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H Hμα0iα σε lοpTεζ ToU I5r, -|9rr 0!.
\'\ι\'\tar\'\!ιr\'a'\r\.\.\'\.\r\ \.\r\.\.\.\.a.\.\.\.\.\.\.\.\.\.tΦξ.\.\.\.\.ι.ι.\.Ξνιr\tιt

o Δl,1ιo; Θe'sιι''l'ο'ιtxτιζ σΞ ,rυ-

νa7γι'oLι 1ιe τo Eμπoρ'.x5 τα'" Β''ο-

|\Υ1/.cινLτ'.c Eπι1ιεληtl,ρι a oτα πλαl'-
,σι1, τιυν ΚΖ' Δτ1γ,ιη'τ'7tων |992 o'ρ-

γd.νωτa υ-'.,ι' εξι.'.,ε-l"ιο0'εvδιιφ€_
pοl-νoζ !.xθ,εaη ]iιε <X1,ρτe; y'σ".

γxρα6aυ2'εc τ^r1; Ματ:ιδoν,|ι4 1'bι3 .

19ο; α,ιιi.lνα;,. H :υλλaΥ^i1 α'ιιτ'l, ι-

'i!y'€'' 
στaνζ Θ,scoαλoy,:χ,εi; ουλλd

xτ'e1 Γuh'lν'τ1 Eυτ:υ1liδη xα'. Σα€"6l'
Δεμερτξη.

ld'.α eτ:'.ιx'ι,'!τ1 '5ττ| !ιθιcτ1 τ,p,''ι-

c' Δφ ε ρ ε ι,\'. 1' .|'! \i x. ? π αο τ'.ιi, π'ε 2'' iγ τ s
ση .'iτη \Ια.γ.'ιδ.'ν|'z' iνι τι,ξ'''.δ''. 'sτa
τ,α'ρe\θδν y';!'L ττιi) '.οτ,c.p[ι.' τoυ ,r9-

'rεδ'jα,ζε γyιboη xαl. ατd|λΙαυοη. K'j-
?.1' ΙiψLnΞ π'ρo6αλ\ε'τα''. 1ι€cα ατt6 τυ.

!?Υa τωy δι,d,cημων Eυp,ωπ,αiωv

/'σ.l?τoτ ρισ'lφυ)') \ L6τa:pLx'fι Φλiθειl'
Υ''x. 1ην Eλληνιxδτητ α. τη3 h[ατεδa-
i,.z;. oι γλρτe-< α.υτot oτo cννoλb
1'2'ζ r\?oσΨξρqlν α,δυαa€'L|ττα. α'τ.ο-

δ'ι'. xτιy'ι& oτo'.ιγε! ι y. υ. ι δι ατυτ,ιbν οιl γ

ξετ.kιθαρ'ω ττ;ι J),τsι:ι^l1 οντδ'τητι
ττ;; Mαxε,δov,Jα.i.

ΙΙαρ'*'Ιλη\z i1ιιl; με τa ΥΞ'/LyJδ,
eC' l'' z,c e'tδ,' σ"φ !'?'C'i ττ 6 lxθ oz,r1 ;' ιυ -

-""i, ; ρ o ;'τ1!. ρ ε'' 7 r''ρ.,j :-'.'',ι' i -1 ;)'τ' ;' c φ ο -

? 
ι'|Ξ Ξ σ τ.)1)'> aρ e'l ντ,,ι ! ; ; ο'l ι :;1oi'.''!γ -

τ1''. ;LΞ :π| μ6,1,ου; :::'1,'οs!4 τη; Mι-

ιeδονtυ';' Στoυ; 1i,pτεq τ"αταγρα-

Ψ'2ν'τα'ι ol ru6λειg, a'. aLιLι''ιο'[, τα
τo,πωvξι,ιz" ια'. &}'λa: τεωτφαφ.xoa
6caι ττ1:; αρ'γιtα'; η ττlζ νεoτξ,!d'ζ
E]).λd,δa;. _\:..lτ*,,τ: cυvδυαolr4 1ιg τιi

Tng Ελ6vng
Mflτoιαλα - Ζεγκivn

γ'ρα'πτi3 ιcτrι'?ι'nd; τη''γι!'q οδτ'γaι5 l
τ ο') ε.π'. :';i,'',ι ον' α στ τil εlξαγ υιγt1 aρi 1-

σ: μ'ιl)γ σ)iμπs'9 αο'ρ.'&τυlν .

Ε,!x.l' :τ1 '1.ι7i 'tι. επ,l:xε,φθ.ιb :τ,z
!ιθε'Cτ, z;'x'l, '',ιz τ.,υ; 85 βρ"rs
ieυ ei.'ιt'. τ".''zγ1l-zτ''τz i?τ,* τ'ξ-

y.ντ6. Πι'ρ'ιλληλ: ξμω; η εT\|iΦt€-
ι!"li γι.aυ α'.ιτt1 ψr'ι'ι !.Σιιoσ. ττjΥ αΨq?-

ψi1 'iα γ;&'ν,ω |LLα' 1ιιxcιis {''ρaυνα τε-
λ ε Ιtυ 6 ε,μπε ιρ υν"t1, 7 ω ρ'{ 

q επ ι,f τηiιιo )1ι, -

v"{d g oιξ ι ιb oa l g με δ ι απ,ιcτ,ιil'rc,' ; πι&'ν ι,ι

στoυζ χαρτe-e τr'c' τηP πgcu'aΧ-iι τΥiζ
Νr*,ουcι; ψ!,apυ τaν 79ο αι6να.

Αγ xa'ι r.|' '/aΙ?lοτρα\?!xξΞ e'?ryσ'-

oLε< το-lγ ι'ργιtυιν Σ'ε') δυq'αLiJ1ηιE'ν,

γ'zωρ'Ι1ξoυ;ι: ι;6 ιcτο7'ιν'!'3 πτ1^r,'!;

ιον τ)"''υ;ο τιυy τΞωTr1'p''x6ν τo'l;
γiti_lcοιυv, xz\il -< ια'' 1'.Ξ i'?.:;-^|iθ.L-
ε -: απ,'iτ'S;ι')σγji τaυ τδτe "1νωcτο''3
νιδογ,ιc'l.

H αp;aαιοτ,ε'ρ'r1 ^7α'ρτC^iραφ'ιτ"t1

'ειcγα'ι!l.'πr-'ι δ''c'cιΔθ'η,y"ι Υ'.α' τT i/
Eλ)i&δu. τep,ι[.γeταr' 319 ,1Χ*'ρτη τη.
Eλλ,dδαζ,, στη qΙΞι)Υ'ραφ:ν'ii Υφ,tγ

Υη,nη> τ'aυ '['ηrle ατb τoν ωλοξαν-
δρcν6 α'cτρcνι6'ψο y"αL γeω:γ'ραφo
Kλα6διo Π:αλ'ε',ια{ο τoν 2ο γ.Χ.
α'υιilν α.

Ι{ Δ0:η γνωριξε ττ1ν ε'ρ^γα'c'[α

α,"l'- η ιι6.cω βυiζαντιr,ιilν τ"αι αρα6ι'
τιυν γ.eι'1oγρωφυll .'oταν oτα τ6λη
του 75οι α''ι7νc' 'θ's' εxτυ,π,ωθ,a6γ τα

γe,'cδγpαφα 6ρΥα ταt"} αλεlξαγδ,ρ,ι-

νo'j γεωγρd,φoυ ,θα, eπηρε'hιοnιν 6υ'-

aeu''k xc'. για π,oλλ'& χp6νιιω τoυ6 δlυ-Τc Kαρτο8q τηc Xd,ρταc τoυ 'ΑvΘιμου lΓαζη 1818
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τ'' γ"o$ ζ ΧΦ? τoτ ρ α)Ψoυ Ξ.

B <Γειυγρa"φ,lα" τoυ ΙΙτoλεμαioυ
εr'Μθ1x,: cε 41 γvωcτθ; εxδ6oaιE

:τηv Euριbπτt αfrδ τ,a' t477 tω1. τo

173o. Οι, πριilτεE eτ"Eδcε''.1 i1'.'tα'ι

με τη clνδp,oμf1 βυξοιντινbν aα.ψο-

γ.γ*φων, π'ου τατdφryαν aτη Lι3'cτ1

pιετd, την d,λω,τη τη; Π16ληg.

Χα'ρα.xτη'cιcτιxδ oiνωι 6τc γ εν'ιν"d.

η EλΜδα πρ'οx&λ'εoε το εγδιaΨΑρογ

τωΥ xα'?τoτρhφυιi 11ε α'πoτd,λgσ{Ιe

νι 'ιπa'{κg'' πλα\cια π'α'ρωγωγi1 xαρ
τι6y τoυ ολ)ιηνιxo'ιl 1ιiLpcl'l.

Ο Xρηcτo6 Ζα,χ,ι'ρ&.xιq 'ατ'ο 6r.-

6}ι[a τcυ <A Catalομe of Printed
Maps o{ Greece 1477 - 1800t
α"νωφ€,ρε:'. 2713 γ&ρτ'.6 τηg Eλλ*-
δα6 i^1 πε'ρ'''o1ιilν τη,q αtω 383 y'ωc-

τoγ'μιφ'αlq.
To ενδιωφξρ'oν α!τδ εxδηλdllθη-

xz π'ρdιτaν τLα, ao'/ L5iaPι'xoα.Pr\Ια.ο-

λ.c1ιτl6 π}.ooτo τηi E).,λl*.δα; 
'rL€ 

ττi/
αvθηoη τω,y xλοοcιxr6γ ,πoυιδ{b7

cτηl' Eυρdlπη xαL δεliτερo,ν λ6γω
τrυ αγταγωγ,ισμolj τωγ yαυτιχ6y δr-
v*iμeωv τη.5 επoγi1q ΥLα. τoν 6λεγ.1o

τωy ;θαλαoαjωy ο,διb,y cτo Aιγαio. o
δaiτερo; \δγog θxανe τ'ου; πaρι'ιcδ-
τ9ρoυζ Eυρωπιioυg περ'"η;1γη'τ€i xαι
'y.ιpιη."hφ.ι'ι -< νι στ'iιαpod',, 7u','q'1

Ξo ντιa,'d)i'.y'o xι'" τι''ξ'λ''., iJ'ηνιxδ
7.ω7ο, ε'ιι τt Ξ'/|jτ/.6i'a ;ιz!',ιι:ι:
ξ'lL+iaτ1 y'.L'' ai'6';.Ξτ'.

Mετi τcυ; ;ιο}'ε's,ιi.ι,rιl€ 7'zρ=ε =

σιr'{xLοcν xa'' aα.'λo'- γ'ι"pτ.'γ''Liο''
νι cxaF''.λζο:-ιy γ!re: ττ,i αρxα|α3

Eλ)'α&; d''ιττ1ρω'iτα3 ττf aΥapαΞc-

ληi.α τ'ι'υ cριc&!τηιη τoυ Πτολε-

μτiα-l. _\:-l,τoL aνoiruξoνται 7,λ.,'τe;
τηζ Graecia Antiquad

Σs 6τι αφο'p'!' oτο'ι3 γαρτε-< τηΞ
Ι{ι3α; E'λλ1,δαE, δη,λαδη xΥlζυπ!δ τa'/

oθωμαν:xd ζrγ6 Eλλ'&δα6. iηaνν
ιoν bρa Graecia Nοva xeι xυ.,!'.α'?'

7εt η ονοιιιτr'lλ'r'τiα' τιυγ τoπωyυt-ι|j-

σ)y τηζ g|il'2Χιζ.

Χι.''α'xτηριιoτιν"δ των πτoλa'ι.αΙ-

xιi-lv 1αρτιbν etναc η €ντoντi ττα2α'

!}6ιppυlcη' τη; 1ω'3α;. ΤΙαρατηρο'3-

oυcτροφη α'ντiθ,ετη τωy δειχι_ιbγ τO,υ

ιυ,r.aλoγιo,j tτ'οι πaυ η λν'ατa)'i1 'll.

6'xει μετιτεθιι. τu:paq τοΥ Βo,?\?α, .)

Βa'ρραg π?οζ τη Δδoη xλπ,.
' o'ταν eψφαν,ιοθoιiy οι'inlγγ1ρονοι

γαρiτεg (6πωE τoυ Giacomο Cas-
taldi 1545) θα ε|αλaιφθοιjν τα πoλ-
λ& λαθlη τωv πτoλ,aμοιΙxιily ειδδοε-
ωr,' 'οιφo$ oι τι''νονργ'"o'. ,sττ1ρ!ξoν-

1αΔL 6ε αηγρονα fr,e;?''.ηΥηrc|'y.& ''ιeι-
'μ9'γ,α' σ9 ειδηc::; εμπ,6'ρων', ν'lιυτι-

τ"ωγ x')'τ.
Mε τo c:νδ;αqrδ των 1οιρτιδ'.

iηΞ αι?1Χα\|.7'ζ γ'c.L ν!a.ζ E).λl&δα6 θα

π,ροxliε,|"ε,ι η γα'7ιηpα'φιxii aειρh
<Graecia Αntiquae TaluΙa Noγa>
6που υαιι.ρΧeι τa0τιη σ^ρNαιων τo'

πωyυμιωy με γs4-;ε.ρα. Φυcιy:&. δεy'

ε'lνα,ι ,λ{γε; oL rνε!''τadJιε:; πληρoυ;

πιρανδτpτ1 -< xαι aiγ1ιcr;;.

Mογiλo μdpο; του cυy6λoυ τωγ

1αρτιilν α.πaτakι\y o'' rr'ΤΙo'ρτo}'α,-

γ,cιr, δη,λαδ{ να''lrcr'ιoi yαραeq, τrl-

λ6 αιρ6eic' 4-ιε 1ρ,{cq-ιεq π\τ1ρogο-

,ρiεE για τουE .1619lxg}o1ιdνουq.

Σ,ε ,μεγiλε6 6ιι6λιoθ'{ιtε6 του εlξω-

τε?''γ-'cν':'ιti..'ζο'tτα'. xα'. σ.'?y'q,o{ τ''o}'13-

τψo,' γε'',ρ'δ'γρ'αφοc γα''ρτε; τηζ Eλ-

λ*,δα6 ,αε π'εργα1lηνi1 του 73oιl y-αι

14αυ αιιbγ'α.

oι 1ιΞ'θoδοι ειτυπ,ωcη,: τ(')}' χαρ_
τ,bν α'r'ιπi]i ττti s1r,oxΛζ ii,τυ'ν δυ'o.

Σ'ιτ1 σ')ΥapLIiτυιii τolιg π'λειοιpηφiι
--''ιτιbνaντα't μ: τη η16θoδο ττi -< |.α)'-
ιογ7αc!4 7'7''' 5Ξ r'o}ι ψ'.κ','bιεc''
z.,'ισβ !'Ξ a'J-'il'/ iτ|Ξ i!λoΙ?α?'!Li.

Εzεi'ι a i'.') -N'"'':ΞxrJνρ'z ιδ'' αtτε ρ ι
iιαl; ^γλ''ιεE πoυ εζετοιζo'ι''yε'ε!"l''''.

η xαλλιτε1ν'.ΛtΙ io.Jζ αξiα. Στo''l;

πολ6 πι-λιου-: <Al;,1ι3τυπoυ g' 1α'ρτ ε;

ται 7b,r''l y',α.'' i0'') αο"xων ι.ο'l 76οlι

ω'.ιbνι τ1 διαxδcμηic'η l1ταl'πoλ0 πε-

.ιorιqμjrη' α.ιλι η εy"τ{';|,ιi6η θ'-

y"ρω; ,ε|π ,;_ι,ελη,udvη.. Στη c'υ';'Jy'ε:'α

y']J?Lα.ρxε\'!" το Ν1πιρι5y.' .')il) στLe α,'l'

1,6E τoυ 18oυ ιιιbγα τa Poιοxc δi''

'i.'' iν x'ν τ'.ο q.ν'1)'αφ'."'''i δ'gι-ιεlιηiτ''-

ιl, τδνa. Στo δο5τερo |ιιa6 τ''υ 18oυ

α'' ω ν ι- sτ'' τ. ρ ι τ ε !' o ν'ε o ι'i, ι'c ι x'. a',ι''δ 3'

l',,il οτ:l' τ''ο b'Qι;'ι'α Eιi[γ;:'ιωτι- η δ:α-

xi':υη'ιη γ!.'iετω'. λιττ] dιυ; ανντoη-

r-'τη'.

Τ7 γ'.|\''τ?ι3a τaυ 6?'!'ι:zεται συγt_

θ'ω; :lε '',ι-'.7. \ιi'i'.*. ιcll "γ'&'','lτη αr.a'

τελ,ai dyα' δι,&,xωρο πΘpιτ,p:fupιc!rd-

'o 
απ'b γαρι'xτ''τ';ω xocnρt11ιατα' η

il,α'ρα.6τ'&'σe'.ζ' Σ''α'lι6 α'ν α|( βaΨaτα;
^fl ταντ'6ττjτα το''l 7αρτη, δηλαξ co

δνo'ψα' το'l γαρ'τoγf&φCν] τl χρoγa-
λογ!'α nαι o τ6τa-<εr'τι}πιυcηE xαι
διειφoρ,ε16 &λλεE πληrρoφqρiε6.

Υιτf;ιpχaυν 6ψωq ιcσ.υ ιiλλε-< δι*-
Αaσψ^l!σε'.ζ',δπωg 6.ινι6τεE, δη).αδv'1

π.αραaτ*aειg (αa1υτλεlγμωτα μ:e μυ-
θ'ι^l'lι θ'ω}'α,a!'q' τ:,{.cατα, Φo"aro,
π}"oiα xn.) πoλλθg α;ΙΕ' α,υτ€6

α)'Ιτγαρ''ν't -< πoν ξονν ,ηβη μ.
την περιαγ'l1, απ,cι|.rει6 πdλεω,,', rud,-

sτρων i1 7ε 1ισ.}ιLl&,εPoυζ χθ'ρτet o-

'λ6xληρα xetψενα υcτaμxl&"'i γ..-
γρα'φ'ιxιτ. Σηv* d1oυμε επ,ε,ξηγη-

1ι.ατιxod6 π[νατ'εq τωv διωφ6ρωv η-
μ*τωv ιt&νω aτo γα",lτηι.

'o,aoν αφoμe, ττ1 χαpτo!'pαφηaτ1
του ελληvι,xοιi 1ιilρω'l δtαηρ'tνoll1ιa

δ:ωφaρ€q o1oλ€;, τηv ιτα,λιxη, γερ-
!αΥ'.xltb γαλλιx{, oλλαvδιxτj γ"α,|λ

αγγλιxη με πoλιi ατoυδαiol-lE eτJιr1o-

otλπoυ.c. Ανοιφ6,ρουtμε εyδειxτιxd
τoy Ger. Merοator (1512 - 1594'
τη; ολλαvδιxτj ζ, o oπEbζ 'σ"!ιτa1Lσ'\eι-

i,λ'. x'ι|' ν'ιδτaρo; ΙΙτo,λ9μαio6 xαι
τoy, Αlr. oπelliιιs (t527 - 1598)
τη: fδια; oγoλ!';. oι ,1&ρτε6 αυτιδ'l
α.i#1ιοαν γΦ ε'χδ,ιδoyται για πoλλci

γ'?6Υ|"α y.α'' o.1n'b &,λλαlE Nα'ρτoΙΦ-
φ"J;.

Ιδ'. α l.τ ι' -'.' eνδ'. αiE!,p ο'l fr αι? clJ:σl. θ.-

ξεl για τoυ; 'EλληveE τl' Lταλ'.l,dι

c'y'd.ti τoν 16a αιωνα γcατ[ iνα-c α-
π6 τoνq;πουδαιδqε:ρaυq εικ'ρ'oαjl'
τ,oυζ τη 'ζ 'Lραν o K:,ρxυpαioE xαρ7o-
τ?i.Ψaζ Nιx,6λαog Σaφι.α'fr'' (x'&ρ-

τη: Φλλi;> 1'b43, 1b62'). Αυτdg

eργdrαθηxε ,oτη B'εvετiω xυ"'" yuυxλο-

φιδρηc'αν y;x9re; τeυ ττιζ 'Eλλdδa;
y"q.L ιι\eτa' ;ο' θs'νq.τδ τoυ μ.ε τηy ,6ν-

δlε,lξη <Gaecia Sοphiani> (Elλλ&δα

τoυ Σo,φ:αyo6) . Στo yβ'1r'τη τa'l .)

Σο,φιαvδ; oτη'ρ[trθ'η'xε oτoνq α'ργαt-

OUζ, γ'ε'ιυγρ&φoυ; Hρ,dδ'o'τo, Στρ'α'
6ωνα yuα;. ΙΙτoλεμ.ιαiio xα"ι α'lα16τι-

az αργα'.oε}'λη,'r':xd, y\αL νξ'α ινfrι::-

νiψια, ,αυvδ6o'lτα1 y,ι' Ενα' λξo τον

*?xα.ιο ιαL 1Oν γε,O'oλλη,yιχd xοq'"ι"o.

Φυoι'x*, δεν ξε1νdμ,ε Υ.α'L τaν Υνω-
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Xiρτηc τηc ,Mοκεδoviαc καl Θεooαλiαc P. cLUvΕ'RlUS {624 (Δrακρivετoι η MiεΖo, υnoγραμμro,μ6vη)

'στ,6 σΘ 6λου6 ,μαE Ptqα Φepραia
froυ στo διd,cτη-ι,α 1796 - \791 τd'

π'ω3Ξ σττ1 Bι,jy'γ'η xην freΡιφΥuLι|

<ΙΚαρτα τη; Eλλωδo;". H γβρrcα i-

1ει διωττ'd,oει6 2Ο5 ε'x. X 205 εx.
xαι τυπιilθη'xe οe 12 φιiλλα 50 εx.
Χ 70 εx. xω|.'τ'ερL;λ,α,|l6!ινει δ')'η τηt
fiιΞaLaχ'i] πoυ εxτε,iy,εται ,rιεταξ''j των

Kαpπαθ,'ων - Δcννα6τ1 - E{ξεl';οl-i

Π5ντoυ - B:θυviz; τηζ M. Aciα; -

Kρη.η; xaι Aδρlατι'xη;. o γιρττ1<
r,.υ q"τvΔ6λeπlο στγj.V εθνιxη αμlπνι-
στl .cυ γ3',,ου; πaρι61ει πλ{θc; ι'
οτcριιιbν oτo:1εiων, τι?oσωπ.oΥ'?α-

φiε; ;r::φιilν xηζ ι\ρΧα)[αζ ιcτcιι[αq,

αρNσ''|..1 ν oψtψατα τ.\π' Χαρiτ.τ^r1;

i1ταν o Miiller.
Li.^γα γρδ'νιω 'ψεπω τo Pt1^γα τo

181Ο o 'Aνθιμog Γαξη; o Mηλιιil_

aηζ, 6σ.σLσλL{ν'oζ στη Xdoρτα, τιiπω'

'σ9 στη, B'ι6vvη τo !ργ'o urΠiyωξ Γε_

110

ωγρzφ'.x,δq' τη; Eλλ&δοE ,με τα ΙΙα-
λι','α γ.αι Ndα 0ν6rματαr. Χα,οriz.τη"
'i1τα'i τrαλι ο Φ'ρανcol'l'i Mιiλλερ.

Αg επιr'εντριilcoυμ,ε τωρα το eν-

δiαφι!ι?ην '|'\α'ζ '5'τη1\) πaριoγ^il 1'cυ '1η-

1l'ι'ιtνc'$ νo1lo6 ΙΙμαθliα;.
Στaυ; Πτολ,aμιiixoιi6. αλ)'α' nα.'ι

sτο'l ': γ1&'7τε3 τωy *λ,)'ιυγ aα:ρτa1ρα-

φων τηa αργαi'αq Eλ).1,δz.; τ1 li'Ξ?Lo-

yih 'i.α: γαραxτηρtζ'aται ,'ΙΞ Ξa 1'ρ-

y.ι'iιατo 6vομι EilΙΑTΙA ^η EM^\-

Tτ{Ι1 τ"αι e'',ri:xoτι'' 1ιeιαi:.{l ιιl',
;''l,αi,ι-ir,t .\).:,ixμoi'ι ιι'' \cυδi'α'

Γ6,cω απ6 τηv B1lαθiι ανιp!ρ''ι-
1'α|. 6οc'ειoανq.τaχυyu& η BΟTTΙ'
,,\ΕiΑ, r,ρο; βoρ'2,iν, 1 MΙGDOΝΙ_\'
6,-,ιι''aδυ'τιy'ιi η LΙNCESTΙS, δυτι-

x& η Eo,RDΑ]ΙΙ'd' Υ16τι'ωη ESTΙO-
TΙS i ELΙMΙO.TΙS, γaτιοανατo),c'

:lει η PfEΙ,ΛSGΙT xαι η ΡΙE'RΙA
xα''' αν*τολιι& ο Θε,ρ,ιραix,6; Κδλ_

πoζ.
Στoυ6 xατι Σoφιαr,jv γbρτeq, α}'λα
ιa'L σε d,λ).ωy 'Ι'q?'τaΥPα,φιnν τα 6-

?l"Φ τωγ περιr.lγων Φυτ6ν dtν*L σσ,-

φ,ιb; xαθoριqψ6να με διιicτιxτε;
γρημμdζ. Σo ,με,ρ'ιxoιi6 γ'0"?τeζ το'ι
Ι(,).. Π τoλε'μ αtaυ ωναφ€ρa'iια.'' ψα4i

η EMATHΙΑ, STΙ}fΡB^\LΙΑ xαι
ΡELιSGΙ ΥΙ ψLa' oνc|lal|tz zxρ''6ω3
^,|i'τυι ι;5 :τ,ν ι)"ιτ,'

Beδr|ω:'l';αr;'γo'ι'l :''fiωρ'iq απa-

ι-;.'ι)'ι|.ιι''i ιaο γv'ρτη: 'ce γdητη
iτυ:3 ;"7.' η' }fuγδονr|α xαι η, Πs-
^l"t.:γ'i1' η ΙΙελαcγιιbτι3 δεv εμφαy'i-

iο}=l''' ;b''lτα να γειπνιαξOυy lμe τη,
Eμaθiα, ε',ιil oι γ1ρω απδ την \ψα.-
8|'ι πspιοx6; α'tα'φ'tροντΦ'" xα.L 1).ε

α)',i'α oνδ'1ιατα δ.π'ω; DEURΙΟ'PUS,
crRRΙΓElETΙS' COMENOI,ΙTΑ-
RΙ,,ηiι{FAxΙTΙS y.λπ. Στο'1d,ρτη

τη; β,δρ'g1q'6 trλλd,δαq του DELΙ-



SLE 17α) 7"aι I!]EΙGEL 17Ο6 η
1Ι,'.αΓiιc. τερ'')'α1ιM.ν'ετα,ι στηγ ευριi-

1Ξiιτi PωμeΙxη eπ'αργ[α REGΙο
'ΓERTΙΑ.

Ι:η λΙ:r'εδον''.ι τc'l Ρ. CLUγE-
ΙιΙUS. c)'\,ι y'α'. og π,ο'λλωy &λλωγ

r, Hi_ιr0l'z ι'lαη,ραlercαι ir'g μεγαλ6-
- Ξ o σ' τ"σ'. eι το'iι5τ ev'α Υ i!1ΦΙ\ατ α τ|,Ρ'a-

φ:,v'ιil; για να τoνιsθei η cπoυδα"ιδ'

ι'ητα ττi€ ,{Tην εoτiαv y"aι τo x'Lν-

-|l:'oy cυτωΞ ειπ:rιν τηi Mαr"εδ,oν,iα;

xρ17'υιil; ,ιπε-uiλeι η 1ιυτρα γω'',"α'

Ι{μαθ,Jα,...>> ( M. Δl1rιτoι "'\ργα[α
Γεωγρ:.φiα τη'g λ{αr'εδ'oνiαE,, Aθη_

ι'l' 1871 - Ξτ'.ι')'iy"δal'rι 1988) .

}Ι ΙΙ:'!'αθiα α')q'φ\i-?Ξτα'. x'1"'. 
'Ξ

γαρτεi τη; Νdοι; Eλλiδα; δπω;
ττo:: G και'[,' \rALK 1683. o Ρi-
^{7'Ξ 2x.'' o 'Aνθι,μo; Γαζrl1; 1τΓt x'-

'l,J'ξι! ρ 
r γ'', 5,aγ ||1ιαθ'!, α..

Στo 1ιil,ρo τη:6 Eμιθiα.; ανα'^γ'ρ'ι-

9.ντα|. q'πtb τr.)ιιζ ^(ΘωΙ?ωφ'aν -ζ τ.ι o-

'|15:ψx'τ'ι δl:αφl$9ψy r"jλε'ωy :"ηζ α?'
-7'ι|"αq i1 ν{z: Ε'\λ&δq4 y"αL t!Ξ a'-,ι-

φ'οpeτcxod6 τ'rπ.,,'lνζ τi x'ωθε 1-ιιr' Ε_

πειδ'{ πo}.λd ζ αrΦ τ|' 
-Ξ, 
aνo'ραο[ε; eι-

γeι δνaα'ιαlτyωστΞζ' απoφεllγoντ*i
.,,α διilοω τ,'η6v λαν'θασμdνα στOι-

γzl|'ω θα αo1oληθ,ιb 1.ι' αυτ6; π,aυ Θi'-

ι7',' r,LQ €|υ.1{'ριyε'ιζ' γ''1'.,ετ.:,α'να,)'.1.tJ'-

6'i",'zγ''αι. oι π6λει: λο'.π5'l που σJ_

l z'i-;&'μe στονΞ rεJiιιosδτερcυq a&.p'
τ9Ξ 9iy7'ι η 'Eδεa:α' τ1 ΒΙΞ'ρo''ια, τi

Σιι'l|'7α' η ΠΞλλα- xα'' τ1 \fie'r,oα' cι
Γ.:!:.ιz'', c;ιall';c'l δ'.αiι!','a'ιt ιc'τi
;)''3 znl" 7i'7:τ, ;e γ;z1ιτi.

Την 'Eδ:τcι :τ,ν 6)' .;c)'LΞ -ισ-l

Εdessa, Εdefsa η Vodena. Tτ1 Σzυ-

δp: cιν Scydra 'ζ Siderοcapsa zα'.

ττ1 Β't7o'.ι ι.!.9 
'ia)( πολλοri; τ6πoυ6

Veria, Caraveria, CaraPheria, Be-

roea, Berhaa Berrboea, Berrhoca

η Boor. H τελε,υταiα ανσ''φ'Ξ.pετ1'.

c' 6λoυ; c1aδ6v τoυ6 βρτε; τη;

Μαxεδaν,ι'α.ζ.

Ω; πρc; τη θ6,η τηζ Bd,ρ'oιαζ

5ηllrgιd)yryτα t ψeριτα τωρdδoξα. Ο

Sauzet aε γαρτη τoυ Mercatοt αy'α-

iπ,ωcη 1?3δ - 1738 αvαγρωφει 2

l:liλgι; ,με τo δνcμ]I Veria :μια βJ-
ι1ε,'α ττ!Ξ'Eδε,ocα6 %σ"|, ψl.Φ δυτιxd

κ?oΞ aTΓ/ 'Ι{π'ε,'':o oτι6 δ1θε; τoυ

\ιi.,:'l πaτrμ'ιl' zο'':λ 
'', 

o' 1".;,'7
ττ1 δa'3τ,z'o'r, Βt;'c".ι 6ρ|'ιxειc''' τα""

η Scidra.
o ortelius τc 157Ο. c Quad τo

1-ι!jl2 τα'. o Baudrand τc 77].6 α'-

ν'ιγρ'd,':γoυ'i 3 πi)'ει; <Veria>, μια
;'Ξ'!7,r'υ 57T1'l )'.1'ι.ιΥ|.ιi1 ττ1-'- θ€ιcτ1

γ"J:. (.'. θ'λ't'e; δ'3o :;l; θ3o:':; πoυ

a'iJ'acΥeΥι!\?αν.Ξ.

o aδιo; a o'1ι!λιου:, ,Ξ μgτr.γ'Ξ-
',ι!ιτε,ιc γι7ττi :rr'l. του 1il79, ηιε

ιτ'o'.γe/'ι iq\) Σ'ξ!1"Υ''')'li, q1ιφaviζει

\:|''.a Β€9.'.L '1ιι -.ο 6νcιι.l' Berrhoa.

Ι{eι τιilρ':' cττ1 }Ιisζα.

Ι{ M,iεrξα υτ'&?'/.a'' στ.! γνωcτlι
7iρττ1 <Decima et u1ιima tabula
Eurοpae>':ο,l Κλα0διoυ ΙΙ τολε1r'α'i_

.'ν y.aL cε α'?ιeτt; ε'χδ,aσΞιζ. l-ιερι-
'/.!Ξ ιτ'L τ:; o;οiε.; rv:$1,ι'l: l )

Buοkinck Rome 1478, 2) Schοtt

Strasbιιrg 1522, 3) Serγοtus Vien_

ne Γα.λλia; 1541, 4) λ4ercatοr &

Κempen Κδln 1578, 5) Melchiοr
l'aγernier 1628 τλπ'

Σ' ;r)'ε; τ'". τlιzιτανω sι7ι,6Ξ''<

η Μiεξα. y-Ξι"1,1.'. E)τLxα !ω1='tοτιοδ'l-

1,''y'ti ττli Β'i?''ιιq'ζ, 1i,ιx):.cτα. xιzτιι
qτ6 τo cr.υ του Aλιιtxηroνα..

Στr1ν iδ.e θt3,;η c1εδiα:'ε τη, }f i-

aiυ' τz"c ο Σ';γ'''α.,'l''' y.α.. -'τι' 6)'iπου-

'ιΞ ,iι; ειδ'5aε'.; τη; ,,iEλλ,&δa'; xα.-

'α- Σογ''l.νοi' του orteljus 'Α{l'

:τ!',ο',=i',ι li79 :ο'ι Ηondius 1'618

' Aλλοι χσ''ιτo\ i';ιιφrι'. τ'ο'l αΥ αΨ!-

'ιi\'ι' .Υι Mi:ζα aiναl:

.O 1) Lushinus 1558, 2) O Sa-

Ιaτnanca 1570,3) o Cluγeriu-s
|624,4) o Ν. Sansοn and }'amily
ΙΙα'p'i'5γ 1636, 5) o Vavassore ΙJa.

'lcτ/'ο. 1645, 6) o Speed /ιονδi'iο
1627, 7) Le Roy [Ιαρ{aι 1660' 8)

o G. DelisΙe 17Ο0, 9) o Weige l
Ι7ο6, 10) o Cellarius 1774 x.&.

Σ' i,λoυ; To9ζ i\:σl2:λr.ιd,vω τ1 Miε-

-i1" 
g'ξx.ιr'}i'rJυθei γ,rι 6ρ|cLeτα''" oττ1l

[7ι''α (,ιξcγi ηciiιοt 1τ1 διυτιy'Υl, Mαxεδo-
'tι.ι" γι:α)'λaν τ:'ολι3 ιoνtd" στ\: γιf,1ια

δy.θη, τ,ι'υ Αλιrd,xμονα. Tη: Miεiζα τη
6'ρ'[oy'69ψg iι.ι'L σΞT1 Χαρaα τoυ Ρη-

Υx' xαL του lωζtμ ο τριn1oζ ιxil'L-
c*'o ταυτi)ξε'' τη θdoη τηζ μs y.a,roc-

r"1'7 1jγaprlγ[ του ο,.γ''cψι6 Λ'oγο6ο"

5γ'L'b.

|''.'ι' τ'z'ι:ιττi φοpι 6ρlψα. τη Miε-
{ι: 1ι: ( ;) 6οpευδτe'ρσ' τη'Ξ Βξρ'oLσ"ζ1

εz:,i'δ'ποrl'ιπoδsi1θηxε τε,λεn'l'ταi3

l'τ'' i'ταν χτιΨjγηt cuτa 'ια|ρaη 10ι)

Ηenrico Κiepert Βερoλiνο 189'}'
Σ,τογ (διo 7&ρτη πoλυ y.oΥ'τ|θ, 7i'η
\l[εiι' 6.,'!'sxo)με χαι το Κ!τιo.
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Xδρτηc τηc ΑρX. Eλλδδoc, τoυ iKλoiδlου Πτoλεμoioυ !'5ιt1 (Διoκρivετoι η MlεΖo}
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ΓNΩPIM|A ME ΤtlN |ΣΤOPIA Tι{Σ BEPO|AΣ ]fil
T}lΣ }IMAθIAΣ

Δεν γνωρiiζoυη"ιε π6τε b|7|' α,π6

πoιoιi6 ων'θρ'ιΙrπoυE τ'pωτo'xατoικ i1θτ1

xε η Β'iρocα. i'1 ια,. πιδ ^γιeνιτ:c o ν'a-

Φs τηs H'μαθi'α;' ''oμrζ, τα σ.νσ.-

'aτ'αφ'ι'ν;l-',llρi11ιατα στoν aL^ιLLισp6

τηe N6α; Nιxo'μτ]δειαE (ruαλιdτεpα

Mπ'ραvι,*,τα.E) , ΓιoD ' 6rγ'L0η*αν πpιν
3Ο - 4o γρδvιa, 1ρovoλoγr]θηxα'l
aτo 622a { oτα 56Ο) _ 530Ο πριv

τη γ6ννηcη ιο'υΧccoτ,iι' oι dν8ρω-

r,oL €ηLety'oL 6?'ι\6y-o')τσ"') *αι ζo'5oαν

Φ{^(6τσ.7α, τε λi'μ';'η τj xαι cε λ:μνο_

θEιλαooα, α'ν \λ6o')ψι υ'π'δΦη χαι

τη (μ,41ρι τιE π,pιδτεg τρ'εtg δarαε-

τiο,6, ταυ αlιb'lα ;μαζ) υπ'&ρ1oυ:α Δi-

μyη τωy Ιlιαy'yιταbγ xαt την τ:6aε

μoρrφ,η τoυ ΘερμαΙxo,6 yΔ)"πo'l τ"α'"

τη( ,εqριiτερηi τgΞlpιoχγiζ τ'ol!J σημ9_

'p'.νa'3 xh',ιπoυ Θεαααλoγtηq π'ρoq

Β6ρaι'α xιι Γιαννcτοli _ 'Eiδrgooa'

Π'&yτωζ, τo γeγa"fii 6τι η Hμα-

}ιlα αναΨξ?εται' ωζ πε'ρ'-oγi1 χeι ω(

λ'Δξη, αrι6 τoν 'o,μη;ρc cτην n'Ιλιd'_

δα>> πα'ι στηy <o'δhj'σσa'-'σ'>) o oπoioq

ττ1ν απ'oτ'α.\e[, ιιdλιoτω,'og'ρqτ gr'γ^i1u'

δηλαfi 1αριτωμθvη,, πλo6cια xτλ'

i7 6τι το'6νqμα, τηe Β6ρoιαq ατνoδt'

δ,ετaι (cιi'1l,φωy.ι με την xι*δι'τ.απoi"

ηση τωy α1:τ'ιxιilν απ]6Φε'ωy' πoυ

μcι; διαcrιbξει o ':υγγραφrdα'6 Στ6φ'α-

γoi Bυζ*γτιoζ' lτlpιV 140Ο μ'6νια)
o: μυ,θlx& πρd':ωτα, iiτoι 'οτoν ψ-
θινΔ τ,π!:τa7& τη; Φ3ρωνα (πο"l o''

Mωxεδ6νεq \ψeτo'Λξ\\,','σ'.\Lν ii ψz'τθ6ι'
λl ιV τO ,δvo4r,*, τoυ oε B,6'ρωγ'οι t' τo

oωoτι6τερo' τη Φ'Jρ'aια oε B€'ρo'ια.

y"Φτ'i' τη cυνη'0'ειοι τΙ,ζ γλιbooα-<

τoυ;) t'1 cτη B'€'ρo'ιτ, η oπatια i7ταν

ι16ρ'η τoυ B6ρηiτα, πaυ i1ταν ^γrδq

τ,oιl Mαxε,δ5ν α, oηιψαiν'ε'' 61ι. η π'ρω-

τη εμφiνιcτ) τηζ' ωζ πd.λaωE, {, d_

στ,ω) ωζ μιxρ6τερ'oυ oιx',ψ'o'S, πρ[-

τc9ι' yα αvωζητηθ'ai 'ττην α1λri τη;

Ιrfπlθολoγiι;.' L?o, γ1ecαζeται 1]

δι,xαιoλoγε'iτ'αι νι πeτrt'ξaι η' φοιγ-

ταotω ψ'αq 1ιλr&διεg 1ρ6ν'ια ψαxριd.""

Πrpιilτη ανα,φlo'r,a τη,6 B€'ρoια6'

.oε φιλoλoγιx&, xe'i.y,ιeνα, γiν'εται α-

rι5 a,oν Θolrxυδiδη,, πoυ τη μyηlιΙο_

.t 12

Toυ
ΓιΦργoυ Χ. Χιoviδιι

';:6ει με την aνxαtρ't'α τηζ Ξx5aPd.'

τΞ'aοιi τωγ Λθηvαiωv cη, Χαλτιδι-
',. i1, -uo 432 τ'ρcν τΥ] γ6γyηlση τOυ

Χριoτo6 xα', τψτο''3 δημ,;:αυργηθεi

η Θεccαλoltxη (το 3'75 π'Χ., ατδ

τoy Κ&ooαyδpo) . l{ωρriτoρα' o frpl-
δoτo6 1Lvημoy'aηj,eι το' Β'!ρψco δρo;

ν.αι '\cτερ'z' ο Στρ'λ6ων' γp&φeι 6'--ι

"η Β6ρo'ιω i1των τιτ'.αμ!νη x0.τω ωτ,δ

-uo 6ool'y6 αυτδ. '\τ,Lγμι, ξ€ρo1ιε απa

τον Hρδδητo x.α. 6τ'' xιi:πoυ 'εΜ
νωνx& νπfiρxΦν x&L oι πε'ρηηψ''
y"|iiπoι τ'a'''' Mi'δα, 6πoυ ξεφιiτρωναν
eυτoφυη 6σrτ'&φυλλα τριαντd,φυ'λ_

λα, ,με 1ι'oναδιxi'1 ,μqp'oυδιrl,. E'iν'αι

Τyωστ|δ 6ε 6-ν'' ττiν πeρcaγi1 xατοt'

x1r5aν *q. oι Θ'ρc.xa; _ Φρξεg,πoυ
o'. ('3c'ερι ελθ6ντε;) M'ry"εΜyeζ

o','θιιξα'l Bρ,γ'E ii Βvηε;, #ραν
6e τa 6νο''s'ι τoυg τo'irτο (ΦΦγrq)

διαν ;μεταy'&στευσσ.Υ οτη Φρυγiα
y,)σ.L 6νΓ(y..y"P\'ρ'iνα θνα τl'r,'hμω τoυ6'

'o).α τoδτοι $εii1voυv'6τι τo παρ'ε'λ'

θ6v τηe πe'ριo11$Q 'εliγrι πoλ6 πα\ι'6,

οπωo&{πoτε δε 14;νεται στcι ιΙ'ΙJ]θl_

ιl* x?'6y''q,.

'Ιoτερα, αργtζει τι εl;oxil τω'/

Mαxεδ6yωy' πoυ εγxαθircταr'ται,

στηly π,ε|ριoχ! τηe Biιτθ|'α;, γ6ρω

αrγ5 τa 8Οo π.Χ', eνω ιq'τ& ψtα*ωι-

ναlργι'α tir'οΦη i1'ρΘαν vωρiτeρα,

xωτ0, ψερcxo'3g α,ιιilVεE, ^i1 τ"ιτ' &')'-

λoυ; β,ροl cτo 7oJ π.Χ. 'Eταy δω_

ριτε5, ελληνιx6 φ1λo' π'cυ eξt z'ol-

τiδα την 1llΞ|?Loxtl τηg ΙΙiνδoυ, ιπ5

'6π,αl π'ρωτo'ξ,ε'xiνηroαν, α,ν xι'' νταv

NeL xσ.L η γvιλlμη 6τι π'ρ'αi1\tαν α'

π6 oo 'AργoE (Δ1ι τoυ oτμορ'ινo'j

νqpιoli τη,ι Kαοτoρι'dlE, αλλιi) iη_ζ

ΙΙελoπ'ovνfooυ. 'oλα ωντε' s[ναc

oιζηrττ]oιμα xωι x'ρi)6αlν σryve δ"υc_

p'op'eζ σxσΙbLμ6τητεg, παJ πιοτ6 δεγ

6λaι,}αν xαr'. Jτη'Υ Ιoτoρ[α. ''oπωζ

xlα,L \β,61ει τo ζtp'ηια, τo γe1oνbq
eiν'ω 6τ''. oι Maxεδ6γε; i1Cαν e'/J'η'

vιx6 φΦλo, με δι,dlφ,oρε; ιδιωιτερ6-

τητeζ' στη γλιilooα, οτω i1Θη xαι
cτα θθηlα., στaν τρδτ,o ζωη6 ιτλ.,
6πω;, δηλαξ, σuμ]6α,iνΘι xαι oτ]με-

.?1, 'J€ 
lrλoυ; τo'υg λαoιig κα'ι με 6λz

:ι φιiλz - 5θ'tτ1 τo'l' αν'θριbπ,ου, τει

Crνa:''ι 7'ι''7-7.?i'νoντα'. ^γ'''α τaν' διx6

;oυζ λαιτe r.aλιτιq''ι4, ο' 6λεE τιg

βρ4 :τ1: ]τ1i, ωi δημιo'iργημ:.

ψ'"z1 cψιδι3 o'.ιc^1eνe''ιbν iι )c*. lψlαζ

τC}'λaτ'\z.c''l.ζο',ιzντ1: ο!y'o^(6ν ε'Lc. Ξ

χ,ιι τωy :lπιμειξ,ιιilν, cτη δ:eδρoμη

μλι'*,δωv 1ροvων, cττ1ν x&Θε ',ιι'τ
περιaγi1'..

EΜ, ).o:π6v, tτηv Hμαθti'α,' sιxαγ

την νω,ρυα dδρα τoυ6 oι Mιx,εδ6'νε6,

xαΜco σΞ ιo')ao τoυζ πiρorεaλ)αJ-

σα,y' η διαμδρφωcη τoυ ειiφo9oυ ε_

δjlφoυ6, τo γεγoνd6 δτι xaw'&' {'ρ'

ρεε a μεγοιλιiτ'ερ'οE τoιαψδg, τηζ

ημεριyηζ Eλλd,δo;, o Αλιd,xμωv,

xo'Ιτ& +ι,aαΥ τω ΙJ'ι6ρια x7'υ τo Βξo'

ψio xd.L ξι πoλ$ ψωxρια |/'α'L τo υ'

ι}ηλrδτεrpo 6oυν,5 {xαι τη: τωρινη;

χιbραE βαζ, o 'oλυlμπo6, δmaυ oι

Παvθλληνε6 τoπoθ€τηlcαν τaυE διb-

δεxα, xoινc,jζ, θaoδζ τoυζ.

ΙΙ αναxιΙλυιl.lT1, ατι6 <o 1977 γα'.

6oτερα, των βα'αι.λιl'ιilv τ&φων τη;

B,aργdvαg, επι,6g6ιiωcε τη μ9γaλη
oηψαοLα 1,ηζ r'eιρLoxhq xωι 'aτω \Ια'
χg}ρyιxd, γρδνc'α. Δεy siyαι, π'ρo'φ'cι'

νιδg, τ,ψ4aio, 6τι η τελaυτοιih δυy'α-

cτEiα τωγ Mαxεδ6γωγ βωcιλι&δωνo
των Ar"τιγoν''δ'bν, ι"ιτιβ-ναΥ σ-τ6

τη B$φιοι, oυτε bτι η ψvαδιxη πt1_

λη τη; Κεντριxτj€ ιαι Δυτιxπ]E Mα_

xεδcνtαζ, ει':ι66 τηq Θεooαλoν'Ι'xη.6,

παι eπιιιx6φsηxε o Aπ6oτoλo6 Παr}

λοξ (επαvod.ημ1-ιdνα, μιtrλιcτα) τ)_

των η Β'θρoLq.' η oτoi.α. ωπ'oτ6λε'oε

τη 6&'cη ΥLd. τη δι,&δooη τoυ Χρι_

cτlανιoμo6 y'αL σ"C.ζ γiρω περιo1t6;

τηg Moιxaδoν,iα6, αλλd χΦι τη'ζ E'
π.ε'iρoυ τ'Φ. τηg Θaaaα\tα'g, κατα

τη γvιiψη Φρχετ6γ μελeτηq$y'.



Σ.η cηψαντιτδτατη πδλτ1 τη6
Β'tρο,'''ωE εixε την dδρe τoυ xζLL τ'o
oKoιγ,6y τωy Mαxaδdyωyr, δπQ'l

a'ιrγxeνrc,nbνayιαy 6\aι οι Ματ"εil'
vε6. πλην τωy xατoixωi τη; Θεc-
c:α\ον,ixτl;, τ\s'Aνω Mαr'εδaviα;
xτλ., πpοx'ειμdνoυ νι τι,μη,caυv, ιυ;

Θε16, τoν ει&cτοτε Pω1-ιειiο Aυτo_

ι$lτo'ρα, ,με γιopτ6-c ιιι α^γωνe;

\πoν oνa.!αΚaνι'αν, πα"ρ'α) τ*1i-να"' ψεjaa
,eλλη,vιx6τατo 6νaγι'z .o,λιiμπια>> 11

xαι "Αλa3iγξρεια oλ0μπ,ια>>, 6πω;

γνυρξoμε xπδ πaλλ€g επιγρωφ66 -

μvημεia' πoυ οιilθ,ηr'αv.

' Kωι δι,oρωτ,ωται' ο eyτ';x|ε.ψ'Ξν'.'

x66 xριτη€, πωg, τd'τ,ε οι ηψε'ρινoi.
yιατoιyρι τον 

'ψ,.xρ'ο"!l 
ωλλd πoλliφυ-

λoυ xρ'*τoυ6 τωy Σxoπiων ξoυv τo

Bρ'ωsaq vα φιλαiv για τη -δηθεν-

,ffexε'δοviα, τoυζ y\'αL ταυ6 -δ{θ,εν-

,.β[αxεδlδνεgr, δηλαδl{ γι.α τaν ιιυτlι
τoυg, 6ταν e[ναι. γνωοτ6 6τι υco&,ρ-

χaυΥ τ1' πωγx6q'sι,α γl'ω,oτιi ευ,pη-

'ψα.)τα. 1ηζ Bεργiνα;. τaυ Δioυ, τηq

Πιθλλαg, τη; Σiνδoυ, τωγ Λευιαδi-
ωγ, τoυ Koπαvα6, τη< λιανi'1Ξ' του

Δερ6ενiα,l ι.α., 6π'*ν ξeρoψε 'ατ6 τoν

ΠλoΦταρxo xωc αττ,' &λλoυE 'cυγ-

γ'ρ'α'φ'ai6, π'ω; xoνπα cτη Ν,&oυcα,

:τo <ιNι;μφαtor, 8tδαξ'ε τ'oν υcτaρα

μdγιoτo: στ?L-νηxα"τη 'Eλλη,ve

Mαxεδ6γω Aλ6ξανδρo' o *λλo; μd_

Υιστoζ' πνeυψατιxδ3 αν$ρωπo'q, δ-

λ'ωy τωy αιιbyωy xaι δλοrγ τωy cρυ_

λιΙlν - ,ε'θνιill', a Μα'ιεδδνα"q (αrδ τα

Σταγειρα 1ηζ Xαλxιδιr'τ)6) Aρ,_

aτoτ6\τ1€; Δε'γ τoυζ θaμπιilνει o'H-
λιo; τη-< Bεργiνoι6. τo Αcτlρι των

Μrr-εδ6νων, πο"l 6'pi'yxe o Mαy. :\y-

δ76'iιιr:'. (cτη Βεργiνω) , δταν oι

t.λ','',zιz3. '|.o") τo φ!,ρoυν, εljγαι τoυ

1.^ 'l ι ' 'tι π'2ιΥ τη γ6yγηση τoυ

Χv''a-υl. zνil o'' κρδγονo'" των Σy"a-

z''ι'aλν ε',,.vι.νLcιτ1ταν πaL)'ουq c'ι'
ιb'ie -: 'l'"'ι','ι. r:ι; σηrμΞp,ιν6g 1ιilρεE
τωy Σi'i6ων =τ'i Βα')'ιανιxfiq, ψθ.-

λιcτr δs ψ-i ιτ, γ1νηcη τoυ Χρι-
στσ3, ιι,' aηιει2ψiνα τον 6o i,
y"σ'|. aΦ/ 7ο ιψb'tι' i1<o'. \b αιιbγε;
xαι π,λ6oy ψετ& ττ;l ελil ε^yxoτd,-

στα.ση τoυ αργαtαι' ελλτ1vιxori, δtυ-

ριxo6, 9jλoυ τωy MαιcεΜγωγ;

Κα/ cτα, xpy',ν''ι τη; Pιυμα.oxρα-
'.iι;' \ Β!'',,oιι γ'a'' η H''sιθ'Jα, δ'lα-

ιt1ρτ1+ιν z.πδλ'ιτι τoν ε'λλτμιxδ y.α-

ριιi1.,.'ι :cυ;, dπω;' iλλωcτε. α.l-

νε6η,ιε y'a'' p' dtιλη'ρaν τaν Β)''
λην,'-αρ6, o οτoi'c ;'rποια'γθτiτ'ε (cυ^l

τeιτ'ριμtνι δa τi Β€.,"a:ω Υ'a'' T1 frΕ'

ριoa*i τη; -'ην 23ηΙονν[oυ τoυ 16E

μ.Χ., ,μετ;& τη' p&γη τη6 ΙΙιiδν'α;,
τηg Πιερ,iαι, πoυ dγιva ττp mpaτs

γOηιεη τ1:βρα), d'π'ω; ao σ"f,o^id.-

λ6rπτoυγ η γλιiloca, η,θρ'η'oxa!α, τv'

i1θη' - dθηrα ./,α|' a. ε'γ'αντοyτd,,δεζ eλ-

ληνιxiεq ε{τιγραΦζ xΦ'" τω τ&lψαoλ'
λω yια,ι πoλ0μορφα, d,λλι μνη1-ιεiα,
1q, orοiα 'eiΥ'σ.L δεri]γμaτ,z υΦηλli;

(ολληνιxt'1; δε) τdxνη;.

Ι(,αt6πιy dχφε 1,α. Bυζαντινιi

γρ6νιω τηe Β'€poιαq y"σ.L τLξ επιδρo-

1ιi6 των 1'6,τΦωy, τω'v Οι1ννων, των

Bouλγd,ρων yJαL τωy Γετιilγ. Π'ρdπει

να ξeτ*Θα"pt1σοψΞ αμθσωζ δτι δ'εγ

eiyαι αο:τ6, 6τ'' y'ατι€λd6αν -δ'ιiΦεν_

τη Βt,ρoια ττ1 -:\Ιατ'aδο'tiα; oι ol5ννoι

τoυ _{τiiλι i' *αι '''' Βa6't'γαpοι ιο:l

Kρα,iμου, τ,ι δg α.',€ζφ9ρδι;ενι ^γ'.1o-

νδτω α.γaφυν c' 'Lλ\τt αl.riνψτ1
πδ}'η, cττ1 Β'ιρδτ1 fl Βερaια τη.. τδ-

τ'ε Θfi,xηΞ, δηλαδ{ sτη cη,ψερ'ινi1

πbλ'η Στ'ιρα Lα.$6ρα, τη; Bαlλγα"-

',s[αq, η οα,οiα πrlpe αντ6 το 6νoψ'α

nρog τι.ψt1 τη; διxf< μαq Brdρoιαg.

1πω; αl',riiiη'ι'Ξ γ'αι' με τo Χαλ'dπ:

πcυ μετ'ογcμ,i'oτηx'ε, eπtaη'', cε Bi_

?a|.d.' αxοψη δε ιq.ι μ,ε *λλov oιxι_

cy'ι,δ τ'cν Βωsoαιρι τηq Σπιap1τιζ, roυ
λrθ!'ετ,ωι γJαL τ1h?7. (τω) Β'€'ρoιa x'α''

τ6λoq x'α'.,.ls τηγ y'L''γη's2^γι'α π}'iλτ1

(τoυ 19oυ αιιilνα) Bε,ρεα τη; ,\iιε-

?L"|ηζ.

"Ι η Β !.;'rι.ι ιr'ατ !)'α6ι'l' 1,ι'ιλ)'o','.

y.7.'' .)L Σαρl'ιτγιο:, τc 9ii4 ι'ιι ι3-

x'iερ,x. a βz'ο'.)':'ι3 τιυν Boυλγ&,pων

Σrμoυτ)λ xαL ττlΥ y-q'ix-x;''iττ1ιε 'ψ€-

x,οι6 6τoυ την απ,ελευ'θ|!ρυl'a:. a Βα-
ciλειoi B', o γvω:πd6 ιυg ιdBoιlλγα-

ροτιτδν'o;n (:τα τ,j,λη τcυ 1Οoυ αι_

ιilγ'α y'αι ιτ'.g αp'β'< του 11oυ' αιιb_

vα) . Σιlνεγiσττιγrαy1 xατ'0π''.γ, oc e'

πlδ,ρo.μ6g τωl' Bcυλγrilρωv, των 06ν
.yωγ' τω'i Koυιιi,νωγ των Πωτζινa_

xιbγ :ιαι των Νoρ,1ιαν'&bγ. πoυ xατ'€-

ληξαν cτη Φρ'αγτaνιρατiα, cτη' δι-
ωρxe'ια ττ1q aπo{αΕ επ1rσυγ1916η!:ιε χ.α,ι

η επιδρομ{ τωy Kατωλαγιjlγ. Kαι
η i1ττα τουq 6):α6ε βρω θξω απ6
τηΒι€ρο'.ι, α'τ;δ τaν Bυζαντιν,6 ατρω

;ηγ6 Χινδρην6.

Πo).'i crμaν'τ''x,66 ει'ν'αι a 14o3
ιιdrναg, οτδτε (το 1315) εr1xαινι4_

ξoνται .L π,εp'iφημε6 ζωγραφι,di
\τοιaο1'ρ'ιφ'"εΞ') r* Γ. Kα).λιdργη'
cτηv εxxληo(α ταl ξριoτlo3 τηq ffi-
λ'aωg, ενιδ dνω πλ{1θoE αξι6,λογωv
Buζαντινιilv εxxληοιιδv αυτιiry τωy

1tra6vων (πολλ66 απ'δ τιζ aπa,Lεq α-

ναιακαoιειι&.oθηxαν στα, NΦνιq
τηζ Tαι'ρxoηραttα;) αrιoδ,eιrγriει
τoγ πλoυτo y'α'L τη θρηιοιευτιx,6,τη_

τa τωγ xατa'txων, αρτuετo! των,oπoa-

ων θφ,εpαν cπoυ'δα,iα επιbvuμα αξι:

Φατq, xαι τtτ}ιaυ6, η.cαv δε oω1ν,&

pdλη ια:. ηζ αντqy''ραaaριβE - βα-
τιλιr.'τ)ι o'.y"oΥeν εLα.ζ i1 πωλ'ιδτ:ερω γ

τd'τοuω';, fraυ ξ{y"σ.τα.oταθη'xαν cτη
Βdρoια ωg διoιxητdE του θ6ματo;
ττ1Q, πεp'.οaiF, πcnl αποτ'€λεοε (μ&λ-

)'a'ι ιπ'5 :ογ l0o ,αιιbνe) την'€δρι
πα'ρQψαιq δ''ocxτyτυxi1; Υ'α.L στplx'τL:

ιιlτι'ιt6 iiε|?|.φ|€|l'eLαζ q-ιε 6δρα τηv
πιδiιη', i1 χαι ωt αν'bτατo'ι _ αγ,ιilτε_

ρ'οι αξ,.ω1γιατο'3γoι τη;, Lυτoτ'ρατοl

ρt'αq, aι oπoioι διιiλεiξαv τηI Βtρ'o,υα

ω6 τ6π,ο τηg τeλ,ευ,ταdα6 διa6ιιilαε-
ιir; τoυ;. 6ταγ ',a'S'τq δεν εi[ε c;1r-

δ'e't ια'' γ'ιιρig τη θ6ληc{ τaνζ, ι)'δ-

γω sic.;tα; τoυg η zιa''la'.z; ιπο-

μαz,ρ6νoειilg τa'lq α'τ,ιb τηiy πρωτε0-
οll'cα. Σν^γ''lα iicων τo6τoι ττηψ.α.τi-

ε;. ιδιor'τ{τε; <ζευγηλωτε,iωγr, χαl

xρτιi'!cιiaδoτ,a'3aαν το €ργ'a ττ1Ξ xα-
ταcxευ'l6 i1 ττ!ζ αΥα1ισ"τα'cxαυη-c' ζοr

γpαiφ,τ)rοεω-c, ειιaν a'γ'ρ αφt1σεω;1 τoι-

γoΥ?α.φ'ilσgωζ yαιily i1 xαι ολ'δx}'η'

iJ'ων |ιι2'lx''τη|i,'-ιλν' :ιε ιτrιτ!λε:t,ια
νι υπα.,ιγoνν πoλλrdE, π.,1.. εxxλτ1-

τiε; πρo6 τιμτ1 τoυ rγ(oυ Nιr.ολa-
oυ' πoυ - dπωg γνω,ρiζoμε - ε{Yαι,

αrνηθωq. 'o τ'ιlμ6μεγO q &\ιaq τωy

γαυτιxιily τ'αι '6ac τωv ξηριανιir,r.
'Eτoι, δixαια επaνoβotηrε, η, Bd-
poι6ι, (Mιχρα, Ιερ'oυcα,)ei1lβ>, Ψdoο
τo 1912 l1oαν .γvωoτri 1'α. oν6ψα;a

72 εxτληaιιby, πoυ νπrfi'ργαν i"1 υ-
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ι''''ipξαν πxλι6ιe,ι cι'r;t nΔ)'η ια''
,;ιz1.'.z!: ε.'iL','.'.L':-'-',ιz|.;'.ω:' :-' l;L
τ'.'; τ'lpτι|({1, '''" ,"τη!.€ζ ^iicι.ι ι,ιι'ι x-

;.ιL τ';,,ιεγ&λ:; π).ηiε; ττiΞ Ξ1 -:ζσ.φσ''

γ,:,:'εω; ^i, ττ1; l'.ατ,icτρbqiiΞ τaJΥ |,L'i'ri-

,!ι,:iφγ ,r' ττ1; Τ)6ρο'"α;' δπ'υli ια'"
oτL a',,6'i ιx ττ1;'Γ cl:.'ρι'οτ'',pιτ'iα;.

Ιτoγ dδιο α.'.ι'b'tι 
' 
(δηλαδii z'τaν

i Ιl) ι=!:(ιι,zz.γ : '.δρ:'l1gnr"', x.L'.

δη]:. eλλc μ,'νz.zτi,.7ιι' π,7.r-' τ":"'γι,ii

τc'l Ι.ω'iνντ1 Π7r.δ'r'tι;,'tl' ιo'l Βα-
π: :τη \λ'c:L συτy.ay':J;'',ι.'!ι'i α !.νι eντδ''
τr'; π5λεω; τ"x'ι €νq. q^).ο πiρ'ι α-
τ'i τo'γ λ\ι'ατ'γ,ιο'ιl.' 1c' oΓ'0[ι2 5LbζΞ-

a1"' lα. si,iιιpα'' εi1ε δ,ε εvταy'θεl
5'''a !υνa)'ο τι'}Υ 'l-aΥL5ττιlrιιb.y ..τ.η;

τiΞ?|'.'/:iiζ' πaυ 'i1oιν ^γ'iυlcτlα (μ:

<Στ'^i1τη ττ6 Β{ρο'.α';'. Ι1 Β'!?ο;z
|ι.ι'. τ1 τepLoxη τη; {γινe .[,να 'ατa
L'1,. 31i'ονδ σ.Lδτs? σ.'lιLo\\%σ-"''x'x' ι!ντ ρ'J-

τ ιυ oiΙ{ου1 α ο' ιο$>>, τη : 1iΥ'Ξ"'}'iι1'i LΥ-"i1(

ι'ιι.,!ν7ιxl6 εσω:τ,ρdφΞ,1 α,; τoυ Γρη
ι{Qiιtoι'l. Παλαμd; χ.iι τωγ oπαδδy

1c1υ δοδομ:{νoυ 6ιι τουτο3 (πριν γt-
li Ξι iμητρoπ'oλiτη;. 1ηg Θ.ε,:ταλoy,j_

ι{l-Ξ x'.τ.λ.) , 'qΥ^/''α.τq.στιx.θηy"ε στη

"Σxtiτη,, γα b t, 10 1p,cνιx_, Nω_

ρtτερ'α ωoxητeι}ε ο δa''a-ζ Αντιb.νιo;.
o Bερo:tilτη;.

Eill,λ,λoυ, η Β'6?a|'1' υniιρ'ξe' ξγι
ατιo τι πεδiα, τωy ι,ιαγων τ.LL τη-Ξ

διημ4χ1ζ μεταξι1 τcυ Ιωα,,νη Καν"
7αxaυι|ηνο'3 y.a. τQν ΑλJζιου '\πι5-
x1'υy"aν. δ:ιν ζ'6'sτιcΞ '/'1''L io t,Ξ,',.-

56ητo uτ;!''lτ1iμα τ'ωγ Zηλωτιilν, τη_:

Θεooιλ.ον[τ.η;. 'Aλλωcτε , oi.γe π9o

lyηcεi o'εμφ6λ:,o; π,6λεμοg αεταξri
iων' Aνδρδν,ιrωγ - Παλαιoλ6γων,
οτaν o'λ,οto εtγαν πρι:lταγω),ι,στi,σεL

7o\5-ν,''.' δηλrδη o Ιω,1,ννη; Κιντα-
ioυlΞηγr6; x,&. cτ,ρ'ατιυlτιxo,j τoυ Bυ-
ζ,α'lτtου' Για yω ανταποxρ,'θoι3ν δe

ε;τι; φlλοδoξiεg τoυ6 oι α',ιιjsτατoι, η-
i,jτεζ τηζ r\υτox,ρατoρtα; δεν δl-
.σ!q'ΞιιΥ ' Ξτoυζ ε,1-ιφdλιo,.l6 οιγιilνεg
το'υ;' }t1 y"α;ιi'cotl9 οε 6οi1Θειd, ταl;
v"ωi- δ:iφopa'υg Tο6ρx,aυg τoπi.ρ7a ;
i1 τιαι. τoν Σ'!ρ6o βαaι\ι'&, τoν <τρα-

.λη". Στdφανo Δoυ,οdy, τ} Nτα.ιdv,
ξ':rδυναμιilν'pπaE 6τoι τηv ιoxιi τα16,

αφoι5 !ταν &μεoα oξαρτηψtνη ωττt

τoν oτρ'ατ6 των αυμμ&1ωy τoυζ, cι
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l'ι€.'ji χα.ι l,l.1J'i!tα?ΧoL ττ1; πλa'So''α.q

τε'ρ''ογ;l1; ττιζ Β'aρο''αΞ ('6πωq ιαι
dλ)"ωi π,εpιlφερε:ιbν) , δ'''6'ι'' διαπi-
5τω11'Υ ττγι αδ'υ'ναψtz. τ'ωV Bυζ',ιy_
: νιbν (λ4γω ττ|ζ φx.Υo'}d'.,!z; τcυ;)
7'g'ι. 1Υι δuiνιτl'τητα γ'α ιq.τzλα6aυγ
7"ι'' ν'ι yιq''?πι$ν.oν'τ:1',. oL iδιoι τσ.

τ)'a,3τη iτlζ y.αL τq πλ'acν'exτ^i1ψατα

:Ι1i γeι'l:γρ'α.φιιt'; - cτρ'ατι.ιυτυι'i,;
|}j':ε,ιil; ττι'Ξ ΥLσ. την πα'pα'π'!ρα επ,j_

7'i7.iT1 ΙΦ\) σχεδiU)γ τr');.

{) Σ;Joz.,,a; Δc'υ.ιλ'ι ιιτ'i)'α6ε ττi
Β!'ρaια' ττιν Καστ.'?.α x,α' π,dλειE

(τ'aντ& 5ττi) 'F'δ'e:'5\L'' 1lOυ ιατο.γι
{δη)' τc 134il i' τa 1346. 'Aλλω-
οτε, αιι;6; o 51)^(xρωτLσψ.Δζ eπc6'e-

6α''ιh0ηιz 7"1'ι. i.Le γ1μιoυ;, ττου !'τ'.-
',ι'l z'π,5 rολιτ'.x^i' τ'ι'" sτοzτ'"ιlιτιx,i1
1ιcτ'.';/'-.τ1τι. !τc'' δa e'γ ιzτιsτιθτs
Υ. Ξ 5 -'"f i t ; e !'"l!.'i 1 τ fι ζ'Jτ ir,L 

Ξ ? !' i 
^i Ε \Ι'e -

)'iτ.'η3 ι'α'' a Σε)'::.,'.'υιa: τoπ&,ργτ1;

τδl Ιγ'δνι.l'l Κωγ,οτιyτdγc5 Mελ{x.
π,!|) Λταν γι'δ; τoιl (βαπτιτθΙ4ντο,;

Χρ,'sτυανο'3 π'',&) Ιξiζοδδjν Κα"|tκα-

a$; Β''
lεy γ'zω,2iξo',','ι:, β,!6α:ι' πο.-ε.

zιρι6ω;, dιπooe η Β'!'ρoια srcα" β-
ρ'ια τ0)y Tο$ρxω,ν, γι'α. πρωτη' φο'ρ&',
dzδo^,ι'!ν,cn'ι οιι τi xα:τ:α'σταxη. iιτ1'ν
ι:t)31tι τ.,r.ι !ν'lρυΘψτ1' τLα ψ|'5δν .σ''.-

ι!t, i.. ΙL iι :υl:. !J;ομ: ;' -'. i-'..''' ιη:i,;
'τ'; Β€ρa'.αΞ' zτην α,i;'ι'^i1 τ,υ δΞυτΞ_

ρcιl ψ'':,ιυ ιη'l 14ιυ .!,!ινι, aτι''i '.l-

r..'i,ρ'aε αιl..'1z τt 7.ι2i!'..'?γ'!',ι. τιυγ Bιr-

ξα.','τιvιilν cττ,^ι :r;6)'τ'. 7''.ι';!)'zse ο

}Ι:voυη}. Καντ,ιιο'J7"τi'i5 ;' ο,';ctο ;
α':ιl-γ'ν'L:cττ1τue 0cτ'ειρL νa .Ιyeα1α-
i'ε|ι}ει ττ1, Β!'7'aιι, Υ|''x:[ ΞτΞ[Υc'/iαν

τ'ιr' ';rγω'i!liοΥιαΥ νι. :τ1l xιτα\d"-
e,::.ιν cι Σι!'ρ;6aι. o Pοδoc),x6:,; Χλ&-
π:ν η Χλiπaνa;'iρzν . τs}'^9'Jτx'i. 

-:

Σ!ρ6ο3 τcτ'i''.,'γη'Ξ τΥιζ r'Ξ?'"οΥiiζ ψα:
τc',' cτο''.ο γvωρξoμε oΙ;lμερι, 6τ'',

δηλα.δ{, ι"'ι6e''1νοι3,:'z τo 1358, α'φoJ

o y"ρr;ληa Στdφeνog Δονs'ιν' τροτγ

γc,'jΙιε},ο; τiτογ'δ; τηζ, ε.iχΞ lπ':θ1,γει

^i,δη' τo 13'55. o Maνoυηλ xατ!φlι-

TΞ στηlν ΙΙe\oπ6νν'ηco xαι dγlν'ε
oδ'gcπt5τ'η;, τηt6, fr1iλ}στ( δε o' αυ_

-'6ν (xαυ 'στOυζ συ,iοδ'oιi6 τoυ Baρoι-
ιbτ:6 φri}ρη, του) oφolλaτ'σ''.' πρoΨ'α'

yιil;. η 'ιιeτo','ι''Ψωciα του o'.νlιcηιοi

Oινο'J; ττ1; Lατ.ιιl'itαζ 5e Β\!?oLα.
'Ετsι' τ!'),ε'.ωσ1Lν τ7. Βn{>αντι',tα

γρ6νια, ιαιι τα aπotα, η B'€ροια
i1τι'ν ψa,βλτ] ια.ι α;ξ$λaγτl r;δλη1

,ιrε dξα:'γeτaν φ'υc'.τ'6ν, q!}τ':O|?Ly'6Υ

y.7''. πy,a;ματιy',4y - z;ιλλιτa1νtx,6v
τ\r''3τον, τιpo'l1γBτγ"':' δe xαι σε ι.ιη-
τ';'δπa}'η, εyιδ παλιdτe'ρι' ινiixe (ωg

sτLσxoi1iι) 5ττΓ/ αρ'γιΞlπιsx'oα'i, τηi
Θeasα).ονι'xr1;. .\π,6 τα. xΞi|\LΞνα :,ω'
LτiO?L1ι!Lbν' των χΡoνoΥlrβηων xαι
Ξ'ω} :υyτΦχτιilν τωy 6tων ιαι των
c.y'c\,J'β'.ιbν ωγtων xα''υ oc"ων 61oqrε

eπα.''ν ετυιo$3 xc'?LwτTιPl'a'|Lo153 \L x.

zτy τ'6λτ1.

1'α γρ'δνια r,ο,r αxο,'l'.'υθηιoα'ι.
ττι; τελε;υlτajε; δεxaεfdε; τoυ 14oυ
)1rζ,l στ:i πρ,ιbτε; τoυ lbαυ q'ι.bΥα',

zα:)'ι3πτο'/τι'' ιπο 1ιε^ραλo οxδτοq xα,.

zδ:6ι'.bτητα., ω: π!ρo; τα. D,ιαδραψα-

τ'.cθξγτ q' 1ιεταξιi τιυv Eλλη,y,ο,6ιξ'αν -

τιl,ιbi, τω, Σi6ρ,β.φ, 
":n 

.'" !οι5';ι'

7-(υγ. Απ6 δυkφaρε; LηΥεi Γ'χηl1oφa-

ρ,-ι]l'ι'c,a για αλλε,πιtλληλε6 ιατα_
λ{ι}ει; ττιζ Β,ξ'?o.αζ, η oτ,o{,α 0λ'\α-

;a xυρ'tx',ιψotl; επανειλη,'ιμ6 να' c'
π'ω; cυνd6ηκε, d'λ)lΦστε' xαι μo πoλ
λdι d,λλεg π$λeι6 τη; MαιεδcνiαΞ,
6πω; τ.1., μΞ τηi ΘΞσσαλοvJxη, τη,'u

'Eδ'ε,οoa xαι. τLq Σd'pρε6. H τελευ-
τα|.α τατ&λτ1Φη 'η: Βtρoια; πρε-

1i'Ξ'' νq eτ'.oι't'b6τi,τ'e' τrJ c'?Υδ:"gΓ,Ja'

:: 1-t3Ο. .';6:ι ιι=ι')"l'pΘτ,ιε a7ι-

ι;''xι τi Θεοcαλoνiz"η. \["a 'ρiα. qn'6

τ''3 'z)'ωze'.; c)ν*.g'τωι xωι τi δ,.i1!γη-
jt} τηζ τoπιτ"i1E παpαδ4';:'ω;, ojμ-

Ψων1 με 7η'ι .'^,τ.i1' ο'. To'3,;'ιo'. ψπiγ
y'|'"t\) 3τ'rιν π6λη α,M τηi θdcη ,ιTιολ*

Γxελyτi,,. Kαι τc6τo τr'' πξτνrχα'ν ',ιε
την πρaδr.lci'.α υft3 τ.ατd|ixoν, τoν a-

πo o ψ'lη,ιο't.τυει μι: τo π'αρατcοι3-

τλl .1Χg,-,;rrατ6Leg", απi6 δe 1σ, αl'-

γε.|.ι τ.'ν του,ρ'τ'.xo'3 1g,ρoδυ)οεdoυ τη;
Βiφο'.α -< π}.ηροφoρηθηixαψe δτι τa

αληθlv6 oνoματεπιΔνυμ6 τoυ t'1ταv

Ια&νντ1Ξ Xα'ριτdiπoυλo;.'lEτoι, δεν

xαρτοιφ6ρ'ηoε η ιi,μ,υνα 'νιnΥ xατo!'-

Ιων. .J'L oπOaoι δ'e.ν τιραδtδoνταν, i-
Nον:"σ'ζ οl'υτιvευoτf τo)ζ τoy βr?τ;P9-
πoλiτη τη; π6λεω€, τον 'lrato ο'.

Tαlρxoι xρ€ψ'ωaαν oτo πλα.τ&νι τη€



τα.λ'ι3 l{ητ,loπ'6λεωg. H π:ιρ*δοoη

i:'l 'tzτο'icμιξε, o δε ωργι.'aρ€αΞτη€

Ιi,:.,j'i'.l''ιa'' ΔCληxaν'η6 (πoυ υπτ}ρ-

ξ: o τoλeυτα;[rrq αρr,NιεμξωC μα"€ τη;
T,-';-;,ιcν'''''ιt[σ'ζ xcl. πpilτοg του ελ-

'i"τ;,'.ιoυ xα,θεcτιδ,τo6) τaν oν'61ι*αe,

ι.ιλτ;γορ''ι!',,θaω6, Κσ.}')'[νcxο'lι
Kαλλiμα1o, εγ6 τo oω,oη.6' πραΓ{-

1tιτ'.ιδ qi.''',ι'x" τo'l ηταν Αραdνιog,
δπ'υιq,απcδe't1θηιε απ6 αγιoλ'oγtια
xεi1ιε',lα, τα oποtα. δη,μocieιp,ω τo

1971. Για το τ,ρ'iτo τ'ρ'6oι'yπo τηζ
πιιραΜαeω;, δηλαδη τLα. τη Βeργi,
να i1 Βuργcνtα, την αργδντc'oaα, η
οπο'!α π.ροτι'μη'σΞ yα αυτo}L:''oνtPεL

.πα,v& να ιτξae'' cτσ" γigια των Tο(lρ

'(ιυγ, 
δεy dxoι.l"ε επι'6α6αt'ωoη απδ

τιζ πηΓrdζ, o δε oxετ:xdε μ6θο; μιπo

ρal. να απη'aεi' την πΡoυπd.ι?Naν,σα.

π'αραδa'cη cτηι B'iρoιω τLα' την' λν-
γα ΙΙαλαιoλoγfvα (αδελφf τoυ Mι-

aαri1λ H", τaυ Πωλα o}'6,γaυ' γ'α|'

+\ητ{?α ! αδελφli τo'l Σe)'τζοdxa'l
Ιζζεδδiν Kαtxαoυg Β' , απδ το Ιγβ-
y:o) 

' η OπaιΦ α'''}τoxτl'ντ1ιε π'vα'γιι'α'

τι, τo !'268 6ψυlq, 6ταν διαΜθηxε
6τυ aτ"οτιΙιθηxe a &ντρα'g τη;.

Exοi)να τα γ'ρ6νn' (oτα μ6'oα τoυ

74oιo αιιilyα xωι υcτερα\ ιiνουν
τηv ε.1φd;vι,η τα)Ξ yJσ"L στη, B6ρoιq
o'' '\)'6'αν'c't, ω6 μιoΘoφt5rpo'. γ'αL L''ζ

^-'λnn'' cir9.ιtvt,υ]}9tΞ.

Στα aρ'δνι α aτ!ζ T ου ρ'^,{axι?,ατιαζ1

η τdχη τηE B€?oLσ"ζ εiναι 6μo:α με
τoy υπdλoιπo Eλληνιoμ.6. Δ,:cτυχιilζ
οι μεy διασu}θθvτε; xιbδι'xo; τη; ελ'
ληvιz;l1;, oρθ6δoξηq Κοινδτητα3 α''ρ'

γjζoυ'ν, μ6λι;, τoν 19'ο αιω'lι (1ια-
τi ο'. τlνρxα|C'd,q τ:,ατ'ixα''l'οα''i a'ι :ftd.'r'

τ.ι1!ι''rι ilq.! ^ilσα') olνηθιqμ6'iο γεγo-
.,,,ζ=) . c: 7ιa τ'ilδ'.ιeζ γ.σ.ι iα "λυτ* dγ-

^{ ?1-;'ι τoυ oιχcυμε νιιιου ΙΙατριαρ-
^7-εi.'''ι τη; Kωycταy,τ:yoυ,π6λεο::,

τ,ων τ,,'''τ,^γ,'iψeνων 7+0νων. ε''.ν'ι'- ι-
Γn?65,'i'L'51,τιy !,','εννα, T6λo6, τ&

ο*7 ε''.ι τυl τ,ο'l','*'.τ"ο'3 ιo,ρoδι)ζεio9

τη]ζ πdλεω€, δεv JxcLiν μ9τα.Ψρω_
:8rεr{, τουλiy-ιτπo c\ι', toτω Φνi[r"

1'c. aiτa|"α οιjι*r1'ιιν. Συνετοιbg, δεν

g,i')α'c oι πfiΥξζ, πoυ διαθ€τφε, α','ι.-

λαγε6 του 1l'αx,ρα3 κ?iνω τηζ δOυ-

λεi,r.6, o*τ'ε των co6α'',Λν 'λαL στ\aυ-

δαlων γεγoν'διων, τω oτΕOie' αclφα-

λιi6 θα eλs'6αν γω'ρα. Tiλaq' oι πε-

ρ':r';γητ;i -e δεν π'ε'ρνolioιν T.'αyτoτe α-

π'δ τη Β,6',,'an, δι6τι πρ'oτη'ιoιloαv

't' α.xa}'aνθc6ν (για λξoυ6 προσω-

τ'-νεl1q αcφ*λει,i',E τoυE') την Eγνα-
τi.α οΣa, πα: δe,γ διdοx,.(ε τηv πiδλη

rη3 ΒLρcια; γc' αυτ6 δs xαι εtνα'"

,μετρη;ι,dνoι, οτα δ,4ιτuλα τoυ εy6;

γoρυο'J, ?y.ΘινoL (οr' πτe'ρ'.ηrγηπl€g) τωy

aπo!ιJfl διcιαιlθηxαv aι αpτ1!νiisεtζ

xα'. 'αξLeωιν τoν γ,)61la'1 ^γ''α τa rλiγ
acq τ"αι' τη cπaυ,δωc'6τητα" τωl, πλη-

ρo'φopιι{lν τo,υ,6, 6πω6 εriναι π.χ., :l

g$)'γιγυω Tοελqμπτj, o Mπωζo$ρ, o

fΙoνxd6ι)', o Λtμ x.'α.

A'τa τα. τoνρx'cxλ αργε'cα y'αL tι.'

πδ ελλη'ν'ιx& dγγρrωφα γνωρζoμe
αι''. q ωγων'αζ τ1ζ σ.Υτι.στ&oε'ω6 xα-
τω τον xωταr"τητfi αρaι'cε ν.ωρ[q,

πωvτω6 δε d1oμε α'"lγxer,ριμdν'ε6 ει-

δ/1οειE απ6 τιg αρa6g το''l 1'7o'ι αι-

'bνα', για την περυ'oγi1 τηe N&oυ-

5x'Ξ y"ιL τη-< Β'Lρο'.α-:, ενιδ υπη,aξε

τ'ι'' z'ρ.γ3λ''ο'' τoιψa; 'μετιξυ τoτ'.-

xιilv Toυρxω} ,ιΥ&δωγ, rs.ετ& τω ι,υi-

σ,x. τaυ 18oυ αgιil,iα xαι 'ρ.Εγρι τrl

7782.
Στο,υ; P'ωco1,oυlρ^λLxa'3ζ πoλ6μoυ;

τaν 18oυ ω:ιilyα δραoτηiροπoι{θη-

Υ.ι1'^l Υ'{iL or. γ'αγυωδ'εg ττjζ 1τ'ε?ιaχηζ

μαζ' l{υlρaωζ 6ταν aνν,€6ηρx.ν τ'α <so?

λωφιxd,,, oττp aπoχi1 τηrι Mεβλη;
Aι'xατερiv'η;, oπiδrcε μεrταξ$ οiiλλων,

cuμμετoi1ε y.α,L' Tι Β'apoLα. στην π,Pa-

ε7γιaiα lLα 'νa x{νηψα τoυ γι''ατρ'ι$
Lcυδo6'!V"ου η Λoυi:ξη Σωxtι?η,} σf-xL

aρ'δνυ,α 1787 - 1799, 1μ'ε :.'oγ |'ητ'?a-
πoλiτη τη6 Δανυt1)' (1766 - 1799) .

T''6τe x&τiy'αν πo')'λα aωf'-*, ',ιο'iα--

'' .i,'2''α xα''ι ^l*οi'.

Στα- aρ'|'iια a9[1,ια.γzδΞΙyθ'η,xαv

zα'. πο).λο! 'αξ.δ'ιογcL Βεi'oι6τei, 6-

;ωi ^i,;ια'ν ο Ιω,&yγηζ Κιιlτ,τ,'$)Loζ, ,.,

ΙVΙητpoφ ,rη; Κρ''ι'δαcυ}ι, -:. τι 'μdλη
τη: οιτ'a'γ!.'i,oιαq Mπιr.Jλλx i1 Β''x€'
λa, τοr) Prιxτι6λν ι.,α', ε'νω υπi7ρ'

ξ'-ν i4α'" στl\ρ.α\/'τ.y'o[ Θ,ρ'η'cxειιτιτot

*.}τρ:,c, iπω; a oιιoυμεvlι'd; ΙΙα-
τγ;:λ7y;η'Ξ K6ριιλ).o; B' , Κoνταφi1Q,

:ia'.ι -,'' a' lπ'i ι7eε qιτ,ι 2 οπο t'!ττ1'. ττ1Ξ,

rι δ:,.o3 j\ιc';'1::c;, c 'r€ο; του Ολι1-

ltπo.υ. O ιi,cιog Θεoφd,'ιηζ' o νξaζ1 τ.o-

).ιoιi1ο; τηg Nιioυoαζ, o 6τιοE Nι-
xt&vιυρ *.'&', παl, θζηααv γ'σ.L aτη
,Σιi,τη τη; Bd'ροι,zt,.

',oτaγ 6πγευ'ae πrα a ανerμa6 τη6
e,λευθερlα6 xαc δτ1ψι,αιργτ)θηxε η Φι
)'ιιτ} Eται,ρεiα, γρ'&ψηxαν μ6λη
λτil ττ16 xι'c αρxeτot Bqρoι,ιirτε6, 6-

τωΞ i!σαν ο N&vo; l1 Ναvd;ιo6 Περ-
δiιη6 τoυ Χριcτ6δoυλoν' ol.ερodια-
xaνaζ y"α.l. δωcxαλοE Kαλλilyιxo;
(πoυ τον ωπ'*γβνι.oαν oτα Xαvια) ,

ο !τ,γ,ti,τ''''ο3 Moρη; ι.'ω',6b6αι.α δε
^ισ"L oL xλεφτα,ρ1r,ατoλo[ τη16 Bd,ρoι-

α,; - Nioυoα; χ]αι τωy Πιεpiων, 6-

πωg o Ι''}6ρo Καραιd,coq, o Λδλιoq,
o Εηρaλεu6αδiτη.", oι TΙ'aτξα6αtaι,
oι Σιiρ'oι τj Σh.l,ρoπoυλαioι, o (Nαoυ-
aα'{ο ':) Λoγοθdτη: Ζωφει1xηg τ"αι

α'ρxετoi &)"}'ot.

Ι1 Επαν,αcτ'α"5'f1 "Gaυ 78,27 γιaρυ-

φιbθηxε, 5ττ!ν rg.ΡLaxri τη; Nd,oυ-

:|x.Ξ xα'' τηqΒ6ρoια;,τo 1822, ω^γ-

aρ6^iωe oxεδ6ν !ιJε τη,y Lnανωcταaη
:τοy 'o).n'lψ,ιτo xαυ ψaτ& την xατ&,-

πι'ιξ'i1 ττ1g oτo 'Αγιo ''oρog xαι oτη
Χαλxιδιxd πc6 γeνινJα.

Tο 
'',ι'oναcτt1ιρL τη6 rq'yα.{'tαq Δ,o-

6ρα, τ1 N*,aυoα xω η Βtφo''α i1oαν
-5σ' σπc'νδσ"L'6τaρα x€'ντρα τωy επoι-

ναcτατdsν, αλλιi δεy dγινε δ:.iνατ{

η xατιιλη:ι|i1 τη6 (xαλ& o1υρω;ιι6-

ντ1;) ΒΞρo:α'g ιαc θτα αργι'ae η;, ιτo-

)'υορ,ι|α τη; N*oυαα€, 6π,.lυ εtae xη-
pυ1θ:i η επανθ,cτ'ωoη aaν ΦeQρου-

ωριο ('ο'l 1822) xωι δατηρ,lβηxε
40 ημ,€ρε'g, περ,koυ, απ6τε ιαt xα-
τl'ι)'ιi1φθτ,ιa. Δεν d,vτεξαν oι 'Ελλη-
νεg απ'€'t'αντι oτιg ωλλεπιiλληλa6 ε-

πιt]i3:,sι; πoλυπληiθdoτερων Toriρ-

ιων, αριοτα ε'ξoπ,λ:qμdvων, π'oυ θ"-

λιυcαγ την π6λτ1 '',ιετ;θ" τ,'ρoδooiα.

Eπαxo.λοιiθη]Ja) Ψ'rγdζ, πυlpπολii-

σΞLζ xαL λer1ιλαo[ε6 oτηΒdφoια, oττ1

N,1,c'υ,:a y,q-. ο.τσ. 1ω,ριd", aτ'α ορεινd,

Χx"l'' 1'ToU ηfl1ιπου, αi,ψ,ωνα με τη
δ'.tpγτ1cη των ιcτoριτιilν (lξdvων xαι
Eλ);'l1νων) ) ιL9 τ,α, ιψιxρv, aρονιxω
(τι6 uEγθι.;1ufοgg6") χαι μ,ε τα {'γ-

Υ,?|1'φq' τoυ τa,υρ:γγ^1qι3 ιερoδιxεΙloυ

τηE Β4'ρoυω6 - Nd.oυ'oαζ, oε oυyδυ-

αψδ xαι με 6cα διi6,cωoε η |τlρo'φο'
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?Lιi ι r,aΡqdo5η' το1) xx'τ.λΥ,?'iφτιx:.

6cτaρ'α 'ii ιrJ'ι. ηιετ'α.δiδaτr: 1ιe i'ι
οτιαsa'''in'''. a'in|ιz'pι". Β'!&z.''α, δε'l

eiγιν τ"ω\'3τΞ?τι τυ'l.τt ι1''. i1' ''.Lo'rx.-

r''Ιγρια' Αr1;-ι,ο$τηz'ε τ1 (τ''"ντ1ι'i1 xα''

α.τ'i'rη-'τ1) τ ? ?'' cν'1' :'1' τLoν'Ξic'J'Υ'ι 7 t α'
τιjιν ιαι. τωt.μoitb'l, iιε οου;η δ: τη',

ειτ'αι'7i'α διυ"p'π6-Γ;α'tε ο'' To6ρν.a''

y'α.L iO 6ιδi τo}'\ιb't, d,i.λιυν, pα1ι&-

δων, ,,1i3,; εi7α.ν :τc 'ψi'i'>1 Ξy'1rLΞ'

ταλλει.ι6iιενoι την 6κp'.lQμτi y"ι'ιi"'

στaση. Χιλ:*δεE &νι?ε;' Ιυ'ai;y"€.:
xα'' 'παιδ;* τη,; Nioυ:α'ζ χαι τω}

βρω 1ωpιιil') 6v'iηττι.λ1"'t 'i"1 πo"l\iγ
θτΡLαν 6τα cv).ι6cπ{|ξαp,ι, Ξν6 μ'ι7.

yoολ&6ει τ'rΓ/ η,?ι!'τx|it αrlτcθl.lclι τ,ωγ

Σαlλιωτlοclιilι y'αι iτου Υ.oli& σ-ιιι

Ζα.λaγγo υi!ιi',riχει π'''i, y"q.'. τ1 Φιaι.ι'

6ττΡ A'?'ir'':'σq. τ'ηζ Niο,lc'*Ξ.

'oool γλ0τιυ.|z') z'aτ!φ'}Υ1'ν σε

α,λλe6 r,aρ:aχ!; it ν'x'' oτ''; ^γυ'ρι'l

Bαλx'α';,ιr"6; χ6pεE. o: δε πaλaμι-

cτ€g aυν'iγ.ι'cL| -ιaΥ €νοπ}.ο α^ρω'tα

τ4lJ'ζ στηy ιm'6λοιπτ1 Eλ)"iδα (η ο-

πotα. αν"q',ιa πoλq1ι.oricε) xαι διαxii'
bηxaν γι'z' τoγ ηρtυ'iση}4 τoυζ' σρJχyd,

δe kφηναν uoτα ξ'6να, τα.ι' το αbμα
τoυ;, λω6ιημ6'iο απb τιg παλλd; πλη-

1Ε-< οe διd,.φo,'c'ε6 trl&1ε;'

Kαι 6,rω6 δεl oφη.αi1α11'Υ 13στe'

ρα y"αL οι οx\h6cι 'Eλληνεq τη;
πaρ'ιaγi1Ξ τη; N*oυceΞ - Βι!ρ,',γo.r,

6π,ιο; δe π,ροx6πτe'' απδ !^γγρ*φα''

τα. oποi.ι δηiμaa:',arlιηx αν oπι τελaυ-

ιαiα'^7'ρ'διια, π,ι?eγοι'λr'6cαν (ια:

ψeτα τc 1821/1'822) τουi Τaνρ-
τ'a'l;, γεγον6; τo oπo!ο eπ,'6a6αιιι'

'tΞ1α'' y"α.|. αil τη c''lνι'γi1 '!'ιδrι'a'rι
διατeγdrv, δ.ατιγ1ι*,των x:i. aγ-

γρdrφων y"αt δ'"ιαοτιτ'ω'i ατοφιcε-
(')γ τω.l ''aL\?y.axιLν ωρ'xων, πσ) α'/α.-

φ{ροντα'' οτυq xυ'ii1cε''; τιrw Eλλη-

νωy 9παyαστ α',tbν yια'' 5' α.υ'7+ι ττi!

περ''ογi'. 'Eτoι, γνω,ρiξo'lε για γε_

Υoν6'τα 6τα γρ6νιω 1E25, 1BΡ6,

1827, 1828, 183b, 1836 ^r1-ι. τ'Λλili'-

{rζ στo Eπ.ινα5aσ.τLγ"6 xiνηiuα τoυ

1854 y|σ.( σττ|) Επαν'α,στα,στι τoυ

18?8, ,cτηv oπo[α. ξ'\α;6αν μ,4ρo;

*α'. αρτ"ετaL Ελληνυ,6λαxοι' ο.coυ

τ,\cο.ιiμNoντσ'ν αιτa τo Σ6λι (6πoυ εi_

y.aν ΞΥγ.^J.iλ.,ιαP,'aL \lιζιι& cτι; π,ριΙl

τ:; δεxzετJa; του L9aυ α'lbνα, προ-

ε?Υ6'ιμΞν.; απ6 aωρ'-a τη; ΙΙi',δoυ) '

ΙΙcλΞ1ιηoαν δ: ,cε 1ι&1ε;, oι οπoiε3

Δγ,'ναν σττfl πΘp''rι:;i, του Kολινδpo6

zaι .:δlω; cτο 1ιoνα.Cτi;rpι τωv Aγi-
ιυ,i Πα';τι,ly (ιοντ'ι sτ'α 11eλατ[-

τ5,.1' - Bεργiνα) 6πoυ, οτo Γaλα-

τ.τ6,'γ'ι 7ι.x,!.q ψτ1ιiρeq e'r,'ι''tξλa6α.ν

τ:; πρxξε:; αυτοf}lsiαE των Σaυλι-

ιυτ:55ιbγ ),-|ι'' τQw Nαουcαiωγ.

Mετi α7γ,.si τι a?Υ&lυJση τo! 
'-'

γιbιι τrι'l Ι1λλτ,ν:.αμc'j ενaν-Ltoy τL1'ν

π:)"λιby :1θpιilν το'ι, δ''δτ'' δa't ^ii'cαν

i!τ,l'"o,.' l,''.Jνi7'1', a: "Ι odριo'', il'\0'

xι'. a'.Β'ιait."γι;lrrι ii oι Boυ).γαρθξον-

τs; ι:,-;ιιτιζiyδι; 'i1 ιtl''' xι'ι2ιxo!"

Poυμ:ιv.iξcv:a; B).i1oι. E'iναι η ε_

r'aπo'.tα ιι-υν 7':c?'δ'?alν φ,ioeων ;o:.l

ΝΙ'ιιaδo','.ιο'3 Αγιbνa, πoυ δεν τj-
,λe ιιυ:e . iττ;, ο'.ts!'l', το 1908, αλ).α'

cττsl περ''c1'l, ιτ''-:. Ηψι'θl'αq, τη' 16,

77 xα'. 78 oι=afi7[o'l τoυ 6τcυ;

1972' rra6ιι y.;ελsυθa:δθ'Γ1x1-Υ αfiδ

τ,ι e}J'τ1ν'"xι 5-.'!7'τΞι'|.1'iα. cι'" rρλs'. 
-<

B!7otι, Ν'ecν-.,α y"x'. _\)'aξωlδ;rεια

(-'6τe Ιιδ&;) ' 1''til"5τo''xL.

'Ιcτe2α., &ργιee :o <Eλληνιz'6',

ψe δ,τt i1-ιπoρ,ei ν7' 5τtυ,1'tνΞ'- τ'a'. ν*

'lπονcdi τ, )'!iτ, l.'tz'i1'.'

Η rΗμαΘiα σε xΦρτεq τoυ 15oυ ' 19oυ αιιbνα

p9γdyaι,z ι'τιl' τ-r1 caλ. 111

Σ' 6).'''l -: :ου; 1iρτε; π,2') a,ρeα' ο\
.t!.φερι. δε'ι ιιιρ;γ'aρι νL Ξ\Ιi.Jπi'ΞlJ' 

t'

τη Nιi,o,.l:lα, Ξγ'a6ζ y'σ'ι αν υπτjρ1ε

ι' zν:'"'l1 7'ι') T1' οτa'.7.ε'!.zι :'''li i;
:ι'ι Σιιι',!.Υ'lι|)5=.L. 3)

Κ[,ντρ"ry Mεilζavc_c Eλλτ]i'ι_

σιιoιi.

Δημ-ιιτοα Ι!Ιa.ργα,ρdτου'(Αρ_

xωi.ι Γεοrγρ ωφtα τηΞ Mαxa-

δc',.iα.;, Ιl[xA 1988.

Δdμc; Θec:α)'ο'l':ιτ6 _ Δηlο-
τ'.τi1 Τ7'.νω*οθ"iμτ1 ' Eμπo'ρι_

^fr xα,'. Β'.ψτ1γανιι6 Eπη.ι'ε_

)'ηπiiρ'ιο uJftilρτεg xαι Γxρα'
6o5ρ e.-τηζ MαχΞδοy'iαζ' Θεο-

cil'o'ι!"xη 1992.

Ρiγr; Φaιρα.|'o3 nfrΙεγιiλη

Χ&ρt'ι ΞτiΞ Eλλ&δο;" IGγ_

''.'cν M:iξovr; Eλληνιοiιο'j

19i9.
Σ.γ-ιροeρ'x3 B. A6ραμ'6α 'Aν-

να - J'aδραβ6 Σπ. 'cX*ρτε;
y.α|' y α1?τcΛΥ?'ωφ oc τo'ι Aιγα iioυ

ΙΙελ&γου;, oΛKlo'Σ 1985

Aξνα.
Zaοharakis Christos G. Α.
Catalομe of printed Maps

οf Groece t477 ' 1800 Ni-

cosia 1982.

Tτ, 6ρl'cτ.ο'l',r: τo 1796 σ:η ,:ιΞ-

γ&t'τ1 Χα7τι -.:υ Ρi';:. s='' ;''s)'}'c

No b :ιγ Κ?|,o" ' Ν''i-n(c'ιοz.' ;d''3

','.:τ,.6τs-'ι L',Lι,lΞ L7':' =τι'ι ι7.',a'ι'.zij

τη3 θι!s'r1, ys7ιω ιτ'l5 :τ, Β'!','ο'.ι- s<α

α5νa'7z ΙΙψι'θ!α; ιι.'- Π::: |-r;. ι)
'Aνθι,iιo; ΙoξtE τc 181Ο δ'.''7Bωνe''

rμe9*0. cτoιy'siα τoιl P'iιΙa ι7''- :fι'ι
τοπoθzτet opθJl ;ιe τo 6νo1ια Νi,o.l-

cz η N*,cl'loτα.

Στo nx*ρτη τη; Eλλi.δα; x::
τα')'\:,γα'ioυ, τουLa'pie ΤΙ'xρ|.oι

'1838 τη σ}νq\iτσ,!!'ε oα,ν Νiagostos

η Gniausta.

tsιΘλιoγραφiα
1) 'Αvθιμo; Γ*ftι <Πivαξ γε-

ωγρωψ'.nξ τηζ EλΜδog"

1)

δ)

6)
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tlΞlδoΦ ο 'Eλλnv ΦρxεTαΞ...

oι δ<bδεκα Ιoυδα(οι πρ€oΘειq,
€vειg απ6 κ6θε φυλf1 τoυ Ι'oραf1λ,

oτεκ6ταv με δ€oξ xαι Θαυμαo,μ6

μπροoτ& ατo Bαoιληd. Λλ€ξανδρo.
Γιατ( η φξμη τoυ αviκητoυ βαoι-
ληd εixε απλ<il,oει μ€1ρι τιg πo-

λιτεiεg και τα 1αtριd τηg πατρi-
δαg τoυq. Γι,ατi μ€ρα με τη μ€ρα
6λo και πι6 κoΦ,αρd ακoυγ6ταv η
υπ6κωφη βΦ αr,6 τo πoδoΘoλητ6
το:ν M,ακεδ6νιoν.

Πρcbtoq τηρε τo λ6γo o <1ρ1ov-

ταg Ιorνctθαv, τrlζ φυληc Bεγι,α-

μiv. <Θι5cναι αΘ6μιτo, βαoληιi A-
λ€ξαvδρε, και ααιry1cbρητη παβ-
6αoη τou N6μου τoυ Θεo0 των πα-
τ€ρωv lrαζ, Φ oτεiλoυμε τιξ επι-
κoυρiεq πoυ ζξτηoεg απ6 ην πα-
τρiδα μαg loυδαiα. Δι6τι o Ιγl€-

γαg Aρ1ερ€cιg Eλεζαρ ξ1ει δcb-

oει 6ρκo oτo βααιληd Δαρεio.
Toυ oρ,κiαΘηκε πoτ€ vα ,μ{ oτρ€-
ι{.lει εvαvτlαν τou τα &τλα τoυ λα-
οδ Ιoραf1λ. Ei,ναι βαβg o 6ρκo9.
Kαι δεγ μπoρoΘμε vα τoν παρα'
6οιiμε γιατi ε[ναι πρoατωyf1 πoυ

εντ€λλεται Kιiριog o Θε69 τoυ λα-
oo Ι,qρα{λ με το oτ6μα τoυ Πρo-

φξτη Zα1αρια: <'και εξoioω δρ€-

παvoν πετ6μενov, λ€γει K0ριog
Παντoκρ<iτωρ, και παg o επ(oρκoq
εκδιω1ξoεται εκ τoιiτoυ>>.

Tα λ6για του Ιoυδαioυ dρ1ov-
τα εξ6ργιoαν αε αφ<ivταoτo βαθ-
μ6 το,v Αλ€ξαvδρo. <M,6,λιq κυρι6-

ψω τηv TUρο, ξεφ<bvιαε €ξαλλοg
ι*rτ6 οργf1, θα βαδ1oοr με τo στρα-
τ6 μου εvαγτ[oν τηg Ιερoυroαλf1μ.

Γιι1 να μ<iθioυv oι ΙoυδαjOι σε πoι'

::r:or"., 
ατo εξξg γα υπακod-

Και xωρiq καv να ακotiαει τηv

αrι6κριαr] τoυξ o Aλ€ξανδρog, πρ6

αταξs τoυg φρουρo0q vα οδηγf1-

αoυν, δi1trωq τιμ€g, €€,ro ωι6 τη

ακηνf1 τoυg δrilfuκα ιoυδαioυg <1ρ-

χoντεq.
<<Πcbg τ6λμηααv, oυν€1ιoε να o-

ρ0εται o αιrkητog βαoιλη*g, ν<iρ-

θouv να αγω/γε[λoυν, 6τι δεν Θα

αtεjλoυν, 6τι<,19 &ιραξcν oι Σαμα-

ρεiτεg, τoυq oκτιb 1ιλιdrδεq <iν-

τρεξ 
'!oq 

τoυg ζt'1τηoα επικoυρiα
για ηγ πoλιoρκ(α τηg Τliρoυ!>.

o βααιhβq Λλ€ξανδρoq κριil-
τησε τq λξo τoυ. Σιivτoμα, μετd

Toυ
Γ. Toυoiμn

την Τιiρo, €πεoε xαι η Γζα. T<b-

ρα πλ€οv 1ταγ η oειρ<i ταrν Ιoυ-
δαicoγ.

Mε διαλεκt6 oιhμα ατι6 ετcr[-

ρoυq και επiλεκτoυg σαρισσoφ6-

ρoυq τρ<i6ηξε για την Ιερoυoα-
λftμ. Σε αtτ6oταoη π€ντε ημερcirν
πoρε[α βριoκ6ταν η περ{φανη π6.
λη, πoυ τ6λμηαε να αρνηθε[ επι-
κoυρ[,α στoν κατακτητξ 'ιηq oι-
κoυμ€νηg.

o μ&ντηq Λρi<rτανδρog απ'6 τηv
Τελμηoα6, oοφ69 αν6μεοα oτoυq
σoφoιiξ, μξ φημη Φια με τoυ Tει-

ρεαiα τηq Θfι6αc' βριox6ταν, 6-

πιcq πιiνεα, 8iπ).α oτo βαoιλη4
του, To6τoq o σοφ6ζ 1r<iντηg' 6-

πG}q τclv λ€γαν 6λoι, μξ €xοvταq

&λλη λ€ξη γι' αυτ6ν, απ6 την ιil'

ρα πΦU γενvξθηκε o Αλ6ξαγδρoζ,
αφοιi f1τorν παρ6v και στη γ€ννη-
αi1 το,υ, oΦτε oτιγμξ δεv λεiπει α'
π6 τo πλευρ6 του. Mε τη μαντικf1
πc'u αποιi5ασε σtο ιερ6 τηq 'Αφυ'

τηζ, τo 1'αμ€νo μ€αα oτα βciΘη
τηq λι6υκξg ερξμoυ, διαΘιiζει μ€'
σΞ σ'dc' μ€λλον.

Fiιi1τα μ€ρτ μελετιiει τον α'

oτεριαμ6 toυ βαoιληι1 τoυ. Kαι
τoυ ερμηνα1ει τoυq oιωvo0g;. Ev<i>

ακ6μα τιoλιoρκo0oαν τη Γξα,
εlπε πωq τo ξc}διo τoυ Kριo0 ιoo-

ζυγιdζεται με τo ΘρicrμΘo τoυ f1'

λιoυ πdνω oτη vιj1τα. Tcbρα, εvcb

βαδζoυν πρoq την Ι,ερoυαoλf1μ,

λ€ει ποJq τo ζcirδιo τoυ Λ€oντα
προμην<iει δι)ναμη και κυριαρ'
Xilα.

Aν&με'oα σtη βαoιλικ{ συvo-

δεiα, καΘcicλα g'g Qgorοrαλικ6 φα-

ρi, ξε1ιoρiζει και o πρ<bτoq 1ρo-
vικoγβφoq τηζ εκσEρqτεiαq. Ei-
v{rι o φημιoμ€vog ισroρικ6ξ, και
φιλ6ooφog KαλλιoΦ€νηc, o OλιJν-
θιog. o ανηψι69 τoυ αγαrrημ€νou
τoυ δαoκ<iλoυ Αριoτοτ€λη. KdΘε

μ€ρα ξετυλiγει τtζ μεμ6,ριiαεq.
Και ιrπαγoρΦovταg oτoν κoλλι_

γρ&φo τoυ Δι6δcoρο, πqραδiδει
oτην αΘ'αvααiα τηv απqρ<iμιλλη
εκoτρατε,iα του βαoλητi τoυ.

oι loυδαι.oι τηq Ιερουoαλ{μ,
oαv μ&Θανε ποcg πληoιζoυγ ot

Mακεδ6vεg, πJστεψαν πωq €φθαoε

τo τ€λοq toυg. Πdνω απ6 ην α-

γiα π6λη ατιλcbΘηκε ακ6μα μι<i

φoρ<i o αρ1αiοg θρflνoq τηg πoλ6-

πΦηq φυλ{q τoυg: (φωνη η]κο6'
σθη εν Fαμιi, Pαxf1λ tα τ€κνα

κλαiει>.

Mε ,τo νιi;τωμα ο μ€γαg αρχιε'
ρ6αq ειαξλΘiε στα ιlγια τωv αγ[-
(οv τ.oυ μεγeiλoυ ναo6. Γbνατιοτ6g

μπρξ oτη oκηνf1 τoυ μαρτυ.ρioυ
<5αvoιξε τα dγια κε|μενα. Kαι κ&'

τω απ6 τo φωξ τηq επτdφtoτηg

λψ4νiαg ξεν0κτηoε στη μελ€τη
των ,tροφηtrcbν και κριτc5ν τηζ φυ_

λf1q Ιoραηλ.
Mε τo θαμπox<icραμα, αξηrμ'6-

ρ<*τα ακ6μα, βγf!κε απ6 το μεγd'
λo να6. Kαι θδοloε τφooτmy€g:
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Nα oτoλi,αoυv την π6λη με μυρ'

τι€g και βιiγια. Nα ανoiξoυv δι<i'

πλατα 6λε9 τιg π6λεq' Kαι πρo'

παν/ι6ζ δι6λoυ να μη φo'6ηΘo6ν

τoγ ξανΘ6 Mακεδ6να oτρατηλ*'

τη.

Π,ρ6oταξε ακ6'μα, oι ιερε(g εκ

τη< φυλf1g Λε66 vα εvδυΘooν τα

επioημα ιερ'ατικ<1 τoυg κooμf1'μα'

τα. Kαι o λα69 να ντυΘεi σεαλευ'
lκιl. o iδιog φ6ρεoε τηv τι<1ρα με

το αδαμαντooτ6λιoτo πεvτtiλφα

τoυ ΔαΘiδ στηv κoρυφf1' Kαι τα
γαλ&ζια xφooκ€ντητα diμφια'

Mε τo 1ρuo6 .μω1αiρι ατα x€ρια'
πoυ στην λεπiδα τoυ ξταν 1α'

ραγμ€να 6λα τα τρισαγια oν6μα-

τα - Γιοe1Θ€, Eλλεiμ, ΣαΘαc}Θ' H'

λj, Σαλf1μ - με τα oπoiα o λα6q'

του Ιαpαξλ επικαλoιjvταγ τoΘε6

των πατ€ρωv τoυ' ξεκiνηοε επιι<ε'

φαληc τoυ λαo'0 να υl'loδgχΘειτoν

Aλ€ξανδρo.

Στo αντικρυσμα τoυ μεγdλoυ
αρ1ιερ€α πoυ oδηγo6οε την πoμ'

πi' o Λλξαγδρoc odoτιοε' Ξα'

φνιd,oτφκε τ6oo πoλ1, ciloτε €1trα'

oε η λαλιιi τoυ' Kιlταηtrρog oτβ_

φη,κε προq τo'v μdιντη Αρfuαταιlδρo

απ6 την Tελμηoο6' Kαι μ6λι9 πoυ

μπ6ρεοε να ξrελλ[οει:

<EiVαι εκε[νog' Eiναι εκε[γoζ

με τo xρυo6 μοη1α'ιριr''

o ooφξ μ&ιlτηζ ταρ&χΘηκεκαι

o Ι:διog. Π&ραuτα Θυ'μftΘηκε τo 6'

νειρο πoυ τoυ διηγξΦηκε o Aλ€'

ξαvδρog αειg γιoρτ€q στo Διo'

Λbyo πριv ξεκιvf1'ooυv για την Α'

vατoλf1.

<cE[δα vdρ1εται και γα 'με συ"

ναντ&, τoι}'ιE iΦpo τo πρωιv6 o

Αλξαvδροc, €γα9 dνΘιρωειog πoυ

τo κεφ&λι toυ f1τα1r ατoλιoμ{vo

με μιd καλσπτρα (δια με κιirνo''

lDoροιiοε μιΦ 1λαμ6δα με πoλλ&

xρυσ& κεyτt,ματα' Στo trβρι τoυ

κρατoυou €vα μοr4αtρι με 1ρυod

λεπilδα, πoυ πdγω τoυ dταv 1α-

ΡαY,μθyoι oι χαρακΦρεg μιξ α_

καταv6τ1η9 γλlcirooαg' Λυτ69 o

1'1 8

<iνθ.ριoπog μoι1πε να δια6ιit xΦρξ

φ6Θo τoγ Eλλf1'απoντo' Γιατ[ o Θε-

6q του σιiταν επικεφαλξg τoυ

oτρατoδ μoυ. Kαι Θ'α 'με €καμvε

να κατακfiσω την αυτοκρατoρ[α

τωv Περαιbν>.

o Αρiαταvδρoζ" ΘυμfιΘηκε 'ακ6'

μα 'ιωq 
τ6τs, €κλε'ιoε 'μι& ατιγμf1

τα μιiτια τσυ, 
'(αι 

αττoκρ[Θηκε <rτo

βασιλη& τoυ; αNα υπακo6αει9 oε

αυτ6 τo 6νειρo>.

'Αl{pωνoζ o Aλ€ξανδρog αrι6 τo

απρ6oμενo owαrrdντη'μα ξετ€ζε'

ψε απ6 τoν βoυ'κεφdλα' Πρo1οb'

ρησε προζ, τoιl Eλεdζαρ και γoνd'
τισε μπρoστιi τoυ'

oι oτρατηγoi τoυ ν6μιoαν π<'rg

€,xαοε τα λoγικ& τoυ' Πρrbτoq ο

Παρμενiιον €τρεξε να τoν oη'κcb-

oει. Kαι γιoμ<1πog ατtoρiα τoυ φω'

vαξε:

<Αλ€ξαvδρε. EοΦ ττoυ ιrτιo1ρε<ir'

νεq τoυξ <iλλoυq γα oκoφτoυv

μπρootd σoυ, γovατ|ζειg τ<bρα

μπροοτιt αε €γαγ ΙoΦαio Uερ€q

πoυ ε11εg υπoαχεΘε1 να toν τιμω-

ρf1αειg;>.

<Δεv γoνατiζco μτφooτ<t στoν ι'

ερ€α, ατoκρiΘη'κε o Aλ€ξαvδρoq'

Γoναπjζιo μπροoτ& oτo Θε6 πoιl

πιστε0ει. 'σταv f1,μαoταv ακ6μη

oτη Mακεδoνiα, αι'πξ o <iαθρω_

πoq φαν€ρd}Θηκε στo 6νεφ6 μoυ'

ΓΙτυμ€,νοq €τoι 6πωq τoν βλ€πoυμε

εδrir. Kαι με βεΘαiαloε ποrq' θα νι'

κo0oα. Γιατi o Θε6ζ τoυ Θα oδη"-

γo0oε τo σ'τρ'αε6 μoυ>'

Αv<iμεoα στα ωσανν6 των Ιoιl
δαiαrv και τιζ ι'α1€g των Mακεδ6_

νιον o Aλ€ξωlδρog ααrτdοθηxε τογ

μ€γα αρ11ιερ€α. o Eλεdζαρ &'F

μιGζoνπ1g τoν σαν &ξιo βαoιλ€α

με oμιiρνα και λi6αvo, δ€xθηκε

τoν αoπαoμ6 τoυ Λλ€ξανδφυ'

Kαι τoυ ερμηνεψε πωg δεν f1ται'

δι6λoυ παβδoθo πoυ τοv εii1ε δει

oτo 6vειβ τoυ. (<Γιατι oι πφι}f1'

τεξ βαζ, εiπε, σε γv<ilριζαv ακ6'

μα πριν απ6 τη γθwηΦ σoυ'Kαι

εi1αv ανωyγεi}.ει τov ερ1oμ6 ooυ

με τη' Θε[α ρηση: <<Bε ινιi Για6<iv

μπα6>, <ι,δo0 o 'Eλληvαg €ρ1ε'

ται>. Γιαιi oτoυq 1ρ6νoυq τηq αι'

χμcιλG}σιαq τoυ λαo6 τoυ' ΘεoEi

oτη BαΘυλι1να, Q Θε6ζ αε φαγ€'

ρ(rσε στιζ oπτασιεζ τoυ πρoφtτη

Δανιf1λ>.

Eνιb ηxoιioαν oι o<iλπιγγεg π&''

ναr ατι6 τη μεγ<iλη καoτρ6πoρτα,

o Aλ€ξαvδρoζ αvdμεσα oεoυg διi>

δεκα ιiρxovτεζ ηζ ΦυλΦc Ιoραξλ
και στoυζ πλ6oν επιφαvεig Mακε'
δ6vεq, ειdλθε crtηv α11iα πoλη'
'Oπoυ oμoλoγoιivτcγ εvαq Θε6ξ'

του oυ,ραvo0 και τηξ γηq' Aν€Θη'

κε σEo μ€γα να6 και 6αtcrg τoυ

υτt6δειξε o μθyαq αρ1ιερ€αq πρ6'

σφ€ρε Θυoiεg εvτξ τηg παρεμ6o'

λf1q. Mετ<i τιq Θυσrεq o Eλε:&ζαρ

τov oδf1γηοε μ€οα oτo μεγdλo
να6. Kαι ενδεδυ'μ€νoq τα XPυσo'
πoiκιλτα αρ1ιερατικ& τoυ', αv€'

γνΦσε τα ;trωρ'iα 32 - 39 ατt6 τo

δειiτερo κεφ&λαιo τΦν πρoφητ€ι'

ιilv τoυ Δαιlιf1λ.

<<Kαι εy τΦ καιρtb τω πriρατι

συγ,κερατισξοεται 'μετ& τoυ βα'
αλ€ωg τoυ v6τoυ, και συvη(η_
σεται επ' αυc6v βαoιλειig, τoυ

Boρρ,i εγ <lρ'μααι και εν ι'πειjoι

και εv γαυσι πoλλαig, και ειoελε6

σεται ειζ, την γην' και owτρlφι
και παρελε6σεται ειq τηv γηγ'τoυ

ΣαΘαεtμ και πoλλoι αoΘεvf1ooυoι'

Kαι orjτoι διασΦησoγται ε'κ χει'
ρξ αryτoιi, Eδcilμ και Mω&6 και

αρ1d υιcilv Mοt*6. Kαι εκτενε1 τηv

1εiρα αιlτoιi ατ[ τηv γην, και γη

ΑιγΦπτoυ και oιrκ €οtαι ειg σ{ntξε

ρiαν. Kαι xυριε0ει εγ τo'ιq ωτoκΦ

φοιq τσυ 1ρυoioυ και του αργι,'

ρioυ και εv πdcrιv gτιΘυFητο[ζ'

Αιγ{ιτtτoυ και Λι6fωηl και Aιθ'ι6'

πωγ εν τoιg o1υρ<ilμααιv αιlrrirv'

Kαι ακoαi και oτιoυδαi κρdξoυ_

αιν αυτ6v εξ αvατoλcilν ι(αι ει

β"ρΦ και f1€ει εY &'lμcb πoλλιil

τoυ αφαyloαι t(αι :Eoυ αγοιθεματtr'

oαι πoλλo6q. Και 'rd€ει τηv ακη'

Συν€1εια oτη αελ' 120



IτEPIΓPΑΦH TΦY NYΜΦΑIΦY MIEZΑΣ
Ξxor\Η AFΞlΞTclTEΛH

Στην ιτηψατcβ ΒΕατ1i .οΙα6εpια,

Nd,oυcω6 >ια.τω τd' €τη 1965 - 1969
Δγι'i'ι.ν ανωιnωφυxi6 ε;pγαrcieq απτ'δ

τoν x'αθrγη'τη3 Αρ1αιoλoγiα_< Δρ.
Φιilτη ΙΙ6τoα }LαL απa'yJα.}'|3ΨΘ'η,:x:ε

τc Νυηιφοιio τηζ ωρaαi'αq πbληq
,Φ[iaζα, xαι η Σy;oλ{ τω A,ριaτο-
'ι1λη, δπoν διδω1sηπε o Mdγαg A-
λdξe;,δρog xωι. ωλλcι επι,φα'lε&6 Mα-
xεδ6νiε6. o Φiλιπ,πog ο Β' pαcιλ'ιαq

τη-: Mαιεδoνdα6' {'θελε v,α διioει
7τ,σν τLo ταυ Αλdξανδ2o υ,ι)ηλoιi ε-

τ'ιτβ.δall 116,ρφωη y'αι 'xdι)'aaε τoν

Υ|lωcτδ φι,λ6,οοφo Aριoτοτ,J,λη νσ'

διδ&ξει τoy Αλdξανδ'2ο,'1ιωζt ψε Ι6-
ν,αυ1' &"'ρcaτοx'ραeιxνjlν - στlρατιωτι-

xιbν 'oιxoγ'ε't'eιδy. Δεy ηθελε &μω;

αντ6 νω γ[νaι '61α" qγι&τ:x,aρα. τηq

;-*r.λ.Φ6ωη; πρωτειioυοι*4 τo')' τηξ
ΙΙ,θλλαg, α)'Μ aτο Νnlμφαio aηζ
δει5τερ'η6 σε σπoυδlα,xδτητα π6λη,;

των Mαxεδ6yων, τη]ζ Mieζαζ, 6,που

:L ιvυ,cι&)'λ'cνx ';,a7'ι των πηγιilν.

η ccγιιilδηe βλ&oτη'cτ1 ιαι το γα.λ'fi.
Υ'''a ;ιιxεδal,'γδ τoπ[ο.

Ta ε,;tpιiιιατα του $p!θτ1x''α';,'1!1η
Σ1oλη, o'. πο'-'oτι.x& &',ρtoτεq αν'a-

γ}'';φa; π,{λι,vοg :iμε; που cτδλLξαl
τη c-uθγη τ'ωι τaicψωτ'o;. δ'εi1νoυ,ν

δι'' ε;'26x'e'.τo γ''ι το)ιtτa)'i1 xα'"α-
- ^. ^,. 

, -!,

ΙΙ y:ατωcxιΘυti απ'a1Ξ\aι5νsων απιb

δυo oτο,6; n,y.ω,;υ6νηυ, oτov λoιξευμ6-

','ι '6ρ&γa. H ν6τια aτoω i1παν ν'τι-

c,-ιι6yη ,crg, oy;iirμα Γ (γirμμα) , ! δε

β''ι'.ι' i1ταν 'ψ/α α.πλf , ευθε'iα,cτo'&.

}{7'l;,ccτd, 'απδ τη νδτ,''rι" oτq|x. νπ^itL,l-

7': μiλλεν <πλαxο,:τρω'βdνη, αυλη,
i;οl; η'ια6 αφi;ν'oυν y,α υfιo,θιEσoυμε

η ευθυντε,ρdα y"αL η γJ?ηΓ'litE 15την

iρ:''ι πλευρ* τηg xoι'ζ πoυ σ|ι)')ιε-

7-!,rlν 7ιiιrιζ !ι'lL'νa)\&ξ. oι τoi1oι

(δηλ. o xωΘετα }.αξeυμdvoq βρi-
γο3) ιιι. ac ztoνeΞ liy στOιbν iιτΦν

cο6ατr'strι!ν,aι 
'Lα|' 

εν μ,iρει ζωγρα,_

φιoμ6voι @ντιι:6 θΦα) . Διio εiδηl
,ρυθ.μιilv .ε|γ,αι τεχζ1γ],Pιωμ6νoι. o ιω-

Υt.fΛ'δζ y'αL o δω,ριx6q. ,oι ofιμε_c d-

1ου,ν δ6o δ,"αφaΡετι^ια διαxo,c1ιητ,ι-

'τα 8E:ψατα. dgy μπopεi γα ειπω,0εi

1l,ε clγoυροd, ποι6E ρυθμ6; α.νi1xε oε

πa''ω ,cτaι. Tα oη'ιetα' ε,)ιrij,σεωζ τω,
cιyτιχειlμdyωy δεv μ,:ι,6 βoηθo0v, για_
τ'i δεγ ldχoυξre πoυ,θlεy&. αδ,"αταρα'

iιττl στ,?ω'iLατa1'ραφtα.' Ιoω^; βi.',ο,εl

τξΞ cιr}ξ6i-ιεYΥιζ τζ.,ν'.αιt]ζ ciξιη; ηr,:

τcq w&γλνφei ατε(ρ,ε; γιαι τα α,}'-

)'α γ'lτ'.ι,ι οτa''χe{α, γ.qθ,bE xα,ι' το
^{."?τ[γeιc, θ,α nJ.α...,'ο6cε γ.z^,lε'! -c "i''J'

re'' 6'νL oι cψo; τηq δεdτερη; o1r&-

δη xooμανcxl'' 'cη στξ^fι' aηΞ ')ιi''-
αg 'aτori,q (Ι oxi1ματο-<) , σττι') o'

πoi:α $ρθΘηxe yJα. 1a τμfμ,ι τoυ Ι-
ωV ι y;O6 xι.aν'6x?αν a!.

T,τ 'ερ'ei'πια ,oτη θ6oη ui['α6'6ρια,

τη.€ Ni"ourαE ei'iαι γvωcτα σα'l Nψ
φα[aν τηQ {Ιiεζα,6"τj .Σψλη Αρι-
ττoτ6λoυ9r. Οι oνο'μαoiε6 αυτd6 πρo-

6pγoντ*ι ααd τoν Πλο6τφ1o o o-

mο|'o1 ω'l'ιψ{.ρει 6τι ρ (p/i.1''1gιπ,Φζ €xτι-
oε y"ο')τa. ;τo Nυiωφelον τη6 Miε6α;

μ,iα o1oλη ψε cν'επα.cτδ τε'ρi'πατo,
'oπ'ιυ ο Λριοτοτi)'η'i eδiδ:,cxε τοy

ν'.'tt) τ,''l _{λ6ξανδρa (nΣχολ^4γ μεν
6'1γ i;,|'ir'!.i [τω λ;-:':τcτj,λsι χαι τιυ

,\.^'οξd,νδρω1 ια.'' δcατρ''6i,r, τω π'ειρi

Mi:ξα.l Nqμφα'ioν απd,διξev [ο

Φiλ'ππo;l δπaυ 'μ6.γρ,' γυ|y Aριστo-

τdλoυ; μ,:'; oξ'6δρα_c τε λιθiγαζ xαι
ν τ :''s τ-! ο'l q π ε ρ ικιθ"τ ον'q δ e ι x'ro6oυ,cι ν) .

o ΠrλilYιo; 1lγιαφξρg' cπt1}.αι'α 1ιε
ν'gο&','ο:'αλαxτiτεE xα'ι cταλα.γμiτεi
xa'i,rt cτηv Miεζα (ΙΙλουτ&;p1or'l

l\J',3ξαvδaog 7.3, ΙΙλiγιo;, Ηist.
Νat. 31.3Ο, 4.34) . 'o α'να'axα9'!''

'1'c τoυ 1ιirρo,l Φιbτηιζ ΙΙltταιq r'1γ'o'

,1-υωζε,ι τιg xατωcxa'λLq aτα Ι'c'6qρια
Nυμ,φι.iον. βαoιζδ1ιeνοE x.ι.ιρfω6 oτι;
α.yωτ'jρ'ω πηη6'9 ιξ'ργoν, 1968, 59-
03 - ΙΙljτcα.6 ε.α. 5-14).

H δδρe,'.loη i1των γι'α πoλλ,Ξ; π6-
)'e'';' -''6aο 'sτην Α.ργαtα' Eλλιiδ,α,
6or'' ι*'. c' ωλ)'α μ6ρη, τη,g Mε,oo-

"γεtr"'l, {ν'α μεγιtλο πρ66')'ψα. Τω
αρ,γα'"'6;aρα" υδ'ραγυlγ:,iα, πηλινοι
oιυλl1'r,:; "1a'" aρ,tγloq aρονoλoγo''ιν-
τ'α,. o\ετιx&" ν,αlρiζ. Kρηyαtα" 'οι'l,ρ-

$l.,1i,ι',ι'α-:'α 1ια6 εivαι γν'υtcτ& 'απ6

i,1-?Lσ1d;σΞ'''.Ξ τηζ oiγγεcογ'ραφ'i.aq

(zυρiωg oo υδρi,ε,E) π.χ. η| γ'αλα"ρ{ω

Toυ
Γιιbργoυ Πoλ6κlι

Δ,ιπμ6ρxoυ N6oυoαξ

τα; Eυπαλiyoυ στηy Σ&ψa απδ τoν

6o 'αι,ιilγ,ι' π.Χ. τo αψ'ωι''6τeρ'ο π:i1-

λ:ν,ο ,μοντdλo, εv66 xρηvαioυ ,oιlz'o,δo-

ι!''ιlμ.ατoζ απδ την ΛΦγ,o, xρoνoλo:
^γε'!'τα'L στoΥ 8a, 7a απilνα π.Χ.) .

'Γo α'yτiθετo ,ouμ6α,ivaι με τηli ,αρ-

'x",'τειτονtιii τωv vl.lμφαfωy. Π96r-
'iια πα,,:οιδε'iγ1.L ωτα εi'Υq.ι γvοl,cτιt, β-
νο απδ τ'"q γ'ραπτl€q πηγd6 (6'λε9 oι

o1ετιπd6 αναφo ρ''!q,στζ 6 πηγd'ζ εiγ,α.ι

συ,Yy.:αyτ,pωξ'ιθνεζ στo βι6λiο τoυ

W. Letznet, Romische und Νy-
rnpha,ia in der westiΙichen Rei-
chshalfte (199ο) 26 - 37'

Δυoτ'11ι6; o'. π'9'iJ.Υ'?αΨ6; των νψ
φα,iων μdαα 'cτlE πηγd6 'ειty'σ.γ .6'.
ανειπ'α-ρxε'Lq, dloτε μι'α ταιiτιoη 1uε

οωζo,μεvα ωργιτεxτο'ν'ιτ,a' λεfιpαvz

να lιηy εl|yαι δ''.liy,ατt (την μoν'αδι_
wh1 αxριfi περιγρ,αηi1 €'y6ζ yυlιl{ρoιij

ου τηiy 6χoυ]ιΙε αrπb '.oν 1tι&πτν'ρο

Ιl$,iiρo 65:445 τoυ 3oυ α.ιtilyα π.Χ.
Tηυ,,αναπα1ρ&,cτααη βoeι α'υτ'r1€

lΙ9



τηζ πφ1ιγρΦΨΦζ txαν'a o B. Scb-
iwei,tzer, Ein Nympha,iιrm des tru-

ben Ηellenisrnus (1938).

Πoλ6 1ρlioιμα μα6 ε'i,iωι τα πiγ
λιια αvαθη,pιατrνια ψoντ,eΧα νυμφαi'
0}y πoυ βΦΦ""y oτo Ι-οczi (u*ν

φl*cιxοt, πρ6^ιιe'ιτ'αc γιω τπτθq αντι-

γραφdζ ^x4L"φαiων) . Σε '6λεg τιζ
π'ηγ€6 τovξeταL a ιaρ6q γα.ρωι'πi1-

ρα; (SaktaΙ) τωv νι:ιρφαiωv (ιeρdv

ν'ωμφιbv) (π"ρo6λ. Letznbr ε'q.. 37

αi,1ι o &vθρωπo6, οι γιiιuΨε:ζ π,ρdπ'ει

να εiνrr.ι e.ιLl^'|ια)ρfi:(nτΙρL6l; rΦ,\i ν"ρηνιbν

(υsραi) ,. Exτ6g ':iν'Ldo 1,α ελλη'νι-

u'n "ιηψαia γαραxτη,7:.ξ,oνται. απ6

τα φυoux& oτacγεi'α 'ia?δ "*αι oπΦ-

)'αια y,ωι 'i'aωζ xω'' απ6 τeγντρ'6q

xατααxeν6q πoυ,Γ,Jρ αΞα"ρlΙ 6ζoν ται 6'
oo τo .δυugτdv xαλιiτε'ρα ο1σ. τoτ,ο'

γραφιτn δεδΦvα'
H xατωcκενt1 τηι M(dα; oτη

Nιiloυoα τα'ρoυoυξ,aν δλα τα αyωτd-

ρω οτoι'xεια (ιvap6, σπlγi,λαltω χα,ι

xαψατω). Αν μ*ι τ,o xfiη'r.ω αrr
δ6εται &ψaau trι6νο με τ,α ατt'1λοιιx

xωι bμ' με τι6 πτ7tβs (πoυ βρωxoν-
ται λξo πιo τl&τω), μπoφi τωνe[q

να oνaψ&oeι τo 6λoy' Nυμφeio. Στην
τ.ιπoλαγ.iα τoν τLα, τα νι4-υφαiα ο N.
{'etznet xιx.τωτ&βσ'e. την Nribυoα

oτ,oy α}πo ΙΙΙtr, o oπoiog περ,'lr).φι-

6&γaι ^7"1tαματα πσJ u1ωρφιlωi>

δεγ α.ιyδ6oyτα,ι ωs,eaα {Ιs τιζ r!Υis.

Ε' τ'αταοxe'ιfi τη:; Niioυοαζ ειyαι
τη παλαιδ'ueρo (γνο:cτ6) παψδειγ'
μα q,ντo'j τoυ τ0πoυ, 6λα τα d,λλα

1ρoνoληαivτα.'L c;τη]ν ρωμιΙιη e-

πo1{. o Letzιet αναγ'rωφξει oτην

xιπα'cιeνi1 τηie Miε(αι τa uσχi-

o!α>> (x*ρ*Φ) 1ρυ yψφαioυ απd

τηv φd,cηl ινρ0ημω πoυ εηε σαγ σι)_

ν&πeιq. η λdrξη 'γrlιr,φ'oιio (rπoν εi1,ι,ι'--

γ'ε ι'ιτ,. τo σ1)γχεrιριμ€νο) , 'n τ'ι'-

τα';τ^i1oεc να gtναι απλιilg μια €ιφη-

ρτψ6νη iννoια. Eπαμεvω; η Nd,ο''l_

αα εiιyωι a, qlΙΦδρψoφ (Votlafer)

:η; :6λλn.lrτl6 τη; ιδdr; ιο'ι 'ριιν,ιιt-
roli vuμφα(oυ (der zomishen Νy_

mphaenkonzeption). Aυτ6 τo "o1i_
6}α.>> τo.J vul,φ,αioυ απ,J την φ6cη

γJνeτωι. αντι.\τρτδ 'a&^t cιeφθ'εt ιι'
νa.ζ' '6τι τLα' ν'1' δημιo''l,ργηθεi τo

πλ:ιτιi.l 'c:να $7&7ιι τιυv Ιο€'.,ρiων,

iιaτaξιi τωγ δiο οτηλα)ο-νr. γρε''α'
5ττsι9 'ΥΦ γt'ra'' ψιΥ-'ιιi, 6,€'μ6acτ,

cτo φυα;x,.δ τoτu|.ο.

'oπω6 δι,ιπιcτιiri'ουμz ιri aι
}l''η& eυρf1.ιεττ. o βρc -< i,τιν

γy(,),Ξτ6ζ (wurde beganφn) ηΦ o-

π6 πoλd νωρig. ΙΙροπει γe '.γποΦd_

ccυμε 6τι aτην αffi εμ6νo τz πis
,Lωια' {ραν λ,αιρεllτι*ot 1ιilρo:. Ο:

φoτoπoυ"flaaι6' που 'dγιvαη 'ο' *ντa

etναt ελ&1ιoτε-<. E&y θε'ιυβtcαυψ,E

τoy Πλo6ταργο oαιt ψ[α. αξtδπιcτη

πηγτ] xαι βοtoeι τωv δ:αv"ο':-1rημd-

ν,ωv oιμιirν, μπoρoιil-ιε να πoη'ιε 6τι

o,' aιo6q τηe Ν&oυcαe a!νq.ι ψeπ:α,Υε'

ν!οτeρ,α u'τ6'ψατω, π,oυ .dγιν'αν αμ€_

π.Χ.

Tω ωργωιδτqρα τ(r}y' xινητιirv ευ-

ρημtτωv αfr;γoνται oτoγ 9o α,ιιilyα

π.Χ. ται 6v* oημαvτιxο βρoE oτoι
4o 1'ιωνα π.X. Tcι π'οριsa6τaρα α-
,ηr;oυv,cτηil ελληivιoτι,xτ) eπογfi.

\rδ τoν 2a ω'ωνω π'X. λιγoοτeιiε:
cοιgtilE o α.ριθψΔg των eυρ'ηl&των.

T α'τημανιιτΔτερα,ευρτ}μLτι1,1 !ιτa'')

γ'?.')νa)'οτaυ'/' τη aτoθq oτα τ4λη, τηi
ιλzοc'.'ri6 Ξ'iloxilζ (μεταξr1 3bo xz'ι

33o) , aivαι οι οψεg.

Σrψεiιrrοn
'o).z τc. ε1ετ''.*&,με τo Nυμφαi-

cν τηζ Mjdι; x1Α την Σ1oλιi τoυ

λριoτoτdλη' et^rut απ6 τηv διπλιυ-

ψιτι^ιlii q7γαoiα τη'9 Nαoυ'cωi'αζ φoL'
τiiι'pυαE ττ1c ωpχαιo\oγiα,E Ολψιπi-
e; Στaφαlr{, παl '€[ινε δeχτi4 σoιν

θ6pυ', τo xωλ'oxαtρ'ι τoυ, 1989, απ6

τov xαθηγηη Δρ. Χ. - ΙΙ. Ι'.oλqρ

(Α,:1αιoλoγι y'$ Ινtτuτo3τo Π αν'επι -

cττ1ψiaυ Zuφtxηs) y')α'. τελEiωoε

τol Δετεβριo τoυ' 19$1. To υλιι6
τυ'Υ Φνα'σxσ.Ψιjlv μολεττjθη'y'e γ"nι.τ6-

* ^/ ιδε|iα,ζ τoυ πe0ηγητ{ Δρ. Φιn-

τη Ι.'hcα' Στην διπλωψωτι.τιi1 αυ'

τi1 oρ^1αciι, βΦeφoψ aτγραντctliι η

διαiθυναr7 γ.α,L oL oυνφγ&τε6 τoυ

Σι'rv6xεια ατΔ τη aEλ. 118

νηy αυτoιi Eφαδαvcb, αιlαμ€oov
τcοv Θαλααα<irν, ειq, 6ρo9 ΣαΘεiγ
<iγιoν, και ηΦι €ιοq μ€ρoυξ 6ρoυq

αυτo0, και ου]κ €ατιy o ρυ6μεvoq
αυτ6ν>.

Ao<iλευτoq, o Λλξαvδρoζ &κoυ_

αε με κopμθιη, αγ<iqα τηv πρbφη-

τεiα τηg' κυριαρxιαs τou. Kαι oυλ
λoγioΘηκ,ε. 'Aδuκα @τ6ντ1oα και
μακdρι<rα τov Α11ιλλ€α, 6ταν στε-
qκiνο:να τoν τdιφo τoυ στηv Τρoiα,

γιατ( βρ€Θη'κε €γαq 'oμηρog να
υμvηοει τov ηρtiιαμ6 τoυ, Ιδαj

r'20

πoυ τηv δικf1 μoυ κυραρ1i.α tηv

εξαν αναγγελει oι <1cyιoι πρoφd'

τεζ τoυ ΙoρΦλ.

To iδιo κι6λα9 βΦδυ' τo €τog

πoυ εixαν τελεoΘε[ εκατ6ν δ€κα

τ€ooαρεg ελληvικ6g oλυμπιdδεg,
6oα κατ<iοτρG}σ€ σtιζ ,μεμ€ρ&νεg

τoυ o πρ<ilτoq χρoνικoγρ<'φοq ηq
εκoτραrεlαg, o oλθvΘιog Kαλλι-
oθ6νη9, τα i:δια αvιoτ6ρηoε oτo

εΘραiκ6 χρoνικ6 τoυ και €ναq α'
vcirvυμoq loυδα[oζ 1ρovικoγβ'
φοc.

Γ. Toυoiμηg

Ι ΔoY o tluliΗN tΗ,nETlA Ι...

α'ρaαιo}'aγ'.xo6 φυoeiου τηζ 86ρoι'
α,q wι'L o Nπα'lcαiοE αρxιτdιτων -L
λθξαyδρog oιxoνlμoυ.

Στη διπλαματc*fi ειpγα''stα πeρι'

7'βφaνται. oe xατα)'δγαl'q 157 xe'

ρα"ψι"xα τoυ 9oυ, xαt eξνi1q'ω'.lιilνων'

19 τ'z'ρ'ραxδτε; 5α; y.ω'' 4oιι xατi,
τa πλ'aicr,or αιιi$ωv, 76 oξιe6 τα_

ξινcψτ1ιΞνag oε l1o oβδεg, Υaρ^r6-

^fr. 1 χσ.$ξ{,lα'τ&,,λΘoyτoχlΨαλ'66, φ"ε_

τα\c*v. αντιχΘιμεyα' ω6τρινα αντι_

τεi1ιeνα, voμiψωτα x.λ'π.

Σγε-τm€q με τη Σxoλη τoυ Aρι-
cτoτ{.)η, σr],ιrsι6σε(ζ 61ουρε x!7'L

oτηv τ''rπωθεiaω oψιΙi"α τηζ 29.11.

7992 oτoν Κoπων6 Nιd,oι.l:αE τoυ τ.

Λυxaι*,ρ1η,,Fφμαvοηλ Bαλoαμiδη.



H iloiκnσn τnζ Eλλnιlκnq κoιυδτnταξ Bεβoiαζ,

0aοεl αγεκδδToι, κΦδlκο. κοTα Toυζ Ιp6uoυq

τnζ Toυpκorpατiαζ l 1865 _ I89l l

To iτoq 1863 ,Ξ,iy,ωι ,σταθμ6ζ ,Jτγjν

ι--'τηiω τη6 xo,.νoτ,'τlfi; διoιxfJcεω;

(Δημoγορovτlα6) Υνα'. iτlζ'ey.;τc|xL'

δευτιN{26 δραoτηριι1τητο; oτη Bd_

ιpoLσ. '
o μη'τρ'oπoλiτηg Bqρcie; Σωφρ6_

νιοq L' X,οηcτiδηi, πoν πa'[1ιαν'e ττ1

,ιpητρδπoλη Bopo{οιg αfiδ -"o 1863 d-

ω; τo 1869, rilθε'oε αε ν3εE 6α'oeιq

τη λ,e,ιτolηpγiα τηQ Δη1'ιογεροντ[αq

Meλeτιil.lτα6 τoν nι|διxα n,ΙΙiρα_

xτcxi" Δημη''qρ,oγτiα€, Γeν'τ|.1τρoσι''

τatωq xαι. I'eyιx6y Συ'lελε$oe,ωy εy

oιζ x,aι ,αυrμ66λωLσ. 1lσJ'. }:q,,ζdγιrι

1863 - 1892'r, διsπ;aΙoτωoοt 6τt πε-

,,cι61aι πoλriτι'μ,εg πληρoφoρ'ieE ωoν

αναψ'λρaντα'υ oτo,cιioτη1r'α δ''o{xη-

ηi' τη; Eλληνιηs xo'ιν'6τηταq Βε-

ρο'tω-<'

ΙΙ,ρdπaι yο0 ,σηiμει(i)roqμε 6τι, για
την eν λ6γω πqρiοδo (1863 - 1891)

rlΦ'' \Lσ. την rπa?['oδo πον r'ρo'η^7$1Θτs

a€, d1oυ,με aλd,1'ιoτε6 τλτ1'ρ'oφa''ρ'i'

εζz f''σ" το'l τρiπo διoiν'ηστ1'" τηζ

τ'οι.νdτηiτα5 Β'qρo!α3, eνω γιω την

μετ6π'eιτα πaρioδo (1892 xι'' Ξ'

ξηs) 6'1oιλμε oη1ιαντl.ι6; πλτι?oφ'-

ιρi,a63.

Eiyαι, επi'cη€l {Vωστ6 δ'τι τo o'-'
xoυμενιrο6 ΙΙατρια'ργe'io iιατη,6θυ-

y9 τηy oργανωcτ1 τιυ7 xοι^/cτ{των

με τoυ6 ιατ'd, τ6π,,ylζ ι',:,1ιeρεi;, δ'i_

νo'lταζ τιζ γεν,ιιι66 xατ':ιυ;θ'6'rrσ'Ξι_i

xq,' επεΙfrα{ν oν δταrt eδημιoυ,ργo'riν _

τo πi?o6λiιν.ατω α'fiiδ τιζ πlρoσωπt-

τι!.q α"ντ'eγ x)'t1oe ιg.

lcq" το cxoπc υ.υτδ. 6ι=ε'- τ'r1:

δdταξη; το'l'γ&τ'' - χrυi1α,γιoυiμ τηζ

6/1B Φε,6,ρ. 1856 "tΠsp| α.να.θ'ιω.ρi1

σΞωζ τωy y!α'τσ" xα'"?aιζ';ia? α'χυ}'.τi
,0jγτωγ πl,roγcμaιυγ>, τo a"'xουγ'ιzνιιL

TΙατiiJLαρy'dLa ν'ατ&ρτηοε'μεταξ$
τωγ ,ετιily 1E56 - 186Ο <Γεy:x'o$;

^l1 Eθνιxoυ6 Kα'yο'lιcμοδ;'', oL aτioia''

g7,-y':γc(υθηνιαy τo 1861 xα'. 1'862

α"πb ττγt ΙΦηλr1 Πυl).ra.

λ{ε 6,*αg,ι, τι6 oδηlγi,ε6 y.r]'L τ.|)ζ

,,Γ.εγιxο6: η Eθνιxo66 Ι(ανoνια;ιori6'
-".:'} ΙΙατοιz,ρ1εioυ, o'' ελληνιx,6;

7'.'".';:6aτFεζ - drπω6 y'.λ'' τ'f!t Βε'ρo[-

l.3 - 'ιι'l!τ.ιξαr' τoυ; Κα"zoνιc,,loιi;5.

Toυ
Παιiλoυ Πυριvoιi

Δ)'ντTi E.Π.JL B€ρoιαq

xοι: α'lyετdλεce πωρα π").d cττι') xα-
,λ^η xα"L *ρυθμη λειτ,ll,"ci{!ι τω'/

α1ολεiωv τη; B,oρodαg6.

Το ε;'δ'ιιΨ6ρoy τoυ Σ'ωφφvioυ

τ..'l' τη δ'ιoi'x:τiιcη τηζ ιoυ'6τητoζ B'ε_

''o'!αζ1 φαtνεtαι. ατ6 τ,oν π?ωτο Nρ'6'

νa τηζ τaπa'θ'iττιaΦζ τoυ ω; ]μητρo-

τ.'"λ{το'l Βeρο[q. Στι6 15 Δεxεtl'-

6ptaυ oνγxαλεt ^γ'ενιxi1'cυydλεl'rττ]

τυlν xωτ'ο,ixωv τη€ Bε,poiα;' \ a'

πο[α ,εzλd'γe'. τo')Ξ πριilτoυ; Δηη-ιo-

1ι!.ρa'iτε'" xq'. θLτεc τη 6ι's'.ι'!3 α,7'

xi; (ΤΙρη'ρη1ιψι' Δη',ιογερ''ν-'iαq\

δ:ο'|..τ'τsιτ1Ξ ττιΞ y'o''νδτ}=o: c'π'6 ττl
A'η,ι1'ο^γιι'' ο' t τ iα.8, οvιb ιl';'i. :τ,'l π ρ'r',l 

-

τl^(..'!i'''ε'i^r, πιφ!οδa (17ii - 1842)

τι rοL'ι5τη-Lα 'eδιο''τε!'τo :ι;l' usντ'''-

l.ιc;'d,τωy τιληρυιων Υιc"'. 7'''η'oiψω't
ο1lrχ6γ,τω79). oι οπoiο'r' zδ''o:'[ζayτο
g.τl5 -'οΥ .ι?NLo?\ισ..

Στι: π,;ιirτε; cυvεδρ''i:::; τη;
Δηl:ι9Υε.r','τaα; υτo ττ;l ;ι7οeδρiα
τGυ l.ιητρoπOλ{τη Σωφpο ;':u, t'nα''"c

'i'J'ν i,|i:\?οζ τ,qι πο)'λο't tτ'aι6y'''ι'το'.l 6'

τ''''' / επ ρ'6ν'e'' τa') L α-ι'? P 1''1':. 5 r29y ! L'J.

οτc':δω'.,.J.'θθματz' noυ s''ιοcα5c'αν

την xo'.νδτητα.
Στ:;2'8/9/7865, oε γeν''τ"'ii oυ'

l'dλευoη τωγ πoλιτιi:y τη'; Βερο'tα€,

π,ρ,6τοιva ο μητρoπo,λiτη; Σωφβνι-
ο; ν,θo cυ,cτημοι exλογηε Δη-ιoγε-
,;,,ivτωv'0.

oι orτιb Δη'μoγdρoντε6 θα εxλθ-

Υoνταν (αυrξ{Θηxε o qριθβs τωv

Δημoγqρ6vτων ατ,δ b oε οιτιb) 'ω6

^ΕJ-'

1. 'Eyα Δη1ια.γΕροντω Θα εxλ6-

γoυy oι eνo,ρdε6 Mητ,ρoπdλεωE.

Φαvε,ρωμJvη€' Aγiαl Δημη-
-νρtoυ xω'' Kυ,ρι,ιilτοαoα6.

2. 'E'iαγ η Mαιαρ,ιrιilτιocα, 'A_

γιo; Διoνι1oιog, Π,ρoφητη-c B-
Ιiιζ xωι 'Aγιog Ιωd,νvηe.

3. 'E'rαγ η Xρυ'coπoλiτι'ooα, 'A-

Υl''aΞ ΙΙατ&,πιog, 'ξιoι A-
ν:ωρ,γψρq'' xαι 'A1ιoq Ayτιjly'ι-

0ζ..

4. 'Eγαy \ 'exγληaiq" των Tα-

ξ:αρ1ιilv, Αγiα Tριιiδa, \τ'α-
τιμ'hγητoq xα'c η Δoξcrλ.

(): ι';,ωτ{,ρω τ'!'coερι; Δηrμ,oγ6-

ρoiτε; μaζU 
'μο τo,l Aρχι,a,cdω θοι

εrrλ,d'γcυv ,6να \τ1:'ψογtρ,οντα α'π6

'ε'κ'"τρ6πουζ τoυ Aγioυ' Αντων{o'υ.

Στcυ; π3'vτε ι'eι,τo'33 Δημoγ6ρov-

τεE θα πιρoστιθ]Ξyτα.ι xα'ι o'' xατα"

ιαιρo$q δυο Aζd,δg6.

Στoυ; ,eπτ& α.vωτ6ρω Lηρoγl€ρ'ιy'

τε6 θα 'τρo5τiΘe-ναι xαι dvα; Δηgιo-

γι{ροντα"q πOυ jθα εr.λ6rγετωι σ.τ!6 τ7.

,:.,,ftιγ'ι"g1 (oυv,α,φια _ αυντε1viεE) .

Aπ6 τoυE oιτιjr Δη'μoγθρoντε;'

oι δδo 'θ'α τ]ταν Αζ;&δεE, οι 'δ6o dφο_

ρoι τωy c1oλεi'ωv, oι '&λλ'οι δrjo e_

ξε}',αγιτd6 τοlν,λoγι,ριααμιbv τωy

εxr'ληcιιbv, a €να.q eτα[9pοπo'" τηe
,exxλη,ciαE τoυ Aγioυ Aγτωy'iου l'"αl

l2l



o &λλoE (ξδoo6) ' ανtδq πoυ 'θ,α υ-

ποEι'υy"ν'3ο'iτα'l απο τα ιov&φια, θα

i,τα.'i eυaτ,γτ1':τi15 γι.a oπο''αδtFrrιτι
υπ4C,:,τη τωy ισyα,φ'ιtby.

Στην πρωττ1 eφαρψoγi'1 ωυτo6

τa'l τ'ρ$πω exλ.ογ'i1; Δηι.l"oγe,:δντων,

η γeνιιi1 cυv'8λευcη των παλιτιilν
τηq Βoρο'iα -c α',€θεce στa !}τFPaπo-
il'iττ, νι δια)'6ξει |2 πο\{τeζ, πo'l
νυ. ^i1τιν τ|''ρ''',ιι 'ν'α'. 

l'y'αlaι' y"αL α.-

Ψ.ι1 γνιωcτaπoι^Ι1cεc τq. oν6'ψα"τ&"

τουζ στoIJζ α\tτ|"Tι?oabπaυζ των συ_

,νo'.'y'Lιiυν (Mετ,ο,1-ιπ'Ξ'ριδεζ)''/{ι εγΘρ_

γi1aeι xli1,ριυ'ση '3γ'ιι).πιo} τωy Mετε-
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Πρoo€ξατε

- oι oτηλεc Τηc <NlAoYΣτAΣ. ε1vot αrη δdΘεoη δλων
τωv,Ναουooiωγ 'καl τωv φiλωv τoυ 'nερrcffiικoι3.

- or αnoαrελλ6μεvεc γlο δημooiευση εργασiεq κα! dΦρο
vo εivα! o0ντομεc αε 6 τo nολιj oελiδεc Yρσ{p,oμηXoVηc κot \lo
μηv 6xουv δη,μοolευθεi oε 6λλo nερtοδrκo η εφημερδα.

_ Παρoκληση ol εργοσiεq vo γρ6φovταl στη Δημoτl,κξ κοl
με τo μογoτovlκ6 ο,joτημο.

_ H "ΝlΑoYΣτΑ. δεv φ6ρεl κoμ$α ευΘ0vη γlα τlc εK,φρα_
(oμεvεc vνιbuεq τωγ σuvεργατιbv τηQ.

_ Eργαoiεc ε'τε δημοoIευθoιiν εiτε 6xl δεv εnιoτρθφoγτσ!-

Tfξ ΓPAΦEIA TEΣ (ΝΙΑoYΣTAD)

o Σιiλλoγοg ΑτroφoΙτωv και τo περιoδι,κδ τoυ <δl lΑ_
oYΣTλ) o-rεγ&ζoιrrαι oτη Δημoτικη 8ι6λroθ{κη.

'Ωρεg λειτouργΙαg:

K&θε Παραακευ{ 6 _ 8.30 μ.μ.

122



T{ΞTI Κl TlIPA
Τg πailπιi τo πlxuiυτψlπ π6πl[ου ια πtυΕψlιi οιn illiοuoτo

,llo6ξ xωpiε πopεi06υ εiυοl irιie xωpic μsiioυ"

Ινl€ρoq B'
Τo'υ λτloτι1oυ για τα πoυλι<i

(φρυτ.5) γ(ννoυντw μi μvι<i φo6

ρκα ξυλ6vια απoΦ κλoυνdρι κρα-
νι<iq { 6cυζoυκραvιιiq f1 κι απo0
<iλλcυ γιβ ξ6λoυ, κi ντγι6 λd'
στιχα α'τoιj ααμπρ€λλα κι €να μι
κρ6 πιτo[ που α€6ηvειν κ[ τoακ<il-

νoυν'ταv η π€τρα. Tα λ<iατι1α fl-
ταv απo0 oαμττρ€λλα [oιαμι 315-40

π:6vτουg μακριιi κi φαρδιci ioιαμι
€v,αν π6vτoυv" Yπ<iρ,xoυν κι αγoυ-

ραοτ<i \<iατι1cι τιoιριl:y'κoυνα. Δ€'
νoυγταν γιρ<i μi ρ<1μμα γιρ6 ατα
τοιατ<iλια τηq φo6ρκα9 κi o[ vτγιo
τβπειq oτoυ crτιν6μακρoυ, τιαιριi-
γκoυιroυ, μαλακ6, κi γιρ6 πιτoi.

'E,6,αvεg τηv π6τρα oτoυ πιτo[,
τoυ Ξo<iκoυνειg μαζi μ1 ηv π€'

τρ{r μηi τoυ διξi του 1€ρι, μη τoυ

Ι*i*Ιι*jffi
ΙiiIiiil'li$Ιiiiiii:,!r.!.iΞ

ΙEiι*ii,i,,ιi$-s!.1ι1lι-ι'1i

Φoυτ. 5. Λdoτι1oυ γlα noυλιδ (oαiτα)

ζιρ6i Θαoτο.0oειg του xειρo0λι τηq

φοιiρκαg κ[ νηαι<iντι6ειq oτη μ€-
ση τη'ζ φοιiρκαg τoυ πουλi τιoυ

oτ€κoυνταν oi α6ρματα, f1 oi κα-
ν<i κλoυν<iρι. 'Yoταρναg τ€ντoυ-

νειq 6'ooιr αμπoιrρo$αειg τα λcioτι_

1α κi τ' απoυλvo0oειg. Η π€τρα
€φιυγειν μη δ6ναμι €ται πoυ αν
€6ριoκειν τoυ πoυλi τoυ σκ6τoυνειν

Π€,τρειq oτρ6γγυλει9 μαζoυνιi.
μι qπori αμμoυx<iλικα, απo6 πoυ'
τdμνια κι απ' τηv Aρ<iπιτoα.

Tcbρα καν€vα πιδ[ δεν €1ει λιi-
στιXσυ κι δεv oκoυτrivει πoυλι<i.

T6τι πoυ fταν 6λα τα πουτιi'μια
κi τ' αγιbγια ανoι1τ<i επιζιiμι μη
τα vιριi κ( πραακαλνιo0]μαστoυv'

Toυ N1κoυ Σπ6ρτon

οεΘην<iμι μιioα ξυπ6λιτoι, πλ<i-

τσαρ _ μπλoιiτoαρ.
'Eνα απαoμ€νoυ τζιd'μι τ' ακeυ

μπoιioαμι ατoυ νιρ6 να γλ€πoυμι
τoυν π<iτoυ μ( τιg ιilρειg.

Mι& π€τoα αττo6 καρπo0ζι ην ε-

δινιlμι μη αττιiryκoυν η μη καμιιi
π€τoα ατιoιi μoυρι<i την εΘαvιiirι
oτoυ πoυτ<iμι να πλ€γει μi τιg cil-

ρ€ιq στoυ πουtciμι 6λην τηv ημ€-

ρα. Ημεig επιζιiμι Θιiνoυνταg κα

μιιi κιαραμiδα απαιlouθι6 αα φoυ

ρτι6. Απoιi καμνιιiφραg oκαλoυνti

μι τoυ oπιiγ,κου τηg π€τoαg απ'
6να καρφi πoυ καρφoυν<iμι oι €να

γκιc,υφιjρι κι επλιγειν 6ληv τηv

ημ6ρα.
Στoυ πaυτdrμι ε6ανciμι κι μ6-

λoυν μι €να κoυρμ'μι1δι τραν,6. Toυ

πιρνoι1ααμι αι μιd 6€ργα τoυ

κουρμμιi5ι ατη μ6oη για να κλci-
Θει. Tρoυγιo0ρoυ - γιοΟρoυ (ατην
πιριφ€ρεια), ε6αν<iμι καλαμdκια
μικρci 8-10 π6ντουq (για να γ€vει
φτιρoυπf1) μ<iκρoυg κι φciρ'δ6ψg
1-2 π6vτc,υζ. 'Eτoι του κoυρμ,μ6δι
fκλοuθειv μη τoυ νιρ6 πoυ 1τυπoιi-
σειv στα καλαμ<iκια. Πoυλλ€q 6oυ

λ€g ακαλουν<iμι τη Θ€ργα απ'
τc,ιlν €yα otoυv ιiλλoυ τoυv 6xτoυ
απ' τοU πoυ'τtiμι κι ου μdλoυq €-

κλc,ιsειν μoυνα'y.6g τoυ.

Aπ' τα αγtilγια κ[ τα πoυτ<lμ-
νια μαζoυνι1μι τoινι* αττoιj oπα-
oμ€να πιιiτα, τα τoακιζ&μι μη μιιi
π€τρα κι επιζιi;μι μη τα κουματαo6
λtα τα τoινιιl.

Tα καλoυ'καiργια γι6μουζαν oι
δρ(,μc,ι τηg Nι<ioυoταg μη λιoυλια
κ<ivτγια (πηγoλαμπiδειg). Tα κι-
vηγo6oαμι για να τoακcilαoυμι
€ναν κ[ να 6ιiλoυμι την κoιλιd τoυ
πoυ €λαμπεν στoυ γκλ6φαρo μαg
oαν κoυρcbνα Θαoιλει<1 κi τραγoυ
δarioαμι;

'Eλα 6λα λιo6λιακα να oι δ6αoυ

μ€λι
μ€λι κι καρ6δι, π€τoα απoιj γoυ-

μdρL
πoυ λαγ6ν πoυδdρι κι €να πoυρ.

τoυκιiλι.
Tcbρα. μι τα ραντloματα απ6μει-

ναv πoυλ6 oυλ[γα λoυλιακ<iντγια.
Tζιτζιριiwτγια τσακoυνιiμι του

καλoυκαiρι στιξ φ'ασoυλ,6,6ιργειq

ξ oι καv<i oτιγv6 κλoυv6ρι Tα τoα
κουν<iμι για vα τζιντζιρiζoυν αt'
αφκι& απ' a' ιiλλα τα πιντγι<l για
να τα ακιιiξoυ,μι.

'Eτoι επιζιiμι κι μη τα τζιτζι-
ρdντγια.

Σιαλιciκια μαζ iφιρναv φιo6
τclυ σαραντατ]μηρoυ ωξ την πα-
oκαλιιi. Mαq €δουvαν €γαv oιιiλια
καν για να παiζoυμι κ( τραγoυδoι3
σqμι:
<<Σι<iλιακα μπαρπdλιακα
6γιiλ' τα κ€ρατ<i αoυ (π6Θανειv

η μ<iνα ooυ)
να ξf1ooυν τα πιvτγιιl ooυr.

'Ιαιαμι να 6γdλει oυ αιιiλιακαg
τα κ€ρατci τoυ και vα πιρπατf1oει,

Πoυλλ€g 6oυλ€9 ε6ανd,μι €ναv
oιιiλιακαv ατη ζιιiρι ατου τζι<tκι
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1{.ι αχιρνo6σειy ({vα τραγoυδdειΣ
απ' τoυ κ<1ψι,μoυ στη φoυτιri ισια-

μι να ιpηΘεi για να τααlκiooυμε
τoυ και]καλoυ κι να τουv φdμει μι
aυλiγo <iλαg. 'Eαι μαq ξιμο6ααν
μικρci πιντγιζt.

Eπιζciμι κi μη τιg γciτειq τα σt(υ

λιcl, τα πιριoτ€ργια' τα λαγο$ν'
τγια τα μoυσκαρdκιr< τ' αλουγ&-
κια, τιq oυρνiΘειg.κι c1λλα τ€τoια

ζcilα. Xαiδε6ι1μι tιg γdτειq στη

κ6xι φoυναζιiμι τα oκυλι<i μη τ6

νoυμ<i τouζ να τα δ6ooυμι ι.l.lουμι

για ν' <iρ1oυvτι κcυντci μαg' Kι 6

λα τα <iλλα ζιilα τα Χαiδηeεdι!ι.

'O,νταg €Θγαζαν του ααμιiρι ατ
του γoυμ<iρι η τ' <iλoυγoυ oτην
αυλf,, αv€6αινciμι κα6αλlκη6ιiμι
σαν να gi'μαoτι oτου ctλουγoυ.

Tα μπoυμπoυρd';η,1ηη 6νταg {_

6γιναν απ' τιζ κoυπρι€ζ τoυ καλoυ
καiρι, μαζcivουνταr-/ για vα φαν α
πoδ παραφτασμ€να μol3ρα, ξ κιρ*-
σκια, η φροιiτα, τα τoακουvdιr,.
Eδιν<lμι τoυ ,μπoιiμποuρα μι €vα

ρdμμα απ' τoυ oυπiαου του τρα-

ν6 τoυ πoυ,διiρι κι τΦυν απιτoι]gα'

μι για να παιξβυμι. Αυτ69 flταν
oυ μποιiμl'τoυρ'αζ μι ρciμμα. 'Eτοι.

πιργιλoιiοαν κi τα μικρ* τα πιγ'
τγιci <εiαι μπo6μπξι)ραg iιι. ρ<i1ι"

μα>.
Nυxτιρi:δειg τoακ:υι,riιrι 6vταq

νιi1τουνειν σπ' TrΓ μπιoτιριr1 oτου
παπαρcivτoυ απo{ κιiτοι-l απ' τcι

σφαγε(α. Kυταζ<iμιι 'rιι 1ινιri Θfργα
να oκoυτcbαoυlμι καμνι<i για να
π<iρουμι καvei κoυκαλdκι, α!του

φτιρ,6, ξ πουδ,ιiρι. Tο 6αν<iμι oτη

τζ€πη για να μη μαζ α6αακfνουν
να μαq φυλιiγει απoι] κακoυτoυπι-
€g κ( νιiιxoυμι ιπιτυχiειξ, να μη

μαg πιιivει αρρ6στεια κι να μαq
αγαπoυv 6λoιvoι, γιατ[ δα νGYcυ.

μι τo.υ κoυκαλ<iiκι την vυxτι.ρ('
δαξ.

Φουλι€g απo6 κoυσια6ιiντγιαπα
λαγιζ<iμι στα δ€ντρα κ[ τιq μoυρι
εg πoιjxoυ'μι oτα μπαξ€ντγια για
τoυ μιτdξι.

'ovταg φτθρoυναν τα πoυλι<i κι
fiταv €τoιμα γα απιτ(iσoυν τσακoυ
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νciμι {ναν κ6oια6ο'υv για να τoυv

6tiλoυμι oτoυ κλoυli ν'α κιλαιδιi'
ει. Kι 6ληv τηv ημ.€ρα καρφoυνdμι
καδρ6νια για vα γ€vει τoυ κλουδi.

Eυριcrκιi:μι φoυλι€g απoιi Toυρ-

τodρειg για να τoακ6ooυμι μvιci
κt vα τη Θ<iλoυ,μι στoυ κλoυ.δι. Μι
τιq 6ρειg παλαγιζ<iμι τι-C φcυλι€q
r"ι Eυταζ&μι π6τι να απιτdσoυν

τα πoυλιd.

KαραΘlδειq παλαγιζ&μι τoυ κα-

λουκαiρι μη τιζ ιbρειg αποιi κdτoυ

a;:ο$ τιg π€τρεc, οτην Αρ<iπιταα,

οτoυν Αγιd Nικ6λα κι oι ιiλλα iι€ρ
για. Tα τσακoυν&μι για να Φκιiζ-
αoυμι καρα6ιδου'μαγειργrd μη ρi-.

ζι. Παλωyιζι5cuι κi, κα6or}ργια
oτου λιiκκου τηg Koυτ(1αq αηκ6_

νcυνταξ π€τριg f1 6ιiνoυνταg τα γ€

ργια μεξ τιq τρ0πειg. Eδιvι1μι €vα

κουμctτι εcριbμvια κoιλι6 oι μvιιi
Θ€ργα σαv πoυρτσι<iπι κι μαζω'
ι:.,υνταν αρμαΘειd, καραΘιδειζ,
τcrακιirνoνταg του πoυpτοιιiπι 1rι

τιg δαγκdνειξ τoυζ για vα τιζ τσα
κιbooυμι. Στη γκoυλθμα ρ€κκα ει

Xειv τραvιjτηρειq καρα6ιδειg. Στην
αρtiπιταα ε[1ιν μικρ6τηρειg μιiii
κ6,κκινειg.

Σκαντciλια για σιoυλταριδειζ
εoτειv<iμι του y"ειμcirνα οι μπαξ€ν_
τγiα πoυ λoυνiζoυvταν 6νταg τρα'
,:ι6ιiμι καμπ6αoυ.

Tα πουλι* αυτιi οι σιουλταρι_
δειg κi τα γκαλιιΙαvια fργ.cυ'',ταν

του 1ειμιirνα οτα κτf1μι':τα κilτoυ
απ' τη FΙιιiουoτα πoυ λoU.JEξiυvταν
Σι μ€ργια πoυ δεν εixειν νιρ6 ε6α
νGμι μνιιi Θ€ργα 40"50 π6ντουξ μιi
κρουg κ[ χ6vτρουζ i'1,5 π6ντoυq

καλ& στριιroυγμ€νη oτου xι3,μα μ(
τιg ντγι6 ιiκρειg ααν καμGρα λυ-

γισΦ. Σι μνι<i <iλλη 6€ργα τρανι3

τηρ,η Ι'1,5 μ€τρoυ μακριd εδιvciμι
oτην <iκρα τηq σι μνιri πατoUρα
ανoιγμ€vη μη μαxαiρι €ναν oπd'

γκουν γιρ6ν fi τρi1ειg 5'6 απoδ

νoυριi αλ6γoυ για να μην φα[νo-
ντι. Aυτ,69 oυ σπdγ'κoυg γ€νoυνταν
Θηλειι1

l\που τoυ lvτγιoυ μ€ρoυq δ€voυv

ταν κι pιvιιi oφ[να κoυντ<iι oτηv

κουρφη 5-6 π6ντoυ9 μακρι<i. Λυγοι3

σαμι τη μακρι<i τη Θ6ργα κi τη

στιριoιrν&μι μη η σφιvα κ&τoυ
oτη λυγιoμ€νη τη Θ6ργα. Πανoυ-
Θει6 oτη σφ(να απλ6voυvταν η Θη

λει<i κ[ oτη μ6oη παvoυΘει6 οτη
oφ[vα ε6ανciμι oυλιγoυ τυρ[ f1 ψου

μi μ[ μvια δαγκoυ'ακι<i. 'oπουq
τηγεινειν η σιoυλταριδα να ταιμπi
σει τoυ ψoυμi μη τoυ 6*ρΦυζ ξ."
ακαλιbνoυνταν η 6€ργα η λυγιομ€
νη κι oηκ<bνουvταγ ι,pηλιt δ€voυν-

ταq τ ηΘηλει<i oτoυ λιμ6 απ' τη oι
c,υλταρiδα. Kι 6πoυ9 τ,oακιirνoυv_
ταv η oιoυλταρiδα κι παρπαλνιοΦ
vταν πηγηνιiμι κi την τoακoυνciμι,
Αυτ& ξταν τα oκαντciλια. Eστιν*_

μι 5-6 κ( πηγηνιiμι την ιiλλη τη';

ημ6ρα για να Θρoδμι τιζ κριμα_
αμ€νειq τιg oιουλταρiδειg.

Tιbρα ξουδειjoυντι πoυλλ€q πα'

ριiδειg για πι1νiντγια.
T6πι επιζ<iμι τζι<iμπα μη τα ζου

tφια κl τα ζcbα πoυ μαζ €δoυνειι,

η φJση.
'Oνταg €ρ1oυνταν τα πιλικιiνια

τα καλoυκα[ργια κι €φκιαναν φoυ
λι€g παvoυ,Θει6 ατα τζGκια, γιαti
η Nιcioυoτα ε[1ειν πουλλι1 τζι<iκια
otα παλι<i τα σπ1τια, τ6τι €φκια'
ναν ταpζiτ6ρι xτυπιi:vταg τιg τoι6_

μκειq τουζ. Ημεi.g μικρι1 πιντγι6
τραγoυ,δoιiοαμι:
<<Πιλικ&νι Θoιiλγαρη πουν ταχiλια

πρ66ατα
ι&τα ιδιb, ιιiτα εικεi πdει ου λ6'

κoυζ να τα 6ρεi

μαρμαριb,Θη,κ€ιν o6δι κεi)).

Ιγλιπ<iμι τoυg πιλικ6voυζ vα

φκt&νoυν τη φoυλι<iι του'q μη τoei_

κνα λfγoυνταq; <<Τo<iκνα πιλικαν6
τσακνα τoυ πιλικ<iνου τociκνα>>

για να πιδικλιbνητι η γλcbooα μαg
T' αρν[ τη,q πασκαλιdg μαq τ'

αγ6ραζαν oι μπαμπ<i'δειζ μαζ απ'
του ζoυoυπ6ζαρoυ πoυ γ6νoυνταv
στην ικκλησιιt τ' Αγιtl Mηνιi αr.οιi

πioου 6νταq αη'μακ6ντι6ειν η Πα-
oκαλι<i.

'Ηταv Θαμ€να oπη ρι1 η μη κ6κ
κινη μπodtιi ,κι μειζ 1αιρoυμ<i_
στουν να τα χαiδ€6ουμι να τ'α δι_



voυμι ψoυμι κi αταφiδειξ για ν'
tiρ1oυvτι κoντιi μαg αα μαvιlργια.
Kι τα μαΘην<iμι νιiρxουντι κουvτd

μαg xoυρig οκιν[. Tα πηγη.;ιiμι
oτoυ Kι6ακι κi τα 6ουακοsoα'μιι
στα Xouρταρ.ιτσκια. Tα κoυ6ανοδ'
ααμι ρoυ,μdvι για να φ&ν, μπροιi:
ολιαvη, γκαραοιi1ι, 6oυζoυκρα-
€g γα6ρcr κi τ€τoια. Kαμvιdφραζ
τα ταiζ<iμι ioιαμι τα Xριατo0, για
να γ€νoυν ζυγo6ργια vα τα φκι*_
αc'υμι καΘoυρμιiv. Eπιζιiμι μη τ'

αρνι<i κi τα μ<iΦηνιiμι να ζμπoυρ
vo6ν με τα κ€ρατ<i τoυζ γtα /α
πα[ζoυμι.

Tcbρα πoυ 6λα αυτιi τα πιyνiν.
τγια μη τα ζcilα αληομcυνi1Θηκαν
τα μικρ<i τα πιντγιd Θ€λoυν πoυ
δfλατoυ, κι σαγ τρ,αν€ψoυv πλει6_
τηρoυ γυρε6oυν μουoικλ€ττα.

Σαν πι1νiδι εixαμι κ[ την κα6α
λiκα oι γoυμιiρι f ciλoγου γιατi
6λα τα σΦτια εixαv ζcbα. T' ιiφκι
ανιi,μι κoυoι6ν κι αρ,α6ιiνι. Σαν

τρανη6<iμι πλει6τιρoυ τα 6oυσκο0
σαμι τηv ι1νoιξη κι τoυ καλoυ,καi-

ρι τι.g ν$xτειq 6ξoυ oτα ιαιcbματα
oτoυ 1oυρ<iφι τηq Αγ(αq Tρι6δα9
ξ κi oτoυ Nταλαμιiρι. Tιg νι11τειq
κοιμοιiμαoτoυv 6ξoυ κ( επιζ<iμι €-

να ooυρ6ν πι1viντγια f1 ιλιγciμι
παραμ0τ1ια.

ΧαiδηΘιiμι τ' ιiλoυyα, τιq αγι-
λιiδειg, επιζ<1μι μη τιζ γ(δειq, τα
κατo[κια γιατi oτα πλει6τιρα τα
σΦτια εl1αν τ€toια ζcirα.
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Bo Δnμ. Σxoλεio hΤaoυσαg

Av6γερon διδoκτnρΙoυ
'oπ,ου αvoiγ:, iν, ,r1oλ. to - x),εt

}l:: μιoζ φυλαNτ).
'Hταν ιo 1911. o Toυρτ'o; ια-

'' ιττη'τi1€ 6ρt cxeτa( αxi61'ιη oτ,ηi Mα-
ιιδ,ονi'α. 'orμω; o a,λ,λην'ι,e;ι'66 οτη

NId,,oυoα εtι'eι' aφ?'.Υι'λ66. Mε πηaω-

τιo6oυλ[α.'επιbνυιμων N,αoυoa|ωv'τη';

επoy't6 eτε0η3 oυ'cαiθηxε ιΞT,LI'pa-

Toυ Κων)νoυ Mαλλι6ρn
Δ)vτoιl 2oυ Διιμ. oxoλεioυ

N]6oιloαg

αri1 ανeγι€ρaθo}ζ τ9,υ o1oλεioυ πoυ
ωποτ,ε.rλo6yταν ωπ6 τoυζ: Θεδ6oιρ
Χ"Δημητρ,ioυ, Αv'τ. Φεiδαρη, Διo-

μηδη Γxαρι,l €τω, Aν,α'oταoιo }Ιπiλη',
Aυrξli,y1",o X"Δη1-ιητρioυ, x'αι Kων.
X"Mαλαioηr, ωζ π,ρ6εδρo x'αιι Δcα-

aeι,9ιcτi1.
E επ'ιτ,ρoπη αυττj .δρα,cτη'ριa'πaυi1-

θη'τlε π'ρo3 τηv xατειi,θ;uγ,:η τ,ωy, ελ-
λ{vων τηg διαoπα,:'i,q ται ιδoιi τc
αττ,ocλε,qμα:

uΓΓη, oυyδρoμτj τoυ ,εv Ndα Ιoρ_
xη Σ'υv$'doμα..l Nαo,υ,:αiωy (0MΟ-
NoΙΑ,, ΞoU r9}t Bo,cτιilνη ΣυνδE-
oμoυ Nαoυoαiωv ,φAΓΙoΣ ΔtrME-
TΡΙioΣ, χαι τωy λoιπιbγ εγ Aμερι-

"η uΦιλ6μoυοων Nαα.ιoαiωy, E-
ΘE]MFΔΙΩΘB τo 1911 τo Διδα-
ττi1ρ,ι'o των 1oυ y"σ,L 2oν Δημ. Σ1o-
λεiων,. Αξιrδlλoγη η συμ6oλi γ'αι
τoυ Θεoδ. Γ. }{πo,ρδtd,νcυ.

Σ,τα aΥΥαiνLσ' τoυ διδαxτηρioυ
πωc'eνο!'}ηoαν: o Θ. MπαρΜνοq,

'ο πρω,τacι!γxoλo,;, o ,δ{,μαρ1oE K.
Χ"MαλαLlcηq, o 'exnp'6oωπoζ τη,ζ

a oι\ρtιιxη; Υ.ρLν6aη'τα,ζ' o Xδτζα6,
πλτ]0o6 λαoιi, μd,λη, τoυ .iΙΙα]πoυ-

λα.ι>, ,μαθητ69, η Φιλα,ρμo'νιιιth: xαι.

πoλλoi ,&}λoι.
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H αποπeρ'aτω:η τo) διδαxτηρ{-
oυ θ1":vε τa 19:26 μ,ε δαπ&νεE τηi
ιΟρθoδ6ξου Eλληνιx{6 Κoινοτη-
τo; - Φ:λξιου,oωv El'υεργaτιilν Nα-
oυoaiιυ'/ Υ"αL ττ1 Aρ.γη τoυ Eλλη-

','''ιo'3 ι,?θ'ηaυζ".

Στc 1ιεταξ6, να 
'λω6ωιψε 

υπ,&}τi:

6τ'ι ψocο}'ω6τ1ια't ο'' Βα\xα'lcιo[ τfi'
)νΞξ_ιOι Τoυ 1912 - 13. To oxviμα τoυ

αxa\ι!'o"l (αε o1ημα E) πρ,oμη,';υd-

σe τ'τil) Eλeυθε,ρi'α. To ιoγo\εto ωρ-

yJ5a να λειτoυ,ργεi απ6 τ'η'ν 1η orι-
τυn6ρiαl 'l'9|26 xq,ι ^\τι'ν το πiρl$1o

c1ol).rεiio τη,; N&oυoα6.

Ei,1ε τdocαpιE α,i'θoυoε6 διδαoxα_

λi'α'ζ, βνα γραφe io, τ'ρ'aιg απoθ'τix'ε;

τ'αι 'εξιιr|ηpaτdlcε ιq πl'αι6t&. τηζ

πd,).ηi, πoλλ6E φoρ6g ,eδιil φ'oιτoι5'
σαν, ιLα,L'παι,δι,& αzτδ τα Φρ. x.-
ρι&. M61ρ'ι τo 1940 υπηρ1αν πoλ-

lλθE οιυtξoμaιιb,οeι'ζ στov αριθμ6 των

μαθητιilv. Φoιτoη1oαy πβωi, αλλd
υΦρχε 'xαι 6,ρ''αδι.vfi 6&rμ6ιu ΥLα. \).α

*υπη,p'ετei τουg αvαλφiJdητoυg με-

γiλη; ηλιxiαE.
To o1oλεio λαιτοδρ.ρ'oε ωζ τιζ

10 Σεπταμ6pi.oυ 1944.

To v€o δlδακτιtριo
Mετ& τηrv πυρπ,6}υaη, τoυ δ'ιδα-

xτη|Ptoν τo Σεπτφυ6pιo τoυ 1944

,μJe τo, i6,λο6 τηζ Γερμανιwhζ xωτo-

Xviι, η 1ιil,ρω μα6 ιμωa'τξaτα,. α,π;δ

toν τραγ*)6 'ιιιφι1λιo παι *ραdιει

μd1ρ'ι τo 1949. E xαπαoτφφi1 τηq

1ιilραg,ε'iναι xαθ,oλ'ιd.
Tα,η-ι,τι6δια πoυ ey'τιμ3ταrπζs,ι

η χιbρα ψaζ στη ωνd1οια. τιΦ την

'αν|x.iξ6ννηση τηq ελλη,yιχγ1 E xαι 1rt'

'zoy xoυλτο{Pαζ' Pε τιγ ωτo'6o\t1

των ξεv@oρων oτoι1ε[ωv πoυ τd-
,oo dvτεxvα xω 'ψeθrltxrt'ε[1ωv 

πα-

,pειoφρr}oει στηM'ελληyζ;ι"{ Mωxεδo-

νiα', t1ταν ωνιNτdρ6λητα. Aυα6 δια-

πιcτιi',,ετcιι αxt'ψη x'α,' 'lixψaρα', α.t

xυ''. τiρα'qαν τδcα γρ6'γrq απι6 ι5τ'e'
Δ:ν dxου,με τρ6θeoη ν1' σ'τσ.θ'oδ-

ρr: y'α:θ,6λoυ ,cτo λ,:γ6μενo μαxεδo-
','.xδ rρΦ}ιτx\x' τoυ μα; ,απαο1oλεi
c'ιν 6θνο; τL1ψε'ρα, 6γc γtατ'[ δsy
|$Lζ αr,α5χOλ,el, αλ,λ,* xuρ(ω; γlατi
φ|.λ.r'δοξrα -Ξ μα6 εiναι yα xαταiδεi_

ξcυμε απ.λ*' y'α. ψ. τη 6a'i1θ'zι'ω τ'ων

αρ,ιθ,μιilv πoλλdg φaρ'tq τη α:βoλ'ξ
π,pooιilπω,r ν'ωt'παραγδ'y,τ,ωy, μdox
'eτo δ'λ6α των ετ'ιilν απ,6 τo 1911

dωg ol1,1ιε,pα, ,cτην εξ6λrξη τη6 ελ-
\η'"*tβ φυcιoγν,ωtμiαq τοnι --δαoν

lμ.{,;. ΙΙ.ρωτa ργιτ$ 6'e6α[ω3 *ιm' α,ρo1

το 'cγo)'εi'o.

Aτεviζovταg τo δdvτρ,o, 'ελπζoυ_
:βΞ πωζ δε θα 1κiooυψa τa di.oοE'

'Ι:'ωg 6οηθfισOυiβa σro ν'α διαψoρ_

φωθεi η γενιxη &πoι}η τ0}ν π,ρ,ιγ_

'μ&τ,ιυν,oτoy τ'Φ'πo α'vτqr,οτιilπιoη;

xαι,επi'λυoηg των πρo6η[ι&των γs-
νι xοri εv διαφ'{r,',o'lτο,q.

l[i&1vοvτοιg 'aτo 'ωργeto τoυ σχo-

λεioυ, π,oυ siναl. 1 μaναδιxτj μα6
πτγi1, 6ι|cxoυμε dτι: Mετ& τoγ εμ-

φ,6λιo r.αι την ατ'oxατ&σταη τηζ

','6μψη: τωξηq 'ττ,ρσ'τ'βτω'ν: 
ul A'

M' o 6,αoι,λειig Πα6λo5 o A',,αυμπε_

,ρ,:'6λα6εν 'ειζ τα πριz; ανo'.wδlιμη'
αιv c,1oλ,εiα τΕ'ωρ& 

"o'r,ειpr&'loυ 
Bo_

ιρεiω'ν Eπηρ'1ιιilν ιωι το πυ'ρπoλυ_

θ3ν δι'δ'αιτ{,ριoν τωιl Α' xαι Β'
Δημ. Σ.1oλaiωv Nα,oritηζ' ιηq τ''α.-

λα.ι,&'E _"oι1oδo'ψt1< ταl x'oιθε{η6 ω6

ανθ,οxτιx{'(. Eδηψπραττ]θη τo 6ρ

γ'oν π'αιρα' ηζ !θ,ωζ Ιπη,ρεoiαE Σ1ο_

λιιιb'v Kτιρiω'y Γεy' Δ/y'oεωζ Bo'

ρa|oυ EλΜδoζ !',α,ιL xα,τey,j)μlΦη απ'
oνQιαa,ι τoυ ,μηη/xοd Δαμπριανiδη
Xρηoτου. Tov Aιlγoυooy τoυ 1951
,οvετoι1itfη η πλωξ τηζ ανοtγ"o6o'

β&αεωE y;αL eν αυvε1ε[α \ργιοων αι
lεlργαiσιαι 1fflζ σ'Υ'lx.'|"ι1"1'ωaγΦζ τoυ



π,υρπcλυ'θΞντoζ διδoιχηρd'ου...,.
To πρξρα.μ'ψα τr'ρδ6λ'επ,ε 1ην α'

πoπ,eρατωoη τoυ π,βτoυ o'ρ'δφoν

('\' Σ7.oλεio) yic'L τη^) η!μ.α'πdπ.ε-
,-'iτυlcη,' τo:l β' ο'ρ6φo'l (B' Σ1o-
λε,jo) , δηλαδ{ τηv τοπoθ,d'η'η 'ro.-

γηE, τω7αfu5'ρωv, εξιbπo,ρ τω, απ'6 τc

ψ!,ρo; δπ'oυ 6ptaτ'e-'ιι o 'tωδζ τoυ A-

γiα; Mη,v&. Για τιg ε,ηαciε6 αυτ'66

δαπαντ)Θηxε τo πoa6 του, αραrroυ:

b2\.27b δρ1. (δεδoμαrα 19bθ-6Ο) .

Mετtil τηiν ,ε1ξοivτληoη τoυ πocοδ των

621.λ7b δ,ρy'., π,oυ i1ταν π'ρo:abν ε-

,ρd,νoυ, μπqφ0v πλ,do'y να, φoιτi1'
ooυ'v μαθητ€E ,μ'6νo 'aτlρν α' 6,ρoφ'o,

τoυ Α' ο1oλeioυ. 'Eτoι οι μαθητθg
τωv δι}o o1oλεiοw A.' xωι B' φοι-
τoδy oτoγ ω' δ'φφ'ο εvωλλdξ εωE δ-

τσJ α'τJoτερσ"τ'ωΘεi ιaι 'o p' 6'ρoψοg.

Θ,ω εliyαι &1αρo δoωE 'xα.L wυ-
ιp'σ'στL^ιι.l61ψα, Υ''α' την ,'ιοτ'oρiα' xω ψ6'
ν'oγ 'θcι ηταv μεγd,λη, πα,ρd"}"eιι31τ1, αν

δεv π&ναμε .r.θ,πocα α'lιφ.oρ'&. 5a'qγ1

ιcδπo π'ου α'lγxεvτριbθα1γ"αν ^lια'L τα'

'υπδλoιπα γρip'ατα τLσ, ττιν oλοxλη-
.ρωτιxη ωπoπqρ&τω'η τoυ β' αφ-

φoυ dπoυ 'oτη&.aτητ"α.ν oι ,μαθητ6q

πλθ,ογ, του β' Δημ. Σ1oλεioυ.

Αφ1iζoυν λoιπι6y'εν16,ργει,εg ω'π6

τo βoυλευtτ) X"Γρηγoρι,d,δη,, ο ο-

πο.{oq πeτυaαtνaι το'ποoδ τωy 37'
Ο0o δρx. α,π'δ tro Tπ. Πωιδεiα6 (oε

,δυo δ6oειζ)'.
Στo π,οo6 ανΦ πρacτiθηx'αrν &λ_

λε6 2o.ΟΦ δρa. ατ6'ειoφoρ,d6 Nα_

οuoοιlωγ (oντδq xα'υ,:ιτ66 τη6 N'&-

oυ,σΦζ εI}ρισxομdvωv) ' Mε τω 7ρi1'

ψατω α'ιτ ' ανα\ψ6ανe'ι o a'ηo}'L-

6og ΛeμοviδηE Aπ,6oτoλο6 τηι} ,οιyα-

νuατα,οxυιtη τρuιbν α'ιθloυαιilν ιαι ε_

vδ6 γρωφεioυ. E,νrιil oι aργαoiiε6 oυ_

vεη(ζον'τ,α:, διωτiθενται 2Ο.ΟΟΟ δρ,1.

ατι6 τ'aι4 εiρΥ oστα'σLd,ρxε6 αδελφolig

Λαvα,ρ&, τον o'ιτιbt6,ριo τoυ 1953.

Στι; 1? Ι(α,pτ'iου 1964, τo Τπ.

Παιδεiαg of,dλylει d"λλ,aE 25.οΟ0

δ.'4. xαι' με τα' 1ρfματα,'αν1d.. 'Ξ\rε-

ιτatνoΥτω'' oι εργα,c'iεg ΙLσ' την aL-

ποτ'so0"τωcη xαι αλλωy δυo αιθoυ_

aιδν, μιαE ωπotiμηe }ιαι του xλιμω-
y"acτc'otο'l. Tlι6 'gργα,6ig6 αγ'{λα6ε o

{διο6 ε,ργoλdl6o;, με τηll επii6λει|.'η

To 1957 6γινα'l %αL iq' ωφoδ'ευ-

ι'l1ρι,α τnll c1oλεioυ.
ΙΙ πaρtψρωξτ1με πaρiτa1να l,tη'

x.αλa 6γιν,ε, τo 19b8. Msτ& τo 1978

ιc"τωcxoνi'ο'Θηxε μ6oα 'cηlv ωυλ{

τoυ o1ολεioυ, 'οτo δυτιxd {_ιi6'ρoζ, τO

rιλειoτι5 γaμνα'oei1ρ:o yνα. α'lΦeσα
cτo Ιn',lμyαoτi1ρι'o τ"αι, 'oτον νι*6 τonl

Aγiα.l Mηvα, 6γιvε τo B' Nηπια_

1ω^γa,a. 
'Eτcι η zυλη τoυ oxoλεi-

ω αeρ''c'ρtοθηxε'τryιαw'.xα.
ΙΙαλιj c;;'cττιr'r*,, λξω οιχoyoiJi-

α''c xQρcnυ yJl,r'lω;' θα ανα'φdρoυμε

r&τoια αw6ψη laοLΧeιω qw) 'αηo'

'ρα6ν 'cιη ,λειτoυργiα τoυ σχoλεioυ

aγετcτr:- μ'ε τα' πιpδoωπ,α (fu'cxα-

λoι - μαθητε<... x.λ.π.) .

To 2o Δημ' Σ1oλεio ατδ τo oa'

ξτoe tg29" 30 φαiveτα'ι ω6 μειxτ'δ
o1oλεiο. Δηλαδη φιτoιiν ωγδρ'ια

x*'ι. xoρ{ιsι.α - α.lγoλ,o 29Ο μαθη-
-!-

Σε παλαι6τeρα tτη 'δηλ. 'απδ τo

1917 - 18 θωE τo 1922'236\tπαl-

με ,iα φoιτoliν βlo ^ι"ορiτcι'α, τατ:i'

γι€'oo 6ρ'o 24a ταρJτa''α'.

}Ιετ* τo 'cγ. {.τoq 7929 - 30, 6_

Tlrι,ιJ T,o o1oλεio ε,μφαν['ξεταl ωζ {μ9ι-

y"aδ1 oι ;ιΙ,ιθητ6i xaψ€νοντιυ απ6

2Οo (ry' 6τo_c 1'97r) - 76 δπ'oυ 6_

χ,]υ{'te τουζ λιγ6τε'ρoυq ριαθητ66, u€-

y!:'"' x'L,' 412 μα,θητrdζ' oι π'ε1ριασ6-

τερoι, (,α1. dτo6 1962) . oι αυξqμι_

ιilcειg oφε,iλοντωι x,ι-lρiω6 '5ε σ.ν'σ'y9α-

τα'',.ιtιiq τιον περιoy.ιilν ευftiνηg' Tε-

λ,e,υταiα δψωq πιp αττ1,vεiται μεiωη
τυlv μοιθη,τιilv 'cτο cadε[o μrζ' φ'αι-

cxωλο.

Θα iiτ'nγ μ,εγd,λη π,ηρ&ληι}η αv

δεv αvαφ3,ρα,με }ιοιι "fr&xτoLoυ'q'ατσ)-

}61fc,υ; δωox&λουg, πoλri γνωoco6;
oτο'ν xlδ'eψο τη5 N&ο,υoα6 1 oL τΕgPL'σ'

c6τaρo'ι Ξωy orτoiωγ xωiρoυ,v αιιpαE

';γε[αΞ y'αι or' οπo/bι d.1ου,ν 'Φνrδeθtεi

6'.ιrιψατιτι'ω με τo oxoλεio μαE. Nα
eνα.φ5ρoqμε ταl)6: ιΠαπαi'ω&γyoυ

Αρβριo, Αλδιtιo Θd6δωρo, Γωλα-

τοi Ιωιilwη, Συατ'ρη Nιxηφ6ρo, Δαr_

6ωv5. Nιr.6λαo, Σαxελλωραπo6λoυ

E'υαvθilα, Koυ6dλη Ια*,vνη:, Σαπ,αρ'

δ&vη Α,vαoταoiΙa, Γιoυργουλιd,τo

Σται1ρo, Γqβντη Eλoωv'6,ρα, Ι'ωη_

φiδη Qμtr'ια9oυτ)λ, Bλ&1o Δημ{τριo.

AvΦμoοα cτoυ6 ξ'εxαρισταjζ οιy_

θριilπου6 παo φoiτηroωv ωg μαθητ66
'στa σΙ-oλoLo μαg θα ανω$1ρoυμε εν-

δε,.y"τ,,ιι0" τ"υζ: BΜ1o Δημ{7τριo,

Διιτ1γδρa xαι' sΙτt oeιφ ετιilv Δτj-

,ψαΡχo' T'ζψπoζη Ιωiννη, διιη_

^γ6ρa ιrω'' βoυλευτt'1 ΙΙμαθiαE, Γιαv_

νιxαl,ρii Γε1ιλργιo, πoλ. μη11ανιx6
y"σ.L δηr. αiμ6oυλo, Bαλoαμiδτ1

Ε1rμ. Λυxoι;αρxτι ' τ6ω6, ξrμ'αρ1o
y;aι Ξtδ. oτα Ποr}lιτι,cτιxrcι τη6 N&-

οιιcαq. Λ'αναρωg Ι. 6ιψi7ηανο6 -

oιxovξ_ιoυ ΙΙαvτ., πι}ρηγ. φuoιxd6
- Σαiρ&τcηs Φιλ. - Kα,θηo1. A.Π.Θ.

Σκoλικft ΘιΘλιoΘιtκn

Σ,ο μια μιxρτ| αiθ'oυoct"' στo \q.νσ.'

τca'vx6 μθ,ρo6 τoυ o1oλε,ioυ, δημι-

Ou2γi,σα.με τη ο1oλιxη μα6 6ι6λιο-

θlξxη, ruoυ ,εfuωι dyα x6c'μηψ γιω
τo α1o,λεio {Jα.a }ζαι 1ιια 6αοη γιοι

τoυ ψτrχσ'νLxοri Σοιτsλλα,ρ*δη. lvδμενo παυ π'ΦP'q,τη|ρ'e('t'q'ι γενιxπ
Στι6 4 oxαιι6ρi.ol 1'9b4 e|ι"lαι i- c' 6λα τω oxoλεiα xαι οφεiλετ'αι

ir')'i'eΞ 5 αiθα;cεζ διδ/λiα:, ξνα ,μ1λλov oτo δη,μoγραφιx6 πιρ66}'τψι

γραφeia' ιρια ,*πoW1ν'η xα'. το xlλι' παυ ε'1-ιφανiζeτα'' 'cτ,η γιbρα (oιτo-

+',.ιτa'5-"q,5Lo. To B' Δημ. Σ1oλεio γΞν'ειo6 με λiγω παιδιd,) , 'α,λλ& xαι

τiθaται σΞ ,λειτα.ιρyiα. Απορεygι 'στη N'ioυoα ιδιαiτε,ρα λ6γω rαι
τ!iιoζ'Lπ,oτc9βτ,ο}η] η €xτη αiθouoα . την 6r.qμηγωνι.νιfi' Φ'εloγ]ζ (xλε'ιjoι-

'Eτcι τo Noψ6ριo τoυ 1957, δια- 1-ιo εργoοτωoiων) - α'ναζ:i1τη'aη ap-

τiθiενται σ"πδ τo Ιπ. Παιδeiαg 2Ο. γαc[αq cε dλλε6 πε1ριox66.

ΦΟ ξρ1. xωι 10.oΦ δρa. 'απδ τo Ι{ 'ηdoη; μαθηpιilν ' δαcxi&λιυγ'

Nομ/xδ Tωμε'jo α'γγ6τε'ρα χαι με r"α'P'σ)ΙσLιθ:ζs' 6aλτiωcη'' 'Eτoι '6λi_

μελ6τη τoυ μηχoιγιχαi Στωυρoυλ&_ παημε π'οivω qπδ ba μαsητidE γιπ
χη Eμμ. αvα,λα,μ6ii&ν,ει a eρ'γoλrtfic4 x6.θ's l&'oxqλo φ' σΙi.,€τoε 1962_63'

Mαυρoματiδη6 Ιoρδαηq τιζ 'sργα- εvιil oημαρα αx. dτo6 1992_93, 
'-ct'eq. 1oψε 20 π,αρiπoυ μαθητ€6 ων'ω διdι"'
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τoυζ ιμα,θητ6ζ ιr4(. H lδρυη τη; d-

^{'L')Ξ γ"α,τ61τi'ν απι6φαcηq τoυ Σ1oλι-
xυ6 Συiι6aνλioυ, oτl; 26 Ν|xρτto'l

199Ο, απδ ,αvθριb,πoυ; iμ,a μaραxι
π,oυ ,φιλoδo,ξo'3oαy ν'q. δiιirccυy ι&τι
δ".z'φoρ'ε-;ιι6 oτa παιδi. Διη16,ρφω-

cαl ξ,γα γυρo, 6γ'' 1ψα*ρι&' q,π6 ιo
oπiτι, δxι 6ξω σ,πδ τo ,cyoλ,εio, δi-

πλα oτ'o, 'μαθη.τt.lBτa'' νiLΦ την' ιοτo1ρi'α Θα, α,ν'7.-

φdρcυμε. δπ,ωg πιpaxνπτeυ xαι α:π,6

τo πραxτιnδ τoυ Σ1o,λιxo6 Συμ16oυ_

).i:'υ,, oο:E 25.3.199Ο, oυvτ!λθο oε

,cυvaδρiα,οη τo cγo,λ.,Jυιι6orj,λιo, π'ου

απoτ,g,λo6y'ταν απδ τo,υζ; 1) Mαλ-
λιξpη Κιυv) νo' Διaυθυγ1η, !) 'Lo-

πoυviδη Γοιb,ρ,γιo, Πρ6εδrpo Συλλ.
ΓoγlΔωy. 3) Bλd,pυ Aθαvαοonjλ.α,

'εxπρ/π,o Ο.T'A., 4) Γιωγxοδλι
Λυo.. 5) X"Ιω&ννoυ Ιtαλυr'}6, 6)

Mπιτθρνα ΝΙα'ρ[α, 7Ι Π y'πιΙω&y'

γου Δ6'cπ.' s) Γιιilτα Στ6φ.. 9)

ΙερδΙδoυ Eλιc.' 1Ο) ΙΙ,ελoπirδ,α E_

λιo., 11) Ιxαρ','!'τω Χρ., 12) Bαηc-

θo,λoμα,i.ο'υ Αιx., 13) Καρ'αttuoν

oυρ'' 14) Μπrpiτ,cxoυ Eλ., 1b) Mπι
λιo0ρη Σταυ'ρo, 16) Kcnlτoογo-αννη

Aθηiν,d,, 17) Δηvιilρη Αιr"., 18 Mαγ-

τανηρη Mαptα xοιι 19) Παλαντζi'
δoυ Aoημ., oι οπο.or. αφori cυζτ]τη-

σαy' απoφθ'o';oων x'η δημουργ[α

Σ1oλιxη; Δαyeιoτ. Bι6λιoθτ]xη; -

τ6λacη ,ην'αcν[ων - o?Ι'αΥωoη ια'ι
λειτoυργiα arιτ"i1Ξ'

T'ω 1,:ημ,ιτιx &. πoο'ι τuoν δδθηιω'i
.οε πριilτη, φ'ω3τt Ι''1- ττρ αγορα ιηΞ
επiπλωoη; τ'oυ 7βρoυ y'αL Υια αΥo'

ρ'ω 6ι'.6λ'lων, i'ραν':

Aπδ τo Σιjλλ. Γονr6ωy τoυ 'σχo-

λaiου,: 3Φ.ΟΟ0 δρx.

Aπ6 τo'υ; δαoτ&λoυ'g τoυ o1oλεi-

oυ: 12Ο.000 δ'ρ1.

Απ,6 τo Σ6λλ. Δαοxdjλωy xαι Ν/

γιbl Eπα'l,:1iαE N&oυ'oαζ: 5ο'60o

δρx.
o y". Δ&iοg Aoτ' <'/ΙΙΛAΣTΙzu

A'E.,: 100.ΟΟ0 δρx.

Tα KΔΩΣTHPΙA NΑorΣAΣ
A.E. ,διdθεααv: 15Ο.000 δρ'1.

o x. Mιil'xιog Δημγiτριo6 'δι'dθ'εoε

rpπ:(oι} πρog πιilληoτll πoυ δι'6Θεcαγ

1.;lηp,i,εE, τoυ ωλλ6γου', αε 'ειδιx6 πα_

72:8

ζ&ρ'' , xα'. :υγxεντριbθη y.e nτο,sδ ι 227
Ο00 δρ1.

o 6ι6λιoπιilλη; x. λ{αρνd?ηζ πα
vo6, δι6,θ'ε,cε cεc:.ρ6ζ λoγoτε1ν:,xιilν

6ι6 ιiων ιι'' Εγιυιλaπαιδειιily'
'Aλ,λο: ψιι'ρoδ'υl,ρητlg δ:,6θε:αν

δι.αφoPα πocα.
Aξeζε: ν' ανωφi'ρoυι|Ιε τ:ζ τapi-

,στιε,ζ π'ρOσπd,θιaιεg πaυ τg.id6α\'s ο

τ€ο16 πρ6εδρoE τoυ odλ).. γoνtω,
τ,)' 1Χaλeaσ) x'. Ζcπoυ'tLδη_< Γειil,:-

"ριc3, xαθιb; xιt η' πιpωην r'a',"δ'eδ'ρo;

ι. ΤΙαπ'ι1"ιllα'i'lcυ Λ!'ι'πoινα.. ψε δ\ο
-|' δ L a''y"ητ L'/.δ c''lγ.I5 cι'l\ι c τ ου c,ι)'λΔ -

ΥO1)' Υ.a τον q,ιπ)'ουι'.q,ιo μe 6ι6\tz
τr,c 6'.6)'''cΘΙiιη;.

o aμπ).oυτι,αι4; τr1Ξ cγa'ι. 6l.&λι-

cθiμτ1q ι,ιz 6:6λiα' 5υγ,ε'1i1ζεται xisε
γρ 

ll'ι ο qι e ι ι.ιli''ι'3 ρl'γ',' o εν δι'ωφ5 ρ'oν. H
eπιλoγτi τωy 6'"r6λjωy, πo'l a'tiψeρα

ξεπ'zρνo'5ν τα 15ΟΟ, γ|ν,ετ α'ι 'c'π6

τριμ:λη €πl"-g?aπ^i'll dπoυ,olμμ61j1;1
π'l.νι"l' xι €ναg γονι!'αq.'Ολo,. οι εx-

δοτιy"ot ο'!xo'' φ''\qξ'6νoιlyτ'ωι χωρi;
€.ξσ.ιl?'e)στι. Ιπ&ρ1oυν '6\o'' a'ι συγγρα,

φεJ6 ,αε 1lοι.ιuλtα 6ι'6λiω'l - λογoτεy_νι

τ* - }''aξιτfi. -εγ,xυl,λοπαiδιει6 - ι

ιτορ;νi - θ'ρηoxε,υτιxor1 π'ε,ριε1oμJ-

νOυ - φ.ιγ.τiσi'αq x.λ.π. 'Eyωζ απ6_

ρανxo.-< θη,cα,ηρd'3 γyιbσεωy, πoυ δ,εγ

πtp,6π,aι ν ι ι:,ιε'tν'εt cιγ ε'χμ ετd,λλ,ευτo6.

Π,6ρ,'.l:ι ε,μπλ'oυτ jcθη,ιa τ1 6''6λιa-

θηr.η μ.r; y.|α(' ψ. 1μ'.α τη'λεδραcη -

\,'ΙDEo, α.γoριcΘηταν cε ταcs!τe3
δuαφαρα ΘQι'*τα y.α'' €τιo" ο: μοιθη-
τ!ζ, ιle τη 6ot'Θ'e''α τιoν δαcr''iλων,

'ψπoρaυν γα ιxα'lοπoιi1':Cι-l'l ιιa''xt).7"

πvευματι'x& εν δ ι'α'φ6;,ovτ.ι.

H προoπιιν"i1 για 6ε\τ'tωjη τηζ

xαταaτα,cτ1Ξ, ιiloτε ν.α sξυ,πη,ρετoιiν_

τlαι' μΞ δαvειoμδ, xω'. παυδι'ω τoυ

γυμναoi'αυ, xωθιbζ xωι Υoνe:ζ, eLyαι

μioι' oτoυ3 aτ6γου'" '|'.r.ζ 
yJα'L L'?aζ

Lυτti τη') xατo6θυν':η εργαξ6μαoτε
ατotιραaτα.

Δεv .διzφε6γει ε1ξ' rji}}ρ, τηζτ0?a

''ογiβ ψ1'ζ δτt, το 'Lργο ωlτδ πoυ

atν*'. τρυlτο1ia1p''.'ιΥ'6 για την πδ)'η

lμx;, θ'α 'πi9r6π]ει να τo διαφυλαξο,υμε

7,αγ oxδιρτ1'l oφθαλμ96>>, γιαιt ξ€-

?o!!}e1 ιδi,ιυ; cτη,ν 'επoxr] iμαq, επo-

^1'ii 7oυ γ'αριxτηρ[ζ'eτα.ι απ6 τη'')

τ;ιilcη των τξtbν, τoco πο''λdτ''lwζ

φiλc; ':iν:ι: ;ο λoγoτε1','''xδ '6ι6i)''[o.

T'ο ιLργc, αυτ6 πoυ,συyτgλidσθηχlg

i,!-e 1τ| σJΥe?γ'α'c[ι δ\ων των frΦpα'

γδν,τιυν τη; αγω'iΛηζ (γovdων _ δα-

oy.ii,λωγ - iιzθητιilν), δηλcιδη, η :1o
).ιιη δανειcτικi1 6ι6λcοΘt1v'η του 2aol

Δηr;r. Σ1οi.εf ον, e|'να'.' αφιερωβlηi

ψε απι6φα'cτ1, τoυ c1oλιxo6 oυμ6oυ_

λ|oυ,, cτη μvημη μαθητ';! τoυ 'τxο'
,λεio:l μaζ, τo'l Κρ'i1,ατου Παπαδ'6-

πoυ,λoυ του Σοα,β.τηl1 7!o'l.} σi€ ηλιx[α
11 ετιily 'Laαc,ε ι'r1 ζω'τj τoυ σε ex-

δ'ρcηr{ o1oλιιc:i1, aττ1 Λε'πτoxα'ρu& _

ΙΙιαρiοιg, οτη 7 Τo"ιν{oιi 1988, τ'6'oο

ξαφν,ιια y'ια,ι'ωδ',xα.

ΙΙ 7 Ιoυγ,iου ,oiναι μιω αfioφ\?g.δι

ηι!!?d. Υiq" τo cxoλεio μα-<.

Τ o πγ7ιiιτο Qu1$\to τη6 6ι'6λιoΦηxηι

μ'ιζ eivιι: i0 ΓEΡ0,Σ ΚΑΙ E ΘA-
ΛΑΣΣA,, πoυ &φηοο ο ψτιρδgΧ{η'
στoζ σττ1 6υ6}'caθiμη τηζ τd.ξηζ τoυ.

Xρ6oq Δλω.; 'ψαq, δα'axλ\ωv- 'μ'α-
θητ'ιbν xιι Υoy6ων εi,ltαι, να 'xρατi1'

oouμε ζωvταη τη μviμη τoυ μι_
τ"ρaι5 Χ1ipτoΙJ' μ4σα c' ανrci1 τη,

ζιυvτανd π\nευiu τι )Φi γωvιd,.



Tα ΠαpαδoσIακα MoUσlκα '0pUαUα

ι,TnU Hμα0iα

z;t,,ιτ1 ψ.ι"'ι5 ',ιε τι γ7λx''ν'r' τaΥ,o!-

sτθ'. \^α γιλx''ν'α π'iειlcτι& tpαν xα-

'-xλοιτ'ι' απo τ'''; πιλ'ιtq' 5τ'aατLLδ:.l^

y''!ζ Ψ''ιλα',ψον''"x!.E ^ii .μπd,ντεg των

|ι.Ξγr{l1ωy αsτ''κιb'l τl!ντr1ων eπl Toυ':

τoxρατLα6. H τ'ρaμ'π'!τo' 1|J1'L 1ο τρο-

μ,π6νι δεν αν^iiτουν στσ" 'ftαri''1'δaσLα'

za για"q δργανα, ιλ)'ω ι,ιτa;'lο''3r,ιe να

Ξα συluπ,eριλα'6ο'ιs,:'o,μziζ'j ιrε τc''θ')'-

)'ι' αερiιφι'lν1' '|L'.'.," y'σ'L παiy'Θτ1xα l
ι-*ι6 λα''ιι'ου3 πα'|'xτg: ^liδτ1 ε7"lω ιαι
1t0 aρ'6'iια' 'cττγl Κεντ','ιz^l, z'α''. \υ-
τ'.L'lι y'υ 

?'!.'.,.\'Ξ Μl'ιe'δ c'lιι'
(.) |.-'l''','i'" τι'- τ1 ii.;''i"ι' g|.'lα'.

ιl' τ'2ω-'4"iο''iι α',ιree' Καιι'οτ'lllλ-
ξ,"''ιι.'' ιτ-^6 φραξo, τ'xρ'υδ''ω, ελ'.λ.

6e7l7"qx.',!, oξ'lι' δα'ραlcτη'lια.
Δυι6 ζουpviδε; r,aυ 6p,\cτ'oνται

:';τi'ν s''licτη :oυ Maυoιxq$ Mα;-
5ε.i-Oν @g'53,aλον[τιτ11'' eι'να"'. α'πδ ττ1ll

(Γ'}tE,PoΣ)

Tην 1ι&'i'lτα c'lxν,α ι'llδδeυ'ι τ.'

'lταουλt.

Πoλλoi ζoυρ'izτζl1δε 3 ^i1,ιταi.ι'tε3

φ }' o γι!1ρ.ιg ψeτ απi i,δτ1'.'α''t ο τ a x'), α''' l" -

'ja. Tr, τ'λαi't'ιc τaλ,:ιoπo:l1θηxε ω;

γ';ωcτ6ν cτι- τ{λτ1 τcυ 17aυ αυιbνι
aτ6 τον Ιt[τjyγ,εP ττ'ηv N,υι:,:';ι6,d,1,γτi

ι:'g',' iy'τοτe διαδtdθηxo xrι'' α.τ,ιπiι-
θηxε πoλ6 απδ τo )',zd. Σ,6μφω,;:ι
,lιΞ τ,:; πληpοφa'ρtεE του Βz7'''lbτι1
τι''ιαpeτξ:ii Καιaλρ α Ε;ιθ''γ"γ )'a'l κι"

^:ιλ 
t,)'a'' €τα'ιζιν τz' ι)'ι";'|''lz. sz

'|aa τaυ ^lρι''l 1ι'.'ιρ,ι ι-ι''. z.ρnγ6τι'"l'

α.ντ0" oε oι μπο,r6λ. Στι; ,;r;'ivτε;

xσ''' τLζ aτ'ρατ'.υlτ'.ν't< '1ιπd,ντε; J-

-'σ'γlξα') γ'α|" τσ' xλ'αp!''lα σΞ lμι 1,,πΞ-

ηr'6λ. To x'λ.*ρiν'ο aιινaδz'l6τα"') τ'α-

λuι απ'5 ντι"ο'3λι xα'- ψ.eια σ"iτ'6 'i-
|i\'ΙτανQ η xωcα xω," πυθ.τ'α. 'Επαυζε

Mεplκic κoμnανiεc oτηv HμαΘiα

κoρvdτα, τρoμnδτα, τpoμnδvι

inαlζαv καr τα 1iλκlvα πYευoτδ

(Σ,υλλoγ{ Moυorκoil Moυoεioυ)

_\,λe,ξ*,rlδ,cειa απ6 τη,ν Eπ,oη{ μ9,6ρ*
π,ολEuc,υ. Tα ;;r,d,ρηi το,l ζoνργ0. 'ε[ν'αι'
o φαοοι'lλα-q, το xωνι!}u'', το τcαγιπα3-

9ι' \ pr';11ρ)'a' το x'αλαψι |\l9 ττP nα-

'',ι'τ'α'ια'. To xqν,ξ)'ι ,ατην Α)ιεξ,*ν-

δpε.'ι' το λ6γο,υν πo.πc';'ι'?''. T'ο τaα-

'!,ιαο6'i'. 
ei.','y',' ι.πb α'γ ριoτ'&'λ'αγιο πoυ

loυ
Στ€λιoυ Ι. Κoι}αxεiλιι

i ).}rιbi',Ξ: τι; τελsυταiεζ μdlρεζ τoυ
(} l'τ ι:16 i' !,,'l οτη.l _\ λ,ειξd.ν δ,ρo ι α. To-
r''x'i επ,[cτ1q την φo6ρλα την' }l{-

^γ'ι'ιri ;{.'lι' y''1'. 'στην N&oυ,o,a δα τυ-

':.''a;'. η rt'lz. Συ'aν'0' πωiζoυ'i, cτην
}li''ι.αθLt' (Nd,oυoα, Aλε'ξd.νδρεια),
δ':c i,'ι;,ρ'1,a'6εq μα,ξd o πaρcψαδ'αρaE

7'x''' r; .πσ"5σ'δalpoζ ,σJ'yoδ3μ6'1ιενοι α-
:.'5 το ',τl''ο'6)'ι,

']'a νταa6λυ. εiναι ,γνωoτ'δ xπ/ι
τοll< αr,'y.α[oυ,6 'E'λληνοg oι οπo[aι
i r' γ''1 ΥΙ :'' 

"'^.';i 

a a a13.i'1.''),5 τ ην )'ι"τ.,' e ! α'

τη; Ρ,dαι γ"α"L τLζ opγιαoτ'.ι!3 γιap'
τ!'; ;τ2c; τιqrιl1 τo,υ Β'ωxχoυ. Ta 'iτα-
rιυλ,. aτ.ι y'υl'7ι'&. ττ1c H1ιαθ,'ιαE τo
a\.!c['.υν 1ι,: vταο,υλ6ξυλo r'αι, ξυλ6_
6|Ξ'Υx. 7'τ,1;rιaυργωντα;'tτc," πaλ'l-
τc''τ,.Ιc'lc ρυ'Qιo6;. Tο'l γι3ρο τa'i

φ'τ:"6:aγη'9γ απ6 'πιυxo xαι τι; πλευ-
'''!i ι''; γτ'l,6ττιιiν 1ιι δ!ρ1ιατα π'.,'ο-

i'θ.τιιl','. τ'ce.γυι.i η γιδιιδv'

'Γc ντ!.1'. ei..lι.'. ι6ξτ' :'r-,l!:iιΥ"'.7^ii

',/. 1.'"'3 τ ι|1'\.1 
i.' ι\Ξ'. ;.ι τ'0.,7'' -τβ }'1τ ! iJ'/ 1' 

-'-

',L Ξ τ. .} -*.J t.'' ι -/ιξ ε,υ α. ν γρ i1'iι ατ α. Σ τ ην
\[ι'ι:'δ,'γ|"ι'. το )'lε',ιε δαγeρ't t1 ντατρ{'

n1.'. τ1 iτ1rι!)'εuls"ll τοι'l ε['lι'. ατι5 τη

ι'ρ7.α"[ο E,λληνιx,4 τυΡlπc'y η.'oυ'fi q.[-

Lρ'dδε; αυγcδab'ο'lν τ^rγt γNxiντα, τι
Σ\υνi7ε''α cτη cελ. 138
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Eυ/εviα M[γγα

H 0iσΠ Tnζ UυUαiκαc

ιITnU κoIυtlUIιI

TIιζ Παλαlοq Nioυσ0ξ
μ6oα oτηv οικoγ€νεια. Δεν €xει

μ6vo τη φρoντ[δα για τη διε6Θυν'

ση του νoικoκυριo$, αλλ<i θX.,

και γvιbμη, πoλλ€g φoρ€c, για τα
C ικoγ€νειαKιi πρo6λf ματα.

'oλεg αυτ€g oι εξελ1ξειg δεν

€aουν ην αJταιτο0μενη o'μoιoμoρ'

φiα. Tοπικ<i ξθη κrαι 8Θιμα και
κo tν(rνι κo-c ικoνoμικ6q εξελ[ξειq,

διαμoρφ<bνουν και διαφo'ροπoιoυν

τoυζ οικoγενειακoι3g Θεαμotiq.

Στη Nιιioυoτα τoυ περαoμ€νoυ

αιcilνα, 6ταν η πoλιτεi,α ξαναγε'
νι€ται μετι1 τo Xαλαoμ6 και κυF

ρic.rq απ6 τα μ€oα τoυ αιcbν,α η

θ€αη τηg γυvαiκαg oτηv κoινων(,α

πα6ει vα εiναι εξαιρετικ6 μειo'
vεκτικf1 και oυνε;1ιi:g απαλι]νεται'

ΑημιoυργξΘηlκε 6vαξ καινο$ρ"

γιog τ6πo9 γυ,v'αlκαg, τηc Nαoυ'

ααiαq.
Eiναι η αφ€ντρα τoυ σrτιτικo0

τη{,, υττ<i,κουη στoν <iντρα τηq' τoν

αρXηγ6 τηg oικoγi€νειαq, rμα πoυ

τοv παρcrατ€κει σtιζ δυ'oκoλiεζ

και oτενα1cbPιεζ' τoυ καλ6γνωμη
και καταδε1τικf1. Πoι69 δε Θυμ<i'

ται τιξ γιαγι<iδεq μαg ' τιg ν<i'

vεζ μαξ . ντuμΞνεg ατην 6μoρφη

v,αoυoαi1κη φoρεoι<1, περηφαvεg

να Θ,αδζoυv oτα καλιl"tερ[μιαγια
την εκκληoι<t.

Λκ6μα δεv εi1ε 'μπεi. η μηχανfl
στηv αγ,ρ0τoκαλλι6ργεια. Θα τtε'

ρ<iαoυv πoλλ€g δεκαετiεg πoυ τα

τρακτ6ρ και tα <1)λ<r ΘοηΦητικιl

μη14αvικ6 μιioα Θ,α μπoov στιq,

καλλι€ργειεq τG}v 1οrρ'αφι6v και
Θα απαλι3νoιJν τoν κ6rto και τoη'

μ6χΘo ταlν αyρoτtilv. T6τε μδνo

6oηΘητικιi εργ,αλεiα τoυ Nαoυ'
oα[oυ αγρ6τη f1ταν o καoμιig, τo

τααπi, τo δικ€λι και τo φτυ<iρ'ι, ε'
νri oτo Θ&Θοq τoυ κ<iμπoυ κυρι_

ο,ρ1oι}oε τo αλ€τρι τoυ Ηoι6δoυ

με τo ζευγιiρι των Θo'διcirv. Aυτf1

f1,ταv η γενικη ,εικ6να o' 6λη ην

T,ωv
Axιλλθα Γκo6τα και

''JlYγελoυ Bαλταδιilρoυ

τ6τε Eλληνικf1 ι1παιΘρο. To oκιi'
ψιμo τou <ivτρα και τηq γυναiκαg
αντdμα oτo oκλη'ρ6 1ιbμα 'με τα
πρωτ6γονα εργολεiα πoυ αναφ€'

Pαμε στα ρoζιαoμ€vα 1€ρια για
να Θγεi η αναγκαiα παραγαlγ'f1

για tηv ζηoη' τoυq. Eνα ιooπ€διoμα

π<iνcr ατηv oκληρf1 γη τηc πατρi_

δoζ μαζ πoυ πoλ6 oωoτd oε' μιιi
γιc,ρrΙη του πανεπιστημιoυ Θεa'

oαλoνtκηg €vαq φoιηgf1ζ τηξ γε'
ω,τιoνιαζ ατηv oμιλiα τΘυ τηv χα'
ρακτηριoε <<oταυρ6 και oπαΘi

μαζ).

Ι(αι εv<bo' oλ6κληρη την Eλλ<1'

δα η γυναi'κα λιiιΘ'αινε μ€ρoq oτιg

6αρι€q δoυλει€g τηζ ιπταiΘρoυ

αΙτ' τιq ελξιoτεq εξαιρ€οειg {'
ταν η Nαoυoαlα γυναi'κα' o Nα'

oυoαiog α'ι' τα 1p6νια τη.g Toυρ'

κoκρατlαq τηv γυvαiκα την εi11ε

oε περ[oπτη ΘL€αη. Tην εi1ε Koρcl^

νiδα και αφ€ντρα τoυ' σπιτιo0 και

τcoν παιδιcbν. Δεν τηιl dπαo14oλoιi'

σε στην 0παιΘρo, γεγoν69 πoυ εγ'

τιNτωoiαζε τoυg επιoκ€τττεg και
τoυq κ0,ι1lωνιoλ6γoυ9. M6νη εξαi-

ρΘσΙl, η μ6νη εηαφ{ τηζ γυγαικαζ

H Θ,€oη τηg γυtvαiκαq στην κoι-

νωνiα τoυ τoι.λρκoκρατoΦμενoυ ελ-

ληvικoΦ 1cirρoυ, τ€ooεριg'αιcbνεg,
f1ταν .μειovεκτικf1. Kαι απ€ναντι
oτcν <ivτρα, κατ<iι πoλιj υπoδε€'

στερη.

Η 6παρθη, 6μω9, αυτoδιoικo0'

μεvηg ελληvικf1q' roιv6τηταq εμττo'

διoε ην επ6κταoη τηg επιρρoξg
τη9 οθωμαvικξg vooτρoπlαg ατιg

κoιvιονικ€g o16oει9. olι 'Eλληνεq
διαμ6ρφG.}σαν €γα καΘαριi εΘvικ6

εΘι,μικ6 orioτημα δικαioυ', πρo'

οαρμooμ€νoυ στιq κoινωvικ€q 'α'

νιiγκεg τoυ τ6πoυ. Tα vομικd μαg
,€Θιμα διαμαρφcb,Θ'ηκαν με αvΘρω-

πιατικ6 και επιεικf1 1αρακτf1ρ,α'
δεμ€νrα με τη ζΦη τoυ ελληvικoιi
λ,αo6. Kαι κυρkυg Θεoμoi τoυ o'ι-

κoγεvειακo0 δικαioυ ιlπ€:oτηoαν,

με την πιiρoδo τoυ 1βvoυ αλλα'

γ€g, ciloτε να ξεφ'6γoυv α:rτo την

τιιπικ6τητα και αυστηρ6ητcr τoυ

βυζαντιvo-ρω μα'iκo0 δικαioυl .

Η γυvαικα, ααν oιiζυγoζ και

μητ€,ρα, απolκτ&, ατη δι<tρκεια τηs

τoυρκoκρeτiαq, ,ιδιαitερη Θ€,oη

l., Λεπτoμδρειεc βλ. ι Aυδ{ _ Koλ
κδvη .ξρqγrYη. oτo βιβλio .Πορoυoi
oοη τηc Kατioτooηc τoυ Δικαioυ oτηv
Eλλδδo.... τoυ DR, GUsTΑv GEΙB
t835. Γκoβδoτηc.
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με τηv δπαιΘρo f1,ταν η συμμετo-

χη τηc στοv (τρυγo)) των αμπελι-
<bν, αλλιi και κε[ η oυrμμετoxξ
τηg €,παιρvε μορφη }ιoρταg116f1.
Δι6τι εκαλοιjντo oυγγενε[g και
φiλεg για 6oξΘεια 6πoυ η σπιτο-
νοικοκυρ<i τιg 6κανε τη <φιλιιir>

<τo6ρ'vα oτo vτα6<i με καρυδ<ip-

μη> και κολoκυθ6πιτα ναoυααiiκη
με τo απc(ρ'αlτητo vτ6πιo κραoi.
E,δ6 μπoρoιiμε να πρoοΘ€oουμε
καt την oυμμετofi τηζ στηv πα-

ρΞγωγη των κoιΙκoυλιcbν ,με 6λη
τrlv oικογ€νεια oε 6αα <<σπiτια>r

κciταζαν μετ<iξι.

Για την τ6oo πρoνoμιακξ μετα-
xε[ρr;,oη τηg γυvαlκαq ατηv π6λη

μαζ σε α1ιiloη ,με τιg ιiλλεg π6λει9
τηg Eλλ<iδoq και μιλιiμε για μιd
πραγματικ<i προνoμιακ{,μεταxεi-

ρηΦ τηζ ,oτo oι3νoλ6 τξζ και κυ-

ριG}ζ τηζ oι.lζ6γoυ πoυ μαζ ενδια-

Qfρει την 6ρi:ακoυμε ακ6μη και
oτιg δι<iφoρεg κoιvωνικ€g ε,κδη'

λcioειg τηg ,επo1{q εκεiνηg. 'o"
πωq στο Θ6μα τηg ιpu1αγαrγiαq.
T6τε δεv υτηρ91αν τα oημεριν<i
κ6ντρα.

}Ι ο,υνηθιαμ€νη ιpυ1αγωγiα τηg

επο1f1,g εκεivηg ηταv κυρ[ωg oι
γ<lμο.ι βξ τo ε6δo.μαδιαio τελε'
τoυργικ6 oτo oπoio κυριαρxo6-
σαv oι γυναικεζ, τ6oo τηg συγγε-
νε(,αq, 6oo και οι ηg γειτovι<iq.
Aν δε λιiΘoυμε υlποιμη τoν μικρ,6
πληΘυoμ6 τηg τ6τε N<ioυοαg τo

oτεν6 oυγγενoλ6i και τιξ επαφ€q

φιλiαq και γναrριμiαq oι oπolεg

γlνoνταν με ηγ πρωτo6oυλiατων
γυναικιbν μπo,ρo6με να καταλιi-
6oυμε τclv πλεoνεκτικ6 Θαθμ6
ουμμετofiq oτημ τ6τε κoινοrνικf1

ζcοη τηc }iιioυoαg'. lνΙε κoρωv[δα
πιiryτoτε ηv Nαoυoαi'iκη Aπoκριι1
που στην κuριoλεξiα f1ταν και εl-
vαι ακ6μη για τιq γυvαiκεg' τηg

N<ioυααg αναlι6απαoτη η σι.}μ,με-

τoχη τηq.
Aλλιi τηv τιμη πρog η γυγαirκα

εiτε ιog oι1ζυγo, εiτε οrg, oυγγεν{,
ε[τε οrg φιλη, η τ6τε Nαoυοαiiκη
κoινιοv[α τηv εξεδfλωvε και στιq

δημ6oιε9 εμφανισειq με τoν ειδι-
κ6 τρ6πo oυνοδεiαg, τ6οo στα

1ρ6νια τηg oκλαΘιιig, 6oo και σ€

μερικ€g δεκαετiεg μετιi την απε-
λευrΘ€ρω,ση. 'Eτοι oε μι<i περi-
πτG}ση 6ταv τo ζευγ<iρι €6γαινε
απ' τo απ(τι vα πciει επιoκ€ψειq
f1 περiπατο oτo Ku6ακι f1 oτo Στη-
λαιo τo ζειlγciρι δεv oυμ6<iδιζ,ε,

αλλ<i o clvτρ'αg τηγαινε μπρoζ
και πioω ακoλουΘoιj,oε η γυναι|κα
σ' απ6oταoη μερικιbv 6ημ<iτων

και στιξ στρoφ,εζ o <iv,τραg γ6ρι-
ξε, τηv κoiταζε και τηg 6καvε

νειiμα για την αλλαγf1 τηq πo-

ρεiαg.
Σ' αυτ{ν τηv περiπτωoη πολ6

μικρ6 παιδl θυμιiμαι τηv <νιiνα>>

μoυ 6ταv τηγαιvα ν1α τηv πρoσκα-
λ€oω να €ρθει και να με[vει oτo
oπ[τι μαg. Aφo0 μoυ 6διvε τo
<μπoξι<i> τηξ ,με τα 1ρειriloη τηg
δεν με κρατο6'oε απ' τo 1€ρι, αλ-
λιi με €6,αζε νtr 6αδioω. μπρoζ
και αυτη με ακoλoυθoι}oε μ€1ρι
να φτ<ioouμε στo πατρικ6 μcιg
απiτι.

O τρ6πo9 αυτ69 τηg κoιγΦνικηζ
ε:μφdvισηζ τηg yυναiκαq αην τ6-
τε N<ioυαα αν και ξεν(ζει, μπoρε[
να παρεξηγηΘεi οrg κατιiλoιπo τηg
ανδρoκρατiαg, στηv oυσια €δει-

xνε €να oεΘαoμ6 και μια τιμf1

προζ την Ntαοuoαiα γυvαικα. Δι-
6τι τo προ6Φδιoμα τoυ ανδρξ f1

και του μικρoιj παιδιo0 f1το €να
εiδog παραμεριoμoιj τυx6ν εμπo-
δ[oυ για να τιερ<ioει γενικ* η ζω-
oδ6τρα γυvαiκα, η Ναoυοα[α γυ-
vαlκα και αυτη πoυ τoν €φε'ρvε

ση ζc}η και μεγ6}.arvε τα παιδιιi
τoυ.

Λυτ6v τoν τρ6τto κινfοεωq τoυ
Nαoιroαiiκoυ ζευγIαριo6 τo συvαv-
τdμε και στιq εμφαvισειg των E,-

πιoκ,6πcοv - Mητρoπoλιτcilν μ€σα
oτιq πoλιτεiεq 6πoυ o ,μητρoτoλ[-

τηg εξεργ6μεvog ε(1ε πρoπoμπ6
π<iντoτε €vα ιερ€α πiαοr αττ' τov
oποio oε ατι6αταoη μερικciw 6η-

μ<iτωv ακoλoυθo$οε o (διοq. 'Ι-
oαrq αυτ6 vα αrτoτ€λεσε και τo

μovτ€λo ατην τ6τε Nαoυααiκξ κoι-
νωy[α.

'oλoι οι dν,δρεq, γεγov6g εivαι
6τι επιθυμ[α τoυq ε[vαι να πετr-

Xoυν στov γ&μo τoυg. o,Nαoυoαi-
og 6μαlq' ι1νδραg και μιλιiμε για
τα περαoμ€vα ηΘ'ελε ν,α €χει €να
καλ6 o6vτρoφo τηq ζω,ξg τoυ. Tov
καλ6 <iν'Θροrπo τογ €λεγε και τoν
εvνοo6oε. Δεv τoγ γ,αρνiρ,ιζε με
τiπoτε ιiλλo. Ιoτoρικξ η κoυΘ€ν-
τα του φτorxo6 ΓΙαoυoαioυ oτov
πλοι1oιo γε[τoνct τoυ <<Tα πλo6oη
αoυ δεν τα φoov6, oτην γυvαiκα
vα μην ]με περ6x'σειζ)>.

Kαι 6πω9 τo εννoo0oε τo €λεγε.

Aν<iμεoα στιξ παραtιι5αcr γυ-
ναiκεg τηζ Π'αλιtig Nι<ioυoταg,
τιq voικοκυρ6g, τιg oιbφρονεg, τιg
αρ:16vτιoεg τoυ σfτιτικoιi τoυg, δι-
ακρ[νονταν και αρκετ€g πι6 δυ-
vαμικ€g και <iλλεg <<νταlιλι<ivεg>>.

Η δuvαμικ6τητ<i τoυg εμφανiζoν-
ταν κυρ[ωg 6ταν 1ξρεuαν και α-
ναλ<iμ6αναv ην (αρχηγ(α> oτην
οικoγ€νεια. Kι' αυτ6 φαiνεται α_

π6 ocrζ6μενq €γγραφα τoυ Περα-
oμ€voυ αιιirνα.

Απ6 €γγραφα τηq 9 Φε6ρoυαρi-
oυ 1869 πλη'ροQορου,μαoτε 6τι η
Xριoτ[να 1ξρα Zf1oη' μαζi με τα
ετερoΘ,αλη παιδιιi τηq Aντιbνη
Tρoιiπκo και Γιιiννo Zf1oη, διθvει-

μαν την ακivητη περιoυoiα τoυg.
H μ<i:vα Xριoτ[να παραxarρεl οτα
δυ6 παιδι& τηζ <παν 6,τι τηg α-
vξκει ωq κληρov6μoυ εκ των κτη-

μιiταrv τωv δ6o oυζ0γωv τηζΣ.
Και, 6μωq, η 1δια Xριoτ[να γρd.
φει σro o1oλεio τα παιδι<i τηg,

61ι ,με τo επiΘετo ταlv πατεριiδων,
αλλ<i 'με τoδικ6 τηq 6νoμα. 'Eτσι
και τα δ6o €1ow oε oυν€1εια ωq
επtbνυμo <Xριoτiναφ> (Aντcbνιog

και Γιιlvνog Xριατivα). To [διo
και oι απ6yoνoi τoυq (διo€γγo'
να) να λ€γoνται Χριατιναioι.

Διαocirζεται 1ειρ6γραφη' διoΘi-
κτl, τ1ζ <@εοφαv<ilg Αναoταoloυ
Tοιιlρα, χημrζ τoυ ,μακqρ[τη Zα-

φυρεioυ Θεoλ6γη 'Mo6ρζιoυ>, με
Συv61εια σEη σελ. 150
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'Eτοl ξαvαγεvvt'τδnKε
n Φlλαρμovlκn μαc

Συμπληρr}θη;καγ φ€τoζ τριdντα

1ρ6νια ωπ6 την ημ€ρα πoυ ξεκi'
νησε o αγcbvαg για τηv iδpυoη
τηg <<Φιλαρ,μoνικf1g Eταιμfαg Nα'
ο6oη9>.

H ιδ6α ιiρ1ιαε vα καλλιεργε('
ται vαrρiτερα, αλλ<i μ6vo ατα τ6'

λη τoυ 1956 φdνη,κε να πα[ρνει
αι1ρκα και oστ&, με πρ<bto oτd'
διo την <<επιoτρ*τευoη> ταrν παλι-
cilν ατελε1cbν των προπo}.ε'μικιilv

φιλαρμoνικ<bγ, πoυ ξοιναατριilΘη'
καν στιζ πρ66ε9 και βγf1lκαιl να
παiξουν ,τα κdλαγτα και να συγ-

κεντριbαoυv μερικ& xρηlματα για
να δημιoυργηΘεi η καινoιjργιαφι
λαρμovr,κf1. Aξlζει νoμiζω, γα πo6-

με δυo λ6για για 6λoν αυτ6v τov

αγ<bνα, €τoι, για την ιατoρ[α.

Σtη B,€ρoια υπf1ρ1ε τ6τε μι&
ιpιλαρμoνικf1 μ'ε πρ'6εδρo τoγ μα"

καρiτη [Γλiα Ν6Θα, τov αΘαρρα-
λ€o>. Nα €1ει η B€ρoια Φιλαρμo-
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νικη και να μην €1oυμε oτη N*-
ουσα, πoυ ε(1,ε παρdδooη στιq
Φιλαρμoνικ€g, ξταv κ&τι πoυ δεν

trιπqρoιioαμε γα τo 1ωv€ψoυ,με.
Γριiφαμε λοιπ6v και ξαναγρ<iφα'

με στη <ιDωνη> για τηγ αγdγκη
να ατιoκτf1ooυμε Φιλαρμοvυκf1. Δη'

μoαιε6αμε μdλιoτα και φΦτoγρα-
φ{εg τηg μouoικξg τηg κΑ,sην&9>,

τ(Jv <<πρoσκ6πΦν>, περuμ€νoνταg

6τι κ*πoιoι Θα αναλΦΘoυv τηγ

προrτoΘoυλiα.

To 19L55, αv Θυμd.μαι καλιi, εi_

1ε γ[vει μια πρooπdθεια αrt6 την

Eργατικf1 Eoτiα, η oπoiα oκ€_

φΘηκε να συγκεηlτρ<iloει τα δια'
oκoρπια,μ€να μoυιoικιi 6ργανα τηg

ιτΑiΘην<iq> και τoυ Λαναρd, αλλd

η πρo'oπιiΘεια δεν εi1ε επιτυx[α.
lν16vo o κ. ΓιCb1ργoζ Πατταγιdννηg

μαg €φερε €να <dEμφ6νιor) τo o'
πolo παρ€.μεvε στo γραφεio τηg

uΦαlΦζ, και δε γιr<υρζαμε τi να

τo κ&νoυlμε.

ΞEΙ(ΙNιIMΛ ME Ι00 AΡx.

Ξαφvικιi, τo καλorκαlρι τoυ

1958, €ρ1εται τo oυ'μ6oιiλιo ταrν

Κoυρ€οrν, 'μ'ε τoν τ6τε πβεδρ6,τoυ
κ. Στ6ργιo Δρoαξ, o oπoiog of1με-

ρα ζεi. oτην Aμερικf1 και μ&ζ
φ€ρνει Ι00 δρ1. για v' ανoiξoυμε

Toυ
Π. Δειv6πoυλoυ

λoγqcιαoβ υπ€ρ τηs Φιλαρμovι-
κf1q. To πoo6 εi1ε περιοoAyει α-
π6 κdπoια εκδ;{λaroη των κoυρ€-
ωγ oι oπoioι ακ€φ,ξκαν γα to β&-
λoυν για ααπ6ρoη. Φαilνεται 6τι o
oπ6ρo9 {ταν καλξ και €πιωε
ΑκoλoυΘε"[ o κ. Mι1. Moυμτζiδηq

με 200 δρ1. και ανoiγoυμε λoγα-

ριααμ6 oτην EΘνικ{ Tριiπεζα. o
κ. Mouμτζlδηc fιταν τ6τε πβε-
δροg τoυ Πρooxoπικoιj Σ;νδ€o'μoυ

με γ. γραμματ€α τov γβφoντα
και εi1αμε κ<ivει 'μια oκ€'ψη να
αγαλ*Θει o o6νδεoμoζ η,γ προ-
cττlilθεια, πρΦμα πoυ δεν 6γιγε
τελικ<i.

Tιg δυo πριilτεg δαηρε€g τιξ προ-
6<iλαμε κατdλληλα στην εφημερι-
δα και τo ατιoτ€λεομα {ταv κα_

λ6τερo απ6 εκεlvo πoυ μπoρo6oα-
με vα ελπ[ζoυμε.

Πριirτoι ξεoη'κtbΘηκαν o Πα6-
λoq Παπαlο:ιiννoυ και o Γιcilργοg
Xριατoδo6λoυ' πoυ ε!1αv Θητειiαει
ατη ,μoυloικf1 τηξ Epιoλαν.

_ Στην ατιoΘf,κη τoυ μεταξoυ'ρ'
γεioυ'τoυ Κoυγιoυμτζf1, πρ€πει να
υπdργoυv μερικ& 6ργαvα. Πρ€-



1τει v,α τα βρo0με, ειπαγ.
Πf1ραν και toγ Γιcbργo Δειγ6_

πoυλo, τov σημεριγ.6 πρ6εδρo ηc
Φ.E.N. και γιiριoαv κατακoυρα-
ομ€νoι, κατασκoγισμ6voι' αλλd
Χαρo6μενoι, βρtκφ αυτei πoυ €-

ψαχναν και τα καΘdριoαv.
'Eρ1ovται καταΙιιν o Στρiiτog

Bαρδcryιαννiδηg κcrι o Δημ. Mπι-
λιoι1ρηg και φ€ργoυν αττ6 €vα κλα-

ρ[νο, ακoλoυθεl o Θαvιiιαηg Zα1α-

ριdδηg με €vα φλ<ioυτo.

ΦΙΛoΔσΞΑ Σ(EΔΙΑ
Η αυγκ€ντροroη 6μιo9 τοrν πριir_

τ<οv oργιiνa:ν, επ€τρ'ει.|.l'ε v' αρ1i-
σoυ, τα φιλ6δoξα αx€δια για μια
Xριατoυγεννι<iτικη εμφΦvιoη,.'E-
πρε'.ε 6μo:,q ν,α αυγ,κεντρωΘo6v
και τα <tλλα oτελ€1η.

Πριiltη κρo0oη στoν μακαριτη
NικηΦρo Koιiλη. Toν Θpioκω
σrov κf1πo τoυ ατιιτιoιi τoυ' να
ταtζει την κατoiκα τoυ. M6λιg d-
κου,oε αuτ<i πoυ τoυ εfπα, με κ0-
ταξε με τo oυvηΘιoμ€νo ειρ<,rνικ6
και πξριπαικτικ6 Φφog τoυ και
εlπε.

_ X&ζει{.lαν oι <iλλoι, xeζεΨεc
κι εoι] ! Tιb,ρα, ξαv<i, Φιλαρμoγι-
κξ;

Αυτd εiπε o Nικηφ6ρoζ, αλλ&
ξilπvηoε γρηγoρα τo μερ&κι τoιr
και ιiρxιoε κι' αυτξ γα κινει/κaι
και να τρ6xει. 'Eτoι ουγ,κεντρcb-
Θη,καν 6λoι oι βετεμiνoι τΦ'v πα-
λιιirν φιλαρμoνικ(bγ και <1ρ1ιααν

πρ66ε9, με τηγ κcrΘoξγηοη τoυ

μακαρi,τη Kcboτα Kιjρ,κα, στην αι-
Θoυoα τoυ δημαρ1ειoυ πoυ παρε-

1tilρηαε o τ6τε δfμαρ1oq κ. Xω-
v6q.

Σ1εδ6v κ<iΘε Θρκiιδυ αι.lγκεντρ<b

νoνταy εκει 6λα τα παλι<1 στελ€-

11η, ενιb εiμ γivει και επιoτρd.-
τευση ν€ωv. Διαπιστ6η,κε τ6τε
6τι xρει6ζoι,'ταν ακ6μα μια κo'ρ-

ν€τα.
_ i\γoρ<ltrτ€ την και τηy 

'ιλη-
pcilνco εγιb, πετdγεται o &λλog

μακαρiτηs Σ<,lΦρηc Σαιlιδdq, πoυ
(ρ1ovταv cog ακρoατξg oτιg, πβ-
6εζ.

Παρ<iλληλα με τη φρovτ(δα τoυ

τ6τε ταγματ<iρ1η τηζ μoυoικξq
Λριατoτ€λη Kαζαvτζf1, cnyoρdζε-
ται και <iλλo 6ργανo αττο τηv A-
Θηνα, μ<iq oτ€λνει o μακαρiτηg
και €yα κ6ρvo, τo προocοπικ6 τoυ

μoυοικ6 6ργαvo, που εixε ωξ εν-

Θ6μιo απ6 την επo1f1 τηg <ΑΘη-

νdζ, και αυγκεντρ<bΘηκαγ συνo-
λικ<i γ6ρω ατα 15 6ργαvα, πoυ

μαζi, με τα δαvεικ* τιου ζητf1oα-
με, €φΘ'αoαv oτα 2'0 και π<ivω, 6-

αα απαιτooγταγ γιCr μια πρcbτη

ειrπρdαt"ιτη ε μφiν ιοη .

TΑ ΠΡΩTA Ι(ΑΛ}/ηnrΤΑ

Tην παραμovf1 των Χριατoυγ€ν
νωγ, η N<ioυ'αα ξιiπνηoε με τα κ&-
λαvτα τηg Φιλαρμoνικf1g, αττ6 τα
dγρια xαρ<iματα, γιατi oι παλι-
oi, πoυ Θυμofνταv ηv ηρoπoλε_

μικf1 επo1i1, f1Θελαν να ξε:κινf1ooυ-

με απ6 τιq 4 τo προr[. Λυτ6 f1Θε-

λε και o μπαρμπα - Θaψ&q o Σiγ
γαξ, πoυ κατασκε6αoε τoν <Λ-

oτ6ρα> και ξθελε oκoτ&δι για να
φαvτ&ξει το φοrτιoμ€νo δη,μιo6ρ-

γημ<i τoυ.

Mπρoατd o tA:oτ6ραζ, 
'τoι, φω-

τiζoνταν αrι6 τo ρ€θμα μι<ig με-
γdληζ uyρηζ μπαtαρ[αg, τηv o-
πo[α ξε1ερι<1ατη'καv vα τηv κoυ-

6αλoιiv δυo πiooκoπoι. Λκολoυ-
Θo6oε η φιλαρμoνικη rαι €τρε1αν
απ6 oπ[τι σε σrιιτι τα πρooκoπd'
κια με τoυξ, κoυμπαβδεq. Στην
αγoρ<i oι κoυ,μ,παριiδεg, π€ραoαιt
oτα 1€ρ.ια επcΙrνuμcoν Ναoυoα(οrν,

με πρcirτo τoν δf1μαρxo κ. Χοtν6
και 6λoυq εμ<ig τιου αrτoτελorfuα-

με τηγ πρoocoρινfl επιτρo,π{ τη;
Φιλqρμoν,ικf1q: Ι(d}σταq' Δoιiδoq
Τ<1κηg &iρηq, Γι<bργoq Παρd-
o1oq (γειυπ6voq), Xρυο. ΣαΘΘα'
τ6αιoυλo9, Mι1. Moυμτζi:δηg, Γιιilρ.
Σαρ*ταηe κ.ri., πoυ δε Θυμ<icμαι

αυτξν τη ατιγμd" To αrτoτ€λεoμα
f'1ταv γα ouγκεντριoΘo6ν 8.75'5

δρx., πoα6 πoλΘ ικcyo'toιητικ6

για ην ε'ωχη εκε[νη, αv ληφoεi
υπ' Φη 6τι oι €ρανoι για τoν Ε.
E..Σ. κ.τλ. απ6διδαν γιiριο oτιg
6.0,00 δρx" ο' oλ6κληρη; την π6λη.

iνlε τα χρηματα αυτ6 και τιg
διορε€g πoυ oυνε;4ιζ6νταv ν,α φΘ<i'
νουγ στηγ φη,μερiδα, 'μττξκαv τα
πμbτα θεμ€λια και dρ11ιoε πλ€oν
αoΘαρf1 αυζf1τηαη για τη' α6ατα'
ση τoυ σωlματειoυ, πoυ πρΦy,μα'
τoπoιηΘηκε oτoυq επ6μενoυ9 'μf1-

γεζ ,και πoυ τη1, ετ€τειo αrτ,f1 Θα

γιopτ<ioει πρooεxcξ με ειδικf1
εκδ(λοloη η ΦlE.Γl.

(-Φωvi Noo0oηc.'7.t2't988)
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Γυρvδvταg στα περασμθvα

H 0[0Σ ιλΦElPA](}l
Toυ'Aγyελoυ BαλταδcΙlρoυ

M€ρoq 2o

Σην πλευρ<1 ηξ oικoδoμηξ, του
Eπαμειv<ilνδα Ko,κrκlνου, κoλλητtl

μ' αυτ{v και με κατε6Θυνοη πρoq

τοv 'Aryιo Mηνιi, ηταν €vα ;4αμη-
λ6 παλι6 αυγ'κρ6τημα ιδιoκτηo('
αζ τoυ M. Aγγελ&κη1 6πoυ ατεγα-

ζΦrανε το oιδεΦδικo τωv ΛΦΩN
Δημητρioυ και Γεο.lργioυ Χρυoo''

16ou (Ι{6λιoυ), τo, oφημεio'κρεo'
πωλεlo ταlv .\ΦΩN Bαγγ€\ και
Γρηγoρioυ Μπ€ρoou (ΔιαμαYτf'
κου) και τo τενεκετζ1ξικo τoυ

B6λoυ. To κρεoπorλε(o ταrry Mπερ_

ααiων εl1ε ΘιtΘog 6ττoυ διαδρα'
ματιζ6ταv μια τελετf Θυα[αg, o'
λ6κληρη επι1εiρηoη για να ρi'
'ξoυv και γα πρooαρμ6οoυv με
oχoιvκl και Θ[ντζια ατo αγtbγι
πoυ περνοιi,oε, τα ζcbα για να ε-

πακoλoυΘf1oει η oφωyf .

Πολλ€g φoρ€q μαq δlvαvε ατιo

μια 6€ργα, τoυg μικρoι1q, τηζ γει-
τoνι&g, για γα τα 1τιrπ&με μετιt
την αφαγf1 6ταν αιπo[ φΦσαyαν
αrι6 μια σχιqμη για vα γivει η
εκδορ& τoυq ευ,κoλδτερα. }Ι αντα'

μoιΘf1 μαg f1ταv θvα κoμμdπι oτΦ.f1

ναξ. 'oπΦζ εiπαμε παρατr<iνe,r

κoλλητd fιτrαν τo τενεκεζiδικo
τoυ B6λoυ αε υιpωβνo δ*τιεδo

,Φυ δiπλr,rvε για vα κλεioει η
π6ρτα του. Aυπ6 τo oυγκρ6πημα
αργ6τερα κατεδαφ[,ατηκε για ν'
αvoξει o δΦμoc Θεoφ[λoυ' και
να πρoσιεΘοιjv κατ& μτt'κoq αυ'
τo6 αργΦτερα μεταξιi των ιlλλωv
το μπακ&λικo του Στ€ργιoυ Ινlιτια'
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μ[1α και η γνωoτξ τα66ρνα τoυ

Ιvlικiρμπα Nικ6λα τoυ Kαoτανιcb.
τη, φιλο του yλεvτιο6 και τηζ καν
tιiδαq. '}Ιταv μια μεταφoρ<i τηq

ιατoρικξq vαoυοαi,iκηg αμιbνυμηg

ταΘ€ρναg oτην καμdρα τηg Θεo-

oαλονiκτ1s, πoυ για xβνια πoλλιjc

διατηρor3oαν oι Λι}oΙ Δημfτριog
και Νικ6λαoq Kcrαταvιcirη, €να α'
π6 τα Στ6κια τ<,oν Nαoυoαlαrγ πoυ

κατ6Θαιναν στηiν Θεoααλoνiκη

γιcx τo καλ6 κραoi τηg Nαoιiαηc,
αλλ<i και τov πατα<i και τη ν6oτι-

μη φαooλ&δα. Ση oυv€1εια f1ταv

η oικoδoμη τoυ Σεφερτζft 'με τo

φαρ,μακε[o oτo ιoξ'ειo, τoυ Mr]-

ταoυ Xατζηδημiτρη και τα εiΦ
προικξ τoυ Θαvαoιiικη oικoγ5-

FοU, πoυ αργ6τqρα oτεγ&crτη'κε

για πoλλ<i xβνια τo παvτoπω.λ'εio

Αvδρε<iδη. Στo αττ€γαντι oτεγ6

πoυ ιiρxζε cιπ6 τo κcrρεdιιtQικo
των αδελφΦv B,αρΘ€ρη και την

τα6€ρνα 'τoυ Λ&λα και πρoξ την

oικoδoμt'1 Koρτoη ακρι6ξ oτηv

απ€ναι,rτι πλευμi προζ 'τo Θ<icΘog

ξταν τα γραΦεια τηg τ6τε ηλεκ'
τρικξq επαιρεiαg, α}νλ6 και ττoλ0

παλι6tερα ξταv τo υφαοlματ&δι'

κo τoυ Δηrμ1τρioυ Λαναριi πoυ η
διdρρηffi τou εκεiνη την ετιof1 α'
πoτ€λεoε oημαντικ6 γεyoyξ. Δi'
πλα ηταν o φpιiρνoq τoυ Πατταδ6-

πουλoυ, κ<iθεtα η ταΘ€ρνα - πα'

τoατζiδικo τoυ Σlτπli'ρoυ και αργ6-

τ€,Pα τo 'κoυρεio τoυ Λζoυ Ko6λη,

και στηy γωviα με τηv oδ6 Zαφει-

ριtκη f1ταv τo rρεoπ,οrλεio τoιr Kιir-

στα του M4ντοoυ. Eπi τηg ZαΦει'

ρ<1κη ητw τα oικoδoμικ6 εiδη
τoυ Αvτcbνη Π'ατrαδ6πoυλoυ και
παρ,αδiπλcr τα ε[δη τιρoικ6q τoυ

Kc6,ατα ΠεxλιΘ<iνoυ 6ττoυ και €-

κλεινε αυτ6 τo τετρΦγωνo'μ'ε κα-
τ6}-ηξη τo ατεv6 του Mπiλα.

Kο}δητd με τov Σεφερτζf1 f1ταv

τo ιo6γει.o oυγκβτη,μα τωρ AΦJ}iΓ{

Γκοδvτα 6που oτεγαζ6τωε τo ξυ'
λεμπoρικ6 αoν Σ. Φετλf1 και Toι-
rbη, η ιoτoρικf1 και αιων6Θια τα_

6€ρνα του T€λη τoυ lξπιλιo6ρτl,
πoυ τιζ Λπ6κριε9 τo κατελ<iμΘα-

v'qv oι ζoυρvατζ'f1δ'εg τoυ Γιξιl και
ηg Γoυμlvιαααg, oπ6τε τo αr!o'με-

Φμερo μετι5c τo oερΘiριoμα o T€'

ληs το €ρρι1νε oτo 1oβ μζi
τουg. ΛκoλoυΘοι1σε στo iδιo oυγ'
κρ6τημα τo κoυρεlo τoυ Ηρακλf1,

τα 'μανιi6ικα τ(ι)ν K6ττα-Λρνf1 κrcrι

Σoφοιi, τo επιπλoτtoιεio τoυ Σπ-

Δεληxρξoτου, καΘ<bg και τo κρε'
oπο:,λεio τoυ Στα0ρoυ' M*ντgoυ.

Aπ€νcrντι ακρι6<ilq {ταv τo oτε'
ν6 τoυ ,lνlπlλcr με τo μπακ&λικo
και το ,ξυλεμττoρικ6 τoυg.

Στη ουv€1εια τo oτεγ6 τηq o-

μ6νοιαq τoυ ιoτoρικo6 καφενεioυ

αlιoυ εvωμ€νo ,κιlΘετο και 'με €ται'

ρo οτεv6 τΠζ oδoιi lElμ. Πατετιιi'

xιirριζe ιivα oικoδοrμικ6 τετριiγιo'
νo πoυ oτεyζε τo αιδερdδιKo τoυ

Γιdννη Kαvταρτζf και τoν φοι]ρ'
νo Φυ Tρο6τπιoυ (Λιττη) και €να

κρεoπr,rλεio. Aλλ& και oτo iδιo

'αυπ6 oτεγ6 πoψ τo δηrμιoυργο6-

σαι, οι δυo oικoξoμ€g τoυ Γιιiwη



Λξγoυ και τoυ Γεωργioυ Πλα-
τoοιjκα οτεγ<ioτηκε γιcΧ πP6η
φοριi τo τoαγγιiρικo τoυ Π€τ.ρoυ
Χατζηiol,ιiνvoυ και αργ6τερα τo
δικηγορικ6 γραφειo τoυ Κυρι<iκoυ
Χατζη'δη,μf11ρη. Σην iδια oικo-
ξμfi ατεγ*στη,κε και με πβoo.
Ψη προq την οδ6 Ι7η oκτω,6ρioυ
τo φαρμακεio τoυ Ντ[κoυ (ξεv6-

φερτου) αrιoυ αργ6τερα π€ρα<rε

και ιivoιξε τo φαβι.ιακεio τoυ o
Ινlf1τoog Xατζηδημι]τρηq, εvcb oτo
διπλαv6 ατεy<ioτηκε για πμirτη
φc,Φ ο Θαναociκηs oικoν'6,μoυ με
τα εlδη πρoικ69. E]δ<i αξζει vα
μvημovε6ooυμε ξεxωριoτd. τιq πε-

ριπττiroειq τΦν oικογεyειd)ν Πλα-
τoosκα. Στo κλειoτ6 oτεv6 τηg O.
μ6voιαζ και κoλλητιi ,μ' αυτfν ξ-
ταv η δι6ρoφo9 oικoδoμ{ των
ΑΦΩΝ Πλατoooκα τoυ ΓεωργL
ου. H περiπτΦση 

'τρυ μαg αφoρ<i
εiναι του Xρξ,oτου με τo σικ και
ακρι66 vτι3oιμ6 τoυ, <ατυλ Aνγ-
xλαi>> αr<iryιo για την περ(oδο ε-
κεlνη. χρυα6 ρολ6για και π(πεg,
δα1τυλiδια και oτυλ6, <iκρα κα-
Θαρι6ητα απ6 κoρ,υφηξ μ€Χριg
ιrπoδημ<iταlv. EυΘυτεvξg στo περ-
πι5ατη,1r<i του <b,oτε δiκαια oι Nα-
ουσαιoι τoυ απ€νειμαv τo τιτλo
τaυ <.Bαρcbνoυ)) G)ζ παρωτoo0κλι
και τo oπo[o 6φερε μ€1ρι τoν Θ<i-

vcrτ6 τoυ. 'Ηταν κυνηγ69 με εξιiρ
τηiση τ€λεια και ακρι6f . 'Eyα αv-
τiγραφo τωv Eγγλζων κυνηγcbν
τηζ (oaλεποog>. Eixε €να τζιπ πo-
λυτελ€trτατο διαoκευααμ{νo με
τ6αη μαoτoρι<i που δεν oυγκριιlo-
ταv oιiτε με κo0ρoα τηg επo1f1g.
Φbτα και εξαρt{'ματα με μερ<1κι
και γo0oτo. Στιζ Θη|κεζ τro δ1κφo
και τo μoν6καvo και τα σκυλιd
ρdfεσαξ πoυ γυ<iλιζε η τρi11α τoυg
απ' τηv καΘαρι6τητα με τα ακρι-
€<1 περιλαi,μια και λoυμd. Σην
oδ6 17ηg oκτιοΘρioυ (Eμiμ. Παπ_
π&) λ[γο πιo μ€oα οclτ'ηγ oδ6

Ζαφειβκη f1ταν τo αρΧ0ντικ6 τoυ

XριoτoδοOλoυ Πλcrταo0κα με τo

oμ<bνυμο κατfuτημα σro ισ6γειo
λευκrbv ειδ<bν και πρoικξ μιαg

αρχοντικηq παλι&ξ και ε,ξ€λιγlμ€-
νηq Θιoμη1αvικηg oικoγ€νειαg τξ9
lr<ioυoαq πoυ τα παιδιd τηg αν€'-

πτξαν αρy6τερα ατηv ΛΘfνα Θι_

o,μη1αγικ€q κctι εμπ0ρικ6q επι1qι-
ρηoειg. Για μ€να o o0.vδeσ]μξ μoυ
μ' αυt{ν τ-rrv oικoγ€νεια f1ταν .η

φιλiα μoυ ιr:ε €να απ6 τα ττqιδι<i
τηq, τov Λγαμ6μνoνα,. αλλ<i και
ιiξ τηlν ΘιΘλιoΘ,f1rκη, τoυq πoυ f1ταv

μια ,απ6 τη δυo ιδιtoτικ6q και €t.

9ι6λογε9 π,οι} υΦρχαγ τ6τε, oτη
N<jcουoα - η ιiλλη ηταν τoυ Λ1ιλ-
λ€α Γκo6ντq - κι α'τ' τι.ξ oπoιεq
προμηΘευ,6μoυvα Θι6λ[α.'tΙταv
μια παλιιi oικoγ€νεια Θιoμη9trιi-

νωr τηs Nιioυoαg, 6πωq ε(τιαμε,

με μεγ<1λο κ0κλσ εργαoι,cbν oτo
κατι5οoτημτi τηq πoυ ζηοlε π<iαοr

απ6 μιo6 αιcilvα και f1παv στεγα-
qμ€νo oτo παρqδρσιακ6 ιδι6κτη-
τo ακ[νη,τ6 τoυq μξ τα τtoλλ<i δω"

μ<1τια με τo μqy<iλo oαλ6vι, τα
αιδερ6φρακτα παρ<iθυρα και ην
μεγ<iλη αυλη oη μ€oη oτρclμεvη
καλντερ(μι με τo καrp{Eσωτ6 πλυ-
oταρι6 και ζuμr,rτικ6 oτo Φ&Φg,
αλλιi και την oγκri$η τετμiγcoνη,
ξ6λινη π6ρτα 

'ιoυ ειXε μια πρ{o'.

τ6γovη κλειδαριd και κλειδ[ ααυ-
vfiΘιoταlν διαoτdοεωγ. Mια oικo-
γ€vεια γλεvτξ6δργ - γoνειζ, Φ}/6-

ρι,α και t(oριτσια - τ6σσ στιq χo-
ροεαπερ!δεg τηg επο1ξq,' 6αo και
ο'την qπoκρι<i. Kαλ6καρδoι 6λoι,
δ€1ονταv με 1αμξ,ελo τα πειρdγ-
ματα για μια o6μπταlση πoυ σ'
€vα απ6 τα μεγ<1λα δωrμ<iτια ατε6

τοv παπττο,ιj τoυq ακ6μη εl1ε oυ_

μπ€oει να 6ολευτεi oυ,μτπωματι-
κι1 τo 1ρηματoκι6ιbτι6 τoιrg κ&τω
απ' το Xωγευτ6 εικοrroοτιioι: <<Tιir

ρα για πoι6v αγ&Θετε την καντιl-
λα, για τov Χριατ6 i γ,α τo Mα-

μCol/d;>. 'Ηταv ακ6'μα η oικoγδ
νεια αυΦ ατι6 το,υq ιδρυτ€g τηg
τ6τε μεγ&ληg κλωoτoδφ,αvτoυργι-
κξq μοvιiδαg εδtb και στην 'Efuo
σα' τηq <<Γρηνoρ[oυ Toiτoη, και
ΣΙΑ>, τηq aξoινoπoιiαg N,αoΦ-

σηφ), καΘd)q' και τηg ZυΘoπoιεi-

αq αN&oυοα>' μαζι με τoν Γρηγ.

Λ6γγo. FIε τα γεγov6τα 6rμω9 τηg
δεκαετiαg 4o1-15o η oικoγ,€νεια αυ,
τη εγtκαταoτιiΘηκε oηv Λθξvα.

Mιoοερειττtομ€νo η1εδ6ν - κα-
PCξγιΦΙtι παρεμΘd,λovταv μεταξ0
tωv oικοδoμιbv Λ6γγoυ και Πλα_
τoο6κα τo απ1τι τoυ K<irτooυ tηg
N!καιναg. Γυμν6q εoωτερικ<i και
τυλιγμ€vog με ,μια κουΘ€ρτα κυ-
κλοφoρoιioε Xει,μ61να - καλoκα(ρι.
2ι'ιντα116 .αντiγρ'αφo τoυ Διoγ€νη.
7aι3oε oq'a Θ<iΘoq αυτοli τoυ, ,ακι-
νητoυ απ6 τη φιλανΘ,ροrπiα τωγ
αυγγεν<bv και τηζ γειτoνι<ig 1ω-
μ6νο9 τα κβα 6ριiιδια τoυ χει-
μcirνα ατov παλι6 φo0ρνo.Αφη'γηi-
ηg καλ69 με εtiΘυμεq tστoPιori_
λε.g ξταν και oυλλ€κτηg oριoμ€-
νωv αρ1αiων ευρη'μιiτων και vo-

Lμισμdτων. Γιατρ6 δεν επιoκ€φτη-
κε ποτ€ και δεν 'μ:rΦκε πoτ€ τoυ
oε κouρε(o. Tα μαλλιιi τoυ και τα
γ6vια του 6ταv πoλυμ€γαλcbνανε
τα 6καιγε με τo κoυκoriμι. Π€-
Θαvε €ρr;μcg και μ6vog 6πω9 f1ταv
α'6λη τoυ τη ζωη.

Στην γων[α τηg Zαφειρ<i,κη και
τηζ 17ηξ oκτοr6ρioυ f1ταν η oικo-
δcμη τoυ Kωvoταντ(voυ Δαvδι5cνη

με τo μπακ<1λικo rlτo, ια6γειo o-
πoυ {ταν για πoλλ<i χΦνια τo
μαν<i'6ικo τoυ Πιπερ6πoυλoυ, τo
γιαουρcζiδικo τoυ Λκiλα, τo ια-
τρε[o τoυ Δημητρioυ Xατζηδημη-
τρioυ και τα ηλεκτρικ<i ε[δη τωv
Αφtbv Αν,δρo0τooυ πoυ €φεραv τα
πριirτ'α ραδι6φarνα ενtb πιo μ€αα
f1ταv και τo ξυλqμπoρικ6 τoυ Γε-
ωργioυ Δανδ<tνη και τo τoαγκ<t-

ρικo τoυ Kαρατρo0πκoυ. Koλλητ6
ηταν τo τετμiγcοvo ταrv Ιξπιλα[_
ων 6πcυ ατo ια6γειo ηταv τ,α δυo,
,μπακι1λικα τoυ Δημητρ[oυ lιLπ[λη
πoυ αργ6τερα π€ραoε σαv τ{rΦ/-
κιiρικo στoυq αδελφo$g Kελεμoυ-
ρ!δη και πιo, κdτοr τoυ Γεω'ργioυ
Mπiλη γvωoτ6g oικoγ€γειεζ τoυ
oυ'1ρκροτξ,ματoζ Mπλη - To(τοη α-
π€ναγτι και σε σιrv€χεια τoυ συγ
κρoτfirματog Γκo6τα τ]ταv τo oττ[τι
τoυ Φcrκiωvoq Πε1λι6<iτoι, με τo
μπακdλικ6 τoυ στ!o ισ6γειo πoυ
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αργ6τε'ρα π€ρασε στoυζ αδελφoι]q

Nικ6λαo και ΓαΘριf1λ X" Ιωtiv-

νου' Ακολoυθoι}oαν τα Koλτoα-
κ<iiκα τωv AΦΩΝ Γεωργιoυ καt
Κι,:vταντiνoυ Koλτo<iκη 6πoυ oτo
ια6γειo υΦρξε για xρ6νια τo κoυ-

ρειo των AΦΩN Kο6λη. Koλλητ<i
δ,€, To αρΧoντικ6 τιον Α,ΦΩΓΙ Λιiπ-
πα των μ.εγ<iλων διoρητιiν τoυ πα_

ραδ,oσιακoιj κτιρioυ τoυ Γυμνααi'-

ιlυ μαξ που €φερε και το 6νoμci

τουζ: ((Λd''fπg19γ Γψlμν(iiσιov>.'H_
ταiι, μια oικoγ€νεια που για μισ6
αιιilvα και πλ€oν στo K6iρΦ τηζ
Aιγιiπτου μαζ[ με τoυg Κανδηλi-
δηδεg αν€πτυξαν επι1ειρη,ματικ€q
δραoτη'ρι6τητεq. Γνω,στ6 f1ταν ατo

Kιiiρo τo τξρdστιo ιδι6,κτητo Σo6-

περ - M<iρκετ με τουq l00 καt
πλ€oν υπαλλf1λoυg, ενcb τo πλαι-
o(ωvαν και καμμι<i εικοααριci ιtλ-
λα μαγαζιιi, πoυ λειτctlργοr]σαv
ωq Θιτρ(να τηg Θαoικf1g επιχειρη-
σε(,)ξ <Eισαγωγαi - Eξαγαlγαb>.
'Oλα αυτ<i εγκαταλειφ'θηκαν αρ'
γ6τερα με την €μμεoη δ[ωξη τoυ

Eλληvικoli στoιχειoυ ατ16 τo N<i_

oερ. Σf1μερα τα παιδι<i Kαι των

δυo oικoγεvειιbν ε[vαι εγκατεστη-

μ€να otην Aθfvα και διευΘ6νoυν

δι<iφcρεg επι1ειρξαειq μεταξιi
τωv οποiων και μια μεγdλη φυτo'

φαρrμ<iκωv. Elδril αξiζει vα σημει'
ω,θ'εi η δραατη'ρι6τητα την οπo[α

αναπτι]'σει ο εκ τG)iν αδελφcbv Φi-

λιτεποg ,με την λατρεiα τoυ για τη

N<laυoα και (frα Φ€ματιi τΙζ, Yε_

γov6g πoυ τo επιΘε6αιcbνει η α'
'ττoνoμf1 εrιαιγoυ ΦΙτ6 τoν Δημo

μαζ.

Στo ιo6γειo του κτιρioυ τωv

Λατιπαiωγ τιc,υ fιταν κατασxtευα_

αμ€νo απ_6 πελεκητξ πορ6πετρα

με τα μεγ<iλα παρ<icΘυρα, π6ρτεg

και μπαλκ6νια μια παρ'αδooια,κξ
καταoκευf1, 6πω9 και τοrv αδελ_

φ6ν ΙγιατΘαioυ oτην Πoυλι&vα, υ-

Φρxαν δυo καταoτξματα 6lτου

oτo 6να f1ταν τα μπακ<iλικα το:v

Ιζωνοrταντιvoυ Koλτoιiκη iιαι του

1-66lργ[oυ Mπθραου, πoυ αργ6τε'

ρα π€ραoε για r.ο,λλti Xρδvια τo
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ωlρολc'yιiδικο του Λυoι'μd oυ Λυ-
oιμιixoυ. Στηv rμεγ<iλη π6ρτα τηq

c,ικοδolμf1g για πολλd xρ6vια ο

ξεν6φ,ερ,τo9 μτταρrμπα-Xρ{ ατoq πoυ
€6γαζε €να πιiγκo με τα μα-
ν<lΘικ<i τoυ πρoστατευ6μεvog τηg
οικογ€νειαq Λ-<5cπττα πoυ ενcir oυ-

μπεΘ€ριαoε με τον μπαρμπα-Ντιi:-
Ko, γναroτ6 τιjπo τηq Νc1ουοαq,

παvτρειioνταq tα παιδι<1 τουg, δεν
τα <6ρf1'κανε> πoτ€ μ€.xρι τcν Θ<i-

νατ6 τουg. <<Δεv oυαδiαανε πoτ€.
oι διεν€ξειq τoυq δε'v ε[1αν oυ

oιαατικξ αιτiα επειδf f1ταv oε ει1.

Θυιμη Θ<iοoη και για πολλ<i 1ρ6νlα
διαoκ€'δαζαν τoυζ Nαcυoαioυq με
τιζ μικρ€ζ και αof1μαντεg γκρiνι-
εζ τουq' Αvαφερ6μαατε ατην υπ6-

Cεoη αυτf1 γιατ[ o μπtiρμπα-Nτιb-
κοg ηταν €ναg ωραioq, ε0Θυμοg

τιiποg τηg Nιioυααg. Ζaooε oιην
κυριoλεξ(α και αv€ττνεε την Απο-
κρι<i τηq Ν<iουoαζ. K<iΘε xρ6νo
ντ6νoνταv καρνα6dλι ((Γιανvo{-

λου η Kαπετ(iγισα)) με μια χωρι-
<iτικη γυvαικε(α ατολη του κ&-

μπoυ πclυ τηv στ6λιζε δεξι<i και
αριατερ<i με <<ζαμπ€λ'κεζ> διαφ6'

ρων διαστξoεωv. M6λιg τελειωνε

η KαΘαρ'fl Δευτ€ρα <iργιζε vα με-
tρ& τιg μ€ρεg oταματcbvταq oτoυq

γνωστo$ζ πoυ τoυζ €λεγε: <ακ6-

μα τ6oε9 μ€ρ'εg και θα φΘ<iooυν
cι <iλλεg Aπ6κριεq>. Ιiοντti με τηv

οικΦδομη Λ&τιπα, η otκoδoμη Zα-

Φ,ειρ(ου Tρ,6μπακα τcυ ξενοδ6xoυ
τc!υ ιoτoρικod <Mπρ[oτoλ> στηv

Θεooαλoνiκη, oττoυ στo ισ6γειo
παλι'6τερα {ταν το μαν<16ικo τoυ

Θωμ* Tααρνοι3xα και το τoαγκ<1-

ρικo τoυ Στ€φου και ατo oτενδ

τιυν Mεoκα[ων f1ταν η οικοδομξ
τoυ Zαφειριiκη, Γoυρyουλιιiτoυ,

η οικo'δo,μf1 μιαq ιiλληg oικ. Λlαπ-

παιωv πσυ π€ρασε μετd στo Θ. Bα
ταvτζf1 και προζ τηι, αριστερη

πλευρ<1 τηq εισ6δoυ τoυ oτεγoti

f1ταν το oυγκρ6τη,μα τ<oγ Mεoκαi'
G}v στη αειρ<i <<αε φ€τεζ) τωγ Θε_

οδ6αη, Bααlλη, Tζωρτζivoυ, Mα'
vciλη και Γεωργ[oυ, 6που επi τηq,

πλευρ<ig τηg Zαφειρ<lκη ξταν τo

κρεoπcoλεio τoυ eεoδ6ση Bααi}.η
M6ακου, τo τααγ,κcftρικο τoυ Toα-
λιγ6πουλου και δ[πλα τo κρεo',:ω-
λεiο τoυ Μαvriiλη M€oκου. Ακο-
λoυΘο6ααγ η oικoδoμξ του Γι<iν-
νη Πε1λι6iινoυ με τo μlτακciλικo
τcυ στo ιo6yειo πoυ αργ5τερα π€_

ρασε στηv ιδιoκτηoiα τoυ Γεωρ-

γ[cυ Σιοιiγγαρη και μ,ετ€πειτα
του Γεαrργ[ου Ι{εφαλd, η οικοδo-
μη Παπακrbτα με την Ιoνικf Τριi-
πεζα τ6τε ατo ιo6γειo, η oικoδo_

μξ Χαταηγιανv<iκη _ αf1μερα Π'α-
ναγ{ Toαρνo61α - 6πaυ για πoλ-
λti 1ρ6νια ξταν oτεγασμ€νo τo,

μπακ<iλικo τoυ lηπαξε6<iνoυ. Mε-
ταξ6 τηg Ιoνικf1q και του μπακd-
λικoυ ΙvlπαξεΘciνoυ υπf1ρξε €να:1μι_

κρ6 <<κιoυπ€γγι), τo τσαγκdρικo
του Π€τρoυ Kαρατζιιi. Απθναντι
και κoλλητ<i ,με τα Mπιλ€iκα, f1-

ταγ τo πεταλoυργεlo του Διoν6oη
Παπαoτραταπoυλoυ και τα αερι-
oιi1α πoτ<1 τoυ Tεγ,εδιοιj και πoλ6
παλαι6τερα τo oιδερciδικo τoυ
Kcbατα Παπαoλf, τo ακιvητo toυ
Kα:voταvτiνου Xατζη,γρηγoριι1δη
6ττoυ oτo ιo6γειο f1ταν τo δικηγo-

ρικ6 yραφεio τoυ Nικoλtiου Πε-

xλιΘdνoυ και δ[πλα τo oυμΘoλαι-
oγραφεto και υrοcΘηκoφ,υλιiκιo

του Aλ€ξανδρoυ Δημητρι<iδη, κα-
θciq και τo ιατρεio τoυ ιδιoκτη-
τη. Αργ6τερα δε μετιi την κατα-
oτρcQξ του κτ(oΘη'κε o για πoλ_

λιi xρ6νια φo6ρνo9 τoυ EυΘυμ(oυ
Bλ<i1ου, πατ€ρα του πρcbην Δη-

μ*ρ1ου, και στo 6<lΘo9 τoυ οτε'
νoιi τηg παλι&ζ oδρ6 Στoυγιαvν&-
κη ξταν o σoυσαμ6μυλo9 των Χα-
τζηδημητραiων. Ση δε γωνιιi και
τηg i.διαg oδο6 flταν το σπιτι τoυ

Mf1τooυ Xατζηδημf1τρη, 6πoυ oτα
.μα'yαζιιi τoυ π€ρασαν κατ* εττo'

x€q o Γειilργιog Tζιτζ6πoυλoζ ωq

6ιΘλιoπιbληg, o Γεcbργιog Παρ<i-

σχηξ, ιpdλτηq και ΘιΘλιoπιilληc

με τηv μoναδικη γραφoμη1αvfi
ωq ελε6Θερo9 επωyγελματιαξ. oι
Δηiμ6κριτog και Θε6δcoρog Xατξη-

δ{μoυ ραφτciδεg, o Δημf1τριοgMπι

λιο6ρη9 τααγκ<iρηg, γιoζ τoυ πα



λαιcll3 τoαγκtiρη Aδ<iμoυ iv{πιλιoιj-

PΥl, Υια vα κλεισει εδιi: o αριΘμ6q
τ(Ι},v tσαγκαρdδικcυν τηg oδoιi Zα-

φειρ&κη τηq επo1ξg εκε[νηg πoυ

γtα να πε,t61ει το λoυατριrv6_σκαρ-
τιi;,ι τcυ τ6τε τo δανδξ Και το τα-
κουvιiκι τηq μoδιoτρoιiλαg ε1ρει_
&ζετο o αυνδυαoμ6q τoυ <καλoυ-
πoδιο6>, τoυ <(σφυριοιi>, τηq <βε-

λ6vαg>>, τoυ (σoυ6λιoΦ:) και τoυ
(τσιρισιo6) μαζι με τo μερ<iiκι
τoυ κατασκευαστη. Συνε1ιζ*μεvο

ηταν τo απ[τι τoυ παλιclj για-
τρoι3 και 6cυλευτο6 Θεοδ6oη Xα-
ιζηδη μητρioυ. Στo κατ&στη,μd
τc'υ ξταv τo τL}ττoγραφεiο τoυ τ6-
τε ιερ€ωg Ι. Mαpκιαν[δη, εκδ6τη
τηξ εφημερiδ'αq <cNΑoYΣΑ> με
κολλητ6 τo ζα1αρoπλαotεio και
τοy φοιjρvo τoυ Φαoο6λα oτ€κι
των ,μαΘητcbν τηg επoxξξ για €να

'μπακλα6ιi με δυo πηρο$νια! Κα-
τηφορiζoνταq πρoζ τoν 'Αyιo-Γε-
ωργιο liαι στην γω.;[α α.τιΞναγτι
απ6 τa μπακ<iλικο MπαξεθGvευ f1-

ταv τo ιoτορικ6 φαρμc.κsiο τoυ

Φ:λiτεπου Αρνξ oτα μαγαζιιi του
Αγicυ fvlηv& και πρ.ζ το ομωνυ-

μo oτεv6, μ€oα πρog το ΘιiΘoq η-
ταr, τα Γιoκαλ€iκα και τα Ζηoι-

μαν€'iκα. Στα δε καταατf1ματα επ[
τηq Ζαφειριtκη του :tryiου t4ην&

oτεγ<ioτηκε το πριilτo fδτε στη
Γi<icυoα oυ,μ6ολαιoγραφεio και υ-

πcθr:κoφυλακεiο τoυ Ι{c;ν)νου Σα
κελλαρioυ, το εενεκετξiδι'κo του

Αναατααι<!δη και τo x.ρυσcXΦει1)
του l{,πιντερλξ, ι|.lιλτiλιγνοg ({νε-

6ετακαλf1> και φαγατικ69 6ενιζε-
λικ69' Στην γωνiα των οδ6ν zα-
Φειρciκη και Mαλ<iιμoυ ξταv το

oπ[τι τωv ,\ΦΩN Mπ€ρου 6,που oτc
ια,6γειo κατι1oτημα π€ραoαν o Tε-

νεδι69 με τα πoτd του και o Nι-

μπiτηg με τηv τα6€ρνα τoυ. Koλ-
λητd επ[ τηg οδo6 Μαλ<i,μoυ {ταν
τo μηχαvουργειo του Σιπητ<ivoυ,

€να πεταλουργεio και πιo κdτω o

αιc,rv6Θιog φoιi'ρνοg τoυ z6μου. E-

δcb αξ(ζει να στοζΘοιi'με και να ι-

oτoρ{'αoυμε δυο γεγoν6τα π3υ ε-

λθμΘ,αναv 1dlρ'α απ6 τηy αρχη

'ιου αιtilνα oτη μικρη πλαtε(α πoυ
Cl1μιουργaιioε η oυν<iντηση σ' αυ-
τ6 τo oη,με[ο τηg oδo0 Zαφειρtiκη

με τηv ο56 Mαλ<iμου. Σ' αυτf1v

την 1ωρ1g 6vαμα π}'ατεiα κGθε
ΣdιΘ6ατο πρωι γιv'6τ'ανε oι αγο-

ραlτt:ληo[εg των ζιirο:v.'Αλoγα,
αγελαδ,εg, γciiδαρoι, κατοii<εq
iιαι πρ6$ατα, ciλλαζαν ιδιoxτf1-
τΞζ. Kυρiαρxεg πρo:ο:πικ6τητεg
οι Τοαμπιiζηδεg που φΞρναν,ε τα

ζωα για να τα πoυλf1rαουv, ενιi α-

γ6'ραζαv c1λλα γα τα πουλf1αουν

iιi}.ι oε ιiλλεg αγoρfq. Παρdλλη-
λα υττ'fiρxαv και οι ελειiθεροι oκο"
πευτ€q. 'FΙταν oι ιδιoιιτf1τεg πoυ

μεμονω'μ€να πoυλο6,oαγ τα ζci:α
ταυξ που δεν f1Θελαν να τα κρα-
τη<rουν. ΓραQικξ QιγoUρα o δικ6g

μαq Aγιοργiτη,g Toαμπ,lζηc Aγ-
γελτoηg ι1vδραg ττlg γνιilριμηg
και ειiΦυμηg στη Ndcυσα ΦανoΦ-

λ*g. Ντυμ6νο9 με κυλ6τα, μαδρ:g
γυαλιστερ€q μπ6τεq, xρωματιoτ5
πcυκdμιoo με πaλOxρωμα κoυ-

μπιci, γιλ€κo τουg Θερινc0ζ μηvεζ
και ριν'μ€νη <βραxε[α> τcυξ Χε!'-

μερινoog με τον .απαραιτητο 6Ξ-

λoιjδιvο οκο6φo και με €vα κα-

μιουταi'κι με φo6ντεq f1ταν €να πα-
vclμοι6τυπo ζωεμπ6ρου Ρουμανi-
αq - O,υγγαρiαg oττoυ και με με-

ρικ& 1ρυc<i δ6ντια €δει1vε μια
κι!ποια μικρη oικovοι]ιt(η υπερο-

Χi}.

Πολλ€g φορ€g τα 1rικρd 'μαg

Xρdvια παρακολουΘοιiοαμε τηv
τελετf1 του κλειolματcq τηζ συιι-

φωvlαg στα c1λoγα και στoυζ

γαΙδ<iρc υq που <iρ1ιζε με τo

<οκ6ειμα> τoυ ζcbου, κ<iποιoq δη-

λαδf1 το καΘαλο6oε και τo περ-
πατοljoε μπρaζ - π[αο: για v' αρ-

1ioει μετ<i τo (τσαμπαζλiκι> για
τo κατ€6αoμα τηq αρxικf1g τιμ{g
κι 4ταγ 6κλειvε η oυμφοrνlα αντ[
ιj,πε,γραφηξ ξταν η χειραψια.

Σ' αυτξν τηv πλατεiα απ' τιξ
αρx6ζ τoυ αιΦνα εγινοyτo oι πρo-
oλξψειg τoJν εργΦ[d}ν υπαιθρoυ .

τωv εργατC;}ν γηζ. K&θε απ6γευ-

μα - oc8ρoυπo αυγκεντρων6ταvε

ατr1v πλατεiα οι εργιiτεq γηζ oι
σκαφFιdδεq για vα προοληφsοιiν
απ6 τoυξ κτηματιεq και να δου-

λ€ψoυv oτα αγροκΦματ& τoυg.
Bαρι<1 δoυλειd πoυ την 1αρακτξ-
ριζε τo οκιiψιμo κατi< κιiριo λ6-

γο 6πωq C(παtτοιj,σαv oι τ6τε oυν-
θξκεq τηg ελληvικf1g υπiαιoρoυ. Α-

ραδιασμΞνοι κιiτω απ6 τιq <<αστρt

xι€q> 6ταν €6ρε1ε f, αε oμιi:δεq 'με

τη καλoκαιριtl, τoυg πληo[αζε o

κτηματ[αq )zιlα να τoυg πρoαλ<iΘει
και 6ooυ9 δεv τoυg 1α,μoγελo0oε
η τυχη ξανα6γαivανε τo ι1λλo
oοιiρoυπo. Mε δικ<1 τoυζ <δικ€λια))

και <κ,αoμctδεg> πρo'απαlΘo0oαν 6-

oo f1ταν δυν,cxτ6ν να π€αoυν σε μα-
λακ6τερα xωρt1φια, (Xαρxo6ρεξ>,

για λιγ6τερη κoιiρ,ααη και παιδε-

μ6 γιατi crτα x€ρoα 1ωρdφια <πη

δoι]oε o καoμdg> απ' την oκλη-

ρ6τητα τoυ εδιiφoυq.

'Ηταν μια δoυλει<i πο1υ την ε-

ξαφιiνιoε η μετ6πειτα εκΘιoμη1<i-
νLση τηξ γε<οργiαg. To oκιiψιμo

ηταν ,μια εξοντω,τικf1 και εξoυΘε-
να:τι'κξ απαo16ληoη των ΦvΘρ6'
ττG3ν, ' Eνα παiδε,μα και μια τυjρ-

ρτivια 'ιoυ ocb,ματog που 6τεν γιi-
ρlζαv οτo oπ[τι μετ& απ6 λ.iγη

Φrroολtiδα η φαtη στο ΦλινΦ <μι-

oο,jρι> του αοφριi 6πεφταν ξερoi
απ6 τη κo6ραoη oτoγ ιjπνo. 'E-
να'iv sπνo αvξουxo και $αΦειdg α-

ν'απνof1g. Mια ζωξ που οι μ€ρεg
l'iταv iδιεg, μια ζΦη 1ωρi.g ελπi-
δα καλυτ€ρευσηζ, xωρig ελπi.δα
αλλαγ'ηq. 'Ηταν <αυto( τηg γηq
oι δoδλoι οι κoλασμ€vΦι> και η

μ6νη τoυg παρηγoριιi fiταν 6,τι τov
τ<iφo τoυg Θ'α τoν €oκαΘαν Gλλoι
κατti τον ττcιηΦ Γερ<!οoιμo Ρdαρ-

κoριi. Koλλητ<i τoυ Mπ€ρου f1ταν

oι oικοδομ€q τoυ Γρηγ6φη Xατζη-
δηιμητp[ου, το:ν Γoυργoυλιαταιων

με τov φiλo μoυ Mι1ιiλη να ζει
τηv τελευταiα δεκαετiα τoυ αιdr-

να και που για μαg ,ε[ναι πoλυτι-

μη πηγη πληρoφoριrbv. Aκoλoυ-
Θo6oαv τα TσGrμαιι,κα 6πoυ στo

κελ&ρι τoυq ηταν τo <<πρoσκυνη-

τ&ρι) τηζ <Mακαρ[αq2> πoυ ανf1κε
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σηγ μoνi τηζ Λγιαζ Aικατερ[νηg
τoυ Σιvti. ΑκoλoυΦo6oαν τα oπi-
τια του δ<ioκαλoυ Tζfuy'κα lvlr€ρ-
σoυ με τo γραφεio τoυ τo απ[τι
τ€tυ τ6τε δαoκdλoυ Tαακμ<1κη

γν<ooτοι1 για τoν ιoτoρ,ικ6 λ6γo
τoυ στην εiooδo τηg π6ληq κατι1
τo 192,8 oτην υπoδo1η τωlv λειψ<i-

νG}ν τoυ Kαρατιloιου: <}lα τo Koυ-
κοιiλι, να τo ξιασιdοκι, να κι η
Xοvτροoo6γlκλα>. Aργ6τqρα €φΘα

αε απ6 τo Σερ<iγεΘo o γιoζ τoυ με
την oικoγ€νει<i τoυ και εγκατ€-
ατηoε μ€oα o' αυτ'6 μια Θιoτε-

1νiα oαπουνoποι[αq, η oπoiα α-

φοtj λειτot3ργησε αρ1κετι1 1βvια
oτη N&oυoα, μεταlp€ρΘηκε τελικd
οτηv Θεooαλoνiκη.

Kαι π<1λι oτηv απ€ναvτι πλευ-

ριi, oυvε1ιζirμενα με τo φo6ρνo
Φαoo6λα, ηταν oι oικoδoμ€q Kμiλ
λη 6πoυ ατo ιo6γειo υτdρ1αv δυo
κααoτf1lματ<i τoυ, 6vα τενεκετζi-
δικo και τo μπcnκ<iλικo τoυ Περι-
κλf1 Kβλλη πoυ Θυμξμαι τηγ πι-
νακ[δ'α πoυ εi1ε oτην πρ6ooψη

για τo λι1δι. <'Eλαιov γλυ'κιj πα'
x6 και ευ<ir,δεg και πρoπ<iντοlν ευ-
Θυv6v-Δρα1... Kαλξ oαg 6ρεξη>.

AκoλoυΘο6αε τo oπitι τoυ Πλα-
τqρiδη ,μ.€ τσ καφεκoτιτεio κdτto,
πoυ {,oαv απ6γoνoι τoυ συγγρα-

φ€α τηq ιoτoρ(αg τηg Ntioυoαg,
τα μ5ιακιρτζfδικα των ΛΦcbv Η-

λiα το Σαμαρ&δικo, το μπακ<1-
λικo τoυ Κriroτα Mιlλωγιl πoυ στηγ
αυλξ τoυ, 'την Kατof1, λειτoυργoιi
oε ταΘ€ρvα και τo oιδερ<lδικo
τoιl Ttloη Toι<ilτη με τιq ωραiεg
τoυ ιoτoρiεq, τα oπiτια τωγ Δια-
μ.<ivτη, Φαoοιiλα M., Mcbtκιoυ, τo
παραδoαιακ6 M'ττoυτιiρη, - 6πoυ
και oι πρΦτεg εγiκciταcrι&σειq τoυ
- τalγ Mπdλκoυ, Περισooρdtrη και
Kiτooυ, τoυ Mπoυλκbτα, τo αιδη-

ρouργε[o τoυ T<iαη Πlρo,Θατ€νιoυ

και K. Παπαναoτ&ση - πoυ κατα-

ακειiαζαν τα δικ€λια, τoυq κα'
oμιiιδεg, τα κλαδευτ{ρια και (τσι

λ1κωναν> τα τoεκoιiρ,ια τo απi-

τι του Στoγι<iwη γvω]στo$ τελ<iλη

τoυ μεαoπoλ€μo{r, για να τερματi-
σει την πλευμi αυτηq' τηg oδo6
Zαφειριiκη τo oπiτι τoυ Xατζηrμα-
λaι}oη. Kαι τ€λog περvcir,νταg oτην
απ€vαrrτι πλευρti, ουνEx6μενα ,με

το ακ(νητo τoυ Τααημeiκη ξ'ταv
oτην oειρ<i τα απ[τια τory αδελ-

φ,ιilv Mιilκιου, αδελφcirν Γεωργι<i.
δη, τoυ Ιωιiwη: Λιμπινιιi, των oι-
κoγενειcbν Καoτανιιbτη, τo.υ δα-
oκ<iλου Γιιiτvη Παρ<iα1η, των α-
δελφcbν Ταoυκαλ<i, ο φo6ρvog και
το oπiτι τoυ Kωyαταντtνη Σιcbνη

f1 Ψαιμci, γραφικ69 με τo πoτ<iμι

μπροoτ<t και τo γεφυρ<tκι. o, Karν

ταντ[νηq f1ταν πατιiραq τoυ lν1ξ-

τσoυ τoυ τω1υδβμoυ κcrι τoυ Γι-
ιirργη και πατιπoι3g τoυ Δημητρi-
oυ Σι<irνη διακεκριμ€voυ γιατ,ρo6

τω,ν ΑΘηνcilv και τoυ Σταιjρoυ Σι-
ιilvη Γεv. Δ),τoυ τηg πoλυεΘvικf1g

N'τυπ6v ιμε €δρ,α τo Mιλtrvo. Aκo-
λoυΘο6oαγ τo ακiνητo τωv €rδελ-

φdrv Kαoιiπη (Bαγγ€λα), τoυ Bα-
o<tλα, οι μι1λoι τcrv Koυτooυφλιιi-
νου και Kαραμπ€λκου με τo oμcb-

vυ,μo ,μπακ<iλικo και oτην απ€ναν-

Ξι γt}vιη, oτηv oδ6 Zαφειρ<iκη, τo

μπακ<iλικo με τo απ(τι τoυ Aρμα_
oιιi!νoυ rκαι τ€λog τo oπtτι τσυ ιε-
ρ€,α Παπωyι<iννη: Kαo<iπη (Bηyγ€
λα) πoυ λειτoυργoι1'αε oτηv Πα-
ναγιω1πο6λα. Ι{αι εδcb €κλειαε η
oδ69 Zαφειρ<iκη ,με την αυνoικiα
των Aγιωργιτcirν <<Nταμπα1αν<iq>,

6τtoυ oι συvηlκεξ ζωξq ηταγ τoτε
Aφρικαvικo6 επιπ€δoυ, αλλιt αυ-

τ6 εiναι μια 6λλη ιΦτoρiα.

Tα Πoραδoσιακ6 Moυoικ6 'o,ργαvα στnv ΗμαΘiα

Σlυι/J1ει,ω *rι6 τη αελ. 129
6υoλυα, τ,ι6 Θ'ρωxuιilτι1,ε6 ιλ6lρ'95' 196

φλο:γrdρε5. To ξriλo τo'J ΦPa.') Iτaυ

λdγeται <tσ.ν6d;> €aeι 4-8 ζεΦ1η

ζliλια. Στη'v Β{ιρoι'α o vταiρdE gμ-

γiiδrευε το λω^γoι5το, τo yλαqρ[yο xα''
τα 6ιαλιq,.

T'o τoυμπελdx,ι ε,iναι ivα ,ε,iδo;

'ψ,.xρ,αt τι.lμπωνoυ ξιiλιναυ η πιiλιναυ
i1 xαι 1ιeτα}uλιxoιi. Παiζaτσ"|' |Lε -να.

δλruυi"α χοζι ,σJyoδεDsι τηl γxlα.iντι
τι6' λυρε6' τo 6ι"oλt, τον τξα'ι'ρα

Qιιxρ6 xλαρiνο) ' τιE φλoβρεqτλπ.
Στo Πlλααi αρyoδει]ει τoν xqμεvτζ,d

i1 τa '6ιoλ/, oτην B,6ρoι,α τo 6ιaλ!i i1

τo xλ.qρ[νo.
o,ι μaυδo,6yεq ε'[ναι. γνωoτd6 ωπ'

1:η'1 'επαχ\ ταl'γαλτ'.aυ. Στην Nd,-

oυσα χρεμody μεγ&λα χoυ,δoδyια στη

p€αη ^η oτo λαηr,6 xαι 1o,ρεr1oυv A;
τ6 a{να; ^ισ,τ!α,λo'Lπ,o απ' τα' Διoνυ,oια

xω δρ,ιδrμεν,α. o α.lyδυααμdq των 7i-

χωy τωy xoυδoυνιιδy 'ioν xoτα'δLoυ ε-

π'[oηq ε'tναι μbd, πλο6σια 1ι.oυοικη
oτηn'l 6τ.',afi'ρo. 'Οoo πυa ψeραxλi6
'e|!να'' o 6oοxδg, τdσo rLo πλo6cια η
tμol.lcιxτ} τoΓJι χGποζδ.ιo,1i τoυ Στη Eμω
θt(ω 1,ρηoι.μoπ'g'gσ'3yτωι 16 γ,ιlπ'ριιω ('α

τ)ι&. xαι διπλιi) , τα, Γιανvιιδτιxα,

τα Σ'αιρατ'ατcανιyuα xαυ τq" τoo'xd,γ'ια'

απ6 λαψα'ρ'[''ια ,6π'ω6 γ9αL τα" τuρo6α-

τoyβι3δΦΥαl.
Tα ζiλια εiν,αι γνωcτ& α.L' την

αργα'(α Elλλ&δα 6πoυ τα NPησψo-
ποιCη}σα} σε βετ,αλιiτερo μdγεθo;
oτι6 λατρεiεE τoυ Δι,οyυοoυ .rνα'L τηE
K.ι.ι66)'ηE. Λtγawαc xωc χαix'& 'aα-

χανα.xL'α. Αυ-ιi& πoρνοιiντα'L στα δd,-

ιτtλ* xαι aτνπΦνται ρυ,Qμιιrω α.l-

νoδetο't:αq τo x.4?b' τo το'αyο'3δr,

τω ap"γανv''

"[ω οiψω'iτρ* 'Etyαι τνιJylav" α,f,'

1,oν bo xαυ 6o ωιιilνα 1μ. X. πoυ 1η-
ο1,,μoπou{ιθηix α.\t στην Eλληνιxf Ο1ρ-

s6δoξo Exτλη,oiα. 'Αλλoτε r,P.'t

x?η|σL\'!o\ποLτlθo'3ν'οι,ιxiδιovεE γιν,6_
ταν γε'tι*ii'ιι?rt5τι τωv ηβvτ'ρωv
Eυλi,;1g, τα'" ψταλλιxιbν, olημειρα.

r,e'/'.ci''ιsΞηy"Ξ,αε μερ,ιx&, eξωxxλr}-

σL1' Γνo1) δοv ,it1oυν xσ.p.frωv" 
'Lσ.L

,1roνr3;. Tο E3iλινo ,oτ)rμαν'τ'Ρo xPησL-
ιμαruoιεtτo yνα.fiα' 1oν '6'ρ'θρo απδ 'εν'
τιτω}ιμ!ν o ;βo}αχ6 τroυ, π,qρLlaρχ6τα y

τηv μoyγi ν"αυ ξιmνon3oε τoυ6 μo'yα_

γod6 xαι τo 1μετcιλλι}ιδ οriψωντ'ρ'o

τo ,€ηρa''.'Ξ xωτ&, τηρ {ναρβτ1l 7ηζ α'-

τoλo,;tθ,jα6 ζiξω απs τoν ν'αρ ττlζ l}ιo-

νηs.
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ι tlμερiδα Yιcι τα Mnλα i
-.-.-.-.-.L.\.a.\.\r\.\ιι!\ ι.\!\.\ιι.\lar\r\.\.\.\.a.\.\t\t\.\ιιt\.\ιι.\.\.ι.\.\.\ι\.\lJ.-.-._.-.-

o'ι ':,pγr:l!:; 'ι:l1,!Ξ ατ:.'τΞιa'3'l τ'ε-

1, ιλi1fοl g ιγ ωτο'.";ιbτ.ων τ',-υ €γ ι'ι,α l
οτηv Hμερiδι-*αι oργ!.';ωc: o Σιiλ-
).:γc; Ι'εωπ6xυγ N. Eμ*θiαg ο'τo

Aτ;|'ηrntr Θ!αι','a ;η'; Nd,ου'οα,g τoν

ff,4,1;τ:o τaυ 1991 ',νe 1eνιxδ θ€'ια:

<lΙ τrl'''ιγω^γη l'ι'ξλων, τ1 ν''ρicτ1

c;,τ, δ'.ω\zsτ, ιaL rι'" fipoaiiτιxd;r.

Ι1 τ1ψaρtδα ,ιυT1' εii1ε oΦ1oυg
'ιτγl eξ*'αcτ; τηg υφιoτ,dμι,eνη3 ιιατ&,-

:τ1J7\tt - τωραγω^γιi1,, διrdθεoη,- τιE
π.,'aoπτιn€ -: τηq xαλλι'dρΥεLα.ζ ylτ.

τη3 eψτ'qρtα.'Ξ τ.Qυ π'ροΤ6ντog 'oτ'α

r)'L'!ι'.ι ττιi Ξγ.q:.'1'ζ cλ\cιpι&q τη; Ε.
,( ). t(.

Σηl,rε{ωcε,1ι:βλη ιεπ.τνNiσ" yJσr'

τLρι6'ο('fiτ''xα.v γεωργο,i χαι γεlιι)π6-
'u,ο'' 'Lτ'6 ,61λ:q τι_c 1ιηλοπ,αρωγωγιv'ui;
; ι c'.7 !'7ε''ε: τη; E).λ&δo6.

Σττ;t διο'7γ&vωοη βο{θη'5α\) t'αi
o,,,.jlδ:,; πα'οαγιιγilν τoυ N. Hμα,ff_
αΞ' τo ΓIEΩTEE r''αι η, ΙΙ.o.Σ.Γ.
( Π e,vελλt'1νιa ol,l'ocπoνδ!α Γε,ωπ6_

ν'tυv,) .

ΙΙ αναπιυξη τ"σ.L -ν€χΥι.xιιbν θqrr*-
_9ιDy στη|/ ημaρiδοι δτιιo6: λlπαvcη,
κοιγ''λi.εζ ^Li. a.''6y.ευε στοy ει1ισιrr-

γ -ρ c' l'. cγιι6 τ τβ yJα)"λ' L6'"{οt,αζ' τ η 
y π α -

,oωΥ ωΥι αν τ σ.τ υ)\ι''\5τ Lγ'Jtig τ'oιδτηr α€
27''. στη β:λτ|ωoη τoυ eιooδηματoE
τ(r,y π?,ραγωγιi}y'

' Ε)ι*6αν 1ldρo6 ;με ωναxoινιillcειE
του,; οι: 'oδ. Nτιv6πoυλo'6, Βxs'
Κοιιxoνρ'r6rrn.o, Χρ. Kηrενiδη;
{ν:z.,Θηγτ1τt6 A.Π.Θ') ' Nιx- Kα,ρα-

γιαννiδη;,'Δ. Κυπαρι'αoι1δαE, Nιx.
Θ,aoδι,rpiδη; (B6ρ'μιov - N*oυoα)
xαι Eυαγ. Σ'φατ;uωτ. 'xη{ (ιαθηγη-
τi],; ΔεvδρoιoμiαE A.Π'Θ.) .

Γυivνη:€ Kαρ,ατcιdlλη:

Η κoλλl6ργεlo Tnc Mnλfc σTov Noμo Hμαδiαc
υφιστ6μεvn καT6στασn, πρo8λ'fuματα, τ6Ισ'ειq

Ι{ Mηλl,* oτo N' ΙΙι,ιαθtα'c xατα-
-i'ι''',ι|E7νe'. -'η''l 2η θrJcηi ,μετωξιi τιυν

οπ'ω.ροφι!'rων γ;αι'. ττft π'pιοτη θEoη

:,: ΕθγιyJ6 sπjπεδo.

τoυ Bαioiλn [ζoυκoυργι6vνn
Πρo€δρoυ τoυ *.lλλ6γoυ Γειυπ6νωv

'Εxταoτ1 xr,: δυ&θ,εoη τυv 1'lr!λιυν
N. H,1rlαθiα6 (1981 - 199o)
Πηγi1 oτoιγgjωy: Δ/y:ηl Γεωp!lα;
N. ΙΙμαθiω6

'oπω; 'φαiνeται απ6 τα' σ'νoιxe|α.

του τ[η'αyιq' η €xταcη' τα τελευταiα
1a γρδνια μεικiiθηz',ε πzρtπ'oυ xατω
18.oω cτ;ι!μγ,ιατα' ενιil η α,vτioτοι-

Nη π'α|?αΥωΥi1' δaν, τωρουιτιαae αν,&"-

λoγη μελυcη', πωρ6ψιινe αε qxετιxβ
cταaε';'& 'επiπεδι ,;ιε εξα,iρεη τo
199Ο πα'l η;μeιιilθ,ηv',ε ωαlvηθιoτη

'':τερπαρxγωγi1. !

Tην 10ετ1lια τoυ '7a φυτe6θη,r;α,v
οτoγ N. Eμz,θiiα6 'cν"ργρονα oπιl,ριδ-
γΞ [\{η,λι*q (πυxνdg φυτεδcει6)
c e α'ζ'.6')'o"γ η1,€τ;ι αaη, oτη πε δ: νη,ξιil-
yη μΞ τιζ ποιu"'')}'[egR. DELΙCΙοUS
(STANDART xαι SΡUR), Gο[,-
DEN DELΙC.'[Ι{Ο,US xαι GRAΝNΙ
Sλ{ΙT'tΙ.

Στι; a,a16q τηq 1oετ[αg τoυ '80

φυτaiθηxαv αιρxετiq εxτ ,oει6 με
τιg θ,ερι,ν69 π'oιxιλi,εg ΙERSE,ΙMΑC
y''αι SLΙMMΙE'RED.

Στι; η1μιc,ρειvd6 _ oρειvΞ6' περιο-

vJ

ΞΞ
1981
1982
1 983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
199Ο

Ξ
1,

71 24 r-\

vζr
;. ?1

46.322
46.oω
44.474
42.427
38.b52
3b.gσλ
36.oω
35.9ω
3Ο.8ω

φ 27"6Οσ

7
Ξi-
<zλ>:
1. ;'-
H)JΗΞr

116.884
75.Ο00
93.Οo0
85.619
60.175
78.878
85'oΟΟ
74.0oΟ
71.O00

11Ο.0ΟΟ

-zΖz
ι.] !r-

Ιb.428
3.5δ1
2.958
1.0168

6.0DT

2.bb'b

1.838
157

315
3.911

71

7JzΞ2
<Ξ
9.bb5 φφ
9.799

17.372
30.680
24140
43.681
4b.7m
37.M9
35.195
b4,26b

r39



yiιE τaυ No|μo"δ πον ,e{yι''. ο'. y'λαο''-

l,6; ζ,ιirve6 ΥLα. xηΥ π'αραγt'sγi1 ηιi1-

),ι:,lν ποι6τηταg o'ι φυτ'ειi:oι; ιτυ'γ1ρd_

',!ιυ,y oπιι},rd)yo}y εiν,rιι τroλι3 π'ε'ρ''oρ''-

:,'ι'dνε; ια''. οφεi'λeτα'''" :

Σa xιη διωθ6cηιε'; εx;λο'ιιq

Eδiφη 1'.η τα),i1Ξ γaνηιδττραg

Mη δ"ι'lα<δτητα y;ανaνLyi]ζ'rnJi).

δeυcη€

Στην d).λεl''pη,ε1-ιπaιρiα;.

ΙΙ τι-ριτιι^({ 'r!λων y:q.τσ' 8Oioio

fi?.;!f!χe11"' ατιδ ττγι ομr&δα R. Γ}E-

[,ΙCΙ]ΟUS ιι"'. xtl,9'!υι; απd τταirαδa-

a,.αιcn3ι' ρ7g19,pd)νε;, TνoD T1 η)'''τ[l'
τι,ιν ;ε;':.οιδτe?υ'' Εt\)α|" κ'/ινω ατ'b

2b y'pδνια'

Πρo6λliματα' κρiσn
στnv δι6'Θεon
' a'' τωραδocιq'y'oi' oπωρδνε6 πoι-

ο rι'l : υ&:ζclιν c''l1vi πυxvεi φυτε6ceι g'

γoγo'ι\ που επιδρ,d" ωpνητιlrt oτη

κaιδττ1τα, (μ6γεθη, xρδμα) !!σ.L β-ν'o

τ',ccτo-' Iilα,?σ''\ΓωΥitζ με oυν'θπ'εια 'η

τι i'}'.'''€ ρ Υ ε'' α τ η,; ιΙ η }; ιχiζ, λ αμ'6ld""ο ν -

ια"q νπ'δ'].υη τι6 τιμ6E' δι&θε'oη{, 'νοι

τι'''i 
gτ.ι'. ι.'c'3ψφ ο ρη'-

Tω ,θε,','l''vα i,ι."i1λ'α", 6ταν η π'σ.ρη-

1ωγΙ1 iiτων rιερ'υομοψ!νη, η δι&θε-

5τ1 i11αν ε,υ,1ε'pτjE 'kα"|" 'σe xαλ6q τι-

1ι1;. Tu. τ':λe'υταliα y,ρδνια' η ω6ξη-

5η 1η'ζ πι"ραγ'ωγi1'o ^ιαL ο'L υι'pηλlg

θe'ρ'sr-ly'ρ''-"ir.'a'l'θξ'Cουζ r'qρυb'ρυ-

σαΥ την ζi1ττ1cτ1 ^7'a'' $ι''cιψ6ρφωaαν

7α.1ιηλl6 τιμdE.

H x'ρtοτ1 x'Γlζ 1;.τι'oy'αλλιd'ργειαg
θz τρ€τ,e'' 'iι- ανα -ζητ'η'θεi cτη 1rη

τil'^i1 πc'iτητa τω'}' πεδlyιily ι{λων
(ιL,i1λl" θ.,aιω,μα. μωλωπι oμ'θνα) cτι g

'Ιτ,Ξ?L.l2\',.5'|\.i\}ag εξαγωγ€e ο'ρε'"ν6ν

μ'τ]λωv, ,5τη μη] Βυο11,η1γανtxii αξ''ο-

πc!"τ1cη' 5ττ1 6'iilcιp*1 τη." τ'α-tαν'&)'ω-

σξli σr' 7).\q' φιpaυπα dπω< xλε1ιeν_

τiν,'s' το.,' τ ay'ιω)''.ι', 1μπ αν α'l eζ x.α.

Απ,οτ6λεο1lι xηζ y"ρ[ση,Ξ e|''lαυ τ1

*9aφii ο' iλλεg xιλλι,6,aγ'ειο6 6π'ω;

Ροδ,*'xιι'.e' x',e.,ιαοιι' H xρic,η δrεγ o-

φ,eiλετα'ι ι'ι0ν'r.', aτη πo''6τη'τα', αλλα

Ι4ο

y:.J','. cτ:; eδ'υνωμtε; cυvτ{,ρηcη'6 -

!1|'-ιiJ('ι>'

'ξlαcτε .ioω6 η ψδνη' ι,ιη)'οπωpα-

^r'ιυγlJ: y;ιb'cα" 'aτoν' x6αψo', πoυ δεγ

δι:ι$jτaι ^ii δεν ^/iρ.η,σup"ρπaLε!' τL.ι
σ'J./ τ^ii i'τlσ:τl' 1l"^,iλω ν θ αλd;μoυ 6 ελ εγ-

vδι ι ε'i η< o'τ4ιοc ψαι'p α q.

Πρooπτικ6q

'lι' τελευτα'Lωxi''6νL,α μa τη} πρι,}-

-,''$r''lλ[σ' τωrι παpαlγιυ^γων xι'. ,ιtι'δ

'o 1987 ,';o το π'ρ6γροιμμα MoΠ
εz rι'.(ι-bθ'ητ.ιν oη1ι α"ν τ,."ιι!' ; Ε y'τi.o εL ζ
,ιηλl16 τηΞ o'μ,*,δα; R. DtrLΙcΙ-
(}ι .S

\Ι,z ιο ηρ'b1,ριg;',Lι,Lσ.. Mo,ΙΙ πρoω-

θziτ'l''. τ, 1rηλii oτην τιf\L.J,?Ξ'.νiι - c-

ρ:ι';l; ζιbvη' 'trδη d,1oυν φυτευ'θeI
;Ξ7ι|. τι 8ΟΟ c-"p61.l.1rι17' γΞ :''ζ fia''-

z-ιλiε; }ONAGΟLD. REDCΙEF 'x.

ι.' cg 'i'iνα - τtψaγσ"Υα, '5r"76lt,J;Υa'

o'ι oπω,ριilvoq παρωδ'οar.α'τli1E 1ιη-
λoxαλλιdργεLσ.ζ σaο voμ6 μα6 ε'i'r'αι

1ιεγ1λη; ηλιτ"[α'g' ξo,ει&ξε'τ'αι αvα-

';l!ιυιzτι, τl oτ,οiα.6,;ιω6 'θα τρ.6πεc να

9,,:αt,r1ιO./ισsΞi ,'Γι€ τηy tρευνz" τηζ α.-

τ'J?'i.ζ, ττst ο'pγιθ.νωη τη€ eηιπoρi'α;

x1-'. ττi) τρα6ο)'ii - διαφ'ζ;ιιcη τa:
- - -.i';, .. -

Γ''y. ν' α..)ι;-α"γig}yισθo,δ1ιε τιq ιLλλε6

7ω;.s3 πωραγωγη-c θz πρ!πe'' οι νL-

ε_c φυτεrioοι; ν'α' ^{Ιινaν'τ:,l' 1-ιε'αiγ1ρo-

'tΥl τΘ,xνLxι (εγxα"τ&oτιιτ1, διω,,ι'o Ρ-

φωcη, r"λd,δεμοι) y'αL 1ιζ ζητo$μa-
ν\Ξζ y"σ"Lνo6?τι,ε; - δorιlμ,ιiηι€ν'εq ποι'
xιλisq για τη μbρα μοιg.

}Ι εxλcγ^{ τoυ υποχ|ειμβνoυ θι
Tν,Cι!'ai'' lα γ[nl'eτ'ω'. ψe1!1' σ"π6 α,yiλυ-

:τj τ'.'\) εδiφoυ6. Δεν φτ,&νει μ6vc
τ1 'zx)'οii1 'lηq fio'Ly"L}\LLζ α,πιb aOν rc-
ρα,γωγ6, 1ρειiαlζeτα.,ι oυνofi ενη,μJ-

?ωση γJα|L aφα'pl1aγ'i1 τη; ο{γγροντ1;

:a7'νιι^iρ

Δεγ διy.αιαλ a^γοdνταc παQα\ωγa{

aLΙ'/ fi a'?ιδ a5ι eγr'b.]' τ'εριaχol'l να τα-
'ι'ι')Υ i,e|'Υ''%θ" λiθη' T{.μηλι& 'iιπoρei
'tι ;,4p.l!J'eiνει δυναμιzη ταλλιoρ-
.(Ξ''t' στa') N. ΙΙμaθiα6, γιατi ι|1ει

πωριδ6ιη x*υ x'ατ&,λλ'ηλεE'ε,δοιφo-

7.,) J|'|\,σ'7 Lyi ζ cυν',θηxεq Υl" α'νην τ, σ.?'x'-

1 ω^γ^li π 9 ot6ν τrι Ξ τ|a υ6τητα'Ξ.

EKT.\ΣH EΙΙΙTPAΙΙ ZΙΩN }Γfl,\ΩlN ΣTΙΣ ΧΩPEΣ TTΙΣ EοΙ(
1Στp61ιμα"τα)

1 Γε,ρηrαviοι

2 Γωλλiα
3 Ιταλiα
4 Τ'cπανiα
b TΙ'οιρτoγo'λtα'

6 ,oλλα-yδiα

7 B6λγι,o

B Λoυξεηr,6odrργo

9 A1γλiα
1Ο lpλων,δiα,
77 Δανiα
12 Eλλdδα
13 Σ'jyoλο EΟκ 12

1987 1988 T&oειq

24Ο96Ο 2.4CI96Ο Σταθεpτi
68681'Ο 66Ο970 λfgioγ
88116Ο 87771Ο Mεioy
49782Ο 44b91a \[eta'l
192σα} 1960o0 Σιjy
1b732a 1ffi93Ο Σ6γ
67124 6b222 Σι5ν

7220 1'23a Σ:l.':ι'''l,
2?'221o 22393Ο }Ι:::',

ιi383 693Ο Στ:θ:3',i
31τ2ι} 3Ο15Ο }Ι::aν

1Τl(fC 1725Ο0 ]Ι:i.,ν
?, 1Ι;S22.1 3Ο75492 }{εioγ



ΠΑΡAΓΩΓH MflΛΩN ΣTΙΣ xQΡEΣ TBΣ iEΟK (τ6woι)

1 Γε'ρ';l'α^t'i;α

2 Ια)'λ|α
3 Ιτcιλiα
4 Ιcτα'νic.
i'l lΙο?τοΥd.λiα
6 Ολλοιyδiα.
7 Β!λγιo
8 .,\α:ξaμ6αiργo
9 '\rγλiι

1Ο Ιο)'α.;δiα
1| Δα'itι
] 2 Eλλ&δy"
13 Σ',jι,.,λc EoK 19

1987

1Ο5700Ο
1987795
228596Ο

9714Οo
8750Ο

34000σ
2388CΟ

250Ο
28940ο

8635
2649A

3Ο3180
75436δΟ

1988

336'ΟοΟ
1933355
?33169Ο
844765
745Οc

363ιυ]
266120Ο

5380
2i)79SO

8765
41cω

29323Ο
878.e,7Ρr5

1989

1 69150Ο
181E200
7924240
7473ΟΟ

80ω
417Οω
315200

7200
.14Σ3Οο

10Ο60

520ω
2597ΟΟ

71647α\

1990

17865ΟΟ

18849ο0
1970ΟΟΟ

61440Ο
8Ο0ω

33300Ο
2b52U)

5500
273ΟΟο

80oΟ
30ωΟ

2%00Ο
753650Ο

EΙΣ.ηΓΩΓEΣ 
- EΞAΓΩΓ,pΣ

MΙΙΛΩN
ΣtTΙΣ ΧΩΡEΣ lΟlK To 1988

(τ6vνoι)

Ε'.οα^γιιγ!; Eξαγυμ;
1 Ι=α\llι 62185 339772
2 Γc.λ}'tz 89785 7Ο66Ο6
3 Γειμα'ν z 634332 35747
{ Bj):1ι,ο 274289 143816
5 Οi'λa.,δi* 2771ffi 2web2
6 Αγγ)'dα 498473 15958
7 Ι,pλaνδiα 51998 199'1

ΙΙAPΑΓΩΓH - EΞΑΓΩΓΙ{ - AΙΙoΣrΡΣΙ{ λffiΔΩN
ΣTΙΣ XΩPEΣ EΛΛ ΑΔiΑ ,ΚAΙ ΙTAΛΙΑ

ΑΠo T,Ο 1984 EΩΣ 198s

EΔΛAΔΑ
ΙΙ αραγωγi1 Eξω^ργ6-< .{πdc.

1984 22B93o 125!fi 6480Ο
1985 2'σ65{fr 88Φ 385ΟΟ
i986 3115Οο 68Ο} 82ΟδΟ
1987 28823Ο b3ω 8Ο75o
1,988 267Οω 335ο 736οo

ΙT-\ΔΙA
f{ αρα'γυιγ"i1 EξαμυγdE Απ6c.
22530ω 3905Φ 2342Φ
2α384$α 3736ο0 s6900
2a44yπ 30720Ο 834Οο
2234.6σσ 3466ΟΟ 2230ΟΟ
23863ΟΟ 34090Φ 31b5ΟΟ

l4t



'Eρευvo κρlTnρiωv oυλλεκτlκlic ωρlμoτnTαc καt

συvTnρnσtμlTnTαc Mftλωv
Πoικιλiαζ (STARΙ<ING DELI c lus))
πρo€λευong Poδoxωρioιl N6oυσαq

με κoιvιi Φιiξn και ελεlx6lμεv|ι ατμ6oφαιρα

ΠερiλnΦn

Mηλα τη; τocιcλ'!αq Starking De-
iiciοus, rrιν a)Υ^/ι4\[o0ηx,αν ,cε δι'&-

φc|'x cταδ'.α ωρι'βτηι1α'q ωπ,δ ττγι

πaριrιafi Ρoδo1ωρio''l με υ'ι],ιδψιετ'ρo

5Οc 
'j 

κx 7ffJ m, xωτα- τ.'α eπη

1985, 1986 y!'σ-L 198'Ι, ωητηι9^iβη-

'q"ι; 
5€ Quγεiα ιρε xoυ'li1' ι}riξη'l1 ελoγ

7.,5ιι:νη α'τ'.ι6cφαιρ'ι' Mε διαδo1,ιx6;
,oξ,6δoυζ i(αιpr6}' απι6 τc ,}υγεEα α-

ξ''ο)'ογ*βτ,xαν δ''αφo'ρω x,οιτtiρια
,:'ι:i)'EγτcιiiΞ ιlι p'"ηι6τηταq y''ιυ δtαπ'"
oτιbθ'ηr'ε τι σν\'τη\?η5'Lψ6τητω τoυq.

Κατ0, την περ'tο'δ'ο 1985 - 86 με
pαcη τιq μ|ετriσε,lζ αντ{aτα'αηΞ τη'-c

αωρxαq σττιy πieση \/.6L a\:ζ εσωτεiρι-

ιiiq c'lγx.iντρωoηg αιθυλεν,ioυ €γι-
νqll 2--3 cυγlοηuιδ6q γ"α'L oL ^Λσ'ιcrai

';υνττ,Ptι'θηxαν c'ε Θaρψox,ριo[ω σC
γ,'a,L αxετιxτ] υγραaiα, 90-96% oε
,!νxτ''τo θ&).αηro 7η9μ s'1$$g1g, ε,ξα;e_

'?'"q},6. 
Ια απoτιa}-{σμα'τα τωy πει-

ρωβτων 6δειξα,y 6τι o ουvδυ'αoβ;
τιυv τριιilν x,ριτη,,'l[ων τη,g cυλλεxτι-
τ:i13 ωρ'.p6:ητα.( τ,ωy xαρπιbν, δηi.α_

Φ .ηe ωντtοταaη;Ε τηe aαρ*αg aτην

πiεoηl 'τωy διαλυτ6y oτερ':ιirν ω.l_

aτατ''xι'λν ^Δα.L xηE εoωτopιzο7; rcυγ-

xtντρωaηQ cιιθniλεyloυ ,dδωoε τα xα-
)"ι.lτερι ωτο''δ'θcψατ ω σ'τοy π'ρool'.o-

γ'cψδ τη'Ξ ημειρoμην'iα6 σJγχoμιδηζ.
Κα'ιρ,πo[, πoυ oυγr,oμioθ'η,15ay εvωρiE

fr,ιε νrα,ρπcni1 π,eρioδo 7M η'β'ρεq)

1-ιε σ),Vεxτιxd &'ρxω 7-7'2 kg,ι,με δl-

,ωλυ"u& oτeρe&. α.μoτατιxh xruτω απδ

11oλ xq'c με πoλ6 ,1οα1rηλΞ6 ΦJγ?ζ'εy-

τpιbi:ε'ι6 αιθ,ιλενiα-l', παρol5!αaιν e'

;,ωρi'; dντovη τροffio\t1 pε Ξ1ι''9σ-'

^lευαyu6 6γιοιη'ια' Aγτiθετα' aL ^/"α'c-

το|' π,onl oυγxoμioθηxαv με ωυξημθ-

να δ'"αλντα. ττΞp€rι συrστατι)ιcι (131

6 13,9%) ιc'ι δτων 'ι","γι'Cε \)Φ αυ-

ξ'*',i:ταl τ1 ecω'τερ''τ'i1 cυγx,dvτ,ρωοη

o'ιgι1}Eyioυ πα,ρoυctωoι.') η-ιειιυ1rdντ1

π ρ ο''6ιι) 1i'i u1Ξ,9πlι,φ α yει,ι *6 ['γ τLnl'rνι .

}ta βα:η τ\ t}Υετ"ν''Λδτητ'α τηΞ cαρ

7'σ-Ξ "lαL -'ι3 τρaa6d.!3 ατι6 eπιφα-

';ι'.ιπ6 ['^γιαυψα eττ''μi1θτ1xe ο ωφd-

λ' y,l' r' g γ",' o' i o -<'C υν τiuρ η'cτ1, ζ τ L α -L ου ξ

ιz.''1;c''l: ι&'Θε τeμογi; ιι''' ηψε?η-
',ντiν!:αΞ cυγιoμιδη;. o xαλιlτερo;
ω,φ€λ ιψι,o ; γρ6ν a q aνν'τi;pηιcηn" π α'p α'
τηρi1aηxe aτα 'si1Μ τηg ΙΙηe oυγ-

xc1rιδη,g 1ηζ πεcιaχη6 ,μ,ε υβμeτ,ρ'o

πδ τcν ,jδιo οτοrρrιilyα με υ,ι]16μετρo

1.|'\Ξ τ'cL')ii ι}'Jξη,, μ.e ελεγ16p.εyη ατ-

1rl6αφαιpοι (C.A) 2;6oλo' l 2,bιγ
CΟ, y'L|" 1με ελογ16η_ιενη ατγνο-

ο'Ψ'αl'ρ'x. (ULΟ) 70/d|o" + 7%cCI,

! 7o/ιιoι. Tη,v xιλ6τεPη σνν7ηρ'ηl

oιμ6τφα dδωcιy oι 'cυνθt';x,εE oλeγ-

γ.6ψεν^ηq ωτψ6oφαι'ραg. Mειωμdν η

dJγr.iJ'ντ,οο}5η cξυγ6'lοu dδω,cε μεγ.α-
)u'3t' ι;' a ι'rφΞ,λι1r o y"9,6νo oυντi1ρη ση ;.
o''. ια'2τo!' τr1; Ιη; ι.α,. ΙΙ'ηe συΥγνο-

iι:δη; σΞ τe','ιι6ιλ).cγ (ι]Lo) ιιΞ
1%,Ο,+19/oCΟ, i ρΙ]o) μ.ε 1%'o,
διατ{,ρηαα,v '',ι€γρι' Φ τi6λO; τηξ συy-

τη?ηιoηiq ('2,46 x.αc 2E3 ημ6ρε6 ων-

τtcτοιγω) ωpxιΞ1&, ωνeτ':*β o&ρ'xα

1υε 1α'μηλ{ 'tvταcη τιρoι6oλt1q επ'"-

φανeιαxc6 εγxα,0ματοg. Tα ηl{λα.
πoυ ου,ντη,ρ{.Θη'τaν γενιxιbg με ελεγ

yαψε'rη ατι,ιbαφαι'ρ'α" παρa'laiι'ωcα )

τoυ Ευ6γγελoυ M. Σφακι'ωτ6κιι
Eργαoπiρ ιo Δεν]δρoκoμi'αq iΑlΠ.Θ.

70tJ' m.
Κα,τα, τ,τγl lτeρ[oδo 1986 - 87 dγι-

ν,αγ 2-3 πεLιr,σ.ψα;LxΙι6 α.lγxo'uιδ6q

απ6 'του3 iδιoυ6 oπωρtilγtεζ με Φi_
μετ,po 50o xω'. 7Φ m χ'αι aL γ"α.ρ-

το'!'. c'lνττi17i1fiηrαν με noι'vfi !n$η,
7νι xo'.ν't1 ΦEη#α'aρ,ι,oub ται ψε e-

ελεγ16qιεvη ατ'sbqαι'ρ* 30/'o'+
3,%ΟΟ,. }Ιε β4:oη τιE μετ,ρlioειg τη6'

:'νn).εxτιxbτηταq ττ!'s α6"ψα,q xα,L aηrr

π ροfiδ.fi ιιε oπ,ιφαyΘια,xδ €γτ'.ανψα,

την xι)'υτoρηl cυντηρηcωβτηιτα Ε-

δωoαγ o. xα"ρπo[ τη'ζ IΙηE γ!σ'L

ΙΙ,Ι'τ1,6 αrγNο1-ιιδτ]6 oη,v ελbγ1δψη
α"τ1Ιaxp'ιιρα γ'JΦ|' τη,ν ιoιvη ι}r}ξη+ e-

ξαοριqr6 Καρπo[ τηζ πiaριοχti ιu9

'llηιl1ιετ,pa 7Φ m θδωoωy μεγαλ1-
τ.ερo ι'rφ6λιμο aφνo α-lvττ]rρηoη6 oε

ο!ηιr,"ιaτ1 .μ9 του( τlα'ptodζ με ι,,]λi-

με:,ρc bOΟm.

Κι:i ττ1l τερ::'Υ' 1987 - 88 dγι_

y a y δυ.J ;'Ξ!. ?! a||L at 1'. 7 ! Ξ Ξ η'L a Ψ'. 
>J !. : .ι -

μιει,ωμι1vη απιλλεlε6 βriιpoυ6 ιoε o6'γ-

yjριση μe τω ψiλω πoιl oυντηρ{θτp'
ι/..7.y 1ι''ε y.oιvΥi ψι1ξη.

Π,ροxειμ6vου vα. επιτ$1αlμε τov

α'ριcτo γρδ'νο α.rντηοηοη,e τι,α. τσ'

γιi1λω τη6 πεpιoy;i1g Poδo1ωρdω, πρo
τοiνεται νω γ{')ετωι η α'lγ'ιομιδτj 6-

-να|t c|. ια,?froi dy.oυv 'απaτ'τi1cεc iνω
ελ,ιi1ιoτo ποοοoτ6 διαλυτιily στερε-

ιbν '''υ''τωτ:zιιilv (1Ο,5-11%) , με ου-

νιτ:τιτ6τητω aωριαq 6β oωE 7'O kg
y.α'. 6τα"ν fi ε6ωτΘριι.,a'i1 αlγπdντραcη
αuΦ;λεyiαy 'δeν €1ει αργ[oe'ι να' α\)-

ξ*,lιεται. H εφα9μoγηlδμω6 τωv xρ'ι'

τηρ1ων αυτιilν, εξηρτιfuα''' 'α'm6 τη

μ6θoδo oυvτ{1ρηoη6 που εφαiρ,μξoυ-

1_ιε. Mεγαλ6τoρ'o6 ω,$dλψo6 γι?δ'
γoζ Φντtlρ,ησηζ,επιτυγχανεται ψε
ic cυoτημα ελεγμr5μεη; α:';6'
-ρ7-'.|'x. -Ξ ιι'. l::v|'ιol ',ι-Ξ :a j''3aτ,',ιa

'ι::qlΞη; lηr!'r z,.:cr, -: ξtγο'ioυ
(ιΙ,Ο) .
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BΙ0KAΛΛΙEPΓΠIEΣ KAΙ 0 ΙωNONΙΣilΙOΣ 2092)9t
ΙvΙε τιg εvτατικ€g καλλι€ργειεg

πρoκαλεiται διιi6ρωοη και εξdν-
τληαη τr,rγ εδαφ<irν, ριiπαyση τωv
επιφαvειακcirν νερ6ν (ΞEπλΦνoυ-

με τα 6υτ[α ραvτlσματoζ σ_τα α_

γrλγια) . 'Exoυμε ρι1πανoη και
τωv uπoγεlcoy νερdrν ιδιαiτερ{r α-
π6 υπoλε[ματα γεωργικcilv φαρ-
μciκαrv, αλλι1 και απ6 τη χρηση
ιδιαiτερα vιτρικcbν λιπαομ<iτοrν
πc,υ εiνσι ευδι<iλυτα και ευκoλo_
κ(νητα oτo €δαφog. Η πoι6τητα
tαtν παPαγoμ€νων πρoi6ντωv υ-

πcΘαΘμiζεται ιδιαiτερα με την α-
λ6γιατη' χρηση λιπαoμιtτων. lνΙε

τηv ιrπερπαραγοrγη (ρoδ<iκινα
π.χ.) αυξ6νεται η αvιooρρoπlα

μεταξιi πρooφoρ<1g και ζ{τηoηg
των γεωργικriv πρoi6vτοrν κι' €_

τσι επ€ρ1εται oυρρi,κνωαη τoυ

γε<υργικοιi ειοoδf1ματog.

Oι 6ιoκαλλι€.ργειεg απευΘι]νoν-
ται σε αυτo6q πoυ <αια8<1νoνται})

τη μ)oη, καταvoοoν τιq' ανciγκεg

ηq και κατ€χoυν τηv'ευαιoθηο[α
vα παρ<iγoυν 1ιoρig να την εξαν_
τλo0γ 6oo και σε εκεlνoυg πoυ αν-
τιλαμΘ<ivoνται τo σηlμεριν6 αδι€-

ξoδo ττ1g γεωργικf1q πρακτικ{g
και νoιιir,Θoυν την αvιiγκη vα αν-
τιδρ<iαoυv.

<Kαλ6τεροg δ<ioκαλοq απ6 ην
iδια τη φΦoη δεv ιtπιiρ1ει>. H πα_

ρΦ/ωγη 6ιoλoγικcbν πρoi6ντων
oτoxει1ει στ!ν κ&λν-.|η το:v ατ6-

xωv μιιig o0γ1ροvηg περιΘαλλoν-
τικξg γεωργ[αg, αλλd και τ(,)ν α_

vαγ'κιbν των καταναλωτcilν για υ-

γιεινi1 και πoιo,τικ<i αvα6αΘiμισμ€-
vη πoλιτικf1.

Η αvΘριilπινη τλευρ<i τηζ γεωρ-
γικf1g ηρ<1ξηq πoυ αρνε[ται τα
δραoτικ<i φυτoφdρ,μακα, τα πoλ-
λ<i 1ημικt1 λιπιiοαματα, τιq υπερ-
παραγιoγ€g, τιg 11ω.ματερ€g, τη
δηλητηρiαoη τηξ φ6σηq' την υπo-
Θιisμιαη και επιΘαρυιrση ηζ τρο-

Φq την δι<i6ραlοη και εξ<iατληoη
τωv εδαφ<bν.

Toυ
Nnκoυ Σπdρτon

oι Θιo,καλλι€ργειεg 1ρειιiζoν-
ται δημιoυργικoιig αvΘρ<bπoυq με
πρ,αγ'ματικ€q ευαιoΘηoiεζ πoυ εpι
γ<icζcνται για τηv εξυγε[ανoη τηg

φΦoηc και τoυ ανΘρ6πoυ και 6xι
μ6vο για τo oικovo,μικ6 6φελo9'.

'Eτoι γεvvf1Θη,κε η αvιiγκη μι-
<ig ν€αg προoπτικf1g για τoυζ α-

γρ6τε9, εν6q v€oυ τρoxτoυ ακ€ψηg
και δρτioηg oε Θ6ματα αγρoτι-
κξq πoλιτικηq. Av<iryκη πoυ oδf1,-

γησε τo ΣυμΘo6λιo των Eυρ<oπαi-
κrilν Κoιvoτfl'τΦv σtηv αναθεcbρηοη
τηg Kοινf1g Aγρoτικξg Πoλιτικf1g
(ΚΛΠ) oτιg 2l lξαtoυ 1992' oτα
πλα[αια τηζ oπoiαq ψηφ(στηκε
τov Ιcoνιo τoυ 1992 o Kαvoνιαμ6g
2078 ((σχετικd μ€ τιζ μεθ6δoυ9
γεr,:ργικξg παρφyιογf1g πoυ συ_

μoρφd)νοvται με τιq απαιτfoειg
πρoστασiαζ τoυ περιΘ<lλλovτog
και διατf1ρησηζ τoυ φυoικoti 14<il_

ρου)).
Για πμilτη φoρ& η περιΘαλλov-

τικf1 πoλιτικξ τηg EoK, συμ't€ρι-

ΠlEΔΙro EΦArΡiq]oΓτ{Σ

o 2Φ2/91 ισXιiει για τα μη με-
ταπoιη,μ€να φυrικ<i yεωργικ<i
προi6ντα, κα9ιbg και για πρoi6ν-
τα cvoρd)πινηg διατροφf1g πoυ α-
πατελοιiνται κατd κιiττoιo τρ6πo
ατι6 €vα η περιαo6τερα συστατι-
κα φυτι,κηζ πρofλευoηq. A,κ6μη,

η Eπιτρoπf1 oυμπλf1ροr,αε τoν Kα-
νovιqμ6'με αγτιστoι1εg διο<τιiξειq

πoυ αφoρoιiν τη Θιoλoγικf1 εκπρo-

φξ ζτilαlν' μη μεταπoιη,μ€νων ζωΙ-
κciw πρoi6vτωv και πρoι6ντων αν'

Θρcirπιvηg διατροφr]q πoυ περι€'

Tι πρo8λ€nει o καVoνισμ6g 2o99)9t

λαμ6dvει μξ σαφηνια τηv €νvoια
τηg Θιολoγικf1q γειoργiαg, εv<b πα
ρt1λληλα προ6λ€πει €να v€o καΘε
clιι,llq εvιoxι3'σεωv για αγρ6τε9 πoυ
αποφαoiζoυv να εφ'αρμ6οoυv τιg
αρ,1€q τηq, με στ6χo πciντα (o γε-
ωργ6ζ να μf1ν ε[vαι μ6vo παρα-
γωγξ, αλλ<i και πρoοτ<lτη.q τoυ
περl 6ciλλoντoq>.

Ακi'μη πρoκειμ€νoυ vα εξαoφα-
λιoτεi η γνησι6τητα τηg 6ιoλoγι-
κξq παρcιγαlγηg και η Φμαγση
αvti:oτοιxα εν6q πρoi6vτog ωg 6ι-
λογικoιj, η Koιν6τητα υιoΘ€τηoε

i,δη απ6 τοv Ιo6λιο του 1,99Ι, τov
Kανoνιoμ6 2σ92 <<o1ετικ{i ;pε τo
Θιολογικ6 τρ6πo παραγωγηζ γε.
αrργικιilν πρoι6ιrτΦν και των σXε_

τικ(bv εvδεiξεοrv στα γεΦργιK&
τ(poΙ6ντα και εiδη διατρoφηφ).

H Θιoλoγικf γειoργirα ανα}νω.
ρζεται και ηρoωΘεiται πλ€oν ε-

π[οημα .απ6 τηιl Koιν6τητα κctτι
πoυ Θα aττoτελ€,oει μoxλ6 αν<i,rtπ.l-

ξηc. FΙ υιοΘ€τηοη τηq διαlpoρετι-
κfq αυτf1g αvτiληψηq σ!η γε(rργι
κ{ παρω,ycοοyf1 πρoδπoΘ€τει εκτ6q
τ<υν <iλλδν τη' διαμ6iρφι,rη μιds
<oικoλoγικηζ συγειδησηΦ ατt6

πλεuβg παρωyοrγιilν, αλλd και
αλλαγξ τoυ μoντ€λoυ καταγ&λω_
σηζ πoυ ακoλoυΘ,εiται o{μερα.

χουν συστατικ<1 ζαliκf1g πρoι1λευ-
αηq (dρΘρo |).

EΠΙΣ[lMAΓlΣΗ

Σιiμφαlνα με τo dρΘpo 2 τoυ
Kανovιoμoιj ι1να πρoi6v Θεarρεiται
6τι φ€ρει 'εvδεiξειg α;1ετικ€g με τo
6ιoλοyικ6 τρoττo παρωyωγηζ, 6-

ταv στηv επιoflμαναη, στη διαφη.

μιση η στα εμπoρικd ι6γγραφα,
τo πρoΙ6v { τα oυotατικ<l τoυ πε-

ριγρι1φoνται με τιq ενδεξειg πoυ
ε[vαι εν χρησει ατα κρ<1τη"μ€λη.
(Bιoλoγικ6 στα ελληνικdr organiυ

TΙΙΣ l.O.K.
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στα Φy'γλικιi, biologiqug ατα γαλ
λικιi, big|ggico στα ιταλικd, ggρ_

logicο ατα ιoπαvικιi, biοlogico oτα
πoρtογαλικ& okolοgisch oτα γερ-
μανι,κ<i, οkοlogisk oτα δανικ<i, bi-
οlοgiscch otα oλλαvδικd).

Στην επια{,μανση f1 διαφf1,μιαη

(ιiΦρο 5) η εμπoρικf1 oνoμαoiα
τoυ προi6vτοg μπoρε[ να πεpι€1ει
αναφοριi oτο 6ιoλo.γι.κ6 τρ6πo πα

ρqyωγηζ μ6vο εφ6oοv 6λα τα yε'
rοργικf1g προ6λευoηq oυαtατικιi
τc,υ πρoi6ντoq αυνιατoι5ν πρoi6vτα

{ πρo€ρ1oνται απ6 πρo'i6vτα πoυ

€1oυν παρα1θεi αι1μφα.vα με τoυζ

καν6νε9 6ιoλoγικf1q παραγωγξq
που oρiζει o Kαvoνιqμ6,ζ στα &ρ.

Θρα 6 ΚαL 7 ) καΘtbg και cπα πα-

ραρτξματα Ι και ΙΙ.

KlA1t+olΓiEiΣ ΠAρ'ΑΓΩΓFtΣ

H υιc,9iτηoη τηg μεθ6δoυ 6ιo'
λoγικf1q παrραγcrγξg (<iρΘρo 6)

αυνεπ<iγεται 6τι πρ€πει να τη,ρo6ν

ται oι αrtαιτι!οειg τoυ παραρπf1-

ματoξ Ι, ενιb ωζ φυτoφαρμαlκα,
απoρρυπαντικ<i, λιπ<iιoματα f 6ελ
τι(rτLκ* τoυ εδ<iφουg επιτρ€πεται
να 1ρηoι1tοπoιoι1νται μ6vo τα
προii6ι'τα πoυ απoτελo6νται απ6

ουtrlεg που περιλcημ6ιiνoνται ατα
παραρτξματα Ι και ΙΙ. Λκ6μη

μπoρo0ν να χρηiσιμοπoιosνται oπ6

ρoι πoυ €xoυν υπoοτεi επεξεργα-
o[α με πρoi6ντα τα oπoiα δεv πε'

ρι€1oιrται μεν στo παρtiρτη,μα Ι Ι

<αλλ& η χρηση τσυζ σιη γενικξ
γεοlργiα επιτρ€πεται oτo ενδια'

φερΦμεvo κριiτog-μ€λog,'φ6ooν
τo <iταμo πoυ Xρη,σι'μoπoιησε τoυζ

σπ6ρουζ αυτo0g μπoρε[ να Φrιo-

δεi.ξει επαρκcirq oτoν οργανιoμ6
ελ€γ1oυ &τι {ταν αδΦναto να πρo_

μηΘευτεi ατηv αγορ<i μf1 επεξερ-

γαoμ'€νουg απ6ρoυg μιαg κατ<iλ-

ληληc πoικιλiαg του oυγκεκριμ6-
voυ εiδoυg>>.

''olσoν αφoρ<i τα προi6νtα, η

χρηση των o'τΦιων απαγoρε0εται
κατιi ην ημ'ερoμηνi,α €κδooηg τoυ

oηρκεκρuμ€voυ Kαvoνιoμo6, μπo'

ροιiν να ouμπεριληφθcιiν απo πα'
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ρ&ρτημ,α Ι Ι lμ6νo υπ6 τιq ακ6λoυ-
0εg πρoijποθEoειg (αρΘpο 7):

α) Eιiv χρησιμoπoιo6νtαι για
την καταπoλ€μηrη 6λα6εριbν oρ-

γαvιqμ<bν και ααθενειrilν τ,αrν φυ-
τιilν:
_ €1oυν oυαι<b,δη αη'μαo[α για

"η, *o"or.oλ€μηoη 6λαΘερo6 oρ-

γαvιαμo6 ξ ειδικξg αo9€νειαq
των οποiιoν δεν υπιiρxει ιiλλoq
τρ'6πo9 αuτιμετcbπιαηq ε[τε Θιoλo-

γικ69, ε(t.ε καλλιεργητικ69, ε[τε

φuαικ6g, εiτε ακ6μη μ€oα: τηξ
διαoταιjρ<οoηg φυτιbν και,
_ a τρ'6πo9 χρησηζ απoκλεiει o'
πc,ιαδfπoτε <lμεoη επαφf1 με τo

oπ6ρo, τηv καλλι€ργεια f1 ταπρoi
6vτα τηζ καλλι€ργειαq ωoτ6oo,

oτηv περiτττιooη φρoντiδαg πoλυ'
ετ<bγ κ'αλλιεργειιbν, μπoρεi να ε-
πιτραττεi η Φμεση επαφf1, αλλcl

μ6νo εκτξ απ6 ην επox{ τηg α'
νοrτιτυξηg των 6,ριilαι,μων μεριirν
(καρπcbv), εφ6σ0ν η 1ρηoιμoπoi-
ηση τoυ προi6vτοg δεν καταξγει
€μμεαα στηv παρουoi61 κqπαλoi_

πων τoυ oτα Θριirαιμα μ€ρη, και
_ η χρησιμoπoiηo{ τoυg δεν ξει
απαρ<iδεκτεζ επιrf,τ(iσειξ στo πε-

ρι6<iλλoν, o6τε τo ρυπαiνει'

β) Eeν χρησιμoπoιoιjvται ωq

λιπ<5coματα f1 6ελτιcoτικιi του εδ<i-

φουζ:
_ ξoυν ουαιιlrδη oημαοiα για €ι'
δικ€g απ6 &πofi διατρoφ{g απαι'
τηαειg τrov καλλιεργειc5ν ξ για
oυγ,κεκριμ€voυξ στ6xoυg 6ελτiοl'
σηq τoυ εδ<iφουg, πoυ δεν μπo'

ρο0ν να καλυφτo6ν ,με τoυq τρ6'
πoυζ σι oπoiοι αναφ€ρoνται στo

ταρ<iρτη'μα Ι, και
_ η Xρησιμοπoiηοf1 τoυg δεν €1ει
απαριlδεκτεξ επιπτd}σειζ στo π€-

ρι6<iλλoν o0τε τo ρυπα[νει>.

ΠΑIΡA1ΡTIΙΙηΑ Ι

Eιδικ6τερα, το παριiρτημα Ι

περιλαμPodνει τoυq ακ6λoυΘoυ9

καv6vεg 6ιολoγικf1g πcηρΦy(,}γηξ

στιq εκμεταλλειjσειξ για φυτ<i
και φυτικci πρoi6vτα:

<Ι. oι αρx€g πoυ διαπυπιbγον-

ται στo παρ6ν παρ<iφτηψα πρ€πει
κc(γoνικιi vα €1oυν εφαρμooτεi
στα αiyρ,3τ€μαxια, κατci τη διιiρ-
κεια περιi;δoυ μετατρo,lηq ταυλιi-
χιστov δυο ετιiν πριν απ6 τη σrιo-

ριi f crτην περiτtτωoη πoλυετιiry
καλλιερyειιi>v εκπξ erτ6 τα λει6<i-
δια, τoυλ<i1ιoτoν πρι<bv ετ<irν πριv
oαι6 τηv πρd}τη αυγκoμιδf1 τωv
προi6vτ<ον τaυ ξβρου Ι. o oργα-
νιαμ69 ελ€γ1oυ μπoρε[ με τηv
€γκριαη τηg αρβδιαq αρ1f1q, να
απoφαo1.αει την παρ<iπαoη i με(-
(rση τηξ εν λξω περι6δου, oε o-

ριαμ€vεg περιπτcbαειq, λαμ6<iνov-
ταg υπ6ψη την προγεν€oτερη y.ρf1-

ση τ(rγ ηyρoτεμοηx(<ον.

2. H €υφoρiα και η Θιoλoγικf1
δραατηρι6τητα του εδιiφoυg πρ€-

πει vα διατηροιivται f vα αυξιi-
vovται oτιg κατ<iλληλεg πqριπτιb-
σειξ:

α) με την καλλι€ργεια ψυχαν-
Θ'ιirν, με xλιυρt λlπανοη f1 με τηv
καλλι€ργεια 6αΘΦρριζιον φυτιbν
oτα πλαioια κατ<iλληλoυ πoλυε-
το69 πρoγριiμματοg αμειψισπo-

ραc.
β) με την εναcrμ<iτ<ooη oτo €-

δαφοq οργανικ<irν απο,oυντεΘειμ€-
νων ξ ,μf1 bυoιcilν πoυ παριiγovται
σε εκμεταλλε6αειg oυlμ'μoρφo6-

μενεζ προξ τιξ διατdξειζ τoυ πα-

ρ6ντog Kανoνιαμο0. Ινl€1ριq 6του

εγκριΘοιiv κoινoi τεxνικo[ καν6_

νεζ για τη Θιoλoγικf κτηνoτρο-

φια, τα κ(ηvotρo'φικ<i υπoηρoi6ν_
τα, 6πιoq η κoπριιi αγρoκτf1ματοg,

μπορoov vα χρησιμoπoιo6νται ε<iν

προξρxονται απ6 κτηνoτρoφικ€g
εκμεταλλεoσειq πoυ τηρo6ν τoυζ
ιqx6oντεg εΦικo69 καv6νεg η
εciν, δεν υπ6ρ1oυν τ€τoιoι καν6-

V€ξ, τη διεθνcbg αναγvιoριoμ€νη
πρακτικξ Θιoλoγικξq κτηνoτροφι-
αξ.

Tα <iλλα oργαvικ& { αν6ργανα
λιπιioματα πoυ αvαφ,€ρονται στo

παρ<iρτημα Ι Ι μπoρollv να Xρησι'
μοποιοtiνται μ6νo οτo ΘαΘiμ6 πou

τα μ€oα τtov oτoι1εiωv α) και β)
δεν 'μπoρoι1ν να καλιiι{.loυv τιg Θ'ρε-



πτικ€q αvriγκεζ τωv φυτ6ν ττ1ξ α-

μειιpιoπoρξ fι "ηc 
,κατφγαoiαg

τoυ ε,δκiφoυq.

Για την ενεργoπolηoη τG}ν oρ-

γαvικιbν λιπαoμ<iτιrν (cοmpost)
.μrιcρο0v vα Xρησιμoπoιoιjνται κα'
τιiλληλα παραoκευtiιoματα (β,o-

δυvαμικ<i παραoκευ<icrματα) με
s<iαη μικρcoργανιαμo0g { φυτιi.

3. H κατατrcλξμηοη των παρα-
αiτcrv, των αo8ενειcirν και τωv ζι-
ζανi<οv πραyματoτoιεiτ,αι με την

εφαρμoγ{ τ(υv ακ'6λoυΘωv μ€-
τρων:
_ επιλoyf1 τωv κατιiλληλιoν ει-
δcirv ται πoικιλιιbν,
_ κατdλληλo πρ6γραμμα αμειQι.
crπoρcig,
_ μη1ανικ69 μ€Θοδοι καλλιιfuγει-
σξ,
_ πρoσrασlα τalv φυoικιbν εX-

Θ,ρ<bν τ<.rν παραoiτοrν με η ληψη
κατ<iλληλωv μ€τροrν (π.x. φριi'
κτεg απ6 φυτ<i, φωλι€g, διαoπoριi
εxΘρ<ilν),
_ καταστPοφf1 των ζιζανi.ων με
ιpαlτιιi>.

ΠΑiΡΑΡTΓlMΑ l Ι

Στo παρ<iρτημα ΙΙ αvαφ€ρoν-

ται τα πρoi6ντα πoυ μπoρodν να

χρησιμaπoιηtoιjν oτα πλα[oια τηq

6ιoλογικηg γεαrργiαg, <για η λι-
παvση και τη Θελτiωαη τoυ εδd_

φoυg,. κα8,ιi:ζ και για τov €λεγ1o
τ(,)ν πo]ρααiτων και αoθεvει<ilv

τοrv φυτιbv>. Χρει<iζεται ωoτ6οo

να oημεrιυΦεi 6τι η xρ{oη τιον

πρoΙ6ντtlv αυτtilν εvδε(κνυται μ6-
νο oε πε'ριτrτ<irσειζ πoυ η κocλλι€ρ'

γεια κιvδυνεliει &μεoα.

A,. Προi6vτα για τη λiπαvoη
και τη 6ελτiοlαη τoυ εδ&φoυζ:
_ Kοπριιi η1ρoκτξ'ματoζ 'και πoυ'
λερικcbv
_ Yγμι κ6προ9 f1 oθρ'α
_ 'ξυρα
_ T0ρφη
_ Λιπ&oματα αττ6 εξαντλημ€να
ιrπoo_τμilματα μαvιταρoκαλλι6ρ_
γειαξ και oκιoλη,κoτ'ρoφiαg
_ Λιτκiιoματα ατι6 oργαvικri oι'

κιακ<i απoρρiiμματα
_ Λιπτioματα απ6 κατιiλοιπα φυ-
τιilν
_ Eπεξεργαoμ€να ζωiκ<i πρoi6v'
τα αφαγεlαrv και Oιoμηxαvιιirv ι'
1Θιiorν

- oργανικ<i ιπτoπρoΙ6ντα Θιoμη-

1ανιιirν τPoφιμωγ και κλωoτo0-

φαντουργtbν
_ Φ6κη και προΙ6ντα απ6 φ8'κη
_ Πριοviδι, φλοιo[ δ€ντροlν και
απoρρ[μματα ξ6λoυ
_ T€φρ.α ξ6λου

- Φυoικd φoroφo.ρικ& πετριirματα
_ Κεκαυμ€να πετρδ'ματα φΦσφo-

ρικof αργιλioυ
_ Bααικf1 τ6φρα
_ Πετμilματα καλιo61αrv αλ<iτων
_ Θειiκη πoτι1αα _ Αν<iγκη πoυ

αvωyνωρlζει η αρ,μ6δια αρ1η
_ Ao6εoτ6λιΘo9

- Kιμarλiα
_ Mαγνη<rιoξα πετμilματα

- Mωyrνηοιoιi1α αoΘεoτoλιΘικιi
πετμbματα
_ Θειiκ6 μαγvησιo
_ Γιi|.,οq (θειiκ6 αoΘ€oτιo)
_ l1νοoτοι1εiα (66ριo, 1αλκ69,
αi:δηροg, μαγγ<iνιo, μολυΘδαiνιo,
ψευδ{iργυρoζ) - Avξκη πoυ α'
ναyναLρiζει η αρμ6δια αρ1f1

- Θεiο - Av<1γκη πoυ αναγνωρi'

ζει η αρμ6δια αρf1
_ K6νιg πετρω'μ<iτων
_ 'Αργιλog (μπεvτoνiτηg, περλi'
τηζ) .

B. Πρc,Ι6νtα που χρησιμοπot'
oι1νται για tον €λεγ1o των παρα-

oiτων και τωv ασΘενειdrν τ<oν φυ_

τcbν:
_ Παραoκευτ&oματα με Θ<1αη πυ'

ρεΘρiνεg πoυ εξ<iγoνται αττ6 τo

Chrysanthemum cinerariasfοlium
και περι€1oυν ενδε1oμ€νωg συ'

vε,ργ6 oυσiα

- Παραoκευ<ioματα απ6 τo Der'
ris elliptica(n)
_ Παραoκευtiυματα ατt6 τo Quas-

sia amara (*)

- Παραoκευc1coματα erι6 τo ftyn-

ni'a speciοsa(*)
_ Πβπoλιq

_ Γη διατ6μων
_ K6νιq πετρω,μ<iτιrv
_ Παραoκευιilqματα με Θιioη τη

μεταλδεtlδη, πoυ περιΞxoυv ΦΙιω_

Θητικ6 για τα αvιbτερα ζωiκd
και εφ,6crον 1ρηoιμoποιoovται μ€'
σα σε παγiδεq
_ Θεioν
_ Boρδιγ<iλιog πoλτξ

- Bουργodvδιog πoλτ69

- Πυ'ριτικ6 vιiτριo
_ ΔιττανΘρακικ6 νeiτριo

- Kαλιοιixoq oιiτιων (μαλακ6 oα
πo0νι)
_ Παραoκευι5ααματα Qερoμoνcbv
_ Παραoκευιiloματα τoυ Bacillus
t}ruringienεis

- Κoκκcbδη παραακευιiαματα ιιbν

- Φυτικ<i και ζωiκιi €λαια
_ Παραφιv€λcιιo.

ΣγΣT}lrjγι,Α EΛEΠ(OY

Κ*θε επιXειρη,μΦriαq πoυ πα_

μiγει, παραοκευ<iζει f1 ειαdryει
απ6 τρ(τεq χιbρεq 6ιoλoγικ6 πρoi'
6ντα 'με oκoπ6 ην εμπoρlrα τoυq

(,1Φρο 8), πρ€πει να τo γνωστo-
πoιεi oηv αρμ6δια αρ1f1 τoυ κρ<iι

τουg-μ€λoυg 6πoυ αακεi αυτf1 τη

δραoτη.ρι6τητ6 τoυ και παρ(iλλη_

λα vα.υπoΘ<iλλει τηv επι1εiρηα{
toυ oτo o0oτημα ελ€γ1oυ πoυ

πρo6λ€πεται oτo <tρΘρo 9. Σημει'
cirγεται 6τι η αρμ6δια αρfι (πoυ

τα κριiτη-μ€'λη oρζoυν για τηv

πqραλα6f1 των γγΦστoττoι{oει.rv),

μεριμvιi ιirατε κ&Θε ενδιαφε'ρ6με_

νoq πoυ €1ει ατη' δι&Θεo'i τoυ ενη'

μερ<oμ€νο κατι1λoγo με τα oν6μα'

τα και τιq διευΘιiνoειq τG)ν επιxει'

ρηματιιilv πoυ ιrπιiryoνται oτo αι]'

στημα ελ€γxoυ.
'oπωg προΘλ6πει τo ιiρΘρo 9

* To Derris elΙiptica (μIκρδc Θδμvoc
με κ0ριo δροoτικδ oυοτoτtκδ τη ρoτε-
vδvη πoυ εvτonΙζετοl oτη rρiΖο τoυ), τo
Quaisia amara (μrκρδ δ6vτρo με δρo'
αrlκ{ oυoΙο τηv quasin πoυ βρioκετo-ι
κιiplα αro Εr]λo ολλδ κol oε ρiΖε_c, φ0λ
λo κol φλoιδ), κοΘΦc κol τo Ryania
speciosa (θiμvoc με δρoοτlκf, oυοio τη

ρυαvoδικiι), μnoρoιjv με κoτδλληλη ε'
πεΕεργοoiο (εκxιjλpη 'κ.λ.n.) vο δδ-
σοUY noρασκευioμoτα με εvτoμoκτδve
δρδoη.
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τα κρdαιη-μ€λη εγκαΘιδριloυv α6-
στημα ελ€γ1oυ, τo oπoio περι-
λαμΘ<1νει τoυλ<i!(ιατον την εΦ€ιP-

μoγξ τc.lv μ€τραlν ελ€γxoυ και
πρc,φι!λαξηg τoυ παραρτξμα1og
ΙΙΙ, που ,αναφ6ρεtαι oτη oυv€-

χεια. To oι3oτημα αυτ6 δια1ειρ(_
ζovται μια η περιoo6τερε9 αρ'μ6.
διεq αρ1€g ξ και εγκεκρι,μ€νoι ι-
διιοτικc,,i oργανιαμo[, ενcb πρoq,αψ
τ6 oφ,ε(λoυv να συ,μμoρ,φιi>νoνται

oι παρΦyΦγoi r] παραακευαoτ€g
των Θιoλoγ'ικcirν πρoi6vτοrν.

'ooclν αφoρ<i την εφαρtμoγf1 τoυ
αυcrτf1ματog ελ€γ1oυ απ6 ιδιωτι-
κoξ oργανιαμoιjg, τα κρ<iπη-μ€λη
oρiζoυν μια αρ1η αρμ6δια να εγ-
κρ[vει και να επι6λ€πει τoυξ oρ-
γαvιoμo0g αυτo0g. Eιδικ6τερα,
για την Φκρrαη ιδιωτικo0 oργα_
vιoμoιi ελ€γxoυ λαμ6<iαoνται υ_

π6ιpη:
Ξ <η oυνfΘη.q ακoλουΘητ€α διαδι-
καoiα ελ€γxoυ τoυ oργαγιαμoιj,
η οπoiα περιλαμ6ιiνει λεπτo'μερf
περιγραφη των μ€τρων ελ€γ1oυ
και προφιiλαξηg, πoυ o oργαvι-
oμ69 αυτξ αvαλαμ6ιivει vα ,επι-

6ι1λλει στoι}ζ επιχειρηματi,εg πoυ
ελ€γχει'
Π oι κυρ<iroειq τιq oπoiεξ τΞpoτiΘε-
ται ν.€( ετει6ι1λλει o oργαvιoμξ
σε περiπταroη πoυ δια.lτιoτ<iloει
παρατυπ[εg'
E η drπαρξη αναγκαιωv π6ροrν oε
.ειδικευμ€νo ηρooarπικ.6' και διoι.
κητικ6 και τε1νικ6 εξoπλιαμ6, κα-
&irg και η πε(ρα αε Θ6ματα ελ€γ-
χoυ και η αξιqπιστιrι,
Ι η αντικειμενικ6τητα τoυ oργ.α-
νιqμoι, ελ€γxoυ €ναvτι τ(oν ελ€γ-
16μενων επι1ειρηματιcirν>.

Mετιi την €γκριoη του oργαvι-
oμoιi, η αρ,μ6δια αρxη μεριμνιi
<bαtε oι €λεγ1oι πoυ διενεργo6ν-
ται ΦΙτ6 τον o'ργανισμ6 ελ€γ1oυ
να ε(γαι αγτικειμενικo[, επαλη-
ΘΦει τηv απoτελειlμ,ατικ6τητ<i
τουg, λαμ6ιiνει γνcboη για τιζ πα-

ρcrΘdΦσειξ πoυ διατιιoτιirΘη,κο(γ 1161,

για τιζ κυβoειg πoυ επι6λf1Θη_
καν και ανακαλεi την 6yκριoη ε-
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v6g οργαvιoμoιi ελ€γ1oυ εΦσoν
αυτ69 δεν αvταποκρlνεται στιξ α-
παιτηoειg του Kαvovιoμoιi. H αρ.

f1 ελθy1oυ και oι εγκεκριμ€νοι
ο'ργανιομoi ελ€γ1oυ, διαΘι6ι1ζoυν
τo αργ6τερo στιζ 3Ι Ιαvoυαρioυ
κcisε 1βνoυ' στην αρμ6δια αρxξ
του κρ<iτoυq.μ€λουg, καττiλoγo
τo}ν επιχεLρηματιciπ πoυ 6ρισκoν.
ταv υπ6 τον €λεγ16 τoυg την 3Iη.
Δε,κεμ6ρiου τoυ πρoηγo6μενoυ

1ρ6ιου και τηξ υπo6&λλoυν ετη-
αiαlg o1ηματικf1 €κΘεoη,.

Τ€λog, η αρΧη και oι oργανι-
αμoi ελ6y1oυ πρ€πει να εξααφα-
λ(ζουν 6τι oε περiπτωoη παρατυ-
π[αg, 6οoν αφoρd την εφαρμoγη
του KανovιαμοΦ, oι ενδ€ιξειq τoυ

αρΘρου 2 πoυ αναφ€ρoνται στη
Θιoλaγικf μ€Θoδo παραγωγfg α-

φαιρc,6νται ατι6 6λη την παρτiδα
η ατι6 6λα τα πρoi6ντα oτα oπoiα
διαττιoτιirγεται η παρατιrπiα αυτf1.

Σε περiτττcυαη καταφανoξ f1 πα-

ρατεταμεvηg παριi6αoηg, ΦΙιΦ}/o-

ρειrc,υν στo, συγl(εκριμ€νo €πιχει-

Pηματια τηv εμπoρiα πρoΙ6ντων

με ενδε[ξειq πoυ αναφ€ροvτ,αι στη
6ιoλoγικξ μ€Θοδo παραγωγf1g,

για δι&ατημα τo oπoιo oυμφωνεi-
ται απ6 κcινoιj με τηy qρμωια
αρf1 τoυ κρdτoυg"μ€λoυq.

Eιδικ6τερα στo παρdρτημα Ι Ι Ι.,

6πoυ περιγρ<iφονται oι ελξιoτεg
αlιαιτηοειq ελ€γ1oυ και τα μ6τρα
ασφαλειαζ, στo πλαισιo τoυ κοιtε-
στ6τoq ελεy1oυ ταlν ιiρθ.μoν 8

και 9, αγαφ€ρεται μεταξΘ ιiλλων
6τι oε γεαlργικ€g εκμεταλλειioειg
πoυ παβiγoυν φυτ& και φυτικιi
πPοι6γτα:
Ξ H παραγωγf1 πρ€πει να πρ.αγ-

ματ€πoιειται σε μovdδεξ τηζ o-

πoιαξ τα ωyρoτεμξια, oι χ6ρoι
παρ'αγcογηg και αrτoΦκευoηq εi_

ν,αι ααφτbg δια1ιoριαμ€vα αrt6 τα
αvτ[,oτοι1α oπoιααδ'{πoτε <iλληg

μονΦδ'α,g η oπoια δεν τη,ρεi τoυg
καν6νεq παραγωγfg τoυ Kανovι-
σμου.
E Ι{,ατιt την '6vαρξη εφαρμoγf1g
τc,υ καθεoτιilτog ελ€γxoυ, o πCηρα-

γωy6q και o o.oyqνιαμ6g ελ€γ-
χoυ:
_ πρoΘαlνoυν oε πξρη περιγρα-
Qη τηq μoν<iδαg με €vδειξη τωv
1ci:ρcrν απoξκευοηξ και παραγΦ-
γi1q και τGrν ωyροτεμα1iων και,
ενδε1oμ€vωq' των 1<bρων 6πoυ
πρ,αγματcπc.ιo6νται oριαμ€νεq ερ-

γαo[εg μετ:πo(ηαηg η και συ-
σκευασιαζ,
_ καΘoρζoυν 6λα τα συγκεκρt-
μ€vα μ€τρα που ηρ,€πει να λη-
φ'θoθv oτo εltiπεδo τηg μον<iδcrg
για ν'α διααφα\ι616[ η τηρηση
tων διατ<iξεG)ν τoυ Kανovιαμo0.
ξ KιiΘε €τog, εvτξl πρoΘεαμlαq
που καΘoρ[ζει o oργανισμ69 ε}€γ
χου, o παραγcoγ6q πρ,6πει να γνω-
ατοπoιε[ στoν oργανιoμ6 αυτ6, to
λεπτo,μερ€q πβγραμμιi τoυ yια
την παραγαlγη φυτικcbv πρoΙ6ν-
τιον αν& ωyροτεμιi1ιo,

Ξ Πρ6πει να η,ρoΦvται λογιατι-
κιjc Θι6λiα f και vα υπξρχoυν α_
πoδεlξειq πoυ vα επιτρ€πoυν oτo
εν λ6γ<.r oργαvιαμ6 ντι ελ€γ1ει
την κΦEαγωγη" τη φriση, και τιξ
πoo6τητε9 6λοrν ταlv πρ<bτων υλιilv
πoυ αγoρ&ατηiκ,αγ, καθdη και τηi

χρrlση. τoυg' εξdλλoυ, πρ€πει να
ηροιiνται λoγιατικιi ΘιΘλiα f1 vα
υπ<1ρ1ουν ,απoδεiξειg για τη φ$-
ση, τιζ πoα6ητεq και τoυζ' παρα_
λf1πτεq, 6λαrν τ<,rν πcoλη,Θ,€ντοrν γε_
ιoργ ικ<ilv πρoΙ6vΞcrv.

Ξ Απιωγορε6€tσ1, gγaξ τηq μoνιi-
δαq, τl ωπoΦfκευoη πρκirτωv υλ<iw

ιiλλων απ6 εκε[νεq τωv oπoιωv η
xρηoιμoπoiηoη ouμΘιΘιiζεται με
τιg διατ<t€gιq του Kανoνιαμo6.
Ξ E'κτ6ζ απ6 τιq αιφνιδιαoτικ€q
eπιoκ€ψειg επι.Θειbρηoηg, o oργα-
vιoμξ €λθy1ου πρ€πει να πραγ-
ματoπoιεi τoυλξιατov μια φoρ<i
το 1βvο, €vαν πξρη €λεγxo τοrv
εyκΦταστασε(rν τηξ μoνι1δαg.
Mπορoriγ να διενεργoιiνται δειγ_

ματoληι|.lL'εg για την αvιχνευση
πρoΙ6ντων απαγoρευμ€νωv απ6
τοv Kανoνιoμ6. Mια τ€τoια δειγ-
ματcληι{.li,α 6μcυg εivαι u]τoχρεΦτι-
κξ 6ταν υπ<iρ1oυν υπ6νoιε9 για



}'ρηf;ι"ιcποιηση απαγoρευμ€νoυ
πρo'i6vτσξ. Mετd απ6 κ<iΘε επi-
σκεψη oυvτ<lcroεται €κθεoη επιΘε-
rilρ,ηαηg'τoυ συvυπoγρ<lφεται απ6
τov υπεδ'8υνo τηg ελεγθεioαg μo-
ι'<iδαg.

ΞΙ Tα πρoΙ6yτα πoυ αναφ6ρoνται
oτo ξPΘρο I και δεv €1oυν ακ6μη
τc,τoΘετηΘε[ στη συσκευαοiα πoυ
προoρ[ζεται για τoν τελικ6 κατα-
ναλωτξ, μπορor}ν να μεταφερΘoιiv
oε ιiλλεg μoνιiδεg μ6νo oε κλει.
oτΞq oυoκευαoiεg ξ εμπo,ρευ'ματo-
κ: $ιi'τια ιi,oτε vα εμπoδiζεται η
αyτικα,τιiοταση τoυ περιεxoμ€voυ
τoυζ, φ€ρουν δε ετικ€τα στην o-

πoiα αναγρι1φονττι (εκτ6q απ6
<iλλεg ενδεiξειg πoυ εvδεχ6μενα
πρo6λ{πoνται απ6 καvoγικ.€g δια-
τιiιξειg), τo 6'loμα και η διειiΘυν-
t η τ$υ υπε0,9υvου παραγωγf1g f1

παραακευ{g τo'υ πρoΙ6vτo(, ξ oνo-

μαoiα τol..l προ'ι6ντog, κα,θ,ιilg και
η €νδειξη 6τι τo πρoι6ν υ'τtiγεται
οπo καΘεατξ ελ€γ1oυ πoυ αγα-

φ'ξρεται oτoν παρ'5ντα Καovιαμ6.

Το παρ,αρτημα ΙΙΙ αυμπληρ<il-
vεται απ6 τιg ελιiηιoτεg απαιτf1_
clειq ελ€γ1ου και μ€τρα αl:φ.αλεi_

αξ στo ττλα[αιο τoυ xαΘεατιbτog
ελ.tγxοι: τοrν ιiρcρων 8 κα'ι 9, για
τιq μο','ιtiεg ιι€ταπoιησηζ και συ-
ακευαoieg φυτικων πρ,oi6ντa:ν και
ειδ,cilν διατocφξg πcυ περι€1oυν
κυρi.ι:q φυτικ* πρoi6ντα.

Εl{ΔEΙΞll ΠΙΣToτ}tτΑΣ
ΣTjo ΣYΣTIΙ-ΙMΑ EΛE'ΓxoY

Σιiμφωvα με τo <iρΘρο l0, ατην
ιπιαξμ,αvαη ξ oτη διαφf1μιoη δεν

μττορεi να υπιiρ1ει καν€ναζ ισχυ-

ριcrμ(;,g που να δημιoυργε[ oτoν
αγοραoτξ τηv εντ6πω,οη 6τι η €ν-

δειξη που αναφ€ρε:ιαι στo παρ&ρ-
τη1.ια V,(*) αποτελεi εγγ0ηοη 6-

τι το πρo-i6y εiναι αvωτ€ραg πoι-
6τητα9 απ6 ttπoιpη γε6oη9 και
cαμtζ (o,ργαvoλητπικd κριτf1ρια)
oρεπtικf1q αξiαq ξ υγιεινηζ δια-
τροφηq. Eπi.cηg τα κρ<iτη-μ€λη

λαμΘdνoυν τα απαραιτητα μ€τρα
προq α'ιοφυγi παραπλανητικηζ

1ρηoιμoποiηoηq τωy εvδεiξεων
πoυ αναφ€ρovtαι στo ιiρθρo 2 ξ
l(αι στo παFXiρτηιμα v.

E'lΣΑΓΩΓiEΣ
AΠo TΡΙTEΣ XΩiΡ'E]Σ

Τα 6ιoλoγικ<i προt6ντα 
'Doυ 

ει-
o<lγcνται απ6 τρiτεq xcbρεg μπo-

ρoιiv να κυκλοφoρf1ooυν ατo εμπ6

ριo μ,6νo εφ6σoν κατ&γoyται απ6
oυγκεκ,ριμ6νη περιο1f1 f1 μoν<i'δα
παραγωγf1g τρiτηg χιbραg πoυ πε

ριλαμΘ<iι,εται αε κατdλoγo κα-

ταρτιζ6μενo με απ6φααη τηζ Ε-

πιτρo;ηg. Eπioηg, η αρlμ6δια αρ'
xf1 fi oργανιoμ6,9 τηg τρiτηs 1<b"

ραg σα ηρ€πει να €xει εκδιiroει
πιστ0πoιητικ6 ελ€γxoυ, τo oπoio
και Θlα συνo,δεΦει τo εμπ6ρ'ευμοι

μri1ρι tην Θκμετdλλευση τoυ πρcil_

του παραλf1πτη (ιiρΘρo I Ι ).
Toy Kαvoνιoψ6 20\9'2/92 €ρxoν-

'1' GR Bloλoγlκd Γεωργiα - Σιioτη-
μa Eλ6γxoυ ΕoK (Eλλnδo-)

ΕΝ organic Farming . EEC Control
system (Aγγλiο)

F ΑgricuΙture Biologique - Systδme
de cοntr6le CEΕ (lΓολλia)

ΙT Agr,icoΙtura Biologica - Regime di
cοntroΙΙo CCE (lταλiα)

E'S AgricuΙtura Ecologica - sistema
de cοntrol CEE (loποvΙα)

Ρo Αgricultura Biolοgica . Sistema
ce cοηtrοlο CΕE (Πonτoγoλiα)-

DK okοlogisk Landbrug - EF' Kon-
trοtording lΓερμαviα)

D r)kοlogische Αgrarwirtschaft 6 E'
1YΟ Ι{οηtrollsystem (Αoviα)

ΝL Biologisοhe Larrdbouvl - EEc
Cοlrtrolesysteem (oλλovδiα)

ται να oλoκληρ<bαουν tα &ρΘρα
i 5 και 1,6,, Φπoυ μεταξι1 ιiλλαlν r'

ρiζεται 6τι κιiΘε χρωo πριν τηv

Ι Ιoυλιoυ' τα κρ<iη,'μ€λη ενημε'

ριbνoυv τηv Επιτ,ρorη για τα 'μ€'

τρα πoυ €λα6αv κατιi τη διd,ρκεια
τι'υ ,τρoηγo$μενoυ €τoυg γι,α τηv
εφαρμoγ'ξ τoυ Kανoνιαμo0. Eιδι'
κ6τερα γνωστoπoιoιjν στην Eπι-
τροπf1 κατdλoγo τorv επι1ειρ{oε-
ωv οι oπoιεζ στιζ 3,l ΔεκεμΘρioυ
τoυ πρ,oηγ06,μενoυ €τoυg πρo€6η-

σαν στη γvιJστoπoιη]ση πoυ αvα-

φ€ρεται ατo <iρΦρo 8 και υπ6κειγ-
ται qτo καΘεoτιbq ελ€γ1oυ πoυ

πρo6λ€πεται στo dρΘlρo 9. Eξdλ-
λoυ, τα κρ<irtη-μ€λη γνοlατoπoι'
oιiν ατην Επιτρoτη,. πριv απ6 τιg

3l Mαρτioυ κ&Θε 6τoυ9, τoν κα_

τ<iλoγo των εγ'κεκριμ€vο:ν, κατct

τη..l 31 ΔεκεμΘρioυ toυ πΡoηγoιj'

μιενoυ €τoυg, oργαvιoμ<bν ελ€γ'

Xου' τη νoμικξ και λειτoυργικi1
διιiρΘρι,l,αf1 toυζ' τα πρ6τυπα α1€-

δια ελ€γ1oυ, τo ο6oτημα επι6ο'
λξg κυριiloεωγ και εvδεx6μενα to

αf1'μα τoυq (ιiρΘlρo 15).

T€λcq, επιση'μαινεται 6τι o Kα'
νarισμ6ξ εivαι δ,εoμευτικ69 ωζ
προg 6λα τα μ€ρη του και ιo1ιiει
ι1μεoα oε κ&Θε κρtiτog',μ€λog απ6
την ημ'€ρα τηg δημooiευΦq τoυ

ατην Eπioημη EQημεpiδα τωγ Eι,:.

ρωπαiκων Κoιvoτητωv ((iρθρo
r6).
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IIoΙIΙMATA ToY BANTΣΙΙ ΔιΙMrΙTPIoY

Mε Tnv πλιilρn Toυ θρωτo
Δiπλωαεg πρooεκτικ<i τιζ φτερoriγεζ σoυ τα μdτια, τα 1εiλη και τo κoρμi oου €ρωταg ε[ναι.
'κι €ryuρα πλ<jfi αoι'l €ραrπαq εioαι
μα δεv πρ6oεξα . o φτερωτξ λευκoιj αλ6γoυ καλπαoμξ
πωζ σε τ[πoτε δεν Θιiμιζεq ιiγγελo. α' απ€ραvτα λι6<iδια

<'Etδαrλoμ με τα μαλλι<i λυτ<i ατoυg ciμoυq

φ6ρεoε9 ,μιiοκα
και 6γξ1κε9 1oρε{oνταg τoυq δβμoυg
6λoυ9 τoυg ξεγ€λαoεq
μ6νo εγιb εiδ,α τo αληΘιν6 αoυ, πβoωπo
και τ' αy<iπηoα.

<<Πρ6oωπo αληΘιν6l

6oγκf1 δειλη τηg ψΛJχηξ πoυ ξεγλιoτριiει
η αγxαλι<i τoυ κ6oμoυ μα και oταλiδα τoυ

γ'6μνια τa:v λ€ξεarν πoυ απoκoιμζoνται oτα ατf19η

η αφη, η γεΦoη και τo 1αβγελ6 ooυ €ρι,rταq εivαι.
€ρι,lταg ε[oαι
τo πρ<ο[, o ξλιοg πoυ ξυπvιi, σrηy Φ1/]καλι<i μoυ,
καθ<bg υπoδιiεoαι, φoμbνταg τo oεντ6νι,
ηριoiδα αρ1α(αq τραγωδ(αg εγιδ γελιb
oη oτιγμf1 6ταv αττoξε1v€ται

μτ€ωρη ατο α6ριo και oτo 1Θεg

με τo τoιγ<iρο κρ€μασμ€γo oτα δξτυλα
η ωyrκαλι<i, το φιλi κι αi,oΘηαη €ροrπαg εiναι.

<T' αξαΘητιiρι τoυ €ρcrτα>

κι ε(ναι μια Θλiι{.lη

πoυ με πλημμυρiζει
καΘιilg αvτ(κρυ ooυ
oτ€κoμαι ατo τρ,απ€ζι
δεν ε[ναι πoυ δ,εν πρoαlτ<iιΘηoα

να o' αyγξω
εiναι πoυ δεν κατ<ilφερα
να oε δυ.

'ιβηλεινεg τηv π6ρτα
αχν6 τo φωζ στcι πρ,6σι,lτι<i μαg
η κιiθε ooυ πατη.μαoι<i
oτη Θ<iλαοo<i σoυ μ' oδηγoι1,oε
oαν κoλυμπoΦoα
τoν oυραν6 1αμξλωvεg να 'με σκεlrt(ζει
τα 1€ρια - καρ<i6ια πoυ δεν <iραξαν - μαq

ταξιδε8ανε

κι €,lτειτα <iγριog ιtνεμog χυμΦ/εζ πdψω μbυ
ααλειioνταg τα λoγικ&
dοκoυγα τ6πε την, καρδι<i τoυ κ6ομου ν,α 1τυπd
πελcbριoq o παλμ6q

€ρωταq εioαι
σαv γεχ<ig δΙ,xωq γ,ιατi

πρ6αωπ6 αoυ
πιo 6lμoρφη, απ6 πoτ€
καΘρεφτιoμ€νη στην κ6ρη τι.rν .ματιcirν μoυ
ααv κouΘqλ<ig oτα 1'εiλη τo φιλ[ πoυ δεν

καρτ€ρ'εoεq

r48

cbαπoυ εμε[g, γ[vαμε ι5ιγγελoι τoυ αληΘινo6 κ6oμoυ. Σε καρτεριb

Σε πληo[ααα
vανouρζοvταξ τoυζ φ66oυ9 ooυ
και σ' αy<iπηoα π<iλι

σαι, τ&τε...

πoυ η ψυf1 ooυ λε6τερη τριγυρνoιioε
οαv τcilρα...
πoυ o π6νο9 oυνταξιδιcbτηg ooυ €γιvε
κι εα) <iργιoεg να κλα(g
<fνlηv κλα[g>> ooι; λ€ω
τιoυ η vΦ1τα €1αoε τη Θεοrρ(α τηg
κι η μ€ραηcrργoκ6λιατη

cMην κλαiqr>

πoυ o π6vog oι<bπησε μεq τo κoρμi' μαg.
<'Λγγιoμα>

δ,εγ o' oνo,μζω
oυτε μoρφf1 ooυ πλ<i&ο

εαιi oρiζειq τo 1ρ6νc τηξ παρoυσlαg ooυ

μ6vo τη λ€ξη ooυ πρoφ€ρc}

π&τε oυλλαΘιoτιi

μα και oλι5οκερη

"6-ρω-ταζ
€ροlζ.

αργoπoρo6αqμε τo ταξiδι πoτ€ μη οtαμαtfοε,ι μ6κρυνε, ιaγυ,ρε μεg σ(η γΦμγια ψαζ

6ταν αι1μαλΦ,τζειζ, τo φ{oq τoυ φεγγαριod oτo τ' 6νoμα και ην ειιο6να ooυ



AΠo TrΙN ΔΙΚrΙ MoYιιΣΚoΠΙAll

'Q,ρα I2'0,0 μεο<iνυ1τα. Ay€,λα-
6α oκoπξ ατo φυλ<5cκιo πoυ 6λ€-
πει κατ<1 τo δρ6μo. o, πρoηγoιi-

ψεγoζ ,μoυ μ€τρηoε τιq οφαiρεg.
_ Eντξει εivαι δεκαlτ€ντε τoυ

λ€cr. 'Αoτεg μf1v τιg 6ζει9 oτη

γεμιoτf1ρα. Θα τιg 6&λ<ο αιγd -

αιγti εγιil για να περν&ει η 6,ρα.
'Eπαιξα κ<ilμπoαη ιi:ρα με τα

περiεργα αυτ<i αιδερικ<i πoυ
οκoρπiζουνε τoν Θ<iινατo f1 πoυ α.
τιoτελo6vε τo <iλλoΘι τηg Θητε[αg

μαζ.

- o ατρατιιbτηc 1ρειιi(€τσι 11g

οφαiρεg η οι oφ,αi.ρεg xρειιiζoν-
ται τoυζ ατρατιιΙr'τεq, μovoλoγoιi-

JγIετd απoφ<iαιαα να εια€λΘοr

oτα ενδ6τερ{r τoυ φυλακioυ. Θα
υπξρ'1ει oκ€φτηκα κ<iπoια αvα-
παυτικf1 πολυθρ6να, πλ<f; τo τρα-
πεζ<iκι με τo oυioκυ και τα πα-

γdκια και μια ωρ,α[α ιiπαρξη Yα
κιlΘεται απ€ναντi μoυ αε ιiλλη
πολυ:Θρ$γq και αυτ{ αvαπαυτικι&
σαν τη δικξ μoυ. Στην αρfi, λ6αr

να το π&με oυζητcbνταg. 'E1αr α-
νιiγκη απ6 κdπoια τρυφερ,ξ κoυ'
6,θντα. Nα την κoιτ<iω'oτα μdτια.
Nα πρoιr€xω τα 1εiλη τηq πoυ α-

νοιγoκλε1νoυνε, καΘ6ζ μoυ μιλ<i-
ει. Να παiρvει εκεlvεg τιq παν€-

μoρφεζ γεμ<iτεg αιoΘηαιααμ6 οτd
οειg π<ivο: oτην πoλuΘρ'6να και τo
αερriκι να 'ρχεtαι ατt6 τo παρ<i'
Θυρo να 1τυπιiιει π<lναr oτιg λ€_

ξειg και vα τιζ κ<iγει να ηxo6νε
μελω'δικιi. Aργ6τερα Θλ€παμε.

'Eτoι και 6κανα. Mπαiνoνταg
6ι16αια δεν uτηρ1ε καμμιι1 πoλυ'
Θ.ρδvα. M6vo ,μια π€τρα αρκετ<i

xαλf1 για vα μπoρθαειq vα καΘη-

σειζ, για λiγo 6€6αια, καΘ,6tι τo

φυλιiκιo f1ταν δiπλα ατo δρ6μo

xαι μtτoρoιlσαν να κ<iγoυν €φoδo.

Αιrτ[ yια τo oυioκι υτdρ1αν κ<iτι

&δεια κουτιiκια clocΑ Co,LΛ.
Στηlv Θ€oη τηξ ωραιαq δπαρξηg,
6ρf1κα μι<i φαlτoγραφια με μια
κoπ€λcr πoυ διαφ{μιζε γυναικε[α
εoιbρoυ1α, καρφωβνη ατoν τo[1o

με δΦo καρφι<i, πoυ €γραφε πdν<υ

ΓΙΛTl κATΩ ΑΠο oΛΑ EIΣTE

Toυ
Γιdνvn BυΘoιiλκα

ΓYIΙYAΙ,KΑ,.

Σεμvη η φΦτoγραφiα o1ετικ<i

μ' αυτ€g πoυ κυκλoφoρoΦγ στo
oτρ'αι6, π€ρα 6μω9 απ' αυτ6 πoυ
f1Θελα, πoυ εi14α αvΦκη.

- Ag εivαι 6μο19, εiπα.
Δεν τη π€ταξα, την ιicφηοα vα

μου κρατdει oυvτρoφιιi. Bγηκα
απ6 τo φυλ<iκιo απ' τη μεριιi πoυ
€6λεπε πρoζ τo δρ6μo και κoιτoιj-
σα τ' αυτoκiνητα πoυ περνoι1ααν.

',Ηταν ,μια δρoαερf1 καλοκαιρι-

η Θραδυd. 'Εται 6λα αυτιi τα
<iμφιcr που φoριiμε - ατολf1' κρci.-

νog, εξαρτ{σειζ - να μ:i1 γiνoνtαι
τ6αo δυαΘ<iσταXτα.

Ξ<1φνoυ <iκoυαα κciαιoιεg γυναι-
κε[εg φιcν6g. N<i αoυ τρ[α κop(-
τσια φdνηκαv να 'ρχovται. 'Ηlταν

μι<i ντιακoτ€κ λiγo πι6 κ<iταr. Eυ-
τυx<bg εi1ε φιlg και διακρινoνταν
καΘαρct.'oταv πληo[αoαv:

_ Kαληαπ€ρα κoρ'fταια, τoυq

ε(πα.
Aυτ€g προxcbρηoαv χΦPιξ να

δcbooυν oη,μαo[α.

- ΙνIιιi καληoπ6ρα εtναι αυτf1,

π€oτε τη δεν π6φτει 1dμω, ξαvα-
πoκρ[Θηκα.

Ti. κρiμα, τi ψυ1f1 εi11ε μιd κα'
ληοπ€ρα. Γι' αιπ€g Qlα 'ταν μ6'
νo ,μι& λ€ξη. Για μ6να Θ' <iταv

τουλdαXιoτoν μιαf1 cilρα. Kι αγ €'

λεγαν μι& λ€ξη παραπdνtο, εi1ε
τελιciloει η oκoπι<i.

Mερικd απ6 τα αυτoκ[νητα πoυ
περνοιioαν μo0'ρι1vαν πoυ l(αι
που κιiγ'α κoρν<iριαμα.

- Σιbπα, κdπoιoι με oκ€φτον-
ται μoνoλογo0αα.

Διio 'αy6ρια,με μη1αv{ 'τoυ 
περ

νο0οαv, γ6ριoαν και με κoiταξαv.
'Eνoι<υαα πΦq fταν €τoιμoι να
μoυ μιληooυν. Περνo0oαν 6μω9
απ6 την <iλλη μερι<i τoυ δρ6μoυ.
Σξ'καloα τo 1€ρι μoυ και τoυq, χαι_
ρ€τηoα. To iδιo €καναν κι αυτoi,

_ Eiδεq τ' αy6ρια, εiπα μ€oα
μoυ, €1ουv dλλη o16oη με τoυζ

φαντdρουg. ' Ιoωg π€ρααcrν κι'
αυτoi απ' αυτi1 τη φ<ioη, f1 oκ€-

φtoγται πωg μιci μ€ρα Θα την πε-

ρ<iooυν.
To ραδιοφωvt1κι μεγdλη συγ-

τρogι<i' Eiγαι €vα απ6 τα πι6 πo-

λιiτιμα αντικε(μενα πoυ κρ,ατιiμε.
'E1ει μεγ<iλη απooτoλf1. Mαζ
κρατ<iιει σε ,επαφη με τov ξξιo κo-

αμo. Γεμ[ζει τo 1ρ6νo βαξ 1rε βιd
εuxιiριoτη v6τα. Aκ6μα €1ει και
τo αυμΘoλικ6 xαρακττ|ρα εν69 αν-

τικειμ€ν'oυ πoυ φ€ρνoυμε απ' τo

απiτι μαg. l\ν τ91ει μιiλιατα και
εiναι δcbρo ατ16 αγαπη,μ€νo πρ6-
αωπo πoλλαπλαοιζει την αξt'α
τoυ.

'Eτυ1ε λoιπ6ν εκεiνο τo Θρ'&δυ

και εi1ε πρ6γραμμα, αφι€ρωμα
oτη δεκαετ[α τoυ '$'9 - '7Q', 'o,.
λα εκε[να τα τραγooδια πoι, με-
γαλιboα'με. K<iΘε τρωyoιlδι κoυ'
Θαλ<iει και μια ξε1αl,ρια,τξ αv&'

μνηση. 'Eται τo μυαλ6 ,μπoρεi να

φΦγει, να ττλανι€ται o' tiλλoυg

1ρ6νoυ9. Να oιlμιiααι πρ&γμοrτα
και καταστdoειg πoυ πoτ€ δ,εν €'

τυχε να φ€ρειg ατo μυ,αλ6 πριν.
Nα δημιoυργεig μι& ποικιλ1α φαν
ταoτικιby παραατιiιoεων,μoναδι'
κf1q εφευρετικ6τητα9,. Nα κoντρ&'

ρoγται η φαvταoiα με τηv αν&'
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ιιvηση. ιl αvdμγηση πλοιjσια σε

σcγαισΘημα. Η φαντααiα oε αι-
αΟi;τικf1. Δικα[<υμα και oτα δυ6

λoιπ6ν.
Ι.'iπ:, τεf1γε κι6λαq Ι .0o
'Eμεινε μιei ιirρα oκoπιιig. Πρ€

πει κιiτι να oκεφ'τcb, κ<iτι vα κd_

vω.
FIα ναι, vαι, πρ6πει κ(iτι να

ακεφτιb.
Θ,υμηΘrjκα τo λo1αγ6 πoυ μαξ

€λεγε τιg πρ,o<iλλεg στην (αναφo-

ρti> o1ετικ<i με τη ακoπι&.
_ Πρoo€ξτε' στη σκoπι<i €1cυ-

ιrε τα ματια 1ιαg δεκατ€αoερα,
l-.cιτirμε ιlυνεxc3g δεξι<1 και αρι'
στερα, δεν ακo6με ραδιoφtoνιiκι'
δε διαΘc1ζoυμε, δε γρ<iφouμε και
δε oκεφτδμαoτε τi,πoτε <iλλo, εκ'
τ6g απ6 την υπηρεo[α πoυ κ<iνoυ'

μιε εl'<εiνη τη oτιγ,μf1.

Ι{αι, το oυγκρ<iτηοα καλ<i, εi-

πε 6τι δεv πρ€πει να σκεφτ6μαστε
τiπoτε αλλο. Γι' αυτ6 πρ6πει o'

πωοδf1πoτε να oκεφτιb κdτι &.λλo.

'Eτoι, για να εκδικηΘ6.

Mαg κλ€6oυν'τoγ πoλ6τιμo 1ρ6'
νo μαξ' 1ciνoνταq δεκαoκτcb μf1-

vεq δημιoυργικo$ζ, ζoιjμε κriποr

απ6 ουνΘξκεq αrιιiνΘραrπεζ και α-

πελπι,ατικ€g, καλo6μαστε γα ξK_

παιδευτoι1με και να πρoσφ€ρoυμε

για πoι6v. Για τo στρατ6' Για την

πατρ1δα, E! &xι τo μυαλ6 και τη

oκ€ψη δε θα μαg τα πdρoυν. Πo'

λ0 τουg π6ει. Kι αν ιlκ,εφτεig 6τι

o μ6νο9 1ρ6vog πoυ ειναι δικ6

ooυ' εvτελιirg δικ6 σoυ και πoυ

μπoρ,εiq vα μεινειq λιγo μωoζ
εiναι αuτ6q... E! 61ι λεg δε Θα

tc,υζ τoν 1αρioc.l.
Δικαiιo,μα και στη oκ6ψη, λoι-

π6ν !

ΓΙcμiζω, τo Θρτ\κα. Θα γμiαpω

γρaμμα στην... Eυ'καιρiα λoιπ6v

vα τηq γρ&Ψω, επιτελ6vταξ τηv

αν<iγκη μoυ να επικoινων{oω με

κ.dποιov. Tαυτ61ρovα και τη συ-

νεiδηαf1 μου Θ'α ξω f1αυxη, γιατi
Θ'α αυνε1ioω να εκδικoιj'μαι'

'E'Θγαλα 6να 1αρτi και €να

oτυλ6. Στα 6ρΘια 6μω9, δε 6oλευ'

6μουνα. ir*α,ριo για ιiλλη μια
r;αρατυπiα. 'Aρ1ιoα να ψdχνω

γ6ρω - γ0ρι,r απ6 τo φυλd,κιo για
κ<iπoια 6oλικ,f1 Θ€αη πoυ Θα με
διεuκο}.ιivει oτo γρeiψιμo και ταυ

τixρoνα θα ε[,μαι καλυrμμ€νog αε

περiπτωαη εQ6δoυ. Λiγo δ0oκoλo

d,μ<tq, Αιrτ6 το ριμ<iδι τo φυλ<iκιo
τσ 'χGυνε 6<iψει με μια διαoλo'

μπογιti που ι1πoυ και ν' <iκoυμτη'

oειg, γεμiζειg λεq και 6ουτf11τη-

κeζ σ' αλε6ρι. Ωoτ6oo, €πρεπε

κ<iτι να 6ριir.

Nαι! τo 6ρ,f1κα. 'E6αλα τo 6_

πλo λoξιi ν' αxoυμπ& ατoντoixo'
ι.<i9ιoα κ<iτω κ'αι η τfλιiτη μoυ α_

κo0μπη.oε κατ& μf1κog τoυ 6πλoυ.
'Eτoι, ,1ιπoρoΘoα ν' ακoυμπeiαr

Yια να γρd(φω στα διττλωrμ€vα

π6δια ,μoυ και ταυτ61ρoνα ν' α-

πoφε0γιo τo αλ€0ρG}μα απ6 τη δι'
αoλoμπογιι1.'Eγραφα, €γραφα'

λoιπ6γ. Kαι τi δεν €γραιyα εκεiνo

τo sρ&δυ. 'E6γαλα τ' dxτι μoυ.

Eixα 6υΘιατεi oτιg oκ€ψειg μoυ,
6ταν ξαφνικ<i oταμ<iτη'oε μπρo-
ατd ατo δρ6μο €να αυtoxiνητo.

Η Θ6oηι τnq vυvα(καq oτnv κoιvωvΙα
τnξ παλαι6ξ N6oυoαq

Σiυv61εια απ6 τη σελ. t3Ι γ,ραφα. Και oποrοδξπoτε θ,α υπdρ-

ημερομηνiα 20 Δεκεμ6ρ[ου1890, χoυν και ιiλλεg παβμoι€ζ περι-

μΞ την oπolα κληρoδοτε( 6λη ην πτιilοειg.
περιoυolα τηq στα δΦo παιδι&ηg Πιο κovτιi μαq 6ρiακεται μι&
<Θεoλ6γ11ν και Γιαvν<iκην Zcκφυ' ιiλλη γ'υναικεiα προoωπικ6τητα,

ρε(oυ Θ. Mο6'ρτζιoυ> και oριζει η θει<l η Ι'lo$λα τoυ Ρdioυ. o'ι
τo μερiδιo τoυ καΘενξ oτcr κτf1- πρεoΘ6τεροι Θα Θυμo6vται τoυζ {r.

ματα. γΦι'ε:g τηg Θiει&g l{oιiλαg για τη

Xαρακτηριoτικ6 τηq διαΘf1κηg δι<iαοloη τoυ εξωκκλη]σιo6 τηq Y'
αυτf1q εiναι 6τι η δι,αΘ€τιg πρo_ παπαντf1g. Tα ανε6oκατεΘιioμ,ατιi

τιioαει τo πατρικ6 τηζ <Θεoφαv6 τηq στo κακoτρ<5ηcrλo μoνoπdτι
Aναoταα[ου Toιciρα> και 61ι τoυ για τo εξωlκκλf1oι, καλoκα[ρι με

μακαρ(τη oυζιryoυ τηg Moιjρτζι- τιq ζ€αtεg και τo 1ειμιilνα με τα
oυ. Kαι τo απoυδαι6τερo oι κλη- 1ι6νια, ηταν μνημειciltδη. Πρωτo_

ρον6μoι γιoi τηg πειiρνoυν τo ε' στdτησε oτo 1τ[oιμo τηg εκκλη"

πcbνυ.μ6 τηζ και εiν'αι γνωοτo[ οlg oιξ,, orκ<iΘoνταq η [δ'ια, τo νoικo_

Θεoλ6γη9 και Γιαγν<iκηq, Toι&ρα. κ6ρεμα τηg γ0ρω 'μικρηζ περιo-

Tο iδιo κ€(ι οι απξoνoi τουζ, φ€- χiζ, ,βε €γ'αv καλ6 λ6γo και 1α-

ρoυν τo iδιo επcirνυμo (Toι&ρα- μ6γελo για 6πoιov σκ'cιρφd'λωvε

δεc) . ατην αετoφιολιd τηc. Σ' αυεf1ν 6-

Λυτd εiναι μ6νo δ0o παραδειγ' πcυ Φηgε ηv τελευταicι τηζ

ματα απ6 αωζ6μενα ιδιωτικd €γ- 
'τvoη.

Π,ετιi1τηκα π<lvω ταρ'αγ'μ€νoq-
Ι'1o6' φυγε ο oτυλ69 απ6 τα 1θ_

ρια. 'Εκρυι|.rα τo 1αρτi γρηγoρα.
oτη τo€πη μoυ. Πιιicvιo τ' 6πλo-
Φτιιi1νιο τo κρ<iνog.

- Τη, €φ-ycr τη φυλακξ, εiπα
μ6oα μου.

'Ql1ι 6μοrζ, ευτυ1ιirq,. 'Ηταν κ<i_

'ιι φiλoι αrE' τo oτρατ6πεδo πoυ

την εi1αν κoπανf1αει και τηγαv
να διαoκεδ<iαoυν,

- Παληκdρια τα παιδι<i, 'μπρ(t_

6o τoυg, ε[πα μ€oα,μoυ. Eκδικo$v
τgι με τoν τβπo τoυq. Σταμ<iτη-

σαv vα με xαιρετf1oουγ. Moθ' κo"

ψαν 6μωq τη 1oλf1, αλλ<i και τη
διtiΘ'εοη να αυνε1ioιο τo γρ*μμαl"

Σε λiγo εiδα ν' <iρ1εται απ6

πiρα o ακοπ69 πaυ Θα μ' αντικα-
ΘιoτoΦοε. Aλλciξαμε τιζ σφαιρεξ.

_ 'Λvτε γειιi ooυ, τo0'πα, και
να φυλ<ig καλ<i.

_ Ti να φυλdω oυv<iδελφε, μ'
απαντ&.

_ Tη, ιδ€α, τo$' πα κι €φυγα.
Πf1γα και ξιiπλcrαα.
Eπιτ€λoυg! Δικαιtifηκα ατo 6-

νειρo.
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oυνεiδηoηg ατoυg νEoυg 6τι εiναι
φορεig μιαg oυλλογικf1g κoιvωνι-
κηq απoαπoλf1g.

Στ61οι φιλ6δoξoι, ριψoκινδυγoι
και τολμηρο[. Στ6xοι που ακoιj-

γcνται παρι1δoξα oτην επof1 μαq
που εiγαι, δυoτυxιbg, η επo1ξ qg
απoθ6ιοoηq τηξ εξατoμ(κευoηg
και τηζ πρoα<οπικξq αυτoν6μιoη9
απ6 τιg κoινωνικ€q εξελiξειg. Στ6-

χοι πoυ €καγ'αv τoγ καθ€να απ6

μαξ vα αvαροrτηθεi αν πβκειται
μ6νo για μεγ&λα λ6για, τ€τoια
πoυ ακoOγoyται πoλλ& και απ6
πολλo69 oτoν καιρ6 μαq.

Kι' 6μ-crq oτηv πqρ(πτωoη αυτf1,

6πα:9 διαπιατcirocΙμε 6ooι λ<iΘαμε

μ€ρog oτη Συν6νη'oη, δεν f1ταν

μ6νo λ6γι<r. 'Hταν πρdc€η και €ρ_

γo,. ξταν μια oυσιαστικf1 πρooφo-

ρ6 τoυ πoλιτιoμo6, δπωg αυτ69

μπoρε[ vα εκφρ'αστεi oτo 1<bρo

τηq νεoλαiαζ, tταγ κfuηoη και
ζω4.

Κατ<1 τηv διdρκεια των €ντεκα

ημεριbv αυτ{q τηg Συν&ντηαηg,

εκατ6γ πεv{ντα περiπoυ παιδιd η-
λικiαg 13 - Ι 8 ετcbv, ατι6 δι*φoρα

μ€ρη τηq Eλλdδαg, αλ)ιιi και τoυ'

εξωτερικo0,, μ6oα αε €να φιλικ6-
τατo περι6&λλoν πoι.t Θ{rμιζε πε-

ριαo6τεpo Θεριν{ καtαoκ{vωαη
v€rοv, εlδαv Θ€ατρo', €τταιξαv Θ€α'

τρo,' dκoυoαv παλλ& και συζητη_

σαν περιοσ6τερα yια τo Θ'€ατρo

και τ€λog δημιoιiργηoαν Θ€ατρo.
Γνα:ρ(oτηκαν 'μεταξ0 τουg, αν€-

πτυξαv Qιλiεg και τo κυρι6τερο,

Toυ
Χριτoτoυ ΙfttαταvTζti

αυγ,κ€ντρ<ο'oαv εμπειρ[εq και γν6"
oειg, 1ο:ρ[g καλd καλιi να to κα-
ταλιi6oυν, 1ρξoι,μεg για τη δια-
μ6ρφοloη τoυ χαρακτξρα και τηg
πρooο:πικ6ηtιiq τoυq.

'Eνδεκα μ€ρεg λoιπ6ν, γε,μd-
τεg δρ<ilαη, πoικiλα εvδιαφ'€,ρoντα

και εναλ}'αγfl ρ,6λων ,με ταx0τη-
τα πρωτξvΦρη για τα παιδι<i
αυτcl.

Σαν εραoιτ61νε9 ηΘoπoιo(, €-

παιξαν τo €ργo ψε τo oπo1o oυμ-

μετε[xαν οτη Σlw<iντηoη, oαν Θε-

ατ€g παρακoλoυθoΦααν τo €ργo
πoυ €παιξαν οι <iλλεg oμ<1δεg,

oα oπουδαoτ€g ouμμετεi1αν oτα
2ω'ρα αεμιν<iρια, παρακoλoυΘιbν-
ταg μαΘ{,ματα Θεcqρiαg Θεdτρoυ,

ρυΘiμoιi, λξoυ, παvτoμ(μαg, κi-
νΙστlζ, Θεατρικηq εκφiραατικf1g κ.
λ.π., ααv τoυρ(ατεg 6λα;6αν ,μ€ρoq

αε μιιi ημερ{oια εκδρoμfl ' ξενd-
γιαη (πρoαφoρ<i τηζ oργtiαωοηq)
ατo μεγαλ0τερo μ€ρog τoυ νησι'
o6, 'με επιoκ€ψειg oε αρ1αιoλoγι.
κoιiq 1ιi:ρουg, 1.ιπdνιo oε κoo'μικ{
παραλiα και φωyητ,6 oε παραΘα'
λιioιo τoυριoτικ6 κ€ντρo, σαν κα'
ταoκηναrτ€q γνωρ[oτη'καν με τα
παιδι* τοrν &}.λωιl qμ6δωv και
τ€λog ααν παλιoi φiλoι γλ€νtη'
oαν,μετ<i'μo'υαικf1g σ,τo α'ιoχαιρε'
τηοτηριo γλ6ντι (πρooφορ& τoυ

Δξμoυ αυτ6) oε τα66ρνα τηg π6'
ληc.

Tα €ργα πoυ παi1tηκαν απ6
τιq 10 oιμι1δεg πoυ συlμμετειχαv
oτη Συνιivτηoη f1ταυ με τη αειρd

o o,κηvoΘiτηc κ' Xρ{oτoc Ι\Ιπoταvτζic μoζi με κδπolα παιδli
τηc Θεατρrκ{c oμδ,δoc oτo Αργooτδλι τηc iKεφαλovric

Evτελcbg αΘ,6ρυΘα, xωρ(g δια-

φημιoτικ€g καμπιiνιεg, ανoιiαιεg

φεατιΘαλικ€q τυμπανoκρoυoiεg
και oτε[ρουζ αγτοryωνισtrιoιig, αυν-

τελ6oτηκε τoν Ιοoλιo oτo Λργo-
oτ6λι τηs Kεφαλovιdg, η 2η Συ-
νιicvτηoη Θεατρικξg Παιδε[αg και
Δημιoυργ[αg Nεoλαiαg.

Διo,ργ'ανωτ€g o Δημoc Αργo-
oτoλ(oυ και η Δημoτικη τoυ Eπι-

1εiρηoη Πoλιτιoμoιj, Λvαι+JυXηq

και Ψυxαγωγiαq (ΔrEiΠΨ) '

E'μπvευoτξ και πρω,τεργιiτεq
των Συναντξoεοrν αυτcbν, o iδιog
ο Δημαρ1og Aργooτoλ[oυ κ. Λλ€-

ξαvδρog Kαλαφ<iτηg και ο δρα'
οτξριog, o γaμdπoq oρ<5cματ'α και
ιδιiεg καλλιτεxνικ6q τoυ Δ/νεf1g,

ηoοπoι69 Πdvog Bαρδ<iκog.
Στ61oι τηg Συνdντηoηg, 6πω9

αυτoi αvαφ,6ρoγτcrι ατo ciρθρo l
τoυ Kανoγιαμoιi Λειτoυρyiαg τηg.

η δι<!δooη τηg Θεατρ'ικfg παιδεi-
αq και πρακτικ{g ατo 1cbρo τηg
vεoλα(αg, η αv<ilτπυξη α1€oεων
και δεαμcilν φιλiαg μεταξιi τιrv
Eλληνικιbν, ,αλλκi και των Eυρω-
ποΦκδv π6λειoν, η υπo6odΘηoη κti
Θε εν€ργειαq πoυ απo,6λfπει στη
Θεατρικf1 παιδε[α και πρ€rt(τικη

και τ6λo9 η αv&τιτυξη τηg oυλλo'

γικ6ητα9 t(αι τηζ ενεργoπolηoηq
τoυ κo'ιvc)vικo6 oυν6λoυ, Θoηθιbν.

ταg €τoι τη δημιoυ,ργ[α κoινf1g
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τα εξηq: μ€toxηq' τελεσαbγ τηζ' Δικαιoλoγημ€να n

Ι ) Ξ. Kαλoγερoπoιiλoυ <,oΔYΣ- Fl oμ<1δα τηg τιoλτls }ιαξ' πPo' oμ&δα μαg κ€ρδιoε την πρ6κρι'

ΣEEΑDb αrι6 τo vεαγικ6 τμη κριοηκε πoλ0 ε0κoλα' λ6γω' τoυ ση' α'τo τιbρα' για τηγ συlμ'μετo-

ματoυΔη,μoτικo6Θειiτρoυεντυπo}σιακoUυλιxoιiπoυoτιlλ.χητηcoτηνπρooε1i1Συν<1ντηαη,
Λ,ργooτoλi,oυ Θηκε' παρ' 6λo τον πoλ0 μεγdλo με 6πoιo €ργo θα €xει ετoιμ6αει'

2) Γ. Kαλατζ6πoυλoυ ((τΛ FοY αριθμ6 παιδιιbγ xαι oυvoδιbv' Σ1' 'Eπσι, για την ιoτoρiα, αναφ€-

xΛ ToY BΛΣΙΛΙΛ> απ6 το ρ&ντα επτ<i dτoμα μετρoιiαε η o' 
Poυμ,ε τα ov6ματα των παιδιtbv

Θεατρ'ικ6 Eργαoτf1ρι N. o" μ<lδα τηq ΓΙdoυoαg, οταv 
.1 

α11- πoυ τηραν μ€ρoq oτη Συνιiντηοη:

ρεoτι6δα9 ocoq μετ& μεγαλriτερη oμ<iδα με_ Kυριακη Tραντo0δη, Θriαog Tραι'_

a1 Jεnπ Ι{ERR (dνlΛΙΡfΙ-MΑΙ. τρo6oε μ6νo εiκooιδoο' τοΦδηg, Σταυρoq Ni:κoυ, Kcboτcιg,

Ρ[Ιυ> απ6 τη Θ,εατρικt oiμ<i_ Kαι €τoι αrΗ ΙΦΙΓjEΓt]EΙΑ ΣT}Ι Ιγνατκ1δηg, 'Eλενα Kιτερiκo'

δα Συλλ6γoυ Γυναικιbν N' XΩΡA TJ}Γl TΛY'ΡΩΙ'Ι>>' η Θαυμ<ioια γλoυ, Eυριπ!δηg Κελεμoυρ[δηg'

Moυδαv'ιιirν αυτf1. τραγωδiα τoυ Eυριπ[δη πoυ Xρf1oτοg Mι1αflλ' Eυγενεiα Σα-

a) Nτ€.iζι Mρι5ηrκoΘα <δo ΘΡO" τo κoιγ6 τηg π6ληs μαξ παρακo' κιdρη, EυΘυμ(α Λντιφιiaκoυ, Λξ-
.Ι.ΣJηιΛ 1oY ΔΑ,ΣοYΣ> απ6 λoυθηg τον lνldρτιo oτo κλειoτ6 νιi Bd'νη, Γεωργiα Bελιγ:δ€νη, i{α

τo Θεατρικ6 Eικαστικ6 Kαλ- Θ€ατρo και τoν Ιo6γιo oτo Θεε11 ρiα Bαρ6€ρη, Aικατερ[νη Z<iλι-

λιτε1νικ6 Kθντ,ρo <ΠoYΠoY_ ν6, €λαμψε και στη Κεφαλoνι<i. Η oυ, iνlαρiκα Zαrγβφου, Eυωyγε-

ΛΘ> Θεα)νiκηq Θεατρικη €νταoη τ6oοrγ ημερcirν, λiα Kιτερiκoγλoυ, Στυλιανf1 Ιιl'<iι'

5) Ι. Kαμπαν€λη <fl AYΛiιt TΩΝ η oυμμετo1η oτα κdημεριν<i oε' λιoυ, Αικατερiη Mαρκo6[τη, Kαλ

.ΘAYMΑΤΩΓ{η απ6 την Θεα' μιvd,ρια, η παρακoλo0θηoη τωγ λι6πη Mτryι&λα' Eλιod6ετ Mυλω-

τρικf1 Oμιiδα Πoλυκλαδι- παραoτ<ioεtον πoυ πρoηγf1ΘηκαV ν6, Λναoταoiα Παροιiτη, Kυρια-

κo0 Λυκεiου Koρυδαλλo0 με τα a16λια πoυ ακoλoυΘo6σαv' κf1 Σαρd'τoη' Λναoταα[α Tριαν'

6) Γρ. Ξεγ&τoυλoυ αTo ΦIolΡo εμτλoΦτιoαν την εκφ,ραστικf1 των ταφυλλoποι3λoυ, Eιρ{νη Πατια-

TσY ΛErBΛNTE> απ6 τη Θε- παιδι<bν τηg oμ&δαg μαξ και φ6ρ xρυoooτο,μiδoυ, Δημητρα Παπα-

ατρικf1 oμ<iδα 9oυ Λυxεioυ τισαγ τGυq ρ6λoυ9 τoυξ με τ€τoια δo'τιo6λoυ, Tdνια Στ6γιου, Γlικ6_

ΛdPισαζ. 6νταση, oε τ6τoιo ΘαΘ'μ6, cboτε η λαοg Γιτ6πoυλo9, Δηrμf1τρηq Π€'

7) Aπooπ&oματα απ6 τα €ργα παριiαταd ,μαg εxεi υψtirΘηκε oε καληg, Γε<il,ργιog Tρcrντo6δηg, Tι1

τoυ Zαv ZιρG}ντoο (Φ Πo' €να πoιoτικ6 επ[πεδo αντ<iξιo τρα ooq Ψαρoγι<iννηg' Bααληg Σαρ-

ΛEιlηiCIΣ TFΙΣ TΡo,ΙΛΣ ΔEN γω,δiαg παιγμ€νηg απ6 μεγdλoυg μπiνoq, Γι*vνηξ ΣιoΦγ'καρηg, Στ€

€}Λ ΓΙΓlEΙ> και τoυ ZαιlP* ηΦoπoιo6g τoυ εiδουg. λιog Bdiγ'καvτ, rKιboταg T'ft'ηζ'

oiν (Ρακ(vαg) (ΦΛΙΔPlΛ, α- 
o ρυΘμ6q τηq παριioτασΥlζ, Ι '*: 

rD<οτιjlδηζ,, Ρo$ληc Γαλiτηζ'

π6 τη Θεατρικf1.oμι5δαD{oρ' *λρ.r.o τoυ λΦoυ, η πoλ0 
^ΨΨ,_"a 

Ιν1υλιον&g'

μαvδiαg (Γαλλiαq) :^::,Ι; ;;; ;;;; ;.λ.unoιo Tη διδαακαλiα, τη οκηνoΘεαiα

" *:**;:i;1-,]"i}, ;fii?*,{#.ft1**,"::: ;::# :::::#}]':#ilχ.
δα Γενικoιj Λυκεioυ Αξιoυπ6 lir" κooτori,μια, η .r"rr,ro,o*η τηoη €καε o υπoγ'μiφ<οV to στll

λειοq ::.:':-^:;;"Ξ}". "rr"ar..oαr,,b'- 
μεiιομα αυτ6' Tα oκηvικd 1..'':

9)Eυ.ριπiδη(ΗΙΦΙΓEN.E,ΙA::o..*ηεπ€νδυoη,αυντ€λεoαν,<b.μεiιομααυτ6.Tαoκηvικdκαι
ΣTtt 1J}PA TΩιl T'AYιΡΩNΣ o"' η "oρ'tσταση 

αυ1fι να xαρα' Kooτo6μια' o Aλ€ξανδρog oικoνo

ατι6 τη 
".o"rr,fr'o**i";; 

κτηριoτεi σαν η πι6 &ρτια παρα' 'μoυ' 
ιιδι& oυγoδε6τnγ

Γυ,μναoioυn;;J";;:*fι"ηsΣυν<iατηoη€.M€ααoεTαπαιδι&oυνoδε6τηκαναπo
tσ) Σ. n.ρ.o,αε].-l]i n,oo,u- μ,& *o"orrκτικξ oιγ{, u._u*a, την καΘηΥτlτρια Mαρiα Kαρυδd,

ΣΤoΣ]]oY*,.,on,αττ6τηπαρακολosΘησαντηvπαρ<1ατααf1'η.:*_Ιιo<iνγαMαρκoΘlτηκαι
Θεατρικfι oμ*δα Λυ,κεioυ ffi}r:"]τJ:':,,'λTJ ;:::: :}i"TiιJη":'δΗ':"J,1
r\κρdταq' απ6 τη Ι!oρ;μαvδiα, 6oo *oι o' oι,' γoνεig τι'rν παιδιιbι' lνlαiρη Tραv'

oι o,μ<'aδεg αυτ€g με τo €.ργο νοδοi τoυg' oι oκηνoΘ6τ"-"' u^' "*1' :' 
Zιυγ'ρκiφoυ' E'' T6λκα

πoυ παΡcυσiαoαv, επιλιiγηoαν με' λων παραoτ<ioεt'rν *o' o'' oργα- και Ιω<iwη Mυλωνd('

ταξΦτριανταπ€ντεoμdδωνκαιvωτ€gτηsΣυνιiντηoη9μετoνΔξ.Tην6ληευΘ0νητηζδιoργ{iνω-
ιoιlριΘ'μοrν €ργων Θdιrει τoυ υλι- μαρχο επi κεφαλf1g πoυ δεν €Θρι' σηζ' για τη συ'μμετo1d τηq oμ&'

κo0(φtοτoγραφiεg,@1γ1g9aσιν[.oκελ6γιαγιαναεκφρ&αειτovδαqoτηΣυν<5ατηρηεi 
εoΣ6λλo.

€ξ, πρoγρ&μματα κ'λ'π')' πoυ Θαυμαoμ6 τoυ για η δoυλειd γog Γον€arν και Kηlδε'μ6νΦν τoυ

oτ&λΘηrκεμαζΙ.μετηναiτηoηαυ.μtιοvπαιδι<irνκαιτΦν*λλtονουγ-Λi,Γυ;μvαo[oυ.
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Bl6λ1oΠαρoυσΙ&σεΙq

((Η πoλυεΘvικri Toυρκiαl)

\[ε ιxαΥrrπoiηcη δεxθηxx'ιJ.Ξ την

€xδοcη τr7; Δlεθνoιi; 'Eνωcη; για
τ'α' Δ,'.x'α'.'ιh'':,ιατ1' xaL τη'i Aπελευ,θ'd-

,2ιυση τωy Λα.ιil,ν μα,ζ'i 'ψε 
τo Κi'ιτρ,,

ΙΙqtτυιτiιν }Ιaλε'ιιilν απ16 τιq exδi-
'τo''; Γ'δ'.γδ''ai' τωγ y"lg',rrjνων για τιζ
ε,θνιxβζ lμ'9ιoyδτητΞ; τη; Tol.tρτiα;.

Tα xeL,';ιενα τLσ' τaυΞ λ'αa''5ζ xαι
t'.3 ψeιr:'iδττ1τεζ στηy Tο'l'?τi"α (πo'l
ιτz')'οι3'ιz',- ciμeρα. μο εξα,φ,*;νι,cη)

!iρz!α't c,' Ζe7z.ρ Κatιαρcαν ^γtx

του : _A.,: I,-jl ι c''t 3' ^\c'l ι'l,; _\ :'.l z- ιciδη.
(eιcιγ^1 =''.!l.i) ^1'.ι' =''''l1 K'};:::υ;.

,\μπ,ο$ \\;;''l'7.|.''ι' ^{'.7ι -','J Ξ'\ι''3 v''-
aυ3, \[υ'2i.α Σ|l "ο, ^γ'.ι τc'l; Γ:ξi:ε;
(l,:,{ μo.υcουλ1ιανc:.l; Ko'jρδaυ;) . ()-

ψΔ9 T.ιllv"oι3,ΥLα' τ.Jυζ Ko'j,pδcυ;, Δρ.

Β'6)"φ'α'l'{ι Φl'γtεlταtν για τoυ; Γε-
υlρ^γιανa$i xαι Λαζο,6;, o Hμ.ιαθιιil-

τηζ (απδ το Ζeρ6,''γbρι) 'Ιτα')|Ξ7τL-

οτη1ι,l"''α",.'4Ξ, Kιbcτα; Φωτιd,δη; γι*

Kυκλοφ6ρηιiε τo 2ο τειixog του

περιoδ:κο'j r\6yoυ και T€1vηg <E-

πi τρo;α5ηv))' πoυ εκδiδεται απ6
Eδεooc;ioυq λ6γιoυg.

Αξιoπρ'6αεκτη η πρoαπdΘεια

τc":ν γειτ6vων μαq πoυ πdντoτε

διακρ[νc'.'ταν για την :τνευματικξ

τoυq παριiδooη. Oι Nαoυoαloι πρ€

πει να θυ,μοriνται τoν Eυoτ. Στoυ'

γιαννGκη απ6 την 'E;δεooα, πoυ

αα1ολξΘηκε με τη}, oυγγραφf1 τηg

Δnμ. Miρτoυ: ((To ζ,ιιτtιμα
Kυl"λoφδιpηο ε απ'6 τιi ειδ'διει;

Γ6ρδιo; τo 6.ι6)'iο τctJ c'υνεργ6eτ1

τη; NΙΟΙΣTAΣ Δημ. Mοιρτoυ

{υ'ρ'aιτ'ixτaνα) με ενδιαφL'ρΦ π'e,ρ'''

((Eπi Τρox&δnv)) (,Π,εριoδικ6'lEδε,ooαg)

τoυ; 'Eλληve; τoυ Π,6'lτου xα.. τoΥ

Eλληνιο1-r,5 τηΞ Ta"ιιρτl!αq 'απlu τ^η

Σ,.ll'9iy'η τη; Λωζ&νη6 ,dω; οη1rε'ρlι

xαι ηT!ια Xr1φμαν για τaνi Tc,aρ-

ι'!ξrι'13.
'oπιυ; 5η1'ΙεLιbνεl οτcν πpd\aγδ

τoυ o M:1. Xα,:αλα.l'r'π,iδη€: .,Πιiν-
τoi,ε '5την περ''oγ1i1 aυτr! (Toυρxiα)
,ε'i1αtr-ιε πρo,μειλετηlμ,6,lεζ'πoλtτιxιiζ

γενo'τ"τaν!ι;. Eδιb η δ''αλ'e^ιτr.xt1 τηΞ

τωξιτιiiΞ οaγxρaιιoτ1Q, η oπotα εtναυ

τ'ι'lτ 0γ.3,'ν α τ"α'' εθν''ιi1 αl3τ y'|' aιβη'
δ^''l ;ιq.Cο'.lι'.7Εz:'ι''. 1τω; ,τιζ Ξυρω_

; z't ι!' -:','-. ? τ ! ζ τ τ;. ΤΙ α.! 2' ιε'' 6 ! ι.'. e;,

i^';7:: -: ,L..?Ξ: ;ο'l i=ιlιυν ψ!γ'ρ''
-.τγt εiLν:ιιsτt. -τ| τΞν'!7'a''ν|'ι i' τ''ν

-^ 6\ e',ι'c Υ Ξ ν c 7i'; l |' a .: 
= 

c l ιB' : ι i' γ-,,'. -

'l ι'J' )'. 71i' \ ; ο)' n ι q )'' ια δ'- α.p'' ρ ε--'' ι cυ', .

F'''δ'ιy'0τe'?c' 5ττι'/ εi'Υa5|"ι του Kιil

ν''sτ'.xL, cτa'"aε[α τLα τoυ. 'Eλλη-

ιoτoρiαg τηq π6ληg μαg.
Στo τε81οg αυτ6 παρoυ.οι<iζoν'

ται και Eδεoααiοι, αλλιt και ιiλ-
λοι λoγoτ€1νεξ και πoιητ€g (Λoυν

τ€,μηζ, Παλαμιiq, Σικελιαν6q κ.

<1.), ενιb δεν λεlπουν τα λαoγρα_

φικ4 (ξΘη και €Θ'ιμα 1ωρι<irν toυ

N. Π€λλαq) και τα ιατoρικιi αvα-

γνti:oματα (6που γρ<iφει και ')

αυνεργd'τηg τηq NΙΑOYΣ'TΑΣ Γ.

Toυ,oiμηg).

τnζ επιτρoφliξ γ6γ qlpXσιoτliτων)).

ε1δμ.εν'o cηετr.ια' με το ζητημα τη;
εr,|'στρο'φ|tlΞ τωy α,pχαιo'τl]των πoυ

εtνωc π'αντaτe επ[xα'.ιpa. Στι; 195

3ελiδε; τoυ 6ιi6')'[ου α,να1φi'ρaντα.ι

Eπιμ€λεια Γι6vvn A,. Καρατoιιirλn

y9ζ τrυ ΙΙ6ντoυ, 'ι)'λα, xq",. γeνι,x'6-
τε.?α ΥL.ι τoν Eλληνιαβ τη6 Toυρ-
νl[α'E τ6ao τ,'?'.ν α1n6 τη 'ουνθfιη τηi
Λurζωyηζ. f,ιιo xαι. 1ιετ& απ6 αυτilΥ.

Επioτ1" ΥLΦ την ελληνοp'θoδoξη

ψecον'6τ'ητα τη; Kωv:ταyτιyoυπ,6λε-
ιυζ, τη; '!1ι,ι-$ρr1:l y;a. τηg T:εν€δoιl

aε τ'oια xατ'αcτα'οτ1 6ρ[oκεται. ai11ρ'ε'

ρα. 'Aγ,,'ωoτα στO|υζ παλλο,j6 cτoι_

'x'a|'α για την δτn',''ξτ1 ,eλληvο - oρ_

θδδο,ξωy 'Ι'ρ''cτ'"ανων οτη N.Α. Toυ'p

xtα ('Ldανω) που η ilπα,ρξii τoυi,

- οl'.lνειδητ& αποo:ωπημd,;τ| αt|ι5 a'.3

τoιoτ'ι'x€ ': α.'pγ€q - απoια'λ'3φθτμι
;ι'i'bοφατL'

Κο',:c).,'γ!: τcΔι'ιι'=ιc ΥLα iνι.
!7γo -*ο'l C'tδ''ιφ;:ρρgt διχι γlδyq Φυ3
Π6ντιου;. α)'λ'ι xιι dλου; τoυ6 'Eλ
)'ηr,ε6 oτην x?ιa'.!,Lτl τLα. :,σ. εθyιx&
''}αζ δi.xα''',ι Ξτoy|iι 'π,oν διaν6oυμ'e.

Διιixυτη ε[ναι η πρooπdΘεια
του περιcδικoι] να πρoΘιiλλει τιg
ντ6πιεq πνευματικ€g δυν<iμειg,

καΘcbg και την ιατoρiα και cικo_

νoμικη κατιloταοη τωv 1ωριιbv
τηg περιο1ξq (Γραμματικ6, Φλα'

μουρι<i κ,λ.π.) . To περιoδ'ικ6 ε'μ-

πλουτlζεται με παλι€g ανα,μνη_

ατικ€g φωτoγραφ[εg, ενcb τo εζcb'

φυλλo διακoαμεiται με €ργo Nα-
ουoαloυ ζωyρ<iφoυ (Γεωργ. Bo-

γιατζξ).

Ψiq yια'ι ,λ,εηλαoiα6 το,υ εθyιy"oδ ,μα';

πλoδτoυ πσ) eiνιL η πaλnc'cτιx"i1

μαE xληρoναμιd.

r53



Θ. Γεωργι6rδoυ, B. Δεαπoιvι,6rδoυ, Γ. Mπ6τoκ,αρiΥι,: ((Η αpxιτεκτovικfι oτιζ επαρxii'εξ

Εδεoοαg και AigrμrιιοqΣ

''oπω; eι5ιτaγα στη|) Ξ''σατιi^(^ιl

Gη,Ι,Ξι6γει q'αJLγγραφrdα;, η συζt-

τηση για τηι xα"τογt1 (ιδιοxτη:'iα)

τωΥ &pχαLο-ντjτων θ'jλει να'θεμ'ελιιil_

aει τo αiτηi,:,ια τ\ζ efr"-σ-upαφη€ τω'l,

εiτε αφ'ορι αρ7'ωιδττγ"ε'" i.iaυ α.!τlo-

aτ'ι!.oτ'ην,αν αmδ ξe'νεs δυν'ημει6' εi-

τε' α'φο,vι στην εσωτει9'ιτ"t1 'αρaα''o'

θη,ρiα - σ-ΡxαLq}"ε1αφ'ol?σ"'

Σ';α τjoσ,ειρα xυ'ρια' τ-εφυ.).αL'Φ aaυ

6ι6λ.{ον, ιx.ν'α\φξ|ρa')τσ". |pΞ ττ1 σe|' p'αi

Nε6κooμoυ Γρnγoρι6δn:

Aπ6 τιg εκδ6oειq <Eπi τρoxιi'

δηv>r τηg 'Eδεoααg, μιig ατdλΘη-

καν δυo εvlιαφ€ρoντα πγευiματι-

κ6 πoνf1ματα. To πρq}το ε(ναι ε'
παν€κδoαη εoυ Θεατρικor3 ιατoρι-

κo6 δρ<1ματoζ τoυ Γ{. Γρηγoρι<1δrl

(ατρατηγo$ ε.α.), πoυ €γραιyε τo

t9o9 με τiτλε <<o'ι E'δεooαioι>'

Χβvog δρ.ioηg, o Mακεδoνικ6g

Aγcbναq και 1ωρ'ιoμ€νo αε 3 πρ<i'

ξειq.
Η €κδooη πρoλoγ(ζεται απ6την

o oυνaρμ&τηE μοιζ χαι πoλν^γvα-

ΦταfiaΞ x. Xιoyi|δηζ βs αφqaρε'"
οe €y'ω ωx6ψη '6ιι6}"[o τoυ τηy aυχΦι'

'ρiα νι γvωρ'icouμe τηv Ιcτoρi'α τη;

Βiρoιαq, χω}ρiζ yΦ ανατρθlξρψ'μ o'
εxδδcoιg π'α.l nxαυlρ&ζαly', δπωq 1α

'pΦx-ντ1pLστLτια 
"γ'i.lωφεc 'o 'iδιog, εννo-

ω'tτα5 mρaφανιil6 τοι uβα'ριiγδoυπ'ω'

6ι'6λi'α τοly t'sτo'ριτιjιν \J.ε a(-ζ fr]α'ρα'

πo1ιπ66 y"α'' τLζ υπoοημ.ειι-iloειζ τσJζ'

Aγ xαι o iδιoE αηγρωφdα6 των

2 τδμωv τηqΙοτoιρ{αQ cηι Bθφια;
(πoυ τ]δη εξαvτληθηxαν), αναγvω-

ρilζει την Φιαα6νηυ τoυ αfi'ρoνο''l

αναγνιboτη ιαι πoλ6 γ'σ.'Ξα'τo1τLσ7L-

yι&, xωc π,aρ'ιληα,τιx&, αναφt'ρ'aται aa

.6λε6 τιE περι6δo''16 τηg Bε'ρoιιilτιxη6

oE Kαταcτρ oγi1 τal'l tcτop"xaν aω-

??υ 7α'l ιι!!'σ" βo,ΡΨt 'αrρ'pixνω'cηi
τoυ Eλληνιe1rorj' με ανσ'Ψoi'&' 5τaΥ

Ποι,ρθενιilν'α, τηv Aγια -Σo9ια τ"αι

τη Β,eη'γ {να. Eιπioηe <o Eλλην:oμ6g

iΙoρφη τoυ Ιμπε,ριαλιηιoδ' ιΙε στσι_

aεtα "γυα τηv o1εδιαoμθνη, απb την

Bρετevιx{ y$lΘερνηση λaη1λωdiα' α_

rι6 τa''t 'Eλγιν τωy ελ'ληyιxtilγ ωρ_

7*LcτiΙτων.
_\y-oλoυθεi το xo9α).ωιa <.Mυθoλo-

((oι Eδεoo,αioυ)

αυντακsικf1 ε"πιτροτη τoυ <Eπi

Tρo1<iδην> ε[ναι αιpιερω'μ€νη oτη

μvημη τoυ Kιυν. Σφ€ταη (αξιωμα-

τικo6) και χoρηγoο (η oζυγ6q
τoυ) τη9 €κfuoηq, ενcir τo πλpιjoιo

6ιογραφικ6 τoυ E]δεooαioυ ατρα'

τιιοτικoσ και πoλιτικo6 (με τoυg

αριατερο'69 φιλελεΦΘερoυg) Ιl'
Γρηγoρι&δη, γρ&φει o Kων' Tε'

oτ6μπααη9.
Το δΦτερο απoτελεi εργααiα

τρι6ν φοιτητrΙlν για τηγ C(ρxιτ€κ-

Lστq?ια.ζ.

To μιxβ 6ιι6λiio (1Φ oελiδεg)

eiναι Lxδocη τηQ δραcτi1?ια6 uiEνιb-

oεωζ Πιλαιιb'ν ΙΙpoaxδπ'ων Bερoi-

σ"c)) Υ;aL ωπoτe).ε{ oτηv oυoiα μαθ{-

ψ1',α. ^(''d' πην ιoτoρiω τη'6 Bθ'ρoια€'

Aρ1ilζει με τoυg πlρo:i'oτo'ριτ"o6q

1ρ6νουE !.α,L π?σx1l\ρε-'i 'cτηγ επoχt

τωy Mαxεδ6yωγ (δυvαcτεi'α Aντι-

γoνιδιilv'' ΔημfτριoE o ΙΙoλιoρxη-

ττ]ε) . Ax.ολouθ'oιiy oι Pοψα'iιoi 1ρ5
yOι μ,ε τιg επιoxd'ι.tιειζ τoυ Aποoτδ-

λoυ Πα6λοll xαι oυν'εηiζ,Θι με τη

ΒLρoια oτα Bυζ'ωντιν,& Χρ'dvια πoι'l

α,7τoτaλει γ"σ.L 1a 1r,εγαλ6τερo ιφα-
)"x',.,ο τo1) 6ιι6λ|α.i. Στo τd,λo6 ανιφ'i'-

.lιsι,ιbq xαι Διωφωτιoβ5, πo'l α'tα-

eι!ρeται σTτ1:| ιτα'pαΥδηoη' τ'οn-l 1'ιυθto-

).ογοc4'ιo.6'raL \η\"'ilσ.?€.τ'τ?oτgtι τaν

Διαφωτ':αμo'j xα: τελει,δγει με τηy

nβ92γ,jγα,, σαy μια π,ερaπτι,)r'η, 9σω-

τ ε,2'' Y.ο6,aλγι ν ιαμo6.

Aναlμφια6,^{τητι π;ρ6ν'ειτα'" τLc'

ιιι,α plpOVτlσμ6νη δo''oλει* τo'.l σι/Ι-

^ρpα.φεα γι'α 6να. xαiριο πρ'66)'η1Lω

τηζ frσ'τ.i)iδα_ζ ιΙαζ.

τονικf1 oτιg επαρ1[εg 'Eδεοoαq

και Aλμιoπiαg μαζi. ,με πoλλd' ι_

oτορικιi και λαoγραφ'ικιi στoι'

1εiα. Aρκετ& oτoι1ε[α τηq εργα-

oiαg πoυ αφoρoδν τιg εκκληoiεg'

1ρηoιμoπoιξΘηκαν απ6 τoν καξ'
γητη Ν. Mουτα6πoυλo, για τo

γρdψιμp τoυ 6ιΘλ(oυ: 10ι Eκκλτμ

α1εg, τoυ N. Π€λλαg.
Γεvικ& πΦκειται για αξι6λo'

γεg πρooπ&Θ€ιεq τηζ τενευματικξg

ζ<oηc τηc 'Eδεαoαq.

Pε'" xα.L τι6 oπoυδαωτ,φεE βυζαντι-
vd6,εxxληciεE 1ηζ BLρσ.ω6 (για τι6

oτιo[εζ εLνω'' γνωατ'{ oε'6λη την Eλ-

λd,δα) Υ:γx'φονταζ λiγα λδγια γιοι
την τuαθ,εμι,α.

Στo τdλog, τ'oυ 6ι6λ'ioυ πlα'pα1,i'θε-

ται |μια aeι'ρ,& απ6 π.αλαι€6 φωτo-

γραφ{ε6 (xα,ρτ - frO6xα.)') τηι Bd-

,ρoι,tζ, 9yιδ o fitν'σ.τ'αζ των περ'ι,εχο-

lμ6vων ,e,ivα'ι σ1ην α.Pyi τoυ xειμ€-

γ0υ.

Δgγ aρε,υ'&ξ'εται να. τοyi'cω τηγ

aγιη'o'"sμ6ττpω του 'Lρ^γαl για dtλου6

τoυ6 Eμαθιιilτε'ζ χcιι τo':ζ ξ6να'iζ ε-

πιox6πτ'εg τη,g πdλη.6' πonl με lσlι)γo-

1τ.1'Lx\6 τ?'δ'ιτo γ'ατατoπtζoντq'ι ^{L|:L

την πλo6cιω Ιcτo'ρ[α τηq'

ΓιιilρYoυ Χ. Xιoνlδn: ((Η αρxαicι Krσl Π Θ,υζαvτιvιt B6'ρoια)l
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