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'Aγαπητd φiλε,
'[in16,g,1νφvo0μ,ε 'κοli inαλl μαΖ0 σ'oιJ. "Ηδιl Tδ

δ6δolμo τεDXoc τξc .Nldoι.llσTαQ, 6ρirαrκεταl μ,nρo-
σTα 'σoU, Kα'i δΠωq rΠdvnα, 'με ιiλ'η ]ΠoΙlKiΛη Π)λ.oιj-
σl\ο lK,αi 6ys1,cιφ6ρoυ1σα' γιδ vd iiκαγolnoliετ Kσλf-
τερα τd |o0rσTσ ToU Kαθε ovαγvΦ'oτη.

'Aγαnητδ 
φirλε,

'Η συvταlκτllκη θrnlτρornη To,υ ΓιεΙρloδιιKo0 μοZi
μδ Τoυc σU,VερYdTεc ToU rι(α]Tσ6αλλo,υv 1δlα,iτερεc
{_ι]ρolσΠαiθlε|lεc γΙα vα γivεl η .}{1flgμ,gTιq,, δπδ τε0-
-χOc σd TεUXoc Kαλ0τε'ρη. Γl' α0τδ η ου'vταrκτtκη
ιiπlτρ,orπη δεv λoγαρldζεl oUτε ,κirnou,c oi]τε δα_
παιrεq Π]ρoiK]εllμθVoυ vα i'πιτ0Xεl στ'o0c σiKorΠoιq
noιj θταξε απo τδ ,ΠρωTro TεUXoc. Γlο vδ vΙ,rel η
..χ1f;,9μ,g1q, δv,α περloδ'rκδ μδ ,κυρoc καi 'ακτlvo_
Οολiα, δvα π,ερloδ,ΙKδ Xρη,σ,tiμo καi π,oλ0Tlμo γio
καθε Nαoυoαiiκo αniirl.

'Αγαπητθ φiΛε,

Στδ τ,εΟXoq ουτδ 0nα,ρXoυv αρκετα αρθρα
Kα,i δρασΤηρloτητεc {Π1oυ 6XoU1v σxθση μθ τηv
vεoλαiα. Kοιi κοτl αλλo, οημοrvTlι(δ. 'Η .Nlαoυ_
οτα,. δIοθ6τεl Tic αεΛiδ,εc T]ηq α]Πo τo TευΧoq
αΟτi'l oτα v6α ταtλ6vτα. EΙvα l|Kl' α0τc μlo irλλr1
nροoφo,ρα τoυ Σι;λλ6γoυ 'Anοφoirιυv Kοi τηe
.l'.ildιoυoτα,c. oτo0ξ ο0ρlα,vrotc oιlγγραφ,εic κοi
λογoτθ1v:c τoσ τon,ou Πoυ Zoυμe.

Aiτd γld τιbρα. Θα ε,'fμ,αroτε κοi nuλl κovτα
oαc μετd f,vα τ'ρiiμη,γg καi δq τ6τε noλΛδc ε0Χθc
γld δvα χαpo0lμεγ'o 1κ]αi δlρorσiεEρδ καλorκα,iρl.

Γεld oαc
O. Π' Nτlv.
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Λαovραφικδ
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Κoιvωvικ&-"Eρευvεg
o|ι(oNoMoY ΑΛ. Στic ο,ρ1dc τηc Nοου'οαii,κηc

6ιoμηxoviαc
ΠAΙΠAMΑTΘΑloY K. 'll 6iο ,κοi η ;'πoxη ,;":αc

ΞHPOTYPΗ l. Τi πρ6πεl vo Yvωρiζar η d)ρrμη γεvεd
γld τηv oτdοη τηc δπ6vοvτl τcJv νθωv

AMolPoΠ,oYΛoΣ Tηλε6ραcη κοi πlιδi
Καλλιτεxvικ&
MΗNotΠoYΛoY Θ' Mlxοηλ "Αγγελoc
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Ι εωπovικα
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ΓlAKOYMΑiKΗ Λ. To π6τlαμ,α μd οτα,γ6vεc
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Θ€ματα τfig π6λnq μαξ
ΠΑΠoYΛlΔH K. Td θ,ερlvδ μοθηtμαrα'Eλληvικηc

γλΦ'o'oαc κοi πoλtτιoμoΟ τoυ ΙMXA
" ElκJΘεoη γλunτrlκηc καi Zω,γρα'φlκηc
'H Xolρωδ1ο τo0 'Ω,δεioυ Νοοtoηc

ΕTHΣlΑ ΣYΝΔPoMΗ lΔlΩTοN ΔPΑX.
ΔHMol, KolΝoτΗτEΣ, ΣYN)ΣMOι )
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α'Avolξl6τlKo
μεσnpεp!υ

"Evα μεoημ6ρl τoυ 'A'nρiλη, ξταv τδ nρωτo
οvolξlατlκo μεoημ6ρl β'εlτd τiq τoo'εc' 'Aπρlλlo-
τκεc 6ρo1ερδc μ6ρεc. "Evαq ηλιoc κiτρlvoc κοi

γυotλιατ,aρδC rσdγ φλoυrρi δλομ,nε οτδv oiραvδ.
''Eφογα ,μδ ,κdτι φ1λoυc oδ μlδ το66ρvα μοKρlο
θnδ τηv n6λr μαc καi μετα δnoφαoioαμε vd nδ-

μiε μt'α θδλτ'α lμδ τδ ,α,tτctκi'vητ'o δvδc φiλoυ vο
αrnoλαOooυμε τδv ηλlo, frτov δτl nιδ 1βρoιo εΤ1ε

vα nρooφ6ρ,εl θKεivη η μ6ρα.
Tδ iερdκι θμπαlvε αn'τ'οvol1τα nαρdθυρο

καi μσc 1oiδ,ευ,ε τδ 'nρ6oωno. "oλα flταv δραΙα
_αnαλd_lnλατεΙα, 1ωρic θrκεivo τδ οτρiμωγμo
noU 61εl η noλη τδ 1εlμδvα'

"Ηλnlζα καi 'γδ μδ την οvolξη vd xωΘω
γd καλd oτη Ζωη. Να xωv6ψω μ6oο oτδv κooμo,
vo xαθδ μθoα oτd ο,niτlα καi oτoi.lc δρ6μoυc _vd

γΙvδ δvα μδ τδ πραolvo καi τα λoυλo8δrα. "ΗΘε-

λα vδ αvαΘεωρηoω λiγo τδv δαυτo μoυ, vd 6ρΦ

μερlκα προγμοτα νο dγαnηoω, ηλπl(α δ'κoμη vο
γiνω δvαc dvθρωnoc xωρic μovoΕlα, η τoυλοxι-
oτov, μθ λiγη 0noφερτd μovοΕld noι] vο μπoρδ
vd τη,v ,κρ06ω η vo τηv δεlxvω dvαλoγο 'μδ τic
περιoτ6oεlc. "Evtωoα μlα 6οΘεlδ ovηoυ1io μ6-
σα μoU, δδv θα ηθελα vd μαvτ6ψouv τiq o'κ6ψεlc

μoυ oi Y0ρω, o0τoi 6δε,l1vαv vδ1oυv Πρoσoρμo-
oτεi. Δδv ηξερα 666οlα δν κ6τω d'n' αtτδ τδ 1α-
μoγελo τoυc η oτlγμδc _ οτlγμθc τδv κυvloμ6
τoυq, τξv ρεαλIroτικoτητα το,υc δ6ρ,:,οiκεc τα iδlα
oυvαloθη,ματα. 'Ωoτ6oo i1oυv δvα τρono vδ τδ
κρ06oυv ,καi vd φ6ρovταl oτoUc δλλouc τ6oo
6ιηl}ξ rnoi g' ξφηvo,υ'V κατdlπληlκτo.

Tic oκιiψεrc μoυ δ16κoψε r'1 φωvη δvδc φi'
λoυ ,nol]l δκανε μ1α nρ6ταoη γlα καφθ. Δ6xτηκοv
δλol ε0Χαρtoτη'μ6vol noO θδ n1vομε δvo καφ6.
Π6oo τo0c ΘαυμdΖω noU μnoρoOv vd 6ρoυvε τηv
1αρο καi την ειixαρiστηση οδ δvαv καφ6. Θδ
μo0 πεic λiγo δρooε'ρδ vε,ρδ, διrα οvαψυκτlκδ η
θvαc καφδc εΤvol δτl nρ6n'εl α0τdv τηv δρα. 'A-
vθκδoτα, δoτεiα γ6,λlα δδlvαv κoi 6ποlρvαv. "E-

vα τραvτZioτoρ α'n' τδ δπλαvδ τρon6Zl αvαμε-
τα,δiδεr δvov dγδvα πo'δooφοiρoυ μεταΕt τδv
δμδδωv. '. δδv ξ6ρω 666οlα καi μoσ sivαι θδld-
φoρo. oi φiλoθλol τ6oo α8τoi 'not εTvοr oτδ γη-
nεδo oOτdv τηv ωρα, δoo κl' o0τoi πoil 6ρioxov'
ταl δi'nλα μαc Y0ρω dnδ τδ τρα'π6Ζt' φωv6Zoυv
ov6ματα' nοροτooι1κλια, δ dγωvαc ουvεxiΖεταl
θμεΤc nivoυμε τδv καφθ μoc, δ κooμoc π'ε'ρvoεl
tiδldφoρoc δiπλα μαc.

'Avορωτ16μαl ,καi nθλl δv αilτδ λ6γεταl "A_

volξη_ζω4. 'H κon6λα dπιivαvτl μδ τδ κρεμαοτδ
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xPoNoΓPAΦHMA
oκoυλαρηκlα, τδ 6γτovo 6dψιμo oτδ xεiλη, τδ
τερooτlα γυoλld φ'o1vετol vd oυμφωvεi, vo 6'no-

λq,μ6αvεl δλα αΟτo. Φαivετoι τ6o'o γεμdτη, Kε-

φατη, ,κα,nviΖεr oυv6xεlo, 1Παραι(ouλoυΘεi το δlα_

φoρα oxημoτα πoιj κ6ν,ει δ καπvδc 6γαivoνταc
αn' τδ oτoμα τηQ' κoυ'6εvτlαZεl γελdει μθ τo0c
γ0ρω τηc.

'ΑnoρrθμΦ δoη,μαvτα nρdγμoτο οιiτηv τηv
oτlγμη, αοιjvδετο, dvdξrα λ6γoυ, μα r'ι ζωη πρδ'
τα dn' δλα α0τηv τoυλd;1loτov τηv οτlγμd εΙvαι
δμoρφη. Σδ μld ,κατ6oταoη ρευoτη παlρvεl τδ
Xρδμα η τδ oxξμα τoΟ δnoloδηnoτε δox'εioυ.
Tελlκα μnoρεΙ κovενδq τδ 6vδrαφ6ρov vο μηv

κlvo0v oi δrκ6c ,μoυ oκθψεlc, καθε 6vαc τα Bλ6-
πεl το οκ6φτεταl δlαφoρετlκd.

AOτηv τηv oτlγμη iκρl6Φc dκo0γετol μlδ
nolδlκd φωvη πo0 δδv μnoρδ vo δεxωρioω dv
εivοr ογ6ρl η κoρ1τol, no0 τραγoυδdεl μδ τ6τoto
κ6φl. Tdv δvolΕη δταv εilμοoταv nαlδιd μδ n6oη
λαxτoρα nερlμ6vαμε vd vυxτΦoη για vd xαρo0-
με τic τoακμo,κonετρεc, oργoτερα Tiq πυγoλαμ'
πiδεc, vδ noiΕou'με ,κρυφτo. Mιo nαρ6α iπδ θ-

γoρrα κοi κoρiτolo nερvdεl μδ τα πoδ4λατα Tρα'
γouδ6vε δvα δμoρφo κεφατo τρoγoυδα,κl. Π6oo
θδΘελο vdμoυν αΟτηv τdv οτlil,μη μοZi τoυc.
"oτl πolδ 0ληΘιvδ 0rno,ρxεl δ,τl 0nαρ1εl περloo6-
τερo ,ε,Ιvol 6κεTvo notl 1αθηκε. Kαi iioτερα nolδq
μδc λ6εl δτl η Zωη η δvo γεγovδc dn' οι)τdv
θκτεtμεΙταl dκρl6Φc τηv οτlγμd πoιi τδ ζo0με;

'H Ζ6oτη γivεταt δλo κοi 'πlδ 6vτoνη, δ ηλtoc
αnδ παvω ,μδ καiεl. Πρ6nει vα δμoλoγηoω δτl
oi 'oκ6ψεlc no,ι] δlαδ,oΧιlκd ln6'ρ'οloοv μ6oο μoυ,
μd ηoιixαoov λlγd'κl. 'H μovοΕι6, { 6n6γvωoη, τδ
δldφoρα ουvoloθημoτο noΟ 6vlωοα, μετρrdoθη-
καv' τδ nρdγμοτo Εαvαndpηoαv τηv αξiα τouc.
"oλα ,nΠρov τηv rκαvovlκη τoυc μoρφη.

Mετα onδ τδv καφd τδ ,ρiΕα'με oτd oυZα,
δρxιoε vd ooυρoυπιilvε,l, αnoφαoiooμε vd φ0_

γoUμε. Eixε μIδ γλ0κα 6 'κorρδc κl' δλα γ0ρω
μou frταv dnαλα καi τρυφeρd. "Evlωoο Εαφvlκο
vα μαλoκιbvω, νδ μoυλιο4ω, odν μθoo oθ 1λlορδ
vερδ. "Eμεlvα olωnηλη, τδ i1δlo καi η oυvτρ'oφr6

μou. oi oκ6ψεlc ορxloαv vd 1dvovταl. oi δρεc
,not n6ραoοv-nθ,ραoαv, f Ζωη noi xαραμioτη-
lκε_xαρoμiσTηKε' αtτδ ,noιi δθv δγlvov, δδv μπo-
ρoυv vδ γ1voυv τd λoγrα no0 δδv εinιbθηκαv, δδv
μ1Πoρ]oUV rnιd 'vd εirπω3oυrv, τiπoτε dn' δλα' αiτδ
δδv δroρθιbvεταl, τi'noτε δδv δλλλdζε,l' τiπoτε
δθv γυiρriZεr nloω, lκαrj η μ6,ρ,α, οiτη πoU nερο'οε
δδv θiι ΕαvαρΘ,εl. "Ioωq αiiρlo πoUμε_'Περdσα'
με δμoρφα 1Θδc.

-Hταv τδ nρΦτo ANolΞ|ATlK'o MEΣΗ'
MEPI.



ΣTlΣ APχΕΣ TιlΣ t\lA0γΣlηI'I'KΗΣ BI0MilωN!AΣ
E!ΣA,ΓΩΓΙι(o ΣHME|ΩMA

Tδ παρακdτω ι!ρiΘrρo dInoτελ,εT τμ,Π1μο

lμιdc γενικιi.lτε,ρηc ι.rελθτηξ τo0 oυηzιrο.
lι<ToU ToU μθ θθμo: .'Η Ndοu,oo τΠc
Mα,κεδo'viαq" κroii U,ΠoτΙ,τλo: .Συlμ,μετo-

Xη loτηv μελi:τη ιμιdc oυvοoτιbloοq τoi
δlκτ0oυ τδv 'Eλληvlκδv Π6λεωηl", Eρ-

γοoiα πo0 ]Πrαρoυlol6'Jlτη,Kε καi θlγ:<ρiθη-

κε τδv 'lo0λl,o τoσ 1977, oτil γα,λλlκd
oτδ'|'volτoBτo Πoλεoδομiαc τξc'A-
,κο.δη,μiοc τoσ Π oρ.lοιoο

iEπυδi'ωξη TρU μελετητη olnoτθλε,oε
lt ,ouλλo,γη κo'i θlπε,ξερrγοrciα δ,oo τδ
δυvατdv περιαooτθρωv oτotlxεiωv o1ε.
τlκd μ'θ τd Νdroυiοα κroi η δλorκληiρωtμi-
v;-1 π,αρ,oυoiooη τouc, δoτε vδ μn'oρ'6oεl
vd δΦη μirαr rnλη,ρηc εliκ6,v,α τηq μ]o'ρφηc
τηc oiγ1ρovηc Nαoι.loα,q, oδv i<olιrωιrt-
κδ - oirκo,vglμlκ'o _ πoλtτιoτικδ κoΙ oi.
l<lroτlrκδ o0voλo' dλλd καi τo0 τρ6πoυ
lμd τδv δnoΤo δηiμυoυργηΘηκε οι:,Tη ll
μoρφη, πρδγμα noil δiδ{γηιoε oi θlκτε-
τqμ6vεq ioτo,ρ,ικδc δρ,ευvεc σd oρ-
1εiα κrοi dλλα vτolκoυ,μ6vτα παλοιoτ6.
ρωv iln,o1Φv.

Σηlμ,θρq, παρou'oldΖεται μ,6vo evα μl.
tκrρδ 1μξμα τ[c dργαoiroc οιjτηc, noι,
d,φo,Φ- αri1v δημlυoργio τδv nρΦlrωv
Btoμη1ο'vlκδv Moν*δωv .v6ου τ0nou.
oτi1lv η51n, αnδ τd με,oo το- nεραoμ6-
voυ ,oliιirvα. Σθ κorμrα nερ.inτω'cη δθv
tμnoρεi vo 9εωρηtβη δτl τδ Θθμ'ο 6λo-
'κληρΦvεταr μ, οιjτ{v τηv π,oρoυloio,οη.
Πoλλα Θd μΠoρ.oοσοV vd nρoioφδρoυv
οtjτoi rπoιj 'εixα,v καnolο ,o16oη μδ τηv
λειτoυργiα τδv 6,ργorσταloiωv τ[c π6-
ληc αn' τic diρXδc τo0 οiiιb,vα μδ1ρ,l oη.
με'ρα' " Eτol θα ,μno,ρ6oη vα γi,vη nlδ
oυoτη1ματllκη καi δλoκληlρο:1μθvη η μlε-
λ6τη τηc irαπoρiα.c τfrc 6loτε1vi,ο,c κοi
Tηc 6roμηΧ,αviοc τηc π6ληc μ'οc, η
6,nρiα καi oηtμ'ερ,α οrκotμη κατ6xrεl o'δr6-
λoγη για τδ μdγεiΘδc τηc Θθroη oτδv ni-
vακrα TΦv 6rοlμη1αvlκδv n6λεωv τflc
'EλλoIδοc.

Tελoc Θα ιπ,ρθnεl vo oηtμ,ειωΘη δτr
t] θργαoi,α ,α0τi1 π,ε'ρr6xrεl αρiκεlτδ ioτo-
ρlκδ loτo,lr1εΙα γvωoτα oτδv .,Eλληvο

(Nooιllooio) θvαγvιbαrη dπδ dMεc θρ.
,γoloilεc, κU,ρiο}c drn'δ τδ 616λio τoυ E.
Στoψγlαwαtκη .'Ιατoρilα Tηc Π6λεωc
N,αoOoηc", κ,λπ., nλατεlα.c;'l,οi ovιolYκ,οiol
γtd τfiv rnληrρ,oφ6ρηoη τ9Ο ξδvoυ κor_
voΟ αrδ δlnoilo, δnωq iiδη αvοφθσθη,κε,
noρo,υloιd,στηκrε γrd nρcilτη φoρ.d.

BloτExΝlΑ KAl BΙoMHXANlΑ
ΣΤH NΑoYΣA ME]XPI To 1940

'aγq,φg.ρo1μlεvol oτη Blotμ,ηγαvio., n1ρθ

nrεt, π;Ρ}v δn' δλο vd 6lnο'σαrφηvη,ooυμ'ε
τδv δρ'9 Br,αμη1αvi,α, κα|0' 6υ,oτδ,v' γιοτi
θΧ,ε,l 1ρ,ηo,lμ,oiπotηΘfr δlαφcρ,ετικδ oτic
,δΙd]φorρεc θtn,o;1θc. 'Η oρ'1ltκη 6rrvo:,c τoU
oρoυ οαv .τBχvη tτηc θξo'γωrγηξ, nσ-

ρ,αγωYηc K'σ.i xΠεξsρYοloiαc n,ριilτων 0-

λιi.rγ δoτε αυtτδq vd οnolκτl'l'c,oυv μlδ
,nρ'ακτικη Xρη]σlμoτη1τα. (1) ' προi}no-.
θθτεl ,o1rεδδν ποv,τοτε oηl::lε,ρrα orn' τdν
,μ,lα ,μεριo τη,v εioο,γωιγη τηc μ,r11αvl-
,Kηq δ0vα,μη,c oτη δloδlκαoιο Ποlρoγω-

γηc, κ,ι din' τηlz αλλη τηιl του,ro1p,oιrη
lκοi oυvτovlσμδvη Χ,ρηrg,ιμ,ρiπoiηtoη 6vδc
dριΘμoυ dτ6,μωv (2) o' ο0τ{v τηv δια.
δlκαg;a.

Σttμφωvα λorinδv μ' οιiτ6v τδv δρι-
oμ6, ,μncρoQμε vd μlλdlμε !lδ Bιo,μη.

xαviα oτi1ιr 'Ελλdlδα (dMd Δnioηc καi

'Aλ€ξ. Γ. oiκov6μoυ
'Aρxlτ6,κτωv - Πoλεoδoμοc
'Eρευvητηc oiκovoμlκηc
καi Kolvωvlκηc'loτoρiαc
τηc ΝεΦτερηc 'Eλλdδαc

oτηv'g6r,ro,vιKη A0τ,clK1ρατoρi,o, μετd
τδ 2o μιoδ τoυ Xl'XoΟ οiιilvα,' (3)

',H 0n6Θεoη rπoi δφoρδ ατηv ilδρu-
oη iκ,αi δνolπτυξη τΠc 6l.olμηxα,viαc oτηv
M,α,κaδoviα, κdτω olπδ τδv Τoυ'ρ,κlκδ

Ζι.lγδ, κ,αi nrδ εi'δlκδ αrf1 Nooυoo, ioωc
δδv δX'εl δtu'εoη oxθor] μ,δ τi1v κοτdοτα-
oη ατi1v ovεE6,ρτητη 'Eλλdδα τfrc 6no-

XΠc. ιbloiτ6too ιj 1,ρ.ovoλorγl.κi1 o0tμπτωoη
oτiq διjo nεριlnτιi.l'oε,lc Θo n,ρι1n,ει vd τρo-
6ηξη τilv πρ.oooxi1 μαc κοi 'ioωc vd d.
'noτελ6oη θ6rμo Yl'δ tμlδ πlδ 6αθrδ δρεu-
vα, αδ οUvrδU'α,σμδ μθ τilv oπouδ{ τfrc
dvοιnτυ,Eηc τηc doτl,κξc τ6ξηc oτd
B,α,λκαvlα yεvlκιiπερ'α.'Aλλδ 6δ6,oια
αυτδ ξεφ,ει]Yεl dnδ τd πλαio,lo α,ΟτΠc
τfrc rμελθτηc,noιi περιorρiζεταl ο' iivo
τoπtκδ θπ'itπ,εiδo.

'Eργ6,μεvoι τιbρα. o' α&τδ dlκρr6δc
τδ ini]nεδo, κoi γrδ λ6γoυc κ,αθα,ρd με-
θoδoλo'γi,οc, Θd δnρ'εtnε vo κ6νoυμlε B.

ρεuvεQ n&vω oτδ 6π,αγγ6λiμ,οπα' κoi τiq
d,nooΧoλil,olεrc τδv nο'λlτδν (dvdλυoη
τo0 δι,κτ0ou τδv 'ronικιiν ELITES) γιd
vδ ,διonιαrιirooι.lμ'ε ij δ,xr τηιr oυvθ1εια
'μrdc 6ιoτε1ιrικ|c xειρoτεXvt,Kηc nα.
ρdδoloηq oτηv n6λη, i δrnoi,α πα,ρδδo-

oη μαπα,τρ,θnεταt oi 6ιotμηl)1οvi.q, Kαi

γεvlκd oτic 6αiαειc ο,0τic τηc 6loμη-

1,αvi,oc (δt6ιi,ρυvoη τηc dryoΦc, πρω-
ταρ1lκl1 ουγκθvτρωoη κεφoλoitυv κλn) '

Πραγματr., δoov dφoρd ατηv π,ριirτη
inερit;rrωoη, 'oτηv ιjιπ,ο,ρξη δηλαδd d'
νεητιr\rμ6vη,c Xεlρroiτεxvioc - 6loτε1vi-
αζ ,oτi)v Π6λη, ι.ιΠdρXourz dρκετθc nλη.
,ρo,φoρilεc γlα τi1v δotμil τo.υc, γlo μrd
6'πoΧη ο,ρlκετδ π.ρiιr dinδ τηv 'Eπ'αvd.

σnolση:
'o Στoυγιo,v.vο,κηc μ,σq λεεr (4) δτl

ι) Bιoμ,ηr1,οviα (ΧεlρqπεXvi'o ξ 6ιoτε,1viα
olτηv rnρα,γμ'g,τικ6τητο,), δπωc καi τδ 6.

μn6plo olπετθλεoαv τo ,nr,O ooθαρd Pθ,σo
τδ δtnoiα εin6τρεψ,οv τo'v nλoυτl'qμ,δ
τΦv καπoilκωv τξc Ndoυoαc. o,Ι τοπι,κoi
ξμπ,oρol ο'Y6,ρα,ζov τα πrρo[6ιrτα, τηc χεl.
ρoτε1lviαc noι] ,n,ρoερΧoτo,v ornδ τδ 6ρ-
γαtoτι'1ρltα ri τic o'iiκoγrlvεlεc' καi τd
nourλooooιr δ1l μ6,vo αrδ θοωπεrρικδ τiq
A0τolκρατorρi,oc, 6λλα δniio,ηc κ,o,i oτδ
'θΕωτερικδ (Br6wη Πεαrη, M6roxα,
'oδηoo6, Γερμαviα KλΠ.) (5), ti,πoυ εi.
Xαlv ovταn,olκρlτθq.

oi πιδ oημαvτr'κic δρrαoτηρloτητεq
ξταv ι] δnλonoliα,, i d.ρ,γυρoxo,ilα, η
lμα1αηροnotiα 11 6α,φlκη κλn, oλλd κυ.
,ρiωc |'l 0φoιn:ηκη, τ6'1vη noi θξα,oκoδ.
oonr tκυρlω'c oi γυvoiiΚεc, ο,λλd καi
,noλλo.i d,vδρεc θπioηc (lμαλλruα iiφd.
σμοTα - oαγr6tκrα, - μεταΕωτd κoi λrvd
,κοi κυrρΙωc rlρoo6ψlα) (6). Γld τiv
]Π'α,ρiαYσrYη τδv τελε,υτα,[ωιr' τδ δπoiα
θξο,λλo.U flταv π,αvτοD nε,ρrZfτητα, i,δρθ-
θηκαν eiδικo dρYοlστlliρl,α. μδ noλλoOc
ιiφ,οvτ6c. τ6 18'22 0,nηρ1ον περitnou
40 τ6τoια θργooτηρlο ι)φovτrκξc oτηv
πoλη (7).

Mιλιbvτ,αq γlθ τi1v μlετCtlγ1ε,v6lστερη
δvαtπτυ,€η o0τηc τηc x,ε,lρoτε1νioc '(ff

6roτεxru i,oc) lμετd τηv o1ηl9ι1qa61gr.,a'
τηc π6ληc, κoi Tilv μετoτρoπi1 τηc
.σδ lηραγiματlκi1 6roμη1ανΙo, nρ6nει vd
Θδooυμε δ0o i,ρ,ωτl!μαrα,:

α. 'YnΠrρ,Eε πpr!σtl,ατrlκd διακοini1 τηc
χεtρoτεχγ1κηc δρα,oτη,ρι6τητοc λ6γω
τΦv 6Eαιρlετlκδv γεγov6τωv τnc i]Πα.
vd.oταoηc rκαi τδv ouvθηκδv not 6πε.
,κρoτηio,αv μετd;
6. 'H ivαY6lrvη,oη ο0τ{c τηc δρ,αοτη-

ρ,loτηταc ,Πρoθlρχετo,l dln6 δτoμo' πoli
,εiΧαηr 6,μειoεq o1,6,orεtq (o,irκoγεvεlακθc
,κλπ) lμθ τotc πρωτo,γωvιoτδc τfrc
π,ρoηγoιiμrεvηq π'ερι6iδoυ ff ,nρ6κ,εlταt γrd
θvτελΦc καιvo0ργlο np6loωπο;
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KI 6ν ο0τi1 fl τoλευτoiο 0n6θooη εi'
vo.l oωorη, dιnδ noσ πρo6ρψεται { δυ-

vατδτητα ourΦv τΦγ οτ6tμωv vd n'ρo-

1ωρfl,oouv οδ B;lαμη1ovlrκη δρ'oolτηρr6'

τητor (,n,ρolταlρ;1 κd oυγκ6vrρω'o'η κεφολ'α i'

oυ κλn) ; 'A,λλδ xωρic κolμlμ'|d tμφt6o-

λiα, μnoρ,oQμlε vδ δtαπιαrιb'ooυμ'ε δτι

εΙτε αrη μιi περ'iπεωoη ε:{rε oτ{'v δλ_

λη' rrδ γεvllκΦ κλiiμro τηc n6ληc π'oρoυ'

olο.Zετoι Φρκετd ε,ι]rvoiiκδ oτηv iν6nτυ-
ξη Blαμη,ΧovlικΦv δρo,αrηρloτl1τωv, θξ

oliτi,οq τiξ noρ6δο,oηc.
lΓ,l' ,o$τiv τflν δειiτε,ρη περi'ο,δo' o

B. Νrrκoλoilδηq (8) εΙvο,l δ nρΦτoξ

tno0 μ6c δivεr 1με,ρrlκδc rπληρoφ'ρρ'i6q

noγω oτδ θθμα: θtnloκ6φτηκε τi1v n6λη

γ0ρω oΦ τθλoc τoE πριbτoυ μιiσoο Toο

ΧlX o'iιiyvα, κσι θεο}ρω\παc τηv oδv n6-

λη πoil uπdρ1ει rμ6vov δδΦ κoi τρ16'

vτo 1.ρ6vlα, διoπrcrrΦvεl τδν nλoEτo
τηcκο}τi1v δn'αρθη ri$η .μlαc" 6ιoτεXνiοc

μ,oY6λωv μ,oλλivωv tφ'α,oμoτωηr, olρκετd

δlμclο μδ τi1v τo6η'o no[J τo 6voμο'

Ζoυv oαYl&κια ('...lL Y A UΝE FΑ'
BR|QυE DE QRoSs DRAPS' ASS'EZ

SEIMBLABLES AU FEυτRE, Eτ QU
o,N ΝOMME sΑ'l'ΑK). Bλ6tπoυμε λol'
ιnδv 6l η δρ'o'ατηρι6τη'rα' oτδv τotμ6α

τflc ,υφ,αvrιKRc εiηε ιiiδη ξαvo,ρ1ilolεl

Kαi σδ θi]κolσltnθvτε xρ6γrc - δπωc Θo

δ,ouμtε - Θd δημloυ'ργηiοη Tδ n'ρωτo

,σιlγχροvo 6ργooτdolo π6νω oi viεq
Θo1οιθtq iκoi oιj]μiφ(t}v,α' μ,δ τo n,ρ6τυnα

κoi τηv ε0ρωπαiκi1 τθχνrtκi|.

Tδ 6τoc λoιrnδv 1874 - 75 o'noτελεi
,μιδ οιnoφ'o'oloπκr'η 1ρ'ov,ld γrd την με'
τα,γεvθroτερη οrrdrnτυΕη τηc σικovcιμiιoq

τξc π6ληc: γιο nρΦτη φo'ρδ 1ρηο'ιiμo'

Πotioοvταl τδ vερo τξc 'Αρ6nrτοlαc ooν

rκnrητl1ρlo δ0vo1μη Yιd μ'|α 'lμεiζovο"
,6ro,μrη,χoν,iα,,iπεEε.ργα,oiloc Bαμ6ακloΟ

καi οργoπερα μoλλloσ (9), μδ μη'χα'

1' Π|NAKAΣ τΩN EloMΗXΑΝlΩΝ τHΣ NAoYΣΑΣ (1910)

νθc εtρωnoi1κflc κoτo'oκ'ευflc' oi δnoi'εq

δμ'ωc ε1ofΙΧΦoαv οin'o τηv 'Eλλoδο'

Πρθnεr vo oηlμ,εrΦαoυtμε δτ'r εΙvol 11 nρΦ

τη φo,Φ noυ μrδ 6roμη11'ovi'α' μδ τiv
ouγΧρovη δw,oιo τo0 δρoυ - δηiμ'ιcυ'ρ'

γηΘηrκε oτfiv Mακεδovilo. 'lξtn[|g'ηq 6τt

oi iδρμτθc τηc (lΠλoι]σtor Ναoυ'oot-ol)

εi1αv vδ dvτ:μεrωnirooυv noλλθc δυ-

otκoλiεq Qρ1rκd, λ6γω των n'ροκ'ατo-

λfψεωv ,κo,l δεlισιδαlμ'ovιδv τflc δno'

χηc l.lιΠρolσΙο o' o,0τηιr τdv καtvoιjρtα

κoi π'oρdlδoΕη θπl1εiρ'η,oη (10).

Δυoτυ1Φc ,δiν ιδmΘθτoυμε Πλη'ρo-

φoρiεc n6vω oτΦ oρ1'lκδ δυvα1μιiκδ τδν
nριbτωv θργo,ατοolωv. Movo γ0'ρω oτδ

191o, δ E' Στoυιγtoγναlκηc (11) μοc
δivol λεnτoμ,qρ,εΤc nληρ'οφo,ρi'εc n'dvω

o* κ6Θε flvο onδ 'rδ π6vτε' iρlγοrστο'σlα

τfrc Ναoυo'oc (τρi,o κλωoτl1ρια ιιoi δΟo

ερloοιo1μη1Xo'viεq), δnωc φο'iνtεταl oτδv

Π ivοrκro, 11 :

'Eτoιρlεc lτoc iδρOo. iππoδ. 6δρ6μ 6ρ,γοζ ξτiσlo ΠoρclYωγh, g]ξi'o nopαlγωγrtc

1. Kλoloτι]ριo
Λ6γγoυ - K0ρτoη - Τoυρμ,noλη

2. Kλιυoτηρl,o
M,niλη Toiτoη

3. Kλιυαrηρlo
ΠκoΟvτoq - K,αρ6τZιoc

4. 'Yφαvτηρ.lα
Xoτζη,λοrZd,ρoυ κo,i Σiα

5' 'Yφoιrrl1,ρrα
Λαvαρδ Π,εxλl6θvoυ

't 875

189'ι

'1 903

1 907

19't o

270

248

30

300

75

7.000

4.0ο,8

3.200

1 .080

270

160

160

150

75

90-1 00.000
]nαiκ6τ. νηiUα
60-70.000
πaκ6τ. vημα
50.000
ιnolκθτ. νΠiμα
100.000' μ.

0φοolμ' φ6ρδ.
l'4 μ.
90.000 μ.
0φd,oμ. φ6ρδ.
0'33 μ.

50.000 λiρ.

30 -35.000

25.000

35 _45.00ο

I - 9.000
'ρ_ qi**ξffiF]

'H Θθoη καi ι] 'onoυiδoι6τητο. τξc
Νooυαo,iΙκηc Blqμη1'ανiοc oτδ o0ιroλo
τfrc Broμη1,ον'ioc τηc M,ακεδovi,o'c, μ6-
γoγ δ0o 1ρ6vια μετα τi1v iin,ελε'υΘθ,ρωoη
(1912) ' ηαlρoυαro1Zovται oτoυc ιnivα-

rκεc 2 καi 3, o0,μφαlvo μδ τl δεδo,μ,θvο

τoο '1 914 (12) :

llρoτou Πρoxωρη.o'oιrμε noροκoτω,
nιoτε0ouμε δτl rεΤvαι drπoρο$τηπo vd
στσμ,oτηiσou:μlε Yld λilγo o' oυτδ τδ

oημεTo κοi vl μελετll,ooι-xμε τilιr διoδr'

κo,oio δημιoυργioc τΦv π,ριbτωv Eργo'

αrαoiων τflc Νοoυ,oοc, διοiδl,κooio notl

εivol dρiκ,ετδ χαp'qκrηρlστ'llKη κoi η δ'
π'o1o ταυτi'Ζετorl 'o1,εδδv μδ τdv κλoo'
oικη διo'δrκαoiα τηc n1ρωτορXlκηc σUσ'

oΦρευoηc τoσ κεφo'λαioυ. Γιδ vd κo'
vouμε o0τfiv τηv dvα,λυ'oη' εivοr οπ'αρoi'

τη,τo γδ rno,ρακoλoυ9ι'pουlμε τic oilκovo_

μlκθc δρlο,ατη.ρroτητεc'συYKεlκ]ρ'|iμδvωv
,Πρoοd}nων, ln,ρdγ]ιΙo' ιn,o0 Θδ Πρo,σfΙ'o'

θηooι.ιμ,g vδ ,καvoυlμε Ποlρ,οlκατω, μδ το

λ1γ.o αrolpio πoυ{ δroΘ6τoυ'με:

1η ΦAΣH

'H οvαVκη δlοθθoεωq τδv ογρoτι-
κων n,ρoΙδvτωv τξc n6ληc (iκυ,ρiωc τoE
,κρ'ααloΟ), οrn' τη μιd μoρl,d, δδllγηtoαv
δρ1lκo τoυc Νooι.l'o'ofoυc oτηv Θ]εroσo'

λoviκη, i οrπ,oi,c, tπΠ.ρξε i κ0ριo dγoρδ
τ(iJv κρασlδv, ατi1v Αiirγυrnτo (13) ('A'
λεξoΜδρειo, Kdiρo) κori στi 'Βo'αvio''

'An' τηv dλλη μεριδ, i1 iρ'ευvo drγoρt v

2. ΠlΝAκΑΣ τΩΝ ΝHMAToYΡΓE|ΩΝ τHΣ MAt(EΔoΝΙAΣ (1914)

'E'τfl,g'1g

πoρα.γωγη'Alnoo1oλ.

Λoγoυ Toυρ1μnoλη
Mniλη - Tοiτoη
Πxο0vπαc . |(g,ρf'τΖloc
Γ. T,oi'τoηc κ'οi Σiα
Λαnoc - Xoτ4ηrδηtμουλαc
Σωooirδoυ - ΦoΙκ
'Aφoi Σω,ooi,δoυ' XατZηνιlκoλdoυ
Σlδηc κo'i Σi'o
Νοuvella Filature
'Aφoi Toυlρ,μrndλη

N6oυoα
N6oυoo
Ναoυoα
'' Εiδεcoo
ν Eδεtooα
B6ρolo

B6,ρο'lo
Θεooαλoviκη
σεoooλoιriiκ,η
Θεoooλoviκη

250 450.ο00
120 250.000
250 3ο0.000
500 60ο.ο00
100 2ο0.00ο
300 450'.000
1 30 200.0ο0
40ο 70ο.000
400 750.00ο
1 00 3ο0.ο0ο

1 875
1 891
1 903
189,5
1 907
1 903
1 906
I'886

1 886
't 910

300
200
250
600
3ο0
300
120
300
400

7000
4000
50οο

I 6500
6000
7000
3600

I 0000
1 0000
4000

5ο



3. i],NAKA,Σ EPloYΡΓElΩΝ Tl-iΣ MΑκΕΔoΝlAΣ (1014)

Eτolρ,iεc Π6,λεlc (c.v.) 'Arπαo11. 'Aρ. μηl1αv. 'Η,μερriolo nορoγοtγi1,

EPlA (ηριilηv) XατΖη,λo,Zαρoυ Σiα
'Oβιoμ,ovηκfi 6'ταrρ[ο
Τoυρμndλη - KoΖα.Zη καi Σiο
Λαvoiρd - Πεxλl6dvoυ

Να,ouoo
Θεoooλovitκη
oεoooλoνi,κι1
Νd,oυ,oο

200
100
30
30(; )

25
20
10
5

3,5ο
80
28
10:

600 μ. iiφlαloμο,
400 μ. ι]ιφ. 500 φθolο
't 50 μ. 0φoqμ.o
200 μ. oτεvoB !φ6oμ,oτ

γtο τδ Προ[ovτo τηq ταnrκηc xεlρo_
τε;1vioQ - 6roτε1viοt (1μαMrvo 0φ6ομα-
τα cογr6κro) τoυc oδ{Yη,oε oric αγo-

ρic τηc 'Ελλοtδoc' δnoυ fl.ρΘαν oδ θ,no-

φ'η μθ τitγ θrκεi Yεvlκη oitκαvolμκη l<o_

τοIcτα'oη κα'i i:ημετoλειiτηκov τηv oυ-

γκυoiα εiσd'Y,ovTog γ|d λογoρlαoμδ
.-σUC. ει)ρωΠ,oΙrκδ μηΧoν1κδ iΕo,nλroμδ

γlδ τo θργooτ6,αrrα, not δημroιiρ,γηoov
oτη Νdoυo,o.

"Eτol 6μouμrε τηv θιμrroρlκη δρo'o'τη-

ρloτητο (loi 6θvικδ ιi δtεΘνθc θrniπεδo)
oδv κ0.ρ'ιo ΠαρδYσvτcr τηc οrρxlκηc oU.

vκθvτρωσηc τoδ οvαrγκoiou Kεφoλοiou

γrδ τi1v €loμη1ovικi1 δρooτηρroτητo

πo0 oκoλo'υθεi ο0τηv τi1v φ6o,η.

2η ΦAΣΗ
T.o δτoμ,α noi θρiiακovτot ηtδ κoντd

,oτηv no,ραδo,olαικi1 1ειρoτε1vlικη - 6'ιo-
τε1vllκη lΠαραlγωYη rκolΘιbc κoi σ'rη'v
δlαβε,oη τδv nρoidιrτωrr αtτΦv, ε(,αι_
oθηπoπoloσvπαl oπδ τi1v θnoφi1 τουc
μθ τ{v κoτooτooη oτl)v 'EOριiπ,η σ'
o0τov τδv τqμθo τiv 6noΧil θκεivη
(dνoIπτυΕη τflc τε1νoλoγirαc κλn) καi
ir:oφooiΖoυv .vo 6vιbooυv τd κεφ6λo16
τoι!c; κoi vδ τd θnεvδO.σouν ο' θvci εΙ-

δoc oυνεργαrιlκflc, γ,rα vδ δηlμlo'υργll-
ooυv o,vολoγεc μθ τηv Π'ρ'Φτη 6lσμηXο-
νrκδq d:nl11ειρηoε,ιq. "ofiωc 6λ6no'υμε
olnδ τηv ι(οτο.voμη τΦv 1ρ6vωv ilδρυ-

oηc otτΦν τιlv θnι1εrρξtoεωv (,Πiν,olκoc

1 ), ri δl,oφqρd oτδ Χ,ρ6\/lα noυ δl,o-

ηtoτιiwoι.lμε μετorξυ Tηc irδρι.loηc τo0
Πρ(i)trou μθ τδ δευτερo θργ.oαταoio μεrΦ
vετοil ο'irΦητd ]μεταξυ τo0 δευτ6ρoυ
lκοi τo0 τρiΙτoυ κλn. Αιjτδ δεi,1vει τδ
ln'ρoorδευτllκδ nvεOμα τoο aμΠoρlκoσ κε-
φoλαioυ τ[c θno1ξc, o' ovτiΘεαη μθ τδ
οvτιδραoτικro,nvε,qμo τo0 tκεφoλοfbυ
rnoO nρo6ρ1ετol αinδ τi1,v γolon,ρ6oo_
,δo, τδ δnoio 6rld,λλoυ nrεrρtoρ'iΖεται ρθ
lμη,nσ,ρ,αYωγlκδq δnεVδι]loεc (,κoτoι,κi-

εc rnαλUτελεioc κλn), li οτrtv θπlδεlκτl.
κη κoτα'v6λωoη (14)

'o nivα,καq πoU dtκoλoυΘιεi 6εi1νεl
o'vολuτικo τηv n,oro'τικη o,λλογd τηc
ξμnορικfrc δρoioτQρl,dτητoc T6lv NοoU-
σoiiωv lκ|oi τil,v μεταηραπi| τηc oθ 6loμη-

;1αvικi1 δραoτηρι6τητα;
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'o niιrακοq αυτδc πορoυoιoΞετoι κo-
τδ κdlnoloηr τραno θ,μnεlρlκδ (lδδv εiν.α|

κoΘ6,λoυ πλl1Lρηc), 6λλa γlδ τηv δρo
,δδv flτo'v δuvατδ v,δ πρo11ωρ{o6ιJ,με oδ

μro nιδ λεnτομερη dρευvo n6vω oτi1v
,θξθλrlξη κolΘε oliκoY6vεroq, δΠωq Θσ

frτov i:rnlθqμ,ητδ. "oμ,ωc nαρ' δλα τd
lμ,εlovε'κτl1tμ,oτδ τou, 6 nivοtκoc o,iτδc
,δiviεl .o.υν,onτικδ τηv εilκ6vα o0τηc τηc
no|oT!κηq μετoθoληc δπωc εiπo'με nlδ
in6γω, rκoi γιδ δ λolγo οιτδ μinρρ6gμg
vd τδv θειυρ,ηlooυ1με 1ρfltoιμo.

Γ,l' o0τ{v τηv 'iδια nερ,ioδo (π,ρΦτη

δεκoετiα τo0 XXo0 αiiιbvα) nlρ6nεl vd
oηlμεtΦoouμε τf1v Etμφovroη ivδc v6oυ
τυnoυ 6lorμ,η1αvi,αc, μi τ'ηv δ -1μlοUo.

γilα τιiv ΓlρωτuJv θρlοκλolroτη,ρiιuν Εil_

ρω,noiκoU τ0inoυ oτη Νooυoo, τδ 19,07.

Πρoκεlτoι γιd δvo θρ,γο,oταroto no0 nε-

ρr,λαμ6dvεl δλα τo d!Π,αραi]τητo' τlμηlμα-

το γιd τdv n'λl1ρη irn'εΕερrγοioio τoδ μαλ_
λro0 rμθ1ρr τηv Oφο,voη, γlδ τδ δrιol'o
δ Στoυlγrovνdκη λθ,εl (15) μθ μ,εγdλο
Θαιrμ,αoμo iτrt η itδρ0τρι,α δτo,ιpiο ετvοl

,o€dnα,lvη ....δdτt προoovαr6λloε τηv
δραo'τ'ηρ16τητ6 τηc τηc ow{Θoυc θro.

μη1oιlioc τo0 8diμ6αrκoc n,ρδc θν vθov
εiδoc Θlαμη11ovloξ τoi μoλλιoi, δγνω-
στov rθξ dλλo_υ εic τi|v 1ιil,ραv κoi εiq
τδ o0voλoηr τo0 Kρoτoυc, τοrμ'θov dvεκ-
μετ6,λλευτov, 6 otrιolτoc περικλεiεl noλλδc
ιrΠο]σX6!σεlq δI' θκεivoυq oi δπoΙαi oνθ-
λα8ov τi1v θ,κμετdλλευloilv τoυ. Tδ ε)ρ-

γαoτd'o,ιov ο'ιrrδ εivot τδ nριilτov τoσ
εiiδoυc τoυ iκoi τd rnρoΙ6ν'το τoυ εΙvοl
περlZfτητo ,θic τηv Qlγορdw, 6€ iooυ μθ

l1



6κεΙvο τflc Ε0ρΦnηq. Πρooφατωc δθ

irnρoτltμηΘηoα,v δrc ταc στρ'oTιωτlκoq
,oτoλoc' ιiboτε η rro'ρ'οlγωγη vα εΙvοι μl'
IKρoT6ρο, τηc Ζητη,oεωc...".'Η εitκ6vα
,oιjτi1 ouμnληPιbvε,τol, μrε,ρικd 1ρ6vιo oρ_

γ6τερ.α ( 1914) , μδ τηv διαlniioΤω]ση (16)

δτl ....οiμrεrρ'oν' τd θ'ρ'γοoταroιov o'0τδ

λεrτoυργεi διo τδv 'Eλληνικδιl Σ'rρατ6v,

noραγov tφdoμοτα δξαrρετl'κic nctoτη'

Toc "Αv κoi 61,εl iδρυθξ θδω κοi i'nτα

μ6vov δτη, τoroov θn6τυ'1ε, Φστε σηlu€'

,ρov lKα,τo,σκεμαΖαvτol v6α κτi'ριo, τd δ'

Πoiα Θd οτεγ6'ooυ'v τdq v6αc θγκ'ατο-

στασεlq, καi κατo τδv τρ6ιnoν οiτδν 11

ιn,αρolγωγl1 τoυ Θδ δlinλα'olα'oθfl ".
Πληρoφoρrorκo dvοφ6ρ'ouμ'ε δτι τδ 6o'

γo,oτototo o0τδ λειτoi.lργη'olε καvoη/lκδ
,μi τflv θnωvυμiα .EPlΑ". ]Eρrou'ο'v'εiο

A.E', μ61,ρι τδ 193l, κοi d'nδ τη lρονια
αιrrη αρ'xiζει μrα olεr,ρo nερ{oδlκδv δtα'
,κonΦv τΠq λεlτoυργiαc τoU μ16γρl τov

Mο'ρτro τoυ 193B, ηrμερorμηvi,o κ'oτd τλv

δnoio κλεi'vεr δριoτlικo καi d,noλ0εl ro

'οOvλc τΦv tnoλληλωv καi θρvα'τδv

τoυ (16-1B 0nαλληλol καi 250 d'ρ'γo-

Tεc). "ETσΙ κλεivεl μιd nερ'ioδoc τηc

ioτoρiαc τou, θγδ μld κoιvo0ργr,o dρxi'
aa! οργ6τερα, μ,ετδ τflv dvolKα]τ'olcκlεUη

τoU, γιoτi κoταoτρo,φ'ηικε κατd τηv δ;dρ'
1κεΙα τoο θμφυλioυ ι'loλ6,μου τδ 1949.

Kλεivovταq τηv rιερlγρoφη nαvω oτdv
nμbτη κoi ο,n,oφ,oloιo'τltκr'l Πεrρioδo τRc i_

oτoρiαc τ[Q 6ιoμ,ηγro'viαc τηc Nα'oυooc,
,καi Yrd vα ouμnληρι.i-loο,υrμε τηv εiκ6vα
τfrc τοnικ{c Π,α,ρ,oYα}γηc, oη]μtει(bvouμε

δτr n,o,ρα,Mηλο μ'δ τδ μ,εγoλo 6ργoοτd'
σlα, oiιι(ιαKδ θ,ρ]Yoστηρ,ιο 6,nεξερYdζοv'
τοrr μlο πolo6τητα 32.σ00 δκdδωιl μ'oλ-

λroE καi Παlρηγoιγαη/ τδ nαρο'δoolοlκα
,υφ6σμroτα (σαlYIo]Klα). Ei1,αv oUvoλlKδ
,μ,ld no.ρ.otγωγη'66,400 lμ,6τρ'o U,φ'otorμα'

οξioc 3_4.000 τoυ,ρrκtlκδν λlρωv. 'Αλ'

λo η Π,oρl1γρ'αφi1 πoi κd'vrεl δ Στoυγιοv_
vdικηc γι' α0τi1v τηv διοiδrlκαoi,o θrn,ε'ξlεβ'

'γο,oioc ,κα'i irπiloηc τo ,no,od no0 iπolρ'
γαv τελllκd oi oi1κo,γ6vε!rεq α0τθc (γ0ριο
,οτic 800 λιρ,εc oυvo,ληκd, γldvημ'oτ9'
lnοiη,ση, ilφ.αvoη Kαi 6oφη τoE dρ'1ικo0
lπρoidvτoc), μδc δδηγεi vδ οtκεφτo0tμε

δτt oτi1v προrγμoτιlκ6τητo o0τη η oiIκtα'

κi 6ιoτεXνiα δδv dταv θvεlξdρτητη, oλ-

λd nρ6'oφερ,ε τiιη/ θ,ρ'Yαoicr τηq i'v'ovτt

dlμol6ξc (iμιoθoO) ' ιΦi δτl τδ o0voλo
,oOτηc τηc θnrΧ,εi.ρηr6ηq α'vηiκε οθ dλ-

λoυc: 'Αλλ' o0τη η 0n6θεroη μ'6vεr νδ
θ]nιθε'6αΙωΘη(17).

.Πεvllκιilq., YΦ,φ,ει δ Στouγιονvdκηc
σrh,v θ,ργcΙσiα τoU rΙoι πρooιr,oφ6.ρ'o,μlε,

....iirπδ 6lαμrηr;1ovικfrQ οn6,ψ,εωc, r] Νd_

οιlo,α εivο,l σxεlδδν η πρΦτη π6λrc τηc
Toυ,ρκi]oc καi η τpοφδc τo0 6ιoιμηγ'α_

vl'κcjE πνειjlμαπoc, τδ δπoio, nρoερ16-

μεvo iΕ αuτξc, dγκoτεσTαΘη καi Θic

τδc ολλoc noλεlc τξc Mαικεδo'vi'oc καi

η(ιrρiωc εic B6ρ'olα'v κoi εic "Εδεo'

σoν(18), η δnoiα θξ dλλoυ, iκ 6lo-

μη1αvlκηc dLno'ψgφq' 6χε,ι μθλλοv πλθ'

ov λoμrnρδv τηc Να,oi,'σηc, δ16τι διο_

θ6τεl πιδ nλo0oroυc φυolκoilc πδρoυc,

δηλο,δη μtd κrvητηριov διivo,μιv μ'ε'γα'

λυτ6ρο, εξ αiτi'αc τδv onoυiδαloτEρωv

ΧοΙαρραlKtδv κλn...".
'H vdα νεvιo τδv 6roμηxαvtιυv τηc

Nοoυoο,c, οιnδ τδ 19'20, εiν'or oυvδε'

δεμ6vη iκυρiωc μi μlδ o'iiκotγ6'vεια 6ro'

rμηx6vωv(19), τr'1v oiκoγ6vεro Λovo'ρδ,

η δrnoiα, 6rηωq μrnorρo0μlε vd δto'nιoτιir_

οcυμ.ε δlnδ τ' δvομd τηc oυvδ6θηκε

δρκετδ vωρic μδ τηv 6rn'εEερyoloi'α τoi
,μlολλroΟ. Δυ,oτυXδc τα δεrδo'μ'6vα nοt

διαΘ6τoιlμ,ε ,μθx,ρι oτlγμηc γlο τηv nε'
,ρΙYρ,α'φη τδv vθωv 'αUτdiv μ'oνdiδων

εivοl πoλt φτωXo, καi oτδ με'γ'α'λ0τε'

ρ'o μ6ρoc τoυc πρ'oθρ1ovτoι οrnδ 0rnολ'

ληλoυc τωv θργo'oτα'oiωv ο'ι]τωv. Tδ

Χο'ρ,α|KτηρlστιKδ o' oiτdv τηv n'ε'ρinτω'

oη ,εivοl 11 ,μrεγd,λη owθX'ειο ταrv 6lo'

τεxvttκδ'v Iκoi 6ηoμηX'ovικΦv 1δραστη|-

,ρlo'τl1τωv o0τηc τηc oilκoγ6vεrαc, η 6_

,noiα oυvεXiΖετot δξαλλoυ μ'θX'ρ| oη_

μ'ερ'α.
τδ 1922 δ Λovαραc i'δρ0'ε'l μ'αΖιj μd

γ3υq ilδρuτθc Toa n,ρd}τoU κλoloτη'ρ'iου

τηc noληc δvo κolvoιi'ργιo oιlγxρoνo

6ρloυ,ργεΙo, rnot πoρ'ηγαγε δλα τo εj-

δη υφ'ο'oμdτωv. Tδ '1 928, oi o'δελφoi

Λαvo,ρδ iδριi,oυv (αnτr] τη φo'ρd μ6νοl
τoυc) 6νο ολλo μ'εγ6λo θργooτα'οlo,

γ,ro τηv Παιρ,αYorγη Oφαo,μοτωv 0ψηληc

ιnoloτητοc(201 , xωρic καΘoλoυ vd θγ'

κo'τoλεiψoυv τδ π,ρ'o'ηγo8'μεvo 6ρ'γo_

. αrd.oIo. oi δt,o οιτiq μovd,δ'εc oΓlα-

o1oλoOoαv ou'voλllKd Πε'ρi τoυc 2'0'0ο

iρYαζoμεvouc, σi Tρ'εic 66ρ'6''." '' 
_

ηuθρα, κoi r'1 λεrτoυ,ργiα τoυq σUνlεΧi'

cτηrκε 1αlρic δμnoδlο μ6xρι τδ 1940

(ι<οi μδ dλλη διε0θuηlrση, μ'6Xρ'Ι oημε'

ρo). 'En'i nλ6ov τd nρoΙδvr'α τo0 nρΦ'

τou θργ'ooτοoioυ διακρiθηκον μδ dνιb-

τε'ρ,εq τιμητιKδc διακρioειc σ'τηη/ ΔιεΘ'

vξ BlolμηxοvrlKi "E|κθθoη τoa Λovδvou

τδ 1932(21). Πεvικα, { o,ilκoγ'6vειo Λα-

vορd κατθx'g1 μrd oημoντικη Θ6oη oτδ

oι]vολo τηc'EλληvrrκΠc Brομη1αvi'αc,

ornωc δa1vεl { δrκλoγη ToU o. Λονο'

ρο οαγ μ6λο'υc τflc Δroικotroiqq 'E]nι'

τραnfrc τ|c 'EvΦoεωc Bloμηydvωv καi
Bιoτε;4vδν τηc 'E'λλ6lδoc' τδ 1936(22)
lκαi αρYoτsρα ( l 939) ' oδv δ'vτrπ'ρ6-

oδρ,o τηc Δloiκηoηc τηc'Evιboεωc
KλωoτoiiφοντoUργδv (23).

M.61ρr τδ 1940, τδ nrδ 'onoυδαio γεγo-
vδQ o;1rετrκd μδ τη 6lolμηΧoviα τηc Nd-

ouσoc drΠoτ6,λεoε η κοταlοτρ'o,φη ornδ

πιlρlκoiδ p! 1ρ6τoυ tηc θρYoστo\σiou,

τδ 1936' τo0 δrnoioυ τδ θρ,εlπιο ι)iπdρ'

1oυv d,κoμ'η, δεi,γμ,ατο το0 noλιoi με_

YoλεoU. Td δλλα aιργo'στ6'σΙo λεlτo8ρ"

γηιoαv Qμαλo_,μθ με'ρικic oλλοlγθc oτδ

inirπ,εδo τδv μετo1ωv, αλλα δxl oτo θ-

nΙn,ε'δo τΠc Πα,ρoγωrγηc_1κoi κ'ατo τδ C-

τη 1940_49, δτov ivα μ,ε'γdλo μθ'ρ'οc

ToUq κα'Γo]oτραlφηrκε κoτo τdv δldρκεlo

'6ιJ fιμφυλiou πoλ6,μoυ.

Mιδ v6o n'ερi.oδoc δρα'oτη'ρ16τηταc

τ(iv 6Iolμη]x,ovιδv τξc N6oυrcαc δρxiΖεt

αrn'τηv η,μεpo,μ,ηνiα ο0τη κoi μ'ετ6.
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19'1 1 oελ' 148' 'Eniroηc 'Avo,oτoο6'

π,oυλoq Γ., '|'oτoρiο τηc 'Eλληvtκηc

Blqμ'η11ανiοc 1 840 ' '1 940, 'ΑΘηνα

1948, τ. 2' oελ. 909.
'1 O. Στoυγιoιrvακηc E., <Nd,o'ιloo" op. cit,

,αελ. '148. 'Elπilo,ηc' Baker, Turkey ;lr

Eurοpe, Λovδivo 1877, a'ελ' 407 '

11' Στouγlοwαικηq E.' .f',ldoυ'oo", oελ.

148 . 153. 'o Πivακoc (1) Erγruε 6d'

oεl τdγv oτolχεωv not π,ερl61ονταt

α' o0τδ τδ κ,εiιμεvo.

12. oi πivoκεc προ6ρ'xovτor αnδ τδ 6l'

Θl6λio τρυ Γ. 'Avαoτοο6π'oυλoυ, '|-

oτoρio τξc'Eλληvκηc Bloμ'η1'oιliαc.
Ι ΣYN'EXEIA αri oελi,δα' b0
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KoΘε μ6ρα 'l(αi ,Πε'ρlσσ6τερo η ovθρωnoτηc
Θλ6nει γδ ,κλtμοκΦvεται ,η 6io μδ τic δrdφoρεq
μoρφθc τηc. ΦΘαoομε οτδ oημ'εΙo vδ δxεl γivεl
η 6iα αnoραiτητo oτol;trεTo τξc κα'Θημερrvηc μαc
Ζωηc καi vd μεγαλιi.lvεl δτοι η dvτiδροoη μαc
oτdv δnotαδηnoτε δκδηλωoη τηc.

'M6ρικδc μoρφδc 6iαc δ,nωq ιiκεivη τΦv τρο-

μoκρατιIlv oυγκrvbOv i,δlαiτερα τdv κolvη γvιi:-
μη. Kαι γlδ τδv λoγo ο0τδ 6λ6noυμε καi τηv με'
γολ0τερη κλr,μ6'κωoη τηc τδ τελευ'ταΤα xρ6vlο.' 

Mεμovωμdvεc δμdδεc nρo'oπαθoυv μθ τηv
1ρηorμonoiηoη δμηc 6iαc κατα dνυn'ε,ρdo'πιοτιυv
πολιτδv vo δκ6l6ooυv δldφoρα noλlτtκd nλεovε-
κτηματα. oi πρωταρ1lκoi λoγol noU αvδγκαoov
τic δμd,δεc α0τδc vd καταφιiγoυv οτηv 6iα ioωc
vo frταv καΘ' δλα oυμnοΘεi'c δταv θπρ6κεtτo γιd
nεριnτιiloειQ θκnρooιilnωv λαιiv η φυλδv ποfl
ixoυv O,nooτεΙ 1,εlρ6τερα oκoμη dnδ τdv 'ουμ'
nαι1νΙα. τΦv μεγ6λωv δυvdμ'εωv._-,Mθoα 

oτηv dπ6γvωoη τoυc οiτη 6ρ1oκουv
την ioκηoη τηc 6iαc Φc τηv μovη δυνατ6τητα vδ
o,κoυoΘεi f1 φωvη τouc.

Δnφoρετυκd μ6voυv E'ε1αoμ6vol σ6 'ψlλd
YPdμματα" τΠc δlεΘvoΟc θnlκolρ6τητoc δv μno-
ρ6ooυv vd nε'ρdooυv καi ο' αιjτd. Kαi δxoυμε'
τθτolα rιαραδεiγματα αρκετ6: τotlc ΠoΛαιoτlvi-
oυq' τotq 'Aρμεvioυc τotq dvτιτlΘ6μεvoυc οτηv
,noλlτlκη τδv φυλετlκΦv δlακρ1oεωv κl' δλoυq
'oιiτoilc τo0c λαoιjc,π,oil 'αYωviζoιrταl γlο μlδ 6λε0-
θερη Π,oτρiδα no0 ]μld στρατlωτrκη Xo0'vτο Πη-

ρε τηv θλευθερiα τoυc.
'o τρ6rnoQ δμωc no0 δrdλεξαv γld vδ πρo-

66λoυv τd οiτηματo τoυq εivαl ioωq δ 1εrρ6τε'
ρoc ,δl6τt δδv εivαl κoθ6λoυ 'nεloτlκδ τδ vd α-

γωviζεoαι γιd τδ αvθρΦnιvα δtκαlιbματα, δτοv
id nαρα,6l6?εlc κoi δ iδloc κατdφωρα. 'o noλυc
κ6oμoc votΦΘεt n'εριoooτε,ρo αλληλ6γγιJ9q nρδc
τd Θ0ματα τηc 6iαc γlατi oτηv nραγματκ6τητα
οtτd εiν,αι η αδ0vατη nλευρ6. Kαi τd Qfrμοτο
ο0τδ nρ6πεt vd nρooταΘεuθoυv μδ τotc καλΦτε-

ρoυc δuvoτorllq τρ6noυc.' 'H tiπαρξη καi f1 δnl6iωoη τδv oημερlvωv oρ-

γovoμθvωv κotνωvlδ'v 6ξορτδτοl δrnδ τηv nρo'
oταoiα,πot μπoρo0v vδ nαρdo1'oυv οτd μθλη τoυc.

T6τε μδvo καi τδ δτoμo Θδ δεxθo0v καi vd
0nοθληΘo0ν οδ θυoiεc γιd τηv 6ελτiωοη τδv
κolvωvtΦv.

'Aλλd καi δδv Θd nρooφε0γεl δ καθ6voc
oτηv Biα δταv δn'nιατιi:vεη δτt δδv οδl'κεiταl'' Στην οOoiα τελlκd dnαtτεiτοι μld μεγαλιjτε'
ρη ε0αιoθητonoiηoη τωv δ'n'olωvδηnoτε μεγdλωv
b,n6rαr', oτηv δoκηoη Tηc καθε μoρφΠc 6iοc.
E0αlroΘητono1ηoη πoil 'nρ6πεt vd 6κδηλωΘεi τooo
oτδ θoωτερκδ τηc ,κdθε xιbρoc δoo καi οτηv
δrεΘvfl oκηvf1.

'H oυrεργαoiα τωv κρατδv καi τδv δrεθvδv
oργαvιoμΦv δθv μnoρεi vδ πoiρvεl μ6vo τηv

μbρφir τηc τυnικηc 6ρμηvε,iαc τδv κεlμθvωγ v6-

μωv δπoυ καi δnωq θnlτραn'εi r'1 θφαρμογη τουc
Γlατi η ovθρΦnvη ζωη 6,xεl oθ δλo τd πλoτη

}l BlA KΑI H Εtl0χ}l MAΣ

κοi μηκη τΠc γηc τ{v ilδrα αξiα πo0 κοv6vοq
δθv μnoρεT vα τηv dμφιo6ητεi η vd τηv Πε'ρtφρo_
vεΤ.

Θd nρ6nεl ,κd'n,oτε vd dnoδε1Θoυμε δλoι μαc
δτι δδv ,0n6ρXoυv αvθρωnoι nεριoοoτερol η λI_

γ6τερoι iool, απδ τoic δλλoυc. "loωc θo πρ6nεl,
η δoκηoη τηc 6iαc vd nρoΘληματiοει πoλil nε-

ρloo6τερo τo0c io'1υ,ρo0c. 'H 6iα μnoρε,i vο 6ξα-
λεrφθεi oδ 6dθοc μovo μθ τflv καταπoλ6μηoη
τΦv ,πρωταρ1lκΦv οiτiωv noO τηv n'ρoκαλo0v.

Tfiq Κλεoπ6τραζ ΠαπαματΘαioυ
MEΛoYΣ ToY Δlol'KHitll(oY ΣYMBoYΛloY

ToY ΣYNΔEΣMoY
aΓΙA TA Δ|KA|ΩMATA TΗΣ ΓYNAIKΑΣ'

ToΠ lrKov ΤMΗMAToΣ ΛAPl,ΣΗ,Σ

Mδ τδv θΕαvΘρωnιoμδ τδv κolvωvlιilν μαc o' δ-
λεq τoυq τic μoρφδc τΠc ZωΠc.

Δtαφoρετικδ δδv 'κδvουμε τ1noτε δλλo dnδ
τδ vd oυ'vεXiζoυμε τδ 'jδro nαlγviδl. Kd'n'olol TPo_

μoκρdτεc 6κ6ldζoυv ,καi οκoτιbvoυv κd'notoυc δλ-
λoυc Yιo θγκληματα πo0 δlα'nρoTτovTαι κo'πoυ
αλλoυ. Πlατε0ω η τωρlvη κλlμακωoη τξc 6i'αc
vd θnιφ6ρει μιd 6αθ0τερη εOαloθητoπoiηoη _δ-
λωv αn6vοvτι oτηv οroκηoη 6iαc, τηc 6iαc κdΘε

μoρφηc καi 'κατd oioυδηnoτε.
"loωc οιjτδ vd αnαtτεi καi τηv θnαvε'κτiμη-

oη μερlκδv iξιδv τΠc 6ιoμηXαvικηc μ'αc θnoxΠc'
'AΕiων no0 δθoOv οτηv α,nolμovωoη τo0 oτ6μoυ
καi oτηv γ6ννηoη κοi θκδηλωoη τΠc 6iαc.

'oiEηγo0μεΘα oτic oκ6ψ'εlc ο0τδq δ16τl η
6iα εivαr θρριboτlα τdc γιγαvτωμ6vηc noλlτεiαq
μιδ noρdφoρη 6κρηΕη τηc θπovdoτασηc τoi 6v-
bριbnoυ, 

'αtn6vovτr ,oτηv δδ'εIα καi Π]αρi}ιoγη
ζωη τoυ. 'Η 6iα n9! η:ρoo6dλει τoiq δλλoυc noΦ

πρoo6αλεl καi τδv θαυτδv μοc.
Kαταoτρoφη καi οι]lτoκατooτβo'Ψ'Π, r! 61α no0

δrαλ6γεr τδν αλλo θ0μα τηc γld oτ61o, τηc δλ'
λoτε γld τδ xρωμα τoυ καi 'nlδ oυ;1rrd κοτd τ01η,

η 6iο πoil δρα οαv τδ δηλητηρto τηc θnoxΠc μαc'' 'Η 6iα noi μoιαΖεl μδ ino1αλlvωμθvη θv6ρ-

[ειο pδ τρελδ καταρρdκτη μδ dκρdτητo.νερδ noil

ρημο?al τδ ndvτα κoi no0 Θδnρεnε vd n'εριoρι_
oτεi.

Πρ6nει vd nερloρloτεΤ δταv dvαZητηooυμε
μld καλ0τερη πoloτητα ζωflc, γlo τδv καΘ6vα

μαq κοi γld δλoυc o' δλδκληρo τδv κooμo.' Nδ τηv οvαZητηtσro'υtμ'g 1μ6orα' o' δ'viα rnvεltμο

θλευΘερiαc, εiρηvηc κoi ουvαioΘηoηc τΠc ε0Θ0'

Π ΣYΝEIXE|A oτil oελlδo 72
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TA θEPlIuA MA0HlιllATA Elι'ιHlιi IK1lΣ ΓlΠΣΣAΣ Im!

Π0,ιlTlΣMιlΨ T0γ IllPγΠllAΤ0Σ ]ιllEΙιΕΤΠlιl ffPΣ0N}lΣ0Ψ

T0γ AIM0γ ffi,ffi

NΙc&' &,πb 
"ι6 

δro"-ηρ υ6τητei τa6
ΙMxΑ δE Eπιoτη1-ιον,'y'rι6 y"αi. 3ρευ,; η-
τι'xoδ 'Ιδρ0,ματο6 ιιδ διεΘνi1 πρo6δ't1
τ.αi. &ναγνιhρι6η aτνal" y'α'i. τil" Θιρυν}.'

ψαθ\'ρ,ατα δλληνιπξ1 γ)'ιbοcα;''ι"l'i'
πloλιτι,cμoδ γιδι ξ6νου; πaδ δ''ο?Υrxνηh-
yoντσ'L x&ιθε xα)"ο.u'ιli.ρ,' οτi1 'Θrssz-
λον ilxη τδy Α$γoυ o'ιc.

T& μαθ{μα"τα ι'bτd. |'1πOροο,μΞ y}"

πoδ'με δτι aτ\ν Ξξeταs'\ τaυζ τ'1',?Qν-

aια'ζoν'ται ob τρt'α'cτωδcα": 'Ω; πc6""ο
oταδ'ιο θιΙ θεωρfooυ1ιε δxaTνα πoυ δι-
aργανι-bιΘη'xα'ν ιiπ' τδ ΙMXA cδ ουveρ-

γαaiα ψΕ τδ QUEENS COΙJ,E( i]Ι
τoi r,ανεπ'L'στηrμ,Oυ τηΞ μ6a; .Τδρlιη;
&π'τδ 1968 δ; τδ 1971. T:i1Σlιοpγθ'-
ν,ωo{1 τουE &πδ €λληνιlxt1c π)'a'l1ri'',:
εiaε &'νi'&6ει b &etpνηlοτο'" Βq'οD'e''-
oq 1ναaι3ρδ'αE. 'Ωζ δε6τερo cτi'"lδιo θ&

aα'ραxτη'ρt'ζαμε τi7 δειiτε οη πε2''"aδο

τδν μαθημ&τωy πoδ d'ν6λ'c'6g :δ νδε;
6&'οer'; τδ ΙMXA 1ι6νo τoυ, iιδ τ!
διε0θυνoη τa6 τ'αθηιγητi1 Κl'cυ oν'ι'λ η
Mητo&xη, τδ 1973 - 7975. Tδ τ",1'ρ:o

Χα|ρ αxτηρL7τιτ'b α6τt1Ξ τt1.' τa C''6δo'l

εiναυ δτι δ6 γλιλοcα τGl') 1ια'θηιLα'1ι11';

γρηcυψaπoυi1θηrxε ! &'γγ)'υτ"*1' ΤΟ'o 
-:

τδ τρ{τo 'cτ&,δ'.ο, δπου yρηο'.υaπr,'"^i;

θηπε i7 τεLρα πoδ &πaxτi1Θην'ε λτ'
τ&, προηγoι5ψενα γρδνια, d.2yl"'.sz 0'τ'
τδ x'αλoxα{ρι τOo i966 ^ιLαi. \/'?'(ι7''-

ψaπoι\θηrιαν { δλληνιx! xα'i" :r1 &.^;-

γλιx! γλιbooα.
"Ag δo0rμε p"6 Cυντ,''l'ιiα τ+Γl 1τ1'€'?-

γαofu ruοδ γ[νεται cτδ ΙMΧA γι}
νh δ,'cργανυl'θoOy τ& 0ερ'''lδ.' p'ι.Θi1υυ'-
τα. 'Aπ' τ'δ Δεy"ξιι6οιo τοΓl πcc'ηγιlΔ'
μενoυ xρ6νoυ στ6λyογτ.ιι τα'^7-υδρr'l,ιι-

xδ5 διαφηlμι'oτιxδE &aiLoοεq cL τzρ0'-
aτι',ο &ρ'.Θ,ψδ &"ποδεy'τijlν c' aλa τδ';'ιιt-
oμo ΙΙανεπι'aτ^i1ψυω, K6vτρα'Eρευ-
ν6v, Bι6λιoθ!ixε;, ΔιεθνεE;'o ρ^1ανι-
oμoδ,:,'Eλλη ν υxΕq Ξ ιx)'η'ο ιαcιτ.b ; Ξ-
yoρteq xαi xoLν6τητε'ζ TaΓ) Ξξω1g'q''y','r.)

x.&.) ΟΣ θqicoεq αδπδg θ91ιiξο'lγ τ,θ'-

ντα πιir6 rδ. ψα,Θi1ψα.τα αι)τ'& γiνοv:αι
oτ! Θεcoαλoνicrκη' "Ετoι. :i'1 d'ai'οlα
τοδ 1973 Ξ1ει μι& y'αρLτωυ'ι'lη |ι|J'-

x€ττα bλη'Ξ τη5 πδλη;, σ'Ι\lJJυξνη ι1"1i'

τδν d'ργιτ€xτoν,ι '\iσ"\ ν'α"lΘηι^γητ't1 ιa6

54

Toσ ΚΩΝ. Κ. ΠAΠo\'ΛIΔΗ
'Επ ισTn'μovικoσ συvεργaτn

τoσ ΙMxA

Παvεπιoτηηl,iου N.,\[oυτcδ π.Jυ)'.' τO5

1974 Ξνα τ'|νt'11ιι' τt1:, 6υ'ζαντ:l\;' Ξι-
fi'ηo[αq τt1q' λγtα; λixα'τερ[νη3, ιο6
!975 ξνα τμ,ξμα τ!6 Κα'ιιuρυ'q, τcιrl
7976 Ενα τιμ:fiηια &π' τd, Κθ''cτ2α τi1<

πδλη; xαi τa6 7977 τδ Λευγ.δ Π'j:-
γο. 'Aπ' τbγ 'Τανο'lαρco y"''δλαξ θ''?Υ[.

ζoυrν ν& Ξρ'7οι'τα''. cτδ ΙltΧA ai l''ιτ^iγ

5ειζ συ,μμετox7q &π' 'ιig πdντε f1πεi-

ρου6. oi αiτt!6g'. cιilτξ6 eiν'α.ι tδ''zΞ
πo)'λδg δcτε oΕ δcaργανυlπΣ;, (ργ'ο-

'lται πoλλδ,.. φορδg ο6 δ'3cτ'aλτ1 Θiιτi
y"α'i' εiν αc θ'ναγτ'αc1ι,€'ιoL ν' a.?yτiθ.'7')')

τi oυμιμετoxd o6 πoλλοδ q, λυ'lι6ι'iο'
yταE δπ' δ'!η περυοοδτΘρa τaι' i.'.5:.-
πocτ1τιν'&, οπουiδδγ τoυ_q τl: 5υ3τd.3Ξ'';

τCυν xα'θηr'μτδy τoυ6 ι"αi. τδ συτ^{ρL-

φιxδ τουg 'd'ργo. ''T'."C'' ιδ Ξπ'.aτη\ιι'l-
yιγ'δ LπIπεδο τ6ν μαθη1r4των 9iναι
&''ρxετi' δι].lηλδ, 1'pοi ι'ιeτα'ξ'i =irl

Αυγoucτoc 1976. "Εvα τμημα αnouδαloτωv τoυ *Διε'θvoUc Θoρ,rvo0 Πρo,γρdμμoτoq'
τoΟ lMXA oro 'Aρxοloλoγικδ Moυαεio τoυ Boλoυ. Δlαlκρivovταl, μ,ετα'Ευ τωv
απoυδαοτιLlv' δ 6υΖοvτιvoλoγoc κο0ηγητηc JollN GlΑΝAKOPLOS' δ ορ1o'loλ6γoc

'κο3ηYητηc Φωτηc Π6τo'αq rκαi δ υn.εOΘυνoc τo0 τε1vικo0 μ6ρoυc τoη Πρoγρ.dlμ--

ματoc ]K. Πα,noυλilδηc

Μ*:s
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σπ Oυ!δΦστδ y τιi ν θ ε ρ ι ν ιilv pιαθ'τll1-ι &,τ,rl ν
δyα πooooτδ πoδ &"ν!ργετα'r' οτδ 10%
διδ'&,oιoυy aδ d,νωτaτα' τνeυιι.ατιγ"iι i'-

δριtrματα. 'Eιxτδ,6 &.π' τoδg xαΘτyτρL,:
&uυτ&τωy oxoλdlν {'ρxou"o, ιια'Θ ηγ'rs
τδ5 xαi xαΘηγ^fiτοιeg τ!q μιdoη; 3x-
παιδε6,oε,ω6 (xλαooιNoi φ}'6)'c^γo'" ι.
aa.) " μ6λη Ξρeυνηιτ''xGlν Σrδpυμld,τιlr,
δπ&λληλoι διsθv6iy δργανιcuδv (τf1;
EdρωπzΤxηs Κzυi1,: ".\γz:d.;) , ο,t:-
τητδ; x. οt. Σ' αιiτοi6 πρ,!τr--'. ν\ r'ρ"'-
οτε'θεi xι' Ενα6 p,eγωλ'og &,?ι'θqιδ6 cπcυ
δαcτδy '&π' δλα, t&. ιρ&'τη τo6 xδο,,ι,ιυ
rιi'δποio ι'd ργa'l'τ αc ιi'l ; π c oczεx).τ1 ;ι5_
νoι τa6 "Ιπουργεioυ ΙΙολιτιoμιoi xai
'Eπι'oτημδν διδτι &,r'[cτaυlσα'i στιξ 3-

ξετ&cειg 1,oυιζ στ"i|) iλληyιπt ^i'ωοιι
Tδ €λληνιxδ'Τπoυργεiο γι& ,r& το');
6ρα6ει3'aη, τaδE 'ιτρoσy'α'λεi Ξνz' ψi1,lι'
oτdi Θεocαλoνiιη. "EνLα p.eγL.λ.ο τrι-
ooοτδ &π' τoQ6 oπoυrδαoτδ5 τδν θεοι_
vtlv μαθημ&των γvωρiζεc xαλil, τi1ν
€λληνιxfr γλιbooα >ιιδ-νι τi7ν δι'δ&cy,ε'.,
Ξνα il.)'λ'o 81ει γερδE 6&ιsε'"q uαi. γνdι-
aeιq xαi. 8yα &λλo δδν iy'ει τtp rρz"-
xτcxi1 Εξ'dι,cuηoη'

Ti6 τελευταiε,< ξμdρε; τoδ 'ΙOυ-

λoν[τηq &"λλdξει 
'ρυζιν"i, i1 &τιιδοφω,-

Pq. 'H γρα'γLψατεtα τ6ν θ]εrι.)δy μα'-
θημdτων πob θ'ποτeλεiτα'c &"πιδ 7ι4}'η
τoδ πρoσωπtχoδ τaδ ΙMΧA r'iνα''" Ξ^γ-

τ'αταoτηψ€νη 6'xei y"αi Ψροντ[ζε'. '6λ0

τδ 24) ωρo ^γιil. τi'1ν Ξγ,xαταsτα'sη τ,i't
σπoυlδ.ιστα)γ ποδ 'd,pγaνται, 'Exεi δ

Ξπι'ox€πτηι<Θ&, &,xoι5aη δλε; τi; γλ6ο_
aeg τa x6cμου. T'i,: τελευτα'iε6 {u{οε;
τoδ "Ιoυλjoυ oτi6 Φοιτητιιδg 'E:τis;
Θεocωλoyi,η'ζ xυ'τ α6 &λ'eτ αυ τ'θ.θ ε π ρ ο

oπ&'tθεtα γιδι νδι ψπo$ν οi oπorrδaττθ;
ατδ πνεσ,μω τδy θ'εlιy6γ μαθη1ri..;ιυν.

'Aιoλουθεi 'i1 τeρ&lcτια Ξργαctα"
τδv μαθημ&τωv τδv ψi1να Ai3"γr2ι151η'

o,Σ 3πιoτηl1ιoνιxoi oυνεpγατε< τοδ ΙM
ΧΑ διδ&oπουv τpεi6 δρε,ζ xα,θη,ηερι-
ν& τi1ν θλληvιxi; γ),6ssl-. Eι, i\η-
θeια δτc μ,ετ&, 8να iltpα Lντατιιt1E Ξp-

γα'ο[αq, παρδ}'η iiν αδγoυcτι'&τ''x\
ζ6cτη τ!; Θeocαλoyixη'i, τ&' &'π,lτe-
λδoματα εivαι ν"α'ταπληv'τ''ι},,. oi
oπ'oυδαoτδ6, δπειδ! a| πεοιc,ι,6τecου
€γου'ν &.νεπτνγψ{νo Ξτι.cτη]μoy:χδ 3γ-
δcα.φiρoγ ιiλλ& ιαi νeρLg 6ωcε,'3 oτ"iγl
δλληνιx! γλιbccα, cτ& τdλη τo! Αl.,-

γoιtrοτoυ ψπορa6ν ν&. Ξxφοα'ζo';,τσ'r 5τδ

γραπτb xαi. oτδν πρoφoριnb λδγo
οτf γλιilcoα μαE. λ[ετ& &πb τδ ιαΘη-
μερινδ τρiωρο μαθημα τfl,c Ελλτγl'.ι.\3

γλιbο:α; oi aτa'lδι'sτΕ; πα.'Lτ'ο)'ο'l-
θ,oσy 2 δρε6 γενιx& 1-ια1θ{ιιατα δλ)'r;-

νLy'ai πaλ'LτLσ[Ιoσ Jτ& δλληνιv.& { cτiι
ωγγ)'ιτ'd'. Στdc δiωρα αiτb. μι'Θ^l1ιιιτα
o,i cπoυ,δα,cτδg 3xoυν τiν δlυι'ατ6'ιτlτα
τd' παραxoλoυθiicουν ξνα d.πδ τ&. πι'-
ρατ'ανω πι{'ντε τψi1ψατα t1 Nα'i" 6ρ''s',''[.-

ν'α ψασfiψατα τ!6 θxλoγ!; τoυζ aΙt1δ

τδ x&lΘe τμ!μα,:

Tμ!η_ια A' :'Ι'sτ,ιρiα,'Acγα'υo) c-

γiα, Φιλoooφ[α xιi Φ'')'ο)'ογ!"ι' -'t1Ξ

'Lρy.αaα.q 'EλλdJδor.
Tμiμα Β' : 'Τaπaρ{α T'!-γ'lη, Θea-

λoγdα, Φιλoca'φ\ω ιxL Φ'')'oλον|''x τtii
Bυζeντι,;,ξ; θποx!e.

Tiμημω Γ': Neoeλληνιτ"\ τ€γνη'
TΙεζογ ραφ[α, TΙotι1ιη,'Τ'cτορLα ια\
Ιrαiν"i1 Ti6xvη.

Tμiμo Δ' : ''Lcγωtα, Bυlζα.ντιν{,
Σdγ1ρoνη 'Τaτaρ[l' 'y,q'i σy,6σ?-Lζ τcii
Bυξzντ[ου μd τδ Δ:τ:xδ y.zi 'b Σ)'ι-
6ι'v"δ xδοpo.

T,μ!η-ια' fl' ι 'Lcγαiα τ'ι'i. Β'lξαντ''-
νt1 d'ργαr'oλaτtα 

-'Α91αilα' 
Bυi(α-

γτι,r"il y"αi Σ6γ1ρονη c€γνη. Γι& εl) δι

λaδνται &πδ τδ ΙMxΑ, 3ξει'διιaυu6-
,ioι xαθηγη,τδg &νιυτd,τω';, cγολ.Cυν &.-

π,δ τδ θcωτερι'xδ τ"αi" τδ Ξξωτε'ρ''u'6.
"Eξ&λλου δ x0πλo; rδν ιια.'θηtιιi.τοlγ
αl3τιilv oυ1ιπληpιilνεται μδ διαλdEεl;
oδ θεoλoγιlx&, λoγοτε1.l ιxU., '1ο1ιι.ιil
xαi' aiν"oνoγιιu'&, Θtνuιυ"τα. Mδ τδ r"αθη-

μεριν,δ πεντdωρo μωθημd,των cl-lιιπλ:i-

ριilvεται f πρωΙν! iπα,c16λη:η τd;r,

σπ,oυδαστd)γ.

nΙ il' &.π.',Υstψιτα διo ργαιω'loντιι
δι&φορεE 3'xδηλιilcει; οi' δπoiε'; €γοιιν
6α'cιιι.δ xαi &"';,τυxε''1ιε'),'xδ sy'.'πδ τti'l
π ρ α"xτιν'i1'Ξξ&ιcx'ηsη τΦy oποl.liδ,αoτ ιil y

oτ{v δλληvιτ\ γ)'6ccα, &λλ& xαi τi
μ0ηcη oτ!ν δλληνιι! νοoτρcπiq. y.?Li'

ζωη. "Eτcι τ&, &τa^ρeι5'ρ'αΙq. oi cτa'ι-
δαcτδE μπoρoδν ν& δoδγ δλληνιr.δ,: xι-
ν τlψ ατ aΥ ρ αφ L'τ'Ε5 τ αιν t o-', ν d" ιι'&.'Θ q'.ι't

δλληι,lxoδ; χOρOδζ, νb" -*&pοιlν ''ιt'pο;
5} 5υlζηττj,cει6 ττi1ν tiλληvιτi1 γ).ιbτ::.
γαi νh &;xodοουν δλ)'ηνιι"i lιoυ'ιχ'i].
0l 3τδηλιboει6 αδτδ6 πλoυτiζοyτα.:

1ιδ 6ργανωrμ6νεq ξeναγii'cει6 ττ! Θεο-
cαλοι[xη (Π6λλα', Κα6αλα, Φiλιπ-
1ιoc, "-\nγιaν "'oρoζ, Bολoζ - Πt'.1)'ιo,
Mετdωpα Καcτoριil,). Tδoο oτl; ξε-
'lαγiiιeι; oτf Θεcoα.λoν|'il'η δοc ια|'
ττi; 3z'δρaμδ6 cτ}', ',ιeγωλ'α icτορ''γχ
x'!ντρα. 3xτδ6 Θεοcα,λa'ltxηr δ &ντι-
χει1μεyιχδ,ζ oxoπδE siναι διπλδE: τoυ-

ρι,cpιδ5 y'αi Εxπαtiδzυοη. 'ΙΙ Ξτ'δοο7ιt1
cτoδ6 Φιλiππoυ.' - Κα6&λα, τ.Χ. π,ε-

ριλαμ6diνει : 'Εττtcτ"eΦη1 aτt1'ν Κυ"6&'-

λ.α' ξυι&ryηοη cτδ &ογαιoλ'ou,l"b τηζ
μoυοeio, ψπ&νυa ταi γε0μα cτir, Ι(α-
λ'αψ[τcα, ξeν&γη,cη' cτoδζ Φιλiππcυ;
τ"ωΙ παρα,xoλo6,θ'η,cη &ογα[ου t1 ιι.e'

aαtωνυxοl 3ργου ττδ d.ργαiο θδατpo
τιily Φιλiππωy.

Tην τελευτα{α fi',ι{'ρα τoi Α'iγcj-
oτoυ ,cδ 3ξo1ιπδ :ιdντρo τ!6 Θεoοαλo-
νtxη'6 δ'υαν'δ'cιοι τερt'που φιλoξεvo6-
pr,ενοι ιiπδ 30t 16lρε6' τδν π6ντε τjπal-
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α Γ16
tτn oωoτli &ν6γνωon τofr λoγoτεxνrκoσ κεtμ6νou ))

Mερrκdq πρoτdoεrq καf μld πρoodγγlσΙl...

I. oι ,,ρoυ'oΘθoειζ...

Π\Θαiνoυν οτiq μ6ρεq }rαq oi
δrαμρρτυρiεq πoλλ6ν drι,αγνιυ_
αrδν, πoδ δυοκoλεr3oνταl νδ πρo-
oεγγ{crουν 6να λογoτεxνκδ κεi-
μενo <μoντδρναφ γpαφfrq καi d-
νorxτδ iξεγεiρονταr θναντiον τfrq

o6Yxρονηq λoγoτεxνiαq KατηYo-

ριilνταg τδ dργα τηq δq πλαoιδ,
dκαταλα6ioτrκα καl γεμdτα &κατα-
ν6ητo dγκεφ'αλrομδ. ori δrαμαρτυ-
ρiεq αiτδq δδν dν&γoνταr μ6νo
oτδ xiρο τoδ μδαoυ &ν'αγνιilατη
&λλδ καl ατδ x6ρo τfrq κριτrκi]q,
x6lpoζ πoδ dνl1κει dιποκλειoτlκλ
oτoδq <<μυημ6νoυq> καi πoδ λογl-
κδ δδ θδ'πρεπε ν& dν6xεταr ii ι'&
πρoουπoγρd,φεt τ6τoloυ εiδoυg δια
μαρτυ,ρiεg (1). Φυοlκδ δδν dι,{-
Koυμε ο' αιiτoδq πoδ 6λ6πoυnl αi-
α16δoξα τi1 λαγoτεxvlκfl πραγμα-
τrκ6τητα, dλλδ νoμiζoυμε δτr ιδ
πρo6λ{ματα ποδ γεννd εiναr dλ-
λoυ ε1δoυg (λ.x. δ ρ6λoc τfrq λσ-

γoτεxνlαg, τδ μ6λλoν τηq κιt.)
καl δδν πρ6πεt ν& τδ oυναρτ{οoυ'
με (oτf1 6dαη τoυλd.xιοτoν πoδ
θδλoυν πoλλοi θπlκρrτδq τηc) μ6
δφoρloτrκ'δ oxr]ματα τoδ τflτclυ
<fl ο6γxρoνη λαγoτεxνiα εiναr d-
καταν6ητη>, "Bτσ1, κατ' θπ6ιιτα-
oη, δφεfλoυμε νi δεxτoiμε ρεαλι'
oτκδ δxr μ6νο τflν δπαρξi τηq
δg iloφραoη καλλlτεxνlκic δημι
oυργiαg dλλδ καi τδν τρ6πo γρα-
φic τηc. Γιδ νδ πετ0xoυμε δμωq
αr]τδ εiναr dνdγκη 'νδ δoσμε κα-
θαρ6,τερα τd ,πρdγ1rατα καi κυ'ρi-
ωq νδ μdθoυμε νλ δrα6dζουμε oω-
oτ&.

'oταν μrλδμε γlδ <oωοτi1 &vd-

Yνωση)) δννοοi11ε ν& θγκαταλεi'
Ψoυμε τi1ν παθητκi1 ii dδιdφoρη
ατ6oη &π6ναντr ατδ κεiμενo πoδ
σxoυμε oτ& xδρlα μαq καi νδ τδ
dντtμετωπiooυμε μδ'θνεργητlκ6'
τητα καi μλrκi1 δrdθε'οη. Kdθ'ε κεi
μενo (πεζδ iiπoητlκδ) λεrτoυργεi
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oδν πoμrιδq πoi θκπ6μπεr lrην6-

ματα ζιυflg, καi δ dναγνιilατηq λει
τoυ,ργεi οδν δ6Nτηq, πoδ πρ6πεr
νd ,dπo,κιr:δrκoπort'1oει αιiτδ τδ μη-
ν6ματα (2).'ΙΙ iπoκιr:δικoποiη-
οη αr}τi1 δξlζεl tδν ,κ6πo, γrατi
dτα δ &ναγνιirolτηq φτdνεr oτ{ν i)-

ψioτη πνευματικi1 δπ6λαυοη πoδ
xαρiζεr { λoγclτεxνiα, εliαroθη'
τoπorεiται καi ioxυρ'oπorεiται, 6.-

πoκτd καlνo6!ργ1α 61ιirματα, δμπεl-

ρiεg πoλriτrμεq γrδ τδ δ6οκολo
d,γιilνα τfrq καθημερrνflq θπl6iω-
σηq. "Ac ρiξουrμε λorπδν αι& oι<oυ-

πiδια τf1ν &ν6γνωoη τoi... oαλoνr'
oσ, d.ν θ6λουμε ι'δ δlα66οουμε
o,ωαιd. '}Ι dνdγναloη δδν εΙναι εii_
κολη δπ6θεoη...

Δδν εiναr θπioηq ouroτδ νδ κα-

Toσ Xριioτoυ Moυx6γιερ

τεx6,μαοi'ιε &πδ πλ6γματα δυοπl-
o'τiαq d,π6ναντl οτδ 6ργo oUτε νδ
εiμαοτε πρoκατεtλημμ6ν'or dπ6ι'α-
ντr οτδ ουγγραφ6α του. 'Ι{ €λλει
ψη δξorκεiωσηc μδ τδ νειilτερα λο-

γoτεxνrκδ ρε$ματα γεννd oυνi_
θωq τil δυonroτiα 1:), θνfl i ,,ρo-
κατdλη;ι1η μπoρεi νδ δφ'εiλεται ο6
κακi1 πληρoφ6ρηoη ii dκ6μα καi
o6 iδεoλoγπfi ,1ντ1θεοη πρδq τδ

oυγγραφ6α δq &τoμο καi τiq iδ6-
εq τoυ πoδ, θνδεxομ6νωq, πρo6dλ-
λεr ο'τδ Eργo τoυ(a). Δυoπroτiα
καi πρoκατdληιμη oδηγοδν oδ θκ
τdlν πρoτ6ρων <<d.πoρρiψ'εlq>> κqi
τoτε δδ γiνεταr κiiν λ6γοq γtδ &-

νdγνωoη...
Παλαιoτερη εiναr f1 δrα1r6xη

oxετlκd μδ τδ πoi πρ6πει νδ ρi_
xνoυμε τδ 66ρoq τflq dνdγνωol1q.
Πολλoi λθνε δτl πρ6πεr .,'δ μiq
θνδιαφ6ρεr μ6νo τδ περιεxduενo
δηλαδil τδ τΙ λ6ε1 1} lργο. "Αλ-
λor π&λl κdνoυν τδ iντελ6q irνιi_
θ,ετο' dδlαφoρ,oiν γrδ τδ τΙ λ6εl
καΙ θνδιαφ6ρoντα1 γlδ τδ πiq τδ
λ6εl. 'Η μoνομερr)q δμιrη ιiνdγνω_

οη 6λdφτεr τδ 3ργo, κ66εl τοδζ
δεcrμοδq dν6μεοα ο' αi'τδ καi τδν
dναγνιbαrη τδν δδηγεi οδ 6πκiν-
δυνεg μονoδραμI]αεrq (δτελdq οιiλ
ληψη τdlν κωδκiν'αυμ66λων rιοδ
θκπ6μπεr τδ κεiμενo, φ'o,ρμαλloτr-
κfl 6,νdγνωοη κ.d.). Σωο-τi1 dνd-
γνu}ση λoυιδν, πP6πεl ν& εiναr f|

ταυτ6lxρoνη πρoαπ6θεlα πoδ κατα-
6dλλoυμε γιd ν'& νrιioουψιε τi θΑ_

λεr νδ πεi τδ κεiμενo καi νd &πo_

λα$oουμε τδν τρ6πο γραφfrq τoυ.
Πρ6πει 6μωq νδ παρατηρl]oo'υμε
δτl, δπεrδi1 τδ κεiμενo δδ νεiναr
τirπoτα dλλo &πδ αx6oεtq λ6ξειυν
πoδ θκλ6γoνταr κα,i τolπolθετοσγται
&πδ τδ ο'υγγραφ6α δxr αιfl τ6xη
πρ'απ,αρxκδq οκoπδg τfrq iνlιγνiμ"
oηq εiναr ν& οδηγηθoσFε μθoα &-
πδ τδ πδq oτδ τΙ λθει. "Aν ι'lιil'
σoυμε τfl oπoυδα16τητα αι}τi1t;

τflq διαδrκαoiαg, θδ πdψoυμε νλ
μεμψψοlρofrμρ γΙδ πoλλδ κεiμει'α
δxl <,παραδool.ακqq γραφfrq> ποδ

μdg φαiνονταl dκαταν6ητα, γrατi,
λαθεμ6να 6lαζ6μα,orε νd τδ κατα-
λ6,6oυμε> d"rτδ τflν πριfiτη οτιγμd.

Bα'olκi1 πρoiiπ6θεoη oωο'τfiq &_

νdγνu:,οηq δνδq κεrμ6νoυ εiναr d
δπαρr'κηq γνd}ση τδν ioιooIκδν oυη;

θηκδν (ντ6πrων καi ξ6νων) 116oα
oτiq δπoiεq κυαφoρ{Θηκε καi γεr'-
νfθηκε τδ κεiμdνo. Eiναr dδrαν6η_
τo νδ &rιoκ6ψoυμrε τδ δηηrrουργδ
καi τδ iργο τoυ dπ'αiτδq, γtατi
δλoγoτ6xνηq, lπαlq'κdθ'ε oυνεlδη-

τδq καλλrτθxνηg, 6rιirνεl τi1ν θπo-
xi1 τoυ καi dντλεi τδ ιjλrtκδ τoυ diτ'
αiτi;, γεγoνδq πoδ δδν τδ &ψ.rρι_

o,6ητo με dκ6μα καi γriι τοig λο_

γoτδxνεg πoδ oκ13'6oυν μδ πρo-
o,αxi1 πdνω οτfi παρ&δoοη καi θ'ρ6-

φoυν τδ 6ργo τουg μδ τoδq πλoιi-
σtoυq xυμoδq .ηq. 'H αiθαiρετη
&μωq xρηιlψoπoiη,oη τdlν iαιoρl-
κ(lν ουνθηκδν o&v μοναδκδ Αργα
λεio γrd τflν καταν6ηοη τοδ κεl-
μ6νoυ εΤναl πoλδ θπlκiιδυνη γlα-
τΙ μdc οδηγεi oδ θπlπ6λαιε9 κρi-



σεIq Kαl θπφ'ανεrακδg κατδ καν6-
να πρooεγγioεrg.

_"dγ γrδ παρ6δεlγιrα δofiμε
τδ θργα τ{q λεγ6μενη9 <γενIdq
τo6 3$ μ6νo αδν iκφραοη ιfrc
ρευoτfrq (πoλι,τκδ καi κοtνωνικ& )
δλληνrκfrq με,ooπoλεμlκfr q κοlναl_
νfαg κι δxr παρdλληλα, ο&ν 6α-
θ6tερo αiτημα dναν6ιυoηq τfrq θαλ
τωμ6νη9 €λληνrκfr q λo1.o1.r*.rioa,
τ6τε αιενε6oυν τd περr,Θιirorα γliι
ou;οιfl &ν6γνω,oi; τoυq.

'H d.ν{xνευoη καl πi1 oυν6xεlα
f1 oiκεiuloη τοσ θθ1ιατog dπoτελεi
οπουδαio παρ6γoντα τflq dνdγνω-
oilq μαq, γrατi μdg 6oηθdει.ν& δlα-
6dοoυμε &νετ6τερα τδ κεiμεr,o,
νδ παρακολoυiθl]οoυμε μδ θνδlα-
φ6ρoν τδ ξετ6λryμα τflq δπ6θεoηq
(&ν iπdρxεl), ν& αioθανθofiμε
6αθ6τερ,α τoδq xαρακτfrρεq ii τiι
πρ6oιl:πα πoδ κινoσνταr 1rδo:r o'
αιiτδ, ν& κwηθοδμε κι θμεiq μ}oα
oτflν &τμ6oφαιρα πoδ δημloυργεi
δ ουγγραφδαg καi ν& γευτoffμε
rπωτ6γναl,ρεq καταοτdoεlq, πoι'l μ6
νo rj πρoο6γγlοη τ{g θε4φτtx,frg
δoμfrc θ& μdq xdρrΦ.

E'iπαμε παραπdνω δτt nριυ,ταρ_
xtκδg ακoπδg τfrq dν6γνωοηg εivαl
νδ oδηγηθoδμε oτδ τl λ6εr τδ κεf-
μεtνo μδoα δπδ τδ π6g τδ λ6εt. 'E-
πεrδfl δμωq τd πρdγηιατα αrδ oη-
μεio αι1τδ δυ,ο,κoλ'εticυν, πρδπεt ν&
δπλπroδμε μ6 τr)ν dπαραiτητη δ-
πoμoνfl τoδ καλoπρ,oαfρετου dι,α-
γνιilοτη,. Σ6 πριilτη φdoη πρi:πεl
ν& θξorκεrωθoδμε μδ τr) vλιiοocι
τoσ κεrμ6voυ, μδ τδ iδιαiτερo
γλωoοrκδ $'φ,oq τoi λoγoτ6xνη 'H
γλωαοrκf1 δoμi1 τoi ,κεηυ,6νoυ εi.
ναr δπ6θεοη τoi οιlγγραφ6α καi
λεlτoυ,ργεi dνεξdριηια aπδ τic
δrκδq μαg γλωο'οlικδq πρoτηrt]oε:q.
'H Aπlλογi1 -6γ }6ξεων ι<αi τδ
ουντακτl,κδ τoυq συνταiρlαομα d-
πoτελοδν αliτi1 τr) γλω,ααυκi1 δoμfl
καi δπolαδ{πo1τε πρσσπdθεια &'lτl_
κατdοταοηg δρrcrμι6ιlων λ6ξειυ.,, ii
τoπoθ,6τηoi1q τoυg oδ 6λλη oυντα-
κτl,κfl θδ,oη dλλolιiνει τfl λειτουρ_
γfα τουq καi παρ6γεt δrαφoρεrrκδ
αioθητκδ &πoτ6λεαμα (ii τδ θξα_
φανiζεl θντελδc). oi λ6ξεlq /μδ
τδν τρ6πo πor3 τoπαθετοδνταl) δδν
εiναl δτrλoi φoρετc θννοrδν, dλλd
8xoυιν' εiδiκ,o 6&ρoq. ο'τ6xoq ιουg
νλ κoυ6αλr]οoυν μ6oα μαq τδ tλι
κδ'rιoδ μ6 6oliθεrα τflq φανταoiαg

μαq θδ μdq μεταφ6ρεr o' 8να rιαt-
νoι3ργro κ6ομo μδ δπ6αταoη dνε-
πανdληπτη. 'H 6ιωματιrκfl αiτi1 i'
νd,γνωoη φδρνεr, οτflν θlπrφ6νεlα
dτoμrκδq 3μπεlρiεg, θνδ παρdλλη-
λα γεννd μδ τ{ oεrρδ τηq ιli:εq.
&γνulα,rεg μ}xρr τιilρα &λλδ θελ-
κτrκδg, θμπεrρfεq.

Στδ oημεio αiτδ πρ6πεt νδ τo_
νi,ooυμε π6oο θπrκfνδυνo εiναl ν&
μdq δλκ6oυν τd περiτεxνα αtoλi-
δlα τoi λ6γoυ πoδ μδ uεγdλη 1rα_
οτoρrδ ΧρησΙμoπo1oδν πoλλoi oυγ-
γραφεig. Πρ€πεl νδ μ6θoυμε δτl
τδ λoγoτεxνlκd cπoλiδπ δiν flπη-
ρετoδν θνεργd rflrl πρ6tθrεοη τofi
λογoτδxνη γrδ cωατd i1κφρcιοη,
dλλd παiζoυν 6oηθητrκδ ρ6λo καi
γt' αιiτδ δδv εiναl αι]τoo'κoπδq τiq
dνdγνωοηq.

'Ιδlαfτερη 3κφρcιoη πο6πεt r,δ
διfiooυμε ατd αιiξη τoi κεη:,6r,oυ
πoδ δlα6dζoυμε. 'H κακi1 ιiνdγνω_
oη dγνoεT τfl oτiξη καi π6φτεl,
κατδ καν6να, oδ ιlνεπiτρεrτrεq oυγ
xli,6lg1g γιiρω d.πδ τδ περrεx6μενo
fl εiναr &νiκανη ι,& πασκ,oλoυθl]οεl
τic θναλλαγ6q τ6ν καταoτdαεων
(&ργir - ii,P,ε}rrl, Yoργil - ταoαγu6-
νη κ.d.) πoδ πρo6dλλεr δ συγYρα-
φ6α9. 'Elπiοηq δδν πρ6iπεt να d_

γνooσμε τi1 xρηαrμoπoiηoη rδν
ρηματικδν τ6'πων ( xρdνoq, Ξγκλι
οη, φωνi1 ) πoδ δ λoγoτ6xνηq 1lε-
ταxεlρf'ζεται αυνειδητδ γfi νλ τ6-
νiοεl μδ dμφαoη ii ν& δπo6dλλεl
κατα'α16οε19, ν& ιο'πoθετfαεr τiq
θν6ργεlεq αrδ xρdι,o κ.d. (5\

'o &ναγνιiloτηq πρ6πεr ιld ijxεl
δπ6ψη τoυ θπiαηq καi τi1ν l)π6λcι
πη λ'oγoτεxνrκ{ (ι] 6λλη) παρα-
γαlγi1 τoδ αι'lγγρα'φ6α. "Eτor θδ
εTν,αl oδ θ6oη νd παρ,ακoλoυ,θdoεl
τi1ν θξ6λrξη (i) δxι) τofi 3ργoυ
τoυ, τiq θε,ματlκδq oταθεoδq ποι)
(ioωq) διακρiνoυι, τδ 6ογο τoυ,
τiq αioθητlκδg ii κolνωνtκoπολl-
τlκ}q dντrλfΨεΙq τoυ, πoδ θκφρ&-
ζoνταr (6ιrεoα i! Ξμμεoα) μ' αl]τδ,
τic dλλαγ6c ( ii δxl ) ατδν 3κφοα-
ατIκδ xα,ρακτfrρα καi τiν τ'εκν1.
κi1 πoδ xβξ,σrμoπolεi. (6)

Tδ 6ιoγραφικδ δλrκδ πoδ iοrυq,
Ξxoυμε oτ& x6ρlα μαg μπoρεi νδ
μdq δdrσεl πoλ6τtιιη 6or]θεια γιδ
τi1ν καταν6ηoη τoδ dργoυ καi τflν
θντελ6oτερη o6λληψη τδν μηνυ_
μdτων i) τδν <<θ6οεων>> τoδ o_6γ-

γραφ6α, dλλd dι, τδ uε|ταxε]ρΙ-

ατoiμε oδν μαναδκδ oδηγδ, τ6πε
εiναl πoλδ εijικολo νδ π6αoυμε αδ
λαθεμ6νεq 6κτlμι]oε19 καi f αν&-
γνωor] μαq νδ εiναr πρ6xεlρη,
θπrφανει,ακ{, &φ,oρlοτlκi1 γlλ τδ
3ργo καi 'ioωg παραγν,ωρioει τδ
oπουδα16'τερo παρdγoντα, δηλαδi1
τi1ν αiοθητrκr) &ρτ16τητα πoδ 1.rdg
καλ,εi τδ κεiμενo νδ &πoλαriοoυμε
oλν καθαρδ δημrο6ργημα τ6xνηg.

T6λoq dq μi rρo6ηθοrμε καi τi1

μρλ6τη κρrτικδν θργαo16ν, πoδ
πoλλδq φoρδq εiναι d:παραiτητεq
γrδ νδ μπoδμε 6αθ6τε,ρ,α oτi1ν κα-
ταν6ηoη τoδ 3ργoυ, aλλd 6c μi
ξεxνδ,με παρ6λληλα δrr f1 irι,iι-
Y\lωση κdθε κεlμ6ι,oυ εiναt, π4νω
dπ'δλα, δπ6θεoη ,dπoκλεlοτtκδ δι_
κfl μαq, γtατl, 6π,ιυq λ6εl δ Bo,
LΑΝD BΑRTHEΣ: <δl'α6dζο;, tδ
6ργo οημαiνεr τδ θπlθυμδ, oημαi-
νεr πδg Θ6λω νδ εiμαι τδ 3ργo,
rπ}q dρνoiμαr νδ θεωρfοιυ τδ dρ-
γo tξω dπδ κ6θε λ6γo πλflν τoσ
δl,κoδ τoυ>. (7)
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1. Δδq oxετrκδ dρθρo τofr Πdνoυ
Θαοiη οτδ <'Αντi>, 'Αθ{να 1$79, τεn_
xoq 123' 66.49 - 51, μδ τiτλo <Πoiηoη:
Πδ μrd ρεαλlοτr,κι\ γραφi!).

2. Πολδ xρl]olμo γrd την καταν6η-
ση τηq λεrτoυρ'γiαg τoi <μoντ6oνoυ>
πoιτ]ματoq τδ κεiμενo τoi 'Γiτoυ Πα-
τρilκroυ oτδ τ6μo: <'}Ι δrδαοκαλiα τfrg

μoντ6ρναq πoiηοηg οτi1 M6rrη 'Eκπαi-
δευoη> 'Αθr]να, 1978.

3. Γνωoτi γri παodδεlγμα εiναι f
dρνητικit ατdoη πoλλδν irι6ναντr oτ$
<ooυρεαλιoτrκfr πoiηοη> ij oτδ <ν6o μυ-
θωτ6ρημα>, πoδ καταργoiν τδν παoα-
δ,oοrακδ τρ6πo γραφfiq.

4. 'Eνδlαφ6ρoν παρoυoι6,ζει f οτ6oη
πoλλ6iν κριτrκlν &π6ναντι αrδ 8ργo
λoγoτεxνδν πoδ dνrjκoυν οδ &ντiθετo
iδεoλoγικδ oτρατ6πεδo (Σεφ€ρηc, Pi-
τooq, Kαζαντζdκηc, Koτζιdg, Poδφοq,
'Aναγνωοτdxηg, ΙΙατρiκloq κ.ti. ) κιj-
ρια xαρακτηρroτrκd τfrq δπoiαq εiναr fl
προκατdληψη καi r] &μπ6θεrα.

5. Mεγ6\o εΙναr τδ 66ρoq πoδ π6φτεr
oτoδg t6μoυq τoδ iκπαrδευτrκoi. "o-
πωq dμναν τδ πρ6γματα μd τfi οωοτi1
uμfηση> τ6ν ν6ων οτi1ν λoγoτexνiα
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B' M€pog
Συv€xεια &πδ τδ 6o τεσxoq

Tδ oφ6λματα τ6v Yov'6ωv
Γrδ νδ κρ,ατr]oουμε τδ κiooq

μαq oi ιb,ριμol, oi iδror oi γoιrεiq,
δπoπiπτoυμε oδ πολλd oφ,dλμαrα,
d,αυγκρiτωq περroο6τερα dπ,' 6οα

φανταζ6μααrε. Kr' 6μωq τδ oφ6λ-
ματd μαq αl]τd rδ iδrα iιoγ6iτερα
μdq θκδκoδνταt. NΙπo,ρεi καν6ναq
ν& oκεφθfi μερrκδ, δηλαδfl τδ πlδ
δt'αδεδoμ6να οφ,6λ1ιατα dγωγfrq, &
πωq π.x. εiναl- cli dπαιτljοεrq μαc
&rιδ τoυq ν6ουq, π:oδ δ6ν αυ,;:'6ι6d-

ζoνται μδ τiq &ουv6πε#g μαq, 6-
πωq π6λι κr' θκεiνεg oi dντικρoυ-
6μενεq θντoλ6q μαq καi δlαταγ6q,
o,i dδεrεg καi πολλ6q φoρδq xι,rρiq
περrεx6μενo &πcιrτ11'oεtq irαg.

"EτσΙ, μ' αiτδ τδ ν6ημα, δ ν6-
oq δυoκoλε6εταr νd πdρεt τi1 ζιυi1
αrδ oo6αρ&, δoo κr' δν τδ θ6λη.
<Θ6λω νi ζfoω fr'θlκd, &,λλδ γiνo-
μαι κυνrκδq> - λ6ε1 8ναq ν'6oq.
<<"Exω dντrλη'φθfr, 6τr -rκαν6ναq
δδν περlμ6νεr dπδ θο6να ν& ζτioηc
oιiμφωνα μδ τδ iδειfδη ooυ, τ} i-
δειiδη πoδ δμoλoγeiq. Eioαr ιiφε-
λic δν τδ θπιxειρfloεlg. "Exιυ &-

ναRαλiψεr ,,δc i δπoκρloiα Hxεl
γiνει θεομ69. Ti1 oυναιπ6 oτδ ο',.ri-

τl, αιδ αxολ,εio, oτflν κotνωνiα 'o
πατ6ραq μoυ εiναl παλδ f1iθiι<δc

οτiq πρoο,ωπrκδg οx6,αεrq τoυ, dλ-
λ& oτi δoυλεr6q τoυ εiναι oxεδδν
&πατειilν' 'H μητ6ρα μoυ εiν'αr φl-
λελε6θερη oτi1ν πoλlτκr], dλλi
αιi1ν πρdξη dντlλαμ6dνoμαr καl
6λ6πω, δτl δλα αiτδ εΤναι λ6γrα
xονΓrρoκoμ6ν,α καi τiπoτα περrο'ο&
τερo. Στδ οxολεio μδ δrδd'o'κoυν

μδ λ6,γrα δλεq τiq &,ρετ6q, πoδ
πρ6πεr ν& dxη βναq καλδq πoλi-
τηq, dλλ& oδ κdθε 6frμα τiν δα-
oκdλων μoυ €ιπoκαλ6πτω τ& dντi-
Θετα i|, τδ λiγ6τεoο, πδg δδν παiρ-
νoυν οτ& αo6αρλ αiτδ πoδ λ6νε,
γrατ). f1 ζιυil τoυq 3ρioκεταl μακριδ
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dπδ τi1 μετoυο,iωοη τdlν λ6γων oδ
πρdξεrq, ατi1 ο-rdαη τoυq d.π6ν'αντl
τδν &λλω,ν καi οτi1 ουμπε,ριφορd
τουg θν γ6νεr. Λ6γrα, λorπ6ν καi
μ6νo λ,6γrα, il*ηρδ καi xω,ρiq πε_

ριεx6μενo>.
Tδ λoγrα τoδ νθoυ εiν.αr, δυστυ-

xδg, &δ16οεloτε9 δtαπrο'τιil'oεlq τfl q

νεoλαiαq πρδq τiq dουν6πεrεq τfrlν
δρiμων, dουιv6πεlεq λ6γων ,<αi

πρ6ξεων, πoδ oδηγoσν τδν ν6o
oτi1ν κυνtκ6ιητα, ποδ τ6οo τoδ
τfiν κατακρiνoυμε. M' αiτδ 66.
6αlα, τδ ν6ημα δδν μπoρofiμε νλ

Toσ δμoτ(μoυ καΘnγnτoσ
τfiq Κoιvωvloλoγ(αξ

IΩAN. N. ΞHPoTYPH

πληor6ooυμε τδν ν6o μδ κ(lροq,
ιiν θμεiq οi ιiiρηlοl δδν αrαθoiiμε
οδν πα,ρ6δεlγμα, δν δδν 6lιiνoυμε
αl]τδ πoδ ουμ6ουλεrioυμε, αli-ιλ
ποδ dπαlτοfiμε iiπ' αiτo6g.

Tδ πληοiαομα τdlν δ6o γενιdlν
Θδ μπoρoδrαε ν& διευlκoλυν'θfi μδ
τδν δldλoγo θνdμεoα oτi1 r,6α καi
οτf1ν παλrδ γενl&. 'Ωoτ6oo δ .ρ&
πoq,αiτδq πoδ πρooφ6ρεταr δντωg
ει]vοiκi γlδ τδ πληol'αoμα καi ττ'1

γε,φ6ρωoη εiναl l<&πωg διioκολoq.
Δυοπυxδq εiμαr i,πoxρεωυ'6νoq νλ
δμολογf1οω πδg oτδν τ6πo μαg δ

απουδαiοq αι]τδc δρ6μοq πoi κ&-
Jτωq μπoρoδoε νd oδηγdcη oτi1
ο'υνdντηoη τ6ν δrjo γενtδν εiναr
dρκετδ δ$ακολoζ δν δxι iικατ6o-
θlωτoq.

Δδν ξθρομε δυoτυxdlq νδ oυζη-
τoδμε, δδ μαθαμε τi θ& πfl δl&λo-
γoq. Δδν δπorπε,3oμε, πδq δ δld-
λoγoq dπαlτεi δrαφ'ι6τroη τofi θ6-

ματog γr'αr]τδ καi ijαtεP,α irπδ τiq
πρδtεg φρ6oεlq μαq, 6ταν irρxi-
ζoυμε τδ δrdλoγo, τfl ουζfτηοη,
xdνoμε τδ θ6μα, πoδ 3πρεπε ν&
ουζητl]ooυμε καi oτf1 θ6o'η τoυ ',ο-
πo'θ'ετofiμε τδν €αυτ6 μαq, δπ6τε
fl ουζrjτηoη γiνετcl.t δlαφωνiα, fl
δπoiα πdλr μειατρ6πεταr oδ πρo-

ιlιυπικd δ16νεξη. Δυαιυx6g oπd-
νrα fl ουζr]τηοη δrατηρεiταl δg τδ
τ6λοq αιδ θπiπεδo τflg οo6αρδτη-
τog καi τfrq εiπρ6ηεtαq. Kατd κα-
ν6να ,δκφυλiζεταr οδ λoγo1rαxiα
κακοσ ,εiδoυg, κακ6πrοτoυ μερlκδq
φoρδc καi dγoραioυ. Kαl δμ.ιυg, &
πωg εiπαμε, δ δrdλoγoq dν&ιιεαα
ατi1ν παλrδ καi ατd ν6α γεr,εδ θλ
frταν θξαr,ρετrκd καρrιοφ,6ρoq, ?iν

μπoροδoε δ καθ6να9 μαg ν& ιδν
κ6νη, δπωq πρ6πεr. Π6q ν& συζη-
τIj,ooυμε, &φoδ δδ μdθrαμε πoτ6 ν'
δ:κo6η δ €ναq τδν dλλoν κr' ,iκ6-

μη πεrρωσ6τaρο, δταν αiτδq δ &λ-
λοg εiνα,r πολδ ι,6oq...;

Eiμαατε φoι6ερδ l)rωκεψενlκoi
καi φυακδ ioxυρογνιiηroνεq' 'Eπl-
μ6νoυμε πεrοrματlκδ οδ πρ&γματα'
γlδ τδ δrιoiα δδν 3xομε κλν iδ6α.
oi ουζητrjοεη μαq δδν δlεξdγον-
ταl μδ δ,μοι6,αio οε6αομδ καl iιν'ε-
κτrκ6τητα, oiiτε μδ τδν &ρμ6ζo'vτα
τ6νo τfrq φωνηq καΙ μδ εiπρ6πεlα,
πρoπαντδg δδν τΙq dπρooωπoπoιoi
με. Δδν iναrπli,oοoμε τiq περtο-
ο6τερε9 φoρδc αυλλογroμo6q,
ηρ,o,6dλλoντεg Eπlxεlρl]ματα, παρ&
θκνευ,ρlζ6,μενor ιiψιilνoμε τfl φω-
νΙi.,, 'Η δπλεlκτικ{, δ δldλoγoq,
δδν εiναr δπλο φlλolνlεr'κf,αζ, πooδ
μ6θοδoc δρΦoc γιδ νδ 6ρεθfi τδ
αωoτ6, νδ λυθοσν dπορiεq, νλ πα-

ραμερloθoδν πρoκαταλI]ψεlg, νδ
αυvεrδητoποι{oη δ diVθρωπoq τt1ν

dγνoιd τoυ.

'o δldλoγoq Ξxει 666αια ν6η-
μα παrδευτrκδ καi παrδευτlκr) d-

ξiα, δταν 666αlα γivεταl, ilπωq
πρ6πεr. "Aλλ.ωαrε ο-υζητδ θδ πfl
o'δν - ζητεiν, ζη.ff, δηλαδi μαζi
μδ dλλουq νd 6ρ6 τflν iιλr]'θεrα
λ,Ιδ δδ ουζητεi κανθναq, δταν πη-

γαiνη θκ τ6ν πρ,oτ6ρ'ων 8τclμo.; νiι
θπl6dλη oτδν iλλιlν τi1 γνιilμη
τoυ. Στδν τ6πo μι-rg i αυζri"ηcη
θκτρ6]πετα1 οδ π&θοc i) o} dντiδι
κiα... Κr' δμωq δ δρ6μoc τοσ δια-
λ6γoυ, δπωq εiπαμε, εiναr δ d-
o,φαλ,6oτερoq, γrd νd πληo16oη κα-
ν6ν'αq τδ ν6o.



<Eixα μlδ μακρδ αυνομιλiα ;<αi

οο6αρi1 oυζ{τηοη>, γρdφεr 8να.q

εiκoodxρoνoq ν6οq, <μδ τδν πατ6-

ρα μoυ. Koυ66ντα μετ'αξδ irνδρδν.
Toi εiπα π6oo &πoγoητευμ6νοq
εiμαι dπδ τd γενιd τoυ, &πδ τi1v

Φdπη τηq πρξ τδ xρfrμg, dπδ
τflν θ'κμετdλλευοη, πoδ αilτfl κd-
νεr oτoδq dνlθριiiπoυ'q, '&πδ τδ d-

νδντrμo πνεδμα, πoδ κυριαρxεi
oτlq δoυλε16ζ τηq, dπo τi1 δl'αrpθo-

ρδ οτi1ν πoλrτlΦ τηq καΙ &πδ τοι)q
αiματηρoig πoλ6μoυg τηg. 'o πα-
τ6ραq μoδ &πdντηοε: <Kοiταξεq
παιδ( μoυ, τδν κ6o1ιo καi τδν Ltρfr-

κεq θλλrπfr. Θ6λεrq νδ κ&,νηq 8-

ναν καλl3τερo κ6oμo,. "Exεlq τl'1ν

εtλαγiα μoυ, dλλδ δ δ,ραioq οου
κ6ομοq πρθπεr νδ δπooτfl κdποlα
6ελτiιυoη' Δδν μοi &ρ6οε' fl κιlνl-
κi1 γλιiο,oα τoυ, fl δυνατi1 καΙ 3_

ξαλλη μoυοtκi1 τoυ καi f1 αiοxρi1

φλoλoγiα τoυ. 'Αναγνωρiζω τiq
dντrφdoεlq αιir ζωi μoυ καi δδν
6xω τi ν' dπαντf1oω, a-λλa πρι)iΓ1'

μδ τfrc δ6ε6αfτητ6g μου dπδ τig

dπ6λυτεq dλflθεIεq oαg' Eioτε δ'
λol τ6oo' 666αιοι γrd τic &πανιf_
σεlq σαq; "Exετε dμεοεq λilο'ειq

γlδ δλα τd πρo6λfματα; Δδν iρ-
νofiμαr τδ δrκαiω1't.iι oαq νir καiνo-
τομfoετε καl ν& 6παν,αoτατiοετε.
Atτd εiναl f1 &ποοταλfi τfrq νε6-
τηταq. 'Η δrκt'1 μoυ d,πoαιoλfl εiναr
νd δπε'ραοπi,oω τi1ν παρ6δoοη, τi1

δημrcυργrrκf1 , 6t6'αlα' παρdδοoη'
Π6,ρεπε ,δ,τt καλδ καΙ ζωντανδ δ-
π&rpxεr οτi1ν παρdδooη καi μπολrα'
στε ταιρ1αστd τδ ν€o οτδ παλrδ αi_

μα...>. <Πρ6πεr νδ τοi dναγνιυρi-
oω τoδ γ6'ρoυ μoυ>, γρdφεl δ ν6_

oq, <.rd;q ξ6ρεr ν' dι<o6η πρoσεKτr_
κλ τοδq dλλoυq, ξ6ρει ν& oυζη-
τl1οη, μιλd d,ν&μεοα οτi1ν παλrd
καl αi1ν ν6α γενr& εivαl- dπαραi-
τητoq,.. "Αq τδν μdθoυuε 6ilι':q

πρ{lτα.

Oi oυvΘfiκεq σflμερα

Σr]μερα οi ν6or, μ6οα oτδ πν::σ_

μα τηq θπoxfrq μαg, δ'φ(οτανταt τiq
πlδ d,ντtφατlκξ θπrδρdοεlq. oi α',''
τrκρoυ,6μενεq θεωρiεq, τiq δmoiεq

oυναντoδν oδ κd,θε τoυq 6fr1rα,

τoδq κ6νoυν πaρroο6τε,ρo dBclfr-

Θητoυq καi &μφrταλαντεlioι'τ'αι πε-

ρrοο6ι,ερo &πδ κ6θε dλλη γενι6.
o'i &ντrκρoυ6,μενεq αrjτδq, dλλδ
καi τ6αo Eντoνεg iντtrθ6oεlq, πoδ
oυναντoδν oτi1 ζω{, εiναr dκρι6δ'q

αiτiα νδ μ$ λαμ6dνoυlν τ6oo πo-

λδ δπ6ψη τουq τiq οuμ6oυλ6q τfrq

i6ρψηc γενl'dq, πoδ τig πε'ρ1]σσ6tε-

ρεq μdλroτα φoρδc αr]τδq oi Παρα1-

ν6,oεlq δxr μ6νο δδν τοJg κ6νoυν
θντιiπuiοη, ,παρδ τoδq πρoκαλοδν
καi τoδq οπριi:,xνoυν oτi1ν iιι'τi-
δραοη.

Kf αiτδ γiνεταr, γrατi οi ουμ-
6ουλ6q μαg, o,xεδδν oτδ o$νoλ6
τoυq παf,ρνoυν τi1ν d,ρνητικi1 μoρ-

φ'r] τουq fl τfl oυγrιρrτrκfl i) τi1 1ιορ_-

φΦ τflc f1θrκoλoγiαq,'δπωq π.x. fl

φρ6ση μαq <<"oταν εixα τflν flλι
κiα ooυ, 6κανα τo'fiτo i) θκεiνο..'>.
'H μ' αiτδ τδ ν6'ημα κα} μoρφi1
ουμ6oυλfl πρoκαλεi τoiq ν6-oυq

αi-lτ6ματα κoυφαμdρα. Kr: δμ(,-

νoντα1 θναντioν τ[lν iθrκολoγr_
κiν λ6γων μαq, ;]Ιil d:κo$ονταg'
Kdνoμε λd'θoq νδ πρα66λλoυμε
τδν δαυτ6 μαq οτi1 μolρ'φ'Ιi, αιδ π6-

oo καλοi ijμαoταν θμεiq καi π6oo

κακoi εiν,αr αiτoi oυγκρrν6μενol

μδ μdc. Kι' δταν dκdμη μδ5 dκoi-
νε, δδν πr,oτε6ουν', δτr δoυλε6αμε
τ6,αc οrκληρd, iτt fiirαoταν τ6oo λo-

γrκoi, iiξυπνor, τ6σo' oiκoν6'1rοt κr'
6τr εixαμε τ6αo καλi1 συμπερ1φο-

ρ6, 6αo λ6με. Στfrν πρ'αγματ1κ6τη-
iα oi ν6or δυo''κολε$o,νταr καi νδ

φανtαΦoσν lκ6'irη δτl κι' fulεiq
δπrjρξαμε κ6πoτε ν'6or.

Γlδ νδ μπo'ρ6αoυμε νδ 6oηθ'i-
σoυμε τδ ν6o, Θλ πρ6,πει ν:.&πo-
xτfοουμε τdν iκανoτητα νδ dντα-
πoκρlν6μαo'τε οτiq ιμυxrικδq καrα_

oτ&o'ειq καi οτλ αiοθ{ματα τdlν ν€-

ων μαq, τδν παrδl(tν μαq, xωρiζ
νδ θrηρεαζ6'μαoτε iιπ'αliτ6' Πρ6-
πεl ,νδ 6oηιθoσμε τοδ'q ν6'oυq μαg
oτδ θυμ6 τoυg, oτδ φ66o τoυg, ιιαi
αιd oιiγxυorj τoυq, xωρΙq θμεiq οi
iδι,or νδ Θυμιilνoυ1lε, νδ φo66'μα'ο'τε
i) ν& παθαiν'oυμε οιiγxυοη' Nt
πρooπαθ'οδμε νδ λ6νoυμε τic iι-
πoρiεq τουg δxr μ} &φελεic i\ d-

κρlτεq θξηγIioerq, παρd μδ τρil1o
θετrκ6, γlατl δ ν6oq ζητεi οδ 6λιι
τδ πρ6γματα καi o'αiτd dκ6μη τi1

θpη,ακεiα, &π6λυτη, πρoπαντδq
xεrρo,πlαοτi-1, καθαρ6τητα, γl'' αliτδ
καi ταλ,αντε6,ετα1 αiω'ρεiται μ6oα
οδ &κρ6τητεq...

Παρ6πovα τ6\, δρ(μωv
"Eνα ,πrκρδ παρdπoν'o o'xεδδν

κατ& καν6να 6ρiακεται αrδ o'τiψα
τδν δρiμων θν'αν'τioν τflg ν6αq γε-
νεdq. Eiναι f1 dxαρloτiα 1ff1l γ6ψγ,

f1 &γνωμoοι3νη. Eiναr 8να κατηγo_

ρδ, πoδ θκφ,ρdζεται, πoδ θκτoξεl3-
εταr κατδ τiq ν6αq γενvεdg, μld
εκφραoI] μαq, τιoδ κι αliτi1 μδ Τη

o'εlρ& τηq ,θπrτεiνεr' τδ xdq-rα, πoδ

μdq xωρiζει iπδ τoδq ν6ουq.

Γενκδ μπoρεi νa πfi κανεig, l-
τr αliπfl fl d,ξαiρετη d,ρεtl1, πoδ d_

φoρd o'τiq &νΘριilπινεq ox'6-'αεrq, εi-
ν,αr τ6oo οπdνr,α, τ6oo δυαεiρειη
καl &κρ16r], δxl ;'16νo oτδν κ6oμο
τδν θφ 6ων, τ6ν ν6ων, dλλδ κα}
ο,τδν κ6q-ιo τ6ν ιi:ρiμων. "Eν'αq ξ6-
νοq ποιηιflq λ6γ,ει, πδq κdπoτε δ
Θεoq θ6.λησε νd κdνη μιδ γrooτit
θπdνω οτδ oiρ&νrα διilματα, πρδq
τtμi1ν τiν &ρετδν. Tl)ν δoroμ6νη
τi3ρα παρoυοrd:Φηι<αν δλεq o'i a-
,Pετ6q, 6πω9 ταfρπζε οδ οriρdι'rα
Ξορταoτlxi-1 αυγκ6ντριdαη. Toτe, δ

Mεγαλoδtναμoq εiδε δ6o &ρετθq
νδ oτ6κωνταr fl μι& κoντδ oτi1ν dλ_
λη, dλλδ κdrπiη ιτrυxρδ καΙ σο'
6αρ&, o& νδ. ,μη γ,νωρi'ζoνται δr&
λ,oυ δναμεrαξr3 τoυq. Toτε δ Θε-
δq πλησiαoε, 'Ιrηρε τil μrα dπδ τ'
x6ρl καi τi1ν δδl1γηοε πρδq ri1ν

&λλη, δπ6τε μδ 3ιιπληξη εiπε:
<Mδ δδ γνωρiζεoτε;>. KαΙ πρ6_

οθεoε: <'H,&,ρετi1 εΟαπλαxνiα καi
θδαΙ i dρετi1 εiγναlμooιiνη>. "FΙ
εi,οπλαxν'iα 3κανε τ6τε μrλ 6αθι&
δπ6κλlοη μπρδc αιflν εr}γνωμοοιi-
νη, καi εiπε <<Δδν 'εixα τi1ν εrixα_

ρioiιηοη νδ τfl oυναντ{oω B'πdνω
στi γη dlν,&μεοα οτoδg dνiΘριi:πουg

'..>, Δδν ξθρω, δν δδν τoπΦετoδ'
με τ& πρdγματα crιρα66, δταν πα-

ραπoν16μααrε γr& τflν δryνιυμoο'6'

νη τfi,ν παrδrδν', τ[lν ν6ων, γrατi,
δταν φtdνoυμε ατδ θ6,μα αδτ6, δδν
θδ dπρεrτε νd μιλofiμε γrd τdν &-

γνωμoοliνη τdlν v6ων, παρδ μδ
τdν &γνωμoοliνη τιiν δρ{μulν. 'Α_-

rδ πoιδν νd δlδαxffi δ ν6οq τδ i-
ερδ καi &γl,ο oυ,ναiαΦημα τfrq εi'
γνωμoο'6νηq;

Eiναr δriακoλo v& διδαxθfi κα-
ν'6ν,α9 τdv ειiγνuψoo6νη, δταν γri-
ρω τoυ Kυplαpxfi f1 d,γνιυμoοι}νη,
f1 dκατdoxετη δι&θεαη γid κατd'_

κ'ρrση, fi iλλεψη d"ν'εκτlκ6iτηταq
καΙ κατανor]οε'ωq. "Aζ οκεφθ'fr κα-
ν6ναq π6,oε9 πrκρ6q, dδrκεq καi &-

νειλκρινεiq λ6ξεlc d'κoυoε δ ν6-

oζ, 6ταν flταν dκ6μη μlκρδ παrδl
&πδ τδ o'τ6ιμα μαq. "'oτα'ν τδ αr]-

τld τ6ν παrδrδν γεμiζoυν &πδ rμυ_

xρδ, oκληρ6,, xulρiq καηrμl& iιγ6_
πη λ6'γlα, τi πρ6πεr νδ περψ6νoυ-
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με &π'αiτd;
'Aπδ τoδq δ6κα λεπρoδg πoδ

Θερdπευoε δ Xρroτ6g, δ 8ναq μ&
νo γ$ρrοε πioω καi τδν εrixα,ρiοτη-
σε, τoδ θξ6φραοε τi1ν εiγνοlμo'oιi-
νη του. Tοτε δ Σωτfραq, κdπω,q

μελαγxoλπd, τδν ριilτηο,ε: <<Δ€-

κα δ6 θε'ρ'απε6'θηκαν; Πoδ εivαr
oi θνν,6α;> 'Αο,φ,αλ6q o.i θaραπευ-
Θ6ντε9 δδν fi1αν Jφη6rrl, &νθoω-
ποr τflg ν,εαvκ{q f1λκiαq' 'Ηταν
dνθρο:,πol ιi1ρlμor, <<"Aν κdπoτε>,
εiπε 8ναg σoφδq, <<τδ κolν'ωι,l,ι<δ
oiκoδ6,μημα &ρxiζεr νd τρfζη καΙ
οi dρμοi τoυ xαλαριilνoνταl cτημαν-
τrκl, τ6τε ,θδ Exεr πληθυνθfr { d-
xαρloτiα τ-ν &ν'θ,oιirπων κ6πoυ οτδ
oiκoδ6μημα αιiτ6, πoi tαρ6ζεταl,
δ,δν 6ρiακεταr ατl\ θ6οη τηq fl εi_
γνωμoο6νη>, Mrλ κoινω,νiα, εi-
παν, καΙ νoμiζω πδq εiν,αl αιυοτ6,
Exεr τdν νεολαiα, πoδ τ{q ταιοld-
ζει. oi ν6α εiναι παδlδ δκ6 μαq,
ζoσν καi dναπν6oυν τfi δlκr] 1rαq
dτμ6αφ,αlp,α τ6oo pl6oα oτδ oπiτl,
αrδ οxoλ.εio, δοo καi οτi1ν κοlν'ω-
νiα. Eiναl παrδtδ τfrq dγωγflq καi
τξ,q ουμπερ1φCIραq τiν δoiμων.

oi δυoκoλiεq, πoδ μdq παρoυοι-
d'ζεr fl oημερrνi1 ν'εoλ,diα, πρo6ρ-
xoνταΙ, ναμiζαr, κατδ τδμεγαλriτε-
ρo rωοooτδ d,πδ oφ6λματα τδν
γoν6ων, τflq diρηlηq γενldq καi λι
γ6τερo &πδ τoδq iδlουq τoδq ν6-
oυg καl τοffτο &πδ πολλδq αiτiεg,
πoδ λ6,γω τoδ περιoρrαμ6,νoυ xιil-
ρoυ, δδν μπo,ρδ ν' dναπτliξω πε-
ρloo6τερo. Π&νταlg, πρ6πεl ν&
οκεφθoσμε, πδq δδν μπορεi νλ δ-
πdρξη νt'6τη, xωρiq ν& φ6oνη μα-
ζi τηc τl1ν τ6λμη, ιi1 xαρ&, τδν i-
δεαλ,πμ6, τδ δνειρo γrδ τi1ν &λλα-
γfl τoi κ6αμoυ... d.rμn καi τδ
ξ6φρενo,.. Kr &πειδd δλα αiτ& τ&
ληoμoνoiμε, μερlκ}g φoρδq δδι,
κ6νoυμε τiπoτε riλλo μδ τiq dπαι-
τdoεrq μαq, παρδ νi θ6λουμε νδ
οκ6πτeτ.αt δ ν6oq, δπωg 8μεiq οi
ιhρrμol... "Eτοt πoλλδq φαρδq λ6_

με κr θπαναλαμ6dνoμε oτδ ν6o:
<<"Eλα, γ6ραοεq κr 8οδ μαζi μαq..>.
Γlα τδν fδιo λαγo δδν μπoροσμε
νδ καιαλ&,6ουμε πoλλδ φεροiμα_
τα τofi ν6oυ κr oijτε ,666,αrα καi νδ
τo6 τ& oυγxιυρ{οoυμε...

Tερ6oτιεq dλλαγθq
"Eπεrτα θd πρ6πεr νδ ξ6ρoυμe, δτr

δ εiκooτδq αiιilναq ιrημαlνεr μlδ τερd-
oαα dλλαγfr οτδν κ6ομο, πoδ xαρακτη-

ριοτικδ τflq μεγdrληq dλλαγfrq εiναl f1

κεντρrκ{ Θδοη, πoδ παiρνει i1 κυρtαρxiα
τfiq μηxανξq. Πdοκεrταr γιδ Eναν κ6_

oμo δυo6dατακτo, iδrαiτερα γlδ τοδq
ν6oυ9, πoδ δδν flxoυν πrd, iiπωq oi
γoνεiq τουq, τi1ν εlix6ρεια νd περνoiν
dπδ την ,μαγεiα τδν παιδlκdlν xρ6νων
οτiq εiΘl3νεq τofi Bνdλικoυ μδοω τoσ
πorη:τικor μετα'6ατικo6 oταδioυ τfrg πα_

ραδoolακflq θφηr6εiαq. Σirμ'ερα i θφη-
6εiα ixεr dλλdξεr oδ μορφi1 καi oi,οiα
Mrδ oημερlνi1 κoπ6λλα δεκαoκτιδ x,ρo-

νδν εiναι λιγ6τεoo εr}τυxιομ6νη &πδ

μ:rδ ουνo,μdλικ{ τηq τoδ παλroδ καιooσ.
Mπoρεi 666αια νd μιλd θλεiθερα γrd
ζητ{μnτα τoσ o6ξ καi oιl'xνδ νδ δiνη
lμπρακτη μoρφil σ' αιiτi1 τi1ν θλευθε-

ρiα τηq, 'δoτ6oo lxεr oτερηθd τfiν 6νεr-

ρεμδνη ζωi τ{c νr6τηq, τδ δνεrρo τfrq

θφη6ικ{q f1λlκiαq ηq' πoδ τδ γευδταν
πλoυοιoπdρoxα fi κoπ6λλα τ6ν παlλriν
καιρδν. 'Η κoινωνiα τfiq εljημεoiαq
καi dνox{q €xει καταoτρ6ψεl τi1ν rιliη_
ση τηc ζωiq τοi θφIi6oυ. "Ιoωg αilτl)

fi &πιilλεrα νδ ι}θfr τoilq ν6oυq πρδq τfir,
dνταροiα κατd τρ6πo εliουνεiδητo, πρδq

ην θπανdοταoη, πρδq δρdμoυq καΙ
κατευΘ6νoεtq, πoδ δδν τig γνωρiζεl
κι oUτε μαντε6εr ij ιiπoπτειiεταr τi 1lπo_

ρεi νd τoδq περrμ6νη, τi Θd οιlναντl]-
σoυν.

Π ΣΛNEXrEΙ,Α οτδ θπ6μενo τεixoq

Γιδ τfι σωστλ &v6Yvωon
τoσ λoγoτεxvικoσ
κειμ6voυ
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δ δ6oκαλoq καλεiταr oδ πoλδ διioκclλο
θργo. ΓΙρoτερα16τητα δμωq πο6πεr νδ
διilοεr οτi1 oωοτd (γρα,μματικ'i1 καi oυ-
ντακτrκd ) γλωοοικd δrδαoκαλiα δxr μδ
τβπo μηxανrκδ, aλλδ μδ τη 6or]θεια
κεψθνων δ6κ1μων λoγoτεxνrκ6ν.

6' Tδ πρooωπrκδ ημερoλ6μo τoii Γ.
Σεφ€ρη, λ6γoυ x6ρη, μπoρεi νδ μdq
xρηoιμδψεr odν κλεlδi μδ τ|ν πρo_
α6γγrοη πoλλδν πoιημ6των τoυ. Tδ 1_

διo xρr]οrμα εiναι, γlδ τdν καταν6ηoη
τδν κerμ6νων τoυq, πoλλiι <,μαxητrκd>

ηαioΘητrκd i{ iδεoλoγrκδ) dρΘ,ρα τiν 'Α'
'Αλεξdνδρoυ, M. 'Λναγνωoτdκη κ.d.

7. ROI,LΔND BARTΗEΣ: <Kρrτrκi1
καi &λ{θεrα>'Eκδ6oεrq Καοτανrιilτη.

ΣTΙΣ APXEΣ THΣ
NAoYΣΑΙ'Ι'κHΣ
BΙoMΗxANΙAΣ
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op. cit. τ. 2, o,ελ. 932 - 933.

'l 3. .Mε'τδ τηγ ,κατ6]Πv|ιξη τol θ,Θvlκιoτl-
κoU κιv/1,μ'ατoq τo,l] 'Aραl:lr,ξ Πoοo
oτηv A'iγυπ,τo, oi 'Etyγλ6Zοr κ,oτ6γoυv
τdv κοrλdlδo. τo0 N'εΙλoυ, t<dτω οiπδ
τδ nρoo1η.μo τηc nρo,oτα'oi,οc τηc
dvτιi8ααlλεiοc. 'Aπ' oιiτηv τi1ν oτlγ.
μη κοi με1ρι τδ 1920 ({lμrg,ρ,orμηviα

no0 η AIγυ,nτoq αnorκτd τηv αιrε-
[o,ρ'τηloio τηc), oi 'Eγι1λ6Ζoι κατ6-

γouv τηv 1ιbρο κoi τflc θ,nl,6dλoυv
oυvΘflκεc θκμ,ετ611.roLr-]c ο,n.δ δlο-

φo.ρεc ε0ρωnαΙlκθq κori 6αλκ,ονιrκδq
θtn11,ειρι]oεlc.

14. Φiλrα B,, K,olνωvi'α κoi 'Eξoυ,oiα

o,τηv 'Ελλαιδo: 1. 't1 ΝoΘο οoτrlκo-
πoiη,oη' 'Al9ivα l974' Γιd τηv περi-
πτωση μαc θα nρθn,ε,l vd Oπεvθuμi_
σoυμε δτl oi oρ1ικδc oυvθflrκ,εc (δω.

ρεδv κlvητη.ρlo δ0vol;.lη, γvιiloη τδv
,oυΦηrκδv τηc dγoρδc) ιln'ηρξ,ον ορ_
,κετα ευvoi]κδc γld τηv θnιτu11io o0.
τξc τξc nρ,oιoπdrΘεlοc.

15. Στoυγιαwitκη E., .Γ'Jο,oυoα" op, cit.
orελ. 15.0.'Eπi'oηc,'Αvo,gTqο$,Πρμ.
λoc Γ., op. cit. oελ. 912.

'| 6. 'Αvαloτοto6nouλoc lbid.

17. 'o P. Coyez, oτηv δlδοlκτoρlκη του
δlo,τρ16η, L'industrialisatioν Lyon_
naise au 19e Siecle, ('l,orvουορ,loc
1977) Π,ερΙYρdφεt μιο διolδικα'oiα
,no0 Θυiμirζεl τηv nιlερinτωloη μ,oc, αλ-
λd η dvολoγio εivo.l δι]loκoλo vδ
6ρεΘξ.

18. Ν.οoυoαi'ol iδρ0,oυν τδ 1895 κoi τδ
1917 oπ:1ν "Eδεooα μεγdλεc 6ιo-
μηγovi]εc. Koiτα nαvω oτδ θ6μα,
'Avα,oταtoαnoυλoυ Γ.' op. cit. c'ελ.
9,32. 'Elnitoηc τδν πi,voκo τΦv Kλω_
oτη'ρiωv τηc Moκεδovioq noi no_
pοθ619q'μ'g.

'1 9. A0τδ δiν οημ,οiVει nΦc oi dλλεc
oilκoγlivεllεc θξαrφ,o'vl,oτηtκαv.

20. Δελτiογ Bιoμηi1οvrκοO'Enlμελητη.
ρioυ'Eλλαδoc, 1,oηr θτoq, τ' 6-7,
oελ.198.

2Ι. 'Αvαoταo6rπou'λoq Γ., op. cit. oελ.
1325.

22. ibid. oελ' 1470.
23. ibid. σελ. 1533.
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Eiναr dλ{θεrα δτr f1 dν'θρωπ6τη-
τα δφ,εlλεl πολλd oδ πoλrτroμ'oδg
παλroδq, πoδ .αr& 6&θη τfrq ioτo-

ρ,1αq 3λαμψαν γr& μlδ δριω6.νη
xρoνrκfl περiοδo καi μετδ 3ο6ηoαν
κΙ 6τr τδ σημει)lνa δεδoμβνα
ζωfrq καl 3ξ6λlξηq 6φεiλο.lταt κα-
τδ μεγdλo πoclοοτδ o'θκεiνουq. A-
νdηrεoα δμuη αιoig πoλιτlηιoδq
rιoδ θμπνδoυν οr]μερα τdν dνθρω-
π6τητα καi Θδ θξακoλoυθolν νδ
τdν tμπν6oυν εiναr κυ,ρiωq δ €ιρ-
xαΙοq iλληνlκδq πoλrτlαμδg. Γrατl
oi "Eλληνεq ,δ,τl dνακdλυψαν, δ,
τr μlμ{,θηκαν, τδ πρ6αφεραν ο' δ-
λουq θxθρoιlq καl φlλoυg.

'o d,ρxαioq δλληνκδq πολrτr-
oμδg εiναι γlα τδν κ6o'μo τδ xθε-
οrνδ τδν oημερlνδ καi τδν αιiριανδ
μιd δνεξdντλητη πηγd &πδ δrδ6γ.
μοτα καi μd αυνεxi1q παρακiνη-
ση πρδc τδ θμπρξ.

'H'A,ρxαiα'Eλλαδα πρoo6φ'ε,ρε
κυρiωq τiν ιiiθηοη γld oκ6ψη καi
3ρευνα, καθδq θπfοηq καi τi1 θε-

μελlu:ο,η οδ oωoτδq 66oεrq πoλ-
λ6ν θπrο,τημoνrκdlν θεωρrdlν. Σdν
καλoi παrδαγuryο δiδαξαν τoδq
dλλουq νδ α<6πτoναt, ν'& dναζη-
τofiν τiq αiτiεg καi τiq &φoρηlδq
δlαφ6ρων φαlν'oμ6vων, τoδq με-
τ6διυοαν τδ ζfrλo γrα μdθηοη, τi1ν

Φdπη γrδ 'dρευνα, τd xαρδ τfrq
δr,ανoητrκfrg προαπdθεlαq, τflν &
μoρφ1δ τ{g πνευματrκfig dν&τααηq

'Hταν dπ'ταδq λiγουq {oωq πo-
λlτrομoδg ποδ iλαμψαν τ6ιε, δ"λ-

λd { λ6μ,ιΠ τoυq θ& δlατη,ρεΙταl
αiιilνlα οd'ν παντoτrνi1 &κτrνo6oλiα
Kαi i,ouη α.l]τδ νδ δφεlλεταl oτδ
δτt εixε &οxoληθεi μ6 τα πdντα
καi Θεμελiιrlοε dπ6ψeη καi θεω-
ρiεg, ποδ ο'αi'τδq στηρixτηκαν &
λol oi μρτ6πειτα.

ΠρΦτα - πρilια οτflν θπ.lοτdμη
πρoα€'φερε πoλλd &ναδεxlnν$oνταq
8να oωρδ φlλοο6<oουg καi 6ρευνη-
τ6ζ. 'H θεωρiα τoσ &τ6rμoυ τοfi
Δημoκρiτoυ π.x. frταν τδ oημαντr
κ6τερo ,€,ρ6θlηrα γrα τit μελ6τη
πoi dγlνε καi τ6oα dπ6δωοε'

'Yπdρxουν πoλλoi "Eλληνεq
rιoδ dν6ιπυξαν φlλοoοφκδq θε:ιυ-

ρiεq μδ μεγ6λη dξi.α ποδ iοx0gυν

'Apxαiα

'Εililιiδu

fr iυEρωπ6τn[0,

,Ti 6φεiitεl

EτnU

αiτoιiοrεq καi γlδ τi1ν θποxi1 μαq.
Πolδq νd dν'αφ6οεl κανεig πρl-
τα: Tδ Σωκρ6τη, τδν Πλdτωνα,
τδν 'Aρπτoτ6λη, τοδq oτωΙκofq,
τοδq ο'oφoδq ii τoδq πε,ρiφημrουq
τραγωδoιiq μαg τδ Σoφ,oκλfl, τδν
Biριπiδη καi τδν Αiox6λo, πoil μδ

Tftq μαΘnτρiαq
NTINoΠoYΛoY ΘΩMAΙ{Σ

τflν τθxνη τoυq 'rρ'oφ,oδoτoδοαν

τδν κ6,σμo μδ riψηλδq iδθεc; Kαi
εirrαι Ioωq oi μ6νol lπoδ δiδ'αξαν
τflν δμoρφιδ τoσ λ6γου;

Σημαντlικ,i1 flταν δμωq fl πρoα-

φoρ& &πδ πλ,ευρdq δrδαγμ6των 'Η
iατoρiα, fr θξ6λrξri τηq, τδ πoλlτεrj-
ματα πoδ διαδ6xτηκαν τδ 8να τδ
&λλo, oi οημαντικοi oταθrμoi, δλ'
αiτ& d'ποτελoδν γrλ τoδg νειilτε-
ρ,oυq 8να xpυrσδ 6ι6λio πcδ λν τδ

μελετfooυν, πoλλd καλd αιorxεiα
μπoρoδlν νδ dντλfioουν καi πoλ_
λ& doxημα νi dπα66λoυν. oi μ&-
xεg, oi αiτiεq κι iιrρoρμ6q τoυq, οi
,oυν6πεtεg oi κiνδυνoι, f1 πoλlτκi1
τ6ν μεγ&λων dνδρftν, 6oωπερrκd
καi,θξωτερlκfl, o6 πoλλδ 1lπoρofiν
νiι xρηolμε6αoυν oτol)q oυγxρ6-
νoδq μαg.

'Αλλ& καi τd πoλlτrcτικλ oτol-

xεiα πoδ μσq μετ6δωoαν εiναl κdτl
oημαντrκδ, μlδ &κ6μη πρoοφoρδ
για τdν dνθρωπ6τητα.

Δδν μπoρεi κανεΙg εδδ νd μi1ν
dναφ6ρεr καi τ' &ρr,oτoυ,ργr]ιrατα
τ{q τ6$νηq ο' δλoυq τoδq τoμεiq:
ζωγραφκri, γλυπτικr], iγγεloπλα-
o,τrκτ], diρxlτεκτoνΦ πol) dπoτε-
λoiν γrδ δλoυq οrtμερα πραγματΙ-
κi1 &πoκdλυψη καi,πoδ πoλλ& &π'
α0τδ τδ liπ6ρoxα Eργα oτoλi(ρυν
μεγdλα μoυοεiα Eiναt 6ργα €ιθdνα
τα rιoδ 3xoυν νδ παρoυoιdooυν γtδ
τδν καΘ6να dπδ αi,oθηuκfrq πλευ.
ρdg πραγματlκi1 &π6λαυoη, &λλδ
καΙ γrd τδν εiδκ$ κα,i τδν θπrατf-
μoνα μlδ πηγi θμrrνε$οεωq καl
θαυμαα1-ιoδ γrδ τi1ν τ6xνη. 'H i'ν-
θρωπ6τηια δδ θα γνιfiρrζε τi εiν,αr
δραiο xιllρig τoδq "Eλληνεq καi
δπoπε ,6πroτρ6φεr oτδ δlδdγματd
τoυg fl τ6xνη dνθεi,

'Eν6πν,ευoαν αroδq dνΦριilπoυq
iδ6εq αiιilνlεq καi μεγ6λεq, τiq
καλλι6'ργηoαν δεixνoνταζ τδ dπο-
τελ6οματα τfrg θφαρμo,γfiq τoυq
καi τΙq μετ6δωoαν καi oτiq γενlδg
τiq δπ6μενεq. 'AΘdνατεq dξi'εq r..αi

iδθεq 6πωq r] πατρiδα, f1 θρηoκεiα,
fl oiκoγ6νεlα, l] δημoκρατiα, δ oε-
6ααμδc τoi αυναν,θριirrτου, f1 δrκαι
oo.6νη, f1 φιλiα, θμπνεriατηκαν καi
καλλιεργ{θηκαν οτδ xfrlρo τfrq μr,
κρflq ο€ iκταοη, dλλδ τ6oo μεγd-
ληq οδ πνεσμα &ρxαiαq'Eλλdδαq.

'Aλλδ δπd'ρxεl καi κdτl dλλo
πoδ δημrοιiργησαν καi δiδαξαν oi
&ρxαior "Eλληνεq oτfi;ν frιγφrr-6
τητα, κ6τr θν,rrελdlq &γνωατo πρiν
δ;i αιjτοιjq: 'H dι,νolα τflc θλευ-
θε,ρiαg. Xωρic α$τflν οi1τε τ6xνη,
oiiτε φlλoooφiα, oiiτε πνευματlκt1
&νdταoη μπορoδν ν& δπdρxoυν
καi θπorμ6νωq oijτε κ&v πoλrτt-
σμoc. KαΙ αιiπi1 μ6νo ,f1 3ννolα νδ
fiταν f1 μoναδlκi1 πραoφoρδ τfiq
'Eλλdδαq oτflν dνθρωπ6irητα, θ&

flταν dρκετi1 γrα νd τfrq &πrτρ6ψεr
νδ διεκδικr]οεl τδν τiτλο τξq μη-
τ6ρ,αq τoδ ο$γxρoνoυ πολπrcrμo6.

N& τi δφελεr oτdν 'Eλλdδα fr
dν,θρωπ6τητα: 'io,τt δφεiλεl δ

μoρφωμ6νοq' αιδ oοφδ δdακαλ6
τoυ.
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5λ l'Απ' τ{ν &λλη 6ουλ& cτl'a^iγ'ι1'''.
σ,τυ' xουcxυνiyτγια πOυ γ6νoυ'l:l'ν τ'i1ν

fΙαραaτ'ιaυ6i1. Σ' ξvαy x6,οxι.'',οι1γ pξ-
oα εi1αν 6αλιμdvoυ sιταρι ι,ιi1 τaυpx&"
&.ναxατoυηι'6να'

B νι1φη &λλαζει iγι τi. .)1)φy"Ld.-

τιxα, &ψil, 1μ! τδι xαλ&' τη6, τb. v'ου2ι-
'Ε σ ιστ Ly'α' τ il, ζνν τ ρ αν c α. T &, τ'ου p i" τ o,lι'
τily τρoυγιrυρνoδcα"ν, τt1 γτJ';.lξα.ν,
τ\ν 'dπληrγαy ''i,q iιδccειq ^/.L σy"ρaν-

πο6,oαy τρoυγιοδοoυ - γιo'lρaυ θ"π'

αliτiv τ& xaυo'τ"cν[ντγcω για νd' φ6-
γει f ν6φη 1ιi'1 1ιπιrιx!'τι. &.π' τC$ cπ[τ'.
τηζ.

Tιδρα τ] ν6φη τ{v τηληφτα!"α 6ιρ,ι.

πηrγα"iνe'' oτοδ xουucυτipcrlυ, ν'€ aει-
ρδ, νb τ&'ξη oτi1 xαc&.

Tι5τι τ) 'zdφη fταv πρ6π'aυ3 νδ, y.'α'

1|\σ'ρωνεL ν,i μ! ox6φτeι' y'&ν γ'υ y.il'ν

τo$ x''φi"λc acωx&τcυ, ο?jτc νil γυa-
ν&'ει ζι'ρ6&' xi δdξα ν& μ!ν οιi,μ.ιλd,ε:,

ν,λ μ!v, εiuει λιγουμdνη &,μ& νk ξtρat
ν& xαμαριilνει. ΙΙδg λξeυ tΙ,τια?,'ι'.',ι[α

"cd,ν ξανα'π:αντριφτιil ξ€ρoυ νi" xα1ιυ''

ριilνoυ>. Kι oi νoυyτ&'δεζ τ6τι εiχαy
1αμπηλd,-< π'δρτει6, γι& y& μ! cιδι|ει
t y6φη (d.ν fiταν ιι λiγoυ ι.pηλ!)
y'αλ'νaυοαν τo'3 τυρι6&lζι τt1i πδρτα:
γι& ν& oξ'6ει toι.α !'L γ'αψαco')ii1 οτoδ
γoυyτ&.

Tιbρα τ' &"τ&'}'ιaψα γdνητοι 1.ιι&,

6$oυμd,δα xι πλευδτηρoυ πρiv τi1γυ-
ρ,}l μi &xαλιοτi1ρυα &'π' τo6 'rχ.υδρc-
μεioυ.

T δτι' &t'α}'νo'3''sα.ν το'3 Σι66ατc'l
τo6 ταγL ,μ! πdντι LατLρ^ilτ5Ξ|'ζ 5'.'
Ξναν Ψα'y"cλoυν. uN&cτει o:i. d.ιαλ''-
aμ'€'νor' oτoδ γd'μ.ου το0 Ko'.lcταγ"τδ
xt τt16'Ιφτ6ρπηΞ, 'D'τ1γαν οi. &nα')''.

oτd;δoι. Mi τα6το γαπαλ'd6ν,'.gy-1'Υ π,,;i)

δ&ρ,θoυν μi7 τρωπdζι. oδ φ&y"ιλoυΞ
Ξγραφεtν κι. τδνotια &.π' τ' αiτδν ποδ
&;xα)'νυo'3yταy.Κι &y δlδν εii1ειν π,ατι-

ρiτcεr.q τ6τυ fiτα'ν &'xαλ'ι.o'',ι6'la; δt-
y'oιl,ζ τρcl'πξζυ.

"oaoc fiταν &lιαλ'ιαψ€νr'lυ ιι'i] τρι-
π6ζι 3οτειλvα,l δδρα λaγιδντ'' - λa';-

γιδv γιδι τo6 ιινo6oγιoυ τ' &,ντρδγ,l-
yOυ ντιντζιρδ'δειg, γαλxoυτcονoιι'α,
aινc&, τl. &λλα. oΕ :υγxινεi6 τηq ν6-

φηg τ&oτειλων οτ!; νι!'φηq τo'3 cπtι'.
x'L τoΓl γαμπρoσ οτoδ cπ,|ιιι ιoυ. o[
&'xα"λ'ιoτ&δ'oc fβαγ T,Lν τΥ La. aν'3τ q"νa 

ρ 7'

xi δ1ι oτινoi oυγxι.iεig τaΓl "Jα1ιπ9οΓl
xi τnβ y6φηe.

oδ γdμoυ,1 τωρα γ6νητει :i μιoη

6,2

"oπω,: τi 6ιcυλι& δπηΞαν τδ, x,ι'l-
ρ'tπcx'.α γδρη6αrl δξον aτ' &ν'ιbγι τ'ι
ξ6αναν δ&φνειE ψi1 

'δα'ρα'xt oτοδ τoiπι-
.,Φ τoυ;. Στo0 γα:γlnρcq 19$ 6π;lτι & ιρ
ν o'3c q.ν ν&'ργουν τει οi &'ν"αλιqι4'ν'o ι.

Πριiτα. o'[ φiλοι το6 γαιΙιπpι|l γιil
ν'd' τσl ν& π&ρoυν τi1ν πρoixι 1ια'ζi
μi7 τoδ6 &xα"λιcτωδεtq xi τd" 5ιoυλcil.

yα'/ χoυρoδ μαζi μιη τοδ; ?ιτ.'l)''.C1ιi'

νaυ6 τt1q νδφη; :ιi φουρτ'bνο'l^i, aτ'

&λουγα τδ, aυτοι5τι.cι, grii τ!ν n9οi.xι"
y'ι :6λα τ&, ζιλι& xi 1-d' a€ic". T\ ψ.v"ρil
πιντγι& τ&6αναν :τoδ cα.ι',ια.''' z\ cτ\.

xαποδλια xi. τil, τρινι5τη'ρα τd'δο'lνα''l
νil.6αcτo6ν τ& δ6ρα. Toδ oτα'.roδ τo,)γ
3'δoυyα'γ cτοδ τρανι5τηρoυ cυμινιr'δ
πιδt xi d'ποδ πtcaν tργουντα'ν ντγ''b
πυντγ,'&' μ{ τf μπ&ντα τi obπ('cο'l ij,.)'-

λα πιντγι& ψi1 προυcx€φα)'α', ζaυ6θ"-
vειg xi, &λλα διiρα. ΤΙαρω πtcaυ τ&^

),o'lτι y'|c 1ιιτ& { μoυcιx!, x'L cbπ'tcoll
&π' τ{1 μoυoιx! τ& irπρατξl,ν'.α' γ'i' oi
θ:xα)'ι'aταιδu;,. T&λoυγα fiταν cτoυλι-
q_ιdνα μ! γνδΙxy;.νe ζ γqg'$96)'ε'.q aτυ,

γ€γιν'.α τi iτρδ6 &.π' τi1γαρθ..'ΤτρL3
Ξ6αναy xi ,οΣ &ιαλι,cτ&)δaι aτ,'ιδ φξc''
τ0υζ,,

l&. ψιxρil, πι.ντγι.&, φaνρa6sι'l &ντι-
ριδι. T& l|rLLy'ρδτ€.Ρα xορiτtιι'α. φCυρc'j-
σαν φoυ,στ&να μαxρc&, xi ψνι'il aα';z-

δι& xoυρδ6λλα aτil. ψαλc&, φλl6γxουv
xi λoυλo6ντγια oτη δ'Δξα ιριcιd.. xi'
xαιψνυil, xαρφι[ft6n r"υc6&. 'H l'cυ'ρ,δd).-
λα fiταν x6,:xxcν\ t1 xα'ψνιθ.φραζ rρι-
oινη. Tδ ψαii τραν&' xoυρtπο''α aa'l-
ρo(lcαν τclπιyoυ.

T& τρα'ν& πιvτγι& φoυρo6'cιν i)'!v't
xi φ,doι oτoδ xεφriλι 1ιi1 1ιιιxρi1 φoυν-
τα a'oπρη γ"L υ.σr'ρα σ^/"oυ\φai)ΥL'ι r.|'

ar'αλι'6αρι μ! ξουν&οι. o'i &ιτi'a'. φaυ
ρOδσα,y φoυrcταvdλλα" φ€cι ι'6τxινον
xi μπo6ντα (&.ντγιιxδν cωιιο'l\ yi' ηγ-
cλi. Ιι& ν0" φ,iγγοιlντι cτoδ δρdo-ιoυ
6αoτo6aαν φανxιγ'"α- i?ανi. τ,cδ τυ"-

6αναν $οταρναζ l-νob; yτoυyτi]δεζ γ.ι
τd''lωγια γcδ., 'ld. φdγγoυv.

T6τr ul τ6ρα
ANTETX|A THΣ XAPAΣ

δρα τ6τι '6αcτa'3,οειν 1l,νι& i,6δoυiιοi'δα.
Tοδ Σα'66ατoυ τoδ 6ρ&δυ xατd"

6αcu,ιαηλυo6 iταy ξουρt',ζονταν ofi Υ'α,-

',ιπρδ; Ξπtζαν τ&, 6'.oυλ,.d'. T& ξoυοα-
φ[ντγια" 'μ! τi6 cαπoυ,ν'd,δ,εg τ& 1-ι&-

ζαυνα"ν c' ξ.να ταοη' xi. τ&cτeυ}.ναl
oτ! ν6φη νd, τ&, πυeT. "Eπcι {δει1ν'ειν
τ^Ιp &.γθ.ιπη τ"αi. τi1ν ταlπεwaυο'3νη τηΞ
γυ&" τοδν θ"'ιτρα πaδ δ&, πωντρs{lοιlγτ,l'ν

" Υ oτα i'ν α; θ'γι ον c6sειν ι,d" 0'ντtνη-
τει oδ γαμπρδ6 ποiλι τ&, 6r'oυλιil iπτγ
ζαν. "oταν αττ)v &ρx{ &"τr' :ο'3 ?i'ν-

τιμα oδ γαψπρδ; ε'iθιλειν ν'\ 6&)'eι
τo6 cυντρ6φι τoυ &,νt'6ηνeιν qτοil ν'τq.-

6&'νυ xi, xριψιoδντυ.ν &π' τi6 λ'α6δ'ι'-

ρr'tq oτ" &ν'ιilγι, για'τi' τδτυ τ' &"νdlγυα

fiτ αν &'ντ α6 αν oυτ α lιi' oτi'''. )',ι'6'δ α a ι"! :

Τoσ κ. Nικ. ΣΓIAPTΣH
καΘnvnτoσ ΚAT'EΕ

rριμν,oOcαν τi6 &ρμ,ιθιδg 1ιi1 ιο'3 ν,L-
λα1ιπa'3xυ. Koι,μνιο0νταy πoδ λdτsι y.i

ν τγ ι'δ'aτ αυ ρaυμd,,lει6 6α"cτοι5ι ry.ν &πo.:
x&τaυ τod oυντρ6φι τoυ χι αbτδ;0"-
τaυ)'νca'3νταν 't'cυα γ€οα' cτ\" ντγιδ τ\
πaυδoυ'lαργtι. "-\,r. Ξπ'.φτε'-ν οτοl.-
6&' ξαναν€6ηγειν y.i ξαναρ[y"νο'lν,ταν
γυ&' ν&' iπηττ61ει. "Eyα πιδi ι!lζ δdLy.
y.ρoυνGl'l &'πaδ γωλ'tζr'χOυΞ \.rυνιoδ;
τοδν iζ.oυνειν -"οι3 ζaνν&ρι. Ki δταy

ψπ[τιζειν το6 d)'λ,ιτ',ια al "γαψπρb;

1ειριτo6οειν τ\ ''ιαν''ι τo6 γιπι.1ιπd. τ'
&δdλφια τoυ xi' b},cυ; τοδ,': d,r.α-iιo'116_

νουq xi xωΘητc vΙ δει1τεi δοο'lc ξ?-
χoυyτει oτi1 γαρil'

T{ν δρα αbτ^i1 6αcιψαηλιoδ γd-
yoυνταy τ":L \ x6γη:. Tlv v'd1η τ!ν
Ξφ,xιαvαν ot ιixαλιoτd,lδεq cτaδν v'υ")'δ

τo6 yρμ,71}, μδ τ& 6ιoυλιdι ποδ Ξπηζαγ
Σ' 8yαy xcουc'ξ xo'"ιινο6oαy aπ' τi;
θ"ρdιφεcq t1 τod ντα6ανι xι δζ τrιι3 π0"-

τωη_ια 8,,'α xαλδ ζιλi ψi1 xα,6ο'3oγιa
Ki τo6 ζιλi τo6 cτολιζαν μ{ δ&φνs;
πο6γαy Ζτρδg d''πανoυ,θιδ ii t:i &λλα
λoυλoιivτγια d.ν iπc|"ργο'lν. Ε,?uεi δil
οτξxοννταν t ν6φη γι& να φυ"ντ&ζει
sU"l 6αoiλιocq".



Mδ &φoρμi1 τ'δ iνδ,'αΨξ?cν οη1ι;iιυ-

γLα, γι&' τδ οημερινδ 'λρ'ν'oγιjlρι, πcδ
Ξry'ραd7αν oΣ Γι&ννη16 Καcατ's''ω)'.ηG
ν"ωi. Tωτ"η5 Μπ,&Ιτcη6 τei, δημoolε'i-
τηrxε oτδ πρoη'γoljμεγo τεδ',^Ι.cΞ τa6
€ξα[ ρeτ oυ πaρ.a'δLy'rJ6 "N ιαoυcτq'> (e)'

τεδ1o6 5', 'oν"τω6'οιc6 - Δεv"6,-ι6ρlo;
1978, cελ. 1b7 γ'αi' 167) , a.y'!φττ)ια
ν'&, τροcθΔοω δaα", n),λ'α, Σcτaοι'ιh x.
τ.λ. oτοι1εiα ;ι'πδρeοα ν&. 6cGl, τc6-
γεr'ρα 'ψt' 

τ!ν θ,λπ,lδα bτι, Ξτοι', δτθ"7-
y.ει. π';θ'αν6τηιτα xαi. &λλoι 'Hlιαθιδ-
τε6 ν'&, θελ"ξcoυ'ν νi' 1ιc,tιηθo5ν τcδ.
&ξ'.6πq.rlaυ ζ τo6τoυ,:' Α'ριaυtδoγ ι-υ p!-
τe;, δπ6τε xα'i' !γδ θ)ι ζλθω 6ο^η'flb;
οτi ; τdτo ι ε ;, π α ρ δ',ι'c ι ιq π c o τττ'ι!|fi.,. Ξ : :

Tδ τOπο)γιjilΙιc παCιδ[γε:',cl.'. lιδ
τιiπου,:' Aρxoυιδογιbοι (πα')'ιδτεpα\
xαi'' \ur'oy'ωρι {τιilρα').'H δ1ιιi-lνllμη
y'oL'l6τητα' Σ,δρ6'θηixε τδ ]918 (]] l
28-6-1918, ΦEK, .\" 152)191E)
γ'α'i &ποτελοaνταν (τdτε) , &πδ $
'Aρ'xoυδiryιiρ υ y",ιi. τδ Χι:lρcπi''ιι
(Στενfμ.α1ον) , πoδ $cτερυ' iγινe
(1927) ξε1ωrριoττ) y"OLνδττρry''

2. 'B θτυμoλογtα τοi τcπιυνι\ι,oυ

ρLb xατ6'6αιναν ου ν& &"ρxoii)ε;

$^trωρ[oν τGw d,ρxτυινυ,) , θv.τδ; ii,l
δφε0'aντων 'fi δνcιιαο[α τoιl ο! ιi'-
π'oια δ1ιocδτητα τa0 θδdιooυg μδ τδ
o'x7ψα' τt1q &"ρxο6δu:. "Ay {τc'' Ξγe''
τδ πρ&γ1ια, πιδ cυ:lιdi εΤνz,' i1 τα)''"U,
δνoψαa[α (<<'Aρz.ουrδο1ιil:ι>>) y.L|' ι
νειδτερη 3πicηlμη',ιετα"π'οtηιτη e7"νι''
νεoελλη v ι z.η, &" ργο ν τ ο γ1υι c υ ατ''ν"η τ' p 

"'-
.ιτ"i, τ2i\η Ξiz'l.γ:'l'.:'ιci i ΞΞ"ρ-

1αTcμoi, πoδ δδy συιΙerιυyaτ rιi τi,,i
iοτορυxi1 Υ?αφ+l τcδ τoπ,ιυν61ιrου δ-
πωE cυνdl6η,xε, &λλωττε. y''η.|' μ!' i:'\-
λα τoπων6μι α πaδ 1ιετα.ν1o,\&'.τ'η|xry''),

γιατi τδ πρδτo ;υ,;θ,ετιτιδ εi.ν,l''' d.ρ-
X-νoζ (xαi απ&νr'α il"ρv"οq) τ"αi aτi1
νεoελλη vιx! &'ρτ"ο{lδ υ'.

Eiιαι τδ μ6νo yωcιδ τ!; 'E)'λ{-
δo6' πoδ φ6ρνει' α'bτδ τδ δνοιLα.

3' T!ν rναλtδτε'ρτ1 iινηl,ιδνeιnη τ,'7l
τoπων6ηlιoυ 6ρbxolι.ε cτ! γνωoτ! δ-

ριoΘ€τηcη τGl'l ιυνδοων τi13 τι., ,'7-i,:

τξ: Nιir'l:z; ' τoδ :'i, δι5,.ι'.lι η T''iι-
ιoE Σoυλτ&,νaζ 5τδν περ[φη'''',, ατ;ιι'-
τηΥ6 1,oυ 'E6ρενδg ρ.κ{'η (6l'. Ε'3οτυ'-
θioυ Ι. )φυγγαγ'νi/"τ.'η - L' Τl)'ι.τaιι'-
δτ1, 'Τcτορ{ι τξ: πdλεω: Nr,oriαη:'
θx,δοoη 2η, Θeccα)ιν\η 1976, ιελ.
37 - 11 xαi'υδcα.i"τ':ι,l' τη τελ. 41) .

πai dιωγεται oτ& τdλη τat 74Cυ q.i-

ιbr'.z.
'pιξ &λλoυ, γι'' 'dγ^1ρα;φc ("6.'p&τι'>\

τoι iστo ΡLxa6 τoι1.,',1γι'γq6 isρeδιxοiιlυ

'Aπ' δαα γριftφoυv τd 2gαρτιιi...

lΣT0PlK0

ΣHMEltlMA ΓIA T0

APK0γΔ0χΩPl
Bε,ρ'oiα6 _ Nαoιioηg' 1598 _ 1886,
3πι1ldλεια Ι.K. Bαcδρα6d).λη, Θεc-
o'αλoνiv'η 7954, 'dγγραφo 35, cελ'
28 - 29) , τt1q 1η; Mα'foυ 1646, δ,j-
Θηue τδ διrαiω1l,α cτδν 'Ι]ιoυco'iφ
μπdη ν& 

'ιo*o10γΞL 
γαi ν&, Ξξa'r::ω-

ζει τδ τoιφλdxι 'Αοz.oυtδο1ιit2ι. 'Aπo
τδ θγγραφa τo6το |ιqiΘlα"tνο''ξιe, cτ,'

πρo6ι,.υ'!αν διαφcρ,46 μεταξδ τΟj τεΞ

λευταioυ xα.i τc6 Mε1μδτ &γd' ια"\' \
δπdθεoη xατ&)'τ1!ε ι;δ δ''6d.ι'" 1oi t'Ξ-

ζιiρη Mε1μδτ τq'aσ"' ποδ δ''γ.,ι"'.ιιae
τδν Ιιoυoο6φ, δ 6τοΙoζ &'να'γνι:ιοi-
oτηlxε Ξν,oιxι'αστhζ τ.06'Aοxουδo1ω_
ρ[cυ, δπω,-c' fiτα'ν xαi' νωρ[τερυ'' "!}-
τoι, πλη'ρoφoρol31ιατa δτι τb γωpι,δ
fiταν τoιφλd,ιι, πoδ &,νtγl'.g 

- ;;9).υ

Toσ Δικnv6ρoυ Bερo(αg
ΓΙΩPΓoY x. xΙoNIΔl{

πιθανδ 
- 

,στδ./ Σaι111q's. Q :} 1ιd-
λo; τig coυλιανιτ'\ζ oiτ'ογt'l:''.α'.- t1,
π*yτωζ, cτδ τaυpν"ιxb δηγρδ-'ιa, yιπον

τb νοi'yl'αce δ Γιoυoc6φ μ,πEη;, γιατi,
d,λλ ι ιb τ ιxα', Θ d' €π ρ eπ ε'' φν,ο'. d,oγ,l'λ'
νd' d"ναφeρδταν γαi b δπoιoi, &)'λ.a3
Ζ,διoxτ{τη,: Toιι, !y'1ξ3 d.ν fiτal τt-
τ'oLaζ δ Mε1μδτ &γ.i;.

4. Στ& γρδνcα τi1: Tο'lρτr'u"ραιt-
αζ, οi x'ατocy.oL τ06 NωcLaΓ) ι;ι&'ττ1-
oα.ν d1ν δλληνιx'ξ sυνε[,lηοη ιzi
γλιbccα του6 (6λ. \i1'1nl''αγγ0"xη - \'
ΤΙ}'αταρaδη, δ.π.κ. 64, δπoοηlιιοiι,:-
αη) , δπωΞ τδ &πjδειξαγ y'c''}. cτhν Ξ-
1lσ"ν&.στα'ση τaΓl 1822, 6τι'ν πoλλci
ντδπcου πoλεμιoτ6E τoυ '{)'υ'6zν ιι69ο:"
Lνεργ&. (6λ' Στoυγιzννi"y'η - fΙ)'y'-
ταρtδη, πt'δ πωνυl, c:λ. 135, 146 xa'i
2a'7 x,ι'i' 'Ιω. K. Beoδcα.63λ).η, oi
Mαxεrδ,dyε,: xιtd', τi1'l 3τ.a\|σ'στcι'c.η

τo0 1821, ζxδ.3η Θacια)','iνiιη
1967, cελ. 178) , iι3 cυνξτe'',l' ν\
ν'ατα'cγεΘο6ν oi πι ριoυ'ctε;''\ρy.ο,δο -

1ωριτδν, 0'ξ|'α; 4400 γροci'r::lν, 
/'lπιιι;

προx'3πτeυ &'τrδ xα'τ&cταcη τd,y )'α-
φ6ρωv τιiv Tοιipxιι'l, τt1q 27 -6-7822

(6λ. τδ 'oaετι'ν'b 3γγρα-φo oτoD 'Ιιυ.
K. Bαo,δρα,6rdλλη, oΣ Mαxεδ'6νε; εΖ;
τoδE δπδρ τt1q &νεξaρτηotαq d::γilνz',:,
Ξxδa'aη 2η, Θeacαλaν[xη 19'50, 3γ-
γραφο 72, aελ.26b - 2'67 xα|. xυcι'-
ω,6 ,cελ. 268, π^ρ6λ. x'αi Στcυγ'.ιν't&-
xη, - Πλατωρtlδη, '6'τ.π', cελ. 2λl,
δπooημε(ω,cη 7η, !τ,''l 1ι')η'ψοι' ει'lετ,Lc
iλλo πoo6) . 'Αxd,ιz', ι.b aιυ.''.b ν.L-
τα'sτ ραψ^η'ν'ε, γιcιl;i πυοπoλ{lθηrxe, μιε-
τλ, τd1v ν'α.τατνυξη τt;1 Ξτ,ι.ναcτι'cειι;,
γι& νdι τι1-ιωρηθετ γι& τi1 ου'.'''γl'ετο7'"ξ

:ου o' α0τη') y.l.i τL'rΓ'L εiγ.ιν xα'τα.-

φtiγει oδ τoστo πoλλοi Ξπανα.cτθ;:e.',
θ'π' δcου5 δυαοω0ημα'l (6)'. 'Ιω.
Κ. Βα.c'δρα'66λλη, δ.π.π, iτ7ι' ?lη,.;)'.
199 - 2Οo y"αi. γ'υci.υlζ τb {-7γpαφο
29, τi1..- 7'7.7822,'ιeλ.277 - 278, δ-

πωE xα'.i τOi ΣτOυγια,νν0"τ.η - Πλα-
ταρ0δ'η, δ.π.π. οε)'. 207, δτοcηι',ιεi'ι'ι-
aη x'αi oελ. 2,16 5,πosημεiοlτη, Πav.
N' Λιoιiρη, 'Ιατορ[x τηe Κο("0;;ηΞ'
'Aθ!ναι 1924, 'αeλ. 89, δπccημεiιυ-
oη 1, N. Γ. Φιλιππiδlη','H Ζπιν&-
aτxaυg xα''ι xατιsτροφi1 τη; Nz.:'i-
ση;. 'Αθηγαι 1831, :sλ. 72 xα.'c'Λτ.
Ε' Β αxαλ'aπo6λrιυ,'Ιοτo rι[α τt]; \Ι[,x.

πεδaν[α'6, Θεocαλον{xη 19'69, cε}'.
b97 xq.1' δπ,oαημεiωoη; 5) , ηιαζi μδ
&λλα 1ωριλ, τo0 νoιιo0, πoλλ& ,i.πδ

ι&, δποiα δiν ξαν,ι,ιατoL:y"hiΘηty'Lν πLi,
(6λ. γι& τ:o6τq, cτa6 1'εω,ογiου X. Χl-
oy'iδη, T& γεγονδτα εi; τ{ν περιo-
1τν Nαo6οη,1 - Βeοo[α"q xατd' τi'p Ξ-

παν &'6'τ α5 L'/ τa1 7822, uMαx"-δeν ry'h>>

8 (1969), οελ. 211 - 22a y'ry,|" x'lρ[.
ω6 τi1v δπ,οoημεiιυοηι-1" -'i1; cε)'. ?20
xαi" cτa6'dδιoυ, 'H bοcτr.lατεtα- xωi 'i1

Ξπαν&'cταccq eig -:5'2'1oλυιιπoν xg,τ&
τ& θτη 1811 - L822, Θgsιιλ'ονtιτi
7975, ceλ' 3Ο, δπο':ημεtυlοη 25 8-
π oυ δηiμo σι ειi ετ ry'ι" y',ι' L σxex !.|!.'η 6''6λL-
oγραφtα) '

b. Συ'μπ! ραcψα τ:α1' flπ,6ιc1ε:η...
Tδ'Aρxoυ,δoxιbρι ('Aοιo1ιiρι) εi_

νσ.L ξνσ' &πδ τ& 1ιυοι& τoδ νolμeδ μα<,
7ιnσ1'σ'gγξι$ηwα'ν :ιξιil'oγ α, irιτo ρ,'v'b'

γeγ'oνδτα τ!,6 νεcελληνLy"ηΞ i6τc?t-
α(.

"ocα, λ'oυπlν, Υρσ'φτηwαν nιδ π&,
νιυ, &,ι θειlρηtθ,oσν i'il'i1 προτατι.6a-
λt1 &'νταπaδ'δσεωΞ Tt" 'oaα bφε|λoν'ται
cτδ 1ωριδ τoδτO' γ.& τr\, ,oυ,'5o1, 

"r,cτoδ; 3θνιx,οδ5 d,γΦνε6, μδ τ!ν δ-
π'δτγesη 'cτι. &)'λaτε, θα δι'εpευνη-
θεi τδ θd1ια πιδ δt.-ξο'δcuα' cτ*, τλι'i-
cια ,μιd,6 εδρ6τερηq ioτoatιιt1-' i-ιe}'!-
τη,; μoυ' γι& τoδE |εoηoιωμoδ6 (δr'αν-

τ\6 πεiιυoγt15 τ'οδ y,ο1ιo0 'Eμz,θiαE...
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Mfα &πδ τiq μεγαλ6τε,ρεq {ρυ-
οωγνωμiεq τflq Kλαoolκdq ,Aνα-
γeννr]oεωq δηaρα &πδ τ6oεq καl
τ6oεq dλλεq καl μdλιαια τfrq iδiαq
περ16δoυ (Λεoν&ρδo Nτα6iντr,
Pofiμπενg, Tlτor&νο, Ραφα6λo,
Mπoτlτο6λr .frταν καi δ Mrxαfλ
"Αγγελoq.

'ΙΙταν μ6τρroq αιδ &νdoτημα
κdπιυg &λλ6κοτoq μδ μlrδ μ6τη
orρα6i1 καl foωg λiγo ψυxρδq οτi|
ουo_roγνωμiα γεννημθνοq αrδ
ι495, 6 Mαρτioυ oτδ Καπρθζ κo-
ντ& αrd 'Aπ6ννrνα. Tδ παrδlκ'δ
τoυ xρ6νlα τδ π6ραoε πdρα ,τολδ
oι<ληρδ δixι,η &γ&πη δixωq οτoρ-
γd γlατl δδν γνιilρlο'ε μητ6oα. Π6_
θανε δταν'αiτδg frταv μ6λιq θξr
xρ,oν6ν, 'o πατ€ραq τoυ frταν l<αi
αιiτξ oκληρδq 6iαlοg, dλλδ καi
dνr]αυxoq xαρακτfrραg.

s\Σdν τρoφδ τoδ παrδloδ lου τδν
παρ6διυoε o6 1rlδ γυναiκο δνδc
ρ&φτη, δμωq αiτil θαtdθη i &φrρ_
μ) γlδ τδν Mxαi1λ "Αγγελo, {l-
αι,ε αιiτδg νd γfνει γλrirπηq καi
ζωγρd"φoq. Eixε αiαsηματα καλd
καl δγαποδοε τδv Mrxαi1λ "Αγγε-
λo. Στδ ο'xoλεio δδν εixε φiλoυq
δδν τoδ 3καναν,παρδα oi αυμμα-
θηrδg τoυ γlατi αι}τδq δλo ζωγρd-
Ψlζε. 'o πατ6ρα9 τoυ τδν iδερvε
γl,ατi κr αiτδq δδν ii]θελε νδ γiνεl
γλ6πτηq καl ζωγρdφoq. Eixε λol-
πδν κακδg θμπεrρiεg,δ,τιδ τδ παιδl-
κδ τoυ xρ6ν1α, καΙ fiταν ruκραμ6-
νoq &πδ τflv συμπερnφoρ& τδν
αυνανθριilπων dλλδ καt ιiπδ τfiν
μoναξl& τfrc ζωfrc.. Δ6ν εixε πνευ
ματlκδ Φ€λη dπδ πoυ,θενδ δμωq
f μεγdλη αιiτi1 φιlοro,γνωμiα τfrq
τ6xνηg δδν &ργηoε νδ καρπωθεi
τdν αυμπαρ6αταοη &λλων dνθριil.
πu}ν |ποδ θ,ξετiμηoαν καi δξιολ6-
Yησαν τf1ν δ6ναμfl τoυ. 'Hταν
πεrαματιirδηq καi δr;νατδq στdv g€-

ληoη, 3τοι μ6λtq o6 f1λlxfα δ6κα
τρ,liν θτ6ν, μτfrκε, α6 €να θ,oγα-
οτl]ρr ζωγραφlκfrq τδ κα,ι.λiτερo
τiq €πoxfrq τoυ. "Oμωq γρηγoρα
dνακdλυψε δτl αδτδg flταν γεν_
ν4μ6νoq γld κdτr dλλo, γι& κ6τr
πrδ δυνατδ καi 6κφραoτικδ, γr αi.,-
τδ γρdφτηκε οδ μδ αxoλt1 vλυ-
πrlΦψ 'Η oxoλfl &νflκε αιδν'Λo_
ρ6ντζo Mδδlκα. 'oπωq o6 δλεc
τig περ'rrπιiloεlg θπυτπ{αq σrflν
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δ dνθρωπoq αδτδq ζοδoε ot& μ6οατic iταλκfic &ναγ6ννη'oηq. M6
τflν 6oI],θεlα καΙ τ{ν dγdπη πoδ
τoσ εixε, δ ξΦκioυοτδq τflc θπoxfrc
θκεiνηgΠoλroτ6ν, dρxtoε νd oκα-
λiζει οdν πρfrlτo τoυ dργo .<τfiν

μdxη τδν Kεντα6οων καi τδν λα.-
πηθ6ν>. Σκ6λιoε αιi1ν cυν6xεrα
τδ γλυπτδ <δ μεθυομδνοg 6,ρdxoq>>
<'Αδιilνr πoδ παlθ6ν,εl>. "oμrq
παρ' δλo δτl θπrκρατofi,oε li ο6γ-
xιοη καt r] &ναταραxi1 τflq εiδωλo-
λατρiαq oτoδg δ6o κ6α,uoυq, δ γi-
Yανταq τfrq μeγdληq τ6xνηg, δ 1lε_
γαλιiτερoq δλ,ων τfiiν αifiνων 3μ'εl
νε πroτδg οτdν xρlοτl'ανrκ{ θρη-
ακε{α, καi αtτfl μ6ν,o λdτρε''lε.
Στdν ουν6xεLα ακdλrcε τδ μεγd-
λo dργo <.δ ,3ρωταq,> ποδ κρiθηκε
καi κατακρiθηκε. 'Aμ6oωq οκdλl-
αε καi 36γαλε μθoα d:πδ τδ oπλd-
xνα iνδq τερdoτtoυ καi δγκιiδoυq
μαρμd,ρoυ τdιν περiφημη <ΠΙE-
TΑ> ποδ oυμ6oλiζεl τi1ν αiιilνια
νεαρδ παρβfγ,6 πoδ κρατd oτδ γ&.
νατδ τηq τδν 'Ιηooσ Xρloτδ νεκoδ
πoδ Θαρρεig ,καi dναπαι3εταr. 'Η-
ταν τ6oη πλ6ον i φ{μη του δoτε

καi dv6λα6ε τδ θργo αι}τδ, 6πoυ
oκαλiζoντδq τo d6γαλε τδν περi-
φημο <Δαυfδ>. '}Ιταν τ6oo μεγ6-
λo καl 6αρδ rιoδ xρeι6αrηκαν τδα_
σε:p81ζ ,iμ6ρεc γrd νd μεταφε,oθεi
αεδν πρooριq-ιδ τoυ. Tδ φ6λαγε
μεγdλη δriναμη ,αrρατοi μ6ρα νδ-
xτα γlατi τδν εixε φτfiξεr γυμι,δ
καl τδ iiση καt θθrμα τfrq θπoxffq
θκεiνηg δδν τδ θπ6τρεπαν. "oμrq
δδν oταμdτηοε θδ6 ζωγρ6φroε τ&
σουq γυμνOδq δγioυq καl { δργi1
τoi λαoσ θναντloν τoυ flταν rυλδ
μεγdλη καi fiπδ τι1τε 6μεrνε oλν
γλιiπτηg καi ζωγρ6φoq τofi γυ-
μνoδ. Στδν αiοθηματικδ τo916α δδν
εixε καi πdλl τfrν εijνorα τfrq τri_
xηq καi μdλrc,τα oτδ 63 τoυ xρ6_
'vrα γνωρiαtηκε μ6 τflν κ6ρη τοi
πρiγκη,πα Φρεlδερiκου 15t 6. Αli.
τfl δμωg εixε ξαναπαντρευτfr αιδ
δεκαoκτιil τηg xρ6νrα τδν μεγiλo
oτρατηγδ καi νrκητd τfrq Πα6iαg
Mα,ρκr]α,m τfrq Περκ&ρο- Mετd
τδν θ6νατδ τoυ &φoοι,ιi€ηκε oτflν
ποiηαη καl τfrν θρηoκεiα. "Oτqν
γνω|ρiσtη,κε μδ τδν Mlxαfiλ "Αγγε
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καρρl€ρα θνδg ν6oυ ταλ.6ντoυ,6τol
καi γld τδν Mlxαi)λ "Αγγελο οτd-
θηκε κdπolog πρfγκηπαq πoδ oτi1ν
αiλi1 αriτoδ frταν καi f1 αxoλf1 αi-
τ{. Tδν φλoξ6νηοε καi μdλrαια
δγευμ6τlοε μδ τd παδlδ τoδ ποi-
Yκηπα. 'Hτo r] πριilτη φo,ρδ αrl)ν
ζιυi1 τoυ, πoδ,6ρi,ακεl ατoργfl, ,1γd-
πη, τρυφε,ρ6τητα oυ1lπ6νotα, ου-
μπαρ&oτααη αιjτδ τδν δυνdμωοε
καi τδν ,6or]rθηαε νδ θξελlxθεT oδ
θαυμd'oro γλriπτη πoδ olγiι oιγd
μδ τδ π€ραoμα τoδ xρ6νoυ 6φταoε
καl αιiτi;ν dκ6μα τfiν 'Eλληνrκi1
κλαoοΦ dρxαr,6τητα. Kαi δμω.q,

μδoα oδ τ6οoυ9 καΙ τ6οoυg &λλoυc
ouναδδλφoυq του, αιjτδν πρoτilη-
αδν τδ 1501 - 1508 γrd τi1ν oυν6xr
ση τηc φrλοτ6xνηι:ηc θνΦ τεραοτΙ_
ου dγdλματog πoδ θd πα,ρiοιανε s-
ναν πρoφr]τη Tδ μdρμαρo frrαν τε-
ρααιiων δlαoτdoεων καi τδ εixε d_

φr]οεr δ περi'φημη γλ6πτηq Ai'-
γoυατiνo ντi Nτo6κω πρiν ααρd-
vτα xρ6νπ καi πoδ οijτε κdν εi'xε
d,ρxioεr ν& τδ oκαλiζεr dλλiι 6λ6-
rωντδq τo καl μ6νo φα6r]rθηκε καi
δ6ν τ6,λμηoε νδ ryι.lεxioar καν6ναg
dλλoq. "oμuη δ γiγανταq τfrq τ6_
xνηg Mιxαi1λ "Αγγελοq τ6λμηοε



ooυ. Ρiξε μι& ματι& ,ατδv x6,o1ιc πoδ
Εo'3 xαταcιρει}εE. Θ& δεΤ6 μιι& e?'γ-δ cι"

&διεξδδου. Θ,&, oυναvττ)o εr4 τi1ν τcε['l α'

τi7 δik!.,α τi1ν &.π'oγoi1τευ,ση. Θ& συyα-
νxιτΘLζ &νθριilπoυ,6 δλoμ6ylαγου;.'E-
xατoμμιi'ρ ι ω Ξ ρηιψo''ι E &vθρ ιδπ,oυ,6,. :tr'3 -
τi7 εliναι fi eiΦδνd, τoil nιδ'oψου cου, Ξ-
να6 π'iν'αxαE μουντδ6. Tδ τζιτζixι
χαθιψ6yo ατδ ξεφτιου6yo xλα,δi δyδ;
δ'6,vδρoυ oτ6λyει ταοα^ι\η'τι:yi 1ξ 13-
λευτωi'α S.ο.S. M& xανεi6 δ,δy τδ ,i-
xoδει, xανεi6 δδy θ'dλει νd" τδ 'i^,,.o'3-

σει.
M& aσδ Ξτυxε ν& 6ρ0cτ"εc'αι ξxai c'-

μ,i. Tδ &xoQ.. oυνε1δE. }d& π&'λ1 ^i1

μytμη σoυ μωζi μδ xe[νη τi1ν 1|σ.|.7\'--
δι&ρα ooυ 'o ,6.,!1η,' τ,αιγνlδlΔζoυν. Θ€-
λoυy ν& oδ γυρν&ν cδ πεoαo'lδ.;ου(
xωιρobg. Σ€ γρ6νια πaδ π€oωoα'4 πoδ
δδv θ& τ&' ξαναξrtιcειg. M& γιατi τδ
x&,νoυν αι)τδ; Tl θ6λoυy ΞπιτδλcυE
νι}ι xε,ρδdooυν. Kαθε φoo& τ&'iδυq..Tδ-
aα γρ6ιι',α τ& 1]δια. 'H αxθιpη xα.i θ).ο
ooυ τδ εΙyαι xαoφω1-r,dνo Ly.εi. Σ6 xgΙ-
να τilγρ6νιω. Π&λι θ& δεΙ6 τδy iαυ-
τδ ,αoυ V&, τρdχει παιiδ,&ιι μιτρδ. Σι-
γ& - oιγλ θ& μεγαλιiloειg' Θ:&, γiveιE
θ'φη6oE, &γ6ρι ι}ιλ6λιγνο ιιελαxo}.ι_
xδ, ;rδ λ'ξoυg φdλoυ6 ^γιil' παρ'€α.1iα|'
μετ,}ι &πδ γρ6νια, τj cτιγ1η πoδ 1l,παd-
yει6 ]μ6σα, oτδν τ'6'a,μο, oτi7 ζι,l!. 'ΙΙ
θιριαμ6ευ'τιxi7 etooδοg στiy yθr1 σrυ
ζω! ιαi f θλι6ερ! coυ τ'ωτ&λ.ηξη.

M&, τi dπωθ,ε€ ct!|'νεeαi Γιατi cτ.o-

νει; Ti aυν&ντηaeq cτi6 γ'υωv'c'.νL; ο':ν
&yαπ'oλLlοειE; <<T'δ εiiδα τιilρα uδ &,λ-
λο μ&τι. Mδ τδ μιd,τι πoδ Ξπoετa. aρδ-
yLα ιΙil' τ&1α δεi, Ιζαi τi cυν€6η τL. ι

Mιλιn γι& τ&, δν'eι9α ποδ γτρειυ,!'aτη-
zιαν, γι.i. τoδ5 φiλoυ; π,οδ iγι,vαv 31_
Θρoi', γιδ., xεiνη τ}7 cτιγμ! ποδ '1πρετ:.
ν,i ατηρι1θεig oτtE Ξιxδq coυ δυ.zα1ιε:;
Tι5τε {οoυν μδvo6 v.ai 0.πρocτ&τευτc3.
Δδν εi1εE πoδ y,i ιαλυφθ,εi6 "Ι'a 6!-
λη 3ρ1oγτρ1g :xατeνθεLαν 3π&νω ooυ.
Tρdxειg, &γωνiξεoαι ν& 1ι{ οd πe-
τι\oυ'ν. M& τανεi; δδ oδ 6oηlθ,α,. Kου-
p&ξeoα.ι νιi 6ρεΙ6 τi, οΕ &ιπιπρooοlπειj-
ει ,μδoα oτ16 oελiδεg Ενδc &'rsπoaυ 6ι-
6λloυ.

Δυoτoλεdεoαι',ι& tιπoτινα:ξειi τd,
ilcry'ηpo γ"q.τ'd,"\oLτισ'' δλα δcα μιπ6ρε_
σcιγ yλ oδ θπηρε&αoυν. Φτd'νει; oτη
φαcτ' τi6 δλoxληρωoη; τt1g π2οτιυ;r.-
xδ,τηπα,-c. Πρ,dπει ν&' πετd,4 τi, &aρrγ
στα στll, oxουπiδια.

Nθor xδθq,
σnμEPCt,

αυρro
oi &λλoι βρω οου, δi'πλα oaυ φω.

ν'α'ζoυν' Φωνdζoυν δ,cJνα. "Eχει6 oο0
λdvε ιαrθηxoντα, i,'αi. δπo1ρειbοει,;.
Πρdπει ν&, x&νειq τδ Ενα' γ'α|. τ' θ.λ.-

λo. Ρi1νoυν ξωφνι,xd, πανω ooυ 'δλα

τ&' 6αρη' Στη,ρξoυν πιi,lyυl oου δλo τδ
μdλλoν. Ξαφνιx& oδ 61ιπιoτs'iτη'τα'ν1
"oχι, μd] γελιd,oαι, δδν siναl αi:δ.
Bαρθθηnιαν ιiπλο6 y'il, xου6αλ'σ.νe αb-
τol τi6 εδθι1yεg γι& τδ'v ιiνδφελc αδ-
τδ zι'δoψo. EδrΘηi,rεg τoδ y'ι. α$,τοi oi-

Tftq μαΘnτρiαg
ΓEΩPΓIAΣ ΔI{PA

tδιoι xληrρovδψηoαν &π' &λ).oυe. Θi-

τi7 oυνε,[]δη,d,τoυζ. AιJτδ eiνα'' i)λ,ι.
ΙΙιoτε0oυ'y πδ6 τ& ΞΨδlδ'.α ποδ

ooδ 3δωicαν fi'ταν "ρερ&,. Πιoτε6oυy
πι\q oτερ,6ωoαν γoρ*', τ&,&lδ6να'μ* θo-

μdλι& ooυ. Πδ3 eδτoi φοδιπιiιν νiι
cΕ &"πα)'&ξoυ'ν &:ττ'δ τiq τ.α.xοxαιρLe;
τoσ 1ειμιilνα ΦE ζωis ooυ. ΙΙι'}l; θ-
ω πoδ εδoαι διxδ5 τoυ ν.ληρoν6-

μo6' θoυ πoδ θ& τ'λη'ρoνa,ψipει; τi,c sι1_

θι1νεg τoυ5, εΤoαι δυy'oοτδ5, πι}rg θΙ
&,/τιμετωπli,oε υ6 dq'Εoωγα τi.g xα.ιaυ1t
ε6 πδ; θ'& δωμ&oει,6 τ&. π&.^πα. Γι'ατi.
θoδ, εloαι διxδ6 τουg xr' q.δτoi. aξ Ξ-
πλαoαν μδ τ& 162ιa τουE. "Eτ'cι πι-
oτειioυy { θdλoυν ν&, π,'cτe6ουν.

T eλ&.o''ηrκαι δμω5.'E δ ι ατα.ιE,ι"(il -

γηc! coυ fτα,l ilδια ,rδ τi δξy.t τουζ
Σδ 3xαvαy ν& μιoεi.", ν&' dlγαωσ.E xα-
μι& φορ&. Σξ ξxαν,ιν cωι6''';,.''cπh ιι'|"
oδ γ6,μιcαν ,μd iνα cωρb προτατα'λ'.ii-
ι)ε',.. Καi, τ6ιρα ιαΘ'oντα',' xαi τ&, πe-
ρcψ6νoυν δλα d.π'δ c€'να' Tρα6ο6γ fi
1,6ρι τoυ,g, τδ διιδ τoυ; 1d'2ι δοo πcδ

ψαιρc&'' γcνeταυ' ".\czγε οoδ θ'τλ'ιι-
oαν π'oτξ τδ 16ρι;

Ι(ι\' τιλ2ι ν,:1ιdξουl' πιb; .iγr., ,'
θδoη v'}ι μιλoσv ιαi y& xoiνo'l'ι. Ζτ-
τoδy ιiπδ odvα τ& π6.llτα. E'iγα'ι γε_
λoΙo, oτ' &λη:grro γsλd,6 v* (ητarlν

ν& &λλ&ξει5 θoδ τi1 φopil, αbτο6 τοi
xδ'cψoi' Aδτol ol 1διoι εiyαι αδ Θ'dη
ν& o6 oττlooυv oτδ Erδιbλιo xα,i ν'il a€

ρωττ}ooυν. Aι1τoi ποδ aΕ τ"α'.\λ'ι'Ερ^iη-
oαv μovoμεριie. Aδτoi πoδ xατ*φεριν
γα oo0 μετωδιilooυν τig φιλaδoξio;
τoυE.

Δδy ooσ δδωoay τdι 3lφιi1δια τ& &-
παρα[τητα δφ,6δ,α γι& v'i &.ξ'.οπο:4-
oειρ' τi6 φυoιιδ,6 'ooυ, ixα,ν6τηπεg. Δθy
xατ6ρΘ'ω'oωιl y& oδ 6&λoυγ aτi'1 avα'i'-

Pα Φs πνευμωτιτdπηlτα5. Δδν xq.:rδ'?-
Θωcωy ν&, aθ ,x&ι''loυν νd. &γα'πσ'g τδ
δραio τδ &ληθινδ, τδ δ[:,x,xι'ο"H πs"ι-
δεiα τoυ ivα μηr)9ν,1χ6 πoδ δδy xατi'-
φερe v& ab' ,x&,νευ δλoxλη'ρωo-u3νο &r.
θρωπο. N,λ oθ δiδηr1iiαoυν oτη λdερω.
oη πoδ γυρε6ει6, οUτε y& &'iνα.*i1oaυν
τδ πvεδμα ooυ.

Tωρα e1'aαι xαi. ab ψ6νoq o&,ν α6-
τoδζ. Δδν ι,ιπoρεTE',ι€ τil, oxλ.ηιρil', οτυ-
6αρ&.'coυ βρια νil' δαβoει; τi7 v6oη.'E &νciπτυlξη τοi oιb1lι,πo." δδν flταν
αiμμετρη rμd τ{ν &ν&πτυlξη τοδ πyε'j-
|'Φτoζ. Λoιπδι, τi γ[νeτα.ι' τtilρα.ι Ti
μπoρε76 ν&, xανe''q; Tιboα τδ πρδsυιπ'δ
ooυ εlyαι δλoξνα πι.δ υ'o6ιo1rι6νo.. ':\ρ_

1lζει6 ν& τλαte.
M'} δ1ι γιατi τ'λ'z:tE η-ιδ τ& xλiμιατοι

δδν 6γα(vει riπoτα.'E,ω τoυλ&ηιoτcν
ψ'oρεig ν&, ξε'axeπ'α'cειq τδ γ's1)'l'
πoδ ωιεπ&ζει τδν κ6αιιo οoυ' Mπd_
ρeοε6 ν& xaι;θlξeιE τδ xδqLο γατθ.-
pατα. Ε'iaαc τυ1εoδE. M& μfl τoδ:
xρbeυq αEtoτηρd".'Ecδ xαταλ6α[νειE.
Δθν Ξφταιγαy αδτai. "β15'. gi-^1ιν 

1ι.α-
θει v& ζο0v xι αb,rοi.. "Eπ,oι τaδ; Ξ1ιι-
'θαν oi &λλoι v& ζoδν. Ef,vαι 'ioω; f
xα'xιd, 1ιotρα t1 δπωq &λλι6g θ,dλ:ιg
πdοτο. Aδτ'i7 πoδ θd).ει τi1 γενεδ; ιiν-
τιμ,dτωπε6.

Tιilρα τi ,θh, x&;νει6. Θ,& oταυ,cιil,οειg
πα')'ι τ&' xdρια πεoη1-ιδy,oyταζ τdπoιο
τdλog. Στ6ιpoυ για λiγa τ&. τα''δtil,
ooυ, τoδg ydoυζ δλoυ τoσ ι6,φoυ πoδ
0xρθουν εΙιε εiyαι λευxoi, 1ιελαi,.Q:i,
γ.ι6ρο'.' Σx6ιpου rδτoδ;. T& i.θιilα, παι
διx& τoυ,< |pd,ιcα, πoδ θ& oη6y.o'pι'. &,-

πdναyτi'σoυ' rθ& cδ 'ρωτoδν γ''α:π\.T'δ'
τε θ& εioαι &ν6τoι,μο5 ν'χ rtn'σ.';τ!og'rg.
ΣxδQoυ αι]τ&, δλα xυ)ι τδoα i*')'λα xι.i'
d.να',!e ψΕοα ooυ τ! φλ6γα πeδ π*ει
ν&, a6\aει.

Ξεπivηοε μδ τδν 'fδιo αδlθo'ριl.ητιομδ
τδ 'iδιo π&θο5 γι& ζωd7 xαi Ξτο[ηι.αae

γι' αδτoδ5 Ξνα ταλιiτερo τ'δ'1ι'o. ΝΙi1
θ6λειg y& γiνειg ιαi οδ, ο&rν'aiτoδ;,
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TrΙΛEOPAΣH ΚAΙ ΙIAIΔI
'o Σι1λλoγog'Aποφοiτων Nαoιi:η6

"ANAΣTAΣΙoΣ MΙXΑHΛ o Δo-
ΓΙoΣ, ab o'ινερΥα,'{,l" ιιΕ τδ Σ6λλoγa
Δα,oxd,λων xαi Nqπιαγωγ6:ν θπαp-

/α6 Nαοιicη; γι& ν& τι|,ιt1οουν τL "Ξ-
τoE τoδ παιδιoδ>> bργαν'ω'sαν τiγ !x-
δτjλωcη "τηλεδραοηι γ"α'i πry.'"δ,i''r. 'ΙΙ
3xδτjλωoη πoδ εi1ε μoρv! cυξτjτηl:η;
οτρoγγυλQg τραπl"ζ"ηi dγινε την Ι(,.i"

ριαιx\ 1-4-1979 ττi; 11 τδ τριοi" οτi1ν
zΙθoυοα ιcνη'1ιατoγ ρ&φο'j τ.ri. ;', λ.=.-

oτ ι'xo6 xt'ντ'ρoυ Naο6cη €.

Στ! oυζ{τηoη πt1''ρα'l ',ν!ρa,' i1 x'
"Eλιc&6ετ Nιxoλ&oυ ΙνγJ'νl''c'''αργτ1;,
:fi x. "Ε),υaα6ετ Moυογsφταρ'l' πα'ιδl"-
ατρog, i1 x. Λευx! Σα'ψαρd' γνητt9α,
{ δ. 'Hρδ Δ,λδη, ',ια'Θiyτρια, δ x. Nι-
x6λαog Καc'απηq :y'cλLατρo; τ-α:c δ

z. Mι1ωλη; Κe6οιι[δηΞ δθ"c'xυ.}'a;,

συvτO'yιστi;, fiταν b 'lt. ΤΙα"νιγ''ilτ^ηl;
'Aμoιρ,6πoυλo3 πρδεδaο; τοδ oυλλd-

γoυ Δαox&λω,l.

T!ν 3πδ{λω'ση n1''?α'xlλ'oriθηο:ιν δ

Δi1ψαργoq xαi \ xυ'ciα Β)'θ'yου, ;ι

φρoνραργoq xαi i1 x'lρiα Kιlcτaπο'j-
λoυ, δ &,,οτυlv6,μoζ x. Χριττοδο'i),.ου
xαi περtπου 25Ο γον:i6.

ΤΙαραx&τιl παοα"0ιξ|'τουιιg 1ι6 cυ'z-

τoψiα, δcα 6λ6,1θηrιoιν cτ! ουζiτη.
oη xαi 1}, 6μ,μπερd,lo''ι,ατα ποδ π'9o'Δ-

xυιpαν:
EΡ.: Πoιδg δυαφορ'οπουiisε'.c- 3-

π,6φερε i'1 τηλ.eδραοη oτ!ν 'E)'λη';ι:ι!
oixoγ6νει.α;

AΙΙ. N. Καc&'π'ηΞ': "H τα9αδοc'.-
αx! 'Eλληνιxi"1 οixoγiνεr'α γ'ι'6y-ρ,. τk
τελευταiα γρδν,"α t1τα'ν θxτεταoμ6'νη -

u&"νocxτtp oixoγ€νει* μδ cτενdτzτoυ;
oυγγενιxoδg xαi' φιλ''.ν"οδ; δεη-ιο5;.
oΣ νdε6 χoιyωyιχδζ συνθη'7"θ( 'i'oυ

aτα'δ ι αv'd, δη1-ι ι oυ ργη θη v.αν ψeτ απ ολε'

μιx& oτig πρoηγιr,6νε; 1ΦοεE μετa-
φ'!ρΘηr:xαι τ& τελευτα.ia y,.οδν''α xα'υ

oτt1ν "Eλλη ν cxi"1 l'-tι ll aν t α, y.α i. &.)'λq'-

ξαγ τilγ ι\aρφ^η τηρ' ιαi" φν,s''τ"tι τt1ιc

oΖxoγθνειε6. "Eτoι f 'E,λλην'ιx! oΖπο-

γdν,εια μεταμoρφιΔθηι'"ε θ'π'b,ιΞrτa-
ταμdvη - ut"νoιxτiρ> oL uπε2ι.aργ6pξ'
vη - xλειoττj,. Στi1v ψετα'φοoU. τi;
ν6,αq ι,ιaρφt1Ξ τt1g τ'ο'.νων[α"ζ συγdτει-
vε μr,δ τδν τρδπo τη6 xα'i i1 τη)'εΔpα-
ση.

EP.: Mfπω6 \ τηλ'ε6ρα'cη δ'',ι'φc-

ρoπo[ηcε τi6 δι,δoo:xov ενecα'v"L; οy !-
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Παρoυοiαon
ΠAN. AMoΙPoΠoYΛoΣ

σει6;
AΠ. α) Λ. Σα'ilrapd.: Nα.i, πε'cι-

6ρι'aε τi7 oυζ{τηcη μεταξδ τδy μΘ-
λδν τξE oix'oγ6.νειαΞ. Οi ^1oι,;i; cυζη'
τoδy λgγj1gρo μεταξd τoυ; τα'i tιδ τ&
πα,υδυ& xαi' τδ,iν'τ|.^Θετο. o'i.,τια"cτ''y'').

θπ!λθε γα')'&ρω'cη cτοδ6 δεsμοδ; τ6l'.,

1ιελδν τξ-: oiτ'aγ[''l ειαE.

AΙΙ. 6) M. Kε6ρεxiδη;; \11'lα'" xι-
τα"λντυxt1. M6 τ{ cιωπf πoδ Ξπβαλ-
λει xαλλιεργεi τ!ν &'πo''ι&νηι'ο^η xαi
τ!v i,ποξ6νωcη, &πc'δυνα.rμιδνει, _ιaδ6

συναισθηlμα'τιιοδ; v'α.i φ'1'5''y'ηi2; |ε'
αμoδ3 τQS a'ixογ[.νεcα." τα"i ιιερ'.ιL3
φoρδg τoδ,6 xαταsτρ€φe,''

EΡ: Σδ rνoυ&. :i1λ'υ:xtα εiνq.L ?\lτ-{)'

ν6τeρη τ) 3πilδραcη τξ6 τηλε6ρα'οτ;;;
AΠ. α) Ι\. Σαηιcι'ρ&ι Στ^iν πρ;-

cxoλιxi1,ια'i' .cx4'}'ιxh t1λ'ιxiα.
AΠ. 6) 'Eλ. Moυcxεφταρι:' 'H

νηπιαxt1 i}ιxtα aiν'ιι πιδ eb.ι)'ωτr'.
TlU" παιδι&. τ!; f1λιxiα; α"')τ!; δδr, Ξ-

γoυν xρ[aη, δδν g-ιπaρoσν ν\ δ'",ιx?'"-

'ioυy τδ p'α'ιlταιστr'xδ θ.κδ τb r,?.1'!(|L1'-

τιxδ, μδ &'ποτ{λ'e'cγ'α yU. Z-r'τgilεταt

'f1 αl^γγυcii τoυ,':. oΣ οxηνΞ; 6iαi v"o'i.

τρδψoυ siναι πολδ 3πιxiJy'δυ,γεξ γι&
τ& παιδι& τt1q f]λιιLα-c αδτ!g. 'H 3-

π[ιδραsτ1 τ\3 τη)'ε6'cαsηE xαi. η iλ,-
x[α' εiναc'θα λ6γα.1ιε πο'αU. &,ντtaτρc'

φ1. 'H ογdιxi1 i1λ'ι.'τ'iα λυγ6τe ρο €πη'
ρaαζeτιι &'πδ τtγl τηλε6cα'οη' ot' {.-

φη'6o,. δ'ινεtζoντq'L τ?δπυπι' θ"πδ τi'ν
ττ1λεδραcη'.

EP.: Bλ6πoυy τ&, παιδιt'' τγtλed-

ραoη, γcατi. 6λdπoυv, Ξπl. τ'δ'sο yρc,'
νo xαi πoιδζ eiyαι oi προτ''l1ι^ξοε'.q

τaνζ;
AΠ. α) N. Kα,οd,πη 'Lπ.b πpο-

οωπιxi7 '{.ρeυ'lα τδ 75o/o τiirι Ξφ^lβινl

(μαθητ6ν -,μαθητριδν) τ'''α'xολo'l-
θ1o0γ τη,λεδραcη xατh x6ρ''ο λδγo γcθ,
ι].lυ,1αγωγiα, 1ωpi,-< δqLω; ν& ιΙ.,υ1αγιυ-

γoiνται πραγψα'τιν-α. Tδ flπdλoιπc
)$o/o γιατi δδν Ξ1ε: ν\ γανει γ'α.τ''

xα)'6τερo.

ΑΙΙ. 6) 'Eλ. M:υoιεφταax"Ξ oι
οτατccτ'.τ't; &"νzai.'ροoν, δτ'' δ γρδνοe
παρα'xaλ'o6θη5τtζ τ1ζ τηλεδ 2a'aη"; ! -

γeι cγ€οη μδ τ!ν i1)'r'πiα', τδ φδλo xa.i
τi1ν xοινω'i.ιxo - aL^noνo||\|y'\ ταξη rr1q
oixoγ'iνεcα;. T&, d,"γ6ουα y.α'τil" τll''lδ-
yα 6λ6πoυy ΞπL πegυoc6τερο γρ6';a
τη)'εδρα"c^η, δπωζ l'../.i' τ'd'. πα.''διU. τi1:



Ξ'ργα.τ,'xi1,1 xαi. &γpoτ'.xt13 τ&'ξτ1s' 'a
aρδν 4 π.α ραxoλουΘ r1οηq τη'λeδ ρ xcηΞ
α8ξανεται μd1ρι τ& 12 - 74 Ξτη xα|.
xα.τδπιν μειoδταl yιραxτη.''.iτιτα.
Γι& τiv i}cx'α .ωy 8 - 7 Ξτ6yl 6

xρ6νaζ αδτδg εiι,αι 2 6ρaq περιt11o,r,

lφy B - 11 θτδν 3 .{lρε; πεcdπ'ου τδr,
12 - 74 ξεπερνσ. y'σ"τ&' τι' τig 3 ιδρε6
xαi τδν 15 - 19 3τσlr, 2 πaρ!'πcυ ι",l-

T& παι,δι& 6λ!πaυν τηλe6ρο'"οri

γιατi αdτη τδ' φ€ρνει oδ 3παφ! 1ιδ Ξ_

να d"λ)'o d,γνω'cτa πρδq αbτ\' ιδ'lμο
xαi. iγ'α"νoπocεT τ*1 φα.νταciα τ'υ"\ τii'ι
περι6'ργευα του;. oi π2oτιufcειq τo,..ι:

d.py!ζoυν &"πδ τi.ζ δια,φηl-ι.τ)cει6, πil. γι.t-
xυ ψ&οψ; τδ, παcδιxil, πρaγcd.1ι,ψατu,

Υιd ν&' φτ&οcυ,με sτ\ π'9Cγοα'''ι,1ι'./'τrι'

ποiι ix'ανοπoιoiγ τOδζ πρ06),τι1ν'α.τ."-
oμoδg xαi τ& πνευματιxd, ?'ιuδ''αφ'!'cον-
τc. τCnν δφf,6ωv.

Al.γ) 'ΙΙ Δdlδ,η: Πoλ).d;: φoρδq
τ&' προτρ6'πoνν οi γονεiq γι'd' νd' i-
χoυr, τiν tpυ'γiα τ.η,Ξ1 +l y'α'}' &)'}.οι
θξωγεyεΤE παρ'&γον'τε;. Aδτ! εiv:'ι r'1

d.ργi1' Meτ&, cυγα - scγd, \1νοιlγ ψ.,ξ-

ρaζ τηζ δr,ιαcτηριδτητ&q του:' τ.α"i γt-
yετα"ι ου'γ,ttθεια.

ΑΙΙ. δ) 'Eλ. Nιy.oλioυ: 'Απδ cυ_
νi'|Θεια fr γιατi δ,δy ζy-69γ δLλ)'ο τρc-
πο ιpυ1αγωγiαg.

EΡ. : Πoι& πρc6),t1',ια.τα' σι!)1117,::-

xfi;: 'lγεfuq δηrμιoυ,ργεi \ πd'δυι2η
πι,.' l'ιυλ'a0Θη5τl τ ηλΞ6 ρ βη{ :

ΑΙT. 'Ελ. M,ιυτy.εφτ'αιι: .H τd'.5-
ω ρη παρ αxολοaθηsη' τηieδ ραοη; θ"τδ
τδ παιδi τb &.πr'ι,cτε?εi &πδ τη,ν 1l,υi:ι:),
τfuη5η ποδ τ6co i"γεc &ν0l1τ'η' "A,'xδ-

μα δημιoυlργεi xοπcυlπι&, (τco'3ξ,'ιLo
xιi' ''γoxι|νcl1ιz τδr, ψz;'.Gl'ι. ι'il}η-
1ια ξtνο'l oιδματo6 cτ}, |.ι&τια, ν6aτl"'
δαν'ρ6ρρoια xαi. xεφα"λα'λΥLq'\ πα?ι-
λι5cει; d.xρων, d"τροai''α τlν tlυ,fl.,. τ;5
6ραaiaνα, τοi π^i1γυ xα'i' τoi xzο''υi
δφειλ6μενα oτi1ν τriειη τi1e' μα.sγα.-
λωtα; ψoiραg, cποyi$|γ'ir2n&.θε. z' τ,i1:
αbyPνυν't1 -q [\c[ρα,-' τ!,: :πovδ'υ)':z'!;
oτ{λη-c xαi παaυoαρι[α. ''F.νq' s'ο6z-
ρδ cιi,μπτqμα εiναc y..ιi' ^i1 οιoτr'γιν^ii:
Ξπιληι|,iα.

EP.: ΤΙρacφdpeι γν,jιsε'.: \ Z7υ
;i1 τη)'e6ραaη;

ΑΠ. 'Eλ. Nιxολ&,ου: Nα| πccoφd-
ρει. oΣ γν6σειζ b\1ι'ιnζ σ.iiJτL-' a'.', 6:'
εLναι τατ"i16 πoυa'cητι; εΖνα'ι Ξπ''π'δ-
λαι e;. o,Σ π ρ αιγ'1ιατ υν"Ξq γν ι-6.:ε,' ; &πr'l-
y'το6νται μδ τ!ν cυv;ιδητη δ,eρ\q.,ιtα
6λων τΦy,πνeυιψσ.τ|'y'ιlν λειτoυργιοiν.
oi τ6τoιε9 γνιbσθιζ a7,ν'αr' ψδνιι1εE xαi'
Ilαilx'ΥωΥLxξζ. Ti6 γvιδcει; τ;aδ iτ.,o3-

Στη'v lπριbτη,αε''ρα lδloκρivοvτo1 δ δημορxoc,κoi η κ. Bλ6xου' δ φρoιjρo,ργoc
'καi η κ. il(ω,oτolπoOλoυ, δ rμoiρroρ16c κ. Xρlo,τo]δr:0λoυ

φdρει f ττ1)'εδραaη' τδ d'τo1ιο τi; δa-

xeτσ"L fiα\θητιxd, 7ωρi3 νi. 1ιτ'ο6ι ιL
λευτoυργtα, δλε5 θιaiνq1 οi' πνeνrιq"-"'.-
ιδg λειτoυργtεq xαi. e|νσ'υ ξπ,'τ6).α,εζ.

AΙΙ. M. Kε6ρειiδτ7'6: 'Hτη)'eδpι-
aη πρooφt''ρει γvιδ:ει6 ν'αi. 1Lαλ''cτι"
ψΕ τρδ.πa &πaτeλaa1ιατtx6, γcατi' διl'-
θdτει τερd,oτ tα'sετιδcτ,.ιi1 i.zL'nιr;
τα μδ τ{ν o1εδδ.,. φυοιx{ &',.ιεοδτητα,
τη:. Tδ πρδ,6)'ηγι'α j1ιω_< εiναl f πol-
δτητα τGlν γνιilcεοlν no5 

'u5''y"fi 
ξF"υ";i-

τσ;ται &πδ τ\ν πουδπτ1τα τilν κρo-
γραlψψατυlν.

EP': Πoι& t1 ΞπLδραoη, τt1-" ττ1il'ε-
δραcηq oτ!ν ι.[.,υ1ιxi1 6γεiα -'.C6 παr.-
oLaν i

AΠ. 'Eλ. NΙουeιεφταοα: 'H ι|.lυ_

γυxt1 iοορρoπliα τa6 κα.ι.δυoO πoδ 3ξr-
cφαλtζεταυ πριilτα ιι!.οα oτi1ν oixο-
γ6νε''α xα'i Ξν cυνιγs'i"α ιι{cz aτδ il,-
ι|'εco ng'ρl"$αλλoγ τoυ ν'ατυ'sτp!.οετ.l:.
&.τδ τ'i1ι' π'αρα'xoλoυθηCη τt1Ξ τηιεj,_
ραοη; μδ τ^ilν συνα6ττρη (τδ πα.ιδ;"
τα'υτtζεc τδγ 6αυτδ τoυ ι.l,δ τ&' πp4-
cωπα πoδ 6λ€πει sτ*lν ττl),εδaα'',:η.
"Aλλoτε ταυ'τcζδταν με .ιoδ6 γrν.i;
τoυ) μδ τi'1ν d.πεναt:θητoπc|ηοη (3_

λ&ττωcη, τt1e cυν α'υ-uΘηiιατ'.τ'\-: το'l3
εbαcaΘηs!α',.) Πε''!'ι'uατ,'x&' &πο'δat-

γtΘη:xε iιτι παr'διd, γlδ δττ;€cτ^ηου"'l τ^i;l
Ξπ[δραοη τt1Ξ τη)'ε6;ιαcη; δδν 3νδ:-
αφ'6ρoνπα''' γιd' τt1ν ζωη τδν &)'λω',,
παιδιδν.

Tδ νi1π,.a εiνα"ι τzcιacδτe.'c αil-
αiicθητο, &xo,λ,oυ,θ,ετ τδ πzιδi τt1Ξ aγ'.a-

λιxt1q^i|'υx[α6. 'oλdθριo eΖyc"'' τb a-

πoτ6λeοp"α γcd, τi1ν ,}υ,1ιιη δ,γεiα τcδ
παιδιoδ &πδ τi; :ιηtδg 6!α,: y'αi. τοδ-

μ0υ.
'Υταργει δψυιq ιαi. Ε'να'; εiaργa-

τιΥ'δ'' γιτ1γαγgoμδ; ποδ ),ευτoυογei 'ι.α-
τd. τiγl παi'ατ"ο)'ονΘη:η 6.,δg ττ1"l'εο-
1τiL:y"o$ ξρΥου. Eiναι { :ιαθα"οo'η,.
Καπ' αbτ^i1't τδ &τ9uc Ξxτoνdlνετα'ι Ξ-
cωτεριx&, τ'αi γiνeτα'ι ξτcυ &':y'tν'δυ-
yo (πeρiπ,τιlcη ποi-ι &φοCd' v"υρtω;
τoδ; 3v{λιxq:) .

ΑΙΙ. N. Κα"c&:πη,6: ''oτ,ι'ν υι1'e-
ιrε γι& ιpυ1ιxη 6γεtα το6 πα.,'δ"'ο6 &'-

ν α'φ ε ρ δγιαcτ ε cτb αiicΘ'τll|ια" d.'οφ αλε,' z3
πoδ d'ι,αζητεi τδ π,αιδli τρ6lπα oτ}μ
oiτ"cγ'iνεια tl'cτepα cτb caoλεiο xα'υ

γeνιxιbτερα oτδ π,εpι,6&λλ ον του. '' !';
τ&, τηλεoπτιx&, π οaγ pω1ιl,ιατ α Ξν'.ογ'3-
rιυγ α"ι3'τδ τδ α[cθηl1ια ξa'5φι$')""-'.a6 1[-
τε d1oυ,με θετιτQ δπωc}lη,1ρxg oυι''ι6a-
λi1 oιην ι.|,υ1ιxη δγ:iα τοD τι'.δ''..'δ.
"Αy &ντdθετz xιτLπcξ.φετl.r. ,,ιL :ι;
oxηνδ,E 6'.r.,q xαi. ."ροιiου' t1 aπnραaη
eiyαι δπωοδi1πaτε '}.cνητυτ'i1 ψ! πo-
λδ δυ'cdρεcτεg cυνdπειε;. Δυ:τυ'1δ,;
aτ &, τηλeοπ'τcui. π ρ aγ ρ αψψατ α Lπ α ρ υ.

τεΙ τδ 'δε6τερo cτaιγιiο y"αi' ξτο'. δbν
1ιπορο01'τe νδ' y'ανουιιε λdγo γι& θετι,-
x"i1 cυ'μ6oλi1 τt6 τ.η,λεδραcη; o,τi1ν
ιNυ':xιNi1 bγetα' τo6 πr,ιδιoO.

EP.: ΙΙoια t1?τ,δcαcη τ!; τηλε-
6ρα'cτ1; στη\, πγευ|μ?,,τlχi] &ναπτ'ltη
τc5 'πq'ιδ'.οΓl;

AΙΙ. 'Eλ. Nιιoλ*,oυ : 'Aονητιx{
Δδν dφ{νει τi1ν xρicη νi' tiριyβ,οεi,
δεo1rε6ει τi1ν φαντα.;iα rrτ.αo&'pe'.r,

β7



fiρ&υπσ" σΙoυE νg?υ'6 &,ρηc''ν'&, ^1ι'i,
ττ)ν δλεflθερη' τ,νευιJ'α'πLγ"it xoυE aν&-
πτυξηl.

ΑΙΙ. M. Kε6ρειδδvi5: " Lν o,i ποο'ο-

φερ6μeνε6 γ'νιilcει5 jxoυv τδ στoLxετ.c
'"oΓι ττρο6,ληψ"αcιoμοi τ6τε f oυψ6ο-
λ{ τ!6 τηλε6ρωcη€ cττ)ν πνευ1ιατιr.t\
&:ναπτυξη' τoσ παι,διo0 εivαι Θ'ε.-ιττj.
'Aντ4θετα, 1ωρi6 τδ ττoυΥεiο abτb ξ-
oτω τι' &y εiγαι σωστδζ xα'i &"ν'τα-

πο'xρiνoνταυ aτi1 νoηιτcxi1 iτ"α'i'6τητι
xαi τδ' πrVευ}Ιατι}ι& ιoυ θνtδιαφ6,ρον-
τα, 6γι' μ6νo δθν 6οηθd,, &.)J'iι, xαi. δ-
δηγεΤ oδ πνεLιματιxi1 δπολειτaυργΙrα
xαi, δπ'oτaνι[α.

EP.: Πoι& εiναc fi Ξττιδcα.5η :f7'
τηλe6ραaηγ" στi]y συjμπεpιΦOρ'& τοi
παιδιoδ 1

AΠ. Λ. Σ'αιψαρσ.: Στ! ουηl,περιφr:_

ρ& του ψ6aα xαl ζξω ιiπδ τδ aπiτ"
xαi τδ oψλεiο 1ιιuεiται τoδ; fiρι,l:g
ποδ 6λ6πει oτi7ν ιηλε6ραoη. 'Aν.:,-
δρd, xαl oυμπεριφdρε1αι μ,δ τδv i-
δ'co τρ&τo.

AΙI.'Eλ. Nιxολ&oυ :'oπ,υoδγiπo-
τe d'ρνηr'cvli1. ΙΙαiρνονταζ τ'δ., πο6"
τυπα τoδ6 fiρωεg ποδ 6λ6πει oτilv
τηλe6ραoη πρoοπαθεi ν,i θξο1ιειωθεi

μδ αδτoι16. "Eτoι ουμπεριν'i.ριεται iγυ
μδ Eνα τρ6πo πoδ δ aαραxτt;ρα.q του
τδ δπαγoρε$ει, &,λλ& μδ αιjτδγ ποδ
&π' θξω τoσ Ξπc6αι}'λ'eταc.

"E1,ouμε 6ξ'6αcα lz"αi τi}'l περiπτιυ-
oη τιilv σωστδ'ν πρOειJπωy, &λλ& αδ-
τδ εiyαι x&πι τδ lπ;&νLo oτλ, τηλεo-
πτιxd, πρoγρ0'ψψατα, γι' α.bτδ xα|'

δθy τδ oυtζη,τiμg. "Aλλω,οτε τδ πry'ι-
δi εδxολ6τερα μη_ιεiται π'ρ6τυτα 'ι'δ-

χι σωστ&,> xσ.i δυox'a')'6τεcα u5'ω'5'ζθ',>.

EΡ.: Συμ6&λλει γενιx& cτip θ'-

ν,&'πτυξη τtγ' πρocιυπιτδrcητα'1 τoil
πα,ι]διo0;

Atr. α) M. Ka6ρεxilδη,6: Mερ:xiι
&'πb τ&, 6αaιx& σ1aLxeτσ, πoδ oυι,'θ,d-

τουv τd7v πρ'ooωπ'ιx6τητα εiναl' i1

πvευματιxi7 oτ&θ]uη,, 'fi ,!υγυu"i1 xατα-
σ7aσT!'l δ 6αθμδ; 'ιt16 xoιν.ων''xaποiη-
σηζ χα,i, oδ &/θρωπιοτcxΕE i1 &ντ''αν-
θρωπιατιxδE &PN€q 

'τ'ανω 
oτi,i δπoiε;

aτη.ρtζeτω t1 cγ!aτ1l τοδ &τ6μoυ μδ
τ& &λλα μ6λη τ!.: waι'lωνl/'ιαc xαi' ξ-
τι δλα αιj'τι)ι τα oτοι'γεiα Lπηρed"ζo't-
ται' d,p''εaα &.πδ τ&. προγρα111'1'απα τi1:
τηλeδραaηa. Mπocoηle ν& ποit1'ιo π'δ;
f oυμ6o'λη τi1q τη)'e6ραcηΞ cd1ν &'-

ναπτυξη, τ!,; προ,cω'πι^/'6-νη."s'Ξ eιν,L''

&,να)'oγη 
'ψΕ 

τ&' προγραψψατθ" τηζ θΞ-
τιτ{ i) &'ρνη:τcxi1.

AΙI.6) 'Eλ. Nιxoλd,oυ: Πιcτε6ω
δτι f τηλε6ραcη θμπoδiζει τ!ν θλsd_

G$,

Θ'e Pη &'"','&,π'τιlξη τi E τ ρ'o'c ωπ ι τ'6τηr α, *<

xαl, γενιx&" δρd, c'ναcτil'τcxi" πi,γυι
oτi1v ιilριμ6rτητα τoi &'πδxιoν.

E,P.: Πoιδι i'1 πor.6τητα τCυν π'9o-

γρωμμd,των τ!E "Eλληνιx t6 τ η}'ε6 οι-
aηg γeνmδτε'ρα xμι τ6ιν παLδuy'(nν

θxπoμπΦrr εilδ uxιilτερα ;

AΙΙ. Ι\{. Kε,6oε,ιilηs: ' τηλe6-

ρωaη Θ&' μπορoδoε νil, firtαν πηrγτ) cιυ-
oτ!6 πληρoφ'δρηoηlΞ xαi μωξi, :\,αiιδ
Πανεπιoττj,μι'o &,πιδ τi7 μ.ι&" ι,'αi. iιπδ
τfν &λλη 8vα6, δεξιoτdγνη6 δdoxαλοg

γι& δλε6 τ16 6αθηriδεE xα'ι' τd, ε'iδη τfr;
Bτπα,Ι1δευ,oηlζ.

'Eππoμπ6g d;ξiα5 δδν p'πoρεi παρil
y}, $,φελoiν, γ& διδ&'oxoυν, νi" ψa,!-
φιilvoυv xαi. ν&, Ξxπολιτ[ζaυnl. "oπrω.;

&,ντifeτα 1ωρi6 d,ξiα6 θxπoμπ,δ: δπo-
6c6αζουν τ!v πνευμaτιιι'i1 'cτ&lΘ'',ιη' τo6
λαoδ, τδν &λλoτριιjlvcυν ιαi τδν μο-
τα6αλ}'oυν oδ 8yα d6oυλ'o ιαi τυφ).δ
&πηlρ6τη τi1S xατανα}'ωτιτ.!3 χoιγω_
νιs'

Δυoτυ16g τ&, πρoγραlιρν.ατα τf,6
'EλληvιxQs τηλεδραoψ δδν πληρo_

φ,oρoiy σωστ& xαl &.ντυy"eιηιεyιN*, δδy'

μo'ρφιilvoυv xα} δδy ι.pυ1αγιυγcδν αω-
cτ&', πρooπωΘoσ,y y& μ,ετα6&λλoυν τδν
λαδ oδ θ"6oυλo xαi τυφλδ Eπηρ€τη
τffq xαταναλ'ωτιχηζ, χoιν1(0yli4ζ' μδ τ&
ξεν6φερτα xατil, 8oo/o πρoγ ρd'p.1ιατ x,
δδηγετ oτ{v θθνιxi7 θ"λλaτρlι),"lcn 

"uiεiod,γει τ!ν θγxλημωτι.xδτη'τα πανι'l
od ξ6να πρ6πυπα.

"Οcο γι& τ&, παιδιy'δ. πρ'ηρα1Llι,ι,-
τα, yo,μiζω δτι εlναι Lfr'ι,ιτ6λ'α'.α, ουν-
τ&caoyταυ ιαi πρo'6&λλoνxσ!|. στδ πδ-
δι xα.i tξω &πδ ψεουxil, δδν φ6ρoυν
τδ θπιδ,:ω,x6μεγo &πoτdλεcΙr,-,ι' τo;) $-
;'':t'Θ ετ ιc aτογε6ουν.

EP.: Mδ πoιlδ 1ρ|'6 θ& &πoφι1γoυ_

με, θ&, 'eλα'γcaτoπoι'i1ooυμε τ& δυι;*,-

ρecτα γ''&. τ! oωματιxi1' bγε[α Ξπα-
ι6)'oυtθα τt6 τη)'e6 ραoηs ;

AΙΙ.'Eλ. Mα,axεφτ&.ρα: N& τo'πo_

θετοirμs τ:i1'l τηλ.εδραcη οδ μεγ'*}.o
oαλ6yι y.αi πoτδ oτδ xωθηηιεριγδ δ,ω-

1ιατυο i1 τ!v xου,ξivα, μδ πο,λδ φδ6
xαi μδ Ξπυτρ'απiξca pωlτιc|_ι} jndγ1,3

&πδ τii,cυ,αxευ,τj. Nδι 6λ6πoυ1ιε &πb &.-

π6cταaη τoυλ&xιaτoν 2,b pιdτμον.
Kατ& τfv &λλαγi1 τdlγ xωγ,z).ιιil'l γ&

μ! 6λdπoυμε oτi7ν δθι1νη fr ν,}ι xλεi-
νoυ1-ιε τδ 8να μα,g ι'ι.&πυ' ΙΤρoaτ,'ι'τeυτι-
xδι γυαλι& ii χρω,ιro'ι,o.δ τυαλt ;ιπρο-
oτdι oτ!ν δθ6vη δδν δφελεi cξ τtπa-
'lα.

EΡ.: Mδ πoLδ τ06π0 Θ&' inoτρ€-
ι]:oυμe τdο παι,δι&, &πδ τδ y& δοδy τ&
&xατ&λληλα π ρ'oγ ρ'1ιιψ,ατ α ;

Aπ.'Eλ. Nιτολoi,ου : Δημιoυργιilν-
ταζ &,λλ€,i ε6lιιαι ρ'[6'g 

.}υ1αγωviag r.αi
&λλα θνδιαφ€ρovtα.

AΠ. Λ. Σ'αΔψαρ&z 'oπ'ωoδ!πoτε
δηr1.ιιoυργιilντωE bνδ''αiqξooντα xωi
πρaοψ&ρoντα6 oτ& παι'δι& &λλoυ ε'i-

δoυg ι|.lυ1αγωγ[ω'ιια,i. oι.ιζηπιilντα; iιδ
αiτ&, δoτε ν'b" ψi1 xαταφειiγουv oτi1ν
τηλε6ρωηr, μ{ ξdρoντα6 τ'i ν'δ, xα-
ν'oυv μ6oα oτδ oπikι.

EP.: Πρdπει ν& ουμ6,oυ,λe6oυy οi

γονεi6 τd, ,π,αιδυ& γι& τδ πιδ τ.ρδγ ρωγι.-

μα θ& δoσν t1νil' &"φipoυν ν'b' τ'&νο'lν

βνοι τoυ6 τ{ν εxλoγτ!;
ΑIΙ. 'H Δ&δη: Nαi, π9'ξπzι νυ.

oμμ6oυλει}oυν.'Αλλ& ν,il πe'ρ-υ o'ρ,' οτoδν
oτ{ιl oυ1μ6ολi7 τιαi ν&' ψi'1 προ'οπαθafl'ι
yιi Bπι6*λουγ τi1ν il.πo,Qi1τoυg. Π€ρr,
&π,δ τi1 αlμ6oλi7 τΦν γoν6ωv τb λδ^γι

δ1oυ,v τδι παcδι'd.,. Καi' προπαντb3' ,';i

Toy'ε?ζ oδ xαμμι& περiπτωoη, δδy πoθ-
πει y& aρηιaιp.oπo,'c6ν xα.νtνα εΙδo;

6iα.6.

Ndol xΘdq,

oliμερα,
i?

αUρ1o
Π ΣVNEX'EI'A οnδ τη oει\iδo, 65

πoδ o€ πλτ]γωoαν. Φρ6vτιoε ηi &\λ'oc
ν&' γιi, 6,ρi.axoνται οδ 1αμ6νοq-ι Ξρτ1-

φυE oτωθη-ιoδ6. Kλεioαι δloα ν,πoρεiζ
γραφeTα xατεδd,φιηS. Σται3&πα αc-
τδ τδ Ξργo πoδ λdγεται xω,tεδ|αpιaη

Φrxηε. Nιi μi;ν δπd;ρ1oυν αlντρtψια
βρω οoυ. "F"τoι &τcoxτd.g Ξνα iδhγιxδ
ΖaiE xαi πρoσφ6ρειi' ,π'ρacφ6'ρε,.q γιi
νλ ζεi5.

Mdl xoilτaξε πιδ π6ρα.'Erx,εi π&γω
oτδν d"6αφo φρd,χτη ,rιΕ τ&, τoι'αντα,-

φυλλα πoδ Ξ1oυν ιiνοiξει δει).& τi)ι
π ρωτα τoυ€ μπoυξJ,π o'3v"cα'' λντ'.ν.ρ'ts

ζoυν τδ φ,Φζ τη6 γνθραE γι&. πριilτη
φoρ&. "Ev6 oυγ1ρ6νω5 ooδ ατθ).voυy
θνα μτ]νυμα γαρdr-c, xαi α'la''o'δo'Ξi.αΞ'

ΙΙδE δ xεuμιil.lα6 π€ραcε xωi \cΘe τ&
λι f &voιξη. ΙΙδg μετ,}ι &πιb ι&fre γ'ει-
μιilνα θ&ρ1εται ψυil, &νοιξη. Πι'll; δ'ccl

xειμιΔνεg ru d,ν π'εΡd'aουν, xL d"ν .'ιe-
πli,oeι τil τ'&lντα τδ γι6νι. υδ τ! παγιυ-
νι& τoυ,, ταντα tr lλπirδω υ,ιcθ.ρaε'',
πrδ6 δ,δ 1dtθηtxε tr '/'oΡil,, δΕ 1&θη:ιε
f1 &νlaι'ξηι. Πδs θ& ξα,ν&"οθ,ε''. Δ'.γ.αi'ω-

ση.



Στι5 5 ιωl 6 'Ιουyloυ π,ρΦ{l'Lσ'τc-
πoιi1;'Θη'γg oτην iiiδρα τ o0'Τ'ν,cτ'"τ ο'3τ ου
Φυλλo66λωv Δdvδρι-υ l Νααioγjζ'Eπι-
aτηψo'lιxδ διημερo ιιδ θθματα. δεν.
δ ρoxop,cufi11 Eρε6vη 6.

Ttμ Ξνωρξη τ6lν θ.ργαaιC'ly τoδ 3_

πι,oτημoνι'ιo0 αδτoδ διημdρ rι'l xt)?'')-
ξε δ δ,πoυργδ6 6oρeio'l'Eλ).djo;' τ.
N. M&ρτηs, δ δπairη Ξξtpe τδν ρδ)'ο
:ιαi τ{ν &πooτoλ! τοδ Σ1δρ0υ.zτc6, &λ_
λδι xωi δλoπλτ]ρoυ τo6 Υaιιlπoνιy'οi
ι6cψου, γιdι τfv iιν&ττυξτ11 τ{: δεν-
δρo'xαλλιθργεια,ζ στηy γιbρα' 'ιυ''.' xα'i
εlιδιxιbτερα ,oτdv B6ρειo 'Eλλ,jδα ποδ
δ,.' γyωcτδy fi δeνδρoxaψt* Θeιιοεiτα','
δ 6ιocιωτερο;, ι)'α,δο; τt6 ;ι.,,ι'γω-
γQq. Tελει6νoντα'ζ τi1v δrμιλfα του δ

γ. Mαρτηs, Ξτδνιoε δτι f εδΘdνη τoO
Σδριiματog xαi τι]iν γεωπι6νιυν γεr,ι-
x,λτερα, γiνεται λxψη' 1ιεγ'i.'3iερτ,
μετδι1!1 Ξνταξη τ.71s γω1,ι..'' iια'<
oτ!ν EoK. 'Eξ6φρα'cε δδ τiν πεπoi-
θηοt1 τoυ, δτι f 'Eλληνcν'i1 δeνδ'ρa-
xοψ[α Θ'd, ψπaρtcει ν&, Lxcυγγρονι-
oθεΙ oιivτoμα, ιilcτε ν&' y'ατc.'sτei 0'-

ντωγωνr'cτιxt1 xαi' 6ωcιψη 1ι':ια aτb
γδρa τi13 Κοινδτη:t;.

Πρδs τoδg oυνι!δρoυg ';"ιληCαν
xαταλληλω δ yoμd,cxη6 'ΙΙμα.θ]iα,': Γ.
Γιαγy{πoυλo 3 xωi. ;ι ;ρoΙ'οταψε'l,'3 τt13
δπηlρεcib6 Γεωομxδν 'Eρε'l:Φν τ.
Γ. Mπoυyτιilyτlζ, oi δπoioc xαl. εbγ$;-
Φηοιαν xαλ\ Bπιτυ,1dα σΓOδ; ,],(,Oπrδζ
-o- oυvεδlοioυ xοιi τοσ tδρ'5ηLα.τoq.

'o δ) νττ)6 τo6 iνcτcτοι5τoυ Φυλλο_
6dλων δdνδρων x. Ιειilργιog Συογι-
αννiδηε γαι.ρΕτη'ce τaδ'i cυ.,€rδρoυ3
xαi' dι€πτυξε oδ γενιxδ; γραμ1lδ; τδ
Ξρευνηπι,xδ Ξ.ργo ιαi τoδ,q cr,oποδ;
τo0. Σδριiι-ιατo6. Στ{ν 'oυν'Εaeιι οi γε-
ωπ'6νoι θρευητδ5 τaσ iνiστLτO$τa' a-
νdπτυξαv διεξoδιx& τi"q πα'ρα.ι0"τυl
θρευνηlτιτδ6 Ξργαc[eE.
5) 6) 79 Πριbτη μ.6ρα

ιλαδε6ματo5 xωi διοιψορφιiloει'rζ τi;
ρoιδ'α:xcνcd"g τoi'Ιωαy. Χ " Θεoδιbooυ,
:1oηryητη'ωd,r' Χατζτ, aαρtοη.
6) 6) 79 Δε'3τερη ',l.ioι

EΠ|ΣT}|MoNIK0 ΔIHMΕP(} ΓIA T}l AEI\|ΔP0K0M|A

'Ivoτιτorτo φυλλo66λωv δθvδρωv Nαoιiong

'o ,uπouρ,γδc B. 'Eλλdlδoc κ. N. Mdρτηq δμlλεΙ oτo0c
i1σταμθVoξ τdq ,unηρεoiαc ΓεωργlκΦv .Eρευvδv roυ

κ. ΓεΦργroc MπcυvτΦvαq

o-υv6δρ'oυc. ΔεΕrd δ προ.
0noυρ'γεioυ Γεωργiοc

1) KυριδτερΞq 
".'"ν"εP6ono:i1ο,.uε; 

Διotκρivovτοt 'oτiν lnριbτη oεrρo: 'o διευθυvτηc τol 'Ινoτtτo0τoυ Φuλλo6oλωv Δθγ.
,xιλ't4' ροδ'α,γ"ι|lcσ.ι .i"τ,γη'η: bο] pf,"''.5^Γ:,bηγloc Συφγrovviδηc, δ προioτdμεvoc τoυ K6vτρoυ 'E'ρευvδv εoρo'o,

Ι:::}'i':::::i::':."::'!:Ι;η,._'*: ξ1 '.^ψφ.-i,iΙδλ';{#fi:;i}i; 
' J'i"lfifi:"\,}:χ, ^:-Bl'^5ji;Jffi.?:'}:;

}ry::: s::.}:."rl jτυλιαν[δoυ. 2) ωιiΞδη-".φ"'ξ,κρ;;i;",';"-s'Φri,η".",χ',].'u.]ni i';,l,":;ηiΨΙ:χH:^x'δniil'-Lπoτeλ€aψατι τai πευρα1'ιατcxarl 'κ. Ει)δγγελoc Σφoκlωτdκηc

3) Tαυτ61ρονη'- Ψ!:aqf'LWη5Jj NCARDELLA ψ6 τip LASΡ]]ΤRE-
:gl^-y-t}ιρΨτiγ LΙTHO(]COLE_ SΙΑ POΙ{,ONELLA (xαρπδ'xα.,$α γηλιζ) cυμφωνα :ψι! τδν 6υa\oγ,ιδ xδ-cοRΤxΙFoLΙELLA xαi Ι,. BΤ,A-
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xλο τi1; L' ΡOMONELLΑ. Eioηγη-
τi16 'olδ. Nτιν6πoλo6.

!) !cxρ+1oτιγψ&τωοη τδν 1ι{λιυv(BΙTTER PΙT) Ei,cηγητ!; Δτ11ι.
Στυλιανi,δη,s.

5) "Eρευvα 3πl τ!; εiαιzθηlaiz.,:
πoιxιλιδy ρaδαy'Lνl'σ,ζ cτt1ν iολ'oγυτ'i 1
i'oθ,dyεια SΙΙARKA Elaσηγ. Γει'lργ.
ΣυργιαννlΙδη6."
' 6) 'Αξιoλ6γηaη πocxtλ'ιδy λεπτο-
Καρυd4 Eicη,γ. "Aθην& Mα'fνoυ.

7) Bιoλογι,xi1 xαταπoλ€ψη'.'τl 1Ε1'-

θoγdνων aτil, bπωρa'φd ρα. Εiοηlγ. l,?'-

ρ^fiνη Σγ oυ ρ ab Κα ρ αγ τανη'.

8) "Aξι6λογε6 lloLx;λtε;. 7Ξρ:ι..

!&ζ xατα'λληλε,6 γι& τ\ γiιρα ψα':
Eicηγ. 'Ιωα.y. Χ'' Χα'a[ρηl<'

9) 'H Ξπ.;δραcη τo0 xaρυ'oολoγiγ
ματοg oτi1ν πoι6τητα τ'αi παpαγωγ''-
x6'τηrrα τfi6 πaιxcλ'[ι6 &μπdλoυ Mαδ-
ρo Nαo6ηre , εioηr1ηπ "Ι,ωαy. Kοι6-
χρυ6.

1Ο) ΙΙρo6oλi7 τt1q τ"cνηιψατ'Υ ραcDL-
xfi; τιυliαg oΒcaλ'ογcτ'δq x6τ.λc; $13
'Α'ι'αρcια; τ!6 Pοδ.α,xινιd,6, (ANA-
RSΙA LΙNEATELLA) δπδ τoδ π.
Mανιilλη Bαλoα1μilδηl. Elιοηγ. "oυr.
Nτιν6πoυλo6.

Ti6 θργαoiεE τoi oυyε,δρiου τ"ατη6-
θυyε δ πρoTcτd,μ,εν,og τt6'Υττηpect,ι;
Γεωργιτδv 'Eρευv6ν y". Γ 'Mπiυντο'3-
νηq τ"υ"i τi'6παρατ"oλ'cι}θη,56gγ $ ';oιια9-
1η6 'HιιαθliαE τ. Γεωργ. Γ.α'ννi),Iτ.J|)-
λo6 δ δ{μα'ρ1oζ Nαo6roη; x. Δη1ι.
Bλ&1q6 δ διooιxηττ); Xωρ)ι!6 Nα-
o'5'aη6 x. B. Koυxου,l#λ'αq xrιi. &λλrιυ
τoπιxoi' παρ&.ιγοντεE, δ xωθητητi1i
τ{5 'Ανωτd,τη,6 Γεωπoνιxηζ ΣχοληΞ
'Α'θηvΦν x. Eδ&γγελrζ Σφz,ιiυιτα-
^ιηζ δ 1lρoiστci,μενo6 τo0 πdγτoου Γεωο
γιτξ6 Eρε6vη; Βaρε[,,,l ;υLi*,εrj

\. 'Ιω,αy. Καραγcανντ1,; δ Δ) γτη;
Γεω,ργiαg N. 'ΙΙμαθ{α,1 x. Βq,c. Χα-
τζηπα6λoυ ot π'ρo'icτωμενοc y'αi. εLδι-
xoi Γεωπ6νoυ &.π'δ τil, λ'or'πu)" y'!'ντPα
xαi' Σδριiματα Tεωργc'τ"fiq'!).ρε6lη.
xαθlδE xαi πoλλο'i d.λλoι. γι'υlτδνοι
d,πδ τi6 xενπρυxδq τ'α'i. περcaεοecα.ν'L3
'Τπηρεciε; τoδ'Υπουpγε|ου ['εω,ογi-
.ι,," τηq 'Lγροτtτ't1E "Ιρα'π6ξη-" τ.υ'i.
τα)γ α)γ,εταιριoμΦν.

Tδ oυν,d,δ,ριo τepγ'ατυ,cε τl'; Ξογα'-
ciεE τoυ μ6 cιlντoμηi δμιλd,α τci 'Ιω-
αν.Καραγcαyνη b bτοio-" cυι'δ,\'.se τil'
συlμπ ε ρ &σματ α τ 06 L1τ''' σ τ^rl1ιe''iy'.ιοr1 ξ ι γ 

1

μ6ρoυ.

Στηv πρΦπη oεlρα διοκρ[vovτ'αl δ voμiρxηc 'Hμοθiαc,κ' Γlοvviπcυλcc κoi δ
δη,μ,αρ1oc Ναoioηc κ. Δη,μητρlαc Bλοx:,c

'Eκδnλιboεrg τoυ Πoλrτ1στΙκoυ
Kθvτρoυ Nαoιiong γrd τδ
δrεδvθg θτog τoυ παrδroδ 1979

'Eπιιμ€λεια lΘf}MΑ ArlΔAΚoY
8.5.79 Κινη'ματογoα φ''τη π ρ ο6;)')1

γ''&' τ&, π,αιδι& τδν, Δημ. Σy-o).ε{ιυν"
9.5.79 Διαγωr,ιopιδ; παι,δlπ,!; ξω_

γραφtxi1e'
1Ο.579 Εeν&rγηsτ1 τ6ν μzθr1τilν

τ6lν Δ,ηψaτ''xιiν Σγ.cλεlωγ sτοδ; d'2-

1αιoλcγιxoδE τδπaιι3 τt1q τεpιcati;
μαζ.

72'b'79 Παιδι:ιη !')|ιωiδiq' ι,ιil '[lο-

λιτι,oτιxoδ Κ['ντρcν Nα,oδοη;.'Απa_
νο1ι'\ 6ρα6oi1ιυν ο'-oδ6 6cα"6zι'ιΘ!ιντgΞ
oτδ λoγoτε1vιxδ διaγωνι1:,ι.δ, τα'i sτb
δ ιαγωνιoμδ πα-r'δ''xtic ζωγ ρ α'φ ιν.i'1 ;.

73.b.7 9 ΤΙ ω lτ1:ιγν'p''τi1 3ιJf λωοη
οτδ πλα'x6sτρ'ωτo τ'Οδ πd.ρτ'o't, υ.ξ πα.-
διι& 1oρευτιι&.

ΔΙΑΓΩNΙΣMoΣ ΙΤAΤΔΙKHΣ
ZΩΓΡ.{ΦΙΚHΣ

''Ελα'6αν μδρog παιδι& τιilν τριιilν
πριbτων τd;ξεωv τdlν ,Δημι-,τιv'Φν Σi,a-
λεiωy'

Θdrμα το0 δcα^γι'υν''su'οl "TO ΔΙ'\-

ΛEΙMMA ΣTo ΣΧoΛEΙ ,.
''Ελα6q'ν 5 πριiτα 6ρα'6εiα cι lια-

τωlθι μαθηlταi:
1) 'Αλδ&πoE Θεdδιυοo5
2-) Θ εoδω ρδπουλc,:'Ιω*νvηζ
3) x' 'Σχα6ο; Jημητ:ιo;
4)'Αxριτdδη; .Y;.δοαvθo;.
5) Παπαrδοπo6λου Κυοιαr-!
Λ"ογ oτ εγν ιν"δE δ ιaγωνι oυ,δ q δ\ηiΥ.lΓ

\'ιατo -q xαi' ποιfr1l'ατο6.
"Ελ'α6αν iιt''ρaE τ'αιδιd. d.πδ 72 - 1'υ

3τδy.

ΔΙΑΓΩNΙΣMοΣ tΙoΙΙΙMΑTΟΣ
7 ο Β ρ α'6 ετa. Στδν Κωρ α'γ ι'αννη Σ ω-

τ^i1ρco γυd, τδ πo[η1ια <<H ΨΥXoΥ':ι,\,
2o Β'ρα6εio' Στi1ν N drcτoρα''E).6vη

γιd' τδ πoiηlψα .ΠPoΣΔoKΙEΣ,
3o Bρα6εiο Στδ Σπαθαy'η Δη'ρ:iγ

τρυa γι.&, τb πolημα "To IΙΑΙΔΤ>
ΔΙΑΙΩNΙΣMoΣ ΔΙHΓHMATιlΣ

7a Βρα6εia. Στ!ν Γcaιιοιiλcυ Mα-
ρiα γιil., τδ δι"ηγηl1ια .E Π ΙΣTΡoΦΙ't,

2ο Βρα6εia. Στη Tζ&μου Κατερt-
vα γι,& τδ δriγτ1ψι -TA ΙΙP(J1'A
BΙΙMΑTΑ,,

3ο Βρα6ε1o. Στ! Δl1ρα. Γaωi,^γi'α

γι& τδ δι{γη1lα .ΔΙEΞOΔoΣ,

70



KαrvoιiρYl α μ6δoδoq πoτioματoξ
EΙΣΑΙΩΓE - ΓEiNΙKA

Tελευταiα πoλλδg xιiρε1: θξoτd"-

ζoυν τi5 δυνατ6τητε5 αδrξdcεω6 τ!6
γεω ργιxt1Ξ παραγιιlγt6 ατig ποτιζ5-
,μ,ενqi 3xτd,oει5, 1ιδ τi7v dlπoτελεcμα-
τtιιδτeρη γρηcυ1ιoπatηoη τoσ δlα"θd_
oιμoυ νερoσ γιd, τιδτιaqι,ω.

"H ιτρaoτrαθeυα arρ€φεταr' cτii'l d"-

ν αζ^lρηlcη νdων μεθ6iδω ν πo'τiαι'ιατο q

π,oδ y& ψmορoσν ν& 3ξαoφαλ4oουl τi1

μεiωoη oτδ θλ&1ιoτo τδy &πιυλ::6v
τo0 νερ,o0 dπδ 6ξ*τψιoη,6α'θ'ιil, δι{θη_
oη uαi' Eπιφαvειαι! d.τcοορ'οt1.

'Aπδ τi7 oxωνcd,, αδτ! τδ πδτ,'ο'υα

μδ c'τα,γδvε6 παρ'cυουαξec usγd,λε6
πρooπτ,'xLq xαi δiνει rαλ& d,ποτελ6_
aιψατα a!' πoλλδg χGlρεg.

Td, πρGlτα" πειρdψατα μδ τi1 μ4θο-
δo αδτ! {γυαν oτi; HΠA τδ 1918
xαi' ψετh" τδy B' ταγ6aγνυο π6λομο
cτt1 νδτια 'Aγγλiα.

Π'δτιαμα xεωργιxιil,ν Lxτα's,gων ξ.-

γινε γι,λ πρι7τη φο'ρd' oτb 'Ιcρil|'
τ{ν 1Οετiα τoδ 1960 - 70.

Σ\ψeρα ! μd,θο,δog 6ρ[oν,εc δ)'a ι,o:i.

f,μεγαλιiτερη διd,δocη, ,cδ πoλ)'5_ι y_δ-

ρeρ. τa6 τ'6o'ψaυ.
Γεν ιγd. τδ 197 4 t1 πoτ,1ξ6υ"aνη iτ.τ υ'

oη 
'μd 

τ{ x-ιdθoδο τCoν oταγΔν,ω'l l-iταν
cd yιλι&'δε6 oτρdμ1ιατα.

EπA
Α0rcτραλiα (1976)
'Ιcρα!λ
Mεξιxδ
'Ιταλι['α
N.'Aφριxη
N. Zηλανδiα
'Eλλ&lδα (1976)

300
3CIΟ

6Ο
?0
40
40
10
1Ο

oΣ oημερινδ6 τι,μδ5 τδy Ξxτ&ιog'lrlν
πaδ ποτ{ζονπαc 

',ιΕ. oταγ'6ν'q θE stνι''.
πoλλαπλd;cιεΞ τGly nq *n&.νω ξd'ι, ιCi
r/oυ;με &πδ τδ p"εγαλο 3νδιαφJpoν τι;:ν
'Eλλfνων γε,ωργδν.

Tδ μεγ&λο Ξνδ''α,φLρον γι& τ!ν 1ιd_
θoδο αδτ{ δδγ εiγα'ι 6ξ6αcq' τυ'γατo'
&λλδι φανεριilνει τ^i1 προcπθlθetα ει?!:-
oεωq aLxoνqιιxδ'τe ρυlν μεθ6iδω,;, 1ρη_
oιμoπoι{oεω6 τo6 &.ρlδ€'giγγo6 ν:pοi'
τd1ν &ξιοπolη'οη πoλδ ψιτρCιlγ πη^1Ctlν

ν'ερoΓl, προaπ&θεια πol) εiναι ι.ιδ τξ
oεφ&, τη6 τδ &πoτ6λεαμα τt1; &lδι'ινν..

ψtα,'' Ξξαcφα'λ(cεω6 L'παpxε''α'q νepcl
o,δ πoλλδ6 πeριοaδ; τa6 ι,.Δ]s'}a'l, cξ.
oυνδιαcμδ μδ τ! :υνο1η ι)jξ^ψη το-.l

Tδ πδτrcμα

με σTαγovεc

6λλεirματο; τoδ yspoδ.

Eπicηι ξ'να.q &λ)'οq oυντελεor{;
τcδ τ'ρι6d" τδ θvδιzφdοoν τδν γeω2-
γδν εiναι f δυv'α'ι6τ1τ α. τoδ το-t[-
σιρατaζ γι€ oταγδνεg iιi, τδ ψ'.τ"ρδτeao
x6oτορ, ΛEΙTorPΓΙΑΣ ιiπδ δλε; τi6
ψiγμ atηιερα γνω,cτδE ψεθ,6iδoυ; πc-
τtoγιατog.

TΙ EΙNΑΙ To ΙΙOTΙΣMA ME
ΣTAΓΟNEΣ.

Σil'ν γενυxδ δριο,μδ μπoρoσιι'ε ν&
πoσ'με δτι oτδ π6τιoμ'α μιδ oτα'γ6νε;
εiναt i1 μdθ,oδο6 roτ'L1σψατoζ ποδ τδ yε

ρδ d'φo\ πριilτα φυλτρα'ρ':a,τε'r. xα'λδ'

λαττtt'ρε6
'B xεφαλd d'ποτeλ'εiται &πδ τi1ν

dlτλtα, τδ φiλτρo, τδy ρυ]θuι,cτt πα-
ρoγfi6 v'αi πι€cε,ω6, τδy δ,δ,ρoμετρητr),

μiα oυcxευ! ^γcd, τi1ν διd,λυicη τοδ λι-
π&.aψατ'οE xαi διωφaρα d.λλα. δργα.να
αδτoματιoμoσ Ξ&y Ξiγαι Ξπιθι.l,ιητδ;.

ot oωλ!vε,-" 1l"εταaaρ.dι-' e7να,. 6'.ι-
φι5ρων διαμ.ητρημd;τωv aω')'i1ν εg 0'τδ
P.v.c. 17 πoλυαιθυλΕν'ιo &.νil.6^γι'sg
τCoν &"κoιaτ&'cεωy, τα)y πlαοοyδν 'ι(lν
xλioεωy τoδ θΜconυ; x.λ'π. Tδ).z;
oi ,oωλQνε6 δcανoψi1e μ6 τ,oδg oτα)'l.-
xτt1ρεg εiναι oυvτ);θω,6 oωλ{νε; μι-
χρo0 διαμετ'ρηι1ιατoq (1Ο - 20 7.ιλ:ο-
ττ&,) oτoδg δπoioυ; π'ρo5x.a|'δζcνicι'.
oi' aταλαxτi1'ρeq.

ol oταλαπτ!\ρΞ6'9τναL διαφdρων τ6
πωy xαi B,1oυν d,ποοτoλi ν& 3λα-;τδ_
νoυν, τiiv π,tεaη τo6 γερ'orl τ"αi' νh Ξ-

ξ6ργeταc τδ νερδ οδ μι& 6ριoγ.'6νη
π'oa6τηιrα &rδ 2 - 1Ο λlτpα τ{ν δρα
&ναλ6γω6 τt1Ξ xατιoxeυt{,1 τoD cτe_
λαxτfiρα'

ΠΛEοNEKTHMATA

T& πλεoνεxτ i'1xιατα τ o0 roτi'apατ. r.ι 3

μδ τi1 μdΘ,oδlο τ(ιlν cταγδνων oδ o1J-
oη μd τig &λλεg με,θι6lδoνζroτ'l.5|'l.'q'τ'.
δπωg ε7ναυ i7 xατd;r')'υ'aη' τ) τε1νιτ.ξ
6ρoγ\ τ' αbλλxcα γ"αi' aΕ λεx0"νε,:.

1. Aδξηicη τ6ν 3''π'ο'δ6cεωy τu]ν πε-
ριa'coτ€ρων xαλλιεoγει6ν. "E,1ου.u

παρατηcηlθfi αΦEτir.,, ' *' 20 - 50\9b

cτ& δtdVδ,ρα, 3o - .Lao/o cτd, &'ιιπ!)lx
xα,l 50 - 70aΨo ατil λαaανr'ιd,.

2. Αiξηοη τοδ :υθμoδ ).νιττ6ξo-

τCον xωρπ6ιν.
3. oixoνoμiα νερo6 xατi, 20l -

boo/o xαi' o[' 1ι.εριz'δ6 πεοιπτιilιε'.3
iι€γρc 7bo'".

4. o'vxoνοψiα'. cτdv Ξργα,otα "γ;ατL
i1 αbτ'οψατoπο(ηιcηl τt16 )'ει.τoιl?γid'ζ
ο1ε,δδv δδy d,παιτs7 aρηιcυ',ιοπο(ηsη
Ξργυ"τt'x6lν xερι6ν.

6. Δυν'ατδτητa πoτLa'ιq.τo,1 1ωρi;
πρoηγodrμενη, ioοπd,$,ω6η τιilν ποτιζo-
μ'6νωv 1ωραφιδv, xαi 1ωραφιδν μδ
μεγ&λη uλtaη xαi c6 πλωγιδ6.

6. Δυνατ6τητα γoρηr^γi'1ο9,ιυ; rυγ-
1ρdlνω; νεροδ ιαi λιπ&ψ'ατoq il1 νε-
ρo6 xαi. φυτoφαρμd,,xων 3δd,φου;.

7 ' Σηψαντι.xη 1rεiω,τη τιiιv d,πιυλ:ι-
6y τoδ νερoσ dπ'δ 6αθιd. διl^βη'cη, L-

Toσ Γεωπ6voυ
ΛEYTEPΗ ΓΙAκoYMAΙ<Η

διo1ετε6εταν μd cωληiνιb'oει6 πλαo'rι-
xΕq a6 xαΘε iyα φυτδ oδ πολδ 'ιιιp:)]
aταιΘeρ&, πos6τητα yaρrι$ γq'τξ ψ''y"ρ;\

Χρ o') Lγ"d, δ υ α oτtμιατ ω''.
Eiyαι δ'υyατδ δι&. 1ιd,coυ τaΓl c'lοτtγ

ψατo(' y&' διo1ετου,θεΙ μαξi 1ιδ 
'ιδ r,ε-

ρδ 'xαi λtπαcψα ''l1 δυαφoρα Ξντοι,lr-r
x'τ6ν,α fi ζιζανrc'xτδνα Φ1 υυwητoxτΔ-
vα θδ&φoυ5'

'Axδιια ζχει τiy δ:υ'νατ6πητα τδ
a$'c1η''1o ,l& ρυ,θ,1rιoτεi δrατε ν& .ιoτ|-
cdι. δ'ca νερδ γρεr'αξaνται τδ. φυτd,
xαi' δταν τδ γρεc&'ζa'παι.

'Eπrll3ηg δπα'ργeι f δυνα.τ6τητα μδ
τi1ν π,ρasΘi1xf δρι'oμ,6ν,ων 6ργ&νυιν :i1

iνα'ρξη, i1 δtdρxευa xαi τδ cτα1ιa-
τηψα τoi πaτ'[o1ιατcg ν&, γtνετα'' c1$-

τδψα'τα' 1ωρi; τ!ν πrιoυat\α &νθloιilπoυ.

ΑIΙo TΙ ΑΠOTEΛEIΙTAΙ

Mδ λlγα λδγcα τδ cι5aτηι,να' πcrr
σψατoζ μδ ,cταγ6νqι &ποτελ'eiται &'τδ
τρ('α ψ€ρη

1. Κεφαλ!.
2. Σωλlvεq γ.εταφoρd'6.
3. Σιολ!νε; διανομr.ξ; μι! τοil; 11''γ1-
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Ι ΣYN'EXE'IA Θrrδ τ,r\ σΘλirα β5

ρ'ων γλεντoδν τ'αi' γo,ρει3aυv &δελφω-

βνoι. Tlv il}J.η1i1;ι€ρα θ& y,ωρiooυν.
Θδι ,oυνε1(,ooυv στι; πατοitδεζ του;
τd1ν xαθηψριvη ρουτiνα, &λλ& δ 1ιυ_
ριαμδ6 τoυ6 εiναι 1ωριroμξι ιL6' )/ιπη,
γιατi τoδ5 θνωoε { δλληνιxi7 γλιbc-
aα,^γιατi Ξtζηoαν 1-ιiα δλληvιxi7 "περι-
πΕτeιαr'' Γe0τηrxαν τiiν &"νεξ0,ντ\η'τη
Eλληιlux{ i''aτο ρ i'α, r.iλλ& γνιilρ ι oαv lι ι'
&,πδ xoντ&, τδν λαδ μα;. Γι& τoδ;
διoργαvωτδ6 δδv δπd.ο1ει 1ιεγαλ'iτο-

MlθHiiAτA IIιiχl
ρη γ{α'ρix &'πδ bxεiνη' π'οi.ι α'lιaΘ&:'ιc';ται.

α&y 6λdπουy δ0o oξdνoυE, ν&- &,πo7.ω'

ρ[ζoνται. oτi1 Θεooλovixη 1ιιλιbντα,:
tλληνιx&. "Αλλωοτε f1 θπιτυ1ir τι;:ν

θερι'lδν μαθημ&τωv τοσ IMXΑ iπι-
6ε,6αιιjlν,εται xα\ &πb τδ γεγoνbg ?lτι

ψeρ'.xoi',oπoυδα,oτδg fi}'θ αν xαi. τα ρα-
xoλoιiθηcαv jμcbθη,μα,τα, γι,)ι δε6τεοη
xαl τρ[,τη φo,ρil.

uΣτi1 μ,ιxρ! αδτi7 διεθνf y'ο'''l'ω1'1iα

θγραφε Nσ"ρσ"xτη\?Lστ υxd, aτδν TΙ o&) o'

^γo τo6 Πρo1ρ&μuαrog'78 δ ταfrτρlη'
τiE Κ' Mηrco&,ιη6, παρdγεται f δυ'
yα.τ6τηr,α' v& γνωp{oει &.ιτδ xoντ&' 'τi1

νεoελληνιxi7 π,oλιτ ι cτιxi7 τ}'η'ρ aν αιc δ.

xαi. παρ&λλη)α τi16 δiνετα,ι i1 eb'xιι-

ρ,lα y& xαλλιε ργipειlερooωπιxδ; α1d'

oε'ι6, μ,6 &νθριilπoυ;, πoδ δ y,α,θ'dyα;

τoυζ &ντιπρooωπε'jει uilαν &λλην

r,ραΥν.ατLy'6τηιτα 6οoν dlφορd' τi1ν ια'
ταΥωγi], τi1 γλι6ocα, τδ θρτ]cv,ευ1-'.'α,

τi, g πoλιτιιδ6 &vτιλτ)ι}ειρ'

r ΣYNΕX |Α αnδ τη oελiδα 53
vηc τoΟ καθεv6q.

Δδv μnoρεi vα 0πdρ1εl nol6τητα oληΘlvη
oτη Zωη μαc δσo η dvθρωn6τητα 6ρiσι€τοl σU-
vεXδc, θ,κτεΘεlμ6vη oτηv i'nεlλη τoE noλ6μou.

Δθv μnoρεi νd δnαρΕεl nραγματlκη nol6τη-
τα ΖωΠc θφ' δoov κατοnoτoOvτot τδ δlκαlιb,μoτo
τo0 αΦρΦnoυ.

Δθν μπoρεi vα 0πdρξ,ει πρoγμoτlκη Zωfrc
θφ'δooν 6κατoμμ0ρlα ovΘρΦnωv δδv δ1oυv θρ-
κετδ φογητδ ε0nρεπη κοτol,κiα, δυvοτ6τητo μ6ρ-
φωσηc.

Δδv μnoρεΙ vδ ι}ndρ1εl n'ρoγ'ματl,κη πo16τη-
τo Zωfic θφ' δoov 6 oγΘρωnoq 6ξα,κoλoυθεi vδ
κστασTρ6,φεl τic nηγθc κoi τic δμoρφrδc τflc φ0-
oηc rκαi vd μoλι)vει τδv 66ρα κoi τδ vερ6.

Δdv μnoρεΙ vα 0ndρ1εl π,ραγματl,κη not6-
τητo ζωΠc xωρic τδv oε6αoμδ τoΟ τρ6,noυ Zωξc
τδγ dλλωv.

Γld νo δroρθωθεΙ αΟτη i καταoτooη καθ6voc

'Η 6iα καi i €πoxli μαc
Θd πρ6n,ε,l vα 6oηθηoεl ,μδ κoθε μθoo ιi:oτε vo
δημιoυργηθεi'μlo κotvωviα noυ Θd θnrδιΦκεl:

Να nρoφυλdξ,εl τic μ6λλou'σεc γεγεθc θ'Πδ

τdv μdoτlγα τoο noλ6μoυ.
'ινa θΕαoφαλioεl γlδ δλα τd dvθριbnlvο δv-

τα δnotα ,κι' oν εivol i1 φuλη τουc η nioτη οτδ
δlκαiωμo νd oυvε1iooυv την 0λlκη τoυc πρoοδo
καi τηv ηγgιJ,μo'lκη τoυc dvonτυξη μδ θλευθερiα
καi dΕroπρθπεlα μδ oiκovoμικη θoφiλεια καi μδ
ioα δι,καtιbμoτο.

Nd 6Εαoφαλioεl τ'ic oιjoιΦ'δειc αv6γκεc δlο_

Tρoφηs, θvδυμαoiαc, ιnαlδε,iαc, ιiγεi'αc-οοφο'
λroηc.

"oλα α0τd Θo θnlτευxθoΟv δταγ oi μεγ6λoι
δEαφovlooυv τδ oυμφθρov κoi 6'novε1μουν δι-
Kolo;Ovηc γlδ κολ0τερη ζωη o' δλoυc Toυc iλ'
λoυc ovΘριirπουc Πo0 μ6xσvταl τΦ'ρ'α γld τi1v

6λευθερiα κoi θnι6iωoη τoυc'

πιφ'ανeιωxt1 d,πoρ ρoi1 xαi θξιiαaιoη'
8. 'Aπoφυγd7 πιθαvηΞ ρυπd'loεω;

δπoγεiων xαi Lπtφανειαxδν νερdrv
&πδ λιτι'α'o1ιατα :ιαi Ψ'Jx,oφ&.rρl,ιαy.σ..

g. Mεi[ωoη τιity &π'αιτoυμι6νων δα-
παy'δy γιδι τi1 ιατωaxεΦ θ'ργων oυλ'
λoγQ6 ιιαi &,πψαnρνoaυιg τoσ cτρ'οιγ-

γιoτι'xοσ vερο0.
10. Πρ6ληζηl &ναπτ6ξεω,6 ζιζ:ινi-

ων γατi δδν πoτi,ζεται δλη 'ξ 3δα._

φιx\ Lπcφ'&νεια'
11. Bελτiωoη τδ'/ cυ)θηiτ.δ'/ ::'.r'

x)'oφoρ|α6 τδν μη1ανη1ld,των' Ξ'ι;υ_

τ6λυvoη τ!g xαλλιdργεια6 τorl Lιδα'

φoυ6' τδv ι].l'εxα'oμδv τi1Ξ oυγτ.r'ι',l,''δt1 :

&:xΔlψη xαi. xατb. ;i1ν δρα τcδ 'πcτi-

σματοι;.
72. Δξν Ξπιρεωζeταω θ'πb τbν d.t-

ρα εlναι δμoιξ-ιcοφο τδ πdπ'ιoιιι, δδ"ι'

6ρΕγει. τδι φιiλλα ιαi δlγ ξεπλl1'l:ι
τil φυτoφαρψαxα.

13. Πρωiμηlη: τQ6 δριud,ν'o:ιυ;
τi1q παραγι'yttι6 xαi αμγ&λo τo''ο5τb
θμπoρευo iμoυ πα ρ αγ ω^γtp " o)'ι α'Γιτ }ι
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Π6τlομε μθ οτoψ6υεg

τ&, π),eoνexτi1ψατα l'.αi. &ιx6ψα ψz'ι'"x}.
d.}'λα ψιxρ6τερηs oημαoiα6 icx'.i,oυν

oδ πocoοτδ, &ναλξω,1 τ!g oωττξ;

μελ6τη; Ζγxαταoτ&oεωg' ιαi λειτaυρ'

γtα τo0 cυcτi1ψατoq.

MEΙοNEKTEMΑTA
'H μθθoδo6 τ'oτioψωτoE μδ oταγ6-

νε6 11ει xα\ δρtoμ,6,να πρo6}'tμριτα
πoδ ιiπoτελoOy μειoyaxτioq,τα xq'i si-
ν|α'L

1. 'Eμφρdξει6 πoδ μπορεT ν*' πα-

ρoυcιαoτoδν' oτδι 3ξaoτdματα πoδ δια-
ν6μoυv, τδ ν,eρδ δηλαδi7 στοι,! στα.
λαxτt1ρεE.'Αyτιμετoπ,iζonιται'ιΕ Ενα

xz\δ φυ}'τραριroμα cτi6 τεριccδτaceΞ
τδν περιπτιboοων.

2. Σδ 1ωρ&φtω ιι€ π'ωθoγθνε'.ry" δη-
λωδ{ ποδ Ξγoυν θ"λωτια εiyαι δ'lyrτδ
γ&. π'αρατηιρηtQ,gi a0ξημ6vη aυγxiν'
τρω'cη d).ατιδy oδ δριoμ6vα ση1Lε:α

τοσ θδ&φoυE' &λλ& γι& dγ πec'.ογ'i1

μα6 δδν εlνωι. τρ66\η|μα γτα'τi αiι-"&,

τt &,')'&'τια iιπδ τi6' 6oο1δ,: τoσ 1:ι1,ι'il-
να ξεπλrivoνται.

3. Kδoτo6 Ξγτ"ατα,cιαaeω; δ'bτ;).δ
.nαi Ξ'ξα'ρτd,ται ιiπδ τδ εiδoζ τδr'xα,λ-
λιεργειδ'ν, τtν !xτωoη', τδ θδα-

φο6, παi &,λλoυE πα'ρi.γaν'τε'q xυ.i ei-
yαι δυyατδ ν&, τ"oιt{'ζει xατ&, προciγ-
^{Lσηι afrb 6.000 θω,: 12.00Ο δo1.
xατ& oτρθψα.

ΣΙλ{ΠE,PAΣλIA
'Aπδ τ& πα9απ&νω 6γα[';'z'' δτ'" tδ

π,6τιroμα μ6 ,cταγδνe6 εivαι uι& μ6-
θoδa; μδ πoλλ&-πλεοyexτi;,ια'τα ποδ

εiyαι δυ'iατδ t'ω '"ι&'νει &πα.pαLτητη
τiγ Ξγxατωaτα'aη τarl qllτi'1pατaΞ

γι& 8να t1 π'eρcocδτερα &πb τ&' τιρα-
πd,vω πλεoyε'xτi1',ιι:ι.

Γι& τ"i1ν πλtγρη δμω; riπ61δooη τξ;
μαθ,ι1'δου τoνtζeτα'υ δτι τj μελdτη τδ
6'αaιxb aτoιγeTo τQ; μεθdδoυ τ"ρ€πeι

ν& γiνει &πδ Γεωπ6νo πoδ δ1ει slδι-
xδE γνιbcει,< π,d,νω :τδ a'3aτη1ια τoτ!'-

σiματoζ μδ oτοιγ6νs;.



"EκΘεon

zωγραφ1κnζ
καi γλυπτrκfrc

ΘANAΣH MΗNoΠoYΛoY

22.4.79 - 3a'4.79 Στδ πλαiαlιl
τδν δκδηλιiαεων γrδ τflν θπ6τεlο
τoδ δλoκαυτιilματoq Nαo0οηq, δ

Σιiλλoγoq dπoφoiιωv oδ oi,νεργιl-
oiα μδ τδ Δημoτrκδ Σxoλεiα δργιi-
ν,ωσαν οτδ 7o Δημoτrκδ Σxoλεiο
τflν 6κθεοη γλυπτtκξq καi ζιυγρα-
φrκfrq τoδ γλiπτη καi ζωγρdιρ,ου
Θανdoη Mην6πoυλoυ.

"Eκθεoη γλυπτlκfrq δργανιi:,θ'η_

κε γld πριilτη φoρi oτdν λΙioυοα
τd δ6 8ργα κλαoo'rκfrq καi μoντ6ρ.
ναq τεxνoτρoπiαq dρεoαν ι<αΙ π,ρο-
6λημ6τrοαν τoδq ilπrοκ6πτεq.

T{ν 8κθεοη Bπroκ6φθηgαν δ δ-
πoυργδq παιδεiαq κ. 'Iωdννηq Bαρ
6rτοlι6τηg, δ γενκδg γραμματ6αq
B. 'Eλλdδoq κ. "Αγγελoq Bαλτ-α-
δ6,ροq, δ δI]μαρxoq κ. Δημ. Rλ4-
xog o,i d,ρxδq τοΟ τ6rιου καi πλi]-
θog κ6ομoυ.

'o inoυργδc Παl,δεioc lκ.'Ιωdvvηc B,αρ6Iτolιbτηc, o γεv. ι/ρ'οj.l:-lοτε0c B.E. κ.
"Aγγελoc Boλτα5ιiροc κο,i δ irπrΘεωρητdc Δημoτι,κηc 'Erκ,nο,lδει,1:εωc κ. Πα,o1oληc

Tcc,<iρηc θnιoκdnτovταl την δκθεc:1

Η xoPf}ΔΙA
ΠrιAN I NAPΣΙ<A
THΣ ΣoΦ Ι ΙιΣ
ΣTΗ NAoYΣA

"Υoτερα dπδ πρ6oκληoη τoδ 'Ω-
δεioυ Nαo6oηq καi o6 &νταπ6δοoη
lfrq περo.lνfrq θ.πloκ6ψεωq τfrq xο-
ρωδ(αq τfrq π6λεδq μαq oτi Σ6-
φΙα, η περiφη,μη μlκτi1 xοoιυδiα
<<Πλανrνdρoκα Π6αεν> θπlοκ6φθ η
κε τi1ν π6λη μαq καi δδωoε οτiq 26
καi 29 Mαfoυ δ6o oυναυλieq ποi
oημεiωoαν θξαιρετlκi1 θπrτι.lxiα.

E Στιγμ16τυπo iπδ .-i1ν κotνfr i1rφdνroη
τ6ν δrjo xoμυδrδν ιΠλανrν6ιloκα ΙΙ6--

oεν" καi τoδ 'Ωδεioυ Nαo6oηq. Λlακni.
νεταr δ μαθoτρoq Φrλiπ 'Α6,ρ6lrωφ.
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.._ 
'H xoρωδiα Ναoιioηg irπδ τflν

iδ,ρυloi; τηg μ6x'ρ,l ο,{μερα 
^ρrn*στo{ιεi ο6 κdlθε rιoλlτloτlκfl κiνη-

oη. 
-Kατ& 

τi1ν xεl,μερlνi1 περioδo
1965 - 19ff π'frρε μδρλc ο6 15
oυναυλiεq ποδ δργ.dνωοε τδ B,
Σδμμ Στραιoδ. Παpοx6iτω δη-
,μoοlειioυμε αδτo6οtο τδ oxετκδ
6γγραφo τoδ B' Σ,ιirματoq Στρα-
τoi καιατoπrαι,rκδ γιd τi1ν δρα-
οτηρlαrη1τα fξq xoραiδ{lαq κατδ
τi;ν περioδo θκεiνη,.

<<"Exομεν τ{ν τlμi;ν νd €:κφ,ρd-
σο-}μεν τ&q θρμ6ταταq εilxαρroτiαg
Ιqi τd εiλικρlνfr αυγxαρητr]ρlα
δld τi1ν dνlδlorελi] ουμ6oλi1ν τfrq
xoρusiαq NΑoYΣ'ΗΣ, εiq τi1ν πρo
οπdθεlαv τoδ Σιilμαrοq' Στρατoδ,
riπωg δ.lδ ουν'αυλlδν εiq 6λαq τdc
π6λειq τ{q ζ{i,νηq εiθι3νηg τoυ,
παρdοxη τi1v ειiκαlρf.αν ιμυxαγω-
γΙαq των κατοi,κω'ν xαl 6νlοxi-
οεωg τδv δεlνoπαθo6ντων κατd
τdq Ιiμ,6ραq τδν θoρτδν.

'H xoρωδ(α NΑOYΣHΣ, δπδ
τi1ν δrεtltθυνοlν roδ κ. Bαρ66ρrl
dντεπεκρi.θη ,ilriρrc καi 6:πην6-
θη εiq δλαq τδq π6λεlq

}| χtlPΠΠl T0ιΙ lI[E |0γ lυA0ι|ΣΗΣ
(Δεκθμ6ρι0g 196δ - ,Ιαvoυ6ρrog 1966)
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Π6ραν τic &πδ π6οηq πλευρdr;
δψ6γου,καλλtτεxvtκfr q θμφανiοε-
ωζ &ξιoν iδιαrτ6ραq 6ξdρoεαlg εiναl
τδ γεγoνδq δτr δπαντα τ& μ4λη τ{r;
xo,ραiδiαq, καΘ' δλαq τdq Kυ,ρια-
κ&q τoi Δεκεμ6ρioυ καi'Ιανoυα-
ρiου, δ16θεταν τδν δλiγoν xρ6,
νoν τfrq dναπα6oεδq τω\/, &πε-
μακρ6νθηoαν εig r)μδραg θοrρτδν
τδν oiκoγενειδv τω,ν, iκlνfθηοαν
Bν μ6oω x,εlμβν1, δπδ ουνθrjκαq
δυoxερεig, Ινα παραoτoδν εiq τoδη
τ6πoυq τδν δκδηλιilσω,ν τoδ Σιii-
ματoq Στρq19ff καi πρooθ,6αoυ.,,
τi1ν πoλriτlμoν ,πqρουρiαν τωrν
εig τδ πρ6γραμμα τξg oυναυλiαq.

Tδ Σ6μα Σιρατoδ θτlrμσ δλωq
iδrαrτ6ρωq τ{ν dνtrδloτελξ πρo-
οφoρ&ν τfrq xoρωδ{αg flν θεωρεT
δq iπ6ρρorαν δυ,ναroθr]ο",rq 'E-
θνlκofi xρδoυ,q, θπrθυ,μiαg συμ,πα_
ραοrrdοεωq πρδg τoδg θνδεεiq καi
dγd"ηc πρδg τδν Στρrδν.

Παρακαλιir τδv Πρoεδρoν καi
τ& μ6\ τoδ Διοlκηικοδ Συμ6oυ_
λfoυ 6πω9 δεxθoδν καi δrα616α-
οουν εig τiι μ6χη τ{,q xο,ρωδiαq,δq
oυνημμ6νog καιdλoγoq καi iδlοι-
'ι6ρωq εiq τδν Mα6oτρoν κ. Bαρ66
βξν, Ιδ θερμ6τατα oυγxαρητι],ρrα
μroυ δrδ τdν dτoμικ{ν δκdοioυ
προoφo,ρδν κrαl 1τ&ql εiλικρtνεTq
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εixδq δld τdν πρ6oδo καi ουνε_
xfl dνoδoν τ{q xoρωδiαq ΙιΙαoil-
σηζ.

BΑΣΙΛEΙoΣ MΑPΑNTOΣ
'Αντ)γoq - Δrorκητr)q>

Στig oυvαυλiε,q π{ραν μδροc
oi κdτωθr xοριιδoi:

K6λληq Πετpoq! lΠiναq Π6-
τρog, \4πoν66αq Xρfroτog, Σ,α,ρi-
καq Σταδροq, Kαμτοικδc Γρηγ6_
ρloq, Mr]τoαλαq Tηλ6μαxοq, Χα-
οroδραq'Απ6,oτoλo9, Xρroτοδιiλoυ
Θωμdg, Poδοooq Θωμdg, Tενεδrδq
E'i6γγελoq, T6μτoηq Δημfτρroq,
Xονδ,ρoζoυμ6κηq'Ι ωdννηq, Kαρα_
.γlαvν6πoυλoq Kων ) νog' Δo6 ιoηg
*Eμμανoυi1λ. Σαρdφηq Φfλ'πποi,
Bαρ66ρηq Xρfloτoq, Σαμαρδq Ni-

κ6λαoq,, Kαμπiτηq Δημr]ιρωg,
λ,{πoυτo6lρ{ηq Γψργιοq, Mπ6ο,loq
Θ6μηg, Δfiφαq Δημ{τριoq, Kαλ-
ληδ6κηq Nlκ6λαοg,'Αλδdκog'Ιιυ-
6ννηg, Πετρ6rπoυλοg'Αν,τιilνlοg,
Δo6τοηq'Αxrλλειig, Zrαμπdκαg
Ei6γγελ q'Eμ6αλωματfrq Παν-
τεληg, Bαρ66ρηq Kων)νoq, λ4,πα-
,καλlδq Κων ).νoq. M6ραq Δημd_
τρlοg, X"'Ι,ωdννoυ Xρrfloτοq, Σriι-
τρηq 'Ιωdννηq, Kαραμπ6λκοq 'Α-
λ6ξανδρoq, Kαρανdτοrοq'Aοτ6ρι-
oq, Kαμτotκδq Γειfiργrog, Tζdμιoq
'Ιω'dννηq, Καλτooγrdννηq Γειitp-
γrcg, Mυλωνdg Bαο,iλεtoq, Δου-
δo$μηq Kων)νog, Xαolofi,ραg 'A-
oτ6ρroq, Kαroαρiδηg Γρηγ6ρroq,
Zαxαρldδηq'Αθανdιrrog.
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L2.5.79 'H κρrτκi1 θπιτροnr\
τoi λoγoτεxνrκoσ δ,πγιυνloμoi
τoδ πoλrτιoτrκofi κ6ντ'ρo dπ6-
vεryε τ& 6ρα6εiα καi τδ &ναμνη_
αικd oυμμετoxfrg ο'τor)q 6,;lα6ειl_
θ6ντεg οτδν διαγων'roμδ ποrl]οε-
ωq καi αtδ δlαγωνloμδ δrηγη1ιατoι;.
Στδ δrαγωνro1β πfrραν μ6ροq 17
παlδld flλ*iαq 12 _ 15 θτrν.

'Η κρlτrκ{ θπlτρoπi1 &:πoτελοδι,_
ταν &πδ τoδg κ.κ. Niκo Παγκαλi-
δη καθηγητi1 ξ6νιυν γλωooδν, Z.
Kαγκαλiδoυ φlλ6λoγo, Γtdlrργo
Zrαμπdκα λoγοτ6xνη δημooroγρ6-
φo, Tζ6νη Γιi-lγoυ, Χρfroτo Mπα_
ταντζξ μ6λη τfrq δrοικrioεωg τoi
Πoλlτroτrκoδ K6ντρoυ.

Στδ oημaρινδ τεδxoq δη1rooιειi_
oυμε τδ 6ρα6ευθ6ντα πor{,ματα
καi τδ 6ιoγραφlκ& οτoιxεTα τdlν
6ρα6ευθ,6ντων.

TΣΑMoYΛoY MΛPΙΑ

Γεννr]θηκε τδ 1964 oτi1 Ndoυοα. Eiναr
μαθ{πρlα τηc Γ' Γυμναοioυ' Πflρε τδ
πρι1iτo 6ρα6εio δrr1γfματoq μδ τδ €ργο
<'Eπrατρoφi>.

Π6φτεl q,gnqlματητα iξω η 6ρo1o0λο,
μαvη τηc Tρ6XεI η μlκρη ,η ψυxo0,λο.
Τρ6xεr oδldκolnα τ' 6θδo ,Π,αi}δdiKl

vδ φτα,oεl στ' δrμo,ρφ'9 }ε,aτo τoυ ,σΓtlΤαKl.

Bρ61εr oκolμη, 1ρ6Εε παlδdrκl,
Τρι1ξε, vd, φdvηκε τ' jδραTo σΠlταlKι.
Πιiφτεl αoταμdτητα δξω η 6ρoxo0λo,
μovη τηc τρ6xlεl1 drκoμΠ η ψυxofλα.

H ΨYxoYΛA

Δiαc 'A,φεvτoιiληc

((ΓΙ P o Σ Δ o K Ι E Σ...,)
'Αγαnηoαμε 6]vα Koσμo αλλolΦτκo.
'Aγαiπηo,α,με iivo,,κoαμo n,αiρolμυθ6vlo.
Kl δμωc δδv πρoδoΘηrκαμε l !

Τα δεoμα 1Πoυ μαc δ6voυ,v εivαl τo,co oφικτo,
To x6ρrο, μαc rn,ovδvε. Mα δμεic...
Mo δμεTc δ6 λυγiζouμε' 'Πρ,oxωρdμε δλo ιnρo1ωρδ,με.
'A,γαinα,με ,κl ,α0τδ μαc δivεl κoυρ6γιo.
'H φλ6γα τηc ,καiρ,δloc μoc τρlε1υ9rσβηγg1,
Kl δμωc, Εο,votφoυvτιbvεl γιατi θμεic ο,γαnαμε'
Kοi nρo1ωρα'με, δλo n,ρο1ωρoμε'
oi δλλol γ0ρω μαlc 1Kourρδllσμ6vol, κl $μgiq,
'Aγαrπo,με,καi oυηrεX1Zoυlμ,ε.

Mερικoi λυγΙ'(oυv, ,κovουv vα ,n6αoυv'

Mα { θλniδα ,δλωηr 'μαq Τoιjc στηρiaει.
Kαi lnlρoγωρorμε, δλo η-1ρ,g;1φρξlμε.

Kαi Εdφvoυ lμερl,κdQ ,μελλ6vlιεc ηλιαxτiδεc'
nρo6dλλourv δεrλd - δεlλo'
Kαi μεIc, rπ,αΙ,ρvoυlμε,19ψ'ρ6γlo

K,αi,oυvεxiΖoυlμε rκαi nρoxωρdμε.
Tιi-lρα τδ Ε6ρoυμε l ! Koιnoτε θδ δικα,rωΘoUμε.
1(αi nρoxωρσ,μ,ε, δλo Πρoχωρoμε.
'H oγαπη lμαc θερrε0εl' καi δ κ6oμoc,
,π0ριvη ρolμ,φ,αli,οl 'μ6oα oτd x6,ρια lμα'q.

Kl θμειTc Πρoxωρδμε, δλo nρo1ωρδrμ'ε
Kαi μαΖi 'μ,αq iKl oλλol' 'κr δλλo,l rnoλλoΙ.
NαiΙ l ! Tιbρα τδ ξ6ρουμε !

Kd,noτε δ κo,σμoQ Θd γivεl.... EΛEYΘEP,OΣ l

Kαnoτε δ rκ6σβoζ θα γivεl Δlt<oΣ MAΣl
.Tδ λoυ,λo0δι τηc oτo1τηc"
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TzΑMoY AΙKATEPΙNH

Γεννfθηκε oτi1 Ndoυοα τδ 1965. Eiνιιι
μαθr]τρrα τηq B' Γυμναοioυ. Π{ρε τδ
δεfτερo 6ρα6εio ο'τδ δrαγωνrομδ δlηγιi-
ματoq μδ τδ θργo <T& πρ6τα 6I]ματα>

ΔHPA ΓEΩPΓΙA

***********iΓHtΓ*******************tr************/j

Γενν{Θηκε οτi1 N6oυoα τδ 1964'Eiναl
μαθriτρΙα τic Γ' Γυ;rναoioυ. Πfrρε 'ιδ

τρiτo 6ρα6εio οτδ δrαγωνrομδ δlηγfμcι
τoq μδ τδ δργo <Δι6ξoδoq>

v6

To ΙIAIΔI
"oοo 0nορXoUιvε 1Παlδ|α Πα,vω σΤη Yη
τδ dvθ'ριbnlvo τδ Yεvoc δδv ΠεΘοli1v,εl
'Η ε0λoγiο Tou ΘεoΟ iεΙγ' Td ΠαΙδlα
καi η αvσρΦrΠ:1vΠ ζωη μ' αιjτα δε,μ6vη.

"ooo 0πdρxouvε τρry0ρω μαq Πα,ιδΙα
δvΘδc'Kαi ,σΠδρoc oτδ δvθρΦ'Πlvo Tδ Y6,v.oc
oυvε1l,oτδc η v6α η γαvld
μδ τov KαΙρδ θd v' diπλωθεl δ ηl6oc lκλΦvoq

Ti εivαl o0τδ ,πo0 δμoρφαivεl τη ζω4;
εivαl η ξ6'vlο'o,τη καi nαιδκη Xα'ρd ToUc!
η η ογdnη not Zητoυvε μovα1α
vο rnλη,μ'μυ'ρilσεt αrπδ ,ε|τυxio η lκαρδια τoυc.

'Αγd,πη ,Πo,υ vα εivαl dληθlvη
μδ Πρoστα,σ[α ,κoi oτoργη vdvoll δ,o,oμ6vη

γld τηv dληθεlo, τδ oωoτδ η oυμ6oυλη
vd γi'voυv d'vθρω,not σω,σΤoi' ε0τυxloμ6vol.

"oλoυ ToΟ iKoσμou τα ,παιδlο εΙvαl καλα
Kοi η ιηg1ξxKη ψUΧη τouc ,πλα,στελi'vη no0 τηv nλαΘηc
οv μrηgiq oτδ,v ,κo,σ'μo τoυc μ6oα 6αrθεrα
Πoλλδ ylα τoυc μεγαλoυc θδ vd μd,θεlc,

"oλoυ 19[ l19oι;_loυ γδ τorjq xορraac καλα
xαρi δdv θδvolωθοv 'μovdxο δυοτυxi,α
οαv ελλεIπε η dγαπη dn' αι]τα
καi μ6'o' oτδ ';._liτl δdv ulnξρxε ε0τυxiα.

Θ6λcυv τη μdvα, τδv nο,τ6ρ'α τoυq ι<ovτd,
vo τoιic ,μrλovε, dπο,ρiεc vα τoιjq λ0ooυv
εiv' τα Πρo6λημοTα1 Πoλλα καi oτo ,n'αlδld

o' αυτoυc ελε0θερα μΠoρouγ vd μlληrσouγ'

Δδv φτο'ivε αv Εεφε0γoυηr τd ,nαlδlα

,KοvovΙοc Πρ6ξεrc ,πo0 oτδ 6αθoc τic μtooυvε
εivαl η dvτiδραο,η rKq'i lη iηilKρg ToU'c 6σ]θεΙd
oδ'v oΙ μεγdλol τo0q nαραιμqλoοvε.

Tδ xρθoc τδ,v μεYαλωv iερ6
rκαθε π,αlδi ,μδ lκολω,σ0vη vd τδ δoδrrε

γovετc δαiorκdλol rrα το φ6ρoυvε 1KoVτcI

μovα1α τ6τε εOτυxιoiμιlvα θα τd δoΟvε.



Γεννl]θηκε τδ 1966 oτi Ndoυοα. EΙναι
μαθηπηc B' τ6ξεωq Γυμναοioυ. Π{oε
τδ πρ6τo 6ρα6εio oτδ δrαγωνlo1ιδ πorli-
ματog μδ τδ Eργο <'ΙΙ ψυxo6λα>

Γεvνljθηκε oτfl Ndoυoα τδ 1964' Πη-
γα,iνεr oτfiν Γ' τdξη Γυμναoioυ Πfrρε
τδ δεliτερo 6ρα6εio oτδ δrαγωνlqlδ πoι-
r]ματoq μδ τδ iργo <Πρooδoκiεq>

ΣπΑΘΑKΗΣ ΔΙlMΙΙTPΙoΣ

Γεννl]θηκε τδ 1964 ,ττfi Niιoυοα. Eiναι
μαΘητiq τfrq Γ' Γυμναοioιl. Πfrρε τδ τρi
τo 6ρα6εio oτδ διαγωνroμδ πoιrjματιlc
με τo εργo <(Ιo παtoι))

r***ff ***ffi ****t*****ffi ;b*ftbffi ffi I

Kι' α,υτoi 'Πoi, oTηvouv τoο 'noλ6,μoυ σuμφoρdc
oξ rnδvε τα ,nα'lδro τouc vα ρωtrη,σ,ou,v
Πolic εΙvα]l roσ rnoλ6μou oi Χoρ6c i

δυδ ιματl,αl φρilKηc doφαλωc Θα ovτl,κρiooυv.

Xιiρl μδ 1ι1ρl, δλoυ Toυ κoσμou τd ,nαδrα

YΙd iμld {plλiα μθ 'σφ,ροiYi,δα τηv ογαlnη
vα ζo0,με ε0τυ1ro,μ6ν,α, εiρηvlKα
vα λεΙψouvε τd μiση ,κoi τα nαΘη.

"Oλoυ τoσ ,Kolσμrou τα nαδπ, εΙvαl ,n,otδlα

Kl' θXoUv δικαiω,μαi oi o0τl)1 τη γη vo Ζηoouv
εuτυ1trιoμ6vα,, μδ 'oγdnη Kαι Χopα
στδ X6ρl τιil'v μεγdλωv vα φρorwiσou,v.

"o,oo onoρ;1oυν τρlγι11ρω lμ]αq π,αlδlo
τδ αvθρΦnlvo τδ γ6voc δθv ,nεΘα,hrεl

1ρ6oc μ' ,oyδnη oτα 6λα,αrαρ!αr Tηc λolnδ,v
,εiρηvικα vα ζoEηr oi δvθρωnol δvωrμ6vol.

Kt' ο0τδ ,ΠoU oi lμεγ6λα ,nρoon,o,θolv

o,iδvεc τιbρo' δδv ,μ,no1ρoογ vα ,κo,τoρθιb'ooυv

oc 6vω,Θoσ,μ'ε δλoU τoο ,K6,σμoU τα nα,rδιο
στη Yη α0τQ d,n' τoυc noλ6μouc, γα τη oιi:ooυv.

Σθ μIα θκoτρατiα, :Π,αrγκo,σμΙα εiρηvllκη
κd,θε ,nαlδi φU'τε0ovτo1v τδ δ6,vτρo τ[c εiρηvηc
vα lnρ,αrolrriloεr ri γΠc α0τη δn' τηιl αρxη
,κα,i δ ln,αtβ6δειo6c τouc, θ6 vα γivεl.

X6ρl μδ x6ρl δλoυ'"o ;;; .i*,ε,o
αc λ6v Tρoγo0δlo τξc oγdrnηc ,κα,i φι,λiαc
vovθi,oal δ τδπoc μδ λoυλoιiδlα τηc Xα]ρlc
,nορd,δειooc' η γΠc τξc ε0τυ1i,α,q.

Ndρκιoooc

NEΣToPA EΛENH

i,iι-rjriiΙ1iiΙ:ff ,i]i..i'::i:.].]]i
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Eiκαoτlκn κivnοn oτnv Θεοoαλoviκn
.\.\.\!\.\r\r\.a.ι.\r\.\.\.\.\.\.\.\

l<αi 'Aδftvα

Στiq α'iθoυoε( τ{c Γκαλερl <K6-
κλoφ Χρυo. Σμriρνηq 18 Θεο)νi.
κη dνorξε { dκθεοη τoδ Δημτ]τρη
ΣKPBTΑ, λαμπρoσ καi ταλαντoil-
xoυ καλλlτδxνoυ, Bυ,ζαντlνfrg A-
γIoγραφiαq οδ trr6ταλλo μδ μεγd-
λη θπrτυxiα.

Στflν τρdlπεζα <CΙTΙ' BANK>
Toψlα<fr 21 Θεο)νiκη παρoυοiα,

Toσ καΘnvιιτoσ καλ6v
Tεxv6ν

ΘAN. MΗNoΠoYΛoY

oε τi1ν Θργαοiα τηc i δlαλεκτi1
ζιυγρ&φoq EΙ,AΙNB AΝK aπδ 27)
3 rωq 1 )a)79

Στflν Γκαλερl <Πανο,6ληνoq>,
Xρυο. Σμι1ρνηq 14 Θεor)ν,iκη πα_
ρoυoiαoαν τi1ν δoυλεrδ τoυ oi καλ-
λl,τθxνεq Σταfi,ρog Mπoν6τοog καi
Mαvωfuα Σκoυλo6δη, πol) frταν
θαυμdoια o6 xρδμα καi ox6δro
καΙ εixε μεγ6λη θπrτυxiο. Λιαρ-
κεια 3 _ 17 Απρlλου 1979.

Στlg αiθoυoεq τiq καλλrτεxνr-
κfrq θταφiαg <T6xνη> Στρατηγoδ
Kαλλdρη 5 Θεο)νiκη, &γκαrνrd-
oΘηκε ri 8κθεοη ζισγραφrκ{q μδ θ,6

μα <Xαρδq καi λriπεq ζuryραφrcμd-
νεq> &πδ τδ παιδrd τfrq Kl3rιDoυ.
'Hταν πρdγματι πoλδ ιbραiα καi
ουγκlvητtiκfi γrατΙ πρooπ6θηoαν
τd μrκ,ρ,δ αiτδ παrδrδ νd dπεκoνf-
ooυν τig κακδg &ναμν'r]οεrg καi
τδ δρdμα τoυg Διιiρκεrα 9 - 31
Mαioυ

ΔΙEΘNHΣ BKΘEΣΙΣ ΓΛY-
ΠTΙKΗΣ δroργανιiθηκε α,rδ SKΙ
RoNIo MUSBUM ΡoΙ"ΥcΗRo_
NoPoYLoS αιδ 5o xιλl6μετρc
'Aθην6ν - Koρi'νθoυ μδ γλυπτδ iρ
γα dπδ δλo τδν κ6ομo. 'Eλλδq -

PoυμανΙα - Πoλωνiα - Αt'οτρiα -

oιiγγαρiα - Γqρ,1rανiα -'Eλ6ετiα -
'Aμερrκfl - Παρτoγαλi'α -'Iαπανiα
- Pωοiα - Κνα - 'Ινδiα - Γloυγκο
αλα61α καi'Ιταλiα.'Απδ'Eλληνr
κflg πλευρdq θκθδτεr καi δ γλri-
πτηq καθηγητiq κ, Mηv6πουλog

δ iδrοc 6πiοηq θκθδτεr καi οτi1ν
ΔΙEΘNΗ 8κθεαη τfrq 'Aμ16νη9
τfrq Γαλλiαg, δtdρκεlαc dπδ 20
Mαtoυ Eωq 30 Σεπτεμ6ρioυ 1979.

Στflν Γκαλερi <ΠΑ}JΣEΛH-
No,Σ> παρoυoiαoαν ζωγραφlκδ
τoυg iργα οi δlκηγ6ρ,ol τi]q Θεo_
οαλoνiκηq, τi1ν δrωiα διoργ6νιυο'ε
δ δlκηγoρrκδq Σriλλoγοq Θεο ) νi-
κηg flταν πρdγματι πoλδ δρcιiα
καλ' θtερμδ oυγxα,ρητl]ρ,ια oτoδq
δroργανωτδq τηq' Διdρκεl,α μδxρr
4 'Ιoυνiου.

Στig αiθoυo'εq ιοδ πρoοω,πtι<οδ
τfrq Δ.E,Η. λεlτorioγηoε f1 3κθεoη
ζωγραφrκic τoσ δlακεκοιμ6νoυ
ζωγρdφoυ Δημ. Ιι{6λlου μδ θξαι

ρετrκi1 θπtτυxiα.
Στiq διiο μεγdλεg α'iθoυoεq τoδ

7oυ Δημoτrκoσ Σxoλεioυ ΙιTαo6αηg
παρoυσiαoε ζωγrραφrκfi <αi γλυ-
rπδ τoυ iργα δ καθηγητflq Kαλιi-lν
Tεxν6ν κ. Mην6πoυλoq. Tfiν dκ-
,θεoη δloργdν'ωoε δ Σ6λλογoq 'A-
πo,φοiτων Γ'υμν,αοiου Nαoioηq καΙ
f1 θπrθειilρηoη ο'τoπεrιiδoυg Eκ-
παlδε6οεω9 }ιΙαo$ο,ηg καi dφιεριil-
νo,νταν oτδ δτoq τοδ παrδιoi καi
τfrq 'Eλληνικξq Λαiκi1q Παραδ6-
oεωg. -Hταν θξαιρετικi1 cτδ γεγo-
νδg 6τι Jκθεoη γλυπτlκflg παρJυ-
oldοτηκε γιδ πριilτη φορ& oιl)ν
Nd-oυoα καi μdλιοτα o6γxρονηq
γλυπτικflg.
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Πριilτη oειρα, lκαΘηγητ6c: Φωoτηρoιrr,oυλoc 'Α,yolΘα'γγελoc γσμ,vαloτllc, l(oρo'1αλloc
φlλoλoγoc' XατZηoVδρ6oυ Booiλεloq φlλoλorγoc, Trolo0ληc Δη,μ'ητρloc μ,oθη'μo.
τlκδc' Πα,παolrκαvolμou'Αvτιbγrιoq φlλ6λoγoc γυμvαo1dρxηc,'lωανviδηc Δη,μ11.

τριoc φiλ6λoγ,oc, Δη,μ6ncυλcc φυoιrκ6c, Πλη,κ1ξ16ηa Kω,voτοντTvoq τδrr Γoλλlrκδv
Χο,τζηβφμ6q Θωμαc φlλ6λoγoc
Δε0τερη ,oεrρα, lμα]9η'τδc Στ' τdξ,εωq (τελεroφorτol) : Θωrμαi]δηc Xαρdλorμποc,
,Kα'ρo1μn6λκoc 'Αx1λλ6oc, Toυordlδηc Kωv) voc, 'Aρvη Π.oυλx,ε'ρiα, K'oρ,εκλovoυ
Α'iκoτερivη, Koiκικivoυ Φovη, oirκov6μ,o.υ Mορiο,,Mητoρlκdπαq Δη,μ'η'τρυoq, Mnr-
λlo0ρ'ηc Πoλ0δωρoc' Λαnο6iτoαc ΠειirρYloc.
Τρiτη oεrρo, μoθητic E' ιταξεωc: ιKoι]ληc Φiλlnnoc, Σιαμoνηc ΠεΦρ,γroc, Tolκα.
ρoc,Mεν6λooc, Πδρiδllκdρ,ηq'Aλ6Εοvδρ,ρq,'Αnooτoλiδηc [.,lικoλαοq, Ποπoδoιl.
,ρdrκηq 'A,vτΦv1oc, ,Παrnoγρfoτoυ Xρξoτoc, ,M6VτoIoc Kωv)voc, Φτεργlιbτηc Πov-
τεληc, Παnlαδ6noυλoc Xορiλαοc, Γrαννoiληc Σωτfiρloc.
T6ταρτη σεlρd' ιμ,α]Θητδc E' τ6Eεωs: Πolnοδ6rn,oυλoc Θε61δωρoξ' Krdοc Θωμδc,
'lωoιφiδηc Xα'ραλο'μrπoc, Koτolγlοv,vηc Ποναγlιi.lτηc, Σ,κuλiτoηc Bο,oiλεloc, Χρη-
,orlδηc XρΠoτoc, Σ,πoυρθλαq Στ6ργloc-
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ΘI EEIE/\ΘI\ΙTFIIEΣ Al\Er\ιDEΣ
'EλλnvlκοΟ 'EρυδρoU ΣταυρoU ΝαoOσnc

'o 'Ελληvικδc 'Eρυθρδc Σταυ_
ρδc δργdvωoε μ6xρl οημερα
οτηv πoλη μαc τρεic oειρic 1lα-
θnμdτωv, γlα τηv iκπαiδευοn θ-
θελovτρlδv 'Aδcλφωv.

'H nριi:τη oεlρd λεlτoιiογηοε
τδ δτoc 1956, η δε0τεoη τδ €'οξ
1971 κοi η τρiτη τδ δτoc J978

oi 'Εθελ6vτρlεc 'Aδελφdc nαρα'
κoλo0θηoαv σUσΤi]ματlKα τρεΤc
μξvεc, τo nοροκατω μαθηματα:
Παθoλoγiο, Xεiρoυργrκη, ΔlαIτη_
τrκη, 'Yγlεlvη, 'Avοτoμiα, Α' 6oη-
θεlεq. Mετο τδ π6ραc rωv μα-
θηματωv ακoλo*θηοε πρακτlκη
θtirοκηoη 40 ημερωv oτo δlαφo_
r:α τμηματο τoυ Noοoκομεioυ κοi
oθ επioημη τελετη δγlvε η οnο-
vομrl τωv δlnλωμdτωv oτie θθε_
λ6vτρrεc, no0 δlοκρiθηκαv Yld
τηv θniδocη καi dπoδooη τoυc.

TοΕη 1956, nρ6εδρoc τηc πριi.l-
τηc τdΕεωc 'Eθελovτρlδv 'Aδελ_

φδv frταv δ iατρdc κ. Kωv) voc
Toiτoηc, δlδooκouoα η δic Zωη

Tfrc δiδoq
EYΓΕΝΙAΣ zAΛΙoY

l,/l,αviιro'υ καi d,π:φoiτη'αα,v'Eθελovτριεc, oi εΕηc:
'Aγoρα,oτoυ "Αρτεμlc
'Αολoviδoυ Kυρlοκη
Bαλoαμiδoυ'lερoυcαλημ
Γεωργrαδoυ E0θυμiα
Koυκoι]λoυ Θεoφαvη
Koιiλη ΑilKαTερivη
Kαpαμπθλκoυ Kαiτl1
Λεnτiδoυ T(6vη
Mdκη 'Avαοτοoiα
Mαφρθδα 'lωdvvα
Mnακoλη Eυδoξiq
M6oκoυ 'Αφρoδiτη
Mι,ιλωvσ Σoι]λα
Mωijordδoυ Σoφiα
Oiκovoμiδoυ Φοvη
ΠdΖη Kαλλrρoη
Πετρiδoυ Aiκατερivη
Παποδono0λoυ Σoφiα
Π ερloοoρdτη 'Eλ6vη

Περrοoορ6τη Mαρiκα
Σεραφεiμ EΟθυμiα
Σoυδiα 'Αvαοταοiα
Στoματiου 'Eλlod6ετ
ΣταματΙoυ Eυδcξiα
Σταvioη Αiκoτερivη

Tαξη 1971, nρoεδρoc τηc B

τ'αξεω:'Eθaλo,vτ,ρlΦv'Aδελφωv
fiτοv δ Mητρonoλlτηc Bε'ρoiοc
κοi Ναoιiοηc κ. Πouλoc, Y. YβαtJ-
ματεuc δ κ. Nlκoλαoc Τρtovτα_
φJλλcυ, δ)vτηq τoυ Noooκoμεioυ
'Α3ηvδ ΛαZαρΙδoυ, δlευθ0vo,υοα
τoσ Noooκoμεloυ, δlδdοκoυoα η



δic "Eλλη Γrογμouρiδου. Φoiτη-
oαv καi dnεφoiτηoαv oυvoλlκd
47 κυρiεc καi δεαπolviδεc τξc
noληc μαc, οi δΕflc:

'Anooτoλiδoυ P6ζα
'Aλαφivο Φανd
'AρΘαvlτα'κη Mαρiα
'Αoloτiδoυ Mαρiα
Bαλoαμiδou Bαolλrκη
Bελη Xρυoo0λα,
Bλd1oυ Moρiα
BογιατΖ6γλoυ Bο'αlλlκ,η
Γρηγoρακη Xαρiκλεrα
Γoυoolnoι]λoU Eυ,βιJ,μ,i;g
Γroκαλα 'Ελ6vη
Διρ6εvono0λoυ XρυooΟλα
Zbλιoυ E0γεviα
Zωγροφonoιjλoυ Xρυoo0λα
Kαμnoυρoκη Ζωh
Koρ,αvlκ6λο Mαρiα
Kατo6voυ "Αwο
Kouτooυnlσ Σ6vlα
Kouτoouπld MαρΙ,α
KαλoE "Eλlo66ετ
Kαλφα Zωη
Λloλιoυ Aiκατερivη
Mητoαλα Φαvd
Mnλldτκα Φαvη
Mnρot6αλη Aiκατερivη
Mυolρλη "Eλλη
Mακρη Ε0αγγελiα
Mαλo0oη 'Eλrod6ετ
Moζα 'Avοlστα1σiο
Mητττα Παροο'κεuη
Mυλωνδ 'Eλ6vn
Π αnακωvoτor.iro, E0γεviα
Πonαoτ6iiκο Aiκατερivη
Πρdnα 'Ελlod6ετ
Πρlμ6vτα Moρ1α
Σαμαρδ Λεuκη
Σro0γγαρη 'Eλ6vη
Σταματoποι1λoυ Σε6οοτη
l7glμ,qτonoιiλou Λεμovld
Σlvon,o0λoυ Kυρlακd
Σlδ6ρη 'Eλ6vη
Tαooι]κo 'Aφρoδiτη
Tooλd,κoυ Παραoκευη
Tono0ζη Eι]lvεviα
Tooυκαλδ 'Eλ6vη
Τo6λloυ Γεoθημαvη
XατZηδημoυ '|ωαwο

TdΕη 1978, ,πρoεδρoc τoσ δlolκ.
oυμ6oυλioυ τηc Γ' τoξεωc 'E-
θελovτρlδv'Aδελφδv εΙvοl δ Σε_
6αομlιbτοτoc Mητρoπoλiτηc Bε-
ρolαc κoi Noo0oηc κ. ΠαΟλoc,
dvτlnρ6εδρoc δ K. ΓεΦργloc Bo-
ylατΖflc, Yεv. Yραμματευc η δic
E0γεvio Ζαλιoυ,1q,μiαC η κ. Δη-
μητρα Στεφoviδoυ - Nι1oτoρα'
μιiλη: δ 'κ. Στ6ργroc N6οτoραc,

8Θ

δ) vτηc τo0 Noooκoμεioυ, δ oρ-
xl,ε,ρατlκδc θniτρoπoc Ναoιioηc
,κ.'Aμ6. KυρloZξc, δ κ. "Aγγελoc
B,αλταtδδrρ,oc, δ κ. Γειi.l,ργloc Bλα-
Xoq, δ κ. Γειi.lργloq l(ou,κoδΛoc
κoi η κ. B,α,olλικη βg,λ,σrgrμiδrcιl_
Γ1ο,nonovαγlΦτoυ. Δlδαoκoυoο η
δic Σnυρlδo0λα Σαvα, nτυxlo0_
xcc E.E Σ.

oΙ γlατρoi not πoρ6δωσov μα-
Θη1lατα oτic θθ,ελ6vτρl,εc τflc τd-
ξεωc 1978, εΙvαl oi 6ξΠc: κ. "A-
ρηc Π,α,nαvlκoληc,,κ. Kωvoτ. T6μ-
ΤσηQ, K. 'lωdwηc Boυτoαc, κ.
'Avτιilviοq Τα,nλiδηq, κ. Kωvoτ.
ΤΖrαμαληc καi η δic Mαρ1α Σεi'-
ζη.

Σi εiδκη τελετη no0 δργοvΦ-
θηκε oτic 30 'oκτω6ρioυ oτδ
Δημoτlκδ Θ6ατρo onδ τδ τo,nlκδ
Tμημo roυ E.E.Σ., δoθη,xqy 1α
'nτυxiα oτiq 6θελ6vτρrεc dδελ-
φdc τΠc ταξεωc 1978. Koτd τηv
δlαρκεlα τηc τ,ελετηc, oτηv δ-
ηoiα nαρευρ6θηκαv oΙ noλlτlκθq
κoi oτρατlωτlκθc ορxδc τξc no-
ληc μαc, κoθΦc κoi nληΘoc κ6-
oμoυ, δ nρoεδρoc τo0 Δ.Σ. oε-
6αoμlιilτατoc μητρoΠoλiτηc K.
Πουλoc μiληοε γlδ τδv τεραoτlo
ρoλo τoΟ E.E.Σ. καi τηv μεγdλη
οnooτoλη τδv 'ΕΘελovτρlδv 'A-
δ:λφδv oτic εiρηvlκδc καi no-
λεμlκdc nερloδouc. Γld τδ iοτo_
ρικδ τηc iδρOoεωc τo0 E.E.Σ.
καi τξc 'nρooφoρoc τoυ μiληoεδ γε,v. γρομματεtc τoσ κεvτρt-
κo0 oυμ$gμλioυ κ. Ι(qlμπdvηq noι)
dvτιnρooιbn'ευε τδv Ε.Ε.Σ. μαZi

μθ τηv δ[δα Πonαμlκρo0λη. 'H
τελετη nερlελαμ6οvε d;nioηc 6_
vα oκιiτq noi nα,ρouolαοαv oτρα-
τlδτεq κοi θΘελovτρlεc 6δελφδc
γlα τdv δρdoη τo0 E.E.Σ. oτη
διαρκεlα τΦv 150 xρovωv τηc 0-
noρΕειilc τoυ.

Στδ τ6λoc θnrδoθηκαν το nτυ-

1iα oτic 26 δlπλωματoσ1εc 'E-

Θελovτρlεc 'Aδελφθc, πo0 εivot
oi 6Εξc:

'Aγoραoτo0 Bαolλlκη
Bαδoλα Mαρio
Δημητρldδoυ 'tω6vvο
ΔρIγκono0λoυ Kωvοτοvτivα
Koραvdτoloυ Φαvη
Kαoiδα Bαolλrκη
KooτovlΦτη 'Avδρoμ61η
Λαφdρο ΣoφΙα
Λα,nα6iτoα Kαλλr6πη
/ιαφορα 'Aγγελlκη
Λαφdρα 'Avθoιjlλα
Λoφdρα "oλγα
Mαλoιioη Mαρiα
Mομαγlαvvoυ Φαvη
Moτθαioι"l l. 'oλυμπiα
Mατθοioυ Λ. 'oλυμnio
Mητooκαno MαρΙα
Mηττα Σoφiα
Mnαξε6αvoυ Παρoο,κευη
Mπlλlo0ρη E0Θυμiα
Mnλldτκα Koλλr6nη
MnoOκτoη E0αγγελiα
N6λκα 'AΘηvα
Παρxαρiδoυ Γεωργio
Σκo0ρτα 'Aθηvα
Σ,novoE 'Avδρoμθ1η



Στiiν πdληl 1Lα6 γι,λ πριbτη φoρ&
δημιoυργεΤται παιδιxi7 1oριυδiα τδν

M&io τoo 1978, δημιουoγδ6 τη1, δ

δtμoρxρ γαi n:'ρδeδρoq τoδ ΙΙo)"ιτι'
o"inrb'K6ντρου Nαo6cη6 γ'. Δημ{-
τριoE Bλd;,xοζ, τoδ δπo'iου siyαι ιιε-
γ&λη i δρα'oτη'ρι6ιητω ι.αi. fi πρoc"

φa'ρi., τoυ, aτiγ d'νoδo τοδ Πoλιτιoτι_
πoσ iπιπdδroυ οτ!ν π6λη ,μα;, τi2ν

παιδιx{ 1oρδδiω τoδ Πc)ιιτιoτι-
ιoi K6ντρoυ Nαoιioη'6, δ'.'δl&.axsι y-ι"i,

διeυθ6y'ει b ψα!.cτρο;" x. 'H).iα.'; M;,'

ραE. oΣ θνiδυμαciεE τδν παιδιΦν τ!;
1oρωδiα6 εivαι δμιoι6μo ρφεq τ'α'L aiνα"ι

i'ρ,ooφo ρ&, τ'o0 Π cλιτιoτιxorl Κ$π ?ον
Nαorlcηs. 'E Ξvδυμα,:iα τ6yl &'τo?υ-

Φy εiyαι xoντb τuα'ντελ6νι xei γιλ6-
ιιa &'πδ ;μαδρο δολoO'δo γ'α|" il"aτρo

πoυxi.'ψυao, τ6:y δδ xορι'τaι6lν φ6ρε-

ψα. (oαραφ&ν) irτ'δ μaδρο 6ελoδδο

xαi &αττ ρ'o π'oυxθ'',ιιc ι -

'H παιδιxi1 1o:ω'δiα θπια.ρτiζετιι
&,πb θ"γ6ρr,ω xd'l. xlρtτaυα τ6:ν τριΦr'

μεγαλυτdρων τd:ξειυν τδrν δημ,oτιl"δν
α1oλεilων y"αi, eiν,αι τ& ι&oωtθι:

Κaρtτaιαz Xoυλιπρ& Ταοaι\λα,
Bλ&1oυ ΝΙαρ[α, Σιπητci,νoυ Bοt'σω'

Mυτηληναbυ Φαν!, Φοi,δαρη Χα'
ρο6λα, Bελfly,oυ "oλγα, oΖxcνξιου
λι,αμαντo0λα, Πiτου'Αoπα.o[z., T'ci-
τoη'oλυμπi α' Tι'.ι'ιταξη \Ιαρ:lι,
Διτo6λοι Aixατεp[νη, Bατz.ντζη'Α-
θην&, Kαρ*lμπελlι Φeν{, ΙΙατουτc"
xirδoυ'Aλεξd^.νδρα, 1[πιλιo6ρη Mα.-

ρiα, Mπιλιo6ρη "Λνvα', Σιν,oπo6)'ου

Kαλλι6πη, Παyαγιιilτoυ'Eλ6νη,,
Mπ,ουy6'6α' !ναaταa[α, Tcι'ρνοι'l'1.α
Χαροδλα, Xατζη'αντων'(,ου N[',αρi'a'

Σι,δερ&'Eλdνη,'Λυμπεριd.δ'οl,r Tα.τιy-_

ντj' Δdδη ΝΙαρ[α., Βcγιατζ6γλoυ 'E'
χξyη' BαρLθoλoμαioυ Kαλλι6πη, T&-

νoυ Mαρiα, M6ρα Eιiδοξiα' 'ΑΙνα.τζ!
Χριοτiνα,'Aργ.lpioυ'Eμμα';oυiλα'
Χαoιoι1ρα Zωi'1, Mατ'ρoγιιilργου Γε'
ωργiα, Toρoρη Παραoxευri1, TΙc'.τuα,-

γiωργiloυ'Eλιo&6ετ,'Aγγελiδoυ Kz_
τeρ|lα, Mητ,oι&vηi'Eλ,dνη, )\{π!λη

Ζωt1, Χαλ'&,τoη Φαν''l1, Masγoποδ)'a'l
'Aθηνi, Kαραμπ6λxου 'Eλ6νη, Ια"
aιo'3ρα Lωt|.

"Aγ6ρια:'Aλδ*,r"οq Γοιilpγ'.o,:,
'Aλδ&xo6 Θε6rδωρoE,'Γζιμiτcη; Πd_

τρoq, Taαρνoδ1α6 Tειilργ ιa-', Σt-ρψ'

πo6'Ιω&νvηs, Pαφα.ηλ Χοt1οτο;,'/'ω.-

γραφ6πoυλo6 Mαpιο3, Mιbxιo; BaciL
λειo6' Mη,τoιιivηs Στdλιo6, Σα.1ιαρi,;

Θε6δωρQ6, Σαρωτcη; Φ[λ'''ππr.i;,

Σερδαρiδηs Mι1α^l;λ, Kυρμιvιιbτηε
Kων) νο6, Σαiνiδη6 Θ6ηrηe, 'Lπo'aτδ-

λoυ Eδd,γγελ oζ' Κα?ατρaιrιcν'οq Χc'iγ

'Η παrδrκf xoρωδiα τoΟ

[Ιoλrτrστ1κoο Kdντρoυ Nαoιionζ
oτ,o;, Tboυxαλ&g Δημηπρι q'o, TΙcυτα-
ri,δη6 Γειbργιog, Θεοδωρ[lδη'€ Θιυirσ";

Zαγαρυαδηq Γειiloγιoq, Ι'ατsi'γαζ
Z"fiιcη|r, Tεγεδιδζ Kων) νοq, oixaνδ'
μου Στ6φανo;, Kυτpiτη6 Στα9po;,
Mfτcιαλα6'Αντιilνιοg, Miγs'.ι):.3
'Aθωy&cιoζ, ΤΙcτθlι'.'ι ζ Δειυyi δαζ.

Tiμ πριbτη L',νφανιoη f πα,ιδιx{

1oρωiδ,iα ζ'ιανε cτi,ι παιδι'y"LΞ γ'.oρτ\;
1$y Χρι,oτουγ6'vνωv ποδ δ'.a:γανυιcε
δ δ!μoE Nα'o6oη6, γ'.&' τ}ι τ'y.ιδ'";ι l;'

λω,i τδy δημοτιχδ,/ oχoλs{οlγ cτtζ

'Eπιμθλεια
ΘΩMΑ ArιΔAΚoY

2L - 22 xαi' 23 Δεr"υ1'6ρioυ 1978 cτδ

δηiloτιxδ θΕατρa' 'Ι[ παιδιv.! 1cοιυ-
δiα τραγo6iδηoε π6ντε τοαηa$δ'.α τ:'i

μoυooυργo0 N. Τζ4,ιxινoυ.
'E πριbτη αδτi1 θ1ιφ&vιoη τtγl" rται-

διxls 1oρωδiα.E oη1-ιεiωoε 1ιογd,λη 3-

πιτυ1iα, 6λ'α τ0" παιδι&, τδν δη1lοτι-

xδν oxoλεiων θνθoυ'οιαcμιξyα y.ατε-

y'ει.poxρδπη,cqγ τtp &Φoγη' 31.ιφ&.νι;η

τt1q παιδ ιxi1Q χo rωδ iα, ζ.
Στ!ν oυνzυλiα. -.ο'l δδ:iz'.r Nzcj_

oη6 ποδ δγινε οτi,g 17.2'79 C:δ δτ,qι'''

τυτ"δ θt'ατρ'o oυμ1ιετ61ει τlωi i1 τα''.δ''ι't;

1oρ,ωδiα τoδ Πoλιτιcaτιa6 Κ€ν'τρ'o'l

Nαo6,οη;, πραγψιτοπa'''bν'τα; Ξτοι.
τ!ν πριδτη Lπ'icηr;"η L1ιφ&ν'.'c'ii τη';'

γυπρ'ocτd., roτδ πoλ'.πληβδ6 r,οινδ τξ;
π6λη(. Kαi 3δι1 cη'uειιilνει 1ιεγ*λη
δπιτΦα. Σδαoω,μo τb xo,'νb 3θαr}μα-

aε y"αi' xατεγecροτ.,,ι6τηιcε τiγl \ιl!c'
γη θμφd,vιcη xαi' τ&, ιhραiα τοαγοi-
δυα τt1Q' παι'δυxt1q 7o9αδ'[h6.

Tlδ πρδγραμμ& τη: τ) παιδ':v'r\ 7.c'

ρωδiα π,αρ'oυ,ciαoε πθyτε τραγobδ'.α

τo0 N. Κ6*xιyoυ.
1) 'E Δθη,oη,, 2) 'o Ιbψιvαcτιxδ;

δμνo6, 3) 'o Σι6λo9 ψαg,4\ "}Ι θ&-

λαooα xαi b) "Ω εριcdνδoξη'E)λi'
δα.

Στi6 19)4) 1979 i1 τα'.7ιιwi1 y'c'

ρω,δiα x&νει τ!ν δe6τεοη' iπi,aτμιτ1,

θμφ&νι,d τηg aτδ ι'oινδ τfll π,δ)''τ1c

μα6' oυtμμετ6χoyτα|-t oτ!'l cυν'zυλΙ*
τοδ δδεiου NαcιiοηΞ. Kαi π&}.ι οη'

μειιilvει μεγ&λη θπιτυ1iα.

Mελλoyτιx&, cγθ'δια τt1Ξ τα''.δ"'v-t13

1oρωrδ,iα'6;
1) M6λι6 πλουτioει τδ ρaπερ't'S-

ρυ6 τηe μδ νdα τραγoιiiδια, νil πα.ρ'oυ'

oι&oεi oυyαυλiα οτδ z.oινδ τ!; π6ληe
( ι r'ζ.

2) T!ν oυyαυλiα αiτi1 ν& τiν π,ι-

ρoυ.oι&oει xωi oδ &λλεg π6).ει; τi1i
Boρεiαl 'Eλλ&δοE.

3) N'}ι oυμμετ&o1ει oδ γeοτ'-6i)'
πωcδυxfiG γo ρωδ[α'; Ξ,xπcolωτδν:α''
την π6λη μαg.

ιι'Aξiα τfrc Λαiκfrc ΠαρdδoσntD
Στiq 24 NΙαρτtο'l Ξγτ'αιν'ι&,c}η'ιιa

cδ αtθcυcα τoδ Λυ,xεiου Nrioυoα,; Ξι-
θεcη &φιερωμθvη :τi1 Δαir"i1 ΤΙ'ιpα'
δooη. 'H d*θεloη δια.l'ooμ,fθηy"g 1,θ

φωτoγραφiεE, πoλλδγ xτuaι,ιθ.τυlν, zγ'6'

δια xαi xυρi'ω6 &,ν'tιxε[',ιeνα. τoδ λαi-
xoσ ,μα,ι πoλιτιoμoD δπωg δφα,ντ&,

oτoλdg, ξυλδγλυπτa xα'\ ι?'yl'q.ιi.
α.ιει5η'

Σxoπδ6 τδν xωθηγητδy 'yαi lιz"'θη_

3πδτ]λωcη i1ταν ν&,;ιri,θoυν o'. νt'oι ψq'ζ
y& cτ66oυy μδ oa6ωcμδ τ0.νω οτi.

μyημετα τ!; δημο ι: ιr.η q δηι';ι'ι'l'ργ 
-tαg,

ν& θαqμ&coυ'ν x*i v& oυγl-ινηθοδv

o' δ'τι ξε1ωρι'ατ& διxδ τoυq, y& δ-

δγ}γη,θoδy cτi.; pdζe; τ!,: Ιδι r; τaυ€

τ{g θθνδτητα;. Ιιαιi ηρθ. i ftρα ν\
oηlμd,vει xαπoια πεpιoυλλoγ! xαi i'ν-

τtaτααη oτd7 ρευoτ6τητα, τCυν l'.αιρ6ιν

μα; πoδ δoxιμ&ζsι τiE cυνει'δ{cει;,
δπovoμε0ει τi1ν ουoιcλryιιi; d:r'dλιξη
τ6y ydω,y xα\ eioiιγει τt1ν τεν6τητn
xα'i, τδ ξΕar'αaψα c&'l φιλocoιo'iα ξιυ'
iζ. "'Aν ληoμoνηθsi, ftγ neιzrφ',ιcντ1-

θεi τδ παρελΘδν, τδτe θι}ι ουντρι6'rδv
oi i"ρψοi τi1q Ξcτοοil','' π'oδ δ,rα"oφα.).|-

ζoυv την δμαλ{1 cυv41εια' xαi Θil" :s6υ-

oει τj δηη_ιιoυργiα.
Γι' αιj,τδ δ 'oημεcινδ6 νtoi πρtπε'"

νδι 6oηθηJθεi γι&' ν&' ν,oιιitoει, πδζ
γρ['r4 τrιυ εiναι ν& d.γακr|ρει τtγl πα-

ρ&lδοoη το6 τ6πoιl τ'lυ γιd,. ν'δ.. uπoοt-
oeι y& δρθω'θεΙ ρυΘμιoτi;g τξE 1ιοi-

ραζ τoυ xαi y*, o1llξει φωτι'αψtνα, xι\
ΥιδΝιpα μδ τoδ6 &λλoυ6 λαoι1g.

Mαρ[α Bαo. Για.v';απo6iτoυ
ΚαιΘηrγip ρι'α Λυxεiου'Aορdνυlν
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Δεξfωοn τδν
νdων μελδν
τoσ Συλλdγou
'Απoφofτωv

Σεi6 8_'Ιoυνitυ δ Σιjλλoγ rι; .'ι\τc-

_φ_oiτων Nαoιioη6 (ΑNΑΣT.ιΣJΟΣ
MΙΧΛflΛ o ,iorlo:, δEΙ,ιilθτ,r.
τ&,νi.α μd\ τoυ;τδ 3ξιbcτη.rο 1'ir_
ριC'=cxοa ΙΙερcπτ€ρaυ ..Τ(ΙoΣ K Τ .. Tδ
x€φι aτi1ν' 6!αδυil, !δωcι-ν i1 δ,;7'.i;
oτ'ρωτoa B'Σ.Σ. γιi. τδ ou'γ"'ρa'ηi;',"

-τδν μαθητιilv απoτε).οιilιsyr' c.τ.L ii.\;
M1dψπο, Mπ{' ρτο,',\πo:τdλoυ,,,Τ) zυ
xei Bοδενλη . τριγουδτ1sε il Φιb'-η;
'lγνατcαδη'q'

Trδ; . 
ydrrE iιποoο:.τ,',l : τ.L)'ωs[ ρ..-

oε 
.6x μ6ρoυc :oδ :υ).λdγου η δ. "E)..

Mi,τcι'α)"ι v'ιi. ψ0'ηzα:, απb τ:δ:
μzθητδ; oc λντr'π.,6=ιυπ.οl τδν yjιυν
d.τoφa[τυη Λωτ:δη: xz'ι Mη"l,'λνl,
,!'''';' γι.''qiτηια.l την Ξxδ.{λιυτη 6

'\υιει'αργηΞ r. 'Αμπατζiδη'i ιzτ.' b
Δiμαργοq x. Bλdγ'οc.

^.T 
b π ρδγ ραψψι iλ 

"o.l" 
t" l l'ν t7, Ελ.

o?.yονδψaυ xα| δ Λωτiδη:.

, 
Tη γ,oiΨ 1ilη'τrν 1ιι'i!ν -7'?ω-

atι^.τ,oυ3 6 Γεr. Γρrμματi.ι'; T.B.Ε.
ι. "Αγγελο; Bαλτzδδ2z: ' ο Ji,γ.L.r-
χoΞ γ". Δημ^lpριοq Βλiιγaq, δ Φρrυ-
Ρ!ΡΧοE x. Κωcτ6πaυ)'o6, δ Διaυxη'τ,ri;
Χω^ροφυλαx! g x' Ι{oυuaιlrμ.dλι6' 'i
Ξπιθεωρη,τη: Δ.E. x. Tcατ"iρτ,:. οi l\υ-
xει'&,ργε3 x.x' '.{μπz:Ξ tδη! iιL'c T.'ι-
μ6π ουλo g, ο c'Γ'l'',ιι' l' ι,. ι.,xε ; τ.ι. \ ι τ-ο -

λαου xαi. x. ΠLπα--ινtγ;ι\:.,l'l .Lι.i
ταθ'ηγητδ6 τιiy Λυzaiων y'c.i ΓυηινL-
ciωy.

. 
'H i:r.δτ,λοlοη ττ,''sz!υτlε 'ιεΥil.rlΘπιτυχια xri :' eδιδ ο'l'lετ!)'ιτε τ','-

)'}l 6 6ρziι δ:ιC.,;fi,ι'.:;'ι€νoΞ y'ω'':
τb ζalτb πaιι6α),λ.ιν τ'z'c t1 τ.' :''',,.δ).

το0 πρoοωπιxr'6 τc|l Toιl'cυcτ,'ιοi τ:e-
ριτrτ6ρου '

'o Σ6λλoγοg 'Απoφoiτιυν Nα-
9n9nc <<'Α,ναo,τdαoq Mlxα{λ, ri
ΛΦoc, εδxαρlαrεi θερμd τδ γλil-
rrrη - ζωγρdφo Θανdo'ξ, Ylλ τiιl
dκθεοη τδν dργων τoυ ο'τηr, π,6λη
μαg, καθδq ,Aπioηq καi γld τl)ν δω_
ρεd δνδg πiνακα τoυ oτδ Σilλλoγο.

Tδ δωlκητlκδ Συμ6ο0λio
τoδ Συλλ6γου'Αποφoiτων
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TO B EPM IO
E μιxρi1 μηg n5λη &'πλιbνεται

oτoδE πρ,d'πο,δε5 δνδ6 πανυ'bηλrι δoυ-
yoδ πoδ εiναι xατα.πρdccνo τδ γ"α)'ο-
ν"αtρι xαi σ'γ'επα'σμ,ξνo μδ 1ι6νια, τδ

1ειμιb.;,α.
Πoιδ; δδ θαriμοοcε xi' δΕ aιρηru-e

τ& μενεξεδdνια δειλιy& παι1vιδι:ι
τo0 flλιoυ cτi; πλαγιδ5 τ,'l0 Βεργ.tου
tνα xαλoxαι ρr'ωτιιο &π6γευ'-ια ; Π οι-
δ6,δδν περπ&τηιcε cτb γcονcqι€νo 6ου-
νδ 1ια; μδ τ! μαγευτ υxi1 του διncΨι;ιi

Tδ Β€ρψο θxει διio δbzι'<, -.i1ν

ν'α)'axα'c ρ c &τcxη καi. τ{ 1ε ιrιιω'r ι d'τι xη.
Tδ xα)'a'xαtρι δ !λιc,: δ''α.πeρναει τi3
xαταπρ&'cινε5 φυλλωcιd; τιiν δ3y-
δρωv xαi τi; 1α1δε6ει &παλ& μδ ti6

Tfiq μαΘ}iτριαq
MAPΙAΣ 11. ΚABΙlΛAPH

&'l,:τ [ν ε E τoυ. T,& πa'ιλ.θ.ut α ν":λυ'τγδ'cJ' l
γλυlx& γλυx& c0.ν 1ι1ξ' d,ψ'ονιν"^i1 ο'3ρi'-
}ιe ;μελω,δ{α. o[ δcιi',τελωτδ6 zορυφο'
γρωμμδ; τcΓl 6oυνoΓι γLq'; λσ.'l'\τc}y..)-

ποΓlν ψ(:cα oτδ ρ,6'δινo φιn6 τ.:δ flλι_
ου. ΙΙoτd,μια y"αi. ,'υ&:ι'cα y.υλσ,ι τδ
νερδ του,.'' &"ναψε'aα cτδ., y'ατcπc|'aυνc'
λε'.6'iδα τ.ιi. δ'οοs!ζoυν τ,'bΞ τa?a5 -,.-

xoδq. Aiωγ6'6cq. πλατ&νcυ' ρ[γνoυν yα-
ριι>π&, τδν'[cγυo τaυζ οτr\ γη τoσ Αγιδι
Nιι'6λα μ6 τig πηγδE τ\q'Αoθ.τ''τaι'q.
'Απ' αδ'τ! ξεxc't&eι τδ πa'ταιιι -"t]Ξ

πδλη6 ψα3 x&νοντιιq Ξνα' δo6ua γeυ,*'-
τo cxαλ'οτrd'.τια δαπoυ ν&, παε'., ν&,

yυrθεi oτi1ν &';υ'ιτ'δι,,ι'oνγ] θ&λαocz. ΑE-
τ! εiναι i'1 ψc&' δQη' τoδ 6ουvoO μα"5
τiγl Ξ'π'cy't1πoδ f1 φιiοη ξυπνd'eι' "E-
χεL δllΙωζ u"c &λ)'η tisl γε''υιινιdτ'ιxη.

Β?''5y"δ]ψω5'τe aτiγν xα'cδcil' τa6 xΞ|'-
μιιδνα, f φι3ιcη εiναι.iλλα'γ,ιd'lη. δ)'6-
λευ,xη ,με,i 'οτi7 μαγευτιxi1 τη; φο-
ρεoι&. Tlδι γατθ"λ'ευlxα τοπtα qx)'ι.6ιb-
νaυν τδν x&]θε πecαcτι,xδ. 'o χειιl.(r-
ν.&"τLy"cζ i)λιo;, xωρig νh, γ.ιτuo.'lei ν\
ζεοτανεc τiγι γt1, &.'xτι'lc6'aλετ ατhν
τ"&ταcπρη )'α'ιρlτερt1 λευx6τηπα, ποδ
ξι'yα"cιλσ" πd,νω ,cη; 5λη τi1v δ'l'ορφ'"U'
τ{; φ,6cr,:, ΞνGl τoιμσ"ται sτi1 γαλiγ
νr'α ,aιγα)'υ&, τερηιΞνaν'ταq τδ &'νοιξιi'.
τιxο ξ'5πνηψα.

o'i &';xρoπoτα'μι66 Ξ1ουy παγ6oει
xαi' τδ 6oυνb μαE μ,θ τδ u&ιαιοποο δα.ν-
τελ€ν o οxoυφ&xc τoυ 6a!'oy.ετql. c' δ-
λη τ ip θπ ι6λητ ιxi1 1ιaγ α).aπ ρ {π ε'.α'.

N& λdγαμ.ε πδ; i"γαπftιs τδ δπ6-

ρaγ'o 6'ουνδ ψαq; Θ&'ταν λiγo. "A6
πoδμε' λoιπδy, πιδ ,cωrcτ&, πι}lg τδ
λατρεδoυ,με ιlιρ,ι ολe nτcxd,'



Γεννflθηκε oτiq 25 Φε6οoυαρioυ
1963 oτi1 N6oυοα. 'Ανfκεl oιi1ν
δriναμη τοσ ΦΑΣ }iAoYΣA. Στδ
οτi6o πριυτoεμφ'ανioτηrκε τδ καλo-
καiρr τoδ 1976. oi πρδτεq θπrδ6-
οεlg αtδ 800μ 2'85"Ο καi oτλ 150Ο

μ 5'.Φ'1 flταν πoλδ iκανoπorητι-
κδg. "oλα φαν,6oiυναν δτι flταν t-
να μεγd.λo,ταλθντo καi πολδ .,.ρf-

γορα θ& &φηνε μrd xρυoi1 θπoxi1
αrδν dΘλητm'μδ τfrq πατ,ρiδαq μ-αq
'Η μεγ&λη &γdr,η τηq γιδ τδν d-
θλητloμδ καi { πρoαπdθεld τηq
γι& δrακρloη dρxrοα'ν νδ τi1ν δδη-
γοrν dπδ θruτυxiα α6 6πlτι-lxiα.
Tf1ν δπ6μενη, xρoνιδ κ6'νεl ΙΙα-
νελλI]νlο ρεκδρ Koραoiδων ο,τδ
8Ο0M μδ 2'LB"5l, ,θνδ τδ ρεκδρ
Tηq σra 1500λ4 γiνεταr 4'55"84.
Γl' αιiτi1ν oi θπιδ6oεrg αriτδq fiταν
8να πoλδ μεγ&λo κiνητρo γrδ νiι
ρlxθfr μδ περtοο6τερ,o ζiλo ατit
δoυλεrd. Kαi πρ&γματr τδ δτι δο6_
λεψε φdνηκε n6,ρυor μδ τΙq ν€:εq
τηq θπrτυxfεg. Πριilτη οτοδq Πα-
νελλl]νroυg'Aγδνεq'Ανο:μβλου
Δρ6μου Koραοiδων oτδ 1000λ'Ι μδ
2'40' ' ' Σπ&ζεr πριilτη πdλl τδ ΙTα-
νελλljνιo ρεκδρ καραoiδuiν αιtι
800M οτoδg Πανελληνioυq Nεανi-
δων μb 2'Ι3"44' Κ&νει ν6o ρε-
κδρ ατ& 1500M αrflν Πορτoγαλ-
λiα μδ4'3θ"Φ πoδ εiναlτ,ρiτοq
καλfτερog xρ6νog δλurν τfrlν θπo-
xδν Στflν oδαλλiα κdlνει πdλl
dτομrκδ ρεκδρ ατ& 80ΟM μδ 2'
L2"98 rιoδ εiναr δ τ6ταρτoq κα-
λriτερog xρ6νog δλων τιiν θπoxiιl
θνi αrδ 400M τδ ρaκδρ τηq αi:τi1
τi1 αtlγμf1 εiναr 58"87. o{ θπrτυ-
xεig αιiτδg θμφανioειg τηg εixαν
oδν dπoτ6λεομα νd κληθfi oτflν
'Eθνrrκi1'oμdδα oτi6oυ Γυvαιrιdlν
καl ν& θκπρooι,lπiοεl 6πriξια τ&
'Eλληνrκδ xριfiματα οτiq λiγεq δlε-
θν,εiq ου,vαντr]οεrq πoδ €λα6ε μ6-
ροq. ( Bαλi(ανlκoι)q Nεανiδων ι:τi1

"Αγκυ'ρα, oυridντηoη Παοτoγολ-
λiαq _ 'Ιο'παν(αq - 'Eλλdδoq .<αi

ου'νdντηoη oιiαλλiαc - 'Eλλr1δοq

Φυoικ& 6πωq κ&θε θπαρxlιi:τηq
αθλητi1q i,xεt καi αliτfl τδ πρo6λl]-
ματδ τηg. Πρo6λr]ματα μδ τδ ατi-
6o lποδ εiναι οδ κακi1 κατ6oταοη
καi δυαtυx6g καν6ν,αq δδν rρρo-
ντiζεr γlδ τflν δπδfρθ,ωοi1 τoυ
πρo6λ{ματα καi μδ τδ cxoλεio
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oΘλnτlκn κlvnσn στnv πoλn μαc

EΦΗ ΣANΙΔA

,s ::

'oλυμπldδα τfrq M6σxαc. Γrd φδ-
τoq αι6xοr τηg ε:iναt: ατδ 800λ{
Χρ6νoq κoντd oτtι 2'a7"0 - 2'
Ο8"O' Δldκρloη o.oδq Bα_λκ,lνl-
κoδq Νεανiδωv. πρ6κρloη καi οιlμ
μετoxi1 αιoδq ΠανrευρωπαΤκoδq
Nεαν{δων καi οτoδq Mεrroγεια-
κoδq dγ6νεq.

EΣΩTBPΙΙζo ΠΡΩTAΘΛΗλ,ΙA
AΝΩΝ{AΛOY ΔPoN{oY

"Eγrνε τδ θoωτερlκδ πρωτdθλη-
μα &νωμdλoυ δρ6μoυ. ποδ j>ιεl

πρoγρα}ηtατrΦξ &πδ τδν ΣEΓAΣ.
μδ oυμμεiτoxfl τδν διio oυλλ6γων
<Zαφεlρdκη> καi <ΦΑΣ N&oυoα>.

Η

'Aπδ 8πrτυxi.α... oδ θπrτυxiα
πηγαiνεl oτt1ν A' τ6ξη τoi Tεx.,'r-
κoi Λυ.κεioυ, δ16τι πPθπεr νd εi-
ναl θπlμελεig oτ& μαtΘ{ματλ τηq
καi πoλλδq φ,oρδq λoγω dγιiνων
dναγκdζεταt νd riπoυ'ordζεr. "oλα

Toσ γυμναστλ
Ι. NoYΣΙΛAzoΥ

αliτδ δμωq μδ τdν καλi1 τηq θ6λη-
oη καi μ6 τi1ν dγ6πη τη,q γιδ τδν
&θλητrομδ καταφδρνεr νiι τd ξε-
περνd καΙ πdντα πρoαπαθ'εi γιδ
κdτr καλl]τε,ρo. Στ6,xoq τηq :iναl
νδ ,π6ρη τi1ν πρ6κρro,η γrδ τf1ν



Στoδq dγdlνεq Φραν μ6ρoq dθλη-
τδq καi dθλliτρlεc οτiq κατηγoοi'-
εq θφ,r]6ων, πα{δων, παμπαiδιυν,
νεανiδων, κoρααiδων, παγκo,ραοi-
δων. Tδ d'πoτελ6qrατα γιδ τοδq
τρεig πριilτoυq νtκητδq :

4000 μ. EΦHBΩN

1. Xριο,τοδ,oιiλoυ 'Α'ναoτdotog
ΦAΣ N6,oυα'b", 2.Φρdγγηc Nrκ6,\α-
og Zαφε,ιρdκη, 3. NΙπ6ηq Xρfrο'τοg
Zαφεlρdκη.

2ΟΟ0 μ. ΠAΙΔΩN
1.'Ιγνατfoυ'Aναoτ6oιoq ΦAΣ

Ν6oυoα, 2. Συrκoμηδoiρηc 'Eir1lα-
νουi1λ ΦΑΣ Ndoυσα,' 3. Tlofληc
Γειfiργroq Zαφεrρ.dι<η.

100o μ. ΠAMΠAΙΔΩN
1. Mπλrdτκαq Kfiρoq ΦAΣ Ι'{a-

oυοα, 2. Παπααταr3ρoυ Παναγιιi-
τηq ΦΑΣ Ndoυoα, 3. Ι(αρατρofiπ-
κoq Χρfrοτoq ΦAΣ Ndoυοα.

2Φ0 μ. NEΑΙ{IΔΩΝ

1. Σανιδd "Eφη ΦΑΣ Ι.{doυoα,
2. Σαρακατo,dνoυ Zωi1 ΦAΣ Ndου-
oα, 3. Mf'xoυ 'Eλ6νη ΦΑΣ N6oυ-
σα.

t0o0 μ. KοPΑΣΙΔΩN
1. Nψπiτη Δ6oποινα ΦAΣ N6-

oυoα,2. Tρo$πκoυ Πορφliρα ΦAΣ
Νdου,oα, s. Π6ibυ Xρυodνθη Zα.
φεlρ&κη.

80o μ. ΠAΓΙ(oPΑΣΙΔΩΝ
1. Xρloτοφ6,ρ,oυ Φωτειvi ΦAΣ

N6oυοα, 2. Kαρα1lπoυρνlιil'τη Αi-
κατερiνη ΦAΣ ΝAOYΣA, 3. Ko-
iμτζfr NΙαρfα ΦAΣ NAOY>]A.

oi dγδνεc δδν εixαν μεγ4λo
θνδ,lαφ6'ρoν δ16τr δδν δ,πfrρxε oυμ-
μετoxi1 iδlωq οτic κατηγoρiεg 8-

φτ]6ων, νεαν{δων, κoραoiδ,ων καi
παγκοραoiδων. Biναl λυπηρδ γιδ
τflν π6λη μαq πoδ τ& δtjo τελευ-
ταiα xρ6νlα δ κλαoolκδ'q &θληιi-
αμδq 8xεl oημειιil,-reι τ6oεq θπιτιl-
xlεq νδ παρoυοιdζειαr τδ φαιν6lrε-
νo νδ dγωνfζονται οδ 8ξη (6) ι<α-

τηγo,ρiεq μ6νo 40 d.θλητδq (B0)
καi &θλτ]τρlεc (1Ο). Tδ τi φταiεl
loωg τδ γρdψουμε &λλη φoρδ ο'
αiτδq θδο τig oτfrλεq.

MΙKPA NEΑ
'Eπloκ6φθηκε τi1ν π6λη μαq δ

πρ6εδρoq τoi ΣEΓAΣ κ. Γ. λ,Ιαρ-
o6λoq καi ,θνημεριbθηκε γld δ16_

φoρα θ6ματα τoδ κλαoolκoi dθλη-
τlοτμοδ.

'Eγκρlθηκαν 3Ο.ο00.ω0 γι& τr\ν
καταoκευfr ιoi δρ6μ,oυ τδν Tρlδν
Πηγαδιfllν.

Στflν dξrολ6γηοη τδν oυλλ6-
γων, οτδ crri6ο γυναrκdlν, πoδ Ξ-
κανε δ ΣlEΓAΣ γril τδ 1978, δ Φ.
Α.Σ. Nd,oυαα κατ6xει τi1ν 19η θθ-
oη μδ 24Ο,5 6αΦμo,ι3q.

'o Mαραθωνoδρ6μοc μαq Kυρι
dκoq Λαζαρiδηg π6ραo,ε oιfl Γιl_
μναoτπd 'Aκαδημiα 'Αtθηνδν, ol ι\

δπoiα θd &ρxioεl ιli φorτd toσ xρ6-
vου, δ16τr φ6τοg λεiπεl οτfiν 'Ay_

γλiα, 6πoυ δg γνωοτδν o'πoυδdζεl
κλωoτoijφαντoυρYδq.

NEΑ ToY ΣKΙ
oi τoπlκoi &γδνsq xroνoδρoμiαq.

Στd Tρiα Πηγdδrα Eγrαν οi τoπι-
κoi dγδνεg xlroι,oδρoμiαq 1lδ τλ &_

γωviioματα Γtγαντrαiαq κατα6dοε-
ωq καi dνωμdλoυ δρ6μoυ. Ti θ_

πoτελ6αματα κατtι κατηγcρiα εi-
να1:

ΓΙΓΑΝTΙAΙΑ KATΑBΑΣH
BΦΗBoI

1. Kεxαγrδq Λdζαρoq, 2. Γκ6ροq
Δημ{τρloq, 3. Noικoκ6ρηq Σπυρi-
δων.
ΠAΙΔEΣ

1' Pιiοroq Γειiργrog, oi i1λλοr il-
κυριbθηκαν.
ΠΑMΠΑΙΔEΣ

1. Kαρυδdq Xρfr,oτoq, οi &λλor ir-
κυ,ριilθηκαv.

ΝBAΝΙΔEΣ
1. Ξανθiδoυ Θωμαfl, 2. Πdνiτοl-

ου Mαρiα, oi dλλεc 6.κυριilθηκαι,.

ΑNΩλ,ΙAΛoΣ ΔPoMοΣ
ANΔPEΣ

1. Παπdq Χρξoτoq, 2. Πατριil-
ναq Θε6δωρo9, 3. Διαμαντic Φi-
λrrrrποq.

EΦ[ΙBoΙ
1. Koυταoυγι6ννηq Στασρoq,

3. Mruλmιiρηq ΔημI]τrρroq.

NEAΝΙΔEΣ
1. Γιαγκoιiλα Zωi1, 2. Koυτοoυ-

γlαννη 'Aθηνd, S. 'Alλ16τoη 'Eλr-
od6ετ.

EΠΙTYXΙEΣ TΩN XΙοNo-
ΔΡoMΩN MAΣ ΣToYΣ ΠΑM
λ.{ΑKEΔoΝΙKoYΣ
'Eπrτυxdq flταν fl oυμ1lετoxfi

τδν xloνoδ.ρ6μων μαq οτoδq 15ουg
Παμμακεδoνκoδg ιlγtrlνεq πoδ δ-

γlναν αιδ Σ6λr. "'oλα δεixνουν δ-
τι γiνεται ο'ωoτi1 δoυλε,lδ 3κ 60-
θoυg καΙ o6ντoμα θd xαoοfiμε καi
μaγαλ6τερεq θπrτυxliεq καΙ γιατl
δxr καi 6ξω dπδ ιδν 'Eλληνrκδ
xδ,ρo. '}Ι θπlτυxiα αriτfl ιδν xlo-
νoδρ6μων μαq δφεiλεταl irφ' δνδg
μδν o'τi1ν θπrμελημ6vη καi oκληρi1
πρo,π6νηoη δφ' δτ6ρου δδ oiτδ δτl
oi dθλητδq προπoνoiνται oτδ Tρiα
Πηγdδlα oδ μlδ,rdατα πoδ θδ μπο-
ρo'σοε νδ oνομαα0fl δlεθνoδq θπι.
π6δoυ. 'o x6ρoq αiτδq iοιυq θδ ij-
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πρεπε νδ dξloπoιη,θfr πιδ γρΙiγo-
ρα, γlδ νδ πρ,oπoνoiνται, πε.ρtσ-
o6τερot &θλη,τδq 1rδ περroο6τερεq
dν,6οεrg dν θi6λoυ,1iε νd οη1ιεlιil_
νουν oi xloνoδρ6μοr μαq δπrτυxi-
εg καi ζξω &πo τi1ι, 'Eλλdδα.

Td δ,πoτελ6σ}Ιατα τδν τρlιi:v
πριilτων ν'rκητδν τlν d,γιilνωv Ξ-

xoυν δq θξfrq:

ΓΙΓΑΙ,ΙTΙΑΙΑ KATΑBΑΣH

ANΔPEΣ
1. 'Αμolρiδηc X.o. Bεροiαg, 2'

Tαμπo6ρηq X.o' Nαoιjαηq, 3. Π6.
παg X.O. Θεo)νiκηq.

EΦΗBoΙ
1. Kεxαγrdq Χ.o. Nαoi-lοηq, 2.

Γκ6ρog Χ.o. Nαιri;,oηq, 3. Mrαυο'
λfrq X.o. Nαo,ιioηq.
ΠAΙΔEΣ

1. Σακελλαρioυ X.o, Ι{αo6οη9,
2. Παo,x&ληc X.o' Θεο)νiκηg, ιJ.

Mπoυτd:ρηq X.o. Θεo) νiκηq.
ΓYNAΙKBΣ

1. 'A'ργυριdδoυ X o. Θεo)νiι<ηq,
2, To,αγκαρa X.o. Θεo)νiκηq, ιJ.

Kαolνofi X.o. Θεo)νiκηq.
NEΑNΙΔEΣ

1. Ξανθ(δoυ X.o. Ι{αoiloηg, 2,

Σxιανακiδoυ Χ.o. Kατε,ρrνηq, 3.

N{αγκ16rρoυ Χ.,o. Bε,ρoiαq.

TEXNΙKΗ KATABAΣ}I
ΑNΔPEΣ

1. Tαμπo6ρηc x'Ο. Ι.{αolioηq' Σ,
'Αρxoντ6πoυλoq Χ o. Θeo)νilιηq,
3. 'Αμol,ρiδηc x.o. Rερoiαq.
EΦΙΙBoΙ

1. Kεxαγrdq X.o. Nαo6οηc. 2.
Λεφorioηq Χ.o. Nαο6oηq, 3. Γκ6-
ρoq Χ.o. },Ταoioηq,
ΓYΙ\TAΙKEΣ

1. 'Αργυριdδoυ X,o. Θεo)νiκηg,
2' Πρo6δρoυ X.o. Θεo)νiκηq 3.
Bαoiλα Χ.o. Θεα)νiκηg.
}JEΑΙ.JIΔEΣ

1. Κoυκoυτ6γoυ X.o. Bερoiαq,
2. 'Aμorρiδoυ X.o. Bερoiαg.

Π ΣYNEXEΙΑ εlnδ τη οελiδα 64

λo flταν ο&ν νδ εixαν oμiξεr δ$o
γiγαντεg τflg τ6xνηq, γλυπτrκi1 ζω
γραφlκi1, πoiηoη λoγoτεxνiα. Ali_
τfl frταν μ6λlq οαo6ντα τεr;cdρωr,
xρoνεΙν, π6θανε 6μωq γρ{γoρα
καi dτοι dμεrνε π6λι μ6νoq -roυ.

T6τε flταν πoδ &πoκoρυφfiθηκε f1

δiψα τfrq τ6xνηq. "Eγ'ραψε τig
μεγαλ6τερεq ooν6τεq ποi θπi πολ
λd xρ6νrα'6,θεωρoiντo oi μεγαλ$_
τερεg o'τflν 'Ιταλiα. Αriτi1 τδν εi-
xε θμπνε6oεr οτ& 1rεγαλilτερα δη-
μlου,ργr]ματδ τoυ πdνω oτfiν ζω-
γραφκfl καi γλυτπrκfi. oi τo,ιr_o_

γραφiεq τoδ παρεκκληofoυ Πoλ(ι'
fl <Δευτ6ρα Παρoυoiα> καi τδ δe$-
τερ,o μδρoq τoδ -pνη,μεioυ τoij 'Ι-
ουλioυ τoδ B' εiναl iργα τfrη θ-
πo,xfrg αiτfrq.

'o Mlxαflλ "Aγγελοq κατεixε
τθλεrα τflν dνατο1riα τoi dνθρο:'
πiνoυ οιilματoc. N{' αiτilν .lιπoρ:δ_
σε ν& παiξη τi1ν μoρφfl τοδ dν-
θριil'που oτi1ν ,κiνηοη καi oτi1ν 3κ-
φραση. 'Hταν -ι6oo μεγdλo τδ
πd,θ,oq τoυ, αrflν ζωγραφrκii llαi
γλυιπlκi1, Φ,o,τε &ι,ε6αiνorνταq oτΙq
oκαλωοrδg τoδ παρεκκληoioυ καi
μ6νoνταq θκεi &κfνητoq μ6ρεq κα)
ν6xτ2:q, γυρr,o'μ6νoq &ν6ioκελα
πρδg τδν οiρανδ μδρεq δλ6]κληρε,_;
δταν κατ66αtνε fiταν παραμoρ(ρω-
μ6νoq. "oTαν,dπrδiδoνταν οτδ oκ6
λrομα τδν &γαλμdτων τoυ, flδlνε
δλoν τδν θαυτδν τoυ, καΙ πoλλδc
φoρδζ δοl3λευε dκ6μα καi νηoτl-
κδc. Tic λiγεq δrρεq τοδ δπr,oυ
τoυ, τiq περνofioε καi αiτδq ντυ-
μ6νog
μδνoq γrατi κorμ6ταν μδ τδ ρoδxα
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Mrxαfiλ Αγγελoc
ιου γιδ νd μf1ν xdνη xρ6νo.

Tδ π6θoc τoυ γιδ τδν dριυ rα

frταν πdλr πoλδ μεγ6λo ι<αi μi1

μπο'ριiνταg νδ ξεΦυμ6νη γιατΙ εi-
xε 3λλεlψη xρ6νoυ, θπlδiδoνταν
oτi1ν ,πo{ηoη, γρdφονταg oτixουg.
'Ακ6μη καi αιiτδq oi γνωo'τδq πα_

ραοτ6αεlq ποi .$γ ηαθ13ρωo'αν
οδν γλ$πτη - ζωγρdφo τoδ γψ-
μνoσ λ6γεται δτl φtλoτεxνr],θηκαν
δπδ τfiν θπ{ρεlα τoi π6θoυq του
γld τδν dρωτα. "oμrq καν,εΙq δδι,
μπ6ρ,εαε πoτδ νδ διioη τi1ν 8ριυτι

κi1 παρdοταoη ioωq γlατΙ fiται,
θρfroiκoq πoλr). Σ6 flλικiα 6γδ6ι'τα
xρ6νων Jγραψε τig μεγαλi;τερεq
oονdτεq του. "oμιυg εiναr αiτδq
δ γiγαq τfrq τ6xνηq 6λων τδι' αi-
ιilνων γlατi αiτδq θπλo$τrνε μδ τd
πaρtoο6τερα καi θπI.6λrτκιi;,ιεοo
dγdλματα καi τiq δραr6τερεq τοr-
xoγραφiεg τoδ παρεκκλη,oiου oτ|
Kα.rι6λα Σιξτiνα. X6ρloε αιflν Pιil-
μη τδ δνoμα τfrq <αiωνiαq Π6ληq
τi1g τ6xνηq> ιoδ N'Ιlxαi1λ "Αγγ6-
λoυ. 'Α,πδ δλα τiι μ6ρη τοδ κ6o1loυ

φθ&νoυν γl& ν& 9,αυμdοoυν τθι δρ-

Yα τoυ.

Η ΠPΩTΙ{ MANTo,1IΝATΑ THΣ NAoYΣHΣ
ΠoY ΙΔPYΘΗΚΕ To t927

Στδ κλro6 μαc ,δclκρ[,vovτοl τα iμ6λη τηc lnρΦτηc tμοvτoλlvdταc 'τηc ΝαοU,oηc.
"oρθlol dlnδ oρroτερα: f 'lωοvvηc Ndvoc r) Σαlμoρο', Θε6,δω,ρoc KoυrlcψμτζΠc,
* 'An6ατoλoc Koυγroυμτζηq (oαθoτρoc) , Σταl,ρoc Σο'μoραc, ΦωIκiωv Mrnορμ'6λ"

Καc, 'Aργ0ρloc Bαotλεioυ. KαΘημεvor: 'Aλ6Εoνδροc Koλτooγldνvηc f Π6τρoc
ΔoUδoiiμηc, Στα-ρoq Γoυρrκoc, + N, Mni,oκοc, Γεcbργroc Mnθoιοq, Γ. Γoυ,μδvηc



ΙΣTOPΙA THΣ ΠoΛΕΩΣ t{AoYΣHΣ

TΟ BΙBΛΙΟ ΠoY ΔE1\ ΠPEΠEΙ Ι\A ΛEΙΨEΙ

" AΙΙo KANENA NAOYΣAΙ'Ι'KO ΣΠΙTΙ
MΠtgρg1111 NA To ΠPOMΗΘEYΘEΙτE AΠo TA BlBΛl'oΠΩΛ,ElA

KAI AΠlo TA ΓPAΦElA ΤoY ΣYΛΛoιΓoY A,ΠoΦolΤΩN NAOYΣHΣ

Ko,ραtμ'π'ατdrκη 1 (γραιφεlα Τ.o.N. * Tηλ. 28.150)

-Ω,ρεQ λεlτoluργiαc 6_9 μ.μ. Tρiτη, Π6)μΠTη, Παραloκευd

TA Δ rI M 0T IKA TPA Γ0γΔ IA

TtlΣ NIA0γΣTlηΣ
Σuλλoγη TA1(Η MΠA'|'TΣH

"Erκδoroη Σuλλoγou "ιMnoΟ,λεq - ΓεviToαρoι"

ΓΙPOMΙ{ΘEYTEΙT-E To

'H (NIAOYΣT$) oτnρΙζεται oτλv &Y6πn καi τδ θvδιαφ6ρov τ6v oυνδρoμnτδv

Παρακαλoσlμε vδ μεριμvlioετε lι& τλv &vαv6ωon τfiq oυvδρoμftξ τoσ t979
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