεθhν6 Δεοπ6'
τη χαι γα ζfαη fαυ1α η Mαrιεδoν'iαγια
τoυg Mαxεδ6νεg>.

Kι 69τειτα, οτη ζωηρf αιτLoταoηlιll.'υ

ιiριη'oη τoυ Eλληνιπoι1 πληθυoμοι1, η
6iα, τo ταειrιo6ρι' η φ(dτLd, τo sια1αt'
ρι. Xτυπo{lν τιg xεφαλι6g πρtilτα. Tbυg
παπιiδ]εg, τoυg δααxιiλoυg, τoυg πρoδ'

χoντεξ. Toυg απλoιig ταπeινοrig ανθριb-

πoυ,g i1ατερα.

Σ'τη 6'[α oι γτ6πιo'ι αντιτ&oαoυν ιi'
μυ\,α' μα τα 1rαριd *dτω oτoυg ιd'
μπoiι.,g ιμαQτυQοtγ. Iiιiθlε μ6ρα ει'δrf,oειg

αri6 γ,6g εγxλflματα παι αγριi6lτητεg rια'
ταφθidνoυν rιαι 6λ' αιs''ι6, x&'τω ατι|,6 ι'
αδι,dlφo,Qo μdτι τoιl Totρωoυ πoυ τo

αλλ$oφιiγοlμα το)ν Xριατιανιirν τoν

αυμφ6ρει.

ttiρ.6πει να ιραηθfi τo ελληνιx6 φ'ρ6'
νημα $ηλιi, ν' ,αlαφαλiooυν τη ξωd
τoυg' τη ξω{ των παιδιιirν τoυg.

Aπεγν'ωαμ6νεg εrζlζλfσειt oτ6λγoυγ

ατηι, Aθiνα, oτη Mιiνα Eλλ&δα: <<1Ι

Mαxεδoγiα xιγδυγ,ε{lει, 6oηθξoτε 6iαo

εiν1αι αx6μα xαιrρ6g>>.

Σε λlγo o Mα,rιεδoγιοι6s' αγ6γ'αg θ'
αρy'i.lαη. 'Eναg αγιilναg dγνωoτog ατη

δ{'ναrμη χαι στto πdto6 τoυ' 1{αι ο}g τα

Φμr,Qo oτoυg πολλo{tg. A'γιilναg μο πoλ

λ6g θυoiεs' με πoλλo6q αιιυπηλotg μdg
τυ:Qεξ 1{,σι cορ,αioυg vειρotg.

To πρ,ιilτo αντιi,ρτιnιo Eλληνιx6 Σci'
μα με α,ρχ]η1γ6 τoγ αγθ'υπoλo1αγ6 τoυ

Πυρo6ολι'xot ΙIα6λο Mελιi, πε'ρνιiει

μυ'ατιxd τα o{ν'oρα oιιg 27 Αυγo6ατoυ

i9οη. λd, 6αθι6 αυγπiνηoη xπι αγιiπη

6lρ1oνται γ' αγο)νισθo6ν για τα oxλα-

6ωlμ6να αδ6λφια.
Aυτ6ν τoγ ιlγνωατo αυγtιινητιιι6 α'

γιδνα, πoυ rιαι ο πι6 ταπειν69 ιiιtθρω'

πoζ' o πι6 αοιjμαντog, μπoρot'oε να

γlνη παλιxιi1ρι ,}ιαι ν'α πgιiξη 6'ργα Θαυ'

μαστd, 6στε να 6oηθ'fiιoη τo γ6νo9 ν'
απoτιγ'ιiξη τη αιλα6ιιi rοαι να διιiξη
τ'oυg xιiθε λoγfg rιατα'1τητ69' θα τον

ιατoρi1oω. Kαι τ6τoιουg αγιilνεg δεν

πρ6πει να του6 ξε1γdμ6 πo'τ6, \ιr'τL
λαο'i πoυ ληομoνο{tv την ιατoρiα τουg

δεν μρτoρo{,v να δημιoυργfiooυν xαιγoi-

Qια.
,Γεγγf'Θηlια εγ'e'L π6'yω oτα 6oυνd, αε

μια πoλιτεiα τηg Mα,xε,δoνiαg oτα ριξιi
τoυ I)ατ'απρdoινoυ, 6αθ'iο'xιoυ, παγ6-

μo8φ,oυ 86ρμιoυ. ΙΙ πατq'iδα μoυ oτd-
θξxε 6να εθνιx6 rιdlατ'qo, πoυ μ'6αα ατη
διαδρ,oμf των αιιbγωψ, πιiντα περ φα'
νo, 6α,ατotoε xεφdλι στo'ι,ζ χαrτrrχlτιl'

τ6ζ.

Σiτdoειg, ιιιιi1ματα, eπαιαoτdαetg,
πoλιορrιiε6, μ€ ψL,χf ατααλqμ6γη 6α'
ατo{riααγ, 1τυπotioαν. Χαλαoμ69' φω-
τιιi, xρεμιiλα, μα 6αoι απoμεiναν, πdν-
τα" στo μετε'ρ[ξι με τ' ιiρματα ατo 76-
qι να διαφεντε{roυν τoγ τ6'πo τoυg, τη

ζαfi των lιαιδιrilν τoυ,6, τη.ν ελληνι*d
τoυ6 αx6ι!η tιαι rιαρ,διE.

Στo 1Ψ|2 6γιναν 6λα πε,ρfφανο oλo-
tαΦτrιqμα, ατo Ι878 dλλη επανrdoτααη
xαι τιilρα, oτo 1903, η αiατρilδiα μoυ
γtνεται 6να απ6 τα ξωηρ6τε,ρα rι6ν'τρα
του Mαtεiδoνιιcori α,γrilνα. Toυ αγιiπα
αυ,τo,(l που τ{iλιξε τα παι,δικιi pου χlQ6-
για' πoυ μ' ιiφησε θι}μιoεg 6αθι6s
ειx6νεg, πρ6oωπα, xλαγγι{6 6πλων,
τραγotlδια, θot,ρια μαπρινιi, θlρfiνoι'

μoιQoλΦι.ι' 1'αυlπoxιiρδ;ια, αγ'ων[lεE,

xπι περfφανεg oυγμιν{oειg λε6εντιιig
xαι θυαiαg, δoυλειιi, πLdtη, μ' 6να
παλμ6,, μια ιpυx{ oλα, τα' fi6,'ν1α για 'τoγ

αγιirνα, γι1α την λευτε,ριιi, μυ'oτιxιi δo-
oμ6]να με απλ6τητα πoυ αυγxιvsi' Ei'
ιrαι η ξΦ τηg πoλιτεiαg, εiναι τ' αν_

τιiρτι,πo ατην Πατρiδα μoυ..

[Ι πατρiδα μoυ εiναι η Nι,d,oυ,ατα '
Ndoυ,αα. Ι(αι 6ταν, ι3oτερα απ' τηv α'
πελευθξρωoη, μεγιiλo παι,δi, ξαναεiδα
τoυg αρ1ηγ.otg τoυ αγιbνα, αυ'το'i' oι
παλιoi αυναγωνuστ6e τoυ πατ6ρα μoυ,
μoο .μ[ληααν με oυγxiνηoη τ.a.ι αγι&1η,

μoυ διiloαvε ατoι1ε[h γι,α τιg πε,Qtilφα'

νεg εxεiνεg μι6ρε9. Γι' αυτ6, 6,τι γ,ρd'
φ,ω εiναι 6λα αληθιν,ιi, τα πρ6αωπα
πgαγματιxd, τα γεγoν6τα sriιbηg πQ,αγ.

μα'τι;x6, ατη γενιπf τoυg γQαμlμf ' χαι
η φυ'αιaαfi αxηνoθεoiα, το μαxεδoνι}c6
τoπ[ο, αληθιν6 xι αυτ6 6lπω6 τo 6ζηαα,
6πω9 τ' αγιiπηoα, 6πω9 τo 6λι6}τω α-
x6μα ολoζιbντανo μπρoατιi μoυ.

ιΙ(αι τιirρα, αντι,xq6ξoνταg απ6 μα'
rqρι,ιi,, 6αθιιi μ6roα oτo 1lg6νο τη αυ,γ-

χιγητιi}ιf ειx6γα τoυ αγcirνα, τo πρ,6'

oωπ6 μoυ φωτiξε'ται, λdμπει ααν 1ει-
μtονιιiiτι,ιιo 1ιονιαμ6νo τοπio, ξαφνιxd
φιoτιαμ6νo απ6 τον dλιo.

Aθfνα, '2 τoυ Φλε6ιi,ρη 1967

Δ,6,ξα xαι τιlμi στ'oυg αθdνατoυ'g f-
ρωεg ?ιdι Mdqτυ'ρεg τoυ μεγdλου και
6γδoξoυ ΙγΙαxεδoγιxο{r Aγιilνα.

LAt



Tα 1ρδvlο εKεΙVα lΠou δεv εi1εlv αυ-
τoυlκivητο κl τρα,ivo ,κl μnlζικλ6τεlq' ol
tκδoμol ,ouργlo,voi,oov lμη τo d,λoυγo κt
τoυc oρα,μtnδtδ'εlq κt ογτi Ylα γKoρdζlo
εi1α,v τα 1dvro γlα γo iKolμοι].vTεl ol
dν'Θρoυnol ,κt τ' δλoυγο ,γtoτi εi;1εrv κl
πcιxvld.

Τδτl oτη Nldoυαrα 0nαρxαv .xq,μ,π6-

oα xdvrα δnoυq τoυ M,πiτooυ ToU χd-
Vl ΙΠoU τoU ,voιKlo]Ζεlv oU Σoρdπoηc
rΙoι'ταv ,κl ,nlταλoυτηc. 'Αλλα 1d,vlα
Πoι:,τσv ποv]δoι.ry'εΙα ητοv τoυ Παlπαφi-
λιππo, τoυ Xρlοτδ]δoυλou ΠoU γivη'κεIv
ιioτορvoc Elvoυδoυxεioυ. Toυ xdvl τoυ
Σιφlρτζ4 ,Πoυ ToU voilκloζlv oυ 1ΠilΠ,αc

oυ Σαρdτoηc, τoυ M,nαμndτoη τoυ 1d-
vt' τoυ xd'vl τou Τoldρo noOτοv ]κl' αU-
τ6 Πoνrδouxεioυ κt τo01εrv oυ ,ΓlΦρ_

γηq oυ Αρvilq. Ξroκoυoτδ oτη Σoλoυ-
vi,κη ητο,v τou Πατ6ρα xdvl. Στα 1d_
vιo εi;1εtv κr τρovη αυλη γrα τα ,nρd-

ματο 1κl αΧoιρYlο. Στo πλεloτlρα πoυ-
λo0,oοv Kl ζαiρ6v τρlφ0λλr, dγυρoυ κI

ταiδc γlα τdΙ,ομα. ΕilχοV ,κl απo'Ο μvld
βρ0oη μl π.oυoτdβl τρα,vδ γlα νo nivoυγ
τα ΖΦα.

TΦρα τα xd'vIο lκl τα lnαvδoυx'εΙo γΙ_
vη,καv ΕlvoιJδoυ1εio. Tδτr δλα τα oni-
Tlα Tηc Nrdoυoτοq 'ηταv 1dvrο γloτi δ-
λol,vor φiληβo,v οVΘρΦπlouc κl Zιbα
πoιjρyoυvτα,v αΠ' Tα 1oυρld γrα δou-
λεl6c.

Στα 1dvlo τδτl κollμoivταv oαργκloU-
λiτlδor αin' το τoιiρlκικο 1oυργld τηc
λi,μvηc ΣoρrYκlδλ ,κl τoU Σ,δρoU]βlτq'
ol ,oαργκloυλiτlδor μη τα τoαρoΟxlο τo
oαργκloυλiτlκα i,φlρναv oταφ0λlα oτlc
κdoεlq κt' dλλα κολotvτγlo γrα no0_
λη,μo. rl(olμoilvτoν κl μΦμιoτε|c αn' Tα

1oυpγld Φλα,μoυρ'γlδ' Mιolμ,θρl, oΠ' τα
Boυlδl,vd ιnδρxoυ,ιrτov γlo τou,v τρ0γoυ.
Kol,μo0vrαv κl' δλλol nοΖoρτΖΙδεrq rnoυ

θ,ρxouvrαv μη 'ΠρoμδTtεlc Πoυ τlq lΠ'ou-

λoOoov οτoυ ,olργκi τo Σα,ββdτo. 'Eρ-

ΧoυvTαv κl ,καμf1λεrc α'n' τη Θρdκη.
'Eρ1ouwαv κl ΖαρZοβατiδεlq αrΠ' τη
86ργlα rκl τη Σολoυvilκl κl' θλλα μ6ρ_
γlα. 'Yoτορvαq Tο Χdη/Iσ γivηlκα,v Εl-
voυδouγεiα δnoυq τoυ 1MnoΙvtdvoυ τo
oυλi'μ'η1q, τoυ Παποφiλllππα EΘvrκ6, τoυ
MlnαλταδΦρoυ η Σμιiρvη' lκl τoυ Koρ-
κdτo ιπou rΠρ(bToυq τoυ ι]volξεlv oυ
Ml]τoroυc oυ Δoilδouc κt' Ooτoρνoc τoυ
βδoτοΕov τo 'vτγtδ οrδ,6ρφKlα iKoρκdτα.
Eικε,i αrnoO κdτoυ δηrταc δκλεloεlv τoυ
ξlvoιJδoυ1,εiloυ ]voirκlασεtv γlο πρδτη
φouρi λδσXη oU Συλλouγouq Απoφoi-
των τoU Γυlμvooioυ τηq ΝliouσTαc.
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ρl. Ml τoυ oo.wρδτol ΙorοZαv τηv Πo-
τoυvo γlo vο oτρΦoεt κoλα τou nδ-
ταλoU. EΙlxαv καρ,φld τI,olρδYKoUvo μη
τρovδ κlφdλr. Εi1ο,v nδτoλo ,κt κoλ_
τotδlδεtc τρl,πητd 6τolμo γrα κdρφoυμα
κt ol noυλd oκθllδα Ylο 'κδΘι noυiδδρr

μικρδ η τραvδ.

Koiρlβov κr τ' dλoυγ.o, το Yoυμδρ_
γIo κ, τo μoυλdργro οργoτrρo μη μvld
μηχovη ΠoU τηv 6,κλoυΘοv μr τoυ xε-
ρl. Ei1οv x1 q,μΦvt μη τραv0τηρou TloU-
κd,vr γιo vo φκldvoυv ,nδτoλo ΠoU τo
Ζ6oτηvα'v οτoυ μη1dvt 'μη τoυ τρovδ
τou φuolρ,o, τo γto0φτtκο ,καστα,viτl,κο

κdρβoυvα, κl τoU ΠoυσTδβr μη ξυλθ_
vlα κd,oα rno0χοv Tlc ,μσκρlδc Tαvdλl_
εΙq irou xολκrd ,γlo vo oβi'voυv τα nδ-
τολo.

'Aλλou lργολεioυ γιo τoυ rnrτdλoυ,μo

ηταv ,ivo τolμnΙδl noυ θηλiκoυvεtv κt
oτην dλλη τη rμlρrd, μη τ' oυτδ τod_
κouvov τη lμιiτη lη τη γκoi.ιolα αn' τ' d-
λoυyo, τα lμoυλd.ργlα κr τo γoυμdργlo
nου τσiνcOσαv κr δε oτ6κoυvταν vα τo
ntταλΦooυν. Στo n,δταλo ,κl τoυq rκoλ_

τordδεlc κdρφoυvοv τ6oorρο ,Kα.βφκld

oτη μvld τη μlρlδ κι τθootρα oτηv δλ-
λQ τη ,μlρld. 'Ovτοq nlτδλowα,v oυ
voικoυrκ0ρηc oΠ' ToU Ζιboυ oη,κoυvεlv
κl τodκoυvεtv τou noυδdρt τoυ δvα
6τol τou nρdμo δεv κoυ'vtoι]vταv κt
oυ rnlτoλoυτηc 6κoυφτειv ΠρΦτo τσ
vιJ1lα, δouκilμαZεlv vα βρεl τou ,κovoυ-

vικδ n,δτoλoυ κl τou κd'ρφou'vε.lv μ' θ-
vα καρφΙ 1τυinΦυroc μη τoU τoloυ'κd.
vl κr βο,oτΦιrroc o,n,oO ,κ6τoυ κδw'ρα

μη τηv τovδλrα. Σαv ,noυ irβγηvεrv δ-
λoυ τoυ κoρφi τδκoυ,φτεlν μη τηγ το-

Tiτι ι,al τΦpct
\!\'\r\.\.ι.\.a.\.\ι\.\.\.\ι\.at\.\l\.\.\.\.\.\.\ 
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TA IΣIΨΑΦΚlΑ
Xαvτζfτδol, πlTαλoυτiδoι
κl μπαρμΓ!θρlδol οτn NlαoUσTο

Tιi-lρα αυτd τo ξlvouδouXεio 6κλεl-
oov οndvoυ κdτoυ δλο. Tδτl ol oημα-
κoυvτlvoi φiλol κl oυyκl,vεic ,noυ γλ'δ_
Πouvτov vτdi'μo εiλryοv: .'Aiyrl rκoλoυ-

βρdδl κl καλη οvτdιμoυση 'oToU Σκoυρ-
δd τoυ Xdvl" η "TΦρα φε0γoυ κl δ'

τoυ
Niκoυ Σπ6ρτon

αvταμoυlΘoι}μl oτ.oυ Σκoυρδd τoυ 1d_
vι". TdΧο δδκoμ,γqγ noυλ0v κlρ.δv v'
αvτο,μoυΘoiv εiλIγα,v γlο olαlκdv. Tηv
δληv τηv 'η'μ,δρo ndλr μαΖi ηταv,

Kr τoυ Νrοoυατrvδ τραγo0δr τoυ Πο_
nαγlΦργη Λuμπlvld λδrε:

ΣκoiZαv τα 1dvlα γl'iλoυγα
κl τα τΖιαμld γr' αγiδlc...

Πrτoλoυτiδol τδτt ητοv ο Δlouv0'σηc
ou ΠIτολoυτηq noυ ,voilκlζεtv iμoγοZi
nlτολoυτηρroυ oτα oπi1τ;1tα τoυ Πρ6_
δoυμoυ, 'oυ Tδκoυq oυ iNoυiδηc oυ o0_
τlc, oυ Στlφα,vηc oυ β1ξroυματllκδq π,o0-

;1εlv lnlταλoυτηρrou loτoυ Σ,πητt τoυ
ΓoΟvoρη κoρoi οn' τα Xατζηδηrμη1ρξi-
κα Kl' oU Παληδc oυ Σoρdτoηc ,oτoυ
Mrniτooυ τoυ xδνι κt dλolvor καιμ1Π.δσol.

Tο lργoλεio inrργα τoυ nlτoλoυτη η-
τοv ToU τoloυκd'vl (oφlρi) μro τρα,vi1

τo'vδλtα lμl μα,κρld 1εrρoιiλιo, ToU σoV_
τρdτol θvα κoυπiδl lμη lμοKρΟ 1ειρoi-
λl oI Elλδvloυ τoδlκoυμα πδκou.φτεlv το
v&11lo αn' το noυδdργlα oπ' τ' dλoυ_

γCt iKl το lμoυλδρYlα η κl το βδιrrγrα
γlατi μlρI,κoi ntτdλoυvοv κr τo βδvrγro
μl vτγlδ ,μrκρd πδτoλo ol κdΘι πouδ6-



T6τι κ1 τcbρα

vαλlο κr τoυ oτρdβoυvεtv oυλiγoυ otα-

nαvoυ. Σα'v ,noυ μniτlζεlγ τoυ κdρφoυ'

μα σrn' τo Kαρφκld εi1εrv 6vov τρo-
vδv ΕuλoυφdΙαv rnou Ιoloζεtγ τα v0'

χlο KΙ τα κoρφκlα ,6φκlαvεtv μαvl,κloilρ.
Γlo τη δ9μ|glα αυτηvον 'μιρικoi rntτο-

λoUτi'δol εi1αv ιivo xoiμnηλo τρrnδδt

ξuλδvloυ μη τδnoυv o,noιj n&νoυ iolα _

iolo γrο τoυ πoυδαρl οn' τ' αλoυγoυ.
Ε;κεi τ' ακoιlμnoυoov τoυ πoυδdρt κI

του λllμoρrZαv,
Tδρο oτ'η ,Nlooυoτα κατοργηΘηκαν

κl τα 1dvlα κl ol nlτολoυτiδor κr' oιrri

γl' δλoυ,γα' μoυλδργιo, γoυ]μδρYlα κι

βδvτγrα oτο Kομivο κr o' dλλεlq ;nλα-

τiεlc κl αλδvεlc πoρκαρoυv ουτoυ'κi'

vηTo ΠoU κδιrτ'tψεlv vα τ' ovlβδooυ'μt

κl οτα,κloραlμi'vτγtο.

Mlρl,κd vδο dλoυ,γα κι μouλdργrο πoυ

ητov τdΙα ,noυ τotvoυ.oοv κl κλoυτooιj-
oαv δvταc τα nιτdλoυ,vov γ'lo ,nρΦτη

βoυλd τδβovοv ιμοΖi μη τoυ τolμniδr
oτη μ0τη κl oακΦκl oτoυ 'κlφdλl γlο
vα μη γλ6nouv κl olκlδΖoυvτεl Kl γlσ
vο κατoφδρou, γg 1gσiκδvouv KΙ vο
oηκιirooυv τou ε'vα τou πoυδdρl για vα

|.lQv αlpιnoupεi vα κλoυτodεt κΙ vο τoU
nlτολΦooυv' lMlρrκoi τoδκoυvαv μι τoυ

ag1'μniδl κl τ' αφlKιd τou ζδoυ rΠou τσt'
voiloεtv'

TΦρα γIδμouσο]v ol ,Πλοτio|c φoUρ'
τηγδ κl vταλilκεlq.

Πσ]ληoi 1μ!Παρ1μn'ε,ριδol oτη Ntdoυοτα

ητοv oυ LKoυoταyτδc oυ Koiληc πoil-
τov KI' oι-iδoιrvτoυγtοτρδc γlοτi iβγα-
Ζειv δδvτγrο. Tδτt ol lμnα,ρμnθρl'δol η_

τσv κl' oι.lδoυvτouγlοτρoi. 'EβγαΖοv το

οdnιο τo δδvrγlα ,Kαrμvlδ δouvtiγρlα
τolρoυ,κικη κl ,καvivα δδγτt noυ κoυ'
vtoυvταv. Tδτt τα δ|νd]μεl μη θvα γl-
ρo ρ&μμo κι τα τραlβot'oolμl Kl τoU δδV-

τι του ,πouλημotoα,μI oτα κlo,ρoμΙιrrγlο

δτorr ημοoταv μtlκρσ Πlγτγld κl Πoυ-

λημvlΦvταc τoυ δδιrτr rλlγδμl 'Nα κoυ'

ριi.lvο κδκoλoυ κι δδμl orδηρ6vtoυ'. Nα

βγ&λouμl ,κlvoυρ'γιoυ μδi γlρδ.
ol lμnαρμnδρlδol εixαv 'μl'κρ6c τovο-

λlεlq ξιπlτoΟτou γlo δ6vτγrο. 'oτον
κd'vο δδvτl ο,Πo0 Tραvδv δεv θβγηνειv
ειjκoυλο ητοv κα'μ'vld τραvη Ζoυvτd'

γριο τδδlvov κολd rμr' θvα o0ρ'μα λlα-

vδ κl τoυ oυρμo τδδrvεrv oU μnαρμΠa-

ρηq σrou Χεl,ρoιrλl τηc τadvKρ,oc ο'Π'

τη'V Πoρτο κl' δβovεlv κr θvοv vο βο'
oτdεI τoυν dvΘρoυnoυ ΠoU τouv nou"

vo0oεtv rroυ δδvτl γrρd. Aυτδc μ'θoα

μlριθ τραβo0οεl 1μη XotlσΧη τηv nδρτο

κr' η Zoυvτδργισ ξlρlZδη/oUvταv.

Oυ μπορμnα -,Kouoταη,roξ oυ Koi'
ληc δεv ητοv ιμo0γκr ,μnoρμnδρηc κt'
cιJδouvτoι}Yloτρδc ητοv κl δd'oκαλoυq

τηc μoυolκηc. Ei1εlv ivα 'μorΓoυλivoυ
κl μδθηvεrv nlvτγlα κl κoυρiτoκια oτo

οn'ητ1lο oαv δdoκαλouc, τoU ]μοvτou'

λΙvoυ.
Mιτδ αn' τoUV iK:ouoτβιrτδ ,K'oυλη

κoυρ6οrδoι γivηκαv τoυ ΓrΦργη rKoιiλη

το nιιrτγto τα τρio σδδρφKlα ΣταΟρηc'
Λαζoυc κr Nικη'φoρηc. Παλloi iμnαρ-

μnδριδor ηταv ToΟ'ρ,κor θvοc τlλrφτοiα

ηταν oτo rKo,μεvo orμδ oτoυ Mn6ρ'oou

τoυ Φαρμo'κεioυ τδτt.

Στο Kαμθvo ητov κr oυ Γldwηc oυ

TolKlτi]κouq oυ Σπovδq noυ δoτα,ρvαq

τoυ KoUρεioU τoU τoU nηρειv oυ Td'
σηc oU Toικrτi,κoυq. Στoυ ΠdΖη τoυ

ondτt αrno0 κdτou ηταv τoU MπoρμΠa_

ρl'κoυ'AvΘoc τoU M,noUuoU'κi;δι. Στoυ
Φoooδλα κdτoυ oτoυ'v Aγlα Mηvd η-
τov τoυ ,Koυρεiou τoυ iμ,nδρμ,πα Γldvvη
τoυ Δρoυrod κl τoυ Θοvd'oη τou Καρo-
τorΦλη πoυ μoc κoΟρlβεlv τo μολld ,μι

τη ψιλη τη μη11α'vη 51qγ rΓ|η'γqvdrμl σΓoυ

δη,μoυτrκδ κl στoU γυ,μvd,otoυ ^1 
tμQC

iφκtοvεlν τoυ κlφoλr ρδnκα. T'δτl δλα
τo nl'vτγld oτo δη'μoυτtκδ κt τoυ γυμvd'
oloυ, iotα,μt μη την δκτη aq μαλlδ γδ'
vcUvταv Εoυρ,μ,nα,μnoλrd δΠoυq KI Πσ-

λη6τηρα oτoυ oκoυλορxεiou.
TΦρα δλo το ntvτγld E1oυv μin6λ'κεlc

κI τοtα,μ'nδδεlq iolαμl κdτoυ rnou ΠoU'

λ6c γroυμδZoυιr ψiρεtc o'κδμη 'κr oη'

μtlρoc. ΠoUλδ πrvτγιδ τα φκliιvoυv κl

nlρrμαvdvτ σαv τouc μοOρoυc'στη Ζoι]γ-

κλα.
Στoυ 1oυvδ α'not 'κδτoU iotαμl lnρoυ-

1τic ηταv κι τ' αδ6ρφ'κrα ToU iMΠασt'

oiρη oU Θοvdoηc κl' oυ Kιbτoloυc δ-

πouc Kι' δλolvoι rμΠαρμ]Π'θρlδo| στη Ν]d'

οuoτo. Tδτl κl ol' δλα τα on'ητ1lα εi-

Xov K!' αn' δvo Eouρδφl μη λoυρi γιο
Vο τoU τρoυ11oiv 'Kl 'Vα Eoυροφizoυv'
rl. oι nο,λroi μlΠορrμΠΙρiζoUVτο'v μt6φ,ρoc

τoυ ,μ'ηvo iκoυφταv τα 'μολΙa τοUq κt

μvιδ η ιrrγιδ βoυλ,6c τηv l.βlouμδlδα

Εoυρo,φiΖoυ'vτοV. ΣτoU'onflτt iφκιοvoν
τα μouσTδκlα τouc μη 'κολlαμoι]ση Κt

τdδtvα'v τη νil,11τα 'noυ rnλdγloZαv 'μι'

δvα ,μαιrri,λl YΙσ vα ατρo'βδooυv olα'
nδvoυ lκt vο lavouv oov τotγκδλtο.

Mdi ,nαλη6τη'ρα ol δvτρtδot εiχαv Y]6-

vε!α iκl μolκρld μoλlδ ΠoU τα 1τθvrZαv

μη λαμαριvδvrεtc 14τ'θvεlc..
,Kr οι' δλα τo onl'1τ1rο εixov 1τθ'lr

φορδi ,κoυκαλεvtoυ απ' τη μvlδ μIρld

μη φo'ρδrd δδvτγlo Kl' olΠ' την δλλη

μl μυ,κvd γld vα ,βYoiγoυv or ψiρεrc κr'
or κδvrδεlq δτοv 1τιviΖoυ\Γroγ σ' 6vα

οonρou τραvδ rμαrrriλl Y|α Lvο φαivouv-
τl ol ψiρεlq ,κ| vo Tlc τσαKiaouν μΙ τα
irrγnδ το vυ1tα οn' τα τραvα τα δδ'

1τυλα. Πoυλδc βoυλ6c 6tβαvαv γκdZl
oτo rμoλld γΙο να σκouτoυΘoΟν or ψi_

ρεΙq Kl τα κoυρiτo,κια βρoυμoυκoυπo0'
ooιr γκdZl.

ol γυ'voi,κειc $γ1qq lnξγηναv στην

lκκλη,old 1τ6vlΖov τα lμα'κρld μολld πoυ

τo oυγατιZov rμη ψεiτlικεlc ,κ6oεIq, ΡΠ

1dμικoυ ,ορακi κr βρoυlμoiloα'v ορoκi
oτηv lκκληol6 δλεlq ol γυvαi'κεlc. Tδ-

11 1ξιβα.φοv μη lμουρη πoυ τδφκlovαv

μη κηκηvrγlα ΠoU τo 'στoημψlΖογ στoU

orδηρδ'γoυδl κt' θλtoυvov τη oκδvι ol

vlρδ noυ γεvoυιrταv lβαφd. Kl' 'αφo0

μπΙτlΖοv τη βα,φ'η λo0ζoυrrrαν μη θlρ-

μδv 'κl' δβαvοv iloταρvοc Ε0δl γtα ιlo

γlαλi,ooυv. 'ovτοq ε'πlοvεtv καtμvιd

βρ,oυx,η κr τη τ01υvεiv στoU rδρδμoυ

ΧoυρΙc ,nαραoδλr δτρl1αv Ζoυμvr6 μαt_

ρα στoU nρδoounoυ. Τδτι δε'v υnηρ_

Xαv Koιrμδτlρεlc.

Tδρo δλεrc ol YUvσΙKεlq κδφτoυrr κι

βdφoυv τα 'μολ16 τouq στ!c κoυψΦτρι'

εΙc.
To inrργα αΠ' τouq μnορ'μn'θρlδεlc

iμα'v δnoυc κι τιbρα η noυλιΘρδvo noυ

τρovIβεlv τ' oκoυμ'nlοτηρι γtα vο vτοiα-

κδvητει ToU iκΙφdλl Ylοτi o| nαλloi δ'

Πρναv κl κdvαv 0'nvoυv δτoγ μ'noρμπl-

ρiZoυιrrαv. Ei1ov τα Εoυρdφκtα noυ

τα τρouxoι,σov μldφρα τoυ XρδvoU σt

τρ,oυ1,δv α,n'oi κdvοv γlo0φτoυv κl' ιi-

σταρvαc 'στην π,δTρ'α τηv d'oπρη KΙ

ιrrαiμο οτoυ λoυρi. Eixov κl μη1ovic
λlοvd κr 1oυ'rrrρη, ψαλivτγlα μiτρtα κI

λlovδ, xτivεlc κl olρβδτεlc donρεlc α'

Πoδ Χαiσiv γlα ToU λlμδ κr τιc 'nλd-

TεΙq vα μη γroυμ6Zουv τριxεtc' Γlολi

oμnρouoτδ vο γrαλiZητεl δΠolouc ]μlΠoρ'

μΠlρiZητεl 'Kl ]μσγι(dλl μη κdρlβoυvα γlα
'vδ1εl Θlρ1μδv γΙο vo φικΙδγouv σαΠoU'

νdlδα Ylo Εoιiρloμο. EΙ1ov 'nl:οκiργlα κl

φouρoισοv δnoυc κl τδρo donρεlc

μπλo0Ζεrc. Ei1αv κl λrβdvrεlc γlσ vα

βdvoυv μδδο'μlτδ τoυ Εo0ρroμα Kl Kρ6-

μεlq κΙ oτiψη ov δκoυφταv καvδrrαv μl

τoυ Εouρdφl γlα vα στoμοτilσεl τoU

,αilμα. Kr φouτouγροφiεlc μη τηv lστoU_

ρio τηc Γlιroυβδφαc, rφηtμlρilδεlc κl nt_

ρloδtKd κr iγρα'φεrv or μνrd vτo1μlΠδλα

;:J,. "o*','vor 
xδvoυot την oειρdν

&,1ρ



MπoμrΙoτεq Kαl μπατζαρεq...
'Ανα απ6 τα 6αoικ6 εiδη δrα'

τρoφllq του φτωxoi λαο6 μαq t'1_

ταν τo κ,αλαμπ6κl. H λ6ξη εiναι
αρ6αν{τικη9 καταγωγt'1g απ6 το
καλ6μ (καλ6μι) και μrπoιiκl (ψω

μi ). To κ,αλαμπ6rκr λorπ6ν fl αρα-
66lσ1rτoζ π,cυ o,fμ,ερ,α xρηrσlμoπol-

εi]ται αποtκλεπτrκd για Kτηνοτρο-

φlκ6q ανdγlκεq π1o παλt6 απoτ6-

λε,oε ιo γλυκ6 μαq καλαμκiοtoυ

ψoυμ1.
H καλλl6ργεια Kαt η πα,ρ,αγω-

Yη του καλαμπoυκlοιi σε 6λigq
τηq τ1ζ φ,6oεrq εixε μrα πoiηοη
κα1 μια γo,ητεi,α cιπ' τoν oπαρμ6
μt6x,ρι τα τolαπiαμα'τα, το κ6ψtμο,
το ξεφλo6δ1σμα, το oτ6γνωμα με
τlg πλ6xτρεq στoν κoυτoιρ6, καl
τlq κorυτ'σ1!oυμπ6g ρ6κεq στα στlροIJ

α,iδrα καt τo ξaαπriρrQμα,
'oλεq ετ,o6τε9 oι δ'oυλει6g γi-

νoνταν με τα x6ρrα καl με πρ1ω-

τ6γoνα μ6roα. Mε'γd,λη γρ,qφπ($-
ιητα εixε ro ξεφλο6δlσμα ncυ γΙ-
ν6lταν κ,d,τω απ' την αrαιρο'φε,\ηrιd
οlτην αυλ{ κι' 6παrιρναν μ6ρoq
6νiτρεg, γυναiκεq, παλληκdρια
κα,l καπ6λλ,εq καθιiq καr πιτοrρi-
κot. Tα x6ρια δoιiλrευαν ατελrεi-
α}τα Ylα τ,o ξεφλ,o.6δ1σμα καi τo
πλ6ξrμ,o ενcb η γrαγrd 6λεγε αο,ιil_

παlσΓα το μακρ6,ο'υrρτ,o, μ'αx6,οκου
παρ,αμ,6tθr τηc. Tη ν6xτα την αrπ6_

δlω1ναν ρ6,κεq κrαl κυδιilνlα ψη'
μθν,α oτ'η x66ολη καl ρακ(.

B66αlα καr orjμlε'ρq υlπ6,ρικoυν,

ρ'6κεq Ψημ6νεq αλλ,6 δ,εν θxουν
τη νoοτlμι,d κα1 τo (lρ,ωtμrα εκεiνol_t

του παλto,6 ντ6πιoυ καλαμπoκ'ο,ιi.
T'ιiliρα εliναr υi6,ρiδl.α dνo'oτα.

or ρ6κεq o.r γαλακτερ6c ψi-
νο,νταν oτα κdρ16oυν,α αλλ6 και
οl oπεγν6q 6,ρid'ζοντ'αg καr τριi'lγoν
ταν αλ'αiιlηιθν'εζ, Tα φ,6λλα τηq
καλαμπoκr6q, η καλαμκrd, x,ρηαi-

μ]ευε γ1α τροφd των καμ,ατεριilι,
ενιi ol φλol3δεq απ6 τrg ρ6κεq,
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Χjρ]ησΙμoιπο1o6νταν γ1α τi] γ6μιo,trιιι
o'τρ,ω,udτων καr μlντερlιbν. Tα ,τo

λιi ψιλd φ6λλα γiνον'τ'αν τσ1γα-

ρr6xα'ρτα γ1,α To ατρ,iιμ:μo τoυ κα-
πνo6, τα μαλλld τηq ρ6καq fταν
φdρμα,κo γrα δrdφoρεq παθ(ο,ε'q

κrα1 τo πριilιo τοιγdρrο Y1α τουq

μκiροriq ε,πirδ,oξουq κ,απνιοrτ6q πoυ

iθ'ελαν 6ιοt να φ'αν,ε,ρ,ι-ilοουν τoν

αντριομ6 τoυq, τα κoυκo6ιοια α,π'

τrg ρ6,κεq απoτελol3oαν διαλεxτl1
καriorμη 6λη αλλι6 καt τd.π,εq γtιr
τα μrιουκdλια.

Πρ'oi6ντα κα1 υ1πoπροΙ6ντα τoυ
καλ,αμπoκ οi αξlαπoro0νταν π6ρα

τoυ
Στ€λιoυ Σ6αρν6πoυλoυ

γrα π6ρ,α 6λα. Aλλd τo 6αοικ6
πPioι6ν ιρd6ηξε κ'αt ατ6γνωσlε πt,α

κt' εiν,αl 6'τoιμo τlo,πρc1lτo dλεομα

γ1α το μilλo γrα να 1ru'ρi'oεt ιlτo
οlπiτι μrετα,l-ιo1ημ6ν0 oε x,ρυο6 α-
λ,ειi,ρι.

Kαr τi δεν μπο,ροliσε να κdνεl
μ' αυτ6 τ,ο αλεi'ρι η παλιd νo:n<o-

ηγ,ρ'd urε φαντα|σ,iα, }nερlft*' κ1' α-

γ6rπη για να θ,ρ,6ψει τη φ,αμiλlα
τηq απλd, αωoτ& και υγlεrνd:

To ν16ατ6 li,ταν κrαλοζυqrωμ6νo

κrαλαμtποκiιoιoυ αλεfρι πoυ xυν6-
ταν σε 6αθi ταψi (νoυxl6) καl

ψην,6τ,αν o'το φor3'ρνο ' Ζ'εaτ64εaτ6

μ'ε ελη6q, μπdτoro και παλld κ,ρ'cμ

μ6δlα δεν dταν απλιbq ψ,ωμi, 11ταν

oωoτ6 παντεαπdνl κ,αι γλilκrομ-t,
To κrαλ,αμκi,oιου ψoυμ{ ζυψιω-

ν,6ταν oε μιrκ,ρd πλ,αοτd καl oτr1

αυν6xrει,α αλεrφ6ταιl με αρ,αrr] κα
λαμπο,υiκilοrα κουiρκ,o6τη και ιμl]-

ν,oιJ'ν,τ,αν o,τo φ,or3ρνo. 'Hταν xdρ-

μα μαπrιbν θτor κα;θιbq 66γ'αrν,ε κα
λοψημ6νο και ρoδοκ6κκtνo απ'
τ,o φo,6lρνo. 2εoτ6 με φαοoυλ6δα
ν,ερ6i6ρ'α'o'τη με κ6κκtνο πr,π6ρι

καi παλld κρομ-rtδια και ουμπλfr-

ρωμα ελl,6.q, μπ'dισrο, α,ρ,μιd απ<t

τελοiioε ν6αιψη i1'q1 16,ρirαστtκη

τ,ρoφf. Aλλd κr' 6τ,αν *16rr.
καt ξε,ρ,α(νoντ,αν αυ'τ6 τo ψωμ,i ξα
ν,απ,o,x,τοιjισ'ε τr| νoσrτlμld τoυ ξα_
ναζε,αταμ6.ν,o στην Γtα,ρσr'd του
τζiακrο,i.

Mε το X,ρυσοlKiτρlγo αυτ6 αλε'3

ρl γiν,oνταν πoλiλd φαγητd καl
γλυrκiομ,α'τα, 6λ,α ν6,ατlμ,α καl θρε-
πτικd.'

Kα6ου,ρντrαμ6νη κουρι<ο,iτη, με
τηψα,νητ6q, ξερ6q ντομdτεq { κ'α-

ν6να αυγ6 με τυρ{ για ν'α φτoι)-

ρ,6εr. Xαλ6'dδε'q απυ,ρ'ωtτoi με κα_

ρilδrα f μ{lιγδαλα αν,ιirτεροι κt' α-

π6 τ,oυq αεμrγδαλι,6νrουq. 'Αλλα
καλ,αμιπoυκio,lα παρ'α,ακευdqματα

{ταν οΙ $1(lφοpεζ πα,ρ'αλλαγ6q
τoυ κατσαμακlo6.

To κατααμ6κι f'ταν πoλτ6q 6ρ'α

αμ,6νοq με νερ,6 καt αλdτr και Y1-

ν6τ,αν εiτε αναtκατ,ωτ6 εi'τε 6ρα'
ατ6. Στην πρ,ιitτη πεrρilπτωοη ατo
κοxλαoτ6 νερ,6 τ'oυ τ,6ντζε,ρη Ji-
xV6τ'αν λiγο - λiγo το αλε$lρι καr
ταυτ6xρoν'α αναKατευ16Tαν με τoν
πλ6oτη. Στη δε0τε,ρη περirπτtωlοl1

ρrxν,6παν τo αλει3ρr σαν μ1κρ6q
λo,φi,olκοg και στη μ16oη 6μιπαινε ο

πλd'oτηq και αrγ6,6αζε πoλλt'1ν li;_

α.
'Yατrε,ρ,q περtxυν6ταν με καυ,il

xo:ριν6 λ,ilπoq ( λiγδα ), ψλοκ,oμ6-
νo τ]σΙγαρi1σι6 κρομ1rι3δι, τ,οrγα,ρ'i-

δε,g καt μlπ6τσιo κr' ii'1g, θτolμο
r,α καταν,αλωθεi απ' την φαμrελtf
clc xαμηλ6 ooυ,Ψβd Kαl τo gg,ρ'6i-

ριlομd τoυ γtν6ταν oε μlκ,ρ6q μ,πdλ
λεq που τριilγονταν xιυρ,iq rη,ρ6ιl
fr xiλr6ιρr αλλ6 με τo x'6ρι. Ακρl-
66 6ρ,α,αι6 κατ,oαμdrκι μ,αγεilρ,ευ,α ι,

οi ιζομπ6νηδεq και ol δαοεργ6-
τεq πoυ το 66ραζαν, 6xι με ν,ερ6
αλλ'd με πρ,66ειo 6oiτυρ,o,

rΙ μαρiκαVτ6ρ,α r]ταν θναg αραr
6q 6,ραο,τ6q rιoλτ6q 6να εiδo,q πoυ_



τiγκαg πoυ τ'ρ'urγ6ταν Περ1xυμενιl
pε αpαΙω[ι6νo νε,ρ,$μlελο 11 πετμ$
ζr απ6 oταφriλlα μrε καλοκriθα,
κυδ,ιirνt, μελιτζ6ν'α { oιiκα. 'Ηπαν

}lΙα πραγματ κf λtxoυδrd.

Η μεγdλη αξlο'ποiη,αη 6μrζ,
τoυ καλαμlπουικaλ,ευρoυ dταν a1

περiφημεq μπο,μπ6τ,εq. Η κλαoοι-
κll μ,o,ρ,φli τηq μlπομπ6ταq 11ταν το

καλοδ,ουλεμθνο ζυμdρι με λiπoq
xοα'ρtν,6 Kα1 γΦιση τσl}αrplστd

πρd,oα, τoιγαρ'iδεq, or1ρδα fl μo,d.-

τolo. Eixε ανdλoγo π6xoq δυ6 με
τρiα δr&xτυ,λα καr καλoψη'ν6π'αν

oιlo ιρο,3ρνo Y1α ν]α oιρlα,γγiοεl καl
ι,α p:'δc,κοκ'κlνioεt.

'oταν η νοxκ3'κυρ6 {θελε vr-r

κdvεr 6ν'α γρdlγ'ο,ρο γεfμ,α 6λλα_

ζε ιοι, ιrirπo τηq μπolμπ6τ'αq κl ε_

τ,οiψιαζε τrq ριxτ6q καλαμπουκ6-
Ιτiττεq τlq λεγ6μ,ενε9 παoπ6λ,εq,

μιπατζ6iρ,εq 11 μπαρμπαπcαλι6q. Αυ
r,6.q l1ταν πoλ6 φτην,6q οτo πd7oι;

καt γiνo,νταν oε ρηx,6 ταψi.

}Ι νo'lκoκυ,ρ,6 6λεrφε το ταψi με;

x,olριν{ λ(γδα κατ6 πρoτiμηor1

6αoiλlκ6 κl' iiσιε,P'α 6ρrxν'ε μrcι
oτριbοη αλεriρl rην oιπoiα κα'|6-

6'ρεxε μ;ε Tηlν αν6.oτρ,o'φη τηζ πx-
λdμηc τηq καt ατη oυν6xεlα f-
στρiων'ε τo ζαiρ6 (γ.ιu'rη ) rω,-l

l1rτα,ν 6ρiαατd πρ'6αα, πβ16roινα

κlp'tlpUδ,diκ1ιCι, σπανdlκrα, αγρl6xoρ-
τα τ,αoυlκνiδtα, λ6rπατα, λου6oυδl-

6q, π,;πl1ρ,oiνrεq κ.d. αν,6μlxτα με
τσ,γαρli'δεq, μπdτolo 11 οr3,ρ,δα κcll

λiiγδα. 'Yστε,ρα dλλo παoπ6λωμα

με ολεri'ρl, γ6μl,oη, αλεl3ρl κα1 Lo

ταψi flταν 6τοlμo να ψηθεi εiτε
οaο φ,oilρνo εiτε οτην }doτρ'a γ1q
π:o γρ,{iγoρ,α.

Παρ,αλεiψαμε στην αρxl1 τoυ

oημ,εrιi.l,μiαιoq να αναφ16ρoυ,με ιιq

ν6οιrμεq παπαδ,oriλεq f1 τolατi,ρ -

πατiρ που 11ταν d'απρ,c ψιλ16 κα-

λ'αμrπο,ri'κt (αρ&πrκο ) πoυ ψflνον-
τlαν στo ντOυ,λaπΙ (κα,6'oυiρντl,ατ{-

Pι) κl' dταν περιζι]τητη νοoι+ιrd

γrα μικρol3q και μ,εγdλουq. Φυιοl-

κd καμμid σl]Ιγκρ1cη δ,εν μπο'ρεi
να γiνει με τo σημε,ριν'6 6'γευτo,

καt 6νooτο π6π - κ.6,ρν τηq μηxι1-
νic.

Tι6,λοq πρ,θπot να πo$με 6τι η
πρ]Οlτiιrη1ση του λα,ο,f μαg ο'την 5ι-

ατρcφl1 τoυ με καλαμπ6κl - για
πολλΑq γενl6q - ξεκrνοr3oε απ6
otικoνομlκ6q ανdγκεg κt' αtπ' rη

φτcixει,α, γιατi τo orτ6,ρl {ταν και
λιγοiοτ6 και ακρι66 κι' αποτελoιi-
oε πoλυτ,6λεια, ακ6μα Κ,αl το σμι-

γ6 ψο,υμi πoυ d'ταν μiγηrα καλα-

μπoυiκiιoιoυ καl oταρ,βνrου αλευ_

ρroι3,

'Ι,σUJζ αυτ6 να φ,α'iνoντ'αι πα_

ρdξενα κt απiστευτiα στην }<α1-

νοslργr,α γενld κr 61μωq εiναl π6_

ρα γΙα π6ρα αλ'ηθrνd κ'αt τo Kα_

λαμιπoirκr }ιε τl.q μετ,απorl1rαειq τoυ

πoυ ανlαφ,θ1ραμε (δεν υπ,d,ρxε τ6-

τ'εq fiγθ,gq αρlα6ο.ο'iτου Γlιilτη ) α_

πoτ,6λεαε 6,αrακ6 εiiδ,oq δlατlρ'oφ{q

των πΙo παλiιilν γενι'ιi-lν.

Πρ'6ικεlταr Ylα μ'α 6,αo'κf1 6ν_

\lο,1α Υlα εiκεiνoν που θl6λ'εt ν,α ε'
λ6γ1ει δημrουργrκd τo ν,o'6 τoυ.

Παρ,ακoλoυθεi 6γρ,υrπν,α την κιi.-

θ,ε κiνηoη τ'oυ μηixανισηrο'f επrτυ-
xiiαg καr τoυ μηxlαivllσ}]io'$ αtπoτυ-

xiαq του. Στ6xog τ'oυ εiναt να' ο'

δηγηθεi lΠlροq ην επtτυxiα ααν

τρ,6rπo ζωf1'q. Kdν,ει 6.τι μπ,oρεi

}ιΙCι Vra μην πθoεr. oτην παγiδα τηq

αrπoτυxiαq'

o dνθ,ρ,ωlπoq πoυ ελ6γx,ει δη-

μroυ'ργrκ6 το νοιi τoυ, 66ζει oτ6-

xio την επιτυxiα καr εργ6ζεταl

Y1rα να ενισΧsσεI την εlκ6'να τoυ

εαυτ,oιi του.

Bλ6rπεl τ,oν εαυτ6 του 6πωq εi-

ναt καλιiτ'εροq' ρεαλιοτ'κd μεν,
αλλd ,απ6 θ'ετικα] d'πoψη.

Kαταλα6,α,iνει τ1α δ,lκαrιiηl,ατ6

τ,cυ σαν 6νθ,ρrωrπoq πoυ εiπlδtdJι(ε]

οτ6x,o,υq. Στ,α δlκαlιirματα αυτ6
περ,λ,αμ6(γ,εται η dρνη'oη νlα α1_

θldνε'ιαι κατιirτεροq απ6 dλλoυq
ανθριiπoυ'q. Δεν αlαθdνεταlι κ'α-

1,ψτε,ρ6τητα απ6νπαντι oτlq δrαοη

ΔΙΑtBAlΣAMΕ
ΕπΙTYXIA ΣAN TPorΠoΣ zaΗΣ

M. Mαλτζ: (($tψ1gμυΘερvntrικιi και oλoκλflρωon))

Eκδ6oειq Γλdρoq, σελ. 160-161

μ,6τητεq, τoυq rιoλlτικ,cr3q { τoυq -αrtρατηγ'κ( 'πoυ θ'α τoν 6οηθ'11αι:r

πoλiυεικατομμυ,ριo'6xoυg. Αναγνω_ να τ,oυq ε,κπληlριfiο,εl Kl sστε!ρα θ1α

,ρiilζεl τα ταλ6ντα τ'oυq, τη μlεταμ- κwηθεi προq αυτοilq' Δεν τον εμ-

φιεoμ,6νη 9πrθετκ6τητ,i τoυζ, ποδiζουν η αiπoτrυ'xi'α Κ'αl1 η αiΙτo-

τ'ην tlκα'ν,6τητd τουq να xειρiζoν- γο't'1τευ'oη, γlατi υ'πd'ρΧε1 Γιaντα

τ,αι κ,αταστd'σε1ζ, τξV αυτοiΠεπoι μ1α κlαnνlosρ,γlα μθ'ρια KαΙ με τη\,,

θηαd τoυq 6λ'α τα πλεονεκτπ]μiατd καtνο6ργl'α μ6ρ'α αναπν)ειi'ν(ε1 την

τουζ. Δ'εν αtlc,lθdν'εται, 6μωq κα- εrπιδiωξη τrων oτ6x'ωV Τ'oηJ'

τιilτερ,α οε oliγlκρlοη μ'αζi τoυq. EινxσΧiloνταq την εικ6να τoυ ε-

Eiναl dνθρruΙπo1 61rτιυq Kl αυτ6q. αυτ'o6 τoυ, xpξσlβοιπoliiJντ'αq θε_

Κdθε μ,θρα κ6ι,ει 6,τι καλ1iτ,ερo τlκd τη φαVτασi'α του, αναιγνωρi-

μπορ,εi κtαt αυ,τ6 τo,υ αρκεi. Δεν Ζ;oνTαζ τα αν'θ'ρcilπIνα δικαiLιiψατd

εiναl καλ$τεροq σε ο6lγκρι,oη uε τorυ Kαl πρio'x,U}ρ'ιijνταq πρ,o]q τoυq

καν6,ν,α' o Θε6c τoν aπλ,ασiε σαν ατ6xoυq του, ε1παναδpC!στξlplorπol-

6να dlτ'ομo μoν,αδκ,6 κα με δrκαi- εi τη λεrτoυργiα τoυ μη'x'αν'rομolj

drμ,o.n. g,πlτυxiαq τ'o'υ Kαl 6ρxεταr να ζ{_

Θ6τει μ'6νoq τουq ατ6lxουq του, σει μια ζιυfl εiπrιτυxi'αg'

ατ67oυ9 ρiε'αλισrl{κοιiq ι(αι ε!Ι- Θα πρθπεl να κ16νgτ'ε τρ6πo 4υ:

Γιiνευ1σμl6νoυq. Aφιo6 θ16αεΙ τoυq llq ααq τον ε'πlπ-lxημ6νο τLρ6πο

ατ6xουg τoυ, πρoγραμματiζει η{ωιic.
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Η σUvdvTnσn Tωv Bλοxωv σTo Σiλl
To EΘIMo
T}ΙΣ ΓΚΛEATAΣ
Στι'q 23-24 τoυ Ιoriνη τoυ

1984 6γrνε oιο Σ6λι η <<πριilτη oυ_

ν6ν'τηoη των Rλdx,ων>. Πr]ραν
μ6ρ'oq 6λdxlκοι ο'riλλογol απ6
πoλλ& μι6ρη τηq Eλλdδαq καr 10
xoρευτlκ6 6λd1rκα ουryt<ροτ(μα_

τ'α, ανα6irurσαν πανdrρxαlα 6θlμα,
x6ρεψαν x,αραΙαη1ρ1σirκο6q 6λd-
xl1κουq xοlρo'lig, ακολo,ιiθηoε λαi-
κ6 γλ6ντl. Tιq εκδ,ηλιiiσε1q παρα-
κoλο6θ'ηααν πdνω απ6 50ΟΟ επι-
ακθπτεg στlq μαYευτrκ6q πλαγl6q
τoυ Bερμdoυ.

,H ουνdντη]ση τ,ων Bλdxων 6-

γινε 2&_24' Ιo6νη, γrατi τ6τε εi-
ν,αl τ' Αγlαννro$ Kαl o1 Bλdxοl
κdνανε την <<,γκλε6ταq>>.

To εθψ,o τηg <γκλεdταq> 6xεi
οx6,σΙ με τον αρxαio Kλι]δ,ωνα.
Γiνoνταν απq 24 Ιo,6νη, την ημ6_

ρ,α τ'Αγlαννroι3 πoυ καiν'ε το
ρ1g,φdν,rα,

Tην παραμoν{ τoυ Αγr'αννo16,
τα η<olρliτσl'α τη,q iδlαq γεlτoνldg f1

απ6 τo iδro o6τ μαζεl3oνταν ο' 6,-

να απiτr καl 6,αιελναν μ16 dξrα
κ,o,π6λα να φ6ρεr <oαμiλητo νερ6>.
',o,ταν ερ'x6ταν τo V,εlβ6, σι6λι-
ζαν τo γκro,6μι με ,αγριολoιiλoυ-

δ'α καr κidθlε κοrπ6λq 6,ρl:xν,ε μ€οα
κ6τι αrπ6 τα ,αο,ημικ6 τηq, τα <ρ1_

ζκdρια> 6πω9 τα 6λεγαν, γlατJ
απ' ,αυτd θtα 6.,6γαινε τo μdντεμα,
τo ρ'r,ζιι<6, η μoilρα τηg κrdθε κoπθ-
λ,αq. Tην ν0xτα η <<γκλ,εdταr, 6μ,ε-

νε στo 6rπαθ,ρo γ1α να την δo,riν
τ',αο,τ,6,ρια καl ν6ρθoυν οl μoiρεg
να την ευλro,γt]ooυν.

Tην ημ6ρα τα.; Αγιαννtoli, ctι

κοπ6λεq με την <<γκλε6τα> π{γαι
ναν σξ1q 6ρ,ιi,oεq τoυ x)ωρtor, 6-

πlou τ,ρα1Yουδο6,ααν, 6iκαναν μιμr
τrκ€g κινπ]o'εrq 0{α] x6ρευαν' Στo
τ6λοq €6γρ(αν τ,α α)σημ1ι{6 κα1
κdθ,ε ι<απi6λα iπoυ 6παlρνε το δ:-

κ6 τηq, ,6κ,ανε μrd ευx(.

146

Συγκρδτημο

To θθψο εiν,αt πανd'ρχαto, α-

παν'tdει ,o' 6λη ο'xεδ6ν την Eλ-
λdδα με διdrφoρεg irια]ραλλαγ6q
καΙ σε πoλλο6q 6λλoυq λαo6q.
'Exεr μαζrκd, λ,αιr,ρ,ευτlκ{ πρ,ο6'-

λευοη με cικο,π6 την πρ6κληlo'η
6ρoxιiq καΙ το 6ρiπκoυr1-ιε κιi,ρια
σε Y]εωlργ'11κο'iq καl Kτηνo,ιρoφ1-
κο6q λααοilq.

Erπi,oηq η gκδflλωoη εixε οx6-
ση με τ,o αν,6.6αoμ'α των Bλdxιυν
oτα 6oυν,6 καl lδ'αiτ,ε,ρ1α στα xω-

ρtd ταυ Bερι1lioυ, Σrτo Σ6λl, αν6-
6αrναν lπριilτα οl 6λ6xoι τoυ κd'

μπloυ τηζ B6ρolαg K]α1 τηq Θεαoα-
λoνikηq, τoυ Πoλilκαlοτrρoι, Kα1

τηg Kατε,ρiνηq καΙ 6'οτερ'α ol 6λ&
xol απ6 την B6ρorα καl την Nd-
oυσα, H πoρεiα oυνδυd,φι,6νη μ'g
καλοκαlρiα, {ταν εντυπωlolακ{,
Mιπρooτ'6 πtiηrαlνε o κεxαγιdq
κ,α1 αrκoλoυθοrj,οαν τα κο,πd"δlα.

τρ νoΙ1κοκυ,ρ16, 6λο μθ,αα oτα xα-

ρdγr'α (iταν φo,ρτωμ,6νo πdνω oτα

μουλd,ρια. Πdν,ω οτlq 6μoρφεq

φλoκdτεq τα μικρ,d ,παtδld, δεμ6-
να πολλ6q φo,ρ6c να μην π6οoυν.
Tα 6ελdοματα κα,] τα κυπροκoi;'
δoυνα, τα τραγο6lα τ]ων Kυiρrα-

τζιj,$,1,Jγ 1κ'α1 τα αλυxτ,iματα των
ακυλlιirν δfν,αν lδrαiτερο τ6νο ε-

κεi π,oυ περνo6oαν οι Bλdxol.
Mερικ6q ,φro'ρ,6q 6μ*q η πoρεiα fl-
τ,αν γεμaτη ταλαιπω,ρ,iεq' Ar,οrξiiι
τ:κ,εq μπ6ρε9 iκαt κατε6ααμ,6να πι

Περlβoλrωτδv

τ'6lμtα δηrμloυργo6οαν πρ6αθετεq
δυ,oκολiεg. H rπο,ρ,εiα K]ρατο6σε α-

κ6μα καt μ6ρεq ι<,αι οι δl,ανυκτε-

ρ,εl3roεrq γrν6ταν αε oριo1μ6ν,α μ,6-

ρ,η με τlE Χ,αρακιηριοτlκi6q τ6ι,-

τεq.

Σαv 6φταν,αν αt,o x,ω,ρι6, τα μι-
κρ,f παιδld υrπoδ,6xoνταν μ'ε σα-
'ιυρκd τραγοriδια. Tα απiι"ια d-
ν.o,i]Yαν d.ν,α - 6να κα1 τo' Σ6λr ζων
τdνευε. 'oλor μετεixαν στην o1-

κονομlκ( ζωi, oι dντρεg κ1αΙ .α
παlδld οτα πρ6.6ατα, οt γυναiκεq
νυ7τα _ μ6ρα αroν α,ργαλ,ε16, or
φλοκdτεq iΙ<αl o1 6ελ,6ντζεq εiναr
6ι,α μ6νο δεiηηι,q τηq επ,iμoνηq
δoυλεr6,q τoυq. T,α Γιiανηγιiρ1α, οι
αρραi6ιiνεq, o1 γaμol δ(ναν dλλo
τ.6ι,o o,τo x,ωρ,l6, κ,αθ'ιiq οl 6λdxor
ξημερ,ιilνov1αν στα γλ,6"ντrα.

Aυτ,6q ol εlκ6νεq ξαναf ρθαν φ6
τ,οq στΙq μν{μεq των γερ,oντ6τε-
ρ(υν ι<αl στην φανταio,iα τωγ ν,ε-

6ιερων lπoιJ συΥκεντρriθηκαν oτο
Σ6λι. Aiκoλoυθτ]θηκαν ΓtΙ,στ6 ot

παρ,αδ6,oε9, προαφ6ρθηκε rτ'ατρo-

παρ,dδoτo ρακi καl λουrκoiψιr, 6_

γlναν ουζητri,oεlq και ,ανταλλα-

γ6q αrπ6ψεων 1ιεταξ'6 ηων επΙι<ε-

φαλ'ric των σιΙγκριoτημ6των και α.

κoλ,o,6θ'ηοε γλ6ν'τl μ,ε ψημ6να α'ρ-

νr'd κ'αr,παρ,αδoοlακπi ο,ρxl1ο,τρα

απ6 τα Γρε6ενιi.

Σiλλcγοq Ι]λdx,ων B6ρolαq



Mnnωc x6οαμε To vδnμα Toυ jgφ'α;
Γ'

o εκxυδα'ioμδq του Eρωτα

To διx6 μoυ θ6μα, απdντηαα ο[ναι

xυ,ρiωg ιog πoι6 oημεiο 6φταoε o εχ_

1υδαt,oμ6g τoυ 'Eρω'τα, η αγελοπoiη'
ση των ν6ιrrν xoριτlοι<bv xιiτιo αα6 την

επfrρεια τtιν oυνθηuιi',* "u1'μ8ε'ρiα
oτo α6ξ, oαν o{lμ6ολo να θε,ιορεiται η

xoπ6λα τηg αεξoυαλιιig πoλυμειξiαg
?'αι του απροoωπoiητoυ oεξ ωg εξeλιγ'

μ6νη, πρooδευτιι'f, πρωιoπoριαx{, s'
λει.θερωμ6νη, rιλπ. παρ6μoια. Πιiντωg

η ελευΘeρiα την oποiα εντoεiται αοiq

,{αι oι αυνoμfλι"rι66 ααg xoπ6λεg τηg

εφη6ιx{6 ηλιxiαe δεν 61ει lιαlμιιi αx6-

ση με την πQαγμα'τιxf E'λευθεaια. }Ι

πραγμα'τιnιτ] .ελεdθερiα δεψ εiγα'ι <lελeιl_

θερ[α των πιθfxωνr> οι oπoioι γ'dγoυν

α,δioταrιτα ιαι αυθ6ρμητα 6,τι ν'τρ6'

πoγται να xdγoυγ δημααια oι ιiνθρω'
ποι. Eλειθερiα εiναι η ελευtεqiα των

ανθριilπων πoυ ντρ6πoνται γα xdγoυγ

ατo δρ6μo xαι απρ6αωπα 6'τι xdνoιγ
οι πiΦψιοι! Π,6ρα λoιπ6ν απ6 oριoμ6'
να 6iρια η ανox{ δεγ εiγαι φυ'αιπf οιl'
.16πεια τTξ ελευθεQiαι. Eriναι μιd απει'
}.{ ιαι 6τα9 6α1ατο9 xiv&υνog ε'γαντi'
ον τη:... 'oυo περνd o καιρ'69 rιαι ξε'
lια&α,Q[ξoυγ τα πριiγματα, τ6νιoε 6να9

τo)γ κoινιονιxrilν φαινqμ6νιυν αoφ69

{M. B6μπερ) o 6ρo9 <οtoινωνiα ηg α'
ιo1'ι]g> x.αταντ6 ι6ν'α9 ετφημιομ69' 

'<υ'
πιig1ει ο xlνδυνοgrr, εlπε, <<να ανα]xα'

λιiι|lουμε μιιiν ημ6ρα, 6ταν πιιi θα εi'
ναι αργd, πωg μια .φιoινωγ|α τηg αγo-

τts" δε &ημιo{lργηoε τlrιoτε dλλο, 
'<πα_

ρd 6.ναν μεγιiλo".. οieιο ανο1{,g>.

[Ι oεξoυαλιxd απελειθ6ρωoη ιαι μd'
λι,ατα με πoλυγαμιllι66 απροoοvιoιημ6'
νεg o1,6o'ει6 εiγαι xιiτι πoυ 61ι μ6νoν
τo αν61εται η Noινωνiα μαg, παρ'd

ατoυg ι6xλoυg τηg ι,εολα'ιαg αυτ6 ει'
τιμι,6ται xαι επαινεiται, 1ιυρ'i6 να α-

!tεL1,'6ΕsL η νεoλα'ια μα5 τoυ'g xινδtνoυg

πoυ διατE61ει απ6 τη 1ιυρig 1αλιν6
ltαι πειθαρx'i,α ξΦ 

"ηe 
. Mια ξΦ η o'

πoiα δημιoυ'ργεi πoλλιi πqo6λd1ματα ιε

qιαο6τερα απ6 περαoμ6νε9 επo1'69 που

xυ,qιαρ1οiloαν τα λεγ6μενα ταμπod. Mε

ριrιi 6μω9 απ6 αυα6, 6oηθοtοαν την

xoπ6λα χαι τη ν6α tυ'giα να φυλιiξει
την α'ξιοηg6πειι! τηg χαι να μη φτd-
σει ωg τoν εξευτελιoμ6 τηg πρoαι,r'τι'

ν'o'ιητdq τη6, αντιxρυξ6μeνη απλιilg ω;

<,αγγεioν ηδoνi1g> απoπροοιαπoπoιημ6'
νoυ αντιxε'ιμ6νoυ.

,oι ν6oι μαg o{1μεφα ξο6lv μιξoα oε

6ναν xιloμo, o oπoilog 1αραιιτηρifuται
απ6 υπερ6ολιxfi δημοαι6τητα για τo
<αeξ>. Tα πoρνoγραφιxd, oι τoλμηg69
ιιινηματoγραφιlι69 ταινiεg, oι διαφημι-
ατιx6g παρ,αατdoειg τηq oεξoυαλι,ιι{e

γψυιαg rι.αι Μιπιi πrα'ρξμoια, 6λα αυτιi
οδηγor.lν πQoe τη xυδαιoπoiηαη τoυ 6-

ριoτα. Φαiνεται πωg oτιg ημ6qεg μαg
6αα πρdττoνται 1(αι παρσlroιιiζoνται 6-

ται δημ6αια, να τεiνoμε να xd,νομε
τoυg ανΘρcirπoυg <<ηδoνο6λ6ι}iε6>. H \ε

τoυ
l ω6vvn N. Ξnρoniρn
oμoTi]μoυ,καΘnvniroι,

κoιvu}vιoλoγiαq A.B.Σ.Θ.

γ6,μενη 1ειραφ,6τηoη f <oαπελευΦ6ριoοη

τηg γυναiιια6) με τo,ν τρ,6πε που αντι-
}"αμ6αν6'μαατε τα π8ιiγματα χαι τα νο-

fμα'τα αυτιilν τωγ εννoιιirγ μαs oη-
γoriν αε αδι,6ξοδα. Aπ6 πoυ yοι αιτ6
πoι6η, γα ελευθερω'Θεig, αν δε γ[νειg
εαιoτεριxιi ελε{θε,Qog f ελε60ερη; Πιil;
μπoρεig ξτoι "lα αταfletg μ6αα αε μια
xοιγωγiα που την πeριρρ6ει αφρoδιoι-
α,xf ατμ6oφαιQα χαι να μην π6,αει9
oτην παμμειξiα; Mια α'τμ6αφαιρα 6που
τo ενδιαφ,6ρoν του εν69 φ{ιλου πρog
τo ιilλλo περιoρiξεται oτιg φυοιx.66 x.ι.l'

ρiωg πλευ,q6.6 τιoν oμ6oεοrν rιαι ταυτ6-

χQoνα γiνεται η αποσιQoσωrιoπoiτμsf
τoυg σαγ να μην απoτελoιiγ αυ,τ69 οι
oγ6oει9 μ6ρo9 τoυ εαυτot τoυg, 6τoι
ιirατε να μ6νει lιαν6να9 oτη oαριιιxd
επαφd, απλιbg oτo αεξ απογυμνωμ6νο9
απ6 x&θe τριφaρ6τητα lιαι αυμπιiθεια
iι αγ6otη, <<Η ooξoυαλιlιf απελευθ6.ρω-
αη>> δε λα6α[γει xαθ6λoυ υπ6r{η τηg,
πωg σε xαγ6ναν δεν επιτρ6πεται να
τραυματiξει τα αιoθ'fi,ματα τoυ ιiλλoυ.
Δηλα&η δεν πρ6πει να πρoσπoιεiται
πωg αγαπd τoγ ιiiλλoν για γα τoν ξε-
γελιiαει xι {lατε.ρα να τoν εγιιαταλεi'
ψει, γιατl xατ' αυτ6y τον τp6πo αα'
xoriμε εx6ιααμ6 των αια0ημιiτωγ, 6oτοr
7'αι με την πειθιil.

((Η oεξoυαλικri απελευΘ6.
ριrσn)) και n σιrρeiq πρo
6λnμ&τ'ιυν xωρΙq λιioιι.

Η αντiληιpη πιog o ελε{fuφog 6ρω'

ταξ αυγετ6λεαε να ξεrrεραοΘo{ιν μερι-

ttιi πρo6λ{ματα, ε[ναι πλανημ6νη. Στην

α,ρ1f φαiνεται 6'66αια πωgαυτf' η ε-

λευθε,ρiα να 6φ'ερε *&tι τo ν6o με την
ιpευ,δαioθψi'η απαλλαγdq απ6 πρo6λfi'-

ματα, ωατ6αo oriντομα αντιλαμ6dνoν'
1αL oL .<απελευθε,8'ωμ6νε9>> πωg lιτιι'
νo6ργια θ6μαoα rιαι πQo6λΦματα 5tΙ'-

ρουοui:ξει η λεγ6μeνη xει,ραφ,6τηαη,
πρo6λflματα $υpλoγιxιi, oυναιαθημα'
τιcιd, αεξoυαλιxιi πλπ. πoλυo{yνθετηξ

μιi1λιoτα μoaφit ωξ τηγ υφd δραμιi.
r,οyν ωιελπιoiαg rιαι απoγο'f'τευ,αηg. Η
ιiγvοια 866αια' η υrro1ιQισiα, η προ-
πατιiλη$η' η oψν,oτυφ(α δεν οδηγo6ν
oτη oe'lοτfi αντιμετιirπιαη, αλλ'd xαι η
απ6λττη ελευΦεg[α με τo ν6ημα τηg €α-
πελευθεριαμ6νηg> τoυ τ6αoυ μαg 6xι
μ6νoν δε λ{ryει τα πQo6λilματα, παQd
oδηγ'εi oτη αεξoυαλιοιfi πιιi αθλι6τητα
d υπoδo{iλωαη σε μι{ι ελευθερiα πoυ
&α παρoυoι,dαει πλtθos αo6αριilν πρo'
6λημιiτων 1toρig λιiαη. 'Ωoτε να xα-
ταλ6γει xαν6να6, 6πω9 lιατιiληξαν oι
Pcil'αoι τριιiντα 1,ρ6νια ιioτερα Φι6 ττrν

oxτιο6ριανf επαιdιaταafi τoυgl πΦg ο
'Eρωτα6 δεν εiγαι επιν6ημα τωγ α(r-

τιilν, αλλιi μια $υxoαιοματιlιf αναγrxαiα
λειτoυ'ργ,iα τoυ ανθριilπoυ χαι ,(ω9 o

γιilμog εiναι ανθριilπινη απαραiτrτη α-
τoμωιd xαι xoινωνικ{ αν,ιiγπη. 'Eτoι
γriqιααν τ(,i|σω στo αυναi,αθημα }ιαι στηγ
oΙiχ.ογl6ry€ιαt 619γ 'filρωτα πoυ δι6πεται
απ6 αλληλoεξld,ρτηoη, fθη ιιαι ι6θιμα,
lιlατιi τρ6πo μιiλιατα αυατηE6. Aυοτη-
ρ6τητα πoυ θεωρfιθφιε αναγxα[α rlioτε-
gα απ6 την oυτοπiα που θ16λη,ααν γα
εφαρμ6αoυν, τoυ ελε{rθερoυ 6ρωτα, πoυ
απλrirγεται or]με,ρα σε μαg ,με το σ6γ-
θψα <oεξoυαλιxf απελευθ6Qωση)).

Η λεγ6uενη <oε,ξουαλιxf απελευθ6.

Qωση)) με τo νilημα πoυ πρoπαγανδ,iξε-
ται χαι απλιirvεται oτη 1ιilρα μαζ ,{αι
εoυ απoxρotει xdθε εiδog εξιiigτη,αηg

εiναι μα επιπ6λαια, διαr.rftρυξη 1οφii6
(1νog αx6ι1ηg. Kαι τo6τo γιατi lιπν6-
r,α εiδοg xoινωνιxfE ξω,fiq *αι ruoιν6-
τηταg δεν μπoρεi να 6t6ιoει, αν δεv

δι,6πεται απ6 iΘη xαι 6θι,μα, απ6 δι_

zιαιdrματα rιαι υπoxρεrilαειg' απ,6 oqι-
αμ6νoυ9'xαv6vεg αυμπε,ριφoριig χαι
τρ6πoυ9 ξιαfig, που να oτηρ[,ξεται αε

ηθux6g 6ιi,oειg ανθριilπινoυ αε6αηιοt
xαι εvδιαφ,6ρoγτog για τoν ιiλλον. Ei'
ναι τ6αo λεπτ6g αυτοg ο τoμ6α6 τηg

ξιο{g τoυ ανθριi:πoυ, αλλιi xαι τ6oο
xαi,ριο6 πoυ δεγ μπo,ρεi παριi να διdπε'
ται απ6 fθη' 6θιμα, lιαν6γε6, απ6 μια
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ανθριilπινη αξιoπρ6πεια xαt οε6αaψ6
*ι 61ι απ6 τoν αυθioρμητιομ6 των πι-
θfoιωv, γιατi αλλιcilg o ιiνθ,ρωπog απo-
ξενtiνεται τ6λ,εια απ6 του'g ιiλλoυg μ6-
σα σε μια ε.gημιιi ανιiμεoα ατoυ6 πoλ.
λoιig, xcυρi6 να 6ρiαxει πoτ9ενιi λ[γη
ανιiπαυoη. Πiιiντc'lg, εγτι'μ6τπ,τα γrαι ευ
θiνη απαιτoιiν 6λεg oι ,ανθpιilπινε3
oμ6αει9,6λε6 oι xαταατf.αειg απλ,66 f
αεgiπλoxε6 xοινωνιx66, o:ξoυαλιx6g
y.λπ. Ωατi'αo o eλεri,θε.ρog 6pω,ταg, η
<.σεξoυαλιrιd απελευΘ:ρω,μ6ν,η>> xoπ6λα
{ xυ'ρ[α, παραμaρf,ξει αυτ69 τιg αξiε6
σαν παλιd ταμπoi, 1ωρi5 να μαντεliει
6τι η εν oν6ματι τηg τιiIxα <.ελευθε,ρ[α;
το,υ σεξ>, x[νηαη μπoρεl να oδη1γrfοει
αην εππ6ρνευ,ση' σε μια γ! γrαγτιαια
εxΙri6ρνευlαη τωV }ιolQιτσιι6ν με τογ α-
oxτ!μ6τι,ατo αx6lμη ιpυ1ιπ6, πνευματιx6
iοαι οοrματιx6 L6,αμo τουg, αε μια Θλι_
6ε,ρf αλλoτqlο}ση τη6 πρoοιοπιaιfg μo-
ταδιx6τηταg τoυ ανθqci:πoυ, oε ανdπη-
Qεs υridlQξειξ πoυ δεγ θα xατo,ρθ,ιil,αoυν
ποτ,6 να αγαπ'ι]σoυγ, γιατi εi1αν αφ:-
θε[ να γiνoυν 63γανα τoυ σεξ πoυ τα
με'τα1ει.ρ[,αθηxαν ααγ αγτ,l ιιε []ι!Eγα. σα1'
αυτ6ματα' τα αυl6tuατα 6μωq δεν μπo-
Qotγ γ' αγαrr!αoυν.

Kιiτω απ6 την 6ννοια <<ελευΘερ[α>
αυτ{ πoυ μ€ το ,rαQαridνco ν6ημα ανα.
φ16;ραμε δεγ εiι,αι φ1)|σul6. ελευΘερiα,
παqd δoυλεiα, λ6ξη 6μιοs πoυ σαγη_
ιεii!ει 1ιαι αντrtrγεi 6ντoνα με 6αθειci
απfi1xηoη, 6πoιl καl'tπ'τoντυi9 6πω9 r"αι
στγΙv πQoDιει]μ6νη πεqiπτω'αη, εαο.ναατ'&
σrει€ χαι xtνfi:ψαια' σαν τη λεγ6μενη
<<oεξoυαλιxf επαν&oτααη>> πoυ δεγ ει-
ναι o{rτε επα\lασfdσειs oisιτε xwfiματα,
γιατi xιιlf1ματα ,(αι, επαγα,στιioει6 δι6-
1toιJταL Φ16 οριoμ6νε9 γ0μoτ]6λειrεg' ε"
ι'cil η αεξουαλlxfi επαν6'oταση _ 6πω3
την απo,xαλoιiγ _ 1ιαταQγε[ xιiθε ν6μo
τι'}'π' 'Εiτ'αι αυτιj φαiνεται να μην εi-
γαι odτε επανιiαταοη οιiτε ελευθερlα.
0ιατ6ιαo ,ιαQαπλαγd με τα oυνθπ]luατα:
.<ζiτι'r η ελευθεgiα, κ&τω η παρd,δooφ>,

1ωρig να λα6α[γει υ116ψη τη]ξ πωt χlα_

^;6να9 xo'ινωνιx6g oργανιομ69 δεν μπo-
ρεl να ξrjoει 1ωρig παρ,iδο,αη, γrατi
η αη,με-ρινf μαg υπ6,ατααη πρo,iiποσ6τeι
τη χτεiσινt μα6 tπαρξη. Aπ6 ττΥl παρ6.-
δoαη μπoρε[ xαιr6να6 να παq.αμερ[αει
{i να πετιiξει 6,τι πια 61ει τ6λεια απo-
ξη1ανθε[ i{αι γα π&ρει τo υγ,ι69 παι-
ν,oιJlqγιo χαι γα εγ}ιεντ2[αει ατo 1λω,ρ6
r.αι ζωαταν6 τη3 παqιiδo,αηc xλ,ιi5ο f
tεtρo. Aν θε.ωρ{αoυμε, 6πc,lg θεω'ρεi
τ λεγ6lμενη <<απελετθ'ερωμ6νη>> xιiθ|ε τι
που xλη,ρoνo,μfρα,με ωg φQαγμ6 χαι Jα
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τo lιρημν[αoυ,με, τ6τε δεν μαg μ6νει
ιiλλo παριi να γυρiοoυ,με π'ioω ατιg oπη
λι,6ξ, oπ6τε η ελευθερ[α μ' αυτ,6 το ν6-
ημα 6xι μ6voν δε αημαlνει πρ,6oδo,
παριi ο;πι,αθoδeξμηση αε αρ1αΙx6g επo.
xte'

Η κα,ταΓtoλ€1μnσn των τcι-
μ'πo,ιi δεv γΙvεται με τnν
αxαλivωτn ελευΘερiα.

llζιiθlε απ6πειQα για την lιαταπoλ6μη_
οη μεριxιirν ταtμπoli xoινωνιxdlν, θρη-
σlιευ'τιxciηl xλπ. με την αxαλ[νω'τη ε-
λευ'θερ[α, την .ελλειιpη ελ6.γ1oυ τoυ ε-
αυ|τoli μαζ d την αxoλαolα δεγ d[ryαι
λdioη, τoυναντioν αυ,τ69 o τρ6πo9 πα-
Qoυσιdξει πρo6λfματα πι6 δ{rioπ,oλ.α α_
π6 τα πqωτινιi. o 6ριoτα6 εiναι αυ-
νthιαiρξη, μιιig ιδιαiτεqη6 6ντααη9 xαι
πoι6τητα9, αεξουαλιoιrj,g επιθυμ[αg xαι
μιιil6 ειδιxr],g φri,αηg oυγxινηαια+ι{g 6λ-
ξηq. o 6Qοrταg ,μπoρεi να θεω,ρηθε[ oαν
to πι6 τ6λειο πρ6τυπo επιtιo,ιvων'fαg
Φγld]μεσα oτα δυο φ{il.α, γιατi ω6πω ι-
π6 τηι επ[δ,ρααnj τoυ τo ανθριiπινo
ιiγ1oq εξα,φαν'ιfiεται ν"αt τη θ6oη τoυ
την πα'(rqνει η αvαγ6ννη,αη πo1, τoγ συ-
γοδεtει, φυοιxd τ6eε μ6νον, 6ταν με
τo'ν 6ρωτα αγαπoliμε 6να ιiλλo πρ6οω-
πoxι 6χL τa\] εαυτ6 μα6. H <<α-

πελευθερωμ6νη>> φυ'oιx6' παραμερ[ξει
αττ6 τo ν&ημα lιαι γεtεται τo' αεξ xα-
τ6, τiluεια απρ6,αι,:πo τρ6πo. Γυμν6 απ6
τρυφiε,ρ6τητα, 1ιορtg τkoτε τo xoιγ6
rιπι το eνδιαφ6ρoν μ,ε τo ιiλλo πρδιrω.
πο. <<Δεν πε,ριoqiζoμ'αι πoτ6 αε 6γαγ
ιiν,τqα. Αν x6'πoιog μου αρ6]αει δε δι-
a'τ6fiω να ταυ τo π1ω ?ζι αθ μηv τoν
γνωρiξo> 6λεγε μια <απελευθερωμ6νη>
ει|l{οiσuτQι1d!Qoνη xoπ6λα. Kαι αυγ6iχιοε.
<α1 μoνογαμ[α ευ"lαι πι6, x6,tι τo Εεαe-
ρααμ6νo ιοs θεqμ6g γι αυ,τ6 xαt o γ'6,-
μog εiναι πι6' πε'ρι'ττft>>.

o v6μoq δεν ε(ναι Θεoμ6g
ξεπεραorμ6νog.

El π,iγηoη τηg oεξoυαλιnιf6 απελευθ6.
Qωσ!ξ, επηρε'ιiξει ν6ng ι,ll''ι ν6oυ9, ιil-
ατε να θεcogo6ν τo γιi1μo, μια lιαι ζotν
xaι xwo.isιται με τo ν6ημα τoυ ελεi3-
θερoυ 6ριυτα oαν Θεαμ6 ξεπε9ααμ6νo.

Σxoπ6g 66'ι6αια τoυ γιiμου rιι αν f'γgγ
μ6νo xαι μ6νο η ταr{τοπo][η]ση των φυ-
oικcλν oxι6oεc'lη των δυo γενc6ν, xαι,
τ6τε αυτ69 δεν θα fπαν ξ,επεραoμ6νo9

Μt'rπωg xdοαμε τo v6nμα τoυ θρωτα;

xαι περιττ66 θεαμ&, γιατi 1toρ'ig τo
γ,ιiμο oι φυισιr.ι6g αεξουαλιlx6g oxβoει6
τωγ δυo φ{'λωv' θα παρoυα[αζαν 6ντω9
6να xdog. Φυ'αιeιιi δεγ θα 6παυε η δι.
,x]ι(iνι1ση του εilδoυg. Η γυνα'iια θα .α-

ντ]Nε αε οπoιoδrηpιoτε ιiντρα lιαι αnrτi-
Θετα. Tα παιδιd δεγ θα εi1αν orριoμι6-
γoru,g γoνεi6. Η πατg6τητα τoυλιi1ι-
ατoν θα fiταν τελε!ωg dγνιοoτη. Η οι-
oιoγ,6νεια, τo 6α'αιx6 αυτ6 x{iτταQο τηξ
χoιγ'ωνι'αg δε θα υπftgx,ε' Tα παιδιιi
θα μγιiλι':ναν αε ιδριi]μ'ατα xωρ[g xα-
μιlιi αγιibrτ1, δηλdη χωQιg τo.ν πι6 6α-
αιx6 παριiγoντα τηs qγdrΦτ1γ,ξηg, τ6,αo
τoυ αιbματoθ 6oo xαι τoυ ψυ,χοπγ€υ-
ματιroι1 τουg ι6αμου.

<.[Ι oe ξoυcλιxf απελευΘ,6qωσφ) τηg
γυν,αirιαg, 6πω6 διατυlμπαν[,ξεται οτoν
τ6πo μαg, δηλαδη 6πω9 εnιφριiζεται α-
π'6 πoλλ,6'g, πωs η μoγoγα1μiα ε[ναι xE-
τι τo ξεπε,qαoμ6νo xαι πlωs χαι η πα1,-
τ9εμ6νη γυναfuα πρ6bτει ν,α ε[,ναι <<α.

πελευθε,gιαμ6vη> απ6 τα ταψπoil τoυ
γ,ιilμου, 6πιo6 τονiζεται ΦμεQα αfi6 κo-
π6λε9 rιαι τ&xατεg xt απ6 <<διαφο:,τlαι6
νεg>> νεαρ69 xυρiεg εξiooυ xι αυτ69
<<απελ,ευrθε8ω]μ6νε6r>. Ιiιiτι πoν (lγι μ6-
γoγ δεγ ανυrpcilνει τη γυναirια, 6αο φυ-
oιn'"d, ιιαι τov ιiντρα, παρd τουg rιrιτe-
6ιiζει ιog την αθλι6τητα ,({Ιι τoυg ,cα-
ταrδbυλιiryει θλι6εριi, eπιit o γι!μo'g 6-

1ει aιo'ιι6 την αλλls.ooυμπλι],ραoη των
δυo φtλων, η oπoiα οδηγε[ ατην α1μoι-
6α|α ανiψωof τουg απ6 τηγ πγευματι-

""i' Φυ'xΦ, oι'ψατuιfi, χoι,ντl}γι'ιil }ζαι
ηθιxf ιiπoψη.

,o γιiμo6 δεγ εiγαι απλιilg υπ6θεαη
δυo πρααtiποrν διαφ6gου φ{ιλoυ, 6πωg
αυru{iθiω,g νoμiξουν oι πoλλoi, παρ'ιi εl-
ναι lι&τι με υι|.rηλ6τερο, απ6 τα δυ.ο
πρ6rαωπα, o'noπ6, εLναt x&τι τo υπερα-
τo1ιnι6. Ε]Lναυ lιια υπ6θεoη εθνιxf , η-
θιnιf' ΘρηαNευτιμ{, xoινωνιxi1 ^ιυ αx6.
μη xρατιxf. Tηι, ιiπo$η αυτ{ τη 6,ρi_
6116'με απ6 παλι,ιi oε 6λoυ9 τoυg λαoιig
χαι εχφlQdξεταL yaL ξεi αx6μη μ6oα
ατα fθη, 6θιμα των λαc6ν, πoυ 6υo xι
αν αφαviξοιlται πολλιi απ' αυ,τd, o8ι.
αμ6ivα μ6Φoυν ξωνταν 6' o'{lμ6o-
λ α τ6τoια πoι απ6 παλ,ια xι αρ1α[α
xρι5νια μαg 1τ,Llστo1l;oLo{J\ τη μεγιiλη rη-
p'αotα xαι τo αyαντtxατiιoτατo τoυ θε-
αμo{ι αυτoιi.

o γιirμo'6 εiναι μ'a xoιν6τη'τα αγd-
πηs τωγ δυο ουvτq6rφrων, αλλιi:ιι6ρα
ατι' αυ'τ6 τo αημεiο ε,iναι μια xoινdτη-
τα με 6λα τα πρo6λ 'ματα rιαι με 6λε9
τιg απαιτfαειg πoυ πρo6ιiλλει η ζωf.
E:iγαι μια oιrιοiνoμιlxf xoιν6,τητα 6πω6



Mnπωg x6oαμε τo v6nμα τoυ θρωτα;

ναι πoλλ69 oι xoπ6λεg πoυ δι6πoγ,ται να orωφθο{lμε ατα αo6αgd d xαι πα'

απ' αυ,τ6g τιg αντιλfψειg για τo γιi' Θ6λoυ τo 6α 0τ'ερo ν6ηiμα τ'oυ μυατη'

βο, foιo€ rιαι πεgυoα6τεQεg πoυ πιoτεt' ρiου'

επlαηg εiναι μια xoιν6τητα δtι'α'μηg'

αλλιi x'αι θ6oη9 μ,6]oα ατψ rιοινωνiα.
ΙI,6pα 6μιοq απ' αυ'τotq ταυg xtixλoυg

o γdiμoe εiναι oεξoυαλιxf, αιoθψιx{'
ηθιxf xπι θρηα*ευτιιιf xoιν6iτη'τα αx6'

μη. 'Eτoι πoυ μπo,ρotμε να rΦμε ιιi-
πωg γενιilι6τεrρα, 6τu ο γdrμo'g εiναι μια
xοιν6τητα πoλιτ ιαμor1.

o γιilμos εiναι 6.γα οo'6α'ρ6 πρ66λη'

μα - μια απ6 τιg πι6' αo6αρ69 πριi'

ξει6 ε,αι ενθργει,εg τηs ξΦs βα€, lΙε

πoλ{ μεγiιiλη xoινωνιxf oημαοiα -
που απαι'τε[, 6πω13 ιιdiθε rιoιν6iτητα,

αλλd πρoπαντ69 αυτf,, &6ναμη για α'
πιiρνηαη απ6 πoλλιi, πρoετoιμαoiα για
ευΦi'ryη, υπομoνd, xαρτεριd, ιιαλri Θ6λη_

ση χαι Φυ,o[α. o γ6μog δεν εiη'αι o'{r'

τε διαοιι6δαoη o{iτε αν'θ6loyιαρ'τog 6iog

Nι οdτε 6dQog xι oι1τε φ'6gτωμα, παριi

μια oo6αρ{ υπ6,θε,αη με ττμ' oπoiα π'g6'

,ιει να lαliταEιιιiγεται rιαν6να9 με ελεδ-

θερη 6o6ληαη. Kι αιι6μη εiναι rιαffiEoν

μαξ ν(ι φι6ρνoμε ωg το τ6,ρμα τη σπoυ'

δαiα αrrτd υπ6θεση τηs ξζ')'ηs μαθ τi-

μια xαι xαλ,d'

ΙΙ επιπoλαι6τητα μ€ την oπoiα πολ'

λoi αruτιoιρ{ζαυν τo πρ'66λημα τoυ γd'
μου 6,ρiloxεται αε ιixρη αντ'iθεαη μ'ε

τη αo6αρ6τητα του πι6 απουlδαi'oυ πρo'
6λftματοg τηc ξΦs μαg. rΙ λεγ6'μενη

<(σεξ]oυ'αλιrιi απελευθθρωαη τηg γυναi'
xα9> εiναι μια xiνηoη πoυ ιiμeαα {1 6μ-

μεσα αγτημd1εται ττt στεrQε6τητα τoυ' γd

μoυ,, 6ταν δεν τoγ θεωQεi 6λωg δι'6λου

περιττ6, φυ,oιxd 1ιfr,L ffirν oιxογ6νεια'
<<Bοoιριιl ε[,μαι xατd τoυ γ6μoυ", μoυ

6λεγε μια xoπ6λα, <<τoν 6λθπω rιατα-

πιεoτιιι6 δε,oμ6. Πρoτι,μιir γα oυζd: 'rε

xdπoιoν ιιt 6γt να τoγ 
'τ'αντQiειlτd)' 

Nο'

μiζ<ο 6τι 6ναs γdiμ,οs θα μoυ &ηlμιoυρ-

γotοε $υ1oλoγιxιi πρo6,λdματα. Θ6λω

να αιoθdνομαι εσοrtε,Qιoιd ελειiθlερφ'
Kαι μια ιi,λλη πρ6lοθε'αε: ..o θεoμ69 τoυ

γ<iμoυ, τι τα θ6λετε, 6,'x'εt ιιανταιιfiaeι
1ιαταiΙaLεσ1L1ι6ξ για τα ζευγιiρια>. Ei'

oυ,ν στη <<οεξoυαλιxf, απdλευθ169ω'αφ>.

'lEχει πιilQει μogφ{ μ6δα9 ατιg ν'6ε9

χοn6λεg, oτα xoριτ,o6ιoυλo η ιδ6α τoυ

<<ειλε6Θερoυ oεξoυαλιqμoio>, ιbιστε ιlα pξ
Θειoρε'[ται μια ν6α xαπ6λα εξελιγμιiνη,
πρω'loπoρι,α'x{, απελευ,0εριυμ6νη, πρoo'

δευτιxf xλπ. παρ6tμoια 6ταγ δεν περ-

"ι6' ατι6 μια ανδριιιf αγnιπλuιi με ευrιο'

λiα oτην ιiλλη, 1ωqι,g 6ρωτα, τρυφε'

ρ6τητα, lιαι oιγxiνηοη. E2ιεiνo πoυ

πα,ρ,ατη,ρε[ rιαι,6να9 6ταν ενδιαφ6.ρεται
}ιαrι ερευν,d, τo θξμα αxJa\6, εiμαι
στ1o'υ, πoλλ16g νrεαρ69 4oπ6λ,ε9 xατ6'

χoγτα,ι α.ι6 φ66,o μdrπιυg ΘεωQηθoiγ

oπι αθo'δ'ρoμ ι ιdg, α ε μ ν 6'τ υ'

ΨΘ,ξ, ηλiθιεg f 'αlμαθε[6, τηg

επo1ifg τηg γιαγιιi6 τoυg. Eiι'αι θλι-

6εριi επιrivδυνη αυτ{ η ατμ6αφαιρα
tιαι o τ'ρ6,πo9 αυτ69 του' αx6rτγεοθαι

για τo{\, πoλιτιoμ6 μαξ' για τηγ υπ,α'Q-

ξιαμf μαq υrr6σταση. 'oπoυ η γυνα'uxα
σ}ζ16φ]τ]εται rια,ι αντιnιqtξει τη ξαfi, με

τo rrπ.Qαπdνω γ6-η1μα η oιxoγ6νεια δια'
λι1εται. Kι 61ι μονd1α αυτr], αλλιi xαι
o λα69 πoυ αγgγlgd)γlε'τσι απ6 τo μητρι-
x6 θδαφog τηg oιxoγ'6νειαg. E'iναι αω'
oτ6 exεLνa πoυ εiπαγ <οoolg απ6 τη δ{r-

ναμη τηζ γυναirι,ιιg ξo"fν oι λαοi 'ιι
απ6 την αδιναμiα τηg πεθα'iνoυν"'

Για τo γaμo και τo v6nμ&
τoυ δεv διδαoκ6μαστε
τiπoτε.

Δυoτυχιil.g 6μιo6 για τη oπoυδαiα

αυτf απoατoλ4 "ηs ξΦs μαg, δΦαδf

για τo γιiμo rι;αι την oι*oγ6νει'α δεv

φQoγτiξqμε rιαθoλoυ να ετouμααθbtμε,

γr; αυ-6 rιαι αιQoχοΙQΘιiμε προg αυτ6ν

με απαrιαρδιιυτιrιf ιi!νoια rιαι των πι6

αημαντωοιilν προiiπoθ6αειirν του, xcορig

ΙΙioυθεγιi, oε xαγ6.να o1oλεiο δεν α''

xoΦμε 6oτω }ζαι μια λ6ξη για τo γdμo,
για την oυαiα των πραγ1μiιi,τοrv τηs ξω-

ie μos, δεν λ6γει rιπγ6ν,αξ τLπoτe oiij'

τε xαι δια6dζο,με xdiτι τo oγeτυ*6 Ε'
στω γ,ΙιL μια φοlριi στα αx,αγνωldτu}ιd

μα6. T6τoια θ6μετα δεν ξι6ρoμε γιαti
δεν θεωρoiνται ω6 rιατιiλληλα για rιg
ν,dε6 rιαι τoυ6 vdoυg μαg' ioωg γιατ[
δεν υσ0d,8Ιει θ6αη γι' αυτιi ι1ατερα ιr'
π'6 τθaα επoυαιcilδη πoυ, αιrιoιiνε d τoυg

μαθbiνoμε, τα οπoiα φυoιxd rιαι λη'
αμoνιοι1νται. 'Eται δεν. εiναι πα,ρliξε'
νo, 6ταν η νι6α xoπι6λα αoυ λ6γει: ,<α'

φot oυζιil, γιατ| να αναλd6ιο με τo
γιiμo ευΘ6νε9 lιαι υπo1qειiπειg; E[μαι
ελε{liθερη να φrtrγω 6rτοτε θ]6lλωr>. Mια
xiτηιrη πoυ' ενια1{iεται αω6 τη λεγ6'

μενη <<oεξoυαλιxf απελευθ16,ρω,αηr> δυ'
ατυ1ιil'g πdντα με τo ν&ημα oτo'l' ι'&ιo

μαg' ,iωg τ6τoιεq ιιa'ταoτ6,oειg ιια'υ ε'
ν6ργειε9 θε'ωρο{iνται εξ,ελιγμ6,νε9, πρo-
oδευ,τιx6g μοqφi6g ζκοnis ,ιλπ. E]iγαι Θλι'
6uρf η δια:liοτωαη πoυ μπoρεi νg, l'.1.'

νει lιαν6να9 _ αρirωi λiγo να πqoα6'

xεL _ 10 π6αα 1ωρig θ16ληoη, δΦαδτi
ααπ6γδυλα ν6π xoρiπoια αυγαν:d rια'
ν6να9 α{Ι]μεQα. 'Erται γiνοντα.ι εi'xoλη
λε iα lοιi,θε δfiθεν νεω'τεrριατιιcfi,g τdi'r'τε g

θεωρiα6 ξΦξ, 6fiωg 1ιαι τ11g <{σ€ξoυ'

αλuxi'ε ελeυθερiαgr> 1,ω,ρig 6ρια, 1ω,ρig
rιqμιιi πειθιiρ1ηoη. Mια 1ειlραφ6τηοη
πoυ, o'δηγεi τα δυo φ λα oε γι6α αδι6-

ξoδα. Δε λ,ε[πει η διαφ6τιoη rιαι η

1ειραφ6'τηαη oτoγ τ6bιo μαg, παριi αυ'
τt γiiνεται xατιi λαθiεμι6vο τρδbιo xαι
oτρα6r] αντiληιpη με εξαιgε'τιιιιi δυ'α'

μενεig rοoινωνux66 επιπτ'ιbosιe στηγ υ'
π6 αν,ιirιτυξη rιαι ανιir'ρι1μη πo'}'ντιoτνx&

αx6μη xci'ρα μαg.

Συνε1'lζ51g'

' ,f,h?ετι δlαδiδεTεi ι!α6acεTε !(αl ι

i ΤΗ (NlAoYΣTΑυ
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AΦIEΡΩMA: TραγoΟδlα γIα Tnv Hμαδiα

HMAΘΙA ΓH
Aτ)'ωτι1Lε ι4 oι{']le''q Ψαζ,1!' αγd,τ.η τ"αt oποργ$,
eτ&νω ccν τανιbr;α ψd.να, Hψα,θ'[α γη,
γενjθλιο atΙυψα, π.r,q οψορφιd.r, *o,' Jηζ xoρ&c.
Λixνo trω'l πα',.διxων ψα'r' oτoaooψ'i
xαL των ονεiρων ψαG.,,

'oψορφεq τδλειC, μεζ στην α1ιαλι&. oo,ι
τ, Ι3Δροια, η Ndουoα xι η Αλεξοtνδρεια,
ττaλ[ζουν τ"r;l τοEι&. oου, τλουιψιoμdνε6
cαν νυφο'3},εq. Κα'. τλαιqιllνaυrl τα 6aυν&. oου
τ'rρl 

^γ{1 σaυ 1ην π).ο'3cια
|.LΞ 1α τοτ&.ψια y'αL τα. γ"ωριd. oo,ι
kα|. iα' Lστcρι'γd oο'ι ψ.νηψetα,,,

Γελο'jν τα ψd'τια' μιλο'jν τα γε[)'.r'
ψ' αγ&'τ'ri xαt cτοργ{, ιαι ιαλ'ωc,5ν:r,
δταν 6ρε0οd'1ιe ιaντd, oου

ψιxρο[, ',ιεγ&)''οc' ι&θε φορ&.

7:1L νL 7lιι'''ψe Ξ'rιν .j,)'lτ?'?'.d' oο,l
Hγ.z}i.α γr,' τι=ρtδα. LLι'ζ 7.Ιατ,ημ6γη...

BEPoΙA ΓΔYΚEΙA
7\ tροι'ι 1λυxει&', ψαC, συντ ρaφ e{ι ει q

ατουq τ[νca-1 lμα-C .xαL στη xσ'?&'
Βiροια πραν{1, τaυ ψαC' μoγ16ε,q
Md'ν αα, Lργδντ ιco α", Κν9&.'

'Ε7ειc, 1ιτι)'ιlrνια ατ^η τοΣ,.J. oου
το lΙαα&' -ΚιΔqι'., την Eλιci.
Γ'.α 'lαcτολ[tουν τ'r' Θωρι& cου
τοτ&'ψια' δjνδρα xαι τa,ιλιd..

Rjρoια ^γ)'υxειd' ιαι ηρω'tx$,
|'J'Ξ iL< πoλλjc 1ι'q ειx)ιτ1oι{q.
Β!ροια τvα'l''η, ψe τ)''ο'3oι'α "γη
ιαL i|'ζ ιαθ&.ριεc ο1ιορφι!q.

P εaρα[ν
71['ροια "γ)'υιeι&.' ιι tcτ cρ,.ι!r,

1ιiα' τoυ Bερμiaυ τ^ην τaΣι&.

φαντ&(ει€, ν'3φτ' (ηλευτd
5.ι\) γ'Lα. ταytυ?ιl' \ω"γραφια,
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τoυ N(κoυ Aδαλ6γλoυ KAMΠE MoY
Κdμπε _μcυ μs τη xαηrερ.'η σου ^{η
ο;'r'ν ΙΙψαθtα,
ι\J.Ξ iL γι'lρ'.&. σου aα xε'lτη'1l'!να, oπη τοΣ,.d. oου
ιxl. inp Αλεξciνδρεια ) τ-ην Lστa?Lx"'η caν τoλιτ,ε[α'

i; cε.-Eε1νιl τοτt ψου, cτο 8ι.d6c' ττ,q ζωhζ ψaυ.
Ι{ια ζιυγρα φι& -r, 0ωρι& cου .η αγροτtx.,η
ττz 1ιdτ,.ι μου λαμπυρ[ξει cα Θe&.

xι !ναq τα),ψδq'|J.Ξζ στ-rι ιαρδια ψου ι,lλdει,
σα\) το τραγο6δι το'ι A)rι&'ηιοyα..,

}Ιου ξ,jπνηcε.C xα|' τd)'ι cπ.η μνi1μη μου
ι1απτ1ψtνε ,ψο'ι ι6ψτe , cτ.r'ν Hψαθrαι,i1 γr1ταλιjq ανυ'ψνJr,ceι .< ττ,ζ, ("ωhζ

',ιe.' c!\a cx),α6'.&.< τι-c μα,iρε_< μjρεq
;την KΑTOΧΙ{
δταν τaρε''lδ\λ.Jσ'iα' ψε θαν&'τoυg xι αλυααiδεq
^(L'α τaν α",,ιλ')α''a.ι<' .τjζ λευτεριdq γ'αL .ηc τιμ.ξc
'ι!γρι τη'l τελιx{ ψαq ν|x"r,
:την Eθνιxh ψ*s Aντ[oπαc"r'.'.

NAΘΥΣA
Θα cε τραγουδdαω πdλι
'riρω'ix''η,μου π:λιτεΙ α Ν &.ουc'α
|,Lε tα ιττορ'.x& cο''l ψνηψε[α.
ια|' των γ''lναιιLυ''l ττ, θνctα'
ττ'r1ν A'ραπ[παα
\(l.α 1Oυζ α",,dlνε< τηq )''ε'ιτeριi'c'
τaν ειxοo,'tνα''.

Θα ce τρωγο'ιδ-i,αω τ&λι
oψoρφh ψc'ι το)''ι'τe[α N&ο,ι,Jα

lLΞ i'α το}J'd. cου τα νε?&'

τα ),ο{ι)''ο'ιΣα σaLζ αυλdq
oτα π&.ρια xαL σtraυζ ταγτεiδε 

'c.Tι xιτατρd'oιrl&. cc,ι 6ουνd.
ια.ι' icυ< ανΘ?ιbτου< σc,') ac!ζ γλεντζ6δεq
μt icυ .C γορο{c }Lα|. τα τρα"iο'3Συα,

Θα oε τραγoυδdoω πiλι
^γ α)'\ν',α 1ι'cυ τc}ιτ ε[α Ν J-ο,ιq α
σ-τ' i'r,q ι^ι2δι&..c ι,ιc1) το|)c τα)ιψοJq
τl.α' i.')a ιατ,ψc$q y'α|. τ|'ζ γ'αρ!q cου
τ.1' τη') τ,ι)'''4. Cο'l iατaρ[α
γ'α|' τ'rιy xα,'νο'!ιρ^iια cον τορe[α
oτο τνe'3'1ια, cτ^ri r!7ν^r, 

"α,, 
δτ'ψ,'aυ?τto

μ.ε τωγ παιδιιi'lγ σcυ l^fi Σρ&c.r, τ.αι τροcaορ&'
oτον τ[το r'x'L σtrc λα[ ψα.c,,



Π6γε μαΘαi'voυv καλδτερα
τα παιδιξ

To π1366λη1μα, σε f'alι6 ηλ'ιxiα το

πα'ιδi μαθα[νει xαλlsτερ'α, δη}'α,δf μ:

μεγα, d1τεrgηευκο1λ[α xαιπ,:Qι,σσ6τsQα ε-

π,oμ6iνωlg ηEιiry,μiατα, απαα1ολ'εi ι6ao
τoυg γον,:ig 6oo xαι τoυlg δα,sxtii'oυg"

Γ1iα 1,1α μη ταλlαιfiωtEo{'μα,ατ': d'cJ;ιoπα

μα101ητ66, γον.εlg ια,ι δidtqxαλoι εiη'αι α-

m'αρα,(iτητ,o ιnα 6μoι_1.uε υπ]6Φη μαg τα

σΙ]ετtγ.i πορ[α,uατα των εφηgμoαμ6bων
;1']i1ι\,ι,:ν τω]'/ επισ1τ'ημ,ιδιν τrηg α γ (olγ f 6

γ1ι]α γα ,qυQμι,ζ,oυμε ανιij)+oγα τηνl ε,Qγα_

{r'Ι_r luαξ α:,o αχολεl]o ιιαι oτo oπ[ιτ'ι.

Bα,α'ix6 θα πE6Jπει rlα διεlυκQιν'ilorου"

με τlι εn:n:olo{lμιε 6τlαν' λ,6με ατo 1ιilρ'o
τoιl αy"'cλε[οv μdΘη,αη. o'ο'ι,α1ιoi υ'
π]{i9:r]oυiν πroλλloi. Toν τ'ελiειltταi]o xαι,Q6

ηρ,orτι1μo6lμε oι πε]Qισισ6ιτlεQoι διiiαπαλοι

ε,x'εiγ'oγ που μαg που μαζ 6lδ'ωiαε o ιiλ-
λοτε xαθlηγι'1τi: τηg Πbι'δ|αγωγιxιf1q ο,τo

Πiαtν,εlπιοtτfi1ριο τιαν .Aθ,ηνrιilν N, Mελα'
νiι,ηg xαtι αtμφ'ι*να μ,ε τloν o'πb['o, 6ιταν

λIilu,ε μιi'θιηιαη sνγootlμ,ε τo ι|tυ'1,ια6 φαι-
νιζpι,εiν,o πcυ oυμ.6αlν,ε,ι α'τoν εoματιεqιx6

6,iο xαθiεν6,q oε rdθ]ε rτrρor:πιiθtειιi τoυ

xi:ι πoυ συγεπdγ€,τ'αι <ιαπ6ωτηαη Π'ε('

i αi)).
Γ,π την μ'ιiθηαη αυρο{l του εiδου6

αlπαl,'πr iir1α ι xdoιo ια α]ρ ι,μ'Li τrι{τα, η orτ1o ια
δltαπlιο,'ι,.-iiγεlτiαι 6τι α,ρ,1iξlει να εμφfiνi-

ξεται ατo ν{1πιο απ6 τo 4o 6,το'; ττl] τ_

},ιιiα6 τoι-'. Aλλιi για ττ;ν ηραγματικd
μd0ηο,η, που αυγτελε[1τ1α'ι στ'o o1roλε[ο,

η ΦQυμ6τηlτια αιιτt δ,εny εiναι αx16μα α'ρ-

rιε,τf , γι' αυτ'6 xαι φo(ι1η'61η γηdιο}iv

4_5 ετ6lν μ6νo αε Nηπiιαγω'γ'ε[o μρq'
ρ.εi vα γ[r,ει παι ,:υτ16 6.1.ι υπΙo1'ρεω'τιωιi

γ1:α 6i}α τα παιlδι'd, 6}πωg ιii}'λωατε oυtμ'

fl:'i.,lει γrαι ατη 1rfigα μαιg.
']E;'1tε,τε'ι μετ'ιi η πrι'διπrd rriλιοι[b τiωιv

5 f 6 μ,i;xρr. 12 t| 13 ετιiltγ,oπ6iτετo
παιδi υ]πoχQεG]lτιrχd εγγ1ριilφ,εrται σlτ'o

Δημoιι,x6 γ':α γtι )4d1ν,θι χ]τ'ιilμlα τ1oυ 6rσα

μogφατιαiιi αγαθιi πqo,6λ6iπει τo Eπi-
oηuo A,γαλι,τιπ6 Π96γgαuμα Mα9ημιi-
Ti&)1V γll4 xαθ6].ι,α αfl6 τα 6ξ1ι σiγioλιχlιi

6τη. Σrττν πεrρiloδo αυ]τf η ωlQ'|]tΙ.6liηlτlα

1l}υ π]α'{si.ot 61ει πqυ1ωlgι!3ει αρlEg'1ii

ιi:1o,ιε γα μπo'Qlει τ,otiτo γα π]αlQαD{,ολoι-

θiε,i xriπoιαq μσρφηs συσiτηιμαrτιo{iη ε]Q-

γα,α,iα., επειδfr ε[ιγαι σε θ6αη πλ,6ioν ν''

αφομοιιhν'ει, \.α χlQilνει' ν,α 6]χiει sινδιlα-

φ€ρ,c,ν για 6,lτι τoυ' διδ1dlαxoηc1v.

']EιΙlει παQατηρπ;θ,ε'i απ6 τα ιpυ,1'oλo-

γ/,yli δ,ιδ{γ]μα,τα αγ,αφ,o:Q'tχd μ€ τη μα'
θητ'ιxri r,λι:ciα, 6,τι τo παιδii απ6 6_9
ετιi:iν π,ου διαrνil,ει την πqιbiτη ηλι,xiα
τ'oυ 6iα,αιxo6 σΙoλ,ειoυ oρ'μlιi με ξωηrg6-
τ1η|τlα χαι 1ωρ|g διαr.':πfi για τiα x,dtμει

xτ'f μα τoιl γνιiloει6 τ,oυ διi?ιο6 lo1l

xlJkrμου,' Ι{ oρμi για π1νευlμ.ατιDci εξ6-

}.J Eη σ'τr.ν τ,λιxlα αυτ{ δεν διi-π''τα'
αr'5 γ.flπο,-α αταθε1ρ'6,τητα. E[παι oρμfi

',11"'6f nφψ }(lα'τ1ευ0η1γ€'ται σε' }αdθιε αν-

τ'ιx':iμεrν,o η o,μιiδα αγιτlι,}ιε'ιμ,6γων rloυ

αiνt1χ,ουν' αε ολdτητε6 χαιt τιE αντι}αμ-
6i,νεται. I{ 6αθirτερη 6lμ'ω9 oη6αη πoυ

ι{πdlg 1,ει αν,ιi,μ,ε'σα στlα' α,ν'τ ιMεilμεη'α αLΙτd

μi'νrει 6,ξι,r α.π' τ)'Ι1l\] o,Qrβfi τbυr rαι'δ'ιοt,
'ιEιτroι '6λ,oζ g ηγ9υ,μgπι,χ.69 6iiog τ'ων

πα,,δ,ιrilν αυ|τ{γ τ:rlθ ηλι,xi'αg δεν ρυθ|μl-

τoυ
Κωv. Λα,πα6iτoα

δ'α,olκ6λoυ

Γrετσι απ6 τα <n6,σκ,}), ασn6 }ιdπιo'ια ε'σω'

τερ,ιαrfr πνευ'ματιγ.Ι1 α'παiττL'oη, αλλrιi .ι6'*

ξrοl$alν>>, απi6 τα :iqιiγuα'τα τα 6ξω απ'
αυrr5.

Σιτην riλιx[α ταrγ 10_1'2 €τιi)γ χαiιιi
xα'γ,6r,α τo π.αι,δi διανi1ει τlα σrdδι,o'ιiηg
πr!οl:,φη6lε[αg' Tb ενδ'αφ,6qον'τtα τoυ

τ,ιilqα εiααι πιo αταθiερlιi α]π]6lνiαντ,ι στ]ιt

xrι.12ι,εq αg16,αεl 6 τωγ αιrτrιcoειμ'6\,,αrν xαι
α]πi{\,αlμτι oιι q x{9ιεg o16αiεlιg το}ν σ|τlo]ι

xεiων xdθε 611,τln<,gψ6νoυ μlεταξιi τoυ';.

Γl:'ν,ιlyti τιil2α 6λη η σjυlμπεQιφ1o'ρ'ιi του

ρι'iθtι[ξεται απ6 τo,ι, ε,α,tiiτaQο εαυτ'6

"l)υ. Για πια]ρdlδ,ειγ'lα το ,iIΙlιδι τη3 η'
λ,l x(g,g αυ,τdg 6rn gρ,$1ια,φ6ρ'εται μ'6ιν'o

για ξιiα αλλ'ιi εγiδιαlφifιρε,τα'ι ιαι. γ'ι6
τα ιδιαlπε,ρα χαQαχτηQ'ιστιχlJ το'υg: π.

χ . τoι!: γαυlλ ι6δoντ,εg, το μ6.γ sθo,;. τα

π6]δια τtoυ ελ,6φσ.ν'τα' rαrι γι(ι tιg ox6-

σε[6 που τπid,ρχoηJiν ανιiμε,αα o' αυι6
τα Ια'Q1αb{,τη8'ιdτ'ιDad.

oι 6qευνεg 6;1ου,ν xαταλfξ,ει olτα ε-

ξ,i: αυμlπε,Qιilσlu,α]τα:

l, Σrτηρ ηλι;xib των 9_'l0 ε,τιilιl αρ,1i-
r]9ι γα oQ,γ{rγdJιlηε'τα,ι xαλ,iqτεgα η γlo'

τuo,σ6η.η.

2. Tb παιδi ατlην iJδια ηλιrxiα μπoρ,εi
1'α. 6χε ι πtrlQtΙlστα'τ ιl{fi νoτliuoσ{iγη:

UπlοQ'ει να ξε1,ωrρ1ξει τo απα'τηλ6 α-
116 τo ορθ6.

3' Α,ιxiξει να βπropεl να διαλ6γει α'
vdμ,εoα αε, πολλιi ιi]λλα πpiιilyματα.

o. μ11,6:ρ,ε[ γα χqQ'6ξiει 6,ριζdνlτιo, eπi'
πε,δo '

5. Mπoρεl ιnα ια'ταλd,6ει 6lτι o, 6γιιο,θ

δεγ αλλιiξει, 6τα'ν αλλιiξει η μοeφ'fi
ε'ν'6g αγιιndειμ6γ'αυ (με,iααη συγl}ι8ι'
τια1uoιl).

6. Td:rρα gγ,δl1lα,Φ6:ρrg11i{rψ για τo πlεQ,ιlεΙ,6-

Efl }βcι&EισΙ}. στα ΓΕε[3"δ1&

μ,εν,o, δ,εnι, ααχολε[εαι πιlα <φτtιb6> θα

τo γgιiψlει' αλλd] οτo τι θα γ1qιir1':lει,

η γlQα,φfi απ6 619γα'ν'o παrρ'dο'τα'olηg

γlllνετα,ι 6l?γα!\,o αναNoiι'ωroηg' Σb

ατ'τfi τηlν τ1λ,ι,*iα oιIμπληρd)νετldιι η
6lααιxf τεxι,'ιxlfi γrια τηλ' ιια'αιilrιτηαη

ττl; γgαlιρ{1g.
Σiτα 1Ι_l'2 χlq'6vια αγα'πlτtσrοεται πε-

ρ,ιoo,6iτεq,o η 1doιγω,γ]ιD46τηιτ|α }ιι η συ_

γbrιαθirluα'τ'ιx6τητlα τoιJ παιlιοt. }'{ε rην
,ε,φιη6iεiα η αλλαγrf ενδιαφ'ε,ρ'6vτων η α-
':ri:ιθhρx[α r"ι η ανηαυ1iα τ'ωlν μαθητιiJη'

η επιθυ1μiα τolυ: γα διαxl2ιθodν, η iiδια

η εφη6,εια με τι6 δ'ιακoλriεg τηg, 6λα

αιlιιi δηlμιου'gγοtν προ,6λd,ματα oτoν

πα ιδbγ,ωγ6 ?cα,ι συ'ν'εrιd] Ξ προxαλtorlrv δι -

α1τα,8α,χ]6rξ ο'ιι6 α16αειg αr'dμ,ε'oα ατoυ'ξ

μαθητ69 χαlι τ,οιι3 δαιolxdλoυιi τι:υ6' oι
μ.ελ,εrτη'τ69 τι':,ν προ,6λημdjτωψ τωιl μα'
θηlτcbiγ ατη,γ εφη6ι}ιd ηλιx'i'α tια'ταλι]-

γοι1ν στο σιJμrι16]ρdισlμα diτι: α,γωγt εξατο

μιBευ'μ6γη, <<επι μ,6τρω)) (SUR MESU-
RB) εiγαι ,α,N6μη απαlραiτητη γι' αυlτf

την ηλιxllα π-α9ιi για τη1ν παιδιπfi,.

Σlτημ ηλιxiα τω,γ 10_12 f 13 ετιilν
τlι παιδιd μπο,gοr3ν να ιαταωυdσ'oΛ.lν lι'οι'

λr1τε,ρα, ευxoλ6;τερα μg1 rιlgρι6ισ6ιτερα

μoρφrιυτιx'6 αγαΘd, 6ταν η ψυχoσωμα-
τι,x ποqε[,ι oτην ξωii τ]o|ιJι: 'ει1ναι ομα-

λ{. Πι' αυ,τ6 xαι τo πq6γ'ραμμα του

Δlημoτ ιxo ε lruαι rοατ(ιiλ,λ'η1.α π9oαα'ρμo-

oi't6νo ατ,α εν'δlιαφ'68,ογιτα τoυ roα'ιδιo6'

Alπ6 την Δ' τιiξη (9_t0 θτη) κι 6-

π9ιτα τ'ο παιδi 6xει χα'τi{ιγ'ιτ'f]σ]ει τα χλlει

δi'ιi nηs μιiΦηoηs, δηlλ"δη ανdγνωlαη,

tl"'αιp( ιι αρiθ1ηoη, μπαilνει πλi6oν oτη

}.,εωφ6Qo'τηg μιiθηαηg. T6qα εirvαι

πiλ6oγ αε Θ6αη να αα1οληθiεi γι{Ι 
'τoλ-

λ'ι{]: ιi}Q'εg xαι ημ6'ρε9 μlε τo lδιo θi6lμα'

r,α τo εE'ε,τdtαει με 6,dθog rια'ι πλ'ιiiτog,

επει,δlr] 61orw πι,d αιιαπτυ1Φε[ οι ιpυxo-

ηνετιμ(Ι'τιfi]6ξ τoυ ιoιαν16'ττ1ιτεg (πQo,oοχri'

μνi1uη, φααταoiα, αυλλoγ':α1τιxr] ιxαν6-

τητα, 6ο{ληαη), 6παΙq χαL oι σωμαlτι-

x6:. Γι' αιlτ6 rια,ι η Δ' τιiξηr θεα1ρεiται

η πι,6 ε{1xoλη, αη9ι6ιbg λ6γiω τηg α'νιi'

r!τυξτιζ αrJτ'ιiη, τωγ ιxlανο'τirτ'ων. Boh-

σd,:ι 61μω'3 α' αυ'τ6 *αι η φt]οη τcoν

uo ρφο!τιxr.i:ψ αγα'θlιiπ' τοι'(λ d1ι,oτοιl oτο

π1g6γlqα'μ,μα Mαθημιilτιον dηg χd)QlαLg μαLξ,

x'α ,ιbq xα,ι η απaχτηση μαθlηtτ,ιx,ci:lν αg'ε-

τcil^.", 6πι,:l: ειryαι η επιμ6λεια, η τ]ιiξη,

η ε'ργατιx6lτητrα, oι oυγfθ1ειrεζ γiιiα σχο"

λιxfl ερ'γlαιo'[α μβ τ1η φoιlΞησlη πlcιJ πrQo-

ηγfiJθr1xε αlτιg A'' B', Γ' dιiξiε1a. 6o-

Qtlφωrση αυτ'i1g τηq xατdorτα'oηξ με ιd
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την φilση μθrQι?i6γ μα0ημdτoyv, ειη,αι η
Σ]T' τιiξη, oσG6iτrε τo αυαr,δi, μπqgε[ να

μιiΘει πιiigα πoλλιi ηq,dγμα'τW πlolιJl θb
τoυ με,iνoι1ν ,εφ' 6ρου ξιυ{,s. 'oλα τα
ανω1τ6igω oτoιγatα θεμελιιiνoυν τηv αil,-
τ[λπ'ψη, 6lτι στo δε{'iτερo o1τ'dδιo, τηg
παιδι,xft6 Φιxibs (lι0-13 θ!η) τα παι-
δι,ιi μαθiα,[ν,oυν rοαλ,ιiτε,ρα απ6 6αo xlαπιi
τo πg,oηγloιiμεlιlo (6-9 6η)' oπωg λπν
Θαlqμ6να πιoτεtoψν πoλλo,i. Σrτo σημειo
αιιι6 σα αναφ,ε,Eθιir }αt σ]ε μια ηQoσω-
πιπ{, 6lρ,ευvα πεQ,ιo'Qιαμ,6n,η,g 6xrτααη,g. o ι
απαν,ττiloεlιg 6,σo lttι αν πρo6ρ1oντα'ι α-
π6 παιδιιi εiγαι εηlδειxτικ6E xαι iαωg
απorιαλυπτιοt6g. Kι ε[lvα,ι γlα θαυ-
μιiiξει xα,ι,lε[,g για τ,ιζ πιrιδιπ69 δ,ιαπ,ι.
ατιbισε'ιg πoυ πoλd πληαιιiζoυν την α.
λ,fσεια. Αiλλιi αg δoilΙr]ε τα συγl}ι€2{Qι-

μ6να ατoιγεiα πoυ αυγπt6Mlq,α]rσα. fΙ βι.
x1ρ{ 6lρευrι,α 6γι'γε αγdμ,εσα σβ μαθητ6€,
E' rιαι >τ' τιiξηs εν,69 Διθ6orιoυ Δη-
μοlτιψioιi Σ,1oλεioυ τηξ r:ε1Qlιφ6Q]ε ια,g Nιi-
oυrowq. Αη6 του,E 25 μαθψ16'6 ατπιilρ
το:iγ τιiξtεco,ν (αγ6Qια, xoρi,τοια) ατα
οπoiα ,τ6βηxε η ε'ριiiηrqη. <δ,ε ωαιιi η-
λιxiα νo;μilξει diτι μαθαlvει xαλ8τεpα
rιι ευoιoλ6iτε,Qα 6να παιδi[;>> τιαν 18 oι
απαvtfσε,ιg τ'οπoθε,τotiν' αυtτf τηγ Φlι-
lιiα'o''τα I0 με 13 6τη. Συγ1ρ6ν'ω6 δ[.
γσυlν cαlt. τιg αι,τιολογ'ilεg. Α\,αφ61ρ,ω

μεlqιπ6g απανnri1σειg πldν,ω α' αυ,τfi την
εριiττηαη πoυ 6γιvε.

Ι. ο μαΘητtq μα'θαiνει xαλt,τ':ρα
<(l,1 ετιbru,, γιαlτi τ6iτlε xlαταλα,6iω[νει
πιlo πoλ,i>> (Eiλ6η,η Σ. tl ,ε,αilγ)

2. <<l2 εlτlhν' γιια'ιt τ6τe αρtξει τo
παιιδi γα μγαλ,ιiι,ει> (Λεlμανιιi Σ. ll)

3. <cΙ0 εlτιirν γιncτi o δlιilαιιαλos η δα-
qxΙιiλir, τουJg λ6γ,ει για αiε,ρ,ιαo6τaρα
nαιity1μα|ια (Nτ[να Α 1l ετιirν)

4' <<l2 ε'τr!w, για'τiL 6'χlε't εωιbιoιν,ωνiα
μ,ε ανθριiπoυg>> (Γειiliρryιο6 K. l2 ε-
τιbν)

5. <<t0 ετciπ,, γιαtτi εiναι περlεργog
xαι Θ6λε,ι να μ,dθει πoλλ,ιi>> (Πειυργiα
N. 1 1 ετιλν).

Γεργ,ιilται τιirρα τo εξ,is ε'Q6,τηlμα
<(π1αιd ειιναι τα πitντ1τρα πoυ οsoιiψ για
lμιi'θηiαη; <<Tα, x(ινητρα για μιiΘηαη εi-
να,ι εαωlτεiριx{g ιi εξαlτεpιD{6lg φtoε<,lg.
oι o,qγανιπ6q oρμι6ig, 6,πωe τηg αυ,τo-

αυvτ(rρηoηg, oι xο,ι,νωιv,ιxde, 6πωrg η
og,μ για επuNο,ινο}ν,[α, μiμηoη xlαι α-
ναγνriριαη. oι πγ,ευμα,τιxtξs (o,Qμfr γ,ια
γlνιilαη' xαλλ,ιιτε1ρiα εiναlι ιiνητρα εqro
τεqιxfi; φ{iαειog.

oι πoιru6ξ, oι αμoι6,69, η xαθioδηrη-
αη' o λ,[γ,og φ,66'o'9, η λiγη ιiμιλλα', η
ελπlilδα aαι ο, αγτ-lαγωrνιiσιι6,ζ, ..o,ι 6ιεα.
μ;iν,εg αυπ69 'τηg ζω{,θ)> ιιατιi τoηl Ε
SΟYRδAU' η αι'ιτοεr{τ)ιμηση' η επιτυ.
x[,α, η 6αθμoλloγiα, τo πε,ρι6ιiλλoν'(oαν
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oι0.uoγ6γ€ια', α1'oλεiο, xoιγιoγ,iα x.λ.π.)
εi}ναι μ'ε,Q,ιxκi α'm6 τα' πroλλ,ιi xiνηπ.ρα ε-

ξοrτ,εtριπfi1g φ{tαεοrg.
Eδrb θα" πq,6πει να τονι,oθεi 6'τι o

xιiθlε εlδoυξ διi,ακαλοg tιιiνει xαλ'd την
δtουλειd του, 6ταν ε[,ναι ιιrλιi πληρo-

φορημ6τo9 oxετιxιi μθ τ,oυE μαθητ,69
'ioυ. 'otταιν δηλα&η γαωρiΦι ατοιιi ε[-
γαt\ τα Nilvητlριi τσυ]!' για να ειpαρμ6-
σει τolυiξ χ1αλ6τε,Qoυe , τ,oυli πιo ilQαi}{;τι

xoιiE xαι απJolδ|οrτιχιotg τQ,6rτουξ για v{ι

ταυ't ιiιαrγorllσιfoει. Πoλλ169 φoq6g τo

μogφtωtτιπ6 αγα,Θ6 που πp6πEιται να
δiιlδαr1θεi πρ6πει, να αιvlταπtoπ1ρlνεπαrι xαι
σlτα εσω1τεlQlιχιi xiνηπBα τωιν μαθητiirιv.
Γι' αυπ6 ι6να μεγιiλο μ6(lcg tωiν πlQo_

oπαθειιilrv τωγ δuδπααl'oνiτωι, ε[ηlαι γα
ελμ;ιibιlν τo ενδ.ιαφ6,Eoιν τωψ μαθ,ητlcbν
τlσιΙ3 πlQloξ τα, διδασ/qμενα με μ6otsπ,oυ
αiν'ταπο,xQ[ru,oη,ται xιiθiε ιpο,ριi αττ1ιl ιpυ_

1o,α{νθιεαf, τoυg.

Σlτηrv εριiliτηoη <<πoι69 αι,τ[εg εμπoδi-
ξoυν' τo μαθητf rιαι δε μαθ]αliνει;> μ)ε.

ριnι66 απ6 τιg απαντlftαειg πbΦ πfi}ρα1με

€]ιγαι:

'l ) .ri.NtfρτκυE φliαι€ι πoυ δεη, θχrει τo παι
δli Θlι6λη'αφ>

2) <<[ζαlταπtεαη τ(,)γ γoν'6ωiv>
3) <lΙΙ τηλε6ραoφ>
4) <iTo πoλ{ι παι1νi,δι, f 6να δυoιiφε-

o1τlo γεγoν69 στo σflι|1L>

5) .< To 6tτι o μαθητfig δiει,, πρoα61ει
ο'το μιiΦη1μα>

6) <Αμελε[ τα μαθfιμαπιi το1, για να
δεi τ,ι{λε6ραoηr>

7) .dE δια6ιiξει αλλ'ιi παiξει xαι δια.
61ιιiζει MΙlKΥ _ Ι\{AοYΣ>>

8) <<IΙ φα,οαlρib μθαα στp σiΠilτι 10ι ξ
απiolo,σ€ξ'ιπ .oιΣ.

,ΙΙ ιiλlλη ε,ριb,τηαη αφο,ριi oτlα x'iνη-
τ,gα. <<Tiι δ,ιει-ιxoλtlν,ει τo μαθr';τ{, ατο
γα μαlθαlιrulει πιo ε(μoλα }οοιι πlιD σroλλ,d

flQdνμαrτα;>

'Eδιil δ69ηααν απαν,τi1αει6, 6,rftυ,g oι
παqbπEiτω:
1 ) .{Γlo 6iτι αγrα,πιirει τα γριiμlμαιτα xι

ι61tει Θ6'}'τ1'η>

2) <<1o διirαDιαλoζ χr{ι,ι η μελ6rτηr>

3) <<'otταν ηQoσ6χει xαι εi,ναι δpαατf
18 ι,ot))

4) ..lo 
"rρ6πos 

,οoυ τo λ6,sι o δ{ilσr{αλοg

το μldθημα χαι τoυt τo εξηγlε[>>. Aπ'6
6]λα ,τα αvωτ!6Q('] γlQαφ6μ€γα μπQgoiμε
τιirρα να μιλf,ooιrμε xα,ι πo'ιo'l τ'q6πο,ι

μαΘlf.α.εοlg υπιilqxoυι. l) Mαθbiτει rια-
νεLg λιfvoνταg or.loια,αδfiπο{τ€ φd1σε'(ι)ξ

πiQ,6i6λημα. 2) Mε ο.τιγ1μιαiα αιiλληψ'η
ι,δlε<iην, 3) Συ,ν,δ6οvτα,; τα ν,fiα μ,ε τα πtα'

λιιi τα γιι,ωαιd με τα dLγrvωiσnα. 4) Mι'
μοtlμενo3 ,τουq 6λλoυe ο'τηv ο,μιλiα.'

6'ιiδι,o1uα παι dλλρ6 αυrv,iθiειεq. 5) Mb

xlα,ταν6ηαη ?{,ι αrι0μνημ6]νευση oι 1η
xαι 5η απ6n]rcιg ηqo6ιiλλoν'ταt oιι6 πτψ

ατι':ιlg,μ'ι'ιcd ιpυpλoγlπ, η hι αlfi ιη
μ,oρφoiλoγιxfi r0αι o,ι 3η xα,ι, 4η απ6 τηγ
ιllυχο'}.ιογ[b fο}γ <εξηiQdημ6γ,ωv αlναxλει-
αlτιxιiν,, ('I(EFLFX,ES CloNΡΙTΙ0-
Τ'ΙΞLLEΣ)>.

'Aλλ,oι ιpυ1loλ,6γοι (TiHιORNDIKE'
\,V1ERT,!ΙIEιΙMιER' KOFFKA x.τi.) δια-
τ6;πωσαv εφiτ,ιl u51u'ooa n'r- δι6πoυv
τημ μιiθηοlη rιlαι ανα.φ,βρργ,τlαι πlεQιλη'
πιτιι6. 1) o,ν6μo,3 τηg αrαix{rgεωg: με
εiπαγ,ιiλlr}Φη η χ]efμση o δεqμ6g αν,jμε,α,α

ατo ε,ρ6θιιo1uα }0αrι] σ1τηγ αν'τl'ιjδrgαση γi-
γ'ε'τα'ι ι,αχι,,Q6]τε,9οg, 6iταν λεiιpει η επα-
νιiληn}lη' αυ'τ69 gξ!ggθ6γεi. .iEx, των o'
μroilωlν εν,ε,ργ,ειιbν αι ilξειg>>, πα,τd τo",,

Αloιrαlτoτ16λη. 2) o ν6μ,o6 τoυ' απoτελ6-
qμα]τ,og: o δε,qμ6g α'νdlμEσα oτo εq'6θι'
σlμα 1ιαι τrρ' αν,τilδiρα,αη δtναμιilνει ιιi-
θΙε φo1qιi π]oυ το απoτ,6λε,αμα ?dιirτoιαt
,fQοσflΙiθεια6 φL6QΙιηει ιDaανioπo'iηlαη ατo
dτoμo. To αvτiΘ'ετο αυμ6αiiνει σ€ ,qQo'

αππiθ]εια ,roυ δε φlξρvει ιxαν,oπoirρη.
3) o ν6lμο,g τηt σuνd'φiειαg: o otvδε-
σιuog αγdlμεσα αε δυ6 γεγoiν6lτσ ταlυlτ6'

χΙQiol,α f διαδο1,ιxιi 61'ει oαν απo,τ6λε'
oμα ,μ,ιiθηoη '{αι 

αμou6lα[}rιl ανιiπλαof
τoιrg αργ6,τε1ρα. 4) o ι16rμo6 τηξ αφo-

μoι<bαε,ο1g (ASSΙMΙLATiΙONr>:'oαεθ
φog6ig τo, 6τoμ'o αντrμε'τcοαιliζει ν,6α xα.
τidlc,τααη μrαθfσεωg, ξbναφ6ρνει στη

μ,γt,μη του) -g q191,1tε'[α εxεiνα τηg αυα'

λιdig πε[rραg, τα oπo(λ aπlειδ{ 6'χουγ

o1ι6αη με τo rαα'ιι,odQγ'ιo 6loηθotηl ατην
οlι}ιειοπtoιηση' την αφο,μiοrαfi τoυ. 5)
o ν6lμo9 τη]g ανιαιλoγια,s: 61ποιog μαθri'
γει τ'ελ€ιω1ξ ιn6α ιι,'τ16'αταoη α,γ'τιQQ,ιi o'
orgιroμ6tνo. μ6νο ατoι1.εio τηζ f α' d,λ'

λη xαlrιilαταoη πoυ μ'oιrdζει μ' αυIτfi. 6)
o γ61μι0lξ τηg εντd,αεωg: η μdΘηαη πρo'

χlω}Q,ει γoQγlιi xα ι απoγελεoiuαlτlιxκi,, 6τα',l

τiov μαθlηnευ6μεαο πατ61rε'1 ευxiξρι,oτη
συlγαι σEηματιrαf rcατιiΙατααη rroυ r{Qοχ,α-

λtεiται π1ρoππlγτ6g απ6 αυlτl(i τα ιlια
τα ηEιiγ1μπlτα ηoυ 6χ}εt γα μιitθει. 7) o
ν6μο9 τηg απαλ{ιαειοg ,11α1ι τηg συ'νθ6'
αεqg: Tο υπoxεiψεvο μαθαiνει αναλt'
οΛ,lτα.g τα otΦθ]ετα στα απλ,d o1τoι1ε[α
τoυg f α,ντ[rατρoφα αυνΘ6'τoγΙτdξ ταl,

Σιlγ,οπiτιπtd συ,μrqεiQαιη,,ε1ταiι 6tι rοαι η
xαιλ{iταρη μ6θo,δo9 δlε μπo,ρ,εi να xrιiγει
τ'[;τllτ,ε 6τqγ η Φlχηi 161, 1g,1δ1o6 ιυ-
Eια'ρ1ε[τα,ι απ6 τη,ν απιiθrεια. 'olδ,n η

επι,τυ1i[i61 τηζ μ,αθι1σEω'g rια'ι γενικd τηg
σ1γα}γ{is θγx'ει1ται oτην προ'απιiθEια ,iου
θb y'tdνει τo παιδi. Tiποlτα δεν,μπο1ρ,εi

ν' αlvτ'ιlxατ,αlστfioε,ι την π8oσωlπι}ζη,ηQο
oπdθiεια. Xρειdξeται λroιπ6ν x,αι μι'ιi
δτiνα,τf θ6ληoη. K;αι αx'61ιη τo πiαι,δi

η261πει να 6αηΘηθεi ιirlατε για γiιlειl ιnοα-

γ6 γα, α,ναxαλtπτει μ6'ν'o τιoυ αυτ6 πloυ



θrα μ,ιitθlει. Aυ,τf ε1νοι η λεγ6rμενη ετοα-

γααναlοdλυ,riη.

Ti μα,Θαivoυv τα παιδι6;

To πρ6t6,}ημα <ιτι μαθhiνotμε> t0ναφ-

Q€'τlαιι στ,o υλιιq6 πoυ αφqμoιιitιlo'με xα,ι
xdνο,ι'με xτ{μα μαg' To υλιπ6 αυt6
πε,ριλαlμ6'dρε ι αν,τ'ιλ Φls ι3, 6iννο ι,ε g, γνιir
οει g, ιδ6lε,9, ι?σι,]δττ!ε'g, αυrνfθειεs, ('6-

ξrειg ) , διαθ6rαειg, ,εν,διαφξρqνπα., qγd-

πτrυξη φ1'ιιlιιillν δεEι,oτijτων. T6λο6 υ'
dd[,1oυιν xiαlu oι διαταlραx6s τηq μαθ{-
αεωlg,. Tα αirtια διαταραηιιbν' τηg μα,-

ffioεοl,g 'μπoρεi να eiγαLι: α) Eηl'δο'
γ ε ν d (εoιοτε'Qι,xld τoυ ατ6ιμου): 6ilλlει-
ιJ-tη εν,διαφfiρoνlτ,oξ, αl8γr6e φυ8μ69 εqγα'
oiαg (α,Qγ,olιiνητo αταιδi), αrqQοlσα1Qψ,o'

ατ iε g, αρiριitιoτlε ι,εs, (εγηqεφαλ(.lτιδiε g, α.

μυγlδαλ,iτιδεg, τραυlματ'ιo.uοi rιλ.π,)'
8λιi6ε6 α,δiivοlν, 1αlραxτηρ,oλογιιψi (επι
θ:τιx6lτητα, δειλiα, α'πoθ&Q,Qυγlαη, φ6'
6οs μλ'π'.). β) Eξωγεν,f: oιl}ιoγε-
rxoιαιιιi rΦo6λ1iματα 1) o'ρφιiνια μεριxf
f ολιx{, δε{liτεgrog γrιiμog τoυ' εν69 γo'
ν6α, διαξ{ry,ιo, διαμoν{ σε oιrα).τ|ρο'

φlεio, δυ'ααQμoνiεg με αδ6λφια fi γo-
νε[g, δι,6γε'ρ'αη ερωτιαμroi φιλοδoξικiιν
xι&. 2) Σtχ,olλι,μιi προ6λfiματα: ιδι.oτυ'
π[α πρ,ααουιιx6lτηταg δα,oxιiλου, διδh-
πηqιαnιιi ηρo6il.rfi,μα,τα, i1λλειψη μθoωτν

διδαοrιαλriαg, δτoμoλlεg μαΦημιiτων x.
λπ. 3) Προ6λ{1μαlτα ευ,ρr3lτεtg,oυ, περι-
6ιiλλorv'τ,og: rιαxf γειτoν,ι.6., tτrnι6€ aυν-
τρoφι,69, μαηρυν{ σnοlQ,εια γ!ια] ψε'τ6'6α'
ση χι €πιrσllQoφf απ6 τ|ο, σχ)oλειo }0λσi.

Eδιil υrπΦρxει 6να9 φα6λ;o9 xtαλog: τα

αiιlα δπημιoιtψ,o,{lγ διαταtQαχι6g oτη μιi'
θηαη, αλλ,ιi χαlL oι διαταρα,1ι69 δημι'
oυργοιivαiτια. lΙ α1gριiroτ'εια π.1. δια-
*6τqτ'ε'ι' τη ιιr(θηαη, τo πα'ιδi μ,6vει rια-
θυατε,ρημ€,ιrc, τo στεγoχ1ωiQο{l,v 6rιειτα

γqγειg, δdroxαλοι, oυμ,μαΦητ6.9 πoυ '6'

μ€lι{ι,,ε σε xαiμηλιi επ[πεδα μαθfioεωξ.

To rιαιδ,i τ6τε πειqμιiltνει, δε μελ,ετd
xαι ηαrτ,ε6α(1γ1ε'ι σε πlιo 1α1μrfl6 επ[π'ε'
δo x.,oρι. T[ μ6τlρtp Θα fuηφ0o'Φ'; Aυτ6
εitναiι οtnιολo γα τo πθι xαψ,εiξ: να ε'
πι,oημανθo{'ν' τα αLτ'ια', να θεραπευθoη]τ

αυ θεραπε{loι,τσι'' \,,ο4 ,μειωθo{π αΛ, μει-
drνqν,'αι, γα γli,'νoιltν αrγ,εxτ& η xελευ'
ταiα λ6rαη, Q Γgrρμαυ6i6 παιδαγωry66
W. CrORREL λ6"1ει .<αε lιπ,μμιιi περ'i'
,nτο]ση δεν πρ6πει να τιμ,ωρ'εiται, η ιiφ'
γηση για εργαo(α,r>. E,iιkολo εi.ναtι να
τα λι6]γει xαru,6ruαg αυτd πoυ λ61θηιxαlν

,iαlραlπd'γω, δ6αιιoλo ε[γαι γα τα, €φα18'

μ6{αει.

II ΙΙAPEΛAΣΙΙ
'Ε,9υγεν ο Λευτ6ρηc, ο ψεη&.λaq
ο αδeρφδc τoυ }Ιiλτoυ, μΞ την πρtπη παΕ'η
\t.ι .*α?ελ&'σει... μεγαλεια!
KιoMiλτoζoμιχρOJληζ

- Υ|. αυπδ'l δsν Otγoιξε ψ\τε το Nηπιαγωγε[ο -x)'c.|'ε,. ιαι δiρνεταL' τ,αQnfioρLci δεν 61ει.
'/'α|' 1[ θα γi.νeι με την τaλlιxατοιx[α.'.

AT"1. o< ψτr?aισα\) x&.του ιd'πaυ xL oL ψ€'τ&λ.οl'

\l.:ι 1ιLy"?οτ?&ψατα τOυ φ.'5τOυν να δωxριiζoυν,
τieζ ι(ι'a ic στι:,ι πο τα)ιι6, τι.α πην αυλ! πoυ

eγλθη,
"('.L τα τ,a?τaτ,α?&θυρα πOυ !γιναν Ε[να

τL,ι τaυq τΞLqδ\)aυq n)u o*oρn['oν στa;ζ λιrour.

Κλy'iει με λυγμaJc α'ιδ1ιτ' o Miλτos o μιχρO6ληζ.
Κ:ντe'3ε,' μεσημ6ρι. Δεν τoν μ6λλει
\(ι.α" icυ.< Ξνcιy'aυζ. Για τoν αEερφδ τoυ,
τc c"'lντρcφδ l,a'ι, τον !φυγε, αυτδq ιλ'αi'ει'.

o ToΠoΣ MoY
Aυτjν τa\) y';'|ιτ,o πον τλατ'5
ατδ τa'l B6ρμιoυ πα ρ,'ζ&' τον ατλc6νeπαι,
τsντcbνεται , ()αρρε[q, τ"r', Θ&λαooα

^(|.n να oιλdoει
μεζ στην ιαρδιd, τaν ι^ιω'

Κι α'ιτ[ το δ1ιορφo 6aυνδ

Tνc! σ"T' την xαρδιd, τaυ xd.γ"του 6"γαtνeι

xι ανε6αi.yει να cψiξε,. μ.ε τOν oυ?ανδ

μεζ στην ,}υ7'i1 μoυ πδ 'γω.

Kαι τη μιχρil πατρiδα μου
τcυ σα\) την π3ρδιxα ψε'ζ στa 6oυιδ φωλι&|ει
ιι i)''ο τa\) x&"lιτa σ€?τLα\&,

τcbc να 1o τ,ι)i
1,Ιε; cτην Φ''|"h, μsζ στην xαρδιd, την εχω.

τoυ Θιllμ6 ΓαΘριnλ(δoυ
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H ttρoσTασiα Tnξ ΑρxlTεI(Tovll<l'τc μσc
κλnροvομι6c σαv φοpεαξ εlvl:<nη μvnμnc

7-o xεiμειo πoυ αxολoυ$εl απο'
ι ε λ ε i ρι ι ο' ου q g αι1: i1 ο τ1'tι ε ι,'i.l ο ε c,'' ν πο υ

7ρι1aι1'ιonoι{1fr1:ια'ι, οα7' 66'υη y|0'

'uια 
ουΞy'1ιηοl7, ι''ε a7ετιx6 0Δμrι, πoι'

ορyd.νcοοε o ιιΙΙxnαιδει'ι ιx6ζ'' t)'uι-

λo; Ν d'oυaαqν τoν oxτcil6ριo τοx

'1ll6.t, και 6t|6clιrL δεν lyει c,.;ιαι-

ιfi'aε ιg μιCΙ; oλoxληρcυρι6ι'ιiq 
'ιιε}'i-'ιη:' oι οημειcilοει; αυι6'g aτηρi-

7'ι}]i{α}' 77'ρi'εοg οε 
'uιd. 

aειqd, dg-

0ρolι, που δημoaιεdτηx{/'l' o7o nεQι-

oδιx6 κΑρη'ιιε:xιoνιxτ.i 3!'tιαιο'ι τ.

9, 1975, Oρ.Δουγιdνιi;, Α3i1ν,ι

1975 X('ιL πι6 aυγxεxqι'ιιΔι'υ'' aτσ.

6ρ&ρα τcaν:

rl ) Σ. Κoyιcιρdτoυ, αρ1ιτΔr"ιoνα':

ι,ΙΙ πqoaταaiα ιηe Aργ'ιιεxτoν ιxi1e

xληqoνoμuieι Κατα6il'6ζ x(Lι χσ''

ρα.xιi1ρα.g μιαg ιδεoλoy[cιgν.

β) Γ. Σα'qι1γιdl,νι1 , r'ιργιτΔxιol'ο.
- noλεoδ6'pιoυ: κlΙνημεlα 

'{αι 
π(t'Qσ'

δoοιαxd, atι'oλcl ocl'ν ενεΤyd. aτoιxε[ιl'
τt1q Π6'λη-c>.

y) Ι. Κνιtι1zl7, αρ1ιιΔxτoyα: ,,oι
δ ιε8yε[g α9y6c ιrrlι' α.ναaτηλilοεtιι'
οi1'uεqαν '

δ) Π' Ι(o'ιι[λη, αρ7ιτ!ιιιoνα'
πoλεoδ6ιιoυ : αΠ εριφερεια:,x{1 Αι'd-
πτι''ξη xαι διατiyρηaη ιοll' Παραδo-
oιαxrhy oιiιιoμcilνι, 6aoυ xαι παqα-

π6'uπονιαι oι ενδιαφερ6u'ενoι γι(ι
nλl1 qΔoτ ερ'ι1 6 ι6 λ ιoγ ραφ [α.

ΠoQ' 6λo Ιoy απoaπο'ομαιιx6
'ιo'ι)ζ χαQαχτi1qα, xρitηxε ox6πιμη

η δημoa[eυaη ιωy aημειcilaεωy αυ-

τriν, απ' τl1 μι6 ριεριd λ6yαl τoυ

εni,xαιρoυ ιoυ 0'6ριατoE' με την ει1-

xαι9[α' τηe ο'ι3νταΕηζ τηζ πολεoδο-

μιxi1g μελ6ιηe τr]ζ Nrioυοcιg xα.ι

τ1]q αl'o'1'l'ιil8ιaηζ τoυ οιxιaτ ιxoιj
τηg λa'ι3τoυ, y'ι απ' τηl, αλλη γιατi

'ιιtοaodν ι'α αiιoιελΔaoL:y τη|' αQχη

154

ffi
ffi

Σniτlα oτηv oδδ X''Koυρκoιiτo (Γoλδκεια) oτη Ndoυoα' Tυnικδ nαρdδειγμα Zωv-

ταvoιj noραδoolακoi olκtoτlκοi oυγ6λoυ

Φd]

Effii

ffi
&

ει,6,- y6yιμoυ διαλδyoυ πoι' 0α oδη-

iιi1oει οτιly ειlαιο0ηιoιrllliοl1 τιi ;

κ'oινfi€ γνcbριηS aια 0lμαια τηζ nQo

οταaiαg τηζ αQχι1ε2lιoνιxi1€ γιαg xk1
goνoμιd,E xαι xdqια ιηe παρd)oaη;

τoυ
Ftλ*ξiανδρoυ Γ. o ικov'6μ,oυ
α ρx ιτ€κτ'oν,α - πoλεoδ6rμoυ

τoυ π'ρ6acρατoυ πα.ρελf6νιog μαζ
(19oυ - 20oυ αι') 'uε aτ67ι'l Ιl']r, (ι-
y(ιδειξi τηq, 'ι1]y πρo6oλi1 'ι11ζ }l(ιι

τηy d'yτληοη δ ιδαγ 'ιι6των cοq,6λι-

u0)'| y ια τ1]l, πα'ρτιπ6'qα εξ!')'tξη
τηe adγ7ooνηe oιxor\ouιxi1e, αλλi
,4αι τ()υ τρ'6πoυ ιηe Ξω"1s μαe .

Aνiαγκαι6τ'nτα ιiπ'αρξnq ε-
Θνικfrg μvriiμnξ.

Σ,ε κ,iιθε 6θνοq, η iπαρξη και
τ6νωloη τ,η'q εθνπ{g του μν{μηq'
εiν,αr απαραiιητη γrα την iδlα τoυ

την υπ6,cταση ,κα1 την εθνl,κι] τoi-l

ανεξα,ρ'τη,oiα. Η εμιπ6δ,ω1ση Kα'i η
:lοx,υ,ρc,ποi'ηcη τηq qυ,ιoγ'ν{Ι,oiαr;

ιουq 6θνoυq γiνειαr 61r μ6νo με
την γνιiloη τηq πολlτrκ,{q του 1-

1ΟrΙioρi,αq 'αλλ6 καl με την riπαρξη
καr ,6νταξη οτην κ'αθημερlνf τcυ

ζω{ ιων 6λλων φo,ρ6ων τηq εθνr_

κ{q τ,oυ μν,fμηq, αν6μ,εoα ο,roι:q

οrποioυg ξεx'ωiρl,οτd θ16οη κ,ατ6xεt
τo ανθo,ιrlπoγεν6q περr,66λλ,oν, 6-

πωq αυτ6 δlαμoρμiθηκε ηiατd την
δ16ρrκεια τηq Ιoτoρiαq.

Ιοτoρικιi αvαδρoμti
Αrπ'6 την xcιραυγr] τ.ου πολιτιo-
μlc,6 ol dνθρ,υ:ποr 6ατεκαν με κ6-
πoro αε6'αομ6 απ6ναντl ατα δημr
ΟυrρYηματ,α των πρoηγoiη'ιενιυν ε_

πc,xιilν, καt κ6,ρtα c' αυτ6 που ε1-

x,α'ν l] απο,κτo6,ααν κ6πol,α αξiα
σrυrμ16gλ111,η l1 μνημrειακ{. Ωοτ6οo
ο oε6'α,qμ6q αυι6q 11ταν αρκετ&
περroρrαμ6νoq κα1 οπ6γr,α o,τ16κον
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ΙΙ πρooταoiα τng Aρxlτει<τovrκng κλnρovoμr&g

ταν εψliπ6δlο στη1ν α\'ιI'καιdοταοη
τιυν παλ'6τερ,ων trινηtμεiων απ6
6λλα ιειilτερ,α 6ρ,γα (π.x, ,4κρ6-
πoλη Α9ηνc6ν, 6που rα π,αλ16τερα

lερ"1 αντlκατε'οι,6θηικαlι, αοκετ6q

φc,ρ'6q κα.iι τl-'iι, δ16ρ,κεlα τ(l,ν α]-

:ilνulν ).

'Ιo ενδlαφ6ρoν Y1α την δrα'φi-
λαξη τulν αρxαto,τι]των α'ρlxiζ,εi

αrπ6 την ελλη'νloτ:κt'1 πε,ρioδo και
τα πρ,ιilτα διατ6γμαια γtα την Γt]ρι]

c,ταoiα αρxlτε'κτoνΙκιilν μνημεi'uiν
6,γαiνουν απ6 τoυq τελευταiουq

ρωηrαioυ g αυτο,κρdτορ,εq.

H 6ρευ,ν'α 6μω,q γlα τ,α 1'στο1ρ'1-

κd μνημεiα, 6πιυq o{μερια την εv-
νoο,iμε, αναIπΙ6xθ'ηu<ε oπην Αν,α-

γ6ννη,oη, μ6ο'α oτα πλ,αiolα τηq

6ληq α,ρ7αrολατρε'iαq τηq επο'xl1q,

aρxαxoλατρlεiα πoυ αποτ6λεoε
.oψ,i$'1lρονα Tην α,π:κλεllοτrκrj

γλ,ιilοοα τηq 6ρxουο'αq τ6,ξηq που
ε,πrδi,ιυ,ξε να δηiμrουρ,γ,l1oη 6τtoι μrα
6αθ:d πoλliτlστκf δ16oιαοη απ6
τ,o λα6 πρ6,γirα ιπο,υ δ,εν συν,66αtι:ε
οτoν trιεoαiωvα.'Eιrιoι μεrιbθηκε
και κηλlδιiθηrκε η λ,α'ι1κI] κoυλτoιj

P,O κα: 6ιl αυ,τf εixε δημιουιργr]-
οεr (γοτθi,κoi ναοi, CΟΝ4MEDΙΑ
DEL ΑRTE κλπ.. xαροκτη,ρioτη-
κον 66ρ'6αρα καl dζεο.rα κο1 α,)-

r:ευ6,ιrμ,αια ).

o ροlμαντιομ6q καr o oυνακ6-
λο,υ,θ6q του ]στορ1'3μ,6q, αντlδ,ριir'-
Ι]αq σ' αυτ{ν την 6lπoψη, καlτα-

(ρε1ρ,ε να δ:,ειrρ6ι',εt :,ε μεγ6λc
6,αftl,6 την 6ννoια τηg πολιτrο,τι-
κl1q κληlρloν,ομrl6q και να πε,ριλ6-

6ει τα 1roτθlκ6 μ,ν,ηηlεiα KαΙ γεν1_
rκd την xρrαιιανiκf, τ,6xνη, ν'α κα-
ταξlιilιoεl το λαik6 κ,αι γηγενθq
,οτ,crl,τ'εiο' την λ,αi1κ,d mαρdδοοη,
καr τ6λοq να ερευν{oε1 τo τ π1-

κ6 κ,αt xlρlcνlκ/ aπoμαarρυσμ]6νo,,

το εξι.lτllκ6, τo πε,ρ1φερ,εrακ6 καl
τo πρωlτ6γoνo.

Tο αfτημα για αυνrτ{ρηση καi
Jτρolστα;σiα τηq πoλlrτωτlκf1q κλη-

ρ,oνομ,' aq απακρυαταλλκIiθlηκε ααν
αν'τ'iδραοη Ιtρ,oq Τlq ουνθfrκεq που

δημr,ο,l3ρlγη,oε η 6irομηxανrκr] επ'ιr'

νdoι,αlaη, με πριilτη μ λ,lοτα την

Aγγλiα, σε αυνδυlαiσμ6 με πε,ρι
6αλλoντι,κ,6'προ,6λdψιατ,α πoυ rΙρo-

ι<6λεοε η 6lομηx'ανlκf επανdoτα-
JΙ|.

Γενrκ6 διαπι,o'ιιbv'εταr 6τr τo κi-
νιl,μα αυτ6 τηq πρ]o]σταiσιi,αq τηq ττο

}lτ:sτlrκι]q μαq κλη,ρ,oγομr6q πα-

ρoυiordζεtαr o' 6λ11 την ι'ο'τοrρrκd

τoυ δlα,δ,ρ'oμii μ' θνον αμφiθυμo
xαlP'ακτΙi,Pα: Aπ' τη μd, μερ16

Παλiδ oniτr oτo Mnατivια

clαν oυντη,ρυτ1κ6 καt αντ1
δρα:τtκ6, ατo μ6:τρ,ο πoυ ε'κ-

φρr1ατηκε oαν νο,οταλγiα επtoτρo-

φηζ Cε πplolκαlπ1ταλ,:rσt'1iκl6q μ1Oρ-

φ,6ζ κ,oιν,ιυνrrκi]q oργdνωjσηζ, K'α1

απ,6 την dλλη ααν πρooδευ-
τ ι κ 6, οlτo μ€τρo που εiδ,ε την ι-

ο'τlρ:κf δl6,oταoη τηq πρα)Yμrατ1-

κ6τηιταq κα1 υtoiθLrτη]σε αξiεq πε_

ρlφρiονη1μrfγεq α'π6 την dρX'oυσα
τdtη. Αrκ6μη καr oι]μερα δεν 6-

xεl ξεπερ,α,oτεi αυτd η θεci,ρηοη.

Σl1μερ,α, η oικoλo7lκ{ πρ'o,:6γ-

Y1,ση τηζ αρxιτε!KΙoν1κ{q κλη,ρoνο
ν,ομI69, Π]oυ εντdtoαεταt σε μ1α
ευρrΤερη θειilρη,οη τoυ περι6dλ-
λοντoq ααν xfiρου (ω'fq, πρio,oελ_

κ,'iει o,rο κiνηiμα τηq πρ,ο'oταoiαq

εLυlριτερ1εq κorν,ωι,lrκ6q ομ,dδεq.

Ι1,α,ρ,&λ\η,λq εκδηλ'ιilν,εται η o1iγ-

κρoυση αν6lμε,oα αιην δεoλoγκ{
α'ν&γκη εν6q μ6lρ,ουq τηq dρxου-
oαq τdξηq ν,α δl,ατη,ρι]σε1 στο ε-
π(rπεδ,o τηq καταν6λωr:lηq ('τoυρ;-

oμ,69) κ6rποlo,υq θι]λακεq πρoσrt,α-

τευ6μενηq ομo'ρφl6q f oημ'αντlκ6-
τη'τα,q, καi στη,ν πρ,ακτικl1 εν6q
6λλoυ μ,6ρ,oυq τηq dρ7,oυοαq τd-

ξηg να υrπolοτηρiζει, o,τ'ο επiπlεδo
τηq π]αρα]Yαlrγ{q, μlα ορ:,cιμ6,νη rι-
κcν.c1ιlκ,απολrτtiκf πραγμlαι1iκ6τη-
Τ'O Πo,U καθroρiζεl ιην x'ιυρ'iq 6ρrα

Παλlδ οoτlκ6 onΙτι με αυλfi oτηv oδ6 Koραι]
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}Ι πρooταoiα τng Aρxlτεκτovrκt'ιg κλnρovoμrdg

αν6πτυξη, με 6λεq τιq θυoi,εq καl
κατ.αrατρ,οφ6q πo,υ αυττ] ε,π,roιiρεl
οε ε,πirπεδ,o τρ6πων ζιυ{q καl πε-

ρl6&λλοντoq,

Evεργoπ,oinon μwιμεΙιrν
ωq φoρ6ωv εΘνικliξ
μvι1μnq.

Στην Eλλ6,δα, η πρα,κτι,κr1 πoυ
ακoλ,αυθ,fθ'η,κε μ6xρ,"ιιir1ρ1α α)ποσt

κ:rπo6'οε σ:ην αlπoμ5νω1ση Kαl α-

ποατ6'ω,οη r] κερδοακαπ:,κr] εηrε_
τdλλευ,οη των μνημεi'ων (τoυ,ρι_

ηiCIc), αν6λoγ,α μ,ε την δlδ'αoκα_
λiα τηq πτo,ρiαq. EδIκd pσ Ιo
πα,ρ,αδοοακf αri'γx,ρονα μνημ'εiα
πρ6iπεt να τoν1,3τεi, 6τ: η εγκατd_
λεrψη καl εξαφ6νπt'1 τoυq 6xεl
drμεo'η α6νδεoη με την πρo,απ'd_

θεlα απo,φυγ{c τηc γνιi*oηq rηq
oιiγNρ,oνη,q εθνκriq lατ,ορiαq, ε-
πεlδd ακρI'6ιfiq εiναι π16 επrκiν_
δυνη η γνfiση κ,α1 η συνεrδητo-
πoiηα{ τηq. Aνdλο7o εiγαt τo φ,αt
νΦ,ενo καΙ με τα 6υζ]ανrτ1νa κ,αt

μεταl8υζαντlνd μνημεi'α.

T,α αiπrα τ]ηq aru]κlρ,d|τησηq των
κε'ρδoιω<οπtκιilν τ6οεων ι(αΙ 6xl
του αε6,αομοrj καr τηq δlατflρηοηq
των. παρ,αδ,οοι,ακιirν μνημlεiων κ,α1

oυν6λων εντd'oοoνται στο 6λo
πλαiotro τηq ελληνlκl{q μετο,πολε-
μlrκ(g or,κoνομiαq. ol 6αoκ6q δo-

μ69 τ,ηq orκoνομiαg αυrτfq πoυ ε_

πlδρo.fν σΙην κ'αταοτ'ροφr] των
ουν6λων εiναl δ6ο:

ΓEΝΙKΗl πλα'iοto καπαναλω-
τlκr]q οlκονομiαq που 6xει οαν
πρoijπ6θεοη $,παρξηq την αυνεxr]
αι1ξηαη κdθε εiδoυq or,κoναμκ{q
δρ,αεrrη,ρ, 6τητ,αq Ι<α'1 6rprα, Τξζ 01_

κοδoμικ,dg.

EΙΔΙKH: πλqiotο εξεlδiκευ-
σηq τηq μlεnαπoλεμlκrjq ελληνι-
κι]g oκoνομiαg αιην oικοδαμlκ{
καt 6xr oε 6λλε9 δρααtη,ρl6τητεq
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Aoτlκδ σπiτI, oτo πρ6τυπo τωv Πλα-

κlδτικωv onIτtδY. Πdρoδoc oδοιi Koρo{

(rπ,x. 6αρ16 6ιομηxανiα), ενιαγ-
μ6νη oε γενlκιirτ.ε,ρ,εq ουνδ6οεlq
κ'αι εξα,ρ,τ{rαεlq τηq ελλην:κr]g or_

κονομiαg απ6 dλλεq ευρωrιαiκ6q

{ υiπερ ατλ,αντlκθq οπονoμικ,69
δομ6q.

ol πα'ρ'αlπ6ν,ω δlαrπtoτti.loεlg δεν
πP,6πεt να oδη'γ{ooυν αιην dρνη-
ση τη,q oημαoiαg που 6xουι, ιll
προoπ6θ,εrεq Ylα την πρααταοiα
του πoλπrατικο,6 περr6dλλοντoq

μ6αα oτα πλαiοl.α του καππαλr-
ατlκοl3 αυαιftματοg. H απo,τ,ελεo_

trιατπ6τητd τoυg εiν,αt 6166αια πε_
p,loplrqμlβγ'η' μtd ιπoU ot φoρεiq
ιουq δ6lοκoλ'α μπoρ,o,6ν ν,α ξεπε_
ρdοoυν κdιπolα πρ,oσυμφωνημ6να
6,ρ,lα ατην αντιδtκiα τ,ουq με τουζ

φ,ορεiq των olκoνoμtκο,rιολιτrκrliν
αυtμiφερ6ντων τηq τdξηg αιην rr
rιoirα ανdiκoυν. (Eiναl r<,α,ρtα,κτηlρi_

oι'tκ6 το γεγoν'6g 6τ,ι oε κ,αμμld
σταυlpro{porp'iα γΙα την πρααταrοiα
τoυ παραδο,οιαΚo6 περl6dλλoντoq
δ,εν παρ,αλεiπετ'αι το ε,πrx,εiρημα
Ιηq μακροlπρoθε,αμηq 6oπηυ orκονο
μκ{q απ6δοoηq). Ωoι6οο,, xdρη
ο' αυτ6'q τrg προtοπdθrεl'εg απoτρ.6
πεται 6να μ6ροq τουλdxtoτoν α1π'

τig ανε,παν6,βθωτεq καταoτροφ6q,
σrΙq Οlποiεq c,δηγεi η λογ:κr] τoυ
οiυατI]ματοg. Kr αυτ6 εiναι o,πωo-

δflπο'τ,ε κ6ρδoq, τ6oο γtατηι, or1-

}rlε:PΙνl{ 6αo καr γtα την μελλοv-
τrκd κoινωνi,α,

Πρ6ταon

Tο μvημεf,o εiτε εiναι αρxαio
rj απλ6q χ,jιρoq, εiτε εiναι x,ρησ1-

μαrιolο6μενo ο{μερ,α κτiρlο r] πε_

ριorxr] π6ληq, Πρl6πεt απ6 μ6νo
του να αrυοτελ6ο,εr πηγr] δ'δαγμd
των, εθνικ,o(l φρoνημαπ]qμoιi κα1
6αorκ16 φαρ6α εθνrκΦq μν{μηc,
που θiα δtilαεl αφο,ρμι] ατoυg κα_
τoiκουq rηq π6ληq να τo ουνδ6_
σoυν με τουg dλλουg αντioτot-
xουg φoρεic μνημηc καl τελrκd
να ε'llερ,γοπoιr]ooυν την γνιilαη
τηg rωλtτικ{q καr πoλrτιoτrκr]g ._

οτo'ρiαq. EIrιαμ6νωg το μνημεio
πρ,6πεl να απ,oτελ6αεl αναπ6oπα_
oτo 1μf1μα, ζιυvταν6 κω ενερ,76
τ,ου rιoλtτlσμos τηc π6ληq.

- '4ν δεν εiν,αι <oolκlοτtκ6 xρτ]-
σ1μlο)), νrα ενταχθεi αε δiκτυo πρα_
αiνoυ 

- ελεriθε,ρου xιilρου 
- 

d-

ξoνα κυrκλoφορlαc πεζιilν, γενtκd
σε 6,ξoνα κο:νωνrκτtq ζorric .ηc
ffiληq.

- Αν εiναt <'orκtοτκd xrριjοr-

μο>, τ6τ,ε πρ6πεt να πdρεr λεr
τ'oυ,ργiα ανdλoγη tΙrε τξN α'ρxrκfr
τoυ xρ,{loτ1 t] 6λλη πoiυ τoυ τα1-

ρ16ζεl. κdιω απ6 ελεγx,6'μ,ενεg
oυνθ{rκεq xρdrοηq YΙα την αlπtcφυ-

γη αλλoi,ι.ιioη,q d καπαοτρoφI]q
τoυ.

Eδκιilτε'ρα γt,α τ1q περιοx,6q
κατorκrιirν, πoυ αrιοτελro,$ν τα α(α-

θ,αυτ6 παραδοαtακ6 α,6νολα, καr
αε π6λε19 πο'υ δεν 6x,εr αυξηθ,εi

η αξi,α Yllq, εiτε λ6μυ μrκριilv
ουντ'ελεαιιirν δαμηο'ηq εiτε λ6γω
κ,ατακ,ρεο6ρΥησηq τtυν μlκρ,ιiον r-



ΙΙ πρoοτooiα τng Aρxlτει<τovlxng κλnρovoμrig

δt,ακτηοlιirν απ6 τo ν,6ο <<oρθ,oλc-

γllκ6> ρυ,μοτο1lrκ6 ox6δl'o, πρ'fηg1

ι,α αημεrdαουμε 6τr διατηρoi-παt
oε μεγdλo 6αθ,μ6 <{Για1ρ,αδoσ1αι(6q

κ'otνωνiκ6q oxAσεlq>>, η 6ννotα
<γεlτ'oν16>> 6xει την ουol,αοτlκd
τηq αηlμα,οi,α, oι σxL6οε g δια'τrθd-

μ'ενηq γic - κατοiκων κ1α1 ανo1-

xτιilν - κλειαιιilν xιbρ,μγ εiναt
c,xεδ6ν iδειilδεlq Kα1 ),ενΙ]κa α,ΙτLo-

τελ,oilν νηεiiδ,εq o,ρθΙ]q πολεοδqrι-
κfq δομιΙiq κα1 σΙεγαlσ,τ,lκιilν πα-

Pαtrr6τρων 6αJσΙ'σμ6νεq στην αν_

θριi:πινη κλiμαιrα.

Η ο'πotαδ11ποlτε επΟμiθ\,ωq επ6;r

6ααη oε ι6ιoιεq περιο,x6.g Πρt6Fι,ε1

πριilια απ' 6,λ,α ν'α δι'α'φυλdττεl

τον x,α,ρα,κτdρ,α τουq απ6 dπoψη

κ'olν,ωνl,κoi περlεxo1r,6νου. Ξεφεri

γoντ,αq αtπ6 τo 6λo κilκλ,ωμα τηq

<(;κα1ιαν6λωrσηζ) τηq κn;τ'o'rκiαq, η
6ννοl,α τηq απo,κατdlo'ταοηq - 

α-

ναoτr]λ'ωroηg - μαζi με τ,ην ενερ-

γ6 xρfo,η, αrιoτελ,o,6ν τα μoναδι
κd μ6oα γ1α την δrατ,{ρηοη εν6q

πoλεοδoμlκo,6 αυν6λoυ.

Επ(λoγoq

Aνακεφαλαιιilνoνταq κα1 {]υνo-

qliζcνταq ειΙrrcημαiνoυμε :

Σniτl και μδλoc MατΘoioυ oτηv oδδ

Σωφρovioυ. Παρdδεlγμo oυvΦπoρΕηc

κατoικiαq καt βιoτε1vlκηc δρooτηρlδ-

τηταξ

0ρroμ6να aκρηκlτ'κfr φαιν6με-
να τηq επo:Χ!Ιiq μαq (υiπ6ρμετρη

δι6'γκωoη ααιιlκιi.lν κ6ντρ,ιυν, εγκα
ιdλεrψη υrπαiθρ,9ψ, εντα,τ'tκτi και
αλ6γlαιη εκμετ,dλλευση των φυ-
olκιi_lν π6iρ,ων, 6t,oμηx,ανrκ11 Kαt

εprrτοrp,rκ{ αν6,πτυξη με απαrτd-

σε1q για μaγdlληq κλiμ,ακαq τεxνι
κ6 6ργα, ανdπτυξη τoυ μαζllκο'6
του,ρ,oμ,oil), αoκοilν πι,6oεrq ακ6-

ιΙα καr oε 'περlθ'ι,lρt,ακ6'q qτερ1o-

x,θζ.

Mε τlq καιαoτροφθq Jτ'cυ rφo'

κ6λε,ααν αυτ6 τα φ,αlν6μενα, ,α

α,τolxεiα Tηq αρxlτεκrιoνκ(g κλη-

ρονor1rtdq τ,oυ παρ'ελθ6'vτoq 6γ1-

ναν σπανl'ιirτερα (και επο'1r6νιυq

π'cλυτlμc6τερα) o,αν 1αnoρ/]κd κα1

πoλ:τι,ατ'llκd τεKlμlΙi]ρ1α, Kυ,ρ,iιυg ι,
μωq α'π6κτη1σαν μ1α μoναδlκ( α-

ξi'α oαν οdoεtq l'αο,ρρorιilαq, πott<ι-

λri,αq καl ανθlρ,ιilπlνoυ μ'ετρου μ6-
σα .6l19 g,i,γxρ'oνlo τεxVolKrpατn<6

περι66λλον πoυ xαραr<τηρiζεταt

αrπ16 οιrα,ρxiα, μ,oν'oτονiα καil γt-

γαντr,αμ6 { ακ6η.ια οαν πρ'6τυπα

Ylα Tην δηιμιoυrρ,7iiα εν6q ανθ'ρ,ω-

πtνιi]:ερου περ'66λλ,οντoq στo

μ,θλλον.

'Eτol. παραλλ'dζονταq το osν-

θηtμα τoι.l Συμ6oυλiου τηq Eυμi,'
Γιηζ <(,6να μ6λλον γl,α τo παrρελ-

θ16ν μ'αq> Υtα τo' 6τoq <lEυ,ρωrιαt-

κ{c Α'ρxtτεκτονκf q Kλη,ρoνo-

μΙaq> (1975), σε <,,6να παρ'ελθ'6ν

Yr'α Τo μ16λλoι, μαq>, (Σ. Koντα-

ρ6τoq) μπo,ρo6με να πoilμε 6τt

παiρνεr v6,o ν6η,pια το παρελθ6ν
οαν θεμ6λlo τoυ μ6λλοντ6q μαq,
τ'o ι,6η,}rα πΟυ θ.α διfuο'cυμε ατην

ηρaξη, δ'oυλεi,oντ'αg γl'α το μ6λ-
λoν τηq x,h,ρ'αq μαq μ6ο'α απ6 6να
δ'ικ6 μαg 6,ρ,αμα.
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Χρov,oλ6γιo
M6ριoυ X6κκα

1!)3 Ι: Ι'!νl'ηoli a7ll }Ιαxgαxcb'uη

ιl1g Φι} κbτ ιδαe '

1935: Η oιxoy!"ι'εια Χιl'xxrl' ο'ιll'

Ιiαιaαqιαι'{1'
1950: Aπoφotτl1aι1 απ6 τo |ιlμι'6-

aιo - 
Φoiιηat1 οτη ay'oλi1

Σαμαρειτcilτ'ι'o'υ Ερτn99oi
Σιαυρo{' Ε0'eλoνιi1e yooo-

ι61ιoq oτo oτρατ6πεδo πoλι'
ιιxcbν ιιρατοιι'ulτcον τηe Γτ'
d,ρoυ.

1!)52: Π gcυτoει{1€ τρ'oιτt1τi1€ aτ.1ly

Πdι'τειo. Γρ(lφει τα πqcilια
ιoυ ποιi11.ιαια.

1ll5,1 : Σ{λληιJη\ 2lαι xαταδiκη oε

τ6oοε9α yq6t'ια ριε 6d.οη τo
\6'uo 509' ΙΙxτ[ει τl1l' πoινtj

aτιg φυλαxlE τηq Ι{αλαμα-
'ια,< 2|αι τηζ Αι'γa|αζ. Γρ"-
φeι 7α πρcilτα ιoιl διηyi11'ια'
Ια,

it\58: Απoι1,ι:λ/ιτ"ιoη. Υπηρετεi τη

aτραιιrοτιNfi ιoυ 0ι1τεtο' r'lc

'ιιoυλαρde 
ae δι6φoρεE 'uoνd'-

δεq τωι, Λ.o'M.

απ6 τoυg ελd1ι.oτου6 που τ6λμηααν να

μιλf'69μγ oε <(rιαιQot'θ δttωιο .oιE>> xαι

πα,ρ6παμιpαν τo ιpευτoδiλημμα τoυ τir'
που .'6,αι συ'μφιξρg1 στο χ6μμ{t))' πoυ

τ'6οο ταλιiγιoε τoν αιQιστ€lρ6 1ιbρo rιαι

oδξfηοε xrlλι'ιi18εg αγ'ιoν'ι'ατ6; τη3 σ'τηγ

α]π6γ\,,(,j']ση τ'ηg αιωπi1g xαι τηg πα'9αi-

τησηr;.

Δi:ν εiναι δtlαxoλo ι'α επ'αημd'"ουμε

τιg ιδ'εoλ'ογιrι6q μεταλλdξειζ του Xιix'
ια. A]ρ1ι,xιi εντοπiζoνται οτο διdoτη-

μα .τ'η6 τετ'ρ'ιi1,ρoνηg φυλιiιιαig τoυ

(1954 _ 58), 6πoυ, εtιτ6g απ6 τη δo-

ιι,,;,ωoiα 1,ηg μ6νωoηg, αναNιiλυΦε rιαι

τ,o δι;dLτρητo τηg αταλινιxι],g ηβιrxf1g' oι
τQ{'υματι}a6,ξ €rμπει8ιεξ τoυ Xdoωια xα-

τ{ τ'ην περ[oδο αυτ{, 6πωq αργ6t'ε'ρα

αποlχ,αλ,tπτ,oν'ται στoν 11fμ'φ6xιoφ6'ρo

τ,oυ ε1θρo{> (δsq λ'τ. τα 5 διηγr]rματα

<iT'ηε Φυλαιιiθ"), { στo <<Koιγ6'6ιο>>

(<1M: τη θ16ληo{ μο'υ>>, <<ΙVtrflρo'oτd α' 6-

ναν τιi'φor>) ,(αι σno διriγημα <JTα x6x'
xινα μεqμfγπιrο,)>' ,1oι, δεγ τio συμ'!εQL'

6λα6rε αε χαrμtdΛ, απ6 τιg οQε(g oυλλο-

γιξig (γιατL ιiραγrε;), ,ι1αρα'(6μπoυry στα-

σε,ριi ατην ιδε,oλογιxfi υπoν6μεω'oη τηg

αIQ,ιrστ'oρ{g oυν€il&ηΦg ξ1ι μ6νo απ6

"ous ταξιxo{lg τηζ αντιπdλoυg αλλd

xυρiιog απ6 τoυg 0διoυg τoυg υπερα'
απιod6g τηg.

Η δi1ρo'vη πε.ριπ6τεια τηg στQαlτιω'

τlμflg τoυ θητεiαs (195s _ 1960) φαi'
γ;ε'τα,ι 6τ'ι oυγrι6λεαε στην αΛ'ασ{iνταξη

τ,ηg xλoνιoμ6νηξ τ'oυ πioτηg. Tα διη-

γ,fi,μαιτα .1fη1 61,gατo{n> ατoν <dTυφεoιιo'

φr6iρο τoυ E11θgo$>, παρd τον πιxρ6
1ωι o1αQχ{rσ'τιχ6 1αραxτ'ι]lρα τoυg' εμΨα-

ν[ξ'oυν ααφi δ':[γματα αγωνιoτικ'{''6 εry'

xα,ρτ6lgηαηg πoυ 6οηθkiει oτην αξιο'
πρε,π{ υπ6lρ6αση τ(ι\ν δυοNολιιδν τι6 o-

πoiεg αντιμε.τωπ[ξει 6tα6 1αραxτηρι'
αμ6νo9 οτρατιιbτηg Γ' xατηγoρiαg xαι

μiλιατα μoυλαQιie.

o Xιi'xxτιg δι6;xor!: oυαιαoτιx6 tιg
σχ€iσ€ιξ του ιιε το x6luμα το 1966' Στo

δ1ιldlσlτημα αυτ6 φα|νεται 6'τι εξιiντληοε

6λα τα περιθιi:ρια αυναιαΘτ1uατιxfi1; ιαι
λiογιxt]E ανo1fig πoυ δι 6θ]επε α;i6νανlτi

του. ELγαι η περioδog τηq α0Qλη8ig α-

ποl,l"-θoπo'iηαηg των γεανιειbν o'ρα'μιi'

τωγ' τηξ 6αθ'μrαiαg απο'v.ιiλυψηg ττg

πραγ,ματι*ι],g ταατ6τητα9 τηg ελλψι'
xfg αριlατερdg. Kι 6λα αυτιi, παρd το

1960:

1962:

Aφιlπηq6τι1aι7' Ενερy6 μ6'
λoE τηc ΙΙΔA.
ΠροlιcL oημdiια Qiξηs ιωy
ax\οεcilν τoυ 'ιιε 

την επiaη-

'ιιΙ] αQιaτερd,.

1t)63 : Ση'ιια|η ιxη πoλιτιoτ ιxiy δρα-
ο'τηqι6ιηιcι (Dζ pι6λoE Ιηζ
Φ.Ε.l{. ( Φ ιλoπρooδeυτLχηq
'Εl'οlal]ζ N6ωy).

]965: Tιlπci-lyει 'ι'η'| πoιητιxy'1 aιlλ-
λoγ{1 u' oμoqφo xαλoxαiρυl'

1966: Κoρdg'ωaη ιηζ ρiξηs με
ιην επ[οηριη αQLaιεQd.. Tυ-
π(υνει' ιη aυ}"λoyi1 διηyημd'
17Dy ,ιTυιρεκιoτ116q6E 'ι'oυ ε-
y$ρod'l .

1969 : Πρoa6d)'λετο.ι απ6'ιαQ?ιινo'
Συνeyεi; !ιεταaτ&σειζ. Aγω
νiξεται, δποlζ μiτo7εi' να

πρoλ&,6ει yα τελει(bο'ει τα
yραψτ8 τoιl.

1t)70 : Κιlιλocρoρε[ ιη aιi'λrlyi1 δ ι''

ηyημdτCo1' αo !ιnιντ6ζ xαι
(ιλλεq ιaτoQtεq>l .

1!)72 : Πει1ellyει τ(L Εη'uερtbματα
ιηζ 5 Ιoυλioυ, χιυqls να

πρoφτd,οει ι,o' δει τυπαlμ6ι'o
xo xελευτ(l[o ιoυ 6ι6λ{o ιιTo
xo ιιn66 ιoι .

158

Αrse*ρε*μeι
σΤΦv vtαρrο Xα}ζ}ζcι
To μ, κρ6 α<ρr'6ρu;μ'cι τηq Νι6_

oυισταζ ατο \{6'ρrc X6'κ,κα. 6'ναν

αιπ6 τουq αξlολιγ'6τερουq νεο6λ-

λη^',ga πε(ο'γρiφoυg, εντ6σσετ'α;

αια πλαislα τηq π'ροi:π4θεr6q τηq

νιι ιρ6,ρ,3i .iιοι'τ6τερα τουq αναγνιi;

σιθζ τηq σ:η σι'γxrρiΟνη λογοτε
xνiα. Γlα το ακorπ6 αυτ6 θ'α ακο-

λ,ουθ{l;ου'ν κα'ι 6,\λ'α αφlε'ρ'ιilμ'ατα

σε σiγXρ,Ον,ουq θλληνεq λoγoτ6-

x\lεq...

Σx6λια για τnv
ιδ'εoλoγικli πtεριπ€τ'ει,α
τoυ Maριoυ x6κκα

lΙ περ[rπτιααη τoυ Md,gιου Xιixxα, για
6rooυ g δε φο ρtlν' x oμrια τ ιι6'i π': cιο :τriδε g,

δ,εν ε[.γαι τ[;ποτα ιiλλo παριi η φυoιo'
λογ,ιμη ou,*r''χν(ι]1ση τoυ δLρdμα'τog 1ι'
λιιilδκoγ αν$ριilπιoν πoυ πitατε'ιpαν Nιiπο'

τε' σio αρι,oτ,ε,ρ6 6'ραμα xαι, ασiογoη"

Χρti,o,τog Moυxdγιερ

τ,ευμ6νoι απ6 'τιg αλλ'επιiλλΦεq διαιp'εt_

αrει6, πiρ,oτiμr1σα\, την ιιο'ινιoνιxf απο-

αταlαιoπ;o,[,ηoη , 6oxατo μ'6oo δια'φiλα-

ξrτr: τωN' υπoλειμμilτιο'ν τηg ατoμ':x{6

τουE αξιoπρ6πεια9.
fΙ,ριiγ,uατι, η ιiχ\Ιηλασ1ια τηg 6'ιιυμα'τι-

xιfi1; του πoQiειαζ δεν 61ει γα μαg απ'o-

nιαλ{r,$rει τiπoτα τo ιδιαiτeρα ξεχΙoiQι'

ατ6' ,εiγαι η τιπτιxf πlεQ[πτωoη χιλιιi-
δων αγ<oιlι,oτι'oν ττ}ξ σLQισtτ'εQiE, παυ α'
γglxιiλο$iαν 6τι η εξoυΘ6νωoη τηg ιδε'
ολoγιxfE του'g πi'oτηig δεν oφειλ6ταν

μ6νo oτη αυvτqu6{ το,1., εfiαγσστστιil(o{:

eγ'x,oιρdl'rαrτoξ απ6 τoυg ταξιxot'g του'g

αν,τιπdλoυg dλλιi xαι ατη διd6'ριoαη

τoυ χoιΙματιl}ιolιi φoρ6α τηg επανιi'ατ'α-

σTr! σ1i6 τo oταλι,γιι6 ααριilxι. IΙ πα'
pαiτη,αη, λoιπ6γ, xαι η orδιiνη τηg αlιJ'

τοiαπoμ6γωlοηg fταν η αν,απ6φευ1χ1τη }ια-

τ,ιiληξη μιαg πoρεiα,g γεμιιi'τη,6 απ6 προ-

αωlπιyiξlg θυoiε6 xαι 6ντoνε'6 uδεoλoγ'.-

x66 δ,οκιμαolε6 πoυ δεν ε01αν αντliκρυ'
q',α. Πoii πQ6πει, fμω3, ν'α αναξrιτi'
ο1oυμε τ]ην <<sιδοπoι6> διαφ'o,ρd 161r

Χιiαπα απ6 τoυ6 υπ6λο'ιπoυg; N'olμiξω
,ατo γ,εγφγd'g 6τι o Χιiκxαg υπfρξε 6να9



6τι ε,μ,φαιiξει μιαν αξιoσημEiιrτη moμ'

μα'τικι] δlQαατηpι,6τητα: αμ6αωg μετιi
τη θητε[α τoι.} oJg δlgων μ6λο9 τη6

EtΔΑ, γ'iiρ'ιο ατα t963 ιοg μ€iλ'o; ττ'q

Φιλοπφorδευπιxfg'Evιοαηg N6<oν tοαι

ατι6 τ:o 1964 ιυs δημοτιx66 αilμ,6,oυλos

Ι(αιααριανfg. H αναζfτηoη των λ6γων
αυτd1g τηg ρtξηs μαs ,tαQαIrτ6μr(θt π8ο'

φαν,ιh6 ατην ε'μ,μονf τoυ Χdπxα γα υ-
πορα,oπ[ξεται oριαμ6να αιπ{ματα για
εκδημoaιραγτιιoμ6 τoυ ω6rμ,μππroq, αλλιi
τtαυ,τ6χQοη,α }αt στην ιlιαν6τητιi τoυ
να αντιληφθεi 6γπαιρα τη ραγδαib μι-
xρ,oαloτιxoπo[ηση τηg αριoτερrlg αυνεi'
&ηαη6 lιπι, xατd oυν6πεια' ττι\, ανυ'
:τορξi(h εoiα,ναατατιπ,{13 πρcοπτιxn]g. 86
6iιlια, o [lδιog δεrν' εξαiρε,oε τoγ εαυτ6
ταυ απ6 το ιiγγιαμα τηq αι,,απ3δ1iα'
,ατηq φ0o'Edq των αξιιilν πoυ δι,6x1ρι.νε

τηγ €rτD,χri τoυ ,tαι ιδ,ιαlτεQα τ'o

1'riiρo 6πoυ ανftx: ιtδεolλ,oγιtιιi. Aυ-
t6 φαiν]ε,ται να 191161,Q,γεi α1εδ,6ν

υπαιη,ι'xτιrQd ατoν <iTυφεaιιoφ6gor> (oτιg
εν61τητε9 .<Tηs ξωηi" rιαι <iT' αι,ιΙπο'
δlω), αλλιi oμoλoγε,iται ,{ια απεQ,ιφlQα-

σαΙ στιs δυo επξμενεg αυ0ι]λoγ6s (Δεg
ενδεulqτιxd: <<To τααλdxqμα>>, <<To v€"

Q6", .Φ μπιντ6g>>, <<Tο λ4x1lgιο> στογ
<iλ1tπιψ'τ6> χ,α]ι το <<'lEN'oχοt ενοΙf]ζ)) στo

"Ι(,oιν'66ιo>).
Eiiλ,αι ιδια[τερα εα'διαφ6ρoγ το γ€'

γον6,9 61τι o xdi}oχαθ υπεQαrσπιστη}οε τ6'
τε αι,τξματα πoυ λiγο α,ργ61τερα υπftg-

ξαι, τo οημεio αναφ,o.ρ,66 των δυνi&με'
(Φγ τηg αγανlεοrτιrιΙi,g αρ'ιoτε'ρdg rιπι o'
δηνηαα,v oτη διιiαπααη τοιl K.K.E.
Πφιiγ:ματι' 6λ,ε'g oι αιlτι6oει9 τoυ Xdοι-
ιια εγαιrτioν τoυ x6,μματog περιατiρ'6-

φογται (μο,ν6τoνα θα λ6γαμε) γliρω α-
π6 τoυ6 εξfg dξoνεg:

1. ΠqQαΙιi,Qαξη τοrν ιδειbν τoυ ΙvΙιilρξ

- Σrταλινιoμξg.

2. Δoυλιιf qξd,ρτηαη τoυ xξμματog
απ6 τη Σο6ιετι*f 'Eι,ωroη.

3. Α,πoυoiα eσο}{oiμματιχηg δημoxρα.
τ{αg - ψευ,δοεπαναoτατιαμ6g' Mι,Qι€Qι-
ομξ, αμoραλιqμ6g, 1αφι,εδι'αμ69 των
ατελε1ιirν (ο' oλη την xλiμαxα τηg 1ι]oμ

μlατu}ιis ιεραρ1iαg).

Tα γεγ'oν6τα πoυ eπαxoλotθηααν λ['
γo rιαιρ6 με,τd την απoμιi,ιιρυνοf τoυ
απ6 τo *6μμα (Πiραξιtlι6πημα τηs 2lηs
Aπριλioυ, εια6ολi τo:,ν o!gατευ,μd,των
16x1 !ψμφιirνoυ τηg Bαρ'αo6iαg στηγ
Tοεgαoλο,6πxiα, διιiαπααη τoυ K.K.E.
x.ιi.) επι'6ε6αiο:roα'ν, με τoru πιo δρα-

μrιτιx6 τρ6oro, την oρθ6τητα των 1ια.

τrαγγ'ελιcbν τoυ Xd]mια.

Π196πει επ[,oη6 να επιoημdνoυμε 6τι,

ενιil y.,αταπιdατηχ€ μ€ την πεζογραφ[α
α,π6 την πεgioδο τηg φυλαrιf,g, εμφα-
ν,(rsτηlxε, ατo 1,ιi:,ρο τηg λoγο,τε1ν,[αg με
την πoιητιwfi αυ.λλoγfr <<',oμoQ.φo rιαλo-
xαiριr> oτα 1965. Στα πoι,flματα αυtιi,
μ,6λο πoυ η λεuτου,ργi[αr τoυg μπλοnιιiφε-
ται απ6 ιiφθoνα πεξoλoγr"ιι6 oτoι1ε[α
xiα,ι απ6 αναφoμo,iωτπ πotτ1τιoιd δt6νεια,
δειl πε;ρνo{w απαQαnηQητα τo ιδεoλoγι-
ηo αδι,6ξοδo, η αrloυσια πρo,oπτuxfiq
τoυ ανθριilπoυ <<που μo,ρφi6ζει (...) 

'
που o ψυ,χιχ69 του μηxανι,αμi!g 61ει

γi,vει πραγrματιrι69 μη1ανιαμ6E, ενερ-

γ6 ατ,oι1ε'[o μιαg χΙαθbλιxflg ανθigιitπι-
νηg παραu6gφωσηg>' 6πrυs, πoλιi εt-
στοχ,α' ,rιαrQ{Ιlτηρo6αε o Br1ρων Λεorιrτιi-

Qηe στγyν, <<Eπιθειilρηαη Tl6xν'ηg> τo Σε-
πτβμ6φη τoυ iδιου 1,ρ6νoυ. Toηl iδιo
μ,fνα δημoαιεt'θηxε oτo περιdδιπ6 <qΛα-
'ix66 Λ,fo,o6>> του Bαoiλη Pιi:,τα, πoυ

fiταν 6να,9 απ6 τoυg <{αιlρετ'ιοιοι1g> δια-
νoοι1μενoυg τηg αρι,ατερlig, τo πρrirτo
τoυ διf,γημα: <ιoι rιoυφoi>. Σ,τo διf-
γηuα αυ'τ6 o Χdxrιαg, 34 ,iΦη χ,qfoωη,,
εγnια'ταλεiπει τo αυμ6ολιομ6 τoυ πoιη-
τιxod λ6γου xαι rιατα,γγ,θλλει απραrιιi-
λυγlτα τoν }Φ18ι,εQισiμ6 xαι τo 1αφιεδι-
qμ6 πoυ 'επιxρατoι1ν μ6αα ατo xi,νημα.
'E11ει 6|ρει, επιτ6λοι,9, πo δρ6μo τoυ

για γα εxφlριioει 1ω9[6 αναoτoλ69 την
πρoαωπιx,r] του διαμαρτυ,ρiα για τα
τεπταια6μενα ατo 1ιbρo τηg αριατε,ρdg.
Πlρ'6πει να 6xει αντιληφθε,i την αλr]-
Θεια τηg oξ8τατηg αλλ'ιi δilιαη1;. παρα-
τitrQησηξ τοτ Λεoντdlqη 6τι ,<αν η πoi.
ηση αυltrη 6xει :tcιρ6tν', το μ6λλ'oν' τηg
ε[ναι πρo6ληματιx6. Δiεν 61ει πε,ριθιil-

Qια για oυvθ1iειαrr, αλλιi, τo rarρι6τερο,
π9,d:ιει vα αι'αθιivθηoω 6τι ο πoιητιιι69
τoυ λ6γo6 δεν επαρxo{loε για γα 8}ζ-

φριiαει με απoxαλυπτιnι'f αμεα6τητα
την ιδεoλoγικf τoυ oυντ,ρι6f .

Δ,ε γνtoρi,ξουμε τι αvτιδρdoειg π8o-
xdλε,oε oτο 1ιil,ρo τηg δoγμα'τ'ι,xdg αρι-
oτepιi,g η πριilτη αrυλλογ{ διηγη,μ6των
τoυ ..Tυφexιoφ,6ρog τoυ εβρoιb, πoυ
tυοd,oφ6ρηαε τoν Ιοdlλιo τoυ 1966. A-
αφαλιiq, 6rμιο9, oι o1tπε'ιg τoυ Χ&ωια
μ τo x6rμμα θα 6,φ,ταoαν αε o,ριαN6 αη-

με[o. o iδιo6 οτo .<Kοιν66ιo> εξομo-
λoγεiται 6ιτι μ6λιε στα 35 τoυ μπ6Qεσ€
γα α.Jιolτι\id,ξει την αφ6λειιi τoυ. Qg

x{ιριo Μγ'o πρo6ιiλλει 6τι δεγ ιiνlτεξε
να τ,oγ )ζolμματιιiξoυν χαι γα τoυ 6oι'
λδνoυγ tο oτ6rμα 6,αε9 φoιρ6E διατιi-
πω1Ιε ?ιidπoιαν αι,τlρgηοη. [Ι ομoλoγlα
αυτ{ δε αη1μαiνει, 666g.ια', 1ζαι το oQ'ι'

oτ'ιx6 διαζ{lγιo Xιiιιlια - x6μtματog. Γι'
ατi δεν εξηγ,εiται αλλιιilg πrilg τo Φ'ε'

6rρoυ'ιiριο τoι 1967 δημoοι,ε{€t1xι: ατην
<EπιΘ'εΦQτcση T6χ'ηqr, τo διfiγημιi τoυ

.δdη μ6γqγ &ι|-lιν>. T,o περιoδιx6, 6πω6

εi.',αι γνo:oτ6, εi1ε περd,oει α,π6 xαιQ6

ατα γ6,ρια τσ],ν <(α\.lν€1ωτιxd>ν> δ,ιαγο.
9γ,μ6νωv τoυ ι6μματο9' αλλd η φιλo_
ξεν{α απ6 τι"ξ στ6λ'eg του εν69 <<αιφε.

τιxοtr> αυγγραφ6iα. πριirηv μ6λoυ9 τoυ
rιξμμαrιo6, θα πfγαwε πoλt. YπιiB1ει
xι 6να9 ιi,λλog λfooq πoυ oυιnryιoQεi υ-
π6ρ αυτf6 τηg ιiJτoψη6: o Xιixxπg ε.
ξαoιoλot'Φψe να διατηtρεi τη θι5bη του
ω6 oυμ6ο{rλου ατo Δημoτιcι6 Συμ6οt-
λιo τηg l(αιoαριανd1g ιog τo π,ραξιrι6-
πημα τηξ Ztηq Aηριλioι,, xdτι πoυ θα
i1ταν αδιαν6ητο αν εixε απo1ωφr]αει
εν1ελιbq απ6 τo π6μlμα. Στo .dγΙη μ6-
γαν Φιγr> o Χ'ιirοιαg απ6ρrριπτε μ€ ,0α8-

ρηαiα τη μ,ΦyLχαισ1ιna|. λoγ'ωιf που xαλ
λιε'Qγoι1αε τo rιξμμα στoυg orτtιfu6g τoυ
,(rι' επι1ωvτQιinυvταg τt1ι, πρoαoxιfi του
ατoν πdlα1,ovτα (δεξι6 fi. αριoτε96, α-
διιiηορo), ιiνσρt'lπo' επιoftμαινε τη 1ω-
ρ(g νημα αδελφoxτ6να oφαγfi τoυ eμ-
φυλioυ '!Ι'L 

r1w ανιiγlιη για εθνιoιd αυμ
φ,ιλi,ωαη. Noμiξιo 6τι με τo διfryημα
αυ,τ6 o Xιixxαg 6&ιξ,ε να διαιοθdvεται
τηv ,αιγοtrQγια πε,ριπ6τ,εια αττγv o,ποiα
θα oυ,ρ6ταν πιlλι ο τθτοog, αν1αυ7Lα
που αoφαλιirg αυμμε,ρiξoν,τ(rν ,ιαι oι
σι,v 1'&1ιftg τη6 <<EπιΘειilρηoηg Tε4νη>,
γι' αυ,τ6 rιαι πq6πει vα τo δημoo[ευ-
οαι, (Δεg eγδbιxτιcιιi oτo 'ιJδιο τεr11οg
τ'o digiθigο .δημε(α τιoν ημ,:,9ιirν, 6που
o ('αγι6νυμos) oινιΦιττΕ τoυ διατυπιir.
γsι τoυ€ φ6l6oυs τoυ για oργανιη16νη
€πιχiε]aQηση ανατ,ροπfi6 τηg &ημoοιραti-
αg απ6 χin4λoυg τηg ανιυμαλLαs). Π6-

ρα 6μω9 ατι' (λα αυτ,d, απ' τo διdγη-
μα αναδtεοαι εγα8γ6στ€Qα αυτ6 πoυ
λ[γoυE μfvεg πριγ o διαρα,τωι69 xpι-
τιx6,g Eιiαoξ Bαρilxα6 τ6νιξe oτrγν ι-
φημ. <{To Bι]lμα> για noγ <iTr.,,φ]εχιοφ6-

ρo>>, 6τι δηλ. ο X(rωιαg δεν πρo6ιiλλει
xlrl;μι6, <<oυ1υωxρι,μ6νη ιδεoλoγiα> αλλd
ζu,oι.dζeι να τoν ενδιuφ6ρει o 'Aνθρω.
ποg σαγ αυγoιε'xριiμ6νο πρdαc'lατο rιαι '6-

χL σαν αφηρημι6νo αι]μ6oλo>. lΙ αγ'ω-

γi'α τoυ Xιixwα (αγcιν6*"τρη θα it'ταν
iοιog τo oρΘ6τε,ρo) γlια τolν 'Αffθρωlπο
. θitμα τηg πdλιτιxfg αιιoπψ,6ητο9 θα
πρ,o6ληΘεl με επιμονf ατιg δ{o ε:τ6μs.
νεg ΦJλλoγ6g, τoν <δΔπιντδ ( 1970)
}iαι τo <Koιν66'ιo> (1972), ΙΙ επι6oλfr,
εξιiλλoυ, τηg διπτατoρlαs τCoγ συγταγ.
μdτ1αQt6ν μoιιiξeι γα διrιαιιirνει' αυ,τf
τη ατdαη: τα πoλιτιxd ι{μμα,τα διαλυ-
ι6r.^α, , μirqα οτo 6λεo9 τιυν υπtΙ"νθρdr-
πιυγ. Δ,εγ υπιiργoυν πρoo:ιτιιι69 για o-

μαλοr:τοiηoη τηg xατdoατo,ηg. Mεγliλο
με'ρ[iδιo tηg ευθ,ιhηg για 6rαα αυμ6α,i.
voυν τ,ιi:rρα Lγeι τal η α,ριατερd, πoυ
αυ1π{ρηoε 6ναν ιpευδeπiγQαφο €πανα-
oτατικ6 λ6γο xαι o,δηγτ}oε τι9 στρα.
τιξ6 τι'rν ,οπαδ(6γ τηg στo μι}qQoαστι?{6
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αυ,το€1}νουχισμ6. o XιilcιrcιE πουθtενιi

δε θριqμ6'oλoγ,εi για την rιατ&ιrτια τηg,

που&γ,ιi, δε φαiνετrιι να επι1αiρει για
τα πdθη τηg. Aλλd δεv μπορei να αι'
οr:rf,αει. [l'gξπει, lμ6oα απ6 ττψ lιn''τ6''

Θεαη τηg ατoμιNfg τoυ μαQτυ:Qιαrg' να

φrdτloει &ilreτα oλη 'η διdδρομf τηg
C6QιστβQ6q πoρεiαg οcπ6 την xατo1fi, ωg
τη δωιtldτoρiα. Aπd τηγ εlιo11fi τr'τ'ι νe'
αι,ωαiyγ οραμd'ταlι, ωζ την επo'xi1 ιηg
ιδεoλαγωι{g rιrαι'ιβιιηg ιιαιτd,ρφευoηg.

tΙ προο:ιιiθειιi τoυ επιιιεwριirνεται πια
στo να πφ,oφ'τ6olει να μιffiooι ,08ιγ η
r$rη{ του <4rd&vει πανι'dl>. Η αγοwib
για lταριiταοη τηs ξωηs τoυ (<φταQlirα,

σιP, 6χι γtλi.rτωpα. Γιlcιτi δεν Bχρι Φυ'
δiιrι'oθfiαειg για το επιrφi'μεγo τ6λog
του απ6 τo rιαροιLνo που το|υ τ,ρrirει rα
αοfι.,rοιi) τoν xιivει να γρ,dψει oτo <(Κoι

γ6i6ιω (oeλ' 332):

<ιΑ,ι - ΠιιillQ'γη, xοι,τα'\ιi xαι πρ,ooτιi-

Φ .βoυ, ιiφηαο vα τελειdlοω αυτ69 οι6
oελitδεg. Δεν ξ6ριo σr6σεq. 'oσο θα νο-

μcξρ πωs *&τι ω&ω γα ,i(o 1ιι αξ μη\,
τo λ6ω: Eor} ξ'6φιq :τtαg δεν *oρoi'
δεtω, πωg δεγ πgτιi,ω τη μπιiλλα ι6ξω

για xαθυατ6ρηση; Aσχoλ.b{rμαι τiμ,1g

μ' αι',τιi tην υπ@sοη πeριγρd,φoνταg τo
6,iο αγiιαv φ,lλ,ι,:,ν μoυ ctου fτανε #'-
τρiεg ,αr,ι γiι,αν ,oφουγγιiρια. Aπ6μα xαι
o διπ6,s σoτ cπεσε eξ,ω με τo <<Συ Κη'
φ,d6rr, 6οχε'τα αν o Π16π,ρo9 μεταμeλr]'
Φφω xαι επανd$.Θε. Kαι οι δι'xo[ μαυ
ε'ιn4α,ι με,ταα'ιοliμdνοι, fuκog δεν 61oυv δυ
νιiψειg για επιστ!Qoφi' 6οo xι αν μ6αα
τουg λα1ταρ,ιiν,ε μια πiατη, rιaι πo,{ γα
τη 6'ρo&vε, 6iλα αφrθλειεg, απ6 πot γα

γφαποffοtwε oι ιiνθρ'οrιοι lιου 6λα rια.
τ6ρ'ρει.lααν*.

Η φιλo,oοφ[α τοι X&xoια oττ1ν πoρio.
δο αυτrj', 61τοι 6πωig αιηα,δriiεlται μ6αα
απ6 τον <iM:rιιrτδ χαι τo <dffιΛ,66ιο),

μπg δ[ιlει τπiν εντriποl,oη 6τι οiναι ι6να

xριiμα αvθgοlrιοιεvτ,ριoμο6 χ.αι μηδενι-
oμoir. o Χ6nφω,e δεν ιoυψifuπαι γ1ο ε-
πεναλα,μ6idνε,ι 6τι 61ει αατορρiψει xιiθε
ιδεduoγ'iα. lριiφ,g1 1αραπτηριατιοαi oτo
δ,ηγημα <{Kbτιi Mιiι,lιυ (,Iγ!πιψt6ε, αελ.
Λl'|:

<cΔε θ6λω oπα&oι1s, 1ειρoxρoπτ!ματα,
ισorqqστf1Ιατα, αvθριirπoυg ν' αιιoυμπd
νε επ&ντο μoυ, ιδ6εg, πρoπαν,τ69 ιδ6ε;
πoυ σε xdγoογ γ' αγα5tαζ τo φ,oρτ'io
σoυ' σoυ ανoiγ'oυν 6Vα rιιiπoιo πα,ριiθυ-

8ο 1(αι τρα6,69 πQog τα κε.ι, rιι αυτ6
ανπi γιι μεγαλιiπeι γiνεται ολo6να μι-
ι,ρ6tιερo, 6b ,qo' πιo μαοιgιν6, τελοιιir-
νει η ζtαfr σoυ χ"αι μ6vειg μ' 6πα γε-
xqιx,6 1αμ6γ,ελo πgog τ' 6qαμ,d ol6ψp.

YπoΦιιiζ,oμαι 6μωg oτι, 6oο πρooε1rτι

16ο

ηd rιι αγ ι|ruμrutθιιilνε,ι τo π1]i&αοrπ6 τoυ,
δειl rιαtταφ6ρι,ει στο τ6λo,9 να μαg xρ6-
ιpει xdπoια oημdδια' αποxα'ibια τηg

π[oτηg πoυ δεv 6x'oυν o6,{1,αε,ι εντ,:λιil€,
αλλκi η γνιilαη τoυ επε,Eμfuεvoυ θαοιi-
τoυ δηeν τoυg αφdν,ει πεQιθ'ιiΙQια να ξα'
νανιiψbυν:

<... ?ωλi ν'll.wi1 αυτi1 εiιναι η ξωi
oου. Πrbε ηnα τη διαγQιiΦlειξ για γα Eα_

να,ρ1iiοει6. I(αι rιπλιi να 6ryειg πε'ριθτb-

ρια για 6vα rιεινo{,ργ,ιo ξαx'wημα, xι
εγdl δεν tα 6nω' δεν μπορτil να μιrιρ6'
νro 6γοιo rιαγ6να, fuν ξαΦγivοψlαι εi'
rωoι 1rρονιil, αιyτ6, ε[ναι 6,6,6αιo'. Ιζι '6-

πε,ιτα δεγ ξ,6ρω αν δε θα ξαγιiρtιζα
πιiλι τα iδια, γιατi δε γλιτιδνειg ε{r_

xολα απ6 τoγ )οoιι,(oγισβ θταν μliλι-
ατιr αg1iζειg nη ξΦ αoυ απ6 την I(|α'ι'

ααφιαν,fl τη6 Ι{ατo'1dq, xι 6,1ει9 αυ,τf
την τpομερ{ μανiα εναντioν τoυ δooι'
λoγuφ,o{l> (lKoιν66ιo> oελ. 343).

Eξιiλλ,oυ, πoι6 ν6ημα 611ει η πυρε-
τιrι{r επι,μoνιj πο:ιJ να πεφιoτρ6φεται
γ{lgοr απ6 τo nυμfl"αγι.!ιο ΦτdJμα μιαθ
υπ6θεοηs για tηv oπoiα υατnοtτB,iξει
8τι δεγ τoν ενδιαφ€,ρ,ει ,iια; CI xd1rζ-

rιαg δεν ε[γαι ε{ι'ιoλο ν' αriαλλαγEι 'Ι'
π6 τα φιiματα τηg νι6τφ τoυ, αλλ,d

δεν θ1ει 1ρ6iνo να τα διoμτ,ε{ιαrει αε
6vα 6o,λιrc6 ιδεoλoγιx6 }αΙν,dλι }ωι να
παλ6ψει ξαν<i γι' αυ,τι{i. Η α,'uαθηοη τηg
ανημπ6ρια9 τoυ' τηg επιxεiμενηg 6,ιο'
λoγικfrq τoυ lια'τ&ρ,ρευσ,ι}ζ' τoν 6ατρεφ
πQog τ1iν ιiρνηαη, ματαiιαoε κιiθε διιi-
θεαη για αγωνι,ατιxd προ,6oλf τoυ γ€-
αγιxori ιδανιxot, πoυ ξμω6, δεi1νει 6-

aL rx6Λ],1a. τo 'o'66ε'ται ιωιι τo υποληξει
(δ,ε φl1g,i61 αυτ6, αλΜ oι &lθροrαιοι
πoυ τo τοα,λαπdτηoαν. Δεg τo <MyuQo-

oτd. o' 6ηlα;'l τdφφ;1 . Κι αν μοιιiξEι να
εξbγτλεi τα θεματoγlραφιrιd τoτ, 6qια
μ6νoι,'τα9 oτην περιo1fi τηg αrtoστQo-

φfg, o1γoυρα δεν πρ,6λαθε γα πει τoΛ,

τελ'ευτα'uο του λ6γo:

.<Δε θολιo η'ρfuo. Zιfis θ6λω' μ' 6λo
που το δειxτaρo πρoilcrοslτει τo π.ρ<iΙτo,

ξωt γα 'τη αruαταλ{oω πισω απ6 τιg
φ,Q,drσειg, ξΦ γα μioω αιαραγq,dφουg,
να oιnιoδoμ{ρτυ 6να 6ργο δirνoνταE oτ'o

Μγo μια τρ1τη διιi'ατα,αη...>, (<<Mπιν-

τ6s)), σsλ. 254).

o Xιillοπα,g' λoιπ6ν, δεν αυαθει'l,ρεi
την ,ιlQo"ηγo{lμ€γη ζΦ τaυ, Zητ6hι ι-
πλιil6 1,ρ6νo γα tιαταθEοει τη μαφ'τυqiπ
του'' να ε.}(θ6]σει τουg λ6ιy6ψg τηθ πo-
λιτιπf'ε >tαι ιδεdλoγιοοfg τoυ απεμπλo-
xdq. Δεν 61oυrμε αντi,φηση για η σo-
6h,ρ6rτητα τω,1, χαrτηγorρLιiw, πoυ ,iQoσd-
πΙτθι σ'τη δbγματιιιf αrQιστξφd. Mαg εi-
γαι δirxoλο 6μωs γα δε1τo{lμε τιg δι-

α61ε,6αιιi:lo,ειg τo/υ γiια την απ6Eριψη xιi-
θle ιδlsολογlπg. ',ooo o,ρθρoλογικ,ιi απo'
δειxνtει την rοoμ,μα,τιπf τoυ αrμφισ6rd'
τηαη, rιiιiθε ιiλilνo cταΦ πε,ιorτιpι{i μαg
φαiVετnι η ιδεο,λoγuxf (μ6rcι μπiδει,.ι-
oμot) αποoτατoπolηαf τoυ. o ανθρω.
πιομξ πoυ πgο6ιiλλει ααν αγ,τi]δοτo
ατο δηλητf,ριo τηg lιιiθε rωλιτιoαdg ιδε-
οιλoγi[tαg δεν rvαiρνει μεταφιlroιrα6g δι-
αιατ,dοειg αlλιi μovει lια'ρφ'οημ{νog oτη

γη. Etiναι 6να9 υλuoτιιιot πε,ριε1ομ6νoυ
ανθρωπι,qμ6g, που εν,δι.rc!φ4QisταL vα ε-
πουλι6ο,ει τιq πληγ6,9 τoυ ατ6μoυ πoυ
αfu1ει αo'ιb τη διεφθαρμενη εξουoiπ.
Δ1ε φ:ταiει, αιllν'επιhg, η 1δια, ιr,λλiιi τ1

δι,d6,ρωαd τη6 απ6 τoυg ,(lqQαχlrρdiχτ€e
'τηζ:

<q'01}ια Eiεpιiγησαν απ' αυπ16 το γφανι-
τ6νιo xεφ,6λι (toυ MραE) πoυ 'ατ6ιιει

,μJτ8ο1σ,τid μου' ,qι εrlιεiνο ιι oι dλλoι,
xι ετo8τοι xlι oι μετl6οfειτl' 1ζι oι }οα-

λo'i, xι oι lι,αxoi, μ6νo που, o'ι xαλo[
6γnilr,αι, γaιiμaα απ6 η μ6iαη, π1.dtιιl-
dαν'τα ν'τoυγπαo61iλιπ ιαι τoυ,g ξεπιi-
ατρει|-rαν 6ται πclυ μεiααν επιiνω μ6νο
oι α1,ιilνευτoι. σα μoυ πεiιιε <<6qr6oτε

μoυ μ'ια xαταiιrρdλα πoυ w 69ιξει τo
γdλπ 1ωqie να τo 1,iiνειι. Aυ,ι6 :iρo-
oπαθιb τ6,αα χ8oγια, xιiθε πρωi ?*iω
ια πqoοnJξrο για γiα μη φουοlκilαει lιαι
πιiντiιr ηiι, αταθα[γιo. 'E'τoι ττ1v πιiθαμε
6λoι, ιιι iloιοg xι o iδι,oq o MαrEξ| γιιiτi
δεγ πιlατε6to να ftελε αυ,το69 τoυξ J-
1ιiτνευτoυ.g>> (<iKoιγ6i6ιω, oελ. 432).

Πlιατεttω 6τι o XdιΦιαE , με τtg επt.
μοη,εg α\,αφoρ69 του oτην oριoτιιι{ α-
πotlδεολο,γ,ιxoπolηα{r ταυ' δεν x,iγε,ι τi_
πoτε dλλο απ6 τo να o1μολογεi το α.
μεiτοτο ενδιαφ6φν του για τo βρo
που 6θρεr|.lε τα ιεαγιrd τoυ oρ'dμαηg.
Tιfiρα γιuτ[ αιrτ6 τo ενδιαφ6φν δε

μerταφlριiioτηxε oε θlετιxd oτdαη που, να
αrντηρεl μιrαγ αιloι.ι6$oξη,υδεoλογι,xf
ηQoolπlτι'οf απ6 μ{ρ,oυE' του, αυτ6 πρ6-
πει να τo αvαζητflooυlμιε oe &ι{o λ6ryoυg:
στο ,επιxεi,μoνo 6ιoλογιιN6 τoυ τ6λο9
χlαι στηγ εψηδ6νιαη o1εδ6ru τιον aλ-
αd'uδrοv τoιl για αναν,6οrαη τη€ αQiιστε-

ριi9 πιiνω σ€ μιαγ αληθινιi εr({νDστα-
τ'ιnιfi 6&io'τι.

Γιατi, 6lσο δεν 6!,ρτ,φ'ε αυτuπd.τεg για
τo αναπ6δραoτo τ6λο9 ταυ, dλλo τ6oo
61αταφ να ελπ!ζει γι1α τη QιζιaΦ αlνα-
ν,dααη τηg αριατερdg, αε μιαν εrυo1:{

μ,dλuατα 1τo1' 1α 1τυπfμαtα τηg Xο{rν.
ταg αλλιi αuι ο αλληλooπαραγμξ που
αlιoλοtlθηαε .τη διιioπααη τoυ K.K.E.
6δι,ναν ττγν ενπ{'πιυαη 6τι την εi1Wl
εξ1oυftνιiloει. Kι αν η δι,ιiαπαoη 6φερε
απ6 iμ6νη τηg τα ωι6ρrματα τηg αιoι6-
δοξηg πgοοπτιxfg, τo τlραγιιι6 flταrv που
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o Xriηxαg δεν μπ6iρεαε γα πεioει τον
εαυ|ε6 τoυ να πιoτ6ψει α' αυπflν την
πρoοπτιnιf .

BιΘλιovραφiα
'l . Bαrq[πα, B., <<Η ιiρνηoη τoυ y{Ι|τ€σ'τη

μ6νoυr>, <To Bftμ,α>, 24.1 .1971'
2. Δ6lιια' Π., <;Tα πεξoγiραφ{ματα τoι

Mιiρ,ιoυ Xιixαα. Πoρεiiα: Xρονιι6.
3, Zτi'ρα' A., <<Mια πQd:rιlμη rιαι μια 6'

ιpιμη xατιiiθεαη για το Mιi,ρι,o Xdix'
xα>>. Aγrτi, τ, 77 - v8,

4. Λrcιμπρil&η' M., .(Ι{ ιiρnηαη τω]ν α_

ξιιi,ν τoυ αυ'ατfiμα'τog oτo 6ργo τor:

ΣlTiΙiN KAΙΣA,PΙANIΙ' στo μονα_
ατ{iρι, υπιiρ1'ει μια 6,gtαη. Tο νερ6
τρ61ει απ6 τo ατξμα ηριoi' αρ1α[b ει'
δω,}.ολα,τ'ρ,ιπ,d +οατα,olxευd, xι 6oε9 γυ-
ναil+οεg π|\rανε νερ6 απ' τo ιριιilρι rοιi'

γαν'ε :ιαιδιd rιαι μιiλιατα αραενιxιi.
'iEτoι λ6ει o μ{sog, 6να πQ,ωτ6τυ'π'o

,μα,gNtiλιroμα που γ(.rνεται με τo νερ6.
Mε'τo l,lε'ρ6; Niαi, ιiμα 6γαiνει ατtb α$-
μα ξιirου πoυ 6χ,ει την ιrιrινξτητα να
επισx;θπτεται oλ6rx?ηQo xοπιiδι πρo6α-
τiτ,εg, 6λα γiναvται. Ωραiα .α6λληψη
αlρcιετ& παγανιατιxf ιιαι ιioιgωg ρεαλι_
aτνxiι.

Σ'τα 6υξαι.ιτ,ιν'ιi ,1ρανια 6,orου πνευμα-
τιxoπouotγ'ται περισσ&.ε,Qo τα πριiγlμα-
τα xdπoιoE xαλ6γερο'q, iαω5 xι ο 1rρ,6'

νog -αxEι6,ιi:g δεν ξ6ρ,ω- ιtrxoφε, λiγo
τα ι6ρατα του rιqιr'ριot, θτ,αι πoυ γα

μ'oιιiξει λ[γο rιαι α,μν69. Δtεν τα πoλυ-
xry1(rφ,ερε, γιατi εxεiνο, παlQ,d τα ,ιoυ-
τσoυrQ€μ6γα N6ρατιi τoυ, επι,μ€νει να
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Mιiα ιil,ρα δρ,ξμo με τα π6δια α'π6 τα
τελευ,ταlα απiτια τηg oυνο'ιx[bg δεν

ε[ιναι λlγog. Φτιiηlει xαν'6ναg ιδρωμ6'
γo6 χlαι ξεΘεω,μ6νo9 α,π6 τoγ ανflφορo
xαι π|6φτει με τα μοdτ,ρα oτo νερ,6 πoυ,
εiπαμε, 67ει ψια oυγlxεxριμ6νη ιδι6τη-
,τα: Ξεπλ6γει τ' dντερα. Tι φταiει τo

νερdbοι αν πεw6'q; Tι φταiει αν δεν
67!ει9 τt γα φαθ; Ιlι 6πω,3 61ει9 θ6α
απ16 δω πdlνω την πoLιtεtα πι&τo μηgog
σoυ' επα]γα]σ1τατιχοπ,oιει'αα1ι }ι1 οqιιig.
Aυrτfl ε,iναι η v'ατoγιtιfi πε,Qιπ'τωση tηg
Ι{αιoα,ριανf g.

oι ξυλιilδ,εs oιι6'6αν'ε να 6ραiν τηg
χoυlμαQιdg τη aGα. 'Aλi}ρ,ι r!'ιiμαν
για 1ελciw,εg. oι γυναiωεg μ,ιiξbυαν τα

τελευ,ταlα 16ρτα. Δεν εi1ε μεiνει τi-
πoτα επdνω oτο 6oυη,6. M6νo μια xα-
παμd τ,oαυινilδε6 xαι δLπλα ετο6lτo τo
ν,ερ6 πoυ μ6iλιs τ6 'πινεg ooυ 6ι<πνε

τo dντ,ερo φtλαy6ρα.,Σnιο{'iριαξαν oι αoυ

γι,ιiδ{ε.g ποl3 '6γαξαν τα 16g'τα, αργoi
oι γlxαoμιiδε6 ctαι τα πρdιαωπα 6λα qoυ'

φηryμ6rνα. 'Eτ,αι γενvιo{!Vτlσ't. oL Φ8ω.s'
οι γαιiδουροcιεφαλ66 xι oι αφερδουιλo-
xεφ,τι{δεg. 'oλ' απ' αγdγριη. '\Eiτoι trιε-

γlελoυ,Qγοsγ ot τ6πnt xι 6ρ1o'rν,τιαι 6πει'
τα xογ'τυλ'oφ,6ρoι μυθοπλd,ατlεg να σoυ

μιλfooυν για ιδι6ε9 ιiπιαoτεg, γι,α x-6'

e}εζ χαι θε69 πoυ }ατε]6αι\,0υ'ν απ' 'τα

6ρη. T,iπoτε. To oτoμιi1ι τιg φ6iρνει,
τo ατoμιi'1ι τιg πα[ρνει, ιδ6lε6 νεριiljδεg

με πρ6oο}πo oλoατQΦγυλo ιpιυμi, uε

μιlτια xατιiμαυ,gα ελι69, με μιiγουλα
ρoδdπιυα, ,με oτf1θη γιiλα f ρr1ξι. Aφη'
vιdζειg xαΘιirg αoυ λεiπουν 6λ' αυτιi
(πεξ τo ιδ'6α, πε6 το. Λευtερι'd, το (-

διο μoυ xdvει), αgπιiξει6 τη οημα'ib

ιοαι xιiνε,ααι ατoυg δρξμoυg α'πoξητιi:υ-
τ{ιξ χαrλ6 66λι, 'Eτ,αι ιι αλλιιΙη τo
xgtο 1νιiiτ,o τηg πεiναg αn6 τιπιι ιtLη-
α:,ιiξl51,

TL μ' 61ευ πιdαει xαι γελοιοπo,ιcir ''α

πιiν'τα; Mbτoρ,εi πιiλι τα πριiγματα νιi
'η,αι oo6αQd xαι τo γελo[ro να φωλιιi.
ξει μ6oα μoυ. Πιiντω6 6χ,oη,ταg τιiξει
για αrιοπ6 την απoμυθοπoiηoη ogιαμ6_
νωγ rι'αταατdαεων δεν πρ6ωειται να
αιιiξ,ω ιiλλoυg ,μ6θoυ'9. I(hλr1τερα η γε-
λοιoποiηoη, Aγ 66λεπα τα πρdγματα
6'τaι μι6,q αρ1dq ι,oωq εi1α γλιτdloει
τιg φανφιilρεg ' τ' 6qxoππ ξri,τοr, τα με_
γιΙλα λ,6για μι εxεiγ,o τo <{Kbr,ααριαvfi

μαg>. Γιατ[ <{μαθ)) χι 6χι <(τουθ)): Tι
οτo διιi,6,oλo αυμ66iλαιo ιδι,o1glτη6iqa ,-
πoγριiψαμε xι 6iαo xι αν φ€,6ηr€ι τo '-
δαφο6 xιlτω απ6 τα π6δια μαs' 6oo xι
αν 6υθιξ6μα,oτε στα σι1γγεφα πoμπαδriπ
φQdiσεαW' αυτ{ ειε[ να μα6 αν{ψιει
,μpdoτα*ιαq;

Α'λλri α5 επιlειρftαουμε }ο(Ιι μια φo.
gιi οlτo αo6bρ6:

Λευ'τεqιιi, αμνoi αταλιdζoυμε, αlμνoi
6ε0'ιiζoυμ'ε τo γιiiλα των μαoτιirν αoυ.
Λrευ'τεQι,d, oυ,ρdι,ιo διhρo oε πgoαμ,6ναυ-

|Ιε, βε6 oτα 6ι6λiα αε ζητιανεtirυμε.
Λ'ευτεQιιi, α' 6γραι}α oτo 6αυι,6 rοαι
απη Θιiλααoα' τα αrγευμ6η,ια μoυ μd,τω.
σα }ιαι τα ν,ιdiτα μoυ 1ιiλαoα. Δευτε.
ριιi... αλα,qγ,6ν γα τελειri:lνει τo μελ6.
Διboτoυ Nλιirταο, διilo,τoυ, 1ιπ,6)τoo να
τ,ελ,ειιirν,cυ,με με τη μυθoπλα,oiα.

Λευ,τε8ιιi τηg αυλdr6, τoυ oilξoυ xαι
τoυ τα6λι,ot, Δευτεριd τηg 6δοlμαδιri-
τιxηg δουλειdζ }οαι τηζ 1ιυ]Qιαlχ1(iιτι}ι:ηg

ε*δQqμiq, ε,o6να λατρεtιo. Λευτεριd,
μ,' 6να oιlιοπεδdxι o' εξα,γ$ρα,αα xι 6-

να 6ι6λιιiριo lιαταθ16αεων. Λευτεριιi,
τ' αι-ttτo}Οινητ6 μoυ τρ61ει p' eιιnτfu
ε[xoαι την ιilρα, μεγrdλη ταχ{lτηΞα, o{t-

τε τα δ,θντρα δεγ πρ,oλα6biι,t) γα }ιoι-
τ,ιiξ,ω, πoni να διαι1g,[μ6 16iρια r0ι αλο_
61i$15i;. Λευ'τεριιi, πcb3 αoυ φαiνε'ται η
εJαινo6ργια μου γρα6ιiτα yrt'1L τo 1ιoυ-
xιiiμι,oo με τα μ,oιrτ6ργα γιαχα,δdr?ια;
ΙIδι'6 xoυoτor!μι να φo,g6lαω 6ταν 6ρ-
θειg xι αιv 6gsειg; Kαι το πατotμsγo;
Καλ6, 6; 'Οπoυ πατdω τρ'i"Εευ, 6χι 66-
6ρ,ια η γf . Ιiιi:νo,τε πατotoα ξιπ,6λυtog
xι 6)τρ'ιξε η γ.ι]. 'Aiλλα 1ρ6νια. Tdlρα,
ΛευτεQιιi, xι1vω δ[αιlτα γιαlτi ξ16ρωlπωg
εo{ ατ'ε'φανcbν'ειg ,rdγτα τoυg σσια,θki-

τoυ6 ιiνιρε6. Mαg ,cfφαγ lιιιι τα ,1ρ6νια
o6ιi]9να, :ιoιλiταα (iλεg νd 'ναι απ' ιτ1

γlρα6ιi'τα αυ'τ6 τo πριiγrμα πoΦ φoυσrκb-
vει;) ιχγη oαφ{ αλαlπε'xLαe, τι νo, x&-
ιroυμε; Π,iνω το oυ[1σχι μoυ ,ιαι σ€ ξε-
1irrιiω. Aν α69ιο με γτνπfi'oε'ι ao flα-
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πoηjτσι μorl μπαρ,ει γα σ€ συλλoγιστd)

για λiγo.
Απ6 τα τελευταiα oπiτια τηg Kαι"

αα2ιαινfg μ,ε τ' αυτoxiνητo μ61Eι το

μοναοτfρι, ε[γαι δεγ εiγαι δ6xτι λεπτιi.
Κατε6αiνειg φg6αixog φQfo1ιos μ€ την
rιαλαtοιrγα ,(α,ι την πλαoτικfi νταμιξιi-
γiα σlτo 1iφι xαι τρα6ιi:g ^a&τω απ,6 ια
πλα,τdγια. To tgιιiqι απ6 μtαrιριιi αε
παqαnιoλoυOεi. <ι,trοα, τι αυμ6α[,vει μ'
αηJ,τ6ιlεr, απορεi. <<Γιατi δεγ ilηαra'-
ξει;>. <<'Αοε>, tαυ Ndνε,ιg ν8ημα <<να

ρiξω xιi,τι στo σταμd11 μoυ>. Ανo[γειg,

τo xαλd]θι ιιι α,ρxiξειg τo τξα'τξbιι ωαι
τo χlταπoδdjχι oρε16lτιπ6. <<'E,g1ομαι>,

λε'g oτo 1ζQιd,Qι }ιrαι πετdγrεσαι μcΙQι
τη 6ρι1αη 6που ταxτοποιε(,g τη'ν ,lQ6τη
oτ,ριilαη. 'Eπεητα πιiλι ατo xαλdθι rιαι
στη 1/τα1μι'τ dγα μ€ τo χrQασι' }ζαι γα
τα }ιεφτεδd0iια' χαι γα τα αi)xωτdxια
}ι(Ιrι γα το rωτ6πoυλo, δε0τ'εφη ατριiloη.
'Α,τι1μη xατιiψυξ:η, λεg, τι μoυ rιιiνειg,
αν6τ,ρεrpεg 6λo τo μαρξ,ιομ6. Ιζdθεααι
κ6τω αγιι6 τα πλατιilvια :ιαι το xριdρι
απαθι6ατατo σε ,oα,gα}ιdλ,oυθεi. <<Ποι1 θα
πdει>' λ6lει, <<oδ6 πιiλι θιi'ρθιει γα

τ]σ}oυγi}ιQ.ισoυ,με τα rι6ρατ,d μ"αζ>. ΙI,ιd'
νlειg την rοoιλιd ooυ πot 'γει γiνει μα-
x'ρoυλ6 xαρπo{lξι xαι, oηlοιirτεοαt μa 1i"
λια ξ6ρια. Ωραiε! Eυ,τυχιi:,g ,ioυ υr{dQ-

1ει αυlτ6 το xοrνευτtιnι6 νεριixι. <<N'

ανoiξου,με rι:αγ6γα xoνoε'ρ6ιixι με ,αr'
6'otgιαl P<ο,αiαg;>> ρωτdg τo αrlllπροφ6
αου. 'A1τιμη oυvτfρηαη, ξετiναξεε rιαι
το λεν'ιγιαμ6. Π,dει rιι αυτ69. Tiπoτε
δε μ€vει 6ρθιo. Kι απi6 ιδ6ε9, τΦα
με γεμ,ιiτο ατqμιi1ι ,6ο{} γα α'reφτιiι.
A6,ριo [ακ'lζ. (Maταrιατo1ιoιf :τερ[πτω-
ση ττ}6 Kαιoα,ριαrνdg).

ΔΙABAjΣArME ειJxαlρliσ1τfllσ,ω τoυq συlμtπoλiταq

A. Λα,oκαρdτoυ: (Iδoιi o avΘριrπoq)) μoυ.,. or φiλor μου με ε61dσα-

Bαoικti Eι6λιoΘιiκn l. Zαxαρ6:πoυλoυ,, AΘιivα 1959, ν,ε,'.>. Κα1 εiναl απ6 Klα1'ρ6 πoι.'

σ. 156-157 μ6ρα _ r,6xτα o νoιiq του καt o1

o υrπακριπliq εiναl ν6rμ'roμα κi6_ Kαt τα πα1δ:& του τ' αφηνε1 α- προοπ6θ,ε1169 του εδoυλεrjανε δlα
δ,ηλο, που γυ,ρε6εr να περa'σε1 116ρφωτα 1(α1 ανiκανα. ναν τo Kατο,ρθιilοrεrΙ

δlα γν(σr'o. Πlρο,σrιol,εiταΙ αΙγΙoσιj- ι^'-_-ι ΣυνΦθωc o ιjπoiΙ<iρΙτflq εκλθγεt
νη, ,κα,1 εiναι αν6olο; il;'";;' 

ΑυατnPιilν'εl το πρ6σωπ6 τoυ -^ --'s_- _

εivαι αδιdφolροg. αυταπaρνηση, αν ακοfσεi λ6ξη την "*';;" 
';; τo οτ6δlo τo o'πoioν πβοτiθετlαr να

Πατ'ρ1lωτΙσμ,6 κ'α1 εiναt πλ,dνoq. μη Uεωρεi τdx,α ακ1ρι16ω, λ*r* εKμεΤαλλευθ'εi, κα'ι σ' αυτ6 εν'

.oλ,α τα εiδη τηq αρετl]q τα προ. πη' κα1 εivαr αoελγη, ^'";";;; ffiHΗT "J?j.::r;l:'#'rJ:
σπo1εiταl o υrπoκρr,τfi,q' εrπεlδf o 'o!; ι _ E- -^'-! τ1oυ εiναr ωφ6λ1μ'o στο ακoπo,6_

υlπ,o1κ]ρ,Ι,τΙ1q εiναr, ηθοr,i'uo';;.' .-^1:''*"'uu"' " 
u'oΦo*'.-J'll 

μ*uο.o"_'E.r,, €1oυpε τoν θlρη-

,θ;;;',,; ; ;;;;; l;Ji;- ;:JΗ;:,,::' 
εiι'αt ουαlωδιilq 

:Ι.,--^*r: 
υiπo1κρi'τ,i, τoν πολrτl_

κ6' τoν ερ,ωτlκ6, κλιπ.
<<Eγιi; νrα xl],αω το αiμα μου γrιr Αν o υlπoκρlτ{q τixεl νdναι Η συlμπεlρlφoρd του εiναι οο-

την παΙρiδα!> Kαr φε6]γε1 δηα νυ- καl κoilrρoq, 6dνεr τoν κ6rqμo α- 6αρ(, αυ,αιηρd, υιπoψlα'ατικI]. Σπα
xτ6q αν του π6rσε1 i μην του π6- νω _ κdτω, καt'προαlrαθtεi δrα παν νiωq α'oτ'εtειiεταl' οlπανιiιυq xορειl_
αε1 να γ6ν,εl ο',τρατιιilτηq. τ,ο,iων μ6ο,ων να του ανo,lxθεi εi_ ι-:'. To \ιθλοlο τ,oυ εi'ναt γ6λolo αυ-

,.Ap*oi oo'φiαg φ66oq Kυ,ρdου|> C,O'δoq σε τ1μ6q καr oε θ6toειg. Eν ,6αρο6 αν,θριirπoυ, ι(α1 πηγdζεr
Kαl ιραπεζoρ,ρ'αγεi επr6o6λωq ταυτιi-l καμι(wεταr 6τι υπo'x'ιι:ρεi rι6ν,τoπε απ6 ακ6ψη' πoτε απ6
κ,αι ααυνrεrδ{τωg. ειq τ'εq παρ,ακλlr]o'εrq Ιων φiλων, κ'αρδfi. Απ6φευγε να oυναλλdο-

<Θυorαζουμαt γ1α τo φiλο μου!> αλλ' 6rl εiναl θυ,oiα τo6τη δrα σετα1 με τoν υποκριτl] τo$τoν' ε-

Kαr οτην πε,ρliοl'r'α,ση πρoφ,αoiζε_ αυπ6ν. <<Exτ,6θηlκα ειq τον εκλo- πεlδ,r] τo ν6μπ1-ια με το olπoiο σε
τα1 Ι<α1 τ,ρ,α,6l,6ται, γlκ'6ν αγιilνα... Eδ,6xθηκα τη θJ:- rιληριilνε'l, δεν 6xεt ενδΦμυxην

<<Δoυλε6,ω γ1α τα παιδl6 μ,oυ!> ση που μoυ εiπρ,orσφ,6ρθη... δrα yα αξiαν.

Συxνd ζητooν απ6 τ,cυg ψυxi-
61Lρroυ( καr rδtαiτερα απ6 του(.-

ψυx,αναλυπ6q ν,α διfioουν τη συ|l-

6oυλl] Toυq γ1α τoν τρ16πο με τον
απoio θdπρiε'πε να α,ναΙρ16φ0ντα1

ια πα:δrd, καr αυνr]θο.iq εκεiνοt
προθυμοrπclor]νταr ν' αναλ&,6oυν
την ευ'θ6νη αυτ{. Αλλ6, 6,πωq πα

ρατ,l]ρηoε πρ,6αφατα o Tαdρλq
Pdιiκροφτ, ψυ7αvολυτl]g, δεν θ-

xουμε καν6ν,α λ6γ.ο να αυμrιεραi-
νoυμε 6τι ot ψυxαναλυτ6g εiναl
καλ6'ιερα εξοπλrομ6νοι απ6 τα υ_

ι62

,ι Ι AΒAΣIιMΕ
'Aιlτovυ Στoρ:
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Γλ6ρoq σελ. t61

π,6λ,oπα ανθ,ριiπrνα πλ6toμlατα για
να o,υμ6oυλ6ψουν τουq γoνεlq
π6νω oτo θ6μα αυ'τ,6. H 6ααrκ{

φροντiδα τoυ Ψυx,αναλυτι] εiναι
να καταλd6,ε1 τον αo,θ'εντ] τoυ Kα]

νlα τον 6οηθ,{oεr v,α καταλd6aι
τoν εαυ'τ6 τoυ 1!α1 Kατa συν|θπε;α

β,γαiνεL αlπ6 τη φυ'oιrκ{ τoυ αφαi_

ρ,α 6τ,αν παρoυοld(εταt oαν ειδι
κ6q oτlq μεθ6δ,oυq αν,ατροφl1q καl
φρcvτiδαq του παlδrοti, Δεν υπ6ρ
xειι ωσΓ'6rσo αμφl6oλiα 6τt η αυ-

ξημ6νη γνιiiolη καr η καταν6ηοη
των αναγκιilν τoυ μ1,κρo$ παrδ:οl3

θα μiαg οδηiγ{oεr, με τον καΙρ6,
αε μεγαλ6τερη επlθυμiα να lκα-
ν'ο,πor'r]rooυμε τlg αν&ψκεq αυτ6ξ
καl επομΔνιυq σε μtα κdπolα' μεi
('-ff η τηq εxθρ6,τηταq τηq ενt]λκηq
ζωl1q που προ'6ρx,εταr απ6 οτ6,ρη-

ση στην παtδrκr] ηλικiα.
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Tα αλεργll<α vοonμαTα σTα Παlδlα
n δlαγvωσn Kαl n δεραπεiα ΤoUξ

}Ιε τoν 6ρc αλλεργiα xαρακ'ιη-
ρ,iζcυrμ'ε γεν:lκ6 την αν,ιiliμαλη αν-
τirδ,ραοη τ,oυ o,ρΥα\,lσμοil olτην εi-
o:δo εr,6q αντιγ6νου (αλλεργιo-

γ6νου ). Η κληρoνομrκ6τητα παi-

ζεl μεγdλο ρ6λo o,την εlκδl1λ,ωση

εν6q αλλεργrκo6 ν,ο'ο(ματoq. E6ν
or γονεig εiναι αλλεργrκοi υπ6ρ-
xει κiνδυν,oc 3Ο - 40ο)ο οτo πα.
ι1i τoυ,q ν,α ειιδηλιfioεr αλλεργiα.
Eιiν υπdρxεl 6να πα:δri α,την oι-
κογ6νεlα με αλλεργκ6 ν6οημα
ιtαΙ oι γoνεig εiναr εντελιi.lq καλ6
τ6lτε o κiνδυνog γ1α τ'o επ6,μενo
παrδi εiναr 20 - 35o)ο.

Τ6λoq, αν υrπd,ρxεt θε,τllκ6 roτo-

ρικ6 o κiνδυνοq αλλεργlκol3 νο-
α{ματog αν6ρxεται αε 5 - 8ο)c.
Eκτ6g α,π6 την κλη,ρoνομtκ6τητα'
τo φιiλο, o τιirπoq τηq δlατρ,oφ{g,
lκα1 τo περr6dλλoν oυμ,6dλουv
oτην ε,κδdλψ,6rr] τ,oυ.

'Ex,εl δrαπιoτωθεi 6,τr ο μη,ιrρl-
κ6q θηλαroμ6q αα<6μη και α,π6 αλ-
λεργκ€'g μητθρεq προ,oτατειiει
το παlδi απ6 μελλ'oντrκ{ εκδt]λο:-
oη αλλεργi,αq.

H αλλεργiα πολ6 oυxνd εκδη-
λιυr,εται με ουμπτιilματq απ6 το
δ6,ρil_iα, 6πω.ζ τo 6κζεμα καl η κνi-
δο;,οrη, Tο 6κζεμα 7αρ,ακτη,ρiζεται
αrπ6 επiμονη ερυθlρ6τη,τ,α, oiδημ'α
π6xυν,oη τoυ δ,6ρμ,ατοq, π9υ μiπO_

ρεi να καλιi,πτετ,αr με λ€'πrα l] ε_

φελκiδεg Kα1 αυνοδεr3,εταr απ6
κν,ξrσ{p,6. Στη 6,ρεφlκ{ ηλrκiα αρ-

xiζεr απ6 τo πρ,6,ourτ,c, τα α,υτιd,

ιο τ,ριxωτ6 τηq κεφαλι]q, ενιil oτα

μεγ'αλι6πε'ρrα παlδι6 oυνι{θ,ωg κα-
τ,αλαμ6dνεt τα γ6νατ'α, τουq ασ_

,πρ,αγ6λουq' τoυq αγκιilν,εq.

H κνiδιυοι-1 μια d,λλn αλλ,ερYι
κι] ανπiδ,ρ'α,oη του δ6ρμ'ατoq εκδη-
λc6νεται με ρ6δrνουg πo,μφο,6g

καt λευκωtπ6 κ6ντρ,o (οαν τη 6λd
6η δ6ρμαιog μετdι αrπ6 επαφfl με
τo'ουiκνiδ'α ) , πoυ cυνοδε6εταl α-

,$ 6γηιαμ6 καl αirο,θημ'α καrjοoυ.

H αλλε,ργiα dλλoτ,ε εκδr1λiilν,ε-

τα1 με αυμlπτιirματα α,π6 το αν'α-

πν]ευ1στ1κ6, 6πωq τ,o 6ρογxκ6 do-

θlμ,α καr η αλλε,ργIrκ{ ρrνiτιq. o
ncr,ρoξυoμ6c του 6,ρογxικοri 6οθμιι

Γoυσ6,πoυλog Nικ6λαoξ
ιατρ6q

τoq α,ρ,xiζεl με ρrνrκι] oυμφ6ρηoη'
κατα,plpοilκd φαιν6,μεν,α, 6dxα, oυ-

ρ'iτr,τoυοα αν'uπνo'd, εκlπν'ευο'rlκr'1

δ6rσπιlo,1α και τ6λoq η κυdνο:οη
ουμtπληριiiνει τη κλlνrκ,f εtκ6να

μ'αg c,ο6α,ρ{g κρioεωg. To παrδi
ι{υrρ,1'oλε1κτ1lκd 6xεr δiψα γlα α6ρα.

Η αλλεργlκ{ ρlνiτrδα εκδηλιil-
νεται με oυμ,φ6ρη,oη κα1 Kατ'αρ-

ρcΙκd φαlν6μ,ενα, υδ,αβτi 6κκρlαη,
πτ'α,ρμοriq KαΙ κνξlσr]-ι6 τoυ ρlνtκo'il
6λεννoγ6νου.

Η αλλεργiα τιυν o,φθ'αλμtilν :i-

να1 η αλλεργlκ{ επllπεφυκiτ'lq,
ε,κδηλιilνεταr με κνηαμι6' δακρι1ρ-

ρotα, ερυ,θrρ,6τητα τιυν επ'lπεφυκ6_
τιιiν '

H τρo,φκl] αλ,λε'ργiα, μ,πο,ρ,εi

να εκδηλιilνετα1 σαν αλλ,ε'ργiα
τoυ πε]πτ1ι<o6 με π6νoυζ στ1'l Koι-

λι,6' ν'αυτiα, εlμ6τoυq { η αλλ,ερ-

γi'α απ6 διdφορεq τ,proφlβq να 6xι:t
εκδηλιilοεrg καt απ6 dλλα oυlo,τfl-

ματα 6'πωq τo αναΓtνευστlκ6, τo

δ6ρμα κλπ. ol αυνηθ6oτ,ερlεq τρo-

φ,6q πoυ πρ,oκαλo.iν αλλεργ.κ6q
ει<δηλιirο'εrq ατα παlδιd εiγαι .o

γdλα ιηq αγελdδαq, rδiι;q 6'ιαν
xο,ρηγεiται ατo 6ρ6φoq απ6 πoληj

μlκ,ρf ηλκiα, το αυγ6, τo oιτ6ρt,

η οο,κoλιiτα, τα θαλ'αοαtνd εiδη,
τo κοτ6rτο'υλο, oι ξη,ροi κα.ρπoii καl
απ6 τα φρoliτα οr φ,ρdoυλεq, )1

ντ'cμdτεq, o αl,ανdq. Αντiθ,ετα or

τ]ρ,οφ6'q 1πo]υ οΙlπανΙ'6τατα π'ρoκα-
λo6ν αλλε,ργ κ69 αντrδρ6οεtq εi-
να1 Ιo ρ'$,ζι, τo κρ6α9 προ,66τoυ,

καl απ6 τα φρ,otiτα τα μ,r]λα.

T,6λ.cq, η αλλεργiα αrrd τα φdρ

μακ]α μlπoρεi να εiναι ελαφρd 6'
πωq εξdνθ'ημα τoυ δ6ρμrατog, ελα-

φρ6 oiδημα ri 6αριjτερη, 6ιruυg αλ-
λεργκ{ ρtν,iτlδα, 6'ρoγxrκ6 6ιl-
θiμ,α { καl εξαl,ρ,ετπd εrrnκiνδυνη,
6πωq α,6κ. Tα φd,ρμ'ακα πoυ πρo-

καλo,6ι, oυ,xν6τε,ρ'α αλλεργiα ε1-

vαl η πενxκιλλiν,η, η α'απt,ρiνη. ol
o,oυλrφαμiδεq, η λουμινdλη', η rν-

αo,υλiνη, ρlν,κι6q oταγ6νεq. Bπi
αηq ο,ρlαμ€να aμ,66λια μπoρo'tν
να πρ'o,καλ6,oουν αλλεργκ6q αγ-
τlδρd,οεlg.

Πoιd εiναt η oημ'αofα των δερ-

ματr,κcilν τ6ατ ατη δldγνωαr1 τηq

αλλερryiαq;

Tα δερματlκ6 τι6oτ εiναι μlα εl-
δlκfl εξ6ταοη Y1α την δldγν<υοη

τoυ αιτιoλ,oγlκoil παρdγoντα ο'
6να ελλ'α,ργικ6 ν6oηιrα. 'Exουν
lδrαriτερη αξiα γtα την δl6γνωtη
του αλ,λεργrογ6νoυ οτo d,oθμα και
την αλλερ,γllκτ] ρrνiτ'rδα, αλλd
q1ποlp,cι6ν να 6οηθr]οoυν σε μlκrρ6_
τερο 6αθrμ6 Υ1α την δldγνωοη τoυ

αλλε,ργr'αγ6νoυ oιo, 6κζεμα και
την τρ,Οφlκd αλλεργiα.
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Tα αλεργrκα voonματα στα παrδr&

Στo δ6ρiμα του παtδro6 με τη

μ6,θo,δ,ο ι,oυ ν'υ'γμo6 { με ενδ,oδεo-

1-ιlκι] 6ιlε:αη γiνεται η εlααγιυ,γf
τoυ αλλεργloγ6νoυ. 'o'ταν υπd,ρ-

xεr ευ.αlοθ,η,αi,α oτo ε.ααβ6'ν αλ-
λ,ερlγιoγ6ν,o, τ6ιε οε 15' - 20' δη-

1tloυρ,γεiται μlα τοrπ:κτj αντiδραοη
δηλαδfr 6.ν,αq ποi:φ'6( }r,ε ερfisημo.

T''o θ,ετlκ'6 α,πoι6λεοrμα oημ'αiνεt
6τι o oρiγανl,qr6q 6x,εl ευαrαθη-
oiα, 'a' αυ,τ6 τo αντtγ6νo γιατi o

πομφ6q δηηr:ο'υρ.γεiιαι απ6 την
δρ,6οη ε'δκιiν αντloωμdτων (τlq
αντlδ,ραoiνεq) που εiν'αl αυξημ6-
νεq σε o,ρ,llομ6ν,α αλλrε,ργlκd νο-
oi]ματα. Γtα να ε'πl'6ε,6αιωθεi 6-

μιω,q 6ιι αυτ6 τo αλλεργιογ6νo εi-
ναl ο αlτrολolγlκ6q παρ6γονιαq ιcυ
αλλε,ργκο6 νοσΙiμlατ,oq, π.x. τoυ
6p,oγxκo6 d,αθ,αμ,οq r] τηq αλλερ-
γκl]q ρανiι:δαq, πρ6πεl να γiν'εl
μια <δ,o,κlμ,ααiα πρoκλ{οε'ωq>> δη_

λαδ{ να xορη'γηθεi κ,ατdλληλα
ιo πiθαν6 υ,πεriθυνo αλλεργlo-
γ6r,o καt αν πρακαλ,6αεt την αλ-
λερ,γlrκrj αν,τiδραοη πlΟυ τoυ απo_

δiδετ'αl, τ6τε υlπ'dρxεl μ1,α επi
πλ6ον απ6δεlξη 6τl αυτ6 τo αλ-
λεργrο,yvo εiναι o αrτιoλoγrκ6g
παρ6γονταq τoυ νorσllματ,og. Eπi
ση,q μα την oρiθd αξroλ6γηοη τ,ων

αrπo,τελ'εομdτων των δερμ,q,τπ<ιi,,

τ6,στ πρθπε1 α]υ'τd να ουμφlωνoιiν

με το 1στ01ρ,1κ6 τηq αλλεργ(αq του
παlδro$ αλλd και με νειirτε,ρ'εq ε

ξετdoεlq αiμ'ατoq, πoυ πρo,αδlο,ρi-

ζoυν τα ειδκ'd αντt,;ιilματα πoυ

δημ ουργ'ρ,$\,τα1 στα δι&φο'ρα αλ-
λiεργrκ( ν'orΦματα.

ΘEPAΠEΙA AΛΛEPΓΙKΩ}{
}JoΣΗ\{ΑTΩΙ\J

ΙΙ θερ,απεiα ιων αλλεργrlκιilν
ι'οoηιμd-rων πρ6rιεr ι,α περιλαμ66-
ν.εt τ€'rooερεq ο,τ6xcυq: 1) Th παr-
διd που 6xουν 6αρri κληρoνoμrκ6
αλλεργiαq γ'Cl ηρη,φ,υλαxτoiν 6oc
εiι,αι δυναιτ6 ι'υατε να μην ευαι-
oθ'η,ιοiποlηθoiν.'Eτol αφ' εν6q
ουγι,στdταt o trlηι,ρκ6q θηλαoμ6q,
αφ'ετθρ,ου η καθυoτ6ρηση τηq

οιτi:,εωq του 6ρ,6φoυq μ,ε τρ,o,φr€'q

6,π'ωq τo αυ'γ6. τo κρ6α9, ψdρι, oc-
κoλ'f1q κλπ, Eiπ,iroηq τo πε,ρi6dλ-
λoν του απtτtοi πρ,6lπεl να εiναι
6oο τo δυνατ6ν ελε$θ,ερ'o ακ6νηq
καΙ να μην υπdρxουν κατοlκiδlα
ζιilα oτo απiιι. 2) 'Oιrαγ τo ελ-
λεργlο,γ6νo γiνεt γνω,ο'τ6 oρlομ6-
νεq φoρ6q εiν,αr δυνατ6ν να απο-
κ,λεlloθ,εi εr,τελιilq απ,6 τ,o αλλrερ-

γ:iκ6 παιδi π.x. 6να τρο,φικ6 αλ-
λερ,γroγ6νo, f τρ,ixεq και κiττα-
ρα α,n6 6να συ1γκεlκριμ6νo ζιiο.
3) El,δlκd θεραlπεirα ψιε δ16φορα
ιρ6ρμακα απ6 τo oτ6μ,q' (oιρ'sηro

f xθπlα) o,ε υιπ6θετα, εν6οεrq d
αερ,cζ6,λ 4 ) Η αrπlευαlc,3,ητο,πoiη1oη

εiναl μlα θεραπεiα ποU ,uπο,ρ'gf γo
πρ,οαφ6ρεr πολλd 6rαν γiνεταr
με oι3νεοη κα1 με λc,γlκ{, σε σo_

6αρd αλλε,ρrγlκd νοο.f1μιαιcι πoU

δ,ει' ρυθμiζovια }Ιε την αυν'l1θη

θερtcιηg1'.. Kατ' αρxdq πρ,6πεl να
εξακρι6ιυθεi ιo υrπε$θυr,o αλλερ-
γroγ6νo με 1'ιεθ6δoυq πoυ αναφ6ρ
θη1καν πρoη'γoυμl6ν.ωq.

H αρ,xd τηq α'πευαiοθηιoπord-
αεωq εiι,αl να εrodγονταl μrκρ6.1
δ6c:iq αλλεργlο,γ6ν,ου στoν oργα-
νlοrβ6, 6,αθiμαiωq αυξαι'6μενεg κrr
6τοt το ανolσο]λoY]κ ο61:τημ,cι rιlcι-

ρ6γει 6λλoυ τljιπου αντιοιfiματα
τα oποiα μπλ,olκ6ρ,oυν τo αλλ,εργ '

6,γ6'ν'o με απo,τ6λεoμ'α να μην
προκαλοι3νταr o1 ανεπιθ,riμητεq
α,λλε ρ,γllκ6q αν τrδ,ρ.dαειq,

Eiναr 666αrα γνωατ6 6τr μερr-
κ6q φορ6q η αlπευlαrcθητοπ,oiηοη
απoτυ,γxd'ν,εl. Η α'ποτυxiα μπoρεi
να οφεiλεταr ατα ,εξriq: 1) 'Oταν
δεν γiνεr σιυ,στΙi εκλcγ{ του αλ-
λεργιorγ6νoυ' 2) 'oταν η αλλερ_

γκf αντiδ,ρ'αloη εiι,αl dλλoυ rηj-

που κα1 δεν 61εl αx6oη με τιq
αν,τlδ,ρrαiσ,iνlεq (καθ' 6οoν αυτ6q
κυ,ρ,itωq καταrπoλεμ,οliντ'αr μ,ε την
α,πευιαtoθηiτοrπoiηη. 3)'Oταr, τc
d rομo παρου,ordζ,εt ευαlrσθησirα KαΙ
oε dλλα αλλεργr,oγ6να εκτ6g α-

π6 αυτ6 γ1lα τα oπoiα γiνεται η
αtπευ,αtroθητο,πciηoη. E,πειδd πολ-
λ6q φoρ6q η θεραπεiα των αλλερ
γl,κrllν παrδrιiν δεν εiναr απλ{
κα1 γρ'ΙilY'oρα xρrε1(ζg1qr υπoμoνr]
κα1 συνlερ,Yαoiα γlατρori καr γo-
ν,6ων,

Η ΣYr.ΙExΕΙA ToY APΘPOY (ΛtrIToYPΓIA TΙ{Σ ΠoΙNΗΣ
ΩΣ EκiΠAΙ,ΔIEYTΙΚio MrΕiΣ,o)) ΘΑ ΔΗtl,troΣΙΕYΘΕI ΣTio

ιΕΠoMtrNio T,ΕYxoΣ
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tt κopπiδεοn τnE ποlκliliuc οxilοδlic ΙlEclill
]lEL G0Mlzl0 Ulιεκιiυo υτεil Koμiτοlo)

'Yoτερα απ6 επαφ6q πoυ εixα
,μ'ε τουq αρμ6δr,oυq Y,εω,π6νoυι]
τcυ Ινtοiτlπ,o$του Φυλλο,66λω',
Δdνδpιων (6δρα Ι'J6oυroα) απo'φd-

σ1σlα ν,α εγκαταατl1oω στην Ακ,ρr-
λ(μνη Γlαννrlτ1αιilν 6να αxλαδειil-
να μ'ε 6ααlκ11 rιο'κιλiα την Νπε-

κdνα νι,ελ Kομiτ,o'lo (DrELCANA
DEL colMΙΖΙ'o) καΙ επ10(0ν1α-

c,τri την πctκιλiα Γκρ'αν Σrdμπι-
oν ( GRΑI{D CΗAMP'ΙOΙν).

Erπεrδfl η Nτεκdν,α ντελ Koμi-
ιoιo txει αρκετd προ6λrflματα γιi-
P,ω απ6 τη]ν καrρπorφo,ρiα, (6πωq

ε(ναl η καθυιαιερημ6να}, μετ,fr πoλ-
λd 6τη, oioοδoq .rγ $,ξγl1rρων στην
ανθoφο,ρlα, μη oταΦερι] καρiπ6δε-
ση. o1 καριπαπτιiloε1q τ,ων μ,ιlκριilν
κα,ρπlδiων ιετd την γον:μ,o,πo[η_
αη κλfi' ) πl1lρα 6λ,α τα μ6τρα ε-

κε(να για να αυξιiiαω τrq πrθαν6-
τητεq καρlπ6δaoηq κα1 καρστorσυγ-

κlρ&τηiση,q των καrρπrδilω,ν τηq Nτ,ε
κ,6ν'α.

Φtjrτευιo,α ια δ6ντρ,α του αxλ,α-
δεfiνα ω,q'εξηc: Δ'ι3o γiρrαμμβq μg
την πο]lκηλiα Ντεκdνα ντελ Koμi-
τ'3'1o καl μiα voαffi uiε την
Γlκραν Σ16μπιoν ατrg εξf1q απo-
oτ6cεtq: 2,5 μθτ,ρ'α 'aπi τιυν γρ,αηl-

μιilν κα'r 3.5 μθτρα μεταξ,6 τιιiν

γρ,αμμιilν. 'Eται εξαοφ6λrο,α πο-
λ{l καλτj σταυρoγoν1iμoποiηrr'η,

Tα δι6ντρ,α εiναt μπ'ολrα'qrr6να
επ,dν,ω αε κυlδωνld. T,α δ,εντριjλ-
λtα τα προμτθ,εriτηlκα απ'6 το r
γ'ρ6κτημ'α τoυ Πανεπlστημ{oυ
Θεαoαλoνiκηq κα1 τα ιDriτ,ευ,oα με
κο;μι-iμ,ενc o,φ'θαλμ6 την'Αν'ol-

ξη τo 1979. Aq αημεr,ι,sεi 6τl τoυζ
εμi6oλroφ6ρoυq o,φθ,αλμ,ofg τουq

προμηθε6θηtκα απ6 το Ινστrlτo'i-

ιο Φυλλο66λων Δ6νδρων Nαo,f-
ση'q.

Παlρατ,f ρ,η'olα'6τt τα δ,6ντρ,α που

θxουν μιrκρ6τε,ρη ανdrπτυ,ξη, εξαι_

τoυ
Παv. Tζιιilτζoρα

τiαζ τ4ξ μrκρ6τερηq γoνιμ6τηταg
τ,oυ εδ6lφ'ουq μπI]καν ενωrρiτερα

oτην ανθ,oφo,ρlα κα. διito'αν κ'αρ-

π6. Tα rη1g ζμηρ,d δεν ανθi,ααν'

Συγκεκρnμ'6.να.' Tα (ωηρ6 δ6ντ,ρα

l.ιlε πε,ριφ6ρiε1α λαιμo6 (καρμoli

δ,6ν,τ,ρ,oυ ) δrαατ6olειυν απ6 0,39

μ6τρα 6ωc Ο,41 μ16τρrα 6δ'ωrααν ε-

λ,dxιατουq καρiπo6q. Tα δ6ντρα

με περ,r,φ6ρεrα λαrμο,6 δαoτ6oεων

απ'6 0',28 μ6τrρα 6,ιυq 0,31 μ,6'τrρα

€.δ,ωoαν παρ,αγωγt απ,6 20--4Ο κl-
λ,i ιo δ6,ντρo ( 198a ).

Π,ρο6λflματα ανθoφο,ρiαg καl
κα!ρ)π6δiεσηq δ'εν παρoυιli,αοε τl

πο-,κlλ,iα Γκ,ραν Σr6μlrτιoν, η ο-

πoiα μdλlατα μπfκ,g ενω,ρiτερα
oτην ανθο,φoρiα κατ6 θν,α 6'τοι,-.

Tα δ,6ν,τρq Γκρ,αν Σrdμιπl ον 6δω_

ο,αn, α,π6 20_a0 κλιd τo δ6ντρο
(1e84).

Γld να περιolρi'o1ω την αν6πτυ-

ξη τιυν ζωη'ρc6ν διiντ,ρ,(r)γ κατd
την 'Aνο,lξη τoυ 1984 κατ6,ργη-

σα Tην αζωrτοrixo λriπανtοη. Πrρθ-

πε1] εiπilo]ηq να τον'io,ω 6τ1 6ooι
κλ'αδ{tακ,οι λυγiοiθηκαν ενιυρiq
πρ,lν 6να f δio xρ,6νl'α, αυτ,oi διir
oαν,ε π,oλλotq και καλo69 καρ-
η6'(1,q. Αντiθrετα οiπ-lν,il6η με τo,υq

καπακ,6'ρυφoυq κλαδioκουg. E,φ6_

τorq ιην 'Aνolξη 6αα δ'θντ,ρα δεν
εixαν IKανο,Ι1ο1ητlκr] ανθoφoρiα,

γr να περ'o,ρ,1αω τηr, 6tλ,dαηrr{

τουq, 6κανα τoμt6g ατoν κεντρ'Iκ6
κατακ6ρυ,φo d,ξoνα τoυ δ6ντ,ρου

καr ε'φ6ρμo,ο,α αυ{yτη,ρd λυγlωα'
ια με α;ν€1πε1α τα δθν,τ,ρα αυτd

δεν δημlo,l3ρ,Yηlσαν πρ,o'6λι]ματα

λ'α;μιdρyιψ'γ κα1 παρ'oυσ'dζουν ori_

μ,εIρα πoλλοrjq ανθoφ6ρoυg t)-

φrθ,αλμoιig.
Σκ6ιπτoμαι γ1α τα ν6α δ,ι6νπρα

α'xλαδr6g, να xiρηlσψοπor{ιοω Γο

πιο νdνο υιπο,κεiμενo, την κυδω_

ι,t6 τ0lπο C, για να εξαlαφαλιcΦεi

μεγαλ,6τερo9 ναν:αμ69 oτην Nτε-
κdνα καl αυνεπιiq μ,εγ,αλι3ΓΓερη
rt,αρπ6δεoη.
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ΔENTΞΞc!ΚΘΓvlIΚΑ ΘEΓvIATA
1. o κoκκlvoc TεTρavυxoc Kα! n KαTαπoλ6μnot'r τoυ

''Oπωq κdθε xρ'6γ9 6'τ'oι καr φθ-

τoq 01 τετ'ρdνυxοι προξi6νηoαν αρ

κετ6q ζημl,θq oτα φυτd (πoλυετi1

και ετflorα). o πoλλαπλαol'αομ6q
των τετραν'ixων ευνof1θηκε φ6_

τoq -δlαiτε,ρα απ6 το ξερ6 καl θερ_

μ6 καλακαiρl. Πρθπεt vα ομoλo_

γηθ,εi 6μ,ωq 6τι η εξ6rπλrωση τα)ν

tετρ,αν6xων 6ααικ6 oφεiλεταr
στrο,υ,q παiρακd'τω λ6γoυq:

α) Kαταπoλ6μηrαη oε λdθ'οq ε-

πcx{. Ψεκd,ζoμε 6ταν δεν π'ρθ_

πε1 Kαt δεν ψε'κ6ζoυμε 6'ιαν πρ'6'

πε1.

β) Χρηοηrοrπoiηοη φαρμ6κων
(ακα,ρεακτ6r,α) με αμφ'tr6oλη il
Περιorρ]σιι6νη απoτελεοματκ6τη_
ια.

γ) Xρησrμoπoiηοη κατd κ6'ρoυ

εντoμoκ'τ6νων πoυ ευν'oo$ν την

αljξη,oη του ,πληθυομο6 των τε-

τP'αν'ιj,xων (Σε6iν Πυ,ρεθρινεq κ.

λπ,).
δ) Στην αλ6γio,τη 7,'ρr]οη lαxυ-

ριilν εντομοκτ6ν,ων πoυ εξαφdνl-
σαν τα οφθλrμα 6ντoηrα.

ε ) Στην δηiμιoυ,ργi'α ανθεντι-
κιiiν φυλιi:ν η o,πoiα o'φεiλ,εταt

σΤηγ oruνεx,ri *ρriο'η εν6q μ6νoυ
εiδουq ακαρεoκτ6νoυ loτoυg δtα-

δ,ox,rκοιiq ακαρεoκτ6νoυq Ψεα(α_

o,μ,o,ιiq. Η εναλλ,αγl1 ακα'ρεoκτ6-

νων εiν,αr απαρ,α(τητη.
'Οπωq καl dλλη φορd τoνicθη_

κε απ6 τrg οτl]λεq τηq <<Nrαdο'υ-

oταq> 6ν'α αωoτ6 πρ6,γραμμα ψε_
καοΙro6 πρi6'πε1 να ξεκινd'εl εν.υ-

ρiq την 'Ανοlξη κα1 να oτη'ρiζε-

ταΙ σε ετrr]ο-α 6do'η. Tην 'Aνοιξη
6μιυq επεlδ'd οl πρ,ο,6ολ,6q εiναι λi_

γεζ κα] 6x.r oραι,6q, δεν πρ'oαελ-

κη3oυr, το ενδιαφ16|ρ'0ν τoυ παρα-

γu:rγ,ori. To γε'γoν6q αυτ6 πα'ρα-

o6ρνεr τον παραγ(αγ6 οτo να α_

να6dλλεr ιζα1 ν'α ματαrιboεr τουq

ανolξιdτlκουg ψεκαoμο6q, κ6νoν_
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τOq την λαΘεμ6νη ακ6ψη 6ιl δεν

πρ,o6λ6iπεταl να 6xεt ζημl6q απ6

ια 6ι,ιομ,α καΙ τ'α ακ1l'ρεα. 'Eρxε-
ται 6μ'ωq τo καλ'οκαi'ρr τ6tε πoυ

αυξdνoνταt τα 6ντομα κα1 τ'α 1_

κdρlα με καταlπληlκτlκf ταx6τητα

Kαl o Ιτ1α'ραγα}Y6c πελαγιilνεr κ'α-

τoυ
oδυ'o. Nτιv6πoυλoυ

Γεωπ6voυ

ταξοδ,εr3εταr κα1 'Οlε π6'ρ,α πoλλ€'q

πε1ρ,1tπτd}σε1q x6νεl την μd'xη προ-

αταoi'αq των φ;τc6ν.

To τo'l'ioα{ιε x,lι παλαι6τεQα 
'{0'L

τo eπαyαλα'u6il'o|ιε ιαι ι6qα' ΙΙ

1ιd7η ενανιioy 10Jν τετ9ανi7"cιι τ'clι

τrυl, εyτ6!ιolν ι1' αg0iat:ι τl1ι' ' Αl'oι-
Ξη. Kαl αν&λογα }l1ε τoν εxθρl6 πoυ

6xομε oκαπ6 να αντlγιετιυιπi'αoυψιε

επ:λ,Δγoυμε την ο,ρθ'{ ημερ'oμηνiα
επεμ6d,αεωq. Πρo,κεllμ6νoυ ΥΙα

τoν κ6κκινo τετρdνυxo η π'ριilτη

1.ιdxη καr η ο,πουδα16τε'ρη σ1ου

πρ'6κειταt να διftoουμε πρooδto'ρi-

ζεται με ]lκαν'οlΙτo1ητ1κf ακρi6εlα'
Π,6τε θα επ6μ6oυμε; Η απdντη-

oη εiνα: απλl1, Aαφ'αλιilq τ6ιε π'oυ

αρxiζε:t η εκκ6λαglη τ;ιtJν <(xε1μ'ω-

V-6ltlκ,ωV αυ,γιi:ν>. Η εκκ6λαψτ1

oυψlππirπτεt με την 6ναρξη τηq αν_

θ'cφ'ορiαq τηq μηλldq Kα1 σι,γKε'
κρiμ6να }ιε την 6ν'α,ρξη τηq ανθo-

φoρiαg τηq πoικrλ'iαq Σ,τd,ρκrι'.

'cτα'ν ol μηλl6q τηq πoικiλ'iαq

Σ ιdρκlν 6'ρio'κονται oτο 8λ,αo,τrκ6

οτdδιι'l,.,Κδxx ιι'l] xoρι:ι1'"i1ι ψεκdζεr
καr,εiq 6\α τα εiδη τιυν δ'6ντρ'ων

(1ιηλ:6c, απl'δι6g. ρ'oδακrι'r6q κ.λ.

π.),ο,την αυγκεlκρ:'μ'6νη περιox{.

E,1ναr α:υιoι,6ηιο 6τl τlα αυγiι τoυ

κ6κκrνoυ τ'ετ'ρ6r,υ,x'oυ θ'α εxκολα-

φ,θ'o'6ν τ'ην iδlα ημερομηι'iα ανε-

ξ6ρτητiα oε ιπoι6 δ'6ν1ρo η πο1_

κlλiα i] εiδ,oq δ6ντ,ρου 6ρiακoνταl.

Η εκκ6λ,αψη τιυν αυγιilν εrηρεd-
ζεται απ6 τlg καrρlκ6.q oυι'θ(κεq
και 6yι α,π6 το δ6.ντρo π'cυ 6ρ,io-

κc\lτ'αΙ,

Γtα τον ψε,κααμ6 xpξlσl[rΟπclεi

καν,εiq 6να εκλεlκτ6 ακαρ'εoκτ6νο

πλwτρ6ν fr'περοπdλ κλrπ' Bdν εi-

ναι αν'6rγκη μετd - την ανθoφoρiα

τηc μηλrdq επαναλαμ'66νoμε τον

ψlεκαομ6.

2. ΛlπδσμαTα Kαl λIΠαvTtKθc μov6δεc
Στη θρ6ψη των φυτιi'lν κlα1 φι)_

oικ'6 τ'ων δ,6ντρων, το 6ζωτo (}ιΤ),

ο φιiroφο,ρ'cq (Ρ) και τo κdλι (K)
παiζoυν πρωτ,εr3oντε ρ6λo. Eiναr
τα τρi,α οτοιxεiα πoυ τα φυτd κα-

τ,αν,αλiσκoυν τtq μεγαλι3τερ'εq πo-

ο,6τητεq.

Tα λlrιdiσματα Πoυ κυκλo'φο-

ρο,iν σε δ:dφo'ρεq oυο[<ευαo{εg,

ε,iν'αl απλd 11 oiνθετα. Tα απλ6

περι,6xουν 6,να απil τn παρ'απ6νιυ

θρ,ε,η1r,*6 oτοlxεiα dζωrτo ,i φ,ilο-

φορo i κdλι. Aνα'φ'6ρoμε μερικ6
απλd xηηrlκd λr,πdq-ιατα: α) α_

ζω,το$xα : θεlrrκl1 αμμ'ωνiα, νrτρικf1

αμιιωνiα, αo,6,εoτo6xοq νιτρlκl1

αμμωνiα κλπ, β ) Φωtαφορ'o6xα :

τo α'ραt6 υπε1ρlφιi}σφo'ρικ6 καl ro

πυκν6 ιnΠερφu:tσ]φ'Ο'ρlκ6 λiπαJμα'

γ) Καλιοtκα: τo θεli;κ6 κiλi καl
τ,o xλωρqoιixo κdλl'

T'α λ:rπ&αματα που περlθxουν
δi.ro { τρirα απ6 ια π'αρ,απ'dνω oτol

xεi,α δ:,α,κρiνοντα1 σε xημl'κd οδι'_

θετ,α και οε μι'κτ6 λlπ'6'οματα ιj

1ιηxαι,lκd α6νθεια. Σπη πριilτη

περiπ'τ,ψgη 1q hηcιγτrκd oτolxεiα
6,ρΙiση<oντα1 7ημlκιiq ενιυμ6.να καi



απο,Ιελ'o'$ν xηlμΙκ6q ενιfuoεrq 6πωq
εiν,αr τo Nr,τρ,κ6 Kdλr rιoυ περrθ-
x,ε1Χε1 6ζιυτo και κ6λι, η φαjiσφο-

ρικf1 αμμωνiα πoυ 'περι6xεr 6ζω-
τ:ο καΙ φιilοlφορo. Tα μκτd λπd-
σψιατ,α περr6xουν ατorxεiα oε πρ6
σ]μ1ξη μη'xανlκd. Kυlκλoφ'αρο6ν
πολλ,oi τ6iπor α) 11-15-i5, β) 8'

1fi16 κλπ.

Σ,τ'α οακrd oυlorκε,υαoi,αζ αν1α-

1,ρ1φoν,ταr τρiα νο,riμερα. Tο πριil
το νo,flμε'ρo ,α\lτ1ιπρoσωπε$εl το 6-

ζιυτo (N) το δε6τερo τ,oν φι1rοφο-

ρ,o (P) { π6 οωoτd το πεν'τoξεi-
δlο του φurο,φ6ρoυ (Prο. ) κα1 τo
τρli,το τo κdλr (Κ) η πι6 οωo,ι1
τo οξεiδro του καλιioυ (K,o). Tα
γ9$lμιερ,α αντlιπρ'ο]σuΙΙTεηjoυν τη\,

πε,ρrεκτικ6τητα τ(rΙν ανακpεpo[rr€._

ν]ων στο,lx,εiων σε εκα'τ6 κιλ6 λi_

παic1μα. ',E'τοt το Μπααμα ΘεrΙκ{
αμψιωνiα πoυ περι,6xεl 21ο)o 6-

ζ,ω,ιo γρ,6φετCι1 με τον τ6πo 21-0

-0, που οημαiνεr επ'{αηq 6τr ιrε

100 κlλ6 του παραπ6νου λιπdομα
τοg δεν υπ6ρxεr φιilo<ρο,ρog οιiτε
κ&λι αλλ6 μ6νo 21 κrλf &ζιυτο.

Συν,6xεrα ατην 168 οελiδιι
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Edν οε 6ν,α αακi λlπdομαιοq εi-

ν'α1 γραrμμ6νoq o τ6,πcg XL - 60

15-3,α15 θα πρ6πεl να αυ1μπ;ερd_

νουrμε 6τι oε 1ΟΟ κlλ& του ανcι_

φεραμ6νoυ λιπdoμα'τοq περl'6xον-

τ,αr 15 κrλ6 6ζωτο, 30 κlλd πεν-

τoξεiδω του φ,ωσφ6ρου καt 15 κr
λ,& oξεiδrο του καλi,ου.

Στη γλc6,ααα τηq λlr{αομ,απολο_

γiαq xρη,o;ηrαποtεi'ιαl o 6ρ'oq <λ lT

Πι(ΙVΙ1κfl μονdδ'α>.
α) Miα λlπαντrκtj μoνdδα α(ιi-

του 1cΙοη3iτα1 με 6να κlλ6 6ζωτo.

β) vιiα λl,παντκr] μ'ο'νdδα φω-

o'φ6ρου rcο,l3ται μiε 6να κrλ6 πεν-

τoξεiδlo τoυ φιωrσφ6ρoυ,

γ) Miα λιπαντlκ{ μoνdδα κα_

λ'iου rο,oιiταr με 6ν'α κιλ6 oξεrδioιl
τoυ καλ{,oυ.

Αν&λογα με την πυκν6τητα
κ,αr Tην περιεκτκ6ιητα του κdθε

ε(δοq λπ6,oματοq σiτlα αναφερ6rμε-

vα θ'ρε,πι:κd οτorxεi'α, η λlrιαντι
κι] μoν6δα αντt}στoιxεi oε δtαφo_

ρaτlκ6 rιoα6 λl,πd'οματoq. oΙ rτρo_

ηγο,6tμlενor πiνακεq εiν'αr αρκετd

ενημε,ρu}τικοi, κ'αι δεixνoυν τηι'

α.νιl':,τolxiα τ'ων λlπαντrκιilν μον6
δ,ιυν πρ,oq τιq δrdφo'ρεg μορrφ'6.q

καt τilπουq }'πqlη]frτιυν.

σ.ταση τoυ απωριilνα να ενσΙυμα-

ιιilcεt οιο 6δ'αφοq τlq αναγκαiεq
πoο6τητεq λπααμdτων γ1α τιq

μελλοντκ6q 'ανdrγκεq των δ'θν-

τρων. Γtα τα 6,αοrκ6 θρεrrrrκ6

οτolxlεiα φωσφ6ρ'0 καr κdλr ποιl
τα δ,6ν'τρα απoρ,ρoφo'liν οlαt κατα_

ναλilακουν με'γ&λεq rιοο'6ητεq η
ενlσ]ωμdτuΙση εiναl επ16ε6ληι16νη.
N4'iα ανdλυ,οη εδdφoυq θα μ'αq

πληρ,o,φoρ{,oεl aπα,ρκιjrq το τl συμ

6αiνεl οτo 6δαφ'oq απ6 πλευ'ρ69

θ,ρ,ε'πιrι<ιilν στοlxεiων.

Π α ρdδε l γμ α.''oiooν α'φο_

ρd το Κ6λl κα1 τoν φωοφ6ρο εν_

δrεtκ'τtκd αν'αφ6ρoυμε 6τr απα1_

τclilνταr 6,ατω 18-20 λrlπ'ανπικθq

μoνdδ,εg φω,oφoρικο6 λoιrτ,dομα_

τοq ft(αΙ 20.-*3Ο λllπ,αντ:κ6q μον6-
δεq Kαλlofxoυ λlrιdαματoq ανd

οτρ6μμα.

Eφ6οον xρησψσποlηθεi αρα16

υ,πε,ρφπυlοrφoρικ6 λirπααμα ( 0_2Ι-0 )

γ1rα να ουμπλη,ρωθ'o,ljν οl 18*2Ο
λlπαντlκ6q μoν,dδεq πρ6πεr να

προατεθoιiν 90-1ω κιλ6 απ6 το

π'αραπdνω λiπαoμα οτο οτρ6μμα.

Erφ6oον xρη'σlμοποΙηθεi θε:iκ6

κ6λr (GO-SO) μ'α να συμrπλη|ρ{ω_

θo,iν oι 2Ο_€0 λπαντ,κ,θq μoνι1_

δ':q πρ,6lπεt να προοιεθoη3ν 4Ο-
60 κlλd αιπ6 τo πα,ραπ6ν'ω λ'π.r-

C|]-i]α αΙo oτρ,€ψψα.

θn ιπρ,οξενι]σουμε ζημrθc οτο ρrζr-
κ6 οli,oτημrα των δ,6ντρων.

Γ:'α πc,λλor]q καr δlαφ6,ρουq λ6_

Yουq η φ,{,J]σφ'ο'ρ'oιxo'q η('αt καλλl-
olixog λi,πανroη aπι6dλλετα1 να

δrενεργεiτ'αL απ6 τo (Dθιν6πlω'ρο

(μι6:oα) 6ωq τrq αρx6q του Xειμιil_

να.

Γlα vα απoφευxθοiν δυοdρ'ε-

clιεq lκαταστd,σtΙC σT|0 ανεπτυγμ6_

vα δ6ντρ,α, eπ:'6dλλ'εταl o' δεντρο'
καλλlε,ργητ'dq ,κατ6 την εγκατd-

4. Παραγωγn αxλαδlιirv σT!ξ xΦρεc
rnc EOK 1983 - t984

WΙLLΙAMS (oυiλ:'αμq)
C,ONFERENCE ( K6νrφερανq)
Dρ. JULES GUYOT (Δ'ρ. Tζrοι1\ Γκιμ6)

3. H λiπαvon σTnv εγKoT6σTασn

Toυ onωρωvα
ΚAΔIo - ΦΩΣΦoPoΣ

Tα δ,6νιρ,α οτο xωρ6'φl' σαν ιπo-

λυ,ετf,q καλr,6ρ'γrεr'qq πoυ εiν'α:,

rΙlρlo6λθπε-.'α: να μεiν'ουν αρκετ6

xρ6νο <εν ζω{> καl οrπω'oδιτiπoτε

θxουν εξαο,φαλ'i,oεr τiρ6πoν τtν6,

<1μiα κ'6πcl,α μoνlμ6τητα,>. 'oοο

ι_ιε,Yαλνουν τα δ6ντρ,α, το ριζlκ6
οl3oτη,μα ξαπλ,ιilν,ετ'αr oρrζ6ντια

καl κ6θετα, δlακλαδiζlεταl1 ητlρoq

κd,θ'ε κ,ατεiθυν,σξ μ,ε αντtκε1μεν1_

κ6 ,ακ,απ6 ν,α εrκμεταλλευθεi γρη_

γoρ6τε,ρ,α καl καλ,rj'τερα τo 6δα'

φ'oq. 'Eτοt λoιiπ6ν 6πωq διαμo'ρ'

φdν'ειαr η κατ6'oταοη, μ'ε την πd-

ρ'oδο των ετιilν η <λ,itπανoη 6d_

θουqr> καl 6xt η <,anι,φαν'εrακll, δη

}ιΙουp[ε'i lπρο6λl1tματα Kα1 πα'ρoι)-

oL1ζεr 1οημαιlτtικ6q δυ,ακoλiεg.

Για να ανιτψειωtπΙσθ'ο'iν δι6'Φo'

ρ,εq τρo,φοlπενiiεq κrαt εφ6ooν α-

παιτεiταt <<λirπαν,oη 66θουq> (Y$_

ρ(υ lστου'ζ 25 ,π6ντoυg), οπtq πε_

ρrπτ'uliα,εlq αυτ6q _ αναγκ'αioν κα
1$γ - επ16'6λ'λειαι ν' ανοrγο'6ι'

αυλ6κrα κατ6 μr{κog τηq πρo6ο_

λfιc "ηc κΦηc των δ6νπρ'ων

(γρhμμικd αxfμαπα παλμ'dττ'εq)

d τ,ρ$rπεq γ61ρω σrro δθντρο πdν-

τoτε ο'την πρo6oλ( τηq 
"6μηc(ο,1fματα κrjιπελλα ελε6θερ'α κ.

λ.π. ) εν γνιiloει μαq 6'68αlα 6τr

.168

Η παραγωγ1l αxλαδrιiν στ1q ν|α }Ι'ε τα ατοιxεi'α πoυ δημοιofuυ-

x'ιilρεq τηq EΟK κατd το 6τoq αε το Γαλλrκ6 πε'ρrοδrκ6 ΑRBΟ_

1983 αv{λθε dτoυ,q 2.415.Ο00 τ6ν- RΙCULTURE FRUΙTΙERE ot

ν,oυq. Yπoλoγiζεταr 6τι κατ6 tg παρ'ακ'dτω ποlκλiεq απoτελotν

6τoq 1984 η παραγlωγ:] θα ανθλ- τoν μεγ'αλι6τε'ρο &'γκo τηg αxλα-

θ'ει οτoυg 2.112.ΟΟ0 ι6ν. Σ$μφιυ_ δcrπαρ'αγωγf1q'

ΠΙNAκΑΣ 1

Πα,ραγωγti και καλλιεργoιiμεvεq πoικιλιεq
στιq xιi}ρεq τnq E;o.rΚ.

Πolκrλεq Π'αραγωγr] οiε xlλr6,δεq τ6ννoυq
1983 1984

296 3Ι2
?s:7 22,5

Ι64- 163



PASSΕ CRθSSANE (Παq Krραodν) 239 162

ΑBΑT'E FrET{EL (fuπnτε Φ6ιολ) 2L4 - 1S6

KΑ'Ι'SΕR ALEX. (Kdrζερ Αλεξ6ντερ) i55 120

DEcΑlΙ\ΙA DΕL CoMTZΙo (Nιεκ6να) 124 97

COSCΙΑ (K6οlα) 74 67

Π,ρraηg1 να σηrμεΙUJ]θεi 6τr η rτοι_ ρrνdq πclrκrλiεq o Nτdκτωlρ Γκl1_

κ':λri'α oυiλλrαμq καλλlεργεi;rαl γrιi κ,ατ6xεr ττν πριil'τη $foη κ,αl

κυρiωg oτην Γαλλiα, Iταλi,α και δg,6,ηs,ζει κυ,ρiψg ατην Γαλλiα.
Mεγr{}η Bρεται;riα. Η K6νιφ,ερανq Eυκαllρl,ακd αναφrf'ρig1q1 6τr εiναr
αιην B6ρ,εrα Eυριilπη. Aπ6 τιq θε- πολ'ιj διαδ'εδομ6νη oτην Ιoιπ,ανiα.

Ωρ:μdζε: την iδια πε,ρiοδο με την
Σdν'τα Mαρi'α. Η Ιταλi,α καλi-
πτε1, τηlν μr'o{ ,πα'ρrαγιυγfi αxλα-
δlιilν o.ιι,g xιiρεq τηq EoK. Kα-

τ6 το 6τοq 1983 η παραγffi €_

φrθαοε τουq 1.202.000 τ6νν,oυq, το

δε 6,τoq 1984 υιπoλογi'ζεται ατoυq

1.03Ο.Ο0Ο τ6woυq. 9, qγglφεp6-

μεν'εζ πo1rκrλiεq καλλhεργοiνiταt

και,d κ6,ρlo λ6η.ο oτην Ιταλliα.

μiλο Tζ6ναγκoλν'τ κατ€.iκ'ιησε d,ρ,θρο των Hλiα Σαζακλiδη καl
την Eυ,ρ,ω1ηα'ικl1 αγορ6 κ]α1 1δ1,αΙ- Oδυlo. Nτιν6πcυλoυ <'Moυ'τoο6

τερlα την Γερrμανiα. Γrα την α- καt Tζ6ναγκoλντ,> <λ{ΙΑoΥΣTΑ>
,,r'1βlpιυ πo,κlλirα 6λ6πε σrx,ετi]iκ'j Tε6xoq 2a-2ι 1982 o'ελ, 144,

Παραγωvri
Xιilρ,gq

Π INAΚAΣ 2
μfiλωv στιξ xιirρεq

Π,αραγωγd
1980 1981

1841 765
1831 1465

ι932 Ι742
322 131

590 325
d6/ι)

357 2,34

97
63 43

288 3Ο4

729Ι 499a

τng E.o;Κ.
rαε xιλ.ιdδlεq τ6ννοιlq
1982 1983 1984

2527 J'470 17ω
1973 1550 182δ

2594 2Ο31 2|49
263 200 2,36

490 403 43Ο

875
357 340 316

887
59 47 55

254 319 340
8533 6736 7063

Παραγurγη oε xlλl6δεg τ6νoυζ
19E3 1984
2325 2477

2A7 253
30,1 %4\

2,04 *L6

ι77 203
9E 47

92 L02
66 55
54 4B

5Ο 92
46 52

18 2fr

17 1B

1894 2%2
6376 7068

169

5. ΠαρσγωγΛ μfiλωv σTlc XΦρεξ Tnξ EoK
Η μη,λcπαρ'αγωγ,l1 οτlg xιilρεq

τ'ηq E.o.K. }zΙlσ τo 6τοq 1984 υ-

nολoγiζεταl να αν|6λθtε1 στoυq

7.Ο63.000 τ6ννoυq. Γtα xd,ρη των
αναγιlω{ατ,ιfiν τηg <NΙ ΑoYΣTAΣ>
δ,η1μοο'ειiον,ταt παρακ6τω πλη'ρo-

φoρiεq που αφ,ο,ρο6ν την μηλο-
πα,ραγ,ιογl1 στlq Ζ.l)ρ'εζ τηc E.o.Κ.
κα'l rlq καλλιε,ρ,γo,6μ,ε\'εζ ποxκΙ-

λtiεq.

Λ1γο πολι1 εiναt γνrωοτ6 6τι ο'
6λεq τrq xιiiρlεg τηq E.o.K. πλην
τηq Eλλ6δαq, η Πκ6λν'τεν Nτελi-
τ'σloυ,q εiναι η πριiiιη καλλlερ'
γ'ο,6μ,ει,η πo:lκlλiα. Eκεi'νo που
διεν εivαl γνωατ6 εiγ'αt 6τt η Tζ6-
ι,α\ηκoλν,τ μiα κα:ν'οd.ρ,γlα εκλε_
κι{ πο:κrλirα καλλrεργεiτ,αl κυ-

ρ,i,ωq olτ,c B,6λγιo. Σε o6νoλo πα-

ραYιωγriq μdλων 98.000 τ6ννων
τ,ηg πoικlλiαq Tζ6ναγκoλντ oπιq

xιilρ,εq τηc E.o.Κ., το B,6λγlo 6ρ-

xετ'αl πρlιijτo l-ιε παραγ(υγll 50.ω0

τ6ννcυg και η oλλανδiα δε6τε-

ρη με 25.ΟΟ0 τ6ννoυ'q. Πrp€rπεr να
τoνrοθ,εi 6τr οl δυ6 παρα'π'dν,ω xιi-
ρεq απ6 τΙq πΙο rιρoηlγμl$γgq 1d,_

ρ,3q qlηg'φdο,ααν να ποντ6ρoυν

καi ν,α δrαδ6αουν μiα ν'6α εκλ€-
κτlj πoι,κ,iλiα μ,η,λl,6q. Δεν o,τηρi-

xθηrκαν αε παλl6q παρ,αδο'oιακ6q

πoικlλ,i'εg δ16τl /μαν δ6,οlκ,oλο νo.

αντ'αγLωνtlοθ'o6ν τ1q μεγ6λεq μι-
λο,πα,ρα,γ,ψγlκ6q xιfiρεq Γαλλiα, Ι_

ταλ1α, Γερμιανiια, λi6γoυ xdιρη
οτrq Γκ6λντεν, Στ6'ρxrν Γκρ,6γuη
Σμlθ κλ,π. Tο B6λγ o καr Oλλαι,-
δiα δl'κcι:ιiθη,καν πλ/γρ,Jq κα1 TΟ

ΔYΤΙ'ΙζH ΓEΡ\,ΙΑΝΙA
ΓAΛΛΙA
ΙTΑΛΙA
BiΕΛΓΙοN
oΛΛA}{ΔΙA
ΛoYΞlE,λ4BoYPΓο
\,ΙEΓAΛΗ BPETΑNΙΑ
ΙPΛANΔΙA
ΔA}JΙA
EΛΛAΔA

ΣYNoΛo

Ποικαλ(εq

GOLDEιN DELΙCΙoUS (Γκoλντεν Nτελlτoloυq)
R,ED. DELΙCΙoUS (K6κκινα Nτελl,τοrουg)
Ι MPrERATORE ( Ιμπεrρατ'6ρ19 )

C,o'Χ ORΑ,ΙιΙGE (Kοξ 6,ρ,ανc)

BiQ$|(QQp (\{rπoοκ6φ)
GRAΝNY SMΙTIΙ (Γκρ6ννη Σμiθ)
ΟA},{ADA ( Ρεν,6τεq Kαναδ6 )

TONATHAN (T(ονdθαν)

J. GRΙEVE (J. ΓκρθΙ6)
ΙINGRΙD M. ('Ι,νiγκρryτ Mαirρη)

TONAGOLD ( Tζ6ναγlκoλντ )

GΙ.]OSTER (lκλ6οτερ)
GLocΙ(EN (Γκλ6,κεν)
GΡΑ\ηENSTEΙ N (Γκρα6ενατdi]ν )

ΔΙAΦoΡEΣ
ΣYNοΛo



θΕPAΠEIn ΦΨΣI0Π0rl!ffiΣ ΠA0tlΣ}lΣ BITTER ΡIT

(]l!κP}l κΗnl[nΣΗ) Tnru IuH,ιlIlυ ME AΣBrΣΤ0'γ',ιH
Το κτr]μα 6ρi,ακεταr σ{τη τοlπο-

Θε'αiα Δαλαμdρl 6ξω α,π'6 την Ι'Jd-

oυοα ιπηγαiνoνταζ Πρoq τo x,ωrβ16

Σ'6.λl. E.iναL φυτευμ6νο με μηλι
6q, μrε ,6αolκd πο,llκιλiα την Σι&ρ-
κrν Nτελiτrοι,oυg. Bδc6 e(αl τρiα

7ρ,6νr'α εixα πρ,o6λfματα μt1κρο_

φυλλiαg, μxκrρflq 6λdoτηοηq κCι1

αυμπτιiμ,ατα πlκρl1q κηλiδ,ωαnq
(BΙTTER PΙT) 'oτα μdλα. 'oλα
αυτd τα αυ1μπτιilματα με ανdγκα-
σαν να κ6ν,ω εξθταoη του εδιi-

φoυq ]κα1 των φ6λλ,ων των δ6ι'-
τρ,ων' Aιπ6 την εξ6ταoη (1982)
προ6,κυψε 6,τt ια δ6ντ.ρα υπoφ6-

ρ,cυν ,απ6 6λλεrψη αα6εατriου καI

το 6δαφog δεν περ,l6lx'εt αα66oτi-
oν' 'Yατερ,α απ6 την εδ,αφoλoγl-
κf εξ6ταοη μoυ οηjνl6lJ1τ1σαν o1

γειυπ6νοl να ρiξω oτο €.δαφ'cq υ-

λκ6 lπου rιε,ρ16xε1 αiο,66οτη (μαρ-

μαρ6ακoνη, αα6ε,oτ6λlθol, οιx6τη

α'ο136,ατηq' α,σ6,ε'ατ6ctκ'ονη κ.λ.π. )

d να iποgμη6,ευ'τιil α,α6ε':rτοijλ( του

ε'ργσο,ιαoiου τηg Broμηxανiαq Zα
x6ρειυg πoυ 6ρiακεται οτο Πλα-
τf. Eπioηq με ουν6,o,τl,oαν να λι
παiν,ω τα δ6νιρα μ6νο με αo6ε-
οιοfxονtτ,ριrκf αμμωνiα.

Tο 1983 rrιρομηθεiθηκα απ6 τo

ανα,φε'ρ6μενo Elρ,)rο,στdσlo 15 κυ-
8lκ6 αo,6εοτo$λfr την περiοδο τηq

ανΘο,φoρiαq των δ,6ντρ,ων. Eπεrδd
$gγ Ιiταν ειjκoλo να oκορrπirαιυ

την ασ6εστοijλr] rα' 6λη την θν-
τrcιση,τ,oυ κτ{ματoq αναγκ6οθη,κα
να την τοπoθετdοω σε σωlpο6ζ
στ1q αφετηiρiεq των αυrλdκιυν. 'Γo

νερ6 οε κdθε rπ6τroμα παρ16,oυρε

α{π'6 τoν σωρi6 την α,o6εατoijλl1 αρ
κετπ] πo,o6τητα κα1 την μετ6ιφερε
o' ,6λη την 6κτα':η του κτr]ματοq.

To νερ6 γrν6ταν 6απρo σ,αν 'ιo

γ6λ,α.
To αποτ6λε'σlrα τηq αo8εοιιi:οε_

ωg φ6νηκε αμ'6οωg την iδια xρo-

νια (1983). 'olπcU τo κτ{μα αο-
6εο,τιb,θηrκε'καν,6να πρ66ληiμα δεν
πα1ρ,ο,υ,o,iαοαν οt μηλ,ι6q κα11 τα

μfiλα. Aντiθετα oτα οημεi,α του

κτdμ,ατοg ,πoυ δεν flταν δυνα'τ6ν

να μετοφεσθεi αo6εατoi.tλ{ τo

Toυ
Γεωργ. Σα'κελλαρioυ

πρ66ληrμcι,παρ6μεινε 6πιυq r]τlαν

δη,λαδι] μlκρ,c,φυλλ(α, καx'εκτlκ{
6λ6,;,τη,oη κα1 φυλλιiiδεlq κηλi-
δεq (BΙTTER PΙΤ - πrκ,ρ,:] κη-
\1δωoη ).

Φ6τoq η εlκ6να εiναl il,πωq καl

Γι;,ρσΙ. 'Yαιερα απ6 τα παραπd-
ι.ιυ απoτελ6,αματα 6,γαiνεr ξεκ6_
θ,αρα τo oυlμπ6ρ'q'gμq 6τt τα πρo-
ο να,φε ρθ6ν τ α oυlμΠ ι ιι}μα τα οφε i
λoνταν crιην 6,λλειψη αια6εο'τioυ.

Γι'αυτ6 απcφd,σlσα φ'6τοq να
οιρ,ιilαιυ 6λo το κτl1ιr,α με αο6ε-
αιoiiλ1i οκoρπιιΙνταq την 6,rιιυq α-

κρlθιfiq την κοπρ16 ο' 6λη τηι,
f.iκιαοη του κτrjματoq.

Σημ. Νldo,υαταq: Σxετr,κ6 για
την αlσ66σταlση Ιων εδαφιi:ν δεq

dρθρo του Ιν,αrtτo6τoυ Eδα,φoλο-

γiαq Θεo)νirκηq, των Nlκ. Σ. Ko-

ροξενiδη καr Niναg Πα,παδοποi-
λoυ Ανδρoυλrδdrκη. <oδηγiεq γrα
την ,αo6,6αιωση τlων' 6ξlνων εδα-

φdν,r' Νtdoυ,oτα τε6xοq 2o-2l
1989 cελ' 142-143'
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Τo ιiilfrnμα τnξ αUαppixnοnξ κΞtI οl ll|gouοαiol

ojilπlυlειθg
Η αν,α,ρir:ηοη εiναι 6να 6θλημα

πολt3 παλ16. Σιiμrφrωνα με τo 6t-

6λ,iο τtον δ'υ'6 ,6μ,πεlρ,ων ο,ρ,ε16α-

τιiν ΗΑSSE και STUTTE <(λ,{Ε-

TΕ,ORA FELSEΝ>, ot πrριiliιοr α-

r'r-ιριxη ι6q τoυ κ6ομου εiναt ο1

καλ6γερo: των \'Ιετειilρων ι1ε 'α'ρ-
x:κθq αναρι,x{lαειq' στo,υq προα\lα-

φερ6μ'ενoυq 6,ρdxoυq,'ανdμ'εοιl
oιον 9ο κ'αr 11o αlc6ν,α.

Πcλ'6 α'ργ6τερα 6xoυμε την
rτριil'τη ,αν,d,6,αoη τoυ ]νΙotΙιJT V,EN
ToUΧ oτην Π'ρo6ηγκiα το 1'356

απ6 τουq αδλεφo$q PIETRARCΑ.
ενιil το 1492 o AΝTOΙλ]E Dtr
VΙLLE μlε σκτdJ ουνοδοilg Kαl με
την 6ρ{θ,g1α <υλi:κo,ti> ανε6αiνετ
οτ,o M'o},ΙT ΑΙGUΙLE o'ιη DΑU-
PΗΙN'E. Σt]lμερα 666αια η ανα-

ρ,ixηlοη 6xει μld α,λrματιbδη εξ6-
λ,η,ξη oε 6λεq τrg xιbρεq τoυ κ6-
σμoυ κα1 πρo8λ16πεται ν:α δt'αδo_

θεi περιοo6,τε,ρo.

λ,{ε την α.ρlθιμητlrκ{ 6νoδo τιυν
Nαoυ,:αiων αναρ'txητιilν ανο,iγει

μrd καινol3ργrα ,οελiδα γxα την
ιl'ρεl,6ατlκ{ l,oτoρiα του τ6π,cυ μαg,
o'υμrπλη,ρ,6νoντ,αq'6τοl τον αθλητ:-
η;,6 των xrονοδrρ,6μrων μαq κα1 τηq
πlρlωτΦlπo,ρεiα των o,ρ,εt'6ατιirl μiαq.

Γtα την αoφdλεια τ,ων nθλη-
τ,ιi-lν μαq υlπ'6ιρxoυν ,αν6λoγ,α υλι_
κ6 τα orπoiα κα1 τoν'6oηθoιiν γrα
το ακα,ρ'φ6λuηrα. Σ,αν π16 οπoυ-
δtθ'α αν,α,φ6ραμε τo πloλ16, το σxoι_
r',i, τα α<αiραμπiνtερ, τo σφυρd' τiq
αoφ,dλεlεq, τα κ'αρυδiκtα, τlq οκ6
λ,εg, την κd,σκG, τη ζιiνη Kαl τα
καρrρ'ιi. Σιjrμερα 6166αlα πρ:oθfl_
ιαr η ε,λ,εt3:θε,ρrη αναρtixη;rη δη_

λαδl1 xωρirq καιρκp d κ.λ.π.
Γlα την 1rrει6δ,ω}oη των γνιii:,ε_

ιι)ν υπdρxo,υν εlδrκoi εκ,παlδ'ευ-
τ€q πoυ 6xουν 'τελεlιiloη δ16φo-

ρεq olxoλt6g.
'oλor ot 6,ρdxor δεν εiναι iδror

αλλd ανdλοΥα με τ'η δυoκoλiα

που παρlουσ16ζoυν xαρ,ακτη,ρiζον-
ιαi ,σ]ε 6αβ,μoiq δυοrκcλiαq, με α-

πoτ6λεαμα τη δl6iκrρ,oη των αθλη-
ιi.lι, π,cυ σκαρiφαλdrν,oυν.

Kdθ,ε καrι,οι1ργια διαδρομ,li παiρ
νε1 τJ 6ν:,1-llα 'π,Ου ιηζ $iγ,η qυr,6ξ

τoυ T6κn Mπα[τon

π,cυ την πρωαπερν6, πoυ τη,ν α-

ι,oiγη 6π,ω,q λΦε.
Η Ndoυoα πoυ 6,πωq εiπα,1lε

δε,ν {,ταν δυνατ6 να μεiνεr 6ξω

αlπ6 την αν,αρ,ρ]iΧηiση rι,r'1ρε μ,6'ρgq

1lε 18 αθ,λητ69 και αθλdτρrεq τoυ

EoΣ ηλκilαc 15 ωq 22 xρ6,ι',ων oε

αν6λ,oγεq ο7oλ6q που οργdνι'loε

o αΘλητic Δημ., Kαρδμnελoc

cHAMoNlX τηc Γαλλioc

o Δ. Παπoiωδvvoυ oτηv Avoρρη1ητlκη Σxoλri oλilμnoυ

η EoΧo 11 καl 6λλοl αδελφoi
ο,iλλογοι, ,:ε δrdφορ'α 6ουνd' 6-

πωq στη Bαρrdοο,6α, o,τoν 'Oλυ-

μιπ1ο1 'στην Α,oτρ,6κα, oτα Γρε6ενd
και αλ,λο,il. Ι(ατd,φερε μ,dλιoτα να
ο,τεiλεl κ,αl αθλη'ι6q μαq oτo CH-
A\ΙoYλΤΙX ,oτη Γαλλfα 6rπoυ πr]-

ρε μ6ρ,oq φ6τοq τo καλ'orκαi,ρl με
,l1ι' εθνlκf μ;αq oμdδ,α.

Eiκ,εiνο ,που π6τυxε o EoΣ oli-

ιi'ερα με τηι, αναγνfiρη,oη των ]-

κανoιf τ,ι,lι, τω,ν αθλη:τιilν τoυ :i-
ναt να λεlτουργι]οεr τo Π6οxα
τcυ '85 5θl1rμερog οxoλτ] αναρi-
xησ,ηq 6ρ,ixoυ ,ο.τoν τ6π,c μαζ ΚαΙ

ουlγκεκ.ρllμ16να στην Kρ'droτ'α. Eδιil
αυη-:ηιετ'6xο,υν αθληr6q απ6 αλη
τηi, Eλλ,6δα και θα 6xου'ν η δυ-

ι'lατ6τητα να lπα'ραlιioλoυθτ]oουν
τη ,οxολ,fl και πoλλοi φiλοt, οα

θεατ,6q.

Γενlκ'd η αναρlix,ηοη εiι',αl το

οlκ6λοq τι1q o,ρ,εr6αrο(,αq που rrυγ_

11gγτρ,JJι,εl τ,o εγδl,α,φ6ρ0ν των ν6-

ων iι(αl τη xαρ6 τηq κατdκτηαηq
lιldg κο,ρυ'φ,dg αrπ6 ιcr, αθλητιi καl
δ,ε μrπ:ρεi να lη νoιιioη rπαρi6μ6νo
αυτ6q πo,υ αοxολ,r]'θηκε. 'oλοr ot

ιlπ6λοlrπo,ι 6xoυ,με τη xαρ6 να
τcυg θ,αυlμ6,ζoυηrε κ,αt την υπo,xρ6
ιυ1ση να τoυq 6οηθ,d,σουβ8 rj'τlν
πpo,οπd εtd τουq αυτ{.
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K.A.Π.H. ΔrΙMoY NAOYΣAΣ
'Η τρiιη ηλl,κi'α xρε16ζειαl o{_

μερ,α lδlα'iιε,ρ'η φρ'οr,liδα Kαl πρ'Ο_

οταoiα.

Αντ'4.leτ,ι,liπiζε' πρo6λ,11ηrατα οι_

ι<oνομlκ'6, στeγαlστ1κ6, ψ,γεiαg, αλ-

λ6 κυ,ρ,i'ωq καταλ'αμ6,dνεταt απ6
τ'ο αiο,θηη'l,α τηq απcμ,6ν1ω1ση,q κα1

του περ:θ,uj1ρiο]υ.

Γ;α τηι, εξ6λεlιμη αυ,τιjlν των

προ,6λημ,1των τo Υπου,2γεiο Yγεi-
αq κα1 Π,ρ6ι,oια,q δη1μ1ο$lρη/ησε τ'α

Ιζ6ν,τρ,α Ανοlrκτl1q Π,ροoτα';(αg Η-
λl'κτωμ6ν,ων (K.A.Π.H.) και αvd-

θε,oε τη λ'ε'τ,oυρ,γiα Toυq σtoυq
Δfηrουq τηq xιilρ'α μαq.

o Δr]μαρ,xoq τηq π6ληq μαq '(.

Δημ,riτρηc Bλdxoq σVτCUπ'Οα<lp1ν6-

μενοq στo dγγελμα τoυ Yπoυρ-

γεiου, iδρυ,oε καl 6θεοε oε λεr_

τoυ,ργiα τo K.A.Π.Η. Δfμ,9ψ μ6-
oυrσαq, τo oποio εiναr τ'c, π'ριilτo

οτη B6,ρ'εrα Eλλ6δα ι<α1 τo δεilτε-

ρo στη x,ιilρα μαq, το Δεκ6μ6ριο
τoυ 1982. Bρitακ,ετ'αι :ιην οδo Πα
ναγo'sλη, ol,κoδoμlι'1 Ανδρε&δη. Ε-
rιi;αηlμια το KAΠH }ιΤ,d,cυιrαζ εYκαl
νιdtατηrκε oτlg 6 Mαρτi,oυ 19B3.

Σliντομη orμiliα 6καν,ε o, Δ(μ,α,ρ-

xo'q Κ. Δ. Bλdxoq καl ο Αντιδf-
μ,αρXoq καl Π,ρ6εδρ'oq τΟυ KΑΠtΙ
κ. ΙιJ. Kα.ρ,αμlπlνθ,σξζ.

o κιi,ρlοg ακorπ6q ιoυ K6ντ,ρου
Αvoιxτfq Π'ρ'o,oταα,i'αq Ηλlκl,ωμ6-
ν,ων εiναl:

1) Η πρ6ληψη 6ιoλoγIrκιiν, ψυ-
x,ολογκιilν κα1 κo1νωνlκc/lν πρo-
6λημ'dτων των ηλ:lκlωμ,6νrων. .il-

στε να παρ,αμ,εiν,oυν αυτ6νcμα,
lα6τ μ,α καl ενερrγ( μ,6λη του Kor-
ι,ωνlrκ,oil Συν6λoυ.

2) Η διαφιilτ1ση κα1 η συνερ-

γασ(α του gψ,ρ$τερ,ου κοrνoιi και
τ'ων εlδt,κιilν φ'Ο,ρ6ων, oxεττκd με
τ,α πρo6λ'Iiμ,ατα KαI τrq ανdγκεq
των ηλlrκlωμ6νων καt

3) Η 6ρευνα σx'ετ:κιiι, θεμ'(1uru

μlε τoυζ ηλικmηr'6νoυg.
Tο KAΠH εiναι K6ντρ,c 6,που
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lιΓtorρ,o6ν oι ηλliκιωlr,6νo1 να 6ρo'liν

φrλrκ{ oυντ,ροφ16 και ηθrι<r] oτr]-

ρ'ξη'
Η Koiνωνt,κ{ Λεrτου,ργ6q του

τnq κ. 1Eιη/εv(αq Λεnιδoυ

KΑΠΗ εiναι ο ε,μΨυxωlιllζ, o εlπ1_

μιoρlφωlτΙiζ και o θερ'α'π'ευτfq.
Eργdζεταr με τρεiq κλαοotκ6q

μεθ6δ,oυq:
α) Κolνωνlκrj ερ,γα,o'iα με dιο-

μα.
β ) Koιν'ωr,iκ{ ε,ρ,γ,αoiα με oμ6-

δ,εq.

γ) Kοιν,ωνr,κI] εργαο'iα με επ1-

τ,ρ,oπ16q.

ol Elπ.τρ,o'π6q εiναr τα 6α'orκιi

6ργανα τηq K.Λ. γ1,α ν,α μrπo,ρrfοilg1

\/α εργαlστεi αωοτd κα1 να αν'α-

rτrιiξεr τα πρ'o,γρ'dμματ6 τηq' Η
Koιν,ωνlκιi Λεlτου,ργ6q εiναι oτIq

επιτρrρη{q' oδη'γ6q, 6oηθ6q, ουν-
τονrοτ11g.

Στo K.Α.Π.H. λειτ,ουρ'γoιjν τ6o

σερεq εΠlιρoπ6q:

1. Ι)πιτρoπi1 ιμυ1αyοlytα9. Πρoα-

φ6ρεr ψυxαγωγ:rκd πρoγρdμματα

(γιc,ρτ6q, γλ6ντrα, κtνΙlματογρα-

φl,κ6q ταινiεq, c,λliΙτ,q, θεατρκ6q
παρα]σrraσεIq κ.6. ). Πρ6εδ,ρo9 τηq

Eπιτρο,π(q o ,κ, Xρυ,o6oτoμοq Σα6
6α ι6,πoυλoq.

2. Επιτρoni7 διαλβξεων. Πrρoοφ6-

ρε1 επ1lμ,oρφωτ1κ6 πρ,oγρdμματα
(rδ:αλ6ξεlq, ανol,κτ6q ομιλiεq ττυν

μελιilν, τηq Kotν,ων:κ{q Λεrτoυρ_

γο,i καr του Προ6δρoυ τoυ K.A.
Π.H., ξεναγ{oεlq oε αρxαloλογr_
κcig xιilρo,υg και oμιλiεg απ6 εl-

δ-κc'sq oε Θ6ματα πoυ ενδ1αφθ-

ρουν τoυq ηλlκιω,u,d'νουq). Πρ,6-

εδρcg ιηq Elπrτ'ρoπl]g o κ. Α. X"
Πα,ρ,d,ρxηg'

ii ' Επιιqoni1 6oηι}ειαe aιo aniτι.
Προoφ,6ρει τlq υiπη,ρ'εoiεζ τηq Kυ_

ρ,i,ωq ατo οπiτt των μελιiν, Υ α rα
dτ,ομα που ζoυν μ6να τoυq καr θ-

xoυν ιδlαiτερεg ανdγκεq 6oιiθεr.
αq. Πρ6εδρoζ τηq Eπιτρο,π'l1q o κ.

Α. MιilκI'οζ.

1. Εnιτ9oli1 ια7Qoq)αQ'ιια24ευτιr'y'1'Ξ

:ιερ[flα)'ιγηs.'Exει τη φ,ρoντiδα
να δiνεl oδηγiεq Ylα 1ατlρoφαρ!μα-

κευτllκ{ κ,α1 νoσοκομεr,ακd περi_

θαλΨη' Πρ6εδρoq τηq Eπιτρoπ{q

Αnδ τα εγκαivlα τoυ Kδντρoυ



"'', 
γlατρ6q κ. K. Mπακαλr6q.
To KAΠFΙ παpIf1g1 στα πρoστα

τευ,6μενα μθλη τoυ ,ακ6μα:

α) Α1θουαα ε\1ιευ,κr'η1ρiου rσ1την

οπciα λε του,ργεi κ,αντiνα, η ο-

ποfα μεταξ6 των 6λ\ων. προο,φ6.

ρ,εr εντrελιi'lq δ'ωρε6ν σΓα μ6,λι
τoυ ΚAΠΗ ρ6φημα (,γdλα, κα-
κ6o, xυμo,6g).

β) Ai.θoυαα δtαλ,θξεα]γ και 6r.

6λlο,θ{κηq,

γ) Αiθo,υαα ξεxιrlρl,oτ{ γt,α τlq

γυναiκεq μι6λη τoυ KΑlΠFΙ.
δ ) Αiθ,oυ'oα φυotοθεραπαiαq,

oτηι, οlπoiα φυσlοθε,ρα1πε6τρlα i,_

σ,τερiα α;π6 γ,ραπτl] εντολr] του γr
αιρ'ci, εφαρμ6ζεl φυ,oloθερ,απ,ευ-
τκd αγωγf1 ατα μ6λη τoυ Ι(6ν-
τρ!oυ πο,υ 6xoυν ανdyκη απ6 αυ-
τ{ r,.

ε) Yπd,ρxoυν επioηq ιο Γρα-

φεio τη,g Kolι,ων'ι<{q Λεtτoυργoi
κα1 τ.c Ιατρεiο.

Tο KAΠΗ λεrτoυργεi καθημ:_

ρlr,6, πλην τηζ Kυ,ρ1αα(dg, τo πρωi
9 _- 1 καt τo απ6γευμα 4.30 - 9.

Για την ψυxαγωγiα τrων μελc6ι,
τoυ δrαθ€.τεl 6γx,ρ,ωμη τηλε6ρrα_

oη, 6iντεo, στερεoφ]ων1κ6, δrdφο-

ρα επlτρ,αlπ6ζlα παrxνiδια (τd6λl'
xαρ'τ1d, Vτ6μr'1l,ρ, ακdκl κ.6.).

To KAΠΗ δtο,-κεiτt:ιl α,π6 Ιo

π6 κdτω επταμελ6q ;υμ6ο,6λro:

1) Kαρ,α,μrπlν6αηg Nrκηφ6ρoq,
Πρ,6εδροq.

2) Aδαμiδηg Φrλιilταq, Aντl'πρ6
εδροq.

3 ) Χoνδρ6q Γει.ilργιοg, Γρrαμ-

ματ6'αq.
4) Tαiληq Aθανd,otοq, Δημoτ,

Σιiμ6oυλoq.

5) Πρoιiααληq Θεoδ6otoq, ει(-

λεγμ,6νoq απ6 τα μ6λη τoυ KΑ

ΠΗ.
6) Mπ6κlο,υ Πoλυξ,6νη, Kol-

νων. Λεlτου,ργ6q τoυ Yrιoυργ. Y-

γεiαq καl Π,ρ6νorοq.
7) Mrπακdληq Γειilργroq, Εκ-

Πρ6 Jιi-ljlπoq Συνταξιorixων.

Tο Δlorκηtτl,κ6 Σ,υμ6o$λ1'o φ,ρoν
τiζει γr,α την aπlτυ1iα του ακoπot
loυ ΚAΠH, δlοxεlρi(εια1 tην πs-

ρloυtοiα τ'ου καt γ,ενκ6 τα αυμφ6-

ρονι6 τoυ καt δlolκεi, επoα-πε$εt
και ελ6γxει την 6λη λειτου,ργiα
ΤoU, lη9ψ την καθo'ρiζεt τo πρ6-

γρ,αιrμα εξωδρrυiμlqτΙΙκΦlq πρoσr'α_

σiαg κ,αι o1 αxετκ6q δlατ6ξεiq τoυ
Δηlμ,c,τ:κo$ και Kοrνoτlκcυ Kιilδι-
κ(ι'

N{ε α,π,6φαoη τoυ Δ.Σ. τα μiβ}η
του KAΠ'H πληριilνουν μiα φο'ρd
τo xρ6νο, ο,υη-τ6'o,λl,κd, oυμμετox{
2ΟΟ δρ'αx,μηilν.

Ιι'Ι6xρ: α{rμερα 6xoυν γραφτεi
ιr,τo KAΠH 9ΟΟ 6τoμα, dνδ,ρεq
καt γυναiκει;.

ΔPAΣTHPΙoT',[{TEΣ -ΨYXAΓΩΓΙΑ

K6θ,ε Δευι6ρ'α 6ρ,dδυ γ{νεταr
oτo KAΠΗ μrα ε'κδf1λωοη, διdλε-

To KΑΠΗ Νioυooc

Enioκεψη τoυ KAΠH ΓρεβεvΦv ,oτo KAΠH μoq
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ξη' fl ψυxαγωγlκ6 πρ6γρομμα,

λ'{ετ6 τo τθλ,cq τηq εκδtiλιυοηq
προαφ6ρoνιαl στoυq παlpΙσtα}Ιθ-

νoυq Yλυκi'σ,ματα τα oποiα παφα-
ακευ'dζoυν και πρ'c'αφ6ρoιlν γυναi
κεg μ6λη τoυ KAΠΗ

Δtαλθξeιq lι(α1 oμlλiεq θxουν
:<dνει μ,6xρr o{μερα:

o Δl1μαρxoq τηq Ν6oυσαc κ.

Δημιiτρηc Bλdxοg, ο αντrδl]i1rαο-

xοζ lK. Nκ. Kαρα4.ιrπrνΔoηg, o: γr-
ατ,ροi κ.κ. Kαο6πηq, Παο,xαλiδηq,
Tζιαμiληq καr Χ,61r,:q, vc'],oκ6μεζ,
rιι.lροο66oτεq, γεωπ6ι,oι κ.6. πα,ρd

Υοντεq τηq π6ληq'

Tα μ6λη τoυ KΑΠΗ 6λα6αν

μ6,ροc στ1ζ παρακdiτω axδηλιil-
σε1q:

α) Σ,υναυλiεg πt6νoυ, κlθ6ραq'
παδικdq xoρωδiαq τoυ N. Tαοιi-
λα, καρα1,κ16ζη τoυ K' K6λλα κ.

a.

β) Προ6oλ6q κ1\iηματoγραφ1-
κιirν ταlνtιi'lν, 6iντεο κ,αι ολditq'

γ) Eκδρo,μ6q ημερfrοlεq κα1 ηo

λυdμερεq ατrg Πρ6αrιε9, Λεπτο-
κα,ρυ6, Παvαγi.α Σoυμελd, Περr
αιερε6τ,α, Θειl)νiκη, Kα6dλα' Θd
σo κα1 Koυφdλr'α.

δ ) K,ατα,ακηνι'υ;,εlq. To 1983 10

μ€ρ,εq oτην Αγiα Tρ'16δα N6oυ-
σαq.

To 1984 20 μ6ρεq oτην Αγiα
Tρ16δα καl 25 μ6ρεc οτη N. λ4l1-

xανrε6να.

ΓΛ,ENTΙA - ΧoPoΙ.

1) xορ6q B Mαρ'τiου (ημ6ρo

Επioκεψη oτη Γρoμμivη τoυ,KΑΠΗ τηc πδληc μαq κCιl τωv Koυφoλiωv

τηq γυναiκ'αq) ατc KA,ΠΗ Ndoυ_

σrαq.

2) ΓΙ,ρ,ωτοx'ρoν:dτlκοg xορ6g

αιo KAΠΙ{ Κoυφαλiων.

3 ) Xρuοτου,γενι,l,{τlκ'οq xo'ρ6q

οιην Eiξεlν,o Λ6οxη Ndoυοαq.

4) Παρα,κoλo6θηoη γlο,ρταο,τι-
κοi,πρoγρ6,1r,ματοq κα1 δεξiο:oη
ατο K.,E.K. Νdoυααq.

EΠΙΣΚEΨEIΣ.

Tο KAΠΗ μιαq, επιlοκ'6φτηlκαν

καr πfiραν πληρo'φoρtεq γ1α τη

λεlτoυργiα του, τ'α KAΠH Eλευ-
θ'ερoη1rπoληq, Σoxοι3, Γρε6ενιilν,
βf'ροlαq, Kαλαμα,ρr&g, Θf16ιαq, Λd

ρ1σ,αq κα1 Γlαννr,τοιilν.
Συνεργαoiα οε δl6φο'ρ'oυq τo_

μεiq και αντ,αλλαγτ] επ'σΙΙ(6Ψ'εων

εixαμε μ'ε τα KAΠΗ των π6λεων

Kουιραλiωvκ, Λdριααq, Kαλαμ'g-

ρ iιq καt Γρ.ε6ει,ιi:ν'
Σ,τo KΑΠΗ υ,π,6,ρxoυν 'Αλ-

μ1rτoυιΙ φωτογραlφιιilν, τα οlποiα
εiν,αi αrη δrdθ,εαη τoυ κdθε επ:-
οlκi6πτη! κα1 σια Ο'Πoiα φαiνετα1
6λη η δ,ρiαατη,ρr6'rητα τoυ KΑΠιΙ
απ6 την iδρυol] τoυ μ6xρl ο,l]_

}r,εlp0.

Θα I]ταν παρdλεrqlη αι, δεν α-

\ηφ6ραμε 6τl η Ν.E.Λ,E. Ημαθ1-
αq, }Ι]ε την υlπεiθυ\tη τηq Περιo-
xfq μαq κ. Λiα Σπινθηρoπoriλου,
δεixνεl μεγdλ,ο ενδ α,φ,6ρoν καr

πρoοφ6ρεt πdρα πoλλd oτo 6λo
πρ6γρα1,μ,α λεlτoυργiαq τoυ KA
ΠΗ.

Δι6ρΘωon

To dρθρo Σ'υνε'o,ιiαoη Aπο'φoi-
τlι,Jν τcυ 1954 που δηlμ,:οlε$θηκε
στο τεilxoq 28 ο,υν6ιαξε η κ.Ιν{πι-

ντερλ( Ξανθiδoυ.

174



ι.\.\.\.\.ι.\.\.\.\ιι.\.\.i ι.\.a.ιr\.1.ι.\.\i\.\ι\.ιl\.\.\r\.\ι\.\.\.\r\.\ι\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

Κυκλoφ6ρnoε θvα γεωρlικδ 6ι6λ(o
"Evα 6ι6λ(o κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μδ xρωματιστθg εiκ6vεq

Ti εiναι τ& κoκκoειδfi (Φ6ρεq) καi π6q καταπoλεμoσvται
Δδv πρ6πει vδ λε(Φει &πδ καv6vα &γρoτικδ oπ(τι

ΣTEPΓΙOY tΙAΛoYKrΙ
Mπoρεiτε v& τδ πρoμnΘευΘεTτε dπιi τδ vραφεiα

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6voυ Nαo6onζ

TΙMΗ ΓΙf}ΛHΣEΩΣ 400 ΔPAXMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε θvα γεωργικ6 6ι6λb μovαδικ6 oτo εiδ,oq τoυ
((TA ΓΕΩPΓIΚA ΦAPMAΚΑ ΠoY κYΚ/ιoΦoΡoYN ΣT,ΗN EΛΛΗNIΚrΗ ΑΓoPA))

ΣTEPΓIΘY ΓlAr\ΘYΚΗ
xFI-{ΣTclY ΠAΠAΔεIΠΘY,\ΘY

-Tι περι6xει κdΘε ((φ6ρμακo)) και πωq ταξιvoμoιivται
- Π(vακεq κατατoπιoτικo( xρriοιμoι και διαφωτιoτικo(
- 'Eνα 6ι6λΙo απαραiτnτo vια κ6Θε αγρoτικιi Θι6λιoΘflκn

TΙMH ΠΩΛΗΣΗΣ 600 Δραxμ6g

EKΔ0ΣEIΣ ΣγΛΛ0Γ0Y flAN!TΣAP0I KA! MΠoγΛEΣυ

1. TA ΔHMOTIKA TPAΓOYΔIA THΣ t{tAoYΣTAΣ

2. KΩΙ\ΣTAI\TOYΛHΣ - o ΛA.Ι.KoΣ tΙoIHTE{Σ
THΣ i\ΙAoYΣTAΣ
Toυ Tdκn Mπ6iτon

MΠOΡEΙTIE NA TA ΠPOMΗΘΕYTΕITΕ AΠo TA BΙBΛΙotΠΩdιEΙA ΚAI
ΑΠo TA ΓPAΦΕΙA ToY ΣYΛrιoΓoY AtΠ'oΦolTΩN NAOYΣHΣ
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