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Φυλdξτε Tα Tε0xn τnC αNdoUσTαξll

Παλαιιi τε61η iμπoρεiτε να πρoμηΘευτε[τε απ6 τα γραφεiα τoυ Συλλ6γoυ

Η (NΙ/AoYΣTΑ)) οτnρiζεται στRv αγ&πn και τo εvδιαφθρov

τωv oυιrδρoμnτΦv τnq

Παρακαλoιiμε vα μεριμvιioετε για τnv αναv6ωοn

τnξ oυvδρoμftg oαq

EκAoΣΞlΣ ΣYΛΛoΓoY AπoΦoITΩN NΑoYΣHΣ

1) ΙΣTOPΙA THΣ ΠoΛEΩΣ Ι\AoYΣΗΣ

2) MI\HMH ΔHMH',ΓPIoY TΣAMH KΑP;\TAΣΙOY

TA BΙBΛΙA ΙIoY ΔEN ΠPEΠEΙ NA ΛEΙψoYl\

AΠo KAΙ\ENA I\AOYΣAΙ'Ι'KO ΣΠtTΙ

MΠoΡΕlTE NA TΑ ΠPoMHΘEYTE|TE AΠo τΑ BlBΛΙoΠΩΛElA

KAl AΠo τΑ ΓPAΦE|A ToY ΣYΛΛoΓoY AΠcΦolTΩΝ NΑoYΣΗΣ
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'ΦΩΤoΓPΑΦlΑ EΞΩΦYΛΛοY
Aπδ τo Aρ;εio τηξ -Φωviq τηc Nοotoηc-
To πtοroπolητιx6 γvηαrδτητοc τιυv κρooΙΦv τηc Nδoυoοc
rιου 1oρηγo0oε η ,Eλληvlκ{ Koιvδτητο τηc Νδoυoοc, δvo-
γτi -τδλouc. uπδρ τιυv o1oλεiωv.

Ayαπητai φ[,λoι,

xe με τηy ηφQηγiα τηq Φιλoπτcb2goυ Αδελφι5-
τηταζ Nαoδoη; η oπoiα oτιs 77.1.1996 6ριi
6ευoε τa τιεgιoδιx6 μαs ,ια.ιτηγ ΙΙ.Ε'.N. "Ayα
oτcΙaιοg Mι7αη}. o Λ6yιo5'' yια. τη'' πρooφoριi
τoυζ στηy ιaiλη τηq NιΙoυaαq,

> Λ6ι'ε ιτcΦζ στoy τdcτo τoυ xανε[5 δεν yi-
7ιεται σιqoφi"ηE. Aυτd 6μaιE δει, ια2gιiει yια
την Nιioυoα xαι τoυq Nαoυaαioυg.

> IΙ Φι1'6πτco7og Αδελφ6τηE Nαo{ιoηq μερρ'τo bρα.bεLo πoυ μαζ αιcεγειμε xαL με την απ6-
φασli τηζ l'α ενιo7ι3ει xιiLε 7ρ6ν0 oι'ιol'oμι-
xιi τηt 6xδooη τηE NΙAo'ΥΣrAΣ μα5 6xανε
λiyo πρoφιiτεE. H τιμfi εiναι ιεoλiι μεyιiλη xαc
μαq xιirει ι'α ι,oιcb\aυμε αx6μα πι6 υπ,εiθυτ'oο
α^ιτ6ναντi oαs.

ΣTΑΣ" υα φαυoiμε αντιiξιoι αυτriE τηE διιΙ
xQισηζ xαι xιiaε φaριΙ υα π'gooπα0oδμε τo πε
qιoδιxd μαζ l'α, yiυεται 6ao τo δυι'ατdι' xαλδ-
τερo ιτιiντα με τηl' oυμπαριioταoιi aαg.

ΙΙ Συγταxτιxri Επιτρaπri
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ι{lt<οY ΣΓIAPTΣΗ: Tα ποpοδooιoxδ τρογoιiδrc
οrη 'Nrδou,αrο

* Aφι6ρωμa στnν αμπeλoυρYiα
και στα κρασιa τnq Naoυσαt

^€Yl(HΣ 
ΣAMA,PA: t,oτoρlκi αrol1εio

EΛΕ}.ΙΗΣ MHTΣlrιΛA _ ZEΠKINH: χ ,q,μπgλoκoλ-
λlipγε:ο oτη 'Nδoυoο

κQΣτΑ ΔΑΛAMAPA: [l ομnελoκoλλlδpγειο και τo
xροoΙ αr.ηv π,ρonoλεμι'κιj Ndoυoo

Γ!Α}*iaΗ t#ΠoYΤAPH: .To κρoolδ τηc Νδoυοoc.
Xθic_ofi,μερο_Αι}ριo
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Ιlolι εiυοl n ΦlδπTωtog Aδελφδτnc ]lgo0onq

To "Σcoματ εio "Φ ιL"dιιτωχo; Αδελφι5τη;
Ναοι5αηq" ιδρiθηxε τo 18B7 xαι iyει 7o9
γgdνια δριioηs xαι διαρxοι5E παρονaiαs ατηv
Ιζaιvoιy iα τηs N doυoαq,

[Ιρωτooτιiτηζ 
'cαL 

ιδρυτιiq υιτrjρξε ο α'
εiμνηατo; Δημτiτqιos Λδyγoq ο oaτoioq δrbρη-
σe στo orοματεio oιxdπεδo 2'50g τ"μ' 6xτι'
σε τηy εxxληαiα τηg ΥπαπαντηE xαθcbζ xα.ι

3ι3o oπi'τια xαι μεEιxtΙ xελιιi yια τηy otiyα'
ση αναξιoπαθoι1ντωι' xαι lιετξλεαε 219ι5νια

πρ'iεδ1oq τη; Φιλoπτιb7oυ A3εLφ6τητo;'
oι 7Υαoυααioι πιiyτα αvαyυωριξαy τηv

'πρoαφοqα τoυ σζ')ματεioυ aτηv π6λη xαi τι>

19o0 oι μεταvd,oτεq ΙiΙαoυoαi,oι τηg Αμερι-

'ιitζ με τα προlτα τoυg 26ρriματα, iφτιαξαγ to
}.tιμJταγ cιριd'η ζ Y παπαvττi q'

o αxocι6g τηq iδρυaηζ τoυ Σaιμaτεioν
oτα δδoxoλα 7gρ6vια τηE Toυρxoxgατiαq, i1ται'

εxτ6q α.ιτd την €oτjθεια τ'Qoζ τoυζ ενδεεig xαι
τoυg αo0ειεi6 xαι η oτfiριξη τηq εθvιxιjq oυ-
νεiδηoηg 11αι τoυ η|ιxoδ τocv νπoδoδx"ωι' Ελ'

λ.ηι,cυν.
To cοιματεio oτηυ ιτρooπc!.θειιi τoυ yα συ'

μιταραoταθεi με xci?ε τρdπo στoυζ iγoιτεq
ανciyxη λειτo$ρyηoε εxτ6; α'ιτ6 φαρμαxεio
xαι νoαoxoμeio,

Στoy ]?Ι'αxεδoγιx6 Αy6να μεyιiλη r}ται'
επiαη: η π7aσφoQd τηζ Aδελφ6τηταq oε αoθε
νεi; xαι τραυματi,ε5. }Ιετι1 τηv α,ιιελ'ευθ6ρrιoη

μiχρι oημερα τo σcι|ιατεio "Φι1'&tταη1oq Aδε
λ"φ6τηg NαoυoηE' 3εν oταμdτηoε πoτ6 ι'α 8a-

ηθεi xαι γα εiyαι oτo πλ'ευρd τa'7' xoLνωJyιxd α'
δυydτcρy xα?ωq xαι 6λ,ωy' τωy Ιilαaυoαi,'ιy.

Tο lιοικnτικ6 ΣυμΘo6λιo τoυ Συλλ6γoυ

Βαρ€αρι{αoE Γ eηγδρηs, πρdεlρoq
Γ εco gγ ιιi|ηq tΙ iτ ρoq, Aιτ ιπgδεl ρoq
Tξιiκoυ Α+,ixα, Τεr. Γραμματiαq
T6λ'xα Tξiνη, ταμ['α5
flΙιτiλη; Γ ιdνιηs Σι3μ6oυλo;
t1π6αxoq Aριoτoτι6ληg, Σι3μ6oυλos
loiλ"ηq' Ayγελoq, .Σ$μ8oυλo;

Eυxαριστrtριo
* Ι{ "ΙΙoλιτιtιτιxη Eταιρεiα Nαoioηq" Aγαoταoιoq MιYαrjλ o

Λ6yιo;, ευ7αριoτεi τηv Φιλ6πται7o AδεLφιiτητα Nαoδoι7; πoυ 6ρ'i-

6ειlsε τaν αιjλλ"oyο γLα τηy πρooφogd τoυ στηy NιΙoυoα xαL yLα. τηy oι'

xovoμιxτj εvio'υoη τoη 3o0.a1o δρy" {Lρoζ τo περιoδιx6 NΙΑoYΣTA



Σxθoεtξ κα εξ&ρTnσn Tnξ Nθoυσαc
αΓlo Tnv AρxlεΠIσl(orιt'1 Axρiδoc

Aτir ι,οτοqιxο - εxιλr1oιο-oτι'xd6 α-

τιiιiειυg. ε[ιιrι γνοroτ6 ιπι ιl γειυγqα'-
ιpιzι'l; 1ιhροg τ'ι1g πεgιο1{1g Nαοd_

οηg, μετοιξt του ΙXoυ παι του ΧΙ\r
,rιι'oνα ταιπ(,ξεται, με ηr' επιoxοπ{1

,\ρουγoιι6ιτiιiζ χrr.ι εμφανiξεται, oiμ

φιυγα !-ιε- τα Tαxτιxd - Notitiae τηs

Ιiιxλt1oiαg, ο:g γ' tιατιi την εxxλη_

οιcιατιπf1 τdξη επιαxoπf τrE Mη_

τροτ6λειr:g Θεooαλονixηgl'

'Q6φ1l αφοqlα την επισl{oπnη θ-

δφα. zατα τηγ επιχQlατ6oτεqη &πο-

1}ηl. 1l oποια ενια7u{εται χαι τoπω-

rτμιr'&. μπoφι1μ να πosμε 6τι τοι_

oi'rη ιπ{i8ξε τo ημεqιν6 1ωqι6 τηg

πε ριο1{1E Nαοdαι1g Fειιαxoπ{9'

iτ .or"qξη τηζ επισχoπilg ΔQα''-

γου6ιτiαg { Δqαγο6ιτiαE, επιo'ημαi-

\lεται στα Tαιτιxd - Notitiae τι]E

Exr-ληα[αg μεταξt του ΙΧ y'αι τ(')1t

ιιioιυr, τoυ ΧΙ\r αι1υνα' Eπειδ{1' δε'

οε μεταγεν€oτεqα εxxληοιαoτιx& Tα

xτα& 'Notitiae δεv υπdq1οιrν ο1ε-

τιz€; αναφoqdg ειg την υπ6ι1η επι-

α'z'οτi1. μυιoρο*με να παιiμε 6τι για

ιi^,'γιυoτoυζ ιατοqιιοιiE xαι εxxληoι_

,ιοτιz.o{,; λξουg η επιoxoπ{1 χαταQ-

^'iiθlμ.s z.αι ιετ{1θη''ε d1 αφομoκilθη-

zι ατ6 τα.g oβEoυg Mψροπ6λειE'
lΙ
il

'ooον αφορ& αυτf1ν ιαθ' εαυ_

.η, η" π6λη Nιioυοα, ο ειxληoια_

οτιz6; τηg 6bg, φυαιx&, αq1iζει α-

τ6 ην επο1f1 ηg xατιi πεqiεργαν

τρ6τoτ, 6πω9 αναφ€gει τoπιx{ πα-

Φδοoη. ιδqrioειilE τηg απ6 τον Γα_

ζi E6ρεν6g'. Δηλαδf1 ιδEtθηrιε xα-

.j η, α8χ{l ηζ Tουgxoxqατ(αg

7'αt σε περbδo που dδη 61αυν ε-

r.λεiφι απ6 τα Tαxτwα - Notitiae

τ16 BxxληαiαE αναφοg€E στγlγ επι-

αxαrτf Δ ρoιrγαυ6 ιτiαg.

Δεγ εiγαι δrπατον να ποr}με ψ

ιrτ6?ιιπξ 6ε6ιl.ι6π1τr-ι ι'lτι η Νi''αυαα'

ατ/l τητ αqi7,η τοι, εxx7't1otαoτιr''οl'

τι1g 6(oι, o-rπμε ει; τr1r' Mητρ6πο?ο1

Bεροiαq. Try dνοταα1 αιτt'1 ενιο7{'-

ει το γεγοι,69 6τι επi αειqιi' απi:νιοι'

ry1φ1l μξτof)Jtολιτι'rι6 τiτ?ο BεEοiαg'

δεν υπfq7,ε ιrνιrφοq6 ατηr' Ndοrrοα'

ιiπι-,lg δεν ιπ'{'iφ1ε χαι στΟν τiτ?'ο ι1}"-

λιυν oμ6ροn' μψφπ6λεων' Μετριd_

|εται, 6μωq, {1 ιαταgρ[πτεται η 6ν_

oτιrοr1 ωι6 16 n1εγον6q ηg &μεoηg

^1ειτιιd'oειir; τηζ ιιε την μιιiτqιoπολι_

τιx{1 6δqrα Bερo[α;. 11 οτο[α, 6doει

τ(!)\! χαγ6γ(t)\, ηζ εxτ.ληo[αg. νoμι-

μοτοιεi τr1r εξιiρο1οfl οi;' Πι1ι'τιυq'

η πQ0]τη '1ραπτil dνδειξη 7'αι ανα_

φορd <<Bεqοiαg xαι Nαoiηφ>, προ-

θq7'εται απ6 το {τo6 1727 ' Σιiμψ:_

να με <<^,,ρr&1-ιμα. εδ{1oεωφ του d'τoυc

αυτοd επιημαiνεται 6τι <<αq1ωπi-

σxono -ζ τ(Dγ εν Eφ6αω εoτ[r' o απ6

Bεqοiαg ιαι' Nαοdoηq ει; 'Eφεooν

μετατεθεiq Ιωαxεiμυ>. ενιb' λiγα 1q6

u,o 
'ρr.,, 

αε oιγ[λιον του 6τουq 1718

,'noφi.ρε.r''. μι6νcn' <<Bεροiαg Mαι&-

Qιo9)1.
Παq6λα ταdτα, πQο τηζ'1oxηs

αυτt'}ζ, επi αqr1ωρατεtαg του Mητρο-

πo}.(του Γρε6εν1oν γ'αL μετfπειτα

Aρ1ιεπιαr"6παυ A1qriδog Θεοφ&νη

(1ιi76), 6ποrg θα δoιiμε παραx&τιο'

6ε6ακbγεται απ6λιπα οτι' η N&ουαα

υπ{1γετo oτην διxαιoδoo[α του Mη'

τροπολiτου Bεφiαg'
Kατιi ην περbδo παυ επαιoλoιi

θηαε μετ& ην xατ&φηη τηζ επι-

σ'ιLofihζ Δqαrγoυ6ιτiαq, xoπ& ην ο

πo[α, 6πωE πqoαναq'€φμε, επi 3 ni1

4 αι/υγεE δεν 61ουμε εxιληαιαατιπf-1

Toυ
ΓιΦρvoυ Toυoiμn

{r\:αφ(,Qιi οτην Νciουαα, φαiνεται 6-

τι η πι'lλιg e[7'ε ια.τα διαoτ{ματα ει-

xi.T 1oια.οτιxT] ιοιγιυι'iα xα"ι εξιiqτηαr1

ιrπ1l τψ Ag1ιεπιοxοπ{1 A1qiδοE'

Aυτ{1ν αιqι6ιilg την πτυy,f τoυ ε?{-

x?ηoιαoτιr,οi 6ioι' τηg Ναοiοηg θα

ε ιlειι,r'lοουμε οd1με gα.
I

Σ i:pιφtl:νrr 1ιι: αναμφιo6{τητεg ιrE

1ειαx€g π?ηgοφοqiεg, οι' ο1f oειg με-

τcrξi, Α1ψ(δο-( r.ιlι Ναοdαηζ: α\'α_

πτi,1θr1r,αν xυqir::g 1ιiqιg oτην rια-

τα^,,ωγ{1 απ6 η Ν6oυοα' δυo α1qι-

δηνιbν Aql1ιεπιox6πωγ: τoυ Aqyuιεπι_

οx6που Θεοφd.νη (1676) χα'ι τoυ

Αρ1ιεπιοx6πoυ Φιλoθθαυ (7714 -

1 ? 18).
Χαqαxτηgιoτιx6 τηE α8χιεπισ?{o_

πε[α; τoυ Nαoυoαioυ Aρ1ιεπιαx6-

του Θεoψ1ιη εiγαι 6τι xατ& την αq-

7,ιεπιor,οπε(α του, παq& τουg εy'_

,'?ηo,ooar*n{'q xαν1lνεE, απθοπαoε

.ηn γrr6"rrqιi του Nιioυoα απ6 ην
λ{ητq6πολη Bεqοiα6 xαι την υπ{-

γoγ. o.ηu Aρ1ιεπιoxοπ{1 A1qiδo-ζ'

i*rrr*g, επi 6γα 1goνιx6 διd'οη_

,,.r- lr Ndoυαα δωxυμαiνετο εxxλη-

o,oo.oωg μταξt trΙητροπ6?"εω; Bε_

φoiα.g xαι Aq1ιεπιoxοπ{E A1ρiδοq'

Φαiνεται 6τι η ιπαγωγ{l τηE N&-

(η-,σαζ σην Aq1ιεπιoxoπ{1 A1φiδοE

,o"a-".tn αρ1ιερ'ατεiα του Θεοφιiνη

δεν {ταν μανo πqooωπιx{ τoυ αφε-

'rq.'ω 
δι&θεαη' 'Ηταν επιθυμ[α

r.αι αiημα xαι ogιαβηE μεq[δα5

Nαoι-,οα(ωγ oυψατqκοτιbγ του1 πqo_

coανιir< δυααρεoημfνοyν ατ6 τorν' oι-

,εio iψρoπoλiη Bεροiα;' fΙροφα_

;;; ,r; λ,ooqθo'ε'o αυτd εxμταL

ιr,.riμ.rog o Θεoφ&νηE, πEoθ6η'πα-

;; ; εxxληαιαoτιxοtζ xαν6ιε6

,or, ηn εr';xληαιαoτιxt τιiξη 
_ 
οτογ

,r.rληo,o*o6 oφετεqιαβ η€''



> Σx*αειq }δ*ουοαξ καt Aρxιεπιοκοπriζ Axρiδοg

Αυτi'1 η ιοτοqιxi'1 πφα1,1.ιατιz6τr'1-

ττι πφοr'iπτει απ6 το xεiμενο τξζ ο-

1rολο.1iαg του διαΜ1oυ του Θεοφι1-
,,rl lΙε7,ετiι,υ, ετi τ'r'1 α'l,ιιδεiξει του

ι.ι: Aο7urεπiοz'ο;τιn' Α1ρiδο;. Ο λ{ε-
i"iτιο;, ομο?lοl,ιbι' οτι θα τr1q'fiαει α.-

zιrqεγz_λiτιυ; τιlιl; ;r.αι,ιir'εg y'rΙl τtl\:

rι1ξη τη; εl,xλl1o[α:, μετα"ξr1 τιoν
αλλι,yι, υπ6οχε:tυ'ι| <<.'.ωσ[ιυτι,Jζ (rπf-

χει\| με χ(Ιι τ}lζ γ'ιilριLq Ι{rrοiotiq ιl-

1 1 φ} ρ.; ο1,l-t dr,ι,];'ι:πιi.φ y"ε ιν τti; xΙητοο -

;τ/i'lιειlΞ }3ερ,.liιl; xαl μi1 αr,τιπιliει'-
οθαι αυτi1; αμι:τιiy.ωg. ιbE τιτε; των

τηιi εμοl1 cρι)'οταριi1οlg χ{Ιτ' (ιιyrηζ

εv'ινi1θr1οιrν. μηδ' 67,οl; αποδd7εοθα.r

rοll< ιrπιlxλir,oγτcrζ εE αυτ{1g του ι-
δicπ-, α9;1ιερdιυg r,"ιιι 1_ιεταπdμιπεο{)αr
δ{f}εν l1u1l< tραιr'cμiνου;' ιι?'}.α πrt-

grιr,ι.ir, ιrι.,τοi: :ιι.ι{1rlποτιioοεοθα.ι

τιil ιδiιυ α.97ιεφεi Ρ,(iι ειQ'ιll'ε'i,t]ιγ>6.

Aπ6 τr1., ,τ(rQαπdl\'(l) ι'jι6ιινηση tΙ-

iiτιoτα ]τQσχi'πτει το συιιJιf Qασμα 6-

τι πρd.,,ματι υπ{gξε γ.αL εy" μdρoυ;
τιυν xατο(y'ιυν επιθυμι1τ{ 1l υπα1,(υ*

.i{'ι τη; πrrτφiδαg τr-ι}ν ειζ την Aρ1ι-
επιοxοπ{ i\1ρiδο;, εiτε παqαοi,ρθη-
xαν ιιπ6 τον Θεοφd'νη, εiτε επειδfi

{ταr, δυοαρεοτημfνοι απ6 τoν οιxεiο
}{τ1τφοπο?,iτη Bεοιliα;- Eπιτλd.ον δε

τgοr.i'πτει χαι το δεfτεgο αυμπdqcr'

ομα 6τι η Nιiουoα εi1ε <<iδιον rrφ-

7.lε9drl:>. ιrr'ιrμφιο6{τrlτα τo\' lΙητgο
τoλiτr1 Bεqοiαg, χωQ[ζ' οημειωτdοr',

r,α cιr,αφfρεται σπ)1' τiτλο του7.

4lαir'ετrrι 6τι ιιι'τli η α\|τιy'α\'fr1'1-

lr.{ εr.xλr1οιαατιx{1 Ζατ&στασιΞ εiχε
jτcΙ]/ιιδθεi. Δι6τι οε μεταγεν6oτεgι1
επo1r] z'αι oυγz.εxgιμdγr, σε γQ&μιι(r.

του Ag1ιεπιox6πoυ A1ρι&iν Ιγνα'-

τiοt.'. τοιt dτουg 1703, τφο; τoν Πιl._

τρπLφ7"ηi, Kωνoταντιι,oυπ6?ιθιυ; Γα._

6ριi1λ, απαr,τ/υι,ται, χα1οι.1.1ελiε; τoυ

Ι.1ι,ατiιlυ r"ατιi λ'Ιητqοπολιτι-ilν τΟ!
()ιr.oυμιεr,ιxοd θφ6νου, οι οποioι ε[-

χα1l αqπιiαει Y,c{ι σQε,τεQιοθεi 1ιυ-

ριιi. επιoιοπιbν τηg A1qiδο;. λ{ετα-

Ξli τιυν dιλλωι, αγαφ6Qεται 6τι xαr

ο Bεροitrg {1ρπαοε απ6 την Αρ1ιι:-

τιαrοπ{1 A1ρiδοE την Νdιrυαα.

ι\τ1λαδ{1' εrτil η Νdουσα. μ€τιi τη1l

6

:"ιιθαiqεoη του {$εοφιiι'T1. εi1ε περι-
d}*{]ε, oτοι, π96τεφον rιαr,οι,ιy.ιl rι'υQi-

,r97'ο lΙriτqοπολiτη Bεqοiαζ, η Α8-
1lε:τl οxοπι] A7r'2iδοq εξαxο},ουθοdοε

r'ιι προ{id.λει εr,xi.r1αuιοτιxιi διlr"απil-

ιι{1τ{t επ α.υτi16 xαι μιi.λιoτα 1'α y,{Ι-

ταγγiλει τor, L{ητQοπoλiτη Rεροiιlr
{η: σ(ρετεQιστd τl1< Nααi,οt1<.

() Θεοφαr,l1g8 ειoεπl]δηοε στηγ

.\φ7ιε:τlor.οπii A1qiδο; απo ξdι,ο
ιi'iμιι οl3 απλιi; ιι:ψομιiι'α1o;, πρι,-

εφ7,ομεr'ιl; απd η Nιiουoα y"ο.l γ.α_

τi παο,'l'ι' πιθαν6niτα y.ατανduε\'o-

ιιτιi ιrι'τhr,. /)Ξ{l}Ξ φαι1,εταt ατri τl-1ι'

,,6.,'α?'Ι ετιφgο{1 του πtiι'ι-l στου; ι-

ο7ιlφοi: τr1; πl,i"εο;;. Ι{ατ' αQχιls

ε τl φεqε με γ1r'λt1 εxl,.iιl1οιrιατ ιι'r1 rιι'rι-

ταgα1{i ΙJτllν επlσy-(}fii'l ΓEε6ει'ιilr'.

Χr,,'qi; r'd1ιlpιr1 xιrι z.ιrνοr'ιx{1 1ειqlο-

τιl.,,Ια, 1ll,τιr; ιlπλιi6 ιεφιrμ6ναχι)ζ. χ{Ι-

τιιλαμ$ιir,εt τοr' Γ}φitνο τιυν Γ(;ε6εγιbι'

zιrι, τrιριi του -: εl,,xλriακroτι,r,αJg r.ιr-

r'6r'ε3, 6νει αQχιε8ατι}'ιiζ 1ειqοτoνi_
α'Ξ εξα.αlr.εi επιoxιl;ιιιd, r"ιrθ{1r"ιrντrr.

Tεiιxιi. 1,{rιΙιlιf,]τΟι.ειται ιl]ζ εJτiσχο_

το: T'9ε(lεiτ'υι |ιε 1ει'ροτονiα απ6

,nr. 6iι1ιtβ)1lα μιε συ1'oδιχ6 6γγqαφο.

<'r-οdcρον τα,; φφ€'ιιιc xlιι εxl.?.ηoια-

oτιzr'1; εμ,πειρfα; ιiπειι1οr' Α97 ιεπi-

σΖIJΞο\' AγQiδο: l','1'611{61',>d.

Tηr, εν λ1l',,r,l oτιozοτi1 ocnετε,li-

οf)l1r-ε μετti το 1aj71. Δι6τι xατd τιi
,'υ'/xεy'Qιμ6γτl θτο< ιιναφiρεται' iι'αc
ιiλ),ο: ε;τΙαxοπο: ο:; Γρε6ενι1lν. ο

Γllη.,,{1,,ua. ΙΙαρfuειl'ε δε οτα Γ1ε'
{iενrι μ.ε7,οl το ι1] (ιl.

Ι(ατιi τιιζ ιιρx.&g τιlι.' iτoυ; rιυτο{

εr;r.rrταλεiπε'ι τα Γφε6ενιi y.αι μετα-
6ι,"iγει στ1lν λr'δqιαι'οiπολη. frιεi
;,-ι,.τοgθ/υνε:ι δια δωqoδοx11|;1' (δεz'α-

αμοi,) τοlι, y.Qατoιlγτιυr' οθιlμιαr'ι1υι'

\,{ι xιl.τα"!,&6εt' παραν6μο:q, 1ιoqig

z.ιr,ο.'tιri οινοδιx{ εxλο','il, τoν αQ-

xl,επιol"οπικ6 θq6το A1φiδOζ χ{rι ε:τi

τi.iοl'. πα9α'6ι.itοr'τιr; τrι 6φur' διαιrr-

οδοο[ιx; του oιy.' θq6νου, γιr αποoπi

σει τ1] Νιloι'cιι απ6 τηι' λΙητφ6πο}'η

Bε9ι:iα; i{αι \t{1 τilγ γ1{'1α','ει στt1r'

Αφ1lετιοr.οπ{1 A1qiδo';. Δεν παρi-

1ιεινε ε:τi τολi, <<επι6ιiτη; ταυ θφi>

\,ου τη: αηl1ιετιozωπ{1c>. o λΙι1τqlο-

πολiτηg Ι{αοτoρπig r\ιοr,υoιoE y"{LL

,iλ?'οι Ι(αoτοφιεi; dρ1oντεg, προοf-

φι1i/.ιν ('τ{)γ oιv"ου1,ιεvu,6 θρ6νο xrrι',

l.ι'l^;ο-l τηE οο6ιιριiτηταg τιrυ ξητf1μα-
τ0ζ. ({1τηoαν απ6 τcη' Πατριιiφ1'ιι
,,\ιoνiοιo. ο$γxληo'η ι1πεQτελοi,-: σlJ-

r,6δοιl δι.α. π1ν r"α.θιriρεο{ του.

Σ 1,μφο;iτι με jτατQιαQχιl"fl ουιο-
διx{ πιι1ξη. z.ιl.το.oτριομ6r,11 στ0ν

Τitλδrxιι τilζ μ!τpοπdλεω6 Kαoτο9i-
(:i'Ξ' τα- Ζα.ιτlr,ιχi παραπτ.ιil1.ιατα π{)ι,

τρor"ιi.λεπαν την xα.θαiqεοd του εi-
1,αι τ(l παφαxιiτω; τα oποiτι α'ξiξει

\'α qγαφiQουiιε δι6τι αι"vοιpi-Ιουι, ο-

λiz?,.i1ρο τον πιrρdνο1ιο γ"(Ιι' αγτιι:y--

r-λi1οιrατιxil του 6iο. α) 6τι ι'εφομιi-

r,α'1οg ιΙlτ xατ6}.α6ε τον θφ6νο τοι-,

Γρε6ενιbν xαι μf 1ειροτο.lηθεig εξ'{1

οxει ιαθ{1r"or,τα επιox6πoυ,

β) 6τι εξαπrιτ{1οαg τoν A1ριδι.irι'

1.1νιiτιον ιlνδqα xοJφoν ταg φq6ναg
2{ιl' τη; εxxλι1αιirατιx{1; εψειρ(α;
1l'γι,τυoτον, ε1ειροτοr.ηΓ)l] παQ' αυ_

τοi πι;ραl'1lμοl:. .i ) 6τι ενι-i-l οι μη-
τφοτολiτιxι του z.λiμιιrτοg εξελiξαντο
iτερον ιrρ1ιεπiοxoπο. οr''τοζ (ο Θε-

ιlφιirτ1;) μετα6&g ει; Ar'δριαr'οi'πιl_
i.ιγ γ-ιιτt1.o.(:lε δια τι.lν r,ρατοtντιοι'
τrlν i1Ι)/.ιεrιισr'οτi1ν^ τροq δε 6τι &μα

i1ν ετiιl1-,:.ιl: 1ιoι16g, z'λiττη; ι(ιL γ'{t-

τατιrτiioα; τα 6qια του oιχου|'ιε1lι-

z'οi' Θρ6r'ου, xιxOdρπrroε τηι, εν τr\

ετo.97,kι Bεροicι; Ι'Ιι1ιοι'orιγ. zαθ{ρε-
οε αι'τ6ν του αξκi;ματ0Ξ τη; α8χιε_

φιυαιiι,ri; xαι ι.εριlοi'r'il;, απλoi'γ μιl-
l'ιl1ill, Θεοφιiνηι' ιι.'rιxi1Qιiξαoο. ΤΙ

z'αθαi9εοι; ε';'ir'ετιl εr' Kωγoτrrl'τι-

r,οι,τ6λει εr, rιηι'i Σεττεμ6qiου ινδι_

y.τuilr,ο; ( 1) ε, 16 ?ι] ετ( πατqιιlρΥ-οιl

,\ rοι,υo iου.
'F.τoι, ι'τεQτεi''i1; oi'ι οδο; του f _

τοιtΞ 16?ti . ατoτεi'oυ1ιiνη απ6 ?, ΤΙrι
τριαρ7"ε;, τογ Kωνοταντιr'oυπ6λειοζ

\ιlr'ι1οιοr'. τοl' Ιεqoοολ{μων Δοοiθε_

(}\' χctι τον Aντιo1εiαg Nε6φυτον,

{]ι:τ6 23 λ'1ητgoπoλiτε; ταυ o'ιrουμιε_

νlr.οi θρ6νοιr y,αι απ6 7 επιαx6που';

του xλi1rατιl'; τη; A1qliδοg, διrr τα



F Σxθαειq N&oυoαG και &ρxιεnιoκoπrig Jξxρiδoc

:τ{1'.)..(τa\'ι:l) ταριrπτιbμιατιr rιαθ{iρεοrrντiοη6 οι: oυνιlδιι{ πg,iEη r.l'rαγτdτιrι

τοι' zcιzιiiιoγ αυτdγ Aρ1ιεπiατ-οπC} '}l ιι\:ε,α <<τιiν Ag1ωπiοzοποι, Φιλti-
7(LL τ ,\' αναx{ρυξαν απλιir, ιιΟ1,α- θεοι' Nα.οt.,αr-LiΟr,>>".

7.6''n. Απιi τηr, z'cιτα'1ιυqηpι6r'η oτor' Kιil
'Eτoι. τι:λειιjrr,ει η αr,τι.xαι,οr,ιιι,1 δrr.α. τι1; A417uιεπιοxoπτj; πφιiEη εx_

;,.ιιι τιrρrir,ομιη α(lχιεQατεiτ τoιl Θε- λογd: τοι: f1oιlμε τr1r'τii1ροcρορ(cr
ι:ri.1i:1"r1. ο οπιliο; iμεινε oτα 7'qυιrιiι. tiτι ε(}ειυρε[το <<λο1,κi.lτατt)Ξ)> Ζ(1ι' <<αι_

τi1: }Ιητροπιiλεωg 1'ρε6εr,ιilτ ι'αι τη; διιοιμοg εν ιεριlμoνι1'7"οιgr>. 'Aλλιooτε'
-\ο7ιεπιoxoπ{1q A1qiδο-ξ (']( χcl.χΟ - τ(t ιιoQ(ρ(llτιx6 τυυ ετiτεδο ετι6ε6ιlι-
G)εr,φαr'ilζ. ιbγεται ιo.ι α'π6 τοι' ιοτoριxοr,τt1:

Στο τπoο1ετιzιi γφιiμμα. τηζ ι:χ_ Χαοiαιi; Ευοτ. Στοη,ιαι,r'dxη. ο l'l-
λο^i{1; του που i'δωoε ο διιiδο2i6: π,'l[ε.'-C :itι{lo'τ'ι1ρεi ιiτι ο Φι?,6θεοg τρο-
τι)υ }'Ιελθτιoc πQ0ζ την A1ριδηνi1 du1εται ι.ιπ(ι περioδο τr'ευιιατιz{11

Σi'γoδo α'πειxοr,iξεται π}"f1ροrq τ(, αzμt'1q ττi; Nrtοdor6'3.
ε7'7).ι1αι1l'οτιu-ιi τοψτqπr(το του Θεο-
ιριil'ιl xαι i1rlι1rlεiπlιται';, ;;;,;;; ^:1 

αρ1r,'; ο Φιλ6θεοg απcιιτ6''

ι'ιxdq zυ.ι αξι6ποινε9 
"naξ... 

;;;, ;;, :::' ι*" 
oτιr' 6ριιι τ'r1c }'Ιητρoπ6λε_

ιlτοiε: ο l{ελdτιοg 
"16;;;;;; 

ο.,'ur; 'υ; 'Bεφοiιrg' 
Kατιi το δκioτημια' ιi-

θ,ι επ.Lr,ιrλri6r, ,, ιε,o.. },.;;;: .;_ lιιυ.,'.1υτιi διαγει 6iον αaεθi1 xαtτcL-

σ7-ετ(ιι. o7'ετι:ι-6 u, ." ;;;;;; d;;; ::i'j::' 
a'rι' 1lτι'lg α'ι'rrφiρετα'ι oε

μια;. 6τι <<τα τr}υ ο,r."",,irl-"ι 
"δo,' 

::']l}*'{' 
τριiξη' γ(νεται αυτoυργ6:

r,οι,τQοι,6ιιια τr1ηlεir,u*r,r"..,'."ll- 
-]].'-'] αθεlrιτουρ'1κir'xcιι πολλιbν

ταρε^,,7'εiοl1τcι>. α\'(iσιoυQ1'ι(ii\]' εγ Nαοιloi1' Bερoiα

Ατ6 τι; 7.ιτσ.^,,^,ε7.iε; τοι, _\/.ιετι_':'nσ''oo'n':!:'-]::j], 
Δ*'"_n:Ι!o:,":"'

οz6τoυ Ι.,,,,ατiου. ,ru'r'qoouo|dρn- :::u:'':-" 
Ζα\l0\'ι7"α τoυ :ταoα:ττιδιια_

ιι.'. Cρσ.ι1,ετcl.ι 6., 
"ρd1';;;; 

;6-.r' ,, '-o^' !!'" 
τo 1713' ιαθηρdθr1zε cιτ6

Nιloυoα. περι{1λθε *.,''i*"rurr,r| 'u.:.:Ξ,kouo 
τοιl ιερoιoι'd7oυ με συ-

τοιι z'α-r'or,ιΖoil Mr'n;";ii;;";;- ]::Φ 
τρι1-ξη τιnt oιrουμγιxod ΓΙα-

ροiα;. αλ7'ι1 , ιQxorrrr;"-,i"ιλ ;:::o"'". 
επ( Πατριtiρτου Kυρiλ_

δo; δεi' dτα'υoε \|α τη\l διεxδιxε( ""λ, 
,o, xαθηρημ6νοg απ6 τo oι-

_\i^,,g /"ρ$1'1cι αργ6τερα. oτον Aρ- xουμενιι6 Πατgια'ρ1εio. <<ειoεπfδη-

'/.ιεlιcrι"οzιy'6 Θρ6νo Ay_ρ[δog, ανdρ- σε>> στην Aρ1ιεπιoxοπf1 Α1qiδοq ω(
zεται fr,α; dλλog Nααυααiοg ιερoμ6- ιεφoμ6ι,α1oq.

\'ηγoΞ. c} Φιλ6θεo910' Κατd ηl, εποx{ αυτ{ η Aq1ιε-
o Nαoυoαiog ιερoμ6να1oE Φιλ6- πιoxoπi1 A1qiδog fταν 1ηρεdουoα

θεο: εΞελd^iη την 16η Ιουλ[ου 171,1 r'αι παq6μεr'ε<δi7"α πqοoτιlτoυ xαι
.\n7.ιεπicnιοπoq A1ρiδΟg απ6 xαr,ο- πoιμdνoq>>. }Ι oιrγοδοq εi1ε xαθαιq6-
ι',:,.i1 πt\,οδο τηc Αρ1ωπιαxoπfc. σει τoν Aρ1ιεπ(αxοπo Διoνtαιo, δμ

'oαoι, αφοQιi την ναoυααiν'i1 xα- 6τι, ειτ69 του 6τι με δωqoδoxiεgxαι
τα','tD^,'i1 τoυ Φιλoθ6oυ, αιπ{ επιση- <<εξωτεEιxf δυναοτεiα>>, ε(1ε εxδκb-

ιι.ιiι'εται oε πρdξειE τoυ Kιirδιxα ξει' τo\, ν6μιμο xαι αξι6λoγ6τατo
--':: Αρ7ιεπι.axoπiγ. Σε περιθιbqια Aρ1ιεπ(αxoπo Ζωαιψ&, επιπλdoν ιαι
τΟυ m!^/χεχQιμdγoυ Kιirδιxα αναγρ<i- πoλλ6E αθdoμoυE πq&ξειE ε(1ε δια

φεται 6τι, <ο εx Nαοιioηq Φιλ6θεοq πριiξει.
εz.αμιε ειE τo μιρi πρoαθ{xη 4ο0 Αλλιi. xαι oην A1qδα o Φιλ6Θε-

';φ6οια ετιπλdoν. ΔηλoΦ, xατξ6αλε οE oυνd1ιoε τoν &ταγ'1o 6(ο του. Enιb

ιi?J.α 400 .1φ6oια επωελdογ τoυ ?tα- fτo μoνα169, εν αγvo(α τoυ Aρ1ιε-
γoι'ιy.οi' ειζ τo τoυQχιx6 δημ6αιο, με πιax6παν AxqιδoE Διογυα(αυ τoυ

o'ι-o16' 6i6αια' ι'α απωιτf}oει την ειi- Xioυ εγxατ€στησε ωζ επiτρoποι, ειE

1oια τι,]1' οθι,ruανιxιΙlν αρ1ιirvfl. s την 1ηρεrioυαγ Θdαιν τηg επιαxoπ{1E

Λι6qιiiν xd,ποιογ, επiοηg Nαουαα.iοr,

{ Bεqoιιi:τη, ιεqομ1lναy,o Xρl'oανθο.
ιl οποiοE πψο.η1,ουμ6rtυg εi7'ε δi1iιι'
ουρ.1{1oει τειqιιxi.'E 67t 1ιιil,o rπ'ι1ι,

}Ιr1τφιiπολη Bεqοiιrg, ιi.i7rd' ιαι οτr1ν

Kωγoταγτιr,οdπολη xαι στΟ Τπiι.
Αυτd; δε ιl Χρtoαr,θog. ενri {1το ι
ι:φιl1-ιιiνιr.1οE, 7,ειgoτ6r,ηoε διdxoγοι,
iιrrι ιε9dα zαι. διrr' τον λ1lγο crυτιlι,
xαθtrρdθηzε απ6 τtiν Α1ριδιν{1 Σi''
r,οδο. Eγ oυνε1ε[α δε. αι,τ6γ 10\ zσ"-

θηgημiνο xαι διο'6λητ6 ψrwο.76' 6-

τιrγ ο Φιλ6Θεο9 d1,1γg Αρ1ιεπiαaο-
τιl< Α,-.rρ_iδο;. εr, αγνcliα τη; Συι,1l-
δοιr. τclν syuει.ροτ6νt1οε επioγoπο Δι:_

{1ριbν z"αι ε.ξεδ(ωξε 19γ 1.11'L1161117.1i1, E-

π[oιaπo Νιxηφ6ρο.
Φαiγεται πωζ η αι1ι,oδog τηζ -{_

1φ(δο: 61^,1,gηd66 παl'τεtr'rilg τoγ εjτι_

λ{1!lιμο r.αι ταρα1ιbδη 6(ο του Φι?'o-

θdου xcιι τtiι, xαθαiφεα{ τoυ απι1 τ,'l

oι:ιoι1-ιενιι6 ΠeLτρια'φ1εiο. Δι6τι' θε-
(,]Q(i"}.,,τd; τον (D: 41}.g^1κirτατον χαι αι-
δt(αιμοι, εν ιεgoμoν&1οιφ>. 6να μ6λι:
dτo; μετιi τηr, xαθαiρεα{ του απ6
τo Πατριαρ1εiο. ο1ν 16 Aπρι},(οι'
l71.1. τοr, εξ6λα'6ε xανoι,ιtι6 Aρ1ιε-
πiαr'οπo ειE αντιxατ&στσ.η τoυ 1{α-

θαιρεθiντog Διoνυοiου.

λ'[ολoγ6τι εθεωρεiτο λoγιιilτατοg
αιδdoιμιοg xαι lιατdλληλο6 να αντι-
r.αταoτ{1oει. τoν αaε6{oτατoγ Διοr,t-
σιo\l1 εγ τoιiτοιg, 6πι119 διαπιατιi:νε-
ται απ6 ιαταoτρωμ6νεE ατoν Kcbδι-
xσ. τηζ Αq1ιεπιoxoπηE A1qiδoq πqd
Eειg. xαι ωE Aq1ιεπiαxoπoE αυν67,ι-

oε τον iδιο αoε6{ xαι επιλ{ψιμo 6(o.

1lπωE ιαι oτην γεν6τειριi τoυ Ndoυ-
σα.

Kατιi τr1ν διαφεια τηE Aρ1,ιεπι-

oxaπε[αg του o Φιλ6θεοE υπf1ρξε ι1

μιioτι^,,ξ τηg Aρ1ιεπιαxοπ{1g Axρ(-
δοg.'AlιριυE φιλιiργυροE. επιbληoε

1ηρεrioυο'εE επαρ1iεg για vα αυξ{-
οει, 6πωE πqoαναφdρθηxεJ την επι-

1oρηγηαη oτo τουρxιx6 δημ6oιο xαι
dται γα γ(νει αElεατ6ζ στLζ τoυQχι-

τ"{'q αqγiq. 'Eλυαε τετφγαμiεg, αυv

vθξευξε αδιαζεtxτoυE, επ6τqεψε τε-

τραγαμiεg xαι ε1ειqοτοτηοε παριi-



> Σx€gειq Ν&oυgαξ και Aρxιεπιοκοπriq Axρiδοq

\'{)ιiι]ζ χΓ ιι)οτοl', l ι]:.

.,\ι' ιii ιr ι.ιι'τα τιi fiιl.ιliτιrτιr εz'z,i',t}'

οιιrοτιl:ιi τιl'ι,ιι;ττιi.ii-ι,;.τιr. ll oiγοδο;
τl1; Α7'giδl,;. τ11ι' ii Ιοr_'7.iιlι' 1718.

1ιετιi τετφιιi'ι)ο1r1 ι\lii,αδil αQχ,ιε'τι-

αιt'l:τε'ιιl. τιrr' z.α.θllilεοε ι.ιτri τοr' ιrρ-

7"ι'ε;τιrιιιlltιο θοιir'ιl y'αι αr'iδειξε δr-

,iδιi7ιj τιlι τιrι' Ι{rlφι:τοιi; Ιιυdοαιρ.

.\λi.ιi y"ιlι ιιετ,i τi'Ι\' r"αθαiqεοi1

1,,l, 6Ξιlu'{liιl1i{)t'iοε ι,rr πφοr"ι,'λι'i το'''

ο;r.rrr'δι,.;'ιοιιιi τι,,r' ;τιοτιiγ NΓι. τιιq{ι'

"1'i. (r1"ι 1t-ιii'ιl οτlir' -\7.φiδιr. ι'ι^L},ι'ιy-tιι

lLiοlι ο: ιi)'j"ε: ετrοxι;τi;. '}iφ{)α.ο;

ll'ιii'ιοτιι στ{) σiIi'ιrιο r'ιι διιl'(;ιiλι:ι οτι:

ι;θl,lι.ιιrνιz-i; ι-,-ιl;1i,; ιε,,ιυ1ιει'ιrυ; z'ι'ι'

ιllψ;iι;ντε; τri; Α;1ρiδιl; {Dζ 7.|γ1lιι{t,-

τiε:. οτιroι,ιοτi1, ιtl'ι <τφι_lδιiτε; τi1:

{|lι ;'τ; ii'ι: i ι ι-Ξ> 7-l1i \'{l. τ1,ο,"',ιλiοε r τi1ι' ι' -

Ξιl1;kl τιlr'.
'T,;τεψτr tJ':t!') ι'.\1τa\ τιtν Φε61ιlι''i-

Ι]{.() τ{il1 17]9, ο τιxbι1ι' Αρy_ιε;τiοz'ιl-

πa; Ζι:οιγιαζ χ{ιι. πoλ}'οi πψ6r'φιτυr

z.ιrι <<λο1'ι1:δε:)) αjτ6 6}.ε; τιζ ε'τισ7'()-

:rd; υπi.fiιr?'ιrr' 6τ()\' ΑQχιεπioxιlπο Ι_

{.,)dσα.i. ),iθελ)'ογ g1,111'1{η1' του t-η_

τοi,γτε; τr1ι' r,ιιθαf9εοi1 του ιrπ6 τοι

flα.θμιi τη; ιrψ7 ιεφrοoi'rιj; y.(Ιι τηr' Γ"

ταr,αcροφι'l. τoιl στ'ιlγ ταξη τr"υν !-τ-_

πλιbι, μοr'α1ιλν.
ΙΙ qθ','μ,ιτι, i1 ιrx.9ι'δινη οi'νοδο;'

|ιε τφ&ξη τ1]Ξ {'irl; Φε6qουαρiοtl

1719, τοr, ,7;1g','i'μτο:αε απ6 xιiθε ιε_

ι)(Ιτι.)L6 ιlξiιυμrι, τον εr.{qυξε ixπτοl-

τον {_!}Ξ τα9α61rτ11' τοlν θεiιlν ν6μωr'

τε y,{Ιι zαr'6rτ,)ι' 7'αΙ τoγ εταr'6φεQι'

οτi1.' τιiξr1 τιι)v απλ{llν ιιoγαχιb1' διιι

\,α. <<εi\]αι τε y.αι. λi^1εoθαι 1ιοr'αy"riι'

'Φιλ,δθειlι,, ιiτε δη uιαιiθεογ μriλλον

y'(rl {1Qχ{lθεν )/"αχ6f]!ο\'>)'

Ατ1l ρωαιl'.ιi εχy,λ'Ι}σιαστι7'ιi 1ριl-

r'ιxιi, τeι οπoiα δημ.ooiει'οε o Ριi:oο;

ειxληoιαoτιz'6; ιoτοqιl'.6; Ι{απτ€ρεφ

f'τη1: ισroQι7"{ επιθειi:pr1rn1 Θεο?φ'iι_

zi1 Εφημεηiq T. ΧLΤ 1888 i''ιrι τιι

αναδηψo[ευοε ο Ι\rAN SIιΙEG'\
ToF, απ6 6πο.* τα σταχυολΟγοi'}ιε'

τ}ηqlοφοqοi'μεsιr 6τι ο ιDιλ6θεξ, με'

τι1 την r'αθαiqεη του απ6 τογ αQΙι-

εIι'σ7.οπιχ6 θq6νο π1; A1ρiδοg' ου-

γθχισε τον ε!/"γ.id]σια611y'1i 1γxοδιill-

E

γ'τrl"ι'l τ{lι; 6iο oτη Ι'ιllοiιι'. i''ιiτοψ0ιi-l_

,'iιr: 1r(1 εξ,πιrτi'lοεl 1ltrι 1ιιiνιl τηγ Qir_

αιxi1 Ιεφιi Σi,ι,oδο, αλλιi αxιiμιη xαl,

,ltπr',',' τοι',Lt-,τοxιι'rτοιrι τi1; Ριlοicι;
}Ιι'1'α' Ι Ι iτφο.

Ιliριlbιιιομiνο; ιιε Q(DσιΖ(i διιr6ιι-

τi1ψιο ιrπιi τοι' 'Ι'ιj'iοo ΙIφio6rl οτηι

Ιiι, l ι, ο τι ιr'τl r'(li,πιlλη, iφ θαoε ιττ11ι' ι\Ιιi

Γ'.γ:{l τ(lν Nι:ι'μ.(1φιο του [721. ΙΙ1:ο;

ι,Ξι'lιΓi"ilοιι' δfθεν τ{])1'| υπiρο','xυlι

;/,ιlεlilr' ;τ-rlιl τiiυ πQoxiIiιεσιιν ιlι διιl'l'1-

trι:i;τιlιl rlπiοτtl (ιπi1 τ'ουζ Tοilqz'ουg'

ιrπt1ιiBι,''ε ir.z.λi1oι'.' τ1ο; τoι' x6μr1-

τ, ι 1"ι.ιii9ιi1i' Ι'r'ο7ιl6ir' διιr {lιx{lloμιι_

ιi1 ιr,-ι i1θιzii οι'ι'δρομii. }Ιε ε'τιστo_

7.ii του x,ιτιbg0ιloε \'{'ι :τεισεl τ()\' {1ι'-

τιl7'οιlιτιlοιr τ11; Puloiιr; }Ιi'^,'α Πi-
τφιl, tiτι ιlτi19ξε μιilρτυg rη< Oιlθο_

διlξiιi: zt,'ι (lτι διιπι1ν'i1οε' 6'00{l qοir-

(ii.ι,ι ^1ι'ιι νι-ι οοlθεi ιrτil του; Toiil_

z'οll;. Τiτ.lτi το 1722. με τη μεοολι1_

6t,οrl τιlι iδιοι, τιlυ αιτοz''3ιiτοqιιι '

';iνετιrι μι€)'ιi; τι6 qιυoιxη-; ιεραq1[-

,r; ,.,r, λιrμ6ιiνει, τψ επιοl-οτi1 Σμο-

iiι,ιτz. με 1-ιιοθ6ν 15ΟΟ ρotfl?ιιιι z'αt

γΙc,. ιl-ι{jt τφιετiα 'ψ :l"xd'sl-o',l. .-1:
εοιiδοlr' τηζ επι.σy"{}πξ; πqοg αυτoν

:τQο( εξiκpληδη τι}υ 1"ρ6ου9 του'

λλλιi y-ιrl οτο Σ μολiτοy" εΞ'ιz'ο-

λοιθεi r'ιι διι1.'/ει επιiηrμι1ιο ε;'';''ili-

οιιιστιy.6 6iιl. ιiτι'l'; z'ι-ιι οπ1ι' λ7οi_

11,,r. Q iδιο< ο διερμιr1r'fα; - ετiτρο-

rιi'; του τιl''' zατi1'1γειλε ει; τ}T\l οiΙ)-

olr.{ Ιεφ& Σi'ι'οδο δια ι1πληοτη φι-

)''αφγυρiιr,'εροου}'{ιι γ'αι σι'lιιυ\'ια'

Χειqοτοrυilοε 11ι1qd'μiια'τoι1Ξ ιεQειΞ

7'αι 1{'1α τ1.l1' παQα\',οιlη 7'ειQ()-rΟνια ε-

i',i.μ6,rνε υπiρο'1r'α τοοιi' Aπ6 θαιr_

1 1 1111l1' ο',' r z.il ε l y'ιiι'α τ'}l : ΤΤα\'{ 1'" [α: 1' _

τr:,ιi1,εοε li8o nρ11$)'ια"Η1'ταni

εr.z.i.r1οιαοτιxα 1,q{'1ματα ι!t'' ιει}ιι

σ7.ειil χ{rι ι|ιμιtριtr'

'Tατεφα απ6 (rυ'r{i' το 1'725' η

Ι'ι,lοιi,-i1 Ιεqiι Σi'τοδο;' πi"ηqοcpοqfi -

0ηz.ε 6τι fταν r'ιrθηρri1ιir'ο; r"rιl το''

z.ιl0{1φεοι Ζ(,ι (ιιiτη'
e

Σiμφιlνιι με θνrι τολμηρ6 1αq'l'

r.τηρrομ6 του ιστΟQιz'oil τη< Νι1oυ_

{''α:- EtJστα0i"ογ llxογr;ιαγ'"1y'η''' (')

1[iI;'6t]ε{l; δ(δε ι τιl οτi','μιi τη. eπο'

111; τrlι,' Ι-ενr'i1θl1z"ε. ιι,'αtρlrtlει ο Fiι,

οτι1,t]ιιl: Στοι,.,,ιrιr'ιω;r.il;. 7.ΓJ'\ itγF-

τφιiιoη ο'rηr, Νιiιlι,οι-ι. τ{i'l1 τoι,ΧΤΙ [

(ιQχaζ τ()υ XTΙtΙ ιrιιilγι;ι. nιlιl /lτ,ιι'
πεφiι'iδο; αxμ/1: τiig π6λεο"lq. γ.(!.ι' σ::

επιly'ξ του i1xμαοαν οι i"ιlγιιiτεροr
-ι'η; τολι:ι-o;. οι δραοτi1φι6τεφοr πο-

λlτrxοi /l''δφε<, οι ιrr'ι\φειιiτε9ιlι. l)-

τi'ιrφ 7,ι1^,,οi, πρ6ι\ 1lοuο ι y.ιl ι δ ι'δαοxιr_

l'ι:t τ(l)1,, ηQι!}Ι'i4fb\' ι11,1,11'i611itγ τ0'|,

t822. rlι εt,ιρι'dοτει;ιlι επi 7'6γαl d:"-

δφε; τi1; πι'lΛειr.l:. οiτιγε: ετiιιl')oαν ft

εδυoφl]μιοαr' τ'll\' ,τ(i)"ιν διιl τ{l:ι' εy"'

τ9οτιilr' Ζιl.ι τ1}ι1 ατιiy.τοι, y-crι ειιΙ{r-

0,l'j; 6iιlι' τι,;γ. Ει; 1φ1'g τι:λει:-ιαi-

οttΞ τ(liτιlι,( y'ιrτιtτιl,:'.τι|ο; Lcιι tl Φ'_

λιiθεο;>.
Ιj]τιπQοο0ι'ιι,l: δf . ,n-l','οi':ετ'r' "

F υoτriθrι;; Στου^,'ιοlr'ι'rizr1:. riτι τo i-
διο οτi",,ιrα. r.Ξι,'.,:ι,).οιl(lεi νrι f.1ει r1

]iiιοι'oιr <<ui'7-1,l τι; αρ1ig τoυ αιd}γα

1ιιι;r>. o Φιλl,θεο:. ΥQ1i.φει' εiγrιι εl-

xιΙrr' τη: 6lαιοπrrθεiαq εxεiνr1g, i1τι:

i1φξατo {1δr1 ιrναφα'ινο1ιdιτ1 ειE το.'

χ()ν(')νι|'ο\| y',rι πολι.τry,ι'lγ ι.δiιυ-: 6iογ

τγ}ζ π6λεοlζ. λιι6οiοα ηι' 1ιεγιiλιl
τr1c 6r,τιrοιr' γ'ιιτr'ι τιι' τ6}η του αιιil-

1'α' ταζ α?tαζ το1' επιrrιfrυιl, με τη1'

z'ιrτα.πτ,1τxρi1 δε του 1822 1η συ]/χcι_

τ.{στQαιiiεισα. αλλα ετζ{]οαοα ταtτr1

z-α, 7'α6oi'oα τηr' ταλrrι.ι1lν τηg iι'τιι_

σι\' ει: τ{ιζ (ι.Γ!/.&Ξ τoι τQd/,o\'τοΞ fιι(;)

\'ο;>).

'ΙΙτoι . α: το.' θει'rρi1οουμε χαι r-

,ιεi< δεi.1μα τ(lι' εμταθοiξ χ"αQαχτ{]'

ι}Γι τ0]\' .].\-ι.ιουοrriι,lι'.

* Bι6λιoγραφiα
1. Dictionnaire de 1' Ηistoiιe et dc

Geograqhiο Ecclesiastiques, τ. 13 σεi".

iδ: - 73:i. Λi1μ1ια r,π6 P. Ιarrim ΔQα-

γοl,6ιτiιι i1 Δφoι";oι'6ιτiιι (Dragονitia)
-Ιο ιiι'ομιrι τη: ε.τισ7.o,τil; πqοiρ1ετcιι α-

τ.il τo oi.cι(lιzo φi'i.o τι',r' Δqcι'yoι6ιτιi-lv,

τo οτoio επ6δqαμε oτην }-Iαxεδoνiα x'ι'

τiι τol \'Ι Ι αlιbνcι. Aναφ€ρεται: Ιι'lιiν_

rφι, Καιιεγιτiτ91r, Eιg την dλωoιν τηq

Θεοorrλoνiy'rl:, εν Θεοφd,ι'ιlιrE ιτι'ν61ειrι'

εz'δ. Ιl6ντηE. σ.496 :icιι ει6 Ρ.G τοιr

} Συv6χεl'ο οτηv oελlδο l3
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* B' M6ρoc
'1'rir' δια. (hλ.ιiοοr1; μετι.ιφoφα. τιυι' 3 oι,r1ιiιτ0}1'7.αι

με ιiλα τα. ι.ιπροοδ6xητιr οι'μι6dr'τα γ.αι τil\' οi",,1υoli

τιlυ ε:ταιoλιlι1θηoε απ6 τlir, θλλειιμi1 συ1,τονισμoit χαι
ασυνε.\l(}ιlσιfΙζ τι-υr' ι,πευθtι,ωγ δια τ'ι1r, απο6i6αoη των
οτιg εr-6οidg ιου Αλιιilιμ'ιοr,α, εiδαμιε την επιστoλη τoιi
Kιir'ιrυ (ιrπιrπλοiαφ1οg Ι{. 1!Ιεi'ιi5) , απ6 29 Aπqι},iου
-L,L)ι.)a' '/.('.| στη1, α"χQo\,ολ6γηοr1 επιοτολτ] του Ιiιiloτα" -

Ιi,Lτετ,i.ι Αxφiτιr ο.πil τo Toιi1,6f1, τοιl δη1ιοoι,ε{lθr1r.αν

ιjιi} aτι,ιj;j1.,()ι11ιεr'ι, :ιψιi.lτο dι,θ,ετο τοιr ιlπ1l δημιi,οiευοιr'

'tr- ιl;z- ε icι' τοi' }'fcrxε δor' ι y.οi' A.η'ογ α.

Σl1lιεgιl τ,rραθdτοι'με τ'l1r' τφιbτη επιστΟλ{1 τΟ1J

iiιrτετιj:ι, Αxρiτα τQΟ; τ('}γ ειδιl'ιi .ι,qo.μιμια.τ/-lιr τoυ Πqιl-
Ξει,eiιlι, Θεoοαλaνir.'ι1q φi?,τατοr' Aθαι'ι1oη. - Αθανdoιη
Εξο.δαz.τυλο. Tην επιoτολ{1 αυτ{1 ο Kαπετdν Axρ[ταg,

ατdατε7.ε τη\! 7'|l1' }Ια''ιιlιl. oαr' εiδο; o1i1i.6^,'lo1-ιοi'τ1!

iιι]7-1,ι τι;ι' τεi,ι;r.οιi τψοaψιομοil ;τοψ'εf,r.: τιlυ oιilμιuτιl;.
,-,'ιιloι,-,: ιιιli.ι: ιLφi}'θl}7(t\| τ(} δυο oι.i.ιιτrτιl οτο μ6νιμι-,
:-'ιι:ιεδιl z,rι ?'t1ιιdοι τ{+\1 στη τιiπιi[Jεο(ιy. Π εριο6φ του
Ι3 ε 1,μ. iιlι,

,\ιι;' τlir' τι1ιlτη ι;:ν€πlτ1,/1'} 7"αι τi]γ δειiτεQr'ι δι,-

ο1ι'1,ι'oτατη l'ιrt ετιy-(r'δυr,t", ιrτιiτE1ρ11 απilfiο-οηq τιυιr

αο-lιιι'ιτι-,ll'. ιl Ιiο-πετιi.i' Αr.ρiτιl: φαiι,ετιlι ιiτι αxιi1ιη
δ ιιLxο.τiγ'ετιl' ι ιl':τ6 ιy-..' ιi.ι' (ly'τilσ'1 l Ζα ι α'iιιiμri ε ir,ιr ι <{(ρΟι1Q_

r.ιοpιε'r,ι.:>>. Aξιιlοr1μεiι,:τι; δε εii,ιrι ιiτι 0ιr εpιιrτιrιιi:ι,ε'rο

:ιαι η δ:.ilτεφη rιπιiπειφrl. ιLπο6Ι.6ο.aη;. rιr,μdoιι oττ1

(}ι3lγ'ι!σ}ι n(}'11 ιjnι?aQ(Ιτοι',oε δεγ dδει,7.r,ε ι]rιl1ρα'ι;ιiα r'ιrr

τιiλμr1 ιl iδιιl: ο Ι{απεταγ Αz.ρ{τα: xαι. δει' διdταoα:
o,'''ιr εΞii.fiιn'r' (r:τ(υσδ{]τΟτε>).

}'τt1 oi1ιιεφιr,rj υπ6 ι\ημoο(ευοη επιατoλ{ γi.rιεται,
6ποs; αr,αφdqΦηxε παQαπd\tω, μια εξιoτ6qιoη 1ηζ
διι;. Ξr..Qιiζ r'οτκbδου; τορεio'g τιοι, ανδqlιbν μ61ρι τt1r,

ιiφιξ{ των oτo οqrιoτιπ6 λημdqι oτο Πεqιo6qι τoυ Bεφ_

μι{οιl. 1'-πioliι. α'ξιοoημε(ιυτη χαι ενδυαφ6qclυοα εiναι
η πι:gι1,φαcρrj τηg xαθ' οδ6rl πQιilτrlζ oυμπλox{1g τωl,
σ{,,,:-ιaτ(,J\, μιε τι..t-,φιιxιi ατρα.τ6, xατd την oπoiα τα δυο
αιΙl1ιατα' i?.ιr.(lrLν το πψbτο 6ιfuττι.oμα τoυ πυq6g oτcι

ιι.rP'εδΟ,\,ιχιi. 6ουνri. Eξioου δε ενδιαφ6qουσα ειγαι χαι
i1 τ:φr^,,qαιρr! τηg α''ι-rιiφτιιr:E πo?.εuιπfg ταxτιπ{E που
εφ{1ρpοοε xατ* τr1 μι1χη, ωζ ατρατιωτιx6g, o Kαπε-
τd"r' Ar"ρiτα<.

Tελιxιi τηι 27 Aπqι?'iου. μτιi τιg γνωατdE τα_
λα.ιπωqiεg, απο6ι6αoθηxαγ τα δrrο oιirματα aτι5 εx6o-
λdg του Aλιιixμιωνα xαι αμι6oωg δια τ"ηE Π6λιανηE, o{1_

μερα Σφενδιiμι Πιεq(αg, δια τηg Mονi1g Mαxqυqιi-

1ηg, 6παυ τoυE tπoδ6χεται o }ΙγοιlμνοE Aμ6q6oιog,
τηc Σπoυφλiταg, o"fiμεqlα E},αφ{να FΙμαθiαE, φθdνoυ.,l
ατο δια6ατ6 oημεiο τoυ ποταμοιi. F{ δι&6αoιE υπ{1a-

ξι: ;-ιει, εdιολη, δι6τι d}.λειπαν oι Tοιiqxοι φqουqο(,
αλλιi αυνtiμα υlηqξε χαι επιχιγδυνr1. Δι6τι σf,ιl γ{-
Qω πε8ιoχ{l απαo1ολo{ι,ται ωE υλοτ6μοι, ανθqαxε[g,

μυλωθροi ιλπ. πο?'λoi αηtoματιxοL π8o€Qχ6μεγοι απ6
την πεqιo1{1 Bιτιoi"iιη, lrιι ιπi1ρ1ε πιθαν6ηE γα χα-
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τιrδιi.lοoυr, στι'-Ξ τtruQ7-ι?td; α.q1d; τ'ην διdι6αοη τιυ\' εi.
i'ηvιz,ιi.lν {r19,μιd,το:ν. Δι6τι, xατιl το πλεioτor'. oι εq^1ι1lτεE

ιlψ19( gi1,111 πρril,τορεE του Bουλ,,,αQιz,οi' Κομιτdτoυ

zr-rι ;τρcδiδι:ι!ll στotl( 'Ιοigxου; r"ι1θε z.iηoη στηγ πε_

qιo7i'rj. Exτ6q δε τοiτου, πoλλοi απ6 αυτοdg πqομr1θ'ει-

τθg zιiι μι:ταφορεi; 1lτi'ι,;r' ατ6 την ελευθεqr1 Eλλιi.δα

|lια τιr flilψ)'.,,ρ.ριz.ιi οιi1ιατrι το οi1μιεiον α.υτ6 6πqεπε
..,r,l. εxxιrθιy'ιιοcεi 1ιιιr. 'ιιιι χ{J"λ'h απ(') τ1μ' πιrqοιrοirr το'υ;

ζ,rττ(tιli,τι1: τοτ'-:. zιιτυ. τii γι,ιilμη τιlυ Kιιπετιiν Αιqi-.
τα. στο\| Α7'ι1l.zμοlr'ιr. Προxειμ6νoυ δε l'α πα{oουγ γιι
τρτlξεr'οi,r, Ιl1μiα' ει; τηι, εθνιxd υπ6θεοιν xιrτιi την δι6_

i'ει'oη ιιε7'?.ιiι'τιy"ιbr, οr'lud-το:ι' ο Kαπετιiι' λi'"q(τα; του;
.,βιi.ττlοεr> ιιf οιr οτοr, πτlτrlμ1l.

Στr,.r, ετroτολl] αι'αιρiφετιrι ιiτι ο. Ι{ιrπετιiι' Αx,tli-

τιL:- ,<f;{ιιτιοε>, εf]αr,ιi.τιυoε 6* ;11'ι,';1ιιrιi. 1ii Β. (ουλ'i1ι-

,lοl,:). Σε ι;iι1ty,ι;r,οιι 6μο:; ατr1r' Διεi,θι'νοη Ιoτοqωr':

Στqlιιτοi dxθεoη του Καπετιil' }'Ιποilα - Σπυgομ{λιoυ,

{l'\'t,'φaι)ετ(l.l, ilτι. οι,γελilφθηoαι' 100 xιrl {}οινατιiiθr1x'rr'

δια τνι^,,1-ιιli Bli .

To πιlgriδοξιr φαιr'6ιιεr'ιl τηg διαoτοφιi; xι.ιι ε}'ε'υ-

θ6qαq xιr,i1αε(-oζ ε\,τεJθεγ τιυν ελ}η1'o _ τοιφr,ιιrilι' ουν{l

qιυν (rωqicυg oτη Θεoααλ[α, rιλλιi χαι σε r;'ιτi1ι' αx6-

μη τη\, Aθf1να) επο1πιxιi:ν δ{θεν εqγατιilν. α?'λι1 αη'''

πρα^1ματιτ6τ1lτα πQαy.τ6Q{.,]\' χιι ι πQoμilθf Uτcb\' 6π?'οll'

τοlν 6ουλ1'ιι9ιz"ιilν o'οlμτ1lτιoν 61ει επιoημcιν0εi απ6 πο}'-

?,οil; ιoτοgιxοi;, πqoπcrντ6; δε oε o1tτιx{'q αναφοη16;

του }Ιt1τροπoλiτη Kαοτοqιι1ιg Γε'ρμιrνoιi K<rQα6αγγ6-

7.η. Δει, i.1ει ιiμυg, αy'6μη εQευνι1θεi η επiαl1μη oτι1oη

τrυν Eλi,i1r,ιrrbν αφ1ι1lι' ιr;τiνrtr'τι στ0 ξ1lμιΟ1'61'ρ gγ1ιi

πφ667,r1μιι του λ'Ιαy.εδο','ιxοιi Αι'ιbνιr.

λΙι:τιi την διιi{iιrοη του ποταμιοil r1 πο1lεiα τιυν

οωμ1rτιυν συ1,εχιξετ{1ι l'"υqiιυ; μ6oου 6λ&1ιxι')1' μπατσι'
ιbν - θεφιrιλr, εγy'ατιΙστdσειυr' qοι,μαν6φι01'{υν νομι1δωι'.

Tα oιi.lμιατα δι6q71ονται' απ6 τα ρουμαν6φο:r'α 1οlριι1ι

z\6λιrιι'η. οi1μεgα' Ι(oυpπφι.ιi Ημαθiα;, λ'Ιιxρο{οα. ο{1-

1'ιεqα. αxα.το(l'r1το 1'ιυρι,ll του Bερμιioυ ?ιαι {Ι:ι6 &λλα οη-

ιιεiιl xrrτο}y'oιμdl'α ιrπι'l qουμιrνiξοr'τεg 6Μ7,ου9, ιlι' ο-

πoiοι διdy.ειγται εχθgιχιδg πQΟζ την ελληr'ιel'1 εθνιx{'1

υπ6θ'εoη. H ταxτιx{1 του Kαπετdν Αl"q(τα απdναγτi

τoυζ εiγαι νoυθεοiεg, απειλ6;, ιριλοδοrg{ματα. αλλτi y"αι

ξi,?'ο.

}{ετd 20ιlρl1 ποQεi{i cρθ6rιlυν ατα ΤζαλιJ'6ια τιoι'

μεγαλοlν qουμr:νοφιilr,cυν xε1αγιι1δωι' Mπατραλ6ξη,

Χρ{1ατo Bαο'i}.η, Ι{. Kαποι1λο" οι οποioι επιδειy.γiουγ

αγαθdE πqοθ6oειg πQΟ; τα oιirμιατα xαι πqοθυμκl να

ο'ιrνερ.iαoθoriγ ?,αι 1'α oυvδqιiμουι' τl1ν εθνιιf1 ελληνιxii

υπ6θεoη τlJζ εη,6πλoυ δqιioεωg. EδιΙl ο Ι(απετιiν Axqiτα6

oυγαγτdται ),'(Ιι lιε 191, ν1'q161d παλαιο xλ6φτ'ι1, )ηoτο-
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ιρι'.1iδιl.ιl χ(rι επιχ'ηQυ1/μθνο Σαφxατσdγο l{}ωlνιigιr,,

ο rποiοg εr.δi1}.ιΙ;νεται oυμπαθιi.lg ΙtQο-Ξ τo Eλληνιx6 oιil-

μα )/,αι πιιq61ει ιλεφτιxε-E oιrμ6oυλdg oτογ Κιιτετιiν Α-
z"φiτιr. Ι{ ποqlεiιι oυνε1(ξεται xαt π{'λ"ι 1ι€oον μπατoι-
rbν pιdxφι τη Σοιιμπανiτoα, πιlυ ε(γαι το ιιrtατσι6 τωγ

ισχt,Qoτ6r(}ιι)γ qουμανζ6ντων rε1αγιιiδιυν. οι οποiτtr,

εψγιiξοr,ται μετιlξi τ{,]ν goυμtrνoφιilνι,π ιπ6q τηΞ qον-

μ.α.ν ιr"rtg ;τ8oπα.i 1l'γδαζ.

F{ δι6λειoι,; τrοι, oιυμι1ιτο:γ απ6 τ1l Σουμπανiτοα
ι,rτηι)ξε z"9(οιμη. Στη Σουμπαr,iτοrι λαμ6α1iει y,(bQα l]

πρωτη συιιπ}"αη μεταξli αωμιτiτο:ν i{αι. τουQy'ιχoi ατqα-

τι-'ι',, που προo{λθε πφοE xαταδ(οrξ{1 το:ν α-τ6 η Nιi-
οllσ{l. 'll ΙJοδι:γιi χαι τt1 Ι3dροια, γ'ατ6πιι' πQoδoσiαζ
τoυ Begοlιbπ1 9ουμαr,iξαντοg Xατξηγτi.1ου. H αψψuΙ-

7iα εξεi'i7'θrl7_ε- σε πQαγμtιτιτ'\ ψ(ιy'η του δι,{1qir.t1οε cr-

τιi τηr, 1η μεαη1ι6ριν! pι61,φι τηr, ?η εαπεφινd, μιε α-

ltiιi'ε.ιcl' εz. μιd.φου; τ(,)ι' or-υιιιiτ(υγ ιιιir,ο τ(}ν τQαυ|-ι(ιτ!'-

ομ6 4 αvδEbι,.

Στη iιd.y"η d,i'ιι6αr, μ6ροq xαι ανε;ττι'χθη?'αν στι)

τεδiιlν τη; 89 ιi'νδgεg. Δη},αδt'1 τα δυο ocbματα Kαπε-
τiιν ,\zρiτιι xαι }Ιποιiα χαι επιπλdoν το pιxq6 oιilμα
τιυν 8 αr,δQιil\l τΟυ M' Kατoiγαqη y,αι δυο ανδqιbν απ6

το oι.i.tμα του Ι"ιo6&νη' τα ο,Ιιοια εi1αν απooταλεi απ6

το λ{αιεδονιx6 Kομιτιiτο σαγ πQoπoμπ{l τηg dνοπληq

δg&oηq σΤιl πsQιΟχ{] ΔoΙqιlνηE χtrι τ1'lγ πqrη^iο{rμενη

τηg pιιi7,ri; ε(7"αr, oυνεr,ωθεi με τα δυo αιbματα.

f* f*

Ιlπioη;. ιιξitει ι'ιr αl,rrφε.οθεi μια iιλλη αγαφoQa

που περι61εται στ'ιlγ επιατο}'{. H αναφοqιi αυτ{ δiδει

τΟ στaγμα τ0)\' διαθdσειD',, σ.φε1'6ζ τιυν ελiηνζ6ντοlν

9ιlι.μcιr,οφι'υr'ιοr' r.αι αφετi Qoι} τ(lη, φυμαγιξ6γτΟ)γ Qου-

μα.r'ιliριbr,ι,lr' του Bερμiου, σ.πθναντι ατα ελλrμιxιll αil_

ματα. Διαγqdφεται τo πqoμt'1νυ'μα τ0}γ σχ6σεω'\' τoυ

Ι{απετιiτ Axρiτα μ'ε τoιlζ φουμανiξoντεζ χαι ελλη\'i-

ξoντε; B},α1ουq 
'/'(rι η αx'(,ολουθητdα ατqατκrlτιx{ xαι

τοi.ιτιr.{1 τιιxτιx{i τιrυ Kαπετdl' Ar,qiτα πqo; αυτoiE.

Πιiι,τι:;, ο Ι{απετ&r, Αr.ρ(τα< πφο67'dτει 6τι οι qου-

1ια.νiξοl'τε; R7'ιi1οι. 0α φ6qουr' με^,'d,i'ε; δυo1dqεωE oτο

iργο του, εr,ιb αr,τιθ€τωΞ α:τ6 τoυ; εi'}ηνiξoντεg πqο-

6i.fπεl y'αι ιl.,'α!ιdι'ει το7,i'τιμε; υrτηQεσιεζ. 'Eτοι, α_

τοατ6?'ε ι ε^t,y.Uy.λ(oυ; ι'oιθετι,z.α; z.αι ατειλητιx&E πqοg

6λη η 6λι17'ιl,"t1 φαz,λαρια. Ιδιrι(τεqα α-τειλητιx{1 εiναι

η ε",'l.liz?.ιog τ8oΞ τoν ρoυμαν(ξαντα μgγCιtr6χε1α}'ιd.

τη; R6φoια; Χατ'ir1','riη,'g xαι' ιδιαiτεqα φι?'6φgωr' η
επι,oτολi1 rτQΟΞ τo1' ελi.r1r,i(οι'τα με'1α},οxε1α^1ι'& Kορο-

iiiδα.

Az.ολουθωνταζ τ1μ πoλιτιxf αυτ{1 o Kαπετdγ A-
r.giτα6, πιστ€iει 6τι <<θα εκλεψει η δiα τγtζ συμμdt'

1iα6>. Δr1λαδ{1 πιατεirει 6τι θα πεiαει tουζ φυμαν(-
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iιrντε; νο' ;-ι{1 ουr,εq^,,ιiξo\Jτt"i μe τα fioυλ1,αq61i o16uo.

τ{L 7αl γα πrrsoουι, γα τoιlζ παρd1ουν τα. 1ιπατolι}" τιoι,
.,,ιιl xρηοeρil.,/ετα χσ.ι λημ6ριo".

Tελιr:,ci τr1i, ?t1 l'Ιαtcυ 19Ο5, δηiο"δ{1 περiπου 1Ο

μιdψε; μετ& τr1ι, ιrπο6i6αο{1 τωι, oτιE εx6ο7,fg του Αλι-
1ιxlιι'lι'ιl. φθriνιlυι, xαι εγxε.θioταγται στ'0 οg,ιoτιιd λη_

ιιlοι τr,)t, οτην τοroθεοiα ΙΤερια6ρι του Bερμiοι'.

? }Ιαtου ι90a (;05)

,li'ii'τιrτε Αθαr,dιτrl'

}{{7'ρι τη< λεπτιrμεροιig εzθioειυg σι]ι-l α\,τιγQdφ{η

τιι εΞ{1g odντομα' rι'πil το ημεglο?ογt'ιi μιrι-r. 27 (Aπρι_
i.Ιαr,). Απιi6αοιg.

oυδiν αη1ιεioν - ιψ6ο9 ιαι τρ6μοg δι,rταγf :ιε-

ρi ετιoτφφjE ιiνευ λιiγου. λ{π(ο{'αg) iμφο6og - ου-

δε(: οδη^,,69 - οι,δfι, 1ιεταγωγιxllr, - oυδεμiα iξoδo:
7.,'ιi'7'ιι,ιi _ ι,ιδdr' cρι+; _ ψε{lδοι'ται 6τι xα.τilπιv oδηγι-
i],' 'r,iΞ rτiθε'l iτιl,ιΞ,r',' τοi,τo - 6γειι,ε 6.τι γ'cl'ι' ην ιiλ-
).li q,,ι-tir - oι τ7.οη',,οi ciθi.ιoι . ιιy'1 αr,α^1νι,lρiξοr,τεg τi-
:τιl:ε l - εzτι'r: ε..'i: 7111flο'irn. \Ιαιιiii'η εz Θεooαλογ(-
zl': ,_i."9,.' πl; ε:τιιιτ'ι'li: ιιΟυ \'.ι s -Ξdi.θτυ'ιε' οτοlοδi1τ,l-

τ.- θιι ετιητgiq,rιιε τdi.ιr'. - '-{ιιεοο: :τοQεiα δια Πο-
i.ιπrl'i:

2S {_\τ1-lιi'iοι) }{αz-qυμi7'τi; - (zα''.o:. o ?.α-

i.,i','ilι,ιr: _\ιι61,οcιo; τqιbηr, ι,τα-Ξιιυματιz-6;) εx ΞηQo-

ιιdι.οι' - τciι'τε; οι ιi?'i'oι dιευ τioτειυΞ.

29 (.\τρι?'fοι) εiτα Στ6ρλιτα (τιιi'6'. Νιlτooc.
τrrτοιri;πi1' α}J.ι1 τερiφο6oE ωg π6'ιτε9 oι qαγuiδεg) -

το τιιt'1ιια αυτ6 1ρ{ξει r:πιiρξεωg αirματοg δια μετα-

φοΦΞ σt iχοιι,ιυνlαl,, 6μtτl,ευoιν Θι1ρραυg xαι 6ξεωg

τεq( τi διcrτqdcροιlν χαι αrroχ(t''rτουν - ε[γαι η πqιbτη

φοqd ταυ εiδαν αντdρτεζ 'ιLCLL τα d1αoαν ! μιig ομoλο-

γr1οαν 6τι εiναι αναγxαομdνoι εx φ66ου να μoE μ,rq-
τι'glfoαι'r, παρ' 6λην τηγ χαQdγ {ν εi1ον!

30 (Aπριλ(αυ) διιi6αoιE ποταψs - o6λληιpι6 εξ
cιτφ6ττυυ 4 xα'iιτο{δαrν - ατqατuirται θλλειπαν πρo

1 ιbqα; εi1ομν πρ6θεoιν να τΟυζ αυλλιi6ωμν μf υ-

τ,':qr7oι'τοE ι1λλoυ μ6oαυ δια6ιioεωg - αtλληιpιE 13

B(οι'i.^,'dρ6γ) ευριαxομ€αον εxεi cυE rrJτCιΦ"6πΦl 1{ιΙ

i1.cτ,:ιg,εΦ'\lτ(ι}ν 6πλα τιγωγ δε εργαoθ€ντωγ π6Qυσι με-
τ,i B(ουλγαριxιbν) oυμμoqιιδv ειζ τα B(αυλγαqιιιi
αbuατα) Bιτιlrλiωγ. - Kαηγοντo εx Mοdξελα ιiνω
Γzδτε;. - Bdπτιoμα 6xrυν ει6 τ.οα πoταμ6ν - (Θα {μο
ει'7r1: dρ^,,oν ει1ν 6λοι οι oωνδ{1πoτε πQ6σχημ{ι εQγα-

οiα; 67orτεE (Bodλγαφι) εiτε ειE ω Pαυμλoιπι μ€-

79ιg αι",'6ριον, ε(τε ειg Θεοoαλιαγ ελdμ6ανoν fσ αι}τ6

ffττιouα - εiναι επιxινδυγιbτεφι χαι αυτ{ιnl ταW εγ

}Ιαz'(εδον(α) εqγαξομ6νων, ιδiωE oι εν Tα&γεξι - αυ-

AΘoγαotoc Εξoδiκτυλοc (δκρo δεEιδ)

r'ειruο{θlp'αr' μετιi Αr,rι^,,1,(r-οοτιlιxoυ) χαι αγτιJΙQoσω-
τε('αq μα; ir,α xαταqlτioουν σd}μα τoιoιiτον δια... τηv
L-ι?,ιiδα - ετior1; εξηoφα?'ioθη η μεταφoριi o&xxωι t.κ

Pαψiιι1g δια μοι'{g ΣdπxαE, ειg Nιιiαυoταγ χαι ε-
rπα).ηoιrι' t1δη 10 τρo; 2 μιετξ{τια 6xαoταν ψ 200

φ(ι,o['i^,'ια) - aτioηE απεατtiληoαν ει Kοζιir,ηg δι'
ε1,lεQγ€ι{i)γ μου 10 ειg Kατqιiνιτσα π(toζ Mπααδdx(ην),
ιυ; τEbται Μoειg. - E(δσ\, το γg&μμα τιον Kοζανιτtilν
αι,αγγελ6νταrν - συ1,ε\,νηθεiτε μετι1ι Aναγνωoτυπoιiλ
(oυ) απ' ευθεiαE f δι' Aλθxoυ _ τω παρ6δωoε 48
οαxτωυg xαι 10 λiqεg.

iVΙιiθετε 6τι εχ των αποθ(ηrui:ν)B6λoυ d1ομεv

διxαiωμα δια διαταγf1g παραλα6{1ζ μ6χQι 700 a&x-

xω.l y'αL μ61qι 300.000 oπ6qων παqουoιαξoμ6γου Bε-
λιooαqrioυ, xατd δ6αειE.

1 Mαiαυ. Διιi6αoιE δια Mπαταιilν (ατqoηxαι)
Bλιi1ων Δ6λιo.νηE, MαρorioαE. - Nαυθεoiαι, απειλαi,
ολ(γo ξιiλο, φιλοδωq{1ματα ειE λiραE xαι xεqμdτιo. -

Πqoμf1θειαι τρoφ[μων, πληEιυμαi δια1tαειg πατ8ι&}τι-

xcιL xαι υαιoσχ6σειζ - πoqrεiα 20ωqοE - με oταθμoι1g

ειg διαφ6qουg μπιiταoυg ωqια(α-lg.

2 (λ{αtoυ). Πoρεiα νriιτωρ (ωE πιiντοπε) μdxq'
λ{πατραλ6ξη - (Φxos δριμrπατoν) δεν επληoι,dααμε

ειg Kαλri6υα. Χqειαζ6μεθα 6αφμτqoν μεταλλιx6ν 1

xατit' αιbψα xαι πλεωτ6ραE πυξiδαg 4 - 5 xφμαoτ{.g.

3 (Mαtου). Mετ<i6ααιg ειE Xqfoτoν Bααiλη -
χαι πQι6νια Θεμλ{ - πεgωτoηoειE απ6 Χq{ατoν επf
πληρωμ{1 ενγ0εiται ια(τοι αριηθ6γτog vα δε1Θεi xαι
N. Kα:ιoriλιαν εξαiqετου. FφωτογEiφηοα (δυoανti-

γνωατo) ατ6.λλω xω6αφbτqα x&xxιη 8-1o/L2 oτεt-

Αθoγδoroc Εξoδiκτυλοc

1t
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).αr,f μoυ 1Ο {1 πrrραγγεiλανε Αλ6y.oυ - εiγτl,ι ααπlραi-
τητα y.αι οι,δ6ι, f:ιiQoζ πqοοθfτει, αφοi' εoυι,fθηoαν
ει; μιεγα),iτεQo\' Οι ιl,r,δQεζ. d.1oυν πdι,τεE λινοtE γγf,μ
ni'; (1ρ'{oιιι}1 δlα ιρr,lτο'1 o' γ.ιιτtιοx6;(ιoν, αι7"μαλιirτιυν,

Ι}ουμαr, ιξ[1,γι''lr, :,.i,π. ), oι'μ6ου?,αi xtr"iφτιr"ιιι πrrφiι Kλιυ
νriρα.

4. λlετιi6αοι: ει: λΙπατοιι'lν .'<Σουμπαι,iτοcι>>, δια-

1ιir'ουr, 31 11'φιrJυτεροι. Ρου1ιαr,(ξrnτεg (Kιilαταg tsαoi_
i.ηc). dcροδoE νdzτι,rφ JτεQl.χi}.lλΟ]αζ, oi'λληιitι6 25 δi-
οι,μο ιi 7'υQιι,]τ6Q{rν ξriλο. μετι1 ιηι.'θεοιιi.lγ' Λια'μαgαr-

ψiε; l,.ιrl 6ρxοι ιiτι θα επαν6λθο'1!γ ει; τογ Ι1λληl'ιηι6τ.

ι-;. Πgι,.l'iιlν l.ατ{111οι6 - πι:ηlπclιi1οει ;, αυμ$οfλιο

'τε1li r-'το.;gαιρη'; π1lοlτοz'6i'iου y.αι /lqιοιl απoπομπiig
1εQi{οl, xrrι διδα.οz*7,r_υr' φουμιir,ι.υν.'. Aνrr^;γελfα Tουρ-
xιxοit οτqατοir ειg τEοφrr?"ιιx{1ν. - ΣJ'ι,ταξιζ - μετιi
flο.oι; αl'qο6ο?,ιατιilι, πgοE ;lατι'ιλι1ψιι, Θd.oεοtν, ψετ&- 4

ιιι1μια)'ιi;τιlν Bλι17uι,lr, (το;r, zυqlιιυτθqοlν), xατdλη,ιjlιg

οροο'ειφιi; _ ειιcρrir,ιοη; oιbμκιτο; εx 25Ο { 3Ο0 ανδψilν'
F{ πq,οδοιτiα. ε.,,θνετΟ παqd XητξηγΦoυ Ρουβνοτ εx
Bεροiιι; 6oτι'; πρ6πει νιr τιμοlφr1θεi εν ττ1 π6λη. Φo-

6εiται ι,α εξiλθει', απdστειλε δε μετti τoυ A&iμ Σα-
μαq& xατdor"oπαν Bλιi1,ογ ι1r, αιtνελι16oμε.ν y"u 6mι'c,

δαρεig ιυμo)'1l.,,ηoε.

o λ{πoιiαg 61ει, xαταλι16ει 11δη θdoιν AB. εγιΙl

απε.{'διo r,ιr αν6λθω δια τηg xλιτio5 εχ του λoφoυ Γ
(ιαραοi,λι μεμοr,ωμ6νον) επi π1g gι11εοη AB ειg το
οημεiοι' Z. oι I'οtφxοι xαταλαμ6d,γoυι, την Θ€αιν Γβ
r"αι dρ1ονται αφoδ9o{ πυq6g δια N{ιloυξεq ειξστοχιl)_

τriτωγ. Πληγιi;vο,ι,ται παψi τo πλειlq6 φυ 2 r,αι εig
6πιαθ6ι, μιoν ο ιδιαiτερο,; αx6λουθξ μo, _ 6οτι9 αvα-
y.6πτει τη1, πο8ει.αγ του' ανi-1φoρoE απαθi χαι πi'Q ατε-

iεiιrτo υπ6 6ρο1{ν oιραιqυlν. o ΝΙπoιlαg &ρ1εται πυ-

ιl6s πQOζ υπoατ{1qrιξιι, αr,α6d'oειυζ. Φθιiνω μετti 3 δι-

μιlι.φιrbι, (ι1 τετiρτη εt1ε πEαηγηΘεi) r"αταλαμ61ιr,ιυ

θ6oι:ι,g δεξιir rrιι αριατερd λ{ποιiα - tiφ7"εται γενιr"6ι'
π{ρ - δυοτυχibζ η 6λλειi|.rι; xαπιυt Ν{ιiαυξεq δυα1ε-

ραir'ει οx6πεψ6iγ μια! επf Toυgr"(rυγ) y"ιr}"ιilg xαλυπτo-

μd'r,ιυι,, rιι,αNαλι',πτομε oμιiδα αxαλiπτωγ ειζ τoν Kιi-
μπoν θελ6ντ0}\, 1,α ειo6λθωoι,ι, ειg τα δεξι6θει' ηβfo
ιι$ιλματα, διευθιnoψν πυgιi - υrπrΘ6τομεν 6τι θα 6-

7'ουν πoλλι'rg απωλε.iα;. Hμεig 4 πληγωμ4νoι - η Φxη
riρtrι,οε 1 μ.μ. μ61qlιE ?ηE αι6μη δε r'.nι τηv 8ηιr €qι-

πτo1' ειζ τoν αiqlα συιιπ'υQοy.Qοτf}αειg πQοg εl,"φο6ιομ6ν,

μαE cραiνετιrι ir,α μ{ xιipκυψν επiΘεoιγ - δεν ετολμη_

σαν να πqο1ιυφfγοoυν xατιi μ6τωπον, fατειλαν pι6νoν

μαxρ6Θεν οιιιiδαg πQσζ υπε-Qφα}'ιiγγιαιν - 6:ταθαν 6-

μcυζ τι'}γ παθιΙrγ τoυζ τΟγ τ&qα1οι,. FΙψig αxλ6ητoι -

την r,ixτα ετoιμαξd,φθα π8oζ αι'α1ιbφηoιν. Στdλλo-

μεγ ειζ Ι{αλil6ια Σαqαxατodι'ου Ιiαρlα^1ε.ι}q'1ου διrι

12

ξιilα. Tιυν π}ηγιυμ6νων αυι,&ζομεν εi&1 r.αι υπο1ωEτli-

μεν ιrθ'οgf6ω;. oι Toυρz'oι διαρi,"ιil; ιταbιiξουν. - lqo'o
ο{νταξιν - φαiνεται dτι επ{λθε διααποq&. Ουδdν εi-
δο; ο.φfι,ομεr, επi τ6rοι, xαiτοι l:1ιlμεν 3 ξοilcι με φ(l()-
τiα (φυοh,,.7ια, ιματιoμιiν, τq6φιμxr), τα ξιilα με τουE

B?.ιi;l"ου; αι1μαλιiτιlυg το fr"o'ιpαν λι1οπη. Tα επ{ραμ
επ' ιi'l1ιοι, 6λα τrι εiδ'l1 _ μιετ' ολιγoγ οιruαντi1ααμε α-
δioποτοι.,; 6r,0ι'ζ y.αι ε6ιiλαμ τουg πληγcυμιdνου;, αφos

τΟιrζ ,[αQεσχ6θr1r"αν αι πqιi:ται 6ηΘειclι (οriτοι εiι'αl,

ΙiιiραxιiroταE Χ. (λοxiιιE) ε(Cιbνιυν) ειζ τηγ r'εφαffi -

ιl '.'iρο: .\οiiοd-ν6 ει( τi}ιiΞ π6δαg - ο Aλ. Σαr,ελλιiρι1E

ι,x B6iου ει.( τ0γ ιbμον, ο Χειμαριιbτη,-: Λdxαg ειqτουq

2 π6διι;, ιο ηi)ιx6ν τι,lι, ανδQtbν ε.ν γdvει r"αλ6ν, o Γι
ιhρ.,,o,: 'Γιiοι1g - ιiφιοτοg οδηγ6q - x&xιoτog μαχητf}ζ.
'Γη; oυiιτi,ιll,.i1; ουμμετεi1ον y,(tι ο Mανιlrληg 1ωτιi 8

;ιι,.ι o Ι'Qr1^,,6φ1; με{)' 91,ξ oυνενο}θ€ι,τεζ ηr, ;τQoτl:

^,,ο1.,116r,'ι1ι,. _ Γιo6&νη< δεr'εr,εφαγioθη ω,.6μη, τo 6λoν

ι, i1ιεθιr ιiι,δqι:; 89.

Π οφεiα oiντονοg _ επιiι'ιiδοE ειE πφι6νια, εxε(_

0εr, οr}trιεριrν εr; Πεφιο69ι' o oτρατ69 ιιετθ6η εγ Ι&ιΙ-

xdq-; πρofq1ονται ?(αι εχ Bοδει'ιilν ιαι Ναο'soηq'. F[

εγτi|π{υσιs με^1ιiλη παφd τοιg B}'ι11oιE. oι Toιiφα'
τοιg 6λεγor, πqιv 6τι ε(ι'αι 6ε6αiα η παQ&δοαk μαq
(sjc) xαι dρ1οντο αμελθoτατα oυμπεπυxνωμiνoι εgli-

1μα!ιεν χ(ιι 2 66ψ6αc πφg εxφο6ιομ6ν. Kατ& ην πo-

qlεiαν ην υπο1gεωτιx{γ 3 τελευταiοι δεx6πt'1ααν η6
φdλαγγο'ζ ο Χ6ι,τζα; ε:r" Bλαδ66oυ' Στεφ'6πoυλοE εx

Aαμiαg xαι Σrοφδ{1g (Mαr"qo}"ιθ&qlι) αoφαλrilg 6μυ<

διευθi,νor,τιιι τQoζ τηγ διεilθιrνο{ μαg ουδεiE κ(νδυνοι

ουiλτ'1ιpειil; τιυr'. πιoτε{,ω δια τοlν Σαραxατoαι'αiων

γα μ& ανειi9ουr'. αφiοαμεν oδl1'1iε;, ιDζ γ"αι oι 2 απo-

iειφθfντε; ειζ τ'}}' r.).ιτi'ι' μη τολμ{oαττεq γα αι'α6cΙr

οιr, υτ6 τηr' 6ρο1{τ τοΙ' σφαιQci)ν - οιξ oιrvηντf1ααμεν

τι1ν ετομfνη (δια τι,:ν Σαqlαxαταανα[ωv).

Απdοτειλα 1..1xιε,λioυ5 ναυθετιxd.; xrιι απειλητι_

xιi; πgog 6λα τα 6λιi1ιxo _ φαλxιiρια. Ιδιαiτεφν α_

π-ειλητιrον πφE Xατξηγι.ilγον' ιδιαiτε.ρ'oν ειn1εr'6q πqro;

Ι{αφcrfliδο με τ}1γ πα.gτizληoιν ι'α μετα6ι6&oει τοιg ιiλ_

Ιοιg.

Πι,ατειxο αγ μi d,λλιl ι'α εx7:ψει τιi;qα η ιδ6α

τη6 αυμμα1,(α;. oι Biαi1οι θα μα; φ€ρουι' μεγιiλα;
δυα1εφεiαg ει; το dρ','oι' μαΞ α\' μt'1 r-αθαρioω}ιε\' τo

dδαφοg.

Χqειtiξεται rαι. ει,dq,γεια εν ταiE π6λεoι' δωqoδo-

τtαq xαι τιμn:q[αE _ τα φιλoδωρ{1ματα δiι,oυν r"αι πα(q-

r,ουγ. ΓQιiΨα'd μrs τi μιoθ69 οφεi}εται ειζ Γιο6dη
xαι 1\'Ιανι(lλη. Αγιi.,,z"ξ πλεωτf ψυν xυαλuirν 3 - 4 γ.αt6.

oιirμα αx6μη δrα τα rraφoriλπ.

Λογαqκiαατε τi 1Eftψτα 1qειαξ6μεθα xαι oτεi-
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i.,ιτi ια; o7.ειιιιil-: ιιε τα μετ8ητιi ιi ε(1ομεγ απd 15

-\τφιi.ioυ οτ6τε ?'ο^iαQuiξομεν μιιoΘoδooiα με 3 λiqεq
διcι. τοιιΞ ιπα.ξ (ιιοματιxοt;) ο{r; (lλdπετε ε:ν τf xατα-
aτilc'1 ^ι.αι 2 1l4 δια ταυg ι1λλουg xαιμιεαpιθμ^ιο 38

,δι'z'ιbν μου μ6νο εξ ιλν (αποδιοi1,θi-.γτιυγ 2 εx Tαιiγ(ε-
]r ) z'αι' ιιε 4[} Σπ'fραι εξ ιilι, ]Ο ιπα'ξιr.rrιι(ατιr"ιri)
;,ιr lΙαr,ιb?.ηζ - 11.

Ειτ6; το:τ πρoοθtiπιtir' λ'Ια.vιil?η xαι Γιo6ι1νη xαι
ι;οιlr' ιiλλωr, Σαραxατoανo.iιυν πqοοτεΘι-irοι oiτινεg εi-
ι'ιrι' α.παqαiτητοι δπiτι ατεqοdμεθα ε\,τελιbζ οδηγc(w παι
οι fδη υπd"ρ1oντεE πεqιορiξoυν ταg γνι'υοειE τωlt ειζ
Περια6qι - Π6δοq _ Mεor1μdqι. Md1φι τiνοg αριθμor1

δυν6μεθα r'α φθdoιυψ1,; Xρηoιμoπoιoυ1-ι6νιυν γ"o.L α-

πoατελλομdr,ο:1, |gωQ.1ο{'}.ο. xαι Mπθλλαι'; 6ε6αiωE τ6-

τε θα" διαιEε-θoι'ν ειg pιιxql6τεqα.

Ι'ρdιiπτθ μαυ πληqοcροφiαE πεqi το:γ ιiλxxm, xαι
δεi'τiιrγ - ιiλλα γdα... y'.τ.λ'

Σ6E Kιbαταg
Eδoποι{1οατε Bαoi?ιη { Kιlντξα'ι,α μr:ν{αει τoν Xq{1-

oτο il[πο{ζο, 6τι ο Kιboταg ευqiαxεται εδιb.

AoπααμoυE ειζ τoυE 3 αυγαδ6λφα.19, τi γiνεται
KδQοE; Ιδιαιτi,ψυg φιλιb το"ι, (δυαανιiγνωoη) xαι
1Ιι 7'αi αr.ην.

Η παφ.πdνω επιοτολd f1ει δηψαιευθεi xαι υ_

πο1ιvηματιαθε[ απ6 Στ6gγων Aποoτολoυ, πεqιοδιl"6ν

<.Νι*ουατα'>>. .GΙ μ,iχη ηg Σoιtμπανiτoα9> oελ' 1-51'

FΙ δι.εξιιγωγ{1 xα.ι 11 αl,dπτυξη ,ηs μιi1ηg που πε_

φιγqιiφται }επτομεφιl:ε απd το,γ Kαπετιiγ Axgiτα
στη1' πα(ιαπd.γιo επιoτoλfi απOτυJι{i}νεται ατo παφxdτω
o7'εδιci1,φαμμια θθοεcον ι'αι εδdφoιlg παυ 'ιπdg1ει εν_

D Συvε1iΖετοl

Η μδxη τηc Σou,μπoviτoαc (o1εδlδYρομμο)

Γιδρyοq Tουaiμηc

.\r\r\r\.\!\ι\i\t\.\.\.\.\.aι'\.ι.\.\.\.\ι\t\.\r\ι" r\'\'\r\!ι!arιlι'\r\'ιr\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'ιι\'1

| Σx6oειq και εξ&ρτnon τnζ Nξoυσαξ
An6 τnv Jtrρxιεπιoκord Αxρiδoc

f Συνi1εlq οnδ τηv oελΙδο 8

\Iigne. τ. 109 oτtλη 533. ΙΙ iδια φ6q-
rια cιταrτd.ται χαι ειζ τα <<Θαιiματα τoυ

.{'1ioι Δημητρ[oυ> P'G. Migne, τ. 116

ο:;i.η 1325. Διεξoδιιιi περi Δραγoυ6ι_

τ.:'\' z{Ll ετιαxoπ{6 Δραγoυ6ιτiαg 6λ. Xι-
ηl ir Γ.. Ιoτoρlα τηE Bεqo(αE, τ. 20ζ,
Rεοα''ιi.oι'izη 197Ο, σ€λ. 9 - 13. Eπiαηζ,
Ge1zer Η. Ungedruckte und wenig be_

..:::rιe Bistumsverzeichnisse der ovie-

n:a]isεhen Kirche, Βz (|) 1892 pp 253-

:_i-.

'.. Χ:ι,r'iδτ1 Γ.. 6πoυ ανιυτdρω σ. 153-

i Στοι'1ιαrn'd,zη Eιοτ., <Ιoτoρiα τηE

π6λειlg Nαοiαηc>, fιδoαι-< Συλλ6γoυ

Απoφoiτ<υν Nαoιioηζ <<Aναατdoιo6 Mι-

1αfλ o Λ6γιoE>>, Θεoααλoνiz'η 1993, ο.

42-44.

4. 6πoυ ανιυτdρω α. 47.

5. Gelzer Η., Der Patriarchat von A-

οhsida, Leipzig 1902' LL|ι 114'1 ll5'4

6. 6πoυ ατιoτ6ρtυ, LΙΠ 115,37,46

?. 6πoυ ανιlτθρω α. 123

8. Mγεiα περi ΘεoφανoυE ειg Gelzer

Η., οig παραπoμπ{ Νo 5, LπΙ 114,1

115,4 LΙv 116,4 Lv 7Ι7,2'l4.t8

9. Δελιxιivη Kαλλινiιoυ, Πατριαρ-

1ιιιbν εγγριiφο:ν T6μοE TρiτοE o. 831

]Ο. λ{γεiα πεq[ ΦιλoΘ6oυ ειg Gelzer Η.,
ιυ5 παραπoμπi1 Nο 5' ΧXVΙΙ 76, 2t.21

xxxΙ 81,5 xxxΙI 8 3,11 84,20,28

xxxΙIΙ 87,3.

11' Gelzer Η. ω5 rιαqαπoμπ{ No 5,

xxvΙΙ 77'4?

12' Ge7zer Η. οlg παqαπoμτf Νo 5'

xxxv 9ο,34

13. Στoυγιανιl&xη Eυατ., (t)ζ παQ'απo-

μιπf No 3 σ. 52 υπoσ. 6

14. Snegarov Ιvan, <Ιατoρiα τηg Aq_

1ιεπιoxοπt'iE Aχq[δoζ>, a' 2oE, 6. 205-

207.

15. Στoυγιαννdxη Eυoτ., ωζ παQαπo-

μπ{ No 3 σ. 53-55 ι,rι. 6
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Τo xελιδΦvlομα Tnξ Gpx,αiαc PΦδου

Toυ Θωμi Γα6ριnλiδn

Δεv ε[vαι, 6π<,19 φαivεται, βνα oι lνtrπoιiλη τηq

NτSιc'uoαg τιcυ θ1ο,υv διovυαιακ* oτοιxεtα, ε(vαι και
τα Xρι,οτουγεwιciτικα ΠραrτoμρovιGτικα Ι{δλλιv'

τα. Αυtξν πην παριiξεvη, *π6 τφιbτη ματι*, <iοπo_

ψη s, €πlxsJρηlσοlL1με }tα τηv υπoστΙ}ριξου'με πφoυ-
oιτiζονταq δ[lπλα ατο 1ελιδ6vιαμα τηq αρxcriαg

F6δου και τα διovuoιακιl δρτbμειlα, που τελoιil'ταγ

απ6 τι:,υζ 'αργαLουq και τελ,οιjνται ακ6μη απδ tουq

τωρινoιllg 'Ελληvεg απ6 τo Δε,κ€μΘρη ιoq τo iι1ξρ_

τη' τα γαoυroαiικα K6λλιντα τιoν Χριατoυγ'€vw'lv,

τηg ΠΡΩΤΓliΣ γισρfηζ τoυ 1ρδrrου.

To xeλιδ6Vlσlβσ τnξ Aρxαiαq iF6δoυ

'Ηλιο', ξλθε xελυδcbν
.κα}*!οg ιQραg <iιlγοιtoα

καλoΦξ εvιαυτοr1q'
επi ry'αoτρi λειrιο*

ετι[ yιil,τα μ6λαιvα.
Π,αλ6Θαν αυ πρoκiκλει
εκ πlovog οiκoυ,
oivoυ τε δθτταoτ.ρov.

και πqβν α xελιδιbν και λεκιβiταν oυκ ατκοlεiται'
Eι μεv τι δΦoειg' ειδεμf1' oυκ ειiaooμεq'

'Η ταν Θηiρ<rγ φ€ρoμq d Θ' ιυπ€ρAφoν

il τα, γυναi.lκα τωl €ocr κΦiημ€vαv'

μι;κpd μεv εoτι, ραδicoq vιv o[αdμεξ'

Λv δη Φβρηg τι, μ€|yα δη τι φfoοιg'
'Λvoιγ' <1νoιγε ταv 9Φ'ραν 1ελfi6vι
oυ γαρ γ6ρoι"τεg εαμ€v, αλ)υ6 παιδiα'

Eλειiθερn αττ6δooιτ
τoυ xελιδoviσματoq τnξ Ρ6δoυ

'Ηρtεv, ηρeε η 1ελιδδνα
κι 6μορφoυξ καuρoΦq μαq φEρvει,
6μaρφεq 1ρoνι€g.
'Eηει η,ν κoιλι* τηc ιicαηρη'

μαι}ρη εlνεrι η πλ&tη τξ,ζ.

Jηια 'Φ)κ6πιπα γι,α 6γ&λε
απ' τσ τλoι}αιο σγrτιτι σoυ

και κρ'ασιoυ €vα πotf1ιρι

και δo1εio με τυρi,
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Kαι οιτκitρι η 1ελιδ',6vα και κουλoιiρα δεν αρvι€ταl' '

Μα, για πεζ ψαζ, τι θα γiνει; lDεΦγoυμε ιidδ'ειoι

για Θ'α 'διiioειζ;
Αν μαd δι1oειg, πdει καλ&, δε o' αφξνoυ'μεν αλλιΦg'

li θα π6ρoυrμε τη ΦJ'ρα εiτε τo ιεπ€ρ&lρo

η εκεiνη η γυναiκα ποιi 'vαι μθαα'κοθιoβ€vη.
Eiναι μικρoκαμωμ€vη κι ε0κoλα ηv κa;uΘαλσι)με'

Αy λ,οιπ6ν μαq φξρειg κ*τι, κo'iταξε ιlG 'γtrι

μηξi}.ο.
'Αιοιξε, <iνοιξε τη sιiρα yια vα μπειη1ελιδ6vα'
Δε σα δειg τilποτ,α γ€ρουg' εi'μαoτε μιημi παιδιei'

Τα 1ελιδoviομαtα ι{.ltiλλoνταν ατtο o'μ*δεq μι'
κΦv παι,δι<irv την πριirτΙ ;μ€ρα cαι.l Ινldρεη Y't€( γοr

αvαγγελΦεi πανηlγuρικ<i o sρXqμξ τηq 'Λvoιξηg'

oι xελιδovιοτAq (6τιoη oι καλαι{διστξ) nΦyαι'

vαv σtα απiτια και, ,αφ0 €ψολλαν τα 1ελιδοvi'
αμοEτα κρωιiwταg τo ξiιλιvo oμoiημα'τΙξ Χελιδ6_
vαg, απαιτα31oαY να αμειφθo'fv για lov κ6ττo' τoι'lq,

αλλιdrq ατιειλoιi,ααv 6τι θα ffλοrvαv ττ1v τtδιρτα

(9υρα) { θα ι1ρπζαγ μια'γυι'ιαkα οfd6 !o απ[τι"'

To αρxαio ρoiτικo xελιδ6νιαμα, τo oπoiο μαq
τc δι€gτ,roε oτο 6ργo tαυ o ΑΦiναιog (2oΦ μΧ' τε'

ρi.πcu) μ-αg &;μiζει oπιεdξτoτε τα παρ<iξεν'α Xρι-

οlτ€,uyεvνιliτικα K<iλαyτ€r τηξ N<ioιlοαc και ιδirοq

τηv ατα[.τηoη τG}γ καλ.εrιηδι.<xτtilγ tτρcrrn6 hιoυλλiκι

Θl€λoη, (<μΦα ξ τι φ€ρoφ,λ€ιlε oι 1ελιδgμιoτ€q)
και πρoπGvτα}γ με το αkημα (η μdζιηα ooιl' τη θ€"

λου, να τη φιξooυ μια φouμi κι το&λι να oτη φ€_

ρoυ> (Oι ;1ελιδοvιαtξ αττειλοι)y 6τι 8α αρffoυv
μια γυναiκα Φπ' το oπiτι <η tαγ γυναικα"' φ€ρo"

βεζ...r'

Κ6λλιvτα, }Ιθλιrzτα, Σoι}ρ6α, Bαoiλιvτα"'

Ιd6λλιvτα, μfλιvτα, oοιiρΘα" Bαoλιι;τα'
του οκrrλi, σα., μ' €φωyιν τρα1,6 κ'oυ}λnκι dΙfλoυ'

Θ€λoυ δε G€λoυ η μαvα ooιr τη Θ{λdr

vα τη φιξαoι.l μια Qα;ρ& κι τι*λι γα ffiη Φθρo''
(o oτixog 4 λ€γετοιι 'κdι: Vc tη φο'6 vα τηv τσι_

μrπd'..").

,llru6δo<πι τoυ voιιΙJατoq

oι Ηαουοα!oι καλαvδιαtξ (μ'rΦ τrιδιd 6πιυζ

και oι αρηαiοι Poδiτεc xελιrδoιvιο,@) ζηπoιiν με
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επι.μDvη οατ16 τη voιxοκι.ηρ,* τoυ απιtιo{, που την α_

πoκαλ_oιiv <<lEααiλιvτα>> να τoυg δdrαει κ6λλιντα,
μ€λυvτα, αοδρ6α και €vα ltτραv6 iκουλλalκι>> και
εττιτλ€oν ι|α τc.υζ διbαει (δανεioει) και τη μ&vα
τΥ}ζ γι€( να τη φιλiσoυv μια φqρ* (t vαηφιλο$v
καL να την τοιμπo$v) και ταiλι ν,α τηv επιστρi€_

ψεa:ν ( ! ) , επειδf τουg δ*γκorαε τo loκυλi τηξ (τηξ
Bααλιι.τα<.).

Το ν'6n1μα Θ€6.αι,α δε 6γαivει oiμαλ*, γιαε[ η
oτξΙ διφcρειτ,αι κι {τoι μπoροιiψε vα πιr0με 6τι
ζητoov τη μιiνα τηg Brαα[λιrrτ'αξ 61ι γιοιτi τουg
δ<ty,κωαε το οκυλi .ιηg, αλλ<i γιατi τcυq €φωyε €να
τραι16 ,κoψλλiκι.

Σiγουρα €να κΘ€λουυ περι]σσ€ιjει, ,αλλιiι κ,α,ι πιi-
λι η φρκiloη ο'σ6λoυ' δε Φ€λουι>".,.> δε φ,q[γ6η'αι σ(r-
oτf1. Πιo cμαλti Θα f1ταv αv €λεγε <Φιiλειg δε Θr€.

)ιειq... vα]ιtloυ τη δdroειq, aγcb ΘEλω τη μ6ν,Φooυ...>.
Λv εil1αv €τtoι τα πβγμαcα Φτiε, Θα 'μπoρoι},oα1με
να ποQμε 6τι κ,αι cι καλαvδιατ€g 6ττωg,'κα:ι oι Xε_
λιδοιlιατ69 εκ6ιζoυν τη vo.ι/κακυpιt για ν1α ,τ(}υζ

πλη,ρdwει για. τoν κ6πo τουq.

'oλα δεlηνoυv 'Φιι oι οωζτbμεvoι oτi:χοι ατυ6 τα
<Ι{6λλιrrια, μ€λιvτα,..υ τfig Ι*&oiυαοη. ειν,αι μ6νo Ιμ€_

ριtΦι απ6 κ<i0τιoιo οπωσδηroτεl μθγαλ.ι1tερo iEραl_

γoι1δι, πoυ κουτooιηρεΦτηκε με τoν καιΦ €[τε γι,α-
τi ο'ι ,καλαvδιroτ€g'6ιriζoνταv vα τελει<bνoυν απ6 τo
€vα Φτ(πι για vα παν ,στo &λλjo (6rπΘq γινεπα,ι και
τtiφα) ε[τε γιατ[ και η voικo]}αrρ(i 6ιαζ6ταν να:

τoηξ δ<b<rει: <κl6λλιvταυ, ετιειδf1 λυ;u&ταv vrα 6λ6ττει
τα;μικβ παιδιri να β}"λο,υv ]μεq τo κβo. και την
πω/ι.rvιd.

To μ€τρo τιlrv κα,λ6vτων
iviε την πρααπ<iΘεια να ατιoδιbοoprpε τo ν6ηlFα

αtrτοιi τoυ μιηρo6 τpαγoιrδιαi πωv καλdντr.rv, αιr-

τιληffi1κqμε τα πρo6ξμeι,α πoι, ιπιΦρ1oυν ατη
oτlξη 'και ατη αΦvταξη1. Av θ€λαμε vα 1αρακτη,ρi-
σcdιrμε 1τo μ€qρο τoυ, t6τε Θα 6λ€:τqμε 6τι Θα mρo-

6ληματζ6μασταv και στo 1ωrρι.oβ τoυ σε ατ(14oυq,.

o 1r,lριoμξ αε ατξoυg ενrξ τραvouδιoΦ πoυ
θφταoε Φq dμκiζ lFε ττlν πρoQο1ρικf1 πc(ρdδοση και
βλιοτα <τ1ραγoυδιoτικιb 'oi\roυlpα δεv ε[ναι, τ6oo
ΦτEλοq' 6oo φα[νετcιι, και γ[vεται. διiαr<oλ.ioζ, Φrαν
uπGρ1ει πoυκιλlα ,μ€trρωv, 6πτoc στo τρΦyo6δι πoυ

μαg crπαqxoλεl, oτo oπolo παρατηρoιiiμε τα εξηc
εvδιαφ€ρovτα 6oo lKσι EΥEU'ΙιΦσι{EK&:

o πρcbτoq Φηoc <οK6λλιv,tiα... B,αα[,λιvτα> ατιo-

τελεlτcrι απ6 τ€αoεριζ δκlκτιrλoιξ( Ξυ'υ). Eivαι
δηλαξ δακτυλικξ τετlμiiμgqροζ (oι oτξoι τηξ o-
διiοoειαg και Ιλι6δαq τoυ σμ{ηρoυ ε[ναι δακπlλι-

κοi. εξιi1μετροι}.
σ δει}τερog ρτιXοc (του <rκυλiαou... Θ€λου) ε[_

ναι *v'αg τρc.1αtκ6g δεκατετlραoιiλλαΘοg. (Αv tr1ω'

ριαtεi γiνεται €vαq tlρoxα'iκξ (1Ξυ τiρο1α(o,q ) ε-
πταεn3λλα6oq και €vαg ιQμΘικ6g ( υ;! iαμ6οg } ε-
πτα'αι3λλα6ο,9.

o τρiτοg oτi1og <θ€λο,υ... Θ€λoυy 'εlvα'ι o πιo πε_

ρ(ερlγoq γιαt[ απτ,τελε[,ται απ6 τp,ειg δ6κtυλoυq
και €vαv μεcoτοvικ6 ( υΞ υ }. Elναι δω,δεκα'αιjλ-
λα6oc, 6πω9 και o'πρcirτoq.

o τ€τqρτοg ατξc,q ((v,α τη φιλf1ooυ... να τrη φ€-

ρc'u> εl'.lαι ιαμ6ικ6q δεκαπεvτα,αηjλλαΘog. Aν xω_
ριoτε[ γivετ,αι €vαg ιαμΘικ69 oκπαo'ιiλλαlΘoζ Kαι
€vαg ιαμ6ικ69 επταα6λλα6o9. 'Eηbυμε δηλ,αδf1 δυo
12oι}λλα6ου,g δακτυλι,κοΦq, €vαv τρογαiirκ6 l4αiλ_
λα6o και €v'αv ιαiμ6ικ6 Ι5α6λλα16o oτiηoυq.

Αν Θ'6λα'με ]σιτη rοftJνl€αεια vα ερψην€ψoυμε /t(αι να
ετυμoλογ,fr,oοιlιμε κιiτrcιεq λ€ξειq, ιiγνlωατεg oε πoλ-
λοιig, 6πω9 πιq λ€ξειζ κ6λλιvt'α, μ€λιvτα, ooιiρ6α,
κουλλitκι l(αι τo κ6ριo 6νoμα Eααiλιvτα, Θα κατα.
λ'f1;γαμε oε εvδιαφξρο'v.ια σιrlιιπεμiαματα ο1ετικ*
με τιq αρl1'αιoελληνικξ και ρ(rμα:ικ6q ρiζεq τoυ
ιδιtilματοq ηg N<ioυααg.

H ετυμoλoviα μερικιilv λ€ξεωv
Ι't λ€ξη <1κ6λλιντα>r αημαiνει και τo qραγo6δι

τcr,v καλfvτοrv (;Aρολλε τα iκ6λλιytα), oιrλλa ,και /rο

φι).οiδ<bρη;μα (μαq €δ<,mαν lη6λλιvτα). Δεv απoκλbi.
εται λοιrτ6v η λ€ξη (R6λλιvταΣ vα εiναι πρo'ι,6v
οqμφυρμo0 ταrv λ€ξεοrv <(κ6λλu6ω> (:1μικριi vo-

μi,oματ,α και κtrπoια lμικρι1 oτβγγυλα γλΙ.tκi,αμα_
τα) και κtiλαντα (ευ1ετf1iρια t Yro,ρταoτι,κ<1 τρα-
γoιiδια πoυ ψdλλov,.r€(ι ατι6 παυδιd oτιq παραμoν,€g

μεγ<iλrοιl γιoρτκbv - καλ€vδqg ov6μαζαν,oι 'Pωiμ.οrioι

τηv πρ<bτη lμ€ρ'α κdΘε lμfrvα);, Ι{oλλυΘα + lκ<iλαvτα
: κ6λλ'ιVτα. Η καινοξργια λ€ξηi ι6;4ει ,τo κrtrριo μ€-

ρioc τoυ Θξμαεoζ τηq πμiπηg (iκ6λλ'υ - ld6λλι - ),
τηv κατ&ληξη τηc δa.tτqρηrq (-wα) ,1661 τo v6ημα
και τωv δυο, δΦcβδη oημαivει και τραγo6δι και
φιλo,ξρημα (νoμiqμαcα' γλ\.lκd κλπ,).

Στη Θ16oηr τηq ηρdrηiq λ6ξη,q (κ6λλuΘα) Θ,α ,μτιo-

ρcι1oε v'α εivαι και η qρxαiα επiioηq λξξη qκpλ-

λιξ _ ικoqp 'η9ψ ,6ηiμα'[νει κoιλooρα ατιo 1ov,qρi6 α-
λΦρι (αιτ' nι6λλικα + lκκiλαvτα : 'κ,6λλιντα). Πr-
ΘαΦ φρ,e,αη <ψαq 6δωααν για 'κ<iλαντα κ6λλικΦ>.

Alπ6 τη λξη κ6λλξ' ,ι.ltτιoκoριστuκ6 κo}ιλ1κιoy
(:,μικρξ ,κ6λλιξ) προ€ρ1εται η vεoελλην'κfι λ6ξη
κoυλλiJκι (: μια γλuκιd κoιλooρα).

Η λξη <<μ€λιυτα> ηρ€τtει vα €χει σ](€oη με τιq
λθξειg μ€λι και ,κιiλαvτα κcζι \lα εiγαι και αυtfι
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προΙ6v ουμφυρ,μai αυτιilγ τωv λfξεωv: μiλι + κ*_

λαγττ::μ'€λιvτα.'Eτo'ι, αv η λ€ξη κ6λλιντα oη

μαivει τα voμiαματα' η λ€ξη μ€λιντα πpιiπει vα
δηλτbvει τα γλυκioματα, €φδσον !'! τρiτη λ€ξη
<αο$ρΘα> μπcρεi vα δηλιiνε,ι τcυg ξqροalg καρ
πoΦξ.

Τα ο'οΟρ,€α εiι,αι o καρπ69 τηq oο,υρ6ιιiζ, εν6ζ

η,μιriεμριου δ€ιτ'ρου ξ θιlμvoυ που oι αρ1αiοι 'Eλ_
ληvεq το οι,δμαξαv {,η 6α, Kαι oι Λατivoι (η) sοt-
1ra1, Tοv κcρin$ τηq rοouρsιdc (sοrbιιs) οι Λατivoι
τov €λε'γαv (το) 591$ιΙm {πλ. {τα) 591}3), εvιil
οι 'Eλληvεq τo 6οv και τα 6α.

Eπειδη τα οοι,',ρ,sα τα μιiζευαv, τα xιiραζαv οτη

1r€oη και τα ξiραιναν για γα τα d-;ο'υv τo 1ειμι,r.
vα για μαλακτιx6 αφ€Ψημc, ουμπερ,ιλξφτηt(αv
oτc,υq ξεροιjq καρπoιJg.

Ποια 6,iιωg εiναι η οoυρ6ι* και πoι<i τα oo6ρ'
6α; 1{αποιog φlλoq μoυ,εi1ε φ6pει πριv α{rε6 χρδγια
€να αο*ρPοο που 6μo.ιαζε με ιitvριο κο,ρ6iμηλo (πpo$-
.,'ο) o'κοι3ρο βυαινi t(αι μoυ diπε 6τι η oo,uρΘιιi εi-

ναι αγριο δ€vτρo. 'Eναq *λλoq 6μωq μoυ εtπε 6τι
ooιlρΘι€q λιlyοvται κτiιποιoι s<iμvoι, <i@io'voι και
σtηv πφιo1ξ μαξ, ,!oυ Θγκicζoυv κ&τι ,μιx,ρο6g

oτρ6γyυλουq καρπoξ (λitγo πιo μεγΦλoυg απ6 τα
τριμπ6μτουλα των κ6ξρωv) τιoυ 6ταγ ι,l,ριμζoυv
γivovται ακoι1ρoι γαλζιoι και ατφoi. Αv αυττi.
ειναι τα oo'ι1ρΘα, f6τε κι εγcb ξω δo,κι1μ&αει μερι-
κ€q φρ,fg ,οτoυq aξo1ικoog μoυ περιndα!oιξ.

Η οο'υp6ι* λ€γεται oε κιiιπoιεq περιo1€g ηc Eλ'
},ι1δαg oo,υρrδ.ουλιι1 και αΘγαριιi. Η δει1τερη λ€ξη
πρ€πει vα πρo€ρηεται απ6 τηι, qρχ" E}λ. λ€ξη τα
6α, τα cπo[α, 6πωq φαivεται, ξγιvαv &6γα Oπι.lq

τα ωιi €γιvαv α6yd.
Αg oημειωΘE[ 6τι στα πoιFrιακd tα ω<l Φιvαv

ι;16<l (το αr,Θ6v - α6γ6) και τα δα (oooρ6α) €γ,'
'ι/σ, (τα oιi'6αq>. Η λ€ξη oιiΘα oτην πovτιακf1 διιi'
λεκτo oημαilvει αταφ(δα (ξερ6c καρτιοq) και π€-

ριλαμ6ανεται στα πovτιακd κ*λαvτα.

Και με η λ€ξη oclιiρ6α €γιvε oε lκdcπoιεζ περ'ιo_

xξ τηq Ελλι5aδαq, 6,τι 6γιvε με τη λξη κi6λλιιrτα
ατη Νιiουoα. 'oπι"lg δηλαδη oτη Γl!&oυoα η λ€ξη
κ6λλιrrια δηλιi>ιlει και τσ φιλoδ,δρη1μα, αλλ,* και
το τρωyoι}δι τΦv καλ&γτc.ry, *tαι και η λJ€ξη oo6,ρ_

6α ,οημαivει και η1. πεpuQorβ τιοv καλαιδιoτιirγ:

ξ{γκαv για τα αοQρΘα: 6γηκαv για γα ιpι&λουν

τα κ*λαvτα.

Bαoiλιντα: Bαo(λιvvα
Και φxi:voυμε στηv πιo κρ[oιψη λξη τalν παρ&-

ξεvωv καλ.ιεντων tηζ l{ιtoυoαq, oη λ€ξη Bαολιv'
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τα, στo δvο.μα, με τo oπoio προoφωvεiται η yοικo-

κι1ρri του απιτιotj απ6 τουg καλαvδιατξ.
Αεv υπιiρ1ει αμφι6ολiα 6τι η xατ*ληξη του o.

ι.f:μ.αταq αuτο:i <lBαοiλιγτα> πpodλΘε απ6 *κεκτη_

1'Ξvη τa1iτητα>, αvαλo,yι**, απ6 τιg λ€ξειg x6λ-
λιν"τα, .μ€λιντα,.. Bαoijλιγτα.

Πaι<i ομωq εiναι η Bαο[λιyτα πoυ αyτιπρoσω_
πξtjει <;τα κ6λλιv,τα 6λε9 τιg voικοκι,tρξ ηζ Ν{i_
ουσεilζ; J\{πωq εivαι η B,αo{:λαιιrα, η yυvαixα τoυ
Bαοiλη. lμε τη βορειoελλαδlτυκη !P,oΦ του dτoιloυ
ε. (ε η αι) ,αε -ι-. η Bαα(λινα;

Θεωρ<il ι:g ωπlΘ'αη αυτf1 ηv εκδox{, γιατi o
'Αγιοg Bαoiλη{ ατι6 ,την Kαιo6ρεια ξταν &γαμoq.

ΙΙoμζω, ,6τι τo οvαμα Eαoiλιγτ'α εivαι η αρxαiα
ελληvικη λ€ξη 6ααiλιvνα (με δυo v) που αημα[νει
6αoiλι,oαα. Η κατιiλη€η -ι,τα,, πρof1λ€ε, 6πιυg πρo_
αyαΦ€ροηjκε, απ6 αναλογικ{ ετιiiδρααη τ<oν λ€ξεων
κ6λλιvτα και 1μ€λιvτα'

Αv 6μωq η λ{ξη Bαoiλιντα δεv εivαι ιilλη ατι6
τη λ€ξη Bαlciλιvv'α, τ6τε μποiρει vα oυμ6αivoιrv δυo
τρ<iryiματα. 'Η 6τι οι Ναouoαl,oι ,καλαιrδιoτξ οcrιo.

καλoΦν τη voι,κorκυ,ρ& του απιτιoti 6αoiλισαα, 6πωq
oε <iλλεq πεφιo,ι1€q τrt{ EλλΦδαq Φ'τo,καλoriν το voι-
κοκΦη <βαoιλ€α>l, για vα τov rκoλακΦoυv, προ-

φ,c{vΦ,ξ, και vα φαvεi γεwαι6δ<ορoq, τφΦrμα ξι
απ0Φαγο, f1 6τι τφ6κειται για τη, Bαοiλιwα, ηr γυ_
vαdκα τoυ ξρ1ovτα 6αoιλι'* τηv oπo.ltr vuμφευ6ταν
o Θε,69 Δι.6vυoog, 'oε αvαπαρ&oταoη, Θεi'κor1 Υιiη-ιoυ
<rτα πλα[oια τωy διοvυoιακιbv γιoρτιbv oτηv αρ1αiα
ΛΦξvα, για τηγ απoiα ξoυμε γρατrτξ ψαρτι.lρiεq,
αλλα και αε &λλεg περιox€q τηq ,Eλλjdδαg' μεταξ,
τοry oτιοiων και η }1ακεδoγ[α' για τιζ oπoiεq λεi-

'τ8υν 
oι yραπτ€q μαρτuρiεg' ιπι&ρηει 6μωq ευτ.r-

Xιiζ η 8αuμαoτξ παρdδoση.

Yπ€ρ τηg δε0τφηg εRδoXξq ουvηγoρο0ν απo tη
βια ,pεlpι* τα κ6λλιvτα τηg Ι*ιtoυoαg μ την dπαt-
τr}ση i €oταr το αiτημα τι,yy καλωδιοτ<bγ γα 8d-
vεζστοsγ (6,rιωc ο Θεξ Δι6vι}σξ δαvειζ6ταν τη Bα'
olλιvιlα για να η yovι,μo'toιησ€ι 1και γα π<iει xα-
λιi η 1,ρovι*'..) τη μtιivα τηq voικoκυρ&g, τηg Bααi-
λιιrταg, για γα τη φιξooυν {4ιοr φορ.& και yα τηv

Eπιoτρ€rμ'ουν €πειτα... αλλ& και απ6 την dλλη με'
ριιi τα καρvα6ιiλια - ,μαoκαρ€ματα 'α.) γivoνται
ατην περloδo του Δroδqκαftμερου (Δεκ€μ6ριog_ Ι_

αlουι1ριog) oε δι&φqρεg περιοxξ τηg Eλλ&δαq
ατιg μ6ρε9 ,μαg. l['ιατi &πιoζ εivαι γvτ,rτ6 αtr1v i_

δια πεpioδo (Δεκ€μqρισξ - Ιαvoυ&ριoζ) γiγoνταν
oτη,v cηρ94αiα Α&ηvα (αλ)υ* και σε dλλεq σπΙoΦη
πoτε ελληvικ€g περιoγξ) τα μικρ* fl *ατ' ωyροι-'q

Διoιηiοια και τα Λ{vαια,



> Χελιδ6\lισμ(} -- Ι{6λλιvτα

Θα πρ€rει vα αη,μειωθεi δτι ο' αυtf1ν την πε-

ρiοδο γ[νοvtαι 'και oτηv περιο1,f1 του Ρου'μπλoυκιοιi
xαι τrJ;ν Πιnρiωv, αλλ& και αε ιicλλεg περιoμig τηg
Eλλιiδαg, τα πεplφημα Ρογκιiτ'αια f1 ΡογκαταΦοια

η Fαγκαtαtiρtα η Λαγκατα&ρια f1Γκο'τααριιt κλπ',
τα cπc,Ια f:'cυv πολλιi κοιv'& ατoιxεiα με τoυq αΓι-
ο'l6τοαρου,q και Mπoιjλεq} tηζ Γ(ιtcυααg, πoυ εμ-

φaνiζcνται 6μe;q αργ6τε]ρα, στην πεlρiolο tοrv A.
:i_1]1".ρε{r} (Φε6ρουιiριοg - M*pτιοg). Στην αρ;αiα
Α9iivα τc μιfv'α Fiεiρτιc τελo$tu,ταv τα μεγεiιλα η ει'
ιiατει ΔιοW,οια),

Στα Ραγ,καTεαρια τι;v Ριξω'μ<iτ<ον, μaριo0 τωv
Πιερ[ι:v, 6πι,:; εixα γρΦει oε παλιδtερο <π,1μεiιο-

μti μoυ, ο αρ;ηy,6g τoυ μτιoυλcυκιο'i ειγαι o γα-
1ιπρf g, εvιb Tη ι/*φ'}j υτrοδι]Eται ο πιo (τσαχπινη,q>

τηξ συvtiρc]φι*q. 'oταν μπα[vουν σε 6να cπiτι, oιρ-

παξcυv ,εc voιxeκι3ρη αTε' τ(-1 λαι,μ6 και με φο6€ρε9
τc,υ ζητo,jv να υdιξει και vα τoυq διb,oει απ' 6,τι
i1ει, xι.lρic.:q φαγd'σιμα' που καταyαλti:voνται f'
πεtα σε κoιν,6 γλ€ντι. Eiναι οπωσ'δηπoτε φανεJρri
tα κoιvιi ατoιxεlα με τc xελιδ.6νιoμα και τα κ6λ'
λ.ιγt'α. ΠlρΦμα που γ(vεται κατανΦητ6, αν λΦΘoυ_

με υ,τ6φη μαg 6τι οτo xρoνι'κ,6 'δι<ioτημα πoυ γ[-
l,tγταγ (και 1l[1φγggι} τα ,διοw,αιακοιi xαρακτf1ρα
α:πcKρ,ι&τιι(α δρΦμενα και ψ&λλovεαv τα xελιδονi.
σματα lκαι τα 'κ6λλιvτα γtορτdζoγταv και η Πtρω-

το1ρονιι1. Γιατi ωg τa 15312 π.X., που καθιερlιilΘη

κε ωζ Πiρωτ@χpovιιi η πρcbτη Ι,αvoυ'qρ[oυ, Θεωρo8v"

ταv η πρt}τη Ιιlαρt[oυ, απ6 τoιrζ Pω,μα(oυq' oη η

ηρcbτη μ:6ρα toυ χΦvoυ. Aλλι1 και η 2'5η Δεκεμ'
6'ρiου, γ! ζ!μ€,ρα τοrν Xριατoυγ'€'wωv f1ταν για €να

1ρovικ6 δι&oτη,μα απ6 το 354 μ.X. η πμbτη μ€ρα
του χρi6νου για τoυζ Xριoτιανου,q. jvLqρ'τυρiα o ατi_

χoq τωv καλιiντι,rν <<Xριoτoιiγεwα, Πrρtοτoι]γ€vνα,

ΠpΩTιl γιorρτη του 1ρ6νoυ>.
'Eται λoιτιoν εξηγεiται τo συvτ,αιριαoμα διo-

ι,υoιαEeilv (αποηρι6τικωv) και πρ(,)τοχρoνι<iτικωv
στoιχει&}v ,ατα κ6λλιvτα τηζ Nfoυααq. Δεv ε[ναι

επcμιivωq μdνo οι αρxαιcελληvικ€g, ελληνoρωμαι-
κiq λiξειg, αλ}ιti και oι παρΘfδ6]σειq, τα f1θη και
{:i:.μα πc'υ επιΘιδr,Cιυv αtη Γi€oυοα (και ευτυ1ιbg 6-

Χι μivc"ν o' αυτξv) και μαρτυρο6ν 6τι αυτog o
τitποg. παρ,6}'.ε9 τιg rτεριπ€τει€g τοu δεv €xααε τt1

aυν(yε''α. τ'ε,υ ποτ6' Mdrρ'ευρε; αlιΦε,ι.lοτοι pεταξι}
τc.:v πc,λλιilv ιiλλωv και η BααIRιvtα (Bαo[,λιvvα)
}ιαi. τo κoυλλ,iκι (c κ6λλιξ) και σ Γιοev$τααροg

iΔι6νυα':9} και η i'.lπeιiλα (η 18α60λα), πεrρ6λη
την αλλclωαη πCυ U|rε€στησαv μliαα ατο διd6α tιov
αιι,:νωv.

tsι6λιoγραφiα
1. Τdκη ,Mπ&'iταη, <Τα δημoτικ& τραγoδδια τηg

Νι;.ιουαταq>, Αωγ ' 1977.
2. r. A. }*lyα <<Eλληvικαi Eoρταi και iθιμα τηq

λαi,κfg λατρεΙαg>, Αθξvαι, l957.
3. Π,*τρoυ Δεlv6τιc:i}'ου <iΓεviτααροι και Mτroδλεg

ατη Νi&οuαα Kαι στα Λεxαrv*> τrερ. ΝlΑο,YΣτΑ
τεuγ. 73,, αελ. 'i 62- 164.

4 Θ,ωμli Γα6ριηλΙδη ΦΓιαvιiτoα'ρoq και tγtrroJ-

λα - Η Io'τo,ρiα τ,ων oν'qμiτωv>> τrερ. N]|ΑcYΣTΑl τευχ.
7c, cελ' 3'7, 38,5ι0 καr τευx. 7i, oελ. 6,8,69.

5. Σ]ΗME|fΣ]Η: Σ'rr, ,Koζ&ι,η π)ηρoφορfrθηκα
a1ρδαφατα δτι ατηv τrεριοx{ τoι; Bοioυ τα ταιδι&
κρατδvταg τζιoυμτιαιrΙ,κεq (,δτr,ωξ Trαλ,ιδτερα και oι
καλοcνlδroτtEg τηg Νioυoαg τηv Πρι,:ταxρoνιd) ψ&λ-
λoυι: τα εξη,g τταβμoια σΧ'ε'δδ1r,με τα κδλλιvτα τηg

Ν,d,oυo'αq <li(δλλιαvτα> :

Κδλλιαvτα, Mτr&μτrou, κδλλιαvτα
Kι'γω τη|y κoυλλια}/'ττνα.

Kl αv δε μι δδαειq κδλλιαvτα
δcΙ>o' μι τη θηγατΞρα o'.

- Kι τι τη θifuιq, y&i'δαρι,

τη, θlκfrlμ' τη Θυγατδ'ρα;

- 
,Nα τη φι}κΙl ηlα ττ}/ τoημτrδ

vα μl ζη,αταiιl' τoι.l 6ρ&δυ!
({ κι vα ,κoιμo,δrμι αν"riμα! ).

,{EΦ.Φo Φ.-ΦΦΦlΦΦ**ΞΦΦ!e.e.JFΦe.g*.apι{Φ[ggte
*! :+a ,-}: :+: 3+: :+: :+! :+: 3+r t+: !α .+: :+ε t_t }Oε :+€ tOa }t L{
:+: l}::+: t+::+::+: !+: l+::+l:.-t tα:+::_::α !σ:+t3+'lL'li}l
ΦpΞ€Φrw €tPΦrΞEΞ<trΞ σ.EElΞqlFqpΞs'ΞFrirlFΦFrΞrΞlF.ιlFΞ* Ξ!rtΞΠl,
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o Θεδφlλoc Kαμπαviαq κοl oI αΠαρxθc
Tnξ Σxoλfιc ZωΥραφIκfrc τnξ Koυλακl6c

οτηριοτητα εixε εκτ'αΘε'[, και π€'-

ρoσ τα)ν oρiωv τηq Flακεδoviαq

μ.ε παρ,ηyγελiεg €ργrav τtοι, εκιτε_

λ€oτηκαν oτηv Λιiριoα, εκκληgicr
τωv Αγlιυν Tεqoαρ<5ικovτα Ινlαρτιi-

ρ{rν, και oτα 1οrριι1, Στ6μιο και
Kαρdτoη"

oι μακρ,dxρονεg θρευv€q μoυ

γιcr τηv kογραφικξ τηg Θεoοαλo-
νiκηg τοιt 18ο ,αι<b,να €φφαv oε

φι.Jξ στοιΧεiα οημαντιxιt για τιg
απαρ169 τηg ζωγpcιφικf1g τοrν Ko'
λακιαrττirv ζα:γρdφωv. Ωg τo πα'
λαιδtτερo γvωoτ6 6ργo, το:v ζω_

γρ<iφωv αυτ<bv εΘετ,l'ρεiτo ,μι'cr ει-

κ6vcl τoυ Mαρyαρicη Λ,dμπoυ τoυ

Ir8l3 απ6 τηv ε*κληoiα εoυ r\γ[-
ου Γεωpγioυ oτov Χo:ρτιιiτη' Σε

εικ6vα,6μωq ταw'Ι]ριΦv Ιερα,ρx<ilv

απδ τηv εκκληοiα τoυ Alioυ A_

θαvαgloυ Q€αoαλoιrnκηζ' στηv

επιr7ραφf1 δια6*ζoυμε; <δεf1αη' τε

και δατrtνη τoυ ,ευγενιftστατoυ <1.ρ

Xopτoq κυρ[oυ Γρηγolρioυ ΓotJτα

Καoτριτo[oυ 179'6> και 1αμηλd
δεξι6τερ,α <ατεrp& Δημητρiιο Λd-

μπο>. Η αv&0uιrαη τωv oτoι1εiαrv
τηg εικ6vαg τηg Θεooοιλoνlκηq' ι_

oτoρικcbv, εικovo)nραφικcirv και τε_

xvοτρoπικri:ν, δεi11vει 6τι αι;tτi dl-

vαι €ργo ιbριμoυ ζωγρtiφoυ που

απολαμΘciαει f1rδη την εκτ[μηαη

τωΙv,κορυlφαiωv εκπρoο<irπGJν' εηξ

Θεoαodλσvικιιirτικηq cηριοτoηρατi"

αg, To μoναδι(6 δ,dlγμα ζαlγρα'
φικ{g του Δημη'τtρioυ Λriμττου δεν

εivαι αρκετ6 γι{ι τηrv γεν[κευ'oη
των πρΦτcov εκτUμηισEωv σ€ συ-

μπερdoματ,α.
To δει1τερo δεi]yμα €ρ1d,εrι' α1ε

δ6v εlκooι xβvια αργδτερα ατα
I'8t3, lμε τηv ει,κ6ιrα τηq Μεταμ6ρ

φΦσηζ απ6 τov Xoρτιιiη' πoυ ζΦ_

YΡαΦiιoτηκε ,ωrι6 τov αδελφ6 ωυ
Δημηrρ ioυ, lvΙαρryαρiτηl.

Στα 1,820 oτoν 'Aγιo' ΓειΙφγιο

Toυ
Σωτιiρn Κioοα;

του Jξεταλλικorj Kιλκiζ, πtivco απ6
την Ωραiα Πιiλη του τ€μπλoυ, υ-

πεiφ1ει η επιγ'ραφξ κακ6γρτrφη
και ανορΘ6γραφη oυv<tμα' <<Eγδ

ο ζωγρ<iιφοg o γηρoZωoιβg ωι6
xωρlov Koλακι<iι>>. Στov <iμ6αr,να

τηq lδιαq εκκληoiαg, ιrπ<iορ1ει ε_

π[oη,q η επιγρ,αφ{ <alι8,20 ζωγρd-
φoζ o γηρoZkoαιμ<iq και o υι6q o
Kο:voταvτirog>.

Δυo 'iπιγραφξ αττ6 τo lγΙεταλ-

λικ6 εiν,αι oημαvτικιξ γι'α τηγ

μελ€τη τωv απαρxιbv τηig Kολακι'
ιi:τικηg ζωγραφικ{g. Πρ<irτov,μαg
παρουoι<ilζουν €να ζωγρdφo λατ
κξτροrπo και με δι@ορετικξ παι_

δεiα, αγo6 1g,μ,g αδεDφoδg Δημ{'
τρto κ,Φι Mαργαρiτη &iμπo. o τi-

τλog <<γ€ρoυ πoυ φ€ρει o &οoιμ<ig

μπορlεi vα σΧετιστε[ ε[τε lμε τo ε'
πιiγγελμα, με τηiv €ννoια του κ&λ,_

φα, τoυ ,μιlατoρα' ε[τε με τυx6v
πνευματικξ τoυ ιδι6τητα' ιιε την

€νyοια τoυ ιaρ6α ξ του μovαxoιl.
To 6νoμα Zοroιβg oδηγεi πρoq

τo δεr3,τερo χωρk Θθ6αια vα αrτo-

κλε[εται η δυvατ6τηταo ζαlγρ<t-

φΦζ vα oυνδι1ζε στo πβoωπ6
τou, 6λε9 τιq ιδι6τητεq πoυ προ€('

vαφ€ραμε. To πρoοφbνημα <cy€-

ρo> δεv απoτελε'i tε1vικ6 6ρo με
oυγ'κεκρ,ιμt€vo ττqριεxδμεvο, ε[ναι
ωατ6'oo εvδεικτικ6 τηg ηλικiαg ε'
vδg αvΦμ}πoυ. E&ν o Zαroιμ6g o-

ΑwικοΙvωαη στηv εττ,ι,στ'η1μovικη

Η,μερiδα πιoυ, δγιιlε oτημ Αλεξ&v-
δρεια oτιq 1'4.5'199'4 με θδμα <<t'l

Ζω{ και τo "lEρyo τou ,Επιακ6πoυ
Kαμταviαg Θεoφiλoυ*, απ6 τηrv l-
ε,ρ& Mητρ&π,oλη BερoΙαq, Kαμπα-
ν.Ιαg ,και Ναοδαηg, τov Δημo Αλε-
ξdoνδ'ρειαg Και Φηrl, ΕταιρΙα Poυ1μ-

λοιlκιδτ ι,κtαν Mελετrbν.

Πριv απ6 ,δΦδεκα 1βvια' η συ-
νl&δελφοg ΔΞατroιιrα ;Euyεvilδoι,,, δ,-

yραψε την αξι6λoγη μελ€τη <lνtrια

oυντεxνlα αyιoYρ,Φφωv τoυ l9bυ
ακbν'α απ6 την Koυλακιd>. Σ' αr-
τξ παρου<liαoε τα μ6μρι τΦτε γvι,l
ατ* oτoιx'εlα γtα τη'v δραoτηρι6-

ητα τG}ν ζω.yριilφι,lv αιlτcbν, τιoυ

με γ'εvdιρ1η τov Λιtμπo κ&λΙ.lπταv
τιg αvιiη4κεq τη,g Kεvτρικf1g Mακε_
δοvlαg και ει,δικ6τερα τGw περ,ιo-

1ιbv, Θεoooλoνiκηq, Kιλκic' Xαλ'
κιδι,κiζ και Πιερiαg οε 6λο τov
l9o αιιbvα.

'Elργα τοιη εi1αv ερtoπιατ€[,
oτηv Θqοoοo"ovilκη, oτov Xoρτι&'
τη, στα B'αoιλικ<i, τoν lVl,ελιoooυ'ρ

γδ, τηv Ληη, τηγ Koqλακιd τηv

iδια, τξv BoΦλτιoτα Πιε'ρtαq, τov

Koλιvδρ6, τo Α:ιγ[vιo, τo Kιλκ[g.
το Bαφειox<irρι και τη'ι/ ΠρiΘα.

Σ{,μεrρα Θl€6αια μετιi αrι6 δ<b,δε_

κα xρ6vια, o καtdcλoγοζ, αιrτ6ζ,
των €ργ'ωv 61ει ττoλλαττλααι<iατεi

με τoν ενηoπιoμ6 εικ6yarv,, oε dcλ'

λα δ6κα xωριd τoυ νoμoιi Kιλ-
κfq: Γoυιμ€vιoα, .Γο'ργ6πη, Jξεται_-

λικ6,'Awιδρo, Kαμπoμiliρι' Γε,ρα'

κ<irvα, 01μαλ6, Α'π'oηr,τoλoι, Φioκα
και Πεvttλoφo,.

Eπιπλ€oν γvαlρi:ζoυ,με Φτι η δρα
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i> Σxολιi ζιυvραφ:κri'q Κoυλακι&q

vαμξεται oτα 1820, γ€ρog, τ6τε

η αρχη τηq κοcλλιτε1νικξq τoυ δp&
αηq τφ'θπει vα τοπoθετη'θεi, τouλd-

Xιστov οττμ tελειrταiα δε'xωτ[α
του Ι,8ου αιιir,γ,α.

o γεροZωαιμ&q ζει ακ6μα και
ζο:yραφζει aτα 183,5 6rκog φαiι.ι-
ται ατι6 μια dcλ\ επιγραφf'ι σε ει.
κ6vα τη4 Θεοτ6κου Eλεοιiαg α.
π6 tην εκκληα[α τoυ Αryloυ Γεωρ-

γio,υ M,εtιo&λικoιi; <''Eτoξ l835,
εγ'cir c ζωnypΦοs Zιooιμtq ται o

υιξ l(ωvoταvτlγoζp.
Στα Ι,84Ι o γερoZαrαιμ&q δεv

6ρ[oκεται τιλ,€ov αγ&μ€σα στoυq

ζrbντεξ 6ττοrq πρoκ{rτrτει απδ tην

μεγdζλη δεοτποτικf εικ6νοr τoυ Λ"

γioυ Nκολ&oυ τoυ τ€μπλoυ Aγ[oυ
Γεω,ργ[o,υ,oτo Kιλκiq,.

Στην ,επιγρ,αφη ηs εικ6ναg α-
vαφ€ρεται: αΧειρ Κοrναταyttγoυ
Zα:αιμιlc εκ ΙΦλακι&g' lo Aυγoιj-
oτoυ 184I>' Λργ&εερα o"Ktοvoταν
τ,[vοg 6γιvε ιEρ€αζ 6τταrq προκ6πτει
απ6 τιg υπoγιραqEg τrοv τlρι<bv ζω-
γ'ρΦφων γυιtbv τoιl, Toυ Kιοryαταγ-

τiνoυ, τoιl ξ1η xαι του lt[ι1αfiλ.

To πρ6Θλημα τηq q1€αηq σι,d-

μεσα στoν Zr,loιμ& και σroυζ Δη:

μf1τριο κειι lΙαργαρttrη Λdμπo, μ€'
yει πρoζ τo πqρ6ν αδυευxρ0νιoτo.

ΠρoΘληματκ{ παραμ€νει επ[-

σηq η δι&ρκεια τoυ 1r&,οι' δρ*'
σηg. τoυ Δημηερioυ l\ μτωυ. 'E'
xουμε τo ποιλαι&τερο €ργo 1,ρovο-
λoγημ€vo aτα 1796 και τo τελευ'
τα[o oτα l E49.

Kαι πρoκ6τιτει τo ερcilτημα μf1'
παrg πβκειται τιερ[ δι}o πρoαtb-

πΦν;
Kαι τoι, Ιιlαργqρtτη Λ&μτωυ.

Πoλαι6τερo 11ρoνoλoγημ6νo €ργo
ατα l8Ι3 και vε6τερo, τελευταto,
oτα l',846.

H oικoγ6ιrει,α τoυ Mαργαρiτη
oυνεxζεται l[.ιε τουξ ζα}γρ&φο{ξ

γυιoξ τoυ, Στα.rρdκη ιCαι Aβαvd'
σιo πoυ ακμζow αηι, 6η δεtιcrε-

τtα τoι.l περασμ6γoι, αιιirvα"
Στηv oικoγΦεια /l'&μrιτoυ φα[νε_

ται να ι}π&γ€ται xαι η oιxoγ,tvεια
Xατζηoταμ&τη ποψ q γεvdρμηg
ηg πρ€πει vα ι]τα'v αδελlφξ το:ν

ζ<υγριiφωv. oι τρε[g γυιοi τoυ, o
Δημrliτριog,' lιtrυτ'*κog και T&κoq,
τo Mυτ&κoq lαοrg εlvαι iΙτoκoρι-
ατικ6 του ivlι1αf1λ, εγ,ιil τo Ttκog
εivαι oiγoυρ,α ι:lπoκoριοτι,κ6 τoυ
Korγαταγτ[vοg, καλ6τtτoυγ με cηγ
δρααηρι6ητ& τoυg 4 περhoυ'δε
καετiεg, lE54 - Ι899.

Γvωρiζoυμε τrilρα τα ov6ματα
13 ζωγρ&φων Kουλακιtlτtilv, ττoυ

ανfiκουv αε 'τρεξ γεvι€q και με
tην δρ*οη τoυg καλ0πτoιw περtο-
δο εvξ ,αι<ilγα xαι rιλθoιl |796 -

1899. Περιαo6τερα ,απ6 610o €ργα
τουg ε[,vαι γvtoπ&.

Για να εττιατρAψω ατo πρ6'6λη-

μα πoυ Φ€τει η παρoι}αα αvακot_
νωση, ιπ&ρ1ει ot€oη ωr&μεαα
oτov Θε6φr,λo Kαμπαν[αq και την
δημιoυργ[α τo,υ ε'Fryαστηρioυ ζω-
γραφlκηc ατηv 6δpα τηq ε'τισκo'
πflq τoυ;

Tο πρ66λημα πριγ 1,5 1βνια
δεv {τω δυvατ6γ vα τεGε[. Σd,με'

ρα 6μanq ,rroυ τo πρrbτo Koυλακι.
cilτικo €ργo αvdry€τ€rι oε θ'τogl,πoυ

ελξιατα αττ€1ει ατ16 το πιΘαι6 {_

τog Θαιlιiτoυ τoυ Θεoφ(λoυ (δη_

λαδη *Xoυμε €τoζ Θαv&τoυ τo
Ι,795, η πΦτη εικ6vα τo i796),

voμiζω 6τι μπoρoιiμε να Θ€ooυμε
τo πρ6Θ\μα. Η &μεαη συμμ€τo"

x{ τoυ Θεοφiλoυ εivαι αν,απ6lει-
κτη ακδμη,. flΙια &δειξη Θετικτ] α_
πoτελεi. τo γεγovi6g, 6τι o παρ,αγ-

γελιοδ61oq τωv εικ6vtoγ τιoν Tρι-
Φv Ιε,ραρx{bry τo,ιJ t796, Γρηγ6ρι-
οq Γοι)ταq Kαoτρiταιog {ταv γvω,
αtξ τoυ, @goφιλoυ.

To πιο oη'μαvτικ6 αιoι1εio ,ε[,vαι

η αιγλη τηγ oπolα πρoο€δρoε
α,rηv Koυλακι& η 'μεyι5cλη πρoσω"
πικ6τητα ,τoυ Θεoφiλoυ. Η μ€ρι.
μνci του για τηv ττνευματικf1 ζωQ
ει, γdvει, πρ6oφερε αη,v oικoγ€-
ν]εια ΛdιΙ'τoυ τηv δυvατ6Ξτα δη
μιouργiαg εv6g εργαατη,ρ[roυ τtoυ

υτηρEε τo''ιιo αημαvτικ oτo 11cil_

ρΦ τηq Kεντρικf1g Ιι{ακεδov[αg οε
6λο τov l'9o ,αιtilγα.

Edv τo εργαοτf1ριο αυτδ oυvδ€-
εται με τoν Θε6φιλo dμεoα' πμiry
μα 'frου 

πρoααrπικ& πιαiε$<.l, τ6τε
α,vοf.γεται μπρooτ& μαg μια &-

γvc)σtη διdατααη τηg πρootlπικ6_
τητ,αζ τoυ μεγ&λoυ ιsρ&ρχη.

Av 'δεv'oυμ6'α[vει α.lτ6, τ6τε τo
ερyαατfρι α;τ6 Θα ,μπoρoι1oε να
ΘεαlρηΘεi, ωg καρτξ τoυ πvευμα.
τικoιi ,αττδρoυ πoυ μια ζι,t( oλ*_
κερη, μιo6 qx,εl6v αιdrψα, {bπερ-
vε o Θε,6φιλog στηγ nεριοη(η τηζ
Kαμπαν[αg.

H Axαδημiα Aθηνcbτ' 6ριi6ευaε τoν HμαΦcaιτη διxηy6-

Qaι τ. 6aυλευτri, ιoτoριxd xα.ι συ7'ε8yιiτη τη5 uNιd.oυcταζ"

Γιcbρyo Χοoviδη, yLα τo oιiτ,oλo τaυ ιτ'''ευματιxoι3 τoυ 6ρyoυ.

IΙ ,,Nιd.aυcτα> τo7' oυy0αiρει yLα τηl' αυcoτατη αυτri τι-
μητιxr! διcixριaη.
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Toυ Fτ.θλιoυ Ι. ΚoΦαxεiλn

Tα τgαyoilδια τoυ PoυμιτLουxιoδ εiι'αι

x}υiφτιxα xαι ιυτοριxci 6πaιq του "Κατoιd'-
|ιtΙα'u o ,,Κιiτoυ oτα ιτiτ'τι αλ'ebνια", uAxoδcτι
'Nιoυxαcτρiτισιq" 

r "!oυ BαoιΛ'dxη'' oNdoι'

ου; πιθαvαiyει'' x-d.
'Ε'va Σοββiτou βρdδl βρε Kοτα6ψπo πρoui

βqρioαv τoυv Koτoι6,μπο του Δημiτpη

μεσ' τ' Αvroυγ6n' λ τoυ oniτ''

Τoυ κρiμ'α vδ'1'ει η Δθonoυ, βρε Kοτοιiμno μ"

κi τ' δδικoυ oυ Avrιiyγ'c

ω1 αμiv Δημl4,πρη 'μ' 'πoU oι φαρ'μiκoυoιv'

Mαι}ρ' flταv η κορ6τoο, βρε Δημ{τρη μ'

κι μαιip,α τ' iλoγο
Σi κλαiε,: δλ' η Bδρolο βρ6 Δημiτρη 'μ'

κι δλoυ τoυ Poυ1mλο0κ,

ΙΙoλtr"d εiι,αι xαο τα τραyoδδια τη5 αγcΙ-

xτηq στα 1crlριιi τoυ Poυμιτx'oυxιoιi xα|cbq επ!-

oηξ "" noniog[oμoτα' τα'χτα8[αματα' Aπd τα
λατ ρευτιxιi τ ραγoδδια ξ εψaιqiξoυι' τα xιiλ'αι'-

.o λo, τα Λαξαρxιi τραyoδδια' Aρxετιi εiι'αι
τα μoιρoλ6yLα'' τα, oxoιπτιxd xαL τα yυρioμα'

.o,' "ri5 ξ"nη"r,iq xαι xυρicοζ τoυ yιiμoυ' To

"ndμ"'-o 
.ρoryoδδι εiναι itα yαμfi}"ιo σ:ιτ' τo

χ,ω7Lo Mελixη.
πaηλ, 'Πογiioυ ,μ' ,πδΦικο γ' o'κo0oω τη λολιδ ooυ

vo'πlτομδ oα niφδlκο vσ 'ρτω <rrηv ογκoλιi ooυ"

Biλι 'Πoγiγιou μ' κι 6λλοξι, αroυλioου κi oρ'ματιilooυ

μlκρδ τζιorτδvι μoυ βdλι τoυv 6oπρoυc

τoυ αoΙδκι τoυ πoυλ6γιoυ ο' Zvdpι

,μlκρδ τZlαvτδvl μoυ (:βλoατδρι μoυ)

Aπ' τo 7cορι6 ΙΙαλ' ΙΙρ6δ80μ0ζ εEι'αι τo

επ6μενa τραyoδδι τηg ξει'ητιιiE
Ν' δn.oιoυq μl γλiπ: Y' οnoδ γιλδ, Φoρεi κoμ6v δεv δ1oυ'

iχoυ κo μoγ μεo' τηv κoρδιδ' 'κi ζiλη ατoυ κιφδλl'

M,oι}ριoov m 1ειλ6κlο 'μ'oυ, μo0ρoov κi η κορδii μoυ

xου'ρic μδγvο, 1oυρic δικoιjc, μ'σg στo 'μοΦρο Εδvo"' κλn

Στην Aλ'εξιiιδgεια 1oρεδoυυ την "Γxιii-
ντcι> 6υαι, 1oρ6 μειxτ6 πoυ συyα7tτoisμε ατα

Καψoycbρια '.αL 
o' 6λη τηl' 1τ'ε8Lo1(ri τoυ Poυιι

nλo,o'ιoi,-. Στα Pιξcbματα Β6ρoιαq γoρεiloυν
iνα ιταo1αλ'ιdτιxo τραγoι3δι' Στηι B6ρoLα χo-

ρε{ιoυν iov Βερouhτιxo 1oρ6 oι yυι'αl'κεζ l'τυ-

)ι'"E μ" 6αρεi,* αρ1ovτιxi1 παραδooιαxiγ cτo'
'ιi. 

b)o 60ο1io τooλαλdyερoυ ατo 1alρι6 l7ε1i-

*η noiρnrι μ6ρoE oλ"6xληρog 0iαoo5 ανδρcbι

ιτoυ 1oρεiloυl' 'ια'L 
τραyoυδoδν' oι γoρoi τoυ

Poo1λiou'ιoι3 εiι'αι ανδριxoi 6ιιaη oι Λιnιρi-

2a

δα, \VΙπoΙμiτcα, Toιoυμ'πανoiλα', Καρατξ66α'
Tξιoυ6ανιixι, Poυyxατξιciρxα, oι μeιxτoi 11o'

ρoι ilΙrλr';q, Γιoilφxoυ, Nτotιαxoυ' oι κciτoι-

λo, γλ'rn'oδν oτιq λεγ6μeνεE "yρoυι'oυyαρ6g''
oι yυναixεζ στηl' yLoaτη τoυ Λαζιiρoυ τ8α-

yooboδn .πoλι,' εotιθυμα 11'αL χo'ρευτιxcΙL τραyoδ-
'δια. 

oc πρ6oφυyεq σ;'ι' τo1' ΙΙδγτo πoυ fiρ0αν

oτητ Hμαθiα ψoρεilaυ7' τoυζ δxoδg τoυζ xo-

ρojs, 6μ,iλ, i6ρρo, Λαγyευτ6, Κ6τoαρι x'ιi
b"η' I'Ιrioυσα oL φoυoτανελ'oφ6ρoι 11oρεiιoυι'

ατoiι ρυθμ6 τoυ yταoυλιoιi xαι τηg πlπιζαq ε'

νa> η1oι3ν oι αρμα0υ6ζ απ6 τα υoμioματα πaυ

xρ6μoc'ται oτo oτfiiloE τoυq'
Εξiφυoα θ'ioη αιτ' τα τραyoiιδοα τηs Nα

oioηg i71oυν τα ιατoριxιi πoυ αναφ68oyταL

στoυζ αycbνεE xατd' τan' To'ιigxaπ, στηγ xq-

'o.o"ρoφr! 
τηE Nιioυoαζ 'ιαL 

oτoι' ΙVΙαxεδo'ι'''-

'6 o)-'o. Στo yo'ρ6 τηq Bεgoiαq 'αxoδμε 
τα

φ}uoυριixια ιτoυ xρ6μoνταL στα ατriθη τωy yυ'

)or'λ' ι,α oυνoδεδaυ7' τιζ διιiφoρεq xιvr}oειs'

Στην NιΙoυσα 24αι τoυE ΙΙρoμιi7oυ5 -συl'αl'τoΦ-
με'6υα xυxλιx6 oυρτ6 76oρ6, μειxτ6 oε γρdt'o
'επτιi 

oyδ6aιυ. Στην Aλεξιiιδρεια oυναvτo'ιiμε

'o, "oλs 1oqoδq Mπ6:iμιτaα "αL 
τoυ' Καταιi-

μno, *i'λr'oirq 7oρoι55 cε επτd' 6yδoα' Aπ'i'

τoυζ χαQαxτηριoτιxilτεQoυζ yoρoι3g τηE Nα-

oδαηq" ]ι'or-_η Mαxρυι'iτoα xαι o' NιξιΙμι-

'os, μoρoi σιoυ επιxριiιτηoα+' απ6 τo'ι' ?cαL-

ρd τηζ ToυgxoκρατiαE, α'π6 τ6τε -πoυ 
τα ιtα-

ir"dρ'" 'oi66o''o' αιτ' τα 6oυι'ci oτην π6λ'η

μ".]'φ,,"oμ6νoι. Tην llΙαxρ'ιlι'iτcα τη 1oρεδ-
'oon'o, yυναixεq a' αυιiμνηoη τoυ yεyoι'6τo;

πoυ iιτεφτα|' στo γxqεμ6 για ''' 
αιτoφilyoυν την

αryμox'λαiα τ0)'' Toiιρxaιν' o Nιξ^ιiμιxoζ ιτi-

ρ"'''o 6'oμιi τoυ ωτn τoυE ΙΥιξιiμηδεq-oι oπo[-

λι 6λdπoτ,ταζ τoυζ 'Eλληνεg να voqεtιoυν yλε'
yτoδααι, ', io.oi 

'ιαι 
τoυζ λιy6oτευαι'τoυg φ6'

80υζ.
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> Toυ lfτoιiλα n μ6να
Σατ τiνoυg μιivα θλi6ιτι, τ(νουg μαx,συλα x,λα(ει.
'Γιrυ Nτo{λα η μιιiνα θλi6ιτιτvυ Nτοιiλα η μιiναxλαιει.
Σdιμrao Nτουλαμ ΓΙαo:αλui ofιμιQα παvηγriρι,
or'1μιρα αλfuiξαrv τα πιrτγκi xι πιθηqdE μι νι1φιg
γ"l od Nτουλαμ στιζ φυλαιdq ατα Λαqοινιi

μπoυντqα6μνια.
Nτουλα μου δεν αντqειιbνιαι, τα o[δηρα γα oπd,αειζ;
Toυ πω6 μανιiμ ν' αιπqειωθιir η φυλαxt ιq σπdσoυ'

η φυλαxf 61ει αiδηφ μαrιταλυnψεvιζ π6Eτιg.
Σιiπιoειν ταυ xαυqβxι μoυ χι oυ διξf1E μου πfuiηζ.
Σιiqει μαιrli:μ αταυ 6αoιλιd, rιι παqαrιιii.ιo€ τmπ,
ioαψ μ.αvιiμ oι λι.'τrηθ{, τα oiδηφα ν' ανoiξει.

i υ eτο' frlr,l -rq rι-*ι-a| κιι, μnc,
, "ιJbι ι.'οE| e"sβι7-aγa.l
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> Nι1crrαξαv τα μοΙT6κΙα μoυ
Νυoτιiξαν τιι ματιixια μ0υ χι xλα[γε τα xαημd.νο

τoυ πωζ xοιμοriνται μονα1ιi (διE) xι αιrvτqουφr,κi

δεν d1oιn',

61ουν x"αλig γειτ6νιαιE (διg), ξαγΘ6E rι μαυqουμiτιg.
Kινιb γα πriνου μια 6ραδιιi (διg) xι 6γα Σα66dτυτ

6qιiδυ,
frρiοxοι' τιg π6φι9 αφαλιατθE (δη) ιιι τα xλειγτι,d

παQμ6ν{ι,.

Σι.{ψτoιl φιλr-b ην xλειδουνπi (διq) ιι τη γιοηrμιξοu
διixqια

πι η xiιειοδιινiταα μι ανoιξιν (διE) ιι γω oη6αiιυυ

μεαr.
Bφioxαιl τlμ ι6φ oτα 6αθui (διg) 

' 6αθui tταν
xοιμιoμ6νη.

Σx{φταιl φιλιi: τoυ μ&γωλαυ (δι6) πι τη φιλrb oτα

1εiλη.
Kι η ι6φ εξιαφνιιioτψιν (διζ) αrτ' τοι, γλυx6 ηE

ιiπνο.
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> Θθλoυ vα π6ω στnv Jtrραπι6
Θd}"ιυ να π& - θ6i'ω γα πιiω oniι Aqαπιιi

tiνα πιdαω 6να cιgαπιir'ι (δη)
Να xιlθουμι τα xιiθουμι 1,α του Qoυτ{i]

πωE πιdνιτι η αγιilη (διζ)
λτοri τα μli - αποιi τα βτια πι{ιγιτι
ο'τα i(εiλη r;ατη6α[ιtι (δι4)
Kι αποri τσ. χει - χι αJ[οιj τα 1εiλη oτηι, xαqδιιi

ριξιbνει xαι δε 6γαivει (διζ)
Kι πι&νει ρi xι πι'iνει Q[ξειζ xι y"λoυνui

γ"L τ"6κrLryσ' λουλοιiντια (διg)

Για γα πιρνοriν για \α πιρrνο{,ν οι i"μαυqrφειg

γα x66οι'ν τα λουλαuιτγια.
Για γα πιφαιiν Υι(, γα πιgvαιlν r"ι oι ιioxημg
να ιιiφτοι,ν τα xλου'ιιiφ.iια.
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γ*ι> 'txεlg μαιiρα μ6Tια φιirg μoυ
'Ιi1ει; μιrri,φιl. 1ιιiτπr φ('); μ1}υ 67,ειg xι ξαvθιi 1rαλιι1l

ιιμd.ν - αpιι1.ν.

xι ιr'ναμιιοι.l. oτυ, oτητ7ν(l. φ{υζ μ{)υ i1ειE 1qυοη ελtμi
(αμ.iν - αΦγ).

ii,l τr1r, ι.ιpιλo*oir φιι); μ(}ι, τη 1ρ'ιrο{1 691r τηι, εi*1ιi.

(αμiν - αμuiv)

/.\' tι; ο' i:πιφvα ιιqrιπιixι φο)ζ μσυ μ6αα απ6 α1τ

αEατιui ("Φ, - αμ&γ).
Θ'dλoυ γοι οι ληομοuvflοαυ φ(Ιξ μCIυ μα η ψuχ{} μαυ

σι παιryε{ (rμα, _ iιμ.6γ).
Συ iοι η πqιbη μοt! αγιiπη σι ισι χι η παντοιπιν{1

("'Φ, - Cιμ,t ν).

Δ'λ ι''οs'4δ lx}' fr P"dρ 4-{ (^ι')
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'trοL 61J Ρυ- 6ao $)νη ltrC - |d'La.- 6Ψ'Τa ιn'γo

> Δttμog
Για πιiφε Δ{φμ' τσ ταιΦχι oου (διg)

z.ι odqlει oτιlυ xιν{1γι γεπiααυ Δfγμο μοι,
xι. oiErει oτου xινf1γι γεuioαυ αγ<Lrετ1 μαυ.
Ιiι αι, 6Qε(; }'αμixια Δtμομ oκirτουαε

λr*γοug xινdμ1α6 τσιξ Μλε Δiιφ μor'
}rιpιlg ιιηγι1α6 τουζ γ€ι.*σoυ αγd5ιη αγaΙη μσυ.
Kι αι, 6Qεk μωιg6 Δ{μoμ }iι, ταlγ dντqrα μοι,

ρiξει xι ox6τoυoi τσυν' γει,d ααυ αγ<iι:η μαυ,

φiξει xι α6τοι*oθ τoυν σι xλαiν τα μιiτια μοιr.
Kι μuiαει Δ{μιομ χι τmJ σ{bμα τ(ru'

αι 6γα 1φα6 μανηλι γεκiααυ ΔΦμo μοr'
oι dι'α 1qυo6 μαντfλι μuioου αγ<i:πt1 μιου

Kι αιiqει Δfrφμ πι oυψιd,να ταυ

oι ινι& r,ιφαi,ιrυ 1ιδqγια γEιdσσι'αγι{πη μcru.
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> Κι απo$ λivoυ λtγoυ
'i'ιr 1κrι1,rπr. σοιJ τ(}' μι1τια τα μαi,arr oιrυ τα ιιιiτια
τr.ι μιιυφα σ0U τα μd,τια τrι λι,γoυr1ι,ιiριια
u'ιtτ(il ιι€ zιiναν φι,rg μου γα πιir,ιrυ ιiδι,xα.
Hι απου λi.1ου λiγου xι απoυ λiγο,υ

xι αποιi λiγοψ 1iru, γi.νητι, πουλιi.
Χιιμπηλουαdτα (μυΞ μιoυ; 1α1ιπηλουοdτα φωζ μου
1α1ιπr1λιrυoετ(ι φωt τα πανOυχλι{i(}ιχα.
Kι ατιrd λiγου...
Tr1 oxιii.ιr π' ανι6αiγειg' τη oxιiλα π' ανι6αiνειg
τη οxι1ι}.α π' ανι6αiγειg, ν' ανi6ηνα χι γω
qι. xιiθι οxιiλουπιiτι, oι xιjιθι oxαλαryπ&τι
αι xι10ι or'αλουπιiτι, να oι γλυlιοφι}*b.
Κι απιru λiγου...

-rll2 ιl4P/Γ92.
'0' s: fr *f'Δ q*β

,t i' ' |ξ +l --,-,ιs=.-la Λαφ*o,, +tx,α,\ yγπxιloρc P:
ξ\ *l i=--i :.ΙFt- _ L 1=---(
€Ta rτa Ρα υυ 

Ρc4 - 6Φ n 
Jof'* Κι {λ - fJιοv -

- **-- ι 3!ιΞ - cι-\> - _\ :. l

?ιΛ6Φιlaγc γ"l πavα) eτot c7η1ο_'6α)
> Tnq Mαριγιiq
Λιipιπει ου ι'1λιαυ6, λιiμπει Mαριγιil oτα παφθiqγια
' σαυ

λιiμπoιπ xι τα φλαυqγι,ri oαυ Mαqιγιil oτ' ιioπρα
oτi1τχια α)υ.

T' ιioπφυ σου ταυ φουoτιiνι Mαgιγtb παυ πdgα

. φαiητι

μ{1ν τoυ παqιi φoυντιilνειE Mαριγιil μι xαxουφαivιτι.
oτ fλιουE 6αoιλειiει MαEιγιb xι μ6qα οιbνιτι.
xι oυ νo69 oοn-r απ1 τηvαγιiιτιη Mαqιγιil δε oημαζιilνιτι.
Στη αr'ιiλα π' αγι6α(ιιει9 MαEιγd) }LL στ{ι oxαλιirματα

1iλυαυg τξιαυ,μπdδιE φπιιiνε ι6 MαgιγιΙl 1 iλια xαμιilματα.
1'ην x6xxινη xουρδ6λλα Mαqιγιδ παυ δd.νειg oτα

μαλui
μtγ η ξαναφαι:gd.oειg MαEιγιil λαυλαiνειg τα πιτγui-
Bιoi τoυ oταφιiλι Mαqιγιil χι γω τoυ τo&μoυqαυ
6λοι φιi'oιlν oτα 1ε[λτ1 Mαqιγιit χι γω στσυ μιiιγουλoυ
Eιod oι xι ιiλλη δ6ι,ι Mαqιγιb oι' αιπ6γ τoυ μα1αλd,
τα τ;οJητα διπιi οoυ Mαqιγιil δεv τιi1ει αλλ{1 ιαμvιιi.
Ση oxιl?.α πιiαι6αλ,ειE Mαqιγ6 να π6σει η xdλτoα

σοι,

να oxι}ψειg να τη βαειE Mαqιγιir γα ιδιb τη γιiμπα
σσυ.

Tqι16αν α6gα τE16α MαEιγιil φαυolαΙrν τα x"&Ιlrrτα

φoυσχ(i)γει ταυ φουοτdνι Mαριμb μι τα πιντfματα.
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* Απ6 τnν sφnμερiδα ((Φωvri τng Nαo6σnζ)

Tα κoυλiκια
τnq Kατiγκoυζ

Ταr1Φ - τα10 η Kατiγ,κo,u 6γlδK|v σ,Toιj

nαρα,θιiρι το, oμn,ouρiσεl μΙ rη Λθγlκoυ τι1c
|'Bγ6,γ,g9ψq.

_ Aυτα αΠ'ou λεq, εnιοοα μαγιδ μΙ

ρoυ68τxπ Ylα γ'οi φκι*,οoυ φτο(μητικα κoυ
λi,κlα κi τr1v κο,ρτιρΦ τιLiρα, v' α,vθ6η γ]lα rα ζruμιiJ,σou. Mπl(riριoα μi τ' αιu-

τα τg Φβαγ'κιlκα τα τοoυρθ,κΙ'α Γloυ τα' φκtdvouv δλlq οl ΚοUTσoυψδλιοιc,
τα1α δτol φ,κldvoυv κi οτηv Αvθξvα,, οrμκ: n'olov τα, λεv; o,υκvεOουv Λι1-

γ,Koι.,, ,Kl τηροι}n,, τlq !φ,Κouλiιc. lγΦ, τΙ vα οl πω, δεv voυ,ιb ΠαlακοlλIδ δi-

1ουc κoυ,λΙ,κια,.

Einlv τi εinlv κα,vο vτγυo ΦρlQ, καlμlμlαφροε αδouπiθηκI,v τoυ τooυκd-
λl μi τα ροu6υ11ε στουv nuρμdxoυ.

_ Νiα μi ο'υμπαr9αq τΦρα, vα Τ' α]vαiKοπΦοoυ ψ01qα, γrοτi δ' ον6Φκαηt
Σδ6ηκtv μεοα, κl υσT€rρvαξ Εαvοt6γηκrv o'g'U ηq,ραθ0ρι vcΙl μ;ηv oφηκη

οτηv μiοη τηv κou,6εvTαl v€l Πξ lllQr τ,ηv Θυγοπ6ρq Tηc Ρηvαc flου Tηv o1ρ-

ραθΦvπ,αv dρoυv δρoυ,v, γlα Tηv αvυπβκoυnη Πou nα,ρdτηotv τoυγ dγ'
τρo Tηc κi πiθαvlv oυ δρμouc αΓl' Toυ olκλθτι τoυ.

_ Αc μηv κoυλα(ουμioτι τθτ1ιq μ,6ριc κi θ6λoυ vα μι'ταλα6ou τα,1υd

τη λεει η Λδγκoυ'
_ Mαρη τi vα κοuλαroτo0'μl, αλητ1ια λ,6μι. Ti μnαpιrrδκιο οοv η Σo0

δα noυ φκΙαrlει nι,δi δiΧουq ποτδραi;
Ωc τoυ γlδμα δεv dφηκαv αvθρoι-lnoυ γιο dvfuounoυ ηoυ1oυ. 'oλoυ-

voυc ToUc αvαtκiτoυoαηl. Kα τoυ δεlλlγδ 6γ'ηκrv niλl οτoυ ποrραθι]ρl η

Kατiγ'κoυ.
_ Λ6γκoυ μαρη' δε μi λεc, vα' ,μη οι6αoκαiw1 τoυ μδτl σoU: ToU nρou

Ζιiμl δεv μi γΙvηrκιv.
Τηv κακoυφανlηKιv Tη Λδγκou'.
_ Nοrμη θoρηc αΠ' τ1η μ6vα lftτiγκοη.l, δεv θ1oυ α14αμvδ μdτl" Tξρο

vα μ,ηv 611ο'rl καμια α1αμvoυoιivη σToι, wιiτl oαq κι δo8υοιv τα: nρoυ(ιi_

μl nοU εivt αvιμικ6.
'Avoψw oυ καυγdc. Toipι(rv η μto, τoi,ρr(ιv η oλΜ δλιc τιc μnου'

μn6c τουc τlc δ6γολαv oτου μηrvταvι,.
'Aκoυαlv αηo'ιj rμθoα η θυγοπ6ρα τηc Κqτiγκouξ κi πηλο}tηοηγ w. Tρο

θηξl αn' τoυ φou'στθvl τη μivo' τηq.
_ Mo0λoυ,ξι μορη, αΜoμ6vηοιc vα sΦληc τη μαγιδ' oηuδδτοl εΙvl

τα ρou8iτ1,ι€1 oToU τoοι,rκdλl πoυ μ,i τδδoυrκlc για πλr}oιμoυ!
Τ&κouoιv η Λ6γκoιl κi 'nlru1τηκιv.
_ E]μ τα ΦυΘiτxloι δα κtταΖlv η μdwα σoU η rnωc δαj 1oυλαρfuι δ_

λoυ,v τoυv vτoυvlθ; ou Θι6c \βα μl σιJxoυρiοη !

H,ΝAΝA Η MAPlΓlΑ

'6\ι\r\.\r\.ι.}i\.\.\ι\.}.\ιaιΞ!\rι.ι.\.ι.ι.a.ar\.}.\.\ι\.\i
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Αφrfριομcl στnv αμπελoυpYiα
ι{α1 στα Ιζραor& TrιE Ntrοιrσαq

lεroplπc oτol1εlο
Δεy εiyαι αxρι6cbs 7lωoτ6 α-π6 π6τε oο

ιiυθρaιαoι ιiρxιaαv να αoxol'oι3fται με τηl α-
μπελoυρyiα xαc τηl, oιιnoιτoιiα. E'ιδexoi εgευ-

Eπιμ6λεια: Λευκιiq Σαμαρ&

νητdq αναφi'ρoυι π,coζ η αμτελ"oυρy[,α ιΙρ7ιαε
γιigαι ατo 5.ooa aτ.X. oτιg x-ρ"g τηE Aυα-
τoλri7 xαι α,πd xεi ecαEι6θηxε xα.ι oτηr EυEδ-
Lη.

fo δroμα τoυ oiι'oυ εiι'αι τo iEιo oxεδ6ν
o' ιiλoυ5 τoυg λαoξ (Mυxrjνεg: ΥΥo - No
FoiνoE, oit'oE. E6qαtxιΙ YAYΙN. Aρα6ιxιi
wAΙN). Διαφoρετιxti oνdματα 6μαιg liroυ+'
oι xdOε λαoi oτo 6νoμα τoυ oταφυλιoil.

o δαιqητfis τoυ oiι'oυ Δι6νυaaq 0εaπoυri-
θηxε. frtιιi παλιιi επιyραφt} τηE Πδλoυ yριiφeι
pro.ηrr,rs-s oJ o, Δ ιFoνιio ιo, Δ ι6ι'υα o5, dυo Jια
oυνδεδεμ6υ0 με τo7' oiyo xαι 67ει, oτεντj 0ρη-
oκευτιxιi oγ'ioη με τo 6νoμα τoυ Δι6s.

H εξiλιξη τηE αν0ρcoπ6τηταE cτoι' πo7ι-
τιxd xαι cιoλιτι,oτιx6 τoμ6α oυμ.ιτ[lττει o7εδ6r
με τηy ειaαyolyτi oτην xαλι68yεια, τηg αμιτ6-
λoυ xωι τηy 

'ιαQα.ycιyri 
τoυ oiιoυ.

xIε τoι' oiro yεννιoiιyται oι μtι1oι ,ιαι οι
μεyιΙλε5 yιoρτ6q ιτρoE τιμrfu τcav 

'τQcιrταyωyι-oτcbν yια τoυq oιτoicυg υψcbιoνται γαoi xαι
ψd.λoιται ιiμνoι.

Στι5 μεooyειαx{g xcbeεg ευημερεi η oι-
loφ6ρoE ιi1ι'πελos. fr πρdoEoq ατηι' α7ιιτεx'o-
xαλλι6ργεια 6πcos '(αι στηy oιyoιτofr,α rτ8oχω-
qεl με oτα?εριi 6rjματα.

Στoυ; ιcτoριxoiιq 7ρ6νoυq η uαλλι6ρyεια
θα yiνει μiα απΔ τcζ dημα''τιx6τερεq |ια τιζ
εl'ληιιxis ιτεριo7ι65 'lαι τηy oιxoνoμiα 

'tα.c 
αυ

τd φαiυεται αnd τα αρ7αiα xε[,μενα xαι απ6
ιταραoτιioειζ σε μyημε['α, dε αyyεiα, oε νoμi-
σματα.

oι αtαoxαφ6g στoυζ Σιταyρois (Tos-

μοιo Φωτoλεt6oυs) τηE πεiιιiEαζ τηζ ΔgιiμαE
6φεραv ατo φcbq ιΙφ0oνα ξcotxιΙ xαι' φυτιxιi
xατιil'oι'ιτα μιιiE μεyιiληE ψgorιxιlE πεqι6Eoυ
απ6 τo 4.5oo π.Χ. icoE τo 2.5oo π.X.

Σε αυτi5 τιζ αrα'σ'4α,φ6E 6ρi0ηxαγ αστα'7'-

θqα.xcομ6να yiyαρτα πoυ αιrixoυy σε dyqιεE α-
μ'ιτ6λoυq. oι Σoυμι4gιoι' aι' Aιyι3πτιoι xα'ι οι
XιττiτεE xαλιερyoδααγ τηl' ιiμcτεlo xαι yνcb-

ριξαν αoλδ +'αιρ[,; την τι[7νη τηζ σιαρασxeυiy 
-c

oiγaυ,
Τραιιτ6s αναφaρ65 yια τηr ιiμαελo xαι

τα πqoidrτα τηζ 6q6Θηxαν σε αιyυ'ττιαxa{lζ
aαιτι3ρoυg.

Στην αρ1αι6τητα o ελληνιx6s πoλιτιoμd;
εξαρτιcbται oιxoνoμιxd α'π6 τo oιτd,ρι, τη9 ε-
λιcΙ xαι τo αμπiλι. To xραoi r}ταr απαρα[τη-
τo yια' τα aυρι'π6αια.

Στα 7'ρdνια τoυ Mιι'coιxoδ πoλιτιaμoi oρ-
yαιcbνoντα|' στ('' αrdxτogα ειEιxd, αυρl,ιτ6αια uε
6ιioη τoν oi,νo. Στιg τελευταiεs ανααxαφdq
('τη'' σcεqιoxi τηs l{yωoooil xαι 7 7ιλu6μετρo
8υτιxci τoυ γalριoδ Bαlδιτετρo 6g6CIηxε εyrια-
τιioτααη oταφυλoιτιεoτηρioυ ιΙθιxτη( 7.6oo
n.x.).

Στην Θrjρα 6g6Θηxε μiα πρι57oυζ τoJ|' στα-
φυΙ'ιcbυ. Στηr ειτιφιiνειd τηζ 6ρloxoνται
yραμμ6roι με xασταl'ι| ggcbμα τqε[,g μεyιiλoο
θιΙ'τρυE aταφυλ'ιcbr, trtε τo εtιρημα αυτ6 επι6ε-
6αιeλyεται 611ι μ6ro η xαλλι6ρyεια τηζ α|ι3τi-
λoυ αλλιi xαι η εxμετιiλeυαη πoιxιλιeby ' τo)1,
otτoicoy τα 1(α8α'.τηριατιxιi μoιιiζoυν αρxετd
με τLζ aημερινig πoιxιλ|,εg (1.5oo aτ.x.).

Στι5 αvαoxαφιΕg τCDυ αl'α'ιτιiρaιv τoυ N6-
oτoQα. oτην ΙΙδλo ( 1.3oo 'τ.x,) 6ρ60ηxε α-
ιτoΘτjxη oiyoυ.

Για τηυ xαλλι6ργεcα τηζ αρι'π6λoυ aτην
Ilαλαιoτiyη η Bi6λoζ μαζ ιfyει διαocboει gιo-

λιi ιταλαι6g πρoφoριxiE ιταρα6doειE.
Για τηr αρμ! τηg xα1'λι68γειαζ τηζ α-
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> Αφι€ρωμα

μπ6λ"oυ 'ιαL τη; ιταqαγaryη; oiνου syoυμε τa
πoλ'{ yναloτ6 απδ την Γiνεoη xεlμενo τηζ ι-
riτogiαE τoυ 1{rbε.

"Καl ηρxl,οεr ,o ΝldJε γα εirΦ γaω'ρ'γ'δc Kα|

εφUTεUσεV αμiπελιbvα Kαtt |εΓlliεv θK ΤοU oivου Kql

εμεθ0οθη".

"Kαil δlηγηΘη o οιρxio|vox6oc τo εrι]]Ι'ivlo α,U-

τοιi n'ρ,οc τov 1ωοrηφ κα.l εiπε nrρoc αUτ6V. EΙδoγ
εlq Το δvεlρδv μo,U Kα]l ιδοE dμ'n'gλoξ εμιnρ6''
οOiv μoυ Kαll elξ τ,ηv dμπε'λοv η'οαv τρεic κλα-

δol καu εφαivετo ωc 8λοκJτivouσα ,Kcιt τα αvΟη

αυτηc εξηγθηοαv καl οi 6oτρυεc τηc οταlφ,ιlληc
ωρiμα:σοV,.

Στo δημ6oιo δE6μo Tqiπo}'ηq - ΙΙατροlν
xοyτιΙ o'τa 7gωρι6 ΙΙαγxρtiτι τoυ voμoδ Α'ρxα-
δiα'; υπd.g1ει iyα εξαιρετιxdι μεyιiλo ηLιxιαl-
μivo xλiμα, αvαρρι7δμεvo επd'vcι oε τρεi; με-
ydλου; πρiνουq πoυ ovομdζεται' τo ,,Ιζλiμα τoιι
ΙIαυoαγiα" ' απ6 τo 6voμα τoυ μεyιiλoψ ιστoρL-
xοd xαι ιτεριηyητo$ τoυ 2oυ μ.Χ. αιrλυα.

.Ο oivοc τηζ ΝαoΟσηQ εivοl εκ
τωv καλυτ6ρωv τηc Mακεδογi-
σc. ΕΠεlδη δεv ιi;1oυv ot κdτot-
κol olvαnΦηκαc Θ6τoυr τouq κa
δουq εnΙ τωv διερ1oμθvωv κα'
τq-}οεv τα}v olKιΦv ρU,αKiωV. Al
οταφυλοi αl nαρdγoυσσl τov oi"

vοv Toιjτov 61oυv Yε0σv oξι, -

oτυnτικηv, oΟ 6voκα o oivοc Πι
vεταl To 4oγ η Sov δτoq α'Π6 τoU'

τρυγητo0..
Ynαρ1εr μια εκδo1η τoυ Ν.

Σφεvδδvη gγg ..1Mα'Kεδovr,κo Η_

μερoλoγrc 19,56", 6τl τo κλημ'α-
Tα Tηq Nd,oυοοc εivαι οπ6γαvot
εvοc γι1voυc κλημ6τωv α'no τη
BoυρYoυvδiq, noυ 6φε'ρε 'διbρo

οτov Aλη Παo6 o noλι]c Πoυ_

κε6iλ. Τα κληματα αυτα εγκλι'
ματioθηκαv οτo τρα;trΟ ηΠεlρωTΙ-
κ6 6δoφoc ;4ω,ρ1c 6μωc σΠoU_

δοiα αnoτελ6oματα. Aργ6τερα
oταv o Tεnελεvληc εξαπ6λυoε
τoυc μεγdλοUξ δlωγμoι1ξ, μετα_
ιυ6ρ9ηκαv 'αnδ ηπεlρΦτεc φUγδ-
δεc οτη Ναoυoα, 6nου αn6διυ-

οαv xαρη oτlq δρloτεq κλψατo-

λoγικ6c Kο| εδοφoλoγlK6c σUV-

θηκεc τηc nερloxηc.
Η nληροφoρiα oμωc αυτη τou

Σφεvδ6vη, 1ωρic φυoIκi vα μεl_

ιbvεl τηv oξi'o τoυ Νοoυoαii:κoυ

κραοloιJ, δεv ευoταθεi λoγlκο,

οv λδ6oυμε UΠ' δψη τo Παρο-

nδvω κεiμεvσ ToU Πουκε6iλ' 'E-

τοl φοi,vεταl 6τι τα κραοtδ τηc
Ν&ουοαc δφειλαv To εξοlρεTlKo

Thg Eλθvnq
Mftτoιαλα - Zεγκivn

Ιlαoκ6λαq

γoE ωc oυvηΦ1c oivoq εlvql
nρογμοτl o KoλiTερoc τωV oi-

vωv 6ληc τηc Toυρκiαc"'
o Kυρldκoc Σlμo,noυλoc που

αγοφ6ρεl noMd YΙα Tη Ν'doυοα
οτοv τρ[τo τoμo τou 6ργou τoυ
.Ξ6vol ταξlδlΦτεc στηv Eλλ6'
δο" οημεlΦvεl (oελ.445) 6τl τη

YvΦμη τoυ Cοusinery οondΖεταl
καl o Σ.T' Λdoκαρηc οτo Bl6λio
τoU ..Η Θεοoαλοviκη oτα τθλη
τoυ 18oυ αιd)vα, πoυ κυκλo'φ6'

ρησε Το 1939 oτηv Αθηvo oτα

γολλrκd. To iδιo 6εβαIιi:vεl 6nεl_

τα 'ono μελ6τη πολλΦv nηγΦv
κοl ο Α.Ε. Boκαλ6noυλoc oτo

6I6λio τoU .Ισroρiα τηc Mακεδο
γiαc 'l354' 'lB33..

Γlα τα Kροσ|c τηc Ναoιioηc o

Γδλλοc Πoυκε6iλ, πoυ δrορΙoτη-
κε nροΕεvoc αrn6 τογ M6γα Να'
n,ολ6ογτα oτηv αυλη τoυ Αλη
Παοd, γραφεl οτo &lθλio τoυ
<Voyage de Ιa Greοe> iκδ. 1826

H αμπε}oκο}λIipΙε|o σTn ilοoυοο
Στη Να'oυοα η π,αραδοση τηq εy Γαλλiο, τov πωλoOv Rαvτoτε

αμπελοκαλλr6ργεlαc Κσl τoU Kρα εlq τlμηv δr'nλqoiαγ τωγ ολλωγ
οto* εiirαl noλι3 μεγδλη' To xιil- cirrω'γ... Tov μεταφ6ρoUV εlq Tηv

μσ, τα vερd *(αl το κλ1μα τηc Θεοο'gλοviκη Kαl Ταq, Σ6ρραc'
Ναουοαq,α,noτελoιjv lδovIκoοuηr oιlοι..l κclτovoλiοκεταl αφθovωc.
δuαομ6 γ!α Τηγ καλλι6ργεια τωv Διivαμ,αl vα 6ε8αιΦoω μdλlαrα
nlo ευγεvιi.lν nolκlλlιbv αμπελIιi-iv οτι εΕαφoυμ6voυ τoυ τηc Τεvθ'

γπ καλδ κ6κκvo κρooi. Τα &b- δου, ο οiγoc ο0τοc θεωρoι}με-

ρα,α,υτd τηc φιioηc ol N,αouοαΙ-
oι ,σμng)'6*ολλιεργηιr6c τα αξto-
π'oiηoαv κot τα cξlonoloυv μe
τov καλ0τερο τρoπo.

A,n' oλεc πq πηγθc εnl6ε6αl-
Φvετol oτl η Νdoυoα εivαl φη-
μlομ6vη Ylα τo καλ6 κραoi τηc
cno το nριbτο 1ροvl,ο τηc iδρυ-
ο4c τηc.

-... Η Nδoυoα η ΝlαουσΤα Kω'

μδn,oλlc ;αKoU]σTη δlα τoγ εΕαi-

ρετov oivov'.'. oημεlΦvει σTo
6l6λio τoυ ."Γεωγ,ραφio nαλqlδ
καl v6σ, (Bεvετio 1728) o Mη-
τρonoλiτηc AθηvΦv Mελ6τιοc.
noυ θΖηoε oτo δει}τερo μloο τou
16ου καl οτlq αρx6c τoυ 17ου
'αlΦvα καl εiιrαl o nριi.lτoc vεο'
ελληv,αc που 6γραψε σUσTημαTI-
κη γεωγραφiα.

'Evov o1εδ6v αlΦvα αργ6τε-

ρcl o Γδλλoc π'ερlηγηlτηξ κol πΦ
ξε,vοc σΤη Θεοoαλαviκη E.M.
Cousinery πou τoξ1δ]εψ'ε αrη Δυ'
τlκη M,ακεδoviα τo 1&14 γρdφει
οτo 6l6λio τoυ <Voyage Dans La

λ{accoine, ( Παρiol 1831 ) ο. 71

"o oivoc τηc Nαo0oηq εivοι εv
Μακεδoviα 6,τt ο Boυργoυvδiαc

'Ζo
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τoυc δγο,μo oτη δrκη τoυc δυvο_
μil Κol τlq lκαvoτητεq τωv ΙtJα-
oυoοiωv αμ,nελoυργΦ.v.

Αρκετα αrol1εiα δivεl επiοηc
κ'οl o Eυοτδθloq Στουγεwdκηc
"loτoρiα τηc π6λεωc ΝαoOoηq.,
'Eδεooα fg24 (Enαv6κδooη Συλ
λoγoυ AπoφoΙτωv oελ. il)
*...ΓvωοΘ6vτoq δ,ε 6τl ο καρn6c
τηc αμ'n6λoυ nαρδγεl To\/ εUγεtJ_
oτoτερov, o,ραrματlκ6τερov, τo_
vωτlκιilτεραv κoI επi πολλ6 6τη
δlατηρo0μεvov oivov, εKοMlΦ-
γησαv μετi nροθυ'μiαc κο| εni_
μovηc τoυc επi τωv λoφωv ο,μnε
λΦvαc δημιoυiργηoclvτεq σΠoU_
δαl6τατov π6ρov Ζωηc καl πλου-

Tισμo0. Τolουτηv δε φημηv εi_
Xεv α,noκτηoεl o oΙvoq 6αθμη'
δοv, Φoτε θλeγov, ωc και oημε_
ρov (Kραoi σov τηc Νldouαrαc
τo φ6ρουv oτo μοvδ,iλι..

Τoυc καλuτθρoυq oiγoυq πα-
ρi}γov καl παρdγoυv ol αμπελιil-
Vεq τηq Σμiξηc, KωτΙ1οc, Γd-
σTροc, Kαραγiδoc καl Γολατold_
voυD.

Τηv φ4μη ΤoU κραoloΟ τηc
Ναουoαc τηv ε,π16ε6αlΦvεt καt η
λαiκη μo0oo, δπωq αro τραγo,υ-
δr

"Στα xiλι,ο ου;1τακoοι,α
του lvlvηvτο ιφτα
μαe ηρθlv εvαq λl6ivτηc..

Πoλι6 κραο,i γυρε0ει,
π,αλlo τρi'α χpovιbv..

Η'clμπελoκολλl6ργειο B66olα
δεv ηταv cπo τηv αβxη τηc μ6_
;4ρl oημερα π,δvτα oε ακμη, π6_
p{lσε Kαl δ0οκολεc μ6ρεc. 'Αλ
λοτε η φυλλo€ηρο, δλλoτε οr δυ
ομεvεΙq ουγκυρiεq τω,v τοραγμθ
vωv εno1Φv η η οτρoφη oε δλ-
λεc'εnlκερδ6oτε,ρεq καλλ16ργεl-
εq ο,nεiληoαv τα ,α,μ,n6λu με α-
φ,αvlαμο ol Ναoυoαior κoλλlερ-
γητιic oμωc κατ6ρθιυoαv με α_

γΦvεc γα οΦαουv καl vσ δlατη-
ρηοoυv τηv rιοραδooloκη nοl6-
TηΤcl τωγ τυ,πικΦγ κροοlΦv τηc
nερloyηc.

Ο τρi,γο6 ιig1ιξε του ΣταυροJ
ιιε: τo πα?,αι1l 29 Σεπτεμ6g[ου'

Tα zελιiρια εi7,αr, αο6εoτωθεi τα
6α96λια χαι τα 6α6για {1ταr, πει,τα_
;,"ιiθαgα 1ιε ιiφιγμ6ι,α xα7"α τα oτε-

φιiνια xrιι .τερiuενrιr, τα φoρτιιi 1ιε
τ,ι οrαrριii'ια.'

Tiααεqιg, πdντε. αx6μα xαι tξt
δφ6μoυ; τηr, r1μdρα dxαι,αι, τυ. αλι'

γα, φoqτοrψνα με τα γεψατα τoα-
μπκ1 τoυ gi1voι,ταν πριbτα σηγ πα_
τοy"ιiδα xrrι μετ& oτα μεγιiλα 6αdνια.

Στην τφiη oτqιlτα dατελγαγ xαι
το φα^1ητιi οτου; δαυλευτ<iδεE. Kρd-
αζ μιε xqlεμμ{'δια, xEααi, μπtiτοιο
iιαι ψtομi.

Tιr tlλογα φιiι,ταξαν oτολιoμι6να

με xοgδd}'λεq ιαι 1ιiντqεg γαι αxoil-

E*ιιιι:lgιqll1iριεlα καI To [pαoΙ σTrυ πpo-
\t\!\.\ιa!ai\.ιlιι\.\!\r\ 

!r\r\.\.\!\!\.\l\!\i\.\r\ι\!ι.ιr\!\r\,arιta.ιr\ra.ι,

πoλεμlκn iluoυoα
i.\.\.ι.\.\ι\r\Λr\r\t\.\.\.\

Απ6 παιδi 11 ετι,lγ μπ{πα μdαα
oτο αpιπ6λι. 'Οται, oτ(l α1οtrεio πr1
.1αiναμε txδgομ{, εγιil dπαιρνα ι1_

δεια απ6 το διiοxαλο z.ι μ' iται.ρτε
ο πατ6qα; μoυ στo αμπ6λι, r,ιr xιl.ι,τlυ

με 6λαατoλ6.7ι. xoρφoλ6γι, ^,ιrιι 6'τι
ιi"λλιl μπoqloi'σα στηγ ηi,ιxfα που {-

t4,φnγεiται
ο ΚΦoταq Δαλαμdραq

μoυ\,α τ'}lγ πεgiδο εr"εiν.ι1. 'F{ταν γιJ-
Q(Ο στο 1925 - 26 '

Πριν τo t925, xαλλωgγodoαν
ιττηl, }Jdoυoα,' γιiψl oτα 5Ο00 oτρ'
αμπdλια y"σ'L τo r"φαi τηE Nιiιyιrαα<
ταξiδευε απri τψ Aυoτqlια dωg τr1ν
Αiγυπτο. l\dγανε πω6 d1τα"ι, το μoνο
;ιιlυ <<πεοr,dει θιiλαooα xαι' δεγ πα-
'θαiνει>>.

Θυμιi1"πιι ι:lαν νd,ταγ 1θεg τον πα-
τιιρα μιlυ να ξεματdει μ νεριi xαι
ο6δα τα 6αηrdtr,ια. τιc dτοιμεg να
xοληθοin, ετιadτε; για τον τ6πο
πgοοqιομοri χαι τουζ εμω16ρoυg πoυ
τυ αγ6qαξαν r,α μετqιiνε τι; λiρεg
τοι'θα dδιναι,' Tο πiτημα τωv οτοφυλιδv

ZΙ
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γ(}\tταγ ξαυgνdδε6 ιαι ντααιiλια παυ

επ.ruξαν για τα1rζ τρυγψιiδεg. Tα
γταα{λια αxoλαυθαυoαγ χαι τ'o τε-
λεnπαιο φoφb ηζ ημ€8ε.ζ. Tα αrα

φι1λια τα πατοιiααμ πqωi 6ψiδυ

για γα μγiγ μαζειyταuν .μαυα(tαε6

1{αι γα μτιγ μθγοιyv ξεΦ.
Mετri cιτ6 L5 μdρε5, ιiρ1ιξαν τα

τoiπουgα γα x,d.Θαπαι x6τω xαι τo
πφoi να 6γαiνει απdνω. T6τε {1ταν

€τoιμο να τφ6η1τεi 1ιαι να αποΘη-

Nειπεi οτα 6αρ6λια γιrι 15 -20 νΕ-

Q€ζ ?{αι μετιi fμπαι.νε xανανιx6 εxεi
που θα φυλ&γoνταν. Αυτ6 γιν6ταν

γι{ι γα xαθ[oει rιdτω xαι r,α xαθα-

qΙαει. 'Οαα {ταν για παλα(ωη γι_
vdταν ιiλλη μια φτιiγxιαη τον Mιiη.

Tα ταiπαlqα τα :ηγαivαμε σ1n

παξιiνι. Tπf1qryαν ειxoοιπ€γτε με
τquivτα xαξιiνια παι 6λoι εi1αν ην
διxf1 τουg τ61vη για τa xαlν6 τοt'
πουρο εxεi γιν6τατ oτo 6qldoιμο παι
τα μεγαλ'ιiτεqα γλdντια, 6πωE xαι
od}μεQα.

Tαυταυφ 6γιiξaυμε τqκiw εδιin'

ην 1πEiπα, οι6τo 1ωqiE xαν€να μυ

ρωδιx6.
To 6γα μdαα αrο ιiλλο. Bγιiζει-ζ d_

να αx6τo, 1ηιQdJtα y'αL τo ξανα6&-

ξειE ατo xαξ&νι φ μυρκυδιxιi xαι
ιiλλα τoiπαυρα.

To μετα6qααμ€νo. Σπ6τη γxqιiπα
ξανα6ρααμdνη με μυqωδπιi. (Aυτ6

απαγoφriεται απ6 τory ν6μo).

Aπ6μα Θυμιiμαι μθχ8ι Φμεqo
αυτodζ παυ εη6ταν xαι 66αξαν τo

ιαδqοvdxι oτα 6α(ιια μ τo xραoi

για γα μτq{oαι-'ν ην πoo6ητα xαι
γα επι6&λα-ry ?dαι τ(}γ αvιiλαγo φ6qο.

Tα πqιbτα παλιιi αμπθλια τ1ταv μ υ-

πoχειιιεγο lτ6πιο ποιxιλiα ξυν6μαυqο.
T6τε το λεγαμε μαι1φ Nαoιiση,ζ η-
ταv πρ6μνα τα λ6γαμε xorlτααυqαxιi

πελα i διο με 3 6qα1iαvεE oπ&^l'α,

4 τ;l:ι cτo xαΘ6γα αφfpαμε 2 ν€α

6λαoτιiqια τα oπo{α 6γιiξανε απ6 2

οταφ{λια ιο 6γα γ"σ.L σε 6λα τα πE6_

μι,α 12 αταφι1λπι. Tα παληi αμπ6_

f1ταν φrπεμ€γα αε γτ6πω *λημ" fr
ιιεqo χαι εi1ε μγαλι1'α.gη αγτοχfl

28

ιrτι6 τα οημεqιvιi oτην ξr1φαiα, τα

τωqlινιi αε ξdνo ιπαxεiμεr'ο απ6 ια
ιlποiα εir'αι πoλλι1 'ιυιiμεQα αμ€Qι-

x&ltwι, γαλλιxd' x.τ.λ. δεν θ1oυν

τt1ν αντο1{ παυ εi1αν τα παληιi

oτην ξηραoiα.

Kαι π6γω o' αυτ6 θα oαE πιυ εx

πεiρα: εγιb το αμπθλι αγ Θ6λει ιε-

φ να πε(. Tο αμπ€λι εξαρτdται α_

π6 ηr, orioτααη ταυ εδdφoυg. Για
παφιiδειγμα εγιi dχω 6ια αψi'λι
oη θdαη Παλιoιαλια, επιxλιν6g ε_

},αφg6 5 oτq6μματα εiγαι 28 ετtilγ

δεγ το πoτiξω αε ξεEιxιi 1qανια. Tο

fr,α oτQ6μμα ξητι1 vεq6 lιαι δεγ xιi'-

νει ποιοτιχ6 αταφtλι. dqα δεν μπα

μιxιi αμπdλια πιrυ θ1ουμε πq,6rωι τα

πφαεξαυμ l+cfl'α γιπ }q χQατησου_

μ πoιoτητα xgrαoιori. Tα vεlιμi α-

μιπ6λια δεν αvτ€1oιπ φoφτio απi τo

xαγοι,ιx6 πoυ 1φκiftται ltαι γα πQο

α6ξoυψ τα πoτioματα xαι ην λi-

]ιαγση αζ ωμ6αυλευτv$με τουζ ει-

διιιng. Σε μεγι1λη ανιiμη τo α_

μπ€λι ξητιi vεφ πφ ταυ γυαλiαμα_
τοζ τηE αγoυgiδαE για η Nιiαυαα

γιiqιο ατο δειπεqo δεxα{μεqο τοιl Ι-

αυλiαυ απιiγια δειπεφ νεφ.

Tο αμπθλι για γα γ'ατει πaιoτιγιb

oταφ6λι πφωωι να d1ει φι3λωμο,δεν
πq6πει ια ι66αvται rιι' ιloτεqα οι

τε?,ευτα[εg xοqφ6g αυτ6E θqiφαυν

ρoιiμε να απωιλεiαoυμ' αγ τo αμJτ6-

λι θ6λει νεq6 { δεγ θ6}ει η τoπo-

θεoiα NαουηE ε(ναι επιxλιdg xαι
oEιαμ6να 7ωμπ.τα θ6λαιyv ιεE6 αν ε-

ξαιq6ααυμε τι4 τtατωoι{q xαυ τα 6α'
qui 1ιilματα. Exε(ιτι δεγ 1Eeuξoνται
νεq6 για να xd'ιrαυμ ποιοηπα xgα_

αιαi. Για γα εiγαι υγι6E τo αψ6λι
πgωωι γα ειγcιι λiγο επιxλιvεE xαι
πQoζ τTtν αγατΦ τω ηλiαυ. oι
πEi:τεg onτiπεE τoυ ηλioυ να χτυ-

πdααrν αm αμπ6.λι για γα φriγει oι-

γιi - oιγιi η πgωτνf1 δqoαui, α,','6qε[

ην δgoακi o &.rvατοg {λωE τo πqα
ο6&λει oε μπ&ατqα πεφov6oπoqoxαι

ιiλλεg αoθ6γειεζ. Σr]ιrεQα με τα γQαμ

τα αταφιiλια χαι oTηγ ωqiμανη ατo

αταφdλι.
Tιbgα θα πoιiμε λ[γα γι{ι τo χ(}α-

α(. To πραoi δεν ε(vαι απλ6 πριiγ-

μα, Θdλει δαυλειιi, ιαθαqιi 6αqfλια,

μετιiγιιoη x.τ.λ. Tb ξrπ6μαυφ Nιi_

αυoα εiγαι o 6αoιλrpg τιυν r,φακirν,
δυoτυχιilg λiγοg x6oμog xαι λ[γoι

μεqαxλ{1δεE 6.ψιrrαν παυ ξθgων να

τo πiγαιrγ. Kιiγω oιiαrαη στη v€α
λαiα γα πφαπαθfααιlv να ωνηΘi-

σαιrν τ,ο xραo( εiναι τo πιο αγνυ πo-

τ6 xαι αxp6λιψ για τoγ ιivθgωπo

dνα παrf1ρι εiναι απαφiτητo τo με-
σημ6Qι. E[ναι φ&gμαxo στογ ιl8γα-

νιoβ ταιl ανθEirroυ. Αg αφ{lσσι,ν

To ροκoxδZoνo
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αγ6qαζα απ6 τoγ Στενi1μα1ο ιαιι
τον 'Aγω Παvrελε{μανg' xαυ α'Jτ6

μαιiρο ααν το ξι;ν6μαυqο ηE Νd.-

oυσαζ. H πoιxιi.iα εiιαι iδια, αλλd
ε.διi: εiγαι τo 6δαcρog πoυ δiγει το d.-

(t{o}ι{, στ() xqαo( πφοελευoψ Nιiroυ-

σα. To ξυν6μαυqlo Nαoriα-1g ταν

πψilτo 1φονο δεν αερ6igεται αγ δεγ

^i(vεr, ιlνα.μιEη μ dνα ιiλλο αταΦλι
,n ,11n,1f,φ",,kι 2i'l%. Ta δε.ιπεqο 1φ_
νo 6γ&ζει τo ιiqωμα xαι η γειiαι
τ0η, ruιι εiναι ,ευχιiQwτο πcr16 γαι
6ταν πq6xειται vα xliνειg τqα:rdζι
2 iιqε< ι,οiQrυτεQα να το &iλεq oε

xαν&τεE για vα πιiφι θεφμοlιEαoiα
τoιr περι6ιiλλoντξ }tΙιι αrπ6 τo ξdρω
απ6 τυν παππoιi μtη} τσν Γιdlφo
Δαi"αμιiqιl. Γ6ροE ατα 8s τοιl 1φcr'

για xαθ6ταv α' dνα δcoμiτυo, εi1ε

χαι τo τξιlxι με τt1ν φοτιd, εγrb μι-
xφ6 παιδi πιivτα πflγαιγα χ(ιι τον

6rιπγα δoυλει[g x,α'ι 6ταν 6τqωγε αiι,
τα τoγ 66}-επα να f.1ει το πoηqι φ
το xqαoi xοντιi oη, φιrlτui xαι μnιr
fλε.γε αν το xφoi δεν ξεαταθεi λi-

γο δει, 6γιiξει τo ιiψυμα, xg{ο πo-

i"i τo μα*ρo z.qαoi δειl π(γεται xαι
π&γοr o' αιτ6 θθλω ια πιατεriιυ xαι
εγιit πωE η πεiQα lιαι o 1qοvoE rrιι

η πΦξη διδιioxαw πoλλιi πEiγμα-

τα.

το αυioxι χαι τ{ι δι&φoEα ξ6να πo-

τιi για πμ ιn1εiα 'xαι τηλ, οιxoνoμiα
ταυ τ6παυ.

'oπαη γΦψ,rD πιο πdνω ταπμir
τα α}r.7τελι{ι f1ταν oε {ψgo ιxωlιεi-
μενο σε δM μos xλt'1μα ξυν6μαυφ
πσυ τo λθγoμ' μαιiφ NαοιiαηE. 'o-
πα}ζ μ0υ θλεμ xαι ο πατ6φ9 μου
αrαι, μεγιifuυναν πολt τα πφμνα τα
x6€rινε αττΔ x&τω xαι ξαναγivονταν
τα λθγαlε γεφαντοφυτui, αλ}.ιi ατrl

δεxαετ(α ται: 1930 εi1αν o1εδον 1α-
fuiαει απ6 ην φυλλοξdφ 6}o τα
παληιi αμπ6λια τα oπoiα αrιο}ζατα-

aτiραψ με dγQι{ι ιrεrαιε[μενα, αλ-

i.ιi δεγ xψiτηoε πoλri τη δεxαετiα
τω 194Ο €moε ατι1 δενδροιαλλι6q-

γεια, q,οδdxιvα, βf|h' α1xxiδιrι xαι
1αλdααιε τα αl.ιπελια.

EγιΙ, 6μ.ιos μ τα αδdλφιrι μου δεγ

oταμαdααψ τητ αμττελnπαλλιθργια

i"ι61qι τιilqα xαι φdτoE φυτειkυ ιαι
ι'€α αμ,τrdλια.

λπ6 τα λiγα α1rπ6λια που εi21αν

ψiνει τo 19a9 μαξi ψ τα διui μαE
θxανα xqααi γι,α τγrν πoτoαroεiαΧgυ
αο1ooυ ατ16 τo 1949 - 63. Tα ατα-

φr1λra απ1 Nιiiαυαα ψαν λiγα xαι
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,Tα ΙβασIα τnζ J{αoυooζ" χ0ic - Σnμεβ0 - liiplo
Eiν,αι λ[γo ιog πoλ6 γνιooτf1 oε

6λoιη η ιοτorρlα τιov κραoι<bv τηq
Ιt<iouοαq και ο βλog πoυ €παι-

ξαv αυτιi στηv σικovioμ(cι ηg πε-

ριoχdg.
'oπαrg επioηq εiναι γrrαloτ6ζ

και ,αιlτov6ητoζ o lΦλοq τoυ κρα-
ιrιo6 oτην' κorΘημερινξ ζτoi 6λοlν

των κατoiκcoν τcov αμπελοιφγικιbν
περιo1cbv τoυ κ6qμoυ.

To κρ,αoi αποτελε[ αι,αrr6οτtα-

ατo αtoι1εio τoυ πoλιτιoμo0 και
τηg π,αβδοαηg κιiΘε αμπελoιrρνι'
κηξ και oι1rσrισρα\ΛoγικΦg χιilραq.

Δεv ε[ναι ανtιrε(μεvο αυτο$ τoυ

&Φρο, η περιγiραφtf1 τοlν α-lνη'
θειcirιl, τtοv Φ[μωv, τοrν παpαδ6'
σεΦγ και τorν uoτorρικrbν μqρτηlρι-
ιbv πoυ αtιoδεικνΦoυν τo' αιrταrrι6'

δεικτo. tΙ N*oυoα, π6λι9 με πλoιi-

σιo ιoτoρικ6 πqρε}*Θl6ν θ1ει vα
δ<iilαει ττr&ρ.α πoλλ.d oτoι1εiα πoυ

αvαδεικvι]oυv αυrπ6 πoυ τo <<Διε'

Θγ€q Γραφεio Αμπ€λoυ και o'[νου>>

ανα'γνcilριαε τo t,989 και αττ€vει1με

oηv τo6λη τηs N&oυoα'{ τoν xα'
ρακτηριoμ6 τηq Φζ <<Διεθνoιig Π6
ληq Λμ.π€λoυ και oivoυ>.

Στη διαδρομη τoυ 1βιloυ, oιM€-
6ηoω δκ1φoρα γεγov6τα τα o
πo6α φυοικ& εl1αv'ε.πiδpαστ} σΞoν

τρ6πo και τo' 6cEΘΦ rπoυ τo αμπ€-
λι και τo 'ηραα[, 

,ωη,ρ€αααι, την
oικovoμικf1, αλ}"d και τηγ κoι1Λω-

νυκη ζΦτi τηζ π6ληζ.
Η αιαρ[Qμηoηl πcηρdμ€!ρΘν πoυ

1α9ακτηρζοryy τo ηρασ[ παι μια
γρηvαρη αναoκ6πηαη η-g κατd'
στcnσηq oτη IΙfoυoα μετ& τov ττ&

λεμo κρ[vεται αrταραtτητη,
To αμπ€λι ε[vαι πoλυgιiq καλ_

λι€ργεια και θrαι ε'ιηρε&ζει ση_

μαvτικ* τηγ oιJκoιtoμικfr αι6φ'cιoη

για αrταqχr6ληoη π&rruο o' αι;e6.
Tα τφοt6vτα toυ αμπελιoι1 ε[ναι

πoλ)υ& 
'(αι χαρc'crru}ξoνται αττ6

η διαηροφιΦ τοιξ' ο0ιλ* και την

3ο

ευφραντικf1 τo'υg ικαν6τητα (oτα_

φιiλια, πετιμζι, μoυαtαλευρι&,
EPαoιd, ωτooτ&1aμαπα) .

Tα πρoffvτα τηg αμτt€λoυ εκτ6c

απ6, την oικιακf1 χβησ'l, απσrε'
λoΦv κ'αι προ'ιoντα εμττqρiαq παι

Toυ
Γι&vvιτ Mπoυτ&ρn

φο'ρoλoγ[αg, oη'μ'αιπ'ικιi για ην
oικονομiα.

tΙ .κατ&οταoη τηg αμπελoκαλλι-
θργειαg και oινσπαρΦyGr}ηζ στη

Γlkiooιlαα μετd τoν π6λqμo, χαρα-
κτηrρiζεται α116 τιg Φtq περι6_

δοιJq.
Στη δεκαετi'α τoυ l,950 ξ1oυμε

την αμπελoκαλλι€ργεια αιταo15'
ληαη με φΘεiνουoεg τ<ioειq και κυ

ριαρtrεi η οn1ξηρη τηg δενδρoκαλ'
λι€ργειαq (ρoδκiκινα, μiλα t(.

λπ.).
Στη δεκα'ετiα τoιr 196o' και ει-

δικ& πρoζ τo τ€}ιoζ τηg, ξοιηιε
τηrν ηρtilτη μεγdλη 'φοΦr!dθεια 

α_

vαΘ[tοαηq τηg αμπελoκαλλι6ρyει'
αg (oι xολλιειργoιiμενεg εκtdoειg
εtχ,αιl φΘ&oει σrov oριακ6 αριΘμ6

τωv llOoo oτρεμβτ<oν περiπoυ').

Π,ρωτα1aοrνιoτικ6 ;βλo, .€παιξε και

η α,τι16φααη Mπουτ&ρη, για φιitευ'
ση τoυ μεytλoυ ιδιδxτηπoυ αμπε'
}ωbνα και ι.tlιooτ{ριξη με διdαφo-

ρoηξ τΦπoυζ αμπελoφυτε$oειoν
αrτ6 καλλιερ.yητξ, ar,il παρdλλη-
λα, εμφαιlζovται και τcι τφrirτα

υπooτη.ρικτιla& μ€τiρα αvοlι&ρ"
oμooηq τηg αμπελoκο0.λιξργειαg'
ατι6 ηv πλει.lρd τoυ ηρdτoυq.

Mε tην επιτu1ημ€ντ1 ΦJΦ ηρo_

oταftΘεια' σtιζ αρx6ζ τηg δεκαετ['
αζ τoυ l98o, $1ouμε flδη π&vιo α'
π6 7.'ooo oτρ€μματα ιrα καλλιερ'
γoιivται. Παρα,ηρoι}με ην oιιλo-

τωξαη vα 61ει πqρ*oει σε oργα-
r,τ.rμ€vεg μovdδεg ικαι η οικιακr]

οιvοπoiηοη vα μειdrνεται σημαντι-
i(1&. Erdl πρ€πει vαoημει<irooυrμε 6-

τι η ασrικoπoιηση τoυ πληsuομoti
τηξ lπεριoxηζ και η ανotrοδ6μηση
ιδιαiτερα αυΦg τηq περι6loυ' oε
ouγΦρττi,oη .με τηv εντατικf'1 αμπε'
}.oκολλι€ργεια, ε'ξαφ*νισαv oυσι_

αoτι,κτi τηy oικιακf1 oινo,πo[ηοη,

μια και €λλειΨαv τα κε}λξρια.
τα Θαρ€λια και κι.lρiαrq €λλειιpε η
διιicθεαη. EYιιπλ€oγ f1τα.v πιo' oυμ-

φθρov για τoν καταvαλωτf1 ακ6_

μη και αγiρoτικtiv τιoλεοcν σαv τη

NΦoι.loα, vα αγoρζει κραoi ατι6

τo Supermarkεt, παP* vα τo κ&vει

μ6νοq τoυ, μια και ατιrog αv'αφ€ρ-

Θηκε παρ.αrτ&rω €λλειψαν τα στoι-

1ει6δη και αvα)Ικαiα μ€oα.

'Ηδη 6μιo9 αrι6 τo t€λog τηg δε-

καετiαg τoυ t98Φ Φχoqμε τιg πβ-
τεg εμφαv[oειg' ,μικprbv παpΦyΦ:

γ<bν 'oτηv ηεριoχfl,. oι oπoιoι καλ'
λιqργoιiv και oινo'τoιoι1v την πα-

ρΦ,/(r]'/η τoυq και ε'μlπo1ρειioι'ται

τo κραoi εμφιαλωμ€ vo 'με (η, μΦρ-

κα τoυζ πι,&. Σ' αυτftν ηv πQρlo'

δo εμφαvζετ,αι και η πριbτη oι-

κοvolμικr{ ιδ\pκoλ[α. oι τιμ€q τιrν

oταφυλιcirv τηg περιof1q, ακoλoυ-

θo6ν iμια oυνεxf αιloδικf1 πoρεiα

cxlΦ τιq αρχ€ζ τoυ t970', ξουv αρ_

11oει vα oτoΘερoπoιoι3νται oπ6

τιq αρ1ξ τηg δεκαετlαg τoυ 199o

πcrρ6λo πoυ εξακολoυθo$v vα εi-
ιlαι αττ6 τιζ ψηλ16τ'ερεξ oτην Eλ'
λΦδα, αv 61ι oι fiλ6τερεζ, η α-

μπελoκολλι€ργεια πρo6ληματζει
τoγ παρα)rωry6. EJδ<il 666αια θα

τφftτει να αναφθρoι,με τη oτtoι-
lμη κΦr&σtαση ,ιoυ επικρατεt διε-

θvcirζ ατα lηρασι& και φυαικ* ετη_

ρεΦζει τηv Eλλ&δα lKGι TTl ιΙΦoηJ-

σα.

Αναφ@νται τηλεγραφικ& τα

φ,αιvξμεr,α πoι, επηρε6ζoυι, την

καταvdλcοοη τoυ κραoιoιl:
t. Aλλcyη τΦπoυ ζΦg ατα c
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oτικ* κ€vqρα, αλλdc και σEα α-
γρoτικd κ€vτρα

2. Eια6oλξ v€<υv τφoidvτιov και
o,uνη'Θεκirv πoυ αrιειλoι]ν, κrι σι.
y& - oιγt1 διαGμilvoιrv τιζ πqρCr-
δοoιακ€g 'καταvαλ<bαειξ (coca cο-
la, οινοτrvευ,μΦΓdrδτl, 

μτπ.lρα:, fast -
fρg,d, κ.λπ.)

3. Mε['ωoη διεΘvιilg τηg κατ&
κεφαξv κατωldιλαlατ1ζ του κp'ασι_
οp

4.. Eμιμivιoη τoιt φαιvo,μ€voυηg
αιlτιαλκooλ ιηq {.}στ€]ρ iαζ

5. Aπoμιiτκρυvαη διε9v<ξ ηζvεoλαlαq αττo τr}v κατακiλωαη
ξρασιori

,6. E:μφiνιoη και ειαΘoλη στιξ
παραfuσιακ€ζ oη/o'ρξ πρoΙ6ντωv
v€ιοv ;4coρcirv π.χ" FΙΠΑl, ,{η:ατρα.
λ[α' Xιλf, Aργεvτιν{, πoψ <cτρμiι-
vo> κoμμ<i"tι απ6 ηl φθεΙvωoα ft.δη καταr,tlλωαη

_ 
z. 'Εvταξη ττΙc Eλλ,ιiiδos σηv

Eιrρ(oπciιrη , Ekroη με αττoτ€λε-
'σμα τα μ€τρα ηq E]jE. vcE €χoυν
ε,πιπτcirαειζ uδια[τqρα .Φ.lαdcρεατεq
για τo κρασ[, lμια ι(qι αι'oηιειroυv
€rιυv περιoρισμ6 τα}y wιoθεμ6τtlν
και τlιξ πqρωy<δγτf1q, και 61ι ατηv
ωrξηoη τηζ κcιτα},iiλ,ωσηq.

Eκτ,6g Φι' Φ'}τd( που αr1μει<ilθη-
καv 'μξ1ρι τΦρq, ηρ€τιει υα πρo'
Φ€αoυμε και €ιaα ακ6μα xι1pιo
oτoι1ε[α πoυ oφtξ ετη,ρεξει
την αμπελoκαλλι6ργεια αη Ιltr
oιJαrα.

Λιιη6 εivαι η (μrσ\ro_κoζλλι€ρyεια
τηg τιoικιλiαg Ξιv6μαυρo:ι oτη ζtil_
vη ηq Df6oυααq lKξι oL πφι.oρ}
oμo[ πoυ πρoκ*πτoυy απ, αlΦv
στηy πqροη/(λrγη,κρωιtilv τγlξ. Πι.
σrε8&} 6τι o' αυΦ τηv περ[oδo τo
κλειδii για τη }ιiloη τoυ πρo,6λfι
ματoξ τηζ αμπελ.]σκοcλλιξργειαg
oτη }Ι&oυoα 6ρiακεται Eκε,ι, στη
διqρΦηoη, δηλαδf .rη]ζ πoικιλια.
κiγq ,σιjvθΞσηζ τηξ ζlιilηs.

Σiη }lk1ουoα πριy α't6 τQ θεqμo_
s€η,ση τtov ζωvιirv oιlαμαotαq τφo-
€λdι-'αηq καλλιεργoΦvταv'toλλ{q

πoικιλiΞq', eλλ€ζ λιγ6τεpo' *λλεg
περιoo6τερo καλ€g vι6πιεξ η ξ€_
ιΙεζ, ,με κυ]ριαρ)(orjσα πo,ικιλiα τo
Ξιv6μα.,lρo Ναo.ιioηζ.. ti πoικιλiq
αυτξ εη.lδg,x1.μοιloε τα μ€γιoτα oη.v
πφιoχη, γι' αυτ6 τo λ6γo και
στιζ αμπελoγραφiεg αvαφ€ρ'εται
6χι, βvo oαv Ξιvξμαuρo, αιλd
oαv Ξιv6μα.lρo Νααiαηq.

lξε τo ακετετιιοo α.rτ6 τo Yπoυρ-
γεio Γειοργiαq, νoμοΘ€τηoε τη ζcilνη με μo,voπoικιλιακι{ otiιlθ+εoη

μια και τα 'κ$ρια ζητoιiμεvα ατι
τryv αγc'μi ,ηρααι<i, αλλι1 κυρilog
μια και η παρ<ilδo,αη τo επ€Θ,αλε
{ταv τα lΦκκιvα κραoιd τηg Νd-
cυσαξ. 'Eτoι ΘεqμoΘετ{θηκε και
επiοημα η <ι(λrσμ€rσια Πρoελευ.
αεωg lΙ<iouoα Avωτ€ραg Πoι6τη;
ταφ}.

Σiμερ"r με αφoΡμη αυτ6 τo ιiρ_
θρo, απει.lΘ$vεται ,φ$ταoη σro
ΔιΦια1ηr€λμo$ικ6 Σ3ιδε,oμο oαν
ιiμεαα εvδιαφ'qρ6μ€ιto, αλλii φυoι.
κ& και ,oε 6λoυq τoυg φoρεξ πoυ
ιrοιζovται για ηv oιι<oνoμικf
ζαη τσυ τ6ττοιr yενικ<ilτφα.

tl |s oψoα, παραδοoιακd xαλ-
λιqργεi Ξιrdμα.qρo li(αι πqρdryει
ιδιαtτqρα re1,ηλic πoι6τητα9 κ6κ_
κιvα ,κραοι<t διαφ6ραrv επιπ€δων.
Mε δεδoμ€vα 6τι τo κ6κκιιao κρ,α-
αi ηc Ndουoαg 6xει €vα ιq]ρoc
και €yα 6voμα oτην ωyoριt, πP€-
πει να διαφυλdιfrυμε oαv κ6ρη
οφΘoQμo$ τηv πεPιουσiα ω,.rΦl τorv
καd0κιoγ τηq πφ'ιoγ{q. Η Ntoυ-
σα 6μωs ε[vαι περιofi εξoριoμoΦ
14αριoματικ,rj 1και ευλoγη1μ€vη'απ6
τo ΘΦ για αμπελo'καλλι6ρyεια,

ιΙ καταvdλtoαη 6μωg Φμερo,
με 6ρoυ9 η διατιρωγματε6oημoυ9
ζητιiει ηρo'd'6ντα διc!φΦ&)v πi'ποcv'

Eivαι 1ρ€oq ]μαq, τt)v αι],πελoυp
γιirv και oιι.rσττoιtbv, κατ' φ1ιtv
ιlα αvζητξ1σoιltμε toψζ τρΦπoυg

για αtπ&δειξη v'εα)γ προi6yττ,rv και
ατtοκcιt&oταοη κοcλι1τqρoυ oικovo-
μuttο6 μΞλλoιlτoζ για τoιξ καλλι-

qρyη'τ€g' τιου ζο6vε κcrι δουλa}oυν
o' αυτξ ηv €υλσγημενη περιo1f1.

Πρ,6πει vα αvζητξσoυμ€ και
vdεg ποικιλiεg πoυ Θα &ilooυγ ιl.
ψηληζ πoιoηταg πρoi.6ντα διαφo-
ρετιιcoιi Φπoυ αrι6 τo παρcιδoorια-
κ6 ,κ6κκιιlo 

'(ρcEσι 
Nκioυσαq εl(+ιΦ

ταλλευ6ιμενoι τo γεγoιl6q 6τι η
Γkiοηπrα εivαι xαριoματικξ αμπa
λ6τoπoq.

Mε τov τρ6πo α:τ6, 61ι;μ6vo Θα
αναθε,ρμιivoυμε τo εvδιαφ€ρov lcαι
τo σι}μφξρov,rα}ι, αμπελoυργιilν,
αλ,λ:ιi πqμi:λληλα Θα εiμαoτε οι.l_
ιεπεξ πρoq τηv παρΦ,Φoη που
θ€λει τηv περιo1ξ αμπελουρyιη
και Φ6λει αvθρ<}τoug πoυ ανζη-
τoιiν' εξελ[σου,v και πεr4(α[ιloυv
vα €xoυv προi6vτα ττoιl τιρoaτιζει
o:υ,οιαοτικι1 αυη η τιαβδοoη.

Δεv ηρ€πει vα ξ,φ(ιdμε 6τι η
παμrδoοη ε[vαι γv<irαη ι(αι κινη-
τξρια δ6vαμη γtα ιη€.α πΦiα και
61ι μoυoειακη λατρεt,α. t! &1vηιη
των α1rgτελουργ<irv - oιιloπoιιilv tηg
}i&oυααq Θ,ρi,oκεται στηi γιπΙloη
πoυ πρoΦΦει η πφdΦoση κ€!ι
ξι η oτεv{ ιqιrιrτη,ρηΦ τηq.

ΔlΑΒAzΕTt

ΚAI

ΔΙA,ΔIΙI,ETE

T!{

fiNlA,oYΣTl4υ
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ΠΦc εiδε Tnv ΠρoΠoλεμlκt'r Nθoυσα
o !ωdvvnc M. ΠαvαγIωTδπoυλoc

o ΙcιιiνlηE t. IΙαlαyιaιτ*πoυxoq (19o1
1981) υιτfiρξε πoιητriE πεξoyριiφoζ xαL ,ι8ι
τιx6E, πoυ xατ67ει μiα απιi τιg πι6 τιμητax66
θ6αειq ατor' x6oμo τoυ ιτιει1ματoζ τηζ 1gcaqαc

μαq" Γενlfi0ηxe oτo Αιτai,'ιxd xαι, oπoilδα'

tnιμ€λειαl
Eλθvng }'ltlτoιαλα - Zεγκ[νn

oε φι\oλoyiα ατo πoνεπιoττiμιo τηζ A0riιαq-
Aπd r6oE επιδ6Θηxε oτη λoγoτεγνiα. Eξαι'
ρετιxd' πaλυyριiφoE ειιεxτdΘηxε σ' 6λα τα
πεδiα τoυ λ6yoυ, iγραψε πoιfiματα, πεξιi, Eo-
xlμια, ταξιδιaιτιxdg εrτυπciιαει5 xαL xQητι-
x6E με76τεζ ετoυ τυπcbθηxαν oε δexιiEεg 6ι'
61'tα.

o I.il. ΙΙαYαyιa>τdπoυλoE oe xιi0ε λoγo'
τεγυιxη τoυ εxδriλaιaη 6pι xαλx.ιερyημiι'o
iφoq πρooεyμ6νo 7εxτιx6 xαι xαλαισ0ηoiα.
Στ ιq τ αξ uδ ιαιτ ιx6E τoυ εyτυιτcbo ε ι5 ιτρooπαθ ε i
yα oυxλ'ιi6ει 6rτι oυoιαατιx6 62goυl lα τoυ π8o
oφ6ρoυν oι τ6πoι' 'τoυ 

ε1τLσx6ιττεταc xαL tα
Ecboει 67ι μ6νo 6,τι 6x6αει με τo μιiτι, α77ιi
xαι drτι yιcb|ει μlτρooτιi o' αυτd, πoυ 6λiιτει.

Aυτd μτoρoiμε ια τo 1αρoδμε xαι εμεiq oτo
xεiμενo ιιoυ αxoλoυ?εi .Στιζ πλαyι6q τoυ Βερ
μioυ" 6πoυ ιτεριyριiφει τo Β6ρμιo, τη Nιiaυoα
,ιαc τη B6qoια. IΙ περιγραφfi αυτri περιλαμ'
6ιiνεται, μαζi με ει,τυπcboειq α'π6 πoλ\ιi μ6ρη
τηq Ελλιiδαζ' στo 6ι6λio τoυ *Eλληιιxoi oρ[-
ζolτεq' πoυ τυπδ0η?4ε τo 1940.

'ooα iygαΨε yια τηr π6λη μα5 oαι 6ιαq
oiyηqoνo5 περιηyητιiζ τηζ δεxαετiα5 τoυ '30
o Ι. lVI. ΙΙαvαyιaπdαoυλoE εxτ6q απ6 την x'o'

yoτεγνιxti τoυg αξiα μαq cταρ61oυt xαι 7ριi-
dιμεζ ιτληρoφoρiεζ yια τη ζafi aτηv πρoπo7ε-

μιxrj Nιioυoα.
To πqcbτo μiρog τoυ xειμ6roυ με tηy ιιε-

ρLyραφi τoυ Βερμioυ τo θρioxoυμe oτo 6ι'
6λio τηq A' ?υμtαoioυ .Κεtμενα vεoελληvι-
xηq 1'oyoτεγυiαE", εtcb ιταριiλληλα α'πooπιi-
σματ(ι ιiLλaιy 6qyαιl τoυ oυyγ8αφ6α oυναlτιi
με xαc οε ιiλλεE τιiξειq τoυ Δημoτιxoδ, τoυ
Γυμναoioυ xαι τoυ Λυxεioυ:

Σ"η oυν67εια παραΘ6ταυμε αιτ6aπαομα
τoυ 1νQoα"αφεqaμ6νoυ 6ρyoυ oτoυ αφoqd το
86ρμιo xα'ι τη l{ιioυoα.

ΣΙttΙΣ ΓΙΛAΓΙEΣ ιttoY EtEPMΙOY
τo BEPf\i|,o οvηκει στ(l εγ-

κδρΦ,α 8oυνo, σπo 6oυνο πoυ
δεv τo vlΦθεlc ο,nεlλητlκδ με
τ' ο,n6κρημvo 0ψl τoυq' πoι,
δbv πc θοplθoο'r μtε τηλ/ οδυαΦ'
πηTη μovσroη/iιo τα.lc, noι.r σuμ-

φtλlΦvεool oμ6oωc μoΖi Toι.!q

κct,r Tοl παΙ,ριειc με 6λη σου τηiv

θυχlαρiσrηση ,nια,roοq αJvrp6.
φο{rc στo τoξill σoιr. 'Eγι:c πo-
λl6c συγγρoφθnc τ' olομ6Ζεl
.μξρ αιηrlκ6v τε[1oq,, noυ xaF
giZεl τηv neρlφθρεm,τηc i(oστo.

ρrδc, τηc Avooελfτooc, τηc κσ'
Ζdvηc' τιrrιr Γρε6εvΦιr κο1 τηq
Koτερivηq oπ6 τη; μd,oη κoι o,
vατολlκi1 'MοκεδovΙo.'O 1oραrπη
ριoμ6c μoιr φoΙvετοι κοl dcrro'
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Xoξ κol 6o,ρ0c. flο .μεγδλo ol'
vtκο τεi;1η" εivol τερ6q,τlα δγ_

κol nθτρεc nοt, onoμoιrΦvoυv,
,noυ θooorriΖoυrv nου τoλoπω-
ρo0v' τo 86g.llo, οu\ωoδl6λoυ
οιrτiΘε.nα, σε nrρooκoλεi φlλικδ
κδΘε nλoγld, κdΘε 1oρδfuo' κd-
θε κoρυφl1, με τηv ooτεiρευτη
fuood τou κol τηιl 6ιβovη 6}ιο'
cπηση 76ψ. llftΘιirc nlηMo'lvεlξ με
τo τραivo oπ6 τηv 'Eδεoαo, αrη
86ρolo, τo 8λθnεlc π6τε ν'α Εε'
μroκρoΙvεl δmκρlπκl κoι vo 16'
vετoι στo κοτδφωτo γολδΖloΘδ
θoc τoυ κoλoκolρtvoO oυροvoιi,
nαrε vα nληolδΞεl ;1oρoO'ψvo
κo{ nΦθυ,μo. ol noλlτεiεq κοl
το 1ωρι6 nσι, οlvol]τσδαπot σπq

rιλαγιεc τoυ εiγαι oov τερδατtol
κηπol, Π(}υ τoυq σιjvτηρoιJv, τοι.rc
ovovεΦvoυηr ,<ctl τoιrξ ωρo[Ζα:v
ol Θαυμ,δαιεc ρoθξ τoυ Bερμiου.
Νε,ρ6 noφλdΖou,v εδΦ, vaΦ κο-
τε6oΙvoυιl με τρoγoυδloτ6 Eετ0-
λψ:o πΦρο n6ρo, n'υκvoi ioκlol
ΕαλαφρΦvoυιl τo oτροrrorι6πο
κοτω ,α,n6 πομπδλoεc κoρuδtθc
κα] κlασTοvlθc κοη τov nρoσκο-
,\αrv vo ευφρονfti oε οaρκδ
πλατιbμoπo, οv6μεoα στlξ xlο_

ρoΟμεvεc cηrιrrροιμ6η τωv οιθl'
αμθrrων Qfiιμvωv. To Bθρμ,lo no'

ρoυol'δΖετoι διπλ6 oτrμ υπδcrro'
oη,: εivol τo θoι-π6 τηc ειδU}λrο'
κiμ o1.loρφldq, τo rιοτtιptrro κοt

κοΦρt rσ, τo ογvδτατo, t<cΙ! το
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8oι.lv6 Τηq κovω,vlκηc 1ρηoIμ6_
τηταq. Στα n6διo τoυ 6'νroq κδ_
oμoc oλ6κληρoc noiiρvεl τη διi-
γ1αμη Πou τou ;1ρεtdΞεTαl, για vq
κ,ομεt τov κ6no τou γ6vlμo κoι
YΙ,α vo δημ,louργηοει Tηrv nρoκo-
nη τoυ. o,t κoτα,ρρ61τεc ΠoU Πη-
δoOv 'αvunoμovol ono τα 0qη
τωγ 6ρd1urv τoυl, o noλOτtμoc
*λευκ6ξ dvθραΕ" τηc M,ακεδo-
viσ]q, κlvoΙUv εργοoτdoπ καl Yε-
μiζoυ,v Xρησlμη δρααrηρ16τητα
τlc π,oλlτεiεq τωv oτενΦv oρει_
vιbγ κorλδδωv. M'αΖ1 με τo Πλα_

τ6γloμ,q τoυ vερo6 καr ταr η1ο
τηc ,α0ραc ovδμrgoio αtα nρδoι'
vο φΟλλo, o τoΕιδlιirτηc qKoU,ρ_

,μolivεται Kctl Tσv κρδro Tηc μη_

X'α,vηq' ε'ργoαrdol'α, lΠou οΠοτε-
λoι]v Θερμθη κυψθλεc Ζωηc, ο-
voiγoυv τηιr κατακ6κκlvη σUμ_

φωvi,α τωv ,αλλε,ndλληλωv σTε-

γΦv τωv, σα μεγiλη κηλΙδο,
crrη]v κoτσn,ρdoιvη ο'πoραvτooιi-
vη τηc nλαψdc, κo,πvoδ61oι
αr6λvoυv τo γκρiZο κonvδ τoυξ
οτα 0'ψη'1lλldδεc δvΘμυπol nd_

vε κ' 6ρxoιrnαl, καlt1ασκευdΞoυv,

μεrαφ6ρoυν, δloπρ,qγμ,ατειioν-
τοr, γεμiΖoυγ τov τ6,πο με τo od-
λαγo τηc Ζωvταvηrc', τηc α'noδtr-
τlκηc εργooioc. Aφθvrηc κclι
nρoοrdτηc τoυ τ6ποU, τoι]τoι.l τo
vερδχlqρg 6ouv6' Aυτδ γεμiΖεl
αΟ,wεφα, 6ρo1θc καl xl6vtα μ6"
ρεc ,oτθλεlοyrε.ξ' ,αυτδ oτρογγi-
4εl τ' ooκlδ τ' oι.ιρ,αvoi oτε'ευ'
ρι]Xωρα oτθρvα ToU' κl oυτδ ξα-
vσσT6λvεl .o gψglρ{θτlκδ τoυ, α-

πoθεμ,g oτηv πλoγd κoι στov
κdμ'πo με 1iλιoυc τρonα.ιc: με
oκtoiμ,oτα 'αn6τομ,cl, ΠσU δημι-
oυργoΟv τoιJξ θoυεrρoilc κoτα.ρ

Φxηrεc, με rιoτ6μu oρμητlκd,
nou nρoσΠε,ρvo0v oα μεΘυoμ,6vο
δλογο TΙc oκlερ6c oυαrοιxiεc
τωγ nλατn6vωlr, με μοvα1ικ6c,
oιωnηλθc πηγθc, 'με λιγvδc κλω_

oτ6c υδiτr,vεq, ΠoU κοτε8αivουιr,

γlo vlα nαrioouηr τo περι8δλl καl

τo 1ωρoφl, Yια \rα θρθψα.nr τo
λo1αvlκ6, γ}α vo Yεμ,Ιooι.lγ α,n6
ει.ruδΦ τo }.oυ,λo0δrr. Tηιl Φρα
τοιirη 6λo cπo 86,ρμlo eivαι ov_
θl4ltvα: o ταΕιδιιbτηc voμi(ει
πιυq δε Bρiακετoι κlατε,κqλ6κol-
ρα σ[ηv καρδrd τηc Moκεδovi'οc,
μ,α Γl6q ξεl nρoφτξgrgt μlq θo,υ_

μ,dolo oψtμη αvοlΕη.

Στlc nλoγl6ξ τοU Bερμioυ: α-
πλΦvovl.αl μαλακ6 δυo vε'ρ61,α_

ρεc noλπεigq: η N'αouσο tΦ{ η
B6ρclα. Η n,ριiπη ,α'πθxεl 'on6 τo
olδηρoδρομlκδ οταΘμ6 θΕl 1ιλι6-
μεTρα, η δε0τερη δυ,6,μtoη. Δεv
ε[γαl πoλυdνθρωπη πoλlτεtα η
Ν,doυoα. (Frδ,vεt δε φτδvεl τlc
δ6κα 1rλιδδεc ψUxfo. M,o o βU-
θμoc τηc Ζω4c εivοι τ6ω θιrro-
voξ α,π6 τη μ1α μερld, τ6αo ευ-

γεrlrκ6c Kοt o,Vσ,Πσι TlK6q o,n6
τηv δλλη, ιilαrε 'n,αρoυoIδζετol
στo μδτt,α του τoElδlιbτη πoλ0
μεγαλ0τερη κoι διounδcrrctτη, γε
μκrrη δραcrrηotαrητα κol γεμdτη
Yραφlκη δlδΦoη ρθμ6ηc. To
πληΘoc noυ κυκλoφoρεl αpα nλο
lιoαl'μυμ6vo δρoμδκl,α τηc εivol
κοt oOγ1ρovo κοl οoιiγ1ρoιro.
Νδα κoρiτolα Πσu δoυλειioυηr ατο
εργocπδoια, noυ καMαrniζoιrrot'
φλυoρoι]v κα'l τlτl6iΖoυγ, Ε6γor
και δlκoi μ1αξ μηXoνlκo{ κol ερ-

γoδηγoi, 6μπαρoι κ' ερYoστ,ο-
odρ1εc και, δiιnλα o' ουτο,0c,

γροιiλεc απiθο,vεq Kα| ποv6ρ-
yoloι xωριδτεc κοl vθεc γυνtαi-
κεq, volκoκυρ6c ,καl xαμηλo8λε-
noι]oεc. noυ 6vα,ivοuv αΘ6ρυ8ο
,αn6 γιbρrκεc αυλ6nooτεq κα, κσ-
τδoκlεξ ειlπατθc. 'Eται η noλl-
τεΙ,α κατοΦΦvεl vα δmτηρεi o-

λoΖιiyrrπαιrο κoι γeμ6τo Γtiρογμοτl

κδ n'eρl,εx6μενo, δ1l ,oθεψμtvo
καl ξεθωρμααμ6vo, τo ΧρΦμ'α
τωv Περασμ6vωv, 1ωρic, αinδ

τnv δλλn μερrδ, vο nρoδivει τo
v6ημα καl τo nvεδμ,q τou oriγ-

Xρovoυ niu]oετot. Tα εργoαrdαlα
τηv nε,ρlΖιbvoιrv 'o,π' 6λεc τlc

nλεuρ6c' κoτηφορlΖoυv oτrc nλα

γlθc n oκoρφo,λΦvoυγ αroυc λ6-

φouc Τηq Tοιjρλοc, κo&bc λ6γε
ταl To κομμδτι τοιl Bερμioυ, nou
κρo,τεi oτη ρ61η τoU τη Ν,δoυ,
oα. Kοl'μ6αα, τo δρομd,κια και
τlα nλατιbμ,qTα, ,ovαδivoυv Tov
κclμloμfvo oιrriλαλo τηc Περα-
αμθvηc ζωrκ. Τo αniτto εivοι
μαuρtoμιlvα αn6 τηv πoλu,κoιρΙ'α
oακατεμ6vα απ6 noλλδ γεροlμο-
Tα, μo oiτε 6ριi:μικο, oιjτε σo'
πloμ6vα' oιjτε αlrrlnloθητlκd' To
8λ6n,εl ,o καο6vαc με τηv πρΦτη

ματlδ, nωξ στηv Π,αΦδoεη oυrrη

noλιτεi'α κt'vεilτol κ6ομoc, πoυ 6-

1εl πoλl,δ ευγ6vεru κI αρ1ovτιδ,
πo,υ αlοθαγεταl τηv οvδγκη τηc
πiloτροc, πcυ εivo,ι δtακρlτlκoc,
καλδκαrρδoc καl πpδθυμ'oc. Στd-
Θη,κα ο' 6vα nλiτω1tο τηc Νi_
oυσαq, στo πλδτωμ'o τσU 'Αη

Θαvδoη. Γiρω, γ0]ρ{,J Π]αλιi μο_

κρ6αrεvο αntτlα, με 11αμηλ6c
κol οvol1τθc λ6τΖεc, δημιouρ
γotv τηιr ατμδoφοιρo μιloξ σU'

μnqΘητικηξ αyμ,8iωoηc. Tο n'οl-

δlδ, μελioαια αλ6κληρo' rιoiζοtlv,
τρθ1oυv και θoρυ6oΦ'v κδτο-r α-

n'o τoυc nη1τoic, ευοργετlκoιllc
iακloυc. oι μοv6δεc φρovriΖoυv
τo volKoKuρlo τoυξ, με τo πvε0-

μo εκεΙvo Tηc' εYκορδ6τη'ταq,'
noυ ,nλδθει μ6ρα τη μδρο κιαl

αrιγμrη τη σr|Yμη η noλ01'ρovη

oυμ8iωαη.

iK' υoτeρα nηγo αrouc n'oλι_

oOc ερημωμ6voυc Φ6μουc, εκεi
6noυ τo 8ημ'α τoι-l Ε6rvoυ oτρο-

τoκ6nου εivοι onrρoαδdκητo nε-

ρloτoτtκo. Καl καμrδ'ρφοο τo ι]'

φoq τωv παλιιilv αδερ6φρο1τωv
αnrlΦv' μ,ε TοU'q μεγdλoυc oκε_

ΓΙoσToι,c εξΦoτεc και τIc λου_

λoι_δloμ6vεc πλακ6crrρωτεc οU_

λιic, τlc ,nλαoμ6vεq λ6c Yl'α v'
ο,κo0γ Kα| Yια vα nραγματonoι-

oOv τα 'πρoαιωv}o 'n'q'ρομ0θιo τηc

γιαγlδc. Tη Ν'δ,oυσo ηv ογδrnη'

oο πoλ0' Γιατi θρr$κo εvδτητα,

33



Ι> Η N6oυoα Toυ I.lγΙ. Παvαvιιr}τ6πoυλου

kaτo Xριbμο, nραγμoτlκ6 v6η-

μα σTηv 6κφροoη τηc. Δεv οndv
τηαα o,ιiτε ξlπiπαoμθlrη oρxοvTΦ
;qωρ'ι,ατId, o0τε oτενoκθφαλη κα
θutrr6ρηoη. Aloθαvθηκο Πωq η
Ζιυη τηc 61εl ρι.l,θμ6. . Πωc To

καθε ξαvdvtαrμα γivετοl με Πε-

ρ1ακεψη. l(αl nωξ o κ6oμoc 6-
λoc κοτ6Χεταl α,nο τηv αγdnη
κol Τηv nερηφδνεlα τou τ6πou
τoυ, ογ,δn,η κοl περηιβvεtο η,ρε-

μη κοl λoγlκη, yεμ6τη προγμlοτl-
κη oυvεiδη,ση τωv Π'ερ(:σμ6vων

K,αι τα}V δuvοτoτητωv τoυ μ6λ.
λovτoc.

H Ndoυoα θρioκετ,αι σToUξ
τδnoυq 6noυ υπηrρ€εv dλλοτε ο'
,voμασrη Mακεδοvrκη πoλlτεiο,
τo Kiτιov. Στθκει δγρυnvη, nι'
ατoq φ0λακοc, orηv δ,κρη τou
6oυvorj κοl nρoο6;1εt τοv οn6-

ρογτο κδμno, nou ο,nλΦvετοl
oτα π6δπ τηc' τoν κdμno τηc
,Ημ,οΘicq" o ηρεμο οvηφoρlκ6c
δρoμoc, πoυ oδηγεi οn6 τo ol-
δηρoδρομlκ6 αnαΘμ6 αrηv noλl'
τεiο καl noι.l ,αvε6θΖεl τov τοξl-
δΦτη τρroκ6oια rrεvηvτα μ€τρ,α

Ψηλd, εΙν' 6vαq δΦμoξ, ΠοtJ o-
vο'nαιiεl τηv oραoη κ' ευφρoivει
την καρδlδ, με Tηv δφθovη κοr
πoλu,nοiκιλη θλδαrηoη rΙoυ τov
rnαρo'κολoυθεi απ6 τo nμbτo Ι-

ooμε To τελεuτοio 8ημο. Mα υ-
πδργoυv 'κl 6λλot δβμoι αrη Nδ
oυσ€l κoταπρδσlvol, ovΦoμθvot
κ,αι κοτdφυπot, 6λol ol δρ6μol
τηc εEo1f1c. Kοr Θα nοθo0oο ε-
δω δα vο μην qφηoω glμvημ6-

vει.}το τo δρ6μo noυ nηγαivεl
oτov 'Aη Nπ6λo, εκεi 6noυ,oυ-

μαZεΟε{ το rrερδ τηc Ylo Tηv Π'α-

ραnθρα εΕ6ψηοη' κdτω ο,π6 γl-
γ,ivτl,α πλοτ6vπ, η Aραniτoο. H
A.ροπ:iτoα ουτη εivαl η 'Πlo συ.

μπoΘητlκη oπ6 τlc Αponiταεc,
noι.l μnoρεi v' 'αποvrftoεl καιl'εic
oτη Z<υfl τoυ. Tηv ovoμiaσιnr 6-

τot' γloτi κυλ16τol oε κoiη t<α-

τonβοlvη κα'Ι τo ιlερd τηc πtoiρ

voι.ιv γριi:rμα oκoτεlvo, κδ'nου -

κdnoυ κατδμ,q'μρρ. Στov 'Aη Nι
κδλο, πou εivαl o αγαπημθvοq
nερiπατoq ταrv Ναoυοοiοrv, o0ρ-

ρlΖο oτoυc ψηλ6τερoυc λ6φουc
τηc ToΦρλαc, η Aροniτoα ακη-
voθετεi τηιl nμbτη επiοημη εμ'
ιβvlαξ τηc με αφδrπ,αoτη δεξlo-
τε1viα" Kδθηoo Φρεc, πou δε Θα

Φελα vo τελεlΦοoυv nοτ6, olμδ
στoυc αo'φrc πηδη1τoιic σ-

φρouζ' ΠοιJ σTεφαvιbvoυv To σlκo

τεtvδ;4,ρωlμo nοφλοoμ:δ τoυ oν{-
σUΧoυ ,αUτoi noταμloυ, noυ' εi-
v1αl καl Zωηρ6 καl δlaκρlτl,κ6 μtα'

ζi, noυ μt,α φαivετοl Ζωvταvεμθ'
vo απo τo θε'ρμ6 οiμο τηc Aφρl'
κηc καr μto υ'ndκoυo, oτoργlκ6
K,ol Γl'ρoστατευτlκ6, κqθΦc αvοi'
γεTοι καl oκiΖετol oε 1iλlεc ευ_

κivητεc κλωαrθc' γlo \lο nοτi-

σε! τlo 'nερr6oλlα, nou οπλιi:vov-
τ,ol oλoγυ'ρδ τoυ. Λoπδν o το'Ει-

δrιilτηc nlδνεl oλoκληρη κoυB6v'
Tα με τηv Αραniτσo. Tη σUvτρo-

φεirεl αro nθραoμ'd τηc κdτω α-

π6 το κλαδ'16 τωv novtψηλιbv
δθyrριυv, τα γεφυβκlα τα πλεγ

μθvα με 1ovτρoOc κoρμoOc καI

τlc 6ροYl6c τωγ λα1ovlκΦv. Ε_

δΦ τη 1&vεl, εκεi τη 6ρlακεl.
Trγv πορακoλoυθεi καθtilc αγρl-
ε0εl Kαl κoΘιilc ημερε0ει. Tη

xοiρετοl oα oυμμαZει3ει τη δil-
vo,μη τηc, γlα vα δδoεl εvθρ-

Yεl,α σ' θvo' ε,ργoαrdop, oαιrπq

φλiιZεl oτη σκσrεlvη κoiτη τηc
Eεnηδιbvτoc'α,n6 μυτε'ρoι}q 6ρi_

1oυc. ΓlοτΙ η AραnΙτoα κδιρεl θ-

vcl σωΦ δoυλεlθc. EυφραΙvεl
τηv δρioη τoυ ακαμοτη, Θρ6φεl
το περ166λι Toυ Xωρldτη, γivε-
Tcll τo δεΕi 1θμ τou μη1οvlκo'li
κal Toυ εργdτη, noτiζεr To κoυ_

ρααμθvο Ζιbο κol φρovτiΞεl μια
noλlτεi,α noλι} oυμnοθητrκξ- Mα
πoλιj oυμπ,αθητltκδτερη εΙ,ιnαι,

1ωρic αμφl6oλiα, η ,A1ροin'ΙTσα

Tηc.

Mεγ,dλoc εEΦoτηc, oτε'ρlωμ6_
voq σ0ρρ|ζq σTσv αvηφορo, κα-
ταvτlκρυ oτov κδμno τηc Η,μαθi_
αξ' εlvol τo v6o ndρκo, noυ εδη-
μloilργηoov oτη Νdoυolα, εξω α-
n6 τηv noλIτεilα, σTηv εiooδs
τηc. Eivαl τo nΦτo Πρiγμα, ΠoU
θα n6oει oτo μ,δτl τoυ ταElδlιil-
τη. Mα; ΘυμiΖεl τo nλ6τωμο τωv
Aγiιυv Avοργδρωv oτηv Πoρτο-
ρld καl τηv nλoτεiα τηc Mοκρυ_
viτoαc, noυ KαTοΠτεiloυv οn6 τα
dlψη τoιlc τo θαυμδolo oρα,μα
τoU 86λoυ Kol τoU Πογοoητl-
κoi. Mo o εξιbαrηc τηc Νdoυ-
oαc εlvαl oλωoδloλoυ δuφoρετl
κoξ: εivαι σσ μlα πλοτlδ }Φl μο-
κρld ακρoΘαλαoαιδ, noυ ξετυλi-
γετοl ,αnδvω αn6 τo, αvol1τ6 δl-
dαrημο. 'Kαl τη vιix'lu, 6τoγ ol
ioκιοl κατ'ακdθorrrαl πυ'κνoi κοι
Eορlοi σrη ΦXη τou κdμ'noυ, δε
μπoρεiq ιrο κατoλδ6εlc, οv 6ρi'

σK!εσαι ,α,ιrr[κρυ σε μ,|'αtr απλ61ω-

ρη oτερ16 η oε μrοv ηoυ1οομ6-
vη, κolμlolμθvη Θδλαooο.

ΦoΦooooooΦΦooooooooooooooooΦΦΦΦoooooΦΦoooΦoΦΦΦΦΦΦ oΦΦο
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((o Πρ6o(oπoξll
'Eκδεοn θργωv Toυ Γlιi:ργrτ Mπαδ6λα
Aiθoυoα εκΘθoεωv lnμoτικtig Bι6λιoΘιi<lτg,16 - 26 Φε6ρoυαρiου trs$s

Ιltε ιδιαiτεeη xoeri η ,,ΙΙιαaυoτα>> παQoυoιciζει στoυζ αναyυι,lατεζ τηζ οlpιoμ6να αzτ6 τα 1α-
8αxτη8ιστLx6τερα iByα πoυ εξΞθεoε πq6αφατα o oυμ.lτoλiτηζ μαζ ζt:>yριiφos Γυιbργηq 1YΙιταδδ-
λα;, oτα πλ'αioια τoJy α.x1Lo'ιριdτιxtιy εxδηλcboε ων ιJτη Nrioυoα. 'Εoτοl xαι αoιιρdμαυρα' πιoτεδ
οιlμε 6τι μlτoρoδν να μεταφiρoυν xcΙτι α.lτ6 την i"rlμψη των xι7ωτοτδπcrly xαι νσ' αlτoδcbooυy i-
στ(') τηy yενιxr! αioθηoη τηq 6xθεoηq αυτη4.

Δημooιεioυμε ταυτ67Qογα τηγ παρoυoicιoι? xτoυ ξxαyε ατα εyxαiνιcι ττlζ ixθεoηg o ΙΙq6ε-
sρο; τoυ ΙΙoλιτιoτtxo'ιj Κivτρoυ Ncioυoαq x. Αλ!ξανδοoq oιxoνdμoυ, cbατε να nρoxι3ψει μiα 6-
oο το δυνατ6y πι6 oλoxληρcιμiνη ειx6να yLα τηy τ6αo αημαντιxη αυτξ ιixθεoη'

ΕnlxεlρΦvτοc φ6τoc καl μlο
δuφoρετlκη Γt1ρ,oσ6γltση, Π6ρο
α,nδ τlc ουvηθlαμιivεc εκδηλιb-
σεΙc τoU Ν]αoυoαliiκoυ Kαρvα'6α
λlου, η oργαvωτiκ( Enlτρo,πη,
σε σUvlεργαοi,α με τo Πoλlτtoτl-
κo Kf,vτρo Νioυοαc, δrοργdvω-
oοv αυrrηιr τηv 'ξ'κθεοQ Zωγρlq-

ψ}'ψ|.t9i9.:ι'itι'

Toυ
.ξλ€ξαvδρoυ Οικοv6μoυ

φtκηc, noυ εirrαt μεv o1gετrκξ με
το κλiμα Tωv ημrsρd.lv, εμφ,αvi-
4ετοl olμ,φq αρκετδ αοuvηθιorrη
ο' δτl αφoρ* αrοv τρδno xεlρt-
oμοιi τoυ θ6μ'οτoc οnδ τov καλ-
λiτ61vη.

Kδτω α,n6 τοv γεvlκο τiτλo
.o Πρ6oω,nοc,, o ΓlΦργηc Mπα-
δoλαc επl11ειρεi μΙα, η Kαl Πε-

ρiοoδτερεc αv θιiλετε, 6lpoσθY-

γiοεlq τou κυρi'αρ1ou δiρq.iψ,gγ6u
τω'v r1μεριbv, Tlc Mnoιjλεc και
τoυq Γl,oviτοαρσUc, ι{αl ΠρoσΙ1σ-
θεi rrα οvl1vειioεl o1θoεtc' ταυ_
τ6τητεc κol αvrlθ6oεlc με τlξ
αρx,αiεc τελετoυ,ργiεc, θτol δ-
Πωq καTσYρiφτηκαv αrο 1oρtκ8
τηc .AvflY6vηqD τoιJ Σoφoκλη.

Mε τo oδιi, πα,ροτηρητlκ6 τoυ
6λ6μμα, o καλλιτ61vηc .o1oλι6_
Ζει, τlc κlvηοεtc τωιl ;1oρευπΦv,
τtc επεκτεivεl σTo 1Φρo και πQ
nρoθδλλεl oτo 1ρ6vo, φθροιrrαc
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> ((o Πρ6αωποq})

oτηv επιιβvειo tlρoσω,nlκd Θιιil-

ματcl με τρon,o μovαδlκ6, μετoU'
olΦvoιrrοe τα με Tα 1μbμοτo
κοr μ6vo, oε η1oυc γvιbριμoη.lc
κοt μουοlκ6c διεγερτικ6c.

Xρηolμ,ono;Φηrroc τov Πρ6oω-
no ωξ εκφροoτlκη μovdδο, oοv
τεβoτm 'ntvελl6, δημιoυργεi
oυιvθιioεtc Yεμ,dτεc κivηoη κοl

ρυθμ6, μoc nrα,ραoθρvεl oτα 6η-

μ,clT€ι Tηc <<Πo,n'oδlδζ' κοι τoU
.lNτο6θλη"' καl μοq oδηγεi
npοoεκτlκi κl oργ6 αro ρι;θΨ6
Tηξ -Mοκρυηriτσοc., noι, Koρυ-

φΦvετοl με Tη σημαvτικη oκηvf1

sδ

16μ .1,ολσ,σμo0. oτoUQ 5'9ψ'μπd
voυc.

Kαl μ'qζi με τοUc xoρευτ6c, ο_

ΠοιραΙτητo οτol1εio ot μoυolκoi
'rcll Tα 6ργαvδ τoιJξ, το vrαo0'
λn κol or Ζoυρvdδεc, κατ6;1oυv

εΕθ1oυ'oα θ6oη ατo o0vo')ιo τωv
6ργωv, δivοντοc τo ρυΘμ6 κοι

μ,αΖεiovτοc a,q .ξ1g'ρjoΙμοτq'..

XρηolμoπoιΦvταc πoλλsc φo'

ρ6c τηv τε1'vlκη Toυ κoλiΖ o
καλλπ*1,vηc Εεφεiryει κ6noυ,

κdnoυ α'n6 τα ουαrηβ 6ριο του

nλαloioυ τoυ nivακα κnι oφ{vει
τη o0vθεoη vα .ξεxελiσεl', ξο'

φvιδΖovταQ τo θε'ατη με τη Z!:v_
τd'vtο τηc, nοι", φτdvεl μθXρι
nραγμοTlκη oυvoμrλiα, μθoω oη'

μεlΦoεωv τoυ ζωγραφoυ, πoυ ο'
πoτελουv μ*ρ{}c Toυ εlκαστlΚo0
oμvoλοu,, η ατΙ1ωv Πolημ'δτωv
noυ εivαl σαv vα αn,αγγ*λοηrτοι
αnδ τov iδlο τov .Πρoοωπo..

Ακoμο κt oταv τo θ6μα εiv'αt
κ'ατ' εEοxηv τρογlκδ, oπωc 6-

ταv o *Π,ρ6σ&}Ποc, γiv'εTαl vε-
κ,pικη μξ6Kq κι o Xoρ6c θρηνεi

Y|α Τo 1,g:μo τΦυ Αiμωvα καΙ τηc
Αvτlγδvηc, αro τρiτo Στδαψο
Τηc oμιi.lvυμηc τρογωδiαc Tου

Σοφοκλη, η αioθηoη τηc τελε_
τοuργi'αc oυτηc l(αl ot αργoi ρu-
θμοi σΤoιJq onοio,υc υno6δλλεl
δεv EοφvldΖουν, γlατi, τouλ6xl_

σΤοv Ylα τoυξ Nαoυorαiouξ, οπο-
τελoδ'v 6rιbμ'ατα α,no την nα'lδl-

κη τoυc ηλrκio.
Πρδκεlταt, γεvlκδ μlλιbιrrαc'

γιlα μlα δoυλεld, fΙoυ' σliYouρα

αξ$,αδειjει τo ζωγραφlκ6 θργo
TοU ΓlΦργη Mπαδ6λα καl ΠοU

G66αια δεv μnορεi vα μ'εivεl 1ω-

ρic αυ.r6xειro. ΑnoδεικvJετοI γlο
μια α'κoμη φο,ρδ 6τι 6τov υπ'δρ-

xεr ταλ6ιrτo, η nrαρδδooη μno-

ρεi vα γivεr nρογμοτlκl1 nηvη

δη:-:lo'υργlκηc 6μnvευoηc καI 6μl

ο,πλη αvαrnοραY{υγη κ6'nolωηr τut

ποnotημθ,vωv πρoτtnωv. Mlα δoυ

λειδ nου ovαδεlκηlil'εl θw αrol_

1εΙo, τo onοiο o'nο dψυγo o'ν'rt'

κεiμεvo - μdoκα γivεταr Πβoω'
Πoc, καl μrqq oδηγεi nολ0 μο-

κρr'δ, εκεi noυ Εεκlv6 η iδn η

Eλλδδα.

To Πολlτtoτικ6 ,Kθwρo Νdoυ'
σαξ, εκτψιbwαc τηV oηψlοoiο
των θργωιr 'αι.πΦv, φβvrloε, με
τη,v δδεn τoυ Γlιirργoιl Mπαδ6'
λα' vo Tηv κατογβψεr, ιilαrε
αro μ6Μov \rο ΠροYμQTonοιηθεi

μrο ειδtκi1 θκδooη με το θργα
,αυτd, κοι lλλo πα.l Θ' οκoλωθη
σouv, rτoι, \rα μπorρεi νο γivεl
κτημo 6λωv.
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Ι(ι {1ταl, τ6τε που σχ0τε[ι,ιασε {l

x6ομοg aταν 1ιiθηr"ε 11 μοφρd του

ποιητ{1. Ξειrιεπtiοπ1xε η ατd1τη των

ακbγοrγ που οrιορπioτψιε xαι οxi-
παoε την γf.

Tα λ6γιcr τ6oo φτω1ι1... τριxυμiιr
οτιg ψυ16g' αποφ[α ατα 6λ€pιμιατα.

ΙΙ απουοicr διιi1υτr1 παι,τοd. Η ειz'6-

Tng
Nαv6q ΞαvΘ{δoυ - Σιiτρn

να του τ6ηιoυ (r,αι αυτοιi του l..ι1-

σuoυ fiC}U 1.ιιxqοi ταυ μdγα>). €1α-

oε τo εiδωλ6 τηζ στΟν xαθρiπτη τoι
6iιιιπαντog.

Tα λ6για τιioο φτω1&, τ6αo λi_

γα... y.ι εμεig τ6ο'o μιr"qlιi;.'. πω._:

ι,' απoδιbαουμε φ6ριl τιμ{E o' αυ-

τ6r, πoυ ξ{τηoε τ6oο αθ6φυ6α ι,α

φil]rει, o' αυτ6r, που απελευθdφοrοε

το φιi:g. τo ox6qlπιοε απλ61ερα xαr

ιr?.αtρρoπατιirι,ταg do1ιoε τo oγ'oι&-

δι nrια t,α φιυτioει' του; xαι.l,oi,ριουg

δ1xiμου; πιlι' ανοiγοr,τιrι ε1ιπριiE μια1'
ΙΙoπ1τf. ποιψij του Aιγα[ου r'αι

τηq Eλλciδοg, ποηffl του 6ρωτα xαι
τοιr ιροlτ69, αxοi,ραατε εξερευr,ι-1τr'1

του δ96pιου τωr' Θεtilr,. πιir,ω oε μια
ηλιαy.τiδα oxcrgφdι},ιr:oε; .;ιιι r'α φτιi-
aει''Ξ οτοr,{1λιιl.

Ιil fτoι i.cρυ^,,ε;.

Πιrι1x να 0ρηνi1οει πqxlrτα γι'
αι'τiΤ'' τηι' ατοrloiα:

'Ο1ιιυ'; οι ιiξιοι μι,r11-ιd<rι'να δει'

t{τηοαν ποτd. Tι^γν ιlφcρ&r'ια την γυ-

μν{ πqoτiμησ(rγ \'α περιφiρετιrι ,r.-

r,ιiμεοιi urιζ πoυ μιrg 2ι.q6ιυoαν τi1.'

οιι.,lπi.1. για \,α μπορθoουμε να μιλ{-
οοι.,μ <<r?,λιriζ)> 7,αι ανd.τρε$αν τηl'
,r1$.,'r,ιυαt1 με τη\' ε}αiδα τo oιιlτ(l.'

δι με το tρiυζ. το 1τdE 1ιε το αirριο.

Fiτ{?'ε-Eαν oοφiα oτο υcρdδι τοιl

7ρ6r,οιl τl1ν xφι,o{1 xλωoτ{ \Ι'ια γα

μιiμ 11lνουμε τΟ δρ1lμιl 6ταν λoυξ6_

11αlττε τη\, ξω{ ιαι ταξιδε{ουμε oτoυ;

i.ιl(lriρινθου; τllζ αυταπdτηg. Σ ε_

μιr,ti. θfλr1oαι,' δi1ι,l; xειqlοι"qοτ{1μιι_

τιr ι,α πdοει η ιιυλαiιr. 'Fh'ιι διix1,ι,

pιιir,ο r.ι' iοι,;; ir,ιr τQα./οilδι, π}-αιd_

τ(Ιι στrl\r αμιi11ανr1 oιιυπ{ <<πιirg να

πoρευτοJμε μονα1ο(;>>.

F,rεi 6μιυ;, λiγο πqιν το τ6λoζ,

δεν 1,ιiθηxε τiπaτα αxομα' Στο xιiτ-

ταEο τηg i'παρξηE ξανιi xαι ξανιLι

θα γεr,νηθοiι, <<6πωζ 7,ιλuiδε; 1qιi-
για πQιν)>.

a*a

<.\ι' το ^1ιιιλf rrπ' ιiπου 6}.iπoι'με

z.αι ιrντιλαμ6αιιiμαoτε τοr, x6oμο t]-

ταγ πι(} z.ιlθιιρ6, το y'ιiθε τι θα φα,-
γ6ταr, στoγ ιiι'θριυπο τiτoιο πoι,

πgαγματιxιi εir'αι, δrlλαδ{} 1ιυρi< αq-

7.i1 xαι τd.λοg.

'otrιαη o ι1lι'θριυτο5 π{γε xcrι xiεi
οτηxε απ6 υιir,ο,: του xα.ι πεφιοEri-

στ1lχε σε τiτοlο αημιεiο πoιl να μ{1

6?.,{πει παρri'. μ1lνoν 6oα του επιτρ{_

:τ()ι1\, ()ι 7.α1ιrμdδε; τι1g φ-'i'αx{1; τοι,.

ΙΙ ποiriοn: 6πωg xαι τα 6ι'ει,Qα

δεγ πεθαir'οι'\' ποτθ>)' 
ffιi,τηq
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Πoinσn τnq Krκt'ιq x" rωαvviδoυ

Ε$€q, qτα 6veιρ& μαι,
Eψξ, α,τα 6vειρ& 'μou
εiδα δυo θλιμμ€vα μ€ρη.
Tο πΦτo f1τ,αν €να vηαi.
Ei1ε πρ,ooτ&τιδ'α παv€μoρφη θε<i.

Δεν εξε τtλοΦτη, υπ6δαφo9' καp&6ια,
μ6vo κα'ιαπρdtrιvα δτioη, λι6*δια,
αyιiιη και 1αριi.
To Φ0τερο {ταv μια περιo1f1 μικβi,
αε υπ€δcιφog πλo$oια,
ομr,lq xΦρiq ζcrντΦνια κι oμoρφι&.

-Ο_
l{αι ξαφνικ<i, αtα Φειρt μoυ,
ε[lα cπ.lννεφα τπ.lκvιi,
πoυ ακ'θπαloαν τα δι.rc μr€ρη
εψ€q, oτ'α 6vειρ<t μoυ.
Eλfτω και αvΘριilπoυg πoλλoΦg.
cl,τροcτι<irτεg Θ<l 'ταvε με 6πλα.
Tρα6ξξαv για τη μικρ{ περιo1f1

και πlloω αφξααv το ιrηlαi.
Eτρ€ξαν για τα πλoιrτη,
αλ}αi για τηv o'μoρφιιi δεν ετρ€ξαv'

για τo κλt!μμα και τov π6vo εν6q λαo0 δεν ετρ'dξαv,

για τo α,ι.ιμφ€ρov τρθξαν.
Ι&,εV6 τoυq φirv'ζα,
d(αι to vηαl vα 'λqyrεμilοτε>,.
,Λλλ4 δε 'μ' ακo$yαν.
Kι εγcb τoυg φκbvαξα και ττdλι,
,αλλ' αv,τl για αrι&uτηoη,

l(υκλoφ6ρ,ησε στlξ αiρxl6q τoυ 1996 η εpYο-

γραρΙo τoU κ. Στθλloυ Kbψοηεiξ με τiτλo .To

μouο,ικδ δργo τoυ Στiλroυ l. lΦψoγεiΜ κσl' η
nρoσφoρd ToU σTσ ελΜvlκδ Yβdμμοlτo.. H πo.

ρoυoΙαoη κoυ η εnψiλεlα' εivαη του Συμεδv Tρl-

φτδπoυλoυ.

38

π{ρα €ιlα 66λι.
Σαv φαρμτttιι τ16 'νιcoοα,

oα δηλffiριo πoυ κ'αiει.
'Αροryε, π6τε Θα μ' 'ακoilooυv;
Ω, καoμ€νη Ι{6προ, π6τε Θα oε λευτεΦooυv;

((Π6vτα εδΦ ιlταv o 
'iλιoq))

<<iH Eλλ&δα μπoρεi vα ζf1αει μ6vο με τoν ξλιo>,
μoυ ε[πεg.
<'Eλα, να τtρoφτ*,αoυμε πρ€πει τov ξλιο>.
Mε οδf1γηοεq crτov ψηλ6τερCI λ6φ.ο

τηq κατΦτραμ€νηg πoλιτε[αg
t{αι |μoυ 6δειξε9 το μεγαλεio τηq.
Mια ξε1αoμ€νη ιοτoρiα,
€vαq κατιiμtrι.nρog f1λιog

και κ6πoυ oτo 6<icΘog,

αν<i,μεαα oτα αiματα και τουξ νεxροιig,
€vα 1ρυo6 τ€μπλo

με xιλιιiδεg π{.}κιroγραiμμ€να ον6ματrα
παιδιcilγ π&vω ,τoυ.

Kαι τo α[1rα τo'υg τ]ταν τπ.lκν6

και δεγ μπαρo0,ααl ν' αvαodvco.
Και κ&που εκεi,
κ<iτco απ6 αυτ<i tα ovδματα
δι€κρινα τo 6vo.μ& μoυ
και ,απ6 κΦτr,r τo δικ6 ooυ 6νo,μα

Kαι τ6τε ξι3τrvη,αα
και κoiταξα πρoζ ηv αvατoλf .

Π<iγτα εδ<il f1ταν o f1λιog, εlπα,

μ6ιlo πoυ t<bρα γ[vαμε εμεig oι ακτ[vεq τoυ.

B ι Θ λ ιo π α ρ oυ σ i ασ n '\'\'a'\'\'\'\'\'\r\r\'\'\'\'\'

o κ. Σ. lΦψαxεiΜc εivο! ταKTlκδc oυ.vερ-

γοτηc τηc .ΝilΑoYΣAΣ.. Στη οελΙδο' 22 oυτηq
Τηc ερYoγραφiαξ ηqlρα'τiθεwοlι ol δdrδε,Kol σuι-

vεργαlσiεc ToU σUγtrpαφδο με To'ΠΘρrcδnK6 μαc
oΠδ To 19θσ μθ1ρl To 1995
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Mε τηv oλλαγη τηc Δloiκηοηc
τoι.l oημiοδεOτηκαv ol πριbτοι μη-
vεξ Toυ 1995 γrο τo Πoλτlαrlκ6
K6vτρo Νοoυοαq. Tηv nροηγoιi-
μεvη δroiκηση, με πρ6εδρο τov
κ. ΓrΦργo Τουρα, δloδ61θηκε η
v6ο δroΙκηα1, πoυ oρioτηκε οn6
τo v6ο Δημoτ. Συμ€ο0λιo Νdοu-
σclQ, Ko,| ο,noτελεiται ,αn6 τoυc:
Αλ6Eαvδρo olκov6μου, Πρ6ε-
δρo τou Δlolκητlκo0 Σuμ6ouλi-
oυ' Π6τρo ΣτoTδη, Αvτιnβεfuo,
Τoιrc Δημoτlκo0c ΣυμθoΟ}ιoιl'c
Eαoiλη TZΦρrΖη,- Aγαocδοlo Μni
λη και Γldwη Mα}rο,αl κοΙ τoυq
ΓlΦργο BoγιοτΖο0λη, Mrβλη
T6μτoη, X6ρη AδoμΙδη καl Δη-
μη,Tρη Θovαoo0λη ωc μθλη. o
κ. Θοvoooιiληc λΙγo αργδτερα
,ποροlτιβηκε, καl οvrlκατυoτδ-
θηκε oπ6 τov K. Δημητρη Moυ-
ρατiη.

Η v6α δloiκηoη oυvθ1toε τιq
δρααrηρI6τητεc πoU ε[1οv π,ρo-

γρoμμoTlστεi α'π6 τη,v πρoηγο0-
μεvη'' nρoγραμμdτloε δ:ε K,αι
προYμoτoΠoiηoε καl v6εc, 611ov-
ταq πdvrα ωc ατ61o τηv ovd_
nτuEη ToU καλλιτε1vlκoυ κο|
nVΕUp:στlκoι] επlnθδου τωγ Kα-
τoiκωv τηg ,n6ληc κol Tηc Περι-
oχηc' με τη:v κo,λλι6ργειο Kα|
nρoογωγη τηc θεοτρικl1c τδ1vηc
Tηc μουotκηc Tωv εlκοcπlκιirv
τε1vΦv κ'αl Tαyv λoπιilv κολλlτε-
1vIκιbv Καl nvεUμοτlκΦv δρoαrη
ρloτητωv, 6πωc πpo8λ6nεται καl
α,nδ τηv lδρυτrκη πρδEη τoυ K6v
τρoU.

lδιοiτερη 8ορ0τητα δδΘ[κε
στη,v 6ελτiωοη τou εEonλιoμoιi

κol τωγ εγκοτoοτδοεωv τωv δr-
οφoριυv κτlρiωv τou Πoλτlατι-
κο0 K6vτρου, ιi.lαrε αυτδ vο γi-

Tοu
Aλθξαvδρoυ oικovΦμου

πρo€δρoυ τoυ l1.Σ.
τoυ Π.Κ.N"

vow λεlτoι.lργlκ6τερo {<σl \lo ε_

Eυπηρετo0ν τlc αOγxpovεc αvdγ-
κεq 'κατd rcv καλ'ι]τερo δυvατ6
τρ6no.' Eτol' αιrrlκοτοαrd&1κοv
ol ο86vεc nρο6oΜc τoυ, Xεlμε-

ρlvο8 κοl τoυ ΘερlvoO Θε6τρoυ
με v6εc ovoδlπλoιiμεvεc, μετο_
τραπηκε τo o0αrημο πρofuληc
Tηc κιvηματoγροφlκi1c μη11οvηc
,απ6 τo κλοooικo καρ6ouvdκια
oε λυ1viα XENOΝ 2,500 Watts

vtο \lcl εΕαοφαλrατεi oτοθερη
καl φ(μτεlvη εlκ6vα, κοl 6ελτlιi:-
θηκε τo α0αrημα η1oυ ιilοτε vα
61oυμε αrερεoφωvlκη nρο6oλη,
αγoρδoτηκε v6o αΟατημα ρ0Θμl
σηq ToU φιυτιoμo0 Θεdτροu κol
oι.rμnληρΦθηκcιv ol υπdρ1oιnεc
nρο6oλεic με καlvοttργloυc, tθ-
αc τεxvολoγiοc.

Η 6ι6λloθηκη εEoπλioτηΙ(ε με
αvο6,οQ.lroμ6ιlo οιiαrημ,g ηλεκ-
τρovtκΦv unoλομαrιbιr και εfvol
θτolμη γα oυvδεΘεΙ με onoloδη-
noτε δiκτυo 6l6λιoθηκΦv ελλη-
vικ6 η δlεΘv6c γlα ο'wαλλαγ6c
nληροφoρrΦv κα{ δεδoμιivωv.
Τθλoc, εξοοφολiοτηκε καlrrcιiρ-

γloc εκtεoιακ6c X6ρoc cπo lo6-

γεlo τηc 6,6χrcΘηrκQc (oυorεγ6-
4ετοl 'nρoc ra 16ρ6v με Tσ Yρο-
φεiα τηc Πoλτlοτlκηc Εταlρε['-

οc, μ61ρl τηv ορlστιKη τou εγ-
κατdoτooη στο διnλαηl6 ΧΦρo
nou οημερα μroΘΦvετοι oε ιδlΦ-
τη) κol εΕonλiοτηκε με κoτδλ-
ληλο oιjoτημ'α εκσεο,lακα], φυτl_
oμo'0.

Ol οημ,qγ11κ6τερεc δραoτηρl_
οτητεc noυ αvαπτι]'1Θηκov κατd
τoμεic μθoα oτo 1995 εivol oι
πo,ροκθτω:

> Tμiμα Κιvnματoγρaφoυ

Π ρογματοποιηΦ1κov oυηrολlκδ
κατd τηv 11εlμερlιlli και τηrv θε_

ρινη n,ερΙoδo, πρo6ολ6c 35 κlvη:
μ'clToYροφlκιbv 6ργιυv, οπ6 τηv
oυγxρovη, ολλ6 κοl πολ16τερη
nογκ6oμια καl ελληvικη κlvημα-
ταγραφικη παραγωγη' f1ou Tlc
πoρoκoλotΦ1ααv περi Toιrξ 7.

700 Θεοτθc. Η επ'λoγη τωv τσl-
vlΦv γivετοι με noιoτικt κριτη-

ρια, oMο eπlδlΦκεταt ιlο καλ0-
ΠΤouv τα εvδιαφ6ρoηπσ τοι, κol-
voι], τωv v6ιυv κoι τωv ποιδlιi;ιr.
Η τoιvlo ΠoU oυγκθrrτμ.loε τo

μεγoλtτερo ορlθμ6 Θεoτιilv ητov
o .Φ6ρεαr Γκoμ,n". l&α,Ιτερo ο-

ξiΖεl vα μγημovεuτεi τo oφθρω-
μα σTσ 100 1ρδvrα απ6 τηv γθv-
vηση τoU κtvημoτoγρδφοu noυ
Προγ}-ιατonοlηΦ1κε τov Anρiλιo
σε oυ'vεργααiο με τη Λιio1η
TρoπεΖoijπολληiλ{ΙJη/ ΗμoΘlαc, κα l

τηv nρo6oλη τηc ταlviαc τoU

6ω6o0 κlvηματoγβφoυ, .Tβλ-
λεc Γυηloικιbv. τoυ 'Eρl1 φov
Στρο1δiμ, με Zοrvταιlη μouolκfl
.επΙ τ6πoυ', μ,ε τη1/ oμdδο τoυ
Σdlκη Π,απαδημητρ[ου'
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> Tμιtμα Θε&τρoυ

Τo Φεcτρrκo Eργ,αoτη,ρι του
Πoλtτtαrlκoi l(θirrρου λεlτoυρ-
γεi οvελλnιilc ο,no τo '1983 μ6-
1ρι oημερa, θ1εl δε σTο ε\lεργη-
τικo τoυ Τηv Παραγωγη oημαv-
τlκΦv Θεατρlκιbv nαφοτ6oεωv
με θργο ελληvlκoΟ καl δlεθvoic
ρεnερτoρiοu, 'o'πδ Αρloτoφivη
μθxpΙ Mουροελ6 κ{ιl Σκo0ρτη
καl αn6 Moλl6ρo καl Γκoλντ6vι
μ61ρI To61qιυφ, ΠIραντ6λλo' Aoiζ
κοl ΝτΦρlo Φd. Πoλλθc οn6 τtq
πορααrδoεIξ τo,υ α,n6σπ,ασclv ση-
rμοvτκd 6ρα6εi,α οε δldφορα φε-
oτr6dλ, Kαl To οvθδεlδαν αrc θvo
'απ6 το oo6oροτερα ερασlτεΧvl-
κd θεοτρlκο oxηματο τηc Περι'
φθρεlαc.

Tηv nεροoμθvη 1ρovIδ εnt;4εi-

ρησε Tηv nρooθγγιoη τηc *ΛUσl'

oτρdτηq" τοU Aρlαroφδνη με
μορφη Θεατρικo0 studio, 1ωρic
δημoοlo δηλοδη nορου:oiαoη, nα

ρd μ6vo ωc doκηoη γrο τα μ6λη
ToU Θεετρlκo0 EργααrηρΙου.
Ταυτ6yρovο nρoετoiμαoε τo α-

vθ6αoμα τou vεoελληvlκoir ιξρ-

γoυ τoU ΓlΦργη Xooο,noγλoυ.ol
Kcuρoμnlθδεc" σε oκηvΦεoiα
ΔημΛτρη A,ρoμnατΖ6γλoυ. To θρ

γo αυτ6 ,ΠαlρouσtdστηKε στo κoι_

v6 τηc n6ληc μαc σTlc αρ16c |-

οvoυορioυ 1996' ΠαΦλλλο, αrο
nλοiοlo τoυ Θεατρ. Eργαατηρioυ
δημroυργηθηκε Nεαvlκη Σκηvη'

η oπoiο nερlλoμBdvεl v6oυc καl
v6εc 1$1B ετΦv καl η onoiο πρo
,ετoi,μοoε τouc τελευπαiουq μη-
vec ToιJ '95 κοt Θo παρoυαδoεl
στιc qρxθc M'oρτioυ τoυ '96 τηv
τρογωδio τoυ Alo1ιiλoυ 'Enτθ
εni Θη6αc., oε oκηvoθεoiο τoυ

κ. Χρηoroυ Mnαταvrξη.

Σημοvrrκη ε'nioηc υnf1'ρEε η
oυμ6oλη τoυ Θεoτρικo0 Eργο-
oτηρioυ απq τελετθc τoυ oλο-
καυτΦμoτoc τηc Νioιroαc, nα'

ρoυοιδΖovnαc στo 1ιbρo Θυoiοc
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στouq Στουμrnξγ6υc, μlα oΠΤllKo'

ακoυαrlκη nροoθγγloη του .Xρο'
vlκorj τo,υ o'λoκαuτΦματoξD'

> 'E'μ*μα Eικαοπικι}v

To εργαoτηρr ζωγραφlκηc, με
δdoκαλo τov oυμnολiτη μοc Ζω-

γρiφο ΓrΦργη Mnqδoλο, ouvθ-

Xlσε καl τη 1ρovlδ αυτη τη λεt-
τouργiο Toυ, Π'ροσφ6ρoνταc oε
nαlδlδ κυρiωc, αλλδ κοl μεγoλ0-
Τερouc, Τη δυνοτ6τηrc vο θρ'
θουγ o' εn,αφη με τηv τ61vη τηc
Zωγροφlκlιc Kο'ι v' οvοnτtξoυv
κδnοιo ταλθvτo τouc'

Στοv vθο εκΘεolακ6 xtiJρo'
οτo ιo6γεlο τηc Δημoτlκηc Bl'
6λιoθηκηc, nρογμoτonolηθηκοv
δrδφoρεc εκΘ6oεrc, εiτε oε oυ'
vεργαoiα μlε τo Πoλιτrαrικ6 K6v
τρo, εiτε αvεEδ'ρτητα, 6'nωc η
θκθεoη .Σκηvθc καθημεριv6τη'
ταc αn6 τηv nαλIδ Ndoυoα", oε

αυvεργοoiα' με Tηv φιλ6λoγo κ.

M. Γrοwοκo6iτoυ, (Anρifuoc),

η 6κΦεoη με υλlκδ K€rl vroKou-

μ6vτο α'n6 τηv Eθvικf1 Avrioτα_
oη, σε oυvεργοoio με τηv Eτα|β'

Δι'dοωoηc lαroρlκΦv Aρ1εiωv
(Noεμ8ρrοc), η 6κθεoη Ζωγρο_

φrκηc Κο,| vελoloγραeρi'οc TοU

oμoyειroic 6ορειoηπ'εlριbτη Bi-
κτoρ Λ6λo (Oκτιb6ριoc), η 6κ-

θεoη θργωv τωηr ποηδtΦι' τoU

Eδrκo0 Σ1oλεioυ' τoυ KΑΠH
κλπ.

To Φωτoγραφικ6 Eργααrηρt
αvτiΘετα, δεv εvεργonolηΘηκε
αε τακτlκf1 Θδoη, λ6γω 6λλεtιμηc

εvδlαφθρorrroc, oργδvωoε 6μωe,

iroτερο ,αn6 nρ6ταοη τoυ κ. Δημ.

Θοvαooiλη oεμlvδμο φαlτoYPο'

φiαc oε oυvεργ'αoiα με τουc δη-

μoιrc Kοl τlc κolv6τητεq τηc ε_

πο,ρxioc μoc, εyκαlvιδΖovτοc θ"

τσt Tηv ovδ'nτυ'ξη o1θoεωv τoυ

Πoλιτιαrlκoil K6vτρoυ καl Tηc

Νδouσoq με Tηv δμεoη nερloxΛ
τηc.

> Tμιξμα BιΘλιoΘ*κnc

,Η μeτοτρonη τηc 6lΘλlΦηκηc
αε δαvεlατlκη ,noυ θγtvε το τε'
λευταiα 1ρ6vn, αΟξηοε κoτοκ6-

ρ'Uφο Tov oplθμ6 τιοv 1ρηoτιi:v
τηc, αλλi δεv ouvoδειrrηκε με
αvδλoγη αιlrΕηoη τou αρlΦμoι}

τωv 6l6λΙωV Που διoθ6τεl. Kοτο-
6ληθηκε κατδ το rιροηγoOμεvo
6τοc 'nρoonδθεlα vο €[.l'Πλoυτι_

oτεi η 6l6λpθΛκη με v6εq εκδ6'
αεlq, ιδπiτερα σΓoυc τoμεiq τηc
loτoρiοc Kαl Tηc oOγ1ρovηc λo-

γoτε1vΙοc, Φαrε γο κoλθι1εt
oτol1εlωδιbq τlq σΠo|τηoεlc τoυ

αvοYvωστlκo0 τηc κolvo0. Δu_

αru1ιirc, η αποo16ληση μlοc μ6-
Vσ εlδl'κευμ6vηc 6l6λιoΘηκov6-

μoυδεv εnπρθnεl τηv λεlτoυρ
γio ηc 6rΘλιoΘηκηc nμli_ α'nδ_

γευμ'α, oπιυc θα ητov εnιΘυμητ6,

o0τε τηv τo1εiο oλoκληρωoη
τηc μηXαvοYΦφηoηc Kot KσΤσ:

Yραφηc τoυ υλικoil 'nου διοΘ6-

τεl.
Στrc δροoτη'ρl6τητεc τoυ τμη-

μαToc κατd τo τελεuτοio θτoc

θrα πρθnεl vα σUμΠεριληιβεi κοt

η θκθεoη noυ oργαvΦΘη'κε αroυc

1Φρoυc Tηc τoν Anρiλο τou
'95' με θ6μα τηv Xoρτα τoυ Pξ-

vct Φεραiou κοl τηv θ16λIoγρο'

φi,α o1ετlκd με τo 6ργο τou με-
γdλou αuτoi Δnφωτloτη' κo-

Θιbq καl η 'EκΘεoη Bl6λioυ oτo
nλoκdoτριυTo τoU Π6ρκou κοl
ol δuo δrαγωvloμoi v6αrv (λoγo-
τε;1vlκ6c κot εικoατlκ6c), τov
Σεnτθμ6ρο, στo nλοiοlο Tων
-ΗμαθrΦτlκωv '95".

> Πoλιτιoτικ6 κfιΦενεio
To Πoλιτtοτlκδ Koφεvεio εi-

vol θvοc xd}ρoc nω Φμloυ,ρYη'
θηκε στo κτlρtolK6 oυγκρ6τημο
τoυ Πoλlτtαrlκoit Kθιπρoυ με
oτo1ο vα προoφθρεl cπουc v6_

oι.}e Kυρiωc lμt,α εvολλακτlκ'1 nρ6
ταση ψυΧ'oγωγiοc κοl θκφροoηc
τηc δημlouργικ6τητic τoυc.
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Παρ' δτl κατ6 τα πρΦτo xΦ-
vlα λειτoυ,ργiαc το{'r, κα,l ΠοΦ
τlq φlλ6τlμεc nροondθειεq ΠoU
κατε6ληθηoαv, o 1ιi,lροc ουτ6c
δεv ,μnoρεoε vα 6ρεi τov Πpoo-
ρloμ6 ToU, oπωq εΙ1ε αρ1lκd
oxεδlοoτεi εnrδlΦ1θη,κε, κοτδ τo
πρoηγοOμεvo 6τoc, ξ δoκιμοοτι-
κη επ,ovαλεtτoυ,ργiο 19ιJ,, με πρo
δrαγρoφ6c τ6τolεc ΠoU vα μηv
εnlτρ6noυv ε,nαvdληι1η τωv nρo
6λημδτωv τoυ πορελθοvτoc (ο_

nογορευoη αλκooλ για τοuc vθ-
ουξ κcτω τιιtν 17 ετΦv' unoρΕη
nοloτl,κηc vεονtκηc μουοικηc,
nαlxvδια κλn')'

' Eτol, προγμoτoπorηθηκοv εδι1l
εμφαviαεlq νεοvlκΦv μoυolκιbv
ο1ημiτων α,n6 v6oυq τηc nδληc
μοC', rμ:g μεγoλη'αvταπ6κρloη oτο
κoιγ6' δnωc τ,α oυγκφτημοτα
<Te Deum>>, .Ημοslιi.lτlκη Koμπο
vlο, (Xαμoυρrdδηe - Σ6φκoξ _

Tι]noc), η oμδδα'Γlοvτα1 - Ψα_
Θi _ Δεοnoτiδη' η oμdδο K6v_
τoυ - Ηλ16δη r"λπ., εvΦ nρογρoμ
μοτΙΞovτol καl σUστημ'οτlκoτερεc
nαρoυοldαεlq τ6τolωv σXημd-
τωv, με Tη μoρφη n'x. μoυoικιbv
οyιirvωv. Aκ6μη, 6γlvε xΦροc
oυγκlivτρωοηξ τωv σKακιστlκΦv
qlδδωv ταrv v6ωv ξc π6ληc'
καθιbc καl κθwrρo δEoκθδοoηc
τοlv μlκρ6τερα}v ηλιΚιωv, μ,ε Π(Ιι

δlκotq 1oρo0c κλπ. Ωατ6oo, Θα
nρθπεl vα εΠισημovθεi oτl γlα
τηv nληρη ο€ronοiηoη τωv δυ_

vατoτt'pωv τou 1Φρoυ qυτoιj α-
πα,lτεiταt η ουvεργαοΙα ειδικo0
εμψυ1ωτη - διoργοvωτη εκδ,ηλιb
oεωv (animateur).

> Tμflμα Moυoικιiq

Mε τηv εuθιivη τοU τμηiμoτoξ
δroργαvΦΘηκοv, εκτ6c Τω\, μοιr_
olκιi:v nορoυοtioειοv oτo Πολι-

τloτlκ6 Kοφεvεio, κoι τ6oοεριc
ouvαuλiεq κατd τη δlδ,ρκθισ ToU
κoλoκαιρloΟ, ol τρεiq oτα πλοi-
σlα Tωv .Ημα&Φτrκωv '95. ατo
Θερlvo Θθοτρο (oρ1ηοτρα τoυ
2oυ Λυκεioυ, με ελληvlκη μou_
olκη, ουvαυλiο μoυolκηc Νew
Αge με τo ΝΙκo Λι-ψπεροκη κοι
oυvαυλiο τoU Mαvιbλη Pqοo0_
λη), καI μl{ στo 1εrμερlν6 (Σu-
vαυλiο τηc Kρατι'κηc oρ,1ηoτραc
Θεοaαλoviκηc, πρoc τliμηv τoυ
Δrεθγo8c 1οτρlκoιi Σιrvεδρioυ
Ylo τοv Kαρκivο τou Mαoτo0).

> 'Α,λλεg EκlnλΦoειq
Kατδ τη δrdρκεlα Τoυ nρoη_

γoυμεvου 6τoυq το Πoλιτloτικo
Kιivτρo οv*πτuξε καt μlα oειρd
δλλωv δροoτηροτηrrωv, εiτε αυ-
τ6voμ.α, εiτε oε oυιlε,ργαoiο με
&λλoυc φορεic. 'Eτoι δloργdvur-
σε Tov lo0vιo εlδrκη εκδiλιροη
γΙο Tlq oμδδεc v6ω,v η μεμovω-
μθvο δταμα τηc n6ληc noυ δtα-
κρiθηκαv φ6τoc oε παvεMηvιo
επinεδo (Θεατρlκη σμδδ{ τoU
'lou Λυκεiου για το β' 6ρo6εio
στoυq Πovελληvlουc Mοθητl-
κotc Aγδvεc Agqαioυ Δβμα-
τoc με τηv .lφγ6vεπ εv Tο0-
ρoιq. σε ακηvoθεoi'α Χ. Mπoταv-
τaη, τηv oμdδο Περι6ολλαvτl-
κηc ΕκπαiδεUσηξ Toυ B' Γυμvα
oioυ, γιο τo 3o Παvελλfivιo Bρα
6εΙo σTov EυριυnαΙκ6 δlογωvl-
αμ6 NεαρoO lKοταvαλιυτη, με Θ6

μ,α <τo Koυλoιi,ρl", Kcrι Tov σΠoU-

δοoτη τoU Δημοτlκοιi Ω'δεioυ
τηc Eοτiοc Moυoιbγ Δ' Mndτoα'
λα, Y}ο Ποvελληvια δlδκρloη
oτοv δrαγωvloμ6 πdvoυ τηc oρ-
1ηαrραc Ν6ωv τηc Eυρωnοiκηc
'Evωoηc).

Aκδμη' σε σUvερYαoiα με τηv
Πoλlτlοτlκη EταIρεiο Ndoυοοc,

δroργdvιυoε σTα nλαΙolα τQ}v
aHμοθιΦτlκωv '95" nοlητικη 6ρα
διd' παρoυοldζovnοc με τov τi-
τλo .Eφη&υγ Δυηrοτ6v To εvqγ-
κdλlαμα'" τη δoυ}εrd v6ωv oυ-
μπoλιτΦν μαξ Πoι.' oo1oλο0ιrrαl
rμε τηv πoiηοη, oε oυvεργοoiα
μ,ε Τo Σ0λλoγo Γoιr6urγ τoυ Λαn
nεioυ Γυμvαoiou τηv πορdoτο_
ση TοU 6ργou τou Δ. Πoταμiτη
"|αroρiεc τou Π,απnoO Aρlαro-
{pοvη" oε οκηvoθεαiα Αλ. olκo-
vΦoυ, 6ργo πou παi1τrμ<ε και
αro 1ιΙφo τoυ ovonolεiot-l .Mnoυ
τα,ρη" oτη Στεvημο1o, κοι 6ε-
6αiωc nορε1Φρηaε Ιιc εγKατα_
oτοoεlQ τoU rKαl τov εEoιlλloμo
τoυq σ' δλoυ τouξ δλλoυE no_
λtτloτικoυξ φoρεic τηc n6ληc'
γ!'cI Tηv ΠραγμlατoΠoiηοη δlκΦv
Τouq εκδηλιilοειυv. Τθλoc, γiο
πβi}Tη φoρd επioηc oυμμετεi1ε.
oη'ωc ηΦ οvoφ6pΘηκε, μετd α-
n6 πoλλd Χρfuιο, αrηv διoργd-
\l0}ση το}v ..ΗμαΘtιbτκωv '95..

Τoμη oμωq αrη μ6xρt τιiφο
πoρεiα ToU Πoλπpτικoι] Kθv_
TρoU, ,α'Πoτελεi η οn'6φ,ogη '.,Δημoτlκου Σuμ6oυλioυ Ylο με_
τατρonη τou voμικo0 κοΘεcrrΦ-
ToQ τωv noλtτloτlκΦv lδ,ρυΦτωv
του Δlψoυ οn6 Aημooiαr οε l-
δlωτtκo0 Δικοioυ, καl η εvοποΙ-
ηοη τουc αrα πλαiolο εvoq v6oυ'
ευ6λlκτoυ ΔημοτκoΦ Πoλlτιαrl_
κΦ opγoιlloμoi, ,noυ Θ' οvαδ-
oργαvιi.lοεl σε oωαrθc €,ioειc
τlc nορε1δμεvεq noλπlorικ6ξ u,
nηρεoiεc καl Θα επεκτεivεΙ τo
μθ1μ oημερα οvrlκεiμεvσ τωv
πολlτloτtκΦv δρααrη]μoτηταΠ/
τηc n6ληc. Η oxετlκη μελ6τη 6_

Xεl εKΠovηθεi καr αvαμ6vεται η
oυοιαoτlκη κοl τu,πlκη Φκριαη

ιirοτε ιrα τεθεi oε εφαρμo"Τηc'

γη
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α{E[τTA EΠI ΘE{BΑΣlr
.\.ι.\.\.a.\ι\!\.\t\.\.-' Eπιμ*λεια: Λευκriq Σαμαρ& ι'\'\'\'ιι\'\'\l\'\'\'\'\

Τov Aro1δλο' θvοv απo τouc ΓloΛlΤlΣTlKo KEΝΤPO ΝΑoYΣΑΣ
κoρυφαiουc κοt nlo δΦoκολουc ΘFaTPιΚo EPΓΑΣTHPE - ΝEAΝIΚH Σlζι1ΝΗ
τραγlκoυc, δiδαξε o δrκ6c μ'αc Περioδog ,rnr5.,,,,r]996

ψuxη. ,,,;11; :]i:,,,.,,;. .1 :lli:,,,,,i..,].,',lι..', ^ . Γι6vvng Pijrτng
Ι"Pafuωδ6s: Γρnγ6ρng Ταiioλiδng'Ητοv oυιrορπ'αατικ6 Ytο Tο ",,.' :'..,i;1γi;';" i;J-,.ai, ,iι',io'Γoi6rn

λο κοl ητov θvο δυvαr6 κθvrρt- Ι. li ,ji iiii,,'; iil.;i Αvαoτooiα Moλiα , 
,l

/\ιJ ι\ιΙl l|l'ιlv c,γv vυvvtν Λ9Y llrr ;.,1 ,,; :ir :,ii.,. ,. , l; ΑvαστoσΙcl ,lγlo^εβ ,,j 
:

σμο Ylα τoν Xρf|οτo MnαταvrΖi '']. '' ::: ""''' ::': ':i ia i i..Ι,.,.i ,l,;l,,,,,,,i |4oρlo l1n6Φ,,,,.,',,r,vα nλδoεl onωξ ,αuτ6c ηθελε .ι, 1,,; ,ι ;." :, ''. Mαρiα Mnoυμnδυλi6, .. ,. , 
.

i; :,.1 :,i i:::i r.,'.,,i:.,:,'.j ^';-r;- ;' 't.,.,,.. . j 
:

τηv vεαvlκη oμdδo πoυ εΙ1ε αrα Ι ,'J Ξ iiii1.l...lΙ iΙiiΙi Moρiα Zαφεiβtbυ
w6nln τntl κ'.,l τ.r κατδιπεοε Σε 1 ;.Ι i;; iι ΙiΙi iriliii Aωλoδiτn iτoδion16ρlο τoυ, Kαl Tα κατdφερε. Σε Ι ii ιi -.i ii;i ilΙ;i Aφρoδlτn Ιιgiiο,i ilii f Ι: ii
oλη τηv δlδρκεrο τηc n'oρtoτα- ,; iΙ Ι i1i:i.,.ilj.i iii.i.fj AvτlYovnAvτtv6vn P6.i

σηc μloc διjoκoληc ::|"_T::.i: τ,q μεδ*a,-;ir*'l.ojιΙij Στ6φαvog
φotvoτοv η αγ6nη τωv nαlδlΦ, ; hi;ιqinoωεοnoυrδq:1;'o'o .ργooin1
Ylα τo 6ργo nου 'on€δlδοv κα'l η κο'ooi'rn κδΞiδuμιωv: tτoμbαo'
nρoonδθεlα vo περδoουν αυτ6 a,,ji.-'i.-rtoiι,δ*dujε*nviιlο: Θ
τo πδθoc noυ θrnωθov κοl στo 

::ijΙ::'.;..,::.:::li.i.,..i...:li.i.ilΙi.' .Θ \o
κoιv6 πou ToUc 'Π'σρ(ΣκoλoυΘot- 

:,$]iiil,tifiii1Ιii:}Ιl.. 1i]Ιl. iliiiΙi6 δ
\v \Jt> 

-
aι-' 

^\
σε.

l(αl τo κoτd,ιP€Pov. Πθρooov
τo μ'r1'ιrυμο, oι.lγκivηoοv τo κoru6
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> Θ6ατρo

κοl oΙ κoπot τoυq. επ16μ6ε0τη-
K'οv με τo nlo θερμ6 1εlρoκρ6-
Tημα.

EΓITA ΕΠΙ ΘΗBAΣ
* Θ Φλ6κλnρoξ

&γριoq μιiΘog
ol .Eπτο εni Θη6αc" εivοι τo

τοiτo 6ργo τηc τρlλoγiαc Toι.,

Ato10λου Θη6αi1κα, nou το δυο
nρoηγotμεvα τηc (Λα'ιbc και ol-
δiποδοc) xdθηκαv κοl ξ6ρ9ψμ6
μοvo τoυc τΙτλουc τoυq.

Ο μδθoc o αρx6γovoc oλoc
1{noυ δγvωoτo πΦq τov δtοπραγ
μοτε0θηκε o ΑroxOλoc oτlc δυo
yαμ6vεc τραγωδiεc τoυ) ε[vαi
nερinoυ o εΕηc;

o ΛαΙoc - γι6q τoυ' Λq6δακoυ
κοl δrrrρoc τηc Ιoκd,oτηc.εiγαι
κατοραμ6voq = UΠoxρεωμθvoc vg
ποθεl αυτoc καl η γεvlα τοu (οv
κδvεl), Ylcι vα εκπληρωθεi η A-
vογκη.

Η εκnληρωοη τηc Avoγκr'1c
μεθoδευετοl ωc εξηc.

Oι xρηoμοi τoυ Mαvτεioυ 6_

δεlξοv αro ΛαΤo Vo μηv κdvεl
nαlδi γrοτi τo nαlδf τou θα τoγ
οκoτΦoεl _ αΜα o noΦc κοl To
κροoi τoV γελοoαv καl 6κοvε
γro. Kαr τoτε o φo6oc ToU Xρη-
oμo0 τov oδηγηoε vα oκoτιbσεl

'766.1vο το γlδ τoυ, oλλα o γl6c
του παρελπiδα ε,n6Ζηoε.

Mεγδλoc πlα o γloc τou (oι-

δiπoδαc) οuvαιrrηθηκε με Tov
π,ατιiρα τou - αγvωoτoξ με dγvω_
σΤo - στo δΦμo ΠoU τoυq 6φερ_
vε / tlηαlρvε κovτδ, oτo μοvrεio
και nοιrω oε 6vα αnρ6oμεvo δι-
onληκτιoμo o olδinoδοc (γl6c)
μη Ε6ρoιrταξ, οκ6τωοε τo Λδio
(πατ6ρο τoυ).

o δρ6μoc μετα, τov oιδΙπoδα
τov 6φερε oτη Θd6α, εκεi ιiλu.
σε τo αivlγμo τηc Σφ'lγγαc κol
6oωoε τη Θη6ο καl τ6τε ol Θη-
6oiol τov θκανοv βαolλιd τoυc,
μη ξθρovτ,αq, Kαl τlμητικd πηρε
τη 6αoiλloοα (loκdoτη) γuvοΙ_
Kο Τoυ (τη μητ6ρα τoυ μη Ξθ-
ροvταcj.

'Eτoι o oιδiπoδαc Yl6c, 6κα_
vε με Tη μητθρα - γυιrοiκα τoυ
δυo γlουc, τov Eτεoκλη κοι ταl
Πoλυvε1κη και δυo κ6ρεc, τηv
Avτlγ6vη Kol Tη'v lομηrvη.

Eν τω μεταξ0 oτη Θηsα dρ,
Xlσov vα π6φτoυv oυμφo,ρθq καl
θαvατικα KαΙ τo μαvτεΙo εiπε o_
τΙ γlα vο oαlΘεi η Θη6α nρ6,nεl
vα διιi:ξει τo μlαρ φovld τou
ΛοΙoυ _ πoυ κοvεic oμωc δεv ξ6.
ρει πotoq εivαι'

o orδ'inoδαc τoτε αvαλομθd-
Vεl vα τov 6ρεΙ κοl nρo1ωρΦv-
ταc διαnιoτΦvεl olγδ, olγi 6τι
o μιαρ6c φovldc εiηlοι o iδtoc.
Tδτε η loκdoτη αυτoκτovεi καl
o oδinoδoc αυroτυ,φλΦvεται
κοl ol δυο τoυ γlοi διεκδtκo0v τo
θβvo Kαl nερΙφ,ρovo,0v To μΙα-
ομθvo n,oτ6ρα τoυq κcι,l o n,ατ6-

ραc τοUq ToUξ Kqτοριθτql vα
μοrροοoυv τo θρ6vo με τo σnα-
θ'i.

ο Eτεoκληc λoln6v κρατdει
τo θρ6vo, δlΦ1vεl τov Πολυvεi_
κη, oυτ6c κoταφεtγεl σΤo 'Αρ-
Yoξ κol ποvτρε0εται τηv κδρη
τoυ 8οolλlδ KαΙ με τo oτρoτ6
τωιr ΑργεΙωv μετd γυριld σΓη
Θη α \lα δεκδlκηαει τo δiκr6
τoU.Anδ τηv παlρioτοαη τηc τρoγωδiαc
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Στrq Mεooγειακ,iq xδρεg τηq Eυ-

ρωτrαi1κfrq 'Evιυαηg (iβλλdδα, l-
oτrαviα, iταλiα, ΠoρτογαλΙα), η'

1λδρc*αη orδfl'poυ πlρoκαλεΙ σo6α"
ρig ζημΙεq στ:ιq ,καλλιaργεiεq τηs
α;λαδι&q,,ρoδακιvrξ, εσrrεριδοει-
δδv ,με τη'ι/ πoιoτιrΚη ,και ποoατ'ικ{
υπο6dΦμιoη τηq παρσyΦΥτiξ, κα-
&bq Kαι τoιJ περιoριαμδ τηg μα-
κ,ρo6ι,δτητα9 τIωy δει,iδρι.lν.

ΘεραπεΙα τηq xfuλρωαr}ζ σιδfl-
ρoυ στα oτποροφδρα γΙιεται αυufr-

&rq 'μ. εφαρμoγaζ qρyαν,ικκΙrv ε'ιπb-

αεωv oιδ{ροι.l oτο Ξδαφog. Πολι)
σuχ'ιd oι εφαρμo,Y]E'ζ τοrιl εyδαεωv
α.rrδv επαι,,αλα,μ,6&ι,oy.rαι κδθε xρδ_
,ιro στα iδια δiv$ρxp, ,διδτι, o oΙδη.

ρoξ τroι, προcrriθηκε 'ατo δδαφoq α-
κιrlητoTτ1o'Ιετται Υ,ρηyορα. Tο Kδ-

στoζ τηξ ΘερατrεΙαq τηq x}*ciρrυoηg

αιδ{,ρoυ εΙ,ιrαι π'oλδ Uψηλδ, ανθρxε-

ται στo 6'o0/o τoυ oλικoJ ι<δα"toυg

τηq λi:παvoηlq Υια ,μEριlKδg απδ τιg
τrαραγηrΞq τroυ αvαφδρqμε .rrαρα-

π&ιrαr.

Το κδατog τoυ ελiγ1oυ τηg 1λδ-
ρΦσηξ oιδ{rρoυ αviρ1εται σε 15

διαεκατoμ,μι)'ρια,δρcιxlμlδq αvd €τoq,

Υια τιq MεαoγειακEg δρεq τηg Ε.

E. Χιλldδεq drroι οlyι,ιθετrκδv μηι
μικr}v εvδoεωv αιδ{ρoυ τr,ροo'τΙθεν_

ται o_ro 'iδαφoq oε αι;"ι'δq τιg xδρεq
τηq E.,E. ,κδiθε 1βvo με o']uGπεια

το ι.lιμriλδ ,κδατοq τc,w ταραγομ'δι,ιο:v

oτr<υpoβρωv, αλλ& rκc!ι τηlι/ ετrι6&_

ρηJvση τcυ περr6&λλoιπoq η oτoΙα
Tιrρoq τo τrαραμ δεv δx'ει αξιoλoγη-
θεΙ. Eγαλλακτικδg πρooεγyΙαειE, &
Tια}q Υ€!ΦτιΙtTικEq διαφορΞζ rβεταξι)

ι;τroκειμ,Evωv - τrοι'κι,λιδι, (οs τr'φs

τrξ,v αιιεκτικδπητα στη xλδμoαη αι-
δηρου xρηαιμloτflol,ilθηlKαv oε τολJ

μικβ 6cιθμδ λδγω υψηλoδ κδoτου'q

επι λoγ{q τωv αι.,ε,κτι κδηl yειno'rι)πωv.

Π,ρδoφαrη ερyααΙα δεΙμιει δτι

εi',,α,r δυνατδ vα αι,απτηJλ&δ'ι, vδεg

τε,1.vι'κδq για τo\, τΓεριoριαμδ των

ειαρoδι, Kαι τηv ετrιλoγ,fr τωv Yειro-
τη]π-ωy τroυ δεΙ'xνου'v τηv αvεκτι'κ6-

τηiτα στ,η xι}r}ρωαη oιδηρoυ.

ΣT α πλα,ioια τa{;, πρoYρ&μμα-
τοq τηq E.E. ΑlR.3 cτ94 i979πα:
δρxιαε τηu 1 . ] .1995, τr€ι.τι ερεu-

vητικft εργαατ{ρια crτ* iΓερμαviα

(Παv/μιo Dusseldοrf ), Eλλ&δα
(lvατ. ΦυΜ. ΔEvδμα και lιoτ. E-
δαφoλoyiαq),,lταλiα (tΠαv/'μιo τηg

Bolognia), lαπrviα (Eρευvητικfo

Toυ
Δρ. Ιζωv)voιJ Tσιnoυριδn
tρευιrnτfl Evοτιτoιiτoυ
ΦυλλoΘΦλωv ll6vδρωv

Στα0μδg τηg Σαρcryδαα) Πoρτο-

γαλΙα (Παv/iμιo Λιoαα6δνα9), ιμε

oυιrrovιoμivεs τr€ιραμcτι,κ6q εργα-
oΙεq ιμελετοiv:

- 
Τ,ζ αvτιδβoειq τωv φτδv

ατη xkΙlρω'αη'oιδi1ροιl.

- 
Tα 6ιo1ημι,κ& χαρ(!κτηριστι-

'κ& και τιξ (Ρ,ι/σιoλσyικEg λειτoυργi-
εξ πoυ α,1ετiζοvταr ,με τη xλlcbρωαη

αιδξροι.,.

- 
Τηv crv,δπrrι;ξη v&w μεθδδωv,

6αoιo,μdv<υν πr&vω oε φυαιολογικiq
τrαραμ]Ξτρouζ, Υια επιλογι] τoυ γε-
μετι'κoJ υλικoδ που €τνc(lι αιrεκτικδ

ατη 1λ,r}ρωoη oιδ{ρoυ.

- 
Tuq ει,αλλακτικiq χqμηΝiξ

ειcrρoδq μ,ε oιδη,ρoδxεq εvδαει'q και

/ i οξιι,oτroιoιj,q τnα,βγoνT ε'q σε εΥ-
,κατεoτημrE'voυq oτnωρiδvεg'και

- 
Tη, αv&πτιlξη τεxvικrΙlι, για

τηy τrρδγuαrαη, για ,καλιiτερo Ι_

λεγ,x'o τη,q xλδρωoη:q oιδdφυ ατα
oπωρoφδoα.

H ετfloια ouv&ιrτη,oηl τιyv qρεU-

vrριiκδv ομ&δrεν τroιr' σUlμ'μετδxο'ιrν

crro πβγρα.μμ(ι, ττpαyiματoπoιξθry

K,ε στo lυoτ. Φυλ. ΔEνδμw οαrτδ

14 - 17 /1a'/ \995 ,και cruμμιτεΙ1αv

οι ε,ρειrιrrμEq:

Ατδ lαττcιVΙα
H ερευνητικ{ oμδδ,o πou ouμμετεΙ1ε oτη Δlε@v{ επιoτη.μovlκf oυvδvτηoη, γio

τη 1λιilρωoη οrδflρou
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o Δρ }avier Αbadia, Γενrκξ
oυιrr.αvιατrfrq τα, πραyβμματoq
καl η Δρ Αnunciaciοn Αbadia, ε-

ρεw{τ,ρrα τοιr Eρευι,φικοιi Στd
μοιi τηq Σαραγδoα.

Ατrδ τηv Πορτoγαλiα
o ιKΦηyrγ'ιi1q τα.l Παvετrιατημι-

ο{J τηq Λιαοα6δι,α9 Δρ Εugeniο
Αraιιjo Faria, και η Δρ Αmarilis de
Varcnnes.

Ατrδ τη Γερμαviα
o Kαθηyryηq τα; Παvετrιατημι_

οu τou Dusseldoιf Δρ Wolfgang
Bruggemann,;και η Δρ Petra Moοn.

Απ6 την lταλiα
o Kcθηγητηq τα'l Παtrεπιατημι-

oυ τηq Bologna Δρ Brunο Ma'ra-
goni,και o Δρ Massimο Tagl{a-

vini.
Ατnδ τηv Eλλ&
o Φ K, Ταιποι.ιρiΙirtrq, (l.Φ.Δ.),

ι,'rrεiθιnοζ τ,α.l πρoγρ&μμceroζ Υια
τηv Eλλδδα, ο γεoαrπδr,oq Α. Γkα;v-
.dραζ, (l.Φ.Δ.), o γειπrδιoq Δ'
ΑλμαλιrΙrr,ηq ( lιloτ. Εlαφολ.) και
αrτ6 το τrρoooyπr.κδ τoι.l l.Φ.Δ. οr

l. l(οαμΙδηq και o τεrxv. yaωπδι,οq

Σ' Πανταζr]q.
Tηv αδoκεψη τrαρακoλoοiitηαε ε-

rτioηq και o ειδι''rξ γεωrπδvoq τηq

Ξ.Γ.Σ. Biρorαq κ. Σ. Αvδ$oυ. Στη
αδoκεφη ,μd1Qg εΦικ{ αyτιτrρoσω-

πεiα τrαρoη.ldΙαoε τη1v πoρεΙα τωv

πειραματιιαΙrv εpΥααιiαυ τηξ φεLts'

ιrητικdq τουq qμ6δαq.

Eιδι'κδτερα τα τrιo oημαι;τιtκ& α-
rτoτεΜo1ματα το4., παρoι,l,αι&o€}ηκαv

<rτ,rμ αδoι<εψη τrοι.J τι'ρoκ{rrrτouv 1και

απδ τιg ετ,{αιεg εκθiοειq τΦι, ερ€U-

vr1τικδv oμδιδιυν δxοιrv ωg εξηq:
'! . Στοv τoμEα t'η εφαρμoyiζ

v*ιυ,l τε1vικδy για τη1, Φyκαιρη δι&-

γι,1α}ση τr}ζ τ'ρoφoτrεvΙ,αq αιδfrρoυ

ατα oπωρoβρα 6'ρlsηκε δπr: lειγ-
ματoλτμμΙα φλoιoδ, αMθδωrr, φδ)ιλωv
(οτα αρxικ& ατ&δια) και Φ,*λJση
αryrδv Φζ 'rροs 

τηv τreριεκτrlΦnγ
τα oε xλωρoφ}λλη, oiδηρo oλικδ ε-

vε'ρβ καr sρετrτικ& στoιχεiα, iμπο-

ρεΤ yενικ& ψ61 $6tη1sξoει στη'λ, €φαP

μοy,η xαμηλbv x'ημιrκδv ειαρoδv
καl. vα 6ελτιδαεr τηu τroιδτ,ητατωv

φροriτων. Ετrioηq 616θηκε δπι o Μ-
Υοζ τηq τrε.ριεκτικΦrηταg oε 1λο:_

ρoφiλλη τoυ εoοrτερικoιj (κεvτρι-
κoι}) μ,δρουq Trρoζ το τrεριφρεlακδ

μ,iρog τou φιiλλω δταv εiι.,αι ] η

μικβτε,ρo δε,u παρoυαι&ζεται τr,s-
6λημα Xkbρωσηq, δαo η διαQo'ρ&

γirlεται,μεyαλιiτε,ρη τδαo μεγαλ'ι)-
τε,ρo γiι,εται και τo π,β6λημα γλδ-
ρωσηζ oιδ{,ρoυ' o δεiκτηg αυπδq

μπoρεi ν,α τrρo6λfuει τη xfuΙrρaloη
αιδ{ρoυ.

2. Στον το|μδα τηζ εφαρμoγ{,q ε-

vαλλακτικδv τεxvι,κrΙ:v καλλιδργει_
αζ Yια δλεγ,xo Tηζ xλ,Cbρωdηζ σιδi-
ρoU/ 1τoU αιrαφrδρεται κυρΙξ ατιq
εφαoμoyEq ,ενδgΓεωv ,και i oξιιroτoι
δv oκευιααμ&τcov 6ρ,δθηκε δτι:

α). Kατιl τηv εφαριlοηρfr στo ε-

δαφοξ"

- {-l τrρooθdκη oργαurκοιi oιδfr-

ρoο αJξηoE σημαιrτι,κ& τα ετrTτrεlα

yλωρoφιiλληrg oτα φδλλα εΙγε δμωg

αyταyωVlστΙκd ετrΙδραcrη σ-τr}v Φ
τoρρδφηαη μαyyαvΙου (tMη) και

μεlιInrεr τriν ιlκαιδττyτα ταr δ6δρου
οrτηv αττορρδφηo1η αιffiα.l τηv χρο-
'ιrι& τrου δεv γΤιrεταr εφαρμoγfi.

_ H μεταXεΙριo,η με &ιi1κδ oi-
δηρo crε σι,ιr&;ασμδ rμε oργαvικ,d

ουoiΙα 'με i xωρis θειikδ κ&λιo εΙxε

σημαιrτικ& ιJψηλ& ετrTτrεδα xλcoρo-

Qδλληq, 'crτrtrv τελευταΙα δε rμBτρη'

ση τηζ l&υαε 'καλδτε'ρα οfirσrελg-

σματα Και ατfδ τov oρyαιrιxδ αΙ6η-

ρo.

- 
Η Φπδδοση tων 8iv8ρων και

η τoιδτητα τou καρτοδ dτα oη
μαvτι'κ&,καΓιrrερη οτιq'μετ,ηειρ;i-
crεrq,l) ,με oργαvικδ αlilnρο καr ll)
με θειi]κδ oiδηρo ,μαζΙ 'με οργαιlικd
oι,ηo[α και θειiκδ i<&λιο.

β). Ιdατdc εην €φαρμoryη ψ€κα-
σμiΙv.

_ oι μεταxειρΙoειq, l) θει'iκδg

o'Ιδη6ioq 1με vιτρικδ,κ&λιo, l l) ΘειT-

κδq οiiδηρoq {μ€ αrρτα, l li ) &rΙκδq
σ{iδηρ,σζ 'με κtτρικδ oξδ, καl lV)

θειiκδq oΙδηρ'og ,με αoκoρ6ι,κδ oξδ
(6ιταμiv,η C) εΙxαv αι,τξ{,oει ,or$μοcu

τικ& τα ετr[τrεδα oιδfipoυ oτα φυλ-
λα.

- Η iμεTαXεiριoηl θεriiκδq αiδη-
ρoq μαζi με vιτρικδ κ&λιo διευ,κ&
λυνε τηιl αττoρβφηαη τon., Mαyγα-
ν,Ιoυ.

3. Στov ταμli6η 'n, μελδ1η τ'ηq
εuαιoθηdiαq των yεvoτ{πτtw διαφδ_

ρωv υ:TΓoκειμriyιov και τrοικιλιδγ δι-
αβρωv oτr,ωρ'oφδμεv oτη γλδρωon
or δηρoι.l μελετ{θηκαv :

α) ' oι μηxαvιiαμoi. αττoρy'αφη_
οηq oιδξ1ρου στη] poδακινu1 και
αγλαδιct oε Φρεπεικi διαλιj,ματα
και 'σε ελεγx6μενo περιΘ<iλλov.

Στoυg πειραματικoδg αuτoιiq
6ρΞsηκε δτl:

- Σε ατrοuoiα ,crιδτiροu oι δι&-

φoρol γενδτuτιoι εIxαv διαφoρετι-
Gq &ffατδτητεq μεΙ,cooηlg τoυ pΗ
τωv θρετrτlκιIlv διαfuμ&rωv (5.]59
ylα τo GF677,5'9 για τo GXΝ,
4.27 για τo Ρuebla de Sοto και
3.69 yια τo Αdara).

_ Η τrερrεκτrκ&rητα τcυv φδλ-
λcyv crε x,λωρoφυλ\ ετrttrμiοθηκε
αημαvτικ& οcrrδ τo ιrτroκεi]μορ, τηiv
τtot,κιλΙα, τψ επ'oxι\ δειγ,ματoλημi-
αq, τo RiH ,και τo aτrΙπεδο oιδ{ροι.l.

- 
Η αvετn&ρκεια αιδrξρα.l μ,εΙαr-

σε τηv αι.dcπτυξη 6λαο"rδy 'και ρΙ-
ζαq και οα}ξηcrε τr,:v αριθβ ριζι6[-
αrv κατ&,κr}ρια ρΙζα (oε δεrδΦ,}λια
Misεοuri) καl cιι}ξηoε τ,τιν α1rΦ/(r-

γr'κd rκαι,rδπ'rρα τωv ριζιllv.
_ To Mαλικδ και το Κιτρικδ o.

ξJ αιlξΦηκοcy καr& 8σo/ο crτιq ρL
ζεg oε τrερr6&λλοv Eλλειψηg oιδd-

ροU.

- 
Η τερ,εκτικδrrητα τ(^)v φδλ-

λιυy .oε x},ο:ρoφδλλη crυξαν&rαv, κα-
θξ η αυγκΦιrrρωοη αιδd,ροu ατo
θρετrrικδ δι&λvrμα αιJξαuδταy.
__ Τα υτroκεiμεvα GF677 και ζ1

{ταv τα τrιο αι,,1θεκτικ& ατη γλrΙφa>
αη oιlftρα.l ενδ τα IMRS2/δ ι<αι δμ

yριo crrroρΦrro frταv τα τrro ει.πΙ-

αθr'ρα.
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β). Yπακεiμεvα και πouκuλiεξ

ροδακιvιξ αε αυvξκεg Φ/ρo6.

- 
,Αl,πδ δεΙγματα Φλ}'{^I/ 2ο'00

υ6ριδΙt'yv ροδακ ιvι&q, rκαλλιεργοιiμε-
,ιηtv σε αo,6εoτ'oδx'o Elαφ'q, 6'dβη-
κε &rι η τrεριεκτι'κδτητα oε xλωpo-

φnλλη διδφερε oημαντικ& μεταξδ
τ,ωι, υ6ριδΤωv (ετιλξxlθηκαv, 30 υ6ρi
δια yια τrεραιτδρω μελiτη).

- 
Απδ 'l 4 ι,ιrrτοκεiμεvα ρoδακι-

νι&g πoυ μελετflιθηκαv 6ρΞθηκαv δ
τl :

Η τrερlεκτι'κδτητα τ&}v φsλλcειl αε

xλο:ροφiλλη {ταv oημαιlτι,κ& υΨξ:

λd oτα ιtποκεΙμ,εvα GF677, ΚlΔ'1 ,

Κl,Δ2'και xαμηλi oτα υπoκεΙ'μειε
lΔ-S-37, lΔ3, ,και δa'y'ριo οτroβφυ-
το ρo'δακιvι&g, οι τroικιλiεq Fire-
bΦht, Αndrοss, Flavour Crtst
εΙ1αν ι4ηλ&,ετriπεδα x'λωροφι)λληq
(λιβτερη xλδρωoη) iKαι oι 1τοιlκι-

.λi'εg Ε.ar1y Crest Κaterina, Sun
Crest, Everts, Fayette εΙ'xαv xα'μη_

λl& επΙτπεδα xλωρoΦλλrκ (πoλι]

1λδρωoη:).
Tα ιrπιrκεiμειrα εi;αv |μ€Υαλriτε-

ρη, ετr,iδραoη oτryv crrroρβφηoη A-
α6εoτΙoυ, Kαλioυ,, Mαηn,ηoiοιr, Α-

ζδτoυ και μικρδτερη ατηrv crτrορ,ρδ

φηαη Xαλκoδ, Ψευδαργδρoιl, Σιδi-
ρoυ, Mayyαι,lΙoυ, για τα τελειπαΙα
,oτοιxεiα η τroικιλΙα εiγε ,μεγαλι)τ'ε_

ρη ετΙδραoη.

Η ατrδδοoη 'κατ& EEιaδρo dταv υ-

ψηλδτερη δταv τα δΞrδρα {ταv ε,μ-

6oλιαoμEvα τπ&ιηr oτα ιπτloκεiμειlα

GF'677' KlDl, ΛΝ 116, J1 κcrι μι-

"ρδ"ερη 
στα ιrrrοκεiμενα Damas

GF 1869, MRS 2/5, Α/Δ Πrρoκoπi'-

oυ, ΙD 3. Τo μEγΦoq τα.l καμτoδ

frτεrv ,μεγαλδτε,ρo Yια τα υ'πoκεiιμε-

να GF67'7, KlΔl, J| και μικρδπε-
,ρο στα urr,oκεΙ1μvα Λilμιroι., Damas
GF 1869, Α/Δ Πpoκο,τdΤoυ.

,Η θvηoι,μδπητα τωy δδvδμ,αv d-

ταιl uμηλδτερη για τo Darnas GF
1869, MRS 2/15, Λf,μι.,οι.η, και χα_

μηλ&rερη για τo SJ. GF655/2, GF
67'7, JI, κlΔl,

4. Στov τοβα τηq εφαρμoγiq

4S

υilο:ν μεΦδων Υια τo ξεακαρτ&ρι-
σμα fωv ευαΙαθrμαrv ιrrr'oκειμEvοον

και την ετrlλογ{ τωv αιθεκτικrbν

ατηv xλκbρωαη crιδfl,ρoυ, με τr|v χpξl
oι μc"rroΙηαη φυlσιoλoγ ικδν τrαραμi_

τρωv 6,ρεθηκε δτι:

Η αναγωγικη ικα'ι.6τrpα τηq ρΙ-

ζαq τιοr υτro,κειμiδι,ιωιl πoυ ηταιl αν_

θεκτικd ατη yλibμooη oιδfrροu (crε

θρεπτι'κδ δι&λι,ιμα) {ταν υψηλξ, ε-

uδ το:v ει',,αioiθrpωv xαlμηΜ. Tα
τrιο αr,€ε,κτι,κ& ιrrroκεi'μειlα ,ατη xλδ-

ρωαη oιδ{ροι., frταv τo G'F 677 και

τo J l, εvδ τα τrtο εUατ'σθητα τo

GF 310i5, .MRS 2/5, lD-s-37.

5. Στov τojμiδα τ'oι, τroλλαπλααι-

ααμori τωι, ιr1τoK€ιμEvc,αιl 6ρθθηκε &
τι τα υπoκ,εΙμενα }1, GF 677, |ta|

Nem I, 2, ,Α1Ν 2/1, ΑN 1/7 τo7ι'

λατrλαoι&ζovται τroλJ ειixολα, εvδ

τo ,ΑΝ 1/'8, Α1Ν 3r/4, CΑDΑλΛΛN,

Νo 3'0, δδακoλα.
6' Στov τqμ{iα τηq καταvδrγαηg

τωιl αιrτιδρ&'αε(nv ταJ φιrrοΦ ατη

xλδρα:ο'η αι1δi,ρoυ, ,με τηlιl απoμ&

ι.Ιι}ση |και xαpακτξlpισPδ Reducta-

Se τfIξ .κι.l,ταριlκi,q μεβ6βuηκ Eγι-

ναv εργααΙεg oε μovτ€λα φuτ& &
πωg τoμ,&τα και τεδτλα ττoυ Exoult

στα φJλλα τoυq αδραrη απΦEμα-
τα oιδ{ρoυ. Eτrioηq μελετflθηκε o

ρδλog τηq φωτooδΦεαη'q αrη xλδ_

μ,}ση oιδlfr,ρoυ, μ,Ξoα ατo φι)λλo,

τlq y.ρωατι,κEg φωτoαiνθεαξg κτλ'

Α'uακεφcιλαιδεyταg τα τrαρατ'rδα

'ιxο ,μπrορoJιμε ιlα πoδμε δπι oε α'
α6,ε,ατοδγo δδcnφoq.

_ H τnβyι.ιωση τηζ τφφoπrενΤ_

αq oιδftφυ rμτoρεΙ να yΙν'ει με α-

'vαλijlσειζ αε ιpλoιδ, δrΘηi και τηλ'

lμEτρr}ση τηq διαφoβξ τοJι' επιτlE-

δοrv τφ x')καρoφδi'ληg στo κειrτρι-
,κδ και τrεριφεμιακδ ,μδρoq τoυ φδλ

λoυ.
_ Η oργαuιiκfl cι.υlΤα, το i&λιo

(lΚNo. η rt(rSOa), οε λογικ& ετrΙ-

τrεδα 6οrβoιiv τηv οαπoρβφηloη του

αιδftρoυ ccπδ τo EδαΦoq, αι,ιξ&yαΛ'

τιq ατnoδδoειq και τηv πoιδlrητα

τι,rv καρταI:v.

- O θειiιΦq αΙδηρoq ,μαζΙ με τo
'vιτριlκδ ,κ&λιo { τηrv οι.lρΙα, κο#τΙ:g

και τo κιτpιrκδ '{ τo αoκoρ6ικδ o-.

ξδ 6ελτιδvου,v oημαv,τι'κft τα ετri_

τr,εδα ,oιlδiρoυ δταv ψεκαατoιiv crτo

φιiλλωμα.

- Σε εδδφη ποι, 1ταρoι.aσ'rξεται

τo πρδ6,λημα χλdiρωσηq oιfiροu
τr'ρdπεr ν,α X,ρησιμolτrοιι1θoΦv τα τro-

λi αvΘεκτικi στηl χλδρωση η.Pτro_

,κεiμεvα GF 677, J 1, υ1111 ιlα εμ6ο-

λιααθo&v ετrioηq με τroικιλΙεq αν-

θεκτικδq o-rη xλδρωoη &Ιτtξ Fi-
rebrigbt, Αndrοss, Fiavour Creεt-

- 
Σε καμ,,Ια περΙτrτοooηl &v εv_

δει,κιrδoιrrαι για ασ6εστο'{,lxα εδ&-

φη τα ιJ1τoKεlΙμειlα Damas GF 1869,

MRS 2/5, οπαβφυτo και oι πo|_

κιλiεg p,ar|y Crest, K,aterina, Sun
Crest, Everts, Fayette πtvω ατα
τnρoαvαφεβμεvα uπoKετμεvα fl α-

κδμη και .στα σι,θεκτικ& oτη 1kb-
ρ'ωαη υrτroκεiiμειlα.

- 
B,βi1θηκε &rι εδ&φη, πoι, πo-

τΙζoνται με ccrrδ6λ,rμrα τr6λ'εωv i-
1oυv πoλ) ιΙ{rηλ& επiτrεδα ιDωαΦ

ρot, ('P) με αυGπnεια τηv ετrιδεiιε:_

ση των oι4μτrτα1μ&τωιl χλδρωσl1s.
Σuyioταται η ατroφ.ryfi &ρδευoηq

rβ€ v€,p& απo6λ{τcoι, τrδλεαrι,' και η
αv&λυoη ε,δ&φυq και φδλλkυv για
vα εφαρμooΘεi η κcrι,&λληλη λιτrαμ-

τικ{ αγωγ{.

Or τrειραματικδq εργαoΙεq σιΛ,ε-

x{ζovται για γ1α διccπιoτοsεΙ η ε-

τrαναλψημδτητα τ{ov αττοτελEoβ_
τωv, ηrα εφαrρμoσfu}v vδEq μετα1εt-

ρΙoειq τoυ τπρoδnxpαν, crΦ τηι, τrεΤ-

ρα 1Toυ ατroκτ{θηκε lκαι 1rα 'μελε_

τr$θεi αε 6dΘoq τo τπβ6λημα τηq

xfuΙlρωoηq αιEξραr.

Eυxαριoτiεq
Eκφρξoι,rαι ΘερμEq ειrxαρισfi*

εq:
_ Στry EπιτριατrΦ τ,riξ iE.E. πoιr

εvEκριιε τo πΦγρqμμα ΛlR3 cT
94 1973 ,και iμαq r8δlθηκε η δ"ruα-

τ&rηrα ι,α ααxοληβriiμε με τηu E-

D Συv-1ειο αrηY oελiδο 5{l



}l ΗMΑΘIΑ ToY ]IΞpΞBΑΑΑΦΝToΣ

Αυτovδητα o τiτλoq μπαivεt
ει.δ,εlκτlκδ, αφo0 ol nερl6αλλov-
τlκiq nαραμ,ετρoi δεv θxου,v παv
τcI δlοtκητlκα ορlα Πρoanαθεi
ομ'ωc vα κεvτραρε,ι το τi γivε-
Τill σΤο voμδ, 6xοvταc τo 6λθμ-
μο αvοποφεUΚτα Kαi στηv εi,ρU-
Τερη Πε,ρlφ6ρεlα.

Α. ΓειομoβΦολoγικn δoμεi

Σ α v nολα lο καTασΚει}η αvU-

ψω9εvταiv cρεαlv κ,αI οnοοuρθεi-
c,αc θαλοoοοc τηc ζΦvηc Πε-
λαγοvlκηc κοl υnoΖΦvηc Aλμω_
πiαc, η Ημοθiα παρoυοtαΖεl κατ'
αρΧηv κλ{;οοtκα και α'vαμεvoμε_
vα XαραKTηρlaτlκo τηc Aλπικηc

oρoγεvεοηc' δηΑ πuλαuαc ηλι-
κiαq (7o _ 80 εκατoμμuρΙωv ε-
τΦv) α,vθραrκonυρlτlκδ lζ4ματα
(αα6εεroλisoυc' oxlαroλiθoυc),
ακδ,μ,α nαλαlδτερα υinε'ρ6αotκc
(αερπεvτιviτεc), μεταμoρφωμ6-
V'α (μqρμ,αρα, γvευοiouc, αμφl_
6ολiτεq), 'α,λλd και vειbτερο ιΖη_

μαΤα Τηc nεδrcδαq μεγiλoυ πδ-

xoυc (3δΟ0 - 4Ο00 m).
Το lδlαiτερo 6i8αlα δεv εivgι

ουτε η εvτοvη TεKτo,VilKη, Π,cU

Tοu
Γειilργου Ι. Mπαρμπαροfσn

Γεωλ6γoυ
ΠρoΙoτ) γoυ Tμfiματoζ

Πρooτ. Περι6} Ψτoq τnq
Noμαρx. fr,υτ) σnq ΗμαΘiαξ

eivαι δlοδεδoμ6vη αrηv Eλλαδα'
αλλd τo πιbc η τεκτovlκη καl
γεωλoγικη εΕθλιΕη 6διυoε θvα
μικρo voμo noυ ,απ,6 φυοικη καl
'nερl6αλλοvτικη dπο,ψη txεl o1ε_
δov τα nοvτα: βoυιrα oμαλα, 6α_
τd, oMα ,<cl| αΠ6Kpημvο, δοoω-
μ6vo, αλλα καr γuμrrd, nεδlδδα,
dιβovα vερα και πoτoμιο, πolκl_
λΙο εδ,αφιυv, οκoμo καt Θαλoο-
σtι.

B. ΠεpιΘαλλοντικ6g
Παρ&μετρoι

Α'ιrroυ τoυ voμoo το περr6iλ_
λοv πoυ ol δυvαlμlκ6c looρροπi_
εq τoυ π,αρα'μoρ,φΦvοMncιl Tlξ τε-
λεuτοiεc δεκαετΙεc, nρfnεl γcl
6ελτιιbοoυμε noloτκ6, γlο 6φε-
λoq τελlκ6 τηq κoryω,viοc. 'o1ι
δτl δεv oυηr66omrαιr κοι πολα16-
τερο (αv6καθεv) ' περl8ο,λλovrι-
κθc 6λ66εq κοι oτρε6λιi"loεlc εE
αιτioc τηc αιθριbnιvηc δpioηc.
'oμωc η μετα'noλiεμlκη τε1vo-Σορδvτα Kiμορεc
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λoγικη εvτ,α'τικonoiηcη θ1ει α-

δυoΦn'ητouc ρυθμo0c.
Arrα,φθρω oυvαnτlκd μερ,tκθc

ΠlαpαμθTρo,Uq Πσu T}q εnηρεd_
Ζow, μ.nε oη,μα,oio.

* Β 1. AiραE

Δεv υποργεl lδlαiτερη ρΟπαv_
ση τΦι., α,6ρ'α αrο vcs:6. 'oμωc
,κατo θθoaιc καvτα αε oριoμθvεc
6rομη1οviεc κοt σε δρoμoιlc με'
γδληc κυκλoφoρiοc υ'ndρyoυv
αuξημθvεc τIμ6c οιωρoυμ6vωv
αω'ματlδiωv κ'αι κcιuσσερiωv. E-

nioηc ot αρρ0θμιoτoι κοι πολ,αι_

αi κου'αrηρεc μαζo0τ αε nολu-

κoτακiεc εκnθμnouv υ,περ&oλι'

κη δooη ,α,ιθδ,ληc καt oξεlδiωv

'dηrθρο,κα'- θεioυ.

Η α6ρrο ρOnαvoη οin6 το ερ-

γoαrdoιo δlnλαvιbv voμιbv δεv
δrαnrαrιi:θηκε vcl μετolφθρετoι
αrηv ΗμαΘiα oε,αξl6λoyα αninε'
δ,α, rnορα ελd1ιoτεc μθρεc τo

Xρ6vo καη oυτ6 nρoφανιi:c oφεi'
λετol oτα nολλδ,αvoδκδ ρεOμCI-

τα α*ρα.
ol μετρl1oεrc τωv ιPoρθωv

(YΠEXΩΔE - YMAΘ - Νoμορ1l-
,oκη Αυτ)οη) θα nρθnεl vo nλη_

Θ*voυηr κιαl \lcι αΕloλογηθo0ιr. Θα
rιρθπεt 6θ6,αιo vo 6ελτιιbooυν τη

λειτoυργi'ο τouq κo| ol αnoδε-
δεlYμθvα ρυπαivοiwεc. To oEiω-

μα 6τl o ρυπlαivωv nληρΦ εl, θ'

xεl πδρεl διεθνη αξiq και πρ€_
,Πεl vcι εφοlρμ6Ξεται ntδηrτo 6τοv
oι oυ'αrdαεtc oγvooOvτο,t'

Σε 3 nερirιoυ μηνεc Θα εivαl

γvωαrδ Tα απαrελ6oμoτα τηc
θρευvοc του YMΑΘ σε σιrν€ργσ

oiο με τη Νομαρx. Aυτ)oη γto
τηv οθρllα ρi;παvoη αrrc n6λεlc
Tηc ,l(εlrrρ. Mακεδoviαη, Πoι,

φ/αiν'εποI oε μερrκ6 o'αrικδ anορ

x,tα,κ6 κθηrrρα vο Eεnερvδ τα ο-

vεκτ& δρια τωv 4!$ μgr/ m3.

* 82. Nεριi

Tο ε'πιφαvεlακd κoι uπ6γεια

Ι'!B

vερο oτηv Hμαθiο, εivαι Yvω-
αro σToUξ περtooΦrερoυc orrl

εivαt nλo0oπ noooτtι<δ κqι απδ
καλδ 6αrc δμαlo noIoτικd, orvd-

λoγα με πc θδαφοc' τo υni:δα-

φoξ και τη διoδρoμη τηc κδΦ
ΓnηYηc, η ρ6μοτoc. Eπnλ6oιr γrο
τα nηγdδπ Kql τιζ γεωτρηοεlq,
οvdλoγο κorl με τor 6dΦq τoιrc
καtΙ Tηv υ,nolεt,o κιlκ/ιoφoρiα.

oι πηYιic Aγioυ Nlr<οΜoυ Να'
oυcκIq, καt MαυrρovερΙoυ - Aοnρο
vερioυ Bθρorαq εiνCIη q'πo τξ,
μεγολυτεpεξ σΤηlv EλΛ6δα. ot
Πiαρox6q τoυc κυμ,o'i!p[!Qr] Q|$Qe

λoγωc τιοv ετηoιωιr cruνΘηκΦv

6ρoxηq - ;1rovιoΦ ρrno 2000 - 6.

0σ0 μ3/Φρα, η δε μεγολ0rερη
τoυ Aγ. Νιι<ολoου εviαrε unερ
6οivεl τα 1o.0o0 μ3/ιirρο. 'ooo
Y!α τη στdθμη τηc nεδrcδ,αc, εi_

vol ψη}ιο, κιψrorvoμεvη οno 15

6ιυc O μεr,ρα (δηΛ. οrβrεolqιv{),

με πlτωτικη τοoη το τε}ευταiα

;1ρovlο.
Aυτξ η onovm υδρογεωλογl_

κη oυrvΘηκη ε0vouc Tηξ φ0σηc
nροξ τo voμo, δεv 61ει κoλo κα_

ταvoηθεi κοι ε'κτιμη'Θεi οno τμη-

μα nληθυομο0 κql φoρθωv. ol
oυvθnεlεq εi,vαι τ6oo η oπατ6λη
τou ν,ερo0 ooo t<ιlι η nooτlκη
τoυ υnο6dΘμIoη αιn6 ρυnoη/ovεc
εoτiεc, αε διdφoρεc Θθoειq.

Συγκεκριμ6rq, ιJrnidρEov Tα Tε

λειπαi'α 30 κυρiωc 1,ρ6vn' μo-
λ0voεlc κ]cιι ρυπ,δvoεlc vερΦv
nηγd_lv, ποπαμΦv κo'r γεωτρf1oε-
ωv, οπ6 λ0,μαirο oικloμΦιr κoι
σr,α,0λιυηl, καθιiη και ο'n6 φυτo'
φdρμoκο καl λrπdoμoτα, 6nου

ol nηYθc ηoαv κovτd καl τo εδ6-

φη υδρonεpοrr&. Eπioηq α'n6 α'
v'εξ6λεYκτoυc oκoυπlδ6τoπoυc,

1Φφυc ,qrnoρρlψηc φρo0τωιr'
κοrμιγrημο κλn. Η ρ0πα|vση δ'lο_

πloτιifηκε αn6 μελθτεξ κlαΙ (I-

voλ0αευc vεμbv 6λα,l τoη-l vo_

μo0, noυ θγιvον το τελειrrο'iο 6

XΦvu, με πμlrrο&oυλiα ταl ιr-

rιογρδφοvroc Kql εuθivη τηξ
No,μορ1lαc. Τq τελευτοlΙο δε 2

x,ρ6vrο, δ6Eηκ,αv 80 εκοπoμμυ-

ρto αΠ6 τη Ν,oμορ1iο κοl τη Νo-
μoρ1. Aυτ)ση γllα ολoκλημlοη
τurv μεlλετιiw ρ0ποvαηc Tωη/ vε-

ρΦv *ωc τo 'lΦ7. ΠαΦλληλα
θγtvοv κlαΙ Πρoγρομμο]τiζoιrrοl
κα'ι 6λλα, 6ργα oιrrr,κοτdαrοoηc
(v6εc YεωTρηρειc, γθο δiκτυα).
Τ'α ,n,ooο Yισ Tc *ργο οντlρρ0-
Παvσηq θο εivοl μεγt}ιο' εlfftτov
τδδωιl εκoτoμμυρiωv δρ1'

Av,ατθθηκε εn'ibηc οnο τη Ν.

Aυτ) oη Tτlρoc To Πoλυτεxvεiο
ΞδvΘηc η εκπδvηαη με:λθτηc για
iδρυoη 1ιilρου ιJγ'gioη/gμl'κηq το_

φηc ο'Πoppιlμμrfiγφγ (εv6c R

διjο), γιo δλo το voμδ, noυ Θο

υλonοlηθε,i oOwcηrα.
Διευκρlviζετοr δτl τr: υπo6ο_

θμIoμ6,vα νερδ τoυ, ιnoμoΦ δεv
,αφoρoiv Tlξ rιδη on6 xΦvlα
niρoσToTεUlμθιεc nηγθc Bθρolοc
καη Ndoυoαc Πoι, θ1oυv rτδιrro'

τε καθαρ6 vερ6, o0τε Tιξ oρε|-

vθq κolv6τητεc, 'αMδ τμηματο

τηc nεδιδδαc KQl rωv πεδlvιirv
κotvoτητων τoυ 'Nroμot]. Δε"ιr u-

n,δρyεl εξ δλlνoυ οrΕ16λoγη ρυ-
πογδvo δρααrηρlοτητα 6rrovrι

τωv nηγιiw τωv nδλεωv B6ρol-
,αq καl Nδoυoαc' κ6τl noυ rlρθ_

Πεl vα, nrροoθEoυv ωc κ6ρη o-

Φαλμo0 (vo n,oρομεfuεl) οlτo-
nlκ6c qρxθc.

To Ξητημο δμωq δεv εiιl'αι τo-

nικδ τoυ νoμο0, ολ}ιo πoλιj ευ-

ρυτερo. Π6oo π'1. μ'noροιirμε vα

'CxΠoρρυnαr\louμε Tηv rΙ8ρl'φε'ρει-

ακη τoφρo 66 αro voμ6 δ.ιuv

δεκdδεc Θιoq.lη1οviεc κα δεκ6'
δεc olκloμoi αrηv γεlτοvlκf1Πθλ
λα ρixvοw το 'απ68λητο κσl TCt

λ0ματδ ToUc σ' οιπη; ''H 6τov
αυμ6αivεr τo iδra αroιr Afuδκμo-
vo με 6roμη1,αrlκδ καl oαrlκi
λ0ματο nρoερxorμεtlα απ6 τo vο-

μ6 KoΖδvηc;
Γl' ουτ6 Θα np6πεil vα υndp'



μ Η ΗμαΘ(α τoυ περι6&λλovτοξ
δουv ουvεργoolεc διονoμορxlο_
κθq Kσι πoλιτικ6η oποφοoεlc.
κεvτρlκθq - nερlφερεrακ6c μα
αυvoλlκ6,τερεc λ0oεlc. (Yn4ρ
ξαv καl ιοc τιilρα, xρεlαΞετοr εv-
τοτlκonoiηοη).

Η nληρηq λυαη γlο vο μη μo_
λ8vovτοl τα vερδ, θο ηταv η κα-
ταoκεuη τoυ κοτολληλoυ κοτα
nερin,τωoη 6rολoylκου η xημl-
κoυ καθ,αρlaμo0 (κοl oπovιιi.lτε_
ρ,α oτεγα,vo0 6oθρou) σε nd_
,μ'nολλεq δρααrηρlοτητεc ιδιωτl_
κθc καl δημοτrκεc, nου δεv εi-
Vclt τoυ ποβvrοc vα αVαφερ-
θoιjv, αλλi που oxεδov ndηrro-
τε πα,ρ6xουv δυvoτoτητα επΙxo-
ρηYησηc α'n6 εθγικα η κolvoτl-
κα nρoγρομμοτο.

'Ηδι.1 οπo π*ρuοl ol n,ερlοoo-
TεΩεξ γεωργrκε: Bο,-iηxοv1εQ
τoυ voμοΟ Eεκivηοov 6ελτtΦoεlc
τωv GloλoγIκΦv κοΘαρroμΦv
Τουc, κδτιυ α'n6 τηv n,iεoη τηc
πολιτεiαc Kοl Tηq κο,lvωviαξ.

Eπioηc η αΟrlτοΕη Kοr εφοβ
μoγη τωv οπαlτoiμεvωv κdθε
φoρα ylo το 6ργα (δημ. καr lδιω-
τlκd) υδρογεωλoγlκΦv μελετιbv
no'υ ουxvd δεv oυyrδαοοιrnαl ηδεv τηρoOwnοt, Π.x. δημοτrκd {
δημ6orα 6ργο ιiγlvαιr κotrrd αε
nηγ6c XωρΙc ψ$rρoλoγικη η υδρo
γειυλoγrκη μελιiπη Kοl ο,t nηγ6c
μεiωοαv τηv nιαρρxη τουc 11 δ6-
xθηκαv κoλo8ακτηρiδ'lο noυ 6-
nlvαV Ylο ημΦεt ol ovuπoψ,iq-
σTοt μ6ΧρΙ \lα οvοκαλυφΦιiv
κol κotoρl<ΦοOv.

εc αλλαY6c. Η πεδlvη Ημο8'iα
6xεr μερlκd sετlκο κ,ol πoλλq
oρvητlκo πραrτεiα, εvΦ η oρειvη
δlοτηρεiταl κoλΟτερα.

ΘεωρΦιrrοc θετlκd KαT, ορ-
χηV oρloμδvα 6ργο oδonoιibc,
αρδευoηq, μηχαvoΠoiησηζ Kαr
GελτΙωοηc nοiραγωγηq σTηv γε_
ωρt1lκη - nεδι,vη Ημ,αΘiα' δυαrυ'
xιilc παρατηρο0lμε K.rctl τlc Ποβε_
vθρyεlεc τηc ου1vd dvαρxηc
καl δΙ1ωq μ6Tρo οιrαπτuξηc. Tα
εδαφη υπεμκαλλlερyηθrμ<οv, υ-
nεlρλrnαvθηκαv, υ,nερρuπδvΘη.

Kcιv'
Ια ψορrα, 6αo@1rα, κoρα6iδεc.
1l'εlιilθηκαv n εδοφαviοθηκαv τo
τελεuταiα 2Ο xρovlα στ'cι Περlσ_
οoτeρο πεδrηro κo'vαλια η xιυρο-
φlα. Πoλλα φρo0τα κοl λο1ovl-
κα δxοoα'v τo αρωμ,ο η τη γεΟ_ση τoUξ καl o lοτρl'κ6c Σ0λλο_

Ιoc HμαθΙαc κατoγγθλλεl ραY-
δα1α αι}Εηoη κορκivωv σTo vo-
μδ τηv τελευ'ταiα δεκοετi,α ατο
καμ'nο1Φρlα.

Η ορειvη Ημαθiα no'υ ιixεl φυ-olκd no11 μικΦτερεq πrοραμ6_

l:ξ

ξri

#

Πδvω απ' 6λα 6μωc voμΙζω,
εivαl η δl,αμ6r*oη κolvωvlκl1c
π'ερl8αλλo,rrrlκηc oυ,vεiδησηc στo
ouvoλo τωv πoλlτΦv, μ6αα αn6
δlαδ,lκαoiεζ παlδεiοc κοl θεoμr-
κηc αυoτηρδτηΓrαξ.

* Β3. 'Eδαφos - ψλcaρi'δα -
oταyiδα

Δεv θα μπoρoOoαv vα εΙvoι θ-
E,ρ q,n6 τtq οπ6τομεc 6ωc θiοι- Σoρivrο Kδ,μερεc
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τρouc πληθυομοιj, κοΛλιεργεtιbv,
oτο0λωv κα1l δlαφορεπκ6 κλi-
μα; ποpi;gεl παvταrε nολ0 κολη
6ωc 6ριατη nερlθαMο.ιrι.lκη κα-
τdοταοη. ΦοΙvεταt μδλlοτο vο
ξεπθρα<rοv τα δδoη τtc κdπotεq

'αρριi:αrlεc τωv τελειποkοv ε-
τιbν. Ποραlμ€rrow 6μωc ol nλη-

γ6c τurv εEoρυ1Θ*vτιυv κοI μη
αin.oκοΤασTαθ6vτωv λorοη:εiιυv,
6nωξ καl η σ]vησυxηTlκf μεΙωοη
μερlκΦv rπηvΦv κol Zιirωv n.1.
Tα}v ZαiρκαδlΦv, noυ oφεiλovτοl
Kol σTo υnερκυvηγl.

σo ητοv ποβλεlψη ,α'v δεv ο'
vοφ6ρω ,εδΦ καl τα, noλi Yιrω-
oτα ξηΦ και υγtεlvδ μIκρα<λi-
ματο 1ωρlιirv τοη.r B,ε,ρμioU και
τα}v Περiιυv. Πρcrrεivω 6μωc
κ,ctl T€l εξηc μ6τρα Bελτl<rτoπoΙ-

ησηc σTo nερl6ολλοιπικ6 ?frη-
μι:,, Yια τηv aρειvη κυιρiιυc Ημο-
θirο:

α) Δlαvoiξεlc δρ6μιυv on6
τoυc oΤA Kαl ToUξ δλλσUc φο-
ρεic μ6vο yια oo6ορo0c λ6γoυc
κotvωvtκηQ εΕι-πηρθτηoηc 6Γ'ωc

φυαrκi κοι μe nυiρoniρo<rrοοiο.
H μεγdλη nψpκaiδ αro Bθρμro
nρlv ,α,n,6 τρiο 1βvlο' 66γολε
αι.*μrεροoμoΤ|α Γ}oιJ ειl μ6ρεl o-
λοκληριilθηKctv κjαl οποιτoδv n.;1'

κctl dλλoυc δρδμoυc' An6 τηv
dλλη nλευ,ρd 6μωc δεηr εiν,οl ol-
κoλογlκ6 vα, οnαπo0με ιlα oiιloi-

γονlτclt δρoμol Yt,o \rα' φτtηloυv
τ,α α,υτoκivητα σrηv τελευτοiο
κoρuφη, oφo0 oυvηΘιυc &Φ1voυν
τo,Ζιiyα και κατασrβφα.l'ιl τα δδ-
ση. To μοιrondτια nεΞonoρΙοc
oαηr εnθκταση Τ(ι)η/ oρeιvιbv δp6'
μοw οπαrελoυv κολΛ λnoη.

β) Α,noκατ,δσιτ]ση Tωv €tνTlοl-

oθηπ'lκιirv εγκoΙλωv τωv noλol-
ιiw }υα'τομεiιυv, δ1l φυolκd αrηv
nρorrερη τoυξ μoρφi, oM6 σε
περinoι.l εEoμδλwq, με oδρovli
uλrκδ' xωμσ Kαl φυr'roκdλυψη.
jH NCIμορx. Aυτ)oη HμαΘiοc, ε-
nεξεργδΞετoι κoπoιεq λ0oεξ oε

ουvεργ,αoiοl iβιΕ TσUξ tδlΦτεc λο-
τ6μoυc, οφoι} ,oυτΦv κuρΙιυc ευ-
θυvη εilvαr η ωc τιi.lρα μη αno-
κοτδαrαoη. EυθΟvη 61ου,v εni-
σηc κcΙil or oTΑ Ylα'τα κoιvσi'l'
κδ - δημoτικd λcτoμεlα.

γ) Arnοραiτητη Φεωφiτoι εni-
σηξ καl η περlθαλλoιrrlκη δlο'
X,εiριaη 19ψ 1aιJιplσΤlκo* φιiμ,α-
τoc σΤo vομ6. Η 'ανdnτυΕη κol
n,ρooταoiο τωv TouiρlστlκΦv nε-

ριoxιi.lv nρ6nεl vο oυμEαδi'Ζουv.
ol μελθτεc καrl το 6ργα o' αυ'
τθq, αv λoμ6Φvoυν ooΘαρο uπ'
δψη καr τιq nερt6ολλowκθc με-
τoτρoπ6c, θo αlφεληοουv δμεoο
KαΙ τηv olκovoμ|Kη ο,vδπrιrξη.

* Β4. Ειδιx6 θι{μα:
ΙΙ7aρρδaτανoη

Toviζω Τσ ωc τΦρα μi Θεω-

ρο0μεvo τ6oo oημοvrlκ6 Πρ6-

6λημ,q τηc η1ορρΦnαvoηc. Σε
nολλo oniτπ δ εργοoτdol{cl, ol υ-

πδ'ρ;1oυoεc nηγθc εκn,oμrrrηc η-

Χoυ υψηληc θvnαoηc, εvo1'λoιiv,
ποφμnοδiΖouv τηv εριραoiα, τoν
0nvo, τηιl ψυγ'αγωγi,α, τη μελ6_
Tη, Tηv ηρεμiα noλλιi:v πολτΦv
κδΘε ηλr,κΙαc. Anιbτε'ρ,α εnθρ1ov-
ταl oo6,α,ρΦτερεQ vευrρlκ6c δlο-
ταpα16c, αrΦe κr\π.

Η ευΘΟvη Eαρ0vει φ'υοtκd τoν
πρ,oκαλο'0,v-rα τo θ6ρufu, 6αrω
και ,απo αμ6λεπ. oι εαriεc εivαt
ποM6q: κdΘε εΙδoυC μη)1ονημtg-
τα, κλlμ,qγηαrlκ6, ψυγε1α, μπiρ,
vu;iτερlvd κ6\ΓΓρα, ιrrioκo κλn.
Το εnlτρεnoμevα δρl'q μετpou_
μθvηc θrnooηc ΦXou ξεnερvoιjv-
τol κατd πoλ0"

Πθρο αn6 τιc oυoτδoεtq κcιι
πρ6αrlμο Τωv vομσ,ρxtοκιilv u-

πη,ρεorΦv, α,Παιτεiταt καl εδιb η
'ατομlκη ouvεiδηoη.

Γ. Σι.lμπερ&σματα
Η Ημαθiα τoυ nερι6,dλλοviτοc

nrα,ροuodΖεl πorκiλη 6ψη. Σιnru-
nαρ1oυv τo εξ,αiρετo φυotiκ6 nε'
ρl8dλλov ,μ,ε μlμ(Φ η μεγολο
πiρo6λημετα ρOnαvoηc η υnο&-
θμlοηc. l(α,vθ*v,α orμωc αn6 Tα

nρο,6ληματο δεv εivα'l μη ovα-
αrρθψlμo, δηλ. δλα μ,noρotv vα
λυΘoΟv ,ov εrrπαΘo0v ol nροαπd-
@g1,εq τω'v φoρ6ιυv κα! τωv ατ6-

μωv. Eivαl ρεολtαrl,κδc αr61oc,
og rμl(l nεηποετiα vα μ!no0v σε
Πληρη θλεγxo 6λεc oι α,vεξ6λεγ
κτεc eαriεc ριllποvoηc κοl UΠo-

65$rμroξC τo]U φtjσικo0 κοt ov-
θριοnlvoυ περl8dλλorrroq στo vo-

μδ. Bθρorα 3.3.1996

(D ΔιεΘuig Συv&rrrnσn για τnv xλιilρωοn Σιδflρoυ

- 
Στoη/ γειlι,κδ αι.lη,,τον'ιcrιi τoιr τrοχαιρετιστΦrριo δεiτrvo o-ro KlO-

τΓ,ρoyΦμματoξ Dr. |. Afo3di3 yια ΣKl.

* Συvixεro οnδ τηY ,oελΙδα 46

ρειJΙνq τηξ xnιΙφ<,lαη αιδfr,ρoι; αrα
oττωρΦα.

τrμ, ,μεγdλη ouμt6ολfr τoι, στηl, επι_
π,ι1Ια τoιl πlρoγρdμμστoξ.

- 
Στηιl E.Γ.Σ. Bερoiαg καt ιδι-

αiτερα τov διεuΦ;vτli κ. Ν. Mπoιl.
αι&κη yια το δεΙτrιro τroιl ταβEβεoε
στoη ξEιrοιlg ετrιoκ1Eτrτεq oτo Δ.
Περiτrτε'ρo Eλι&, κcιθδq και τtlΙv

τrροαφoβ τoυ 6ι6λioυ Mακεδαlι,κοT

τ&φoι τηg BερyΙ'ιlαq.

- 
Τrψ E.Γ.Σ. Ν6α.υαq γlα τo

γεilμα τroιl πιρoαEφρε clτοι,,g ξd-
ι,,oι,og'επιoκEπrτεq σro ξεvοδo1εio

Bδρμιo.

- Τoιl Α.Σ. Poδογ'ωpΤoυ γιατηv
φιλoξεvΙα crro Ρoδoxriρι και τo α-

_ Toy Φμo Νi&α.ιoqs για το
6ι6λio (Η τ6λη βαs) τroιl τρoαδ-

φερε στot ζ ετrιoκlEτrτεq.
'oλοι αιrοoi τroι, 'μαξ 6ofrθηοαv

Υια τηy διεξcηr,ωyfl τηg δμιrι,'αqκαι
E6ει'ξαν δμ,πρακτα τηv lEλλrγvικfi φι-
λοξενiα, μαq δΙιοιπ κοιφξιo ιtα

owεxioοuμε ιlα αy<οvιζδμαστε Υια
τηιl επΤλ,,οη τα, ]μεγ&λloυ πρo6λi-
μ€rτoζ τηq xλdφο:ατκ oιlflροιr, για
olφΞλεια τcοl α11ρoτδ,v τηq Eκημδ-

νηq Eιφrirrηs.
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