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0 tπoυεοioc ψlατριiε οτo illπpoε6β τnq PoυμrιliΙg κ. Φi*βοε

ilP0ΔP0M0Σ TIl1υ ΝAOγΣAΙILN lγlPΓETllN
Πdvω ατη oτρoφ{ τou l8oυ Trρoζ τoV l9οv αι-

δvα, αvdμεoα στoυq 'Ελληvεg τηq δrαατroρdg rιoυ

δrαπρEτr.oυv oτιg τrαραδouv&6ιεg Ηyεμoviεg, δια6ιοi,v
καl μερικoi ΝαoυoαΙoι.

'Evαq απδ αuτoJg εΙyαι και o εyκατεoτημtι:og

ατο Mτrραoδ6 τηq onuερrνi-c Poυμαviα-c Κ. Φλi6αζ, o

οτroΙog εξαo'κεΙ τo ιατρrκδ ετr&γγελ'μα.

Αξiζει vα ααxoληθoJμε ιδιαiτερα με την συyt(ι-

κριμivη περΙπτωoη τoυ Nαoυoαioυ γιατρoιi Κ. Φλi-

6α, διδτι εΙvαι τroλδ xαρακτηριστrκη. Ατroτελεi αφ'

Τoυ Γ. Tουαiμn

εvδq ααφ-q δεΙγμα τηζ Kσιvωvικηq oτ&Θμηg τωV τα_

ρεπιδημoJvτωv στιζ ΗγεμoνΙεq ΝαouoαΙων, Και αφ' .-
τiρoυ δεΙyμα τηg αυξημδvηg φιλoy-vειαζ Kαι φιλoπα_
τρΙαq τroυ δια,κρΙνεr τoUζ συμ1τατριδτεg μαg αl<δμα

και δταν δια6ιoJv μακρυ& απδ την τrατρΙδα Kσι ε<εi

oτα ξδvα εκμετρoJv τo ζεiν.
Δυατυxδq μδxρ'ι o{με,ρα μovαδικη τrηγ{ για μiα

οτoιyεroθδτηση τηζ τrρooωπικδτηταζ τoU Φλi6α τα-
οαμtvει η διαθηκη τoυ. To τrρωτδτυπδ τηg αδζετα'
οτo BoυκoυρΞcrτι, ΑρxεΙα τoυ Kρ&τoυq, Τμ{μα Eλλη-

νι'κ& δoκoυμEvτα, Νo 68ο-68Ι και ατrδ εκεi πρoμn_

€ευθ{καμε μiα τrλfrρη και πιoτη μετ&φρααη τηζ Yια
vα τrρo6oΦμε oτηv 6ιoγρdφηCri τoU.

Για τov λδyov αυτδv oι oπoραδι,κδg τιληρoφoρiεg

Troυ μαζ ταρδxουv oι Poυμ&vοι ιατoρι'κoi A. D. Lltν\o-

ΝΑ και NlcolΑ VAΤΑMΑΝU, καsδg και o ημΞτερog
καθηyητηq Θαvdαηπg Kαραθαv&αηζ,1 yια vα αvαφδ_

poυμε τουζ κυριδτερoυq, αvτλoδvται απδ αυτη 'rη μo-

ναδικη αρxειακη πηγi.
Eυτυxδg, δμωζ, η μovαδικη αυτη τrηyfl τrαρixει

εταρκ{ oτoι1εΙα για τηv 6ιoyρ&φηofl τoU Kαι για
μiα πρδτη γvωριμiα με τηy τροoo:ιrικδτητ& τoυ.

'E1ovταg ααv xρovoλοyικ& δεδoμΞvα τηV Xρc)'ο_

λoγiα τηq διαθfr'κηq τοu ( ]825)2 και τo iτog θαv&τoυ

τoυ ( l 829)', α6Ιαατα μπoροδ'με να θ6ooυμε, κατd
-πρooδγγιoη 6i6αια τo Eτoq γεvvηcrεδg Toυ στιζ αρ-

xiq τoυ δεδτερoυ flμιoυ τoυ ] 8oυ αιδvα.
Avαμφιo6{τητη γεvΞτειρ& τoυ εΙναι η Ν&oυoα.

'Αυτδ, δτrωq Καl η επαΥyελματικfr τoυ rδιδτητα, τoυ

γιατρoδ, 6ε6αιδvovται απδ τov iδιov oτηv διαθξκη

του δτroυ αvαφδρει <<εγδ o K. ΦλE6αq, o ιατρ6q, ο εκ

ΝαoJαηg...>.
'Αλλo εvδιαφδρov ατoιxεioν τrou αvτλεiται r:τrδ

-τo κεiμεvo τηg δrαθηκηg εivαι τo εξdq: Σε vεαρτ] η}'ι-
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κiα, dγvωατo &ν μαζΙ η yωρic τηv οικoyiνει& του, 6ρi-
σκεται μακρυ& ατ16 τηv πατρΙδα τoυ Νdoυoα. l'lαρε-
τιιδημεi στo τoUρKoKρατoιiμεvo ακδμη Mεo'ολδγyι, δ-

rτou TrαραΚoλoυθεΙ τα <<εγκι)κλια YΦμματα>.
ΔJoκoλα 6δ6αια μπoρoι)με vα τrρooδιoρioοuμε

τιq oυvθr]κεq εΙτε τoυq λδyoυg κ&τω ατrδ τηv τriεαη
τωy oτoiωv 6ρΞθηκε μακρυ& απδ την Νdoυoα. XωρΙq

να απoκλεiαouμε τηy τrιθαvδτητα μετα6&oεδζ του στo
Mεαoλδγγι ατιoκλειoτικd για να φoιτiσει oτηv ακμd_

ζoυαα εκεi Σxoλη τoυ Παv. Παλαμd,o μτroρ'oδι.ιs uα

uπoθ6ooυμε Και oιKοyεVειακfr μεταvdστεUση εiτε yια
εμπoρrκoJg λδγoυq, τρ&γμα oιivηΘεg Kαι XαρακτηDι-
ατικδ τωv Nαoυoαiωv, εiτε λδγω τηq γvωoτfrq r<ι,'ρΙωc

απδ τα ΑρXεiα τou ΤouρκικoJ lεoοδικεioυ Bερoiα; κα-

τd τηv ετroxfr εκεΙvη ταvτελoιiq αvυτrαρξiαg Δημδo''αq

Αoφdλειαq στηV τrεριo1i Ναoιioηg.*5

Aφoδ τrαραl<oλοδθηoε ατo Mεooλδyγι τα εyr<il_

l<λια μαθi1uατα, ακoλoiθησε τηv ιατριr<η ετrιυτημη.
'oαov αΦoρd τoν τδτroν τωv oτroυδδv τoυ κατ& τιdoαv
πrθαvδτητα εΙvαι oι ιταλικδg ιατρrκig o1oλδq τrou ωζ

yvωoτδv υπ,ioξαv n ΑLMΑ MΑTER. η τρoφδq Σxoλ{.
τηq τrλειovδτηταζ τωv oυγxoδvωv τoυ ιατρδv.

TΞλoq, απδ τηv διαξκη τrλnοoφoρoJμεθα δτι

6ρioκεται εγκατεατημivoq στo Mττρααδ6 τηq Pι;υμα-

viαg, δτroυ δια6roι]v και &λλor ετrδvυμoι Ναoυααioι,
και εκεΙ εξαoκεΙ το ετr&γγελμα τoυ yιατρoi.

Τo 'l 825, αιαθαvδμεvog δτι εyyiζει η δρα ylα να

απoδδoει τo κoιvδ αvθρδτιιvo γρtog, αυνΞταξε τ'ηv δια

θηκη του, απδ τηv oτroiα διατrιατδvεται, δτrωq θα δoδ-

με παρα,κ&τω, τrδoo ωQtλιμog εττιθυμoJαε vα απo6εi

crτηv πατρiδα και oτo Γivog.

Στo αημεio αυτδ πρΞτrει να αναφiρouμε πδq E-

yινε yvωατf η διαθ'{κη τoυ. o Kυ6ερνητηg KαπoδΙ-

στριαq, τrιεζδμειloc ατr δτα ιoγvδτατα oικovoμικ& μ€-

σα, 1τροKειμiνou να αv'oρθδoει τη'l τrαιδεΙα τoU αvα-

γεvvδμεvoυ δθvoυc, ατroφdαιoε vα εvεργoπoιflαει τu_

yδv oxoλ&ζoυoεq, λδγι; των τrεριoτ&oεωv κληροδooi-

εg Eλλfrvcοv τou εξωτερικoJ, κυρiωg 6i6αια Eλλiyωy

τηq PωoΙαg Kαι τωv Ηyεμovιδv. Στo oγετικδ εμΙ>τημα

τoυ Kαπoδiατρια o επΙ τηg Eκπαιδεδαεωg Γραu1rα-

τεJg Xρυαδyελog, κατδτιv ερεδvηg, ατrfrιrrηαε δτι υ-

τr&ρxoυv τρiα αvενερyd κληρoδoτfrματα: Του Bαρ-

6&κη, τηg Αδελφδτηταg των ZωoιμαΙωv αυταδiλΦωv

και τoU ιατρoJ Κ. Φλξ6α oτo Mτrραoδ66

Η τληροφoρΙα αυτη iκαvε τoν Kατr'oδioτρια ια
τrραy,ματδoει αμiαωg τηv εyερyo1τ'oiηαfl των μiααl
τηq Pωoικ{g Kυ6ερv{oεωq. Πρ&yματι, η Pωoικi1 Kυ-

6δρvηoη δδωoε αμδαωg εντcλfr oτov Γεvικδ Πρδ€ενδ



τηζ στo BouκouρΞoτι να ζητ{oει ατ16 τov επiτρoτrι.
τoυ κληρoδοτ{ματoq τδoo τηv διοιθ{κη δo,o και τιg
γρεωoτικδg oμoλoyΙεq μαζi με τα XρiμαTα πoU :y
τω μεταξι) εΙxαv oxηματιαθεi ατrδ τoυg τδκoυq.

'Eτoι, λoιτrδν, Εγινε γvωoτ{ η oyoλ&ζouoα μi-
1ρι τδτε κληροδooiα τoU γιαTρoJ K. Φλd6α, η oτrοiα,
δτrωg θα δoJμε, εoκδπευε yα ouμ6dλει αη,μαvτικ&
ατηv εκταιδευτικη αvδρθωση ToU NεoελληνιoμoJ.

o καθηyητηg Θαv&oηg Kαραθαν&oηg oτo oJγ-
Υραμ& τoυ <<o Eλληvιoμδg τηq Τραvoυλ6αviαg> o.
155 αvαφiρει oyετιl<&: <<Η διαθη,κη τoυ K. Φλi6α.
ouvταγμivη oε μΙα ατrδ τιq κριoιμδτερεg oτιyμig τηq
vεoελληvικηg ιστoρiαξ/ τιαρoυoι&ζει δvα rδιαΙτερo εv-
διαφiρoν>>.

Πρ&yματr τrαρουol&ζει εvδιαφdρov δlδτι, oιt1u-

φωvα με τηv ετrιOυμiα του δrαθiτη τo oιjv,oλo τηζ ση-
μαντικfrg xρηματικ{q τoU περιouσiαq, oυμτroooiiμεvoν
oε l73.306 γρδσσ|α oυyιoτ& κληρoδδτημα ylσ τιξ
εκτrαιδεuτικig αv&yκεg τou yεooioτατoυ Ελληvικoυ1
Kρ&τoυq.

Ατrδ τo τεριεxδμεvo τηq διαθ{κηg τrροκδτrτ.ε' δτι
ακρι6δ9 ειq αυτδv τoy oκoπδy .εoτδxευε o K. Φ).ι:6αc
oε δλη τηv δι&ρκεια τηq ζωηq τoυ. Διδτι, ατroκλεΙo'",-
ταq τouq oυγγεvεΙg τoυ ατιδ τα κληροvoμικ& διl<αιi._
ματα με τα εξηg κατηΥoρηματικd λδγια <<oJκ Ξκ oυ1-
yεyεταq/ oδδi iξ οiκιακ{q τιvδq 6oηθεiαg oρμδμεvoc,
ταJτηv ετroιηo&μην τηv τrερrouoΙαy>>, αvαφaρει: <<ατδ-
6λητo9 iκ τoδ yivoug, φuydg Ξκ τηq τrατρiδoq, ξivο;
Ev ξδ.vοιq δr&yωv, τroλλ{g μετασΧδy θλiψεωg, π&αηc
{δour]q τoιj 6Ιoυ δμαυτδv dτrooτερ{oαq, εiq δv iκ ',:_
δτητog E6λεττov ακoτrδν, δτrωg δφδλιμ,oq κ' αγδ _;oig

δμoyενΞoιv Ξooμαι>>.

ΣυyκεκριμEvα, λoιτrδv, κληooδoτεΙ 1 73.306 γρδο
σια ToUρKiαq τrρδτov στα σΧoλεΙα τoυ Mεαoλoyyiou,
διδτι, yodφει .o iδιog, <<εΙq τfrv κατ& Mεαoλδγyιou Σxo
λ{v τ& πρδτα λα6δv oτr,δρματα τ{g ΠαιδεΙαg, dκεi
δΙκαιov ζoτι καi απoδoδvαι τα xαριoτ{ρια>>.

Eπιτβτroυg τηq διαΘ{κηq oρiζεr {,δη ετrΙλεκτα
μΞλη τηq Ελληνικ{q Koιι.,δτηταq τoU Mτrρασδ6' Ξκτε-
λεoτ&g δε <<τδv δv ΙατρoΙg Ξξoxδτατov καΙ ρωαlκδy αιi-
λικδv oδμ6oυλov Ιατρδv Κ. Kαρακdoη, iκ ΣιατΤoτηg>
και τoy διαμivovτα ατo Mτrραoδ6 ouyyεvfr τoυ Ναoυ-
oαio Ν&vo Xριoτoδ. ΠερδΙκα.

Αvαφoρικ& με τηv ενεργoπoΙηo'η τoυ κληρoδoτημα-
τog, εντiλλεται δπωg: <<δ δκτελεoτηs K. Kαρακ&αηq,
εΙρ{vηq γεvouivηg καi τδy δκεi τrραyμdτων &τroκα.
ταoτ&yτωv>> εξαρyυρδoει δλα τα oμδλoyα τroυ αyτι-
πρoαωπεδovται με xρuo& φλoυρι& Αυoτρiαg Και τα
αττooτεΙλει oτo Mεo.oλδyγιι ΠαραyγΞλει δε ειζ τοUζ
εκεΙ <Eφδooυg καΙ oΙκovδμoUξ> τωy ΣxoλεΙωv vα ασφα_
λΙooυv τα κεβλαια ετrεvδιioντdg τα oε κτfr,ματα επt-
κερδη, τα oπoiα θα ατroφiρoυv τπδρoυg.,

'Evα dλλo τrooδv I3.'l 33 yρδσια, διαθδτει για

yα ετrιXoρηYoJvται τrτω1οΙ και &πoροι μαθητΞq. Πρo-
τrαvτδg δE, δηλδvεr, vα πρoτιμδvται vioι oι οπ.oioi
τrρoiρxoνταr ατrδ τηv Νdoυoα, <τ{v Ξμ{ πατρΙδα, r]
τηv dλληv Mακεδoνiα>>. Συyκεκριμiνα τo πoσδl αu_iδ
διαθiτει yrα oτroυδiq oτα Παvετrιoτημrα τηq Eυρδ-
τrηg δξι φιλoμαθδν viων, oι oπoioι <<δq dv τrρωiμδτε-
ρov εΙq Mεooλδyyιov Ξπανελθδvτεg, τdq διδαoκαλ.Ιαg
καθΞ'δραq εiq αδτηv r<ατ&αxωoιv>>, oJτωq δoτε, <θκ
τηq αoφ,ηq EJρδπηg εΙq τo r]μtτερov 'Eθvog τ&g Moιi-
oαg dvακαλδoθαι>>. Δηλαδi] ετlθυμoJoε δτrωg διδ&-
σKοUv στo Mεαoλδγyι δrδdακαλoι με εUρωTΓαiKη πα-
vεlτιστημ ιαK{ παιδεΙα.

'Αλλη επιθυμiα τoυ εivαι δτιωg εvιoxJovται απδ
τo κληρoδδτημα τριdvτα περΙπoυ viot, 'oι oπoiυι α-
σXoλoιjvται με <<τd γραμματικ&>>, τηv φrλoooQΙα και
<<τ&q JψηλoτEραg τδv δπro.τημδv>> με 25O γρδσια ε-
τηoiωq oι απoυδααταi <<τδν γραμματικδV>), με 350
yρδσlα oι oπoυδαoταi τηg φιλoooφΙαq και με 45c
γρδoια oι σπouδασταi τωv <<ι)ψηλoτδρων E'τrlατιiμιbv>>.

Πιθαvδv Exovταq υπδψη τηv oλooxερ{ ερr]μωoη
καl Καταστρoφi τηq yεvdτειρδq τoυ Ndουoαg, δεv
κληρoδοτεi τiτroτα oτα oxολεiα τηg. ΔιαθΕτεr, δμο:q,
δπωg εiδαμε, ivα oημαvτικδ πooδv για τlq oτroυδΞq
vεαρδv ΝαoυoαΙων, τoυq oτroΙoυg φαvτdζεταt, κατα
τrdoαν τrιθαvδτητα, vα ouρρδoυv ατo Mεooλδγγι ατrδ
τηv δlααπoβ.

Eπiαηq πρovoεi Kαι για κ&πoιov αvει{rιδv τoυ.
ovδματι Θεoδδoιo, o oτroΙog, δπωg θα δoι)με παρα_
κ&τω, μετ& τηι/ KατασΤρoφi τηζ Ναoδoηq, κατiφι:γε
με τηv μητ,Eρα τoυ πληoΙov τoυ. Γι' αυτδν oρΙζει δια
τroσδy yια να σπoUδ&σει σε εUρωπαΤκ& τrαvετrιατ{-
μια.

'oλα τα rατρικd τou 616λΙα (Γαληvδ, lππoκρ&-
τη, 6ι6λΙα 6oταvικηg) αQijvει στoy γιατΦ K. Καρα_
κdση, τα δε ιoτoρικ& στοv σUμ1τατριδτη τou Ν&vo
Περδiκα.

ΤEλοq, oε κ&πoιoy δrδdoκαλο τηq ΘεoααλolΙl<ηg
lωdvvη MαλλΙδη, αφηνει xiλια γβoια, τα oπoΙα, oε
περΙπτΦση θαv&τoυ, δiov δτrωg δrατεθoJv αε Eνα α-
πδ τα α1oλεΙα τηq Θεαoαλoviκηq.

Απδ ελληvικ{ αρxειακ{ τrλευρ& μovαδlKδ πρoJ_
τδτυπo αρxειακδ δoκoυμivτo πoυ επι6ε6αιδνει και
τrληρoφορεΙ ylα τηv κληooδooΙα τou K. ΦλE6α, Ξxoυμε
μiα αvEκδoτη αvαφoρ& πρoζ τoV 'oΘωvα τηξ αVεψιαζ
τoυ Αικατερivηq ΦλE6α.z

H ατux{g αυτfr ΝαoυααΙα, διαoωθεiαα κατ& τηv
σφαΥi τηq Ν&oυααg, κατδφυyε μαζΙ με τoν υιδv τηg
Θεoδδαιo, στοy Θεio τoυ K. Φλξ6α στην ΤραyσUλ6α-
viα, &rroυ και iτυxε τrατρικ{g πρoστασταξ. Σι)μφωvα
με εvτoλ{ τoυ θεioυ τηq, o επiτρoπoq δφεlλε ,α τΤα-

ρi1ει ατηv Aικατερ'Ιvη <<δι& 6Ιoυ τδv τιρδg τρoφiy &-
vαyκαio>> καθδq και <τ& δξοδα τrρδg απoυδrjv του
υioJ τηg>.
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Δυoτυxδg, δμωg, μετ& την παρ&δοoη τoυ κλη-

ρoδοτηματog στo PωσιKδ ΠρoξενεΙo Kαl τηV μεταφο_

ρ& τoυ oτηv Eλλ&δα, αvαγκ&oθηκε η Αικατερivη vα

μετα6εΙ ατ'o Ναι]πλιo Kαι <<Vα τrρooτρiξει εiq τοJq

τrδδαg τoυ Θ,ρδvou>>. Eτrεrδη, δμωg, <<τd πρdγματα η-

ταv τεταραγμivα>>, δεv μπδρεoε vα λ&6ει oJτε ξvα

o6oλδ. Και κιvδυvεδouσα <(Vα πεθ&vει ατrδ τηv π:il'α>>.

€oτειλε τρoζ τoV 'oθωvα την υπδψη ετιιoτολi1' (Η

επιoτoλfr Θα δημocrιευθεi αε τrρoαεxiq &ρθρo).

Η rατoρrκη αξiα τηg αvαφoρ&ζ αυτηq εivαι oη-

μαvτικfr. Δι6τι, εκτδq του δτι επι6ε6αιδνει επαl<ρι6δq

τo ιr:τoρικδ τηg δrαθηκηg, 'καθδg Kαι τιζ φιλoyενεig
και φιλδμoυoεq διαθΞoειq τoυ κληρoδδτη, ετιτrλiov α-

πoτελεi τrρδκληoη yια τηv τoτrικ{ lστοριoγραφΙα

Ανακrνεi, δηλαδη, το ζητημα τηq μoiραq τωv θυμ<i-

-rωv πoU iπεζηoαν τηq Kαταστροφηq τ'ηζ πδλεωg και

διαακoρπΙoΘηΚαν στα τδcrαερα αημεΙα τoυ oρiζcvτα'

Eδν δε oυyκεvτρδαouμε Kαι μελετηooυ'με "rιq αναφo-

ρEq αυτδv πρoξ την Eλληνικfr Kυ6Eρvηoη, που δtα-

oδζoνται oε δr&φoρα αρxεΙα Και αφoρoιjv oικovομ i<i

εvioxυαη, αvαyνδριoη υτrηρεαιδv και θυαιδν τωv/ ε_

_Γrιστρoφη oτηv τατρiδα, εξαyoρ& αuyγεvδv αιxμα-

λδτων,κλπ., τrολλd μπoρoJμε vα τrληρoφoρηθoΟμε 1'ια

τoν επΙλoγo τηq τραγικηg εκεiνηg oελiδαg τηg Nαοιl-

οαiκηg ιστoρiαζ.

Την πατριωτικfr oημαoΙα τoυ κληρoδoτηματοg

K. ΦλE6α υτroγ.ραμμΙζει Καl τo ακδλoυθo τικρδyυλ'ο

oxδλιo τoυ Poυμdvoυ ιατoρικoδ ΝlcoLΑE VATΑ-

MΑΝU, α1ετικ& με τιg διαθ'Eoειζ τoU κληρoδδτη: <<Πα

ρδμoιεg πατριωτlκig oκΞψειg, γρ&φει o VΑTΑΜAΝU'

αλλ& ελληvικE.q, αυναvτδvται και αλλoJ κρυμμi''''_'q

oτιq κρuQΞg τανουρyΙεζ τωv <<κι6ωτiωV με τα ιατρικ&

6ι6λΙα>. oι ιατρoφιλδαoφoι ττoυ ερ1δταv σε μαξ' l"ιε

μδvη τoυg τr€ριouσΙα τo δΙτλωμα, ζoJoαv Kαι 1rαν*

τρεδovταV εδδ, Eκαvαv περιoυσiεζ, απoκτo|]σαv τιμiζ'

αλλ& δαα τoUζ ετrερΙσσεUαv δεv δμεναν εδδ' oτo'y

ωραΙo 6λαxικδ λαδ μEαα crτov oπoiov ζoδoαv' αλλ&

ατoυg δυo'τυxιαμδvoυg ατrδ τηv μακριvfr ττατρΙδα

τouζ>).8

'Yατερα απδ τα παραπavω, αoφαλδg δικαlο-

λoyημδvα ,μπoρεi vα θεωρηθεi o Κ' ΦλΞ6αq πβδρο1lιlg

τηq μεy&ληq xoρεiαg τωv ΝαoυoαΙωv ευερyετδv τroιl

δ1ει να επιδεiξει η Νδoυαα κατ& τoυg δδo τελευταiον3

αιδνεg.

Πllη769 - Bι6λιoγραφiα
l' Α.D. LΙMoNΑ, Kατdλoyog των Ελληvικδv Xεloο_

yρ&φωv τωv Αρ1εiωv τηq τrδλεωq Mτrραoδ6. Boυ-

l<oυρi.oτι, 1958 αρ. Εγγρ. 2290-2291 και )29Δ

-2295.VΑTΑMAΝU ΝlcoLΑE: DOΗΤORE Sl PΑTlMΑ-
Sl BoυκoυρEoτι ]974 α. l l8-l ,l9.

KαραΘαvdoηg Θαv&oηg: o Eλληνιoμδg τηg Τραu_

αυλ6αvΙαg Θεαoαλoviκη ]989 o. 'l 55-l56.
oι ελ&xιoτεg πλη'ρoφoρΙεg πoυ αvαQiρει Υια 'τoy

K' ΦλΞ6α o 'Εκτωρ Σαραφiδηq ατηv εργαoiα τoυ <<'Eλ

ληvεg ιατροi εν PoυμαvΙα>> Πoαγματεiαι ΑκαδημΙαg

ΑΘηvδv, τδμoq 'l 2og 1940, εΙyαι καθ' oλoκληρiαv ε-

αιpαλμΞvαι. Γρ&φει : o K. Φλδ6αq o εκ ΝαoJoi1g(;)

ειργ&ζετo ( 18l7-t 926(;) ωg ιδrωτικδg γιατρδζ'

2. Η oυyκεκριμivη ημερoμηviα TroU φiρει η διαθ{κη

εivαι l825 MαToυ 12 εv 8ρααoo6δ.

3. To iτoq Θαvdτoυ διατιατδvεται ατrδ τo δια6ι6α_

ατικδ iyyραφo τηζ διαθ{κηg.

4. Ακρι6δq'κατδ τηv ετrοxη τηq εφη6εiαq τoυ K. Φλi_

6α ακμ&ζει στo Mεσoλδγyι η τερΙφημη Σxoλ{ τoι';

Παvαγιδτη Παλαμ&, o oπoiog τηv διηδθυvε α'πδ

τo 1760 δωq τo 1821.

5. Η τρδoφατη εργαoiα τoU Στδργιou Ατroατδλoυ

<<Aρματoλιoμδq και ληoτανταρoΙα 1627-1812>>

6αoιαμtvη στo α'ρxειαKδ υλικδ τωV τoUρKιKδv lι-
ρo.δrκεiωv Bδρoιαg - 

Ν&oUσαζ τταρoυαl&ζει αρκε-

τ& διαφωτιoτrκ& τηv Δημδoια Αoφdλεια τηζ 1τερι-

oyηq κατ& τηv ετoxi τrou μαζ εvδιαφΞρει'

6' Η αxετικη αλληλoγραφiα 6ρiακεται και απoτελεΙ

μικρη εvδτητα στo lατoρικδ Αρxεio τoυ Yτ''oυρ-

yεΙoυ Eξωτφικδv l 829) 88,1

7. Υn' EΞ. I833)88,]
8. VΑτΑfulΑΝU ΝΙcoLΑE: DoΗToRl Sl PATιMΑ_

S l , Boυ'κoυρioτι 197 4 o. 'l l 8.

9. Yττ&ρxει η γραπτfr μαρτuρΙα δτι μεταξΟ τωv δδκα

τβτων Γυμναoiων τoυ vεooδατατoυ Eλληvικα't

Kρ&τoυq πoυ ιδρδΘηκαν ετi Αvτι6ααιλεΙαζ συμTrε_

ριλαμ6&vεται Kαι To Γυμvδoιov τoυ Mεαολoy7Ιου'

'Αv τα <<τεταραγμivα τrρdγματα>> ετ'iτρει}αv ι;α

εΚτελεσθεi η επιΘυμiα τoυ κληρoδδτη, εivαι 6&oιuη

η τrιΘανδτητα δτι oτηv πρoτεραιδτητα αυτη τoυ

Mεαoλoyγioυ oυvετEλεoε Και η τrρoιKoδδτηαi του

απδ τοv K' Φλδ6α.
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Σxετlrα με Tnr κτiοn xαl θεμελiωσπ Tnζ J{lαoυοT.lξ
Τcα' ιτ;ι i7ιiιlττl xα,ι θεμελiωoη

fiβ π6)'τiΞ Νιd,oυcτω6, oττ]ν ,σr]rpεrp'ι_

νt1 θ!cτ1 x,ι'ι τoπ'oΘ'εa[α, δεν dxoυμε
cbγο'ιpo 7ρον'oληιx6 στlιιeιa. o L-

ττai?'.%δ ζ μ16 E. Στoυγ'υωνν'αιηq oττγl

"Ιcτο?tα' τη; πdiλεωΞ Nαo'ioη,g, -

π,ιυ βασtξ€-ναι cτo cγε|'δ[ιoμα το,υ Δ.
ΙΙ}'ι'ταρtδτ1 - γρωφa'' sγετιν'α bτι

Toυ
AxιM6α Φ. ΓκoΦτα
Eπiτιμoυ Δικnl6ρoυ

"ωγ'lωcτον τυγ1d,.νει τo '!τa'6 τoυ ,oι-

xια1Lo'6 τηζ γυy πdλεω6 Nαoι1oη;,
xα''' πcΘ'αrlrιχoγ'e( 'δτι' η π6λη iμαζ θε_

με,λιιb,θηxε τoy 14aν αιι|νx απδ το')
στ|iJσ'ττr(6 τoυ aoνλτd.νo'l Moυρd,τ,
τ'ιν Γωζii Μρενδ3. Σε ,cυν61ειω πε-
C:γ.'iφε'. i'ιαν "π4ρ[gρ"γq7' τρ6πoν
xτ{cεω; ττ,g Nαoιioηgu' , ψe βa,oη πφο

φaριι!.E π'ιnρxδoaeιq τLα'' τo πωE o E_
6ρενδq "xα"τ'αγoητε'3ττi,ιε, απδ ιην
οil'ορφι& τη; τoπoθεoi'α6, πω6 ξεγd_
λαcε τoυE ηψιαlγρi.oυg xωτo[xoυq ττ1q

Πα)'ιoyιd-oυ,cτσ,ζ να, 'xαιξβaυν 7lσ'L τo
πω6 πy'1ρ'ε πο nγωτι ooρdφ" Υ.'σ' την
νQ1ι6τ'lπ^r' i'δrρυ,cη τηE π6iληe γ'α,,' 7'.

α.

Mια d,λλη πωρωδocτ1 φ3''ρνει ιδ,ρυ_

τtl τηζ Νιd.oυcτag τoν Σc&a :Λε&τ1,

ποnl' εtχε ψ'.α oιiγη oτa Κι6α,ι.
E- τ'aρσφaριxi1 παρd,δaaη εiν αι' pt-

6ωια, 'o^fiαoτ^i1 γυωτt πa,ρι",€γc 6'ιαν
πυγρi1να, ξοτω xαι oττ{.ρψα, γ"d,τεoco'l

coτο'ριxa'3 γeγaν6τοq' αΙλλ&' α,ντcxeι'-
ιl,|;εΥL\,ιι0",δεy εiναι Τoτop[α. Kαι 1ρ,ει-
&ξeται η 6lρευν,οι1 η διαoταιlρωcη
xωυ τεxr'ιηι.,'[ωση τωy π)'ηρaφoριων

',ιε iγγρα"φα xαι &"χλ'ω ψηηιειω, γ''α
Υσ" σ'Γιo^n1"1,σ"oτfooυμε τω γεγofiτx
σε |]'tαy tcτaριτ^\ περ[o'δo.

Σωoτl1 η π'ληρaφaρi"α δτc a Γ.ωζ;fi
Ε6ρεν6q iξρυoε την κ6iλη ψαζ y.q''

6τ'. φ'ρδντιcε τι'σ' τσ' πρo't'6ψι& ττ6'
o E6ρεν6;, την επaγfi τaυ aoυ),'τi'-

'l.ι') kΙουρωτ A' (1360 _ 1389 μ.Χ.)
δcoιy.a'3cε ττ1'ν τιNιp,λ'L^/'l] aιρατι&, τoυ
.\ιγα{oυ, 1ι,ε e.iτoλf να' ylαταλ&6'et

τη Mαxε,δoνtcι xαc τηiν πρωτε'3oυ'c/ι"

x^ηζ τη Θεccαλoνiτη. Πoλεμιbντa';
Bo,υλγ&ρoυζ xαc Σ'ξρ6αιq, πo'ι εi'γαν
ε ι,c1ω1ρ/1oει στηΥ τ,ε?lLqχi], xzτ{i),α6 e

ττ1 Θρ'ωxτ1 ^/'q"'' ττt Mc"xεδoν[α,. Κα"τα
ττ1Υ δcαρxεια .uτιζ τiaλ.LoΡy'iαq τη;
ΘεccccλoνiιηΞ, στσ" 1385 _ 86, .-L

Tο'5ρτ"οc xυ'ριει3oνν ττγl Β€'ρoιω xαι
;ιρce'Lα,νο'ιτα'< π.aρα απ6 τη Nd,oυ_

sι' 6φτ'αoαν οτα 1389 sτην πeρr.oγ^fi

:η; 'Eδεocag. Σ' αυτδ τa γρaνtx6
7,ιαaτηι!α μετωξιi 1386 rιαι 1389
7"υ.|LΞ6ετσ''.' y'α. η π\eρ'Laxτj τη6 Ni.-
oυaαζ 

'Lαι" 
ι,δ'ρnjεται ^η ν!α" α6}'η α'πc

τον Τι''ii1 fr6ρεν'δg" '

***

λνωτρiγa'νταζ τ^rιν ιcτoρ[α τηξ
ΝΙαx'ε'δaν'tαq τωy ΙΓ', ΙΔ' xαι IE
αιιil,lων, παρατηρodψe τo φαιν'δrμενC
τ^ηq ψαξιx\q ψeτ'αxtνη'oηq oλλην ι xιil'l
πληθυαμιbν rlρaζ τoν o,ρ,ειν6 ελλωδι-
τ"δ γω'ρο y'α'L τ'a εξωτε1ριxrδ. Πρδx,ει-
τι'L τLα μετατoπioειg oλδxληρων oι_

xιc1'ιιbv πρaζ τ.J, βoυν&, ιiloτε 6πω;

xαiραγ'ττiρLστυτuα' γρωφeι o xα"θηγη-

τη6 Απ. Β'αxil'6που}'o; uη πεδι&δ:

γt";'εται' oυντ]θω6 η xατoι'ι"icιψη ^li,

;οlν Toriρxω\\ y.α'. τo βoυ'ro ;ων Eλ-
λ'lpυιl'. H o;υγ{ ιυτi' των ελλτ1νι-

ιων τ")'rβ'nμbν συyδdΞτΦι με 1,α'

;aλa,ιι^ια γεγoνcτι (τ'ηt φρξxιxτ1
ιαυ xν,ρ[ωq την τονρ7LL1Lτ) επιδρψτj
xαι xατ&'τιτηση|) xα'L ψΘ τLE aLxo\a-

1ιι;tE ται τοιΗυyιxoπoλιτιx66 αλλα-

γ€q απδ τoγ ΙA' ωιιbνω cτo βυζαν-
τ'ιν'δ βρa. oι π;ριbτoι €πolxοι τoυ a-

ρειvo,'3 ελλωδtιo6 xιbρoυ, ιμdoω οs
q'γi(ξο'εg ουvθf xεg, €cττ1oαν τιE πρ,ιb-

τe; xουν6τητd6 τoυ6, απ6 τιq ωτοiε;
ορ'"αψ,€νεq eξdλtγτηxα;l αργ 6τε'p'α. oε

ωξυ'6}'oγa'ιg οιxaνοψιxa'3q ΓLα'ρ&,|'(Oν-

τε6' 'o,ι πqρι.aa6τeρ'oι' 9'€aι oρlgγyqi

o''ιιaψο[ etγαν αιπ'δ τι6 πριilτε; τoυ;
α'ρχ6(, αυΡηνεs τωγ γΘω,ργoxττινo'
^'ρaφ Lx6ν xαι pcaτaaν,'xιilν επαγγελ-

μd,τω'v.

at πα;'αlπανω ψeτα,τoπ{oειE στηy
T,ΞiΡ''σχi τηΞ Κεντp""xi1g xαι Δn'ιτcxtιζ

\Ιι'γι7" ο' l |. α'': oυιrπ iπτoυ,y 1J'€ aηy l-;uη a -

!)'ι.ιτ, το'l Τωξi1 Ε6ρεν6q x"α,ι την
eγιι'τ0'cταcτ1 Ιιουρ'o,ιixων Toι1ρxωv
s;ι; ',Lιxρ€ -< ο6φορ,e; πεδιd,δo6. ol
'Eλληvε; y"θ'τoιxoι ωφt1νο,υν τα 0-εε-

δ:ii xq"''' xαταφε$γoιν oτ'ι βaυγι,
lιπo'ι εγxαθ[cταντα'ι στιζ πλαγι!3
y".J'L 3ε y'απaια a1ρoπ6'δια. Φαiγετrι

'τω; 
o,ι x&τoιxoι τηΞ π,αλια5 Νιdoυ-

στα.ζ1 oιxtαψοi ,στιζ 1ωμηλ6τερε;
il'xγ''t 

'< τo'υ Bορ,μio,υ, 1ιηρaaτ& oττγl
rc,,ιo€λo'cτ1'ντιE τ.JυPyιL^r.t|ζ o1ρατιαq
sxορτ,tιcττ1ιαν ι"ι"'' βρtμαν xατωφ6-

ΥLo στσ' γι1ρω δ&οη, δπoυ ψωξειlτη-
1ζ1'ν 6ε πρδγειρo oιxυaβ, ζlbν,τα:
xατω ατδ &θλιεg αυv,θ{;xε6, στΥlν

ΤΙ qii'coνι'αουcτω'. T,6τε,'c6μφων,α, με
oγετcxl1 πωραδoaη πρΨ,aρLγ'iι' ζ)

Σιd1 Λε&η, πoυ ,εil1ε aτ'i1τηl oτo oτs
,,ιeρι't6 Κυ6qxc xαι 'o1doει6 ιι,ε τoy
'o,cιο Θε.oφανη, λυπ{θηπa τoνζ xα'-
τoiι'o'Lg αυτο'j το,υ oιαιψoδ, τoυζ
πρooελιιiε,ι rιρoζ τσ' x0.τω xαυ πei"-

Θε'' 'ιoν lψ'αθητt1 τ'aν Β6p'ενδ να poη-
Θ^iiοει "(ιL τ,ι xτicιιιιο τη6 Nιdoυ_
5Ξ'.ιζ.

0 Γα]η Ε6'.,'ενδi π;6τυγε α;π6 co

Σcυ,λτιtyo Mω1μoriτ Α' την €xfiaoη
ενδ; Χ&τυ Σ,gρiΨ (ωυτoκ,ρατφιx6
δ' &ταrγψα) τLα' την d,δρυ'cη τηζ νΕαζ
τ6λη; τη; ,Nιd,oυoτα6, αον aaρηrγαl-
aε υδ':αtτερ'α' ιcαυ eξαιρ'ετιxα τρoνδ-

μ.ια. Κd,τω ,ιπ6 tην πρocτωoiω τηΞ
Βαcr''λoμfγaροE (Bα).ιντ6 Χωvoιiμ)
τi ν€α' πδλη'απ€xτηoε dνα εilδo,ζ δη-

1ιοηρα'τιx'i1i ωιτον'ψ[αq' Εxτ$E απδ
rον Ιeραδιxυ'cτi1 (Ιrωδηg) xαL 1o\)

α''lτιπρ6cωπ'6 τoυ ,K'ιoλd,,ρ Aγ&' πoυ
)'!'γ oνταν Βoe6δ.δ'αζ, y!σ'νξ'y α,E T Φρ-
xοq δeν 1ιπoρoυce νω xα.τaιxτ\cει o'
α'υτ^ξ"l, 6πωg xαι y"αν|6να6 ,eπιox{-

ττrjζ lΟθω,μ,ιy,6ζ lδ,εγ 'επιτ:ρLπoντων να
eιodλθ,eι o'την πdλη',θφιππog.'Eναg
πρ6ν"ρ'ιτo; πoυ ειλdγoνταν απ,6 ιo
λ'αδ xqι t'oν aνoψ&ξαν 'λρaoιτα,
δ''οιxoι5aε την πa'λιτε[ω rμε oυμ6oυ_
λs.υτcx'δ c,ιirμω dlλλωv ηψ5ιψτι*ν τηΕ
επιλoγτ]E τoυ, 1με διxi1 το'ι φρουρk
πdλυ&ριθμηi.
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Σi;ιφοlν.α |LΞ 1a πα|?αii&νιυ, |δ],,'J-

τ η; τη; aτ11ιeρrlt1q N&-aυsα -: ^fiτeιν,

lιΞ τηy aρaτr1oτ'l. τoυ Σι,1η Λεθ'τ1, υ

Ι'zξ'i1 Ε6ρe'll, -< xαυ γρaνa)'aγ|'α ττ1i

ιτi.cη' 1386 - 1389. Λgπτoγι!ρeυε;

ν'z'. τλτ1ρa,pa'ρiεi γ'.'α τω αtτια'αυτi1q

ιτ6 τδco 11',ιη-'ιxτ1Ξ δcαηρtaτ1q οτc

z-.|.σιi,ι.r',,ρ''αq xα'ιν ailγ l".,t ζ y'ωlιLδπ;tifιΞ

ιι'ι p6)'ιcτα' ce π'e1ρ[o'δo ν|.τ"τtΨδ?Lo )

π ολd1ιων γ-'ι'' y"1"arJ'^λτ^l 
i's e ι'υν α"πδ ι''iιl ζ

Tο$ρxονq' Ee't υπαρ^y.o'ιν. ΤΙa'-θ' τω

1'tτια xαι τα ε\α'τ'i,ιpια πa'l o'δ^ilΥτΓ

3'J.' 1,oν Τωi'l1 Ε'6ρe'l6; cτιg ενd,ργει_

d: τ.,υ e|'νω'. '&"γ'ιωoτl'. F'tναι' πε'ρ|'-

ε?Υτl Υl 5'lnρπ'e','υ'φορα αντot τe'ιιl cxλ'rl

vο'3 πo}'eι,ιιοτi1, aaυ εξ loλα1-ιιoθdντo;

βυζα"ντινο0 &?xr"ν"*, τoυ (reξιυμ6τη))'

''ια φρr''vii5r, lιs τ'6σO ii/o γtα τ'rγι

l"7ι'pυaτ1 |iLLαζ σ'υτoνo1-ια5'μενηg'ελλη-

ιιιi1; τ6)'η;, 1ιε α1.ιιγτi N?'Lστ'rJ'νi'Υ'δ

π.λτ1θυcμ,4 ψe ψδνο δυ6 0θωμαγo6;
,..lπz'λληλoυζ' πoυ .δ9γ εi1ε oιiτε τζα-

iιi (εiναι γνιυοτ'δ πωq τo ιζαι,ιL ι'τi-
Ξ-"ηy'Ξ ψgτq' ττlν Επανα'cταoτ1 ιoν

7822', cτα'i' e^γxαταaτ&'Θηxαν στ^Γ1

Niουοα, για τ'ιη1ω|ριrζ, 10Ο τo'iρxι_

y.Ξζ a'"x.!"( ξν'..€ζ\ .

Πoλλιi θρυλo6ντιι "(Lσ' iΥ1\l ';i:iιa-

5ωfiLy'6τητq. τcυ Ι'ωξ{ Ε6ρe'ι63 ιι''
τoν ^γυ,6 του Αλ{ γ''σ.. τL' σ-υ.a6Ξ 'i|-'"'

)'ο'5cων μa ,ε'i'*6e''ω r'α'' θa'μ'ι5\:''

o: 1ιουcoυλ1ιd,νa. .ηζ Kεvτrριxτ): Mz-

ιzδoν[xq. oι '.Cτaρ""ν"o[ τoν φtρνaνν
,o', βl1("q'Υτι'νb 'Lv1oντα' π'oυ υπη_

p!τηcε τoν oργα'ν, αr0 την xατα-

;.ηΦη .η; ΤΙροilca'αg \ια'. ξ'^{Lνε o1rα'-

δ4; τoυ Ιcλ*1ιo' Σε oυνθ1εια sπ|

Σoυλτ&γoυ ΝΙουρατ A' o Eiξρεv6q J'

^i''νε διo''xητ^i13 τη-cοτρατcαE τoυ Aι-
^γυ'ioυ xzι xυ,ρi,aυoε την Mαxε'δoνiι

γ-€γ'c'" ιαr' τη Θeasαλ'[α. Mε τo θ&-

ιq.το τa1) Moυlρ&τ Α'. Tο 1389 α-

ιε6α't'iε"" οτo Θρδνο o Bαγιοιζiτ Α'
κο'l pα''r'.i'i'eteι μiγρn' τa 1402, μ€
,''.τiτ!\',rι" ε).λτ1νΔδα, xαι γυνα(τ'α ττγt

,' ρ$ξ|c,ξτi \ξ 1' ι [q' Δ6cπol) α'' τ"δ','η τον

Σ€1,6oυ βαci.l'x Λ'αζαρο'l' .

o Σoυλτ&νog }1oυρ&τ .\' δ61τη-

τε 6lλω τα' α''.ri',ι,ιατα τcυ Γοιζ'l1 E_

6,.1ε'ν6q \L'ι ττ1 θεμaλiωοη τη; Nι&-

a')5ταζ. Kαι δεγ iραν )'iγα'. Tc
:'ιο'-Ιδα'''δτερo εi'ναι δτι γα'','ιoa γιια

i40

t7'ιτ'.ι'i, l)τO\)O'|}iq. ια'' π)'i7'''τ' α'l'

τr,δ'.Cty':τιsτι σiτp τilιλτ1 τaυ' 1|σJ τΥΓ/

!6z)'e γα"τι'l α'π6 ττγl r'?o5τσ;5i''σ' τΥ|ζ

Βυ')'υντ! Xανo'i1-ι.

ΙΙo)').j; εξτ1γη:ε'ι6 τι'υ 'eιταιtεq 'l-

κi:pχον'l τ|'σ- τΥl') ''τd.σ^rt σrυτ+l y''ι.'

:;1J|,L:πΞ'''φcρ0. τοnl Β6ρε^lδq 6τo xτt-

5'';,ιo aΥ1ξ νLιq π,6i}'τ1Ξ. Xωlρiζ γα πα_

iι'ι\rΞpL'5τet τ1 ψeγαλτ7 eτ/'μ?o^il τoυ

Σιe"ξy. Λε&η,' 'γq$:'ηnγητ"i1 xωι π'αtδα"

^γυl^γο':l τι'ιν πα,ι,διιbγ aoυ' fr,o.) διαxρt-

'/a'aαν για- ενsL,6aια xα''- ιαλoaι5νη'
1,,.τ.,c'zL 'ι.-'1 ';πoσττl,P'LΧτε[ x,αt ,1_ιια d,λ-

)'τi e''ιι-siα'. 'ΙcιυE αυτ66 o eξ''ciλα-

l',lσθΞaζ βυζα'lτυ^i6q α'ριγoνταq, πaρα

τr. |ιi"οaζ τον Υ.α τoυζ &λλoυζ Bυζαy-

:ι.zo'j6. ψlsα cτ'' -< αγ'ρι'6ττρeq τoυ

τiο^}'!||Laυ να εt1a y'\?α.τ"i]σει" 'cτα μli-
'1'''l" Ξτf !'ηi,i -'c'l γ&τ'- τo ελλην:-

y.d. 0 Σου)'τανοq ΝΙoνρατ βρ&6ευοε

,η'1 ',1γι^r1φ,δι"'o 5τPωτηγδ τoυ1 τoυ 
''-

πdνal,1ιε τa'l τtiλ'ι τo,..l 'Γαζt, τoυ θ-

διox.'" τtιγιαρια ιαι 6τt ζ^iρτ1ο'e yιι
-τl '/:c' π,δλτι τη6 Nι&oυoτα6' o E_

6ρενδ.' ξ'i1ττ1ae ir"α. την fi'?a'6τω6[υ'

τη; βzοι')'ο',ι^tpoρo; (Bαλιντd Χα'_

',c'i.ι) o "γα.ι|' γ'lιb'''.ιζε ;ω; {τzν Ei'-

) 

" 
r,ν lE z'' ιL''τ, τ c' ι Ιιυ ιν' l τ, Κι-'' : l'ιc''l'

-iτ,','''.l . ',\)'.)'οl::ε C Ε67:''i -: :;Jξη_

aa :.'') \Ι'''l''ι= \' ιι'- '.l-τ'zΞ:τ,i:

a'-'/ 'ι!Ξ'' s ''''ll'=ι'ι'' Βzη"ιζi,τ' 7'ι') Ξ|-

7'ιι e t't'τγι|'δL''l"ΓΓ'!? 7- ιι'''-l7W}'|γ,
s'''li'l^1o' ΒL't*'' oπ[s^r,; γrι'l::4 ;ω;

o |.διο< o Tαζη Β6ρενo< δταν ;!Θι-
νε o Σιεη1 Ιιε&η δc€τ'α'ξε ν1 'rLΞ-τ'-

{'ξ?rr'ι't -νa 'xγ"iilιilμi. τoυ απ6 τη Ni'_

oυ5α. 67α Tι'ινι'ιτοθ', \ιL r|α το θα'

,!oυν c'τa εxεi τζω'.ιi, α'φa6 οττ1 νe'

Διιιlττ1 Nιi'oυcτα δoν υπflρ1αν o-

θqιανoi x'l'ι τξα1ι''α. M6νoν υπoψρ€-

ιι)σΞ τoυζ N:cυοαioυE yι y"αiν'Ξ συ-

'ι!γe'''L )''η',i''' ιαι δυ6 ^/'ε?L& 5τaν

τq.|'^''16 <τΞy'ξ>> του Σεt1ηl.

H oιxο'γ'.νe''α E6ρενδq δε y'αΘτ1τe

ι.l.,. oι α.πbγονo'''τoν Γaζτj oυ';'6xιζα'ν

'ιι' ξa$ν α7.)6 τaυζ γ.αiJτ.a6ζ γ\α''" τ1,

z'']οδtμ]ιατα τιυγ xτημd,τωγ πoυ ε|_

y.α'ιι δεθei cτο'ι πο\'&για?χo πl?δτoη6

τOυ'Ξ1 5σ'ν τ'ι1ι6,ρια.' Tελευ'ταioE γνω_

5τlιΞ, ξνσ"ζΕ6peν'δE Mπ6η-l εi1εν 6λ-

θοι 'oττ1ν Eλλ&δα τo 1924, για oυλ-
^)'οτ'i] cτa"'y.Θiων ττ16 περιουctα.'< τηΞ

c''Zο^(ΞνΞt'J"| Ε\6'ρeνο;, ιbcτe να πε'ρ''-

).τiτr\ εt c'τo,' ΤΙ t'iαxα α'πoζη1ιιιbοειον

s 'l','l L'l "t)J'α'^γ^i1.

Tε)'ειιi'lνoυ'με μο 6να. απ6οτταaγι.ι

c'.;6 τ'' β'.6)'!.o r'eρ:τ1γfοεων τoυ Tori',

ν"c') iΞ iι'.^t''('{ .τ'i' F'fiλιγ c& To'ελεμπy'l

(1611 1682) . τ]rΞaζ ,(ι6'γ'εζ 1Jετ*

τη θa1-ιe).iιυcη :rlζ Nι&oυJ'τaζ:
<<Eivαι μι& 'κωμδπoλη με xiλια

oτriτια, YΦφει o τβτoq αυτξ πε-

ριηYητηq, με αγορ&, παζ&ρι, αvθo-

κ{πoυq, αμπδλια iκαι Kiπoυζ, μια
κωμδπoλη απΙoτωv με πoλi εux&-

ριατo κλΙμα, κτ{ρια, vδoυg και viεq'

Ετιειδ{ απoτελεΙ 6ακoδφr τoυ Γαζfr

E6,ρεvδq, τηv κυ6ερνd o ετιΙτρoπog

τoυ 6ακoυφioυ (μouτε6ελi). oι ρα_

γι&δεq τoυ εΙvαι μovαδικoi 'Eλλη-

νεg (ρoυιr), &πιoτoι>>'o

H Nι*oυcτα. , τ.ι Ξi7'Ξ ι;ιse'' 
''l

1' lξ'i' fl6ρeν6;' eξιι''λc'ιBοloι xzι

',l'ε-i. τρe.[; z,ιιbγg.- ιι'' ','-!'1",'ι την E-
71Lνα'5τ1'5τl του 18?2 ','. g[γ'ιι" t\Li.

l'υ τ L ν c,;ι η 1''.1 1..7,'..' . 7,'''1',rε ν η ε λ λη'ν,ι z {
π5)'τ'.

Σnμειιiloειζ -
Παραπoμπ€q
' E. Στo:γ'c:,^α<η .lατoρiα τηq Πδ-

)εω: ΝαοJ:ηζ> ΞXδ. B , 37

2' Απ' Bακαλo:τoδλou <<|oτoρiα τηq

Mακεδοviαq>> c. 'c. 39 - 40

3. Απ. Bcικαλoτroδλoυ 4 |q19,ρiα τoυ

Ν. Ελληvιo1μοJ> τ B o. 74. Η.

ΝrκoλoτroL,λoυ <ΔoμEq και Θεσμoi

cτην Touρκoκρατiα> α. 89 - 98

4. Ατ. Bακcrλoτrοδλoυ < loτoρiα τηg

MακεδoνΙαq> α. o' 42 και 'l 08

5. E. Στouγιαvνδκη <toτoρΙα> o.4B
6. Δ. Kιτoiκη <<lατoρΙα τηg oθ<υμανι-

Kηζ Αυτο,κρα'roρiαq>> Ξκδ. EΣΤlΑ
l 98s o. o. 55, 56 xαr 80 - Ey-

κι}κλ. Λεξrκδ ΗΛloY ,:τη λδξη E_

BPEΝloΣ - Eyκυκλ. ΠΛΠYPoΣ -

r' AΡ]cYΣ cπηv iδια λiξη.

7. |δια με τα τrαρcrrτ&vω oπo 6

B. ΒαοΙλιεφ <lοτoρiα τηq Bιlζαvτι,ufig

Aυτoκρατoρiαq>> iκδ' Mτιερ1αδfl

1955 c. 772

9. <<Η i(εvτρικi και Δυτικfr Mακεδoviα

Kατd τον E6λιγι& Toελεμπfr>, με-

ταΦρ. και ox. B. Δημητρι&δη iκ5'
E λ1 s', - alQ



ΣTAYPC!Σ xP. ,\AλlApAΣ
o ευεργθΤnc Tnc ΝΟoυσαξ

A'
Η τrρooφoρ& τoυ ΣταJρoυ Xρ.

Λαvαβ oτη Ndoυoα υπfρξε τroλιi_
τrλευρη και τrλoιjoια. H τιρooφoρ&
τoυ, δxει εκτrμηθεi Kαι αvαΥyωρι-
οΘεi. (Bλδτrε και oxετικd &ρΘρα)
1) oδ. Π. Ντιyδτroυλoυ <<Tα 50 xρδ_
yια τηq δεvτρoκoμ'iαq 1927-1977>
τεJxog 1oν ]977 oελ. 'i 5 και 2)
Kωv. Xατζηyρηyoρι&δη <<To vooo-
κaμεio μαq και η μιKρi ιατoρΙα τou>
τεδxoq 4oν 1978 oελ. l08.

- o Λαyαρ&q καΘιEρωoε ατrδ
τo 'l 960 τιξ Uπoτρσφiεq yια τoυg
αριατοι}1oug απδφoιτoυg τoυ Γυμvα-
αΙου Νdoυoαg. Ατrδ το l960 μδyoι
αημερα (,l990) τrηραv ouvoλικ& 34
υπδτρoφoι. Η υτroτρoφiα καθoρi-
στηK€ αρXιK& 2.0ο0 δρx. μηvιαiωg
lKσι στrδ τo 1988 τo τroαδ αvηλθε
oτιq 10.000 δρx. και γι& δι&ρκεια
9 μηwΙιv.

o Σιiλλoγog Αποφoiτωv <<Αvα-

oτ&αιoq Mιxαdλ o λδyιοq>>, yια τιζ
xoρηy{αεrq τωv υπoτ]ρoΦιδv, τΙμηoε
τoy Στ. Χ. Λαι,'αρd. oργ&vωoε τηv
30-1-1972 ει6ικΙ1 τελετfr, δτroυ

μΙληoε o πρδεδρog τou ouλλδγoυ
απoφoiτωv Αvτδvιoq Τααιδvαg. Τηv
iδια μδ.ρα dγιvε η ειrroixιαη τηξ α-
ναμvηoτικ{q πλ&καq ατo Λ&ππειo
Γυμv&αιo.

Δημooιειioυμε ατη αυvδxεια ωζ
δxει τηv oμιλiα τou ΑιrτωvΙoυ Tααι-
δyα.

Η <<ΝlΑoYΣTΑ>

B'
o Στα6ρoq xρ. l1αvαρ6g

και n βεY6λn
πρoσφoρa τoυ

(oμιλiα 30-l-1972)
_ Tα ρωμαλδα και πoλJκλαδα

δiuδρα δ1oυv 6αθεiαq ρΙζαq. Αυταi
δxι μδιrov τα συyκoατoδy και τα κα-
θrατoriv ατrβo6λητα απδ τoυq αvE_

μoUζ και ταq θυEλλαq, αλλd και τα
εξαoφαλiζouv ωραioυg και ευxJμoυq
καρπoιiq.

- PωμαλEα, εtiκαρπ'oq Kαι πc_
λJκαρπoq μoρφi o Σ τ α J ρ o :
Λ α v α ρ & q εixε 6αθεΙαq ρiζαg.
PΙζαq τroυ εΙx.oν διαπ.oτιoθfr απδ ελ_
ληvικ& ιδεδδη, και δr' αυτδ ατriδω-
καy τιλoυαιωτdτoυq καρττoJg.

- 
Αυτ&q ταq ρiζαq τou αvδρδg

μελετδvτεq Θα εvνo{αωμ,εv 6αθιjτε-
ρov πoJ δφειλεv τo υπΞρoxov μεγα_
λεΙoy τoι,l.

* H Ν&oυαα κτιoμEvη 329 μi_
τρα ψηλ&ιερα ατrδ τη θdλαoαα,
ατα 6oρειoδυτικ& τηq Mακεδoviαg
και ειq τoυq τrβτroδαζ τoU Υραφι-
κοrτEρou και ρoμαvτικωτiρυo δρoυg
Bερμioυ, κατ-1ει εξixouoαv θ-oιν.

_ H θΞαιq αuτη iδιvε μεγ&λ,1
oπouδαιδτητα ο-τηy τrδλl και τηv i-
καιrε Eyα ατδ τα .κυριδτερα 6ιoμη-
xανικd και εμπoρικd κΞvτρα, με με-
γdλoν ,κι)κλoν ερyααιδv εντδg και
εκτδq τηg oΘωμαvrκ{q Αυτoκρατo-
ρiαg. Δr& τδv λδyοv αυτδv τroλλοi
ετrωφθαλμιoJααv τηv Νdoυoαv ωg
και o Αλfr Παo&g τωv |ωαwΙvωv.

- 
H τrδλlq καταστρEφεται αλ-

λ& αργτδερα ξαvαxτiζεται μεyαλo-
πρετrεατ'iρα και γiuεται τr&λι κδv-

τρo εμπ'oριKδ. Η αyεπτυyμδvη 6ιo-
τε1vΙα τηq, τ& δδ' υπdρoxα αηρικ&
υφ&σμcrrα εκ τδy κoυκoυλΙωv καΙ
τ& τrερΙφημα κραoι& τηg, ,κατ6κλυ_

ζαv τΙq αyoρΞg. TΞ,τoιαν φfrμην εi-

xov απoκτfroει τ& κρααι&, δoτε Ξ-

λεyov: <l(ραoi ααv τηg Νιdoυoταg
τδ φEρoυv' q τo μαvδ{λι>>.

- 
Σ'αυτflv τ{v ξακoυαμEvη τrδ-

λι γεwrjΟηκε τ6 1979 o ΣταJρog
Λαvαρ&q απδ αρxovτlκ{ γεvvι&. Η
orκoγivει& τoυ εΙyε oτ{v κατoxfr
τηq τλoδoια ,κτ{,ματα καΙ ωριoμivα
αρyαλει&. M& δΞv {ααv μδvov αυ_
τd' Πoλυτιμδτερα αyαθd {oαv δτι
oδτog {τo γδνog τrατριαρxικ{g oι-

κoγεvεΙαq τηq Ναoδoηq.

- Xριατδδoυλoq λεyδταv o αι]-
ζυγog, Αικατερivη η γυvαΙ'κα τoυ.
o Xριoτδδουλog ητo 6ιoτi1vηq, δη
λαδτ] διατηρoιioε μl'κρη 6ιoτεxνiα.

_ o Xριoτδδoυλoq και η Αικα-
τερΙvη αrrδκτηoαv τrΞvτε αγδρια:
Σταδρo, Θεδδωρo, Θωμd, Πε.ρικλη,
Kωyoταyτiyo καi δνα κoρiτoι, τηv'
Φiμη.

-- Αυτ& δλα απoδεrκvriυov μi-
oα εΙq τroΙαv .ατμδoφαιραy ανEτvεε
o ΣταUρoq καi τrδoηv δθηοιv τoJ ε_

xdριoε τδ &μεoov oικoyεvειακδv τou
περι6&λλov εiq τ{u διαμδρφαloιv τηg
μεy&ληq τoU πlρoσωπικδτητog.

_ MεγΤoτηv oημαoiαν E1oυv αι
ρiζαι δι& τδ δEνδρov καΙ τ{v τroιδ_
τητα τδv καρπδv, πoιi θα απoδδ-
αη. 'E&v oΙ γovεΙg Θiλoυv ν& Ιδouv
τ& παιδι& τωv κοαμημivα μδ τ{q &-
ρετηg τδ τroλδτιμoν καΙ τ{g πραyμα-
τrκ{q dξΙαq τ& γvωρioματα, εivα'
&v&yκη ν& Ewoηooυν δτι μδνoν, δ-
ταv εΤg αι)τ& δδooυv τηv καρδiα,,
τωv, Θ& τδ κατoρθδαoυv.

_ ΕΙq τoιoδτoy oΙκοyεvειακδν
περι6&Μov &ιlετρdφη δ Σται)ρog
'oλoι καi δλα μδoα εig τδ τrατρrκδv
τoυ στΙτι &πEΘεααv εΙq τ{v ευγεvη
καi εJπλαoτoy καρδΙαv τoυ τη.;
oφραyΙδα τωv. Πατδραq, μητEρα, α-
δελφoΙ, παραδδαειq oΙκοyεvεrα,καi.
'oλoι καΙ δλα τoυ δμιλoJoαv διιi
τfiν &λflθειαv καΙ τfrv πioτιy καΙ τ{v
ζωfrv τξv 1ριoτιαvικfrv. 'Eζυμδθη
κυρtoλεκτικδq μδ αιiτd. KαΙ δλoι oi
παβyovτεq αυτoΙ,αυνηρ,ydoθηoαv
δι& v& δημιoυργ{ooυv τδ δτriροxοv
κδoμημα, τδv Στα0ρov.

- 
'Q1qy τελεΙωσαy oΙ oπoυ_

δdg oτfrv LΝ&oυαα, &voΙxτηκαv μπρδg
τoυ t,ioι δρΙζoντεq. Πτ]γε oτδ Movα-
oτ{ριov ({ Bιτδλια) δπou Jπ{ρxov
πoλυ&ριθμα o1oλεΙα' EΙg τδ Movα-
oτflριov τδτε flκμαζε { yεωργiα (or-
τηρ&, δαπρια) ,καΙ ξ κτηvοτρoφΙα,

{ &ξιδλoyoq 6ιoτεxvΙα ι}φαντδv, πλε
κτικflq, Eyxωρioυ διακoαμητικiq, τα
τrητoυ.ργΙαg, κατερyαoΙαq δερμdτωv
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καi 6υρooδεψiαg, δρει1αλκoυρyiαg,

dργυρoη!9-
1'"-*-*_*-"'Eκεi, λoιπδv, crυμπληρδvει
1r τ&q oτoυδ&q τoυ δ Σται)ρoq. Kαi θ&

ivθυμflται EτrΙ μακρδv τ{v EκεΙ πα-

ραμov{v του'καi τηv μαθητεiαv του

εiq τ&q Σxoλ&q τηq, καi τ&q δραq,

κατ& τdq δπoΙαg EρρoφoJoε τδ vΞ-

κταρ, τδ δπ'oΙov. &ργδτερα θ& xρη-
crιμoτroιfroη δι& oκoτroιig μεγ&λoυg
καi iψηλoιig.

- 
'o κδκλog τδv oπουδδv τoδ

Σταδρoυ εiq τ&g Σyoλdg τoι] Mοvα-

oτηρΤoυ Ξκλειoε. Φεδγει &πδ i'κεΙ

καi iτrιατρEφει εig τ{v Νdoυoαν.

Eiq {λικiαv δηλαδ{ &rrδ πdo'η;

τrλευρ&q δριμog δι& v& xαρ&ξη τfrν

τroρεiαv τic ζωτis τoυ καi iτrιδoθ{

εΙq δργα δημιoυρyικ&, δτrειτα &τri

τ&g τroλυετεiq καi τδαov 'iτrιτυxεΙq

oπουδ&q τoυ.

- 
'EτεδδΘη, λoιτrδν, μi δλαq

του τ&g δυv&μειq εΙq τδ δμπδριov

καΙ τ{v 6ιoμηxαvTαv, δπoυ αuvδυ&-

ζει &ριατα τ{v ΞξαΙoετov 'Eτrlμiλειαv

"rrρδg τ& &παρdμιλλα φυoικd τrρo-

oδvτα.

- 
'Η ζωi τδv μεγdλων εiναι

ζωfi oι.lvεxδv &yδvωv' 'Eφ'δoov μi
καvEvαv τρδτoν δEv δεxδταv ν& &ρ_

νηθi τ& ζωηρd καi φιλικd τoυ αi-

oθηματα πρδq τδv θβvoν tξoρiζε-

ται. 'o Σταδρoq φεδγει ηρεμoζ
εrτδv τδτo τ{q Ξξoρiαq, δτου τrα-

pαμEνει δκεi, κατ& τδv τrρδτoν τrαγ_

κδαμιoν πδλεμov Ξπi δJo iτη'

- 
Eiq τ{v ΓαλλΙαv Θα πρoαευ-

xηθi, θ& &oκηΦfr εΙq τ{v &ρετdν,

τdν ττδxειαv, τfrv ταπεiιlωαιv, θ&

,iμτcvευoθ{ &πδ τ& παραδεΙy'ματα

.ηq ζωic ,θ& Evδυvαμωθ{. 'Ακδμη,

θ& τoδ δoθoιjv εJ'καrρiαι v& μελετη-

oη 6αθι)τερον τδ πρδγ'ραμμ& τoυ'

v& αuλλ&6η σαΦEστερα τδ oxδδιov,

τδ δπoiov Θ& Eφαρμδoη διd τfrv α-
'vδρθωαιv τ{q πατρiδoq τoυ'

- 
Kαi δiν 6ραδδvει εΙq rηv i-

φαρμoyηv τoJ oxεδiΙoυ τoυ' Mετd

τfrv Eτιoτρoφ'{v τoυ, iπιδΙδεται μi
Ξπιμov{v καi δτoμov{v εΙg μεγd-
λουg &yδvαq μE τor}q δπoΙoυq iτrι-

τυγ1&vει Eπιτυ1iαg.

- Δι& τρδητv φoρ&ν εiq τfrv

Ι42

περιoxi1v τηq Ναoυαηq κατ& τ& iτη
1924_25 εΙo&yεται { δεvδρoκαλ-

λιEρyεια μδ ακoτιδv Jπo6oηθ{oεω;
τδv κατoiκωv δι& τ{ν ταxεiαv &vα_

δι&ρθρωoιν τδν καλλιερyειδν.

- 
Δι& τηv 6νημEρωoιν καi iκ_

παiδευαιv τδv yεωρyδν μαg o Σται)

ρog Λαναρ&q καλεΙ εΙδικoJq, δg

τδv Διδdoκαλoν Xρυoικδv καΙ τδv
'tταλδν VlcΑDo δ δπoΙoq διδdoκει
τfrv κλαδευτικ{v τixνηv δωρε&v εig

τoJq κατoΙκoυq. Kαi η καλλιiργεrα
τηg Poδακιviαq καi Mηλtαq &vετrτi-

yΘη ταxiωg καi τrρo{xθη θαυμαoi-
ωζ' μa τηv φρoντiδα τr&vτoτε τoιj

iμπεiρoυ καi iκαvoιj oυμτroλΙτoυ

μαs.

- 'oπδτε δικαΙωq δυν'&μεθα ν&

τδv αυyxαρδμεv δι& τdv &πovoμr]ν

τιμητιjKiq διακρΙoεωq Ξκ μiρουg τη;
τδτε κυ6ερν{oεωq, { δπoΙα τδv dvε'

γvδριoεv &νoρθωτ{v τ{q yεωργiαg
_ τ& μεy&λα iρyα ixoυv &-

v&y,κη 'καi &τιδ τroλλ{v πρoετoιμα-
oΙαv. 'E&v δ καvδv αJτδg ΙoxJε,

δι' δλα τ& ,δρyα, iαyδει πoλi περισ_

oδτερov καΙ δι& δργα μακρδπvoα,
δτrωq τ& δρyα τroJ &πo6λiτroυν εiq

τi1v dναδιoρy&vωorv τ{g 6roμηxα_

viαq.

- 
Mετd τflv Ιδρυαιν τδv ττρδ_

τωv ΞργocrτααΙιov Λαvαρd - Kδε
ταη καΙ Σια τδ 1922,6 Σταδρog μ:_

τ& τδv &δελα]:ν τoυ δημιoυρyoιjv τδ

μovαδικδν δv' Eλλ&δι'Eριoκλωoτ,j-

ριov Πεvvιδ τ6 Ξτog 1927.

-'H 
&ρμoνικfr αυvερyαoiα τδv

&δελφδv Λαvαρ& δEν δπιoκι&ζεταr

δrπδ καvδyα νδφoq. 'Eξη iτη &ρyδ-

τερα, δηλαδi τδ ]933, τrαρouoι&:

ζoυv ατ{ν 'AOfrνα ivα τεΦατιo 6ι_

oμηyαvικδ δγκo. 'Αργδτερov μετi
τδv δει)τερov τrαyκδαμιοv πδλεμov,

iδρδει νEαv δπΙζηλov 6ιoμηxανΙαv

6αμ6ακερδv vημ&των Πεvvιδ εig 'Α-
θ{vαq ,τ{v δπoiαv λδγω τfrq μακ"
δovι,κ{q τoυ 'καταγωγfrq, δνoμ&ζει

<<Mακεδονι,κ& Kλωo"τfl ριω>.
_'Yτ'Eρoxoι τr'βγματι καΙ ει]-

εργετικαΙ αi πρ&ξειq τou, εig τδ ν&

δδooυν εig δκατovτ&δεq yδρια - δρ-

yασταv, xαρ&v καi εδτυxΙαv.
_ rEτoζ'l 941 . MαΙvεταr o δεJ_

τερoq παyκδoμιoq πδλεμog. 'Η &-

πoρβφηoιq δλι,ry τδv &γα&bv Jπδ
τδv δυvδμεωv τoJ &ξovog, εixov odv

&πoτδλεoμα τηv πεiναv 'καi τ{v δυ-

€ΓτυχiαV τflq Ελλ&δoq.

- 
'o λαδq τ{g NαoJoηq Jτri-

oτη καi α'δτδg τd δειv&. T& τrαlδι€ι

πεινoυv, κλαioυv καi ζητoJv ψωμi'
ΘρηνoJv καi oΙ μεγδλoι, 6λδπovτdq

τα ν& μαραivωvται, καi τoδq iαυ-

τolig τωv καθημεριvδq v& E'ξαντλoJν-

ται.

- 
'Ητo δυvατδv { εδγεv{q, {

ε0αioΘητog καi γεμ&τη dπδ xριoτι-
αvικ{ν &γ&πην καρδΙα τoδ ΣταJ_

ρoυ ν& rμεΙvη &oυγκivητoq δμ.Φq
εΙq τ{v κατ&oταoιv αδτ{ν; K&θε

&λλο.
_ 'Αγωνiζεται μi δλαg τ&g δυ-

vd'μειq τoυ δι& v& 6oηθηοη τolig πd-
σχoyταq'καΙ πεινrbvταq. Kαταoτρδ_

ιaι τδ oxEδιδ τoυ.

- 
fngΦδ61 λorπδν, καi'oυγκεv-

τρδνει δλουg τoδq Ναoυααioυg καi

δργαvδvει πβg x&ριν τωv oυooi_

τια EπΙ Evαv δλδκληροv μfrνα. 'Ev
σlJvεx€τα &πooτδλλει εΙq Φλδριvαv

τδv κδριοv 'Αναoτdorov Τoiτoηv δι'

Φoρ&, τρoφΙμωv
_ Q!19q δδv Ξπαυoεy καθ' δ-

λην τξv δι&ρκειαv τ{q lταλoyερμα_
νικ{q Kατox{q v& &πooτEλλη 6αγ&
vια τρoφΙμωv εΙq Ν&oυααv καΙ 'Α-

Φvαq, δπoυ καΙ διαvE'μovται δωρε-

&v oτδ προαωπικδ τδv Ξργoατα-

αiωy.

- 
'o Σταδρog μδ δλαq τ&q δυ-

ν&μειq τα; &yωviζεται vd αδoη τδv

λαδv &πδ θ&vατov, πρδq τδv δπoiov
6αδiζει λδγω τ{q πεivηq' ΔΞv λoyα-

ρι&ζη κδτrouq καi Θυoiαg τrρoκειμi-
νoυ v& iξει)ρη δoov τδ δυyατδv τrε-

ριoαδτερα τβφιμα δι& v& Eετ,<.τεi-

νη εiq περιoooτδρoυq τflν ει)ερyετι-

κ{ν τoυ π,ρo<rrτ&θειαv.

'Ωσ&v ν& &κοδη τdv δvτoλ{v

τoδ Θεoi: <<Mi &rr6oxη εJ τroιεΙv

iνεδ{>. Δηλαδ{ μ{ τταραλεiπηq ι'α

εδερyετdq τδv πτωxδν. Kαi <<διdθρυ-

πτε τrειvδvτι τδν &ρτoν ooυ>>. Δη7'α_

δ{ v& μoιβζηq τδv &ρτov ι:oυ με

τδv πειvαoμΞvov.
_ M'ιi voμΙοηq δτι 'μE τδ vd



Γ'
oι υπoτρoφiεξ τωv
(MA1Ι<EΔoNΙπ<ΩΝ
κΛΩΣTΗPΙΩN))

τoυ Αvαoταoloυ TοΙτοn

'Enιτρonft 6κλoγflq
'l . Δημαρxoq Ναoιioηq.

2. Εiq Δ)ντηq Λυ'κεioυ.

3. 'Αvαατdoιoq ΤαΙταηg (iκπρδ-

σωπoq τ{q 'EταιρΙαq δι' dττoφd_

αεωg τoδ Διoικητικoι) Σuμ6oυ-

α)α oΝoMΑTEΠΩΝYMo

]. X''lωαwiδηq Xρηoτog
2' ΤoλoΟδηq Kυριdκoq
3. ΠrταιoJνηq Xρηoτoq
4. ' lτoκog Νικδλαog
5. Τ&κηg Γεδoγιoq
6' Καραταιδληq ' lωdvvηq

7. P&πτηq Κων)νoq

8. MτrιλιoJρηq'Αριoτ.
9. Mαυρoγιδργoq Γεδργιoq

l0. Mπρoιioαληg Mιλτι&δηζ
l .|. ΝoΤδηq Γεδρyιog
12. Γκαρvδταg Xρτjoτoq

13. Πoλ&κηg Γεδρyιog
14. Θωμαiδηq Kωv)vog

l 5. Κδρυvαq Xρ{oτoq
l6' Toμπoυλiδηg Xαρiτωv
17. Σαμδyλoυ'Eμμαvoυξλ
l8. ΣακελλαρΙδηg Στδφαvoq
'l9. 'ΗλΙαq Γεδργιog
20. 'Ηλiαq Mιxαηλ
21 . ΣακελλαρΙδηq Γεδργιog
22. Mηται&vηg Kooμ&g

23. Ν&ταιoq Δημτρ'ιoq

24. Kα6&κηq Δημητριog

25.'Eμ6αλωματηg'Αντδvιog
26. Γιdγκαq Δημητριoq

27. Tαo,μτrαviδηg Στυρiδωv
'28. Λoδκαg Kωv)νog

29. Σαρ&τoηξ ΦΙλιπτroq

30. Πiπιλαq Γεδργιog
3'! . Kεραμiδηg Νικδλαoq

32. 'Αλδ&κoq Γεδρyιoq
33. Παπαoτδικog'lω&wnq
34' Zι&wηq Θεδδωρoq
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λioυ τηq).

Πρoo6vτα ιi'πoτρ6φoυ
'Αριoτoδ1oq &πδφoιτog.

Διαyωy,i &ρiοτη.
'ΗΘικξ.
'Απoρoq.
Kατ& τrρoτiμηαιv ταιδι& iρyα-
τδv.

- 'E&v 'κατ& τflν δι&ρκειαv τωv

4 Eτδv δεv τρoαxθ{ τδτε δια,κδπτε-

ται fr ι)τroτρoφiα.

- 'E&v κατ& τ{v δι&ρκειαv τ{q

φoιτfloεδg τoυ μετα6ληθ{ i1 διαyω_

γi Eτri τδ xει,ρδτερov, τδτε Ξxει δι_

καiωμα η 'Eπιτρoπfr vd διακδψη

τ{v ιiτroτρoφiα τoυ.
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ToTl κI TΩPA Toυ N(κoυ Σπ6ρτon TΑ IΣΝAΦKIΑ
Παρo!μiεξ πoU λθγoUvTI σTn NdoUσTα

z,QA, ιg,ArPΓΙA, ΠoYΛlA,zo,Υ.I.ΦIA (ουv€xεια απs τεsxoq 46)

Θ <<Xαλαoμivoυ μετdξι δε δiuε,
κoυκoι}λι>>. Δε φκιdvει τrρουκouτrr] κr

καoι&ρα, εivι ρδμπιλov αoκiρι, oυ
αvητrρδκoυτrouζ oU dνθρoυτroυg.

c <<Kι τou 6&λι τoυ o,,κ&ζει>>.

Αυτδg τroυ εivι αyJριoτou κιφ&λι,
oJτι κι' αy τoUV Tnειζ, και τoυν τoi-
χoU τoυ xouρδ, δε vουv&εr καv τi-
πoUTαζ δεv παραδδxιτι κdv τiπoυ_
ταq'

c <<K&Θητι κdθητl αυy& γι..
y&ει>. 'oλoυ κι θiλει τiπoυταq, δ-
λoυ ατrιτ{αειg εivr, μη Kαv τiπoυ-
ταq δεv εivι ιv1αρlατημΞvoυg.

Ο <<Σαβιrrα πoυvτΙκtα oτouy &-
λιαooυ>>. ΛΞγητι yια τouv &€ρoυ-
TΓoυ :τoU λΞει τroλλd κι' oυλΙγα φκι-
&vει για Evαv τroυ ζυγιdζει oυλiγoυ
απ' τιq αλαφρlEq.

O .<Tα 6dλια μαλδνouy τα μτα.
κdκια τrvΙyoυvτι>>.'oνταg μαλδνou.,,
oι τραιloΙ oι μι'κρoi υτroυφiρoυv.

o <<Ατr' τou κιφdλl 6ρουμ&ε,
τoU ψ&ρι>). oι μι,κβτηρoι φ'κι&νouy
oιjτι oι τραvιiτερoι, δv"rαq η κιφαλη
τoU σπητXιoι] δεv τrdιlει κλ& δλoι oι
αλιvoι τα τρα6oδv.

o <<Π{γαv vα τrιρ&ooυv την Kα-

μdλα κδρατα τηv δκουψαv κι τα
αφκιd>>. Αιrriq γι.α καλιiτη,ραq xειρδ-
τη'ρα τα μoιioκιι|.rαu αvτΙ vα φκιd.
oouv μvι& δouλει& τη x&λαoαv.

o <<TΙ θδλει η αλουττoδ oτoυ
τrαζ&ρι>. 'ovταg καGvαq πηyαΙvει
αι μ'δργια τroυ δεv τrρδτrει πoυ δεv

τoυv θΞλoυv.

Ο <<'ovταq φεJγει ου y&τoυg

xoυρεδouv τα τιoυιzτΙκια>>. Σα λεΙτrει

oυ τραvJτερouq oι μικρδτιρoι ξια-
τroυλvιoJvτι φκι&voυv oιjτι θΞλουν.

o <<Φ&τι μδrrxrα Qdρyια ,Kι Koι-

λι& τrιλiδρoυμoυy)>. Moιiγκι μι τoU

κiταγμ,α δε γEvητι τiτroιrrαg dμα δε

γE6ηoι ψixα.
Ο <'oαoυ vα μdθει ου Χδτζιαq

τoυ yουμ&ρι τoυ vα μηv τρδει (η

vα τρδεl 'κoυρμΙvτΥια) αυτδ ψδφη-
αειν>>' Λδγητι yια τ' αυτδq τroυ φ'κι-
dyoυv δΙαιτα yια αδυv&τιαμα η για
τιζ νoιKoUΚUρδq τιq ατrαyκουραμδ-
Vεq πoU μl μvι& ρEγ,κα τroυρ'εJoυl,

τα'iφdv ατrou τi\/rι νouμ&τoug για
μvι& μEρα, ταxιoιvδ γιδμα δεiπvoυv.

O <TΙ yια ιλιEq κι τrρ&oινα &-

λoυyα,κoυ6ιιrτyιdζειg;>>'ovταg κα_

vδαg ΘΞλει vα ξιφJγει κι λζει αλλαv'
τ&λλα.

o <<Κι ατroυ τoυ ψiλλ,oυ αξoJγ.
κι Θδλει vα 6ydλει>>. Φκι&vει oιl<oυ-

voυμΙα, oτιyvδvει κι τoυ oκατδ τoυ.
o <<Ξιφτδρoυoαv τα τroυλιδ>>.

Tρdvιι{.lειν τoυ τrιδi. =ιαλdφρoυc-εrv
ατroυ xρΞη, oτιν,,:xδρyιεg, 6αριiq
δoυλειΞq.

Ο <ΛJξouρη Υ&τα>. 'oλα δικi
τoυ τα Θiλει, δλα τα γi6ητι.

o <<Συλλoυγιδτι oαy τη y,ouρou-

vδψιρα>>. Σ.κE6ητι yoυρiq vα φ,κι&Vεi
τiτroυταg. oυλλouyιiτι δixoυg πρoυ_

κouτfr κr καoι&ρα.
O <<Mαδφυ (κακδ) α,κυλΙ ψδ'

φoυ δεy E'xει>>. oυ κακδq δεv τrαθαi-'

νει τiτroυταg.
o <<Πoυλλ& μτακ&κια κατατΙ-

vει>>' Ακoδει κι δεv,ouμιλ&ει. Tα φκl
&vει καμoδλι πoυ λδμει. ΛEγητι yια
κακ,Eg πιΘη'ρ,iq, πιΘηρoδq { κι για
καλEq { κακEq vJφιg ,κι αλΜι).

O <<'HΦειν oα 6ριμEvη γdτα>.
'Eφτlyειv κι Υια τ' αυτδ δεv oυμi-
ληαειv κ&v κι κ&v δνταg τoυv μ&λου-
σαv.

o <'oληv τηv ημδρα x&φτει μi-
Yειξ>). Δε δoυλεJει, δε φκι&νει τΙ-

1τoυTαζ/ κ&θητι κι δεv αιrτγrdζει ααv
τραvδ xoυρyιδ.

c <<ττ αvτyι&ζηoι αλoυγδμυyα
αι ταΙμτrιαειv;>> Tα φoυφoυμivα τα

ζδα δνταq τα τrαyαiνει αλouyδμυ-

γα αντγι&ζoυvτ|, εΙyι αVησδXαστα
'Eται κι oυ αvfroυxoυq ou &Φρoυ-
πoUζ φKι&ν4ει σαv vα τouv τσiμπι-

σειy αλouyδμUyα.
o <<Τα oκrπdζει o.αv τη μαρδ-

γατΦ>. H ydτα δvταq τα φκι&νε:
κuτ&ζει vα ακιπ&oει μι τα τrοUδ&o_
yια σι κdvα xδμα. 'Eται μιρικoi
Θδλoυν vα oκιπ&ooυv τιq κακig τιg
τιρ&ξειg τoυq.

o <<Κλoυταdει σαy τoυ τoιvι&-
ρι}<oU τoU μoυλ&ρι>. Δεv αμπoυρεi
ι/α υ]τoUφδρει dλλouv ααvτoιλiγκι
στoU κιφ&λι τoU.

o <<Mιiyα ατou oταθi τoυ 5ε
δixητι>>. Δεv uπoυφiρει &λλoυv, δε
δd'xητι τrρoυμητxειq.

o <<Τα μ&τxια τoυ κλεivουν oαv
τoυ λιοδλrακα>>. Νυoτ&ζει κι τα μdτ
Χια τoU αvoΙyoυv κι κλεΙvουv δτoυ;
τιq vJxτεq αv&φτει κι o6ηvει η κoι-
λι& τoυ λroιjλιακα. Mικρ& τrιvτyι&
τoυq τoακoυνdμι κι ε6αvdμι τηv
κoιλι& του πδφιyyειν ατoυ γκλδφα-
ρoU σαy κoυρδvα. Τ&xα για να τoυq
ταα.,.δooυμ, τραyoυδoιiααμι :'Eλα
δλα yιoJλιακα να αrδδooυ μiλι, μδ-
λι κι καρδδι πEταα ατoυ γ,oυ'μdρι
ατoυ λαyδv πovδ{ρι κl ivα πoυρ
τoυκδλι.

o <<To&κoyτoUV τoU ψΙλλoυ <ι

τr&ρτoυv του τouμ&ρι τou>>' { τrαρ'
τ' αυyδ κι κoδριι}δ τoυ, τi δα τ&_

ρειq ccΙτοU Evαv πoυ δεv ixει'
o <<Γκιλιοδyτι σαy τα oκυλι&>.

Tιμτrlλι&ζoυv, κ&θoυvτι oαv τραv&

xoυργιd.
o <<'Εvα εivι τ'αηδδvι κι'αυτδ

τoυ μ&η λαλεi>>. K&θι πρdγμα
oτoυv κιρδ τoιr, μιoικΞq δoυλειEg γi_
voυvτι δxι νταilμα'

o <<Κι τoυ μυρμΙγκι ixει τoυ
6&ρουq τoU)). Kι oυ μ&i κι κατδτι-

ρoυq &vθρoυπoυg Ξxει τηv τιμr] τoυ
(τηv αξιoπρEτr,ει& τoυ) πoυ θδλει

vα τη λoυyαρι&ζoι.lμι.
Θ <<Πfr'ριv oδτι αηκδνει η μJyα

oτoυ φτι,ρδ τηq>>. Δεv κΞρδιoειv τΙ-
πoUταζ/ δεv τrfrφrv τΙτroυταq.
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c <+ oλεq oι μiλιαοεq δε φκι&-
voυv μEλι>>. ('Exει κι 'κιφηvιg). 'Η
dv iφκιαvαν δλεq oι μiλιαoεg μiλι,
oι γιoJφτιδoι τδτρoυγαν μι τα Xoυ-

λι&ργια. ΠoυλλoΙ dνθρoυπoι εiνι α-

νηπβκoυπoι.
O <Φαivητι σαv τη μδyα μεq

τoυ γ&λα>>. 'Oπoυq η μδYα εΙvι μαιi

ρη κι QαΙvητι 'μεs τoυ γdλα, δτoι

κι μιρι,κoΙ φανoιiμιvoι &vΘροuτroι φαi
voυvτι αν&μισα σι &λλoυq. 'Evαg

τroυ 6&vει &o"πρα.

Ο <<Σι κλειoτδ ατδμα μιiγα δε

αι6αΙvει>>. δoτroιoυg φυλdγητι δεv

παθαiyει ζqρ&ρYια.'oτroι'oυg oφαλ

νdεl τoυ στδμα τoυ κιρδΙζει.
o <<Xδρτααειv η ψΙρα κι 6yi-

κειν στoυ γιακd>>' 'Ετoι φκι&voυv
οι vιδπλoυτoι TΓoυ δε ξΞρoυv τrδq

και πδg να φαvoiv.
O <<'Εφκιαoειv η μiγα αλδvι,

τρoυyιouρνdει κι μαζ μαλδvεl>>.
'Eφκιαoειv η μδYα κδλoυv κι ixι-
σειv τoU κδoμoυ δλoυv>>. 'ovταq κi
τι αvικανΙειg τrιτυ1αivουν κι πιvεJ-
ουντι πoυλδ.

o <<Kι τoυ κoυyoJτrι oη6αΙvει
oτη μriτη>>. Καμvι&φραq Κι oι φoυ-

καρ&δοι αμπoυρoδv κι 6γ&ζoυv τou

dxτι τoυq.
o <Mαq yiνηκειv τσι1μoιjρι>. Δεv

ξικoυλv&ει απoυ παιroυθιδ μαq.
o <<oυ Qαλακβq ψiρειq δεν E-

1ει>>. Δεv τrαΙpvειq τiπoυταq απ' αυ-

τδvαv τroυ δεv δ'1ει.

O <<ΓΙνηκειv σκvτπα ατoυ μυθi-
oι>> MEθυoειv πoυλιj, yΙvηκειv ται&-
τρα.

o <<''Exει 'κr ου μEρμιγKαq Xoυ-
λfi, δxει 'κι η μδyα oπλdνα>>. 'Eyει
κι oυ π&σα Ξvαq την τιμ{ τoυ ,κι την

Uπoυμσι-rvi τoU.

O <<Κι τou μιρμΙκyι μη του δι-

κδ τ,oυ Καvτ&ρι σαρ&vτα κιλ& ζυyι_
iζεr>>' oυ τrdo'α δvαq μη τoυ δrKδ
'τoU μνιαλδ ηoυx&ζει.

O <<T,oυ φΙδι πou δε 6λ&6ει vα

ζ{oει xiλια xρδνια>. 'oπoιoq δεv

φκιδryει ζημvι& κι ζαρ&ργια να ζη-
<rει πoUλλ& xρδνια. Mιρικ& φiντyια
d6λα6α δτρoυyαv τoυντiκια oτιτ

'παλη& τα oπfrτyια.
o <<Φiδι εΙyα oτoυv κδρφ'ou μoυ
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κι δεv ηξηραr>. Tη, παθαivoυμι κα-

μvr&φραq ατoυ πoυλιj δικoJq ,κι φi_

λoυq πoυ τιλιυταΙα ατroυδεi1vουvτr

xειρ&ιφι κι απ' τoυq 'oυxτρoJg.
Ο <<H γλυκεr& η yλδooα 6γd-

ζει κι τoυ φΙδι ατr' τηιl τρι)πα>>. Mη

τouv Kαλδ τoυ λδyou δλα ,ετιιτu1αi-

νoU1/τι.

Ο <<Kι αv κιλαilδdει η oυxει& δε

yivητι αηδδvι>>. 'Oooυ ,καλδτρoυ-

TΓoUζ lΚι αv φαΙvητι oυ κακδg oυ &v-

θρouπoυq, δεv ιoι&ζει'
Ο <<oυ δrπΦooυπoυq oU φΙλoUζ

εivι φiδι Koυλoυ6δ)). Αxαμνδτιρog κι

απ' τoυ κoυλoυ6δ τoυ φΙδι yΞνητι

oυ διπρδooυτ,oυq φΙλoυg.
o <<'ovτα ,κακαρiζει κou,ρviθα

6yαΙνει τoυ ιpiδι κι τηv τρδει>>. Αυ-

τδq τrou λδει πoυλλ& 'κι vταρνταρ,Ι-

ζει οαv τη vταριrτ&ρα τη φoδρλα
(φλΙαρoq) τrαθαΙνει τroυλλ&.

O <<Mηv τrατdq τoυ φiδι στηV

voυρd γιατi δα yυρ.ioει vα σι τσιμ-
τriαει>>. Στoυ κιφ&λι τrατιoivται φiντ

για &π'oυq κι οι oυ1τ'ριoi.

o <<'Ooη γλuκ&δα δxει τoυ xδ-

λι. τδoη ττι,κρ&δα ixει τoυ φiδι>>. oι
τrαλη.oΙ τ' dριζαv τroυλΟ τou yiλι
τηyαvητδ η ατη ooι}yκλα { 6yαλι_

μθvoυ τoυ τouμ&ρι τoηJ, αλατισμE-
Voυ μη τroυλλd μUlρoιrδι'K&, ξαvατrι-

ραoμiν,ου τoυ τoυμ&ρl Kι στlγιlou-

μ'δvoυ ατoυv αΞ,ρα ,εivι oι.,, Kαλιjτη-

ρoυg μιζ'iq Υια αρ&κιασ,μα. H τrα-

ρ'oιμiα λδγητι γ,α τoUζ καλoJ3 κι

τoυg κακoιiq.

o <<Τoυ φιvτγιor) τoυ δ&γκουμα

δαταρναg ττoυμεΙ>>. K&vαg κακξ λδ-

YoUξ μαζ φδρvει αυκλEτι iαταρvαg

απoυ oυλλouy{.
o <<K&λιoυ φιντγιoJ γλδooα vα

σι φ&ει, τrαρ& γuναiκαg αxαμνfrq>.

Αμα oι τrδρει crτoυ ατδ'μα τηg η

αxαμv{ yυvαiκα ζιουματΙoτηκειg'
o <<Αvτγι&ζει τoυ φαρμ&Kι σαv

τ'ou φiδι>). oυ ,κακξλoυσouζ.
Q .oMη ξivα xδρyια φivτylα δεv

ταακδvoυιrrι>>. 'Eτoι εΙvι, θiλει μ'oυ

vαxδq ooυ να ταιαλαoτΙoειξ για
μvι& δδoκoυλη δoυλει&.

O <<Ξιφεδyει σαV τoυ xδλι>>. Τoυ

xδλι δεv ταακδιrητι εδκoυλα μι τα
yiρyια γιατi αyλrcrτρ&ει. 'Eτoι κι

oυ δξυττvοq oυ dvΘρoυπoυq ατroυ

μvιd ζυζ{τηoη η μvι& δJoκoνλη ori-

ρα.
Ο <<lκατδ xρουvδv η αλoυτrοi,

ικατδy δEκα τ' αλητδπoυλα>>. Τα
πιιrryι& μαq oflμιραg 6γ&ζoυv τρα-
vη γλδooα oτoυq μιyαλι)τηρoυg.

o <<H αxιλδvα τoU πιδΙ τηg αγ-
yιλδπ,oυλoυ τoυ ηρ&ζει>>. 'oπoυq 'κι

ου γιoliφτoυζ τoU γιoυφτδτroυλου
τoU γλi:rrει σαy τoU oυμoυρφδτι.ρου

ατroδ δλα τα τrrντγ,ι& του κδoμoυ'
o <<Mαθημivou τ' αρvi vα τoU

ττ6ρι,'oυv τoυ μαλΙ>>. Mαθημivoυq κι

oυ τrατiραq να τoU παiov,ouy τιζ τrα
ρ&δειq τα πιvτγιd τ'ou Ιoιαμι v' α-
πoυκατασταθoιjv.

Ο <<Η αλoυττoδ μη τoυ νoJ τη,;

τετειvoυξ μαγειρεJεl>>. 'oπoυg oυ

vιατικδq τrou νει'ργ,ι&ζητι καρ6δλια'
O <<Η αλoυτroδ ,μη τoυ τrιδi τηg

ivτγιoυ τoυμ&ρι Exouν>>. 'oπoυq λΞ_

μ,ε τoU 'μηλoυ απoδ κ&τoυ ατrδ τη

μηλι& δα τδoει.
O <<Avτgi λαγδv Ξ6γαλειv αρ_

κoδδα>' ΑvτΙq yια καλδ κακδ 6yη-

κεlv.
o <<ΑτroJ κα6&λα ατ' &λouγoυ

iκατoειv oιγoυμ&ρι>>. Ατr' τα ψηλ'i
oτα xαμπηλ.& 6.ρδθηκειv, μoUφλloιj-

ξηιpειν.
Ο <<Αμα δα 6γ&λειq τoυ xαλκ&

απ' τηv αρKoJδα τδτι δα δειq αv εΙ-
vι {μιρη { dγριω>. Aμ& Qειiyoυv
τα ιμτrδδια ατr' τoυg κατδτηρoυg {
τoυq μικρδτιρoυg τ6τlg αμτroυρεi vα

6γ&λoυv γλdlαoα ,κι vα ξιΘαρEψoυv.
o <<Γoυμ&ρι τrαJ δε 6λ&6ει αφ-

κξ τoυ v' αyκαρiζει>>. EΙvr μιlρι'κoi α-

ρd&lμoι &vθρoυπoι πou τ'oUζ αρi-

ζει vα φoυιrdζoυv αμ& δ,ε φκι&voυv
κακδ καμνι&φραq.

o <<'oαoυ ,Κι αν αSuvατΙoει τoυ

6oυ6&λι π&λι για Evα 6δδι φκι&-
yει>>. 'Η &πoυg λεν oι τ,ρδoφιyγoι
δoou ,κι αν ιριvioειq τη oακoυβφα
Eε γEητι 6ιλrbvι.

o <ου λι)κoνq ατr'τoυ μαyαλ&
τoυ δεv αρπdΧνει αρvΙ>>. Απ' τoυg

ιδικol)q, τoυq φiλouq, τoυq γειτδ-
voυq δεv κλδφτει καGvαg. Κυτd'

ζει να π&uει εικεΙ τroυ δεv τoυ'v ξi_

φυν



o <Τα..l ιpoυργι&ρικoυ τoU σKυ-
λi τoυ oιhrrρoυΦ .o, δα 6μb' 'o-
μoιos τoυv δμoιot,nl, τroυ λεy κι Kου-

τrριd o-τα λξανα.
o <<Aμd δεν ,κλouτoiαει τοu

γoυμ&ρι δεν τoυ ξιφoυρτδvoυν>>. Α-

μα δεv κλ&ψει τoU πιδi η μ&vα δεv

τoυ δivει vα φ&εl.
o <<'oποιoυq κιvηy&ει vτyιδ λα

γoδq καvΞvαv δε 6qρδvει>>. Kι oJτr
vτyιδ καρτro0ζrα oι μvιd αμαoκdλι
κoυ6αvιoJ,ιrτι.

o <<Σι τδτroυν ατroJ dλ,oυyoυ μη
δEvειg yoυμ&ρι>>. Mηv vTαλντiζ vα
τιρyιdoειg τ'ατEργιαoτα. Π.ρδτα -

τrρδτα τ' &λoυyoυ 6δoκηαειv τoυv
τδτr.oυ κι δεv &φηκειv ,καv τΙπoυταζ
yια τoU yoυμ&ρι.

O <<'ovταq η καμ,{λα θiλει γoυ-
μαρdyκα θα μαKρατvει τoυ λιμδ
τηg>>. Σα θΞλειg vα φκιdoειq τα δι)-
oκoυλα ιrrαλvταg πλειδτtρoυ.

O <<Ατr' δνα τrβ6ατoυ δε 6γαΙ-
vουv ιrrγιδ τouμ&ρyια>>' 'Εvαg &v-

Θρoυτroυq δεv αμτoυρεΙ vα τα φκr_
doει δλα

Ο <<'Evαq yιoμδr,,oυg μτrΙ,καq δ-
λα τ' αyιλ&vτγια ατr' τoυ κoυτr&_

δι δα τα xδ.oει>>. 'Evαq τιμτΞληg
αρydτηq δλoυq τoug dλλoυg δα τoυq

ΦKι&σει τιμπδληδειq' Για τ' αυτδ κι
τα τrιιrryι& ττ,ρiτrει vα ,κoυvoυoτi(oυν

μη καλd τrιντγι&.
Ο <Τoυ Ξ1ιoα τou γdiδαρoυ>>.

Τoυv oυiμδρφoυσα, τouy μ&λoυoα.
o <<'Evαq αμd λιoυιrτ&ρι>), δ-

πouq λδμε μη τoυu Eιlα.

o <<Bρ{κειq 1oυργιδ XoυρΙq σKυ
λΙ 'κι τρoυγιoυρv&q xoυρΙq ρα6δh>.
Δε 6ρflκεrg ιμτrδδια, τα 6ρ{κει9 ειi-
κoυλα κι φKι&νειζ oδτι θδλειg.

O <<Toυ oκυλi αρvΙ δε γιvdει>>'
K&θι dvαq φκι&νει oJτι ,αμτουpεΙ vα

φκι&αει.
o <<Η κqμ{,λα μoδγKι την αyτι-

κριν{ καμπoδ,ρα γλΞτrει δxι τη δικη
τηq>. 'oτroυq λδv oυ π&oα Ξvαq

μ]oiY,Kι την αμτrρouoτιvfr oακoδλα
yλEτrει τηv oυτriooυ δεv τη yλδτrει.

Τα δικ& μαq τα oQ&λματα δεv τα
αι/αΥ\}oU]ρiζoU μ ι .

o <<oυ λαγδg αv κ'ρδ6ητι κr τ'
αφκld τoU φαΙvoυντι>>. EΙvι κι μιρι-

κ& τrρdγματα πoU δεv αμπoυρoΟμ:

vα κρδιpoυrμι.

Θ <<ΘE'λει η,κυρd μoυ κι τrαΙζουv

τα γατιd τηq>>. Αμα δεv αμτroυδαg

καvEvαv αμτroυρεi vα oι κ&ταει ατoι;

α6δρκou.
O <<Eixαμι ακυλi κι 6,oυθo,]oειv

τoυ λιiκoυ>>. Αvτiq vα φυλ&γει 6oυ-

θoJαειv τoυ λJκoυ. 'Eτoι )Κι iναζ
ouxτριδq τr'ou μαζ iφκtαvειν τoU φi-
λoυ.

o <<'ovταg ΥUρdσει η αλoυτroδ
yδι,'ητι καλoυγριd>>. Τδτι τroυ δεv αu

πouρεΙ να φKιδσει καvivαg τiτroυταg

τα Kακαρδvει, δτroυg λεv κ&θητι 1

μπ&μπ'oυ τoυ μiλι'
o <<Τα νηατικ& τα oκυλιδ xαλ-

yοδv Κι φoJiρvouζ>>/ xαλvoJv τrλoυ-

κoιiq ατrηδoδv τrαραθι)ρyια, τρδv oJ-

τι vdvει. 'Eται ,l<ι oυ πιναoμiνoυg
ou dνΘρoυπoυg καμvι&φραq KαταV_

τ&ει κλδ,φτηq.

Ο <<Τoυ καλδ τ' αρνΙ δεν τoU

Xoυρyoδv απ' τoυ κoυπ&δr>>. MoJy_

κι, τ' α;αμvδ γιατΙ δα 1αλδoει <'

τ'&λλα.
Ο <<'ovταq ιδεig τrατημαoκιθq

απoιj λδκoυ Ξ,xει τ.oυ yoJ σoU στα
τrβ6τα, γιατi εικεΙ τρoυyιoιiρoυ

6ρΙoκητι>>. oυ oυxτρ'ιδg τροUΥιoUρ_

v&ει παvτoδ θδλει vταiμα ν&γoυμι

τoU volj μαq. Φδλαξι τα ζτρ&νια σoU

ν' &1ειq τα μισ&.
Ο <<Δ&κρυα απoδ κρoιJrκδδιλoυν>>.

Mι,ρικEg γυVατKεq τδxoυv ειj'κoυλov

yα κλαiηr σ-τα ψΞματα τιq πλειδτι-

ρειg 6oυλδq.
o <<'ovταq η αλoUτοJ πεινδει

αXιρvdει vα τrρoυσΚUιΛ&ει)). 'oλα α-

μπoιrρετ ιrα τα φκι&σει καμπoδλι 6-

ναζ τrειvασμ'Evoυg ακδμα κι vα πρoU

σκυν'iσει.
o <<'E1ει λαyoJ καρντγιδ>. EΙ-

vι αφΙφικoυg, αδδvατoug, φoυ6ητoι-
&ρειq κι oιJTηξ.

o <<KδιΘι αρvΙ κβμητl ατ' τoυ

πouδδρι τoU>). Kωι &vθρoυτroυq 6α_

ακδτι απ' τιg δικδq του τιζ δυν&-

μειζ, απ'τoυy ιαυτδ τoυ.

o <<Toυ πειιrασμE\,ιoU τoυ γoU-

μ&ρι δε λoυγαρι&ζε'ι δικαvΙ'κι>>. Κι

oυ τrειναoμδιrouξ oU &vΘiρoυπoυq δε

λoυγαργι&ζει τiπoυταg.

e <cΣτoυ oκι)λoυ τoυ τrρ,ouoκΞ-

φαλου ψoυμΙ δε ξημιμbvει>>. Αμα εΙ-

σι μαθημΞvoυq vα ξoυδει)ειg δι)oκoυ_

λα φκι&vειq oι,κoυvouμiα.
O <<'ovταg oυ αι&λακαζ αλ-

λ&ζει καυκi τμbτα 6γ&ζει τα κd_

ρατα κι ιiαταρvαg τoU κoυρ,μΙ

τoυ>. 'Eτσι 6λα τα πρ&γματα γθ-
voυyτι μη τη oειρι&, μη τdξη κι

αυλλουγη.
o <δα 6δvτyια τα δδvoυv ατι'

τα κξρατα τoυv &vθρoυτroυ ατroι]

τo υλδγoυ τoυ>>. Για τouq ντoυ_

ρoiζηδειq δε xρεl&βυvτι yαρτxιd
κι oυμ6δλια μoδyκι oυ λδyoug

φτ&yει.
Ο <Xρυαouμ.Evoυg γ&iδα,ρουg

yδμαρoυq εiyr π&ιrτα>>. oJτι vα φκι-
doει καyEvαq κι δooυ καλd ζντρ&-
vια να φoυρΞoει &μα εΙvι γ&Ιδα,ρoυq
δτoι απoυμιvΙoκει.

O <<'ooou vα φτ&oει τoυ Vιρδ

ατoυ 1α6,oJζι ιpoυφ&ει oυ μπdκα-
Kαq>. Α1τ' τη μoυκαTτxιd τoυq πoυλ
λoΙ τηv τrαθαΙvoυv.

O <<Αv δε γoυvατioει η καμ{λα
δε φoυρτδvητι>. Πoυλλ€q 6oυλδq μι
ρικoi δε ιrrαλντoδv να φ'κι&ooυv μνr&
δoυλειd αv δεv ζoυρrατoriv κr oυλi-

YOU.
,o <H ιyτΥι& αλoυπoJ δεv πΞ-

φτεl vτyιδ φυλEq oτηv τrαyiδα>.
'oπoυq λεν oαv ξαvαπαvτριφτδ ξi-
ρoU να καμαρδvoυ.

o <<Του τoυντiκι πrρv&ει καλ&

στηV τριjπα τoU)>. Kαθ' Eναg oτη

φoυλι& τoU/ στoU στrΙτι του, τιρv&ει
καλ&, δτroυq λEμι ατη Νι&oυoτα α-

μα xαλ&αoυμl τιξ σειρEq μαq δεv

τ&μι καλd.
,o <Λοcyδq τη φτξρη κoδvαγε

κακδ τoυ KεφαλιoJ τoυ>>. 'Αμα δε

ξΞ'ρει καvEvαζ ι/α κρυφτεΙ αγλ{γoυ-

ραζ φανηΦνητι.
o <<'σπoιoυq κoιμdτι μι σκδ_

λoυq αηκδvητι μι ψJλλoυq>>. Mη γκα
6δv αv ,κoιμηθεiq τoU ταxδ δ' αλη_

θoυρioειq, που λεν.

a <T'&λoυγoυ που Tηλαλ&εl

δε 1φι&ζητι ζυγ,κι& (oτηροιivια)>.
'oτoιoυg φκιδαει σoUστ& τη δoU_

λει& τoυ δε 1μι&ζητι oυρμfrvιειq.

ΣυνΞ1εια ατη oελΙδα l49
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}l $ioπ Tnζ trυυοiκgξ στo 1ρ6ulο Tlιt Toυpκoιpοτiαq μiοα

απδ To δnμoτlκδ τpα6o0δl

Tnq
Λευκiq Σαμαρ6

Στoιxεiα Yια την ζωη "rηs EλληvΙδαg ετri 'rουρκo-

κρατΙαg θα αvαζητξoouμε στα δημoτικd μαg τραyοι}-

δια. Tα δημoτικ& τραyoOδια εΙναr η αυθεvτικδτερ'η

τrηγ{. Eiναι o καθρiπτηq τηζ τrραyματικδτηταg. E-

κεi καθρεφτiζεται η ζωη rηq η 6αααvιoμiνη, η aξαρ-

τημdνη ατrδ τοv &vτρα, εiτε αυτδg {ταv o <<κδρηg τr1g>>,

ο πατioαg τηq, εΙτε o <<αΦivτηg>> τηg o dvτραq τηg.

Eκτεθειμδvη ακδμα Kαι στoν τrρδτo τυxδντα &l.
τρα rτou θα την Eκλε6ε τrαρd τη θiληoη τηξ. o 7&μι,s
τηg ηταv υτrδθεαη τoυ yovιori τηq. Tο δΦμo τηζ, δ-

'ταV την τr&ντρευαν και τηv Ξατελvαv oτα ξiνα.
<Διδξε με μdvα, διδξε uε, με ξιiλα με λιθ&ρια.

Νd τr'&ω κι εγδ oτιq ερnμιiq τrou παV τα xελιδδvια.
Τα γ_ελrδδνια v&oχoνται κι εΥδ uov' vα τrηγαiι,ι,l...>,:.

(Συλoyη Αιvrανoq l 8l3 ).
Η τrooiκα τηg, αυτδq o 6ραxvdq τroυ iπαιζε κα-

θ.oριατlκδ oδλo oτηv τrραγματoτToΙηαη τoυ πcλυlτδ_

θητoυ v&uου και τηζ τrαρατι'δρα ξ'ic .ηs. 'Αμα εξα'
τμιζδταv η τrρoΙκα τηg, η γuvαi'κα &6ουλη κι &rροιyη

6οδλιαζε o'τηv δυατυxΙα.

<<Eλiνη πρoξεvoλoyοiv. Eλivη κdvoυv νJφη.

Mηvεg τoη τdζoυv τα τρoικι& καr xρδνoυq ταντιrτρci-
( κια.

-Γoη τ&ζει κι o πατtραg τηζ KατερYαρματ<oμΞ.vα

Τoη τ&ζouv και ταδiρφια ττ'lζ'καΦ6ια φoρτωμtvα.

Mαρτανε or xρδvoι δioεxτoι και oι μηvεq oρyιoμ*νι-ι

κι 6φαε o vιδg τα τrλoJτη τoυ κι η κδρη τα πρoικια τ'''1g.

Mια Κυoιακi1 ,Kαι μια Λαμπρη 'uια'τrιαημoυv ημiρα
τηv π'{ρε τo παρdπoνo 'κι n τrΙ'κρα τo' η μεy&λη'

- 
Θiλω vα π&ω oτη μ&να μoυ yα τrdω oτα γovιl<i

μoU)).

Η κακη τηq μoiρα αv iττεφτε αε κακd ττεθερrκδ

κι αυτδ ηταv τo oδvηθεq. Στo τραyoJδι πoυ ακoλoυ-

θεΙ μια νrδνυιpη δηλητηρι&ζεται απ' τα πεθερικδ τηg,

γιατΙ τηv ημiρ'α τoυ γ&μoυ μαOαΙνoυv δτι η vδφη ε:i-

'ναι iyκuoq.
<<- Αρχorτ,κδ o'υμττεθεριδ κι η νδφη γκαoτρωμivη'

Kι o πεθερδg ττoυ τ&κουoε ττoλ0 τoυ κακoφ&νει'

Σκαλι& δΙνει τ' dλoγoυ του Kαι τriει oαρ&ντα μiλια
κι &λλη oκαλι& τo 6doεoε oτo μαyειριδ πηyαivει'

- 
'Eλα vδφη vα φαq φωμi vα φαζ vα yιoματΙoειg'

Πρδτη μτroυκiταα τιoυ i.6αλε oτo oτδμα τηζ να φ&ει,
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- 
Δδα' μoυ, αQivτη μου, νερδ, vερδ για τηv ψυxi,

σoU"

Xρυoδ oταμv&κιv doπαξε vεoδ vα πdει vα φδρει

δoo να τr&ει κι δoo να'ρθεΙ τη 6ρΙoκει πεθαμδvη:>.

Η τrμιορΙα τηg ηταv θdvατog αv Θα τoλμojoε vα

εκφρdαει την πρoτΙμηση τηξ o''δvαv δvτρα.

- 
Mια κδρη ρδδα μδζωvε κι αθoιig εκoρφολδyα

vα τrλδξει ζδγrα με τ'g αθoig, στεφ&vι με τα ρδδα'
Kt o Γι&vνηq εκατi6αινε απδ λαγoιi κυv{γι

ζευydρr ρδδα ταη ζητδ, και τ'iααερα τoυ δΙvει.

Bγαν, ατroυ τo δαxτυλιν τou δμoρφo δαxτυλΙδι

ειζ τηv τroδι&ν ταη τo πετ&
Kι η μiναv τση τηV τo τω σεV ατΓoU τo τrαραθιjρι..'

Δδρvoυv την δδδεκα α5ελφoΙ και δεκαo1τδ ξαδiρφoι
δiρvει τηνε .κι η μdvα τση 'με τη 6αρι& τoη βκα
κι o κliρηq τ'ζ o 1τ'ρωτoπ'ατrαζ με τo 1ovτρδ ρα6δi τoυ

ouλog μτλιo την εδtρvαvε με πθτρεq και με ξι)λα
Tη vJyτα τα μεαdνυ1τα η κδρη ψυxoμαx&ει.

Mακραiωvη τrαρ&δoαη oτα xρδvια τηg Toυρκ'oκριττiα(,

i]ταv ιrα Φειjyoυv oι '&ιrτ-oεq vια ταξ'Evα και v' αφ{voυν

τricrω τιq yυvαΙκεq τoυg. Tη yυvαΙκα δεν τηv Ξτrαιρι'αu

μαζi, iτr.oεπε να uεiyει Kαι Vα τrεριμiνει.

- 
ΑUτoιj τrou 'ΓΓαq λε6δvτη μoυ, τrδρε κι εμθ κovτ&

σoυ.

MιoεJεri αιταιρ&κr μoU Kι εμiνα ττoιi μ' αφivεlζ;

Στo δι&oτημα τoU ΧωρισμoJ ioωg αλλdξoυν δυo

γρ&μματα τo 1ρδvo. Τo γβμμα &ρ1ιζε ατερεδτυτα:
'Εντιμε oιiζυyt μoυ

και τΞλεtωνε <<uετ& αε6αoμoJ>>!

o Aλiξανδρoq Mαμδπoυλoq oτo 6ι6λΙo τoυ <<Η

ξεvιτι& Kαι τo δημoτικδ τραγol)δι>>, παραθiτει ωραιδ-

τατα yρ&μματα yυvαrκδν, τrρoζ τov ξεvητεμivo oιi-

ζυγo.
Σ' αυτ& φαivεται η ατrδoτααη πoυ xωρiζει τov

&vδρα απδ τηv γυvαΙκα.
Ev Κoρυτcri 25 MαΙoυ l826
Mε τολλoJg xαrρετιoμoδg ooυ εΟxoμαι yiα την

υyεΙα ooυ, αφavτη μoυ BαγyΞλη.

Σ,oυ φrλδ τo δεξΙ ooυ xE'ρι με τoλλη τιμfr καr

τroλδ oε6αoμδ και xαιρετΙoματα πoλλ& απδ 'ro yιδ

crou, δoτroυ vαρΘει η μΞρα vα γυρioειg oτηv πατρΙδα,

να τov δειc μεΥαλωμiνo. Miιθε, αφaι/rη μoυ, δτι τηg

μακαρΙτιooαg μ&vαg τηg Ξκαvα τα ααρdντα καθδg

iπρετrε. M&θε δτι o γιδq μαq τrflγε oτo oxoλεio καr

μαθαivει την αλφα6flτα.
Kι αv εuκoλιjyεσαι yα μαq oτεΙληg 'κανiναv τrαρδ

με τov Σoυλιo Tαταρη δεν θα κ&νειq δαxη'μα, διδτr



Θ€on τnξ vυvαiκ:αg oτα xρ6vια τnq Toυρκoκρατiαq
ηρθε o καιρδζ yια τα γαλακτoκoμικ& και τα ξι}λα του
xειμδvα'

Περιμivω με τroλλf αvυπoμoιrηoΙα ατrδκριoη oου
και μivω n ταπειvη voικoκυρ& αou.

Kovιyω

Mδoα απδ αυτδ τo ακoτ&δι τroυ ζorjoε η Eλλη-
vΙδα dρ1ιoαv o'ιyd oιy& vα κdyoυν τηv εμφαvιση
τo'Jξ φωτισμΞ'νoι &vθρωπoι και vα υτooτηρΙζoυv:

<<Αvε6&oτε τηv μητΞρα yια να τrρooδεJoει η κοι-
vωviα>>, ylα vα φτ&oouμε ατηv Kαλλιρρδη Παρρεv vα

μιλ&εr yια ιoδτητα τωy δυo φJλωv και vα ζτ,τ& να
δοθεΙ ψηφog ατrg γυvαΙκεq καr v'αvoΙξoυν τιq πJλεg
τcJζ τα αyδτατα εκτrαιδευτικ& ιδρδ'ματα.

Bιβλloγρoφio;

- Kοι]λα Ξηρ.oδ6κη: Τo φεμlvroτlκδ κivημα oτηv Eλ-
λdδo 1830_1936.

_ Moμ6'πoυλoc Aλδξ.: H ξεvlτr6 Kσ1 To δημoτlκδ
τραγoiδl.

- Πolητlκrj Avθoλoγio Περδvθη.
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Συvixεια απδ τη oελiδα 147 μouvη δλα τα πιτu1αΙvoυμt. oι &vθρouτoι Yια Vα σι καταφtρouv

o <<H αλoυπoJ εΙvι πoυνηρη σι καλαyτρiζoιJy.o <Kdκιoυoειv κΙ oι, μπ&κακαq μ&i τrouvηβζ αUτδζ TΓoU τnv τσα-κι η λΙμvη δεv τoυ ξiρει>._Θιiμou- κδvει>. Στoug Eξυτrνorq ερio*or^ι . a 
Ψn ξυτv&q λιvoτδρι πoU KοΙ

αειιl x,oι.lρig λδγouv, τrαoα€nγriκειv *^^*. ,r,*,;-,^^,' μdτι>>. Mηv αvαyκoυρδνειq δvαv θυ-
&δικα. καμvι&φραq rξιπvδτrρoι 

μoυμΞ,voυv, ivαν αρdΘυμoυv'
o <Mη τoU γoυμdρι ταΙζειq

o <Δε xουρταiιει η αλoυτroJ μη κλoυταιiq δα φαq>>. 'oτouq κι μη
απηδoυλdιrτyια>>. 'Eιlαq πoυ τrειy&ει τη φoυτxι& αv τrαiζειq δα καγεig
τouλδ δε XoυρταΙyει εJκουλα, θi- Mη ατ,ρα6δv &vθ,ρoυπoν αv ιντιΞoειg
λει μαμαλiγyα. ζαρξργια δα πdιθειq.

o <<δ,oπoιouq υτιoυμivει Kι τoU o <<'ovταg τrειrrdεr η αλoυπoJ
λδκoυ διαφηvτεδει>>. Mη τηv υπoυ_ φκι&vει τ&yα κoι,μdτι>>. Oι ττoυνηρoΙ
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8* oυvδρoμnτn EEδ$fi

o <<ΣκυλΙτικoυ vταμdρr>>. Θiλoυ
μι vα πoriμι γrα oυyκrvεiq αxαμvoιig.

o <<Απηδ&ει σαy τoυ ζλdτrι>.
Πηλαλ&ει πoυλJ δεv τoυν τrρoυφτδ-
yε lζ.

o <Πειvδ oα λJκoυg>>. oυ λJ-
κoυg τρδει αρι&'κι πoυλδ. 'Eτoι δ-
πoιoυζ αρydει yα φρdει πειv&ει
πouλi.

O <<EΙ,vι oαv πβ6ατου ΦΦvι-
μoυg>. Δε Θυμδνει κι τoU φ,κι&voυv
oδτι Θδλoυv.

o <Kι ατoυ 6,oυvτyιoδ τou κi_

ρατoU vα oE6εrq δα oι 6ρoδv>>. Δεy
αμπoυρεig vα κρυ6ηθεΙq καμτroυθη-
v&.

o <Αγδραoειv γoυρoJvι oτoυ
αακδ>. Αyδραoειv 1ουρΙq vα ιδεi τΙ
αyouρ,dζει. Να λιλi δδμι τoιτoi.
πou λδμι.

o .,Σqρ&*o τιivτι Γιdwηδι ε-

vδq κoυκδρoυ γvτboη, Kι αy πειζ κι
yια Νικδληδειq x;ρει&ζουvτι &λλot
τδαοι>>. Tξα οι Γι&vηδι εΙvι αλα-
φρδμvιαλoι.

o <Φκιdnει κρδγιoυ δα κoι:μη_

&i η γ&τα μη τoυ πoυvτΙκι>, λEμι
αη Νι&οι"lατα διrταq τoυ xειμδvα
αιπριδνει τoυ κρδγιoυ.
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To επlταφlο πoinμα τoυ αpxlθΦτoυ Bεpoioc Σομoυnλ
Γρ6φει o Θωμ6g Γα6ριnλ1δnq

T0υ E;"ωGιiζ ',Εoπερινoti Γυrμναoioυ - ΛιJ,κεioυ BερoiαgPoδloυ
ΣM ΗΛ

1 Πρo τoιjδε vαoιj τωy oετrτδν Απooτδλωv

o τ&φoq oιi;roq Σαμoυηλ viκυv φ'Ξοει,

φαιδρδg πρoεδρεJoαντα ναoδ μεv πdλαι,
λαμπρδq απαoτρ&ψαντα λαμτρori τoυ θρδvου

5 κ&τr' αυτoJ ιΘιjνovτα κληρov κυρioυ,

oΟπερ παρελλfiφατo τηv κληρoυxiαv'

Νιjv δ' αJ μικρδq xoJg, φει), καλJτrτεται λiθω,

δv αΙρφει δμoιg τηv ταφηv εκμηνliωv'

Tδvδ'αJ Ξνεyκε τατρig μεv vηoog Pδδoυ,

l O αvfryαyεv δε η τιδλιq Kωναταvτiνου,
(Bδρρoια δ' αδτη) Ξλλαxεv αρxιθι}τηv'

Eπτ& δ'&μα Ξτεooι (oυv) δλoιq δiκα

μδνoυ μδvωq τε πρoJoτη τoδδε τou θρδνoυ,

ειq τEντε δ' &μα πεvτ&κιq τ' iτη δδκα

1 5 ηvυoε 6Ιov τδvδε αvελθδv &vω

'oρoιq δε μακρoiq τδμ6o9 αυτδv καθδξει,

ωg 'αuvαγεΙρη εαx&τη κρioει τdλιv
6{ματι φρικτδ, αδεκ&oτω δεoπδτη,

τ'αρ' oδ αμoι6αΙ τωv κακξ εr'ργααμivωv,

20 ωg τoιq oρθδg ττρdξαoιv &ληκτov πλδοg'

'Αλιq 'δε oοι, δEoπoτα, των εμδv λδγωv,

μακρδv τε τoJτωv και κακδq ηρμooμiνωv,
δΞξαι δ' ιλαρδq τω αυvηθει ooυ πβω
τω πρoq με φΙλτρω, τω τrδθω αou τω τr&λαι

25 iαxατov ειq σε τωv εμδv πρooφθεγμ&τωv.

τrρδτιoτov &λλωg τωv εμδv πεvθημdτων'

Εκ καρδΙαg δε ofr oτερηoει ραγεΙoηg
αvτδ μδρων δ&κρυα 'και τrδθoυ τr&sη

xo&q κεvδoω ταq εμoΙ ττoλυoτδvoυq,

30 ατoρyfiq δε τηζ oηq oυδδ λ{θηv αv λ&6ω'

Aλλ& vεκρδg ζδv oυv εμoi ουvαττ&γη

τ&φω λoyικδ, vεκρδ dλλωq ατ&φω,

καr καρδΙαg ρηγματι αυvθ&πτη πδθ<υ,

' ωζ oμμ&τωv ,ρειiματι τηv κληαιv &γω'

Συ,δ'αrj, τr&τερ, μ' Jπερθε μη'δΞ νυv λiπηg

αδελφι'δoδv &θλιov ευxαiq oυνixων'

XrλΙω επτακooiω Θ' εξflκovτα τριτ&τω

Θ&ττετ' ιouviω αρyιερεr)g Σcιμoυηλ αψξγ'
loυvΙα; ιε

κατoπιvoJ (1924) μητρoτroλiτn τnq

BEρoιαq ΣωφρovΙoυ Σταμoiλη, 6ρι-

oκδταv oτo v&ρΘηκα τoU μητροπo-
λιτικoJ vαoι} των Ayiωv Ατrooτδλωv.

ΑτoτελεΙται ατrδ τρι&vτα iξι ι-

αμ6ικoJg τρΙμετρoυg crτΙxoυg. o r_

1 Mnρooτδ oε τoι]τov τωv oεnτδv voδ τωv Aπoοτδλων

αυτδq o τdφoc τo vεκρδ πlο Σoμoυi1λ κα'λι]nτεl'

Aυτδv noυ oλδ1oροc εδδ nlo nρtv 1opooτατoιioε

κl αnδ 'γαv Θρδvo λαμnερδv ooτρonoβδλoε γliρω

5 κ| δnωc ετd1Θη τoυ Xρloτoιi δlαφivτευε τov κληρo'

Tδρα μια 1oiφτα xδμα, vαl, μιο πiτρo τov oκεndΖεl

βαριj φoρτlδ oτoυc Φμoυc τoU' Πωq Θdφτηκε oημ6δt'

Πoτρiδα ΠoU τoγ γδvvηoεv'ειv' τo vηoi τηc Pδδoυ

μα v' ονεβεi τov βδηoε τoυ Kωνoτoγτivoυ η nδλη

10 κt αυτηc εδδ τηc Bδρorαq τηc δλo1ε oρ1ιθiτηc'

To ΦδYo τηc δε'κoεφτi 1ρδvlα τov κυβερvoιioε

με δεΕrooilvη onδvlο, μovοδιxδc τoυ oc ητoγ,

πεv{ντo πδvτε ετιirv τη Ziοη ουτηv αφι]κε

κl ovθβηκε oτoυc oυρovoιjc, oτoγ κδομo τov εndγω'

15 Xρδvlo μοκρδoυρτο κl αυτδv Θo τov κρoτδεl τo μv{μα

δonoυ vo ΕαvooηκωΘεi με τoUζ vεκρoic τoυc dλλoυc

vα ndvε με βiψα φρlκτδ, μnρoζ στov Δlκoloκρiτη'

oπoιi nλη,ρδvει τouc lκoκoi,c κoτo'nδc τoυq oξΙΖεt

και δδξα ατiλειωτη oωoτδ noυ nρδ[αvε 1ορiΖεr'

20 Aυτ6 τα λiγα λδγlα 'μoυ τα κoκoτcllρlασ]μδvα

ονδξoυ τo, Δεonδτη ,}ΙoU, κσ1 κρivε τα nωc φτδvoυv

με κεΙνηv τηv πβτητα κoι τη βαΘεtiv oγiπη

τηv noτρlxf noυ μo0 'δεl1vεc, γloτΙ 'vα1 o τελευτoΙoc

xolρετrομδc αλλ6 μαζi τo nιδ βορ0 'μoυ nδΦoc'

25 Απ' τηv 'κoρδ16 μoυ nou βoΘιd, τη ρδγrοε o xoμδc ooυ

Θ' aδειioω noλυοτivo1τεq xo-c γlo σε, πoτθρo'

αντiq γto ,μιjρo δ6κρuο κι oγτΙq γιo πδΘo nδΘη

κol τη oτoργι\ ooυ δoo Ζω δε θα τη ληoμovfioω'

'Eτσ| Yεκρδc oυ Ζωvτovδξ oτoυ λoγικoil τoY τδφo

30 μοζi με μiναvε, δτoφo vεκρ6, θα μετoικflοεtc

καr Θα Θo'φτεΙc μεc oτηξ κo,ρδric, μoΖi με τηv oγi'nη'

τo 1ioμο, τι σε nροσκoλδ με τωv μoτlδv τo ρδμα'

Πατiρα, τδρα αnδ ψηλ6 vo με ληoμovi1οειc'

Τ' οδερφoποiδl ot nρoοευχ6c oou nivτoτε αc oτηρiζoυγ

Στο 1iλro εφτοκδοιo εΕfrvτo τρiα 1 5 loυνioυ

θ6βετor o αρχlερiαc Σoμουi1λ (α, ψtγ' toυγiou lε') '

αμ6ικδq τρiμετρog εivαι αυτδg τιοι-l

τιεριooδτερo x,ρηoιμoτroι{θηκε ατα

διαλoYικ& μ'Ξρη των αρxαiωv τρα_

γωδιδv
Απδ τηv επiκληαη πoυ υτrdργε'

ατoυq δJo τελεuταΙoυq oτΙxoυq τrλη

To πoΙημα τo αφιερωμΞνo στoν

αρxιερEα τηg Biρoιαq Σαμoυfrλ τov

Pδδιo ( 1746-1763) εΙvαι xαρα_

γμE'vo τr&vω αε επιτ&φiα τrλ&κα η

οπoΙα μ'Ex,ρl τo ]9l I, oδμφωνα με

μαρτυρΙα τoυ τδτε αρxιμαvδρΙτη και
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ρoφoρoι)μαστε δτι o Troιητηq εiναι
αδελΦιδoJq (αδελφoτrαΙδr) τoυ μη-
τρoτroλiτη Σαμoυτ]λ. '|αωq oε αρ_

xεiα τηq Biρoιαq η τηg Pδδoυ vα
υπ&ρ1oυv περιooδτερεq τrληρoφoρΙ-
εζ yια τo τrρδαωπo τoυ τroιητr]. Α.
τrδ τo iργo τoU συμ1τεραiνoυμε δτι
μελ'iτηoε, δxι λiγo, αpyαΙoυq 'tr,l._

ληvεq oυyγραφεΙq. και μ&λιατα τoυq
τραγικoδq.

Στoυq oτi1oυq 6, 1 1 και i2 xρη
αιμoτroιεi τα δι]o oιiμφωvα x&ρrv
τoυ μEτρoυ, yια Vα γiνει η ττρoηyοJ-

μεvη αυλλα6η <<θδαει μακρ&>> yr' αυ
τδ gP&Φει παρελλfrψατo αvτi rιαρε_
λfrψατo (τrαραλαμ6dvω), Ξλλαxεv
αvτΙ 'δλαxεv (λαyxdvω) και iτεο.o.,
αyτΙ'iτεσι (Eτoq). H xρηoη των δio
oυμφδvωv <<τroιητικ{ αδεΙα>> δεixvε,
δτι φρδvτιoε vα τηρ{oει τoυg καvδ-
vεζ τηq αρxαiαq μετρικηq.

Αv λ,&6oυμε υτrδψη μαg δτι τo
τroiημα yρ&φτηκε oτα 1763, δηλα-
δfr ατα μ-oα τrερΙτroυ τoυ I8oυ αι-
δvα μ,ioα oτην Toυρκoκρατiα, τδτε
δxι αδικαιoλδyητα θαυμ&ζoυμε την
αρxαιoyνωoiα τoU ττoιητfl και αvτι_
λαμ6αι,,δμαoτε τηy πρoσφoρ& αU-
τoJ Kαι τωv oμoΙωv τoU στη διαφδ_
λαξη τηq τrατρoyoνικτ]g μαq κληρo-
voμι&q.

Xρειζδταν πραγματικ& μεy&_
λη ψυyικd δδvαμη για να μτroρεΙ κ&

τroιoq μΞ.αα στα μακΦσυρτα xΦ
vια τηζ τrιo αvελEητηζ ακλα6ld._.
απ' δoεg γνδριαε o ελληvιoμδg, vα
ααxoλεiται με τα Υρ&μματα Kαι τιζ
καλΞg τδxνεq. ΣΙγoυρα απ' τo γε-
γovδζ αUτδ φατvεται και η ακλδνη-
τη τrioτη στηV αyδσταση τoυ γa-
voυζ καΙ ατην αθαvαoiα τηq Φυλis.
Γι' αυτδ, voμΙζω, δτι θα TrρEτrει vα
εiμαoτε πoλδ πρooεκτικoΙ δταy KρΙ_

voυμε τoUξ τrρoyδvoυq μαg, τroυ 6&-

σταξαν τιq δr&φoρεg δoυλεiεg (Pω-

μαιoκρατΙα, ΦραγκoκρατΙα κ.& )

και τrρoπ&vτωy την Toυρκoκρατiα
Kαι μδνo τo yεyoνδg τηq διατfrρη_
σηq τηζ yλδαααq και τηξ τioτηq
αρκεi νoμiζω/ Yια yα τoυg κατατd-
ξει oτη Xoρεiα των oσiων, των η_

ρδωv και τωv αγi(,Jν.

oι ακEψειg μαq αUτΞζ μ'Ξκαvαv

yα δω με πoλλη τrρooox{ τo επιτd-
φιo τroΙημα τoυ αvει.|.lιoJ τoU ΣαμοU_

ηλ τoυ Poδioυ και Vα ετrι1ειρηoω
να τo απoδδoω δμμετρα o-rη oJγ_
Χρovη μoρφη τηg yλδooαq μαζ.

Πιoτεδω δτι τo ]τρδτo τrληαΙα_
σμα τoU πoιηματoq, με τη vεoελ-
ληνικη απδδoαη τoυ, θα oδηyi1αει
τoυζ αyαyνδστεs o-τo τrρωτδτurτo

για τηv τrληρδoτερη yvωρI'μΙα καl
τηy TΓιo oλoκληρωμ,Evη yvδo.η rαr
αισθητικη απδλαυoη.

Πoλλd Θα εΙxε vα γρ&ψει κ&
πoιog, αν επιχειρoιjσε vα αvαλJσε|
τo πoiημα αυτδ yια τη γλδo.αα, τo
μdτρo ,και τo δφq τoU σUyYραφiα.
Ακδμη τrιo πoλλ& Ιoωq Θα ηθεlε vα
6ρει και να μ&θει για τoy τroιητη-
για τoy τιμδμεvo <<αρxιoθiτη>> τη.;
B,iρoιαq Σαμoυηλ τo Pδδro, αλλd
Και για τηv Ιδια τη Biρoια και τouq
Bερoιεiq και τoUζ TrισToiζ τηζ Mη-
τρoπδλεωq Bερ'oΙαq, τo τoiμvιo τoυ
Mητρoπ'oλΙτη τηζ στα διjoκoλα ε-
κεΙvα xρδvια.

o Σαμoυηλ Eγιvε μητρoτroλiτηr;
BερoΙαq στα τριαyταoxτδ τoυ xρδ-
vια ( ] 746). Γεννi1θηκε ατα 17O8.
Αy και o μητρoπoλιτικδq θρδvoq τηg
Bδρoιαg {ταv ο πρδτoq και o μδ_
voq τoν oπoΙo κu6δρvηoε, Eδειξε,
κατ& τov πoιητη, μoναδικi επιδεξι-
δτητα oτα δεκαεφτ& xρδvια τηζ Θη-
τεταζ τoU, η oπoτα και iληξε με τc
Θ&ιrατδ τoυ (1763) oε ηλκιiα πε-
v{vτα πEvτε ετδν.

ΣταθμoΙ στηv αvoδιKri τoU πo-
ρεiα oτ&θηκαν: Η ξακouoτf γεvi-
τειρ& τou η Pδδoq, η τrατριαρ1ικ{
TΓρωτεδoυσα τηq oρΘoδoξΙαq, η Kωv-
σταvτιvoδπoλη, και η ατrοo-roλικη

μητρδπoλη τηg Bδρoιαg.
Kρiμα πoυ τo σvτoμo ετrιτ&φιc

τroΙημα, Ξνα εΙδog τραγωδiou εyκω-
μιαoτι,κoδ και θρηvητικoδ με ααφd
τα εττικd και λυρικ& oτoιxεiα, δε,",

επiτρεψε ατov πoιητη να δδoει πa_

ριαoδτερα στoιXεiα yια τη ζωfr και
τo δργo τoυ Σα,μoυ{λ, εvδq, δτιωg

φαΙvεται, αξιδλoyou αvθρδπου, τou
oπoiou τo τnδρααμα ατrδ την Ημα-
θiα δεν τrρEπει να oτ&θηκε &καρτro.

Σε &λλo μoυ oημεiωμα θα πα_

ρoυoι&oω τιs επιyραφag πoυ υτrdρ-

XoUy στo v&ρθηκα τoυ μητρoτroλι-
τικoJ vαoιj τωv ΑγΙων Απooτδλωv
Πiτρoυ και Παι]λoυ Bερoiαg oτo
1δρo τoυ oτoΙoυ, δπωq τrρoαvEφε_

ρα, 6ριoκδταv η επιτ&φια τrλ&κα
τoυ Σαμoυηλ, yιατi απδ μια τrριi;-
τη πρooτrdθεια αv&γvωoηg φαΙvεται
δτr oυyγενεJoυv oτη yλδooα, τo
δφog και τo περrεxδμεvο με τo ε1τι'
τ&φιo πoΙημα τoυ Σαμoυηλ (1763),
τηv ελεγεΙα τoυ ναoJ τoυ ΑyΙoυ Αv-
τωvΙou BερoΙαq (,ls60) Kαι τηV ε_

λεyεΙα τηq πρoτoμ{q τoυ ευεργiτη
ΔημητρΙou Pακτι6&ν ( l 893 ), εvδ
πρoηyoJvται xρ'ovoλoγκιd, 1ρovoλo-
γoιivται oτα 1728.

ΑξΙζει, voμiζω, μια ιδιαiτερη με
λiτη oxετικ& με τα ,κεΙμεvα αuτ,i
γιατΙ μπoρεΙ vα oδηy{oει oε ενδια_
φΞρovτα αυμπερdoματα yια τηv
τrνευματικ{ κiνηoη oτη Bδρolα κα,
ατη Νdoυoα και γεvικδτεpα στηv
HμαΘΙαq κατ& τα τελευταiα 1ρδvια
τηq τouρKoΚρατΙαq ( 18oq-I9og αι_
δvαg).

Η oτρoφf πρoq τηy αρxαιδτητα
πoυ μαρτυρεΙται .και απδ τα κεΙμε_
vα τoU τρoαvδφερα δεv μπoρεΙ πα_
ρ& vα Ξ1ει κdτoια oτεν{ oxEoη με
τηv αφriπvιoη τηq εθvικfrq oυνεiδη_
σηξ καl τo φoJvτωμα τoυ τrδθoυ

για τηy ελευθερiα πoυ υλoπoιεΙται
oε πρ&ξε.rg ηρωικ{q αvτioταoηg κα-
τ& τoυ αλλoγεvoιig 'και αλλδθρη_
ακoυ κατακτητ{ με απoκoρδφωμα
τηv επαv&oταση και τo oλoκαι]τω'
μα τηv επαv&oτααη τηq Ν&oυoαq
oτα 1822 καl τov θαυμ&oιo Mακε-
δovικδ Αγδvα oτα 1904-]908.

B l BΛ loΓPΑΦ lΑ : ΣωφρovΙoυ
Σταμoriλη: Bερoιακδ oυμπερ&oμα_
τα, Mακ.εδovικδν Hμερoλδγιov I91 1 '
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Tα xαραKTnρlσT!κ6 τnc εφn6εlαc
Η αvτιμετδτιση των εφη6ων εiναι δvα ατrδ τα

τrιδ τrρoκλητrκd καθflκοvτα στην αvατρoφη τωv παι-
διδv ατη oημεριv{ εττo1ii.

Η ταxJρρυ,θμη π,ρooδoq στιq κoιvωνιKiq αλλαyEq

i.καvε τo δργo αυτδ ακδμη πιο δδ<rκoλo και μπερδε_

μiνo. Yτr&ρxoυv, δμωq και dλλoι τrαρ&yovτεq TroU ε-

Tnq
Χριoτivαζ Mαυρiδoυ

τrαυξ&vouv αυτηv τη δυoκoλiα: oι Koιvωvι'Kδq πιδoειq,

oι καλoπρoαΙρετoι 1iλoι, oι αυγyεvεiq, oι αvτιφατιKεq

θεωρiεq ατα 6ι5λΙα, τov τι)τo, τα μδcrα 'εvημΞρωαηg

κ.λ.τr'
Η λΞξη, δμωg, <αvτιμετδτrιoη> των εφ{6ωv μαg

φδρvει oτov vou φρ&oειq σαv τιζ τrαρακ&τω:

- Πδs θα τov υπoτ&ξοu,με.

- Πδs θα του ετrι6ληθoliμε.

- 
Πδq θα τov δαμ&ooυμε.

- 
Πδq θα τoν εξoυδετερδooυμε

λεq κι iyoυμε vα κ&voυμε με καταoτ&oει9 κιvδJνου,

ατrειληg, oδγκρoυoηg, αvαμiτρηoηq { και πολδμoυ.

Συxν& ξεyv&με πωζ Exouμε ατr€'ηrαvτΙ μαg Ξνα αv-

θρδττιvo τrλ&αμα, τrou απλ& τυxαivει vα περν& μrα

oυyκεκριμδvη φ&ση τηg ηλικΙαq τοU/ τηv τrιo δr)οκολη,

δδoκoλη γι' αυτδv τoν Ιδιo τroλJ τrερroαδτερο ατr'δ,τι

Υια τov γovrδ τoυ.

=εxv&με επioηg δτι εμεig oι iδroι εiμααταv κd-

τroτε ,δφη6oι κι δτι oι αημεριvoΙ €φη6or Θ&xoυν κι αυ-

τoΙ vα λδαoυ'v τα Ιδια πρo6ληματα με τα δικ& τoυg

τrαιδιd'
Τi oημαiνει δφη6os;
'Eφη6oq + τιαιδΙ + κ&τroια ετrιπλiov xρδνια,

τα εφη6ικδ.
Αq μεivoυμε λΙγo o' αυτδ...

Γιατi;
Eτrειδfl κ&θε iφη6og εivαι τo &θρoιαμ& τoυ τi

flταv oαv τταιδi oυv τα καιvoιioγια Xαρακτηριoτικ&
oτoιxεiα τηg εφη6εΙα9 πoυ δεv τα ετιλEγει, αλλd τα

xρεδvεται xωρig vα τo θΞλει.

Τo τΙ {ταv ααy παιδi εξαoτ&ται τr&ρα τr'oλi απδ

τo τδq και τroδ και κoyτd oε πoιδv μεγ&λωoε, δηλ'

τηv κJρια ευΘδν,η ΞNει τo oικoγενειακδ τrερι6&λλov πoυ

διαλδyει γlα λογαριαoμδ τoυ ταιδιoδ την τroρεΙα τroυ

εκεivo θα τrdρει.

Kαι iρxεται η δρα τηζ εφη6εiαq' KαλεΙται, λ'oι-

τπδιl, o iφη6og vα τ'αiξει ivαν &λλo ρδλo xωρΙgvα τo
,αvτιλαμ6&vεται τλflρωg γωρ:Ιg oυxv& vα dxει oxετικη

εvημΞ,ρωαη και πληρoφδ'ρηση yια δαα καιvoδρYια τοy

-περι μδvouv.
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Τi αη.μαΙνει vdvαι iφη6oq;
'oταv oυ1v& τo ,αγvooriv oι μεydλoι, τιδq vα

τo ξEρει τo iδιo τo παιδΙ;
Αq δoιiμε τroιοi τrαβyovτεg Θα παiξoυv καθoρι-

oτικδ ρδλo.
EΙvαι, λorτδv:
o 6ιoλoγικξ
o περι6αλλovτoλoγικδg
καl o ψuyολoyικδq παρ&yονταζ ττoυ θα καθoρΙ_

σοUy τηV εξiλιξη τηξ τΓρoσωττικδτηταg :Και τηV συμ-

περιφoρ& τoυ €φi6ou.
oι ,εττιoτημovικδq απδψεlq διΙ<rταvται. 'Oooι ψυ-

xoλδyoι εiναι τrρoααvατoλιoμivoι 6ιολoγrκ& τoyΙΦυv

τα τrρo6λ{ματα π,ρoσαρμoγ{g τroυ απαιτοJv oι φU-

αιoλοyrκδq μετα6oλ-9 τroυ Exoυv o1Eoη με τηv η6η.
'Αλλoι ΘεωρoJv τοv τoλιτιατικδ τrερΙyυρo κJριo

uτrεiθυνo yια δαα απααxoλo')ν τoν Eφη6o.

oπωoδηπoτε, δμrq και oι δuo ερμηvεiεg μιλoδv

γtα τα ιψυx.oλoγικ& τrρo6λrtμ'ατα πoU oι iδιoι oι Ξφη-

6oι πρ-τrει να 6ρoυv τ.ρδπo vα λiooυv.
Kαι 'αυτδ εivαι τrou ξεxv&με εμεig oι εvηλικεg'

'Evαq yovrδg λiει: <<Ti θα κ&vω με τo Γιδργo)), <'Tι

θα κ&νω 'με τηv Eλivη;>> Ξεxν&με, δμωq, δτι o Γιδρ-

yoζ Kαι η Eλδνη δxoυv vα κ&voυv με τoV εαυτδ τoυq'

Η ττρδτη αv&μεoα στιq Trρ'oσαρμoγiq τroυ τo

παιδi xρειdζεταl yα κdvει oτη δι&ρκεια τηg αv&πτυ-

ξηg, Ιoωg η oo6αρδτερη, εivαι oτηv πρκbτη φ&αη τηζ

εφη6ικη9 ηλικiαq ( 1l-15). Τδτε πoυ ivα αωβ φu-

oιoλoyικEq και μoρφoλοyικEq μετα6oλEq ταρdζoυv τov

iφη6o. Στo μικβαωμο κoρμ&κι τoυ 'μδyρι τδτε τrαι-

δι.oJ, δραo"τηρ,ιoπoιεΙται τo εvδoκριvικδ oJoτημα, ιδι-

αΙτερα τou ΘJμoυ αδiv'α. Αυτδq oι εκκρΙoειq δραoτη-

ριoπoιoJv με τη oειρ& τoUζ τoυq γεvvετfloιoυg αδδvεq

και αυvτελcΟv στην γενvετfloια ωρΙμαvoη ττoυ iρxετα'

ατα κoρΙταια oυvfrΘωq στα 'l l-12 xρδvια 'Και στα

αγδρια oτα ]3-1 4.

Συvδυααμδq με iλλεq ooμovικδq εκκρioειq σUrτε_

λoJv oτηv αv&πτυξη τωv ooτδν καt τoU μυiκοJ ουoτ{-

ματoq.
To μixρι xθεg τrαιδ&κι αρxiζει να yiνεται μια

vεαρη δπαρξη'
Τo oδμα τοU yια τov iΦη6o τov Ιδιo γΙvεται ξα'

φvικ& ξivo και &γvωατο.

Ti αημααΙα Ξ1ει αuτδ;

Στην ι|-lυxoλoyΙα, λδμε, δτι η εικδvα τα: αδμα-

τδg μαg, yvωoτικfr και αυναιo€ηματικfl, oυvειδητ{ και

αoυvεΙδητη,'απ'oτελεΙ πα'ρδγoντα διαμδρφ<ooηg τη1

τrρoαωπικδτητ&g μαq. Η εικδι'α Υια τo αδμα μαg α-

τroτελεi μEρoq τηg ει'κδvαq πoυ i1oυμε yια τov εαυτδ

μ,αq yεvι,κ&. Eivαι, λoιτrδv, δrατrιατωμEνo δτι oι τρο-



τroTrοliσειq αUτηζ τηζ εικδyαζ στηv εφη6εiα TrαραKo_
λouθεΙταr απδ 6αθειiq αλλαγiq .καr δυακoλΙεξ οrτηv
αυτα*αvτΙληψi μαq.

Kι αυτδ yΙνεται ακδμα δυοκoλδτερo yια τoν L
φη6o, ετrειδη Tηy σωματιK{ ,αv&rrτυξη δεv ακoλouθεi
πdvτα αvdλoyη αvdπτυξη στo σUΥκιyηoιακδ, κoιvω-
vt'κδ και voητικδ τoμδα.

Eτrιπλioy τo τrαιδΙ τrερud oτη δJακoλη φδαη
τηq εξoικεΙωσηζ με τη αεξoυαλι,κfl τou δι&αταoη.

Σα ouιrjτrεια Eρx.ro, εδδ και η ,εκμ&θηαη και α-
τroδoxη τoυ βλoυ τoU φJλοU. ΤΙ εiyαι αν,δρIκδg και τi
γυναικεΙoq ρδλog; Σ{μερα αuτδ ατoτελεΙ Evα κoryω-
vικδ φαιvδμενo τΓoU 6ρΙoκεται αε εξδλιξη και γι'αuτδ
δημιoυρyεi 6αθεId αvηαυxΙα oτouq εφ{6oUζ μια Και
τα πρoσφεΦμειlα μovτdλα εirrαι μεταξιi τoυζ αvτιφα-
τικ& καl αλληλoαuyκρoυδμεvα.

Η εκμdθηoη τoU αρσεyικoJ { θηλυκoJ βλou τrερ
v& μδoα ατrδ διαδικαoiεg πoυ Exoυv o.yΞαη με τη,y αv-
τΙληψη, τη γuδoη και 6αoiζovται σε ΙμηΧανιαμor}g πoυ
αρxiζoυv ατrδ τηv παιδικ{ ηλlκiα και ixoυv αxEαη με
τηv τrαρατ{ρηση/ τηv μiμηση, την ταJτιoη με πρδτυ-
1τα τoUζ yονεig τoυ Ιδιoυ η τou αvτiθετou φJλoυ.

Η yεvετηoια, λoιπδν, αιr&rrτυξη ,και η ωρΙμαvoη
τou τrαιδιoιj .- εφ{6oυ δxoυv oαv απαrΞλεαμα τηu
uroθΞτηoη η &ρvηαη τou ρδλou τ.oU αρσεvιKοδ i θη-
λυκoδ φJλoυ'

Σuxv& o iφη6oq 6αoανiζεται ατrδ τηv τrρooτr&-
θει& τoυ vα ατroδεxτεΙ τo καινoJρyιo o..δμα και vα νι-
δαει oιγoυρι&, vα yΙ,uει αρεατδq στouq συVoμηλΙκωq
Toυ vα αvτατoκρrθε,Ι oτιξ τrρooδoκΙεq των &λλωv oxε-
τικ& με τα ενδιαφioρντα/ τιξ oτ&oειg ,και τιζ σUμπε-
ριφoρΞq πoU αvτιστoιxoJv ατo Φδλo τoυ.

Παρdγovτεq πou ετrηρε&ζouv τo vio dτoμο εκτδg
απδ τηv ηλικiα και τo φJλo τoυ εivαι η ιroημooJη, ,;

oικoyενειακδq αoτεριαμδζ Kαι τo κotyωvι,κδ 
- πoλιτι-

oτr,κδ περι6&λλoy τoυ.
o ρυθμδq τηq σG}ματιK{q τoυ,αν&πτυξηq ixει ι}υ_

xoλoγικΞq επιτrτδαειq oτov Eφη,6o.
'Εναq πρδωρα αναπτυyμδvoq Eφη6,oq vιδΘει oυ-

1v& μεγαλι)τερη oιγoυρι& ατδ εκεΤvo τov Eφη6o πou,
κατ& τη yvδμη τoυ, { Και αyτικειμεvικ&, καθυατερεi
η αν&πτυξ{ τoυ.

|διαiτερα oτα τrρδτα εφη6ικd xρδvια o δφη6oq
vιδθεr ξεκρδμ'αστoζ και μετδωρoq. Δεy εΙvαι oΙγoυρog
&v <<μεy&λωoε> η &v εΙvαι ακδμα παιδΙ.

Στη oωματικη και yεvετησια τoυ ανdτrτυξη Ξρ
Xεται vα τr'ρooτεθεi η νoητlκτ] πoU με τη oειβ τηg ε-
τrιφEρει ετrιτrλδov ψυxoλoγικiq μετα6oλΞq.

H νoητικι] ι'καvδτητα τou εφ{6oυ αυξ&vει τroιo-
τικ& και τroαoτικ&. Τα ατrτ& και &μεoα γεγovδτα πoυ
τoV α1τασXoλoJoαv μ,δxρr τδρα, δivουv τη θEoη τoυq
oε δλo και πιo τιoλδπλoκεg καταoτ&oειg. KαλεΙται vα
αvτlμετωπΙoει εκτι.αtδευτικig και ετrαγyελματικΞg αδv

θετεg καταoτdoεrq.
Ατroκτ& τηv ικαvδτητα να κ&yει υτroθετlκιig και

αφηρημivεq oκΞψιg, ερευνd, αvαζητ&, κρΙvει, αναλJεr
ΠoιΞq εivαι μερικtg ατrδ τιg oυνΞτrεrεq ,στη σUμ_

περlφoρ& τoU;

- 
Αλλαγη o-τιq αxδoεrg τoU με τoυg yovεlg τoυ'

-. Εvαoxδληση με κoιιηυνικ& και τιoλιτικd Θδ_
ματα.

* 'Eντoνη κριτικη oτoυq γovεiq τoU/ τιq κoΙνο}
νικΞg, τroλιτικ,ig, θρηoκευτι.κiq αξiεq καl oυoτηματ:.

- 
Αλλαγη oτη ατdoη τoυ απdvαyτι και στo/

iδιo τov εαυτδ τoυ.

Eτriαηg αyαττιiαoεt πρooωπικδg, ηΘικiq αξiεq
και αρ1Ξg καr δεy δExεται α6Iαα&νιoτα τη γwiμη τηg
oι κoyεvεiαq.

* Αyαπτlioσει μηχαyισμoδq dμυvαg (εκλoyi-
κεUση 

- αακητιαμδg).
* 'oσo πι'o δριμoq εΙναι τδoo oι αρ1Eq τoU και

τα πιατει]ω τoυ εiyαι αuτ& lμε π,αvαvΘρδπιvo xαρακτη-
ρα Kαι oυyiπεια.

__ Αφooιδvεται μ,ε π&θoq o'δ,τ.ι αyαπd.
-_ Γivεται εγωκεvτρικδg, με εoτiα τηζ 1τρoσo-

xηq τoυ τoν εαuτδ τou .Kαι μδvo, πιoτεJοvταq τωq &
λor ααxoλoιivται μ' αυτδv, τηv εμφ&vιση 'και τη σUμ-
τrεριφoρ& τoU.

Η Φυoιoλoyικη και voητικη τoυ ωρΙμαvoη θα παi-
ξoυv καθoριoτικδ ρδλo oτη μετ&6αorj τoυ απδ τηv
παιδrκη oτηv δριμη ηλικΙα.

Στα λiyα xρδνια αrrδ τηv παιδικr] ηλικΙα o-τηv
δριμη τrρiπει vα τrετJxει :

- 
αvεξαρτητoπoΙηαη αrrδ τηv oικoyΞvεια

- πρoσαρμoyfr oτη oεξoυαλικ{ ωρΙμανoη

- σUιrερyασiα ετoικoδoμητικη με τouq συνoμη-
λiκoυq τoυ

- 
Tr'ρoετoιμαoiα επαγγελματικη

- 
αv&πτυξη 'μι&g φιλoαoφiαq τηg ζωηq (αργiq,

τrroτει)ω, αξΙεq)
Kαι τo oημ,αντικδτερo, τιoiτrει να αxηματΙoει μια ιδΞα
yια τo τroιδq εivαr, πoJ πηγαΙvει, πoι& εΙιlαι η ταu-
τδτητα τoυ εγδ τoυ.

Για vα εivαι oμαλη η τroρεΙα τoυ τrρδπει vα EXει
θετικη εικδvα Υια τoy εαυτδ τou και καθαρfr αΙoθηαη
τηg ταυτδτητ&q τoυ.

Απδ τΙ εξαρτ&ται αυτδ;

- 
Π,ρoηγoJμεvεq ταυτΙoειg.

- 
Evαρμδνιση Tωv τrρoηyοuμiι,'orv τΦJττσ€ωv

Kαι τηζ yεvετ{oιαq ωρΙμαvo{q τoυ.

- 
Αν&τrτυξη δεξιoτ{τωv, ικαvoτl]τωv, εvδιαφε_

ρcyTωv.

βλoυq.

EμπειρΙεg.
Eu,καιρΙεζ πoU τoU δΦηκαv για κoιvωvικoι)q

153



- 
τo εΙδoq των αxioεδv τoU μ'ε τoυg yovεig

τoU.

- 
oι μδθoδoι αvατρoφηζ τoU.

- 
'Αv'δμαΘε fr δy.ι να ατrαvτ'& δημιoυργικd oτιg

τιρoκληαειg και τrρooκλ{αειg τηq ξω{q.
o oημεριvδq iφη6oq κατηyoρεiταt δτι εivαt πε-

ριααδτερo ετΓαvαστατημδνog και ευoυyκiνητog, oεξoυ_

αλικd ελεδθερoq, λιγδτερo ιδεαλιoτfrq/ ασKεΙ στεiρα
κριτικi. δεv δεΙxvει oε6αoμδ, τrερrφρovεi τoυg τJτoυq
και τιζ vδρμεq τηq 'κoιvωνiαq, αoxoλεiται με δxI oυ-

oιαcτικ& πρ&Yματα T.V., VlDΕo, καφετερiα, ni'εκ-
τρovιr<&, μπoρεi να 6ρεθεi ouyνd oε ετrηκivδυνα καvd_

λια διαακiδααηg, κ&vεr xρ{αη 6iαg, αλκoδλ, νσrpκω-

τικδν.
'Αλλoι τr&λι επι6ε6αιδyoυy δτι oι αημερινoi i-

φη6ol Eyoυv τrεριααδτερη εξuτrv&δα κα,ι νoημoσιivη,
rτ'εριααδτερη γvδαη, ενη,μiρωoη και τrληροφδρηαη, εΙ-

ναι λιyδτερo <<αroθηματΙεg>>, αλλd πιo ρεαλιoτig κα:

τrιo γv{oια ιδεoλδyoι, iyoυν δ1ι περr,ooδτερη τdoη

γrα oεξ ατr' δ,τι oι y.ovεig τoυg, αλλ& εivαι ατrλd:q

ΤΓιo αyεKτι]Koi, πιo ειλι,κριvεiq, λιγδτερo uπoι<ριτE.g.

'Αλλol τr&λι τrιoτει]oυν δτι κ&θε γεvι& ενηλΙκων

6λi'ττει με ατroy'oξτευση τoUζ διαδδxoυq τηq, λδγrυ
'τoυ xdoματoζ τωV γενεδν τηq ελλιτroιig πληρoφδρη-

σηξ, τηζ δνoκoλΙαq στην εTrι'KοιvιυvΙα και αλληλoκα-

τανδηαη.
'Αq μη μαq τιαρααJρα.Jv oι υτrερατrλoυατεJσειζ.
oι i'φη6oι ixoυν κoιvd XαραKτηριστικ& αλλd κα,

κ&θε ,δφη6o9 εivαι ivαg ξε1ωριoτδg κδαμoq αφοι) κα-

νεvαg &vθoωτroq δεν ixει τov δμoιδ τoυ. Ξξ&λλoυ, δια-

φiρoυv οι αυvθ{'κεg ζωηq και δια6Ιωoη9 απδ δφη6o αε

iφη6o.
'oλoι, δμωg, δxoυν ivα κoιvδ δρδμo να δια6oιjv'

αυτδv τηg αvαζfrτηoηg τηg ταυτδτηταζ τoU εγδ τoυq

τrou τrερν&ει απαραiτητα μ,Eαα απδ τηv τrρocrωτrικi1

τoυg ανεξαρτηαΙα ,τηv oμαλη τoυq αεξoυαλικfl ω'ρi_

μανση/ τιq oxΞoειq τouq με τoυζ σlJvοpιλ{κoυg τoυg

Kαι την π,ρoετoiμαoΙα για την επ'αγyελματικi τoυq

ζωi.
Ti ζητοJv ατδ μαq;
Ti δ1oυv αv&yκη;
Τi τrρiτει vα τouq δδαoυμε; TΙ τrρiπει ';α καθο-

ρiζι:ι, vα π,ρ,oαανατoλΙζει τιg o1δο'ειg μαg;

- 
Αγ&πη και ατoδoyη γιατi αλλιδg ouvειδητ&

fr αοuvεiδητα θα επ-ιδιδξorJv να μαζ ει<δικη'Θoιiv με αρ-

νητιl<| ιrυμτrερrφoρ&.

- 
Σε6αoμδ και ιαoτιμiα μδoα οτηv cι;<oyivεια

'7'ιατi €τoι θα vιδoουv αιγoυpιd.

- 
Eμιτrιατcoδvη και ενΘ&ρρυvoη yιατΙ Ξτοι αυ-

ξ&vουμε τηv αUτo-εκτiμηαη -ΓoUζ και τo αiαθημ*

τoυg δτι αξiζ'oυv.

- 
fμygρyqσiα κι δγι διαταyΞq. 'Eτcrι Θα μ&θoυν'

vα oυνεογ&ζovται Kαl yα ανατιτι]oαoυv αxΞoειq 1ωoΙg

rtrttJ+

vα διατ&ζoυv αργδτεaα oι iδιoι

- 
Πρω-o6oυλΙα κι ευκαιρiεg γrα αv&λnΦη ευ-

θJvη;.
'Ετoι θα απoκτηooυv υτrευθυvδτητα, θα μ&θoυv

ι,α διδdoκoyταt ατrδ τα λdθη τοUζ Kαι τιq oυνiτrειεq
των τrρ&ξεδv τoυq.

- 
'oX' τταραx&ιδεμα η vτ&vτεμα o' δ,τι oι Ι-

διor μτroρoΟv να κ&voυv μδvoι τoυq.

- 
'oX, Uπερ1τροστααiα. ΓιατΙ η εvδεxδμεvη α-

τroyo{τευαη απδ λαθεμivεζ τoUζ ετιιλoyΞq εiιlαι κι αυ-

τδ μoρφfl δrδαx{g.

- 
'ox, ατr,δλυτη αvεξαρτηoiα xωρiq vα τoυq

ζητoιiμε ευΘδvεq. Γιατi τδτε 6αθι& μiαα τoUζ Trιστεδ-

ουv δτι δεν voιαζδμαστε yι' αUτoδζ.

Αλλ& καl αvτΙoτρoφα:

- 
'oX, lμδvo ευθJvεq xωρΙq εuκαιρiεq για ατrο-

φdαειg. ετrιλoy-q δικiq τoυg, YrατΙ iτoι αyαττioαoυv
αiαθη,μα μvr1oικακiαq Kαι ψUXoλoγΙα θ,iματog.

- 
'ox, πρoστrdθεια επι6oλη9 γιατi τδτε τrρo-

καλoδμε αvτioτααη κι δvτααη ατιg αxΞ.oειg μαξ μα-

ζi τoυq.

- 
'oX, αυvεxη yκρi','ια κι ivτovη κριτικ{, γιατi

Θα αμυvθoιiv με αρvητικτ] αυμτιεριφoρ&, ετriδειξη ι-

αxJog κλτr.

- 
Σταθεβτητα στιq αTroφdσειζ μαξ Καl τη

γραμμi uαq Yεvικ&. Αλλιδg τα γdvoυv { τo εκμε'rαλ-

λεJoyται.
__'oΧ, πειθαvαγκαoiμδ, ατrεrλiq, εκ6ιαoμoig,

τελεoΙγραφα, αωματικfr 6Ια, γιατi Eται ετoιμ&ζoυu:
r<ακoδg επαvαατ&τεq { Θδματα.

- 
'oX, μδvιμη αvεκτικδτητα. Toυg oδηγoι}με i-

τσι να ydαoυv τo oε6αoμδ τoUζ στo τrρδo'ωτrδ μαq,
yιατΙ μαg θεωρoδv αδδvαμoυg.

'Αg εΙuαατε ανoικτοi oτη oυζfrτηoη, τ'ov δι&λoyο

κι δxι αuετακivητcι oτι=q ατδψειg μαg γιατΙ ατrλ'oδ-

στατα uτιoo:Ι ν&γo;y Siκιo αε κ&τι τroυ ζητoιiv fr λδνε'

- 
'Αv oτιg μεθδθoυξ μαζ ετvαl μδvo η τιμωρΙα

Kαι l] αilτα]l'oι6ii, τδτε ετοι'μ.&ζoυμε Υια τη ζωfr δvαv

υπολογιατη η i,,'α δ:lλδ.

- 
Να uην ιJπoΥωooδμιε ατoυg δικoJq τoUζ εK-

6ιααμoJq η τιg ατειλEg. Θα y&αoυμε τηv εr<τΙuηoi

τoUζ Kι αυτδ τoυg εivαι δυα&ρεατo.
_- Αq μηy τoUζ l<ατηγορoιiμε, αλλ& &q αι'αζn-

τoδμε ατδ κoινoJ λljoειg.

- 
o απδλυτog dλεyxog τrρiτrει Vα Yiνεται στα-

διακ& λ'ιγδτεο,oq. 'Ετoι 'ιουg εκτr'αιδειioυμε vα τrαΙρ-

VoUV ατroφdσειg. Eξ&λλou, η αyεξαρτηoiα και η UTrεU^

θυvδτητα π&vε μαζΙ.

- Αν ξεκιvfrσοUμε avαv αγδvα υτrερ'oxflg, Θ&μα-

oτε oiyoυρα ε,μεiq οι xαμivoι yιατi η θα πειoμδooυv

τrερiααδτ,ερo { θα υπoταxΘoδv τιαθητικ& d θα πρoα-

τroιηθoJv δτι υττoτ&oooyται.

KανΞvα ατδ τα τια_oαiτ&vω δεv ωφελoδv τov iφη-



6o η τιq σX,aσειζ μαq 'μαζΙ τoυ.

- 
Αq καταvο{αoυμε δτι εΙyαι αημ&δι τηζ εφη_

6εiαg η πρoτΙμηση τωv φiλωv ατrδ τoυg γovεΙg. Εivα
υτrccυνεΙδητα η ττρδτη τouξ τροατrdθεια να ανεξαρ-
τητoπ.oιηθoJv ατrδ τηv οικoyivεια κι εiv'αι ατrδλυτα
φυoιoλoyικδ.

- 
Α-q μηV κα-Γηγoροr]με τoυζ φiλ'oυq τoυg λoι-

πδv, γιατi dται τrιoτεΟουv δτι ατoρρirττouμε τoυq i_

διoυ;.

-- Αq oα.ε6dαοuμε τouq τδvουg τηg φ.,:vηg μαq.
o θuμδq και oι φωvig εivαι o αΞραg ατα τrαvι& τroυ
αη:<ωο'ε o iφη6oq και μειζ δεv θΞ.λoυμε vα φJγει ατrδ
κovτ& μαq.

- 
'oταV τrιoτεiouμε δτι κdτι δεv τr&ει καλ&,

α; μην αΦηoouμε την ατιελτrιαiα { τηv απoΦρρυvση
ιlα ΦαyΞi, yιατi Eτoι κι o Ιδιoq θα τrιoτiψει δτι εΙι,αι
μια xαμlivη υτrδθεoη.

- 
Αq ixoυμε αν,cιχτ& τα μ&τrα yια τηV αρ,,/ητΙ.

κη αuμπεριφoρi'
Πδq εκδηλδνεται;
K&vει δ,τι μπc,ρεi yια Vα ατιoδεiξει δτι μαq vi_

Kησε.

Κ,iyει κ&Θε τι ΤΓοU δεν εyr<ρivoυμ,ε. Kdιει μδ,.o
δ,τι θα τoυ ετιτρiψει yα νιδoει αoεo.τδ; στouq φiλouζ
και &λλουg o'υvoμιλ{κoυg. K&vει κ&θε τι yια vα μαξ
r.}.ηyδoεr. Ατοζnτ& ivτovεg o.υyκινηoειq i 6cυλr&ζε,
αiηv παθητικδτητα κι οcπαθεια τr&λι για να μαq εK_

δlκηθεΙ η vα μαq τιμωρηoει.
Τδτε αc θυuηu,oJuε. Mδvo ivα-q ατrοθαρρυμivcg

δφη6oq καταφει)yει σ' αUτ&.
Αg θυμηθoJμε:
Τα τrαιδι& πoU σUμ1τεριφaρovταl doxημα Ξ.xoυu

κ&τroιo λδyo vα τo κ&voυv.

Kλεivovταq τo θiμα, αq μoυ επιτραπεi yα τoyΙ_
σω δτι:

- H ιαoτιμΙα 6αoΙξεται oτo δικαiωμα κ&θε αy-
θρδπlνη9 ιlπαρξηζ yα αντιμετωπΙζεται με αε6αoμδ.

- 
Kαvdvαg δεv εiyαι vικητηg o' Evαν αyοbνα U_

τrε,οoxηg μεταξι) εvδq ετrαvαατατημδvοu εQ|6oυ κι ε-
vδg αuαρyrκoΟ γovιoJ.

-- Δεy μπορoiμε να τrεiooυμε τov iφη6o vα κd-
vει τrρ&yματα τrcυ δεv θiλει. Δεv μτroρoJμε ν'α αλλd_
ξοuμε τη σUμτερ{φoρ& τοU με διαταγδg Kαι TΓεριoρl_
oμoιiq.

-- Αλλdζovταg, δμωg, τιg αvτιδρ&oειζ μαζ α-
τriyαvτι σTηy αcVητιΚη τoυ oυuτrεριφoρd μτroρoιiμε vα
τov ετιηρεdοouμε.

- 
o oε6ααμδ9 αvτικαθιoτ& τηv ετrαν'dατααη

και η σUyερyαoiα τov εξαvαyκαoμδ.

- Αq μη κηριiξoυμε τrδλε,μo μαζi τoυ. Αg τo,.,
αφoπλioouμε με oτoργτ] ,Kαι τo ενδιαφiροv μαg. Πor_
δq αyο:νiζεται xωρΙq αvτΙτrαλo;

Cι γovεiq τrρiτει να καταλ&6cυν δτι, δταv ivα
ταιδi Θiλει ν'α ατroΦαoΙζΞι Υια τoy εαuτδ τoυ ,αυτδ
εΙ';αι δεΙγμα υyιcJq τΓVεUμιατιKηζ κατdαταoηg και δτι
δταν iρvεται η εφη6εΙα, φει!yει η τrρooοyi1 τcυ εφη-
6,oυ απδ τnv oικoγΞvεια τrρδζ τα dξω.

ΑvτΙ vα αντιατεκδμαστε/ αζ μ&θouμε v&μαo.τε
ατoτελεοματlκoi.

Πι.,.; vα u&θοuμε v' ακor)με, ν.α TrαραTηρoJμε, vα
τροcτrαθoJμε, να καταvooJμε.

Kι αg θυμδμαστε:
'Oταv o iφη6og αιo'θ&vεται καλ& με τoν εαυτδ

τoυ, oi6εται τrεριooδτερ,o τoυq dλλoυq και τoυq Υo-
vεig τoυ.
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To ιouru6uευ0 τ0U 0ερμοκnπioυ lt[l o υou6s Hμu0iιs
Αv&μεoα ατιq τδαεq ημδρεg τrου

γιoρτ&ζoυμε, γιoρτdζoυμε Kαι τηV

<<HμEρα τoυ Πλαvflτη>>. Mεταξι) αυ-

τδy πoυ εrπδΘηκαv crτηv τιερoιvη

<<HμEρα τoυ Πλαvfrτη>> {ταν Και τo
δτι <<λδγω τoυ <<φdιvoμθvoυ θερμoκη-

τrioυ>> τroυ δημιoυργηθηκε yι)ρω ατrδ

τη γηiνη oφαiρα, η ζδrη τωv ερ{_

μων τηζ B' Αφρrκ{q θα επεl<ταθεi

50O xιλιδμετρα πρoζ Boρρ&v, με α_

πoτΞλεαμα: 1) 'Evα μδρog τηq Eλ-

λ&δαg ιlα γiνει iρημoq κ'αι τo υτrδ-

λoιπo ημιδρημos. 2) Λδyω τηg τi-
ξηg τωv τr&γωv τωv τrδλων η τrεδrδ-

δα τωv Γιαyνιταδy τrou τo υψδμετρδ

τηq εivαι yδροr oτo μηδ'iv, θα ξαvα-

γivει θ&λαooα η λiμvη.

Miα &λλη &πoψη πoυ ακοJoθη'

κε ητ.αv η εξis: Kαλλιεργoiμε oτηv

Eλλ&δα πoλλΞq υδατo6δρε9 καλλlΞρ_

γειεq. ΑυτΞg πρΞτrει vα εyκαταλει

φθoδv για vα τrεριαoiψεl vερδ τoυ

Θα xρηoιμoπoιηΘεΙ για τιq αv&yκιq

δδρευαηg και αν&πτυξηζ τηζ 6ιομη-

xαvΙαg' TΙτoιεq oκδψειg, σαv τηv τε-

λευταiα, δεv ττρΞπει oδτε να yiνον-

ται, yιατΙ oflμερα η τεxvoλoyΙα τrρo

oφΞρει λJoειq &ρδευoηg πoυ μττo-

ρoiv vα εξoικovoμfrαoυv uixρι τo

7ooλ τoυ vερoιi &ρδευoηg.

- 
Η τελευταΙα δι&oκεψη πoU

oυv{λθε oτη ΓενεJn με τη συμμετo-

xfr 'l 20 κροcrδv Yια τιq επιπτδαειq

oτo τrερι6&λλov απδ <<τo φαινδμενο

τou θερμoκηπioυ>> δεv μτrδρεcrε να

λ&6ει δεαμευτικEq για τα ouμμετE-

xovτα κρ&τη απoφdαειg για τη λ{-

ιpη μδτρωv με oκoτrδ τo crταμdτημα

και σε λiγα xρδvια τ'ην αναατρoφfi

τoU φαιvoμΞvou. Διδτι oι κυ6ερν{-

σειζ τωv μεγ&λωv κρατδv και ιδιαΙ-

τερα oι HνωμEνεg Πoλιτεiεq, η ΑY_

γλiα και n Σo6ιετικfl 'Ev<':oη αρvfr-

θηκαv vα αναλ&6oυv oπoιαδfrτoτε

δioμευoη για τov τrερι'oριαμδ τηq

εκπoμπfrg διoξειδΙ'ou τoU &νΘρακα

oτηv ατμδoμαιρα τrou εΙvαι και η

,κδρια αιτiα τηg αδξηαηg τηg θερ'μo-

κραoΙαg.
ΦαΙvεται, λoιτrδv, δτι η κατ&ατα
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ση fu γivεται xειβτερη απδ εδδ

και τr€ρα και δτι oι τrρo6λi'ψειg τωv

oικoλδyων δεv Θα αργfrooυv vα γi-
voυv τραyματικδτητα.

_ To l990 i.yινε γvωoτδ oτoυg

yεωργoJg τηg τrεριo1ηq απδ δημo_

oιεδματα oτov τoπικδ τδτιo, δτι ε-

δδ και 5-6 xρδvια γivεται ivα iρ_

Toυ
Aργιiρn ,Γκoυvτ6ρα

Γεωπ6voυ -
oικovo'μoλ6voυ
τoυ ΙvστιτoΦτoυ

Φυλλo66λωV Δ6vδρων

y.o τo oπoio 6ρiακεται oτηv τελευ-

ταiα φ&crη εκτδλεoηq yια τηv J-

δρευαη τηq Θεoααλoviκηq ατrδ τov

Αλι&κμovα.

_ T'iλoq, τα ιrδα oυατηματα

&ρδευαηg τα oτroΙα εξοικονoμoiv

νερδ μδxρι 700/6, ερyαoiα, λιτ&oμα
τα και λoιτr&, δλo και ετrεκτεivoyτα;

τδαo δξω ατrδ τα υτrdρxoντα δ'iκτυα

&ρδευoηq δoo και μioα oε αυτ&.

Αυτ&, δμωq, yια vα λειτoυργfrooυι'

xρει&ζεται τo vερδ να iyει κ&ποια

τrΙεαη. Αυτη η τriεoη μτoρεi vα δi-

νεται εΙτε ατrδ τo Ιδιo τo αρδευτι-

κδ δiκτυ'o - αγωγoi κλειoτoΙ Kαl U-

τrδ τιiεoη εiτε κdθε γεωργδq για
κ&Θε κoμμ&τι τoU vα δηιμoυρyεi αυ-

τfrv τηv πΙεoη καταvαλioκovταg εi'
τε τετρEλαιo εiτε ηλεκτρικfr ενiρ'

γεια. Αλλ& τδαo τo τετρδλαιo, δoo

και η ηλεκτρικη εviργεια, εκτδq α-

τrδ τo μεydλo κδoτog καταv&λωo{q

τoυq, ixoυv και μεyδλo κδατog εγ-
,κατ&oταoηg, τrρ&γμα ασιjμφoρo τδ

σo yια τoUζ YεωρYoJg δαo και yια
τηv εθvικ{ oικoνoμiα.

_'Yστερα απδ δλα αυτ&, πρo

τεivoυμε δλα τα αρδευτrκ& δiκτυα

τηq περιox{ζ μαξ, vα μετατρατrοl)v
αε κλειcrτ'& αρδεuτικd υτrδ τriεoη.
'Eτoι και τo vεβ Θα επαρκεi τδoo

Υια τιq αιrδryκεq &ρδευoηg δoo και

Yια τo μελλοvτικδ αρδευτικδ δiκτυo

Mελiκηg - Αιyιvioυ, αλλ& και yrα

τηv ιiδρευoη τηg Θεooαλoviκηq. Θα

μαg αvτιτεΙvoυv δτι αυτδ 'δ1ει μεy&-
λo κδατoq, αλλ& τo κδoτog εΙiαι
πoλδ μεyαλδτερo τδoo ΥΙα τηv ε_

θvlκη olκovoμiα (ηλεκτριoμ6ξ, τrε-

τρiλαιo, μετασχηματιoτig, αvτλiεg

κλτr.) δαo Kαι Υια τo κδoτoq τωv

yεωρy ι κδv τrρoiδιrr<υv τηq τιεριox{q,

πoυ iτoι θα xdooυν τηy αvταYωvι-

oτικδτητ& τoυg, τδoo στo εσωτερι-

κδ, δoo και στo εξωτερικδ.

Πρoσ€ξατε

- ol οτηλεc Τηc .ΝlΑoYΣΤAΣ' εlvoι αrη δldθεoQ oλωιr

τωv ,NαoUσαiωv κα| τωv φiλιιlv Τ:U ΠερroδiKo{''
_ ol αnooτελλoμεvεc Ylο δημcoiεUση εργoσ[εq Kα| ιiρΘρο

vα εivαl oι}'vτoμεc σε 6 To noλιj oελiδec γραφομη1αvηc Kαl vα

μηV 6X,oUv δημoorευθεi οε oλλo Π:ρlοδ'κ6 η εφημερiδo'
_ Παρ6κληση ol εργασiεc vο γρ6φοvτol oτη Δημοτl'κξ καl

με τo μοvoτovlκ6 α0oτημα.
* H ..NlAoYΣTA" δεv φθρεI καμiα ευθ0vη γ|α τlc εKφρα-

ζδμεvεc Vv6μεc Tων σUvεργoτιbv τηc.
_ Εργαoiεc εiτε δημοοIευθoι]v εiτε 6xl δεv εnlοτριl(povTα|



Ποoitlιiμnτα δnργιiυωι,llg Tιilυ δπ0υιiυ φoλnllonluιilυ
ι,υWυτnοεωυ οTnυ Ellλiδι

- Eιoriγnσn τoυ Mαvιilλn Bαλoαμlδn
oτο εκτελεoτικ6 γραφεio τoυ cΙoFF (19s8)

H πalλυτc''τιτi, παρωδaaη cτην ν'ειδ

τε,ρη Eλλd,δ* cτηρtaΘηxe οτα γ'ρ6-
νL'α τηζ 'Ir'υοxox?ατiσ"ζ 5τ|'ζ .ιr''ι\a.-

νω1ldνε-c c'ρθlδlδοξεq Χρ ιοτιαν ιx6; E)._

λη,νι'r.,6E Κarlδττiτ'eq' π,a') )'ει'του,ο-

γο6aα';, ι|ιθ τI1 Φ(0τl'σψ['νη xα"Θaδtγτ;
cτ1 ττ1Ξ Eλληνιxη; oρθdδoξη_c Er"-
l'η'ctωg ι&τι,l q'π6 sυγτρ'"τr'x&, πο-
λυ τρ,ιilι1ιεg δηψaτιρατι'xι;.g διαδιxα-
oiε6. Kd,θε xoLν6τ'τirτω ^Ιpαν xαc {ν,l'
y"acνων.ιγδ oυνο'λο α'μιγdg, υ''lτ'o'δ'3ν ι'-

'ιι'ο. r'ιαν'δ 
'1' 

αl\)τL|'"εiωπiξευ τα πa'"-

τ't;λα πρo6).i,ι;ιατα επι6[ωcηζ y'α|" qio''-

oττμαq ζιυ{_c με 1ι!γιaτο rτsl ΤΙα''-
δstα.

Στη ζι:l^{ ιτ1 -< Κοr"ι.δττ1ταg ξε1ιb-
ο''iζων οι γ'"ο'.,'τ!'q, τ1" 1lανΥiΥ3?Lα τcυ
λαaν, δε1ιiνα ια"c παλι μ,ε την Ex-
ν)'τ1cια'cτιτ"ii ξω^fi. To ΤΙ&'cγα, 'η

γιapτi1 τoυ Αγfοr'l Γeωργioυ, η ωνdι"-

)'η,J7τ1 το'l Κ'ιp[oυ, γιoρτ,dE oa εξωx-
x,λtpια','oυγι6ντρωναrν π6oη_ιo, πoυ
διαoτ.dδ,ωζε y'ατω αιτ'6 τoυE τ],1oυg

λα'ixιilγ αρβνων.
Μ{.cα oττγ;, τιοιν'δτητα et'y.ε τaι

y.'jlρο ττi; xα.ι η oιγ6ν'eLq'' y'αL η' ο.-

xvγενeιωxii δι'ωoxθδαοη p'eτωπρ!-

'Ι.οντα'ν σ'e xauνoτ|',y;h i1 xαι aε δια'-
xoιν'οτικi, υπδθaoη, 6π'ωE,μωρτυρoιiν
xq. aσ" τραγο'iδια, αλλi xαι η ζιil-
sα παρ&;δaoη, xuρiωE oτoυ6 γd,μoυ6'
cτιg ,<xα1ρ6E>, 6πωq 6'λεγαv.

ΤΙ αρα)"ιηλα. διατη,ρiβ'ηιαν 7τη')

Eλληνιx"( 6παιQρο, πdλλdl δ,ριbμεvα

ι'cιγα[ ωq Eλληvι xτj 6 πlρ o,dλ ευ οη -c' πoυ
f,.Ξ τOυζ yd1-ιoυ; τo'l 'aΘι',ι'.y'ο'3 7lιxα.t-

,'υ διξaχυοαν τc il?δι')a ξεπερνιδντα.;
;λfrθoi,'1'-^l'2 2ι''γni[$,',ι. Εblα.t ι0'aο''ι
δρ,ιbμg,7a πoυ δeγ ε"ιoγ}'ου'lτι.ι ατι
τ{πoτε! ΙΙc'ρeυoν-,αι 6'ρθ,'α οαν *"-

: c υl τ α δ",'τ q" ο ξ ιυx,6 :rμ, ι α ζ πp ο'!),eνaτ1;.

Κυ"'. -'ο ερωττ1ψα μα'6 εΙναι ω6 π6τε.
T16λoE, nολιτιoτιιtg εxδηλωoει;

,l'ργωνdlνoνται απ6 διωφαρoυq oυtλλ6-
ηrOυζ πoυ δημ:ουργoιiντωι ι,ι{'cα cτυ'

'7ρΔνιω τ^16 cτ)'α6ιαi ατb τι1, xacν|-
ττ1τε; ^\ α''iεξ6'ρτητα p.e oτδγο'ιq xaι-
',',,1ar'y!q. Ε|'ν'α'' αiλλoγοι - c6y'δg_

sψr"ι eιδ'"xιbν'δcαφε'ρδ',,ral'ν. Φι,λεz-
πα'υtδευτιxct' φ)'δτε7:ν,,,., φιλξιου_
caι, φι:λoλαtιοi"' τι''lν οτοi.ιιν a'. ex-

δηλιboει6 e!ναι'fiη\οτi'.1oυ ιτο)'κ'"-

sτ'.xa'5 επ'.'π!.δου' α'π'6 τe λα|tx& δρ6-
||\aνα.

'Ey-ουμ'e )'ο,"πoν τtccεpεq ψορε.|. -:

κολtτιsτcx'ιΔ' επδηλιbcεωv. Tην E)._

).τγl,'xt, Εxx\τγaι.α'cτιιfi Κaιν 6τητι,
:τγi, οr'xογ€νεια' τoυζ θι&cουg τω,l

α'ρaα[ων δρωriιJνο-lν xιι :οιlΞ s'lνlδt-

1roυi "{ τυλλdγoυ6.

Σ^iψε'ρz τα TLρηrliLσ'τα 67'ουν α)'-

)'iξeι. Tη Θisη :τ13Κ,-,ινδττlταζ n'lι'
.'ε 'r1 τaπιι^l'1 ω'ι'τoδιο|xτ1cτ1, εν'i πρ''-
:τ,θsηxε y.α|' io εvδιcιφιiρoν τaυ xρα-
τoυ,ζ l1ε την tδρ'rcη Ιπoυ,ργε'ioυ Πο-
)''"τι,cι,ιοι), T.-i! ,σaa Eιxδ pαq γ'ι7ρa,
cτη Β6ροια Βλλιiδa, λeιτουργεi ψιd-

5'α' απ6 τo Υπoυργεio Bqρεiου Eλ-
λ&δog xαι τ''q xατd." τδπoυ5 Νo1lαρ-

γ'i'e;. F'[ιαl ).oιπ6ν oι φo'ρa(g Πoλι_
τιcτcγil",, sx'δηλιiloεοlν'i('αL δρωμ6_

yωγ: 1. o Δ^{11;.o6' 2. Η Νομαρ1(α'.

3. oι οιiλλoγοι xαι 4. H πα,ρ&δo,cη

jμ,ε τΦ δρ6μεν'α ττ1Ξ' Bε6αi'ωg c{με-

?q. η xaLνων'iα τη; υταiΦPoυ ιαL aηξ
π4ληq δεν εiναι xoιyωνiε6 xλειoε6;.
Tα μov'τελα τη6 oι1γ,1ρονT/ζ πoλιτ'ι-

oτιxt16'ξωτiq ειo6'dιλλoυν, διαφaρa-

πο'.o6"l 'i1 xαι α)'λoιωνουν ιτγl ιδι6ρ-
,,ι'lθγια α"ν'eττυγψι3νη raτιx'i1 ζυlΙi.

Στη N4.o.lc:ι τ0''t-'υιΞ iτα,iιctjrL'!'/ΞL

y'Ξ|f,ιcLΥ'6 δριilμενο, ψονιδιιΔ στΥΓ)

τeρ''c7'^l,' .'' r1!?ωδaσ'.αzl!; εxδηλιb_

σΞιζ τη; lτaτρcα.q. Για δ'dy'α τaυλα-

xL'στ.J ψξ?εζ η Ndoυoα 1o,ρε0'ει. Χa_

ρε0eι ατ'.q ΥεL-lcνGζ' sτα ιαφ'ενetα,

τ.s- x['ν τ'',' α' δι'αoxεδ&ο'ε ω ;, cτoυ g,δ,ρ6_

μου6. o y.o:1'6; eνδτ1με| cτη^;, Nioυ-
aω' "Λ'€γετω,. Υ'.α. τOυζ Nαoυcαiο'.lζ
δτι γε'lνιο'3lται {ιε τo y!'ρι ,.|;ηλ& ce

7"a ο eυτ'.τ"i, c'.γ o'3.yα'

Σ "η 7''',7.,'"r''7' ττj -ζ 1"πaΥρ'.αq ,e;ι-

φι"νtieτυ.ι zι''. ι,'')εtται sττγι πδ)'η,
ι.ιτx)'ο''τ c !'. r''l'l ο'" ι.γ' ο'3 δριil1-ι.ενoυ, o
.lΘiαcc;>> .η; \Ιτυ'i'αg. Σ:o xξ'yπ,Cο

υ!T" α' ?y.Ξ'' 1 
ν 

|' z' 
" 

ι. ι' c z c p o ? Ξ|r\?'' l "f l ^|) ν r' L -

xetι' 1ιa'.,'φti' q'νθ,ιcτ6λ''cτ^rι ιαι γ'j-
ριυ τηζ ι|,\.ι5y..φ6?rJ'" ν!c'' ψe iτι'θ'.&.
H Γυ,yαιy'εie p.aρφi. xιν'εi'-"οιι uΞ συlρ-

τd' yqρευτr'x& pii1ιατω cιν xnlλιcψε-
νo ξ6α'rlο, εvιδ γ6ρω 7'ορε'3aυν ιε
ξωηρd, β"i,ιι,ιατω oυ 1ια.cxοφ6ρoι' ν!'c,'
x&"τω ατδ το''ι'g i7yoυ3 τaυ ζa'l;l'i-
γ"αL τ.aυ'lταoιlλιaδ, y.ιρq-τΔνταζ 7τ1"

γtρl.α τοιli cτ,α'θ''&' o'τo).ιcμ,dνω ,ιs
πaλ6xροl,1 ιs: r.ορδdλλε:.

Στον 7.,,','δνo q'υτ6 πaυ δ'''α,'',xο'3ν

oι γca'ρτlq ττ1; -\πox, '.α;, δπυlq i;
.1"/ φυσ'"7''l'')' cηrειιilθητε !νω 'ρεδψ'x
eκ''cxεπτιbν sττyl πδλτ1 πoυ oτιq δυο
:aλευταiεq ψ't.,rεg Δφτα'νe τ,'q δexα-
δε; 7ι).ιd'δs; eνθριδπ,ωv, iτσJ Φi|σ.L-

το'5c,J'ν Θ'€ωγια. Ta θιiαΙια, δψωg .|1τ'αν

)'iγo 3ω; l'νυπα'ρ'ττο' o Θ(α'oa; ττ13

l[πο,j'λα;. x&τ,ι''aι cατυριxoi δψι,λoι
xz'' τ'cτ''y"& y'cρeντ''x& ωΥγ\PoτfilJ"α,-

τz.. o Πηρc6q, το lr6ιeιo Eλληrνi-
'δωY, οι Βλλ7aι, a'. ΤΙδΥτιο''.'. sτ'ry'-

γ6να aτoν Ωxaq'tδ.
o πΥΡΣοΣ, τoυ €y'ω ττρl τcψti

| 1" Ξ'Υ"1t.ι a 7 ιιJfr ιb, γ ι α xq,π o'' α γρδ",'ι. α,
!δωοε ττγl )''3'cτ1 cττρl απαiττ1oη τa,l
θ'ea'ματc; ψδνo για. τo τελε,υταio δι-
t,'',ιeρο,1ιs 3ξα',ροη ττsl ''eλeυ,ταiα 'rγ

',L'Lρ ω τ o'l gr, 
ρ-" α5τ ιxa'.ι 1 5 ηiu,d'ρoυ, τη,ν

ι'ωθα?*' -1ευτ6ρα, lιε τηy διoργ&νω-
5Tι llι':t.1'Ξ δ lsθ.zο6ζ cυvrν,τ'i1,cεω g φoλ_
ιλc ρ'.ι6'l c'ιγιρoτηψθ'τωy, σε συy9ρ_

^sα.c!'ι 'ψ'ε τοl) Toυριστιxδ ;oγιι.\ο xωι
τcν t\tμo. To θdοομα i1ταν eξα.'0ρετο,

ι'λλω xρ,tθτ1xe oαy ιtΦe[α τηζ ΙΙα"-

ρ&δocηe xσ'L Υ|'α ω?xeτ'& x.iJ'δνLσ. ψeι-
να.,μο γυ1-ινoi Nπδ fi!α1ια'

Φξ,τo τo π'ρδ6}'η'ψυ' !γυν'ε οξ{τερ.".

KανεiE δey θdλει να γ[ν'ec 0'.α1ιι.
Κα"ι 'exai";'aι ποnl απ6 1ιειρωτ:ι. γ[νo"l-
τq"ν σ1o'l' παλ'υ'δ τα''ιρδ θ,dαμα, eη'το{ν
xα'' αυτοt yα δo6y θ6αμα. 'Eλειιpoα

c'- σαTDιpι.xo[ 6μιλoι, dλειι}ων oι α-
νατωοωaτ&"cεL -ζ 5y"ΥPιbν αr,6 την lτα-

157



t.,.i. "',,,i,. (| λi,''ιl.'''1.ι; .'ι!; 7a).'ιl,

(sτi'ι.. αν l' 1 e 2. .ΓL 1''' 5τo' l x, Δ,. Β)'&v.ο)

lp τ l's z' l α- 7" τ ι)''ι!'l','a'' 6 r r''"y q-}' i';'ι.ι6 1"' t ε''

:l,ι :.''F\'ι'l'tι 1'Γ,|');',','17'?'i; :'l,:'\'',-

ξ'. α 7'1 -'' 
ν.'i, : ;'- *-ξl,; Θ ι.' l }':''''l Ξ''' ) 7''ι'' -

να6:,:,'ιc'l' (ιcτο α'τ'4 1g'l '/''.L''l,t) )L-

' 

" 

!'l e'.'l'l''' 7.'.'.' l',''j i^ ι''-'' l' l.'-''''1' ;''''''- i''''

Δe'l α'τ'εγ.:'-lιe -o z'ιiι'y"δι,ι-..'γ9'/''/'

ns?σ'5 a'" τi υτ Δa ι c^i, τ''l'', ^i.z ?'l r'6q)'" c')

:γ/: Νi' '-7.: 'j:7. '7'ι'''''l. 
=-'l.;'':'ι','"l'-

ιυιiι'l τ,-'.ι :i'i:'.-l:. Υτ"ii''ξzν .("'/i,'.a?i'_

5 Ξ'. :' ^γi' ; η', 1 7"'' s'l :''^ι!''!i'.Ξ. δ:ν γ'zιυ-

,.,i -!^ι.ι τc''.ι (Ιι- e|"'l"l''' τ, xl'τii'τ,iτ1.

( } ΙΙ }'P).{ ): ;,.3:j{lΞ;: "/'',.'.'''':-

a|.Ξ aLy".ι. 1.') διeθν:i; εxδτ1λιil:::;

-.'1.l'l a-..7.ι'',! 'τ!τι. 
'--,' 

7,''
''λ- 

|.'Ξ rι,/.i.!J-

)'οιι. !' 

7,' L'l''. [,,,' ι.ο' α, ),Ξi.λ |'i ιl) ;. o'''ι"''.-

}'ι3 -ε.,ι: ^γ'.."' .ι- 'i,'l.', '''.'l:':: 7'''ι

s'ιtδ!ιθτ1ια'i ||\Ξ .τi) 71.?'ι"(ι\)^{'l! ι1'''

n.' 1'Υ ψaτ.ii.'"'l β τ'ι'ι'' l i',\.. .τ i,/ β ο'i'Θ e : l'

;τ;; No,rα;lX!.L; xι''. L'y''- -'''l 1l,iιa',l'

Ι[ il:υ;ι ', ]l ΙPj'i}Σ x)i"lιtιiτΓL: 'ιτlι
τaν Δt1ηιο l.l'L ο?'(i'(/(tiΞ exδTli.ιi59ι:

1ιlz: ε6δi1ιirΞ 7.ζ 1|LΞ 1Υi) Ξυτ.α'i't1' ττlΞ

1''lσ-γ"^it;,'..|aτι-Ξ ττi -: Να'ιιlsaζ ιt); ττi:
;LJ'τi ; (} !.' tιυ γ" 1'' 7'"'t; !')'o' -l . Εy"a| q'|\Ξ

flz''j',ιc'τυ' '

Ml1ρι οημ:ipα |\Ξ -|τi) ευθυ'tτι i'')
ΙtrPΣoΙ ^iiyθt.'t cττ1t Ελ)'αδc' ιq':

τι'l,;'ι't , ι,6:o; 5Ξ εr'δ ηλιil:ει; 1o')

ΙtΙΡΣ(-))", αλλ'i x'ιι 'ι'!6i'ω'l rδt'e-

(υγ aο?e'lτιx&' .')^(/.:i[oτii\1'τa" α'τ/'

Γαλλiα, Βοιlil'"1αvt'l", B3)'γ:c, Po'l-

γl'' l tα', .\υ cτ ρ i α., Γ'. aΥ xο s i'z'6 ['ι'' Ι τ''l'-

;'iz. Πoλιυγ|"ι' xαι o'rγ1ωρ|-ι'.

'la τ''.''6)'τi',ι'x 'sι; et'lαι τi επ"6t-

ιυ:{ ,1ια.;. H Δτ,'',ι''τ'"xi' αρy"i, Zεν εl''

yι''' δ'lι:-τ'6 ',l' Δγ'e'' cτιθe'p'i, α,il€ν'1'''

τi 1rα.; 'ιτcil''.;,''ν"'l,. H τ'7αιιx'i, pc^i1θεια'

επiοη; δe'l ei.'ιι'- p!6ιrη' Στo Nc1ι'4

':,L|ι"ζ 
rL rγ'';''1 $'/ o' i :-L..',τ!;ι-'l eν δ ζ cιι'l τa'

ν'.i1|.xc'5 ιi^ρ:ι''i''''l 11O aiic!'a 3υlι'iιΞ-

alv.e''11'. l'J''- Ξ\\Ξ!'Ξ' εxδηλιbcει; cε

4)','l το N:,,ιi xι'. eνtsγυcνal'|' 4}'!'

τ,ι Ξιυ1'ι1::Ξι7. nο') a'?7''ττ,'i''ar'!''aι)''
-.LLt τj y"1.Ξ]3Θ')ν:^lι τJ')ζ 

'p'ii 
εi''/ι'L

η τρa6d'^i, τ.') -"lτi'-y-C'5 ΙΙι)'ιτιcτι-
x,'5 aνε?'('rtτ'"ι'''l . lε'l z'ντl1r:τωπi_

-ξc.rται' Ξνlcτy"1' ),Leτ1'γ)''lι5'Ξ'"" ξενιn'i

a| )τ y'' 
? oττ,Ι:,Lθ'a ιJy)'
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0ι[0 αΙ:οllοΨεg εnδoοεlg γlΠ τllυ lυτoβiΦ Η.T.λ.

τng 0υπ:ιng Μruεδoυiαg
1. Σ'ιτ1 "39,'1',runeboυ::'ι>> ed7e'l'

ε ι !',,l' : 7ι,ru ι' : τ'l 1'' 
ι' ο Ξ, I gυ 1 3' 5 η ξ ξρ,t,1' r r' i

z,'l)'λc^roΞ: .ΙΙ 0μ_oτπνc'δtι' δ'.lτ'.xo-

|.αxιδc';'.y''ι.iyν c''l,1ια;o'iιllzr''a .!';r'[' ;

'.e 2t9τ,xe τa 7912. Εrlα. α"'''l;ο'ιδτ,;,'
l';'. υ.πc-,a't'ε! l-τi 5')'/'.ii1.',L:'/^Γ1 Ι7.'- Ι.ι

--'.': ; ι\o --.''ι=.''
δ,{,θ' ι 1 οiy Zυ :''l.c,1.α.ι=δ,ι"t'.'ιil'l j l')1|1-.i-

τοiιυγ. Ξτ')":'Ξ^l, ε'ιL: Ξ'l1'-.li3'.r.x.'i
z'ρ'''E,ι',:'5 c'lλ)'ο^1t.L119'1 ."'Υi"'lων' !''/

3' 1' 7 2'.'7' γ ρ r'v 6'. ^ii':':.'" y" Lγ 2'|' i ο τ ι π.' a x e'.'

1''J". τ|aι' -''t' sυlι'ιι'ιetι.' ;c'.l e,'δ;'ε"lο':"l

(δ'α') 51τi Θ:s:α)'C'ltττ1',,ι.aν*.y'ι.'
^'.,/'L 1q' ι,ι,€)'τ, τr''l .Ξ ebn," \'1-''.γr'γy1'vE-

δl''ieq' 7'γ1i''1;'^li lι'τiγc'lιι". ι"τl' τ'''.; .:

γνιυc'τι,i; (;!"cιιρe'":-\'ι';',ι".5;' ττ,.

Ιζqξυ'ν τ 
i ;' :ιι' ι Γ'1 e,F' ι' l ι.il'i. ττ1 i Ιζ L s : ο

.'''ι'i xι"'" ττ, -: Φ)'ιJl''''''tz; "

'\'υτ^l, τ 1''. i'1 1,1 υl',ιλτ ιι) ιτρl (γ : l''ι ι
-/'','τ!Ξlιι'';'aι "lρ('.) 1.ι') i Ξ1\/'Τ,,ι !ιr' "ι-
τ),o,'l''','ξτ'.τ')'τ,Ξ -.'C''i:'':i.l'Ξ 1-a'.) c iLl)τ''-
ι'l..}'J iai''/,Ξ'Γ-|.31τ'ιi'''|.1'xaι5 xιFlτ1τ,τ-i' n'

Nιzcλd":'..l ff 1'.,1z''.r'πc'5)'ο'l\, z!.'lα"''

γ'e^γον'L| το cτ,ι{ο ιξiΞe'. να' ε'ξιpθ,:i,

aφ δ ιcν -',; υ'' 1 θz δo61ι ε-δεν π ρ 5τ"e'.τ :l'''

^{'"1' Ι!.!1' τιlπ:x'li c'lsια,cτi Τ'!",. ι)Ιi.ι-

τυπ ιil δ s ι λe' ι'τ,'ι.i'''^( i' α -'6τ α"' 2'ξτ' e' l C -q l'-

'tι.ilτ.ερ,''1 βLθ','.oυ ι'ιi'λoγ''ιo'5 cρ^16'.-

' i c''.ι a',τ q'7'.' ;,-. η. ι J'z ι,lν ( ι ι 
=,.o''tL:- 

3' 
!.'.ι.\

.11ξι,ιι]l"/. .l'ι-l'ι ^γ l' |ι'lrlιL'ιL ιl''. δ''L-
-ι 1ti "''' a'ι'-γ ιν'' :1iι6. τ''υ rα.ρ a'l's ι&Ξ:'.

srνεy_ιb; 5τι|,1'7.ντ''xξ i?"(o' Ε'αοηλ '

x υ : i ιυ ;, τ,' L a ΙΙ q'' lδ'ι τ ιN tl,ι αx;'δ c ν ι :ι' δ

Σ''ν!δ2''o, i,.ι rιiai'Q ii'α.6g y'ιb,7l.'

i:'l,;1 '17.'''-1'.γ'l, ι'p:''r; 1,'-','.. ::ι: 23 -

21 τaυ \Lzto'l τoυ 1987. τo φε:τl-
f;, α)' τ.l' ι L'i r: c'' l' " s'. ιb ν \' ι τ ι x a 1, \ 1'y' Ξ7) ai,,,- -

ι.6ν 7c ;6ν xl"'' δτi''t'l:'.x'l,q',ι,;'lΞ'.'*'li:'

^(rx. ττι γιczτ'l, ',ι'Ξ -'tll ι'.ll"l'''ρ!.ι' :υl'l
23{}i.'t 7'ρc', υl'l τ'r,: () εs'cι'λο'l tzτ,;' lι-

il'JG x'L'' τl: τ:λ)'j; iιtλΞξeι6 x1''.

ειlι}.ieg,,ιs θ'jrιιz.τα', a;''l't tl''ιξ')α''''
oτcp''x& xι"'. λz'oγριγ''xx' y..(''. ττi/

!.,r'7ιc5τι ;cl)"..ic:iλ:δι'l,r' β:'6λirrlν y'α""

)'ευ xω,'ι iτιυ y.

Αφo;,L{ "1ιυ. τ,'l'".lτr' τ, ση1lιθ'i(υμα,

et'lzl δto exδδszι1' τυ< oπa[e3 απ6ιτη

; c. τ ι) 
".'l 

: l" i' :'.' ^y'α'2τ i 
= 

; τ s t x α):i1 δ ι 0'θ ε -

iτι τa) γtl'.''l^ c'.l';f y'c''l :υναδ5,λφoυ

δ'zτργ6'''c'l ι. lζυιrq. _\. Στε:γιωδτ1,

"' Crο!':'" τ ''ι'ι7"'s'le'' ε;*'ξ:ι' (arδιδ

'.''ι' '1''.'''l'.L.ι ::: l.Σ. 1ιΞ (|,',L'.5'-'''ι-
-|'--'":' i7',;"111Ξ -τΓ/ 1"')./.τ1 'lυ' i'1lzι :'-'

Ξ.'')".","-'' :':,:'',','''-:ι:',ι::zΞιj τιι}'/

aroi"υ\'/, 7'1''' a.ιΥ ιγ')Lιfiτδ xι''' δ4xlμ,ι

:'ι^i";ρα'i/ιz ι. -\: cτοτ!)'η Χρ. Kιυ-
οτδτanι)''c" ey'τα'.δε'.l-,'.ιtl''l. ιυξ,\γτι-
πlρ6eδpο.

Αν ι' τ'! ρ''',ι :''''' :.'J. a xεγ ρ a|ι\'€ν x-' 5 τ aν

τt''ι.c: "H Δυτ. Mzxεδo'νiα', y',θe; -

aiγι,ιεcσ" - σ''3a''co ' Γlc') αττ."1'e}'Ξi τ,!"

Σn'.'εiιrl'l.α
του Γlftργoυ x. Χιοιliδn

π'2ιxιιxα -c)υ ττ?o,ι"ν αΨeρ6ψεν ου 1,i'l

ΙΙ,ινδν τ'"xcl,l α'γ' εδ ην'"y"a'3 Συν ε δ ρ 
( oυ.

Ι{' dε'!lτ:Cτi txδoaη iy'ει τον τt-

1'/'. :,,-Ιυτ lzc' ι z'z : δ c',,'x*'' δ'. α.)'!Ξe'. <

--εl'δηλιb;:ι_; - Ξτ|y'L''.!δ1'τι1Ξ'--.

9 \- λ.'i,,= lιιι.ι-'-.1'):1'): Ξ7')Ξ

7'!',' .i ',''):. ,;' c;.':..,'. zy-)ξ'|^tΙιL'ι |'Ξ

τγi'l 9π'iιjλΞ'.7. τ.') x. -\clcτ. Τilυ-

οτητa'3}'c't.

1'. Ο -l.''\a:. l'l: ;α ΤΙcz'y.τ'"ι|'

τ c' l 1 c' -' |l x' 1 ξ' 1 1'. 7' r'',' ry. y ι.-ιδ c ι' t'. ι c'3 Σ' l -

',27"'ι.,'1'l (l987) azδ6θτ'τ'z ;rιν !"δ''c

7'.!'ι'' 7.l'. ατc:ι)'εi.τ'l' s';ξ 326 sΞ'"

)'iδe;, 8..'l c'1-'i1'".ι';''i.

\,η1ι.'s''ε'3c'tται c'ι το"lτaν {Cτ'τ6i
απ6 τι. s''lντ'fl''sγ.!νl". l.sC ιl"'. y.c'l;

σ'"''|-.ι. aτ.''.!'Ξ[α- "ltι' :o Δ.Σ.' γ:α ;u'

3ι'.\''1'τΞ!.1.' τ.'') 1τa:"Ξ).o'3ν ττiι o'n-
c; cνd I cι. -'J. a' l'J'ι l a/'a Ξ7a$r-"1' 1 1 ;',' γ' 1 ; -
','ιil'ι :'ι,Ξ o i',' 7.',,,'a'.'r",'''- Ε-' 

='-: 
;'i':

7''].'. :.' τ''Ly''ι'''. 11- Ξ'i') Σ'.;'rιΣ''''.'''l.

τι' ,ιηνi',ι.zτι -,ω'/ ;,a)'''i'.7ιb'l ι)''τ.
ιιγων) . c'' e''ι^r1^l1τειζ - c'r.ιλi:ζ τωy

:!1'l'1IΞτ?-3y6γ;ιDy.'Ιiaυ δt.α'.2a'3νcι.'.

:e τ{'cο:οl' ι,ι{','η,

Στo π''ωτο γ!'Coq xα'τ'l"γι\\7'.ινxα''
.''' ε1Υ1.7ιΞΞ τoυ '\oιcτ. Κι]sτa'Ιic'5-
'l'aυ {γ'.ι ;τγι L51ciι|"τ'$1 iir''l''Ξi"g' τΥιi
Δ. Mιιε,δcγiy":\ ' τη't Nι;ιaλ. Moυ-

:=::::'3)',:'l ("1''z τcν Eλλτ,.,.::μl, lιi-
J7' :.-i' ::'''ιντ,".:.:: -ι'l\. -,'', Ιζ'
Βl6,l5-">..c'l ('1 "',' -.''ι '731i13η.' F)')'"ι;
l'.' ''!' aa''l ''"-' ":.'- l r 

'''.', ,''.l-:'-: ;τ,: \.

\ξ:'ι.7',r,:' ,'.Ξ\ . :.''l \rΞ. ]Ιji)').ι.,',l
(',''.''. -.'''/'''''.'',-.'!"! 7' _'ι,- l. }Ιzz.: j,-

',;.:' -\ '.,,t . " ,, i ! ',: . -\'.i1. .'..).).', , (','.t.

:τ; ! -.l)''.': :'.',' :'', !';:':iτ' :τ,; '\' }1:ι-

ι:>";t!.ι.a\ '

)] τ: δ :{' : :,:''ι.:7.- : 4τ,',ι'c s'.ι'J,''t:L.'.

'''' ! 

"''(1.i 
Ξ: ''.') .\', [\.:-.:'.', ' Q'''

:i ' ';Jι:.L. :---l , )ι.: z., \|τ',''-δ''','.t.\ .

':-'.i Δη1ι. ]iι,l:: iλ:r (';::l τυ' 7j)τ'.7','-

''''...,,'-.7'ο't ;i''ι:'':) . ;:,,1 |'ιl:,.,,. ':::
.γι&δτ1 (1'"l' τ.''l ξz-s,'ι'δ'l κλr'$ιrι ττιi
_\. λ[αxεΞcγiα':.) ' -ι,''.l Χ''. Ζι.'lγα^l:ι'

|1''ι' ,^,,', x-^f|ic:''.φ!.1- :η; Δ- Ι'Ια-r"ε-

6ι','ι'l.:\. τoυ N. Φ:ι:o'3λυ' \"1ιυ' :'ι1

^Jeιιρ^γ!'α τη: 1. \[ι.xε'δoν|"'ι';} :z''!.L

"r'; 
Ιi).. Μ''7ατ'i'!7'τ1 (1ι.α ιaν a'c'l-

:,';c πλ,'υ.',' ,7lΞ l. M:lx:δaι.iz-;) .

\'-. -. :_. '':.. - ||-ιΞ i'-.tη'rτι'' .,,-

c'l ,''6:)'!: τ:υ Δ. P'il'"J.}'θ' (γ'.α τ,''l
1', i 5,''. i 1' ι, | ; ι'''.1 

= 
7 ι'. l.ι-l' : l'' l l.;τ'il =- 

-

l|\1 )/.'/''. ;τ, .}. Mzx:Ξo,',,i:") ' τaυ ^\ξ.

Βε'ι!τι1 fγ''υ' ττ1 βιοτzr1''ltα" τ.1"|' 1τ1

β'',', νι,, /'c.','. L cτη *\. Μαxzδον [α), τa'l

_\γθ. λ,Ι;y'γτdλλz. (γ: 7" 7a''/ τc!l'c''σ:'La
'.7.'. 1'': a'Γi7-'''.''/:n'/!-Ξ:' ::τ, 1. }Ιzz.ε-
7',:γ[c') . Cι απL,Jlει; τl,il 1 τ6τΞ1 Υ'ι-

1ια.''yω'l -'/.'',ι'x'?'!'.55ιb'l 1' Cg6gν(ι'l.

Ι{υ's',ι2'"ιq' Κοζα'ιτ,: u'ιι Φλιbpινz';
(1''ι το τl'2ον τι"ι τι; τ''οοτ;"'xi'^

ι''; υ.π:'3ξz,.,l : : ιL'i/.'/ a 
l 
ι,d)'i τa,'3 τ'.υ' l) τ'ι.'.,

τ1λog, τιι' Ιζιil:,-"L Σ "ε2^;'.)":'δτ1 ('?,'_

!'|, ιr;l :'ιii ()'''"'C;οll!.ι .:' l'πιι; cτs

1ι: :ιilθη'L :'l,-^r,) . ^1' L ι'' ; ;l'2 ι-δ,'s''α'-

,'.! -: ιι.'- τ'.: ι''l^J'1.''oνe; δ'''1''!; α'νL'

;:j_Ξ:ιl; ;[; Δ. \[ιx:'δο"lt'J'i.
Σ -'' '::x'' -.' ('.''l.'. :ι''''ε'lτιi:) ,ι 

j-

i";Ξ 1.'') τl'''tr''l δτμ,'c1gilcr,.-'α'' pωτo-

'i''ρι'φtz6'J'π,l' τδπο'li xx.|' l,1''lτ|-'''.|.:r.

iηi Δ. \[q'xe7'ο"li"L:., δπι'li xα''' l"τ5
τ'": exδτ],ιb:ε'ι'c σiη δ'.α';'x'zυα' -'a')

Σ υ ν :δ ρ i''υ x l'ι' -"!.ι'ιa ;' y.'"'' 1'"y'\!. : Ξ P τ Γ

iιε2iδων "(|',l' l'''.lτa.

o -"δ'''c -: 
y"λ:iγε': ,'ιg τc);1 πλντ,'-

1Ξ' y.'Jι3!'loυ3 τt''lυ'xεc των νo;ι.ιil:,.

τιυν :;α:x.6''ι\ τl''iy' δy'.ιιυγ, τυ)ν y"''.-

'ιCτi1τιιl'l y"ι'. τω'l q,.y"'''c',τl)'l ττ1i Δ.
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\Ιl'τ'eδονtαE, iιε ρτ1τii αναφορω των

x\ιrιixι.,Jιi, 5ιj,μφωvα' rμ9 τα,δε,δOiμεν 7,

ττ1 -< γa'l'ε'i1g σ"raΥ?σJφt)ζ τoυ 1981'

Ι]' . H ili)cr. 6.ιιδo'cη (nrΔυτιy'ομα_

*e''δ,'rl,'τθ"r) .ιπο-uaλ'Ξt iν'ωι ογτ'ωδη

τ'l'ψο, ',ιε -148 :ε),iδεq, 8oυ α1τ]μα-

^-!-.. -."-' Ξ]ιιJr/!.

Πρδxειται ^(ι:q' \\ι'α' αληθυli1 xι-
6ωτb τ'λτρο'φιρ"'ων rανi6ζ oiδoυ;,

1ιεγα)'τ1: 1ρτiοιμδτ'ητα'_<. Σε το'3τa't

δτ1ψοlιeυoνται τα xεi4ιeνω τιυν ομ"-

λι'ιbν - δ,:αλ6ξεω,l' y'|x'L πλη'ρoφorρiεg

^(|.α ..Lζ 4;).λs; εxδηλιbοει6 τη6 oμo-

c'πcν'δ|"q'Ξ.

.\: δc,j1ι,ε, d,ιlωζ, πιd 6υγ'agn/'9u'γι!-

'ι 7' 1'l f.Ξ'''.Ξy.6ι,''ενι τ'''l :

Αρ1iζει lιg τolγ τρδ)'ογc i|3υ iΙiα'

./ Ε1f,"'5T,Υl\,\'. r1'!'aι5 xαθτ1 τ1τt 1 τη E Ι oτο-

piα; z'. Σ:εφ. ΙΙαπωδoπο'jλoυ' _\_

y"ο\,;lθ e|', τ1 δ^r1'ψο c| ευ'sη τiLν αy'ων i|iν

1ιeλιbν :aυ Δ.)]. y-y'l 'x1γ 31μματεi-

ω'/)'ioυ l'ποτa}'aυ';' τ'τ;l o',ιοοτa''ιδiα'

lrπω< τc',' τ.')\) Κ'J'τ1'5:',q"i-LLιa'3 aηq'

Καταγ ωρLξeiσ.|','5i^Γ1 cυνξΧaι'α, τι

α')'λη)'aγ vl,pt|1" aτιζ oψcστ'a'ld[αζ'ιC

l{',' aτ'*€ Ξ')|i.τ ii} Ξ 5 !' Ξ -Ξ τ' q' τTιν τ'|ρa6 -

θτ1cτ1 - eτ|.λ'l-'τ1 θ;1ια;ων τηe Δ' Mα-

ιεδaνiα;, τ''l ΤΙρδγραl,ι',τα τoυ A'
Π ωνδυτι xoμαχεlδoγιχo'j Συνε'δρ ioυ

(^γιω τo oιπ'oia γρωφτηxαν ηδη αρ'

γιατηγ {δρυoη ΙΙ α.,v'επιof,ηrμ'[ου tτην

rεριoγ'i1 τηζ Δ. Mαxε'δoγiαζ'

'Υaτeρω, αρ1iiζει 'νa ιlL'b εν'διαφ3_

ροrl γν6ρoq τoυ .6'|J,υ1 απ6 την απο'

,!τ1 ττ1; |'oτορ{'αq, λαoγραφiα5 α"τ'λ',

6που δη'|ιaaιe'5ονταc τοι }ιεiμεyω των

(παλλιiν) o1ιιλιιbν, π,oυ φρ'δντιaε lι
iΕ pσ'\β,\|Lτ'ofr,.ιrdoaι η oμooπo'vδiα'

oΓτs''. xατωγωρε[τα''' η π'ρa'd'α-

λ'.ω τaυ Bα.c. Δ. ΦQρη cτην τι'μη-

τ'.ιfi axδ"i1')'ωcη (6.11.1988) για τα

301pονοι τoυ ψητρo|τloλiτη τω'ν Σε,ρ-

6'tων x'ιυ τηι Ko(ωvΙe x. Διoyυoioυ

(Ψα.ρcιανο6) , δ'πωc xαL η eπα.y'aλ'οo

Θi1C αo α aη!LL)'[ 1" τoυ πα'ν aπ'ιaτη'',ι'' α'xο'l

τ"ωΘηγτρi1 Στ6ργιoυ Σαxι"al, με θ6-

|'''α ττtν ΒxxληaLω xαι τafiblc^l,δ ΧΡξ'

Αxoλoυθεi, η ειoαγωγτ] ι\αL o xαL

ρaτcoψδg του K. Στεργl&δη γ'σ,L τoυ

ΙJα.o. Nd,xoυ xαι, τdλoE, η ομιλi:ι

r60

;oυ Λα,ξ. Mπoιj'τη Υ'"σ. τoνζ 'μΕΥα-

λoυ; ευ'εργdτεE Θεαγ6νη ι.αι Δηrμη-

:7ιo Χαp|cη', τoνq oπoLο'lg τi1ιηoε 11

oμo,oπoνδiι (15.5.1989).
Kατ6πι,ν'' δη,μο:ιs6ονται ο'ι oμιλi_

ε6 τoυ K. Στεργι&δη y'αl. ''τO1) Γ. Δι-

,ευθυντη τTιζ1 τδτe, ανεξαρττ1τηq ΤΙl;
δοιγωγιτ,τj; Axαlδηll'iαE τηg Θεooτ_

}','lνlιτlΞ Ιω. Kω;τ,iταα, πo'υ !"γι'να''l

sτa φιt'aλ','"γ'''xδ 'l'τνηp6οννo (10. 12.

1989) γιτ ττ1|υl\ *r1'. το ξργo τoυ

α.ξιδ},oγ oυ Mαxεδd'να €y"π α'1δ aν\'Ly'a'3

γ"σ''" σ')τΥ?α9!'ι Δ.o'lx& ΙΙ απαναoτα-

s|"aυ, πc'.l διατ6λεc'ε Γ. Διeυ'θυyτηζ

nTo Mexεδoν'"γ'δ^l ζiFτ||J.α>> ('6οo

y"U". σJ'\ εtναι τaγνητ6 δημιoliργτ1ri-ια)

o i vα ι - δυcτυ1 dι q'επ i'xαι'ρo, π&ν τoτa,'' -

δ'.υJ'τqρα σ,1ρ τ'ελΘ,\)τ,αtα γρ'δν''α' ()

1i.J"νΞπ'''σaτfi\Lαy"6ζ xαθη"γ^ητi\q, συγ-

^γ'ιι'ιφ{αq , o'γ ||'ρ'6εδρo6 τη; Eτα'ι-

ρcLαq Ml"x'eδo'l'.γljlν Σπoυδ'ιilγ, K'
Ι3 ι6o'3'αιa; εiναι-ωg γνω'οτιδν -τ'ατο'

χoζ τoυ $ξ,ματoE. Γ'ι' αυlτ6 y'σ'|" τi
χειlμε',lο τηe aγιδτιτλτ16 oiιιλiα'; τoυ

(11.12.19s?) παρο'nι&ζε'- a'lδ''αΨ€-

?a'/.
H φιλ6λoγo; xα.ΘΥlΥili?'-1' L'λ|'

γ"tιιοτt, cυγγ'ραφ!αq Αθηνα Tζινi-
xo,l - Κωxο'3λη, μitληcε (3ο.11'86)

τ'.1" τ'.< ηpωiδrεg δωοx&λεg σioν Ma-

ιεδoνιx'6y Aγιilνα, με β&cη τq' 51a''-

Χe[α τo'ι ουν6λεξε χαι ιια'ζ dδωσε

l,δη, cε aγ'xιb'δεg ν'α'r. υ'ξc6λoγa pι-

6λδo ττ1q.

o (^1νωcτ6g πcα οτoν ανα,γνιb-

sττ1) !ι.ρ. Kω,cτ6πoυλoq μiληoε (15'

1Ο.19s?) "('.α" iaν Mαxoδoνι'y,6 A_

γιδ';α.
o &λλοτε νηloυ,ρτ'6ζ Mαxε'δoη|α'ζ

- Θραxηq ΣτdiλιoE Παπαθaμελ{; μi_
λη:ε (12.1Ο.1988) τ.α τ'ΥΓ/ απελευ

θ,jι.ι0σγ] ττ1q Μα"τ"'εδονtι' =c (1912 -

1913) . xλ1ι'loνταq αναφaρα \"x.L

cτaν Mαxaδο'ι'τ'bν '\γ6να, o ο'τai-οq

τ'ιοηγ'b,Θτμιe.

o (τιbρα-, δττιllq xαι 
"-,o 

nα'ρe)'-

θ6ν) Δυτιxoμαxεδ'6ι'αζ υπουργ6; Mι-

1&ληι Πα,παxωycταniiτiγoυ''uiληcε
(129.199Ο) Ι''ω τo nλ{αxε:δoy'ιx6γ

ζi1τηt;α,' Eivαι γν'ωoτδ 6τι o M.ΙΙ.
τzγoλeiται με τo &{μα, εδ'ιb x'αι

--d'\α γρδνcα,' y'αL θγει πρα,γ1l'ι'τ'''

τa''tpεc αρ$.oτiζ δ,lαλdξειE xαι Εγeι

1ι:λγjσgg πo).lλ6g Ψορ'dι, cτηy Eλλ&_

δz" xιι oτo Eξωτaρ'ιτ'6, για το ζ^iγ

ττ11ια" τoι5το'

0 Aρ. Kοlcτ6πoυλo;, π&λι, μiλη_
5Ξ τΥlν [Ξ'll.q ψ'ξlηlq. (61ι 'δε γcα α'ρω-

:τ1 φoρω) "(Lσ" τΥ1Υ ετΦ)&'στ,ωση ia])

1878 :ττ1 \['ι'ιε'δqνtα, N?ησLνora''-
ιb'lτr6 πλoυc''a'l)'ιx'δ'

ΣτιE 22.3.19$7 ψ"tλτ1oω'l, a κα'Θη'

Υητi)ζ Σcdφανo6 Π απoιδiδπoυλο;

(μα τaυ< απελευθερωτrιτοι16 αγιil-

νΞ_ζ των Δυτιxo,uα.xε'δ 6ν'ω'ν xα"τ& τηγ

'la"l'cv'oιρατiα'\ , o ιcτoριι6g K. X*-

;ξ6cτo'lλag (^για ττ1 Δ. Mωxεδoyiι
ιιτθ' ττsl aττΦtd.στα6'η ;oυ '27 xα'"

ττγl τ'ρι'γιx'li γaL?ι' 
."ων αμd,χων)

7'L,' ,', τdJ'.,!αJ ii*lefrLσiη1rιαxδq tι-α'

θτγrητ"i1;Kωνστ. Bαxαiλ,dπoυλοE (γιι
τaυ': αγιilνε6 των Δυτιχαμωxεδdνωγ

τ'.,!. aην ,ελeυlθε,ρ'iα, απ6 τη a'\cταc'η

-.)υ Ι'{εooλληνιxo'j Kρ*τoυg ωE ιo
τdλo; τoυ 19oυ αιι-ilr'α) . Και τα τ'ρ{ι

lΞL[Lενx' πα'ρa'lcι&ξo'υν πολιi εν'δ ιαrφ'θ_

.,ι.ιΥ, 
!',"a" το πd''3 'y'oυν6' o K. Χα-

τξ6πoυλo;. ει:δι,ι&, τ'ε}iμη|ρ'i(,σε χαι

;λq5τ'aε 1ρ,δηiμocι,ευlψeνo xε['ψενι

τη; o|lΙι{λiαζ τOυ με 40 βι6λιoγρωφι-
x! '< sη'1ιε''ωc'Ξ'-< xq'|- €τaι ''ο' xατt'aτη-

ιc γ",;L1cι,,ι'' τ"αL ^(Lα του-c eιδι'xod;

Ξρ,Ξυ1γη,τa;' 6πωE, π..1., "l''α δoaυq α'

a'1oλ'rιυνταυ με τα γεγο'ν6τω τηζ ε-

παναoτ&οeυlq οτη N&oυ'cα (1822)

y'.α.

_\xoiλoυθε'i, τo χεilμενo δ'5o oμιλι-

ιilil', πoυ !γ'"ναν (τo 1987) α1l|6' το')ζ

K. Στεργιωδη τ.αι Mιx. ΤΙα"παγcαν'

νδτ''υλo, Υ''d" τ') .ξπoζ τo'l 194Ο',

ο'' aπa'ιε -ζ πε,ρι,61oυν α'ρxετ& '"σia?''

x0. 5τ.).y1Ξtσ- y-1"'" fi?O'lωIi'ι'x€E ανα'

''''"},^Ξ' -
r:,,lJr'|:'

Ο'7ν.*ν|Ξ1i|.5iτl|''.α'y"δζ ταΘηγτ1τiβ

ιtL|' ΙνL\)'5τ6ζ LστolΡ.x6ζ ερευνηiτtζ

Ιι,l.ΤΙα,πα'δρ'-ινδg μiληcε (24.3'88)

τ!1' --o')ζ Δυτιxoμαxoδ6ν'εq απ'6δη'

',ιaυ 'Ξ τ.ατ&' τoυE 1'ρ6να:E τη6 |Γoυρ'

ιax''pυ"τtαq, θ{ιω το σττatο τoν α'πα-

τ3det πολλd, 1ρδrν'ια.

o Αρ. Κωcτ6πoυλo6 την επdμε-

ντ1 xPον'L'α' (17.3.1989) 6xη.l'ε δι*-

λεξη με xi1χρ; <Οι Δυειxoμαxeδδ-



'Ξζ 
σττ|/ eΘνεγεροi α -'οιι '21>' rιr4-

-!Ξ |,L[ι)'τι'5e ιι1''' ΥLx. ττt'/ πρaΞρΥc,7[7'
γ"1'- τo1)Ξ Γ-j!ΘτΞ'i'.(i1ΞΞ 7/Jυ εΘνLΥοι
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ιby, dlποl: ;o'υ Π . 'Zιιγρωφoυ (τr''
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τL' ''c) zzθτ;γτ,,'l, Ι(ιυν) vcυ Bα'z'o-
t'r';,'i'3)'ο'l, ^(''7. 1τι 'tιι1τερτ' 'xα.L 1τi

d)Υ'/?aντι \Ι-ιxaδaνiz cτα Βx'λxα-
ν'.1', τc! Ι{. Στ::γιiοδτ1ι !'"1' ττ1 Δ,.

Mιιeδqr!.ι ιτο'lc α'γdνε-Ξ του 'E'θ-

νcυζ' ττl; Ιφιγ. Δlδα,cxQ,\,,:1, ^1ια' τι'
'1αxεδoνι,ι6' xi.λι.l;α, τη6 B. Σ1rυ:-
't'.rι'3 - ΙΙα.πrιιθ.ιναl[,'l'l, "('.α τ,:/" -L?li-
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''ιi.:τ,:7. 'Ξ :11')1...1 1.;1 j, γ1,r.

NEEΣ Ε,ΚΔoΣEΙΣ
AΝAZΗTΗΣΕΙΣ

Mε το.z ;ιa πανυs τt:)'o, ιυx)'aφο-
?τP€. 5τΥ|/ Β6pο'ια' €να ν.iο Π,εριoδι-
ιl' cτο γιil'ρο τηΞ xou'νω';ι.oλογ[α;,
ττ;; φ:)'ολoγ[αq xαr. τη; )'ο^γr'lτeγν[-

z' ;,,6π ω; N.'. ? αDL'ττι,P l"\5τ LιLα. σ'ν c/"Ψ(Λρ Ξ.

, )πgd]θυγOζ €x'δocηe xυ'c a6ν-,αξi1-c'

'\';τιδ,νη g Ι(οιλτodδα.;.

O εxδ'6τη; :'aυ εtνα'. ,φιiλδλογa;

v.zθτ;γτ1τ'i6 - cιl'γγραφ€αζ lιε ειχo-
sdηρονη ενι:,a6λτ1cτ, ψe τo γ'ραι!2ιψο
τ'lι δπω; 1'νΦφ'!?e. sτο ειcαγω^γιx6
του 'οημ:iω1ια, φι).ο'δaξtα τoυ 'si,.r.αι
νι δτiψοa''e{e'νiσ.}. σ7a r,ΞρLoδ1'.y"δ τ9o-
6)'τi;l"α-'ι'c,,ιο!, οι,i,!e,ιq xαι. απ6Qει3
τ'λ' l ιι c'ε a!'',L α-' ι' xοινων ιo).οy iαζ, Ψ,ι-
)'c}.oγt1'c y"aι λ.οΥ οτa"Ι'ν[α+

Υπdοyeτα'ι να φιλαξενet οτι1 cτ"i'-

)':: τcυ ι5!θε xt'eιscιοt,ι{νο, α'λ\l'α τ.ι.

xαeι z.',ε:7l'',te'lο zργ6'ττ, 10! n'gr'-
6)'τi',ιατιcγ ab r'1'. .'ηΞ τxd..peι;'

A''ιi.1ι'z --α 5τα περ|.εx6'.'eνq" τa\)

π?Lbτ'ου τε61:υ; 7ιιαιy;oi"νoυιιe (H
yaa'"ρaπtα xα. τ1 διιπαlδαγ'il^γτ1aη
τιι',t γoν!ι'ιν, γ'1"'',rlo'' Ι{υ'.'α'"lxουντ;
δ:;, 199 tδ,.ο'l τ,rυ ετ',δδττ'1. Ρaul |a_
got:,,f!,1,1'τa,','δo'ξtα''. :\ricτa)'o'ι
Σzc!.ντ1i nT,' 1:3τ'-Nδ y'υθιcτ6ρη'''ι,ι'.
Av:ιbνη Σι'ι,ια''ρ&ιτ,: .Οδd,ζ Σταδioυ,
τ ι ρ ι1ιr;, t' ΤΙ i' υl τ οy'.,' oν ιαqr. Α'.,τιil νη
Koλτciδz" :,',Τ€aleρα ποι.t1ψατz,. Β ι-
6)'co'παcο''lsiα5η τ,.ι')υι7ν β,:Ι6λdων τoυ
Δηιpi1τ ρτ1 Σται1ι,Lλaυ x'.α.

Eυ1'6tιαατε 'cτo y€ο ΙΙe'pιaδu-xδ ;-
τ'!.τeυξτ1 i|n'l lτ,ay'ων τoυ ly.α|' pαιra-
τγ'ι!.,pενoτ1'

7''.α'lντ1 -: Αθ. Ι(αpατ:ιιiλη;
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Η ΑXΕΠA Kαl MαKεδoviα:

Σnμ. ΝEAOγΣTAΣ. Tnv
ανταπ6κρισn μαq τnν θ-
cτειλε o Δnμfiτριog Tζμ
oιiρτζιαq.

Miαα oτα τrλαiαια τcov εoρτα-
oτικδv εκδηλδoεωv Yια τα uΔημη-
τρια>>/ η Mακεδovlκη Eτrιτρcτrη τηg

ΑXΕΠΑ N.Ν.o. διoρy&;ωoε iκθεαη
oτo yωλ τηζ τηV τεραoμivη Kυρια*

κη (4 - ] l - 90), η oτιoiα oημεiωoε

μεγ&λη ετιιτuxiα.

Αvdμεoα oτα εκθiματα υτrηρ-

X'αv Kαι Mακεδovικ& vομΙαματα τηg

Trρoxριστιαyικηg επoxηq, τιoυ μαζi

ο - Γ. KυρloZοκoc

με τα dλλα εκθδματα ατroδεικvr]oυv

τηv ελληvικδτητα τηg Mακεδoviαg

μαs.
Kατ,& τηv δι&ρκεια τηq Ξ,κθεoηg,

δλη τηv η'μδρα τηq Kυριακηg, μΙλη-
oαv o τoαΙρμαv τηζ Mακεδovικ{q E-
τrιτρoτrηg κ. Γιδργog Kuριαζ&κog, o

τrρδεδροg τηg ΑXEΠΑ Ν.Ν.o. κ.

Γιδρyog ΤαoΟταιαq, o Αvδτατοq
Πρδεδρog τηg ΑXEΠΑ κ. Mαvδληg

Kδμιvog και o Εκπαιδεuτικδq Ακδ-

λουθoq κ. Ν. Tααρoδxηg.

H δι&λεξη τou καθηγητη *. Δη-

μητρη PovτΙδη yια τηv MακεδovΙα,

ηταv εvτυτrωoιακη.

To 1oρευτrκδ ouy'κρδτημα <<To

Πανηyδρι>> τoυ Αvδρδα PωooΙδη, yδ-

ρεψε με τroλλfr ετιτuxiα xoρoJg α-

τrδ τηv Kαoτoριd, τηv Koζdvη, Φλδ-

ριvα Kαι Xαλκηδικfl, εvδ η oρyη-
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oτρα 1τταιξε π-αoαδοoιακ& τραyoi-
δια τηq Ελλ&δαq.

H ΑXEΠΑ εivαr dξια σUγΧαρητη_

ρiωv yια τηv 1τατριωτικη αυτη τrρο-

oτr&Θειd τηζ/ πoU εκτιμ{θηι<ε ιδιαΙ'-

τερα ατrδ τηv τrαρoικiα, γιατΙ τo

Mακεδovrκδ εiναι δvα ατrδ τα εθ,,ι-

κ& μαq θiματα τroυ xρεrdζεται ιδι-

αiτερη τrρo6oλ{ ατηv Αυoτραλiα.

'oτωg δλoι τεριμivαμε oτιg 4

-'l ] - l990, ημ€ρα Kυριακη, oτo

xωλ τηq ΑXEΠΑ iλα6ε xδρα η

τρδτη Mακεδovικη 'Εκθεoη τηζ Α-
XEΠΑ πoυ διoρy&vωoε η Mακεδο'.,ι-

κfr Eπιτρoπη κdτω απδ τηv ετri6λε-

ψη τoU ακοι)ραoτoυ τrρoi.δρου τn-q

Eτιτρoτrηg, τov αδελΦδ Γεδργιo Kυ-

ριαζdκo.
H 'Eκθεαη εΙyε μεy&λη ετιιτυ_

xiα με κδoμo vα τrαρελαΟvει ατrδ

τιq 10.30 το τρωi iωg αρyd τo 6ρ&-

δυ. To dvoιyμα τηq'Εκθεαng iγιιε
ατrδ τov εκτrαιδευτικδ ακδλoυθο κ.

Τoαρoιjxη.
ΑκoλoJθηoε oμιλiα τoυ αδελoci

κ. M. Kδμηνoυ, Yτr&τoυ τρoiδρου
τηg ΑXΕΠΑ ατηv Αυoτραλiα και

τou αδελφοι) Γ. Kυρrαζdκoυ. ΑκoλoJ_

θηoε iι'α μrκρδ δι&λειuuα δπo'υ πoo

αQδρθηκαv μακεδovικ& μεζεδ&κια,

φαγητ&, ποτd και Kαφaζ για vα κλεi
σει τηy 6ραδιd o τrρδεδρog τηq εK-

παιδευτικ{q ετιτρoτηg τηg ΑXEΠΑ,
αδελφδg Δ. PovτΙδηq, TroU αvαφaρ-

θηκε oτην ιοτoρiα τηq ΔΛακεδον'Ιαg'

H Eτrrτρoτrη θα τ]θελε Vα εUXα-

ριoτηoει και δημooiωg δλoug δo'oυg

τrρδαφεραv και εοy&oθnι<αV yια τηv

ετrιτυ1iα τηq 'Eκθεoηg αυτl'1g'

lδιαiτερα θα θiλαμε Vα εUXαρι_

oτηooυμε τov l<. Zδζεφ Kαρoυ&vα,

TroU με τα αξιδλoyα εκθiματα και
τηV τrρoσωτικη τoυ εργααiα oυvi-
6αλε o'τοy τιαv. Τoy κ. Ηλiα Kωoτo-
τιαναyιδτη ατrδ τo Γραφεio Τoυρι-

oμoi τroυ η συyεισφoρ& τoυ 6oηθη_

oε τα μiyιoτα. Τηv αδελφfr Erρ{vη

Kα| Tov αδελφδ Στiλιo PoJvη πoυ ε_

τrωμioθηκαv τo 6'dρo-q vα oυλλiξoυv
τα τδoα ωραiα εκθδ'ματα ατιδ δι&-

φoρouξ δωρητδg. EτΙoηg, τov αδελ-

φδ oδoντiατρo Αvτδνη Mηλιυν& πoυ

με τηv αρxαiα δκθεαη voμιαμ&τcυv

Ξδωoε oτov κδo'μo τηv ευκαιρiα vα

δεi την μακoαiωνα μακεδovικη ιoτo-

ρΙα.
'Εvα μεy&λo ευxαριoτδ στηy Xoρo-

διδαακdλιooα κυρΙα Παρciλα
Θδρμπαv Kαι τo oυyκρδτημ& τηg

τroυ κατεvθoυo'iαoαy με τoυq ελ-

ληvικoJg xoρoJq.

Mlα εΠiΤuxΠμ*vn δκδεσn

l

Ι:

Eξ oρroτερδv: Γ. Kυρια46κοc, Pol]λα ,Πoρiκoιλα, ΛEΩNlΔAΣ Σl-
ΔHPoΠoYΛoΣ, Παvτελ"ηc Παρδκolλοc, Γεδργroc To:oι]τoιoq, Kα-

τ;va Σταυρlovoι], ΔΗ.MHTPHΣ τzloΥPτz|AΣ, ΝlrKoΣ MEΛΛloΣ



Tελετr1 τrμnτrκ<bv δrακρioε(ov
Α'

ΣΗM. NlΑoYΣΤΑΣ:

o Δημoq Ν&ouααg olιq 29)12)
90 oρy&vωoε ειδικfr τελετη, με σKc
πδ uα τιμ,foει δημδoια, τr,ρδoωπα
και φoρεΙq τroυ ou'yi6αλ.αν απoφασι-
oτικ& ατην πoλιτιcrτι'κ{ Kαι oιKovo-

μικ{ rκΙvηroη τηg τrδληq. Τo μεoημi-
ρι, δδθηκε αττδ τov Δημo δεξΙωoη
oτo ξεvoδoxεΙo <<Bδρμιov>> <<'Ayιog

Νικδλαoq>, yια τα τr,ρδoωτrα και
τoυg φoφΙq τroυ τιμ{θηκαν. To α-

τrδγευμα, σε σUΥκνητιK,fr ατμδoφαι-

ρα, Eyιvε η τελετfr ατrovoμ{g τιμη-
τικδv διτrλωμ&τωv και μεεταλλΙωv.
o τβεδρog τoυ ΔημoτικoJ Συlμ6oυ-

λiou κ. Nικηφ' Kqραμτrιvδo'ηg δι&-

6ααε τα oxετικ& τrρακτικd απδφα'
σηζ τioυ Δημoτικoιi Συ,μ6oυλΙoυ, τrou

αφoρoδααv τηv oυyκρδτηοη ειδιrκ{;

επιτρoτr{q, διαδικαo'[α ετrιλoγiig
τrρoodrττωv καl φoρΞων για 6ρd6ευ-
αη 'κλτr. oμoλoyoυμ,Evωq, η TΓεvτα-

μελr]g επιτρoτr{, απoτελoJμεvη ccπδ

τoug Νικ. Kαρ,αμτrινδo,η, Αν. Bαλ-

oαμΙδη, Δημ. KαραΤακo, Kωv. Τδ,μ-

τση Kαι Δημ. Ιρδιo, αξιoλoyδνταη
τηv τrρoσφoρ& τωv υπoι1.lηφΙωv πρo-

αδπων και φoρδωv, αε yεvικδg yραu

μig, Eφερε σε Trδραζ την απoατoλfl
τηq.

o Δημαρxog κ, Πδτρog Mπδλαq,

Χαι]ρδτησε τηv εκδ{λωoη, τovΙζov_

Tαζ επιy.ρα'μtματι'κ& τov oπoυδαio
Και πρωτo'1τoριακδ ρδλο τr'oυ δια-
δραμ&rιoαv τα τnρδoωτrα Και oι φo-

ρεiq, τrολιτιoτι,κoΙ και oικoιloμικoi,
ατηv αv&τrτυξη τηg τπδληg.

_ Mετ& τov xαιρετισμδ τoυ δη-

μ&ρxoυ ετrακ,oλoιiθηoε η δlαδικαoiα
απovoμ{q τωv τιμητι,κδv διτrλω'μ&-

των ακι μεεταλλiων'

- 
Σ-η oυιrΞxεια δημοοιεΟoυu:

τrερrλητrτι.l<& 6ιoγραφικ& oη μειδμα-
τα πρoαδτrωv και φoρiωv με την Ι-

δια αειρ& δπωg Eγιvε και η α1τovo-

μ{ τωv τιμητικδν διακρΙoεωv. Συνo-

λικδg τιμηθηrκαv 2l τrρδoωπα l<αι

φoρεΙg.

- 
Σημειδvεται η πληρoφoρiα,

δτι yια τrρδτη φoΦ o Δ ,μ,og Ν&oυ-
ααq τιμ& πρδoωτrα και φορεΙg.

B'

Xα:pετιoμ6g αn6 τov δti_
,μαρxo κ. Π6τρo Mπ6λα.

Η oημεριvη τελετ,η ixει ωg oκo-
τrδ τηv δη,μδorα iκφ,ραoη τιμ,{g, α-
τrδ τηq πλευρδq τoυ Δ{,μou, ωg δκ-

Φραση δλωv τωv Ναoυααiωv, oε πρδ
σcσ1τα Kαι φoρεiξ π,oιJ με τov Evα η

&λλo τρδπo ouvi6αλαv oτηv διατ{_

ρηση 'Kαι τrρo6'oλ{ τηg τrαρdδooηg

τηq πδληq oτηv Ελλδδα και τo εξω-

τερικδ oτoν τroλιτιoτικδ, oικoνoμι-
κδ { 'l<oινωvικδ τoμΞα.

Τιμδvταr μεμωvoμδνα dτoμα αλ_

λ& και φ,oρεΙq πoλlτιoτικoi Kαι o:-

κovoμικoi TnoU o καθ6vαq ατδ τη

ακoπιd τoυ oυvδEΘη,Καv με την τrδ-

λη μαξ lκαι τηv 6o{θηoαv vα φτ&-
σει στo cr'ημεριvδ τηg επiτrεδo.

H ετrιλoyη δvτωq uπfrρξε δJ,oκo-

λη. H Ν&oυoα αvEκαθεν διδθετε ι-

καvoJq και δυvαμικoJq αv,Oρδτroυg,

τroυ δεy φo6ηθη,καv vα αvτιμετωτri-
σoυy τιζ τrooκληαειg τωv καιρδν και
vα τoλμfrooυν ν,α Tr'ροxωρfrooυv μτρo

oτ&. Δεv iγει &λλωoτε &δι,κα τov
τΙτλoυ τηg τrρωτoπδρου τrδληg τδαo
στoy αyροτιKδ δαo και oτoν 6roμη_

1ανικδ τoμiα.
Τo Ιδιo αυμ6αivει ,Kαι σε δ,τι α-

φoρ& oτα πoλιτιoτι'κ& oωματεiα
και oυλλδγouq. Η μακβ ταρdδooη
τωv Nαoυo'αΙωy vα αoxoλoivταl με
τα 'κoιy& oυμμετΞx'oνταq oε δι&φo_

ρα oωματεiα'και oυλλδyoυg α';ιδιo_
τελδg 'και vα ττpooτrαθ,oJv μrε ευ1,ε-

v{ &μιλλα να ξετrερ&ooυν εαυτoιig
και αλλ{λoυg εΙναι δvα γεγoνδg τroν

δεv αυvαvτ& κανεig εJ,κoλα oε dλ-
λεq πδλειq. Kαι εδδ Ξyoυμε να κ|ι-

νoυμε δxι απλδg,με ouμμετoi{ ατα
κoιv&, αλλ& με ετriτευξη υψηλδτα-
τωv oτδxωv crτo Θδμα τηq πorδτη-
ταg τoυ πoλιτιατικoι} yiyvεoθα,
π,oυ ,κdvεt εξαιρετrκ& δJoκoλη τηv

επιλoy{.

Τα πβyματα εivαι λΙγo τrιδ α-
τrλ& oτo ετriτrεδo τωv φυαικδv τr'ρo-

oδτrωy τroυ θα iπρετrε vα τιμηθoιiv.
Δuατυxδq η ευτυxδg. οι Trερlσ-

oδτεροι oυμτroλΙτεq μαq TΓοU εTΓι-

δiδovται oτηv υτrηρiτηση τωy 1τo_

λιτιo-τικδv μαq δημιoυ,ργoJv <<oυλ-

λoγικ&>>, μδαα ατrδ τη oυμμετo1η
Toυξ στouq διdφoρoυq τroλιτιoτι-

Στlγμ:δτυπo απδ τηv τελετd

nρδεδρoc τηc εnιτρonηc κ.

αnovoμηc των τιμητlκιi.iv δlακpioεων. Δlακρivεταi o

Νrκ. Kαραμπιvioηc καl o δημoρxoc κ. Π. Mπδλαc.
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**s η λαoγραφικoδg oυλλδγουq ξ

o<οματεiα. Αυτδ Ξxει ααv απoτδλε-

σμα Vα 6λ'iτoυv τo φωg τηq ημo-
αι&ιηταg λΙγα μδvo επιτεδγ'ματα

πoυ tα μπορoδααμε vα τα χαραKτη

ρΙooυμε ωq ατoμι'κ&, d τoυ αvαγ'κα-

ατικ& παΙρvoυv τΞτoιo xαρακτflρα

δπωq εΙvαι η περiτrτωoη τηζ αρxαι_

oλoγικfrg δρευvαq r] τωv επιτευγμ&-

των μtαω τηg εξ&ακηoηg κ&πoιoυ

δημδoιoυ λειτoυργfl ματoq'
Tελειδvovταq, Θα dθελα ιΔα εTΓι-

αημ&vω δτι oτην oημεριvfr eκδ'flλω-

αη δεv τεριλαμ6dνoιrrαι δπωg ioωg

θα Eπρεπε oι διατελΞααvτεq δfl'μα'ρ_

χoι Και δημoτικoi oU'μ6oυλoι oι ο-

πoioι με 6&oη τrαλαιδτερo κανoνι-

cnμδ τoυ Δη'μoτι'κoι) Συμ6oυλioυ δι-

*α,oδr"o, ειδι'κδv τιμητικδv διακρi-

αεωv. Toι]τo δπωg καταλα6αivετε'

Ξγιvε yια ευvδητoυq λδγoυg και τo

xρEog μετα6ι6&ζετ'αι ατη νδα δημo-

.,"i 
"ρxir 

π'oυ αvαλαμ6&vει τιg τδ-

Xεζ τηζ πδληq αττδ μεθαJριo' Aτrδ

την τrλευρ& μoU και εκ μδρoυg τoυ

απερxομiνoυ δημ'oτικoδ oυμ6oυλΙoυ

εδyoμαι αε δλoυq τoυg παρευριoκδ-

μεvoq, τιμδμεvoυg και μfr' υγεΙα'

ευτυxΙα και πβoδo oτη ζωfr τoυg

και π&vτα αμεiωτη δι&θεoη για
τιρoαφoρ& ατα κoιν&

1. Χατζ'nτρ6φωναq
Tριiφωvαg

Γενντ]θηxε οτη N&oυoα τc 1919'

Σε ηλιxiα 10 ετιλγ ντriθηxε για

πipιilτη φa,ρα Γενiτοαρog, πp&"γψυ'

τoυ oυν61χισ ε νq *ΦνεL τιωΘe γρ6νa

τ,'q qτ6'xριeq η-ι'6y;ρι τo 194Ο'

Mετ& τι δ'3ογ'ο\α y'ρbν''ω τηζ Υe?

,l-ινα.lly'v]ζ y'α-'alΙ'^ηΞ y"σ'L 1ηζ τ'αι?α'τ 
-ψΞ''','ηq 

πaλ'.τ'.τ""ii; πεrρι'6δoυ τηζ πaληζ

i,r6 .ξ α'ιτtc'c τoυ εμφυλi'oυ, πρoοτα'-
'Hτιg 'ιι aνiL6'.ω5Ξ" το LΘ''ψo :"υ Γ:-

,,''=r'*ρr,, '"'. ιιβ \Ιπo'}'l.'-' ορ'1l-

'lδvcντα; 1ι''nρ& y'οιριυi"γα' 7ι1γxρrι'

τ tγrιατ ω y' 1-'. εy"-L σ' L|δ e'3 rJν i σ' ζ o|?τ (ι"ν c -

,rnι1.., τ'''υ o Lδυoq dφqρνε απ6 α)'-

λeE πεpιoy.3; ττ1-Ξ Mαxεlδoν'iα6'

iyrριξor.o: o iδιoq τd'd xω}''α'

-'η'lαουcαfiτ'η κα'ρ'&lδocτi' ενδυμα-

ctα y"ωι iο!ζ aoπι*oυg 'ιrο'ρo'&E' potγ

θτio: ενε,pγ& aτην oρ^γ&νυloη πoλλιbν
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ey.τoλ,'τ,.5τ'.ytbν λαoγpαφιxιilγ ουλλ6

γU)γ τηζ τ'6λτiq' 6π'υlg τoυ Λυιεioυ

iλl'ηrι'δurr, τoυ Π';ροor}, τι6 Mπ'o'i-

λε; v,αι d'λλωy, ev'ιb για' y,ρ6νια α"-

πoτελo6,o. τηr' '}υγ'η "o' 
yql'j5α'ti:'-

y'Oυ xσ^?'*6α:λ!'a{'

2. Θ&λεια Σα,μαρ6

ΙΙ Θdλεια Σαμαρ&, γ'εννt1Θτy'e ι''
19C$1 cττι Ν&ουcα' To 1908 μετ*'

τo θ,&νατa τciν ιr':."τ'ξ'r'ια xτ|'C1 σνν'Ξr!'''

ζει το 'o1oλ'εio cτη Θεcoωλoν'(xτ1' Tο

1920 αφo6 τε).eiιrlce ψe &ριοτα' τιΞ

σ;τoυlδεζ iτiξ l:.r) λlρcωxa"o' πηγα'L'

γ'Ξ," tτη') Ι-iωy:τerτ'ιγo'lτoλη ιαυ ζι'"
eτ:εt για 2yρ6ν''α" Mε τη \ιΙ'mραcια-

-''*i1 λo-u''"-Pr'Ρ^h eτ"cτi'l6φει cτη N&'

a'J'σα" bτo'l eθ'ελΦ'τιy'cι oργαζe''αl'

3τ'η') ilΞ\?Lθ α"''/.'!τ1 xL'" ατay"'ιτθ'5''σ'5'rl

.,oν ,'ρooφiγ ιJl y-x'L oνnl'δigτα"" cτ'ενθ"

ηιz'ζi τoυ;.

Tο 1'9'2'l - 28 pιε τ"ην ε')ισ'u?Lrι

τωγ ΔEλΨιγ.ιbν Ι'ιo,ρτιbν, τ'σ''?ου6|'eξ'-

1'σ"L 'ft.lL τi τ'/ωττ1 6xθlεoη λ'α:(ν'^i6

T61νη;' Ι{ Nα-ταλiα' Mελ&' ΙΙρ6ε-

δρoq 
"rn, 

Συηι'6'oυλiου, τη€ αναθ6τ'ει

.:r', aι';'.οsιiιττ,'s'ι, ;η'" l'L'*iμ ι!-

,-.:,r,' ,',,, N4ου.:α;. [Ι z' Σl'ψι''i
'ao*.υ.ι 

τ6τe y'aντα ο;''q ντδττ''ε '< 'ι'

φdrντρa; Υ'σ-'' Gσ'iιo\)5Lωζe'' ττγl y'ii'-

orn ,rαρoδroιωxi1 τ!1Lντ1 α'τδ υφαν'

τ&' xιsψ''ρι& γ'1"'' 1ιπυρψπLλ'εg" πoυ

sττγl !x'ΘCιτ1 τηζ Aρ&χω6α'6 δημl-

,r,ργ16ν αtoΘηcη τα''' γiνr'ντα'" αν&ιο-

frσ'σ1α.

Axoλουθεi τo 1967 ψ|"α α'ιbψτ1 c'i'-

λ,ογ{ διηγηηl&των μe τiτλo <ΣτoM'l

'uδaγr*6 
Aγιδνα' πoυ παi'ρvaι ia

3o pρα:6εta ,oε π'α'lαλλη'νιo διαγω_

",o;ro' 
τηq Ετ'ι''ρ'{αE Mαxεrδ'ονιxιi'l'i

Σ;o,υ{δ.ιilγ'.

To 19?1 xυτι)'aφαρεi τa ι,ι')'Θ'"'στl''

ρτ1ιν0' 'ιηi *...^ιel"'ι c'λLy"1οlp δεν sλιi-

λη:ar, α-ναφa2α 5τo L6aοPL'y'\6 xτ!ζ Ξ-

τ'ανωoταzτ1i ^/'αL τσJ oλoxαυτωirα-

ι':ιΞ t!Ξ N&oυ:z'; cτο 1822 '

Tο 19?5 xνxλοφo?ei" η <Eλdνη'

με τηy "(')Υc.txα ιμο'ρφη χα'ι συ1rι!Ξτo-

" 

ι'i''5τ'' \Ιιxεiο'lυγC'\γιilνα'
'''T:.λr. τ'' 1976 η '\xα'δτ1ιie '\θτ'_

νων βρλor"-lrι την Θ&λει α Σα'ψωρ&

1ι: 'Ιiπ':'ινo ^('''L τ,' s'5";d'o -'a'J λc-

1oτeγνtxο6 τΥβ LIiJ'Υcυ 5αl '''5^{ιΨσ'')-

τrl''ii α'ροοφο''ρ'& 5ττj ^(l'dJσ5a' aΥΓ'Υ

κα'ohδοιτ1 y'1"' ττ|/ ιsτoρLω τηι N*-

σ)'σΦζ>>.

3. Στ€ργιoζ Aπoστ6λoυ

1'εv'ηθτ1zε cτη N&o''icα' το 1932'

Φοιτηloε 5xτi Σ'1oλi1 Bαλxαν'ιy'ιbγ

Ι'λωλγ τaD Ιδp01ιατo; Mελετιil'i

Χε,ρ:o';{1coυ -oυ '\ι'μo''l' δτo:ι απaφa|"-

-r,r, ., 1978 ' Σl1irε '?'t' τ|ρo'σ'Ψ'ε?"''

.,; ,'η,ρ.ri. ζ τo') 5q'ν xωΘηrγ'ητii;

To 1938 με τη) Γ|σ"ρ\6iQ!νσ\ xτ|ζ

Nαταλiα'; Mελ*, xαι την επιμoνη

τηe Πηνο)ι6πηι Δ6λτα γ'ρ&'φεt 
-'ο

nρλ., τηq p"6)'La iμε τiτλo <Στoυ

n*|μ,o, ,η"t'!ν"&ρ*"' μιr ουλλoγη

διηγημ*,των πoυ α'')αφ'€'ρa;α'' tioν

r[oruλrr,ra A,γιλνω γiσ"L 'σ1''ι 'hΘη

xι.," €:'Θιιμα. 
_uη; Ι{d'oυoα'g ' pα'cι'ιn'lL'lτ'

cι c''lΘaνι''γ& ΥΞτσ)δτα Υ'2L'' 5Ξ 'oL'fs

γ'ξce'-q "r"' 
1''2α'1ιν^i11i''q α'πδ α'γωγι-

51ξ; πo'l 'Ιi''ιa'5aTi"Υ'c' εi1ε γνιυρioει'

π *ι ιι..rζ&Υπη'r;εaLα Tdπaυ' ζη-

ιiι'. γe;l':'1οτ!; z'gι'ιdν'υ'i "g;ι!' :'ο

τ,;'.ιhτερc't' . τι 5'Υτ?x'φLι; δε'ι δ!-

).r*'. *r-'- τtλο; τ, €xδoιi'1 7''1 Lfr''l-

}qρr{r"o, 'rιπδ ''Tl '\'ο"γoτ"ριcfu' ^\c
βι,θλio uo.διδ"or, τελιx& τo 1966'

o Στδρloc Anooτδλou, 'μδvιμoc oυvερ'

γiτηc τorl nεpιoδικo0 'NlAoYΣTA'
κol τaωc πρδεδροc τoυ Συλλδγoυ Aπο'

φoiτωv, εκφρdΖεr τιc' ευxαριoτΙεq τou

oτov κ', Δημαρxo καl τo Δημoτtκδ Συμ-

βoiλro Nδoυoαc'



-τiΞ λ).ι6ιν'.ιηe γλ'ιilssα; cτη \oλη
Ι\ι');y'α'i'"γων Γλωcodlν τα.l Ιδ,ριiμα-
-,οg Meλ,ετιbν Xop,co'vτ]cου τo,υ Aι,1.Loυ

'ιL. τa 1990 εiγα.ι μ.6λoq τη6 Πα-
'lzil'λt,'tι'ι-q'Eν,οlοη; τιυ, ι-ι'sταφρα.-
::ιb,'.

Βαιδοθτ1ιe στΥP '''cτa'ρcxi1 y'σ'''

^;)'υιc'caλaγιτ"^|1 {1ρυlνα με τo aνδια-

φ'Ξ9oν το'-ι επ.ιxεντρo;ιΞνo oη μaλd-
Ξ'Γl ττ!ζ ι'cτaρi"αq ν'ω'' γ}'6aoα,; ττ13

}ιταcυαα;. Στr., π,g'ρ'ιο'δ;γ'l'' NΙAoΤ- 
,

ΣT,\ ξy'r'. δη1ιcοlε'i:ει πxνal 7.-

;,5 30 μeλΞ.:ε; γi;,ω ail| ττιν '.5τa-

Ci"g. ι'αc Φ ^γ}'υιscιι6 ιδ|ωμα τ1; Ni-
ο'-lοι';. &ξ'ιδω7.'€ -ισ. pι'6}'[ω γιε 'τ[-

-'')'ον;: ,.To γλω,c'οιι6 αδiωιirα τη;
}{d,ουοαq, xη'. <α'ρ'ψατ6).tα1ιδ.< γ'σ''.

ληs-'aνταρciz,.' ΙΙlδη πιροeτοιψ&ξ:.''

τι'. 'τ,ρtττ1 iy'7ιοσ\ ,1-ιε δι&φοi.οε6 1ιe-
,,.6τεg γ,j,,:ω απδ ττγl Lστo'ιtα τηζ Nd
c'tτrιζ. Trr' β,"6λtα τoυ δεν xυxλoφd-

iιΥpσ'') 5irι 9lιπ6'ριc, il'λo. π1ρocφ'[ρ-

{)^ητ"α';,δω''''e&ν cε δηι,ι'oτιιti τα.c δτs

1ιdοιεg βι6λιoθl1z"εc.

4. Aλ€ξαvδρ'oq Xιυv6q

7' eνν'^i1θτ1ι'e sττ1 Nd.oυ,o'α. Ιπηρd-
:η rε 0}ζ θφaδpο'" ανθνπc\oγrγ6q aιο
\\6α'i''xδ μ3τωπo χ.ιι ωζ ληη6:
cτοy EΛ-\Σ 'u'ι'τθ' την Κατoγi1. Κο.-

ιl'πιν εξcρtcθηxε oτη Mαxρδν^r1cο'

Απ6 πο,λ0 νξοΞ αaxo'λ^it'Θτiy:Ξ l,\Θ τα'

zcινα, 'ττ1i π6λη;. Δ:e-,,dλεο'a επd cει_

ρ&ν eτων -\Γ'bΞδ'?aζ xαι i-ι6λοg cε δι-

αφapaνq τυλλ6γαυ6 ττlζ fi6λτιζ, γ"7.-

θδ; xα,ι π'','oeδ'ρo3 του Γ.ΙΙ.Σ. Nα'-

c'jοη;. Διετ,6λeοε rδη,μoτιτ δq'αι1ι6o'l-
λcg δυo ιeτραe,τ'(εq xαι Δtγ',ιαργa;
q"πa ιo 19b5 μrd1ρι τo L959. Kυρι-
ιΙl;e'r,'α iργα y.σ.τα τη"l' διλρx;'ιω ττ1i

θτ1τε.αg τoυ ωi Δiψα1ργog ε[ναc;

- 
ll γ11q.5γsl1{ τσυ δ'ιxτ,jου υ-

;τoν6μων

- 
H δ'.ιινa'.ξτt τι'.)γ :t"γρ'aτιτ-ιil'l

δrρ6,1ιων'

- 
!! s'.''l7'2gστ1 ττf τe'ρ:a'1't,-: Γα-

-_ 
H onrλλ oτιρi'υιoη Υ''α τcυζ x'-

z:'l,t,l'aνε -:' ωπδ τo δ&oog Kαv€λλη
πρ''y qn6 τηι αlγορ&. τoυ 6.818 cτ'ρμ.

βrιcxη€

- 
\να6tι'lcT1 -νcV Κα"ρνα6αiι''ο'5

γL. τoυ εθ'i'μoυ l'ενiτ6'α?a'' ' Mπo6-

λεi

- L''oρ"1θ"νωστ] τω'γ εa?τdJι το')

ioλoπtα,υτιbματoE, δoτ,ε,ρα απlι την t.-

νατ"^i1ρυξτi τηg N&ο''lοαg ω6 Hρωix{;
π'δλ^r1q τ,' 1955, ,με eν6ργεcω τaυ τδ-

τΞ βouu',:υτη Kιον) νoυ X' 'Γρηγο-

'1'ιαδτ1.

- 
Ιizι τc 1ιεγαrλ6τε,i'.' ε;"[τ.υτι\,'.'1

τi αγοp0. του δ.l''5.υ -< Κα',d)J'τi απτ6

τ1. Δ{112_$ ι.uυ s α 
-<.

5. lΚαΘιιγnτfrζ ΦΦτιoq Π*_
τσαξ

Γεννl;'θηzε c:τ1l lρ!sττ1 Ιωαy'yi-
y(iJ, (1918) Φ,'|'τη'ιε οτo Λ' Γυ-

.L'lα''Lo ι"1ρ{",'ων Θεsaιλoνiτ"ηq xι''
τtpe τ.' \ργα'.d'oγ'.x6 ΙΙτυ7'tο ττ1:

Φιλoc'ο'pιxi1q Σiicλ{; τ'ου Πz.'γ'επι-

5τΥγ,ι'[1,'j Θ εs:αν'ονiττ|q τo 1939.

^\π6 τc 1937 ιυ: pοτ1θ6: τ'aν γ!!.'

0τγγτ1τa6 Ιζlιονsτα"tτι'ν""υ Pω,'ια'ioυ i-
\α6ε ττsl ;ρωττ1 τeζρι. α.να's'τ'α.φ,'b t

sτη Βep^1i'tι". Ω; εiπι]:ιΞλ^r1τ"Li':. α.τ}ι

τo 1942 xα''.' Εφ''"1'ο; Α'ρaα.'.oτ'i,τι.'l'l

ιτδ τr' 19:5, δo6j.ει}Ξ στη M6[χεδo-

o Δι!μoρ1oc Νioυooc oυYχoiρεl καl α-

noν6μεt τo τιμητlκδ δiπλωμo στov κα-

θηγητη, κ. Φ., f,I6τoα.

'll.α, cττγ,. Αθηνα, οτoυ; Δελφο,j;,

sτι; Mυx{,νε6, σ-ντ|) 
l ΙΙ1ie:'Pο 1ζq'L

rα)'ι οτη Μ*xe'δoνiα, ,cτη,;' Axαfτ
γ'ι. στη Ρo'jμελτ; y'σ.r' rν&λl' cτην 'H-
πlΞιlro ω: xιαfiηγητi'q 'l"α.L xoσ.'.hτo-

'?'1.ζ 7η< Φι^l'.ι--c'?'.xi)-: Σ1oλl;; τoυ

Hπειρωτιv'o0 Πανεπιcτη1-ιioυ μd1ρι
τcl 197b, c'πδτε ξαναγ'jρι,oε cτη, Θ:τ
s'ι}'oνiy''rl xι''' cυνLγιaε τιg dp:υv{;

1.ιD Υ-1-L τ\ 7ιτlLοc[eυ.στ1 τωV πυλα''"-

ιii ευpη ιi;ιυΥ 1,.!υ 5τa1)ζ }Ιαy"εδoγι-

zo'3q τδτo',l 
-<.

o ι' ΤΙ€τaq.€ 31eι ^{lδτ, υ1τΞ?Ξια_

ιι5 ι'?χr'lciιcΥ cu"0' δ^ri,ψο :'.ευ1\ατl' 5τη:1

Eλληνιιf xσ'.L 5Ξ &λλε3 διεθνεi;

γλδccε'q. Βι'οιx^l, r;ιελ,jτη τ'.α aaυΞ

λ{zιεδoyιxoυ 'c τωφr"'1; e'iνα'. η δι'δα'

ιτο,ριxi1 ιδ ατPι6i του ΥL..ι' τον ψ€'γx
T&φo 1966 των ΛΞυ'χαlδ'.ιbν'Cττγl
πΞ1,,ι'"aχt1 τη6 N*o,υcα;, τ\ζ σ-?Nαiσ.ξ

λ{ieζαE (Αθ{να 1966) . Στην Aγ-

γλιxf γλιb.ocq' e!να''" σΙJ'γχa')'τ,ρωιΙ6-

γεζ 1ιελl6τΞi τoυ ^('".J. τηv ΠJλλα τη;
aτιatα; ο x. ΤΙξ'τcα-c αpγιoe ττi') 7.'

πrJι6λυ'ιτl τo 19'b7 xαι cυν'iγιlε ττ;l

z'tαοxωpi' ιυg τo 1969.

0 γ. ΤΙ,!τcq'ζ ΞtναL ι'ο6i''ο t,ι.ξ\,"Ξ

ττ6 !?γ'aιοl'aγι"ι'i1i Eταl,peiα6, διε-

τdλεce μ.r5λo; ._ου Διcιxητlv"ο6 Συ1ι-
F''.'' i' ι. ου 1 τ 

1 Ξ 7i'τ ι. L' iι e i αg M α'x,ε δo v ι x ιil'l

Σπoυδιbγ y'rιι oυν,eyLδδτηζ τaυ τtεP'"o-

δ ι xod nM z. y' ε 7ι aΥ''ylθ'>> :'l ν'ιργ α'ττ1 
-< 

τ ο' l
Ι' cτ,.-ωι3τ ο'l Me.λετιilγ ττi." Χeρcoit;
σoυ τo]J Ai1rε,-l, ΤΙρδεδ7'οq τηζ Ι1 ε-

ρcηγη'τιι^l,E Λdoxη: Θecsω}'ον[ιηζ
x.λ.π.

6. rΛιiκειov Eλλιιviδωιr
To Λ'ιixε:o ED.ηνi,δων N&cυoa6 ι-

δρι3θ^ηx'ε τa 1968.
Λ'π6 ττρt tδpυcti τo'l ιαι ψ€γρι

ci1ψε;.lω π'pocπα'Θet'iιε sε6ι.ι',ι6 xα'''

sπiγνωoη νυ. δo.φυ)'6'scει του; θη-

sαυ,ρoι3; ττ,-< \ιiι^i,'-< ',t'αq xληρονo-

ψ[αq ια'. νι' ιψ'τ^i1seι cτd,ρεoυE τoυ;
δsr-ηro$; τ9) μΞ ιτsl ε8"ιcx^l1 ιιαζ πα-
pωδoaτ1.

T α aaρeυτ'.x&' του cιl"(ιΓ'oτi,1ιατι
αριθφliv c^i1l,ιερω j 3Ο y.α.ι ττλξον πα''"

δ:d,. 'Eηει oτo a'a?"f1τLjL6 τoυ 7

π,ριδτe βvω6etα' πoλλo,3g επαtνα'lq

ια'ι δ;υ'ηCtcειE. Σ'τo εξωτε,ριxδ εx-

7-?.J'5'Li)'πτlσΞ την Eλλαδα cτην oλ-
λαν,δiα, Γα).λiα, ,cη Δα1ιαcxd, Α-

|\Θρ.y"ι1 Ι'ε,pl-ιαy'iα' Toυ'7x[α xα'" T-

τ,ωλ[α.

Πωp&)Lλτ1λα δ'.αττ,;'rct !.να Λαο*

γρLφcxδ o,ιο'lοε/.o cττιν 'gtο"'δο ττ1ζ
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r6}'τiΞ δτυ:l'l bxεc c'ηxεντριilcει 6λη

τη'l, πλoι1οια Nαoυ,o&τxη xληρoνoμιd'

7.ι') ncc5fixjΘοi xωι φιλoδoξet ν'ω τη'l

μετα)ω1lπα.δο'ioει 
y'αL στ.ι ν'!.α γε-

'lι&'.

7. Πυρo6q

O ΙΙυpod; γaννηiθηxε oτη Nαου_

3α ατδ p[α' }Ιαθη'τιtf Κoιν6ττβ*

τιυy Ιδιωτιy.'ιbν ειπωιlδευτηρiο:ν E'1r_

1ιοινoυτ]λ Bαλcωi-ι0δη.

oι π,ριil.τεq ατ'lπeζ cυ1ιμετο16g οe

Ξχδηlλ6.jειζ α'Θ)"τ;r'.xου γ"α,'' fidχLτ"'

οτιxoυ γ'α''.lαxτ,^i1''α -t'εν"|''lτ1αι'^ι *τ6

τc ] 96Ο.

Tο 197Ο o ΙΙυp'ο6; γfνεται cιiλ-

λoγo-c μa τiτλo "Aθλητιx'66 
Exπoλι_

τ''οτcτδi Σιiλλoγ4 των Ιδtωτιχ6v

aιττυl''δenlτηρtω,'i Nαoυ'oωζ'. uo ΠΥll
Σ]o'Σ, xeι δυα'ΘLτ,e'' cτ[l!6o', β6λλευ'

μπωcxετ. aιρe'.ι6ατ'.xi, a'μαδα'. oψωδι'

γιονoδ?lιγων ιαι !ν,α 1οtρε'υτlx6 oυγ

x'ρδττ17l'α' 1O rJτil'J|'a αργ'"xα' x"Ιiοτε'

λo'3ν'ταν n,ιονο ιn6 xoπ'dλεζ.

[Lγo ι'ρ^γ'6τeρ'υ' '' ΤΙ'1ρc6E 1''}Ι'&1lc-

'/'ρL\6'\'.eΥOζ οττγl τp6ταcη τoι; ΦAΣ
N d, oυ,c α'ι'n'r';'ψ 11',5 [|"z'" ιτ γ l τ r*ρ ωyω'ρτγ

ση του Aθλητιx rι'5 τοnι δυ'γα4r'ιxoj

cτoγ ΦAΣ N&oυcα τ'-α' ττΓ) &νδρω-

ση τ'cιJ α''θλητιxo6 τaυ τ1ιtγ,ιατoq. 'E''

τσι (io Πυlραiq' μ6vει 6vω xαθωgx

τci}''.τtοπιy'6 1σωιμΦτeιo τηq αιδ}'η'e '

Στη δεια'ετ(α, τo'υ 197Ο x,αι 198Ο

o nΙΙΙΡΣroΣ> οιγ,(πτ6σσ€ι €αν 1o1ρευ_

τ:ι6 c'l'γx1ρ6τημα', πoυ γ[νετωι εqρ6τε

ρα γνωoτ6 oτηry Eλλ&δα xωι την Eυ_

ρ,jxπη *'αι α.τaτπω πoλλ€6 διαxρi'oειE,

αλλ,α' xαι iδιoρ1ανrιirνει φoλiλoριτd;
εxδηλιboει6 oτη N&ουoα ]με ιδι6ιιτε-

'ρ'τl 
ετι"τυx|σ' 6πωζ oι "γι'qρι6q lιρα-

s'''o6 y:α'ι ρoδαlc[νaυu ^ιLΦL -gσ" eττj'616'

φεcτι6&λ τo,l 'E8, '89 xαι 199o'

Tc Φe:τι6d'λ τoν ΤΙυρaol ανα"

γνω,ρioθηxε'μιi,D.ι'cτα ω6 Φocτι'6&λ

τη6 CΙOFF - 
UNESCiO. E απ'6_

pαστ! Υ.ιr7'. τo αιtπτιψα τoυ Δτ]φυ Ni-
cυβα"ζ να' θεroμοθετηθεi το Φeaτ'ι6α)',

η oπoiω υιoθ'εττ]θηιο xαl' o'πδ την

Nα;rap1iω Hμαθiα6, lρioxeτωc i1δτ1

ατα υπ6ιpη τoυ' Υπoυργεiου IΙoλιτ:_

oμο$.
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$. (Γεwiτσ'αρoι και
Mπoιiλεg>

To 17o5 'oι. Nαo';cα.ioι τιμιilντ':';

ττγl ,,ινt1ψτi των πωλληxαρι6ν πa'l

€πgsαν oτov αγιδνα xατα ''ιιν nΙo$ρ-

χι')ν' Ξlltrφα,ν{σΘ'ηxαν την qfr,ox'ρι'['','ιε

τιE οτ'cλdg των α.lρμ.ιτ0}λιδν 'φo,ριb'z-

τι'q τ"!:.ρινa frpoσωτ'ε[o yLλL 'ιl\ρO'στ'λ-

ιe13,ο'tταζ τa cτi1θοq τoυq xεντιilντr;
ττ1 cτa)'^fi τoυζ ι1ε exατoνταδεq αιοηl,ι,€

νια' ν'οt,ι[qιαα' π.Jυ \'&'λνfr,τα.ν Δλ,ι ιο

θιilt,'ατ"α'.
j'ρ{ τη 'μ4ρα" eιεtντ' π!.'''''ωcα'ν

sγ'aΣ"δν 30Ο 1ρ6νια xαL τo 6θιμo τη-

ρε[τα'ι α'τδ τoυ6 Nαουoα0oυ6 x&,θε

'1;ιδηη ψ'. 1:laτ\p\ προαfi)'ω'cη aτην

τα'ρωδocη.

O 6rμιiλοE "'Ιενtτcαρaι xαι Mπο6

λεE, 99γgr,,.τi16 xαc π,ρooτi'τηq τoυ

εθ|1r,aυ 'τυτo6 ,{γaι ατao,ταaε'' 6'ρα'

6 ε t''l' c τ α,',τ e:? l' σ5 6 τ εl rι!.ι ελλη ν ι x& φ ε-

sτc'6'α'λ τ'"rι ττΓ) ωνθεντιν'6:cητx τηq

οτ,:'λ'iie, τηζ |J.c'JσLy'ηE 
y"aL τσ) xo'

ρου. Επiη; {γεc παρει μ,dpo6 oε

Φ esτt1il' 5aτι T aρpαν&x* Γ'αλλiα, Συ

ρ!ι., Κ''lπ ρο, Π oλωy{,ι, T saγac)''ι6α''

ι!.ι xα'. Ιταλtα.
oι οτoλdE δε τoυ oμiλoυ εiναι

zυθ:ντιr'3; xι'''μιιαφ{.ρCντα'.'ιπδ γ ε

ν'.α cε ^γeνι&.

9" Ωδεioν Nαoιionq

To ,,ιο'ls'.xδ οωματεio "Ωδεio N*
oυσαζ> 6xει μiα ιaτoρ{α 5Ο xαι πλ€-

oν γρ6νων πρocφa'ρ&q οτη μουοιxii
ταιδe[α τηg Ν&oυoω6 ν'ω γeνcxδτε'

?% 'νaυ νoμo6 ΙΙμαθtα'q ,ω)'}'α xαι
,λαμπPT διραστηiρι6τη (,α''σττlν πoλιτι-
cτιxi1 vι{νηoη oλ6xληρη: τηζ 'πaρLa-

if;. -\υ;{ η δρ&oη τoυ 'cι'r'1l,α'τ'εioυ

δeν τeιριορ[aτηxε 'μ6νο cτη λαμηρτ]

τα'ρaνιο[α τηe πoλυ,1r'dλoιi6 xο'ρω'δiα;
τ"ιι '1ιαντo\ιν&ταg c' δΙ', το'ι ε}').ι-

δ''xδ aωρo y'σ,|' 6τ'c εξωτε'ρ'ιτω, αλ_

)'α δτμco6ργη'5e y"αL €aaι cε r'Γιη'ρη

λeιπονv1l'α" sδ6 xα.ι κωρrι τ'ο}'λ& aρι'i
'ι cα., 1ιoυscτ& ιψ'l1ψατα' δr':δ ωcxσt}'[α:

π'"&νo'l, xιΘωpαq, 1l,αντoλiνoυ r"αθιil;

'τ'α. τ1ι^i11ια θεωρητιιιbν,,επαvδρ'ω-

'μ6ν,o με ,.xαν6τατoιlζ xα'' 7'να.Υνω'ρ|'-

c1l6^;oυq xαθηγητdg.
ΙΙ 1ορωδιαxi1 ψol'aιxi1 παpαιδa-

'5η 5τη N&'oυoα αργLζcι xθ;τιον cτι
iτηc L932. Mε δι&φoρεE μoρφd6 &λ-

)..ι-νΞ 5ΦΥ 'ανδρι'τ'^fi y.'oρωδ'iα xuι σ")"

)'aτ'a cqrν μιιτη, με cυνoδεiα' { 61ι

1ιαντoλινd,τα_< yι?δν|'σ" 'ψε1σ"-

ξ6 1932 Jιυ; 1952 - 
61ει yοι επι_

deLξε'- 6να υ"ξ;δ|'ιe'γo πaλ'ιπloτιx6, αν'

{!'';ι,l'τ'.cι''τ-6 ιαι ε'θνιy"b !'ργo' Aνα'-

ciθ,;Lτ1τε; ι""o'l'ο"τ-!E εxδηλιiloειg' or δ

^l'c cγε'δ'6"i'τον oλλην''x6 γιlι',lo, xατ{'

- 
"-ξu,l 

r r''μa'lc''τ'δ 7ιj1",ι'α"τ eto ( Ω ΔEΙo
N_\oΥΣAΣ> ανωψaaω oτω π'ρdlπι

:ω,1ιιτεiα τη; 1ιiρα'q '5iOν τoν':α 1ηζ
. 
/'η',' a''δ ι'α x' l 

! ζ n'ιa, l o ι ν: i1e.

To 19?5 η aoiιω'δ[α' πipε iη

eτγ,ιeρινi1 τηζ \\ορφη ωφo[ ατtxτη-

ce κ'ι),λθ' νtα' ψ€}'τi χαι η}ε τη 'c$ιl-
rρα'ξτ1 τηΞ 1ιινιo)'ιν&τα'-i τηζ στιζ

δcαφoceq cυναυλi'ε6 πoυ 'δiνει d1ει

,'ln ο,on nc s'," τ α y"oλ.α.y' ε'lτ'ιινι6τ'e ρ α' α.7δ -

λια. 'Eλα'6ε μ6φe oε πoλλ& φεcτ'ι_

6&λ, 6πoν ωπθcταοε 6ραfretω xσ'L €'

.τzLνoυg. Eyδειιτιιci' αναφd,ρoυμε ιο

2a 6ρω6εio πoυ πvj'ρε η 1oρωδiα xαι
ι\,'ιντaλιν&'τα oτo A' Πωμ'6oρ'91ρελ_

'iαδ,x6 Φocτι'6ιiλ Χoρωδιιilν cττρl 'Ε'
δεccα ^/"α'' τo Ao 6ρα6εLa oπο Β'
Ι[ α.1-ι6o,p'eιoaλλα-διι6 Φε'oτυ6&λ oτιg

Υl.',';ι

10. Φιλαρμovιf,<ti Eταιρε{α
Nαo$oιτξ

Ιδρr5θηxε τo d:oE 19'58 xαι τ'

π,pιbτη ε,μφοiνιof τηζ dγιγε 1α Χρ'''

oτ'οilγενν:ι τoυ ιlδioυ dτoυ6 με τη'l

,!1dyτα cττγl oπotα. LταιΕαν oΓλα ο'xε

i6ν τα οτe).61η τυlν παλαιιb'ν Φιλ*2

1-ι.ovιx[bν τη: Aθτ1νd; xαι τη6 "EΡΙ-
,oΛAN,,, ι1e ψcυcιν"α δρ^γανα τω a'

--c!.'z. z|.aαν διι.dιοε'' oι iδιoι. εγιil

,,ιz'ρ'-ι'& 6ρiaηxαν πeτω1liνα 5Ξ q;ττa-

θiiι4 ι'ι'' α)'λα ωΥa'?αl5rτρι"σ'ν |l'Ξ

7)i,,1oro τaν eρ&,'loυ πaυ eiγe ανot-

ξ., η .ΦΩ'NΙΙ ΝAo' ΣflΣ' ιαι
cτη^i oτ,oLα σilJνεισ'eφεραν π'ρ6θυηrz

;o)i'οι- φιλ6μoυoo'ι Nαoυoαioι'

\τd τa aκδιψeνο iτ'oq xαυ γαρι'g

τ&ν',ω c:εη oυνδρoμτ] των μελιilν τη;

Φ.E.N. ωλλ& xαι δω'ρεdq Nαoυ'oωi_

ιυv d,ρ1ι'oε γα lλειταqργεi η o1oλτj

τη€ ΦιλοΡ1ιoν'''xi1Ξ cτηnl oπoiα φοι"

aησαν γ'r7''' φoιτoliν δωρειiv εxα',aoν



τ0'7'aζ ν!r'ι' γ"αL νi'€; τη6 π6λη,; μα;.
Στ'11ιαντυτ""i1, ιδiω6 xατ& την .'Ξ-

)'e'.lτc'tι δεxι.'e-'|'ι t1τα"ν τ1 εΥ[cγlyγ1
:τ,; Φ.Ε.N. Lπδ τ,'Υ Δη'rιo Nαo6οτ1:.

H ι|,ιο'νι5''x'l1 τλντα. ττ1e Φ'E.N. ε_

ι;:"3 ι'τ.' τι: εtιφαya)σε'ζ τηζ σε ι-
}'ε; τι: ετ[cτtψeΞ εxδηλιiioeι6 τηζxl6-
)'τ,; o,ια' dδωcε oυ,y,zυλdε6 οτη Nd,oυ_

5!- xα! oε πoλλ65 π6,λgιζ xα'' Υτ11,"iJ,

ττ1q Ε)'l.'αδαq (Θ eσa αλr'ν [y'τt' Κoξ0'-
ντl' Φλιilpινα' ΙlΞρο''α' Σr'dπ'ελc;
z.τ.λ.).

1l. Ειiξεινoq Λ6σxn
Ιoτoρrκ6 6ιΘλιoΘιiκng

Στz 192c ιδρυε'τ'ιι ο Φι),.,εxπα:-
δeυτ'cxδ; Συλλoγoc N4,oυ,cαq "o EΙ-
Ιil\EΙΔΙΙΣ,, xυ'ι 'λεcτo'l'ρyε{ τ'τ1ν 6ι-
6λcoθi'1xτ1 cτο -'6τe τ'ζα,μi dωE τo
1932. δ.000 τ6μοι c-uoλυξcl'ν τα ρα-
φ''c' ττιζ 6ι6λιaθiμτ1Ξ. Τι ιo.,'&. τυ-

γ.αJλφt1 πe?νο13ν aτι γ€,ρια τηζ επι-
-"ρσ1:lβ ιαι τε).'.xα' δtzcιiιΘτγ.,αν xi-
iia'.ω τα oποl'ι' φiιαcccντz'' cτr' Mτ-"
'iθ"xεca l[o,υ,:εic.

Στα 1932 διαληjθηxe ο Σ'3λ)'ο-

"γι;. Tα 6ι6λtα πε',,''ta'3^;. aτην ιατο-
7'i1 τηΞ Δη';tcτιτ"t1Ξ'6ι6\:ιο'θtxηq N!ι.-
ουοα-<. Mε ττP y!x''ταστ,?ο'φ\ τηq π6-
λη6 οτα 1949, τωταcτρ&φηxe τz
ιτicιyα Tp6',l,παλη, δπο'l'aτεγ'&ζo'i-
τzν η 6':6)'ι'aθ!xη, xα'. τω 6ι.6λ,[α πo'l
7ι,'α'cιbθτjxα"'ι τΙζ πg'ρxαγ'ι'αq. Στα
]959 6.'i"czο'l-rι,' 5171 γn$^γ'2γα. τοlι
Δi1μoυ N'i,oυοαE |L€. iiι?o.}?lσ!6 τ'ην

-,, ^:,

Στα 1959, 6μωg, ιδ,ρriετ σ'L y't'L

τ6.lλ'. \ B$ξειvο; Λdoxη Πo"lτiιυν
Νd,oυ,cαζ ,;ιο d,/αν απδ τοnlζ cxaπa'3 

-:

ττγl λ'aυτον,p^γlα Eθνιx{e Bι16λιο,θ{-

x'r1; 'o Κυριαxiδη6>>. To 1964 1ιε

Ψι'λ6-lιμε'; πρocπd,θειεg τoυ δαaxrι-
λo'l o'ρφ !α- Ι{ινoν tδ'η, ξαvαγυ,ρlζου'l
δυcτυ1ιil; i1r4'zo 8o0 fr'.ρifiaυ τδι|J'a.

6''6λtων :τc c'3|i'λ'οΥο πo'l ci11ιε,ρυ. !-

7eι ι'δ'.διττ1ιο ιτtρ''ο.

ΤΙqρ'.€γ ουν θ!'ψατα: Θ ecll'oγι.x&,

Eλληvιτ'l1; Ι{λz'scr'xi1Ξ Φιλολoγiα;,
Ξεν6γλωc':α, Λεξιxd,, Φιλacoφl'x&,

1Ι e;rιo,διxιi' Ιcτoριx&,, bπιaττi1ιaν'.-

ιλ, Δ'η οτ'aγν m&, Δι.&.φ r'ρα.

Σ{μεpα. η Eθνιx{ Β:ι6λιoΘiiτ;r1

,o Kυρlzxi'δτ6" τ,τi; Eυξ'ε|vcυ Δd-
:τ1; ΙΙcντiιυν N&o,υcα6 αρι,θμεi γι1-
,ω στ.'Ji 7.:-iΟ0 τi1;ιου,; 6'fiλ|υlν πρci
' 1.;, 

^l ρτ1 τ'i.'' !:.''7'aν τ α'" s τ a α.ν α."γν ω οτ!-
cιδ μα'q πθ.ρι" πaλλοt ανα'γτιh'οτe 

'c' 
τ,,

y''.,'δνο.

12.,Σιiλλovoq Aπoφoiτωv
Nαoιionq _ ((iχ1ξr6μg7.11

O Σi).).cγο: ι.πoφai'τι:ι't Γυ1-ινα,cj_

rl'l Nιοtc'rι-: .'\'tτιτc.cυaζ Mιy'αi!). o

-\6γ:o; '-δρνθτ1ιe το 19|12 ηιe aτ6γ.,
'l,l' c'l';l'6&)iι)'ε. 5τ^Γl Τ.aλ'Lτ''lτι'x^i1 ανa-

δo y-z'' π3δcδo τηa π6λτ1;. o Σδλ-
)'ο'γο:" xποφicl'των οτα' 'πλα|scα. τυlν
,ι'. x οn ) o',ι'. yι'λ' l δ υ vα'_o τ { τιυ,l τ onι xαλν -

''!ε xαc zαλ6πτει πoλλ6; δραaττ1'"o'.δ-

τητΞΞ.'oπω: διαλdξει_c, xα)iλcτe-

7'νr.x€q δρα'aττ1'2:6τ^rρεE xλπ.
Σl11rε;,e τιιιo'jllιε τcν Σ6λλoγo '\-

πaφokων Υ'.α ττil eνα"ox6)'τρt1 τoυ

'ιe τοπιy.α 66γ'α-"α' τ|'L την ιaτa'ρtι'

γeνιx'bτε'Cι τηG Nιtoυcα,; μdcω του

πιριodcι:oιj πο'ι eyιδLδeι' ιμε τaτ]λo H
,,NΙ:\oTΣTA,. Πρ4xειτ α''. Υ|'α τ'ol.-

γιτγlcαtο iiΞ?LdδLγ'1δ πo'ιιι0'τ1Ξ'iληg
πc'l eyιδiδe'τl".. gιδ,.,J)..-ι.n1Lι1< ryπδ το

1977. Kυzλ,:'p6'7,^rγιl''l ο'l^,':i'ι'ιια'γ!:-

1'c'. ciμe1,'ι b'2 τε$7.τ1 πoυ πε.pι}.α,,ι_

6zνο'ι'i θiματα.ι
6ι0)ν 0ιL€'5τ] σχ,jση 'lιΘ

τΥl'l '"5-'c0l-'ι' xl''. |t'q.rιΥi'ιαΨtα τoυ τl.l-

T"').

- 
' λ'pθρι. eθγιxoι] πeριeγ'a',ιtν'r'υ

- 
θ'7θ2α' τα"ι εn'δ'iιοe''ζ πOυ α;ii'J.'

o κ. oδ. Ντrvδπoυλoq, πρδεδρoc τoυ

Συλλδγou Αnoφoiτωv Ν.δouoαc, δ6xε_

Tοl τα συγχαρητηρlo oπδ τov δξμαρ11o

κ. Πiτρo Mπδλo.

:^7'a)'ο'3'l il''J)Ξ \( Ξ(\'")^( ο"l 6 ια'ι ι;δ ι,ziτε-

iJ'J" τ ω ζ δ εν'δ i' aτ' υ')J.ι e?^rrlτ€ Ξ

-- λp(\7 ι eχ'τi'α'υe Ξ!1ιxο'5, 1ιo i'φ υl -

τ'. ι o'3 ι g',' ε γ ι'υ τ"ι\ r''π ι. ιδ L y" Φ τi Ξ ρ L q3 -

μ,6νoυ

- 
[2 y5iγ''''"6ττ,τ ε 3 Συ,)'λ,4γωy xa ι

&i'λ'w'l pcρ€υνl

- 
Αv11ιεcοι σ'τoυζ ι1υ')Ξ?τατ,eΞ

τaυ πεoιoiδιxoυ, aυγxαταλ€γoντα'"
&ν'θ'7ι']]'πc'. -Lων τρct|$iLσ"τωy ?/'a,ι τωy
το,χvdly' ιωΘτyητiq παyεπι,στημιoυ'
ατελ,θ1η ιιδ,ρυ,;rd,τιυv Τ eυl'ργ ιιiig 6ρειl

ναq κλπ.

tr w, 
Σi4*sj,ξ}μξ--ο$*Ψ't2Φfqss?tstΦ:t?*'*ξΣfφ-iiιf:Σ*ξt'r}*'+xs

,{i

$
b ΔΗMoΣ {i
r} 

mτκHΣ Ι;{).\εtlΣ lΛoYΣqΞ 
,d

r} T.il/JJ:ti'1Ε.o ΔJJ7l\ΩJyJ.r\ '#fr} 'sζ

fi* ':{*η^ o,ou - Συ,1lo/'o ..'4aoρο,τo,υ dy 
'@ 

,n' uuμ/o'?a.r, 5.','υ φυPa uil qo6oi" ιΡξ τJeι2r: f
β 

nrοro2rα1 

-α, 
,1ωρρaviα9 4Φ 

-ιι?P 
ιP'}'ζυcι οοοjολl ιιν .iμαw κ

?\' τnζ ao:r'nζ μc6υ ι}υ ο'4Φdιuο2 ://αfu'z " Ψ
f w &m ru sslil αir.η *' -Zn n-* -Σu/..-r=' '/C** ,rξ1} / ',ιl'

f_., -z-, R\ ' i zΦ;'' /'' ''; '*
ξr ,'',,;.oΙ,ii;i\ U,!.rlψζ ι)..^r. Σ..Φ.,λbν fiι} -.-,}1[^. 

'' 
',-''(**4*' ,$

3} 
*TipΨr*. NIK'{Φ Κφr\lflNlΣt' .:{

fι 
fjtl.lft sliι{*ιΦ+-*P,ι# Σdrta+*Φμ'*+&*.+r*ι *}P,oft ,ygu* j*ι{*ι{h+*+s}+**+*ι.st}sr*.+*+.{*,}'$:

167



Το π'e'ριοδα6 δLΦνιιi\ε'τα.. δω,ρ,ειiν

c" d).ε; τ'4 βι"ι$'\ro6γ'χεζ τη,ζ π6ληζ
xx"|. τ'.)\) Nοircιi ΙΙμαθiα';, rιαθ.ιil6 :-
τicη| σε e.rτLστηr|ρ'oνLx.ι,'δρι3ηι,ατz

7"J''' π αν e1i'' 5τ't17ι'-α.

l3. Σιiλλoγoq Nαoυοαiωv
Booτιilvnξ ((o 'Aγιoq
Δnμriτριoξ))

ΙΙ,ο,ιν 81 y.ρδνια ο,'" π'ρωτoπδ'ρου

Nαo,.l,cαic: 1ιεταν&sτeg sυνωντi1Θη-
y'*'ι ^/'α'. iδρnl'7q' τoν αΙ)'ληλο'6aηθ^'s

τιι6 'z'ιl'.ι1 cδλλoγo. Neαρ& πα'υδιq
τ]λιxiα: 1,1 dω; 15 ετιilγ aL r'epLισσδ-

τΞ.Jo. τ61e ψεταναcτe;, xατ&φe'ρα'ν

νι ε.π''6'.ιjιcoυν sτα πριilτα τaυ; β-l,-

ΙLLτα 5ττi Nde τoυ; ΙΙατc[δα.' 719'.'
x -'τΓ) ζ'''x'l'. x'l l τ oυ q ι'\)'τ,λ.' ι) π c c τ'i'' p'' -

-Ξτi. λ'; "'l, 
-Γι 7,|i!(jJττι ιιl'tε?.(t.c!α ιι'''

5'1'7 1 6γ'. 1; ι' ly γ 1 τ' a rJ an ξθ Ξ L α τ οl ν Π 1, 
ιi'l -

τ ιιν N y r.' -' c L !' ιυ^,' \Ι s-- ι' l L C:ιil.'z. d η μ ι' -

a'3,ργrr1ce τa Σ'3')')'ο^ic Ναoυcαiωy u[)
'_\γιc: Δη,ι11::::;,,. '\πδ -"z πρι.bτ4

ι?δνL'L 1'i1.Ξ '.>ι!'!3Ξl!ζ τcυ Συ).λ6γου,
ετtθτγ τ ,-υιτz'ι'y'ικ61 5y'.)7'a: τ1 βais
θgιω 6)'ι''lν τ(')γ NjιDy \Ιeτα''iαιsιιil'l
cτα y'cδ',l'"ι' τc'l 0' αιci'o'ιΘiρoυν.

Meοιγι ι;6 τι .''i6ι''.z'τι' τοrl πρ,jl
τω'}, ι,δ,,_.υτ::l'ιδν μaλιbν ei''lq'ι τι" :-

ξt1q: Σ'€ρα)'τi;, Ιi. Tco,1&,cτ1;, Δ' Xα
τζηtυlανν'cιl, Κ. Bλω1αδf 1loq Γ.
Σ"tρtν1xτii, Ι. Mολτζ{νηq xαι πo).-

λai &'\λo'..

Ο Σ6λ,λoγo; et'lz'' ανεγνιιιρ''s',ι'!-
')aζ σ'Γι6 ττγt Πd.,.τetα -"ηζ M*σ5α-

γ.ονsi.ι-,τ1: ν'αι 3y'ec eπιιδs(ξοι 'αξι6_
λoγτi ιxc ε'tτz'τι'xi1 δ'ρωaτ1 6)'α α'l'
τα. ''ι 7'ρ6ν,'α. T'" αυτ'δ cL 'Ξx&'6io-
τε E).Ιληνιz'r6; Κ,16 e,?rf,cει_< 1'oν Ξ-

6ρ6ι6z'-lsαν επ,ανoιλη1.ιir,3yιυζ για τι;
πcλλj; του διυpε'6E ,,lετα'ξ6 των oπo!-

|t| 1υ|"("rr:/.τa'λ,6γoντα: 1ιix πυρao6.--

':;τ'-ι,^l1 l'''/τ)': α' 1ιε sτ"α\ι τiιpoζ 1a\l

Δl11r c'; Nα.o0 ιτ 
i ;, !ν α q'cθ ε' l c.)φ'6'ι'c','!-

" /L |,l"τι17'σ.γτi,:' ι γ ι l' ι α ρδ'' Φ( ρ α'φ tl } 1'-

,τ?. Cτο Ncccxο'iιεi"ο Νιaυcηζ, {.νι
ο''"'ιδπεδ'a ο;ου exτtfiη το ba \ηγtο-
τιxδ Σγcj.eto Nαo'joηe , ψι&. Κ''ντ1ψ'α'-

τ''l^(iιωpιxi1 Mτ1γaνii ΤΙ:ρο6a\i1;',ιε

Ψωyt, πoυ γρη'cιψm,οc'εtται απ6 τ,ι
!ηψorιxd." Σμαλεiα, Υ.q. Ιμ2'7φωτLxL

τιιι'Cy"'πq"ιδευπ,'xα π9ογ i"ωμr,α.τz. E-

r68

πtcτ1 -< 67ε'. F'dlοe,. xα'τα τ'α'''ρουg ι.-

ξι4lλaγα y' Cτ1:,ιατ''x/'ι. πacα aε' διωφο-
.Jr' ΨL)"σ.Υθ?'ωτι'τ& ια'ι α}'}'α ε''l'ι^(lι

ιδ.,'ι5ιματα.

14. Avρoτι1κ6q pυvεταtρι
σμ6ξ N6oυοαg

0 λγCcτ,.u'6: Σr'z) cψο3 Νi.''','r.'
ιδιρι3'θη'ι'g το 1927 zα'. εi''ιzι !νι--: -l'-

π6 τoυi p'eγα)''lτε'cο:l. Συν) .:μ.,,J;

οττsl Ε)-)'αδ,z'.

H πρdsττ, ..'', .''12,,ι-13i.a ητz.,. -\_
ι,ιπΟ'o'-ι'1^i'.ιο.'-υr) 3i'.δ i Ν λc'lsα' 

-<.

'η ι::r z'.'.Θ'''=:. 1250 μJ).τ,.
K'jp::: >J?.J''.τj|lξ-τι1:6 τoυ :υv)

s',ιc'5 el''lL'. τi 5!^{y'iντρ(')στt ττ]ζ πrι-
'ιz^{br(i1Ξ τιυ'; μειλιbν 1'cι)' Tl TιJ!l.ι-

;.'[τρi' το)Ξ, xαι τl Ξ|}'πa?ισ" για' )'ο-
^1 ι:ρ''zcι,ι'b τι-υν 1ι'ελιbv.

Ειτ6; υ"'τ'6 -'.Ξ παiJαπayιυ εργ7.-
ztε-:, υ"ογολ'εiτα'- ια'" γe ττρι .1ο,ρ^L,-

^1^r1aτ1 δc'νe[r-υ"/ 5τ'1" ι,ι!)'η τοnl τια λ''-
τa'σιιατα' γεω,ρ^ριxα φα'ρ'1ι'ι'xι ισ-L

εpδ'δια'' ι,α)'λι{c^1 εcι. uι)'π.

Eπι'τελεi ;ιeγαλo 6ργo sττsl οιx,'ι-

l.| \Ly'^li z.ναπ.-υξ:r1 τ0)y 1ιeλιδν τa')
71"'' τ)τιΞ π[')'τ1; ',ια;' 'Εγeι ετ^i.cιο xil-
liλo 'ε'ργ'ιs'.6ν γ'3'ρ,-υ sτα. 2 διcεια-
1.J|\',\'3'''"q" δ.,'ιy1ι!q. Δ:α'τινg( τΕΞcι-

πc.υ τa 70o/o ττ6 σ'Υρoτ|.y'liζ τ,αiισξυ)-

Υ'lιζ σ]ξ π6λη( μ1ζ, e!.ναι ,,ι€τq'a:
cτηι βι.aψηγαγiα ιρ€.τυ.πct.r1cη; 

φ1pο'5-

τωy BtEPMΙloN - N,\ΟΙΣA με
i03aσiδ 160/o. o yrτ'''?'"αxδζ y''%L |i\η-

xclio)toτLxδζ τ.'υ Ξξoτ'λLaψδq'eiν'ι.ι
1'τ,6 τoυΞ lι''c 6..ιτυaυ< cτην Eλλd,δ:ι
ισ"ι- τ1 6τ1'ι'Ξiι:lti ι'.ντ1τii 7α'|. Ly.iντιττl
τ ε ρ'- ο'l τ !" α τεll' υn ολo"γ tζΞτ α'' 3'-,.' τ," -

ιlrν τυιν 2''c δ'.'zzy". 6ρι.γ'',tων.

!ιoιγ'e|"τι'. ι.-,il' eπτz1ι:).d; aJjι-
6ο'fi.υo 7'7''' Ξλi^rχΞτl'ι z;,4 τ,,::1ιeλJ;

e π oπτ ι y:, 5 .i υiι6 a'3ι^ι ι ο .

l5. Ιvoτιτoιiτoιl Φυλλo66-
λωv Ιl6vδρωv

Ιδ;''3{:l,ιe τo 1961. Εtγαι το |ιο-
νιδιxδ Ι'ιrιτο'3τc οτην Εlλλ4,δα iι:
ar1'tι*εtu,ι.ε",'o €ρeυνα.: τι pυ}J'C6ι'^t'l.

oτιι'ρ,'.iφ5.' α' δ!'lδρι'' .\τoιa')'o[-,α'. l--

;/ι 1ι['α' ιεντ'ρ'.ι"i1 υπτlρε'σaα ι,ιε i'δρα
τη Nιiουcα y-α.. δυο πα1ραi"τi7tρ.ατω

τa'} ρρι5y'aνiα'' 5-'o Mατ1ρογωρ,- ττ1i

Β!ρaια; ι'σ'L 5'ττl Σxυδ'ρα.
Tο υ'ντικε[ψeΥ6 τ.Jν etν'ι"ι τ1 διι-

ξα:iωγti t'.'ευνα'g τ\1' την αlτ''|\ετ6-
iτL'ση τρο6ληt,ιq1a)'z δsνδρox,oμιπ{;
'1''.lcτ1Ξ 1ιε cτοπδ' τη.r, ε,ξ'ειiρεoη λ6iα:_

ιυν, ιil,ττe τ1 δeνδ-'οxoψtα να eiναι
7L'' ν1' τι',,'α''ιεtνει ιλdδoE aντ'αΥω-
','. :'τ'.ιl' : κ/''. ?'ποδoτ''y'δζ.

Ι-, -, . -, ' !. ^, -^ -''l '.'ι 'ι 7. J Ξ i Ξ : ,Ξ τΞε iιαΞ :\'ι Lt'?'-
:τ.ιλ't, =.''l' :ο Ινcτ'"ιοi.ιτο Cυν'eργα-

ξ:τr: 1ι" i'. -< ^(Ξιiτa'/'.ι3; c,xoλ66 τη;
'ιω'?αs' 1ι' ι,δρυ'ψατα 1eυlργιτt1-< !'-

ρ'eυ}a; 7'x'||" τaζ αiλ,λε6 υπτ,::cta1 ;ο'l
1' ;,rυ ρτ ι!ο' l Γs ι'l.:γi α:.

Ιπo6dlλλει 5-'q fnr1,oρ^lεio Γειυo-
^γ|.ι"; τ''; εpeυνητιx6.; 'ερΥaliεζ xσ..

ezθ,jο::: !L|Ξ τU''ττο?iσl'\c'τσ' η)'oy-λτΓ

''ι.a',ι!'lιΥl e','"1ιc''ιΔν ' ΘΞ γ'Ι7'|' iLζ 7.-

;c'J2e:; :o'l . e,πt δ'.ι-φ'6.''ιυν δaνδρ,',,,7','-

;ιlz''dl'z θ,:,ιd.τ(J'ΙΥ "{Lσ. να ληo-θοιiν υ_

;6,!'η ιατ&' ττsι &aιηcη ex μdρα'l;
τoυ Ιπoυ1ργs i',''.ι, τ\Ξ δ;εγlδ.ρoτoμιy.t;

πaλ.''τιxi13.

Eνηr;lεριbνει τoυ; δενδ'ρor',αλλιερ-

^1τiτtq xαc φυτοl,ριoli'1oυζ aτlζ !la'?L.-

7'ii; τ"α," ολδxλη',,ιηq qE xd'Pα"ζ t!..

δημocιε6'τel; οτo τ'3'πο xαι γoρηγε[
E'ι6d,λια xz"ι ,δενδριiiλλια yiωγ εy.]λε-

z'τιbν nc x''λLυ}ν a1lω1popδpων τLa
τΥi/ Ξτy"σ'Ξθ'σtαs'η ν€ων y.q'L r,Ξ\'L5σb-

iεο a z'π,'δζiτιxιi)v oπωριbνων.

Ηετ'd τη,v tνταξη ττiΞ y'ω?σ'; |\'ιi
cτηv E.o.K. τo Ινcι'ιτ'rι6τo δ'ραoττ;
pιοποι"i1Θτ1ze y'α'' στoν τoμdα συlμrlle-

τ,ox"η 'ζ τ)') σe συ,),d,δρια,, οεψινa'ρια.
'/.x'L i^Γl'/ ουντ'ιξτ1 xα'.' ε1(y"1'τ&,σταaη

z'c'.νων,','''ε'.δο'3{ιc.τq. &λ)'ων 1ωριδv
:ηζ EoK. i'i!r'τ ρ'λ.\\dτυJ'l i'?a'J|/.αζ.

To 1989 :,' Ι'ιsτιτ,''|'ι'τo Φυλλo66-

)'ι,lγ l3γδ',ι,lν Ξ"/iθ!ΧΘηy'Ξ οτo F'θνι-
ιL 'Ιδ'2υ',''ι -\1ροτιu''t.: 6ρ'ε'lνα;' γι!-
3q. .j'τ6 το οπot'ο πλ6oν pιε y,dg; δυ-

νθ:''ιειa θα" oyμ.6dM.εl' iτLa 'aτaφσ'σ''-

ο'τcτ'α l:rrs,l eπiλυοη των δ'.'*φδ.,Jωl

π!a6}'τ;ι.].i1'1'1 ττ'1)'ιτ,ο5γ'o)'c"lν ττ;l

a'Ξνδ1?.!aa'.l.ι.J' .

H s:zν^Λ, τ./''' 5')νΞγ"i| Ξl-*''ιοL'χnηL1

71'a 5'}γ Ξ''^( L c t ι τ ιιy l δ ενδ',' οια.λλr.e'z -

γητιbr ^ιφΞ'/aζ 7ι'. τι')γ δ'.αφδ1ριον

φ9ρεω'ι 'ιφ' ε'l!ιo'l ''tηζ r,εij.ax'ilζ ιj.ε
-'o ΙΥ'cτιτa{.ιτo Φυλλo66λων Δdvδ,ρων

c'lνΔ6ιl)'e σ'1τοφq5'.6τ.a,*. c',ην'εξυ-



,!ιιcτ1 xαι διατt1ρηzτ7 τoυ επιπ6,δoυ

ττ6 δe^,''.3οxai|'ιαζ σιην ευρδτερη 'π'ο-

ρ'-ογi1.

16. Ελλnvικ6q,0,ρει6ατι-
κ6g Σιiλλovoq N6ου_
σαξ

Ta 1932 ιδρ,jε-,αι τo τμi1lια E.0.
Σ. Στo aπtτ'" τoυ.Φiλι,ππα o'.xoνδ_

ι-ιcυ e;tω (7) &'τοι,ια nανoυν TO

πpιilτa Κι',,q's-,ιτcxδ τoυ Συ.yrδdolιoυ

τr''l αΥi,ιe'' cττγ) oιμ,ιcτoyδiα τωγ
E)Ω{νιυν Ο,cgdα;ιbγ ια: δ'.ξπετα',.

α';l' τa'-l -c' ια"νcν':a',ιo6q τηq' Σ-l1pι
;.,υ ΣυνδJqι'qυ et'lι; o Aετ,5E 1ιε τη
:zzτ*"ντ1.

To 1936 γi:loν'ται .J'. π?6το. ΧLο-
ν'-δρo'1ιιν'r-i| αγωνei Bεlρ1.ιloυ. To
1937 ,ο E()Σ δι'oργωγιbνaι cτo Σ,dλι

τa'ζ π'ldlτο'J; Πανoλλτ1νιoυ; χιο'}r-
δρc,,l"'xοδ -c z'γιδν,s; 5τo1)ζ .Jπ,oioυζ

τιt;'νe γι!,r'ag xz'. a δ,'α'δaao-< ΤΙα6-
).c;. To βουν6 ',νLi ^1|.'ιε:,υ''' τ1)L'J6ia
τ' l'λ'o a.!'ι y''6:t,La.

To l938 Υl/Ξτ,1,' ιa ;zdl1.' Κι-"l--

φυ"ριο s--z' Πdvτe Πηγiδ"''ι, ψε τ,d'-
λj: δοlcErdζ Να.,cυcαiιυy zαι &}.Γl'ιυ ι
Eλλ{'rων.

Ση;ιεpα ο EtoΣ Nαo6cη;' 61:ι
τ'λξr'ν tντoνη αθi):ητeτ"ti, αλλ&' ιtι'ι
'λ'.νωνLy'^iι πα.,ιoνc(ω' Σz'ν ο$λλαγo;
d7ει επιδε'ilξει πoλλo66 πριυ'ταθλητd;
E)ji'd:δε; π,oυ 5υ!l].|ιετεtγαν oε παlγ-
zl'cμιo'l:.' Ολυ1-υπιαxo6E, Bαλxανι-
ιa$.. αγωιec xα,: ιiλλουE. o Σιjλλo-
^γc; *πα'ιi'τ|"Υ'aτ'αι o!ψepα απδ 26a
ι,ν6'λτ1 xι". 2ΟΟ αθλητ6; , F'θνιxo$ xα''
Σιυl ιaτε,:,,ιNo$ Eπιπ6δoυ.

17. Κλωoτliρια Nαoιionq
A.E.

Tα li'ωcτ{,cια Nαo,j:,ηζ, q.r,aτe-

i'ο'3ν ,''.lο''αcτιx&" τη oυ.,r61,aι'α τη;

1ι:γd:iλτ1; τ,αsαδοsτie τ.rιζ a'.y'a^(eν€,L'

zi Ι*νz'''α .ιτ'6 το 7922, 6τι"ν ι'δi'6-

θτμe τr, π.,'(υ-,a του3 εργocι&cιo xλυl
ιτct'lφα'tτc,υ,c'^γtzi aττ1 N&oυοα.. Tυ-
π'.x0' τ1 eτα'',ρ!'α <xλω:τ"l1ρι,α. Ιt{αo'i-

οτ,;'; 'ιδρ'lεια: τo 1963 'ψe '_*'ρδεδ'ρa

τ,c Χριι-"δ'δaγ\,, f,q'ιqρα nα.ι ixτοτe

1ιε διωδo1lv't; επεxτ&"ceιζ των ,lιο-

','ωiων τ,:υζ οτη Nioυ:α y'τ"L τaν δ.'

L ?y'η Ξγ'5υ^(χρoν'" ι',ι{ xoυζ, 6 Ξ συΥ €'ι -

γιο[α xl"'. μ: ξ'd,loυg aixo'lg τ"ατu'-

φiρνουν'lα' sυγxαταλ'Lγoντ'αι π&ντι.
Ξτ l Ξ l' ιΞγ7)' j'; ε,::: eλλη,'z ι vι[' ; eπ''γε''-

ρ'Licecq xι''. ν'l' ι'παaγ' aλo"lγ ττ&'ν'υl α"

πj 1.50o Θρτα:ζbν.€'/.υζ τγ]ζ Nd,οr;-

5.J"-Ξ x.ι'. ττ6 πeρ'ιαai'1,ζ τηζ.

ΤΙ6pl' απ6 aτ|t σ.νλγ,φL56iΙτητ'rl

aυνe'.zφzρι 70υζ σττι\t ocιaνaμi'α ττ1Ξ

πeοιaγ^l6 1ιε αjλλaπαiλλη.λε6 δωρ'ε'6;

7:2aξ 'τ.!'/ Δ'i,γιrι, τα zλιυcττ]ρ':α Nα-
ο''lcτlΞ xιι ο τιρ6C>ι'ρ63 τουζ Χ. Λα'-

ναρσ-ζ, 67.lυri1Υ ττ1 δυ';'ι-τ6ττi1α ',lι

εy"ae).e5τa':)ν δ''αφoρι' epγ'α του Δi'1'

1rου μ.ετ:οξυ 'τιDν .Jτioιωl χα'- τo γ"o-

)''x,ιιfιητ^lpι.' s'-"ο'l ' .\γco Nιx,6λαο.

t8. Mακεδ,ovικ6 Κλιυgτti'
ρια A.Ε.

"Γ ι" \[ι'τΦj ον ιν"&' Κλ'ι:: sτ'i1ρ'. α ιδ ρ6'
θτγ:zν τo 1948 απ6 τaν α!aιaνΥ!6x'J

Σtι'5.'o Χ.'. Δ'α"lαρα) o oroι'oζ συν'!-

δgοe το lι'ι:,:,ιθ" ιο'l 1ιg ττ/ν ε''ccrγιnΥ'it

ι'''. Ξτi'l ι.ν6.ττ'.lξτ, 1; oρτq.ν|')\Lξντi:
>'Ξ'i'7ι?.ιι^'t" !?^{Ξ'.aζ τηζ r'Ξiι|oχi1ζ

μα;. z.λλi x7''' aτι\/ ανi1aρcτ1 x'ιι
5'J'Ξi!i!ΥιΞτj 1a') N''coι''\ι'z!aν N :ι-c'l'

-'α4. λπl' τ'' 1949 τ1 7ι';ια;5iτ,',ι'.δτ'τ6L

το'.ι Στα'3ρci'1 \q.ν,ιρα 1ιετ*φξpeτυ.ι

ο''τρ λθt1να.6πoυ ι,ξρ6ει τ'α Mαxε-

δa'ιιy,θ' λ').ωcτ"l;ρ:α-. α)[ι& oι δa:1ιo{

]1,Ξ τη Νi'-.JυJι'τι,pυ't,ιι!νa'lν dπιυ; δι-

a1iL5i'i|J'j.Ξ1'1.'. αττ6 t'τ1 θ!sπι'aτ1 το.)ν υ-

τ'ο-\?c;φ'-6'/ Στ:ι'jρου Lαναipα ce α-'

πδφοl'το'l; τoυ ΛυNeiου.

T α \|'o' γ : ε7ι.' i'. τ' ω Ι{)' ιο c ι' l 
1 ρ'' α ε tν rl.''

c'r,γιg7'α ',ιtι ανΘ','3,cι e'πl1εiρηoη δυ-

νσl,l-Ly"Lττf a -ζ 39.Ο00 αφ&xτω't xaι
τωρdtγι'''i'i1ψα'τα β*'l6αxερ&' απο-

x)'ειsτcγ& Π εyyι'6 ει).eτ.π'i1g πoι6ττγ

aq";.

19. iBαρ6αρ€ooq Α.E.
Nnματoυργ(α NαoΦong

ΙΙ eτι.'.ρι'ι :δρiθηxε τo 1964 cε

',γi'a '|ιilγr',),γ, τ|'α, τΥlν υφαντoυργi"z
τe1ρJoδa ιc''. :διυ.iτeρα δδαy-r'λη aι-

ιονc1ιιxt1 y'σ''' xoLνων'Lxi] xα'ταcτωcη
cτην πδ)'τ'1 αrg6 ',ο ΓφηΦpη Βαρ6α-
.,"!c.'l ψe οιοτo 'iι- x':'ij5ΕL tνα ατ/ι

τ σ. 6τ αψ'ι1T!;'i'1l' ε'1y οcτ 6.cLσ-' τ η' 
^{ 

ν ω

s--Δ e.ρ"l o''-. λ5 . c Τ'.τr{ a'? tο'l T stτoη.

1o eγγ'atρηψα oτ6φ'θηxε μΞ Ξπι-

τυγ Lα ι''ι:'. !τcι, οt,t,ιερα ,{l €7αL?ι1'

Βzρ'6ωρtcq A.E. εiyeι ψtα" α.πi'l τ''.
πLo ξιoτ:z.,d; ε'-|'Ly Ξ'-|r'i1σΞl.ζ τ,η; Ni,-
a'JΞg'Ξ\ L-:7.57.cλ'ιb'iι*3 πανυl απi6 3oi)
e,ργα.τa0πd,λ'λ τ,1λoυq νlιc ψε ιδιαtτeρr'
εξιγ υlγ'.ι.''-,'' ο= :L'l ι:ο)l's'',ιL.

2o. MπoυTdρnq

H eτc. ',|'ι Μτrι'l;θ'l-'τl ιδρ6Θτμε τ:l

1879 cττ1 Nd'cυcα q'π6 τoν Ιωανντ,
Μ;cυτ6.''τi' Ατ6 τo Ψατ,;ιΞαy.'. ττl'Ξ

o>ιoυ Ζα''φ'ε'lαxτ1 oττ1 l{d,oυ::ι, ο Ιι_
ανντ'; Ιι1;..'l .i.1τ'; |ει!'ιτ,cΞ -Ξ'ιtι ;.ι-

'''ι"γωγt1 xαι' τa eψτι6ρ""o yr?α'σ.o6 y.'αL

c'i','τa,ιl" iργιcε νι τροφιzδoτεi. ττγl
α"γa7α :ι'l εξοlτερlxο6, δ'πcnι ανθo$-
Ce το Lι)J'τs;ιxδ οτocγei.ο. 6πω6 .\-

μqριχ{, ;{iγυπτο, Αυοτlο{α, Ιiωγ-
c ι αν τ''.ν c'!'-,'λη x)'π.

H oαοy6νa'ι.α \{πουταρτi' βλ!τaν-
τLΞ 1ιz-x,2υα ι'1''' ';caτε6ο,'uL; 5i'-ι

/'. x'5 i Ii o, δ Ξτιτυ- ;' -Ξz.ι''ν iε,' iν αν α^γ ι1'ι

',.7' nn7οzταιt1.ζ ισ.. περtcωcη'-< τoυ
N q'r'υ cl' ttxo'l ιρ αcι c".ι . Ε;π,':δ6Θr1xε ο e

',ι'.'ι !ν τ.l l η πρ a'c π &t}e,' α δ ι αφ ι'lτ ι ο,l. c :i

τω,i ωμπε,λoxαλλ:εργητιi.lv νσ' σν'lΞ-

γ1cο'-ιν τη"ι ιαλ\ιΕpγε'ια, τωγ Φμπε-
λ'ι'ily xα,. γpτ'1,ιατaδδτηcε,α1l.πελoυρ-

ταιs Ι"'α νι α,,'l1lπελιbσOυy τ.rζ χιυ-
,,:0'φ,'α τa'l;. ΠαρdJλληλα e,πιδι6x,ει
ττγl eι:πι'aδeυst1 τcl.l< oτα o'3.γaρaνι
sυariψατ α αlμπελaιι)'λ'.ξργeιαc. To
1969 μdλιcτα' τj €.τ?"..(ω ι,ιετατ'ρ6-

τω 520 sτ,C'!',ιι',ια'τ'ι &γcιων δdνlδρω.;

xα.ι θ*1ιvων 'sε ,.π'P'δτνπo> ,ζ}ιπελ6y7
cτ a Γιιν να.xrr1,ιilρ ι. xα|λλ ιlεργιi'l,rτ.α ;
τo παραδoaιαx6 oτοαφ6'λι -Lηζ r\ερ.a'

7'lp, το ξυν'6,'ι'αυρo. Miα dxταoη 30
:τοε1ι, ιiτιυν, πα.9 α'γοι'ρεtτ'αι's'τa ΤΙ α-
ΥεT|'.στt!ι|,\'.rJ Θεccαλονirιηq για τη'
ανdπ,τυ -Εη ττβ ΔPeυνaζ oτal τα1ι€α

τη'< α1ιπ eλ o ι αλΓλl. ξ..'Υ eι σ- ζ y'α L ττ|ι €'y'-

παi'δευ;:γ1 τω;' φoιτητιδν.
'ξoνταg oων x'Sριa cτ6γo a,qy11.

τ'ην τοιδττ1τα, τιυγ rιιρoa6ντων' γτ!"-

ζ,;ντι',.'l6εi e^γν"α'τυ.cτ&seι;, c$μ,φιυ-
y1 l.ιε τι( ,δ::θνε{; τ'ι?oδ''ατ?αΙ?ι!ζ γ'c.''

eξr"'nχι"6Qγ'γa') γ.e τα πλkιν cυγ'7οο-

νω τeaν'"τα ψ6oα'
Σl11rεpα Υi e'τ'1'..?t1' Mπηυτ,&Pτi πα'

Συvixεια oτη oελΙδα 'l 80
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ΕMΠ0PlA POΔΑK|NΩμI - |ΗARKΕ TIHG
α, Γεvικα

Τα τεxvικ& πρo6λfrrματα τηζ ρo-
δακιyo'καλλιi.ργειαζ εivαι τroλλ&, αλ-

λ& εivαι δυvατδv νηα επlλuθoJν.

To μεγ&λo και δδoκoλo στηv ε-

πiλυo_η τoυ τrρδ6λημα τηg ροδακι-
ν'oκαλλιEρyειαq, εΙvαι εκεΙvo τηq δι-

&θεαηg τωv τρoiδvτωv, τδoo τωv

ιrωτrδv, δoo και τωv κovoερ6οτroιη-

μδv<υv. To τrρδ6λημα μτroρεi vα αV-

τιμετωτιoθεi αρκεi vα εφαρμδooυ-

με τιg αoγiq τoυ MΑRΚETlΝG (δη-

λαδfr iρευvα τηg αγoρdg, εκστρα-

τεiα αδξηoηq τωv τrωλ{αεωv κλτι.).

ΠρΞτrει να ληφθoJv υτrδψη οι Trεριo-

ριoμoΙ τηq αy,oρ&q τωy φθαρτδv ει-

δδν διατρoφηg τroυ δεv εΙναι fr δεv

θεωρoJνται απδ τoυg l<αταvαλωτδg

ααν εΙδη τιρδτηg αv&yκηg Kαι To γε-
yovδg δτι ατrεuΘυvδμαατε (τδαo oτo

εoωτερικδ δαo και στo εξωτερ'ιKδ)

oε αyoρdq με μεγ&λη τrρooφoρ&, o-

ξι) αvταγωvιoμδ και με υψηλδq τrρo-

διαy,ραφig τιoιδτηταg.

Εγγiζoυμε ηδη τo 1992 και
τrληoι&ξoυμε τo τΞλog τoυ αιδvn:, Xιο

ρiq τη oυvειδητοτr'oiηoη τδoo απδ

μiρoυq τoυ κρdτoυq, δαo και ατrδ

μ'δρoυg τωv σUνεταlριoτrκδv ορyα_

vδoεωv τωv TrαραYωyδv, δτι τo με-

ydλo τπρδ6λημα στιξ μi.ρεq μαq δεv

εΙvαι τrδq να ταΦyειq δvα πρo:iδν,

αλλ& πδq θα μτrαρΞoειζ ιlα τo δια-

θEτειg oτηv αyoρ& Kαι εδri Θα πα-

ραφΦσoυμε μια λαiκfl τrαρoιμiα:

<<ΞEρειq ι^α τrαρ&yειg; Ξδρω' Ξiρειg

να πoυλ&q; 'oxι. Τδτε μηv τrαρ&-

γειql> Πρ&y'ματι/ στοV τoμEα τoυ

MARKEΤlΝG τωv oTΓωρoKηπευτι-

κδv δεν δtει yΙvει oxεδδv τiτrοτε, οιi-

τε απδ τo κρ&τog oδτε ατrδ τιζ συv-

εταιριoτικδq oρΥαιηbσειζ fl τoυg r_

διωτικoJq Qoρεig εξαγωγδν.

- 
'oταv δγιvαv αιαθητEg oι αλ-

λαyiq πoυ επiφερε η τεxvικfr τrβo-
δog ατιq αι,θβπιvεq κoινωνΙεq, τδ-

Tε'oι oικovoμoλδyoι αvαγ'κdoτηκαν

oτoυq flδη γVωστoδζ oυvτελεoτ'δg

τrαραγωγ{q (Eδαφos, κεφ&λαιo, ερ-

t70

γαoiα) vα τrρoo'θEooυy δια τaταlρτo

τηv μδρφωoη, και 6E.6αια δεy ε';vo-

oιiν τηv κorvωvικfr { τη γενικη ;,δo-

φωo'η, αλλ& τηv εξειδικευμδvη μδρ-

φωση Troυ εΙvαι τrαρ&yoνταζ τηζ oι'
κovoμrκfrq αv&τrτυξηq. Eδδ οτη xδ-
ρα μαζ δεv Ξxεr γivει ακδμη κατα-

νσητi η oημααiα τoυ τEτ'αρτoυ αυ-

τoJ αυvτελεατ{ τrαραyωγfrq. Eδδ
θεωρoιiμ,ε ακδμη δτι, κ&πorog τr'oυ i-

Toυ
Αργιiρn Γκoυvτ6ρα

Γεωn6voυ
τoυ Ιvστιτo6τoυ

Φυλλo66λωv Δ6vδρωv

xει τ&ρει τo απoλυτ{ριo τoυ λυ-

κεΙoυ η ακδμη κ&πoιo τΓαvεTrιστημι-

ακδ τrτυxio εδδ 'και xβνια, εivαι ι-
καvδq, xωρiq ,καμμτα επιμδρφοloη

και εξειδiκευoη yα αvταπo'κριΘεi

ατιq απ'αιτdoειq τoμ6ωv παραYω_
yiζ με κοΘημεριvi.q αλλαyΞg 'rooo

oτo oΟατημα τιαραγωγ{q, δoo και

ατo oδαrημα aμτroρiαq.
Αυτδ εiιlαι μια μεydλη αυτατr&-

τη απδ τηv οπoiα τrρΞτrει vα απαλ-
λαγoJμε αμδoωq. Toμεig σαν τη,
εμπoρΙα τωv oπΦρoκητετυικδv (νω-

πδv,και κoνoερ6oπoιημ'δνωv) xρει-
&ζoνται ειδικoiqεπιoτfrμοvεq, ττoυ

να επι'μoρφδνovται αυνi,xεια. Xωρig

αυτoδg δειl θα μπoρδooυμε να κd-

voυμε τΙπoτα.

6. Πρoτ6oειq
l ) Mδριμvα yια εξειδiκευση ε-

πιατη'μδvωv oε δι&φoρα επiπεδα,
MΑSTER, DocToRΑΤ, τδoo ατrδ

πλευρ&q συvεταιριστικδν oρyαvδoε-
ων δαo και ατδ μiρoυq τoυ K'ρ&τoUζ.

Ν,oμΙζouμε δτι εiναι η πιo αvαγκαiα
Kαι η πιo δμεoη ενδργεια για τηv

ετrΙλυαη τoυ πρo6λ ματoq.

2) 'Αμεoη δρευvα τηq αγo'ρ&g

(Eαωτερικfrq και εξωτερικfrq) τδαo
yια τα ετrιτρατr-ζια ρ'oδ&κιvα δo'o

και για τιq κovo,Eρ6εg, εivαι η &λλη

&μεαη εvEργεια πoυ τrρEπει να γi-
vει.

3) Αv η Eρευvα τηg αγoρ&q α-

τrοδεΙξει δτι xρει&ζοrrrαι αλλαγΞg,

αuτEq ιrα γΙvoυv xαrρiq καvΞνα δr-

oταγμδ.

4) Για τηV εσωτεριKη αyoρd θα

μπoρoJoε να γivει Eιrα τoμεακδ τrρδ

γραμμ,α αv&πτυξηq, τηq αyoρdg τωv

vωπδv σπωρoκηπεUτικδv ωq εξηg:

α) Ν& γΙ,voυv 1,μ'{ματα vΦπδΙ/ oπω-

ρoκηπεuτι'κδv στα καταστflματα ει-

&Ιlv διατρoφfr ζ τωy σUvεταιριoτικδv
oρyαvδoεωv. 6) Να oρyαvωθεΙ ivα
αJoτημα διααJvδεαηq μεταξδ τoug.

Y) Nα αγoραcrΘoJv τα 'απαραΙτητα
αυτoκΙνητα ψυyεiα για τηv διακΙvη'

ση τωv oπωρoκηπεUτικδv ειδδv τηq

xδραq. δ) Να ιδρυΘεΙ ,ειδικδq φoρ'i-

αg διααδvδεoηg τωV σUyεταιριστι-

κδv oρyαvδoεωv. To δλo τrρδyραμ-

μα, αφοιi μελετηθεΙ καλ& και κρι-

θεi εφαρμδoιμo/ vα εrrταxθεΙ τδoo

στoy Kαyoνισμδ 355 δσo και ατov

1262 ωατττυξlακδ vδμo, για να ε-

λαxιoτoπoιηθεΙ η επι6&ρυVση τωv

σUVετα ι ριστ ι κδν oργαvδoεων'

5) Να λειτoυρyfrooυv μδvι'μεg

ετrιτροπiq νομαρ1ιακEg (ετriπεδo

voμoυ) και διανoμαρ1ιακδg (επ'Ιτrε_

δo διαμερΙoματoq). oι ετιrτρoτrδg

μπoρεi vα εvτοcxθoδv ατιg υτrηρεαΙ-

εξ τrρoyραμματιoμoδ τηg Νομαρxi-
αζ.



To κ6λr Toυ Aoτερioυ Σιμιirvn
Δ) vτoιi Ιvoτιτoιiτoυ Eδαφoλoγiαq Θεo)viκιιζ

Στη 1δρα μαζ ετrιKρατεi yεvι'κ&

η ywlμη, δτι τα εδdφη μαg εivαι
πλoδoια oε K .και δτr μια λΙτrαvoη

με K δεv xρειdζεται αυνηθωq. 'E-
τoι, τroλλoi ατηριζδμεvoι,yεvικ&,
oτη yεωλoγικ{ τρoδλεuoη τωv εδα-

φδv μαq Kαl τo ξη,ρoΘερμικδ xαρα-
κτ{ρα τoυ κλiματδq μαq καθδq και
oτo yεyovδq δτι πoλλ& απδ τα yε-
ωρyικ& εδ&φη τηq xδραs μαq εΙναι
τrρδoφατα αλλoJ6lα ,τroυ δεv €yoυv

ιrτrooτεΙ τr/oαφατα iκπλυαη K, δ_

τrωq ετrioηg και σε oριαμδνα TΓειρα-

ματι'κ& δεδoμδι,,α, υπooτηρΙζoυv δτι
τα εδdφη ,μαq δεv xρειdζoνται λιτrdv

σειζ με K. ΑντΙθετα τroλλoi yεωρ-

γoΙ επι'μEvouv vα Xρησιμo1τoιoJν τα
καλιoJxα λιπdoμ,ατα, γιατi διατrι-
ατδvoυν ευεργετικd απoτελ'Ecrματα
ατηv τrooδτητα καl oτηv τroιδτητα
τωy γεωρyιKδv τrρoiδvτωv τΓoυ τrα-

βγovτ'αι. Για τroλλd 1ρδvια, oι μι-
κρΞq αττοδδαειξ πoυ τrαiρνα,με, uτrδ

τιq ξηροθερμι,κiq ouνθ{κεζ τηζ χδ-
ραξ 'μαq, δεv εξαvτλoδσαv τlξ αρiκε-
τ& μεy&λεq τrαρακαταθ{κεq oε Κ

τωv εδαφδv μαs, με ατrοτΞλεαμα vα

μη xφι&ζεται καλιoδxoq λΙτrαvoη
Αυτδ, δμ'ωg, δεy εΙvαι αωoτδ να υ_

πooτηρΙζεται oτ]μερα, πoU με τηy

εvτατικfr καλλιΞργεια και τΙζ αρδει)-

oειq τrαΙρvoυ,με δλo και μεyαλιiτε-
ρεq ,απoδδαειζ και oι αvdγκεq αvτΙ-

στοιΧα oε Κ τωy ,καλλιερyειδv εΙ-

vαι πoλι] μεγαλδτεφq απ'δ,τι {ταν
τrριv Ξo"rω μερικ& xβvια. Θα τrρE-

πει oυνετrδq, vα δxoυμε υττδψη μαq,
δτι oι αv&γκεq αε K των ,καλλιεργει-
δv μαq, αv&λoyα με τo 6αθμδ εv-

τατικoτroΙηoηζ τηζ γεωργiαg μαg,
θα αυξ&νoνται oυvεxδq και θα πρδ-
τει yα θεωρηθεΙ 6δ6αιo δτr oJvτoμα
θα δη'μιoυργηθoδν oτα εδdφη μαg
αuvO{κεq αvετ&ρκειαq Κ.

Στα τrεριooδτερα εδ&φη τηζ xδ-
ραζ μ,αζ, εξαΙφoη τα ελαφρ& αμ-
μrlδη εδ&φη iKαι τα τuρφδδη

γαurκ& εδ&φη, καθδq και τα εδ&φη

τroυ ixoυv εyτατικ& καλλιερ7ηθεi i
Ξxoυv εκτrλυθεΙ και δια6ρωθεi τroλ'i

(πoυ εivαι φτωxd, oυvηθωg, oε K

και θα τrρiτrει oυvεπδq να λιτrαi-
vovται με K), υπ&ρxει αρκετδ K. Γ ι'
αυτ& δεv ταρioταται oυvηθωq αvdγ
κη λΙτrαvαηq με K. δταv καλλrερ-
yoJvται με φuτ& τr,oυ iΧoυν ,μiτριεg

{ καvovικEq ατrαιτfloειq oε K, δτrω;

εivαι oι πιo τιoλλiq ετfoιεq καλλι-
i.ρyειεg (oιτ&ρι - 6αμ6&κι). Ωατδ-

oo μερικ& φυτd, που xαρακτηρiζov-
ται σαv <<καλιδφιλα>>, δπωg o κα-
τrvδq, η πατdτα, η τoμdτα και dλ-

λα τroλλd κητπεuτικd εiδη με 6'oλ-

6oJg, κovδδλouζ και ριζδματα, τα

μπoαταvικ&, τα τεJτλα, τo αμτriλι,
i1oιlv πoλδ μ,εy&λεq ατrαιτfroειg oε

K, δoτε καλδ θα εΙvαι η'καλιoδxoq
λiτrαιlαη vα μη τrαραλεΙτrεται yια
τιg καλλιEργειεq αυτEg.

'oταv αρxΙαoυμε Vα καλλιερ-
yoJ,με τα xωρdφlα μ'αg εvτατικ&,

τroλλδq φoρiq δεv παΙρvoυμε κατd
τα τρδτα xβvια. μεyαλJτερεg α-

τroδδoειg απδ την τrρoαθflκη τoU κα-

λιoJyou λιτι&oματog. Αυτδ αυμ6αi-
vει, ιδιαiτερα oτα xωρ&φια τωV τΓιo

ξηρδv περroxδv, δτroυ τroλJ λΙyo K

1dvεται ,με i'κπλucrη. oι τrαρακατα-

θ{κεq K, τoυ Exoι.lv αυoαcορευ9εi

ατα αvδτερα oτρδματα τωv Xωρα-

φιδv, εΙvαr oυxv& α,ρκετig για Vα

καλJψoυv τrg αvdyκεq τωv καλλιερ-

γειδv κατ& τα τιΦτα xβνια τηg

εvτατικflq καλλιΞρyειαq. Πdvτωg,

μδλιq oι τrαρακαταθηκεg αυτδq τoυ

K, εξαvτληθoiv, κ&τω ατrδ τιq viεg

oυιθfrκεg τωv υr.pηλδv'ατrαιτflαεcov
τωv καλλιερyειδy αε K, τδτε θα τrρd

τΓεl vα αιrαμivovται μεyαλι)τερεg α-

π.oδδαειg 'ατrδ τηv καλιoJyo λΙτrαν'

αη. Γι' αυτδ τα crπ,oτελioματα τωy

πειραμ&τωv λΙτrαvoηg oτoν αyρδ
πoυ ,κρατoJv μδvo E'vα xρδvo, δεv

μπoρoliv vα μαζ εr;i'99"" επαρκξ
ατolyεiα και εivαι -δυvατδ, τrολλδg

φoρEg, vα μ,αq oδηyηooυv αε λανθα_

oμ.Ξνα και επιζημια απoτελioματα.
Πoλλ& εδ&φη δxουv αρκετδ K,

αλλ& η θεoμoκoαoiα και η υyραoiα
τou εδ&φoυg επηρεdζoυv αημαντικd,

τo πδoo K τελικd θα 6ρio'κ,εται oτη
δι&θεoη τoυ ριζικoJ ouoτηματο;
τωV φUτδy, .κατ& τηv τrερioδo αvd-
πτuξηq τouq και τrδoo yρηγoρα τα
αvατrτuoαδμενα φυτ&, θα μτroρoJν
vα τrρo,oλd6oυv K τδτε τoU τo Xρει-
&ζovται τrεριooδτερo. Π αρατηρηθη_

ι<ε πωξ λΙτrαvαη με K εivαι TΓιo αTr]-

τελεoματικη oτιq .κακΞ'q xρovι-g τrα-

ρd oτιg καλig.
Mια μικρ,{ τrερiαoεια K oτo Ξ-

δαφoq εΙvαι ωφiλιμη και oυvιoτιi-
ται, γιατi ενιo1Jει τα μEoα τrρoστα-
oiαg 'και &μυvαq τωv φυτδV, ατra-

vαvτι αε κακΞq καιρικδq oυvΟ{κεq

καl σε δι&φoρεq αoθivειεq Kαι η τro-

αδτητα τoυ Κ πoυ δεv xρηαιμoπo,-
εiται ,ταραμ'Evει ατα ττlo τroλ,λ& ε-

δdφη για τη,y εTrδμεvη 'καλλιiρyεια.
ΑιrτΙθετα, μια μεγ&λη π,ερioαεια K

oτo iδαφog oυyτελεi τroλλδq φoρig
στo να oυvηθΙαoυv τα φυτ& να τc
τrαiρvoυv oε μεγ&λεq πooδτητεg,
απ'δ,τt τo xρει&ζovται και oυvετιδq
σε αvτιoιiκovoμικ{ xρ{oη τoυ. EτrΙ-

oηq η ,μεydλη τnερΙoo,εια τoυ Κ oτo
δδαφog αιrταyωvΙζεται &λλα Θρετrτι-

κ& ατoι1εΙα και κυρiωq τo αcr6iατιo
Kαι το μαγv{αιο, πoυ ,μπo'φi vα δη-

μιoυργ{,oει τε1vητ{ iλλειψη τωv

ατοι1εiωv .αυτδy oτα φυτ&.

To K δ1ει &μεoη o1Ξαη με τo Ν
Kαι η αποτελεoματικ6τητα τoυ ε-

vδg εξαρτδται απδ την τrooδτητ,x

τou dλλoυ ,και απoτυXΙα μαξ στo vα

αvτιαταOμΙooυμε ιoδρρoπα με K τιq

1oρηγoδμεuεq δλo και πιo μεy&λε;
ffioειq Ν, lβπopεΙ vα δημloυργ{oε'
πoλλ& πρo6ληματα στα φUτδ. Γι'
αυτδ, δαo μεγαλ)τερ'ε9--- 5';αειg Ν

πρoατΙΘεyτα, oτo'p>ci$"',. τδαo και

πιο ττoλδ Κ θq.irρdT[ει vα τrρooθi-

σoιJμε/ δταv αυμδαινει ν1α μην Uπαρ_

xει αρκετδ <rτo δδαφoq. To ττδαo Κ

Θα πρΞπεr να τ.ρooΘiαoυμε στα ε-

δdφη μαq, δoτ'ε vα εξιoορρoτrfrooυ-

με το Ν Kαι τα φυτ& μαg να 1oα-

φoδν iτοι ιαδρροπα, εξαρτ&ται απil
τηv πoσδτητα αζδτoυ πoυ τrρ'ooθi-

τoιrμε, απδ τιq ,απαιτ{αειq του κ&-
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θε φτoδ, αv&λoγα με την απδδoo'η

τoυ, σε K κα&bq και απ δτην πo-
oδτητα K τroυ υπ&ρxει στo δδ'αφog.

oι δι&φoρεq καλλιiργειεg αvτι-
δρoJv κατ& διαφoρετικδ τρδτιo ατα
Κ-o|xα λιπ&αματα. Π.x. τα ζαxα-
ρδτεuτλα, τo ζαχαρoK&λαμo, η τrα-

τ&τα και η τoμ&τα δxoυv τολJ με-
y&λεq ατrαrτηcrειq οε Κ, ενδ τo 6αu
6&κr και τo αιτ&ρι πρooλαμ6dvoυv
πoλΟ μικρδτερεq Troσδτητεg Κ. oι
ατrαιτ{oειg τωv διαφδρωv καλλιερ-

γειδv αε K, εξαρτδvταr μεταξi &λ'
λωy και απδ τo ,μηκoq τηg 6λαατι-
κflq τrεριδδoυ. T'oμ&τεq καr ζαxαρδ-
τεuτλα τ.x. τrρooλαμ6&voυv τηv Ι-

δια πoαδτητα K δτrωg και τo ζαxα-
ρoκ&λαμo αv& μovdδα εTrιφdVειαζ)

E'τog. Η τr'ερΙoδoq αv&τrτυξηq δμωg

τωv δυo τrρoηyoιiμεuωv καλλιεργει-
δvεiyαι τrερiτιoυ 130 μiρεg, ενi; yια
τo ζαxαρoκdλαμo αυτ{ μτroρεΙ να

Kρατiσεl oλδκληρo τo 1ρδ"'o.

Oι ατrαιττ]oεrg εξαρτδνται ετr'i-

αηq απδ τo ατ&διo αvdτrτυξηg. oι
π,ατ&τεζ 'Γr.X. τrρooλαμ6&νcuν τo

50% τ'oυ oλι,κoJ K κατ& τo πρδτo
l )3 τηq περιδδoυ αvιiπτυξηg. Tα
σιτηρ& xρει&ζovταr ιδιαiτερα τo Κ
κατ& τη δrdρκεια τηg 6λαατιl<ηg α-

v&πτυξfrg τoυq, εvδ τrο'ooθηκη K κα-

τ& τo oτ&διo τηζ αyατταραYωΥηζ ε-

λ&xιoτα επηρε&ζει τηv απδδοoη
τoυ καρπoJ. 'Evαq &λλog oπoυδαΙ-

oq τrαρδyoνταζ πoU ετrηρε&ζει τιg

απαιτfroειq για K, εΙν'αι ,o τJπoq και
τo μΞγεθoq τoυ ρrζι,κoJ oυoτηματog.
H επiδραoη αυτ{ oφεiλεται καθα-

ρ& ατrδ To συyαYωvιcrμδ πoυ υπ&ρ-

x,εr μ,εταξJ ψυxαvθδv Kαι αYρoστω-''Υlv 
Y'α τηv τβoληι|η Κ. 'oταv

τα ι\Qη αυτd αyαπτlioαovται μαζi,
η τrρδα\ψη K εΙvαι crημαvτrκ& με-

γαλι)τερη ατδ τα αyρooτδδη και
κdτω απδ oυvθ{κεg με xdμηλδ εlτi-
τιεδo K, εivαι δυνατδ uα εξαφανr-
oτoιjv τα ψυxαv { ατrδ ioν λειμδ-
να. ΓεVιΚd, τα μoρφoλoyrrκ& χαρα-
κτηριoτικ& τηq ρiζαg (μ,frκog ρiζαq,
αριΘμδq τριxιδiωv ρiζαg) και τo r-

διαiτερo (ατo,μι,κδ) δυvαμικδ πρδo-
ληι}ηq τωv διαφδρωv ειδδv, εΙvα,

αττoυδαΙoι τrαρ&yoντεg, τroυ ετηρε_

\72

&ζoυν τo oυvαγωvιoμδ μεταξι) τι:ν

φυτικδv ειδδν για K.

oριoμivεq καλλιiρyεrεg εiναι ευ-

αiαθητεq oτιg μεy&λεq oυyκεvτρδ_
αειg ιδvτωv C]. Σ' αυτd τα xλωρrδ-

φo6α εΙδη περιλαμ6dνoντα,. <α-

τrvδq, oριαμΞvα oτrωρoφδρα δδvδ'ρα,

6αμ,6dκι, τr'ατdτεq, τ,oμdτεq, αγyoJ-

ρια, φρ&oυλα Kαl ΚρεμμΟδι. Π&ρα

πoλλ& πειρ&ματα πoU ,Ξγιν'αv με
oκoτrδ να oυy.κριθεi η ετrΙδρααη τoυ

K,SC. και ΚCL iδειξαv δτι ol καλ-

λιiργειεg πoυ λιτ&vθηKαV με K, So"
τr&ντoτε εixαv μεyαλι)τερη ττεριεKτι-

κδτητα σε ξηΦ δλη, frταv λιγδτε-

ρo ευαΙαΘητεg o'τιg αoθi.vεrεq, τo δε

oυγκoμιζδμενo τrρoΤδν τ]ταv τrιδ αv_

θεκτικδ oτιg 6λd6εg κατd τηv με-
ταφoρd. Για τιq τrατdτεg, η Χρiση
τoυ ΚrSo, αvτi τoυ ΚCl oυvτελεi

γεvικd στη μεyαλιjτερη τrεριεκτικδ-

τητα σε &μυλo. BρiΘηκε, XαραKτη-

ρroτικd, δτι τo CΙ ετrnoε&ζει τη με-
ταQoρ& τωv τrρoiδvτωV τηζ φωτo-
αJvθεoηg απδ τα αvδτερα τμημα-
τα τoυ φυτoδ στ'oUζ κoνδδλoυg. Τo
C| ευvoεΙ μια αxετικ& ψηλδτερη
oυααδφυoη K oτα oτελExη, εvδ τo
So. ατουg κovδJλoυg. Ετrioηg η

πoιδτητα καΟoηq Tωv φJλλωV Kα_

τnoJ xειροτεμδει oημαvτικd, δταv

τα φι)λλα τoυ κατrνοδ τιροαλαμ6&-

νoυv μεγdλεg τrooδτητεg C]. oρι-
oμΞvεq vατριδφιλεq καλλιiρyειεq δΙ_

ιroυν μ€Yαλδτερεq ατroδδoειg δταv

ixouv oτη δι&Θεoη τoυζ επαρKετq

πoσδτητεζ Να, ενδ δλλεg ετrωφ'ε-

λoιivται ατrδ τηv λiτrανoη με Να

μδvo δταv περιλαμ'6δvοUv πoλυ λτ-

γo K. Tα ζαxαρδτευτλα αvτιδρoJν

oτηv λΙπcrvαη με Να ακδμα καr δ-

ταy δxoυv α,ρκετδ K. Σε πειρ&ματα

ζαxαβτευτλωv στη Bρεταvνiα, η

τrρcoθηκη 60 KG)oτρiμμα ΝαCl
ycορ'ic KC] iδωαε επιτrλΞov 46 KG)
.ο__11ciμμα ζ&xαρη, εvc]: η τrρooθηκη

κ Π}κ.l oτρiμμα) yr^lρig Να ,:i,-

ξηαε μδvo κατδ 28 KG)oτρi1ι1:,r

Tα καλιoΟxα λιπdoματα δια_

oκoρτrΙζov_rαι oυvr]Θωq oτo iδαφc;
στα Trεταxτ& και μδvo yια εδ&φη

με λΙγo διΦΞoι,μo Κ η μ. μεydλη
δεoμευτrκ{ ικαvδτητα, oυvιατ&ταl

η κατd ξδνεq τoπoθ'iτηoη τoυ λιτrα_

σματog. 'Ετoι, η δεoμευτικfr ικαvδ_

τητα/ ειδζ περιoριoμivou εδαφιΚoδ

δyκoυ μπoρεi να κoρεατεi ΙΚαι μιi
τΓερiσσεια ιδντωv K vα εivαι δrαΘi-

σιμη yια τrρδαληι|.lη ατrδ τα φυτδ.

Eτrioηq ατα εδdφη με μεγdλη δε-

oμευτικfr t'καvδτητα ouνιoτdται η

τrρooθfrκη λιτrdoμ,ατoq λiγo τrριv α-

τrδ τη απoρ&'και ετrΙαηg αργδτερα

ατηv επιφ&vεια για Vα ελαττδσoU-

με τo 1ρδvo ,επαφηq μεταξιi καλιor]-

xoυ λιπ&oματoζ 'Kαι oρυκτδv τroυ

δεαμεδoυv τo K. 'ooo μεγαλι)τερog
εΙvαι ,o xΦvoζ εTrαφ'iζ, τδoo τtιδ

τoλJ K δεoμει)εται. Στα 6αρι& ε-

&φη, η TΙρoζ τα κ&τω μετακivη-
ση τoU Κ εiναι τrεριοριoμΞνη' Αυ_

τδ μπoρεi vα επηρε&αει τoV εφo-

διαoμδ με K oριoμΞvων καλλιερ

γειδv. BρδθηΚε τ.x. τo αμπiλι vα

Uπoφaρει απδ δλλειψη K αν και τα
ανδτερα στρδματα εδdφoυq ητcxv

τrλοljoια oε διαΘE'oιμo K' Αντiθε-

τα, τα 6αθδτερα oτρδματα τou

εδ&φoυq (40-60 εκατ.) απδ τα

oπ,oiα oι ρΙζεq τωv φυτδv τrρoo-

λαμ6&voυv τα θφπτικ& τουq {ταv
τrτωx& crε K. Για τiτoιεq καλλιδ'ρ-

yειεζ συVιστ&ται η oε 6&θo9 τo'

τroθiτηαη τou λιτι&oματog'

Mεγ&λεq ατrδλειεg K με iκ-

τrλυoη λαμ6dvουv xδρα μδvo oε αμ

μδδη εδ&φη, oρyανικ& εδ&φη τroυ i-

xoυV σαV κJ'ριo oρυκτδ τηg αργΙλ_

λoυ τov καoλιvΙτη. Στα εδdφη αυτ&

θα τrρtπει vα τrρooτεθεi τo Κ λiγo

τιριν ατrδ τη απoρd fr τηv φliτευoη'

Yια vα απoφευxθoδν i'τoι μεy&λε;

απδλειεg K κατ& τιg 6ρoxερEg ετιo-

xΞg, για oριαμδvεg δε καλλιiργειεg

και oυvθηκεg τrου ευvooJν ιδιαΙτερα

τηv δκπλιloη, oυvιoτ&ται ακδμα και

η κατ& δδoειq πρooθfr'κη λιτι&αμα-

τog. EτrΙoηq κ&τω απδ τιq oυvθ{κεg

αυτaζ η xρ{oη τoυ μεταφωαφoρικοJ
καλioυ, τroυ διαλJεται 6ραδδω9 ατc

vερδ εiναι τrιδ ατroτελεoματικ{'
Tα K-oι)xα λιπ&αματα εiναι

oυyv& τroλι) αTroτελεσματrκ&' To μg

γαλ0τερo μiρoq τηq K-oJxoυ λi-

παvσηξ μτroφi να αναι<τηθεi ατrδ 2
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yivεται διδτι oιiτε εJκoλα xdνεται
τo K ατrδ τo δδαφoq δπωq τo Ν, oJ-
τε αKιvητoπoιεΙται crτo 6αθμδ τroυ

αΚιvητoτroιετται o P με αvτιδρ&oειg

με τα σUστατικ& του εδdφoυg. Αλ_

λ& τα Κ-oδxα λιπr&oματα μτroρ:i
vα .μηv εΙναι ατroτελεoματικ& δrδτι:

l.- X&vol/ταr με iκτrλυoη απδ
τα τroλιi ελαφρd εδ&φη και ατrδ τα
6αριiτερα, δταy λεΙτroυv μηxαvια'μoΙ
για δδαμευαη K.

2.- oι καλλrδρyειεq τrρooλαμ-
6&voυv περιαoδτερo K (τroλυτελ{g

καταv&λωoη) απδ δ,τι xρειdζεται
για να τr&ρoυμε μιd μεγ&λη απδδo-
oη. Η θερατrεiα για τηv τroλυτελ{
τrρδoληψη εΙyαι vα τrρoαΘEooυμε μι
κρiq δδoειq, oυxvd τrαρ& μεγdλεq
και αραι&.

Για μια oριoμEvη καλλιiρyεlα
η πooδτητα καλλιoJxoυ λιπδo1rι:το;
τoυ τr,ρδτει vα ττρooτεθεΙ oτo Ξδα-

φoE εξαρτdται: απ6 τιg αv&γκεq
τηq ,καλλιiρy€ιαq σε K, τηv πoαδ-
τητα τoU K τroυ υτr&ρxει οτo δδα-

φoζ Kαι ατrδ τo πδαo αττoτελεoμα-
τικd η καλλιδργεια xρηοιμoτroιεΙ τo
K τoυ εδ&φoυζ,και τoυ λιπ&crματog.
Παρ&γoιrrεq πou επηρε&ζoυv τηv α-
πoτελεαματικδτητα τoυ καλιoδxoυ
λrτr&oματ,og εΙvαι μεταξJ &λλωιr:

'l .- H αrπΙδραoη τoU τrρoστl_

θiμεvoυ λιτrdoματog' με τo δδαφog.

2'- H τα1δτητα μεταφoρdζ τoU

K crτo Eδoφos.

3._ ol ατrδλειεq K απδ τo δδα-

φog με δκτrλυoη και δι&6ρωoη, και

4.- oι ιδιδτητεq τoυ εδ&φουq δ-

ττωq ο αεριαμξ, τoυ επηρε&ζει τo

ρυθμδ τrβoληψηq τωv ιδvτων Κ α-
τrδ τιq ρiζεg τωv Quτδ'v.

H εκλoγ{ τηξ οΦηs λιτrαvτικ{g
τακτι'κη9 για Ξvα oρroμΞ'νo αγρδ,
περιπλΞKεταr oυxv& απδ τιζ διαφo-

ρετικiq π,ooδτητεq K τroυ απελ€U-

θερδνοιlται ατrδ τα δι&φoρα εδ&φη,

ccrrδ τιq διαφoρδq oτηv αvτΙδραoη
τωv ,Kαλλlεργειδv 

- 
τrοικιλιδv oτηv

K-oδxα λiπανoη rκαι α]τδ τιq δr&-

φoρεζ πoσδτητεg Κ τfloU απoμαKρι]-

vovTαι με τα διdφoφ oυατηματα

γεωρyiαq.
Στηv εικδvα l δεixvεται o τρδ-

τr,oξ UπoλoyισμoJ τoU ,καλιoJxoυ λι-
τn&oμ,ατoq με 6&'oη την καμτrδλη α_

πδδooηq εvα'λλακτικoι] K, τroυ κα-

ταoκευ&ζouμε ατrδ τ,α ατ'oτελioμα-
τα κατ&λληλωv πειραμ&των 6αθμo_

λδyηoηg τoυ εvαλλακτικoJ K των ε-

δαβv.

Για yα UπoλoΥιcΓrεΙ τo Κ-oi1o
λΙπαoμα τroυ τΓρEτrει vα ττρooτεθεi

o' δvα ,Eδαφog ,απα'ιτοι)yται τρειζ
τrαρdμετρoι:

1 .- Τo lετrαρκδζ ετrΙτr:δο Κ ( Kεε )

π,oυ οcrrαιτεΙται Υlα vα τ&ρoυμε τη

μEyιo-η απδδooη.
2'- To ετriτεδo K τlυ εδ&φoυg

πoυ υπ&ρx€ι σ' Evα δδαφq (Kε).

3.- Η ταρdμετρoq δEoμευαηq.

H πoαδτητα Κ-oJxov λιπ&αμα-
τoξ τr,oυ ατπαιτεΙται yιανα αυξfroει

τo ετriπεδo τoυ εvαλλαK1ικoδ K τωv

εδαφδv, εξαρτ&ταr ατr iτov δεiκτr'1

δiαμευoηq K- τηv τοoδτητα Κ

πoυ απαιτεiται για τηv αΟξηoη τoυ

εvαλλακτικoδ Κ τωv εδαφδv κατ&

μι& μovdδα (1 lllg Κ,o)100g εδ&-

φoυξ.
Σε oxετικ& τrειρ&ματα δioμευ-

σηζ K σε αντιτρoσωπευτικd εδ&φη

τ:1; vi:oαq μαζ/ oι τrμδg τou δεi-
κτη δδαμευoηq K τωv εδαφδv l<υμr:Ι-

vovταv αττδ l ,7 - 
4,2 nlg Κ:o)

'l 00 g uε'μδαη τιμ{ 2,7 πoυ ιoo6υ-

Vαμεi με 5-5 KgΚ,o) oτρΞμμα.
Ατrδ μια εUρJτερη θεδρηoη τo

,μδvιμα ελλειμrματικδ ιooζJΥ,ιo των

εδαφδv 'μαq τrρδτrει vα δoδμε

στηV μακρoτrρδθεoμη τrρooπτrκ{

τoU. Τo εoδτημα τroυ λoγlκd τΙ-

Θεται εiναι': κατ& τδoo θα πρiτrε,
,{ δ1ι ι,α εξακoλouΦ{ooυμε ια μειδ_
νoιrμε τα ατro0ξματα τoU K τωv ε_

δαμbv μαq; Mπoροδμε ι/α δεxθtrδμε

δτι τα εδ&φη μαg θα απελευΦμb_
tlouy ετr' αΦιστo αρκετδ K, δoτε vα

,καλδτrroυv τιq ατrαιτ{oειq τωv καλ-

λιερyειδv, { θα πρEτrει - για ι'α δια-
τηρηooι,lμε τηv τrαραΥωγικfr δυνα_

μικδτητα τωV €δαφδv - vα πρoσ0:_

τoUμε με τα λιπ&αματα, τo K τoυ
oι Kαλλιiρyειεq ατoμακρδvoυv αττδ

τα ε&φη;

100
απ6δooη

Για να αυξriοoυμε την ατ6δoση
ατ6 y:B oε y:A
πρoσΘdτoυμs λfπαoμα
Kn: K-o(Kεε-κεr) 6τoυ:

Kεε: επιjπεδo €πdρχειαs εναλλαχτιχo,j κ
(ε : επf,πεδo εναλλαχτιχo6 κ του εδdφoυs
EΠΔ: παρdμετρos δ€σμ€υoηs K

= 'llβαθμ6ξ, ',ιρ6oληψηE K

25 50 '15 100 125

eναλλαχτιk6 κ ppm

Eκ. t. Yπoλογloμdc K - oιi11ou λιn&oματoc με τηv κομπιiλη αnδδοoηc K'
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Στηv εικδvα 2 δεixνεται σXημα_

τικ&, η ετriδραoη διαβρωv TΠρ€ιKτι-

κδv λΙτrαιlαηq στηv τrαραyωγικ{ δυ_

vαμικδτητα τωv εδαφδν' To μεγα-
λ&τερo δυvαμικδ 'ccrrδδοoηq (A) ε_

τrιτυγ1&vεται με τη oυvεxfr λiτrαv-

ση, πoυ oφεΙλεται ατηv αΘρoιoτικi

ετrΙδρααη (&μεoη * υπολειμματι-

κi)' Mε τηv λΙπαvoη μετ& ατrδ με-

ρικ& xρδvια τo δυvαμrκδ ατδδ'ooηι;

τωv εδαφδv εΙvαι, γεvικ&, μικρδτε-

ρo (B) (ετ16ραδυιrτικ{ επΙδραoη)

και για vα επανακτfrooυv τα εδ&φη

τo πρoηγo.δμειlo επΙπεδo ταραγωΥ ι-

κδτητ&q τoυg, xφι&ζεται oυvεxfrη

λΙπαvoη για αρκετ& xβvια. 'oταv

η λΙπαvαη παραλεΙτrεται παντελδg,

τo δυνα,μικδ ccπδδoαηq τωv εδαφδv

6αθμιαiα μειδνεται (Γ) (ετrΙδραoη

εξ&ι,rληαηq).

Λiτανoη μετd ατ6 μεριxd 1ρ6νια
(dμεoη ετιiδραoη )

s λ ι'ταν..

Στo ερδτημα τroυ τΙθεται oυxι&

ατηv τιρ&ξη: ε&v ,κ&τω απδ oλoδvα

Kαι μεYαλιjτερoυq ρυθμoδζ εvτατι'

Koπoiησηs τηq yεωρyiαq μ'αq Θα :_

ξακoλouθ{oouv Vα ε'ΙταρKoJv για τιg

αν&yKεq 'oε K των καλλιερyειδν τα

απoΘδματα K τωv εδαψbv μαq' Η
απ&uτηoη εiιlαι αρvητικfr. Aπδ τrει-

ρ&ματα τou l EΘ (δoμη 1 ) 6ρδθη-

Kε δτl : Tα ατrΦδματα K μπoρεi vα

εΙvαι μεγ&λα, αλλd ο xαμηλδq ρu_

θμδq με τoν oτroioν τα απoθδματα

K τωv εδαφδv yivovταr τελικ& δια-

θδαιμα Υια τα Φυτ&, δρα τελικ& τrε-

ριoριoτικ& o'τηv αv&πτυξη - 
ατrδ-

δoo{ τoυg και oδηγεi, αυxvd, αs

μι& μειωμδvη γoνιμδτητα τωv εδα-

βv'
H εμπειρiα μαq π&vω στηV U-

πoλειμ'ματιKi δΦcrη των K-oιiyωv
λιπααμ&τωv εivαι ελ&1ιo-τη' Tη μδ-

vη πληρoφoρiα ττoυ Ξxoυμε πρoδo-

xεται 'απδ τα αττoτελδ.αματα τrφσ-

φ&τωv τrειραμ&τωv'καλιorixoυ λΙπαv

σηξ πoU τrαρΙoταrαι crτηv Eικ' 3'

Στηv υψηλδτερη δδoη τωv 30 Kg)
oτρδμ. τα πειραματι'κ& τε'μ&xια με

τo υψηλδτερo επΙπεδo εvαλλακτικoιi

K (B), απδδωoαv 11,5% τrεριooδ-

τφo καλαμτrδκι, απ' δ,τι τα πειρα_

ματικ& τεμdxια με τo xαμηλδτερo

επiτrεδο εvαλλακτlκoδ K (Α)'

)oerδ
ιrJ

,
δ
C
sιxιil,l
3ιοι
.cl
Ξ

δo
6

Εικ.' 2.

€τη
Eniδρooη δIαφδρωv δυvομιriiητanρακτtκδv λinovoηc oτηr noρoγωγrκ{

τωv εδαφιiw.
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r
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r
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Φro

d ο1o2030
xιΙλ ι πoυ πρcστdθηxε K8 laτρ .

Eικ' 3. Eniδραση τoυ K τou εδδφoυc κol τoυ K noυ πρooτiθη'κε oτηv oπδδoαη

ι<oλομπο,κιoi.
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ΔEi|TP0K0MIKA θΕMATΑ

H τrαγκδαμια παραyωγfr μ{λωv
υτoλoγΙζεται oε 4l. εκατoμ. τδν-

vouq. Τo μ{λo oτηv παyκδoμια τrα_

ραΥωYi yωπδv τrροiδvτωv κατ'iyεr
τηv τρΙτη θΕαη. Tην πΦτη θΞαη κα-

τixoυu τα εcrπ,εριδoειδ{ και τηv δεδ-

τερη .oι μπαv&νεg. Τo μfλo παρ&-

γεται α1εδδv o'δλεg τιg xδρεq τoυ

κδαμoυ πoυ 6ρΙακovται oτo 6δρε:o
και ιlδτιο ημισφαiριo. EΙvαι Evαg

Toυ
oδ. Π. Nτιv6πoυλoυ

καρτrδg πoυ διακιιεΙται παvτo0. δ-

1ι μov&xα αv&μεoα oε yειτoνικtg

χδρεq, αλλ& 'και απδ xδρεg τrαρα-

Υοrris πoυ ατrδ1oυv ατrδ τoν τδτιo
καταv&λωαηq πoλλδq xιλι,&δεq xιλι-
δμετρα. Παρ&δειγμα: Mι{λα Aργεv-
τιv{q, Xιλ{q, ΑυoτoαλΙαq, Ν,iαg Zη-
λαvδiαq oτιg αγoρδg τηq Bδρειαq
Ευμbτrηq (Δυτ. Γερμαviα, M. Bρε-
ταwiα κλπ.).

_ ΠΦτη μηλoπαραyωγδs xδ-
ρα τοU κ6oμoυ εiιlαι η Σo6rετικ{ 'E-
vωαη. Δεδτερη η KΙvα .και τρΙτη oι
ΗΠΑ. Η Eυρrinτη oτo oδvoλδ τηg
(6λδτrε oxετικδ τrivακα) παρ&γει
τrερΙτroυ I5 εκατ. τδvvoυq. oι xδρεg
τηq EoK 8 εκατ. τδνvoυq κατ& μEoo
δρo, και oι xδρεg τηq Ανατ. Eυρδ-
τr'ηg, εκτδg Σo6. 'Evωαηq, τrερΙτroυ

l. Ποtrκδoμlα π0ρ0[ωUn μnλωυ
7 εκατ. τδvνoυg.

'oπωq φαivεται Kαι στoy σXε-
τικδ τrΙvακαl στη'ν Eυρδτrη uτr'dρ-

xoυv πoλλEg xδρεg τroυ η μηλoτrα-
ραyωyi ξετερνd τo Ξνα εκατoμμr)-

ριo τδvνoυq. (Γαλλiα, Δuτ. Γερμα-
vΙα, lατrαviα, |ταλiα, ouyyαρiα και
Πoλωviα).

- Σ'η 'Nδτιo Αμερικfr ατrδ τo
1 982 δωq τo l 988 παρατηρεiται

μια oταθερ{ αJξηoη, απδ τoυg 'Ι 
.

398 xιλι&δεg τδwoυq iφΘααε oτoυg
2'195. ΠρEτrει να τovιoθεi δτι αυ-

τig oι xδρεq ταβγoυv μfrλα καλ{q
rτοιδτηταq και πραyματoπoιoδv α-

ξιδλoγεg εξαγωγδq oτη Bδρεια Eυ-

ρδτcη (Γερμαviα, ,Mεγ. B'ρετανviα
κλπ. ).

Η πoικrλΙα μfrλωv τroυ iρxεται
τrρδτη oτov κδoμo εivαι η GOLDEΝ
DEL lc loUS ( Γκδλvτεv ΝτελTτoι-
oυq). Στo vδτιo ημισφαΙριo κυρlαρ-

xεΙ n GRΑΝNY SM|TΗ (Γκρ&vvη

ΣμΙθ). H oμ,&δα RED DELlc|ous
(Pεvτ Ντελiτoιoυq) καλλιεργεΙται
oε μεγ&λη Ξκταoη. Στιq ΗΠΑ, τηv

τrρδτη θEoη ,κccτ'Ξx.ει η oμ&δα Pεvτ
ΝτελΙτoιoυg /με τoUξ κδκκιvoυg κλδ
νoUξ τηξ. Στη yδρα μαg καλλιερ-

γο'Jvται oε uεydλη αvαλoyiα oι κδκ-

κιyoι κλδyol τηq Pεντ ΝτελΙτolouq
και ακoλoυθoιjv oε ,μικβτερo πoαo-
oτδ oι τroικιλΙεq Γκδλvτεv Nτελiται-

oUζ Kαι Γκρdvvη Σμιθ.

- 
Στιq xδρεg τηg EoK, yiεζ α-

ξrδλoγεq τroικιλiεg μηλιdq εμφαvi-

ζovται oτo τr,ooα'κ{vιo oι oτroΙεq δια-
δραματΙζoυv κ&τroιo ρδλo. Πρδκει-
ται Yι,α τιq τroικιλiεq JoΝΑGoLD
(Τζδvαγκoλvτ) και ELSTΑR (,Eλ-

Φαρ).

- oι τrαραyδμεvεq πooδτητεq

μ{λωv ατιg διδφoρεq xδρεq, δτrωq

αvcrφEρoιΙται oτov τriνακα δεv αvτι-
τrρooωτrεδoυv μflλα τrΦτηζ κατηYo_

ρΙαq ,αλλ& τo oι]νoλo τωv μ,{λωv
κ&θε κατηyoρi,αg. Αυτ{ η διευκρΙvι-
oη εΙvαι απαραiτητη για να ερμη-
vεuΘεΙ τo φαιvδμενo πδq μiα παρα-

Υι,yrδs γδρα (παρ&δειγ,μα Δυτ. Γερ

μαvΙα) κ&vει εroαγωyiq. Η Δυτικf
Γερμαvi'α ειo&γει μ'iλα απδ τηv
ΓαλλΙα, lταλΙα, oυγyαoΙα κλτr. (6δ

ρειo ημισφαiριo) και ατrδ τηv ξυ-
oτραλΙα, Αρyειrτιη, Xιλη κλτr. (vδ-

τιo ημιαφαΙριo).

- 
Στηv Eλλ&δα τrαρ&λλ,ηλα με

τιq παραδoαιακiq τroι,κιλiεg καλλι-
εργoδνται και καιvoδργιεg πoικιλiεg
oι oτroiεq iδωoαv καλ& ατroτελδαμα-
τα δτωq εivαι η Moυτoolj, η Tζδvαγ-
κoλvτ, η ΣμoJθι (κλδvoq τηg Γκδλv
τεv Ντελiτoιoυq) τrou δεy ττιdνει

ooκυρr&), Koυερ'Ιvα (αΦεκτικ{ oτο

φoυζικλδδι),'oζαρκ Γκδλvτεv κ.&.

2. Πolκlλiο μnλΠc TCoυο;κoλυτ κ0I o! κλΦUol τnξ
2.1. Eιοαγωγιi

Mε τηv πoικιλΙα Tζδvαyκολντ, η
<.Ν lAoYΣTΑ> αoxoλ{Θη,κε πoλλδζ

φoρEq. Πρδκειταt Υια μΙα viα τroι-
κιλiα με πoλλ& τrρoτερ,frματα. Γr'
αυτ'δ ειrδεiκvυται vα καταλd6ει μια
ΘEoη oτηv μηλoκαλλιδρyεια. Bλiτrε
oxετικ& &Φρα. 'l) Σαζακλiδη HλΙα
και Nτιιlδτrουλoυ oδo. l982 <Mou-

τσoδ 'καl Tζδναyκoλvτ δδo αξιδλo-

γεg νδεq πoικιλiεq μηλιdg>. ΤεJxoc
20-21 , oε}ι. 144. 2) Ντιvδπoυλoυ
oδ. 1985. To Bδλyιο, εμεig και τo

μ{λo Tζδvαγκoλντ, Τει)xoq 32o,
oελ. ]00. 3) Συvδπoyλoυ K. καr

Συvdπoyλoυ Γιdvνηg τoυ Κ. l985.
ΠρΙμα και Tζδναγκoλντ - νΞεg τro:-

κιλΙεg μηλι&q, Tεδxoq 32ov, oελ.

136. 4) Λιδλιoq Γρηγ. 'Ι989. Τζδ-

vαγκoλvτ ivα εξαιρετικδ μ{λo ,Τειi-

xoq 48, oελ. 12].

2.2. Καταvωvri _ Xαρακτn-
ριστικa καρπoιi.

Kατ&yεται ατrδ τrq Ηvωμδvεg Πo-
λrτεΙεq (Σταθμδq Eρεuvητrκδq τηq

Ν]Ενγ YoRK _ GENEVΑ). EΙvα,
τριτrλoειδ{q πoικιλΙα. Ακατdλληλη
yια επικovι&ατρια πoικιλiα. (Δεv

κ&vει yια πατEρ,αq). ΑvθΙζει λiyo
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ΠΑΓΚOΣfrIΙA ΠAPΑlΓΩΓ]Η MFΙ,ιΩN Σ1E xIΛΙAllEΣ TiorΝNoYΣ

XΩPΑ 1982 1986 1987 1988

1. ΑΦPIKΗ 560

Ν. Αφρικ{ 460

Αλγερiα 23
'Αλλεg xδρεg 77

1 983 1984 I 985

630 622 527
423 484 371

24 39 42

r 83 99 114

4.495 4.678 4.564
3.7Ι8 3.779 3.593

468 434 479

302 459 486
766

1 .396 I .610 1.367

817 922 594
97 128 1ο0

365 410 530
117 I 50 143

9.579 9.578 1 0. 1 88

l-040 812 9]ο
92A 986 1.000

3.55 I 2.955 3.629
r.750 1.900 1.900

2.3r8 2.925 2.749

14.112 15.759 I3.804
327 353 293
440 s26 336

1.95ο 2.960 2.349

500 s49 797
l .3l3 1.799 l .4l ο

589 s84 368
260 384 278

327 30s 267
1.047 1.028 1.070

2.035 2.210 2.014
340 347 30CI

360 388 308
'r .100 1 .088 954
1.715 1.564 L343
778 708 748
350 378 379
s8 r s88 590

543 s 13 622
305 267 352
238 246 270

7.20a 7.100 7.00ο

56t 621

392 446
46 46

123 129

5.733 4.998
4.782 4.037

490 419
4s4 535

77

r 0.569 I 
.l.285

998 1 .041

8 13 900
4.281 4.268
1.680 1.954
2.797 3.122

12.546 r 5.386
264 268
339 314

2,424 2.357
5t6 697

r 080 2.467
423 516
205 540
3ο3 295

'Ι.043 852
2.236 2.326
289 241
335 398

\.064 900
5ο4 ] .393
716 800
308 468
477 552

678 676
325 291
353 385

5.496 5.700

37 .711 40.860

2. BoP. ΑMEPlKΗ
Η.Π.A.
Kαvαδ,&g

Mεξικδ
'Αλλεg xδρεq

7. ΣoB. EΝΩΣH
ΠΑΓΚoΣMlΑ
ΠΑPΑΓΩΓΗ

ΠHΓH FΑo

3. ΝoT. AMEP lKΗ 1 .398

Αρyειrτιv{ 804
Bραζιλiα l05
X,Μ 345
'Αλλεg xδρεq 144

4. ΑΣ lΑ 8.004

lαπωvΙα 924
lvδΙεq 899
KΙvα 2.441
Toυρκiα 1'600
'Αλλεg xδρεq 2.140

5 EYΡΩΠH 18.517

ΑυατρΙα 429
Boυλyαρiα 426
ΓαλλΙα 3.016
Αv. Γερμαviα 780
Δυτ. ΓερμαvΙα 2.637
Γι.oυγκooλα6iα 746
Eλ6ετΙα 530
EΛΛΑΔΑ 257
lαπαyiα 892
Ιταλiα 2.603
Mεγ. BρεταvvΙα 373

oλλαvδTα 47a
ouγyαρiα 1.279

ΠoλωνΙα 2.126
PoυμαvΙα 745
Toεxooλo6ακiα 5o4
'Aλλεq xδρεg 704

6. ΩKEΑΝ|A 522
Αυατραλiα 294
Ν' ZηλαvδΙα 228

r.606 2.128 2.195
s94 r.078 990
3s6 334 424
51 5 580 63ο
141 136 l5l

4.s20
3.68 r

478
356

5

7.400

40.921

606
440
44

122

4.441
3.598

388
448

7

9.9 13

986
930

3.353
r.865
2.779

16.872
369
543

2.739
722

2.r80
637
393
312
817

2.O20
303
400

r.253
1.920
I.20r

468
595

632
288
344

7.700

41.770
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Trριy απδ τηy Γκδλιrrεv,NτελΙτoιoυζ.
Πρor]λΘε απδ τηv διααται)ρ<,:oη τωv
τroι'κιλιδv Γκδλvτεv Ντελiταιoυq ( μη
τiρα) και Tζδvαθαv (πατΞραg). Ωg
ετrικovι&oτρια τrorκιλiα μτroρεi vα

ΧρησιμoτroιηθεΙ η oμ&δα Pεvτ Ντε-
λΙτoιoυg, Γκρ&vη Σμiθ, Mελρδζε,
Pεv vτε Pεviτ κλτr.

o καρπδq εΙvαl μεy&λoq, iωg
τroλι} μεγ&λog. XρωματΙζεταr oε με
γdλo τμfrμα τηq επιφdνειαζ. Tα τε-
λευταΙα xρδvια εμφαvioθηκαv πoλ
λoΙ κλδvoι (MUTΑΤloN), πou i-
χouv Kαρπoιiq τωv oπoΙωv η ετrιδ:ρ
μΙδα καλδτrτεται oxεδδv oλδκληρη
ατrδ κδκκIvo ετrΙxρωμα.

Η o&ρκα εΙvαι κιτριvωπ{, xυμδ-
δηπq, αρκετ& γλυκει&, ξuv{ καr α-

ρωματικ{.

2.3 Συγκoμιδ'i.
o xΦros oυγκoμιδηg τoπoθε-

τεiται λΙγεq μiρεq πριv ατrδ τηv ο-

μ&δα Pεvτ ΝτελΙταιoυg' Συvιoτdταl
η oυyκoμιδ{ vα τrραyματoτroιεiταr
αε δJo τoυλ&1ιoτov <<yE'ρ,ια>>. Eivα,
τroικιλΙα τrαραyωγικ{. Ξεπερv&ει α-
,κδμα και τηv Γκδλvτεv ΝτελΙταιouq.
Στlg τrεριπτδoειg που θα oυyκoμr-
oΘεΙ, κ&πωq &yoυρη, τα yεuoτικd
xαρακτηριστικd τηg, oμoιdζoυv μ'
εκεΙvα τηq Γκρdνvη Σμιθ. Αv παρα-
μεivει o καρπδg τrεριooδτερo καιρδ
ατo δ€vδρo yρωματΙζεται τιδ κδκκι-
vog' Στηv περΙττωoη αυττ], y&vει α-
τιδ τηv δIατηρηoιμδτητα στoUζ ψη-
κτlκoJq θαλdμoυq.

2.4 Xαρα'κτnριστικ6 δ€v_

τρoυ-/Κλ6δεμα-Λinαv_
σil.
Eivαι μια πoικιλΙα τroυ διαμoρ_

φδvεται εδ,κoλα oε δι&φoρα σXiμα-
τα. (Ελεδθερoq Θ&μvog, ox{μα ελd-
τηg, ελει)θερη τrαλμετα κλτr.). Πλα_

γιδκλαδo. Kαρτroφoρεi oε μδvιμα
Kαρπoφδρα δργαvα Kαι σε ετ{oιoυg
6λαoτoJ.q. Αυτδ εiν,αι ivα τrλεovi-
Kτημα. Eτroμiνωg ετrι6dλλεται ιδι-
αiτερη τρoαox{ ατo κλ&δεμα και
πρoπαvτδg ατηv αφαΙρεση τωy ετη-
oΙων 6λαoτδv. Η Tζδvαyκoλντ εi_
ιrαι ζωηρ{ πoικιλiα 'και αντιδρd iv-
τoyα στo αυoτηρδ κλ&δεμα, με τnV
εμφ&vιση τroλλδv λαιμdργωv, τrρο-
παι,rδq oτα τrΦτα Eτη τηg ηλικΙαc
τηq.

Τo δEι.rρo ειoEρxεται εvωρiq
ατηv αvΘoφρΙα. Δημιoυργεi iyκαι-
ρα καρτroφδρα δρyανα.

- 
Συyκριτικ& με τιg &λλεg πoι-

κιλiεq, ετrιθυμεΙ λιyδτερη αζωτoΟxo
λiτrανoη. H υτrερ6oλι,κ{ λΙτrαvoη αυv
τελεi oτηv δημιoυργΙα 6λαoτδv με-
ydλoυ μ{κoυg, ,κ&τι τo αvετrιΘriμη-
τo. Διαπιoτδθηκε, δτι τιg yρcνrδ_c

τΓoU τα δδvτρα δεv λιπ&vθηKαv με
dζωτο, oι καρτroΙ ατrδκτηoαv κδκκι-
vo ζωηρδ Xρδμα και διατηρ{θηκαv
στo ψUyετo ωq τα μEoα MαΤoυ.

2.5 Κλιbvoι τnζ Tζ6vαγ-
κoλvτ.
]. DΕ coSΤER (Ντε Kδoτερ).

Kαταyωγη Biλγιo. 'Evαq κλδuog

με ετrΙxμoμα κδκκιvo ζωηρδ' Ωριμ&-

ζει κ&πωq τrρδιμα.

2' JoMURED (Ζδμιρεvτ). Κατα-
yωyη Bδλγιo. 'Exει Evα crταθερδ

ζωηρδ 'κδκκινo xρδμα.
3. JOΝAGOLD 229l (Τζovαγ_

κoλντ 2291 )' Kαταγωγη Biλyιo. Ei
vαι oλiyo τrιδ ζωηβq κλδvog ατrδ
ταJq κλδvouq Τζδuαyκoλvτ 236 1

και Τζδvαyκoλντ 238l (: Νlco
BEL).

4. JONΑGOLD 236I (Τζδvαγ-
κoλιrr 236l ). Kαταγωγfl Biλγιo.
Kαλδg xρωματιoμδq.
5. JONΑGORΕD (Tξovαyκoφvτ).

,Kαταyωγ,η, τrαραγωγδg jos MΑT-
ΤEΗΝS ( Biλyιo). Kλδvog oταθε-
Θερδg, xρωματloτδq κδκιvoq oκoJ-
ρoξ.

6. Jo'NlCA (Zovικα). Kαταγωy{
cΗNΕlDEF BROS' Kλδvog με επi-
xρωμα καρπ,oi, κδι<κιvo - ρoζΞ ζωη-
Φ).

7. KιΝG JoΝΑGoLD (Κιvyκ Tζδ
vαγκoλιτ). Περroαδτερo χρωματl-
ατδq αττδ τoy κλδvo ΝlcoBΕL. 'Ι-
oωg αρyεΙ κ&πωg oτov 1ρωματιαμδ
και τηV ωρiμαvαη.

8. ΝEνV JoΝΑGoLD. (ΝroJ Τζδ-
νωyκoλvτ). Καταyωγ{ lαπωνiα'

9. ΝlcoBEL (ΝΤκoμπελ). K'ατα_

γωγ{ Bδλyιo.

10. νvlMUΤE (ΓιoυμΙτα). Αξιo-
λoγ{Θηκε ατrδ τoυq κλδvoυq 236I.

- oι περιooδτερoι κλδvoι επι-
αημ&vθηκαv ,και αξιoλoy{θηκαv ατo
BΞλγro. Δεv τrρiτrει vα ξεxvoδμε δτι
η πoικιλΙα Tζδιrαγκoλvτ καλλιερyεΙ_
ται σε μεγ&λη δκταoη oτη 1δρα αυ
ττj.

:r. Φυλλoδlο;υωστIln
Mε τηv φυλλoδιαγvωoτικfr απo-

κτoJμε xρ{o'ιμεq πληρoφoρΙεq γδ-
ρω απδ τηv Θρετrτικη κατ&oταoη
τωy Φυτδv. K&uvoιrταg αv&λυαη τωv

φιiλλωv, διατrιoτδvει καvεig δια<po-

ρΞg απδ dτoq oε iτoq. yια τo iδιo
εΙδog καl yια τηv Ιδrα τrεριox{. H
αJvθεoη τωv αvoρydvωv oτoι1εΙωv
εvδg φJλλoυ εξαρτdται ατrδ τo κλi-
μα τηζ xρovι&g (oxEoη ξηραoΙαq
και ,κ&λι) τoυ τι]πou τoυ εδ&φoυg,

τηv αyEαη υτroκειμEvoυ Kαι Troι]κl-

λiαg (τrαρdδειyμα: |-1 πoικιλiα Γκδλ
vτεv απoρρoφ.d καλι)τερα τo Kdλι,
δταv εΙvαι uτroλιααuivη, ετrΙ oτroρo-

φiτou τrαρ& επΙ τoυ M9). (BλΞτrε

σχημα 3). Σε oxετικδ τrεiρα'μα τrε-

ρlδδoυ (1965 - 1981) oτo εξωτε_

ρικδ τηg τroικιλiαg μηλrdq Γκδλvτεv
ΝτελΙτoιouq επi δ,Jo υτoκειμEvων
M9 και στroρoφιiτou 6ρδΦηκαν τα ε_

ξis:

α. To μΞoo 6&ρo9 τoι, φιjλλou
τη'q Γκδλvτεv επi υτroκειμivou M9
εivαι μεyαλι)τερo απδ τo μioo 6&-

ρog επi uτoκειμivou σπoροφJτoU'
6. Η τrεριεκτικδτητα τoυ Qδλλoυ

αε dζωτo oτα τrρδτα xρδvια τoυ
τrειρdματog ηταv μεyαλι)τερη ετrΙ υ-
πoκειμ,δvoυ στroρoφJτou. Τα φι)λλα
τo Ξτoq 197l εμφdvιζαv τηv μικρδ_
τερη τrεριεκτικδτητα εττi ατroρoφι}-
τoυ. Ατrδ τo 1972,δωq τo l98 1 η
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Δραoτnρι6τnτεζ τ'ελειoφo(των τoυ Ιllαππεioυ Γυμναo{oυ 1939

rr\r ιr\.\r\r\t\.. ΓA'l'AΦYΡΦπΑpΑΣTΑΣlx -.\r\. \,\.\.\r\r

M&Ιη 1932, εδiδετo Θεατρικη τrα

ρ&oταoιg τoυ Γυμvαoiου πρδq εvi-
σXUσι τoU oxoλικoιi ταμεΙoυ, με τo
θεατρικδ δρyo τoυ Kαγιd η <<Σ,Kλd-

6α>. Τo iρyo τλαroΙωvαv αr μαθ{τρι
αι Koυκoδλoυ Γρηyoρiα, Bαλταδδ-
ρoυ Ευ,δoξΙα, Γιαμαλλ{ Eλδ,vη και α-
τrδ τoJq μαθητ&q, o Σεφερτζfrq Πi-
τρog, Αλ,δξαvδρoq ΤooJ'καζ, Και αρ-
κετoΙ κoμπ&ραoι' T{v τrαρ&oταoη
τrλαιoΙωoε και δναq γ&iδαρoq (δνo-

μα Και τrρ&γμα) o oπoΙog με τov αv,δ.

λτrιατo αυτoα1εδιαoμδ τoυ, Ξκλεψε
τηv τrαρ&oταση και ,E'yιvε o iρωαζ
τηq 6ραδυ&q. Απδδocrε δδ τδαo καλ&
τo ,βλo τoυ, τroi δικαΙωg απδoτrαoε
τοv τΙτλo τoυ ooJπερ 1τρ{,)ταΥωvι-

ατoΟ. o βλoq τoυ {τo vα τταρoUσια
αθη oτ{ oκην'{ και vα απoδoθ,{ ατδv
ιδιoτ{τη τoυ, επειδ{ εix,ε oυλληφθε[
vα 6oακ&η τrαoαvδμωq o'ε ξΞvη τrερι-
oυαΙα, και τoJτo διδτι o ιδιoκτητηg
τoU τoV εixε εyκαταλεΙψει και ερωτo
τρoτroJoε με τη Σκλ&6α. oλα π,frγαv
τroλιj ,καλ& κατ& τηv yενικfr τρδ6α'
Kαι η τταρoυσiα τoυ τroδ {τo και κ&-
τι τo τrρωτδτυπov, εvεκρiΘη με ενΘoυ

αιαoμδ υτrδ τoυ καθηyητικoJ oυλλδ
you/ Kαι τou πρoδδρoυ τηg oxoλικ{q
εφoρiαg (Φιλ. Αρvη) πoU τηy 1ταρη-

κoλoδθηoαv Kαι απεΦdvΘησαv τo κα-
λδq ,δ1ει. Η ημEρα τηq παραoτdoε-
ωq {λθε και η αΙθoυoα <(ΝUμφατov>>

frτo αoφυκτικδq γεμδτη. To θρyo
τrρoxωρoliαε δμαλ& uixoι τη ατιγμη
τιoυ ηλθε η αειρ& τoU yαΙδ&ρou να
εμφαvιosfr ατfr oκηvη και να πλoυτi-
ση τα σKηVιK& μ,ε τηv τrαρoυoiα τoυ.
oδηyoδμεvog ,λoιτrδy υτrδ τoυ αyρo-

φδλακoq Kαι αιφνιδι&ζωvταq τoυq θε

ατdg, διδτι η τrαρoυoΙα τoυ εκρατfr-

Θη μ,υoτ'ικi, κατδλα6ε τo κEvτρο τηq
oκηv{g. Evδ δi o αγρoφ{]λακαg (oε-
vαριov Αλ' Ταoδκαg) λoγομαxoδgrs

με τov Ιδιoκτ{τη τoU για τηv παρ&-
6ααι τoυ ζωvταvoδ, o γdΙδαρog εγκα
τΙλειψε τo ρδλo τoυ κoμτrdραou, και
αυτooγεδι&ζoνταq αιlΞλα6ε τov βλo
τoU TrρωταYωvιo-τorj.

Πρδg τoJτo &r,,oιξε τα πιαινd τoυ
τrδδια, o'{κωoε τηv κεφ&λατoυ, τiv-
τωσε τιζ αυτξρεg τoυ o&ν vα εi1ε κε

ραΙεq, δκλειoε τo oτδμα τoυ και ooι]

φρωσε τα xεiλη τoυ, δoτε vα φαiyov-
ται τα κατ&λευκα,δδvτια τoυ, και dρ

Xισε να εκδηλδvη τιg ερωτικig τoυ δι
αγJoειg uε δuyατd και τrαρατεταμE
vα yκαρioματα/ TΓoU τρoκ&λεoαv τα
αυΘδρμητα, δυvατ& και ακρ&τητα γΞ
λια τωy θεατδv. M&ταια πρooπαΘoι)
σε o αyρoφδλακαg να τov κατε6,&αη

ατrδ τη ακηvη εvδ αυτδq εig πεΙoμα
τoU αyρoφδλαKoζ δΞv τo κoυvoιiαε
oJτε ρoιiτrι, εΙx,ε δε oτηλωθεΙ oτα
μτrροατlv& τoδια, τδoo γερ& πoι,
τrαρ' δλov τroυ Ξτρεξαv o'ε 6ofrθεια
και dλλoι uαθηταΙ εoτ&Θη αδJvατog

η μετακΙvηoiq τoυ, τr,poQαvδg δΞv εi-

xε τελειδoεl τo οδλo τoυ διδτι αι <ε

ραΙεg τoυ δτιαιρvαv αfrματα ερωτrκ{g

εξdρoεωg, Kαι τoU εκδvτριζαv τα με-

ρακλωμΞvα φrλoκ&ρδια τoυ (MδTog

γαρ) ' KαI ει;δ η διελκυoτivα μετ& α
y.ρoφiλαKoζ και γαiδδρoυ oυvεxΙζε-
τo, oι Θεατig αντελ{φθηααv, δτι τo
αυμπαθEg τετρ&τroδo εixε μετατρα-
πεi oε τrεvτ&πoδo τrαρ& κ&τι. Τo 9i
αμα αuτδ ετrιδδτηo,ε ακδuη τrεριoαδ
τερo τηv ηδη ηλεκτριαμivη ατμδ-
σφαιρα, και Vα δημιoυργηΘεi ivα
τrρcryματικδ τrαvδαιμδvιo' Αυτδ ητo
τo αlτΦσμεvo/ και τo ωραιδτερo oη_

μεio τηq τrαραoτ&oειοq (κατ& τηv o

μoλoyΙαv τωv θεατδv) τroυ αυτδ ox:
δι&ζovταg o γ&Ιδαρog, μετiτρεψε τo
αεν&ριo και Ξκλεψε πoαγuατικ& την
παο&oταoι. Η αυλαΙα iτιεoε, τα φδ
τα τnq ρ&μπαg δα6υααv αλλd η μv{

μη τηζ παoαoτ&oεωq δ,Ξv Eo6υoε.
Bριoκδμαo'τε oτη xρovι& 

'l 932
τo M&η μivα τδτε τoυ κδvτευε να τε
λειδoει η Σxoλικfr xρoνι& Kαι oι τε-
λεrδφoιτoι μαζΙ με την τrδuτrτη {θε-
λαv vα κ&youv εκδρoμfr oτfrv Αθfrvα.

Eτoι ετoΙμαοαv δvα θεατρικδ δργo

με σKηvoθΞτη τov καθηyηττ] Παuα-

γιωτδτroυλo. ToUζ KJloιoυζ ρδλouq α-
τrδ τo θεατρrκδ Eρyo τoυ <<Kαγια .1

Σκλ&6ω> αyiλα6αv σαy αYρoΦι]λα_
καq o Αλiκog Toιo0καq, o ΠEτρog
Σεφερτζηg oαv αyαπητικδg τηq

6lκλ&6αq, Κouκoι]λou ΓρηyoρΙα η

ακλ&6α, Euδoξiα Bαλταδδρoυ
(Mπoυτ'oιoι)λoυ) ααv YυναΙκα τoυ α

γρoφi'λακα κ.λ. και ατrδ τoυg κoμτr&

ρσoυq oΑλΞκoq Oικovδμoυ και dλλoι

xδρε6αv <<σαv TΓαζ Mαλ&μoυ για yε-

β>>. Tov κJριo δμωq βλo αviλα6ε o

Γαiδαρoq τoυ Αλiκoυ ΤoιoJκα πoυ
εixε εξαακηθεi ατo αv,i6αoμα τηq

ακ&λαq. ,Mι& vιixτα ξδτrvιoαv στo
oπiτι μετ& τα μεσdιrιJXτα αττδ ydλια
στο αvδYι. o πατΞραq και θεiog τoυ

ττoυ {oθαν πιωμlδvoι oτα κEφια εixαv
α';ε5&αει τo Γ&iδαρo στo σαλδνι ε-

τr&vr,r.

Τιq πρδ6εq τrαρακoλoυθoJαε o κα

θηyη'iq Toιδλαq πoυ o'υνΞoτηoε να

αιrδ6ει και να κατθ6ει o γαiδαρoζ τα
4--5 oκαλoπdτια τηq ακηνfrq τoυ
ΔημoτικoJ Θε&τooυ τroυ 6ρΙακoνταv
εκεΙ πoυ εivαι τδρα η Στρατιωτικ{
Λδoxη κovτd ατδ H.ρδo. Γrα τo αvδ

6ααμα τoυ yαilδ&ρoυ oτ{ oκη'νι] εμο
τ{Θηκε και oυμφδι.,ησε και o σκηvo-

θδτηq καΘηyητ{g Π.αναγ ιωτδτroυλog.

ΠΑPΑΛElΠoMrEΝΑ

Η εκδρoμη Ξγινε και oι μαOητEg
κoιμfrθηκαv oτη Mαρα&λιo διδαoκα-
λικ{ AκαδημΙα. Π{γαv και yδριααv
ατμ,oτrλoiκδg απδ τη ΘεooαλoνΙκη.

Mετ& τηv παρδoτααη o πρδεδρoq

γoviωv και κηδεμδvωv, Φiλιτrπαg Αρ
v,{q τoυq oυvεx&ρη και τoυq εΙτrε:

T&xα δεν μτroooιioε vα 6ρεθεi γαΤδ&
ρα αντΙ γ&δαρog; o δε yuμvαoιdρ-

xηq MαoτoρΙδηq μδλιq εΙδε τo γεγo_
vδq τoυ γαilδ&ρoυ oτη oκην{ φδvαξε
Ξξαλλoq: <<Kλεiατε yρiΥoρα τη σKη
ιrfr>> κατε6δατε την αυλαΙα!!

Τηv ετroμδvη μ,Eρα oι Moυyκρdg
Αyγελoq, Kδκκιvoq Γεδρyιog, o δικη

γδρoq Σδτoq και μεoικoΙ dλλoι Θαμδ
vεq τηζ παλαι&q oμδνoιαq τoυ Zαφει

ρ&κη Γoυρyoυλι&τoυ παρoυoιδgτη-
καv στo yυμvααι&ρxη Mαατορiδη
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Γαtδoυρoπαρ6,oταoιg Tιμnτικ€ζ διακρioειq
I

και του εiπαy δτr αναλαμ6dvoυv vα

πoυλflαoυv fr να πληρδooυν δλα τα
ειoητ{ρια αρκεi vα ξαvατrαιxθεi τo

δργo και vα αvε6εΙ και ττdλι o y&Τδα

ρoζ στη oκην{. Η ιδΞα δμωg αυτη α

τroυκρoΟατηκε ατrδ τo γυμvαol&ρ'1η
o γ&iδαρoq ηοθε ατo Θδατρ'o τrρΙv

αρxΙoει η παρ&σταση και μτriκε
ατo τrΙσο: μiooq τη-c crκηv{q απδ τηv

κεvτρικfl τrδρτα τoυ Θεdτρoυ.

ΑΛEKoΣ TΣloYKΑΣ

To

περιoδικ6 (NlAoYΣTfu)

vα μπεi

σε κ6Θε Nαoυoαi!κo σrτiτι

vα γρ&Φει

6vα καιv'oΦργιo

συvδρoμΓlτιi

ΣυvΞ1εια ατrδ τη oελiδα 169 i '' /, r\ ;/

;lωγeι ι,ι!,ι CειCα τ''','αllυω't ,Φη)iη;

;a'Δττf'ι; γ"ι'. x.J'-!!7.ε'. ττ;l πρωτη
;)!ιτ, cττιt aλλτγiιxt1 σ"\aiισ", x-rLaτΞ-

)'ω' t ι 1' i τ ι'','θ.li,η')'α' !ν αν cη1ι'ι'ν ιυ ι/'l

a''y'c'ι O',ι''τl'i τ,' ρLα ττ1Ξ N,ιoυοα';.

21. lΚλωoτliρια Κιboταq
Δoιiδoq A.Ε.

H pιcι,ιτ;7α'l.x'li δρι"sττ''ρ''δττρι.

1τlΞ o'.y.aτι'/ε:α": Δcιiδoυ, Ξex'.νi' ατ6

ττ1 Ναaυιι. ιιΞ τη7 εrrμeτ&i;'λeυ:11

1'0y) Ξ'1Ι')311''ci'υl'l ττ6 ΥΦEN 1ιετz.-

;c)'εγιιxω.

'\π6 :'' 19i1 τ, ιτ'ι''Ci"c' 1ι:τιφ'Ξ-

? ΞL τ'" ζ pυo''ιτ1 1α.ν''τ'l" ; 1τli a ?'ι7τ.τ |9''-

aτηιεq :τη Θ:ο) νtxτ1. o Kιiloτ:;
Δoδδo: 77'.' 1'J" ττl:.'δ''θ' τoυ δ'e'ι ξ!:'

7'ι'cι"ν 'τrl:ι ττγι ^1ενi:e''ρ& τ':'l1 ττll
,'ποtq" ιiu,ι'τ'':'L'l ι'1'ι/ι x'J''.'a$.c 1ιe πoλ_

λJ; διo1,ε6: πη'l !.x''ι.νl.'l sε ''δρυu,ι'ατz

xαυ sυ'λλ6^γ'')i πoυ €'δ?ε'3')'l 5-'Υ|)

N&oυαα 6;ι,)a τ''i Τηlρoια',ιe[''i' τον

'-\γιo }Ιηνd,' ττ, Φιλαρ'',ι'lι-τ^i,' ia

Ε:7'".τδ Σγd'ει'a ιλπ.

(.,../
ΙIεvδρoκομικ& Θ6ματα

ΦυλλoδιαγvιrστικΙξ

Συvθxεια ατrδ τη αελiδα l78

περιεκτικδτητα των φι)λλωv oε &ζc+'

τo oταθερoτroιεiται με τιooooτd ε-

τri τηq ξηρηg oυoΙαg μεyαλι)τερηg
ατο υτroκεiμεvo M9 ατδ τo oπoρδ-

φυτo (6λδτrε αxημα 2).

γ. Η τrεριεκτrκδτητα τωv φιjλλωv
(ξηρ& oυαΙα) αε φωoφδρo κυ'μαΙvε-

ται στα O,l8 και o,1 4o/o επi τηg ξη-

ρfrg oυo_iαg. Mε μΙα απδκλιαη 20|6'

δ. Η περιεκτικδτητα oε Kδλr των

φJλλωv (ξη"'ρ& ουoiα) o'δλα τα i-
τη εiuαι μεvαλJτεoη oτo oπoβφυτo
ατrδ τo M9 (6λΞτrε σΙ. 3). oι διαφo-

ρig πou τταρατηρoJvται απδ iτoq oε

iτoq oφεΙλovται στηv ξηραoΙα και

τηg τrooδτηταq τωV καρπδv' H τε-

ριεκτικδτητα αε Kdλι κυμαivεται

ατo oτroρδφυτo 1 ,7o/o, oτo δε M9

l,35% με μiα απδκλιoΛ 24o/o'

ε) Στo αo6ioτιo τrαρατηρoδνται

διαφoρaζ μεταξι) τωv δι]o υπoκειμi_

μivων. Μεγαλι)τερη oτo υπoκεiμενo

Μ9 (6λiτιε σXημα 4). Για τo σTΓo-

ρδφυτo απδ 'l ,30 iωq 1,40, για τo
ΛΛ9 ατιδ 1,60 δωq 1,80 με μiα ατrδ_

κλιoη 17χ.

στ) Η τrεριεκτικδτητα oτo μα_

yv{oιo διαφρθρει oημαντικ& oτα δι]o

υτroκεΙμεvα. Mεγαλδτερη σ"τo uπo-

κεΙμενo M9 ο,33% και μικβτερη
ατo ατroρδφυτo O,260/o. Η απδκλrαη

υτroλoyiζεται oτo 210/6'
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A'
1. Σιioταon επιτρ,oπιiξ ε-

λ6γxoυ πot6τnταg oi-
νωv N,6oυσαζ.

Τηv Δευτδρα 12 τoυ μηvδq Νo-
iμ6ρη και oτιq 'l 2 τo μεoηiμδρι oτo
γ'ραφεio τou ΔιεπαγγελματικoJ Συv
δδoμoυ πραyματoτrοι{θηκε η τrρδ-
τη oυvε'δρiαoη τηξ επιτρoπ{g ελΞy-

χoU 1τoU δη'μιoυρy{Θηκε μετ& ατrδ

απδφαoη τoυ Διoικητι'κoδ Σuμ6oυ-
λioυ τoυ Συvδδolμoυ.

Στηv Eτιτροτrη ηταv παρδντεg:

o Λδooαvδρoq Γυμvδτroυλoq, Eλεγ
κτ{g Γεωπδvog.

o Σωκρdτηg Kovιδoδog Xημικδq
oιvoλδγog Α.Α.o.Σ. Ν'&oυoα.

Ο Γιδρyoq Αργι.ιρ&κηq Xημικδg
oιvoλδyog Eτ. Mπoυτdρη.

Ο Δημητριοq Mαρκo6Ιτηg oιvολδ-

γοq Πfrγαooq.
Ο Xαρoυλα Στrιvθηρoπoliλou Γεω-

πδvog Διετrαγγελματικoιj Συo;-

δδoμoυ.
o Νiκoq Φoδvτηq Αμτrελoυργδg
o o Παι]λog Αρyυ'ρδπoυλoq xημr-

κδq oιvολδγoq τηg Ετ. Todγτα-
λη.

Στηv πρδτη ouιrεδρiααη τηq ε-

τrιτρoπflq τοvΙoτηκε o ιδιαΙτεροq ρδ-
λoq τroυ 'καλεΙται ι/α €χει η επιτρo-
πfl oτov Eλεγxo τoU τ€λι1κoδ τrροi-

δvτoq ατην διαoφ&λιoη τηg τroιδτη-

τ&q τou, oτov Eλεy1o τωV εΥl(ατσ-
στ&σεωv oιvoτoιΤαg και αv τελικ&,
το ,KρασΙ, πληρoΙ τιq πρo'υ'τroθi_
σειζ για vα φEρει τηv ivδειξη τηg

ovoμααΙαg πρoδλευαηq <{ΝΑoYΣΑ>.
Η ετrιτ,ροπ'{ εvημlεΦθη.Kε α1τ'

τα μEλη τηq για τιg πρακτικ-g τroυ

εφαρμδζovται oτιq xδρεg ΓαλλΙα,
ΓερμαvΙα Και τoy ,ρδλo τroυ τrαΙζει

η ετrιτρoπ{ ελΞyxoυ oτoυg Διετrαy-

γελματ ιrκoι}q Συvδio'μoυ g.

Τηv πρδτη x,ρovι& η επιτρoτrη
Θα δxει oυ'μ6ouλευτικδ ,κυρΙωg yα_

ρακτ{ρα, με πρδΘεoη o ρδλoq τηg
ατα ετrδμεvα Xρδvια δτι δεv θα εi-
ναι μδuo ,αυμ6oυλευτικδg, αλλd και
απαYoρεUTιKδq, oτo vα εμφιαλδvov-
ται κραoι& τπoυ δεv πληρoriv τιg
τrρo'υ'τrΦ-oειq π,oιδτηταζ τoU κρα-

A M tl ΕΛ0γ PΓ | KA ]ι EA 1^κffi]T:Ιil":'iH[ii:

ΔΙEΙΙΛΓrEΛMΑTΙΙ(0Σ ΣYΝΔEΣM0Σ

0ωογ Oιtoιηa:n: ΙΙpoε,ιεγ:tt:

Ν.Α.o .Y.Σ.A
αιoδ ovoμαoiαg πρoΞλευoηg <,ΝΑ-

oYΣΑ>.
Η τnβτη ετriακεQη στα oιyo_

πoιΙα τηq ζδvηq o.Π.Α.Π. ΝΑoY-
ΣΑ θα πραyματoτroιηθεi τηv Τρiτη
oτιq l l-12-l990 και κατd τov
Eλεyxo Θα τrαρθoJv αvτlπρoσωτrεU_

τικ& δεiyματα τηg φετlvηg x.ρoνιdg,
τα oπoΙα θα δoκιμαoτoJv oε δημδ-

αια εκδ{λωoη τoυ Συvδicrμoυ.

Η oρyαvoλητrτικr] αυτfr δoκιμη
θα δx,ει oαv απoτξλεσμα yα αyαK.oι-

vωθεΙ μια 'oυvoλι,κ{ dπoψη για τηy

αoδει& τoυ i 990 αττδ dπoψη τroιδ_

τηταζ.
H λειτoυ,ργiα τηq επιτρoτrηg ε-

λiγxoυ θα καλδψεr τo κεyδ TΓoU ι.,-

τrηρxε ατην μεθδδευo'η εvδg τoδτrc,,.l

ελδyyoυ τωy εyKαταστdoεωv τωy ol-
νoπoιTωy τηq ζδvηg o.Π.Α.Π. ΝΑ-
oYΣΑ καθδq και τηv διαoφ&λιoη
δτι τo τελι,κδ τιρoΤδv τroυ θα κυ,κλo-

Qoρ{oει oτηv αγoρd θα φiρεr εττ&-

ξια τηv ivδειξη OvαμαoΙα ΠρoEλευ-

αηg <<ΝΑoYΣΑ>.

ΓlΑ ToΝ TYΠo
Π. ΓEΩPΓιΑΔΗΣ

2. Aπoτελ6oματα ελ6γxoυ
oiνωv N6oυoαq.
Tηv ΤρΙτη Il ΔεκΞμ6ρη η ε1τι.

τρoτιη ελiγ1oυ τoυ Διεπαγγελμα-
τικoJ Συvδ'Eoμou πoυ oυoτ&θηκε με_

τ& απδ αττδφαoη τoυ Διoικητικoδ
Συμ6oυλioυ τoυ 0κτδ6,ρη τoυ '! 99Ο

απδ τoυg: ΛJoααιrδρo Γυμvδτroυ_

λo, ελεγ'κτη Πεωτrδvo, Σωκ,ρ&τη Ko_

vδρδo, xημικδ - 
oινoλδoyυ BΑ.E-

Nl, Γι&vνη Boγrατζ{, xη,μικδ - 
oι-

voλδγo ET <<MΠOYΤΑPΗΣ>, Παιi-
λo Αργυρδττoυλo, xημι,κδ - 

oιyo-

ΣoΣ>>, Νiκo Φoυvτ{, αμτrελoυργδ'.
Xαροιiλα Στιινθηρoπoiλoυ, yεωπδvo
Δrεταγγεμλατικoιi Συvδio'μoυ, ε-

καvε τηv τrρδτη τηq ετrΙoκεψη στα
oιιroπoιεΙα τηq τrεριox{q. Aπδ τηv
ετΓiσK€ψη αυτ{ διαπιoτδθηκε τεxνι-
κfl πληρδτητα εΥκαταστ&αεωv oτα
4 ατδ τα 6 oιvoπoιεiα τηg ζδνηq,
εvδ oτα νπδλοιτrα 2 Εγιναν oυoτd-
σειζ Υια 6ελτiωαη'

Ατrδ τoν δειγ,ματoληττικδ δλεy-

X,o και τηy oινoγεUστι'κη δoκιμ{ τroυ

ακoλoδθηoε διαπιoτδΘη,κε δτι :

Τα κραoι& <<Νdoυoα> TrαρoUσι-

&ζoυv ιδιαTτερα 6αθυ και Ξvτovo

xρδμα' Eivαι tvα ccrrδ τα στoιxεΙα
που διαφoρoπoιoJv τηv 1ρovι& τoυ
'l 990 η oπoΙα τrαρoυoι&ζεται με η-
τrιo 1ειμδvα, υιpηλEg θερμoκραoiεg,
αυξημEvη ηλιoφδιεια και αρκετd με-
γ&λη ξηραoΙα. Η ξηραoΙα αυτ{ ε-

τrδδραoε αριlητι'κ& σTηv πoσδτητα
παραyωγ{q o'δλo τov ελλαδlκδ xδ-
ρo ,εvδ εδδ oριαμΞvεq 6.ρoγοπτδ-
σειξ τov Αιiy.oυoτo ,και τo ετιιλεκτι-
κδ τrδτιoμα δτrαιξαv καθoριoτικδ

ρδλo, δΙvovταq τηv €UiκαιρΙα στoUζ
παραγωγoJq vα εKμεταλλεUτoιjv τα
θετικd oτοιxεΙα τηq xρovι&g.

'Evα dλλo στοιΧεio πoυ διαφo-

ρoπoιεi τηv xρovι& ατrδ αρ'κ61ξ9 nρρ-

ηΥoδμ,εvεζ (1987-1989 ) εiναι oι

oxετικ& υψηλoi αλκooλικoΙ 6αΘμoi

Tα κραoι& φEτoq εivαι <<yεwαιδδω-

ρα>.
To αδμα τωv ]Kρασιδy εivια τrλoιj-

oι.o. Ατnδ τη vεαρ{ τoυq ακδμα η-
λικiα εμφαvΙζovται γεμ&τα, οτερε&
και ρωμαλΞα. Αυτδq ο τrλoδτo-q τωv

κραoιδv τα καΘιστ& ιδιαΙτερα κα-

τ&λληλα για παλαiωoη. Αν ατα τrα-

αρτι&νω πρoσθEσoUμε και τo τυτrικδ

<<μπouκiτo>> πoυ θα απ,oκτηθεi μ:
τηv τrαλαi(.:oη ,oε 6αρδλι, θxoυμε το
<Ν&oυαα '90> με εvτυπωoιακδ yα-

ρακτfrρα και ταυτδτητα.
'Eται μπoρoδμε ιnα τroδμε δτr

η xρoνι& τoυ ] 990 θεω.ρεΙται για
τα κρααι& <dΝ&oυoα>> <<τroλδ καλ{>

ωq <<εξαιρ€τlκi).

n. !:EΩPΓlΑΔΗΣ
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Tε{lετn αΠoυtlμιιg $ε$αffiσεelψ - &εξ!ωgil
Διεπαt/ιrελματικoιi Συvδθ_

σμoυ oivoυ οvoμαοiαq
προ€λευong ({E{ξΘψ'gg;1'

Στιq 21 12 - 1990, ημiρα Πα-

ραoκευη cτιq 7 μ.μ. π'ραγματoπoι-
i1θηκε στo ξενoδoxεio <<BΕρμlo>>,

9,16'7 'Αγιo Νικδλαo Ναoδoηg εr<-

δiλωoη τou Διεπαyγελματικoδ Συν

δδoμ.oυ Oivωv ΟvομαoΙαq Προδλεu_

oηg Ν&oυoα.
Στη δι&ρκεια τηg εκδηλωαηg α-

τrovεμfrΘηκαv oι 6ε6αιδo'ειζ Trαρα-

κoλoJθηαηg σToυq αμπε,\oυργoιic

Kαι στα oτελδxη το)i; oιvoτιοιητικi.lv

6ιoμηlαvιδv απδ την Νoμ&ρxη Η-

μαθiαq κ. Παρτo'αφυλλiδoυ, τov τιρδ

εδρo τoυ Διεπαγγελμ'ατικοι] Συvδi-

σμoU κ. !ω&νvη Mτroυτ'&ρη, τcν K'

Παoαiδη Διaυθυvτη τn'. Δ:ε'-'3υvαηζ

ΓεωρyΙαg Ημιαθiαg, τo'y κ. Ταα'τλα-

κiδη υτrεδθυvo αμτιελcυoγiαg Ν. Η'

μαθiαq και τov r<. Λ. Γυμιvδτroυλo,

ελεy,κττ] yεωτιδvο του Γραφεioυ Γε'

ο:ργικηg Αν&τrτυξηq Ναoυαηg.

Στη oυvδyεια ακoλοΟθηoε oμΙ-

λiα τoυ πρoiδooυ του Διετrαγγελuα-
τικoδ ΣυvδιξσμιoιJ ]<. lo;iuνη /v\τιου-

l\6ετδ τη.,. α:]cvcμ{ ;ηc ογrτlκ{ι βεβαlιirαεωc nαρακολoυθrjoεωq εrδlκΦv μαΘημδ'

τιυv αμπελουργiαc oταυ: αμneλουργο*c αni τηv Νομiρxη κ' Φανd Παpτοαφυλλi-

δoιl, ο nρδεδρoq τoU δlεnαγγελματ.lκoιi κ. Γrδvvηq Mπoυvτδρηc, ouγxαΙρεt τouc

α,'cnε.}.oυργo*q. Δinλα τoυ δlακρiνεταl o δlευθυγτiq τoυ ΔlεnoYγελμoτlκoi Συvδl'

σμoU }r,, Παv. ΓεωργIδδηc.

ffi
ΠρΦτη oεrρδ αnδ αριοτερδ Πρoζ τα δεξιi: l) Πovτελ{c orκovoμiδηc (Δαoδρxηc)'

2) Λιiooονδροq Γυμvδnoυλoc γειυnδvoc, 3) Μlλτlδδηq Παiοiδηc Δy'vτηc Δ/voεωc

Γεωργiοc, 4) Φοvη Παρτoaφυλλiδoυ voμiρ)trηc, 5) Aoτδριoc Σιμδvηc Δ/ντiιc lv-

ατlτoilτou EδαφoλoγΙoc, δ) Σoφio Mπλαδεγoπoilλoυ 1ημlκδc lv. Eδ., 7) Aθαγδ_

olοc Σnυρδπoυλoc γεωπδvoc lv. Εδαφoλoγiαc, 8) Παπαoτiμκoυ (oiΖυγoc υφυ_

noυργoιi Γ. Πoπαoτδμκoυ.
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τ&ρη και 1αιρετiατηκε τo καrvoΟρ'

yrο κοαoi του Α'Α.o.S. VAΕΝΙ το

ΝΑoYΣΑ RΕSERVΕ.
o oιvoλδγoq τηg ΕταrρΙαg Mτoυ-

r&ρη Δρ. |ω&vvηg Boyιατζηg και

μΞλog τηq Eτιιτρ'oτri1q Eλδyxoυ τoυ

ΔιεπαγγελματικoΟ Συvδioμou α\α-

κoivωoε τα ατιoτελiαματα τηg τιρci:_

τηg ετrΙo-κεψηξ στα oιvoτoιΤα τηg

τrεριoxηq καl μια τρδτη dπoι.{.lη για
τα κρααι& τoυ ]99Ο o.Π'Α'N. Νi_

oυσα.

Στη oυvixεια ατιoδδθηκαv 6ε6αι-

δo-ειq oτoυq ειoηγητδq oτελExη τωv

oιvoπoιητικδv 6ιομηxανιδy απδ τov

Αντιπβεδρo τoυ Δ)κoδ Συμ6oυλiου

τoυ Συvδδαμoυ αμπελoυργδ Αvα-

ατdoιo Παταδδτrouλo και τov τrρ5'

εδρo τoυ A.A.o.Σ. VΑEΝl κ. Γεri:ρ-

γιo Φoυντfr.

Στη oυvdxεια ακoλoJΘηαε δεξΙ-

ωoη δπoυ oι 'ΙταρεUρισKδμενoι εixαv

τηv ευκαιρiα vα δoκιμ&αoυv δλα τα
κρααι& Ν&oυoα καΘδg και τo κρα_

oi N&oυoα τoυ Διετrαγyελματικoι}
Συvδ'Eαμoυ oΙνωv o.Π.Α.Π. Νdoυ-

σα.
Για τov Tι]τro

o ΔιευΘυιrrfrq

τoυ Διεπαγγελματικoδ
Π. Γεωργι&δηg





σκoρπΙζηζ εΙg τoδq πτω1oJq τ& d_

γαΘ& oou Θ& πτωxJvηq. 'oxι. Διδ-
τι <<δτrωg τδ oιτ&ρι, δταν oττεiρεται
εiq τr]v γ{v, φiρνει κδρδog εiq τδv

γεωργδv πoδ τδ oπδριει' Ξται καΙ δ
δρτos, τδv δπoΙov δΙδειq εiq τδν
τrειvαομΞvov, θα αoJ &πo&boη πoλ-
λ{v δφδλειαv Ev oυvε1εΙα.

- 
'Αλλ& τδ μEγα καi &oδγκρι_

τoy κοιvωyικδy καΙ φιλαuθρωπικδv
δρyov τoδ Σταδρoυ παρακoλoυθo')

μεv τδ Eτog 1936-40. Τδ Eργov
αρ1Ιζει τrανηyuρικδq μ,E τfr,l iδρu_

σιv voσoKoμεια,κoδ oυyκρoτfr ματog,
δι& τι]v περιπoiηoιv καΙ Θεραπεic ι

τδν &ρoδατωv dτrδ iατρ,oδq δμτεΙ-

ρouq καi )μoρφωμEyouξ.

- Mδ τv oειρdv, &λλo ,Ξvα λαμ-
τrβv, δπE'ρoxoν διδρoφοv oυγκρδτη

μα τδν Κατηxητrκδν ΣxoλεΙωv Jψιb'
Θηκε εiq τ{v dντΙθετoν πλευρdv τi]q
τnδλεωg, μi πλiΘoq αΙθoυoδv, εΙg

μΙαv δκ τδv δ,πoΙων εJριoκδμεθα δ-

μεΙq αημεροv. 'EξαΙρετov δεΙyμcι
πoλrτιαμoδ καΙ d.πEρoxoq καρπδι
τoδ EδαyγελΙoυ δπfrρξεv fr dvδγερ
σιs τoi δg &uω κτηρΙoυ τfrv 12ην
'Ατr,ριλΙω I953.

- 
ro δραcrr{ριog Σταδρoq oυv-

E6αλεv καΤ εΙq τ{v καταoκευ{v καΙ
&λλαxoi φιλαvθμ,rπικδv καi εδαγδv
Ιδρυμ&τωv, μE'oα εΙg τ& δπoΙα vδ
παρExεται κ&θε εΙδoυq Eξuπηρδτη-
oιg εΙg τoUq δxovταq &v&yκηv. 'Η
πΤoτιq αδτ{ δΘεoε εΙq τ{v διdθεoιν
τoιi μεγdλoυ δρyoυ τoυ ,καΙ τfiv 6o'
{θειαv τδv &δελφδv τoυ καΙ πoλ-
λδv .δκ τδιl πλoιroiων τfrg ΝαoJoη;
καΙ τδv 'ΑΘηvδv, εiq τfrv πραγμ&-
τωσιv τoυ μεγδλoυ σκoπoυ τoυ.* Mri τδτoια δντατικfr, &διd_
,κo1τoζ, πoλJτιλευρoq, yεμdτη dπδ
ειiθιivεg, μ,Eoα oδ dvτιδρdoεlg καi
δυακoλiεg δρyαoiαq, ητo iτrδμει,o
v& κ&μιpη καi v& oυvτρΙψη καΙ τδv
iη1υρδτερo καΙ &vθεκτικδτεoo δρyα-
vιoμδ.

- Γαλ{vιoq, εΙρηνrκδq - δπω;
δλoι δαoι κ&yoυν τriρα γι& πiρα
τδ ,καΘr],κov τoυζ, - oτιq 30 louvioυ
]960, oδ ξλικiα 82 xρovδv, τrαρi'.
δωoε τδ πvεJμα τoυ.

'Η ψυxη τoυ φτερoιiγιo_ε oτδy

Kι)ριδ τηg καi Θεδ τηq, πoJ μi τδ-
ση θiρμη κι' αγ&πη δrμνηoε oτηv
πoρεΙα τ{g τrρδακαιρηg iτriyεια;
ζωiq 'ηs.

- 
Tδ δvoμ& τou, τroi oτdθηκ:

oετrτδ δoo ζoδoε, &ξιδθηκε μεyα-
λJτερηg τιμfrq μετ& τov θ&uατδv

τoυ' Mi δδηγoδq τoJq &yγiλouq Τrη-

yαivει κovτ& εiq 'EκεΙvov τδv δπoΙ-
ov δι& τξq δρ&oεδq τou, δδδξααεv
EτrΙ τ{q γηs. Τδ oδμα δτdφη εΙ;

τδv oΙκoyεvειακδv τ&φov τδv Πατi-

ρων τoU, iιrτδg τoJ i oυ Νεκρoτα-

φεioυ 'Αθηvδv.

- 
',Eτσι δτελεΙωoεv τ{v ζωην

τoυ δ ΣταJρoq Λαναρ&g. Kαi εiq

τδv κδoμov τδv φωτειvδv πvευμd-
τωv μετετiθη η φωτειv{ ψUXi. 'Η
ψυ1{ πoδ crτ&θηκε πdvτα Θαρρα-

λiα, xdριg εΙq τηv τρ'ooτατευτικην
oκιdν δvδq ΙoxυρoJ, δκεΙvoυ τroι] εi-
πε: <<'|δoιi Ξyδ μεθ'ι}μδv εiμi τrd-

ααq τdξ ημδραs τ{g ζωi1g oαg>.

- 
Δiv τδv iκλαυααv μδ;oν :ι

δικoi τoυ. Tδv iκλαυoεv καi i1 Ν&-

oι.loα. Διδτι δ Σταιiρoq δEν ητo μiα
σUvηθισμivη μoρφη, η μiα o'υvηθι-

αμδνη ψuxη. 'Hτo μεγdλoq ει)ερyi-
τηg δr& τδv τδτrov τou, δq κηρι)τ-

τει α{μερov δ ΣJλλoyog 'Απoφoi-
τωv. Καi { δvoμαoΙα μεγdλog ει)-

ερyiτηq τoδ ταιρι&ζει δoο εig δλΙ-

γoυζ.

- 
Tδ μEyα καΙ dαJγκριτov κo,

νωvικδv KαΙ φrλαvθρωπικδν Lργoν,

μδ τδ δ,πoiov iλυoε κατ& τρδπov τδ-

oov δτrιτυx{ τδ περjφημov ΚoιVoJyι-

κδv πρδ6λη,μα ατ{v γεviτειρdv τoυ,

{τo τδ 'κληρoδδτημα πoδ dφηαε δ

&εiμvηoτοq ΣτAYPOΣ ΛΑΝΑPΑΣ.
_ M,E τ{v τrβξιv τoυ αδτ{ τδ

v& διαθΞτη 'κατ' Eτoq ιiπoτρoφiαq
Eξ 8.000 δραxμδv μηvιαiωq, εig τδα-

σαραζ Ναoυoαioυq &ρρεvαg φoιτη-
τ&g oi δπoiοι &ρioτευoαv κατ& τfrv

dτoφoΙτηoΙv τωy δκ τoδ ΛαππεΙoυ
ΓuμvααΙou Ναoδαηg, τoπoθετεiται
αιiτδg εig τδ 6&θρov τδv &vθμbπων

oΙ δτroΙoι ouvΞ6αλov τ& μδγιατα εΙg

τ{v δv&πτυξιv τηg τrρoδδoυ καΙ τoJ
πoλιτιoμoli.

- Tδ μixρι ofrμερov δαπαvη-
ΘEv πooδv διd τδv crκoπδv αJτδv &-

viρxεται εig 922.000 δραxμdg καi
ouvεxiζει διαρκδq v& αiξ&vη &κα-
ταπαδoτωg.

_- Δiδαγμα 'καΙ τoJτo πoλιjτι-
μov' δταν δ κδoμoq διακρΙvη τιρα-

γματικ{v αyιδιoτδλειαν καi δμτrρα-
κτov πρδq τoJq vEoυq dγdπηv.

- 
'EKεΙVoq τroJ πρooδφερεν θε_

αρεστov εργov. 'EκεΙvoq πoJ ξJπvη_
oε μΞoα ατ{ν ouvεΙδηαιv τδv Να-
oυoαΙωy τδ xρioq τrρδg τηv τrρδo_

δoy. 'EκεΙvoq πoδ dvoιξε τΙg πδρτεg
oτδy πoλιτιoμδ καi ποι] δδωoε δι&
τoJ κληρoδoτ{ματoq τδv ι}πoτρoφι-
δν τδ τrαρ&δειy,μα τoJ φωτΙζειv καi
δμπvΞεlv εig τoJg αiδvαq ητo δ

ΣταJρoq Λαvαρ&q.
_ Αδτ{ ι)π{,ρξε, &γαπητoΙ &-

κροαταi, iv &τελεΙ σΚιαγραφiα i
μoρφ,i τoυ.

- 
'Αq &πoκαλυφΘδμεv, λoιπδv,

εJλα6εΙq θαυμαoταΙ τβg τδ ιiπi-
ρoyov τoδτo δημloJργημα καΙ &g

ατρEψωμεν ει)γvδμovεg τflv μuημηv
μαq πρδg αδτδν.

_'Αg τιμηoωμεv κατ& xρΞog,
τδ δραΙov τoδτο δρyov.

- 
'Αq τιμfαοrμεv iπαξΙωg τδ

Eκλεκτδv τEκvov τfrg Ναorioηq, τδ δ_

πoΙov μE,.τv &α&λευτov Eτιμovfrv
τoυ κατδρθωαεy ν& Ξvoαρκδαη μΙ-
αv φωτεινfrv ιδEαν.

_ 'Αg dπoδδαωμεv εΙg αιiτδu

φδρov εJyvωμoαδvηq καΙ τιμfrq, δι-
δτι <<τιμ{ &ξΙζει, λE'γεr δ Γκαiτε, εΙg

δκεΤvov δ δπoΙog Eτιδιδκει μδ πεi_
αμα τ{v δκπλ{ρωαιν τδv πδθωv τoυ
καi εΙq τδ τEλoq η ΘEληoΙq τou θρι-
αμ6εiει>>.

'H μικρ{ αδτ{ διδλεξιg &q εΙ-

vαι o&v μvημδoυνo oτδν μεγdλov
αδτδv εδεργΞτηv ΣTΑYΡo ΛΑΝΑ-
PΑ'

'Αιπδvιoq Tααrδναg
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