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Σγ],lΤ0M0 BIOΓPΑΦIK0 ΣΗMEltlMA
τoU oδuooθo 11. ft|τlvdπoυλoυ

- Γεvvfrθηκε τo l 927 oτα Γρε6ε-

v& ,καt απoφoΙτησε ατrδ τo Γυ-

μv&oιo Γφ6εvδν με τo 6αθμ6

dριoτα.
--- Yπηρδτησε τη σ'τρατιωτικη θη-

τεiα τoυ ωq iφεδρoq αξrωματι-
κδq τou τruρo6oλικoδ (ατrδ Α-
τrρiλιo 1 95l δωζ Αι}γoυoτo
'l 952, εκτrαιδευτ{c αξιωματικδg
ατη Σxoλfr Πυρo6oλικoιi'

: Πiρε τo πτυxΙo τηq Γεωπoνo-

δααoλoyικηq Σxoλfrq τοy Φε-

6ρoυ&ριo τoυ 'l 955.

- 
Yτrηρδτηαε qτιξ εξiξ ι.βπηρε-

αiεq:

α) Περioδoqαπ6t-9-55
6ωq9-2-68

Ωq δημδαιoq υπ&λληλoq απoστrα-

αμδvoq oτη Bαoιλικη Πρδvorα (το-

μεΙq Α και B). ΔιευΘυvτηq (τo με-

γαλιiτερo xρovrκδ δι&oτημα) υrπειi-

9υvoq για τηv εφαρμoYfi τoυ τrρo-

γρ&μματη λεrτoι;ργΙαg <ΣπΙtι τoυ
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Π α ιδ ιοΟ>> νητr ιαγωγεiωv, vηjι1σoτοιΟ_

μδv, τcrπητoυρyεΙων, oτεyαoτικflq
6o{θειαg ατδρων otκoγεvειδv, κα-

ταακεuηq μικρδv κοιvωιpελδv δρyωv

(τrcτΙoτρεc, τoιμενταΟλακεq κλτ. ).

- 
' l δρυoε τroλλd ταπητoυργεiα

oτα ακραΙα, φτωγ& και oρειv& 1ω-

ρr& τωv'Νoμ,δv Koζ&vng και Γρε6ε-

vδv, yια την εvioyυαη τou ειooδη-

ματoξ τωV απδρωv oικoγενειδv και

τηv αv&πτυξη τη'ζ oικoτεxvΙαq' oρ-

γ&vωαε crτηy Ko-(&vη αε τακτ& xρo-
vικ& διαoτ{,ματα ε'κθEoειq ταπi-
των, μovαδικiq oτo εΙδoq 'και τια-

vελλ{vιαg ακτιvo6oλΙαξ' 'oλεq αη-

μειδvoυιl εξαιρετικfl επιτυ1Ια και oι
τωλ{oειq τouq, ξεπεριroJv δλεq τιg

τrρo6λδψει9 τηq υπηρεoΙαg. Η πρo-

ilαταμδvη αρxη yια τιq επrτεl)ξειc

αυτiq εκφρ&ζει τηy πλiρη ευαρδ-

oκει& τηq. 
:

'EEωoε ιδιαΙτερη δμφαoη

oτηv αrrfrτrτυ'ξη και 6ελτΙωoη τηg

Κτηyoτρoφiαq. 'HΦε σε επαφi

τo Ναoυ'oαΙo καθηγητ{ τηq Κτηvι_

ατρικfq Σxoληg Κων. Bλ&xo, τrρoΤ_

ατ&μεvo τoυ ΣταθμoJ Δια6ατδv,

Yια τηv εφαρμoΥi για πρδτη φoρ&

τα.; vδoυ τrρoγρ&μματoζ τεXVηττ]ζ

απερματεyxJαεωq αιyoτrρo6&τωv

ατoυg ΝoμoJq Koζ&vηq και Γρε6ε-

ιδv και ετriκταoηq τoυ πρoyρdμ-
.ματoξ τηq τεx'uη'π{q απε'ρματεγyδ-
οεωc αyελδδωv, σ' δλα τα xcoρι&

τωv αναφερoμδvωv Νoμδv. o oδυo-
oiαg Ντιν,δτroυλog με τoUξ σ'ιJyερ_

y&τεq κτηνι&τρoυg δρyωαε τηv J-
ταrθρo Υια τηV oργ&vωoη και λει-

τα-r'ρyiα τωv oυvερyεΙωv τεyvητflq

oπε.ρματδγxυαηg (επi6λεψη συvερ-

yεiωv, διαφδτιαη κτηvοτρδφο:v

κλττ.). To τβyραμμα εφαρμδoθη-

κε με πληρη ετrιτυ1iα. o'ι τε1vητΞq

o-περματεγ1δαειq αιyoπρo6dτωv
ατηv τrερΙoδo 'l 963 - 1967 ξεπiρα_
σαv τιq 50.οο0 και {ταv τrεριooδ-

τερεs απ' δoεq δγιvαv α' δλη τηv

Eλλ&δα. H τrρoioταμδvη' αρxfr για
τα επιτεJγματα αυτ& και π&λι τoy

αυyxαiφι Kαι τoy εταιvεΙ.

6) Περioδoq απ6 10 _ 2 '
68θωq2-5-69

Στηv Δ/voη ΓεωρyΙαq Kddνηq,
τrρoΤατ&μεvoζ nροyραμμοrrιαμoδ
και Στcrτιoτικηg. Συμ6oλη ατηv oρ-

y&vωαη αεμιvαρΙοrv εκπαΙδευοηg

Γραμματιiωv Koιvoτfriτοlv Yια την o'ρ

θi oδvταξη τωv δελτiοry στατιστι-
Kiq.

r) Π,aρioδoq !αrt6 3 - 5 _ 69
6ιυq 3t - la - t991

Γaoαrrivog ερεuvrγr{q τoυ l'ιroτι_

τoιjτoυ Φυλλo6δλωv ΔΞvδρωv ΝαoL'
oηq. Yτrει}θυvoξ Yια τηv εκτEλεcrη

ερε,uvητικδv πρoΥραμμ&τωy' πoιl i_

γoυv α1Eoη με την αξιολδγηoη τroι-

κιλιδv μηλι&g, αxλαδι&q'και ClKτιvι-

δι&ξ., Πρoαδιoρiαμξ "ηs 
κατ&λλη'

ληq ημεφμηvΙαq αrryκoμιδflq τωv

με vEωv τroικιλιδv μηλι&g Γκρ&wη



Σμiθ, Μoυτooi και Τ-(δvccyκoλιrr.

Κατατoλεμησε:ξ τω'.' εν-τδμωv καη
τcκ&ψαg τηg μηλιαg. φυλ}.ορυκτδv,
καρπoκαφαq οo5ακlvrd-( και αvδρ-

oια(- Kατccτοi':μηαειq τετραvlixωv

και ψi}'λα: α1λ'αδι&g Αξιoλδyηαη
,i rτoικlλ'ω,; μnλι&q (Γκρcn',vη Σμiθ,

i u':τερliλ. Μ,ουτooυ και Γκδλντεv

Ντελiτα:ο;g) αε 7 yrrοκεΙμεvα. Α-

ξ'ολδγηoη τη; τιoικιλΙαq μηλι&g
! u":τεο:dλ εμ6oλιαoμΞvη στα UTio-

κεiμε'.,α rλ9' tΛ26 και MMl06 o'ε

5.&φομc crπoστ&σειζ φι)τευoηg. Α_

ραiωμα τωv μiλωv με xημικd μi-
αα κλπ.

- 
ΔημoστεUoε πoλλδg ερει;vητι-

κiq εργαoiεg σε δι&φoρα ε1τιστημo_

vικδ τrεριoδικ&.

Τo l 989 με τov εντoμoλδγo Στiρ

γιo Παλoδ,κη, κυκλooδοηoαν τo αι)γ

Υραμμα <<H ακτιvιδι&>> (oελΙδεg

450, τrivακεq 34 και 160 φωτoγρα-

φiεg iγxρωμεζ Kαι ασTrρδμαU'ρεζ).

o πρoioτdμεvoq τηq Γεωρyικηc 'E_

ρευ\rαζ Π. Παvαγιδτoυ ατriατεrλε
θ.ρμi oυγxαρητηρια ετrιoτoλ{

o-roυq αuyγραφεΙq.

- 
Πiρε μ'Eρoq oε πoλλδq επι_

oτημovικEq ατooτoλiq Και σε συ_

vEδρrα.'Eδειξε ιδιαΙτερo εvδιαφi-

ρov για τηv διδδooη τωv vEωv πoι-
κιλιδv μηλιdq Γκρ&wη ΣμΙΘ, Moιr-

τooi και Τζδvαγκoλι"r και τη'y εΥ_

κατdαταoη τωv μovτi,ρvων oπωΦ-
vωV στιq δεvδρoκoμικEg πε'ριoxiq
των Νoμδv HμαΘiαg, Πiλλαg και

Kαo-τoριdq.

- 
'Hταv μδλοc τroλλδv Ετrroτη-

μovικδv Eταιφιδv και Συλλδγων.

- Πiρ. μiφg oε τroλλ& oεμr-

ν&ρια εκτrαιδεδoεωq γεαrrrδvοrν, φ-
τωρειoδyτοv Και δεvδρoκαλλιερyη-

τδv.

- 
Πiρε μδρ'oc αε πoλλ€q ραδιo-

φωvικEq καr τηλεoπτικδq ε,κτoμτriq.

}'. Απδ τo 197 1 ωq αημερα oτιg
τoτrικδq εφημερτδεζ <Φωd τηq Να-
oδαηg> και (<Ν,Eoι Kαιροi> δημooι-
ει)θηκαν π&vω απδ 25O εκλαTκευ-

Τo .Δ.Σ. τoυ Συλλδγoυ Anoφoiτωv με τov
nρoiδρoυc Στ. Σομαρ6

τικ& εvημερωτικ&, επΙκαιρα &ρθρα

δεvδρoκoμικηξ φυσηζ και ιατoρικoJ

τrεριε1oμEvoυ.

2. Ατrδ τo 1974 ωζ τo θ&vατδ

τoυ i1t'αv τroδεδρcq του Συλλδγou

ΑτoφcΙτωv Γυμvαoiων Ναoδoηg,

<<Avα.crτ&oιog Mιxα{λ o Λδγιoq>>.

Yτrδ τηv ταραπdvω ιδιδτητα ιrτrεi_

θυvog για τηv oργdvΦση τroλλδv ε'κ-

δηλδαεωv (φιλoλογικ& 6ραδυv&, εκ

θiαειg ζωγραφικ{q, tκθεoη γλυπτι-
κ{q (μovαδικη o'την πδλη) γιoρτη

μ'ii}ιoυ, διαλiξειq'κλτr. Kδρlog υπεJ-

θUv'oq yια τηv επανΞκδoση τηq l-
ατoρΙαq τηq τ16λεω9 ΝαoJoηg τoυ

Eυα. Στoυγιαvv&κη, με oυμπληρδ-
σειq Kαι πρoαθ{'κεq.

YτrεDΘuvοg και η ιpυxη τoυ περιo_

δικoδ <<ΝιAoYΣTb, πoυ εκδiδεται

ατΓδ τo 1977 γ.ωρic διακoπfr. To
περιοδικδ εivαι αυτoδJναμo και δεν

εvιαγJeται ατrδ καμiα τεηγη.

- 
Δημggljgμοlg oτη <<ΝιΑoY-

ΣTΑ> 'l 52 &οθoα δεvδροκoμι<ηg φi
ση: και 23 ιo-τooικoδ και λαoγρα_

φ:κου περιε1oμδvoυ.
Kυκλoβρηoαy σUvoλιΚ& 58 τειj-

Χη.
Περιλαμ6dvει θiματα:

- 
τroυ ixoυv dμεαη oxtoη με

τηv ιστoρiα και λαoγραQiα τoυ τδ-

ποU.

- 
&ρθρα εθvικoιj, εκτrαιδευτικoJ

και'μoρφαyτικoδ περlεxομEuoιl.

- 
ειδξαειq ,και &ρΦ ποιl εv-

πρδεδρo oδ. tNτιvδnoυλo κol τoυξ τ''
καt lΣτ. Anooτδλoυ

διαφδρουv τoυq δεvδροκαλλιεργη-

τδq.

Στη <ΝιAοYΣΤΑ> αρθρoγρα_

φοJν μδνιμoι oυvεργdτεg και dλλor

ειδικoi επrατημovεg. Στιg 2.500 oε-

λΙδεg τoυ ττεριoδι,κoιi txoυv δημο_

oιευθεi ττ&vω ατrδ 1 .000 &ρθρα.

- 
Η πρoαφoβ τoυ Συλλδyoυ

και τoU περιoδιKoJ εκτrμ{Θη,κε και,

τlμi1θηκε. o Δiuo_c 'Νdoυααq, oε ει-'
δικfr τελετfr, ατrivειμε τιμητικδ δΙ_

πλωμα για τηv τrρoαφoβ.
TιμfrΘηκε απδ τo Σδλλoγo <.Πr'ρ-

oδg>> για τηV πρoσφορ& τoυ και α_

πδ τηv <<Eται,ρεiα Mακεδoνικδy
Σπoυδδv>>.

To καλoκαΙ'ρι τou 'l 99l ο Poτα_

ριαvδg 'oμιλog ΝαoJαηg 6ρα6εJει

τov oδυoαξα Ντιvδτroυλο oε ειδικft

τελετη.

Τo Δεκiμ6ριo τou l99 1 oυvτα_

ξιoδoτεiταr και απoχωρε,Ι απδ τηv

εvεργδ ιrπηρεoiα. Σε λiγoιx μ{vεq

μπαΙvει oε κλιvικ{ με πρo6λ{ματcr
υγεΙαg, εwi 6ρiioκεται στσ νoσoκo-

μεio π.α0αiνει KαρδιαKδ Eμφραγμα

τo oπoio επιδειι,,δνει τηv κατ&oτα_

α{ του. 'Evα εγκεφαλικδ ετrειαδδιo

crτι9 24 ΑτroιλΙoυ l992 τοι.l επι-

φ,iρει τo Θ&vατo.

Mεγ&λη Παoαoκευη μεoη'μδρι o

Qfuoqiα5 .Ντιvδπoυλo; δεv υιτ&ρ

Χει πld.

<NιΑoYΣτAΣ

πρδεδρo oδ. iNτιvδnoυλo κοl τoυξ
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o απoxα1ρετ1σμ6q τoυ φiλoυ

του κ. Γεωργioυ Θ. Γα6'ριn'λ(δn, Γεωπ6vου _ Ζωοτ6xνn'
Eπlτιμoυ ΔιευΘυvτri του Ivεπτιτoirτoυ

Κτnvoτρoφ i'αq Γ ιαιrν lταιbν

ΣυντετρrμμΞvoι, με απερiγρατrτη

ο'υγκΙvηoη l<αι 6αθειd oδJvη ατo-

xαιρε;roJμε τoJτη τη oτιγμfr, oτo

μακρυν'δ τoυ ταξΙδl, τov πoλυαγα_
"πημ,ivo μαq oiλo 'και ε'κλεκτδ oυv&_

δελφo oδυooiα Ντιvδπoυλo.

Η ατδλεια τoυ o'δυooδα εivαι

yια μαq πoλδ μεy&λη. o oδυαoΞ_

'αq Ντινδπouλoq υτr{ρξε &vδραq με
'π&ρα τoλλig αρετΞq. Σε κ&Θε τoμΞα

τηq αvθρδπιvηq ζωlηq εixε δrακρι_

'θεi i<ι' εΙxε xαρ&ξει γερ& τo τriρα_

.crμ& τoυ.

Στo Αριoτoτδλειo Παvεπιoτημιo

Θεooαλoviκηq ηταv o γεμ&τoq α-

νηouxΙεq κι' εvδιαφδρovτα φoιτητiζ'
Στo Πυρo6oλικδ {ταv o &ριoτoc

'αξιωμαrικδq, o Eφεδρoq αΦυτroλo_

xαγδξ _ ouμτrαραoτ&τηζ τou στρα-

τιδτη. Στιq ταρEεq {ταv o τrvευ-

ματδδηq φΙλoq, o ανιδιoτελτ]q και

,o αvυατερδ6oυλoq, o &vθροrπoq με

τo τr&vτoτε λεπτδ καi πoλιτιoμivo
'xιoδμoρ. Στηv YπηρεoΙα και τη Γε-
.ωπovικfl επιoτ{μη flταv o μεy&λog

xqρηyδζ. Ερyατικδτατoζ, ακoiρα-
oτog, μειλixιoq ,ευx&ριoτoq στoυζ
.crυvερy&τεg τoυ Kαι - τroλυyραφδτα_

τoq. oραγvωτξc επιατημovικδv oι-l-

νεδρiωv και oυvαιrτfrαεωv και υτrεδ-

'θυνοq oJuταξη'q ετrιατημoyικδv πε-
,ριoδικδv και ιατo,ρικδv 6ι6λΙωv'

Στηv ελληνικη ι)παιθρo ηταν o κα-

ταξιωμδνoq γεαπδvog .o φΙλοg τα;

αyρδτη. Ατ' δπroυ κι' dv τrδραoε,

δτrou κι' &v.uπηρiτηoε, &φηoε τιg
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πιo καλig εvτυτrδoειζ. 'Hταν με-

oτδg ατrδ ευγivεια, καλωoJνη iαι

αργovτι&. 'Ηταv τrdντoτε τrβθυμοg

και iτoιμog vα τrρoαQiρει δxι μδνo

τιs ε"rriστημovικEq τou γvδoειq (i-

τρεxε δταv ε,καλεiτo oε κ&θε γω-

vι& τηq ελληνικη'g yηg), αλλδ α-

κδμη και τov iδιo τoy εαυτδ τoυ'

ΕκεΙ δμωc τιoυ ιδιαiτερα διακρi-

θηκε o oδυooΞαq Ντιvδπoυλoq ηταν

η κoιvωvικ{ τoυ δρd'oη. EκεΙ Ξδει-

ξε τov go'ω1gρικδ τoυ κδoμo, τιg

λετrτig vooδδg τoυ/ τιξ ευαιoθηoΙ-

εζ τoυ Kαι τηv μεγαλωoJνη τoυ. Η

ιατoρικ{ και ιερ{ τrδλη τηg Ν'doυ-

σαζ, Ι πδλη τηv oπoΙα Ξvτovα α-

γ&πηoε καl με τηv oπoiα oτεv&

oυvδEθηκε,'oτo lvατιτoι}τo Φυλλo-

6δλωv Δδνδρωv τηq oπoΙαg επi 20

και πλδοv Χ,ρδvια ωq γεωπ'δvog -

ερευvητfrq υτηotτηoε, γvδριζε κα-

λι)τερα ccπδ τov καθΞvα μ'αs τo

μεγαλεio τηg 'κoιvωvικ{ζ τoυ 1τρo_

oφoρ&q. Ατrδδειξη περΙτρανη απo-

τελεi η αvακfrρυξη τoιJ 'σε επΙτιμo

μΞλoq τoυ Συλλδyoυ Αττoφoiτωv τoυ

ΓυμναoΙoυ Ν&oυ,oαc, κατ& τα πρδ'
τα xρδvια εyκατ&oταα{g τoυ o"τη

Ν&oι.loα. Στη'αυvixεια, η αvακτ]ρυ-

ξη τoυ ακ6μη πιo τrαvηyυρικ&, πιo

τιμητικ& απδ ετιΙτιμo oε τακτικδ

μΞλoq. Η μεy&λη τoU αY&rrη πρoξ

τo Σιiλλoyo δεv &ργηαε v' αναγvcυ_

ριoΘε! και τrρακτικd απδ δλoυq.

Eτi μΙα και πλiov ] 5ετΙα εκλεyδ-

ταv τ,βεδρog αυτoJ τoυ Σvλλδγoυ'

'Ηταv η ψυxη τoυ επi 1ρδνια εl'"

διδoμivoυ ατδ τo Σιjλλoyο ΑτroφοΙ-

των ,τoυ Γυμvαoioυ Νdoυoαg TΓεριo-

δικor] <<Νι&oυ'oτα>>. To τr'εριoδικδ αυ_

τδ ηταv τo δραuα τ'oυ oδuαoiα. Y-

τηρξε η ζωη τoυ 'και flταv αφoσιω*

μθvog o' αυτδ. 'oταv θtταμε oτοv

oδυoαiα τηv ερδτηoη: τΙ 'o'υμ6αi_

νει Kαι δεv oε 6λiτrouμε ταητικ&

oτη Θεooαλoviκη, δτrου μεy&λωoεg
και oττoJδαoεg'και δπoυ δxειq τουq

oυyyεvεig Kαι ΦτλoU-C αoυ; Η απ&v-

τηo{ τoυ {ταv oτερεδτυτrα μiα:
<<ΠρEτrει ΥρηΥoρα να κυκλoφoρfr'αεr

τo νδo τεΟxoq τη,g <<Nι&o'uoταg>>. 'E-

1ει εξαιρετικ& εvδιαφEρoυoα iλη>>'

Μα τi δμωg Vα TΓρωτoπεi καv'εig

Yια τov oδυooδα σα φτλo, oαv &v-

θρωπo Kαι σαv ετrιoτ{μovα; Νoμi_

ζω πωq oι πρoηyηθδvτεg απδ εμδvα

δJo oiλoι και oυνερy,&τεq τoυ, σKι-

αyρdφη,oαv με τov καλι)τερo δυνα_

τδ ,τρδπo τo Ξργo τoυ. Eγδ Ξγω να

πρoαΘΞoω τoiτo μδvoν. o oδυo-

crEαg θα παραμεΙvει αληoμδvητoq oε

δαουq oυvδiΘηκαν { oυvεργdoθη-

Kαy μ' αυτδv.

o λαμτrρδg φiλog μ'αq oδυootαq

εργ&αθηκε υπερ6oλιrκ'& ατηv επiγεlα

ζωfr και κoυρ&Φη'κε. EJxoμαι o

Παvdγαθoq και Mεγ&λoq Θεδq vα

τov ξεκουρ&σει στηv oυρ&vια ζω'fr'

Eδxoμαι ετrΙoηq δπωq, τα πρoσφι-

λη τoυ αδΞλφια, τ' ανΙψια τoυ 1Tου

προcyματικ& o oδυαoEαq λ&τφuε,

ωξ και oι λoιτrοΙ αυγyενεic τoυ αV-

τλ{oow δΟvαμη παρηγoρι&q οιτrδ

τo τερ&oτιo και τroλυττoΙκιλo δργo

πoυ o oδυooEαg &φηαε, Υια vα μπo

ρEαouv να καλδqroι.lv τo μεγ&λo κε-

νδ τroυ πρoξεvεi η απδλεr& τα-l'

oδυααE'α αιωvΙα αoυ η μvl]μη. o-
δυoο.'δα yει& oα;.



oAYΣΣEΑΣ ΝTINoΓloYΛoΣ
Δημιoυργικδq, ακoriραατοq, κα-

λωoυv&τoq, εvΘωαιδδηg, εδxαρηq,

φiλoυq με δλουg, ΓEΩΠoΝoΣ με

μεy&λη καρδι&, με τρανfr Trρoσφο-

ρ&, μαq dφηoε oτιg 25 Ατrριλioυ,

oε ηλικiα 64 γρδνων.

Συνταξιoδ1oζ cΓΓrδ τov Γενdρη

του 1992, oυvixιζε με τo yvcbριμo

α' δλoυg μερ&κι τoU να γυρΙζει αε-

,riδεq για καιvoliρyιεg δημιoυργiεq.
Biωμ& τoυ {ταv η εκλαΙκευoη τηg

δεν'Sροκoμικηc iρευvαq. Mε τo πιo

γλαφυοδ και τrρooιτδ Jφoq <<yρα-

φηg>> μετδφερε τεxvικiq γvδoειq και

αυμ6ουλΞq yια τα αδyx.ρovα θEμα-

τα - τrρo6λ{ματα τηq δεvδρoκoμΙ-

αq.'Ηταv'ανfrαυyoq,'εΙγε oρdματα,
εi1ε Φαvταoiα, {ταν κovτ& oτα γε-
yovδτα τηζ ζω'iζ, τroυ oυxv& ξε-
τrερvoJoαv τηv δεvδεoκoμiα και δ-

φταyαy oτην ιoτορΙα, oτη λαoyρα-

φiα, oτoι.l τroλιτιo'μδ, uEoα ατιδ τιq
oελiδεq τou περιoδικoι] <<Ν lΑoY-
ΣΤΑ>, τroυ εΙ1ε τηv λαμτrρfr ιδΞα

yια τηV δκδooη τoυ. Σηuαντικfl αυμ
6oλη εixε oτηv δκδooη Kαι τoU TΓε_

ριoδικoδ <BEΛT |ΩT l KΑ).

'Ηταv μiα ανεξ&vτλητη <<κιvητi>>

εγκυκλoπαiδεια.
'Eδωoε πoλλΞq μ&xεq oτo xδρo

τηq εργαoiαc τoU για την ,iρευvα

Kαι τηy ανdτττυξη τηq δεvδρoκoμΙ-

αζ, με λιγooτ& μEσα, με εyΘoυoια-

oμδ, με τrειoτικδτητα με ετrιxειρ{-

ματα Ι<αι με ατrλΞq σταρdτεq - κoU

6ivτaq. "Εγρα$ε πoλλδ9 φoρΞq και

μ.ε ιδιαiτεοη εμφαση Yια τα πρoτε-

ρ{ματα τηq τroικιλiαq μflλωv Γκρ&-

νυ Σμiθ, με ακoπδ τηv δι&δooη τηq

t<αl TηV &μεoη αvδyκη αvαδι&ρθρ'ω-

σηq τηξ μηλoκαλλιiργειαg.

Σε κ&θε επιo'κi.ττη γεωτιδvo η

τrαραγωγδ ατo lyoτιτoliτo Δεvδρo-

κoμiαq τηg Ν,δoυ'oαq, πρ.ooiφερε

μ{λα τηq πoικιλiαg Γκρ&vυ ΣμΙΘ,

yια να γεu,θεi και vα τrειoθεΙ για
τα τrρoτερ{ματ& τη,c, αυxvd μ&λι-
oτα μ{λα τηq πorκιλiαg αυτ{q με-
τδφερε Υια vα τα δoκιμ&ooυy Kαι

o'' dλλεg εκδηλδoειq - oυναvτfroεrq'
'Hταv ερωτευlμEvoq μαζi τηg.

Bγ{κε vικητ'ηg και μ&λιoτα πo-

λυvΙκηq. Η δι&δοoη τηq dρxιοε oτιg
αρxδg τηq δεκαετiαq τoυ '70, oδν-

τoμα δμωg δrαδδθηκε o'' δλεg τιg

μηλoτιεριoxig τηc xδραq μαq. Tιq
τrρoσ-Γr&θεlεq Υια τηv μηλι& τιq oυ_

v6xloε και με dλλεg τrorκιλiεg δτrωg

Τζδvα Γκδλvτ κ.&.

Avdλoγη τrροoφoβ εi1ε και για

την αγλαδι&. Eivαι o ΥεωπδVoq TroU

εγκατδoτηαε τηv πρδτη δoκιμαoτι_
κfr φυτεiα ακτιvιδιdq στη Χδ,ρα μαζ.

EΙxε α'μεoδτητα στιq επαφaq Kαι

στιζ σUνερyαoiεg. Συvεργ&oτηκε με
τιg τoτικiq εφημερΙδεg δημooιεJoν-

ταg επiκαιρα δεvδρoκoμικ& θδματα.
Σε κ&θε φrλικ{ 1ειρovoμΙα - χαιρ€-
τιoμδ ydριζg κcΙ1 ,μερικ& αταλoκΞ-
λυφα αμJyδαλα ,τroυ μαζΙ με τα
αvθκδoτα frταv τo κατατεθiv ατ]μα

τoU.

E[ναr πoλδ oυγκιvητικδ vα γρ&-
φειq yια τ,ov oδυooiα Νtινδπoυλo,
δταv στο, yoυ σoU Eρxovται τδ-

σεq .Και τδcrεq αvαμvξoειg, γι' αu-
τδy τιoυ αvαπfrθηκε και τδoo αγ&-
Tfησε ToUζ φΙλouq, τoUζ σUvαδEλ-

ΦolJζ/ τouq αυvεργ&τ,εq, τoU'ζ παρα-

γo:γoυg Kαι τouq oυvαvθρδπoυq τoυ.

'Evα και μovαδικδ μηνυμα oτiλ-
youμε σΞov oδuoαiα δτι Θα τov θυ-

μδμαατε και θα αvτλorJμε δι)vαμη

ατr,δ τηv μεγ&λη τoυ πρoσφoρ&.
'Αg εiιlαι αv&λαφ'ρo τo γδμα τηg

rατoρικflg Mακεδoviαq μαq/ πoU τΘy

φιλoξεvεi ατηv τελευταΙα τou κα-
τοικiα'

BαoΙληg Koυ,κoυρyι&vηq
Πρδεδροq τοu Συλλδγoυ

Γεωτrδyωv ΗμαΘΙαc

Πiδαvε o oδυσσθαc NπvδΠoυλoξ
EΠ IMEΛΗTΗΣ TioY ΠEΡ Ι oΔIr<ov (WI'Α]OYΣTΑυ

<(Νr&oυoτω>, τoυ oπoΙoυ κιnκλoφδρη-

oε τελευταiα τo 58o τεJxog ( l α-

νουαρΙoυ - Mαρτ'ioυ 1992) ' τoυ δ-

γδοoυ τδμoυ/ με τo oπoiο εια{λθε
και στoy 16o xρδνo.

Kαταyδμεvoc απδ τη Δυτικ{ Μα-

κεδoνΙα, εγκαταoτδθηκε ατη Νdoυ-

oα, τοπoθετηθεΙq ατo πρoαvαφερδ-

μενo lvoτιτoJτo. 'oμωq, o oδυcroΞ-

αq ΝτινJo'τroυλog {ταν ivαq αvfroυ-

Xoq Και ενεργδi δημδoιog λειτoυρ_

γδq ,και τroλΙτηg. Γι' αυτδ δεv αρ-

κδoτη'κε oτα oυvηθιαμEvα, δημooιo..

ijτrαλληλrκ& καθiκoιrτ& τoι.l, yιορiq

vα oημαivει τoδτo δτι δεν &oκηoε
και τoι]τα κατ& dριoτo τρδπo, α-

φoι} δεv,κλεΙcrτη,κε ατo γραφεΙo, αλ-
λ& <<αλδνιoε>), πραγματι'κ&, τα xω-
ρ&φια και ιδιαΙτε'ρα τιg φ&ρμεq τηg

τrεριoxη,q και oυvετδλεoε ατη διd-
δoαη ν,Eωv καλλιεργειδv oπωρσΦδ"

ρωv δδυδμ^rv Kαι στην αποτελεoμα-'
τικ{ αvτrμετοbτιιαη τωv δπotωv α*

<rθεvειδv και τωv &λλωy πρo6λημ&-

τωv/ με επιμοvη Kαι Υvωση, xωρtξ
δτrαραη. Για τov olκoπδ τo,ιjτo δ-

Σnμεiιυμα τoυ Γ. Χιoviδn

Oλδτελα αvαπ&vτεxα τrEθαvε και
κηδεr)τηκε oτη Θεooαλoviκη, τo M.

Σ&66ατo, oτα 64 xρδvια τoU, o σUv-

ταξιoi1oq γειαπδvog τoυ lvoτιτoιj-
τoυ Φυλλο6δλalv Δ-vδρ<-lv τηq Nα-
oι}σαq' OfuooΞαq Ντιvδτroυλog, πρδ
ε'δρoq τoυ Συλλδγoι.l Aτoφiτωv τoυ

δημδαιoυ γυμvαoΙoυ (τω <<Λδrπ-

τrειoυ>>) τηq πδλεωg και ετrυμελη-

τηζ τηζ ε'κδδoεωq τoυ τrεριoδικoJ
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-Yραψε τοiιλδ &ρθρα οτον τoτΙ:lio

τι)το τη; i'i&oυ'oαq (οτη <ιΦωvη τηc

Ναοiαη;>, oτη; αρ'xη l(αι σ1o:'i

<<l'Jic.lg Kαιcο,iq>>, Οoτaρα), δτo:1

καl σ. εrδικi τερ:cδ'lκ&. Ξττiοη; i_

γραιμΞ (με αu,,&δ:λφδ τον) και μο-

'lο')':αΦ]α και, ιtdλioτα, τιoλυοiλι-

δη) για τα vεκταοivια, δπι':q καt

εκ}.α1l<ευμΞvα κεΙμεr'α yια την εTrα-

viτοταol1 τη; Νδo';o'αq, τc 182-1 _

- i822' αλλα και yια το <:i"4ακεδo_

νlκδ>> κ.τ.λ.

Fκaivο, δμωq, τo oτroio δικαιδvει

vcμ'Ιζιo, τοv oδ'υαoiα Ντιvδrτoυλο,

εivαι η ετα:yαδρα'oτηριoπoiηση τoU

Συ}λδγον τωv Αττoφo'Ιτωv/ η εTrα-

v;lκΞoοη (με ευρετηρια κ'τ'λ' ) του

oταviζοvτο; 5ι6λioυ τι;'; Δη'"l' Πλα'

ταοiδη - Ξuατ. Στουγιαvv&κη, Υ:α

τηu ιατοοiα τηg επαv&ατασηζ 'Γn;

Νδ-ουαα:, δπι.:g και &λλου, Υlα 'τc')

Τ';'ιi l(αcατioo r'α:, κ';:iι:;, o:

τ;.οlooδιερεg απδ δυο γιλι&δεζ oε'
} 'i:q (1-l:γ&λου α.iiματo:) του τrε-

PoτΑPlΑΝoΣ oMlΛoΣ ΝΑoYΣΗΣ

ΜΞ oloΦΩNH ΑΠoΦAΣH τοil Hε^aχ τoΥ

O ιρoT;]P:;\]{e Σ oM]ΛoΣ ]r4ιoYΣijΞ

BPABEVEI

τoι

οAγΣΣEA NTlNoΠΘYΛο

rlΔ τΗ{ ΠΦΣooP^ τoγ
π ι t ψ;; i=;1aμψ',,'f"oχJi'iili'''n1"' 

*

gτ^ τHχ nλtΧf YPtα τilπH τΗΣ 1ι7'1 991

onη?9o, 
--:lj'yiμ*-

, ;/ ζ1-,v':{-'''--aTj .' - -
'riαpriιτικιι/ a^ΣtEEΣ ΓoroΣ

/'

y.αι επi,και'?ω αηρoτιια Qξιακι γ''ω

τoνζ ΦΥ,?ωεζ τη'"fue'?.οΧhζ μαζ. Και

βτηu η μeγd,λη τoυ α^γ&'πη, η '*Ι{ι-

a,ο,ι5τωu' To περιoδιx6 πo'l ατατη'

θηx,ε, iοαθιεριilθηxε 'χαι τιμt'η'ε με

1ο r,ρΙι)τo βρα6εta τηζ EτΦηρ'εiΦE

Mαxdδo,rιy,ιiy Σπoυ,διjlμ. To πε'ριoδι-

x6 πoυ 1lινoυξε τιE oτ{λε6 τaν σ' 6-

λουζ τoυζ Nωoυoαioυq' γ'Jα'L 'ωfrδ aLζ

οελiδεE τoυ ξεxινfοωιιε oι περισ'σ6-

ριoδιι<o,ιi <<Νι&oυ'oτα>), δπoυ δημooι-

ει]ovται εξαιρετικoi ενδιαφ6ρovτo;

κεiμεvα, ιoτoρι'κo'i, λαoyραφικc;i,

yεωργιι<ο'i κ.τ.λ. τrεριεxoμΞνoυ' Η

Ν&ου'αα και η ΗμαθEα τrιo γεvικ&
οφeiλουν, λoιrτδν, τroλλ& στoν α-

vεταν&λr1τrτo oδυ'ααiα'Ντ ιvδπ-ουλo'

'Αραγε, θα 6ρεθo,]v oι dξιoι oυ';ε-

xιο.τ'ig του iργoυ τcυ;

Θ Αvαδη,μooΙευoη απδ την <<ΗME-

PΗΣlΑ>>, Τετ&ρτη 2p {rρριλioυ

1992.

:ι'"''.. Κ'ι'' α'l !γε'' 'δoυλει* η Nι&_

.\51a' Ε7"iC'Ξ aad ττs) υ}'η αoυ ττρ€-

7Ξ'. 
'1' 

-':3iε:; 'iι'!αξειq, π'?ε'τl9'' νσ"

'7ιΞ[aΞ'.ζ '/L 5'') Υ?iΦ''υ'l' Ε[ν'l"'" ια"
"r' Ξ'-ι"Li.'lτiο^τ.. }Jz- ,υα-i:υτο'5'/ a'' 3υ'-

δ,3o1ι6;' να, υ'''lΦ?|Laυ') x?ιψατrλ τLx'

τ:ην eτδψεν^η θιδocτ1, να μoι|ραtστουν

Φ' 1Ξ\3Υ\η oaην rδ),η' νια σταλo6y

cττΓl efi6)'aL1iη Eλλ1'ιδα, να φι'l^γ'ιn1γ

ΥLσ" τo εξωτε.ριx6. Mια τε1:&oτuα 'δoυ

λοι&, που ττ!'/ 6y'σ':νε o 0ιδυ'oo6αζ +ι6-

i.; τ]i:). Ky.ι δεγ ιο'-lρα'(6ταν' 'Ιαα"
,[oω'ξxανe 6νει'ρα γιπ &λλε6 εx'δ6-

Φτ&νει, τoυ λ6]γωμε. A6 α'qoλη-

βeL xq'. xθ"τo'-aζ &)'λo6' Σo''l χαψoγε-
λoδcε,,οol3{δινε'αμυγδιλd'xLα1 ψro-
ι?σ)σΞ -Ξ νι ,"ι'isl γtαηιηaλ.*s€ιζ 'y'ι ε-

αl;
o' Ayτε, &3 -'o aιζητi1coυμ'ε>>, τoil_

') 
"-a'

Δεν ξ6pω, o'δυοα3α μo'υ' αy ε1l"9ι

τcυ IiiΓPE'θα q|h'lsιζ 'ε'xjδ'6'cειζ ι;'jεζ'

Και' ^γιατt ωρ'ωγε 6γι; ΙΙoι'6g μπορεi

νω ξ.tρεc; Aλλd; εδ'ιir η' uNιd'o'"lcτα'

'θω με[ν'ει. Θ,α ,συι7iεμισει την €τ"δaaii

τη6. Πι'cτε6ω }ιa τα xαταφiρoι'lμε'

'oλoι oι ουνeaγθre6 ooυ ξι1'ρoυηιε

α,ωq 1|ρσ'τ6νταE ζωνταντj την uNι

oυστα)) 'Υ;?σfi&|!'ε ζωvταν6 xar'.'ω Ψζ
εαdvω. Tην ηιμΔρα 'τη'6 tτ'η'δεiα6 'coυ

τo υπoqχεθγi,xημε' ΙΙιoτειJω νω τα

0(Φταφ4ρoυμε.

Γι,α τη N&oυ'oα πoυ ωγ&πηοε6'

Υ,.ω .αi:lω πoυ 'αγαπ'v]αφε'
Kαλλιπ&'τeιρια

;ΞΨ ΦΞ\$ rlΑvt;;λ; ffi;:::'*";:ζ:j'
η"€-ιrjarraln r^

Mεγd'λτ1 ΤΙ α';' α'cτ"'ιυ^fi , l1rωζi η'ιo τoν

Χ,pιcτ6 γαoα'',ιe χσ"'L TrιΥ oδυ'cojα' o
πραo;, ο "γλ'lτ"δq, o μιeιλixιo; oδυ'ο-

5i.J'-i δ'eν γινδταν rlια, πeθd,^i'ει &λλη

1r3ρα. Π6θανe δτ'αν πbΘανo γ'λ" ''

Χριoτd;. Κ* ιγια; ωφτicε ιια'τθ';λτ,-

't-τc')ζ 
c θανατ6q τ''υ. 'Arrυ'δoυζl

Mα' o O'δυ'τ σ€q-ζ ^i|'1'ιν τ'6cο 'tlai|
!Ιι-ιδt. oι u'ilΘρυ,τ''ι τe'''-.'iγτξL ^iι

,,!'C'' ^l1 γ!7o''. Δ'z'l γL'ιaντι''' Aτλιλ;

ι.ι,e τo π1d,ρασξ_ι α' τoυ γρδ';'oν αλλd''ζουv

e2'ιωie-1,lτ.*,. Κιυ a oιΞυrοo3α; ^ξταν

,στο 
'μυ{αlλ6 

y'αL 61τ|ν τ'ωp'δcα ν'€οi'

ΙΙοιιδi. o Πρa6ενιιΙlτηE o;δυo'c6α;

Nτιyl6πoυλoζ 1 raυ ΦΥd,fiτιιcε τη N&-

oυ'σσ" δ5o τ[,τiarσ' yJ1"L τcν ατ&'τ'τ||Ξ'α'')

z.αι oι Nαoυoα'toc δso xιxν'iγiα'ν &}J'o'

To 7914 |μα.ζ 6διJσE qι'e π'''l ζ6ρ''

ο1ε1δ6ν {ν'α ι1ιπ:λrιτ"&\ν''' ν' σ'l?x'ι6aυΨΞ

νι. 'γρωφrιυγιε συyiδlρqμητ6q, να mρo-

πωλo,jrμε την'<Τ'oτo'ρLα'τηζ π6λ'εωζ

Nα,o6oηQ> να ηrιιζουτoδν γρ^iγ,ι'ατα'

τLσ' aην eπανLuδac\ τ'r!ζ' loν y'oL-

τ&\ω1ιε xακ&πληιτο''''αλλ& δ Eγ' l_ιπo_

ρo6,cα{ilε ν'α, xaν ωρνηθoδμε τi(Γ'oτσ"

bγa "o, 
διx6 τoυ εγ'θo''loι'αiα'l6' τoν

:δw"6 το'l γful'x6 τ'ρ6πo γα 'cε πεiθει'

Kαι ,δ,εy 1rπ'ορoδcο6 ν& τoυ 1αλ&cει;

1,ατfρι.
Κλι Φγi1xε η oΤcτa'ρtα' τη; π6λtε-

ω6 Nιo6oηι' ιαι βρioxεx'σ'L 5' δ\q'

ιι. 'lαoυ,cω[τuα. σπ[ι,Lα' xαι 1ωρiζ'eται

,a' 6ooνq εr['oτ1ιιoυζ επ'ισχ6fcτaν1σ"''

τη N&οuoα.

"Γo 19'77 &λλo rμπλoxdlxι o o'δυo-

.c6α6.' Θα ,εxδιbooυμε ξ:t'ω ι'aτoΡ''ιι6

λωoγc,ι'φt'τι6 πaριo'διx6 πoυ θ&xει'
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ΤA f,EEIΤΨIffiBI* E[l!Γpf,ΜMfrΤβ ΤffiE ffiffiflglsΣ (2o)

τoυ Θιαμ6 Γα6ρι,nλiδn
ΔιευΦlvτli τoυ Eαtεριvoli Πrμvαο(oυ -

Jlυiκεioυ - Bερoiαt

'Eπεlτα απc τnv τιαρoυοiααη των ετrrγ,ραμμ&-

τ.*:v τιJ'r' αΦιερoωμiι,ωι, απδ γovεΙq oτα τrαιδι& τoυq

και αuτio'τροφα ατrδ τrαrδι& oτoug γovεΙq τωq (ΝlΑ-
cYΣΤΑ τεjxo; 58, 1992), ττα,ρoυαιζoυμε τδ,ρα τη

δεδτερη καr τoΙτη εvδτητα' ετrιγρ&μματα αφιερωμi-
vα ατrδ o,υζ,]yoυξ yια τo oδvτρoΦδ τoυζ Και απδ πο-
λiτεq για διακεκριμivoυq oνμτroλiτεζ τoιJζ.

Απδ τα ετιγρdμματα τηξ B' εvδτηταq (iξι oυ-

voλικ'&), τα τρΙα αιriκoυ,v oτoν 2o μ.X' αιδvα (τηξ
Λει)κηq Υια τoy Αντiγovo, τη,g Bαooiληg για τov Kλεi-
vo, τoU Mljριαμoυ' Yια τηV Αvτιγδvα) 'Kαι τα υτrδλoι-

τrα τρiα oτo,v 3o μ.X. αrδνα (τηg Eρμιδvη,q Υια τo
Φιληoεμo, τη-c Σo:ζoμεvηζ Υ'α τov Kριcrττiνo, τoυ Κd-

στoροζ Υια τηv Kδριλλα. Στo τελευταΙo μαζΙ με τo
αυζιryo, τov K&ατoρα τrενθεΙ και o θρΞψαg Kλαυδια-
νδι, τrιΘαμδv o θετδg τιατδoα( τηc KJριλλαg).

Τioαερα, λoιπδv, απδ τα Eξι ετrιyρdμματα εi-

Vαl αφl€ρωμivα απδ γυ;αικεg Υια τouq &vτφq τoυc,

ivα ατrδ δrrρα για τn γυrrαiκα τoU και ivα ατrδ τrα-

τiρα ττoυ υ"-μ:τειθεi uαξi uε τo να.uτρδ τοJ. Υια τηy

θ-,γατiρα του o τrcδτοq, τη oζιryδ τα.l o δειiτεροq.

TA ΕΠ ΙΓPΑMMATA
1. ANTΙΓott!Ω ΛΕYΙ<Η

Avτlγ6vω Λειiκη τι}vβoν τεtξαoo oυνε0vω
θηxoτo oωφρooιivηc oιiYΘεμα κoι φlλioc.

Η AlΠo,ΔoΣFΙ
Γlα τoν ΑvτΙγovo, τηq κλivηc τηc τo τοiρι
nερiτε1vov oρθδvovτoc η Λε0κη τιiμβo
τov δκαvε γlo n6vτo οτouc oΦριirπoυc
oδμβoλo oωφρooιivηc καl φlλioc.

2. ΚΛEINΩ BAΣΣIΛJι
BααoΙληc nδolγ iγlΘα τ6φωv υπδ κει]θεol κρ0nτε1
KλεiYoY AμοoτρlαYδv γoΙo,MoκηδoYΙη
Φoiβoυ φoρμΙvγωv υnoφflτoρo' τoY ΘυμiληoιY
πoτvδYωY μελ6ωv loτoρ' oτειρδv δ1λoυ.

H AιΠoΔoΣrΙ
Mεc oτιq αβι3oooυc τωv τdφωv τηQ MoxεδoYioc τo 1ιilμo
κριiβεl τov Kλεivo τoY Aμοoτριoνδ τηξ 'BoσoΙληc τov δντρo
τηc μoυoικ{c τoυ Aπδλλωvo μιioτη κl οκoιiραoτo γvιboτη
nλ{θoυc oμiτρητoυ xδθε λoγic μελoδιδv τoυ Θεδτρoυ.,

3. AhΙTΙΓoNA MYpΙΣFloΣ
Moυoδων Θερδποlvo λυρorτι)noc δδε τΦonτol
Αvτιγδvo χρηστi πolc δτι φoιvoμivη,
δvδρα Miριoμoγ oφεioα rδolc oc πdYτoτε xooμεi
τoilτηY κοr τιiμβoιc δδ;ε μoρolYoμδvηv.

Η AiΠoΔoΣΗ
Στlq J!4oυoεc λδτ4looo nloτ{, λυρδρIαoo ακoυoμδvη
η Avτιγδvα η καλη εδδ εiYοι θoμμδνη,
αυτi1 π' oκδμα φdvτo4ε σor, κoρασlδ μtκρoιiλα.'Αφηoε τo Mυρiιμovo κατdμovo τov dYτρo
noυ ndvτoτε τov τdφo τηξ με θρr!,Yoυc τov oτoλiΖεr
αφ6τoυ μoρcμδvo Cνθδ τηv δβαλε oτo 1ιbμα.

4. Ι<YΡIΛ/ιΗ κJlAYllΙ"A,ΝoΣ
i<E,Ι !ζAΣT{?Ρ

Kλαυδιαγδc θρiψαc κα1 Kdατωρ oιiγγoμoc ov{p
τδμβov iτεuΕαγ εμoi μvημδoυvoν φlλiηc.
Ειμi δε μεrμic εγΦ KipIλλo η nρΙv noτε δδEηc
αρoμ6vα πλεioτouc εv θυμiλοιc oτgφδvoυc.
l{υv δ' εμi Μolρdωv μiτoq riρπooε κouκδτ' οεΙδω
κ:iμαI δ' iv Eαvθiη μητρonδ,λε1 Bερoiα.

Η ΑΠoΔoΣFΙ
o Kλαυδrαvδq ,noυ .μ' αvδΘρεΨε κl o oιjΖuγ6c μoυ o Kloτωρ
iφτroΕαv τ0,μβo γlα μEvovε ογδπηc μνημεΙo.
Η θεατρivα η Kδρtλλo εΙμol εγδ. 'Πριv πoυ (oioo
ni;.iπολλα δδΕαc oτεφδνrα oτα Θioτρ,o μ6Ζεψo.
Τδρo τo v{μa πoυ κλδΘoυv oI Moiρεc με 6ρπo[ε
κo| nΙo δεv τρoγoυδiω, To oιilμo μou δμωc
κεiτετol μioα οτη γη τηc nαvδγloq μητρδπoληc BδρolοΙ-

5. Φ lrlΙ{ΡEwtΩ EΡtrtΙ oNI{
'Eι€α viκuc κεΙμαι Φlλdρεψoc oγ εnδ€ηoεv
δεαnooilvη ΤΟ1ηc κα1 οn{γoγov
δαiμovεc αυτδv Ξωdc και θαγδτoυ. Αvoπδατατoq
τcilτoυ εγεvvflθηv.. Ερμlδvη με Φηκε
γυvη oιiγγoμoc. Πρoδγωv xoiρorc, πoρoδΙτο'

FΙ ΑΠ,oΔoΣE{
Eδδ 'μοι o Φιληρεμoc vεκρδc oτη Yη θομμivoc
Πoυ η ouτoρxtκδτητo με nδθηoε τηq Tt1ηc
κol or θεoi μ' απdγτγov ουτoi noυ τωv ov0ριilπωv
εξoυorδΖoυγ xοr (ωιj xoι ΘδYατov or iδlol.
Γεvv{θηxο κι o Θδvoτoq μoiρo noυ δεγ ξεφειjYω
H Eρμlδvη μ' θθoψε τo τoΙρι μoυ δrcβδτη,
Yo 'σot κoλi πoυ nΞρooεq κσ1 σιjρε qro xoλδ ooυ.

6. lζPΙΣΠ Ι}.Ι1Ω Σf}Zo[.!ENΗ
Ω κuμδρoυ nινυτoιi Kρlonivoυ εvθδδε oflψα
ω oυrJ ε'κ noiδωY γε γivoc μετδπloθε φοvεiτor,
δμφω γoρ nρoτδρoυc κηρ oλo{ δδμooεv'
τoιjvεκo μιv oτriληv γρdψoτo ΣοΖoμεv{
κoυρlδiη, μερδπεool'και εoooμθvolor πυθδoool.

Η AlΠoΔoΣ!{
Τoυ oυvετoιj KριoπΙvoυ εδδ πou βλΞnεlc εiv' τo μvημa
oυτoir πoυ Ζ{oηc μερτlκδ τoυ 'λo1εY noλt λiγo
κι α,n' το nοιδιi τoυ oδiYoτo Y' ovooτηΘεΙl η, γεvrδ τoυ
γtατi τc δdμαoε oxληριi πρlv' κοι τo δυa τoυ, μ,oi.ρο.
Γt' oυτδ καr η ΣωΖoμεvι!, τηc vlδτηc τoυ τo τoiρι
τη oτι|λη oυτ{ noρdγγεlλε τε1Yiτηc Yα τηq γρδψει
κι ot τωριvoi o1 δvθ,ρωπor vα μdθoυv ,xl δoot 0o 'ρΘoυv.

Τo ετrΙγoαμμα που αφι,iμυoε η ΛεJκη στoy σir-
vευνδ τηq τov ΑιrrΙγovo, yια vα τov πρo6&λει ωt υπ&-
δειγμα αωφρoα'jung και φιλΙαq- εivαι τo αιπτoμδτερo
απδ τα επιγο&uuατα τηq ΗμαθΙαg' αταrελεΙται crπδ
ivα δακτυλικδ ,εξdμετoo και δvα δακτυλικδ πειπ&με-
τρο στiyo, δηλαδη ατrδ ivα ελεγειακδ δΙo-τι11o.

Τα επιγ':&μματα πoιJ αΦιiρ."rααv η B&αolλα
oτov dvτφα τηq τoy Κλεiνo τoυ Αμααrριαιlδ (αrrδ τηιl
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τrδλη Αμαατρi τηq ΠαφλαyovΙαg τoυ Πδvτoυ) και o

ΛΛι),ριαμοq ατην γυvαiκα τoυ τηv Αvτιγδvα/ απoτε-

λoJvται απδ διio ελεγειακ& δΙ'oτιxα τo καΘdvα, εvδ

τo επiyραμμα TΓ'σU αφιΞρωoαv o Κλαuδιαιrδζ Kαι o

Κdoτωρ oτηv KJoι,λλα, ατιoτελεiται ατrδ τρiα ελε-

yειακ& δioτιxα. Tα τρiα αυτ& ετrιyρ&μματα τoυ

Kλεivoυ, τηg Αvτιγδναζ Kαι τηq Kιiριλλαg δxoυv ιδι-

αΙτ'ερη ,σqμαoiα yια τrην ι|ατoρΙα τη-c ΗuαθΙαg, γιατΙ
εivαι αφιερωμΞ'vα oε καλλιτδ1vεq (κιθαρωδδg o ΚλεΙ-

vog, μιμ&q, ηΘoτroιδg και τραγoυδΙoτρια - αoιΜg -

η KJριλλα, λυρ&ριααα η Aιrτιyδνα) και δεΙxvoυv δτι

υτrηρxε oημαιlτικη πι,rευματικfl κivηαη ατηv κoιτiδα
τoυ κρ&τoυq τωv Mακεδ'δνωv κατ& τouq αιJτoKρατo_

ρικoιig xρδνoυq, δταv η Biρoια frταv η εδρα τou Koι-

νoδ τωv Mακεδδvωv.

H τrαοoυαiα καλλιτΞxvη Πδvτιoυ, τoυ Kλεiνoι,

Αμαατριαvo'δ oτη Biooια, φαyεΦνει ετrιτrλΞov τoυg

τrαν,&ρxαιoυζ δεαμoδg τoυ Πδιrrou με τη MακεδovΙα,

δεoμoi πoυ Ξyrvαv &oη,κτοι δπειτα και ατδ τηv εy-

κατ&oταoη τroλλδv Mακεδ'δναy'l o_τov Πδvτo, ατα xβ-
vια τωy διαδδxωv τoυ M. Αλεξdιτδρoι.l, δπαrq δεΙxvει

και η ιατoρΙα τηg Ιδoυoηg τηg τrατρiδαq τou KλεΙvοu,

τηg 'Αμαατρηg.

Tα ετrιγβμματα TrαJ αφι,δρωoαv η Ερμιδvη
,oτov Φιληρεμo κ,αι η Σωζoμεv{ (η Σωζoμiιlη) ατov

KριoτΙvo, τoυ-q δvτρεζ τouq, υτr'&ρxoυ'v καταxωριαμδ-
yα στo iρv'o τ.αυ M. Γ. Δημιτσα <<H Mακεδoviα εv

λΙΘoιg φθεyγoμΞvηg Kαι μvημ,εΙoιq oωζoμΞvoιq> (τεi-

xoq Α', αελ. 75 - 76, δκδoαη l.M.X.Α' ΘεαoαλovΙκη

l9s8). Tα μ'vημεΙα επdvω oτα oπoiα {ταv xαραγμi.*
ν,α δεy,μπδρεoα δυoτυxδg'ωg τδρα vα τα δω και δεv

ξδρω πoi 6ρiακovται, &v υτr&ρxoυv ακδμα.

Για τoυ,g αvαyvδoτεq τηq <<ΝΙΑoYΣTΑΣ> τα
"τrαρoυoι&ζω xωρig τα oρΘoγραφικ& λδιθη τou γαρ&-
Κτη Kαι με κ&πoιεq oιλoλoγι.κEg ετrεμ6&oειq, μ€ εU_

ΦJvη του γo&φoιrrα, δcrrε vα 6γαΙvει δαo εiι'αι δυvα-

'τδ πιo εJκoλα και Trιo oλoκληρωμEι,ro τo uδημ& τoυq.

'Αv τα επιyρdμματα τηq Eρμιδvηg'και τηg Σω-

,ζoμεvfrq φαΙvεται δτι ξεφεl)γoυv κ&πωq ατδ τα καvo-
'νικ& μ'tτ,ρα ωs τrρoξ τη δoμfl, ,ε@oov στo TΓσiτo π8'

tρισσεδει δvαq δακτυλικδg εξ&μετφg, εvδ cΓτo δεδτε-

'iρo Kαι ττεριooεJει ετioηg δvαq δακτυλικδ9 εξ&με-

τρoq, αλλd και δεv υπ&ρxouv κανovικ& ελεγειακ& δΙ-

oτιxα, δμωq xωρi'q αμφι6oλΙα εΙιrαι πoλJ αξιδλoyα

για τo περιεxδμεvδ τoυg.

o Φιλ{ρεμoξ με μια ηρεμiα πoυ ταιριξει καl
,ατo δνoμ& τoυ φιλoαoφεΙ για τη ζωfr και για τo Θ&-

νατo.πoυ εivαι-αvαπδφευκτoq Υια τoυξ Θvητoδq και

δε φΘovεi τoυq ζωvταvoι}g επιoκδπτεq τoυ τ&φoυ τoυ
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yια τo εφil'μερo αγαθδ πou με τη σειρ& τα-J απoλαμ_

6&νoυν' ΣΙyouρα ,και η Ερμιδvη, η γυναiκα τoU, πoU

τoυ αφιiρ'ωαε τo επiγραμμα εΙxε τιg iδιεq μ'ε τov &ι'
τρα τηζ αντι'λrjψειq.

o K'ριoτrΙvoq (δvoμα λατινικδ, cRlSPUS, cRl-
SPΑ, cRlSPUM : αγoυρδq, oλε6δδη9' παλλδμεvog,

τ&λλω) flταv Ξναq &τυxog ,&vθρωτroq. Φαivεται δτι

ατrδκτηαε πoλδ vεαρδg ,δlio τrαιδι&, πoU τoU τα &,ρπα-

ξε oλLθorα μoiρα πoλδ νωoΙq, δπωq μετd απδ αυτ&

Και τov iδro. Τη λαxτ&ρα τoυ ,K,ριoτrΙvou vα αφiσει
το δvoμ& τoU στη μvημη τωv μεταγεvεατEρωv τηv L
νιωσε ωζ τα 6&θη τηζ ψUxiζ τηq η Σωζoμεv{, η ται-
δικη τoυ αγdτrη (κoυριδiη dλoyog) και ζητηαε τη

6οηθεια τηg τδxvηg και δεν δτrεoε δξω, yιατi x&ρη
ατην τiγvη (τrοiηoη, γλυπτικfl) το δνoμα τoυ Kρι-

oπΙvoυ iγινε αθ&vατo μαζi 6i,6αια με τo δvoμα τηg

αyαπημivηq τoυ Σωζoμεvi1q τrou ηξερε vα τιμ& τηv

τΞxvη.

Τixvη και αθαναoiα εivαι δiδυμεg αδελφδq για
δαoυq πιο-τaυoυv δτι η ληθη εiyαι o πραyματικδg θd-

vατoq. =εy&ατηκε κdπoιoq;

- 
Πiθαvε, τov iφαγε τo ακoτ&δι. Kαι ξεxvιΞ-

ται δτroιog δεv αyαπdει τιq καλδq τiv-vεg και δεv τιq

υτηρετεi δoo ζει. Αυτδ πoλi τoιητικ& τo διατιrτrδvει

η καρυ'φαΙα ττoι{τρια τηg αο'yαΙαg Eλλ&δαq η Σατr-

φδ με τoυq ατixoυq τηζ παJ ατευθδι,oνται <ειg &-

μoυσoy γυvαΙκα>>:

<<Kατθ&voιoα δε κεr]oεαι oυ'δΞπoτα μvημooδvα oδ-

θεy Eαotετ' oυ,δ' iρoξ ειg δατερoν' oυ γαρ πεδExειg

6ρδδωv τωv εK ΠιερΙαq...>>.

oλoκληrρδνovταg τα αxετrκ& με τα επιργ&μμα_

τα τηq Ημαθiαg ταρoυoιζω oτη oνvixεια τo επi-

yραμμα τroυ αφιiρωoαv oι BερorαΙoι στov crυμπoλΙ-

τη τoυq Λεδvτιo (3οs μ.X. αι.) yιατi ηταv γεwαΙoq
και αυνετδg και δεv iτrρεπε vα ξεxαoτεi. Απδ τo επΙ-

Υραμμα αυτδ λεiπει o τελευταioq oτΙ1og ,ivαq δα-

κτυλικδq τεvτ&μετρog, τroυ xδιθ'η,κε μαζΙ με τo κoμ-

μ&τι τηg επιτ&Φιαζ πλdκαq, πoυ λεiπει, τ&ιlαr oτo

oπoio ηταv xαροcyμivog. Tα ,ετrιΥΦβματα τou Λεov-

τioυ και τoυ ΠooεΙδιτrπoυ, iο δει]τερo παρoυαι&oττμ

κε σε πρoηγoJμεvo τεrixoq τηζ ΝIΑOYΣTΑΣ (τειi_

xoq 55/199'l , oελ. 69,71) εΙιlαι τα μδvα γιlοroτ& ωq

τδρα ατr' δoα αφιερδθηκαv απδ τoυq τroλΙτεg τηζ

αρxαΙαq Hμαθiαq oε διακεκριμ'ivα.rg αυ'μπ'oλiτεq τoυq'

Δεv ξEρoυμε dv υτr{ρξαν &λλα και πδoα και για
τοιoιiq. Eivαι δμωq γεγovδq δτι 'και o Πooεiδιτrπog,

o &ριoτoq voμdμαθ{q, τrou ,E6αλε τιs γι'δσειs του

στηy υπηρεσiα των oυμτrατριωτδv τοU Kαι o Λεδv-
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Η Nαouσαi'fκn YUvαIκεi* φoρεοlα

Πρδcoατα yαοαμ: τα', Οδυcοiα ΝTιt,δτrουλο' 'Εvαν &ι,"Δρω'πo π'ου

iΞλετε τη }'.'ccιcα cαν €εJτερ'n πατpiδα I'oU και δλoυ; εμδg π]oυ το1.,

il.αρic.c;υε, ααν δικcΟ'q τoυ α',θρδπ"oυζ.
Π&ι;τcτε τrcδθ,,.uo uα o,uζητδcεr oτoιoδriπoτε €l3μα uαq εv5ιiφερl__

Kαι Vα κανeι τη δlκη του αιrrικειμεvt,κ{ ικριτικfr,'ixovταg τr&ν'τοτε vα πει
iivα καλδ }δ1ο. y',κοιi:cαστo yα ποooφioει κ&θε 6oiθεια και ηθικi1 ουμ_

iταοi'ατα:η, ειλικoιv,η, γωoi-( να 6γαΙνει τιoτ€ ατrδ τα δ,ρια τηq ευy'dyg1c(q.

'Εντιμo, ο.κiραιο, αvrδιoτ'ελ,i l'αρακτ:iοα. Για τov oδυ'oιτlα Νtιιδπουλo
ια1iει η Φρiση δτι <ι1rε τoν y.αμδ τtoυ η Νdoυloα 6yιvε φ/τωXδτερη>.

Η αr,uεριvη 1'ιου εoγαo'[α, μ,tρoζ uι&g πoλJ ,ιιε'γαλ"j'τ:ρηq, &_c Θεωpη-

θεi μια ελdγlατη Tr'οc,σΦοo& οτn ιrvηuη του. γιατi και ο ilSιo( δ'τ'αv Ξμα9l-

δτr αoγoλojιμαι lμε τo θ'Bμα <<η vαoυoα'ii'κn γυvαr'κεΙα Φoρεoι& στc,/ ε.λλα-

δικδ y6i'ρr3y. iδειξε lvα αyυτ,1δκ'oιτο gγtt3μ6'1qσμδ Kαι με Ttlαia,5ιtou',Ξ ι'α σι,t_

vεγiσω την iρεuιd,μου. Πδ.ντctε με υ|πoμoνη δικ'cuγε ι<αι ,cυζr'το'j'oε uαζi
ιΙoυ τιq olκiυειq Kαι τοUq τoo6λη|ματι,αιrcι)g μoυ-. πoυ γ:vνοJoαν τα] αVτι-
κεiμεv,α Kαι τlα ΥJ9ω ατrδ αυτ& δια6&ο;ματ& 

'uo'υ' 
Ατrιδ 'τηv, πa'δτη, δοα

τηc ]δοUλει&c 1ιloυ. υτriαξε τrοαγματικδc 6or,βδq l<αι σL')μtΓ.rαραc-rδτηg.

Τδρα, πloυ tμ,iοο'g αυ}τ{g τηg εργαoiαq μoU', 6λiπε'ι τo φωq τηζ δη_

μοoιδτηταq, i.γω τηv αic,θnο,n oδ'ι,cc,Ξ'α, δ'τι ιyτο τι'ρiloωτrδ σoU .εμφαrΙζι-

ται η i'κφραση,τηζ ικαvcπoirl:ηg, για'ri η 'ετrr'μovη oou δli}'ι1c: και τouq

τ ε}ευ'τ αΙ,cυc μou δι,oταγ'μoδg.

Τcv 16ο αrd:vα oτηv lταλiα oι

καλλιτt1vεg πcυ δδιvαv oxtδια για
r-.;1Ι ηj!ι'Jτα ,δη μooiευαv μoντEλα

μδvo για δαvτiλεq. Ατδ τα μioα
τoυ 16oυ καl τι-( αρxΞc τoυ 17ου

αιδvα, η τεyvlκ{ τηg δαvτiλαg ξα_
πλδvεται α' oλδκληρη τηv Eυμbτrη.

Στην Ελλδδα η δαvτελoτλεκτικη δr-

α5iδεται 'κuoΙo:e με αΦετnoΙα τα κα-

θολlκ,& yυvαι:<εΙα μaιαατfrρlα τo:v

ελληvικδν vηoιδv.' Σ' αυτ& κατα_

ακει)αζαv δαvτiλεq για dμQια των

κληpικδv.'
Η δαντiλα, xειροτδxvημα κατ'ε-

ξο1ηv γυvαικεio, ατrδ τηv &πoψη

τηq τεlvικηq, dμεtyε καθαo& δυτικη,

μολοuδτι πρoααρμδoτηκε στιζ α-

ταιτηoειg τηq ελληvικflq πλ,ixτρα;.
Η τrοοααρμoyη αυτη φαivεται κυρΙ-

ΟJ3 στα εiδη τηg δαvτiλαq τrοU Χρη-
αιμoτroιiθηκαv oτo oτoλιoμδ τηg

φοοεαιdg. Τθτolα εiuαι κυρΙωc o α_

τραντig, oτεvη εvSι&μεoη δαvτΞλα
rτoυ εvδvει μεταξδ τουg δJo φJλλα
υφ&σματoζ Kαι η μτrιμτriλα,7 τroυ

c;τολΙζει τα τελειδματα.

Η μτrιμτΙλα,u η κατ' εξoxηv ελ-

).η,,:κη δαvτiλα, γΙvεταr με 6ελδvι
καl r<λωατη και αv&λoyα με τo oxΞ-

δlo, κεvτιiται κυ,ριoλεκτικ& ατov α-

iρα.9 Mτrluτriλα τrλ€'καvε o' δλη
α1εδ5v τηv Eλλ&lδα, γι' αυτδ θεω-

ρεΙται <<η γvηoιδτερη ελληvικfr δαv-

τiλα>, δτrωq γρ'&φεl η Αγyελικ{
X''Mιx&λη o' δλα τα dρθρα και
6ι6λΙα τηq.

Στη vl;φιdτικη ΝαoυoαΙ'iκη φoρε-
αι&, τo ωραιδτερo και τrλoυ'oιδτε-

ρo κiuτημα oτoλiζει τηv τραxηλι&.1o

Τo κiι'τl'1μα τnq τραxηλι&q &'ρ,1ιζε

απδ τn 6&o'η τoυ λαιμoJ, για να
l<ατα)'ηξει oτo ατξθο;. Yτ{ρxαv
περlπτδαειq πoU στηy τραvηλι& κεv
τιδταv και η xo,cvoλoyΙα.

Nαoυ,oαiΙκn τρl:xnλια

ΓEΝ l KΑ

Η τραxηλl& εivαι ivα απδ τα 6α-

oικ& εξαρτηματα τηζ ΝαoυααΙiκηc
'yυvαικεiαg φoρεoι&q. l διαiτερo γvrΙl

ριαμ& τηq τo πλoJαιo xουoδ κdv_

τημα και η δαvτEλλα, η γvωoτfr
<<μτrlμττiλα>> με τουi τroλλoιiq και
lτερiτεxνα.lg oυv,δuαoμοι) g.

H λiξη δαvτδλλα πρωτoεμφαvτ-

στΓ;κε στr| Γαλλiα τo ]545. 'oμ'ζ
τo εiδog αυτδ τηg τΞxvηg εiyε ανα-
τrτυ1θεi πoλλoιiq αιδvεg vωρττερα

ατηv Αvατολικη Mεoδγειo και ιδι-

αΙτερα ατηv Ελλ&δα, εΙτε γrα την

αcxαiα τrcδκειται, εiτε yια τη Bυ-

ζαιrrιιrfr.''o'τι ετroμΞvωg u&θα,με
vα αvαγvωρiζoυμε u: τo yεvικδ δ-

ρo δαvτΕλα,2 δαvτελωτδ, δαvτελΞvιo
κ}"τr. (δλα uεταoood ατrδ τη αγλ_
λι<fr λΞξη DΞΝTΕLLE)3 δεv εivαr
τrαρ& εξΞλιξη τι:ν κλδoτιvωv συv_

3Ξoεωv.n Η τροxIi.'.:δ.αγηij(sl στηγ Φαvη Σωτηρη M;lοξεβdγοu 6oι κεvτ{θηκε τo l893.
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To κivτnμα τηq τραxηλι&ζ Και oι

'μτrrμτrΙλεq, δiyoι,ται αρμovικ& με

τηv φoρεαι& και απoτελoJv αvαπδ-

σπαστo δ:ακooμητrκδ οτοlxεio.

Ν::φaκ* τ'ρ,αxnλl*

Οι Ναoυααiεq vJφεq, ακoλ.oυθδv_

ταq την :ταρ&δοoη, φoρoJσαv yια
τrοωτη φoρ& oτo y&μo τ'oug δδo τρα

xηλι,Ξg: τηv εξωτε,οι'κη κα}τ] κισur-

ρ:vια τραγηλr&, την <γρυoη vυφr-

κη>>. δττω-c iλεγαv' κ1αι τnv εσω'τερι_

κξ την <δεriτ'ερη τραyηλιδ>, τroυ

την δφαιvαv στoV αρyαλεlδ oε Jφαv

oη <oliγια>> και τιζ διακoouorjααv

με xρυoδvη,μα. Φ'oριδταv π&yτα Kαι

oι δδo μαζΙ κατ& τδτoιo τβτro, δ_

στε η Trρδτη yα εΙyαι διπλ& γυρι-
αμivη και η δει)τερη λιyδτερo.

Η <XPYΣΗ ΝYΦlKΗ> τραxηλι&, υ-

φαΙvcνταv με oτιμδνι 6αμ6ακδvημα

No 40 και μεταξδvημα τo{J σΧημ&_

τιζε ρiyεg, τιg ovoμαζδμεvεg <<μ&v-

vεζ>), oι oπoΙεg κατ& περiττωση η-
'ταv oτεvΞq { φαρδει'Eq. Τo μεταξδ-
vημ-α για yα ιrφατVεται ευκoλδτερα

και vα μηv <<κoλλ&ει>> _ πριv xρησι-

μoτroιηθεi oτo α-τιμδ.;t - τo <<'iστρι-

6αυ> ελαφρ& oτo xδρι. Γrα υφ&δι

ΧρησlμoποιoJoαv μδνo μετ&ξι dρι-
'dτηg τroιδτηταξ, τo γvωοτδ <<,μπoU-

ρoυvτζΙκι>>.

o τΦπ.oζ ετrεξεργαoΙ'αζ τoU με-

ταξιoi, δπωc μoυ τov περιΞyραψε η

Aφρoδiτη Φτεργιδτη, αδζυγoq Γε-
,ωργΙoυ Λατα6'Ιτoα, Eτ. y. I909, η-

ταv o εξ{q: <<oι τραxηλιΞq γivoνταν

μι μιτ&ξι απ'τα Koυ'κoJλια. E6αζ&-
'μι τα κouκoιjλια oτo 6ραoτδ νερδ

(ivα τrλδxειρo ΚoUκοJλια) κι μ' Evα

ξδλo απδ πιξ&oι τα ζoυλιy&μι yια
Vα καθiσouy κ&τω. MΞ.αα ατr, τo
νεβ ε6yαζ&μι την κλωoτfr, τηv ε-

ατρι6&μι α,lλiy,o oτo x'iρι - δαoυ vα

στΦσει - και τηv ερι1v&μι oτου

ταιpi. Για vα μηv Φoυσκδσει (Φευ-

Yει - uτFεdεδεται') εριxηr&μι ατΓδ

τrαvoωιδ'ΚαλαμτoJκl.'Yoταρvα ε-

τrιρv&μι τo τ.,lλιγ&δι, τυλlγαδιαζ&μι
τo μιτ&ξι και κ&ναμε τηv Θnλει&. Τo
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μιτ&ξι πcυ ηθε)'αι y α μπoυoουvτζi_
Kι yια τιξ τραxηλli<, Sav το τεiρα-

ζαv. δεv i6ραζαv τlq θnλειig- Y:α !α

ε.iναι κιτρινωτrδ>.

Η τραxηλια εΙxε oρθοyδvιo o1η-

μα, μηκουg oυvηθωg 55 εκατ. καl

τrλ&roq 44 εκατ.1Kαι Υlα v-α ραQtεΙ

Xρειαζδταν Ξνα φr)λλo κιoμιρΙ, τroυ

υφαΙvovταv σε φ&ρδoζ oυvηθωg 45

εκατ. Η τελικη διαμδρφωo{ τηS γι-
v.δταv ατιδ τηv τεxviτρια. oι Ναoυ-

crαiεg τrηyαιν'αy τo iφααμα και η

τεxviτρια αφoδ τηv δκo6ε oτιg κα-

τ&λληλεq διαoτ&αειg, αxημ&τιζε

ταv <<λαιμδ>>, τo <<&voιγlμα>) και α-

φοδ τα σιρiiΚωvε, iκαvε τιq \rπr_

μτriλεq και τΞλoq τo κEVτημα. Φoριδ_

ταv περ\δνταq τηv ατrδ τoν λαιμδ

Kαι πρoσαρμ,oζδταv oτo ατfrθog, κ&

τω ατrδ τo ,μπoJστo τoυ φoρΞμα-

τoζ, καλδτΓτoνταs τo &voιγμα τηg

<<ακ&λαq>>.'Eνα'κατακδρυφo &νoι-

γμα στo κEvτρo τηg τραxηλι&g, τηv

xδριζε oε διio iαα μ'iρη. To &_oι-

γμα αυτδ, μ{κoυq 45 εκ' &ρxιζε 5

εκατ. κ&τω ατrδ τηv &vω τrλευρ&

τηq τραxηλιdg, δπου διαμoρφδvov-

ταν Ξvαq μικβc <<λαιμδg>> (λαιμδ
κoψη) Kαι KατΞληYε 5 εκατ. τrριv

αrrδ τηv κδrrω τλευρ& oε μικoδ αxi-

σιμo i αε Evα δεδτεoo <<λαιμδ>> δ-

μoιo με τov τrρoηγoι)μεvo. Στσ τε-
λεΤωμα κ&θε λαιμδκoιpηg αyημδπl-

ζαv με μεταξδvημα λετrrfr μτrιμπιλi-
ταα <<κοκovΤταα>). To αxioιμo τo

ο-lρi<c:ιαv ιμε τo 6ελδvι, oxr1iματΙ-

Ι,:;τα; <<μlτζiκι>>.

Τo εvδιαφiρov τηq τραXηλι&g α-

:τδ τεxvικη και αιoθητικfr &πoψη.

εuτoπiζεται ατα δδo oτεvδμακρα

τμηματ& τηq/ πoυ εivαι δεξι'& και

αρro-rερ& ατrδ το &voιγμα, μ'{κoυg

40 εκατ. και Φioδouq 4 - 5 εκατ.

τo Kαθiνα. Σ' αυτ& τα τμr]ματα, o

δι&κcαμoq γινδταv ατrδ τηv αv&πo_

δη πλευρ& και yια λδyoυ'q αιoθητι-

κfrg oι 'Ναoυσατεq τα δΙτrλωvαν μ,

ivα,oνyκεκριμθvo τρδπo και τα 'i-
λεyαv <<γυρΙαματα)>.' Ετoι τρo6dλ-
λovταy o τrλοι}oιog και τrολυτrοiκιλoq

δι&κoαμδc τoυq, με τo oλδxρυoo

κΞντημα Kαι τιζ φαρδειΞg μπιμτrΙ-
λεq.

Σ' δλη την ετrιφ&vει& τoυq (oτα

γuρiαματα) ειδικΞq τεxviτριεq και

oι iδιεq ακδμα oι yoιKoKuρiq, δoεq

ηταv xρυαox,Eρεg, δημιoυρYoδσαy με

μεγ&λη δεξιoτε1νΙα κεvτ{ματα εξαι-

ρετικ{q τixνηg, xρη.o.ιμoτroιδvταq
τrλqκi rχΦ,αδ και XρUση κλωbτη, αε

oυvδυαoμδ με <<βλεq>> ,καt <<τtρτi-

ρlα>.
O κειrrητ69 διδκoαμoq εixε πλ&-

τog 3 - 5 εκατ. και αυv{θωc κiλυ-
τrτε δλη τηv ετrιφ&vει& τoυg (γυρi-

oματα)' ''oταv l]ταv αρκετ& πιJκVo_

κεvτημEνog, cvoμαζδταv <<τrλ&κα>.

Ατrδ τ{v δrπoΨη τηq τεxνικdq, τα
κε'lτiματα τηq τρα1ηλι&q αvdκoυv

στα <<γραιpτ&>. Σ' αυτ& τα Θiματα

i:,]iiis,r:::r:::
::,Ιi, , '',,
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Η τρcχη-λιο ουτη αvηκal ο:ην Eυ3ι_:;:': lωivγou Μητoολo., Kεvπfi,Θηκε τo 1898 αnδ
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noλU -χρUσcχiρο. δπωq iλεγov.



σΧeδι&ζoyται Trρδτα στo ι]φασμα

Kαι 0στερα Kεvτιoιjyται με δι&φρεζ
6ελovι€c>>.11 Τα θiματα εΙvαι τrαρμi-

να ατrδ τov τrλοJoιo φυτι'κδ κδαμo

(κλιματoiδεq, φJλλα, λoυλoυδ&κια,

αvθoφ5ρα κλωv&ρια κλπ.) αρμovι-

κ& oυντεριαoμiνα και <θυμiζoυν δ:-

ακooμηoειg τoυ τoε6ρi>>, τroυ εivαι

Χαρακτηριστrκδ εiδo; τη; μoυoouλ_

μαvικηg κεντητικηg>>.12 Αvαλoyα με

τον τj-πo τoU σxεδioυ, tδιvαv oτα

,κειrτηuατα τιq εξηg ovoμααΙεg: Kλr-

ματαiδεg, κιrrιαριo&κι, ζiκ - ζ&κ,

καyκΞλι κλτr.

Σε κδθε γ0ρroμα τηg τραxηλι&g,

oτo τελεiωμ& τoυ, o1ημδτιζαv με

την 6ελδνα τoυ ραψiματog φαρδειδq
<<μτrιμτriλεg με Koλ.ιδδεξ> τoυ τιq δι_

ακoσμoδσαv με Qδλεq, Χρησιμoπoι-
διrταq μεταξδvημα, yρυo'δvημα και

αοη'μδvημα. oι μτrιμτrΙλεg αυτΞg,

φ&ρδoυq 5 - 6 εκατ. δεv flταv δνα

αrrλδ o'υμτrληρωμα oτη δrακδouηoη

τηq τραxηλιdq, αλλ& το TrρωταρΧι-

κδ oτoιxεio πou τrροαδιδριζε τηv

rτolδτητα και τηy αξΙα τη,c.

oι μτrιμτrΙλεq iτrαrρvαv την ovo-

μαoΙα τoυg, ατrδ τo oxiδιo τroυ δια-

μoρφδvoνταv μετ& τηv oλoκληραlcη

το,ι-;g. 'Eτoι Exoυμε τιq εξηg ovoμα-

αiεq: oiλιvo i oελιv&τη, τrλατι)φυλ-

λo αΞλιvo, μαKεδοvτσι, τrλατδφυλλo

μαKεfuvτσι/ καγκΙλι, κυτrαριodκι

κ. λ.τr'

Για τov o1ηματιαμδ τηg μπιμττi-
λαq xρηo'ιμoπoιoι)ααv τroικΙλoυg

τρ::τiου; τε1vικ'1iq, αε διδφoρoυq αυν

5υαoμoJq: γαζΙ, μιτζΙκlα, τραττoU-

ζ&, καoκδλl, ξεxυτδ, κoυκoυvΙτσα,

καρκ':λoJδα, ρrζ&κι κ.&.

Στrq xρυoΞq vυφικiζ τραxηλιδg

yια τo κδντημα και τιξ μτrιμτriλεq,

ΧρησιμoπoιoJααv τrδντoτa 20xΙλια-

ρo xρυoδvημα. Για τιc μπι,μτriλεq,
τo μεταξδvημα iταv απδ την iδια
<λωατ{ τroυ δφαιvαv τιq <<μ&wεq>>,

αλλ& περιolαδτερo o'τριμμ,ivo oτo
y'δρι καr εixε τηv εξflg επεξε'ργαoiα,.

δτrωq μoυ αφηγηθηκε η κυ'ρ&. Aφρο_

δΙτη Λαπα6Ιτoα: <<Για vα Υivouv oι

μπιμπiλεg, τιg θηλειEq πoU ετoiμα-

ζ&μι για ν'α υΦdv'oυlμε τoαγηλιδg'

τιg ε6ρ'αζ&μι σι Καζ&vι μι &oπ'ρου

oαποιiνι - κουματ&κια ττου τα ελι-

oι'ν&μι τn:r]:τα καλ'& - ri}yπoυ vα α-

ο'πρioε, τoυ uιτdξr. Trg ξετrλυ;'&μι
rrτη oκι&. Mι αuτδ τo uιταξδνημ'α

iφ,κ,αvαv τιg μτrι,μrciλεq>.

Για vα yΙvει η μπι'μτriλα, Ξoτρl-

6αv μεταξι] τoυg δJo'κλωoτiq, περ-

VcJσαv τηv 6ελδvα και dρxιζε η

τεyvΙτρα Vα τηV τrλEκει. Τηv xρυoη
κλι+cτη πcU xoησιμoτroιoδoαv frταv

αγ1οραo-ri, δτω_c oι oδλεc και Γα

τιoτΙρια. Τo 'l 9l4 - l5 μια vUφιKη

τoαxηλιd, uε xρυoη μπrμπiλα, ατoi

xι-(ε 130 - 'l 50 τrαo δεξ (τo 1ειρικδ

Υια τηV μτιμπΙλα). To 'l 936 oτoi-

xιζε 200 παρ&δεc'

Πριv το i 900, τo μεγα}'ιiτερo 6d-

ρoζ στo διdκooμo τηg τραxηλι&g

εΙ1ε τo κivτηl.lα (τroλJ xρυoδ κδv_

τημα _ μικρη μτrιμπiλα, δoυλεμivη

με xρυαδvημα Kαι αργυρδvημα).
(Φωτ. l - 2). Αργδτερtx δμωζ τo

μεyαλ'jτερo 6&ooq δδθηκε στηV μπι-

μπiλα (φαρδειEq μτrι,μπiλεg με με-

τ&ξι και xρυαδvημα - λιyδτερo x.ρυ-

oδ κiντημα). (Φωτ. 3 - 4).

Ετrειδη τo KισμιρΙ ηταν λετrτηq.

Uφηq (αραΧvoOφαvτo), τταρoυo'ι&ζει'

oημαvτικE.q δυακoλΙεq στη διαδικα--

crΙα τoυ Kεvτηματoq. Για yα εξαoφα_

λιαθεi η σταθεΦτητα oτo κΞvτηlμα

και να ατEκεται δ$rα η τραXηλι&,

<<yα μηη/ ε'[ναι νtiτ oαv hζαντiλα>>,

δπωq μoυ εΙπε 1αρακτηριστιK& η

θεiταα μoυ EλEνη Ζ&}ιιoυ, <rJζιrγοq

Aλεξ. Τoιdκou, Ξτ. γεv. 1916, oι

τεxviτριεq ΧρησιμoTtoιoιioαv oτην ε-

αωτερι,κη τλεuρ& λετrτδ &απρo xαρ-
τΙ, το oπoio με τηv π&ρoδo τοu'

xρδvoυ φθεΙρoνταν.
Η εαωτερrrκfl <<δειh'ερη τφxηλι&;>,

ατηv Jφαvc,η, τo α'x{μα και τιq δια_
,στ&σειζ, {ταν δμoια με Tηv εξωτε-

ρικ{ <<xρι,iα{ VΦJφικi> τ'ραxηλιd, διΞ-

φερε μδνo ατoy δι&κooμo πoυ δεy

ηταv τδoo τλoJoιog (λιγδτεoo κδv-

τημα - μικβτεμg μπιμπΙλεg) 'και

oτα <<γυρioματα)) πoυ {ταv oτεvδ-

τερα. 'oτrωq Ξλεγαv ΧαραKτηριστι-
κ& <<η καλη τραxηλι& γδριζε διτλ&
δξω, εvδ η δεδτερη τραxηλι& γδρι-

ζε πιo λiγo>>.

oι Ναoυoαiεg δεv crυv{θιζαv vα
πλivo,υν τιζ KισμιlρΞvι€ζ καλ,E'ζ τρα-
yηλιiq, ετrειδ{ τo δφασμα Kαι o δι&*

κoσμoq καταoτρδφovταV σιY& - σι-
y&, 1&voνταg δτoι την αρxικ{ τoυq

αξiα. Για τov λδyo αυτδ, πoλλEq

φ'oρδg αxημ&τιζαv δr}'o <<λαr'μoδg>>, δ'

σ*τε yα μτroρεi να φoριΞται <<ττdvω -

κ&τω>>, &rωg Ξλεγαν.
'Oτrωq iλεyαv απδ τα τrρoικo-

σJ.μφωνα πoυ διααδΘηκαv, αλλ& και
απδ τιq πρoαωπι,κδg πληρoφoρiεq

πoU εΙXα/ κδθε νriφη Ξπαιρνε yια
πρoiKα αρκετig τραyηλrig, δμωg μδ
ιο oι ,δJo ατr' αUτiξ {ταv <<x'ρuoEc>>

δηλ. xρυαoκεvτημivεg νν:φrκig, διδτι'

H τρα;ηλrδ oY{κεl oτηv Μoρiα Σδ'β. Mυλωvδ, τo γδν.oc Kδλtoυ Kεvτ{Θηκεro t922 oτοixιζαv πoλι)
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ΑξΙζει vα αημειωθεi δτr oτιg τρα-

1ηλrig, τo κivτηuα και oι μπιμπi-
λεg γινδταv μδuo απδ yυναΙκεg τε-

xvΙτρεq, oε αvτiθεoη με τα υπδλol-
π'α εξαρτηματα τηζ φcρεo'ι&g (φδ_

ρεμα, ετrεvδJτεc, κεφαλδδεαμoυq

κλτε. ) πcu τα iκαι;αν κυoiωg d'vτρεq

cαφτ&5sq.

Φημιoμi,,ε; τεxuiτρεq πoυ iκαyαν
τραxηλ ιi; σωσ,τ,& κο.μψoτεχV]liματα/

ipαν oι εξiξ: Λθvκoυ Kovτoγρηoτου
τo γiνoq Ιciρoυ i.1τ. yεv. 1885, Φα-
vη Mτrαξε6dvou τo γiνog Γ. Bλ&γου
iτ .yεv. 1873, AvαoταoΙα Στr&ρ-
τση τo yiνoq Kαvταρτζη iτ' yεv'
1878, oι α,δελφig Λδ'ι,lcου l<αι MαρΙα
Λιδνιoυ τroυ Eμεvαv ατη BJρω.lo;,

η Σoφκι& Kδκαρη ,ατov Πρ'δδρoμo
και η Γοi1δα Xaυλιαρ& oτ' Αλδ-
vια. Τα τελεμταΙ,α Χ,.oδvια,, μiγoι και
α{μερα 1992, η μδvη ι,εδτερη Να-
,oUσαΙ'α πcυ κd,vει μπιμπiλεg εΙναι

η ΓoJλoυ Toιολ&κoυ τo γavoc Καρ-
τατζ{ iτ. γεν. 1926 πoυ κατoικεi
oτ'Αλδνια.

oι τραxη,λιΞg τrοu ,iyουν διαοα:-
€εi rκαι 6ρb,κcνται α,ε ιδιι:τιικEξ ,oυλ

λoyEq η oτo MoυoεΙo τoυ Λυiκεioυ
Eλληviiδωv Ν&ou,oαq, δεv εΙvαι τrα-
λlδτερεc τωv αρxδv τoυ 20oδ αιδvα
και ioωq τo τtsλoq τo!ι, ]9ou αιδvα.

To υλικδ Υια την Ξρεuvd μαζ τo
oυyκδvτρι'ιcα οcπδ ττρooωτι ι κ,{ ετι,α-

φi πoυ'εΙ1α .με ηλικιωμivεq και ιr.-
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δτερεq ΝαcucαΙεq, τrou με μεy&λη
π::]-"-r:α <.αιο.ξα'l τα μπαουλα
τcJζ)) και μcυ iδωoαv δcει τrληρc_

Υ'-l'-5 μ

iδιαiτερα θiλω ';α ευγαριoτnoι:
τcv Ναoυααio λ'αoyc,&οo Τ&κη Mπ&
i'τση, Kαι τrg κ,υ'ρiεg: Koιl'<oιjλα Mα

ριycr)λou, Λαπα6Ιτloα Αφρo5Ιτη,

ΔlαλoJv'α M,αioη, Νικoioη Σοj,δα,

Σητrlτ&voυ Φαvη, Τoι&κοu Αικατερi-
νη, Toι&κoυ Ελi.'lη, Τoιoλ&κou Γoδ-

λoυ, Τoι&τοlου Kατ'Ιuα, Xωνοδ Bi_

Ψnoοnμειιilαειq και
πaραπoμπ€ζ

l. Τατι&vα lο:&vν,cu - Γιανναρd
<.Eλληvικiζ κλδoτrvεg oυιθi-
σε ιξ)>.

2. 'oταν για τrρδτη φoρ& .αvα-

φiρεται ατη Διrτικη Eυ,oδπη o

δρο; δαvτδλα, σημαi}.,€ι iνα εi-
δoc τρυ,τrητoδ κεvτ{'ματoq με
τριγωvι,κ& ,δovτ&κια ατηv ατιδ-
ληξη και καθδλoυ την αvδπαρ_

κτη τδτε δαvτEλα πoυ yΙνεται

με τιq 6ελouι.Ξg oτov αiρα.

3. Η αι,'τiατo,ιYη ιταλικη λΞξη meι_

1o - merletti i η αyyλικη Ιac6
τroτi δεν τrδ,οαoοcy με κdπoια
διδρκεια oτov ελληνικδ xoirρo.

4. Tατι&vα |ωdwoυ _ Γιαvvαρ&

<<Eλληvrr<69 κλδoτινεq σUvθi_

σειζ)>.

Π&rrη Ζδρα <<Kεντηματα και

κooμηματα τηq ελληvικ{g φo-

Moυoεio Mπεv&κη <<Kεντημα-

τα>>.

H μπιμπΙλα εΙyαι ,και αυτη ivα
εiδcq κδμrrrωV με τη 6ελ,δν'α. Η

oJvθεαi τηg yivεται με τoy σUv

δυααμδ κδμτωv και 6ε,λovιcbν,

δτΓωζ φεστδyι η με 'κδμτrο, θη-

λεlΞq, ριyτig 6ελovιic κλτr. To

lδlαiτερo δμωg 1αρακτηριατικδ
ατoιγεio τηq εiναι oι λoυλουδi-

vιεq αυν-θ!αειg.

Ν. Α"-δριδτη: Eτυμoλoγικδ λε-

ξlκδ τηg κoιvηg VεoελληνιKiζ

oτη λ. μτιιcμτriλα - μτrιμτriλα
απδ τo τoup'Κικrδ bir - biri, το

ivα μετ& τo dλλο, ατη oεrρ&.

Mτrεv&κη <<Kεvτfrμα-

6

ξ

9. Moυαεio

τα>)'

Η τρ,αxηλlil cvηκει οτην }'liαρiα Σdβ. Μυλωvδ. το γ6voc Kδλloυ KεvτdΘηκε τo 1922

Π Πδτrη Zδoα <<'Kεντ{ματα και κo

oμ{ματα τηq ελληvι'κηg φrρ=-

oι&g>>.

Πδτrη Zδoα <<iKεvτfrματα και
κooμηματα τηg ελληvικ{q φo-

ρεoι&c>>.
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TET! Κl TfrIpA
Παραμιiτxlα Kl Tραγo0vτγlα σTn Ν16oυoτα

Τα κδκκιyα αυλΙvτρrνα (oτ&μrτι-

ια _ τετoiτoε_q κδκκινε-q) : 'Eναv κι-

ρδv κι' -ναv ζαμ&vηv iταv iναq τα-
τιiq vτδπρoυg xριoτιαvδg, π,oυλJ α-
yαθ5g κι' oυλΙγoυ xoιiτoυg, τιoδxειv

μiVια TrατΓαVτyι& φαvταζoJμινη, δ_

μ.oρφη Kι μιρακλoJ. Τηv τrαπαντγι&
τη,v εiyαv 6,&λει ατoυ μ&τι δλα τα
τrαληκ&ρyια, αμ& πλειδτιρoυ iναg
vταη; ααv ατr' τηv Πoυλι&vα, &g

τroδ μ ι.

H τrαταvτγι& μια μδρα κατ& 6α-
αιμαηλιοJ αα yJριoειv κι' ou τrατr&g

ατr' τ,oυ 1oυβφι μη τoυ ζιυy&ρι'
ουxταλΙζoυταv. Δι,μ'Ξvη iαιαμι τ' αQ-
κι& μη τoυ τoiτrιvoυ κι oκιτrαoμΞ'vη
iαιαμι μ' απ&vοι.t μη τη 6ιλΞνταα
oτηv κδ1η, iμoιl,voυγκoδoεlv :

- 
'Ωy, δx, τΙ Ξτrαθα η καημEνη

μoυ. Δα πιθ&,voυ αQΞντη μou δε τoυ

γλιτδvoυ.
Nε φαγi δφκιααειv, vε φoUκ&λι-

σειv/ νε 'καvτΙπoυταg.

- Aμ&v τrατrαvτγι,& τi Exειq,' TΙ
oι πoυvεi;

- 
Ιδδ τoυ τρικδμτrι δεv αμτroυ-

ρδ v' ακoυ'μτrfrooυ τoυ κιφdλι μoυ
πουθιv&. Δα μι τoακιατεΙ τoυ κιφ&-
λι απoιj πδvoυ,y. 'Ey.ou κι μvια 6αζ-
μ'oJρα oτ' αφκr& αμ& τΙ; Θαρρδ
αρ&τιταα πιρv&ει.

- 
Ti i6αλειξ στoυ Kιφ&λι σoυ;

Ti γλδτroυ; 'E6αλα ξικλivτγια απoι}
κoι.uρμΙvτγια παλη& κι λιμoυvδτrι-
τoεq. !Eται μι εΙπεlν η μπ&μττoυ η
Mαyδ.

'Oληv τη ιrδxτα Eκαuvειv τoυ,v dρ
ρouστouν, κλδθouιrrαv απorj δω κλδ-
Θoυvταv αrroδ κει, φυooδαειν, ξιφu-
ooδcrειv.

- 
'η, λiλε, λEλε κι oυ yiρατo-

μ&κoυg μη πoυ,vεΙ.

oυ τιατr&q δεv {ξηρειv τΙ vα φκι-

&oει. Τη,v δ6ραoειν αγι&αμα, ζαμ-
τroiκoυy την iφκιαoειv, γλυκει& τrιρ-

γι& για τοu λιμδ.

- 
'Ωx, τατr& μoυ, δα π'ιθ&voυ

Οι μττ&μπεlq μι εiτrαv για vα γιδ-
ι,ου θδλει αv&γr<η τr&oα yα πα_( στην
Kcυτixα vα μι φΞρει-c κδκκtνα o'υλ-

λΙvτρινα (ατ&μτιvα) αλλoιδg δεν δ-

χo.ι; σοUτηρτα.

Αυτ'{ {θειλειv να κdμει δρειg ου

τrαπ'&g κι v' αργ{oει. Λiει τoυν ι.α_

τ&:

- 
Για να ιτrιτΟYει αμ& τoυ ιλι&_

τoι, ΘΞλει μι τα γδιrατα vα τΓαξ κι

μι τα yδν:ατα vαoθεiq, δπoυq κδμουv

αυτoi που τrαγαΙvoυv oτηv Tηνoυ vα

6ρoυv την υγει& τoυg.

- 
Αμ&ν μπρε Υt}yαΙκα, τi λεq

δα yivoυμι τrιργδλειου oτoυv κδ-

αμou, δλoι,voι δα γιλoδv μη Tι μαζ/
λoυλ&θηκεq;

- 
Kαv τiτιoυταq δε ξδρoυ. Αvdy-

κη ττ&oα yα παs ι^α μη φiρειs τoιr.

rλιdτoι. 'Ωx. δx, τΙ Ξπαθα η καη-

μ'θvη μou.
'oλην τηv ημδρα oυγκoJoειν κι

o'.;,xταλv ιoι)vταν. Kατ& 6αoι μαηλιοδ,
τi να φκιdαει oυ δρμoυq ου παπ&g,
απoυφdoιαειv vα τr&vει σαv lκα τηv

Koυτi1α,μη τα Υδνατα. KαρτΞρηoειν
να ζμoι.,ρyΙαει Υια να μην τoυv YλE'_

TτoUy oι κδαucll κl τoυ,y τrrρyrλoδv κι

κivηoειv, μη τα ρ&αα oτoυv vδμου
yια Vα μηv τα Φκl,&σει μπιρμπ&τι.

Σαy ττoυ iφτααειv iαιαμι κα τη
Bι,ρyιδτικη εixειv vυxτδσει Υια τα
καλ&. Πiooα, ακoυτ&δι παιrrσJ. Α-
κoUει crπoυ μακρια ρσlτοιrτoυy σαν
τrατημαoιΞq ατroδ &λoι.lγα. 'Evαq κu

ρατζiζ μη τρiα &λouyα φoυρτoυμΞ-
ν'α μη τouλoδμvια λ&δι iρxoιlιrταv

i a,απ' τη BEρyια. T' dλouγα εiδαν
τoιr, iσκιoυ crrη μiση αrr! τou δρδ-

μου, ακι.&Χτηκαv, αταμdτηααv κι ξι-
φυoojcαν. ou κυρατζ{g εiδειv iνα
μα,jρου πρdγμα Kι φρixτηκειν κr

αυτδg. B,v&ζει τou γκρ& κι κρdκ
κρoιiκ, ητoιμ&ζητl να τrυρoυ6oυλfr-

σει.
'- Πoιδg εiνι κεi; Φoυv&ζει!

- 
Αμdv, ιyδ εiμr, απηλoυγιΞτι

ou παπ&q. Mην πυροu6ουλ&g.

- 
Ποιδζ εiαι;

- 
|γδ εiμι ou Πατrαδημητρηg..

lαΟ πoιδq εioι;

- 
|yδ εΙμι oυ Koυoταvτδg τηg

Ντiνκιvαq.
'Hταy κινo0ρYιoυq μαxαλιδτηg.

Mη τcυv τrαrrd, κδιΘ'oυyταy oτoυ'v Ι--

διoυ αριατ&, oυλiγoυ π&ρα κdτoι,ι
ατr' τoυ τrccπ& τoυ o-πiτι. Σημακδv-
τιψειv Κι yλΞπει 'τoυv παπ& στα Υδ-
yατα.

- 
Αμdv μτrρε Παπαδημ{τρη,.

πoδ παg Ξται; Σ,{κoυ €αrανοUΘιδ.

- 
Aμ&v Koυoταvτδ, σι σδνα Kι

ατoυv ,θιδ σoU μη μη xαλvdq τoυ ι-
λι&ται τηq τrαπαvryι,&g. Αυτδ κι
αυτδ γEνητι, λδει oιr τrαπ&q. Για νοc

γιδvει η τrατανryι& τoυ ιλιdτoι εΙ-
vι τα κδκ'κιyα oυλλivτρι,ιrα κι μη τcζ
yδyατα vα πdvoυ.

- 
Σηκου απ&voυ κι μη φoυ6d-

αει, γiρvα oιlπiαou στoU σπΙτι, ι-.

γdι Εα τη γειdvoυ την τrαπαvτγιδ,
λiεr oυ κuρατζ'{g.

- 
Αμ&v αβ Koυoταvτδ, δα μη

lαλdαειq τoυ ιλι&τoι. Mη τrδvιoαv
κr τα yδvατα για v&οθoυ ioιαμι δω.

- 
Σηκoυ αl λΞγoυ κι ιpκιdαει oU-

τι δα oι τrω.

Αυτδg φαivr1τι εixειv π&ρει xαμ-
π&ρr τi Eoκιαyειν η τrαπαιrτγι& yια-
τΙ τoiξιoειv κι oυ μιoδg oυ μαxα_
λ*q, μoJyyr c}ι., παπdζ δεv ηξIρειv'
καyτι1ταJταq
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- 
Γρ&ψει ιδδ ivαν τιoκrρεv, η

π':παντyι& δε μι ξΞρει ιμ€vα.

Γρdφει: Αυτδy τΓoU σι φΞρvει τoυ
'yρ&μμα, vα τou'y φιληαειq, να 6*-

)iΞιζ τ' δλoυγ& τoυ στoU τrαpi μαg
:Kι ',,α τοUν 6dλεrg vα κoιμηθεi'

'Εyοαψειv ου πατrdg τou'v τισΚl-
.ρi κr δνταv ,ΞΦταoαv δξcu μrρι& απ'
'τoυ oτriτι, λiει'oτoυν τrαπd: <<ΣΞ6α

τδρα μioα α' αυτδ τoυ αακκΙ για
να γ},iτrειg ατΙοι) μaσα)).

Τoυv 6&vει στoυ σακκi, αvoiΥει
:κι μvιd τρυπoiSα vα yλδπει, κι yτυ
'τ&ει τoυ xτυπητ&ρι τηq πδρταq.

- 
Πoιδq εivι; Poυτ&εl η τrαπαντ_

-yιd, ατr' τoυ TrαραΘJρι.

- 
|yδ. 'Αvoιξδ μι. M' ioτειλειv

'cU 1τατ&ξ vα μivoυ ιδδ ατrδψει. Εiμι
lξivoυq κι δεv Exoυ πoi vα μδνoυ, Vα

μ' δouκεrν κι πoJooυλα oυ τrαπ&g,
'πoU τouy 6o{κα oτoυ δρδμoυ.

Τi vα iφκια';ειy η TΓατΓαιrτyι&, d-

νo:ξaι'; Kι τoUν αvδ6ααει ψηλ&. 'Η-
ταv αμ& στoU μπoιiζι oιvιαyμΞvη,

l'lη τouv κoυvτζi oτ' αφτΙ, τou o-πi-

τι vα του 6αρiq vα φr)γει, τroδ λε'v,

Κl oυ αyαπητικδg τηg oτηv κδxη.
'Oi'l αoυφρ&q στρouμ€voυζ μη xΙλια
vτyιδ καλoδντγια, oυρviθα ιpημivη,
,oαλ&τoυv μη μ&τσι'oUταιoυv, κρααΙ,
,αρακi κι λoυγιδv ιrτι λoυγιδv φαγld.

Κ&Θητι κι' αUτδζ oι μvια &κρα,
'6y&ζει Eνα τραν6 κρoυ'μΤδι, ξιπητoδ-
τoU, Kι, αyιρv&εr 'ιlα τoδει. Τoυv yλΞ

τrει η παττα'vτyr& κι τoυv αλυτrηθη-

κειv. Αg τoυv δδαoυμι, λΞει oυλiyου
κρiαg κι' αuτδy τov Xρlστlαyδ.

oυ παπ,&q καv ζαρδvει ατα τΞ.α-

,oιρα μαζoυμiι:oυg μεq ατcυ αακκi.

- 
Nα φδρoυ ψΙ1α μ,E'oα μιρι& κι

,αυτδ τoυ oακκi τrδxου τα ζιrrρiνrα
μoU κι μιρrκd φωyδoιμα μEoα, vα

'μη τ' αλαμανΙooυv oι Y&τειζ.

- 
'E! φδρ τoυ, λiει η παπαvτ-

γι&.
Φiρvει τoυv ταπ& μEαα oτoυ9 κι-

,oυoδ απ' τou voυvτ&, μη τηv τβπα
κατ& ι&b μιριd, yια vα γλΞτει' oυ

"παrrdq τi τoυv ,σiλειg, iτιoειv απ'
τα oJvνιφα, vα τouy Ξ'κoυφτεq, πα.l
λεν, αiμα δε δ&6γαζειιr.

Κι' .&Ι ειq υγεΙαv, κι' ειg υγεiαv,
τrΙvoυν, yαooυκoιrπιοιivτι κι τραyoυ-

.68

δoJv, ωg του αxΙρrααy KΙ τoυv XοU-

ρδ. Πιduητι κι oυ ξivcυq ,στcυ χoU-

ρδ κι αxιρv&ει vα τραγoυδ&ει:

- 
Mvια ταπαντγι& ξταv'&ρρoυ_

ατη 6αρεr& Υια y'α τrrθ&vει

κt ;<δκκlvα oυλλivτρlνα ηθειλειv yια
να yι&vεr.

Κc-τoυτro,jλι κι' αρακΙ, τηρα τατι&
ατr' τoυ αακκi.

Κι τε l<t ξαι,ατri του ivτyιoυ τρα-

7oυ5ι ωg ττoυ 6γαi"-ει κι, iuαξ ττα-

τ1; απ'τoυ oακκi κι τηv αxιρv&εr

ι'α <ι'αυτηy vα κι τηv αλλη, τη

μα,jρloειv oτoυ ξιiλωl
ol &λλoι vτγlδ δrπoυ Qδγει - φli-

γει' Ντyιδ _ vτγι6 κατi6ηκαv τα
o'καλi&.

Kι' iζηααv αντoi καλ& κι με1q

καλ.iτιραl
Σl αυτδv τcυ vτoυν:i τiτιoυτα δε

μivει ακουφδ, δλα ι&ω τrληρδvουvτ,.

Τδτι αποι) τroJ γραμδφα.,lvov; MoJγ-

γι ouλiyα o-πiτxια εiyαv oτη Νι6-
oUστα Jσταρvαq ατr' τo 1928. P&-

διoυ τr{ραμι ααv πoυ δψγαv oι

ΓερμαvoΙ μετ& τoυ 1944, γιατΙ ε1ττι

κατouxfrg δεv μαg ιπiτριπαv v&yoυ-

μι ρ&δlα. Kι δαoινoι εΙxαv δνταq

ηρθαv oι Γερμαvoi τιq τα τriραv.

Για ταυτδ τδτι δλoιiloι εiλιγαv πα-
pαμ{τlια, τραγoδι/τYια, ινiγματα κr

τrι1vivτγια. Kι ττλειδτιροι.l τoυ Χει-

μδvα τroιiταν τ,ραvδq oι vlixτεrq. Τδ-

ρα &λλαξαu τα ιτroυρ&νια, oι κ&
oμoι 6oυ6&ΘηKαy κl μoιjγκι τα ρ&"

δια, oι τηλιoυρδoειq κr 6ivτεα ου-

μrλoι)v. ΠαγαΙνειq 6iζιτα κι iοια Ι-

σια τroυ λεg καληoτr.ρα κι καλυνδ-

Χτα.
'Eιrα τραγoδδι πoυ τραyoυδηθη1

κειy πoυλι) ατη Νι&oυoτα iταv Kl

τoυ Αλμπoυv&ρι, lμιτ& τη Mικβ
Αoiα, ατα 1922, γιατ| τrouλλoΙ ,Νι-

αoυ(,τιιloi πηγαv στoυv πδλιμαJ τηζ
Mικρdq Αoiαq'
<<Tou Αλμπouμ&ρι τoυ ψηλδ τoυ oυo

ματοι,ζουαμΞvoυ
μαg ixει κδψει τηv καριrrγι& τ' αvα-

θηματιαμE'vου.

Τo Αλμτoυv&ρι Eκαμε τroλλEq γυ-
vαiκεg xfiριq

μαv&δεg,μαiρα vα φoρoδv, κα.}ρΙτσ_

κια δΙ1α;q μoτρι!.

'Ε6γα μπρε Moυoταφ& Kεμ&λ κι

τiρα μι τoυ Kυ&λι,

vα δεlg τoU πρδτoU αJvταyμα ψηλα
στoυ Αλμπouv&ρι.

Πολλiq μαν&δεg κλ&ψαvε αq κλ&ψει

κr' η '$1;{ u*'
&g -οθει oτo Ξoκi - Σεxiρ vα τr&ρει

τoυ κouρμΙ μoυ.
Στηv Πρoδoα αιp&ζoυvε αρvιd, oτoυ

Γαλατd κριdργια
κι μδαα oτo Εoκi - ΣεγΙρ oβζov-

ται τταληκ&ργια.
'Av δε yυρiαoυ μdvα μoυ μηv κλ&-

ψειζ, μηV τr,ουv'ioειg.

τη νiκη vd1ειg oυvτρoυ'φκι,& κι μη

μαυρoυιpωρEoειq>.
ΕκεΙ ατoυ Eακi - Σεyiρ δπouq λεv

αυτoιvoi τroυ τr,flγαv στouy τrδλιμoU,

oι Τo,jρκoι αvτιoτ&θηκαv γrρd <ι

ακoυτδθηκαv πoυλλoi'
Kι' ivα dλλoυ τrαραμι)θι :

oι ραγκατoιoJλειg ( φoυPvι'τ&ρειq
λιψιΞg).

Eικεiv' τα xρδνια πριv αττ' τoυν

τrδλιμoυ, iρxoυιrταu τrουλλoi Σαρα-
κατoι&voι στα 6oυv& τηq Νl&oυoταg

στoυ Kαραμτroυιl&ρι, oτoυ Kαρα-
τ&oι, ourτrTαoιJ στoυ πηγαδ&κι oτα
KαρoJτxια, oτou ToιαyαKτσΙ κι αλ-

λoιj. Eκεi τr,&'ivαv μη τα γoι.lμ&ργια
κι πoυλoιioαv oυπoυρικd, ζαρζα6α-
τικ&, τooυκ&λια, μιooJργια κι δι&,

φoυ.ρα. Tα &λλαζαv μι μαλλΙ, τUρΙ

κι κ&να αρvΙ.

Mvι& μiρα πflyειv κι oυ'Ν&τ'oιoι.rq

o'J τσιYκσ\δYιoυφτoUξ μη τη γυvαΙ-
Kα τou την TαΙλια κι τoUV ιγlδ τoυg

τou P&iκoυ, πorjταv Ιoαμι τριδν xρo
vδν. EΙxαv στου ΥoU'μ&ρι φoυρτοU-

μivα τooι.lκiλια, μιooliργια, vτα6&-
δειq κι vτιvτζιρEvτγια 1oυ,ματEvια'
Π{yαv σιαπδvoυ ατ'ξκ&θι. E! μα
κρδg 6αvτiq, vυ1τδθηκαν στoU 6oU-

ι.,δ. Εκεi ηταv καμvι& iξι ιφτd κα-

λδ6ειq.

- 
EΙoτι τυxιρoΙ, τα.;q εiπειv ov

αρxιτotλιγκαg. Ατrfuει εoQ<ιξdμι κι

Evα oα-,lγκ&ρt καταiκt vα σαq φι-
λiψoυμι.
_ ΣτρτΙryει γιn,αiκα ooυφρ&v να

φαv oι φΙλoι, φiρει κι τυρΙ φρEαικou
κι γ&λα ξιvδ.

Toυq φδρvoυv οcrr'δλα τα καλoδyτ



],:α. Κl ρiΧvουντι αυτolvoi μη χoυ-
σiΙη στου Φ,αγΙ yιατi ηταv ξιληγou_
μ'ivoι απoιi μδρειg μη λιπαρiδειc κι

τιπiρκειg ατoυ ξJδι, κι' Ξφαγαν i-
vα,, ιiτdνταλoυv.

=ημδρoυoειν oυ Θιδg τηv ημΞoα.
B&vει y&λα γλυκδ η γυvαiκα \rα φαν
Oi φiλoι. Τρωv καλ& - καλd κι μyια
τrcrπ&ρα γ&λα κι φoυρτδvouv τoυ

γcυμ&ρι yια vα ΦΥorr.

- 
'Αiτδρα, λEεr ου yroδφτoυg,

oi καρτιρroΟμι Kι μειζ στoυ στττι

μαζ, αμα κατ-6ει9 ατηv πδλη vα

μηv τΓαζ ττoυθιv& αλλoJ.
Μττiτιoειv τoυ καλoυκαiρι κι {ρ-

θειv oυ κιρδq vα κατη6ol]v τα ττρδ-

6ατα ατα xει,μαντγrd. Oυλiγειq μE-

ρειq αρyΙτηραq κατi6ηκειv κι oυ τoi
λlyκαq μι καV vτγιδ &λoυyα, ι,α

μπαταvΙαει τα oιαi&κια κι vα 6&λει
ατη ντριατδλα τιg 6ιλivτoειq. Ξια-
ττδμειvειv στη Νιdoυστα icrιαμι vα

γivει αυτ'fr η δoυλει&, κ| Yια Vα'τl-
μηoεl τov Νdταιoι; πd'ioειν oτoυ
ατrτiι τoυ' Αυτδ frταv μια μικρfr κα-
λn6ει μη 6.oιζιvιiq Kι τ'αΧoδρι ατrσi
δΙτrλα, ξται τou τoι., γoυμ&ρι E6α-
vεlv καμνι&φF}αζ τoυ κιφdλι μδαα
απ' τoυ xαλααμΞνoυ τοu μτα,,λμΞ.

- 
Mπρε καλδg τoνv! Mπρε κα-

λδg τoυv! 'Hταv κι oυλiyoυ στα κiφ
κια ταJ ou Ν&τoιoυq γlατi εixειν
τρα6{,ξει κι καv - τγιδ αρακιd ξι_
πδλιτα ατoυ μτrακ&λικoυ.

- 
K&τσει ταEλιyκα ατηv κδxη,

ατΦoει τoυ σoιrΦΦ γυιrαiκα,
Σαv iδεlv ou ταEλιγκαq δται, μτrα

δα φδγoυ, δεv τrαρcrπιvδ.

- 
Ti; Mvι&φραg frρθειq ατoι; απi

τι μαξ κι δα φ}γειg; Δεv δ1ει vα

παq κα,μπoΦινd. Kdτoει oι λEγoυ.
TΙ vα φκιdαει ω ,Eρμoυq οU τσE-

λιγκαq, Eκαταειv.

- 
Φtρτoυ τoυ ψouμi γυιrαiκα,

φiρει κι τουv τραvδ τoυ κρoUμΙδα

v,α τouy oφ&ξoυμι!
ΦE.ρvει η γυναiκα Ξιrα τραvδ κρoυ-

μiδι κι τoυ καλαμτroω<iακιoι, τoυ

ψoυμΙ ααv τoι}6λου. ΠαΙρνει αυτδg

μη τοU μοrxαiρι χΦτα _ xροδτα, κδ-

φτε1 τoυ κρoυμΙδι Κι τoυ μoιρξει.

- 
Φdει ταδλιγκ& μου, δ1ovμr κι

dλλoυv κooυμiδcrν!

Κι'oυ yιοJφτσJq μoijσKι6ειν dλαq
κι δdγκcυνειv τoU κροUμΙδι μη δρι-

ξη ααv vα ηταv αρvdκι.
oυ Σαρακαταιdvουq Ξκαμεrv τ&-

Χα τρδει κι κorμηθη,κειv νηατικδg.
Πiραoειv oυ xειμδvαg κι' {ρθειv

oυ Ατrρiληg - λ4&ηq κι τα ττρδ6ατα

ξαvαflρΘαν oτoυ 6oυvδ' Λ&γκαρ -

λoJyκαρ μι τιζ μEρειq πιρvoJααv
vι)1τα κι μΞρα ατr' τη Νιdoυστ.α Χl-
,ι.ι&δειg πρδ6ατα.

Σι καμπδαειq μ,iρειq κιy&ει κι oυ

Ν&ταιoυq μη τoυ τα'tφ& τoU. ΦoUρ*

τιΙ:yει ταoυκ&λια κι μιooδρΥια κι τoι,,

P&iκoυ lτανoυγδμι oτoυ oαμ&ρι κι

μι τη γυvαΙκ'α τoυ κινoδv για τα σα-

ρακαταιdvικα τα καλJ6ια. Τoυ τα-
yi κι ωq τoυ γιδμα η μξρα iταv
γλυκεrd αμ& δvταg δφταoειv ζμoJρ-
για στιζ καλδ6ειq τoυ τoi'λιyκα, oυ

xα6&9 vτιyκλδτιoειv, αliρηoεrv δ-

vαξ αaραξ φαρ,μ&κι.
O,υ ταiλιγκαq τoυq Ιδεrv απ' τoυ

τrαραθδρι τηg καλJ6αq, αμd δεν Ξ-

δουκει,y τrρδσoυπoυ, καv μoJλoUνειv.
Χτuπ.&ει, ξαvαxτυτr&ει oυ Ν&τoι-

oυζ τηy πδρτα| Kαν cα..ιτδq φκιδνει
τoυ ιpδQκιoυ κo,υργιδ. Kι oυρδτroυ-'

τoυζ Xαμ!εvoυq παyαΙνει.
Σι oυλΙγoυ αxΙρηoειν κι να xlo!-

νΙζει κι ou P&Τκoυq E'τριζειv τα δδντ-

Yια τoυ οcπ'τα; κριiγιoυ. 'E! Νδiτι
6ρiκαv μvι& τιαλη& Koι.,π&vα κι του

ακEπαoαv απoJ κ&ταl τoυ πιδΙ.
Mη τα ζδργια τα τrαJλ& δvαιpαν

κι μνι,& φoυτ1ι& κι Eφκιαααv ραyκα-
τoιoJλειg μη oυλΙγoυ στιαρτσKιoυ α_

λει)ρι. Η ΤαΙλια τιq ζυμoυσειv κι
τιq €φκιαoειν λιπτEq - λιπτEg φουρ_
vιτ&ρειq λιψig τroυ τιg iψηααv ατη

xδ6oυλη.
Η δρα αμα εi1ειv τrιρ&σει κι τoιJ

γιδvr κr σU αiραζ φαρμdκι 'μαJρoυ.
_* Δδσεl μαρΙ γυναiκα κι τoU

P&iκoυ vα φ&ει, λiεr oυ Ν&τoιουq.
Σηκδuoυv τηv κoυτr&ιrα. 'E! P&-

Τκου, o{κoυ vα φαζ ραγκαταιoδλειq.
P&iκoυ δεv ακoJq;

oυ P&'fκoυq αμα πoιi v' ακoioεr.
Eixειv τιv&ξει τα πδταλα. Eiγειν ξυ-
λι&oει vτiτr Υια τα ντiπ απ' τoυ

κ9ιiγιoυ.
Γιλ&ει, γιλdει μη τα δδντγια απ'

δξου. Kι αliρηoαv τα μoιρoλδγια-

- 
oιi! ci! P&iκoυ μoυ οU μπα-

μπ&q κι, η μ&vα δα κoιμηθoJv κoι_

λι& μη κoιλιd κι πλdτη μη τrλ&τη

κι oι ξιπ&yιαoειq απoδ κ&τoυ ατr'-

τηv κoτrτr&vααα;
Δ&xτ,υλα Yια τoU ζoυρv&, κι vi-

Χlα yια τηv τΙττα, 'P&Ικoυ μου. Σαv
παζ στouv Θrδ κιρvdτoυραs vα φδ*

ρειq Kι τoU μπαμπd ivα φιλi πi-ττα
τρα'lδl

Kαλiq ραγκατoroJλειq Ξφαyαv κι

αυτοιvci. Αυτ& ατroJ λΞτι μπρ&τι-
μoι iπαθαv ατr' τoU Σαρακατoιd-
voυ. Kατ& πραξΙα ευρεΙα... Να μηv'
εΙμιoτι μoJγγι α1τ'τηv Π&ρoυ, αμα.

κι' ατr' τηv Τ{voυ. 'oxι μoJγyι τε&.

ρει, α.μα κι δδαεr.
Τδρα κι' oι μικρoυδμπoυρoι i_

1ouv τ' ,αυτoυκΙνητ& τoυg. 'ooου
yα πειq κΙμιvoυ, τr{γαv κι yδρισαv'

oτα παζdργια τoυs.
Kι' Ιyα τραγoJδι πoυ τoU πατ-

ζουν oτιq μπoδλειξ ααv πατlν&δα'
Mvι& μi€ρα tiταιl σκ6λι1

Mvιd μδρα {τ,αv ακδλη, δεv εixαμr
δoυλει&

τrαiρvoυ τoυ τoυφικ&κι κι τ&voυ για
πouλι&.

Στoυ δρδμoυ TΙoυ τrαΥαivoυ 6ρΙακoυ
κι μvια μηλι&

oτα μηλα φoυρτoυμδνη κι" απdvoυ
κoυραor&.

K&μoυ vα κδψoυ μηλou τrxι&νσJ τοu
τrδι τηg

Χριoτi κι Παvαγι& μoυ v&μouν oιJ

&ιπραq τηg..

Kdμου να κδψoυ κι' &λλoυ πι&voυ'

τoυ xiρι τηq.

Xριατi κι Παvαγι& μoυ v&μουv τoυ'

ταΙρι τηg-
'Αv εΙoι αυvτζηg κυvfrγα τα τoι.,λι&

μηv κυvηydq κoυρΙτoκrα δα δμπει9
oι μπιλι&.

Toυ τραyoυδoδv κι μη &λλα λδ-

για σι oτι1&κια τoU Κoυσταντoδ-.

λη:
oυ K&γιoυq oυ Νταμτοδσκαq κι oι,
Σδκαρηq κα:vτδg
Παπoι)λκog αημαντγιdρηq ,κι' οι.}

Ντ&φvoυg ou ατιγvδq.
Π{γαv να τραγoι.lδ{αoυv o' Evαy

στινδv κιoυσειr.
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,αΧ]ρησαy τραyoι]δι, δε ξiρου'" πδg Ρδτηαειv κι' Ξμαθειv oι πoιδν

τoυ λεy. δρδμoυ ηταv, κι μvι& κι ντγιδ αvτu_

.Ωγλελi,δ1λελi,oυΣoυκρ&τηqτουμivoυgμηφτoυxικ&ζντρ&vια,xoυ-'
Klουλi. ρig ι<α"iνclv κoυντ'& τoU' κι'ατα-

Κι αυτδ-ζ o, n,ρo,oi|*TΙi il-i: ::,:: ',or.,V 
στσυν iτvθρc'υπou αυ-

μαζδvεr τα κουρiτοκια αποl] του

μαxαλ&.

Κι'αυτδ; ου }';\ιxαηλoυg τουλδ:ι

γκ&ζι μι αυγδ

r'cl e γiλει η Ανθrα κ&δpoυ ,n '"''
γαμτρο.

K;. :',,τγr& αποi ιια')ρη oυρviθα.τcυg
τηyαVισαVΞ

cυ Πετρο'υg κι' η Α',θiα μη xoυρi-
σoιΙ\/: '

Κι, οu Πiτρουg διατ&ζει κr 6y&ζει
διαταγη

ι,α 6&λλει η ΑνθΙα φλαμπαρoυτδ
6ρακΙ'

'Ω;1 λελi, ι;:y. λελi, cυ Σcυκρ&τηg
τoυ Κιoυλi'

Πλivει κι oiδηρδvει τoυ ΠEτρoυ τoυ

6ρακi

τoυ 6ρ&δυ τoυ ατr'λrj:νει τoυ τrα{ρνcι

. ' 'oU 
τrρ'ou ι'

Τcbρα uοJγyι στην τηλιδραoη κι

τοU ρ&διoυ ακoJμι παραμδτxια,

μoδγγι για μικρ& τrιvτγι&, τ'δτι τ&-

ληγαν fια δ}touνouζ κι' δλcι τ&:<oυ_

γαv μικρoi, τρανoi μη τιζ δρειζ/

'oτoυ τζιdκι τoυ xειμδνα, δvταg ξι-
.φλoliααv καλαμτroliκι κι δvταg μ&_

ζoυvαv τα κoυκoiλια.
Να ι<ι i'vα τrαραμJθι τroδληyειν

,oυ Ν'δvηq . μoυ oτoυ Kιδο'κι, oτα

τrαyκ&κια μη τoUζ παπoιiδειg εκεiv'
'τα xρδvια.

Σκ€Φου rζι κ&με1
(Ι{τουοιοτ3v - vrαΙ&Γτ)

Κ&ναν κιρδv, κ&ναv ζαμ&vηv' ηρ-

'θειv o'ι μvια πoυλιτεΙα δναq κι' &-

voιξειv μαγαζΙ μη μνι& νταμπΞλα

'τιoliyραφειv <<γvδμειg τroυλδ>>' Π&-

'γαιvαv τιoυλλoi κι' αγδραζαv γvδ_

μειg. Aπoδ ατδμα αι oτδμα κι α-

τroδ αφτΙ σι αφτi/ τ&κoυoειv κι cυ

Σoυλτ&νoq Kt τoUν φ&vηκειv παΦ-

ξηνoυ.

- 
Mπρε λiει, πρδτη 6oυλ& ακor]

γoυ τδTXισu τrg&yμα' Πoιδq εΙνι αυ-

τδζ τdxα τroυ πoυλ&ει γvδμειg;
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- Kαλη μi.ρα, τrατριΦτη'
_ Kα)ιη oo,u μ'iβα, αφΞντηl

--- 'Ηρθα y' αΥoUρ&σoU Υvδμη
-i i 5οτ 1tη πεiq;

.Σ;<iψcυ κι κ&μει>>, τoυ λiεr αυ"

ilλr"drr., κι φ:ιiγεl.
Στου δρδμoυ yια τoυ rταλdτι,

oκ:ττουνταy σαV Kαλδ τrρ&yμα v&-

Veι αυτ,δ. Φτ&vει στoU παλ&τι κι

γρ&φει κι' ακοιlλv&ει vταμπi)'ειg αι

δλειg τιg τrδoτεg αμτι'ρoυατ& ατα

κιφαλδακαλα, ατ' αvδyια /τοUq uou

νταδειq, αι φαvηρ& μδρyια'
<<ΣκiιψοU κι κ&μει>>l <<Σκ6ψoυ κι

κiμlι>!
oυ αρ1ι6ηζiρηg τo'υ Σoυλτdvoυ

αμ&, πoδταv κι 'αρxηyδg στoυ στρα
"τ'δ κι oτoυg ζαπτιΞδειg (κoυρφιλ&-

l<ουg), i6αλειv l6oυλi vα oκoυτδαει

το'υ Σoυλτ&vοU Υια vα κ&τoει αυτδq

ατoυ θρδνoυ τoυ. Π&ει κι 6ρioκει

Το.'J μπαρμTriρη τoυ Σoυλτ&voυ'

Μο,iγγι αυτδg, τoυv ξoυ'ρ&φrζειv

l<ι τοUv dκoυφτειv τα μ'αλλι&'

- 
Δα αι δδooυ πoυλλδg λiρειg

κι δε δα iτ&θεlg τiτroυταg' dv ξoυ_

ρiαειq uη τ'αυτδ τoυ φαρμακoυμi-
νοlJ τoiJ ξο,υρ&φι τoυ Σoυλτ&voυ' A-

μ& δε δα τoυ τooυ1iαειg ατoυ λoυ-

ο] καy Kαν Υια να μη φriyει τoυ

^ -^.. t,,ιμu JμuNι.

- 
Αμ&v oτρατηγi μoυ, τδq vα

τη φκιdαoυ αυτηvαν τη δoυλειd; l-

Yδ ιφτouχ6q Kι θιoυφoι:6οJμεvoυg

dvθρoυτoυq εiμι.

- 
Δε δα τr&θειq καν τiπoυταg

oι λΞ'γoυ, δα τr&ρειg xiλειg λiρειg

κι δα αι oδocυ, γιατΙ δα ytvoυ ι-

yδ 6αoιλι&q'
Πε, τε, uη τα πoυλλ& τα-.;v κ&ν-

τισειv/ Kι τoυ τδδoυoειv τoυ 'ξoυ-

ρ&φι.

- 
oυ Σoυλτ&voυq μι Ξατειλειν

1αμτriρι vα τr&you ταxιd.

-'E, 
&Τ καλ&, Kαρτιρδιiα δoi-

μι τi δα γivει.

Παiρνει αυτδg τα ιρyαλε'ια τoυ

oι μvι& 6αλιταoJλα τηv &λλη τηv η_

μEρα κι κιv&ει για τoυ παλ&τι'

Mvι& μiρα ιτrρΙv εi1ειv 6&λει oυ

6ααιλι&q τιq vταμτrδλειq' Πριv oi_

6ει oτηv τρ'αvi1 την αυλ{, oτην τρα-

νfl τηv τrδρτα λαμπαργι&' ντγια5&-

ζε, oU μπαρμτEρηq: <<ΣκΞψου Kι

κ&μει>>. Π&vει παραμioα oτηv τδa-

τα απ'τoυ τrαλ&τι, τιdλι τoυ Ιδιoυ'

<Σκiψoυ κι κdμει>>. Αvη6αivει τιq

oκ&λειq, oτα κιφαλδoκαλα, oτ' α_

ν'δγεια ωq Kι στοUV νο'υντ& πoυ ξoυ'

ρiζoυvταv oυ 6ααιλι&q, παντoδ δ_

)./ραφειv: <<ΣκΞψoυ κι κ&μει>>'

Αυτ5'.,αv τi τoνv θiλειg, τουν κδ-

τηKαy τα γδνατα, κιτ&oνιαειν, τrρα'

oivιogιy κι' α1iρηcειv να Qoυ'6&τι'

Kδιθητι oυ 6αoιλι&9 oτηv καρE-

κλα, τcυv 6&νει κoυλαριoμδ'vα'l ται-

αρτoι&φι στoυ λιμδ yια ξoJριo'μα'
Αμ& καρoi ξαv'αγλiπει τηv ταμπΞ-

λα' <<Σκiψo'υ κι κ&μει>>'

Φκι&vει ααπoυν&δα μη ζιo'τδ vι-

ρδ, πδφηρειv o'' Ξι'α yκιoδμι μνι&

δcΟλα τoυ 6αoιλι&, oατroυvΙζει κα-

λ& τoν 6αoιλιd, 6γdζει τoυ ξoυρd-

φι yια ξcδριαμα, κι δεv τoυ τρoυ-

xiει oτoυ λc'υρi. Axiρηoειv vα τρ6-

μει τc) xiρι τcυ. Σημακoυντ66ει τoυ

ξcυρ&φι ατoυ μ&γoυλoυ τoU 6ασι-

λι& κι δεv αμπoυoεΙ να 6αoτiξει

τcυ xiρι τoυ ατιolj την τριμoι]λα'

ΑxΙρηoειν κι vα τo'Uv κδφτει κρδ_

yιog ιδρδταq'
Γλζτει cυ 6αoιλι&q Tro]U δεν τρδ-

xlσειV τoυ ξoυρ&φι, τoυν γλδπει τroυ

τρΞμει κι δεv αξαμδvει vα τoυv ξoυ-

ραφΙσει Kι τcυv ooυτ&ει:

- 
Ti ax.ειq/ τi o' Eπxιαoειv; Δα

φκι&σo,Uμι καμvι& μΞρα για ξο'ι)ρι-

σμα. 'ΑΙvτι δxoυ κι 'δουλεriζ α';τ_

γιiooυ.
=αizαδoυκιμ&ζει 'αuτδg αμ& του

xδρι τoυ δεν πηγηvειv l<ι xειρδτιρα
iτριμειν. Π{ρειν xαμτr&ρι oυ 6αoι-

λι&g. Σι λΞει κ&τι γtvητι ιδδ' A_

τιητ&xvητι cυρθδg Κι διατ&ζει να

ζαπτδooυv τoU μπαρμπE'ρη' Mη τα

τιoυλλ& τoυv 'ζδριoαv Kι τouv α-

v&yκαoαv Vα τα πει δλα' Aυτδ κι

αυτδ 6αoιλι& μoι.l, ou Αρxι6ηζiρηg

κι oτ'ρατηyδg ooυ. Διατ&ζει oυ '6α_



orλι&; φuλαι<δvo,υv κι τouv στρατη-

Υc μαζι μη τoUν Koυρεα.
'Eτoι, η γνιbμη τr' αYδρασειv

τoυν Ξαο,υαειv. Ακαλv&ει τσUv &v-

θρο.,τοv εκεiνουv στoU Trαλ&τι Kl

τo,,..lv xρ,Jooυσειv μη δδρα κι λΙρειg

TΓoU τoUy iαoυoειv τη ζcoη. Kι' Eζη-

σαv αUτιvoi καλ& κι μειq Kαλ]τιρα.
Kr' μειq αv&yκη τr&αα θiλει vα

οκεπτo,υμθατι καλ& Tτριv φΚιdσouuι
η τroJμι τiπoυταs.

Kι τδρα ακ'δμα'δvα τραγo,Jδι απ'
αυτd τroυ τραΥouiδoυσαv στιq Χα-
ρΞg, τα ξεφαvτδματα κι τιg 6ιγyi-
ρειq ol τrαληoi ΝιαouoτιvoΙ.

\n Σαρ6vτα xΦvtα
στ,oυ στρατ6

(Ξ6ν,oι στ,α ξ6vα)
Πατιν&δα

Σαρ&ντα xρδvια oτoυ oτρατδ ατη
Λ&ραα κl στου Δoυμoυκδ.

Μεg oτα λoυργι& 6αλμivoq τδαα υ-

πδφrρα oυ καημEvoυg.

Kcrvεig δεv ηρθειν Vα μη δει, τρΞ-

Χαrv τα μ&τια μου 6ρorxi.
Kαvεig α1τ' τoUξ δικoΟg μoυ σνΥΥι-

νεiq κι' αξδδαρφoι.,q μoυ,
καvεΙq δεv ηρΘειv vα μη δει, τρi-

χoυv τα μ&τια μoυ 6ρoυxη,

τοu oαλι μoυ αcrπoivι doτrρoυ πα-

xoιlλδ μταρμτoliνt.
Λlδvo μvιd αγδcrrη π' αyαπδ, τεs

τoU πεq τoυ κl &q xαρδ,
γρdφει γρdμματα μoυ oτΞλνει μυ'

ατικ& μι παραγγEλvει.
Ξiνιμ' oτα ξEvα τrδq τιιρνdq, τroιδq

μαγειρεδει κι .δειτrvdζ,

τroιδg ατρδνει 'κι κoιμdoι κι για μE-
vα δε θυμdαι

=δνιμ τoυ μαvτηλ'&κι ooυ καημδv
πoιi1ει η αy&τrη ooυ

ατεiλτou vα σι τoυ τrλδvoυ μη τα
δ&κρυια τroυ xJνoυ.

ΠαΙρvoυ τηv κoυ6rρτoδλα μα.l καη-

μδ πδxει η καρδoιiλα μou
τη ατ'ρδνoυ κι κoιμ&μι Kι για σiv'α

δε &;μ&μl,
Α,υτδg Qαivητι τrfrγειν ατρατιδ-

τηξ για τro,,..,λλ& xρδvlα πριv τδι; '

1912. ' '-
Mη τ'αυτ& κι μι τ' αψrε i:ρ&ι,i.-.

ψαv στηv τδτι Eλλ&δα or γρυνΙδε,g

μαg. Τδρα &λλαξαv τα ιπouρδvια,
6oυ6&θη'καv .oι ,κδoιu,oι δε yιλoδν δεν

τοαγoυδoJv δπoυq τδτι, δλorνοι ρi-
Χτηκαv στοU φαYi κι τoU Χρiμα

'Εvα παραμι)Θι ακδμα εΙvι κι αυ-

τδ:

(('Eκαμ,α να 6vωr)
'Εvαv κιρδv κι' Ξvαv ζαμdvηv fl-

ταv ,δvα αvτρδyυvoυ. Η γυvαΙκα fr-

ταv oυλiyoυ xoJτα αμ& απoδ λδ-

yια &λλoυ τiτoυταg.
Mνι& μδρα εικεi τroυ δργoυvειν

στοU X.oUρ'&φι oυ &vτραg μη τoU ζιυ-
γ&ρι, oυ τrλo0κoυg τι&ει oυλΙyoυ 6α-

Θι)τιρα κι ακ&λouoειv oι Ξvα γιρδ
τro&γμα.

- 
Mπρi, τΙ vα εΙvει; ρoυτ{θη-

Kε ιv,

Ατrαρατ&ει τα 6δvτyια στηv αU-

λακι&, παΙovει τouν καoμ& κι ακ&-

φτει. 'Kι τΙ vα ιδεΙ, διlα καζdvι λi-

ρειq! MVια κι ντyιδ τιq 6dνει ατoυv

τρου6& Kι Kα τoυ 6ρ&δυ - 6ρ&δυ

yυov&ει χαρο,rμivoq στoυ 'σπττι.

- 
Γυvcιiκα 6ρ{κα λΙρειg' Σωθη-

κ&μι, oακo,jv vα μη μαg μδθoυv oι

κδoμoι. Mη λεg τΙτroυταg αι κανi-
uαv. 'Αy μαq μ&θoυv θiλει vα δ,cL

oα..;μι τρiα τoιρiκια oτουv Kατr]

ατou κρ&τα-,lq.
'Ηξει'ρειv αμ& αυτδq τroυ η Υυ-

yαΙκα τoυ δεv 6αoτorjoειv αKρ'Jφδ

κt' απ' τα πouλλ& ποJλιγειv τη ξd-

φ,υ6yαv. ΠαΙρvει κι κρδ6ει τιq λΙ-

ρειζ σι μδρoυg πoι., να μηv τoυ ξΞ-

ρει n yυvαiκα τοU.

ZαλιoμΞvoυq ατr'τoυ xρυo&φι δ-

τroυg {ταv κ&μει vαρθεΙ δξoυ ατ'
τoυ νoυvτ&. Tδτι oι τrδρτειq frταv

Χαuηλδg. ,ΝταΥκ, δivει Ξι,α yιρδ yτ'j_

πηuα ιln τοι.J ΚιΦ&λι τoυ ατην πδρ-
ταΙ

- 
'Ωxl 'ΩγΙ 'Ωy, φουv&ζει.

Η yυvαiκα του ηταv κ&τoυ oτηv
αυλfr.

_ ΤΙ αμπρδ δvτρα, τΙ i.παΘειgi

- 
Αφoδ μι κι σηJ. 'Eκαμα να

6yδ!
' Ti εiτrεlg; π&λr ρoυτ&ει.

.' _ |& μαρ{, Ξκαuα vα 6γδΙ
' . 

- $ηα, Xριατδg κι Παvαγιd,
ΛEεl μoυγαXια τηζ. l l τrραΥματα ει-

yι αUτd; 'Εκαμε'ιg αυγ6; Poυτ&ει:

μ&Τ φoυvαxτ&.

-- 'Ατyτl μαρη xoυ1oδvτou, ψι-'
ουψloυρiζει oυ &vτραq.

'Eξυτvουq αμ&. Α! oι λtεr, αιpκδ

τηv vα τrιατδψει iται, για π&σα lv-'

διxδμ ιvo,υ.

Ανη6αΙvει πηλαλδvταg Ψηλ& η'

ΥυyαΙκα κ,ι ξαvαρoυτ&ει :

- 
Ti Ξπαθειq αμττρi &vτρα;

- 
'Eκαμα vα 6γδ'

Ατr' τα μαλλιd δε φαΙvoυvταν η,

τζ:cJφκα o-τou κιφ&λι.

- 
M]τα πδg iκαμεrq αυγδ;

- 
'Ωx μαρfr γυvαiκα αφκi.μι η-'

σUχoι.,v κι φεJγα σι'crτΤiρα. 'Αi ατoιl
vτyια6δλoυ τη μ&vα vα τrαgΙ

Η yυvαΙκα ζ&ρoυαειν!
Τηv &λλη τηv ημEρα Υια vα σι*

γoυριυτεi καλι)τιρα oυ 'dvτραg, 'λtει
τη yυvαiκα τoυ: κoiταξεr ωq τοιr'

yιδμα να μπιτΙαειq τιg δoυλειEg, γι-
ατi δταv μη φδρειζ τoυ yιδμα δα
κ&ταειq να σπεiρo{rμι καλαμπoJκt.
Ωq τδτι ιyδ δα μπ,rτΙooυ τoυ δργoυ-

μα. Δα τdρou κι τ' αλaτρι για να
oτrεiρoυμι. lσυ δα ρixνειq στην αU--

λακια κι γω δα oκιτ&ζoυ.
Πριv φJγει Υια τoU xoυρ&φι oυ

&vτοαq τrδραoειv αTr' τoυ παζ&ρι κι

αγδρααειv πtντ' Eξι γκρι6αταEλια
καvd ιv&μιαυ κιλδ.

H γυvαΙκα σαV πoU δφυyειν oυ

d'r.ραξ τη,q, ακEφτη,κειv: lΞκαiγκα_
vdν δα φκιdooυ αfrμιραq. ,Eιjκoυλoυ

φαγΙ. Λεv π&vου ατη γειτδvιααα vα
τrxιδ κδvαv καη6Ξv; Πfrγειv κι α-
τroJ λδγoυ oι λδγoυ τη μπαζμπαλ-
voJoειv οαrroδ μΞαα δε 6αατ&xτηκεrv
r<ι του φαvEρoυσειv ταJ μυcrτιKδ μη'
τιq λΙρειq.

- 
Αμd κoΙταξει, τη λiει τη yεΙ-

τδvιooα, oι αδvα ir oτoυ Θιδ ooυ,

vα μηu πειq kαv 1iπoυταg αr καvδ-

vαν.

ΜτΙτιαειv oυ καφiq, γδριoειv ατri
τι, ταιydριαειv oυλiγoυ αλεJρr, iρ-
ριξεlv ouλ_Ιγoυ vι,cδ κι τ' αuY& μiσα
κι καlτoυ yιδμα τr&ει στoυ xoιJρ&φι.

oυ &vτραq τηζ Trριν iρθει,τoυ γr_
δμα, iρριξειν τα ι}&ργια στηy αu-
ΛακΙα, εvα ιoω' εyα παρα περα, κι'

δνταq {ρθειv η γυνατκ'q τoυ κι' αxi.
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pησαy uα σπερvou\r/ αμτrρ,ouστ& αU-

τ{ oυπicroυ αυτδq, Ιδεrv τα ι.}.ldργια

ατηv αυλακld.

- 
Mτρδ &vτρα, ι!&ρyια τroΟ 6ρi

θηκαν rδδ;

- 
Mαoτα, τη λEει oυ dvτραg

oτoυv τρoι;6& κι μη xααoυμιρν&q vα
'μτrιτiαoυμι τoυ oτr&ραιμoυ.

n" γειτδιαα .εικεiνη αμ& τoδπειv
'τσυ βιΙστι(δ oι dλλη, ,κι' η &λλη ,oι

dλλη κι' i,τoι ,δφτααειy ωq τ'αφτι&
'τcυ Kατ{. Kι τα τrρdyαμτα τrfryαν
oτοu δικαατ{ριoυ.

-'Ελα ιδδ, τoυ λiει οu Kατηg'
Γιατi Eκρυψεrq τιq λΙρειg; Δε ξEρειg
_πoυ θiλει vα δδoειg ατoυ κρ&τoυg
τα τρiα τσιρiKια;

- 
Δε 6ρ,frκα καy τiπouταg, λiει

,αυτδg.

- Πδs δε 6ρηκειq. 'oλoι oι κδ-
σμoι τoU λεy κι oν αρvιδoει;

- 
Mη, ακoJq τΙ λδει oυ κδoμoιlg,

Kατ{ μoυ.
lξdταoαv τroυλλoδq μαρτliρoυg κι

ατr'τoυv Eνα oτoυv dλλoυ 6ρδθηκεrv

'ου αiτιoυζ. ΙμEνα μι τoυπειy oυ τα-
δειq, ιμ'δνα oυ δΙvαq κr ,Ξφταααv oτη
γυvαΙκα του.

Poυτdει α.l Κοcτ{q τη γυvαΙκα τoυ
κι'αυτ{ αα 6ρrμivη ydτα εΙπειv:

- 
'E! Κατ{ μoυ, πδvτ'Ξξι 6ρη-

κειv.

- 
Αιrτi εΙvι xαζr& κι' αλαφρd,

δε ξδρει τΙ λδει. 'Eλα ι&b μryαΙκα,
6ρ{κα ιγδ λΙρειq;

- 
Αμ τΙ δε 6ρ{κειq; 'ΗρΘεrq ει-

,κεiv, τη'v ημξρα'1αρoδμιι,'oq κι μ' ετ_

τrειg γυvαΙκα αωθηκ&μι.

- 
Kl' δoταρvαq τi Eκαμα; Μa

oυ &vτραg.

- 
ΑvE6ηκειs ψηλ& ατoυv yoυvτ&

κι εiτrειq που iκαμειq αυγδ, δεν εi-
τrειs; lΚι τηιl &λλη τηv ημiρα πoι.l
τr{γαμι vα .σΙrεiρoυμι δε 6ρ{καμι
p&ρyια στηy cn λακιd πoι.,_ τα τηγ&_
vισα κι' δφαγειg;

72

- 
TΙ λεq μαρ{ yυvαΙκα, λoυλ&-

θηκεrg; Γi'vητι uα yινηooυ αι;γδ κι
vα '6'ριθoιiv $&ργια oτoυ 1oυρ&φι;
Κατη μoυ, oι}τι λi1oεlq 6ρfrκα κι oι]τι
αυyδ yδνηoα. Xτιiτηαα crrr' τη'v τrδρ
τα δπoυq i6yηvα κι' oiτr ψ&ρyια
iφαyα. Γivoυvτι αUτ& τα πΦYμα-
τα; Εivι η,δεy εΙvr xαζι'& η yυvαΙκα

!ιcU;

- 
Α&}oυg ou KατηYοUρoδμιvοuq.

Κι' δζηoαv αυτιvoΙ καλ& κι μειq
καλι)τιρα. Κι' ατoJ τδτl η yυvαΙκα
εixειv τoυ oτδμα τηg αφαλιατδ. 'Ε_
ταl 'θδλει v]α φκι&νoυμt δλoιvoι : <<Tα

εtl oiκω μ,η εv δ{μω>>. Kι' oι ΥUvαΙ-
Κειζ σι τΞτxειg δouλειig θE'λει yα

μoυλδvoυv.
Ν. Στr&ρταηq.

Tα aπιτ$μ6rα,Θπιγρ6μμiατa
τnc ΗμαΘΙ,αg

Συviyεια ατrδ τη oελ'Ιδα 62

τloζ/ ττoU ι,rπηρlτηαε τηv πατρΙδα τoι.l ατπδ την πμL
τη yραμμη, γλι)τωααv ατrδ τη ληαμovι& Χ&ρη σ' αU-
τ& τα επιγρdμματα πoυ εΙvαι, ωg τδρα τα-,lλ&xιoτo,
oι μδvοr μ&ρτυρεg τηq ι)τrαρξηg και τηζ τrρoαφoρδg
τoUq.

ΛEoNTΙa ΠANT|ΕΣ...
'Αvδρ' αγα06v nιvυτ6v τε κol εY nρδτolot φαYivτo
εγ πδλεl ημετδρη τδμβoc δδε 'κoτδ1ει
τov πdγτεc λoγ6δεc τε Λεδyτtov ηδδ πoλiτoι

Η A1ΠoΔoΣΗ
'Avδρo γεvvαio, oυvετ6, noυ oYiμεoα oτoυc πρδτoυQ
oτηv,nδλη μαc δrακρiΘηκε, κροτδεt ουτ6ξ o τιiμβoc
εvτδξ τoυ' τo Λεδrrlo. ,Kr 6ρ1oYτεc κol πoλiτεc
μαΖi δλol τov τlμ{οαμε, ωc τ' ,6ξrζεv oλ{θειo.,.,

B16λιoγραφΙα: 'l ) M. Αvδρδvικoυ <<ΑρxαΙαι E-
πιγραφαi E:ρoiαq>> Θεooαλoviκη ,l 950. 2) M. Γ. Δi_
μrταα <<Η MακεδοvΙα εv λΙθoιq φθεγyoμEvoιq και μyη-

μεΙoιg Σωζouivoιq>>. l.M.X.Α. Θεoαλoviκη l988.

Y.Γ. : o δαi.μovαq τoυ τυττοΥ.ραφεΙoιJ στo τrρο_

ηγoJμεvo τεJyoq τηc Νι&oιloταg (τεrixoq 58/1992)
Kαι o_τη αελΙδα 37, oτo οτixο 'l 2 τnq τrp<iτηζ σ-riληζ
iyραψε τo ρημα μol'Xειiει αιrrΙ τοι.l μαξει}ει. <o ΠλoJ-
τωναq μαζει)ει στα ,ακoτειv& παλ&τια τoυ...>.
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Σ'zτ,i,,'τ'6: \f ''L 'cτ,1';:t"ντ'"xi1 πJ-

Qωπαiλι^l1 'πδ)'τ1 (θα iιποqcο'3ae να' t1-

τq':ι xα'τοιg- Eλλην:;xη) . 'Ενα. μ'a'l-

':ε.!-ο xατα αι.ιοτιlιτ!7τl e5γγρaντ1q τ{-

7ιτ'1; {ατδ αυτ& πQυ α'ναη.!.νετα'υ ^)ι
:'.;:xτiiιc'::i,l.''.) . Ι{'ιl7ιαxα:':xη βdλ-
τα.

o Επ:ιιx!'πτη3 -'.p'.fυliι'lα cτ''q α'!-

fi:': oε q, a-" ξιετ αι ι',1rπ ρ'.JιJ τl*' cτ α ξργ'rι
'Ιi.) -L..}\\ 3,1^μxι'la!l, ξo,δ,ε6ει αιpiv'lΞτ,i1

,jl'.ι ι. ε,ξι τ iξc'' l i 1' ζ 1 .J'ιn o 1 L| \'ιδ ντ,α' g, ρ ε 1 
L

6α}|ιι')τ;αζ. Στην {1ξo,δo, οτα|ιατα
tι.π,aο'sτθ" 'cτc τα'ιιεia, sy"ιi nου exΒt-
-'oντ1α. 1|Ροζ πιbληcη '7'α,ρ1 - ποcτθ')'

xα'' α'ψL,ι'e3' Ψi,1v,sι agγ γ,rtlγxa' xα''.

φε0γοιτL; 6,1ει ,μαζ|ιoυ o'ι&τι'' απ6
αυτθ' που 1.'') ιy'12|θ'ττiΞσ.ν τa ενδιυ'φ'!-

,'"υ'. Μ'ια 'xx'ρτα i1 τηv reproduοtion
ον5i π!t;ιιx'ι αz αφ{βσ-.

ΤΙξια" απ6 ια' Qυγd'oγcτ-& xtντγ
-.'ια τιι3τ'''sτιa' η αιcωξτ1 ιο'l €xe'' γαc
iilz xιθαρα Ιλεr'το':ιicγ,.x6 aα'ραxτ^ξ'

ρi7': ττΓ/ ,aπιθlυμ-ιiz 'iα iι?x''τtl5ΞL €νσ'

,2',,γιατ'. !'cτυl γυ''' c'ε ,ιντtτυπρ' α.π6

Ξo'l Ξ'''Υ"JισxL\ο ουνcs,ιι)'ητi1 i.l!, Υ.'l'.

:η'l a:i.'}ecτ, .L,)l ;,c'τι"{'ι')r1jγoγ ι0-

ριilι'.
Πι,ττgdου,-ιe 6τι η l:lι"γzτ, ι'r:l,

a'|'')rιι cε,6c''zτ^i1, ^l!:,lL 6τι το δ!'ληlι'tl'

"{''|L τo ν|jtμιi:Ιc Ιi 6a'' ττ1Ξ αν.ατ$πω_

στ!Ξ lε'ρ|tωΥ τdxνη,q d,1ε: λυθ'εi, aπ'l',,

l}':: ;:(':υ ,''' tδr'aι oι ^ιc)'λ''τΔγνεq α'-

;ir-'.?i.'u1σ.ν τη διωδacη iωγ 0τ,ρ]ωτΟ_

.'3-ο,lν t,ι!=α ,*π6 τω πoλλz.π,λd, (λι_

|,l. 
; 1 

; ι'p !' e'., i,\ ε 1 1",ξoτυσc i|Ξ ζ 1 y!σ. ραi/'i L -

',''i',.) 1 ;.'J 1jir"τΞ)'c.iν ax'δ6ιaΞ'.ζ τσ) i.-

t l:; !ι''^γrι'1 5Ξ τΞΙ?|'aιρ'5'ιι{'ντ1. ε[νι"r.

:ι'l'tfi:'.ι' 6ΕL;'a αντLτ15'πων.

.'{. ε ;.'' l ii Ξ r1'".ι1.ι|' Ξ1''Lδ Ξ Φ a ρ,',iθ |L.!13

:ιΙJy τ)πιυIι*aΦ'/ ι1'|. iτ1'/ xσ'Tιd''6-υpa-

Ψ^η .τlΞ iιt1τ1ρ'zq,'δια'alφι)'|ξετ,ι'" ^',

'. ; t',,. lu -.τ'τ α' οτ ο τ ελ':y.6 a.πaτ !')ιa5'\\''
''.'''.,' 171..'pε''}y eτo-,. η α.ντιπαλ''l'ττ1;.ι

',ιε :C λ}.λο l1ι'i,4ι'α ττjΞ 'αΥ\o|?q'E, 1lOυ

'ε!'ic''- εxεtνa των π1οωτ6τυπιυν j,ρ-

^γων τ!7ντiΞ. Kα'ι ε,διil τtθ'εταc το βα-
ι'. x δ'ι' p'. ; ^ i,ι'1' υ o'' nn 7 onγ ^ i i'i ο τ ο υ ο νδ tlπ r, -

: ε α't ;, ιx a'.γ,ιi,;ι:υ θ1ε ι'7γ'i lrt y"ον τLΥ ^i 
)

^li γ.ατ1'''ι'tii !1Ξ τη'y ξνν'acι nτ€Nνη":

^ri ιοllcυνι'xi1'cυ'ιeι'δτ1c'η τηζ βx \,ι"α'-

aT1-Ξ ia! yιι,lθιcτ'θ. απdδαxτt66 6,λε6

;'. a ι'',', ?φ !'; τi1'ι'' σ'τ ω'Υ "ηζ' 1ωiρ [ E ν'α υ -

τiρ7α' '-Lεν'δtxτscη τoυ ω4,θε τoμdz.

!νι'l'τι τι'lν d,λλο:,y,: ,πlρωτδτυπo! πaλ-
).ι';λα, .',τlτ ?αΦ.y"€ζ aντiiα.ραΥυ)-

^1z -:. 6),t i|)ν');τα|?'^/!.')ν y'Lη':!ι'i νσ' 'J-

ι a Ξ.ι,'.')' ι ι ε i ι.1.i 1 i ε'' z.' "..'-.*''7 
ε'.l,\ Ξ -

.,.,1---.,

ΘL μ;a7ο'3cα'qιε ιιιi. 'Φ')ξτΞ.σ' ν1"

d'''':ι ιε ιo''ριι ειltiιγ.ιan|μεyη τ.γL1σ.Υ a-

',ι.'l' τηΞ ^y'ιη)'q'φoρ[αq τωy πoλλ,α-

;,λιby ,:ε 
''r.'.':,''u6''γi* 

α'ρ'oq τω €1ριγα

Tnc
Mαρoιiλαc ΠεxλιΘ6voυ

"!7'ντ1;, iTιν a|:Jτ6ν'q'ιrη, 1ω,pd; ,:υψ
;λ !γ'ι ι α τ α σi q'i? aν 7 ιJ.J. τ ωiν τυ'π ωμr d, τ,οl v'

;|.!''δtη1x'ζ xατιιl 'α'πa τo,π,ptaιμα τηe
'.ιzνοπotτ1cτ1g 1ιιαq ξidηωρt' ζ αν0.Υ-
ιvιζi ιλι'λΦiιε τLα ττιν τ'&aη πρδ'sδω-
5τg Ξ'iδΞ Npaσι$'πLXaι3 $ιφoυg aτa 7ω-
ρ,ι. o τ0'το3 xxτο'';xiια'E t' εργι.'otαq,
ι' ιy'ν ι. α.τc,p δ ο ιι\Ii rι i Υ-σ-L yrσ'τ αlπ aει3τL-

τδq, απα'ιτε[ μια d1r,aoη, επiιγι6ωcτ1,
τ"aυ ν'α, φδρνa: τη ,oσΨΡαγiiδα> τoυ
ι"xτδ oυ τoν.

' Ενα'; γνωsτ'δ5 α,ρν ιτ,ixτoναq ε{-
'tr"ι xxποτe πeι 6τι α"νεξdlpτητα απδ
1,ι \ΞΥΙΞνη cτοcγ:εiω τoυ ιτι1ρioυ θ'-

7''ι'' i,ιεγαλτ1'xτllι\ασiα τ'ο ε''lρ'5τε,ρ'ο.

πe;ο'"6α)"λoν:

"Ιι υιντιlι,ρι!lξε. γ"α,νε['ζ απ,δ τo πα-
ρi.θ'lρδ ιr'ιιl x&.'{Jε πipωli. M,ε -cην ιδLα.'

!ν'lοια, τo τoλ'λα'πλ6 i1 α,φ,taα, aε
δ'.,λλογr' l|\Ξ iα y'α'τyac,ly.ενlα'στL^r,&' - α,?-

7.'.τεxτονιια ,στ.J'LNεισ'\ y"σ'a ττιν \ryη
7..t4'. r'ιo χρι(}μΦ τωly επιΨα,vrευλ'ν, uπa-
τελ,εi 'θyω ΕιξlpαστL:ιι;δ <,συy) πoυ e-
νι,o16ει τ]l€ επιτυχη|ιdνε6 λ0oει6 .ii

Ξ τ Ξ ι, l'ι6'.1 i y'gι'' δ c o ρ'Θ ωτ υx α,c τ ι 6 λ ιγ6 τ e_

?rJ α:ξL6}'aτ'εζ ετ,εtJ,6&σειζ. Μιω ωφη-

ρη'μ6ντ1 oιiyθ,ε'cη f1 ψ'"α, ρeω),ι'απιxi1
υ"τrεcτ'6νcaη', ! απλ& μ,ι'α χρωματι-
xiι ιτ1}'!.δα 5'1'11Υ 1'xγg51g'ι1ρωp,'€νη

ια''' ,!ι7'ρi' ν'λθ'ετη ix;ι'cη, 'cυνc-

5τa"l') ,'ιια δτ11ιιoυ1cγcxt] δηλωαη 6l-

i7'0aτ,Ξ.

fΙ ! ρι' )'oικaν α'α,6 αψφ,,6o)'i'εq 1'' ι.
.i,.' z'' /'τ.τ 6 α i i 5"λaii''i'6τrfι,τ'z,,η''ιν dη -

7-τi .aν'ι^{'6ρ\5ηζ '5ε xα'πnια oty,uα-

τι. i''γ'ν'η^i1 ω,οιy.etα, η διαxδcψηο'r;'
τωy χd}ρωy 4rε πoλλαπλ& ε[\ναl' |J.|'|L

1lQα γ':α' 1ριirμ* /'α. {y'φ'ραση raν
δε'l '1ι"πο'c,e! γa,' δ'εν r.ρε;iεL ΥQ Τιc--

i"λ^{'lali!ιζ:9τ'c:' '

To xpι'"i'trριο αq gi;γ'α( τιι' φΡα.;ση
τoυ Warhol: <Ιmages Wοrth Re-
peating> (ειxδvε6 ,&ξιε6 xαι r.y'ανtζ

';,' αναπαρα"γΘα5ν) '
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(δlαπloτιiroεlξ καt Πρo6λnμαTlσμoi)

τoυ Χρftοτου Mπαταvτζn

επιαψd,voqμε' γld"πoι).l. οτoιy zi,l' τ.,'.ι
eξηγo6v ΥLσ.τi' 'σ'ε δι&φα-1e3 ε;ο7;!3

'αντi1 η λειτouργiω dπαιζε i.ναν τ!-
το,'a 'ρ'6)'ο. Γναρiζoψε ,'iωζ ττrP Li!-

Nα,{α F'lλλιjiδα, αν'θ,ρωτoι. απo ιο )'α6
(6ixι εlπαγγολψατ{ε_c) ' i1ταn/ οι ι'ι-

θ6ρ'1ιτ1τoι δη'1ιιo'lρ^γot ^γιaρτων' ε7"-

δηλυoε,ω,v (J'Ξ θρTρχε}τ'"xδ ια'. ιzo''-
',''.l';''t'6 7.ι'οιτ:^i1.'z. H ιυθc7'1.τρτ,
αltτη o'uμ;rετo1{ γ.σ''' δ^rγ,,ι''αιρ"γtι'

^γ!νντ1ce τα pωcιτ'& cτoιaetα, πoυ
π&Jνω τoνg oττ1ρ[γΦητlαν οι. ττοιητ€3,

τLα. τη ,διζιd,ρφωcη τηs A'pγα'iαq
EλληvιIx{6 Trρ,αγωlδiα'< xαι Kωηι'ω-
δiα6. 'Οoo, dtlω6 πρo1ωρ|ai η y.oι.νω-

νιxi1 oργα'lω6η γ'σ'L αναπcοae'τιιc τt

dvτε11vη xω\λιτeγν'.xi1'δη'ψιου,ργiα,
πωρ'ωτηρε[ται πεlριolριφι1E τη6 ).αi-
x^Λζ τγρωτa6aυλi,αE ,cτor' τ,qμ4α. τη6
xaυλτoι5,ραq.

Σ'τα δαφoρα cταδιοι τηζ "/"a.νων|''

ty.is ε,ξ6λιξη; 'ψ'6aα cττγl Ιoτορtα, η
cι'lτα")'η τη_c ιαλ,λιτεγνιx\q πα',ρα-

ΥωΥιζ πaριtd'ει ωπδ τoυq ^ιμ\λcτ{'-

χvΘ6,στηy,ανtilvuμ,η δ'η!ριouργ[ια xα''
ωντ,[oφoφω. Στη ,διdrρrειq. π.χ. τηζ
nf qυιργolxρ ατtαE, η lxαλλιτ θχν'."κ"η δη-

μιouργfω πaρν&,ει β'αarx& ψ€aα απd
τη }ιαiixt1 ,ωyηilγηΙγl πρωτo6oυλ[α. Α-
ω6 την &λλη qrεrριιi d1oυμε πs1cιοpi-
αμ6 τη6 or,rιiνιr1'ιη6 dντrεy;νηg δη1ιι-
ονργtαq. Στη cυ,rdγεια' 61ιυιi' ο'. ιcιι-
vωvιx€6 δo,μd; δημιo6pγηcαν dλ\η
xα'ταoταcη. oι xαλλιτd1yeζ - Ξr,αη-

γελμxτiε6 πατ6νταq ^γ'aρ,&' πωνω .c'

6\η -ην πρηaνtcτaρη αvιilυψη ιxαλ

λιτq1vιxτj :δoυλει&, πi1ιραν τη cxυ'τd,_

,λη τη6 xωλλlτω1νιττ]6 δη,μloυ,ργiα;
x'αι o λα6q ξι't'ε o 'δ6xτηζ. 'Ιoωζ
εiναι x&.πωq 'oγψωτιxt1 αυτti η lτε-
?LΥ?αφη' α\\& ψω6 e{ναι απωρωtτη-

Ji:<,τi, ττ1 δ'.α2ι:'.α 'i6y1 ξ;!r' '',1317-
6'. r11"1r',ρ ιιi)ν δ exι'eτ ιiι,ν, π'α'pα'τ^r;p.hi-

'θητ"e'cττ1 γapα ψαq 19 ξι;;19:γ'ο φv.ι-
'lδψενc τηs δημιouργ iα; ια'" δ,,:αoτη-

'''' οπc[ηsτ,; δ ex&δ ων ερ ωoιτεγν ιι(ι' l
θeατρ'ιιων olμ*lδων. Σ' αιυτ& τα γρ6-
Vι,α, δεV υlτixρξε π6λτ; ηLεγυiλη { μι_
ιρi1 il 'xαι Χι'\ρL6 αy'διΙ'α' νω 1ιiγl πε-
',p\pανεν-νε| τ.σ. xην $τ'α'ρξ^η yJαL τa
€ργο 'ψιι!ιq ! ται δν6 αlι6ψα θεα-''ρ:-
xι'bν aψ&::δων. Ιζατd' -,υ' πιρωτμ ψετα'-
διxτατ'aρcxω γρδνια, α'πι6 δ,iηoρα
cτoι1γεt'α. που dδωcε 'oτη δηρ.ocι6ττγ
τα η ΙΙωlελλτ}lvια ΙΙoλιτιcτcxii Κt-
νηoη, φ'αtνετωι 6τι a! aλδ'νλr1ρτ1 τη

xιil,ρα λειτoυ ργoι3cα'ν 78 πε,ρ{που ε_

'QrιrσLlΘχΥL.r'ai ι5μι'λoι με ωρ,xετ& ζω-
ηρ! δρωcτηρι6τητα, τL|α' 

\/α α,υξηθεi
o αριΦμδ -< στη 'ΘJΙ\Λeι;1ε.iτ', ξεπερν,ιilν_
'τ'α,ζ τLq 100 φ&,δεE. Tα τελoυταdα
'y!? δν L x' t σ!ρ αηηp Ξ [ται lμ ι οι αiρ ιθ,!-ιη τι -

x\ 'ψecωaη τα}y οlμ&δωy ιq'g1$'1 n,2ι1

τiιbp,α υπo).oγtζo'νται oε 65.

TΙαρ' δλ'η ωιlτi1 τη 1υεfωoη, 1ιπo-
ρα1με foωg ωxδψα η'q ψι.ιλdψιε για

ξη, oτη 1ιiηφ 1uαg. Kαι αγ πιραγψα-
τυ ειtνωι Jτcι, αV ,δηλαδf τa' eρα'σ;-

τe1νιπl6'06,α.τρo λειτoυργεl τpαΥ8!α-
τι^ι& oων τ€'ιaιo' 1L,' δ).ε6 τιζ εy;φiοα-

στιχlζ δυνατ6τητεg ιια"'. ιδcωcτeρ6-
'ητeζ πoυ απ6 aη' φ'jοη τoυ διωθdτrει.

aω ιιπαρ'o'3cψε vα πo'iμε πω; αυτd
εirωι dνα πολd παp{,γo co .pω,'ιι;dμgγq

\Ll1, 'νσ. 'θ'εατ'ρι"x&, π'ρdγψατω τaυ τ6-
πoυ 1βοιζ, :x'ι' ωυ'τδ γcαοi' eiνα'ι γνω-
'στ6 πωζ π'&;nα η 6P'α.σLτεxνLπτj λει-
πoqργtω παξeι 6vαν' pαoι,ιι6τατo ρ,δ-
λo cτηll oξdλιξη 'τηζ τdχyη€.

Α6 x&vouμε μ'ιοι πoλυ πaρι,ληπτι-
ιl7 ωναδρoiι{ 'ατo ποιρελθdν τLα ')σ'
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aη τLα' να πaρ&ooι41ρ.o 'στηy 'σoxι
η.',αζιγ''εlL vω επιoημ&ν'oη1ιε, 6τι aι xοι.-

ν ωv ιτ d 6, O L^ιo|\ni!} L''ι.'ξ ζ 1 π oλ ι τ ι zu6 6 αλ-
λαγdE, πeριι6,ριoαν ιαι πqριaρ[ζων
cτo ε\αryιoτa τηv Φrθ6ρμη,τη xαλλι-
'νeχνιxi] δρα,cτηιρι6π'η'τα. τaυ gρασL-

:!7.'lτ' - ιιλ)''.τ!ry.'rr1.

Kιl eδιil ι,ιπα[νoυν διιiφaρα. ε'ρω-

τt7ρατι:

Κα:τω *πδ τLζ στβ!'sρLνeζ συν,θi-
ιιε'", τ6eα. ομι-^γε τε'ριoι7'ρια υπαιρ-

χoυy Υια, νω δραsτr11ριaποι.η'θο[ o }'α-
6ζ xαι 'y'α, παριλγeι *α.λ")'ιaεγνcxδ [,ρ-

\o α,σ) νω τoν 1*ΡP&ζα.' Οι δo1rdE

τη€ η|μgρι'νγiζ χoιyωy,aαζ' τo ψ'oντ{-

λo (ωτ|e πoυ πpo6ctλλετοιι, trc6qω πε_

ρι'&Ιιριω αφi1ν'oνν oτoν ,oτμ'ιar;'ν6 ι!υι-
θ:ωτ: - 'd!xττι, 'lωαναια\,-ι'!ει τ'ι6 δι
x66πol γrfiοιε6 πaφψi1oεcq' yα. dy'-

φραseι τq, ηaΥηJraτLτr' α'τψιjΙζα, τoυ

η7ι6\iματα τi τη6 xoιψωνL1Lηζ aψii'-

δα; πα'l ανtιy"Θl ^t1 ω^ιδψα' νq, gτ,φ'ρd..'-

σει τιζ δαJ5 τoυ 'ευωιoθbpiε6, τα, δι-
x&, τoυ &νeι,ψ xαι υδωνιx&'; Π,6oo

ψ€';ε'. ανeπτ1ρ[,αc'νoq ωπ6 τα. u'πo\c-

τLστnLe, π.ρo'(6wα>> πcpJ τoy ^llατωxλl3-

ζoυv; Elναι γyu}στ6 πωζ ττp, πyευ_

1ι'ατι'xl1 ιαλλιθργεια eγ$6 λ&oιi, ,δεy

φτξvoυrr, δυ,oτυβE, μowξω oι



fiaLη'.Ξξζ' σL |J.aυσL\y.o[1 oι ζωγ'ραφoυ,
oι dJγγρωφεiE. Tηv gπ,ι&'γνoνν αι6-
1ψσ" - 7tα,L ιμ&λιcτ,α με τ,p,6πο oλω,αδιδ-

λoυ ανεξdλεγ%τo 'lλαL αoιi:δoτο - τo

ραδι6,φ'ωlνo, η τ,η}'e6ραoη',, τα φτεινd.,
πeριoδι.x&,, oι δια,φηιioε'"ζ' a'.' 0||?o-

πz'^1ω',ιδε; xα'9ε λa'γL; ιαc τ!λ'ai, 11

πα\,ιτr'τ"i'1 ζω{ τoυ ιγδ,α,,ιrrυ ',ια'ζ.
'Τατορα απ' '6)'rι. α;υτ!", \ιπa'cο6-

με o{με1ρα να ,μuλαiμε γcα ^γνiicιυ' ε-

ρ'αaυτaγν':xi'1 xα}'λιτε;y'ν ιxt1 €x'φ 2 ιοη
y"'ι'- L.γ ',zi, ;c''α' 

'1ι-^a?εi. νL €[')'ι'' i.a/"

'"ii'''l.i'τ':: z |' σ''p1-xττ,iι'' 11,''l'& αυτ^η ζ
:^,^-..,-,..-.ιr'-(- -ιlΞ'

ΙΙo'.α e|.ν,ι'' τα στO,'NεLz' το'l 6-

χουl!.ιε στη ,διd"θacγi lιαζ γιoζ νσ' t'Li|,ο-

ρ6'coυηr;ε 'να θε,μ,ε.λιιilcoυ,|J.g την qfra-

Φη, 6τc ται ot1ψ,ε'ρα, η <Ξ?α5.τΞi/.ν'"-

ι^fi 'Θεαπ.,' υιιi1 x il'λcτ εγν''ι'Ιi δ c'α sτ'r;

'ρι,6τητα,o εtν'α''' γν!s''α' <)'α:tι^ii !ν'-
c)]c|.ι'στP>'δi,ν'oντα6 6την'ξ19ασΥι 1'υ-'.Λ

aην α1πε'?α|'ιτωα5vη πoυ .'fl -E 1τ|?&τ1Ξ''.

oι εραcιτε1yLxaι 'Θtα.τO. πoυ λει-
aoυρΥodσσ.ν t1 ιται. πoυ oημoρα λει-
tον,ργουν, μπαρoη.l,ε 'να ποdpε δτι
elν'α'' €ν,η1ραoη τη€ xα,λλιτεγνιxi1 

-:

δ ραoπηιρι'6τ'ητα6 τoυ λαοri ;

Πδ6 λειτo,uργo'3ν αυτot οι 9|"α-

,caι; T't 6ργo παιρ&ηo'lν;

Α6 oτωθoι\ιε π'''6 'y'οyτθ. c' α''lτ6

τo θ{μ'α'των εlρΦσιτειχlγ11$γ $1{5φ,';,

γ'σ'. σJζ τ&νo.''lμε x&'πoιεg eπ,.cηιι&ν-

oει6 βα,oιαμ'1νeζ 5τ,aν τρ6πo 'δoυλειd;
rr"αL την νooτ1ρaπtια τω,V θι&oωV πO)

ταρxγουν [.ργo τω ,δn'i,6 τ,οiα τολευ-

τα'i'α y1ρ6νια.

ΑE ωρx6ooψε τιξ Ξπισηιι.ξ.ι;5g'';

ψαE απδ ξγ'a o:ηxexp''ιμ{νo 'sι,ο'.7.εi.ι'l

πoυ εivαι τo :ρε:iΕε'?τ6ρ,'o ιυ'τιi-lγ τιυy

oμiλω'v ΤΙαρωτηρo'S''ρa ).oιπδν δτ'.:

1) Δεv ιιπ&ιρ'1ει xαν'Εναg συγlχ{Θχlpι-

1ldvo6 γενιxιbτoρ'og oτδγoq. 2) Δεγ
ιrπ{ρ1,ει ν"αψ1ιιω xαλλιτεγ','ιxτj ιδεo_

ληLα. H iδια oμ&δα μπαρεi ,γα ι-ι:-
τα;πηδ&'ε'. 'απ'6'τ1'l τ"ατubτeρτi σ'ε πaL-
;6τη''ι φαρ,coxωμ'ωδiΦ' σε d}ρle πoι-
6τηταq, αxbψω γιtα'c x}lαcιy.&.3) Tο
ωνξ'6αa}α- τωv ,6ργων γ/νeτα'ι" βωa'"
u&, ωπ6 x&ποrc oη*εxρηrdν'o πρ6-

ο'ωπo. Λeιrπει, qxdδ6ν, τεrλεiωg η
α.Laσηcη τηζ,συλλαrιχτle δημιου,ργi-

αq' 4\ ftσ"ρατηρεt xα,νεiq,μια πd.'j

.oυlγιιvητιτη, αvτιoτoι1εiα 1μ: τa
\?εIld?τaρL'o τoυ επαγτελμοGτιχod θε_

&ιρoν τη3 π.ρωτ]εdoυσαζ xα'ι 5) τα'

&ρnγω πoν ιων'α6'&ζoυ'ι s'i.iαι ξεxqr,μd-
y'ω απ6 τα' cδLαιτερα. rιcfr)'^i1'ιc'nα'

lχaι lεy'διoaφEρoντσ" τηζ πeρ'.aγfiι x'l'''

δεν ,δη-ιιoυ,ργoo3ν xινiρ'a'4 1ιυ' eυ1''ι\-

τΞ]ρη συ.lιμετo τj των xατotιων'sτην
αα1ρ ωγ υιγt1 τoυ'xαλλιτε1 ν''xa'3 τ ρai--

δνιaζ.

- 
opγα,vωτυx& αντot o'' δι,ιιλ'aι

α'y"ο'),ουΘ aυr;, yι.x"τ &. \y' α'l δ ν α τ o cη3 aιη-

μe ,λειτoυ,ρryiα '. τaυ eτα'γγe)γ'''α1''y-q'\

'0e&.ιρου.

- 
Εtνα'" παpα τoλλ.t 

'< 
οι Θec"τ''')'.-

x,dq oμ&δεE TΕaυ fi'ι1"ιpoD6'-&f,''υν i,i.^{ry-

με λ|γα πρδοωτ,α y'ιLτ&, 1,a c' 'cττ,':'ιu
<<βεντ6τα;, τoυ επα.γγe\ιατιxc6 θs-

&τροιι '

- 
Σε πoλ6 ,cπ&νι'εζ 1περιπτιbσειζ

σ.νψφξ?eaaL δτι τo &ργο etναι π1ρο|C'

6v ωλλoγα"γiE δoυλειdE.

Av αυτ6; o. eτ;eτnι.&.ν6€L.ζ α')τ|'Ι'-

πoy"?tνoν'cq/' σττΓt τ|?αηιν1"1,''1xδτητα,

τδτe ψταtnnψγ 11, ,qρωτf,r_ιατα:

α'\ Ti πρoαφξρει s{xιe'αι io 'ε?α5|'-

tε'NνLy"6 }€ατpo στη'ν πo\'.τιcτ''ι^i,

x|νηcη τoυ π6πον γsaq1

β) Δημιoυηεi τ'6τοιε; πoλιτιστι'χd:

διeργαoiεg στoυζ ανθμilπουq τιυν

διωφ6ρων πεaιo,1ιilν ιbοτε νι του:

ωθ{,οει oε ψυ&. πρocπ&frEια. απαγγt-
στ1rωσηζ αfi,' τιq uπoλιτιoτιx6ζ δια-

:τ:,:6λιjrτει<r;

Σττ1r π1,ιilτη οριilηcη θα ,μπορoιi-

5e xα'/Ξι'ζ')σ" d.'fiα|/τiσeι, 6τι {Lε την

ati1ji*'. 1-Υ0)τi 1 τaυ gπ αηγελμωτιαο$

Θε&τ12onl, i6 e'ρωοιτeγνo"lιδ θθαqρo,

oτo βαrftι6 κaυ γ-ι\dττeι, 6oτω x,ιι
ι,ιe ατεγνo apωcιτeγνιτ6 τpδπo, τη'l

d'r'oυσid. τoυ επαγγελ1ιατcxαl Φθ'-

τpoυ, [_!:τo;pεi vι θεωηθεi σαγ Φeτι_

ι'.^fi πposφo1&. 'oπω; επiη_c θετιx'6

aιοιy-ε'ι'ο ε!'νι'. xαc η xαλλιτε1vι,:ι^i;

αιγιι^γi1 fra|) αιnoy-τo6'/ :'α. ψ6)'τ| ττi."

ι,ι:'iδaE,δτυ''t ι,ιaλeταiνΞ y.αL πi2ο6λ"r1:

'ιzτtξa'lται π0"ν'ω aτo 6ρvo τ41,;,η;

τοll eα τ,α|?oυ'3Lα45oυy. Aυτd, εxτ'dξ

τοlγ *'λλωy, βa'ηai ττ1ν οηιαδα "γυα

'''ι.:α μελ).oντlxτj ο'υνθeτ6τe'ρ'τ1 y'σ.'"

τ)'!.ii ο.υ c''αsτιι^i1 :θ'ιατιρt1ι^i1 τ, αιi.' α'γ ω-

γη. Δυ,:τυy;ιb: d,1ιω6, 6γ ng'ργoc6τε-
, 

? a'' Ξ ρ 1',5 L τ Ξ'7 ν ιx ο |. ιθ t α ο o ι, {"'Υ l1'παιp α -

"1ο'l'l τ!τoιa iρ,τr', φτηνi p\|ι6oxω-

1ιοrδiα., επ:θειb,:ιοη x.λlπ., πoυ δ,ο,)

.τ'!δ!'χΞ-.ι'' xα1,l1ι''α ιiδιω|τqρη ηreλd-
;η ^i1 θez"τρ'"x6 τ''pa6λ^r11ιαιι,ψ,6, οτε-

i,,cilv-lι6 !.τc'- -uα &.τaψ'z πr'υ τουζ α'-

ταpτ!\'\oυγ α'n6 α'ι;tsl την xαλλιτε-

γνι'ιi1 α:γωγt; x*,' xι:Θτj'ωνoν'τ'αq τι
3-"a αιιcιl,ιαoηηια :-'{l -Ξ iδι,αq ρηγtιq
:/",/''' ανdrγιανυιcτ'η3 θeαιpιτ.tiq δου-
'-.:-

Σ'ην ε.rnr,, η epωτηa^r1,0ι 1ιπo-
pοdoω,ιε να α"πα'lτi'ooυl1e θετr.τ'& δ'

τ\.ι.ry τa'eρα'cιτεγνι'x6'θ'!ι1"\iιο, 6τ'ο'. 6-

πιl; λειτοqρ'γεi a!ιi1eρα, eνιjι αιττι6 ττi

ψι&' ψeρι'&" e\rι,σχηjει' ανa[ νσ.''iLετ?Lσ.-

Ιει, :.':ττ',ν l'xiιl'6'ω3 την α^γγ!aτρι'ι-

σ'Γι :::(,,πoλ,τι,cτιτ6; δια'cτρε6λι.il-

oε,ι6r, ωuξd'νoν\7'ζ \ην' ,cυγ1υοη πoυ

'l:πΦρ'7'ε'' cτc γιbρo, 'απ'δ ττp ω}')'η

δ'εγ εi',,r: 'δol}η'μζγo €τoι, d)στε lsι' α-

ιολ'ο'.3^i'οe,. !.ναν υδιιiτειpo τlρ'6πc

).ε'-ου,:Υiαζ που 1θ*χΞι Υ|.α σ'i6xo1

ειx'"aΞ τυ)'/ d,λλων πα,,:αι:,ιi.τγρωl, 1η.)

δψaτηρr'oπoiηaη μεγ&λη6 μ&ζα;
αyιQριilπιυv τ.Φ τ^ην πα1pαγωγτj πολ,ι_

τιοτ'.xο"l 1τ?οtlJνaο;1 x&τ'. δηλαδτj

πoυ,θεω'ρεiτ σ.L aΓαi''αtτητη πρobπδ'

θεοτ1 γι'ι' τr' ω';;!6α:η\ΓJ" τoυ πaλιτι'
cτι'xa{ επlπ6δαl xαt τα:τ&. πρ9ξy'τfr.

3-rι ττjζ 1ζΔ?|.τLxιζ uτ'αν6τηταq τoυ λα-

ο'j 1rα;.

(=το aπ'6,',ιe'iο τειi1o;: - nλΙιz αγτι_

τι^ι'!tι3εοη: Eπαγγελ1ιαx''x;6 - e?&'5''-

τe1νι'x,δ θtα'τ,,'οo,. - (o ιρ6λοζ των

δ ια,γοl,/ι οτιτ'ιbν φεoτ u6&λ F99ασιτεχyι_

το'i tzι-7'''l :ηι:ρz>) .
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]l τiΙυn Tnζ δlοιδσμnσnζ κατo Toυζ tσToβlΙo0ζ 1pδυ0υε

Η τExvη δεν εΙvαι περιττη τro-

'λuτEλεια. Eiναι αviry'κη τoυ αy-

θρδτroυ, δλωv τωv αvΘμbπ't^yv. Σε αυ-

τ{ εvoαρκδvovται τα xαρακτη'ρlCΓτι_

κ& τωv τroλιτιαμδv. Eivαι δvα μE'oo

δκφραoηg τΓoυ για πoλλ& xβvια η

τExvη υτηρiτηαε πoλλoδq ακoπoδq'

Eξδφραoε τηv φαvτασiα, τιq ακi-

ψειζ τωv αvθρδπωv, τη δδναμη των

ακαταvδητωv και αvεξΞλεγκτωv δυ'

v&'μεωv, τηv εξoυoiα τηg εκκληoΙαg

{ κ&πoιoυ 6ααιλι&.

Η τ'δ1vη τηq διακδoμηoηq ωg Ξv-

νoια oημαivει τo oτoλιαμδ και τov

καλλαrπιαμδ ενδq πβγματoq η την

καλαιαθητικ{ διευθiτηoη εvδq εoι+'

τερικoδ η εξωτερικoδ xδρoυ' Tα Ξρ

γα υψηλflq τε,χvηξ η ζωγραφικ{, γλυ

τ*rικfl, αρyι'rεlκτouιrκη εμtrερι'i1oυv

ατoιxεΙα διακooμητικ& ατη αδι'€ε-

ση τoυ αxεδioυ, oτη δι&ταξη τωv

ετrtφαvειδv και τωv δyκωv, ακδμα

Και στo ΧΦμα.
Η διακooμητικ{ τixvη θεωρεiται

ωg αρxiyoνη τrνευματικ{ Kαι ψXι'
κfr αv&γκη τoυ αι,Φρδτoυ/ πoυ εK-

δηλδθηκε απδ τηv τΦτη εμφ&νιofr

τoυ, για vα'καλλωτriζει τo περι6dλ-

λov τoυ, τηv κατoικiα τoυ. O πρι+-

τδγovoq &vΘρι^lτroq διακooμεi τo

oπflλαιδ τoυ με τoιXoYραφΙεs πoU

εκφρζoυv τιq επιθυμiε9, τouq φδ-

6oυ9 τoυ.

Τα πρωτδγovα εργαλεΙα ατrδ

πiτρα { καr κδκκαλo txoυv τα ixvη

διακooμητ ικfr g τrρooτr&θε ιαq.

'Aμεoη oυvixιoη τηg πρωτδyo-

νηq διακoαμητικηq τdoηg εΙναι 11

λαΙκ{ τδxvη, TroU σ-τηV oυοiα εiνα'

διακoαμητtκli xωρΙ_c να τrαδει vα εκ-

φρ&ζει τroλλEq φoρΞq 6αΦτατα σU-

vαισθΦματα, πδθoυq και β6oυq' o
απλδq λαδq xωρiq να διαθEτει τι;

ατrαραiτητεq γvδoειg αιαθηπικδv

καvδvωv oδηγεiται μδvο απδ τo Ev-

στικτδ τoυ για να διακooμ{σει τo

απΙτι του εoιαrερικd και εξωτερι'κ&
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τnξ Σoφ'ιαg Γιανvo6λn

τα εvδJματ& τoU και τα αyτιKειμενα

καθημεριv{q Xρησηζ. Θα κ&vει δια-

κoαμητικ{ διδταξηαρ1ιτεκτovικδν

μελδv τoυ ατrιτιoδ τoυ, θα oκαλΙ-

σει τηv τrδ'τρα, τo ξι}λo, θα ζωγρα-

φioει και θα κει'τηαει. H δημιoυρ-

γικfr αυτ{ τ&oη Ξxει τηv iδια τrηγη

ατrδ δτιου ξετri1δηoε τo δημoτικδ

τραγoδδι και η δημoτικ{ μoυoικfr'
Σαv πεδio &oκηαηq η διακδαμηoη

ixει κιrρiωq τουq εσωτερικoδq xδ-

ρoυg, δττου θα τoπoθετfrαει καλαι-

αθητικ& τo Eττιτrλo, τo αvτικεiμενo

Χρiσηq η τΞxvηq' τo δφαoμα, τov

τδcπητα, τo ζωγραφικδ τriνακα { τo

γλυτrτδ, με oκoτrδ να δημιoυργ{oει

Ξvα &vετo και ευxδριcrτo περι6&λ-

λov. Σαv δφoq τrρoααρμξεται oτιg

αv&yκεq τηg δληq, πoυ παρEΧει κ&_

θε τδrπoq,και βεταλλζει με τo xρδ-

vo οδμ,φωvα με τιq ιδEεq, τιg αυν{-

θειεq, τα flΘη και τα oικovoμικ& δε_

δoμivα Kαι τηι, δλη τn'ευματικfr και

ηθικfr ατ&Θμη εvδq λαoi'

Δεv υπ,&ρ1oυv τroλλ'Ξ'q τrληρoφo-

ρiεq για τηι, εσωτερικ{ διακδαμηoη

o-rηv Kλαooικfr Eλλ&δα. lv1δvo o'Φ
μηρoq στηv oδJαoεlα μαq δΙνει μια
λeπτoμερfr εικδvα τη9 διακδoμrμ

σηζ των Avακτδρωv τoυ ΑλκΙνooυ

δτrου κατEφυyε vαυαΥισμδvoq o o-

δυαoE'αq (τoixoι oλδκληρoι vτυμξ-

voι με xαλκδ ,τrδρτεq oλδxρυαεq,

θρδι,oι xρuooατδλιατot. yρυoδ α_

γ&λματα εQfr6ωv τroυ κρατoδααy

τoυg δαυλoιiξ Υια φι1τισμδ, και υ-

τrδρoxα μεταξ<,rτd υβoματα)' A-

τrδ τιq παραατ&oειg τωv αγγεiων

μαθαivoυμε, δτι τo Ξτrιπλo oε ξJλo
i1 μ&ouαρo με κoμι{.l& καμπδλα ατη-

ρΙγματα η ττδδια oε oxημα ζδωv'

oτ.ρωμivα ,με δδρματα fl κεvτημiνα

Uφαvτ& απoτελoδoε τη 6&oη τηq

διακδαμηoηq.

Tα ζωγραφιoμivα αyγεiα, τα

διακoαμητικδ μoτΙ6α στoυξ τo'i-

xoυξ Kαι oι τoιΧoYραφiεq εivαι μrα

θαμτπη εικδvα πoυ Exoυμε Yια τη

διακδoμηαη τηq ετroxflq αυτfrq με

κJrρια υλικ& το μ&oμαoo, τov xαλκδ
και τηV ψημ'aνη Yη.

Αλλ& η τδxvη εκτδq ατrδ εν-

δoγενfl διακoαμητικd τηg oτoιx'εΙα

ixει και εξωτερικη διακoαμητικfr α-

ξiα. Τo γλυπτικδ { ζωγραφικδ iρ-
yo με τηv καλαιαθητικfr τoυ τoπo-

θE'τηαη oε αvotκτδ fl κλειoτδ 1δρo
υπηρετε'[ τη διακδoμηαη. Tα αετδ-

ματα τωv vαδν εΙ;αν π'oooαρμocrμδ-

vο τo αρx.ιτεκτovικδ σxημα' Για τov

'Eλληvα δvα αvτικεΙμεvo δτrρεπε vα

αvαδivει oμoρφι& απδ τo iδιo τo

σΧiμα τoυ, εiτε αυτδ flταv oικo-

δoμημo, &yαλμα, αγγεio' H διακδ'

σμηση ηταv πβαθετo oτoιxεio o-

μoρφι&q.
Η αιγυτττιακ{ τExνη xρηoιμo-

ποΙηoε τηv διακδoμηoη με κJριo

θδμα ouvflθωq φυτικδ δτrωq o λιο_

τδg fl εμτrvευαμΞvo ατrδ τηy παvΙ-

δα. Στηv Αiγυπτo κυριαρxoδααv o

γραviτηg, τo ξιiλo, τo ελεφαvτoκδκ-
.καλo, τo λιvδ Jφααμα και τo αμ&λ-

τo. oι τoΙxoι flταv ζωηρ& xραrματι-
oμE'voι μιε ,ρα6δδσειq Eγxμoμεq κατ

φυoικ& μoτi6α.
Τα oγκδδη μvημεiα δπωq oι τrυ-

ραμiδεg, oι vαoΙ, oι τ&φor, εΙvαι δlα-

κooμημtvα με αv&γλυφεq παραoτ&-

oειq θεδv και 6ααιλiωv .

Στo ρωμαΙκδ δι&κooμo η τoιXo-

Yραφτα με ψ€δτικα τrρooπτικ& τρο-

απαθεΙ vα δημιoυlργ{oει τλαoτικ&

ετriτrεδα. Η xρiαη τoυ μωααiκoδ
δατr,Eδoυ εivαι ouyvfl και τo δττιπλo

εivαι ξδλιvo fr απδ oρεixαλκo'
Στo Bυζdvτιo, εlτηρεασμδvo α-

ττδ τoy ελληvικδ oυθμδ και απδ τηv

Αvατoλ{, κυριαρ1εΙ η μεγ&λη τro-

λυxρωμiα. Τα xρ;α& κεντημ'Ξvα τrα-

ρατrετ&αματα xρηαιμεδoυv Yια τηv



καταvομi τωy xΦρωv, oι τoiΧoι σκε

τr&ζovται με διακoαμητικδ μ&ρμα-

ρο { διακoαμητικΞq τ.αραατ&αειg.
Τα δ&πεfu τωv πoλυτελδv oτrιτιδv
εΙvαι oτρωμEvα με τα πιo υπΞ'ρoxα

μι,:ααiκd. Tα iτrιτπλα εiναι ξδλινα
με yλυπτΞg κooμ{αεlq i Χlρωματr-
oμEvα. H 6υζαvτιv{ τδxvη Eφταoε

oτo ατrδγειδ τηq με τo 6αoιλι& |-

οUo-τιyιαιδ. Τo λαμττρδτερo ετriτεu-

γμα εivαr η εκκλη'oΙα τηg Αγiαg
Σoφiαg crτην Κωvαταvτινoliτoλη.

Στo Mεααiωνα παρoυoι&ζεται
στη διακδαμηoη ivα oυμπΙλημα
στoιXεΙωv ρωμαΙκδν, 6ζαvτιvδν και
6αρ6αρικδν. Σε δvα 6αβ περι,6&λ-

λov δτroυ τrαβθυρα φραyμEνα με
τrε,ρyαμηv,δq fl κακoxυμEvo γυαλi πo
λδ λΙγo φωq αφηvc.Uv να πεΦσει,
η διακδoμηoη τrαρouoι&ζεται πoλi
μουvτ{. To 'Eπιπλo εivαι κακoδoυ-

λεμδvo και κδpια διακδoμηαη crπo-

τελoιjααν τα μαξιλ&ρια ,και τα πα-

ρατrετασματα.
Πρoq τo τEλog τηq Γoτθικfrg ττε-

ριδδoυ ταPατηρεΙται μια τ&αη ερ-

yαoiαq με ατoτEλεoμα τηv αrτλo-

τroiηoη τηg διακδoμηoηg. oι τoi-

xoι ζωγραφiζoιrrαι με εμ6ληματα η

crκετr&ζοvται με τ&πητα. Τα δ&πε-

δα ατβιrovται με υαλωμΞvα τrλα-

κ&κια και τα aτrιτλα εivαι καλ& ερ-

γααμivα. lδιαΙτερα τα Kρ9'6&τια

τroυ ixoυ'v <<αJραιrδ> ατηριyμEvο oε
λεπτoJq o_τιiλoυg fl τrρoααρμoαμΞνo
στov τoixo και vτυμEνα με μετα-
ξωτ& υφ&αματα.

Στηv Αvαγiwηση η διακδoμηαη
τrαΙρvει τiτoια &Φιoη και ορμ{, δ-
ατε ιrπoτ&αoει τo αντlκεΙμεvο ατιg
δικiq τηq απαιτ{oειq. Toυ αφαιρεΙ
τη λειτοι,l,ρyικδτr1τα Ylα να τo με-
τα6&λει oε οcπλ{ διακooμητικ{ βρ
μα, αλλ& oδvτομα η διακδoμηoη
ιrq τi1vη και ωq αvξ,κη φτ&ιrεr

στηy €rττoκoρδφωαη τηq. Mεγαλδ
να'ry τα πα'ρdιθυρα.και στo φ,rog τroυ

τrλημμυρΙζει τια τouq εσωτeρικolrq

χδρoυq η διακδoμηαη αλλδζει J-

φoq. Στα παρ&fuρα τoπoθετorjνται
δδo ζευγδρια μεταξωτδq κoυρτΙvεq

και τα τroλδ1ροrμα 6ελoriδα ριιrτδ.

Τα 6ιτlρδ xρηoιμoπoιoiyται σε με-
yδλoυg και τολuτελεig xδρoυq. Τα
δ&rrεδα oτΦvovται με μεταξωτ&

xαλι& rτoυ τrρoδρxovται ατδ τηv A-

νατoλ{, Kαι CΓτoUξ τoixoυg i1oυμε

ξiλιvη ετrEvδυoη.

Ατrδ τοy 17o αιιbιlα oι τoΙ1oι

oκεπdζovται με πλαατικΞg διακα'
oμfrαaιq ττou &φηvαv ανοiγματα για
ζωyραφικ{ { αv&ρτηroη τrιv&κωv ζω

YραφιKiq. Αυτη την επox{ παρoυ-

oι&ζεται η μoνδ1ρωμη ετriτrλω',αη

Kαι η ετrδvδυση τωv τoΙxωv με 6ε-

vετoι&vικoυq καΘρδτrτεq.

Στo τEλoq τoυ αιδvα θα κυρι-

αρxfrαεr τo ξι)λιvo δ&πεδo πλεγμl-
νo σε Xρωματικoι)g crυvδυαoμoJg.

Απδ τov ] 8o αιδvα τα oτrΙτια

γivovται απλ& και ,ατα αvθρδπινα

μiτρα. Αλλd εξακoλoυθεi μlα πσ'
λυτiλεια πou εκφρξεται ατo ζω-

γραφικδ δι&κooμo τωy τoΙΧΦy ατrδ

ατroυδαΙoυ g καλλι τE'1ι,εg.

Στo τEλoq τηq ετox{q τoυ Λου-

δo6iκoυ lΣT' η τroλυτi'λεια γiνεται
ειtovδτερη. Kδγxεg ,oτouq τoi1oυq

γrα τoπoθiτηoη αγαλμ&τωιr, δ&πε_

δα με τ*τrητεξ Kαι εμφαVΙζεται yια
τnΦτη φoβ rατrμ ετr'Evδυoη τc,rv τo[

χωv τo ζωyραφιoτδ τι;τrωμivo 1αρ
τΙ.

Στov αιδνα μαq, αρxιτδκτo'€ζ
και καλλιτδxvεg τrρδτεtναv δι&φo_

ρεq ι,πoκειμεuικEq αιzτιλ{ψεlq yια
τo δρδμo τoυ τrρδττtει vα ακoλoυθη'

oει η διακοαμητι,κη, με κδριo oτ&
χo τηv υττoταγ'{ τηq σε μια vΞα

πραyματικδτητα. 'H διακδαμηαη ωq

τδxvη ατα oημεριv& xβvια ακo-

λouθεi τo διlκδ τηq δρδμo και επη-

ρε&ξεται ατrδ τoυq δι&φoρoυq ρυs
μoJq πoυ κατ& καιβ &vθloαv. EΙ-

vαι λΙγo δδoκoλo vα υπoταχθεi αε

μια'vE'α πlραγ,ματικδτητα, διδτι σΚo

πδq τη;g εΙvαl η λειτoυργικδτητα και
δ1ι η διlευκδλυvoη τηq μαζικfq 6ιo-

μηxαvικηq τrαραYωγηq.
Ν&oυααl8-5-1992

To
περ ιoδ ικ6 ((Ν Ι AoYΣTAll

vα μrιε{
σε κ6θε ΝαoιroαiΙκo σπΙτι

a--

lζ&Θε oυιδρo,μnττig
να γp&Φει

θvα καιιroιiργιo
συvδρo+Erιττi
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0 Tι]l0Σ ΣTll !l00ΙΣl τoυ Taκn Mπ6iτoηι

Απ,5 τηv αρ1αιδτητα μixρι ofμε-

ρα τo μδoov ετrιμδρ,φα:oηq των αν-

θρδτrωv flταv η yραφi. Ξεκrvδvταg

δι&φ'oρoι αρxαioι μ,ε τoυs δικoDg

τoυq τβπoυξ Και xαραKτfrρεq &φη-

σαv τα oυyγρ&μματ& τoυg π&-

vω o,ε πλ&κεq, Trsργαμηvδq και τ&-
τrυρo, μ'Ξxρι τη ατιγμ'fl πoυ oι Kιν'i-

ζoι δφε,ραv oτ,ov κδαμo τo xαρτi.
Π&vω ατo xαρτΙ με δι&φoρα oν-

ατ{ματα oμαδικδv ΥPαφδv, ιδιαiτε-

ρα στα μovαoτ{ρια, Υραφδταv τα
αyτΙτυτα κ&Θε εΙδoυg αυγyρ&μμα-
τoζ, ωq τη oτιγμfr τoυ o Κινδζog

yιατρδg ΠΙ ΤαErryκ καταακεJαoε
τo τrρδτo κιvητδ τυπoyραφεio
(lloq αιδvαq). Η xρηoιμoπoΙηoη
δμωq αυτoδ τoυ εiδoυq τυrτoγρα-

φεioυ frταv τroλδ τrερroριoμivη. To
'l 456 ,δxoυμε τη μεγ&λη ετrαv&oτα-

ση στoy τιjπo ατrδ τov Γoυτεμ6Eρ-

γιo, πατ,Eρα τηq oJyxρovηg τυπo-

Υραφiαq, με τπρδτo τo 6ι6λΙo τωv

42 yραμμ,&των.

To τrρδτo 6ι6λΙo τroυ τυτrδθη-

Kε στηy ελληνικ{ γλδoαα εivαι η

Eλληνικ{ Γραμμοrrικ{ τoυ Λ&ακα-

ρη Troυ 6γ{κε τo 1476 απ' τα τυ-

πoγραQεiα τoυ Mιλdvoυ. Στα xρδ-
vια τrou {ταv πατρι&ρχηq o KJριλ-
λog Λοδκαρηq (1620 - 38) εyκα-
ταoτ&θη'κε για τr!ρδτη φoρd τυπο-

γραφεΙo oτην Kωvo-ταιrrινoirπoλη'
To τrρδτo 6ααιλικδ τUτroYρα-

φεio ιfuδθηκε τo l833 ατηv ΑΙγι-
vα .και εΙvαι o ττιρδγoνoq τoU σημε-

ριvoι) EΘνικoJ ΤυπoγραφεΙoυ τo o*

τroio τυτrδνει μixρι oημερα την E-

φημερΙδα τηq Κυ6ερv{oεωg και dλ-

λα Ξvτυπα.

7'8

oι πρΦτεq εφ'nμερiδ,εζ
στn N6,oυσα

Η Νdoυoα, λδyω τηq τoπoθε-

oiαq τηq, η oπoΙα {ταv αυyκoινω-

vιακδg κδμ6oq και λδγω τωι, ασχo-
λιδv τωv κατoiκωv τηq, πoυ κατ'
εξoxηv ηταv το εμπδριo 'κραo'ιδv,
μεταξιoδ και κλωατoUφαι"roυργικδv

υλδv, δεv {ταv δνvατδv vα μεiνει
iξω ατrδ τηv πρooδευτικ{ κivηoη

τωv γραμμdτωy Kαι τωv εvτJτrωv.

'oλα τα oι,ιγyβμματα και Ξv.

τυτrα απδ τηv ημiρα τηq κτioηg

τηq εivαι ελληνιlκ& κι αυτδ γιατΙ
ελληvικ{ {ταv η μδιlη γ}κbαoα πoU

μιληθηκε ατov τδrπo. To τrαλαιδτε-

ρo ,oι)γγραμμα 1τoυ συ\rαvτoιiμε oτη
Ndoυoα εΙvαι τo <<Mεγαλυv&ρια ειq

τov 'Αγιo Θεoφ&vφ> πoυ εκδδΘη'κε

oτη BενετΙα τo 1764 ατrδ τov Νικ.

Γλυ,κfl και αvαφEρεται oτηv ακoλou-

θiα τoυ τroλιoi1ou τηg 'Ν&oυααg.
'Evτυττα ιrrrftργαν oε 10.000 τil
μoUζ oι oπoΙoι 'καταατρdφηKαν τοv

Ατrρiλη τoυ 1822 οcπδ τoυg Τοδρ
Koυq στo oλoκαι)τωμα τηg τrδλη;.

Bι6λΙα ι.rrrηoxαv crπδ τov Δημη-

τριo Αιrαατilτη μαθη'η τoυ Στrαvδ-

τroυλoυ, o oπoΙog δΙδαξε oτηv Πδ-

λη τo 1760. Τo 1765 - 75 εμφανt-

ζεται o Αμφιλδxrog Παραακευdg

και o Αyαo-τioιo; KαμπΙτηg, εrδι_

κδg τηg ελληνικηg και ε6ραiκ{q

γλδooαg. Koρ.lφαiog δμωg ηταv o

Αvαoτdαιog Mιxαηλ o Λδγιog, o δ-

ποioq &φηoε τroλλ& αυγyβμματα
' oxiτικ& με iουq ciρxiiioυq αυγYρα-

φεiq και ,ρ{τoρεg.

Στιq αρxΞg τoυ 20oιi αιδvα κu-

κλoφοροΟv oι τrρδτεg εφημερiδεg οr

oτroΙεq iτrαrξαv oημαντικδ ρδλo
στην oιKoyoμικη και τroλιτικη ζωfr
τηg τrδληq Kαι τηv τroλιτιo-τικ{ κi-

vηαη αυτηg.

Mε κ&θε δυvατη oυvτoμiα τrα-

ρoι;oιζoυμε μερrκ& ενδιαφipovτα

.ατoιxεiα τoυ τirπoι.l τηg τrεριδδou

εκεΙvηq. oι εφημερiδεq τrou κυκλo-

φδρησαv {ταν τρειq:

I. Η Πρoοδoq Ναoι}oηq.

2. Η Eφηrμερig Λαori ΝαoJoηq-

3' o Ν-oq Αγδν.

EΦFΙt'1ΕPΙΙl,EΣ
ΣT[t NΑoYΣA

Πιt}oΠ'o!ΙlEMIκA

1. lΙρ6oδoq Nαoιioinq

H τrιo παλr& εφη,με,ρiδα τroυ o'δ_

ζεται crτη Ν&oυoα εivαι η <ζΠPo-

oΔoΣ ΝΑoYΣΗΣ> τετρααΕλιδη
τroυ εκδΦηκε τo 1929 yια την πPo-

Φετρiδηc .flδτρog



[TrJΦΦ&Φx
NπolPΣΗx

CtΡΓA.λIoN TοrErEgEιr ΞTMΦEPo!ITΦnΞ
ΞΔPΞτ^t - ΔlΞΥΘτΝτAτ

ΗΣ -.Δ. MπtΛΛΗ:ε

αoπιoη τωv τoτrι'κδv αυμφερδvτων.
Ατr' τα φι)λλα τroυ Ξxouμ,ε oτα xΞ-

ρια μαq/ διατrι,oτδvoυμε δτι η ε-

φημε,ρiδα αυτ{ καλι}τrτει δλoug τoυg

τoμεig, τrολιτικ& viα καθδq Kαι α-

γαθoεoyiεq.
Στηv τrρδτη oελΙδα: Evδιαφi-

ρoy μαq τrρoκαλεi τo yεγονδg δτl

1 εΦημ'ερiδα Ξxει αφιερωμivη και

μια oτfλη ,oτη γυvαiκα - τrιΘα.;,δ-

τατα γραμμivη απδ γυvαΙκα - τrαρ
δλo τroυ o ρ,δλoq τηg δεv {ταv α-

να6αθμιαμΞvog.
Στηv τ,ρiτη oελΙδα: Π,ληιoοφc-

ρoδμαoτε Kαι για τα αΘλητικ& νζα.
Στηv τrδλη υτr{,ρxαv τδαoερ'ιq o,μ.&-

δεq: oλυμτrιακδq, ΑxιλλΞαq, Αθη-
ιr& και ΑκLρiταq (oμ&δα τωV 'ΓΙρo'

oφJyωv), τιou δδιvαy αvελλιτrcbg α_

γδvεq κδθε Kυριαrκ{. Εκτδg τcι)του
δμωq oι Ιδιεq oμ&δεq εixαv και τα
τroλtτιατικ& τμfrματα τrou ανΞ6α-

ζαv θΞατρα, xoρωδΙεq κ.&.

Στην τ.ελευταΙα oελΙδα υτr{ρxαv

Tιμi1 φ'δλλoυ ΔρcIμi r._

κYPlΑKΗ

7
ΙΦY/LιΦY

1Φ2Φ

oι λεy:δμgyg. <<τrιvακiδεq>> με τroικi-
λεq τrληρ'οφoρΙεg. EτrΙoηq δε λεΙ-
TΓοUv και oι διαΦημioειq. o κατα-
oτηματ&pxηq Στrιiρoq Kαραyιο6&-
vog διαφημΙξει τα ι].l&θιvα l<ατrΞλα

τroυ o iδιoq Ξφεoε για τρδτη φορ&
ατηv πδλη.

H εφnμερΙδα αυτξ τρδ'ακειτo
ατoν δη'μαρxo Γεδρyιo Περδικ'&ρη.
Ιδ,ρυταi - διει.:Θυ'vταΙ Π. Π ΕTP Ι-

ΔΗΣ - Δ. MΠ lΛHΣ. Η Eκδoαfr τηq
διηρκεαε δvα iτog τιερΙτroυ.

E(υρl:xλ ?rη Mloτioυ r9rg'Ετο< λ 'Λριθ. ι8

EΦ}l lιiΕPlΣ

fi&ογ ilAογΣh|Σ
oPΓΑΝoΝ ToΠ1 KΩN ΣYMΦEPoΝTΩΝ

'l&.ο:τ{τηq Διετδπi1g

ΣτYAPοΣ XrΙΝoΞ

9. Eφrπμrgρig ΛαroΦ Nα,o6oιng

ΕΙvαι εφημερiδα oJyxρovη τηζ
ΠPooΔoY τετραoΞλιδη τroυ εκδi-
δεται τo 1929 ατ6 τo λδyιo ΣTΑY-
Po XΩΝo, με υτrεJθ,υvo oιiuταξηq
τo Γρηγδρη Αρivτζη.

H τιμη τηq εφημερiδαq πoιJ εK-
δΙδ'εται κdΘε Kιlριακη εivαι I δρx.

o ΛΑoΣ TΗΣ ΝΑoYΣΑΣ, δτωq
λεγδταv, πΦoκειτo oτouq Φιλελευ-
θδρ9ug lκαι Koιrτα,ρo.κτυτιδταν oυvE-

Xεια με τηv <<Πβοδo>>.

Tιμi φ6λλου δρ:xμil ι

Στηv τrρδτη, crελΙδα rτiρα τou
κυρioυ &ρθρou εΙ1ε και τo xρovo-
γρ&φημα.

Στη δει)τερη αελΙ,δα Ξyoυμε κoι-
vωvικ& και τroλιτικoλoyiεq.

Στηv τρΙτη, αελΙδα εΙναι τα τo-
λιτιo'τικ& και αθλητικ&, 'εvδ oτην
τiταρτη Exει αvακoιvδoειq, ετrιoτo-
λiq και ,διαφημΙoειq.

Kατ& καvδιlα δε διαφδρει και
πoλrj απδ τηv &λλη ,αιiγxρov{, τηg.
Tα &ρθρα τroι1κiλq, πλoJoια σε πΞ-

ριεγδμ,εvα, φΞρoυv τη σΦραΥτδα τηξ

'\':εi0νvo; ΣυπιΙ*τηg

ΓPHΓ. APlΝTΣzΗΣ

o Σταiροc Xωvδc ΔιευΘυντξc τoυ Ελ-
ληvlκoδ ΣxoλεΙoυ oτο Kδi,ρo.

τrρooωτικδτηταζ τoU λδγιoυ ΣTΑY-
PoY XΩΝoY.
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lΔιoκTΗτΗΣ _ EκΔoτHΣ _ ΔlEYΘYNτHΣ AΓΓEΛAκHΣ MoYΓΓPΗΣ Nr.oΥ>E'A

3.'}.Ξ€οq Aγιbv
ΕκδΙδεται ατrδ τoυg φιλελεJΘε-

ρoUζ τηiξ N&oυoαq με διευθυντfr -

ιδιoκτ{τη και εκδδτη τov ΑΓΓEΛΑ-
KH MOYΓFPΗ. EΙvαι ε6δoμαδιαiα
και αυvεxΙζει την τroλrτικi τηq <E-

φημερiδoq τoυ ΛαoJ>>.

Η δκδoofr τηq αρxΙξει το ]933.
EΙvαι μ&λλov τrροεκλoyικ{ Και o-τη-

ρiζει τov Φιλδτα Kδκκιvo τoυ frδη

εΙyαι τroλιτικδg αvτΙπαλoq τoυ Λα-
vαρ& και τoy 6oηθ& oυoιαoτικ&.
'Eτoι o ΦιλrΙπαq εκλΞyεται.

TετραoΞλιδη. Στo πρδτo φiλλo
Kαι στηy τrμbτη oελΙδα, τrρo6dλλει

τov Φ. Kδκκιμo. Δημ'oαιεiει ακδμα

τηv επιοτoλη τoυ Xατζ{, τrou Eoτει-

λε oτo Φιλδτα τo 1929. Ατrδ την

ετrιoτo.λ{ φαiνεται δτr o Xατζηg θε-

ωρoδoε τov Kδκκrvo oαv τrιo ικαιrδ

και κατ&λληλo για τη Θiαη τou δη-

μ&ρxoυ Ν&oυoαg και τov 1ταρακα-

λoJoε vα ττoλιτευτεΙ. Στιq δnμoτι-

κΞq εκλoyδq δμ'ωq τoυ 1933 rκατε-

6αiyει και αυτδq ωg αιrτΙπαλδq τoυ.

Στη δει)τερη αελΙ,δα δημooιεJ-
oyται πoλιτικ& κεΙμεvα καl επΙκαιρα
θiματα. Στηv τoiτn cnελiδα iyει δι&-

φορα oxδλια Kαι τo ευθυμoy.ρdφη-

μα. Στηv τ-ταρτη αvαφiρoνται και
τr'&λι θΞματ'α Ylα τη Δημoτικη πo-
λιτικfl.

EYx}lΡlΣTFΙPΙo
o Σδλλoγoq ΑπoφoΙτωv Kαι τo τrεoιoδικδ <Ν lΑoYΣΤA>

εu'xαριoτoδv τo Δημαρxo κ. Γιδργo Πoλ&κη yια τη@αα:1
τoυ τrε'ριoδικoιj και τoυ Συλλδγoυ oτη Δηrμoτικ{ Bι6λιoθξκη

Ν&oυoαq.

Δf}ΡEEΣ
Στο ΣJλλoγο Ατrcφoiτο:v και crτη μvημη Oδυooiα Ντι-

νδπoυλoυ δδρηααv:

- 
H oικoγivεια Ηλiα }.{τιvδπoυλoυ δρx. 50.000.

- 
Η oικoΥiνεια Νικoλ&oυ Αλεβvδρou δox. 50.000.

* μ a1Q6yfr τη-c l'|αoJαηξ> δρx. Ιο.00ο.

- 
o κ. lω&v. Kαρατoιδληg δo1. 5.0οο.
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oΔoNTΙKEΙ TEPEΙΔONA

Ι [ .-'Ξ ο', :'' z' l, Ξ Ξ i τ ι;.'.','Jι ?, 1'',';1''''' c,''l -

ΞΞ', 7. γ 7.' ;''zΞτ ι'''' Ξη Ξ:.''l.'ι'ιisο i :,υl',

ι':)'τ.': ι\'ι !,>"-' ι τ'. ι''!\'l .')'' Li'/ . β':.ι''z*
,',''.,1' -'",..'!n

'-'' )')',' ι' 7.'.' : |ι Ξ 1 Υ,' ι 7 
:' ^l.'','''L', 1 

:.' r't, 7'ι'-

χ7'aL 7':''l:ε,''.' )-l"1'. -'{iι .'>'1'l:i.'ι'r,

γ',-''. :τι},' ''1TΞi''ι'i,. Ι1 ;l)'z','''ιιi'τ' i'
7'-''1 i L:'' n''ι':;6).t i'z'. '-ιι''''l; i.')
5.Ξ'''c'''lτι'. 1'^{^{e[ων 7'x''. νΞυilLυν !-
τιι'llγe 'τ)'!'oν να αναφ{'ρeταl, δaδoηrd-

'ι.') iτ'. η αδω'ραντ['iη ,δ,εν θεωρ,εi-

7,1'L Lγ'ι" αδι,'ιν€3 ιιοτrιλλqy'oπoιημd-
';c σ')5ττ!ιLL ττlζ στο1ψ'α.τLy'ts y'aιλ6-

-τιτL-:' α)ι/,q. αyτ[ι!Θeτα" ,c'fraτΞ\aι /-να

e'ia7γo Υ'\:1tιy"6 α3cτη'1ια π,r'υ συ,μξΙε-

τ':.7 e'. c e (,\. α'πa.^ι)'t.ι 1y'τ lδ ρd'σ9 0) v.

Λ'π δ &"τ ο'!7 τ' α'' τ'. c)'o ^{ 
|'α Ξ ^r1'δ ι' α'τ;C ο -

!'i, 9eωρeiτω'. xω9oρ''a'τι,nδ; πωρ0"-

"i.')iιi. ΙΙ).{,v dr'iω6 ^η εναL5ΘηοtL
1r'9 x,a5ι}ου sτ'τ1'/ τειpτ!5,5νΓι |/"αβο'?'i-

ζeτω," 'eπLηe αα6 τη il6'oτ*cη xα'.

ττ1 ιpot1 τoυ σ&λιoυ' α'α6 ττ1 ada-.,αcτi

l/'i.L τ\ rμι'yJρoδqμt τιυy aδoντιxiιν
ουσιd)y' α"π'6 τη θicη τaν δoντιa6 cτο

Ψ,PcYβ6, ατu6 ττ1 oj,$acη τη; oδoγ-

aL'ζ,"ηζ |\m1a6ι'xι'iβ πλ'&,xz -< τ-α''. 1'-

π6 την oL o).O.{ια. των '5τq\ιαa'-y.(b')

ιμr'xρooργ'ανιψlbν.
Eτι,δημιoλoγιxdE 1r,eλ6τεq Lγαlν

δeilΞaι 6τι η τqρτ,δδn;α s[',i'ι|' ν'\coζ

,,-oυ πQοa6&)}uει δλ'q. τα &τa'\α' ανg-

ξ&ρτητa αru6 φυ\o φυλ{ xαι ηλ.ιτ.tα-,

ΞΞ ι;'-3aΞΦ που πoλλ6ζ φqρ€qξ'εr'aρ'
ν*' το 95oλ τωγ πληiθuσμιilν. Mι*
τ.6σ,J δleδοδομdνη ν6aoq αοφαλιb;

θα dxε,ι 9π:παb,σειζ στo &'aψa) σσ;l

i'.ονθ.|δα, v'qι. σσ.ν xt1Lν|nν''.y-6'αiνοΙo.

Eπιpεdlξει επεηζ τη μo?φrt &βxη-

cτ1i τOυ οδοντ''ατριιoιi επαγγ6λμα-

-ο" ιφο''ι rl a7ιaνiiαai'ιc; ,:φιsp6νsι
:ο ;r,:γ:,).,$τa?a l)'6?0ζ τηξ Ξπαγγελ-

''''ι.='.ι^i1Ξ 
τaυ aρq'7ττ,'',.6ιτ1ταq'sττ;l

rντ:ι;ιε;ιi'lπ:':η τωv, τaρηδo'ν r.wbν αλ'-

)'.' 'ι!ι:ειι'i.
Κι=ι γ ι'ι ιτi, ταφιδa7^i' ιl^i1p'Ξ'iι,J"

::'.;τι"'lz:z-'' δ-''' τ, !νz.iuξτ, τ'l". εξ€)''.-

|τ, =τ,Ξ ο-'''ι:''z'l; ΞΞ;ι\δδι7-i :ι'6υ-'.-

:ei ττiι τΦ!-J6x?υη '5τα.'1tη τριωι
o1ιd.διυi, τ,ωφ16ντυιν, -ων υ7'1i'1.'j'

θp&ιcυν, τωy,ψ,.'ιqρδi'ων, γ'7.'' :.a')

ξzν'-c:i1' fl '-ε'ρτ,δονογ6νιlν 
ου1ιl ιετ :-

1f τιυν τ.α'?'t!Υ6ν-Lυ'ν αυτιbν επηipε-

&ξετα'" απa6 dλλoυE δευτερειioντeg

T.αρηoντεζ' πoυ dxo,..lr} q"x6,οη x,'l-

ρ,iω; με τoν ωlΘενi1'6πω6 η o|"γ"o}'ο-

"γil. ιιαι η ι1ιηρr-δ6ψ"η τωγ oδoγτιxκilγ

ουcιιirγ, η c01τλ5^η xα'. η βιογηγ,ιt'α
του τd,λιoυ, η oτο1ιατιxi1 υ]γιειγi

x.dι.

Σ!,μεpα δiνεται !ι,ιφα'o'η ι1διαiτε_

?^rl '7|^η ιψ,.x'ρο6ιαιi1 6ννοια tηq -'e'

ρηδδνα< τ'L αυτ6 απqρ,vEει αm' ττι

;.lνιy',ιi-t; a),ισχuηlΞyη |rετ,otβτ!oη δ'

1'. 5τaν *vθ;,ωπc γ' 'e',ι';9&')"-η ι'ι"'- ε-

ξ3λιξη τηg τe,ρηE6να-Ξ ei'να. 'dlνα'2-
1τifi. aτ1Ξ,φυοlxf ; αλληλeπiδρω:η;
τωγ στoμrιτιvιbν o''xd'oγιι[lν παρι'

γδντων'
H t'νταcτ, τηg δρ&cη; eν'5ζt!'''ιρo-

oργανυc',ιoiι, δηλαδτ] η Lγ"α.ν6^cηd

τoη) νσ" ξεπερνd, τoυζ ι-ιηχ4γιαμ6E
dηιυνα6 τoυ ατsρα.l γψι.' 16μ -q r,Θ-pL-

6,αl\οντoγ ι.ιιoι5 q π'ωρ &.γρν!εζl δay'ε i-

ναι αrπδ}slιη. Eπιπλ6oy η fτoλυπλο_

x6ττ1'τα τηζ oιιτιoλoγiα6 τη€ αδο'/τι'

xτ]; τqρηδδvα-c y"&,νe'- αrx6μ.α πιο δ6_

Φιaλa τaν τ'α8qρι.ψ6 τη6 dνταoη'_

λη. του *S. MUTANS, εyιil τLc'1σl

i.δ'.c ιιιι1.'oq7γ,ινιο11,ι'6 a γ"σjωpLq!δζ
;η': €ντα'C^ΙiΞ τr'υ' 15τΥlν πρδι}'ηcι1
e'ιδ ον- z,.,'δ tτι,δ q i'2i γ q n' ευlχoλ6τε ρoζ.

Πd,cοι 61ιol; απ6 την iντα,5η τr'''.l

y''' τιoλ ρτ'.τ"ο'5 lιJ"Ly'ρ.6'"',J'\aη3 ταiρ αγ oν -

τι.' 6τυl; ce ,y'&θ'e γιoλυι:1;,ι''ιτιν"t1 νΔ-

sa, 6'τ5ι ^λ?''" 6a^η\i τeρτιδδνα' ο ,ρυθ-

'1ιo; xατα'cηρaψiiΞ ιοτων ε('ναι συ-

^,ιρτ,τycτi'y"α'. 1'{ιξ τoτLy'ιζ δo1ιιxη;
''xα''lδττ1ιαg το! q?Υ'aη.ciiι.c'3,απξναν'
-, --., ,,4 -,

Σ:' 'οr'''zbgπiπs'δo Υι φ\J;5''xi1 uα'-

7.τ,i,ι''-τ.'li ιir,τι'ι'r! τηE αtδαi;-ι*ντi,lη;

',ι''π,o,cεi" ια ',ιeτω6i'ηΒ'g'[ ^1aι" y,1 n'iιaσ-

ξ'dι'sε'. 'ι' αυτ{ μεγαλiτe'c^r1 αντoγ^ii

σ'io|): τειrηδoyoγoyΞ'{; ιτα.,','ωγοντ'eq.

Απδ τηiv dλλη ilερι,6 1.ιια dφθoνη

iν"x'.,'ιοη c&λ'ρ'l θα eψπcδi'οe'' ττ1ν

ι't;'α'ττ'sξη -'s'ρηδdνcι;, Oυδετε]ρoπo:_

ιbνιιι; ιν',ιι. οξ!α xα.'. aπανα1ιεταλλι_

7".J'iiο'. d)ν 1' c-ζ ατ.!,ι,.τ 1')'λ.ιαπ α''ηlμ€ν εi
τε ρ''o7.! -< tη: α'δ'ιγ1ιντi.ντii..

'i'S}ΙLΙTANS : εi'δa -< ',ι'.x,?ο6taυ
(ο:,''eττ6xον.ο;\ .
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ΦυΑλoδιglυωoτlxn - Στol1gig αιολΦoεωr

Τoυ Φ&YΣltΕilξ }gT Ι Ν1ΦΓΙCI'YdlΦ'x|

ΠINAΚAΣ 1I,!}tΙιΙA

Tιμ€q αvαφoρdq και συvτελεoτ6q
πα ραλλακτ ικ6τnταq Θ ρεπτ ικιilv στo ιxε iωv

- 
Πoσoστ& επΙ τoιq }o i εκατoμμυριooτ& τηs ξηρdq oι.loΙαq φι)λλων'

Θoετrτικd ατoιy-εiα Τιμiq
α'rαφoρ&q

B&ρoq εvδq o,]λλoυ oε γραμμdρια 0,400
'Αζωτo Ν Υo 2,45

ΦωcΦδρo P % 0,l8
K&λι Κ Ψ" 1'70

Αα6tοτιo Cα Ψo 1'10

Mαγv{oιo M,g % 0,27
Mαγy&vιo Mη μioη οτo εκατομ. 69

Χαλκδg Cμ > 15

Ψευδ&ργυρos zη } 39

Bδριo > 46

Συιrrελεoτfrg
παραλλακτlκδτηταq

t8
8

20
24
17

21

75

65
57

trξ*vιτen τ{r}\,r στ'οιxεiωv α-
v&λυg'nq φΦλλων, oιiμφω-
\rα $jε τοιy lεiκτn EζΕΝMΙR-
:i.F"ΙΥ ζδεi,κτnq διoρ,Θιrrτι-

κ6c)

A'
o δεΙκτηq KEΝ\γORTΗY μαq

τrληρoφ.oρεi ε&v η περrεκτικδτητα
τωv φ)λλωv οε θρεπτικd oτolxεiα
εi,;αι καvoyικi- υ.ειcυuδvη η αι,ξημi_
uη. Το απoτiλεαμα πρoκJτrτει ioτε-
οα ατrδ uiα oειρ,d αριθμητικδv πρ&-

ξεωv. Για τov ακoτrδ αυτδ y,9ηαιμα'

τοιoj'rται oι ακδλα;θoι τJτroι :

I00.x _ n
1τρκΛ)τη φαση τ.Α. - l Ι

δει)τερηΦαη(loo-Π) i6fi
o Σ.Δ.

τρΙτη φ&oη Π + (:tr ΣΔ)= ΔΔ

X _ ΠρoκΟτrτoι-loα τι'μfr, απδ τιq
αvαλδoειq τoυ εξεταζoμ6voυ φδλλoυ
cr' Ξ.ιrα θpεττικδ o-τoιxεiο.

Τ.Α _ Tιμ{ αvαφoρdq τoυ θμτrτι-
κoδ oτοιxεioυ (6λEπε πΙvακα).
Π = Πoooατδ αε oγEoη με τηv τι-
μfr αvαφοo&q τoυ Θρετrτικoδ αroι-
xεΙοι.l.
Σ.Π - Συιπελεαr{q παραλλω<τικδ_
τηταq.
Σ.Δ = Σuιrrελεατfrq διδρθωoηq. Αυ-
τδq μπoρεi ιrα εΙι,αι θετικδq 'i αρvη-
τικδq.

Δ.Δ _ Διορθωτι'κδq δεΙι<τηq (ΔεI-
κτηq KEΝWORτHY) (6Μττε τrTιrα-

κα).

B'
Παρ6δειγμα 1ov

α) Η αv&λυαη Φ)ilοι, μηλι&q
ατo κ&λι δ&οoε την τι'μτj l,4. Στo

αxετικδ τJπo J# αιrτικcιiι-

ατδιπαq τo X = l,4 xαι τo Τ.Λ.
_ l,70 (6Μτε τri,ιlακα) 6ρioxoιlμι

]_q0.Ξ]l9-= Π = 82,35
1,70

6) (loo_n', -+*L : Σ'Δ'

Αιrrικcιθιατo&με τo = 82,35 και τ9
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ΠlΝAΙ<JξΣ 2 jιxJιΑlΔΞΑ
"Γiιιι1q α.yαφορdξ κ:αι oυvτiελεοτθq

παραλλακτικ6n,αq Θρεπικιbν οτoιxεiων

- 
Πcgοα-.& ε.-τi τcι_ 0,|;i εκατο,'tuυριoατd τηq ξηΦξ ουοiαg φ0λλωv.

Θρεπτικ& oτοlYεΙα TιμΞq oυvτελεατ€q
αvαΦοp*-( τrαραλλακτ ικδτηταg

Βiρ:; οι)λλου αε Υοαμu,&c:α ο,43ο 16
'ΑΙωτo Ν o,'o 2,10 l 

,l

Φωoο5rο P % 0,1 6 lΟ
K&λι Κ % l,60 23
Ατ6iοτιo Cα Υu 2,00 19

}viαyvηorο /{,g % 0,36 21

ΔΛαyγ&νιο Mη μioη ατc εKατoμ. 93 14Ο

Xαλκδg Cιι >> 15

Ψευδ&ργυρoζ zη > 43 54
Bδριo B >> 36 24

Π ΙNAΚAΣ 3

ΔroρΘωτικ6q δεiκτnξ τoυ ΙnEιsrιrRTΗY (Κ€vYoυoυρlΘ)

Σ.Π = 24 (6λδτε τrivcrι<α)

(lOO-82,35) _?!^- -ΣΔ' 1ο0_ Δ?Δ
y) Π + (+ ΣΔ) Δ.Δ' Αvτι-

καθιoτoliμε τo Π : 82,35 Και

Σ.Δ : 4,24. trδδ iyoμε θετικδ αυv

τελεατη διδpθωoηq
82,35 -ι 4,24 : ΔΔ : 86,59

δ) Στcν τriyακα 3, n τιμη 86,59
€υρΙoκεται ατn ζδvn &πoυ η τrεριε-

κτικδτητα τoυ Kdλι θεωρεiται ικα-
ιoτroιητικη'

ΓΙαρ&δε:γμα 9oγ

α) Η αudλυαη oιjλλ<οv μηλι&g
oτo Kdλι δδωoε τιui 2.2. Εoαoμ6-

ζουμε τουl τΟπoug διαδογικδ.

] 00.Χ
T.A.

l00 X 2,2ο

- 1,70

= Π _ 129'41

6) (Iοο-Π). i.} _ ΣΔ

i ( too-12s,41)-13:-
_ ΣΔ = -7,05. 

Εδδ i.γoυμε αρ
vητικδ σUιrrελεστi διδρ&oαηq.

y) Π +(τ ΣΔ) : ΛΛ i 129,41

-7,05 = 122,35.

δ) Στοv τΙιακα 3, η τι'μ{ l22'35
6ρioκεται oτη ζδvn δτroυ η περιε-
κτικδτητα αε Kdλι τωv Φδλλσ/ Θε-

ωρεiται υψηλi.

Παρ6δειγμα 3ov

Η αv&λυoη φιiλλων αxλαδrdq
στov ψεU&ρYUρo iδωσε τιμfl 31.

'Εxoμε

. 100. xα' -- T.-Α: :
: n :72,09

Kλ&αειq
διoρθωτικoδ δεiκτη

Περιεκτικδτητα
θρεπτικoJ στoιXεioU

ΑπoτελEαματα
ατηv τrαραyωγ{

Αvδτερη αrrδ Ι 50
Τoξικη

τrερiooεια
υτrερ6oλικfi

Zδνη
μειωμδvηq

τrαραyωγηg

100x31

-43 
*

Μεταξ0 'l 17 καl l50 Uψηλi

Mεταξιi 83 και l l7 Kαvovικ{
ικαvoπoιητικ{

Ζδνη
παραyωγηg

ικαvoττoιητrκ{

6) (loo-Π' i.T" _ ΣΔ

η (loο-72,og . iι- = ΣΔ

= 17,96.

Y) Π +(τ ΣΔ) = ΛΔ i 7l,ο9
+ 17,86 : 89,95.

δ) Στov τriιrακα 3, η τιμ{ 89,95
6ρΙoκεται oτ,η ζδvn, δπoυ η τrερι-

εκτικδτητα αε ψευδ&ργιφo Θεωρεl_

ται υι{.rηλ{.

Mεταξι) 50 και 83 μικρ{ (πτωxξ) Zδνη

μειωμiηg
τrαροcyωγ{qKατδτερη απδ 50 τroλδ μικρ{ (δλλειψη)

83



ΠPoBΛ}IMATA T}lΣ P0ΔAI{IN0I$ΛΛIEPΓEIAΣ ΣTrlΗ ΕΛΛAΔΑ

F{ια €κΘεσn στnv oπoi,α
ματα τnζ καλλι€ργειαζ

επισαιμ,αivovται τα κι3ρια τεxvικd
τnq ρoδακιvιdq οτ,n xΦρ'α μαq και

6λιiνοειilv τουξ.

και (r'ικ1o\loμικθ πρ,oΘλιi-
πρoτεiιlοvται μ6τρα αμ-

Η iκGεcη αυτfl oυντdyθηκε με
εντ'oλ.fi τaυ Εθνικoιj lδρ6μ'ατo9
ΑγρoτικfiE 'Ειpευναζ απ6 τoυq

γεω,ττ6νaυE - ερaυνητiE τ'oυ lv-
oτιτo6τaυ Φυλλo66λωv Δiν-
6ριιv Ndoυσαζ K'K. ΔHΜΗTPlo
ΣTYΛιAΝlΔl1 Kαι APΓYPιo
ΓΚoYΝTAPA.

\rJιrιrr.rιarn rn J.r\,,\rr

a ι'3ρ''o; 6γx'οq τηΞ 7l,J''cωτωΥ'iι.Ξ

c,ι'δ,ιxt'i''y)'e[να,. cι'γx'e'iι'ρυl'',l!'tοi
cτ'"ζ *Ξpιo/ι!q Β[''p'οια3 - Nιoυοαg
'ΕEεlcι'E - Για'yyι_"οιil,ι (95%) .

Στι; τ1;,εi; Δ/ycgιζ Γειυplγiα6 (ΙΙ-

sιωθiι'1 - 'Eδοoοα6 _ Για,y,yιτcδν) τi

ο'οδ c'xινο'xαχλιΕ ργεcα xαταλα4βανι:, ι

|'l-ι..J' :!τταaτ1 352'393 cτ1cεη-ι,μ,*των

/-'ι'' Υι eτ"ilaL.ι τlσlpσξLo\'l. αν'!.ρaeτα:'

γ3,ρω cτου6 72Ο.Ο0o τoννaυq. o ω-
',lr").ιxδ," δ'γxo -c ταραγωτil -Ξ xαi1'ν ξ-

|LΞτΓιL xιτ0' xxτηrγοctα ροδαzt'lιrι'ν
ι,': et'il:;

1) Επιτ'οιπiξ,'ω ca'δαy'cγα 168.
ΟΟ0, τ6γ,,iο:

2) Συ;ιπ6'ρηνα xaνοε76'a'πaι'i1otι,ιι-

'',sδ&'ιι')c. 17i .0}o τδννoι
3) Nεxτα1piνια 77.Ο0o (παρηυl-

"1'i1 iτο'ιq 1991) . 'oποl; 
'),ο'.π'δν 

π'pο-

x':ττeι ατL ιι' οτο''aetι. α!τ6., o ,'!'2-

1 i)'ο; ογxC q π,ιραΥ υ'^('i G β p !ισιe:ι':
i ττ!\/ γ".t"τTtΥ.'? i a' τ ων c'l:}rυ ρ i1:)ιι" l
'7r.iγ'599t6oπο''^ηι!iιιll'.'xαι aδιil δηiιι-
oν ρι1 ε t." α'. c'':"1ν'λ τ ο',.ι ιγ θ.}',ι τ.l.,''6'6λτ s
itr:

H xι'ττ;γaρtι α'lτi1 τυlν 'ραδα'zι'-
γ.ωy δεy €,ye'' πcλl5 isυ'x.,'& Τcτο,ρ:'α..

ΙΙ τριilτη τ'ι.z.77αγ^i1 πα.'ιγυι^γ^i1Ξ !-

1{|:''1Ξ τ.' 79il ιιι i1ταν 2.07o' τ6ι.
\Ι,!οι =' z'.l:^i, ττγi 'Ξ'.γ"J1LΞτ[σ. !"i.-

84

ΥΞ |J.|''1' ;ztr'5τzττ1 eπ!.xτα:τ| ττ,Ξ ιl)'-
)'υ6φγaια; πo'J σε zαι,l|,ιι&. α}").τ1 zιι'-
}ιΕργecα δενδl;δδη xιι ''ι.ii δεν d7::'

πoτ!, πι''ραττ,'pηθet. 'Ε-νc'' aiγrcρα τ,

γb'ρω 11ια'; δ,.εxιδ'"y.E[ .\t', IlΡω:"τl θ!-
σ\ ιστηlγ πα^γ'ι'6cs.ι-ια' πxραγυrγ'/] ξε-
περν,ιilντα'g αx61;ιτ1 y"q.L τLζ ΙΙ.ΙΙ.A.
Tο πρL:€ι)'τμlΦ π;o'') 'σ/1}.?α qρ,θιbvε-

τα;ι ψπρocτα ι|'Lσ'ζ ιz[νιι πιb6 θα αν-
τιμετωτια9ε| ι"υτ'i, η υnεpπα'.ιL\Φ-

Υt, ωoτ'ε }'α oυν'ε1ιc,θε t οψαλα η πο-
ο ei q" .αντ.''') τ a"l τ6 ca τ'. a σ clδ ι2|T δ ?,.J1)

-.ar;il ',-. -

λ'τd τrγl πα'ρι'γυlγ^i1 τωv 477.0oΟ
τδYVΦr}l 20Ο.o0o - 2δ'Ο.000 τ6νyoι
y'cν 5'ε ρδc π c'".rjyτα',ι, ε y,ιil τ1 υπ δλο ιπτ 

1

πocδττ1τα τoυ φθ&νeι πoλλ,dE φoρ,d;
y.α|- τo'υ -Ξ 25ο.0ιΟ} τ6νvoυE, τ,σ'lpα'l!'{-

'ιzι' αδυα'aeτη x,αι cυν{θω; oδηγ,ε{_

1'',- στLΞ ατrιι'3?,ceιζ. H τaγ'aειο6οπat-

τP'rl ψeΙ.ιλυτ!ρυl ποcoτ^ilτ'ι]Jν, ρaδσ'-
xi't)tυ') ;'?acι)ac"jΞ'. eil ηr6.ρ,sι .cτην υ-
; x',' 7 ο' l ι L δ' l γ ι' 1''' τ' 6 τ ^ r,-r,ι -" Lδ ν β ! al|\TΓ

7'ι'l'.ιil',' l})'*. ι'l.,'!.ωi iiι.ιiξr2!g,.
cιτ,ν ιdυ'lη-,-|.ι |'''αθzcτιΞ -(|''l 7.!i-
ξ"ιτυl'l το'tτε76z;c[τ,sτ,1' o'. ιι':' '!.-

τ c ; εξ α^γ L',ι e'i Ξ Ξ 7. σ.'. 7 1'Ξ τ, ι)"' czξ'1 ε -

ΥΞζ 51,^Γ,t1,'εsυτeρ''ι'i, ι,^1."'x z.i,'-;.'-
οτε1" εt'lι.'' f'jlpω c:cυi 2Οι].0.χ] :ir-
',l.υζ γ"σ'L €tc'. y'αΘε yρ'cν'.' l1ιz ;οzL-
τΥ1τσ. ττ1 'Ξ τ&.ξεω; τοlγ 20Ο.03Ο πε-

ρtπoυ τδν'iιlν iτL:'1''\.\iν\Ξ'' αδιθ'aιττ,.
ΙΙ oηψε'ρι'ii1 τ,α.τ*"cτι"Cτi, τa'lλθ.y'-'"-

Ξτqν Υ|'α τι' τl''οce'a'/1 λt"γα' γrρδνιι''
πρo6λ€τeται 'i1" εNΞL 1r&λλoν 1ιια, E-

)'αφ'ρθ, επ ιδ,εiγιυcγ], πηοi. βελτ{ωcτ1.
Κυ,τδπιν c'υτο\3 'Θα" Ψrapοι5ca Vα λε-

1θ,a[ 6τι -;c $'}c; :'τβ rαpσ-:(ωlγ^i1q θι'
!'πρεπε 'lx β'ρtοxεται 'οτα ε1fi[frεδι

xυτθ', tiτο'' 2ΟΟ.030 - 25o.Ο00 τ6γ-

ν ωζ. Ω5τ'6σa a)?.σ|!ξνa. rιcτ&lθ.ιητο'-

καφθlγοντa; r.oν oρ|.σ:,\ι'ν1 x?6νLα ε-

τ.τ,''ιωξο'L'l 7'cliτ1τ'''/'& τ'ο υ,!ο; ττi:
--7-'".ι-^1ω.1i, -Ξ ;ιι;'υ,πo1ρειi-lνo,..lv'/*
;'. c Ξ)'!Q c'lμe',ιzγ α)''iτ e1i' ο'5Φ rι Ξ πq'-
'.l.''Jυr1'l,-: Lτ6 τa !δυνd'ιι,ειe|rι Υσ" Υ'.ιΥ-
-' e :,Ξ ο ; ο'. 

- 

r' b z !' . o'' τ' α ρ &.γ a Υ'ι Ξ ζ c'l) 1' Ο [

Ξ['ιx.,. γ.').'!.(!): d'5rr. o πρωτο-' Ξ'iνα'. ,;''

;L^1ε=Ci. -r', 52'y€.'1aiyaυv ιυ'ρiωg μd_

'1- ι:c 
'1'ιΔ.'ο :τ6 rnρdrrγl λiμνη;

Γ'-zν,r:=:il'i L;ο'l ιι''' τα'."&'γg1qγ ,;

5τ|ιL'/1'.7a-Ξ''.' -: 1^1ιοi ΞτG iix"'?ωΥω-

^1'l,; zιι 1 >'ι3τa7,'ο 
-< εi.νι',- .",. xα"\c'-

ξc;τιic:l3 .ι'' cτο{εE σ'x.?ηστ'εdουΥ

!.'iα, ι,ιr1i)'ο ,,ιdpoE τη,6 r,σ"ρqΥωΥiiq
!.7''. 1.ι ι,i.θ'-ι:c''l'i xxωτ&'\λτ1λ'o γιι
xcν.5ερ6 cτ.tηcτ,. Λ.α'',ι6.&νaντ,α q υιτδ-

''J7τ1 τc'.ι;,δ'lο ι'lτc'3 -c 
7)ι)σpLe'γd[; rσ'ρθ"-

ΥOyτε; ι'peν6; xαι α''φeτ!r,'oυ τιζ υ-

π'α ργου c ε E lδυ ν α τ 6τη τ ε-: gn,ε:ξ ε,ργoιci_

α< y,α.. διd,θaoη;, φpο,.rcqμε 6τι ^ri τα-
l,ρ αrγ ω γ ^i1 5'Jιμ'7i1υ :| ιν u)ν,ο οδ ωι|i ων c ττ i

χιilρι ι.ιαζ πρ,!'πευ νx. σ"'/!lpΓ/.ετx"L

5τoυζ 3ΟΟ.Ο'α) τδνν'o'lζ, oπδτe ^i1

πλεoν*ξουcα -"'ε a?L1|\'ξν'x' ψ6νο γρδ-
νιl' τocδτ'r1τι' frα. ανξργεaα'' στaυζ
bΟ.α}Ο - 80.Ο30 τδ,i')οιlζ. Τιz να 'l-
;iρζε: )'c''-^l''i γι'.ι cο6ιv'i' d,'r6)'υν-

aτι 5aa ;''.'6l'τtrιι aω'l 5υ!iJ',;')''ι!'iιyLa'/

'."d7'L:.'ιι!''/ 
0z ;''{τeι τi τ1''JaΥω^{ι

'iι τz'''.cpι=θι! ιι:-ι 17Ο'00Ο πe7i-

-''' ) 
= 

l',,' ι |' l i. 1 1 7L :τ,- ι τ.!' ),ι' ι i ι' 51.!'. -

γ'e[ ce 70.ΟΟΦ rεptfraυ cτρΔ'μψα'-'ω.

Mε δεδqμdνη την υι{:ηλτj απδιδοcτi

n,'' 1'7 1' ρ 
q9 5'' ffζε ι'η x α}"\υi,plf Θ ι οc τ t-r)ir

συη-ιπdl9ηyι0.l ρoδωr"iν,ων, τον'ψεrγαλa

αριθι,ι6 |,LLγ''i'anα?*τωτdlt') μεταξ$
τιυ.l oπ,o | ωγ o'lμπε1c ιλ 4μ6'αν aν τ αι τ aλ

λclt \L|''^l"?oΞτ,,1'τΥΞλματiε6 oι o,πoLo''

χυρaω; iμΞ _9η, χαλλl6ριTε(cι αυτtγ
ειξαο,φαλiζoυν'!;ια ιxανοπο'ιτιτ'"x6 e}
:1δημα ΥLα" τηy' ετι6[61'5^|1 τ'a|Jζ xq"''

osο ιιφι.cι,αται τo χοζθε.στ6ζ τιυγ α-



r'!σ13P 6εων,' ια'λ5y σ.Ξ iiσ.ρ 1-τ ΦΦ ζ δ.')

i'. ιν ο'ε iτ ιυ't q. €y"'Γ! Lζ6 σ ε'. τ ι c^ υrιa'': -

ρ^rγ;α ρ,aιδxx'"νω, προxε''ψ6'/ο'J ')α .χ-

α1oληιθε i'1r ε &).λεg ^1g. j')''.!σ1 Ξ.'. e; ιι'.

l'π'ο αυτ!i e!u'',ι'' τ,'')'"-l '',.'.τz6=e'.c. i.'
Nt':,ιy. x,ι.'' 6τι'ν :l' ."';'iι'.''l' 'l.;c-',''l-

'''.'ι1'ι'' εi' '')".'i'i,'.'' l.
JI α'γ;'"''.l' 'g'3.7Ξ'i' τ'f ιΞ ziJ:6p-

γΞ ι' ?"ζ τι,:,'l :!'',).-'' -''i,' / |'|)'ι Θ z.'i,ιι.ν ?"υ -

νzτξ'i 'i:'. ^(:iΞ-'. ''.\a',. z--'' ιιi.'.!ργe''-
'e ;'' :.'δ'i'' 7.''l- Ξ | 5'. Lτ' ι.ι''ι-'. zi γe z''lτi1' ι .

1_.' Ι'ι:.''t:'l..C ',''J'z=ωγτιi τa' 6λο

θlj, ιz.. ::.ζτ .'tιΞΞ /-7-'. zτ''ξ.r1τei να α-

't:''':,ε'' i:'' :-. }''l',z=itl ;iιΞr''f'σ56τe?ε 
-:

ι'. z')'..zz .'.y.^.' t.^3zει3 γ''α ττρt ω1ι-

'.). 
-, ='r, 

:'' ι ;''ο6λ'l,',''α.τa ;. o''''ι'taρ'.

=,,l'-ι ;',z:}.;aι; ουνo'pi1ζ oνiι'L στ'.;/.

;z'.zιi:,'ι '

1) Καλλι€ργεια Θεριvιilv
ποtκlλRbv αxλαδι6q τιi_
πoU Κ,o\iμΓoιiλαs.

T1οεig πoιxιλie; απ6 τoΥ πσ'pιαrιια-

γω τ'jπo πoυ δη,μιoυicγii}τμαν α16 τ.)

Ι.Φ.Δ., ilτ'aL a'. βε τιζ ρ.7ρ,μαodlεg α)

!.;Pγgα,',.yii)η 1/6, β) ΒεριγLν'α (7l7\
τ-ωι γ) Kαλλι6πη (7l9) των oπoi.-

ιυy η ωlpηJzyοη 'αργtξει ,ιΓ\6 \Lζ αρ-

1J; Ιoυλioυ χa1 τελειd)νει στo τ6λOζ

'cυ [δcο'υ ι'ι{1να, τ1pοτεiνaντα''.

oι 6,ο:xtλiε; α!}1ξ.ζ πα'?oυcι.&χo'ι'l
τεiιυ υpτ1λt1 κaιδττ1τα ,γ'α'?π.ιjyt γ"α,'

Bα 
'γιπορac,cαν ν'α τρa'ψdδo'τ+ισc''λν ^(Lα

'!ν'ι ιαι π)'€aν tr'ι^Ιγlα τδτo την eoω-

τeρL\ι xγ'cp'&, δ,ao γα.,' πoλΜg αγo-
p€q τo'υ,:,ξωτε1pιxο6.

Miσ''i'xτq'c^rt 10.0ΟΟ στi?,ε'l1'μi,τι0)

'lΙε τηραγωγt| Ξτβ -.'aΕΞω6 των 15.
Ο0ο - 2o.c*Ο τ6νw)'ν'tα t1ταν δ'wα-
a6Υ Υσ" lμπει σ9 {να τ''ρ6γ'ραψια. σ.γ-

τι τ. α τ α. a τ α. τ τ 1''ζ' αΥ\τ'|; σa O' L Χτ i -c,βx τ α'c τ1i

α;μπυ'ρ'{νω,v'ρoδ ωx[ν ων.
Tz υφιoτi,.με,να 1π1po6λiiψατα. στη'')

'xαλλι€ρ,γe''α τ^η; αγλ'αδ''α; πoυ εa,yαι

η ι{niλλα. xα.- aQ pαxτη'ρcατ$ x&,ι!ι-

ψa' εtνaL δυyατdy γα ,,ιyτιμετωπι-
αθοilv, liεδqri'rcυ μ'αλιcια 6τι η' ,oυ-

π,*θειω τωy πoι}ζιλlιχ,ιby αυτιbν oτo

βατπηρια-x6'r'&ι{,ιημo,δεy εiyωι με,γd-
λη, η δε ιp6λλα ων,τι'μετωπ0ζεται

πλdar, ,ευ1ερrbi {-ιe τη ν6'α ceιρ& τ'ων

eντcl ι.oγ"τδνυιν .

2) ΙζαλλιΞργεια 6εριx<oκ-
κι6ζ καf6λλnλnζ για
παραγιΙ}vιi 1καρπιbv
πρ'9ξ KoVσΘpi@οlπoin'σn.

Ei)αι "i,'lοl;τδν δτ'' cτ1γιι-ντ'.xδΞ ι'-
.r''0'',ιc; 

β'.cι',:'^r1γ'α.'ιυ6ν ττ1Ξ π'e'ptoχti.

e ;εξ ει',' γ α' 
-i 
aτ ι'''' ι ι ι π ο c a ττ1τ σ' rν'e1iι i -

που i5.{j3Ο τa'l'/μJ| βε'C''xδxxων γυl-
1τα"[ι1'5τ,?.:}'l1 'γ'rJιLτ\5'Ξτ1' 'ζ τα' οτotα 1l'e-

1'.'':?3.)ΞL α'π6 ττi N6τιo Eλλ&δα (Πε-
)'aπΔνντ1sι;). }Ι μεταφ,o1ρα ιαυτi1 ε-

τ ι6 q. 
?'3'; e ι τ ο ι4 aτc1 τo'υ ρ Ξ|ρ1x6xy;c'1

7L!' '7Ξ ,!::;r, πον O,. τl]tιdζ αντο'3 eiνq|'

υι}ηλrd; ,irειιb,,,,aτz: το)',3 τ1 ταραπα-
y(-υ'ι,l/c'ερ6oπ'cιουι:,ιε"ιη ποc6τητα.
'ΙοιυE .1ι*.λ':οτα' η ιυζ &'νυl ποcδrητL

'''L a\λξ''Υ.'iΞι.ν α'xξ''.τ' περιcc6τε'i.ο

aeν τ1 r7ilττ1 0λ'τ1 7ιυα'τ[Θονταν eπ[

τ6του xc',' νι' .'ι,π^i,,.,'lγe %q''' rιΞι?σ.Lτ{-

,;,ιυ βελτiιυτη ττiξ Lο'.61;ι1αζ.
Μtω t'lι:,ι.οτ1 τcιlλ,αιNcoτ'ον 7 .ooa

:τιρεμldτωr, e|:να'ι ]δυνατδν α.r'δ 1;ζ
ε'ττ6,cειq τιorV συ1pπυ1pi1ν'ων ραδωxi-
yωy yα xατα}'ηφθat 'απδ xoνoaρ6o-

πOLησ'.Ι\σ. pε;pL'x'oxν'α. Ta oo6α1ρi πρδ

6l'ηψα τ'ο;ν'pε?.yJδxyJOυ !ε[ναL ωζ γνιυ-
cτδ η [ωsη sharka απ6 την οπoι'ι
\πρo6'6&'λ0'/τα]. oL xσ"?rιlo{' ιγ"σ!Θ[Φιa'i -

ται αxq"τ&),}.ηλ.οι τ6ao Υ|''σ. ^/Jaνσeρ-

6oτotηιcτ1, δco y"α.'' για 'εη-ιπορiα 
ω;

,';.ιυπoa. To Ι.Φ.Δ. εr'eσi;'!,\σ;ι'e γ'cιi

1-ιελd-ηηoε dyz x,λιirνo xηζ ra''y"L}'{αξ

Mπe;1ιπ'dzο,'l τον οnο[aν oνα:,Lαae Τ.

Δ. lΙπεμιπIdxου y"α' o oπ'οtoq πιροo6α-

λ6illε,i Oξ J'α'γιcτα ωπ6 την iοloγj

sharka !,ι'τ'c'ρεi να. Υ$.\}!"Θ?ιτβei xαι
oε μολυc,1ι6ν Ξζ σi€l?Loyιξ,e. Συνεηιζo-
1-1j"7ο9 τ!rυ r2'o^γιραν1''1α'το; δη;ιιoυrρ_

"γiα'; αl'lΘexτ.z&ν cττ'n;, dωoη sharka
r,oLγl)lLιJ\ν ιmLργoυν βilcιir,εg ελπi-
δoE δτι ι.zτα' τω fil7c6eΧ^it dτη θει δo-

θ'ciν xe'. d,λ).rgζ πoιxιλiεζ αysεxτι_

xlg aττγl i.ωοτ1 τ6oo ^{Lα γ"aνσεr/6ο'

r'atη'cη ,δ'οo 'ιω'" για νωπli xα.'ταν6''

λω,cη.

3) Καλλιεργ,εια λευκoo6ρ
κων σlυμ'πυ,ρrivωv κov-
'σερ6oπo ιt1lσιμωv rιo ικι-
λιιilν ρoδακιvι6ξ.

's1ει εxδηλωθ,εi γιοι aην 1L|1τη'

γoρ{ω *υτi1 τη€ xψπdaταq ,cοδαxi-

yωy εΦιaΘidρ'oν yJυρi.bJξ απ6 ττγl Ι-
α'πυιν''x'l1 ιγο;'α. Ζητ^i1θητ'ι.ν xα.τ'

aρ,1'l1'v 4.Ο00 τ'$yy.τι' nιξ'2q'1 τωv !δη
ε ι :α.γqμ j'lιl'l ν'y' |'r"?'!γ ο 6 αΡy'(|)'ν'πal.xa -

)' ιιiι r.

Li"i'α''' 'δe τ'''[r)y''δl) xαι αλλeq αγa-
,','! 

-: ν α' ex-'ιιll,jlοονν e'Λδι'αιφt'pον γc,ιι
''τ| xαiτf(ciιi.α q.ι')'τηl τaυ εtνα,' cxe-
δδν α"γ';ι-'ιcττ1 sτ''i αγo7€3 xql' εκi
rλ€oν ulι'1l',',ιiΦ χΦ?α δ,ε,'r π,ρo1ιδρηoε
τiρ.a'> ττι'/ yj19{ι$2y6η αυτ{. To Ι'ν-

oιιτο6το ιιια τo' πα.ιε)'θ6ν ξτoq

(199{]) 'ι''υ''' 'καpc'lc[ω Ιαπιilνωy ε-

,μπει,ρoγ',,ω1-r,6νω,'z ε'''sαιγω1'ii; eτσ'L-

ρeια;, τr,|οa?i6οτο'[τρε t'lα iι'ε'γ&λο
α',ρ'ι'Θηι6 απ16 ιci υπd|ρχoυ'σεζ λευx6-

6r.;2γ.εζ 'τa''xuλte;, πλ^ζ,ν o1'ιωg xαuu-

1ι-!' 
α. α'-''Δ αυ τ d' ; δ ε,;, ιxι.ν oπ r't[τρ e τ'oιι q

eν,δ ι α.,φ ε ;, c,1 ι 6,z'ο'l q. l(.n 6 π ι'y,αυ τ od 1Ξ ι -

c^l,γαlγe αρ'.0y'δ'πaιγ','λ''.ι6ν α'τ'b ττιν
Ι1τωνiq. r''; οτctε3'ι'αι i1δτ1 εφriτ,ευ-

σe σΞ σ'jlλ]λrγ'ii α.|ξιολδ^γτ1οη'Ξ. ΤΙ'!pαν

6i!r'ωζ ,αυτο]$ 
' τρο'i6e'' σe τeνΞτ'Ly.^η

aργωotα Υ'α τη g'r,1g,9μrpγiα λουxο-

c,x i'l 
τιω ν -υ μπ,υ]p { γ ωγ,π o l x ι λ ι,ιi-l ν. Χ ρ r;

6a1,'a|;lοtτ|σe' 1lιooζ τa sy"οπ'6 αυτ6 λεnl-

xδcα.,7rxτ1 πaιxcλ'tα Υt oπaια xα,ρα"
ττηρiζcταu''α.π6 εξα['ρeτo xαι αφ'θ'ο'

νo d,ρωηrα. ΤΙαpi;γΘητ"αt;' περ[πο'υ

800' υ'61:lδιa;L'€ν ου :τ'6'ρ'οn'.

4) Xρfton τωv συβlnμρfi-
vωv ρoδακiv'ωv vια aλ-
λoυq σκoπoδξ πλnν τnζ
κoμπ6'σταq.

α) IΙι\ ΠAPΑΙΩΓH xEMοr.
Ei'v,αl γνιυc-rδν :6-ν'ι εγ.cω^(εται ψε:γα-
)'^r1 ποcδττ,τα. χυlιι,ιby ,ι'π6 τo i:lξωτε-

i''.^/"6 y"α'. 7.υ2εωi σ.π6 ilζ E.ΙΙ.A.
^{π6 α.νεπioη1ιΞζ π,ληρaφa1pi'εq ντrq-

λoγllξεται 6τι o'' γυ11ιοi πον e'.'a&γoν-

τ,ι: llιε cυ'.;a1tilE c.υ,ξων6μ,avo ,ρυθ;ι6

aα φa6'cουν o6ν'τq,ια cε πooδτη,τ*

π'ου' θω αντιοτοιl^1ε[ oe 1Ο.oΟ0 τ,dν-

γ'9υ; 1r:ζ,δα'Ζ,ayιυγ.

Τ α Ι'icτ''το'τα- Φυλ).o6,6λωy Δdν-

δ'ριυv xαl T εγνοΓ^'ο^1iα- -:' Γεω1eγιιιb'ν

fr?oτ&ντ'ι'|) xιτL το τιiιfi'oΥ '€τoq &'ρ'

γιcα't 'ψia '!ρeυνα ^γ'.α .e'πtτενξτ1 τ'5'

που yρtιο,j μa υι}ηλf ποα6ττρ,,* α'-

ιpΦψ*τog dπιυ; επζητC[ η'eγaρα.
β) ΙΙΔ ΙζATAψΤΞH. ΙΙ1pdπει

Συ'/d1oια oτη ,οε,λiδω 93
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H αοθiUεIο Eακτnplοκδ κοΨlμo σTnU α1λαδlo
MEΤtr.ξ ΓΙF. TΗΝ &NTIMlETi}Π EΣH T"}fΣ ΚJξE AΝT*}ζFΙ Ti?Ν ΠoΙ;ΚΙJlΙΩN

6&voνται Υια τηv αντι'μετδτrιαη τηg.

Σκoπδq τoυ πα,ρδντoq εΙvαr η πα-

ρoxη oριoμivωv τrληρoφoριδv τιoυ

δyο'.;v μεy&λη αημααΙα Υια τηV αν-

τιμετδπιoη τoυ τrρc6λημ.ατοg.

i. Γiαρ6γoντεq oι oπoioι
ευvοoΦv τnv αοΘθvεια.

Στrcυδαιδτερoι παρ&γovτεg εi-

vαι:

l. ol KΛlMAΤlKΞΣ ΣYΝΘΗ-
KΞΣ ΤΗΝ ΑΝolΞH: Υψηλig θερ-

μcκρααiεc (&vω τωv 15οC), 6ρα.

xερδq καιβg και υψηλη α1ετικη υ-

γρααΙα τoυ αiρα 6oηθoJv τr&oα τro-

λJ ατη δ.oαατη,oιoτroΙηαη τηq ααθd-

νειαq.

2. τo ΣTΑΔ|lo ΣTo oΠolo
BPlΣKΕTΑl H BΛΑΣTΗΣH TΩN
ΔΞΝΔPΩΝ: To τrlo ,κρiαιμ,o crτ&διo

εivαι η τrερΙoδoq αvθoφoρΙαq yιατi
τo τrαθoγδ,lo 6α(τ'ioιo ειci,ρxε'ται
κυρiωq απδ τα dvθη. 'oxι μδνο κα-

τ& τηv κJρια dvθ'η,oη, αλλ& Kαι τη
δεuτερεδουoα τroυ αυμ6αiνει oε με-

ρικδg τιoικrλiεg σ-τη διdρκεια τoυ

καλc,καιριoJ.'Αλλη πδρτα ειo-δδoυ

τoυ παθoyδνoυ εiyαι oι κoρυφδq των

vεαρδν τρυφερδv 6λαατδv. 'oταv
λoιτrδv η ανθoφoρΙα αυ'μπiτrτει με

τιg ευvoiκig καιrcικΞq oυvθ,jκεg τrou

πρo'αvαφΞραμεε, τδτε o κΙνδ'υvog vα

εμφ'αvιoθεΙ η 'αo'θiνaια εΙναι uεγ&-

λοg και ετrι6&λ'λεταl n ληιμη ui-
τρωv. 'Α; ,αn,,ιειωθεi ιi'τι iτo 'rrα.

θcγδvo uεταo6oεται uε τα ivτ.οl_ια

πo,υ επισI<ΞτrτoVτ'αι τα ι1i'θη, αλλd
r<αι με τα τrcυλι&'καθ'irc και με τα
αταγovΙδια τηg 6,ρoγ{c TΓoU μ:τα-
ct,icc,;ται με τon: αipα.
3. YΠΑ,PΞΗ EΣΤlΩ;Ν Δ'lΟΛYΝΣΗΣ

KoΝΤΑ ΣΤcΝ oΠΩPΩΝtΑ: Tζτo:-
εq εo,τΙεg ατroτελcιjv δr,iooοα &volα
:i3η τι'ou αviκουν ,στη:/ oικoyiνεια
τωv μηλoεrδδv'Rosaceae) και τrρo-

α6&λλovται απδ τηv αoΘδvεια (α-

γριαx,λαδιd, yκoρτoιd, κρdταιγoq,

αoυ,ρ,6ιd κ.&.

4 TA EPΓΑΛΕ|A ΤoY KΛΑ-
ΔΕΜAΤoΣ δταv δεv ατroλυμαΙvov-

τα ι.

5 Η YΠΕPBOΛlKH ΑZΩΤoY-
XcΣ Λ|ΠΑΝΣH πoυ ευvoεi τηV α-

ι i:ττι-ξη τ, ολλj:ν τρυφερδv 6λαoτδv.
6. Η KΑΛz\lEPΓElΑ EYΠΑΘΩΝ

ΠclKΙΛlΩΝ.

I I. Συνιοτ(bμεvα μ€τρα
για τnν αvτιμτΦπισl1
τnξ ασΘ€vειαq.

'Αg δoJμε δμωg'και τα μ,Ξτρα τα

oτroΙα αυyιoτ& oflμερα η εττrατiμη

yια τηv αvτιμετδτrιoη τηq ααθivει-
αg. Eκεiν'o τrou τr,ρEπει vα γνωρi-
ξoυμε, πριv 'ατr' δλα, εΙvαι δτι τα

μlaτ'ρα απo6λiτrouv κι;ρΙωg στηy

πρδληψη τηg μδλυvoηq και δτι κα-

vδvα uδτoo, δταv εφαρ,μδζεται με-

μovωμδvα, δεv εivαι ικαvδ vα τrρo-

φυλ&ξει τα δiντρα απδ τη μ'δλυv-

o'η. Γι',αuτδ εττι6dλλεται η εφαρ'μo-

yη τηq λεyδμεvηg oλο'κληρωτικ{g

κατ,ατroλδμηoηξ, τηv oτroiα αυvιατ&

o' δλεg τιξ περιTrτδσειq η oιiγγρo-
vη επιo'τfrμη. Σε yενικ'δζ ΥραμμΞc
τα μiτοα τroυ αυyιατδνται για την

καταττoλθμηoη εivαι τα ακδλoυθα:
'l . Tακτr'κfr τrαρακoλoιiθηση τoU

oτrωρδvα Ylα τη διατribτωoη τ,υxδv

εμφ,&νισηζ αυμττωμdτωv τηg αoθδ_

Vειαq σε δΞvτρα. Σε τrεoΙτrτωoη τrou

εμφανιστo'jv τα τr,ρδτα oυ'μπτδμα-
τα εiναι πρoτιμδτερο τo ξερ.ρΙζωμα
και κ&ψιμo τωι/ μoλυo'μEvωv δδv-

τρωv &ν εΙvαι τroλιj λiγα. Eπioηg
κδψιμo τωv 6λαoτδν και κλαδιilv
τoυ εμφαviζoυν oυμτrτδματα o,ε 6,&-

θoq 25 - 30 εκ. κ&τω απδ τo σn-

μεΙo τroυ εμφαvΙζo'vται τα oυμτιτδ-

ματα '<αι 
κ&ψιμo.

Toυ Γει.lπ νoυ
Γεωργiroυ ΣυργιαvvΙδιr

Η αoθ'ξvεια <<Bακτηριακ,δ κ&μιμo>>

τrου oφεiλεται στo 6α,κτiριo Ervi-
r-ria amyiovora, iρθ. oτηv Eυrρδ|πη

απδ τη'v Αμερικfr εδδ καr αρ'κετ&

Χ'Φvια. Στιg xδρεg δτroυ ειoi6αλε
τrρoκδλεαε τroλJ μεγ&λεg ζημ'is
lστouq oτrωρδvεg μηλιdg και αxλ'α-

δι&g, ετrειδ{ μεταδiδεται τroλιi γρι]_

Υoρα και μπ'c,ρεΙ vα καταατρiψει o-

λoκληρωτικd τα δ,δyτroα πoU π,ρo-

α6&λλει. Eτr'[ τrλΞoν δεv 6ε,Ξθηκε μE-

xρι τδρα απoτελεαματικδg τρδτrog

'κατατr,oλδμη,σηζ τηq ααθivειαg με

lημικd μ-αα.
Παρ' δλα τα μiτρα καραvτivαg

τroυ λαμ6&vοvται διεθvδq τε.λrκ& frρ-

θε ,καl ατη xδρα μαg και oι τrρδτεg

εlμτrειρiεq ατrδ τηv ετrio'κειp{ τηξ U-

τrηρ'ξαν πoλJ oδυvη,oic, ειδικ& για
τη,v αxλαδι&. 'oλoι θα θυμoliνται

τιζ Kαταστρoφaζ τroυ τr,ρoκ&λεoε

στoUξ oτΓωlρδvεg τηg αxλαδι&q τηv

δvoιξη τoυ 'l 990. T.o xτJπημα αε

μερικΞg τrεριτrτδoειg ηταv τδαo 6α-

ρJ, δoτε αυ&γκ'αoε πoλλoδg δεν-

δο'ο'καλλιεργητi; vα ξεορι_[δooυv τα

δ,ivτρα τoυ-c Kαι ν'α r<αταληφθcJv

απδ ττα,lrκδ, μrε ατr'oτΞλεαμα vα εY-

καταλεΙτr'εται'6αθμιαiα η καλλι,Ξo-

yεια τηc αγ'λαδιdq. 'oμω:, λαμ6&-

νcvταζ υτr' δψη τα μixρι τδοα α-

πcτελiοματα τωy επιστ;1'Joνικδv ε-

ρ:υι.:iv τroυ γivovται διεθuι.ilq, δεv

δlxαιcλoγεiται ο τrαyικδζ Kαι η α-

τrαιαιcδoξiα yια τo μΞλλov τηξ α-

yλαδl&c. Για τηv ατroτελε,:'ματικi

α,,τι μ:τ'i:τιc.η τη: ααθiνεια: 6ααικη
τroουτrδ8εαη κατ& τη yvδuη μαζ α-
'ττcτελεΙ η αωατi π-λr,:.cφδ:nοη τor,l

αγρδτη για τn ωιiαη τη3 αcθΞvειαq

Kαι τα uδτρα τr'oυ τιcΞτιει vα λαμ-
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2. Σε π,ερiτrτωση πoυ υτr&ρxει

τnρoo,6oλη τrρδτrει κατ& τo κλ&δεμα

ΝA ΑΠoΛYMAlNoΝΤΑl TΑ ΨΑ-

Λ lΔ lΑ του rκλαl,ilματoξ οCΙιδ δiνδρo

oε δΞvτρo. Συvιoτ&ται, επioηg, τo

κλ&δεμα vα γivεται oτo o-τdδιo τoυ

τrλ{rρoυq ληθ&ργoυ τωv δivτρωv, ε-

επειδfr τo τrαθoΥδνo oτηv τr'ερioδo

αυτ{ 6ρioκεται σε πληρη αδβvεια
καr δεy μπoρεi να μoλ,iνει.

3. Πρoαταoiα τωv τrληγδv πoυ

δημιoυρyoJvται σ-τα δΞvτρα με ε-

τr&λεrψη αλoιφηg κλαδδματog.

4' Ψεκαoμoi με τα κατ&λληλα

φ&ρμακα. Συvιατδμεvα φ&ρμακα
κατ& τo xειμδvα εΙyαι τα xαλκoJ-
Χα/ τΓoU δuωq δεv oυvιoτδvται oτηv
τrερΙoδo τηq αvθoφoρΙαq, yι'ατΙ π,ρo-

καλοJv oκouρι'& στoUζ καρTroiq. Kα-

τ&λληλα για την περioδo Tηq αv-

θoφoρΙαg εΙναι oριoμΞvα αvτι6ιoτι-
κ& φ&ρμακα.

5. Τ1α αvθη τoυ ε'μφανΙζouy με-

ρικΞq πoικιλΙεc oτη διδ,ρκεια τou

καλoκαιριoδ ττρδπεr vα Kαταστlρa-

φoyται.

6' 'Ν,α ατ,oΦε0γετ,αι κατ& τo,δυ-
νατδv η 'καλλιδργεια τroλlj ειrrrα-

θδv τroικιλιδν. Για τo θEμ,α αυτδ

παρExovται κατωτEρω oxετικΞ,q τrλη

ρoφoρΙεq.

Ι Ι Ι. Eυlπ&Θ,εια και αvτoxti
τιΙ}ν πoικlλιιbv αxλα_
δι6q.

H x,ρηoιμoπoΙηoη ανθεκτικδv ποι
κιλιδv θεωρεTταl o πιo οcπoτελεoμα-

τικδq τβπoq κατατroλΞμη'σηζ τηζ

ααθΞvειαq. Γι' αυτδ, εδδ και μερι-
κ& xρδvια, δι,εξξovται εvτατικδq E-

ρεuιlεq yια Tηv επιλoγfr και δημι-
'oυργiα αιlθεκτικδv πoικιλιδv αxλα-

λr&g.

Σxετικ& ερευνητικ,& τrρoγρ&μlμα_

τaι ξρxιoαv αrιg 1-{,ΠΑ ,Kαι στov

Kαvcrδ& ,Και σε oυvExεια oε xδφq
τηq Eυμbπηg, τα oπoΙα υτroατηρi-

ζovται oικoνoμικ& απδ τηv Eo'K.

'Αq oημειωθεi δτι oτα πρoyρdμ-

ματα τηg EOK oυμμετlExει τελευ-

ταiα και τo Ιι,,o_τιτoJτo Φυλλo6δλωv

Δivδρων.

Στα τrλαioια αυτδy τωv Trρoyραμ

μ&των μελετdται η ει.,τdθεια των

απ.oυδαιoτ'δρωv τroι,κιλιδv αxλαδιdq
και επιδιδκεται η δημιoυργΙα v.iων

αvθεκτικδv oτην αoΘivεια. BρΞθη-

κε δτι υπ&ρxoιJν ση.μαvτιK.E'g διαφo-

ρδc αvdμεoα oτιg τrοικιλiεg. ΔlαφΞ-

ρ,ει ετrioηq o 6αΘμδq ευαιαθηoΙαg

αv&μεαα ατα &vΘη και τoυq 6λα-

oτoδg τηq iδιαq τroικιλΙαg' oι ευ-

ρω.παiκig τroικιλΙεq ατιoδεixθηκαv

μδτρια ευαΙ.αθητεg, ευαΙoθητεq η τro

λδ ευαΙoΘnτε'c. Παραθiτouμε Kατω-

τξρω πivακα τωv oτroυδαιoτδρωv ευ

ρωπαΙκδv τoικιλιδv μ,ε τoυq αvτ'Ι-

στoιXoUζ 6αθμοιiq ευαιoΘηo'Ιαq oτα

&vθη και τoυ,c 6λαoτoJq, δπωq τrρo-

κjιπτει οcrτδ τα ατroτελtoματα €,ρευ-

yαζ στov Δεvδρoκoμι,κδ Σταθ;μδ τηg

Αngers ατη Γαλλi'α. Για τη 6αθμo-

λδyηαη τηq ευαιoθηαiαq xρηoιμo-
πoιεiται κλΙμακα ατrδ l iο:q 5 δ-

πoU τo 5 oηiμαivει τιoλJ μεγd,λη
ευπ&θεια. Διευκ.ριviζετ,αι δτι oρι-

αμΞvεq τroικιλiεq αημειδνoνται μδ-
vo με κωδικδ αριθμδ, επειδ{ δxouv

δη'μι'oυρyη1θεi πρδoφατα' Αirrδ τα
ατoιx,εiα τoυ τιΙvακα φαΙvovται τα
εξτiq :

- 
Yτr&ρyoυv πoικιλiεq με πoλιi

μεγdλη αvτo,x{. Στηv κατηγoρiα αu-

τ{ uπ&yovται oι τρειζ πρδτεq τroι-

κιλiεq |{a116w Sweet, US 309 και

FΙarrolv Delight τr'oυ δηiμιcυργ'friθη'

καv πρδoφατα στoy Kαναδ& και

H.Π.Α.

BαΘIμ6q ευπ&Θ1ειαξ σΞnv ασa€\r'εηα πoικιλιΦv
αxλαδι6q πoυ παρ,oυσιaζου\, εv'διαφ,€ρov.

α) 
""

Πoιxιλ jεq
Bαθ'ιd; B,α,8iι6;

εuπd;θειωζ ευπd,θ'ειαζ

cτα &nlιΘη o'τoυ6 β,λαcτa}g
'1 

1

11
22οΦoo
31
.lΦ;)o
33οοco
οo
i1 .:)

οoco
34
34
34
35
42
44
45
4b
4b
53
i)σ
ι)ο
CD

1. Ηarrοrv Sweet (ΗW - 6ο9)
2. US3Ο9
5. Ηarrow Delight
4. Cosci'a
5. US7ο, 326-59
6. Beurrd Ηardy
7. Pierre Cοrneille
8. Epine du mas
9. Bonne Lοuise

10. Beurrd d'Αnjou
1 1. Αlbate Fete1e

12. \Mil1iam's
13' Clapp's Favοurite
14. President H€ron
15. Harvest Queen
16. Dr. f. Guyot
17. Packham's Triumph
18. Prdcoce de Trevoux
19. Passa Crassana
20. Beurrd Bosc
21. Conference
22. Decaπa d'οl Comicio
23. Alex Dou,illard

87



- 
Επτd τroικιλiεq δ,εixvoυv μδ_

τ,ρια ευπ&Θεια στα &νθη και τoυq

6λαoτoιiq, τroυ ,δεν ξεπερv& τov 6αΘ

μδ 3 τηg κλiμακαq.

- 
oι Urτdλoιτrεq 13 τroικrλiεq i-

δειξαv αρκετ& μεγdλη Eωc πoλδ

μεy&λη ευπδθεια.

Aξiζει να oημειωθεi δτι τα oτoι-

1εΙα των τrαρατηρflαεων oτη Γαλ-

λiα crυ,μφωνoιiν για μερικδq τroικι-

λ'isg με τιζ ταρατηρ{oειq τroυ iγι-
vαv σ-τη Χδρα μαq Η πoικιλΙα

Cοsgia τr.x. iδειξε μικ'ρfr ευτrδιθεια,

εvδ oι πoι'κιλiεg Pa-ssa Crassana και

Decanadel Comicio απoδεΙ1θη'καv

τrολδ ευ'αiα'Θητεg. Συμτrλη,ρωματ ικ&

θα τrρiτrει ι/α αναφ,ερθoδν και oρι-

ομδvεq παρατηρiσειζ, τroυ δyιvαv

στη Yδρα μαq σε πoικιλΙεg πoυ δεv

περιλαμ6.&voνται στov παρδvτα τri-

ν,αKα, σδμφι.Jv'α με τιζ oτroΤεg oι τror

κιλΙεq Santa Maria'και Koντoιjλα E-

δ,ειξαv μεγ&λη ευτrδιθεια.

1γ,, lυrμπερ6σματα και
πρ,ooπτικ€ξ:

Ατr' δoα δxoυν εκτεθεΙ τrαραπ&_

vω πooκirrrroυν τα εξηg γεvικ& αυu'

πε'ρ&σματα:

- 
Q 119 ατroτελε'αματιr<δg τρδ-

ΔlABAz,ΕTt

κAl

ΔIrιrιlΔETΕ

Tt{

πoζ Ι<αταTroλδμη'oηq τηq ααθivειαc

α"'lτε,ριoxΞq';του εvδημεi εivαι η

xρηαl'μοτciηαη αv'θεκτικδy rτoικιλι-

d:v. Δυoτυxδq oι 6αoικ'ig τroικιλiεg

που καλλιερyoJνται ατην Ευρδπn.

iδειξαv ατrδ μθτρια ,Ξωζ μεY&λη ευ-

π&θεια.

- 
Tα πρδτα ατroτελio'ματα τnζ

iρε'..lνα; διεθv'δq για τη δημιουργEα

αyθ:κτικι]:ν τroικιλιδv εiναι ει'€αη

ρυvτικ&. Δημιoυoyfrθ'ηκαv ηδη oι

τrριΙ:τε; ανθεκτιι<ig πoικιλiεg o"τov

Kαναδ& Kαι τιq Hvιομivεg Πoλrτεi-

εζ τηq Αμερικ{g. ΣxετικΞc iρευvεg

&,ι:γι'α,αν ι,α Υivονται Kαι σΞ oρlαιιi-
νε; νj:oε; τηg Eulρ<bτrηg.

- 
Απ' δλεc τrq yξg-q c(γΦ6;κτικig

ττοικιλiεg καλιiτερη απ,δ &τιoψη τια_

ραΥωγηq και τιoο-δτητα3 καolτοιi θε

ωρετται η Ηarrov'u Sweet, τroυ δημι-

oυργflθηκε ,ατo Σταθμδ 'Eρευναg

τoυ Harrov,r στoV Kαvαδ&. Λδyω

τoυ .I1διαrτδρoυ εvδιαφEρoντοq πoυ

τrαρoυαι&ζει η τroικιλΙα πε'ριγρ&_

φcUμε τα 6ααικ&τηξ Yαoακτηριστι_

κ&:

ΔΕΝΤPo μΞτριαg ξωηβτηταc
και καλη αr-rγγi'uεrα uε τηv κιδωνια'

ΚAPΠoΣ μετcioυ μεYδθoUζ. αρκε-

τ& δμoιo; με τov καoτrδ τηζ τrΘικι-

λΙαq William's, με o&ρκα λετετη,

γλυκει& ιrπδξιvη. ΣYΓKoMlΔΗ 3 -
4 ε6δομ&δεq μετd την τroικιλTα Wi1-

liam's ΠoικιλΙα τroλδ τrαρcryωγικfr ,

κατdλληλη Yια Kovσε'ρ6oτroΙη'oη'και

δivει κoμτrδoτα υψηffi'q πoιδτηταg,

δπωq τηq ττoικιλiαg William's.
Σημειδvεται δτι η τrαρ'ατr&vω τroι

κιλiα Ξxει εισαXθεi oτo lvoτtτoΟτo

ι|-;λi'c6δλωv Δiνδρωv, αλλ& πριv

δοθεi oτηv καλλιδργεια εivαι αv&y-

:<η ια 1lελετηθεi η π,ooo'αρrμoγ'fi τr'iq

oτιg δικig μαq oυνΘflκεq.

- 
Ξi'α ΦαVερδ δτr η iρευvα για

τη δημιoυργiα αν€εκτικδν τroικιλι-

δν αxλα5:αg 6οioκεται ακδμη ατηv

αρ1η κα: εivα: αoκετα μακρυd o

ΧΦ,'oζ πoυ θα ετrιτzuyθεi η δημl-

ο-ργiα ":τολλδv νiων πoικιλtδν/ ιΚα-

v:iν ι,α αντικαταoτ{σou'y τιq καλλι-

εργoΟμεvεc αηuερα ευτrαθεiq αλλ&

μεy&ληg κατ& τα &λλα εμτroρικηq

αξiαg, πoικιλiεq αxλαδιdg.

Πρo; τo τ,αρδv o μovαδικδg δρδ-

μoξ TtoU μivει yια τηv κατατroλi-

μηση τηq KαταcΓτρεTΓτικ{q αυτflq α-

αθiνεlαq, εivαι η x'ρηoιμoπoΙηoη
τωv Κατ&λληλωv'φαρμ&κωv Kαι τωv

λoιτr'ιiv 6oηθητικδv μδτρωv 1τoU 1τρσ

αvαφaρθηΚαv.

BIBΛΙtoΓΡAΦΙιΑ
,1. ΑLDwΙΝcKLΕ Η.S. anι1

BΕΕR S. . 1978. Fire Blight and
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\'c]um 1. 1978 pp. 432-474. Aνi
Publishing Compan,v, Ιnc. West-
'nι'οc,d. Connecticut, U'S.A.

2. CΑRLΕS L. 1985. Le feu ba_

cterien' sifuation et mdthodes dε

Iutte. L' Αrboriculture Fruiti€re,
Nο. 348, pp. 50-53, 1983.

3. LΕ LΕZΕc M., B-ΑUTRΑΙS
P., BELOUΙN A,. 1991. Pοirier,
am6lioration pour la rdsistanοe au

fοu baοtdrien. L' Αrboriculture
Fruitidre, No. 44Ο, 1991, pp. 29-37

TA ΓP:AΦ'EΙA TrΙΣ (Nl'ΑoYΣiΓΑΣ))

o ΣJλλoγo-c Aτroφoiτωv και τo περιoδικδ τoυ <ΔllΑ-

oYΣTΑ> oτεγ&ζovται oτn Δημoτικη tsι6λιotη'κη'

'Ωρεq λειτouρyiαq:

K&θε Παρcrακευfl 6 - 8.30 μ.μ.
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θπoοτοlln IιITβι}ls{iμμEItευτικng $οn8εmg στnψ f,frβtυig

τ:ου ΒυΦοιiλκα Ι ω&vνn

Δεv ηταv yρEog ατrE'vαvτι oτo κ&-

λεαμα τηq Παμμακεδovικfrg Εvδoε-

ωc, αλλ& μlα εσωτερικ{ αvdy,κη δ-

λωv δαωv αυμ'μετεixαv και δcων

ο..-;μrταοαoτ&θηκαv ατo vα 6yει oε
-l_ιi.ραg η ατrοoτoλ{ ιατρoφαρμαΚεU-

τικηg 6oηθειαξ στηy Αλ6ανiα. MΙα

εoι;τερικfr αv&y'κη τrou δεv εiyε να

κ&vει μδvc με μiα ιατoικfl εξδταoη

κδ:τoιcοv τrαιδιδv, oδτε με μiα αv-

θριoτrιoτικ{ 6ofrθεια o' ivα λαδ τrοu

δ:ιλα - δεrλ& κ&vει τα τrρδτα 6i-
ματα τηζ δnuoκr-.ατiαq ,cδτε ακδμη

τηy επιKoιyιoνΙα με ivα κoμμ&τι Eλ-

ληvioμοδ τroυ ατivαζε τδoα yρδvια

κ&τω ατrδ τη δικτατoοΙα. 'loωq δ-

λα αυτ& μαζi. ΠoλJ τr,εριooδτερo

δμωq vα ατεiλoι.:μιε με τηv π_ρ&ξη

μαξ τo 1lfrvυμα, τrωg ε'κεi TΓoU oι

κι-.:6εοvξcειg αδραvoli'.l, εκεi τroυ η

τ:cλιτικτ], τα αυμφdρovτα και η δι-

τr},ιoματiα κωλυαrεργoδv, εμεiq yoει-

&ξεται vα κ&vcuθlε τηv πρδτη κΙVη-

oη. oι λαoΙ uα_q ixoυv αν&γκη ατιδ

φlλΙα, oυvεργααiα, αλληλo6oflθεlα,

ετΓtκoιv_ωyΙα, καλfl yειτo':Ια.

Π.ρoδιαθετεlμδνoι λiyo &oxημα
oxετικ& με τηv κατdαταoη πoυ θα

ο-;vαvτoιi,οαμε, ξεκιvfrααuε. Η θΞα-

oη δμωq frταv ττoλδ τrιo oκληρ{ και

καταθλ ιτrτ ι κfr.

Πηραμε τo δρδμo τroυ περv& α-

τδ τo Πιooδioι yια τα oι]voρα. Δδo

- τρΙα εyκαταλελειμμδ,lα ελληvικ&

xωρι& κ'αι ξαφvικ& μτrαivoυμε αε

yωματδδρομo δλo λ.ακoδ6εq. 'Ηταν

η εΘvιr<{ oδδq τroυ μαg αυviδεε uε

τηv Αλ6α':iα o δρδμoq αuτδg μαc
δδι:oε τηv α'[αθηoη τng θλiψηg yια
τo δτι γcδvια τδρα καλλιερΥiθη_

καν ατrδψειq που iθελαv τoυg }.α-

o,iq αυτc,ic ξεκoμuΞvcυq. ατrδμα-

KρoUζ Kαι εxθρlκoJq τov Ξvαv τrρog

τoν dλλo.

Φτ&oαμε oτα o,]vocα. Στo αλ-

6αvι κδ τελo:ι'εΙo "riνι:',}τα',, o ι σUν'αι';-

τiαειg τωv Eλλ&δι Αλ6ανδv και

τωv oυγyεuδv τouq ατηv Αλ6ανiα.

Αvταλλ&ξoυv yαιρετιαuolig Kαι α-

φ,{voυv τα τrο,&yuατα τΓoU αyoρ&-

ζουv ατrδ τnv Eλλ&δα: μεταΧεΙoι-

αμδvα ΦυyεΙα, δτrιτrλα, oικιακδ-q oυ-

ακευig. EκεΙ μ&'θαι-ιε τωc δλη η τια-

ραuεθδοιog yραμμi {ταν κλειoμlivη

με ηλεκτρoφδοα αJρματα μδΧρι

τroιv λiyo καιο,δ. o Xδτξα δικαιo-

λoyoδoε την δτrαο€i τoυζ με τo φ&
6o τηg επιθiαεωq ατrδ τηv Eλλ&δα.

Ξμεiq δμωg ξiοαμε δτι η καταoκεu,η

τoυ iylvε yια να φυλακiαει τoυg Αλ-
6αvoJq.

Πρoxo:ριbνταζ TΓρoζ τo εσωτερι_

κδ, η Αλ6αvΙα ooυ δΙvει τηv αioθη-

ση τηq εyκαταλεiψεωg, μι&g Xδραξ
τι13υ η ζωη oταμ&τηαε μερικig δε-

καετiεg τΓριv τrcu τiπoτα δεv κιvεi-

ται l<αι η αδιαΦoρiα 6ααrλ'εδει. or

δρδμoι o'τεyoi. Mετ& 6Ια9 ':τερνoliv

δ,]o αυτoκivητα. Yτoτυπωδδc α_

αφαλτοοτρωμΞνoι l<αι ξεφτιαμivoι.
oι δεv'δοoατorxΙεg τι&λαι τroτi αvτι-

κριατ& στouq δοδμoυq ιKομμavεζ.

Xρηoiμευoαy Yια KαUσδξυλα τoug

yειμω,;ι&τικουq μ{vεq. Eκεivo δμωg

'Γrou σε oυyκλoviζει εΙvαr η δι&ταξη
,i<ατ& rσε ιρ,aζ αlμiτοητωy h-oλυ,6oλεΙ-

ΦV, τΓoU x&oκoυv αφιλδξενα με

ατραμμΞvα τα oτδμια τroog τηv Eλ-

λ&δα. Η καλλriρyεια ι{-lυxρ'oπoλεμι-

KoU κΛιuατoξ ετι oεΚαετιεq ειΧε σαV

ατroτΞλεoμα τηv καταoκευ{ 600.

Ο00 πo}.υ6oλεiων Kαι KαταφUΥiωy

για Vα αντιμετωττio'ouv τov απδ Eλ-

λ&δα κΙ';δυνo.

Εφτ& xιλιδμετρα ατrδ τα oιivoρα

αυvαvτ{oαμε τη Biγγλιατα. Mια
κωμδπoλη 6.500 τrερΙπoυ κατoiκων

στηy τrεριoΧ{ τηg Koρυταdq με αρ-

κετoιjq 'Ξλληι.,εq.

ΛΙyα εΙvαι τα μEρη τroυ τrαρΞ-

μεiyε ελλη'vι'κδc τrλη;θυoΙuiS-q t<αθ,

δτl o Xδτζα Φρδvτιoε vα αλλoιδoει
Και να διαoτrεΙρει τo ελληvικδ o-roι-

xεΙo μεταφiροvταq δvα μεy&λo κoμ-

μ&τι τrοoq τα 6δρ,Eια με αyτΙoτoι-

vη μετακΙvηoη vτδπιωv και τoιγγ&-
vιty τΓcoξ τα νδτια. Η BΙγyλιoτα fr-

ταv o TΓρooριαμδq τη,g απo,oτoλ q.

MπαΙνovταq στo εσωτεριKδ τηq, μαq
Ξδιvε τηv εvτJτrωoη 6oμ6αρ,διoμδ-

':ηξ τrδληξ. Tα oπiτια Θλι6ερ&, μι-

+
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σoKατεστρ,αμμayα, ωq ετi τo τrλεi-

στoν ασo6&τιστα/ ξεφτιoμδvα, α-

αυvτflρητα Kαι ατΓεριτoΙητα. Θαρ_

ρεiq τrωq o'' αυτ& δεv iμεvαv &vθρω-

τroι. 'o κεvτρικδq δρδμog τηc BΙγ-

γλιoταq {ταv κdτrωq ασφαλτoσTρω_

μiδvoζ με δεvδρoo'τoιxiεq δεξι& και

αριoτερ&. o μδvoq καλδq. oι υτrδ-

λoιπoι xωματδδρoμoι, Καρρδδρoμoι

η τrλακδoτρωτoι, αoυντ{ρητoι. Αυ-

τoκivητα λιγoo'τd. Boiδ&μαξεq και

ζδα εξυπηρετoJv τrεριooδτερo oτη

μεταφoρ& και στην αΥρoτικ{ ερ-

γαoiα. Τα δημδoια κτΙρια xωρiq
τζ&μια. Τα δ1oυv oτr&oει δλα για
εκδiκηoη ατrivαyτι στo Kαθεστδq.

Στoυq κ{τrouζ τouq 6δo'κoυv γελ&-
δια και πρδ6ατα. fα καταατfrμα_

τα κλειoτ&. Tα ρ&φια &δεια. Τρδ-

φιμα, φ&ρμαKα/ αTΓoρρ'Uπαvτι'κ& ε-

ξαφαvιαμivα. Tα ερyοατ&αια κλεr-

oτ&. Δεv υ,τr&ρxoυv τrρδτεg ι)λεg.

Kαvεiq δεv δoυλειjει. Mδvoι ερyαζδ-

μεν1οι oι εjKTταιδει/τιKoΙ και oι α-

}ρδτεg τroυ τrρδoφατα τoUζ μoΙρα-

σαv ffavτε ατρδμματα γηc στov Kα-

θEνα. Καvεig δμωg δεv ξEρει πδg

vα τη δoυλδψεr οcπoδoτικ&.

Η αθλιδτητα o' δλo τηq τo με-
.,-λ"τ^

oι ,dvθρωτroι κακδμoιρoι με τrρδ-

αorrπα γ'κρΙζα αφUlδατα]μενα. Τo περ

τr&τημ& τoυg 6αoιεoτημivo, τα ρoJ-

yα 6ρδμlκα. H εμφ&νιoη ατrεριτoi-

ητη' ακαλαiαθητη. Φτδxεια και μι-

ζδρια τrαvτoιi.

To oxoλεio tyιvε για μαg ivα
τrρδxειρo εξεταoτfrριo. Eξετdoτη-

καv 250 περΙτroυ τrαιδι&. Τα τρο-

6λfrματα υyεiαq τoUζ oε γεvικig
yραμμεζ δεv εivαι περ1σσδτερα α-

τrδ τα αντtατoι1α δlκα μαg. Ωατδ-

cto, o τρδπo;'και οl c,νθξκεg ζωηq
τouq αVταrακλoυ', oτο εiδοg τηg vo-

oηρδτηταg. oι .'τεραατ.<ig αc.θiνει-

εq Kαι oι )'oruδδε.c η'lτατiτιδεg εv-

δr1μoiv. Tα ττα δ:α δiα λετrτδcι'-

μα, δγl δu'ωq α,αl..ι,<&. Θ& ε).ε1zε

<αiεig δτ: τcδγoυu δ,τ: τoυg xρει-

' θoiν. Tα δδν-αξετα. 'I'.3 !Ξ σl-{lτnρη

τΙα τcυc _ταο' δ)ο τοU η ατoμικη

φρovτiSα <α :1 cδciτιατρrκη περi-

Θαλψη εΙ',αl α',ι'ταρκτεg, εiναι τrα-

ρατnμi,.α ατ-. oυoικη φθoρ& τoυ

xρδvcυ. Ωgτδoo εΙvαι αε καλι)τερη

κατ&αταcη σε σXaση με τωv δικδv

μαq τrα:διδv. o τroλιτιαμδq τηg oo-

κoλ&ταg και τηq καραμiλλαg δεv

τα ixει αγγ'iξεr. To μεy&λo πρδ-

6λημα δμωq 6ρiακεται τη oτιyμi1

τrou κ&ποιo αρρωoτfroει. Φ&ρμακα

δεv υπ&ργoυv. ΠερΙθαλψη o"xεδδv

uηδαμι,;η.'oττoιoq εivαι δυvατδq

ocγαvιαμδg εiτrζεΙ. or υπδλoιποι ττε-

θα'iν'oυv. o δai<τηg 6ρεφικ{g θvηαι-

uδτηταg μεγ&λοq. o μiooc δροq

ζωηg τroλJ xαμηλδq (yJρω oτα 45

xρδvια).
To ιιo,ooκo'μεΙo τηq τcδληg 'oε &-

θλι.α κατ&αταoη. 'Αδειo απδ ασθε-

vεΙq και γιατρoδq. Δεv υτr&'ργει λδ'

γoq να κρατoι}vται αo"θενεiq στo νo-

αoκoμεΙo xωρΙg τη δυvατδτητα τrα_

ρoxηq bτoιxειδδloυζ περiθαλψηζ.

Απδ τα παιδι& που Ιπαoxαv και

δεv uτr{ρxε η δυvατδτητα φρoντΙδαg
στηv πατρΙfu τoυg, τrflραμε τα i.

oτoρικ& τoυs Kαι υπoσΧεθi'καμε
πωg θα μεριμv{ooυμε &λλα μεν yα

δλθoυv oτηv Eλλ&δα για θεραπεiα
Kαι σ' dλλα vα στεiλoυμε τα Κα-

ΣυyBγεια oτη oελ'[δα 93
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ll [πμ6εlg Blβllο0ιiκn τnc Eθpg!Ξc, o υ6oc πβ!0β!6μ6c τnc

lεt Θ lo1oτ6xιnc - (ωtβiφoc illκoε toβplιit Πευι(irne
Tηv 25.1.1991 dγ:r,.: '.='.'. z:.θο'l'

9Ξ; τη Ξ )γ.'.'. |'-;.'l- ; Ιi:', :,: : :ιτ, ; B l δ)': -

o0iβτ1Ξ :τ'ι Βl' 'z'''.l'1, \ τρ,ιi11'r' .'-
δiλια;τ1. 7'-') Ξ', i : c oΞ. ι'' -J-τι 5$'.'iJ i.:
ol'γιυcll ι':: ',|.Ξ jJ'a^(ι''x'?Ξi;>. l'ιε 1-ιε-

1'!''}'τ, τ ρ : : 
:-). :: :'ιτ, zο ri cυ.

ΤΙv6:ci r':'.')'τ1τ'16 ^i,τιν ο γνι>-
ι:ο; t'cγoτ!γ'lη; (π:ξογρ'!"φο; - αο'.-

τ "i,E\ y'L'. Zυ''vιiοta'; τη; Θe'-..'cα')",'

ιixηΞ τ. Nj:'c: Γz'6p:{λ Πενcξi-
y.'ηa' 1τ'c') ε :'z : ιυ; θdl;ι,:. τo'υ : o ΙΙ ε,2 j

νπaιeι,ψ €ν o' l ^,'.'*'. αi' τι,Ζ zι'','" t','aυ> .

Tα.lτo'y i\''.,'ΞΨ(b'νηlσ'g o Διeυ'θυyτ{i ;
τηs Β :ι6\''οΘi1y.η: γ'. Γι,,&ννη6 Τ ρο.y'6 -

που,λ'o6 '1ι'ι'' βaη oυ'}dy.gιρ. ''ιilληcε a

ΓεωρYioυ Χ. Χιoviδn

Ι1','' 4,ι'Σι'''o i' ττ!Ξ Ε'φ a? Ε'iσ"; τη6 Γιιil ;-
γc: Χιo'liδη; ' δcιτγγ['ρqq (rε τo θ'Ξ-

ιιrι π.υ α.ι'zΨ!:?εται o16'2 1i1\q τ;C[-

1oυ τ'σ) cημειt!μοιτo6| , ο oπo[οq εi-
*. -,. .rλ-.
/!9 !,. 9b,]il

oAγαπητα φi}'aι' xlα-ι αγ'α'τητ!i
,'α'n,!,λ.'

H Δ'ηγμ6oυα Kεντ1ριrxτj 86λιoθ{ιη
ττ,'; Β€1ρουα"q 'σαζ Θυy'αl?L|5τεi, γιcατt
ουi;r'1ι'ετ3x.ετε,oτην π,ρtilτη,δημδ,oια
εzδηλω'οτj τη(, γ7 aπatα εν'τι&'oaετα'''

'sττ1ν π,ρo'οπ'αθeι& τη; y,α σαζ γνω-

1ι[o ε'' l,ιep ιxο6g'cυyy,ραφ,ε'iE.

1. Στη y'ι*ρα ψ.αq, λd.γ'oνταg 'oβι_

6}'''oθ*γιrγ or,νooιiμε, aτQn) xανδν'α,

το't 7ωρc eνι:ττ'zΘηxe'5cεω; βr6λiων,
6πι'ι -Ξ y"α'. α'ναγl'ωcedι -: τω3, δταν

δεν π.βτaιται ^για ιιΘαρ& δανειοτι_

xti p'c6')',ιoΘiμη. 'oμrζ' o οocτd:
π1,οαpιφ66 1βιαζ'cι,οθ&. 1g1199rργoιi_

oe; βι6λιο'θτ]xηq δε^l πqριo'ρ'iζετ:,ι

σ1α πLo π&vω, μoνξα. Πρlιiπει νr
ε'tνωι xα'. ιρtα we'ργ6q πηryτj, πoυ
.lα 'εxπξμει τη ζ,e,δω,ρo αιiρα τηi
πνelγ'ι ιτ ιν'ηq ^λ'α"L aη6 ιαλλιτε1ν ι xτ] ;

ξωis.
E Δηldο'ια Bι6λιοθ{xη ηζ πd'

λειi6 μag ιi1εlι την τiηη να διευθυ_

yετ*ι απ'6 6vαν ειδια6 επι,ατfμoνα,

aoν y'. Γι&νη tρε1dπaυλo, o σ;τoi-

ο;. .αφori 'αποpo[τη'οε qπ6 η Nψι_

ιi1 ΣγoLl1 τoυ Πα','εrπι,s-'η1ψioυ ττ1Ξ

Θε,ocα.λoν jxη 3, €ταηι'e ειδ:ιd; οπου-

δi; βι6λιο,θηxcνα1ιcιq x.τ.λ. oε ΙΙα-
')ΞπL5τi]l'}Lο τη; Aγγλiα6, γιω δ,Jc

τ;ρδν'.'α. Kαθtbζ δια,θdτει, ,λo'υπ6ν, τcg

e ξε'ι δ ι,zaqi ιdν,Ξ ;, επ ι στη|-ι, ον ιι€3 γ ν,jl -

':,9!.ζ xαL τ'Γ1 Υε'1'Υι.x^i1 φλδ'γρ' - ποnl,

6τα'ν ξξρε'' να cτογoι3'e'. ''ο'ν xατ&λ-
i:ηλ'a'cτδγa',1ιε ηrεθoδι,x,6ττiτα'1 Θ|ii.-

'Lc|i,^η 
yLcι.'lπ,c'ψονt1, .y'&νει Θαilιψα-

17." - ^ξτα'1 51)y€fi'6η\'Ξνο \)σ' 1'πOτΞλ€-

5ΞL 'uqι1 fi'?aD'ΘτF|.y-δ ιiΕu?iν,1" 7ι:σJ' τaν
cy,αγ6 π}"'6τo .1ια γ'tα αλλαγ'fi τη:
π o ρ ε t α-q τ a) π\) Ξ' jfιl1ντ |Y x'a'3 τ,''3 τ a υ χιb -

οoυ, ιb,cτε \λ1. υ1nd''?xaυν βd,rcηu,ε; ολ-

π'iδε;, 6τ: ,θ'α, συyυπ'd{ρχoυν xαι Θ;,

λ]ε(τσυβYo,6y ce τρ'3τον η τ')'α'':ιιιxi1
pυ6λιa'Θi1xη τuα'', 'ου^γγρ6ν|ω6' τo yΞ-

ι0τε1,2 ιlστt}ιδ πν aυpατι.xδ ru!ν τ'ρ'o, 6τonι

Θω αlν'ται'ρc&ζoνται γ'fic frιω ΦJηlιπo-

ρ,ει3oντα,υ τα βι6)"[α, oι αy.ιγν6στΞζ
xΦL oL ,cυγγρ,αφoig, uδ,'αi'τ'ε,ο'α δταν
θ,α d1ει αν,εγορ,θεi τq L'δLδxτητο ψ'€-

Υα.|?O τηζ Bι6λιοθτ]ιηE μ,α6, ,oτα Dι1o

o ιγδ'πεδα' πaυ'α'πaκτi1s αγμ'ε.

Σ{,μεrρz','α''ργ'[ζει \ιtα ν€z' υ''τ'δπ,ε'"

a'α αν'.x')er3a€o); τoυ 1ιilpο'υ, τωy δυ-

νατaτt1τυlν τa:) iι:''q|' τη€ υλoπ,oι'l1'o:-

ωζ εyδ( ,αχεδi'cυ τLα τη' διεd'pυν,cη

τωy,λειτουl:γιxιδ'v eπιδιιilξεωy τηζ
Blt6λιo.θ{Lηg 1ιω;.

2. ΒΔ6'ιια' ε{,/αι γνι.',cτ'δ δτυ ct

d,ylθ:,ιυπoι ,δε'l ,μπ,αiy,oυγ oε πλα'['c''α
'γc"ι 'δεν e[ναι ε'!lι'ολ'η "'η αν&ηνω-

5Υ1> Ι,c1J γα'ραιτtn?ω τaυ;. o xαθtdνα;

6γ-eι ττ,ν ,η''a:ιυπ''τ"δτητi τo,l. Συ'γi-
θι,r_: δsν ^1νωρ'\'e,. α3-'ε 'c i'διo: 6λ:;
τι6 πλe.''':j; ιo'l elilτo'3 τoυ. Δεγ εy-

νoιb, fu'6α''.'α.. aπιφayΘιαχ&, α}λ&, sε

βd:θoE' xα,θ'ιilζ cυγθ'λi,6ετα ι αrc6 τc
lρ'αrγxανoπiiγαδo τη< xαfrη,ι ιg,qry6-''
ταC 'wa|'' oτoν β,ωμ6 των' ,αναγxιilv

τη ;,'Φl oι,&(ει'xαι x'd'νε,ι τO') 1τ'c!.ιΥ Lq.'

τ'.ιι6 τ,lnl x6qιo, πoυ xρr1i6ει ,oτα δελ-

τ&ιρ'.α xα'ι στq, ,61lof/eLν.&. δδματα
των ξεγ,α'c1ιrd'νιυy aλπiδ,ωy ^{ τιυν ,o'l-

vεγ.ιilγ απoγoητειiosιilν τ'ο1' 1 fr?a5Φc-

pιdξιενo: ,cτ'< α'π'αcτ$,lσειζ τoυ χ.oι-

,,,γυyιιο6 αeιρ ι6&'λ,λlcντο;, πoυ βι.ιilν ε ι.

l\π'6 ττ;l iλλη μ,oρrd,, εtνeι 7"'zδο'

1ιJ.,,ο π,ω; e|'';ω'. δ$'ι'x'ολc y.αι'. β1)Χ'li
α'δ'dνατc ',α γνυl7,|''ξου1'tΞ τιζ τ1ρυιφ{.<

π'λaυpd6 ε';'c; ,:tυ^γ"lρα''φ!.α i1 Nαλλι-
τiaνη', εv1; δη-ιloυ'ργον π''o ^γeνιxx'

γιε pωc^η ar, oυr(ιΞη'ι'μ;ι!νo !'ργο το"l
y"Lι 6τα,,' ι'ιν'l''. !'x'δηλα' τ'α" α'υτO6ιο-

γι''clφιτ.'θ" cιοι'1ιtα 'c' !να' i1 π'ε,c:ι'a'6-

τeρ'ω β'.ιe'λ'!''ι. του. Αy τabτο εiναι α-

λi,3.,, - 
"''.' ','g'.,γ'!.'ξω τi'r'Ξ e\ινx',. - r.α.,

ll)'yε.πιδ,.:' z['iα''' y'xα'τδ?ιθυιτο να y'ι-
τα''λ'6'i6ο''i' a 1οιl'.'')ΥΥ.Jt"φ'ξ'ι cαδ τι
nε{''ι,εν& 1.) y.aι''. zν 'θ'υ'irηlθοi'r1-ι,ο 6οα

ε|'τ.x',''\ε ι 
"r;l 

'.'''7'1'.ii (π'ιυ; xαl o a'.β3'

Σ'i,'-oτι l.',,H :,'''''...c : !'y'ε'' ττ,,, :'δ: z lτ:-

'ρι'ττ1τι ι'ι'l) ' i):l' ι'z'tανc'l,ιlrtγ'ι'ε 6τ''

ιr ο τ s')' e |.,ι'n)'.η,,ι' q-Τ.ρ'ξ'τφ οιp'η"' απ δ -

τΞ1'.'?'α. (6πυ}-Ξ λ6;ι'ε ε1;r.ε,i; c'' νo'iι'.ιot\ ,

η l-1ρocπd.ιΘε (σ' Υ2L τ;λτ,ιsι.θ''ο'oιlι|ιε τ'ι

πνε,jμα, την ι}υ1l; τωy σι}γγιραΨd.ωγ,

ιψt'οα α'π'δ τo !'ρ1ο τoυ6., ,μoνξ1α.
'Ετo'', π'ρov'6πτει η ανd.γν"τ1 να

γJiιΥlι1|ι!ιJ.cπ''.ι'7cυ|l|Ξ oυγx,ρd'lω; xq..

ψια &)l)'τi 'δ!.'cδ'o επαφtιζ' την 1|:'?a'

aωπ''x'/1 γι.1]),:|{1]aα, γ'''α λ'i.γo i1, τc
x,α'λιjτ,o:o' γlα ,πoλ$' Ι{ ωζ!τηr:η ι.:
τoy ,δτιlιιου.l:Υ5, το &ν'c:lγ/,ιι 'τηζ ια'?-
δld,q το:l ^s'L'. η ε|.,''αδ'.< οτΦ δαιδπ-
λιbδ'η δι: c1ι*x''.:" ττ|ζ,:x3ιp:ιil; τoυ, |-

,:lω6 ι.L'α; βοτ1θi1ce'' να' τ,o') yol.(b'σ'ο1JiLq1

1 6γ fi"'iQ'' ι: ιι; C, oπ οx δ^iπ,οτ ε' α'i' d,1ο'l'
,lιs cτη διirsec{ ,μ.e; ,;τολJ'ν 'γρdνa,

γνα-L το') 's'η^1'ρα'ψ!,α' ioωg, ,με τηl
Γuρoυπa8Ξ'η 6τι Θα &ε,λ/,laοι τo6τac
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νΦ ι1α,ζ 'ι.α,PLσ'ΞL τof) ,l.Ι\[τ,o ττιζ A?''"
t'δν|r1:., 'γ.l' \a ,i\T1 γαιΘ'o3r|rΞ rστoY Λu'-

6υρ rl'θο'.τi -C αf( ν a'.αζ...

3. Ση,μqριν6g a',ιι.λτ1τt1Ξ eiν'α'' c

λoγoτd1νηe τ"αι -Cωγ'ρωφaq x. Nix'ο;
Γα6'ριiiλ Πeντζixη,G.

fr|"να'' αδ'ι5νq"io γq. σα.ζ ,διb,cω -,:ο

cτξμα του, δι6τι δε,γ, ,εiyαι iναζ ο'.-

a'σδtψaΞ€ 6'ν'Θ.,"'ιllπoζ, οliτε dν,αE 'oυ_

νηiθιq:Ι6yr; xαι o'3'xαλo; βντ\\iJ'ιφ{-

α5, Ι{ π:piπτιυ,oτi τ'oυ '.[γα''" lrt'ονωδ'"

u"i1 Υ"αL τ'|c,ωτo,φανε'ρη, &'c^7'ετα αν

α.l1μτιlληr;ιilθηxαy 6o y;ρ'δνια xα'r' πλt'
'o^1 nγ ggιμα'τ'.xt1g'τ'α''ρου'a['αq τo'l.

'Ετc'., θα τ1ρl!τει να' {γετε ιτ,'ι
ι)πσ!aν'iι νc|- τ,ο') q"xa'ι':eτa '/α οrβιλ;Ξi.

να, δεj,y_νε,:'Ι'Jr\ζ aυ1,'.,5v'ε'δ'.&ξeι α.τ.α.-

τ'&lcτα;τ'ι - δ{ιθεν - εy'ιil 'θ'* αγτλ'εi.

a-πλιi g, c'τ δ'-"'r') υ"π3'Θ,1ιε' l'a, β αΘυτ α.τ ο

γq-γ ,ιτλο'tβ,.ο 'cε ,lλtοιλ,cy J,δω1:r. πτ,_

γ4δι τoυ, τ'ηζ α'ν 7'|'tτLx%ταcταττ6 xι'.
α''τ α ρηu'.'iι}.τi : πρ aι ιιlπ'' ιi'1'< γxil : ε ιb ;
τa\) y"σ"L τηζ Γuilστgιb_ξ ;αl βτην τα-''e"

δocη τοnl Eλληrlq1ιo'j xα'. αqc'..οcL-

τ9ρ,o τηζ o1ρθαδoξieq, οτι'l3 oγsπr'-
pε'3θηxαν ,cτα B'ξ'αvτινπ Χc6νιι,
ulηtωq.

T,ελειrιδνoγτα6, θα τ)lθελα Υα, 'ΕT.L-

Ισημ&γω1 ω; α,qxoλo{ιεroζ μ,ε ττ|ι

t'ττoρiα τηΞ Βι6ρocαq yJα.L aηζ τ.Ξρ.a-

γ'ηζ ττ1ζ,,$1a ,$;μ{μωι ξντaνα τηy' ,συ-

ζiτηaη που ε0xΦμε, ruριν πολλωγ;ρ5

'l!α' στa Υρψ?εiο - β6λιoθ{η μoυ
(6πoo ,εriψ dλssι,1ιε δ,jo τ6τε, φiλoυ;

τoυ) ,ξ]dyrυζ, νoμiζω) ι \,Lσ&t, τ6τε τqν

πρωτoγνιbριcα απ6 xo'ντc" xα'L ey1υ-

πal,cι:&cτητα απ6 τo ηuεγιiλο yνωL .'"
διx6 εηrδιαφd ροΥ xα'. τιq &.z'.'ιτ'εE ιι''
τεrφηριqιcνεq γvιboει; τoυ γlt.,ι τι'
β;ζαντιvdg ειiιτ1cteg γLιL ειxδνεζ
τ'η6 πd,λειilE fιcιζ' γιοι τη "Σxiγη τoυ

Π,rοδ.οdηιου,' ΥLα. τoν πoλιo6y.o .μα;

6,oιo Aγτιilγιο, τovBqρO'ιιbτη' xe'' ^{Lc.

dναν μεγdιλo dρωτ& τoυ' τoν '^Ι'''J

Ι\ρηγδpιo ΙΙα)'α,1ι&, ο cπaι.o; iξηae
στ\ν πειil''cχi1,μα'6 i dω; 1o oλδιλη-

'ρα γρ'6;ια' Nα' πω 'δε ε''ιηαtι ιαγ':&,

6τ'ι o ,ιη1,ιεριν6'q οι.ι".')'τρii'; ,ιια,ζ ι1πo-

Pe'. να (Lτl χa?'"3ε' ει,διx&, ,ττη Bd_

ιρoLα :rα'L.στηγ πgριoχτ} τη6 dνα βι-
6λio τcυ, δπω; 6xα4ιε l1g τη Θεισσα'-

λοvixη, τη dΙVfηtξcα> τoυ (δπω; τηv
,απoxdλε.αε ,.1o aιL.δτLa}'o ipγa τ'aυ) '
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't1, αx,qψτ1, yα dδω,οε την τιμτj τoυ

λσ''. 'σ' &λλτ1 ι16λ'11, 1\Ξ τa !,\Ly'?,δ ir'
δdμια6, dλλ& ξε1ωριoτδ βυ6λtc του

nπ6λeωζ l'αι Nο1μoli L'ρ&'ψα3 tτα''pα-

llυθiαr, α)'λα αναφ'!\ρeταL '5iσ' fi''.
τθ.ν ι''l αι'ρaαν α'φε'ρθ6',τα θΑψα-,α τη 

-=

τo,τ|'Ly'ηζ ''''τqρtcιζ lιαζt σε c'ιcΥeay'ι 7ι'ΓΓ

lLο'oι,εδq.ιττ . ταl, ",!πoρ&ιδηνr. 4πω;

θα 6λεγa ια"'. o t'δ''aq.Εξα}i''c'ι' ι;c
τoν αe''ιθil't1 x. Nixc lα.6ριiμ' ΤΤz,-

τ:ζtnη t'}'ι aι''lηι 6!νc'ι'5'l 'i7' Ξ7. 'ΙΞ-

ριlμ,6yoι γ.a'ινai. \i ;ι7z'''νΑ'.z|L-
ι'l-σ'ιΞxε. λcιπ6ν. y.,J.'' Ξ\\Ξ':'Ξ. ^1''z;!' t.ι-rc-

!?ai. ν,'J" t',.l- -:. γ*''lΞ'. :τ,'ι !ιι;:)'τ,1'i' :'''-l

51.ι &ιiLΞ'5.' 
'''ιΔ))'c'l 

. o Βq''o''ωττ;Ξ ';ι-
-.!,7ι -c ΙΙ ο 7'iι3'.ο ;'',ιc'rz'1-L -< ιτ,Ξ Σ'.-

rμων,4π sτ :. z; 
='.^l'\^'{ 

t''' l' o'?'"' ζ.'-'r',

=cν cινο;'ι'leι (l,;ιυ; ιz''. ο Βaρo''ω'

τη; Σιi:ττ:,ρο1 t, Σωc{τνiρa-< xι2ν

Γ'}ε\!zc '\τ1'r'.")'ο ΙΙαυ\ο, ωg ,1ιαθη-

-.'t,.' ;c'ι) i,:ω'-'' τον π'εricει.

Εtνα:' αn1αγe ,ω"γτηρ'tα, δτι η ο-

ι,ι''.λtα το'l 'cε6αcτrι'5 ι,ιαi (γιι τo πο-

)ω,qxcδd6 &ρ^γο τoυ 'γ"α'. τLα την ηλι'
z:α. ral, τωγ 83 y'ρl''i'ων) τ. Niy.o'.l

}'α6'ριt/ι ΤΙεντζi'τ"η' α'pcι3 α'ιsa:$\"l,-

Cη'xε xατε,παν&ληι!rη (για λ,6γου; υ-

γεf,α5 τoυ η d,λλιυν Lπoχρε'6σε6 /

-,Oυ), ηρατlΙ ατo|τioLeiταL 1 τdλ'υxθ', aiγ

'1a7z. αφo'3, δηλαE'l,, 6γιναν τL εΥ-

ιoltνια, πριγ ,δυo ε6,δφ&δε6, τηζ Θy'-

θ6cεω6 τωγ βυζΦyτιyιby xαι μετα6'l_

iιντιr'ιiiv sιx6νων, aτη *Στd.γ:ηo, xα.ι

z'l.''.fri.ι:yτε ι&πω -ζ xα,. mλ'αν6"ται' 'cτo')

',ιο)'υ 7',ν!' l.' . 2:,1 γD' x'υsl!. ρ α' τηζ Β ξρ a''.'

ι.. !' ιz ; !τ)'ο β' li Lν τ''' ι'',6 !p,''l οτη?io'l,
7'τ,)'ι;'t' 'r.λ''7.ι'. τa zατ,d,λληλ'ο πε-
.''.,6θ)i.o'ι ^('.7''l7. ^(ι'ιε'' .υxo\δτ'ε'?η

(ιν ιι'. Lο." atνι'. ;o'5ιc'δυiατδν\ τ,

|lΦeξf lμαζ με -,.! (πy'ε|5ψα y"α|- io')
λξο του z. Nixαl Γα6ριτ)). Πεv{i-
xη, o oτa{οq νψiζω δ'τt eiναυ o τε-
λευταio6 dvθε{ηl,o6 ('Eλληνα6 xαι
O,ρθ'ιirδoζη) bυζαyτιy6; τη -< εαol,..hζ

μαζ'..
Σαg ευy'α,ριoτιil,.

Π ρ o a ε ξ α τ e

_ ol oτηλεc τηc *ΝlAoYΣTΑΣ, εiγor αrη δ16θεoη 6λtυv

τωv Νoouσαiωγ καl τωv φiλωv τoU ΠερΙoδlκo0.

_ oι onoαrελλoμεvεc Ylo δημoσbυση εργoσi€q κσl iρΘρo
vα ειvοι σ0γτoμεξ σε 6 τo rιoλ0 oελiδεc γρο{poμηxσvic κol vο

μηv θXoUv δημooιευθεi oε ολλo περlοδlx6 η εφr1μερδα.

_ Πoρdκληση ol εργoσiεc vo Yρtφο\rrol σrη Δημoτl'Kη κοι

με το μoγoTovlκo σijστημo.

' - |{ -ΝlAoYΣTA, δεv φθρεl καμiο ευθ0vη γlo τιq εκφρα-

lδμεvεc yvΦμεc τα}ν σUvερYστΦv τηc'

- Eργooiεq, εiτε δημoolεΦoΦν εiτε δxl δεv επlστρiηovταl.
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γ a δ ιeρ ευvτ1θ ai. τ, δ' l'l z.=6ττιi 7''--.? x'.,. -

τii','i ω eπ ! z: z Ξτ ι : 1'r ι -Ξ ι z-:i''$ξτ, 
-< cl l -

,'ιπυ 
ρt1:) υtl .' a7' zι::' ι ιιy ι' 7" eδ υ ι!.ν cυ 6 -

τc c''l"1 ν)'!.', :'-lτ ι 3 τ l'τ,,''ci r' 
ρ 

:"e ; αν α-

φ !'','''''l;,''' -.'.''ι- )-'. 7.''3'i lr Ξγ iλ ε ; δυ ν α" -

ιL:τ,-.ι; ι-3z.^γ ωγωnl zaτει].lυγμ'dνων

i.'}'7.ι['t0yl . Π.'o -: ττ1ν xατευθυy'οrl
τ'ι;'i, ι' '< δcθo{ η δA-r'υcα τrρa'οογ,ξ
y"J'L αζ ιlτια?ξrιυΥ εydl,riγalΘζ πoυ θα

βcτ'1θi'cουν τ'i!Υ π.!?q"Lτξ,?υι πρoωθ^η-

ση Ξitlζ ε'"γ ι'stα;'α'υτ^i16,,δεiδa1ιdv,o,.l

6τι τ, yrρ^/1sτ, xα'τo,}'υγιιd,vου πρotδli-

το;' ,θeιυρoqμdνου ω; xιτ' aξaγiγl
υ,γι.eιν.cιi τι''o(δ'/,τoζ' y'q"'θ,6τι εL^lαι α'
πα.λ'λωγμ3;'ο .ι.π'6 Χτ[;,,.χιΞ aυ'ιtεζ 6-

frl,ζ 12 γq.i5[τιροq ^tl 11" ι1ri'9'''γξ. 1cιl
πε'-'.!'γουν aι x.C,γκδaτeg οε 1r,εταλ-
λι'ι'δ τουτi, xε1;,rδiζoι oυνο1ιil6 6δα-

φaζ y'α|. icω6 απ,oτελdσε'L 1o xατ' ε-

ξ'caiν xαταν σ.λ|'.σxδ\J.gν'ο 1lρoτδ|t στo

',ιξιλ)'ο.l .

Πξρα δμω; απd τα πωραπd.νω

πρaτεLν6l:Ls'l.x l,}ιξτρα' 1α oπoiα 0'α.

αi',!6λi'yoιιi το iiδ^η οξ$τατo 11ρ66\η-

μα εivα'ι 'αγαγxτ, ν'* δημιoυ1ργη'θεi

6να; διεπ,eγγe\μωτιx6E αrivδεoμο6

οτcν οπo[ο θα, ,μετd1oυν δ)'oι Δοο''

'7",'',i7)'ξxoγ ; ι'- cτη x'3'ιλω'ια τω,7 π ρ oι_

.l,.,vτω'ν, τη βελτlωoη τηζ 1τaL'6τηaαζ

*αL aην ταη19τεψ π'ρooα'μρoηi1 aτcq

ιααιιtpecq τη€' αηο'ρ,α'q θ,α π'ρdπει

voι εχτlελει τ'"q rαρα'xθ.tω qργασιEζ.

1. Σ'υνε1τj €ρε'ιν'ω τηq αγaρ'&q

ια'' γπλτ,ιρoφ6ρηση τωy ηlελιilν για
τ16 υ,;ιid,ργoυoεg τ&oειE a' αυτty.

2. Nα. y'α.θιερωce'. 6νω ιαν'ονcc'ψδ

δ'εa^iιοιλιογtαq 6οoν 'α'φaρ&, ω) τιζ
=γ!c'ε,.g 1ιεταξ'i τοrν διαφ6ιpων qιd..-

δωι ττo'.l ,μετ'31ουν β) 'ι,E 
υπo,1ρεrιb-

σΞ''ζ x1"'. τωrδιxωι,(lpυ"τα x&:θs 1ιeτi-
χa'J7αΞ 'iι,ι6.'δαr'.

3. N:ι π,ειθαναγιd.,οει 1o\)ζ τΕoιρα-

γωγo6E ρaδατι'Lν'ι-ιν νι τ,po'6α'iniου'l

ιε a''lνεγ^i1 αriαlδιqi'Θ?'ωcη 1nν πal"}lL-

)l'υιν xz''' βελτ{ωcη _μ.7 5pν$η'xιb'l
xα:λ")'ιε p:γ ε|- α' ;, α'λ)'& xα"L τ'. ζ βιoμ.η-

γ''ι'ν[εq cε τlνey.^i, α'να''i€ι-υοτ1 τoυ η1tJ-

aυ'ν'ιxoν εξ'oπλιciιο6 xαι βελτ|ωoη
των '61μ,y,θηxιilν παρα^γωγ.fiq τωy
τ;'atδντιtν'l τaυ:.

4. l{ι xα,θlqpιilcει '6'να, xocν6 eχ-

)'ηn''o6 o\για για δi}'α' qιlτ&'να" r,ρot-
δντα.

5. Nα προωθεi την πlιb).τ1aη ν'αι
vα διωφηqιilζe. 'Lcl τ|,ρatbντα. τωV |ιiε_

λιby.

B δτ1μιoυ2γi,α διlεπαγγελ'ψατ'.xων
ου'y'δ'dqμωγ πρa6λ'Lπιeτα'' xα ι εν'l o1'ιi-

eτrJ"' ατl' την E.Ο.K.

ΑΠ,oΣToΛΗ Ι A PoΦAΡM'AlΚlElYT Ι ΚΗΣ
BoΗΘΕIAΣ ΣTiFΙN A{ιtsAN IA

Συuixεια απδ τY1 oελiδb 90
τdλληλα φ&ρμακα.

ΦεJyovταc ατrδ τηv Αλ6αvΙα ε-

Κειvo πoU μαq εμει\rε τερισσoτερo

frταv τα λδyια τou δαακ&λoυ πoυ

μεταξι) &λλωv εΙπε πωq fταv η
τrρδτη φoρ& τroυ ατη BΙyyλιoτα δδ
θηκε αvθριτrrιcrτικfi 6o{θεΙα Kαι πωξ
τη σU'μπε'ριφoρ& αυτ{ τωu Eλλ{vιrv
oι μικρoΙ μαΘητδg θα τη θυμοδνται

τr&vτα. Kρατdoαμε λoιττδv τα λδ-

yια τoυ δαoκ&λou Kαl με μlα τrικρiα

oτηv καρδι& Φ,ραμε τrΙαω τo μ{_

vυμα πωq η Αλ6αviα xρει&ζεται &-

μεoη 6oηθεια ατrδ δλoυq μαq' Αv-
τΙ λ,oιπδv vα μαζεJouμε τα Αλ6α_

νδπoυλα πou {ρθαv ατηv Eλλ&δα

για αvαζ,flτηση καλδτερηq τixηq και
να τα στδλιroυμε πΙoω oτηv τrατρΙ-

δα τoυq, καλδτερα θα {ταv να σιJμ-

6&λλoυμε ατηv αvδρθωση τηζ oι_

tκovομiαg Kαι τηq πorδπηταq τng

ζωηq τoυq. Για vα τdαμoυv oι Αλ-
6αvoΙ vα αυαζητoJν τrιo φιλδξ.εvεεg
πατρΙδεq.

Για yα xτiooυμε τη φιλΙα αν&με'

σα στoιrξ λαoJq μαq.

ΠA,PΙlEζrιHΣΗ

Για ιlα μn x,a\roηrται τg Tε6xn,, ενnμεριirσnε μαξ €vκαιρα
τnv v6α διεΦΘυvon, κ6Θε φoρ6 πoυ αλλaζετε τ6πo κατoικiαξ.
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Anoλoγlσμδc Tωv δραoΤnρloτdττωv Toυ
ΠoλlTIσTlκo0 KθvτρoU Nαoυσαξ γ!α To 1991

Mε τη ν'tι. Lτsιa'ι''τ"ii α1ργi1 xυ'ι

με Δfμα'ρxο ac)y yi}'1ιa'Ι'οιbpγ:o Πo-
λ'αιη που αtl€lλω6αν τoν Δiιμo Nd"-

aν'σα''ζ στLζ αρ1dq τoυ 1991, ια'ι ,με

την ωρι\oνuxfi oυν'agγωτiα. του ν'ia'υ

Δυocxητυτοd Σιημ6oυλioυ τoυ IΙ.K.
N&oυ,cω6 με τoy rτιρocοτ&ψεν6 τcιl

r"ιiριo Θωμ& Αλδ&xo o οποtοi τ'ρο'

οθφqρε ε'lτατυx& τι.g υπτnρ'eck; τa'l

,αe 6λ,οι τα 1μf1ηιατiα xαt. ιδ'.'α.|"τe''l- υl'=

pι6λιοθηιx&,ριoE τηζ Δτ1ψιοτ''τ"i6 Β''-
6'7roθiμ^ηΞl ααρoυctαοαν τ'.'1 τ'
1991 oψμe'lτ,'xb ιτo}''.='.ιι'-xl' !?"ro

oτη N&oυi:α, tι!.9 σxo:ilδ την *νr'δo

τoυ πoλι;ι,cτ''xao3 εrr''';tιδcυ τωγ πc-

λιτ{ι'l ττ1Ξ.

1. TMΙΙM,\ BΙBΛΙOΘHKΙ{Σ

B Δημο-rιr.^l; Βι6iιιοθtμ^η λειτο,'j':-

γηlσε ,lΙε Ξι.τ\JN[α. c1τ1 Ε,.&.6ιιει'ι τrι'l

1991. T'τiν Bι'6λιo,θηxη επι,cxθφθ'η-

'(αν 
xα. ανt^ρ';ιυaαν pιι6λ'i'α τ'τ1q πο-

λiτεζ τrjζ Nd,oιl;αζ, α)'λα τιι τηq ε-

π'ιργ [α6 1\6 ι εΥ'1"τoΥτ0.δ'eq ψ'ι,Θτ1τ€3
των Δη,μoτιr'ιilν c1o,λaiων, Γυ,]-ιV,α,σi-

ωY, Λυxεiων ,ια''. Ψa'.a'riτων στoυξ ο-

πo[ο''l -c δαι'!cτηxαν β'''6λiα τLσ. ν1' Ξ-

τοι1ι&,cοn'lt),}1d,φοr,aε; ει2'Υασ/e -c τω'i

τLq. τa c1aλetο !xσ'r. i,o f|q'y'gnι.'sτ'iΓ

μιo. Tην Βυ6'λιaΘt1xτ1 eπιcx!φΘηxαν
επi,cη; ct,ι,l'δ'"τ'θ. τ&;ξειc :ων ηoλεi-
ο)y για, r''.ι& τνω?'tliα lιΞ τ, πγευ{ι7._

τr.xo ψoτb tδρυ1'ια fιi?) ι'ιt,ιθ&}ue'.

cτην a.νι,δa τrυ τν,9υ,ματ'.tιο"3 eτιτ!-
δου τωγ κο}'''τiνl iνα.;.

2. Ti,,t}ΙM.\ ΘE.\TPOΙ

Trι Φe'ι-η?ιγ'6 e:'1ryαoιiiρ'' τoυ Π.
Κ.N. ,με ττ1ν δ'.δα.ιιx'αλια ιy"α!. aT,l

oτ'ηνa'Θ'εc[ι' τo") /,. Δτ,tdρρη Aρα-'

γιπ ω-νζ 6γ ) τ:l''τi σ'ρ oυ 5 ι'σ' 5 Ξ 
1 

ι ε ρ-ι ε γ ci, λ η
επ:τυ,1iα τc i''.^{ο τcυ Λoυtτζι ΙΤι-

9ι

Πor1 Ι T Ι'ΣT I,Κo κiΕιNTPo NAioY;Σ]AΣ

;"'ιν'ιdλ),ο ιι.\ΙΙ'oΙ[]lE AΙTΟΣΧE-
ΔΙ_\ZoΙ}ΙE>>' l{: :o e-,-^1ο z'''lι4 !-
διυο: τ.x',?7.i-lλJΞ'.ζ'-. \τρ,ιcι'.zl'
Θiι'-lpο l{il:)σ?.i cι ;6)'e'.; 77''. 7'ω'
a''.θ' τo'ι ]{.lιc'j Ι1 rz.8!.L1 zι'. cε i'-
/.Ξ: 7ii/.Ξ'-:. .\lΞ τ'''.')'.''Ξ?'(' j')'!ι'1.Ξ-

,:ΞllΞ lμΞ |!'Ξ^(i|/'τι Ξ;'.1)7'.a 'iio φΞ'

-"τ''fιι)' Θεi:7ου --ηΞ Κοp!'νθου οι'ι
.;.'!,' ν'q''' ι-;!z;τιε ';ο^i'ι βρι'6etι
τι''. z-ιi.'l'''l:-'

3. T}ΙHM.\
KΤNHMΑTοΓΡAΦ0Ι

'lο τ1ιi1p'α τ''ντ1ι,ιατar(pαφoυ λεl-
-'ο'5'γηoε xαθ' 6}'τ1 ττγl δ''&.?xeι"α

τc"l 1991 στο'ν χει[1ι€]rινι6 v'αι Θερ'"ν6

ι'.'lτxμα,τo"γ'ρd'φo, ηpo6dλλoντα6 39
xryτl|!αxοΤi'ιL'Ψ.xξζ ται,v{ε6 υι}ηλo6

xω)'λιτ'εγν ι'ιοd επlπθδroυ απ6 τoy Eλ-
ληνι'x6 τ'α'. π'α'γτ'δa',ιι,'" y"''ν'ηιl,α.τo-

^(ρωφo. Tι; π,:o6oλd e αα'ραxο}'oυΘτs

,cε ,μεγ&λo; α|',J)L'q'ρ'bΞ φi.λιυν του x'ι-

νηι,ιαιογρ&φο"l.

4. T}ΙHMA EΙΙ\_\ΣTΙΚaN
TΕΧNΩN

Tο F41 zιι'i'7''. iιl^l',',zγ'''τ"l'Ξ t'z:-

το"lργηιε ιe l;'-τ'lγ[ι ψε διοxα'ι'.'
i.'/ s'ιψ';ο^l'i.<'r1 ξυνi(aφο Γοιil1ο^1ιa

\Ι;ιδα)'z'
Σ-ι''l Ξi'f %'ιτ'i,ι',''. 1υγr' ι'φ'. τi: no-

2 ιιολa'3θηcιν l,\σ'θii,\,1'1'1'' ζωγpα.,φι-
7il: ,;Ξ'?.a5δiΞpη' Φπ,6 15Ο μα'θητ€;,

?.J'.τ'{1τt' Ξ' z'Ιλ'θ' xα'. πr'iλι'τεζ'

Σττsl ω{θoν'τoι axθΔcεωγ τo,l ΙΙ.
K.N. τα',οoυcLσ"aρ εy"θ!'oει6 ζωγρ,z'-

i'.x'l;''ι'ι)'λ''τεx'lιilv α:"π6 ιτγt N &"ο'l-

σ1" 7.aL αα'δ ω}.λεi π'6,λει; τηq Eλ-
't''*',δοζ.

F*-ιal τ1Ξ )'eι-,''οι5'2γ ηc ε 1 
ιε aπiι τυχ{'l,

; 
!' :ι. το ε iJ τ,*-σ τ'η'? L φ υl τ ο^γ p ι'φ ι"ι q τ"'ρ ο'

ογ€7"ονια';,δοl'aε&γ μαθηιeτα" φωτo-

',''''Lpiαi c: αa*eτο63 νiol; ε','αcιτ!-

7'''lΞΞ y.L'. φiλoυ: 1τlζ φ'ωiaΥPαφfuq.

'l. EK-\H_\!)ΣEΙΣ Ι',ΙA TΙΙ}i
EΙΙETEΙΟ
ΤoΙ o_\oL\ΙTΩι{_\TΟΣ
THΣ ]{_ιoΙΣAΣ

Τc fΙ'cλιτ''cτιxδ KJντ'ρo Νd:oυ-

ix.ζ o.α τ)rαLccα'τηE oπετaioυ τo'υ

o\aι,.ιυτω',ιατaζ -νηζ Nd,oιloα6 τo d-

τc; 7822 ,διqργ&νω,oε v.αc rπαpoνa['

.ι-'σΞ στΛa Δ^ηψoτιxδ Θ{ωτρο τιE εξf;
e:r.δηλιilοει6.

' Ε' τuθ a'sτi ζωγιp'ιφ'.lxi'1; τοrγ Nαoυ-

οz'iωy xαλlλιτε1νιilν.
Συyοιυλ(α τoυ Ωδεioυ N&oυoe6.

ΙΙ,α,1α,oταoη με τα' χqρε-9τ ι:xθ" aυγ

x7oτis'ιαaα τη6 Ndoυ,cα6.

'Γ o yρ.a'lιιδ τoυ Ολox,zLiτ ιbpL--rι; -

Συναυλ,{α τη; Στρaτlιω τυ*'ξq ψoυ-
.'-7iΙζ τoυ B' Σ. Σ-9pzτc$.

6. To ΙΙολιι'Jιι:'ιb Kd,rτpa Ν&-
ο'-yτl--ζ 'lΞ aτi) σ)ν'e,p\*οι'α xα)'\''τe-
'1 

-' 
; ι ιων''J^ ( "/.ιiι? -'τlL i; ω ν' 17α!? oυ7 ι α -

1.Ξ o1o .\τρμoτιιδ Θiω-ιi,o π'αραoτα-
: a ι ; μπ z' )"λ6 τ o' l, Θ ε &'τ,9 oν yνσ' L'συ ν c/.')'

).ιιilν, υι|.lηλου ra}}ι1g;xνuxot eπια!-
δoυ '1ιε axaτo 'ιην' Qυaωγωγ[α rι'α'-

ττst &νodo τoυ xαλλιτe1,γ'ιxo6 επιπd_

δc'ν των πolλιτιfiν μa,6.
7. To ΙΙoλιτι'cτυ'x6 KJvτρo Ni_

ηυ'σα''.'y*ci/. την δ.α|?xeLσ' 6λcυ του

dτc,..l6 πηρα11ιil|cη,:ε ,διορε,&,v 'Υ'Φ|. trΦ

διiο Δημoτ':'zω Θiατ;ρα 4r,ε τoν εξο-

'τ')'''ι:ι',ιδ τoυΞ σ. αlλλdγoυ;. oιηr.α-

τetα,'q'lνετα''ρ''c'μ'ciq, qχο)'e[α rι".ι.

λ. γι,α :"ην Γ\Pα'Ι\Lατοπa(ηιcη δια'φ6'

,pιrrv πολιτ ι,οτιxιilγ, τaλiε τιil ν, τ" ι'. &)'-

λωv εzδηλιb,cεων.

o προiloτdφενoζ τoυ ΙΙ.Κ. Ndρυcω:

ΘΩMAΣ ΛΛΔAKΟΣ




