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Nooυoαiiκη κoυζiνα

'Aγαnητδ φiλε,
'EΙμαroτε noλl κoντd σoU. Nold}Θou|με Πoλι'

iκαvonolημ6vot, γloτi ΠαρoUσΙαZoUμε Tδ T6τoρ-
To TεUXoa τηc .Nl6oυrστοcΣ. Tδ τεU1oc οiτδ
aΙvαr αφlερωμθvo στδν 'AρlσToτ6λη, μεγdλo φι-
λoooφo τηc oρxαl6Tηταc "Eτol τtlμδvTαq τδv
γiγovτα τηc σK6ψεωc, Εεnληριi.lvouμε ivo μlκρδ
xρ6oc 'Πoυ θφ6τoc σUμnληρωvovται 2300 Xρ6vιo
οπδ τδv Θαvατo τoυ.

'Aγαnητδ φiλε'
'EμεΙc oi Nooυooiol, 61ouμε Kαi iγα 6ni πλ6-

ov λoγo vo τδv τψησoUμε. "o1l μoκρυα, κonou
4 1lλlδμετρο αvατoλlκδ dnδ τηv oη'μερlvη No-
oυσα, 6ρiσKεταl τδ Nυμφoio δnoυ λεtτoυργo0σε
η oxoλη τoυ 'Aριστoτ6λη. Σ' oilτη δ μεγoλoc
δαoκαλoc δiδαξa τδ γυlδ τoυ Φlλirπnou B'' 'A-

λθΕαvδρo Δδv xωρεi Kαμια αμφl6oλi'α δτι η θ-

niδρooη τoU 'Aρroτoτ6λη oτηv μoρφωoη Koi
oτηv διonλαση τoο XαραiKτηρα τol vεαρoO 'A-

λ6Εαvδρoυ ΟnηρΕε τερσσTlo. Mnoρεi vd nεi κα-
vεiq δτl χωρic τδv 'Aρloτoτ6λη δdoκαλo, εΙvαl
Zητηlμα αv δ 6oolληδc 'Aλ6ξoviδρoc θd γlv6ταv
M6γoc TRc ΠαγK6σμlαc i,σToρiαc. 'onωοδη'πoτε

δ 'Aλ6ξοvδPoc iτοv τδ onoυδαιoτερo '6ργo'
τoυ 'Aρlατoτ6λη.

'Aγαnητδ φiλε,
ΣuvεxiZoυ:με τηv nρooπαΘεlα για τηv oυ-

va1η 6ελτiωση τoU nερΙoδlKoο o'Η Nlαoυoτα-.
A0τδ δμωc δdv αρκεi. '[n1@ιlμoUμε καi τηv δrκη
ooυ oυvε1η σUμΠαρdστσοη καi 6oηθεlα γlδ vd
μnεi τδ ΠερloδιKδ oδ καΘε Nαoυoτlαvδ oniτl.

Γειd οoc
o. Π. Nτ.
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ΦτερoU-

γ1σμσ-
"oλor περψθνoυν τflν dλλαγi1

πoδ γiνεταl κ6θε π'ρωf, κdΘtε με-
crημ6ρ', κdθε 6ρdδυ, κδθε μ6ρα,
κdθε xρ6νo, fiλα μαq τδ xρ6νια.

'ro6νro9, μεοημ6ρl oτi1ν μrκρl1
μαq π6λη. '}Ι κiνηιrη oτoδq δρ6-
μoυq dραiαloε αiαθητiι. λ4rδ παρ€α
iπαlδl6ν κατηφoρiζεr φων69, xα-
ρ6q, γ6λια, ξεγνοrαoιd. "Exoυν
πdρεl τδ dπoλυτr]ρro. Πloτε6oυν
δτl 8xoυν &πολυτριυΘεi dπδ τδ
θρανiα, dπδ τδν καταπrεcrrIκδ κα-
τdλαγo' τδν dwιπαiθητrκδ πlνακo,
&πδ τoδc καΦηγητ6q. 'Eiναl fl φιl-
γi1 d-πδ τδ γυμνdoro εiναr f1 tλ-
πiδα τofi αiiρto, εiναι oi &π6φoι-
τor τoi θ;ταρxlιilτικoυ λrjκεroυ.
Eiναr l] 3ξoδoc ατi1 ζωl]. 'Αλfl-
θεια! τi αi'oθ&νoνται;

- 
Παrδιδ εiατε γι& μlδ 66λτα

αrδ πdρκo' d'κo6γεταl f1 xαρο6-
μεvη φων,i1 τflq Mαiρηq.

Συμφιilνη,oαν δλor. "Εξl xρ6-
νlα, 8ξl δρεq κdθε 116ρα δδν flταν
λi1,o. Eixαν τ6oα noλλδ νλ πο[iν.
Σδ λiι.o δ καθ6ναq θd Jπαtρνε
τδ δo6μo τoυ.

'H μIκρfr ουντooφlδ 6ρflκε
,παγκdκl, μδ μπ6λrκη ακIδ
o-rριilθηκε.

- oijφ! ζ6αrn. δδν λ6ιτε καν6_
να dνδκδoτo Ζξoτη καi πlπ6ρr
κdνoυν tνα δoαTo κoκτ6i'λ' 'Αδι_
6ρθιυτo9 δ Kιiτατα" καi αriq πrδ
oo6αρBq o-:γuδq θλ Ξ6ρloκε κ&τl
νδ πεT. Γ6λαoαν 6λol. 'Η Mαiρη
οo6αρi oυν6xIαε: Π6τε θδ μεγα-
λιilοε'q τ6λ,oζ π6ι,τι,lν: Αiτi εT-
.,αl ri ,πιδ απoυδαfα ι'.ilρα γlδ lrfiq.
Kαl,oδ. vlδ οο6αo6τnτα.

'o π6ντα αο6αοδq Γl6νγnc.
Mετρdεr τiq κoυ66.ντεq του 8πτllq

μετρdει τδ 6ερεαθδlα αrδ κατ&-
σtnυα τoi πατ6ρα τoυ. "oλη τδν
flμ6ρo 6ρioκεταr θκεi.'oνεlρεi-lε-
ταr νδ γiνεr Ξμπoρoq. "oλα γt'

84

ενα
καi

Tfiq Kικic Moυμτζiδoυ

αiτδν πoυλroiνταl καi dγoρdζoν-
ταl.

- 
"Αq μtλ{οουμe γr' αι)τδ τ&

xρ6,νtα πoδ π6ραοαν πετdxτηκε
fl 'Bλ6νη.

Γ6λαοαν δλol.
_ M& θδδ λ6με νδ πd1rε μπρo-

oτ&, θo6 π6λr πioω: "Aoε αiτd
π6ραouν.
_'Η μαμδ Θd dνηoυxεi πρ6-

πεr νδ τi1ν εiδoπorl]oω, μoυρμoi-t-
ρlοε δ Στ6λloq.

-'Η μαμd οoυ παιδi μoυ α' i-
xεl δ6oεr αιi1ν πoδrd τηq. μ& τθ-

λoq πdντων π6τε θi μεγαλιioειq;
'o Δημfτρηq 8ι,α ψlλ6,λιγνo &-

γ6ρr κolτdζεl καxi,πoπτα γ6ριυ
τoυ. Γυρiζεl δεξlδ λr' &ρlαrε,ρ6 κl'
tioτερ'α 6ydζει θριαμ6ευτlκδ θνα
πακ6το ταrγdρα.

- "Αντε 6ρδ παlδ&κl JΙoυ πoi
iiooυνα τ6oη ιΙlρα;. 'o καπνδg κι1-
νεr καλ6.

- Mriπωc θ6λεrc iι'πδ τ& δrκcι

μoυ; ρωτιiεr r] Kαiτη. Eiναr μθν-
ταg, τd πflρα κρυφλ &πδ τi1 μαμ6
μoυ.

- Παδl,& πρoοo,xr) μfr 1ldq δεT
καvεic. καr]καιrε. olγoμoυηlο6ρr-
οε d "Aνvα φυoιilνταg τδν κα,πν6.

- 
"Eλα π6ρε Eνα, τδ πριiτo

εΙναr δfοκoλo, εiρωνε6τηκε δ
Bαoiληq 'καi πρ6oφε,ρε τοrγdρo
oδ μιδ κοπ6λλα.

Tδ α16μα τηq 3κλεlοε μδ 8να
εt)xαρrαtfil καΙ τδ iδρωμ6να δd.-

xτυλd τηq κρdτηοε dδ6ξια τδ
πρfllτo τηq τorγd,ρo. "Aοxημη
οτlγμf, fl αrry1ri1 rfrq ijτταq.

- 'Ααφαλiq δ Στ6λloq δδν
καπνiζεr, εiρωνεliτηκε π6λl δ Bα-
oiληc. Tfiν μqrd τoιl τi1ν περldζεr
δ καπν6q...

Σδ λiγo φdνηκαν oi δπ6λolπoι
τfrg παρ6α9. 'o 'Ηλlαc καi f1 Ni-
τoα. ETναl tνα xρ6νo τιilρα π&ν-
τα μαζi. Δδν λ6ι,ε τiπoτε. Ta λiF
γlα εiναr τ6οo ρηx6. M6νo κor-
τdζoνταl. "Ηδη τδ ξ6ρoυν 6λol,
δλη i π6λη μlλdει γr' αι]τoiq.
"Eτα περiπoυ €ιρxiζoυν τδ φλδρτ
πoδ εiναr τ6,oo δμoρφα καi τ6oo
dλη,θrν& οτi1ν f1λκiα τiν δεκα_
xτδ xρ6νων,

- Ti ακ6φτε,oαr Kατε.ρiνα; ρω-
τd π6λl δ Bαoiληc.

- 
Ti,θδ γlνεr 6'ρ} παrδrd; 'Aρ-

xi,ζι,l ν& φo,6dμαl. Tir 6λθπω δλα
6oιlνδ μ1πρoστ& μoιl. "Eνα ρiγoq
l.α-ο'αrκυλ6 στr\ν oαxοiκoκκαλld
τfiν παlδrδν. Kl' αι]τ& &οxilρυν
νδ τρ6μoυν τflν ζω,i1 πoδ dνofγε-
ταr ]ΙπDoστr1 τollc: λ4lδ παρ6α
παlδldlν παiρr'oυν τδ δρι1uo τfic
ι'rπευ;θυν6τηταc.

Tδ πρ6oω,π6 τoυc καTνε. τδ 1t6-
τlα τoυq πετdνε φλ6γεc. τλ x6-
o1α τoυζ τρ6xoυν. EΤναι δ iiλroc;
η1Γt τoΙ'q τn6llουν. Eir,αl δ fiλ'oq;
Εi.,.ιl 5 φΑ6oc: Mδ πoi1 πdν'ε:

Ξ6ooυν llδ δδν 'πιστε$oιlν. "E-
xollι, δια66,αε1 5xoυr', &κoιjαεl,
]σ1)\,αντi1σε'l, alλλ αiτ& δδν εiναl

' Δ' \ ,/\7] αtlTοι]r-. Λl',TL]'l εΥoυν νεlατα'
βxollν πioτn. βxουν δνειρα...

T&xoυν δλα!!!



'Aρ1στoτ6λnq δ ΣταYεrρiτnq
Συ'μμ,ετ6γor,τα; θνεqlγ,δg οτr1

2l300'i θπ6τειο, drπδ τoδ δα'νdτoυ
τoδ uεγdλoυ Σταγειρ[τη φιλoο6-

φ,o'l 'Aριατoτ6λη zαi lιλiνoντε; εi_
λα6,x,iι τδ γ,6lru πρ,t τfr; τεραοτ'iα;
oυu6oξg τfrg διδαozαλlαq τoιl ιττi1ι'

l'1$::ι{ xαi πo}.,τ'zil &vciπτυξil τfrq

&vflρnlnfηη,16;, xα'st)i; zαλ oτfi δcμr\
τfr: &λη; πQ0'σ(,)π :16rτ'lrτο: τηi ι'oδ
1οff a1,$9ιι1πoυ xα'i. τfl< tφτλiοr' δ-

λo,xλtQoυ, r9d θγzriι|υι,,11E 5τi1ν πo_

λυotvsετη αυτi διcΙνorα xα'i τδ ilρ-

γo τ1]; ιiπδ δπτιxi1 ^l1,;'1,iι]ι ,ι6{' firπE-
τα, ,1,.fr- φ,,}οτrτ1 ;:. 111l,nrρχ6γ17ffq

zαΙ παιδ,αγωγι:xffg 3πi, τροΙdιδηη. ιlε-
λ6πη< τfr; δληc oιllμ6ο,λfrζ .o.'.

"oται, ιdιπoτε δ uα.rgη;εl16 τoυ M.
'Αrλdξανδρο; τ\v ριiτr1τε. τrlδ; δ,'-

δαξε τδv'i]δ,ιo τδr, 'Αqlι,cτoτθλη, iz:i-
νo; ιiπ{vτη'oε: Tiι iδια τd πριiγ,1ια-
1cr, ^1ιατt f1 γr,ωoη zαi f1 πqlιiξri
6oio,xεται oδ οτε'νi1 θπαφd μδ τdν
πραγιιατιk6,τη,τα. Δ}l' ιiπrτελsi δi
iπεq6oλi1 fi &πor1,η tiτι iπl, 2,30,0

vρ6ν:α i dto$ο6π γη io.oρiα τελεi
{lπδ τi1ν θπiiδραoη τfrE 'Agιoτoτελι-
z.frg αzdψεcη xαi δ 'Αρ:οτοτd0'η;
zριι,dtμει,o; μδ τd' αrl,ιιεlριr,d μiτρα
θξαx,oλoυrι9ετ vd εiι,αι 8ναg oiγ1ρo-
νoζ σοlφ16,c.

'o 'Αqιoτατ6}'ηg οτδν τoudα τii;
ιoι i.ο,αo'φ i α; z αi ιι ε'τ αlcριla ιxfr g φ,ρo r' εΙ

δ'ι f] φ|:λo'αοφiα δδv εir,α'' 6π,ο<

α.iτ{l πoil ιjε,απitε, δ Π i"dταl,r'αζ,
δ'ιrλεz"τ'rxil zαi δια.φα[γετα,,,6αα
d,πλ uιd iι,6ραοrl (ΤNTΙΙΤTΤoN),
ιiλ}.δ ιι'i E'πi'πoγη xαi 1lηλαφ'ηtτι\
πoo,απdi$ε:α γιι} ιi.ναΙ{τnιτn τffq
i,l1 r{)'ε|α-. lΗ ν''ιlrδrο'η ι1πoτελεi ιig-
τ l9εγ ,1ni"η Bιιlπε', οiα ΠQα1l11ii1r'
zα'i ^'ε''nιr4lτrl:γ.'o r1rη$oι,]lπo: ξεχ'-
νrΙ,ει &οylz'i ιiπδ τr). δι,τα. τirγ oi-
oiα: yα't τil αiτ,α xα.i α,iτ ατ& πoil
δηιllor'ο.,οiι, τl_ δ'ιicnηoε< θ'y,φ'riγ-

αειq τfr< tο}ffq i\ τοff siι,α'. oξ δ'd-
cοοoε; θiπ' oτffuε: ilyo''ι' α'dr, &r,τ'-
7.ε[1rιεvO Bgεtr,η1 i y"αι9ειι'd. τoι: lr.ιιΙ

πτ_.ιγt τff< πρανrttατ,"6τητoζ. Kαu-
rr:d dτ' αl'lτλ- λ}"., 3"ε.'.,δ 1} iiγ zα,-

ι9ηλοzλll;oiα. τδ δποio ε7r,α'τδ ι9ε',l-
x'ο τi: πoσ..rια- .'$1η-"' 'H ηc ληl-.-
miα ε1γαι θlπ'ioτfrι.ιη -n' 6"',.ηq ril:
δr,τοζ πot\ οi πρδτε: αiτiε< $d ιiγq-
γ$οδγ oδ dλλε6 προn7ει,θoτερε: ι9ε,lιε-
λια,xθq αiτiε< ποδ πr1γιitolrι, &πδ
τi'1v π9αγuατιz6τητα. βγδ οf i.δ:αi-

(384-322 π.x.)

Mελ8τn Φrλoooφrκfι
- Ψυxoλoγυκit

_ ΠαrδαYωYlκiι

τLεQεg iπιστηrμε6 μελsτoδν ι!uεrαιiπε-

ρε; αiτ'l,εg τflE iμπειg[α;. 'Eπειδd
δ.uωE ο'ι πqδπε; αiτiε; θn,υrπdρ1ουr'

xαl xoρυφωνογται oτδ Θε6, f1 φlι-

}νοooφiα zατ''Aqlιoτoτ6λη &πo6αlvει
ι}ε,iα θπloτrirμη i\ δ Θεδg τi1'ι' xατ6_

1ει μ6ι'o oδ μdι1lοτo 6α,sμ6. 'Tπ'
αr}τr\ τi1ν ilγ'ι,οlα δ Θεδ; ιilτoτελεi
τ,δ ,iλr]βδg dντι'z.εi,1ιεvo τ{iΞ φ':}"oιlo-

φliαζ xα[ γι' αiτ) fl φ'}'o'oo'φ[α 1α-
gαrxτηρ[ζεταl odr, $ι:oλογ(α. ια

ιiλλ& μ ιd Fπ' dπεlρον θξiλιξη δδv
ε1r,αι γοητi] xατ& τδν 'Aριoτoτ6λη
<iΑνciγxη ο'τfrvαι xα[ μi1 εi< &πει-

ρον i6nrαι>>. Π ρ6rπει πciποτ'ε γd οτα-

'ματ{1oουμε α* Eνα πEδτo ιιvoδv d-
ιlvητo, αδ μι& πρrb,τη α'ι1τiα, ιiπδ
τiiν δ,πo,iα, λαu6civει i,iθηrαη f1 z"α-

ι9ολιιxi1 xlvη,αη. 'Eπε:δi δrμω; f1 xi-
vηoη οτδv x6αiφ εivαι αidlν:α, γ:,}
τoδτo πρdπε1 x,αi f1 αiτ(α r'd εlι'αι
αiri1γ'cr z'αi α?,ilγ q ι\ i1'{ρ''E1'o, ^7l&

γd εiι'αι f1 xlvηiαη διαgx{g. 'Exεi-

vο δuorE τδ δπoio εlvαι θv6ργεια ε1-

γ,ι: :δ diιλο. Eιαι τλ πιiιτα αrδν
u'diαμo τ& δ''θπει i 8'ιτελ61εια, n
oxαπιμ6τη; ποδ dπoτε'λεT τfr oφ,ρα-

γ,iδα 6r,5; ζι,v0ιiαν d1oιlτo; Υi]'γε-
osαι. oiι διdiφoρεE διιω; ιιoρφδq
τfrζ γf]rνη -dvdργε'αq θπει'δ{ ε?r'αι

,iιiνδεδε'μdγεζ μδ τi1v {1λη εivαι 6'ε_

6αρυμ6νεE ιirπδ α{lτf,ν xαi δ; λι
τo'ιiroυ &τελεiE.

Toσ Παox6λn Toακ(ρn
'EπιΘ)τoσ Δ.E.

πqrilτη ιn'λοoο-'α. "Eτoι f1 πq'ιilτil

φιλoοoφ[α z'α?,εiται μεταιrιlοιz''i1 d'πδ

τδrl τi'τλο μετd τd φl-'clz'd. 'H xα_

ι9ολlzi1 φ'λoooιρ'[ΓΙ, tsπs δ'! fi}γ μπo-
οετ zατ& τδγ 'Αοιoτo-dλπ γd" δ"αyω-
gitεται ιiπδ τiν lδ'dα τοδ z6'σuου,

1'ιil τ,ofiτ'o δδr, μπo'oεi r'λ Bχε flπ6-
ατααη ilξrυ &πδ τδ αiοr}r',τ6. 'Eνδ δ

Πλ,riτollr, 1'{γε' 6., τd. τrριiγματα ιιι-
urιivτr;,τi: iδiε-' οf iδiε: δηλ. εT

γ, :i -,ll'-'"τ (, α,'''λ l':λ τδr' '.\-

ριατoτd'λη εiνα, zοiφ:ε< ιiντ'λτjι1'ε g

riε1,δζ πεioιεγoιrζr'ου, ιι'λ xαj δiν δ_

ρiinl'τα: δεοr''ολo"'zδ οi i,δiε: dπλ
τd αiτ α zα) α?,τ'αiτd τδl Bμιπsιρ'δr'.

'It iδd.α iξ ffλλοl' δλv iτoτελετ
τi ι, αiτ[α ι:flg .,,εr,6αειυq τδr' πρα-
..,'; J-1,1η,'

'|[ gilαr9l",τr\ πραΛ'/|Ι ατιi7.6[rlζ τοδ
ηil1ιnrΙ1l1Ο'1, λ{116, δ 'Α ρ'oτoτiλτ:,
flr,6i661 cπδ φιλ6,oo,φο τδ ι9αυμααμδ
.,,,d τi sε6,τητα, ποι'l εi1,αι fμiqxil
τfi; φιlλο'ooιοliα;. 'ΙΙ ii}.η xαi i μo'ρ-
φi, πciτ} δδl' εir,α' γolqlrαμd'ι,'ε: zα(
f1 ιιιd δiν i'ΙrοΟετ γ} 1"1ndργ'61 16,qi6
τl)r, &λλη. Στi1ι, ιlLxατcilπαυοτη θξ6-
λιξη τfrq φ6σεcoi f1 'iiλη πqoιlπαι9ετ
γd ciπoxτr1αει τελει6τεglt μOaφ{'

'Απδ τ[g γτ]'r,ε6 μoaφiζ θνεργεl_
αq ,'ι6'lr',.v δ voi;, dv xαi εlr'αι, oυVδε-

δεudνo6 μδ τδ oδμα, E1ει θv 8rαTlτQ

τi1v δυνατ6τητα uι&g ιiνεξαρτ{ψτoυ
tlπιiqξεωg zα\9' θαυτ{r'. "TJλ}.ειψη

i1trη,ζ εTγαr τδ 1αρωxτr1ριατιxδ rfiE

tηrlατη; δνεργε[α6, πoδ iο'ταται
οτr)r, xoρυφi1 τoδ ο{lμιπαντq zαl f'1

δπo(α εiγαl, δ Θε6q. "Eτoι τd λoγι-
7δ δγτoλoγι]χδ xαi 1ρorυλoγιv.δ πραr_

τεio τfrg θvεργεiα6 τδv α?οsητδν
δrητrο,γ zαταλι],γει ατδ ιi.π6λιιτo πQtυ_

τεio τffζ xα$α.ρfrq θνεργε[α:, τtoι\

ε?ναι πρoτ6ρα τffζ ./gγ{οειυζ τoi
'ιλo,,o'ιJ zηi αsτλ ιiποτε7.εi τilν osoiα
τfr: ι9c6τητο,q. '}Ι οiο[α τfr: sεcrτη-
τοq εlιng, νoδg, Errαq ι,oδζ δrrω< δ-

rπ1oτα'τoζ iiτ'οι xωτci,'τα'αη δι,αq'xοig
ι9εr,loi,α: xα( γοoilαηζ itιοπτε'[αg. 'Τ{
,.:r,oη δi α.fiτi1 ατρdφετα, πQδζ δ.τι

'ε1γα: ι9ει6τατo zα[ τιulCι)τατo. Ai-
,τδγ (θrlι,. τδι, Θεδγ) drρ,α γ6igi ιi
r,ηic. εiπεο Bπτi τδ xρriτιoτoι,zα[
,?161g1, fi γ6ηοια νorjr66rρ- 116η]αrζ.

ihrιιδγ δi τδγ Θεδr, εTr,α, δl, dtδ'οv
ιio'ατο., r!("γg ξοl'i1 zαi, αiιbγ .ll,^ε-

γi 1 zαi ιitδιo< ι',πdρyε' τ(ο sεδ'
τιlilτο "vdq Θε6:.

Πofπo; δ 'Ao'ατoτdλη< μελετ'i
τi1ν ι]lrlvi1 οd'γ Ζδ'αi"εQn ilρειlι,α t-
','1 t5τ.y.1'161,,.7'{, γιατi r91 γγ6lση τfic
rlrrlγfi( εTγαι i λυiδiα λiι9ο<' πoi ι9'
ιi.ι,οiEει γ'{oι,: δo6r'ιοrlg,oδ zril$ε θ'
π'"r{lιη. ιiφoi fl ι]ru'7'i εTναι i ,inyit



τδv ζιixυν: "Eoτι γιi.9, oio"ι' ιiρy'i1

τδv ξωωv. 'H ψη.'xil gf1lg, ng6r6ι'ri|
oτ{ν B'πιoτημoν:xi1 Eρευιrα, θπε δd
,&φ,i1vει :rε,ριΦιilριo ο'πουδiζ μ} τir
ι1rυ1ιπci τηg πρo,6λτjuατα, πoδ μδ
πoλλ! τ6λμη τd. θρ'ευνδ δ 'Aριcτo-
τ6ληg zα'Ι μεγιiλη ιiμεροληψ,[,61. l}1

ηrυ1i1 d1ει 6ιολo'γι'x'ii &8χf, Bτoι δ}

τi1v 1rυ1oλογ1."' .ηr, τoπo$ετεΤ oτi1ν

φιΛ0,σο,φlα τηζ φυσε(ι);. σ.φoU η
ι9ρεlπτι'x!, αΖor}ηlτi1 xαi f1 xατιbτερη
διανoηπιπi1 ιμυyi1 εTvαl μ:d φυo:xi1
ιiρ1i1 δεηu6vη μδ τδ αd:uα. Bαθ{lτε-
ρη' iμωζ παρ,ατ{ρηαη τfr; voητιxfr;
q.ηrχi; &πo,δεlxγilει δ'τι παρcΙγovτε;
,πo{l oιΙ"ι, ζωτιx}ζ δυvdμιε g Bvεργοδv
lατδr, δ8γ'ανιxδ 16'oιμιο εlι'αι ' d"r'ixα-

γoι. νd θqιιηvεriιαoυr, τ'i'1v oυ,vriφlεια

τδν φυαιδγ, ι|ru1lxδι' xα[ πγευιuα.τι-
ixδr, λειrτουQ,γιδ,v''Ι,δrαiπερα δ ιlv'
$orΙlπιγoζ ι,oiq δθν 9t1n611 βγjlρ^1ε'α

ι&πoιoυ oωματuzοδ δφγιiνoυ. dλλd
ldvriγrg1ο(1 oτi1 αφα,iρα τfr; μεταφυ-
ioιιi1q ι'α( γιd τoδτo πρ6πε' 'ι'd τδν
uελεττj'oει ιiποlα dγιtlτεQη μ9ταφιnσΙ-

'xi1 B'πιoτ{ιιη. Χαραιτηqι,οτιxδ τδr'
.δνταlν, ξcilαtν xαi φυτδv εiιlα' η
τQoφi xα[ ι] ιiνιilπτuξη. Tδ ξδο
,παρoιlιoιdtεl xαΙ τil'γ iδιοπητα τfrs
lαilιτι}itαε'ωζ. 'o &ν$gωπο: fjμr;
,xovτ& οτi-1ν α'iα$η'ατ πqoαι9dτει zα'[
,τi γ6,nαη. 'H παqαπriγiρ |glτoη]ρn7iα

,δδr, εiγαι ,u6γο γln,u,rδ γενoνι1τα,
,ι}rλλλ ατο'yεio πotr dπαlτεi τi1ν πα-
οdιl,6αoη τffζ 1lη'χfiζ rbE α1τlαg zαi
ιiρvff: τfrq ζο)fi<.

"Eτο' δ'Α9',οτoτri.}.η< διαπoiγει
xdiτo..α iε"αg,χiα ι|ruryδν. Ψι1i1 φb_
τιxi ,fl r9ρεπτιz{, αc$ητ'xi rlru,χd,

z,rι1τιzir xαi rloητ,,xi tΗ ιβryi1 6f-
11611 f1 μ'ρ9'φ'i1 xαi 6y' l9l tiλη. 'H fiλτ1

εiι,αι τδ δr'γd1uει. i ιιoo,oη\ εTνα'r f1

θr,6o.lε'α. fi τελεlo,πoiηαη, f-l θιτελ6_

γε'α. 'H llηrΙf θο'τ,v θιlτελiγε,.ι rj
,ποιilτη αr'υιιατog φυ,oιxοi δυvci1"ιει

-Γroirr, Ξyo.,τo;.
Δiγ παriει δu,ωq fi ι|ηryil xαi τδ

οδιrα ν' ιitπorτελεi ιι,i &δι,ιirαπαατη
δρ.'lι1γ,7.fi θrn6τητα. 'Eπε,δt 6urriq fi
rl'r-'vir mEtQε, ]uiσα τΙ( δλεg τ[< uoo-\ρrniζ :οi'i αiτ$ιlτοi'i zοi νοητοii ι6'
,σιΙlΟ'ι, dποτελεi τδ εfr,α'' τ'ιγ iiπαQξη.
τi1r, δλ6τητα τo'fi ιiγsQriπη:r oi λεr'_

τorlo.r|ε: τffi llηlγff( εirrαr πο1"λα-
πλζ<' zil,ηαη. αζEη,αil. ^1dνη,oη, α?-
αι9ciιlρ.'9α., r.,^1116|116'79,.1,. 61lγγt.ι,εi-
61}., ' $η'liχE619α, y7,:π.. ιiλ} δ ποο'
6dltr-λ,n"ι,τα' flπδ ξγ,αiα ιioγfr. oi
1i'1irtlξτιΖξa λglτnlror,Igc τoδ d',η}οrir-
ποιl ε?γα'ι r1 αI.'$riαn i φαιrτααiα
xαli l'l γdηi6η. Mδ τir αiαr9nιτfro,ri τoυ

B6

δ dνΦqω,πog αiioι9dvεταl, 6ιιbγει δ,τι
6χΕtπει, ιlzot'ει, δοφ,ραivεται xλ"π.

Σ1δr, voηπιxi1 λεlτoυργ[α sπειoio1ε-
ταυ y"lαi" fl μui1μη, γιιΙ νδ διατη'qτ]lαει

τ[g θvτυτπilo,ει6 τfrg ιΡι'χfrζ. 'o voδg

τ16ρα xαταλαμ6d.vε' τi1v xoorlφ'i1

τfr: iε,ρ,αργ[αg τδι' {nγιz.δv λεtτουq-

γιδν y'αi ταυτ'ξετα,ι μδ τfi νoητιzd
δivαuη, ?i1ει διττi1 δ} μοqφi1 θrερ-
ιrη1r17fi ff πα'$ητ',ιi. T'iι oτo'ι1εiα
τδr, αiLαs{lo'lεωγ. τ& αilο'$iruαrα' fi

$α,νταo[,α τd uετα6d?'λει α} παρα-
αr.iα6.- πηi' dIτητελnδ'', .,\ f'1,',7) τοδ

"oii. 'Aρvff8εν i ιlrυ'i|r\ ε1l'αl TΑ_
BτTΤ,A RΑSA. d.,oαφ'o< πiιlα'v-αq
,ryi tl.λ τ& αΖαι9ii'ατci τoυ τδ πα''δl,
', αi,, δ τilι, θvε ο^,ιlτ,izil αιlγδιlαtοτ' zil
iη..1vdl1nl161 τff: γοtlσθn.ζ ι}i ο'iπο,δο-
,,'iαε' τir, προ,αrοπ'z6τrrτα xαi τδν
γωo,,l"'η1οα τοrl. Tδ ιi'rτ'xε'[ιuει,α
_;,"', oi6.$iπεrι]ν yrι| τfiζ νoioεni< ι9J
δΓ^..,\,,|Ι.fl,οι!1' σF F1'Ωτ',nτε: zατoπl\,.

"Eται δ 'Aoιoτοτ6λrlE coη9ciνει

oτi1 αιραiρα τffg Λoγιzfr;. 'Αι'αλ'6-
\/rι)ζ τff( πο,6τητoΞ τrrδ αi,oθrrιudτωγ.

τδ πα'lδi sd δηιι',oυ91'l1oει τi< πρδ-
τ.εζ του Bποπτεiε<' τi< 'ilr,γolε: τo'i]

γiρω z6αuoυ. Γ,d ιlir δη,uιoιlρ'γfoει
}'.v τilγ Ξγ-1nρ "11 τοδ oz.6λoυ, sιΙ
πρiπε' r,ir παρατnolilcε: δλα τil ε1-

δ,η τδν 'ο'xtλror, γ"αΙ ι'δ. &ποzαι9αρd-
o.ε'. τi1r, ilγr,o,α oz{lλo;. Παοriλλr.λα
ι9i αγl.ιιατ,[tοει xαi dτoιιιx}: ζγr,o'εc
λ.γ. τilι, ζγγο,.α τoδ ΣωxQriτη "i

τοfi Παρsενιbν,α. oi ilιη,o'ε< sδ τα-
Eιι,ο,uηl$oδγ zατd τ| οvd.oη, τδ γ{-
νoq ι'α:i .,i εi'lδη τoυ;. "o'oο αiEd-
l,ε, τδ πλiτ;og u,''dc 3ι,r,oiαζ θ}"αττιi-
ι,ετα' :δ 6d'ι9o: τn:. δlαz.qiνε' δi
1Ο z,ατnγoο|.εq ii,νoι'δν. oi Hlη,o ε:
τrδoα $δ' ιiπoτελ6oαr, τ& οτo:yε?α
τff; xoioεnl1. πoi τ6τε μ6νo αirτ}<
Θt εiγαι ιiλi$εi<' frν ρi flγγρ16q gi-
vαl διαxρι6ιυ.ι6'ι,ε_. 'Απδ τρεiq 28i-
,αειq ( Π riγτε< οi ι'iνι9gr,lπo, l9l,nτο[.

'o Σωxριiτηq ilιΦροlπoc' 'o Σ'tυ_

xρriτη6 εiναι l9vηlτ6<.'| δη,uιoιloγεi-
τα' δ πα_Qα],ωγιz,δ; 6ψ}}'ρ.1ιou6(.

Nfg.1αλ{,τε,ρη δuοlg οημα.οiα "{iγεc

xατι} τδv'Αραoτclτdλη δ Bπαγ,ω,γιπδ6
αrrλλoγ'lα'ι6;. &πδ πo7'λδq ιε9ιxδg
"l ο!,τεtq δη},. oυvdγεται cγπoιlδαl6τα-
το 61iχ},6,r1ι61,rzδ σι'lιtπdoαiσ'uα. δ,rτι
λDi}ια δi πο o,σiπα190ι:lu-ε l,il θπ τ{lγ ο. ψ,,ε

3,ψg;1 ρi $ερ'dlπo"ι,τε: τffq παlδα.lοl_

γ'.z"ii<. δ lror,ιδc fi τδ xοιγοlι,ιluδ πε-

ρ,6ιi},λ,or, .,εγ:lzcr Υ''& τδ παδ't πoδ
τδ δδi".,εi ιiρτιrλτερα oτi1ν αiτενdρ-
1,ειei xαλ τi ,uri.,r9ηlαη.

"Aν ατ[q no' 5g^'61rt'^<δζ ιFlγoλο-

γ',z}q zαi λoγ17}1 ιi"πι4r1lειg τoδ 'Α-

Qι1στoτ6λη πQoσsd,σoυ!.ιε xαi τig f1sι-
x6g τoυ τoια{iτεζ, 6ci,oει τδγ δπoiωv
πρ6'πει νd. θπιτιi1oυμε oτδ παιδi μιθι
iεqιig1ηoη σ'χoπa}γ, γl ατi xdδε dν-
sρolπog δwoεΤ τdν ει1iδαιμoν(α μδ
τd δ'ιxιi τoυ μ6τqα xαΙ oται9μci, ιiλ-
λ& f1 παι1δευπLy'η ψσ'Ξ πα96ipι6αoη,
πρ6πει τδr, dι.$Qωπo νι} τδγ xdιιει
πρδτα dvr}ρωπo, τ6τε U1ουμιε ioxυ-
ρ,d τ& μ6oα τfrg 'Αqιoτoτελιxfrg
oz"dιpεωg γι& τδ διioιoλo πα'δα^,'ω-

γιz"6 μα6 Hργο, uι& πor3 δ xιi8ε
ι1ι,$ρωπo; ζιrατ+τι τoδ πα'δ'oδ, θι'

παγτt τdiπrr: xαΙ 1ρ6r'ο: &πο,6α[γει
παι1δαγτογδq τδ,γ παιδ'δγ μιz'gδv fl
μe/d,?'τιtv.

Π ρo,1ωριilvτα.6 οτd πολιτιy"ci τoυ
δ 'Aριlατοτdληζ φlQονεi δτι ozo,πδg
τoδ l'ρdτoυg εTναι f εδδα'μoviα
τδγ πολ,πδr,' 'ι,ιΙ πα9αγωρεi τd μ6-
oα xαt ι,d θπι6d?'ει v6luoυg. 'H δι-
xαιoαιivη εir,αι ιiρετi1 τοδ zρci'τoυ;,
πot πρd]πει μδ ),γcbιιoι,α α_iτilγ ld
,Bγxαταlοτl1lαgl στilγ r"οιvωνi'α τdξη
y"αli 6 xd$ε πoλiτy< vd δ9[ξεται
cτ! sSτrr. γιd τr\r, δlπoiα εiγαι iια-
r'δ; γd τi1 6αo-,ιioπ.

Π,9o,oπα${ιoαιιε ι'd δc6αorlμ,ε ιι'ιd
διpη τοδ 'Aρ:rοτoτ6λη ιiπδ ιιιd δgι-
ouζγη θπιoτηiuνo'xi1 πτυγj] zαi τd
δειEοι1'.Ιε δτι fi Ι-]'NESCO u} τi1 $d-

απ'οη τ{16 lπετεi,oιl τ μιd Eναν οt'γ-

γ9ο"ι,ο ooφ16. Δ}γ $& ιlvαφε ρδoi,uε
oτi< γlλιετηρilδεq zαi τi6 xοlνω'viεq
τδγ 'Eλλirηrlr,, 'Τι,δdr,', Σιnrδv, 'A-
ρd16rι.'ι,, Eδρ,n'111αiη11,. ποδ τδγ Bτ[-

,!Ι'rσΓΙ-ιl oδv τδγ xoρυ'φ,αio γενdρ'γη
-i_ ιiλn$οi': θπ,oτiηιl'i:. M6νo ${-
)ιΠ1\l€ Vδ' λ'*''r.oιlEοt'tlε ^l'λ. τol)ζ
.ο11,'ry6dE dιτιοqlrlloiε: xαi' δπαδo'i;
iγεδαφ,'zδv τo1τοι9ετlζσε(ι)ν τfr ; o{'

'μ"66γ fl1r οi δ{lο πατoιcig1εg τofi

διιlλεx'τ'yοfi ι"lλ',o'ιoδ \{rΙρξ 
- 

"Eν-
-,"i - }'$.1""1qξαν 'zαj izτ,lrηiiοαι' 6"ι-

ι$Jtrr-α τδι, 'Ao,,oτoτ{λrr. 'o Λαq6τ-
1,.- Χ,}".,ρ. 6τ, δ .\,r,v', ο},'$.',zρloη
l,} "δ'ι, 'Aο'ατn-dλi'ι δil, fiταγ π,αoiι
rr'αn9η,τfrq τoυ. 'o πα.γiιοαu[οlζ γγαl_
πτδ: πriλ' φ,'λilαo,οrr< Χ611zελ i9'εγε
δ,τl 'tετλ τδγ 'Α,oιατητιiλrl δ,i"ιl 1lεγ-
.,i,jrιzε παQ6ju0'ο πr,εi,ιι α oljτε ι9λ'

rrg.'1lηl$gi zαi oιyrτε yρε'riζετα' γiι
''ενr,rJ$εi.

"Α \, σ' δλα αfrτir πo,oαsdαoηl'ιlε
τiα ι3τ6ηllε,: το'i) 'Aρ'oτοτ6λn δτ' fl
π"i',τε,iα flτoyοεο'δται ν,} παοθyει xt-
zλοr,< uαfl'rluατrDν 66cε' τδγ δποi-
ιιlν ι9d' μoρ,φcilr,ηr,τα, οi vd,oι, vd πgo_
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'o φετεwδq Αiiγου'oτoc fiταν
dφlερωμ6νoc σ,i μνημη τοδ 'A-

ρloloτ6λη. Tδ ανιilrαrα Πνευμα-
'ι 
lκδ iδρ6μαrα 6λακλ11ρoυ roδ κ6-

,1ro, .iμηroν τλ 230Ο xρ6νrα α-

πδ τδ θdνατo τoδ κoρυφαioυ "Ελ-
λην'α φlλoo6φου' 'Η'Eλλdδα o&

γ.u6.ε'ρo τoδ 'Aρroτοτ6λη δ6ν θtι

dμενε φυoικδ dμ6τoxη. Tδ δ-
πoυDγεln πoλlτ'ο-lrηfr oδ ουι'ερ-

γαofα μδ lfiν oYNEΣKo πρα_

γμα,or,oinoε oιδ'Αρ'oτorλεro
πανεπro'τ{μlo τfrg Θεoοαλoνiκηq
τδ παγκ6αμro o'υνFδρ:o γlδ 'δy'Αorαιbτ6λη. Tδ EΔTA τ6λoc θ-

ξ6δωοε γrδ τδ 2300 xρ6νπ .μrδ
oειρδ &πδ τ6,οοε,ρ'α Yραμματ6oη-
μα.

Πατ6ραq πολλdlν θπrατημlν δ

'Αρlοτoτθληq γεννf1θηκε o-rd Στd-

γιε1ρα τηq Xαλκrδrκfrg τδ 384 π'X.
Δ6κα π6ντε xρ6νrα fiα'ιερα dπδ
τδ θdνατo τοδ Σωκodτη καΙ τρiα
xρ6νl,α iioτaρα &πδ τi1ν i6ρυoη
τic &καδημiαq τoδ Πλdτωνα.

oi γoνεIq τoυ, Nrκ6μαxoq καi
Φωoτi,δα, dνfrκα'ν oδ μεγ6λεq
iατρlκδg oiκoγ6νεlεq 'o πατ6ραq
τoυ frταν πρo,o'ωπlκδc γrατρδq τoi
παrιπoδ τοδ M. 'Aλε[6νδρoυ, 6α-
oIλld 'Αμiντα R'. "Eτoι oi ox6-
oειq τοσ iδρυτfr τfrq περ1πατητ_1_

κfrq oxoλξg μδ τr\ Mακεδoνiα fr_

ταν πρoετoψαq16νεq.
"Exαοε πoλδ νωρiq τoic Yoνεiq

τoυ καi μεγdλωoε αrδν 'Aταρ-
.,6α τfrq M. 'Aοiαc κοvτδ α'δ φi-
λο τoδ πατ6'ρα τoυ Πρ6ξενo'

Σδ flλlκiα 17 xρ6νιυν froθε oτiν
'ΑΘηνlα καi μπfrκε oτi1ν dκαδημiα
τoδ Πλdτω,να. M6o'α o'αr]τδν τδν
κ0κλo π6ρα,oε τ& ε'iκoσr καλl3τε-

ρα xρ6νlα τfrc ζωflc τoυ καi Eφιl-

γε μ6νoν so,τερα &πδ τδ Q6νατο
τoδ'δαoκdλoυ τoυ. ;' qt)τ& τλ
xρ'6νt,α γνιilρlοε &πδ κoντδ τδν
Πλdτωνα μδ τδ μετρrαομ6νo iδε-
αλrcμ6 καi τi1ν αr}το'κρlτrκ{. Mε-
,λ6τηαε καi xιi:νεψε o'υγxρ6νωq
δλ6κληρη τi1 φrλoooφiα.'o Πλ6-
των ατδ πρ6oωπo τo6 'Aρroτoτ6-

λη 6ρfrκε τδν 'Αντιiξro μαθητfr.
'Aπδ 6ooυq dκoυοαν καi oπoriδα-
oαν τδν Πλ6των,α μ6νo δ 'Αρι
,ατoτ6ληq κατ6ρθωοε νd κατανo{-

oεr τi1 δrδαoκαλiα του καi νd dνα-
πτ6ξεr ουνδυ6ζoνταq πρωτo'6oυ_

λiα καΙ δημloυργπ6τητα' Σ'i
ο'κιδ τoi Πλdτωνα δ 'Aρlαroτ6-
ληc dντριi,θηκε καi f1 6πiδραoη
πoδ δ6xθηκε dπ' αliτδ τδ Ξξoxo
πνεδμ'α frταν τ6oo 6αθrδ καi oτα-
θ,ερ{, ι1lo'τε dφηο'ε t1α6ηαια οη-

u6δlo o-ci-1 δtdνotα τoυ' Xρε16αrη-
κε καtρδq ωoπoυ νδ dναxωνε6οεl
,καi νd ξεπερdοεr τfrν πλατωνι
κi1 φrλo'οoφiα, γlδ νδ δηηrιoυργd_
oεl τfl δlκf1 τoυ, πoδ ιiνταπoκρrι'6'

ι

ταν oτi'1ν &μπεrρκi1 πραγματrκ6-
ιnτα. Σιδ πρ6oιυπo τοδ Πλ6rι'l-
να, πρ6oφερε o' 6λη τoυ τi1 ζωt1
rδ ω6οo τfrc πlδ ε$\α6lκflq λο-
,ρ.ioi' πoj τi1ν δρα16rερη iκδ(_
λωo'l1 τηq παiρνεr ατflν iλεγε-iα
τoδ 6ωlrcδ, δπoll -δν δ"c'ι6ζεr
dνIθ'ριυπo πoδ <oi κακoi δδν 3-

xoυν δικαiωμα oiiτε νδ τδν θπαι-
νoδν καi πoδ 3δεrxνε μδ τi1 ζωi1
καi τi1 δrδ'αoκαλiα τoυ πδq μπo-

ρεi κανεΙq ν& εTναr καλδq καi εl];-

τυxrαμ6νog μαζi>.
Mετδ τδ θdiνα-o τci; Πλ6τωνα

3roυγε d,πδ τr\ν dκαδημiα μδ δλo-
κληρωμ6νn πρooιυπ:κ6τητα. Φε{l-

YoνΤαq &πδ τi\ν 'Aθι]νο δ 'Aρι
ο-oτΔληq πflγε προ'olκεκλημ6νoq
dπδ τδν 'Eριrεiα, τ]γεμ6να τoti
'Aταρν6α καi τflq "Αoo'oυ, oτflν

περloxi1 τfrq Tρωdδαq. Στi1ν "Ao-
οo δ 'Αρloτoτ6ληq iδρυoε oxoλi1
θυγατ6ρα τflq dκαδημiαq. 'Eκεi
6μεiνε τρiα xρ6,νπ καΙ flταν n
κεντρrκi1 μoρφil o'8να κiκλo &πδ
d,καδημαiκοιiq. K6ρδroε τi1ν θμπr-
οτoο6νη τoi 'Eρμεfα πoδ τoδ 6-

διυαε γrd γυναiκα τoυ τdν dνn-
υrl.& τoυ καi Θετf τoυ κ6ρη Πυ-
θ:6,δα. 'Αξlοo',ψεiωτo εiναr 6τr.

oτflν "Aooo γνιirρlοε r't& πoιilτη
rnn,.λ τδ μαθητi κα) δ'6δo*6 τoι-l

Θε6φ,ραατο. δ δπoiοe τδν 6πεloε
.'λ ,,g1q,r6rεl τγ\ oxoλr1 τoυ -αrt1
N'[ιlτ,λfνη πoδ frταν καΙ γενν6τεr-
P6 τoυ.

Tδ 342 cρεsγεl dπδ τi1 Mυτlλf-
νη oιr\ν Π6λλα iioτερα ζ1δ. πρo-
oωlπlκτ\ πo6ακληoη τofi Φιλiππoυ
γrδ ν& dναλ66εr τfl μ6ρφωοη
τoδ M. 'Aλεξdνδρoυ'

Tδ oxoλεio πor) δiδαξε δ 'Αρι
oτoτ6ληq τδν'Aλ6Εανδρo fiταν τδ
Nηrφαio τξc Ml6ζηc.

Tδ dφθoνα νεrρδ καi f1 δπερ-
6oλl,κfi 6λ6oτηoη καθιoτoioαν τδ
ΙιΙυμφαio πραγματικδ flρεμιοτl]_
ριo' iδανικδ μ6ρoc γrδ μελ6τη'
'Eδιil o' αiτδν τδν θπiγεr'o παρ6_
δειoo 3oτεlλε δ Φiλlππoq τδν 'A-

ρr,oτoτ6λη νδ δlδdξεl τδν δεκα_
τρrdxρoνo γι6 τoυ. "Eτol μακρld
&π'τi1 ζωil .ic πρωτε$oυοαq καl
τoδ παλαπloδ καi &νdμεοα ο'&-
πλoiiκoδg dνΘριilπoυq' δ 'Αλ6ξαν-
δρoq δ'φoorfiθηiκε dπερioπαoτα
oτ{ μελ6τη τoυ.

'o Πλo6ταρxoc o_Γil ζωil τol
'Aλεξdνδρoυ (Kεφ 7) γρdφει:
<Σxoλfiν μδν oi,ν αliτoTq καΙ δrα-
τlρι6flν τδ πε'ρi ττ\ν Miεζαν Nυμ-
φαioν &π6δεtξεν, δπoυ μ6xρl νiν
'Aριοτoτ6λoυq τε 8δραq τε λrθi-
ναq καi δπooκioυq περrπ,6.τoυq
δεtκνιioυοrν>>.

'Η θ,πiδραod τoυ π6νω ωδ με'
γαλoφυfl μαΘητl] τoυ frταν 6o:'

θεld. 'Eκαλλr6ργηoε oτi1ν ψrux/1
τoυ τi1 λατρεiα γrd τiν iλληνlκi1
παρdδoοη xρηαψoπorιilνταq γ1'
,αi,rδ τδ oκoπδ τd δμηρlκδ dπη.
M6λιc δ 'Αλ6ξανδρoc dν66ηκε
oτδ θiρ6νo, δ δ6ακαλ.6c τoυ 3γρα-
ψε καi τoδ dφr6ρωoε τδ πε,ρi 6α_
οlλεiαq τoυ 3ργo. T6τε δ 6αol-

fl



ληdc γld νd εi,xαριατf1οεl τδ δd-
οκαλ6 τoυ ξανdxτtoε τi1ν πατρi-
δα τoυ πoδ τdν εixε καταoτρ6-
ψεr δ Φiλrπποq. 'Ακfuη καl δταν
πlδ δ 'Aλ6ξανδρog εixε καταπlα-
ο,τεi μδ τi1ν θκoτρατεiα τoυ γ1δ
τi1ν κατdκτηoη τοi κ6αμoυ' δ 'A-
,ρlαται6ληq δδν δiοταοε' ioωq μ-δ

τδ δπ6μνημ6 τoμ 'Aλ6ξανδρoq ij

δπδρ d,πoiκων, πρooπ&θηοε νδ d-
πατρ6ψεl τδ 6αοlλιδ &πδ-τδ νδ
μεταxεr,ρlστεi oδν iooυg τoδq "Eλ-
ληνεq μδ τoδq 6αo66ρoυq. δπωq
οxεδiαζε Δκεiνoq. M6νoν δταν δ

'Aλ6ξανδρo9 oκ6τωoε τδν &νεψr'δ

.oi 'λρno.or6λη Kαλλloθ6νη' μδ
τiν δπoΨiα 6ιl εixε λ66εl μ6ρoc
οδ μ'& oυνωμooio- θ6λοτoαν oi
,o*θλε'q τoυq. Mδ κα) αiτ6, δδν
τδν dκανε νδ x&oεr τflν πεπolθ'η_

οf τoυ, oτflν δρΘ6τητα τfrq μακε-
δoνlκfrg πoλlτlxfrq.

Πρo'oπdθηοε θπionq νλ dναπτιi-
ξεr μ6oα αιδν 'Aλ6ξανδρo τig &-

ρετδq τfrg θγκρdτεlαc. θπεδi1 τiq
θεωρ'oδoε oδν τic κυρlιirιερεq γlδ
8να μoν&oxη. 'Αλλδ, δν f1 oτoργi1
πoδq τδ δ6ακαλ6 τoυ frταν μεγ6_
λη, ri ουιιη16ρφωση πρ6q dq oυ1l_

6oυλ6c τoυ fiταν μ'κρi.

'ατδ x6ρl μriι μεταλλlκi'1 oφαiρα
ιπdνω dπδ 8να δoxεio. "Eτοt δ-
ταν &'πδ τ|ν κοsραoη ξ6φευγε τ'1

αφαiρα 6,πδ τδ x6ρr Ξπεφτε μ6oα
,oτδ δoxεio καi μδ τδ θ,6,ρυ6o ξυ-
πνoloε:'o 'Aρroτoτ6ληq π6θανε τδ 322
oτd Xαλκiδα, dφl1νρνταq τi1ν d-
κ6λoυθη δπ,θdκη:

α) Kαν6ναq &πδ τoδq dνl1λι
iκoυg δπηρ6τεq ποδ flταν οτi1ν δ-
,πηρεoiα μoυ δδν θλ πoυληθεi.
Tδ δ.παγoρειiω. Θδ μεiνoυν καi
δταν θνηλlκrω'θoiν, θd dπελευ,3ε-

ριυ'θ'οδν γl' dνταμol6f.
6 ) Στδ Σ1μo θκτδq dπδ τδ xρ{-

ματα δoα τoδ Jδωoα γld νd iιγo-
,ρ&οεt Eνα oκλd6o, νiι δoθo6ν
xρfματα ν' dγoρdoεr d;κ6μα Eνα.

Y) 'ΙΙ εiκ6να τfrq μητ6ραq μoυ
νδ τolπoθετηθεi αιδ ναδ τfrq Δl|-
μητραq oτi1 Nαμ6α,

'H oτ&xτη του θνταφ16oθηκε
οτd Στ6γεrρα, o6μφωνα μδ τiν
τελευταiα τoυ θπrθυμi,α. Στδν i-
δro δδ τdφo τoπoθετη,θd,κανε dρ-
γ6τερα τd δατd τfrq γυναiκαq τori
Πυθrdδαq.

Χαρακτηρlo' l'λ ιiic 6lδooκα\i_
αq τoi 'Αρlατοτ6λη. frταν δ το6-
πoq μδ τδν δπoTο δiδαoκε. Δηλα-
δi1 dντi ν' dφr]νεt τoδq μαθητiζ
τoυ καθιoμ6νoιlc νδ τδν dκoffν,
ουζn'οfiοε μαζi τoυc πεoπατιilν-
ταg. ',\πδ τδ γεvoνδc αl]τδ δνο_

μ6ο,θηκε i oxoλfl τoυ π ε'ρ 1π α-
τ η τ 1|κ fl. 'Η δrδαoκολio τoιl ττε-

ριελdμ6α,νε δ6o αειoδq uαθηυ6-
των: 1) Tδ πρωf tξετ&ζεl ζητf1-
01αΤα κα'θαρδ Θειυρητlκd. 2) Tδ
6o6δυ dπευθi-,νε-αr o' 8να εioil_
τε1ρo κoιν6. Συνεxi'Γεr τ& μαθt]-
ματd τoυ διiδεκα xρ6νrα' εiναr
τ6οη &uωg fl δνεργnτrκ6τnτ6 του.
ιiοτε 6ρioκεl τδν καlρδ νδ γρ&_
φεr καi νδ δημoolεsει πoλυ&ρl_
θμα €ργα, πoδ dναφθρoνταr o'
δλ,oυq τoδq κλdδoυq τfrg γνιil'oειυg
τoii &νθριi:πoυ.

Σl3μφωνα μδ τδ Διoγ6νη τδ
Λα6ρτto, fr δl]ναμi τoυ καi f1 dν-
τoxr] τoυ οτfrν θργαoiα frταν a-
o6γκρrτεq. Aι}τδ μπoρεi νδ δια-
πrαιωlθεi Δξ iiλλoυ &πδ τδν dρr-
θμδ τiν dργulν πoδ 3γραυlε. Γιδ
ν& κατoρΘιiloεr λorπδν δ 'Aρlοτo-
ι6.ληc νδ θλαττιiοεr τfl δrdρκεlα
τoδ ilπνoυ καΙ νδ αiξfοεl τδ
xρ6νo τfrq θργαolαc κρατοioε

ιllll;i : .: ; ,,11{π$ i μs1

illi ιιiμlιi$i' :. ^_l.:*ι*: i*\$Ρ-,ψ'''**
'Γδ xo1-lευτrκδ σι)γκρ6τη'μα <}Ιπoiλεq καi νενiτοα1lοι> πi]Οε μ3ooq oτδ <Δrεθνδc
κrλλιτεxνrκJ φεοτι6dλ Λεμεoοi> oτ|ν K6πoo. Tδ oυγκo6τη1rα θπραγματoπoiηoε
π6ντε iπ1oημεg θμφανiοεlg. Στi φωτoγραφΙh μαg δ πρ6εδρoq τηg Δημoκρατiαg
τi1q Kriπροιl κ. Σπδρoq Kυπρrανoi oυγxαiρεr τδν δπταετi1 xoρευτfr τflq <Mπo0λαq>
Γρηγ6ρη λ'Ιr\rdοα. Πioω τoυ δio dλλor xo,;ειlτδq, oi Στ. Kαραγrανr,6ηoυλoq

καi 'Αvτ. Ποoxoc

:r!r!1!;,:

,.,' :.'',ii, ;:!?!iiii'li ι'?

'Aπδ τiν θκδi]λωoη τ{q xoρωδiαq καΙ δρxfoτραq KΑRL ORF'F, τoi Γυμν:oioυ
θ1λ6ων Nαoioηg οιii <Στ6γη γραμμdτων καi τεxνδν>> Bερoiαq
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1. Πρoλεγ6μεvα

E*ιναι ιiqπετd' γνωο'τd πιd τd γε-
γοr,6τα γιd τi1ν 8ιπανcioταoη ιαi
γιd την z'αταοrooφ'i1 τfrg μαr.εδονι-
z'frg Ncioυααg, &ν xαi δ'πciρyουν ιi-
x6μα ιilQ,xετd. πρo,6λ{ματα, π.χ., Φ
qω ιiπδ τ! 1ρoνoλ6γηαη τδν- δια-

Φρωn μα1'δν, ii τfrg d'λ6roεω5 fl γι&
τδ πoιoΙ ξdι,oι δπλαρxηγoi xαi ιi-

γrυνοοτδg 3λα6αν udgo';. πoδ f1λΦαν
dπδ γειτovιxig περιo1}g γιd νd 6oη-
θτj,ooυν oτδν f1ρωizδ ,i],ιbγα τdlν 'υ-

περτ]φαvων xατοixων τfrg π6}.εοl;
ιαΙ τδv γ{ρω 1ωριδν τr1;, ι.τ.λ.

'Ezεiγo $,μωg τδ ld,ιια, πot iiμεlνε
zυo[ωg ι1lδιερεdνητo, εivαι f1 τt1η,
πot εi1αν oi Nαoυοαior zαi oΞι Nα-
ουσατεζ, πot (μετd τ!ν xατdπvιξη
τfrq δπα'ι,αοτdοεωg ατfiν αiLuατο-
6αιulμ6η π6λη) ιivα1,'zr!6ηro, ,6
Bγπαταλεiψ,oυη, τilν 1δ:α[τερn πατg[-
δα τoυ;, 6αoι, 6{6αια, xατ6ρ,}cο,oαv
ν& γλιπcbooιπ ιiπδ τδ τo6ρxιzο ,uα-

1αiρι ff ιiπδ τfiν αΖ1uαλω,o[α. Σr,6,ρ-
πioτηxα,ν ,o' δλη τi1v iπ6λοιπη μα_
16μενη 'Eλλdδα, iπoιl xαi Ly"l"ατα-
ατrΙ]θηxαv γιir πrivτα. uι'λ xαi f1 πε-
ριo1ri τoυq (δπωg' dλrαoτε, xαi δλ6-
zληρη fl Bn6ρεια 'B"}.ri"δα) oυνd,γroε
ιrι}' εiγαι αxλα6ι,ru6νη iil"λα 90 (δ_

λ6zληrρα) 1ρ6νια. 'Eξ dλλoιl, Nαoυ.
σα"τoι χατdiφυγαν xαi ατiE γειτoγl.
x{'g, 6'αi)ν:τιανιxδg 1δρε;, y"αi, iδ,αi-
τεqα oτi1 oη,μερινη Γιoυγl'ο,αλα6[α,
δπoυ xαi διααι6ι$ηxαr, μ,d xαi τοiζ
8ιι*vε (;u} τoδg zατo[xoυζ τr.ζ) f]

zο v| sρη,αxε[α zαi f1 'iδια oι},α6'.d..

Mιd μελdτη, λoιπ6ν. τδν o1rετι.rιδ'v
ιi,ρ1εiωv xαi δ}ιωιl τδν i'πoλo[rτιιυγ
oτo"γε|,α'lν, sd fiταv πo,λi χρt,οι,μη
xαΙ 8d θ#τρεπε τirν θξαγιoγi1 δol-
ομdvωv &ξι6λoγωiν οι'.uπε Qα'οΙtιiτο''ι,'
dα1ετα ιiπδ τδ δτι ot πληQoφοoiεq
πoδ ι9iι &πoz.τοljloαμε, ι}d drφορoδ'ο'αv,

δrrααδlμπoτε' ο} πεgιoqlιoμdνo ιiρι-
0μδ πqoαrbποw μoνdxα, γιατi π6-

ραααv ιiπδ τ6τε περlo'o6τερα &πδ

150 1ρ6vια xαi τ& loα γραφtd iuvη

μεiα διαoιin}η'xαν δ,}ν εiγαι δυνατδ
παρd νd πεqι61oιlv εiδηoειq μoνd-
γα γιd λiγoυg ιiγωνιοτdg, riπδ τd'

Nιioιlο'α.

'H dγαuφιo6{τηrαη xαi δεδoμd-

γη δμωg αυτ\ <θγγεηρ δυo169ε'α

δδv πρθπει νd δδηγ'l1αει oτ!ν θγxα-
τιiλειΨη μιδg παρ6uoιαg πgο'o'πd-
r}ειαg, πot Φ& fiταν πo?'λαπλd 19f-
αιμη xαi, Ιoω;' 6:πolιo.λυπτιxi1, για-
τ[, παρ' δλεg τΙg πρoαναφεq6,μ,sνεg
δυorxoλiεg, &γ oλo,xληqcυ$εi, ιiloφ,α-

λδg 19d 
'μ&g 

προ,o'φdqει 8νδιαφ,6ρoν-
τα oτoι1εTα γιd τi1v lιετsπαναστα-
τιxi1 i,oτορ[α τfrg Ncioυoαg zαΙ τιδv

ξενη-"εμdναn, παιδιdγν τηg, ιiλλd ι1-

ι6μα 'xαi γιd τdv Θπo1i τfrq θπαγα-
oτd'oεωq παΙ τfrE xαταοτρo,φfrg τηE,

ΓΙΩPΓoY x. xΙoΝΙΔΗ
Δικηγ6ρoυ Bερoiαq

μ'd xαi o'τi; ο'xετιπδg α_iτr!οεlg-θπ-
ι}6αει< (πoδ 8π66αλαν μερ';xοi dγω-
l,goτdE, ^iιd vd ιiπoξηrιιιcα$oδv x.τ.λ.)
περιdρ1οvται, oν^y'νd, πληρoφoρlεc;
xαi γιd θxετνα τd γεγoν6τα.

l I. 'Η &ρxλ μι6q
παρ6μoιαq
rΞρoσπaΘειαq

Ι'ιd ν& φανετ i ιi,},dsεια xαi f]

6αοιμ6τητα τδγ πιδ 'πdr,ω αxdιΡεωγ
ι}d xατα6ληn9εi πρooπcilεια. (iιμd-
oωg πιδ xιiτω), γιd νd παQoυσια-
o$oδγ τd fiη6xg}f,o,ιιατα τfrg aρ1frE
uιδg παqdruoιαg Bqεr-lναg, πoi dxrι-
να, oτιΙ πλαi'αια ,ψ1 ffg nιδ γενlxfig
πooε,ργαlαiαg' γιd τir αυγx6vτ,qorοη
τoδ &r,dxδοτoυ xαi θzδoμdνoυ f,λ'-
;xoi, πoδ δια'οιbθηxε, γιd δλουg τoδq
Mαxε;δ6γεζ &γω,νιoτ}g τoi 1821,
πoδ πoλ6μηοαν xαi ατdv &π6λoιπη
(τi1ν 8π[oηE αxλα6οlμdvη, τ6τε)
'Eλλιiδα xαi 6o{n}ηοαν oτiiv tiπε?'ευ-

1969ο:,οl1 τηg.

"E1ω μαζψει, λolπ6ν, πoλ}.d d-

γνωlστα οτoι1εiα, πoδ dρ7,ιαα γ.ι6-

λαg (ιgεg xαi floτερα.) τi1 δημo-
,o'[εr,Lη τoυg, oτδ περιoδι'xδ <<Mαxε-

δoνιxd>>, τfr;'Eταιρε[αg Mαzε'δ'oνr-
xδν Σiπoιδδγ. Στδ οηpιεiοrμα τoδ-
τo 8d περιοqιoτδ μονci1α οδ δoεg

πληρoφoρlεg εlvαι αl,'ορπιο,udγεζ ο'}

διci'φoρεg μελ6τε9 διx6ζ ,μoυ (lιλiιν
τfrq περ'πτιilαεωg 5, πιδ xιΙτω). Σδ
&λλo δμωg μελ6τηuri 'μου r}d δ'ιδοιο

παΙ νdα στoιχlετα' γιι} τoδg 1διoυg,

δπωg zαi γι& πoλλoδg dλλoυ6, ιix6-

μα δθ sd xciιμω xαi τiE oγετιrι{,E,

6 l'6λιoγρ αφιxδg πα'qαπoμ,πig.

"Aλλωoτε, μiα ιiπδ τig μελλovτι-
z}; θπrδ:ιiξειζ μoυ. εiναl νd oυγ-
zεν:ρcδoω y'αi δ,τι o1ετ[ξετα1 μδ τ{n,

θιπαr,dαταoη xαt τi1v xαταοτqοφ!
τig NcioueαE xαi τo'i,g &γιοvιατδE

παi xατo[oιoυg τηg' γιd γd αυγr}θοω

1ιιd xαιvo{gγια, εiδιιi1,μovoγραφiα

γrd τδ γεγovδ; τoiτo, πot vd 6α-

o[tεται o' δλα τd. oτoι1εiα, παλιd
zαi γ6α, δoτε γd αυμπ}'nρω$εT f'1

o1ετιzi1 εix6γα (πoδ &πιiρμι, 1ρ6,vιo
τcδ9α), μδ τ& δεδoψιdvα τδηl γdωγ

€ρευνδv xαΙ μδ dγrτοοτεE πληρoφo-

ρiεE ποil d1oυν oυγ'xε\,τQCι}$ετ, χυ-

ρiωg oτiι τελευταTα Eξ{vτα 1ρ6νια,
δτ1λαδi1 μετd τdv dxδooη τoδ o1ε-

τ'xοi 6,6λ[oυ τoδ N.Γ. Φιλuππ[δη

xαt τoδ o1εδιιilo;uατo; τo'i Δ. Πλα-
ταql'δη', μδ τi; προιαr9frv'ε; τoδ'E.
Στoυγι,αvνdzη, πoi θπαναxυoιλo,φo-

Qξι:ε (1976) zαi oδ δειπεqη dxδο-

αη, θπυμεληrμdνη, μ} εriρετ{ριo xαi
ν6εE φωτo,γρωφiε6 τδι, ilστoQι%δ,γ

τoπoθε,αιδv xαi μνηuεiων, &πδ ιδ
<oυλλο'γo ιiπoφblτωv τοδ Λαππε[oυ

ΠρoσΓΙd0ε1α γld μ16

Καταγραφn τouq



'Aγαoτd,α o:

I Ι I. 'H μετεπαvαστατικi1
τ6xn
θvνιδ Nαoυoαiωv
&vωvιoτ6v

'Απδ τδ iλιpι6, λoιπ6ν, πo'δ μιi-
ξεψα γι& πoλλοδg Nαoυ'ααioυ; i_

παναoτd,τεg. πoδ αiy''-rαλωτioτη:''αν

r.αi ilοτεgα iλει"ι}εριbBηxαv il1 xαi
ποt θγxατα'oτci$ηr"αν ιiπδ τi1v ιig1i1

οδ ffiλα μiρη τfrE 'E},λdδog, μετ&
τi1v ιαταoτρoφη τi's lδ:α[τεqηg πα-

τg[δαg τoυ;. διαλdγω 6r'τδ ,,ε Q1-

πτιiloε,g, πol) δηιμιolοιε{oγται μδ η_
,α6nτι,πil oειρd xαi xατ' dνciγv'η μ}
*r,oo λημuoτα. dφoi δ}ν d1oμε io6_

ποroα oτoι1εiα γιd δλουg:

2.'A8'αναoioυ Kιi:rαταE

'ΤπflQχε xαΙ dλλοg Ι'{αουoαiοg,

9ο

1. 'Alι9αvdoιoE Δiμοs.

Tδν 'Aπρiλιο τoδ 1831 πfrγε oτi1

Θεo'oαλονixη, By'oνταE συστατι1{ο

νοdu,uα τoδ' Δη,uητρioι' Tαci'ιrη Kα-
oo.,iooou, γι& τδv Bz.ετ πo6ξενο τflg

Fωoioq, τδi' "Ei.ληrr. "Aγγελo Moυ-

οτoξ$δη, δπoυ γqdφovταγ xαi τd

<'o θπιφ6ρων τδ παq6ν μoυ x$_

o,o: Δffro; iΑ,ι9or*o[o', }'Ι ιαoυιητ'-

,ι,or6c' Bπ',ατiλλεται παρ' Brμoδ ε16

.& oδi6,$u" περi. τινδν fiπos6'oεοw'

,iro|*o,orodrr' διd τιi; δπoiαE θπi

λ,εr. ,oι Fξ61ω< οδ'; παgαxα}''di'

τδν ουοτnιr6voν πρδ6 δuδc τoδτoγ

*." ,ii*" νd εTvαl δc δ 1διo< Fγδ

{'πδ την &uεooν &περιi'απ'οiν Σαρ'

Δδν ξ6ρoμε πoι}g floαν oi dναφε-

ρ6uεrεg ο&u θ'πεiγoυαεg δπo86oεζ'
πoδ ,iπrα1oλofiααγ τδη' NαoυoαTo

Ξru, o.ri."&u, δηλαδd' ii$ελε ν&

1qηn'' uonδ, fγοει τi: z'αλi6 trτn ρε_οiε;

?λt Moro.o6dδη, π.1 γιιΙ ν& dπε-

λευη9εριboεl αl1'uαλιΙπoυ:'συγ"εv9τ:
τoυ ft γιd νd ξανα,πdqεl τ{ν' 1oω:,

δημευu'duη περ'oι'οiα τoυ. i\ xιiτl τ6-

τoι0.

πoλ6μηoε oτd Διπιxi1 'B'λd.δα, &-

xoλoυ$τ-irvταg τδv Γd,qo - 
Kαρατci-

αο, xαi {ioτερα oτdv Πελο,π6ννη'oo,

μδ &ρ1ηγδ τδv 'Ιωcivνη Koλoxοτριb-
νη. Kατ6πlν oυv6xιοε οτtμ 'Aνατo"
λιxi1 'Eλλcilδα, ,μδ τδv '0,δΦoα6α 'Αγ-
δ'ροδτoo xαi τελιxd θπανfrλΦε oτi'g
,διαταγδg τοδ Γ6ρoυ Kαρατd,ooυ, ιi-
φoδ, προηγο{tμεvα, εi1ε ιiρ1ηγδ xαi
τδγ iiλλo, ξαzουoτδ Mαxεδ'6γα, τδν
Διαμαντi1 Nιzολcioυ 

-'Q}$,166'9,
^7ι& 

νd τελειιiroει μδ τδν Δηu{τρ o

Tcci"'ιηl Kαρατcioο.

Γιd δλη τη oυνε:,αφορci τoυ. δδν
πfrρε ιilμo'6{, dν γ'αi πq6'θuμα πι-
α:οπο.iηoαv τoi; ιi'γδνε; τoυ o! δ-

ωλαρ1ηγοi N. KριεEιhτηg, Δ. T.
Kαρατclοοq,'Ιω. Koλοxoτριbνη<, N.
Kd.τol,-ιοliλnζ, K. Δoυ-ιιιbτη< xiΙ.

Tελ'xd 'dyινε xdτoιιoq τ\g Σu'ιrJ'-
θoυ.

5. Γεωρ,γ[oυ Λιiξοs

"Hταν ι1πoE,ωματιπδq 2αg τα-
Eειοg, πot πoλ6rμη,οε oδ πoλλ}q μci1ε;
zαi τδ l β32 δγouιiοτηιε Εxατ6νταo-
xοq, dλλ' δμωg δδν δπηρ6τηoε, μδ
αιiτδν τδγ 6α0μ6.

6. Kαμ'π[,τηg Φiλιrιπog

'Hταγ οτρατιcirτηg zαΙ xατoιιοδ_
οε ατi1 Xαλx[δα.
'Αο,φαλδg' πρ6xειται γιd γ6νο τfrE

γγc01στiζ xαi πoλι'l παλαιdg olNo"γξ,-

vεlα; f1ριixliν.

7. Mι1αiλ 'Ιωciνη,;

'Hταγ ιiπαξιωuατιπδs 1ηs τd-
ξεω; xαi ilλα6ε udqog αδ πoλλ6g

μχεE.

8. Χριlo'ox6ο;'Avαoτd:αηr;

Ξdρoυlμε δτι fi'ταν 8ργιiτηq y"α'ι

δ τιf1 oΖxoγ6r,ειd' του ιiπoτελoδvταγ
ιi;πδ τδγ'(δ'ιο xαi πdι,τε. dλλα dτoμα,
,{α συγχsχρludγα ιiπδ δrjο dρ,o'u,-
xd xαi ιiIπδ τρ[α sηλυxι} μdλrr. ΣτιΙ
1829, τδν ουvαvτdlμε ατi1 Σα,ir,:ιε-
λo, rμδ dλλoυE <<iπd,ροιιoυg>>, πoλ}.oi
ιitπδ τoδg δπο[ου< fi,ααv Mαxεδ6vε;
zαi i,διαiτε'ρα Xαλxιδlδτεg.

ΓΙΩPΓoΣ X. XΙoΙ\ΙΙΔHΣ

Λnομovnμ6vor Nαoυoαioι &γωvlστδq τoυ '21

,μδ τδ iδιo θπiι}ετo, πoi' fiταv, '{αrοg,

ου'γγεvi1g τoδ πρoηγoυμ6voυ.'Hταl,
{rπαξιω,ματιx6g, πo{., zατατci1θηxε
oτi1 2η τιiξη.

3.'Αγαoτααioυ Χqυociiφηg

Διαοιirsηxε αiτηα{ τoυ ('Aι9'{να,
1 9. 6 .1 8 6 5 ) , μ,δ τdν δπo iα ξητιiεl
l,ρατιxi1 6ofn9εια, γιd νd μt πεsci-
ι,ει ιiπδ τi1ν πε[vα xαi τilν θγιατα-
λειι{rη, ,μι& παi δ}γ τoδ δ6,$ηxε xα-

μιd ιiμoι6λ zαi ο6vταξη. &ν zαi δ-
π6φερε πoλλd γιd τi1ν πατρ[δα.

"Ag δια6ιioουμε δuαlg, zαλιiτερα,
τi ilγραφε δ ilδιoE, ατi1ν ιiρri1 τfrq
αiτi,oει6g του, γιατi εiναι πoλδ ουγ-
xlνητιπ'i1 xαi dιτιπgο,oωπευπ πi1 f1

περiiπτωori τoυ:

<<',o εδαa6d,oτω,; δπo,φαινftrενoE
xατdγo,μαι θz l{αoιioηg τflg Mαιε-
δ'cviαq. xατd τδv αερδv r}π}ρ τfrs ,i_

ν9ξαρ'τηα[αE &γdfovα ilλα6oγ τd δ-

πLα τ'&yιh, παθδg xαi δ μαxαρlτηq
,πατriρ μoυ xαi oi λo:'πoi αυγγενετ;
nloυ, παQευρεldvτεg εig 6λαg α1ε-
δδν τdq μci1α;, αi δποTαι ilλα6oν yιil-

ραν εig τi1ν ιiτυyfr ταιiτην lπαρ1[αv.
Mετι} τi1ν πτiroιγ zαi xαταoτροφr|v
τdrν θπιοηuoτ6gιoν π6λεων τfrg Mα-
πεδοviα6 xαi τilν θρτ],μαvoιν xαi
:c'orτ6,ληαιγ τfrg ilδιαιτdραζ μOυ πα_
τρiδοg xα τδv ουγ,γενδγ μου, μη_
,τρ6; xαt ιiJδελφ,frq, τi',v διαρ'παν{ν
τfrg περιoυo[α; xαi τilν oφαγ{v τδ'ν
οllιιπoλιτδν μoυ, πεoιdπεοoν ειζ
αiyιuαλωlαiαν παρd τd:ν τυρdννt^l*,.
f,πoαr&: αsτiγ B,πi τρiα δλ6xληρα
B"η, ,iφ" δπoυ διd λriτgων τδν oιny-
"€vδ,v uο1, iξfrλι$οv θξηrosεr.^n'udvoE
otαi ο1εδδv tμι$αη?.

4. Bo'υλγαρηg K. Πdτρo;

'Ηταv ιiπαξ'ιωματιxδs 1ηs τιi-
ξεωg. Στilv αiτη,αl1 τoυ γρdφεταl
δτι, τδν Φε'6ρcυciριo τoi 1822

<<....θπαρoυoιcioθη εig τoδτoγ τδnl
tερδν riγδνα δζ σημιαιOφ618Oζ τoδ
oτρατηlγοδ 'Aγγελfr Γci'τooυ xa[, {'-

1ων riπδ τ|ν δδηγiαν τoυ xαi dπ&.
σπασμα oτoατιωτδγ 15-_2,Ο, συη-
γωviζετo frπδq π[roτει,ig z'αi πατρ[-
δoρ.

Mετd τflv dλωoη τfrg Nd,ου'oαE,
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"Evα ι]πεilθυvo Kαi dnoκαλυnτIκδ 6t'

6λio nοΟ κυκλoφ6,ρηoε oτδ B' μroδ τo-

19oυ oi. γrα τdv,κoτdoτooη oτηv Toυρ-

κiο εΙvol τoσ "Aγγλoυ dvτloυvτoγμα'

τdρxη JAMES BAKER 'τURKEV lΝ

EUROPE.
'H δΕυvoη τo0 'αvoτcλlκoυ ζητllμα_

;'gq, γ0ρ'ω oτδ 1B50 μετα τηV αn'5nεl"

ρα τflc Pωoioq vd τδ λι-ioεl μov6πλευρα
καi τδv Kρlμαiκδ π6λεμo not ακoλoυ_

θηoε (1B53), α(jξηoov κοτακ6ρι'φα τδ

ε0ρωlnoiκδ iv5roφ6'ρov 1'lj τηv κοτoρ-

ρ6oυoo oΘωμαvικη οiτοκρoτoρio' 'Η

Toυρ,κio λiγεc δεκαετiεc μnρooτδ dno

τδ κoτιbφλr τo0 2Ooυ oi. iξακoλoυΘoυοε

vδ noρομ6vεl θλdxroτo γvωoτη.1 M* τδ

μεoαlωvrκδ τηc τρono oτη Ζωη 'κοi τη

δroiκηoη εTxε oηrκιboεl γ0ρω τηc 6vο

τεΤ1oc dnoμ6vωoηc απδ τoυc λαoυc τΠc

Δ0oηc noU iξελiooονταv ρογδαiο.'o
J. BAKER oυvεlδητonoiη'oε τηv κατ6-

oτooη oiτη καi φrλoδ6Εηoε vd dπο'κo-

λιiψει τδ πρoγματlκδ n'ρooωn: τηc T'ouρ-

κioq.
Koτδ τη δlαρκεro τηc iκοτροτ:iοc τηc

Kρrμαicc, oτdv δnoio nηρε μdρoc,2 τoυ

δoθηκε η ε0κoιρiα vδ παρoκoλουΘηoει

γlo δvα δldoτημο τη ζωη τηc Kω'zoτοv'
τrvotnoληc. '{}χq $lnρ6,κεlτo γlα θμnεl_

ρio nερloρloμ6vηc κλiμοκαc. Γl' o0τδ

oτd 1874 προγμoτonoiη,oε δvo ταξilδr

εiρOτερηc γvωριμiαc oτic dπoρxiεc τηc

εOρωπα'i<[c Toυρκiαc, πo0 κρdτηoε τρiα
δλoκλη,ρο Χρ6vlα.3 -Hρθε oθ θπαφη μδ
nλfiΘoc dvΘριbnωv κοi γvιilριoε τoιjc τo-

noυq πoil 6,πloκ6φτηκε oθ δλη τoυc τdv
nolκιλoμoρφio. Tic θvτυπιboεlc τoυ, τic
θμnεlρiεc' τic ,ΠορατηρησεΙc Kαi τo σUμ_

nερdoμoτd τoυ τd θκθ6τεl αvαλυτlκδ
oτδ 6ι6λio τoυ not nρoovα,φδρoμε. Σκo-
n6c τ'oυ fiταv η nληρoφoρηση κοi μ6vo.
"Eτor η δoυλεlα τoυ δ1εr πε'ρloooτερo

μoρφη nρογμoτεioq καi λrγ6τερo 6,δor-

noρlκoσ' 
***

'o J. BAKER ivαφ6ρεταI oτη Ndoυ-

σα ΠερIoτoσloκο κοi oδ δυδ oημεTα τoυ

6ι6λioυ τoυ. Δδ μδc δivεl μιδv δλo,κλη-

ρωμ6vη εiκovο τηc, ολλd περloρiZεταl
oδ 6vτunιboεIq,καi noρoτηρηoεrc. Mε-

ρrκd dπδ τd oτolxεΙα not δrαoιilZεr (πο-

ραγoγlκoτητα τoU τoπoυ, τd γευoτtκδ
κρo,oi κ.τ.λ.) ,μδc εivαΙ riδη γvωoτo κοi
dnδ oλλεc rnηγδc (BoUGUEVlLLΕ'

iπ'τi τoii "Aψψitoυ lΙεplnΨπτilβl βiiοΣεf,iδεc

JnMEs ΒAI(EI "Tυll(Eγ llu EuR0PE"

vd μπoρεi vd γivεr nρdΕη. ''Αc un λn-

oμovoΟμε πΦc η Ndoυoα τo0 1 875_77
δι}v onoτελεT nαρd μlov δΦ0μηoη τηc

oλλoτlvηc τηc δoΕαc. Eivαι μlo noλη
noιil αγωviΖετοr vd αvαnληριboει τδ αΙ"

Παρoυoiαoη - μετdΙφραση

KΩΣΤΑ. ΣT. ΣΠoPΕΛΔ
φιλ6λoγου

LEAKE, couslNERY κ.δ.). Α0τδc υ-

περτoviZει τη oημαοiα τoυc.

Γιo μlα ακoμα φoρd γivετοl κοi oδ

τo0τo τδ κεiμεvo μvεiα τo0 ηρωlκoυ

xαρo,κτηρα τηc Nαoυoοc. M6vo πoιj i-
δδ δ ηρωιoμoc oι,τδc δθv εΙvαt η nα_

λrd δυvαμrκη οvτiδραoη ivοντto oτδ

δuvdoτη, dλλα nορoυοldZετοl oδ μΙd
nικρη, μd καi oυvdμα γεματη περηφα-

vεrα αvαμvηoη ii δvoc noΘoc γrα 6κδi'
;<ηoη κoi λεφτερlα, nou δλo6vα φoυv'

τΦvει οτd oτηΘrα τoσ λαοU xωρic δμωc

Εδιil oτεγαoτη'κε τδ nρδτo 6ομBακoκλωoτ11ριo τξc lι]doυoαc oτδ l875

μo πoυ 6xυoε πoτoμoδc oτδv ξεoη'κφμ$
τo0 1822. Td xρ6vrο πoil μεooλd'6ηoov
δδ φαivεταl vd oτdθηκov oρκετd γtδ
vd δnoυλιbooυv τic nληγ6c τηc' γlατi tξ

μορτuρlκη α0τη noλlτεio τηc Moκεδo-
viοc Εεκληρiοτηκε oτdv κυρloλεΕio. "E'

xαoε τηv πρovoμlακl1 τηc μετoxεiρloη.4
0πoxρειiiθηκε vo δε1τεi oτd onλ61vο
τηG τoυρκlκδ πληΘυoμ6.5 Bρroκ6ταv oυ-

v6xεlο 6κτlθεμ6vη oτic ο0Θαlρεoiεc τδv
Toιiρκωv6 κοi τιiv ληoτωv noU λυμoi-
vovταv τηv nερloxη.7

"oμωc τδ φρovημα τo0 δλληvικoΟ
λαoΟ noτδ δδv κοταφερε δ To0ρκoc vα
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τδ Kdμψεl Πορd τfl οκληρ6τητο πct δ-

δεl1vε. oi NαoυoοTot oυv6xloοv vδ δi-

voυv τη μ6xη γlo τη ζωη μδ v6α κα-
τoρθιbμοτα. Σ'oOτoic dvηκεr η τtμd
δτι nρδτot oυνθλα6αv τηv iδ6α καi τoλ-

μηoαv vα δημroυργηoouv τδ πρδτo 6oμ_

6οκoκλωατηρlo ο' 6λo,κληρo τδ τoτε δ-

Θωμovrκδ κρdτoc τδ 6τoc l875.8

*r*

(Mετirφροoη oπ,δ τδ κεφ. .oi "Ελλη-

vεq ι]Πoτελετc τδv 'oθωμαvδv., σελ.
93 - 94) .e

tKoΘδc ταξιδεtεlc ,Kατd μηKoc τδv
oυv6ρωv τηc Moκεδoviαc, εivαl oδυvηρδ
κoi μελαγ1oλικδ _ αλλd δxι d5rκαlo-
λ6γητo- νd δtαπloτΦνειc τδ nlκρδ oυ-
vαioθημα πot 6xεl κοταoτoλdξει oτic
ψυ1δc τδv 'Eλληvωv, 6ξαιτiοc τdlv o-
σΧημlδV no0 πρoκdλεoε η θκδlκητl,κd
μoviα τδv Totρκωv 'κατd τη δldρκεια
τol dγcbvο τηc 'ΑvεΕο'ρτηoiοc.

'H π6λη τflc Nldoυoτοc, no0vol 1τt-
oμ6vη od μlδ μογευτrκη τonoθεoio γi-
ρω oτα δtακooια noδrο ndvω oτδ 6oυ-
vδ 86ρμlo κoi μθ Θθα δλ6rκληρη τr\ μα-
κεδovlκη nεδrdδo μθ τη θ6λαooα oτδ
6dΘoc,6nαθε τδ περtoo6τερα dnδ δ-
πoloδηπoτε dλλη. ΕTμoυvα iκεT oρκετα
nρ6,oφατα. "Evαc l1λlκrωμ6voc δvτραc
μθ 6δηγηoε oδ δνα δμoρφo xλoερδ τ6-
no, oδ δvα δαo0λλlo dnδ κα,ρυδl6c. Bρι-
oκ6ταv dκρl6Φc ndvω απδ 6vα 6πo-
κρημvo 6ρ6xo, αnδ τδv 6noTo δnεφτε
δvα κoΘdρIo ρεδμα oδ δ|α]δo1tKoυc Kα_

τορρ6κτεc onδ δψoc δκατδ πoδlδv nε-

ρinoυ, δωc δτoυ κοτθληγε κ6τω oτηv
μεγdλη πεδlαδα. Boυvδ κoi δdoη nρ6-
6ολλαv oτoδ 6δθοc κr θγδ xαlρ6μoυ-
vο τd λlακ6'δα ΠερΙτρΙγUρloμ6voc dnδ
τic 6μoρφιθc τΠc φ0oηc, δταv δvtωoα
τoραγμ6voc απδ τic λεnτoμ6ρεlεc noυ
δ'KoUσo γlδ τηv dπoτρ6noιo σUμΠερlφo-

ρo τoU ovΘριbπoυ. .'Eδδ Πταv" εinε δ
γf;ρovταc "δταv' θγΦ nαlδα'κl, εiδα δ_

λoυq τoιjq ovτρεc τflc Nr6oυoτοc vδ
τoUc κoυ6oλlvε γrd θκτ6λεoη. oi Toυρ-
κol αΕιωματrκoi oτε,κoτοv θδω, 6κεT δ
διjμloc. 'o θvαc κατonl τoE αλλoυ oi
"Eλληvεc δδηγoljvταv μπρooτi τoUc.
'H θριbτηoη ,πoιj τo0c απηιiθυvov fiταv:
.Γκrοo0ρη, θα oΦoεlc τi Ζωi ooυ α-
κoλoυΘιilvrαq τδv Θεδ καi τδv Πρoφη-
Tη;Σ. 'Η δndvτηoη: ."oxl, 'Aφ6vτη.
καi o δημloc δκανε τη δoυλεld τoυ. 'Y-

nfrρ1ε δμωc κοi δVoc v6'oc τ6oo ilπt-
6λητrκ6c, τ6oo ε0γεvlκδq κoi τ6oo ει]-
nαρoυoiαoτoc, δoτε δvαyκd,oτηκov vα
αroματηooυv Πρδc σΤlYμη. Mετd τoU

dnηιiθυvαv dπρoΘυμα τη μoιραio 6ριb"

τηoη κοi αιjτδq dn6vτηoε oταΘερd:
."oxl.. .Γiρvα nioω Πκlα.oιjρη κoi oκ6-

ψoυ καλd τfiv ορvηoη ooυ γrd μιδ δρο".
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Tδv παρoυoiαoαv ndλr μπρooτd τoυc
κοi η ondvτηoη flταv Εαvd η ilδrα. 'E-

πεlδη dκ6μο λυnoταv vδ xαλdοcυv μlδ
τ6τoro θΕοiρετη ιinαρΕη, τoU Πρ6σφε.

ραv μlo τρiτη καi τελευτoio εiκοιρiα
γld μετdvorο: .Ti λδc τιbρα, vεαρδ Γκlο-
oιjρη, θo δε1τ6Τc τorjc δρoυc ;κοi Θδ

ζηoεlc;-. "Mδ τη 6o{θεlo τo0 Θεo0
noτδ" dn6vτη,οε ο0τδc κoi θαρρoλ6α
nηγε vd oυναvτl1oεl τδ ρrΖι,κδ τoυ.10

Στ' 6ληθεrα τ6τoloι ljnηρΕαv oi XρΙ-
oτlαvoi μαρτυρεc κoi η ζωll τoυc θδ
αnoτελεi ποραδεlγμο γlo μεγολα dvδρo-

γοΘ( μoτα '

Td dπoΘορρυvτrκd dnoτελ6oμοτα τ6-

τoroυ 5jδoυc τρoμoκροτiοc δδv 6xouv
nρooκοlρη dnηxηοη, dλλd dφ{νoυv τα
i1vη τoυc nioω τoυc, Aυτδ μn6ρεoο vδ
τδ δlαnloτιiroω, 6ταv inloκ6φθη'κο τδ
oniτr δvδc "Eλληvo' αμ6oωc μετd τηv
6Eιoτ6ρηoη τoσ γ6ρovτo. "Evο xορlτω-
μ6vo dγoρdκl μnηκε oτδ δωμdτιo, 6vα
nαιδdκl γ8ρω oτα π6vτε xρ6vrα' κoΘΦc
τδ δnorρvo oτd γ6vοτα μoυ κοi τoσ θ-

κοvo τη oυvηθιoμ6vη φlλoφρ6vr1οη δτr

δηλ. flτov δvο θαυμ6oro nαrδdκl γlδ τηv

ηλlκio τoυ' δ ποτι1.ρoc τοu εΤnε: .ΓtΦρ-

γη, πθc oτδv,κιiρlo π6oouc To8ρκoυc
θο oκoτιboεlq oα γivεIc δvτρoc".'Πoλλδ
0novooυvταv πi'oω αnδ oΟτδc τic λ6-

ξεrc..
(Mετ6φροoη dnδ τδ Kεφ. .'H μoKε-
δovlκη nεδιdδο"' o. 407-409).
-Kατd μηκoc τηc δρooεlροc τo0 Bερ-

μioυ 6ρioκovταr τρεic μεγ6λεc nδλεlq,

f 86ρorα, { Nr6oυoτα κoi τo Boδεvο,
noυ κdθε μld Ιoυc κατ61ε1 0δdτlvη διi-
vαμη rκοvη vo Θ6oεr oδ λεlτoυργiα δλεc
τic 6loμη1αviεc τοD Mdvτοεoτερ.

Td 6oυvo no0 oρθΦvovταl nioω τoυc
τδ oκεndΖouv μεγdλα δdoη o,nδ 6ελα-
vtδr6q, nεiκα' δξυθc κοi κooτovtic.
ΣτoUc 6ρο16τonoυc τηc nερroxflc δndρ-

1oυv δρυxεiα xαλκoυ, ovΘρoκα κoi πt-

θοvδv δλλωv μεταλλωv. oi λ6φoι κα-

λJnτovταl αnδ nλoι]olα 6ooκoτ6'πlα' oτδ
δnoiα oφεiλεταr η μεγdλη nαρογωγη
μολλιoU. Στd ειiφoρο xτηματα τηc Πε-

δlαδoc 0π6ρxεr η δυvοτoτητα nλατlαc
κολλlεργειοc 6oμ6οκroE καi η μlκρ{ no-

ooτητα πot noρdγεταl τιilρα εΤvαι αρl-
oτηc πol6τητoc. Tδ xδμo oτic πλαγιic
τδv λδφωv εivαr 6ξαιρετικα nρooφoρo

γlδ δμπ6λlα καi τδ κροoi τoσ τ6πoυ
ΘεωρεΙτοr τδ ,πιδ γευoτlκδ o' 6λ6κληρη
τηv Τoυρκiα. 'H φ0oη φαivετοt vd δ1ει
oυγκεvτριboει θδω δλο τηc τα nλoOτη
καi vα τδ μoiροoε dπλ6xερα oτδv dv-
θρωno. "ΑφΘovο vερd, μoλλi, 6ο,μ6d,κt,

ξυλεiο, μ6ταλλα' φρo0τα, κραoi, δημη-
τρrακα -,καi τi δδv tπdρxεr θδιon6ρο -
κoi τδ αvolγμα δριoμ6vωv καvoλlδv θo
6δrvε τη δυvοτ6τξτα oτoι]c κατoiκουq

μlδc πλοτιδc 6ntκolvωvioq μδ δλ6κληρo
τδv κ6oμo".11

'ΑκoλoυΘoUv oκ6ψεlq τoU BΑKER
γlα τδ αφΘοoτo μεγαλεio not γvιbρtoε
η καρδιd α0τη τRq Mοκεδoviαq oτδ xρ6_
vlο Toσ MεγαλθΕαvδρoυ, γrα τi1v τωρl-
vη τηc κατdvτlo dξorτiοc τηc τoυρ,κtκηc

iΞ.

ιl

itl
ιi

lfΞ .

\|!λ| :

::1|]ι:: l |! ..|.1.,, 
;+.ri

'11 ..

Γεvl,κη Lncψη τωv θργooτο,οiωv δπιυc cυζovτοl oημερο oτηv εioο5o τηc Nioυoαc



κατoκτησηc, κoi τic δuvατ6τητεc γlδ
μlo μελλovτrκl1 τηc dv6nτυΕη. Kοi oυ'

vε1iΖεl:
.Στilv n6λη τflc Nrd'oυoταq, ,not εi_

vol xτroμ6vη oθ μlδ γραφlκη τonoΘε-

oiα oτiq nλoγl6c τo- δρoυQ 86ρ'μloυ,

δυδ τολμηρoi "Eλληvεc δxoυv i5ρ0oεl

δvα 6ομ6ακοκλωoτl1ριo no0 λεrτoυργεi

μδ τη δivo'μη τoD vερoδ. Xρηolμonolεi

μη1ovδc iο10oc εΙκool iπnωv, noi no-

ρdγoUv nεvηvτon6wε μ,ndλλεc 6αμ16o-

κερηc κλωστηc τη μ6ρα. 'Η κoθεμlo

μndλλo Ζυγiζεr 9 3)4 λiμπρεq.12 Oi nlδ
noλλoi θργdτεq εivοι δλληvonoυλο, o-

γoριο κοi κoρiτolo πo0 δ1oυv 6ξorκεrω"

θεi μd τη δoυλεlδ καi dno5εixτηκον
iκovoi μoΘητευ6μεvcr. Tδ θργooτ6oto
6nαoxoλεi δγδovτα εργd'τεc. oi μηxο-
vlκοi εΙvαl "Eλληvεc not κατoρiiοτηκοv
oτηv 'AΘl1vα.13 Tδ oυvoλlκδ κ6οτoc τflc
κατοoκευηc τo[l xτtρi:υ, τδ'r μηxoνδv
κoi oτdv nραγμoτlκo1rητα,δλoκληρηc
τfrc ιiγκοτdoτα,σηc oV6ρΧεταr oτic 4.000
λiρεc.

'oπoroo'δl1noτε εΙvοl καλd nληρoφoρη-

μ6voc γld τηv κατdoταoη πoi 6πlκρατεi
oτηv Toυρκiα, γvωρi(εl doφολδc τo

θμ'nδδlα Πoυ 6voK0nτoυv oτηv 6γκoτα-
σrαση μllc τ6τotoq θntxεiρηoηc δnωc

f 6loμη1ovio αtτη. Πρδτα nρδτα εivoI
11 nοραμovη γlα τρεic ioωc μηvεc oτηv
Kωvoτovτtvo0πoλη nρoκεlμ6voυ vd ο'
noonαοεl καvεiq τδ αnα,ρoΙτητo .φlρμd_

γ1", oφol κοταB6λεl 6vα n6γro nooδ

γlδ .μnα1τoiot.' δloφoρετlκo εivοt ljno-

1ρεωμ6voc vδ nε,ριμ6vεl γlδ dκoθoρroτο

1ρ6vo. "oταv τελεlιboεl α0τδ τδ 6d'
σcιvo Πρ6Πει vo αρ1i,oεr f πρoγματlκη
δoυλεld: it δρoη τδv δμnoδiωv εioαγω'
γηc τδv μηXαvημdτωv onδ τδ τελωvεio
μθ τηv κατo6oλη δυo6d'oτα1τoυ δοoμoδ
vrd κdτι πo0 nρ6κειταt vo εtεργετηoει
τd xιbρq14, 11 φρovτiδα γld τflv αoφαλη

μετoφoρδ τδv μη11ovδv οθ μld dn6oτα'
oη nεvηvτα μlλλiωv μ6oα od Evαv τ6no
δixωc δρ6μoυc' μδ αμ6τρητεq KoKoτo'

nrδc μ6xρl τδ τ6ρ'μo τηc δrαδρoμηc' κα
τonr δρ1ετot τδ κonlαoτtrκδ iρYo τηc
δημroυργiαc τδv 6γκoταoτo,oεωv οδ μlα

xιbρα δ'noυ γlδ μld oτρoγγυλη τρtnα
φτld1voυv τετρdγωvo ndoooλo'15 κoi
τελευτοiα, Χωρic oιτδ vo oημοivεl oλo-
κλflρωoη τΦv πρoonoΘεlδν, η ovαZητη-
ση ΠρooωΠlKoυ γιd τηv 6n6vδρωoη τηc
6loμη1ovioc'

'oφεiλω vδ 6μoλoγηoω δτι, καθδc oi
κ0ρloι Δημητρδc Λoγγoc κoi Γειilργtoc
Kιiρτoηq16 μθ ξεvαγoυσαv μδ τη μεγα-
λ0τερη ε0γ6vεΙα στη 6loμη1οvio τoυc
noi λεlτoυργo0oε τ6λεrα, τo0c πoρoτη-

ρo0oο μθ τδ Θαψμαoμδ κοi τδ oε6ooμδ
not εΤvοl δυvατδ vd αΙoΘoιrΘεT καvεiq

Πρδc η,ρωεc Koi τoυc ε0111Θηκα μδ δλη

μoυ τdv κoρδlα vd nρoκ6ψoυv, κ6τl noi
τδ οξiZoυv μδ τδ noροndvω'.
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16' oi iδρυτδc frταv τρεic κoi δ1r

δυo. Aι]τδ μnoρoσtμε vδ τδ δlonloτιi-l-

σουμε αΠδ oωΖ6μεvη 6vτει1ιoμ6vη nλα'
κα oτδ 6ρεinlo τoE θργooτooioυ, δnoυ

φoivεται καθoρδ Kαi η Xρovl& τηc i1δρυ-

oic τoU: "BAMBΑKOKΛΩΣτHPlοΝ
ΛoΓΓoY, KYPTΣH κΑl τoYPM,nΑΛΗ'
EN ΝAοYΣH 1875". oi τρεic α0τoi δρα
oτηρlor Nοoυoστol iκαvαv θμπδρIo .olo-

YIαKIδV. μδ τitv θλε0Θερη 'Eλλoδα, δ-

τοv κ6noτε εiδov τic nρΦτεq κλωoτtκθq

μηxαvδc oτδv Πεlραlo fl τd Σι1'ρα κoi
οκθφτηκαv n6oo αnoδoτlκδc Θδ flταv
oτηv nατρiδα τoυq not δrθΘετε δφθovo
Vερδ καi δlατηρo0oε μld 6Φo0οο πo-

τρonα,ρoδoτη 6loτε1viα 0φαvτδv. Tδ
6ομ6οκoκλωoτl1ρro τηc Ndoυooc δι6γρα'

ψε θVο κ0κλo γovrμηc δρooτηρloτηταc
δΕηvτo περinου x,ρ6vωv με'Χρl τδ 1936'
δταv iγrvε, dnδ τυ1οiο rIuρiκoγ|6, Παρσ'

v6λωμα τoD πυρoc. "Hδη τd τελευτoΙo

x,ρ6vlo οvτrμετΦnlζε nρoΘλημc!,τα λεl'
τoυργiαc 6ξαlτiαq τoU σUvoγωvtσμo0 καi
τ[c κακξc δroxεlρΙoεωc. -Ηταv τδ nρδ-
τo ,κτiριo τflc Noouoαc not flλε,κτρo'δo'
τη,Θηκε οnδ δrκη τoυ γεw{τρtα ,oτic αρ'
Χθc τoU αiιbvo μαc. Τflv 'iδια δno1η δ'

γrvε θπ6κταoη τδv θγκoταoτooεωv καi
oi nαλlδq μετoτρdnηκov oθ dλευρ6μυ-
λo. 'o αλευρ6μυλoc αtτδc μoΖi μi τoυc
'μ'lκρ6τερoυc τηc Ndoυoοc θθρεψov τδv
θλληvlκδ oτρατ6, γrδ vd διboεl τη vl'
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'o Xρlατlανloμδg ατηρixθηκε
oτi1 Θε6τητα τoσ Xolοτoσ' 'Η θε-
6τηc αι]τi δrαπroτιirνεται xωρiq
δυοκoλiα dπδ τiq αi,θεντrκδq πη-
γδq τ6ν Eiαγγελiι,lν. Σ' αiτδ
6λ6πεr κdrθε καλ6πιoτoq τi1ν μo_
ναδκ6τητα τoi 'Ιηαoσ. Kανεlq
δBν tζηoε καi 6δραoε iπωq δ Χρι
αr6q. ΓεννI]Θηκε οτi1 Bηθλε6μ
καl dνατρdlφηκε ατi1 Nαζαρδτ
τfrq Γαλιλαiαc," dπδ γoνεiq πτω-
xoδg καi &oημoυq. 'Eπi τρldντα
xρ6νrα, θργdο'θηκε δc ξυλoυργδq
κoντδ oτδv γ6ρoντα πατ6ρα τoυ,
τδν 'Ιω,οdφ. Mετ& τδ τρrdντα
xρ6νrα θγκαταλεfπεl γoνεiq καi
πατρiδα, γIδ νδ κdμεl τi; Nδ δt-
δdξεl πρdγματα' τδ δπoTα δ iδloq
ol]δ6πoτε δrδ6xθηκε. KrνεTταr καΙ
δδdακεr κατδ 8να τρ6πo δουνd-
θιαro καi δlαφoρετlκδ dπ' 6,τt oi
θρηακευτlκol fγ6τεq τfrq iπoxilq
τoυ'_Tδν δlακρiνεt fr dπλ6τηq
καi d,π6xεr &πδ κεiνoυq τoδg oxo-
λαoπκοδq τ6πoυq τlν γραμματ6-
ων καi φαρloαiιυν. 'Ιουδαioq αi-
τoc,_ 6γαλμ6νoq d-πδ 8να αrεγανδ
ioυδαii\δ θρηοκευτικδ κ(;κλω1lα,
φiloδoξεi lnδ dYκαλι6oεl δλoκλη-
ρη τflν dνθρω'π6τητα αri ν6α πf-
στ1 τoυ. Δlεκδτ,κεi γ:δ τδν δαυτ6
τoυ τfrν iατoρl,κi1 θκπλ{ρι,l,oη τfrν
πρoφητεtflν, πoδ &ooρoσcαν τδv
tρxouδ τoi] Mε,ααiα, δiα*ηρ6τ.oν-
ταg δτl αriτδq εiναi ο 

"ρi"ε"",l,uενOq Mεοofαq. Αr}τδ fiταν dπi-
θαι'o.. 6λλδ- κα'i παρ6Γενo γlδ τi1ν
iπoττ\ βκεfνn ντατi πεoilιεναν
€!να λ.'fεoαiα ll} iiλλα γr,rρiηroio
δlαcooρετlκδ Bκεfνωr, πoδ' πoρoι,-
οfαΓε δ 'Ιnooi'ic, of 'ΤουδηTnl τδι,
βoxouδ τofi Mεoοiα ,δν Eξελ&μ-
6αναν θντελiq κoαrlκ6. :; oιia
σtlνβτεlrrαr, δ,1lo πρ6ιzματα: πD(τ-
τov, τδι, ιiπερφiαλo τδν 'Iοoαnλ.l-
τilν \6vι,l -frq ]loναδτx6τnτoι. τffq
IσtοDiαc τoιlc αrδν κ6οrlo πoδ d_
r'6^r,ονταν tτ6xοl τfrq lμrοανiαε,,lη
τofi πoιi-lτoυ dνθριiiποιl. &κληlτ66-
νoνταe μdλιατα τδl, Θεδ μoναδlκδ
νl' οilτοi'. πηοο16rn η9.1.l lΙ.βt-
1lrlοi)αε }Ι6ιl,6 γ1' αiτotle νδ τoilc
καταο-r1οεl r.llηfqρ*nψρ 6;.$.l κ6-
clιl'.' Kαi δεriτεooν. σιlι,6τεl.,,ε
rr-.\rl θvκ6εnllπ fi.:τiLηψη κqf 'iα'<λpοi καi δδrloιi',πn.η πiεοn τni.i
α,,.Π1,αj:κofi Ζllηrnfi Λfπλ τλ δi,ο
Ξκαιtον τοl'le 'Tollδαfollc νδ πα-
ο6rl6fi6611r, τi.l η6t1γ1161τlκi dπo_
ατολi τofi Ιz[ε,ηcriο.

'Eν6 oi ουμπατρrδτεq τoιl τδν
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ξoυolα πρωτoφ,ανfr. "Eτor dλλoτε
μδν εio6ρxεταt αιδ ναδ καi διιil-
xνεl 6λoυg θκεiνoυq, oi δπoioι
τδν κατ{ντησαν <<oiκογ θμπορioυ
καi οπl]λαloν ληoτflν>. "Αλλoτε
δδ ουγxωρεi dμαρτiεq, iδroπoloi-
μενoζ τi1ν θξoυοiα τoσ Θεoδ,
γrατl κdθε δμαρτiα εiναl πρoo6ο-
λi1 κατδ τoδ Θεol καi, κατtι oυν6-
πεrα αl]τδq μ6vo μπιlρεi νδ ουγ-
xιορεT. "Αλλoτε πdλr, γiνεται
]συμπληρωτdq τoδ MωoαΙκοδ N6-
μoυ, θξloιi-lνoνταq iτot τδν δαυτ6ν
τoυ μδ τδ Θε6. Kαi tiλλoτε 6λ6γ
xει τt1ν δ,πακρlοiα καi καυτηρld-
ζεr τdν κακiα τδν irρxιiντων τfrq
θπoxflg τoυ, θνδ παρουo16ζεταl
α;γxρ6νωq,πατρκδq πρoοτdτηq
τδ.l &δυνdτων καi oτoργlκδq κρι
τflq τiν δμαρτωλ6ν. Περloδε$εl
τdrl Παλαrαriνη xωρiq νa θξ6λ-
θεl δ,πδ τδ δρrd τηq. Kηρ6ττεr
τic iδ6εc τoυ xωρiq νδ τig παρα-
διiloεl γραπτδq δ iδloq καl YΙδ
τdν περαlτ6ρω δrdδoοf1 τoυq δδν
διαθ6τεl καμμld κoηιlκi1 δ6ναμη
,καi θξoυοiα. θντδq fl θκτδq τfrc
Παλαlαtiνηg' Tδ μ6νo πol) κdμεl
εiγαl νδ oυγκρoτr]oει 8να μκρδ
8rιrτελεio &πδ πτωxoi'q, dοημoυq
καi &παiδευτoυg μαθητ6q του, oi
δπoiol δδν Jxoυν νδ τoσ προο-
φ6ρουν τilπoτε περtoα6τερo d,πδ

μr& dγd,πη καi &φoοfωοη. oiiτε
δ6ξα, oijτε ο.oφfα, ot1τε xρfr1rα,
οiiτε καμμld dλλη κoαμlκi1 δriνα-
,1rη.'Απεναντiαg' πρoερx6μενol
'καi αiτoi δπδ τfiν iοραηλlτικi1
κoινωνiα τfrq Γαλlλαfαq, &νατρα-

φ6ντεq καi αtiτoi κdτω δπδ τflν

'8ττr]ρεlα τδν 'Ιoυδαikιiν πρoλf-
ιΙrεu,ν πεrρi Mεαofα κ.λ.π.' 6πωg
τiq εΤxαν καλλrεργ{οεl oi διdφο-
οεζ φατoiεζ. δ}ν μπ6,ρεοαν καi
αiloi αrδ τρfα αiτδ xρ6νlα πoδ
fiταν κoντd τoυ' ν& &πoκτr]αoυν
οα,rnfl καl &κoι6fl iδ6α γιδ τδ πo6-
σ(lrπo τoij Δlδαo,κdλoυ τoυe' &λλδ
τδν θδελdll6αr,αν καi αl]τol πθoα
ιδq π6,oα' &νΘρω,πiνιυc <,δτl αiτ6q
θoτIν δ μ6λλων λυτoofroθαl τδν
'Ιαρα{λ>.

'H Θε6τnq Toσ 'Ιnσoi

dπoδoκiμαζαν αι]τδq dφo6α πρo-
xωrρεi καl θπηr6νεt oτδ οx6δl6
τoυ νδ θγκαθrδρ6οεr πνευματrκδ
πoλiτευμα, οτδ δποiο νδ δ6xεταr
κ6θε 8ναν πoδ θλ θελι]oει vd πo_
λlτoγραφηθ,'i o' gi,τδ θλε6θερα
καi δ6iαoτα καi dνεξαρτr]τωq φυ-
λfrq, φ$λoυ, θθνικ6τητoq, τ6πoιl,
flλtκiαg καi &ξlιiryατog. 'Yπ6οxε-
ταr ν& γiνεl αriτδg oυμφrλlωτfrq
τoδ dνθ'ριilπoυ μδ τδν Θε6,. "Eρ_
xεται oδ dντiθεoη μδ τδ θρηακευ-
τrκδ καi κolνωνtι<δ κατεατημ6νo
τfrq θπoxfre τoυ. αrδ δπoio εiναl
πρo,oκoλλημ3νor δλoι dνεξαlρ6-

Toδ 'Aρ1ιμ. 'Aμβρ. Kυρ.

τωq oi 'Ιoυδαiol. Kηρriττει γΙδ
μιδ 6αorλεiα' οτi1ν δπoiα θ6τει
τδι, δ,αυτ6 τoυ 6αolλrd, xιυρig νδ
dρr'ε'irαl τi1ν 6αolλrκi αrjτr\ iδld-
τητd τoυ. oijτε καi κατδ τi1ν κρi-
σrrμη aΚεlνη σΓlγμil κατi τi1ν δ_

πoiα d.νακρfνεται θνιiπroν τoδ
Πlλdτoυ. Kα,θoρiζει μdλlοτα καi
τi1 φ$oη τfrq 6αorλεiαq τoυ δτl
δδν εiναl <o6κ τofi κ6αμoυ τo6-
τo.ll>>. 'EπlτελεT τδ dργo τoυ xω-
ρic θ6oυ6o. Mδ μ6ι,o τδ λ6γo
τoυ καi τflν πεliθιi. Mδ τδ ιtoναδr-
κδ καi dνυπ6ρ6λητo i1Φκ6 τoυ
ΥC:ιoα,κτfiρα. παρoυo16(εταl oδν
δπλδc iiιθoιllπoιl. &λλtι καi αδv
υiδg τoσ Θεofi. Γfνεταr μ6τoxog
τfie xgρffg καi τfiq λ6πnc τδν
fiλλιllν. 'H μ6νη &oxoλiα τoυ εl-
ναr νδ κnρsττεr τiν &λfrθεr,α
<i.ηil εic τoστo vεγ6ν\|nιΙη1 Y.,α
ιlαoτυρr]oιυ τfl δλnθεiα>. Tδ 3o-
γrl τoυ τδ παooυαrdζε' δτ' τδ πα-
ο6λα,sg dπδ τδ Θ"δ καi δ'. αilτδ
ζπoεi-ε &παoεvκλiτι;c γλ φ6ρεr
εic nβρo" καl dκ6uη θεω,ρεi τiν
i..ττλfonτrσn αiτi 6}.,, 1ρρ.nfr -ηl1
<,'Ellδri 6odηlα βοτlν. iνο Eκπλη-
ρδ τδ θ6λημα τoσ π6μψαντ69 με
καi τελεlιiloω αflτoff τδ 8ργoν>.
ΚlvεTταt, δμlλεT. iνεργεi μδ ε-
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Γεvικδ
Eivαι γvωατ{ f1 ι9dαη πor) ιατd-

1ει δ θξηλεχτQισiιιδE oτi1ν xoιvο:νι
xi1 xαi oiιxovoμιxi1 ζοli1 τfig χωQαg
μαg. Tδ ]μεγαλ{,rsQo μdQos τδι,
δ,ραoτηριoττjτωv oτdν ση|μεlQιγt χoι-
νωviα θ1ει &μεoη ηdoη μδ τfiv
f1λεxτριxd1 θν6ργεια.

'H γειυργ[α ποi riπoτελετ σπoυ-
δα' 6τατη oΖzοvoμιιιi-1 δρα,oτηρι6τητα
οτδr, τ6πo μα;. μδ τi1ν θφαρμογi1
τfrg r,ειilτ'ερη; τε1νo}ογiαg xαi τi1ν'
θzuη1ιiνιoιi τη;, dρyιαε νd 1ρη'6ι-
'ιοπoιεi oδ μεγιiλη ilzτααη zατιΙ τδ

=?,91r1ο(_icι 1ρ6νlα τδν rjλεxτo,:αlιι6.
'IΙ dγτιzατιioταοη τδγ d[λλωγ

.ορφδν 8r,ερ.,,ε[α; oτi1ν ιiγρoτιιd
ταοαvωγ{. γ[.νεlταr ',ι} τατ{' qυι9μδ
zαi ,oδ ptρετα x')'ilu'α'xα. "'Hδη ιiπδ
ιiρzετd 1ρ6vl α f1 &'ι,ι$ριilπιvη xαi
riov6τεqα i ζω ril $γf 6.1919 dqyl,αε
νi iπoχοl,Qεi π9δg δφεJ'og τηζ μη.
yανιxfrg 8νdργειαg.

'H μη7ανι;zil θvdργε'α ιiπαQαi-
τητη γι& τ[ζ <lθv xιv{oε'>> γεαlργιx}g
θ,ρναo[εE, ilτε, ι1vαπ6φευxτr1 αυγ6-
πεια τi1v Bξαγωγil πo}'ιiτ,1ιoυ ση,-

vαλλιiγματo6 ιi,πδ τi τc6ρα ιιαg' γ'ιΙ
τiν ιlγoρd .61γ fr,loδν χαυσι1ιια}ν
(6εvζ(γηζ, πετρελα[ου xλπ). 'H
,ivτιzατdoταα{ τηc (πρδ< -δ παρδν
'ατiq <<Bν οiτdiαει>> νεαloνlzδg BQγ*-
ιi[ε:) ιiπδ τδγ ilλε^ιτo'.τu6. oυντελεi
π'i.ν θξοιy.oν6ur,oη αιlγαλλrilγματo:'
μ'δ' ιαi fi iλε,ττo,:zir Eν{'ργεια ιiE'-
οπo,εi xαi iγyιbρ,oυ1 $1,6ρ.1ε1αxo{Ξ

n6,ο.ll; (λ'γνlτrrq iδατoπτιbαει:
xλπ).

'Αλλog παρd,γφγ n6i, συνηiγο,Qετ
rαπδι, θξηλaxτριlα'μδ τfr6 γεωργiαg,
εlναι f1 Bξoιxoι,*pιηoη θι,dργεlαE μ}
τ[; ι]λεxτρoμη1αν6q, οδ o1droη u}
τ[g μη,xαrdg θoωτερll'frq xαιio'εαlζ,
λ6γω μεγαλιiτερη; d.πoδoτιι6τητο;
τδν πρcirτ,ο:r,. 'Eπi'oηg d1oυ,-ιε xαL
περιοριoμδ τfr; ριrαιd'ι,oειυg τoδ πε-

ρυ6riλλor,τo;.
oi i:1λεxτρoz'' νnτfr qεg παqoυοιci-

ζoυν λιγdτερε; 6λ'α6;s, εixολ(α xει-
ριroμoδ, xα$αρι6τητα xαl μεiιooη
τοi 1ρ6νoυ &παo1oλfοεωζ τoδ πα-

ραγωγof oτd πoτ(αμιατα. "Eτoι δ

ιiγρ6τη,< ,μπoρεi ι'd. $θτει οδ ziνηoη
τi1 μη1αvi1 xαi γ& dο1oλεTται ια_
τ6tπiν μδ diλλε; θργαοiε;. Σi πεgi-
πτω,ση δδ πoi 1ρr1αιιιoπolοiσε γε-
ωQ1,ιxδ EλιυroτiQα (τραxτδq) γιd
τδ π6τιoμα, τδν ιiποδεotμεdει ι].πδ

μιd Bqγαlo[α πoλυ{μεqη xαi 1uπogεi

"d' τδν 1ρηoιμoπoι{osι ιiλi"οi.

Γιd δλα αiτd fi πoλιτε[α B,πιδo_

τεi τi1ν θ'xτdλεoη 1ργιυι, &^1ρoτιxοδ
θξηλεxτριοψιοi, μδ Ξlπf xταo'η i) δ-
ν[ro1υcη τδν δπαρx16υιων f1λεxτρι-
πδγ διιτtωγ, μdloω τοi πρoγgriμμα_
τog δη'μο'αiωγ θπεγδηjoεωγ. 'Eνδ θ-

φαρμ6ξεται xα[ εilδ:xδ μειω,μdιυ
τυμoλ6γιo ιαταγαλιiloεωg {trεr.τρι_
zoi ρεd,ματog.

Td dqγα πoδ ιo.ιαoxενdζoνταυ
,διαxρlvovται αd : 1) Συλλoγιxci :

Eir,αι αtτd πoδ θξυπηqετοiv ,μιd ii
περιoo6τερεg ι}δqoληιμiεg uδ διo[-
zηioη xαi δια1εiρι,οη τoδ δη1uoo[,ου,

NΠΔΔ, ΓoEB, TOEB, Συγεται-
ρlαμδv, δ,l1μιωv xαΙ zoιvoττjτων. 2)
'oμαδιxd, πoi θξυπηρετ'oδν δ{ο
zαl περ:oo6τερεg iδgoληψiεg δ{'ο

xατd τi1v ιiρδευτιιi1 περioδo (δηλ'
πρo6,1ει f1 ιiqδευτιιi'1 xρ{lοη), τδ δδ
δπ6λοιπο xαι y'ατd τδν 1ειlμδvα γιιi
iiδ ρε υoη.

3 ) 'ΑπooτQαηyιoτ,.ιδ' γιd τiv
oτρciγγιoη xαταxλυζoμdιτυν izτci_
{-rεωγ' χαι

4)'Avτλιαoτcioι.α δδρειioεωs ζω-
ων γιd πoτi,oτρεE.

Γεωργικiξ
ιiλεκτρoδoτtiσειq
στδ N. 'FΙμαΘ(αg

'H παραγrο,γιl,"i1 δυvαμιx6τητα
τοδ. ]Y. 'Η'μαr}lαs ,συγετd,λε,σε (τστε

νd dxει 8γα ιiπδ τoδ; δι1ηλoτερoυg

ΓΕΠPΓllffΣ HlιΕl(TP0[0TlIΣElΣ

KAl 1I Σ}lMAΣlA T0γΣ

Toσ Γι6wn Καρατoιιilλn
Γεωπ6voυ &γρoτικ6v frλεκτρoδoτrioεωv

ΔEΙ{ Bερoiαg

zαi περι,oαoτdριυν παgαγωγ6v y.αL

3) 'Aτoμιz& πoδ Bξυπηρετoδν μ[α
8δρoληπψiα dπδ θνα ij πεqιloo6τερου;
παραγωγo6; ij περ:o,oι1τερεg δδ9o-
λη piεg πoi dv{πoυv ,oδ Evα παρα-
γα}γ6.oi δtδροληΨ[ε; πot f1λεxτqoδo-
τo'δ'ι,τα, διαxρivoιnrαι o6:

1) Φρ6ατα.
2) 'Α6αr}εig i) uιxο}c γεcυτρι]roειg

(δ'αμdτρου μιxρ,6,τεgηc τδν 4 iγ-
τσ(l}ν l .

3) Bαι}ε δ; ij uεγιi,),ε; γεωτQf-
oε g (δ,αudτοoιl iong fl ιιεγαλiτεqηg
τ(0v 4 ιyτσri)\|l -lCL|

4) Παρ6,x$,ε< θδρoληψiε; (dπδ

ρd,ovτα {1δατα. λiuvε;, 1,α'oφQriγμα-
τα, δεξαuεν}; zλπ).

Td εiεργετι'xd μdτρα τoδ ιlγ9o-
τ'zoδ B,ξτλεxτρ'ouoi oτδν τoudα f1-

λεxτρ,οιδ,ο,drooωg dvτλητιxδν συγ_

xρoτηudτων ι1φ,oρoδν od dρ'γα:

1) 'Aρδευτιπd, πoδ εlγαι xαi τδ

με^1αλtτερo ποαοατ6.
2) 'Tδqoαρδ,ευτιxd. idν τουλd1ι-

οτον τδ 650,6 τfiq l'αταvαi'ι'oxo,μd-
νη; flλεxτριxfrg θvεργεlαg γiνεται

δεE7'τεζ θxμη11αviloεω; τfrg γιllεργl-
αg. 'Eπioη; εTγαι xαi ιiπδ τoδ6 πε-
Qlσσ6τεQo θξηλεxτqιαμiνoυE voμoig
οτi1ι, 'Eλλciδα. μ} πoooοτδ {λεz-τρo-
δo,τη,μ6γωv oixι'αuδγ 99,5o/o. Συγ'6-
πεια 6λωv αrjrδν ι δ γε.,,ovδΞ 6τι
εiναι πριπolπ6ρoE ια[ oτdν δφαρ-
uoγd τoδ ι1γρoτιιoδ Bξηilεxτρqαμoδ.

'ΙΙ d.vaπd.ριε,α θπ'φαν'ειαxδγ γε-

ρδν ιiρδειlroεω;, δδ{1γηοε τoig πα-
9αγαlγ,o{'g oτi1ν ιiv6qlυξη γεωτρ{-
οεωι,, xυρlrιlζ σδ πε81oχδg τοδ xιiμ-
που, δπoυ δ}ν δπιiρyουr, ιlQδειπιz&
δixτυα. 'H dvτλη'οη τoi vεqoδ ιiπδ
πig γεωτρ{,oεlg αiτδg zαsδζ xαL τd
rδ'lιiiφ,ορα ρdο,vτα νερd γι& τ{ι, Brφ'αρ-

tμo.,,i1 τε1ητfrg BQrχfrg, ' γivοvταν
ατi1v &ργi1 iμδ ,uηryαr,δg πετρελαιo-
xivητεg (Mαλx6τoη x.&.), 6εvtινο-
z[ν'nτεg xα[ uδ τoδ; γεωQγιιoδE
Fλzr.ττ fr oεg.

Γρriγορα oi παqαγαryoL ψαq v.υ.-

ταγ6r.toαv τ{v dξiα τoδ fiλεxτριzoδ
qε{r'-rατο; z.αi i!δη ιiπδ τδ 1956 i_
λεz.τ g οδοτ{$ηxε oη,uαr,τιz'δE ιiQ : $ I δ;
ιiQ,δευτιxδγ θγxαταoτdoεων. Στ]με-

ρα oiι f1λεxτgοδ,oτη,ιι6νεg ιiρδευτιx}g

oξ



θγzαταoτd,οειE φι}dvoυν α} δλo τδ
vομδ τjg 45Ο, uδ oιjνoi.o ιiρδευoιμi_
vη; θxτdoεωE 90.000 oτqd,μματα.

'Aπδ αιπδg οiι 191 (δη},. πoαοoτδ
+2%) uΙ oι}γολo ιiρ'δευoμdνη: iz'τri-
οεω; +b.Ο0ο ατρ. 6qiorωvται oτi1ν

θrπαq1[α Nαorioη;. Elr'αι δ} oi πε_

ρι,o,α6,τερε9 ατi1r, πεδινt ξroνη δπου

δπ,iρ1rι oημαvιιzδE ιiρι8μδE ιiπδ

γεαπρ{1οειE λ6γω τfrq &νεπdρxειαE
τoδ ci.δευτιxoδ νεgoδ τflE 'Αριiπι_
τοαg ιαi" τδν ffiJ,ω,γ gευμciτων. 'A_
π6 τ[g γεωτρtiαειE αιlτ}g 42, πoi εT_

γαι rια[ οi μεγαλιπερεg oδ παgο1d
ιlν{xοιrv ατδγ TOEB 'Aqdrftτ'σα;,
oi δδ δπ6λοιπεg εlναl ilδιrυrιx};.

'Hλεxτρox[,w1τα παρξsια da-

δευτιxd &ιτλιoιoτdoια flπdQ1Ουν xα[
ατi1v δρειvi1 ξbrτ1 τοff νoηuοδ, τ6oo

lστil\, περιOχi1 Bερο[αc (Γεωργια-
νοi. TριπαταuoE. Kω,ατοyιbρι z1π).
δαo xαi oτi1 Ndoυαα ("Aγ. l{ιz"6-
λαοE, Mηλlτoα, Pdμvιατα, Γιαwα-
xo1rbρι) γι& τdν iiρδειrαη δπωριΙl_

vοrv θxλεz-τfrζ πoι6τηταζ χαQπδι'
(δoειγ& ρo'δd.xινα 1ιiλ. δρεινd ufr_

λα Στdρxιv) xα[ ιi.;rr-πελc6γωv (πυq[-

or: Mαiρο Nαo{οηg).

'Απδ τδ 19?4 ιiνεoτιi'}η,o'αγ oiι fl-
λεzτρoδoττ]οειg 1δ'ιοτlτδν ι1ρδευτι_
xδν γεωτρ{oεων oτi1ν -[ιΙwη τοδ
'Aγατoλιxοδ Rερuiου xαi 6oqε[ωg
τoδ'Aλιrixμovog, θ'πει,δd πQ&χειται
νd γ[νει τδ μη,ri}'6 ιiρδειπιxδ 3qγο.
'Aγτir9'ετα αιlvεy[ξovται xαi 6ρior'ov-
ται oδ Eξαρroη oτδ τufrμα τofr γo-
u,oδ 'ι,oτ[ωg τοδ 'A}'ιri.xuovog. δπ.oυ

θπι,zρατoδν xαi ot 6α$ειδ9 vεωτρ{-
σειζ (7ιεQιOχi Rεργivαq, Mελ[xηE
x.λ.π.|.

'ΙΙ περιoyd τfiq 'Α"7'εξαrδ,qε[α;
xαi πQδζ τil Θεαoαλον[πη 6ρ['ozε-
ατι rιιθσα oτδ ι1ρ,δειπιz'δ iπιφαrεια-
yJ δlxτιlo xα[ δg Bx ταiπoυ δ}γ πα-

ρoυαιdζει 1uεγriλo 6αθιιδ Eξηλειτρι-
,oμoδ, Bixτ6: ιiπδ δριαμ6νεE πεQι-
,πτciloει;. "Eτoι 8δ,6 ilxoυμε τ& 3

ιr,εγ,ciλα ι1γτλ'ooτdo,α τδγ Kα6α'oi-
λωv μδ μ6vιulo Φπ6γ,ε1φ δ[πτυο ιiq-
δεio,εωζ,'αυιnoλιxfr ζ Bγz.ατεατη,μ6vη E

lrovinοE 185O flππαlη,,.

'I{ dλεxτριπ,i1 Eνdρ^,rεια πo\ xα.τα
ναλιivεται γι& ιi gδευτιzor); αxoποig
ιiπoτελεi αημαvτιxδ πooooτδ τiE δ-
ληg xαπαvαλιbαεω< i1tr εzτριxfrg B_

ν9qγεiα; oτδ N. 'Hιιαr}[αg. B€,6αrα
αiτi1 xιluα[vεται ιlπδ 1ρ6νo οδ 1ρ6-
vο ιiνdλoγα xα[ ιι} τ[g xαιριx}E
oυνsi1'xεg (,6qo1oπτιioειg zλπ.). "E:
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τoι &πδ 'ατo1ιεiα xαταγαλιbαεωζ

ρεr}ματog oτi1v δ,παρ'1iα Nαor}oη;
xατd τ& 4 τε:)'ευτoiα 1ρ6vια xαi 'δ
oιiγzριο'η μδ τlE 6gο1οπτιi:οειg ια-
rd τi1v ιig,sgγ'1,zi'l πεqioδο ('Aπρi-
λιοg - 

Σεπτdμ'6ρ1gg) 6λ6πoυμε δτι
xα'τd η'ι, περ[o'δο μιaγciλων 6ρo1ο-
,πτιilroεοyν ω'1. aτog 1976) d1ουμε

μιxgoτε,ρεg χαταγαλcι}σεt E xα1 dwL-
στQΟφα (6λdπε πLναxεq 7 xαL 2)'
Td 6ρo1ομετριxd oτoι1εiα γιd τ{v
περιo1fi τd :ηqα1ιε dπδ τδ 'Ιvoτι-
τoiτo Δενδρoxψ[αg ){αο$oη; (A.
Σι]δερ&ζ, Bρo1olμετριxd oτοι1εiα,
'H Nιdoυoτα 1978, τεfi1. 3, oελ.
76).

Π ivαξ 2. B,qo1oπτciloειg αδ χιλ.
6ρoxis xατα τLE &ρ,δ,εγ'ι"n;' ,,rnι'-
δoυg 1974 {,ωE 1,977 oτdv περ'o1i1

τoδ Ι.Δ. Ι{αοι1oηg

&πoρρoφ& τδ μεγαλriτεqο, πo'οo'oτδ
f1λεxτqιxfr6 Bνεqγε[αg (πε,ρ[,πoυ τδ
57o/o) yιδ' τip dρδευαη τΓον 'ι.ατ'
,θξoγi1 δυvαμιxδν xαλ.}.ιεργει,δv τηE
('6λ. π[γαxα 3).

Π iναξ 1' Kαταvαλιboειg flλεxτoι-
xflg Bνεqγε[αg ατi1ν θπαρ1|α Ι'{αοr]-
,οηg γιd &ρδευτιιoiq oxoποtg oδ

1ιλιci]δεE r'ιλο'6ατδρεg

Παρατηριil'νταg τig oυvoλιxδg xα-
ταναλιiioειg flλλεxπqιxoδ ρει1uατog
τοi N. 'Hμαι}[αg xαL τiq ιi'-lπioτο:-

1ε; oτi1ν περroxi1 Ιι[αotoη6 6γιiLoυ-
rμε τδ oυμπdQασμα δτι fi NcΙoυο'α

Περioδoc KoτανoλωΘεΙcor KW,H Koτοvoλω'θεioαr KWH Πooooτδ
,κατοvαλ. oδ δλo τδ N. 'Ημαθioc 'oτηv περro1i1 Nοo0oηc olb

19V 4
't 975
'1 97S
1977

4.638.962
4.413.716
3.220.610
5.8 02.508

2.77 1 .82g 6η
2.507.095 57
1 .7 28 .445 54
3.340.510 57

Π |l'.lΑΞ 3. !(ατovολα.l9εT^ο ηλgx1Γ1xi1 )v6ργεlo v'δ ορδευτικoic ακοnoic oτδ Noμδ
'!l'lc9icc καi τηv nε1ιoxη Ναctoηc

Tε,λειπαiα γι& νd dr,τιμετωτπ:osεi
f1 ιivεπriρzεια ι1ρδειπιxoδ'ιφgoi,
dq,1ιoε ι,d 8φαρ,ιι6ζεται oδ μερ'r'd
xi1luατα τoδ νoμoδ ιια;, τδ oriατη-

ψα τiζ ατιiγδr1ν ιiρδεlπεω;. Π ρ6-
y'gg16," γι&. &τoμ:z"i1 dρδ,ευαη zci$ε

φυτoδ μi εi.διz"oi'; oταλαi''τfrρεg,
ποδ δ[γουηl τδ νερδ οτfi qiζα τoυ.
"Eται d1oυιε uεγctλη 3ξο,ιz'ov6μη,οη
νgρoδ zαi xαλtτερη ιl-Eιoποiηo{ του.
Χρr1οιμoπoιεiται εiρ0τατα oτδ'Ιo-
ρα{λ. Π ρδg τδ παqδν θπειδi1 τδ z6-
,oτο; τδν θγ'xατα,oτdιαεο:v εTναι με-
γciλο, iφαρμ6ξεται μovo oδ δ6vδgα.
Mπορ'ετ δi,-ιωg γd 8πεxταδεi μελλον-
τtιd. xαL o} xηπευ,τιxd. Σ]dγ φυrαιxil
,oυ116πεια ,μ} τδ o{roτημα αriτδ rd
d1oυμε τi1ν dρδ,ευro'η 1ιεγciλωv Bxτd-
,σεωγ ,μδ λιγ6τερo νερ6, τi1v θγzα-

τd,oταoη r'1λεzτρoxιvliτων ιiιτλ ητιxδv
oυγzροτηudτων'μιxρ6τερηg ilo1tog
zαi τi1ν ιiπoδ6,αμrευoη f1λε,xτριxfl6 B-

vεργε[αg γιd γd χQηroι,μoποιη,θ'εT
ιi0,λoδ.

'Exτ66 ιlπδ τiE ιiρδ,εtoειg δ fiλεx-
τριrσμδζ χQηiσιμοiπoιετται xαL γιd τd
oτρciγn1ιοη xαταπλυξo,udvωv ζιτα-
,oεωv. Στδ νoμ6 μαg τdτοιo 1αρα-
xτη'ριoτ'xδ iiQγ,o εiγαl τδ μεγciλo
&πoατραγγιoτιxδ ι1'ιτλιo,oτιiαιo oτδ
Σ7o'v&'Aλεξαν'δ,gε[αg Ξη"zατεοτ'η-

μdvηq Ζo1{og 20Ο0 ιιιλο6riτ.
o:ι γεωργιxδ6 χρ{lαειE τoδ f1,λεx_

zτριoμοδ δ'δv εiγαι μ'6νο αι1τδE πot
,&vα.rφ6ρqμε πιδ πdνω, ιiiιλd xαi dλ-
λε; πoλλdg. Γι' αriτδg δμωg δδv μδg
,παiqvει δ 1δqog xα[ ld γριiψουμε
diλη φoρd.



Ξ<απΨiζετε;
I(αταoτρiφεTε
Tnv UγεIα σαξ
Kρατdτε αεδ x6ρι oαq 8να τor-

γdρο, καπνiζετε, dπολαμ66νετε
τflν γε$οη καi τδ dρωμα τοδ κα-
πνoδ, αiσθαν6oαoτε δτr εiοτε 6-
ναq δυνατδq iiνδραc. μrd μοντ6ρ-
να γυναiκα καi xαiρεoτε τi1 ζω{.
Δδν γνωρiζετε τδ oπoυδαι6τερο,
6τl αriτδ πoδ κdvετε καταoτρ6φει
τδv δργανroμ6 oαq, τi1ν δγεiα
ααq καi oυντομεriεr τi1 ζω{ οαq,
dναπν6oνταq Eνα τρομερδ καi πo-
λυ,o6ν,θετo δηλητ{ρIo πoJ oσq
oκoτιi:νεr μεsoδrκd.

'o καπνδq τoδ τotγ6ρoυ dποτε-
λεiταt δπδ πoλυο6νθετεq δηλη-
τηρrιiδεlq οrioiεg πoδ πoλλδq dπδ
αιiτδg εiναr &κ6μα dγνωοτεg, Πε-
ρr6xεr (1Ο0) δκατδ δι&φoρεq ori-
oiεg θπl6λα6εiq γliι τδν δργανr-
ομ6. 'Εκτ6q δ.πδ τflι, νrκοτiνη, oi

EiκΦv 1. 'Εκτετομ6vov καρκivωμα κοταλoμ6ανov δλ6κληρov
τδ κdτω xεiλoc.

Iιρoυργικnξ |

αo$onζ 
l

κυρrιiiτερεq oιioiεq εivαr τδ μoνo-
ξεiδιo τoδ dν,θρακοg, τδ δδρoκυd-
vro, f1 πiooα (6ενζοπυ,ριiνto), ιδ
dρoενlκ6, τδ νκ6λlo, τδ xριiμro,
f1 iιμμωνiα, τδ πoλιbνιo κ.λ.π. 'Η
πiooα εiναt, θκτδq τflq νlκoτiνηq,
δ κiρlοg παρ6γων τοδ καρκiνoυ
τoδ πνειiμoνog καi τfrq θμφανi-
oεωg τoδ Eλκoυq τοδ oτoμdxoυ.

Kαi δq dρxiοoυμε dπδ τδ oτ6-

μα. 'Ωq δπε6θυνοq τoσ καρκiνoυ
τoδ κ6'τω xεiλoυg εiι,αι τδ κd.πνι-
σ}Ια μδ πiπα. Δηqrloυργεi oυνε-

Toσ "Aρn Παπαvικoλfi. ΔιευΘυvτoσ Χε
Κλιvικftq τoi Γεvικoδ Noooκoμεioυ Ν

Eiκδv 2. Κορκivoc orκrvθoκUττορtκδc τcυ Jδcφουc τo- οτoμοτoc καΤδΠIv κo'

ταxρηoεωc κοnvioμοτοc

xεiq 3ρεθrομρriq αιδ κdτω xεiλog
(εiκδν 1). Mετd 3ρxεται δ κα,ρ-
κiνoq τflc γλιbαoαg. Tδγ dπ6δω-
σαν κl' αliτδν oτi1ν κατdxρηoη
τol καπνofi. Td dνιιlτ6ρω καρκ1-
νι-i-lματα θμφανiζoνταl oυν{Θωg oθ
ffτo,μα μεγdληq flλικiαq 60, 70,
8Ο θτδν (εiκδν 9 ).

Kατ6πlν dρxoνταt oi φλεγμo-
r,δg τoi φdρυγγα καi τoδ λ6ρυγ-
γα πoδ αυν{θωq καταλl]γoυν, λ6-
Yω τηc μεγ6ληc; καταxρtjοεωq τoσ
καπνoδ oδ καρ'κ1γfiματα τoδ λd_
ρυγYα καi τoδ φ6ρυγγα.

Ti1ν μεγαλiτερη δμωq εiαr-
οθηοiα dπ6ναντt oτδ τorγ6ρo 3-
xoυν oi πνε$μoνεg.

Στδ παγκ6oμrα πρoγρ6μματα
θρευνδν πoδ δlεξdγoνταl γtα τδ
αiτrα τoδ καρlκiνoυ τoδ πνεiμo-
να, τiν πριilτη θ6oη lxει τδ τοl_
γdρo. 'o καπνδq θνδq τolγ&ρoυ
Jxεl νtκoτiνη 1-S,oτ1 . Mεγαλιiτε-
ρη περ1εκτ1κ6,τητα νrκoτiνηq dxεl
δ καπνδq τδν πo6ρων, dκ6μη δδ
μεγαλ6τερη περlεκτtκ6,τητα 6xεr
δ καπνδg τfrg πiπαq. K6Θε φoρδ
πoδ φ6ρνoυμε τδ τοrγdρo oτδ
oτ6,μα εio6γoυμε oτoδq πνεliμo_
νεq καi lνα o6ννεφo δηλητηρi-
ων, τ& δπoiα τd περιοο6τερα εi-
ναl dγνωοτα &κ6μα. 'E&ν σκε-
φθεi κανεiq δτr μ6νo δκτδ oταγ6_



νεq νlκoτiνηq εiναl &ρκετδq γδ

oκoτιilοoυν 8'να dλοΥo, μπoρεi νδ

φανταoτεi κανεiζ τi καταστρε-
πτrκl &πoτελ6oματα oδ δλα τδ

δργανα τoδ &νθριilπου κdνεr δ

"λr,rδc 
oδ θκεiνoυq πoδ καπγi-

ζoυν 20 8ωq 30 καi 40 τolγ&ρα
f1μερηοiωq." Eiναι διioκoλo νδ θντοπioεt
Kανεfq τi1ν &κρ16ξ πoo6τητα κ'6-

θε δηλητηρioυ' πoδ δ δργανroμδq
τoδ καπνroτoδ dπoρρoφd:

α) Σδ πρ6'οφαrεq orατιoιlκδq
dνακolνιiroε]q ιηq'Αμερrκανlκfrq
'Aντlκαρκrνrκξq'Εταιρεiαq (RU-
gIN) τδ 6ρoγxονεν}q καρκiι'ιυ-

μα θεωρεiταl δq αiτΙα θαr'6τoυ oδ

λg.sοε δταμα κ6θε xρ6νo KoΙ9
τδ 6τoq 1967 γr3ρω oτδ 52.000 11-

τo,uα dxαoαν τi1ν ζulrj τουq (44'

000 iiνδρεc καi B000 γυναixεq)'
oi &ριθπoi αι]τoΙ δεixνoυν δτι
κd,θε μ6ρα πεθ'αiνουν dπδ 'δv
καρκiνo τoi πνεsμoνα 140 dτο1rα.

6) T|ν {δlα αiiξηoη παoουοld_

ζoυν καi iλλεq xδρεq δπωq εi_

ναr f1 'Aγγλiα. Στi1ν irρxfl τοδ αi-
ιilνα μαq dxαοαν τflν ζωl1 τoυq
5ΟΟ iiτoμα dπδ καρκiνo τotl πνεi_
μονα. Kατδ τδ θτoq 1962 3φθαοαν
νδ xdοoυν τr\ν ζωi τoυc 23.799'

Tflν dνηαυxητlκr\ 'αilτi αijξnο'n
τf;ν θαν6των τiν iιπ6δι,παν ij-
οτερα &πδ δπανειλημ16νεr σxo-
λααrlκδg 3ρευνεq oτr)1' αijξηοη
το,fi καπνiοματoq.

\46οα oτδ 1974 τδ κdπνroμα
πρoκ&λε,oε οτiν Σoυηδiα 27.0ΟΟ

θανdτoυq καΙ 4ΦΟ νfεq περrπτι'υ-

οεrq καρκiνoυ. Mδ 66οη αi':τi1 τi1ν

oτατrατlκfl f1 ooυηδrκfl κυ66ρνη-
οη δlαθ6τε1 5O0 Eκα_τομμ$ρlα τδ
xρ6νo γιδ μrδ θκoτρατεiα θναν-
τioν τοδ καπνiα1rατοq.

δ ) Kατδ τδ 3τoq 1955 καi r\ 'Α-
uει-llκανlκτ\ Kαρ'κlι'lκi-1'Elαlρεir
bξ6noo. 20Ο.0Ο0 ciνδρεq ποl) κ6_

πνιζαν τolγ6ρo καi δλλoυq πoδ
δδν κ6'πνlζαν f1λικiαq 50-7Ο θ_

τιiν. M6xρι τδ 1962 &π6θαναν
120ω δτoμα ι'lπδ gi'roδc πoδ β-

ξετ&οτηκαν. 'Απ6θαν'αν δδ (3)
τρεig μ6νo οδ 100 tiτoμα dπ' δ-

κεiνoυq πoδ δδν εixαν πoτδ κα_
πνlαεr oτi1 ζιυ{ τoυq. Tδ πooo-
οτδ τδν dτ6μων τfrq καιrηγο,ρiαq
τδν καπνlαιdtν πoδ π6θαναν {.-

φθαoε τδ 78 dτoμα oτ.d 100.
oi καθηγητδq τtlc 'Aγγλiαq

DoΙ,L καi ΙΙΙΙ,Ι, καταλfγουν
oτδ oυμπ6ραoμα δτι τδ Πoσoσrδ
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θανdτων &ναλ6γωq τfrq κατανα-
λιiloεωq orγαρ6ττωr' iμερη'oiωq
ε1ναl τδ δξfrc:

'Aπδ 1 Eωc 1Ο τorγdρα iμερη-
oiωq, πooο,oτδ θαν6των oδ 100.

Οω dτoμα 51,% iιπδ 2Ο Eωq 40

!43,9o/o απδ 4ο καi iiνω 2L7 % .

't{ καρκινoγ6νoq iδι6,τητα τor
τotγ&ρου αiξ6νεται oδ μεγdλη
θερμoκραοiα. "Exεr δπολoγrοθεi
δτι γrδ νd καεi Evα τolγ6ρo πρ6-
πε Ινa φθdοεr oδ θερμoκραoiα
370-7ΟΟ 6αθμo$q. 'Eνδ γrδ νδ
καεi δ καrπνδq τflq πiπαq i) δ κα_
πνδq δνδq πo6ρoυ &παιτεTrαl xα-
μηλ6,τερη Θε,ρμoι<ρα,oiα. Aiτδ τδ

γεγoνδg &πoδεκνl3ει δτr θ'κεiνor
πoδ καπνilρυν τoιγ6ρα' προο66λ-
λoνταt dπδ καρκiνo τoδ πνε6μoνα
περlο'ρ6τερo (εiκιilν 3).

Eiκδ.r 3. Π ερrφερεtκov τoκdv κο'ρκi-
vωμo οvω λo6o0 πvει]μovoq

(K.W.F. HlNSoΝ).

'Εκιδq dπδ τi1 νrκoτiνη, τδ trro-

νoξεiδlo τoδ dνθ'ρακoq εiναι τδ
d6ρι,o τi1q doφυξiαq. "Αν Eναq
καπνοrτdq μLνeι 24 δρεq oδ 8να
θρμητrκd κλειoτδ δι,:ψι&τro, δ{loκο-
λα θ& θπlζfσεt. "oσo γlδ τi1ν πiο-
oα καi τd ιiλλα γνι,:αrδ δηλητf1-

ρlα πoδ περl6xoνταl oτδν καπνδ
τoδ τoιγdρoυ, dπεδεixθησαν πεΙ-
ραματrκδq, δτl εiναr καi αilτδ .δ-

πε6'Φυνα γrα τδν καρκiνo. Tδ
μονoξεiδro τoi dν,θρακoq λo"6ζεl
τiq κυψελiδεq τδν πνευμ6νων
πoδ dν6ρxoνταt oδ 300__100 θ-
κατομμ6ρlα κυψsλiδεg' εiο6ρxε-
ταr &πδ τig κυψε-λiδεq αrδ αiμα
τδν καπνlστδν τoδq oτερεi τi1ν
dναγκαiα πoo6τητα τoσ δξυγ6-
νoυ καi 6xoμε τi1ν xρoνiα dαφυ_

ξiα καi τi1ν xρoνiα dι'απνευοτlκd
dνεπiι,ρκεlα.

'o καπι,δq καταoτρ6φεt τδ εi-
δπδ κiτταρα πoδ xωνε$oυν τΙq

&καθαρoiεq πoδ εiοπν6oυμε &πδ

τδν d6ρα' καταoτρθφει 8να xνot-
δr oδν 6ελoδδo πoδ ζxεl δλη fr

δπrφdνεtα τoi πνε$μο'ogν, δηλα_
δi1 τδ τρlxiδια πoδ δπωq Ii μ6-
δoυ,oεq i) δπωq τδ oτ&xυα πoδ τtι
φυ,o&εl δ dνεμoq, κqτλ τδ'ι' iδrο
τρ6'πo κινoiνταr καi αl]τδ καi
6γdζoυν τδ ξ6να oωμ6τlα κατδ
τflν dναπνο{. "Eτor Ij φυοroλoγι
κfl πλ6οη τδι, 6ρ5γxιυν δδν γi-
νετα1 κανoνκ&, θνδ ουγxρ'6νωq
δ καnνδq θρεθiζεr τδν 6λεννoγ6_
νo τoδ πνε$μονα καi dτοr 6γαi-
νεr μlδ 6ριilμ:κη oiοiα dνακατε-
μ6νη μδ τi1ν κdπνα τoδ τοrγ6ρoυ
καi oi καπγr,oτδq 6f1xcυν καi φτ6-
νoυν συνεxδc' oi κυψελiδεq γε-
μiζoυν &κα,θαooiεq, x&νoυν τilν
θλαoτr,κ6τηπd τoιlq, δlογκιirνoν-
ταl. o:κληρiνoνταl καi καμ1-ιIδ

φoρδ oπ6ζoυν καi δη1lloυργoδν

λ},i::J' } 
", f 

::'δl''fft δ}, i: ll',lq i,πlδρdoεtc τoii καπνiαματoc 
:

δiν περιoρfζoνrαl οτoδq πνειiμο_ :

'.'εc dλλδ θπrδρoδν οτi1ν καρ.
δlδ καi oιδ κυ,κλoφoρtακδ otι-
στηlΙα.

'H αiiξnoη τfrq €lρτηριακξq π'-
iοεωq καi f; ταxυκαρδiα παρoιlοl-
dΖovταt d1r6oωq μετδ τδ κ&πνlo1rα"
l-2 olγαρ6ττιυι,. 'Η νlκoτiνη δη-
μl,oυργεi oυoτoλi τdlι, περφερεl-
ακιilν dγγεiων ( ιlγγεlooυoιoλfl ).
Αtiτfl δημloυργεTταl οli1ν κατευ-
θsΤαν 3πiδραοη τfrg νlκoτfνηg oτ&
τοlxιilματα τδν dγγεiων καl 6φ'
b'οον dxoυμε cυο.τoλi τδν dρτη_
η'ακδν &γγεiων, f1 dρτηρrακi1
r,{εοn μεγαλιiνεl. 'Eκτδq αrjτoι
ir-'δρσ καi θπi τδν &γγεi,ιυν πoδ
δ{δουγ τρoφη oτdν καρδla. An--λ τλ dγγεTα λ6γoι,τα1 σtεφανΙ-
αΙα dιzγεiα καi Ξτoι oυοτ6λλoνταt
καi θλαττιilνουν τiν τooφ{ τi'c
καρδlδq καi παρoυαl6ζoνταr τ&
τε oi oτηθ'αγxικoi παρoξυo1roi.

'Eκτδg τδν dνωτ6ρω, fl νlκo-
τiνη παρoυo16Ζει dντδrroυρητlκi1
θν6ργεrα. 'EπδIρd οτδν tγκ6φα_
λ.o καi πρoκαλεi 3κκριοη dντlδl-
oυρητrrκξq δρμ6νη9. Δημrουργεi
o.^ioπαοη τflq o1]ροδ6xoυ κ6αιεωq
καi o6οπαoη τηc θγκilμoνoq μ{-
τραq καi 3xoυ1rε δg &πoτ6λεομα
τi1ν ,πρ6αlρo &πo6ολr) τoi θμ-
6ρ$oυ. Π,ρo,καλεT oυνεxfr θρεθι
oμδ oτδ oτoμ6xr καΙ δη1lloυργεi
τδ Eλκoq τoi αroμ6xoυ καi τoi
δωδεκαδακτrjλoυ.'o καπνrαrflg
δποφ6ρεr dπδ πoλλδc &ναπηρiεq



πoδ dιναπ6φευκτα μεlιilνoυν τiq

φυol,κδq iκαν6τητ6q του καi οιlν-
τα1-ιεioυr, τi1ν ζωl1 τoυ'

Γr' αiτδ τδν λ6γo τδ δ'πoυρ-

γεio Κοlνωνικδν 'Yπι1ρεo16ν δη-

μιo6ργη'οε μrδ oταυροιρoρiα θ.ναν-
τioν roσ καπνio1ιατoq μlδ dιρio-
oεg καi αυμ6oυλ6q Φθ&νεl νδ τδ

ζητfοεr Eνα dτo1ιo οτδ γραφεiο
i] οτiιν αiθoυ'αα οι-,γκεντριioεωq
γlδ ν& δπoxρεωθ'oδν oi καπγ1-
oτ}c ν'& ο6τ]οoυν τδ τoιγ6ρα τoυq.
'Aπαγoρεs,θηκε τδ κ6πνro1rα οδ
δη,1r(lοloυq xιilρoυg, oτδ μεταφoρr-
κδ μ6οα καi οδ δλα τδ κoινoτlκδ
καi κρατlκδ γραφεiα' Kαταργl]-
θηκε f1 κdθε εiδ,oυq δrαφ,{μloη
τοfi καπνoδ.

Πρ6πεr δμωq δIiι ν6μoιl' νδ 
.d_

,,αγoρε6ετα' η',,i,-ιηnη σY'αρ6l'
των oδ ν6oυq flλlκiαc κ6τι't τft''
16 θτδν. Π'ρ6πεl νδ δπ166λει τδ

κρ&τoq g19|q κΟlΠΥo6loμηxdνουr;
νδ εiδαπoιoδν τοι'-lc καπνlοτδq u}

μι& ιoo6,αn τι.lπι,:ιrθνη oδ _ x&θε
παlκ6τo. δτl τδ κdπν'οlrα 6λ&'rπεl
τiι, ι1γεiα. Πρ6πεl γ} βγμa11'1('

cει 'δ κρ6,τo" 8να ηο6'γo^ιrμο
ποοπονανδlο-'ι.δ ποil θλ 6olr6cιo
δilε lτδr, "Eλλnνα πoλiτη dπδ
τiν l.oi'νlα ιilq τδι, τ6cοo καi l:(r'

λlοτo δ 6oμ6αοδlorlδq θδ iιοxiοεl
δ,πδ τiν ο'τrγ,1li τfic ουλλfrψειυe.

\'t6λl,' δlαπ,οταlrθεi δτι i \rιt-
.,α{κα 6ρiοκεται αtflν &ρxi1 τiη(

θγκυ1ro,o$νnq δ γυr'αrκολ6γoq δ-

φεiλεl νδ π&ρει θ6oη γrα θκεTνεe
πoδ καπνiζoυν νδ τiq θι'η1lεριil-
νεr νl& τoiq κrνδ$'νουq πoι'l προ_

καλεi δ κα,πνδζ τ6οo γl& τiν μη-
τ6οα δoo καi γlδ τδ B116ρυo. Mε-
τd τδ πρfiτo μ&Θημα θδ &κoλoυ-
θdοει 8να πραγματrκδ πρoπαγα\L
δloτlκδ oφυρoκ6πημα oτflν κατo1-
κiα τiic θγκ$oυ μδ τι)ν 6oτ],θεrο

φυλλαδiων.
\{ετδ τflν γ6ννα r] εiθ6νη τoi

dγιilι,α κατδ τoi] καπνioματoq, θ,δ

περdοεl oτoδc παlδiατρoυq. oi
γrατρoi αiτo) θδ πρooπαΘoδν νδ
πεiooυι, δoεq μnτ6ρεq δδγ 3xoυι,
dκ6μα θγκατα\εiqiει τδ τorγdρo,
δτr πρ6πεl ι,δ oταματfrooυν τδ
κdπνπμα.

Tδ παrδlδ πoi-, .''ρ6φoι,ται οτδ
Δημoτtκδ Σxoλεio dπδ τ|ν πριilιη
κ16λαg τd,Γη oτiq &ρxδq τoδ oxo-
λιι<oi 6τoυq θδ θξηl'oδι, oi δ6-
οκαλor ο" αt]τδ δτr τδ κdπνroμα
εiναl 6λα6ερ6.

Στδ Γυμν&οιο τr\ν oκυτdλη θδ

τflν πdρεr δ καθηγητdq. oτδ oτρα-
τδ οi δπεr]θυνor dξlωματlκoi. Tδ
κρ&τoq πρΔπεr ν' &,ρxiοει μiα με-
γ6λη 6κοτρατεfα κατδ τoδ κα-
πνioματoq dπδ τi1ν τηλε6ραοη,
τδ ραδr6φωvo καi dπδ τiq θφηuε-

ρiδεq.
Tδ πoλυτψιilτερo dγαθδ oτδν

dν]θρωπo εiναr fl δγεiα τoυ καi

πρ6πεl νδ τi1ν δrαφυλdξoυμε μδ
κ6θε τρ6πo. Nδ μετα6dλλoυμε
τi1ν καπνοδ6xo τoδ oτfθoυq, πη-

γi1 καταοτρoφflg τoδ dνθρωπiι'oυ
oιilματoq &πδ τδν καπνδ τoδ τol-

γdρcυ oδ φυoητl1ρα δγεiαg δξυ-
γoνιiloεωq τoi δργανto'μofi, δη-
μιoυργδνταq dτoαλ6νrα dτoμα
γεμd,τα liγεiα.

Δραοτnρ16τnτεq
ai,

ρOo$Κlν{.υv αΠο τnν
τliν dξαγωγn

tπερ1oxn βαq

γ1d

1._. * Ι
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Παλα16τερα Χρησ1μoπoΙoδoαν τι)
κερi oi τoαγκdρηδεg γlδ ν'dδια-
6ρoxoπoroδν τiq κλιυoτδg γrd τδ
ρ6ψlμo τ6ν παπoυτοlδν καi rj
6roμηxανiα τδ xρηolμoποrεi o{-
μερα oτδ καλλυντlκδ καi αιd 6ερ-
νiκrα.

λ,{6 τi1ν πρ6oδo τξg θπroτημo-
νlκfrg 3ρευναq oτδ μ6oα τoδ αi-
6νo9 μαg, τρ66ηξε τι)ν πρoooxi1
τδν θρευ'νητ6ν τδ γεγονδq [iτι
f1 6αoiλroο'α, πoι'l εiναl καΙ f1 μo-
ναδlκi1 μ6ννα τoδ μελlooιoδ, 6ι,δ
6γαiνει dπδ τδ iδro αδγδ dπδ τδ
δπoio 6γαiνoUr7 6qi oi κclνδq 1ι6-
λloοεq, γiνεται πlδ 1lεγαλ6oι'11lη,
(,εi 4_4 xρ6νrα, 8νδ oi κolνδq
μ6λtooεq ζoδν μ6νo 2-4 μ{νεq

ψη τoi αliγoi ) oi μ}ν κotνδq μ6-
λlooεq τρ6φονταr μδ μ6λl καi γιi-
ρη, θνδ fl 6αoiλrοoα μδ τi1ν 3-
νηλiκiωof τηq (μετδ τi1ν 12η μ6-
ρα dπδ τi1ν 8κκ6λαqlη τoi αi-
γοδ ) τρ6φεταr d'πδ τiq παραμ6_
νεq μ6λloοεq ατδ o'τ6μα dπ' εi-
θ,εiαζ μ,δ 6αoιλlκδ πολτδ καi γlδ
δλη τηq τi1 ζo:{.

λ,{δ αιjτδ τ& δεδομ6να, oi i-
ρευνητδq πεlραματioθηκαν γιiρω
oτδ 1950 μδ xoρfiγηoη 6αo. πoλ-
τoδ oδ dλoγα oτ{ν dρxi1 καi εiδαν
6τl αiξliθηκε τδ δριο τξq ζrfrc
τουq κατδ 2526. Σil ουν6xεια
πεlραματio,θηκαν καi oδ &νθριil-
πoυq καi διαπioτωοαν δτr αiξd-
νεταl f1 ζωτrκ6,τητd τoυq. Mrκρ&

<Tδ μ6λl ιρδνε oi δρxoνrεq
τδ γdλα oi παπ6δεq
κα) τ& καλd τδ φαγητδ
τδ τρδνε oi δεοπoτ6δεq...>

Tδ κερi xρησ111oπo]oδνταν dν6.-
κα'θεν μ6xρr καi ofr,μlερα κυρiαlg
γtδ λατρευτlκοilg οκoπο(lq. Tι\
dνιi,6ουν oi πroτoi οιig θκκληoiεg
odν 3νδεlξη φλoγερfrq πi,οτηq
καi αδν θυoiα ειi&ρεοτη oτδ Θεb.

λ4εγ6λη Χρ{ση τoδ μελloi 3-
καναν oτi1ν d,ρxαl6τητα καi oτι)ι,
iατρικd. 'o 'Ιππoκρ6τηq τδ oυνι-
oτoioε γrδ πολλδq παθfrοειq, dλ-
λδ καΙ οdμερα 1-ιπαiι,ει oδ πολλδ
λαTκδ γlατρoo6φlα. 'ΕκεT 61llυq
πoi f dξiα τoιl εiναl dναμιρlo6d-
τητη εiναι f; dι,τroηπτικ{' μrκρo-
6loκτ6νoq καi 8πoυ}-αiτtκfr θν6ρ-
Y-εl6 τoι-l oτiq πληγfg. Αilτδq τiq
iδlο'τητεq τoδ μελloii τ)q i1ξεραι,
oi &οxαΤoι καi dπiδεlξη εiναi τδ
6rl μεlδ lδl, βdγg',6 τoυ οτiν Rα-
6υλιilνα" 1rετ6ιoεραι, τδ α{illlα τoδ
\rεγ, 'Α\εξιir'δnοl' δπδ τfr Rα6ll-
λιilι,α 

- διαδρo1il) 1-2 μην{ilν γ:δ
τλ γo6νlα θκεiι,α -' μΞoα oδ u6-
}r οIλν'ΑλεF6,,δnεlη. vlλ ν'δ-
πnφιiνot'ν τiν δπoοl''.'Qεοi τot'.
r,λ τδ 6αtroαι"rri;αοllι, θκεΤ oi Αi-
{{lπ-:ρ1 iερεig καi ι,δ τδ i.νταrρl1ι-
σo1)\,.

Γlλ &rlτlαnπτtκοilq καi iπoιlλι,τ-
τ:oηilc σκoπoι'le xρηαι]τ,οτlolεiται
κα) τδ κερ} ατie <,κεoαλolrο6c>
πol'l η1ρ66111ευdζoιlν oi r.,orκoκυ-
ηi" cιναliατιilνnr,.αc 1r.λlοοοκ4ol'
λ6δr καi κoπανlομ6νο θυlrI&llα.

1Ο0

Yπδ Bλαδ. Δερματoπo6λoυ, εiδικοδ μελιoooκ6μoυ

καi γεννd κd,θε μ6ρα 2-8Ο00 αδ-
γδ πoδ ζυγiζoυν τδ διπλ6oro
6dρoq dπδ τδ olμα τηg.

Διερωτι]lθηκαν πoi νδ δφεiλε-
ταr αiτi1 fl θκπληκτlκi1 ζωτικ6-
τητf τηg καi dνακiιλυψαν 6τr δ-
cpεiλεταr oτflν τρoφfl μδ ττ)ν δ-
πoiα τi1ν τρ6φoυν oi μ6λ:oαεg &-
πδ τi1ν νηπrακfi τηg flλικiα, μ6λlq
6γεT dπδ τδ αiγ6, 8ωg τδ τ6λo9
τic ζωfrc τηq. 'Η τρocρi αriτi1 εi-
ι,αl 3ι,α πηxτδ γ6λα πoδ παρdγε-
ται oτoδg δπoφαρυ1rγrκoδc dδ6--
νεg μ6oα oτδ κεφ6λ1 1fr1l μελlο-
σδν, oi δπoiεq τδ dπο,θ6τoυν
πρlτα μ6oα o} εiδlκd κελλlδ οδ
oxfrμα 6αλανιδloδ, πoδ xτiζoυν
oτfrν περlφ6.ρεlα τfrlν κηρυθρδι,,
δπoυ τoπoθετoffν τ)q πρo\/δ}lφεq
/ ακoυλ{,κlα ) πoi_l προoοiζoνταr ι,δ
&rlαπτυxθοfiν oδ 6αoiλloεq. oi
6αolλlκδg αiτδq πρoνfiμωεq κo-
λιl,)lπoi]ν κυoroλεκτlκδ 1ιθοα o'
αilτδ τδ γdλα τfrν 1rελlooδν. πcil
θΕαtτiαq τoιlq δνoμιioθnκε <6αol_
λlκδq πoλτ6ζ> καi τoδl'ε 6oo
llπoοoδν' iνf,l οτig πρoνfi1rrρεq τiilν
κclνδν ilελιooδν πoil g|1,ρ1 1619-
Θε-'-,1r4νεc oτδ }t'κoδ δξ6γιυνα
κελλιδ τiilν κηριlθoδν. δiι,ουν oi
λεv6''lενεg παoαlld.,εc ll6λιoοεq
liεolκλ αταγονiδrα 6αοrλlκοr πoλ-
τofi. \[} τiι, β.,nλ.lκiιυοf το1,q
/rr\l, 18η μ6ρα dπδ τiν iκκ6λα-

καxεκτrκiι παδιδ ζο:fρεψαν, πα-
ρακμαoμ6νoι δργανιoμoi fiλlκιω-
μ6νων 6ελτrιiνoνται. κoυραηι6-
ν,ol 6ργανloμoi d'πδ νευρlκi1 κα_
τ6πτωoη καi dαθ6νεlεg &ναλα1r-
66νoυ,ν δυν6μεrq. 'Ακ6μη δrαπi-
σΙωσαν δτr τακτlκi1 καi oυν,εxir
λ{ψη 6αο. πoλτoσ Ξxεr εiεργε
τικδ dπoτελ6αιrατα oδ νευρoqrυ.
xlκδq δrαταραxδq oδ καρδroπ6-
θεrεq, oδ ρευ1ματoαρ,θ'ρlτtκ6. κυ_
κλocρoριακδq δlαταραxδg καi γε.
νικδ αιflν τ6νωοη τoi δργανι-
ol:oδ .μδ τi1ν dνdπλαoη τ6ν κιlτ-
τ6oιυν πoδ πooκαλε1.

oi iατρoi oτι)ιl frρ*η frταν θπr-
ιρυλακτrκo) καi μdλλoν δ6oπιoτoι
oτδ .,δ παoαδεxθofi.., αiτδ τi &-
πoτελ6oματα, oτ]με'ρα δμιυq καν6-
r,αc δδν τδ duφlo6ητεi. "Eτσl
lrπffκε oτflν κατανιiλωoη &πδ τδ
]954 τδ τρiτo μετδ τδ μ6λι καi
τδ κερ) πρoΤδν τiν μελlooδν δ
6αoιλl,κδc πoλτ6c. πλoilαloq oδ
πoιllτεiiιlοi]xεC oilσfgq καi αδ 6lτα-
1liνεc' lli .iι: πoλi;τtrrεc 6roλογr_
6ξe τ6tl iδτ6τnτεq γrδ τiν πoοα-
\I?,l1/λ τiτc δνεfαc τd;ν &ι,lθριilπι,lν.
'H illεofrolα δ6oη τoυ 3xε: κα,θo_
ρlriθεi oδ 50 8ιιlq 1Ο0 xlλroοτλ
τofi ι,oαtlαlloioυ 1lδ xooνlκτ\ xρr]-
on d'πεol6,ρroτη xοlρiq dντενδεi_
Fε'c κο) \(|Eρiζ παρενf ργεlεq.oi μ6λιoοε9 γrδ r,δ παρdγουν

'EI κι:Ψ*λn πnYn ζconc καi t Yεiαq
'Απδ τijν πιδ 6αθεl& πρoioτo-

]ρ1κΙ) aρxα16τητα μ6xρrq θδδ καi
25 xρ6νrα περiπoυ, τδ μ6να γνιυ-
οτ& καΙ xρησ1rμoΠo1o6μενα dπδ
τδν dνθρωπo πρoi6ντα τdlν με-
λlooflν frταν τι\ μ6iι καi τδ κε-
ρi. Tδ μ6λl oδν 6κλεκτr) τρoφ{
κυ,ρiωg, io6,τιμη μδ τδ γdλα, δπωc
φαiνεταl κr' dπδ τi1v Παλαlδ Δ'α-
,θ{κη, κατδ τflν δπoiα δ Θεδq δ-
πoox6θηκε oτδν περιoilolo λα6
τoυ μιδ xιiρα δπoυ <<ρiει μ6λι
καΙ γ6λα> δxl πρooιτi1 δμωq oτδl
παληδ xρ6νrα γrδ τδ 6αλ6ντιl
τol φτιυxoδ γ:ατi rιαi ofμερα d-
κoδμε οτ& κdλαντα τflν Φιiτων
τ$ν ρiζυ:μ6νη oτδ λαδ dντiληιμη
δτι:



μdoα oτδν δργανloμ6, τoυq τδν
6αolλrκδ πoλτδ πρ6πεt νλ κατα-
ναλιfiooυν γ6ρη τδν λoυλoυδlδν
πoδ εiναr { πrδ πλo6orα πηYΙ)
ο-τ,d φ$οη oδ πρωτεiνεq. dλλδ καΙ
oδ δρμ6νεq, γlατΙ εiναt τδ dροε_
νlκδ oτotxεio γoνtμoπolrjoεωg τδ'ν
ilνθ6ων.

oi μ6λlooεq.μαζεlioυν τi γ$ρη
dπδ τoδg crιdμoι,εq τ6ν λoυλoυ-
δ16ι, καi τi1ν μεταrρ6ρoυν οτr)ν
κυψ6λη τoυg μ6oα οδ εiδlκδ <κα-
λαθdκrα> πoδ i1xoιlν αιδ τρiτο
ζεδγoq τdlν πioιrl πoδlδν τoυc, oδν
δsο μlκρoδq c6ιilλoυc κiτρrνoυ
xριilματoq τic πεoιoo6τερεq φo-
ρ6c. 'E,κεi τiι, dπoθηκεiουν μ6-
oα αrδ θΕdγι,lνα κελλlδ τδν iικn'-
νδν κηηυθρδν τffr. κιl,μ6λnq. ir_

φofi πρoοθ6οoυν oiελo ι<αi ι,6κταn
λoυλollδlδr,. M6oα oτδι κελλlδ f1

γιiρη δφioταταt lrlδ Yαλακτlκi
ζ{lμωoη llδ τδ iiνζυl1. η^i1 η6ρ(_
voνΙαt,<ri fllol ιiπoτε\ε] οi,τδ πηδ
δνoμ&ζoυν ((Ψοl'μi τfrν llελlοοdl.,,'l
E1ξ .ρoφi μεv6ληc 6roλoγlκfrq
&ξiαq καi γlδ τδν iiνθριυπο.

oI' μελlρο.66μo1 1ι} eiδrκδq πα-
μiδεq πoδ λ6voντατ <γυρεoοιlλ-
λ6κτεq> μαζειioυν τλ γilρη iιπδ
ιδ π6δlα τδν μελloofll, δ-αν llπαi-
voι-lν oτi1ν κυιμ6λη. &λλir καi lιi
εiδl.κi1 δlαδlκαοfα ri1ν dφαlρoi'ν
dπδ τic κηρflθρεq καi τflν xρησ1-
μoπoloδν γlδ τoνιυτlι.i τρoφi1 καi
θεοαπευτlκoδg οκoποδc oδ δ6oη
25 γραμμαρiων fμεοηoiι'lq εiτε
oκ6τη, εiτε oδ dν61rIξη 1rδ λi1,9
μ6λl i] oδ κdπolo dναψυ,κτικδ (λε-
μoν6δα - πoρτoκαλdδα).

'Η γ6ρη, μδ τδ πλfrθog τδν &-

μινοξ6'ων καi 6ιταμινδ,ν πor) πε-
ρι6xεl, 6xεr τi1ι, iδια εriεργετικii
θπiδραoη αιδν δργαr,rαμδ τoi dν-
θριilπου δπι'η καi δ 6αolλlκδg πολ-
τ6q' ΣυντελεΙ oτi1ι, dι,dπλαoη
τfiν κυττdρων κt' Jτol 6oη'θεi oτι)
θεραπεiα δrαφ6ρωι' νoοηρδν κα.
ιαστ&οεων, κυρiωq γαστρoε\,τερ1-
κlν διαταραxδν, πρoοτ6τη, δια-
6dτη ,dναlμiαq κ.d. Στδ 8ξωτερr-
κδ γiνεταl μεγ6λη καταν6\ωοη
Y6ρηq, dλλλ oτδν τ6πo μαq μ6λrq
ιελευταiα ciρxtoε ν& δlαδiδεταr f1

xρllση τηg. Στi1ν 'Αθl1να λ.x. δlα_
τiθεται dπδ δρr,olμ6να κεντρικd
φαρμακεiα πρδq 100Ο δραxμδq τδ
κιλδ κl' 3τor θκανε τflν θμφdνr-
o{ τoυ oτi1ν dγορδ τδ 4o dπδ τδ
πρoi6ντα τflq κυψ6ληq.

Tδ τελευταiα 5'-6 xρ6νrα &ρ-

xloε νδ xρησrμαΠolεiταr oτfl θε-
ραπευτlκi1 κr' Eνα dκ6μη πρoΤδν
τfrq κυψ6ληq: 'H πρ6πoλη,8-
να ρετσi.νt πoδ μαζεicυι, oi ]16-
λlooεq dπδ τδν φ_\olδ τδν ρητ1νo-
φ6ρων δ€'νδρων (πεδκα, κυ,παρiο-
orα, 6λατα) καi dπδ τδ φιlλλoφ6-
ρα 1;'dτrα δρrο1ιfι,ωι, ι5αοlκδν δ6ν-
δρων (λεδκεq, φτελlδq κ.d.) γld
νδ xρiζoυν θoωτερικδq τflν κυ-

ψ6λη τoυq oκεπdζoνταq κ6θε
oxroμd, ρωΥμl|, τρδπα τoδ ξiλoυ
καi oδ δρroμ6νεq περtτττιiοειq γrδ
νδ oτενε6ουι' τr)ν ε'iαοδo τflg κυ-
ψ6ληc εΙτε γrδ ι,δ πρoφυλαxθ,oδν
dπδ τδ κρδo εiτε γlδ νd θμπoδi-
oουν τi1ν εΙooδo τξq νυκτ66rαq
πεταλoiδαg <oιρiγξ -_ dτρorroq>>
πoJ κλ66εr μ6λι i) dκ6μα γrδ ν&
6α\oαμιilοoυν τ6τotεg πεταλoδδεq
καi dλλα μκρδ ζδα (οα0ρ0q,

πoντiκrα ) πoυ σκ6τUJσαν μδ κεν_
τρioματα μ6.oα o,τi1ν ιtυψ6λη τoυq
dλλδ δδν μπ6ρεoαν νδ τδ πετd-
ξoυν dξω θξαrτiαq τoi 6dρουq
τω'ν. "Eταr 6αλο'αμωμ6να μδ πρ6-
πoλη, πoδ εiναr ioxυρδ dντr6r'o-
τκδ1 δδν πα,θαiνουν dπo,o$νθεoη
καΙ δδν μoλi.rουν τfrν κυψ6λη'

"Αg oη1'lεlωθ'εi δτr τδ δνoμ,α
<<,πρ6πoλlg> πoδ x,ρηοlμoπolεiταr
αiτorjolo o' δλεq τiq γλδo'oεq, τδ
3δωοε δ 'Aρroτoτ6ληq οτI)ν περi_
φημη πραYματεiα τoι-l γιδ τiq μ6-
λπoεq.

oi drzτl6roτrκδq iδ16τητεq ιic
πρ6πoληq floαν dν6καθεν γνω-
oτδc αιoδq μελrαodδεg ποι) τiν
x,ρησtμoπo]oδοαν γlδ νδ καθ'αρi-
ζoυν καΙ νδ θπoυ,λιfiνoυν πλη-
γ6c, 6υζo6νlα καi dτoνα E}.κη.
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Eiκεiv τd 1ρovlo oi κ6oμol nαvτρεOouvταv
μη nρoυΕlvlο. oΙ πρoΕηvητoδol αv66α κοτθ6α
τη oκdλα, δλoυ n6vlolc nταv γIα τd κoυρiτolα
oτoιjq γovlo0c τoU γαμnρoO.

Δo τηv αρο6oυvlαooυμl τη Mητoα ηρθarv
oδ κlρ6c. Kl' γρομματα oιiλiγα noυλδ Ε6ρει vol-
κoυκυρd κr δoυληυτορoυ εΙvεl, o' o0μlλαεl κι
ΘαρεTc Ζ6μτ1 6γoΖεl τoυ oτ6μα τηc.

. Tιbρ.α oi πρoυEηvητdδεlc δxoυv κlodτlo,
τα κoυρiτoκlα τo0q 6ρioκoυv μoυvαxd Τouc Kl
πρiv τηv ιbρo τoυc κομvlαφραc τotc γαμπρo0c.

Toτr εixομl τdv Tαooυλiκoυ. "Ερxoυvταv
oτηv κoxl κl dxlρvoιiοalv. "Aivτι Mητoα δο ooi
ποvτρ6ψoυμt κl οi τ1 oπΙτt δd ooi 6dλoυ iγιb;
Bαoiλlooo δα o' δxoυv. Ki τi nlδi εivεr α0τo,
τi voικoκOρηc, κi τi volκoυκυρlδ EητρovταXToU.
Ki τoil nloκ6ot τηc πρoυΕηvητραc δvα Ζευγαρl
novτ6φλεlc δλoυ κl' δλoυ, κι αι]τδc τic xαλvoO-
oεlv o0ρεl κl δλo απ' τovo oniτl οτ' δλλoυ.

Tιbρo πρoElvιδc γ6vouvτr μη γροφεiα,
μη τic iφημιρiδεlc' o0 τdδη γuρε0ει γυvαiκα τ6-
τoια oλλolιbτlκη μη τooη nρoiκα, κi τd γραφεΤo
n6ρvoυv αnoυooυoτo αn' τηv nρoiκo. Toτl o0
αρρα6oυvrο,oτlκδc δδv ηγληπεlv τηv dρρα,3oυvlα-
στl'κιο, κl δταv nηγηvειv oτoιj oniτl τηc v0φηc
α0τη dv66ηvεlv oτoi.l vτα66vl κi τo0v iγλlnεlv
dn' τic μoOτλεlc κ' iπoi κδvαv ρoζoυv φυ6*
γατoυv dn' τo0 vτα66vl.

'Η xορd flτov η0κηρiα γld δlαoκ6δαoη κl
τ6noυq vα κυτo;1τoυv τδ nlvτγlο μη τd κoυρiτ-
σKlα.

TΦρα vτIoτo0ρl δληv τηv δρα τd nlvτγlο
μη Τc' κoυρ1τoκlα μαZi εΙvεl, τ1 κ6vτρο, τi vτl_
oκoυτδκ, τi μnoυατ, τi δlα6oυλcυv κi τi τρ16oυ.
λouv κi τi α0τoυκ1vητα κi τi δδv.

T6τl η xαρd dxlρvo0oεtv dn' τηv Trτρdδη
μη τηv iκv6. ΠρΦτα_πρδτα ητo1μαΖαv δvα
τραvδ κοvιioτρl μη διbρα πo0 τδoτεlλvαv d'π'
τotv πlΘlρδ oτη v0φη oτic τ6ooερε,lc η ιbρα με-
τo τδ γ16μα' Toιi καv6oτρl o0τδ εixεlv, λoυγi"
σlμα πρdγμοτα. ΠαnoOτolα τo0v nrθlρ6, τoι)
γαμπρ6, τo0v κoυvldδoυ, φoυoτdvlο τiq κoυvlα-
δlc κi μlo o0κd iκvδ μθo' τoU κov6oτρl. Στo0
κov6oτρι εi;1ειv noραδεrc γlα μoυρ1, κoρo0λlo
μξ iτρδc' μoυoκoυoαnoυvα, γλυκioματα, λoυγi-
otμα οn' τo0 olκlρτΖη, κoυφ6τα, πoυρκα, μ0r-
δαλα δλα dvακoτoυμ6vα.

TΦρο n6εl κl η iκvα, ολλdζouv τδ inoυρd-
vlα T6τr τηv ivτγlα μ6ρα τo0 καv6oτρl γυρvo0-
oεlv ndλl γloυ'μdτoυ μη δωρα dπ' τo0 oπiτl τηc
vOφηc. Πoυκdμloα τo0v nlθlρo, τηv nlθlρ6, τic
κouvlα'δεlc, τinoυτα παno0τolo τd μrκρδ κl δλ_
λα λoυγiolμo δδρα γrd δλoυ τoiv ταTφd. "Aμα
Εrnρoυ6oυδo0oov τoJ καv6oτρt κl o,n' τη v0φη,
Uoτoρvαc οxlρvo0oεlv o0 xoυρδc οτoE γαμ_
πρoΟ τot oniτl. "E6αvαv μoυolκη τoOc "Aτol-
δεlc η τoic Blλlγκvτ6vlδεlq.

Tιbρα vδ μoυoικη vδ καvτlnouTαc, η Xαρd
γ6vητεl oτο μo0τlκα.

Toτl δλoυ τoU οoΙ τηc vOφηc πηγηvεrv
oτoδ γα'μπρo0 τo0 oniτl κl xoρη6οv δλα τd κoυ.
ρ1τoκια κt oi ουμπηΘηρδc. 'Aκoλvo0oαv κi τo0

142

TOTI KΙ TΩPA

'Φl

r0 δlπilΦμαtu
Toσ κ. Nικ. Σπ6ρτon

xgpιι, [δ rιiμsξ)
'lκυυ κili

γαμπρoυ τoιj o6i κl δλα τo κoυρiτoκια oπ' τotr
μoxολd. Klρvo0vταv δλolvol γλυκδ κι καvd d'
ρακi, oi αvτρεlc κi τd nlvryιo.

Τηv Π6φτη ακολvoUoov oτo δlnλιbμoτα
γlοτi ElδiπλoUVαv κl α,nλoυvαv τηv nρoiκα τdc
v0φηc κi τηv Πoρooκroυ6η τoιj 6ραδυ τη δi-
nλoυvαv nολl δτov μniτlZεlv τo0 τi'μημo. Tηv
Π6φτη ndλl 6loυλlo γlα 1oυρδ oτoυ oniτl τηc
v0φηc' Tηv ημ6ρο 16ρηυαv oi γυvαΤκlc κi τη
v0xτo τδ κoυρiτoκlo κi τo πlvτγld. Ki iδω κl-
ραoματα ξαvδ κi xoυρδc Φc αργδ τη vOxτα.

Τιbρα δληομoυviΘηκε,lv η iκvα, δληoμoυvi-
0ι1κοv κi τα καλο δvτ6τxlα τηc xαρlc.

T6τr oτηc vOφηc τot oniτl γ6voυvτov κt η
iκvα. MοζΦvoυvταv τα κoυρiτoκlα κi xαλvoU-
οοv δvα παλlδ φoυoτdvl τηc v0φηc κi δκoυφ_
τov λoυρiδεlc γlο vδ δ6ooυv τd δdxτυλo τoυc
ι-;oδ τ* 6oυτοι-loοv oτηv iκvd. Toτr τηv κολ0τερη
i:ιvο τηv nουλoΟolv o0 Koυoταιrτδq τ' 'Aγγελoκη
'iκ'l3 ξταv μlδ κoκκrvη ακδvη nοU τηv δλυωvαv μη
oΟλiγoυ vlρδ κi τdv 6φκlαvαv odv vερoυλη δρ-
μη. '|κvα 66αvαv oi δλα τα δοxτυλα κi oτηv i-
πολομη. Ki Uoταρvαc η v0φη τic 6δlvεlv τd δd-
;trτuλα μη το κoυμμdτlo δ,n' τo0 φoυoτdvt.

AΟτα γθvoυvταv μετδ τoυ yoιlρδ κi τd δr.
nλΦματα. "Eτol μη δlμ6vα τα δdxτυλo κotμoOv-
ταv κi τηv Παροoκloυ6η τo0 τoxO δv δδv γ6_
vouvτov κολo τα δoxτυλα μη τηv iκvd 6,oτεrλ-
vοv ;1ομπαρl oτot γαμnρδ vd τo0c dγoυρ6οεI
δλλη iκvο μdT καλ0τερη.

ΤΦρο τα κoυρΙτoκtα γl6μoυoαv φ,κtαoΙv-
τγlα κi 6αψiματα λoυγΙolμα. Ti κρ6μεlc, τ1 6-
λolφ6c, κi τ1 μoυλιi6rα γlδ τα ματlα, λoυγlδv
λoυγlδv κi μυρoυδικo dκρr6d κi τi δδv.

Toτl τo0q dκαλloταδειc κi τd nlvτγld no0
πηγηvαv vα iδoUv κoυρiτoκlα, τoOc δρlxvαv Πα-
τηρiτοεlc οτoυμπloμ6vεlc γlδ vd μυρiZoυv καλd
κi γld τoυ κoλδ τoOc oλε0ρouvαV. Tηv Παρα-
oκloυ6η τo0 τo1i i6αvαv τη v0φη μα0ρη κi τoΟ
Σα66ατoυ τot τox0 λo0Zoυvταv η v0φη. "oλα
μη τη oεtρo γ6voUvTαV κi μη τdΕη.

TΦρα δλα τdv τηληυτα1α τηιl Φρo γθvoυv-
τl κi 6Ια 6iα vδ κoυ,κoυλoυΘoυv δπωc κι' δnoυq.

Toτl τηv Παρο,oκloυ6η γ6voυvταv κi τd
κoυoκlvivτγlo, i6αvαv o' ivαv κ6oκtvoυv τd
noυρκο, δλα τd κoυφθτo κr δλλα Ζoρικα κl τ6_
ρi1vαv μη τoU κ6oκlvou, η τoUv τρouκoυλvoσ-
oαv τoΟv κ6oκlvoυ vo oκoυρniooυv τd πoυρκα
γlα μnlρκ6τl oτd vloγαμnρα. Tηv Παραoκιoυ6η
τοj 6ρe}δυ τtμoυoαv κi τηv nρoiκα.



Yl& τ6 Δnμoτrκ6 δαooq Nαoιiong
1. Θ€oη τoδ δ6ooυq

Tδ δημoτrκδ δ6ooq Nαο6oηg εiναr
τoπoθετημ6νo oτiq 66ρεlεq καi 6oρει_
oανατoλrκδq κλlτεiq τoδ Bερμioυ δ-

ρoυg. Ξεκlνdει dπδ διy6,μετρo 3BJ μ.
oτig xαμηλδq περιox6q τoυ γlλ ν& iι
ψωθη μ6xρr τd 2027 μ. oην πεοrox\
M. Π6τρα.

2. 'Ιδιoκτno{α _ Δiκαιι.1ι-ματα-"oρια- "E_
κτασn

Tδ δημoτrκδ δdooq εiναι o'υ1,κρ6τη_
lια &πδ τ6oοερα ol'lνεx6μενα δdoη, κiι_
Θε tνα dπδ τδ δπoiα περlfrλθε oτfl',,
κυρι6τητα μδ δldφoρo τρ6πo καi οδ
δι6φoρη θπoxf, τδ ioτoρικ6 τoυ δδ d-

xεr δc 8ξfrc:

α) Δdooq Πρoφ{τoυ'ΙΙλiα

ΠαραxωρI]θηκε dπδ τδ δημ6οlo τδ
1929 οτδν δfrμo Nαo6οηg oδν πρooτα-
τευτrκδ τoδ τoπioυ καi τδν πηγf;ν
τoσ 'Αγioυ Nrκoλdoυ. "Exει 3κταoι'1
3.14Ο oτρ6μματα.

6) Δ6ooc 'Aγioυ Ntκoλ6oυ.

Eiναl τδ λεγ6μενo παλαrδ δηroτrκδ
δ6ooq. Παλαrδ iπi τoυρκoκρατiαq d-
πoτελoδoε μ6ρoq τoδ 1rεγdλoυ συ\,ι(ρο-
τ{:ματoq δαodlν καi 6oοκoτ6πων, μδ
τflν δνoμαoiα Mερdq Σελ'ioυ. Tδ δη-
μ6oιo oτδ δπoio περlfrλθε τδ τμflμα, τδ
διilρηoε oτδν τ6τε 6αoιληδ Kωνοταν_
τiνo καi oτi1ν oυνθxεrα περrfrλθε oτoδq
κληρoν6μoυq αriτol. λ'1ετδ τflν dπo_

μdxρυνoη τfrg 6αolλικfrg oiκoγενεiαq
δγινε dπαλλoτρiωαη τδ 1925 fl oττoiα
τελικδ περrωρioθηκε dκρr66q oτδ οη_

μερrνδ δdοog τoi 'Αγioυ Nικoλ&oυ, τδ
δπoiι-t παραxωρfθηκε (τδ 1925 ) dντi
8οο.ΟΟο δραxμlν οτδν δflμo Nαoιioηg
'H 6κταoτ] τoυ εiναr 13.41O oτρ6μματα.

γ) Δ6οoq Σκoτlναc

Στδ παλιd xρ6νrα dνfrκε oτoiq

ΑΓ{ΑΣ:Γ. Σ. TΑΣΙΩι{AΣ
'Ιδιωτικδq δαooλ6γoq

T'oiρκoυq μπ6ηδεq καi τελευταiα oτflν
'oΘωμανiδα ΛεΙλδ Xανoliμ. Mδ τi1ν d-
πελευΘ6ρωoη τi]g Mακεδoνiαq 6ρ6θη-
κε δπδ τflν κυρ16τητα τfrlν θυγατ6ρων
αliτfrg Λtμπακδ καi Χατrτζδ Xανoιiμ, oi
δπoiεg κατ6πrν αiτdoεων dναγνιilρloαν
αrjτδ oδν iδιωτικ6. λ,{i τi1ν οιiμ6αoη
dνταλλαγfrq πληΘυoμf;ι, μεταξi'Eλ-
λ6δog καi Toυρκiαq, τδ κτfrμα περι-
frλθε oτi1ν dνταλλdξrμo περloυοiα μδ
διαxεlριαεi1 τi1ν 'ΕΘνtκi Tρdπεζα τiq
'Eλλd,δoq. Σδν dνταλλ6ξιμo λorπδν
&γoρdoΘηκε &πδ τδν δflμo Nαo6οηq μδ
τiμημα 2.418.420 δρx. τδ 1937. 'ΙΙ oυ-
νoλικi1 3κταοη τξq Σκoτiναq εiναl
7.800 oτρ6μματα.

δ) Δdooq Kαν6λλη

Στ|ν τoυρκoκρατi'α &πoτελoδoε πε-
ρroxfl π€ντε dκμαζ6ντοlν xωρrδν Πε_

Σu:τοδο oΕυδc oτd Tρiα Πηγorδrα {λικiαc 60 δτιilv

ρroι6ρl, Koυτooiφλrανη, Δραζiλo6o,
"C)oλιανη καi λ4π6λλα B6δα, μδ Ξκτα-
oη 80.000 oτρθμματα. Tελικd 3μνε
τoιφλiκr τoδ Tol3ρκoυ Pαibdρ Mωδofr
\,ιoδ τoδ Xαoi|π παοd dπ' 6πoυ τδ d-
γ6ραoε δ 'Aντ<ilνloq Θ. Kαν6λληq.
Kληρoνoμrκδ δδ περlfrλΘε αrδν γ16
τoυ Θε6δωρο Kαν6λλη dπδ τδν δπoio
τi1ν κυρ16τητα dπ6κτηοε fl dγγλlκiic
καταγωγfrq oιiζυγ6q τoυ Broλ6ττα, o6-
ζυγoq κατ6πιν τoδ "Αγγλoυ δπoκ6oι.l
Δ.Σ. Kiνγκοτoν, o'τδ δνoμ6 τηq δδ 6-

γινε καi f1 dναγνιilρrοη τoi δ6ooυq
οdν iδιωτlκ6.

Στflν oυν€xεια dγιναν δrdφoρεq d-
παλλoτρrιioεrq δπδρ iιπoκαταoτdoεωq
πρoοφυμκ6ν xωρrdlν, Bκτ6q dπδ μrd
μlκρη fκταoη 75 oτp. d 6πoiα θξαlρe-
Θηκε τfrg dπαλλoτρrιilοεωg ι)πδρ Φc
iδroκτητρiαq oδν θερlνδc 6ooκ6τoπoq
καi καλλrεργiαrμη θκταoη.

Ti1ν περioδo θκεiνη f1 iδloκτr]τρtα
θκxι6ρηo'ε μrδ δαorκfi €κταoη 35O oτρ.
oτδν &ντιπρ6οωπ6 τηq Xρ. Xρηoτiδη.
"oοη δαolκi1 Bκταoη dπ6μεrνε, μετδ
τiq dπαλλoτρlιilοεrg, μαζl μδ τδ 75
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oε δ δfrμoq Nαoιioηq τδ 1957 μδ τiμη

μα 3.6o7.Ο0ο δρx., dπδ τδ δπoiα τδ

1)3 κατ66αλαν oi δωρηταi τoi δf1ιου

ζεiγog Tρ6μπακα. ΣΙiμερα τδ τ6ωq
jdooq Kαν6λλrι ixεl dκταοη 46'BB0

Jτρ. Στδ δdooq αliτδ τδ δημ6οιo lxεl
oυνlδroκτηοiα τδ 1)5 τηc θκτdοεωq θξ

€ιδrαrρ6τoυ o6μφωνα μδ τδν dγρoτικδ

περi Υαliν ν6μo μετδ τr1ν &νταλλαγ{'

τδ 6πo1o δ δiμoc πρoτiθeταr ν' iιγo-

ρdoεr. Στ& l)π6λorπα δdοη πoδ συγ-

κρoτoσν τδ δημoτικδ δαo6κτημα δδν

iπdρxει συνlδΙoκτησiα τoδ'δημoοioυ'
Kλαoματlκδ δ1kαια γιδ τδ δημoτrκδ

δdooq δδν δπcιρxoυν δπoμ6νωg εiναl
θλε6θερα δoυλεiαq γrδ ξJλευοη ij 6o-

oκr) ii dλλoυ δtκαlιilματoq δπδρ τρiτων

i τδν κατoiκων Nαo'ioηq. 'Ωρro116νoι

dπδ τoδq κατoiκoιlq Nαoioηq ξυλεrioν_
ταr oτδ xρoνικδ δrdoτημα 15 Σεπτεμ-

6ρioυ μ6xρι 15 Noεμ6ρioυ παiρνoν-
ταq οxετrκfl dδεlα &πoλl]ψεων dπδ τδν

δfrμo μδ ξ$λα ξερδ καi κατακεiμενα'
'Eπioηg f1 εiοαγωγi1 τ6ν κτηνoτρoφt-

κδν ζιiων oτiq δημoτικδq 6oο'κ6q, ρυ-

θμiζεταl ζπειτα δπδ dπ6φαοη τoi δη-

μoτlκoi oυμ6oυλio'l Nαoιioηq μδ πλη-

ρωμi1 κατd κεφαλi1 ζιiloυ, μ6νo μtι
τoiq κτηνοτρ6φoυq δη1r6τεq Nαoiοηq'

'oριακd τδ δημoτ,κδ δ6,ooq περι6dλ_

λεται dπδ τδ δξfrq γειτoνrκd δdοη;
'Aνατoλlκd: 'Απδ τδ oυνεταrρικδ

δ6οη 'Αγiαc Φωτεινfiq, 'Αγ1oυ ΠαrJ_

λoυ, Mεταμoρcριiloεωq, Mεγdλoυ Pεi-
ματoq, iδrωτlκδ δdooq Γtαννακoxω-

ρ'ioυ, δπ6λorπo κτηματrκfrq πεοroxfrq

Nαo6crηq, παρεμ6αλλoμ6νoυ τoδ μ1-

κρoδ δαooκτr]ματog Xρηoτiδη, iδrωτr-

κδ δαoιjλλro T6μα, μoναoτηρrακδ δd-

oog Mεταμoρφιilοεωq καi συνετα1ρ1κδ

δαο6κτημα'Aρκoxωρioυ.
N6τrα: 'Aπδ δημ6οro δdοog Mαρoli-

σlαq, συνεταrρικδ δαο6κτ11μα Mrκρofi
Mερd καi oυνeταιρικδ δ&ooc Σελioυ.

Δυτικd: 'Aπδ oυνεταιρκδ δdooq Σε-
λioυ, δημ6oro δdooq Toανακτζfr, oυνε-

ταιρrκi1 6ooκi1 (κoιν. Mεγ' Pεrjματoq)
dπαλλoτρrωμ6νo 6ooκ6τoπo Π$ργων
καi κorνoτrκδ δ6ooc Γραμματrκoδ.

B6ρεlα: 'Απδ κolνoτlκδ δdooq Γραμ_

ματrκoσ καi δημ6οro δdooq To6αρiτοι.

'Η Bκταοη τoi δημoτlκoσ δ6οoυq

oυνoλrκδ dν6ρxeταl oδ 70.530 oτρ6μ_

ματα. καi καταν6μεται δq δξfrc:

1) Δημoτ. δ&οoq 67.500

2) 'Aμφro6ητoi1ιενη δημ. Ξκταoη 2230
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l) Kατα\ηφθεiοα δημoτrκi1 dκτα-
oη dπδ διαφ6ρoυq B00

Σiνoλo 70.530

3. Κoιvωvικδq - oiκovoμι'
κδq oυvΘfiκεζ

'o δiμοc Nαoioηq πoδ dρlθμεi 22.

0Ο0 κατoiκoυq εiναr κ6τoxoq δνδq τδν
μεγαλυτ6ρων καi μελλoντlκδ iοωq τδν
πlδ πρoooδoφ6ρων iδιωτrκδν δαοoκτη-

μdτων τfrq 'Eλλdδoc. Πρoo6λ6πεl oδ

μlδ πιδ θντατrκi1 dξloπoiηoη τoΟ δa_

οουq o' δλεc τiq πτυxδq αl]τoi, dπδ
τflν δημιoυργiα αliτoτελoδg δrαxεrρl-
οεωq τoδ δ6ooυq μixρl τflq καταo_Ι<ευ-

frq Eργων δπoδoμfrq γιδ λεrτoυργiα oi-
κloμ6ν ατi1ν Nτoρντ6πoλη καi σEilν
Γραμμ6νη 6πoυ Θδ μπoρoδν νδ ξεκoυ-
ρdζoνταl καi νδ παραθeρiζoυν oi xro-

νoδρ6μoι καi oi xεlμερινoi ij θερινoi
τoυρioτεq τoδ δημoτlκoi δdooυq.

Φυoικd δπ6ρxoυν oυνθiκεζ oτδ δα-

οδκημα, oi δπoiεq δδν μπoρεi νδ d-

πoτtμηΘoiν oδ xρfrμα, μδ τερdoτrα i-
μωq oημαofα γιδ τδν δfrμo καi τoδq κα-
τoiκoυq τoυ, δπωq oi δδρoνoμrκδq τδν
πηγ6ν o'τ{ν γεωργrκ| παραγωγoi, oi
dντιδrα6ρωτrκδq καi dντrxεrμαρρικδq
τoσ δdοoυq, oi αioθητrκδq dπoλαrioεlq
τδν τoπiων, oi Ψυxαγιoμκδq τδν δ-

Θλfoεων κ.λ.π.

oi ουνθfrκεq λoιπδν τoδ δαοoκτι]μo-
νog καi τofi περιoiκoυ πληΘυαμoσ εi-
ναr οr]μερα περιοo6τερo dπδ κdθε &λ-

λη φoρδ εr}νoikδq μd τδ δημoτrκδ δ6-

ooq Nαorioηg, τδ δπo1o dπoτελεi dν-
τικεiμενo iδlαiτερηq dγdπηq, iπειτα
&πδ τiq λεηλαoiεq πoδ δ6xθηκε τiq

τελευταiεq δεκαετiεq. Σ' αiτδ oυνε-
τ6λεoε f dνoδoq τoσ 6roτrκoσ καi θκ-

πoλrτιοτrκoδ θπιπ6δoυ τoi πληθυ_

σμofr.
Oi oiκoνoμrκδq oυνθ{κεq oτδ τωρr_

νδ οτ6δro iξελiξεωc τoδ δημoτrκoΟ

δdooυq εiναι oxετrκδ φτωx6q. Παρ6-

γει τδν xρ6νo γliρω οτδ 5Ο00 κ.μ. ξυ-
λιiδoυq 6γκoυ, 1rδ πooooτδ 70-B0o/o
καrioιμo ξrlλεiα καi 20-30 ol xρfiaν

μc. 'H δι;ναμrκ6τητd τoυ 6μωq εlναr

γliριυ oτδ 7000 κ.μ. τδ δπoiα μελλoν-
τrκi θd θξdγoυν πoοooτδ Φ-7oo/o
τεxνrκi ξυλεiα, dπ' δπoυ θδ πρo6λ-
θoυν τ6τε μεγdλα oiκoνoμrκd 6φ6λη,

K6ντρα καταναλιiοεωq τδν δαor-

κδν πρoΙ6ντων εiναr r\ Ndoυoα μδ
τi1ν γεrτoνtκi1 πεδrνi1 περιoxi. oi με-
ταφoρικδq ουνθfrκεg τδν πρoi6ντων
τoδ δ6ooυq dπδ τol)q τ6πoυq πρd,τηc
iιπoθηκεriοεωq πρδq τδ κ6ντρα κατανα-
λιilοεωq μπoρoσν νδ xαρακτηρroΘoσν
πoλl) καλ3q. 'Eπεrδi f1 κεντρrκi1 dρ-

τηρiα Ndoυοα - Tρiα Πηγdδrα δrα-

πλατrjνεται μδ οκoπδ νλ doφαλτooτρω-
Θεi fl dπ6οταοη τδν κεντρlκiν δρ6-

μων dπδ τiq olδηρoδρoμrκδg γραμμδq
εiναι μικρi1 καi τδ μεγdλo καταναλω_
τικδ κ6ντρo (Θεooαλoνikη) πρooεγ1,i
ζεται oδ μικρδ xρoνικδ δrdoτημα.

'ΙΙ θκμετdλλευoη τδν καρπιiroεων
τoδ δημoτικoσ δ6ooυq παλαι6τερα γi-
voνταν μδ μioθωοη τδν oυο'τdδων τoi
δdooυg oδ θμπ6ρoυq, tπεrτα &πδ πλεr-
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oδoτrκδq δημoπραoiεg. Kατδ τ|ν τε_

λευταiα δεκαετiα δμωq, dφ' δτoυ δη_

μroυργl]θηκαν oi δ6o δαoικoi oυνεταl-
ρtoμoi tργαoiαq, fi 8κμετdλλeυoη τιilν
δημoτlκδν δαοδν γirtεται iιπ' αιiτoδq
xωρig δημoπραοiα μδ θτI]οrεq μιoθιil_
οεrg καi μδ κατα6oλ| μlοθιilματoq κα-
τd κατηγoρiα ξ$λoυ πoδ καθι6ρrζε τδ
δημoτlκδ oυμ6oιiλlo παiρνoνταq οδν
κρlτdριo αiτδ τδν δημooiων δαoδν'
Tδ λεηλατημ6νo μ6xρl τ6τε δdooq δi'
xθηκε μεγdλη πoιoτrκfi 6ελτiωoη dπδ
τiν &ξloζriλευτη 3ργαoiα τδν oυνεταr-
ρloμ6ν. Παρ' 6λα αιiτδ δμωq δπωq
lxεr διαμoρφωθεi ofμερα f δαακι)
dκταoη, (oυνθηκεq θργαdihq, s\λειψη
8ργατiκδν xερrδν, μηxανoπoiηοη 3ρ
γααrδν κ.λ.π. ) τ] δr' αriτεπroταοiαq θκ
μετdλλευoη φαiνεταr oδν μ6νη θνδε_
δεrγμ€νη λιioη μδ μd 6ρθoλoγικfi δια-
xεiρtoη τoσ δημoπκofi δdo-oυq.

! Ξ--
4" Φυoικθq συvΘftκεξ
'oρεoγραφlκδ δ6o μεγdλεc xαρα-

δριiiο-,1c, δ Σελιιilτlκoq λdκκog καi δ
λdκκoq 'Yπαπαντfrq δrαxωρiζoυν τδ
δημoτrκδ δdoog oi τρεiq δρεινoδq δγ-
.otlq. Παo' δλα αrjτd καi τδ μεγdλο
δψoμετρlκδ εiρog f1] τoπoγραφπfr
'lαμ6ρφωoη παρoυoldζεταr oδ γενrκδ
ιλαiοlo iψαλfl καi μπoρεi νδ θεωρη-
Jεi iιπδ τd πrδ πρooπελdolμα 6oυνδ
τfrq'Eλλdδoq.'Yψιilνεταr θπ16λητrκδ
πdνω &πδ την π6λη τfrg Ndουοαq, τo_
πoΘετημ6νo οτiq B, BΑ κλιτεig τofl
Bερμioυ "oρoυq. Koρι-'φδq ιlδ iξl6λo-
ι,o δπερθαλdοoro sψoc εiναι fl π6τρα
\.{πiTκoυ (145Ο μ.), Πdτωμα Mπrτζl-
νr6q (1511 μ.), Γκρfiμνrτoα (14BO μ')
Moντdκι (1703 μ. ), Παληoμπdτol
(1770 μ.), Toiρλια (1914 μ.) N{αrjρη
Π6τρα (2027 μ.). 'Eπioηq κoρυφδq
πoδ oιlνoρεlioυν μδ τδ δημoτrκδ δd-
o'og εiναι τδ "Α\,ro Πνεiμα (2Ο16 μ. )

Toανακτζfr (2052 1ι') Xαμiτ Π6τρα
(2ο61 μ. ).

'H φ6oη καi fl διdταξη τδν πετρω-
μ6των, f1 6λdoτηoη καi τδ κατακρη-
μνiιrματα, ε,iν6ηoαν iναν θξαrρετrκδ
δδρoλo1nκδ πλoδτo oτδ δαo6κτημα πoδ
τδ xαρακτηρiζει dπδ τd πlδ δδρoφ6ρα
τijc'Eλλ6δoq. Σημαντrκιilτερεq πηγδq
εiναl oi πηγδq τoδ 'A./ioυ Nrκoλiιoυ,
oi πηγiq Kαρδ \lΙπoιlρνδρ, fl "ημlKoυτoo6φλιανl1c, oi πηγδq Tρfα Πη-
γ6δlα, f 6ριioη τfrq Γραμu6νηq, f 6ριi-
oη Στανiolα, li πη\,η Γιο6iιναq, fl πη-

Tδ καταφ0γlo τδv Tρrδv ΠηγοδlΦv

γ{ Φoiντα, f Kερντdρνr 6ρ6oη κλπ.
'Απδ γεωλoγlκ| πλευρd, 6αolκδ rj_

π66αΘρo τoi δημoτlκoδ δ6οoυq εiναr
τδ κρυoταλλlκδ μεταμoριρωorγενi] πε-
τριil1Iατα τfrq περl6δoυ τδν μoρμoρυ-
γιακδ νoxrοτoλiθων τoυ trζωiκoδ αiδ-
νoq, τδ παxi1 δδ θπικdΘιομα αiτoδ ου_

νιoτδ δ dο6εοτ6λrθoq ατig διdφoρεg

μoρφ6c τoυ. 'Απδ dπ6ψεωg δδ θδ6-
ιρoυq φαiνoνται δlαμoρφωμθνor δ$o
τsπoι iδαφδι, oi οεντζiνεq iκαi τδ

πoτοδ6λ.
Γιδ τδν xαρακτηρroμδ τoδ κλiματoq

τoδ δημoτrκoσ δdooυq δδν δπdρxoυν
c;τoιxεiα θπαρκfr. "oμωq φαiνεταl 6τr

αiτδ δixεταt τi1ν iπiδραoη τoδ μεoευ-
ρωπαΙκoii κλiματoq μειωμ6νoυ δμrq
δg πρδg τi1ν δρlμ6τητα τoδ xεrμι(tνα,
λ6γιυ πρooταο'iαg τ6ν δρiων τfrq 6o-

ρεioυ μεΘoρioυ dιρ' δνδg καi τηq γεt-
τν16oεω9 τic θαλdοοηc dφ' θτ6ρoυ.

'Απδ xλωριοτlκfi dπoψη τδ δημoτικδ
δ6οοq εiναt πλoυo-rιilτατo μδ ιiπoτ6λε-
oμα νδ τδ δνoμ6ο'oυν <6oτανικδ κfr-
κo> iπειδ| oυντελoδν εilνoiκδ oi θδα-

φικδq καi κλιματrκδg συνθηκεq τηq
περιoxflq' Tiι oπoιlδαι6τερα δαοoπoνι_
κδ εiδη πoδ δπdρxoυν εiναι: 'Ι{ 6ξυδ
(δαorκl]) :'Απoτελεi τδ oπoυδαι6τερo
καΙ πoλυπληθ6oτερo εiδoq καi κατα-
λαμl6dνει τδ μεγαλliτερo τμfrμα τoΓl
δαοoκτfματoq, δπoι.l 6ρioκεταt oδ ου-
oτ6δεq oυμπαγεig καi oυνεx6μενεg, i_
μιγεiι; θπi τδ πλεioτoν ij μlκτδq μι)
iλiιτη, πειiκη κ.λ. π.

'ΙΙ πειiκη (μαiρη): 6ρ1bκεται οδ oυμ-
παγεiq i] }tκτδq συστaδεg οτiq πεoιo-
xδq dνω καi κdτω Kαρoriτια, Moντd-
κl, Πηγαδd,κl, ΝΙερdντζα, Γραμμ6νη,
Στανiolα.

'H 3λ6τη (δδρrδoγενic): τflq δπoi-
αg f παρoυoiα τελευταiα 3γινε lντo-
νη οτflν περιoxi1 κυρiωc'Αγρloλdπατα
καi Παληoγ6φυρo.

'H λειiκη (τρ€μoυoα): d δπoiα εi-
ναr o'πoραδrκδ δrαοκoρπtoμ6νη oδ δ-

μ6δεq καi λ6xμεq οτδ κεντρrκδ ηιfr-
μα iδiωq τoi δdooυq Kαν6λλη.

'Ιl δρδc καi f1 Kαoτανld: εiναt δα-
ooπoνrκδ εiδη τfrq xαμηλιilτερηq ζιilνηq
6λααfoεωq καΙ διαxειρiζoνται πρεμνo_

φυδq.
"Αλλα εiδη δευτερε6oντα &πδ tlπo-

ψη oημααilαq καi dρlΘμoii εiναr δ γαδ-
ρoq, f 6oτρυd, δ φρdξoc. δ oφ6νδα-
μoq κ.λ.π.

'Απδ τiq μi ξυλιiδεlc δlαπλdoεrq
διακρiνoυμε οτδ δαο6κτημα τiq πoι6-
δεrg τδν δξξg oiκoγενεrδν: 'Αγρo-
oτιilδη, ψυxανΘfr, iριδloεrδfr dοταυραν-
θfr καi δρxloειδfr.

5. Πρooτατευτικθq κ.λ.π.
θπιδρ&"ειζ

Tδ δημoτrκδ δdooq εiναι φανερδ δ-
τ1 aσκεi dνυπολ6γιoτηc aξiαc πρoστα_
τευτlκi1 θπiδραoη, τ6oo oτδ iδro τoυ
τδ δαorκδ 3δαφoq, 6oo καi οτδ τξc
riπoκεiμενηq γεωργlκfrc πεδlνfrg περι
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Στorxεiα γr& τδ Δnμoτικδ δ&oog Nαoιiong

oxfrq καi oτδ Eργα πoλlτιομoδ. 'Eπi-
oηg ρυθμiζει την δδαιτκil oiκoνoμlα
τfrq περroxflg, iδιαiτερα δδ τoνiζoν-
ταr oi θπrδρ6oεrq τoδ δdοoυq μδ τδ φυ-
οικd τoυ τoπiα oτi1ν δγεiα, οτδ πνεδ-

μα, oην ψυxf, oτi1 δρooερ6τητα τoi
κλfματoq καi oτiι κρliα νερδ τδν πη-

γδν.
'Eπi πλ6oν πoλλδc θ6oεrq τoi δ6_

ooυq dπoτελofiν τ6πoυq θκδρoμ6ν' ψυ-
xαγωγiαq καi dθλdοεωc δπωq 3πioηq
καi Θερrνδν oiκoγενειακδν i) παrδr-

κδν καταoκηνιi:oεων, ο' δλ6κληρo δδ

τδ δd,ooq doκεiταr τδ iiΘλημα τoσ κυ-
νηγroδ ij dκ6μη καi τoδ Ψαρ6ματoq.

6. Κivδυvoι vιa τδ δ6oog

α) 'Απδ πυρκαi6q:

oi παρdγoντεq πoδ 8πιδρoflν εiq
τiν dναρξη πυρκαΙδν oτδ δαo6κτημα
δδν 6ρioκoυν ειiνoΙκδ iδαφoq, θπειδi
τ6οo τδ δπdρxοντα δαοoπoνικδ εiδη
πλflν μερlκ6ν, 6oo καi oi oυνθfrκεq
περroiκoυ καi θνoiκoυ πληΘυομoi θπr-

δρoiν dναοταλτικδ γιd ττlν dναρξη καi
θπ6κταοη πυρκαT6ν τιlxαiων fl &πδ θιι
πρηοτ6g. Kατδ τflν τελευταiα δεκα-
πενταετiα καμμrδ πυρκαiδ δδν θκδη-

λιilθηκε οτδ δημoτrκδ δdooq Nαoι3οηc.

Γlδ νd δrαoφαλrοθfr τδ δαο6κτ11μα καi
νδ θξoυδετερωθεi δ κiνδυνoq αriτδg

xρεldζεται μιδ καλfi φ6λαξη καi λfψη
τiν οτorxεrωδδν μ6oων θγκαiooυ θπι_

oημdνοεωq καi καταοτoλfrq τδν πυρ_

καΙdlν.

6 ) 'Aπδ θκxεροιiloειq:

Παλ16τερα δδν εixε παρoυοrαoθεi τδ

φαιν6μενo τδν 3κxερoιiroεων, μετd τδ
1952 δμωc θμφανiοτηκαν 6λ6ψεrq γlδ
κατdληψη θκτdοεων γιδ γεωργlκfi καλ-
λι6ργεrα οτδ δημoτlκδ δdooq Nαo6oηq.

γενrκδ οr]μεoα καλλιεovoδνταr τ6τoι-

εq θκτdοειg μδ δπωρoφ6ρα δ6νδρα καi

γειilμηλα.

γ) 'Απδ την 6oοκll :

T6τoroq κIVδυνoq τ6οo oτδ πρ6oιρα_

τo παρελθ6ν, δoo καi oτδ μ6λλoν δδν

εiναι δυνατδν νiι παρoυοrαoθεi oτδ

δαo6κτημα. Oi παρdγoντεq πoδ 8π6-

δραoαν oτi1ν iιπdλειψη τoi κrνδιiνoυ
αiτoδ εiναr i αioθητη κυρiωq xρ6νo

μδ τδν xρ6νo θλdττωoη τ6ν κτηνo-

τρoφrκd1ν ζιiων πoδ 66οκoυν oτδ δ6-

ooq, fi δπoiα πρofrλθε τ6οo dπδ τiq αri_

οτηρδζ δαoικδq &παγoρευτrκδq διατ6-

ξεrq, δoo καi dπδ τi1ν dνoδo τol 6ιo-

τικoδ θπιπ6δoυ πoδ lxεr odν oυνθπεrα

την 6λλειψη xτηνoτρ6φων γlδ τfiν d-

οκηoη τoi θπαγγ6λματoq"

δ) 'Απδ τiq λαθρoijλoτoμiεq:

Kαi δ κiνδυνoq αiτδq Eλειψε παν-

τελδq dπδ τδ δαo6κτημα. 'Ιδrαiτερα

κατδ τflν τελευταiα δεκαεdα παρατ1'l-

ρτ]Θηκαν λαΘρoUλoτoμieq xωρΙq oημα-

oiα. Σ' αl]τδ ουνετ6λεo'αν { o(:oταoη

o6 δαolκor)c oυνεταrριoμoJq θργαoiαg
τ6iν δλoτ6μων πoδ μ6xρι τ6τε δρoδoαν
παρdνoμα, oi δπoiol dπδ καταoτρoφεiq
τoii δdooυg dγιναν φ$λακεg αl]τofi.
Φυorκδ tπioηq θπ6δραοε i dνr]ψωoη

τoii πνευματrκol καi 6roτικoi θπrπ6'
δoυ, i αioθηoη τflg νoμιμ6τητog καi i1

dπoκατ6oταoη τfrq διαoαλευθεibηq τd_

ξεωq, μαζΙ μδ τiιν αι]oτηρt φιiλαξη d-

πo τδ δργανα τoδ δl]μoυ Nαo$oηq καΙ
τflν δαoικi1 δπηρεοiα.

ε) 'Απδ dλλεq αiτiεq:

ΑiοΘητoi κiνδυνor δπδ τδν dν6ργανo
κ6ομo δδν παρατηρoδνταr, 6πωq dνε-

μoρlψiεg ij xroνoρlψiεq dπδ τδν δργα_

νrκδ κ6oμo τoi δdooυq, 6μωq διαφαi-
νεται κdπoroq κiνδυνοq γrδ τi1ν καιrτα-
νιd, f1 δπoiα παρoυοrdζει oυμπτιi.lματα
δλικiq dπoξηodναεωq &πδ μυκητrκi1
πρoo6oλfi.

ταξt3 τoυg θλαττιilνol_lν τi-1ν xoλη_
σΓερiνη οτδ αiμα πoil δημrουργεi
]τρo6λΙiματ,α oτi1ν καρδ16 μαq ιKαi
αιi1ν κυκλoφoρiα τoi αIματoq γε-
νtK6τερα. Tδ μfrλα 6ρ6θηκε δτr
3xoυν dρκετi1 πηKTiνη μετδ τδ

πoρτoι<dλl,α καΙ τd κυδd]ν1α.
'Απδ δoκψδq καi μελ6τεq ποδ

3γιναν ο' tνα iνoτrτofiτo τoi Mi-
τσ1γ'καν τfrq 'Αμερrεκfrη 6ρ6lσηκε
δτt crπoυδαoτδq πoδ 3τρωγαν δ6o .

μfrλα τi1ν flμβρo εixαν λlγιiτερα
πoo,6λfματα σrδ dναπr'ευoιtκ6
τoυq σ6,στημα καi Kαλ0τερη κα-
τaiσταση oτδ δθρμα τoυq.

oi δδoντoγr'ατρoi λ6νε δτl Eνα
μfiλo' oxετrκδ oκληcfig ο6ρκαl
κα) δxl πατατlαομ4νo. μετδ τδ

φαγητq κρατ' τa δ6ντια καi τδ
οτ1.''ια καθαρ.6,τερo καΙ τδ πρcφυ-
λι1oαεr καλiτε,ρα &πδ τi1ν τεoη-
δ6να.

'H ΘεραΠεUτlKΙi aξΙατδv μriλωv
oi "Αγγλor λδν πδc <Eνα μfr-

λo τi1ν iμ6ρα κ&νει τδν γrατρδ
π6ρα>.

Φαiνεται ποllq 3xoυν πoλδ δi-
1κα1o, γ1ατΙ τ& μfrλα, θκτ6g dπδ
τoδq δδατ6νθρακεq, τig 6rταμiνεq
καi τδ μεταλλrκd στo1Χετα Πoδ
δiνoυν oτδν δργανloμ6 μαq 6oη-
θoδγ &ρκετδ τfiν π6ψη. Στδ παι
δrδ καi τoδg μεγ&λoυg θλαττιiι
νoυν τi|ν δr&ρροια, θ,εραπεtoυν
τi1ν δυoεντερiα, τilν θντερiτlδα
καi τd δυoπειμiα.

Mδ τfiν rιηlKτiνη 1rlδ oioiα 'πoι)
ο:υY0<ρατετ τδ φυτικλ κ6τταρα με-
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Mι& μdρα τοδ A$γοι1ατoυ σ,ΨQα'

γ'[οθηxε f1 Λ"ci'cιαα μ} flνα xαν'οιiρ-
γιo,τ[τλο ποi τfrg iliπρεrε, ιiλλd δ}γ

τfiq εi7ε δο'8εi ιiiz6ιια 1αr1xo:u|rωζ'
'o τiτλo'; τr]ζ ilλαlιl|ιε pι} πα"z6α'ιιια
ιixτιγ'ο,6ολiα τl)ν flμiρα θxε[r'tl. 'E-
ταr,fi 10η Αt.iοioτoυ 1978, ilι{
ρα Πdμπτη δταr' izα,τοr,τ'ιLδε: 'Α-

ριατoτελl,αταi dπδ δλο τδν z.6ομιο,

θπιοτ{η-ιονε: παγxοrτ""ιioιl xιigοι'q',αi
r,ει{iτεq'ol iqευνriiτα[, oτd πλα[lo'α
1ρfr 1αr;x6lοιι ου oυνεδρ'i,oυ γld τδν

'Aρ'ιατoτdλη, πρ'αγuα.το'πoiη ααr' θ'v.-

δp;:ιi) oτrrl Ι{ιioυαα cdl' ε'iλα6'ιδ
πρoαv.6vηιuα 'oτδ"ι, τ6πο, δποlr 8r'αc

διiαγαλο<. odν τδγ 'Αqlιo',τoτdiλrl θ-

δLδαξε Brlα μαι9η,τi1 οδι' τδν 'Aλd-

ξαvδqο.
T'i1ν f11udρα Bzεir,η ii-^1ινε fl πoγ-

x6ou'ια f.ι'α^,,νι6ριαη zαi lj ltΙdoυcα
rτιiloα ε?νιr:'z.α$:εQr','ι jγl' παγz.la'li_
!*. 

-od'"Ao'.nror.i,rλ 
Kdt'τοn.

Π 'ld. l'd zλταv;r'ss' fi ot'"ατ'rι τυi

ffΥεΥον6.ο: πρ6πε \'.1 .'η'Ι'9 'i'OL'its
.;. η,,ri.u cνα ποα^,4lι ατ'Ι.

|.' f$ nα]r1z6rorμιo οιlγi'δ9ιο' .,'ΑQ'-
πτο,τdληq ποt oυr'ff}''l9ε oτr\ Θεαc,r-
i η..,.lπ ιjrπδ 1-74 Αf'."ο{roτoυ 1978
Λο,^,αrτilsηzε dπδ τδ 1'.161,ρι.,ε|ρ f[ρ_
λιτιo,uοi xαi 'Eπ'oτt',ιιδr' τij: 'E7"-

λdδο:, ιiλ}'d τε'λοi'cε fτδ :i'1ν fr11rni"fi

προοταo[α τoδ πo'o6δρolr 1i1 ιfi)

ληr,'zfrζ Δη'u,oznατiα: z. K. Tοriταol'
xαi fiπδ τi1ν α'ιγiδα τ'ff. τ-TNESco.
'Αeolo,oui frτα'ι, ri οιl1ιπλiρoloη 2300

χQ,6γωv ιiπδ τδ $cΙγατο 
'ρ6 

ψE^1d},οιl

φιλo,o6iφoυ πoi πdρααε τρiα 1ρ6ι, α
rt41-339 π.Χ.) οτiι. γιirμliαπα τiq
Nd,ουoαg δι,δiιilαxoνlταζ τδr,'Αλ6iEαγ-
δoο zα[ τοt,: θταlQorιζ τolt.

Στi1ν τιμητιzi1 iπ,τρoπr\ τ,οδ σ1]_

r,εδρior, τ2n'^i α''$,i1'6\,τα.ι/ πnoσc0πι-
x6'τηπε; δπω; δ πρ6εδροg τff: δη'ιιο_

xρατiαE x' Taiτoο;, δ πo6εδqοg
τfi; xυ6εov{σεlυ'' 7. Kα9α,uαι,λi]1.
δ γεvιxδg δ,ιευ$ι'ι,τilΞ τii; Ι'){ESCo
dλλε< πρo,oωrπ,z6τrlτε: z.αi z'αsr1γη-
ταl δπωq δ Π. Kα.γεii6πoυ7'ο;. δ

K. Tlρυπιi'r,ηq ι.i)'.π. Στην δo^iα.r,ω-

τιxi1 Bπιτρ'oπi1 θξ iiλ;,ου τερι7.αu6ιi-
voγταγ δ xα,$ηiγηrιr\E ;: 'ΙCυ. Θεoδιυ-
o,αlιιiπoυλog ^1ειt'lxδ: 1/oα.uuατε{|;

τfrq dιdδημiαE 'Asην6ν, δ πq5εδρο;
τoδ αυνεδρi,αιl' ιixαδι'ιιαιzoi, πφι-
τdvειg πανεπιατηιι[ωr.,, z,α$tlr,η1αl
τfr< φιλooοlφi,αg xα[,1i'λε; πqo,oω-
πυ:ιατητaΞ δι'ε$νoδg l'ilρoυ;.

Mεταξi' τδ,'ι, ιτυνε,ρ,γαor9θι,τιοι'
οτi11, δργιi1,61oη τoδ oι'r,εδo[ου πεQι,-
λαιι'6civοrrταγ δ 3rxλε,xτδ: N αoυoαΙο;
z.. "Aγγεiιog B'αλτα'δδQοζ, γειn:zδζ

'Απj τl)ν δεi'.ωcn πoJ δiθηκε ποδq -ιrμ{ν τfriν 30O καi
iπlcxiφi)r'κ:rν τi Ndoυoα. Σδ πρ6τo πλ6νo δrακρiνεται

τοJ Y.B.E. κ. "Αγ-.'. Bαλταδδρoq

πλ6ον ο:-;ν6δρων πoi
δ γεν. γραμματεl)q

'Aυοψυωρl6μ6ψω
του ατ& 1ιiματα τfrg }iriου,oαg ilδω_
oε ιi:lιιεiτdixλη,τα πλζoγ oτi1ν δqα[α
π6λη τcδ Bερ riου τι'lγ τ[τλο τoδ
ΙΙ αγzdc,μ:oυ 'Αριατοτελ'zoδ Kdγ-
τiQoυ.

'Eιηνoεiται δδγ l9Δ," 'flταν δυι,ατ{1
αi'τr'1 f1 πc,η/6σ:ι' α dι,αγvcbρ,ι,oη. d.ν

δdl' εi1ε πρo,ηγr1$εi rj ιi.ρ1αιολογlxd
ilρειlνα τδγ θτδr, 1954-1968, i d-
ιlαozαφ'i\ .ρ6 11.6^1d}.oυ uαzεδoγlxoi
τιi,φoυ μi τ'i διιbροφη πρ6οοι|η xα[
τi1 ζω,γρα,φιατd πα9dioταoη τfrg x9[-
οεωq, f1 riπozιiλυι|lη τοδ T{υιμQdloυ,
πληο[or, τoδ δπoiοιl 7'εlτoιi9^111oε f1

αyoλi1 τoδ 'Aql'ατοτiλη xαi f1 δη-

μιοοiευ,oη 3λο:r, αiτδr, οδ 8λληvιxir
zαi ξdνα: περ'oδlιd Bn',ατη1uoνιxd.
Rαcιxi1 γιι} τδ B6μα τ{1; Miεζα; εl-
ι,α' f] διδα.xτορ'ιz,i1 δ:ατ9 6r| μoυ μδ
τiτλιl: 'o τciφο; τδν Λευxα,δirm,,
il,z,δο,cη τfrg'Aq1αιο?ιογ'xff< ιEται-

gεir;, 'Αsffr,α' 1966' 'Ey,εT γLd
πqlωτη φoρiι d:πcgρiφ'$nizε fi λαν-
ι}α-ιιiη .1ι,ιi.lμΙ δτι oτfi ΙιΙrioυroα i-
ταl' τδ &αη'uo Kiτ,οl' zαi δε[γΦn'ε
δτι f1 ι}itoη τfrg Nci.ου,oαg ιlvfxει
oτr\r, πoλt απoιiδαι6τερη Miεξα.

'H παγx6o'μιοι j.1,α1,1,(bρι6η frταν,
ι5u,oλo'β, xαi γιd uθνα uιd f1s:xi1
iz::ιnoποiηor1, τi1r, δπo[α δozlruαoα
ξει,α.1c(ivταE τotg ξ3voιl< oο,φotg
ατδ μεγιiλο τιiφo τd:r, Λευγαδ[ων
zαΙ oτδ Ι{υμφαio.

ΣτotlE ΙtΙαoυoα[oυE xαL yεν'"xιiτ
τεοα oiτοδζ "E"l.}.ηνεg θγαπ6xειται
νd &ξιo,πoι{οoυr, αiτδι, τδν μαγν{-
τil παΔ/l7.oισμ[,oυ Ξ).ξει,;g xαi γir zcΙ-

μoi-r'ν iιληι}lνd τi1 Nc{oυoα Eνω παγ-
x6ιoιι'.ο'Αριoτo,τελlx b xξντ ρo,

H ΝAεIYΣΑ_tvllEZA
Πoψπιioμlo'Aplοτoτεtlt(i K€υτpo

γρα,ηματεilg τoδ δ,πουψγ εiου Bo ρεloυ
'EλλαδοE' δ πρ6ε,δq,o; τf]g 'Eiαι-

ρε,[αg Mαxεδo'γlμδγ Σπo'uδ6r, x. K.
Bα6o,i'oxο; xαi. dλλοι xαs'ηlγr1ταi xαi
θlxrπιl6roωlποι'Aγωτdτιυr,'Exπαlδευ,τ' -

zδr, 'ΙδQυud,ξωr,.

Σπδ ουγ,6rδQιo θ';ιπρο,oωπfι}ηzα',,
διε$'ι,εΙζ δ9γανιoιιo[. dzαδηιιiε: z'αi
φιλoooφ'ιi; δτα' ρεTε; riπ' δ'λo τδ 

',z6oιιo. Π αgα7.εllπcυ :oi'; τiτi,οιl;
'z.αi ιivαφjρο: ιι6r.οr, τi; Eδρε: μεοι-
zeιι' θ'πδ τd iδqtματα αriτd μ} τd
σει8d πoil τd oιlr,αι,τdl οτδ πQ4_

γραμμα: Bρυξ6}"}.ε;. Bdρr,η, Πα-
ρiοι, Σιxciγο, 'As,frναι, Kιiιρο, M6-
να1o, Λειιpiα, oιiιiαιγxτων, Λι6γη,

Toδ καθηγητoδ κ. Φ. ΠETΣΑ

1ιΙιοi Χα[η6ει,, Φ }.αlδd}'φε,α 'Αμιε_
ρ zfr;, M6να1o, ΛοιιδTνo, Kαiuπριπζ,
Σ16Φια, Kοlπε'γ'1ciγη. R6γvn,'F]λolr'-
γ''., Πqαιτιil,ρια }io:iου'Aφρ:xfrg,
Tυ16iγγ'η, Kε1ιιπθx, Toc6γτo zαi
Md,ντρεαλ τoδ Kανα,δ&, Boυδαπd-
oτ'r1, Δελ1λ τδι,'Ιγδ'δι'' Mlπdλφα-
oτ, "o,α?ro, B αρoo,6iα, }'Ιογτε6ιδio
oi,qoυγ,oυιlη,g''Aτ).dι'τα τfr;'A1ιε-
ρ ιιi1g ι".|κ.π. 'Tπfrρxα-ν dz6uη 'Αρl-
,στoτελ,σταi, &πδ τηr, 'Aρ"1εντ:ν11, τi
Bραξιλiα' τfiν A1γιττo, τi1ν 'oλ_
λα",1δ,[α' τδ X6γx ($.ir, τδ 'Ιορα.fiλ,
τi1ν '1ταλ[rα, τt\r, 'Ιαποlν[α, τiν Kι1-
τ.'), τδ Λ'6αγo' τδ NΙεξ:z6, iilγ
Αi'ατρ(α, τδ Π,ε'qoi, τ!ν Πορ;oγα-
)"iα., τi1 Pouμαι'iα' τi1ν 'Ιlσπαγiσ.'
τi)v Toε1ο'oλo6αz'iα. τi1ι, Toυ,oz.[ιr

zαi τi1 Γιoυ1,z'ooλα6iα. 'Aλ'riδ νil.

παγz.6oμια'Aριoτoτε?'ι'xr\ δμdγιlρη.
"Eγα Hτoι iηοι^176cl.ιιο oυν6δqιο

'Aριoτoτaλιoτδν ιιδ τi1ν 3πl,ozειil{
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T0 N0Σ0K0MEI0 MΑΣ KAI }l MIKPI{ lΣTOPlA Τ0γ
"onωq εivol φυolκ6v, δlα πoλλoυc

onδ τoδc vεωτθρoυQ iδiωc η ioτoρiο
ο0τf1 εivoι δγvωoτη. Γl'o0τδ κρivω
cκontμov vd θ,κΘ6oω τo nορακdτω μδ

μεγdλη oυvτoμiα κοτα τδ δυvατov.

Πρiv onδ τδ 1940 oτηv Νooυoα δiv
υΠηρΧε voooκο;tεio κoi oi αoΘεvεic noδ

εixov dvdγκη α0τoσ μετοφ6ρovτc,: cτtl
Νcooκoμεiο καi oτic δlοφcρεc κλrvlκδc
τηc Θεoooλoviκηc' τωv 'Αθηvδv r] ε-

vioτε κοi oτδ tncτυnδlεc Vo:)K]μεic
τξc Bερoiοc. λ1δ τηv dvαnτuΞ.' δ';ι::c
τηc 6roμηxovioc καi τηv oυΕηoη τoυ
nληθυoμoυ τηc n6λεωc dπδ τd γiρι'.l
xωρro δγlι,ε φovερδ δτl fiτo αnορoiτητο
καi oτη Ndουoο δvο Νcooι<oμεio. Ε0τυ-

Xδc Yl'αι.lτηv 6ρ6Θηκov oi 'Kολoi no-

1ρlι1τεc 'Αδελφ.oi Xρ. Λαvορδ καi Φω-

κiωv Πεxλl6dvoC lΠoιj εixov dvoιπτυ'γμιl-
vo τδ oioθημo τ|c φlλonoτρiοc καi φl-
λοvΘρωπiαc od μεγdλo 6αΘμo. "Ετot

αvαnληρωoαv τηv δλλεlψη αΟτη τξc Nο-
oιioηc μδ μld μεγdλη τouc δωρεd. 'A-

vηγεlρov τδ nερiλoμπρov Noοoκoμεio

Toσ Κ. Χατζnγρnvoρι6δn

μοc, πoρ6,μoto τoυ oπoioυ δδv 0,παργεr
oδ κομμlil θnορxloκη noλr τξc'Eλλd.
δoc- 'Eni nλ6ov δδ 6 αεiμvηoτoc Φω_

κiωv Πε;1λl6dvoc θδΦρηoε εic ο0τδ δ_

ληv τηv 6πiπλωoη καi τov iματloμδv δl'
6λouc τo0c αoΘεvεic κοi τo πρooωnt-
κδ τoU Noooκoμεioυ. Kαi δ xδρoc οτδv
dnoiov θκτioΘη τδ κdvεr dκoμη Φρα16.
τερ.o δl6τl oλor γvωρiΖoυμε τηv nερi-
φημη θ6ο πoιi δxεl οnδ δλεc τic πλευ-
ρ6c τoυ. "oτοv εκτioΘη oi δωρητoi δ-
δωoον εiq oOτηv τηv δπωvυμio "Xρroτlα-
κη 'Aγdπη". 'o δi τoτε γεvlκδc δlευ-
θυvτηc τoU 0πoυργεioυ Koιvιυvrκιiv 'Y-

Πηρεσlδν Koπovαρηc δτov {ρθε καi τδ
dvτiκρυoε γrα πριi.lτη φoρδ oτα iγκoi.
vlα, τδ Φv6μαoε ΠαρΘενδv Boρεioυ
'Ελλdlδoc.

'H δυvoμrκoτηc τoU τoτε dvηρxετo
εic 50 lκλivεc γlα τρεΤc κλrvlκ6q: Miα
Πoθoλoγlκη, μiα Xειρoυ,ργικη καi μiα
Γυvοrκoλoγtκ{ _ Molευτlκ{.

Πρiv δμωc τεθη εic λειτoυργiα γIα
τoυc noλiτοq xρεrdoΘη,κε νd vooηλεΟov-
ταt τρoυματiεc Kοi dσΘεvεic τoU 6vδo-
Εoυ'E.λληvo -'|ταλικoU πoλ6μoυ δc
voooκoμεio τδv nρooω. Mδ τηv 0πo1Φ-

108

'o κ. Χατζηγρηγoρtdδηq δμlλεi κατd
τδ dπoκαλυπτfρrα τηq πρoτoμl]q τoδ

Φωκ. Πεxλι6dνoυ oτδ l{oooκoμεio

ρηoη δμωc τoD οτρατo- κατεληφΘη κr'

oυτδ δπωq κοi δλη η 'Eλλdδα dnδ
τo0c Γερμovoιic, oi δπoiol τδ xρηotμo'
no iηoov.

Mετo τηv dπελευθ6ρωοη dv6λo6ε κoi
nολl τηv oυvτηρηoη τoυ τδ Onoυργεio

KoιvωvlκΦv 'YπηρεolΦv γlδ vα ορxioη
ndλ.l τηv καvovtκη τoυ λεlτoυργiο.

'Aργ6τερo δδ κοτd τδ 1952-55, δ'
noτε riμoυv 6oυλευτηc 'Hμοθiαc, 6πλoυ_

τioΘη τoυτo κoτ6πtν ιivεργεlδv μoU:
Πρδτoν, μd dλλεc 50 κλivεc κοi 6γlvε

100 κλr'yωv. Tελευταiωc δa αυξηθη o α-

ρrθμδc τδv κλrvιi.lv εiq 150. Δεiτερoν,
πρooετθθηoοv εic τiq ιiπdρ1oυoεc κλι-
vικdc dλλεc τ6ooαρεc, ητol:'oρΘonε-
δrκη κλrvlκη,'o'φΘoλμoλoγlκη,'Ωτoλα-
ρυγγoλoγlκη κοi Πorδlοτρllκη. Προoετ6-
Θη δi κοi vθα nτ6ρυΕ εic τδ 'κτiρlo γιd
vd περιλi6η τic v6εc κλivεc, 11 δπoio

ξτo δωρεδ τηc oiκoγεvεiοc Θωμδ Λο-
vορδ. 'Eπi nλ6ov δnρoμηθειiθη τδ iδρυ-

μα κoi v6o oκτlvoλoγlκδ μηxοvημα iKαi

μlκρο6roλoγικδ θργοoτ{ρlo oιjτωq Φoτε
vo εΤvαl πληρεc oυγκρ6τημα τδ Nooo-
κoμετo μαc γrα δλεc τic αvαγκεc τΦv
ου;_rnoλtτδv μοc κoi τηc περlφερεiαc
μoc.

Boθμlοiωc 6xει πρorκlοΘξ τδ nλξρεc
οiτδ iδρυμο κoi μδ iατρικδ nρooω,nικδ

μεγοληc εnroτημovικηc αΕioc.'Enioηc
καi τδ δlol,κητrκ6 καi vooηλευτlκδ πρo-

oωntκδ τoυ εivαt dντdξlo o0τo0.

Tελευταiωc δδ μδ μio v6α μεYdλη
δωρεd τξc αεlμvηoτoυ 'Aφρoδiτηc Θωμ.
Λοvαρd ovεγ6ρθη εic τδv κξnov τoυ μio
'Eκκληoiο, oωoτδ κoμψoτ6xvημα πρδc
θκκληolαoμδv τδv doΘεvδv τoΟ iδρ0-

ματoc κoi τoδ nρoοωnικo0 τoυ.
'Aκoμη δθ oυvεπληριbθη θoxατωc,

φρovτiδl τo0 0noφαlvoμ6voυ ,μδ τηv o-

v6γερol κoi τoσ oΙκoυ 'Αδελφδv, d.
nαρoiτητo oυμnλ{ρωμo τoσ δλoυ iδρ0-

ματoq.
Τδ "lδρυμα, dvαγvωρiΖov τηv μεγd-

λη nρooφoρδ τδv δωρητδv iτoπoΘθτηoε
τδc nρoτoμδc τωv εic τδ nερi6oλλov τo-
Νoooκoμεioυ, εic δvδεrξιv τlμfrc κοi
ε0γvωμoo0vηc.

l ιι9) iιιξ(sl ili' Ξ .:|]

:l : ::l
t:::t::tt;.4 ,.. -.\1" ::L

"Απrι1lη τoδ ),Joocκo1lεiου μi τiq πpoιoμiq τδv ευεργετιiν



'Η τ6xνη εiναl δ πρδτoq οilν-
τρoφoq τoδ dν'θριilπoυ. 'Η καλλl-
τεxνκfr τ6αη τol dνθριilπoυ 8κ-
δηλιilνεταr &πδ τ{ν νηπrακr] τoυ
flλlκiα καi μεγαλιilνoνταq μετα_
φ6ρει τdν δμoρφl& τfrq Ξκφραoηq
καi τi1ν dπεικ6νroι] τηq. Xωρi-
ζoυμε οδ τρiα οτdδlα τ{ν κ6θε
dκφραοη καi ην d,π6δοo"η τic
τ6xνηg'

Tδ πρδτo αιdδro εiναt μ6x,ρι
τfrq flλrκiαq τδν τεoodρων μδ
lπ6ντε θτfiν. Στδ oτ6δrc αiτδ η
τ6xνη dπoδiδεταr μδ τiq δl6φoρεq
κlνl]αεrq τoδ παlδloi' πoδ εiναl
καi τ& θκφ'ραoτrκδ μ6oα πoδ δlα'
θ6τεr._'lEνα κiκλo xα,ρo6μενων
6κδηλιiloεων μδ κrνdοεlq καf
δπλδq Yραμμiζ πdνω oδ xαρτi
,lxoυ_ν τi1ν δrκ{ τουq 6μo,ρφrδ d_
lποτελοδν τρ6]π0 συνενν6ηοη9 μδτδν γιiρω κ6αμo καi εiναι fr 

'θπt_

κolνωνiα τfrq τ6xνηq δld μ6οoυτδν &νθριilπων.
Tδ δε6τερo oτdδlo τηq dνθριi,_

πlνnq fl6φραorlζ (iλlκfα 5-B 8-
των ) πρoxωρεi or|ν dπ6δoοη
τδν oυναlαθημdlων 1ri ιfq γρqμ-
μεq με περloo6τερη συγκεκρ1με-
νoπoiηση rδν oxημ6των δ16τl d,ρ-
Χεταt.oυνεννoημfνη μδ lδ νοij

^9' 
.]s 6μφυτlκδq δυν6llεlq κoi

μdc. δiνε] οxr]ματα &πλd. νoηιλ
οτoδc dλλoυ-q μδ μfoα flκφραοηq.
Δηλ. .γνωoiζεl πλ6oν 6τi'τi ;jxνη oδν μ6oo tπικolνωνfαq θκτδc
δπδ τic dνθριfiπlνεq *,rr]οεrq *αfτα voηματα δλoκληριilνεται δlδτδv γραμμδv τ(iν clxημdτων καiτιi;ν xρωμ6των.

^ 
Στδ τρiτo oτdδlo ({λικfα dπδ

8-καi dνω). 'H τ6xι,η ο_ιδ αrdδlo
αriτδ εiναl δxl 116νo μ6οo θππol-
'lωνfαq, dλλδ καi τελεiωoη τδν
ουναυΦημdτων τfr q θκφραoτlκ6τη-
lo!, .ηc φoρφlσq τδι,xριυμdτων.
Στδ ατdδιo αδτδ oi πρo1κ]σμ6νo1
μδ τδ τdλαντo θd &oxoληθοδν
ξ9 .ir, τ6xνη καi η τixνη δπευ-
θι]νεταl o' 6λoυq. τoδq μoρφιil_νεr, τoδq oυγκινεi καi 8κλεπτ6_
_νεt τδ αioθητrκδ τoυq κριτfρro.
'Eξ dλλoυ δtδ τfrq τ6xνηg dντΙoδ_
με τiq πληρoφoρiεc μαg γιδ τi1ι,
dν,θριilπlνη ζωd1 dνδ τoδq αiδνεc
καi γrδ τδν κατδ τ6πoυ9 καi
xρ6νoυq πoλrτlo'irδ τdlν dνθριil-
Πων.

Σκιi6oνταg πdνω oτδ 3ργα τ6r,
πρoiοτoρlκ6ν dνθριilπων μ€οα
οτd o'π{λαrα τδν μακρυνδν xρ6'

'H τθxvn Kαi oi dvδρΦπlvεc
σxεσεlξ
μ αUTnv

νων τ{q 6πoxfrq αiτiq oτδ πρδ_
τα 6ργαλεiα τoυq oτd δπλα τoυq
μd καi oτig ζωγραφrδq τ(lν oπη-
λαiων νotιiθoυν τδν παλμδ τfrq
ζωfrq τoυq. Στd εδιiλld τoυq νo1-
ιilθoυν τi1ν τρεμoυλlαoτi1 φωνi)
lfrq καθημερlνfrg πρooευxflq τυiiν
dνΘριilπων μ6oα &π' τd 66,θη τiiν
μακρυνδν αiιj;ι,ων. Πoιδg μπορεi
νi μ'fl νorιbαεl δ6ο9 μιπρδq oτδ 1rε-
γαλrθrκd μνημεiα τδν πυραμiδων
τfrq Αiγ$πτoυ, δηλωτlκδ μrdq θ-
πoxflg καi θνδq προηγμ6νoυ πο-
λrτrομoσ; Ti θδ γνιυρiζα1rε Y]d
τδν Kρητrκδ καi Mυκηναiκδ πo-
λlτIqrδ θδν f1 iιρxαloλογικfl oκο-
π6νη δδν ξ6θ,απτε τoilq καλλlτε_
xνrκoδg θηoαυρoδc ποδ xdρlg α'
αiτoig oμiξαμε τoδq πoλrτlαμoδq
δλων τδν αiιilνων δlδ μ6οoυ τξg
τ6xνηq (δπλα, dγγεiα, 6ργαλεiα,
παλ6,τlα oτΙg οκαλlαμ6r,εg π6-
τρεq, πdνιυ αrδ 6ρ6xrα καi τ6oα
dλλα καλλlτεxνfματα).'H τ6xνη oυγκiνηοε τoδg αι'-
θριiiπoυq 6λων lιilv 6πoxδν' lλ
καλλll εxν{ματα θαυ1l6oιηκαν καi

Toσ γλιiπτn Θαv6on Mnv6πoυλoυ
ΚαΘnγnτfi ΚαλΦv Tεxv6v

Yα τoυq εiναr τ6λεια iπδ dπ6ιyε-
ωg dν'θρωπiνηq dνατομiαg' κrνd-
oεωq, θκφραoτκ6τητoq, δπωg τd
6λ6πoυμε αιδ dετιi:rματα τofi Παρ-
Lθενιilνα.

'o Δημloυργδq τδν αυναrοθη_
μdτωr, καi τδν μo,ρφδν αιi1ν oυγ-

ιΘαυμdζoνταr, πorδq δδν θα6μαoε
τδν Παρ,θενδνα, τδν δορυφ6ρo
τoδ Πoλυκλεiτoυ, τd &ρr,αroυo-
γrjματα τflq κλαοoIκi1q 8lπoxηq
τoδ 5oυ π.X. αiιirνα, τoδ Χρυ-
ooδ αiιilνα' πoδ frιαν τδ dπoκo-
ρiφuψα τfrq κλαooικijq τ6xνηq.
καi πoδ μdq dφηoαν δλol oi δη-
μloυργοi τηq μδ τiq α,,1oτηρδq
γραμμδc d.πδ τδ 6dρoq τδν πτυ-
x6ν τoυq πoδ θδδ δμωq πα,ρoυ_
ordζoνται πrδ oτητ6, πlδ θκφρα-
ο-ιικδ πrδ ρωμαλ6α. πtδ δυναμlκd,
π.x. δ περiφημoq δrακo6'6λog τol
}'Ιιiρωνoq. Αι]τoi πoδ dν66αοαν
τi1ν τ6xνη oτδ dπoκoρ$φωμα καi
oτi1ν τελει6τητα, oi καλλrτ6xναl
τflq θπox{q αriτfrg Ξγrν,αν oliμ6o-
λα iερδ τflg τ6xνηq δπωg δ Φεl-
δiαq καi δ Πoλ6κλειτoq. Tδ iρ-

κil,η,στl καi οτi1ν Eκφραoη εiναl
δ Πραξlτ6λη9, αιδν 4ο αiιi;να π.
Χ', 6ργo δηλωτlκδ τδν δλων iκα-
νoτr]των τoυ εiν,αr δ 'Eρμic.

Tδ θαδμα τξq 'Aγiαq Σoφiαq
πolδg μπoρεi νδ τδ dρνηθei μ6οα
oτoδg αi6νεg; Eiναt γνωoτd τ&
Χαρακτηρ1στκδ δq πρδg τr)ν τε_
xνcτρoπiα μlδq δπoιαoδ{πoτε 6υ-
ζαντrνflq Παναγi,αq' δημioυργi_
ματα τi]q φαντααiαq καi τfrq dμ-
πνευ,ηq τδν trlεγdλων δημloυρ-
γδν τi1q τ6xνηq πoδ δ}ν μoldζoυν
μεταξ6 τoυq offτε oτ& xαρακτη-
ρl,oτtκδ τoi πρoαιilπoυ oτflν 3κ-
φραση πoδ κ6θε rιαλλrτ6xνηq 3_
xεr διioεl, i φoρδ τ6ν γραμμδν
κα) δldθλαοη τδν Bπlφανεrδν.
Σiγxρoνεq εiναl oΙ Παναγiεq
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ΠOIEΙTIΚEΣ ΣEΛIΔEΣ
Aiμα oτnv ioφαλτo
A', o MlKPoΣ ΣKANTzoXo]PoΣ
Tδ φεγγoρl
τηv doφdλτlvη λoυρiδα doημιbvεl,
τη φωτo μ' αYοΘoo0vη,
κl' δ μlκρδc oκovτZ6;1olρoc olμιbvεl.
M6voc τιj:ρα oτηv o,n6ροvτη ioldδo nρoxωρεi.
Σlωnηλo δlα6oivεl'
oτδ φεγγαρoφδc λoυoμ6voc,
καi Θωρεi
τδ xoμ6κλαδα μακρlδ
μδ τo0c μι3ρlouc μlκρoθ6ρυ6oυc
vo τδv πρooκολoσv.
'Anoρεi
μδ τηv τooη τoυ απoκoτιd
καi ovoiγει δραoκελ16.
"Evoc φ66oc τol ooυ6λiζεl
τηv ivaμελl6.
Γιiρω τoυ δoμηζετol κlvδ0voυq,
δαiμovεc oτηv θρημrα.
Mδ τ' αγκοΘlα τoυ oδ πρooμovη,
τη ματld vd γυρoφ6ρvεl,
κoταφ6ρvεl
vo κovτ6ψεl τη 11ωμdτrvη dnλ6δα,
μδ Εερoφυλλα oτρωμ6vη,
μδ κλoδld φρυγαvloμ6vα,
0γραμ6Vη
dπ' τηc vι1xτοc τη δρoold.
Λiγo μ6vεI
οπ' τξc n1ooαq τη μεγ6λη oτρ6τα.
Λiγo μ6vεl
κl' o,n' τΠc ζηoηc τoυ τ6 vflμα.
"Evo φδc."Εvα φδc τυφλωτlκ6.
"Evα κρiμα
Πρiv Θερ16ψεl η τρoμoρo αro0 κoρμloU τoυ τd

ivαδlo
καπo;α ρoδo τδv λlαviZεr.
AΙμα, κ6κολo, 1υμ6vα oτδ αiιbvlα oκoτdδlα.

B', EΝΑ KoΠAΔl ΣΠoYPΓlTlA
"Evα oμdρl oπoυργlτ6κlα φτερoυγoOv
πdvω oτα 1ρuo6,onαρτα xωρdφlα.
Ξεxαoμ6vα oτδ dv6μελo φευγ16 τoυc
δδv dργoυv,
oτη μaγdλη δημoolα vd 6γoσv.
Mlα oεlρd
olδερdoτραφτωv τερdτωv
μδ τα1ιiτητα γλloτρα
κατδ δω καi κoτd κεT,
δlαφεvτε0ovτοc μαZi
ι<αi τη γη καi τδv dγ6ρα.
Στδ κondδl φovlκi1
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ToY ΣTAYPoY ΔAΔl{

δρxεταr oτrγμ{.
Kαn:lo τ6ραc μδ oρμη
6μ6oλiΖει τdv καρδιd τoυ,
Kαltcl'.r6vη μδ xορδ καi λευτερι6.-Hτov μovo μro oτlγμη.
"oμωc δφταoε nlκρδ vδ φ6ρεl τ6λoc
oδ πoλλ6c, φτω1θc, μlκρθc, ζωo0λεc.

Γ' Η XEΛΩNA

Πωc Εεoτρατηoεc 6o0,
6ραδυκivητη, καoτρoφρα1τη, 1ελΦvο,
δn' τδ Εερoλi6oδd ooυ;
"Ηnlεc τ61ατεc κραoi
η τρελλdΘηκεc oτδ γερovτ6ματθ ooυ;
ΠΦc θτ6λμηoεc vd μnεTc
oτo0 Θαvdτoυ τδ 6αoiλεlo;
Kαλλlo vδμεvεc o' dvl1λιo,
xlλloμo01λlooτo 6oυvδ
η oδ καψερδc ρα1o0λεc,
κoκoτρδxαλεc nλαγι6c'
"ooo κl' δv oδ σUμ,n6γ5,
τi μπoρδ vd ooΟ nρooφ6ρω;
oΙ φovldδεc μδ τic. ρoδεc αφΘovoυv σTη γη.
TΦρo 6ρδc nερiooεto θdρρoc, νo oωθεiq μδ τil

φUγη. l

M6..... od 6λ6nω oαoτloμEvη
θκεrδd,
oτη γρoμμd τηv δonρη.
Σ' δκoυμnd δ Θ6vατoc, καημ6vη.
" Eλα,
κivηoε,
τ6λμηoε. . . .

Nαi,
κ6τl πρoonαθεic vδ κdvειq.
EΙvαl δμωc nld dργ6.
Bλ6nω κdnolα φoρτηγδ
vd κovτoζυγιbvouv
κα6oλΦvτοc τη γραμμη.

Δ'EΠlΛoΓoΣ

Eivoι κρΙμα, vδ nεθoΙvoυv δδoλα ζωdκlα.
Eivαl κρiμα, μ' o'novld vo λεlιilvouμε κoρμoκlα,
δτοv δθv Οndρ1εl λ6γoc,
δταv μnoρετδ μδc εΙvαl,
vo τd nρooπερvolμε,
κl' on' τδ ndΘoc, τηv 6ργη,
vο γεvvιιbμαoτε τoγoΙ
μlδc παvΦρlαc καλoo0vηc.



TΞAl<!ΞtvlENA clΝE!PA...
"EiμοΘo nδc Θ6λαlc vα xωρΙoouμε
τ' δκoυoα καi αnoμεlvα vd κolτoζω
τη vραμμη noι) oτεvε0εl οτδ φδc.
Mo0 μiληoαv γ' αγαnη,
γld τΦv noυλlδv τic rlρdotvεc λo1τdρεc,
μα iγδ δθv 61ω nlα φτερα γlα vo πετdξω
κoi μoτωoα τic ρi4εc τηc γαλ.{vηc.
ΠlκρdΘηκε η δγdnη no0 γλυκεld
oαv αιjγlvδ 1αμ6γελo,
gγγlξε τη λoυλoυδ6vlο μou καoτρ6,noρτο.
Γlατi θε6 μoυ vd 8noφ6ρω τ6oo;
μηnωc yloτi Zηλεψα κoτl dnδ τη Ζωη
καi τξc δnλωoα τδ 16ρl;
μηπωc γlατi Ζηλεψα ,κoτl onδ τδv ηλlo
καi τoΟ o0κωoα τα μo'τlα;
Φιiγε... 'Aφo0 τδ θι1λεlc vd πεvθηc
τδ Θovατo τδv κΟκVωv.
Kαi αv καnoτε μlληoηc, γld το κoυροoμ6vα
δvεlρα τoΟ φΘlvonΦρoυ,
γld τδv κι]lκvo not 1d'Θηκε καi
πo0 Y6μlζε τηv ιjπαρΕη ooυ δτοv 0πξpxε,
oi o6λnlγγεc τηv ηxΦ Θα κρατηooυν.
ξnuεog δθv 61ω δ8vομη καi δxω τ6oo οvηφoρo
Tα π6δlα μoυ εΙvαl φ0λλα, nεoμιlvα oτδ δρo1lo.
Πδc vo τρ6ξω;'o oταυρoc μoυ 6γεlρε nαvω oτo δvεlρα
Kαi μoU τα τoοκloε.

TANlA ΛAΛA

Δεξ(ωon τoσ

Συλλ6voυ 'Απoφo(τωv
Στic 20 'loυvioυ δ oιiλλoγoc

αnoφo1τωv Nαo0oηc .ANAΣTA
ΣloΣ MIXAHΛ o ΛoΓloΣ.
δεΕlΦΘηκε τα v6α τou μ6λη oτηv
οiθoυoα τηc ΛAΦN. Tηv θκδ4-
λωoη nλαloiωoε, η oρ1ηoτρα τηc
ll Mεραρ1ioc. Παρευρ6Θηoαν δ
Γεv. Γραμματε0q YBE κ. 'Aγ.
Bαλταδδρoc, δ 6oυλευτηc κ. M.
Γrκovoγλoυ, δ δloκητηc xωρo-
φυλακξc κ. B. Koυκouμιiλoc, oi
λυκεrορxεc Λoυ,κδq XατZηφωτld
δηc, Γlαv. 'Aμnoτζiδηc κoi noλ-
λoi κoθηγητ6c.

AΠoΦΘΕΓMATA

J ) Mεyαλη no0 εiool αλη-
Θεlα' oι]τε η φωτlα μπoρεi vα
oδ καψει o0τε τδ vερδ vα oδ
nviξεl.

2) 'Enεlδη δ Θεδc δθv μno
ρεi vα 6ρioκεταl παvτoU γl' αΟ-
τδ 6φτlαΕε τdv μητ6ρα.

'FΙ τdxνn καf oi dνΘρι6π1νεq οxioειq
αliτi1 τi1ν 6oωτερrκτ] τoυ παp6ρ-
μηοη γιd δημtoυργiα.

Moυoικδg θκδnλιiloειg

τoii Πoλιτιστικoσ

Συλλ6γoυ Ndoυoαg

'o noλlτloτlκδc o0λλoYoe l.lo-
ouσαq παρoυoiαoε oτδv .K0κλo
μouolκδv θκδηλιboεωv 1978" d-
πδ 13 Mα'i'ou μθxρl 3 ']oυvioυ
τρεic oυvαυλiεc μδ γvωoτoOc
κoλλlτ61vεc - Γ. Mαρκ6noυλo'
M. Δημητρldδη, B. Παnακωv-
oταvτivoυ, Γ. NεραvτZα, Aiμ. Φω-
κα' Λ. Xαλκlα, 'A. Πρωτoψdλτη
καi Σ. Mαvτζdvα _ κοi 4 μouol-
κo 6ρoδυvδ oφlερωμ6vα oτd
δlαφoρα μoυolκα ρε0μoτα τηc
xιilραc.

-Pεμn6τlκo τραγoιiδl, Δημo-
τlκδ τρoγo0,δl N6oυoαc, M. Xα-
τZηδdκη κα1 M. Θεoδωρdκηc.

3) "onoυ δθv φθdvεl τδ
τ| τoU ovΘριbπoυ, δlοloδ0εl
6λ6μμα τo0 Θεo0.

4) Tδ vα oυγxωρεi καvεic εΙ-
vol λlγιbτερo oκληρδ αnδ τδ
vα δ6xετol μlο oυγγvΦ'μη.

5) 'o 0noμovετικδc ovθρω-
πoc αξiζεl περloooτερo onδ τδv
γεvvαTo.

6) "oταv r] φlλoργυρ1α Kα-
ταλαμ6dvεl δλoκληρo τδv oιε
θρωπo δδv 0πdρxεl τonoc γlδ
αλλo ndΘoc'

7) 'Η αδεlα γdμoυ μordΖεl
μδ oδε,lo κυvηγloU, πo0 θnlτρ6-
τδ κυvηγl 6voc μ6vov Ζωoυ.
8) 'Η περrφρ6vηoη εivαl εvα xo_

nl ,πoιj μπoρεi καvεic vo τδ κα-
ταnlεi, oλλo εivol oδιjvατο vd
τδ μαoηoεl xωρic μoρφαoμ6.

Moλl6ρoc
9) 'H δρoloτηc τ6ρnεl, τδ πvει]"

μα δlooκεδαΖεl' η ε0αloΘηoiα
dvθouoldζει καi η κoλωο0vη
oυvδ6εl τoOc ovθρΦnoυc

ΛαρoυΖouκδ

10) 'H γλδooα δδv εΤvαl oπα-
θi ολλd κo6εl. "Εραoμoc

μα
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τoσ Mπoτrτα6λη καi τofi Pαφαi1λ
δlαφoρετrκδq 6μωq δq πρδq τfiι,
6κτ6λεo'η τ{g τεxνoτρoπiαq. Tδ
δ6oc καi r] κατdνυξη πol) νolιilθεl
κανεiq μπρocrr& oτi1ν π6τρlνη
πρo,οευxi1 μdq γoτθικflq Mητρo-
π6λεωq, f1 αtιilνlα γυναiκα τofi
Λεoνdρδoυ Nτδ Bir,ταl, τδ τ6αα
καi τ6οα $περγl]iνα θρηo',κευτrκδ
δρdματα τoδ μεγdλoυ Θεoτoκ6-
πoυλoυ, τδ dναoκdλιαμα τιiν πrδ
6αθεriν καi δραiων μυoτrκδν
τflg τ6xνηq oτic μoρφδg τδν &ν-
θριiiπtυν τοδ P6μπραντ θ,αυμdαιη_
καν καi θαυμdζoνταr dπ' δλουg.

Mδ τfiν παρα.π6νι,l dναoκ6πη-
oη τδν δημωυργημ6των τflq με-
γdληc τ6xνηq καf 6λ6πoνταq τδ
iαιoρrκd μνη,μεiα dνακαλiπτoυμε
πoλrτloμoδg πoλλlν θτδν καΙ θν
κατα,κλεiδr θδ πoσηιε δτl δ iiν-
θροπog δπακo$oνταq oτi1ν θ'oωτε-
ρικd τoυ παρ6τρυοη νδ 6κδηλω-
θεi εiναι δημloυ,ργδg κdθε δμoρ-
φrdq καi o6ρνεr οδν κληρoνομrδ
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'H dδλnτlκn κivnon οτnv π6λn μαq

Mετα τi; θlπlτυ,1[,ε; τ6ν ιi'Bλητδν
'μα; oτoig δ αoυλλoγ ;,'οδ; xαi πε1.l:-

φεQειαrχoδlE fr,riδr,εE οτl6oυ, i'1ταν 6-

π6μενο δτι oτoilE πανελλl1νιoιl: d.,,δ-
νε;, τ6αoν o'τoδg θαglνoi'q δooν z"αΙ

τοi; ιiγδνε; θφ,l16rυr' _- 'ιεαr'lι)(ο'ι',

oi &lληταi μαg sd πi),α'ναν πολil
γ'αλ"α.

Στoi; παι'ελλiνιoυ5 3αρ.ι,ιlυ; .'i

Σ,ανilδα "'Eφη (ΦΑΣ) dτρεξε ιττ,)

4Ο0 μ. xαt 6./il,;uε 311 u} vdο ιi.το_ι'-

xδ ρεxδρ ιi0' '17 ( αr'uερ:r'6 9εz"δη
59"35 sτd' Tlτ'xλr',τioια). 'Ο
Mciντξοq Koclud: (Φ.\Σ) δiν τι}
πfrrγε xαi τ6co ιαλ'd. Στd 100 ιι.
ilzαγε 11"4 ιo.\ oτd. 20ι) ,ψ. 23"
7. 'o Χ,ριοτo'δoiλου 'Aνωoτdτ'ο;
(ΦAΣ) oτd 40'Ο ιι. dzαι,ε 52''
(νiο ιlτoulz'δ ρεx6ρ) ιαi ιrτd' 200
lλ' 24" θπ[αηg νfo dτo:.ιιxδ 9εz'6ρ.
'o Γι6,xαλαg Xgfroτο; (ΦAΣ)' λι-

1ro ι1,πQoετo[iμ.αστοζ, dιαr,ε oτι} 40rl)

μ. 53' ' (ι1τo,μιzδ qεx69 52' ' 7 )

xαi ατd 20Ο μ. 24' '3 \{'o d,το,ιιιlz'δ

ρε,z6ρ.'o Kαρα^1ιιiννr1g Mιλτlciδη,;
(ΦAΣ), ατfrr, πρcδτn τoυ φετιv{1
xoiραα oτd 400 μ. u6 θuπ6δια' fl-

xαγε 59''6 ?|μ πολδ iιανoπoιητι'ιδ
1ρ6νο γιd τ& π9o,o6ντα πoδ δια$d-
iει. oi iπd,λοιπoι ιil9λητδ; τοδ ΦAΣ
δδv ifl"α6αr, ιι6ρo; ατor'lE ιi,γ'δνεg
z.αι9δ; xαi f1 δuιirδα τoδ Zαφ,ειρciz'η

Στοδg παl,ελλfi v,oυc ιiγδνε: iφfr-
6,rrη, - ι,εαν[δω'ι,, fi ι5μιιiδα τοδ Φ.

Α.Σ. ts1xαγε τfiν xαλ;}.iτερη θ1ιιφιiνι-
oη δλ,ωr, τδr, θrποχδ'γ.

Mδ πq6τη xαt l.αλιi'τερη τi1r'

Σαr,,δd "Eφη, t $nρ[g $)'irzε δε'j-
τερη ατir 8O0 μ. μi νdo παι'ελλiνlο
qεzδq xοgα'oi,δοlγ 2't3''44 ιαi τi)r'
θφri6'xr] δμιiδα o:,.υταλοδQrμiα:
4x4OO fl δπoiα xατJλα6ε τi1ν 2η
sd,οη μδ νdo qεzδg 3'22' '1,ι oi i''-

$λriτ6; μα; ilδω,s'α'ι, Eνα 6qor'τερι\
,παρδν στοtlζ παl,ελλtν'ι'οι-lζ oiγ6-
r,ε;. "oλο, oi ιiι9lλnri; μα; ξεπ{qα-
σαv τOt!ζ θαυτοιi; τωι, xαt ζ^,ρι1r|πrr

uιd zαlνotgγι α oελiδα ατi1ν iιlτο-

ρiα τoδ zλαα,oιxofr ιisλητιοrμοfi τfrg

π6λη; μαq. Σ'τoδ; θ'φ,{6oυq δ ΧQι-
ο'τoδο$λoυ 'Aναοτdolο; oτd 400 μ.
ζxαl,ε γ{o ρεx6ρ 50"63 z.αi 6γfr'xε
9o< πανελ}'ηνιovixη; (ιiπoix}'ε[οlη-
zε ιiπδ τδν .' '16 ^1ld 7)100 τοδ
δευτερoλdπτoυ). Στ& 800 μ" θπiοη;
ilxανε &τopιιxδ qεz'δρ 1'' 59' '52 6y\-
ι'ε 5oq oτd f1μιτελιz.iy. z'αi ι1ποz.λε[-

osηxε.
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Στη φωτcγραφiα η δμ6'δα oκυταλo5ρoμioc 4X400
ΣΕΓΛΣ κ. Mορcdλ}.o, τδv δφορo κ. Σαμoρα κοi

τοδ ΦAΣ μi τδv πρoεδρo τoU
τδv γυμvαoτη κ. Noυ':ηλdΖo

ΙιiΕEΣ E]lIΤrχIEΣ TΙIIιI Aθ'ιHΤΠru MAΣ

Σ Τ0γΣ tlAΙιiΕlιlιΗnΙI0γΣ AΓtIlμEΣ
To6 γυμvαστfi

'o Γι6xαλαg Xρfrroτog οτd 40'0

μ. σxαι,ε γ6o dτοιιιxδ ρεxδg 52"z[(),
6γfrzε 8o; oτoiq fiμιτελιzoi; ιαt d

πozλεi;or}ηxε, θ'r,δ oτd 8Ο0 ,u. δδν
τd πfrγε ιαi τ6'αο ιαλ"d', €ι"α'νε 2'

02" 5 (παληδ 2'ΟΟ"05) ξ,1,i1z:

5og oτot; πQoχQιlματιΖοt,c zαi ιi-
παz-λεi,o$ηzε.

'o Kαρα^iιd,γι'rlΞ }Ιιi'τ:ciδη; o:iι
J00 μ. uδ θuτ6δια dzαι'ε r'do ι1τoψιι-

z'δ 9εzδρ 58"2 61{'z'ε 3o; oτoiΞ
πooχQιματι7oi'; zαi dτozλεio$η,z'ε.
Στ& 4ο'l 'ι. iτ:oi1: '.':zαr'ε r'jo dτc,μ:zδ

ρεxδρ 52" ρ14 $yfiiιε 3o; ατoi'; προ-
χQιματιχoιζ zαi ιiπoz"?'εio$ηz'ε.

Στd 200 μ. δ NΙι1lτξo: Kοo,,'ι&;
'€γανε 23" 4 $l1fiιε .1ο; ο'-oil; πoο-
zgl,ματιxoilg xαi dπou.λs|'cθηxε. Td_

λo; oτi1 o'xυ;αλo'δροpι[α 4Χ4Ο'0 11 δ-

μciδα τoδ ΦAΣ xατJ).α6ε τi1v 2η

ldoη μδ ν6ο ρεz"δ9 3' 22' ' 1?. 'Α-
ξiξεi γd oημειωsεT 6τl f1 δμιiδα ιιαq

μ61ρι τd τελευτατα 15 u. fiταν πριil-
τη, ιiλλι} f1 δψιιi'δα τοfi B6λοιl zατ69-
r9ωoε ι,d x6ψει πρι,1τli τδ νf!u,α, or1'

μει6νovταg μdλι,ατα zαΙ oi δ,ιjo δ-

Ι. Noυoιλ6ζoυ

μο{δεg $να νdo παι,ελ}.f','ιo oυλλoγι-
zδ ρεz'δρ oτd 4X40Ο.

Στfi γενιxi 6αΦιιoλο),iα ο:ι θφη-
6oι xα'τ6Lα6αν τdν 17η r}6oη, μετα-
ξi τδ'ι, πριbτων θπαg1ιαzδν oιlλλ6"

1/(,,'ι" μ} 10 6αsμoι1;.

ΣτΙ; νεαr'[δεg f1 Σαr'ι'δd "'Eφιl
τqd1orτα; γιd πqωτη φ1oρd φdτo;
800 ιι. 6^γflιε 2η,uδ αdο παl,εΙλ{γlo
ρεz.δρ xoραo[δωt, 2'13"44 (παληδ

2'18' '5ι) xαi' ουu'περ'ελ{1φsη
oτηr' θ$r,ιz{ ,uαq δμciδα oτi,6oυ. Στd
4ΟΟ μ. μoλorn6τι. πρozql[sηzε γιd
τoδg τελιxoδg δδν "dτQεξε δι6τι τi1l'
,]."ογλοil-ε Ξνα τραδ'μα οτδ π6rδ,.

Kαi οt 13π6λο:πεg dθλl1τρ εq πfr-

γαν xαλι} zαi dρxετi'g otlμεio:ιααι'
xα.Ι 'ι,6,α ιi.τoμι,xd ρεπ6ρ. Στ& 100 μ'
r'1 Nixoιl ΑΖ,z. iixαγε 14'5, fi Φε9-
λα1[rδου Σoφ[α 13' ' 7 , f1 Φραγz'ο
πο{ιλoυ Χρυ,αd,r,ι9η 14'' 8.

Σ]τ& 200 μ. i Tριανταφι'0,λ[δου
'Eλευ,sερ[α '{lxανε' 23' '4 (ιiτo'μιxδ
qεx6ρ), fl Nιμπiτη Δdιτπolr'α 28"
8 (ιiτoμιxδ ρεx69 ) , f1 Φραγxoποιi-
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1. ol ΠYPEΘPlNEΣ
Tο τελευτοTα δ0o 1ρovlα δvα

κοlvoOργlo θvτoμoκτovo κψκλo_
φoρεi oτic δεvδρoκlpκ'δc Περl_
φ6ρεlεc. ΕΙvαr { oυvθετlκη Πυρε-
Θρivη. 'H Πυρεθivη εΙvαl πρoγμα-
τl δvα i,oxυρδ καi απoτελεσματl-
κδ θvτoμoκτ6vo. Kοταπoλεμεi μθ
θnlτu11α μεγαλo oρrΘμδ 6vτoμωv
'Avαφ6ρoυμε τic καρno'κdψε,lc,
τic λrΘoκoλλιiτrδεc' Tηv ψ0λλα
τΠc dxλoδlδc κ.λ.π. EΙvαl δvα
φdρμακo λiγo τoΕl'κδ oτδv δv'
Θρωno. Mπoρεi vd φdεl καvεic
φρoστα noιj ψεκooΘηκov πρiv
λiγεc μ6ρεc (4_6). Δδv κατα-
noλεμεT καθ6λoυ τoιic τετραv0-
1oυc. Γrd τδv λ6γo αiiτ6, κατd
τηv θερlvη nερ1oδo, oυμφ6ρεl vo
XρησlμoΠolεi Kαvε,iq 6vτoμoκτo-
vα τα δπoΙα δ1oυv κα,nolα oκα-
ρεoκτovo δραoη καi nερloρ1Ζouv
τδv πoλλoπλαolooμδ τδv τετρα_
v0xωv, δnωc εΤvαl τδ Zoλ6v, τδ
Xooταθεiov (ΠρoΘεΙov) noU κα_
τα'noλεμoσv μd θnlτυ1iα τoυQ τε_
τρovυ;1oυc τdc oiκoγ6vεrοc oi!ρ-
τlσαq. 'oρΘη Xρηση τδv nυρε-
θρlvΦv καi δxl κατ6xρηoη.

2. OI TETPANYXOI TON XEI.
MΩNA

o) 'o κ6κκlvoc τετρdvυxoc.
Kατα τηv xεlμερlvη nερioδo 6ρi-
σKεl Kovεiq μov61α αιiγo. Tο αιi-
γα δ1oυv κo,κκlvo xρδμα. "Eτol
Εεxεl,μωvrαZcι. Tαα0γα εivαl αv"
Θεκτtκα.'Eλd1loτα πρoo6αλλov-
ταl onδ τotc 1εlμερlvoιic noλ-
τoOc. Tηv dvolEη, μδ τic πρδτεc
Ζ6oτεc' iκκoλαπτovταl τα αιilγd.'o πrδ καλ0τερoc τρ6,noc κατα-
noλεμηoεωc τo0 κ6κκlvou TεTρα-
vιi1oυ εivol, vα θπ6μ6ει δ δεv-
δρoκαλλlερYηTηc δμ6oωc, μετdTηV θκoλαqlη τωv αυιrωv. 'H
θnlτu1iα εΙvαl θΕαoφoλloμ6vη.'Η θκκ6λαψη τδv αΟγδv oυμn1-
nτεl μδ τηv θμφdvloη τωv πρΦ_
τωv φ0λλrυv τηc μηλlδc Σταρκlv
oτηv δn6ψη πaρloyη.

6) Oiκογ6'yεlα oiiρτlτoαl (oi
γvωoτoi πρoolvoκiτρlvoι, Πρασl-
vωno1, nραolv6μαυρol κ.λ.n. τε-
τραvuyol). ΔlαxεlμdZεl 0'nδ μoρ-
φη Θηλυκωv τετραv01ωv πoιj 6-
xoυv xρδμα noρτoκαλλi πρδ,κ6κ-
κlvo. Tδv xεlμιilvα 6ρioκεταl oδ
κατdoταoη δlαπvιjloεωq, oυvηθωc
ιjnδ τδv φλclδ τΦv δ6vδρωv, oπα-
vlΦτερα δδ καi od δλλεc Θ6οεlc
κovτα oτδv λαrμδ τoU διivδρoυ

κ.λ.π. Τηv δvolΕη oi Θηλυκoi τε-
τρdvυxor Θδ γεvvηooυv nαρΘε_
voγεvvητlκδc' δnωq εivαι φuoι-
κδ αγovlμoπo1ητα α0γd, τδ δnoTo
θd διbooυv μovαxα dρoεvlκo0c
τετρdvυ1oυc. Στηv ουv6xεlο oi
εκκoλαπτ6μεvol αρoεvlκoi Θδ γo-

'Eπιμ6λεια
oΔ. NΤΙNoΠoYΛoY

vlμoπolη'ooυv τotc θηλυκoOc τε-
τρdvυxoυc, δπoτε Θd 6xoυμε τηv
γ6vvηoη αραεvtκΦv καi Θηλυκωv
τετραvιixωv. "E,πεlτα δ noλλα-
πλοolαoμδc γivεταl μδ τδ Zευ-
γαρωμα τδv δ0o φ0λωv.
3. Η ΕΓKΑTAΣTAΣH ToY KAl_

ΝoYPΓΙoY oΠΩPoNA
"Evαc δεvδρoκαλλlεργητηc

nρiv Εεκlvηoεl oτηv θγκoταoτα_
οη τou καIvo0ργloυ δnωρδvq,
nρ6nεl vd δxεl Onoψη Φρloμ6vο
nρdγματo: 1) Διαλ6γεl τδ φυτt-κδ 0λlκδ. Tα φυτeυoμεvα δεv_
δρ0λlα πρ6nεl vο αvτonoκρivov-
ται oτηv 6nlθυμητη nolκlλ1α κoi
vα εivαl dπoλ0τωc δγlη, xωρic
ivτoμoλoγlκδc nρoo6oλdc κoi o-

oΘ6vεlεq (Nο δxoυv n:ραoεl α-
noραlτητωc oπδ τδv Θολαμo α-
πεvτoμιiloεωc). 2)'AγoρoΖεl
δεvδρ0λλlο dnδ dvεyvωρlομ6.
voυq καi εΟoυvε,iδητouc φUTωρl-
ouyc'Uξ. 3) Kdμvεl θnιλoγη τΦv
εiδδv καi nolκtλlδv πo0 ε0δoκl.
μoυv κoi nρoooρμoZovταl oτδ 0-
noψη περl6dλλov. 4) 'AγoραΖεl
6μnoρlκδc καθrερωμ6vεc ΠolKl-
λ1εc κοi καlvo0ργlεQ πoi 0n6-
σXovταl Kd,Πoιo κ6ρδoc. 5) 'Eπl-
λ6yεl τδv καλ0τερo oυvδυooμo
nolκlλlδv (μηλldc, κερα,olδc dx-
λαδldc κ.λ.π.) γlα τα εiδη πo0
σTαUρoγovlμoπolo0vταl καi φU-τε0εl oτiξ oωoτdq onooτooε,lq
καi οvαλoγiεq τo0q 6nlκovtαoτ6c.
"Eτot δxεl τδ κεφαλl τoυ ηoυ-
xo, καi θΕαoφαλiZεl τηv γovlμo-
noiηoη καi καρn6δεoη τδv διiv_
δρωv. 6) 'AnoφαolZεl dnδ nρiv
για τδ σχημα καi τηv δlαμ6ρφω-
9η noO θα διboει oτα δ6vδρα.
Στo0c μovτ6ρvoυc onωριilvεc
nυκvξc φυτε0oεωc κ.λ.π. Tοlρld-
ζoυv τd 0nooτηρlγμ6vα oxημα-
\9.7) Συμ6oυλε0εταl τic αρμ6-
δlεc OπηρεoΙac καi iδρ0ματα γlδτα πρo6ληματα noιj ovτlμετωni"
Zεl oτηr1 θγκατdoταoη τo0 onω-
ρωvα.

ΓεωρYrκθq εiδnσεlq

AΘΛHTΙKH KINHΣH
λoυ Xρυodνι9r1 30"8 (ιi.το,μιz"δ "ρε-
x6g), f1 Σ;αραzα:ociγ.υ Ζω\ zl" 4
('ιiταμι,xδ ρεx6q ) .

Στd 400 μ. fl Tριανταφυλλ[δoυ
'Eλευt9ερiα ilxανε 65"?' f1 N:uπl_
τl1 Δdαπoι"ι,α 65"4 (ιi'τομ'"'δ Qε-
z'6ρ), f1 Σαρα,zατοdι,oτ Ζt$1 (66' '
4 (ιiτoμιzδ ρεz'6q ) , lj1 Tgo6πzου
Πορφi'ρα 69''8'

Στα 4Ο0 μ. θμ,π6iδ,:α r'1 Tρoilπ.ιοιl
Ποqφ6qα {ιιαι'ε 76" 6 (&τoμιxδ ρε
z6ρ ) 6γfrzε 4υ xαi ιiπoz).ε[οι9η,ιε
cτοi': i,'-ιετελιzot,;.

Στd 800 ,1-ι. tιαΙ oτd 1500 μ. f1

'Hi.iα Χαρo,ιiλα'{ιαyε 2'57"8 ια\
5'-o2' ' 5 ιiιτι,oτo[1ιυ; πoi ι1πoτε-
λoδν dτouιxd' ρεx6ρ.

Στδ μflxo; f1 N[,xoιl Airxατερlνη
'Διανε 4.1'7. Στi1 ο'xυτα,}.οδρquiα 4Χ
100 zατdλα6αν τi1ν 9η $d'αη μ} r,dο

ρεl"6ρ 5'4' '7 γ"α.i oτi' αxυταλoδρo-

uiα 4ΧJ00 θ,πioηq τi1ν 9η $ioη ιιi
επioη; ι,:o oεzδρ 4'12''8. Στi1 γε_
vιzi1 6α'$uολoγ[α xατJ,λα6αν τ{ν 10η
r9doη μδ 5 6αrhιoιig.

oi ιir9λητα\ τοfi Zcι.cρε''gιixη δθν
τd rfrγαv xαi τ6oo xαλd uερ'xot
βci)"ι,oτα ιiτι1xηlααν 1'ι1γo.l τραυματι_
o'1rδv, δπωE fi Π αγxαλiδ,oυ 'Hλdπ-
τριι ατδ π6νταs,λo ατi1 Διαxo6ολ[α
z'αi. μfrxog zαi δ Χ"'Ιω,αr,γ[δηζ Δrl.
μilτ1tlo; oτd 10ο μ. 'H Παγzαλiδoυ
'Ηλdzτρα oτδ uflzo; {γ'ανε 4'94 zα\
ατδ Δilαxo 28.30. 'Η Πα^/zαλiδου
Δdro,πoιvα oτδ rufr,r6; {'γ'o'yε 4.70 y'α\
oτδ i'ilpo: 1.45 (τδ ρεzδρ τηE εTναι
1.50)''ΙJ Σxoυλαριιilτη Παvαγιril-
τ'α ο'τd 1Ο0 μ. 'dxανε 73" 2 ατο,)(
f1tpι''τελιzoδg 6γfrxε 3rl xαt ι1ποxλε[-
οτr1xε xαi oτd 20'Ο ,ιι. Bπ[αn6 iiφ\9α
oε oτo{lg fμlτελιxoil; '{y"αyε 27"9,
6'γffxε δμι:η 4γl' ια] ιiποxλεiο'τη2s.

Γεv,.xd τd ιi.lποτελd,oματα fiταγ πo
λt iιανοπoι,ηiιιxci.
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Tδ ξυv6μαΨρo Nαofσnq
'H oivonolηoιμη πolκιλiα oτα-

φυλloU .Ξυv6μαυρo Noo0oη.
η nonoλκο καλλlεργεiταl καi ε0_
δoκlμεi oτηv nερloxη ΝooOoηc
δnδ παλαloτ6τωιi 1ρovωv.

ΕΙvαr γvωoτη μδ τd δvo,μα'
τα: μασρo Nαoιioηc' non6λκα,
πoπoλt'κo, Ευvoμαυρo, η ξυvo-
καλτoo, μαUρo ξυvδ, κοi κολ-
λlεργεTταl oτηv Kεvτρικd καi
ΔuτIκη Mακεδoviα. Kυρl6ρxηoε
τδ δvoμα .Ξυvoμουρo Nαo0-
σξQ- flατi αnδ δλεc τic περlo-
xδc τηc K. καi Δ Mακεδoviαc
πo0 κολλrεργεΙταl, φoivετοt δτl
5δωoε τd καλ0τερα dnoτελ6-
σματα oδv κραoi πlo, oτηv nε-
ρroxη Nαo0oηc.

K0ρlo κ6vτρo καλλlεργεiαc
τηc τd δπoiα 61oυv καi oημε-
ρα oημαvτlκη ovαπτυΕη οdv
κιivτρα θμnελoκoλλlεργεiοc θκ-
τδc τflc Nοo0oηc' εΤvαl η Πε-

ρloxη τoδ 'Aμυvτoioυ' Γρε16ε-
vδv κoi τηc Γoυμεviτoηc.

ΠρoκεlταI dληθrvd Ylο θξαl-
ρετlκη nolκlλiα η δπoiο oδ κοΘε
nερlo1η δ0vαταl vα nαρdγη καi
εi,δικδv τυπlκδv oivov θvτελδc
δldφoρov τΠc δλληc (Mαυρo
Noo0oηc, PoZδ 'Aμυvταioυ, κoκ
κlvo Γρε6εvΦv), καi φυorκα d-
voλoγα κoi μδ τηv θφαρμoZoμθ-
vη oivonolηoη.

Tδ φιiλλα τηc εivαl σφηvoει-
δη' αρκετd μεγαλoυ μεγ6θoυc.
Tδ τoομni τηc μεoοioυ μεγ6-
Θouc. 'Η ρ6γα oφαlρlκη μεoαioυ
μεγ6θoυc, xovτρoφλoυδη' XρdJ-
μoτoq κυovoμθλαvoc. oi κλη_,

μοτ1δεc εΙvoι κovτδc oκληρδc
καi δρθlεc.

Στερεiτol oυγγεvεiοc μδ τδ
3309. Δivεl κoλd dπoτελ6oματα
μδ τδ 4'lB, τδ LoT καi τδ R
1 10.

Παλ16τερα η κολλ16ργεlα Yl-
voταv οδ Εερlκo 6δοφη μδ τδv
κλαolκδ τρono τoU κυπελoεl'
δoι.lc o1ηματoc. 'Η φ0τεrυtoη
πυ,κvη, n6vω dnδ 450_500
κληματα τδ oτρ6μμα καi oi d-
πoδδοειc f,ταv noλ0 xαμηλδc
οτδ 6πinεδo τΦv 5 φoρτiωv τδ
oτρ6μμo no0 οvτιoτol1εl oδ oη-
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μερrvα 500_600 xιλ) μα nερi-
noυ. Δηλαδd εixομε 'l_'l,5 κI-

λδ οταφυλlo0 κoτo κλQμα. 'o
oακxαρlκδc τiτλoq, 6αΘιlδc BE,
flτοv γι1ρω oτα 12o_13ο μδ μlα
α0Eημ6vη δE0τητα' i:π' δπoυ
καi απδκτηoε τδ XηροKΤηρlστι-
κo τηc ovoμα.

τoσ Λυσ. Γυμvoπoιiλoυ
Γεωπ6voυ Γ.A" Nαoιionq

Πρδ τoU B' Παγκc,ομiou Πo-
λι1ιloυ καi nρiv nρoo6ληθrl oπo
τdv φυλoΕηρα η περroxη η κα}.-
,ιlεργoιjμεvη μδ αμιπf,λrι: oτηv
Ndoυoα, κdλυπτε τδ μεγαλ0τε-
ρo μ6ρoc τηc θκταoaωc Tηc
Nαo0oηc. Tδ nαρογ6μεvα τoτε
κρoolο 6Eηγovτo oτδ θΕωτερt-
κδ δc oivol noloτητoc oδ ση-

μαvτlκδc noooτητεc. Mετα τηv
nρoo6oλη onδ φυλoΕηρo κοi
τic δυoμεvεic oυvΘηκεc για το
κραolα κοi δvτioτolxα γlο το
oivonoιηolμα oτοφ0λlα, Xoμη-
λδc τlμdc ,κρoolδv, μεγαλo κo-
oτoλ6γlo παραγωγηc' xομηλθc
οτρεμ'μoτlκδc oπo,δ6oειq noU
θnικροτoOoαv oτηv 'Eλλαδα μ6-
xρl τoσ 1955, η dμπελoκαλλl6ρ'
Yε:to 6φθlvε. Παραλληλα η θμ-

φovloη τηc καλλlι1ργεtαc onω-

ρoωoρωv διlvδρωv οτdv nερlo-
xη καi η καλ0τερη oiκovoμlκη
onoδooη ToUc αnε,iληoε μδ δ-
λoκληρωτικδ dφαvroμδ την α-

μnελoκολλl6ργεlα oτηv Nooυοα.

Mετα τδ 1955 καi xdρη oτic
πρooποθεlεc τηc iδlωτlκηc nρω
τo6cυλiοc κυρiωc μδ πρωτερ-
γoτη TηV δταrρiα Mπoυταρη'
δρxloε δεlλd δεlλα vα 6μφαvi-
Ζεται μiα το,oη Ylο αvoμπ6λω_
ση, xωρic Θεα'ματικα αnoτελ6-
σματα. 'H nρooπα'Θεlα α0τη εi-

1ε θπlτυ;1iα δc πρδc τηv αno-
κατ6oταoη τoU κραotoΟ oτηv
δλληvlκη dγoρδ oτηv πoλro ψη'
λη τoυ θ6oη "ηρ16τlκo'.

'H oιjξηοη τηc ζητηoεωc τδv
τυπonolημ6vωv κρootδv αnδ
μ6ρoυc τo0 κοτoνoλωτtκoU κot-
vol, oΙ 0ψηλδc τlμdc δIαθ6οεωc
τo0 nρoΙ6vτoc, η αijEnon τδv
σTρaμ. dπoδooεωv λ6γω 6ελ-
τιωμ6vηc τε11vtκdc καλλlερ-
γεiαc καi η δυvατ6τητα no0 nο-
ρ61ετοl γlα τηv dΕronoiηoη 16ρ-
oωιr καi ξηρrκι]:v xωραφlδv, 0-
ηοκlvoUv τoUc αμnελo,κολλlερ-
γητdc τΠc θnαρXiαc Nαo0oηc
'yδ oτρoφoΟv μδ 6vδlαφ6ρov
nρδc τδv κλαδo τηc αμnελoι.lρ-
γiαc dnδ τδ 6τoc 1970 κοi θδΦ.

Σημεoo oτηv ζΦvη nοοαγ(ι)-
γξc oΙvωv δvoμα'olαc nρoελειi-
οεωc dvωτ6ραc noι6τξToC 'Nα-
oUσο), no0 nερIλαμ66vεl τδv
ΔΓ11:o Nαoιioηc καi τδ 1ωρlα
Tρiλoφoc, ΣτεvημαΧoc' Konα'
voc, Λευκdδlα, Mαρivo' Γtαv_
vακoxιbρl, καλλrεργoUvταl nαι'α.l
αnδ 5000 oτρ6μματα τξc θκ'
λεκτξc πolκlλiαq Eυv6μουoo'
"oλo τδ κοlvoOργlo ομn6λlα εΙ-

vαt od γρομμlκη κoλλ16ργεlο
καi oδ θκτdoεlq κατα μ6oo δ-

ρo σημοVτlκδ μεγαλεc δoτε vo
dvτογωvlΖovταl δvετο Tηv

φρoυτoκαλλl6ργεια. Kαi εivοl
6τol γιατi oi αnoδ6'oεIc κυ'μαi-
vovται oτd 1000_1200 xlλ)μα
κοτα oτρ6μμα, καΙ oi τlμδc oτic
12_15 δρx. μov1μωc μδ o0Εη-
τlκδq τdoεlq αφηvovταc δτot



svα καΘoρδ εiooδημo Tηc τα-
ξεωq τδv B000_10.000 δρx.
κoτd oτρ6μμα oτδv κoλλlεργη-
τη. oi nρooπτικθc γlα τηv θπo.
μ6vη nεvταετ1α aΙvοl δτl θδ ι)-
nερκαληφθΠ iκτα,oη 10.000
οτρεμμdτωv.

Παρdλληλα oi oυvΘηκεc oi-,
voπolηoεωc δ1oυv 6ελτlωθεΙ
μθ τηv δημloυργiα μlαc μovd-
δoc τηc 6ταlρ1αc Todvταλη δu-
vαμtκoτητoc 200 τovvωv περi-
πoυ not λεlτo0ργη,oε τδ 1975
κoi μlδc v6αc τελεiωq σUYXρo_
vloμιlvηc θγκοτοoτα,oεωc τΠc
εταlρ[αc Mnoυ'τoρη $μγaplK6-
τηToq 2000 τovvωv nερinoυ noι)
ορ1roε vα λεlτoυργεri τδ 1977
καi δnoυ γ1vεταt η oivoπoiηoη,
Φρiμαοη καi θμφldλωoη τδv
κραolδv. Συγxρovωc δλεc oΙ
δλλεc εταlρiεc δπωc MελrτZα-
vξ, Kαoταvlιi-tτη Xρυ,ooγ6oυ α-
κoλoυΘιbvτoc τδ nαρdδεlγμα
τι}v πoρα,ndvω nρo1Φρη,oαv o6
iδrεc δvαμnελιboεlq καi 6ελτiω-
oη τδv 6γκατα,oτdoεΦv τoυq.

"oλη οιjτη η nρoondθεrα δ-
Ylvε καToρθωτη κυρΙωc Xdρη
oδ δ0o παρdγovτεq:

Πρδτα τηv nioτη oτηv πolo-
τητα τo0 nρoΤoντoc no0 εΙxa η
iδrωτlκη nρωτo6oυλio, μδ dno-
τ6λεoμo αφ' 6vδc μδv vd δη-
μlouργηΘoDv oi μεγαλ0τερol μη_
1αvoκαλλιεργo0μεvor δμnελω-
vεc Tηc 'Eλλdδαc oτdv Ndoυ_
oα (τΠc θταlρiαc Mnoυτdρη
500 oτρι1μμoτο κoi τηc δταl_
ρlαc Toαvτoλη 200 oτρ6μμα-
τα,) iκαi παρ6λληλα vδ δξlo_
πolηΘoEv oαv dμn6λlo dγovεc
U6xρl τoτε καi oκατdλληλεc
Εερlκθc θκτ6οεlc γrd δλλεc καλ-
λlθρι1εlεc. "Aφ' δτ6ρoυ τδ nρ6
Yρcrμμα θnrδoτηoaων γrα ovα_
μπελιboεle τoΟ 0πoυργε1oυ Γε-
ωργiαc πoU αφoρoσv δγoρd φυ-τlκo0 0λlκoι] δαn6vεc 6γκατα-
oεωc κoi 0nooτυλιboεωc τδv
τΦv nρ6μvωv τηv Eπlδ6τηoη
39"zo γrδ τηv αγoρd μη1αvl,κo0
εΕonλloμoδ, πoιj δρ1ιoε vd θ-
φαρμoZεταl τδ 1972 καi τδ δ-
πoΤo δv oυvε;1roθεi καi τηv δno-
F6ιlη πεvτoετiα θd θnlταx0vεl
τδv ρυθμδ πoρaiαc γld τηv πε-
ραlτ6ρω θn6κταoη Tηc θμnε-
λoκαλλlεργε1oc.

Παρ' δλη Τηv κoτooτρoφη

τιiv 1ρ6vωv τo0 nριbτoυ μlooΟ
αiιbvα μαc' KοTοστρoφη no0 d-
φdlvloε τηv oivonolητlκη π'αρd-
δοοη' δδv 6o6ηoε τελεiωc η πα-
ραδoorακη o0τη nαραγωγη. Ση-
μερo' xdρη ndλl οτηv κρατlκη
μ6ρlμvα καi τdv iδrωτlκη Πρω-
το6oυλiα, δxεl δ,πoκοταατoθη η
voμoΘεoiα γlα τδv o0oιαoτικδ
EΛεγxo καi τηv δlατηρηoη τξc
n61ρτηTσC τδv κραolδv τηc nε-
ρlo1ηc Τd κρoold πo0 nαρd-
YovTαl XαρolKTηρiΖovTαl αnδ θ_

Εolρετlκδ δρωμο (BoUQUET)
nλo0,olo γε0oη, oδμα καi 6vτo-
vo κoκκlvo ρoυ;μπlvi Xρωμα."Exoυv δηλοδη δλα τδ oτol1εΙα
Ylο vo κoτατdoovταl oτηv nlδ
ιiιμl1/,η 6αΘμiδα τΦ,r κραοtδv
τηc E0ρΦπηc.

'Γδ nλεov6κτημα α0τδ TRc θ-
παρxioc Nαo0οηc, αoφαλδc
nρ6nεt vο oφεiλεταl oτic εiδl-
Kεq θδαφoκλlματrκdc oυvΘQκεc
τQc περlo1ηc'

'Enioηc xαρη oτδv o0oτηρδ
6λεγxo noi 0πdρxεl oημερo μδ
τiq ταlviεc 6λ6γxoυ τou 0πoυρ-
γioυ Γεωργiαc εΙvαl δlαοφαλl_
oμ6vη η noloτητα τδv Kρα-
οlδv.

'Avo,κεφαλαlΦvovταc τα Πα_,

ροnαvω, μnoρo0με vα noUμε
δτl 0πoρxoυv ευoiωvεc nρoij-
noθ6οεlc γlo τηv nερolτ6ρω 6-
πιiκταoη TΠc oμn6λoυ noκlλi'α
.Ξ.N.. oτηv θnαρx1o Noo0oηc'
oλλδ κοi vο Onoγραμμlooυμε
δτl η 6πθκτοoη α0τη καi 6,nr6εr
6λημ6vη 6κ τδv πραγμdτων εΙ_
vcll κoi οuμφ6ρoυ,oα, τooo γlo
τηv oiκovoμrκη dvαnτυEη Tηc
περlo1flc κoi τηv 6ελτiωoη τoΟ
γεωργlκoU εiooδηματoc τωv πα_
ραγωγδv δoo, κoi γlo τηv θΕ0-
ιι,ωση τoU πoloτικoΟ δnrnθδoυ
τΦv θλληvlκωv κροolδv.

ΠPoΣoxΗ
'Η dκδooη τoδ περloδrκoδ

<NΙAOYΣTΑ> αιηρiζεταr
κυρiωq οτfiν dγdπη καi rδ
'θνδlαφ6ρoν τιilν oυ"νδρoμη-
τδν τηq.

Παρακαλoδtrrε τoJg oυν-
δρoμητδq νir φρoντiοoυν
6γκαiριυc γrδ τdν dναν6ω_
ση τηc oυνδρoμfig.

'Η κυψθλn
πnYfr ζωnq
καi ιiγεiαq

Συv61εlo ο,π' τηv oελiδο 1OO

τελευταTα iμωq τilν πρ6oεξε καi
r] φ,αρ,μακoBιαμηxανiα, dρxiζoν-
ταq δ,πδ τflν Δανiα, 'Eλ6ετiα, 'Ι-
απωνiα, 'Ιoραflλ καf τ{ν x'ρησ1-
μοlτolεi γrα παραιrκευ6otrιατα δ-
xr μ6νo θξωτερκfle xρr]oεωg dλ_
λ& καi θαωτερικfrq ιτδ δ16φoρει;
πα,θl]οεlq δπωg λ.x. τδ 8λκoq τοδ
oιoμ6xoιl κ.d. M6x,ρι oτlγμfrq δ}ι'
3xουμε dκρr6εiq πληρo,φoρiε4,
ατ| μελl,oαoκo'μ,ικi 6t6λroγραφiα
τoυλdxloτoν oδ πoι}q πα,θ{oειq
Χρησlμoπolεiταl. θκεiνo δμωc πoι)
ξ6ρoυμe εiναl δτl oric xδρεq πoi
dναφ'6,ραμε f πρ6rπoλη dγoρdζε.
ταl &πδ τoδq μελrο,αoκ6μoιlc πρδq
4-δΟ00 δοαxμδq τδ κλ6.

Π6ντε λolπδν εiναl τδ πoλiτl-
''-lα πρoi6ντα τηq κυψ6ληq, μla
dνε'κτiμητη πρo,oφoρδ τfrq μ6λro-
oαq γld τi1ν δγεiα καi τflν καλo-
π6ρα,o'η τoδ d,ν,θριfiπoυ ποδ εiναl
δ θκμεταλλευτi;q &λλδ καi δ κα-
ταoτρoφεδg τδν πdντων.

Kαi δδν εiναr μ6νo αιiτ&. 'H
μεγαλriτερη καi oπoυδα16τερη
oυνεlοlφ,oρd τ{g μ6λloααq oτi|ν
oiκoνoμiα τfrq φιioεωg εiναr fl

γoνlμρποiηoη τδν λoυλoυδ16ν
xrλr6δων φυτrκδν εiδdrν πoδ πρα-

γματαπolεi f μ6λιοοα μεταφ6-
ρoνταq μδ τδ π6,δια τηq τi γιiρη
dlπδ dνθoq οδ dνθoc. oi φυοloδi-
φεg δπoλoγiζoυν δτl πdνω πΦδ
30Φ φυτlκ& εiδη θd εixαν θκ-
λεiψεr
ση τηc
νoμrκi1

xωρiq αirη τi1 μεooλ66η-
μ6λπααq κo_i δτl f1 oiκo-
αξiα α0ιlc ιic iπεμ66-

oειiq τηq εiν'αr 1Ο Eωc 2Ο φoρδζ
μεγαλ6τερη dπδ τfiν dξiα τδν
πρoi6ντων τfrg κυψ6ληg.

Eiναr λolπδν δ dνθρωπoc i) fl
μ6λlooα f| κoρωνiδ,α τfrg δημroυρ-
Yiαq;...
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'Απδ μrκρδ παιδld ixoυμε μd-
Θεl δτr τδ ψ6μα εiναl κακ6. "o-
ταν λθγαμε tνα μικρδ ψεματd-
κl, f1 μητ6ρα μαq, θ6λoνταq νδ
μσq μdθεt νδ oε66μαoτε τi1ν a-
λf'θεu, μdq 5λεγε δτl δ <Θεoιj-
ληq θd μdg κ6ψεt τd γλδooα>.
Kαi φυοrκδ μdq 3λεγε ψ6ματα.
Χω,οiq κακfl πρ6θεοη.

Xωρiq &μφr,6ολiα πρ6πεr νδ
oε,66μααrε τflν dλr]θεrα, δoo πρ6-
πεr νδ d,πεxlθαν6μααrε τδ ψ6μα.
'Aλλa ιiπdρxoυν dλl1,βg1gq πoil
δδν πρ6πεl ν& λ6γονται γrατi
κd:ι'oυν κακ6, δπωq ι'lπ6ρxoυν ψ6-
ματα πoδ θπl6dλλεται ν& λ6γoν-
ταr γtατi κdνoυν καλ6. "Eναq
γrατρδq π.x. δδν λ6εr πoτδ oτδν
dρρωατ6 τoυ 6τι f κατd,αιαοl] τoυ
εiν,αl oo6α'ρ{. 'Αντiθετα μδ μtκρδ
i) xoνδρoεδfr rμ6ματα, πρooπαθεi
νd τoi τoνι-iroεr τδ flθtκδ γrδ νiι
dγωνroτεi καλ6τερα θναντioν τfrq
dρριilατl'αq τoυ.

Tδ ψ6μα εiναr κακδ δταν εiναr
κακδζ δ o,καπδq ποδ θπlδrιiκεται
μ' αiτ6. Στi1ν περlπτurοη πoδ εi-
δαμε πδ πd.νω μπoρεi νd εiναr
οωτr],ρro. λ4πο,ρ,εi νλ oιilοεr μrδ
dνθριilπrνη ζωri. Σδ dναρifuητεq
dλλεq ,περlrπιiroεrg μπoρεT ν& οιil-
αεt μlδ ιolλr,κi1 i) κoινιυνlκi| ox6-
on. 'Αντlθ€τωq i dλf1θεrα μπo-
ρ'εi νδ τilν καταoτρ6qrει. 'oπιυο-
δf'πoτε δrj,olκoλα μrπορoδu'ε νd δι
ατn,ρf'ο'ουμε τiq φtλlκδg fl κolνω-
νκδq ox6oεη μ,αq, &ν κ&πoυ-κ6-
πoυ δδν καταιoε6γoυμε αι& 'l1]-

κρδ &θ6α ψ6ματα.
"Αg ιiπoθ6ootlμε. δτ' μld φiλn.

μdg γνωofΓ;εr τδν δ,ρoα6ων'ασrlκ1l
τnq. γlfl τδν δπoTo πlαrεilεt δτl
ρΤr,α' ζξυπνo,-' lιoοroοlll6ι,oe καf
γoητευτrκ6q. Στf1ν πραγματtκ6τn-
-. δλrl εi.,nl τiπoτα 6πδ δλα αfl-
τd. 'Ανmθ6τωg τδν 6oiακoιl.lε &_

ποrη,61.161-'ηd,. η}η,6τ'ηfi . d-lt6ρrραl-
τo καi dξε,ατo. Tδ θριijτnnlα εTναl
λ.l nο4τεl .lδ τfic πoδμε αitτδ πoil
-',π-ρfi.6l'ρτ5. ii νδ ουlrφωνΙi,σoυμε
μ} τi1ν dπoψr] τηq.

'o oε6'αoτlδq πoδc ττ\ν &λr1θ'εln,

μdq ,θπli6&λλεr τδ πρδτo. 'Αλλδ
αflττ\ fl dλfrθε'α εiναl δlκf μαq
δπ6θε,oη. Mrδ θρωτευμ6νη ν6α
6λ6πεl μδ δnφoρετιlcδ udτlα τδ
&ντlκεilμεν,o τoδ 3ρωτd τnq. "Αν
λolπδν τfrg πofiμlε <τflν dλl1Θεrα

μαc> θδ τdν πληγιilσoυμε καl θ'δ

xdσoυμε τiν φlλiα μαg. Αiτδ
1rπoρoσμε νδ τδ &πoφ-ιiγoυμε μ'
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iνα μκρδ i:θδo ψ6μα. ΧωρΙq νδ
παραδεxτoδμε δτr δ dρρα6ωνrα-
ατκδq τfrq φiληq μαq εiναl δ i-
δεωδ6αιερoq dνδραq μπoρoσμε
νd τflq πoiμε δτr Ξxεr γραφrκδ
φρr3δrα, δτr ντiν'εταr κoμψδ κ1
δτr εiναt 3ξuπνοq. &φoσ iiξερε νδ
τiν δlαλ6ξεl. Kαν6ναq δδν θλ

μdq ,κ6ψεr τi1ν γλ'dlooα, oiiτε τi1ν

φrλκl] μαq ox6o'η.
Σε66μαο-tε, καi πρ6πεr νd οε-

66rμααιε τi1ν dλf1θεlα, &λλδ μdq
dρ6οεr τδ ψ6μα καi τδ Δπιδlιil-

l 'ro 
BAΣ. NAΛMΠANTH

κoυμε 6ταν μdq κoλακε$ει i) μαc
θνθαρριiνεl. Π.x. δταν ρωτoiμε
8να φlλrκδ πρ6oιυπo γlδ τδ ν6o
xτ6νπμ6 μαg, γr,δ τδ καrνol3ργυ
φ6ρεμ,d μαc η γενικ& γlδ τδ πα-

ρoυοrαoτrκ6 μαg, 3xoυμε dνdγκη
&πδ τdν &πδοκψαoiα τoυ. Ai-
τfi fl dνdγκη δδν πηγdζεl dπδ
τitν νoοηρit fl δπερ6oλικi1 φlλα-
ρ6oκειd μαg. Χρεrαζ6,μαο.ιε μlδ
φλlκil θπιδoκψαoiα, γld νλ ξα-
να6ροfiμε ij νd θνlοxriαoυμε τi1ν
θμπlαιoο6νη μαq oτδν θαυτ6 μαq
καi τi1ν αiοloδοξiα }1.1ξ' "Exoυμε
dνdγκη &πδ 8να μικρδ &θδο ψ6-
μα γlατi μlδ δυο6,ρεαrη dλτ]θεια

- 
πoδ θνδεxαμ,6νι-lc τilν δπo-

πτευ6μαατε 
- 

θδ lrdq d'πoθdoρυ-
νε καΙ θ& μdq 66θιζε αιi1ν dπo-
γo{τευo"η.

Περroο6τε,ρo dναγκαiα εiναt τd
μlκρ& &θδα ψ6ματα. σriq aρωτl-
κδq i) ουζυγκδq οx6οεrq. "Aq δ-
πoθ6οoυμε δτt μrδ ν6α δ6xεταl"
dπδ τδv dρρα6ωνιααιrκ6 τηq η
τδν νεαρδ oιjζυγ6 τηζ 8να φΦνδ
δδoo πoδ dνταπoκρiνεταr οτiq
οiκoνoμlκ6g δυνατ6τητ6q τoυ, &λ-
λ& δδν &ντα.πακρfνεταl οτig προo'-
δoκiεq τηg. "Αν εκδnλιiloεl τitν

&πoγο{τευor] τηq, κrνδυνε6εl νd
θεωρη,σεi μαται6δoξη καi ν& τα-
πεrνιirαεr δκεiνoν πol) τfrg πρoο-

φ6ρεl τδ φθηνδ δ6ρo τoυ μδ πoλ-
λi1 dγdlπη. Δδν Θd flταν πρoτψ6-
τερo ν& παiξεr μl& μlκρfl κωμω-
δiα καi νd τδν πεi,αεr δτr τδ δiρo
τoυ τflν εl3xαρioτηοε πoλδ xρη-
οιμαπorιirνταq μκρd &θδα ψ6μα-
τα; Kr' tiαtερα δδν Θδ fiταν λo-
γlκιilτερo νδ 8κτrμl]oεl τi1ν xεl-
ρoνoμiα τoυ &ντΙ ν' &ξroλoγr]οεl
τδ δδρο τoυ;

Πoλλδc dγ&πεq πdγωoαν καl
πoλλδq εiτυxiεq γκρεμiαιηκαν,
i,πδ δπερ6oλlκδ καl κακδq θννo-
o6μ,ενo oε6αομδ πρδq τilν dλfl-
θεlα' 'Yπ&ρxoυν &λfθεlεq πoδ
πρ6πεt νδ δrακηρ6rrooνταl καi d-
λ{θεεg πoδ πρ6πεl νd &πoοrιυ-
πoδνταr. 'Yπd,ρxoυν ψ6ματα πoδ
oκoτιirνoυν καi ψ6ματα πoδ σιn-
ζoυν. "Eτol δταν ξ6ρoυμε δτl
μlδ dλl]θεπ εiναr δυο6ρεcrrη καi
μπoρεT νδ κdνεr κακ6. rj στolxεl_
ιilδηq εiγ6νεια μig θπfidλλεl νδ
τiν &παoιωrτfooυμε καi αη θ6-
ση τηq νδ 6&λoυ'με tνα μκρδ
εiεργετrκδ ψ6μα.

Στδ παrδκd μoc xρ6ν'iα, oi
ι,oνεΤq καi oi δdoκαλol μdq tsμα_
θαν δτr f1 εiλκρiνεl,α εiναl μlδ
&πδ τiq 6αοrκιi-lτερεq &ρετ6q. 'Y-
π6ρxoυν 6μωq περlπτιilοεlq πoδ
f1 dνεrλπρiνεrα εiναl f1 καλιiτε-
ρη τακτκ{. 'Αρκεi νδ ξ6ρoυμε
νλ ξεxαlρiζoυ,1lε αiτδq τiq περι
πτιirοεη'.. μδ εiλκρfνεlα.

EΦxετliριo
Στiq 3.9.78 δ κ. 'Ιω&vνrlζ Kα.

ρατolιiληq μ6λoq τοδ Δ.Σ. τoσ
Συλλ&γoυ 'Aπoφoiτι'lν καi τic
oυντακτικfrq θπlτροπi]q τoσ περl-
oδικo8 τ6λeoε τoδq γ6μoυq τoυ

μδ τflν δ. 'Eλ6νη Tοαγκαλiδoυ.

Tδ δ.α. τoσ orlλλ6γoυ εijxεταt
καi αιoδq δ6o εiτυxlα καi xαρd'

E$xαριoτriριo
:o Σιjλλoγog 'Απoφοiτων Nα-

orioηq <'Αν,αoτ6olοq Mlxαi1λ δ
Λ6γιoq> εlixαρroτεi τi1ν κ. Λευ-
κd Σαμαρd γlα τflν δωρεδ 1500
δρx. εiq μνfμην τoi θεiου τηq
'Ιω&ν. 'Aγoρααroσ.



APΙΣToTEΛΗΣ
l Συv61εlα απδ τη οελiδο 86
6λdπεl τi1r, f1?*z(α- τδν t,παr,δρευο-

μdιυr, πq'o,z.ειμd'νoυ r,d ιiποxτtoοιll'
^1εφd παιlδιd, γd iλd^1xει τir παιδ:xα
$εduατα, νι} sεαπ[ξε: z'{x?,ο δπo-
yρεcυτιxδν oπουδδr,. ^,,ιd τδ zd.ι}'ε

παιδi, ιiντιλαu6τjr,ετιrl τ6τε zαr,εi;
,,6oo 6γγxλo\| lστι,{δζ zαi αiιilγιεE
εiι,αι ο'ι πρoτci,oειg τoi Σ,ταγε'9[τl1

φιλοo6,φoυ. 'Hyoιiν ατ' αsτld. οα:
ol1,uερα oi πρ.oφ\1τεiεq πoδ μ6νo il
'Αρ, oτoτ6ληq &πo6α[ι,ει 6 xLιιο s''zδ;
oο,φ6g, ποt fl ιiνι9qιοπ6τi1τα οl1'ιεoα
δδεiε' πιiνω oτ' ιixνdoIα πoil αr]τδ:

γιiοαξε, δoτε l,d παqlαιιdr,oι' d.r,α?.-

λo[,1ρ1g.

'FΙ N6oυoα στδ B' μtσδ
τoσ 19oυ αiιilvα

Συv6xεlα d,πδ τηv oελiδo 93

κηφ6ρο μdxη τδv Γtαvvlτoδv (19_20
'oκτ. 19'1 2) .

Mt xαρδ δlαnioτωoo δτl η nρoφoρlκη
noρ6δcoη oυμninτεl μδ τα γραφδμεvo
τcυ BΑKΕR. EΟxοριoτΦ θερμd τδv κ.

Mlxiλη Γoυργoυλldτo γιo τηv σUvεργσ-
oiα.

BlBΛ|οΓPAΦlΑ
BΑKER ΙΑMES, Turkey in Εurope,

London - Ρaιis - New Υork 1877.

BΑKER ΙAMES' Die Tiirken in Eurο-
pa, Stuttgart 1878.

BΑΣΔPABEΛΛΗ Ι.K.,'Ιoτoοικd dο-
xεiα N{ακεδoνiαq, Β' 'Αρxεloν
Bερoiαq-Nαoιioηc (1598 _ 1886),
Θεooαλoνiκη 1954.

BΑΣΔPABEΛΛH Ι'K., 'Ιοτoorκδ πε,li
\αοioηq θξ €ινεκδ6τoυ xεlρoγρ6-
φoυ' ,,\Ιακεδoνrκδ> 3 (1953 

-1955 ). 126-1.11.

ΙENΑ ScΗULTZE. Macedonien L.an_

schafts und Kulturbildet. Ι ena
1927.

ΣToΥΓΙΑ}\ΙΝAKEΙ EΙΣT..'Ιoτoρfα
τ{q π6λεωq \cιο'l'oηq. Θειll;cι\oι'i-
κη 1976.

xΙoNΙΔΙ{ Γ.Χ', oi δlιb[εrq κcιi οi φι'-
λακioεlq τδν Nαoυocιiωι δπδ τoiq
Totρκoυq οτd xo6ι'rcι 1δ;Ο-1E77.
<ιNrdoυoτα> τευr. 2o (Φε6ιl. 197S,
8-9.

'Avα66λλετα:
τδ (('Ημερoλ6vιo)

<Tδ f1μερoλ6γro τflν κυρlιΙjτθ-
ρων γεγoν6των τξq θπανdoταoηq
τδν Nαoυιrαiων τδ 1822> λ6γω
πληθιiραq sληc dνα6dλλεταr γrδ
ιδ δπ6μενo τεδxoq,

\e&fiFri\1

"Evα θvδlaφθρov δγγραφo τoσ 1885
Γνωρiζoυν οi θπiτρoπo1 τiq φαoiοoυν. Mπoρoiν νδ oυνεxi-

Παναγiαc 1ιlδ δεo1ιευτrκfl γl' αi- σoυν τi)ν θτfroια λεlτoυργiα δπδρ
τοδg δπoxρ6ωoη, πoδ dν6λα6αγ dr,απαrjoεωq τξq ψυxfrq τ[Ιν κε-
τδ 18B5 θνoρiιεq τfrq 3κκληoiαq; κorμημ6νων 'ooλlανιτιilν (κατoi-

Π6ραoαν τ6oα xρ6,νrα &πδ ι6- κων 'Αγiαq Φωτεrνfrq or]μερα ).
τεi Md τ& γραπτd μ6νoυν καi. . \{πoρolν νd Bπloτρ6ιμουν τiq 30
,θυιli'ζουν. λiρεq i) νδ €ιγνο{ooυν τdν dπ6-

"Αg κdνoυν λoιπδν τδν κ6lπo. φαoη τδν }Jαoυoαiο:r, θνoρrτ6ν
νδ δlαGiιooυν τδ πlδ κdτω κεi'-' τoδ 1BB5. 'H δ6oμευoη τoδ κε1-
1,o - πρακτΙκ6. "Eπε1τα δq &πο' μ6νoυ εiναr μ6νoν flθlκ{.
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'Aξι6λoγη δπflρξε ",j δgα,oτt1p16_

τητα τfr; μlNτfrE χQωδια; τοδ'Ω-
δεioυ Nαoioη; oτ& xρ6νιct τi;
xατo1i1; 7942'1944. 'H μιxττ\
μρωδ|α μδ irπιrzεφαλi1g τδν δ)vτil
x. Δ. Bαρ6dρη iπqα.γlματolπο[ηoε
ιiiρzετδE θμφαι'ioει; τ6oo oτi1 Nιioι'-
'oα δoo xαL o'τiζ γειτοr,ιz.}g π6λει;.
oi μετα.zlνitαε'; τ6τε πQαγ]Ιατο*
ποι6νταγ y'ciτco, dπδ δd,ozoλε; oυv-
Φfrr.Ξ, oυrηι9ωE uδ φορτηγd αilτο-
z,iνη1τα. oi oz,οπoi 1ft1ι 6γ1'g1.]}-1fiγ

'oτδ ιl{r,oλ6 τoυΞ f']ταν xoιr'ωι'ιzο[, i_
π}ρ τoδ oirzο'τρoο'εioι"EδdoorlΞ,
riπ6ρων zαi dπqooτατειiτωι' παιδιδν
ατi1 Bdlρoια xλ,π. "oλε; oi δαπcir'ε;
τfrg λεnουργiαg τoδ 'Ωδ,εiου dγ: _

μετωπιξ6ταν d'πδ τι} iδ:α τd μiλr1,
δ[yαl; xαu,uliι dλ,λη θι,iοyυlοη.

Στi1ν φωτoγqαcρiα ιια; δια"zο[l'οr'
ται οi ιiρyδq τfr; π6λεο:g 'F]δitoοrl:
zαi τd',u6}.η τfr; 1οριοδiα; μ} τδν δι-
ευ$ιlντli τη; τδι, l.. Δl1!'ι. Rαρ66qη
οτi1r, ε:(o'ο,δo τfr; rriι}οιi,oηg 

"o6 
ψ1g^1ιi-

λoυ 'Aλεξciνδροιl 'Eδ6ooηζ τδ 1943.
Διαz.ρ[r,ονται oτi1ν πρcilτn oεlqd

δ μητροπoλiτη; Πd7?"η: Παγτελε_
fr1μων ( μετθπειτα Θεo'oαλoνizηg) . δ

νοiμciρ'1η,; :ι. ΓειΙlρ.,,ιο; Θεμελfr<
(tμετ6πε:τα tφ)γ6; isνιxfr< dμt-
γηζ), δ δfrlμαρyοg 'Ιiδ{'αoriζ zαl δ
\'t,ιl αoyo: Ι{αουαl1< ι. Σπαδqo;
Ko'ι1ληg. Td μ6λη τ{1: 1ogω1δiα'g:
A}JΔPtrΣ: "Αδαμ(δηq Kωl')νog t,
B αλτα,δ,δqοg Mιλτιd:δiiq, R α.Q6{Qηq

Kωv)vogt. Bαρ6θg11; Nιx6λαoE
Γαλciι,ηg Miμηζ, Δαγ:ιαJ,.dro' pn,',-

γ6ριo;, Δανδανri; Xρiioτοg, Δια-
ωιiντi1;'Aντrbνιοg t, Zαy,αgιιiδη;

'A$αι,cioιo;, Zdμο; Γεci:qγιoE, Kαγ_
ταρτξfr; Ι{ιx6λαog, Kαμπο{gη; Γε_
cilργιog, Kαρriτξα; Πθτρoq, Kdi-η;
Δη,ιιr|iτριog, Kαoτανlιi-lτηg'Aντιbγι_
o;, Kολιο; Δηu{πριo; 1 K'ολτodxη;
Xgfloτog, Kουγ1ργ1111ξηE'Aπ6'oτο-
λο; ('Aλi,z'αιτi1g) t, Kρυoταλλ[,δτ;
';\"ι,θατrl5, Λιciνηg Γειbg.,,ιo;, Mαγci-
z.ιrg Nιx6λαog, Mατι9αiου Kωι')νο;,
NΙα'1,γανιiρη;'1ο]d,.lγrrq, Mαilδιivηg
'fluμανου{λ, λ[dtoτοραg Θεoδ6οι-

!ωτ0lι}lΣ

οg i, Mπαoιο{qη; Kιι,ν)νo;, Mπο*o
δι1:'Αναoιdo'o;' Mπαxαλrδ: Kωγl
νoq t, Mπ6oιο; Θωμιδ;' Mπd'ρσO;
Bα-ο[λειoE, Mπdρoο; Γρη'γ6ριο;,
Ντ6,νταg Θεολ6./ηζt, 1'Ιτ6ντα9 Στ'αδ-
oο; 1, Ξαιιθiδηg Mι1αiλ, Πα'πα_

γιιi.'.,r,η,; R αα(λε:οg, Π απα1α.τξciρα;
}rΙι,x6λαog, Π α.παδ6πol'λo5 Θωμi;t,
Π απαδ6iπουλo; ΓεcbργιoE, Π α.τoiζ
'Ar,τωvιoE, Παqδιi,1',1: Kιυr')νο'q t,
Π ιπε q6,πoυ,λo; Kωι') γο:, Π '.τταzη:
'AλdEαlιδρο;, Π 6τqου Kο:r'.) νo;,
ΙΙ iνιr; Π iiτρο;, Π λατaοfz-α; 'A-
.,'αιιdμr'ων' Π,λαταοiz'α; Xgijo;o:'
ΙΙ απαγιιiννi1; Γειbργιο;. Ρ(Ξο; Γε_
ωQl,lο;, Σαπoυντζfrg ι\ημ{τ9:ο;' Σ -

ιiτρηg'Ι,ωιiνν'η<, Σιιιoμιi:,z.ιo; ){ :z'6-

λα.οg, Σiπciρτoηg }Ιlrdλαο;, Σταιιιi'
τη; Θεdlδωροg f' Tοιρ6γzα; 'Ανα-
oτιΙ'oιog'

ΓTΙ\ΙAΙKtrΣ: Bαρ66ρη'ΩQo'-
οξfrλη, Kατf1 Mαiρη, Koιiλη-Bα-
φε[,δου 

ιp;χjγη, Λαδδ Eiαγ'γε?.[α,
Λαδd Mαρ,.;oι1λα, Mαiδ6vη Elρ{η,
f{ α1g^11dννη 'Eλι,od6ετ, Π αρδciλη

'Eλiνη, Παρδιiiλt1 Mαρ[α, Poδo6[-
τη 'Fiλ6νη, Σι,cilπη ΦανJ1, Toιτα^1ιdr'_
1,η Kατ[να, Φειδdt'τοri Mαqiα, Φ{-
οιοιl Π 6,πη.

"Ξ.IΞ.i: $l
:::''.:.ι,,ε:sl

.: lSs:'.::$,i
];.:i._'t]:j:i'Φ

'^λΜΨffi\":*#ιΝΝλ)Nffi

is,
,*w Ψ'

oi iιπ5ιpoιτεq τoδ
oτi1ν ο_ιoλ{, μετd
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l(εlpοτεxυlκic

'Eκfl6οεωθ

'Εψκuiulο

Kf υιpoυ

'o voμαρXηc κ. Γρηγ. Γrοvvonoυλoc
τoδ

τ[c θκΘθoεωc 1εrρoτεxviαc

-ΝΝirlτ

...t' -1 Νι\tii)\

οτδ εγκοivlα
KEK.

'Εριlοζoμθυoυ

KoρIτ6ι0υ
Στi1ν αiθουoα τ{q Δημoτκflq

Πιι,ακoΘr]κηq Ξγιναν τi1ν Δευτ6-
ρα 3 'Ιoυλioυ καi δiρα 8 τδ 6ρd-
δυ τδ θγκαiνrα τηc 7ηc Χεlρoτε-
xνπ{q 'Eκθ6oεωq τoδ K6ντρoυ
'Eργαζoμ6νoυ ΚoρtτοtoΓl },Ταo6oη q

παρoυoiα τoσ δημdρxoυ κ. Δημ.
Rλdxου καi πλ{,$'gψg κ6,oμoυ.
Toδq παριoταμ6νoι-lc πρooφιilνη-
οε f1 πρoιoταμ6νη δig Eiγενiα
Zdλlου, f1 δπoiα dφoσ τοδq εixα-
ρioτηoε γιδ τfiν παρoιloiα. τoυq,
τ6νIoε δτr ο'κoπδg τfrq θκθ6οεωq
αιiτξq εiναι r,d 1ι6,θεl δ κ6qloq
π6οα xρdοlμα καi δραiα πρ6γμα-
τα 1'ιπoρoiιl νδ 6\,oδι, iιπδ τδ x6_

ρlα αiτδν τδι, κoρlτorδν. τδ δ-
πoiα oδν θργαζ6μει,ε9 πoil εiναt
δαπανoδι, 8να oημc..,τlκδ μ6ρoc
&πδ τfiν 8λειiθερn ι1ρα τoυq γlδ
ττ\ν θπαγγελ1rατrκr] τ:υq δλoκλfl-
ρωσn.

Γld τfiν lπrτιlxiα τflq θκθ6oει,lg
δoιiλειμαν μδ θνθουolαoμδ δλα
τtι 116λη τoi KEK. Tδ θκθ6ματα
τclπoθ'ετη}r6να dν6λoιrα llδ τδ
εiδοg τoυq καi dψoγα δoυλεμ6να,
d,r6oπαoαν τδ εiμει,i,oτατα ox6_
λrο καi τoδ τliπoυ καi τiν πoλιl-
αρi,θμων θπlακεπτ6ι, πoi θαiμα-
οαν τiν δoυλεlδ τδν uαθητρlfiν
τoδ K6ντρoυ.

o δflμcroxoq καi η κ. Bλiιxoυ
Eiγενiα Zd.],loυ κατiι τδ

oυi'ouiλοiν μδ τ|ν δ)τρrα τoδ K.E.K. δiδα
i:γκαiνrα τ{g iκθ€οεωq xεrρoτεxνiαq
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Ndα M6κρn'Aλεξανδρoυπ6λεωc

Tελεiωoαν δυoτυx6q oi δεκα_
τρεiq μ6ρεq oδηγΜic κατααKη-
vu:τrκfrq ζωfrq, γεμdτηq ξενοlα-
:ισ καi δηuιoυργiα. Kr' Jτol τδ
Σd66ατo 5 Aliγο$oτoυ μδ λ6πη
μαg dπoxαrρετiοαμε τδ φιλ6ξενo
τoπiο πoδ 6ρioκεταl οδ κ6πorα
παραμυΘ6νrα &κρoγrαλιd τοδ νo-
μofi "E6ρoυ, Φε6γoντα9 αμrc 

"1l-ραμε μαζi μαc π6μπoλλεq dr,α-

μι,fαεtq πoδ θδ μεiνoυν oτi'1ν
καρδrδ καi οτδ μυoλ6 μαq γtδ
πdι,τα. Tδ πρoγρα1lμ6 μαq frταν
&πλδ καi ειix6ρloτo: Ξilπνηηrα,
'6παρoη, πρωrν6, δπηρε,o'iεg' κα-
ταοlκευ'6q. δεκατl.αν6, μπ6νlo. με-
οη1rερlαν6, ξεκoiραoη, θπιθ'ειilρη-
oη, μlπ6νto. &πoγευματrν6, δμαδr-
,κi1 &παο'x6ληon, δεinνo, πυρd, ol-
ω,πητf ρrο.

"Oμrq, δν καΙ τδ πρ6γραμμα
frταν οδ δλη τl)ν δlιiρκεlα τic
1καταOu(Ιiνωσηq τδ iδιο, κα1rμld 1ι6-
β'α δδν αiοθαν,θiκαl.ιε'lloν'oτoνiα
i] "λriξη Kd,θε μ6ρα iταν γ1δ
μdq κ6lτι τδ ξεxωοloτ6. "Eνα
κoυτi γε,ιldτo iκπλr]ξεlg. Mερκδq
drπδ αι]τδc flταν f1 θπio'κεψn oτfl
γlooτi1 κραoιofi τfl q'Αλεξανδρoυ-
n6λειυq... i μ6ρα πoδ κdθε oκηνi1

flταν 8λε$,θερη νδ δlαμoρφιbιrεr
τδ πρ6γραμμd -ηq..' 8να νυxτε-
ρrνδ παrxνfδl.., fl παρακoλoriθη-
ση κΙνηματoγρdφoυ oτδ γεrτονl-
κδ o'τρατ6πεδo... f1 μ6ρα πoδ iiλ-

λαζε τδ dρxηγεio - δηλαδi1 πoδ
τδ πραγματrκδ iroxηγεio μαq d-
xαvε τflν θξoυoiα τoυ καi τfl θ6-
oη τi1ν θπαrρναν δ,π}.δc κληρωτδq
oδηγoi... καi τ6αε9 dλλεq.

'oφεiλoυμε λolπδν Eνα μεγd-
λo εlixαρlo'τδ oτdl, κεντρrκfr δl-
oiκηοη τoi ΣEo - Σδμα'Eλλη-
νiδων 'oδηγδν - ποδ μδg πρo-

'Lι4]Θε6εr 
τδ δλlκδ γrδ τig κατασκη-

νιi'tοειq, &λλδ κυρiι,lq oτfl δlκfl
μαg δroiκη'oη, σrδ δtκ6 μαq &ρ-
xηγεTo καi oτiν τo,πlκf μαg sφο_

ρo δiδα Eliγενiα Zdλrου, γιδ τδ
&ξ6xαoτo καλoκαiρr πoil μdq xd-
,ρ1σαν. Εiixoυgr τδ θπ6μενo κα-
λoκαfρι. dλλδ καi κ&θε καλoκαf-
ρl, μδ τι)ν iδπ δρεξη γlδ δουλεld,
τfiν iδια iπoμoν{. θπrμoνi1 καi
ποooπ6θ'εlα νδ δργανιi-lνoυν τfq
δδnγrκδq κατ'ασκηνιiJσειζ οδ κd_
π.'tα δαντελ6ν''α &κo,oYrdλrα τffg
xιiloαg μαg καi νδ κ6ιroυι, εtlτυ-
xtonr6να δεκ6δεc παlδld.

Td μ6λη τoσ Σ.Ε.o. Nαoiοηq oδ dναμνηoτrκfl φωτoγραφiα

'Aπδ τi1 ουiιiιετox| τοδ xoρευτικoΟ μαq oυγκρoτl1rματoq τoδ <Πυροoi> oτi1ν
XV ε,jρωπι6δα oτ| Briννη. 'O δπoυργδq Πoλιnoμoδ τfrq Aιioτρiαq oυγxαiρει

τoig iκπρoοιilπoυq τoδ xoρευτικoδ γιδ τi1ν 3μιρ6νtoij τoυ
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Mπoμπ6ρια (γιδ 4 iiτoμα)
1) δ6o κιλδ κιμdq
1 μεγ&λo καΙ 1 μrκρδ κρεμμ$δl
1)2 φλυτζ6νl λ&δι
1 φλυτζdνr ρl3ζl
3 ντoμ,dτεq μεγ&λεq ιilρlμεq
2 αliγd
1 λεμ6,νl
lλd.τl 

- 
ππθρι.- μooxoπiπερo

EKTEΛEΣΙΙ:'Aναμιγνι3ετε
τδν κrμd μδ τδ ρ6ζl, dλ6τl, πt-
π6ρr, μoαxαπfπερo, 1 αι}γδ καi 1

μrκρδ ψrλακoμμ6νo κρ,εμμυδdκ''
Td ζυμιilνετε καλδ καi τδ κdνετε
μrκρδ μπαμπdρlα (δiνετε τδ o,xfr-
μα αtiγoδ ).

Σδ μlλ κατoαρ6λα τρi6ετε 1

μεγ6λo κρεμμ6δr καi τδ τσ1γα_

ρiζετε μδ τδ λ&δr. Ξεφλoυδiζετε
τiq ντoμdτεg, τlq ψιλακ66'ετε καi
τiq ρixνετε αrfiν κατααρ6λα. "o-
ταν 6ρdooυν καλd, δν θ6'λετε ρi-
xvετε λlγo νερ6, πρoο6xoνταq νδ
μd γiνoυν πoλδ ζoιlμερd καi ρi-
xνετε μ6αα τ& μπoμπ6ρια. "oταν
6ρdοαυν δλα μαζt τδ κdνετε μδ
αιiγoλ6μoν,o καi τδ οερ6iρετε.

Tαρατ6ρι
Ι φ6τα ψαrμi 6ρεγμ6νo ij παξι

μdδι
1)2 κoυπdrκr γlαo6ρτl (πρoαlρε-

τπ6)
1 dγγoυρdκr ψlλoκoμμ6νo
1 οκελiδα oκ6ρδo
ξ6δl dγνδ - δλ&τl
καριiδlα
λiγo λαδl
dγrdομα ψlλoκαμμ6νo (δυ6oμo).

EKTEΛEΣΗ: Σδ ξιiλινo γoιlδi
ij o.ilu μηxανd τoi πoυρ6) ,6&ζε-
τε τδ καρ6δια' τδ οκ6ρδo i) .δ
δλ6,τr. "oταν Υfνoυ',, πoλτδq ρi-
xνετε τδ λdδr καi τδ 6dζετε o'
8να 6αθδ μπιiλ. Tδ dνακατ66ετε
καi ρixνετε λiγo-λiγo κρio νερ6,
Eωq δτoυ γiνεl μl& dραlδ αο6πα'

Ψrλοκ6,6ετε τδ &γγoυρdκι καi
ρixνετε τδ γαo6,ρτl. "Aν xρεlα-
οθεi πρoroθ6τετε κα,Ι λiγo νερδ d-
Kσμη.

Σερ6iρετε τδ ταρατ6ρr οδ 6α-
θεliι μπιilλ.

".ξλευρ6ooυπα (γιδ 4 tiτ.)
6 κoυταλrδq γεμdτεg &λεfρr
2 κoυταλlδq γεμdτεq 6o6τυρo

φρ6οκo i) λ6δl
dλdτr 

- 
l,ερδ

2 κoυταλlδq ξliδr
1 oκελiδα οκ6ρδo (πρoαrρετκ6)
. .EKTEΛEΣH: Ψr]ι,ετε τδ &λεri_
ρr μδ τδ 6o6τυρo καΙ δταν κoκ-

κνriοεr καλd, ρixνετε νερ6,, ιi3oτε
vd γiνεl μrδ dραld οο6πα. Pixνε-
τε τδ dλdτr καt τδ oκ6ρδo' M6λrq
π6ρεr μδ 6ρdαη ρixνετε τδ ξilδl.

Mελιτζ6νεg Ιμδμ μnα'iλvτι
1 κlλδ μελrτζ6νε9
1 1)2 φλυτζ6νr τoαγIoi λdδl
4 ,κρεμμliδlα (μ6τρlα)
3_--4 oκελiδεg oκ6ρδo
750 γρ. ντoμdτεq ιsριμεq
μαiδανδ (ψιλoκoμμ6νo) 

- &λιi-
τr - πrπ6ρι - tsλdxlαrη ζdxαoη.

EKTEΛEΣFΙ: K66ετε τδ κo-
τoαl,dlκrα τflq μελlτζdναg καi &-

φ,αlρεiτ,ε τ{ φλo6δα irπδ τi1ν 1rlδ
πλευρd. Xαρ6οετε κατδ μfl,η6q g'

αrjτδ τδ oηιrεio. 'Αφοi δτolμ&οε_
τε δλεq τiq μελrτζ6νεq τiq &λα-
τiζετε, 6dζoνταg dλdιr καi αιdν
oxrαμf. Tiq dφΙiνετε περiπoυ μ1-
oi1 ιsρα καi τig πλ6νετε καλ6.
Tiq oτραγγiζετε καi τig τηγανi-
ζετε θλαφρδ μδ λ6δl.

Tαryαρiiζετε λiγo τδ κρεμμliδι,
ρixνετε τflν ντqr6τα (λυαηι6νη)
οκ6ρδo, μαiδ'αν6, δλ&τl, πlπ6ρr,
ζdxαρη καi τ' dφfνετε ν& οrγo_
6ρdοoυν.

Στfl oυν6xεrα 6dζετε τig μελι-
τζdιrεg oτi1ν κατοαρ6λα καi γε-
μiζετε τδ dνorγμα μδ τδ ιrεiηrα
τoi κρεμluυδυi. "ooo περloo6-
ψεl τδ 6&ζeτe 6πdνω, πρooθ6τετε
τδ δπ6λoπo λdδr καi &<ρr]νετε
νδ 6ρdooυν.

Σημεiωo'η: "Αν θtλετε τδ φα-
γητδ πrδ θλαφρ6, &πoφ$γετε τδ
το'lγ&ρπμ,α τoσ κρεμμυδmri i) τδ
τηγdνrο'μg τflg μελlτζdναq.

Tδ 'Ιμ&μ MπαΙλντi γiνεταl θ-
πi,oηg καi ατδ φoδρνo οδ οκεπα_
αrδ γloυ66τοι. Ψ{νεταr αroδg
177 6αθtμol)q C θπi μ16μrοη ιi3ρα.

Nαoυσαiiκn Koυζivα
dπ6 τ6 KEΚ Nαoιiοng



ΙιlA0γΣAI'l'K0

oPΙZONTΙA:
Πεδlνδ xω'ριδ"τηq δπαρxiαq
μαq.'o φτωxδg. αιiτδg πoδ αrε-
ρεiταr τ& &ναγκαiα γlδ τi1

ζωir (μδ dρθρo).
Σrπoυδαioq καi γενναioq δ-
πλαρxηγδq τflq N&oυοαq, τδ
δνη16 τoυ Ξxει καf μiα. κεν-
τρlκr] μαq oδ6q.

'Ιoπανπδ θπιφιil';ημα πoJ &-

κo6γεται καi ατig ταυρoμαxi_
εq (dντ,). - 

'Eρωτd 
- 

'Αν_
τi'oτρoφα €να &ρ'θρo οτδν
πλη'θυντικ6.
Πdρα λiγo... ζηιdεl - 

Eiναι
καi δ dγωνrαιl,κδζ xδροg oτδ

Y{'πεδo.
Eiναr κdτl πoJ δ,πdρxει -'Απαραiτητoq oδ μlλ Tρ6πεζα.

Γι' αiτflν dγωνi'oτnκαν oi
πρ6,γoν,oi uαq ιδ 1822 - 

'^-
ι,oρθ'6γραφα δηλιilνεr oκλη-
o6, τραxδ o,ττ\ν θπlφ6νεtα.
Mερικ6q, 6xr δλεg (dντυτρ.
dρ*.) - 

"Evαζ dρrθμδq δ-

πτlκd.
Λ6με αιfi N6oυoα δτt εiναl

ΣTAγP0lιEΞ0

1.

5

6

1

82.

&πδ καλi1 oiκoγ6νεια (νo-
oυo'. ).

KAΘETA:

1. 'Q 6liρ6τερoq γεωγραφlκδq
x6ρoq οτδν δποiο dν{κεr καi
δ N. 'Ημαθi'αq.

2. 'Ιατoρrκfl καi παλαrδ πλα-
τεiα τfrq Ndουoαq.

'3. "Η B6ρolα εiναr πρωτεl3oυοα
τ6τoroυ {εωr{lpαtplκofi δrαμε-
ρioματoq - 

Tδ φ:λi oτi dγ-

γλrκd.
4. Tδ &ρxι,κδ d'πδ 8να δργανι

oμδ τfrc 'Aθiναc -- Nηoi τδι'
Kυ,κλdδων (αiτ. )

5. "Exε rκαi fl Ntroυοα &ρκετδ
παλι6 - 

'Yπoθετlκδq οiνδε-
oμoq τfrq &ρxαiαq.

6' \'Ιlδ irπδ τiq κυριιilτερεq a-
oxoλiεq τofi Ι{αουoαiου δεν_

δρoκαλλlεργητ{.
7. Mlδ 6,πδ τig π6'.'τε μεγdλεq

λiμνεq oτδ o6νoρα ΗΠA καi
Kανrαδd (dνoρθ.) 

- 
Πρoο-

6dλλεr τd μfrλα, dλλδ καi τδ
dμπ6λια μαq.

8. Kdπoτε δπflρxαν καi αrδν
τ6πo μαq μαγαζιδ πoδ τδ κα-
ταοκε6αζαν (μδ dρθ,ρo ) .

9. Δηλιilνει δπoxιilρηoη - Mr-
κρδ dvδ,ρπδ δνoμα oτi1ν τo-
πtκt] μαq δrdλεκτo.

'FΙ λιion τoυ
oPΙZONTΙA:

1. Mot{oΣΠITΑ. 2. o ΑΠo-
PoΣ. 3. KAMΠΙTrΙΣ. 4. EΛο
(oΛE) - TΙ - ΛT (TA). 5.

ΔΩΣ(Ε) * ΙΣΩMA. 6. oΝ -TAN{ΙAΣ. 7. }JΙKH - AΔPΙ.
8. ΙAΙΔΙE (ENΙAΙ) * ΙΙo. 9.
Σo.Ι..
KAΘETΑ:

1. MAKEΔONΙΙA. 2. AΛΩΝΙ,d.
3. ΝoMoΣ - KΙΣ. 4. oΑΠ -TΗNo. 5. ΣΠΙTΙA - EΙ. 6.

ΠOTIΣλ,{A. 7. ΙP}Ι _ ΩΙΔΙo.
8. To ΣAMAPΙ. 9. AΣ - TA-
ΣΙoΣ.
ΓΙANΙ\ΙΗΣ A. KAPATΣΙΩΛHΣ

4.

6.

9.

Σ]lAz0lffΦAlιlEΣ
Kα$6ναE ο'υιιφ'ωνεi δτι: 1/'r ιiπδ

τδ zατoοτd,ρlxo εi.rαι 25 δρα1ηu6g.

xαi δμ,ω; &ν πι-{.gου'μs τ{ν τετραγι,:-
vιxl) ρ[ξα xαli ιiπδ τ'd δto μdgη τis
iο6τηπαE d1oυuε : 1r'" &πδ τδ xατo-

'oτdριzo : 5 δρα1μ6g.

Tδ iΘρoισμα καΘ€τωv
πλευρ6v = δπoτεivoυσα

ΑΓ 3ξαi ιiπδ τδ τρL.1ιινο. E-ivαι φα-
ι,εQδ πδζ τd z'αταil6φι'φα τulilu_ατ_α

.'xδυν &$9oloμα τi1r' ΑB z'αi τ& δ

ριξ6rιτια τr)ν AΓ. "_\; δr'oιrdοοι'με
τδ iiΦρoιαuιi τoυ: S,. Tατε ii1οιluε
S*=AB*AΓ. "Αr' oi διαιod'oειζ

γir,ουr, 8 τ6τε τ6τε ld iixoυιιε πciλι

S.:ΑB+AΓ. "Αρo xαi δταr, υi
διαιgdιrει; γlvoυν dπειρε; il1οιμε
s"ο :AB+ΑΓ. 'Aλλd oi dπε'.-
οε; δ,ιαιρd,αειζ δ[voυη, τd οηpιεiα τfrE
BΓ.

BΓ=AB+AΓ
πoδ εiγαι τδ ,oφi,\uα

Δ[γεται δρ'$ογcllνιo τρ[γωνo ABΓ.
Χωο.toυιιε τiv δπoτεiνουoα. 'oδ 4

Ιoo'μ?ρη z'αi'ιiπδ x'rir9ε oημετo τfr;

iπoδιαlρεoηg φ'dρoυιιε μlδ. παρdλ-
ληλη πρδg τ'i1ν A Bxαi μι& πgδq τflν

l?2

oi θφτ& v6φυρεq
Στδ τοπο1,ραφιlιδ ο'y.i,διo ποt 6λ6-

πετε δπciρ1oυν 7 γ6,φυρε9. Mπoρεi-
τ,ε ν& τΙ; περdοετε δλε5 ξεx"ιvιilvταg

ιiπδ δπoυδdποτε 196}'ετε τερνcb'νταg
δiμιυE ιiπδ z"cisε ιιιd μ6νo μιd φoρd.;

('H λioη oτδ δπ6μενo)

ΣT. ΣAMAPAΣ



'Η αNΙΑOYΣTΑ) στnρ Ιzεταl oτliν dγ6πn καi τ6 dνδlα_

φdρoν τ6lν oυνδρoμnτ6ν τnq.

ΠαρακαλoΟμε ν6 μεριμνliοετε γ16 τfν &νανdωon

τfrc oυνδρoμfrζ τoi €τoυq 1979

ΦYΛAΞTE TA TEYXH THΣ "l\ΙAoYΣTAΣ,,

}Φa- -..'... r--ΦΦe &-a-a.r*
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