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Φυλ6ξτε τα τεOxn τnc αNl6ouσταq))

Πoλorδ τε0Xη μn'oρεiτε vδ nρoμηθευθεiτε onδ τo γρoφεio τoυ Συλλδγoυ

'Η ((NΙAOYΣTA)) oτnρiζεται oτt\v &Y6πn καi τδ θνδιαφθρov

τωv oυvδρoμnτfilv τnq

ΠαρακαλoEμε vα μεριμvriσετε vιδ τfιv δvαvθωon τfiq oυvδρoμfrg

EκΔoΣEIΣ ΣYΛΛoroY ΛπoΦolτΩΝ NΔoYΣHΣ

1) ΙΣTOPIA THΣ ΠoΛEΩΣ Ι\ΔoYΣHΣ
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APIΣΤOMAχ0Σ 0 ΣTPγMO[|I0Σ
oοo{

Η'M|Ε1AI(}Σ

H -Avαδυoμδνη Aφρoδi
τη> fτoυ βρiΘηκε oτη Bi-

ρoΙo

Toυ Θ,ω,μΦ Γα6ριnλ{δn
Δ) vτιi Εαπ'εριvoι) Γ'υμvαοΙoυ - Λυκε(oυ Bερoiαq

Eπ[γραμμα
'ΙΙ τ,α π6δ,:λι ,φ6'ρoνcι-' \Ιz'ιzι7i=''-ι' τ1 δε πο φωμοE,
Φτ1,ιoν6ηi Π2ηlEιδ δ'. τ, :ο τ:5;iJ'a",' €γει'.
Tηg Παφiη6 δ' ο γoιily ''/.a'. -.ο β7!τιq' d,νθ'εμω

δ' αuτιilγ

ξυ'v,dν' Στ,ρυ1'ιoνι..'υ δ' :ε.r^γο'ι -\,2''cτομd1oυ.
TΙ'θ.oαι δι' c'σ1z! '!cι'l ιι'. eιι''ρl'δεq' αλλ& τ,'lχoιjoαι

τι6πριδοi Ξ!ι?'tιΞq)' ν'lν ενt7 
"r5'. 

',ρ'tα.

α) To Θαιiμα τnt Aφρσδ(τng

E[γωι τo eπ[γραψμι \-Ι 2Ο8 τη-<Eλληνιηs (Πα-
λατυlη';) Avθολογ'ieg τc oτ-"'iι ο:ι -: ψξρeqμα6 ν,oμ.(ω
,δτι' οc πει?l'tωτeρ,o," ερουvηi; :.' θeω'C'ο'5ν eργo <o'l
Δ' y'1''.iiftiι9-1'j τ,oυ Θe,:c'α,λar ιz! ι ιι'' L7.'' =ου ο'υ'ιον δψα'-

τον τοnl σ"rδ 'νη: Σ,ιδιbγα'. Σ' ιι'υτξ . Ξ7:(?'L,\Jf L1"τaπo''δq

π a,p L\ιpιrt1g gι' τη:l π,ω ρ &.cτ'ωc η e'ιL -: ;!", ιιz. ζγηnγ.,' α'φ"'xη<'

ii t,ιυαζ ξωγραψ:xiie α')αθ'r,ηιττ'.ι"i': s=^i,)'τ13' υl'φυ!lριl1ιυ'

('&l/'θε','ιιι : q!'1!ι$ε|'ια : ανιθτι,ιι.\ ιττ,ν Ι7ωpiα L-
φ ο aδ||''τη τ,p ιδν'ελ ει5'θ ε ρ ιJJν y!α!'. ε). ειl θ:,3 i οl v η,θιb :" γυv α ι-

τ.iιν, οc οπa!ε;,'6ταν βρri1xα"ν a'Λ: α'r",'ε-: τa"J iουΞ
'-'ιtρ''oqo', αΙ9oσι'6θηχ'αy η τ"*θ'a'μ'-x cτ''ν δ'.;z6 τηξ y"σ"|'

^loιxoxlι'pαlπη,r1g,7. Γl ωυτ6, το 6γυ ι"ιι ''ι'.ι7δ θα6ψα ττ1;

y;:ι3πιi'l ια' q θε,d, ζ τoυ € ρω τ α", π'ωρ'αrργ'e''λαν τ-rρ ;' g2'1{).g 5η

τ,cυ α1φlεριι\lΙ ατδ3 τoιlg ιστaν il.σ.λ}\''τ€"y'ντ1' iι:l^γ 2'λφο ^l1

u)'\;'τri i'1 u''l''" τι" δυδ μαζi, A,,'ιιoτl'ψιvc τον Στiρυ-

Απ6,δoon

ΙΙ M:l',:z';,*τcδα" aLναι ωυτi1 πoν πρaηερec τα πd,διλα,
τ1 Φτ,r,ιoνiιη τc φ]6ρeψα *αυ η ΤΙ'ρωξιb πoυ τ"ρωτd.βι

nιlπJ'o.
Kι e:y' τηζ TΙσ'φtαa|\α)rs|. x'" ο να6q'yιαL'Εa'&.Υα)\|\α'

€νc.

7α'' τa\ν τ'c,ιιbv ,α''φ1,iρψμσ"' ,τa'J Στ,ρ,ημo,lioυ

\'ρ:,c;6ψαγoυ aργa.
'o,λε-: τ:υ-c i1-νΦν αo'τi€.' xι ,εται.ρ{δε6. αλλ' 61rω9 'oαv

βρi1ιι.'t
^li,ρe1ιr'') '€ρω'τ'z., ναι, ια"'θ'gγr'θ, 'c' i'lα'i αντραν ανi1xει

aια τιbρα'

\IL,O''/L\O. t

oι τρ,ειg (πlρ'ιbηy αilα'ρτω,λ3;, ΥυναLy"εζ' η Φημo-
νδη, τ1:Π,rηiξω (: Πpαξιb) 'xωl η Mενεxριτυδz -"'α"'

,ρa,υoι&li"aνταν \\τρaσaθ. oτo ναδ xαL τa' ),α'τρι'lτιι5
αιJl)''ι.:'' (βρ,3ταE - 'ξ'6*ν'oν) πρaaψ!ρ.'υοεζ η μια. πd-

i:)'α' ^ii ιt,λλη φdrpoμα (φr*ρo_<) 'v,α'ι τ1 &)'Ιτ1 γ'!l;ελ)''a.

δ'il'' α αιφω)"ιilg oυιμ6o,λιxι*'.

Ta 6,2γο αυτ16 τoυ Στcυμ6yιoυ -\'r''cτ6ψαaonl φυ-[-

νgτ'ι'ι '6τ''' εyπ,υποlοt{,ααe 1ογ nιa'υτ1τ'i1 'i1 γe ιτγl aι!o'iιQι.x

τ,ου ^l, e'iα'ιτtαΞ τaυ 1rρυJ'τ6τlπι'''ι 6eψατ'l'3 τσJ' ao Ora'ιo

δεiy.'γει τ,δ'cο' aε'ι"ραφετηrιdνe-< t1xα') o'' αφLεlρd)τlr|ιεC'

x)iκα zι'ι ''ιι c:lξ'ιl'γοt τoυ;, οιλλ& γ'αυ π'6co' edxρ'ω:'a;

(ε{xρητo_c) 'i1ταν ο t'ρωτα-'< nιa') TσJ'Ξ .βd.ρ,εoεr, ιil:τ:
ι1 1|.Lηl δtcτ'&Γ'ο'l'l να δ,''αιτμρι3ο5aνη' tro ,θαιiμα.

Eπellδ{ δeν υπ*ρ1oυν σNετLy,Ji' διαφωτιετιx,α oy"δ'

λ':α δεy ξ6,ρoυ'με -'τγl π'ι'τliδx τωy τρ'ιιbν μv*ιxιilν

ξ



(v.αι των o'υtξυμlν τoυζ)', oιiτ's αy τro αφ'ι6ρωμ':ι το giδe

o Αντiπατρo6 o Θ'aαcαλoνυx€'αq σ'νo 0αδ τηq Aφrφ'δi-

'Εηζ στην ΙΙ'αφ'ol τ'γ]ζ K6πlρoυ i1 x&"τ'oν 
'αλλ'o6' 

Nαoi

τη; Aφρoδiτηζ Ι)π'i,ρχα'y oro πολλdE πaι?''oxt'ζ τo'υ ελ-

).ηνιxoιi r'&φ,ρμ. H ,λαιρoioι τηE θ'e'&g τ'cυ !Ρω'"ι οτ^r1

B!ρouo 1,ιαρτ,'lρεtτ'α,t α.r'6 'u'oν θαψιicιo ιoρ'ψ6 ωγωλ-

,ματ6ξ τηζ πoυ βρdθηιε 'o' υπτ]ν'

ΙΙ τ'αρ&'cταοη τιυν τp ιιbν <σωφlρo'y'ισθει cιΙrl'' γυν'αι_

y.ιilν ,θυ,,-ιr4ζοι, βα.ν 't?ι^(o 
lαly'θετιx6 ττγl πμ,ρ&cταση τηq

επιτ'ι1β,.α6 οτi1)'τ1e τη6 Aδ'dαι Kαccανδρου (3oq αι'

π.Χ.) π,cυ βιv/oxeτα'. oτo Aρ,1. Moυcεio τη€ B6ρoια6'

Σ' ωιrciγl βλdπ,oυ1rε ...αν&γλψε; τ'lg μoρφ'3; τηe A-

δiΞα.6, τηi θε,cαπ,αιν'iδαg iηζ' τoυ θεoιi E2μη 'με μια]

'1ιι*ρoδλα δ'iπλra 5τα π6δ''ω --ω (βλλoν η ι}υ1οι1λοι

τη; Aδtθαe 1}ιO'ρφoπ'oιη]μ6νη) γic'' ψl'α eρηιαiCτ"ri1 cτi1λη

lμε τ{Ιl' :πιγραiφη "ΙEPMEΙ ΧΘσNΙΩΙ'' Aπ6 την ε'πι-

Υ,?1φη xαταλ''ι6α'tνoυ!ε δτι η oτηλη *φιερ'$'7εται στο

ρι6νιa Εr:ι'rτj, 'οτo θεδ τo'l aδτye!' τιE ι]''υ13; (Φ'xo_

πo,1Lπ,6q) 6τ''!ν γ!α.τω ι6cι,ιcl.

Δεy oιπoxλεi'ετα,. λ:o''τ16") o eπLτ?αν'||Lατοπa'-δΞ \ν'
τ'''πατρa; ο Θ'εocα.λoν''γ"ιL'αi "lα δt'&6αcε 'i-'η p&'5η τal)

αγ&λμrτο; τη'; Αφο'δiτηζ' πoυ τ)ταν ζωγρα'φιoμ'6νo

cτaν πt'ιαι'ι τ':υ Στ'ρυμ'6"rιoυ Aloιστti'ιxγo'l' τη λΕξι1

dΙΙ^ηΦΙAΙ, {δcτ''x^i1 τoυ oνr2ψ' Παφi'z) τ''' αυτ6 xαι

€γ,cαn!7e 'δτι o ν'α'δζ y'α'' aa' &γα)"ια. τη'i ζωγpα'φt'd'ζ'

α'li1x'cυν sτην ΙΙαφ'[α Aφρoδiτη'

6) Μiεζα - Στρυμ6vιov

Aλλ&, αν δey θα βθoυμε ioωζ π'aτ'6 τaν rcirο aτoν

οπoio siδε o eπ'ιγ'2Φμaιrιτr'm'ο,'"δζ τη'(ωη2rxφ'ιi*, o'δτε την

πα.τ,'ρiδα i6y τριιilν γυναιxιilv (μ&λλoν 6ey β'6 τ)τα'/

'σ.π,' την Π,irφo, ^γιaτ[ θα Γ.a?σ'+ιτα''t πρ'ax)'η'τ''x't'i,\ '

ε,iναι ιir;lι ii:ω; 'να γ|'lrε': γlιυ:τ'ξ τ1 πωτρ[δα' τoυ xαλ_

λ':τ,61νη λ:ιcτ'4'ilαχol-l τ,:'.l Στ3υ,116γ'"a') *αL να $γa[ ν"'ιι

o 'iδιoζ ατ'δ τη'ν α''φ&ν'e"'α 'οτηnl oπc'i'q" οi'r'αι 4161'3ι τιb*

,ρα xατωδ'.xα'o''ιdγ'oζ, aφiaον τ'z πa'ρ'ιcc6τz7ω *πδ τα

γvωcτ& Λεζιxι{; xαι Eγxυxλoπαiδειεζ δ'εγ τoy {ιyηiιο-

γ.ει1ο'.ly.

Ta 'δνοt,ια. pΔ6αια Aριoτ'o1l'α'1o; ηταν ^γns1x""6 "'
dλoυ 6 τoυ ;' Eλ\'ν ε E, Υ'"ατi L'?l' oτ6ι''''ΛΧO ζ t2ν'}^ 14''75 i'aν

o c'i)xτf(6ζ τωv Δω,οι,6ων' ο ΙΙpαxλ'aiδηζ, τσ'τa?7'-< i'''J

T^{ μ evoυ, τ aυ γ ε',ι7"7rγ'τ1 τ η ; B α ο ιλ ι ττj g δυ^i α :τ εiα ; τ ω ν

Tημενιδδν τη€ Mαxεδωriαg, xα''' αΥατ'ητ\6 oTνιn7δi1iο'

τε'στ'oυ; Mαxεδi6νe; '''διι[τeρα' (M' Aλdξα'νδροζ Tη_

μevi:δηι) .' A; 'ψλ,oro θυμη,θαjιμo 6τl' τlαιι η d'λλη μεγi)'τ'

δo'rνonε'"io. τωγ Mαxeδδvιι}γ' 'η δ'ιylα'ττeiα τωv A'/τιγ'o_

ψιδιby', η οπo['α':ι'ιτιτδταν σ'fi' τηι Β'€ρο'"α' θιεωρo6oε

vι' 'α'ντ:tiγεv&ryη τηΞ τ'Oy E':α'z'λ{1' τ:" 6τι γ'' α'lτδ ιo

ληo o Φiλιππc; o E' 'olxε βωφτi'oει το'γιδ τoυ (xαι

:ε).ε,yτ,αio 6αoιλι'&, των [Viαιεδ!ivωv) ΙΙερoΞα (ΙΙεφ_

ο5αq ovομαζδταy o α,ρ6ταππo; τoυ Eραxλrj) ' τ6τε

6

δ'av πlρ6π'ει yω ξωφyιαζ6'μι'cτε γιατi τ'o bνo1ι'α Aριοτ6_

μαχοE atνα'ι αΥ'απηFδ xαι oυvηθ'ιo'φ'vo oτη' Mαxεδoνiα
|rro' o"o aρ'6νια ττ]ζ 1oω,βΦιo;xιp'*τLα4 γ"σJ'L 'σaην oπoχt

πoυ, ζει ια;' γρ&ηευ o' Aντiπ'ατ'ρo6 o Θεccαλoνwlλαζ

(1'o'E 'αι' π.X. - Loq α'". μ. X.) στηt/ επoχ1 τ:oηJ σ"υaη-

xcd'τορι Aυγoιioτoυ.
A)'λ& ων τo δνοt1α Aρ'ι,oαiμα'1ο6 φ'θρν'ει τoν ιαλ-

λιτ61νη τηζ ζωryραφιd,g nτωv αc'τιilγ xαι 'εταιρι|'δων γυ-

ν'ιιxγjιν fi?aΞ ττ1ν Hμαθi'α, τo επii]θετo '4Στ'cψ'6ν'l'o;' 
τοt

πθro," πρoq τo Στ,ρυμ6'vα 5 aoΥ' 1lιo1d'|r\l6 τηq Θ'ραxη<'

6που 6μω; δεv 'αναφ6ρεται π6λη 
"i 

,'iημη ψe τo 6νoψι

δτηcυμ6v:cn;r, 6πω'6 'θ'α, ,6π,ρεπε νω ωlαμ'ωξeτα'' η τ'-
ν€τ'oιρα :cυ Στρυ,μoν{oυ Αριoτo1l&1oυ''

'orpω;, ,evdl δε'y ανα'φιiρειαι π6ληl τj ;ιιjl;'l'η' ':την

πaρLoyll το|) r,oτσ'ψo'3 Στρ,υρ6vα, σ'ν\σ"φ|6ρ'ετc'L π6λη ττ1;

Eμ,αθiiα; (τη; Mαxεδoνiοι6) μ.ε τ'a 6νoψω Στρψ'6νιoν

oλιδ "'l cυγγpαφjα Στd'φ'αν'o τo' B\:ζ&vτιo (5oE - 6o_ζ

αι. μ.X.) . o oυγγρ,αφξαζ ωντlζ oτο ξργo 16ψ "Eθνι-
τJ&'>, τaιυ oπai'a'ν,οtiΙζεται "leπιτolμ{'' 'αvωφ6ρει τω eξ^fiq

'eνδ'-a.'φ\ι'?.'li'a Υ.,1, τa Στ'ρυμ'6νιoν: n[\{i'ε'ζα' π6λιg' Mα-

ιeδoν[αΞ, l1 Στ;ρυ11-ι6νιaν ey'αλo[τo' α'π6 ΙVΙι'aζηE θυγα_

τco." Β,ξρητa; τoυ, Mα.xε'δ,δvo;, ω; Θεα'γiνηi eν Mα-

xεδoνrιxoiζ...r.

Ι{ M!οζα λoιπ'i'y οr)oψαζ6ωl' (a*α}'=ιl'-"ο) ιx;:aτ''

ιιι Στvwμ'6'lLoν y\α"L ο πoλ'tτη'. τηζ, o lνΙιεJξαi'οq )'e'γδ'

ταy Στρυμ6y'.oζ'To γιατi i'οωq θ'α 1ια; τ0π0'ιιν oι ι_

6τoιp'''xιai 6π'ωq xα'' 'νo κ6τe ατ"ρι'β'5' i1 τcaρ'Lπαι' Π&ν-

τω6 ,φαivετα ''ι 6τι oτα aρ6νι.α ταl Αyτιπ&τlρoυ τoυ Θg''

οαλaνιτθ ω'γd p ω cτoν π','"jl τ o π,p oy'1 ιcτι' αν''xδ γ"α'ι π'ο'b -

"o 'μr'oγρ,'"τιιν'-ι6 a:ιilν'z η \Ι'ιe\ι ^i1ταν πcο γνωcτt1

ω; Στ,ρυ1-ι4νιο. Μlsι 'j' 1'")τ"l'it -'Υ) 'aττoχη n:'ξπ'L νe

ainρsε y-α'. ο 'ι:jλ'.τd1νη:, ζωγρ'λφo;^4 γλ'ιiπτηι i
'o". "* 

δυo 1r':ζi, o Apιoτ6μα''1oi o Σι'υιιl6νLa-c' I'σJ

oτoι.ιιι ιc Lv1c siδe (xαι εμπνεs':τηxε Φr''' α'υ16\ ' o

<y..')-Cγ'υ}?',' x.'n -: τaυ πo'tη'τηΞ, o Θεooαλoνιxξαζ Ayτ i_

;:7.i?a'3. ι
o θ lοt,ι).oy''xLαq επ ηρ αμlρ'ατ'οπo'ι6 g'λrτ |πlιτ ρ o;

;fiι'. νι ξ'7ωQε 1ι"αL "co επiγραμμα τLα τo Βqρaι*'ιe

ιΦ'τρi, Aπoλλ6δωpo 'xα.L τσ' eτιηρd.μtιατω τLΦ 1ον εν-

,27!'"η τωv Beρ'oι,ωiωy' τoν Λε0y"ιο Kαλπo6ρνιo ΙΙεi-

τωνz' Aυτ6g xαι fuι o Λνι!ιπα'ηρo; o Σιδωvιο6' oαv

ιcy=οπατο'ιiιτηg i1των πιo φυoιx6 υnι' αη*ινakα}L yJq'L

./a .θ1}πy6ετα'ι απ,6 θdqι'ατα τηζ ευ:ρ$τeρηg πe7ιo1η; τη;

,.δ,ι'|τερη,e πατρiδα'6 τ,o'!')' τηζ Θecο'ι\oν'r'xη6''iKατ&

a*,ιαν π,c'Θαν6τηταr, λa':π6ν o Arριcτ6ψαγog o Σqρυ-

ψ6νιoq μπa2ε( ν'α θεω2εliτοι'' y"σ'L 9α ατay;σλε'ιτσ'L il'|LL

Mιε'(ωioE. Δεy απoxλεiεται ,μ&λιoτα nαι )'δγat μετρι-

^ι,'t (ατα'ιτ{l:εLζ τσ1) δαxτυλιxo0 dι1:'6τρου ' πεγτα-

μΞτ2oυ, τη; aλεγεiαg) ψα Ξιαγ'αy τaν πaιητi1 νq' ττ'ι?o'

,,μη"ει, τo 6νωμα Στ12υllΙ6y:oζ ωπs τo_}Ιιa(ωio6' 'o-
,iΙωζ γι ,,r1j [oωΞ να" N?εLαΕ6ταy ιtλλo oημεiωμα'

Σ_'o τθλoq τoυ 'σξ}lQpινoιl ημιιiψιτo6 αξξει vα υ_



τΞyθυμησcJ,μ€ ao ανq.t1.g.76iγτη1," γaγονι63 δτι o'- 'F'}'-

ληuεE λατ,p,ο6oυν, τη ζωγραφιwi1 jx'αL τ|'ψon3ν'τoυ; θ:-

ραπ'oν"c'!q τη;. Δει' τ'ρ'€πει λoιπ6*i να ,συ{./εχiζετ%|. ιι,).Lσ-

,i-ιεγ4,λη αδιx,iιι, η αδ''ν:iα τη; λ^(θη;, oνδq ζωγραφ'ου,
αξι aλογ o''l 6,π ω ζ, φ α i,γ ετ'a L, i oυ -\ρ'. cι c',ι αγου τ oυ' Σ τ pυ-

η\'δν'L'aν { Mιεζαiου.

γ) lΗ Αιoτρε6των π'6λιq

TΙ,ρ'"ν onδ |,J'ερ'.xσ:)ζ iιην:; (cτι; 14.2.799'2) ' δ'η-

1ιο c ι edτη'ι z στ'f|) €φ'τι''|L Ξ1 { δ α -ΔAΙ{EΔoiNΙA, αν ατa t -

γιι}ση τηζ 1'irΧα''o\'δ|(o') z. Β''ιτυ1c!'α; Aλωμα,ν{ .τxε-

ιιβ 1ιe τη'l ανxn&}il'!'r1 τττ1 Β6ρcια το|)' L.,?σ'σ'i'ξνr'')

}rJρ,j,ψ6,2ιo -'''l,ι\,-νιιrii; e--'.γ ραφ'i'; των ρωμαΙιων γρδ-
νωy1 τηE nιCιι6τγ,-i e;rl''z-i''zi,; η1'(!i'λc'[αζ Υ'.'α τ^rP α?'

γα['α Mα.ιεδaν''ιii τ'L^t'τ, .\''ο;.ρtι' η cπ'ciα βιcr'cx6ταν

'στ\Υ ll;apL'cχ{ τ:υ Στ:>;ιlu',ι 'ι:τi Θ!cτ. ιμ'ι)'}'aν τη( ,ση-

lμ θ1ρ ι νη( Στοιilμ,1'1i57"1.

H αρ'γαiα \Ια'ιed''','.z'i, ;}')'τ, '\'.sιρ}'α ^fi Αiaτραcο't

i1 Λ''οτρα'iον, που ^i,ιι'i '1--.''=','-!:'ιτ,:τη δοξ,ι& δγΘη του

παρ.απ6τηιaυ τcυ Στ'::''ιl'',l. ΤΙli :c'.l λεγδτl"'l xql' λ-
στ\i?Laν.

'o'τα') τ'.'1'1 ιτ.!' l.ιιz=λ 7''l'ν'.ι !^γ'''zipα ^('.α τη'i
πιθ αν"h ετ'ιrιcλ.'^1 !. z z i.;'''. ι'l' ι :o_- οl yυ, ι i ωy τ ηε N&ου -

σLζ 61,oν1τaπιιl" τ{;c e!'7z. 7'''zτ'l;iι.5lΞ'. -uτi/ υ'π6θ,εcη

6τι τ'o τ'οπ'υlν61'ιιc ΓAΣTΡ^\ :τηv -^ειC''axi1 τcυ Nυμ-

φωioυ τη; Mi:ξz: (Σ7-l:ι..i, 
=e'-ι '\?:οτcτ!λτι') ;?'!τε''

ν'α τ,ρo6?xΞΞL'' z;6 τ.iτο'.ο l",'7-ι:.c ιa-.ιι'F!ψ'.o Aττεciα.
Tιbρα !.τa'.ιι. 7x.'- 7.;}' --τ,"'' 1γ11i}"y\τ, x'l-'' τηγ

σ.ν'ιΑo{νω,5τΙ 1'τ!Ξ .ι. Β''ι='ι',!l'Ξ -\).ιι,'.ι'ι'lι \'.α τ'ηl7 n$-

λη, Aιoτρ6α, 37cντι3 'l;}r'!τ,'ι','l zι'. 6-'α 1i.''1"')αPε?'
θnιι'α'l γιω τη' ψΞ1aΥ.}ιa;:.ι3 --τ'Ξ ]ΙisΞι: ιιΣ-'ρυtι6ν''o'l,
δεν θεω1ριil ιτtθαντ, aτir 7'7..''! j:.ι οτην τuε'','lυοy;fi

xα''' π6λτ1; lιε τo 0ν'',ιι '\'.r.''!ι'" 'i' -\.cτει7tο'l, cτα.

πχq.{s:ια τ:&π,oιαq ψε=zι!ντ,ττ;-< ;)'ηΒlaιιδν απι6 τηγ

πειρr.oγi1 του Στρυμ,6νa 5.τi/ IJ''ιιr)!ι' φιινοt,l'iνo'o 6γι
&ryνωcτ,''l την eτoγi1 :^C) .'. \ΙLz:..>r''ιι -: ι^γων'aζ'ονταν

να δ'ιαlφυ)'α)ξου') τη|) Eλληvιr.r6τητα ττ}6 !116 του(.
IΙ aπιγρzφ{ με την oπaια.,fl AΙΣiTrPEATΩN

ΠoΛΙΣ, τι',ια τα τ{,ιve τηg oτη Β'6ρo';α, τη,r dδρα"

τoυ Κoιν'ου ;ωy Mαyεδ6yωy πlρoυπoθ]3τει icωg την 6'ν-

ταξτ1 -νη'< Αιcτρde; o-νo Κoιν6 1ω,7 ]\{q,y.gδ6,γ,ωy', ,Ξνd}

,Jυ,μlφωyα. μΞ τιζ ω6 τιilρα γ,rωατdζ ιoτο'ριv'l[.q ,μ,αρτυ-

ρiεq δεv 1''νi,τ'ια'γ (τ.ατ' *ργ&e) c' *υτ6 η Θeocαλo-

'}ιy'η.1 τl Aμφ|πολη τ,ιι η 'λνω Mα,y;εδoyiα. Αv 6uuωE

υriiιcy'€ yα,ι O'_ιd'lυ,μη π6,λη Αιcqρj'α στη'ν Eμαθiα, τd-

τε δey 'νι!&ι',"'γ'eι }Lαν'ξνα τρ66\η;α, γιατ[ αυ'τ't1 η πι6-

λη οπωcδ{πaτa θα α''i"ηftε 5τaΚoινδ τω' Mαzεδ,6,νωy.

AξiΙζει οπ,ωσδ{]ποτε ya ση]μΞιωθΞt δτι, cνιφωνι"
'ι'2 '.516,,1,tγ'Ιξi 1ια'ρτυ'ρ[ε-c, τ9υ σ''/τλιb απ;6 το'i πρκlιa'
'"6:'το ιτyΞ Ιcτοp'iαq τη; Bd,ρo:ac τoυ Γιι-irργου Xιoνiδη,
,:1η ΝΙ'ιy'eδ,ιν'!'α, lιπγfiρ'γ3 xα'ι πoτα1ιdg,με τo 6νoμα Α-
ΣTPΑΙtoΣ (Aιλιανι5 N.A.x.v.) ,',a'l oT'o[o ψιι"λιaτ'ι
o STUCΚ θ:ωρε[ ο:6J,να απιδ τo'lζr,α'ρα'τ|6τα\\aυζτ,oυ

i|Θ?'}c15') y'c|iτx σ'fiδ τη, Β'€,ρaια..

"f ο γει'γcuiι53 τYlζ lβ;ετoVQuαcLαζ τ\Ξ Miε]ζαq oε Στρυ-

μδ'l:,'ν xα'' τ1 aι'Θανi1 ^;la|Cουσtα 'στ'ην l:δ'ια τeρcaγi1 ττ1Ξ

Hψ"l.θtι; πlλη,g ,1ιε τ'o δναρα' Aιcτ1ρdα εtν'α,' l,Lια' α'τ6'

lLη li\αl'Jτ'υr'[α τη€ αδελφoπoiη'oηc τωyl Θραχlιδy 119 τoIJζ

\ξqzεδ6ιεG ατ6 τα fiαt)1JpΧα.α y,μδνr'α. Γιαυτ6 δ'εy' o{-

να'. xs''Θι6λaυ rαiJσJξενa r'oυ στην επrγt1 ιι,αq, οι Θ'ρα'

'l'ιιbτ:; c'. ,'πr''r.o'" γ'ατ3φυΥα' ω; πρ6oφγeq απ6 τη.Βb-

'OεL1" xαι. Α.νιτολ''τιi1 Θρθ.ιη oτη Mαxεδoν|'α ψαζi 'νz

τo'l -Ξ ΤΙ,'')ιtc'J: y"d.L d,λλoυg Mιxρ,ααι&τεE δε 'lιιδθlα;γ,
xα'' πολ{ 3ω57&1 xωθδλ'o'l ξdνoι, 'αν xα,ι δ'ε ληloμ'o'νοι5n;'

ττa:€ ;''; ;,.,'οαι6ν,'.eq εcτiεg τιυν Πο,ογ6γωy τcυζ.
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EΙ Nαoυσα, rι. Eπαvαοτασn Κα1

ι,o Χαλασμ6qll τnq τo 1822

M6ρo6 B'

6. 'Τoτερα, π.ληrodοιoε a γi''ωlo-:
τcν γ'eνιnοι| ξacηrωμod, τoυ 1821.

Γ,ια τη'ν ετωνl&"oταaη τoυ 1821 -

1822 5-"η Nj,cυ:ι €γoll1 γρα'φe'.
r')'ξο^l πιr))'ω y')α,'' 1,π|6 πoλλo66. Kι
,dμ,ω;, δεv νπαρ'γε'', αxQια, iρtα, ε'ι-

δ'.ι^il, |l"oνoΥ'ραφ!ω, εxτ6q 'α'π$ τ'o

τ,.|.j α'' )α|φ ep''iιξιιο β ι6)'io τ oυ N.Γ'. Φ ι -

ι?η:'Ξ πρ.ν 11o aρδνι.ω (xαr. ξανα-
γμ]ι;λ'a:φιa7η.σe τo 1973) , ωg 770 δη-

6r,ο,οJtευμα τη; uB,ι6λιoθηxη6 Ιcτoρι-
*ιby Mελετιjly> τ,ου ey!δoτιxω3 ο[x'oυ

τoυ N6τη ιι,ι Διoνιiloη' Καρx6tα) '

Και τo'3τo cυ'μ6αiνει, dτ,α.ν, 6χει δη_

μ,coιeυθεi, αν,τiθε_,*, πλ{θo: απ6 eρ-

γαοie; για &λλε6 πeρ':αy'ι!; τηζ χ6-
{ρζ μαζ. Tο' φα'''νδ'1ιενo c'υτΔ (δη-

λαδ! η dλλειι.pη των α,riλaγων xeι
τ(Dy yJα,τd'λληlλωγ LστapLy'ω'/ +\.jlο-

γρα,φιιilν) π'α'ρατηρεiια,ι για 6λa;
τιg eδωφιxd6 πeριφd,ρε,ιε6 τη: Mοι-
y.rεlδoy i αζ. Σ ηηr'elιi ν,ω, ol.lγιεxρ ιηι dν'α,
,6τ'. xαι Υ,.α' τηN) eπαν&,'cτ'αqη τ'anl

18,22 oτον '0,λυμπo',δeν υπr{,ρ1ε τd-

τo''α (ει'δ1wfi y"αι αιlτο'τεΜ6) μελd-
τη 1r,d'1ρι τιo 797b (οτι6τe τrιxλoφ'6-

Qη:.e σΧeaLxi1 εργαoiα μoυ, 45'o 'δη_

1ιoαΙευμ,α, τη,€ <Mαxaδ'ο'νι.wfi'q Bι6λι-
οlθ!ιη6,, τη6 dE'τωιρεiα; Mωxε]δoνι-
y'lιi.l,y Σπ'oυjδ.ιδν,) . E,υα.l1ιil6, oι Ιω-

&νvη; K. Bαoδιρι66λλη,€ xαι Aπ6-
cτολo; E. Bαxαλ6πουλoE οi'1αν α_

o1οrλ'ηθεd δι,oξoδιxιi με τoυ,ζ αγιitν'ε6

diλωV τ'ωV, Mαxgδ6νrων, 6πω; xaι αυ_

τηs τηs π'εpιoγfiq.

'\y1i;θ.ετω, υπdlplχoυ'y α1?γΞτ6ζ ιρ,a'

loγρα,φiε6 ΥLα' τo '27 oτην dλ)'η'

I

α.i'" 6)'oγη,'π a ρ' "ογi1 τηq aπ.7ν Φσaσ"τη'

sl.'lι'lη; NΙαu"ειδoviα'E, δηλαΙδf τLσ, 7η

Χιλ:,,,ιδιrτj xα,. 'ιδια['τePα γ,,α τo' 'λ'
γιc 'oρog, 6π'ω &ργιaC πιρωτα o α'

γιbνα,; τiων M|IχεΜνlωy γιoζ την α''-

i.'.,ιν σ'ξτι 1OlJ τσJιp Υ'ιL^r'.oιi ζυψo6. Aπ'
ει'ε{ ,',ι-eταδ6Lθ'ηxε, 6'cτs,ρ'α η φ}ωγα

cτη N*,c:ο:z ylaL 5τoν'''oλ'.lμπo' πoυ

eτα'}αoτi.τη,οαν y'αJ'' xαταcτ'ραφη'

ταν, oγεδδν α)Υiχρl6vωζ' 1ωρiE. ν'οι

πlzιραλεrilι].lουμ': τo δε'δ'o'irt6yΙo δτt τα

ii'€?'.:ι1δτa?α ιΙd?η (π6λει6 χα'ι χω-

?'!σ-) τη]ζ Mαχaδovi'ιq oυq-ι1.ιετεi1α'l

cτov ξecηxω'ψ6 xωι πληrρxooαν με
αν'θριilπινο; ζω6; (cε αi1μω) xαι με
υλιr'iΞE (ηiμi:'; τηγ πα,τριωτιτ:ii cτ&-

ση τoυΞ' 6πωg 6γινε, λ.1., cτη Δυ-

τ:z'η Mαxεδοytα, Cττl Β'€ρο''α". Cτη

Θεco:λονixη'il\1'L στην ^\νzτd'''τt1

ΝΙαγaδo'tΙ''α..

Στr :6)'η τ,cυ 1821 α''γ.''s:' τ1 ω^(-

ι/ιtιτCω.sτt π'c)'e;ιι::ιilν ι---' 6)'τ, :τi

\Ι*ιε'dοιi'ι Ξi7- ciιΞ'.'ra 7ιυρ''ι το'l

B:ρμiου ιar. .c') o)-qr;cυ' 'oπω;

^i1ιι.ν ι;ΘμΞ'l'J' aι)-!'Ξ i"i Ξfr1'lα'στα-

τ'.^ι!.-<z':i1l^.4r'}'τ,pηc7i1Θτiy-LΥ^/JLL

oι !ο0ρτ"ο'.. 'Ε--τ'.. '' ι:μcθδι7ηΝΙε'

χμ,3τ Αμiy, c ','!c -:, ε;"τιφι'\r'η3 τη6

Διo,:z.Φceιυζ :η: ΘεοCα)'c'tL^ιηS, o

επovc,μαζoμa νοi Ε',ι--υl Λoυιμπo0τ /1

Aηrπ-oυλ-Ουμ;ο'jτ (δηλοιδη "o ?ο-

παλοφ6,ρo;,) . irε διιτοιγ{ τιoυ' τηζ

1Ο.12.1821, fr?e-Ξ aoν caρ'a'δi'xη' τηΞ

Bdlpirι,ιζ, επL6α}.e ττ,ν dxτα*τη απo-

Υ?.*φη των i)ωΥυσ.δωv, μs cxοπ6 να

εντοτιαso6y ο'' ξ6 Loι. Συγ1ρi6νωE,

ζητ'{θηxε η -*αvjiδoη φτ]ρrωv απ6

6).ουE τoυ; οιv'ιομosg τη6 Mαv',iaδb_

yiαι. fl N&oυoα α'pνiβηxε νω υπα-

xoιiooι.'Eτ'o:, η xτ}ρυξη tηq'ετζt'ν'σ"'

cτ&oαω6. 'c' α"υr\ν i1των, π'ια, 661ι'α

γρlινoυ.
Στη Nd,oυoι αυvυπηρ1ων δrio ψ-

πΞL? c. α?iιτtr'( ο,t :'o τg.πετ,ανιο'ζ Υ6ρa
(A'ναoιαcc'οq\ Καραταco'ζ y"αL 'o r,o-

λ'''uιnδ g Λ,oγoθ6τη s Ζ αφ ευ ρωxηQ, γω-
'ρ['; 'ν'α αγvooLrμε xα"L τLζ γ}Pω'iiθg

μolpφd6 τoυ Αγγ.ελη Γ&τooυ (oιπ,5

τη"l περιoa"\ τηi 'Eδ:coα6) , 6πω':

Toυ
ΠεωργΙoυ Χ. Χιoviδn

y|σ.|. tr|υ)ν Nαo{'ι ιωι Mπivoυ, αλλ&

^/'|jι'. τcj|J Σιοιτι,oτιyοιi Ιoωρ^/Joυ Nι6-
π,).l':υ. τoυ ΤΙαιπωρtoτuι. απιδ τηνKα'
οτc''-''i, τaυ Κα'?α\ι'hτocυ απδ τη
Β).iοιτ1. ι.ω. lxο1ψα, β'?ιoxδτα'ν e-

ιιi' ι,ι,. a Nιx6λαo6 Καvodη.i, ωζ

7.Υ τ''r!?djυJτσ; τoυ Γρηγo'ρ,ioυ Σd,λα,

o oπo[og ε]Ι1ε ,διοριοθε| (απ6' τ;oν

Δηi'ιαi_.:ριo Ιι}ηλlvτη) αρ1ηγ6E τη;
gnι'tLcτd,o'eωζ,σ!oy ' oλυ,μπo.

λ[ετ.β, αλεπ*λληλ εq lδ ι ω6αυλεrj cε ι ζ

των xαπετd;},Ιuωy τη€ N&oυcα6 xοιι

τωy ωλλωy μεριbν τηe \ιΙ'xxaδονtαq,

oτην'π,6ληl y'αJL στ,O lμογaστη'ρι Nτo'υ-

6ρανιLo6ιρuι (που βρicxετaι θξω α-

π6 τη Β€ροια.' σaoν ]δΦ'Ρ πφs τη

Nοiουαα), ατryαatcτητ"C η xt1'ψξη

τη3 '.dπx.να5ταcaω;.

Δεν ξθρω α'l i1ταν τ'ryα'iα i'1 επr'
λd1τη,r,;e επ,iτηδ:; xιι cημαδιωxt& ω;

η,',ι€ρα, τη; z;ηρ6ξεω; τη'" επ'ωνlωτi&-

σεωζ ,στη N*oυοι (α1ψrφωvα με τηγ

xpωτονcα dnΦη) η Ι{ιρ'ιαwfi τηe

oρ0oδ,oξiα; (79'2.1822\, δaδoμd_

'i ου 6τι η παλη μεταξ6 τ'ωv ραγια-
δωy xαι τωv αλλoθrρηox,ιυν δυνα-

oτιilν τα..16 δεν τ]τωv α0γιρoυoη' μo_



't(ιγα', Ε)'λ:iγl|ωy ilι'L T a'3ρ'τ'υlν, αλ.-

λ& ια'ι i^\q Χ7ι''ιτ,'xνL^/-'i1ζ τ.α,' τηζ
\[ο'l τrιυ)'ψ αν ιy;tjζ θ'ρ τ 1ι ι'ι |" ι -<''ψετ ω

τ[lιzq nρ'ι.|'ξeιΞ p'ιcil'λοi"'ξι'ιΞ xαl' α-

'iα.tγxι'cτι'x^i,< α,)'ι'''αΕ-c;'.cτi"ι; (εξι-
oλ'ιγ.:.':;μ'2ιj) . Ετzryαc:i-'τlc'ε, λοι-
r'b'l, ο Ελ)'τs'l'.cιμlι;, z'λ''},}' ται η oρ-
Γlι'δοξ{ιι. '_\λ),ωo:ε, τ, τ''iiρυι|τ1 -,τ1;

ε;α,-αsτiceω; d,γlνe 51τl'|\τlτρc'iτc)-
λ,.;r.x,lj eιx)'η'e|"α το-.r Αγ,|ρ9 Αημη_
-,''!'ου ;τ1' Nioυce:, lρ'eτα ττ1 Θιε[α"

Δ'eo' τ ο'υ i''( 
i' ι' xα |' τ:η' l eιδ : xr1] δ r.ιξολo -

" i ! α', δ'π o'l aaρo c τ ατ τ 
1 

-' ε tl τ'.,ι ω τ r.l τl3 ^γ 
-

τ'ε)'ι)'ο; (τον 1ιτ1τ,lιτcoλ:τη τη6 Ι3d-

ρ : ι α';-Ι{ dι:'υ c α q Ζ αγ'α' p'!' z') 7',,ι ^r1γι!,ρ'''-

c:' a oπai..JΞ i1qt. γι|)'"r':e ιl.-'ι)')'η')'α'
lι:rιυ; .x:ι: o ωpγa'lτα; Ζz.ce,.ρ'θ'ιτ1<,

z;'-'l d:'.'.0αοΘηzl'., .''. z-'.ι=-.'','!3 ι.
τ.λ., που' '3φ:ρ: μαii τ-''l οΚzνCι3c.η3
τ'l''' !λq'6: γω.1α' τ1 1?l|-iJ'a--i'1' (7τ*
ιg:$' τ'α'l 'E'θγoυ; ι:l.; 1.Γιi o2θoδο-
ξi'':) 'tcυ eτx}'τ1s'.z':',ι.l'ιιq' o e''l_

t'ι'.lcιαc''ι'i; ^i1ταν γ.e^;'i)'q,;. Οι Ny.-
cυιαi'.'g'. ξε7,!θηxc,.'l ττcυ; δ,:,ii'r,ου;

τl1; π6λ:ω; ια',' τz'τ(:γι'ξαν τ.t/

β c z,6'56 o 7'q'. τc'υ 3' τι Ξ ;ι !τ'crl', 2c T οι5 ρ
γ'cJζ1 τ'o'υ β'ρ[oτ'oντα'l tτη N*,cυcα,
ε)ιlδιχοLiμ:ly'c: (,α"νωδc,i1ιιτ'&) γcι. τ^ην

αηυτΙ6]pacη xα. αιt,ια-'ο'6α''sf,l€ντi

cι).αι5ιx πoλλ,ιbγ .αιιbνιυν. 'E:,:ι, 'ε-

;ιsηι'τοπrl.t1'θητε x',Ι'L ν)'a'πο :fiθνμε
τι 1'τaΦ1'ση τoυ ξεcη,xωμa,3.

Τ :'.l 3 επαν αοτ 0.r a-' πρ a6λη'ψθ'τιξe
τ'' -ε-c',ι!νο 6τc ,τττ1 ^γe,'τοtl'ιxt1 Β'!.-

'.z.z-''lτiiρ7-ι'v μεγ*,λο; 5iρLτLωτ.-
ι'!= ;'';'t)'t1-ι'' -::ο'ι e7.Θp'.'''3 xα' τL' |αν-
τ}' t'.:..:l.;!';:τ,zε 'lι. ιτυπτ1Θε c

-' C'.l C z'.ι}': ; 
=: 

L: l' ; 7 1'. γ at''zα-' α'')'η-

1 a ^.'. τ, τ.-t'-υ= Ξ'i a'.l : l' .τι: Ξ-- -Ja:J1'! α'Ξ,

ω:=z νz,:Ξzi.:::ξ:: c, -'-"-l.+53 xt't-
δυ'lc; ι,l". '/7- Ξ'/'.7i''-9Ξ.. - d'.:'.l.''l'i9z''
τo 'p'!ιωτL Ξa') -Ξ. :Ξ ει:l.;τ, >'-7.'. 6Ξ

eτα",,7"στ'θ'-ιΞ;.

Ετι'xd"cd\τ':': τ' ::-'.',::'.,'".:.:L
='r,; B€ρc''z; (5Ξ τ,,''2'".',''"r,','.'l. ^,''.7.

1'τιΓ/ ciτcι!σ" €γ'ογ"a ;'.'λ)'!.; zz.'. 7''.l-:a-

czτιxiE εxiδoy;j;) ' π'c'l α'--l:'ι'1.e ' /'-

ι1.(0.:! γιατa oι δυirjlLειζ aω'l T.").'-
x('0ν tι5αν r'c)'υ |\eτα')J3τ|Ξ:'Ξi 7-L'.

xα)L& οξaπλισiμ1jνε;r δεδcμdvου 6τ:.

(τι; ηu,d,ρεg szεi','εg) εiy-αν φθα'ιz'.
εv:':xι1ο:ι;, ατ'δ τη Θe'sοα'λ.,ν!ιτ1,

eν'6l 'γ'αι. ο Λο,'q'rτo$τ παsιi β.''.sL'L-
τω';' liδη cτη'Β{'ρ'ο'ια' M&)''.c-'ι. ι.-

φi1θηz'rε 1ηl τι't\ιξ'ρα τη; εrτι,,θl3csιυ:

('ιt7q"'si!'6',, τη;) τωy Ειλ):i,νarl e;L-
')1-7-'1'.6)ν'' 

γε:'γ'ο'M -< τ,a o1iτl''O 'ε'l''cy'ι-
Ξ|' ττsl απc'!η, π(iΞ .J.Υ,ι'!ι\a"|'6τα'l τ;

ιν!';'ιγe''0' το')ζ ^i1 xα"ι τ'ρaδ!θτ1ιe'
';{; :.ιτaγi z,'-ι;Ξ iμιa π)'η''./,''φο ρtα, γ'-'
xυτ6 xιι .-|. επ'ινσ"στ&.τε; δeν y.,J'-

ιδpaωaιν')1' α'''φνι'δι''αoa'νν τ.'"JΞ

T cυCιο'l ;, aJ. .2τa|''.''' β.,'ltοιaντ.ι'ν οe

zα-τ'λ: τ α s'r.'sυν ey'ο'υ 3'ιτ'c'.ι:,ι6τητ α;.

Ιi a. τ 6 r :",. τουτr:'-ι, ι'i ι^γ ιιιs;τ1ι'ι..l
'lx. οi''.Ξι3-Jy ω.,ι^lρο'l'i (c''" gπz'l'ι'οτ'0'-

τε'<) y.αL να 6υΥy.€νx?ωθla,r5ν oτo 1ro_

',zcτ^li';ιι :τi; Δc6'pi'" (Καλ^l1<) ΙΙ.r'

νατLσ"ζ.,δ7τοιJ ατl|!x?aυ51'ν Ξil1"'lε'.-

)'η'-ιtμr3νε ; gπι θ,j:r:,l, ; τω, !lπ Θ,rτalr,ιυγ

'Ι οι3ριιυι '., 1n' ,;;.'tη'. 'J7\:7ττtσσ"ν '|L€-
"γ7)'e; α';ιb)'e'.ε< ,J'ii,δ τC'l .: ιc)'i. ,'-

/υr,ωl,.d)':l,';'E)'λην,ε;.
0 Λcυμπο'jτ πι'oθ.1, q'τaυ !!Ξ|''lΞ

jlξ: η';'ι,dr:1 :ττ1 Β€cο''ι'' -Ξ'eιi'l'τ':ε

γ'= 6λο τa i1./σ'τg')'!ι\lλ τcυ e'αli='!.q,'l

τη; ΙιΙ*,o'υ,:rc' δπaυ τ'c)'!γ,ιηcl'ν' ιε-
λιx&, 4.0o3-5.ΟΟ0,' Ε)'l'τγlεi ε'tι.'l-
;!'oν πc,)''ιl''::θl}'δτε,Cr'lγ Tο'3ριω'r.
"{aσ' τaν'J.Υ"ι'.6"i1'ι',.rι'Θ',t'6 i,(o'/ cΙτ.!tω /

υ'τ!d ?1s.J. ; r')''ιτ' ; υl' l'l. c', γ''J ι|i\αl.ν'i 1 αν )

,1μ,ω:, τoJτ:_: ι,r,::ιξ6 τωy 10.00Ο

!ι','l -: ^ιι''. 40.Ο:Ο α'iιδ,ιι!γl.

Ε'τ['ι'r,Ξ, δz'l υτ0;'''y'ει 5υ'μl9ωγια'

"(''σ. τc\' 7:Lνa ';c'ι' αντeξαν rJL Ξ;Ξ1'-

lτ'στi'iεΞ τη; Ndo,υcα;, αφcij cτι;
5τεl?i'i5Ξ''ζ x1'|. 5τη μaγ )'η ντe'ρa'γ^i1

τηζ δυ', iηlΞω i τω,7 T a''3ριιω'l , τcρο-

cτiθ'ηxe xz"c η eκαtιγ\υντTι' npα|ξη

τ'η; πρ,';δac[αζ ^ια'. ξτ7L ο'' τ'o),"'ορxη-

τ!; 1ιπ^i1ν"ι'ν cττγl τ6'λη απ6 l,ην α-

φ{)'αx.:'η θiJο,η' <A).ιbν: αo. Π pι'"γιια"-

':'.ι.'i, ^γ''c,' τ'ri δ'.il.'ιeιι'' τω.z 1ια1ιΙrν,
i'. ι'sωθ τ1τα'ν Ε''' z'φ ο'' ε ; ο'.,τ'6,! ;'' q, τ'ων

5' :' ( ^{ i' 1'τ i ω" / 1',r,,η,'1 } ιιlηι ?' τ,' τ'ων q"η -

:'.Laa i|hna)ν ' 
-'Ti 

-Ξ' τ'J''3Lδja'-'Ξ0JΞ "/.ισ'L,

:'")'C;' -.ω'l,,ιιt7ιilν /''iιc'/ιτ'6ν (ι<ιgν-

F]''l,ι η::ωy>) , τoυ βr:'3,θη |σ'Υ, δfi':Φζ

l.;!Zε'.i:ι. ψΞ lι,:α, !1Ξ.1d ε.δ'.atj)ν ψe-
)'z''6',. εΞiι ια'' 2b γρ!η''9,. (1968 -

199i). για. 1Υ|) εrαllθs;αsη ιτ1i
Χiο^::'''.;.

1'::τ.;7ιil;, τ, τJ'er!υ;δρα τc''l y'ρc-

','.'ι τρ/y'eι x'ι''' 7"3ε'.θ"ζετ1''' ',''1" i'',ιa'

sαρμ?cτι{ ^ri ,o\ι'ιλj]ια' p'cil) σ'Ισ. nl:ιrl-

ιδυa ρ cοoiν,τ α Nρ aν'.y'* π'),αι!.aι α, π ρ'i-
;eι ,δa να )'λ6'ω νπι5Φτι p,a'υ x.l"'L a'τP
εξθ'νι}'τ1Cτ1 τ.f1ζ :υπo'|Lo')i1ζ σαg..'

Γ'.' g'.ιτl" θα',τ7rοcπ'αθi1oω να διb-
ΞΦ Ξi'-"(,.ι'1'ι'\ι,\l'τιn& y"α''' μ'ε τη' (γyω-
:' - i'. }' υ',''. ι' i,) γι ιx ε'7' 6'' 1'' y'ri1 }ι'' τ 6 τ τ 

1ιτ 
ι'

'!νι. c:C,.7-e'.ωie -: ;z.'ι'^γ'-,ιι1ιμ7' τ,ιυ7 'δ-
: ιο'l δ'' zδ 2 ι1;,'. ι.τ ! c τ τ,'ι α'' l τ δ,: ε'l 1 εκ α' -

ιc'}'Cd7ηc L",' υ ι; epι.
Υ'.-tiρΓ"ιν ;it1-*C)'λ4 ι'αι απec':'-

''( ?ιι;ιτΞζ ;ρλξε: ;'r1ρωi!ι'1ιrιι3 y;αL'αυ-
':ατi,ιi!Υ"ilσΞω;, 4πω; τωy Nα.oυcα'i'
(')' / Υυy α.aLLi)ν, c''' οτ ο t e q ii i'.! τ ιNJ.τ|5 α.'/

\'Φ -ι|tarι'υt) otη't Apαπ''τoz (cτη θrJ-

sη r<Στaυ ;ιτι0.y 6L,r,'δa,'cν αν ι^γ! ο'θ^ηxe

ιa γν'ωcτd 'ε'}\θ,6,μζ,r, (μνημεio) , μe
1,1" (βρ'!φτsαν"i1λαα) nq''l$ι'';!. ir2γq,
πl1''ρ1, γl1, 'ιτ,.γιαc'3ο'3'l i1 νι' α'λλι'ξa-
τιcτ^ilοol'ν.

ΙΙ'ρ a x α'')'ο,3ν φ'ρ 
!' >tη'ο'ι n),ηp aφ a:ρ |'-

Ξi' '.J'" 'alοieq δ''αοιbθ.ηxα' τιc' 'Ξ'η
) τ1 

7' ι ω δ^η cιι iι';π ε p L p'a p !. τ'ωly, T οιi c x^ γ
ι'ι'' τ,ωΥ' o'lν'ε.ργατων τoν3 Εi6p'α"iυlt
ιι'' 1cιγ"γα.'l'ων, ao" οπο'i'cc ωθo0ντ'αν,
l!''l'.1ω -Ξ' ι.π'l' γ'eρδaσy"οiτLιι,c[ζ λ,j-

'γ,'υ;. oι ;η[J; διαιφrων'ο0ν μεν ω;
τiρcζ Ξο') ,J.c|'θψδ τωy σχOτ'ωθ)jιy,τ.ω}

::':; ιrri1ε6 γ"1'L :"ω.) δoλo,φοyη'θζy-
τιι)ν - 1ε)(τlΞλεοθljyτωy (*εν ι].,υ7.ριb,)

'α'γωyι,Jτ'ιδ'y' των,α'ψιγω^;, (γερ,Lti-

τωV α'νlδ,ριδ,i) ιαι 1ων, Υ1)Υ,α.ιxοται"-
διlν, τ'ω,l :rυλληφθ'd.,ιτ,ων y'α. τωλΥιr
C j'y,τ'ιυl' aτιι οι+),α'6,cπ*Γ"α': p α ττ,-' Θ εο -

cι'),ονtιτ13 xαι αλ).ων πdλ:,ωy, lι

7ag yιzαT(bΥ, ε,jτε τωy πυ'p;cλη,θζy_
τυJν yνωl?''dJν y'σ.'' rων ι.ρ;,ι'γε''cων
π,εριoυ,σιιby τ,ωy ραγtι'δω"l, 6μr;
,:ιυ,lιlοlω,y,o'jy dλε; ιυ; ii'a 'Ξ ΞC τΞ\(rr-
ν6;6τι c)'(i'ηρη η' ;'1)'τι, z)J'α ιrι,-
τα' 7.'ωρtα τιυ,l β.υ)]ιb7 y-l''' τ'crl ι}--
1'ι'το'υ, r1aιξψ.1' ιδι zg"'' τι. ',l''οναι'τ"l;
ι'r''.α, acyι'ν x,α'τ'zsι ρι'τ e!. γ'ιι Σι'.cι?'

";iατe!'ε:Ξ.ι''τ|'z'; :'r,; Ξτ'J'ν15ie5ΞωΞ
τηζ N&rυΞr'i η qrs -'c';r''δοy'η'ψ,ι

'τα3τ^ηi'

'\ν'τ{, ii'."'.;6't 1 ),L .5α 
-Ξ χoυρ'*,σι') μΞ

την 
^.ε:!''^{i'x.φ^t1 

ια7'ων y.α,. 1}lΞ i ην
'ι| )''ι'Ρ., ? i' :ω)., y oμd τ,ω'l τοr ο|θ. σ |' |b' t

τη; N'l,cυ,:z.; ^i1 y"ω'ρκllν ('6πoυ θ'α-
6α'1 7.ιi:'ιl' aλΥy"?a'66e.ζ) y'.ι. ψe a-

ν c; ι eτeτιδ',υlμ 1" \ a"/.ιl αιω'/ αγων t στ ιbν



(μa xivδυvo, μi'λιcτα, \)α πεl?LoΡL-

oθαi;μ'ε στσν 'aντoπL,σψδ nα'r' 'cτην {,-

ξ'αρcη τrων ηρωΙl"tilν πρ&ξεων μ'ε,ρι-
uι'bν, '1ι,oν'λγα, π,cυ d.τυ1e y,α, διαoιil-
'oειι τi πιραδζ)5η| ^ii |!ν,τl\ρyg'joυy &λ-

λε6 πηγ!.; x'αr' y'α υπoτ'ιlμiσoυμε'
6τoι, τ'ο γeγ'o'l'6q, 6ιι ηl eπ,αναcτα-
,σηt oφΘ,ιλdτrιν oτη 1ιαξcu"τi ,cυ1μμετο-

1{ td'λων, eπιοτ)l;ιων -'eπ,ιφ,ανdlν y"α.

ανεπιc(lirων - ω1α;l'ων) ,'Θα ,α";,ατ,?!-

ξ,ω xαι sδrd) ατo ιa!ιψιeν'ο τεocξρω,i
εy!θυlιιlγiiσε[o', - |'ι''τ" ρ ιjιν agο ν ιν"ι!lν, τ αl
διατ'ραγωδ:,,'dν' μΞ,α,ι1εd6τη|τα. ^/'α,.

επLτυy\[''ι (i'οτω τxι α5' ^)'τ,,y"τα, ,1'-

νoρ'θ6γρl'φα' xα",' ψε δ'.α'pο'p€3 sιι
y'ρoνολ'aγ'.x& δeδο'1'€να) , ιz γεγονl"-
.τ1'' τη; αλιΔoaω; - γ'1'1:1'5-J?'.rP^f,Ξ, τιΞ
aτoiε'c (ε,'r,θυ, ιη ce : ;) τιυ,δ'.ιrιτ'.ι'i'Tρ l'
xαι. ^iβτ' y.ρτFi'|J.aτ.J''"tι'i7" i'Ξ 7'$r' π,?'c-

η^l'ονi;' e' t ι' y' : |.:;,ι e' l' λ, ι c'l (.<1Ι z'z:,δ c ν : -

y'1d,,, B, 1968, z'α'ι ινρ|'υι;,τeλi,δε;
277 -22{';. γ'α'. α\Ιι'ι'.δt'1'"7'!'", 2L,
19,81, 1οil - 16ι]) , "γ''υ'τι τρον"'α)'cd"t

?bP: 71''' eντ'ιrυlc'''&'Υ"cυγ. To6τ'ε:
6 ρ'!θ ητ''ι',' ^( ?\7"\ι' 

1:'\ :' / Ξ Ξ : τ ι" π α'ρ !'φυ)"

).τ βι.6).iοl'l, ιδiω; εxxυ,η ;cιστ''xιbν :

A. H πριbτn ειlΘιiμnon:
ζ1822, Mα1.:,τ|oυ '21', τη'l Melγ*λη

Π 6μπτη !.γα'l ο,ι''') τa' Ιeρ6ν ]ψaΥ c''στ^ij'

D'.c') ,dυ Tιi'ιiου Πρaδ'ρaψ'oυ τη.
aιipιω'" Βe'ι'η".q': y'q'' τry' }'ο'"π&, δλι
.cα ||Lονa5i'ηiJια. λ{oτ*, τq''3τx !xα'l-
'σ 1:Υ γ''α'. τ r, ν N i c,''l c z' l . Ε,p cν eυιΘ'r1s α''l

π o λλ o i α' l θ ;' ι''l.κ ο'' τ' ι' ι υ''' 
γ1,ι',α, 

t.:υl ι ! c Θ τγ

a'ιν. Υιγω)'α,c1"\/ y''LL ι"τ'b τη'l Β€ρo''-

αν τo),')"aι5 -<. 'occ't ατ'5 €|οδα τ'6_

σoν y.\σ"' ατι5 xφατ'ην ,3γι,i'ε ilaγ'&λρ;
θ,ρ{lοg χα,ι iδιιωγlΙ6Ξ |Ξι; τ,oυ; xρι-
oτιανo,6; α'τδ τοιl i oθω,1-ια,νο$_:>.

B. 'Αλλn εv,Θιiμnοn:

ζ1822 !πφιicυ' 13 !.γινe'ν η θλι-
6ερα xα,τ.ιττcoφiι τη; Nαc6cηe ,

πrιyτ'aλεa αφαvιcμiιil, υπδ τaυ απτΓ

\'zcτ&'του Α4rπ,rλα,μπoriτ παοd', Σε-
λων tx β il'α a^i1. Ετ'α'ρ α'τ oψ^i1θ'r'c ιν ων -

δρε6 170 xα'"εcx\α6ιjlθηoeν γυvαi-
xεζ1 τΕαδLΦ' νπξc πι['ντe 1ιλι*δε;r.

Γ. Tρ(τn εvΘΦμnon:
,<Xαλαcir,66 ,τηi N&oυ,οα;. 'Eπo;

1822, Aηριλiου 12. 'fiιoπτ'eν o

,l0

Λcυx'ιπoιiτ r,α'5α'ζ 1,oυE &νδ'pαg o'l&.ν

iιpν''Θα3, τ'αι3 γυναlnεζ γναL τα, xo-

ρi'τoc'α aτ'λd6εq".
Δ. Td,λo_<, 'υπ&.'ρ'iγι'. |αy:6'r!α ψ{ι

α'}'λτ1 εyθηjlμηcη, πoυ θυρiiζει την
π:pdsτη, ιιλ)'0' 'δυαφ6ρ€''' ωΞ π?oζ τσ"

v? σ'l a}.''' ('-y.α διδr"'}'!ιν z.

Nα τo x:iηl,εν6 τη3
u'l1'822 Mα"ρτiου 3Ο η\ ατ[α Nα'"

',ιeγx}'η Π,6lrπτη {"ρυνε'l τ1 αργi1'τoυ
τp.'ι'γιτιc'3 δρ,i,μα,τo;, τoυ εξαφανt-

'.ι'/τ.Ξ 
liπα')τα 'να nεp.t ττι|'l Β,!ρa'"-

.ι'/ ''Ξ12d' ιι'ταγωγ'"υ. xαc yω'p[α nι'ι
r.c Tι*''/ιυJ'ν τηιι πe'p|"φτ1'1ι,oγ N,d,oυ-

Ξ,L'i.' cη 13 Απριλi'oυ, ημ6ρr Πdi-'.-

πτη,)>.

Aπ6 τι; περιγραφ!'q τωy ,lιx)ρ,τυ-

ρ'.iων τrων ^γυ'i'υ'''ιr'πι'tδω''y θ'ι'',ι'l"rΓ

i'-ιry Ξ1),θε,i iν α', ι,ι''5ν a, τ'ρ ο's.αιτ'. ι'5 γ ε-

γcliι6;: {) Γiλ).cq ιcτcρ''τι61 Πc'.lxs-
6|)'\ γρλ'φιt' ξ'i'" ,2ι. !r''!'ρ,1'a'' δ'c)'a'φ0-

^iτ1'ι1ι''t τ'-i γ'l'iιtι.ε; 'τa! Κα?αaσ'-
οo'J y.L'' 'a'ι Ζzψe'"pαzη, oπ:ιδτi i}gy

δ(y'θτ1τ" l'' l' t :ι' ι')''λ'υ.ξc τ υ i,τ'liο'a''l ν . T ι 3

ξ'6l'λι"ν :'ι czιy"aυ -: \,LΞ pcιiι|,Jlα^/.ιΞιpσ"

φtδ:ι' ιι''' !τ:''' πi'θι'lαν μΞ φ|,?ιχτo6;
τΔνrιυΞ.

Στι;'μ,1'1ε; aιο'-ιbθτ'xιν, ι,r:ταξιi
&λ)'ω,v, a Ζαφε'''ρ'αιτ,'" ιι''. '!',,l.i "γ'"6q
ηοrι ΓiCο Κι'ριτ&οcr''l' ,' Γ'.a'tνηi,
.'l|d) στc .ιΚ''6cxt>> a''' "Ιο,3'cιοι eιτ!-
λεcαy 2.00,0, πap(ποιl, 61.'',ι'L.

Υ π ω 2yrοnl''ν δ'' αφ a p ε: ιτ!' i τ).τ1 ρ'lφ c -

{ιte; τ.αι απ6','b;eιE γ.α. τl'c. C'ιi υλ:_

r:3; (ηrιi'ε-< y"α'. τ. -< δ,.ιρτxγξ ;ι-
',!a.!υ5[α. -Ξ |

0ι πη'γ,J6 ι'νωφ€ρaνν 6τ''' agρno-
)ι'iiΦηιαν xαι λεηλα.τηΘτμ'ιν α;6 il\
Δω6 ι'α''' 720 yωρ,'ω, εν,ιil εz.θ6.cει;

ξdyωy,διπλω"ματων α'ι α6 :6λicιlν τον

ωρ:'θψδ τoυζ ,Ξ 134 (ττιφ\iz'''α xα..

ε,λ,e,6,θε,ρα) χΨi'ια'
Απ6 τω διω:ωθ'jγi;:ι α'''xεi|α τω')

τo'ι'ρxι.x'ιbν ιεροδιrεiων πρox6πτει,
δτι o'. xατq"xτ'ητ{; eιa!'π'ρα'ξαν 357.
9Cl0 χρυαi γρδ'sια απ:6 τ'ην ετ"πoi'-

^116η cτιΞ τceρι,cυ':ιi'αE τω'''/'%τaιy"ω')

τη; N*'aυcαg (τ"αl' τoυ Xωpoπανi-
oυ )' μo\,''α, στη'ρ|ι6ι'l y.αt oπ,λ ιρ1ηγιbr'.
'Αλλcο 22.o00 γpυcα γρ'δaια α:πξ-

δι,roε το πo,6λη,-ια ανη,λixω,y ae ayl')'α

6αrrtζαρα' Lfrψq δημα1Θηxαv 3.

6ν, oιxc,πdtδων, υδρο,μιiλωv, π'ε.λ.
των, )δoλOφOyη,θtΞν,των N'αoυcαiωr, 3.
50,0, π'ε,ρ jπ'c'''l,,οτρ,ξr,μ,eτα, τωy 1μoyα-

:τηρ'"ων y.Φ'' iων ειlιλτ1scdιν τηζ
N'&oυ,5'7,;, 6Ο0 oτρ6μη'ιαcα τηζ 'Ψ,o'

νii; Πρcδp6.μoυ τηζ ΒtLροιαζ', 430
τ.oν 'ψc'α'lτηρ''.οd τ'ο'l' προ'ψ!τη H-
\tα' τη3 Β6.ρaιαq (των Πιερiων) 

'
270 τη; 1,ιο"iιi13 'τη; Δο'6ρ'ι (Κα}'iq)
ΤΙ αναγιαq, 1.20Ο τo'.l ι,L'a^)αστ\1p'.od

τηc, Κil'^iρτετ'?α'ζ aηζ (Pz1ιdE) τη;
B,6,pοι,α; xα," 2.aa0 cτρ'{pψα'τα aa'l
xατeτα'iιο'ι T,i,coυ (r"ρoφα'ν'ω; τc''l

l iρω Καρα-''iοanι) . Ti6λ'o6, ε'L5ξπ|?cλ

ξαν ο'c Ta6ρν"aι y;αι 70.1ΟΟ' γρ6cια
.l'fi6 την εxnοiηoη των yιLΥΥ|τιiJν

π,ρ α'γβi,τ ων'-r,ω γ,μo,,'αoτηtρ ιιil v.

''oca'' ι|,t'τoιxιaL x\g N&,o'υcαE xαι
των,aρec'lιbν 1ωριιilν διαcιιbθηzαν,
ε,ξl"p α''ι |' zaτ1ι.1.ν j τ σ' βc,υ'l'α' ]Ξ.ν,ιb του

ι&''μ';c'ι sτι. d).:τ' ιi.'. 5.'. -Ξταλ'α1tι€q
ττ1ζ, iL ι z' -\l''ινη ; Τ'.ι.'l't''.τcil'l, α')'-

λoι δε ιι-ι!.i'l^γι'ι :ε α'}'l'ε': ττερ,'o-

a€q, αzl"r,ιl" δe y;z'ι ει:τ6; -'τ1''Ε)"λa-

δ,c;. l;;-ιω; πpc,'!ιυ,'!e α:πι5 δτγ,ι.oι'.ε'l'

Θj!.','ιι'!γγ',' α'?α γ"'ΛL dλλα δ,ιαοωθ6y_

τα' 'γ'ντ,,,'.ε|.ι- ^li α.7' δc'ι δι"αττ,12'o'3'l

5xτ)'L'Γli'J.Υl iCDi r'''' ..''y"oτενΞLαy'6ζ

δ"'τ,'i"i1οe'' ; ;:c,λλιδy απο^γ6ν,υl''l πα.).ι-

6ν .J.\.\(Ξ','Ξιιbν (cτην 'Ε)Jti'δα' xα''

cιc Eiωτzpιx15) , των oπα!'ων η xα-
τι'γωγi1 εντοπ|ξετα'"' π,ελ'.γlx oτη'ν

1τ,1"Υασ.1αττ1|\'!ντi τe'ι.aγi. τηζ Nα-
.ι'J5σ"ζ -Βι!'ρal''α; - 'Eδ,Eooαζ. T16λc;,

c''cτeτot γ)'iτω'sα'ν oτην' υπdλoιπη

μτ16r;rεν! Eλ)'αδα' στη' a&)'c.ιcx

(δηλαδf zτα' 'νηcιω) y"%'. 51τi) aτΓ

ρ&.

T6οη δε iβαν \ Ξ?+ιψυ)'τ| ιa. η
{Lα τ α σ'-ν p,σpt 1 ι αι ι e ρ''υ - τ,',' ω\- ι'rυ τ'οη3 -

τoυ τ6πο'υ (τη; Nio:.,:ι;) . ιiloτe

aρ,eιαoτητ"e ';,ι πz''αι'''l'ι ογιω γρδ-
νLα" Υ''α' νω ειδ'ιθε[ ι'.>''.'n φιρψl&νι
('τo 1B3Ο) '-"o'ι Σtri':,'ι'tου' με το O-

πa!ιa δ6'tηιa ;Lιω τi 7Ξ?''o!'5|(α' στoνE

'επαl',,α,cτL.τe -Ξ (^1:ιτi 'εtae 'vεφωΘεi

η ζωt) , b';ω3 €Σι-f.ηx€. &λλω'cτε,
y"α'L ,pΞ τ',:τ1 ρzηι&δa; των Ψαμilv,
τηg Χlcυ 7.L'. '-ω't Kl:iδωyιιilν.

λπ6 το φ:'fiνι τo3τa, δr,ωq τ''αι.

αfr5 τ'α. d,λλa, cυνΦευτLγ'x ξΥτPαηα,



(;':'l δτ,,ιCιtε,!α ;'ρ',.'l χ?oνLa, στ,a

τ|:|?'' oδ'.y'\δ ι:\[ ιιs|>''cν"' y'\i>>, 1 9, 1 9 7 9,

93-1 23) ^ π)'τ1ρ,"φ," ρc''3lρ'α.aι e, 6'τι,l'-
n':?L.1!.''i'τlιΞ "η eγι'l'τ)'ι,τα:η, πλd-
οl , σiτ1 Νi,.''Lου', y"α'ι 10Ο a.x."ΥΞΥΞ'"-

ι-|'ν T ,''5.'-.'.ιι,l ' l';ι,l: zl.'. :.''l.'ι'.zn')
ο:'',ιι'τa,3, 1Ξ 7'ν'1i't'Ξ5τι ιι,g 6'sq' 'll"ι!.-
ξ,'ι'.'iι'ν 5''.ι τλi'ελ'θlll /'1''. ΞΓ,i6αi'Ξ

τ, r,ι''!.μι τ'' 1822 τ''ρrlιc'',ι'''r'6aα ψ,eτα'-
ye?ρ,'cη τη; i4χει,);. H ιι'τ*'sτ'αιτ1
Jγιi.e π:ιi δυοι,')'τ1 :.;'' δ,'L'cττiι',ιι

1871-1876. ο'.;aτΞ a'. Tcυριο'. αξl'l-
iια;aδγo'. γυ)ιiL'.oL'l ',''l; 

-οo e;o'l-
δ ι-'. 6'ι ε1z οnl i N z.;,υ :ιi aυ ;' Ι'. 1''/ σ. i'aυ :

α',,7'Υy!6.:':')ν'i α τλτ126s.cυ|/ τσ''''1'-

φ a' ) σ x\|JJL,L !' / r) : )' c γ ι' :'. α' τiι''ι'3 i φ 6'ρ ι'ι' l'
η επ'.6d1' τ,υl'/ oil!'ι'l'l :i1ε ιi; :υ_

ν i-*l:'.ι'' ι ιιτ'l"sτ'i ρε L T :'.6)'Υ N,\L..-
^,' ιii τ' α". 1τP χ'J) ]'!!l', ^ ( e ι 7' -; α p L\'LιΥ{'i i

:ιυi. zμπaλιιb'/. '"1' .i,'i.1' αriδιδ'ι'l'
16-.e, 1..'10].()Ο3 οl'1lδεζ ιτtiνλ''v.'
α'-^6 τx' :;'-"'ι' τl.'''l''1 ι'1'1'1 1'2 v2'.!"-

φ τ'|,l^ c x1' |' ; 7'γ 7 0'ι','''. z I L ι Cυ ι : 6 ι'' t' -

:t "τ1 ': Nx'''.l'ι'L -:.

'Oτω; 7ιΞ ε|''lz-'' '('^υ'1' ' 31τi/

(-'? rrsr, 
".',''ι. 

l':'. ι'l'| Χ ι'''L : ι. Ξ'-l'Ξ

α'lιττιγ'(}z! τc ι','-τ.'L'z'"' zz'. (eι;'5;
τc'ι εzλeι:'ι'υ 79'J.5'.'''3 ι1.'. -τιζ οfiω-

p.'ιω)')''.!ρ1e:ι'1)':;'i,7y.e''ιετιξi
'l)'i'υrt, ιι'' β'.o;ey.ιi.ι 6π).ων, ενιil

ι'', i;-'laυ' x ι'' ρ''ι! ο'xilιδυν α τ'6xνα πηi
7''ι'. z'ι ? [θ'r 

ι' 
ι ιl t ι') ; Ξ.,-^'.γ"Ξ |. 

? τ[' \ α τ t g ζ y' L''

-*,!ρυ'ν ττ11. sηιιeριν'i1Ξ Eλλiδ,z;' ω;
<πir1γμα;eυι'ι'δ'e ':r. Κα'. δεν e[ιι'" '*
:'/-Ξτc τo γgγaνι6q δ,τι o 'qπ'ονδαιδτε-

3c -c (τν'li516g) Nα'α..lοα'iog τoυ Eiξω-

1Ξι''''/ιad). a (α'δ'-ια.['ω<c; cτην E,λλ'd-

δα)'λδ^γιa; \νι'cτι'c'"''; Mι7.α'l1λ,

τΞ?'''τι|Υiβ'η'y!. δ,.ωφιz2l' rι3cη τη6 Eυ-

ιωττ1Ξ y"α.' 1\θ.\.στ'1, .η {1al|ηrlie
:ι'l Βε,ρc)'|'lσ) 1,a',' α-νLγΔpε'ιcε qν!'

)"'; ττ1Ξ, Ξν(o 71' β''6)'tι' του (,alΙε,-

c'."η^γτ1ψο,'τ''n5ν Π'lι'ταz''cν', t|τοι τε'
'''''i,'γ τyc'"' ;η; E,':',:,ιb;η :,', _\' ι :;ει'd-
7.7'ι,!-''Υ' δτ}'α'δ^ii'\ιr:τε,:,ν,;αrι, 1,τ1Ξ

o))'z.ν4!ι;, 17{}6, x.λ'π.) θε,ι99o'5r-

τ7.'. 7"7"' ιi1ι'ε'οι' cτ,u,ιαν-"ιxλ Υ'"c' τη'l
e)J'τ,','.τ.'|, για'''ι',ιατεi.ι οτι y'ρδ'l'ια

ττ, -: T ''l ''z''zρz';tαq'

Θι y.l'z'-ι'ιl aτll a|,L)'{α ι,J'O') ιle δ-'u

ι!;ι. (-'-'-'" ;!'ι.ε-''"ξι γρbι'.ι) 51'ιι

Β''. i''''. α. ι : δ 
|ι'' δ''l)'ι!:'ξ e ι 3, :1-ι ι λ ιbν τα g

ττ, ψι'ι φ''?'i τ'.L :τ1ι ι;ιν'i.:τι'.ιl,
:o'l 1821 τ:η Β!',''oιι--Ni'''lcι. ιι.''.
ιτ'ι ιλ'λτ1 τlι -τi/ α.τ'-)'ε'lΘ!?o-'τι

τη'' Β'!Cc'.α.:, iΙ 16.10.1912' ^1:ι.::.

ι i'ι ι''' 7ιν5 -' ; )η'tb ;, e ; t ι ι''.,' l. τ' ιν''. ι ι.'' .

'ι,i)')'cy. {)ι ε!'γ'l.'. ;i''tτr''τε...
(): Β:.;r ιb:::' l,τι,l: zι'- '''- ).'''.-'''-

\Ι l'ι εδδ ν ε i ι'γ aD'' ο τ L 
-< r'ψ'.ι'&. ττ1'' l ι. -

i2-υχι1" .'r1ζ τpcι5πωθ:ι,i,; τo,υ; 1ι:-
.!6τi:'α't ιz'' τoλ!ιτ1Cα'ι Ξ'τ\ιΥ υiο-
t.'''. ;τ1, !ιL \'/\aι,\ Ξ ^i'rι Ε)J u*'δ q', 6πcnl π"ι'
1''.i1'ν l,\Ε 1. i!|,J,'.c 1'".l|L1" i.,ηΞ iΥι τ^lι

"-oυ ΤΙc''ι :)')"l;l''cυ' ιbοτa.'/.λ |J'1lcρΞι

',J. 
'ii,'Ξ'. .' ι,ι'2)ρττ1τ'l( 7x'''' a σ'γ'?oaτ'iG

;ωy α,γιb'/ω, Ξ,'υa1 /'i. δεν 'lκ&Cxι''
ι;''()ιl,ι.^l' e')J,τs,'.ι,'5 gjιilφ.;υΞ, 1'-
;,':l.'ι rl7- |Lτt πg?''y")'Ξ|'.'zι-ιc'l6ι'' ι6ι-
zιi'z ^li :6γ,,'iz Μl'x'eιδc'',ιoγ zΥω'lι-
'-τιb'ι z'l'ι ξ1ι. 11' ii!^,ιξ'';;.. τη; €λε)θ,Ξ_
.i.ι- τ'-!'''' -'. .',.'' ,'.
',:J'Ξ 

l'-J.-ιι/.: r-]-'. '''.ι 1''' '''-7-1 Ξf''li

)'|'τα.:'',ιc.. . '

Nl'' )',''.;L'l' 7r'.) z,]-'. 'r, e''l7'5:ι-'τ1

;ι''''.''7-i, 1'-'')'τι'''|"Ξ'''.''''3 νc1'ι'''3 .τ;
ΙJ''ιLf}!.l'Ξ !'7.ι'' 't-t''. '.' Σc'it". -:Γi; 71.'.

::: scυ)..ιj: '';.;ι; 
=η -:. 

7"'r,t'z.7't, τ,'
Νic'..l:z. ι1,-'. :'.Ξ Νz':,υ:z-l:;' ι7.'. 

'7-'':'.'1"''''.):1ι:'L' ι',t :',!.'; \Ξο^1.-l'-

Τr;) N='J'l-z''-ο'lι zι'- !'lι': &))'c;
eθ' i'.ι,ο 3 ;''.τι.-^i ι; \( i 7' :, 7. L; r'7' (1 5 q11' 1

ττ;t -'ρι'γ'.τ''l, μe1 z')'cτ{'!;e,'α' ειe|.-
','ιυy τι!)y ^(Ξ^(r'l',ι!'τιιlν 7'L'. Ξων 'θυσ'.-

ιby a rγ ii 1' i' 1'Υ'i ιn-''.|,:'ι!.'i ων Μ|. αιsδL -

' ι |:)' ι: 7 1' |' c''l'.γ ιεx z cψ'"' l α τ r,; r ε ρ ι ca'l, ;
τη; Ν,icυcιq, ττ1'' Β;€ρCυαζ ^ιx.'- :'ων

x.lo,rιd)y τoυζ.

Αποδειy"yιjaτ α''', !τ:'', δ-ιι' τ1 Ξ;ix'-

'lioταcτ1 το'l 7821 δεν ^iy-,α'ι τaπιxt'.ι

υ'λλ',& πα.';ελ)'ip'.o γεγοι.6; τα,' Δτι -η

τιiΙη τ'oυ ξecηιυι1ιου α.'tiiι'e''' τ' δχcν
-c'/ ε\λτtν|γ!i )'α,δ, α'φo5 τ1 Δδii* π'aρ-

;'iιηιz s' ,;^\5z)'η'' ri ιτ1 γ[ι'1L, 6πiυl;
77.'' 5' L'Jη"tΙ 1f[/ rΞ?'.c1ii1 'ιοναai1'
:ν;s).ιil; cλ.'ψ/'';t'γη, Υ,'L ','a ιμaτρis
5Ξa γ'7.L '/7. i|e?x.νιb'σe'. τz. )'ι'sπ1οtα

;l)'ιτ"α,',''" ι γ'σ"a Ξ α τ'l'.1καi.τ 1μ'!ν'α γυl-
'''.ω, τ'.g τd'ε,'3 y'σ.L 1σ. <,.99a xα;τα'-
.iυιγια"' -,,1 g!'γ'z.ν '1ετzτ1'ιτε,| ce

<l!''r11η ";τγ'...

Av, :ιb:z, aeiιiilo'l',ι.ε νι ξε,φιiγου-
',:ε. yιi-^:ο; z"π'6 ειet'ια -l1' τΞτoν6τσ'
;c'-ι ταp.)'e,5'i-,.)i 7'ι'" vz. βγ*λουμε
;: !'π o'"l'' ο) φr 

ji', * συ1\; ^. 
?'7. 1',L xi σ" Υ'. x.

i'J α'iι|l'ερt' xα''- τ.|) μ3λλο'i', n?iτΞ'.
'iι' cη'',ιε'"ιil5cυl!ε,' 61'. α;ην πολυ,π1-
l,LαΥτη: ζωil τ,ωγ λαιily Υ;σ"'' TιιJ'\) σ"Υ-

θ,:ιirπ,ωγ εl.yαι αμφι).gγ,5μeνo τo θld-

ι.ιz. :i,γ ^.!'να"c, ι.51qρ''π&, πιι6 '.iηlιια.\r'

--.^/')iι τι Tlι\!?α' πaι} .ιρχι]ζει μια.
τi.ι6'.*. 'l,' Φγ,τ'Ιθ9ia, εxειΥ'η' xτ.Jν

θυμjξει ττ'ν ιπ,"τtν'ιξτ1 :νd; 1'υρα.')-

'i'.ι.'''3 i^l^1o'5, 'oκο''α, Φρυlq, ατdιν-

ΞτiC\ z7''' z.'t 7''bοι'' y'α'ιl.νa'Ξ, τe')''',x6,,

5 τ, c Ξ|?' |b -τιιL7' τ'''3- ο, s ;ησυry y"ε'γ. c'" -

ιιi6y'}} πΞρii:ω οt, '1ι' -<' τLaρ'τaζaΨε ι'J

γ α'ρ:μοcll'l,) γε"γ ον'6 ; iη -: σ.νσ'Υεννι-

:lΞ]ω; τrυ ΦC!'ν''τα τcυ Eu.'λη,νιομου

i!ι!cα 'α'τ''5 ττ' ^1eνν'cφl''ρι c-'&ιτη, η
ο;.ιι.ι φ'ωλ'ιωiε ατη ζε1lδω ?τt iΕττa-
5''e' r,o') 'δυα'τηρoυce 5ε y!afra|'7. L'δL'

6ρρυoψτ1 xαταoταcτ] (μετωξd υπi2-

ξsω; r-α.l, z'',;υτ'α'ρξtl'q) ψiα ι,ι''ι'ρ^i1

φ'λδγα'' ;r:'l τρa1ιδfrηνe' αν'ιλογα

'lιΞ τιζ eτ'ι*''7τcτε, xα.λ€c i' xαγJ:-ζ,

r:1μ!'; τc) gλληyιχο'J λαo6, τoυ

τ'.'l'l τ:eρ'.lι7γο,9' tιΞ xιζ ψr',γαfi'''x€E (a-

;,ια7ι''"i '- 7'a'. q.τcl|".ΥL;) πρi,lξειE η.
.Lυi:5''!.'3 7'L'' θ')xιL-<, a)"\i" 'ιαl' \'Ξ

.'- -1 1';ι'ρ|.1"ι-^τΞ ': ΞBν.Jy'i',6νε 'c cτι1-
,-ιtji. τηa δ'':tr'L,laια'< χ'αι τωγ αλλ9-

^-{.i,llη)'ιυ'l. εμφ'Jλιων οπα'ρα'11ιων

,ιΞ απ,oτjλ.Ξ,r|L1" νσ' y''Ξ:?δLζει lμεy τoΙJζ

1ιi1ε; cτl; Ξ'.?η'iLΛιΞ τΞc.δδOυa''.

Ιiι"ι, β€61''rq', $'g'1 γιEe'-lτi,ιzγι'z
:tδ,ιb γιu. '/α γJi.')r!'J\i,\e a5τ'!?!ιiζ α\'J"-

λ0c,ειi ^ισL σ.'J'"o%p'"-νιz'l;.' o1-ι,ιυ;, δι_

Ξ|.ωa&.x'ι! γ.αν!'lq.ζ) τ'''''& Βl. ^i'τLν τi

',1,','i'.'γ'6τ ε ρη σιτfi ';1ιδiτl-"σ' γ.x"'-'ι'.?τ!5"'

,,ιl''i ττi:ιι α;i τ α ρ'62.ο'ι ε Ξ rυT7' Ξ γ τ ριb 
_

5a'.ζ xσ'.'ol1ι)jj'εζ' σ"Υ 7ιΞ'/ Ξ'7'-δLωισ'-

μΞ rα, ωφεληθ:6με, υl'' oιμα7'L ιz'''

ω; θ'τa',ι'ι yυJ?'.στσ.' z';t, -ι- δ"δc":{-

l|\'Liα iτii Ιcτcι;ιi'ι 
'; .: 

7iΙα''- ι',' <q5τ'ι

ei'tα',' ο,'ιιΞη-,t,c''',ιa τρ""'zz''1ιLνc'.l 1''z'

1'λλε; 7ιi,pε; ' 1,υJ"/ rJia"-(\)'/ 'ι '.3To',7''-

ιl4 pLc'. iie'''i,σ'-i.Ξ'.' :'l'iβω1' c'ε is

?ΞψΞ; 77.'. ι-t';,-1.ι'1'.'.'- )'εωibqου;'

\''α .ην Ε))'a}'z γ-'J.'. -'|.'ζ 'Eλ'i'ηνε;

διν 5,υ:,ι.8ιi.'le'. τC t7''-c' ^;''α'τ"' r'l τxρ'cot-

ι6; του=o3 τai'': 7'1-'. }'α'6; pο[cx''ν-

i, l''. ιi' !'δ'i'. ! 7. rΞ qΙii )' Ξ 1'η Υ σ''x θ' σ 1 α 5'η 1

\!,'a. y"1"'. x:ia')νΞ15a!)'t δ''αρ76i ατ'$

ττο)J"l3 1 εγ.Θ''',cιll ;, e!',ωτa9ιιουq ια"'

ΞΞ'Loτε?''\c'3ζ' Κα'" τ'αiιτo oφεl?.aται'

lΙ



πρO,φοιy6ζ' στη Φaση τηζ ,χ6ρ'α6' 6-

π'ω6 τηr θ'Ωηoε η γαωγραφiσ.' γ"α,|.

σaoν 1v,ρo'oι?Lσι',ι6 τoυ λαo6 τη6, dπrυi
"ων 1\Podδ'L6|?'.σε η Ιoτo'ρiα,. Συνε-

τυ'hg, αν θ,6λoυrμε ,να xλεioου,με τo

oηη_ιe.ριν,6 περιrδιd,t6αoμ,& ψ,αq στ'α .-

oτο'ριw& 'γεγoν6-ν,α ετ'a!νη'Q τηζ €πο-

χtζ με x&π'ο'ια ω,φ'dλεια, 'αν' επcζη-
τo,6με ν:ι cυλλ&6oυ,με 1qν, ay:orδ τηΞ
Ιoτcρiα;, θ'α τρ€πει νω ανα)'aγι-

ατοιiμε xα'|' να. διερ'ωτη,θo6με αν,

π ρ ωγ1Lατιvrt',,ελευ,θoριbθη xe, τεΧιι"x

ιαι aρυ'ττιτlα, η Eλλ&δα xα'. ι'διc.i"'

aΞ?|ι αv λυτριb'θηxαν oι 'EΠηνε;
!/"πδ τoν τaυp^ιLτι6 ξιιγ6, ων dxoυ'με

{συνιειδητοπo'ι^|1οeι κια, δτι ψτ,a1ρε!'

l!'lΞV Vα τΞλει,ωoε η Toνρνlcιρα.τiα'
αλλi δ,e;, cταηι&.:.τ,ιe, δ,υοτυ'1ιb;, xαι

η τ'cυ?y'o'loo'ii"οΓν!α μaζ' στoγ βαθ1μ6

πoυ y,i'τ'' τiιοι'ο tiταν δυνατ,6, πoλδ

δe πeρ'.ιaδτe2a, α'lαγxι''ι'c, ιilΞτΞ., α_

πε,λ:ι.2θε:,ιυu,ζ,γ,oι, επ[ τJ'λoυ6, απδ

τaν ρ'αγ'.α.δι αψ6, ττ1ν xcl)τofi'oΥηιΡL& ι

aην σ,xατα5τα'a''α, την προxeι'ρ'5τη-

nx, το od,ρπα-x6λλαr, την αν,ευ'θυ',i6-

'C^Γιτα' io l'προγρι'i)ψ'&iL6tro γ'α''' το

,1Cα'yιθ'τ'ι>>, τo <r/.tcη_ι'dτΣ xαι τo' <iδεν

pα:ρc€aαι βρε α'δελφrJ, 1 ν'α q'φi]'σoυ-

ιιε τoν '1''ιpι1')'!. τηq xαταν'αλ'ωτιlιη;

μoyloμdipΞιαζ zeι νω1j,λεισ'3 y'α"L \)α

Τ!ll{,15lρ,91-1"6 σ1,cL yιξ'ργ7" ,μαζ τα 'ι.apii''-

ο,6τ'ερΞ Υ'σ"|' ,5tr|9Υ ')a'ν io y',α)'ωξ eι';ο-

ο.μεν|o πy'ευμ'α τ\€ εroΥliiζ ,μ'a;' /ω-
ρi'g να ξe1d,cου1uε, 'p,ε'6αιυ', τι J'λτ;
y'ιx*, ι,δειbδη, xαL την π,ye'ιι',ιxτ''ι:|1 α-
yAταση, 1''''q'πι? oΥ aν'Ly-(; ιατα6a}'!' q,

πο'υ |μαζ 1α'ρiiζε,ι a )"αiι'δ'" πoλιτι_

cμ6q rμαg γJq'L Lδ.Φ''τa'bτητα τη'< ψε'

γλλ'ηq xα'ι ι'\'oν q.δ''y'ηi a,aλLτ. στ'|'^/"iζ -

'nγ,31μιματ.ιv.τi6 xλη'ρoνoiι'.&g βαζ, βα-
γ"ρ'L&"1 i|,Lωζ, απ,6 o'ιoυoδ{πaτε φσ'νσ'-

τισμ,ο,6E, ο|' oτ''a\i'o'L η.-l,α6 ε,μποδi1'cυv

να δ,oqrε τo δ'αcο;, τη]ν' ωφ'dλειοι τoi)

cυν6λoυ' γιωτ[ ,ψα3 τ'ρd6'ευ τη θd,x

τ,c διy'ι6 μα6 δdντ.ρo, τo' τri'φλωιια

μα6 απ16 τo αψετρo δ6oιiμ6 ψα'ζ 6τo

πρ'oc'ωπcτl6 αυll,φ'ιi,poν ψαζ' ν σ' 1l'Ξ|?'L-

θωlρ,ιoπo'ιτ] ooυ,με τo πεiρ'ιrφη]l-ι'O' < εγ6>

ψ*q no, ν'α θυμηθoιiμ'ε τo (εΙJ,Θiζ) τoυ

I[αxρlυγι'&'vνη', η Υr*τ[ rδεν μαE ωΨγi-

vει ,γΦ 'δo'0με τηv ωλη,θεια τo |ιτ'α.'ρα,'-

μo ρφωτ ι }a6 γυαλ i τηg'yJa\\p'α'τLγ"σroL-

'12

τ)caιiE μα6, μ3 συy6πeιcι Vα rUπεPθ- cτ.εn}ω' μα6, διx,οοιι.ilνaντα.ζ \tτσL τoν

χτιμoΦμε δπor.oν tfl"L 6)τL εiναι αiμ'_ α,?γω[o Aιβπτιo, ιερωtJ'6yo} o''o1Εo[-

φων9 r,1'ε τι6 πoλιτιxd6 ιδ5εE μα6 xαι aζ 'εtfrε' π;ρ'ιy 1ιλι'&δ'eq γρ6ν:ια, 6τι

να ιmoτιψoι[ι!,ε i] y'αL vω εlzφηδενi- oι 'Eλλην,ε6 εiμαcτε, στγ]i συ|1πεp,ι-

ζουμe ,6oα β,p!6xoντωι oε δια.φο'ρετι- Ψo'?'*, n,:εi π'οιi1δ'εζr, πlθ"'/τoτε παι-

xh π'o\ι'τιτi1 tJqιψσ"τLlrl'&. \Δα|L τ,α|Pσ" δι,&!!

τιξ''αxα σ'ν'ρ'ατδ"π,Θδα.1 1η' δiνoνταE
lτ-ιi!'x.σtα ae 6ο,α lμαζ εy6νoυy' αλλ*, Σα; eυ'yαριoτω, γιατi ψe αxoo3-

Ψ.)νσ,χα oε 6aα ψαq aωρ(ζουν' αν σατε tμε πρoοaγi1 xαι. ε'yδlιαrφiθρoy

y.'x,,'} πο)'η3' συχy1rζ' αλλ&ζουμε, oτov xα': ελπ'iζω, 6τι Θω μου oυιγ ω'ρη-

γq,iιξ,vα, .με ,εlυ)4ολiα' τηr θi6olη μαq σΞτε τηV τελaυ'τ,αh iτ;ρη'ξ.i1 ιρ-anι,

y"7'L1 65τερα' γιν6μ,αoτε ^q\ι' φ'ανσ-' \\Lα' γ"αL εaψα'" x''α.ι. εγιil 'Eλ'ληνrαg

τ,'τlo|' Γ'eν[τoα'ρο'ι (xω{τoι νεoφ6τ,ι- y.αι δey οξαι,ρ,ιil, βιεfrαα, τον εαυτ6

οτoι) aτο u"αινo6ργιo λη,μ6ρ,ν 1ων ,|βfJ y,q:c απ' δοω ψ'αζ ραρ'σ"ινι';|)ν y.'α|"

εναλλααo64.ιεν,ων πoλιτt}ιd)ν aπι- \J'αζ xq-y'oησ"'ραxτη1ρ'Λζοιυι"'

.., $Φ,ι,?
ΦoeToA\98

$ περιoδικ6 (ΝΙΑOYΣTA)) 
*Φ ..)E vα μ'πεi ρ'

i σε κ6Θε ΝαoυοαiΙκo σπiτι $Φ8oΔΦ
δ o-_ 9XE
Φ l2Αc.- ^,rιrΧa,ar rr Ee Κ6Θε συvδρομnτfiq ι)
r ιra ιraΑrlrc, 8g να γρ&Φε, 

8Φ θvα καιvoι1ργιo Φ
* 

gvg ΛgιYvv},γ ιv 
ΦΦ συvδρoμnπi δ

$ 
vv'YFvF"'" 

liδδa*,ie
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M€ροg 3o

Η αvα1ιbρηαη τoυ Παιiλoυ Mε-

λ<i για την Aθt'1να, μετiι απ6 δια-
ταγf1 τηs κυΘ€ρνηoηg, δημιoυργεl
αμ6α'ω9 €να μεγ<iλc κεν6. Σα να

1αλιiρc.roε ο'δεομ69 που τoυζ συγ'
κρατooαε και μια κρυφη διαφ<ο'

νiα που αιγ66ραζε αvctμεαα oτoυg

τ€cαεριq αξιωματικoι1g fβε oτην

επιφiτεια.
Η κυ6€ρνηoη τcυ ε[xε υπoσxε-

θεl 6τι Θα τoν ατε[λει π<1λι oτη

Μακεδov[α. o Koντo6ληg τoυ εi1ε
oτεiλει τρiα γριiμ,μαtα με τα o-

πoiα τoν ενη,μ€ρωνε για τηv κα'
τιioταoη. Στιg t6 Aπριλ(oυ τoυ

αvακoιvtilνει 6τι 6ατειλε την €κ'

Θεof του oτην AΘξνα. o Παπoιj_

λαq 6μω9 και o Koλoκoτρtbνηq €'

καναν κρUφη αντ€κΘεoη, πoυ συγ

κλ6vη,oε KυΘ€ρνηoη και αρ'μ6δι-

oυq. 'Oταν τ6μαΘε o Mελ<ig €_

θριαε, €ξαλλog τoν Koλoκoτρ<irνη,

τοv κdλεαε σε μoνoμαXiα και τoιl

πλf1γω,αε. o Kακo6δηg διηγεiται
6τι κclπoια μ€ρα τoυ καλo'καιριoιi
τoυ 1904 βρ6Θηκαv με τoν Mελd

μπφ.oτti oτov €φιππo ανδρι<iντα

τcηl Kcλoκoτριbνη. T6τε o Mελtig

α'rαμ&τηoε, τογ Φy'ριοκoiταξε και
ε(πε: <Χαρ6 oτoν εγγov6 ooυ. Kα-

λ6 6λαoτ&ρι 'μαg <iφηκεg>>. Η κυ-

6€pvηαη για γα α'tc,φι3γει τιζ πε-

ριπλοκ€g, κctλεoε και τα &λλα μ€'

λη τηg απooτoλf1g, γtα να πληρo-

φoρηΘεi τ[ oυν€6αινε ατη Μακε-
δoνiα.

Προαω:ριν<1 crταμciτηo'αν 6λα. o
Mελ<1q καταλαμ6&νεται απ6 απ6-

γvωση. Aπ6 την Mακεδoν[α €παιρ
νε κciΦε μ€ρα oxεδ6ν γριiμματα.
Oι Mακεδ6νεξ τcν καλo6ν. Toν

παρακαλcιiν να πciει πtiλι στην

Mακεδoν[α πcυ την αvαoτατιbνoυν

ξαvιi oι Bc-ιiλγαρoι. O Kαπετciν

Bωyγ€ληq και c Kαπετ<iv Kcilταg

€1oυν εξoυδετερωΘε[. o Mελ<ig

φo,Θciται πoι<i τιixη περιμ€vει τoν

KαραΘαγγ€λη.

o πληΘυαμ6ξ στην 6παιΘρo ε('
ναι σε απ6γνωαη απ6 τιg Θηριco-

δi,εg τοrv Boυλγdρων. Toν Ιo6νη

€ρ1oνται oτηv AΘrfvα, δ0o απε-
oταλμ€νoι απ6 την Koζιiνη και

ρωτο6ν τoν Mελ<i και τoν Δρωyoιi'

μη ti Θα γ[νει. Αυτo[ πρoτεiνoυν

ενεργ6 &μυνα, 6λα ε[ναι €τoιμα,

τoυg λεiπoυν μ6voν αξιωματικo(

γLα vα oργανιbooυν 'ε,oν ατρατ6.

Toυq δ[vει τηv υπ6o1εo{ τoυ 6τι
θα π<lει να τoυq ωργαvcboει, αρ'
κε[ να τoν δια6ε6αιcilοoυν εv6ρ'

κωg 6τι πρ<iγματι 6λα ε[ναι €τoι_

μα και τουg λεiπoυν oι αρxηγo[.
Η γυναiκα τoυ και o πεθ'ερξ τoυ

πoυ παραυρ€Θηκαν ατη αυζf1τηoη

προαπ6θηoαν να τoν απoτρ€ψoυν,

αλλιi clτιiΘηiκε αδ6v'ατo. To iδιo
ιiκαρπη f1ταν και η παρ€μ6αoη
τoυ Δραγoιiμη στΦν Kbvτo6λη, ν'α

τροπoπoιηθ.o6ν τα αx€δια τoυ Mε,
λd, (μη Θ,€λειζ να μlε απoτρΞψειg.
Δεv αλλ<iζοr τα o1€δια μoυ. M6-
vο Θα με δυoκoλ€ψειg oτηv εκπλf:
ρ(rση των καΘηκ6vtωv μoυ> ειπε
oτη γυναiκα τoυ. Πfρε εικooα{-

μερη 6δεια απ6 τov διoικητ{ τoυ'

Συνταγματ<iρxη Zoρπ<i και σrιζ
9 Ιουλiου εγκαταλε[πει την ΑΘf1'

να παlρνoνταq μαζi του αρκεtd'

1ρf1ματα και αιpf1νονταq παρσy-

Toυ
Xρrioτoυ Xατζn'iωαvvΙδn

γελiα oτoυg φiλoυg τoυ να μαζ€-
ψουν 6,oα περιoα6τερα μπoρoιiv
για τoν αγcbνα.

oι φ[λoι τoυ στην Αξνα, πρo_

απαθo0ν να τoy εξυπηρ'ετf1αoυν με
τc,ν 'καλ6τερo τρ6πo. Μαζε6oυv

1ρfματα, 6πλα, διαλ€γoυν ιiν-
δρεg δoκιμααμ€νoυq oτov π6λεμo
και τoυq ατ€λνoυν oτην Μακεδo:
νiα. 'oμωg ανηουxoιiv για τηv α-
λ6γιoτη πρωτoΘoυλ[α τoυ. Φo'

Θo6νται μηπωζ πci€ει τiπoτα c

φiλο,q τουg και τ6τε ναυαγf1αει 6-

λη η υπ6Θεoτ',. Yπ<iρxoυv και πoλ_

λo[ πcυ κατακρivoυv τιg εν€ργειΙ
dg τoυ και τηv βιαo6νη τoυ. Αλ'
λci o Mελαg επιμ€vει πωg δεν πρ€'
πει να 1αΘεi o6τ"ε λεrΕτ6. Aν τoν

εγκαταλεiψουv Θ' αγωvιατε[ μ6-
νσζ τoυ.

Στιg Ι9 Ιoυλioυ βρ'ιoκεται oτηv
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Koζ<iνη με τoν πιoτ6 τoυ φiλo
Π0ρζα. Για να απoφ6γει τουζ
το6ρκoυ9, πoυ τoυg παρακoλoυ.
Θοr}oαv, €καyε ο Mελιiq τoν ζω€-
μπoρo και τo βριiδυ κρυφ{i κατ€-

φυγε στo oπ1τι τoυ Mητρoπoλlτη,
πoυ €λλειπε εκεiνo τoν καιρ,6, γι-
ατ[ ηταν αυνo'δικ69. Eκ'εi €γινε τ;

πρcbτη o0oκεψη.

Aπb ττμ αρ'Xη o Mελιig αντελf -

φ,Θη 6τι η oργ<ivω,oη δεν f1ταν €-

τoιμη. Aυτ6 τοv λoπη,oε. Yπf1ρ1ε
d,μωg, μεγιiλη Θ€ληoη και πρoΘυ_

μ[α. Mε τουζ πρoε]crτοιig τηg Ko-

ζ<ivηg καταoτριirνει o1€διo oργ<i_

νωσηζ. oρioτη,κε €να απ6 τα σ6-

ματα με αρκετo69 ιiνδρεg να υ_

περααπiοει τnν περιo1η Kαoτoρι-
<ig και Eδ€αoηq. Aρ1ηγoi τoυ oιil-

ματoq θα oρiζoνταν oι Kαραλη6α-
vCξ και Bιo6lκηg. 'o:o αυνε1[-

ζc'νταν c,ι oυvενof1,oειq o Mελ&g €-

μεινε κλειoμ€νοg oτo Μητρoπoλι-
τικ6 μ€γαρo.

To βριiδυ τηζ 2I Ιoυλ[oυ, επε'
οκ€φ,Θει τον Mελ<i ο γιατρ6q lν1ε-

ταξ<ig πoυ περι6δευε με εντoλη

τcυ Δραγo*,μη oλ6κληρη τη δυτι'
x il lvlc κε5c'yiα κατr|χ(bvταq τov

πληΘυιoμ6 τηg υπαiΘρoυ και Θερα-

πε60νταξ τουg ααΘενε[g. Mε τov

γιατρ6 c,Mελ<iq, απoφdσισε να ε-

πισκευτει την περιo1ξ τηg Σιιiτι-
o ταζ.

Στιg 22 Ιoυλioυ o Mελcig, '
Πδρζαq και o γιατρ6ξ Jν1εταFJiζ

βρioκovται oτη Σιιiτιoτα. Aμ€-

oωg f1ρθ'α9 oε αυvεν6η,oη με την

επιτρ,oτη αμ0νηg κ<iτι πoυ ενΘoυ-

σιασε τoν Mελci. Γριiφει τ!ν lδια

ημ€ρα oτην γυνα(κα τoυ uΣfι,μ.-

ρα ε(μαι ακ6μα, πλ€.oν ευτυxfg.

Γ{αi, δεv Θα 1αΘεi αυτ6 τo €Θνog.

''E;1ει τ6ooυ9 και τ6ooυζ καλoιjξ
πατριci,τεq, <iroτε ε[γαι αδ6νατoν

ν)α μηy επικρ'ατf1αει, 6ταv τεΘorjν

ε.ιq κι1/ησην και χpτ|rσι[ΙoπoιηΘoιiν
δ,ε6vτοrg αι δυν6μει9 τoυ>.

Eπιoτρ6φει oτηv Koζ<5αη συvε-

1iζovταg τη,v εργαo[α τoυ, ενd) o

Π6ρζα'ζ πηγ'αινει σto Boγdτσικ6,
ΙνΙπλιiτoι και Kαατoρι&.

')4

O M'ελdg €1ει πιci ρι1τε[ oτην
οργιivιοoη τηg Koζciνηξ και των
περι1cbρcον, περι,μ€νoνtαg αvυπ6-

μGνα τιq ενιo1ι1αειg πoυ τoυ υπo-

ry6Θηκαν. Eν τco μεταξυ η ιi:δει<i

τoυ ληγει και ετoιμ*ζεται να ε-

πιcrτρ€ψει ατην AΘξνα. Πριv την
ανα1<i:ρηoη oτ€λνει εκεi δια μ6-
σ,oυ εν6ξ φ(λoυ τoυ τo π6ριoμα
τηg ερyαolαζ τoυ πoυ καταληγει.
(Aq γ\rωρ1ζoυv 6τι υ,π6
ou6g,μl6€ φιλoδoξΙαq δια_
πv6oμαι καt αv στεiλoυv
και αυτoi καv6vα σιi,μα
cιρY'6τερα Θα Θ6oιυ ειq
τnv διiΘεστi τωv τnv ερ-
γασaα μoυ και Θα ταxΘιi)
καΙ εYΦ υπ$ ταξ διαταγiq.
Av €φυγα xωρ(q vα τoυq
ειδoπoιliσω τo θκαμα για
να μΙi γιγει γvιυστ6v κcll
δι6τι επλnρo9oριiΘnv εκ
C,:τικ:iq πnγriq 6τι δια τov
€ναv ti τov 6λλov λ6γov
δεv *Θελαγ vα με xρn)σι-
μo'πoιi,roιrν }ζαiτoι κατ' ε-
παv&λnΦnv τoυq π9,6,oφ,ε-

ρα τιζ υπnρεσιεξ μoυ)).

Στην ΑΘfivα τα πραγ,ματα ε[-

ν,αι καλ0τ,ερα. Γεvικ6g πρ6ξενo9
oτηv Θεo)viκη {'ταν o Λd]μπρoζ
Κoρo,μηλ<iq. Σιγιi, oιγ<i o αγιb-
yαζ €παιρvε την κανo,νικη τoυ

γραμμη ,με τιq oι.lγ1ρoνιoμ€νεq ε_

v€ργειεq απ6 6λα τα μ€ρη. Στηv
πρωτεlδc,υoα υπc3c1λει ατoυq αρ_

μ6διcυg τηv μελ€τη τ'oυ και για
τρiτη φoριi, με €γκριoη τcbρα τηg
ΚυΘ€ρvη'oηg ετoιμιiζει €ξο,δo oτηv
iξακεδc,ν[α πaυ oτ<iΘηκε 6μωq r,

τελεuταiα. 'E1'ει αναλιiΘει την
αρ1ηγiα τωv ανταρτικιbν αωμd_
τcυν Kαατοριdq - Moνειloτηρioυ.

Στιg 'l 8 A,υγo0οτoυ I904 ξεκινιi
απ6 την Αrξνα με oυvoδoιjg τov
Δiμο Eυαγγ€λoυ απ6 τo Στμi-
μπεvc, καt τoν Λ<iκη f1 Nilκo Πsρ-

ζα απ6 την Φλcbρινα. Aπ6 την Λti'
ρι'σα, πριν ξεκιv{ooυν για τα oιj-

νορα' στιζ 2I Αυγoι1ατoυ €γραφε
στην γυναικα τoυ ((f,,γαλαμΘ6-
vω αυτ6v τov αγιbvα με 6-

1. rμoυ τnv $ψ1ηi και με
τnv ιδ€α 6τι εiμαι υΠoxρrε-
ωμεvoζ vα τov αvαλd6,ω.
Eixov Ι<αΙ 6xω τnv ακρ6-
δ,αvτov πΘπoi]Θnσnv 6τι
δυv*μεΘα vα ερrασΘιΙr_
μεv εv Mακεδov(α και vα
σιirσω}μεν πoλλ6 πρ6vματα
'Exω δε, τnv π,ε,πo,ιΘnσιv
To6τωv, 6xω και υπ6ρτα_
τov καΘftκov vα Θυoιdοω
τo πav, 6π'ωξ π'εiiσω τnν
κυ,6,€ρvnonv και τnv κoι-
vιiv γνΦμnv περi τoιiτωv)).

Στιg 25 Aυγoιioτoυ o Mελ<ig με
τo o<ilμα τoυ βρioκεται oτo Moνα
oτf1ρι τηq Mερ(vαq κovτ<i oτα α0-
νορα. Eκε[ δι€ταξε τoυq <iν,δρεg

του, αφoU πρcoευ1ηΘo0ν, να με-
ταλciΘcυν, γιατ[ τo βριiδυ Θ,α επι-
1ειροi'oαν εioc 5: ατo iV1ακεδoνικ6
€δαφoq. Γρciφει οτnν γυναiκατoυ
<oυδ{..cτε με τ6oην κατcivυξιν
μετ€λeΘα. o voυg μoυ soτρ€φετo
διαρκci:g πρoq Eκεivov, o oπoioq

xιiριv υ.μιilv και τηξ Θεiαg θρη_
ακεiαg τcυ υπ€ατη τo μαρτι3ριoν.
Tc, ιι€1,6!c,g τηq θυαΙαg Toυ, τo μ€-
γε0οg τηg απooτoλf1q Toυ ,μ' €κα-

μαν vα 'αιo.Θιiνoμαι π6αoν μικρo[
εiμε8α, αλλ& και oυγ1ρ6νωq με
εvεΘ<iρρυνoν. Πιiντoτε Toν ελd_
τρ,ευσα και Tον εθαιiμααα δια
την Θυ,o(αν του. Eλπiζω vα μαζ
βoηΘrf1oει. ΑιoΘ<iνομ'αι τcbρα ιoxυ_

ρ,69 και γεναiog, €τoιμog δια yα
κ<ilμω tα πdντα>. Mε τ€τoια αυ.
ναισΘηιματα o Mελ<ig μπαινει για
τρiτη φoρ<t <rτην xιilρα των oγε[-

ρΦv τoυ.
Mια μ€ρα πριv τα αΟvoρα' o

Μελ*g φ,6ρεoε τα ρo61α τoυ κα-
πετtiσιoυ, ζιboτηκε oη μ€oη τα
φυαεκλ!κια και μ[ληoε oτα παλ-
ληκ<tρια τoυ.

Toυq εiπε λ6για Θερμ&, τουg

τ6νιoε τoγ oκoπ6 για τoν oπolo
εi1αv €λΘει, τoυg ε1πε πωζ να φ6-

ρσνται σtoυq αλι}τρ<.rτoυg αδlελ-

φoιig μαg. 'oταv €δι.loε o f1λιog

αναxcbρηααν, καμι<i τριαvταριd
ιivδρεg και o κα'τετ<tνιog, ακoλου-



-ii2δ::. Γiδργcc Toδ'.,τ:c,

θ<bν,ταg τc,ν c,5ηγ6. Α',<iμ:c<i τoυg

i1ταν o Γliκcg Π6ρζαq απ6 την

Φλιilρινα που ο /vl:λtig 6κανε υπαρ

1ηγ6 κα':. c, oπciog του παραoτ€-
κεται τ-ξ πιo δ6oκcλεg ατιγμ€q,
ο Λαμπρινe q Bραv<iq απ6 τα Σφα
κι<i τηg Kρiτηs, o Kατcιαμ<iκαg
απ6 τη Δεcκ<iτη και o γ€ρo Αν'
τρcυλfq Δικcilνυμοg απ6 την Kρη-
τη.

Η πορεiα oτη Mακεδcν(α ε[ναι
περιπετειιbδηg' o,δr1γci πεπειρα-

μ,€νοι δεv υπ<iρ1oυν. Δυακoλi'εg
παρουoι&ζc'vται στoν επιαιτι,oμ6
και οι Τc,'0ρκcι πoυ πληρoιpoρηθη-
καν τriν δι€λευoη αντ<iρτικoυ oιb'

ματclξ (iρxισαν να τo καταδι<b-

κaυv. Για να απoφι1γoυν τoυξ Toι]ρ

κοUζ oι πc,ρε[εg €πρ'επε vα γiνoν'
1αι τη νc1τα. με βρo1€g, o'μl1λεg,

μθoα απ6 1αρι1lδρεg και βdλτoυg
και χωριq τρc,φη" oι <ivδρεq <iρ1ι-

σαν να κcυρ<iζoνται. o' Μελ<ig

τευq μιλιi ενOαρυvτικ<i να τoνcb-

οει τc r.θικ6 τουq. Kαι οqν να μtν
fφ€ανα; cι κακcυ1[ε'g 1<iνoυν τoν

KαραΘiτη και τoν Aντρcυλξ πoυ

ε[1αν απcκoιμηΘεi ατo διioοq"Tov
Αr-τρcυλη τcν βρηκαv ε6κολα αλ-

λ<i η ανεδρεση τcυ KαραΘ[τη τoυg

δυoκ6λ:φε πc}.Ο και αυτ6 εκνε6_

ρισε τcν M:λci.
Tηv l Σετrτεμ6ρicυ βρ[οκεται

στα περ(χωρα τηq Σαμαρivαg <τi

χαρ'a>, γρ<iφει στο ημερoλ6γιo

τoυ (σα, π€ραν, μαlκρ<iν, αλλ<i

καΘαρ,6τατα, φαινεται η λlμνη
τηζ Kαστcριdξ. Nα και τo Bι'
τoι!>. Kαι 6oτερα απ6 λiγεg μ€-

ρ,εg oυ,μιπληρcilνει. <Φ9<iνoυμε oτη
Σαμαρ(να 0οτερα απ6 7 η,μερcilν
πε,ρεiα. oι ciνδρεg μoυ ε[ναι με'
λαγ1oλικc,Ι, εγ6, δε εν'δoμιi1ωg

πλ€cv f1 λυπημ€νoq. Bλ,€πω μ€xρι
ιilραg μ6νον δυoκoλ[αg. Δεν η'

μπoρ<b, ακ6μα, vα ξελαoπιilσω α-
'-τ6 αυτi1ν την ευλoγημ€vην Σαμα-

ρiναν αν και εiμαι εv πoρεiα πρo
επτ<i ημερcilv> Oι Tοιiρκoι ε(ναι
ειδoπcιημ€νoι, oδηγ6ν δεv €1oμεν,
τo €δαφοg δ,εv τo γν<oρ(ζoμεν. Θα

φ,9&oc,υμεν, πc'τ6, εκε[ ξ μξπωg cι
Tofρκcι Θα μαg αρ1i'ocυν τo κυ'

νηγητ6 και €τoι Θα ναυαγξαoυv
iλcι οι π6θcι να βcηΘfoωμεν τoυq

ε κε[ o.Sελφoιjζ;

Ι{ €λ'λειψη των τρoφιμων πρc'
θtiλει απειλrτικξ. Συ1νιi μ€νaυν
νηοτικo[ για δυ6 τρειg μ€ρεg. Γρti

φει o Λlελdc. ((Ωq πρ6γευμα,
6xω θvα μικρ6v τεμ&xιov
6ρτoυ. o Avτρoυλιiq μ' ε-
ρωτa μfiπωq Θ6λει oλ(γoιl
dλαq ακ61μα τo φαγnτ6
μoυ, Η πlεivα 6λωv εivαι
μεv6λn, τnv λnσμoνιil oλi'
1.rov συζnτιbv τo δρoμoλi_
Yιov, τo oπoΙov Θα ακoλου
Θftoωrμεv δια vα εισθλΘoυ-
μεv ειξ τnv ζιilvnv τωv ε'
ιτιxειρriσειilv μαq, ιβ€ ToV
Πιiρζα και δυo ε1κ τωv συv
τρ6φωv μαζ oι oπoioι γvω-
ρiζoυv καλιbq τα μ6ρil).

'Eπρεπε να συνεργαoτo0ν τo

θciρρoq, η αφοτ[ωαη και η πα'
νoυργiα τc,:ν xωρικιiν για να μξν
πεινιicocυν τα oci,ματα. Ανεξ<iντληr

τo τo Θciρροg, ακλ6νητη η αφoσι'

ωoη, α,οδληπτη η εξυπντ1δα τoυξ.
'E6λεπε κανεig πολυμ{ ανη ευ-

φυ[α, και φανταοiα oε 1ωριιiτ'εg,
πoυ τoυζ €παιρvεg ανiκανoυq να

βρo0ν δυ6 και δυ6 π6,oo κιiνoυν.

Η τυφλf1 και απερι6ρ'ιατη πiατη

και αφcσιωoη 6λoυ γενικι1 τo'υ

πληθυ'ομcιi τtταν απαραiτητη πρo-

Uπ6Θ'εoη oτα 1ωριιi, ιδiωq εκε[να
του Περιoτεριo0 πoυ oι αvτ<iρτεg

i1ταv τριογλoδ0τεq.

Mε c,δηγ6 .ιoν €μπειρo Kατoια-

μdκα πoυ γνcbριζε καλd τoν τ6-

πc,, αναχωροιjν απ6 τo Zoιjπoι και
6ατερα απ6 αληΘινf1 περιπ€τεια

φθιioαvε oτo Kλ€πιoτη, κoυρασμ€-
νοι και βρεγμ€νοι. Απ6 ε,κεi oτ€λ'
νει με τcν Aναγνιiloτη Παπαδη.

μr;τρicυ, €ναν €vΘερμo πατριcbτη,
ατov KαραΘαγγ€λη επιατoλf1, με
τηv oπο[α τoν παρακαλεi να oτεi_

λει oδηγ6 ικαv6 και πιατ6 για τo

Kωotαρ<iζι. Mετ<i απ6 πoλλ€g πε'

ριπ€τειεq στιζ 1l ΣεπτεμΘρ[oυ

φθ<iνουν oτc Kωoταρciζι.
Kρυμ€vcι o' €vαν α1ερcbνα αυ_

νενcc0v'tαι μυoτικ<i με τoν Kαρα-
6αγγ€λη, καΘ'αρ[ζoυν τα 6πλα
τoυζ πcυ ε1αν πιiΘlει απ6 τηv βρo-

1ξ και τη λcioπη και κατ€oτροr-

σαν τα ox€διιi τoυg.

Aπ6 τo Kωoταρciζι λη'μεριιi_

ζουν oτc βoυv6 π&νω απ6 τo Bo-

γατoικ6. Tα παλληκdρια του κoι_

μ{θriκαv oτην εκκληlo[α τoυ Aγi'
cυ Aθαναcioυ, εν6 ο iδιοg και o

Πιiρζαq φιλoξενf1Θηκαν oτο oπ[τι

τoυ δαoκιiλcυ. Στo Boγατoικ6 μ<i'

θανε για τη δoλoφονια τoυ Θ'εo'

διilρoυ M6δη και τα κατορΘιb'μα-

τα του Kαo0,δη πoυ Θ'€ριζε αλιiπη_

τα με τo oιbμα τoυ τoυq Boυλγ&-

ρoυζ.
Απ6 τo Boγατoικ6 επιoτρ€φoυv

,rdλ, o"o Kωoταρdζι και απ6 ε_

κε[ πηγαiνcυv στη μονf1 Toιριλ6'
6oυ, τo πρoπ0ργιo toυ ελληνι'

oμo0 ατη Δυτικξ Mακεδov[α' E'
κεi καταατρ'ιbνoυν με τov Πιiρζα
α1€διa εξ6νταr'oη9 κciπoιoυ 8o6λ-

γαρoυ πoυ με τιg Θηρι<o'δlεζ τoυ

ε[1ε γ(νει τo φ66ητρo τηξ περιo'

1f1g. <Tιbρα ενν6ηoα 6τι δεν η-

μπc,ρcb ε'vrb να διευΘfνω τoια'ιj-

την εργαoiαν. 'Eτρεμα και ηlσ_

θαν6μnν 19γ 9αυτ6ν μoυ €νo1oν

πριν ακ6.μα διαπριiξω τo €γκλη'

μα. To βρ&δυ μ€οα oτo lνΙοναoπf1-

ρι €κλαuoα με απελπιolαν>, γρ<i'

φει.
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Tο ΠοραδoσI0κα MoUσlκα '0ρUαU0

σTπU Hμα0iα

(A' μΦrE)

Aπ6 τι; φωτoγραφiεg τoιl ξxο'lν
:υTΖΞ'ντ,ρωΦΞ,i οτo Mου,cιyω }Ιoυο,Ξ'i'o

{Jεoc'αλον[τ"η'3 xα.L a|'ζ μαlρ-'')ρiε; γε-
μ6ντων aι?Υι,νΙοπαLy"τd)rι,cυμπaρ'αi_
'νoηr.ε 6τι oτην, ξ:.αΦiα τ'α'[ξΘηxαν
ατ'5 -"x. γaρδ6φυl'lα o ια'ρτ'oνρα 

-<,

ic )'αο$τo, ιa a'3τι. τa β''d'|'. o τε-

μ:ντ'ζ6;, το l"apαν[, η θραxιωτιxη
}'b'ρα απJ τι αaρ6φ'ω'να oι φ,λ.oγd-

ρeζ η! Ιια'tν:,α, τ'o x}'αρtνo, o ζoυρ-
ν*.'i''a πi.π''ξα xα.'" 1,α. β\ν"""nιι πνευ-

6'xι! τ,ρ'rιιrιπ'!.τ,ι'' x:a\2ν\ξ.τα 1 τ?oΨr,δν!.

λπ'6 τα',μεμ6'ρα'16,φιυ να πα|ξΘηταν
τo r)τ'zo'3\ι, o ντα0iρ6q, τo τ'oυμσtε_
j'€*,. 

'o', 
απ6 τα g|ιirφωνα o''' 1loν-

δadγeζ, τα ξL\'.q,, τa τι?'ηωνo' τe

σ^t,ι:\α')τ|?1". '\πd tq' dγx,ο,ρδι δργαν'*

τα|'7Θητα't επioηi το )'αi'ιδ pεrirπ,6-

'νι^l'c ι!'πονζο6γL. γ'α. τα. ψi' π'α'ραδa'

oιωxθ" 1Lαντa),[^lο 
y.αι τυΘiι,?α'' lπ6

την 'ιαττ1γορiα τ:ω') oρβνων μa s-
λ.ευθ:ρα *rγ6'!ιμe')1 "1λιι:'!.δ''α τ:,'ι.''"

γ'θτμlια'ι επi:η; τα ;μi1 τα.ρ'ιδ''s'''ιzi.
αρψ6νιτ"α xαι αxτιc ρ'ντε,5ν.

_., Ο ταμπoυ ιρ&.q i1ταν τo lμουoιτ.c

a';ιγαn;,o τω'ν xλoφτιbν yoσ.L σ''?|ιατω'

λιby πoυ ζ,o'3cαν επ'dνω oτo B{pμ'ιo

%σ"L a:ι ΙΙι6ιρια. o ταμπoυρι*,ζ πrΡο-

iι2γeται απι6 την βυζαντινη π,α'ν-

δ'cυ,piδα τc αυτii με τηy oε,ιρ,& τη6

tτd τo α'ρ'γα/o τρLγaρδo των Eλλ(_

γυγ. o'ι δε,:μoi των τ6'νωψ eL'ναι rκι-

τητo(' γ'1'γ xoυρδiζεται,cτo'.i; βυ{αv-
riνου3 φθr6lγγoυE Δη, Γα, ΙΙ'αl π'Oυ

α'91''"cτo'ιγo'5ν oτ* ooλ, φ'α, ρe τηΞ

Eυlcωπαixγiζ,oημειoγραφ'|αg. Απ6

ξιiλ;o δ&φvη6 φτι&1νεται o τ"α}"6q

τΦμπ,oν'c'&.q. o τα11ιπoυ,ρd, q παiγΘηxε

π,oλ6 oτην Mωxεδoyiα ηρ'ι'y €μΨsνι_

aτε[ τo λ.αo6τo, παi1θηιε oτoy' 'Ο-

:t6

Λαγoilτα nρoπoλεμrκδ

Σuλλoγfl Moυotκoil Moυoεioυ

Σ.l., Koψo1εiλη

λυuπ?' cτο Β['ρψιο, οτo f{αγγz!.ο'
οτην Χα).τ"ιδ,.x:i1,, την Θ ecι,*)'aν!"ιτ,,

xz.θω; ε'τtcηζ Υ.α'" σ.ru6 τcυ; Σα,cα-
ιι.:liν,"l'. '

Τc )'αcυτc ινι.φ.!2z:ι'. ι;6 ':ι
l'z,'''':'.ιι Ξ;η. _\υτ4 !7-z: 1 >";--)':-;

l..-'ρ;l!: ;c''l 7-ορ7'.|c'ι::L'. ΞΞ )'z, .'Ξ,

5'')'' 
'1.'' 

τ, 'ι:'z .τ:τi Σ''.ιτιτιbν ιτt;
οi,)'λη;. g'- |3iι,ι-'ι! -.c''l ιi-',lι'- τcτοθε-
τη''1!νο'. ιιτi :τγt 7-ρυ4ια='.ιt, τ}'t-

ι'ιzιx. Συr1lz =.' ).ι.'υτc εly6δευs
το ι,λ'*?!ν.J ^i, 

=c β'.c}'l-. oι oνoψα-

cte; )'α'ο'3ιο zι'' o0='' -,.ρa!ργονται
απ6 ττγl )"diη ud, s:α α'7α6''ια' a|

ud oημα'iνει τo ξυl"'. To λαoιiτo β1-
6α''α eiν'αι rα)'ι','6τι9o 6pγανo γνω'
cτ6 'απΔ την τρ!.ιη γ'.λυετηρ(δα'
π.Χ. cτην *roo-*o-,αιμt'ι. To oη1τι

t1τxν'δi1,',γ ων'ο τoυ λι? ω6ιι'al μ,εcαiω_
να 7oll - 13oυ μ.Χ. αιιivα' Παιζ6-
ταy πo'ληi απd τoυ6 xατo'ixaυq τηq

M. Αciαq oι oπo'ιoι τo Δφqp'αν oτη'i
v;υρiω; Eλλ&δω,μετ& τηv Ψt&P,αoια-

τιxri1 ι.ιταcτρo'φ\. Aυ'τ6 ε[ν'αι 6ργα-
γo s'ολ'υcι'.τ6 'τ"αι 6aι oυy,oδευ'τιx6

6'πιυg τo )'ωα5τo. 'Ομrs με το oδτι
π,ολλ66 φ'oρd; cυv6δ,ευαν τo τραγαl-
δυ γ'α.ι το βιoλi 4_r.ε cυγ1oρδ|ε6. 'E-

1ει 5 διπλdg 1oρδd; πoυ xουρδiζoy-
1.L|. ,ilΞ a:αυτoφων'ite Λα, Σoλ, Ρe Λα,
Ml l1 Λα, Pε, Ψι, Δα,,ρε. ]Ι,ριbτα

toυ
Στ€λιoυ Ι. ΚoΦαxiε(λn
Ιδρυτιi και διευΘυvτri
,Moυ,oικo6 Moυoε(oυ

Mακεδoviαg

|' ι"" \ :''. ι r a τιa'' o6'oα ν,μ e τ cιξ ω τd 6 1aρ δiJ g

^l1 ε'tτ!ρ''νεq δπι'ι< y'αυ oτα ιi')'λα 6ρ-

γαr:'. Αυ'τd; '66γαξαν πoλ6 γλυzο-
τε'.'' ^l,'1',' ι'τl' τ''3 ιτγ'ιeρ''ν!3 \εγ6-

'ιe',z; ;)'Lsι'.τ! -: 7..rρδz;.

TC β:i'!. )'!γz;zι 6-νι εtνα'. αa''α-
τ''ιi. Ι'ρ6>'pc'ιcζ τ'ου \ταν τo' ινδι-
τli l-ιzγανο 

'ρα6x';'i'cτpα πoυ τo ε-

?ηdρΞ ο βαcιλι'&3 τη6 Kευλdνη;
Pα'6λνα την 3η xιλιετηρiδα π.Χ.
oι α7γω[οc 'Eλληll.ε6 δε,ν ,ε'i1αv 6.ρ-

τ'1'ν'α πoυ πα1ξoνταν 1.Lε τ6ξo.

To βιoλi αν'α,φ€ρετα.L ατι6' τα ατρι,-

τ'''nα '€τη σ'ν xα',. στηy σημqρlyγi τoυ,

ι\a'?φι διαδ6,θη,xε 'cτα. ψ€αα τaυ'

16oυ αιιδy,π. o λαι56 βzζ uδιoλιd>

λdγει τι6 ,μιηrldζ v'o'μ'πανt4 απ6 διlα^

φ'o,ρα δ'ργαν'α' To ξ6λo τoυ φτιd,-

χν'ετα. απ6 6)'ατo, πe$xa' \ λ.ε,5vux

τ,ι ,y'ιθ'τω 1ιdρo6, η πλ.ατη φτι&1νε-
τ,J'ι απb oφ6,νδαμο γ"αL τ'1' xλeιδι&,
τ'α.'6αλι.ρη; x.λ.π' απιδ d6εvo, ελ,ε-

φαντocιoιSν. To xo'6ρδιoμ&' τaυ εt'
ναl Mι, Λα, Pε, Σoλ. Στηv B,6ρoια

τ.ι βιo')'ια. τω oυy6δ,ευαv ι1ε τ'oυ6

ντ,α.i1ρdδοE (μreγιiλα ντ6,φια)'
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IviγμqTα

Σα δεν εixα'μι vε ρτrδι6φωvoυ
vε τηλι6ραoη oliτι γραμμ6φoυνoυ
του xειμιbνα oτου τζι<iκι ιλιγ<iμι
κι ινiγ'ματα για να πιρv<iει η ci'
ρα. Πιντγι<i oαν εlμαoταv κι 6ν'
ταq απoσταν<iμι απ' τα πιxν[τγια
τηgμ€ραg f1 6yταq αxιρνοoοαν oι
6ρου1€9 καΘoυμ<ioταν αττ6 κ<iτoυ

απ' τoυ oα1νια[ oι καμνιd γριν-
τιιt κι για vα πιριiαει η 6ρα ι-

λιγ<irμι ιviyμmα, 6πoυ9 κι 6ντα9

μαζουvtiμι τα κoυκo6λια η tι-
φλο-ioαμι κoλαμπoι1κι. Ιν[γματα
iλιγειv 6λη η Ιλλ<iδα 6πoυq κι
6λα τα πιvηlι<i oτoυ δημoτικ6 κι
τoυ γυμvdαιoυ. Mιρικd τθτoια ι-

νiγμ'ατα ε(νι τα παρακ<iτoυ. Απ'
αυτ<i μιρικ<i εiνι Nαoι.loαiiκα.

Ι. Ιργοι.loττi,oια μικμi πoυ πα^

μiΘυρα δεν €xoυv oτcr λει6<iδια

για υλικιiι οι εργ<iτριεg 6λo τρ€'

1ουν. M€ρα _ νιi1τα αq φρoυρεi η

φρουριi τσυ η λoγ1oφ6ρα. Tηv
πραμτiπεια η γλυκει<l δα τηv κλ€
ιpoυν κ<iτιoια cbρα.

2' 
^1τ6 

πιivoυ ααv τηryιiνι απo$
κ<iπoυ αα μπαμπι1κι κι απoυ πi-
σoυ σα ψαλiδι.

3. Tιντoυμ€νη τη Θιiζoυ ζαρoυ-
μ€vη τη Θγ<iζoυ.

4. Tζaυρτζo6λoυ παρτ<iλoυ oτη
Φιiλαooα ριγμ.€νη.

5. Xiλιoι μ0ργoι καλoυγ€ρol σ'
€ν,α αμπιiλoυμα διμιivoι.

6. E[νι ιioπρoυ ααv τυρl μα τυ_

ρ[ δεv ε[νι, €1ει πoυvτικo, oυρci
πoυντικo69 δεν εiνι.

7' Tοlυ 1€ρι μου αtoυ x€ρι τoυ,

τα 1ε[λη μου στα 1εiλη τoυ κι
τc'υ <iλλoυ 1€ρι μου ατoυv πιiτoυ
τcυ.

8' Aπo6 πιjrvoυ ωlι' τη Poυo[α κα

τη6αlνει μνιιl κυρiα πoυ την πιd-
voυν yτγι6 voυμ<!πoι κι τη ρixνουν
oτoυ αουκ&κι.

9. 'E1oυ μνι<1 αδαριpf1 πoυ κ<i'

Θψι οιlπiαoυ α'τ' την π6ρτα.
l0. Tαμαζcbνoυ, τα oφouγγiζoυ,

πiooυ αττ' την π6ρτα τ' ακoυμπi'

ζoυ.
1l1 . Σκ0Θoυ, γουνατiζoυ oυμπρ69

ooυ 6ιiνoυ τoυ μακρι3 μoυ στoυ

oκιστ6 ooυ.

Toυ
Nilκoυ Σπ6ρτon

'l2. 'Exoυ 6vα πμiγ,μα πoυ 6ooυ
παiρvoυ τραv€6ει.

13. Toυ κ6φτoυ, τoυ μoιριiζoυ,
τ' αvακατ(bνoυ αμ<i δεν τρcbγητι.

Ι4. 'Αoπρουq κ<iμπoυq μα6ρα
66vτγια.

Ι5. Xiλιoι μ6ργoι καλoυγ€ρoι
o' €vα σκoυλει6 vτια6&ζoυv.

16. oυ Λ<iζαρoυg τ614ει αμπρoυ-

oτιi ,oυ Γα6ρι{λ oυπ[οoυ, oι παν'
τριμEvεg τοι31'αv κι τ6xαααν κι'
oι ιλεoτερεq τ6xoυv oτη μ€αη.

17. Η γ'υvαiκα τ61ει οτην κιλ6-
τα κι' oυ ιiντραg oτoυ παvταλ6νι.

t8. Koιλκ1 μι κoιλι& τoυ μακρ6
φκι<iv,ει δoυλειci.

20. 'oλην την ημ€ρα κρ€μητι
του 6ρ&δι oηκc5νητι κι οτην τρ6-
πα 1ιirνητι.

2l. Τoυφ€κι αlιol5 <ivτιρoυ' μπα-
ρc$τι απo6 α€.ραν oτη φπ'€ρνα νη-

oιαντε6ει oη μι1τη σL χτυπdει.
72. Moυg'oυδ€'vει δε 1oυρ€vτι,

πoυδαρ€ντι δε 1oυρ€ντι Θ<iιlει oυ'

ρ€ντι l<ι γυρζει κι αγλειφ€ντι.
23,. Tου κιφdλι μoυ στoυv κ6λoυ

ταυ, oυ κ<bλoυg μoυ στην π€τρα,

δ€κα τρα6o6ν, ντγι6 κατoυρo0v.
24. Γιρανo[ πιτoι]oανε τ[ πouλo[

πoυ ξoανε oυ €ναg εi1ιv μπρog
τoυ γηlι6 oυ <iλλoυg ε[1ι π[οoυ

vτγι6 κι f1παv €ναq μoυνοη6q πo6'

1ειν 6ναv πiooυ κι €ναν μπρog'
25. Nτγι6 παt6ριg κι ντγι6 γυιoi

6γ{καv ξoυ κυνηγoi κι oκoτcb-

oαv λαγo69 τρειq τηρειν €ναv oυ

κ:οιΘε[g.

26. Tα 1εiλια μoυ στα 1εiλια
τoυ τoυ 16ρι μoυ oτηv τρ$πα τoυ.

27. Kατινcbνoυ μαvταλ<ilνoυ κι'
oυ κλ6φτηg μ€οα Θρioκητι.

28. Ψιλξ ψιλξ καλ6γηρoυζ κι
κ6κκαλα δεv €1ει.

29. Στoυ δρ6μoυ που τεf1γην,α αν-

τ<tμoυoα €ναιl δρ&κoυv πor111ειv

π€rπι κιφ<iλια, τ€oοιρειζ αναπνoυ
€q, 1€ρια, πoυδ*ργια εiκoυoι κ]ι

v$1ια ικατ6.
30. Ψιλξ ψιλ,69 καλ6γηρoυq κι

μ' €να μ<foτι γλ€πει.
3l'. Ψιλ6q ιpλξ κcxλ6γη,ρoυξ κι

πiττα τoυ κιφdλι.
32. 'Exoυ €να κατικoιjΕι πoυ τoι,

6ιiν6υ oτou αιντoι1κι. 'Aν 1αΘe[
τoυ κατικo0τι τ[ τoυ Θ€λoυ τoυ
αιντo6κι.

33. Πρ<iιoινoυg πιiργουg κ6κκι-
νoι voυvτ<iδειg κι μθαα 1oυρεsουv
μα6ρ α ντγ ια6oυλoιivηy' ια.

34" 'E oυ €να 6,αριλ<iκι π6xει
νrηlι6 λoυγι6ν κραoιiκι.

35. 'Oνταg τoυ δ€νoυ φευγει κι
6ντα9 τoυ ξιδ€νoυ oτ€κητι. ]

36. 'Exoυ μνι<i αδαρφf1 6πoιδυ9
πιρvc1ει τη ιpιλ<iει.

37. Στoυ δρ6μoυ 6πoυ τηγηvα
αvταμουoα μνι<i π€ρδικα τα φτι:
ρ<t τηζ €τρoυγα του κoυρμ[ τηg
π€ταγα'

't7



38, Λvoiγoυ τoυv κoυλιαρ'6 κι
6<iryου τoυ μαλιαρ6.

Φ. Tου τiρι ' τiρι κρ€μηπι τoυ

τ[ρι τυρ,ανvι€τι μα τoυ Xριαε6 μα
toυ Θι6 φoυ6o6lμι να τoυ πιιiαoυ.

40. 'E1oυ τ€αoιριq αδαρφ69 πoυ

κυνηγιoιjντι αμ<l δε Φ'τ<iνoυvτι.
zlr1,. A.ν<1μιoα απo0 vτγι6 Θoυνd

ακοιiγιτι €ναg 6ρ6ντoυ9.

42. Mιλαvξ τη'6<iζou κ6κκινη τη

6γιiζoυ.
43. Kυνηγ6g ε[,μι oτoυ κυνf1γι

π<ivου μι ciκαττνoυ μπαρoιiτι τoυ'

<pικι€g τρα6<iω'.

44. Tρουγιo,ιiρoυ _ γιo0ρoυ κι5ry-

κλα κι μι1o' τη μ€αη τπicπια.

45. Πoι6 ζcirου πιρπατ<iει τoυ τα

1i. μι τα τ€ooιρα τoυ γι6μα μι τα
ντγι6 κι του 6ρ&δι μι τα τρiα;

4,6. Eivι €να &γριoυ Θηρioυ πoυ

6oα τcυ δlνcυν τα τριbει κι' 6-

σ'Eαpναξ πιΘα[νει μη 6oα €φαγιν.
47. Ποι6,9 τρoυγιoυρν<i]ει μcυνα-

169 τaυ κι τ[ γινι€τι αξανdg;
Πoι6 εiνι τo,υ φαρ1μακcυ για τoυ

1ι6νι κι ποι6 του τραν6 τ' αγ'κι6.
{l$. |_ρdlμ'ματα γρdφει γραμμα-

τικ69 δεv ε[νι. Σαμ6ρι φoυρ<iει

γ<iiδαρ'ουq δεv εiνι. K6ρατα {1ει

Θ6δι δεν ε[vι. T[ ε[νι;
,4l9. Ei.νι €να μικρ6 μουναoτf1ρι

γιoυ'μdτου ασπρoυ'φ6ρoυ9 καλoυ

γ6ρουq.
5,0. oυ flλιcυg τ6φ'κιααειν, cυ η-

λιoυg τ6,ΘριΨειν κι' 6vταg παγαi'
yει μη τη μtivα τoυ π€φτει κι πι_

Θα[νει.
5t1 . o'υ τxι6g μcυ oυ κoυ:ιlτoυΘ6-

δoυρηg μη τα πoυλλιi ζουv<iργια.
52. Δ,α1τυλ[δι πυργoυ'τ6, πυρ-

γoυτ6 καμαρουτ6 Θρ€1ιτι 1τυπι€_
τι κι' απ' τoυν τ6τιoυ δε <rπαρ-

νι€τι.
53. Aπoιj μητ€ρα κ6κκινη γινι€-

τι πιδi μα,0ρoυ Φ,τιρti δεν €xει ν'
απιτιiει αμ<i απιτιiει αιαπ<iνoυ.

54. Aπ' τoυν κcbλoυ του 6αoτιj:

κι στc,υ oτ6lμα τoυ φιλcb.
δ5. ΓΙτγι6 αδ,€ρφ'κια αv'ταμoυrμ6-

vα σι €yαv α:φαλL5v διμ.€να.

56. Δα1'τυλ1δι π0ριvoυ, πυρινoυ-

ζιπ6ριvoυ αlrοιi γ'κριμoΦq γ'κριμi'

l8

ζητι κι 6μoιη δεν ταακζηaι.
37. ΕLνι πoυλ<iκι μη φτιρ'6 κι'

απ' τη μΦτη τoυ γινvιiιει.
58. Kαλαμ€νιoυξ ου ζυγ6q π€ντι

66vτγια τoυν τραΘo6ν..

59' Koυλoυγηρ,&,κια κιiΘoυvτι α'
πciνoυ oτα παλooκια.

60. Kαρα6<iκι Φoυρτoυμ€νoυ πd'
νει μεξ τη μπιστη.ριιil ν' αριiξει.

6l . Koυλου,κιj,Θα μη ι<pτd τρι)πειg

κιiΘι τρ6πα κι' 6νoυμα.

62. K6κκινη κι μαλλιαρf για
τoυν κcbλoυ ooυ καλf1.

63.Ko.6φ,κιoυ δ€ντρου 1ciρουg μ€

σα.
64' Μακρoυ'κ6φαλo'υ γουlμciρι

κ<iρ6c,υvα Θαατdει κι τρcil'ει.

65. Mαυρcυκ€φαλοι ατρατtιbτι

στου στρατcllνα τoυg κλειατοi.
66. ΙνΙ,ικ.ρ,6 πoυλi φαρ'μακιρ6

ακcsζει, τρυπdει, ματ'ιilνει.
67. Mιγιiλη τoιαν&κα Θοιjτυρου

6λoυν τoυν κ6oμ,ου αλεiφει.

69. 'Oλc'ινοι €xουμι ντγι6 π6ρ-

τεq πoυ τιq σν'oιγσυκχgiγ6'ψrμι αu&

τα κρ6oκια μ.€νουν απ6ξου κι κα:

μνιαφραζ δ,εν τ' ακcι1μι.
6'9. oη]τι Θρioκoυ τoυ 1αλι'ιi: κι,'

6vταq 6ρω νιρ6 ψουφcb.
70. Π€ντι τουv κυνηγc6ν αμd

vτγι6 τc,υv τoακcbνουν κι ιrryι6
<ioπρειg πλιiκειg τ6τι τcυv Θανα-

τcirνoυν.

7l . Π€ντι δ€κα κcυ6ωvo!ν διi'
δικα 6αριoυκoυπc6ν κι cι μιiλcι
τ'αlτoυλγιoι]ν.

72. Πατiραc, μη διiδικα πtντ1lια

κciΘι πιδi ιξftντα θυνατfριg μrαJ-c

μα6ρει9 μιo€q <iαπρειg.

73, Στr' δεixνcυ κι φcυΘdσι, στη

6civc,υ κι πcυνtic' ατη 6γιiζcυ κι'
€1ει xιioει αμ<i α' €γει cυφιλξοει
κι πcυλιj cΦακcυφισει'

v4' Σt μπαξ€'; δε Φυτε6ητι, οι
πιρι66λι iyι, cυ ματτcυρα_c τcυ

εργ<iζητι κι'oυ κ6oμου9 6λ'ουq

τ6Xει.
75. Tηv η'μ€ρα δoι}λα τη νdyτα

κυρ<i.

75. Tη ααλιrirνoυ, τηv τινπ6vου,

την ιoιιbνoυ ,τη ματιιiζoυ κι στηv

τρ6πα τηζ η 6<iζoυ.

7'7, Tρεq τηv τσακ6νο'ιrv κι γιv'
ν<ilει αμ<i αλf1τ1ια πρ6π}α πιγει;i

μαi,ρα τα φ'κι&vει τα πιvτ'yι<i.

κcυντd τηζ τα αφηvει.
78. Tου φ[δι τριilει τη Θιiλααoα

κι' η Θ,ιiλrασσα του φiδι κι ατoυ

κιφ&λι τoυ φιvτγιoli φoυτiτloα α-

ναrμ1€νη.

79. Πo,υλi δεv εiνι, νουρd δεν €"

χει μα oτην ν'oυρti τoυ ντγι6 μιi-
τια €χει.

80. Mα,κρ6g μακρ,6q καλ6γηρoυg
κι πiτ'τα του κιφ&λι.

B1 . Σ'€ρνι τ' dvτιρoυ για vα χoυ

ρειiει η κ6ρη.
82. Nτγι6 μπικdντγυα μαλιΙrνoυν

κι 6γ4ζoυν ιiαπρoυ γ<iλα-
83. Χιλιoυτριjπητου λαγ[νι μα

σταξι& νιρ6 δε 1ι3νει.
84. '^Αoπρoυ εiνι, τυρi δεv εiνι.

dρ1oυντεg ιφτουχοι τc'υ πι<iνoυν

στου τραπ€ξι δεν τc'υ 6&νoυv.

85. Αυτ6 π61oυ, τ6xειg κι' ιiν
δε oτου πω δεν τcυ 6ρ[oκει9.

86. o,υ παπ69 κι' η παπαντγι<i,
oυ lη.1αγci:λrg κι η !ι'1αρiγια €ξι αυ-

γ& fycυν <lτη φουπια κ<iΘι €ναg ω
ποt τρLιι'

8?. Χιλι{κc'υμπcυq 1ιλιουμ€τρη'
τc,-'q y_i}.ια δα πει-q για να τoυ

6ρεr.q.

88. Bαρδ ε[νι τα α[δrοcυ γλυκ6
εivι αα μi}-ι νc'j'δι ατου ζ{lγι πιιl'
νητι νοιi,δι ατcυ ζδγι μπαiνει.

89, Αvε6αiνει κατη6α[νει τα Θρα

κι<i δ6νει ξιδ€νει.
90. rΠGπλoυ'μα παyoυ'Θει6 oτoυ

πιiπλουμα κι 6ιλoυvιci δεν €y-ει'

91 . Ανιiμιoα απo6 ι4τγι6 6oυνti

καν6νι μπoυμπoυνiζει.
92. Kiταρvcυq πι)ργουg ιioπρoι

μπιρ'vτ€δι κΦταρνοι καλ6γηρoι κι1

Θουντι μr1oα.
93. ΙγιΙl ε(,μι γuμν6 κι' ανυjνoυ

τoυν κ6oμoυ.
94. Σιδηρ€νια τα πλιυρcl τ' ι1ν'

τι!]α ιlπαμπακιμi.
95. Μακρ6q μακρrig καλ6γηρoυ9

κι κ6κκαλα δεv €1ει 1τυπ<iει ιδιb

y_τυ,π<iει εικεi τlπoυτα δεν παθαi'
νει.

96. Mαυρoυ'μo0τσουvoυ δαμ<iλι



σroυ .ροι.,lμ(ivι δ€ν πΦ}/αινει τoυ

ρ€lυμ{ivι καταπιvει.
97. Koιrvτξ κoυνtr6g καλ6γηρα.19

κι αλ.ιiφκια κατη6ιiζει.
98" K6κκιvη φoιiρκα δ€ρνει μα6-

φυv κ<bλoυν.

99. Π€vτι ρi1νoιlν τριαvτανηyι6
αλ€θoυv, oυ τσιαoιkηζ τα μαζcb.
vει κι' otJ η/&c τα ξιφoυρτ6νει.

lΦ. E[γι €να καλoυμ1Φκι πoυ

φoυρ<iει κατιιλ<iκι,

l0Ι' Mαioxιμα τη Θιiνoι: oτιγνf1
τη 6γιiζoι'.

1σ2. Η μ<iνα ττμ μιivαζ σου κι'
η τnΘιμi τ' αφ€ντη αoυ κι' η

γρηd η wivα ooυ π6οα αφκι& €-

Xorrγ;
tfrl. Μη τα τ€οoιρα τ&γκα

τoΦγκα, μη ,τα vτγι6 τiγ,κι - tiγκι
κι' €vα τoυ ξυμυγιαoτ{ρι.

|ο+. oυ oτιγvξ 6αατ&ει τoυ ψη-
μ€voυ.

Ι,ο5. Ιδd} ε[μι κι' εκε[ 6ρ[οκoυ-

μι.
106. ΠαvoιlΘει6 oτoυ δ€rrτρoυ κα

τηvoυβvoυ oιvτoΦκι.
lσ7. 'oληv ην ημ€ρα κρ6μψι

Ι(ι τoι, 6μiδι oτ€κητι.
108. 'Aφoυvoιξ φoυη δεν εxει

κι φoυν{ 6.αατ<1ει κι τβ1ει.
l09. 'oλη μ€,ρα εiνι γιoι.ιμciτα

κι τoυ Θμiδι ιiαryια.
lll0. Α,υητ6 πoι, €χειq τ61oυ κι'

6λoυq oυ κ6oμoυ9 τ6;4ει πoι69 €.
να, πoιξ vτγι6 και πoιξ καv€vα
κι κα€6λoυ.

1'l1l . Mαiρη μo0τακα τoυ δαμd_
λι τα αιouμ*ργια καrΦπιιrει.

tl!2 Xoυρig μολλιιi κι κ6κκαλα
τρι}τα1ει η γηξ κι 6γαiνει.

tit8. Λvoiγει oκ€λια oιr μπ<iκα-
καζ να κιiτoει 1ιευρουγ€νηg.

ΙiΙ]4. oι αρ16vτoι τoυ μζ<bνoυν
κι' oι ιφιroι{Kol g' crιιτξvoιrιr.

lιlδ. oυ τ1ι6q μoυ oυ κoυv/ιoυ-
Θ6,δουρη9 μη τα γιv&κια κdΔτc,υ.

Ι]Ι6. H μ<iνα μoυ ,μι γ€vγησειν
κι' oυ φciloφου,ρoυc μη τρ€φει κι'
<iv μη 1τυτηαει η μ<iνα μoυ λ0.
νουμι τolJ Θανιiπoυ.

l.l7. Ψαλ[δι 1ρυooυι.p<iλιδo κ6-

φτει κολd κ6φτει κακ*.

t,l8. Φρ6γκoυ9 ξιΘρι5ικoυτoυζ ιιη
τoυ κατoιo6λι τoυ κ6κκιvoυ tρoυ-

γιouρν<iει 1tυπ<iει καμπ<iνειg κι
ξuττvιiει τoυg πιΘαμ€νoυg.

|,t9. Avη'Θαiνει κατηΘαινει κι
1oυρig vα τρcirει παXαινει μofγγι
τροuγιc,υρνtiει κι η κoιλιd τoυ γι-
oυ,μ6ζει.

lfi}. fην<iμινoυ κoυv<ftμινoυ σEoυν

γι.lναικ<bν την τρ'{ιπα.
12Ι. Απo6 δοr oτην πιρvo0ν φα-

λακρf1 κι πηλdλα.
l:2Q. Aπo6 μεζ τα oκoυτειν<i κα.

τηΘαινει μvια κυβ π€ντι δο6λoι
τrjν αρπdζoυ'ν κι στoυ δβμoυ ην
πιτιiζoυν.

1.23. Πoιlδ<1ργια 1€ργια €1ει κι.
ιp<iλι κι νουρ<i δεν ξει.

l24. AvΦμι,αα oι vτγι6 6cυν<i φi-
δι κoλoυo€ρνιτι.

l25. Kατινci:νoυ τoυ απιτ<iκι μc,υ
κι τα ρol31α αφf1νoυ αττ6ξoυ.

126. 'λoπρoυ εiνι τυρi δεv εiνι
ριπ<ivι δεν εiνι, ΤοΦρκoι κι ρου-
μνιοi τoυ ξoυν ατoυ τραττ€ζι δεν
τoυ 6ti.vοι.lγ.

l27. Ιδ6 του μπoυvτιir εικεl τcυ
6ρ[oκoυ.

Ι28. Xι6νιoαν τα 6oι.lvιi, κ6ντι-
yαl/ τα μακρι<i ,Ξα vτγι6 γiνηκαν
τρια κι' oι μΦλoι δεv αλ6θoυν.

lΦ. TρΦγoυ τα πιντγιd μoυ 6v-
τα4 πεινcb, ξιρv<b κι πi,γoυ ααν δι-

ψcr.
tfll. Στα κιαραμivηlιc μαζ α-

π&vοι.l εivι €ναg αρ{iπηξ πoυ Θα.
στ&ει κι μνι€( αrιμπo6κα κι φoυ_

μιiρει.
l31 . Μη τα κυ.v{για ζιo, <rτα δd.

η δsv πΦy'αιvoυ, ψαρΦ δεν εi.μι,
δi1τια πλ€κoυ κι τα ατf1νoυr. Mη
τουq ιφτoψ4oδg Θρiακoυμι φτcir-

1εια δεν €1oυ κι μη τα μικρ<i
φτoυ16πoυλα γιoυμiβυ τηγ κoι.
λιιi μoυ.

132. o,uρανξ μπακαρ€νιoυg, ιγf
[αια, γαrειo6 πoυδ<iρι, φιιrrγιo0 κι
φ<iλι.

t33. Mνια ικκληolτoα Θoυλoυτ{
€vα νπιρ€τι την κρωεi.

l'3{. E[νι €vα πρωy,ματ<iκι πoυ
πtiει κι τηβει.

tl35. Tρoυγιo6ρου αττ6 τoυ σπι-
τ<1κι μαg oυ,1ηιΘηρ€g χoυρ€ιjoυγ.

t's. Xλιoι μΦρoι καλoυγ€ρoι o'
€να ξoλου ακoυ,μ,πισμ€νoι.

l37. Bαoιλι<lg δεv εitμι, κoυρd)_

να φoυρ<b, oυρouλξι δεv ε1μι τιq
dlρειq μιτρδ.

Ι38. 'E1oιl τ6ooιρει9 αδαρφ'€q,
wγι6 μικβg κι ιfτ.yι6 τραν€q. oι
τραv€q κυνηγoι}v τιq μικρ69 κι κα-

μvιΦΡαξ δεv τιg, φε<iνoυν.
l'Φ. 'E1oυ €να πμiγμα πoυ 6-

λα τα παρα&liργια γα κλ,ειlσoυv
oη,6α(νει βoα.

1 o. 'E,1oυ €vα πρ<iηyμα oυ,μπΦq
oυπ[,αoυ πdvει κι τoυι, κ6σμoυ συ-
vζει.

J141t'. Etνι €vα πμffiα πoυ ση-
Θαiνει σι κd(Θι πρ<iryμα.

t14]2. Tρουγιo6ρoυ . γιoι1ρoυ <io-

πρoυ κι στη μ€σrl κ6ταργoυ.
l4t3. Koφκιoυg κ&λαμoυg toυν αv

τριoι*μ€voυ ρΦει.
l,44. K6κκιvoυ dλσυγoυ,, μαιj,ρoυξ

κcr6αλλ<iρηg.
1,,15. ,dν<ilμιoα oι vτγι6 6oυνιi κ6

ρ1 αφ<iζτμι.

146' 'Eχoι, €γα πρdγ|μα πoυ
σιoυλζει 6λoυv τoιlγ κfuμου ακ6-

μα κι τoυ 6αoιλιtl.
t,17.iξqyζι<iπoι.lραg πoι.r γκιζιρ-

ν&ει κι' Φs τηv π6λη π&vει τηv
κρioη κd.ιει κι τηγ τρi1α oκiζει
μα oυπισoι.}, δε γυρiζει.

14t8. 'Evα δι:μ<iτι ματιριvα σ' €-

νcιν γκριμι6ν κβμηrι.
1$9. 'Aψι1oι.ξ ψΛrχη δεν €1ει κι

Ψυx€c παiρvει κι φεηει.
t5o. Π€νπι δ6κα κoυ€αιαiν dα-

πρεq μιjγειq τo{, ζoυλiγoιrι, τoιl
φυκ,dλι φoυκoλγ&ει τoυ καγ&λt
καη6ζgι κι στ' αμ'πdρι τoυ dτoι
6ξευ.

tr51i. 'Aπαρ τoυ κι' αφ6τιυτoυ
ατoυv κ6oμoυ πoυλιry$ριυτoυ.

Ιtfl. Eiνι εvα πβγμα πoυ 6λoυ
oηΘαivει μιiσα κι' η γoυρ& τoυ

μ€vει ατωξoιl.
l53. Λrrτ6ζ πoυ τη Φκι6γει την

πoυλ(iει" εικειvoιJξ ,ιoυ ηγ oηy'oυ-

ρζει δεv τη 1ρειdcζητι κι' αυτ6ζ
πoι} τη μιτοq1ειρiζητι δεv τη γλ€-

l?



Tr;. Tιoαιριiγκoυvη πoυρτoιjλα li. i]" λμμα Λ. ii: Ιilil:}y*"' 
π€vνα'

αμπρoυoτιi φoυτεινξ κι' oυπiooυ 1'7' Toυ γρ<lμμα Λ' 60' XoυλιΦρι 6ταν τριirμι'

oκoυτεινfl, oκiφ τoυ'για να ιδιb κι t8. Mυλ6πιτρειg d'ξoυναg' 6t. Kιφ<iλι ανΘρrilπoυ'

τoυν ioκιoυ μoυ Θoυρ<b. 19' Koυπ<lνα f1 oκαφiδι' -_-οz' Bιλ€ντoα'

li55. Mα6ρoυ <iλoυγoυ oι dα' 20' Toυ αiδηρoυ απ' την π6ρτα 63' 'oπλoυ'

πρoυκ'd,μπoυvπηλαλι1ει,τρειξ,τoυσταπαλη<iταΓlαoυααiiκα64.Θυμνιατ6.
6αoτo0ν ,ντγι6 τoυ γλι6πoυν' απiτιcr' 65' Σπiρτα oτoυ κoιrτi'

t,5,6. Tρειq, toυ Θαo'τo6ν 6vταg 2'l ' Πουβi' 66' B6λι'

γιννιiει μαυPα τα φκιιiνει τα πoυ- 22' Πουvτiκι μη την νoυρ<i τoυ' 67' oυ {λιoι-lg'

λιιiι πoυ oι 6λoυv τcυν κ6oμoυ πα 23. Tου<i'ρ,μιγ'μα στη oτρo$γκα. 68. Mατoυτoivoυpα ματ6φuλλα'

γαiνoυv. 24' 'oλoι τρειg' 69' Φoυτιιi'

1i5i7. Bα€νι μι διb,δικα αφf1νειg, 25. Ncilνηg, πατ€ραg κι εγγ6νι. 70' Ψ6λλoc πoυ oκoτcirνεται με

xιiΘι oφ,f1να κι, 6νουμα. 26. Σι6λι τoυ καφ€. τα vΦ1ια ωι6 ι'"τγι6 δξτυ'

1158. Mvι6 καλξ νoικoκυρo0λ α Δ7. oυ α€ραs' λα'

1oυρi,g αλεΦρι φκιdvει πιτo0λα' 28. Kαπrν6g. 7l' Δ<i1τυλα' δ6vτγια' ατoυμ<i1ι'

1L59. M€oα σττl γη τoυ μoυνα' 29' ΠιΘαμ€voυζ πoυ τoυν κoυΘα- 72' Χρ6νoυ9'

.oτf1ρι κι' 61ει ιiπειρoυq καλου' νον τ6'ooιριq 3' 'Eνεoη'

γ6ρoυq. 3,0. Bιλ6νι. 74' Χρυo6'

1,60. oλην την ημ€ρα τρcbsι τοι_ 3r1 . Kαρφi. 75' Φoυκ<iλι τoυ Θρ<iδι oτ6κητι'

τo1 κι τoυ 6ρdδι ατ€κητι aυρθf1' 32. Ψυ1γ1. 76' Κλoυoτf1 πoυ πιρνdει oτoυ 6ι

16l . Eixα μνια αδαρφf1 Qηλf1 π6 3θ. Kαρπα0ξ'' λ6νι'

Φ'ταvειν oτoυν oυραν6' 3i4. Αυγ6. 77' Π€νvα'

162. 'Exoυ €να δ€ντρoυ π6yει 3'5- Παrτo0τoι. 78' Kαντf1λα μη φυτ[λι'

τα μιod φ0λλα clοπρα κι τα μιoιi 36. Bρι1αη. 79' Ψαλiδι'

μαιiρα. 3?- Σταφ0λι. E0' Φκιιlρι φo0ρvoυ'

Ι63. Θυ γυι6g μου oυ κoυντoυ- 38' Σκουφο6νι. Bt ' Αν'8μη'

€,6δουρcυg κoυντoυπ<iλoυκα κρα- 3,9. Zιοιjνα κ6oτανoυ. 82' Mυλcrιιιτρειg αλιυρ6μυλoυ' α'

τε[ ικαπ6 κι' ικατoυoτi' 40. Kιiρρo,υ αραμπ&g. λε0ρι'

tl64. Kcυ,μ<iτι παληιουμπdλoυμα 4i. Πoυρδi. 83' Σφoυγγciρι'

ιινια φαμιλι<i oκιπdζει' 42. KαραΘiδα. 84' Σαπc6νι'

Ι65. Tρουγιoι3ρoυ γιoι1ρoυ Θα' 43. Πουρδf1. 85' 'σνoιlμα'

λαooα καρ<i6ι μη φcυτiτoα ατη 44. Tα δ6ντγια κι η γλcΙ:oαα. s' Nτγι6 εiνι'

μ€ση. 45. Toυτtειν η ΣΦiγγα κι τ6λυ_ 87' Δi1τι; ΨαPd'
N. ΣΠΑF'ΤΣΗΣ σειγ oυ Oιδlπcυδαg. Ei.νι cυ 88. No6g.

d"vΘρoιrπog. 89' Kαντdλα'

Πoι6 εiνι τα ιviγlματα ,ffi. H φo.lτιd. 90' Λ<i1ανoυ'

.l . Tου μιλ1oαι. 47' oυ f1λιcυq γυρνciει μoυvΦΧ'6ζ' 91'" Πο'υρδf1'

2.Ηxλιδ6ν.α.τcυφιγγ<iριγιννιτιπd}.ι,92.Πιπ6νι.
3.Σκoι)φo0ν.."ουφ<iρμακoυγιατcυ1ι6νι93.Bιλ6νι.
4.Hαρμιιi.εiνιηφc.ι.πι<i,τcυμιγ<i}.cυ94.Koυκoδ'μιλυ1v<iρι.
5. Ρ6δι. δoυ1εoι'l η γη' 95' '\γtilγι μη νιP6'

6. Pιτκivι. z!8" Σιdλικαξ' 96' Φoδρνoυq'

7. Zoυ,6<iν,α για vιρ6. 49' Σt6μα μη τα δ6ντγια' 97' Χfr'€vι μικρ6 πoυ xτινlζoυνταν

s. Mιξα. 50' Tcυ αλdτι' για τιq' ψειρεξ'

9. Φoυκ<1λι. 5ι' Eαρ€λα' 98' Φoυτιd' τooυκdλι'

10. Φoυκαλiντγια. 52' Πηγ&δι' 99' Δ<5ηxτυλα' δ6ντια' γλ6oοα

1l. Ξικατivoυμα αιvτoιiκι μι κλει !3' Φωτι<i μη κατιv6v' κ"λ'π'

δι. 54. Mπoυκc5cλα. l09' Kαρφiταα'

12. Tρ6πα o,τoυ xcbψα. 55' Ψαλi'δι' 10t' Πi'τπα Ψημ€νη'

13. Tμiπoυλα. 56' Φiδι' 102' Δι1o'

14. BιΘλio. 57' Π€ννα μη φτιρ6' l1ο3' Γdciδαρog'' π6δια' αφ'κι&' vου_
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P&.
t01. Σπiτι μη κιραμivτγια.
1ffi. 'rηoc.
106. Kαριlδι.
Ι017. M<jcvτολoυ στην π6ρτα ηγ

παλι<i.
Ι0l8. Toυφ6κι.
Ι09. Παπo6τoια πoυ φoυριoιiντι.
ΙiΙo. Γουwiq.
Ιl|il . ιΦo0ρvog για ψοιηJ.ι.
1;Ιi2. Mανιπ<iρι.
Ι,Ι3. Πυρc,υoκι<i μη vt€ιlτζιριv.
ltΙ4. Mξα.
l:l5" Πριiloooυ.
l t6. Aλ<iπι.
1ιΙ17. Γλcbooα.
Ιll8.. Π'θτινoυg.

tiΙ9. I{λ<b,ατρηg.

Ι20. Σκoυλαρiκι.
iΞl . Bιλ6νι για ρ<iψιμoυ.
l@'. |4'ιΕα'
l23, ΚιiΘcυραg.

l24. Πoυτ<tμι.

Ιδ. ΙνΙατoυτσινoυρα.
126. Σαπο6νι.
lt2Γl. Bιλ6νι.
|l28. Γ€ρoυg.
t29. Ψdρι.
l'30. Tζιιiκι.
|'3l'. Π<5ιιανγ'καg αρξνη.
Ι,32. A1ιλcbνα.
t33" oυμπρ€λλα.
Ιl34. Π€ταλoυ.
Ι,35. Aαtρι1ι€g.
t36. Ρ6κκα καλα1μπoιrκιoΦ.
l,37. Π€rεινoυg.
tt38. Αραμπ<ig.
lr39.'Ffl,ιoυg.
t4i0" Καμπ<ivα.
Ι'4Ι. 'ovoυlμα.
1Φ2. Aυγ6.
Ι43. 'oπλoυ.
l44. ιDoυτxιd κι oυ νπ€vτζιρηg.
t 45. Ψεiρα αv&μιoα απoΦ vτγι6

Φ1ια.
146. Bιλ6νι.
Ι4l7. trdαyt<iρι.

Ι{8. Γ€vια.
l49. Aυτoιlκ(νηrτoυ τραινoυ.
l;50. Φαγi (1€ργια, δ6vτγια).
l;tΙ. Aλ<itι.
l'52. Xoυλι<iρι.
l53. K<iooα για πιθαμ€νoυν.
t54. KocΘρ€φτηq.

t55. Π€νvα 1αlρiq δξτυλα μdτια.
t56. Π€γνα.
li57. Χρ6νo9.
158. M€λιαοα.
l 59. Mυρμιγκoυφoυλιιl.
l,fi}. Boυκ€γτρα πo$yrγιoυχναγ τα

Θ6ντyια.
t6|" Kαπvξ.
1612. Xβνoq.
t,6,3. Σκωlτζ6Χoιρoζ.
l,6{. Kλoυοαριd.
tt65. Kαντfiλα.

ι!\ ιa.ιt\l\.\ι\.\ι\.ι.\r\r\.\r\.\.\rι.\.ιr\.ιr\l\ι\r\.\r\.\r\.\r

i 1a Π*PIBAΔI i

i ;ξ..λE Β _*':ifi;J;'r'- 
i

i 7 ξ?fr 8α169 ταXιd, πdvoυv 

'
i Ψ' ,;;iλ;i- 

i

' 
- PηγΡ, δε με oηiκιbvιτι κi μfl μi αιrτραλ(ζειg, , 

'
ζ ταγ6 τα16, ντ€ κι καλd, μdλouμα παλαγ(ζειg i
i - ΛEλε τrωq iμ' fργιτι dxαρα, Θ€λoυ τoιoυρ6dv για ζ'i.' oρ6δu - 

'
l καμ6v τ6x,oυ ταζdδι,κoυ να φdγo,υ ιpi1α γκρι6dιδι. il '-' τ--ι -- τ-Λ-
i Πηλαλητ6v πdειoι αυτ69 κι o0δι - o0δι γυριζει ζ'

i .,boιrr, ,μ6oα κι αxιρvdει τη P{γκα vα fuπoυpiζη 

'' 
- Παoτριι|rτ,oυv ;μαρτjl αλαφριd εivι κoυτζιdμ Ko,υrrd6ι ι

i τ' dφηκα,μEoα oτoυ νιρ6, ,oτη 6ρ0oη oτoυ t
t πoυoτd6ι ζιι
ι 

^υτr] 
τ' ατrε(,κιαoιν αμd αo6foToυν'ιv αρ6δα ιι τηv π,αρασκιd μ( κιρμιλ(iμ' αo66o,τι τη xει6dδα ι

' 

',Yoταρv' αληolμovtjθηκιν, ε(1ιv τoυv ιμιζd τηg i'i ιJισπo,υ να πdνη oτηv αυλτj τoυ πdoτριιpαv οι γdτlg ιi κΠl-.fΔoYΛΑΣ 

'
)

ι.-.-.-.-.\ι\.\r\.\ rι.ι.ι.\.\.\.ar\.\!\i\!\.\.\t\.\r\.ι.\.\.ιι\
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oι Nαoυoαior Eυεργ6τεg

ΓεcbρYloq+_
Κατ<i το παρελΘ'6v αναφερΘf1_

καμε στoυζ Nαoυoαioυg ευεργ€'

τεg γ,ενικd. Σ' αυτ6 τo τε61o9

γiνεται παρoυoiαoη αφι€ρωμα

oτον Γειi:ργιo Aν' K0ρτoη' oτov

ιiv9,ρωπο πoυ ευημ6ρησε oικoνoμι_

κd και κoινωvικιi, 1ωρig 6μ<υ9 να

ξε1αoει τriν γεν€τειρ<i τoυ'

δ Γ.,bργ,oa A. K0ρτoηs γεννf1-

'Θηκε oτη Nιioυoα μαζ τo 1838 και

Toυ
Τ&κn Mπ6iτon

ητα.ν γ6νοq oικoγενεiαg τηq oπoi_

αξ oι ρiζεq κατf1γoντo απ6 το

Δραζiλο6o.
o μεγciλοg 1αλαoμ69 τoυ 1822

€φερε την oικογ€νει<1 τoυ σε oικo-

νc,μικ6q δυα1€ρειεg'

Ei1ε την ατυ1iα να με[νει oρ_

φaν6g αττ6 πατ6ρα oτηv παιδικη

τoυ ηλικiα Tην περioδo αυτf1 την

κηδεμoνiα και oικoνoμικ{ τoυ πρo

o'τααiα αν€λα6ε o αδελφ69 τηg

μητ€ραg του Γιαμαλ{g, o oπoioq

παρci του 6τι f1ταν ταιφλικιlq' ε-

πεδ[δετo και στην κατεργαoiα

και εμιπ6ριο των σιαγιαKιιitν (μαλ

λiνων 1οvδρciν υφαομ<iτων) '' Koν

τ& ατo Θε[o του 6μαΘε την τ€1ιlη

και εμπaρiα τηq υφαντoυργiαg'

cπ6τε με την ενηλικico'of1 τoυ' με

μικρf1 oxετικ<i oικoνoμικτ] επιφdl-

riιi#i!#Ιi,|li

.i

Eλrοδβετ Γεωρ. Kiρτoη τo γδνoc Toiτoη

νεια, ξεκiνηoε ανεξ<iρτηη παρεμ

φερf1 εργαoiα.
Συναλλαγ€g εi1ε με την λε0τε'

ρη τ6τε Eλλ&δα και κtiρια με την

Πι1τρα την cπolα Θεωρoιioε δειi-

τερη πατρiδα τoυ. Σε oλ6κληρη

την Πελoπ6ννηoo ε[1ε οclτoκτf1οε'ι

την φημη τoυ τ'ιμιoυ, oυνετΦ και

εργατικo6 εμπ6ρoυ' Kαι xdρη τηg

φflμηc και εργατικ6τητdq τoυ' €'

*oμ. o. πoλ6 'μικρ6 xρoνικ6 δι<1_

στημα μεγ<iλη περιoυo[α'

ΦιλομαΘf1g και φιλαναγνιboτηg
το διdoτημα τo6τo κολιjπτει τα

κεν<1 τηζ ελλειπo69 μ6ρφΦσηζ

του, κατ<1 τα παιδικ<i τoυ 1ρ6νια
Η Boγγελioτρo
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και καΘισταται εγκυκλoπαιδικ6-
τατoζ.

Προc.δευτικcbτΦτoζ παρακoλoυ-
θεi την αν<iπτυζη τηg βιoμηxαvi-
αξ σηy Eλλιiδα, η οπo[α ε(ναι
oτα oπciργανα. Σε μiα €κΘεoη
I(λωετoυφαν'τcυργι κων μηΧcrνη μα
τ('γ σEc,ν Πειραιιi, φρovτζει να
αγc'ρdoει αυτα, τρoΘλ€πcνταg
oτην εξ€λιξη τoυ κλ<iδoυ στην α-

xαvf1 τ6τε oθιο.μανικη αυτoκρατo-

ρ[α' Yπoλoγiζoνταg ατη με[G}ση
toυ κooτολoγiου παρωyιυγ{q α-

ξιoποιεl τα νερd τηg Αρdατιτoαc,
oα μoναδικf1 δ6ναμη εν€ργειαg,
τοv καλoιi'μενo Λευκ6 'AνΘρακα.

Απ6 ακοπιμ6τητα και διαιαΘα-

Ιiii:ri',,.,,..Υ,:,
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ν6μενoq αναπ6φευκτoυζ ανταγω-
νιoτικo$g oκοπo0g, λαμΘιiνει αυ-
ναιτ€ρoυq τoυ} συγγενεig και oτε-
νoog φiλoυg απ6 η N<ioυoα. 'E.
τσι τo 1874-75 ιδριiει τo πρ6τo
cργανc,'.μ€νο vηματoυργε(c στηγ
Tcυρκiα, με την επωνυμiα <<Λ6γ-

'i,cυ - KΟρτoη Τcυρτ<iλη>.

Mη αρκcfμενcζ στα κ€ρδη αυ-

Φc τηq ετι7ειρξoεα:g. ιδριjει τo
l895 ατ: Boδεγιi ('Eδεαoα). τo
lo.ωοτξριc - υq'€Φτoυργεio με την
επc..γυμiα <Γρηγoρ(oυ Τo[τoη και
ΣΙΑ;>, εκμεταλλευ6μενoq €ται και
τιg εκε[ υδατoτιτdroειg.

Tτr εργοoτ<i^oια αυτciι πρcoκ6μι-
ααv πολλd oφ€λη για τιg π6λειq

%
f"i
:::::ι:%

απoo1oλcbνταg εκατoντciδεq βιoπα
λεoτcbν.

Mε τr;ν Eργατικξ Kυψ€λη και
την oρΘ6δoξo Αδελφ6τητα Kυρι_
ιilv oτην oυν6xει'α, πρ6σφερε πoλ-
λ€g υπηρεoiεζ στη διεξαγαrγf1 τoυ,
1ξακεδcνικo0 Αγ6να. Πρ€πει να
τc,ν[ooυμε 6τι τα 6πλα €φΘαν.αν
στη N&ouσα τoπo€ετημ€vα μ€oα
ατιg <μπιiλεq> Θαμ6ακιoιi. oι αρ-
xηγο[ τcυ Aγcilνα ερ16ταν στoy
τ6πο μαq ωζ μηχανικoi των εργo*
αταα(crν τoυ.

H κoινα:νικf1 δΦoη τoυ Γεωρ_
γ[ου Aν. K6ρτη υΦρξε πoλυoxε-
δtc'

Tηv ιδιαiτερη πατρi.δα τoυ N<i-
oυαα, πρ6oεξε ιδια(τερα. To I88o
- 85 €καμε τo υδραγωγε(o τηζ
π6λη9 €ργo αναγκαι6τατo, με τo
oπo(o μετ€φερε τo νερ6, με τηλι-
νεg αωλf1νεg crπ6 τoν 'Aγιo Nικ6_
λα oτη Ι\Ιcioυαα, η oπoiα ωq τοr
τ6τε κατ<i κ6ριo λ6γo υδρε0oνταv
απ6 τηg Xcbραq τo νξρ6. 'Eτoι κ<i_

Θε μαxαλ<ig απ6κτηαε τιg δικ€q
τcυ βριioεg.

'Eκαμε δolρε€g ατα o1oλεiα'
κυρ[ωg με τη 1oρf1γηoη βι6λiοrv
και 1αρτrbν.

Tο t 895 'αvε[γειρε τo Poλ6i τηq
Π6λεcog, απ€vαντι ακρι6cbg απ'
τo Kcνcicκι τoυ Moυντ{ρη (Διoικη-
Φρ'o).

Π€ραν τηq πρακτικξg τoυ εφαρ-
* μoγηc o πιiργog τou ακ6μη και

of1μερα εiναι €yα oτoλ(δι για τov
τ6πo μαg'

To l902 διιiνoιξε τoν κιiριo δρ6-

μo τηζ π6λεο19 απ6 τov ιp6ρo ιοq
τo εργooτ<iαιo Mπiλη. Για τoνλ6-
γo αυτ6 o δρ6μo9 φ€ρει τo 6νoμci
του.

To t 909 1<iαει τη oι1ζυγ6 τou
Eλro<i6ετ τo γ€νog Tο(τoη και στη

μημη τηq xτ[ζει την εκκληoiα
τηg Bαγγελ[oτραg στo παλι6 ενo-

ριακ6 vεκρoταφ,ειo τηg' lν1εταμoρ-

φ<iroεωg.
Aπ6 τo 1898 εγ,καΘ,[oταται oι-

κoγεv€ιακιbg πλ€oν oτη Σαλoνiκη
.β- Συvδ1εια oτηv oελΙδα 34
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'lδρυσn Tωv πρΦτωv
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vαoυoαTκΦv φαρμακεiωv
{Π|ιllιlllιlllιlιllllllllllιllΙl|ιlllIlιl|ιllιlllllllllιllIl

Kolvωvlκo καt πoλlτlκδ πρo6λnμα

Στo πρoηγo6μενo τε$1og τηζ
<tNι<ioυoταφ> o κ. 'Aγγελog B,αλ'

ταδ<i>ροg περι€γρωpε πoλ0 παρα-
oτατικιi δυο παλαι6τερcr ναoυ-

oαiκ<t φαρμακε[α, τα oπolcr ξαvα-

ζωvτιfuεψε oτη μvξμη πoλλ<bv Nα'
ουαα[ων.

B€Θαια και πριν απ6 αυτ& εi'
χαν λειτουργf1oει στη Nιioυοα

φαρμακε[α, τα oπoiα 6,μωq με τη

π<iρoδo τoυ 1ρ6νoυ €1oυν ληoμο'
νηΘεi τελε[οrq. Αυτ<i τα φαρ!μα'
κεiα, πoυ oυνθ6τoυν κατd κιlτιoιo

τρ6πo την πρωτoioτo'ρiα τcrv να'
ουoαiκ<bv φαρμακε(ωv, πρooπocΘf1

σαμε να τα αvαoτf1ooυμε απ6

γραπτ€q πηγ€c τηq επof1q.
Miα τ€τoια βoηΘητικf1 γρcr'ττη

πηγf1 εivαι τα δη,μoαιε6'ματα τoυ

),lvtflσtcl6 Nαoυαα[oυ δωκciλoυ
Στ. Xωνo6 στηv εφημερiδα τηg ε'
πo1f1q τoυ <<N€α Aλf1Θειa> τηζ

Θεαoαλoνirκηg1.
Aπ6 αφoρμf1 την iδρυoη ενξ

δΦτερoυ φαρμακεioυ oτη Νι1oυ'

οα κατct τα τελευταiα 1ρ6vια ηg
Tουρκoκρατiαq, o Στ. Xcrνξ, με
τo ι|.lευδcbνυμo oι3τιg, αττooτ€λλει

oτη <<N6α Aλf1Θεια> τηg Θεαoαλo_

νΙ,κηg μια εκτεvd αvταττ6κριoη

o'Xετικ& με τα εy'κα[vειιt τoυ''
Η λειτoυργiα αυτo6 τoυ δε6τε'

ρoυ 6πarg τo λ€ει o Xωνξ, φαρ'

μακε1oυ ατιoκτ<l ιδιαiτερo εvδια'

Φ€ρoν, δι6τι, παρεκτξ των &λ-

λων, ε[vαι απoτ€λεoμα τ'τlζ Yνω'
oτdg κoινωvικo' πoλιτικf1q αvατα'

Ραχηc πoυ oυμεκλ6vιζε τ6τε τη

κoιvτoνiα τηg Ναo$oηg.
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Xdρη ατιq' εν€ργ,ειεq τηs Aνα-
Θoεργori r\δε}vφ6τηταc ηδη λει'
τoυργoΦαε απ6 μερικcitv ετ<bν oτη
N<ioυoα τo πρclrτo Φαρμακε[o. 'o"
πωξ σε πoλλ& Mακεδoνικ<i αoτι'
κ<i κ€vτρα, ιδρ0€ηκε και αυτ6 για
να εξιπriρετf1αει περιοo6τερo ε.

Θνικo69 oκoπoιig.
Tην επof1 εκεiνη, πoυ o Mακε-

δοvικξ Aγcbναg f1ταν oε ξαPση,
πoλλιt ετιαρxιακιl φαρμακε[α, ε.

ξαρτ<1μενα φαιvoμενικ& αrι6 τoυg

Φιλαvθρorπικoιjg και Αγα€oερ'
γοι1g Συλλ6γoυq, f1οαι, ενταγ'μ€vα
oτo πβγραμμα τηζ εΘvικ{q εργα'
o[αg κατ<i τωv ξ€νοrν πρoπΦ}/αv'

δ<bv πoυ δρo6oαν τ&tε oη β1ακε'

δc,ν(α. Ιδρι)ονταv δηλαδ{ με την

ενio1uoη τoυ EλληvικoΘ Πρoξε'
νεioυ και υπ6 την αιγ!δα και τη

κ&λυι.uη τ<,lγ κατ<i ταττorξ AγαΘo'
εργcilν Συλλ6yιoν εκπληρcbναν €'

γα εΦικ6 aκoτΦ. ΣJηeοζ δε δι'
ευΘrjvoντo cτr6 επιoτf1μovεζ φαρ-

μακoπoιo6g πoυ εi1av oπoυξi:oει

γι' αι:τ6 τov oκoπ6 με υπoτροφt-

εg διαφ6ροlγ εf,νικcbν αυλλ6γοrv ξ
κληρoδoτημ&tων.

'Eται και oτη N<ioιlαα, υττo την

αιγiδα και η χdλιΙιJη τηg Aγα'
ΘοεργoΦ Λδελβτηταg, λειτoιiργη'
oε, κΦd τη κρioιμη αυτf επo1f1,

ιiryνωoτo αy σEτlν ιΦυΦ τoυ συ'

v€δραμε τo Προξεvεio Θεo)νiκηq,
€vα πλ{ρεg φαρμακε[o, πoιJ αναμ.

φiΘoλα ενια10ovταv ωτ6 πλo6oι'
oυq και τττιυ1oι3g ΓΙαoιroα[oυg.

Moλov6τι το φαρμακε[o αυτ6

f1ταv επαρκ€ατατo για τη Ndoυ'

σα τηζ επoxf1q εκε[vηg, ταuτ61ρo_
vα ιδρ0εται και 6γα δει1τερο φαρ"

μακε(o. Aυτf1 τη φoριi αττ6 τov

<ΛαΙκ6 Σ}vδεoμo>. Απ6 τo φιλo'
λαiκ6 δηλαδf1 κiνημα πoυ ε[γαι

γvι,roτ6 arg <'Πo6πoυλo>3.

Η iδρυoη φαρμακε[oυ α,τ6 μ€-

ρoυq τoυ <<Λαtκoι1 Συνδ€εμoυ> εμ'

Toυ
Γ. Toι.lolμn

πiπτει στov κoινωvικ6 1αροrκτ{_

ρα τoυ φιλoλα'iκo6 <Πo{ιπoυλoυ>>

Eiναι μiα τιτυf1 τηg κoινοrνικfg

πρ6νoιαq πoυ υτι6η(ετo και πPσ'

€Θλεπε τo καταrτατικ6 τoυ Συv'
δ€ομου, ενξ Συvδιioμoυ πoυ πρo'
f1ρ1ετo απ6 τov λα6 και φ'ρ6ντιζε

για τoν λα6.
Tη, iδια επoxξ ι:πi1ρxαv oτη

ΝGοι.lοα δυo επιoτξμoγεq φαρμα'
κoπoιoi. o Γ. Παπωyι&νηg και
o Φλιτ$πog Λργfιc. o €vαq απ6 αυ_

toιiζ, o Παττωyι<icwηg, o oπoloq ξ'
τo μ€λog και oπαδξ τoυ <d\αiκoιi

Συvδ€αμoυ,>r, μ&ξ πληρoφoρεi o

Xωv6q 6τι εixε αvαλ&6ει τo νε'

o'ιiδρυμ€vo δε0τερo φαρμακεio'
'Eτοι μ<ig επιτρ€πεται vα υπoΘ€'

σσυμε με θετικ6τητα 6τι, εφ6ooν

αvαφ,6ρεται καηνoρη,μΦικ<t αrι6

τoγ Xωv6 οrg δε6τερo τo vεoΙδρυ-

μ€νo φαρμακεio τoυ <Λα'iκoι} Συγ'

δ€αμoυ>, μπoρoδμε vα πo0με &τι

δεv ι.rπf,ρ1ε τρiτo και κατ& αι'ry€'

πεια o Φi"λ. Aρνηq εi'1ε αvαλ<iΘει

τo πριirτo, δηλΦtι τo φαρμακειo
τηq /ιδελφ6τηταq. 'Aλλωστε,. αυ-



τξ; σ6μφ{,)να με μι& δξλωof1 τoυ
οτη <N€α Aλ{Θειω>, {ταν αντiΘε_

τoq και κεκηρυγμ€vog εxθβg τoυ
<<Πoιiπoυλου>>a.

o Στ. Χcον6g, 6-rιαlξ τκiryτoτε,

περιγρ<iφει πoλ6 γλαφυρ<i και με
dψoγη δημοαιογραφικξ γλιiπoα
τα 'εγ]καιvια τoυ γ€ου φαρμακε[-
oυ. <Σπανic.ιg, γρ<iφει, τελετf διε-
ξtrxoη μετ<i τ6οη9 λαμπρ6τητα9

μ,ετιt ζηλευτξg τciξεωg και μετιi
προcηκc,ι1oηζ ευπρεπε(αg' μεΘ' 6-

αηq εγ6νεro τα εγκα[vεια τoυ Φαρ

μακε(ου του (Λαικo6 Συvδ6oμoυ>
την παρελΘocoα Κυριακf1 (3.,li0.

l9Ισ).
B€6αια δεν f1τo δυνατ6ν να γι-

νει &λλωg, αφο6 και τo0τo εiναι
€ργov τoυ ευεrγcilγoυ και πρoΘιj-

μoυ ειξ &;oiαg λαo,j' To πληΘοq

<iττειρoν συηXη τηv oριoμ€vη ιb-

ρα ειζ την αlΘoυoα τoυ ΠαρΘενα-

γωγει€,υ, oπ6Θεν, μετti καταλλf1-
λου πρc,oλαλι<ig τoυ Πρo€δρoυ
του Συνδ€oμoυ, ηγoυμ€vηg και
παι'ανιζoι1or;q τηζ μc'υσικηζ, δι€-

σχισε την ΦyoΦ και €,φΘααε ειg
τo ευπρεπιbq κατασκευασμ€νo ν€-

ον φαρ,μακεlοv, 6πoυ αv€μενε o

π.c,λΦπει'μ,g φαρμακο1τoι6q Γ. Πα-
πηyιιivνr1g, o ειq ,εκ τωv ιατρd)v

Θ. Παπαδημητρioυ και <iλλoι>>.

Aπ6 την iδια ανταπ6κρ,ιoη πλη-

ρoφορo{μεΘα 6τι oι βιiυειg τoυ

v€ου φ'αPμακειου ετ€€ησαν αττ6

τoν Λν. T6μη με την €κ 50 oθorμ.

λιριbν δωρε<1ν τoυ. ΓL' αυτ6 και
o Λρ1ιερατικ69 Eπiτρoπog Nε6φυ_

τοξ καr(i τοv αγιαoμ6v τoν εμvη'

μ6νευoε uι4Jηλη τη φ6}η).
E.κτξ ωt6 τcν Aγ. ΤΦμη, υτηρ'

ξαv και ιiλλoι Nαoυoαloι δαrρη_

τ€q, με μικρ6τε;: πocιi, πoυ δεν

αταφ€ρονται 6μ<,:g cνομαoτικ<i,
καΘ<bg και Nαoυoαiog τηg Aμερι-
κf q. Π<iνταrg, φαινεται καΘαρci,
6τι 6λoι oι δοrρητ€g f1ταv μ€λη
τoυ <Λαiκo6 Συνδ€oμoυ>.

Eπiαηg c, Στ. Χcovξ διαocirζει
και τη γραφικf1 πληροφoρiα 6τι
(μετd τσν αγιαoμ6, τo πλξθoq,

προηγουμ€vηξ τηξ μουoικf1g, με-

τ€Θη ειg τr1ν oικiα τoυ Aν. T6μη,
6ν και αυνε1<iρη δια την γενναiα
αυτo6 δωρε6ν>.

Η αιτ[α πoυ πρoκιiλεoε ην t-

δριψη αττ6 τo <Πo6πoυλo> και
δε6τερoυ φαρμακεioυ ατη N<ioυ-

oα f1ταv o κoμματισμ6q. o, τυ-

φλ6q κoμματισμξ πoυ συνεκλ6νι.

ζε τ6τε τη κoινG}νια τηg Nαo0οηg
ειXε εισχ(.)ρf1αει και στoυζ κ6λ-
πoυq τηζ Aγαθoερyo6 Aδελφ6τη-
ταg. pιlμφιovα με τoν Στ. Xων6,

η ,\δελφ6τητα κo'μματiζovταν ι)-

π€ρ τηg αντiθετηg πρog τo <Πo6-

πC,υλo)) μερiδαg τcoν κατoiκων και
ενεργο6oε μερoληπτικ<i.

Σε μι<i ανταπ6κριΦ τoυ o Xαr-

ν69 υπ6ο1εται vα γμiψει πoλλ<1

για την Aδελφ6τητα, η oπo[α, 6-

πωg γρ'ιiφει, <αν και εi1ε αν€λ-
θ,ει ειq επiζηλoν Θ€οιν, πρcα€λα'6ε
εo1<iτωg κoμματικf1 1ρoι<i κ'αταν-

τf1ααoα τιμ<iριοv oλiγων χατηρι-
κ6ζ .εκμεταλλευoμθνων αυτ{ν>.
(Παριi τιg επiμoνεg πρoαπ<iΘει€g

μoυ, δεν κατ6ρΘοr,αα vα ββ τ€_

τoιoυ ε[δουq ανταπ6κριoη. Πιθα'
ν6v, για ευνof1τoυg λΦoυq, &i_

φτηκε στα oυρτdρια τηg εφημερi-
δαc).

'Eται πρo6κυψε η ανιiγκη τoυ

δε0τερoυ φαρμακεioυ εκ μ€ρoυg
τoυ <<Ποdγπoυλoυ> για την εξυπη'

ρ€τηοη τοrv ιδικbγ τηg oπαδcbν..

Παρ<t τη Xρησιμ6τητα 6μωq

τoυ v€oυ φαρμακε[ου, o'Σt. Xω.
vξ, αv και €vΘ'ερμog υπoστηρt'
κτf1q τoυ <<Πoiιπoυλoυ>>, δεv διοτιi.

ζει vα κατακρiνει την εν€ργ'εια
αυτξ τoυ κ6μματo9 πoυ υπεατ{ρι-

ζε. Tην Θεωρε[ <απ6ρρoια τηq α'
αcυvεoiαg, μεΘ' fιc λιioνται παρ'

ημ[ν 6λα εν γ6vει τα ζητf1ματωl.
Exρειιiζετo, γρ&φ'ει, ολιγ6τερo9

ταταριvιoμ6ζ και περιοo6τερo9
αε6ααμ69 προξ τα ιερ<i xρf1ματα,
των oποiαlν, η χρη,σιζ αυvωδ<i ρη'
το[g ιiρΘρoιg τoυ καταστατιι<oι],

πρ€πει να γινεt ευλαΘεoτ€ρ'α και
Qειδ<ολ6τερα5.

o λ6γοq για τoν oπo[oν o Xω_

v6g {r6yει τoυg oμoiδειiτεg τoυ εi_

vαι 6τι παραα6ρξκαν απ6 oτεv<i

κoμματικ<i συμφ€ρoνtα, αrτ6 μiα
oτειf αντ[ληψη τωv πρqyμ&ιωv
και παρ€6λεψαv θνα πoλ0 πι6 ε-
τε[γoν ζftημα.

Tην αθλι6τητα και τιg δυoμε-
νεig αυv€Υ1κεg λειτoυργiαq τωv

ξc,λεicov ανφ€ρει o Στ. Χοrν6q

oε oειρt δημooιευμdτοrν τoυ. Δεv
διoτιiζει να τα απoκαλεi τμilγλεg
και oτρε6λωτηρ,Φ.

Παρα9€τει μ<iλιoτα και τo α'
κ6λουθ,o αγ€κδoτo: o To$ρκog E-
πιΘεcoρητξg τηg Παιδεiαζ, περιεP-

x6μενοg τιg παραδ6oειζ αvεφ6νη'
αε κατ<5cπληκτoq,: (CAiπ, Λf1π. Για-
ζ1κ (κρ(μα). o'υδ€πoτε φανταζ6'
μoυν να ε0ρω τ€τoιo σxoλειo,.

oτην περ[φη'μη Nιioυαωl7.
Για τoν λ6γo αυτ6, γριiφει, δεv

€πρεπε να παραoυρΘo6v ατι6 κoμ_

ματιoμ6. 'Eπρεπε να διαΘ€ooυv

τα xρξματα για την' πρo€1oυoα
αν<iγκη τηg αv€γερoηq διδακτη'

ρiου"
ιΓ' αυτ6 δεν €παυε να γρ<iφει

και να φωνζει πρoq τουζ συμπo-

λiτεg τoυ Nαoυoαioυζl:

<'Ω, Nαουoα[oι. Kτilαατε σχo'

λεiα για τα τ€κγα oαg. Eγε[ρατε
τεμ€νη των Moυo<ilν, εφιiμιλλα
τη.g φημιζομ€νηg φιλομoυoiαg oαg

και αντ<iξια τηq εμπoρι'κf1g και

βιoμη1ανικ{g επιδ<boεcilq oαg' oι
γ<iρ εν τ<b εκπαιδευτικιb oταδicο

υπολειπ6μενoι o6 oτεφανo0νtαι>>3'

Παραπoμπθq
1. ΠερΙ Στ. Xωγoδ. βλ' o λδγ-οc.

Σταilρoc Xωvδc. H Ζωfl καl τo iργo
τoυ, Τdκη Mπδiτoη, Νιdoυoτo τεi11oc
51.

2" Εφημ. Νδα AλdΘεIο, Θεooαλοvi_
κη φ. 409 iτoc 1910, dρθρoυ: EγκαΙ_
vειο (oδτrc)

3. ΠερΙ .Λoiκoι] Συνδδoμoυ., βλ.
Στ. Αnooτδλoυ *Νioυoo. (Σilμμεrκτα)
Tδμoc A' o. 1 83-206 Tαξrκoi Aγδνεc-
Πoλιτlκic iρlδεc.

4. Eφημ. Νδο ΑληΘεrα. Σuκoφαvτt-
δv αvαiρεotc φ. 277 iτoυc 19l0.

5. δnoυ Παρ.. ,No 2.
6. Εφημ. Νiα Aληθεlα. φ. 409 δτoυc

1910, dρθρου: Tα o1oλεiα μαc (oiτιc)
7. Εφημ. Nio Aλiθεια φ. 457 iτoυc

1910, iρθρoυ: H εni τηc οvεγEρoεωc
Εniτρonη (oι]τιc)..

8' Eφημ. Niο Aλiθεlo φ. 409 δτoυc
1910 dpθρoυ: Tα o1oλεΙο μαc (oιiτιc)
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Nooταλγlκn αvoδρoμli

or rΙαλloi lζlvnμCt-
rτoYραφor στn Nαουσα

'Hτα'l τ, επaγi, ττ1qMcxραcιατ'.-
v'l^i1q ιατα',ττρc'φt1-< ια'ι η πρ'ccφν"για
τ'ληi,ηJJtl)Lσa τη'l ^l:ι?α ψιq. o 'lτ6-
πιo'" γα'',ιπp6ε iητο6oe απ6 ττsl r-ρcι

φνγaπο6)'α ιυφη <<c'ιρ'ιγτι μd'oγ. -

Ξ; 7'.rζι Z1!ι'y'α π!ι'ιe μετ:ητd;>>. 0
-'('ι' ιo ζ ^t.,'' ατ c5 ae a}''5 τ"λτ1,7τ, ιτγl e6δ ο

.',ι&δα τ.ι",. τ1 'iυpτl φe$γoν;α3 -uτ1ν

Κνρ''ατ''^i1 α-πδ 'uo iL1-iι'.xι2 .'τ.Ξ !τα-
νe τaν α'ργ6 's-"αυρΔ τη; cτo τaλευ-
α|" o cxc i' c τι'ιτι sυ'|'Cδ''.Ι'' α λ'υπη τ ε,ρo'j

'oxοπod ιου ι)'*ρ[νaυ τωr' Aτ'οτjδων,

εγ,ιb ,cυγχ,c6yω; ,φιλoιiαa τo ",βαρα-
zω.μdi,ο, 1L^i1λo τo,υ ι}ηλο,ιi ιαλαγιd-
"/L.ν φl&ι:'ιπaυρaυ ψε τo μανδιiλι
τ,aυ πρa^rf{'!'.τa ττ]e γαψιt)'ιαq πa-
-. --L -μ/ιJriS.

'Hτ,ι'ν η Ξ-π'Cχi1 1Εdυ ''α ν''6τα-'rι-

τρι ωι'a'':'αν να, πηγα[νcιι'y uταξiδι

γiμcυ, γ"αL fr,oυ o Aδ1iro; Toι1lπου-
xλ.'ξ; τa 'σατd1?",σΞ cττγl τbτe θα'ιιθ.-
c''α' ατaν.ρια i'-l.ε τη, πι'ρ'.α τoυ a!p-
1aντcιζ πi'aω α"π5 ι,o ''ι!o ζ22γi;i''- -"τi/

y'α,τo/'xz' την αγελiλδα τι''' cτoν γi''.-
δαρc q,o,:τωl;rι!"la την cτ:ilψτ, γ.a'. .'
'^ια, 

"ilrtnvι 
:η ; πλ.Jlcη ;.

T'δτa τoυ τ1 op..(ατ''& π'^fiγα,"ν'e τα.'.

ο1ο,λollcε με τιζ ατ,μoσΨαLΡtδεΞ τr''ι

vιi,θe εpγοlτοοciου,' '1t'ε τι; γxοιλdτζ:;
.5τα. Γνι6δLα' r,oυ τo 8ω'po ^liτα.ν 'ρα-
ιρυr;6 6νιυpo, τo δlε ψeρoιιω'ρα'το ['-

ΨτΦγ,Ξ τηly αξiι διic oxd,δω,i ι}ωμιo'i

!1αdρaυ απδ τoυ:" φaυ7νa'υq τan'l Ζ'α-

ΨΞ'jlρη τ?υ ΙΙxpltλω (Πιττ*xη) του

Αλd,ξη 7'''ι.''ρ.πιxα. nυ"c γ[^ρr"ν T,?Φω-
ιo'" LIτη (Tρoliπxoυ) .

'Hιαν ακδψη η εrσx^η T'ο|) η γ'ο'.-

ν"ξ γνιilμη τη,i μιxipd6 'μ,αζ πoλιτε|i-

α6 (6.Ο0o ιατocxaι) ε{1ε ουγxωlη-

Θε[ απδ τo φδνo τoυ Nτιyπ,yη xαι
τo'ι Κα?αo5'τ6rl. y,α"L τη, ξωτ] τωy "χα-
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:c!.;:ι'l') :,:dθirιξ,: Ξ'a ωρdο^γ''' τ,aυ

Π!,''^1 ο'l ττ,'" Δτ,',ιι'py.Lτ"Ξ πο') ο'. x'τδ-
;'''. -'') ι.','.c't'(,'ι'τL',, c' '6)''η 'ττγt rι!'-
)'t,.

Tδτe πe'?','''3:L') ι'π' τa)Ξ 3τΞ-

v:6; δ;11'-ιcυ; |\jΞ aa zαλντερ|',',ι,' <ι'
τe).ε'lτα'i'z c-'ι0.ξι,ι τωy Κυπ,,: i;η .

TΕαl,^'i"r1' zι'' Ι(&'ρτl', τ'αfrω1= '-μt-

|7'"zΞ β 
j τl- τ'lιb:-α Θaρυ6ωδτi ι'lτo-

ιt'iτ1τι του Κιbιτz ol'ν"oν6''μo'l ι,l''.
,'o'' 1lq'1 / ττ1 Π rλυ7,,:oν4πουλoυ.

T6τ'e c,' y'.υ'a!:''' '!.xιναν ,:;ξαγω-

γ3; δo',,τ:6v xa''' eτ.*l'ι1lαν ylα.φ1,'ξ'ζ

βe,,,τcr3,ζs;, oι δe μ;αxi,ληδε; ruω-

λaνszν xα.l βδJλε; ^{ι' αφα.(ι:ιcιξη''

Tο fι|'ξ ' τ,?'5τ ^ιιL'' τt P'"?:κα Nα-
λc''3cαν ^,:.ι5"','o στLζ Nο|acε\';ε,ciδ,ε;
γ-αL Υl''τL'e6.",lα, _uoυ T'6λΙ y'α'' Ξc |\τi'α
ylι)".ιo του T,',μη {ι'αγιαν 1ρυo6';
δο'υ)'ει^6;. Δz.'iμη o φα.'tοx6pο -c ια'tα-

6e ι''; )''*'ψπε; τcυ ;ετpe)'αtον cτουΞ

δqt,,ιο'l τη; τ4)'η; t\'7. -< l-oυ eiy.:

δ"l,:,ιι'ργ.'' :ο Θυ.ι'ιι ^\'p'ri, '1''77ξ'7 '"'
δ!μι ι:.'' iθ'='''i 31'J iΞ?7i1τι',l.1'.
ιL'' -a ιιiz'rc -: =τ' -: 

^1'lνι'.ι:|'z.; iι'j-
=τι-Ξ zιτi 7.''z."ι^1i, τz'ι 7"'.ι:ι:c'zl'

Πι'7is'l !;:ιτ'ε 'ιι i:i't^.'. 7ι!.ι'L

τ'δνΞcυΞ ι.;L :'' !;'zic -ι (;'''ι iρ'lll
μi'r: :) .

Lljaε ;:,'ιi:'ι'. ;ct'υi zι'",'6 -'' τ:ο'l

o'' 'Lυο:ιαr1ι!,''. ι'ι'' c: Γ:€ζηδ:; ε-

ι'ιπο'ρ,ι:'tιρ.ε'i,;'' g|.7 zι 1 a2'pιτ !. s ι ι ξε -

π'ορrrιiντα; ι'c'l \Ιτ7'ιc ΤΙl-,t'o οτον

δ'ρ'61νo τoυ τcrγ''c'3 ιz'. a!aα.ν γaρ'[-

=eι ατd τC Βe;'''1^γ:'.ο Πoρθ,;-ι,4. Ta
αωληνi'':l' τ'r,-: zιν''''ντ1: ',rtν''"μα oτo

Θ|.γ']c\;c1'-ν'i5''. τ'.'ι 1τι'/ eλονac''α y"1"ι

6τ0 %oνiJΞto τω'ν αδ:ρφ'ιΔν Koιl,λτ1

(π'αλιτlxo,φιλ,).aΥι^rt aι'λ6νι)'&,ν'α-
6αν a'' cυiητi1ι'zιq cτα' θιi1ιατα eπr'l-

xη;'

Κι'. ;')'4 :5τ'ε t,τα.ν 'iτcυ a'L iυ-
1ιπa,)'iτε;''ιl-; \τ.1'ι^i,τ2ιai Λ'bγγo;

γιt; κ,υ e':'''l'γi.τ'.ν τη; π6ληg ηL,α;

Γι),ixι1 δl j;1:,ξε τη'i oδ'5 ,ιυπlj τηΞ

'!')' l'ν z α:-" τ c)',,l εi''i 1''': |,l',dvε,υ' B ε ρολ i-
','ο''l {.x'c';rι''; Ztπλ'α' τoυ οτην Ι.X.
}ΙΕRCEDΕS. τγ],;, M*lΥδz Σν&tντe1ρ,

Toυ
'Jlγγελoυ Bαλταδιbρoυ

τ,,9 οπ c ι6 ι a'l β :,.l'6''υ γ'a,' a|:,\'' }J'13ν τ a Ξ

τΞi,r, ,Ξι,δj]λλισ πoυ δεγ /"σ.-Li')''ΓιΕΞ 5Ξ

Υlilrc, xαι ,'Κωοταζ τηg _\lr3τοι; φυ-
c''' ι.t5 αν'τ .''( ? υ.φ. τ oυ Ι{α'ρ αry τ.'. 6ζη τ ε-

λεiωγε το τpαγc{δι. τoυ στoυζ y'υ-

γτιp,''ναl; Σl,:6μ,c,υq ,ulΞ τη,V επ'ω'δ6

τc,υ, (&γτΞ γ"a',ιιρια "1σ.1 ^;1" πd6&-

^lc'Jν o'. y'αιλd:r.

-\)τ& z'ι,- α)")"ι C'l','!'6α'.ν'l'ν τbτa

Lτι'l cττ' iι'.ι','^i, ',rι-< --ι''/eοd)'α. (τε-
:z τ, :ιz'^1'.z'i, ).3_Ξη ..K:vη'ιατoγρ!'-

::;>. Σ' !,.'ιL ιτ9 ι'L '.s:o''''.^li γα-

!Ξ'ιΞ!:ι :τ,; cδ''υ Ζz,;ε''iιiτ;τ1' τaυ α.'

rιιe)'δt::ε =ον αξaνα τη'; δημ6σιαζ

iulη; τη; τdτε N1oυoαr" εtδαr;'τα
-*ι'''δ''τlι'',\α ζ ι',Lι'τ L α ν'α ξ aφ'ο,,: τιi;ν ο ν -

τ ι-ι xiιτ'. τ z ρ t ε' ργ α',ιηγαν,i,|1ι ι:τ ι' x'α'.

ν * Υ''γ aν τσ''. ;c',:t{:,ξ:νε ; ειγ ια.'ταcπ'θ'-

clΞιζ.

Στo Lα'tφ':ν,:{''o *υτδ o <ΠΑPA-

νεια6 Kαvδυλ|'δη '&'9γυ:'z γl1 )'ειτo'Jip-

γεi cε'p'ιν4 ; x'.',"ΓιlΙ'''τcΥ ?α)φo;. Π ελα-

τε''α'y'ω τo y'σ!φeν|Ξtο αν"i'1'x'ec 'σ'τo 76'

τ': K"K. ',\λλωoτ'ε ατο 'ωυηδ ξ'zy"['

ν'ΥισΘ y'σ'|' τl πρ,ιilτη, δι,αδτ]λ,ωcη τω"'l

cπα,διδy τcυ xαι 'tλαι6Cν χ6|pα η]

πριδτη γ lLιaτ.o [η1ση eιoα,γγελ,θoE. E,i'-

χε .μιcι 0oρι"l6ιbδη, Υet"tητ'?'''Φ που 6-



7.7'Υ|Ξ ν1' τli]ξa'ιν -'α τξλ1ι''ι' ττ1Ξ \Ξ''-
1a'/''dζ yx.L δτα'i :''lγ^l,'θιj1i γαl)οι3ca
ο'. 'θ'εατ!'; Ξ'J',ι!ι!Ξ1'' 1τl) eπd',l'ενη

βριδια x. :.'Υc.

Ο Κ''/τ,:.'.α'το'1z'i..iο;'z''-ιτ'6; λε'''-
τ.:'''zγcι3ce ι'zθω; z,l''. :c ιι.τeνet.'
ι' Ξ Ξπ''\γ'Ξt''Υl5τ, του Ι' e'.ι.'^1 :. c'l Σ,μ!;ρ -

',':) ιΙε y.Ξ|;|''']Ξ!ll Ιτz.l'/' zι.'. ιι';6τ,,'ν
t)'λτγ,α "('':/- 'iz --ε.).i^.'. ';-z:ι c;'ου3
ιδo'λφ cιiE -\^1 o'ρ ιi 

=.''.l ^('' 7.'l L y'σ'τ'1'-

):l1ξ'ι,ι t,ιoνc ωζ ι'.'tτ,"ιι=c^1'ρi"φo;
cτoυ; αδε)ι9C53 \iρτ,. H ;J'ατε|"lι.
τcυ tFαν τι-'α. ;).ι'..''!τ''τ.'z. ανδpυx.\
.1ιε ελd'7ι:;εΞ ^|''l1|'7Ξ.. ιz'. p5νο 6-
1,'λν i,LLα φc'r). z:οΞ):l,iτιu:/ iσ' τ,li'-
Γ)τι το'l Χc''="''3 ^rε,'''.:: L--4 <ιcllπ,'-

'l'>> y.α'' <ι).''''ι.;-i'r-'-f, 7'7''' -a J1',ιυ,?ο-

ιιlrrrγ;ι τ'i,^1 ε ^1 
l'ν z'

Μ!ιρ'. :L:e τ, ':'.)-/.7.^|0.{i.L 1ων
Nza';:riιυ',,'l,-,^t', .' Κι.."ι^1z'.6ξη;
τ:υ Κι-ιl','l''-l''ι:z-'z. ΞΞ.-'ι,Π_\PA-
Δ'ΕΙΣ.o> 7"7... 1.') \i:..'', 

=ττ,ν 
oo-

lloNιoΙl>.
'Hzy l'z.l'''ι.r, zl.'. .-' .1,-lι)',. _ l,Ιτευ

'l'.'ι. ιυ.τι.οιε rl, ΞΞ :=,'ν. |,fi:νου
'ι--xοd),c''l ('--ιν ..'.jl.:| ::ι'l -'τ,.l '\Θτ;
νιtn"i, Ρι'rι5!7.;i../|.|) ιι z.'}'z-< τοll
ι|.y'ε i-'.: ;) ι': z.-: 7'.,.';ι''ι-7.1r- 1ιΞ
1L:iyο;,θυ:l:ι:'j Ξ !1zι.ι: 7.; Ξi')Ξ c-
;,'|.ο'.l: ;ιρ',:,i=l"l',ιΞ Ξ'>'.ιl',,1γ17 q-
y'';"") g'.7'.'" Ξ; ;L-,i.z-" '-::.') Ζ7.'. Ξ).-

).'τγ,''"xοd ι',7''.ι':ιa.'',::': i;"',.l L'i=t
i' ;" zy1''ιi,: .' τ.l-τ z,':,.::'- :.''ι:' : c-1!'l ι'το
g'7' τcr/ 7 ι'' :,'τ:^l,,,,'Ξ Ξ-.Ξ'/ !-' i -e. ι'-τι')
φω',,η i,;ιυ; τ.7'. ιΞι'', Ξi.z;ε:z :τ',
iLλ|ιτi i69 Βe'ρντ!.',. :τι-ι },\i^/-τι 1',)
Ε:ι:! - Σ,:7.,;,' -''): ιl.ιι-.:zιτe1
τc> Nιαγ&i:r' 1.ι'/ ;.'ι.'11.'7'yι',-).1.1,

1{ τdμoeυ Τ,L'' τ'' L' l ι- -,. t : l)'.l,i :,. -' -- ο' l
.\θz'ti.ι'..' λ'.izη τ..'.l ΞιΞ:.,-.'. Ξ,i./
g:r;a6);ι'ξαν ιι'. z.υτL -: 7.l-'ι-z^1 J..'.'ι-

E'r,ω,ρ jτε,,:r δ',ιω; τ'ιι 7.γ-' Ξ..'.l 7,.ιΔ
του μεγi,λου πo)ιd,μoυ eL7ι.ν Ξτ,'-ι'.-

}' )' ? τ ^ i 
ιι5 ε L Κ υν τγ μ x τ' οn γ c αφ,' τi -: s. ;'. 7'-. : -

'ρipεc6, .o,ι ωδεrλφ,ci f,'15''11'.a7.12' !Ξι:l
'1'n6 τη N:ιουcα ισ'L |ιL''x. ?.!i'a 5.'
πq')',Δ Χ'' Κουιρι'o'3ιeιa (Γ z')'iι:ι)
tια'ραν ι,ιια rpa6cιi"i1 τ|1' -.'J3 !J.ι-
θη-,J; ,1ra γy1.,l-','^i1 ττ!e τaxΞ Ξ;c7'.η..

λλ)'ω xωι 1ι''.α x6πια. (ντ,οι'ι'1αν-

'ιρ) αr' τcν Pω':':ο_Ιαπω't''ι'lι ,;:'6-

)'eμ.' 1o', 19a4 cδυoιττ1ciα i\υ,cι"ψα-

γ'αΙων 1ια -; επ.ιδεi1θ'ει cτa τ,.;hτr'
δηnιaτιxι5.

Επυγε'"ρ.r,i;i,τυτ.α y"α'!''ψδν'.',ια a

τριilτο3 Κι'l/'Ψc'; cτην rιδλη 1ια3 
.iγ

τ:ιy c <ΣΠΛENTΙT,, που λeιτoυ,ρ-

γ'c'a:e 'a' i','ι" πι'λ'ι6 'μeτιξο'υργε!a
τ'η; aιxoγ!'νe'.α; Δ.α.ι'/'δη, δπclι o,is

|\Ξ|?α η \z:*ιi1' 
'\^ρa,ρα. %σ'L τ,ο cπ!τ,"

τaυ δxcια)'oυ Δ,τ,1..ι^rγτ.,ι'''αδτ1.

Ej'y: εξιυτ:ρ ιι"i1 ιιx&)'υ' αιιλ'νττ^r1
|ιJ e,α.ν'o ιΥ ιJ' ατ α ./ν α L xω'iJ i a π,/ a 5 τ α τ eυ -

ι.>,''5', 5τa δΞ Lσi\FLa' ''lπ'ii,ργe ια'.1-
6:,υν οιπcθi,ιη' o xLΥτ|,L.ιτ'a\ι2,&lp,c 

-C

''/!Ξ'i'13?Υη:Ξ 1ιε ξεvι5,φ,eρτ O Θ]π|'Ne.-

pτ1i,ιατiα τaν Γιιινν^r1 Σ'α'iιιρd ,πoυ

α''cγδτeρα τ.oν 1ιε,τidφ:,ο Ξ '5τo ιαφε-
γe.,ο (,o,1\Ιο,NoΙΑ, i,9,9 Ζα';φ'eι,ρατri
Ι' aυicγ oυ'λ ι&τO,), μ 9 7 ε,,''.''' cτii - β'οητ) δ

τον Στι5ρ'c oιxaνο^,ι'{δτ1 απ,δ την
\[.ιι'.ιe '\cLι o aa,''tae τ!ζ '\παu"ρ'''€ -<'

1rετα,μφιοcμ.j'/οζ'σΞ Σαφλcil, €ια'ν'ε
τdr)',οιε,; α'τ':ρo6lσ.ctec aτο τεντω1ι!νε

Ετ'ι!\'1τi ττsl επο'1'l, ι&τiιa x'xι τi

γα'',ι:i''.|ν'α" τηζ ζo{r.6y'rι α -<> aiτδτ,Ξ a

Σeμe,ρd,: '!'φ'υγε για ττ1ν Θec:αλο'i'!-
Υ"f11 "{Lσ' 'lα cτα'δcoδρογ,ιipec ωζ €πι-
7'eι p τ17ια τ !' ι' ; τω y, 

" 
TΙTANΙ Ω N>> z',z ι

'/l1' πec'*'aε''' π)'ξ'cν η ,,tΟ,μ,d.,.cια,,

,:;c,υ6,αδελφoιi.; Δ,*pη.

Συγ1p6vω-< τ6τε '*"y'gγξ2 
y-σ.ι. cι Θε-

i'ινδ1 τoυ Σeρiφη ω; ε'πι7.:i,pη:η
τιl v α.δ ελφ ιil,'z"T ε,ρ'ζoπ,c6λ'.9 r.rJι) y' σ'-

τ lJ;.|γ τ aν 

"r'eτ 

α'ιp'!ιαν e σ τ a <y'α'.ν'o'3 
ρ -

γ'.a Ι{ιδcι''>> δπa'l' ci1ψερα' τ'ο εαανω
;'ipιο 1ι'ι τηy δ,ηi'-ι,ιoυrl^γ[l' τ,'"l 'οττ'οt'-

,.υ €xλe'',:ε ιc 7932.

Ti}'q τa 1936 &ρ1ι r: }z λειτoυl:
^1z|. ο xιν/φoc - ομιλιilν π).r6ov_ τηi
7'τ,',ιcτιτ^i1Ξ α"ιΘa'ιc,ι; τ,α ./Τ'ΙTA-
]{Ι,\, ω: επιγ;εtρri'ο'τi των α"δε,)φιilν

Ι{J':i-ιo,'ρlδη ylα'' 1l'2υ '3oτερ,ι απ6
7''lc 

γ.ρδ^tι'.ο" cυγ1ων'εr5τηxΘ μ9 τη
\Jz. Οιr,4,γoι'α τω} αδελrφιilν Δ'iρη
'\Ξ a)'Ψl|LΞicγ\^i1 vuαc D6'c ydωy ,ε,τ'αi-

''ι!l T.ι') '\'tαcταοic'l Mυcιρv,l{ πoυ
!;:ιe sττ,ν l')'6αν(α ωζ αξ'ιω{-ιατι-

ι;"; ιι'' τωv αδ:λφ,ι-ilν Mπιντερλ!.
Ι[ ,ao,μ6vοι,ιr, xρατηoε μι€γρι το

19-c9 6ταy ψεταφι!|^θηy.1Ξ ωζ ε'πιχs:-

?"ηJη 5τηγ <Αγγ6λιxα> τωy αδελ-

φιbν Kολε1roυp'|'δτ1, '',ι'6'vρ,ι το 7979
,ιr'i5=ε !.-*εce ι'' σ.")i.l1 θιi1ιοι 1-ιτoυλv.
;t -Ξη ^γιιτι' :l7ο 6λθει πλ6ov η x-ιrε-

.'λπ. )' Ξ' !"'' ι' l | ι r'.,7 -t, τ τ i Ξ τ τ1'λ e6ρ'α a η -<.

Γ,'z ιτ,'t -ι7|.cδc z''l-ι"l1 τ'α'. τ,cDζ Υl''-

',η1tι'r cγ : )'τ.)') : 7 -!') δημιουργηθη-
ι.!') (0,:γε'j;. Πz'pθι.lω'l , Δι.ανα,
Ζιγε''r,'&.ιτi:) ' Bl. .'ιι'; δo.θεj η ε,υ_

ια.: ρ|"α''l t'ι; z'rε)").'''lιrιz.

Λ; ξαlαγυ,pi5.')',l-Ξ Ξι)'.ι 5ττi/ <|o-

|\ι6'/'7:.α> γ'.ιτ! ι".'lι'l, δ'.ιι.'.cjτα,' cο

p.εγα)'ι5τε.,'ο ;'\'!,iιrι -Ξ iτ.Ξ''iia;?l'xιiζ
lιαζ α'' l'δ.ι:ls'l6. Στην ,.oi,ιl''aια>>

τLιJ'/ i1''.δ'.Λ(iJν y'.J'. εiτβιιιbν ''1α;

γ' ρ'l'ν ιl ν . ΙΙ 4 c α cν e''. ? 
r'τ r-il'ri,'1 1ι;i x" a'q''

cu"'';'';i''γ,zτυ. 5τΥ1ι σν''rι1'ε,'Υ"ll ztθω-
οθ. τη;' λιιι^i1 Nι'l/'pci' αιlτ^i, 'θiι'z'pο'
'l'υ τ^l, τ ο'.z |.)'o f:l! αι'L α'

ΙΙaι6; α'π;δ την γεν'ει,α ξΙrυ δεy
ιπ6)'ι'ι:'e μα;|l με τι3 oογ'i1cτρe3
των Aτ :η δω ν c τ'.l' δ'..J' i'ει'''ι!1ι).αi ω 7 ου

β.''.ι6οι3' z)J'L" ι'ι.ι lι,: τrυξ ,τip'ιυτα,Tιυ-

',r'=ιiΞ τ.'ιυ a'1ι)'ο'3'ιτo; μελωδj:ο_< τ!i
ι:Jθυμηi 7'i1''lι3>', τηq ",πρι:γx"iπ,'a-
Ξx.Ξ τΥjΞ Tιιρ'tτα'-<", (τηζ νυχτερ{-
δ α :,,, τrj Ξ 7'6 7 ι' ;'i.''')'pe'''E !ii.''σ.τ a ζ>>'

i.)'x ^;l''' ;.'ιlι; δ'ιν c'.γaτραγο'3δη-
οε ',ιzζ'' lrΞ τr); ε'))'τslιxad3 aiΕ.ει2σ"ν-

:'.z':5; θ'.α:C); τι; ρ'r'lιι&ντζε -:, τoν
, !Β.J';aτι τ:,.ιιn',J r. <<του "ιc c!\, 5''o13 τηζ
γε'.τονιx3>>' τ1,17 *απ,i1ηδωr, τωy A-
θ η',,,j., r, τ.ο.e'ι!l ; τιι'ι τη ; ( a yθ ι tμrj yη ζ
.t'',\υτδc)''.e:> τc,.l Rε:oιδτη Ι{lιτoα,-

',ι;^lι.
Εx'e[νo ποl'l ';.'!πg'' ',,1' τoνLστεi'

σ τ'Γ ι|\) σ'''' a, 
*.' ^'λ'':'n Ξ τ o'ι Ν L ο'l' ο' ι i'Τ ι'.',.l

1i1'1/ φοt ei.",z,. τι :,ι,,ιrlLrιeυcii irυ ,lΙ9

τrυi α.δaλφoJ; L.iρτ1 (N{r'o γ''L.

Tαιτ1) ' ιδ''q'!.τ':'.-'ι. .ΓLΞ τ'.'l δε'jτ:.ρo
|rL|'Lζ 7"1"''' c -^|'d)τ..ζ e'iιυi'/. 

-'' !'φ''lnγε α-
;l5 τη ζυιi1.

'Tlτα't'e;'.7'e''.'τ,',.ι:!,ι3 μΞ dμ-

πyΞυση ν.z'. ^γν6ττ'. Σ,υγd'δzι)'λε c6_

5ol ,ωΞ Ξ;:'.'/Ξ'.','τ,."ιz':|.α.;' 6co xω," ωq

τeyν.γ)a:. F-.'/'Ξ :'l))'&6ε'. τo ,c'δ)ιa

'ου y''',/ec,l τ!,ι.' ω3 ι|,,,υ1ωγωγιxd
ι:,!ga' :':.' l..l'''. ιυ; i!o,rlφι')τι,H6. Δεγ
'liτι''l !',ι-: z;)'δ3 aε,''ρ''οηζ τη,ξ μη-
'/ 7'\^lι; -''') 

'

Στη ;zλ",'6 Κιδlxι, στo αν'ετ,'σ.\)ι&,-

)'η;ιο Κ:.6cz.ι τηζ gπoχdζ τoυ μeσo_
J* Συvixειo οτηv oελiδα 50
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Ερ6αolοιiq oΙioιlq ]oI πoδ6oφαlρo σTn ihgoυοτε

σTlζ 0ρIεζ T0υ oltΙrU0 μαζ

:ων alλΜγωv τηΞ Αθτ]ν,α6 χαι τoυ

le''ριι&' τ'ω,. i1ταν διrισχεδ,cιστι}ζδ

'/a ,Ly"dJε. xανε[q τoν'E απoγ'6νoιg
:ωv aθλη;τιiν των oλιvμπυαx.ιb'ι 'α-

βνωl να εxφωνoriν τι6 ωγγλιιξ
ιοι16E: uφ&ουλ, παι u,oφα&τντr.

E λιττ] αυτfi αφtγγηηi τoυ 'Aγ-

γλoυ ποριηrητi^1 πω'p'oνo'.κiζει ενδια-

φ!ρ'ον γcω-,t θftρει fu6 διαφoρετι.τ"ι
θ,51"ιατα, τa '{ν'x γι'oζ τηrν xωτd,oτα.oη'

Toυ
Axιλλ6α Φ. Γκoιiτα
Erτiτιμoυ Δικnv6ρoυ

ft)V QprfΦσιαxιilν o,1,6cεων cτr], Nd,-

cψσΦ στιE α'μaig τoυ 20αι αιωνα.
γ\α|! τa d,λλo για τηy αθλη,τι,χη εyα,-

o1,ι1ληη τωy τ6τε Nωουoαiων ,με

τo π'oδ6αΨαι?o. 'ΙαωE, ,6μω5, τα θd-

'γιατα αντθ' νσ. ιμiiν,εiiν,ωι τ6oo αyτι_
aατυνli,, aφδaoν ,o.lνδidonyται μΞ τηy
ετιταyννοη τηζ o.y'o'ia1ι.ινi1q ανα,
πτυξη; τη; Niα.lcα;. στo τε;Jευ-

:ι!'.., ;,ξτι?-..ι :.σ) f"Ξ.ι*5p!ν.ll z''ιb-

'?a y-7". Ξτil ..7'5Ξ''γ"?Ji''|τ,'5i'>> ττ, 
-Ξa.

'Ο;ω; ε!'',ι'. ^;lιι,--/' 7.a. b1-e'-

δ'.ι;'.c-"ω$εi 7ι'' Σ'.ι:υ;ωΘιi α;Δ
πδJ'o3;,'5τ2i''.7a3Ξ ιι,. ec^.,lντ,#g.

c:τ6 τα ψ6;ι ι."'l ;a;'z;β'ioν αt6-
νω 1τ'1':}a1'τi.JΞιaL'. ψ'.e ετ'-;d'aυνaη
τηζ αr-.yoι!.ti,Ξ ι'rur:l -iξ_i cτηl B6'-

ρειι E).λ,&δz τιι 1ε^iιnι στο ,ει-}ρω-

πα:i^Λ6 aψt9a ττ1; Οθq.ια.^l.^ηs Lυ-
τoγιρα1q?tα'<. 'δτω; xαc oτo 8ιλω6-
τ. τη3 Θeccλο'tt^lη;. Eιδιxιi για"
τη N&oυτα, ξ.oυμε d,ν,θηoη τηζ βLo-
τiΦ{yiαa lιωι ^γ'ull'η't.ωζ xc; τa 1874 -

7Γl πην [δρυcη xαc ε^1xατ&,oτωaη

τou π1ρd)τoυ βιφr1i1αvιxoιi qργoατα-

οioυ τωy .ΔΟΓΓo 
' ICΓPTΣtrΙ xαι

ΙΙ πανεπι.oτηψιαxi1 x. 'Eλλη; Σxo
r"eτ'tα. oε τελsυτx.j,o xα"ι εξαιtiρeτo β''-
6'i'!o τηt6 ,με τoy τi-,λo "H ΔrΣE
TEΣ ΑNATOΛHΣ, (dιδ. ΓNQ-
ΣB 1992) , 0πoυ εξετdζ,aι διεξcδι_
xω τι.g τα'ραι1ονι!.E τη; ιuα.-,ω7ρε,ιsτ1.'

τη;,oθωμιv r.ι{1g λυτoι.,' zcov. ω3, α-
ναφ'!ρ,ετ'α'. jΞ ι,\.x' τ)'oυc,'ι ιι,' ξtνη
$ι6λιoγρα.p{,ι.' Αtiμ:: 3τ7' τα"Pα.-

δε[γματα "eιδ'ξιι'-s'!υ3, τη; ο,θ{r-
1ιΦνLγJη3 y'ο'''/ωΥ!α: τα'7'αθ'!π,eι 5τη
oελdδι b1 ιι'ι !ν'α απδcπαc.μα 'απ6
την *φtγγ'r'cη γ.'ωπa''ου 'Aγγλo; πε-

'ριτ1γητη, το'υ AΙJ-EN UPI.γARD,
6ταl γ[ν'ercαι λξq ^{'''1" .,η'N&oυoω

cτoν'q πριbτουg 1p,dνoυ'; τoυ α,ιιbν'x.

1l,ω6'. Mε ττ1l &δει'α τηq πα'ρατ[Θε-
τσ"L a,o απ6:πιaψα:

,rΓΓ,?ι.Lxδc'ιεζ γυ';,αixε; xωι τ"o'ρ'[-

τo'ι'ι, Qrδ ττμ τ1λ''νι!'α τ,ων δt6xα, i-
1oυv π1ρoa)',ηφθε,i στa ερ1οoτdιιcιa'
τηg' Nαoυ::ι; ' 

y\L'' η e?Υιιsι|ιηι ηψξ-
ρα' δcαρι'zt α'''ι'δ το ξη,μd,ρωμz ω6 το
τ1λιο6α.c'.}'εr''.α, η ιιτθ. ψ!:ον lιpον

διδ,δεxα 6ιe''. B|'νzι -ρ6cδ.'3' e!'να,.

π,oλιτι,αμt5<, 'iι,ιυlζ 'αy'6ψι' ιc'. δταν

φιiγει o To'3pτ'c;' θα υ'τ'&1',ιsι ατ'Δ-

ψη x&'1ιτοcη δουλει'α ΥLα τO (Aγ
γλιx(o) Ε'ργατιx6 ΙQ5,μμ* οττ]ν Nιi-
ουσα (...) . 'oμr; το πιδ sxπλη-
xτ''n5 τ1ρ1&ηLq n6υ qyτiτpνoω σ' q.ιι-

τi1 την 1l"ιxρ{ Eλληνι'wfi πδλη oτα

β&θη τηg oρetν'fiq Mαxεδovjαg τ]ταν

6ν,ω eγγλ.€|'ζcxο τ'cδ6cg'αcρo' To πα'.-

1νlδι t'ρθε τ1ρcν lb γρ'6νια. oc yn-

I,oιxaL τηζ πδ'λη; ψωq dδειξωv, με
υπ,ε1ρη1φd,yει6ι, τα γιoλ-πδστ x|x.L τQ

γ{π,εδo '6του πωυζ6των τo πωι1νi;δι.
'Ιoω6 εδιb Θω ψπoραlιcα ν'α πω δτι
1ρ n'a,r,1γiδι δlεy ε'aγαι λιγ6τε,ρo δη-

μoφιλd5, ,σ,ν xjαL ειoli1θη πι6 π'ρΔ'

6φσ'τq. oτην Αθτ]vα. 'Eμ,oυv "ι.α.?ιb'l

oe iνα xωλoπαιγβνo μοιτζ μετοιξ0
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TOΙΡΙΙAΛΙl>l,'i!OU αιoλoυθ'εJiται

μΞ τηy aτy"ωa&σταση'xω: d;λλων ε,ρ-

γaιτα.c|'υll, ιδrττε τo 19Ο5 yα λει-
τa').ι\c'b/ πdντ,ε μoν,d;δεg q.,,ε δυνrq1ι-

τ'l"ττi-"α' gl'tr.).ιniι 1.ΟσΟ xα,ι πλ6onr
(ττ',-ο'l γι,. τ'ρocωπc/6 τ,l'νω ατδ 7.

ΟΟΟ ερ,γ&τ:;. Mε την' α'}kπ-'ιξη αυ-

i1 ;τ1ζ β:οlμη1αν{α; δηiμιoυργεiται
Υ.α''. :iχτ]|J.σ:i[ζετιυ γι'.α ν6α xοινωνc'-

ι^i1 τλiη, το β'''a'ψτ;γα'itxι9 rιρa)'e;α'

ιpiι!"1rι.

Γιω τιE aρ^γωo'tα*!'" '6χξ'σ'εLζ x%.

τιg oυvθηxεζ 'eφβ"σια.ζ oτα πtντe
εργο'cτ&.oια τηi N,ωoιlοαΞ δav €xα.l-

μ's α αφαλε,d6 π'λη\P'σφo'ρtΞE ^γ ραφτi'o.
Θα α,ρxεcθo6ψε ae 'αφηγiiiσειζ' ,α,γοι-

μνf'oει6, oε α\_xρι'οη με τιi ανα"λo-

γεζ π'ε1ριπτιircει6 oυνθηxιilν σEηy

Θεooωλovixη, Mητ;pr6π,oλη τoυ Bo-

ρ o ι o ελλ αδ ι r,.oιi Xιb ρoυ.

Γ,ρr&φει, 191nrδV, o 'Αγγλog ΑL-
Ι.,EN UΡlγARD 6τι 30Ο ε''ργ&τρυεE

ια'- 'υ,'xlρ& xqρtτcυα δoυλε,'l:ιν σε γη-

',ιιτc'.ιρ^γε!z τη: Ναcυ:z; 12 ιilρε;
:τ''l ,ι!ρι L1'' l,LΞ μ'"ι πψταη 'tξεc

=.' )'e;:4 sξrτ :η; ερ^γαc|lω6 lυy*ι-
ι.ιb't ιι'. zντiλ[τ'ων xι'L τoν ωραρt-
.'!j :ων 12 ωρι-ilv a7γ'α.a[αq. To i'διο',

i;ιω; ,τ-lvΞ6αLνε xαL oτιE 'd.λλε5 δ,ρα-

c-"η'9ι.'6τητ'ε5' oτη' γεωρ'γiω, oτιg βι-
aτο11viε6 (βλoυ6, ψωτωνια xλπ.) ,

τη; i'δια6 τη,6 π,6ληi, 16π,ω9 xωι cτη
Θεoc'α)'oν{xη ΥιΦL σΘ ,d'λη, την oθω-

rμανιx{ eσν'''x,ρ$1g,γq53 ' H δoυλ,ειrd, ,cτo

'Ξ\woσ'Φισ.o αργtζε την ανγfi xαc

τ'dλaιωye τη, διiτη. Aυτ6 iioχυε γε-
νryβ. γ'ec oτη N6τια Eλλαδα xαι
'o'τηiν EυrpιΔπη. Noμ,o,θεc,iα τΕoυ y!x,

1:uθμlζει τιζ eΡΥασ|':α;/,6q α1doειg η-
aα,y ανo3παρxτη στη''/ oθω,μανιxτi

α]λτaxρσ'τoΡια, ειφ6ooν η pιo1η1ανι-

ιr\ ανιπτνlξη tρ'αν oτα oπ*xρ^γανu.

Ζηlτi1ιψατ ω aριρωc ι αn'bν" α16oεωv,



6lΓι{nζ Ξoυ ιυρηβ,oυ eρΥα'σ[αE σaη

βιομηιανiα *cLL πηΕ ωπωτtrδλτ1η;

1ιιτ:ριbν π,αιδιd}y' ^i1ταν απδ ια π'..6

!ντο'lα. την eττιτγt1 τηg α'ru.τωEτ1;
ιηg βι'οψη1γαν'.wt,q κeρ''-δδo! fi,oυ τ'α-
πιτω)''caψod τ"q.ι αnδ ;ι. flιc'ιτι. αι-
τi1'ψα.τα τoυ e.,'γατ'.τ"ου z''.rt1nπog
Υν7'l' aiUJΥ oιληpιbv zβvω,l τηζ €,ρ-

γιτινιfii τ&ξη;. ΙπsvΦ;μiζoυψε 6τι
10 oy"τωω?o τ',.7' Ξa!: βιψηγανιxo$q
9p!α-νε3 ιιΘιε.r-ιbθ1xe με τo ωρ0ρo
2 τη; Διοθνo6; Συpι.i&toεrω6 Eργα-
c'.ι; ττ,: σι&cιγτlτoν τo L919 xα'.
τ, c;ο!ι Σu1ι.6αoη xυ,oδθη,τε oτην
Fι',-)iδa rμe τoν ν.ψ.o 2269/1920
y.a'.,|\Ξ το Π'ρ. Δ.27.6.1932 ειφα,ρ-

μt!;ε-'α'' οτ'η yωρα. μ'ιE απd τ6τε.
|''ι τ'ην TL?'cl:,α':,tα των αγΦtxων.
d'χcι,;'-tΞ 1,.fi ν6ψο ΔΙ(Θ/1912 πoυ
α'πxγ6ρενz την ε'ργα'ο!ι,(ηλrχων,
r'r-'ιτω τω,ν L6 ετιδν.

'l\;ι.'ιeρaδμαστΞ στη N*oυcα τη;
er'oaηq exetνη; με aΙια, ψωρ-'υ'ρ!α
-'ι'l l,ι'α'ια"p'tτη Χατζημr.λo6cη, σΞ

αδτ,ιι'οa!υιτη ουν,di'τευξη τoυ 1936.
7ζxτ& -lt cυνt1Θa''δ i.ι',}1 oργiλοg,
xι'lτ^ηρuλieι' τoυ; βιομη11*yanιζ lια'ι

μ:τoιξ6 d.λλω'l εjπε:,Αxαθ6ριoτog
τ1 ε'ργ'αatα., δ'εν ,υπi,ρ1αv a. 1τ|ρaστα-

τεντιx.rι|- τη6 eργαcι.α; νοiμoι oτηti
"tc,:'ρ'xJω xαc oι βιoψ^i1γανo,' ωρι.oαν

ω; εργ&,cιμη 1ιd;1?'c7 'ατ6 τηζ α|)d.'τo-

λl;; τoυ ηλiου μd1ρι τo oxoτε!νcα-
cl'''ι. i\3 ψξ?ωζ. Δωfi 'α6iυιτη...>>.

'oιo γcα τ'α ψερoxαlμα'τα, o i'-

δ:c; Χedη,μαλo6oηε t.ια'ρτυρe[ δτ''

"..'ο'. ε'ργωζ'6μεvαι επληρ,ιb\iaντα,y η'
ψε'ρα1tαΘυα. α.ι.'δ 2 ψετ'ελi,xια (4 δε-

xιiρε6 J"λην. χρυΦζ δρ1.) , μd1ρι
4Ο λεπ,τιilv i1το'.2 γο'6c'.ι τLL τoνζ
παλιαi6 xα.ι απ6 1o γ$νια eργα-

ζo4φνoυ6,. Στη ,Θaτoω\oνl'τιη τo η-
1-ι,oρoμlcθιo τoυ αyειδdlοευτrυ qργEι-

τη' i1ταν 4σ-bo ταrtδεE xcιι για
του; 'ειδ'ιxευμ'6,νoυ6 6α_70. Στη Φι-
λιππoδπoλη τηε Boυξοιρ[α'q, δπoν
eιχeΥ Φνer,τυγμεη. βι.αρ.τγων['α ι-
μπrιiδωv, υπoλξι,ζαν ιaν ψηνι'αio
μιαθ,δ τoυ αyειδixευτoυ ε,ργ&τη β-
ρω στοζ 7o ^γ'ρ6ccα, δηλαξ βρω
oτι Z,bo γρ'6aιω τη qιι4ρω (Ψo'y-
τεζJ .

Σ,: cυv31ειe o 'iδ'.o3 τφιTfilτiζ
^\. ΙJPΙryΑRD θ!.τeι '€νω αλλo θε_

',t1'. ΓPΦΨaι δ-uι <Φ'ιi'να; πfuδοq, e('-

ναι τoλυτιcβΞ, 'ξrω6 ατ,hρa ιαι 6-
ιz'ι γ'3^γaι ο 'ToξρτιοE, &ι. νlw.gγει
naιρ,πal\ δoυλειr*' τ'LΦ τo (Αryλι-
τιδ) Ε3rγατιτ'6 Κ6,μ1-ια oτη Nciα.l_

σx'>>.

H παρdvθ,εoη (Aγγλιx6) ε'iν'αι
τηζ x. Σxoπeιξ'α.. Ιπιtaρ1ει δtμω;

7,q"; ια.)'!λη d'πalη: νω ψi1ν ανα'φaρe-
τσ.'" o τ,ρoσoxκι.x6q 'Αγγλo6 rεριηΕ

γητiiq cτο λγγλιxd F-γγατιxδ Κδψ-

',\σ' (LABOUR PAR[ΓΥ)' ,α,,λλ&

ττa λα|xt6 *tνηιγια τη; N*.ουcα_< τ'η,.l

aπ.'χ^il'gxe|"ν'η',στo (Π0Τ ΙΙοrΛω.
Eπ,jc,ημα τo xtνηψα ωυτ'6 ,εηrφανiζε_

τ1"'. ψΞ i6'7 χqγοy'ιe1ι,6 τaυ 19Ο8,
l)'λx εlyι ξΞy'L\niι|σεl' πoλιi νω,ρ,iτoρα

1"'βb τα πρ'ω'τα. γρ'5νι''z τoυ α,ιι7να

','α; απδ δ'υνωμιxοιig ρ,ιξooπ&'oτε;
γ':α'. δι'αyao',l,r,dνoυ6 τη5 π6λη; μα;
(Κων/νo; aa1ζη,μα.λo0 cη€, γ ιατ,ρδ ;
Θεoδr5cη: Xaτζηδηiι-ιηπ ρ'!;aυ, δ&cτ'α
).o; Σ'ux6ρoq Χωνι56 xα.) ι:αι τo
ε|'γαι αγx'α\ιtιsa'' ωγaδτ4, βllο,uη-

γα"ν ιιοi a7γιτ eq, |ψ''y"ρaet'αΥτ €}'ψα-

τte; τ';tι γenx'ι. τα \α;axα, sτρω1ια-

τ'ι. Ι''.α τov ιδεολoγινΔ γαipατ"τ!'ρα"
xαL 1l'?o σα')x'τολ,ι ο1.ιcti; τ oυ Π α6πο".l-

λ'cυ d1oυr' \pαp-νa!. αρτετ'ι απι6ντ6-
τJι. aυΞ LστaPl'aγρ,J:rφoυ65. ΙΙ,*,πωζ για
την τ'ε'ρiπτωτli 'μ,αζ, oτο't εατtcη|ιo
,ιΚω'icνι:,ψ5 τoυ εν Nαo6οη Λαixο6
Σ,υ.,,δ6ηl.oυ o'λγιa." Ληt,l'iγριοq"
γ'αj'. '5τo αρθ'ρo 7 αν&ψocα cπoυq

cτ"οπα5'' αν'1'φ1€ρsτ.α,'. ρηlα xωι' (παρ.
Γ.) . ,nH υπqρcilcπ'.oLζ xαL η?ο'στα!-

ο1α τη6 Θ?ΥωτLwηζ,α*ξεxοE $rα,L τιnν

αl-luφε,ρ6vτωv αυττ)6 ν'ατd, παντ.6q

ιδcτ'i,'ψατop'

Α,;. )Lr6oυμε υπ6Φη ι,).Φζ 6'τL "co

Aγγλιx6 Fιρrγαaxl Ιftμμα (BRΙ-
TΙStr LA'BοUR PARTT)6 δεy

εJ1a πολλ& xΦν'ι.ω ε'πtaηιψη6 llπωρ-

ξηi τ'αc ετxρeψοn3o'αν α,x/μη ,οτoυ;

xδχrν,oυQ τ'αυ πoλλ& ιδεo)"oγcτιι προ'
6λiγρα'τι, 0α πρ&πeι γΦ δΘχτoΦε
6τι, δεy θα ,εξe τιαtρl να ενδι.cιφeρ-

θ,:,i γιω τα εργαι'''ι.θ. ζτγτiiψnτα. τηΞ

υπ6 διdλυη oθωμcινιxπ)6 λνταxψ-

To '6τι oτη'ν πδλη, ,ψωE €π,αιζαν
τ"cδ6ιφιι,ρo την eτ"cβ ε)ιe!η] (π,Φ
τα 7''''6ν''α το'ι αι,jlνα μα6) ' δεv i_
/oυμΞ *λ).η τραfιΦ πηryvj,- i'οω6
γ'7.. '/x, 1-ια3 διαφει\eι - mα,ρ& ιβνo
ττp ιφ'/'^γτ1cη τaυ 'τ,ct'ρ'απγi,νω 'Αγ_
γλου τq7'ιτργητii. \π5 ανιαψνtpe'ι'q,
ir'Ιω;, παλιιiry 

'1ιΙeoυceiων'7 πoυ i1-

ταν παιδ'.'& τ6τε, μαθe'lνουμε 6τι
πρ,xγψατιτi ωρxετ,α ωτtroΜννταν

ψε τo ποδδcι?α|.Ρc 'στη'i π6)'η' ψαE.
To γ"(πεδο !:ναΥ 5τo Κι''δcy'c, oτo
nq1ω ηιξ''ρoq τoυ στ[βapιYIο'3 παρ'xοlι',
6πoυ tpαν aτηlρ'€να τα oyxδλπο'ττ''
xαι ε[γε xαι γ'ραo{δι' .ilνωφθρον-

'τ'αι, μ&λιoτα''σα.ν τ'aδaηωιριtc"t€q

|ιΞ'τα1ξd &λλωy πιι o γc'ατρ6g Ι.ε-
τρJδη; i'1 a' πατξραq τaν ^ιαL o Σπιi_

ρ,c; Λωναραg. Στo π*,γiω ,βpoE τoυ
or1'ιa'ρινοli 1τ&1p'\λcιl €παιΓaαν ξν'ι,!ι'λ-
λo τ'α'.'γ'l!'δc,με πι6 νl.y,)PιΔζ μπ.dlλεe
ιαι γu*λ'λoν eπρ'6ν;εcπo τL|1, τo 1τ'α,L-

1νl'δ: <<y"ρ'iy"'εa>>. Α'r εil1αv ox'ι*δε;
y.'1'. τo'Lε -Ξ' δεν d1oυμε πλ.τxρoφo'ρi'-

4, δτω; x'q.L τLα. η,y εJξdλιξη τη;
τ'cδcΞ'P 1'L:?ι'fri13 α:ντi1g εvαon6ληη6
τωy τ6τe Νωoυcαilιo,r ψξx1c aσΥ

Ι7εωτa ΤΙα."γx6sψto Π6λφo y'g'ι' ι5-

στaρr(. Κωπa'.εq ciλλεg πλη,ρoφoρdεc
α';αφι5ρoν't 6τι cτη Nd,oυoα πα'[μη-
y;Θ xαL 'τ6yΥ\'.ζ τo 1916 'απδ τουg
Γοiλ.λoυ-c πoυ 'ε01ωv dρθει μ τo σηι
rμα1ιx6 aτ,ρατδ.

To π,cδ6:φeιlρ9 ξeyα,sμ,φ α:'ιiζeται
'ι"ιeτα τo 1922 ψε τη,v .lδpυ'η τoυ
Συ).,].jγcυ ,lΑΘΙΙNΑr, y.α.'. 6ε aJν6-

1ε,ια,με' τα &λλω cωll"ατεiι,!,λKPΙ_
TAΣ)>,,(oΛΙMΠ ΙΑKloΣ,,,{AxΙΛ
ΛiEAΣ,, που €δvαcαν oτο ψaοπΔ-
λε'μo.

Lξ''oπ ? 6'ceιττι e'.νσ,'' η nιρατ^i1ρη-
6η τoυ r"eρ''τργητt' 'βζ 6-ι {.τo πα,ι-

xνiδι {βε fip'"') αΤν6 |5 γρδνι,ι, ι-
:ω; {,ρ,θ: ',ιz{i qιε τo βαμ6ωxα-ιρ-

γεio,. }Ιa τη} ξr"r.σ.taσ,τΦη τ{ry

πc'ιiτωy νηψα-"o'lγγetωv oτηr Nd,α:-
ιι (787-υ - 19Ο5) πιθαy6'r νq, σJτΕα,-

C7 ο)$θηxων xα,ι'Αγγλoι ψηχ,αν('Υ.o|'
cτην τoτoθ!τηlη! xσ.L,Ξ]υycιρμoλδTη-

ση τωy ψτγγωηlβτων'o. o1loto.τLα,

τηz ι{:υ1αγωγ.iω τoιq ξφεραν αηrν
f" Συvδxειo oτηv oελiδo 31
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o απ6δημo; Eλλη,νιoμ66 διατ^i1-

pτ15Ξ x,x''' δr'α'τ'η1a[ ια1υρo$6 δεαμoιi6
\|\Ξ xη ψη]τ!ρα π'αιρiδα' χ,.ι dδ'ω,σΞ

τo παρδν -uδco ,oττ1ν α'ν,αoιγτρδτη-
5η τη3 y;ω?α'Ξ, αψ' ε'lδg e",ιo16oν-
ταξ την aιτ"oνo1ιiα τηζ μEσω χρυ-
'ia'Ψa'?cυ oυ,ναλλd,γματ63 τoo, αφ' Ξ-

-"'ξ?ου οτηι?1ξoντα; την πατ'ρ!δι' 1ιι
xr*'θ,ε οiδo; y"Lν'η'τoπo."iιlΞιζ o' dλe;
τ'.; τ.pbιιιzq oτιγμ{6 τηΞ ιαι ι'ιι&
τ,η διθ"ρx':'''ι" τη6 δι.τ'τατ.'ptα3 ιL'.
' ' c-&

Ιδιω|'τeρυ" oi1ψειρα πο'ι τ1 ιιι2-
5ταtη σiα Βι'λ*a'l'.ω z[νι'. αιvω;
α9\σ'lχτ|-ν''ι'Ι1 y.c". Ξτγ''.Χ!oνzi α;ρδ-
6λeπτε; τ"α.ι !'cω' 7,νο&?grεζ εξi.t-
ξεη γι.α' την Eλλαδ*, ν;αλetται γιx
1ιuα φο'ρ!' a αTνα')ταχoι3 E)"ληνιq:rd;
ya δ,ιbοel δυ'tα|ιιy-α 1ι"σ'L αIlaφ'α.σLστL-
yl*' το πl'ι'|ν του. fΙ['ρα α"π6 τυq εx-
δηrλιb,:ει;''''J1|,\r,α,?'0"στα5ηlζ τ1pc'ζ τ\')
;τα.-'i.,ltδ,υ' t1 τυq δ,"ωμωρτυ'ρ|'εE πρa3
τρliτoυg, τa δυν'ω1ι'"x6 τωy oμ,oγεy6.i

il,,'σ.Ξ'ψπoρε[ να, δραaττηιριoπocηΘει

1τρoΞ την y:ατ'a'3Θνν5η προιδo},i6 wαι
cτ\2ιξτ1Ξ τωy εθ,r',ιy'ti'ly διx,α(ωy. Ι{
αγωπη πρoζ ττlν τ'ατ,ρι'δα τηζ δει1-

-ΞiJηζ y'1". 'νρ[τη€ "(|νLιi.ζ τωy μετα-
'..α,cτιδν εivαι δ'ε'δoμdΥΥ1, υ5τεl,Oei δ-

ηΙωζ η xαθοδ,{γη,cη iτιΞ τc/.τ;'Lδα 
'Ξ

τ'Lα' τηr υλoπolηη αυ-'ii; -'η3 ι^γe-

πηζ. Ay ' α.L σΘ πoλ)€g περιπ-uιjιce''.
ο'. οψcγeνεiq μα6 ti1oυν θJcει3 xλsι-
διd 6πω; αιι6 BΠΑ, ωστ6σo η υ-

πocτ'i1ρuξη τω.r ελληνιιιily θtdοεωy

ηrdγρι α{1μapι δεv τjταvε αποτaλε-
:'1ι*τιxi1 eξ αιτ'tαg τωy παλιyωδιιilγ
τoυ εθyιxoιi x€ντρoι (oτω eΘν'.y'ω

θdματα) . Αυτ6 εfr.τ|ι?ξ'ασe α'ρνηrcιxi"

τη δrυναiμι?di τωy πρωτd6συλιιilv τηe

aψο^ρ€^izυαq διεθvιil6. B Eλλi,ιδα o-

φε,iλει να συyτoy,,σsι τη μεrβ,λη o-

'1ιcγ,,{νε''α" q.νσ' τoν τ"bψo xαι 'ιδcω|-

τοpω εxοdvη πoυ βρ[cγg1qι οτα διε-
θν'^i1 xtντρα ωτ,oφ,&cεων' Πρdπει va
αξωπo,'i1a'ει τσ. διεθη'ερe[aρατd,
aηζ jJτΙt,? τω,.r διz"aiωv η€.

Κνρ,ιο φγo τωy σJγτoyιoτιrιby
αlμ6oυλ[οrν των,(πcιyτοιχoιi Eλλri-
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}ω) :ηζ t''αcπαρθ.q με τ,o δυνωμι-
Ξ'\}r ic! του6 διαxρiν,ει, θα π'?ir,e.
'iι ^',.'tιι η προιi}sηoη' Nα,' xατoγ'3-
''Lo5τι των ελληνιxιilν ,θ6τε'ωy 

μ,i,5.7,

L;lι -^ΓιΥ xα_u*λληλη yuαι QuπΞpιστα-
τω;.ιΞvη επ'.xa'' ρτι|L''α1ολoγ,!'α πaυ θα

ιναπτνaΘ,e[ οε δ'λα τω διεθνη Fora.
Δ,:yαμιxr6 αγωνιcτιτδ πα'οδν τQai
;'i.οι.^l xατε6θυvoη e|.ν αι γρ€a; ψι6.

Eνημ6pωοη, π'ρo6d'ii, πα.ρoυc!α-

1η τιiν π)'c6cιων xα'. α'δl'αιτtcτων

cτο:1εiων γ"c'L |\'σ'PτνPLιδv τη6 ιcτo_

i'ιtα; vιαι ωργαιο\cγiαζ ο dμ,εσo;

cτ6γo;.

o ο,1ιoγeνecαι6."'ολληνι'qr,66, με
ulι'τ α}'λη)ιη, aυ σL ασx Lyιil'a ρΥσ"ν ω aη )

θα 6διyε oτην Eλλd,δα, τγ} fuyατ6_
τ^ητL ηρ'6α6'αΞξζ σΞ 6λε; τι6 oLy"aνQ-

t,ιiεg τ'αι στa ιυΙ6'e?')ηπιy!ιδ x'ατs,cτη-

μr3νc.

To ειδιxευμ,!'νo δ'lνι|ι'.ι[ τη; α-
πc τ'.3 τ''αi!'g τiγνe: ω; τx. πν?α'J-
)'''x'ι eιaτi,tματα., θα 1|τ,aρ.''i5i γ'
ι;cι i.iιe'. .τi/ ?ιΥ aι"oy.τ"α)'ι&. ψια;
'i!,ι -< L)J'τii''n'i,4 xα: διaθyo.j': το+Ξη;

εκ''ι--τγιc'lω'l ιιτω ιeL ττii ιz.$c-
δη^1ηcτ1 υ''α; ιεν=ρ'.ιη-: J.iω:η; E).-
).tpων aου 0x 7''.ιιL).υ'te τr,ι oρ^γι-

νωcη του; 7.7.'. iτι 7ιp&ιτ1 
=ο); ιι;!'ρ

τωv Ej.).ην l z ιb'l δ;ι"α!υι^ι. H ξ'-.';a!-
ηorη αιια3 τcl δυνι'ι'.zc"l σι €τp'ε-

L'Ξ 'lα απc1Ξλe|' τcν *ηaγων''αLο λi'-
Θa ανα,κτυ$1ζ τη_: εξωτEριxiiq ψαg
πολ'cτυxt,E, '-\'i-'' ιυ-"oι δ:v ι.lποιρ-

1ει oιiτε Υπο'lvγι!o Arjδημου Eλ-
)ιηνια,ιo'3.

'o,μrE afνa}iEt1ιIioaΘ Θω ['πρεπε
να 'Jπ'&ρy.ε. !'i*1 φα7i'ι3 που θr
cτη2[ζeι '*αι θα. χ1,τευθ\iγει με τιζ
eμ;πeι.ρdε6 τσ} τLζ δυvατ6τη,τg6 16ψ

δυy,α{_ιιxod &\}τσ3 ε7"eι π]o'"} τo σt}γ?cεy

τ'..ι υJτ''.^ι'6 τ',vλτ η αδ'lν α'τ ε [.

o 'αl"γγρaνο6 γε,ωπoλιτιlδ6 y.α'.

Υ'e|j}c'.γ'oνoψ.y.δζ .,'δ').o1 τη; Eλλd,-
δο; ε'tναι lι.zι ηρing'' ν,α ΞιναL a δ.-

αρτ"ii; cτdγο:. xα'ι cxoπ63 τωy α_

πσ''/ταΧo15 Eλληvων.

Ta ψoναδ''τδ α'υl-νι5 6πλ'o τηζ Ξ,θyι-

x"i1Ξ nιητ'ρ'δπcλη6 δεν ι!,J'τ.bρei ο'3τe

Υ. α'' n'ριξιn g.').ι" ι|\ξ'ν e|' α,/εχ,μετd,λλ,ευ-
το. F-!"'lαυ 1p6og ,μα5' ψια xατ' &c"

7.iγl γα'ρτογ'ρωφη'oη τηq Ελ\τpιτ'^fi:
πα,ρ'o'ι'ι'!α3 o' δi}'oν τoν νl6cψa' ιb-
σ τ. ν x' συ",ιΞ'.δτlτ O'πο Lη'θ ε't πλ!'aν π a'. -

ων τραγιψ&των γ!α.. τ'απαcταaεων "η

Eλ)Liδz" q'πcτe.λεi yJιντρO αναφoρ'ιq'
T ι l,ιerγ&,)'α )'αθη ταxτι'ν"iE ιιη αξcο-
;o!τ,'τt1-. τoυ δey Θα' πιρ€τeι 'lα sr,ι-
νιλ^r1γΘaυν γ'σ''' τ.j ιoγι'p6 α'πδ ^ι&θε

απc,Jρη ελληνιz.d uλ6,μi;,l>> oτιE B.Π'
Α.. πpdπεl νι' δρωcτηι.,l'.οπaυηθe! α'-

τοτ ε'\'ε :t ια"τυyι* xαι r'υ sια'cτιxu' υπlp
τΙ; επiλυη; των εθvιr*bν ζη,τη-

1r i, τω,i.

Tιbρα, 6yrc α'5ι;r''o, τ'b,ρα. πoν η ε-
ξωtεριu.i1 πoλυτr'νιi1 των B.ΙΙ.Α. γιι
την πιe'p''ον^lγ ε|.νq.,. υπδ διαμιi,ρφωcη
α. ι'6υ' ι, η τ"ατ ωλλτ1)'η,Ξπ ιχΞ ι ρη|iJΦτo_
)!cιγ''α τ"ι'' πφ'oω0ηoη' τ'ωy δlt4ο(,ωy
'ι|"ιΞ 5τα ι€ν12α ληΦηE των απoφα-
sz.ω'l ε!''tι''' eτι6z6)'τ'μ!'η ι*ι πρ(.-
πΞ'' '1L ^(i^rz=a'' cυντcν'.α',ι!νι ψε τc
ιθν'.τl' zi'i;;"o. ΞLρo'ι'μa 6τι. ψια ωλ-
)'τ, μεγi)'τ1 Eλλ*δτ ζει oτα ξdν'α,
ε!νz'. zι'ι&.στια διiν'ημη xαι' ψπa'ρet
νι zτaτe},ξaΞι πoλλαπΜ qrηιιoτ^fi-

?,!(?α i'o'J Eλληνιηrεδ γιoζ τη φυσι-
ιi, τa"l επι6'iωoηl' εδιb, γιω τη δια_
αψiλcoη τη: oθvιxli6 τ|o}J y'νρLσ'?xι.-

α.6 Υ|-t τηγ αγl,i,πτ'Jlξt1 τo''ι τuαι τη'ι
π,ρioδο, Φoo την xocνωνcxti, 6cο

xq,'' την ,oLy"oνΨLyJi| στo μdλλov.
Kωι eiyαι g^ιq';ιiΙ αν την ωξιοτoιi1-
σolΨ-ιε ι)ι,ι βoηθηoεl 'στη,ν α,να.xτηση
του 1τPa.'fy"oυvτo6 ρ6λoυ τηζ Eλλct-
δo; oτην εuρqicΞ pη πepιογ'i1 τωy Bα"}'

xα,liωy.

Mι,α πcιyε θyι xfi δυωaτ"e,!η' r'aλ.LτL-

x,ιiry ηγεcιιbv Eλλ&δoE - Kdπρoυ



1!1'L τη; ηllεσaαΞ τηζ oμoγ6yειαζ ΙLα.
1,η δια116,ρφωoη π'λαυs!qι εΦ,;,:xτ];

'-νpαττ!f 
l.1ι:i1ζ σiα tr,:iζovα θd,μα-

-:'J' Ξaυ Eλληvιoμ'αj, zαsιbg yν(ι|'

,,tιz ,,;E.ο'τl,z, πoυ θe r)y-νoνξeL τa

6ιο !ργο '|\πaρr9t νa !\.r'oLτlgΞi τLσ"
ιiλλη μια φo'ρι ψe 7τι'/ τΞνναtα α-

ρωγi τυι'l Eλλ{νωi ic9 εξωτapι-
ιa'3.

ΙΙρq την γ"1':.Ξ'3Φ)ν5τι α''l;i1 πρt-
7Ξ'. νL ovγανωθe[ \'.7. Σι''L?y:ilζ eπL-
y"a'.'}ω')|'1" των α'-,ιδi,',ιω'/ ψΞ τo y'λξν-

τ'?o xα'. ηrετιξιi τ?): 'J,Ξ 6).g' tα',Ψ-
5.ι- aηe o-ιγγ;p.'ντ.Ξ τε^γm)'cγ[α;, t-

δ';''υcη ιpετιφ',' l'c:'-ι'i,3 |!;iτρ Ξσ! αζ ιι1ε

cτ6aο ττ;t τ')'τρcγc 2τicτ1 ι,fi qpνip'e-

ων 7'1'|' δ,.eθ'lυ3; τι''νi,': "ρlωψη;, [-

δρυsτ1 e''δ'.ιc,3 Ξ!7.^{?1'9':aυ τLα'
Ξ7' !3 i υ} 7 τ | Ξ' iτ ti,l- Ξ. ω -'. ιc'5'i.,' xο'3 y:α ι

Ξfi''5-τlf|ιa'/'/Ζων 3!ν1'9ων μoλeτιil';',
51J' / Ξ'? ^{ 1" 5 ι. 1 ζ 6r. ωγ τ ιυ γ ;'t eν: ι ατ cy"d|ν

ιδ,cu'ιi.των ΥLq. .τi/ αyτιqeτιilπι:η
y'!-'. y'σ'τα5τa):i, τη -: z'r.θa).ληνlx'{;
τ ρ O τc ατ α.ν δ 1' 3, δ τ γψ'''' υ.,' γ'ι ι''ρ αδ''' ο τ " η-
)'acπιιy'oι3 υλ'ιτaι3. o eΘνιργιτ"6q ρ6-
λrζ τηζ o'ρΘοδο|.:.α'3 τη'. Διαcnaιραq
e'['lι''' r'θ'ν1,o;e pι'.,'υο^i1ψαντ'οq xαι
φιls'"ια δεν rr1!πa'. να παρα6),eφΘe'.

a ρil'ο'" τω,i τoπιιδν 0ρθoδ6ξων
eιιλη's''.ιiιν cτ,α Bαλx&yLα γ'α. τη
Pυ::iι ι'ι'l' η o'3ο'φ:ξη των διopθ,o-

δi,ξων c1dcεων Ξ.ιζ τρ6ωoν ιboτε νa
δρ'*.':ει" eνανaιoν τ,oυ oθωμαvιιoδ
τ6ξa'l τ'lαι' βΔ6ι'ια υπtρ ττ16 απay.'\'.-

ltri7'ω5η; yllq'θ,z !ν'τα.cηζ.

'()_-ο''l γi,: E)').ηvlcβ:, ιι.'' δ^'ν

rφ'!;ε'' 'ιι. i'τia'μο'ι''"l1ιε #ραν των
c,ιc^1e'lilν 'τε E. Π ._\., Kαvαδ<i, Bρι
ζι).iα, Σoυη,δiα, Eλ6ετi:ι, \Ιn-,ναι6,
()λ)'ανδiα, 1{. Aφρι*{, Αυcτραλiα,
aaνΞ Mειoνaτcxoiq 'EλληvεE τ\ζ
Β:ι. Hπa;ρoυ, Aιγυπτιιbτε6, 'Eλ-
ληνε_< τηg Π,6λη6, 'Ιμ6,ρoυ, Tεν,6-

δου, τ,oυ; Π,6ντloυ6 τηg Pω,ciα€,

τcυ; 'Eλlληνεζ των Σxoπ(ω,i, τoυ6

Σαραιατaανaυg, τηζ Boυ,λγα;ciα;
γ'σ.'. αyJilμα τoυ6 (ξa1αoμ6νουg Eλ-
λη'νe6, τηζ K&τω Ιταλ/αq γ"αc Κα-
7ψ€''2[α;, τo,υ g ελλην,oρ'θ6δo'ξoυ6 τηg

Παλαl,ατdνη,Ξ, oργανωμ6''ro6 αl
ουνδεδaμ6,vο6 ηr,ε τη Mητρδmd'η' ο-

φeiλaι να αντLlταθΘt με cυνοai'1 τ'α,'

nα)"yι6 
'ζq.L 

ΥLα, ,&λλη μιω φo'ρα να

cταθ'εi εy;ai πoυ oι τε,ρι.aτ&.oecq τo

t'παιτcl'3ν.

Nα απo6d,λλoι τ'o ,αt'cθηlψσ. 1ηξ α-

τα'"oυoδaξ! α6, αδιαφop't'αq xαι αδ,ρ&,-

ν.LαΞ1 y"αL να π,ιατ'dι}ει πω6 διαθd-

τeι e*ei'lα τα, τ9?oσ6ν1,α, πoυ μπoρodν
'tι zι-.ιaτt1':Oιr,i τηy Eλλιiδα οιxo_
'iα,ι'.ιi, επιχΞ,ιρη]μα,τ ιxd', πo\ιτιoτι-
*i ιι'- ττνeυ1ιατιx& πρωτoiiρo. 'o-
χ. σ1,τι 5νpPiινωση| τoυ, Eλληνιαμo6
71"'. 1'ο'} o''y!c\J|ιΞ\)|Ly"o{) πy,εηiματoζ

i.Jυ x.'Ιi,''T.a oτωπeιj s ι.

Eργαoιακ6q σx6σειζ και π0δ6σφαιρo
στn Nι6oυστα (rτιq αρx6ξ τoυ αιιbvα μαζ
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τd).η l,ναq 'y!aL τrι διxJα τoυq cπιο''ρ.

'Eτoι οι στ|.iLε|?'LνΘi πoδoσφ,αι,ρι-

c:,6; iια; xαι αθ)'ητ'.τ"a[ παρ&ηoν-
.Ξ; τaν Φ.A.Σ. (NAOΤΣA, 

4.ι"πο'

ρουν νυ" x,ι.''l|NcdJντα'' 'Υ.α xη'ν 1τ?'ω-

τoπaρtσ. του αθ):iy',ια'ιο; aτην π6}'η
,;ια";. Tiτ).ο6 τ.c,ιt1;, β!6αιι, i'rι! \ΘΥ-
:'1. ;,μω6. y.L'. 'Jn'χ'2ΞωiΞ'.Ξ.
Τ'ε.,licη; 1993.

Yπoonμειιboειq
και παραπoμπ€ξ

1. -{LΙnN LΡ\\ΑRD <TEΕ
E.\ST END OF EUROPb,
LoNDoN 19Ο8

2. _\z. Τιc'3τz <Ne5τεp'α Στoι-

7's|'z 7x.'. Προ'6λ^ηiψατιo1l"ο|'

'Ξτι'/)+Ξ.υΞn1'να'c'τατιι:fi 
Lστo-

?i'ι τη: Nd,oυ,cα;,, 6πoυ xα'''

τ1 p''e}Lογ'ραφ|'α, rιε'ρ' NΙA-
ΟΥΣTA τ. 47/79E7

3. ΙfioΣKΩΦ (ΘEΣΣAΛΟNΙ-

KH - Tο;l{ ττtζ \μeταrρ&^r.η'.-

wfi; πιil'τ6 ,c'o. 96 - 98 y"α'.

Ι{ΙK ToNTo,PorΦ ,ιH Bλ[
KANΙKΙΙ Π,oΔH, 6xδ. ΘE-
}ΙEΛΙlo 1986, o' 41'7 y"αc επ.

4. MoΣrKΩΦ o.α.σ' 1Ο6 y"σ.L

ToNToΡoΦ σ. 474-47b.
Σημ.: 1 !ιp'6ο''. : 4o πα'ρ'ι-
δ:_- : 120 αιπ7α'

υ. Γlα -. Π0ΙΠIo,TΛo rερ.
}iΙ_\οΙΣTΑ τ. 1'0l/198a xα'ι
τ' 34/1985

6. Για' .c Aγ,γλιτ.6 Εργατ,'τuδ

Κ6';l'μα' βλ. .A SH'ORT ΙΙΙ-
STΟRE ΟF S,ΟCΙALΙSM"
τoυ GEΟRGE LΙCΙΙTΙΙEIΙ Ι
jy'δ. FoNTANA/COLLΙNS
c. 198 y-'αι Ξπ'

7. \φτ1lγti:zι; τoυ φiλoυ y"τ'L σ"

^,,,:lξd.vτλητoυ Mι1iλη Γ οργ aλ'υ'

ατL'l xω'' τωv φiλων 'ΑΤY.-
λου Bα)'τα-διjl'ρoιl x,αι Ar,τιilνη
Χρ'.cτ|''iυ' ιτ6 δ'.τ1γl,cεiζ τωy
|,\a'/eδo/ '-.'')Ξ.

TA ΓPIΑΦ'EΙA TrΙΣ ((NΙΑOYΣTΑD)

o ΣΟλλoγoq ΑτroφoΙτωv και τo περroδικδ τoυ <ΝlA-
oYΣΤΑ>> o-rεγ&ζovται oτη Δηuoτικη Bι6λιoθηκη.

'Ωρεq λειτουργiαq:

K&θε Παραoκευη 6 _ 8.30 μ.μ.
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Πρoτ&oεrg Ylα τnv olΚovoμiα

o y;*θε'EλληναE oραψατi:ζετα'-

μιcιy Eυ,ρ,ωπαix{ Eλλιiδα τ€τ'o''x

πoυ τo 20Ο0 v& ''χΕι'' aη'' δ6να,μη νω

ηγηθεi τη6 ελπiδα€ των n'dων τη;
π,y'.ιδιιily. Ιζωυ ωπωrτ'ε'[ \'Lα" x,τ1Υ ε.ιτt-

ναξη' aπa '6PαΨa' αυπ6, η'πaλιτιιi'
τa'ι ηΥec'[α να ξεπ'e,ρα,cει πρ'ιhτα τ'-.

oη,μο;pιvd; μεγ*λε; αγxuλιbcει;.

1. Αn1xιiλωcη pιρeιη ιμο'7φi,i ι,'
ατ'αρδo τ'ιxτο;. Πo:..l y'd,θs r"ρ6ιθε-
ση στη δ'3'iα',ιτ1 1,c') τ.Jλt.τt. :η β).d_

π,εL σq'ν α,φα'ιpe,iτ, 7'''ιi,ζ το'l eξcιι-

τoυ AντΦvn Σαμαρ6
τ. Yπoυργo$ Eξωτερικιirv

a!.αq. Και που πι:1'P δλ'α αντ'&, ιcα-

θυ,cτ.ερ ε i'αxι5 ψα y α... u,:iξ oυ oι,' θ'σ e".u τ Q

πιpωτo ελληνιιδ πολιτ'rrοδ (ητoliμε-

Υ|o1 τη δαφ,α"'laια, Aλ''λα. y'αι τa r'ε-

ρι6ιθ')J'aν, -.τιf,\ εγx'λτ,ψ'ατ'ιτιδτητω,

τlην υ,yεiα. τc" να,ρxωτι,xιx γ'α')L τη

δΙι{.,α γι,α π,a''ιLτLιaix6.'H α'ρνε'|.τα'',

cτa'ανo1ια α'z'.,'etων δο,ξα,cιιδν, να
πα'ρ'θ''16eι γeννωLι τa ιρ&τo3 ψα;,
εxsi που -.r' ετ'"6&λ),g'' τ1 naλιτιx'/l
fi?cη|'}σ.τ'.r,.\δ1,ητα. Mιλ*ω 1 ^(.1' fr,α.-

'ρ*δ,ειγ1r,α', 
cτη,Θpdxη, δτ'.''l αν &ψε-

cα 'δεy νπθ"ρξeι x'γαπτυιξτ1 ,μο dn<o-

ν η x,c'ατ ι τ'i 1τ α':lt'ψ$ q 5 γ'', π α' ρ αl,ι'o νzι3'

ει η ι3πcκττi cx"',&. y!&.τ'oιαc &λλη;

r,αl?{ι,''J6α3τl;,.. ΓL' qι'τ'δ'y"α'''εiναι

xρtι'Lψa να διευxριvιijθε,i : "λιγ6τ:ε-
ρa xρατοq, γ,αι. Αλλ& 'δψι x'αι xα-
θl5,λoυ x,p*τoζ!r.

2. Aγxriλωcη pα'ρ,ευαE μοpφγiζ
α|. η 'oγ€oη Κρxτον3 - πολ[τη'.

ΙΙον π6ρα γ"σ"'' 1τ\i!νli ατn τδ''ρψατα',

Kυ6,ε,ρ,ν{o'ειg'xωc'υπaα.xtcει6, oδη-

γ'εi τo 'ψ{'co 'Eλ,ληνα α:,λtτ'η ν'σ- y"1L-

yεjται πgοι,ocδτερo' ωg πελ&τηq τω,v

χOμιμ'&,τωγ rαρω ωq ανeξtιρτητlaq πο-

λιτικ66 τoυ6 xρ'ιτlii. Kαι oδηγεi τo

μ,6;o Δη,i-ι6oιo υπr&λληλo ν,α ,θεω,ρει

ex π,ρ,o'ψfoυ' rτγγ\ υπο'Jιtσ.E γJα,L τo
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π,.c g.;)-ξ ι.!.-.τ1,ιι Ξ'ι') τi''Ξ.υix.tz')
' Ε)')'τ,l ι τ'. t'!-=τ,.

3. \'1z.,ji.οiη βιρeια; μoρφη;
ιι,' τ, ;ι7ιi',-l;τi :-rρωτειiουcα. Kαι
,73i'^1ο'lix. ιπ*ι'τηιη η: ειθ,ρ6νιroη

:η; Aξνz; qf,6 τcν θp'6νo τη6 'δι_

c''.τη--'.τi1'" τ'.'σ.Tε\αxρατtα.q τaυ τ6-

ic,)' 'ξει d1-ιφραγ1μα' ηl Aθτjvα.

ΤΙi!;e'. ilL ac ιατα'λ&6aυγ,ι'ε. Δe''l

μlλιb για αποτ€ντ.ρωcη, δηλιδ{ για
cιτλη ,μεταφ ο'ρα ,αρuoδιοτ^{τωv oε

α.)'\α .6ρ^γα'i'α xρατr.wfic" εξoυ,oi,αζ

Mιλιδ για ν"ατω wι'ρι,ο},eξ[αν σ.πo'

τ"6ντρω'cη 'xαι μ'ιλιil για τoλμηρ6;

πcλιτιxdζ αποφαoειg 6πω6 θω η1rγ

η peτι'φορα 'xω'' Υπ'aψγεiων 'αxdμ'α

rεττ66 Aθην'ιilν. Χω,ρtj6 αν'&λoγεg 1ρι_

ζocπαaτιx€q xιYf'o:,ι6, τροδι'α^γρ'&-

φoυΙμε Oι iδ''o'- τa τ'-ο δυοatωνo τα'

ξ,j,δι αυτηζ τηζ χω?1-Ξ 6τo α'5μo'

Γιeτ,i πιil6 θα επ:6ιιδcει η1 Eλλ&δα

δταν ο μιc6g τηΞ πληθυcηr6; y'ΦτοL-

τei ce ψ''α τουιtδα γηζ1 τη cτ'ιΥβi

τca'l αttατa)','^li τoυ N,d,cτaυ o,uετρd'_

οι, ηrl6ν'c') 63Ο.ωΟ ιι=c|''ι''υζ; Κα''''

aζ "{'tν'.'. L7'l,aν'Jτfδ 6a'' τt zΘν"ι^il

γιz; α,:φi)'e''z δeν ι,'ιτ,ο'ρe!' νι pι'si"

ioτα'. ηι'6'iον ce ιi'.Lμι-γ-e: jγoπ)'s;

δ:ν.iir:ι;. rου :υ:υy'ιb; d'1oυiι:, αλ-

\ι --7"τz'' νι cττ,.'';(6-'o' "'o'' 
σ9

πληθυ,:μο'j; τοιl'z'lΘo'λ't, δη'1ι'ιoυ'p-

Υ,'b';' ια'. δeν r'eleυο'lν'

4. Βα.ρe:& -: l.p?iι -'' αγx'j'λωcτ1

ι.ι,. η s'lι'.^1-t,'''''-Lo'/:2t\'-Υ!^iι xιρLcη

οττγi α'γc'vι.. ΙΙcυ :ξοιlδaτaριilν'ει τη'l

,unan'ρi,ω ga|'θε'ιτ1Ξ o|''γ'aνo\\|'y"ηζ φa'

λiα6 oτι; ^γg'.-"ον'.ι6i μα; 1ιilρε6'
ΤΙaν αιιντ,το;''''-Eι! τc φυ'οιxι6 ελλη-

γι%6 τ}'sc, l !yxτΙ\J'a Υ''α c'')6"τ,τυξη', l,''e

ω:y;μ'fi τo er1τδ'1''o "Α'ι. .'Lζ υ'πη'ροoi-

Εζ ι^/ιιιx"L τ'ρι-"γξ1'''ι τa't iiλιa' ^Λσ-L τ'Υ1l

θια,λαaο'α' Κιι τcυ !τoι απαη'ορeo3ε'"

τη:l, dlλλη δiδυμη ra'1απτιlξη,' εxεtνη

aηζ r|'αι"δ.{x'ζ 'με τηγ 'o''γ'oν'o|\L(Ι'1 
σ'

i'iαν τualψο πο'l ζτρ&εc γ'jα γytiloη

x:τι ',!ii.^/.τι 1τιΞ 7"ι?a^(ω^ρi1Ξ xαι τηΞ

i'l'=τ'cτ,;.
5. Aγz,υ)'ιο:τ, βι:-'z'.ι -'' μa,ρφηe

yrL'' τι T,,Ξ ?.? i! cΥ τ,τ'.'ιt, Ξi'i' : ι Φ η : iιπ ι -

σir-'',jιτιξ sιτ1l ιz*νι!':τ1τz :τ,Ξ ν€α.Q

γε'ι:α;' 'oτ,o',l τc &λt"'Θ: τη; Ξi.λει-

'!τ1q τeiρα'; x\ρατσ'e'' 51η Υω'/[a iιa:.

τι-: .,rjεξ ιδde6 zαι το τl!'lτρ;'a τηΞ
δυγ,αilιι x,iζ τφaaφρ Ρ1,Lζ.

'E',z_< πoλιτιxδq δταν μιλ{,ει γιz
ττΓ/ .ι:iaνCt,J'|α, 1ιιλ&:,ι τ'ωυτ6γρaνα
y'|1"'. \(l'α ιτγl xccν'ωνtα. Tr.ατ'{ πt'cιω

α'Ιi') τ."')Ξ ,α'ρ'.θψaυ;, υπlα'ργονν οL αν'
θρωπ,cι. Πιil; ,6η'ιω6 llrποpε{il o σημε-

ρ,"ν|6 q τνο,)'ι.τ'ιτ"6E,μη,1αν ι,ox-r,66 ν'α φlθtοil_

σ€'. σe xαλιiτερaq πρoτ&'s'ει6;

Π,ιΔ6 ν,ω φθ,&oει '6των cτη oημε-

ρινl1 Eλλ&δα xαταντηοα.ν χaμdνοι
θηcα'υ1ρο,i η α'ξccπι'cτtα', η] ,συydπειrι'

η φε'ρεγγυ6τητc" y')1'. xυρiω6 ηι αξιo-
^/'|11'τ[α; Kαι πιil6 ν,α ζωvταν€ι}ει d-

να' γiριxo ιαι ευθυ';r5Ψo6a 'cd'οτηψx
του aανει ιo aρ6νιo τOυ π1d,γω ιστtζ

βλa6ε; τηζ "(ρα)Ψt|.o'τιρατ:[αq, τη'q α'-

τολμilαg, aη6 αντLφαaι'lωτη'ταq xαι
τη,g πoλυν,οrμiα6;

'ooo απc'x'αρδιωτιι& y'α,ι αν e'L'

ναι αυτα, τω ε,ρ'ωτ'τ)ματα:'' τ6.σo ιΙJ'Qν

,Ξ'}]ιl:lχυουy τη π,eπο[θηlcη, δτι τε)'ιι&,

μτc'ρΦμ'ε ν'ω επιτ6iy.ουηre 'ce δτ" γαι
δι'ι 6γcυι,ιε'απaτdy'ει.

Ta γνi1c''ο τa}u''τ,''γp ΞΔΦ^{:χρoνL'

cψ6 γρa'.αtζeτα.ι ο τ4-,a 
-q, μe;. Mια

πα,,,,εθνux{ αvαθ:;r:λiωcη ψε cτηιρ[^|

l\ατ1"'i

"ta 6ρx'sω

Tην ανfli'ωτιι
Tην εντι',rtττρα.

Την λογιx"i1

Tηv τ4λ1ιη

^/'x. ι''ν τ1') ι'i oc,'1''a'''5i''γ'δ τητ α,

To i'pα'μι aτ6 τη φιioη τoυ η;
1ι'ι!'νει α-υpιa. Πιb; λοιπtδν η, ,σηlμε_

ρινti γε'i':0" θι iι:νντ1γi1cει το 'ω'5ριc
.i* ΣυYiχεIo oτηv oελiδo 37



ΔΗMoΣ NAOYΣAΣ
Πρ6ταon διιμιoυργiαq ΠαYκ6,σμιαζ Σxoλftq

Mετoτrπrxιακιbv Σπoυδιilv Aρι'oτoτελιι<riq Φιλoooφ(αq
oτn MΙεζα περιoxιiξ N6oυoαq - Mα,κεδoviαg

ovoμα,oiα - περlγραφli
τoυ €ργoυ
ΟNO1MAΣΙ_{

ΤΙ α"1 ι'6 :',ι,- z Σ7.cλi, ;lΞiαπτυχι.ι-
yιbν οτo'ιδων ^\ο'.ι-.οτελ,'τi1; Φc,λ,o-

ΙΙEPΙΓP.\ΦB
Π ρ C'' ε'i.'ιε' ι'. τι 7!τ ι;''..''!v( [ x' ΙΙ αΥ -

τ'.i, :ι,ι'' ι' 3 Φ'.λο s ογ'' ι. l, -: Σ 7.: )' 1 ; μ ε τ α _

πτ'l7'ιαxων cτoυlrιy'ι ττ,; Aριcτoτ,ο_
λ:.xy'1; Φιλo:oφiz;. '1z s-Δac τη'1

3υ.;lε6ρ:cη nτυy-;C'37.ων 1οι;ηrων
Φιλooo,φιτιily Σγο)'ων ιτ' 6\εq τι3

1ιδρeg τoυ ι6cψο'l ι7.'' aτΡ ηrελdτη
τ'-υ τ'ρδπo'l cι!!τ, -< L1''' 1τ13 φιλoco-
φ!α; ιοιl λρ'.τιο-.!)'τ, μιε αντeλλαγη
α,;6Φεωy ιz'. s'lξi,:τ1:τl' i6σο Φaν
ιτι,οιατδ'y' ω ρο τoυ ΕΘν''y,ον Ιδρdμα-
τaξ Na5τητz;,ι\Ι.αΘτ1τ'.νti1 Εcτ,[α
Nd,cυcα;,'cττ,li' περccγfi ιδιιιτd,ρoυ

φυ'cιxοιi vιιλ\ουq τoυ Aγioυ Nιxo-
λ,*,cυ N,d,οιlcαζ, 6oo xα'c cτον π'eρi-
r,ατa 'cηζ Σ,1oλ{E τ,oυ -λριoτo,τdλη
oτo Nr.lι;-υφαio τη,6 Mlεζαg, 6πoυ δι_

δ*,xθηxε o M. Aλ6rξανδρoq μdoα oε

ι'ατωφντεE xωι βα'(!'υcxιe6 διαδ1poμd;,

πανω ατd τα x,ρ,υcτr*λλυνα νε'C& πaυ
;τ'γ{oυν απι6 τo Nυlμφαio.

H -*-'οτg,'ι'6',ιeνη πε,vι:oγi1 τL'σ' aη
δτ'r'ιιclrγι.α τη; Σ1ολfg βρ[cτueται
στη|') Β;1'?7.iz N,ioucz;. πoυ etνα'"

η δε6τaρη e.τι7γ|.ι τeυ Νciroιi B-
μωθiα6.'F.,r.1ει rλτ,a'.ιτ'ρaL }1.0ΟΟ

x'ατo[noυq τα'ι τl i'ω'.σ3c2Ξα aτι 
-''

πδλη τηs Ni,oυcι; 20'aao ιι--o''-
1Loυζ ^ιι"α'L απEχει 96 Km ',j-',6 ;r'ν
Θοτ)ν'iιη ιαι 497 Κm τ;6 τηlr a-
θτ)να, oυνδo6μεvη, oδιι"ιb6 xα''. 5'.δτl-

,p ο δ,ρ,a,μιι,xιδ E..

Αν ωτο,λιγω τη€ N'doυoα6 €,y.'cεtν a-

τσ"'. η rΞδL'α.δω τη; Θεo) νi,xη6 xαι

A' 1VΙ6ρo6

δυτιylω '.J oρ'e|'νι6Ξ 6γν'οq τoυ Bερμioυ

1r,e π,υrcν,τ) x&λυι[.lη γ'σ.L τ|ι. δ6o Χιο-
n',2ξ'p'al,ιι.xθ" Kdv_,ρα τoυ Bε'ρμiου 3 -

5 ΙΙηγαδι.α ιαι Σ,dλι, π'ω pρ|'axoν-

ταL σΞ δ|'αφop'ετι'τ'ι!'6 θ16oειg τoυ, Bερ-
,:ιjoυ, απdχoυν ,6μω; y''σ"L τα δ(ιo πε-

?1πoυ 17 Κm απ16 την Nl*,ο,υcα.

H πaριaγ^i1τη; Σ1oλ"4ι τ,oυ Αρι-
':τoτ6λη του Nυ,μφαio,υ τη,: Αρxα{-
aq π,5λη6 ,jM1iaξα>>, δaiτε,ρη σε στlaυ-

δα'JττΓuα π6λη των Mαxεδ6νων με-
τ|α, την oΠdλλα.r, β7tcxeτα;' 'υ!'oι
σxα' δL'a,'.y'ητLτ'& δρ''α του αγρoxτi1-

ιl}σ'τoζ τ\Ξ N&oυcα6 xαι ανατολιxα.

οιυττ];, aε ατacταcη 3,5 πε1ρiπo.l

1ιλιcr#τρων χ,α,ι συνδ16εταL ψε α'5-

φαλτ,ooτ,c,ωμ,6νo δρι5φ. f,n:i 1ρμ }9j-

μου αυτo6, Eξ'ω απ'6 τηιν' Nd,oυcα,
p2[ox'εται. ^ια'L τ'o αναr,αλαLodlιJενo

βια'Lηγαν υx6 aυ'γ x ρdτηιψα oΛ6lYου -

Kιiρτoη - Toυρπ&λη>' πoυ υπτiρξε

η πρωτ'η βco'ψηγαν't^α (νηματoυ,p-

γiα) 1ιε τηy σηη,,ερινi1 €νν'on'α τrιυ

6,ο'a"l oτα Βα'\x'&ν''α, ιδρυθ'εicω τ,o

1874. Στji,_riε ρα ανrfiτ"ει 'στo Μ'ψo
Ni,oυ,cαc.

To Eθyιxδ 'Ιδρ,ψα Νa6τη'τα;

"NΙαΘητιx\ F'cτ[α N&ουoαE, βpi_
cχrεtτ]αι oτη μεilζoν,α πe'ριoγfi τ,oυ Α-

γioυ Nιxoλ&oυ N&,oυcαζ, η aπo[α

ξει γωpα'xτηpιoθε]i ω6 πaριoy.f ι_

διαιτ,d,aoυ φυ5ιχαj τ"&\\oνq. Fiνα'.

exτ6q c'γ'eδtοιl #λη;. Dυι''γε ι'l'
--τi -Ξ' 5Ξ ατ'δc--ιcτ' ;ερ|tου 1.0ΟΟ

,|.!-''υy) ιc''. qlιti.--ι'- μι ιο9ι)'=c-

c:zι:ι''ν!ντ, ,'Σ'ξ.

Στ6xoξ τoυ θργoυ

Κι=i -"ι €τη 1965 - 69 dγιvοιν

αναcιln7'.*!3 εvγα'ο|'eq στη θloη
,lfrΔq.α" τηg N&oυcαg απ6 τoν

xαΘτγγητi1Δρ. Φιbτη Πθτoω a/ι.L σ.-

νax,*λ6φθηιe τo N,ψφα.a τηc Lρ-

γα.tαq πδ).η:',ΦΙi{α>>, 6που λειτo6ρ

\τ1aε τ"α,. η Σ1oλ{ του A,ρl,ατoτdλη'
y.ατ6Ι.iν επιθυ'μιiαE του βαcιλιd, τη;,

Mαx:δ,oνiαζ Φιλiπ'πoυ να διδα1θεj
o M. Aλdξαl}δρoζ χ,αι &λλot επ,ιφα-

νaig Mαxeδ6νeζ α,ιτδ τ'oν φιλacοφo
Aριοτoτdλη.

Mετ* την αναx,&λlx}η τΦ! ευ1οU-

1ιωτων αργcaαν \Λσ. ετc".σfrLrτaντα..

τη Σpλf, χυρdωζ αλλ,oδαπoi επι-
cτiγ1.ονεq xαι. ιδ''ωτe'q 

'ι!αL 
\ια, Iτ'α^P'd.-

Επεξεργα,σΙα και σιivταξn
τnq πρ'6τασnζ:

Γιιδργoq iΠoλ6κnq
Διiμαρxog N6,oυoαq

τηρetταc Εr;'α" φαcν6ψ'ενo )'ατ'c'ea,ιΞ

oτc ωιaυcψα τoυ oν6ιψατοg τIoυ Aρι-
oοτdλη;. Πoλλoi rωγθρωπoι τoυ πνΞδ

ματ o Ξ, *πd δ ιΦ.o P'g ζ πρoηπrdν εs 1ιil
'ρeq, {'axυ6αν, π'ρocν'llνoιhα'ν 1LσJL Ψ'L-

λo6oαy τo 1ιil'i-ια, 6που πaρπωτηce
y",ωι δiδαξε τ} ηlεrγdλη ψa?φtl τoυ

α,ρy'αt'oυ''Eλληve φυλ6caφa'ν τoυ

Aριoτdτ6λη '

Me αφoρψi, )'cιτ6ν aυτd; τιE ε,x-

δη,λιb:::;. ^1!.νε-"αι ι'rιληττ6 6τι. eL-

"tx'. τc)''3 ?\ρr* η x\ηρoναμια. ψαq'
Tc ;νιΔψι -.J! 

^',)Lσaoτdλη, 
η Σxo_

):i, sιc Nιηr,φα.{o τηe Mi'ο(α€, 6π'αl
δ'.;liγJτ,τιε c M. A)Jθξοιyδρo6, δε'ν α-

φοcz ψΔν'o τ'η Nd,oυcα' δεν ωφ"aρ*,

:γ'cνo τη'Mαpεδoνi,α, δεν αrφoρdl μ6-
νo τηy Eλλ&δα, α'λλd. εiyαι ,('νω π'ωγ

"ι6a'''ι'ι'ο πγlgμrματι116 v'\ηι9aδ6τηl,ια
yιΦ'' σΦν ιiτoι'o π9€πeι να λειτoqρ_

γli'oeι oε oυνδυαoμ6 με τo Aριoτo_

τ6λ,ει,o Δια,cυνεδrpι,α'x6 K6ντρo, πoυ

ξexιtν'ηce απδ τον μ1ia}lο!6 Mαxεδo-

'}tαq - ΘρθιηE x, ΙJαναγιιilτηl Xα'
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τζηνcxaλαoυ γ|t'L 'ψε φορdα τo Δt'iμο

Niου,cα5 βρioraτ,ωι στ,o στ&δι,o, ωγ-
τωξηq τηΞ μελdτη6, αφo6 d,xει εξευ-

ρεθεi ο xατ&λληλo6 1QρoE (xoiλο
ΙΙ)ιαx6νια6) πoυ βρiicιετα,ι 2 Km
δντιy'α τη6 Σ1oλη6. To μοr Συνε-
δ,ρ'ιαn6 K6vτρo θ' οιπsυθ0yετοιι σε

oλoxληρ'αμdνoυE επιττημovε.' 7lσ.''

θα βγαiνoυν τω aψτeρα.oμ,οιτοι τηζ
εiξθλιξη6 τωy επ,ιoτημιδν, η δε Σ1o-

ξ μεταπτυ1ι,ωιιb,l απoυδιbν τηζ α.-

ρtoτoτJιι'τιfi φιλοooφ,iα6 θα απ,gυθυ-

γEτ*ι στoυ,ζ ν6ου6,6λoυ τql xδεψorι.
στουζ φoι'τη'τd6 aηζ Φιλoc.φιωτj-:
Σηoληg τηe 0ιιo'ψ6ηζ, Υιa y,ι μs-
λετη,cα'lν ιoν 1.ριοτaι€\τμ αλ).α τ'αι
τov μαθηττ| αυτal cταπτp'ιη M.
Α)ιdξ*νδρo, τLα να. 1νωρ[ωυ'ι το

oυμαvιcτιx6 τoυ πνευμοι, που πολ6
λ't\a 'εiναι γvωcτιi xαι pωi'lεταc ξ'ε-
nαθωρα ατδ τql 6ρxo πoυ dδιocε
cτην Ωπη το 324 π'Χ.
Xρovoδιαγραμμα -υλoπoinon

ΝΙπoρe[ dyα δι,ααryεδριαuδ n€ν-
τρo γα. απαlιτet na'δνo v''ωt δωπd.veE,

Qlω6 ηl Σ1oλ{ Aριoτoτελιxηs Φι-
λoooψ|ωE ε{ν αι. αψeaα υλoπoιτjoιμη',
αψαι υπ&'ρao!ν oL γ.fr,L,?Lαwt'q ε'^γxα-

ταaτθ.sειq t*ωL Tq?'στεα,νn6g η μeγ&λτ1
Ιατc'1cxi1 ιληρoν'oi:.ια τη16 Σ1ολη;
του Aριoτoτlλη xα'. τον τmνθψρ-

φα'l ποριπ&τoρ.λ τηζ. B MαΦητιxη
Eατiι N&αloα5 d1ειl τo πλξα.l xα-
τ&λληλo xτLριo ^γ'ια νω cτeγi,sει α,l'ι-

τtγl' την 'cτoνδα'[α λειτouργiα. 'E-
τoι 'atlιωι β!frαιo 6τι 1ιπaρe[ yα λει-
τοιι.,lγfi'aaι &ψεaα, απ6 το xα\oxat-
pι τoυ 19θ3.

Ax6μη ΥLq. να. ξετ"ι.νtpe'. qβσω;
αυτi1 η ιτ,ρ'oσπ'θβeLσ. xαι να γtνεt
γvωoττ] oτιE μil1ρε6 τη,6 Eυριbπηe,

ψπaρoL να ωργLoεr, με τηrγ αιπαλλα_

γi7 φoιτηtτιilν ψπδ τι6 βρε6 Γαλ-
λiα, Πs,φαviα, Α,γγλiα xαl Ιτil,'Lx
ιβcω, τωv αδελφoποιημdvων'με τη,

Nειoυoοι π6λoιιl^l Fache - Thurnesnil
Stοlberg, St. Neots πωι Catolica.
Κατω -'η: α.rsi,vηoη τωv δηβryων
τωy πdλεωy αυτιilv οην Kωτ6λιxω
τη,g Ιτοιλiαs, o Δτ1,l,ωρ1og N*oυcα;
πρ6τoινε xαι dγιvε απoδεxτ'6 ωπ' 6-

)'ον1, να γiνει ανταλλαγii φoιτη'τ'ωv
ιι'- η r,ρωπ,η να ξεxιvi1ceι απδ την
Nιioυ:α. F,πιcυy&πao,'lμε τηy σχετι-
xi1 ατ6φα-cη απδ τω πραxτlxd, rnα,.

δηι;rocιουμeτ α το'ι ιταλ'ιyιo0 τ6π'oυ.

MεΘoδoλoγiα για
υλofιοlrισn τoυ €ργoυ

H υλoπoiηoηr τη6 Σ1oλΦg ψετα-
π;υ7.ι αxιbν απ,oυ,διby A,ριατoτελιxτ)i
Φ,'λacηiαq o|'ναc xαΘα,ρα θtdμα απο-

φd.cεων xαt δγι xωτα,oτευ,τ)q πoλυ-
*ααγων,6ργωv. o ωpβδιoE Ιπoυρ-

β; ΙΙαιδεiαq, 6π'oν αvξneι wα.L cσ

xτuρcαν"δ oxγxρ6τημα' τηg μαθz1τι-

xii-< E'aτi"ιg N&oυ'oαg, με τηγ σlJ1Ι-

r,αρt&cταcη: τoυ Tπ,oυ,ργεloυ, Π oλιτι-
cψo'3 'τ"α,ι. σ9 συyεργΦ5iα με την Φι-
λa'coφιτ"i1 ηoλi του Πωνεπιoτημi-
aυ ,Θεo) Vixη6, ι'a πα'ρ'ec τιg απoφω-

σE''ζ Υ''α την iδ2υoη τηe Σ1oλτjq ιι
απδ xe". xαι π€ρα γ9eι&ξεται 1ι$'lο
tνα πρ6γ,ραψια xαι xαΘηιγητ^i6 α-

πδ την Φιλoooφιxη Σxoλτi τοn; Aρι-
'ατoτελ'ε,ioυ Πωνaπιoτημioυ Θεc) vi-
xηr; (icωE εvαλλdξ) , πoυ aα €ργe-

ταL y"α'ι θα διδ&cxει oτη: Νcioυo*
y'αL oaο Nηlφoοiio τηg Mla(α;, δη-

λαδη 'cτ'ην Σ1oλ{ Lρι'cτoτ'6λη u'αι

aτoν πg?[πατa Φ)τηζ.

lξ

J* Συvi1εlο qπδ τηv οελiδο 23

και πολ0 γρηγoρα καtcrλαμΘdνει
αττoυδαicr Θ€αη μεtαξ6 τG}ν πρo-
κρiτcov. E]δ<b επεκτεiνει τov κ6-

κλo τωv εργαoιιbv τoυ και σε
κτη1"ιατικ€q αυναλλωγ€q. μ€ την

βofθεια τarν δυ6 γι<bν τoυ Παγα-
γ{ και Ι(0ρoυ.

Kαι ατη Θεooαλoνiκη αα δημo_

γ€ρovταg βo{θηoε πoικιλ&τρoπα.
Συνετ€λεαε τα μ€γιoτα στηv α-

πcrτtερ<jπιοαrl τoυ γαo6 τoυ Γρηyo-

ρioυ Παλcιβ, xoρηγ6νταq oo6<r-

β 1ρηματικ6 πoο6v.

Eφoδiωε τo γoσoκoμεio Θεo)
ν[κηg με crπσσtειρ{t}τικ6 κλ[6αγo,
αιαρcrΦτo για τηγ λιπιτελ{ λει-

Γειilργιoq'AvαστασΙoυ Κιiρτoιιq
τoυργ[α τoυ,

Λκ6μη εν ζωξ ανακηΦxΦκε
μ€γαq ευεργ€ηq ηq tf<ioυoαζ
l(αι τηζ Θεoooλoviκηs.

Φιλdn8ροlπog και πρooδευτικ6-
τ.ατog 6πcog fταν, εvΘιlρυγε παy-
τoιoτρ6"τταη τoυq €1oντεg €φεoη

ατα γμiμματα και επιotr]μεζ' κα
&bg και ατιq ν€εg τ€1ν,εg. μη φει-
δ6μεvoq 1ρημιiπων.

Π€oαvε τo l9l9 oτην Αθfνα oε

ηλικlα 82 1c6ναrν. H oοrρξ τoυ

μεταφ€βηκε στη N<ioυoα, 6ττoυ

xηδε6τηκε με π<ivξμov π€vθog.
Ανατια0ετcrι αιiμφοlvα με την ε"

πιΘι;μ[α τoυ, μπρooτ<i oτo 'Λγιoν
Bημα ηc Bωyγελiατραq, (rrov oι-
κcγενειακ6 τoυq T&Φo.

ΔIAJBA.ZETE
,IζAι

ΔIAΙιIΔETΕ
Tt{
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Ξ ':i'J:il.i::ilT:'::#;:,1i::Η'" 
Ξ

Ξ 
Mεγdλοι μαg <φ[λoι> 

Ξ
Ξ Mε λdvε Kικη, ε(,μαι 6vτεκα 1ρovιilv και vιιi;,θω την αvdγκη νσ. 'σαζ Yρdιlrω Yια τ,o 

=
Ξ oπcυδα[o πρi6λημα τηg Mακεδoν(αq. Γιατi για μdvα, την Kικη τo 6voμα τηq Mα_ 

Ξ
=Ξ κεδcν'[ca ε(vαι πολ0 6ααικ6. Φαν,εριiνει τηv'τα,υτ6ηnd μoυ. To [διo 6αoικ6 (oω9

Ξ θα τo θ'ειυPε[ κι dνα π,αιδ( dvτεκα 1ρoνιbv απ6 τα Σκ6πια. Γιατiκι αυτ6 τo μεγdλωοαν Ξ
Ξ με Tηv ιδdα 6τι ζεi c' fvα xιilρo πoυ τo,λf γαvε <Mακεδoviαr. Mια 6μω9 M,ακεδol(α 

=Ξ 
πcυ ηταv €vα κα,κ6 και πλαoτ6 δημιo6ργημα εv6g καθεoτιΙrτoq. 

== 
Εγιi i1-'ωg, μεγdλoι μoυ φλoι κι εοs[q παιδdκια απ6 τα Σκ6πια, ξdρω 6τι εiμαl Ξ

Ξ M.ακεδiνιcα. Eiμα1 oτη xιiρα τo,υ Mεγdλoυ Αλεξdvδρ'3μ,, ToU Φιλiππcυ, τoυ Αριοτo Ξ
Ξ τ€λη. Mcυ τo φαvεριilvoυv .σε κdθ: 6firuα μoυ τα ε,υρηiμαTα, oι επιyραφdg, τα αγdλ- 

=Ξ ματα που υπdρ1oυv σ' αυτ6ν τov τ6π'o. Εiναι oι 6αcιλικoi τdφοι τηq Bερyivαq' η 
=

= 
Πdλλα, η Θεoοαλov[κη, η ελληvικτj ιoτooi,α τroυ 6μαΘα κo.ι μαθαivω και δε μoυ τηv 

=
= -! .--..-!- -! ., -^ ; 

' | 
=

= 
fφτιαξε πoτ€ καvε(g. Eivαι η ιoτoρfα τo'υ πρoπdππoυ ]μou, τoυ παππo6 μoυ, τωv i/o_ 

=

Ξ

= 

vιΦv μoυ' η δικτj μου' Eiναι ιoτoρ[α 3'500 ,,6v 
:,λaιl.^ c1.,Λ, -11^.,,,.J ΞΞ 'Εvα dλλο oτoιxε(o πoυ φανεριilvει 6τι η M,α,κεδov[α εiναι ελληvικτj, ε(vαι τ' αo- Ξ

Ξ 1α[α cνiματα πoυ δ(νoυv oι Mα'κεδ,6vεζ στα παιδιd τcυ9. Πoτd κdπoιog ΣKο'πιαv6ζ Ξ
Ξ δε θα 6&τrrιζε τc παι,δ( τoυ Αριoτεiδη,, Σo,φ.crκλr], KωvαταvτΙυo, Αλfξανδρo, 'Αρτεμη ΞΞ Αθηvd η Φiλιτrπo. Ξ
Ξ
Ξ Θfλω να δεγτεiτε τηv αλl1θεια, γιατ[ ΑYTH εivαι.

IIutI

Γιατi θj}rrε vα ToU,; πε[τε M'ακεδ6νεg, μεγdλoι lμ-rαg "φ[λoι>; Γιατ[ θfλετε vα Ξ}dγεατ: Μακεδ6νε9, παιiδιd απ6 τα Σκ6,π ιo:; T[ ,κdvατε Yια τη Mακεδοv[α; Πoλεμ{- Ξ
ocτε πoτi yι' αυτfllv; Tηv υπερασπιoτι],K,611g; Τη 6cηθl1σατε σ,Ξ δCoκoλεg oτιγμ€g; ΞΤ[ Μ:κεΞjνεq εiοτε αv δεv 6oηθ'rξoατε, δεν,υπ.cοτηρiξατε και δε θυcιαoτηrκα-ΓΞ για 

=
τη M: κεδο"-Ια; 

Ξ
'E;α dMo θiuα πoυ με αvηtσυXε( και με oτεν'o1ωρε[ πoλ6 ε[vαι 6,τι oι Στερεoλ- Ξλαδiτε; κ:l γε;ικd oι 'Eλληvεgτroυ ζo6vε στηV Kεvτρ:rκ{ και ν6τια Eλλdδα, μαζ α- Ξπoκαλcdv 'Bο,jλΥορoυq και Σλα6oμ,αiκεδivεqr. Ξεyvο6ν 6τι τoυg 6oηθηrσαβε στιζ διi- Ξ

ο,κcλεg οτιvuιiq. Tc iδιo κdνoυv και τα dλλα ευρωπαliiκd κ,ρdτη,roι δ{θεv αc6μμια- Ξ
xo[" μαq. M6"_ο το ουμφEρoν τoυ6 κoιτdvε. Α,π6 τ6τε πoυ γiv,αμε μfλη τηg E-o'K. Ξατεκ6'υαoτε οτc πλευρ5 Τcuζ με κdΘε τρ,dπo, εvcb αιlτo[ oυvομωτoOoαv εναvτiov μαq Ξπ[oω απ6 τrv πλdτη uαg. 

Ξ
Mε τo μικρ6 μoυ μυαλ6 πιοτειj,αl 6'τι τo oφdλμα iταv κυρ[ωq δικ6 μαg. 'oλo Ξ

τov καιρ6 πcυ :u:iq κcιμiμαοταν και δε ι,oιc'ζiμα,o'ταv Υια τηv κα'τdoτα,ση π|)υ επι- Ξ
κρ'ατc'0oε oτηv Eυριiπη Kαι σε dλλεg xιbρεζ τα dλλα rκadτη oυvoμωτcιjοαν εvαvτ[ov Ξ
'μαg. TcΔρα τα Σκ6πια 6ρηκαv τηv ευκαιρ[α K,c'ι σπ,αιτo6v v,α αυ'τooνoμdζovται Mα- Ξκεδov[α. 

Ξ
Xρ€oq μο'q iuc-rg ε[ναι vα υπo,οτηρ[ξο,uμε Kαι vα 6οηθ11ιooυ'με με ι<dθ,ε τρ,6πo τη Ξ

Mακεδov[α. Eivαι τo μ6ν'o πoυ μπcρoιjμε vα κdνc,υμε Yια να 6ρoιiμε τηv dκρη απ, Ξ
αυτ6 τc τrαρdξεvc παι1v(δι τωv μεγdλωv' πoυ θdλ'ουv να θεωρo6νται <φ[λoι> μαg' 

=
Kικη Xατζηirυ,αvνiδoυ Ξ

μαΘι]τρια Δ' Δημ. Σ1oλε[oυ Ndoυoαg Ξ



ΓYNAΙKEΣ ΣTrΙN EΞOYΣIA
3.t 1.9rι ((Μεγ; Bρετανiαυ

Χα'i,ao'1rιι . r,oυ τ1'.σ'IaρLwη ιcννd'Υ-

1,τι5η aων γυrl,ειxιbv τηe Eυ,ρδπηι
Ii p x:(t,\'σ"-ν crνoL ε[ται oτ'ην AΘ{να, την
κ'[i;.η van'l απι6 πα'λ'''α πcοcτ&,τaυe

ψ.1" 1ιο'φ^il ιαι δ[ιαιτ1 θηλυx^{ Θε6'
τ'η-"λ η Aθην&. 'ΙΙτιν Δψωi τLττ1

η cruφ[α lT1ζ. no! 'ψ6νo 'iν'ι; ι^γι!-

φαλa3 ',ι.ρlι't''ιον Θεo'j -i.) 5[α-

γ\π.ιpr;ι!ig νι "γενν,t,sε''... 'Ei,r_: ιiλ-
λοq θρτ,:Nι'ιι''τL; ',ι'38''-. ',tι-: εi;ε
πω: 4 γυrlιi'ιι ;)iιτητe ιτi ιc
πλευ'?6 τcυ αν-.','ι- τι Υ)Υι!-7'x. τ.c'J

η tδια "γe'l'.λ:ι ιαι. δi.νε,. ζυ^fi ται
στο 1'ρσΞν.a'6 τα'" cτc 0τ|.υ^n,..

T'! πρos6d'^i,!

Ttτoια |9,7 lμπopεi ν' ατ'εLy"o'Λι-

oeι y"α)'dτε,'α. απΔ τουq 'μιiθoυE το

1rcγεθo6 τη; υποτξlη,7ηC" τoν γυyΦι-
xsioυ φ6,λοl') c' il,η τη δια,ρxeα
aτlζ ''6'νoρ'-7ij6 δια,δlρoηl{; 1ηζ '|x,ν'

θ2'ωπ'6τητι;.

Aυ'ττj τηιl νπaτtψη'7η, που βιιil-
γει zυiθε γυν'α[x'α απδ ττ1 cτιγμη
πoυ nγeννιLτα,l, α./τι1-ιετιδπ|'σ1' ΥΦ'' ε'

γιb oτη διr'η μoυ τ.;Ja'JωπLyrl δ.σ"'

δΡ"','^h, ι,l; τo πι,5 c'ο6αοδ ,εηlπ6διo.

Ιπo'τiμη:η, ωψφι.o6!τηaη ι'αaυ-
πo,J|!α ν'α'. πρou'ατ&}'τy!η. Σ' αυτdE

τ:6 λιiξειE cl.l,μπυxνιilvε,ταυ η δcx^fi

μ.υ gιιπ,Ξlpi,ι ωq γlνωix,α xαλλιτd_

xνηζ γ"σ"L τo),ι.τιxδζ.
Π ροoρ16μενη 'on1$ ιp''Lω a'.xογt-

'lειω πaλ'cτ,'y,,hν, ξexι.νηcα aην y'α"

'?''6?c. ιJ'aυ μdoα ,οτιq δlcιoλεζ oυν-

Β*1τ"ε," τηe'μεταπoλ'εqrιx,li ; π ερ ιδδoυ

γΦι σ' dν'α επα,γi1ε,λpατ''τlδ γ,ωρο ι-

δ'.,,ι!-τeρα aτ"ληρ'δ γ"σ'L αντq'τ ων'L5'τ'"-

xΔ.

Mε πix,ρα xαL απo\at1τεI'loη δlα_

πicτιυyω συιχy&, πωζ η ^"τ,ιτυγ{α

cτcγ x.ωλλ,ιτaγνυn5 aω'ρο πε'ρνo'5ae
,;'!.ο'α απ6 τιE ωρoενιx6E ,επι,θυ1'ιiεq.

Ιπoτiμηoη, αξJ'Ψ L c6tβηση, αLλ&' τ"αι
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υπeρειψε-'αλλευoη τω,v γυ'ναιxιilν.
Qq 'ττa\ιτιτ,Δζ χα,ι ωζ Ιπ'α1ργ169

Πoλ:τιq'ιο6 oτo δι*oτημα 1981 -

1989 ;-",iλωιΦ α' oxι}'rρρ.ω για "l' α.ντι-

μ::ωπicω y''ωι nαλυ τη, διοi,1υτη φ-
φ''ι6-i,ιτ1cτ1 xαr. υτoτ,['ψηση τωy ι'}icι-

'/.Jτ'lιτιωΥ γJL. .ωy δηx'ι,ιoυ,ργιxιbν μoυ
δυ';iμεωl. Ε|aα xαι πr&λι yα διilcω
,,ι-i"7.τi γ,'ι ν' aπoδεiξω, 6τc, ψπoρου'

Tnq
Mελiναg Mερκoιiρn

σL 
''x. 

e|'γι'. 1ι'.ι a7."1,Ξλ'cσψα.iLi/.'rι

'/'α,' Ξτ''.Ξ'Jxτ|!.!ντ, Υ ;cυ7^γδζ ΙΙολιτι
:r,ιq'3.

Ω3 γυναixω -rc)'ιτ''τ.6;, 'i'φ!ζω
πωE ωxoλo6θτρα {να δ.ι.ιφορετ'"ιlz,

6ν* θηλυπ6 cτιiλ εξoυoiαζ, πoυ }cυ-

ρiωq εxφρωξ6ταν με τo 
'να 'ψ\ν e[-

νσ"L πoτi eξoυoιαoτιxf η δΦντιμη

π'ου ε[aα.
'oμrs θ6.λω γ,α oeg ο1-ιoλoγηoω

ιην 6αθ'3τε'pr! μ,ο,υ αλτ)θ,οLσ' ^(Lα, I,LΞ

γυνα.'heq oε .θ,θooιζ ιc16o6.

Πrιoτg1iω δτ'υ ηι πρ6oδaqπ'ου v'l'να

με eivαι μεγ&λη, πoλιi μεγd,λη μ&_

λι,cτ,α.

Ιιατii1; Eπ'aιδ{ τ)lp'θα'με απδ rua}'ι5

1ιααρυω τδoa γρ'i1"γoρα' Lπo τη''t σ.ρ'

χη aηE αργανωη'ιdνηε rιoιyωvιxτj;

ζω^4E, η διirvωμη βρ'bιετω'- oτυ" γ€-

ρια, τωy αr'δρδν.

Eτιτ6q α'πa cπ&ν'υεq eξαι'ρ'€oειq

εiναι' γι,δνo cτ,o δ'aιiτερo μιo6 τoυ αι-
ωνα ιι.αE πον επeτρ,fuπηy€ στιζ γυ-
Υα{xε4 να λ'ω6oνν μdρog cτoν αγιjl-
yοι δ:οi,μoυ. Κσ"ι c' αυτ6 τo τδoa

c;υriτ,ο1μo δι,&οτημα'oiδaμε nlνν'αixε6

'i'ι. τtνoν'ται υτo'ι'ρ''γοL, πlρ,ωθυπoυ1ρ-

γοi, επ[τρaπcc.
Ei'μcιcτων εττ6q αγωνo;. Kι ιi;ιω;

τωρα ιo.ιτ:ωξτε! Kαι επιτρdι].,'τε μoυ

ν|x' χpτ!5Lι}a1iιa''i1,αω'dyey cυrμ6oλι-

aψ'5 o.αι6 τoν n6ψο τω,r αθλητιbν.

Σi'ltι'e'ρ'α στoΥ τγιilνα δρ6μoυ 1ΟΟ
,μdτ:ιυv' ,ι ανδ,ραζ τ,ρθ1El1, tιoνωγα'€ν*
δ.ι-'e''t),επτa rLO Υ?hτo?Φ αττn τη

γ'1';L.ιι, τoυ; φθtd,ν'cυιμε. -Kωι ioω;
Υιd.'. 10 πco c'τ4ιαντιrt. δ6oτε π6oεζ
π,aρ''οc6τeiιeq γιlναtxεq λαψ6ανο'lν

ili|prιq 59 αγιilνεq δ,:6μο''l α'lπoγ;t,e.

M: υπερηφ&,νe''α γαr'ρετtξουμε τo

τo γgγrι'ft1q δτι για δυο cνν'εγ''ii y'p'6'

Yι*, δυo γ'νναLxεq, τo 1991 η _\-

oυηx Σα,r Σo,u Kι, τo \992 Ιi Ριγ_
y!\\aλ!'iJτα Mdντooυ 6 ρ'ω6ε6ττ1ιαν ψε
τo Ν6μπελ Eιρτjvη< "l"αι γα'''ρετtξο-
''Υ|-'ι'. -τt'i lΙαγτiy ΓτΙ'ρντ''',ι'*9 i..') α-

p''Δ7υlιe τη s:ω'4 ?'a'' -.τi) κ5lα τ\6

s=ο'l-< ιγιb'iεΞ τ'.7. -,1' 6''7a''1oι1ιτ7.

-"υl'l ^ρ:t'lα'.ιωΥ γ.7.. 1L δ'-τ"αιdνματα

τωy ,οιγτΦy. Kοιι μι,ω 7θ11ρrdlγ'β9η,

α; αλλ&ξoυrμΞ τη^/ oνa\''σJ7iω ,qΔιxοιι-

ω'ψιτα τoυ ω',lθiρ,ιirπo,'l, ΦES DRo-
ΙTS DE 'ΗolME', oε <}ιxαιιilμα-

τrζ τωy ωνδριbν χαι των γυvτι,lοιilw''
Nαι πιoτ96ω bτι π'αψe xαλ&. Aλλιi
bγι δοa ιqλα Θω €π,ρεπ'e.

Ξ{ρω 6τ'. απ,Eυθ'jyoμιι εδιil cτη

^γνtl'αtτα iυο ,cυveiiδηcη' -εγ"9ινη fioν

€zx'la τa p^i,lμι' 1tπροsτ&,, -'qα) 'σ' i'-

να δουτε1,6λaπτo αυiΘ6'pμητηζ διο6_

1ιιcτ'lρ! ι3 ωv:ι*d,λυιp ε τηy πtρolσωπ ι-

ιδττ1τ!' τηζ1 ro1) εiπε oτoy εαυτ6

τη; nΥπd',;-.1ω , αρω qιταρωu xαι 6i'i1-

i*Ξ i,τΓ) τνbα.γ1ι.ατινι^i1 τηζ Φυxh *1"-

,,.ιετι1'ιqρ'φιb,θηnε,σe σ1ρωτ'ξΛy!ξ')'J 7'-

ι'ιτ:τtψτiτ'o πoΤtτη''

orι, d,Μ.εΞ "ρννωiτε -c n''η 7'g'1 5:1-

ν.oιδητoπoiηoα"'l'ν:\Υ :,i.'τ,flι',i,''ο'l3
,*ξtα, πaυ αποδ€y'=τ,ιnν ττ,ν Ξ:ω-

φρo)ιtyJi θoωρiα lι;ι ζc'lν e'' {yα. y"η-

'αμo αvτριilν !ψι'.'lι'l πi:ω' Kιι εδιil

π'7!πeυ 'lι τι7ιδε7.;','iμ τι; δι'xj6
,μα6 ευΦillεE. Mεριxi; απ6 ψιq π'αl'



θxoυv πrρoxωρηoε,ι, Ξ1ουν cταψατts
ooι '/' απλιiyoυy τo 7!:ρι c' δce.i
d1ουν ,με.[,vει πicω' cτ',.3 ,ττφτγ,ιi-
yεζ' ,σ_ι.ι6 γυ'να[νιe5 γωρ| ψo.1φαcη,.

Ι{zι ε{r,al,; ,εδιb τιilρι θΞταψε τo
εριilτ'η1ια.: ΙΙοιoι. g!.,,1,' c'' φρ*γψat
πoυ ε4.ιπcδJξονΥ Ξ'.Ξ ^1υνx|-τe6 απ6
τ.a' να y'α'ia}'ι'}ai'ιο'ιγ θdcο:E οτ'α
ι!.νlpα ιπoφ&,των;

Taι!τη τ1 evbτηcη fiiηoξ'ρxeτd.lL α'-
τ'16 γυνιi'ιe-: ii.JJ feχοι)ιν πλη,cι&oει
θlj::ι; gξcυclr;. Aλλ{; ,<Ωζ αδιil, d-

7''. L',ιto3 tτz'ρι πLρα>>.

Ιizl εδιδ 'π,&)"'', π'ρd.πεc ν'ω aξeτα-
'r?'''jιΞ τ.; διx6; 

'μω; 'eυθι5y,εζ.

;)'ιυρΔ ;cυ AΣi,μ. Συγyωρη.cτo μcυ
ι'. iλ)'τi 1,J'1, ωyσiιδΘ.α. ΙΙιcτειiω 6_

τ''1 ιτx''t αυ-ιο τo rν7ιιbτo cιrlμα, ιυ_
t''i1 η πρω-'η Υ)'ΛL[,y"α, διiγxαcε τoν
α"τ'α''γcι'''ενμ'!n,'a τ"αqρπ6 6xωνε rα)'6'
Γ.eτt a Θεid; εiπε: Tωρ'α' τω,ψωτι*
ο'αq ανar'ξαν, τω'ρα ξldρετε τη, δcα-

φρρω ανξιιεax" στo ,x'ιαι}ι6 y"α;L τo xα-
νs. Tωρα. ξdρετε δ1L s't'στe 1ηψνσi.

l[ οτ6 1ιoυ δον xατα),αι6α γιατ;
6ποε,τ: ')'1" €tψα'στa γυ;Ι,yd6. T6!ρ,r'
tl,ι'υ16 7rr"" εtψαcτε ,/τυ,l'ιd,yεζ. Kα,ι
: ττ; i π a)''' τ ι ι"l 1 ω ρ'(.';'ι',xπ o'τ"τ θ.ιs,ε 6).o
),. 1L'. a' Ξ|.''' :'Ξl5 τ' Ξη' 1'' ιJ'7.ι\tι . Mωθ α,l ν oυ,1 ι ε

7'|''. μ.LΘ1'!'/.!ηrε τη Μναμη μωE. Αυ-
:L ι!'l'.;:- ιii. ΤΙdιl γlcλ6.

Σι; ε'.ι7.zρ''.ι;ιδ πaυ i1ρθατε oτην
-\bl,"z.

Εiμz.:τ: τa.7i1i'zνε-" γιι Σω;.
Eil'-ι 1'Ξ:Ξ'--ei,i1i zν z ; τ Lσ. α,1J1,α" πρυ

,.r ι9Λ^ ι ξ.

El,μα,ττe τe.7i;iι'tε1 τ.ι τo 6νo-
,''.'ι ιιΞ.

Κ'ι'. τa 6νaψι "ψι;, e|νωι γlναtτ::α.
Ε,;ιπrρd; λο'.τ'δν γιvαtιe;.
MΞ σιj,,iα.ση με π*,θo6 θα Nι,xri-

,r9υ,μ1Ξ.

Ι1 ';|'xτ1 eι|.να,' γ€νουq θτ7λυeo6.

Ε!γι'' cτa 1ιΔρo τωv πa'λl'τιxιbl
z':1.ιγ'ι.a16'y 6π,cυ oι γυνα'!π'ε -c. τ'ατα-
il'ι'r,:.ι6λνoυν πολιτι:r'rj; θllcειζ'xα'ι δ-
τ:,r, l:g..,{βω:. c,, θljoεlζ y)'eυ,δια, x'α-
θ,; i, i'iι ν τ ι ι ιq'. ν o. ρ\ar>.ν τ αι'' qπd α,') -

512'LΞ 7x.! τ'lλλ'' ;''3 ευ,θδr.ε; 1ιαE.

Ι':ατi'μ,6λι; εvτz1θο6,i'ιa y'ατ.στη-
llΙ,j)'r. .iια,ζ απορροφqdy. τα γ7"ωψ'ατα
7'!''. .;'. ':'s;θμa[ τωy )ι?{.ιμ'oιτω,y |_ιαζ
y'Lι y''!ι.νoυ''1',ε [.ν'α ηι6ρa3 τηζ |rLσ.κη-
τLι.6τητLζ l1liζ Γ;oυ ulα,E οJχε φdηoa:
ω; εz',:i'. Keι τδ\τΞ,ιφ^i|ιoνl)ε να,

1ι;; οδτ,γc'3ν zcι' τ'ιn:)oυ'!ε γα οδτ1-

Ιiι.'. -il.'ι '9'!')'ω 'lι ,lτ''c'!'J7ω τη's
-^''.''.'γi '51'Ξ 5 α'l=-i1l τη't Eυριil-
'Ιiτι iG! τυlρ'ι aρ"γι'ι,6γΞ"x.ι.

Πl"cι3 τυ\i'*!y.eζ d7.oυv γiγει, p9-
,pου,6ουλευτ,6; ; Ed';,e,ι ντ ρcτ-i,'!σ' Ξ Lx'.
|/7?.''τij d,λωv. Λιγιbτaρο ,ακ6 J.α.-

χι,riΞ;. N,α ,6νω επεilγo,ν '0,!'ψα, oτην
r,ο}''';ιxil ατζ!ντ α. των γυyαιχ6y.

Σττst α'pγ/1 .cηζ a.'ιJ'Lλo4 lψOυ ανσ"-

γ!1Θη'ια' '',ιε xαπo'''α αaΔ6e''ω τL|α τc

Πpoτ6o,εtq για

*** Συv6xεrα αnδ τηv oελiδο 32

α,γ,:ii ε1ιalE φ1?αν-νι5αι!lΞ ^'),1' τηΞ 51Ξ-

ρ,i,:cυι-l.ε τa oiψερα';
}Ι:α πολιτ,aiq'. 1C,α\) 1τ|) δL/.^lι &L:

α'p eιp !r^γ γι α", α''λ)'οπ ρ'δ'o il'λη' ι.ι''. ?' -

ν ι'ξ ιi τ,. ο τ η Υ' σ' ! ιη'['1' q τ"ατ'αιs τ ι')'τ :l: i,'
'y.ανιι το πoλ6τιγιa τ'aφ&}'αι-' 

=ω|
',,J'ωv τη; παιδιιδy x'αι 'φ'';,c,'ιi 

=τ,

γ'&7η τcυ ι"υ,ρ','a.

Αν 6,;ιω; τ1 τ'ο.\ιτεtα !γε..: )'6"1ο

'"'Ji!J6δ)'αLa, qn[p α.σ\ ευ αtcΘτ1=τ, ιz,'
δ 

| 

ιισ.'" \, ια'. €ν-ι11,ιη x'rJ-'' Lνfr '? 
ιi :^''' lτ ι

.'-)l,\iiΞ?,'φa?0', τ6τe πpο.lφ!7ει 
=ο L-

ρα'ψ?. 'y'α,L xε.ρδfζει aD α'υp,'r'2!

ΤΙοιδ; 'ρdlτηce αυ !'xε,. 'τi,1ιι..ι

τnv oικovoμicι

'"'L',Lι ι 'Ε))'ηlα.-" τ'ο'λ[τη€; Και αν
;'ε'. z7.ι'. ;1'''6; ι.1'. τ.α.τ|. τo 'απαt(δ-
''Ξ)'Ξ L7.. l!Ξ i:c''ι6 διιαiωμα; Γ'ενι-
! ;,' : z',,ιz:''.cτων ξ.c,ττισ'q.ν'lια,' &,cτ'ρ ω
'Li.', :.''lξ ;a)'''τι,C',l'ο6q, y"αL Υεν'υεζ
7''-υ..! -: t'ιι',l'α. τoυ6 γx,οι{μιοαν.

Πιδ; rιιπ,:,ρoljι1ιε Vα' xλd.6oυqLε τηlυ
εt'τ!.;'ι Lτ' τη 1':Tι,1.''ε?Lνη νιtα, γενl'&'
l'j.'. .,.ι ι.ι!ι,\4ιL!'1'6τΞ ηcυγoι; Πιil:
,'-r.'''!;;''Ξ t"ι,. ττγl eφ'iγl'ωυψε την ν|iα,
',z',''.i ιl" ΞiΞΥ'ιb5,Ξ. πρ6ω'ρα" στoν Φ-

-- l.','i'','' ι''l;C ι'JΥ |,:1''\6 τΥιζ σy'λη|ρilζ ε.
-",..; -.

(Απδonooμo αnδ τlξ πρoτdoειc τoυ Av.
Σoμορd γ|α τηv olκovoμΙo)

1ΠAlΡArΚr1 HΣΗ

Για να μn x6\rovται τα τειi)σι, ε\znμεριδoτrε ,μαξ €Yκoιρα
τnv v€α διεΦΘιrvoln, κ&Θ€ φoρ6 πoυ α}'λ6ζετε τ6πo κατoικΙαq.
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Aφι€ρωμo οτn Yυναiκα

Tα δlκιtIΦμαTιI TΙlξ Γυυαiκαq
oλυμni Nτε Γκoυζ ιl748 - 1793)

Η <iνα - tειilρη,oη - τo να κoιτα'

με π1αω vα 6λ€πoυμε με ν€o Θλ€μ

μα, να εια1αrρcιiμε o' €να παλι6
κεiμενο απ6 μιd ν€α κριτι,κξ oκo'
πι<i - για τιg γυνα[κεq δεν ε[ναι

μ6νo €να κεφdλαιo oτην ιoτoρlα
tcυ πcλιτιoμo6 ε[ναι μι<i πριiξη
επιΘ[ωoη'C,

ΑDRΙΕiNNtr RΙCH
Η π<1λη τc'υ ανθρtbπoυ εν<iντια

oτην εξoυoiα, εlvαι η π<iλη τηc

μνfιμηc ενιivτια oτη λξΘη.

M. KLENDERΑ

T'' γλ:.,;.tι α'liq''z'-ι' cττ1 φυλ:τι-
τ:'i1 x,l"'' την αν'θ,pιbτ'"ν'L1 ;lι; υπ6'

σ,τ1''1"fl1 απο'τε).εt την τ,t'δ τρ'ι^γιn'i1

b''!η ττ1; δ ια'με,λι:ηrdν'η 1 γ'.l'i'ι''ιe|'α3
τι'υτ6τ'ητα'', o' Lναν 'τ6c1ιο πaυ xaγι

,,ι'Lτ'.&ζe'', !.τι''" :ιαυ αλ,λι'ιb;, τι; ε_

.,r1cγειο;, τoυ; π,6θoυg \Φ'. τ!ζ σ'7Εσ"L-

τ^iρecq το'l 'ανθρι5π'ου γ''ατl' ψ6νο 6-

τl''. :.ιπορet να υπαr,'ξε'..

Aυτ6 τo 1αoμα g['1'q'γ nqι1 60Θ'Li)-

νe," i.ιτ'cοcτ& cτη') τ|x.'?ι.!t''Lxρt1 προ'

cπri,['.ια α)'λαγii; ;η€ 'rιο!.pαi ψα'--

L)'x. τL δ'υc'6ιsτq'γ.τ'α διλη,1rατα'

Πoιιi καταπ[εoη πρoτιμd;με' Tη

φυλετικfl f1 την ταξικf1 ; Στo περι_

Θ<bριo τr,q δημ6oια9 ζωξg και επι'

oξμ,ων αξιrbν,, φυλαlκιoμ€νεξ στo

xιilρo τηg επανιiληι|.lηg και τoυ α-

of1μαντoυ;

Ι1 απε,λευ'θrj,/aιiΥ1 'ατσ"''τΞ'i την υ-

πi!p'6'ιcη τoυ διλfμιτο;, τη't αρνη-

oΦ !o"q να αν'απιρ'ιιγoυμε τη μoiρa

ι\''αζ x1o πe,cιθιb,ριo τηθ πr,aαγματιx6_
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-τι1a -Ξ', αλλα y.αι. την &ρνηa't1 
'1ια;

ΥxL 'ιpci\'ι'.Φθodluo σΞ 1ι'υα ι"a''ν'ωνtι"

;.'υ ι'τoιελeι" ιπε'.,-t^i1 γ''.'x την φι3s'ι1

TΗN ΑNΘPΩΠΙNH ΦEΣ}Ι

H ^γ'l'iαιNε|.α εξiγeρsτ1 ε|''lα" τ6-

cο τιλ'α''α', bcc xαι 'Γl Υ')'/α"y'Ξi'|l' 7r'-

E{ δ''Lδιxυ"cLι ι'τοιCυc=)','ιo''τ,:

''t'.i,' : επ ι', L 
=τ 

l.:'.ι'!,Ξ'.| ι'').'-' 

" 

:. l' : :l, :

α1ι-νLΥ!i1| ιαlξτ1:, γιic'ι- ι.;6 --'t;/ Ξ'/3ω'

'ι)':ω''-ι, )a^ι'. a'iι'l i;''.''!'i: '''iγ, i= ':

','3ε; α'ξiz '< τc') ι'ιΡ':υl;":,''''''ι '/''J"'

τaυ c''lθολc^γ'"cι,'':'5. ι'r,'r''l';'ι''lι'' c)'ξ-

v"),τ1ρο το 18o α..ιιilγτ L'}| 1Υ,'ι Ι'l')')'"-

ι'i, z;l.'ι)'::ι.'"ι,. H -)-'ιτ '1 'l' 'l'l'-

τι'lγε''n!ι ;η; α''l'"ιc -'r':'ιΞ 7'7.'' -'τι:

ι'.l(il',.i'eιL'q'ζ οδτ,^γ ι|. 1.'/ 7.7,τΞ'')'/-1 /'

τ a') Ξ Ξv';i' ο Ξιδπ c'-l ; τ η : Ξ;' 7'' / 7'' -'ι- 
" 

-

ι'l 
1 .:. s ιt!''! τ1; 5 - τi /'1' / 1 

"',|' 

Ξ 1 il ;'' : τ, ='''l
''' -'' L'"l' Ξ 

:. 
a' l ""1,1'i 

r'''. 7'1'' = ;'; ) 
^,' :" ι Ξ 1 7"

-",, eτ!.ze'lτ'Cο 'μ'.α; ιτ''1'l.'ι-'.ι'i, -: i'l-
:Ιιυ'η; ιδaιbr'. 0ι :',θ:l;:ιυ)::; ι'l-

c:'l- : ο δ'" ιιτi,:'j'i : ι ; ; :', i'' :'':τ,:'' : !'
^/'r'υ') τ1' δ,'',,''-ι τa'l;. Ο 13c: 'l'"ιil'lL;

διν zι:ιi'!ρνΞ'. ai',:-7' 'ιl' :'; ''Ξ")'''-

ιilcε'ι τι; αντ''cιsε'.; ='''l ;ιzι)'θ5'l-
τ.Ξ 1-ιε τ''c a;''=L"1!1 ενL-' '''!''''l ΚC-

σllιoυ.

To 1789 1'-ι τ,''ιis=τ, c'"'i sτην

,.Cτcο!'z οι γυιLiιz1'.."cZ)-'t''"'l'l xn'ι-

a''c'/'Ξι1]'l17' 5Ξ:a'/ 7'1'''la)'ι"Δ5 cτiβ''l

:,αν t.ι αζ'' τ"i1 r c)'''. :''ι'i, τ-7''- y'''"ν'ων L -

x+l y'c'ττf{'''!"ι' ;ι'l d''z,.-7'"/"ΞL -'a ψe-

ρι"δι6 ττ1'. cτη'ι ελ:υθ:'''!'α xα''' δ'''J"-

{ιo9φr1i)γ3' ι6cc sτ^r, θ:ιυ,ρiα, δοο x'uι

ι:τ1rt --c'7ιξτ, ψι& &)')'τ, αr'τiληιpη των

q,. a η' ; 1;,yeri c ι(tν α'-'' 6 ν ;τ1'. :λ eι'l θ qp 1 o,'

'' cι6τητ α 3' ιδ e}':Q lι ιτ1τ ι' 3'

ΙΙ ;rirμeτc1'l1 τcυ3 α'πλιilγeται oe

6λc'υζ το'lζ τcψε|-:' ττ1q Ξrα'ναστα'1'L-

ιi1; δραcττ1i,'"bττΙταq' '[ιπ6 την επυ-

6)'τρ'''τ'^l, π l.'ρ ουο[ι τaυ 1 eτ''xeφ α λ'i ;"

ττ,; 6rcπληi λι'cι't1Ξ πορι[α'; πρr'i3

-',. i Β ε' 2 c ι.λ)'|..ζ 1 5 τ'ι y' ιλ ι & δ ε ; ι'|''ηiφ i_

'-''''1'τ.ι" y-'ιL i|?''τα\ α'lδ''cτιx& φυλ-

):}'διl'' ιι'. απ6 τι6 βiαιεE ιτ''c'}')'ο-

:,:lιbοει; τιo.φi1ιω'z τι; 113ρεg τη"

;: j.;:,.i, cτ'; δη'''ιrιx,','ατ'"uι!6 λ6cμs;
^/.1'' 1'r- sz\'6nl'e' τη; δ'"σ'ν6tι5^Γia' Υl

τ ι,,.' "u,'t s 
!' q' τ oυ ; cηι ι z'δ'ε16ε,ι,αν εξ iτη -

t'l' ττ'γl :'.α.θη 1ι e,p : ν'6τ Υi1a' 1'^rlζ επαν'α-

Oι γυνα,ir'e; τc'l ).ι''';5 συτy;εν-

Tn,q
Λευκ,ft,q Σαμ,αρ6

ι2il'i:'.lν ττΓl δ'','α'ιττtrar;δττ1'τl' ;ο'ι;

τττ,i,' τα}'τ1 ιι1α ττγa α'lδδ'''i'l 'φγ 
τ:-

',.i)'l /.7-'. Τriζ σ'C')δo5i'α; τω'r' εiμπ'6-

'-(\)'/ 7'7"' 1ιν'.x& 5xTi)'JfiΞi'ιk'|τ''στi

:i,;γ',')'ll,'ιbi 
"',1-^1x'ω'l 

τωl εργl'ζr2-

' ι J',,ιυ', r:.!ιb' l . ΤΙ 7a'ωΘo'3ν προ"γ'70'γι-

'''''7..1- ι'','':i.ι6CφυιsτiΞ τaυ rοιι)ιι''l5
7''.7'l.|'.'J. εr ι'.γ'γ ε)L,ιzτ''γ"ri|ζ e^'ι!τ1'!'δ Ξ' )'

Ξ'r; 1ωγ γυ'lαι}ι]d), %ξ"'. t"')i"||:Ξ'(ι)7!"

'|c'.l'l ττ;l τ.ρa'ιcτ'',"l'τ!'l' ιl'ν :c ';'"6

:l;cτ:λεcβeτ ry1$ ;,ι!:'ι "γ"α :τ,'l ;c)''''-

τ,",,-'i 1 τt''θα''7cη.

oι δ''εxδl'y"^iρeιΞ τυl'l '(')'/ι''/'Lb ι

e'_.:'τιλγ δey ε[νω'-' ι'τ'5 dΞ''l-"'l''-ι1''7''lι

i''πc'!η, οι κ''Δ c''\C';l';ι''ι!:' _\)'-

)'λ ο aα,','αxτ^i;Cι-. -ο'l l'^;ι!ι''ι -C'-l;

γ 1.'' ο ι,,ι c'.'l φ'! i τ \)'τ,' ;''''l ιl.'' t' z^ 1 
c 

"l 
ν,

z'πο.ε)'aυ'l ιι'.& el il'l''ι'l'' ι"ιi''ο6η'

τΥl::Υ] τOυ τ z' C l'd'' 
='' 

l-'ι'ο'''l ^γ'l't α''x€''"'ιυ

οδ λο'l .

oι 1ιop'φιυl ι3ν:; ^ρ'lνι'Lιε1, cιην

i|-^Ξ|.cΦη''Pi.1''"'.')Ξ ιllτορ"'i αsτ€;,

π ρ c 6 *.}'ο'l ν 7''- i7'7"'. 7ri,5 9'' q γ'l α t'c α' δ'' -

τ l'υ,ht !'ιτ l' s: c ^1 ι's a' δ''" l'\ι3ιγ'' ο' τ'ρ ο-

,1q'5i.l.L τωγ πι:δ:ιbγ, διr'*,iωμ.a oτην'

,.δ'. ο ιτ τ1C 
!' x, ια' τ''iΙ"3 ρ ω s η c p ι'αμ16 y ω y



rJrαιχΞaωy Ξn?''YΥΞλ'ιi,ιj) ν.' Ε:1aυ.ι
α'ι,ο''γτα 1,1' σ''')'δν.7. 1,.υζ 51,τΡ Ξ;7.-
','ι ι -..ατ cx"i, δ,. ι'' i l" rι'=.rι' *)')'& $)'!'; ο'l',

:ιΞ δ,υσπ'' στj7.' α't 6γ''.'ιa. ιy-θpl'ττ,ιι.
7'ι^1ν ανc'.χτ.i1 ;ολ''--'.ι'i, δρ'λ.τ, 

=ων
^(υ'i 1"'.ΛLbν '

Σ' α',υτJ. =''; 
7'.lι' zL=τ,1.'.rt4 γυ-

')αιιιιbγ δeν'l;).'.'7'ι'. ια.;ι'''0' cυν'ε'ρ-
'γιο'"υ'. ΙΙ δ:).=:L;τ, ι'.l-.t1 {γeι αvαψ
φLiel:'i|ι^rliL .z'-='.ι-l' ;,.,'oLλetι,:η yjσ'L

z,ιμ'.ι z;6 :''1 7'9,.' 7'1''τηlΥo,?iΞζ δΞ'i
i\ο'.\7ζ e'.' ι z': τ.-'!'' !ιξei 1.,' τ α α'ιυτ",i1ρ -

6λτ1.-.ι' e',ι;td'.,ι'i.υ !7'u'' uo αντ,'"ψΞ-
τιυ^-i:sι η :';ελευ,θt3;:ωση τωγ γJν'rιι-
z'ωγ. Μ6'io ',,ιπ r'e,ρ,.ορ''α;ιdνη ιrε'ρi_
7'7. "{)'7'''ΛLi)'l θα ey,τωπi:ει αυτδ τo
;'2t'6)'η' γ7.. Δ|1ωE oταθ,: ιp\ ιοιν'ω^iι-
ιt1 €ντL -iτ'. y.'.γ.'jνταL 6λεE απ$ €νι
, ^''i I a!.c'θτμ,''α. 71 γ9ν αιx'ε,Lα γει'ρ α-

Ψ1jτηση q"πaτe'λe'! γι' αυτd4 6ν'α ei_

δoE επε['γ:'lια; ατοl'τoλ't6. 1ιντ''-
π'a':ωπΞυl.γ'i δetγ1ι'α α'.υτοd -rον γ6-
Ρaυ y'1'|' c"JΥιι,ιL a.,''.*τi1 !τ'aραττ,
aηΞ δυν,ll!Lι'iιi τ,'"l e!.'ιι'. τi 3')τ"{?L-
c&ι; των Διzz':ιυlιiτωi. τη; Γυ.tαi-
x'Jζ y"α!' τη-ι ΤΙι)'|.τ'.ιιι.;' Tc ;.'z'^1-
1'L1'τLyJδ ττ1ζ 6'tc:'\7- λ,1arie Gouze
xαι \Ξ'l'ι'l,θτ'lΞ 51.' Montauban. Ο
;'ατ!,.:z.: -τι -a 'i,τz'l 7-ι:iκτ,Ξ' Τ."
17 6-c rι'ν -'.', ε'''l.^τι'. !ν zν ιξ;ω;'ιατιxδ
1'Ξ icΥ c;ο!ο α.;aιτi €να γι'c' Δ,εν
g;γ,11 ^1y'ω;τ,5 τ!' ατι3Υυ'tz o α'ντραζ
;η-:. Πiivτοl''" Δταy ':?χε|τd.L στO ΤΙ,J"

ilι'c'', πc)'λ& γ7δν''α π'.'lι.ν ιπι6 τη'i
e'πα.'li'cτc.c'η, δη,)lιilνει 6τ'ι. eι'ναι γ^fi-

.pα. M: την εΥy'αxα6ταsi1 τηq aτl1

γα'λλιx{ r!p.ω,iε6oυσα, γll ρ|'(ε,. a'ρc c'τι
y.li cδ'tδι οτη ζωη τ\* ε!^ι:αiα-
,λε!τ'ονταζ τTΡ 1Eα)'7.'!.α τηζ aα'υτδ-
ιηrα. ΙΙ Marie Gouze πεθαivει

Υ''α νσ' τενντβΞi η Marie olympe
de Gοuze ';,'α'γυνα[xα ποιl διαxτΓ'
',.''l ι *l ;'.,' ο ι)'τiτ''Ad' τ"ην ν 6Θ α x ατ υ' -

^1tν;i' ττii. Πα'p'α τo γεγoν'δq 6τ''

l,ιc)''.i ζ!'Cε'' ν'α Υ.αφεL ' d1oι dν,α

;'ρω:ο'τz.'l!: τi'Θq γcα τηtι \anγa-

;,ex'l|'α.. Γ3'iτι'' θeωτ'cι.x& 6'ρ1α xαc
ι,LυΘ'"οι,-.,,'i,ψz:ι 

7 υl ρ'ιq,μεγ*λη επ,ι_

τυγ['ι, ι"}' t'i c'. τ''}'.. ι'. y'ι!." ψτ ρ a'c'o6 -

ρεζ τη; ξoy'ε:i':icυv α'τ6 τ.c.τρLωτL-
y:6 ενθoυc'.ι:ι,,'ν6 xι'. !7.c'lι *τi;xJlcη'

To Σeπτj; ι6.τ| ic') 1791 i o-

ly'mpe de Gouges εκδ/δει τα Δ''xαι-
6ψιτα ττ,.': Γυνα'ixαζ yιαL τηζ fΙo-
)'[τιcsα'3 ψε cτ6γο Υα τ,α υπιo6&.λειι

^1 ια cιιl(":iρη:η,aτην Elθνο cυνdλω oη.
zλλ& εξ,ιιτ{z; 1r,ι*'; xωθυcτξρηη 

-<

5τa τ\Jπla]Υ?αφεla ι'ι'ιλogaιpo'3ν λi-
γeg 1lι6,ρε; u,ιετα τη,7 αποδaγi1 τaυ
Συντ,d,γiιατo6 αrν6 το Βαcιλυα

Διημ,qρφω]r"d νη παν'ω'aτ'α πρδτll-
nα τ|ιJ'ν Διxαιωμd,τωy τoυ, Avf,ρω-
που (1789) η1 !ττρaσονl?|L τ'τ!ζ qυτtl
απ,οτε),a!" 1ιLi *ιμεoη ιατα^γγeλ|'υ'
;oυ 'γειγaν'6το; 'δτι η γυνα(xα δeν
dt1ε,l ,cυμrπε,c:ληrφθεi σττP 6νoLα <α]ν-

θρ'ωπo;,.

H διαxt1'2υιξ^i1 ιη'< δ'"α'φd;eι ι?ιζι_
ιι απδ ylx'θε &λλ.,') a,'ι!\6nγο τ'e'[ψε-

'la τηζ ΞπaΧ"ilΞ τ.fιΞ.

_\xc,λουθεi ω; τι; ατρα|.eg τη;
συy]d'πε,ιΞ; iη )0ΥLι-iι .ηΞ Lσδ7ητα:'

ξaπeρ'l'ωντα3 cε τ6λμη τ"ι'. τ:3 πιδ
.',.ζοcπαaτυv.ι!.-Ξ n?.'Ξa5Ξ'.ζ iτ1Ξ Ξτο-

7.'iι; ττ';. Σττ1nι 7.pr'--iθι''a ττ,-' :tι
zπ'')'6ιa". τ,τt /?}!ν..7 α'nι-iιτr, ανi-
1'l. Ξ 5 a σa.ι' ) L' -;'θ.'' : l,'- τ,τ'. 5. ι 6 :r' ; ιν θ ρ ω -

;'.ντ,; ,3-l,'' 
-Ξτ,': 7a'' 1τ|', ανaτιτι 6Ξx'-

Θε'.ω'l ',t,..'-ω'l ;.''l '/7' -.τι δ''ira'ιν
θιl''ι+;.'ιιi - 'μ!.zι ι-uc €νc, αxα'ψτο
τιι6cλι.''a^γ:'αφ'.n6 λεl-Ξ:.λdγιo - τη
s eξου α)''' τ:l'' ε.λ ευ θ ap d α., υα ο'c'x'd.πτ e '
δηλαδl; oξαρxie τα 0εγΞλ''α xαι
τo ριδλο τη; ν('α; α'cτcxi1Ξ oιxoγ'!-
νeια6. ΙΙ α[aθη'cτ1t τηq τσ'y'τ'.yiηξ yια''.

o διπλωματιlι6g ελιγ-ι,6; δεv oυγrα_
τα'λ!γoνται στ.ζ α,'Eτιζ τη;. H τiΞο'υ_

γτe2t1 τη: γλιi-lcαα δεν γνιilpι'ζε xα-
';!ναν φραγιι'δ.

a,'!['y;xρψΙα, τηζ αyθρωπ6τηrτaζ d

Rob'e,spierre (αΨφjl5ιo ζιilο, o Ma-
rat! Toν'Ιo,6λι,o του 1793 π,?oτε[νε.

δημoι.|,,t'φιcμα (i\ε τ!?tσ. cxdλη,: Δημo-
xρ xτcxιi1 Κυ6,Ξ,ρ ν,η,cη,, οι1o cπoνδι ατ': li

r-νιΘ'a''ν'η5τt' 1l'aν α,ργcτ'lfi ιυι6! ρνηaτ1,.

Συ,λαμ6,iνετeι α,μ6,cωE xα'c Θψ',α-

ilbν'ετα''" στ'η|y πλ,ατε1, α τηζ Επ'α.')α-

στrισηζ 'cαν eγΘic6E τα.l λοιoδ. Αλ).*

η αλ{θe:α e'Lναι δτ'. xαρωτo;ui'θ,r1τe

γιατi uθ6λη,cε vα γj'νει πολιτιτ63'

γιατ{ ξθγαcε τι6 ηρετ6; παι αρ',rt-

ζ,alι'ν ,cτO φ,6λ,o τη,;r.

H xα'i'α'ταμη'ση τηg oIyrπpe de

Gοuges '!',ρaeται να ε.π,,'^ιl'ριiιι'eι τη

ψeγil'τ1 ^l,:τα ;';l !.7'''1γ 9ii,"'i'.l. η''

Υννα'ιy'ε;. o'- ^1ν",'l'ιι''ι!ε; )'3:7ε; d-

1c.υv δ:α.)'υθzi', η πο)'cτιx{ cψ1rε_
;ο'7li τιoν γυνα'.ιων ι!γε'' απ:'αryo'ρaυ-

τε[. Tcυ; ιυjνe:, dπω6 γJαa 'τρLν' το
δ''τ'ι't ω.','. l' cτη ),α:'',ιτ1τ'6'μo.

Διακriρυξn τωv δικαιιυμ6_
τωv τnq vυvαkαq και τnq
πoλiτισσαq
(απoo,πdαματα)

Η γυναiκα γεννι€ται ελειiΘερη
και €1ει τα iδια δικαιrirματα με
τoν ιiν,δρα. oι κoινωνικ€g διακ'ρ(.
oειq δεv μπoρo6ν vα oτηρι1τodν
παρ<i μ6vo oτην κoινωνικf1 1ρη_
σι]μ6τητα.

-!-o N6μcg ε[ναι η €κφραoη τηg
Θ€λη,oηg τo,υ oυν.6λoυ. 'Oλεg oι
πoλ[τιooεg και oι πoλiτεg, oφεi_
λoυν να αυ,μ'6dλλoυν πρolσωπικ(i
f1 μ€'αιο αvτιπρo,ocb,rτr,:ν oτη' δια_

μ6ρφιοoξ του. o Ν'6μo9 εiναι i-
διοg για 6λουq. 'oλεg oι πoλ[τιo-
σεq κoι oι πcλiτεg ε1ναι Looι 1ιπρo
oτα o' αυτ6v και πρ€πει επoμ€-
νGξ να γlνovται εξ'ιooυ δεκτo[
α' 6λα τα αξιcirματα.

_Ι-
Kανεig δεν επιτρ€πεται ν,α διιil-

κεται για τιg Θε,μελιακ€g πεπoι-
Θξεειg 'τoυ. Η γυvα!κα fxει τo, δι-
καιωiμα vα αvε'Θα[νει oτo βξμα,
εφ' 6σον οι πρ&ξειg τηq δεν δια_
ταρcioooυν τη δη'μ6oια τriξη, πoυ
€1ει εγκατtxoτf1oει o ν6μoζ.

_Ι_
Η γυναiκα oυμΘ<1λει εξ[,ooυ ,με

τoν ιivδρα στη αυντξρηαη τηq
Kρατικf1g εξcυo[αq. και τιζ διoι-
κτμικ€g δαπ<iτεg, €1ει i.oo μερiδιo
oε 6λεq τιζ υποχρεωrτικ€ξ υπηρε-
o(εg και τα επlπovα κooΘf1κoντα.

Πρ€πει κατd oυν€,πεια vα €xει i-

oα μερiδια και στιq' Θt€αειg, τα
€ργα, τα λειτoυρ,γf1lματα, τα αξι-
cirματα και την εργαα(α.

BιΘλιoγραφ(α
H Eξ6γερoη Αρ1i(εl αnδ Παλolδ εκδo-

τικfl oμδ,δo γυvαlκδv Aθivo 198t
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Aφι€ριομα oτn γυvαiκα

Η Γυvαiκα στov KrvnματoYραφo

Eiναι τα λ6για τηg Tζ€ooικα

Ρ<tμπιτ, πoυ αν και κινo6μενo

o1θδιo, &ναψε φαrτι69 ατην oΘ6νη'

Tα λ.6για τηg αυτιi 6μωq ατιoτε'

λo6v oτην προ€κταod τoυζ τoν

τρι6rπo εικovoπoiηoηg τηq γυναi-
καq στoγ κιvη,μαroγριiφo' Eδ<il η

γυναiκα ντ6νεται με €να μανδ0α
κ<iΦε φoρ<i και διαφoρετικ6' αυ-

τ6ν πoυ' Θ6λει vα τηg φoρ€oει o

oκηνoΘιiτηs. Σxεδ6ν 6μω9 πdντα

εivαι κoμμ€vog oτα μ€τρα τoυ &ν-

δρα. Toυ' ιiruδρα oκηνoΘ€τη, τoυ

<iινδρ.α θεατf, τoυ dνδρα πρωτα_

γωνιoτξ.
Στην oθ6νη δεv εκδηλcbνεται τo

ocb,μα, η φυ'σιoγνωμiα, η χειρονo'

μια τηq επcbνυμη9 f1 ανcilvυμηg

γυvαiκα πoυ κινηlμα[oγβφηαε o'

oκηνoΘ6τηs, αλλ<i η εικ6να τηg'

E'ικ6να πoυ αποτljπΦσε η κ<iμερα

ατι6 oριαμ€νη Θ'6cr1, o' oριo'μ€νo

1cbρo, κ6τοr απ' oριoμ€νεζ συν-

Θf1,κεg φclτιομo6'
Δεv θα περιγρ<iψoυμε, δηλαδf1'

ε.δcir, τηv γυναiκα στην πρ'αγματι'

κf1 φυοικ{ και κoινcονικf1 πραγμα-

τικ6τητα, αλλd τo ε[δωλ6 τηq'

την αvτiληι|.lη πoυ μαc δiνεται

γι' αυτ{ν μιioω τηg κινo0μενηg

40

Περιορioτηκαv στιξ' αφανεig

Θoηθητι'κ€q ειξικ6τητε9. Σεναριo-

yρciφoι, παραγωγoi, ντεκoρατρig,

Toυ
Γι6wn tsυΘoιiλκα

σκριπτ - γlκερλg μακιγιζ, 6oηΘoi

oκηνoΘ€τη. E,ξαiρεoη απoτ€λεoε

μ6νo τo επαγγελμα τηq ηΘoπoι'
oυ.',oι ανιlγκεq τoυ κιlρiαρxoυ α'

φηγηματιl(o6 κινηματoργι5φoυ ε-

π€6αλαν τη διαρ'κf1 παρouoiα τηq

γυvαlκαg. o'ι v€oι μ6Θoι τoυ κι-

νη,ματoγρ<iφoυ εivαι ανδρoκρα-

τoι1μ,ενoι,' αλλ<i γυvαικo'κ€ντρι'
κοi. Tα εvεργιi υ-*πoκεiμενα, oι υ'

πoκινητ69 τηc δριloεωg εiναι dν'

δρεg. Koμ6ικξ Θ6αη 6μω9 ατην

δoμf1 ταlν μ6Θων αυτrbν κατ€1ει

κατ& καν6vα τo ocbμα, oπαvι6τε-

ρα o λ6γo9 ,μιαq γυναiκαg' Σαv

αντικεifενo τηq αvδρικf1g επιΘυ-

μιαc η oαν διηγηματικ6 oτoι1εio

εκλ6ει γoητεiα, διανθ[ζει την α-

φηγηση, δ€νει τo μliθo' Σε €να

μεyιiλo βαΘμ6 αυτη η λειτoυργι'
κξ σX6ση επι6λf1Θηκε και ατ6

τoυq Θεατ€g. oι Θεατ€g επιζητo6-

σαν τηv γυναικεiα παρoυoiα μ€-

σα στηv ταινiα και οι iδιoι oυν€'

6αλαν ωg ιiνα βαΘμ6 oτην επιΘo-

λf1 των κιvηματoγραφικcilν μι1θων'

Aκ6μα και σε ταινiεg καΘαρι1 αν'

δρικι69, 6πω9 στo γoυεστερν η

oτιq ταινiεg πoλ€μου πoυ αv€;4Θη-

καv την γuvαiκα κ<iτcr' αrι6 τηv

π[εoη τoυ κoιvoO.

r iευ εiμοl nροUμαTII(ο l(0l(]l,

0nλΦξ iτοl με o1εδiασ0υ υ

εικ6να9.
o κινηματoγρd'φoζ oαν γνf1αιo

πoλιτιοτικ6 πρoi6v τηq κoινωνlαq

αυτdg αw€6αλε oτη διαoτpoQfl

τηg εικ6vαg τηg γυναiκαg, δια-

στρoφη που oυντελεiται οcτr6 κα-

τα6oλfig τηζ αvδροκρατo6μ"ηg
κοινοrviαg μαg.

XρηoιμoπoηΘηκε, δηλαδf1' o κι_

νηματoγρ<1φog σαv Φα ακ6μη

μ6oo για να φ6Pει τη γυναiκα
oτα μ€τρα τηq επιΘυμiαg τoυ <iv'

δρα.

Γυvolκα - Κιvrτ.ι) rρ6φoc
Ioτoρiα

H ιoτορ[α τoυ κιγηματoγβφoυ
εiναι ανδρικξ. 'σχι μ6vo γιcrτi €-

χει (,}ζ σημερα γραφτε[ απ6 t1ν'

δρεg, cxλλ6 γατi η ιδ€α πoυ την

δι€πει κυριαρ1εiται crττ6 την αv-

δρικ{ <icττoψη. Η oυμ6oλf1 των γυ'
ναικιbν στoγ κινημοcroγριiφo εi_

vαι πoooτικιi περιoριoμ€νη oε

σχ€ση μ' εκε[νη τιoν αvδρcbv'

κινηματoγραφιoτcirν' To επ&γγελ-

μα τoυ κιvημccτσγPαφιoτi1 ενεi14ε

πολλαπλo69 κινδιJνoυg' oικoνo'μι-

Φζ και. ιδεoλoγικ{g φ0oεωq' cbι

στε να βααιατεi oτα 1€ρια των

γυναικcilν.'Hταγ πρooριoμ€vo

για τηv αντoxf1 και τηv εφευρετι'

κ6τητα τoυ <i'vδρα. Qοτ6οo oι γυ-

ναiκεq δεν παραμερtoτηκαv ατε6

τηy κιvημΦιoγραφικη παρωyιoγf '

Aπλcl δεν αυμμετ€xoυv εξ' [οoυ

με τoγ ιiαδρα α' 6λα τα δημιoυρ"

γικ<i επiπεδα.



Tα τελευτα|α 1βr_ια oι γυγαι'
κεg μτηκav πιο δραoτf1ρια oε δη'

μιουργικo6q τoμειζ ηq κιν) κξg
παρωyιογηg. Qατ6οo τα πραγμα'
τα δεν cjλλαξαγ γιατL πρoκειμ€'
νoυ γα διακριΘoι3v, επιλ€γoυν την

πεπατημ€νη. Kιiγoυγ f1 επιλ€γoυv

ταιν[εg για &νδρεg. Tην απιlντη'
oη δiνει η M6ρυλ Στρηπg.

<Yπ<iρ1oυν πoλλ€g γυναiκεg με
διiναμη, απ6 oεναριoγρι5ιφoυg, ωg

και παραγωγo69, αλλd υπoΘ€τω

6τι Θ€λoνταg να κιlνoυv επιτυ1i-

εζ, πιoτε6oυν 6τι πρ€πει να πo6ν:

<Γυρ.ioτε το ττoλιj ακληρ'6q για να
ΠεΘκiνει Nο 2>.

Γυναiκα -'Ιζιvn,μ)γρaφoq
Θεατrig

Kατd την ι{.lυ1αναλυτικξ Θεωρ[α

υπoατηρ[ζεται 6τι τo μαακιiρ'εμα,
η μεταμφιεση, o καλλωπιoμ69, α-

νξκει στη γυναiκα. Αvτιστoιχει
oτην εν,δ6,μυxη δικξ tηq επιΘυμiα
να μoιραατεi την επιΘυμ[α τoυ

dνδρα. Θυσι&ζει την δικξ τηq ε-

πιθυμiα oτην ιδι6τητα τηq Θηλυ'

κ6τητα9 πρoκειμ€voυ να γ[νει ε'
πιθυμητξ απ τov dνδρα. o dνδραg
δεν 1ρειαζεταt να κιivει τo αντi'
σEοιχo μ6νo να πραγματ<boει την

ανδρικ{ τoυ φΦση.

o κινηματoγρdφoζ 5n1@Eβαιcb'

νει αυτ6 τo μαoκciρεμα τηq γυ'
να[καg. ΠλιiΘει ακατιiπαυoτα την

εικ6vα των γυναικιbν ιοg γυναi'
κα - εiδ<oλo. Τoυg πρooδtδει μια
ψε6τικη εικ6να πρoκειμ€νoυ να
ανταπoκρiνεται στo αvδρικ6 βλ€μ

μα. Λειτoυργεi για να αlιoδε(ξει
6τι η γυναiκα απoκτ<i αυτoyγG}'

oiα ,μ€oω τoυ &νδρα και εκεlνoq
τη δικf1 τoυ μ6oω τηg, δρ<tοηg πoυ

αoκεi π<iνω σ' αυΦ.
Aυτ6 oυμ6αiνει και oην αx€-

oη θεατf1/κινηματoγρ<iφoυ. o tjα'

δραg βλ€πει και απoλαμΘdνει με
τo δικ6 τoυ βλ€μμα, τη γυναικα
πoυ εκτiθεται προq Θ€αση, ειlcb η

γυvαiκα επιδεικν6εται, γiνεται
τo αlιoλαυoτικ6 αντικε[μενo τoυ

βλ€μματog για τoν Θεατ{ τηg αi'

θοuoαg, αλλιi και για τον πρ(δ-

τcη1ων(oτf1 τηg. Α,π6 την ιiλλη η

γυνα[κα δεv βλ€πει με τo γυναι'
κεio τηq βλ6μμα, απoΘciλλει αυ'

Φ τηζ τηv ιδιαιτερ6τητα, υπo-

τιiooει την δικf1 τηg επιΘυμiα oτην

αvδρικf1 επιΘυμiα βλ€πει μ€oα α_

π6 τo ανδ'ρικ6 βλ€μμα.

ενεργεi με τoν τρ6πo πoυ ενεργε(,

KαΘεαυτξ η γυvαiκα δεν €1ει την

παραμικρf1 oημαo[α>.
Aυτf1 εivαι dλλωοτε και η πα-

γiδα τcυ κλαooικoιi αφηγηματι'
κο6 κινηματoγριiφoυ. orι γυvαi'
κεg υπoκΦπτoυν στην επιΘυμiα για
τoν <iλλo' και επιΘυμo0ιl γα εiναι

# 'H"

#
|!!i'|ι

'. t|'l

Γ[vεται δηλ. αυτ6 πoυ ωμ<i α-

ναφ€ρει o Mπαντ Mπ€ττιoερ 6τι:

(αυτ6 πoυ μετριi ε[ναι τi πρoκα-

λεi η ηριυiδα f1 μ<iλλoν τ[ αυτf1

αντιπροσ(Ι)πε0ει. Aυτf1 εiναι εκεi'
νη f1 μ<iλλov o €ροrταg f1 o φ6Θoq

πoυ αυτξ εμπν€ει oτoν f1ρωα i1

αλλιιilτικα τo ενδι'αφ€ρoν πoυ νιcb-

Θει γι' αυτ{ν, πoυ τoν κ<iνει να

επιθυμητ€g απ6 τoν <iλλo.

oι ι/υιlαiκεq lκαι τα εiδn
ταιvιιi)v

Δεν υπf1ρξε κdπoιo κινηματo'

γραφικ6 εiδog πoυ να ολλ<iξει τη

θ€oη τηq γυναiκαg, μιαg Θ€oηg

διαμoρφG)μ6νηζ μ€σα στoν κυρι'

αρXo αφηγηματικ6 κινηματoγρ<i-
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φo τcυ Χ6λλυγoυντ. Η γυνα[κα υ'

πι,τd1Θηκε στην κυριαρx[α τoυ

αvδρικcιi βλ€μματoq, τηg ανδρι-

κηg επιθυμiαg μ€oα oε κciΘε φιλ-

μικ6 κε[μενo και στo κoιν6 των

αιθουoιilv. Παρ'€μεινε το ηδoνo'
6λεπτικ6 εριοπικ6 αγτικειμενo πoυ

υrιiκειται oιωπηλci και αvαντιρ"

ρητα στη φετι1ιατικξ διαδικαo[α
oι υπ6λoιποι κιvηματcγριiφoι, €-

ξω απ6 τo X6λλυγoυντ, τα καλ-

λι€ργηoαν και τα δι€δωααν'

Π{ρα 6μωq απ6 κdθε εlδog υ-

π<1ρ1c'υν ι<αι διαφορ6g αν&μεoα

oτο τρ6πo πcυ κ&Θε oκηνoθ€τηq

φιλ,μdρει την γυναικα μ€oα απ6

τιq ταινιεq τcυ.
Eδ<il eα αναQερθoιiμε σε μερι'

κιi βαoικιi εiδη ταινιιilν και στc

κυρi.αρ1ο τρ6-πo κ'ινηματoγριiφη-

σηζ τηq γυναικαζ μ€α'α o' αυτ€g,

π€ρα απ6 τιξ εξαιρ€σειg πoυ π<iv-

τα υπιiρ1oυν.
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Η γυvαiκα στo γoυ€στερv
To γου€oτερν κατ' εξo1ην αν-

δρικ6 εiδoq ταινιιbν, 6ριoε oυμ6α'
τικοιiq oρΘcδoξoυg ρ6λoυ9 για την

γυναiκα. 1ν1€oα o' €να κ6ομo δo-

κιμαolαg τηζ σ(ι}ματιKηζ ριi:μηc
xαι ακμξg τoυ φoνικo6 ηΘoυg, η

1,'υναiκα καΘηλιbΘηr<ε oτoυg αιιb-

νιcυg ρ6λoυζ τi1ζ μητ€ραg, τηq

oυζξcυ, τηq αδ,ελφηq,, τηg κ6ρη9'

Στcν πατριαρ1ικ6 περιΘoλo τηq

C'ικoγ€νειαζ, Tυπικ6 παρ&δειγμα

η KdΘυ Ντ6ουνq oτo <Aγαπημ€νη

μoυ Kλημεντ[νη> τoυ Tζ<bν Φ'6ρντ'

Τo πcλ6 να τιζ παραxωρηΘεi o

ξαρcg ρ6λoq τηs ερωμ€νηq' τηg

παλλακiδαg η "ηc π6ρνη9, oτην

αναντ(ρρητη υπηρεo[α τoυ ιiν'
δρα.

Πρ6oQατo παρc1δειγμα oι <<A-

oυγ1ιil,ρητoι> τoυ Kλιντ Ηοτyoυντ

πc!υ oι γυνα[κεg τηg ταιν[αg εμ'

φ,αv(ζovται ααν π'6ρνε9.

Στο γου€oτεpν η γυναiκα ε[ναι

απαΘfq Θεατξg μoνoμα1ιιbν. μα-

1cbν και επoικoδoμητικξc εργαof-

αq τc'υ <iνδρα. Eναι αδ€ξια oτo

1ειριoμ6 6πλων, εiναι Θr1μα crνδρι

κιbv επιΘ€αεων.
Σπ<iνια πρoαγεται σε βoηΘ6

τcυ' O dαδραg διε€ξει τoν π'6-

λεμc με τη φιioη και τουζ ε1θρo69

και η γυ'ναiκα ουμμετ€1ει oτo oτ€

ριωμα τηq οικo}'εγειακηq εoτ[αg

και τη oυντηρnαξ τηc. Τo γoυ6-

ατερν λειτo0ρ1'ηoε ακρι6cbg για
να διboει τo πρoν6μιo. να δoκιμ<i-

σει και να λαμτρ8νε'ι fo σ(bμα

τc|υ <iαδρα. Kαμμια ciγvωoτη η'
θeπc,ιξ δεv γενιη9ηκε ιοg oτιiρ,

απ{,κλειστικ& μ6oα ccΙτ' αυτ6 τo

ε[δcg ταινιιi:ν. Aκ6μη και η [δια

Bιoμηxανικη παρα1'cογξ δεll επι-

1ε[ρηαε να νoΘε0oει την ανδρικη

δc,μξ τoυ εδoυc.

Η γυvαiκα στo
lκαγκστερικ6
φιλμ εγκλflματoq

Ejδ6 η γυνακα απεικoνiζεται
σαν μαρτυραg εγκλξμccτoq, oαν

θδμα, Bιολoγικ6 oτηρiγμα τoυ

εγκληματiα, διακocμητικ6 εζdιρ-

τl_,μα στιξ μετρημ€νεq κoινωνικ€g

εμφανισειξ του. Kιiπoτε τo oι1μ6o'

λc τι.:ν ανθρ<οπiνων ιδιoκτητcbv

τι,υ. Η 6''116'7€νεια εξooτρακiζεται
απ6 την αναπαρ<ioταoη'

o γκαγκoτερ εiναι €να αντικoι

νω.νικ6 θriρio, o 1ε[ριoτoq.' Tαυτ6-

χρclvα 6μωg ε[ναι 6vlαg ενcrαρκω-

τηc τaυ' αμερικ<iνικoυ 6vειρoυ'

πλιιlτcq, επιτυxiα, ατcμιoμ6, δι1-

ναμη. Η επιτυΧια του Kαμ6ντε ωg

αρ1ηγο6 ατον <Σημαδε'μ€νo> τoυ

X. Xιilκg oυνc,δε6εται απ6 την κα-

τc'xη τηg Π6ππυ.

Η γυvοiκα
στo φιλμ νoυ6ρ

Tο εiδog γεννf1Θηκε oτιg αρ1€g

τcυ B' Παγκοoμicυ Πoλ€μoυ και

oυνδ€εται με την κρLoη πoυ πρo-

κciλεoε στην αμερικdνικη oικoγ€'

vεια και την oικoνoμlα o π6λε-

μcq. T6τε oι γυγαικεζ υπo1ρειir'

C.1καν να μτo6ν oτην παραγωγη
y.αι vα επαν€λΘουν αλλαγμ€νεq

1.lετιi τη λfιξη τoυ. Πιo ανεξιiρτη_

τεg, πι6 απελευΘεριoμ€νεg'
'Eται oτo φιλμ νoυιiρ παρoι'_

αιdζινται cικcγενΞι'ακ€g o1€oειg

θραυαμ€νεg, διεoτραμμ€νεξ' περι'

aμερειακ:iζ, αδδ':αμεζ, oυαιαoτικ*



δηλ. απoιioεg. oι γυvαlκεg απo-
τελo0ν κεντρικ<i πρ6oωπα τηζ
πλoκξg o1εδ6v πιiντα σαν στρω_

μ€vεg, παλλακ[δεg f1 π6ρν,ε9 και
61ι oαv μητ€ρεg, αδελφ€q f1 οιj-

ζυγoι.
Η Θ€αη τoυg πρooδιoρlζεται κι1

ρια ξ μ6νο απ6 τη oεξoυαλικ6τη-
τ& τoυζ. Πρo6ciλλoνται oι υπερ6c
λ€g τηg. Aπcτελo0ν μoρφ€q Θγαλ-

μ€vεg μ6oα απ6 την αvδρικ{ φαv
ταo[α. 'Αγyελcι, αλλd και δα(_

ηγoυoρΘ στo ρ6λο τηζ 'Eλoα
Mπ6νιοτερ ξταv η επικiνδυνη γυ-
να1κα πoυ χρησιμoπoιε( €ναv πλα
νιi:διo Ιρλανδ6 για τα εγκλημα_
τικd <r1€διιi τηg. Στo τ€λog 6μωq
Θα πεΘτiνει otη τελικξ - κλααoι-
κ{ πια - oκηνf1 τηg ταινiαg, 1τυ-
πημ€νη δεκciιδεg φoρ€g απ6 πo 1€
ρι τoυ, πoυ πaλ/ζουν oι καΘρ€πτεξ
που τoυζ περι6ιlλλoυν.

Στην ((Γκιvτα)) τoυ Kινγκ Bιν
τορ η Flτα ζεφε6y,ει απ6 τoν οcv-

oι γυvαΙκεq
στo Φυxoλoγικ6 Θρiλερ

Eδ<b Θα αvαφερΘo6με περιoo6-
τερo στo μαιτρ τoυ oαοπ€vg
τoν Aλφεvτ Xιτοκoi πoυ oε €να
oημεlo αιlταvακλ<i και oτo o0vo-
λo αυτoι] τoυ ε!δoυg ταινιcirν.

o,ι γυvαiκεζ στιζ ταιν[εg τoυ
Χ1τoκoκ υπoφ6ρoυν τα πtiνδεινα,
oαlματικ<i και ι|.lυ1oλoγικ<i, δo-
λoφoνoιiνται ciγρια στo λoυτρ6
τoυq, στραγγαλ(ζovται με γραΘιiι
tσ, δηλητηριιiζoνται πρooδευτι-
κ<i, δ€Xονται την επiΘεoη πoιJλι-
ιbν με φovικ€g διαΘ€oειζ' καtαπι-
€ζovται απ6 αυταρ1ικoιig oυζ6_

γoυq, x<ivoυv αγαπημ€να τoυζ
πρ6αcυπα, π€φτoυν Θ0,ματα απΦ1/(ι)

γfg απ6 <iτoμα με εγκληματικ€g
διαΘl€oειζ, κατηγoρoιiνται για ιp6

νo ιiδικα, γκρεμ[ζo,vται ατι6 β<1-

ραΘρo. 'oταv δεν ε[ναι θιiματα,
απoτελoι]v την μετενo<iρκωση τoυ
κακotj με ακραiα περ[πτtυoη την
νooηρf1 επ[δρααη τηζ νεκρηq μd_
ναq στην ταραγμ€νη πρ0σωπικ6-
τητα τoυ N6ρμαν Mπ€ητg ('Av.
τoνυ Περκινg) oτo Ψυ1ci:.

Πολλoi κατηγ6ρηoαv τoν Χiτ-
σκoκ για μιoογ6vη, αλλ<i μdλ-
λoν πρ6κειταt για βιαoτικ6 και
λαΘεμ6νo απoτ€λεoμα. KαΘ6τι γα
λoυ1η'μ€νoq με τηv καΘoλικf αν-
τiληψη τoυ oεξ και τηζ αμαρτ(-
αg, μπoρε[ να {ταv oεξoυαλικιi
πεινασμ€ν9ζ, με oλoφιivερεq φετι-
1ιoτικ€q πρoδιαΘ€oειq και κλ[oη
oτην ηδoνo6λεψiα, αλλιl μιooγ0-
vηq πoτ€.

o'ι yυναικεq στιζ ταιviεg τoυ
Xiτακoκ €xουν €να αoυνf1Θιoτα Ξ-

vεργητικ6 βλo, ου1ν<i μovoπω-
λoιjv τo ενδιαφ€ρoν τηg δριiαηg
και τιζ πιo πoλλ€g φoρ€q η επ€μ-
6αoξ τoυg εiναι oωτ{ρια για τoν
f1ριoα και τηv €κΘαoη τηq ιντρι-
γυ,καζ.

o iδ,ιog λ<iτρευε τιξ γυναικεξ
ειδικιt €vα τ{rπo ξανΘι<tg, Ψυxρic
καλλoνξg με αριστoκρατικξ εμφ<i

vιση και oλi,γο μυoτξριo πoυ βρη
κε τηv καλ6τερη εvo<iρκωo{ τoυ

μovεζ. Eπιθετικ€g και αιcθηoια-
κ6q. Aπειλητικ€g 'μα και €ντoνα
σεξoυαλικ€ζ. Eπι6λητικ€g και μoι
ρ€εg. Eμπv6oυν μυoτfριo και φ6-
6o. H επιτυ1(α f1 απoτυ1iα τoυ f1_

ρωα εξαρτ<iται απ' τo βαΘμ6πoυ
θα διαφ6γει απ6 τov κiνδυvo τηg

γυνα1καg.
Σ1εδ6ν 6μω9 π<iντα επαναφ€-

P€νται στην τιiξη, τιμωρoυvται,
υπcτdoooνται σEιζ πατριαρ1ικ€g
δoμεc.

Yτ€ρo1α παραδεiγμαπα απoτε_
λoov: <ll κυρ(α τηq Σαγκ<iηφr τoυ
oλooν Γoυελg, 6πoυ η Ρiτα Xαi-

δρικ6 κλoι6, ερcrτε$εται, Θυβ.
γει, ι.rπoφ,€ρει και τραγoυδτirνταg
τo ((Ρ(jT TΙ{E BLΑniοE oΓΙ lηE>
κ<iγει τo πιo ερ<oτικ6 oτριπτξζ
στηv ι,oτoρiα τoυ κινηματoγρθ-
φou βγιiζovταq μ6vo... €να γιiν-
τι.

Στη δεκαετLα τoυ '40 η l{αiρη
Αoτoρ €παιξε τo ρ6λo τηg διπλo-
πβocoπηg Mπρ'ιζiτ o1' Σcbvερυ

πoυ ξεγελ<i με την πλαoτf αΘα16-

τητα και τα ιp€μματd τηζ και αυ_

τ6γ ακμ6μα τoν Σiμ Στια[ηντ
(Mπ6γκαρτ) στo <Γερd'κι τηq

lν1<1λταφ τoυ Tζων Xιo6οτoν.

αιcθηoια-
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(oτov Σιωπηλ6 M<iρτυρα, στo Kυ

vξγιo τoυ κλ€φτη και ατo Kοcλ€-

σατε Αoφ<iλεια αμ6ooυ Δρ6oε'
ωξ) και τηξ Tiττπυ Xεvτρεν (ατα
<<Πoυλιd>> και τo <M<iρνυ>) .

Eπioηg ε[1ε την αvτlληι|.ιη και
δι<iλεγε πcivτα, ciroτε oι ηριοtδεg
τoυ vα ε(ναι €τoι φτιΦyμ€νεζ πoυ'

vα αρ,€αουν κυρiωq oτιg γυνοriκεg

γιατ[ η πλειoψηφiα τoυ κιvημΦEo'

γραφικο6 κoινo0 εiναι γυναiκεg.
<Kαμμι<i γυναiκα>> €λεγε, δεν μπo

ρεi να απoτελε[ καλf1 εμπoρικf1

πρ6ταoη ωg ηρω:tδα ταινiαq, πα-

ρι1 μ6νo αv 'αρ€oει και oτo δικ6

τηζ φιjλo).

Η γυvαiκα στo κω1μικ6

Η κιομα:δiα oτo μ'€γιoτo μ€ρoq
τηg εiναι αvδρικf1 αντιφεμινιστι'
κ{. Στηv ιoτoρiα τoυ κινηματo-

γρdφoυ δεv oυναν'τo'6με γυvαiκεg
κcoμικo0g δημιoυργoιig. Δεν €1ει

παρoυσιαστε[ €ναg Θηλυκξ Mπηλ

Φηλντq, o6τε €vαg Μελ Mπρo6κg'

Η Μ&ργ'καρετ Nτυμ6ν, η Σiρλει)
Ινlακλαiην, η Mαiη Γoυεστ, η Nτδ

u

ριg Nταiη, η Aρλετ[, η Mαγκαρετ
Ριiδελφορντ, π.x. δεν κατ6ρΘοroαv

να διαπλ<iηαoυν μια oταΘερf1 κω-

μικf φιγoι1ρα.

Περισσ6lτερo επαναλciμ6αναv
τo φυoικ6 εαυτ6 τoυq με διηγη-

ματικ€g παραλλαγ€g απ6 ταινiα
oε ταιviα. AvτiΘετα, oυναντo0με
oυ1ν<i μεταμφι€oειg κωμικιi:ν οιν-

δρcbν oε γυναiκεg με oκoπ6 την

παραγωγ,f1 κωμικo6 f1 τη διακo-

μcbδηoη τoυ [διoυ τoυ γυναικε[-
oυ φ,ιjλoυ.

H γυvα[κα αναπαριoτ<iνεται
ατo κωμικ6 oαν €γα oημαiνoν ζω
vταν6 αντικεiμενo oτo πλdΙ τoυ

ιiνδρα πρω,ταγωvιστf1 τoν oπo[ov

ενιoχ6ει την κω,μικf1 τoυ δυνατ6-

τητα. Παiζει τo βλo τoυ βoηΘo8
τoυ κωμικo6 ' κλ6oυν για τo oτξ-

σιμo μιαζ κωμικflg σκηηζ και
ταυτ6xρονα γiνεται πρ6oφoρo μ€'
σo και oτ61o9 τoυ αμετ€τrειoτoυ

μισoγυνισμο6 τoυ.

Kαν€vαg απ6 τoυg γνιοoτoδg κco

μικoι3g δεν δι6φυγε απ' τo εγγε_

ν6q αυτ6 π6θo9. Aπ' τoγ Xoντρ6 _

Λιγv6 τoν Αμπoτ και Kooτ€λo ιoξ

τoυq Γο6vτυ Aλλεν και Zdκ Tατi'

oι πρcbτoι απoτελιbvταg €να κιο

μικ6 ζευγciρι με <λαrrΘτivoιrσcb o'

μοφιλoφιλικf1 κατdoταoη δεν x6-
νoυν την ευκαιρ[α να εξευτελi'

σoυν με τιg αδεξι6ητ€9 τoυg τιg

γυναiκεg. Mε τρ6πo 1oνδρoειδf1

και <lμεoo, βdζoνταg τρικλoπoδι_

€g,, oυγκρoυ6μενoι μαζi τoυg, o1[

ζovταg τα φορ€ματci τoυg f1 oτρα

πατo<1ρο:vταg την κ6μμωd τoυg'

δ,ε16μενοι απ' αυτ€g xυδαio υΘρo

λ6γιo, αντικε[μενα, 16oιμo υ'

γρcbν, εκοιpενδoνloειg γλυκcbν.
Στη περiπτωση τoυ Γ. Aλλεν €-

χου,με €ναv oεξoπαθξ πρoΘλημα-

τικ6 oτιg o1€oειg τoυ με τo ι1λ_

λo φιiλο, πoυ πρoσπαΘ'εi να βρε(
ατη γυναiκα μια παρηγoρ'ιti, μια
απ6δειξη του ανδριoμo0 τoυ f1 α_

πλcbg την ικαv6τητιi τoυ v.α επι_

θυμεi και να δια1ειρiζεται τo γυ'
γαικε[o αcilμα. Δεv ccyαπιi τη γυ_

να|κα, αλλ<i την εμπλ€κει o' €να

ry€διo oεξικf1g δoκιμ{g και ετoι-

μ6ητα9 τηg επιΘυμiαg τoυ. Xιο-

ρig διoταγμ6 Θα ,μπoρo0'ααμε να

πο6με Φτι o Γ. Αλλεν επεν'διiει

τoν μιαογυνιαμ6 τoυ κ<iτω απ6

pυxoλoγικ€g παρεκτρoπ€g.

Γενικ6τερ'α αυτ6 τo εiδog ται_

νιιirv Θα λ6γαμε 6τι ε[ναι €κδηλα

φαλλoκρατικ6 και o κιo'μικ69 με-

τατρ€πεται αε Θεματoφ6λακα τηq

αvδρικf1g υπερof1g, €να εiδog

πρωτ6γc,νoυ ρατoιoτf1.

T6λo9 τoυ Α' μ€ρoυg



Πo1fiματα
Ναvα Ξαvδiδoυ

H Ναvd ΞαvΘiδoυ γενν{θηκε και κατoικεi
αrηv Νdoι.ιoα. Απ6 πoλ6 μικρι] αo1oλflθηκε uε
τov πεζ6 λ6γo rκαι τηv πo(ηroη η oπo[α και την
κατdκτηoε 1gχ1lκd.

Τo lΨ| doτειλε τo τro(ημdι τξζ -Πθραqμα
αrην oμixλη, οε ,διαYωvιoμ6 ηg Παvελλrjvιαg
'lEvιooηq Λαyoτεxvιilv και Συγγραφiωv και τη-
μ τo τρ[τo 6ρα6ε[o.

Π€ραoμα στnv o,μixλn

Ιζ,'ι; zπ'jν ονταu" τ α. Χρfu ιqn,

.,-,'Ξ:' iηl} y''c,)'ι'α' τiοrl ιiτουζ'

. 77'Ξ1..ιiγ\ηη; τωy ,ovεi1ρ'ων

τι1'')"'oζe,' zil απογυηl,'vιivει τα λiγα λo,υλ'o,ιiδtα,

z'. '3=='e'zι τι γcν'ε,ι 1ιε τo δηlzω ταιl ;1ρ,ιiLμα

7''t'. τ zτi,νe'. .ν,r τρr.iπιilοcυν στοy

πδοNrro τξ6 φανtαoiαE'
H θ:jE)'). r τ -','l.'7.ε.= z.'.. μιζeιi ει'cτ,o α! ραqβ πηg,
'τι. :,Ξ').e'ιιz[ ι !;-.ιλιb,ιψιτι τηζ ε"(1'Pηf(n?ρσηζ

nα"L aηζ γω)ξνη;
'y'αt 'γιαθe τ-αηbtι 1?οτ.t':
τρυπ'&εn' τo bi7ι.z' e=i'l:,- cττsl τ"αρδι'&',

μιιλdsι ,cτην ι}υ7j ,τa'. ηiitι'. cτ1',ιο"δ'.α.

nι, 6ηεrρ;Φl η ι*τ;αq.ρeιη.
'o\ω βρτ.ινα...
Στ41τη του*εΥΥ Φ?L"λ;" 

;:λ,3;a αi1l.πωvτo6.

AΘπNA- ΞANθΙΔΟr - ΣΙATPB.

[ηsσηq'olμσ

Kαι η.l.ωq, φξει Θτoι η (ωτj,

τ[ 'xι α:ν 1ανl5,μιoτε, 1'Δ γlc αν βρ'υcτ'οψιc''ε.
Στυλωμdνoι'ε,iμαoτε στα nαθτfrlldρ'.\Ιlx.

xω xωtιbq τ[πoτα' ,δεv nι_ιπηρεri 'να' α;πcrsr'λceι

την 'ε(ινaιv. ψωE,
ι.φoηκραζδψοιστε τη ζω,τi ,oτo τελ'ευτωlo δι&λειμ.l,α,
δ"cαν ei'rιc πιλθov αργ&.

Aφι6ριομα oτn Yυvαiκα

Avαλαμπ6q
'Eηoυν 1ιυα aι-\ηιρ'i,δiι'τo6το; oι oτιγμd-c

τaυ θιxrλθ.τcυ y"q'',' τηζ ,αγων.tαq,

δταν διιr) lξtρειq' αν η ζωγi τl!νηoε
ατω την' αιων'ια πα'λη'.

Κι η 'ψo'.'ρωtα ιραιιγfi πoυ αιiζeι τoν ωξρq'

εxοi^lη τηl ψ.oy,ιδιχη ,cτιTβt,

αvoiffειl 'την πδρτα τηg oυνεiδηicηE

'nx''. δb'z4'στ'α.,σx|a|τ€Lν'ιιωc1\€να βτια
τo φωζ τη; (ωη<.

T6τε... ψδν'oν τ,6τ'e''. Φιd|!Θσ{L απd τα,

lμ,πepδεμ{γ,οι xρ3ττι.ιCα r|oυ rη'Υα'L^ta[ιρaaνται

νlιυ τφ,ρι"ρaζoυr' π'aλ6τη_ιeE πηγd;

τΦ \!i\&.1'.α,'αν otγoυν διr&πλατ,a

ξεπε,ρν'α.lν τo φ ρ'iη'',ια τη3 xωθηηιε ριvoτητα6
xαι βλdπ,:υν 'ψ' €ν'ω y!σ":'.|β15'?ΥLa φιil; τov 'ιi'aψo δ}'o.

TUτε... ψδνoν τ6τε'..
T,ιE υπ,6λoιπε6 t#1pε; τ'pοοπερvxψε xαι πεθαfνoυμε

}ixωq νω τo ξ3,poυq.ιε, βυ'&loμ6vοι ωo γλυ'ν"6 '\tγΘαρ'γο
τη,g αυταπd.τηi.

Xωρiq ταυτ6τnτα

1!Ιπsιρδεμθνcι,gι'για'ιτε, ιμec''απ, τcg rrζ., oo, 
*o*urr,.

τ ρ,dψοψ ε, 6lιo ylτ dlφ'τoυμ ο π&γω στ υ q ι16'y,''6 r,συι)rε ιlη σ ε ι ζ
δi1ω 5 ν' αvαr1,ν ω ρ iζoη L Ξ rι265υ)α α. ) δi11ω 6 πr:ooρ'ι oμ 6...

τρ,61ουμε νω προ'λ&6olη.Lε, τρξ1oυ'i.l"ε vι φτ&caυrμe
τι η 'ωτ'γη τιαl ^1ι'i1'ua1qq πιαιηr{jyη',

'6τ'12 yJ.'}6,*?''' τη; {N-x!:..
ΙΙ oλιπιx6q o,ιrζητf'αε: ; ατdλειωτε;

ιαι rpο6ολεiξ δυyατoi,

τυ,φλιiwoυ,ν τηv τελευτι (α ανπioταaη
y"αL τια\?αψε'ρ'iξουν α'π' 'νο d1δηιc ψαq

:'' α.'lι.τιblτητα' eρωτηrιωτιι&.

Απλoi Φε ωτ6ζ .στιo,ulΞiγ1 λ? π α ι1ν'i δι, π αiρατ,cλoυ θd)ν τα ζ

τη, δ ικτ) μ,ω6 xα θ ημε,:'''' li1 δ ιa,'τ,t1ιη'cτ1:,

π'ωΘ'η'τιxa! δ6xτεq τωy μηνυtΦτωy'
e'\',l' α c τ ε,6τ oιμoι τ, |' σ' ν α. δε1τ o{μ ε τη ν' πε θα' rd νηi,*, νο υξτ1,

λiφυ'ρo στηγ ποδι:& 'μ,ιζ.

llllιlllliιlllιι!
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To EΓKΑY MΑ

[oI n οUαUκαloτnτo TιΙlU μoυαδωu εUTατlκnq θεpοnεiοc
To <<€γκαυμα> ε[vαι μiα απ6

τιq βαρ0τερεζ τραιrματικ€g κακ<b'

σειζ, πoυ μπoρεi να υπooτεi o <iry-

Θριοπog. Σαv παρ<iδ'ειγ]μα αvαφ€'

ρεται, 6τι €να €γκαυμα oλικo6
πιi1ουg, πoυ αφοριi ψ6νoν τo 2oo/n

τηg ολικf1g επιφdνειαq τoυ odrμα-

τoq (olEΣ), εμφανlζει την iδια

βαριiτητα για το <iτoμo σαv να
εixε υπc'oτεi o6νΘλιψη των δ6o

κ<iτω <iκρων, στoυξ μηρojg, απ6

τραivo.

'Eτoι ε[ναι oαφ€g, 6τι τo 6γ'
καυμα δeν ε[ναι μια επιφανειακη
και εντοπισμ€vη ν6oo9, αλλd μiα
oυoτηματικf1 ν6oo9, oτην oπoiα
oυμμετ€1ει 6λoq o oργανιoμ6q.

εUκ0υμ0TωU

Toυ
Φ6vn Παπαδ6πoυλoυ

εδικoιi πλα,oτικoιi
xειρoυργoιi

εg, αναπηρiεg κλπ.).
Στην Eλλ<iδ'α τα Θερμικ<i εγ-

κα6ματα (<ζεμιiτιoμα>, φc,lτι<i' ξ-
λιοg), ε[ναι τα oυ1ν6τερα και α'
τελo6ν τo 8a'ολ 6λαrν τωv εγ'
καυμdτcoν. Σε μικρ6τερη oυxν6_

τητα εμφανlζoνται τα 1ημικ<i
και τα ηλεκτρικιi εγκα$μcrτα.

Α,νciλc'γα με τo β<i€og τoυg τα

'Eναg τ€τοιog τραυrματισμξ αν

αvτιlμετG}πισΘε[ oωοτιi, μπoρε[ vα

μf1ν αφf1oει στιq περισσ6τερεζ'πε_

ριπτιboειg καμlα αναπηρiα. Aντi_

Θετα, η ανoρΘ6δoξη αντιμετcbπιoη
δημιoυργε'ι μεγdλoυg κινδ0νoυg,

τ6oo για την ζοlf1 τoυ εγiκαυμα'
τ(α, 6οo και στηv παραπ€ρα αlιo'
κατ&oταoιi τoυ στoν κoινωνικ6

riαι εργασιακ6 1cbρo (δυoμoρφi'
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εγκα6ματα 1ιορiζovται σε oλι-

κo0 π<i1oυg, 6τοcν η ν€κριooη αφo_

ρ6 6λεq τιg oτι6<iδεg τoυ δ€ρrμα-

τoζ και ενδεx6μενα βο€dτερα
oτρcilματα (υπoδ'6ριo - μ0q - o-

oτιi) { μερικo{ τπiηxoυq 6ταν η

καταστροφη αφoρd μ6voν τιg ε-

πιπoλf1q οτoιΘciδεg ηg επιδερμi'
δαg { και τoυ 11oρioυ και η μικρσ-
κυκλoφορiα τoυ δ€ρματoq α'τoκα-

Θioταται oε μικρ6 1ρoνικ6 δι<i_

στημα (βλ. oxf1μα). H επο0λωcη
τ(Ι)ν εγκαUμτiτωv oλικoιi πιi1oυg
εiναι βραδε[α και 1ρoνoΘ6ρα με
απc,τ€λεoμα τηγ παρατεταμ€νη α'
πιbλεια υγρcirν και ηλεκτρoλυτιbν,
αποτελt 3ν δε πι1λη ειo6δoυ μικρo
6iαrν και καταλξγoυν σε ρικν(r-
τικ€g ουλ6q με λειτουργικ€q και
αιαΘητικ€q επιπτcboειg.

'Eναg αδρ69 τρ6πo9 υπoλoγι'
o1':,ιi τηg βαρ0τηταq εν69 εγκαι1'

μ:τοg εiναι o εγ'καυματικ69 δεi'
κτηg: ηλικια (oε €τη) + €γκαυ_

μα oλικο6 πι11oυg (επi τoιg |r) +

τo'μιo6 μερικo0 πιi1oυg (επi τoιg

χ), o οποiοg αν περν<i τo 70 oη_

μαivει βαρ6 6γκαιlμα με <5aμεοo

κivδυνο τηξ ζΦζ του εγ]καυlμα-

τ[α, (π.x.. ηλικiα 30' ετcbν, oλικoιj
π&1oυg 3ol%' μερικ06 π<il1oυq 20'χ

δηλαδξ 3,0 4 30' + l0 : 70) '

Aπ6 τci παραπ<iνω φαιvεται η

αναγ,και6τητα 0παρξηq oργανω-

'μ€νων,μον<iδtoν εντατtκηq' Θερα'

πε[αg εγκαuμιiταrν κατιi τα πρ6-

τuπα τωv ευραπια';κ6ν 1ωρ6ν πoυ

δεν υπciρ1oυν of1μερcr oτηv Eλλιi'
δα' .

Σf1μερα η νooηλεi'α των εγκαυ-

μeiτων γiνεται oε κλινικ€g πλα-

oτικf1g xειρoυργικf1g 6ταv υπ<iρ'

xουν f1 oε κλινικ€q γενικξg 11ει'

ρουργικf1q, πoυ δυατυ1ιilg 6λε9

δεν 61oυν την κατ<iλληλη υπoδo'

μη για εξααφιiλιoη oυνΘη'κcbν α'
oηι|.liαg, με απoτ€λεoμα την επι'

μ6λυνoη τΦγ εγκαυμciτωv με 6λα

τα 6υ'oιiρεατα επακ6λoυΘα' Σξμε'

ρα, ε[ναι παραδεκτ6 6τι τα εκτε-

ταμ€vα εγκαriματα πρ6πει απα'

ραiτητα vα νoαηλε6oνται oε ειδι-

κ<i διαμoρφω'μ6νoυ9 ιioηπτoυg Θα

λ<1μουg και oι ζcoτικξ λειτoυργi'
εζ των εγκαυματιcbν να παρακo-

---l εnlΔεPΜιΔ^
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λoυΘo0vται αδι<iκoπα απ6 τo vo-
oηλειrτικ6 πρoo<,rπικ6 επi 24tbρoυ

β<ioεωq.
Avαλυτικιi oι λ6γoι γLα τoυq o_

πo[oυg κρ[νεται αναγκα(α η oρ-
γc1νωoη εντατικηg μoν<iδαg νooη_
λε(αg εγκαυμciτων ε(vαι:

I ) Διιiαωcrη βαρειιi εγκαυμα_
τι<ilv πoυ τcbρα, παρ<1 τιq επ[πo-
ν€ξ και φιλ6τιμε9 πρooπ<1Θειεg
τoυ ιατρικo6 και νoοηλευτικo0
πρcααrπκoιi, απoΘνf1oκoυv. Στηv
Eλλιiδα €1oυμε τηv (δια Φητ6τη-
τα εγκαυ]ματι<iv 6πω9 {ταv πρo
25ετiαq oτην Eυρcbπη και A,μερι-
κη.

2) Bρ<lxυνoη τoυ 1ρ6νoυ voση_
λε[αg και βελτ[ωαη των oυνΘηκci:ν
περiΘ.αλψηg των εγκαυματι<bv Θα
oδηγoδαε σε ση]μαντικη με(ωoη
των δαπαvcbν, 'Evα βαριi €γκαυ_
μα νooηλε0εται επ[ 60 _ Ι2O μ€_
ρεξ με πoλιi υψηλ6 καΘημεριv6
κ6ατoq νooηλε(αg.

3) ΙiΙ,ε(ω,oη τηξ νooηρ6τηταq
πc,υ μεταφριiζεται αε μεiωoη των
αναπηριcbν και τηv απ6δooη ατην
κclινωr-ια ατ6μων ικανιbν να ερ_

γαoΘc0ν και να παρ<iγoυv.
4) Σημαντικf1 μεic,loη των συν_

τciξεων αvαπηρiαq οtπ6 τηv απo-
φηaη μov[μων βλα6cilv oυvεπε(α
τωv εγκαυμιiτων.

5) Mε[ω'αη τηq αν<1γ,κηξ απo-
οτολf1g oτo εξωτερικ6 βαρειι1 εγ-
καυματιcbν πoυ για να αcoΘo0v

ξoδε6οvται τερ<ioτια πooιi, πρo-
καλd)νταq αφα!μαξη τιoν αoφαλι_
oτικcbν ταμε[ων και τoυ περιΘ<iλ-
λoντog τoυ εγκαυ,ματ[α.

6) Mεiιοoη τoυ <διαoυρμo0>
τηg ελληvικfg ιατρικf1g oτo εξοr-
τερικ6 απ6 την €λλειψη εντατικf1g

μoνιiδαq εγκαυμ<lτc.rv, παρ6λo πoυ

γιατροl με εξειδικευμ€vεg γνιir-
σειζ σ' αυτ6ν τov τoμ€α υπιiρ-
Xoυν στην Eλλι5ιδα.

7' {nqoυ,μΦρηoη των κλινι-
κιi:ν πλαoτικ{ζ και επαyoρΘωτικf1g

1ειρcυργικf1q, καΘ6ζ και των γε-
νικιirν xειρoυργικcirv κλινικcbν αrτδ
τoυq εγκαυματtεg, με αlιoτ€λε-

σμα τηv καλδτερη και ατιoδoτικ6-
τερη λειτoυργ[α τoυg.

8) AπελευΘ€ραloη τoυ ιατρικo6
και vooηλευτικoιj πρooαrπικo6 α_

π6 τo αυvε1€g <iγ1og και την α-

γων[α, αττoτ€λεαμα τoυ <iryιαoυ α-
γ6vα για την διdoαroη βαρειrilν
εγκαυματιcbν πoυ νooηλεUovται
oυ1νι1 κ<iτω απ6 ατταριiδεκτεq
oυvΘξκεg.

Η νooηλεiα τoυζ σε ειδικ€g μo-
νιiδεg Θα oυvτ6μευε τo μαρτ6ρι6

τoυζ και Θα ανακoι5φιζε τoυq πα-
Θ6ντε9 απ6 φρικτ6τατoυq π6voυg,
τoυg 1ειβτερoυξ πoυ μπoρε[ να
υπoφ€ρ€ι o &νΘρωπoq. H i,δρυoη

μι<ig τ€τoιαg μoνιiδαq ατηv Α,Θf_
vα και μιcig ατην Θεooαλoνilκη
Θα μπoρo6oε να καλ6ι|.lει αττ6λυτα
τιg ανciγκεg τηg xιbραζ. Aq 'μην

ξεxv<iμε 6τι η γειτoνικf1 μαg Toυρ
κ(α διαΘ€τει o{μερα τρεiq υπερ-
o0γ1ρoνεg μoνciδεq εντατικf1g Θε-

ραπε[αg εγκαuμ<iτων.

Πρoσ€ξατε

- or oτηλεc τηc *ΝlAoYΣτAΣ' εivαl αrη δrdΘεoη 6λωv
τωv ,Nαουσαiωγ ,κol Tωv φiλωv τoU Περ|oδlκo0.

_ ol αnoατελλoμεvεc Ylα δημoσiεUαη εργασiεq κol θρθρo
vα εivol σivτομεq σε 6 To πολ0 oελiδεc γρα(pομηXαvηc Kol vα
μηv θXoUv δη,μοolευ8εΙ oε oλλo ΠερlοδlKδ η εφημερiδα.

_ Πoρακληση ot ερYoσiεc vα Yρdφοvrαl σTη Δημoτl,Kη κol
με τo μoγοτovlκo σ0στημα.

_ Η .ΝlAoYΣTA" δεv φ6ρεl Koμiα εUθι]vη γlo τ|c εκφρα-
(6μεvεc Yνωuεc Tωγ σUvεργαTΦv τηq.

_ EργαoiεC εiτε δημoolεuθo0ν εiτε 61l δεv εΠlσTρ6φ01/Tol.
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Πρωτε[vεc απδ &αφoρ9 φI,m oαv τρoφli

Eιoαγ1ηrli

Η προ.rτεiνη εiναι oPγανικ6 αυ_

oτατικ6 τoυ αυγo6, τoυ κρ€ατog,

τωv ψαριιilν και δια,ιp6ρων oαπρi-

ων, 6,πcrg η o6για και &λλων' Συν

τ1Θεται απ6 dvΘρακα, υ'δρογ6νo'

οξυγ6νo και ιiιζωτo μαζi με θε(o

f1 φcboφoρo. Αυτιi oυνδ€oνται και
oxη,ματiζουν υπoμικρoσκoπικ€g α'
λυooiδεg, oπειρ<iλ ξ δioκoυq

oτoυg oπo[ουζ' προσαρτcbνται ιiλ-
λα <itoμα f1 oμ&δεg ατ6'μων oε

μια πoικιλια τρ6τιοrν. Η πρωτεtνη

παiζει oημαvτικ6 ρ6λo ααν τρo'

φη.
To παγκ6αμιo πρ6Θλημα δια_

τρoφηξ εiναι €vα απ6 τα μεγα-
λ6τερ.α που ανtιμετωπ[ζει τo αν'

Θpcbπινo γ€νog. Η ραγδαiα α6ξη'

ση τoυ πληΘυαμo0 επιδε[νω'αε την

κατ<ioτααη. Oι ειδικοi υπooτηρi-

ζoυv 6τι με την πρ6oδo τηg €ρευ_

vαζ η παραγrογf1 τρoφiμων αυξξ-

Θηκε τ6,αo ιir,oτε να ικανοπoιf1oει

πλf1ρωq τιg παγκ6oμιε9 αvαyκεq'
Σαv αrτ6δειξη γι.' αυτ6 εfναι oι

αττoo6ροει9 και καταστρoφ€g πρo

Ι6ντιοv πoυ γivονται oε μαq (μf1'

λα, ροδ&κιvα κλπ"), αλλ<i και στα

ιiλλα κρdτη τηg EioK (τυρi, γ<1"

λα κλπ.) oτην oλλανδiα και <iλ'

λεg 1cbρεg. oικovoμικoi 6μcog πε-

ριoριαμol εμπoδiζoυν την ιooδι3-

ι/crμη καταν&λαloη πρcrτε'iνιirv. oε

6λoυq τουg φt<ο1o0q λαodg, με α_

πoτ€λ'εομα να πΦαiνoυν αττ6 την

πεivα κ<iΘε xρ6νo πιiνω απ6 3 - 4

εκαπoμμ6ρια ιiνΘραrπoι. Eπiαηq

πολεrμικ€ζ oυρριlξειg, 6πω9 oτo

Σερ<5ryεΘo 'Α,γκ6λα και αλλo6 εμ

ποδiζoυν τιg ανΘριoπιoτικ€g 6of1'

Θειεg να <}Θ<looυν στoν πρooρι_

oμ6 τουg.
'Aρα υπ<iρ1ει μια αγισoκατανo'
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μf1 και 61ι ιooδιivαμη καταν6λα:-

oη προrτεiνιbν στov πλωf1τη μαg.
To μεγολιiτερo πρ6Θλημα αvε_

τκiρκειαq πρ<oτεiν'cirν €xoυν oι 1ιb-

ρεζ τoυ τρiτου κ6αμoυ, αλλ<i και

μεταξ6 τG)ν αvαlττυγμ€νιον χω_

βv υπ<iρ1oυν διαφoρ€ζ. 'Eτoι ε-

ν<b oτιg ΗΠA, τηv Αυοτραλ[α και

Toυ
Δρ. Ntrκoυ Σπθρτοn

τη N. Zηλανδiα καταναλιjlνει πci'

νιo απ6 l'00 γραμμ<iρια πρtοτεi'

νεζ τo ιiτoμo τηv ημ€ρα, ατιg 1cb-

ρεq τηξ EoK καταvολ<bvει 40

γραμμ<tρια περ[πoυ την ημ€ρα'

Tα φ0λλα διαφ6ριον αυτoφυων

φι.πcbv πoυ Θρ[,oκorπαι oε αφθο'

νiα αε 6λα τα μ{κη και τα πλιi'
τη τηq υφηλioυ και πcυ μ€νoυν

<11εδ6ν αvαξιoπo[ητα, ε(ναι μια
μεγ<iλη τηγf1 πρι.lτε[ν<iν η oπciα

μπoρεl να λ0oει τo πβ6λημα α'
νεπ6ρκειcig τoυg κυρiωξ σιιξ υ'

πανdηττυκτεζ χδρεζ. Σf1μερα ιnα2

1ει €να €rrτoγo ενδιαφ€ρoν ατον

επιστημoγικ6 κ6oμo για ην αξι'
oπoiηαη τcον φυλλoδιbν φι.,:'rιilν ocrν

πηγfl πρ<οτεiνιbν 1:161 τη διατρoφξ

το:ν ζcbιoν οδλci και τoυ crν'Θρcil'

πoυ.
Στη δι&ρκεια τcυ B'τrαγκo-

αμ[oυ πoλ€μου 6τcrγ ιrπξρ1ε o φ6-

6o9 εξdντλησηξ τωv παραδοoια-
κcbν πηγιilν πριoτεiνcbν, 6πω9 ε(-

vαι τo κρ€αg ,τo γ&λα, τα δημη'

τριακ&, τα βρια και ιiλλα' oι
Γερμανoi και oι Bρεταwoi επι-

oτf1'μoνεg €ψη4vαv για εναλλακτι_

κ€g πηγ€g προrτεiν6ν. oι Γερ'μα'

νο[ ,ε.π€λεξαν τoυg μ0κητεq, ενtb

oι Bρεταvvoi τα φδλλα σαν πη_

γf1 πρωτεiνιbv. 'Eτοι απ6 τιg €-

ρευνεζ, αυτ€g πoυ oυvε1[οτηκαν α'
π6 πoλλo$g Bρεταννo6q επιoτ{μo'
νεg, κυρlοrg απ6 τoν ΡΙRΙE και
τoυq συ1/εργ<5οτεg τoυ, πρo€κυιpαv

oι γνcboειg και η τεxνoλoγlα για
τηγ αξιoπoi.ηoη τG)ν πριοτεiνιbv

διαφ'iρων φυτcilν ιδiωg φιiλλων.
To κυτπαρινo6xo υπ6λειμμα πoυ

απc''μ€νει μετ& τη λξψη τoυ πρω_

τεΙνικo0 oυμπυ,κνcb'ματog περιιi1ει
ακ6μη και κdπoια πoooατd πρω-

τεtνηg και μπoρει να χρη3l'ιΙo-
πc,ιηΘεi για τρoφη ζιbων f1 καττ_

oκευ{ τ6ρφτlξ oαv υπ6oτρcο'μα α-

νιilπτυξηq ιδiωg oπoρoφ$τοrν δια-

φ6ρωv φυτικrbν ειδιirν.
Η παρωyωγfl πρcrτεiνcΙ:ν απ6

φ6λλα απoκτιi eημαoiα και σαv

μ€αo αξιoπoiηoηg παραlιρoi6ντωv
οcγρc.τικιi:ν καλλιεργειcbν, 6πωξ

εiναι τα φ6λλα τεoτλιον για πα'

μiδειγμα μετci ην εξωyωγf1 τωv

ρζoκoνδ0λcυγ για παρcr/ωγη ζ&-

χαPηζ. Πoλλci τ6τoια παραπρoi-
6vτα μ€νoυν ανεκμετ&λλ'ευrτα.

'Ηδη αε δι<iφoρεg 1cilρεg τηg

Eυρcbτηq ξ1ει αρ1fuoει Θιoμηxα_

νικf παραγ<oγf1 προlτεiνιbv απ6

φιiλλ,α διαφ6ρων φυτ6ν (Σουηδiα'
,\γγλ(α, Δ. Γερμανiα κ.&.). Στη

1ιbρα μαq ιδια[τερα εισdγoνται

μεγιiλεg πoo6τητε9 o6για9 σαv

πηγf1 πρωτεiνcbν για τηv παρα-

oκευf1 ζc,roτρoφ6ν και πρoαΘf1κη

αε διιiφoρα τρ6φιμα. Yπιiρ1oυv
αρκετoi ιivΘρcοποι πoυ πρoτι'μo6"l

τιq φυτικ€g πρtotεtνεq σαv τροφfi

6πcog εivαι η o6για. Θα f1ταν δυ_

νoατf1 6μcog η παραλαΘf πρcoτεi"

νcbν απ6 φ6λλα με μικρ6τερ0 σχε-

τικ6 κooτoλ6γιo και εξoικov6μη-
αη ουvαλλιirylμΦtοζ για τη xciρα
μαq.

Eξ ιiλλoυ, απ6 6αα μπορο6με



ι}α γ1/Φ'ρζσυμε αrτ6 τη Θι6λιo'

γPαφια, ατηv Eλλ<iδα δεv €γινε
καμμιιi α1ετικf1 €ρευvα και για
πρ<bτη 1oωg φoβ' τo θ6μα εξε-
τdζεται με τ6οε9 παραμ€τρoυg,
6πω9 εiναι oι τΦπoι εξαγιoγflc
πρ<.rτεiν<bν φ6λλων, τα μ€oα εκ"-

10λιoηg oτην εξωyωyι'μ6τητα ηg
πρcoτεtνηq, η μελ€τη ταrν λειπoυρ'

γικcbv ιδιοτξτων και η xρf1αη oε

ζυμαρικ<i τoυ πρωτε,'iνικo6 oυμ-
πυκνclrματog, 6παrq και αξιoπoiη-
ση τoυ κυτταρινo6xoυ υπoλε[μ,μα-
τοζ σαv υπ6oτρωμια αvιiτιτυ'ξηg
σπορoφδτG)γ oε αvτικα'τιiσταση ει
oαγ6μενη9 τ6ρφηζ. Tα πειριiματα
€γιν'αν στα εργαστf1ρια τηq Σ1o'
λflc τε1νoλoγ[αq τρc.φiμαlν και
Διατρoφf g ατo TE Ι Θεαoαλoι,(κηg
την τριετ[α 1986 - 1988. μετ6 απ6

πρoκαταρκτικξ sρ1,αο[α η Χρo-
νιci Ι985.

l ρoπoq ερYασlαq
και υλικ6

Αξιoλc,yξΘηκε η απ6δοοη σε πρ{Ι)

τεΤνικ6 oυμτniκvtο'μα τωv Φtiλλων
απ6 δεκατρiα εiδη φυτ<bv. T'α φυ-
τ<i αι.,lτd διαλ€1Θηκαν <iλλα γιατ(
φυτριbνoυν αε <lκρεg δρ6,μωr,, 6-

1Θεg λ,,μνιilν ξ πoταμιilν κ'αι μ€-
νoυv αvαξιο,πo[ητα, 6πωg τo κα-
λ<iμι, τα Θατ6,μoυρα, γαiδουρdγ-
καΘα κλπ. και <iλλα γιατ[ παρd-

γoιrv μεyιiλη ποo6τητα φ0λλων,
6πιι,19 τo καλαμπ6κι ,τo τρυφ,ijλλι
κλπ. { γιατi μ€νoυv αναξιoπoiη-
τα σαν φυτικιi υπoλει]μματ'α μετd
τηv παραλα6ir τoυ καρπoΦ i τηs ρ(
ζαg 6πcοq τα ζη1αρ6τευτλα, τα μπι
ζ€λια, τα κoυκι<i, τα φασ6λια και
τo 6'αμ6<iκι. H oυγκoμιδf των

φιiλλων €γινε τov Aπρiλη - M,iη
α16 ηv περιοf1 τoυ αγρoκτfμια-
τoζ του TEΙ Θεooαλoνiκηq και τη

γ0ρΦ πεPιoxf . Tα φυτ{i πoυ δια-
λ€xηκαv f1ταv τα εξηξ: ΨαΘι η
Pωy6ζι' ακακ[α, 6αμ6<iκι, 6ατo-

μουριιi, γαiδoυρ6γκαΘo, καλ<1μι,
καλαμπ6κι, κouκι<i, μoυρι<i, μπι-
ζ€λvα, τει}τλα, τριφ6λλι, ιpαo6λια
και oαv6g κρι9αριο6 φρεσκoκoμ-

μθvoq.
Tcr φιiλλα και oι τρυφερoi Θλα-

oτoi αμ€oιoζ μετd τη oυγκoμιδξ

μ€ταφ€ρovταν στo εργαoτξριo

για την παραλαΘf1 τoυ πραrτεiνι-

κo0 oυμπυκν<b,ματog. Γι' αυτ6 τε-

μωx[ζovtαv με κoπτικ6 6ργαvo,' f1

oε αφυρ6μυλο αλθΘoνταν oε ειδι_

κ6 μπλ€ντερ f1 <iλλo 6ργανo και
τo πρcoτεivoli1o oυ,μτπjκνtομα tiν

επρ6κειτo να ΧρησιμoττοιηΘεi για
ιiλλεg αναλcboειq ξηρα[νoντ'αν με
τη μ€Θoδc Ψ6ξηc ατο κεν6 και δ'α
τηρoOvταv oτην κατ<iψυξη.

o πιo απλ5g τρ6πoq, παραλαΘf1g
πρcοτεiνικοιi oυμπυκνιi:ματog {ταν
με Θ€.ρμανoη.

Tα φ{λλα τεμα1[ζoνταv με σφυ

βμυλο' πoλτoποιoιjyτιτν oε μπλ€-
yτερ, με τριτrλ<iοια ποo6ητα νε-

ρο6, oτρωyγiζoντcrν με oυμπ(εoη
απ6 υφαoμιiτινo κ6cκινo διαμιi'
τρoυ 5$ μικριbν (t μικβ I/Ι.}sc

1ιλιooτ6 του μ€τρoυ). o oρ6q

πoυ €Θγαιvε Θερμαiνovταν στουq

9Φ C και μετti ιj;81ονταν στoυζ
250 C. Γιν6ταν διξΘηoη oε κεν6 i
φυγo'κ€ντριoη oπ6τε παiρνovταν
τo προ:τεiνoιixo oυ'μπι3κνω]μα.

Για παραλαPo.{ πρωτεiνο6xου
oυμιπυκνιiματοq οπ6 μεγ'αλ6τερεq
πo.o6τητε9 φιiλλων, τα φυτ<1 κoμ-

ματκ1ζovταv με μω1α[ρι { ψαλi-
δι κλαδ€μ'ατoq. Για τηv πoλτoπoi-

ηof τουq 1ρηoιμoπoιξΘηκε κoπτι-
κ6 με δ6o πριoνc,r,τιi μοqαlρια
(ΗΕNRΙ BΙΑ.ιΙGEAαD) ' Μετci o

πoλτι5q π€ραoε απ6 ραφιv€ζα με'
κ6oκινo διαμ€τρου 8/'l,0 xιλιοoτorj
(ΗE,NRΙ BΙΑUGEAαD) με 16oι-
μo 6ραατoιi νερo6.

To κυτταρινo61o υπ6λoιπo τωv

φιiλλων μετd την οαlτoμ<iκρυνoη

τoυ εκ1υλ[oματoζ στραγγiζoνταv

με τα 1€ρια. o 1υrμξ Θερμα[νoν-
τGy στoυζ 9Φ C αε κ<iδo με δι-
πλ6 τo[1ω,μα για την τηξη τcrν
πραrτεΙvcilν Φoτερα ψ61oνταν
oτoυq 25o C, ιioτερ'α παραλαμ6α-
v6ταv τo πρωτε:iνικ6 oυμπιiκνωμα

με ατρdγγιση σε υφαoμ<iτινo κ6-

oκινo διcιμ€τρoυ 50 {μικρd'ν. xρη-

oιμoπoηθ,η,καv oανξ κριΘαρ'ιo6,

ψαΘi, καλ&μι και γ'αiδoυριiγκαΘo
18 . 20 κιλ<i ατι6 τo κoΘ6yα. To'

προ:τεivικ6 oυμπ6κνω,μα και τα
oκελετικτi μ€ρη τωv φιrτιilν ξηρ<i'
Θηκαν oτoν {λιo μ€xρι πoυ η υ-

γραoiα τoυg 6γιvε 8 - 18χ cboτε

να μπoρo0v να διατηρηΘoιiv xωρig
αλλoκiloειg.

Aπoτελ€oματα
Tα φ6λλα τωv αγρoσEoδιilν, τoυ

καλαμιo6 και τoυ καλ'αμπoκιoιi
εixαν τιg μεγαλιiτερεg απoδ6-
oειq δηλεrλf1 3Ε Kg Π.Σ. (πριοτε-

ivικoδ oυμτnrκνιbματoq) αν<i τ6ν-

νo φρ€'oκων φιiλλαrν και πρcrτεi.
νικ6 περιε16μενo τoυ' ΠΣ 5i1'% oε

ξηρ'6, oτο καλ<iμι oι αντioτoιxεg
τrμ€g f1ταv 28 Kg και 5Eχ και oτο
καλαμπ6κι 25 Kg και 6!,.5χ. oι
περιεκτικ6τητε9 αυτ€q f1ταv μεγd'
λεg ατην μεγαλ6τερη 6λαcrτικf1

δραoτηρι6τηιτα τωv φι.lπιilν αυτti:ν

τo M<iio ,ενω τον Atlγoυ,oτo η α'
π6δooξ τoυq μειcbΘηκε κατ<i 500rζ

περiτιου.
/\τι6 τo κριΘtiρι (oαν6), τo ψα-

Θi (ρω'yζι), τo καλ6μι και τo

γαiδουρ<lyκαΘο εληφΘη,oαv μετιi
απ6 ξf1ρανoη στoν ξλιo αντ[ατoι-

1α αvci τ6vνo φρ€oκων φιiλλων Π.
Σ. 5,5, 9,2, 1E'4 και 4l0 κιλd και
κυτταριvoιi1o υπ6,λoιπo l38,9
l04,5' 180 και 1]28 κιλ<i.

Oι τιμ€g αυτ€g f1ταν υψηλ6τε-

ρ€ζ στη μεyαλι}τερη Θλαoτικf1
δρ,αoτηρι6τητα. To 1λωρ,6 καλd-

μι και τo γαiδoυρdryκαΘo παρου-

oι<iζουv μεγαλ0τερo ενδιαφ€ρoν.
O'ι λειτουργικ€g ιδι6τητεξ του

Π.Σ. (δημιουργiα πη:κτηξ αττορ'

ρ6φησηξ vερo6 και λαδιo0, ικαν6-
ττ}τα αφρισμo6, πετττικ6τητα συγ-

κρiΘηκαv με τιζ αvrιioτoι1εg ιδι6-
τητεg αλε6ρoυ o6γιαq για τη xρη
αιμoποlηαf1 τoυξ σε δι<lφoρα τβ-
φιμα και 6ρ€Θηκαv oυγκρiοιμεg

ξ κ.αι αv<ilτερεg αττ6 τιg ιδι6τητεg
τoυ ooγιclλευρσυ. Λιlτ6 αη,μαiνει
6τι τα Π.Σ. φΦλλων €1oυν υΨηλη

θρεπτικf1 αξiα για η διατρoφf1
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τoυ αιlΘ'ρ6πoυ και των ζ<bωv'

Πooooτ6 απ6 l3oλ μ€1ρι 4χ Π'
Σ. φ6λλοlv τεoτλωv αε ζυμcιρικιi
(ταλιατ6λε9), 6δωοαν oμoι6μoρ_

φo xρωματιoμ6, ενtovcbτερo με

την α6ξη,αη τoυ ποσoστo6 Π'Σ'
Σε δoκι'μ€g υπooτρω'μ<iτων ανd'

τrτυξηζ σπoρoφ6τωv τoμ<iταq τo α'

δρανoπoιημ€νo oτoυq 1100 C κυτ-

ταριvo01o υπ6λoιπo καλαμιo$ πo_

τιαμ€νo με διιiλυoη λιπdoματog

ALBΑTRοS 5,5% κ<iΘε εΘδoμdδα'

€διooε καλ0τερηq αvιiπτυξηg τo-

ματ6φιrτα ωι6 6λε9' τιq εισαγ6-

μενεq τ6ρφεq, και ατι6 τo €τoιμo

ειoαγ6μενo υπ6oτρtομα $οBETRA

TE No 1.

Eπioηg τα κυτταρινo01α αυτti

υπολεiμματα, oυγκρ<iτηoαν aPL'

πλ<ioιεg ποo6τητε9 νερo6 α1ετικ<i

με τo Θ<1ρog τoυq, oπ6τε ε[ναι δυ'

rrcιτ6v να €ιpαlplβσστoοv και σαν ε_

νιoχυτικιi τηg αυγκριiπησηξ τoυ

εδαφικo6 vερoO.

ol πoλloi κtvnμoτoγρ6φol
*** Σ,υvixεlo απδ τηv oελiδα 27 oτCγι,,Lγρ'. τo Θi&,νωτ6 .τo'l 

i,;ι'l η'|υ- ?'9τcΞ ιoPνeτ{cταg Θανα'οη-: 'A-

πολdi-ιoυ ιτ|.J') -ο' εirxε ω; :,τl1εiρη- y'η .η;; φιλcιρ1l'oν'ιxη: P':- 1'5T1 -Ξ' '''i δxαιαλη τoυ Ωδεioυ Δη1't-

5^|ι α'pτ-Ξ-ulι *"',pι ,t7-.'δ;;;λ;i 
^ 

,1r' y'''νy'λ,i'αυτo τατ1.'.ie '/1 ,o'ι τ''''οi Βιρ6!',ρτ1Ξ. q' 31r'-ciι'lν!'rι'q

tΞ'. €νc' eL7"C; 1ιcυ'cιz',oφ'ιλoλ a^γtτ"o{l βαφ'τ'iαει τ"σ'υ δνonο)'e'iττ'z^' νι'}'''z,'- 
"-:::: j:')'ιγδ3"'η;' o 

'"""*'''''μ€
zυxλoυ, δτn'l :z'πrp,ω.iνr& γινδντου_ την xατ&λλη}'η oνα1ιc!-α' :!.,', 

a- 'ι.: 5')'|-;.)'i-.η; iι1; ιz'Θτ,^1τ':i''' ιaυ

5σ'ν .υrΞτ!τiιiεl; 'θ'e θ,61ιzτ i γry/φου "* ^1inoj':!:' :|'::^'::':.-ξ;', ?',::.::,?'':',,';.':::!'':,x:i:
**,. 1no"or*+'-r 7''ι'τt 'ι Tαηι 'ψoLρα- γαp'|1,; τ''α''" μoυ τηγ 1'.,τι^{^(Ξ'-}''' - '|'

ξε την α'γαττ1 a.,) y'σ'L r'*|ijo. 
'pι- 

δανe'!.οτη:xε' ωτ"6 ττγl τ1-c)i, τυl Σιι- |:"':\l": l'ι'

aε ,α"t"υ6λa^γτ, :υλ-l.cγ"i| δitτxωv 
- 
με *ρ,ιnη-"'*., ,'η:r, o're,rr.'^, KP_\\Ιo-\ ' u'::r: z'',l=z'l- ψLν''ψ''''' αγαθ6;

ο,:ii3l6cειζ τυνι Ι\'i:γxνερ, τoυ Mπε_ To|' *'"ε?ω y'tιiι' -"''1 7'11'".Ξ- '/'7"- 7'Ji''-'!'η-'i':aυ γ ιι'χ'"υ"h''?e'

_'66εν,Λio:. \[ι:,ι0'')'.,Σο'.la!ινΒL.r'l ).,rι5cιν a \oξ*7o Kai)'η;''- }Ιτ,_ 
"!-''Ξ 

77-" j'ο^1''ιΙq cυζητητfE' αλλdl

τι. Λ61αp "r,'. 
Σ"poou, -*ου εLγ'αν νi; Pω,}η;. o *irr-o,'-'-- ii-,:;,:]l,;. ;'Ξ'.';'''Ξ 7'2?Ξ')τη; :oυ pα)'g, ^i1ταν a

γivει iλε: o,' "r.'ρ*-"ν' 
,rγθd'u,q o a'irr'"i'o: τηi Φ,.).z.-,",τC',..'i,1 =',. Τiιτ,'= \ipη; γ'rι|' τLα την μνl1iι'η

}'q.|γ,6 x'ι^l|'ι'zτιlγ θy-,r,ιilγωγ. 'Aλλω- ^\θηγ*; lιi1a';'η; Κ'r"νλ.' ''' ιΞl":'- l 'J ''1"'') γc'hφeτα'' τc πι9δν'

Η (Ν Ι'AoYΣTΑll στnρiζεται

στnv αγ6πn και τo εvδιαφ€ρov τωv συvδρoμnτιbv τnq

Παρακαλoιiμε vα μερι'μvliσετε

για τnv αvαv6ι*σn τnq συvδρolμ'tiξ σαq




