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Φ1λol μαc Yεια σαc.

Md iδlα1τερη iκαvonoiηση ΠoρouσlαΖoυμε κοi
αΟτδ τδ τρiμηvo τη .Nrαoυoτα.. 'Aφlερωμ6vη -
φUσloλoYlKδ _ στδ μεYoλ0Tερo γεYovδc ToU
Mαiou, τd γιoρτη τou .'oλoκαυτιi.lμoτoc". Tδ Yε-
γovδc no0 flταv, εivοι καi θδ εΙvαI η φωτεlvη αv-
Tα0Yεια Πo0 θα κοταυγοΖεl δλo τδv 'Eλλαδlκδ

Xωρo. Tδ γεγovdc δμωc πo0 Π6ροσε _ δnωc
Kαi τoσεc αλλεc Xρovιδc _ nαλι αnoρατηρητo.
Για μlα ακ6μη φoρα, τOnoq, ραδΙoφωvo Kαi Tη-
λεoραoη olΦnηoαv θnlδεlκτtκο. Nα θnαvολα6oυ-
με κr' iμεic δοα oτδ Παρελθδv δxouv εinωθεT γlo
τdv θγκληματιKη α0Τη oδlαφoρio; Θο εivαι λo-
Ylα Xωρic oioiα'..

ΠoId η dvτiΘεoη μδ τηv nερυolvd γloρτd καi
τηv 6π16λητικη παρouoiα τoU Πρo6δρou τηc δη'
μoκρoτiαc κ. To6τooυ' "oλα τα μ6oo θvημερΦ-
σεωc KoΘε μ6ρα καi γlα μld δλoκληρη ε6δoμαδα
κdτl εΙxαvε vα no0vε γld τd Ndouoα καi τηv i-
oτoρiα τηc. Φ6τoc δμωc η Πσρouσiα τoυ YBE δδv
oταθηκε iκαvd vα αvαnληριi:oεl τηv οnoυoiα δ'
λoυ τo0 noλlτlκoU κooμoυ. Kαi oi Νοoυoαiol γl-
6ρταoαv τη μεγαλιjτερη γιoρτη ToUc μο τηv πl-
κρd oκ6ψη τηc ληoμovlοc. Δdv πεlρdZεl. "Αc θλ-
niooυμε δτt τo0 1ρovoυ θd μσc Θυμηθoυvε.

Σ' α0τδ τδ τεσxoc η .Ntdoυoτα" Περlλαμ-
66vεl:_ "AρΘρo τoE oυμnoλiτη τ. 6oυλευτoU κ. Xα-

τZηγρηγoρldδη no0 μδc θξloτoρεi πωc η Nd-
oυoα δvoμασTηKε .'Ηρωiκη Πoλlc..

- '.Anoondσματcl onδ τηv 6vδloφ6ρoυoα δldλε-
ξη τo0 κ. K' Παnoυλiδη.* Xρovlκδ τoU κ. 'Oδ. Nτlvoπo0λoυ γι1ρω δnδ
τd γεγovoτα noιj πρoηγηθηκοv τηc 'Enαvο-
oτdoεωq τηc Nαo0oηc.
'Aκoμα

_ 'Evδrοφ6ρouσα ουvεργαoiα τo0 κ. Πonαδρl-
αvoο Ylα τδv Nαoυoαio ε0εργ6τη τδv Σ6ρ-
6ωv Δημητρto 'Avαoταoioυ - Σομπιbφ._ "Eρauvα τo0 Λυκεl6ρXη K. 'Eμμ' Bαλoαμiδη
γld τdv μoυolκη, τδ τραγoιiδι κoi τδv Xoρδ
oτd 'oμηρlκα 1ρovrα._ Tδ θntoτημovtκδ δρΘρo τoU κ. "Αρη Παπα-
vlκoλη γld τoυc κrρooυc τδv κατω oκρωv'
καΘΦc δn1oηc τδ xρovoγραφημα, τηv αθλητl-
κη oελiδα κοi δλλα 6vδιαφ6ρovτα.
Α0τα γlα τιbρα. Pαvτε6oσ μετα 6vα τρiμηvo

καi ιbc τ6τε πoλλδc ειixδc γrd δvα 1ορo0μεvo
καi δρooερδ καλoκαiρl.
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'EΙ aλλnλoYραφiα μcιq
&ποφo|τoυg xαi μαι9ητδg τfrg Nciου-

oog, τοi6 φοιτηπδg Nαουοαioυg

o.i1u 'Eλλd,δα κα.i, τδ θξωτεριπ6'
Bρfrτε τoυE ατd &ρ1εiα. τoδ γυ'μνα-
oιδ.,. Θd. 1αρoδι, v& ο'iE 6oη${οoυν

f1$ιxιi, πvευμιατιxd, xαi iλιxri.

"Ιoωg xι' θγι}i &ν sd sdλατε' o&;

γocir|'ω μεqιr-ig ιivαuν{1oειg μου ιi.-

πδ ιi1, b1ρorη tπηρεoiα 'uoυ στη

Ι,Ιιioυαα.

Ttg 2O0 δρ1. ποi' Boωrxλεlγω δε-

xr9frτε τεg αdrl τιlιιητΦ δvlα1υαη'

Mδ τig εf,1θ6 μoιl xαΙ τ{ν dγιiπη μου

EIΛΙAΣ MoTNΔΡEΑΣ

'FΙ μ6xn oτλ
Χovδρooo6vλα
Φiλε κ. Διirδη'

'Απδ φiλουg Nιroυoαioυg γvιilρι-
oα τδ περιoδιxδ τοδ oυλλ6γου ααE

<<Νιdου,οτα>> xαi flμo}'oγoι'udvωζ δ_

φεiλω "ι,δ. oυγxαρδ δλoυg ποil ουν-

τελοi"ι. ατ{ν dξι61'ογη αri'ι{ πρoα_

πιisεια.

'Τδιαiτερα μελ6τnoα τδ διx6 ααE

dρl9ρo <'H μri1η oτr)ν Χοvδqοαοt_

oλo, δ'6.' 1ιi' 6doη zαi &φετηqiα $-

νo τnπ,xδ τραγoi'δι τοi λαοδ, d'ι'α-

οτηλιiγετε Fνα γεγov6g' oηιιαvτιzcδ-

τατo γι& τi1ν iοτορ(α τoδ Mατε-
δoγιzoδ flγιirνα οτi1ι, περιofi oα'g,

1αlρi,g vd' drrιoμα'ιρlivεoι}ε καs6λoυ
l"δ .ig i'οτoριxdg του διαατιi'oειE'

Π ριiγ',ιατι πd.ι'τοτε τd δημοτιxd

μαg iqoγο6δια !εz-lvofiν &πδ την

πραγuατιι6τητα xαi δ πυρfr'αg τoυg

εir,αι iατoριι6ζ.

'Eπειδd τυ1α['ι'ει ι'δ. xατ6χω τ&

oxετιιd trιδ τδ .1εγoνδ6 αtτδ. θμπι_

oiευτικ& αη,μειιiL1ιατα τοδ ιdντqου
Nαotoηg (οηuειιilματα Kατεycixη,
Mπ6ιuπη Δη1uητριciδη) xαδτbe- xαi'

τδv'K6ιτρωv 'Α$ηι'δv παi Θεοoα_

λoνixηq, πιoτεtοr δτι, γιi τdν ioτο'

ρlLi1'δλoιλfgωοr1 z"αi &ποxατιi'oτα-

"n .η, ποi.υλi,ιια.κτη6 θzεlt'η6 uci-

γn< πoU τ6οo παραοτατιxd τqαγου-
"οil+ηr.. ιiπδ τoδ; Nαoτααioι'g, $&

'o Γ.Γ" κ. Bαλταδ6ρoq
γιa τλ ((Nι6oυoτα))

M} 'ιiδιαiτερη 1αρd xαi iκανoποiη-

αη 1αιρετlζω τi1v dnιδo'αη τoi περι_

oε,i"ο_<Ι'{ιciουtoτα>> πot &πoτελεi

μιd νiα Fxφραoη τflg τ6οo σηlιιαν-

τlzfi: uiγρi oilruερα δqαοτηρι6τ η-

,"q'.oi oun;γδu 'Aπoφo(των Nα_

o$oηg.

'Aπδ τ& πqδτα xι6λαg τε01η φαi-
vεται fi δπlπonη xαi ουαηματιrιη
πρooπ,i.9ει* xαΙ fi ειiγενικ{ φιλοlδο_

ξiα τδv frπευl9{γωγ γδ. γ'dγoυγ τδ

iεοιο'διγ'δ αiτδ Eγα μα1ητιιδ αz'6-

un 6iuα τδv πρo6λημdτιυν τfr;

-\aorooq xαi xα$ρdφτη τfr; ξu'it;
zαi τfrg δρno'ηρ,6"ηιdg των xαi τδv

ιiν$6κ'ηπo τδv rilρα.iων παραδ6oεαrν

xαi θ'$[ιων τηE.

Σφli,γ'γol τδ 16ρι δλωγ 6οoι χ(υ-

ρiq vd'i'ογαριci,ooυv ιι6'xr9ο xαΙ δα_

πciνη oυrετ6λεoαv oτiiν πQαγματO-

ποirpη τfrg 3xδ6'oεω;.

AΓΓEΛoΣ B:\ΛTAΔΩPOΣ
Γεv' Γραιι. T'B.E.

N& θπιoτρατειiσετε
τoδξ Nαoυoαioυq
Φ['λτατοι 'Aπ6φoιτoι,

"'Evα ι9ερlμδ εi'1αριοτδ πoδ r}υ-

ιrη0ftxατε Fvαν παλιδ γυμναoιιiρ7.η
τoδ .6.ε μlxτoδ γυμνα'o[oι' Nαoi-
οη; (Λαππεiου 1951-195? ) u*i

uoir oτεi).oτε τδ λαμπ9δ περιoδιx6
oαg.'\λη$viι τδ ιαμdρω'oα. Tδ

2o τεδ1oi xαλ{,τερo dτδ τδ πqδτο'
Eil1o'μαι πci.ντα καλtτερo!

uΠιivτα ιμηλ6πεqα ν' dνε6αivoυ1rε

πιiντα μαxρdτaqα' νd ,}iξ:#:i

''Eγετε δ[πλα ααE ,u *nunou'o

<δπλooτcioιo> τοδ πα.γεπιατη,ιιtου τtζ
Θ,εο',oαλογlxηζ xαi τoδ6 dλλουg

π'ιlευματι%oιζ &ιη}QωπoυE τηg. M6-

γο τοιζ Nαoυ,oαioυ'ζ νd θπιοτgα-

τε{oεr, δδν θ'd o&g λεiψ'ει iπλεxτr)

tiλη.
kιν'ητoπoιεiοτε δμωg πρδ πcivτωv

τotg vi6πιoυ'g νd'oυg, τοδg ιαλοtE
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μoδ θπιτρdιμετε νd vqdlr(υ γιiι τδ

περlοδιx6 oα;, μιδ 6ιioη τd ντO7'oυ_

μdντα αriτιi, 8να ουuπλη'ρωματιz"δ
dρι}qo τεz.l1-ιηqιωμdτυ ι1q1ειαxd.

Πoλδ φιλιπα
Γ. TOTΣΙM}IΣ

Σ'Σ.: 1\{δ uεγιiλη ,uαg 1αρ& stl

φι}"oξεvoriααμε ιi'πδ τig oτfrλεE τfrg

<<Ι{ιιioυ,oταφ> τδ dρr}ρo ααg.

Δι6Θεon καi ζftλo
'Αξι6τι1μοι, xtριοι.

Θερrμd οdE εs1αριατδ γιιi τδ 1ο

τεδxog' τoδ τqιμηvαιi,oυ περιοδικoδ
τo oυλλ6γoυ aαg <<'H Nιdοι-loτα'>

ποi εi1ατε τdv xoil.ωoriνη vδ. ψoγ
ατεifuτε. Tδ διεξtλrα μδ πoλλ 1

πρoιlο1d xαΙ εiλιxριv& οδg oυγ1αi_

qλ γ,a' τi1.v πoλt θvδιαφ'θρουoα ti-

λη τoυ.

'H ilxδ'ooη το'i πεqιo'διπoδ αιjτoδ

ιitποτελεi μιd μαρτυρ[α δτι oi γdoι

iivsρωποι' τfrE Ιr[dουoαg θ1oυv διιi_

sεoη xαi ξffλo vd Bργαoδοiv γ'+
εtγενεig zοι,νωvιιoig oxoπoδg καi

γεvιxιi γι& τδ παραπ6'ρα ι1νθ6αoμα

τοfi πoλιτιoτιxoi B'πιπ6δου τflg πα_

τρ[lδ,αq τoυ'E, πoδ εtι'αι xι6λαE ι1ρ-

xiτd διμηλ6, δπο:'g δε[1voυη' oi Eπι-

uοοφαπi,,οi o{,r}J.oγol oαg, τδ 'Ωδεio,
.δ Λ$nu,o 'Eλληνi'δωv καΙ d}λεg πο-

λιτι,oτιxδg θπδηλιil,αειg τfr6 πdληg

σαζ.

Π αqαxαλδ θ'εωρεi,oτε τi1v μετρι-
6τι1τιi μoυ φ[λο oαg xαΙ r}αυμαοτi1

τff: δoα[αζ π6λη; oαg xαΙ δε1lεiτε
.i' rλρ"oη τδv xαλr1τερων α1αr9η_

μιiτωv μιoυ.

Φιλικιilτατα
BΛAΔ. ΔEPMΑTOΠoTΔoΣ

)(Po' / ι

Τo f(ερ'o6tuo
ιt^lΙAoΥΣTAιι



XPoNoΓPAΦHMA

-- Kαληrμdρα, zαλr1o,πdρα. Πoλt
χQ$o, πoλδ ξioτη. ΠδE τd περ-
v&τε; T( κdvετε; Tl xciγει fl oixo-
],dνει α;

- Στi1v δρα[α μαq π6λι εlγαι
δλα Ιδια. Πρωi δουλε.ιi, μιεoη'pιdρι
φαγητδ xαi tiπνο, τδ 6ριlδυ 66λτα
οτην δlδ,δ Bεvιξd}.oυ.

"Evα xαφδ ατδ ζαxαροπλαoτεTο.
ατδ απi,τι 1ιιd5 φi}"ηg, λiγο xοδg
xοtg, πdυ; τd πciει τδ vι6παντρo
ξευγιiqι, τi γiνεται μιδ τδ γε[τοvα,
τδ φλδqτ τfrg x6ρη5 τoδ τriδε iμi τδ
vεαρδ ιiξιωψατιι6, θnιεivo... μd
πoιoγ... E δδγ ιαταλ'α6εg ,irΦη;
oπiiνg τilν ραιπ[vα' "FJτoι δλoι Er,α
oδμα, θr,α.,μυαλ6, ξoδrμε τα iδια, oκ,ε-

φτ6μαoτε ilδια αiαsαvd,μαoτε οiiτε
λiγo οtiτε πoλi 1δια.

Π,αραμ6νoυν fl.τoι iδια., xrir9ε μi_
ρα, xιi,Φε 1ρ6vo, δλα τdι 1ρ6vια'

- Kαλη'μ6gα, ιαληrαπdρα. Πολδ
xριυ. Πc6! πι6! τi, ζ6rατη. - 'o'μοQ.
φo τδ φ6ρεμci αου. - Δδ 6αqι,6oαι
$vα ταiτι. vιΙ μδ τig δ,xπτιiroειg τδ
πfrρα, τιμi1 εrlxαιρiαg zαi δcilατου
zαΙ xoρδ6νεται f1 κυρiα.

_- Ξdqειg,... τδ 6ρriδυ il1ει τociι
f1 zυρiα... r9d εlvαι f xυρ[lα τoδ
zωq[ου. .. f1 dλλη, ixεiνη, επε[vη,
f1 τιlδε' ' . καi τδ 6ριiδυ ατΙg x,αλε-
αμdvεg τηg f xυρ[α θπιδειπvιiει flν-
τε;να τδ xαιvo{,ργιo xrιv6Γsιπο σεQ_
6iτoιo τη,g. Td γλυxd πηγαιvοdρ-
χovται' oi xυρlεq αη,uε'ιirνoυν οτΙg
ιiτξ'dντεg τουg oυvταγ6E.

*__ Πoλδ δραiο τδ z6ικ oου Mαi-
aη.

- Kαλ6, ιiλλd λiγο &γλυπo, δδν
vo'μ[,ζειg; ιiiπαγτciiει f1 xυ,ρiα ιiπδ ιi_
πdγαγτι.

-- Δδγ γρ,μiξω. ιiλλd vιi... θ,γδ
τδ ;.dyι,l uδ z"o,μματ.izr α φ'ρoιiτυυ
μεοα oυuπληριilνει f1 &λλη xι'ρiα παi
oυνε1fζει νd πα[lζει μδ τd κoρδ6νια
τfr; ξιirηg τηg.

Σ} μιι) γωνιd, oυζητoδι, δυδ δε-
(σπoιγι,δεE, 1ωρlE vα δivoυv oημα-

γλεντd'νε, τig περιπdτειεg πot εixα_
vε τελευταiα. Π6αoυE γciμoυE θxα-

ψ i Tαiηλoρ, ποδ τραγουδdει η
Pαφ,αdλα Kαριi, rgd τδν πcΙρη τδν
Ι'α,λciz,o fl ΑEΚ; xαi διciφoρα τd-
τoι α.

Aiαr}ιiνεoαι τδv fiλιο zciτι,: &πδ
τδ πεταi ooυ, vd xα[ει τdν oιiρxα
οoυ. Td μαγα'-(ιd μδ καπε6αo.μdvεg
τi5. τιi'ι,τεE προxαλoiv τoi6 πεgαoτι-
xoig. M6αα riπoλογiξoιται o,i, πελd-
τεE zαi δ τζiqog oτd δdxτυλα.

o'i δπciλληλoι uετρdvε τor)g γd.
ρουE μιiE μt^/αζ. Bλdπειq εivαι πιδ
διαlοxεδαoτιγ,δ ι1πδ τδ τix τ&x ποri
y'αyεt τδ ρoλ6'c δαπου vd φι9cioει
δiο f1 δρα να oxολdooυν.

Στδ δρdιuο ιiπδ τδ παvτξο{ρια
6γα[vει f1 ιiπ6iδειξη τfrg voιxοκυ,ρω-
,oιl'vηg,

oi μητdρεg zατη,φ'oρiζoυv μδ τd
zαgοτodzια γιd μιd 66λτα ατδ πciρ=

xo' Mδ πoλλi1 πεοηφciνεια δε[1ι,oυr,
τd xαλοαγαι9ρεu6να παιδιri τουE μδτιΙ ματ61αr,δρα ατi1v πλriτη xαi δ-
πωαδ{πoτε οi ουξη,τ{liαειg &φοροδv
α1-rτα.

- lEγδ τoδ δι.γω γιiλα Bλιi1αg.

- Σω$ηrxα μ} τig πιivεg μ'δs
χρησε(ι}ζ.

- 'Απoxλε[εται δiν τiE oυvη$i-
ξω... "'E δ,1ι καΙ γd πλdvω oυνd1εια,
δ}ν μoδ 3iμειvε οilτε gγg 1,ιirx1.llQ
διx6g μoυ εlvαι φo6εqιi i|ξυπνοg.

- Mδ τδv διx6 μoυ U1ω πρo6λτ]μα_
τα μδ τδ φαγητ6 Πω πιδ! γzρ[νια
μ} αiτδ τδ παιδi δδν xoυμri$ηπε
6λη τi1 ν'ιi1τα. E0τυ,1δ6 πoi t1cυ
xαi τi1ν πεsεριi μoυ. Xρυoi1 γυ-yαLxα''.

Στi6 γ6γ1}6 &xοtγονται xαροt_
μιενα οi φo;vig τδι, παιδιδv.

'Αιιπd ,ιιπιi ιιπλ6ν, &ρ1[ξουv
δλα uαξi' Bγαiνειg 8oi'.- 'Α:μιπ} μπ& 1ιπλδv 6^1αtαειE xαi
oιi, καi otr xαi τd φιlλιiεr' δ Xρ.i1roτο6.

'Αρ1[ξει dται $ι,α ιi.τdλειωτo xρυ*
φ1τ6, xυηγητδ ποt τδ αταlματιiει f1

φιυνi1 τfrE μnτdραg.
_- Nιξτωαε. Σπ[τι γρfγορα, δ}ν

δl ιι6ιiοατε ιir'6ur;' αiiυιo πciλι.

Π6αα πολλd μπoρoδν vd φπιci-
ξoυν αiτi τd παιδιιi; .Mπορoδν ιil-
λil ι$dλουγ; Θd}"oιlγ ιiλλd ξdρoυν;
Kι' &.r, ξdρουl, πoιδq τOtζ τd θ0μα-

$ε: oi δcioxαλοι; 'H θxii,η,6[g μg
τδ ιixαταλα6[oτιxιl ^/ι' αιiτd Eιiαγ.
γdλιο; oi θφηuεqiδε5 μδ τ& πρω-
τοodλιδα θ.1xλrluατα καt τd πολιτι-
ιι} πιi$η; Ti γι} xd,νoυν; Συvεxlζουν
zι αiτι} δμolα,μδ τ& προηγoduεvα.Συ
vη,$iξoυν αiτci, ουvη$iξουψ θμεTg,,oυ
νηr}[ααμε δλοι. 'H ξωi1 oυνε1iξεται
iτot xαL r}ι} αυνεyiξεται πciλι f1 1δια.

- 
Kαλη1μdρα Nαληαπdρα. 

-Πολt xρ6o, πoλλi1 Ldoτrl.

KαΘnμερlv6τnτεq
'αiα γιι} δλ'α τ' &λλα, γ1} τδν ξθν
πqεμιδ uδ τ& γixριξo,πριiο'ινα μdτια.

'H μιd f1 Kαiτη μδ τδ μελαγ1o_
λrι6 τ'ηg {1φο; εil,αι x6ρη ιαλfrg οi_
z'oγε"ιεiαg μδ ιiρxδ; κ.λ.π. ιαi x.λ.'π.
Ξ6qει δλα τd τοοπdρια xαi τoδg
6[oυg τδν 'Α1,i191,. Χdoιε'', τr)ν ffλ-
λη, τr\ν ιizoιlει ιiναoτενciξει πdτε
π6τε Md.. τdλοg πιiyτων lΙοlιlδν
αγιo μου }υ,μiζει ; 'H ιiλλη εir,αι
φο6ερi1 qου'φ,τ!1τρα τδv περιoδιxδν.
Ξεφυλλlξει δλα τd πεQιOδι7.d τfrs
δ6δqμιiδο6, ψιi1ιlει γιd τoυ; πιδ διιi-
σηlμουζ fll}oποιoig, τραγουδιατcig,
πoδοoφαιριατιig, τi φ'ορ&vε πeοg

Tfrq KΙΚΗΣ MOYMTZτΔ,OΥ
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0 NA0γΣΑi0Σ ιμ ιγlHτplοLιπιιτιιlοn
"Evαξ μεγtrλoc ευεργθτnc

τδv Σδρ6ωv
δλλr1νιzδν πηγδv) γιd' γ& μ'il}η
τi,'t ;La'ιη τ',D uοαμπιilφ'_ Σ-αμπιbφ

ai'ι''ζ'δro', 'ο 
ραφτη:, a oπoia: xα"

τιiy-ευι'Ξε Ξνδ6ματα πιi φορai'ιzαν
οi' x&'τoιyuoι τ6ν oδ'γγριxδν θπαρ1.ι-

δ', .η, ιiτοτ'7ιτδρtη τΦν :Αψ
6zυ''γ'iν' Tb δ'iol''' τoi iπαγγdλμr-
τι;' λiτη'l πρ';ιετ€Θη -0"ργ6τερα 

δ|'.-

πλα ατδ δπιilνυμa n'Aγωoτααioυ''

γc^ ιiτδ qi icτcρcτ-t; μα; πηγδ6 δ-

'|,-',,-α|ουν ;}γ Nαoυcαic αiτδ'ι dπδ-

δη ιc- ιi.,; Lηψ'i,τ7''c '-\γαoτα:ioυ _

Σiuτ,δφ . Π'LLlrlιιτ''y'α b 2ενυτεψL''

ν:; Nα:υrατ: ! 6'ρ,rμe oτδ N66ι Σdντ
Ξνλν cπoυδαio'oαμπιbφ (ρ&φτη)

xα'i. Lργαcτη^/'€ '/'aΥ'νθ. τoυ δ'6 xαλ'

oi oxληρδ6 cρνθ!rxε6 τ!6- ξω!;'
τ'.\ Ξπαgλ'.=οδlιν :τ!ν πoλι1πzcη

γη τιi-lν Mry.Eδ6γωγ x,l"ιi του3 γ2o'
νrl6 .η6 aaυ?y''on1ατ'tσ'c1 &"ναγxα'

oαν πcλ),ουq ου'μπατριδτes βα! νβ

,r..orno..6rουν' xαrcU" τi1ν 3πo1η θ-
'ιεi''lι πQb; :\.q bb7e'-e: χιnρ9; :lη.
Βα')'iι',ι'τ.η3 Nαi τ"i1ν Kεντριx'} h'υ_

ριbπη.

Σ:i; vεε; τ2υζ π1'τριδe; ': Ψ-
ιιδδνa3 α;Lδηψο'' Laγαιττ1l'ι't axλ.τ,

cα ,iι .iμι,r' ξιι',α'ν αi'μιτηρLi,
'οixc',''',,.tε3 λα'ι τ'ατδρΘιlιι.ν ξτoc,νi'
&πcν':i,τ''νν τz7αιτ''εq πΞρtουσLεζ'
'H η].xrι'ι.''ι,ι'.ι'i, το'ι; α0:'η ευΞζια α-

x,''ι''(',jl: .r'j. Ξδrr. τη. δυνατδττμα

νd, γ!νου'l 6;' ',ιe'lιιο'' ευEργθτε.; oχι

ψδ'lο :6y' 1ωριδν. τδν zωμeπ6λεων'τι'c 
των π6λεοlγ, &πδ τi: 'οποiεq xα-

Γριfιφει δ κ. ΙΩANΝΙΙΣ ΠAΠAΔPΙANOΣ
'Eπιoτημoνικδg' aυνεργιiτηq τoδ IMxA

It

I
ι/

τι^(''ντα'l , α')')'\ y.αi τιilν 1ωρδν, oi

6τδ'.eq τ'.6; φcλ',ξινc6lα''l. Meταξδ
τδν τελευταiο-tν αδτ6y Mωτεδ6yωy
ευε:γετo_ly τit'/ "fi''υ''τε13'ν5L θ6oη

'2!"-|'r, 
νi παρη o 

'Δημf 
τριoE 'Aνα-

οταo[aυ - Σαμπιilφ d'πδ τi1 N*'oυo'ω'

Mαl'εδ6νε; τ ραψατευπαδe q πi1lρα'l

μzξi το'.lc :δν Δημητριο "-\να:τα_
's-ου oτd''1733, 6τl"ν'η:rν μ6λ:; θξι

iτι;lγ, yri, τδν tφιριν aτi1 aερ6υxη

π6λη Σε1ιλiνo. 'o "Eλληyα;. μεγα-
λt'μπC'1a; ττ1: π6λη; οιδτ!g Tειilργι-
o6' Σoλλ&ρo; , τoδ ν"αταoγδταν d"πb

τi1'ι Καιρα'lcτsα", πeρ,.i.6αλε μδ :τορ-

γη τδν 1ιιz-ρδ Nαο'-l:αiο &τδδη1ιο
xι;' τδ"l eΘε;ε xιτω dτb τip πρzs'
ταctα τaυ. Td' icτoρυτ"&' oτοιγeiα,
πoδ διαθdτoυ'με, ψ'σ.q 6'c'ηB'oΓl'l γ&

oυμπερd,νoυ1ι: δτι μεταξδ το0 Γεωρ-

γiου Σoλλd;ρ'ου y"αi. τoδ Δημηcρi'oυ
' Aναcταctου δπ!ρ1ε y'd"πoυq ν'σ'y"ρL-

νt1 cυγγtνε''α.

'o Δημ{τpιo3'!ναaτωο[aψ δμει-
yο cτδ Σεμλiνc ψδνο τρi"α aρ6να,
γιατi o π',o'zτατη: τ'J') τL' is=ε'-λe

oτ& 1?36 oδ μιi il'l'η oερ6ιxη πδ-

λη, οτδ N66ι Σ&ντ (Nεδφυτo τ6ν
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φ7-: θπi πιjγτε aυ'tε7,t1 Ξτη' }'e
iτ+l a 1η ιτ,τ2ιo; '1\γq'51q6iογ ty'εL

uαθει πι&'τLλgcι τi1ν τd1νη τoδ ρα-
'τ=n xιi νιιiθeι τδγ θrυτ6 τoυ ixr-
vδ'r'd ιivoiξει δr'z.6 τυυ γqαφεiο'

Tb ιι;aρcy'6 τ',υ δμω3 δαιμ6νιο

::δ λjεi j:: τδ N6δl )*'ντ δδν fiταν
f1 iδειbδr1; π6λη για τiiv θξciοκλr1or1

1-.?l Ξπrγγdλμzτ6 ; τ')υ' ^(l.'- '10T2

co:'jγaι xι\ι'!ρyετι'- :τi,ν π6λη τδν

k}.)'"6ru"i'',"i1 o"ot" fiτα"ν τδτa' τδ

,.d"'rψo τδν'o9fοδ6ξων πoδ εi1αv

Ξτιατι":τιΘi1 oτip'&π'!ιραντη σ'υτ)-

u-ir"roο''.o των 'Α,iδ:υργων. δπoυ xαi

i.',r'.τi, tι'.y-δ τc'l ριφεio. 'H 
_φημη

τ''0 
",Lφεicυ 

τoδ 1ημητpioυ "Λγlι-

,r"r|!o'r' -Σrμπιilφ &πλιbνεται γρl1_

u',r,r. ,' o)'ο|'lc τι'5: δρθeδ6ξoυ; xα-

,-.in'"u, τi; πiλη_E y'αL δ Nαoυ:αioζ
αδτδ; iπ6δη1ιa; bλJπει οτr' τ\ xατα'
,rnuλ ,o', πψiπa'- ν& iπεxτrθi' Γιλ
τδν" nxo,πδ δμω; αiτδν 1φεrαξ6ταν
ιεyα)ι xιpιλα''c xα\ τLτrιcο δδγ

ει1ε. Σ:η, nρ.orψη d'ιρι'66ι; ωn1rt

n.ilru λ iοταoε o, i1u π6λ11 τδν

Kαoλo'6ιz.iωv Evαg d)'λo; Ιι{αoυ-

cατλi tγaνταζ μαζa τoυ 40ι0r φ''a1t-

ur'o,ζr*''7ρηψατιν"δ ποcδ δηλωδ! &ρ_

Δημητρloc 'Avαoτοoioυ

εuερvθτηc τδv Σdρ6ων
'o Nοoυoοιoc
"Evαc μεγdλoc

xετ\, sημω'lτιxδ γι&, το66 1ρ6νoυ;
Ξxεiγoυ j. oi δ6o Nτου:'αΙoι συνετoιt-

ο!('oνταc τ6τε' Eπιxεφαληq δμω6 τ!;
inrγr'or1''γ3 πωριμi'lευ δ Δημτ]τρl-

,: '_ξroj.rrioυ - Σαμπιilφ.'Tα t;''υψι Ξνδξιrτα. πoδ yuατα'

cxινxζε τδ ξατoυcτδ Pσ'φε'Lo τοσ
" L'ιαoiωc[aυ, τ&, μετd'φερα'7 τιbpα

xι'c τd" πcυ}'rιδsαy oτi; μεγαλε; ιiγc-
aξc το') Φ''lτytx, τoδ Κ.dor'εμιτ xαi
.η'; Π6o.η,. 'o Δημ!τριo6 "Ανα_

ιiιsiο'l - Σrμπιilφ δμω; δδν ψπoρat'
oε ν& μi7 1ιoι&aη'' μδ τo66 λoιπoηjζ

Mα,xο'δJνi;' &πoδf μ,oυ;. "0πω6 Ξxεi_

ν'ο'", ξτaι τ"α( ωbτδq ax€φreταυ τlσ"

ρiλληλα zιi &λλoυ εΙδoυ; Ξπι1εr
'ι^i,ιεc:' οi 'οποiec θ& μπoροOcαν ν&
'rio 

$ερ'''u ι€ρ'δη. 'Eνoι'xιd,ζει λoι-

16ν τ'ι. Jρημεc δxτ&οει6 τi1q περυa-

χi: iαu) k"ρLoοιxiων. 
. φρoντiζει

γιδι ττ)ν δδρευoη τ'oυ6 ταi τi6 με_



τα6ω)')'ει aLπραγψαrιxΕq δ&'aeιζ.
Δiνec d.xδψη {να &"oiltαντ? χρημα-
τcy"δ πo'qΣι o,τi6 ,oδγγριτδq &ρ1δ6 xαi
ΓLσ'[ρ'lεL xαi τfi. 8λη τ!6 iδιαq πaρ,'ο'

γt16, τ\ δττοEα. ψε.1α,1ρdπει oδ θπι-
r"ερδ! &,λιευrcxi1 Lπr'γεLρη'cη.

"Eτ,cι δ Δημ{1τριo; 'Lνα,cταa.r'υ -

Σαμπιilφ γ6ρω oτdι 1lενilνEα τaυ

γρδν''α εΙναι 6α'Θι5πχουτ,o,ζ. T& πλo0-
τη του 6μω; δδν τ& ξo,δειiει oθ &-

σx'σπεζ διαrcιεδ&cειζ, &λλ& τ& δια-
θdτει γι& Ζδεαλιοτιιo6g σxoπo13ζ'
Στδγ Nαoυcαia &"πδlδημ'δ ψα.q εi1ε
1-ιεiνει 6αljl}, ψ€οω τaυ ριζωμ6νη f
πtxρα πο6, &"πδ τ\ φτιil1εια τoυ',

δΣ'l ψπ6ρesε να cπaυδαoη xαi. Θζ-
λg: γ& 6οηθipη y'αΘe ^νξa πoδ δι-
ιpοδcε γι& μd,,θη,cη. Tιχ παιδιdι τdlν
δρθoδ6ξων 'Eλλ!νων xαi Σdρ6ων
τιτoi.y"ων τt1-< oε'ρ6ι'ν''i16 περιo,1!;
τ:δ Σρdμ, πcδ f1,gg1.ι, ,; μ&θcυν
"γραψψα,τα, μ& δδν εiγαν γρtμιαπα,
6ρtμυ"ν oτδ πρ6cωπo τ,oσ Δημ.ητρbυ
'Ayαoτα.,cioυ - Σα,μπιi-lφ τδν πρ'αγ',l'α-
τιx6 τaυq πρasταπη' T,o66 δivει λoι-
πδν &'ξfiλo^{εc- δπoτρ,o,φiεg γι& ^|&'

oπουδdooυγ oτ|g ιlνιilτερεg oxολi;
τ!6 Boι1δα6, τt'1q ΙΙlaτηq xαi. τrβ
Bιdννηi, τ;αi' παραxoλ'ου'θεi &",Ιlδ

xcντα ψ[' 1rεγdλo Ξνδυαφ€ρ'aν τiρl
τaρε[α τδy o,πουιδδy τoυ6. "Eνιo16,ει
d.x6p'η r2iγ,')γ oψιx&. xαθε πνευ1-ιαcιx!
ι"|.νηcη πr'δ πρ'οερΧ6ταν θ"πδ τοι5ζ
'Qlρ,θo,δ6ξoυg xαi. ψeτα6αλ),ec τδ aπ[-
τι τ,oυ aL x{ντρa ουγxεντριilcεωg
τδ,ν διαν,ooυμdyω,y. Για τδy Nαoυ-
oαtrc ηilτδν ξενιτεμdνο δ'δν '6παcξε
xωνξ'να ρil'o d.ν Lxa7γ'o6 πoδ τοσ ζη-
τoσlcε τ! aυψπαραcταoi1 τoll , fiταν
"Eλληναq i1 Σ6ρ6or.

Tδ Ξπιιτtγαoμα δμ.ωE, τδy εδsρ-

γετυx6lν 3νεργειδ,ν τΦ Nα,ουoα,ioυ
αiτοδ ιiποδfμoυ ιiποτελεi f1 1δρυ,oη

τo6 οερ6ιyιr'fi γυ1ιναc['ου cτi1ν τ.δ)'η
τGlν Καρ)'o'6ιxiωy. 'Exεi 6 bρΘ6δo-

ξο6 ψητροπoλ(τηE Στdφανo6 Στρα-
τr,uiρo,6ιτg θξ6$εoε oτδν Δημ{τριo
'Aνωοταο[ου, τbν 'oxτω6ρυο τarι
1792, δτυ fipαν 1ιεγ&)'η &.να^γxη νd,

Εδρυθξ cτd. Κωρλ'ο'6iιω 'eνα λνω-
τeρa γυψν*.cco, γιd, νil, ψορo0ν yο{

oπoυδd,ζoυν τ&. π'c'c'δυ&' τΦν 'oρθo'δ6_
ξων y"αi. νd' ψi1 πηγαiν'ουν cτil, γερ-
1s.ανυι,ιil οaολeΙα τaΓ'ι Κρατουq, t3πο'ν

δπ!ρ1ε φδ6οq ν&, τi. τωραoι5,ρη fr
π?οil1'τ.1,νδα τ!; or]νlαe . 'H Ξxθεοη
τo0 p'ητροπoλtτη fiταν il'υγ6λoγη.
ΔLν πtραoε 6cτδoο πωρδ., ψ6νο tναq
ψipαq xαi. δ ψεγα)'ο,; αδτδg Nαoυ-
oα'iη ebeογ€ττ13 xατ{6αλε γι& τδν
παρ'απανυl oxαπδ 2o.aaa ψoρtνcα,
Ενα. γρ^r11ιατιxb π,ιcδ δηλωδ! τερd,-

Τδ Σερ6lκδ Γυμvοolo πoυ ilδρυoε δ Δημητρroc 'Αvοοτοoioυ
δπωc 6ρioκεται oημερο

oτυo γ''d, τ{ν θπo1! Lτ"ε[νη. "Eτoι

ψπδ','ex ν& iδpυθη xα'c νd" λaιτoυρ-

τδν 'oρθoδι1ξων aτtγl πil'η τιily
Καpλo6ι.xtω'l' Στδ τνευματr'γ"δ αb'τδ
iδρυμα, τδ δτοic ψα"E εΙναι. περcao6-
τερa γνυloτδ δ6 cερ6ιxδ γυμν&σιo'
cποι!δq"o.ιν δ)'oc LxeTν'oυ πo'i d.πeτ!'-
λεcαν &'ργ6τερα τtγl πνευμαcιx! f-
γεciα τo0 Σeρ6cνιoΓ'l Κρατoυq' Θ&

d.ναφt'ρουψε, ail"ν παραδεr.γψα, τ&
πιδ γαραxτηρυc'τυx&' δνδψωταz Tbν
Δτ1ψi1τρ υο Lα6tδo6 ιτE, aυντ&.τ"τη xωi"

Ξy'Σ'6τ^η τi1q πρωτηq aερ6υτ"t16 Ξφη-

μoρ(δ,α6, τb'l Σ[iια Mιλoυντiνo6ιτ6 -

Σαi'αt)'ια, δι'&cτ1γιc Σtρ'6η' τaι'ητt1,
τby M[τω Kdcτι'-E, xαΘηγητi1 τοtl
Πα-νeπιcττ11ι[ου το6 Bελιγρα,δioυ,
x1'i. τδ'l Nixoλα Pαντ6|τoυτq, ψeγα-
λο i'cτcριτ'b xα'\ &xα'δη1ιαtx6.

Εiνα"ι, )'οr'π6ν, δ(xαυoq δ τiτλo;
τc6 MqLx'iΝ.ι τι1ν oερ,6ιιιily γραμ-
γι'&.τυlν ποδ &πθδωoαy oτδy Δημη-
τ,,'co 'Ανωoταaio'.l oi Σ6.ρ6οι ioτ'eιρr'-

x'ct, δπω3 Ξξ[oο'ι ε7ναι δixαιη f δ-
πeρη'φ'ανεcα τ!6 fρωιx!6 π6λη6' τ!;

1{αο6cη; γυ0" τb ?)cξι9 αilτδ τ{xνo
τγj ζ'

Στδ il'ρθρο αbτb προaπα,θηoω y&

διbcω μdvo oδ γενιxδ6 γραμμδ6 τi7

ζωi1 ν'α'c τ\ δραcη το6 ξα.xουaτo6
αl]το0 1\Ιαoυc,ι[oυ d.ποl'δt[ιυ. Eδτυ_

1δ; γι& τδν Δη'ψ^lpριo ,Lναaταoioυ
- Σηιπιilφ δπ&ργουν &.ρτ"ετd, θ"ν'ξx-
δ.:τα'υsτaρ''xd cτaιγelα, τ&, 6ποiα δ-

μιυ; περιμ6yουν τδν taτοριxδ, γι& ν&
τ& 3xμεταλλευθ! xαi' νil' μπορdoη
ξτcι' νd, διpιbcη oτ! θdoη τη6 τ!ν
πρ'οcυsruxδτητα 1'a6 μεγriλoυ αrjτoδ
ξενιτqr6νoυ τlατρL(b1η ψαζ,

'Ιωιiννηq Α. Παπαδριανδg
' Eπιoτημov'"u' -"'"'o' 

ΨJff
Πoλιτιo'rικδ κ6ντρο

Nαoιiong
Ti1ν a Φε6ρ'ουαρ[ου ii1,ινε f] πρcb-

τη ιiμιλiα oτi1v α1l}oυ'oα τoδ Πολιτι-
οτιzοδ Kdvτρου' Miληoε δ δrirμαρ1οg
x. Δηiμ. Bλιi1oE pιδ $dμα <<oizovομι_
zi1 clνciπτυξη,,oινωvrzr) εi'ιlμεQ,[iα
προοταo ( α πε qι6ciλλoντoφ>.
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Στ(6 ΥLaρτα6τL11ξζ tsrιδηλιbcει6

πoδ dγινα'v 1υα τiγl 156η θπ6τειο

τci 'oλ'ιxα'ιτιb1ιzτo; t1τα'l xιt i1

διiλεξτ τciι y'. Kωy) γου Π zπoυλi-
δη. 'Εn,r.η 

,ιa'/LΥ-'ιi) Συνε7γ-&τη- τ.oi

ΙMxA, πoδ δ6θηιε oτ{6 3 Mαtoυ
r-ι.δ 0juz: .'Γδ 'oλoxα6τω.μz τηζ
i'Jdorooq - Tομεδ; καi δrεφευν11-

σε ι ζ>.

'λττb τiγl δμιλiα αl)τi1 τταρaυaι&.-

ζoυμε μεριxξ' θ"πoaπαcψατα μδ Ζ'δι_

α'tτερο Ξνδυα,φερον.

..."Eγα' &λλο cτtψeiο aτδ bπoTι

&ξiζει y& cτρdιi,oυμε τ!ν πρocογt1

μα; εi';αι ! cυηr1lετo1i7 
- 
τιiν _Nα'oυ_

ααiων πaλεμιcτδν cτo6; &γ6νε6
τ!6 K&τω 'Eλλ&δo;. 'ΙΙ N&oυoα 1α_
λαcτηxε, &λλ& δ ιiγιilvα; δδγ oτα_

ψ}"τιρε. Ui }dα'ουοr'Ιo'. 6il'αργτ1ο'ι
y.ι)c τδ d'ιδοξc πλ11Θ:; τδ7 ιiγωvι-
oτδ,y (aλ{θεια π6cων τ& δνδψαrcα

δδv γνωρiζoυμε) δδν εiγαγ xωθ6)'oν

τοπcτ''"cτυxLq δια,θ6cειg.'o &γιilν'αq

ητ7.'/ v3'.'/δ:, i1τι'l iιτ6Θεsη δλωv

τδν 'Ελλτ,νων. Οi Eεpιζω'si',o,. &"π'

τi; δ:τiε; του; t^γc'tι.ν αν=ρcω',Ltνcc.

Εiνι'. i1 γο!ρι τCυ'ι 'Eλληνων. 'O

&"γων'α'; 
'δπδρ 

6ωμδν xαi δoτιιilγ.

Κi.θε :πιθrμi1 γi'1q ',\ εiνα.t πaτL'
:μd'zη 1ιJ ::i,ια. oi Nzο'-icαi:ι διιω"
x.α'υ ξειτ''τω'ρdνoι πoλεμo)ν γl& την
3λευθερiz. τoδ &δελφoδ, πoδ-εiνωι
ιαi ! θλευθερ{α t1 διτ'i1 τoυ6. Eiναι,
f1 νο,oτρcτ|"α τ!g, ουocωμα'τιiloεω6 μδ
τi,; cυντε'1νJε q πoι3 a' b)'a' τb δ'"αaττγ

1ια τi]€ τaυ?y'Ly'ηζ aτ)'α'6υ&3 xαi, τυ-

ρανν{αq θνφ6o,η'cε oτoδ; oιλοι6ω'μ6-
νoυq πρaγδν,Oυζ μαζ τ!ν ιiδελφ'o'οιi-

νη. 'Ιδiω; 3δδ oτi1 Nd;oυοα.

Στδ αημειc α0τδ νειilτερ oq i'oτo'

ριx6q iπ'aοττ1ρiζει πιδ; αbτδ εblα'υ

τδ πνεσμα τ!6 &ναoυντ*,ξεω;, ιi,να-
δι,cpγανιicεο.lq xrιi' διαμoρφιilcεω;
τoδ νεcελλη'νυxoδ ν'δψου ,1lετ&, τηv
"Aλωοη. o:ι οzλιi6o,ι oυoπειρωpιdνoι

γ6ροl &πδ τ!ν 'Exxληciα, πλαιoιω_

1ιiνo'' &'πδ τiiν xoινδτητα μαζt, μδ
τδ &'ρ1ιατd'"xι, δpγανω'μdνoι οδ cυν-
τeγν [ε; xυ"i' 0'δJ'φ6τ\τ€ζ, 1lp9:7'i"aλ'
λ'τμι€ιcc oτi; oυνfθειεE, t1θτ1 xαi
iiιψα τo'l.' d,φ::ιωμ6νcι oτiE γεωρ-
γιτΕq xαi. τi,; &λλεE Ξρyαa[ε'q, ζoiν
oιiμφωνα μδ τδν τlαi?a'ττα]ρσ.,δa'la

τρ6πa ζω\e, τδν δπ,'liο &λλoιιilyουν
6α'θψ.ιαiα' xωi y"αποτe μ&λιcτα με_
ταγν.;ρφωνcυν oi νdεE oυνθ!xε; πoδ
δηlμιoυ,ργo0νται μδ τδ πtραοψα τ6ιν
αiιbνωγ. Tdλoζ, &ργιc'αν νd, &"να-

),α'ιι6αν'aυ'l'oi'xa|aΨLx&l ν& δQιilνε-
ται τδ πνευματιx6 τcυ'q δπiπε,δo ταi
ν&" τοηιbνoντc.ι o,Σ θλπiδεq τουζ ΥLα
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τδ ι!λλο'ι ('Απ6:τ. Ε. Βαιιλoπου-
io6, 'H τcρetι τoD Γdνου;. 'Αθηνα

1966, c. 86).

Κd d'ν γυρ[οaυ\ιε τιilρα, μετ& την
d'νι"γιl'!ι πι.ρi'''Θezη, oτi, Nαου:z.
θi δ:;μ: πδ; οi ξεριζωμεlνcι Nιου-
cοιi'cι ψr.oτ& τi]'l xαταcrρoψ^Ι] τηζ
rδλ^η3 τaυq τδ 1822, δδν dy.o)'ου-

θoilν τ^iγl πaρetα τ6iγ Mαxεδdyων
πρυ'1ι"ατeυταδωy στaζ Β6ρειε; περ''ο-

/.δE τis Βαλτ'ινιxi13 Χερcoνtρου
xιi' cτtγl Κεντριx*1 Εilρωπη, bποιl
τb Ξγικδριa &"'ltδeιξε πaλλo6;. Mερι-
xol. γιδ'l,ο Ξψφων[ζr.l'ηq''' 616'!1 Σdρ_
6Cν; τ'αi' ζr1τoill τtp 6ci10eια τουq

γrι} vd &πελευ,sεριiloοιlν αi1μαλιb-
τcυq θ'π' τ\ γ{ρια τιiν To6,cxων, δ-

,τωζ d"νiφερe xαρω'ιτημaτ''τ'&, oδ

περοtνi1 δμιλlα" τoυ ουν&δελφ66 μoυ
('Ι' ΤΙαπι'δριανδq, oi Nαoυ'οαΤoι

μετ& τ!ν 'Επα'ν&.οταcη, 'H Nιd,ου-
cτα 7977, τεδ1. 1, c. 5-6). oi
ξεpιζωpι6'νοι Nαoυcαioι φε6γoυν
οτ!v K&τω 'Eλλιilδα. "oπoυ φωτι&,
xι'c ii:ωz;: Στiν ΤΙελ.oπδ'nηιο.
:τη P:ιiμελη. oτ! Θs::αλie, oτ&

νηcυd,, xαi. eδ &λλεq περιo1δ; τηξ

Μ*xεδονi'α3, o'Σ Nαoυοαioι δδν ζπα_
,!αν νδ' d.γων|ζoνται γιδ. τδν xnz'tνδ

&γωνα. Χαραxττ1ρccτcxδ6 εiναι. b

d'φa.,'lιcψδ q τoδ Φωτ&xου, δπαoπιoτη
τ,'fi Θεδ'δωρου Koλο,x'oτριilνη, orcδι

d'πc,:.ντ1ψoν,ε6γιατd' τrιυ bτq""l d.ναφi-

ρeται cτi1 aυνeργα'siα τo6 Γ&τooυ
xei, 1Οi} πeρ[που Mα,lιεlδ6yωy μδ τδν
^γ oνναΙι Κολ'oxoτρωνη' Ξνα"ντ[a'γ τoΓl
Δ7 ,μαλη : u..,δ περ(φη'ψ'aq nαπeπα-
νιc'' lατ'o''q, ιily εi6 τi, δπλ'α Ξτ" γε-
νετi1; xαi c'3ντροφο1 d'γω'ρυaτoq τοrl'0λ6μπoυ xαi ai sτρατcCυτεg τaυ
Mαxεδdνε; Lπο')'Lψηcαν ei6 τ& Bα-
oιλιx& xαi τ6. Δερ6eναxια y'ωi. oi
ΙΙe),oπaνt1cυoι ε6γα"ριoτi1Θτμαy τo-
λ6, δι6τι εiδo'y &yδρωζ, δ1oντα6 ξf7-
λον xαi. θθνιoμδr μdγαν...r.

Tδ τελευταio η,μεio oτδ bτoΙa
θd" ξητοΓl'sα τtγl πρoaaγ\ aα,6, eiναι
i'1 περ|.πτυl'cη δvδ'6 θερμo0 φιλθλλη-
')σ', bποcτηριxτi'1 τt'1c θλευθερiα;
τδy oxλα6ωμdνων 'Eλλfνων τoΓl

19oυ xαi 20ιoυ αi. ΤΙρδu"εcταt γιδι
τδv 'Ιωd,ννη Πετριbφ. 'o φιλdλλη-
ναq αbτδ'o Pioo-< γεννl/θηχε στη
Mδcy'α τd 1849. Σπ,o6δαoε aδ οτρα

AΓΙo MΙA ΔΙAΛEEΙΙ

T6 δλoκαυτο)μα
τnq Nαoυonq τ6 1822

Toδ κ. Κων)νoυ K. Παπoυλiδη, θπιoτημ. oυνεργιftτoυ τoδ ΙMxA



τtωτιχi σχoλi] 1α,ι δπηρ6τηοε δ6
&ξιωματιx6; τoi ρωσι)0oo πυ'ρo6oλr
τοδ.''' oτιy πlx''ρωLτiβτly'ε &:1oλη0η-
τ-ε μδ ;i1ν δηψοstογcαφtα ταi Lξε-
δωcε τδ τcεριn'ιδιmδ u'Aνωτoλ{1', δ-

τicυ lυνηΥ'clρ,o0ioε γι& τi6 θλληνιxδ6
θdcειg, xοιi, dlξιιilcει5 oτ& Bαλxιiyια.
'o ΙΙ ετριi-lφ 3ξdQωcε πoλ61ρωμoυ6
isτο?υ'xa6ζ a&ρτoq xαi. :dγραQε 

μδ
ω^γ0'πη γι& τiE θλληνιxδ; δπoθd.oει6.
Tδ 1882 δγxαταοτcir}ηxε oixογενει-
αxiυc' c'τt1ν 'Eλλd,δω. 'o φιλθλληνα6
Pιioc6 τt1ν Ξπoγ^i1πoδ f ρωoιxi7 Ξ-

ξω:a2ιx! πoλιτιτ! φρδ'πcζε γι&
τi Bουλγαρiι τoδ 'Aγ(oυ Στεφ&νoυ

fiταν γ'.d. 1r&E μι& φωνt r.α'ρητo'

ριdq'
"A6 δo0με μερuxo'ιi; &φoριoμoι1g

τoδ Πετριbφ θ.π' τδ 6ι6λio τ'oυ Mα-
xεlδoY(α, τOψ. q,', πoδ 3xδ6θη'xε oτi7

Λε:Qiα τ6 1903 (xi &q μη sεxl1-
με δτι 1903 cημαiνει τi7ν €νι'ρ'Cη

τη; 6vαπληE φαzη; τ'ι6 Mαxεδoyι-
xoδ 'Αγδνo;) . l'ρci,φει λoιπδν b

Πετ'ριilφ:
<<'Aπεφdο'ιοα vd θξιioτoqτ]οω διd

τo6 πα'ρ6'ντo6 πονt1ιατοq τ' θ'παρα'

τρL1lτα. LΘνcxα διxαιιilμzτα τδy 'Ελ
λiyω'z τη; Mιxεδoνiαg., (δ.π., σ.

9.) . Kαi &λλo: "'Ed,y oδ Lγxα'τα-
λεiι.pωμεν, δ Σερ& παrcρi.q τoσ 'Αλε-
ξ*νδρ'oυ, τδ ,θθν'ιxδy aω6ανδ ooυ, θd'

xιλι3',!η xαi. τb πτΦμα τη; 'Eλλd,-

δ:;!". (δ.π.. ο. 1). 'Eδω μd,6 θυμd-

ζει τδν "Ιωνα Δραγ'a'5ιψη πaδ 'iγρ'α-

Qε: "'H Mαιεlδoyiα εiναι o1oλεio
3λυθερJαg, c1o,λεiρ πoi-ι φτcαaν'eι d.ν

δpε; 3λεriθερουξ. "oλoι oi "Eλληνε6
oθd, oυμπληριilc,ουν τ&6 σπoυδ&6
iφy, εΖ6 τi7ν Mωxεδoνiαy. 'Ι{ Mα-
xeδoν|'α θiι μα,; oιbcει. "-ι\y τρdEoυμε
ν& cιiloουη_ιε τη Mαπaδoνiα, θμεΤ6, θ&
αω,θoδμε, (Mαρτ6ρων xωi'ΙΙ,ριilων
J.ipα,6' txδ. 1914, o. 55). Kαt
γ'.iι νil, Εαν'ωγυ'ρ[oaυψε oτδy Πε_
τρωφ: Σδ ιατciλo,γo,συrγ'γQαφ6ωγ
oε,Ζ,διxδζ &ο1oληθ6ντωv περi Mαxε-
δcνΙα';, δπω; γρ&φει xαi πα,ραΘ€-
τει τ(g φωτογρωφ'[ε.o τoυζ1 συΥxα1α.-
λdγει xαi τδy N.Γ. Φιλιππi,δη, για
τδ €ργr.l του:. 'ΒπαναστC'.σLζ τ!E Nα-
''6cη3, 'Aβ^hνα 1881. Καi τελειιb-
'lεc τδ €ρ,γo αbτ6 δ Pιilοro6 oυγγρα-
φ!αq μδ την παραx&τω φP&"βη|
oijτω6 Ξγουcη'q τ!; πε,ρ|, τ!E Mαιε-
δον[α; iπιοτημoνιx{]g θρεtηg &πo-
6αl''leυ ψαταiα τσlcα oυrζ^i7τηoιE πε-
ρi τδν i,ξιιδοεων τ6ν &λλoφι5λων
θπi τ!; δλληνitδo6 xιbρα6 τα6τη5.,
(δ.π., c. 96).
Στδ 6ι6λio τoυ <<Περiδoξo; Kλε-

φτoυρ'ιd τfrE Mαzεδ,ovi.α;> (πoδ τδ
3ξdδωcε δ Γ. Χιονlδηq τ6 7972) 'd,-

ναφ{ρaνcαι o'i 6ιaγραφ(εζ τ6tν πα'
Pα'xq"τω (διω6&ζω τ& πε,ριε16με-
νοι) : Mαλd:μo;, To6λxω6, Tδaτ'ωq,
Νcαxc6, Λιδλιog,, Ξηρoλει6αrδ[τη,6,
Λ.αζαΤ'οc, Poμι,φdη6, Κωζα6{.ρνη<,
Δ'αππαq, ΣΓlρa'ζ, ΙΙλι&,oxαζ, Toα_

1ια1ιαvτη:. Mπιζιιilτηg, Παπ& E0-
θδ'μlo6 Β)'αγω6αq,'Ιω&ννη6 Στα-
θσ'q, Ζιδ ραiοc, Κoυτooaρt1o'τo'q, Zι&'-
xαq, Σαλταπiται, Ι[Ιαρo,δημαΤ,oι, Θε_
δδω ρa ζ Κc)"oτιοτ ρ,jlνη;' Nιxoτo&,ρ,α'6',
Καπλα'ν'αι', Γειbργιo6'oλι1,μπιog ιαi
'Ιωd,ννη; Φαρψ.&xηq.

T6λo5 oτδ 616λ[o τoυ <<'Ιoτoριxδ;
"Ατλαg το,δ E"ιxο,αιdνα..>> πoδ τυπιil-

θηxε aτi1 Λειι}iα τ6 1886 xαi ξα"'
γατυπω$ηκε oτ{v 'A$fνα τδ 1gτt
γ,ρci,φει γιd τii Nιioυoα (δια6ιiζω τd
περ,ιεx6μενα) Δ MαxεδονLα, Tδ δ-
λoxα6τωμ,α τ!6 N&oυoω6, 'H ιiιμ!
τ!E N*oυcα5, Zωφευραxη6 Θεο,δo-
c[ου, ''ΥπαπρaE, Ιατaoq xαi' Καρα-
τωcη'Εinrcαναοταcη, 'H πριbτη θπi-
θεoη τδ,v T'o6ρxω,y, "H πo}*oρu'[α
τ!,; Nd,ουοα.6,'oλoxα6τω ψα Zιbτoν,
'Ι{ μεγd,λη xωταcτρaφi1, Ιειilργιο6,
Nι6πλι,o6,'Εxoτρατε(α'oλι1μπoυ,
'H μεγ&λη &"πoτυγ[α,
ιiλλ& ηrδ αδτην xυρiω6 τ!ν μεγ&λη
d'πoτυa[α, f Nd,,ουoα μπξιε oτ!ν
'υcτcρtα τ'α')' aτiρl q,'iωνυ6cηrcα'
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'o oυμπoλiTηq K. Xρloτoδoυ-
λoc Πεxλl6αvoc, onδ τic μoθη_
τlκ6q τou αvαμvηoεlc θυμηΘηκε
τdv θεατρlκη παρdοταoη τo0
Γυμvαoioυ μαc no0 δoθηκε oτ1c
29 'Anρlλioυ τo0 '1933 μδ τδ 6ρ-
γo .'o δρκoc τo0 nεΘαμ6voυ..

'Avαδημoolε0oυμε απδ Tηv
.Mακεδov1αo δ,Tl οκρl6δc εiΧε
Yραψεl γld τηv Θεατρlκη Παρd-
σταση:

.Tδ nερooμ6vo Σd66ατo 29
'Anρlλioυ καi Φραv 10 μ.μ. δo_
Θηκε η μετα μεγdληc αvuΠoμo-
vηoioc αvαμεvoμ6vη δoρτη τoυ
Γυμvαo1oυ μαc, εic τηv oiθoυ_
σαv Τo0 κlvηματoΘεdτρoυ. 'H
πρooεκτικη Koi 6πlμελημ6vη
nρoondΘεtα τoυ γυμvoοldρxoυ
μαc K. Mαoτoρiδoυ, 6δlκαiωoε
ταc nρoοδoκioc μαc. To δργo
πoιi nοi;τηKε .δ δρKoq τoυ Πε-
Θαμ6voυ. δvα 6ργo 6αριj noδ
τooα καi τ6oα γρ6φτηκov Yl'
α0τδ καi πo0 nαixΘηκε oτηv 'Α-
Θηvα θπi oρκετδ καlρ6 αnδ οo-
6αρδ Θiαoo, flταv αvιbτερo γlα
τo ποlδld κοi γlα τηv κolvωviα
μαc oλλο η ακo0ραoToc Πρoσ-
ndθεlα τoυ Γυμvooldρχou μοc,
oυvετ6λεoε δoτε vo αnoδoθη
Θαυμdolo Kοi vο γivη voητδ, 6-
κτδc 666αlα απδ δρloμ6vα oη-
μεiα, γlo τd δnoio αnαlτεTτol με-
yαλυτ6ρα nεiρα τδv nolκτδv.

'H γloρτη δρxroε μθ τηv απαγ-
vελΙα .η δτυxη μαvvα. 0nδ τηc
μαΘητρioc E. 'Αvθoπo0λou, Πo-
λrj κoλη, κατoπlv ηρxroε τδ δρα-
μα .δ δρKoq To0 Πεθoμ6voυ, εiq
τ6ooαρα μ6ρη, 5nεlτο η dπαγγε-
λiα .Π Nlo6η. 0πδ τηc μαΘητρi-
oc Γρ. Kouκo0λoυ καi τ6λoc η
Kωμιυδiα "η πιi.lρηolc τΠc 'Aθη-

τol d,nδ dριoτερd: Eυδ. BoλτoδΦρoυ'
Xρloτoδ. Πε1λl6dvoc,'Αφρoδ. Παρdoxη

καi 'Aλ6,κoc Too0κοc

vδc". Eic τδ δραμα δλo6ov μ6-
ρoV αi μoθητρlοl, Γρ. Koυκo0-
λo,, Xρυooυλiδoυ, Γloμαλη, Toακ
μ6Kη, Σ lo0γγoρη, Xρηoτiδoυ,
Kωv)vlδoυ καi MατΘοioU Kαi oi
μαθηToi Στοματoπoυλoc Δημ6_
noυλoc, XoτZηvlκoλdoυ, Σεφερ-
τΖΠc, MniτZtoq, Tolo0καc, τZαμ-
τζΠc, oiκovoμoυ, Θεoδooloδηc
κoi Σlπητdvoc.'lδlαlτιlρωc oυ-
vεκivηoε τδ παiξlμo τdc Xρυ-
ooυλ[δoυ, oτδ ρoλo τηc μdvvαc
Kαi τΦv μαΘηTδv Δημono0λoυ
καi XατZηvlκoλαoυ. Στηv κωμω-
δiα 6λα6οv μ6ρoc αi μαθητρlαl
Παρdoxη Kαi Boλταδιbρou Kαi
oi μαΘηταi Πεxλl6dvoc, Toυρnd-
ληc καi Tolo0καq, η θμφdvlοlc
κoi τo0 Πε1λl6αvoυ KαταXεlρo-
κρoτηθηoαv.

"Evα εΟγε δξiZει oτδv κ. Mα-
oτoρiδη δlα ταc εOγεvεic Πρoσ-
nαΘεiαq τoυ nρδc inlτυxΠ 6μ-
φαvloi τoυc.

ΠAPATΗPΗTHΣ"
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'H θξ6γερoη κα'i καταoτρoφη τΠc Nο'

oιioηc τδ 1B22 d'noτελεi εvo d'nδ τδ

φωτεlνoτερα oημεTα oτηv ioτoρiο μoc.

'Kl' δμωc 6nρεπε vd περαooυv 133 xρo"
νlα γl dvd τηv τιμl1oεl τδ θπioημo 'Eλ'

ληvlκδ κρdτoc!
'o τ. Θoυλευτηc κ. Kωvoτovτivoq

XοτZηγρηγoρldδηc μoc γvωρiZεl 'nδc η

Nαoυoα nηρε τδv τiτλo τηc ''HρωiκΠc
Πδλεωc' καi nδc κοOrεριbΘηκε t't γloρ'
τη τoυ 'oλoκαυτΦματoc.

"oπω: εiναι φυoιτδ πολλ,oi ιilπδ

τOιi; '7gιD.6rrυE' ilδiω6 6'ρ|'oν"oνταυ aL

d'π,la!α xzi, διεpωτΦ'tτa'ι. δ''il πatα'l
αiτiλν δνομιioιriz.ε f1 Ncioυ'oα <,'HQ,
Ιιη Π6λι'6 τ!6 'Eλλ&,δoζ>- χΦι π6i;
Ξγ'.''tε \ χ7.θtdρωσιζ τ2υ Ξορταοψaδ

:η: δορτη; τη-l bλοxαυτιilματo;.
Γι&, τδy λ6γο αδτδν τ'ρtνω axδτυ-

lιΙoy γ& δxθ6cω μδ λiγα λ6γι'α xατd'
τδ δυνωτdν, τ}, xατωτdρω:

Πρωγματι διxriω6 bν'o1ι&'cΘηxε

η Νd.ο''l:r 'Ηρωιxη πδλιE, τLυ'
τoιξ δξη6 λ6γoυE:

1-' 'Εxq'τδ τερι'που γρ6νυα πρLy
0"nδ την 'Εαανωcτα.ση τo6 1822
δηλ. περi τα 17tb bπδτε τδ παιδo_

μ&ζοηrα τοi Σoυλτd,νaυ fiταν oτδ
d"πoxορυφωψω τoυ {λθαν ταi oτην
Nοi,oυoοι δ &πεoταλμdν'o; τoδ τ6τε
Σoυλτd,νoυ xαi. i1 &'τ"d'ουθ'jα του γι&
νd παραλιΙ;6ε.ι 50 νdoυ,g γιd τδ παι-
δ,:1ιαζωμα πoδ ξγ',ι"νε τδτε oδ δλη
τ|v'oθωpιαν'ιτ'\ Lilτoxρcιrτ'ο'ρ[α. Σ6
&παντη'ci1 τ'oυ6 δμωE oΣ &'Θανατoι
πρ6γoνCt ψα6 δγυ 7ι6ν'ον &'ρνt1Θηxαν
νδ' πωρα'δωaoμy τo66 50 νdoυ6 &λλ&
ξaxδτωoαν xαi δλου6 τοι5E θ'πεoτα)'-

μdνου6. Πρd'γψα π,oδ δδν, εΖ1ε γi-
vει oδ xαμη_ιι& &λλη π6λη πoδ εΙ1ε
δ Σουλτ&ν'o3 δπδ τ!ν τ'υρ'.αργiα τ'ου.

2. ''oταν Ξπαναaτ&"ττ1a. τ6 18'22

f Nd,oυcα flταy oχεδδν π6λι5 ι)μια_
νεξωρτητη δι6τι λdγω τdlν φυoιxιilv
ιαλλoy6y ττ!ζ hτo π6λι6 &φι'ερωμd-
νη oτ!ν Βαc)'o'1l,'tρoρα' Πληρωνε

'ρ'δνoν )'!'^γoυq φδρoυq γι& τδν' τι5πο.
ΤΙαρδ' ταδτα δδγ δioτα'oε γ& ξεcη-
γ'ωιΘei xωτil" τoδ Σoυλτd,γ'ου xα\ νi'
ζη''{oη z'ι' α'iτi1 τi1ν θλευ$ερ[α δι6-
τι t1ταν θμπoτιcμdνη &πδ τi7ν ,'Mε-

γ&λη 'Ιδdα,.

3) 'H φρrxτi1 zαt f1ρdiz"{ oxηνi1
τδν Στ,oυ,μπ&νων ψδνaν μδ τi7ν πε-
ρlπτωoιv τδγ Σουλιιbτιiαων δ6γαταr
νi ουγxριθεi.

4. Tdλo; δτι'ν Εεxi'tηcε δ Λoυμ-
ποδτ Π αoig τfrg Θεooαλοvlzηg γι&
',\ π'ttξευ oτb ιiμrι την Ξτωναaταaη
:η6 Ν*'ουcα; y.α.'L τlερLy'δ'ιλω:ε αυ-
τ:i1ν πρδτεινε o' αδτ!ν νil πωραδo-
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'H μεγαλιiτερn γιoρττi μαq

ΠtlΣ KAθIEPtlθιlKE

Τ0 '()Λ0KAγTΩMA,

Γρ6φει 6 τ. 6oυλευτλζ κ.
Κωv)voq x"Γρnγoρι&δng

Θεi γιi ν&, απογι5γec την xιταaτρa-

φη. Α0τi d'τ^i1ντηaε περηφανα 1ιε
iδ'uMoλδ' λα6i>' τοδ Λεων[δα y'αi

τ6 noXΙ, τoδ '40 cΙιν xαi δδν εi1ε
τ"αψ:ψr'd" θλπiiδα y& oωθεi. "Eτoι 

_μπ'o

2εi'yd. aυ1xρcΘεi i1. ιταct6_τηζ ηξω;
txi; πδιηq μαζ μd δsα' eiτε xα'ι 6

;οι'ητt6 Καbαφηe. "Tιμi1 xα,i δ6-

ξα oε xεt'loυν κaν τωγτηxαν ν&.

φι),iγoυν Θερμcπ6λε; ^γr.ατ'ι προ-
6λdπor, πδζ οi Mflδoι iπi ιdλου5

θω δια6oδyε,. ΤΙαρd' τδγ θρυλιxδ
Ζμω; θxεiνc αγω'tα πoδ διεξηγαγε

1ic'ιη xι.i α6Ci,θη'ττ1 { Ndουοα o

rδτη', την xι'rδ'.6, τοδ θ1Θρ'o) xι't
rι,ι^' δλην τ!ν α0:rθυoiα πoδ Ξδει_

ξε γι& τ!ν Mεγ&λη 'Ιδdr, τδ 3πi
sηu'''ο Κριτο; olj'δεμaαy ixδηλωolν
εi1ε xr'θιεριilσει γt ι"bτiγl . ''F'xo',-

τz6 υτ' δΦrν τδ.. iνωτdρω tι υπoφα'.'
'ιδυeνo< τ6 l9b'5, Ζτε διαιτ6λoυγ
Brυλ.υ.η6 

_Hμαθdα6 
iπεφαoιoα ν&

&ναφερθδ πρacωπυx6l'o εiq τδν τδτe
πρωθυπoυργ6ν &.ε{lψηaτaν ΙJ'απα'

γ'oν τ.α)' e1πα eig αilτδν 6τυ το0τo
δηλ. δτι &^γνοeTται i1 iaτaρ{α αbτi1
τ!5 Π6λεω6 εiναι LΘνι.x6lq &"παρα-
δexrον.

7'^i1τηcα &πδ αbτδν νd. θxδoθQ
Β'α'cυλl.γ'δ L'"αταγψα δι& τoδ δπo!ου

νδ" &ναγνωρ[ζeτα'. i1 Nd,oυαα o'H-

;,ωixη Π6λι: xαi δι' αδ:o'j γil xα-
θιερωθη b Ξa?;ιlψb; το-l aλοxαυτ,$'

μ:τη. Kαi εLψαc 6L6αιο''" δτι θ; oυ'
νε1ιcθεi τ:)τo δι& παντδq.

'Eδδ ιρiνω ox6πcψoγ νd. ταραιθ.l'
oω αδτo6αιc,y τδ Bωoιλιxδ Δυατα.'

γμ.α τδ δττcf,ον oυν'!'ταξq' Lτtl δ 'i'διoE

xατδπυ'1 3ντoλ!6 τoδ Στ'ραπαργoυ
ΤΙ'ατ'αγoυ xαΙ' Lν oυνε1ε(α πα,ρdLδω-

aα τo'6τo ε'Ζq τδv &ρ,μ6lδιον τ6τε δ-
roνργbν' 'E,cωτεριxiν Ι. Nιxολi-
-.:x δι.α ;η'z δημotiευst't του. ToΓl-
τι tγε'. ιιq δξηq:

'ιΙΙαδλoζ Bωcιλε6; τιilν "Eλλ^4-

vων. 'Eπι,θυμoδντ'ε5 δπω5 f 3π6τει-
o-" τt1e Lπαναοτq'cεω6 xαi τoδ δλο-
xα"υτιbψαιo6 τ!r; Nαo6cη6 xαrcα τδν
δπδρ τ!6 &"'νεξαρτη'o[αq d'γ6ινα τoδ
1821 iogτriζεται, μδ αiγλη fiπr;

iμπρdπει εiE τδ Byδοξoν τoi)τo τeτo-
'l'δ6'xαθ' δ η N&oυoω παρd, τd, πρo-

ν6μια δν &πηλαυε παρ'}'. τoδ τ'ατα'-

τ'τηrν'o0 xωΙ, πα'ρ&' την δυoμενξ θ6-

σζγ τηζ δδy θδioτωoε aαρ'cν τoil xο'.'
'lιi &"η'jlνo; ν&, θ€εγερθη }Lσ.τυ" τa|)

xατα'ττητoiι' 
-Eθυ:ιαοθη 

δΕ y.ι'c xα-
τεττραφη δλoo1ερΦ; oφαγιωοθd,ν-

τω'l 2.0o0 xαi' π)'icν xατciιων αυ-

τη; xαi πλεEoτιι τΦν γυναιxΦν τη€

ωι)ταθυoι&oθηv"αν εi'ζ τδν xρε'μvδν
τδy Στoυμπd,νων πρδ6, &ποφυγi7ν
αi1μzλωoiα; τιi θξιoλαμ1ο'φ0 ιiπδ
τoιi6 To6ρxoυ'5r.

(Tα')τα ιiπoτEλ'oδy τ!ν εioηγηcιv
τaδ Bz:ιλιxoO Διατoιγ,ματo6) .

ΤΙρoταοe'. τιnν fμετ6ρωy 'Lπi. τt1€
'Eθνιlx!€'Αμ6νη6 xωi'EoωrιεριπΦν
'Ιπ,oυργδy &'πεφ'αοtoαψ"e xωl' δια.τα'
σo|'\Ξν,

"Αρθρoν μδνov
1) 'H Niδυcα bνoψαζετα,ι ('H-

ρωττη Π 6λιE τ!; 'Eλλ-&δc6,.' 
2) "H Kυριατη τoδ Θωμd, Εxσ.-

cτcυ 3τoυ; bρ['ζεταc δE fμdρα τoπι-
x!; 'Eθνιx!3 Ε'ορrct1q δν τ! Π6λει
τη,; Nα,oticη;.

3) ,Aπδ τ!6 π'ροτελευταiα6 τ!€
ιορτt1; διαιocμoδ'νταr. π&.νπα' τdι δη:
oια" xαταοτ^i'1'ματα δπδ δδ τδν ο'Ζαιεi_

ων xαθη,γητCυν ταΙ' διδαox&λων θx_

τελο0yται'' αL d.ργιδ,ζ:oυoαc aτi1ν Εoρ-

τd7 δμιλiαι.
4) Ti1ν πρωtιν τt1q Ε'cρτf1q τε"

λο"l'lτιc iπioημ,ο'; δοξoλeγiα εi; &-

ναψνηcιν τ'ο6 γεγlοι1'$1q6 ταi θπιμνη-
ψδzιlνcc- δdηoι; δπδρ τιiν πεo6yτωy.
λrριοταμdvωγ τιiiν "Ιπoυργιiiν'E-
θνjxft Αμιiνηl; τ'αi. Β'ορε[oυ'Eλλd,-
δo6 δq xαi &λλωy μελδv τ!E, τυ-
6eρ'riρειυ'g τ6lrl πρ'οΤοταμ6νων xρα_
τlxδν δπτ,.ρεoιδν το0 Noμo0 δE xαl
ταcCυν τιily πoλιτι,xdlν ιωi oτρατιω_
τcτ'Gl^1 d''i'lγGlν τ!6 Π6λεωE.

5) Mετ& τ!ν δoξoλoγ[α'ν Επωxo'
λoυ,θ,εi πα,ρdλα,σιζ στ'ρατιωτιx6ν τμη

1ι*,των ταi Σ1oλοiv τη6 Π6λεω;
τΦν δργrνιil661μγ x.λ.π.

6) ΑΣ λoιπri λεπτoμdρειαι τoi
'εορταιψcδ Θd, τινaνtζ'οντq.ι εxαcτo'
τε' δι" &'π'oφαaεων το0 Noμ&ρxoυ
'Huαθiac.

τl p" τδν αbτδν θπi τδν 'Ε:ω-
:εpιxδν'Υπcυ7γbν ιiνατiθε1ιεν την

δημο:iευoιν xαi 3xτdλεoιν τοΓl πα'
ρδντa3 δcαπαγματoζ.
'B, 'Αθ",iro,;" 17 Aυγoδστoυ 19bb

ΠAΥΛoΣ B'
oΣ δπoυργoi

'Eπi τfl6 'Eθνιπ!6 'Aμ6νη6

N. Κανελdπoυλο'6
'Eπi τδν 'Eoωτεριxδν

I' Nιιoλiτ'cαg
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Τ1{Σ EΠAt\|AΣΤAΣHΣ TΩ]\| IγΑ0γΣAItlN T0 1B22

1. ΠρoεTotμαoiεc πρiv οπδ τnv δvαρξn
@ff-

τnc 'Eπαv6σTασnc oτnv N6oυoα

A'

'Aρx6c τoυ 1822. 'o 6nαvα-
οτατlκ6c nuρετoq oτη Ndoυοα
ovε6οivεl. oΙ 'Eλληvlκdq εnlτυ-
xlεc oτη Noτlo 'Eλλdδα 6vΘoυ-
olαζoυv τo0q Nαoυoαioυc κoi
δημloυργoUv 6να κλΤμα ε0φoρi-
αq κoi αioloδoξiαc.

oi ΠρoΠαρoσKευi:c τηc θnα-
ναoταoηc oτη λ'lοουoα Πρoχω-
ρoυv μδ YoρYδ ρυθμ16. Tα δnλo-
r,olεTα Tηc n6λεωq, iργαZovταr
ιr0Yτα μ6ρα xωρiq δloκonη γlα
vδ κολ0ψoυv τic dvαγκεc oδ δ-
nλα oτic nερloγdc εBρoiαc καi
Eδ6ooηc. oΙ δριoτoι αnδ τoOc
δπλonoro0q ouoκ6'nτovταl, τδ
πιilc vα τελεloπolηooυv τoOq 0-
noρ1ovτεc τ0nοuc vτoυφεκlδv
κοi τδ nδc vα καταoκευdooυv
δι]o τηλε6oλα (oiκoγ6vεlεc
TΖo6αρα X. Πληκo, Δlαμαvτηc
MnΙληc, αδ6λφlα Kωoτlo0λη, 'A
vασ Λlλldμnη κ.λ.π.)

Παρdλληλα dρ1iZoυv καi oυ-
vεxiZovταl oi εργοoiεc δπl-
oκευξc τoυ τεixoυc μδ γoργδ
ρυΘμ6, nρδγμα πo0 δημloυργεΤ
Onovotεq καi δvηoυ11εc oτo0c
dvΘρΦπoυc no0 δδv εivαl μυη-
μ6vol oτδ dπαvαoτoτlκα ox6δlα.

Στd 1ρovlα θκεivα oτη Nο-
oUσα δδv 0nαρ1εl τoυρκtκoc
nληΘuoμδc καi τoυρκlκoc oτρα-
τδc x6ρη oτα εiδlκα προvoμlα
πofl εi1ε 6Εαoφαλ1oεl η noλη
θni τoυρκlκροτiαc δnδ τoτε πodl
iδρ0θηκε. Στη Nοoυoα 0παρ-
1oυv μovdxα λiγol θκnρooωπol
τωv τoυρκlκδv oρxδv καi oi oυ_
voδoi τouc.

'o vεoδloρloμ6voQ διolκητηc
Tηc Θεoοαλoviκηc καi Περlφε-

ρεioc 'Εμπo0 ('A6ot) Λoυμno0τ
θvημερΦvεταl YΙα τiq κlvηοεlc
τδv Mακεδovωv καi φo6δται
γavrκη iΕ6γεροη τδv κατoiκωv
τΠc Mακεδoviαc. Γlδ τδv oκoπo
α0τδ λομ6αvει τα δξΠc μ6τρο:
1 ) ΔloτdZεr τδv γεvlκδ θξonλl-
oμδ τδv 'oΘωμαvΦv To0ρκωv
τ[c θπlκρdτεlαc τoυ. 2) Δloτα-
Zεl κοi παiρvεl δμηρouc oπδ δ_
λεq τic 1ρloτlovlκεc noλεlq καi
τoOc κλεivεl οτic φυλoκdc τηc
Θεooαλoviκηc. Movdxα η No_
oυoα oρvεTται vα διboεl, ijoτεr
ρο dπδ ιinoδεlΕη τoU Zοφεrρd-
κη not εivαι αρχovταc τηc Nο-
ouσαq καi μυημ6voc oτδ iπα-
vαoτατlκδ ox6δiα τιΙlv 'Eλληvωv

oi αvτlnoλlτευoμεvol τoo Ζα-
φεrρdκη κlvoδvτol ljπoπτα κοi
oρxiΖoυv vd δημloυργoOv Πρo_
6ληματο. 'o Zαφεrρακηc ylδ vα
θΕoυδετεριi.loεl τηv αvτiδραοη
τδv πoλlτlκωv τoU αvτlπdλωv
(nαρdταΕη Mdμαvτη κ.λ'π.) oυλ_
λαμ6αvεl τρIαvτατ6ooαρεc dπδ
α0τoι]c κoi τo0c φυλοκiZεil.

15.2.22 (παλαlδ ημερoλoγlo).
Συv6ρ1εταl τδ noλεμlκδ σUμ-
6o0λlo τξc πoλεωc. Παρovτεc
εivαl κoi oi δπλαρxηγoi Kαρα.
τooloc καi Γατoloc. ΣυZητoUv-
ταl δloφoρα Θ6ματα not δyoυv
ox6οη μδ τηv δργdvωoη Tηc θ-
παv6oταoηc. Kατα τηv δldρκεlα
τηc ouvεδρiαc δ Zοφεrρdκηc
καλεiταl κoi θnloκ6nτεται τδv
Boε6oδα (τonικδ ToUρκo δrol-
Kητη). Δivεl κοΘηoυγαoτlκdc θ-
ξηY{oεrc λ6γovταc δτl δdv oυμ-
6αivεl τiπoτε τδ oEl6λoγo. 'E-
vδ τδ noλεμlκδ oυμ6o8λlo ou-
vεηiΖεl τd oυvεδρ1ooη φΘαvεl

dnδ τηv Xαλκlδlκη, δ εiδlκoc d-
πεoταλμ6voc Mlxoηλ Ko0vτoηc
καi μεταδiδεr τηv δυoαρεoτη
δγγελiα τηc onoτυxlαc τηc θ-
παvdoταoηc oτηv Xoλκlδlκη.

'Η nτιi.loη τηc Xαλκlδrκηc δπη-
ρεoζεl τoOc κατoiκouc τηc Mα-
rεδoviαc καi αnoθορριivεl τic i-
nαvαoτατlκδc δραoτηρl6τητεc.
'Αvτiθετα δdv αvακoπτεl τic ε-
ΠαvασΤατΙKθc πρoετolμαoiεq τδv
Nαoυoα1ωv.

Tδ πoλεμlκδ oυμ6o0λlo παiρ-
vεr πoλλdc oo6αρδc καi αξrδλo-
γac dnoφdoεlξ. 1) ΔroρiZεl γε-
vlκδ δρxηγδ τo0 oτρατoδ τδv
γ6ρo - αKρατdolo, ilnαρxηγδ τδv
'Aγγ. Γοτoo κoi φρoOραρxo τξc
noληc τδv Γrdvvη Kαρατθοlo.
2) Στ6λvεl αγγελεloφδρoυc oτic
μuημ6vεc πδλειc καi xωρl6 (Kα
oτoρld, Σl6τloτα, Boγατolκo,
Bλdoτη, Kλεrοoiρα, Σαρακ1vo"
6o κ.λ.π.) καi τoOc δvημεριbvεl
γld τηv δπ6φαoη πoJ nδξρε η
Γεvlκη Συvδλευoη τηc N6ou-
oαq, δτl θd δvυψιboεl τηv 6πα-
vαoτoτlκη oημαiα oτic 19 τou
Φλε6dρη, Kυρlακη τηc 'oρθoδo-
Εiαc (παλ. ημερoλ6γlo) ' 3) Ν4ε-
ρtμvδ ylα τηv κατδληψη τδv θ-
πικαiρωv καi oτρατηγlκδv θ6-
oειυv τ_dc περιoxflc, dπαραiτη-
τo μ6τρo γIα τηv ΠαρεrμΠ6δ!ση
τoU τoυρκlκoU oτρατoΟ. 4) αK-
ταοτριbvεl ox6δlα γlα τηv dnε-
λεuθ6ρωoη τQc B6ρoιoc καΙ τηc
"Eδεoοαc. 'Aργδτερο τδ σX6*
δlo γlδ τηv δπελεuΘ5ρωοη τΠc
"Eδεooαc θγκαταλεinεταl.

16-18.2.1822 (nαλ. ημερoλ.)
Tρlημερo nρoετolμαolδv. 'o
Zαφεlρdκηc θπαvεlλημμ6vιυq oυ
oκιinτεται μd τoic δnλαρxηγo0c
γld τdv δγκαlρη κατdληψη τιilv
oμυvτlκδv θθoεωv καi iδiωe τδv
δIαφ6ρωv oτε,vδv δlα6doεωv
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Kαi ΠερασμcΙTωv. Στic oυoκ6-
ψεlc ο0τ6c oυμμετ6xoυv θπioηc
oi dδελφoi Pαμαvτovot, oi Δημ.
καi Kωv)voc Σloυγκαραiol, δ
Δημ. Kαρομητoloc, δ 'Aργ0ρηc
Kαραμnατακηc .καi δλλol.

18'2.1822 Στηv oυvεδρΙαoη
τoσ noλεμtκoΟ ouμ6oυλioυ, δ
γ6ρo Kαραταoloc τδv ρ6λo πoΟ
θd αvαλα6εl δ καΘε Onε0θυvoc
δπλαρxηγδc μd τδ oτρατlωτtκo
τoυ τμξμα.

oi onλTτεc καταμετρo0vται
κοi τακτonotoUvταl oδ δlαφoρεc
μovdδεc.'YnoλoγiZovτοl nερ1-
πoυ 5.000 δvδρεc' 'An' o0τo0e
oi 2.850 εivol NαoυoαTol καi oΙ
0πoλolnol dno τd γιiρω 1ωρrd.

2. lQiρυξn TRc
'Eπqv6σTασrτξ

Kυρlακη τηc 'oρθoδoξiαc 't9.
2.1822 (4.3.1822 v6o ημaρoλ6-
γlo). ΠληΘoc κooμoυ σUYKεv-
τρΦvεταt oτηv 6κκληoiα τo0 'Α-
γiou Δημητρioυ (μητρonoλlτl-
κ6q vαδc τo 1ρ6vlα θκεTvα) καi
nαροκoλoυθεT τηv τ6λεοη Tηc
λεlτoυργiοc Ylδ τηv ε0Φδooη
τΦv oκoπδv τηc θnovdoτooηc.

'o πρωτoo0γγελoc Zαxαρiαc
δκφωvεi πoτρlωτlκδ λ6γo καi
πρoτρ6nεt τo0c κατoiκouq oτδv
oγιbvα 0πδρ τηc 6λευθερiαc τηc
nατρ1δoc. Kατ6nlv nαiρvει τδv
λ6γo δ Zαφεlρdκηc, δ δnoioc
nρooΘ6τεt δτl 0n6ρxoυv πoλλδc
nlΘαvoτητεc YΙi τηv θnrτυ1iα
τflc iπαvdoToσηq καi δτl δλη η
Mακaδoviα εivαl δτolμη vο πα_
ρει τα δnλα. "Yoτερα δ ΠρωTo-
o0γγελoc Zα1αρΙαc ποΙρvεl iπδ
τηv 'Aγiα ΓρdlπεZα τηv oημαiα
η δnoiα δφερε oταυρδ μδ τd δ0o
xρΦματα δoπρo καi κ6κκlvo κοi

'tv δoποζετοl. 'Aμ6oωc μετd,
δλoc δ λαδc nαvηγυρiZovταc τδ
xαρμ6oυvo γεγovoc μαZi μd τηv
oημαiα ιiψωμ6vη oδ δvα κovτα-
ρl κατε6oivεl oτδ Kl6oκl.

oi dρ1ovτonoUλεc τΠc N6oυ-
σαc δωρiΖoυv oτδv oτρoτlωτt-
κδ ηγ6τη γερo Kαρατdolo ;1ρu-
ooκ6vτητη oημα1α η δπo1o δφε-

52

ρε oτoυρδ oτδ μ6oo καi γ0ρω
τic λ6ξαlc οφραγic τηc 'EλευΘε-
ρiαc.

'Evω oυvεxiζovταI oi παvηγυ-
ριoμoi τι1ooερlc (4) κρoτo0με-
vol κατoρθΦvoυv καi δραnετε0-
ouv. oi τρεic oτη B6ρolο καi δ

τθταρτoc oτd Γlαvvlτod.
ΛΙγo αργoτερo μερlκoi αγα-

voκτloμθvol δnλiτεc πηγοivoυv
oτδ Δlolκητηρlo καi δoλoφovoEv
τov oBεδo6α (To0ρκo δlolκη-
rη) τδv Kατη (Τoσρκo Δlκα-
oτη) καi τo0c oυvoδo0q τoυc.

3. 'Eπiδεon γld τnv dπελευδθρωon
Tnc B6ρolαc

20.2.1822. 'o οKρατooloq ξε-
κlvα τδ nρω[ oπδ τηv Nooυoα
μδ τδ δvτoρτlκδ oωμα μαZi μδ
τδv Δημ. Σlo0γγαρη καi ΛαΖo
Poμαvτdvη καi φΘ6vouv oτδv
Δo6ρr (xωρlδ κoi μovαoτηρl).'Αργδτερα φθovεr καi δ Zoφεl-
ρακηc μαZi μd τoOc ovδρεq ToU.
'Eκε[ oτδv Δo6ρα oi dρxηγoi oυ-
vεδρloZoυv. Στηv oυvεδρiαoη
α0τη εivαl nαρovτεc καi ovτlπρo-
σωΠol οnδ τηv Kαoτoρlδ τηv
Σlατιoτα καi δ πρ6κριτoc Πo-
vαγ. Nαo0μ dπδ τηv "Eδεooα.
Γivεταl ε0ρεiα oυZητηoη καi κα-
ταοτριbvετol o' δλεc τic λεnτo-
μ6ρεlεc τδ ox6δlo απελευθεριb-
oεωc τηc B6ρolαc.

'Η δldτoΕη τoU oxεδioυ εi-
vαl ορloτη καi η διjvoμη τΦv 6-
nαvooτoτωv θεωρεTτol σημαvτι.
κη (1.800 δvδρεc). ΔυοτυxΦc
τδ ox6δro nρoδoΘηκε. "Hδη, μiα
μ6ρα nρiv onδ τηv μoXη, τo
Τoυρκlκd oτρατε0ματα 0nδ τδv
μoυoταφδ Kεxαγlo 66η Kατc'-
λαμ66voυv δλεc τic θπiκolρεc
Θ6oεlc, xωρic vd γΙvoυv dvτιλη-
πτd oπδ τoOq Nαoυoοioυq.

Tδ o0vΘημα τΠe εio6oλΠc oτη
noλη τδ δiδεl δ γερo Koρατd-
oloc. oi 6λληvlκθc δυvdμεlc xω-
ρi4ovταl oδ τθooαρα τμηματα.
"Evα 0nδ τδv Zoφεlρακη, τδ
δε0τερo 0πδ τδv Δημ. Σro0γvα-
ρη' τδ τρiτo δnδ τδv Λθζo Pα-
μovτdvη καi τδ τ6ταρτo 0πδ τδv
Kαρατdolo. oi ToUρκor δπωc εΙ_
vαι φυotκδ δδv αiφvlδldZovταl.
Σδ δlαφoρα oημε[ο τξc noληc
δlεΕ6γovταl oψlμαxiεc. oi dnα-
vαoτdτεq καivε μερrκδ oπΙτlα.'o Kαρατdoroc ovηoυxεT γlα τηv
iΕ6λlΕη τΦv γεγovoτωv. 'o Zα-

φεrρακηc noi_Oπoλoγiζεl vo κα-
τoλd6εl τηv oκρonoλη καi vo oi-
φvlδιdoεl τηv Toυρκικd φρoυρο
ΕαφvlαZεταl καi dnoρεi.

"Yoτερα dno μερlκδc oυμnλo-
κdc κovτd oτηv Mπαρμπo0τα
καi o'δλλα oημεTα τηc n6λεωc,
oi δλληvlκδc δυvoμεrc dnoοιlρ-
ρovTαl καi oυγκεvτριbvovταl
oτδv Δo6ρo.

22.2.1822 (π.ημ.). oi 'oλ0μ-
Πlol δnλoρ1ηγoi 6vημεριbvoυv
τo0c Nαouoαiouq καi θπαvαλαμ-
6αvouv τηv 0nooxεoη δτι εivαl
δτolμol vo τρ6Εoυv oδ 6oηΘεrd
τouq. Συγ1ρovωc τo0c πληρo-
φoρo0v δτr δ oτρατηγ6c Γρηγ.
Σdλλαc δloρloμ6voc oπδ τδv
Δημ. 'Yψηλovτη δc oτρατηγoc
τηc Mακεδovloc δδv nρoκεtταl
vα δρΘεl oδ 6oηθεlil τouc. 'o
Γρηγ. Σoλλoc αn6nλευoε αnδ
τδ Nα0nλιo oτic 25 Noεμ6ρioυ
1821 oλλo xρovoτρt6oσoε oτic
Kυκλδδεc. Περιoo6τερov τδv
θvδι6φεροv oi δrαoκεδdοεlq κoi
oi 6ρωτεc oτηv M0κovo παρd
τδ καΘξκov nρδc τηv πoτρiδα.

'o Γρηγ. Σdλλαc Θα dno6l6o-
oθεi oτηv Mακεδoviα oργ6τερα,
xωρic vα πρooφ6ρεl τinoτε τδ
oημαvτlκδ oτδv ογιi:vα.

4. Συμnλoκδc
oτliv περloxli
Nαo0onc

'o Mr1αηλ Ko0vτoηc δiδεl μo-
xη oτδ 1ωρlδ Πρ61vαvη μδ Γε-
vrolΦτεq ΤoOρκoυc' oi nερlσ-



ooTερol ToUρκol oκoτιbvovτol.
Στρατιωτlκδ τμξμα Γκ6κηδωv

λεηλατεi τδ Zερ6oxΦρl. 'o 'Aρ-
Yιiρηc αKρoμnατdκηc πληρoφo-
ρεiταl τδ γεγov6c, θnlτiΘεται θ-
vαvτiov τΦv To0ρκωv καi τo0c
κoταδlιbκεl''o Kαρoμητooc φ6ρvεl oδ n6-
ραc τηv dnooτoλη τoυ. Στρατo-
λoγεT 250 δvδρεc θθελovτδc ο-
nδ τo oρεlvα xωρlα πo0 6ρi-
σKovτctl BΔ τηc Nαoυooc (Π0ρ
γoΙ, Γρoμματlκδv ,κ. o.). 'Enr_
oτρ6φovτοc γlα τηv Ndoυoα δi-
δεl κovτd oτδ Moυxαρ6μ Xαvl
nεvτdωρη μdχη μδ 1000 ΓεvΙ-
τσcΙρouq καi ΓloυρoOκηδεc. Klv-
δυvει]lεl vα nερικυκλωθεΙ. Xαρlc
oτηv αvδρεiα τηv δlκη τoυ καi
τΦv αvδρωV ToU Kατoρθιbvεl vα
απoφ0γεl τηv κ0κλωοη. 'Aργδ_
τθρο, κovτα oτδ Παλαloκαλlα
τo0 ΓραμμοτlκoU, θEoλoθρε0εl

ivo oτρoτlωτlκδ τμημα Kovlα"
ρωV.

oi δlαφoρεc oυγκρoOoelq πεi-
Θoυv τoOq κατoiκoυc τξc Nαoυ-
oαq καi πρonαvτδc τδv 1ωρlωv
τηc περloxηc ΙtJοo0oηc δτl η θ-
παvαoταoη φouvτιbvεt κοi nαiρ_
vεl δtαoταoεlc. oi xωρlκoi γlαλoγouc αoφαλε[oc 6γκαταλεi-
πoυv το xωρlα τoυq καi Kρ0-
6oυv τδ volκoκυρlo τoυc oθ δlο.
φoρεc κρυψδvεc. "Aλλor dρ-
XovTαl oτηv Ndoυoα, αλλol nη.
γαivoυv oτηv B6ρolα, "Eδεοοα
καi δλλol οd αnoμακρuoμ6vα μ6-
ρη (Σ6ρρεc, Mελ6vlκo, ΤZουμα'
γto καi Δραμο).

'Aρκετoi v6ol κυρiωc oi κατα-
γoμεvot δnδ το oρεlvo χωρlδ
noiρvouv δnλα κoi κατοτdαoov-
ταl oτd δIοφoρα θnαvαoτοτlκο
oιbματα.

τηv καταληψη τoU Kρε6ατα. Τ(
θ6oη αι)τη 0nεραoπiΖετοr τo
oτρατlωτlκo Tμημα τοu Σloiγ-
γορα μδ 6πlτυy1α. Πoλλoi Toυρ-
Κοl oκoτιilvovταl καi τραuματi-
ζovταl'

'o Τo-ρκoc oτρατηγoc 'Eμ_
πo0 Λoυμnoιiτ πo0 6ρiοκεταt
οτηv Θεoooλoviκη παiρvεl δlο.
ταγη απδ τδv Σoυλτδvo καi θκ_
oτρατε0εt δ iδloc μαZi μδ πoλυ,
dρlΘμo oτpoτδ γld vα τlμωρηoει
nαραδεlγματlκδq τo0c θπαvα-
oτdτεq. Φθαvεl στη Bι1ρorα δ-
noυ τδv 0πoδ6xεταl δ Kεxαγlδc
66ηc καi τδv ivημεριilvεl oxε-
τlκδc ylα τηv noρεiα καi τo α-

πoτελι1oμοτα τδv δnI1εuρηoεωv
κoτd τΦv θπαvαoτοτδv oτo Δo-
6ρα'

Tηv δnoμ6vη μ6ρα oi μdxεc
Y0ρω oτδ Δo6ρo θnαvαλαμ6α-
vovTαl μθ μεγαλι1τερη oφoδρ6-
τητα δλη τηv μ6ρα. 'o Σlo0γ_
γοραc καi δ Zαφεlρdκηc δlατη-
ρoσv τic θ6oεlc τoυc. T6λoc oi
ToUρκol κατoρθιi.lvouv vα 0nερ-
φαλαγγioouv τδ μovαoτηρl κoi
vα περlκυκλιboouv τδv Kαρατd-
olo. Tδ αn6γευμα δ Kαρατdol-
οc καvεl 6φoδo oλλα δδv τα κα-
τοφ6ρvεl. 'Η μαxη 6αoτοεl ιbc
τηv v0xτα.

'o Ζoφεlρdκηc αvηoυxεi καi
πρoοκαλεi τδv 'Aγγ. Γατoo πoι)
{ταv οτροτonεδευμ6voc oτη Kω-τixα καi μα(i . κατοoτριbιroυv
o16δlo γrα τηv απελεuθ6ρωoη
-roσ γ6ρo Kαραταοloυ. 'Enlτiθεv-
ταt θvαvτiov τωv τoυρκlκδv δu-
vαμεωv Xωρiξ vα onιiooυv τδv
κλolδ τδv Τotρκωv.

Tα μεoοvυxτα δ Γερoκαρατd-
oloc μαZi μδ τoOc δι,δρεc τoυ
iΕ6ρ1ovταl oπδ τδ μovαoτηρl
κρατδvτοc τα δnλα 6π' ιbμoυ
καi τα nloτoλlα oτα x6ρlο xω-
ρΙc vα γivoυv dvτlληπτoi dnδ
τo0q ακonoOc καi φρoυρo0cτιIv Τoι3ρκωv λoγω κonιboεωc
καi vOoτoq'

oΙ oυγκρoιiοεlc τηc μ6ραc d-
κεivηc πo0 6οoτηEαv δεκατρεiq
δρεc ΘεωρoUvταl δc μ1α dπδτic ηρω'iκ6τερac nρoΕεlc τδv
Mακεδ6vωv 6παvαoτατδv. oi
αnΦλεlεc oθ vεκρo0c καi τραu"
ματiεc τΦv Tofρκωv' 0πoλoγi_
ξovταl o6 15OO δτoμο.

5. oi μ6xεc ToU Δosρδ
oΙ θπαvαoτoτεc δxυριilvovτα!

oτδv Δo6ρα. oi αρxηγoi Nαou-
ooiol 6vημεριi.lvoυv τoic δnλαρ-
xηγo0c τωv γεlτovlκδv πoλεωv
κoi τoOq πρoτρ6noυv Εαvo, γlα
oυμμετoxη οτδv onελευΘερωτt-
κδ oγιbvα. oi dρxηγoi oυvταo-
ooυv θnloτoλθc τic δπoiεc με-
ταφ6ρoυv oτδv πρooρloμo τouc,
Δ0o δμntoτol τα1υδρoμor, δ
Kαραμξτρoq, no0 nηγοivεl oτo0c'oλOμnloυc δnλαρ1ηγo0c κoi δ
Δημ. Mπoζoκαc no0 πηγοivεr
οτic n6λεlq Koζovη, Σιoτloτα,
Kαoτoρld κ.λ.n.

"Yoτερo oπδ δvα δrαoτημα α-
nρoΕioc δεκαεvvld ημερδv, δ
Kεxαγlα 66ηc Εεκlvα αnδ Tηv
B6ρolα πoλυ πρωi' μi διivαμη 4.
000 ovδρΦv δxorrrαc δc αvτlκει-
μεvlκδ oκon6 τηv κατdληψη τoσ
Δo6ρα.

Bd,oεl o1εδioυ δ Koρoταoloc
δxυρΦvεταl oτδ μovooτηρl τoΟ
Δo6ρδ. 'o Zοφεlρακηc KoTσ-
λομ6αvεl τic nλoγlδc τoU XωρloU
Tρiλoφoc (Δια6oρvlτoo). 'o Σr_
oιiγγαραc τα 0ψιbματα καi τic
nλαγrδc onδ Kρε6oτα μι1xρr τδ
1ωρlδ Πατρiδα (Toυρκoxδρl).

oi Toσρκol δiδoυv μαxη γld

ΣYNEXlZETΑl

lvlH ΞE)(NΑTEΞ
Tδ καλ6τερo δ6ρo

,,}l |ΣΤιIPIA TllΣ IιflAιIγΣ1IΣ "
ΔtrN ΓΙPEΠEΙ Ι{A ΛEΙΨtrΙ r\Πo

K.\MΙA NAOTΣΑΙ.Ι.KH BIBΛΙOΘΗKΗ
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'ΗρωΤκθc μoρφde τou .,xiλα δκτακδolαυ

Toσ Στατ.iρoυ Δ6δn

oi Σrouγκαραiot
ΠαvτoU φωτld καi 1αλooμ6c. Ποvτoσ καnvoq κι αvτdρo
'Η Nldoυoτα ,nατηΘηκε on' τoU Παod τ' doκ6ρr.

Φωv6q, 6λαoτημlεc, δδυρμoi, τoδ xdρoυ η κρudδo,
dnδ τoυφ6κr καi onοθi, δπδ dniοτoυ x6ρl.
Στδv 'Aηγrιbργη noλε'μ,oDv γερd οi Σroυγκοροiol

μδ oρΘωμδvα τo μολλι6, μδ φλoγroμθvα 'μ6τlο,

αλ0γloτol, dτρ6μητor, παρdφ,oρα Yεvvαiol.
'oρμoυv oδ oτρατεc αvolxτθc. Ξεxvoδν το μovondτtα.
Kovτd oτη 6ρ0oη Π6τoλλo δl,ακoolol Toυρκoλdδεc
Πoλloρη96γ Ntαoυ'oτtvoΟq' μld xoiφτο παλl'κoρIα,

Mαγlαδoληδεc, Γκ6κηδεc, l(ovldρol, Bαλα6δεc,
τδ 1τunημθvo dρxηlγ6, τδ γυrδ τo0 Kορατdoroυ,
no,oyiZoυv vo ξε,κdvoυvε, μo δYρtα λloντdρια'
oi Σroυγκοραiοl 6ρx,ovταl μδ π6λεc n' dvεμiZoυv.
oi Γκθκηδεc Πlσωnατouv, οi δλλoι ορolιilvoυv,
κoi δ Kωτo0λαc o6Zεταl' Στδ x6ρlα τδν oηκιi:voυv.
Tρο6oυv γιd n6vω 6lαoτικoi. Στdν κρfvη τ' 'Aηδημητρη

λιrooιbδηc μ6xη γivετοr. oi Toυρκoι μrλlo0vlο.
ΣηκΦvoυv τiq nloτ6λεq τouq, KoUVoUV τo γrαταγ6vια.
Xυμoσ'v θ'πdvω oτdv Toυρκld, oτoσ Mn6η τo doλdvro.
..'Αδ6ρφιο, θoρρoc", 'κραΖoυvε ο' oΟτoilc πo0 π'oλεμσvε.
'E'κεi δ Πpωτoo0γκελλoc δ Πoπογεωργioυ

μδ τρεΤc παπoδεc ToUφεKl, μθ τρεic dvτρεlωμ6voυc.
'o Δημη'τρdκηc Σro0γκοραc ποτο οδ οκoτωμ6voυc.
Mδ δε'καn6vτε φiλoυc τoυ, οτδv n6λεμo ψημ6voυc,
δρμα oτδv Mn6η, τδv 'Aλη οπ' τη Θεοoloλovitκη,

μδ τd λαμnρd φ,oρ6ματo, τd nλoυμloτd oτoλΙδlα'
πoιj θδινε τic πρooταγ6c, δlεlJΘυvε τη μοΧη.
Πηδdεr φρdxτεc καi τoι1ld, λlΘ6ρrα, δγκoλiΘlo,
κοi τδv 'Αλi1 κα'τd,μoτο μθ μ6'ooc αirrικρiζεl.
Tδv πloτoλiζεr oτοΘερd, oτδ yδ'μo τδv ξαπλΦvεl.
oi To0ρκoι not τδv τρlγυρvoσv, σKoρΠouv αλαφIoομ6vol.
'o Δημητρdκηc ΠρoXωρετ καi oτδ vε'κρδ oιμωvεl.
To δnλα τoU φo\lτσΧτερd, μ' ooη'μl oτoλloμ6vo.
Σi 1ρυooκθvτητo, ,nλατ0, κoλoγoυοτo, Zωνdρr,

nroτ6λεq, κovτoμdxoιρα, μθ ταEη 6oλεμ6vα.
Γlo λiγo ακ06ει οκυΘρωπδq οτδ δψυxo κouφορt

κoi μδ τρo1rd 1εlρovoμro ξεκδ6εr τδ Zωvdρl.

'o Δελιδfrμoc
Γε'vlτoαρoΙor τou 'Aλη olμιbvoυv 'oτi1ν Koυτi1α.
'I'o0c κορτερo0v Ntοoιloτlαvoi' dnλoi, KofΙεταvοτol.
'Avdμεod τoυc, dρxηγoc, oτd δnλο δoEαoμ6voc,
δ Δελrδdμoc τoυq καλεi καi 6tοoτlκδ τoιjc λθεt.
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"Mδ τα μο1αiρlo μoc, noιδld, od φτdooυv Θδ ρl1τoDμε.
Σθ oλoυc δiνω πρooταγll. Boυ6oi, oτd μετερiζιo,
μδ xoυφτωμ6vεc τic λo66c. Kοvεic vα μi1 6αραioεr".
Σlyη dπλιbvεταr 6αΘlδ oθ καθε μdxηc Θθoη'
Σ,τlγμδc κυλolν dργooυρτα. Φoυακιbνoυv τα μηv!γγlo.
oi λoγrolμoi nυριirvovταl, τd μdτlα dvl1vε0oυv
τd φoυvτωμ6vo o0δεvτρα, τic φυλωoolθc oτo0c o1τoυc'
oi Θ6ληoεc εic τic ψryδc oτlλ6ιbvovτoι, Θερrε0oυv.

l(οi ν6, oτic νι6oκαφτεc πλογr6c, τic nυκvoφυτεμθνεc

μδ τd dμπελoκληματo, κolvoυρ,γlo6λooταιμ6vo,
'Aρ6αvητdδεc nρo1ωρoOv oκυφτoi, αγρlεμθvoι'
Tic nρδτεc ρi1voυv τoυφεκrθQ, oτflv τ0xη μolρo'oμ6vεc.
Mδ μlδc nετιoUvτol μo1ητθc 6πδ ,κλo'διd κoi θdrμVouc

μδ τδ μα1oiρl]Ct τοUq γυμv6, τic κ6ψεlq τρ,oxrgμ$γgq.

Tα oτiφl τδv 'loλdμηδωv τCιρα4ovταl' φoυoκιbvoυv,
o&v τd vερδ τoE xεiμoρρoυ, no0 oκ6vτοψοv oδ 6ραxoυc
'o ΔελrδΠμoc, φτερωτδc πoλδμαρ1oc τoδ "Αρη,

trκ6θεκτoc, δκ6λυnτoq, δρμdεl, γld vd π6ρεl
τd viκη μδ τδv dvεμo, n,ot 1tνεταl μoZi τoυ.

Ξωnioω τoυ οκoλoυΘolv, μθ κ6πo τδv nρoφτoivoυv,
,noλεμloτθc, μrκρορxηγoi, oi πrδ γερoδεμ6νol.
Koi τd φoυoοτα τoυ θ1ΘρoU oκoρπiΖoυv, ξεμοκραivουv'

'o Γrι6βYnc δ Tzro66ραc
oi 'Aρ6αvητεc τoυ 'Αλη, oτd μ,θoα τoδ 'Anρiλη,

ylλrdδεc μld, 1lλrdδεc δυo, 1illd'δεc τρεTq κoi μiο,
6ορoUv τηv πδλη Eαφvlκd, oδ τ6ooερα oη'μεTα.

Ψηλd oτic ρ,iZεc τoυ 6oυvo0' oτδv "Aγlo Nrκ6λα'
oτd μετερiζlo κoρτερεi δ Γlιbργηc δ TZro6οροc'

μδ πολrrκ6ρlα δrαλε1τd, μd vεlδτα ψυxωμ6vo.
Στη Θ6α τδv TουρκαλΘαvδν, noi nθφτouv μαvtα'oμθvα,

xoυφτld?oυv το τoυφ6κlα τoυq κoi ρi1voυv oτd γεμdτα.
.Tδ voD oαq, nαλlκdρtα μ'oυ, τo 66λιo αοc oτδ κρ6αc''
μi oτεwoρio τη φωvη δ dρxηγδc τotrc κραΖεr'
Tδ πολrκ6ρlα τoυφeκοUv κl δ 16ρovτοc oτ16δζεl
τδ φρrκlαoμdνα nτιbμοτα τΦv θnrτlΘεμ6rrωv'

Ξωnioω δλλoI i:ρ1ovται. oi δnιoτol πληθιbρo'
'o n6λεμoc 6αoτα γερd. 'H γfl dvooτεvoZεI.
'H μθp'α, d'nρlλldτlκη, oνταρlο,o'μ6vη'μordΖεl.
'oλoυΘε κd'πvεq, μυρωδlδc καi 66γγol nληγωμ6vωv.
Σθ κοnorα ιbρα oi θΧθρoi nοoxiζoυv vi κυrκλιiooυv
τo0c λlγooτoι}c, noU noλεμoUv dπτ6ητol τδ nληΘoc'

τoic λlγooτotc, noιj δδv μnoρoiv dλλoιΦc vδ 6ξovτΦooυv'
Mα οετδc oτoυc dετoι]q, δ Δελlδηlμoc φθdvεt,
od oκ6ρnloε oτd xομηλd, oτd ρ6μα τfrc Koυτi1οc,
Toυρκολ6ovoJc novi'o1υρoυq κoi oΦμα γεvtτοορωv.
Στη μdxη ρi1vεται μ' δρμft, 1ωρic v& dvαoovεt.
T' ooκ6ρl κ66oτοl oτd δυ6, κondtδI τρoμoYμ6vo.
Mιooi τρo6o0v oρIoτερd, oτδ δd'oη τξc Γρoμμ6vηc.

oi iλλor noiρvoυv dτραnoιiq, oτη Nτoιiρλlα oκoρφαλΦvoυv



Moυσlκli, τραγοιiδr καi xoP6c
ΣΤ}'ltιl lΛlAΔA T0γ 0I1fiΗP0γ

'Ανciμε,αα oτiE πoλλ}g δραoτηρι6-
τηrτε; €νδg o1oλε[oυ πot διαν τδ
r}dλουψιε ytνεται Eγα πoλδ ξωvταvδ
oιiνο,}'o, πoλδ vωρ[;, γιiρω oτd 1ο6z
6ρε${rxαμε μπλεγpιdι,oι α' 8vα δρ6_

μo πoδ πo,τi δδγ φαvταξ6rμαoταv δ-
τι ι}ι} μιig δδηγoδo'ε τ6αο ιμηλri.

Γιd xriλιn|,η τοπιxδγ ι1ναγzδν
φtιιiξαμε μιd 1oρ'ευτιxi1 δμιilδα, oυγ-
zεvτριυααμε λαο,γραφ[lκδ rjλιxl6, &-
'1o gciο'αμε i) xαταoπευ,ciiααμε ιo,oτοn3-

μια παoαδ,olσιαxd παi ε'i1αμε 8μφα_
ν[οει; δ,ειλd δειλiι oτi1ν Ndoυ,αα
πg,δτα xαi μετd θδ,δ, γilρω' Bd"
oοια -_- Γιαγvιταd. x,λ.π.

Στδ οηtuε(ωμιci μoυ αiτδ δδν siι
καταπιαoτ6 μδ τδ ποδ sφ,ταiοε θ-
xε[νr1 f1 πρooπdsεια zαi πδg Uφι9.α-

oε. Πoλλd εiγαι r,νωοτd, πoλλd εi-
vαι dγvαlo'τα, μιd 6λιixληqη iατο-
ρiα.

'ExεΤγο δ,uωg πoi εiμαι r}πoxρε_
ωμ6νo; γd πδ ε1ναι δτι τδ μπλdξι-
μo u' αι'lτi1 τiir, πqο,oπcir9εια μ' ilφε-
ρε πoλt xοvτd ατi1ν τo,πιzd παρd-
δooi1 xαi τig qlζεq τηq xαl iiδη ii'
1ω κdνει οτδ 8ξωτεqιzδ oxετlxΕ3
ιlvαxοιvc6,oειζ.

Πo},λoi λdγε παi ,udiωαια 3π[,oη-
pια, θvτελδ; Bμωg ιivαρμ6δια. Bτι
f1 ioτotoiα τδv τoπιxδn, μαg θ$ι_

μωγ ετναι ioτogiα 150 xρ6ι,ων. "Α_
τυχη 'i $θαη, γιd νd ui'1 χQ'ilσιμο-
πo,ι{ioω &λλo xαqαz.τηριoμ6.

'H r3π6r9εοi1, τοfi 1οροδ z'αl' τδι,
δρ,ο:iμdνο:v δδγ εiγαι xα$6λου ιιιz.gi1
δπ6$εοη. 'H ilπταo{ τηg πoooτικ/1,
ποιοτιxi1 xαi 1qovιxi1 εivαι πoλtl με-
γriλη.

Γι' αι}τδ μδ ι1πο,μoνr) πολλ{' οτig

φιλ6ξενε6 ατfrλεc το'i περιo,διzωi
μαg <<Ι\Ιιcioυατφ> r}δl. διilαω μεριx}E
oελlδεg δoυλειd6 μου γtqω &πδ τδ
δdμα, r.ιδ tπoμoνi λ6γω πολλi1 xα|
πoλλi1 ιiγιiπη.

Σελ[δα πριbτη: 'H μουοιx{, τδ

τραγot,δι xαt δ yορδ6 oτi1ν 'Ιλιιi'δα
τοδ 'Ομi1ρoυ.

'H 'Ιλιd'δα εTγαι Eγα' iπιxδ πο[_
11,μα oδ 24 Qω|ωlδιεζ μδ πιiνω clιπδ
1500 ατ[.1ουg γραμμ6νoυg oδ δα-
κτυi'ιzδ €ξιiluετρο.'Aναφ,dρεται oτr\
ozλη 9i1 ori1,;,.qoυ,oη τδι, 'Eλλf νο:'r,

z'αΙ τδι, Tqιilων οτi) διciρxεια το'δ

τεiιευταιου iiτoυE τoi τQωι17"Oδ πο_

λduoυ.
Kατd τi'1ν μεγαi"i'τ'εqη διrig,xεια

τoδ iiπουg αi'τoδ δ 'A1ιλλ6αg ι1π6-

1ει ιiπδ τΙ; μιivε; 1oλωμdvo,E &πι\

τδν 'Aγαμdμvο'vα πoil Bντελδ; αtl-
ι}α['ρετα u" αΙ dπρεπε τoδ ιiφ,liρεoε
τd1ν Rgιιlηtδα. Γι' α{'τδ zαi τδ 3-

πo6 ξεxιvciει μδ τo g οτ(xοιlE

<<Mf νιγ &ει,δε, sεd Πηληιciδειυ
'A1ιλfrog

oδλo,μ6νi1ν,

<1Eι1λλε' $εd

πδg dγινε

r'| μυρi 'A1αιoig dλγε
ii8ηxε...>

τι\ν τρομεqδ rhμδ τoδ
'A1ιλλ6ιυg

oτoi'ζ 'A1αιoδg ι1qf1
πoλλδγ δακρiωυ>

Πα.q' δτι δλo τδ πo[ηψια εir,αι δι-

'iγηoη oxrληρδν μα1δr,, παρd ταδ-
τα sπciρx,oυν δρr,ιru6να ξ6φωτα zαΙ
μ6'οα o' αflτd ιιεταφ,oρε'g oτ|ν ξωn)
τδγ rir,$Qωπorv zαi περιγραφδg {1_

r9δv y"αi θι9iuων τi; θπoχ'iis πο{l

γgιiφη,zε τδ ilποE xαi, ιi.r,αφbρδE oθ

παλαι6τερα }'1Q61/ια.
Στδ οημε[ωμ,i μo; αiτδ δ}ν ι)ι}

Toδ Γυμvαoιιiρ1oυ
EMM. BΑΛΣAMΙΔH

Αoniδo dnδ τoυc Δελφoυc

55



7.αταπιαστofiμε ιι} τδ δμηριxδ πq6-
6,iη1rα, πdντιog π96πει νii iπoγρα,μ-

μ[οoυ'1ιε πδg oτi1ν 'Ιλιιi,δα ποit εi-
γαι πιδ παλιι} ι1πδ τi1ν'oδιiooεια
ουγ1olνε{'οr,ται πολιτι'oτιxir oιoι1εiα
τfrg B'ποxfrg τfrq ου1,γραφfrE, ι1λλλ

xαi, πρoγεvdoτε9α.

Στi1ν iπo1i1 τoδ 'o'u{ροιl ιiδιαφ'-
λονiκητα ε?ναι iiγoloτoi υ_εγιiλοι

μουoιzδ πoi τρα^1oυiδοδν τιΙ Ξργα
τδγ r'}εδν, xατο1$ιΙrιrατα- fiqlιbωr', τd'

&vr9ρωπιι,α πc{θr1, τi1ν δμoqφιιΙ τfr;

φiοηs. Tι} ατoιyεiα αtlτd trπciq1oυν

z.αΙ μ{oα' οτr\ν iδια τi1ν 'Ιλιciδα
odν iiρ1,o τoδ iδιου τοδ τραγουlδι-
στi.

Στfiν ραι|rcιlδ[α A' oτi1o'ι 4''t2--
_l 7J (λ{ετriιροα.,η Ποil'λd, ιtτ]) '

ιi "o1.ιηροg r,ρd.φει:

<Kαi 8ξrλdιoναν το{,g r}εoig μδ 6l-

ο,uατα δλη μι6ρα
Kα,λι\ν παld,γα ιμιiλλoνταg τδv 'A-

xαιδν τ' &γ6ρια
xαi ιi ,.ιαlρo,66λo; ij:zoιlε z.ι' εi-

φoιτir'ετo fi ιμn.l1l1 φι'"

Στ'i1ν ρα.llroδiα R' oτlpι 591 z'αi
δξiiζ' δπoυ dr,αΦi8εται τδ Δrilq o

ιi,νιi1"ιεcα oτΙ; π6}'ειg πoi iiοτειλαγ
oτρατδ οτi1ν Tqoiα, fi πoιητi1g ι9υ-

μfrται τδ'ν φi1ιιιoi-tjl'o Θρδjxα ]ιιOυισ!-

κδ ποi z.αιly6ταν πril; iιπogοi'οε νι}

τιi 6ιiλEι xαΙ 
'uδ 

τiq μoiioεq.

'ΙizεΤ οτδ Διiη,ιo oi Mοioεg:
<<ξ6qα.r, τδr, ΘQdz.α Θι{ιιυριν ια\ (ι'

λιi,λητoν τδν z.duαr'

ιi.lζ .7dρr,ξε ι]'.π' τδν Ei1ρυτov τδv
&ρ1ov oi'xαλiα;'

πδg r9'ι} iγιxo'δo' i'παiρoνταν αtτδg
zαi ilr' τραγoυ'δ'oδ'οαν

οi λ{offοεg l.d-ρεE τοδ Διδg xι' θ_

κεiνεg 1ολωu6νεq
1ilγ 11iφλω,ααν xα.i τf]; δδi1q τδ xιΙ-

'ριομα τδ ι}εiοr'

zαi ιh6μrl τδ z"ιsdqιαμα τδv xd-

μι,rν ν' ι1oτo'1i1iοr1>>

Στι\ι, ραι[οlδ[α Τ, oτoi6 oτixoυ;
184 xα.i, €ξηs δ ;οιητi1'; ι1ναφ6ρεται
oτδv θρ1o1ιδ τδι' iιπεoταλμ6νωv ιiπδ
τo{r; "Fli'.ληνε;'1ιr) c;ι'r'διαλ}'αγi1 o:i1

ozηr'i1 τoi'Ayι}.λiα. Χαqαz'τr1qιοτι-
zr\ εiναι 'fi εiκ6να τοi 'Ay.ιi'λ6α ποi'
&vτιιρtζoυν oi &πειττdιμdι'ol "A; ιi'-

φfooυ'με τι)ν "or'ιηqο r'iι ιιiΞ μι-
λr]roει:

<<Στδγ }Ιηρ,uιδ6νιυl' τig οzηνδg i-
φ'8ιiααl, εig τιΙ πλoiα

zι f16ραν α{rτδν τδ π\'εiμα τoυ γιi
τdqπη 1ιδ γλυv'εΤαr'
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oi yoρε0τρrεc τδv Δελφδv

xαλiμ xιι9cigα.,, τε1ι,ιxt)ν. μι' δλιiο-
','Uo0:\' Τo1t πηχυγ.

πoil διιi-λεξ' d,π' τδ' λciφυριr τr)i'
π6}.ιr, δταν πfrρε

τοi' 'Αετ(ωι,ο: αιiτδ; xαΙ τ|v ιμυ-

χilν μ' 3z.ε[νην
Ιλciρtυνε καi τd:ν ιiνδρδν τδ; δ6-

ξεg €'τρα1'oδδα'
Kι' il Π ιiτqοlιλο: θzdι9ovτα.ι' ιiπ6-

ναvτi τoυ u6νo;
oιolπl1λδ; z'ι' ιL','ιiιtε'ι,ε γd πα{,oη τδ

τqαγot,δι>.r.
Στi1ν ραrpωδiα Σ, oτoriE oτιηoυq

524' 'c25 xαi Γ168 zαi 6ξfq 31oψμε
sαυμciοιεg ι1ναφοg}E στt χρllση
τfrg μουοιxiig xαi τoδ τραγoυlδι,oδ :

<Γ9i1γορα i,z"ε;iνε6 ilπρι16α,λαv zαi δυδ

6oαxοl Kατ6fτιν
zαl τοδτoι dνυποrp[αοτoι μδ osριγ_

^7εE 
θπαiξαrυ>

<<Ι'λυγ.ιι)γ xι$ιiqαν 3πα'ιζε ατ!v μd-
,αην τoυg ι1γ6ρι

xαi μ} τi1ν λυγερi1 λαλι& τδι, λ[-
γOν τQαγOυδοiσε

μελιοδιιι)- xαi δλoι μαζΙ τριγυgrι
του θσχιQτοirσα\/

xαi τθg φωνd; τoιlg doμιγαν μ} τδ
γλιrxδ τραγoυδι>>

'H uoυoικi1 zαi τδ τραγο{ιδι γιd
τoιiE dρxαlουg i1ταν τ6yρη r}ειiρε-
,ατη xαi, sε6,oδoτη. 'Η λεπτατερη εi-
τυ,1iα 6ρ[,οxεται oτ'i1v γεdοη τis
1"ιoυοιxfrE, τi1 6iιυ,οη τδν λεπτδγ



τηζ συγ%ιy{iσεωv. Δδv εiναι παρd-
ξενο πδg xαi oi &ρvηταi τδ,γ ιiv-
8qωπiι,ι,lν ιiξιδ,r, xαt τfrg &ξiαg τfrE
ζοηg Ν(τoε xαi Σαπεv1ιioυερ θξαι_
ροiν τi1v μoυoιzd ,ιitπδ τδ γεvιzδ
ξει}εμ6λιωμα καi 8dλoυγ ι,d 6Qoiι,
ατd μουoιπi1 λιπρ,ωτιxδ; δυvdμει6.

Στ{ ραι|ωδiα .λ' Eπιiρ1ει ,uιd, πε-
QιγQαφil ουμποαhυ τδν sεδγ ,oτδγ
"o'λυμπο. Στoδ; oτi1ουE 60,1 ιαi
6ξfr; 31oυμε οdν xατιiλη,ξ,η τoδ τρα-
πεξιoδ τδ τgαγon3δι.

<Αtlτoi B'τ9ιδγαν y'ι' {''πιναν δλfμε_
Qα δg τδ δ,εiλι,

zι' iiλεg 1αρ xαι, o'ι xαρδιδ'g τδ iiα6,-

μoιqo τqαπdξι,
τoδ Φοi6ου ιilκ61ιη τdν λqμιπρdv xι-

sιiραν xαi τ}g Moδoεg
zι' d1lαλλαl, zαλ6φωvα μδ τi1v τει_

Qαv τoυζ 0Λεζ
Kι' fiμια τoii fi}'ιοιl 6sη9ιαε τδ φ6;

xαsεi,E θπfrγε
νd xoιιιηθfr oτδ δδuα του...)).

Bd,6αια γιd το,); ιiv8ρc(lπουg i-
πriρxει xαi 8να r3i}.λo εiδog τQ,αγolt-
διoi' δ Φρfr*E. Kαi τδ εlδοg αr}τδ
,μvηtuovs{εται ατ{ν'ΙλlcΙ;δα. Xαρα-
r.τηρι'ατιιδg εiγαι o!ι oκηνδE πoδ ξε-
τυλ[γovται oτδ απiτι τoδ Π ρiαμoυ
oτδ $qfrvo τoi "Εxτoρα. Ξε,xIvoδμε
ιiπδ τδv oτixo 72L τfrg ραψω,δiαg Ω
xαi φτdvoυuε μδ τoδ; $qf1vουg τfrg
'Avδqoμιi1ηg, τfrg 'Exd6ηg xαi τfr;
'Eλdvηg οτδ oτixο 7?6. Tδ περιεx6-
μενo τδν ι9ρlivrη, flxει τig δμoιατη-
τdE τoυ xαi τd oυv61ειd τoυ oτd
οηtμε gινd μοιρo}.6'για.

Αiτd γιιi τi1 iμοιl,αι'κd xαi, τδ τρα-
γαilδ'ι. 'o 1oρ6g; Kι' δ 1ορδE τδ
iδlo uι,l]μοvεtεr-αι δλοy'ιit}αρα oτr)r,
'Ιλιιiδα. Ξεxοloiiουν δv6ματα χo-
oευτδr, zαi, y'o,ρευτριδν z'αi εTναι δ
zιiριog 1oρδ6 o} uεγιiλη τιμi1 οτorig
εiρ'ηvιxο't E ιαιροi;.

Στi1ν ραι|.lωδ[α Σ, oτoδg oτ[1oυg
490 xαi. θξfr; δπιiq1ει μιd περι-
γaαφil uιiE γαu{}"ια5 γιορτfrg.
oΣτi1v μ[αv (πολιτεiαν) γlvoιπαν

16{i γci,μoυ χαQoπ6,πι.
r,υφdδ,ε,q &π' τι} ^1oνικ& oυγcirδευαν

oτr)v π6λιν
μ} τd δαδιd xαi ιiltrαλαγμδq oηπ6-

'ιετo δμεναioυ'
y'αΙ &^,,6Qια z'εT οτριφo,γυρνοδν εi,ζ

τδv 1oρ6v τεxν[τεg,
αiλoi. zιr}ιigε; ιiντη1οδν 

_ 
ατi1v μ6-

αην zαi οi γυναiclεg
δλ69Φε9 εig τd π96$υρα ι}τoρo,fi,oαv

zι' θt}αψιciζαr>

'Αι,αο{ιlτιdται κανειζ d'ι, d?J,αξαν

πoλιλd πqιiγματα ιiπδ τ6τε!
Bd6α'α 16ρειrαι, xαi ofι xo,πdλλε6'

Kι' εT1α'ν 1oρο{'g μδ δv6ματα. "E_
vα; ιi,π' αιhοι\ζ ι"1ταv δ xορδs τfr,
1'ρυαoτ6ξoυ 'Aρτduιδog. Ar]τδγ τδ
1ορδ χ6q,ευg f1 Πo}'υμfλη f1 Kαλ61o-
Qη ,μ} oτvο,uτ]λιvdg τη;, δταv τ{]γ
ιilγciπηoε 6 ιiντizαxog 'EρrμfrE (PαΦ.
Π o'τ. 181-1s3).

Χo,ρευτi1 &πozαλεi δ Aivε|αE τδν
&ντi'πα?.6 του Milρ,1$γη στil Qαψω-
δiα Π ατδν οτ[1o 617. 'o Mηρι6-
γη1ζ ετγαι ιivδρεiοg πολdμαρxοE τδν
Kρητδlr, πoδ φ,α(r,εται f1ταv ξαxoυ-
oτδq 1oρευτtiζ. "Ar, [ζr1αμε, ιiφbδ εi-
ναι ποi.d,uαq1οg Τ(ρητιπ6g, ldγαι
καΙ 1ορ,ευτ{E, θd xρivαμε &ραγε μ6_
vo μt τd oη'ιιεEινd udτρα;

'H πιrραxcΙτω περιγQαφd δεi1νει
π6roo .1.[γα ε?γαι τ& 1ο6νια πoδ πd-
ραoαν dπ' τir 1ρ6νια τfrE 'Ιλιri;δα;
μd1ρι orjμερα ιαi π6roο λiγo &λ-
λαξαν' dν dλλαξrrν, τd Uθιμιi μιαg.

'Αvτιγgιiφοιlμε ιiπδ τoig oτ[1oι.lg
589 μ6,1ρι τδι, 60Ιl τfr; ραιpωδ[α;
Σ, 6πoυ περrγρriφεται δ μgδg πoδ
εixε i,oτo,ρrξ,oει oτ'i1ν ιiloπiδα τοδ 'A-
xιλλεα o "Hφαιo:οg'
<<Kι' Eγαν 1ο9δν ioτ6ρηoεν δ μdγαg

ξα6οπ6δηE,

6μο,ιογ μ' αιlτδv ποt δ Δα[,δαλog
ε[1,ε φιλοτε1v{,oει

τfr< 'Aριιiδvηg τfr6 λα,pιπqfr; εi6 τiiE
Kγωoooδ τι} μ6ρη

'Αγ6ρια Bzεi, πολiπρoιxεg παρθ6_
γεζ BχoQεδαν

ilL' 3γ6ριζαν 1ειρ,o,πιαoτοi' lιι' οfι

ι6o,εζ δΦοQο-oαν
λιvd 3ι,δiψιατα λεπτci, x( ε'ιγαν τd.

παλικriρια
ιiπδ τδ λciδι λα"μπερoi,; xαλ6,γου-

ατoυE xιτδνεg.
Λαμπgd oτεφciνια εixαv αiτ6;, ε?-

1αv xρυrod θzεivoι
,ιιαχαiοια πot dπ' ι1q1,υροig xρε_

μι6ταv τελαu6νεg.
δo'dγ (δ) oταψν6.q' δπoδ τqοxδv ιiρ_

μ6,διο,v oτι)v παλduην
τi1v τoιμlqνi xαs{,μενo,g vd δo,xι-

μιioη dv τρ6,111,

xa\, π6τε ιlρciδα θτρε1,αv ιirτiNρυ
oτi1ν ιiρciδα

Kαi, τδγ ιi"oiγzgIτον 1oρδν τ9ιγ{ρω
θδιαozεδcΙζαν

πολtg λαδg xαi' ,ivιiμε.oα δ ιioιδδq
δ sεΤοE

κιι9rigιξε' zαi δE θiq1ιξεv θxεΤvog τδ
τραγοtδι

δυ'δ 1,oρευτi6 οτi1 μ6oη τoυg πl'1-

δofiααγ xι'θγυρ[ξαυ>

'Eγκαivlα τnq Δnμoτrκng Πrvακolnκng

'o δ{μoρ1oc K.Δημ. Bλα1oc oυvoμrλεi μδ τδv κ. Kωv. Παrπoυλiδη θnroτη'μovl'κδ

oυvεργdτη τo0 |MXA κοτα τδ θγκoivrα τηc Πrvo,κoΘι]κηc

Στ& πλαioια τδy θιδηλιiloεων
τoi Δηrμoυ γι& τi7ν θπ6τειo τoσ 'o_
λ:xαυτιδ_ματο; τη; Nαo6ηE δ Σfλ-
λoγo; 'Απoφo(τωγ δργdlνωoε τist
Δ' δ,μαlδι1i7 ξyιθε,oη ζωγραφιxQ;
Nαoυcαdωy ζωγρdφων στhy rLνα'xats
θ'tμτ1 τo6 Δτjμoυ.

Στην θxθεoη πηραν γι€ρoq oΣ 'Αλ-
δ&xc; Θ.' 'Αvδρoνιι(δου 'Eλ., 'λν-
τιφαu,ου Nτ., Iπlν,oγλoυ B., Δελη-
7.ct1cτοq Στ., Kαμπoυρoποι1λoυ M.,

Κα ρωγ ιανν'aπo6λου 
- Ι(ωζαyτζi,δoυ

'Aγ., K6λλα6 x., Mπωμlxα _
Kων)δου M., Παπαvciι,oυ Π. Λα_
λα T., Moι5γγρτ1 X., Σποσπ,ερ Δ.,
Σπα'Θατη'q A., Σπωνοδ E., Tioiταη
K.' 'Τφαντi'δoυ Δ. μδ λ&,δια, Ιγη_
τsαλα6 Δ. μδ πoλλ&ζ, NΙηr,aoxdl'πα,
'Eλ. ,μδ πλαoτrzδ, Σα66ατ6πoυλo;
Χρ. μδ 6oτραxω xαi Σxo6ρπα,q Δ.
ψL γαλxoγραφiε;' Διd,ριεια €xθdoε-
ω6 iπ6 3 Eω6 14 Mαt'oυ 1978.
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N&ouσα: Π6λoq iλξεωc dργατ6ν
Στo{lg πρ6πoδεg τoδ B ερμioυ,

τoδ xαταπρdοιγoυ αΦτοδ 6ουνοi εi-
γαι zτι'oudφr rj"f1ρωιπd Ndου,oα.
ftΙιrΙ ποi.ιτε[α μδ παριiδoοη, δμoρ-

φιd καΙ πρδ παντδg iοτoρ[α. "Eι,αq
παqciδειοοg γωλ{νηq xαΙ πρdoινoυ
ιijνο[l1,91g1 oτir μciτια τOi θ'πισχ6]πτη

οτi1ν πιδ 6ιομη'1ανι.zi1 περιοxd τfrg

Δυτ. λ{αxεδοr,[α;.

"oλα αιj,τci, τρα6οδv odν μαγr'11-
τηg τδν ξ6vo. Γι' αi,τδ f1 Ndου,αα,
θxτ6g ιiπδ τ6πoE dναι1tυ1frg xυρicυ;
niιιi τδ xαλο'xα[ρι d1ει γ[νει ltαi π6-
λοE Eλξεωq Eργατδιl ι1πδ διιiφoρεg
περιoxδE τfrE Δυτικfrg ιυρ[ωE Mα-
xεδoνiαg.

Πoιd x[,vητgα δlμωE dναγxιiξουν
dιrδρε; zαi γυναirιεg xαΙ oixoγdι'ει_
εg &z.6μα viι 3γxαταλε[πουν τd απi-
τια τoυE καΙ γd, Ξρxoιται οτd ΙιΙ,:i-

ουoα; Kυρiιυg f1 ιi.νε{ρειlη ,μι&g oτα-
ι}ερi]g l"αΙ μ6vιuηg θργαoiαg i) ιi-
z'6rμα xαi iπo1ιαz"frE.

1) 'trξε{ρεoη 8ργαolαg 55o./ο

2)'Eπιlυμ[α ι1;τoμαιιqιlναεωg
&πδ τl) ξcoi1 τoδ 1ωριo'δ 10o/o

3) 'Eπιδ(ωξη xαλυτ6qωv δgων

ξωfrs 15oio

4) 'Ε^γιαπαoταoη πληroΙov 6ψn1-

γεvdlv 75Ψo

5) 'Aταξι,γ6iμ'ητα αiτια soh

ΧαραπτηQιoτικδ ιiLπoτελεT γι&
τi)ν ιi^1ορil θQγooioζ (π9o,oφ,ορd xαi
ζriτη,oη θqγατιxοδ δυvαlμιτoδ) oτr)ν
πεqιφdgεια Nαοd,oηg τδ 8ξfrq: "o-
τι δηλ. f ι1παα16ληαη διαz'ρ[νεται:
1) oτi1v oτα,'$ερi1 'γ'υ'\ 2) ατi1v πε-
qιoδιz.ι\, Bπo1ιαιi1 ιiπα,o16ληoη.

ΣταΘερλ και συvεxλq
δπαox6λnon

oi xλο:roτοi]φαvτουργιxδg θπι1ει-
qfoειg εivαι δ λ6γo9 γιd τδν δπbio
δπιiρ1ει oυνεxi\; καi μ6νrμη iργ,α-
o[α oτi1 ΙιΙιΙουαα.

\
ι t οια η ισ lοoια τ0ι'ζ σιιω; χαι

τd πgo6λ{ματd' τουg;

β|γ6x1 γεγοvδq δτι fi πριbτη 6ιo-
;-ιηxαν[α. τfr6 Boρεioυ 'Eλλιiδοg i-
δρdfi1z"ε τδ 18?4 οτi1 Ncioυoα. 'H-
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I nrrx,oο2go,

ταν $vα. y,λιl:ατo'i1φ'αντoυργι,xδ Bργα-
οτ{qιo πoi.' δι6ι9ετε τi1v παgαγωγi1
τoυ ιrτ{v θ : ωτε,ρι,xi1 zαi ιi,ργ6περα
oτitv iEυlτεQικi1 ιiγoρci.

Π ρ6xειται γι& θγα θly;πληxτιxδ

γεγoι,69, .1ιατi πqliv τi1ν &πελευδ6-

ρωoη, οi oixoνοuιr.δg oυνι9'i]xεg δiν
εiνoοδααr, ιαsιiλου τi-1ι, ιivιiπτυξη
τfr; 6ιομη1αν[αg ο' δλ6κληρη τr)ν
Mιrzεδονiα.

Ι(ατd τi1ν διdψxεια τfrg τoυρzι-
xiig zατο1'i!E δπfrρ1ε $vαg δαoμδg
896 δ δποioζ εi1ε αriξηsεi riπδ τδ
1911 oδ 77o/o. 'o δαoμ,δg αiτ6g,
εixg ιilq ιiπoτdλ'εαuα γι} διευπoλt-
νογται οi εiοαγοlgδ; 6ι,oμη,1αι'ι.xδν
ι}.^1αsδν oθ 6dρoE τδι, iyτo,π[ωγ.

Π αρ' δλα αiτd δ'pιωg, δiο πα-

ριiγoι,τε: εtv6ηιrαι, τi1ν &νfuτυξη

τfrg xλωoτοiiφαr,τοιlργ(αE οτi1 Nιi-
ο1'σα:

α) oi fiδατοπτιiloει; (}"ευκδ; dν-
8ραxαg) τοδ Rερμioυ z'αΙ

6) Td φr}ηvd Bργατιxd 1dρια πo{,

ιiποτελoδν παρdγοvτα &vαπτιiξ,εωg
τ'i]E 6ιo,1ιη1αr,[αζ oτi']γ πριilτη πεg[-
oδo τoδ 6[ου τη6.

'Aπδ τδ 1874 xαi μd1ρι τ{r, ιi-
πελευ$dqο:αη, oτi1 Nd.oυαα, f1 ιlνd-
πτυξη τfr; z"λrοοτοij,φ,αιτουρν[αg t-
πiiqEε γρilγoqη xαi οi iπ'y3ιqημα-
τiεg frαα.ι, z'ιlρ[ο;E "L}.λη'νε5.

Mετd" τi1r, ιiπεi.ευ$dρωαr1 f1 ιiνιi.
πτυξη τfrg zλωατoi}φαvτoυργ[αg i-
πflgξε iκαvoπoιητιxi1 ιαi, θξαιολoυ-
lεΤ v' ιiπoτελεi τδι, r}εμiλιο λi$ο
τijg 6ιομηxαν[αg οτi1v περιοy.ri. Tδν
'Ιαvoυιiριο, δμωg τoi 1,949 τδ μεγα-
λιiτεgo μ6ρog τδν iργoαταoiων τfrg
1ιΙιioυoαζ xαταατqdφηxε' 'H &t α-
oυγxg6τηoη fiταv δ'5αxoλη. Kαi δ-

μωg, oιiμ6ολo, fi f'1.oo:ιιd π6λη Nιi-
oυ,σα, γιατι 3xτδE ιiπδ τ{v τρo'με-

ρi1 αi,uoqραγiα ι:} &ν$qc(lπιγο δυγα-

ΚΩTΣΙoΠoYΛoY, δπαλλfλoυ oAEΔ Nαo6οηg

Σ1oλflq Noμικδv καi oiκoνομικiv "Eπιoτημδν

ψιxo,'εγaoε δλo'z}.ηρο:τικd ii μεριπd
6ιο;uη'1αvιπδg Bγxα.ταατdoειg, &πo'

τεiεi τδ πιδ 1τιlπr1τδ παqciδειγμα ιi_

ναδη,μιoυqγ[αE.

Δδν tlπιiρ1ει ιi1"ιφι6ολ[α Bτι δ ιi-

ριr9rμδE τδv &πααχoλOιιμdtη}v oτi1ι'

,"),φ61gijrφαντoυqγ[α μειιir$ηιε γ'(ι-

τι} τδ διιiατηlμα τδν τελευταlrοv i-
τδν, xcυρtg α3τδ γd oυvεπdγiται
z'αi' μεlωαη '6'ff 

flr1κoυ παρ,αγωγfrE,
dλλ' ι1ψτi$ετo {rι{1ξιlσ1'] αr1τfr6.

Οi λ6γοι τfrg δυ,oμ'ενοδE αriτfrE θ'

ξελiξεωg oτi1ν ιilπαο16ληoη ι}' ιiνα.
ζητηloiγ: α) Στδ δτι δδγ πα8ατη_
gεiται προ,oφoρd iργα,ο[αg ιiπδ τοδg
ν"ατoiι'oυg τig π6λεωE (δπωg παλαι-
6τεqα) παρ& τi1v oυvε1fr ξ{τηoη ιi-
πδ ,μ6ρoυ9 τδν θqγo'δ,oτδv, τig διμη-

λ}; dπoδoχ}q y.αi λoιπδζ xoιvοrνιxδ;

παρο1δg (θπι,δξuατα &osειεiαg, γci-
μου, uητρ6τητog, τθxνων). Γι' αi'τδ
καi οi θπι1ειg{,oειg xαλ{πτoυv τΙq

6'νayzε -'' τoυ; μδ πλεoνιiζoν &γρo-
ερ.1ατιxδ δυναμι'zδ τfr6 πεqιφερε[α9
(ιiπδ τil 1ιυqι& Πολυπλciταvο6, Mα-
ρiνα, Χαqi'εαoα xλπ) τδ δπoiο δια-
z,νoδv μδ διιιi τoυ6 ψταφ1oριxd
μdoα καi θxπαιlδ,εtoυν.

6) Γι' αiτδ τδι, λ6γo oi θπι1ει-

ριioειg ιl,ναvdωααγ τig iγxαταoτd'
σειζ παQαγCDγfrs μδ E'xlαυγ1ρονιαμ6-
r,α'μη1αv{ματα,μιεγαftγnfρgE &πo-

δoτιN6τητο5.

γ) Στflν Bxπα[δευο'η τδν θqγα-
τδv μδ ι1ποτ6λεouα vd 6ελπιωι}εT r'1

παqαγαrγιιοτητα τfig θργα'o[αg των.

'Aπδ τd &νωτ6ρω πρoxι1πτ9ι δτι

fi με[ωoη τoδ πρυoωπιxoi δiγ βπd-

φερε 1"ιε[ωoη τfrg παραγωγflg ιiλλ'
ιlvτ[,r}ετα αiiξηoη.

Γιατi iμωg fi1ο,φε$γουν τi1 oυινε-

1fr &παo1dλη,οη oτi; κλωoτοij,φαr'-
τουργiεg xαΙ ποToι εiι'αι xυqiω5 αtr-

τoi;



'Aπ' τδ πλεoνιj.i-lογ θρ],ατιzδ διr-
.",ιrιrιxδ τfr; π6'λειυ3 Ι{αοi,oηg ('ιυ-
τοιz'oι z.υq[ω; τfrq πεoιοxfr; Φ6ρου )

μετι} πιigο'δο θργαo[α; 2-5 μιr1νilν
θγκαταλε[πει τδ θο1,961d6ιo uδ δι-
zαrο7.ο1,iα τδν.. ιiv$l,.,,lεrνδ zλεlο:δ
xιiρο. '.\π' τδ ,iγρεq.,,α.τlzδ δυγαιι:-
zδ πci.,λι τfrE πε9ιo1i1g }ιΙαοt,oη; i.,,-
zcιταλεiπεταt fl ιι6νι μr1 ιi'παo76?'11or1
ιiπ' τi; z'λιυ,οτ ) .,,iε; zυρ[ωg τδ ιrι-
λοκα[qι γιd vd ιiπαoyοληι}οδγ oτιi'
z'τlj,ματα μ} oυ^1zoμιδi\ φqοriτων i1

οτi; ilλ}"ε; θπoxιαz}; iπι1ειρr'1ιτει;
(θ,παγγdλiματα πoι ε?γαι περιoo6τε_
ρο aiιμφιυνα ι} τi1ν iδ:oουoτrr,oΙ,r
τoυg )

"oλα αiτιi 3yουι, ιb: ιiπoτ6λεαμα
τ | r' ι}ναξ{ τr,llο ι1 θ ο l,l cι1 1 766 δυr,αιι ι z.ο i
zυ.\ dπδ ι1,λλε; περιφ,iρειε; τfi: Δι'-
τr.z'fr; λ{ακεδoνiαq ( Koζciιn1:' ΙJ ι._

ροiαq, Π dλλη;, Γgε6ε'ι,δι,) .

Οi uετα,::ιr,οilιιεl,οι διιω; ιi,πδ μlι)
τεριοyi1 ιiτi]ν dλi,ι1 1.ιαiΙ ιιi ιi1ν ιi.7'-

λαγi'1 τi1< ιcιτοιιirιΞ τοι-,g, uετι16ιii'-
iοl,ι, l.lιri θπιi.r,γε:λ.μιr z'rli oτi; πlι'l οι'-
γ11ι9ιοuι|r'ε1 πε:ρ:πτιilοει; oi ιιετα'ι,α-
οτεilor,τεΞ xιl9iιυ; ",,εαlιlγοi οτr) \ι1_
ουιτιr ι]tπι\ τδ r,opιι\ Ko'ζιiνl1; ('trQ-

μιαzιιi z?,π) θρ.1ιiζιlνται ιb; οiκoδ6-
ιιοι zα'i οi rlυtlαiz"_ τουq €ργdξοr,τιrr
ΖUQιιυζ οτd. z.λιlοτοijφαιlτoυρ.7ιz'ι)
ι'9.,,α'oτιioι α.

'Eριιαzι,:Ι Kοξιiνr1; iι09/o

ΙΙriρ^1οι'Eορδαiαg 30o/o

iiεi't}ενδδ; Ι{oξιiνr1; 75%
"'\),λε: τε9ιoγig NΙακsδoνiα; |q'o

'Ι_Ι ιιεf ιοol1 τξ; ciπαογoλiioεω;
oιδr' τοlιdα τi1; zλι,loτ) ^1iαc ia1ει
ιb; ιiποτd,λεouα z.αi τt'1ν 6ελτiιυοι1
τoii εiαcδi1ιια:οΞ τd]\, ι]ιπαoxoi.οι''ιd-
γili\, σ' αi'τi1v iφ6oο.', αi'ξιil,ει fl πιι-
ραγ6μει,η iιξiα ιiτ' αi,τοil;, δι6τι οi
6ιοιιηyανiε; πQOσφ6Qoιlν δlciφορα
xi'ιrητοα γιιi τi1ν πρoαd?,z'ιnoη z'αi τr\
αυγxρciτηoη τδν θρ^1αξομdνων (i_
πiδοi1"ια παρoυ,oiαg, θπ[δo,μα πα9α_
μονfrg zλπ).

'Eπoxιακλ - περιoδικλ
dπαox6λnon

oi Eπο7ια:ιi; Eπι1ει9{,oει; δη,μιl-

oυρ.,,d$ηzαr, oτi1 Nιiοιloα 7dριq oτi)

μεi,ι1λr1 tκταor1 τi1; δενδροz r.l')'),ιi!-

12.4.τ8. "Eγιvε rs1 8xλoγd
νjου διoιzητικoδ oυμ6ουλ[oυ'
oυλλ6]roυ dlπO,φoiτα)ν.

18..t"78. Tδ .',dο διoιzητιzδ οι,μ-
6οiλιο oυνfiλ,sε α} πρrΔτη oυνεδρiα
zιri. flγιr,ε f1 zαlαr,ο,iιi1 ιiξlιυμιιi"τcυv :

'oδι,coεt': }ιΙτιγ6,πουλoΞ πg6εδροg,
,\ειι7i1, Σαιιαρ& dr,τιπρ6,εδQοζ,'{J_
λ6ν11 λ{r!:oα];rΙ rrρα,_Ιιιατεi,; Γεω91,.
Γzd,oιoζ ταμιαζ, Θοlμd6 'Αλδδxο;,
Λlτoα Bαο,δαγιανl,i,δοιl, Σταfrρο;
Διilδηg, Γιrir,. Kα9ατoιιilληc xαi. Θε-
oπ[,οτη Kεφιr7.d, lrdλη.

τoυ
τοδ

'Ιοτoρiα τfrq π6λεωc Nαοιiσnq
To RΙBΛΙo ΠoT ΔEN ΠΡΕlΙF]Ι N,\ ,\Ι.jlΙΨEΙ

AΠo KA\ΙEI{A Ι\ΙAoTΣΑΙ.Ι.Ι{Ο Σ1ΙΙTΙ
}Ι:ιο9εiτε vιi τδ προμιηι9ειl$εΙτε ιiπδ τι} 6ι.6iιοπωλεiα iιαi

φεiα το,i ouχχ$r;oυ'Aπo,φοiτο'lι, Νιlοi'oι1:
Kαoαμπατιixη 1 (γραφiεTα To\' τi1i'. 2E.15ι-l )

z.ιir}ε 6ριiδυ 8 9 μ.,1_ι. πi.i1ν Σα66,iτοrl z.αi Ι{ιlριαz'fr;

Π6λoq δλξεωq θργατδv ri Ndoυoα

r1ειαζ.'H δενδρoz.ιl?,λιd.ογεια i1ται,
ιi1,v1,ro'r1 oτi1 Nioυoα, παρι). τδ .,,ε-

.1oνι\; iΙτι τδ ilδατ6; τri; εiναι πρ6,ο-
tpOQ'ο l,zl}- τi1ν c}'νdπτυξ{ τηq. NΙετd
τδ tgzτ ιigyιoαν νι}' φυτεiονται ιrιl-
oτηlματιzd' uηλιδE ια\ ροδαz'ινιi;
oτδr, εiiφo,Qo z'ιiιιπo τηg. F]τοι πα_
qιiλλη?,α ιι} τ|ν ;ια}'λιdργglα τδν
φQοi,;(011 ι}-ι,απτtooεται :zα). iiναg ilλ-
7'ο; xιi.-"λο: iπrxεiρr]οωr, oτεvd, oυt,-
δεδ,ε;'ι6r,ιοι, μ' α.δτriν. oi κι6ο:'το-
ποιiε;, 1;' διαλογητ{ριιΙ., συσΖευα-
οτl'1gια zαi τt}"ο; οi zol,οεg6oπoιtε:'

ΙΙ o6xειτα.ι .,,ιd θπrxειQri,οειζ πο.Ι
ιiπααxoλοiν igl,ατιzδ δυr,αιuιz.δ
J0{)Γ) 6Ο00 zα.τλ τoig ufrvε: τfr;
ιιi1uii: ('Ιoι''γο -_ Σεπτ6u6oιo ) .

_\tlτi: δ}γ ιi'ιnτιμε,τιυπi _(oυγ π96_
6λη,μα iογατδγ' "'\r, z.αΙ ο:ι ιiνιi.7-
Ζ.ε; τoι!; κciι9ε yg6νο αiξιiγoυν' ir,
τιli'τo l ; zυ'jrdπτo'.' τ cl'ι'

L}Ι λ6.,,oι τiiζ 1.ιεγιiληq πQOσφο-

ψιi; iιir,ιrαiιr; ο'ιιiτi< εiναι zυgi_
rυ; οi 6ξii:: ιr) "oτι oΙ θπιyειοr'1-
o εtq zcιτα'6r1λi'oιlι, πQοoηυξ ηudνα ro1_

pιερομiαsιιr. oτoδ; μιosωτoi; ιiγε-
ξαρτl1τcο: φιiλoυ ιαΙ tf'τxiυ.;.

6) "oτι rj διαzir,ηori τουg γiνε-
ται μi δαπιivεg τfrg θπιxειg{oεωq.

γ) 'Η εilιxολη πρo,oαρμογi1 oτδ
iπciγ^1ελuα αiτ6, τδ δποTο εivαι πε-
ριoo6,τεqo oι1μιφο:νο μδ τ|ν iδιοoυ-
oταo[α, u6ρφωor1 zαi ilμπειρiα τοi
καsεν6g.

"^\ι, zαi δirl πQιΙr/iιιατoποιoδι, πε.
οισιdrτεQα dπδ 6:ιατδ ( 10ο ) f με9ο_
ιι'αι'}, α oi ιiπα"oxoλο.Jιιει,οι οτi: iπ,-
7s'ρl';οει: αi'τi; τj: .τooτtuοt:t, ιl..τδ

τi; zi,ωoτoi1φα\,τoι,Q],ιε;.

ΠoΤoι δψιι,:; πoooφ,Jροvταt 1,ι' α.ι':_

τoδ τοi εiδoυ; τΙ; iρ^1αo[ε;;

Kυρiω; ιiγρεο.7ατιzδ δυναμιz6,
ιιαsητ6g, o.πουδαoτJ:, φbιτητdg, vοι-
z.oz'υρδg zα,ι}δ; zαi, πλεοvιiξoν tι-

ΥQεQ),ατι:κδ δυναιιιzδ τδν πεQιφε8ει-
δν Bεροiα; (.Φυτιd' Tρ0'οφο;, N.
Νιzομ11δεια)'Eδd,oοηg ('Aρodνι)
zιli Γιαι,r,ιτοδν. "oλοι αiτoi μετd.
τi1 i'r]ξ11 τδv iργα6iff1, θπιoτρ6-
tpουl, oτi: π8o}}1'/oiμεγε6 &o1oλ[εg
τι)ι-! Ξ.

"oλα. τ' ιll,ωτdρω iiyουv δg ιiπo-
τdiιεσμιr γ& παοoυοιιiξεται μιιd με_
.;ιiiιι1 ε1'μπο9lzr]' oixoι,ο,μιxil xiνlloη
oτi1 \-cioυ,ιiα xιri l,α δπιiρ1ει μιd
ιi'r,ιrπτυξιαxi1 zαi- εi,oοδηluατικ{ rivι_
oι'lτr1τα ιι' α)"λε; περιoxδg τfrg Bo-
9εiου Eλλιiδo;' Αiτd oυ,ιιπεοαiγoι,-
ται απδ τi1v ^,,εcoγ9αφιzl) xlvητιz6-
τil'τ(Ι πλη,sυoμοδ ιiπδ ιIi'λoυg γO-

,iOi,; ιιi πρd$εoη τi1ν u6νιμη πολ_
λi: φοQi; iγz"ιrτιioταιlη oτi1 Nιi-
ο11σα.

"Ετοι πrloα.τι19i1Bηrε zαi παοα-
τr1ρεiται f1 ι"ιiου,oα vd 1li1,g1CΙ1 ,6-
λοq gλξεωζ θ'oγατδι,.

To NΕo rEoIΚ. ΣYMB.
ToY ΣYllrloΓoY

AΓΙoΦo ΙΤQλt

τιi. γρα
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'Ωg γvωoτδν ι] 6ιομηryαvlα <Bdq-
μιoγ * Ncioυο.α>> παqιiγει &πδ τδ
1960 1υμδ 'μriλoυ φυoιπδ rιαi oψ-
πυxr,ωμ6γov ιiπδ μfrλα τδv πιδ πα-
ραγωγι1[1γ περιo1δv τfrg ,F,}.λd_

δo;, δηλαδii τοδ .ι,oμofi ,Hμαs[αg
xαi, τoδ νο,ιιoδ Π6?uλη6.

-'o 1υuδ: αiτδ; προdρ1εται ιiπδ
ξ4/.α δtαΨoQωv τnlzιλrδv, 6πω9
Στciρxιr, vτελiτιτιου;, Mπελφ69, Γxoλ
vτεν γ1gfriτ6ιοιr; x}"π. καi, πiριd1ει
τr\ν γgi]6η zαi τδ dρωμα oωωr'og
αυμπυxvcυμ.dvη μoaφ1i.

_- fΙ ι oτε ιjrυ 6τ l il,ο πολi 6λoι oα;
ixετε ιizoυoει γlα τδν 1υuδ u{λoι'.
31ετε δμωg δozι,ιιdoει 

"'1iδ" 
,"i 6ε-

ρετε τi δγιειvi lιαi r}ρεπτιx{ ιiξiα
zρ{6ει udoα τοιl ; Πcivω mδ r}6μα
αι1τδ $d uoι'i EπrτQdΨετε νd σ&;
i.zBdοι, 6οroudνα oτοlxεiα τd oπoΤα
μπoqεT t,α od; θvιμμε1ι/l,ααυv, dλλd
καi vd -6oη$ηool'v, ι]iατε νι} δor\
oτδ xτιιδ ιrr]λoυ xdπoια ξε1ωριoτη
ι9dοη μεταξi τδr, &λλιυγ pμδv ποt
zυzλοcρo,ροδι, ιrτi)..,'E).λc{δα.

'o 1υμδq ιι{},ου oυvια'τiται oi
πολλig περιπτcδoειg δπωg π.1. γιd
νd z6r]lει τiiν δ(rμα, odv δρooiατιxδ
xαi τdλo; τδ μfrλο &ποτελεiται ιiιirδ
vερ6, iδ9ογoνcivsραzε; (oαιγαρυ.,
zυτταρ[νη, πηz"τ[vη, ι1μυλoν, δεξ_
τgir,ε;), riξωτo,δ'1ε; oiolεq (πqιυ-
τεtvεE' ιiμιvoξdα), λιπαq}E or}oiεg,
6ιται[ι,ε; (A, c, G, B), δξ6α (μη.
λtκ6ι,, :<ιτοιx6v) xαΙ διciφορα αλα-
τα, (i/υδrο'ι,, 66ρrον, zαχ''oν φι-ο'οφ,6-
οor,. ιic6doτιoν' o[δηρor,, γil'x6ν. να-
τρro.ι,- ι}εiοv βαγγdγ1ρ, ιια1zι,'1i6.,, ,oi
ι|ευδcΙorlιlρο ) .

.'.\τδ τi1ι, πgQ,ιπciνrυ πεqιλr1πrlxξ
σι'vι]ει,ιl τoυ uξltοr, Ψuiι,εταl {1 $gε-
ττιztl τnι, ιiξi'ι. "oλε; αriτi; o.i
$ρεπτrzi; oioiε; τoδ μfiλου περι-
ε/Ι}\.ταΙ 

. 
σrδ\' χυιιδ μiλoυ αδ αυu-

JτυκvιυΙιε],η ιιoQφη' δl6τ: πατd
τti\, Εzlt'lιιυoI\. τι7,γ uι]λωv uεrα6αi-
γoιrν οτδ 1ιlμδ oi δια?,υτδE &λλd καi
τιδ 7oηοluε; z'αi $ρεπτιιε; oδoiε<'"Bτol ιιποqεi zανεi'- v,, πεf δτι 6vα
zl).δ φυοι;to; κr,ιιδ: ιιi1λoυ F7εr ioη
r},_lε.τrrzη ,iξiα rιi iγ,j,ιιου ιrλδ μfr-
λιr.

."Εxoντε; f'π' jι1'η δλα τα παρα_
παvοi δiv μπoρεi vα τoι,rαt}εi iπαo-
zδ;.. δτl Evα; 1υμδg 1ι!λoυ, δ 6πoi-
u;61ει παElα7$εΤ οοlοτα xαi ποo-
oεγpιdvg ιiπaQdχει Jιαιτδζ flλou 1u_
μιοi (oi διriφoqοι &λλoι 1υ,uo,i. δδ,
εlι,αι φ\loιιο[) δαοι, Φρa τip ri-
γειr,tr1 καi sρεπιx{ τoυ &ξ[α 

' 
xαi,

6ο

Toδ κ. Nικ. Θεoδωρiδη
Tε1νoλ6γoυ τρoφiμων τoδ

dργ. <BEΡMΙON NAOYΣA>
αiτδ. αiτιολoγεΙται μδ τd. παoα'z6.-
τω λiγα xαi ιi.πλd λ61,ια:

Tδ ιiv$gωπινo αiuα εiγαι ιi,λz'α-
λιz"6, δηλαδi1 πεgli1ει διciφοoεg 6α_
αιz;δE orioiεE (λευxcirματα ld'π) oδ
δρoμ6vη ιivαλoγiα xαi αrjτδ oυιτε-
λεi οηv οωoτi1 θvαλλαγi1 τfrE {1ληg
xαi τηv ιiφαμo[r,lοη τδv τgoφδr]
o'τδv. δργαvιαμω. 'o xυμδE μηλoυ
περι61ει τi5 6αοιπδg αr}τδg oιi'o[εg
xαi 1udλι'oτα πεoiπoυ oττ]v iδια ιivα-
λαγiα δπωg δπciρ1oυv xαΙ ο.τδ αi-
μα τ"α\" €πομdvωE 6oηδd τ{v zαλi1

XYMQ= tuΗr\ΘY
δ πlo φUσ1κ6ζ καi δγrεrνdq xuμ6q

λειτoυρ1(α τoδ ιiv$qcuπivου δργανι_
oμoδ. Eivαι δηλαδη πoλδ 6αoιz6,
κιiδε τρoφi.1 τoδ ιiv$qrδπoυ γd πεο:-
iκει τi1v οωατi1 ιivαλoγiα oδ ιiλza-
l'ιxi; zαi δξιvε; oioiεg. dioτε να
μr\ διαταqciooεται f1 oriv$εor1 τοδ
αi11"ιατ6g τoυ παΙ ιbq θπ τoιiτoυ v"αL fi
zανονιxi-1 }ειτoυρ'γ[α τοδ δgγαv16μ66
τoυ.

. 'H-$qε_πτιzη ιiξiα τοJ xυuoδ 1ιη-l'0υ δ.φεii"εται κυρiω; oτd' ocrιxα-
9o *Ψ.τd δqγαι,ιzd δξ6α πoi περι-
6xει. .Tδ. oα'xyα1α τoδ 1υ,μoδ μ{λoυ(zυρ[ωE φρoυzτ6ξη zαl 1,λυκ6iι1)
υπciρxoυv οτ|v d.πλoj'oτερr] τoυ;
μοaφt ιαi sτoι ,iξιoπoιoδ.ιrτα, ,iπδ
τδr, 6Qγανιαμιδ πιδ εδzoλα &π, δ,τι
fl ^,,vωοτ| [ci1α9η πoJ τgοdgyεται
&πδ τd' τειiτλα'

Mπoρεi δrflαδη καr,εi; νιi πεi. 6-
τl δ .yιιιιδ; μl1λol' εivαι τδ δ1,qδ πε-
ρl.εx6uενo τoδ 111].η1 yωρi; .d- φιω_
xα o} $οεπ;ιzd ου.ατατιxd udoη (6-
πrο; φλoδδεq, απdilματα xλπ.) τd δ-
ποiα παqlαu6νουν ατi1ν μηλ6πιττα
zατd τi'iι, διιiρπεια τfrg παραγωγfrg

, 
Σιiμφωνα μi iQειlvε; τδι, θπ,oτrl-

lιdl'ωl,Nταιιorb' Φfo1,r"oυααι, zαi
Λdοoερ, oi xατα?'t-'τιzδg δυνcΙψιg
τ0δ φυσιKoi 1υuoδ μrjrλoυ πρ,oΖα-
λοδv μιd xατd" 26o/o περ[που xαλi-
τφη ιiξιolπo[η,αη τfrg oυνoλιzfr; τρο-
φfrg πoi παiρνει δ &v$ριυπog.

Td παιδιd τd δπoiα εiναι ι1,z'6μi1
θφοδιαoμdvα μδ τδ φυ,oιx6 τoυg ilν-
στtχτο' αiosrj,γοr,ται ιiη'ιdαωE ^ιατι τδ
iγιειι,δ oτδv φι':ι:zδ 1υιιδ u{λoυ zαi
cirαν τδν πivoυν, γivοrπαι oυη$ω;
θr,$oυoιrilδει6 r}ιααδτεg του.

Γιd τi1v vεολαiα εiγαι Eγα ει]τi-
x'rμια_δτι t'πciρyει Evαg τ6,αo φυloικδ;
xαi δγιεινδg 1υ1r6q, δ δποiog θ,yε6ξ
τοδ δτr εivαι δqoοιoτιxδ; δδv πεqιd-
1ει ιiλzo6λη xαi δiv πρoπαλεi xα_
μ(α' παρεvdgγεια ιiλi'α ιiπεναιτiαE
1αρ[ξει pι6vo δγε[α καΙ δq'οoιci.

'Ed'i, r9,dλετε νι} &zoλουιhioετε τdι,
oυμ6ουλ{ ιιoυ zαΙ vd φρoιτi,αετε
τi1 vδιxri oαg riγεiα xαi την ri,γεiα
τδv παιδιδγ oα;, πlvετε δλοι oαg
φυoιxδ xυμδ μ{λoυ. Σ&s 6ε6αιδ
δτι εTvαι 6xατδ τ& €zατδ 1υμδq xαi
δ μι1νog φυαιxδg 1υμδg πoi κυxλο-
φο,ρεi oτηv 'Eλλιiδα.



11 ]mκ0!ffilPIA ΣTHlu lilPtl0llEΣ}l TΙIIu 0ΠΠP0Φ0PΠlυ
oi iiο1η1ιεg xα,ιριzδ; oυιΦfrxεg

(6qlox6g, 1αμηλεg 8εgμoxρααlεg, &_

6ρα9) πotι iπιxρciτη,oαι, θ,φ,dτog πci-
vω oτt\v ιiv8o'φoq[α, oτciι\xαν θ,μ_

π6διο οτr\v καρπ6δεoη πο}J.δv δ-
πι,.lρoφ6ρωv δdνδQ.αlv. ΑιiτiE oi &_

σχ}lμε; xαιoιxi5 cυνr}flxεg ιiπ6lδε,-
ξαν δλοφcil,ερα τδν ,oπoιlδαiο ρ6λo
πoi πα[ξει f1 μdλιooα xαi δ θπιxο-
1,ιαστηζ oτd1v oταυqεπιr'οr,[αoη xαi
^1ονιμoπoiηαr1 dρxετδv εiδ'δν δdν-
δριov δπωg εiναι fl ιi1λαδιιi, rn1 μη-
λιci' f1 xεραοιd κλπ. 'Αw[$ετα οi
zαιgιxδE ουv$fr,zε; δδν iπηgd,αoαv
z'α$6λoιl τi1v xαqπ6δ'εοη τfrg ρoδα_
7'ινιaζ, τi1; 6εpυιo,ιιig zαl τfrE 6υο-
αινιdg δπειδη αt'τιi τd δ6ι,δQα αi_
τoγOvιuοποιοiγται. T'd δ6lηδ,Qα τ{is
ιατηγoρiα; αiτi16 zαQποι)ιξιnoυν xαi
1ωρig δπιzoνιαοτri.'Eξαιρεiται fl
πoνxrχiα' ρoδαxινιdg XιΙ}, πoδ {,^tr'ει

dνciγxη ιiπδ θπιzoνιαατf.

Στi; περιπτωιr'ει; δπο:ριδ'ι,ων πο'ι)

οi iπιzoγιαοτδg βτεilη}ηzαγ οδ zα-
νονιz}g riπooτdosιE ιαi ιivαλογiεg
xαΙ oi ιιd,λιooεg zιν{n}ηxαν ι&πog'
6οτo: xαi λiγεg δgεq f1 xαqπ6δεoη
&πfrqξε ixαvοπoιητιx'{.'H zαρπ6δε-
oη λoιπδv τfrg zατηγoqiα; αr}τfr5

τδγ δ'dr,δoωγ εir,αι oυι,υφαo,μfvη μi
τi1ν παρουοiα τδν θπιxoνιαοτοιδγ
πoιxιλιδν xαi τiiγ iιαvοπoιητιxi1
δραoτηρ6τητα τdlν μελιοοδγ. "o,oιι

περιοo6τερα εiγαι τι} iilΦη τδν θ_

πιxovιαoτoιδι, ποι'zι}'ιδr, zαi δoo τε-

ριoα6τερo zιγεΤται f1 μ€)'ιaoα (ι.cι-

λi; zαιgιzi; oιnι}frz'ε;) τ6oo ,τε_

ριoo&εqο αiξctι,εται fl zαρπ6δεoη.

"Eναg πqοoδευτιιδ; παQα],co^j,δζ

μεριuνd, xαi τoπo$ετεi, ιατd, τr)v d_
vοιξη, ui-,oα oτδν δπιυρrΔνα του
(μ1λιδg, ιi1λαδι}g, xεραοι6E, ηuυ-
γδαλι6;, δαμααxr1vιi5) τδv ιiπαιτot-
μεvo ιiqιlhιδ z'υψai"δv. "EvαE πQo-
oδευτιxδg παραγorγδE δδv ιpεπciζει
τα δdvδgα zατd τ{ν περioδο τi!; ιiι-
$oφoq[α;.'Aπε'vαvτΙαg προoτατεfει
τt; βλιοoεg. Eiναι z.ρiμα δ6vδqα
ιiν$ιoμ6να νd 1ιi1 lιαταλ{γoυv oδ
zαρπdδεoη. Eiναι zoiμια, Er,α; παρα_

γαηδ5 νiι θ1ει τdv λιioη oτd 1θρια
τ9ι, 

1,ιi 
εivαι εδxd,η zαΙ ιiπ2''i1 ιαi

vα μη τ}lv εφαoμ0ζει.

Γιατi oΙ μ6λιooεq
πρoτιμoiv δριoμ6vα
δπωρoφ6ρα δ6vδρα

oi μ6λιooεE πgo,τιμoiv τd dr$η
τfrg μηλιδE θπειδ{ τδ ι,dxταQ εiγαι
πλofo'ιο αδ ocix1αρα. 'Aιτ[ι}ετα, oi
μd},ιooε6 ιiπoφ,ε{.1ουν τ& dν$η τfrg d"

1λαδιδg θπειδi1 τδ ν6πταρ εiγαι πτω.
1δ o} περιειτιx(ιτητα oαx1ιiρωv. 'o
θπψεvo5 πLναxcl.g δα[1rει τδ πoαo_
ατδ ααr,,1ciqωv πot πεqιi,1,ει τδ y{,-

πταρ xcl8ε iiνsoυ5 τδv δπωρo,φ6ρων
δεVδρωv.

MηλιδE
Kεραoιδg
'ΑμυγδαJ,ιδg
Ρoδαr"ιvιδE
Δαμαozηvι}E
B ερυzo,xι}g
'AxλαδιδE

lH πιrχvατη(α oi ociπ1αρα τoi
vdxταgο; διαφdqει ιiπδ εiδog oδ εT_

δoζ xαt ιiτιδ πoιxι,}.[α oδ πOιχιλια'
Kρlvεται αx6πιμo οi xιrιιldλεq γd
μεταχιγοff\,ται oτδι, d1λαδεδνα i)

),iο\η& στδv ιixi,αδεδγα μιd. i) δυδ
,μ6,qεE πρiv τ{v dιΦηoη. T& 16ρτα
πo'U 6ρ[,oxovται μdoα oτδv ιi1λαδε_
δr,α γd. ι9ερilξoνται μδ xciπoιo 1oρ-
τoxαπτιoιδ γιd vd μi1v δπιiρ1oυv ι1ν-
ταγωvιoτιx& dv$η dλλωv φυτδν.

'O πρ6τog Φεκαoμδg
κατa τftξ καρπoκ6Φαq

τfiq μnλι6g
'o δεvδρoxαλλιεργητdE μπogεT v&

ιiρx[o,ει να ψxιi,ξει Bvαγτhv τiE
z'αgπozciψlαg τfr6 μηλι&E (πρδτοE
ψεxαopι6g) δταv τ& xαρ,π[δια τfrs
ποιιi'iαg μηλι&E Στciρxιv Nτελiτοι-
ου; tiποxτliοoυγ τδ ,μ6γεr9οE 

φουν-
τουxιoδ EωE uιπροδ xαρυ,διοδ.

Tατε ιμεxιiζoυμε δλα τιi εiδη zαi
τi; ποιzιλiεg δdvδρωv ποt πQo,σ-
6ιiλλει fi xαρπ6xαι|.ια τfrg μηλιig(CARPocAPSΑ PoMoΙ{EL-
Ι,A) ,υηλιδE xαi ιi1λαδιd5. Tδ ουμ_
πdραoμα αiτδ πρo,zriπιει tloτεqα ιi-
πδ παgατηρliοειζ πολλ6ν θτδv πotl
ilγιι,α'ι, oτδ'Ιγoτιτοδτo Φυλλo66-
λιυν δdvδρων.

35-55o/o
20-5001,
20-40o/ο
20-25o/o
L0-40'o/o
5-25o/o
2-L-ι o/o

lΞ
EI
Ξ
E

B8

EΠ 1;5
)ξι

BΙ
\E'
Ir
lιL

Tt
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KIPΣOI TΩN ΚATΩ AKPΩN
ΘεραΠεUTl κn dvτl μετιbΠ Iσn α0τδv

oΙ ποθηοεlq τδv φλε6δv noO
εΤvαl yvωoτic oτηv iατρlκη δoo
καi oτδ κolvo oοv κlρooi, δδv εi-
vαt ολλo nαρα oΙ μovlμol δlευ_
ρ0voεlc τδv φλε6Φv no0 oυvo-
δεOovταt απδ xρovlεc αλλoIιil_
σεlq τoΟ τolxΦματoc καi τδv
6αλ61δωv οι]τωv.

Eivαl γvωοτδ δτl oi φλε6lκdcα0τθc δlευρ0vοεrq μnoρoOv vα
ο1ηματloθoΟv od δldφορεc πε_
ρloxθc τoΟ οΦματoQ π.x. οτδv
οiooφαyo. Στηv περloxη δθ τoυ
πρωκτoυ xοροκτηρlZovταl Φξ αi_
μoρρoiδεc. Tδ μεyαλ0τερo δμωc
πρακτlκδ θvδIαφ6ρov ΠορoUσι.
αζoυv oi κtρooi πoΟ αvηκoι_lv
οτηv nερloyn τωv ποδlιDv.

'Avατoμ(α τoσ
φλε6ικοδ ουoτιiματoq

τΦv κdτω 6κρωv

αΙματoq πρδc τηv nερlφ6ρεrα.

-τα 9% τo0 φλε6lκo0 αiματog
τδv-κατω οκρωv φΘαvoυv' oτnv
καρδlα απδ τ-ic φλ6Bsc noυ 6ρi-
σKovTαΙ oτδ 6αθoc, δloτl oi φλ6-6εc^o0τεc ε1oυv περloοoτερεc
σoΛ6iδεc καi επoμεvωc η πiε_
οl1 noU εξαοκεΤταl oτδ δl'αοτr.r-
μα μεταξU τδv 6αλ6iδιυv εlvαr
xα1;ηλoτερη- oυγxρovωc δε1ov-
ταl τηv επiδραοη τδv oυοπδοε_
ωv τδv n6ρIξ ε0ρroκoμ6'rωv μυ_ωv.

'ΑvτiΘετα oi φλ66εc τoυ επl-
φα.vεlοκoυ φλε6lκoυ δlκτ0:υ πo0
σρlσKovτol δξω oπo τo0c μΟc0πo τδ δ6ρμα δdv δxoυv iη" l:
πiδραol1 τδv μuΙκδv oυoπαοεωv
καi oi 6ολ6iδεc τo0 δlκτυoυ α0-τoυ εΙvαl κοτο noλδ δλryoτερεc.

.A) ΣYXΝoTHΣ. .Η 
ndθηοηα0τη nαρouoloζεται 20% .;i;

γυvοΙκεc λoγω τξq 
'n,δροoεωioρμovlKωv oυolδv κοτα τov γεv-

'Γoδ κ. AP. ΠAΠANΙKoΛΙl, Διευθυvτοδ Xειρoυργlκ{g
Kλιvικfrq τoi Γεvικοδ Noooκoμεioυ Nαo6οηg

Klρooi τηc dοω oαφη1rοuc φλε6δc

vετηolo κ0κλo καi iδiωc κατα
:i, εγκυμooιjvη. EμφοviΖεταi
οε .κυρiω.c μετα 30o ετoc τηc η_ΛlKiαc. Miα oτic πεvτε παοxoυv
απo κlροo0c.

Ρ._A]TloΛoΓlA KΑl ΠΑΘo_
ΓΕΝEΙΑ. Γlα κολ0τερl1 καταvo-
ησ! τoυ θ6ματoc δlακρivoυ;-lε
τoυc κlροo0e oτic δξηe'κατηYo-
ρΙεξ:

1) Σ^ε 9uμΠΙωμοTlκoic ri δευ-τερonαθεTq "oταv υπαρxεr εv-
δoκolλtoκoq oγκoc πo0' δμπoδi-(εl- τη_v απox6τευcη τoΟ φλε6ι-ΚoU, αΙμαToc oτηv περloxη τηc
ΛεKαvηQ Π.X. Δloγκoμεvor αδ6-vεc, 4 θyκυμoοOvη, η Θρoμlω_
!Q τoο .6v τω 6αθεl φλε,dικουδlκτ0oυ,.

2) Συγγεvεic κlραoi. Παρου-
Tδ αΤμα αvε6αivεl απδ τα no_

9,o με δlεiΘυvοη oτηv καρδrd
δlα μ6οoυ δυo <ρλε6ικΦv δiκτ0-
ιυv. Τδ 5vα αnδ α0τα 6ρiοκεταl
οτδ 6dθoc καi λθγετol .θv τδ
6αθεr φλε6lκov δiκτυov., τδ δλ-
λo oτηv θntφαvεtα, θnlφαvεlακδ
δiκτυov

'Yπdρxoυv καi φλ66εc πoιj θ_yιb'yaιJrl τδ δuo αΟτα δiκτυα. oi
φλ66εc ου.δq λεγovτoi δlατr.
τροivoυo-εc φλε6εc. Tδ εnrφα-
vεtακδ δiκτυo oπoτελεiταl απδ
δ0o φλι16εc. Miα πo0 6ρiοκεταl
oτηv nρooΘrο πλεuρο τo0 πoδloυ
αvε6civεl οτη ρiΖα τoυ κοi λ6γε-
ταl, δoω. oαφl1vηc φλ66ο κοi μiαn9υ 6ρioκετοl oτηv iΕωτερiκη
πλευρα τoU noδlo0 φΘαvεl δτηv
δρθρωoη τoU γovατoq κoi ξο-
πλιilv'εταl ξ6xρ' τδv ooτραγαλo
καi _ovoμdΖεταl 6Εω oαφηvηq
φλ66α. ^oi φλ66εc περl6xoυv εi_δικθc 6αλ6iδεc κοταvεμημ6vεc
oε τμημoτο μrκρoΟ υψoυi πoυ
ανΟlγouv ono κ6τω πρoc τα θ-
nαvω καi η αvoδoc τo0 αiμοτoi
iπιτυγxαvεταl μδ τiq ouonoοεlq
τoσ τol1ιbμoτoc αuτδv, 6vΦ oυγ_
xρovωc oi 6αλ6iδεc oυγκλεivov_
Tαq εμπoδiΖouv τηv φuγη τoυ
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olαζovταl αμεoωc μετδ τηv γεv_vα' δημloυργo-v μεYαλεc δrευ_
ρUvσεΙξ τδv φλε6ωv λoγο.l αρ_τηρtoφλε6ικΠc θnlκorvωviλc.

3) 1δloπαθεΙξ κlροoi. Eie αΟ-τo0q. δlακρivομε τα nρoε,o-ο.r,_
Kο οlΤlcl καi τα ouμ6αλλovτα oi
τlα.

α) Τα πρoδlαθετlκα αlτlα εΙ-
uc,] Ι ^κληρovoμlκoτr1το Α;
ΤoU b0% α0τωv πo0 nαοxoυv α-no κIροo0_q δxoυv oiκoγεvεrοδ
tοτoρtκδ 

'Τα ατομα or'δ nαρou_
σ1α4ouv. 9γωμολiα oτη δrαiαδr1
τΦv^ 6αλ6iδωv κα} 

'o,xωμα.,κηφλ.:3ικη δδυvαμiα.

. B) Συμ6αλ}.οvτα οiτrα. Τηvεμφαvloη τωv κrροΦv τηv εuvo-oUV δl"iφcρΞq ουvθηκεc δnωqεtvαl οi 6nαγyελματlκδq η6U U-ΓioΧρεωvc}|,v τα ciτoμο vο nαρο-
μεvοUV oε oυvεxη δρθooταοiα.
trτσl. cJ',xvα παρουolαΖovταt oi

l<tροοi 
.r:lδ ατομα noυ εΙvαl uπο_yt:ιυι.ll'.,α vο 6ρfοκοvταt οθ δο_



Θooταoiα κοi oτδ iδlo μ6ρoc xω-
9ic vα μετακlvoΟvτοl, 

'θμφδvi-

ζovταl od μεyαλη oυxvoiητα
oτη πωΛητρlεc, οτic ερydτρrεc
1ο.ΘΦc κ-οi oτo0q τρo1ov6μoυq
δ16τl καθηλΦvovrαl 'od' 

μlα θ6-
oη, περtoooτερo oυxvα oτiq vo-
ooκoμεc τoU 1εrρoυρyaioU Πα_

8d.o:iS oλλε-c.γlα τov'Ιδlo λoγo
oηΛαδη oε δτoμα πoU 6ρioκov_
ταl oδ oρΘooτοoiα καi μδ κlvη-
σεΙq Περ|oρloμ6vεc.

^ _Γlα τηv dξηγηoη τΦv iδloπα-
Uωv _Klρσωv εinΦΘηκov δloφo_
Pεc θεωρiεc μiα αnd α0τθc 'εΙ_

vοl η μηxovlκη. oi φλ66εc εΙvαl
εφω_δlαoμ6vεq δπωc εiπαμε μθ6oλ6iδεc πo0 ovoiγouv απδ κo-τω πρoq τα nαvω. Συμ6οivεl o_
μωc -πoλλdc φoρδc vδ nαρoυοl-
αoτεi κdπolα 6λo6η oτδ oυoτn-
μα 6αλ6iδωv. Τδ φrι.ο,^o 

-αiμλ

τoτε αvτi vo ov66εr πεφτεl nρδc
:q nioω. oi oαφηvεic φλ6'6εcoεv μπoρo0v vα αvΘ6ξoυv oτηv
!|"9η no0 δr1μloυργεTτα1 φo;-
:1.Ψu, oυoτρ6φovταl κoi o1η_
ματιζouv 

. 
nρογματlκα κoρδoviα

γεματα^κoμ6ouc πoυ oυxiο μδ-ΛΙστα Θυμiζoυv κoμnoλoi.
Γ. ΣYMΠTΩMATA. Στηv αρ-

Xη. oi ooΘεvεTq πoραπovogvται
γlα 6αρoc oτic κvΠμεc 

^oi γδελαφρδ oΙδημα Y0ρ; oΠo To0;αoτραγαΛoυc iδiωc τiq oπo\zευ-
ματtvdq δρεc. Mετο οκoλoυδετ
{ 6μφdvloη τd;v κlρooε,rδωv δ_vεuρloμεvωv φλε6δv. oi oαιon-vεlc 

-φλ66εc μεγεvΘ0vorro, 'o_

φloε,oωc καi ιiμφοviζoυv oκα-ΛαlσUηΤoUq o1ηματloμouc oταKoTω αKρα.
oi αoΘεvεTc κouραΖovταl ειi-κoλα κoi oioθαvovτα, οορoi 

"iicκvημεc κoi εOαroθηoiα λαi κα0]oωvα θndvω δπδ τic δ,ευρloμΞ-
vεc. φλ66εc. oi κlρooi εΙvαl' δ_

1lΙrΙ'ρo 6voxλητrκoi Tic Πρω-τεq ωρεq τΠc ημ6ρoc, oταv 'δn_

Λαoη τ9 oτoμo εΙvαl ξεκo0ρoorδ
κoi ]u.oλlc d1εl oηκωθ'Ι d;δ-;δKρεσατl, καi πlδ θvoxλητlκoi κα-τα τδ τ6λoc τΠc ημ6ρδc

\'KΛlNlKH EΞETAΣH. Πoωτα^Θα nαρoυμε ,o io'δ,^o iiooΘεvη. Σθ nolα ηλlκiα εr.ra]νloε, τoUq'κlρoo0c. ,Eαv 
μδc o-vαφερεl. δτl παρoυoiαoεv κlo-oouq oδ vεαρη ηλlκiα Θα οκb-

99:uμ" τηv ιjπαρξη αρτηριoφλε-
oωoouq επlκotvωviοc. .'oτοv 

δ α_
gγ.γic,ovαφ6ρεl oτt ποo1εl ο-no εΛκΦδη κoλiτrδα η δτι εTvαr

Klροoi τηc iΕω-onιoΘiαc σoφηVoaq
φλε6δc

δlα6η_τlκoq, μπoρεT vα παρoυol_
σσεl εΛKη oτiq κvημgq. Mετο θα
παρ1'1o{6o_ouμε τδv αοθεvξ vα
οτοΘεT oρθloc. Mδ τδ μο'i οδ
noρατηρηooυμε τδ o1ημα καiτδ xρΦμα τωv πoδlδv. Θα iv_
τoπiooυμε τic δφloεlδδc δlευ-
ρlσμεvεq φλε6εc κoΘιi.lc καi τiq
αλλolιi.loεlc. τou δ6ρματoc. Στδ
μηρo η oτηv κvημη δuvατδv vα
εvτonioou.με oφolρlκεc δlευρOv_
σεlq oφεΙΛoμεvεc oδ ovεnορκεlα
τoU θπlιnαvεtακoU φλε6lκoυ δl-
KτUoU.

θλαoτlκδ 6niδεoμo rj μd τδ δd_
κτυλ6 μαc π16Ζoυμε'τηv σαφη-
vη φλ66α Mετα oηκιbrbrμ. 8ρ-θlo τδv οoθεvη ε.oφiγγor'Jc
τδv nλαoτtκδ θniδεoμδ η'ποοo-
με vο πlεζoυμε τηv oοφηvη φλ6-σα. tαv γεμiοεl oμ6oωc οrμα
1'ogοnvnc φλ66α ,b.ε υnορiεi
6λο6η τωv 6αλ6iδω, αu'ηi.-aε-
αv. oμωc περdoεl εro 1jor,δoΙασΤημα καi μετο γεμioεl τo_
Tε oχl.

'6) Δoκlμοoio PERTHES. Mετηv δoκrμαoiα α0τη δ,οnlorδ-
VoUμε εov Onαρxεl οvεnαρκεlα
τou εv τω 6oθεl φλε6lκoΟ δl_κτ0oυ. ToπoΘετoυμε nλαοτlκη
ταlvΙα oτo μ6oo τoυ μηρoυ. .o
ασυεvllc 6ρioκεταl οδ 6ρθlα oτα-οη. To-τε 

. 
δημloυρyεiταl' δrεOρυv-

:η ToU inlφovεlακo0 φλε6iκoσolκτυoυ γ0ρω απo τδ δ6olμo.
Σ.τη oυν6xεlα λ6με oτδv οobε_vη vα 6αδiζεl θπi 40 λεπτα τηi,bραc. 'Eαv τδ θnIφαvi'lακδ δi_κτuo dδεrαoεl τoτε τo αΙμα τo0
θξωτεpικoυ φλε6ικoE δlκτ0oυ δl-
o1ετ^εΟεταl εic rδ θv τδ 6oΘεr
φλ.ε6lκo δiκτυo l<oi εnoμΞrri
η 6v τδ 6αθεl κυκλoφoρid εivα]κoλη oτηv περiπτωoη o0τη ou-
vlστ0.ΤαΙ 1εrρoυργlκη dn6μ6αοη
ΓoU εΠlφαvεlακoU φλε6lκou δl-
κτιjoυ.

. Tα φλε6oγραφηματο ιi.lc καi
η κατομετρηoη τηc φλε6lκηc πl-
εσεωq oτερoΟvταl nροκτlκηc δl-αγvωoτlκηc oημαoioc. .Eφαρμo-
4ovταt. μOvo Ylα ερευvητlκo0c
oκono0q.

_.'Εdv τo 6v τδ 6dθεl φλε6lκδδiκτυo δxεl 6λd6η δο, 
-οn,iρε--

πεταl. vα xεlρoυργηοoυμε τδv α-σUεvη αφοlριilvταq τic φλ66εcτotJ ι}πφαvεlακoΟ φλε6lκo0 δi
κτ0oυ δroπ τδ oΙμα δdv θα μno-
8"'o", .rq.δro1ετευθεi oτηv λαρ-δlo καi θο noραμεivεl κοτω oiααKρα.κoi θα δxει ιbc απoτ6λε_
σμα Tiq 1lεγαλεc δloγκΦoεlc oτα
πoδlα.

z. EΠtΠΛoKEΣ.
. ο) EΙvαl η δερματiτlδα. 'oφεi-
Λε1α1.oδ τρoφlκεc δlαταρα1δc
τo-U oερμαToc καi τδv δερματl-κωv vε0ρωv. 'ΕμφαviΖετδi oδ
περloxθq πo0 μακρo1ρoviωc λr-
μvαζεl- τo οΙμα. T6τolεc ΠερΙo_
Χεq εlvαl τo κατιbτερo τμημα
11c 1loω επlφdvεloc τηc κvημηc.
lvlετ-α oχημoτiζετol τo κlρσωτl_
κδ δλκoe. Σ' αOτdc τic nερlniJ-
oεlc πρ6πεl vα γlvεl η xεlρoυρ-

Ψ1\αv,δvταc μd τα x6ρlo πρo-
σΠoιJoUμε vα ovακαλυψoυμε τiqκlρooεlδεIc δloγκωμ6vεc' φλε_olκεq οtευρUvoεlq πo0 δdv εi-vαt δρατic.

-'Anοραlτητoq εΙvαl δ δλεγxoc
τωv oφιiΕεωv τδv πoδlωv"λαi
ζ ψηλoφηtτη- τηc κolλlδq μηnωδUΠ.oρXoUv δtoγκιboεlc κυρ1ωq
σTΙq YuvfriKεc.

_ E. J(ΛlNlKEΣ ΔoKlMAΣlΕΣ
!ηo-Σ ΕΛEΓXo THΣ ΛElτofP_.
ΓlKo_TΗTAΣ τoY ΦΛEBlkoY
.ΣY^ΣTHMAToΣ ΤΩN KAfΩ λ
KPΩNα) Δoκrμooiα BΒoDlE _
TRENDΕLEΝBURG.'o οοθεv4c
τonoΘετεTτot ijnτlα πovω oτηv bi
Εεταoτlκη τροπεΖα καi τo oκ6-
λoc πo0 πooxεl αvuψιbvεταl κoi
ετσl εΠΙTUYxovεταt τδ δδεlαoμα
τωy 1ε1}nρωμ6vωv φλε6ωv.'Στη 

-θ6oη 
oUτη δφbρμoZoυμε

κuκΛtκδq σTη ρiZα τo0 μηρoU
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γlKη 6n6μ6αoη oτoιjq κlρoo0c,
noi εΙvαl καi τδ αiτlo. 'Αvdnαυ-
oη. Tonlκη περlπo1ηoη.

6) Δευτ6ρo 6nlnλoκη εivαl η
6Εωτερlκη oiμoρραγ1o η δnoiα
ουμ6α1vεl oδ ovευρυoμ6vεc
φλ66εc λ6γω τQc μεγdληc λε-
nτ0voεωq τo0 τolxΦμoτoc α0-
τδv' Θεραnευτlκδc iκτελoσμε
μlκρη τonlκη niεoη, ndvιυ οτηv
αiμoρρoγoιJoα φλ66α.,Av0ψω-
oη τoΟ δκρoυ oε δvο μαξlλdρι.

γ) Tρiτη θnlκλoκη εivαl η
θρoμ6oφλε61τlδo.

H. ΘEPAΠEΙA. Γlα τηv αvτl_
μετιbπloη τδv κlρoδv, Θερα-
nευτlκωq δlακρivoυμε τηv ουvτη_
ρητlκη Θερoπε,1α καi TηV Xεl-
ρoυργlκη.
1) Tηv σUvτηρητlκη α0τη nρo-

τlμδμε κυρiωc 6πi 6λαφρδv μoρ_
φωv τξc nοΘηoεωc. Tα δnοτελ6-
oματo τηc δdv εivαr noλδ iκαvo-
nolητlκd' Συvioτατοl oτηv dno-
φυyη oρΘooταoiαq. Xρηoη nλα-
oτlκΦv θnlδ6ομωv.Xρηoη 6lταμi-
vηc B. Θαλdoolo λoυτρo (τd no-
δlο δμωc vα μηv εivοl θκτεθεl-
μθvα oτ6v ηλlo), onoρ κλπ.

2) Tηv xεlρoυργικη θεραπεiα.
Α0τη oημερα εivαl η μovη Παρα-
δεδεlγμ6vη καi 6φαρμoζεται δc
nλ6ov onoτελεoμοτlκη. Συvioτα-
Tol oτdv oφοiρεoη δλoκληρηc
τξc 6oω καi 6ξω oαφηvoOc η
κοi τδv δυδ μετδ τωv κlρooεl-
δδv ovευρ0voεωv τωv Παρα-
nλειiρωv κλαδωv α0τωv. ΕΤvαl
η nlδ dπλη xεlρouργlκη μ6θoδoc
yωρic vα 0πo6ληΘεi οd καv6vα
κΙvδυvo δ αoΘεvηc γlδ τηv Ζωη
o0τo0.

3) 'Eγx0οεlc μ6oο oτotc κιρ_
ooιjc κoυoτικδv oκληρυvτlκιilv
o0olδv δt' 6v6oεωv εivαl μ1ο μ6-
Θoδoc τηv δnoiα μεταxεlρiΖov-
τo πρδ 40 6τιlv no0 η XεlρoUρ-
γlκη τoτε 6ρloκ6ταv oτα οndρ-
γαvα καi δδv εi1αv dvακoλι1φθεi
τα ovτl6loτlκα καi η xρηoη τδv
ovτlπη'κτtκδv φαρμdκωv. oi o8-
oiεc no0 εiooγovτol oτδ φλε-
6rκδ δiκτυo εivαl μiγμα γλυκ6-
ζηc 50% κοi 1λωρlo6xoυ vcl-
τρ1oυ 30% iτεΙλικoO vοτρioυ,
μiγμα κlv[vηc καi o0ρεθαvηc.
Πρoκαλεiταl θρεΘloμδc τΠc φλ6_
6αq καi δημloυργiα θρoμ6oυ γlα
τηv dnoφραEη τηc φλ66oc.'H oυvτηρητlκη 6vεoη δ0vα-
ταl vd πρoκαλ6oεl oiφviδloυc
Θovατoυc, nvευμovlκη θμ6oλη.

'o θρoμ6oc πoυ nρoκαλεi r'1

oκληρυvτtκη o0oiα oτηv φλ66α
δ0vατol vα nοραoυρθεT καi vα
δημloυργηoεl τo dvωτ6ρω τρα-
γlκd nερloτoτlκα. Koτδ τηv ε_

φαρμoYη τδv o0olδv α0τδv δη-
μtoυργo0vτοl oυμnτιbμοτα πoι)
δxoυv δρoμοτlκδ xoρακτηρα. 'Eμ
φαvioεlq ψευδoφλεγμovΦδoυc
ovτlδρoοεωc Xωρ1c nυρετδ καi
oδεvonαθεlεc, δημloυργ1α θοyα-
ρδv vεκρωτlκδv not f 6πo0_
λωoη τoυc εivαt 6ρoδεio. 'Eξ
αλλoυ nαρατηρεΙταl 0περτρi1ω-
oη καi τoπlκη θvοnoθεοη 1ρω-
οτlκδv oOolδv.

'H 6γxuoη τo0 ερεθloτlκo0
δlαλ0μμοτoq κ.λ.n. oτδ φλε6lκδ
δiκτυo (6ξ αnρooεΕiαc η αδε-

Εr6τητoc) oυvεndγετol 6vτovo
αλγoc, τonlκα φλεγμovιbδη φαl-
voμεvα καi vευρωτlκδc αλλolΦ-
oεlq τoυ φλε6lκo0 δtκτι]loυ κoi
τδv nθρlΕ ioτδv.

ΓεvlκΦc δμωc η θεραπεiα o0-
τη εΙvol dπoτυ1ημιivη δnωc o-
vαφ6ρoυv δl6φoρεc oτoτloτlκθc
τou COLT, RAMSAY κoi MoR-
RlSSAN. ΔημloυργoOv 0noτρo-
nδc δηλοδη θnαvεμφovioεlq τδv
κlρooεlδδv ovευρuομdτωv o' δ_
λα τd φλε6lκα δiκτυα. 'Eκτ6c
ο0τoU κtvδυvε0εl δ αoθεvηc vα
0nooτεΙ θαvατηφ6ρo θμ6oλη'
γι' ο0τδ κοi oi nερloooτερoι iα_
τρoi nρoτlμoOv τηv XεlρoUρYl-
κη Θεραnεiα no0 εivot απλo0-
στclTη.

τδ καlvo0ρYlo σoU αiτoκ1vητo Σακη. "Av μnoρoOoεc
vo τδ κυκλoφoρηοtlξ κt' δλoc...

ffi$
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Tωρα oτd κιvoιiργια τd oπiτια
δδv Bxει ιpηλd. ;ιi x&τoν' Δθν il1ει
αiλδE ιixotqγια xi τdτoια. xι' oilτι
riγωγι i) πoιlτdιιι r,& πιρνriει oτi1ν
αiλii i) τor) δρι1μoυ ιi νd' α' dπoυ-
xιμνciει τr)-- ν6μα τρd1oυrπαE i) zi
νd 6ουqγιιiξει Ζαμγιαφ8αζ.

Tαlqlα ιb; l.ι,f 1qo[α γηλ& ατοt
δια1169ιοuα εiγι. T6τε γιd vd κιi-
μει; τilν dι,αγ"η oου δd xατ{6ινιg
zciτoυ γιd νd 6ρεig τoiν &π(yπα-
τουv' oτiiν tΙzoα 6"π' τοδ μπαξi i\
zoυvτα οτ' ιi1oιiρι ni xαvdv i,ο,,j
odν. Tωρα δ}v 31ει xατιΙlγι γιd' τotν
μπdτοιουν, τd τorlρ,αιι} πi τd κqαoιd,
γoilδι ziΙν πα9αzdλι 'fi τΕlαμαxιciνι
γιir τig ιlρμαsιδE τd αδxα, τd πα_
ριivτγrα. τd ρ6ντγlα' τd κlδωνια ii
τd. xo,ιlαoτclργια μi} τd oταφιiλl α.
Ki πoi zciδα ,r,ιd τig ζιoιiνI; μi τj
κdoτανα. Πdι, xι αiτd &ληlαμoυvη-
ι9l1xαν.

Tω9α γιηπciμι niρoυπαi,oι, oα-
λoυνoυτραπεξαρiα oi i"dει, πor'λυsρ6-
νιζ, γzαvτιφηδdνιειg' πriλειg ι1γoιl_
ραoτdg, dπιπλα ι1xqlι6ι} πoιδg d πoδ
πoιδE νd' ιiγoρrioε τd zαλιjτ'qα' πoιδg
xi πoi'- πoιδg νιi φαvεi μci]ε ,iνιbτι-
ρoυ;. Δd μδ; φιiει f1 πιqηφrivεια.

. Tοτι ιiνιΙryι τqαι,δ πo.πιξci.μι ιi
τi1.v ciποliιια zαlιvιriφ,ραE τoδ χε,-
μωνα ui τd τιvτγιd, τoδ uαxαλd. ,fω-

_aα μil" πατig iδδ, μi1v ιiκoυuπig
'ιxεi, 

.Ξiy;α,ι'ζ μπιqμ,πd.τι τoδ 1αλi,
τοαλcizoυoι: τοδ oiιι6ν, oo6φρoυoειg
τOι σΙ6πασuα ιiπ' τi1v πουλυ$ρ6να,
zl τliρα τi δι} γdνει, διΙ μag gρ$εi
z'ανdr,α; ιt δd 6ρεi τoi οπlτι μπιρ_
ιιπciντι.

-,\ivτι 
z'αl1μdνl1 z.ω1η μi τd κoυ-

γιigιzα' τd ατριδματα' ui τd z'αλαμ-
τοι'z.6φιrλλα -zΙ τd προυoι6φαλα μiτα μπoυρμπ6πια. Nι}. ξια.πλoυι9εiq
οιιιιi 

-oτοδ τξrir'ι i1 ι,ir. κdτoεI; o:αr,-
oοι'τ6δι. vd iοιriοir τoi zοι,oμi nnυ.

Tωρα ιιoriγγι xαρilιi)'α i\ ιαναπ{g,
ooi'-lα νd oτ{ruoει.8vαv xιρι,ulγ' 76i-
τα-z.6ρδα νιΥγει τoi oπiτι, vτoυξ-
ι,:ιoudι,ου γd τοtr 1τυπτ]'oει; "',i, φ{,-
,l,ει τoi, 2'6l,.

T6τε θ6γαξciβι τd;ι γ1ι111γιι} xdτoυ
oτi1 oκιil'α zl' εixrιlιε zi γxαλfτξr ;'
δταv πιρπατorioα.rl oτην αiλi1. xi ιi_
νε6ηνriμr pηλiι ιιοiγ.,,ι μi τiι οzοι,-
φoυνι.α.

Tω'ρα πiγ z"ι oi γzα)'dτξιg, ιiλη-

αμουv{ι}ηzαv.

. T6τι,, δ,d $υrμvι6oτι oi παλιd,τιooι,
τig ταxιoινδg 1αραig δvταE πrjγι-

:9] 'g zollo[τοzια oτη φιi,uπριzα.Md; ξυπνoδoαv οi ρdπoυτου;_ ιiπ,
l i ; . γ:ιαλdτtι: οτo ig δρ6ruoυ; τi;
Nιdoυοταg πO6ταγ δλoινoι o.gou,μi_
μ6νoι μi1 ιαλvταρο0μια, fi τd,-πdτα-
χα il'::π' τ' d,l'oυγα zi τd γαξι6λα πoi
|riYιναν οτοt, μπαξd. Ι(ι' frταν α,iτη
fi xαλiτιρ11 μουolzi1, ατo{l τoιαλri]
στι,σμα.

γιiuι. <Ti Bιργιιbτιzιg φιλLτoιE x6-
$τειg>> γιατi oi B ιργιoυτd,δoι ε1λι_

γαν τd.1α εiι,ι ταlμπρiδιE.

Tιiτι τot τ|ιαιι ντoυψιivιαξιν τotl
1ειμciivα xi τωρα τi1 oαqαzoυloτi1 τoi
ταcιιxdλι μi τi1 φαoουλciδα xαρxri-
nlζιν oτοil, πι ριιιi1oυ z.ιir}ι μiρα.

Tωρα γιvηxdμι παπιτoιdι,ιδoι πιiy
zr oΙ' r,ηoτ[ιζ, πr}.l ιι, δλα. Trbρα
fjλα τit zαλd ιiποι\ xαταγi1g.

'Αξι,rιoιi,μr ιiποι) φαγi κι' ι1ποil
xαλοι'.,ντγια.

Η ΠΡfiTH ΕΙ<r1HrlQΣH
ToY ΠoΛΙTΙΣTΙΙ<oY
ΣYrιrιoΓoY NAoYΣΗΣ
Στig 1t} λΙα'ρτ[ου 19?8 οτi1ν αi-

ι9oυoα τoi Δημoτlxoδ Θειiτρoυ μilη-
oε 6 ι. ΦιJ.νη; Kαzριδfr6, zαr}ηγη_
τ|; τοδ πανεπιoτt'γμ[ου'Ιωαγviνιυγ
μ} ι}duα: <<Διoι,6οιοc Σολω,μδζ -Πιiμπλο Πιxcioοο 

- Παραi'}'αγiq
oτδ $6,μα το.δ'oλοxαιlτιiιιατοE>>,

Tι'iν i:'zδι]λω,6η flg^,,dνω,oε δ Πo-
iιιτιστιΖδΞ Σ{rλ}"oγοE Nαοιioη; oτd
il'αiοια τδι, θz.δηλrilοειυv γιir τ& t5τ
196νια ciπδ τi1v ilπαt,tiαταoη τoδ
1821 κιrl γιιΙ τιi 180 1q6vια ιiπδ
τ{ γdvνηoη τo.fi 88γιxoδ 11α6 πoιtl-
τfr Διovιioιorl Σολοrμoδ.

TΦm E}i Td}pα
AΠANoY (ToY ΣΠlΤI)

Tιδρα πoδ νd πι ρπατli,oειE
οxουφοrjvια' αtlτil τι} λιrrιd
παγ6lσou,v τil πoιlδιiργια.

μi τd
δd oοi

Toσ κ. Nικ. Σπdρτon

T6τι τι} oxoιlφοιivια f1ταv 1ουν-
rρci, μαλ[πιx,1 n},1^1μdvα μi τiq ;λoi,_
τoιE oτoi απLτι. iιi τd oxoυ,φο{lνια
τfrq δoυλεlδζ frταν uιiι 1oυvτφοπλι-
γμ6vα μi οιd,q;γκα6ου μαλi, πoi, τ.,
πλυναν τοδ λαvciol]αν τδφz. rιναi,or'α
μιi1,xια' τδzλου$αv oτοi :orz.oizr i)ui
τi1 ρ6zα ιtτ' ιiδρdyτr, τδφxιαvαν τoι_
λ6δε;, oτi1ν ιiνd1-ιι1, τδ6αφαν μi xα_
ρυδ6πιτοι;. ιιαι1Qου κι frταv δλα τd
oπ[τια tφαντ{ρια. Kιiι9ι Eγα oπiτι
zι '{γρ1' dρ.,,α}"ιδ; οτοi τξιαιια;ιιdνι
i) τοi, ιιιταξOυo.,εioι,.

. Tιilρα τοδιιι οi ιραπεEι' iiyουιιι
zi. τραπεζαρig 11i μιdi zαλι1τιoιg z.α-
ρ6xλrE, τραtπdζι μi λoιiατρουδ,E, γuo_
ι;τη96' ι\ ιαρθτ"?'lg πιq{,φανι6.

f6τι xαqd,ruλιg εi1αμε μoιiγγι
οτοtv xαλδ τοi γουν-rd zι ιivτi γid
πoιiλι,$q,6νιq zi zαvαπβδιg ε111αβι

μlντιρλoJ,zια u'i οτoιil,ματα,inoi'
z.αλαuπoυο,'6φυλλα ij μπουρμπ6zι'α.
nτQoυγtιμl τρ0υγιoυ9ου - γιoι1qου

οτot oουφ,qιi, oδ $vαg ιoυvτd, οτoδγ
dλλoυν oταυρουπdδι ij οτd γ6νατα.

Tατι θτρoυγci,ιιι δλοινoι ιiπ,δvα
πιciτoυ. κi τoi' zoυμciτι τoi xgdα; o{,
πd'oα {.ναs τδ6αvειv oτη φιλπoo
τoυ ιiπαr',oυr}ι6. Ki τ6τι o'ι φιλkoιg
i1ταν 1ου6,αρδci1διxιg, τραvdg,' Kι δ_
ταν zαvd,ν,αg ilπoυφτιν 1ιι'xρ}E εl',λι-

Tδ Λιiκειo 'Ελλnviδωv
στδ Παρioι

Ξτig 11 'Ιoυγ[oυ ιivε1ιbρηoε γιirτδ Π αοioι τδ ουγ;,.o6τr1μ,ι_τoi .\ι,-
xεiου 'Ei"ληνiδωv ΝλοJοηg. γιd vd
riντιπρooωπειioη τi1ν'F),2'riδα ιττδ
Φoλκλoριxδ Φεατι6dλ <<Kαρvα6ιiλι
τδγ Kαονα6αλrδv>> πoδ δ,ιoργανιil-
γουγ τδ πρδτo zανci,λι τ!g τηλεο,ρci_
oεωg z.αi il ραδιoφiωvιzδE oταθμ,δ;
τoi Παριrοιοδ FΤτΡoΡtr Nο 1.
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T6'Ωδεio καi τ6ΓΙρo6λfiμ ατ6τoU
'Avαμφlo6ητητα δvα σωμα-

τεio μθ noλλδc nεργαμηvδc καi
μayολη nρooφoρα oτηv nvευμα-
τlκη κivηoη τΠc πoληc μαc εΤ-
vαl τδ 'ΩδεTo Noo0oηc. Xωρic
τυμnovoκρoυ,ο[,εc καi μεγdλα
λoγlα, μd oωφρoo0vη καi θργα_
τlκoτητα δ6ολαv οd γερα Θεμ6-
λlα τδ 6ργo τoυc καi δoυλε0ov-
ταc δ δvοc περtοooτερo αnδ
τδv αλλov oΙ δvθρωπor τoυ 'Ω-
δε1oυ δημlo0ργηοοv α0τo τδ
κdτl δλλo γlα τη Noouoα: Tηv
μlκτη 1oρωδiα κοi μαvτoλIvα-
τcι

Eivαl γvωoτα τα 6ρo6εiα καi
oi δπιrIvol noι) nξρε τδ oυγκρδ-
τημiα οi: cυvαυλiεc καi δlαγωvl-
οuoιjξ. Πορομ6voυv δμωc α_
vvωσTα τα καυτd nρo6ληματο
πoυ οvτlμετωniζεl τιilρα τδ οω-
ματεio Γl' α0τΔ τα nρo6λημoτα
μδc θvημερΦvεl oημερα δ πρ6-
εδρoc τoU K. Nlκ. Tοo0λoc od
o1ετlκη oυv6vτευΕη noυ 6δωoε
od oυvεργατη τηc .Ν".

EPΩΤHΣH: K0ρlε nρoεδρε,
τδ 'Ωδεio ΠραγματoΠolεi oημε_
ρα oEroλoγεc θκδηλιboεrc καi η
γεvlκη θvτ0nωοη εivαl δτl 6ρi-
σKεTαl oδ ακμη καi 6xεl αvαnτ0-

ξεl oδ 0ψηλδ 6αθμδ τic εκnoλl"
τιoτtκ6c τoυ δραoτηρloτητεc. Τi
6xετε vα μοc πεΤτα ndvω o, o0-
τ6;

ΑΠAΝTHΣH: Eivol oλιiΘεlα δτl τδ
δninεδo τηq θκnoλrloτlκfrc Πρo'σΠα-
Θεlαc τoE 'Ωδεioυ εivor oημερα δψη-
λoτερo απδ κdΘε 6λλη περioδo τξc
ioτoρiοc τoυ. 'Αλλδ xρεldΖετoι dκ6_
μη noλλη δoυλεld, γrδ vd μnoρ6ooυ-
με τoυλ6xroτov vd nρooεγγiooυμε τo0c
oτ6xoυc μοq σTδ nλ6τoc καi τδ 6dθoc
πoΟ πρo6λθnεl τδ κοτooτοτlκo μαc.

EPΩTHΣH: MπoρεΙτε κ. nρ6-
εδρε vd μδc διboετε μld oυvo-
nτικη περlγραφη τoU nλoτoυq
καi τo8 6δΘoυc πo0 ovαφ6ρατε;
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'O oυvεργoτηc μαc κ. Zοφ. Mαγγαvαρηc θvω oυvoμlλη μδ τδv π,ρoεδρo κ. Τoo0λα

Συvθvτευξn μδ τδv πρ6εδρo
τoδ 'Ωδεioυ κ. TAOYΛA

AΠAΝΤHΣH: Nαi. Πρoηγouμθvωc
δμωc Θd r|θελo vo Εε.κoΘορiooυμε με-
ρlκo nρογ1.lι:τr πdvω oτδ τi εΤvαl καi
τi θnlδlιbκεl γεvlκoτερο τδ 'Ωδεio μoc,
γlδ vδ κατoτoπtoτεiτε κοi oεΤc καi 11

κotvη γvΦμη, η δnoiο εivαl 6θ6olo δ_

τt oB κonolo πooooτδ 6xεr oυγκεxυ_
μ6vεc αnoψεlg ndvω oτη voμικη Θθοη
καi oτiQ γεvlκoτεoεc δπlδlιbξεrq τo0
'Ωδεioυ. Θo πρ6πεl λolnδv vd δrεu.
κρlvloτεi δτ; τα 'Ωδεiα, oτi1v καΘlε-
ρωμ6vη o(μερo οημαoiα τoΟ δρoυ,

εΙvαl μoυotκa δκnοrδευτlκα iδρtμoτα
πo0 λεtτoιlρvoυv o6 ini'nεδo δημooi-
ωv i) iδιωτlκωV νoμiκd}V nρooιilnωv'
μδ αδειο τoU 'Ynoυρyεioυ Πoλrτr-
oμo0 κoi 'Eπlοτη'μδv κoi μ6,oα oτδ
voμtκδ nλoiolo not καθoρΙZεταr οnδ
τδ B.Δ. 16)1966. Md 6doη o0τδv τδv
v6μo' γlο vδ ndρεl δvο μ'oυorκδ ilδρυ-

μα τηv δδεια vd λεrτouργηoεl odv 'Ω-
δεio, nρ6πεl vδ δrοΘ6τεr ivα πληΘoc
dnδ o1oλδc κοi τμηματo, oτδ δnoiα
'nριiπεl vα δlδα,oκovτol oλo o1εδδv τd

γvωoτd ε'iδη τηc θv6ργοvηc καi τηc

φωvητlκfrc μoυolκfrc κoi οriι onoTα,

noραλληλο μδ τα εiδlκd γ,o κdΘε

o1oλη καi τμ[μα μαΘηματα, noρ61ov-
_Γol κοi μαθηματo γεvrκ6τερηc μoU-

olκξc κoταρτioεωq. Eivοt otτovoητo δ.
τl 'ΩδεΙo oθ τ6τolα μoρφf εΙvol dδ0.
vατo vo λεlτoυργηoεl oδ μIκρη 6πoρ.
xlοκη noλη, τ6oo γlατi δdv δndρxoυv
πoρoι γlα vα oυvτηρηΘεΙ, δoo καi γlα-
τi δθv Jπdρxεl Ζ{τηoη τo0 ΠρoΙ6vToq
o0τoE oδ nλατoc not Θo μ,noρo-oε vδ
καταoτηoεl οvαγαoiα τηv iinoρΕη i_
vδc 'Ωδεiou.

Στη δlκη μoc nερinτωoη δ 6ρoc
.'Ωδεio" εΙvol 11 κατooτοτικη θnωvυ-
μiα ivδc μoυoIκoU oωματεioυ, μld καi
i δρ6'oη τoυ κtvεiτοι oτδ 1δρo τfrc
μoυotκηc.'Evτo0τorq τδ oωμoτεio αt-
τ6 θδ μπoρoΟoε vo καλ0ψεl κομno"
oεq κoi 6oolκiq onδ τic dvdκεq no0
κολ0nτoυv τo 'Ωδεiα, δoτω κl' dv δθv
εivol 'Ωδεio. 'o voμoc 16)'l 966 noρ6-
1εt τδ δlκοiωμο oτo oωμoτεiα ιj οθ
ολλα iδrωτlκδ voμικd nρ6oωπα vo θ-
πlτελ6ooυv nαρoμolεc δραoτηρloτητεc
od θπinεδo MoυotκΦv Σ1oλΦv, πo0
κdΘε μro μnoρεi vd λεtτoυργεi μδ τρiα
μ6vo κoτδ κατΦτoτo δρro τμι]μoτα.

A0τδ nρooπαθεi vδ κdvεl κoi τδ δrκ6
μοc 'Ωδεio. Στδ nλoi.oro δvδc θκnoλr.
τtoτtκoE nλovoυ no0 θφoρμ6ζεταt oη-
μερo, τδ 'ΩδεTo 6nlxεrρεi vο δrο,διiroεI
τη μoυolκ{ μδ δΟo τρδπoυc. 'O θvαc
εivαl η nορoυoiαoη μoυσlκΦV ΠρoYρομ-
pdτωv oτδ κolvo, nρdγμα noι} θntτυγ-
trdvετol σημr:oo oδ iκαvonoIητικo 6α-
θμδ μδ τic 3μ,oαvioεlc τηc 1oρωδiοq
κοi τfrc μoιrτoλlvdτοc. 'o δειiτερoc oυ_
vioτατοι oδ μrδ nρoondΘεlo vo δlδ6-
Εoυμε τd μοιlcrκη oτo0q vθoυq noil



θnlΘuμoOv, 1rθ τη ouγκρ6τηoη κoi λεl-
τoυργiα τμηυ6τιυv δrδοoκαλiαq θvoρ-
γοvηq μoU.οlκic. Σιiμερο θ1oυμε τμη-
ματo nlovoυ, κlθdρog κoi μαvτoλivoυ.Σ' oυτd δμωc nορ61εταt μlα στolΧεl-
ιiδηc μoυ,olκi1 θκπαiδευoη, η 6πoiα
πρondvτωv δθv ixεl αvτiκρυoμo. Φτd-
vovταc λoπ6v d'τδ oη,μεio πo0 Εεκlvη-
oαμε, ΘιiΘελα vo δlεuκρtvioω δτl τδ
nλοτoc noιi dv6φερo εivαl 11 δrεriρυv-
ση τηc λεlτoυργΙαc τou ,Qδεioυ, 

μθτηv πρooΘηκη τμηματωv noιj vd κα-
λOπτoυv καi δλλα μouorκd oργοvo noO
Θd μnoρoσoοv vd θ1oυv μαΘητ6c, θvω
τδ 6dΘoc εΙvol vd γivεr rj παρεx6με.
vη μoυolκi| 6κnαiδευoη πtδ otolooτl.
κ{, nr6 ouoτη,ματlκl1 καi nρoπαvτωv vd
δivεταl μδ θnioημη μoρφη' πρδγμο πo0
θd γivεl δv τd τμl1ματα λεlτoυργηooυν
μθ ciδεlα τoU 'Yπoυργεioυ Πoλlτroμoδ
θτol noO ι] noρε16μενη o, α0τd θκ.
ΠαΙδευoη vd ovογvωρiΖετol dnδ τo α.
vιi.lτερα μouotκd iδρ0ματα, για δ,ooυc
dnδ τoOc μαΘητθc μαc Θd iiΘελov vα
ouμπληριi.looυv Τic μouσlκ6q τouq σΠoU.
δ6c'

EPΩTHΣΗ: ΠεΙτε μαc τoTε K.
!ooεδρε, Ylατi δθV 0πΠρξοv 6-
ξελiξεlc σTη λ0ση ο0io0 τoδ
Πρo6λημαToc Kαi Πolδq ΠρooΠTl-
κδc 0nαρxoυv γlα vd λυθεT oτδ
μ6λλov;

AΠΑΝTHTH: 'H λ0'οη θvδc τι1τoloυ
nρoΘληματoc δθv μπoρεT 6ε6αiωc vδ
δρΘεl αnδ τη μro oτlγμη oτηv δλλη'
Xωρic oμωc vo Θθλω vd θnrρρiψω ε0_
Θδvεq, nρooωnlκα nloτεiω δτl o ρo-
λoc τoU ,Ωδεioυ δiv 6κτlμηΘη σω-
ατο. Kαi oτηv iερdρ1ηoη τΦv Πρo.
6λημoτωv μαq ΠΙστε0ω δτt τδ οτεγα-
oτlκδ nρ66λημo τoυ 'Ωδεioυ δδv τo-
πoΘετf'Θηκε oτη oωoτd Θθoη' MπορεΙ
vo Exω καi οδrκo' oλλα μoσ εΤvαι δi.
oκoλo vα αiτloλoγηoω, nδc μπoρεT vd
δ1ει τ6τolα τ0xη ivoq iκπoλlτloτlκoq
φoριloc μδ τ6oo Zωvτοvη nρooφoρδ
oτδv τoπo μαc. Δiv εΤvοl ,μ6vo r] dvε.
noρκεlα καi 11 ιinloφαλι]c κατdoτooη
τoU κτlρiou noΟ oτεγoΖεl oημερα τ6'Ωδεio, αλλd εΤvαr κοΙ τδ γεγovoc
oτl oθ μlδ π6λη μd τ6oo dναnτυγμθ-
vη πoλlτtoτlκη noραδooη κoi δρdoη,
τo φotv6μεvo α0τδ εivοl θvτελδc d-
oυμ6i6αoτo μd τδ κolvδ Περi rΙoλlτ|.
oμo0 α'ioΘημα. "ooo γlα τic ΠρooΠτΙ-
κθq πoιj εiπατε, μπoριi vo odc nδ
δτl ijδη o Δfrμoc 6xεr οvαΘθvει τηv
θκπoνηoη μελdτη γrα τηv κoτoo,κευi1
τξc 'Eoτiαc Moυoδv, oτηv δlnoiα ,nρo.
6λ6πετor vδ oτεγαoτεT καi τδ ,Ω,δεTo.

Δυoτυxδc δδv γvωρiZω κt oiiτε εΙμαl
dρμ6δloc vα odq θvη,μερΦοω ndvω oδ
λεnτoμθρεlεQ καi vα nρooδιoρioω τ6
xρ6vo απonερoτΦoεωξ τoΟ Eργoυ.

_EPΩTΗΣΗ: Θα θ6λατε K. Πρo
εδρε vο μδc nληρoφoρηoετε bv
εYΙvαv εvερYslεc απo τδ .Ωδεio

Yld vα Ιαιεl δδεlα λεlτouρYiαc
Moυolκfrc ξxoλΠc Ylα Tσ τiJημα-
Tα Πoυ δlαΘ6τεl σημερα;

AΠANTHΣH: 'H αΙτηoη dxει 0πo-
ΘληΘεΙ θδδ κl δvα xρ6vo. ΔυoτυxΦc
δμωc δθv O,πορXouv πρoonτlκθc vd
καρnoφoρli'oεr α0τη rj θv6ργεlα. Γlα
vα πd,ρoυμ'ε τdv δδεrα αιjτη θα nρ6.
Πεl nρoηγoυμdvωc vα λιiooυμε μερl-κα 6αοlκδ πρo6λξμοτo.

EPΩTΗΣH: Θd μΠoρo0σαTεvα μαc.μlλησεTε Yld Tα Πρo6λη-
ματο σ0τα;

AΠΑΝTHΣΗ: 8ε6oΙωc. .o v6μoc
noO πρoαv6φερα δρiΖεl δτι 6αolκi1
nροijnoΘεoη γlo vo δΦεi οδεrα λεl-
τoυργiαc μouolκoδ iδρOμoτoc, εivαt τδ
iδρυμo α0τδ vd δrαθ6τεl κoτoλληλo
κτiρlo, τ6oo α,πδ oτατrκd nλεuρd,
δoo κoi αnδ ciπoψη inαρκεloq 1Φρωv.Δυoτυxδc θμεTc δδv 6Xoυμε τiπoτα
onδ οιrro. Kr αv nαρoυμε O,noψη τi
θ1αoov κoi τi θα μπoρoδoov vδ κερ-
δiooυv τd nαιδrα no0 φotτoUv oτδ ,Ω-
δεio, dv 0nηρ1ε κτΙρlo καi oδεrα λεl-
τoυργioc, θoρρδ πΦc η δλλεlψη αιilτi1
μdc δημloυργεi τερααrtεc εtθ0vεc.

EPΩΤΗΣH:'Αnδ Πληρoφoρi-

Tδ 'Ωδεio καi τd πρo6λt'ιματd τoυ

εq Πoυ €xoυμε Ylα τo στεγoσTl-
κα nρo6λημαΤcΙ Tou 'Ωδεioυ δ-
Xεl 6πlδεrxθεT θvδlαφ6ρov onδ
Ι9 ΔΠμo. N.αo0oηc. Πληρoφoρη-
Uηκαμε oKoμα δτl oτδ ΠρoσφcΙ-
To ΠαρεΛθδv 0nΠρξε θvδlαφ6_
ρoV κl oπδ τηv nλευρα τd)v κ.K.
Γρηγ. Λovαρα Koi Στuλ. Mπoυ_
τdρη. Θ6λεΤε Vα μδc Πεττε Kdτl
σXετlKο;

ΑΠAΝTHΣΗ: oi nληρoφoρiεc ooc
εivαl α'κρl6εic.

EPΩTHΣH: Δdv μδc εΙπατεr δ.
μωc TiΠoτα K. Πρ6εδρε γlα τiq
Πρoσφoρδc T(Dv K.K. Λαvαρα καi
Mπoυτdρη. Mηπωc α0τδc Θα
μΠoρoUσαV vα oυvτελ6σouv σθ
μΙd gσTω nρooωρlvr1, θλλα nlδ
o0vτoμη λ0oη σTδ σTεYαστιKo

Πρo6λημα;

AΠANTHΣH: 'o κ. Στυλtαvoq Mnoυ.
τdρηc πρooφθρΘηκε vα μδc ΠoραXω-
ρησεl YΙα 6ριoμ6vo γρ:v;κδ δrdoτη-
μα τi1 xρι]oη τo0 nολlοJ κτlρiou τou
oτηv oδδ Zαφεrρoκη. Tαυτ6xρovο 6
δωρητr\c τoσ oημερlvoU κτlρioυ κ.
Γρηγ. Λαvoρoc θΕ6φροoε την δπoψη
oτl r] αv6γε'ρoη v6oυ κτιρioυ oτd Θ6.
oη τoU nαλloδ Θα πρ6oφερε εΟvoiκo.
τερεq λ0oεrq oτδ nρ66λημα τoσ 'Ω-
δεioυ' Πρooφ6ρΘηκε μdλloτα vd μαc
6oηθηoει oτ{v 6,κδooη oiκo,δoμlκηc i.
δεlαq καi vα δvloxιioεl μd oημovτlκo
1ρημοτlκδ nooδ τηv nρooπdΘεlα oi-
κoδoμηoεωc. 'o κ' Monuτdρηc Kρi.
vovταq τη λ0oη οiτi1 καλtτερη, α-
n6oυρε τηv πρo,oφoρil τoυ' .Η 

πρ6-
τooη τo- κ' Λαvoρd io1ιjεl πdvτo, αλ-
λα r]δη αιjτη τη στΙγμη, ιioτερα dπo
oiτηoη iδloκτητΦv δμoρoυ oi,κoπδδou,
θκκρεμεi 0noΘεoη τοκτo,πotrioεωq oτη
nερloxη α0τι], οnδ τηv πoλεoδoμlκη
0πηρε,oiα.

EPΩTtlΣΗ; ΝoμiΖoυμε τιi:ρα
K J,tρoεδρε δτl εΙvαl KαΙρoc vσ
οuΖητηooυμε Ποvω o1δ 6π6με-
vo Πρ66λημα. Ti λιiτε κr 6oεic;

ΑΠANTHΣH: Ναi. Tδ δε0τερo dλλα

6ξiooυ oημαvτlκδ nρ66λημo μαc εΙ-
vαl τo oiκovoμtκ6' oiκovoμικd Πρo_
6ληματα, μl,κρδ ri μεγdλα dvτlμετω-
πiZoυv 6λol oi o0λλoγol. Γld vα oοc
δΦoω μlo εiκovα oπδ τδ μ6γεΘoc τoU
δlκo0 μαq πρo6λfl,ματoc' Θd oδc αvα-
φ6ρω μερlκo0c dρlΘμo0c. .o oiκovo-
μlκ6c αrπoλoγloμ6c μoc τo 1g77 a.
vαφι1ρεl τακτlκδq θτησlεc 0πoXρειboειq
οvερ16,μεvεc o6 B50.ooo δρoxμ6c.
Γlδ τ6 1978 oi ιino1ρεΦoεlq αιjτθq
nρoiiπoλoγioτη,καν oδ 1.0O0.OOO δρα.
xμ6c. ΣκεφΘεττε τΦρα πolθc Θα fiταvoi oiκoνoμrκδc μαc t,noxρειboεlc οv
'θ6λαμε vd dvonτι]ξoυμε τo0c oκoποι]c
μαc oτδ nλ6τoq καi τδ 6dΘoc, no0
ouΖητl1oομε oτηv αρXιi, θπεκτεivovταq
τic δραoτηρr6τητεc καi δπαvδριbvov.
ταc κoτoλληλα τδ 'Ωδεio.

EPΩTHΣΗ: ΕΤvαr προγμαTΙKα
TερdστΙα τα vo0μερα Πoυ dvα-
φερατε. Πωc δμωc Kαλ0Πτετε
τiq 0noxρειbοεlq α0τ6c;

ΑΠANTHΣH: Τα τα,κτl,κα μαc δooδo
απδ τδ Δη,μo, dnδ κρατrκΔc 6nι1oρη-
γηoεlq, d,nδ nρooφoρδc iδlωτΦv, dπδ
oυvδρoμdq μελδv καi dnδ δiδακτρo
δδv ξεπερvoυv τic 300.OOO δραxμθc.
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Tδ 'Ωδεio καi τ& πρo6λnματ& τoυ

Γrα vo ;<ολ0ψoυμε τi1 δlοφoρo, ιiπtvo"

oUμε δνo oωρδ αλλoυc τρ6noυc, no'j

δθv 6ΕooφαλiZoυv μovlμ6τητο κοi δ-

nωoδηπoτε δiv αnoτελoδv 6αoεlc γtδ
αυoτημoτonoiηoη κoi nλοτ0τερη dvο-

nτυΕη τoi δργoυ μαc'

EPΩTHΣΗ: NoμiZετε δτl i,-
παρxεr τρonoc vο θΕαoφαλloτεi
μovlμoτητα σTo0c πoρoυc ToU
'Ωδεioυ;

AΠAΝTHΣH: "Ac πldoouμε τδ Θθ"

μα nλατ0τερα. "oxl μ6vo γlα τδ 'Ω'

δεio, μd καi γli δλoυc τoOc 6κnoλr"

τloτικo0q oυλλ6γoυc, δδν voμiΖω δτι

r] μovrμ6τητο μ'noρεi vα εΤvαι αn6λυ_
τη. MπoρεΤ δμωc vd θλαττωΘεi η δlα'
φoρδ dvαμεoα oτic δπo1ρειiloεlc καi
τoιic μ6vrμoυc noρoυc. "Evoc τρ6noc
εΙvor vδ 6ρεΘεi δνο iooδo, πoυ Θo δ-

πιτpθψεt oτη δημoτrκη oρxΛ vo 6vl-

ο10εI μδ μεYoλΟτε,ρο nooδ τiq θ,κ,no-

λtτtoτικδq nρooποθειεc. "Aλλoc δvαc
Tρoιnoq θα μπoρo-oε vα frταv η dξιo"
λoγlκη κοτdταξη d'πδ τdv nλεuρα τoδ

κρ6τoυc τδv θκπoλlτtoτtκΦv δροoτη-

ρtoτητωv κoi μro oiolooτικoτερη καi
,nιδ οvαλoγlκη oiκovoμικη δ'n'ooτηρr'

ξη τωv ΠoλΙτιστικΦν φoρ6ωv. "Evoc

τρiτoc τρ6'noq εivαl vδ κατoνoηooυv
oi δlαφoρεc inl1εlρ11oεrc noi 1ρηot'
μonotoiv ovΘριbnlvo 6μγqιμl'κ6 γtα τη

δoυλεld τoυq, δτl oi δvΘρωnoι δδv t-
πdρ1oυv μ6vo γlα vd δoυλε0ouv. Kι
dv oδ ivov τ6no δθv tπoρ1oυv θκno'
λtτloτlκδq δραoτηρr6τητεc κοi γεvlκα
θκδηλιiloεlc μd ψυ1ο';υlγικδ κοi θnl-

μoρφωτlκδ xoρακτl1ρo, δ τ6noq oιjτoc
oργd ii YρηYoρα θρημιilvετοl κl δ dv-

θρωπoc, dvoΖητιbvτοc nlδ roλIτιoμθ'
vεc μoρφθc Zωηc, oυρρ6εr oτo αoτrκd
κ6vτρα. Mη oαc φαivεται Οr'lερ6oλrκδ
αυτδ noi ooc λθω. Ci oο.loτiq iκno-
λtτιoτlκθc δραoτηρloτητεq εivαt 6ργα

υnoδoμflc o' δvo μεγdλo r] μικρδ κol"

vωvrκδ o0voλo not nρo:irαrJεi vα oi-
,κoδoμηoεr τδ μ6λλoν του. "ooo γlδ
τic θπl1εrρ11oεtq πoΟ πρoαv6φερο, δc
γvωρiΖoυv δτl dv δroΘ6ooυv καnolα
ποοd γrd vo 6oηΘ{ooυv τr\v 6κπoλtτl-

oτlκl1 κivηoη, τi Xρiμοτα otτo εΙvαt

δvα κεφ6λοro, πo0 θα τoιic θnloτρα_

φεi μδ τ6κo.

EPΩTΗΣH: Θα Θ6λατε τιilρα
vο μδc ovαλOoετε τd δλλo nρo-

6ληματα;

AΠANTΗΣH: 'Avθλυoα τo nrδ φλθ'
γovτα, Bε6αiωc υΠdρXεΙ nληθoc δπδ
oλλα nρo6λiμοτo' τδ δnoio oμωc εi'
vol dvτlμετωniοrμo.

Kι]ρlε Πρ6εδρε, ε01oρl-
σToΟμε ΠoiJ εiXαΤε τηv κoλωo0-
vη vα μδc θvημεριboετεr n6vω
σi T6σo θvδlαφ6ρovTο Πρdγμσ-
τα.

- Kl' θγΦ odc ε01oριoτδ. Bε6οiωc
τδ θ6μο εΙvαl ovεΕdrrτλητo κoi δdv

μπoρεT vd κoλ0ψει δλα τd n'ρo6λiμα'
τα. 'Eλniζω vδxoυμε τi1v ειlκαlρiα vd

oυZητηoouμε πολι oδ μld nρooε1fl oυ'
vοvτηoη'

e)1) 6.5'19?8. Συvαυλiα ατi1 Nιi-
ουσα στ& πλαioια τoi πQO-

γρcilμ1ιατo5 gyπoλιτι,oτιy"δν θz-
δηλc(loειυv τoδ Διiμου γιd τt\ν
'iπdτειo τοs'o}'οκαυτιirματοg.
1-1.5.1978. Συγαυλ(α oτδι'
Πoλtγυρο Xαλxιδuxfls oτd
.πλαitαια πd}..ι τοδ θxπo,λιτιoτι-
zoδ πρoγριiuψισJτoE τOδ TBE.

1υ)

7)

δ,2)

3)

4)

5)

ΠPoΣEΞATE
oi o'τflλεg τfrE <NΙAOTΣTAΣ> ε1ναι οτi1l' δ'ιriι9εoη δλωv τδν

Nαου'ααiωγ xαi τδv φlλων τοδ πεQιolδι%oi.
oiι ιi,πoο'τελλ6μεvεg γιd δηtμ,οolευoηθg.1ααiεg καi dqθqα πρ6πει vd

εivαι otvτοlμεE μd1qι 6 τδ πολt oελiδεg γραφoμη1αv'i1g, ιiραιoγqαμμd-
vεg xαt νd ψιi1 U,1ουv δημo,αιευsεi oδ dλλo περιo,διr'δ 1.1 Eφημερiδα

Παρcizληαη, οi Eqγαα[εg vd γρι1φοlται oτiν Δηιιοτιr.!.
'H <NΙAOTΣTA> δδv φ,6ρ,ει xαμιd ε,j,flrjl,rl γιd τi6 θz,φραζ'6με-

r,ε,g γvδμεg τδν oυιεργατδv τηg.
'Egγαο[εg εikε δημooιειrsοδv εiτε δ'1ι δδν θπιοτρdψοvται.

<<ΙΙ NΙAOTΣTA>6)

ΔραοTnρIδTnTεc ToU 'Ωδεioυ Nαo0σnc
22'7.197 8. To'πιxi1 δργιivωoη
τ{iE oυvαυλiαE τοfi <<T'ρio Θε<l-

ααλο'ι,hηζ>> μδ θπιxεφαλfrg
τδν πιαγlioτα xαi δ,ιευn9υvri1

rfr; K.o.Θ. Γ. Θυμfr.

97.1.1978''F)1.ιφ,ιivιoη τiE
χοQωδιαE τοδ 'Ωδεlοιl oτt\ν
τηλε6rραο'η τfr,E EPT oτ'i1ν θx-
πo,μπd <<... Kα( τιiiqω>.

29.1.19?8. Συγαιlλiα γιd τoriE

μα8ητδ; Γυ,uvασi,ωr,, Λυxεiωγ
zrrΙ Tε1vικδrv Σμλδν τis
π6λειbg μαE.

24'2'19'ι8. Δε{lτερη θu.φιiνι-
ση τiiζ 1ορο:,δ[αg ιαi ,μαvδο-

λιvciταE τoδ 'Ωδε[ου oτlv iπ-
ποpιπr)....Καi τιbρω τiiE EPT

26.3.19?8. Toπιxι\ δργιiνω-
ση τηζ oυr,αυλ[αg τοδ oUY-
προτ{,ματo; <ΑPMOΝΙA> μδ
ilπιxεφαλfrg τδιl πιαγlloτα N.
'Αατριν(lδη.

2.4.1"978. Συvαυi,[α oτr)ν 'E-
πι,σ]χOπi soτερα &πδ πρ6o-
x}'ηoη τοδ θxπoλιτιroτικοδ oυλ-

iγ$1l'6γ q1'Α-'.οτoλη Παδλoφ>.

8.4.1978. Συναιrλi'α oτδ Δη.
ιιοτιxδ r}6,ατρο γι& τδ zoιγδ
τfr6 π6il"εοl:,

16.4.1978 Συγαυλiα oτdν
Ι(ιlξιivη oτd. πλαlioια τOδ πQo-

γριi1μuατο5 θy;πoi.ιτιorτιxδr, θι-
δηλ/υαειοv τΟi] TBE.
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"oπωg δλα τd πρd,γματα στil
Nιiουoα, U1oυμε xαt ψeiE, τr)ν διxf
μαE i'ατoqiα' "'l,oωg 6d6αια, '61ι τ6-
oo μεγciλη (oδ 1ρ6νo) oijτε τ6οo
οl1,μαντιxri (oδ γε.1ov6τα) δπωg dλ-
λεE ΙΨαoυoα[ιxεg i,oτoρ[εg xαi πα-
qαδ6oειE. 'Αλλd, oiγoυρα, τ{v δι-
r,τ] ,μια5 ioτoρiα. Mιxρri, ιiπλd xαΙ
δμoρφη. Kαi ε1παμε vd ηv xdγοιl_
uε λ[γo πιδ γvωoη' ιiπδ αrjτδ θδδ
τδ ιilραTo περιoδικ6. μιd xαt μδs φd-
1,η,χε σημαγτιxδ r,d 6oηn}ri'αου,με &πδ
τi; ατijλεg του i'τoιπη 8δδ τtν
προαπdr9εια, γιd rnd γρriψει αιγd oι-
^|α ι''' αtτ6 τrjv διxιi τoυ 'ιατoρiα,
πρ&γμα ιiπαρα[τητo oδ uιd πoλη
o'ιiv τr]v διxli μαg. Πos, τ66αλε ozo-
πδ φαiνεται γ' riπoδεiξει πωg μα-
xρυd &πδ τ{v 'Αr9rivα xαi τd dλ_
λα μεγciλα zdvτρα τfrg ,EλλιiδαE εi-
l,αι δυγατδ v& 6ροδν ιiπτj1ηοη oi
πqoιrδευτικig ilδdεg' ιιαξΙ uδ οcuoτig
προtiπor9€αειg a.vd,#υiηηg, b,o"i, od",,
τdτοια τi1r, εiδαlμε τoriτη τ{v Bπδο-
σΙ, δπcυE odν τd,τoια εΤ1αμε διαι-
osαγsεi xαi τi1ν δλο,πoiη,oη τfrg δι.
z'frζ μα! iδ6αg πρiv &πο λiγα 1ριi_
νια. I{αi oriuεqα, μποροi,με δπJρ{1
φανα vd τr\ν xdvουιιε }'[,γo π,δ γνω-
aτ'fi, α(ιν τr]ν <διxl] μαg t'ο.τoρ[α>.

"oταγ πρωτο'iδρι'r$η,xε τδ Ι(dvτρo
μαg πqiv Eξη xφ6r,ια περ[που (No-
dμ6ρηs τofi'77) πολλoi flταv 8xεi-
νOι στ,il Nciουαα xι' &λλο,δ, ποt' vi,
μιζαr, πιilg μιd τdτoια πρooπril9εια
ο' αiτδ θδδ τδ udgog, μdλλον δδν
θci εi1ε μεγdλo, xι' flλε1,αν, dλλοι
πιil; il-πgεπε vι} γ[ry,61 κdτι τdτοιο
oτην πρωτεilουoα τoδ Noμoδ xι' dλ-
iιoι πιb'; δ}ν flπρεπε vd γ[vει xαr9,d_
i'oι'. "oμιυζ θlμεig, δoε; ιiπδ τ6τε
z'ι'δλα;6ρεs{zαμε oτδ z'dr,τρo δ-
λι:υv αiτdlν τδv &π6q.,εolv, τ6 '1αμε
6ιi7'ει 6αδιιi μ66 ατ.i1ν xαρδιd μια;,
πιb; 19ειαζ6ταν ιιιd τdτoια Σ1oλii
oτr) Ndoυαα, δπιi; zι' αiτi1 1ρεια-
ξoταν r-ιιd π6λη αιiν xι' αriτ{, γιd,ι'd oτερtιilo,ει xαi vd προoδειioει.

"oλα τd δlλ?"α 666αια Eποεπε γd
γ.ivoυν ο1εδδv ιiiπδ τδ μηδdu, γιo_τi εi'τυyδ; καi γνδμεg $ειι.xig xαi
f1 ilιπεr οiα,iλλων ιiv$οιiiπων oυvτρ6
φε!'ε τδ ξεz"[η,μιi uαc. Πot flγιvε
δειi'ci δειλιi τdλη τοδ '?1 λoιπ6ν, μδ
1ιιd, 7οιiφτα μα$l1τριεg oτ ην ιiρxl].
ποt ionr: τιoτεqo ιiπδ περldgγεια
z'αi λι.r,ιυτερο &τδ 6τιδr]ποτε dλλο f-
oαγ οi π9δτε: τρi' γd.'ιιoαν τi5 αi'-
r'}oυοε; τoi Νioυ Ι(dιτρoυ ,Eργo-

'Aπδ τnv αρxn δg onμερα
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ξoμdνo'υ Koριτoιoδ τfr; Νιioυ,oαg.
Eiyα.ιιε τ6τε 'dyα zαi μoναδιτ,δ oxο-
π6, γc} δciloουμε διdξοδο οτΙg δρα.
ατηριdτητε; 3xεir,ε6 πo{' ιiπδ παλιι}
&ποτελοδv τδ γυγα'ιιεio <<μεqιixι>>.

Kdi κιiτι oηtμα,.lτιxδ &xψα. Στ6-
xog τofr K.E.K.Ι{. ilvιvε ιi_πδ τiiv
196,'η oτιγμi1 vd zερδ[αει τδ θργα_
ξ6μεvo κορ[τοι, 'πoδ πρiν i) μετd ιiπδ
τr)ν δρα τfrg δoυλει6.E oτδ dργρ61d-
οιο, i) οτδ γqαcοεiο μdoα, il1αοε fl.
τιτι τt)ν iπαφ! 1ιδ δλα αΦτd ποi
ιiπαoxoλoδr, πραιτι ιδ' μιd 1,υvαιxεiα
φtoη. "Eται i{^1ιvε zαi συγ,χQοτl|σα-

με, γιd τδr, oxo,πδ αriτδ μιd' oειρil.
clπδ τμfματα, zα$ir,α. ι1πδ αiτd προ
σαγατoλισιιdνo c' {,να' ε"ιδικδ θγδια-
φdqον τfrg ^1υr,αi:ιαE. Ιtαi δηrμιoυq-
γ{ι}ηxαν τd τ;ur'1ματα' τfrg KοπτιxiE
xαΙ τfig Pαπτιx!;, τofr Kεvτri,ματog

xει9δ; xαi μηχαγηζ, τ!6 Πλεxτο-
μηχανiΞ xαi τδv oixoκυqιr'δv, τJ-
λog τδν 'Αγγλιlιδν, τfr6 Moυ,oιxfr;
zαi τδv 'Eλ}"ηvιιδv xoqδv. Χωρi;
vd 

_ φο6drμαoτε πot oτι)ν ιiρ1i1 oi
πρδτεg μα$liτριεE i1ταν δoε9 xαi,
τι} τμιliματα, ε1μααταv δtμοlg ο[^,,6γ-

ρεg πιi:g τδ οioιαoτιxδ εi1ε oυντε_
λεoτεi, ξ iδdα εi1ε γ[νει πριiξη,
zαi ilπρεπε τιbρα νiι διαδοlgεi.

Tιbρα πιiι ξεπερciοαuε τig τρι-
ακ6oιεg oτδ xτlριο τfrg δ'δoi B6ρω-
r,ιι. Kαi 6ξ6αια flγιr,ε dι,d^1xι1 Bπιτα-
xτιxi1 νδ' πdμε zιiποιl ι1λλοδ, ζατιυ
zι-' dv ξ γωvιci αi'τi1 τi]; π6λη; uα;,
1ι6r'ο δlιoρφα πρciγ1ιατα $α μα; θι,-
iμ[ξει ιirπδ τδ ξεl,.iνη1uα, zαi ιir,αμν,y'1-
oειζ. Kαi, μδ zqυφδ xαudρι τδ λdpιε
f1 'FJργατιxi1 'Eoτiα ατi1v ,Αι9{να,
ιiνταμιoi6οrrταg θτοdτη τd1ι, δπιτυ1iα,

'Aπδ τnv πρoioταμ6vn δ. Etγ. Zdλroυ



φq6vιι'αε γρfγog., xαΙ τδ s6ψια τα-

xτοπoιdι9ηxε. Σi λiγο xαιq6, Eγα

r,6o, δλ6,xληQo' διxιi μαg xτ[ριo, '$ιi

61E.1doει τ\ν δεtτεgη φιioη τis
πρooπcir}ειci; μα;, xαi φυlιlιxd dκ6-

μη πι:ριoo6τερεg 1ιαι}f τριεg, ποi'

ιlγνοdiνταE δλεE τi1ν ι6rπωroη β!&s
ξolfrg odν τi1ν ι;r1με9ιr'l1. αioΦciνι9η-

xαr, τδ K'E'K.N. διιo τoυg δημι'
οtργημα, δi,νοvτιi6 τοιl τi1v 'ι/εανιχl)

ζωfi ποtl τοδ iΙπρεπε. 112 αο9[ταια
οτ{ν Koπτιzi, 'r72 ατl) Pαπτιtf,
1Ο5 oτιi' Qi66r"1rριιd, 82 οτδ K.
1ειρ6g xαi 84 oτ6 K. uη1αvfrg, 66

ατiν Πλεzτoμηxαl'{1, 154 οτd 'A^/-

γλιzd xαi 9Ο oτd τμfrματα τfrg Mου-
oιxfrg (ιiiδιz{, πιd,r,o, ιilxoρντε6ν),
23 ιττiν |ψμ1vαστι7'{ y.αi dλλα τ6'oα

οτr-,{g 'Eλληr,ικoig 1ορο{E, Eι'α6 δ-

λ6z.ληροg μιι:,.ρ66 x6'oιιoζ δηλαδt'1, τi
riλi}.o εiνα.ι' παριi μιd τραι"i1 &π6'δει'

ξη δτι ο} λiγιr xρ6r'ια sα γεμiιτoιl_
με z'α,Ι τδ zαιvo{lρ^1ιo i.Ιαζ oπiτι. t-
χoντc}'; πιι! δqιorxd ιiπoδεiξη iiτι fi
Ν,ioυαo εi'ι,αι i π6λη τδν γιdτων.
z.αi αri,τδγ πot θq^1ιiξoνται xαi αt-
τδι, ποi οπουδ'ciξουv.

KαΙ frταν αriτ{ 1ιαq f1 πορεiα d;π6

τ6 τι ι1g ο{pιερα, γεμciτη ι1πδ γνιil-
oη xαi κ6φι, ιi^,'riλoγα pι} τi1ν fiλι-
z.[α. δ,οιυν τi1ν ατελd1ωσαν, γεμdτη
oυνdμια ,iπδ &μ6τρητεq _- διxdg ιιαE

- 
θxδηλωοειg πο{l 'flγι,ιlαγ ιι' 8γα

διπλ6 ozοπ6: Πρδτα γιd νd διb-

αοι-lν γαt o} ,μδ; τig 'iδιε; τi1ν ι1πα_

ραiτητη &ναι{ru1.f , τ6cο ιi'παραiτ.η-

τη; ιiταν οιοατd π9οoτ[r}εται dγci-

,μεoα oτi,g .1νcboειE. KαΙ τθτoιεq f1ταν

οi τ6oε; z.αΙ τιi'οεg ixδqoμi; ποιj

ατi\ διriρz.εια δλου α.{'τoi τOi Kαι-

ρoδ, μ&E iiδο:oαγ τi1ν ε&xαιρ[α γd

6q,εsofiιιε <<&ναμεταξd μαφ BEιυ ιilπδ

τdν 6ιioη ιιαg, .1νο:ρtξο'νταg d?λα

μd'ρη r.r-,i, (Ι}'λ"εq xαταaτdαειg. "Tατε_

ρo, zri ^,'ld. vd διiαουν ivαli.'υyi1 οi
,iλ7'nr., zαi τdτolεg i1ταν oi ου1vig

μα; iπιoxdψειg ο} xoιvο:'φaλfl iδgd'

ματα τοi, Noμoδ. πoi ilγrναv odl'
ci vrciτα δ}ναπ/'η ρJπο0ει ξη cτι 1

ξεyvoδν oζτε δταν θgγιiξoνται, ιx_

,{1μo περιαα6τερο δταν oπoυδdζoιlι'.

Συvιiuα δδν λεirpαμε πoτδ &π' i=

λε; τig γιορτδg oτi1ν π6λη μαE κι'
6ποτε ,μdζ δ6Bηιε f1 εixαιρ[α, παρε-

},ιioαμε μπqoοτil. &πδ Bπι'o{μoυ5 xαj

μd, iπερi1φαvεg' δπcυ5 ιj Σ1ολi1 zαi
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EYXAPlΣTHPIo
'o Σi'λλογog 'Aπo,φο,[τωv Nαοη1-

oη,g <<'Αr,αo'τd,oιο; Mι1α|λ δ Λ6-

γιo,;> αio$ιiνεται τi1ν ιiνriγκη v& εi-
xαριoτf1,oει τδν ι. Δ{μαρ1o, τδv x.
Π ρ6aδρo iιαi τc). μdλη τοδ Δημοτι'
zoi Συu6ουλi,Oυ n'ιd, τi1v o:ιπονoμιxi1

6ν[,οxυ,oη πρδE τδν ΣUλ.}ογο.

Tδ Διοιτ.liτιπδ Σψι6odλιο

Tδ Kεvτρo 'Eργαζoμ6voυ Koρrtσloυ

'f1 πd,i.η μαg, fioτεqα 6οηι}fioαμε δoo

uπυ9fοαuε ο} διiπxολεc xαταoτιiοειg
zαi. τ6τε φivr1xε π6'oο 1ρi1οl1ιεE i'-

πiρξαv δoεg γνιbαειE π'fiqαμε πd-
\iιυ στιζ πρ,δτεg 6οdt$ειεg.

'Aλtr'λ xαi ποιd ι1πδ μ&g sι} ξε-

1ιioει ποτεi τig {}εατρικ}E παqαο'τα-

oειg ποt μιδ τ6oo 'ιιεqι{v,ι ι1νε6ιioαμε

δλα αi'τd. τc! 1q6r,ια, πoι& ι1πδ μi,g

sd. ξε1ιioει ποτδ τi1ν dγωvlα μαq

γι& τr\ν xα'$ιερω1-ιιiνr1 πιd, θτl1roια
'ilzι9εor1, ποι\ 1ρ6νο pιδ τδv xρ6vo d_

zαr'ε τδ dργο μα< πι6τερο γνωoτ6

τδν x6πο 1ιαg πι6τεqο θπτιμητ6 &πδ

τοi'g dλλoιlE, τd'},οg τδ &πoτελ6o'μα_

τC1 - zαsιbg μig λδν οi dλλοι _-

&z6μα xαλriτeρα: Ι(ι' &ν γιd vιΙ γi_

γουν fjλα. αriτ& yοειd,ατηκαν δρεg

xαi fιρε; δουλειδ,g μδ τi1ν 6ελ6γα

ατδ 16ρι, πλdι ατd μη1ανf, xοwιΙ

οτr) zουξiι,α, μπQοστι} ατδ 6ι6λiο.

8dλoυμε v& ξdqετε δooι δια6ιiξετε

αi,τi; τiζ γρα,1-ιμιdg, δτι πioω ιi:πδ

τδν rpιl1ρδ τ[τλo τoδ <<K,dντρο 'Eg-

],αζομ6γου Koρι ιοιo$> xριi6εται ιd-
τι ιiλoξιblτα'ι,o, παQ6μοιo μδ xιiι}ε τi

ποi τδ xρατdν vθoι oτi1 ζωf, εiτε

μδ πgιiξειE εiτε μδ δvεlρα fr xαi

τι} δiο" Tδ διx6 pιαE δvειρo, i1οτε-

ρα ι1πδ τdν πριiξη, εivαι νd μ'ετα_

φ,6ρoυν ο,i μαs{τριεg δ,τι tμα'$'αv,

οτδ απiτι μιd ,μ6ρα xαi πρΙν φi^1oυν

ιiπδ 3τod'τη θrδδ τfl Σ'1oλ{1, γd, ου-

νεx[,ιiουv αiτi1 τi1ν προoπιir}εια πgο-

o$dτοr,ταζ zι' dλλεg iδ,iε;, π69α dπ'

αtτig ποi iiδη Uγιναv πqdξη. Ι\Ιd

δργανιbαoυ1-ιε iiται τ!v Σ1oλi1 μαq

πot' γι} n1[vει παρdδειγ1"ια τfrg π6-

ληg μαc γιd δλε; τiE π6λειg, δργα-

vcilι,oγταζ παρdλληλα μδ τΙE dλλεg

δραoτt1ρι6τι1τεζ συξητirσει'ζ, By"θd-

'oειg, προ'6ολd6, δτιδf'ποτε μπoρεi νd

xιν{,6η rδ θvδιαφ6ρO\' τiζ νεολα(αE

xαi γd μδ; xciι,ει γνω,οτotig ιiνιiμε-

ο,i 1ια;. Σzοτεiοι'1ιε νd δργανω$οδ-

με ιiπdr,αvτι oτd αημαντιxd πqο6λf

,uατα τfrE θπo1frg μαg &ιο6γοvταE

γνδμε; xαΙ λ6γοντα.9 τr\ν δικιιi μα;

zαΙ odγ ιiρ1i1 sιΙ $dλαμε μι& τ6τoια

θxδ{λιooη πctνω oτf <<Ei'tπαvoη τοδ

περι6ιiλλοvτo;> i\ τdv διατ{gη'οη

τοδ <.1qιilrματοg τ{1g Ι'{ιiουoαg, ποδ

τυ1αivει vd εi.,'αι oπdγιο οτi1 xιδ_

Qα μαE. Ι{d xαταφ6qoυμε $ται, δ-

oτε 6λοι δooι 1ιπορoδν να μδ6 θνr1"

μεριilooυv πdγω o} Φ6ι-ιατα ποi μ&;

ιilφoρ'ofiv, νd τδ sεωqoLjγ /Q1iiσιμο

v& ,ud6 τιμ{ooυv, 'δπω; τ6οα xα\ τ6'

oο.ι τδ ily'αvαγ xατd xαιρot; ξloιε-
πτ6t1ιε'ι,οι &λλoυ εΙδουE θκδηirυoει;

μα;. Tiπoτε γι& μ&< δδν εir'αι πιδ

oflοιαoτιγ.δ &πδ τi1ν Bπιl',oιγωl'[α

γιατi αiτi1 εiι'αι ιl}ηr}ιvi1 γvιbαη,

xαi 6πωg xri8ε q,ορir ποil θuεiE μδ

τδ ilργo ιιαg i',xaυμε xdτι γ& πotψε,

Uroι η9,6λoυ,με zαΙ oi &λλoι ποt E-

1oυν xdτι νd μiE πoδn', v& εiγαι oi-

γouρo', δτι το{g περιμdνoυ'με'

'H pιιzρ{ μα5 i,ατogiα $ξη xρ6-
γ0]ν π'iι, ιiπd'δειξs δτι οτδ K'FJ'K'N'
τiπo'τα δδv πfrγε 1αιι{νο xαΙ ε81αρι-
oτοffuε δooυE τδ π[,οτεrjrαν αiτδ καi
ui: 6οiθηοαν. Mig 1qειciξονται δ-

λo-oi.d γιd νd πε[oουιιε xι'_ dλλεg

xοlπ60',λεg ιι' dλλα παιδι& δτι fi Σ1ο-

λιi uα; δ}ν εTγαι ιιιd ιiπλi1 Σ1ο?'i1

,'j ' 
$dλo,'u. αsτδ v& δlαδosεi ιilg

xiι μιzρd' 1ωριι}. τfrg πεqιoy.frζ μαζ,
δπιυ; δiαδΦzε xαi oτdv π6λη μαg'

EΝΔ Ι ΙιΦEPoΝTA NEA
α.) Tδ τρiτo Παμ6ορειοελλdδιzω

Φε,οτι6αλ Χoρωδιδν προγραμματi-
oι9ηrxε v& γ(νει φdτοg ατd Ncioυοα

oτig 15' 16 xαi, 1? Σεπτεμ6qioυ'
6) 'H 1oρωδ[α. xαt uαγδoλιγciτα

τοδ'Ωδε[ου Nαοt'ο'ηE πqoο''ιλ{$ηxε
γd διiyoει αιlναυλ[α ατi1 Σ6φια ατd

μ6oα φ\9ινοπιbροι'.



Tερdoτlα δλμoτα δκαvε δ
κλαoolκ6c οθλητloμoc τξc no-
ληc μαc τα τελευτοTα 1ρ6vlα
κοi εiδlκd τηv τελευτα1α δlετiα.
oi μεγαλεc nρoonαΘεlεc, η τε-
ρooτlα δoυλεlα κοi η θπlμovη 6-
φεραv κoi το απoτελ6oμοτα.
Θετlκd κoi 6λnlξoφoρα αn' δλεc
τiq πλευρ6c. N6α ατoμlκo ρεκoρ
noλ0 καλ6c Θ6oεlc oτη 6αθμo-
λoγiα oκoμα καi nαvελληvlο ρε-
κoρ !

Tα φαlvoμενα τξc Σαvlδo (πα_
vελληvlo ρεκδρ oτδ 1000 μ. Ko-
ραoiδωv μb 2'40' 'B) καi τoδ
ΛαZαρiδη (καvεΙc δδv Εε1vα τo
2.20' 15'' oτδv Mαροθιbvlo 'Aγ.
γλiαc) dnoδεlκvOoυv nερ1τραvα
τη oωoτη κoi μεΘoδlκη θργoο1α
noi γivεταl oτδv κλαoolκo μαc
οΘλητloμo.

Eivαl noλλoi α0τoi πoU αvrδlo_
τελδc καi μδ μ6vη Θ6ληoη Tηv
nρooφoρα περvoσv τic περlooo_
Tερεc δρεc roυc oτδ γυμvαoτη-
ρlo κovτo oτι:0q v6oυq καi oτic
v6εq. Παλε0oυv μπρooτο oθ
παμnoλλο θμnoδlα. Δlαμαρτ0-
ρovταl καi Zητoυv 6oηΘεlo γlα
δε'καδεc ζητηματα. "Eωc δτoυ
λυθεi τδ ivα Εεφυτριilvoυv δλ-
λα π6vτε. Δδv απoγoητε0ovται
δμωc. 'onλiζovταr μδ nερlοoo-
Tερεq δυvdμεlc καi nρoonαθoυv.
Kαj θd πρooπαΘoOv oυv6xεlα.
Γlατi δ oγιj:vαc α0τδc εivαr Φ.
ραioc. Koi εivαl μεγαλη η iκα-
voπoiηoη τoυq δταv 6λ6πoυv κ6-
θε μ6ρα oτδ γηπεδo δvα oτρατδ
onδ v6oυc καi vιiεq vο nρono-
vo0vτοl.

Γlα ovoματα, xρ6voυc καi d-
γωvεc μαc γρdφεl oτδ oημερl-
vδ oημε1ωμο δ γυμvοoτηc τo0
ΦAΣ κ. NoυoηλαΖoc. 'Eμεic δ-
nωq κoi δλol oi NαouooΤol ε0-
xoμαoτε nοvτo ψηλoτερα.

Mδ αvαλoγεc καi θλnlδoφo-
ρεc θΠ|TUχiεc, γlα τδv κλαoot_
κδ οθλητloμδ τΠc πoληc μαc
δρxloε φ6τoc η xρovrd. oi 6πl-
τu1iεc nρoηλΘαv τooo δnδ τoOc
παληoOc δoo κoi οπδ τoΟc v6-
oυc αθλητ6c. 'ΑξiZεl vo oημεlω-
θεi δτl φ6τoc 6μφαvioτηκαv oρ-
κετoi vδoι κoi ταλovτoιJ1oι ο-
Θλητ6c, oi δnoiol μδ λ1γη καλη
Θ6ληoη' μθ λiγη 0πoμovη καi i-
nlμovη Θα xαρoDv κoi Θd xαρ1-
ooυv oτηv noλη μoc μεγολεc 6-
nlτυ11εc' 'Anδ τδ μ6Xρ| oημε-
ρα onoτελ6oματα ΕεxωρiZoυv:
Tδ nαvελληvlo ρεκoρ τo0 Λα-

Zαρiδη KυρIακoυ (ΦAΣ) oτδ
Mαραθιbvlo δρoμo U2'192 μ.) '

no0 θγlvε oτηv 'Aγγλiα μδ 2 δ-
ρεc 20' 15' ' η nριbτη viκη τηc
'"Eφηc Σovrδο (ΦAΣ) oτo0c nα-
vελληvιouc αγδvεc αvωμαλoυ
δρ6μoυ oτd 1000 μ.μb 2'40"B
oτηv κατηγoρiα κoραoiδωv, no*
flτοv κoi η nριbτη viκη oτηv Ι-

oτoρiα τo0 κλooolκo! αΘλητl-
oμoE τηc n6ληc μοc, τδ nρoο-
φατo 1.50 oτδ ilψoc τηc Παγ-
κoλiδoυ Δ6onotvαc (zαφ.) oτoιjc
δrαoυλλoγlκo0c γυvαtκδv' τo
'l1"1 oτd 100 μ. τoU X"'lωαv-
viδη Δημητρη (Zoφ.) , τo 23' '3
oτd 200 μ. τoυ MdvτZoυ Koομδ
(ΦAΣ) καi δλλα.

Γεvrκα τd απoτελ6αμoτα τωv
ογιbvωv not 6xoυv γivεr μ61ρr
oημερα εΤvοl:

Στoιjlc nερlφερεtακo0c αγδ-

vε,c δvωμoλoυ δρoμoυ πo0 δyl-
vov oτηv Θεo) viκη τic κολ0τε-
ρεc Θ6οεlc κoτ6λα6αv Λ "Εφη
Σαvlδδ (ΦAΣ) oτα 1000 μ. Ko-
ραoiδωv 2η κοi Tρlαvταφυλλ1-
δoυ 'Ελευθερiα (ΦAΣ) 5η oτα
2000 μ. γυvαlκδv, η 'Ηλiα Xα-
ρoι1λα (Φ. A. Σ.) 5η' η Mi-
XoU 'Ελ6vη (Φ.A.Σ.) 6η, κοi η
Π6καλη Δημητρα (ΦAΣ) 8η (γε-
vlκη 6αΘμoλoγ1α γυvαtκδv 2η
θ6oη) ' oτα 4.000 μ. Xρloτoδo0-
λou (ΦAΣ) 10oc κoi oτα 2.000
noΙδωv Λoγδoviδηc Xρηοτoc
(ΦAΣ) 6oc'

Στo0c nαvελληvioυc dγδvεc
αvωμdλoυ δρoμoυ, oτo 1000 μ.
κoραoiδωv η Σαvlδδ "Eφη (Φ.
A.Σ.) κατ6λο6ε Tηv 'lη Θ6oη
(γεvlκη 6αθμoλoγiα δδv 6γηκε)
oλλα δ ΦAΣ δlεκδtκoUoε τηv
nριilτη θ6oη κoI oτd 'l2.000 μ. αv-
δρΦv, δ ΛoZορiδηc Kυρl6κoc
(ΦAΣ) κoυροoμ6voc 6πδ τo τα-
ξiδl καi dnδ τoOc δ0o πρ6oφo-
ToUq Mαραθιbvloυc ('Aγγλiα,
Bερμouδεc) nερloρ1oτηκε οτηv

'o dδλnTlσμδc μαξ μΠoρετ
vd φTdσεI Ψnλδτερα

Tδ απ*δεrξαv τd' ταλ8vια τor Κυρ.
Λαζαρiδn καi τng "Eφr,q Σαvrδi

Mro δμοδα oπδ oΘλητδc κοi oΘλητρrεc τoυ Φ.A'Σ..Ndouoο. καi τoδ Ε.Γ'Σ' "Zo"

φεlρdκη" 6xovταc oτδ μ6οov τoOc γυμvοoτ6c τoυq κ.κ. NoυoηλdΖov κoi Φερλαxiδη

Γρι&φει δ γυμναoτ{q
κ. Γ. NoYΣΙΙΛAZoΣ
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δε0τερη Θ6οη μθ xρovo 33'45' '

6.
Στoιjc θoωτερlκo0c oγωvεc

oτ16oυ δδv εTxαμε καi noλλδc
6πlτυ1iεc, 6κτoc oπδ τδ 28' '7
τΠc "Eφηc Σαvlδα (ΦAΣ) oτδ
200 μ. τ6 1.45 oτδ ιjψoc καi τo
4'70 oτδ μηKoc τηc Παγκαλiδoυ
Δ6oπotvαq,'(Zoφ.), τδ B' '8 τηc
Tρlαvταφυλλiδoυ'EλευΘερ1αc
(ΦAΣ) oτα 60 μ. καi τo 37.96
τo0 MnαγκατZακη'Εμμαvoυηλ
(ΦAΣ) oτδ δκovτro.

ΣτoOc δlαoυλλoγrκo0ξ δuοτυ-
Xδc κoi oi δto μαc oιiλλoγol
καταπovτioθηκοv. 'o ΦAΣ Kα-
τ6λο6ε τηv 5η Θ6oη με 97 1l2
6αΘμo0c καi δ Zαφεlρoκηc τηv
6η Θ6oη μδ 92 6αΘμo0c. Τα κυ-
ρiΦτερο dnoτελ6oματo flτov τo
11' '2 oτd 100 μ. τo0 X' "ijωοv-
viδη Δημητρη (Zοφ.) τo 23' '3
oτα 200 μ. τou Mαvτζoυ Kooμδ
(ΦΑΣ) , τa 2'9' ' τoυ Χρloτo_
δo0λoυ 'Avαoταoioυ (ΦAΣ) οτο
B00 μ' τδ 19"4 τo0 Bεvε,τiδη
Γεωργ[oυ (Zoφ ) oτα 1 10 μετ'
θμπoδiωv, η 2η θ6οη τoσ Λογ-
δαviδη Χρηoτoυ (ΦAΣ) οτα '|.

500 μ. θφη6ωv μ6 4'36' '5, η 2η
θ6oη τo0 Mn6η Xρηοτoυ (Zαφ.)
oτα 3000 μ. μδ 9'55' '4, τδ 12.36
τoΟ Δημdδη Xρηοτoυ (ΦΑΣ) oτη
oφοlρo6oλ1α iφη6ωv καi τδ 1.65
τo0 Kdλη "Aγγελoυ (ΦAΣ) oτδ
ijψoc θφη6ωv

Στo0c nεptφερεloκo0c θoρl_
ιroιjc noΟ 6γlvαv oτηv Kατερivη
oi o0λλoγoi μαc δdv κατoρθω_
oov vd Eεφ0γoυv αnδ τη μεTρΙ_
δτητα κοi ijτot κατ6λo6αv δ ΦAΣ
τηv 5η Θ6οη μδ 46 6oΘμo0q καi
δ Zοφεlρακηc τηv 6η θ6oη μδ
341:6sgr.(,a.

Στα 100 μ. δ X"'lωαvviδηc
δκαvε ρεκδρ μδ 1 1 " καi κατ6-
λα6ε τηv 2η θ6oη' δ Ιδloc oτα
200 μ. θnioηc με 23"6 κατ6λα-
6ε τηv δε0τεoη θθaιl, oτα B00
μ. δ Xρlοτoδo0λoυ 'Αvαoταoloq
(ΦAΣ) κατ6λα6ε τηv 4η Θ6oη
μb' 2'7' '7, aτδ 'l10 μ. μετ' θμ_
noδiωv δ Bεvετiδηc Γειilργroc
(Zαφ) 3oc μδ v6o ρεκδρ 17''5
oτα 50Ο0 μ. δ Λoγδαviδηc τo0
ΦAΣ τηv 4η Θ6oη μθ 17'33''8'
oτη οφαΤρα δ Γρ6Zloc 'Avτιi'lvloq
(ΦAΣ) τηv 2η μb 11.44, oτδ δi-
οκo δ Δημdδηc Xρξoτoc (ΦAΣ)
τηv 3η Θ6oη μδ 31.44, aτδ θni
κovτδ δ 'Avδρlιbτηc Στρατoc
τηv 4η Θ6oη μδ 2.B0 oτo 400 μ.
μεT' iμnoδiωv δ Kαραγlοvvηc

Mlλτl6δηc τηv 4η Θ6oη μδ 60' '2
καi oτic oκυταλoδρoμiεc 4X100
δ ΦAΣ 4oc καi 4Χ400 2oc μδ
3'38" 2.

T6λoc οτoιjc δrαoυλλoγrκotc
γυvαlκδv noi iγlvov πρooφατα
oτd Γlαvvlτod oi αθλητρlεc καi
τoδ ΦAΣ καi τou .Zαφεlρoκη.
n6τυxov nραγματlκδ θρiαμ6o.
'Anδ τα 11 κΟnελλα τd 8 τα nη-
ραv oi oΘλητρl6c μαc (5 δ Zο-
φεlρακηc καi 3 δ ΦAΣ τδ δvα
odv noλυviκηc o0λλoγoc). Tηv
πριbτη θ6οη κoτ6λα6ε δ ΦAΣ μδ
64 6αθμo0c, θvδ δ Zαφεlρdκηc
τηv τρlτ| μb' 44 6αθμoιic.

Tο κuρlιbτερα onoτελ6oματα
frτov: oτα 100 μ. η Σκoυλαρlil_
τη Πovαγlιbτα (Zαφ.) 1η με
13' '2 καi η Φερλοxiδoυ Σoφiα
(ΦAΣ) 3η μδ 14' ' , aτα 400 μ.
η Tρrοvταφυλλiδou'Eλευθερiα
(ΦAΣ) 2η μd 65" καi η Nlμni_
τη Δfonolvο (ΦAΣ) 3η μδ 68",
oτd B00 η Σovlδο "Eφη (ΦAΣ)
1η μδ 2'27'' 5, oτο 100 μ. μετ'

θμnoδiωv rj Σαvlδα "Eφη τo0
ΦAΣ 2η μb 17 "9 καi η Τρo0n-
κoυ Πoρφ0ρα (ΦAΣ) 3η μθ 19' '

2, aτδ μdκoc η Παγκαλiδoυ 'Η-
λ6κτρα (Zαφ.) 1η μi 4.82, η
Παγκαλ1δoυ Δ6onolvα (Zαφ.)
1η μd 4.68, η Σoρακατodvoυ Zωη
(ΦAΣ) 4η μδ 4.39 καi η Π6κα_
λη Δημητρα (ΦAΣ) μb' 4.21 aτδ
ijψoc η Παγκαλiδoυ Δ6onoιvα
(Zαφ') 1η μd 1.50, η Σμυλiδoυ
Aiκατερivη (ΦAΣ) 3η μδ 1 30
καi η Tρo0nκoυ Πoρφ. (ΦΑΣ)
6η μδ 1.20, oτη oφαlρo6oλiα η
Παρxαρiδoυ Γεωργiα (ΦAΣ)
'lη μδ 8.12 κoi η Mixoυ 'Eλ6vη
(ΦΑΣ) 5η μd 6.63, oτη δloκo6o-
λiα η Πoγκαλiδoυ 'Ηλ6κτρα
(Zαφ) '|η μδ 27.33, η Mixoυ
'Eλ6vη (ΦAΣ) 3η μδ 22.22 καi
η Παρxαρiδoυ Γεωργiα (ΦAΣ)
4η μd 21.53, oτδv dκovτloμδ η
ΦρογκonoOλoυ Xρυo. (ΦAΣ) 5η
μδ 19.36 καi oτη oκυτoλoδρoμiα
4X100 1η η δμdδα τo0 Zαφεlρα-
κη μδ 55"B κoi 3η η δμoδo τo0
ΦAΣ μd 57' ' .

Ti1v 1.4.1978 δ Σilλλoγo; 'Απο-
φοi'των Nαoι1oηq αδ oυι,εQγαoiα
μδ τi1v 'Eταιgεiα Mαzεδoγιπδγ
Σπουδδγ δQ],,irωo. διιiλεξη μδ $d_
rμα: <<B6,qοια -_ λΙ(εξα 

- 
Atγi;.

'Ιοτοριz}q πηγiq κα rμι,η1ιεiα>. Mi_

λη,ααγ οi: 1) Δημ. Σαμψdρηg θπι-
oτημoνl zδ; oυvεργciτr1; τoδ ιiq7αIο-
λoγιιoδ τuηuατοζ τfr; tr.M.Σ. 2)
aαι}ηγητdg z. ΦιiiτιοE Π6τοαE.

'H διιi,λεξl1 σγι1,5 61i.11, α1$ου,oα
τoδ Ληrιιοτιxοδ Θε.iτQοιl }{ιrοilor1g.

72



"Aγ ιixoriοατε xdποιoγ vd δια_

μαρτιiρεται γιd τι)v &xρi6,εια, γι&
τ{1ν κυzλοφogιαxd oυψιφ,6ρηoη' γιd
τd. xαυoαdρια ij γιir τδv 16ρυ6ο,
r}& α'ιοι9αιη}εiτε τi1v dναψη νd
προo'ι}doετε τdv φωη oαg oτi1 δi_
zαιη διαμαρτυρ.(α τoυ. 'H διαμαρ-
τυQια ε1ναι fι μ6uη ιivαuφιo6{τητη
zατcizτr1oη τoδ ol''γ1οoνoυ ιiνrjριil_
πoυ. Mdq λεiπorlγ πoλλ& πρciγμα-
τα, ιiλλ'd d1oυμε τουλιi'1ιoτov τδ δι-
ιαiωμα vd διαμαρτυρ6,uαoτε. KαΙ
δυoτυ,16g, d1oυuε πoλλoυg λ6γoυg
νd διαrυαρτυρ6,μαο'τε.'Αλλd ιizοδ-
οτε μιil π8ωτ6τυπn διαμαρτυρiα:

<<Δ}v xαταλα6,α[νω τoι\g ι1r,ι9ρω-
πoυE. 'Αγαποiν τdγ iλευ8ερ[α, ιiλ-
λιΙ τi1 διxτ] τoυE. 6γι τoff ?Ι).-

λoυ. 'Aπdδειξη. δτι κιγδυνεdω γd
yciαω τotE φ(λοιg μoυ, γιατΙ il1ο.,

τi1v oυvl1Φεια νd λ d ιo δ,τ ι o γ" {,-

π τ ,O' μ α ι. Δδγ εTvαι oωroτ6; Αt-
τδ δ}γ oη'uαiι,ει θλευι9ερiα; 'Eγδ εi-
μαι εiλιxρινr|6, Δ}ν μπoρδ vd xρ6-
6ω τig iδdεE μoι' xαt τig xρioειg
μoυ. M6νo αrjτδ πoδ xdvει τoδg φ[_
λoι'ζ μOυ vd fu'μrilνoυν. 'Eλd1ιoτoι
ιiv$ρωπoι d'ι,6xoι,ται τi]v ιiλτ]$εια.
^ιΔiν rελουν νd τηv ιizoδνε, dλλd
πρoτιμιοδν γι} ξoδγ oτi1ν αiταπciτη,
πιoτεdovταg δτι οi dlλλοι δ}γ 6λd-
πουv τil λciι}η τoιlg ,xαi τi5 θπιξriψιIεq
δραoτηgι6τητdg τoυE. 'E1,$ fiργ6ff_

μαι αiτi1ν τi1ν &πατη'λr\ oιγουριci.
Λdω οτδv xαι}d'ιlα αιiτδ ποδ κρ[νω
δτι πρdiπει γd πδ. T6,oo τδ 1ειρ6-
τερo ι}ν μoδ r}υuιbαει. Πdνr.υ &π'
δλα rj εiλιzρ['ι,εια>>.

Χιogi; ιiuφι6ολiα, z'αιιμιd ιiι,θ.Qιil-
πιι,η o76oη δir, εil,αι 6ιcδoιιιl1' ιiν
δiι, 6αoiΞεται oτi1ι, εii.ιzρir,εια. Χι,l-
oig dμφι6ολ[α, δ εiiιzρινt); εTr,αι
zατi. ιαν6yα τi,uιo; zαi dξιο: Eιι_
τιoτootvηE. 'Aλλd, ,μπορεT νd εiναι
zαvεi; εiλικριv{E, 1ωρtg γd ιrirrsι
φ66ητρο τdv εiλιzρlvειd του. Mπo-
ρεi vd cτξ6εται τdν ιiλriι}εια 1ωρi.q
r,ιi ξεοzεπιiiζει μιi ι1 δ ι ιi λ λ α γ. x' o
xαΙ μαy"11 τLγ'δ τρ6πo, θxεi-
r,οι': ποrj ff1ουv },6^,,οιlg vr} τ{ν xρt-
6οι'γ ciδιαφ,oριbνταg γιiι τig oυγd-
τειε; τδν ιiπoz-αλ{ψεcbν τoιl.'o εiiικoινi); τoδ παραδεiγ,ματ6g
uα; ιiπορεT, .7ιατΙ οi' φ,[λoι τoυ τδν
iγzαταλε(πουν Eνα; FvαE. ':\'λλd fl
φιλ[α αν 6αoi''εταt oτi1ν εiλιzρ[νεια,
d1ει θπioη: 0.να^iιl1 dπδ πoλλd1 θ-

πιε[xεια zαi πεφιoο6τερη δια-
xgιτιl"6τητα. "Αν δiγ πρdπει vd λd-

μιε ι1rfxα1g, τ[πoτα δ}ν μδ; iπoyρε_

Tδ r9εατριzδ τμfrμα τoδ 2f'}$r1oυ
'Aπoφο[,τωv παqoυ'ο(αοε οτig 4 'Ιοrl
νioυτδ κoυxλοt}dατρo <<Ξt,πγα Ιι{τενε
xεδ,οι1πoλr>> τf]g EiγενiαE Φαxiνου
pιδ μου'οικi1 Γιriνvη Mαρz'6πουλο. Tt
'ι,τει,ε,ιεδdxια ξωr,τciι,ει1lαν oτα y"{-

ΞγIlilA

lυTElμ EI(E[0γΠ0nH

ρια τδι, Kωoτα K6λλα, Π loτη; Kε
φαλ& xαi Γι.ciνvη Kαρατoιωλη. Bo,{_
η}ηιiαv oτi1r, iπιτυx(α τoδ sργoυ οi
Zαφε[ρηg Tioουzαλdζ, Λευxr) Σαμα_
gd, Γrciι,νr1g 'Aγoραoτδ; xαi παι,-
διd. ciπδ τι'l παιδ'rzδ sεατοιz'δ τμijμα.

'fΙ aλfilεrα Καi YlαTi
δθv τnv δfλουμε
Toδ κ. Bαo. Nαλμπdrντη

ωγει νd λ6με μιd, δυoιiρεoτη &λd-
sεια. Kαi τiπoτα δiγ διxαιoλo,γεi
τi1ν τιioη νι} δπο.,,ραμ,μ(ξoυωε 1ωρi;
γι} μdg τδ ξητoiν. Πολλ}g φoρδq
cirrτ[r9ετα, εiι,αι προτι,μ6τερo ι,d xιi-
νoυuε πδg &γvoofrμιε δριoιιdr,ε; ι1λ'f-
ι9ειεE 1,1} γd μil 6oloκ6,μαοτε ατι\
δυoιiρεατη dνci1rzη r,λ xαταδιz"ιiξoιl_
μιε ι1,μετι1xλητα τοi,E φ[λουg 1ιαg.

Kαi t1oτεQα ποιδq μπoρεT 1,i1 iοy1'_

ριατεT δτι xρivει ιτωοτd, δτι δδγ 6α-
ο[Eει τi1ν zρ[αη τoυ oτd φαιν6μιεr,α,
δτι δδγ zcir,ει λ,:iη9oζ δΞ πρδq τd z'[_

vητQα, τig περιιττciοει; xαi τd γε-
,r,oν6τα, τδγ δπoiοir, δδγ μπoρεi πO_

τ} νiι γνrορ[ξει τig 6αΦ(,τερε; καi
πραγματιxtg αiτ[ε;; Kι' iiv εir,αι H-

ται γιατ'i, 'ι,ι} ,ιιt) παραyω'qεΤ ο' iz.εi-
vοιlζ πorj xρir,ει τδ π}'εoι,6xτημα τ{1;
&μφι6oλlαg;

'Exτδ; ιiπδ πoλ{l ιiριo'μdr,εg zα'i, i-
διαiτεqεg περιπτrioειg, δπoυ f1 διο-
ρατιz6τητα xαi fi xglοη μα; μπo-
ρο'δν νd 6oηιfiαουν fvα φ'iλo ,μα;
γd θγτοπiοει καi γιi' διoρr9ιboει 8ι,α
λιisο; τoυ, f1 εiλιz'ρiγ611i,βαg δτα'ι,
dxει oτ6xου; 16i,; dλλoιg, δ}ι, zιi-

γει xαλ6. Kαμμιd φoρri, μιiλιιiτα il-

1oυv {1ποπτα zivητρα θzεiνoι πoi
οτδ δvο1ια τfrg εiλr z'oiνεια5, ιiποzα-
λsπτoυv δυαιigεατα γεγoν6τα - πoi
δδγ r}ι} '{6λαπτcLν zανtναν dγ Bμε-
vαv xριl,φr} 

- καi xρivουν αioτηρd
τo{'ζ {lπευι9ill,oιlζ αf'τδγ τδγ 

^1ε^1ο_
'ι,6τωv.

F]iγαι πολi εilxολo νd 3zφριioοιι
με τl)v dπoδoxιuαoiα μαg ii τtν δυ_
oαρ6οxειci ιια;. 'Aδειιi.ξo,ιluε τr) xο-
λri μog, ri1διαφoριili,τα6 γιd τδ ιαx,δ
ποi z.dνου1-ιε, 1ρηοιμιοπoιιbνταg τt
<<γλιbooα τfr; ιiλl1ι9ειαζ, τηζ εiλι-
xοiγεια:>.'μ'λλd δ ρ6}.o< μαg δ}ι,
εiγαι,ν,i 7ιilνoι,rιε τi1 ιι{'rt1 μα: oτi ;
υπιt$εοεl; τδv (7}.λl,}\. κα'i ι,,i 6γci-
ξρ1rμε τ' dπλυτct τoυg oτi1 υ6ρα. Αi-
τ} δiv εlγαι εiλι-"-ο[τ,εια ιiλλd',α x λ η_
ρ 6 τ η τ α. Καιiα 1oιυ,g. Ι(αi, γι}

^1ιατΙ o'ι εii}'ιxρινεig αiτoδ τοi εi-
δουζ εiι,αι &νεπιr9ljιιητoι..

Σδ τελευτα[α dνri,}.υοι1, ι] εiλι-
zρ[νειri τoυg... δεν εivαι εiλιxριηE.
Γιατi πολi' d,μιφι6ιiλου'ιιε dν sd ψιι-
λofiοαγ u} τi1ν iδια ιb μ i1 εi,λιzρi-
ιιεια γιd $να διx6 τoυg παρri_
πτ(Dμια. 'Ezτδ6 flγ δ 3r,ιοκεγτρια,u6Ξ
τουg τor\g πdνει γr} πιoτειioυv, δτι
εiγαι ιj:?,.ciγ$αoτo ι y' cri, ι].r,αLιriQτητο ι...
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Στig 21 'Aπqιλioυ f1 1οqαiδiα καi
δg1i1ατρα τoδ γυ'μvαo[oυ $ηλ6ων,Ι{α
otznc τι2c'lstxse Ξ'ια πλουoιιilτατo
,*λii..1ν,rδ πρδγρα'1l1ιι oτδ Δημo_
ι''ιδ Θi.αιρ'ο Nαοιi:η;. T!ν δλη ευ-

'tiυντ1 γιd. την πρcετoιψαCtα τ'αi' τiγν
δ';"γ&.νωlτ, τ!; 1oρωδiα; xαl δρy'tγ
oτραΞ λνξλ'ι6α'l xυρLωq δ xαθηγη_
τ"his x. Παδλο;'Π oλλ:ινzγνω aτ&xη6
xι'ι i1ψιΘ'i1τρ:α δi6 'ΙΙριil Δd'δη. 'Ω6

1ιdθ:δoc διδe:x:,λiα; γρηιι'ψτorfi-
bl1xε τδ l,L2')iLx'JπαLδαγωγ:.xδ οri-

oτημz K.\RL ΟRFF. Ση1ιειιilνεται
τL'γε^γονb; 7'τ,. t'1 φ}'6τcψη πρasπα'
θεια ηι,α;θητριδ'γ ταi δπευθ6νων xαρ-
πoφδρηcε 1ωρi,6 τ{ν ου1ι,6oλi1 ταθη"

γτρa6 γraυcυxig. T]a πρ'6γ ρ'α'ψγια .πe-
gιελ.αψ6ανe 22 γιo'lοcNU, xο1ι1ιατιω
θ"πδ 2o χ6ρε:.

oi 1ιzθη:1,lεq ;:') &πε:dλεsα'l τ:i1

Χ''7ωδ!L i1:z'ν οi 'e|ηq:.

',\ργυρioυ "Eφη, Δημηpρioυ Θω-

μ.ri. Mπαxz.λι',i'ΕλJ'lη. Kιαφοriλη
Ευη, Mπrxzλιai Kzτsρi'ιι, Tδotου
\€iτοctι. T sι'ιiρη "'oλγα,'Aνδρε-

d,δoυ "Aννα, Δfψ.παλα Kαλλι6πη,
'Aνδρεd,δoυ Mατo6λα, To[τoη Kα-
τeρt'lα, l'x6τcη Γλα6xη, Mολιj6α
Κατερ(νrι, Σιμ.oμιbxι,oυ Ταaaν)''α,
Χzτξηiωzνν:δcυ Ευθυμiα, Kατoιιil-
ιιλτ1'Tζ!ντ1. Xzτζηπαρ&:1η Eδ_
λα'μπiz. 1ιz';ιo1,ντη'oλυ1ιπiz' Toi-
xωνι Χ ριττ!'ιι'T lγιρ!'δι Kατε.ρi-
να.. Kr:τrνιιilτη'Ιφιγdνεια' Δlα-

ι,l'α'iτη Λτjδα, Χaτζηcτυλλ! Kρr-
sταλλα', Po,δi,oυ T',ιoo6λα, Δημη-
τ'.,''i!.cν Ma ρφυlλα, T,αιιδτcιoυ Σ'oφο,6-
λα, 'AΙνατζη Bixυ, M6xα Niτoα,
Mπ''τξ?νc" Δ,€.cπo'.να, Tζ&μου Kατε-
ρ|"'ια, fΙυτατ"η Mαρtα, Ζαφ'e{'ρxoυ

'Η xopωδig !(αi δpxftoτpu

τoii Γυμυαοiου Bnil6ωυ ll!αoυonc

Xoρωδiα κoi oρxηοτρo τo8 Γυμvαoioυ Θηλ6ωv ΝαoOοηc

Κατeρ'''να, Φetδαρη Mωρ'iα,'Lι6α'
τζiδ,oυ 'Eλπitδα, Mπα'ρxα Λ6,ντα
Π α'ιτα'l ιy"ο),&'ου Tριαντωφυλλι&, Σι-
1ι:ι;.,ιιirxιoυ ΝΙαρtα, T,ριαντα,φιiλλoυ
Μαρtα, Po,δd'ου Tωoo6λα, Γoυργoυ-
λιd,τ'oυ ΝΙαρ"α.

Πoτε θγlvαv oi δdφoρεc θφευρθσεIc
'Eπιμ€λ. Χρ. Σι6τρn
α) Tδ &ερ6μετρo dναxαλ,{'φr$ηxε ιiLπδ

τδν Φq'ρενσ'iτ τδ 1720.
6) 'H δι& τo6 αiΘ€ρoq &ναιoθη-

c[α. &'ν'αy'q")'υφθτμε τ6 1848 &πδ τδγ

λ''ιερcxαν a y.ιι'ροi ργ ο Mιiρτο'l.

γ) Tδ Lπzν'αληπτtx6 τυp€xυο--α'
ναxαλυφΘηxe &"πδ τδν Ιερμανδ M&-
oυζερ τ6 1871.

δ) oi ιiδολφoi Δυμπdρ τρδ6ri'αν
τ^iγt πρωτη ^/'|'\)Υl\ψατaΥ ραφυv'i\ ψηγα-
νi1 s;^l1 Λυιiiγ τ6 189b.

ε) 'H θφαρμογ^i1 τGl'ι δλiιωy oτ&
τλοiα Ξτe'l'ο^l1Θτ1 &'πδ ;δν Ι\Ιτz'λ).eρδ
τ6 1803.

ζ) T6 7-c13 δ Πo).ωνdE ooφδ6
Κoπ€ρ'l''xo; διeτ6πωcε τδ Ζα1δον

'r'x"Ι' 5tl|J"ε?α 0"sτρονon,ιcxδ o6oτημα.
τi 'H Ξπrργιiρωοτ, τδy oxευδy

xzi' ι"Cc',ιτi1ιατtι^l Ξφαρψ6c,θηxε πρδ-
τα ιiπδ τδr, Γιiλλo μεταλλεολ6γo
Pcυ6λζ.

$) Ta 1ημιxι} 61iρτα iφευρdrfu-
οq''l ?ιπb τδν δρ Σαο6ρ'υα ιατδ., τ6
18b6.

-Tδ 
xoλooαιαio ι,1γoλμo τfls

Kοιμωμd';η€'Aρι&δνη6 o'*δ Βαrι'y'α-
νδ, εilν'αι τδ ψδν'ο' oτδν x6oμo ποδ
θ1ει oτδ ψαργιαρtν'a πρδcωπ6 του

ψατδxΙαδα'

- 
'H ,iξιoλoγιδτερ'η f1δ πoδ εi_

ναυ γν'ωcτ:t1 δημιoυργεiτ,αι ατi7 "Φω-
λι&, τοδ 'Aετoδ, oτ& 6'oυ'ν& πoδ πε_

ρι6il')'aνν τiEλiμνε6 τoδ Kιλλd,ρνεU,'ιτ^iρ "Ι7λανδiα.'H η1δ αδτi7 θ-

παν'αλα'γι6θ,νec τbν π,ωP.λ|LLγ"?'δτερ\a
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φΘδγγo του}.&.γιcτον δxωτδ φ,oρd6.

- Γι& νa 6"rη θνα χιλι6γραμμο
1ιετciξι xρεrιiζοvται 2.00,Ο ιιεταξo-
cxιbληxε6.

- 
'Απ' b}'α τ&' ζ6,α. τ*, πoντ[-

y'ια xαi τ&, ψυριρ"i1γxυα τρoαυaΘανoν-
:r,l τi,: πi'ημ1ι6:ε6 z"αi d,μdoω; οiπο-
pιιρ'3νοντι'. :δ μdρη ι].lηλδτερr.

- 
'o cx0λo6 εiνlαι τδ ζ6o τδ δ-

ποΤcι aιιΧνδτeρα προat6αλλεται. &πδ
τδν xεραυν6' ':\πδ το66 &y,θριδπoυζ

πeρcocδτeρο προc6α)'),aνταυ ot il'ν'
7'.'e3 πι7d' c'ιi "γυναTxεq.

- 
Tδ 6ερνtxι τδν δπoδημd,των

εiναι ν€'α, 3φ,ε6ρεoη &ναγ'ο1ι€νη οτb
1814. 'Aπoδiδεται oδ 8να Γ&λλo,
τοa 6π'otου δμω6 τδ δyoμ66 δδγ περι-
εoιb'θη.

- 
oΣ ξανθoi. Ξγoιlγ ιατ}., ψ€ooν

,δ,,'lo cτδ xεφd'λι τoυE 104.00o τρLγεq
ο|. πιlρδτριy'εc '16νaν 88.ω0 x'ιi oi
y'αsτα'ν'οi 1o2.00C}.



Δραoτnρr6τnτεq τoi Λυκεfoυ'Eλλnνiδων Nαουonq

'o "ONTAΣ" Moυoεioυ Λυκεioυ 'Eλληviδωv Nαo0,oηc

'#$' 
-ffi:-.-'ffi

'o κ. Kωv)voc Kεφολαc Δrευ υvτηc
τoυ 'EΘvoλoγl]Koο Kαi Λαoγροφrκo- Moυ"
oεioυ Mακεδoviαc 6γδ δμlλη εic τηv

δrdλεξη τo0 Λυκεioυ 'Eλληvi'δωv

'Αnδ τηv δrαλεΕη τoE Λυκεioυ'Eλληviδωv Nαo0oηc oτηv ο'iθoυoα τo0 ΠvευματIκo0

Ι(6vτρoυ Nοoioηc μθ θθμα .Ξυλoγλυ'πτl'κη 18oυ - 19oψ αiΦvο"
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Bpoxoμετpl κιi

οτolxεΙo
Toσ'Αv6oτn Σιδερδ

Ποροτηρη'oεlc τoσ Mετεωρoλoγlκo0
Στoθμoυ τoδ'lvoτlτo0τoυ Δεvδρoκoμiαq'Η τεθλooμεvη γραμμη δεixvεr τδ θ-
τ{oto iiψoc τΠc 6ρoxηc oθ xrλrooτo τfrc
τελευτοiοc 1 5ετiαc.

Tδ iiψoc nορoυolοZεr μεγαλεq nο-
ρολλoγ6c κοi iδiωc τα 3 τελευτα1α xρo-
vlα. Τδ 1975 εΙxαμε xαμηλη 6ρoxo.
πτωoη. Στd '1976 ποροτηρηθηκε κoτα-
κoρuφη δvoδoc noU 6φτooε τδ ιiψoc ρε
κop' 942 xrλlooτo. 'Aκoλo0Θηcε τo 6"
τoc 'l 977 μd κοΘετη nτιboη noi δφταoε
τα 453'5 xrλlooτο' δoτε vα κοταοτaΙ
τo πlo Εηρδ iτoc τηc '1 Sετiοc.

Π |NAKAΣ 2

Mθ τδ μηvroio υψoc 6ρoxηc γrδ o-
λη τη 15ετiο, τoiq μθooυc δρoυc τωv
μηvΦv, καθΦc κοi τδ γεvικδ μioo δρo,
πoυ εivοt 756,1 1rλrocτil γro κdθε δτοc.
"onωc φαivεταr αnδ τδv nivοκα, oi μη-
vεc M6ρτloc, Moioc, 'oκτιi-r6ρlcc, Δε-
κι1μ6ρloc, εivαl oi πλfοv 6ρoxερoi μη"
vεc τoa dτ:ι,c. 'o δε Aυγoυoτοc o nlδ
ξηρoc. Bλεnoυμε λorπδv δτr oi Θερrvoi
μi1vεc εivοl πτωxoi oi 6ρoxonτιbοεrc
κoi oπαviωξ dντlκοθloτoiv τiq ορδε0-
oεtξ. 'Yπ' δψη δτl μiο κοvovrκη δρδεu-
oη xρεlαZεταl 60_70 xIλrooτα vερoσ
περ iπoυ.
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Tζιγερooαρμξδεg
YΛlKA:

1 oυκωταρlδ onδ δρvoκι μδ
τδ μαvτηλl (oκ6nη).
8OO γραμμdρlα KρεμμUδακlα'
1l2 6εματ6κI μοΙδαv6 _ λiγo
δυooμo
'Aλdτl * μoo1oπinερo - μαU-
ρonlnερo.
2 φλυτZαvlα τoδ καφδ ρ0Zl.
2 αtγο.
Λαδl _ Mnoτolo η κεφαλoτ0-
ρl (nρoαlρετlκα).

EKTEΛΕΣΗ:
Πλθvετε τdv oυκωταρlδ, τηv

(εματiZετε καi τηv ψlλoκo6ετε
Πλ6vετε τα κρεμμυδακrο καi τil
ψlλoκo6ετε. ToιγαρiZετε μδ λ6_
δl τα oυκωτdlκtα καi δτοv θξο-
τμlοΘoυv τd 0γρα τoυc ρixvετε
τα κρεμμυδακtα κοi τδ αφηvετε
vα τοlγαρl'oτoΟv κoi α0τα λiγo,
Στd oυv6xεlα ρi1vετε 2 πoτη
ρlα vεpo, τδ ρ0Zl, τα μπαxαρl-
κo, αλ6τl, μαΙδovo _ δυooμo
κoi τd αφηvετe vd olγo6ρdooυv'
'Aφoυ μlooψηθoΟv κoi φtγεt τδ
vερo, τδ 6γαZετε απδ τηv φω-
τt6. "oτοv κρυιi.lοoυv ρixvετε
τδ τρlμμ6vo τuρi, τα α0γd κτυ-
nημδvα καi τ' δvoκατιbvετε. Kδ-
6ετε τηv oκ6πη od μlκρd κoμ-
ματlα r.αi κdvετε, τυλiγovταc
τδ 0λrκδ μδ τηv oκ6nη, μlκρo0c
(oτoμlκοιJlc) η μεγαλoυc τZlγε-
ρoooρμαδεc. Ψηvετε oδ δuvατo
φoUρvo. "Av Θθλετε, 6αζετε oτδ
τoψi καi λiγεc πατατoυλεq
oτρoγγuλ6c.

'Aφου ψηθoδv οερ6iρετε τoυc
rZrγεooοορμdδεc Zεoτo0c μθ nα-
τδτεc i1 ριiZl πlλαφl.

Κατoικ6κl μδ
κρεμμυδ6κια φρθσκα
YΛlKΑ:

2 κlλd κoτoικoκl
3 κlλα κρεμμυδακlo
λαδl η 6otτυρo
'Aλατι _ δυooμo _ μoυρoπi-
Πaρo _ ooλτoo.

ΕKTEΛEΣΗ:
Πλ6vετε καλα τδ κρθoc' τδ

κo6ετε od μερiδεc κoi τδ 6oZε-
τε vd olγo6ρdoεr μd λiγo αλoτl
καi vερo. Πλ6vετε τδ κρεμμυ'
δακlα πoλt καλα, τδ κ66ετε oδ
μrκρδ κoμματdκlα, τd Ζε-ματiZετε
μδ 6ραoτδ vερδ κοi τα 6ροZετε
xωρroτδ αnδ τδ κρ6αc. 'Aφoυ
6ρdooυv, τα oτραγγiZετε. Tδ
κρ6oc μoλlc 6ρdoεt, τδ 6αZετε

oδ τοψi μαZi μd τδ κρεμμυδακrο,
ρi1vετε τδ λαδr, dλατl, μαυρo'
πinερo, δυooμo κoi τηv odλτoα.

Tα ψηvετε δλα μoZi oδ δυvα'
τδ φoUρvo.

Tooυρ€κια

YΛlKA:
3 κlλα ολε0ρl - 12 α0γα.

3 noτηρlα λυωμ6vo 6o0τυρo
(περiπoυ 700 γραμμoρlα).
1l2 κι}ιoo γoλα _ Λiγo αλατl.

3 πoκετdκlα μαγiθ.

3 φακελ6κlα μαxλf,nl.

1 πoρτoκαλr τδ Zουμi καi τdv
φλo0δο

1 κlλδ Zoxαρη.

EKTΕΛEΣH:

Δlαλ0ετε τdv μαγrα μ6 λiγo
xλroρo vερo. Πρooθ6τετε τηv
Zα1αρη, αφou τηv δlολ0oετε μδ
xλlαρδ γdλα, τδ noρτoκαλoZoυ-
μo' T' αΟγα δλoκληρo κτυnημ6'
vα, τδ ατατl, τδ Ε0oμα ΠoρTo-
κoλloU κοi τδ μοxλ6nι. Στδ τ6-
λoc ρi1vετε τδ αλειjρl, πρoo6-
ΧovTαc δoτe η Z0μη vα γivεl no-
λυ μαλακη.

Λuιi.lvετε τδ 6oiτuρo καi τδ
ρixvετε λiγo - λiγo θvω oυvεxi-
ζετε τδ Z0μωμο. "oταv τελειιb'
oεl τδ 6o0τυρo, oκεπαZετε τηv
Ζι1μη oδ Zεοτδ μ6ρoc, δωc δτoυ
δlπλαolα'oθεi oδ δγκo, nερ1πoυ

2 δρεc. Tηv ΕαvαZυμιi:vετε γlα
vα δεφoυoκιboεl. Tηv αφηvετε
vα Eαvοφoυoκιbοεl κοi nλdθετε

μεγαλεc nλεξoOδεc' Tic 6αZε-
τε od 6oυτυρωμ6vo ταψi κoi τic
οφηvετε vα αv66oυv nερinoυ 1

Φρo. 'Aλoiφετε τηv indvω θnι'

φdvεlα μδ α0γδ κoi δv θ6λετε,

ρixvετε ooυodμl d oμιjyδαλα io_
nρloμιivα'

Ψηvετε τα τooυρ6κlo oδ μ6'
τρlo φoΟρvo 1800C 6ni 35' nε_

ρ1nou.

Kαλη 6πlτυX1ο !

Nαoυσαiiκn κoυζivα
&πδ τo KEΚ Nαοfonq
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oPΙZoΝTΙA
1. Kει,τQ'ιz'η δδδg τiis π6,λειb;

μαg πcδ δ1ει iδ δνo1l'α' πρωτeρ-.
:γιττ1 .!: Ξπrνu.:τ&':εοl; y-α'ι

:oi.l λ),,lιl'υ--ιilματ66 τη;.

2 ' Mδ την 3πωνυμiα τ!; Φιλιτ"!;
aυ^γxt'νρωοe τοδ; "Eλληνεζ μt_
ζi, 

'μδ 
τoriq 'π,?cγ,r,!|"τaνζ τt1q π6'

l1

λειi; μr; ιιτ\ τ'),'t Lτα''ti'zτα'-
:η τοD l821 (γ.y.).

'!*, ταντq'... ),6.γeυ b 'Hp"'
y'),ε''τ..''. "Eπiρρηηια πoδ
δηλιilνει Ξνυιsτ, προ:'ιb'Ι.(J|'/ γ-7''L

πpιγ1ι&τω'l (δηι,.) .

"Εταυρeiα πετρελωι'oeι,διiy. -'A,ντiοτρoφα μι& τ9δθeaη' -ΙΙρcηγoΓlνται' :il τ"α\ &"xd'oυ-

Θciν'δy6,ια1'α' &θλητιxι1ν oυλ-

λδγων.

"Υπαργει' oτi1ν τil'η 1ια;, l'"αλi7

το'δοcΨ α"υ ?'']xh xq''L y''oν o'δ ρo11γ-

γ^ll.

Ar]το0 τoδ otδaνq c'lγxρδτη1ια
.eΤναc γαi δ Πυρsδ6 τ!c Nαoιj_
σrξ.

7. T\ ρ'i,γιι'τι πο;ι Ξγoυν αb:^i1

:i;t ν-αι&ληΕη ^γ,ιαpο'tτι'. πα't-
τα 1ιi jlμdγα. _ T,'ι i1xc'ι.i'

ψιλοτρο6δoυ oω1ιατεioυ π'a|ι ξ-

y.e'. παρ&ρτη1ια τ'αi. cτ! N&oυ-
'σcJ' '

8. ^ 

'\γρο:'-μi, τaγ''.οy.'i, r1b; φ
Τ'.'ι'ινοιaγωp'. 1του eυδry.1lι9'

τδ &μπdλι.

9. Κ'ρατoq τiE K. Eιiριbπηq λπδ
'δπoυ περνc6' τi. ρa'δατ'υl& ψαq
cτi6 θξαγωγd;

K.\ΘETA

1. Χωριδ τt1q Lπaργhq ψαq μδ
cπa,ιlδα[α θ"Θ)'ητιτ'i1 Θγxα.τα-
cταcτ1 πoδ δLν 3y_oυ1ιε &"τ'δ1l'α

3μεΙ6.

z' Δηλιbνει αδτδν ποδ δδy ix.,
d'ργ'i1 τ"αi' τ6λog 0,'αθ. αiτ.) .

3. ''\παραtτητa cτδ'/ &νθ,ρωπ'o

(δημ.). - Lιατ"ρtνoντωι τ'α.i'
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γι' α'iτδ τ&, δ','εινω xι!)'α μαq.
' Υ τr''iθετιy"6 ζ c6yδεoιlοζ τηq a?-

1αiα;.-'E1π[oηg xαi. δ'ειzτικi1

0'ντι,lνυ1ι|'α. - 
T& ν€α.δι.αv"ρι-

τtx&' oτQ πιν'αxiδε6 σ'lτoxυν^il'

των sr,δ 'la',ι6 ψαq'

Μ'''=δ... 'ι')ρα'tcτ τδξ''. - 
Στi,

1ιο'lcιx*1 5τl|\1"i"ν a'' διατ'oπ^i1 τo6

t'1aο'ι.

Σy_η1ιrτiξε:r'. λ',ι',ιesι oδ δ6o

δQιiiμzτz, ρε1ιL:'.ι (δημ.) . -
Χρηcη-ιoπ,ο,ιoδνται o'την Lπ'',l'o-

γη υπrλ).ηλι0'ι Υ.1"'L rτi1,τιωτι-
xδγ :τi: ιiEcιδτητi'' Ι'ιUi
(ξeν).

l| ηωτε''lcιllι ττ1; iιυθιz-η; Keλ-
y.tδη i'που 6:oiλευε o Aiητr1;.
-- Pιυcοιxδ δν'οp.α τ"αi. δνoψα

το5'μeγω)'aυ 1.ι,oυeoυργo0 Tioα-

ΣΤAι|P0lιEΞ0

8. Δ,wιu'ηιυτi1 διαiρεoη lιατχ τi1ν

τoυ ρτ'oxρατtα, ξε1οlριατi7_ _ γι&
τi, Β!.ροιx xι'c γtd. τi1 Nd,oυ_

σx' (ziτ.) . - 
^'A'ρ'θρο οτδ'l

πλη'θυντιx6 (θηλ.) .

9. "Aρ1αic6 "Eλληνaq' rν'Jr.ηn^ηζ

πoδ i'cγil':fiιΘη'xe v"αi μδ τη γε-
υlργtα xαi Ξπυν6ηoε τδ πρ6l-"l

ξι)'ινο &ρoτρ'o'
Ι'ΙANNΙIΣ KAPATΣΙΩΛHΣ

Η ΛΤΣH T0T
'κovoΙκH '6 Ι\Ι

- ΥΖΥ>Ι's dJoΙΠ - γΙΥ 'l,

JKπJ - γΙΛ[αd '9 κΙKΙγΙΙ
-- (κt) dT 'g ',Ι|{ - Θvo __

Ιg '? VΙΛΙtidY - Ι.ΥΦ '€ ΥΔΙ
_CIΙΛ[dαJγ 'u ΙaΙδxoεΙdgz 'Ι

YJαΘγΣ
'VΙd,tΚ'ΙΥ'6'\-ΙΚΙΝΙΛΙγd

'f:i (ιφΙιιgg, ιιο3r7ιLγγg, r,τjφκ)
'o'α'κ - δNι' 'l, oΣΙJΙrCΙ
-ox '9 'YVYΙ\ΙO 'g oγ - γΙΙ
-O_dg ', 'ΙZYΙΝ _ Ιgd 'ε 'Κv
"ΙαdΙγJπ'6 ΙΙΣYdΙαΦΥΖ'τ

tIΙJNoZΙdO

1

't

J

4

5

6

7

8

9
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4.

i).

4.

ιi.

ι).

7.

ArτoΦΘEΓMATJι
"β1,oι 1αΙ_ι6rι,ε)ο ιiξiξει περιoo6τε-

ρo ιilπδ μι& δργ'l1.
Λd Φαγxδ

'IΙ γυναiπα zυ'6'ερv&ται εilιoλα,
ιiρz,εi κd,πoιο6 dνδραE γd λιi.6ει τδγ

ι6πo Λd Mπ9υγδρ
'Αρ1iξo,υμε τδν π6λεμιο δποτε 196'

λοιμε, τδι., τελειιbr'οιlιιε δποτε μπο-
ροδ,με Mαxια66λη

Π ρ6πει γ}' 1'iνεoαι γρ{γoρα γθ_

ρog, 1,ιι}, v& μεivει; πoλt ιαιgδ γ6-

Qoζ Kιx6ρων
Oi ληατδg Q1τoδν τδ πo9τo'φ6λι

ooυ i'1 τfi ζιυf ooυ. o:ι γυναiz;εg ιτοδ

ξητοiv zαi τd δ6o
Σd'μοιlελ Mπιiτξεg

'H uεγαλι1τερι1 ιiτυ1[α εiγαι vd

μi1 6ρε$εi zαvεiq μπqo'ατd- o} %α'-

uιιΙ ιir,απoδιιi '{τω δδν d1ει ποτδ

τi\ν εδxαιg[α r,d. δεiξει τdν d,ξiα

τOυ. Σεν6κα9

IΣToPIΚA
ANΕΚΔoTA

'o ΝΙd.,αζ Πdτqo; i1ταν ιdπoτe
o' θr,α Lιοl,αοτ/1qι xαi εiπε oτδv fl-
γoiμενo:

- Nolμ[ξω δτι εiγαι xωλδ vι} θ-

πιτρdrpετε oτoi; u.oνα1oδg τδ κd-
πγισμα τδ δπoiο r}& τοilg διαοxεδd-

ξει, 8d τotg &vαzoυ'φi,ζει xαΙ δiγ s&
το{lg z.τυπi οτδ zεφαλι, 6πωg l'1

pιπ'iρα, τδ zqαot xαi τ' dλλα πoτδι

ποt γ[γg,1,1αι ιiφορμi1 γι& τ6oα θ'

λαττιilrματα zαi παρεz'τρoπ6g.

- 
lH oυ11ι6oυλ{ oα6 μεγαλει6τα-

τε. r}& r"1ταv θξαιρετικ{, εiπε δ f1-

γουuενog, d,ν f Γραφil δδv θμπ6'δι.

ξε ρητδ; τd1v 1g{oη τofi' zαrιι'oδ'
'H Γ9αφi1 λ6ει: "o'1ι τ& εiαερ1d,με.
'ι,α, ιiJ,λiι τd 3ξερ16μενα φ'6ρvουv
τi1v ri,pιαρτiα. 'Αλλ& τδ xραoi xαi τd
πoτd εilαdq1ογται θ'ιn6r δ ιαπι'δg θ-

ξ6,ρxεται.



,Eξoxrκδv κθvτρov ιιKIOΣKΙll
PEΣTΩΡAN - ΠATΙΣEPΙA - ΚAΦETEPΙΑ

AΦGII l\. τANH
Tnλ. o332'22.257 - 28.168 _ NAOYΣA

Θ. ΔPAΓoYΜ1 ANoΣ
Tδ μovαδrκδ κατ6oτnμα μδ

Ξi rEΩPΓtKA ;V1HXANHMATA - AYTSKINI{TA

Ξ ιΙΓΙΛA ΣTo ΔΙΙMoTΙΙζo ΘEATPο
ΞΞ τ,.ι. 28.049, 27963 ' NAoYΣA

TΙ{Δ. 275a9 - NAofaΣA

'Eμεiq καi fi μ6δα. 'Η μ6δα δdv €xεr r\λrκfα

ΦρovτΙoτε κl' θoεiq vα μη δεixvετε τηv ηλικiα ooc. Tδv μεγολ0τερoλo τδv 6xoυv τd ρoσxo'

Movτ6ρvα κoμψα καi δxι κραυγαλδα. Mlδ μ6δα oαv κι'αtτηv noυ nρooταZει η Mnouτiκ MlΓΓA

Δημαρ1iαc10.'Evημερωμε,ηnαvωo,δλεcτicλεnτoμ6ρεrεcrξcφετrvηcμoδοcγιατηvovorξη

καi τδ κoλoκαiρι ,7s. Mηv Εε1vατε τηv nλoοolα ouλλoγη μαq oτδ MAΓlΩ MoTlVo

Mπoυτiκ MΙΓΓ
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